
 
 

 

 

 روسیه خارجي سیاست شدن همسو بر تاثیرآن و ایران ای منطقه قدرت مقاله پژوهشي:

 4مجید خادمی، 3علیپور عباس ،2پور قدیر نظامی ،1غالمعلی رشید

 50/51/88:مقاله پذیرش                                                                                                                               41/41/89: مقاله دریافت

 چكیده
 با آمیز مسالمت همزیستی خواهان کشور استقالل و اسالمی انقالب مبانی و اصول حفظ با ایران اسالمی جمهوری

که با توجه به تحوالت غرب آسیا و حضور آمریکا  باشد می ها زمینه ی همه در همسایه کشورهای ویژه به دنیا کشورهای

 خارجی سیاست اولویت در کشور این با رابطه توسعه همواره و بوده برخوردار خاصی جایگاه از روسیه ،در منطقه

 .است داشته قرار ایران اسالمی جمهوری

 .باشد می روسیه خارجی سیاست ییهمسو بر ایران ای منطقه قدرت تأثیر تبیین پژوهش این امانج از هدف

 با ای کتابخانه بخش در. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام شده است 

 حاصل های داده وتحلیل تجزیه پیمایشی بخش در .شد پرداخته اسناد و مطالب آوری جمع به تحقیق فیش ابزار از استفاده

 موضوعی و زمانی لحاظ به. است پذیرفته صورت عمیق مصاحبه فن از و بنیاد داده کیفی روش طریق از ها، مصاحبه از

 نظامی دکترین و خارجی سیاست ملی، امنیت های دکترین آخرین و روسیه و ایران اسالمی جمهوری ساله بیست روابط

 .شود می شامل را روسیه و ایران اسالمی جمهوری کشور دو نیز مکانی نظر از و است گرفته قرار بررسی مورد کشور آن

 مکتب از تبعیت و هاروس سیاست بودن گراعمل و گرامنفعت به توجه با ؛دهد می نشان تحقیق نتایج و ها یافته

 عدم و استقالل ضمن که شد خواهند نزدیک ایران اسالمی جمهوری به شرایطی در هاروس ،نئورئالیسم و رئالیسم

 نماید؛ نقش ایفای ایبه عنوان قدرت منطقه روسیه و ژئواستراتژی ژئوپلیتیکی مکمل عنوان به بتواند غرب به وابستگی

 که است نهفته المللیبین عرصه در مؤثر و قوی ایران یک وجود در روسیه ملت منافع هستند معتقد ها آن که چرا

 و کرده جلوگیری مرج و هرج به جهان غلتیدن از توانمی او کمک با که کند بازی را متحدی نقش روسیه برای تواند می

ایران قدرتمند تمدنی را بر ایران قدرتمند ایدئولوژیک  ها آناما در عین حال  ؛سازد برقرار را جهانی عادالنه جدید نظم

 .دهند میترجیح 

   ، همسو شدنیا منطقهفدراسیون روسیه، قدرت جمهوری اسالمی ایران،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
چن د   ه ای  بن دی  یمتقس  جهانی دیگر خطی نبوده و  یها قدرت مراتب سلسلهامروزه نوع روابط در 

دهه گذشته مبنی بر دو قطب ی ب ودن کش ورها رن خ باخت ه اس ت. ام روزه کش ورها را ب ه لح اظ           

جهانی ق رار دارن د ب ه س ه دس ته       یتیکژئوپلقدرت و اینکه در چه جایگاهی از نظام  یها شاخص

 کنند: تقسیم می

1جهانی یتیکیژئوپلبا کد  یها قدرت
 ش ان  ییرگ ذار تأثمختص کشورهایی است که عرصه و توان  :

است. آمریکا، روسیه، فرانسه و چ ین در زم ره ای ن کش ورها ق رار       یتیکیژئوپلبیش از یک منطقه 

 دارند.

 کشورهایی است که ح وزه نف وو و قدرتش ان     : مختص2ایمنطقه یتیکیژئوپلهای با کد قدرت

اس ت.   یافت ه  گس ترش مجاورشان  یتیکیژئوپلرفته و در منطقه  شان یاییجغراففراتر از مرزهای 

 هایی از این نوع کشورها هستند.ایران، ترکیه، برزیل و ... نمونه

  ای ن ک د مخ تص کش ورهایی اس ت ک ه ت وان        3مل ی( ) یمحل   یتیکیژئوپلکشورهای با کد :

محدود است. بسیاری از کش ورهای جه ان    شان یاییجغرافدر حدود مرزهای  شان یرگذاریتأث

راق، کویت، جمهوری آوربایجان و ... در زم ره ای ن   . عگیرند یمقرار  بندی یمتقسدر زمره این 

 (Cottam, Martha L.1986:50). باشند یمکشورها 

 انق الب  مب انی  و اصول حفظ با نماید می تالش مستقل، کشور یک عنوان به ایران اسالمی جمهوری

 کش ورهای  ب ا  نظ امی  و سیاس ی  اقتصادی، فرهنگی، های زمینه ی همه در کشور استقالل و اسالمی

 را خ ود  ارتب ا   باشد، می ها آن با آمیز مسالمت همزیستی خواهان که همسایه کشورهای ویژه به دنیا

 از روس یه  ،که با توجه به تحوالت غرب آس یا و حض ور آمریک ا در منطق ه     نماید؛ حفظ و توسعه

 سیاس ت  اولوی ت  در کش ور  ای ن  ب ا  رابط ه  توسعه همواره که است بوده برخوردار خاصی جایگاه

 .است داشته قرار ایران اسالمی جمهوری خارجی

 پ وتین  والدیمی ر  آق ای  ب ا  دی دار  در اس المی  انق الب  معظ م  رهبر که جاست بدان تا اولویت این

 کشور، دو فعلی اقتصادی مناسبات از نارضایتی ابراز ضمن 24/7/28 تاریخ در روسیه جمهور رئیس

 کا   گونا   همان  : »کردن د  خاطرنشان و دانستند کشور دو منافع کننده تأمین را مناسبات این گسترش
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 جمه ور  رئیس و ؛«است ایرا  نفع ب  هم مقتدر روسی  وجود است، روسی  نفع ب  مستقل ایرا  وجود

 در ماثرر  و قاو   ایارا   یا   وجاود  در روسی  ملت مننفع: »کرد تصریح مالقات همان در نیز روسیه

 قنئال  محادودیتی  های   تهرا  بن خود هن  همکنر  خصوص در مسکو و است نهفت  المللی بین عرص 

 با پوتین آقای دیدار.«)کرد خواهد حرکت مسیر این در تردید  هی  بدو  آینده و حنل در و نیست

 (24/7/1328 رهبری معظم مقام

همواره تهدید اصلی ای ران در منطق ه    یشاه ستماتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی و در زمان 

ها برای مهار کمونیسم و ایجاد سپر توسعه برای شوروی، پیم ان س نتو را    بوده است و لذا آمریکائی

 با مشارکت ایران و پاکستان منعقد نمودند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز چنخ تحمیلی رژیم بع   ع راق علی ه جمه وری اس المی      

با آغ از جن خ اول    زمان هم سابق و پس از فروپاشی، روسیه از صدام حمایت نمود. یشورو ایران،

ش ده و حض ور    ت ر  کی  نزدبه ایران  ها روسو دوم خلج فارس و حضور آمریکا در منطقه، مواضع 

آمریکا در منطقه غرب آسیا به عنوان تهدید مش تر  دو کش ور ای ران و روس یه باع   همس ویی       

آنچه به عنوان مسئله اصلی تحقیق وه ن محق ق را ب ه خ ود      لذا دید.سیاست خارجی دو کشور گر

 ای منطق ه  باق درت اینک ه همگرای ی و همس ویی سیاس ت خ ارجی روس یه        معطوف نموده اس ت 

 جمهوری اسالمی ایران چه منافعی برای روسیه دارد؟

 :از عبارت است این پژوهش اصلی سؤاللذا 

 ت أثیری  چ ه  آسیا، غرب در «ای منطقه برتر قدرت» عنوان به ایران اسالمی جمهوری موقعیت تثبیت

 داشت؟ خواهد روسیه رفتار و مواضع شدن همسو بر

 مباني نظری

 پیشینه تحقیق

 جه انگیر  آق ای  اس ت  ش ده  منتش ر  زیادی مقاالت و ها پژوهش روسیه و ایران روابط خصوص در

 در تح ول  و نگ رش  تغیی ر  ن وع  ی ک  س پتامبر  11 ح واد   از پس که است معتقد( 1321) یکرم

 نی ز  ای ران  ب ا  رواب ط  در ک ه  گردی ده  حاص ل  المللی بین امنیت مفهوم به نسبت روسیه های دیدگاه

 نف وو  و ش رق  ب ه  ن اتو  گس ترش  تأثیر به( 1322) خود مقاله در جاللی احمد علی است، تأثیرگذار

