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 ناشی که طرفین بین اعتماد فقدان دلیلبه روسیه و ایران روابط پیش، چندی تا: افیوسی والدیمیر
 تهدیدهای با تهران و مسکو حال، این با. رسیدنمی نظر به بخشرضایت چندان بود غرب فشار از

 میان ناهماهنگی صورت در حتی و دارند امکاناتی نیز هاآن رفع برای و هستند مواجه مشترک
 وارد. دهد سوق استراتژیک هایهمکاری سمت به را کشور دو تواندمی مسأله این شانملی منافع
 رابطۀ کردن برقرار و االختیارتام عضو مقام در شانگهای هایهمکاری سازمان به ایران شدن

 جهت این در مهمی هایقدم کشور، این سوی از جمعی امنیت پیمان سازمان دبیرخانۀ با همکاری
 .شودمی محسوب

اعتماد  نبود و پیشرفت روابط روسیه و ایران به دلیل تفاوت منافع ملی دو کشور ،های اخیردر دهه
طور که . همانشده بودکند  ،امریکا ۀجدی از سوی ایاالت متحد دلیل فشارهای ههم ب آن ،متقابل

 ئیسویکتور چرنومیردین و معاون ر، نخست وزیر فدراسیون روسیه ،1995در ژوئن  ،مشخص است
 1990ای را به امضاء رساندند که بر اساس آن تا پایان پروتکل محرمانه ،ال گور ،جمهوری آمریکا

 ... طور کامل متوقف گرددهتهران بهای نظامی مسکو و همکاری
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که در زمان  یل و عربستان سعودیئاسرا ،برخورد شدیدالحن جمهوری اسالمی ایران با آمریکا ،در همان زمان

 علت ینهمه رفت. بشمار میه زنگ هشداری برای روسیه ب ،تر شده بودنژاد پررنگریاست جمهوری احمدی

وی مسکو از س ،ای و جهانیروحانی و دعوت او به مذاکرات در سطح منطقه به قدرت رسیدن  ،2013در سال 

ئم شورای امنیت )پنج عضو دا «5+1»نمایندگان ایران و  ،2015 جوالی 14 ،در نتیجه مثبت ارزیابی شد. کامالً

ابق مط شد و قرار کردندتوافق  «جامع اقدام مشترک )برجام( ۀبرنام»سازمان ملل متحد و آلمان( در خصوص 

زمینه، گفتگوهای برخالف این پیش. شوددریج لغو ته اقتصادی ایران ب-مالیۀ یک جانب هایآن تحریم

رتقا پیدا ای گسترش یافت و به وسیله تهدیدهای مشترک ااستراتژیک ایران و روسیه به شکل قابل مالحظه

 کرد.

 

 تهدیدات امنیتی مشترک سنتی و غیرسنتی 

به این ت( لویو)بر اساس ا شودمیامنیتی متوجه جمهوری اسالمی ایران  ۀکه در حوز یدهاییترین تهداصلی

 است: ترتیب

 ،عربی ۀامارات متحد ،کویت ،عمان ،قطر ،بحرین ،استقرار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تداوماول:  تهدید

زیرساخت نظامی گسترده این  ؛کندخوبی درک میهله را بأتهران این مس 1ترکیه و دیگر کشورهای خاورمیانه.

به  ،دهد تا قدرت خود را در کشورهایی که هیچ منافع مشترک ملی با آمریکا ندارندامکان را به آمریکا می

 در کشور عراق و در زمان صدام حسین رخ داد. ،2003اتفاقی که سال  ،مثال براینمایش گذارد. 

در آذربایجان  ویژهبه ؛آوری اطالعات جاسوسی در قلمرو ایرانجمع ر زمینۀیل دئتهدید دوم: فعالیت مستمر اسرا

های زمینی و پایگاه ،مثال برای دارند.تجهیزات جاسوسی فعالیت  چشمگیریو در نزدیکی مرز ایران تعداد 

 2.مشغول هستند های بدون سرنشینصورت پهباده هوایی ب

در اختیار گروه را های ایران محموله کهاست  هاییکاروانیل به ئتهدید سوم: حمالت موشکی منظم ارتش اسرا

یل ئاسرا ،2015در اکتبر  ،جمله. از آندهندقرار می «جهاد اسالمی»و « حماس»گروه لبنانی  ،«حزب اهلل»

