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در این مقاله میخوانید:
 )1روابط ایران-روسیه درباب اصطالح "همکاری راهبردی"
 )2همکاری ایران-روسیه؛ فقدان اعتماد
 )3منافع ایران و روسیه در منطقه دریای خزر؛ حوزه ای برای همکاری یا رقابت؟
 )4منافع ایران و روسیه در سوریه
 )5آیا همکاری راهبردی بین ایران و روسیه امکانپذیر است؟
)6

منااافع روساایه در ساااخت همکاااری راهبااردی بااا ایااران هیناات؟ آیااا روساایه نیازمنااد ایااران
است؟

 )7هااه قاادی هااای بایااد باارای ارمینااان از روابااط همکاااری بننااد مااد بااین ایااران و روساایه
برداشته شود؟
 )8نتیجه گیری
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 .)1درباب اصطالح "همکاری راهبردی"
اصااطالح "همک ااری راهبااردی" در حااوزه ی دیپنماس ا و روزنامااه نهاااری بااه رااور گنااترده ای ب ارای
برجنااته سااازی روابااط سااطی بااانی ویا ه بااین دو یااا هنااد  .ااور بااه .ااار ما رود بااینحااات ریفا
عنم از این اصطالح هنوز هم نیازمند الش و حوت است
بااین وجاود "همکااری راهباردی" باه هاه م ناسات؟ در وهناه ی نخنات ایان اصاطالح دربردارناده ی
درجه ی بانی از همکاری در مقاینه با روابط عادی است
موارد ذیل شاامل برخا از وی گا هاای ممیازه ای اسات .اه نمایاانهر و ن اان دهناده ی ماهیات یا
همکاری راهبردی است:
فقدان م کال خصومت آمیز بین دولت جدی در روابط دوجانبه;
درجه ی بانی از اعتماد متقابل;
روابااط شاافاش م ااتمل باار م ااار.ت وساایع1راارفین در گیهیااری رم ااتروع مودااوعا داخنا و بااین
المنن ;
همکاری وسیع سیاس و اقتصادی;
هماهنه .امل صمیم-سازی های سیاست خارج (دو  .ور) در مای حوزه های .نیدی;
مقاوماات جاادی2در براباار هرگونااه اذیرگااذاری فرصاات رنبانااه ی زودگااذر3ن ااا گرفتااه از راارش
هردو  .ور مدنظر(نظیر غییرا در مدیریت و رهبری  .ور) و یا ناش از محیط بیرون;
یاا

رابطااه ی دیرینااه .ااه بااه منظااور اجرایاا شاادن نیازمنااد برنامااه هااای بنندمااد سیاساا

اقتصادی و(قاعد ا) نظام است
گ وه ااهر روآ آی ای نوویکااوش اادادی دیهاار از م خصااه هااا و وی گ ا هااای ممیاازه ی ا

همکاااری

راهبردی را به شرخ ذیل گی نهاد م دهد:

implying broad engagement 1
Resolute resistance 2
any opportunistic volatile influence 3
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(وجاااود) هاااارهوب

نظااایم .نناااده بااارای همکااااری(راهبردی) جاااای .اااه ماهیااات همکااااری و

سازو.ارهای .اربنت آن به صور م روع و قانون محتری شمرده4م شوند;
سازو.ارهای بنندمد برای .اربنت و اجرای همکاری راهبردی;
وانااای احتاارای گااذاردن بااه منااافع یکاادیهر برخورد مناسااش و همکاااری بااا شاار.ا شااری

راهبااردی

حت اگر هیچ گونه منافع آشکاری در بین نباشد;
ممان اات و خااودداری از5هرگونااه رفتااار و ف الیاات ب اایا آمیااز یااا شاابه-التیمااا وی نناابت بااه شاار.ا
برمبنای دوجانبه و متقابل;

6

سهیم بودن در ارزش های م تر.7 .ه متضمن نظای سیاس شری (راهبردی) است
شااک نیناات .ااه گاایم از اعااالی و بیااان یاا

همکاااری راهبااردی دااروری اساات .ااه بااه حنیاال و

ساانجم محتااوای واق ا دگرگااون اجتماااع

و همتنااین قابنیاات هااا و وانااای هااای  .ااور شااری

گرداختااه؛ خطااوم و مناایرهای (موردنیاااز) باارای همهرایاا
همتنااین فاااو هااا ضااادها و ناقضااا
 .ور نیازمند وجه هنتند را

و احتمااان اصااطکاو 8را م ااخک .اارده و

.ااه در مناایر همکاااری و م ااار.ت سیاس ا و اقتصااادی دو

خیک دهیم

از سات  2000روسیه اساناد همکااری راهباردی باا حادود  . 15اور را امضاا .ارده .اه شاامل الجزایاز
آذربایجااان هااین ا.ااوادور مصاار هنااد نتااوآ مغولنااتان ماارا.م صربنااتان آفریقااای جنااوب
اسپانیا ا.راین ازبکنتان و ویتنای است
اگر رواباط .ناون روسایه باا  .اورهای .اه در باان ذ.ار شادند-از خاوب اا باد -را باه صاور عینا
حنیال .نایم ما بینایم ایان روابااط بنایار وسایع اساات (اما) اراال "همکااری راهبااردی" باه روابااط
روسیه با بنیاری از  .ورهای فو الذ.ر گزافه گوی خای رب انه خواهد بود
در این هارهوب همنان دانناتن رواباط خاوب سیاسا دیپنما یا یاا جااری و اقتصاادی ساطی باان
9
-یا همناان و وحاد مواداع در برخا موداوعا خاای باین المننا و یاا هماهناپ ساازی گرا.ناده

enshrined 4
Refrain 5
on a reciprocal basis 6
common values 7
overlap 8
sporadic harmonization 9
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ف الیت ها در برخا جنباه هاای سیاسات خاارج یا
نادرست خواهد بود

یاا دو .اور -باه عناوان "همکااری راهباردی"

در سیاساات و یااا حت ا در جنااپ هااا  .ااورها ممکاان اساات برخ ا اوقااا در گیهیااری برخ ا اهااداش
م خک همانند و باه عناوان شار.ا عمال .نناد باااین وجاود ایان بادان م ناا نینات .اه آنهاا شار.ای
راهبردی هنتند