( 1321) حس ینی  احم د  سید آقای است، پرداخته روسیه و ایران روابط بر مرکزی آسیای در آمریکا

 همک اری  الگوی مشابه را غرب آسیا در روسیه و ایران همکاری زمینه تا دارد تالش خود مقاله در
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 روس یه  خ ارجی  سیاس ت  در غ رب آس یا   مج دد  ش دن  برجس ته  ب ه  توج ه  ب ا  مرکزی آسیای در

 و ای ران  رواب ط  گس ترش  دالی ل  ب ه  ای مقال ه  در( 1322) شوری محمود آقای نماید، سنجی امکان

 ش رایطی  در ه ویتی  تحوالت لحاظ به ایران و روسیه است معتقد و پردازد می اخیر دوره در روسیه

 در( 1322) قنبرل و  عب دال . کنن د  می احساس خود هویتی بازسازی به مبرمی نیاز که برندمی سر به

 را ای منطق ه  قدرت به رسیدن او. است پرداخته ای منطقه قدرت ماهیت و مفاهیم بررسی به ای مقاله

 پ ذیرش  است معتقد او. دارد نرم قدرت اهمیت در ریشه که داند می ظریفی قوانین رعایت مستلزم

 ش مرده  رسمیت به المللی بین بازیگران توسط باید ای منطقه بازیگران بر عالوه ای منطقه قدرت یک

 روس یه  تم ایالت  و روس یه  و ای ران  رواب ط  به دولتی دومای رئیس وقت معاون چلینکاروف. شود

 تحلی ل  و افغانس تان  و تاجیکس تان  قفقاز، در کشور دو همکاری سوابق به اشاره با و است پرداخته

 نق ش  رواب ط  ای ن  اف زایش  ه ای  زمین ه  ب ه  اش اره  و آن اف زایش  قابلی ت  و کشور دو تجاری تراز

 .است نموده بررسی را روابط توسعه مسیر پیمایش در را کشور دو های مجلس

 در ام ا  ان د؛  کرده توصیف و نقل را تاریخ عموماً منابع این شد گفته تحقیق پیشینه در آنچه با مطابق

 سیاس ت  و رفت ار  همسوئی بر ایران ای منطقهقدرت  تأثیر تبیین و شناخت درصدد محقق مقاله این

 د.باش می ایران اسالمی جمهوری با روسیه خارجی

 مفهوم شناسي

 و راس تایی  ه م  تطابق، نوعی یبه معنا کلی، طور به را همسویی مفهوم «وبستر» دانشنامه :9همسو شدن

 ه ای  پدی ده  م ورد  در توان د  م ی  ک ه  داند می ها گیری جهت ها نگرش قوانین، رفتارها، در سنخی هم

 در ما مدعای که است خارجی سیاست در همسویی مصداقی، ردامو این از یکی .رود بکار مختلفی

 (Webster's College Dictionary). باشد می پژوهش این

 و ه ا  دغدغ ه  اس اس  ب ر  کش ورها  می ان  همسو شدن  سیاست کنونی، الملل بین نظام عرصه در غالباً

 دارای ب ازیگران  ای ن  اس ت  ممک ن  هرچن د  گی رد،  م ی  صورت ها آن خارجی مشتر  های نگرانی

 ب رای . )باش ند   دوجانبه روابط در ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی سیاسی، شدید اختالفات و تعارضات

 ش ایع  م دل  این رغم علی(. دوم جهانی جنخ طول در آمریکا و شوروی استراتژیک همسویی مثال،

 ه ای  انگی زه  و ه ا  مح ر   ب ر  مبتن ی  بیش تر  ک ه  دارد وجود نیز رفتار این از دیگری نوع همسویی،

 دارای بیش تر  ک ه  کن د  م ی  پی دا  رواج کشوهایی بین در همسویی نوع این. است داخلی خودجوش
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 داخل ی ...  و فرهنگ ی  اقتص ادی،  سیاس ی،  متج انس  رفتاره ای  و الگوها از یتوجه قابل  های زمینه

. بزنن د  همس ویی  ب ه  دست خارجی مشتر  های نگرانی و تهدیدات مبنای بر صرفاً اینکه نه هستند

 (.اروپا اتحادیه های سیاست همسویی مثال، برای)

، مفهومی است که پس از پایان نظام دو قطبی مط ر  ش د. در نظ ام    ای منطقهقدرت  :ای منطقهقدرت 

بازیگرانی هستند که جایگاه و کارکردشان ح ائز اهمی ت    ای منطقه های قدرتجهانی،  مراتب سلسله

 ی ی ه نظررا باری بوزان و وی ور در قال ب    ای منطقه های قدرت مراتب سلسلهفراوان است. موضوع 

 کنند یمکه در سطح جهانی عمل  ها ابرقدرتبزرگ و  های قدرتین مجموعه امنیتی مطر  کردند، ب

ممک  ن اس ت دارای من  ابع م  ادی و   ای منطق ه  ه  ای ق درت و در ای ن عرص  ه اثرگ ذاری دارن  د و   

و  دار یش ه ره ای   س نت قدرت چندان مناسب نباشد، اما به لح اظ اص الت ت اریخی،     یافزار سخت

 (1371،801نصری ) .ها وضعیت مساعدی داشته باشند موقعیت و موقعیت جغرافیایی، این قدرت

مناطق یا  در سطح ها دولتای، درواقع، قدرتمندترین  منطقه های قدرت :ای منطقه های قدرت های ویژگي

ف را   ه ای  ق درت بای د اوالً،   یا ف را منطق ه   های قدرتبرای فهم نقش . ای هستند های منطقه سیستم

در  ه ا  آن های یاستو سدریابیم؛ ثانیاً، به منافع  ها را آن، وزن حال درعینو  در منطقهدخیل  ای منطقه

ای را فرامنطق ه  ه ای  ق درت  و دخال ت  از نف وو ثالثاً، سطح تأثیرپذیری منطق ه   توجه کنیم و منطقه

 (14: 1322)قنبرلو  .یمقرار دهموردتوجه 

ای دولت ی   یا به تعبیر وی منطقه ای منطقهایوینداسترود، از محققان این حوزه مطالعاتی، برای قدرت 

 است که چهار مشخصه داشته باشد: ای منطقهقدرت بزرگ 

 .یردقرار گمعینی  از منطقهبخشی  به لحاظ جغرافیایی در 

 .باشد در منطقه ها دولتقادر به مقابله با هرگونه ائتالف سایر  

 .داشته باشد ای منطقه امور نفوو باالیی در 

جه انی   مقی اس  ، پتانسیل تبدیل شدن به قدرت بزرگ دراش یا منطقه و اعتبارمنزلت  واسطه به 

 (Daniel Flemes. p10) .داشته باشد را

 ای عم ل کن د، بای د   رهبر منطق ه  در نقشبتواند  ای منطقهماکس شومان، برای اینکه قدرت  به نظر

 :مهم باشد شر  یشپچهار  حائز

ق درت   ش ود  یم  سیاسی دولت باع     یستمو سداخلی در اقتصاد  های یاییپو: هاي داخلیپویایی

 بازی کند. در منطقهدهنده را  و ثباتای بتواند نقش پیشرو منطقه
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اگ ر  . به ایفای نقش رهبر و ثبات دهنده منطقه است مند عالقهباید نشان دهد  ای منطقهقدرت : تمایل

 .به داشتن نقش حافظ صلح ندارد، حداقل الزم است رغبت خود به صلح سازی را نشان دهد یلتما

 .پذیرش رهبری منطقه را داشته باشد ییو تواناباید ظرفیت  ای منطقه قدرت ها:ظرفيت

در رهب ر مس ئول    صورت بهای خود  همسایگان منطقه یاز سوای الزم است  منطقه قدرت پذیرش:

ای نیز ضرورت داش ته باش د، ب ه ای ن      البته، شاید پذیرش فرامنطقه. امنیت منطقه پذیرفته شود قبال

، ای ف را منطق ه  پذیرش و حمایت . مقبولیت داشته باشد از منطقههای خارج  معنی که در بین دولت

 ((Maxi Schoeman, 1994-2003, p253جهانی، بسیار با اهمیت است.  های قدرت یاز سو یژهو به

ش ود   تعری ف م ی   ای منطق ه آن ق درت   بر اساسکه  ها شاخصمورد  در :ایقدرت منطقه یها شاخص

به چیس، هی ل، کن دی، ش ومن، ش رم،      توان یم آن جملهکه از  اند گفتهاندیشمندان متعددی سخن 

 ای منطق ه بالدوین و فلمس اشاره داشت. هر کدام از این اندیشمندان متغیرهایی را تعری ف ق درت   

 موارد زیر را استنتاج نمود: توان یم ها آنکه از امتزاج  اند برشمرده

بخش ی از ی ک منطق ه اس ت ک ه بای د مرزه ای خ ود را ب ه لح اظ            ای منطقهقدرت  سرحدات:-

 ، تعیین کرده باشد.یا شهیاندجغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و 

بایستی مدعی قرار داش تن در موقعی ت رهب ری منطق ه      ای منطقهقدرت  :اي منطقهادعاي رهبري -

. همچن ین در  باش د  یم «قاعده سازی»وجوه استقرار در چنین موقعیتی، توانایی  نیتر یاصلباشد. از 

و پذیرش این تص ور و پن دار از س وی دیگ ر      ای منطقهقدرت  «خودپنداری»قالب این متغیر، باید 

 بازیگران مورد بررسی قرار گیرد.