هدفی که در ، به 2016فوریه  1۸و 3کردهای قلمون در نزدیکی مرز لبنان و سوریه را بمباران نقاطی از کوه

                                                           
1Ebadi A. Eight Key Military Bases of the United States Against which Iran Could Launch aStrike //FARS  

Information Agency. Tehran, June 11, 2015. URL: http://inosmi.ru/world/20150611/228512342.html (in Russian, 

translated from the original Persian). 
2, 14Iranian Strategy. //Iran.Ru Russian Information Agency. Moscow, March -giev V. Azerbaijan’s AntiGeor 

2012. URL: http://www.iran.ru/news/analytics/78978/Antiiranskaya_strategiya_Azerbaydzhana (in Russian). 
3. 2016, 18amascus// News in Israel. Tel Aviv. February Reuters: Israel Launches Missile Strike South of D 

URL:http://news.israelinfo.co.il/world/60581(in Russian). 
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متعلق به که مانا –تل ۀ. در این حمالت انبار مهماتی در منطقحمله کردراکت  بامسیر دمشق به درعا بود 

 .منهدم شد ،ش حماس بودجنب

 )یران است تهدید دیگر برای ابا عربستان سعودی در عراق و سوریه  غیر مستقیمجنگ  ۀتهدید چهارم: ادام

یروهای مسلح از یک سو ن جنگاین در و  (است نشان دادهلبنان و افغانستان  ،در یمنکه تا حدی نیز خود را 

ر عراق و مخالفان آنان د آل سعود هستند.که تحت حمایت کامل  شرکت دارند شانسنی عربستان و مزدوران

 هازیدرو ،یزدی هاا ،مسیحیان ،هاعلویعراب شیعه، ا شاملکه  هستندسوریه ارتش ملی و نیروی پلیس 

یعه درنظر شتقابل سنی و گاهی این جنگ مسلح  ،. در نتیجهشوندمی حمایت و شدیداً از سوی ایرانشوند می

 شود.گرفته می

تهدید باغ نو قرهناگور یمن و ،یلئاسرا–فلسطین ،افغانستان ،سوریه ،عراق ۀمناقشات مسلحان تداومتهدید پنجم: 

فغانستان به انتقال جنگ از عراق و یا ا است که امکانی . این مناقشات برای ایران تهدیدی بزرگاستپنجم 

از تحقق  بر خاور نزدیک و خاورمیانه )قفقاز جنوبی( و ممانعت شدادن نفوذ از دست ،آن داخل مرزهای

 کند.فراهم می را هایشطلبیجاه

قانونی غیر اتادرص گرایی مذهبی،طلبی، افراطه تجزیهایران ب ،امنیتی ۀاز میان تهدیدات غیر سنتی در حوز

 ی دارد.اتوجه ویژهمهاجرت غیرقانونی و همچنین جرم و جنایات مرزی ، یر جنگیمواد مخدر، اسلحه و ذخا

. شرایط استطرح های بومی مو عرب هابلوچ ،هاکه از سوی کرد است طلبیتجزیه ۀلابا مس اولویت ،بیندر این 

 شدیدتصورت بالفعل ههای نمایندگان کردهای سوریه بدلیل وضعیت کردستان عراق و درخواستهموجود ب

 . شودمی

ارتش  کردنای و یا خارج دست گرفتن کنترل منطقهبرای به روسیه با بازگشت به خاور نزدیک و خاورمیانه 

 ی کهبا اتفاقات»این حقیقت است که  کرده است کند. آنچه روسیه را بیشتر نگرانآمریکا از منطقه تالشی نمی

خالء حکومتی منجر به ایجاد مناطقی  ،در برخی کشورهای خاور نزدیک و آفریقای شمالی ده استرخ دا

 4«شود.پر می گرایانها و افراطسرعت از تروریستاست که به متشنج شده

هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد  در ،یس جمهور والدیمیر پوتینئطور که رهمان ،رواین از

-تهدید تروریسم بین بارۀدر کردن والنه با صدای بلند سخنرانیمسوریاکارانه و غیر» کرداعالم  ،در نیویورک

تجارت  ،همانند تجارت مواد مخدر هایِ حامیِ مالی تروریسمالمللی و در عین حال بستن چشمان بر روی کانال

                                                           
4.URL: 2015, 28session of the UN General Assembly //President of Russia. Official site. Moscow, September th70 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385. 
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سنتی  هایترین تهدیدمهم ،در نتیجه 5«های افراطی...اسلحه یا تالش برای تحریک گروه ،غیرقانونی نفت