 .)2همکاری ایران-روسیه؛ فقدان اعتماد
براساآ مختصا و وی گا هاای ممیازه ای .اه در ساطور فاو بارای ریا م اار.ت راهباردی اراتاه
دادیاام و همتنااین باار مبنااای حنیاال عیناا وداا یت روابااط ایااران-روساایه و بااه دور از اااذیرا
گروگاگاناادای شاادید حااوت موق یاات .نااون ایااران و روساایه م تقاادیم .ااه "راهبااردی" خواناادن روابااط
.نون این دو  .ور اغرا و گزافه گوی آشکار است
دلیل این امررا م

وان .امال باه فقادان اعتمااد باین دو رارش مزباور ننابت داد حنیال گاران بار روی

داده ها و وقایع اریخ و .نون مت اددی دسات ما گذارناد .اه موجاش دلناردی و با رغبتا رارش
ایران از اعتماد .امل به روآ ها شده است اینها شامل موارد ذیل است(بدون فکی

جزتیا )؛

 )1م اهااده ی گننااتان( )1813و عهدنامااه ی اار.من هااای(. )1828ااه گیااروزی هااای روساایه
باار ایااران در دو جنااپ را رساامیت بخ اایده و هااارهوب حقااوق باارای جداسااازی و انتقااات
ساارزمین هااای وساای

از ایااران در منطقااه قفقاااز جنااوب (امروزه گرجنااتان ارمننااتان و

آذربایجان)به قنمرو قدر روسیه فراهم آورد;
 )2موافقتنامااه  1907ی روساایه-انهننااتان .ااه ایااران را بااه دو حااوزه ی نفااوذ روآ و انهناای
قنیم م .رد;
 )3اشااغات ایران(آنهونااه .ااه بااه وسااینه ی ایااران دیااده ما شااود) بااه وسااینه ی قااوای شااوروی و
بریتانیا در سات 1941ی;
 )4ف الیت های حزب .مونینت وده .ه وسط شوروی حمایت م شد;
)5

الش های شوروی برای جداسازی آذربایجان از ایران(;)1946

 )6حمایت شوروی از جزیه رنبان .رد در غاتنه جمهوری مهاباد(;)1946
 )7ل کر.
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 )8موادااع شااوروی در جریااان جنااپ ایااران و عرا (حمایاات ف اننااه از صاادای حنااین)(-1980
;)1988
. )9میناایون مفتضاای گااور-هرنااومردین(.)199510ااه هرگونااه همکاااری نظااام و فناا بااین
فدراسیون روسیه و جمهوری اسالم ایران را قطع .رد;
 )10اخیر11در ساخت نیروگاه هنته ای بوشهر(;)1995-2001
 )11حمایت روسیه از حریم های ددایران در شورای امنیت سازمان منل(;)2010-2006
 )12بااادقول در جریاااان قااارارداد سیناااتم هاااای موشاااک زماااین باااه هاااوای اآ  300و دیهااار
قراردادهای همکاری فن و نظام (;)2015-2010
 )13نفوذ ایان متحده و غرب بر روی اقتصاد و سیاست روسیه( ا سات ;)2014
 )14قنیم نامنصفانه ی دریای خزر(به گفته ی ایران);
 )15عدی همهرای و قارب .امل نهاهها به ود یت سوریه و آینده ی آن  .ور

ماناادانا ی ااه یااار د.تااری عنااوی سیاس ا

اسااتادیار دان ااهاه هااران و عضااو شااورای عنماا موسنااه

مطال ااا ایااران-اورآساایا(ایراآ) م ا گویااد؛"ایاان نهاااه منف ا

اااریخ .ااه هنااوز در جام ااه ی ایااران

نناابت بااه روساایه وجااود دارد ااناادازه ای در گاا حااواد ب ااد از انتخابااا  1388ظهااور یافاات هرا
مردی عنیاه روسایه شا ار سار ما دادناد؟ باه نظار مان م اکل باه حافظاه ی ااریخ ایرانیاان برما
گاردد .ااه همااواره مداخنااه ی روسایه و بریتانیااا را در گ اات هاار حادذاه ای ما بیننااد و نهارش منفا
ننبت به این دو  .ور دارند "
از رارش روسایه نیااز م امناه باا ایااران .اار دشااواری اسات .ارشاناآ سیاسا آذری فخرالادین عباااآ-
زاده .ه ا.نون ساا.ن روسایه اسات م ااهده ی جاالب در ایان بااب اراتاه ما دهاد؛ "در7ژوتان2012
شانههای میزباان دیاداری باین وندیمیار گاو ین رتای

جمهاور روسایه و محماود احمادی نا اد رتای

جمهااور ایااران بااود در جریااان مالقا ااان روسااای دو  .ااور بااه صااور متفا القااوت یا

"نق ااه راه"

شااامل  10بنااد را باارای ایااران صااویش .ردنااد .ااه بااا م ااار.ت .ارشناسااان برجنااته ی روسا شااکل
گرفته بود

Gore–Chernomyrdin Commission 10
Delays 11
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افنااوآ بااه محااا آنکااه احماادی نا اد بااه ایااران بازگ اات نخبهان سیاسا دعااوای شاادید عنیااه سااند
مااذ.ور راه انداختنااد .ااه اساسااا با اذاار شااد دولاات روساایه مجبااور شااد اادیال

در خااط م ا اش

ننبت به ایران انجای دهد "
ا فاقا قبل از  2002یا

گاروژه ی جااه رنباناه شاکل گرفتاه باود؛"برناماه ای بنندماد بارای وسا ه ی

همکاااری جاااری اقتصااادی صاان ت
زمان

عنم ا و فن ا بااین ر ا ایااران و فدراساایون روساایه ر ا دوره ی

ا سات  "2012دولت روسایه ایان گاروژه را صاویش .ارد اماا رهباران ایرانا ساا.ت ماندناد .اه

بااه همااین دلیاال در سااات  2007گااروژه ی مااودنظر از جانااش روساایه براساااآ مصااوبه ی شااماره853
حکومت فدراسایون روسایه در ااری 12دساامبر  2007با اعتباار اعاالی شاد ایان فرصات باود .اه دو
 .ور از دست دادناد بناابراین ما