. شود یمقلمداد  ها دولت یاثرگذار یها مؤلفهیکی از  ونفو :اي منطقهایجاد نفوذ و ساختار سازي -

عمل ی ا سیاس تی وادار نمای د     ی ادامهرا به  ها دولت، سایر کوشد یم ای منطقهدر قالب نفوو، قدرت 

ژئ وپلیتیکی و س اختار سیاس ی     ی مح دوده بای د در   ای منطق ه که در راستای منافع اوست. قدرت 

 منطقه از نفوو برخوردار باشد. یا شهیاند

از شرو  الزم جهت قرار گرفتن در موقعیت برتر و اعمال قدرت، برخورداری از من ابع   یکی منابع:

باید منابع ایدئولوژیکی   سازمانی )سیاسی( و مادی )نظامی،   ای منطقهقدرت  رو نیازاقدرت است. 

 را داشته باشد. ای منطقهتی(، جهت قدرت افکنی اقتصادی و جمعی
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با  ای منطقهمیزان و سطح تعامل قدرت  ی کننده نییتعمتغیرهای  نیتر مهمارتبا  از  ارتباط متقابل:-

باید ارتبا  متقاب ل فرهنگ ی، سیاس ی، اقتص ادی ب ا س ایر        ای منطقهسایر دول منطقه است. قدرت 

 برقرار کرده باشد. ای منطقهبازیگران 

زی اد   تأثیرباید دارای  ای منطقهمدعی قرار داشتن در موقعیت قدرت  رکشو :اي منطقه يرگذاريتأث-

 ( باشد.ها آنو نتایج  ها تیفعال)در رابطه با  ای منطقهواقعی در امور 

امنیت ی و   یه ا  تی  اولو ی کنن ده  نی ی تعدستور کارهای امنیتی،  :اي منطقهتعيين دستور کار امنيت -

بای د   ای منطق ه . قدرت باشد یمموجود  یها چالشسایر کشورها جهت مقابله با  یها استیسراهبر 

 ای را تعریف کند. قادر باشد دستور کار امنیت منطقه

قرار دارد باید موقعیت برتر او در  ای منطقهدولتی که در موقعیت قدرت  :اي منطقهپذیرش قدرت -

به  ای منطقه های قدرتاز طرف دیگر  ژهیو بهداخل و خارج منطقه،  یها دولتمنطقه از سوی دیگر 

 رسمیت شناخته شود.

ضروری است که با نهادها  ای منطقهقدرت  :یالملل نيب يها اجالسدر  اي منطقهنمایندگی منافع -

منافع خود را بی ان   تنها نه ها آندر  که ینحو بهباشد. تعامل داشته  یالملل نیبجهانی و  یها اجالسو 

 (71: 1328ری،عسگ) منافع منطقه، عمل نماید. ی ندهینماکند بلکه به عنوان 

ایران به لحاظ فرهنخ و تمدن، منابع انسانی و اقتصادی فراوان و موقعیت ممت از   :ای ایرانتثبیت قدرت منطقه

بسیار باالیی در تأثیرگذاری در منطقه برخوردار است و این توان را دارد ک ه پ یش    یها تیقابلجغرافیایی از 

از قدرت ملی خود ایفای نقش نماید. اگر چنانچه این نقش به عینیت و سرانجام برسد، عام ل مهم ی ب رای    

 ای در دهه آینده خواهد بود.سیاست خارجی ایران بر اساس نظم منطقه شیگرا یسامانده

ساله ایران مؤثر بوده است. ارائ ه ای ن س ند، موج ب      20 انداز چشمنوین در تدوین سند  گراییمنطقهتفکر 

گرای ی اس ت. نخبگ ان فک ری و     ایجاد وحدت ملی و برپایی یک استراتژی مکتوب مل ی در س طح منطق ه   

س ند مکت وب م ذکور اق دامات پراکن ده       ب اوجود توانند و عامه مردم می سیاسی یها گروهاجرایی، احزاب، 

و متراکم سازند و به یک تجمیع انرژی ملی دست یابند. همبستگی ملی و غلب ه ب ر تفک ر     جهت همخود را 

تفرقه در داخل، ما را در رسیدن ب ه ه دف مطل وب ی اری خواه د ک رد. گرچ ه برخ ی کارشناس ان آن را          

ها با کم ک نظری ات علم ی و تج ارب     ها و واقعیتآرماناند. ولی این سند پلی است بین ایدئالیستی نامیده

 بشری به ویژه تجربه صد سال اخیر ایرانیان.
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نقش ایران در این سند، الهام بخش فعال و مؤثر در جهان اسالم با ارائه الگوی مردم ساالری دین ی، توس عه   

ای مگرای ی اس المی و منطق ه   کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی، پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذاری بر ه

 امام خمینی )ره( خواهد بود. یها شهیانداسالمی و  یها آموزه بر اساس

 نوین هدف ایران دستیابی به اهداف ویل است: ییگرا منطقه تفکربر اساس 

عامل نظم و ثب ات باش د    ای منطقهغربی، ایران به عنوان کانون قدرت هژمون  جنوبدر منطقه آسیای  -الف

 و به حوزه نفوو خود ثبات و استحکام بخشد.

 کند. جادیمنطقه اتواند توازن و تعادل را در ایران با ارتقاء جایگاه خود می -ب

 شود. گر جلوهتواند در اعمال و حراست از ضوابط رفتاری مشخص ایران می کارکرددو  -ج

 مجازات نماید. ای منطقهبازیگران آشوب ساز را با همکاری  تواند یمبرتر، ایران  موقعیت  با دستیابی به د

 ی کشورها را مشخص کند.مراتب سلسله، جایگاه زا درونهژمون  یده سازمانتواند با   ایران می ه 

حف ظ و حراس ت    ای منطقه یها یهمکارتواند خود و دیگر کشورهای منطقه را در چارچوب   ایران می   و

حیاتی آن توسط دیگران م ورد ته اجم    یها ارزشنموده و با توجه به موقعیت برتر اجازه ندهد منافع ملی و 

 قرار گیرد.

بتوان د در   ک ه  ینح و  ب ه  گ ردد  یغرب  نظ م جدی د در منطق ه آس یای جن وب       گذار یانبنتواند   ایران میز

 نقش محوری ایفا کند. و ایجاد ثبات مناقشات وفصل حل

را در منطقه آسیای جنوب غربی به دنب ال خواه د داش ت     زا دروندستیابی به اهداف مذکور، تحقق هژمونی 

 (20. 1327رضایی.) که ایران کانون این منطقه خواهد بود.

 :و خصوصیات ویل برخوردار است یها یژگیواین نوع هژمونی از 

و ژئوپلیتی ک جایگ اه    المل ل  نیب  از فروپاشی امپراتوری شوروی، در ادبیات سیاسی، رواب ط   پسمناطق     1

ای . این نوع هژمون با هژمونی دستوری از ب اال ی ا مرک ز و ی ا هژم ونی ارش ادی منطق ه       اند داکردهیپای ویژه

 بیگانه است.

ه ای  ه ا و نق ش  ن وعی سرپرس تی خودج وش ب ر اس اس توان ایی       اس اس زا بر ای درونهژمون منطقه    2

امنیتی، سیاسی و اقتصادی ب ه ان دازه ک افی وج ود دارد      یها یهمکارگیرد و لذا ژئوپلیتیکی کشورها شکل می

کش اند. در  م ی  در منطق ه ه و در مسیر توس عه، ص لح و ثب ات    قرارداد الشعاع تحترا  ها آنهای بین که رقابت

 یع  یرطبیغ اخ تالف ش ود.  اش در منطقه استفاده میمتناسب با نقش و توانایی یهر کشور، از کارنوعی تقسیم

 است. زا برونآید و رشد و شکوفایی اقتصادی هم پایدار و هم بیشتر از حالت هژمونی نمی به وجود
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موج ود در آن از اس تعداد    یه ا  س تم یرسیزگرا بودن این نوع هژمونی آن است که سیستم و دلیل درون    3

از امک ان ایج اد و    (ن وین زا )ای ب رون بدون حمایت هژمونی منطقه برخوردارند کهوزن، اعتبار و جایگاهی 

 برخوردارند. زا درونتأسیس هژمونی 

 کنند.، به عنوان یک واحد سیاسی زنده و ارگانیک عمل میزا درون ایمنطقههای هژمونی   4

 زا ب رون ب وده، ام ا از نظ ر امنیت ی بیش تر       زا درونای عمدتاً از نظر سیاسی   اقتصادی  های منطقه  هژمونی  1