  ؛کردگونه تعریف توان اینامنیتی را می ۀروسیه در حوز

عراق،  باغ،و قرهاز نظر تقدم، آنچه در جایگاه نخست قرار دارد حل نشدن اغتشاشات سوریه، افغانستان، ناگورن

استثناء ناگورنو  اند )بهکدام از این مناقشات به مرزهای روسیه تجاوز نکردهفلسطین و یمن است. هیچ –سوریه 

مرکزی نطقۀ آسیایماما از دیدگاه استراتژیک برای  ،اندباغ( و تهدیدی برای ثبات در مرزهای روسیه نبودهقره

طور به ادیکالگرایان رآن، نفوذ احتمالی از نواحی متعلق به اسالم عالوه برو قفقاز جنوبی اهمیت دارند. 

 دهد. ی در خاک روسیه را افزایش میهای تروریستچشمگیری احتمال حمله

 است که در تالش –ر درجۀ اول عربستان سعودی و ترکیه د -جایگاه دوم متعلق به آمریکا و هم پیمانانش 

 ومالی و لیبی(سدر سوریه رژیمی را که همراه با نابودی دولت در این کشور باشد مستقر کنند. )مانند هستند 

که در منطقه  عالوه بر امکان نفوذ نیروهایی. است وهای آمریکایی در منطقهاستقرار دائم نیر تهدید دیگر،

سوسی و محرمانه آوری اطالعات جامنظور جمع صورت فعال به های نظامی آمریکا بهمستقر هستند، از پایگاه

ای شوندهت های هدایها  بمبشود. عالوه بر این، آندربارۀ نیروهای مسلح روسیه و متحدانش استفاده می

 ته باشد.دنبال داشرا به ، حمله به روسیه«حملۀ سریع جهانی»تواند در چارچوب اند که میمستقر کرده

 یمن و بحرین ،سوریه ،شیعه و سنی که در عراقفزاینده تقابل  در رابطه باتواند روسیه نمی افزون بر این،

درصدد است  هروسی .دهندتشکیل میسنی  لمانانبخشی از جمعیت روسیه را مس کهبه دلیل آنباشد.  اعتنابی

سوریه این  رۀدربا) کند.شیعیان ایران دوری  در رابطه باتا جای ممکن از ایجاد درگیری و اغتشاشات نظامی 

 (.شوندنسبت داده مییان صورت مشروط به شیعهها بزیرا علوی ،استکمرنگتر  مساله

درباره  دلیلمین ه بهوجود دارد، نظامی  ۀمواجه به آستانهیل ئایران و اسرا احتمال کشیده شدن خصومت

یند که باید ب، روسیه خود را در موقعیتی میجنگیمدرن های نظامی و تجهیزات سالح حمایت ایران در زمینه

 .داشته باشداحتیاط بیشتری 

را بر  تمرکزروسیه بیشترین  ،شود این است کهامنیتی می ۀغیرسنتی در حوز هایآنچه مربوط به تهدید

نی و همچنین مهاجرت غیر قانو ،اسلحه و ذخایر جنگی ،قانونی مواد مخدرصادرات غیر مذهبی،گرایان افراط

  کرده است.جرم و جنایات مرزی معطوف 

گونه شرح این مشترک سنتی میان ایران و روسیه را هایتوان تهدیدمی گفته شدبا توجه به آنچه که در باال 

 داد:

                                                           
5Rouhani: Iran Does Not Want Escalation with Saudi Arabia //Haqqin.az Information and Analytics Portal. Baku,  

January 27,2016. URL:http://haqqin.az/news/62240(in Russian). 
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 یل و یمن؛ئفلسطین و اسرا ،عراق ،ناگورنو قره باغ ،افغانستان ،مناقشات نظامی حل نشده در سوریه -

 عربستان سعودی و همچنین اسرائیل؛ تقابل ایران با -

 استقرار آمریکا در مناطق نظامی؛ تداوم -

روسیه و ایران با یکدیگر مطابقت دارند. هر دو کشور  هایکه تهدید کردگونه برداشت توان ایندرمجموع می

و  «دولت اسالمی»عنوان سازمان رادیکال هکه در عراق و سوریه ب هستندنبرد  حال در مذهبیگرایان با افراط

سیه را به یکدیگر رو های ایران وطور عینی دولتهب مسالهاین . کنندفعالیت می «طالبان»در افغانستان با نام 

