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چكيده
اوراسياگرايي نوعي تفكر در سياست خارجي روسيه است كه اصلي ترين تز آن 
موضع مخالف در برابرغرب گرايي روسيه است. اين نظريه در برگيرنده جزئي از 
ابعاد هويت ملي روسيه است. اوراسياگرايان بر اين باورند كه مسئله اصلي فراروي 
مليت روس، اروپايي بودن آن است كه هويت روسيه رنگ غربي پيدا كرده بود. 
از ديدگاه اين نظريه، روسيه در تعقيب يك مسير جايگزين است كه يك قطب 
مستقل در نظام بين المللي شود.از اين جهت در جهان اسالم جمهوري اسالمي 
قطبي  تك  جهان  مخالف  نيروهاي  از  يكي  را  ايران  و  مي كند  انتخاب  را  ايران 
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كشورهاي  حوزه  كه  مى خواهد   ازآن  و  مي نمايد  معرفي  آمريكا  متحده  اياالت 
اسالمي را رهبري كند. ازاين جهت،  ايران نزديكترين شريك مسكو است. در 
اين راستا،  سوال اصلي پژوهش اين است كه اوراسياگرايي روسيه چه تأثيري 
بر رابطه جمهوري اسالمي ايران و روسيه  از سال 2000 تا 2015 داشته است.
فرضيه پژوهش اين است كه  اوراسياگرايي با فراز و فرود در سه حوزه نظامي-
در  روسيه  و  ايران  روابط  بيشتر  نزديكي  موجب  اقتصادي  و  سياسي  امنيتي، 
اين  در  استفاده  مورد  تئوريك  چارچوب  است.  شده   2015 تا   2000 سالهاي 

پژوهش مكتب تحليل گفتمان در سياست خارجي مى باشد.
كلمات كليدي:  سياست خارجي- سياست خارجي روسيه- اوراسيا- اوراسياگرايي- 
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مقدمه 
اوراسياگرايي الگوي منحصر به فردي از سياست خارجي است كه اصلي ترين ويژگي آن 
مخالفت با غرب گرايي در روسيه است . دوگين، نظريه پرداز اصلي تئوري اوراسياگرايي، جايگاه 
مهمي را براي ايران قائل است. او ايران را يكي از متحدان روسيه در جنگ عليه جهان تك 
قطبي مي داند. وي درباره نقش ايران در تئوري خود مي گويد: «از نقطه نظر جهان چندقطبي، 
در تئوري اوراسياگرايي، ايران داراي  نقش كليدي مي باشد. ايران، يك تمدن خاص، يك كشور 
قدرتمند و مستقل است كه بايد محترم شمره شود. ما نبايد يك همگرايي مشترك با ايران را 
فرض كنيم، ايران در حوزه همگرايي اوراسياگرايي نيست بلكه ايران شريك روسيه در جهان 
چندقطبي است». به اين ترتيب، جايگاه ايران در الگوي  اوراسياگرايي چند قطبي مركزي 
است و در اين الگو يا مدل، تهران نزديكترين شريك مسكو است. در عين حال، شراكت با 
تركيه، چين و هند نيز پيش بيني شده است .بنابراين، اوراسيا نيز مي تواند با تمدن هاي ديگر 
مانند اسالم هم زيستي داشته باشد و در اشكال مختلف توليد نظير فئوداليسم، سرمايه داري 
و سوسياليسم بروز يابد. در اين راستا، سوال اصلي پژوهش اين است كه اوراسياگرايي روسيه 
چه تأثيري بر رابطه جمهوري اسالمي ايران و روسيه  از سال 2000 تا 2015 داشته است.

فرضيه پژوهش اين است كه  اوراسياگرايي با فراز و فرود در سه حوزه نظامي-امنيتي، سياسي 
و اقتصادي موجب نزديكي بيشتر روابط ايران و روسيه  طي سالهاي 2000 تا 2015 شده 

است.چارچوب نظري مكتب تحليل گفتمان در سياست خارجي مى باشد.

1- چارچوب نظري 
سياست خارجي محصول ونتيجه تصميمات دولتمردان است  و شامل تنظيم واجراي 
آن تصميمات در محيط خارجي مي باشد و راهنمائي است براي اقداماتي كه يك دولت در 
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وراي مرزهاي خويش جهت پيشبرد هدفها در رابطه بازيگران حكومتي و غيرحكومتي به 
عمل مي آورد(قوام، 1384: ص 6). براي تحليل سياست خارجي كشورها از دو منظر نظري 
مى توان به اين موضوع توجه كرد. اول در چارچوب نظريه هاي كالن روابط بين الملل 
مثل واقع گرايي،نهادگرايي و سازه انگاري و ... و دوم در چارچوب مكتب تحليل سياست 
خارجي. نگارنده براي بررسي موضوع مورد مطالعه عمدتا از مكتب تحليل سياست خارجي 
استفاده خواهد كرد. نظريه پردازان مكتب تحليل سياست خارجي خود شامل سه نسل 
متحول و نسبتا متفاوت هستند و از نظريه هاي مقايسه اي و اثباتي به نظريه هاي ميان برد 
و سپس به نظريه هاي معطوف به در نظر گرفتن عوامل انديشه اي و فكري تحول يافته اند. 
در نسل آخر كه تلفيقي از نظريه هاي آن مكتب و نظريه هاي پسامدرن و نيز سازه انگاري 
است به ويژه بر روش تحليل گفتمان به عنوان يكي از ابزارهاي مهم براي بررسي و تبيين 