 ها بُعد اقتصادی، بر بُعد امنیتی تقدم داشته است. در این نوع هژمونی (است. )مدل اتحادیه اروپا

 ، تعامل همراه با چالش است.زا برونبا هژمون  زا درون ای منطقه  رابطه هژمون  8

شود، پیامدهای منفی نظریه هژم ونی   تر قوی زا برونو  تر ضعیف زا درون ای منطقهنظریه هژمونی   هرچه   7

ثباتی، ناپایداری و رشد پایین اقتص ادی منطق ه ب ه تش دید     شود و بیمنطقه حاکم می بر کل زا برون ای منطقه

 تیب ه رس م  را  زا درون ای منطق ه اختالفات در منطقه خواهد انجامی د ول ی اگ ر هژم ون جه انی، هژم ون       

 (23همان:)و پایدارتر خواهد بود.  تر عیسربشناسد، صلح، ثبات و امنیت پایدارتر و توسعه اقتصادی 

جایگ اه و ق درت    در خص وص جهانگیر کرمی در کتاب دیپلماسی دفاعی ج.ا.ا در قبال روسیه نیز 

ه ای ب ومی و    ایران، در کنار برخ ورداری از فن اوری   روبه رشد اقتصاد ایران نوشته است: ای منطقه

س ازی و تع دیل    تجربه سپری کردن سه دهه پرتنش در بحران، جنخ، تحریم و تجرب ه خصوص ی  

س ازمان  اما اگر ایران ب ه عض ویت ای ن    ؛ ساختاری برای کشورهای آسیا مرکزی اهمیت جدی دارد

ای اف زایش   ه ای منطق ه   مان در همک اری وزن، اهمیت و جایگاه ای ن س از   طبعاًدرآید،  شانگهای()

در اه داف اص لی    توان د  یم  با حضور ایران  یشانگهاچشمگیری خواهد داشت. سازمان همکاری 

 داش ته باش د  ت ری   ه ای گس ترده   عالیتهای اقتصادی، تجاری و ارتباطی ف  خود، در حوزه همکاری

 (411: 1312کرمی،)

1شالپن توخ"دیمتری  :ایران ای منطقهنگاه نخبگان روس به قدرت 
استاد تاریخ در دانشگاه این دیانا در   ،"

دیدگاه نخبگان روسیه نس بت ب ه   " در ایالت ایندیانا، طی پژوهشی تحت عنوان "بند ساو  "شهر 

به نظری ات نخبگ ان پرداخت ه اس ت و در رابط ه ب ا نظ ر        "ایران پس از فروپاشی شوروی تا کنون 

و نماین ده س ابق دوره    "روسیه و جهان اس الم   راهبردیرئیس مرکز مطالعات  "سلطانف شامیل "

 :نویسد یمچهارم دومای کشور روسیه 

                                                           
1 DMITRY SHLAPENTOKH 
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چندین ب ار ب ه ای ران س فر ک رد و       احتماالًمتفاوت بود. وی  کامالًاف، موضوع ایران  از نظر سلطان

، قدرت اقتصادی یا نظ امی  قرارداد تأثیروی را تحت  عمیقاً آنچهاین کشور قرار گرفت.  تأثیرتحت 

ای بود ک ه در   به اهداف عالیه دستیابیاین کشور نبود، بلکه احساس ایثار و فداکاری و تالش برای 

ه ای مه م    وی به ویژه پ س از بازدی د از یک ی از گورس تان     جامعه ایران رسوخ و نفوو کرده بود.

قرار گرفت. وی ای ن   تأثیربودند، تحت نیم میلیون شهید یا انقالبی آرمیده  باًیتقرپایتخت که در آن 

ده د تم ام    دید. وی بر این باور بود که این گورستان نش ان م ی   مقدس می ارتگاهیزرا نوعی  مکان

تواند خود را وقف هدفی عالیه کنند و برای آن هدف عالی ه ج ان بدهن د. ای ن س المت       کشور می

 بدیل کرد.ای برای روسیه ت معنوی بود که ایران را به رهبر و نمونه

جمهوری پوتین؛ اظهار عقیده رسمی مقامات روس نسبت به ایران  ریاستاز حدود اواسط تصدی 

روسیه  دوست  رانیاکردند که  و اغلب نزاع دوطرفه بود. از طرف دیگر مقامات اعالم می زیجدال آم

که کشور دیگری )بیشتر منظورشان امریکا بود( به ایران حمل ه کن د.    دهد ینماست و روسیه اجازه 

کنند که قاطعانه با هرگونه تحریم جدی علیه ایران  مقامات روسی همچنین در بیانات خود اعالم می

را جهت دفاع از خ ود ب ه ای ران خواهن د فروخ ت. روس یه        یا دهیچیپمخالف هستند و تسلیحات 

ات پیشرفته را برای سوریه )متحد ایران( ف راهم کردن د ی ا در آین ده     همچنین اعالم کرد که تسلیح

را   تف اوت خواهن د ب ود و آن    خواهند کرد و نسبت به انتقال این تسلیحات از سوریه به ای ران ب ی  

آید که روسیه نسبت به تخریب روابط خود ب ا امریک ا ب ا ف روش      نادیده خواهند گرفت. به نظر می

 باشد. نگران نمی غرب آسیاتسلیحات به دشمنانش در 

عالوه بر این مقامات روسیه بیان داشتند که همکاری اقتصادی بیشتر با ایران را افزایش خواهند داد 

با آن، مقامات  زمان همو به هر روش دیگری به این کشور کمک خواهند کرد. از طرف دیگر تقریباً 

مح دود   کامالًو تجارت روسیه با ایران  ندک میحمایت  ها میتحرکنند که روسیه از  روسیه اعالم می

ای مخالف است و در نهایت  طور جدی با تبدیل ایران به قدرت هسته که روسیه به شده است و این

هایی که ایران از روس یه   هر حال با چیز سعی خود را برای جلوگیری از این امر انجام خواهد داد. به

 (31 :2001شد. )شالپنتوخ، خواهدنای  گیرد قادر به تولید تسلیحات هسته می

 ب ه  ک ه  اس ت  مدت کوتاه عمدتاًمناقشات  رندهیدربرگسابقه طوالنی مناسبات بین دو کشور 
ط والنی توس عه مثب ت     مراح ل  زین و شدند می منجر حدود دیتحد درباره معاهدات امضای

 امض ای ش اهد    روابط بوده است. آن مرحله و نیز روابط بین اتح اد ش وروی و ای ران ک ه    
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 جه انی  جنخ اوایل ایران به شوروی نیروهای ورود و 1140و  1121های  سال قراردادهای
 هستند. خود دیجد روابط برقراری مشغول کشور دو است. اکنون پیوسته تاریخ به بود، دوم

ای ران  . قرن گذشته برای وصف فرآین دهای جه انی دس ت کش ید     پاافتاده شیپباید از زبان 

و  مش رق  مف اهیم  بهایران  .نیست شاه سرنگونی از بعدبالفاصله  زمان شاه وامروزی، ایران 

جدید توسعه جهانی است که باید با   کامالً عنصر ایران حاضر،در حال  .شود نمی ختم اسالم
دار و اص یل برخ ورد ک رد، ق درتی ک ه از نوس ازی جس ورانه         آن به عن وان ق درتی آین ده   

 .ندارد واهمه خود فرد منحصربه تمدنتجربه  هزارساله وهای  تکنولوژیکی با اتکا بر سنت
تواند برای روسیه نقش متحدی را بازی کند که با کمک او بتوانیم از غلتیدن جهان  ایران می

یوری کروینوف ) .میبرقرار کن را جهانی عادالنه جدید و نظم کردهجلوگیری  به هرج و مرج
2008 :21) 

 عن وان  ب ه  ه ا  آنمواردی که ایران و روسیه در منطقه را به ه م نزدی ک س اخته اس ت و از     
 از: اند عبارت برند یممشتر  نام  یها پروژه

بلکه سراسر جهان به  اوراسیا تنها نهسرنوشت گفت  توان می: «باثباتآسياي مرکزي »پروژه اول را 
ه ای وادی م   پ ژوهش در  ت وان  م ی این مسئله را . است وابستهصلح پایدار و توسعه آسیای مرکزی 

م ی  تأکیدوی  .مشاهده کرد اند شده بررسیکه  روسیه ژئوپلیتیکی متخصصبهترین  تسیمبورگسکی
اع الم ش ود ک ه ب ه ای ن      « ایران، چین و روس یه  راهبردیمرکزی باید پشت جبهه  آسیای»کند که 
ش کل . است الزم ژئواقتصادی مشخص برمبنای ایران و چین روسیه، بین راهبردیهمکاری  منظور