این  عمالً . امااستهای اطالعاتی و دفاعی سازمان دو کشور در های نزدیکترهمکاریمستلزم و  ک کردهنزدی

قانونی مواد مخدر از افغانستان.  مقابله با صادرات غیر ۀدر زمین ،مثال برای؛ شودانجام نمی ها همیشههمکاری

ابریشم برای ایران تهدید مستقیم محسوب  ۀمواد مخدر )جاد نقلودلیل این امر مسیرهای گوناگون حمل

های اطالعاتی روسیه و ایران در مرز افغانستان فعالیت دوجانبه و واقعی سازمان نبود( و همچنین شودنمی

 . است

-تجزیهۀ لا. امروزه مساستایران و روسیه کمی متفاوت از یکدیگر  امنیتی غیرسنتی هایتهدید ،عالوه براین

قفقاز جنوبی آسیای مرکزی و  ،له در قفقاز شمالیأاما همین مس نیست، چندان حائز اهمیتطلبی برای روسیه 

 بروز کرده است. ،برای مسکو اهمیت بسزایی دارند که از نظر استراتژیک

اگرچه  .امنیتی دارند های مشترکاز بین بردن تهدید برایمسکو و ایران امکانات مهم و باارزشی  ،بدون شک

توانیم می ،مثال برای. شودمیهایی نیز مشاهده ها میان مسکو و تهران محدودیترد همکاریمنظور پیشب هب

 کنیم.اغتشاشات نظامی در منطقه اشاره  فصلوعدم حل به 

رسد. قضیه از این قرار نظر میه یل بعید بئمناقشات نظامی سوریه و اسرا ۀهمکاری ایران و روسیه در زمین

 ،سازمان ملل متحد ،اروپا ۀاتحادی ،خاورمیانه با آمریکا یک عضو گروه چهارجانبه صلحعنوان به است که روسیه 

های تسلیحاتی به کمکارسال در حال  در مقابل ایران. کندمیفصل این مناقشات همکاری ومنظور حل هب

آل ایده) .است یلئتر درصدد تضعیف اسرابا تالش هرچه تمامو  است «حماس»و گروه  «حزب اهلل»جنبش 

پذیرفتنی برای روسیه  مسالهسیاست تهران در این باشد لذا روشن می (است. یل ئاین کشور  نابودی اسرا

 . نیست

وضع  دربارۀهمکاری روسیه و ایران  ،هاایران به منازعات نظامی یمن و طرفداری از حوثی وارد شدنفارغ از 

که شکست  شوددرک میله اتدریج این مسهب ،در تهران. استپذیر صورت محدود امکانه موجود در این کشور ب

حسن روحانی  ،یس جمهور ایرانئر. نیستپذیر ها و شیعیان عرب امکاندادن عربستان سعودی با کمک حوثی
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ما قصد ایجاد تنش در روابط با عربستان » د: کراعالم  ،2016پایان ژانویه  ایتالیا در وواتیکان به در جریان سفر 

. ما  به کنندنداریم. ایران و عربستان سعودی دو دولتی هستند که نقش مهمی را در منطقه ایفا میسعودی را 

دولت »گروه تروریستی  ،کنیم که در حقیقتو فکر می ایممند بودههعالق میانهامنیت در خاور ۀبرقراری دوبار

به عنوان مبنایی برای رسیدن به تواند موضوع میاین  6«آید.میشمار همشکل اصلی برای منطقه ب «اسالمی

اما الزم است این نکته در نظر گرفته شود که  حل مورد توافق دو طرف برای حفظ وضع موجود قرار گیرد.راه

 (.کنندها در شمال این کشور زندگی می)حوثی است. حامی یمن جنوبی بوده ،تاریخیبه لحاظ مسکو 

نگام ه به ،. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگوبیشتری با یکدیگر دارندمطابقت منافع ایران و روسیه  در افغانستان

 ،وزیر دفاع ایران حسین دهقانپس از مالقات با وی . کردیید أرا ت مسالهاین  ،2015سفر به تهران در ژانویه 

 ،چیز هرالمللی به تبادل نظر پرداختیم. قبل از ای و بینمهم امنیت منطقه ۀلمسا دربارۀما »چنین خبر داد: 

های ما از شرایط موجود نزدیک و یا با یکدیگر برابر شود. ارزیابیو افغانستان مربوط می میانهبه خاور مسالهاین 

المللی و قاچاق مبارزه علیه تروریسم بین درکار بردن تمامی قوای خود  هدو کشور بر بطور مشخص به 7«است.