اوان باا ارمیناان مادع شاد.12اهرروابط دو  .اور ااع ساات2000

دارای "هاایچ"گونااه اااذیر م بت ا باار روی روابااط جاااری و اقتصااادی ایااران و روساایه نبااوده اساات بااه
است نای ساخته شدن نیروگاه هنته ای بوشهر وسط روسیه
نتااایت جااار دوجانبااه دو  .ااور .ااه در هندسااات اخیاار منت اار شااده اساات نیااز ن ااان ما دهااد .اه
درباب مقولاه بنادی رواباط ایاران-روسایه باه عناوان رواباط "راهباردی" بایاد بنایار احتیاام نماود در
سات  2015ایاران نهاا  0.2درصاد از جاار خاارج روسایه را باه خاود اختصاای داده اسات درحاال
.ه ساهم روسایه از جاار خاارج ایاران  1.1درصاد باوده اسات جاار دوجانباه روناد نزولا اش را
ادامااه ماا دهااد؛ در سااات  2014میاازان جااار خااارج ایااران-روساایه1.68مینیااارد دنر بااوده
است(مقاینااه شااود بااا 52مینیناارد دنر جااار خااارج ایااران و هااین در همااان سااات) درحااال .اه در
سات  2015این میزان با سقوم به 1.24مینیارد دنر .اهم یافته است

 .)3منافع ایران و روسیه در منطقه دریای خزر :حوزه ی همکاری یا رقابت؟
بیم از  500سات از آغااز ار باام روسایه و ایاران ما گاذرد و در ایان باین دریاای خازر و رود ولهاا .اه
بااه آن م ا ریاازد نق ا محااوری در زناادگ دولاات هااای همنااایه ی آن ایفااا .اارده اساات در گذشااته
اهمیت ایان دریاا محادود باه نقام آن باه عناوان آباراه دریاای باود درحاال .اه ا.ناون دریاای خازر
دربردارنده ی وجوه سیاس

12

دیپنما ی

اقتصادی و نظام است

it would be safe to assume that
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 نهااا دو دولاات حااوت ایاان دریااا بااود؛ روساایه(ا حاد1991 گاایم از فروگاشاا شااوروی در سااات
مننااتان و قزاقنااتان نیااز افاازوده. ااورهای آذربایجااان ر. نااون.جماهیرشااوروی) و ایران(گرشاایا) ا
ااه قریبااا خااود بخااود گدیااد آمااد دربردارنااده ی مودااوعا حقااوق.13"شااده انااد "منااهنه ی خاازر
اقتصااادی نظااام و محاایط زیناات اساات در باااب منااهنه ی ودا یت حقااوق دریااای خاازر
ناون گرسام آن.ارین موداوع دریاای خازر بااق ماناده اسات ا

سیاسا

 سات به صاور اصان25 ه به مد.

نند. ه ههونه آن را بین دولت های ذینفع قنیم. است
1921 فوریااه26 ااه در.14"روآ-"م اهااده ی دوساات ایااران-موافقتنامااه هااای مااابین ایااران و شااوروی
 ااتیران بااین ا حاااد جماااهیر سوسیالیناات شااوروی و. بااه امضااا رساایده و "م اهااده ی جااار و
 ااا بااه امااروز مااوذر باااق مانااده اساات بااااین حااات ایاان اسااناد مناااتل-)1940مااارآ25 هااران15("ایااران
قناایم قنمروهااای دریااای خاازر را نظاایم و قاعااده منااد نکاارده اساات از جمنااه مودااوعا
قواعاد حمال و نقال و

نااون.

استفاده از فضاای زیرساطح دریاا و ساهم محیطا دریاا ف الیات هاای نظاام
16

زمینهع

از این قبیلربنهرید به ارالعا گ

The “Caspian issue” 13
the “Russo-Persian Treaty of Friendship” 14
the “Treaty on Trade and Navigation between the Union of Soviet Socialist Republics and 15
Iran”
Background Information. In the early 18th century, towards the end of the rule of Peter the Great, the Caspian 16
Sea was within the borders of Russia (the Persian regions of Gilan, Mazandaran and Astarabad, on the southern
shore of the Caspian Sea, were parts of the Russian Empire). However, the border between Persia and Russia
has changed many times since then.
Under the Treaty of Gulistan, signed after the Russo–Persian War of 1804–1813, Russia was granted the
exclusive right to have a Naval base in the Caspian Sea.
The Treaty of Turkmenchay, which marked the formal end of the Russo–Persian War of 1826–1828, confirmed
Russia’s exclusive right to have a Navy, while Persia lost all such rights (Article 8). The Treaty remained in effect
until 1917.
On February 28, 1921, the Government of the Russian Soviet Federative Socialist Republic signed an agreement
with Persia to cancel all of the treaties concluded with the Imperial Government, including the 1828 Treaty of
Turkmenchay, and recognized Persia’s right to free navigation in the Caspian Sea. The agreement contained no
provisions on the division of Caspian waters.
On October 27, 1931, the USSR and Persia signed the Convention on Settlement, Trade and Navigation, which
stated that only Soviet and Persian ships were entitled to operate in the Caspian Sea.
The 1935 Treaty on Settlement, Trade and Navigation between the USSR and Iran introduced the 10-mile coastal
zone.
The same provision was confirmed in the Treaty of Commerce and Navigation between the USSR and Iran, which
was signed on March 25, 1940. It was reiterated that only Soviet and Persian ships were entitled to operate in
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در سات  2003ر.منناتان آذربایجاان و روسایه یا

ساری قراردادهاای دوجانباه امضاا .ردناد .اه بار

مبنااای آن  .ا دریااای خاازر و منااابع آن مودااوع قناایم اساات درحااال .ااه سااطی دریااا بااه صااور
اساتفاده ی عماوم بااق ما مانااد ایان ساه  .اور قاراردادی امضااا .ردناد دربااره ی خطاوم قناایم
(دریااا) مربااوم بااه حااوزه هااای همجااوار  .ا دریااای خاازر17ربراساااآ ایاان واف ع مااای مناااتل مااورد
بحث مابین این سه  .ور نویه و حل شده است
بااین حات ایران باا مصاالحه ی روسایه -ر.منناتان شادیدا مخالفات .ارده و نمایناده ی سیاسا
اش در موداوع دریاای خازر را در اعتارا
اعترا

ویا ه

باه وافا روسایه-آذربایجاان فراخواناد رهباران ایاران حتا

شان را باا فراخوانادن سافیر ایاران از روسایه اعاالی داشاتند ایاران موافقتناماه هاای ساه جانباه

درباره ی دریاای خازر را باه رسامیت نما شناساد و ا.یاد دارد .اه بناتر دریاا و ساطی دریاا بایاد باه
بخاام هااای من ا براباار قناایم شااوند یااا بااه عبااار دیهاار 20درصااد باارای هری ا

از  .ااورها(ایران

درحات حادر قریبا 13درصد را در اختیار دارد)
این م اجره بر سار (نحاوه ی) قنایم دریاای خازر اسات .اه اصان