انحص ار   توانس ت  م ی ، (اروپا)گیری مسیرهای انتقال کاالها از سوی اقیانوس هند به سمت شمال 
 رسیدنبرای  .و انتقال منابع ارزنده برقرار کند ونقل حملروسیه، چین و ایران را در زمینه  جانبه سه
تالش همه از و کنند همکاری باهم مرکزی آسیای منطقه در باید بزرگ قدرت سه هر هدف این به

در اینج ا واژه  . آورن د  عم ل جل وگیری ب ه    ژئ وپلیتیکی ک ردن ای ن منطق ه مه م      ثبات بیها برای 
 منطق ه  از ک ه اس ت   «ژئوپلیتیکیواقعیت خاص " معنی به که استشده  به کار گرفته « لیمیتروف»

 ادام ه  ک ره  تا مغولستان و کیانخ سین تبت، مرکزی، آسیای قفقاز، شرقی، اروپای طریق از بالتیک،
های دیگر شکل گرفتند، ج دا  تمدن اساس براین کمربند، روسیه را از مراکز دیگر قدرت که . دارد

از خود درباره حمالت مستقیم از س وی مراک ز ق درت مس تقر در      دهد میکرده و به روسیه اجازه 
 .ها دفاع کندسواحل اقیانوس

تولید مواد مخدر،  جای بهجدید فعالیت اقتصادی این کشور  محورایجاد تثبیت اوضاع افغانستان و 
در افغانستان نفوو مثبتی به  توان نمیولی بدون کمک ایران . شودیکی از نکات کلیدی محسوب می

 .عمل آورد
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این پروژه مناطق دریاهای خزر و سیاه را متح د ک رده و م انع از    . است« قفقاز بزرگ»پروژه دوم 

بزرگ و ایجاد منطقه ب زرگ دری ای س یاه توس ط      غرب آسیاتجزیه قفقاز از طریق طر  آمریکایی 
 .شود، می(که باید قفقاز را از شمال تا جنوب تجزیه کند) آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا

 روسیه همکاری اساس بر ایبناي جدید جهانی انرژي هستهپروژه سوم ناظر بر ایجاد مشترك زیر
 سریع توسعه برای کشوری هر حق شناسایی اساس بر فقط تواند می زیربنااین  .است هند و ایران با

 .ای ایجاد شودهسته بخش
شخص یت ب ه    ه ا  آنهس تند ک ه در    ف ردی  منحص ربه ه ای  س نت  ارت دکس م ذهب ش یعه و دی ن    

آف رینش   وس یله  ب ه است که همین امر  شده طراحی( انسان راستین) انسانیواالترین واقعیت  عنوان
و مکت ب   ارت دکس پیرو سنت  های ملتبه همین دلیل . شودانسان مطابق با سیمای الهی تعیین می

 های نظامشیعه ایرانی تاریخ و آینده خود را از زاویه اصل شخصیت بررسی کرده و بر همین اساس 
این رفتار با فردگرایی و نظام اجتم اعی مبن ی ب ر من افع ف ردی      . کنند میاجتماعی خود را طراحی 

 .تفاوت اصولی دارد
دهد، اندیشه شخصیت اساس را تشکیل می شدن جهانیلیبرالیسم نو و  اساسدر حالی که فردگرایی 

. استواراس ت  جه انی  وح دت  حف ظ  و جهانی توسعه اهدافبر  دهد کهای را تشکیل میبینیجهان
  استوار شخصیت اصل بر که کنند پیشنهاد را جهانی جدید نظمطر   توانند مشترکاًایران می روسیه و
 .باشد

های دیگر، ممانعت از تقس یم ها بر ملتدر این زمینه اصل اجتناب از سلطه بعضی کشورها و ملت
به ی ک م اده    تر و از تبدیل بشریت متنوع کره زمینبه انواع باالتر و پایین ها انسانها و بندی ملت

 .یکسان انسانی، اهمیت کلیدی دارد
 نف ع  ب ه  جه انی  توسعه گیرد، ناظر بر طر  ابتکار مشتر سرچشمه می جا همینپروژه پنجم که از 

، والدیمی ر پ وتین   مث ال  عن وان  ب ه  .اس ت  ش دن  جه انی  ج ایگزین  رون د  عنوان به بشریت اکثریت
تالش برای بازس ازی تم دن   : »گفت دهلیدر  2004دسامبر  3فدراسیون روسیه روز  جمهور رئیس

بسیار خطرنا  به نظر می قطبی تک جهان سربازخانهمقررات  متنوع و رنگارنخ خدادادی بر اساس
 «.آید

ای ویرانگرانه شدن جهانیآن  جای بهادامه یابد ولی نباید اجازه داد که  تواند نمی« یالتا»نظم جهانی 
اگر . ای الزم استنظم جهانی جدید عادالنه. جهانی آمریکایی برقرار شود امپراتوری صورت به

 .ایرانی باشد-نظم روسی تواند میروسیه و ایران بتوانند با هم اتحاد تشکیل دهند، نظم آینده جهانی 
 (21: 2008یوری کروینوف )

 چارچوب نظری:
 اند از: اصلی مواجه هستیم که عبارت کلیدواژهحوزه این پژوهش با سه  در
 همسو شدن 
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 سیاست خارجی روسیه 

  ای منطقهقدرت 

 و خبرگان نظر از گیری بهره با سپس و باالدستی اسناد از استفاده با ابتدا خصوص این در
 ها روس شدن همسو بر ایران ای منطقه قدرت تأثیر به عمیق مصاحبه طریق از متخصصین
 .داد نمایش زیر الگوی در توان می خالصه طور به که است شده پرداخته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ایران در افزایش همسویی روسیه ای منطقهنقش قدرت  :1نمودار

 A=XBاست:  ایران ای منطقهافزایش و کاهش قدرت رابطه ایران و روسیه تابعی از 

شود  تر می روسیه نیز قوی تر شود رابطه ایران و ایران قویقدرت بوده و  بیشتر Xیعنی هرچه عدد 

ها با ایران همسوتر خواهند  بیشتر شود، روسقدرت ایران  هراندازهبه  دیگر عبارت به ؛و بالعکس

 تر خواهد کرد. ها را راحت خیال روسایران  ای منطقهکاهش قدرت  شد. برعکس

 :شناسي روش
تحلیلی و  –توصیفی های روشو ترکیبی از  آمیخته روش تحقیق، کاربردی است ونوع تحقیق 

 .باشد میپیمایشی )مصاحبه و نخبگی( 

جمهوری اسالمی ایران و روسیه و آخرین  ساله بیست روابطبه لحاظ زمانی و موضوعی 

ست و ا قرارگرفته موردبررسیامنیت ملی، سیاست خارجی و دکترین نظامی آن کشور  های دکترین

 .شود میمکانی نیز دو کشور جمهوری اسالمی ایران و روسیه را شامل  نظر از

شامل کلیه مسئولین کشوری و لشکری متخصص در زمینه روسیه  جامعه آماری این تحقیق

مورد شناسایی قرار  نفر 31از روش تمام شمار تعداد  گرفته انجامبنابراین با مطالعات ؛ باشد می

 قدرت منطقه ای

 ایران 

 روسیه

A  =ایران و روسیه همسویی 

B 
 =

ی
ه ا
طق
 من
ت
در
ق
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مسئول روس نیز انجام داد که  10است که محقق مصاحبه مذکور را از تعداد  وکر انیشا .گرفت

 قرار گرفت. موردسنجشنیز  ها آنتبیین شرایط همسو شدن نیز از جانب 

. محقق بعد از شناسایی باشد میاز آنجا که موضوع فوق یک موضوع راهبردی در سطح کشور 

. آورد به عملمصاحبه عمیق  موردنظراز روش تمام شمار از کلیه جامعه آماری  الذکر فوقمسئولین 

 هم انتخابی بوده است. یریگ نمونهروش  بالطبع

فرد( بوده و سطح تحلیل آن خرد )واحد تحلیل این پژوهش در سطح  ،هقالم نیهدف ابا توجه به 

شامل کلیه مسئولین کشوری و لشکری متخصص در زمینه روسیه بوده است( )نیز در سطح خرد 

 سیاست خارجی فدراسیون همسو شدناهداف تحقیق، شرایط  بر اساسبوده است. همچنین 

 تائیدروسیه با جمهوری اسالمی ایران نیز از دید پاسخگویان مطلع سنجیده شده و درنهایت برای 

ارزیابی  ها آناز سوی تعدادی از  آمده دست بهی ها یافته، ها حبهمصای کیفی ها یافتهو روایی تحلیل 

 ...شده است تائیدو 

با توجه به استراتژی پژوهش  .باشد می و مصاحبه نویسی فیشابزارهای اصلی گردآوری اطالعات 

طوری که برای به  تحلیل شد شده یآور جمعاطالعات  متفاوت یها وهیشدر سه مرحله و به 

( و یبردار شیف) یاسنادروش کیفی مطالعه  یریکارگ بهاز  آمده دست بهاطالعات  لیوتحل هیتجز