 .کنندکید میأمواد مخدر ت

های رود. بر طبق دادهشمار میهبگذاران در افغانستان سرمایهترین یکی از مهم ، ایرانروسیه برخالف با این حال

ثیر تهران بر أالبته نباید ت ۸کند.و کارگر افغان زندگی می یلیون مهاجرم 5/1در ایران بالغ بر  ،غیر رسمی

سوریه و تحت رهبری افسران سپاه که بخشی از آنان در در حالی ،را نادیده گرفتزبان هزاره فارسی شیعیان

ایرانیان تالش خود برای تحت کنترل گرفتن بخشی از  ،هزمیندر این 9جنگند.پاسداران انقالب اسالمی می

 کنند. هرات را انکار نمی اًافغانستان و خصوص

 ،لهابا این مسه رابط . درهستندمناقشات نظامی  ۀفصل دوستانوروسیه و ایران درصدد حل ،باغقره در ناگورنو

عالوه بر  .تاسدهندگان اروپایی به منطقه مورد مناقشه یکسان موضع ایران و روسیه با ممنوعیت ورود آشتی

باغ وقرهن گروه مینسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا درخصوص حل مناقشات ناگور ۀروسیه نمایند ،آن

ابط مبتنی بر و رو است ارمنستان متحد وسیه همچنینر دیگر از آمریکا و فرانسه( ۀ)در کنار دو نمایند است.

والدیمیر  ،آوریل یلاواکه در  کردتوان به این نکته اشاره نتیجه می درهمکاری استراتژیکی با آذربایجان دارد. 

 اشته است.دثیر بسزایی أباغ تقره ناگورنو ۀروزه در منطق جنگ چهار ۀدر خاتم ،یس جمهور روسیهئرپوتین 

                                                           
6. 2015, 20ovosti. Moscow, January Shoygu: Iran Understands Russia’s Stance on Afghanistan //RIA N 

URL:http://ria.ru/defense_safety/20150120/1043376109.html(in Russian). 
7Russian Information Agency. Moscow, September  Pankratenko I. Afghanistan: Tehran’s Eastern Front //Iran.Ru 

15, 2014. URL:http://www.iran.ru/news/analytics/94621/Afganistan_vostochnyy_front_Tegerana (in Russian). 
8m Assad //Ridus: Civil Journalis-Gorokhov P. Iran Sends Thousands of Volunteer Fighters to Aid Bashar al 

Agency. Moscow, June 5, 2015. URL:https://www.ridus.ru/news/187579.html (In Russian). 
9Drug Operation “Channel” Conducted by the Collective Security Treaty Organisation Recognized by UN -Anti 

as Largest and Most Effective Operation Aimed atPreventing Drug Traffickingfrom Afghanistan// Collective 

Security Treaty Organisation. Moscow. URL: http://www.odkb.gov.ru/e/azkk.htm (in Russian). 
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جبهه و  جمله در جنگ علیه دولت اسالمی فعالیت دوجانبه میان روسیه و ایران در سوریه  و از آنبیشترین 

 آمیزوی مسیرهای صلحجوشود. نقش کلیدی مسکو در جستسطح تاکتیکی مشاهده می رالنصره و بیشتر د

 عربستان سعودیو  ی ایرانامنطقه رقبایبا همکاری  ،ارتباط متقابل با آمریکا عالوه بر این مناقشات برای حل

 تاحدودی نقش مهمتری در سوریه ایفا خواهد کرد، در حالی کهطلبد. در ادامه روسیه ترکیه و اسرائیل را می و

 از نفوذ ایران کاسته خواهد شد. 

 است یل نبودهئهای جوالن به پایگاهی برای ضربه زدن به اسراروسیه خواهان تبدیل بلندی ،ذکر استهالزم ب

. است «ب اهللزح»انتقال برای جنبش ومنظور ایجاد کریدور نقل هضربه زدن به مناطقی از سوریه بدرصدد  بلکه

 همچونمنظور حفظ سوریه ه داند که روابط بین روسیه و ایران بخوبی میهله را بامسکو این مس ،حال هماندر 

 یک دولت واحد بسیار مبرم و ضروری است.