ارین ماانع حال ودا یت حقاوق

دریااای خاازر اساات مهمتاار اینکااه دولاات ایااران بااه منااهنه ی دریااای خاازر بااه عنااوان اولویاات سیاساات
خارج ما نهارد؛ اگرهاه ایان موداع ایاران دربااب قنایم دریاای خازر اسات .اه اا.نون باه عناوان
مهمترین مانع سرراه وافقا باق مانده است
فقدان اجماع بین ایاران آذربایجاان و ر.منناتان سابش .نادی ادوین ساند قارارداد م اترو در ایان
زمینااه شااده اساات بنااابراین مااا نبایااد بااه ایاان زودی منتظاار گی اارفت خااار ال اااده ای در ایاان زمینااه
باشیم
بااااین حااات برخ ا گی اارفت هااا در حااوزه هااای دیهاار صااور گرفتااه اساات اسااناد رساام زیاار بااه
صااویش(ررفین) رساایده اساات؛ .نواساایون حمایاات و حفاظاات از محاایط زیناات آباا دریااای خاازر
موافقتنامااه همکاااری امنیتا در دریااای خاازر

اادادی اسااناد در رابطااه بااا محاایط زیناات و ماااهیهیری

the Caspian Sea. However, that Treaty was lacking clear provisions on the division of the Caspian Sea, which
complicated border control activities.
The Soviet Union unilaterally recognized the Gazan-Kuli (Turkmenistan) – Astarachay (Azerbaijan) line as the
]borderline in 1935. [URL http://uchebnik-online.com/129/1407.html, in Russian.
For more details, see Rustam Mamedov. International Legal Status of the Caspian Sea: Yesterday, Today,
Tomorrow (Theory And Practice). [URL: http://www.ca-c.org/journal/cac-09-2000/19.Mamedov.shtml, in
]Russian.
on the division lines for adjacent areas of the Caspian Sea floor 17
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در دریااای خزر(شااامل موافقتنامااه حفااا منااابع ربی اا 18و اسااتفاده بهینااه از منااابع زیناات شااناخت
آباا 19دریااای خاازر) و همتنااین موافقتنامااه ای درباااب اعمااات اصااوت حا.میاات مناا هاار یاا

از

 .ااورهای حااوزه ی دریااای خاازر در فضااای ساااحن دریااا در درون ریف ا  15ماااین بااه عااالوه ی ده
مایل "ماهیهیری"
شر.ت .ننادگان در ههاارمین ن نات دریاای خازر .اه در ساپتامبر  2014در آساتاراخان برگازار شاد
نتااایت آن را مااورد اییااد قاارار دادنااد برخ ا اسااناد مهاام در ایاان ن ناات امضااا شااد .ااه شااامل بیانیااه
رسم روساای جمهاور ههاار  .اور حاوزه ی دریاای خازر بیانیاه ی رسام ههاارمین ن نات دریاای
خاازر موافقتنامااه رساام همکاااری در زمینااه بررساا ههااال ساانج 20دریااای خاازر موافقتنامااه
21
در دریااای خاازر و موافقتنامااه حفااا منااابع
همکاااری در زمینااه ی وا.اانم سریع(گاساا ادااطراری)

ربی

و استفاده گایدار از منابع زینت شناخت آب دریای خزر

گنت  .ور حاشایه ی دریاای خازر موافقات .ردناد .اه ف الیات نظاام در منطقاه ی دریاای خازر بایاد
براساااآ22اصااوت ".فایاات منطقاا " و م ااروم بااه23شاارایط امنیتاا یکنااان و براباار باارای همااه ی
 .ورهای حاوزه ی دریاای خازر باشاد عاالوه بار ایان آنهاا اصاوت ماورد وافا گی این دربااب " عادی
دخالاات24نیروهااای مناانح .ااه مت نا بااه  .ااورهای حااوزه ی دریااای خاازر نینااتند" را مااورد صااویش
قرار دادند
درحااات حاداار منطقااه ی دریااای خاازر احاادود زیااادی حااوزه ی همکاااری ایااران-روساایه از جمنااه
همکاااری در بخاام نظااام اساات در هنااد سااات اخیر دیاادارهای دوجانبااه ی ناوهااای ایران ا -روس ا در
دریای خازر بار یا

مبناای نظاای منادی ساازمانده شاده اسات مانورهاا و مریناا م اترو نیاروی

دریای ا یاران و روسایه برقارار اسات مانورهای دریاای هماه ی  .اورهای حاوزه ی دریاای خازر برناماه
ریزی شده .ه در اواسط سپتامبر 2016در منطقه ی ساحن روسیه صور گیرد
مهمتاارین هیاازی .ااه موجااش وحااد منااکو و هااران در "مودااوع خاازر" ما شااود گاایم و باایم از
هرهیز مخالفت و نهرش منف ایان د و  .اور اسات ننابت باه قارار گارفتن خطاوم لولاه (خطاوم لولاه
انتقااات گاااز خاازر )25در .اا دریااای خاازر اساات گااروژه ای .ااه مااورد حمایاات  .ااورهای آذربایجااان
the Conservation 18
Sustainable Use of Marine Biological Resources 19
Hydrometeorology 20
Emergency Response 21
was supposed to be based 22
the provision of 23
non-involvement 24
the Trans-Caspian Gas Pipeline 25
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ر.مننتان و قزاقزستان بوده اما از رارش دیهار باه صاور ناام نوی و بال کنیا بااق ماناده اسات فهام
هرای این وحد نظار و نهارش م اترو ایاران -روسایه آساان اسات؛ ناه روسایه و ناه ایاران هیتکادای
نم ا خواهنااد .ااه از گااروژه ی انتقااات گاااز خاازر بااه اروگا.نااار گذاشااته شااوند مناایری .ااه در امتااداد
قزاقنتان -ر.مننتان .-دریای خزار-آذربایجان-اروگا م گذرد
عااالوه باار ایاان دو منااهنه .ااه باارای هاار دو  .ااور بنیااادی و حیااا
دیهر از مناتل موادع یکنان یاا نزدیا

اساات ایااران و روساایه در اادادی

باه هام دارناد باااین حاات عنیارغم ایان زمیناه هاای م اتر.