بنابراین برای تبیین شرایط ؛ مصاحبه کیفی عمیق با کارشناسان و متخصصین صورت پذیرفته است

لیدی نکته ک 121و از طریق تحلیل محتوا  ههمسو شدن از روش اکتشافی داده بنیاد استفاده گردید

اهم این نکات به  ؛ کهتگرف قرار برداری بهرهمورد  لیوتحل هیتجزر و د استخراجهای مهم  و گویه

 :باشند یمشر  ویل 

 .نیستند خوشحال باشد ها آن همسایه در است ایدئولوژیک که قدرتمندی کشور اینکه ازروسها  (1

 یها نهیهز بالفعل رقیب مانند که باشد قوی قدر آن نه که است ایرانی خواهان عمل در روسیه استراتژی (2

 .باشد داشته نفوو و رخنه امکان که باشد ضعیف قدر آن نه و دهد افزایش را روسیه

 این از ایران. است ساخته محتاج ایران به را ها قدرت همه منطقه در ایران یکیتیژئوپل یها تیظرف افزایش (3

 .کند استفاده تواند یم منطقه کل بر تأثیرگذاری برای ظرفیت

 .باشد داشته آمیزی تنش روابط غرب با عوض در و نباشد روسیه با تنش در که خواهند یم را ایرانی اقتدار (4

 مهمی مؤلفه یضد عرب و مستقل خارجی سیاست کنار در ایران تأثیرگذاری قدرت و ایران ای منطقه اقتدار (1

 .است ایران سمت به روسیه گرایش برای
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 واگرایی ها روس سمت به نیاز عدم حالت در چه و نیاز حالت در چه ایران کنند احساس ها روس اگر (8

 .هستند موافق ایران ای منطقه قدرت ندارند،

 .هستند ایران قدرت موافق نباشد گرا غرب که قدرتمند ایران کنند احساس ها روس اگر (7

 خیر باشد لرزان قدرت اگر اما کند یم تمکین ایران قدرت بهروس ها  ،دباش منطقه اول قدرتایران  اگر (2

  کنند یم حفظ ما باهم سویی روس ها  موقع آن شود تثبیت ایران ای منطقه قدرت اگر (1

 ندیآ یم ما سمت به روس ها و حتی امریکایی ها  بشود تیتثبایران  ای منطقه قدرت اگر (10

 اسالمی جمهوری که شود یم راهبردی نگاه این صورتی در تنها نیست، راهبردی ایران به روسیه نگاه اآلن (11

 .باشد ای منطقه برتر قدرت یک یرانا

 در ها ییکایآمر اآلن اینکه لیبه دل. گردد نمی تلقی روسیه علیه ای منطقه سیاسی قدرت یک عنوانه ب ایران (12

 (است روسیه نفع به) .قرارداد آمریکا برابر در شود قدرتمند ایران چه هر شرایط این در و هستند خاورمیانه

لذا می تواند در این جهت روی منافع و تهدید مشتر   است نفوو صاحب مرکزی آسیای و قفقاز در ایران (13

 با روس ها همسویی ایجادکند 

، مگر اینکه شود یم روبرو ها روس حساسیت با کند پیدا نفوو روسیه یها حوزه در که قدرتمند ایران (14

 خطو  قرمز آنها حفظ شود.

 نمی تواند مورد عالقه روس ها باشد  یا هسته قوی ایران و فضایی قوی ایران نظامی، قوی ایران (11

 .هاست روس موردتوافق روسیه راهبردی متحد و مقتدر ایران (18

 .هاست روس موافقت مورد قدرتمند ایران و است روسیه یکیتیژئوپل مکمل ایران (17

 .است روسیه های سیاست راستای در این و کند می محدود را غرب منافع شود قدرتمندتر چه هر ایران (12
 .اند کرده دخالت ها روس بوده ضعیف ایران که مادامی گذشته سال 200 در (11
خوشایند  ها روسبرای  شود تبدیل ها حوزه همه در فعال ای منطقه کنشگر یک به ایران که صورتی در (20

 نخواهد بود.
 و کند یم استقبال هم روسیه نباشد، گرا غرب روسیه حاکمان نگاه و بشود تثبیت ایران قدرت که یدرصورت (21

 .کند یم ییهمسو
 تا و است ای منطقه بخش وحدت و کانون بلکه نیست سرزمین تسخیر منطقه در ایران ای منطقه رهبری (22

 .کرد نخواهد پیدا شکل ای منطقه اتحادیه نشود ای منطقه قدرت ایران
 پیدا همسویی ایران سمت به و کند یم استقبال باشد ییکایضدآمر و ای منطقه قدرتی ایران اینکه از ها روس (23
 .کنند یم
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 معتقدند چون غرب سمت به نه کند حرکت شرق سمت به که پسندند یم را قدرتمند ایرانی ها روس (24
 .شد خواهد متوقف هند و پاکستان در شرق سمت به ایران حرکت

 کنونی ماهیت با ایران اگر طرفی از. نیستند ایران در نظام براندازی دنبال به ها یغرب برخالف ها روس (21
 .نیستند مخالف ها روس بشود، ای منطقه قدرت

 .نکند اعتنا روسیه به بعداً که شود قوی قدر آن ایران ندارند دوست ها روس (28
 داشته گرایش غرب سمت به ما که یدرصورت. اند زده گره غرب با روابط نوع به را ایران قدرت ها روس (27

 قدرت یک عنوان به غرب با تخاصم در ای منطقه ایران از برعکس اما نیستند ای منطقه ایران موافق باشیم
 .کنند یم حمایت ای منطقه

 .بگیرد را آمریکا جلوی که باشد منطقه در قدرتی ایران خواهند یم ها روس (22
 بنابراین...(  و سوریه و عراق مثل) است ایران نیازمند شدت به اسالمی خاورمیانه مناطق برخی در روسیه (21

 .کنند یم همسویی و موافق ایران ای منطقه باقدرت
 .است قوی متحدین نیازمند خود بازیگری نقش تقویت و غرب تهدیدات با مقابله برای کنونی روسیه (30
 .باشد مسلط قدرت یک خودش که حدی به قوی نه بشویم ضعیف ما خواهد می نه روسیه (31
 .شود نزدیک باید روسیه با ما ناهمطرازی سطو  (32
 .بود خواهد ا.ا.ج ای منطقه موقت تثبیت به مشرو  روسیه، یالملل نیب قدرت (33
 .کند یم رفع منطقه در را روسیه یها ینگران از بسیاری مواضع نزدیکی و منطقه در ایران گرفتن قدرت (34
 .نماید تأمین را روسیه منافع چقدر که دارد این به بستگی ایران ای منطقه قدرت (31
 .شود یم حمایت ها روس توسط باشد غرب با تقابل در که ایران ای منطقه قدرت (38
 برعکس و موافق بخواند منافعش با جا هر) دارد روسیه منافع با مستقیمی رابطه منطقه در ایران یابی قدرت (37

 (بود خواهد مخالف
 .شود یم روسیه همسویی به منجر قطعاً ایران شدن قدرتمند (32
 غرب و آمریکا برای و باشد نداشته هزینه برایشان که دارد اهمیت ها روس برای ایران طرف از قدرتی (31

 .باشد آور هزینه
 یعنی؛ نکند ایجاد خطر روسیه برای که دارد اهمیت روسیه برای قدرتمند ایرانی معتقدند روسیه کارشناسان (40

 .قرار گیرد روسیه دشمنان مقابل در سد یک عنوان به روسیه جنوب در ایران
 که یدرصورت امااند؛  موافق نماید حفظ منطقه در را ها روس منافع که ینحو به منطقه در ایران نفوو گسترش (41

 .اند مخالف باشد ها روس مانع نفوو گسترش این
 از بخشی حالل عنوان به ایران به نگاه و روسیه و ایران روابط نزدیکی و منطقه در ایران نفوو گسترش (42

 ..سازد یم نزدیک ایران به را ها روس ای منطقه مسائل
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 استراتژیک سطح در کنیم اعتمادسازی باید کردیم عمل تاکتیکی روسیه با اآلن تا ما (43
 موافقت مورد باشیم، ای منطقه قدرت یک قالب در و کنیم همپوشانی را روسیه قدرت منطقه در جا هر (44

 .است ها روس
 موافقت مورد باشد، ها روس با تعامل و غرب با تقابل در منطقه معادالت در و شود قدرتمند ایران چه هر (41

 .است روسیه
 ایران با بیشتری همسویی ها روس (سوریه در حضور مثل) کند پیدا افزایش ایران ای منطقه وزن هرگاه (48

 .دارند
 .نیست روسیه برای رقیبی قدرتمند، ایران وجود (47
 ایجاد مشکل روسیه برای که است خوشایند روسیه برای مستقل خارجی سیاست با قدرتمند ایران یک (42