بیش  زیرا ،اجتناب کند موجود در عراق کن از وارد شدن به مناقشات نظامیتا حد ممروسیه در تالش است 

 کندمیمسکو به بغداد و در برخی موارد جزئی به اربیل سالح ارسال  است.تقابل شیعه و سنی شبیه از هر چیز 

 است این نزاع شدهصورت مستقیم درگیر ه پردازد. ایران بهوایی نمی حمایتنظامی و  هایگروهاما به آموزش 

موجب شکاف  مساله. واضح است که این مند استعالقهشیعیان  ۀو به برقراری ثبات وضع کنونی تحت سلط

 .استدر تضاد  ،جنگدو با آنچه که روسیه بر علیه آن می بین دو کشور شده

تواند موجب سوق میهای امنیتی توان اعتراف کرد که همکاری مشترک ایران و روسیه در زمینۀ رفع تهدیدمی

رغم وجود به ،. به منظور رسیدن به این هدف مشترکهای استرتژیک شوددادن این دو کشور به همکاری

 ها ناهماهنگی منافع ملی دو کشور است.ترین آنامکانات موانعی جدی نیز وجود دارد که مهم

ای نیستند؛ ا از آنجا که این مشکالت ریشهشود. امتر میلۀ آیندۀ دولت سوریه پررنگاین اختالف نظر دربارۀ مسا

فصل این مشکل برای هر دو وتر از همه این نکته است که حلها وجود دارد. مهمفصل آنوامکان سازش و حل

 کشورِ ایران و روسیه مهم و ضروری است.

 

 المللیهای بینارچوب سازمانهای ایران و روسیه در چهمکاری

در تاشکند برگزار شد؛ قاطعانه بر توسعۀ برنامۀ  2016ژوئن  24-23شانگهای که در نشست سازمان همکاری 

گونه توان اینهای الزم را به امضاء رساندند و بدین ترتیب میسازمان تأکید کرد. هند و پاکستان یادداشت

در آستانه  2017وجود دارد تا این دو کشور در نشست بعدی که در ژوئن  یبرداشت کرد که احتمال بسیار

 عنوان اعضاء رسمی سازمان همکاری شانگهای حاضر شوند.  برگزار خواهد شد؛ به
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بدان معناست که دور جدیدی از تغییرات کیفی در سازمان در حال وقوع است و این تغییرات به  مسالهاین  

 5مهلت قانونی تا منظور جذب اعضاء جدید است. )مدت تقریبی این نوبۀ خود نیازمند مهلت قانونی موقت به

 سال است.(

حق عضویت در  دریافت بدون شک، یکی از کاندیداهای ،ر درخواست خود را اعالم کرده بودایران که پیشت

ای لۀ هستهفصل مساوطرح جامع مشترک در خصوص حل انعقاد توافقنامهسازمان همکاری شانگهای است. 

درخواست تهران را قدرت بخشیده است. اما در اینجا الزم ، امکان بررسی 2015سال در پایان )برجام( ایران 

شود. در چنین شرایطی به ذکر است که در سازمان همکاری شانگهای تمامی تصمیمات به اتفاق آراء گرفته می

های سازمان را در چارچوب عضویت ایراناست که اعضایی تهران موظف به همکاری مستمر با آن دسته از 

مثال تاجیکستان و ازبکستان. تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص عضویت در سازمان همکاری برای  ؛پذیرندنمی

الزم است تا ایران بیش از پیش فعالیت خود را در این  ،دلیلشانگهای زمان زیادی باقی نمانده است. به همین 

 راستا سرعت بخشد.

این سازمان ط بین ایران و روسیه باشد. رسد که سازمان همکاری شانگهای عرصۀ مناسبی برای رواببه نظر می

گیرد که شامل ابزارهای الزم برای غلبه بر تهدیدهای امنیتی سنتی و غیر منابع مختلفی را به خدمت می

. دقیقاً به همین دلیل شودنیز تامین میدیگر اعضاء مانند چین و هند  از طریق منابعشود. این سنتی می

فراتر از چارجوب مبارزه با ، سازمان همکاری شانگهای شکل گرفتهدر  کهضد تروریسم  ایساختار منطقه

های دیگری نیز به مکانیزمبه مانند سیستم جهانی آینده، ای در سازمان همکاری شانگهباشد. میتروریسم 

یابی هندوستان به این سازمان موضع روسیه قدرت پس از راه ضمناً منظور رفع تهدیدها و خطرات وجود دارد.