.ه بیان شد منکو ا انادازه ای نهاران قادر نظاام رو باه رشاد ایاران در دریاای خازر اسات نکتاه ی
قابال وجاه ایان اسات .ااه گایم ار در زماان محمدرداشااه نیااروی دریاای ایاران در حاوزه ی دریااای
خزر نها شامل ی

 .ت

فریح م شد

نکته قابال وجاه و مهام دیهار عادی وافا ایاران و روسایه اسات در زمیناه ی موداوع .نیادی قنایم
دریای خزر(بنهرید بان) باااین وجاود از زماان .اه روسایه در زمیناه قنایم دریاای خازر باا آذربایجاان
و قزاقنتان به واف رسیده ا ست دیهر .متار نهاران موداع ایاران در ایان زمیناه اسات هاران باه ساهم
خااودش بااه صااور دیپنما ی ا

از ذ.اار ایاان اختالفااا بااوی ه در حااوزه ی رسااانه ای اجتناااب نمااوده

است اما بااین وجود این موداوع باه صاور "خااری" در گناو بااق ماناده اسات موق یات م اابه دیهار
در روابط ایران-روسیه دررابطه با بحران سوریه شکا گرفت

.4منافع ایران و روسیه در سوریه
روسایه و ایاران در جریاان منازعاه ی ساوریه باا حمایات از دولات و نهادهاای .ناون حاا.م بار ساوریه
در ی

سنهر م اترو قارار دارند منانما اگار حمایات هاای ایاران و روسایه نباود رتای

اساد سااقوم .ارده بااود از لحاا ااا.تیک

جمهاور ب اار

مواداع ایااران و روسایه در سااوریه یکناان اساات؛بااین وجااود

این دو  .ور از حیث نهاه راهباردی شاان باه آیناده ی ساوریه باا هام وافا دیادگاه ندارند روسایه ما
خواهد سوریه را به عناوان یا

26
باه ساوریه .ما
 .اور ساکونر ببیناد درحاال .اه ایاران مایال دارد

.ند اا سااختاری دولتا شاکل دهاد .اه در آن اقنیات عناوی هاا(گیروان اساالی شای )و دیهار اقنیات
های مذهب بر اری خاود را بار ا .ریات سان ماذهش ساوریه از دسات ندهناد27ایان امار ایاران را قاادر

26
27

gravitates towards
retain
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خواهد ساخت اا بوساینه ی اساتقرار "هاالت شای ".28اه از ایاران اا عارا و ساوریه و لبناان گناترده
است به قویت موادع سیاس و نظام اش در سوریه و خاورمیانه بپردازد
این ررح های هران نها در صور

به واق یات بادت خواهاد شاد .اه ب اار اساد -نهاا متحاد راهباردی

ایران در منطقه -در قدر بماناد در نتیجاه نهااه هاران و مناکو ننابت باه آیناده ی ریاسات جمهاوری
ب اراساد متفااو است خاصاه آنکاه ایاران بار ماناادن ب اراساد باه عناوان رتای

جمهاور ساوریه ا.یااد

دارد حات آنکه روسیه آماده ی مصاالحه بار سار ریاسات جمهاوری اساد اسات ی نا زماان .اه ساوریه
شارایط حفااا مامیات اردا و

اکیل یا

 29اتمل باار حامیاان ب ااار اسااد و
دولاات اتتالفا موقاات م

مخالفااان را گیاادا .نااد باارای روساایه منااهنه ایاان نیناات .ااه هااه .ناا سااوریه را رهبااری خواهااد
.رد بنکااه منااهنه ایاان اساات .ااه رتاای

جمهااور آینااده ی سااوریه ههونااه منااافع روساایه را اییااد و

ضمین خواهد .رد
گ وه ااهر روآ ناایکالی .وژان ا م ا نوینااد .ااه؛ "نااه روساایه و نااه ایااران هاایچ .اادای درباااب ف ااو
اهداش نهای شان در سوریه .اه سابش شاده بارای حفاا نهادهاای .ناون دولات ساوریه مباارزه .نناد
دهار وهم نینتند عن ا.بار ونیت رم ااور رهبار عاال ایاران سایدعن خامناه ایعایان نکتاه را روشان
ساخته؛ " هار  .اوری در گا مناافع خاویم اساتربااین وجوعروسایه قاادر نخواهاد باود باه نهاای در
خاورمیانااه و منطقااه از منااافع اش حفاظاات .نااد " بااااین وصا
باهم رایزن و م اوره دارند اگرهه این امر بدون استقرار ی

روساایه و ایااران بااه صااور ماهرانااه ای

ا حاد نظام .امل است

همااانطور .ااه .وژان ا بااه درساات متااذ.ر شااده اساات؛ "ازدوار مصاانحت "30ایااران و روساایه دو  .ااور
را قادر ساخته اا داربه هاا را باه آراما دفاع .ارده و منیرشاان را هماوار ساازند اماا ایان امار ماانع از
بررس و گیهیری م اکل شاده نها باروز مناهنه را باه ااخیر ما انادازد اا هنهاام .اه زماان آن فارا
م رسد .ه منهنه ی اصن منتقیم و صراحتا به میان آید
بنااابراین حت ا در مااورد منااهنه ی سااوریه .ااه ایاان اناادازه باارای هاار دو راارش هااران و منااکو ح ااتز
اهمیاات بناایار اساات اغاارا اساات اگاار بخااواهیم از هنااین اصااطالحا

ماننااد "همکاااری راهبااردی"

استفاده .نیم

28
29
30

”“Shia Crescent
a provisional coalition government
”“marriage of convenience
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.5آیا همکاری راهبردی بین ایران و روسیه امکانپذیر است؟
برگایااه ی ری ا آ.ادمی ا -و نااه براساااآ فناایر مبتن ا باار بنیغااا سیاس ا -از اصااطالح "همکاااری
راهبااردی" گاس ا گرساام فااو "منف ا " اساات براساااآ سااخنان غالمردااا شاافی
روسیه را ساات هاای-2005-1999؛ " ایان امار بناته باه آن دارد .اه شاما یا

ساافیر ایااران در
ا حااد راهباردی را

ههونه ری .نید؟ من م تقدی هار منتا بایاد ابتادا مناافع منا خاودش را ماورد وجاه قارار دهاد و
روابااط اش(بااا دیهاار  .ااورها)باید مبتناا باار ایاان هااارهوب هااا باشااد روابااط بااا روساایه نیااز بایااد
دربردارنده ی همین روند باشد "
ایان نکتااه نیااز بایااد اداافه شااود .ااه نهاارش روساایه ننابت بااه روابااط بااا ایاران نیااز مبتنا باار همااین
هااارهوب اساات منااافع روساایه در خاورمیانااه هناادوجه اساات و مر.ااز روساایه صاارفا باار روی
جمهااوری اسااالم ایااران نیناات .ااه البتااه درحااات حاداار بااا دشااواری هااای مواجهااه شااده .ااه ایاان
دشااواری هااا در دو سااطی ژتواسااترا ی ( قابل ایااران شاای