 .نکند
 شان ییهمسو درجه بر باشند نداشته نفوو ها روس که باشد داشته نفوو ییها حوزه در که ای منطقه ایران یک (41
 .دیافزا یم

 :پژوهش های یافتهو  ها داده وتحلیل تجزیه
نفر از مقامات برجسته کشوری و  31ا اطالعات از طریق مصاحبه عمیق و کارشناسی ب یآور جمع

ارشد نیروهای  معاونین وفرماندهان -ستیاران ارشد مقام معظم فرمانده کل قواشامل د لشکری
، معاونین شورای عالی ها آنمسلح کل سپاه، وزرای اطالعات، امور خارجه، وزارت دفاع و معاونین 
 وهای سیاسی ایران در روسیه  امنیت ملی، سفرای ایران در روسیه، اساتید برتر دانشگاه و رایزن

 انجام شده است نفر از مقامات روس 10همچنین 

مصاحبه شوندگان جزو مدیران عالی دو کشور هستند. در بین خبرگان ایرانی شایان وکر است کلیه 
نفر دارای مدر  کارشناسی ارشد و مابقی دارای مدر  دکترا هستند همچنین مصاحبه شوندگان  4

 .باشند یم نفر مرد و یک نفر زن 30 ایرانی

 
 آمار مصاحبه شوندگان :2نمودار

 2 مخالف، نفر 2 ،ایرانی شونده مصاحبه نفر 31از  درمجموع شوندگان مصاحبه پاسخ به باتوجه
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 روابط نزدیکی بر آن تأثیر و ایران ای منطقه قدرت با موافق پاسخگویان، از نفر 27 و ممتنع نفر
 اند بوده ایران.ا.ج با ها روس

 
 رانیا.ا.ج با ها روس روابط یکینزد بر آن تأثیر و رانیا ای منطقه قدرت :3نمودار

% 13% اصال  طلبان و 100اصولگرایان،  %27مصاحبه شوندگان به لحاظ گرایش سیاسی  از بین
ای ج.ا.ایران، روسیه همسویی  که با افزایش قدرت منطقه اند بودهمستقلین معتقد به این فرضیه 
 بیشتری با ج.ا.ایران خواهد داشت.

ها  ای ج.ا.ایران، روس رت منطقهاند که با افزایش قد امنیتی معتقد بوده-از مقامات نظامی درصد 100
%،  27 دیپلماتیک –همسویی بیشتری با ایران خواهند داشت. این میزان برای شاغلین سیاسی

 % بوده است.100% و دانشگاهیان 12امنیتی –سیاسی 
 شوندگان مصاحبه شغل و سیاسی نگاه بین معناداری تفاوت داد نشان تحقیق های یافته درمجموع
 ها روس ایران،.ا.ج ای منطقه قدرت افزایش با که اند بوده معتقد افراد این کلیه و نداشت وجود

 :است ضروری زیر نکات وکر بنابراین ؛داشت خواهند ایران.ا.ج با بیشتری همسویی
 ایران.ا.ج با روابط توسعه و حفظ به بیشتری تمایل ها روس شود، قدرتمندتر ایران.ا.ج هرچه( 1

 .داشت خواهند
 خیلی ثانیاً و باشد برخوردار کافی استقالل از اوالً که هستند قدرتمندتری ایران به متمایل ها روس( 2

 .دانند می خود ژئوپلیتیکی مکمل را ای منطقه قدرتمند ایران ها آن. نباشد غرب به متمایل
 طلبی توسعه برابر در مانعی غرب آسیا در آمریکا مخالف قدرتمند ایران معتقدند، ها روس( 3

 .هاست آمریکایی
 غرب آسیا منطقه در خود آتی نفوو دهنده توسعه عنوان به ایران ای منطقه قدرت به ها روس( 4
 .نگرند می
 باید که است جهانی توسعه جدید کامالً عنصر ایران حاضر، حال در هستند معتقد روسی نخبگان( 1
 بر اتکا با فنّاورانه جسورانه نوسازی از که قدرتی کرد، برخورد اصیل و دار آینده قدرتی عنوان به آن با

 نقش روسیه برای تواند می ایران. ندارد واهمه خود فرد منحصربه تمدن تجربه و هزارساله های سنت
 جدید نظم و کرده جلوگیری مرج و هرج به جهان غلتیدن از بتوانیم او کمک با که کند بازی را متحدی
 کنیم برقرار را جهانی عادالنه
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 .ایدئولوژیک قدرتمند ایران تا بگیرد شکل تمدنی قدرتمند ایران دهند می ترجیح ها روس( 8
 .بود خواهد ایران.ا.ج ای منطقه قدرت توسعه ایران،.ا.ج به ها قدرت نگاه در توازن راهکار( 7
 اهل اسالمی گرایی افرا  با مقابله) خود دور خارج های ناامنی از بسیاری کنترل جهت ها روس( 2

 مدیریت جهت عبارتی به. باشند می خود جنوب در ای منطقه قدرتمند ایران حضور نیازمند( سنت
 .هستند ایران قدرت تقویت نیازمند ای منطقه های بحران از بسیاری

 داشته غرب با آلودی تنش روابط عوض در و نباشد روسیه با تنش در که است ایرانی ،ایدئال ایران( 1
 .باشد آور هزینه غرب برای که است ایرانی ایدئال ایران( نشود منجر جنخ به که روابطی البته) باشد
 تثبیت به مشرو  روسیه، المللی بین قدرت و بود خواهد روسیه استراتژیک مکمل قدرتمند، ایران( 10

 .باشد می ا.ا.ج ای منطقه موقعیت
 در ایران.ا.ج قدرت تثبیت صورت در تنها. است نبوده راهبردی تاکنون ایران.ا.ج به روسیه نگاه( 11

 .کند می پیدا گرایش راهبردی سمت به نگاه این منطقه
 های نگرانی از بسیاری روسیه با ایران.ا.ج مواضع نزدیکی و منطقه در ایران.ا.ج گرفتن قدرت( 12

 .کرد خواهد حل ای منطقه های پرونده فصل و حل بابت از را ها روس
 سطح در را ها روس با همکاری سطو  اعتمادسازی، ضمن تاکتیکی، اقدامات بر تأکید بجای باید( 13

 ها روس با (..و اوکراین مثل) منطقه از خارج های حوزه در اینکه مضافاً. نماییم تعریف استراتژیک
 .کند می نزدیک ایران به ازپیش بیش را ها روس اقدامات این. نماییم جدی همکاری

 در. ندارند( ای هسته ویژه به) نظامی قدرتمند ایران یک به تمایل نظامی های بخش در ها روس( 14
 .خواستارند را روسیه به نظامی امورات در ایران وابستگی عوض
 جنوب از دشمنان خطر برابر در سدی عنوان به که هستند قدرتمند ایرانی دوستدار ها روس( 11

 .شود محسوب
 قدرت تثبیت به نسبت ها روس های سیاست در تزلزل به منجر ایران.ا.ج به ها روس اعتمادی بی( 18

 .است شده ایران.ا.ج ای منطقه
 ها روس سمت به نیاز عدم حالت در چه و نیاز حالت در چه ایران کنند احساس ها روس اگر( 17

 .هستند موافق ایران ای منطقه قدرت با ندارند، واگرایی
 نشود نزدیک روسیه دشمنان با هم و باشد مستقل هم که ای منطقه قدرت عنوان به ایران با ها روس( 12

 .اند موافق
 با بیشتری همسویی ها روس (سوریه در حضور مثل) کند پیدا افزایش ایران ای منطقه وزن هرگاه( 11
 .دارند ایران
 بالفعل رقیب مانند که باشد قوی قدر آن نه که است ایرانی خواهان عمل در روسیه استراتژی( 20

 .باشد داشته نفوو و رخنه امکان که باشد ضعیف قدر آن نه و دهد افزایش را روسیه های هزینه
 داند می تروریسم و سنی گرایان افرا  و روسیه بین حائلی را مقتدر ایران اسالمی جمهوری ،روسیه( 21
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 .دارند ایران اقتدار به مثبتی نگاه بنابراین کشاند خواهد روسیه مرزهای به را بحران ایران، تضعیف و
 :که است ایرانی ایران، آن مختصات اما هستند، ای منطقه قدرتمند ایران یک موافق ها روس اگرچه بنابراین
 .نباشد قدرتمند و بلندپرواز( ای هسته ویژه به) نظامی لحاظ به(  الف
 (جنخ نه و صلح نه) باشد غرب و آمریکا با مخالف همواره نگاهش(  ب
 .باشد داشته امنیتی – دفاعی های وابستگی روسیه به(  ج
 .(گیرد قرار سنت اهل تکفیری جریانات مقابل اینکه مگر) .نباشد ایدئولوژیک قدرتمند ایران(  د
 .باشد ها آن ژئواستراتژی و ژئوپلیتیکی مکمل(  ه