 بیشتری خواهد یافت. 

توان به سازمان پیمان امنیت می ،المللی که در حوزۀ امنیتی حضور مستمر دارنداز میان دیگر ساختارهای بین

جمعی اشاره کرد. این سازمان دارای بلوک سیاسی و نظامی است که برای از بین بردن تهدیدهای سنتی و 

 اند. نظر گرفته شده غیر سنتی در

ای مفید واقع ای از مسائل منطقهاین احتمال وجود دارد که وارد شدن ایران به این سازمان به منظور حل پاره

میان تهران و  اتحادممکن نیست زیرا الزمۀ تحقق این امر، ایجاد  مسالهمدت این انداز میانشود، اما در چشم

با دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی همکاری کند. بدین ترتیب، د توانمسکو است. به جای آن، ایران می

-ایران–روابط سیاسی و نظامی خود با روسیه را استحکام بخشد و برای انجام مذاکرۀ سه جانبه میان روسیه

 ستان تالش کند.تاجیکستان درخصوص رفع تهدیدهای امنیتی از سوی افغان
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در دست ای پیشگیرانه ی جامع وعملیات برنامه ، سازمان پیمان امنیت جمعی2003از سال  الزم به ذکر است

 جابجایی غیرقانونی مواد برنامه برای مقابله باترین که از سوی سازمان ملل متحد مؤثرترین و بزرگ اجرا دارد

همکاری مؤثر میان   ،وارد شدن دستگاه اطالعاتی ایران در این طرح 10مخدر از افغانستان ارزیابی شده است.

 روسیه و ایران در ساخت کمربندی امن حول کشور افغانستان را به همراه خواهد داشت.

و انه خاص سازمان پیمان امنیت جمعی بر مهاجرت غیرقانونی معطوف است. اقدامات مشترک پیشگیر توجه

تحت  ا شرایطتدهد و در چارچوب سازمان در حال اجراست که این امکان را می« غیر قانونی»ای تحت نام ویژه

ن مهاجرتی و ها بر اجرای قوانیهای قضایی باشد. عالوه بر آن، این عملیاتکنترل خدمات مهاجرت و ارگان

طرح به این  پذیرش قوانین اداری در کشورهای عضو سازمان پیمان جمعی تأثیر مثبت دارد. پیوستن ایران به

 رسد. می منظور تبادل منظم اطالعات درخصوص شرایط مهاجرتی و خطرات و تهدیدهای احتمالی مفید به نظر

تی وجود ص مسائل امنیهای دوطرفه روسیه و ایران درخصوهای دیگری نیز برای همکاریعرصه طور قطع،به

و یمن بیشتر  ن، عراقسوریه، افغانستا سازمان ملل متحد درخصوصبهتر است تا مسکو و تهران با  دارد. مثالً

ستفاده از قابلیت اباغ و یا با باره ناگورنو قرهدر (OSCEاروپا ) و یا در سازمان امنیت و همکاری همکاری کنند

گرایی فراطادر چارچوب سازمان همکاری اسالمی درخصوص مهار ها( و دیگر سازمان راکزاسالمی )م بنیادهای

 داشته باشند.همکاری بیشتری مذهبی 

روسیه و  .ز دارندها را نیامکان رفع آن های امنیتی مشترکی روبرو هستند وروسیه و ایران با تهدید بنابراین

دو  افع ملیمنهای تاریخی مختلفی در زمینه همکاری دارند، به ویژه تاحدی به دلیل واگرایی ایران تجربه

یک هیچ مانع به منظور رسیدن به همکاری استراتژبرای مسکو و تهران  . اماایمنطقهمختلف مسائل  در کشور

یران به سازمان وارد شدن ا دتوانحمایت واقعی برای قرار گرفتن در این مسیر می شود.دیده نمی برطرف نشدنی

جمعی یت امنهمکاری شانگهای در مقام عضو دائم و یا ایجاد همکاری از سوی این کشور با سازمان پیمان 

 . اشدب

 

 مورا شورای و( ایراس) اوراسیا و ایران مطالعات موسسه مشترک مقاالت مجموعه کتاب در تر پیش مقاله، این

 .است شده منتشر 1395 زمستان در (ریاک) روسیه المللبین

 

 

                                                           
10Operation //Vecherny Bishkek. Bishkek, 2016Denisenko E. Kyrgyzstan Will Take Part in the Illegal Alien  

February 9, 2016 (in Russian). 