بااا ساان هااا) و همتنااین در هااارهوب

منطقااه ی ن جااای .ااه منااافع سیاس ا و نظااام ایااران بااا منااافع قریبااا مااای  .ااورهای منطقااه در
ضاد قرار گرفته است
روساایه درحااال .ااه باار گیهیااری منااافع اش در خاورمیانااه بوی ه سااوریه ا.یااد دارد روابااط اش را بااه
گونااه ای ماادیریت .اارده اساات .ااه روابااط جاااری عااادی اش را(بااه اساات نای ر.یااه) بااا قریبااا مااای
 .ااورهای خاورمیانااه از جمنااه اصاان

اارین دشاامنان و رقبااای جمهااوری اسااالم ی ناا عربنااتان

س ودی و اسارات یل حفا .ناد در هناین شارایط

ا حااد راهباردی باا ر ا ایاران ما

وجه موجاش ضا ی موق یات روسایه شاده و قاابال

واناد بطاور قابال

را باا اغناش  .اورهای منطقاه خاورمیاناه در

وهنه نخنت و در وهناه ی ب اد قابال باا ا .ریات منانمانان سان جهاان بارای اش باه ارمغاان بیااورد
.ااه ایاان اماار عاالوه باار مااوارد فااو ما

وانااد موجااش نتااایت و عواقااش منفا داخنا باارای فدراساایون

روسیه شود

بنابراین چه می توان کرد؟
ن ماات اا ایاازدی آخاارین ساافیر جمهااوری اسااالم در شااوروی و اولااین ساافیر ایااران در فدراساایون
روساایه در یکاا از آخاارین مصاااحبه هااایم گفتااه اساات؛ "مااا نماا

ااوانیم روابااط راهبردی(بااا

روسیه)داشته باشایم در برخا حاوزه هاا اهاداش و مناافع ماا در ضااد(با مناافع و اهاداش روسیه)اسات
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با این وجود ماا ما

اوانیم بهتارین رواباط را در باان رین ساطی ممکان داشاته باشایم " در ایان رابطاه

آقااای ایاازدی ایااده ای بناایار منطقا

بااه هنهااای و مناسااش اراتااه نمااوده " :هااران و منااکو نما

واننااد

متحدان راهبردی باشند اما ما باید دارای راهبردی برای روابط مان باشیم "
متاسفانه در اینجا شاهد هایچ گوناه راهباردی بارای رواباط دوجانباه ایاران-روسایه نیناتیم همانطور .اه
گی تر ذ.ر شاد اا آنجاا .اه باه حاوزه سیاسات مرباوم ما شاود نهاههاای دو  .اور حتا در حاوزه
هاای بنایار حیاا

نظیار منااهنه ی دریاای خازر و منازعاه ی سااوریه یکناان نینات و همتناین هایچ

گونه ررح م تر .برای گیهیری این مودوعا وجود ندارد
احتمااان بتااوان گفاات یک ا از آیااتم هااای .ااه روساایه را از نظاار سیاس ا بااه هااران نزدی ا

م ا .نااد

مخالفت آنها با غارب اسات اما باه نظار ما رساد .اه ایان امار .ااف نینات ایاده ای .اه در .نفاران
" وس ا ه ی همکاااری راهبااردی بااین ایااران و روساایه" در 24نااوامبر سااات  2014وسااط ایهااور ایوان ا
وزیرخارجااه ی ساااب فدراساایون روساایه و ریاساات .نااون
مطرح شد بهترین ودیی روشن گری اسات .اه ماا ما

شااورای روابااط بااین المناال روساایه)(RIAC

اوانیم اراتاه دهایم؛ "شاما نما

وانیاد رواباط

دوجانبااه را برمبنااای (وحااد نظاار در) مخالفاات م ااتر.تان بااا غاارب بنیااان نهیااد مااا نیازمنااد یاا
دستور.ار ساازنده ایام فهرسات از اولویات هاا .اه ماا را قاادر ساازد رو باه جناو حر.ات .نایم؛ اگرهاه
قط ا برمبنای منافع متقابل "
بااین وجود سایه ها ای از اختالفاا جزیا جدیاد حتا در مجااور مواداع دادغرب مناکو و هاران
ظهااور یافتااه انااد ایااران گنااا -حااریم وسااط جناااح لیباارات و اصااالح رنااش نخبهااان سیاس ا و جاااری
نمایندگ م شود .ه همراه ا .ریات جام اه ی ایاران نهاه اان باا امیادی روزافازون باه غارب خاصاه
ا حادیه ی اروگا دوخته است عاالوه بار ایان رتای
واند روابط نزدی

جمهاور حنان روحاان گفتاه اسات .اه ایاران ما

دوساتانه ای باا ایاان متحاده آمریکاا داشاته باشاد .اه ایان ساخن در نهااه رقباای

31
باید ب د محکوی و سر.وب شود
بنیادگرای وی به عنوان فتنه و بدعت

بااین وجود نکته ی مهم این است .اه ایاران باه شاد نیازمناد سارمایه گاذاری هاای خاارج هنهفات
و فن آوری های سطی بانست

31

mutiny and heresy
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.6منافع روسیه در ایجاد همکااری راهباردی باا ایاران کدامناد؟ چارا روسایه نیازمناد ایاران
است؟
جمهاوری اساالم ایاران نقام نظاام و سیاسا مناانط در یکا از .نیادی ارین مناار مهام .ااره
ی زمین ی نا غارب آ سایا .اه شاامل خاورمیاناه حاوزه ی دریاای خازر و آسایای مر.ازی اسات ایفاا
ماا .نااد احتیاااج بااه گفااتن ناادارد .ااه ایااران دارای منب اا حیااا

از منااابع هیاادرو.ربن جهااان

است ایران با 158مینیاارد ب اکه دارای  10درصاد از ذخاایر ذابات شاده نفات .اره ی زماین اسات مقاای
ههاااااااری ب ااااااداز وناااااازوتال(298.3مینیااااااارد ب که)عربنااااااتان ساااا ا ودی(267مینیااااااارد
ب اااکه).انادا(172.9مینیاااارد ب اااکه) ایران همتناااین باااا 34رینیونمترمک اااش(34هزارمینیاااارد متااار
مک ااش) دارای 18.2درصااد از منااابع گاااز ربی ا جهااان اساات(.ه ایاان اماار ایااران را رهباار گاااز جهااان
.اارده درمقاباال روساایه .ااه بااا  32.6رینیااون مترمک ااش جایهاااه دوی جهااان را داراساات) بااا وجااه بااه
انتقااات محصااون گاااز و نفاات و ظرفیاات حماال و نقاال سراسااری مناایرهای شاامات-جنااوب و شاار -
غرب سرزمین ایران ش ب نهایات گرانبهاای اسات عاالوه بار ایان باا جم یتا  80مینیاون و باا یکا
از بزرگترین ار ام هاای جهاان ایاران ورای هرگوناه هاارهوب درونا و بیرونا