 ه ا  روس بلک ه  ن دارد  روسیه برای خطری تنها نه ای منطقه قوی ایران کنونی برهه در که معتقدند ها روس
 ای ران  هرچ ه  معتقدن د  ه ا  آن. کنن د  کار راحتی به آسیا غرب جنوب منطقه در کشوری چنین با توانند می
 یک معتقدند ها آن. شود می بیشتر( آمریکا) ژئواستراتژیکشان دشمن برابر در ایستادگی قدرت باشد تر یقو
توان د ب رای روس یه    می و است جهانی قدرت عنوان به روسیه برای خوبی مکمل ای منطقه قدرت ایران

 وجلوگیری کرده  ومرج هرجنقش متحدی را بازی کند که با کمک او بتوانیم از غلتیدن جهان به 
 .کنیم برقرارجدید عادالنه جهانی را  نظم

 گیری و پیشنهاد: نتیجه
 گیری نتیجهالف(  

 یراتیتأثدر غرب آسیا، چه « ای منطقهقدرت برتر » عنوان بهتثبیت موقعیت جمهوری اسالمی ایران 
 خواهد داشت؟ بر مواضع و رفتار روسیه نسبت به جمهوری اسالمی ایران

و اقیانوس هند است که برای این  فارس یجخلهای گرم  ها رسیدن به آب از آرزوی دیرینه روس
منظور به دنبال شرایط مناسب و شریک راهبردی بوده و هستند، اما اینکه چرا پس پیروزی انقالب 

در منطقه شکسته شد  (CONTAINMENT)اسالمی که سیاست خارجی سد نفوو آمریکا 
ت نشدن قدرت به تثبی گردد یمراهبردی به جمهوری اسالمی ایران نزدیک نشدند بر  صورت به

نسبت به استقالل ایران  ها روسجمهوری اسالمی ایران و تردید  ای منطقهشان، قدرت جهانی خود
به غیر از رهبری و نهادهای وابسته به آن، در سایر قوا تمایالتی به سمت  کنند یمکه همواره تصور 

کردنشان در رفتار و  و دو پهلو برخورد ها روسآمریکا وجود دارد که این امر موجب فاصله گرفتن 
چون منافع گرا هستند و از  ها روس مواضع سیاسی نسبت به جمهوری اسالمی ایران گردیده است.

را  ها آنایران مستقل و مقتدر نظر  حتماً باشند یمبرخوردار  یانهگرا عملو  یانهگرا واقعسیاست 
جلب خواهد کرد و باالجبار با آن همسو خواهند شد و چنین ایرانی را مکمل ژئوپلیتیکی توسعه 

اوراسیاگراها معتقد هستند ایران آینده، کشوری  یژهو بهروسیه  نخبگان .دانند یمنفوو آینده خود 
 یها سنتبر قدرتی آینده دار، اصیل، نوسازی جسورانه تکنولوژیکی، با اتکا  عنوان بهخواهد بود 
تواند برای روسیه نقش متحدی را بازی کند که می فرد منحصربهو تجربه تمدنی  هزارسالهچندین 
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جدید عادالنه جهانی  و نظمجلوگیری کرده  از غلتیدن جهان به هرج و مرج توان یم که با کمک او
برخورد  کارانه محافظهو با تردید، محتاطانه و  یرپذ رخنهبا ایران ضعیف،  ها روس لذا .برقرار کردرا 

بر این باورند در برهه  چراکهبه ایران مستقل قدرتمند نزدیک خواهند شد  برعکسخواهند کرد و 
با چنین کشوری  توانند یم ها روسخطری برای روسیه ندارد بلکه  تنها نه ای منطقهکنونی ایران قوی 

 ر کنند.کا یراحت بهدر منطقه جنوب غرب آسیا 
باشد  تر یقوموازنه قدرت و موازنه تهدید معتقد هستند هرچه ایران  های یهنظربر اساس  ها آن

و به همین دلیل تمام  شود یمبیشتر  (آمریکا)قدرت ایستادگی در برابر دشمن ژئواستراتژیک شان 
 برطرف تالش خود را خواهند کرد اختالفاتی مانند آنچه بین ایران و عربستان مطر  هست را

 نمایند تا راه توسعه نفوو خود هموارتر کنند.
متوجه هستند که ضعیف شدن جمهوری اسالمی ایران یعنی رسیدن بحران فشار  ها روسو لذا 
 توسعه و (آمریکا و متحدین)و لذا برای دفع تهدید مشتر   اسالمی به روسیه گرایی افرا غرب و 

 ایجاد منطقهمنافع مشتر  زمینه همسویی و همگرایی در جهت تغییرات ژئوپلیتیکی در سطح 
 های سیاستدر  هرچندنیز به دنبال زنده کردن قدرت قبلی خود هستند،  ها آن چراکه خواهند کرد.
 ها آنما در پی کسب قدرت امپراتوری نیستیم، اما واقعیت این است که  دارند میاعالمی بیان 

بدون همسو شدن با جمهوری  قطعاًکه  باشند میبه دنبال تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه  شدت به
 اسالمی ایران ممکن نخواهد بود.
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 ایران اي منطقهتثبيت قدرت  :9شكل

  

تثبت قدرت 

 منطقه ای ایران

اگر روس ها یقین 

ایران .ا.کنند که ج

در توسعه روابط 

تردید ندارند 

.نزدیک می شوند  

به شرط اینکه ایران 

مستقل و مقتدر 

.باشد  

منافع روس ها در 

وجود یک ایران 

قوی و موثر در 

عرصه بین المللی 

.است  

روسها با ایران 

ضعیف ،رخنه پذیر 

با تردید محتاطانه 

.برخورد می کنند  

روسها معتقد هستند 

تثبت قدرت منطقه ای 

ایران به حرکت گام 

به گام آنها برای 

تغییرات ژئوپلتیکی 

.کمک خواهد کرد  

 نظم جدید عادالنه جهان را بر قرار کند از غلطیدن جهان به هرج و مرج جلوگیری کند

 

 که مي تواند برای روسیه نقش متحدی را بازی کند که:

پروژه های  

آسیای مرکزی  

 با ثبات

 پروژه قفقاز بزرگ

پروژه مشترک 

 جدیدزیر مبنای 

جهان انرژی  

 هسته ای

 قدرتی اصیل

نوسازی 

جسورانه 

 تکنولوژی

متکی بر سنت 

های جندین 

 هزار ساله

دارای تجربه 

تمدنی منحصر 

 به فرد

قدرتی آینده 

 دار
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 :پیشنهاد (ب

ها  های بزرگ ژئوپلیتیکی ممکن که در صورت همسو شدن روس و تبیین بازی طراحی (1

 انجام داد. توان یمبا جمهوری اسالمی ایران 

ایران و توجه هدفمند نسبت به  ای منطقهقدرت  یها مؤلفهضعف  احصاء نقا  قوت و (2

 .ها ضعفکردن  برطرفو  ها قوتبرجسته کردن 

همسو  باهدفاروپا  ویژه بهدر رابطه با غرب  ژئوپلیتیکیتوسعه روابط و سیاست موازنه  (3

 با جمهوری اسالمی ایران. ها روس داشتن نگه

توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تفهیم آن  طراحی یک بازی بزرگ ژئوپلیتیکی (4

ها، در جهت تضعیف موقعیت آمریکا در آسیای غرب و همسو کردن کشورهای  به روس

هر دو  المللی ینبو  ای منطقهاین منطقه با ایران و روسیه با استفاده از نفوو و موقعیت 

 کشور.

باید این را باور کنیم که قدرت در حال انتقال به آسیا است و آسیا بیش از نیمی از  (1

واهد داشت و این یک تغییر مهم است پس در توسعه جمعیت و تولیدات جهان را خ

 روابط با کشورهایی مانند روسیه نباید با تردید و عقد موقت نگاه کرد.

نسبت به قدرت  گراها یملبهره گرفتن از نگاه مثبت نخبگان روسیه، اوراسیاگراها و  (8

کزی آسیای مر» یها پروژهجمهوری اسالمی ایران و طر  مشارکت فعال در  ای منطقه

 . ایپروژه ایجاد مشتر  زیربنای جدید جهانی انرژی هستهو « قفقاز بزرگ»، «باثبات

و  ای منطقه های نظامایفای نقش در  منظور بهبرابر و نیازمند کردن روسیه  های فرصتایجاد  (7

دفاعی در جهت  ای پیمانهاتحاد، ائتالف و  دهی شکلمتناسب با منافع ملی ج.ا.ا و  المللی بین

 ازوابسته کردن آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه به ج.ا.ا آمریکا؛ با  گرایی جانبه یکمقابله با 

 -امنیتی و دفاعی بین روسیه  یها مانیپایجاد  یساز نهیزم جنوب؛ -ایجاد کریدر شمال قیطر

با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز  چندجانبهدوجانبه و  یها مانیپ جادیا هند و چین؛ –ایران 

 و ایجاد تعادل در ایفای نقش ج.ا.ا و روسیه در صحنه افغانستان.
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