باه راور عینا عامال

32
سیاست منطقه غرب آسیا و سیاست جهان است
یین .ننده ی

ب د از حال مناهنه ی هناته ای در 14جاونی  2015و در گا آن فرایناد برداشاته شادن حاریم هاای
هنته ای ایران بادت باه یا
نم ا

وانااد ی ا

مر.از ذقال جهاان بارای سیاسات و جاار شاد روسایه باه هایچ وجاه

هنااین  .ااور امیدبخ ا 33را از دساات بدهد نااه در حااوزه ی سیاس ا و نااه در م نااای

اقتصادی و جاری آن
ا آنجا .ه به سیاسات مرباوم ما شاود ارجحترین منف ات ممکان روسایه خاط م ا .اامال دادغرب
هااران در هااردو حااوزه ی منطقااه ای و جهااان اساات-ولواینکااه برخاا اوقااا بااا اغاارا

.ااامال

گروگاگاندای
34
روابااط جاااری دوجانبااه در حااوزه ی اقتصاااد و بازرگااان
امااا در رابطااه بااا

متاساافانه ااوان بااالقوه ی

35ااامل قاادر هنااته
روساایه محاادود اساات بااه ااداد م اادودی از صاانایع بااه اساام مهندس ا قاادر ش
ای ا.ت ااافا فضااای 36شااامل گر اااب ماااهواره هااای گرقاادر بااا اهااداش اقتصااادی عمنا
32
33
34
35
36

وسااط حااامالن

the decisive factor
a promising country
when it comes to
power engineering
space exploration
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روساا

ساااخت راه آهاان برقاا سااازی و نوسااازی صاانایع را آهاان ایااران و  .اااورزی در سااطوح

مختناا  -از سااطی دولتاا

یاا

ااا سااطی شاار.ت هااای جاااری .وهاا

حااوزه ی نویاادبخم باارای

همکاری ایران و روسیه حوزه ا.ت اافا نفات و گااز اسات همتناین گاروژه هاای بارای بهباود بازیافات
نفت در ذخایر قدیم ایاران باا اساتفاده از فناوریهاای روسا

وجاه مهام دیهار همکااری نظاام و فنا

اساات بااااین وجااود بااه دنیاال عیناا و ذهن (م ااخک در بااان) بااه نظاار نماا رسااد .ااه نهادهااای
جاری(خصوص ) دو  .ور منف ت خاص از روابط دو ررش برده باشند
37

عن رغام ن نات هاا و ماذا.را فزایناده ی ماداوی دورارش در ساطوح مختنا -شاامل ساطی ساران -
و در قالااش هیهاات هااای مختن ا ر ا سااالهای 2016-2014و عن ا رغاام ااداد قاباال وجااه وافقااا
جاادی 38نهااا ااداد انااد .از گااروژه هااا درحااات حاداار نزدیاا

بااه مرحنااه ی اجاارا و .اربناات

هنااتند این وافقااا شااامل دو واحااد جدیااد در نیروگاااه هنااته ای بوشااهر وسااط روساایه موافقتنامااه
ای درباااب نوسااازی راه آهاان هااای ایااران موافقتنامااه  .ا ذخااایر ساانپ م اادن آهاان39موافقتنامااه ای
باااین روزنفتهازاساااتوری  Rosneftegazstroyو شااار.ت باااین المننا ا ان گ سا ا ایاااران در زمیناااه
اساای

یا

شاار.ت م ااترو ولیااد .ااود و موافقتنامااه در زمینااه عرصااه ی محصااون خودروسااازی

روسیه باه ایاران عاالوه بار ایان گی ارفت هاای در زمیناه ی عرداه ی محصاون  .ااورزی ایاران باه
فدراسیون روسیه صور گرفته است
روساایه آمااادگ خااود را باارای عردااه ی یاا

وای صااادرا دولتاا 5مینیااارد دنری بااه ایااران اعااالی

داشااته اشت قنااط نخناات شااامل 2.2مینیااارد دنر اساات .ااه باارای ااامین بودجااه مااال قراردادهااای
ساااخت نیروگاههااای باار و برق ا سااازی راه آهاان فااراهم خواهااد شااد در حاادود  35گااروژه اولوی ات دار
باارای همکاااری م ااترو انتخاااب شااده بودنااد-در مهندس ا باار

ساااختمان گایانااه هااای دریااای

راه

آهن و غیره اینکاه آیاا ایان رارح هاا باه مرحناه کمیال نهاای خواهناد رساید ا.ناون گرسام بزرگا
است
موانع بنایاری بار سار راه وسا ه ی رواباط اقتصاادی ایاران-روسایه وجاود دارد نخنات اینکاه شار.ت
های دولتا و شار.ت هاای جااری بازر
بزر

.اه آشاکارا گارایم باه برقاراری گیوناد رسام باا سارمایه

دارناد در اقتصااد هار دو  .اور باه راور روشان نقام مهما ایفاا ما .نناد دوی آنکاه سااختار

بخاام هااای صااادرا

هااردوی ایااران و روساایه بااه گونااه ای اساات .ااه قادااای مصاارش .ننااده باارای

summit level 37
agreements of intent 38
iron ore deposits 39
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محصااون یکاادیهر بناایار گااایین اساات(.ه ااناادازه ای م ا

ااوان شاااهد ایاان منااهنه در سااطی گااایین

بادن .اانی باین دو  .اور بود) ساوی حتا ب اد از برقاراری مجادد دسترسا ایرانیاان باه سیناتم
سااو یفت گرداخاات هااای بااانک بااین مقار ااه .اااران40ایااران و روآ هنااوز هاام شاادیدا بغاارنت و
گیتیده41باق ماناده اسات ههااری هایچ یا

از دو  .اور مناابع ماال .ااف بارای انجاای ایان گرداخات

ها باا گاوت نزی خاواه روبال باشاد یاا ریاات نادارد گانجم هزیناه هاای حمال و نقال باه دلیال فقادان
زیرساااخت هااای لجنااتیک بااه روز و موافقتنامااه هااای راه نااوردی بناایار بانساات ش اام شاار.ت هااای
.وه

و متوسط ایرانا اغناش دنباات بازارهاای داخنا و یاا باازار  .اورهای همناایه هناتند درحاال

.ه شر.ت های بزر

اغنش به سامت غارب یاا هاین گارایم دارناد عاالوه بار ایان

اریفا و مقاررا

43اه عنااوان موانااع جاادی جااار در هاار دو  .ااور ایااران و روساایه
دساات و گاااگیرو42فناااد مااای گنااتر با
بااق ماناده اسات درحاال .ااه اداد بنایار اناد .از .ارآفریناان نناابت باه مختصاا انجاای ف الیاات
جاااری و اقتصااادی در دو  .ااور آگاااه دارنااد جالااش وجااه اینکااه بررباا گاازارش ساااننه انجااای
ف الیت جاری بانا

جهاا ن

ایاران یکصادو ناوزدهمین  .اور جهاان از حیاث ناهیل ف الیات جااری

و اقتصااادی اساات در سااات  2015ایااران در رده بناادی 135مااین  .ااور از  .175ااور در شاااخک
ادراو فناد(سازمان)شااافافیت باااین المننا ا 44قااارار گرفتاااه اسااات(گزارش سااااننه ی شااااخک ادراو
فناااد بااین المنن ا رسااازمان شاافافیت بااین المنن ا ع .ااه در ایاان رده بناادی  .ااور اوت دارای .متاارین
میزان فناد و  .ور 175ای دارای بی ترین میزان فناد در جهان است)

 .7برای تضمین روابط همکاری بلندمدت بین ایاران و روسایه چاه قادی هاایی بایاد بردا اته
ود؟
 )1دارور صاور بنادی گایاه ایا اساتوار-باوی ه هاارهوب حقاوق -بارای مهیاد راهبااردی در
راسااتای وساا ه ی همکاااری بننااد مااد در مااای حااوزه هااای سیاساات جااار

نظااام و

فرهنااپ .ااه باادون آن هاایچ گونااه از ذبااا یااا گایااداری و ااداوی روابااط دوجانبااه امکانپااذیر
نخواهااد بااود در ایاان رابطااه دااروری اساات .ااه سااندی جااامع برمبنااای روابط(غیرراهبااردی)
همکاااری دوجانبااه45هیااه و صااویش شااود (در ایاان سااند بایااد) منااافع بنیااادی دو  .ااور بااا
contractors 40
extremely complicated 41
red tape 42
ubiquitous corruption 43
Transparency International’s Corruption Perceptions Index 44
bilateral partner (and non-strategic) relations 45
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فهما دقیا از مناااف

.ااه دو  .ااور را متحااد و مااواردی .ااه آنهااا را از هاام جاادا ما سااازد

مورد لحاظ قرار گیرد
 )2ی

مورد مهام .اه بایاد در مر.از االش هاای دو  .اور قارار گیارد نظاام از نقال و انتقاان

گااول اساات .ااه وساا ه ی صااوری مااای حااوزه هااای همکاااری شااامل وریناام و مبااادن
46
قرار م دهد
فرهنه را مورد وجه(و ممان ت!)

 )3دااروری اساات .ااه لیناات از گااروژه هااا در مااای زمینااه هااای همکاااری شااکل گیاارد و باارروی
آنها مر.ز شود درحال .اه باه خاط م ا دها

االش هاا و سارمایه هاا باه سامت اجرا(یا

شدن)شان اقدای م شود
 )4همتنین این نکته حااتز اهمیات اسات .اه رساانه هاای ایرانا و روسا در ماای راوت فرایناد
وس ه ی روابط دو  .ور حمایت ارالعا

آن را ضمین نمایند

.8نتیجه گیری
به دنباات حال مناهنه گروناده ی هناته ای ایاران در 14جاونی  2015و آغااز فرایناد برداشاته شادن
حااریم هااا ایااران باادیل بااه بااازیهری .نیاادی در صااحنه ی سیاسا منطقااه ای و جهااان

و یا

نهاااد

حقوق بین المنن جدی47شده است
روساایه عالقمنااد بااه ساااخت روابااط همکاااری اسااتوار و محکاام بااا ایااران اساات هاادش روساایه اساتقرار
گیوندهای قابل ا کا د ر .و ااهترین زماان ممکان و باه صاور بنناد ماد اسات .اه مناتقل از شارایط و
فضای سیاس داخن هردو  .ور و سایر  .ورها باشد
امکانا و قابنیت های روسایه بارای رقابات در باازار ایاران محادود اسات و دلیال ایان امار بخ ا باه
بحران جدی .نون اقتصاد روسیه برم گردد
در .نار جنبه های م بت همکااری ایاران -روسایه .اه در مناافع م اترو یاا مار بط نماود یافتاه اناد
درعااین حااات مختصااا منف ا در روابااط دو راارش وجااود دارد؛(از جمنااه اینکااه) ایااران گنااا-برجااای بااه
رور روشن درحات حر.ت به سمت غرب است

concerns (and impedes!) 46
a serious international legal entity 47
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اوداع سیاس داخن ایران و روسایه هار دو غییار یافتاه اسات هماانطور .اه ودا یت سیاسا بیرونا
دوروباار ایاان دو  .ااور دهااار غییاار شااده اساات برقااراری روابااط همکاااری میااان دو  .ااور .ااه مبتن ا
اساات باار اعتماااد و خااط م ا واقااع گرایانااه و عماال گرایانااه ااری را در درون  .ااور منطقااه و جهااان
دنبات ما .ناد راه را بارای وسا ه ی هماه جانباه ی گیونادهای سیاسا

جااری اقتصاادی عنما و

فرهنه ا بااه همااراه نهاااه بااه برقااراری هااارهوب امنیت ا در حااوزه هااای راهبااردی جنااوب و شاار
هموار م سازد
باوجود عوامال سیاسا

ایادتولوژی

روان اناخت

جااری اقتصاادی و حتا فنناف ماوذر بار رواباط

دوجانبه به نظر مناسش ار ما نمایاد .اه از بکاار باردن اصاطالح "همکااری راهباردی" بارای وصای
روابط ف مابین دو  .ور اجتناب نمااتیم بنکاه از ودا یت .ناون رواباط ایاران-روسایه باه عناوان یا
"همکاری عمل گرای" آینده-گرا48یاد .نیم
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a future-oriented “pragmatic partnership.” 48
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