.(Loisel,2005)سياست خارجي كشورهاي مختلف تاكيد شده است
سياست خارجي بيش از هر عنصري از گفتمانهاي حاكم بر يك جامعه در يك دوره 
خاص تاثير مي پذيرد و براي درك عميق و موثر رفتارهاي يك دولت، بايستي به مطالعه 
اين گفتمانها و الزامات آن براي سياست خارجي بپردازيم. از اين نگاه، در هر دوران، شكل 
خاصي از قالب هاي گفتماني ظهور مي يابد كه تاثير خود را بر رفتار سياست خارجي و 
داخلي به  جا مي گذارد. از نگاه نظريه پردازان  تحليل  گفتماني ، هيچ  واقعيت  اجتماعي  و 
بين المللي  وجود ندارد و هرچه  هست  به  وسيله  زبان  و مفاهيم  ما ساخته  شده است، جهان  
اجتماع  و انسان  ذاتاً بي شكل  و بي معنا بوده  و به  وسيله  گفتمانهاي  مسلط  در هر دوره اي  
معنا و شكل  خاص  مي گيرد.ازاين  نگاه ، هيچ  واقعيت  غيرگفتماني  و ماقبل  گفتماني  وجود 
ندارد و واقعيت  در قالب  مقوله هاي  گفتماني  درك  مي شود و گفتمان  است  كه  به  واقعيت  
معنا مي دهد. گفتمان  سياسي  موجود در هر جامعه اي  درمورد سياست  خارجي ، ــ به  
عنوان  ساختاري  كه  سياست  خارجي  كشور در درون  آن  قرار مي گيرد ــ شكل گيري  
رفتارهاي  خارجي  را محدود مي سازد. در يك  دوره  ممكن  است  گفتمانهاي  مختلفي  وجود 
داشته  باشد اما يكي  از آنها به  عنوان  گفتمان  مسلط ، سياست  خارجي  را شكل مي دهد. 
رويكرد تحليل  گفتمان  با تفسير جهان  و ايجاد يك  فهم  گسترده تر و مشروح تر راجع  به  
فرآيند سياسي ، امكان  مي دهد تا از ساختارهاي  مادي  فراتر رويم . براساس  اين  نظريه ، 
جهان  اجتماع  و انسان ، جهاني  ذاتاً بي  شكل  و بي معناست  و به  وسيله  گفتمانهاي  مسلط  
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در هر عصري  معنا و شكلي  خاص  مي گيرد و محدود و منحصر مي شود. به  بيان  ديگر، 
اجتماع  و انسان  بطور بالقوه  قابل  ظهور در اشكال  گوناگوني  است  و گفتمان  مسلط  در هر 
دوره ، به  تحقق  و ظهور متعين  يكي  از آن  اشكال  مي انجامد. لذا، گفتمان  سياسي  يكي  از 
منابع  سياست  خارجي  است  كه  نقش  ويژه اي  در كنار منابع  ساختاري  ديگر نظير ساختار 

.(Larsen,2005)اقتصادي  و اجتماعي  ايفا  مي كند
روش تحليل گفتمان، با بررسي عناصر و مفاهيم اساسي در يك ايدئولوژي، نگرش و 
تعيين جايگاه آنها در درون يك چارچوب منسجم  به عنوان يك گفتمان مسلط  در يك 
دوره خاص مي كوشد تا شكل گيري مفاهيمي مانند متحد، دوست، همكار، رقيب و دشمن 
را تبيين نموده و بدين ترتيب سياست خارجي يك كشور را از شكل گيري مفاهيم و 
انديشه ها تا تعريف از منافع ملي و تبيين رفتارهاي خاص توضيح دهد. اين موضوعي ا ست 
كه براي فهم و تفسير گفتمان اوراسياگراي روسيه و نگاه آن به روابط با ساير دولتها و از 
 .(Chernysh,2010) جمله ايران بسيار مهم است و قدرت تفسيري و تحليلي موثري دارد
لذا، در اين پژوهش از نظريه هاي مكتب تحليل سياست خارجي و به ويژه آخرين نسل 

اين انديشه در چارچوب روش تحليل گفتمان بهره خواهيم گرفت.

شكل (1): مكتب تحليل گفتمان در سياست خارجي
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2- سوابق و پيشينه پژوهش
درجستجو درسايت هاي مختلف اينترنتي،اسناد و مدارك علمي ايران و مراجعه 
حضوري به كتابخانه ها و مراكز نگهداري پايان نامه هاي دانشگاه تهران، سابقه اى در 
نشد.  مشاهده  ايران  اسالمي  جمهوري  بر  روسيه  اوراسياگرايي  تأثيرگذاري  خصوص 
بنابراين،در مقاله حاضر،سعي خواهد شد كه با در نظر گرفتن نقاط قوت و تكميل نقاط 
قوت وضعف چنين آثار علمي و نيز با بهره گيري از نظريات علمي روابط بين الملل، مسئله 

مورد بحث، مورد ارزيابي قرار گرفته و با شيوه اى علمي بررسي شود.
به هر حال،در اينجا به برخي از آثاري كه در ارتباط با اوراسيااست، اشاره مى شود:

الروئل با ترجمه سيد زاده و دهقانيان(1388) در كتابي تحت عنوان"اوراسياگرايي 
سرشناسي  و  مهم  انديشمندان  ديد  از  حاضر  كتاب  امپراتوري)"،  روسي(ايدئولوژي 
اين  دروني  منطق  بررسي  به  دوگين  الكساندر  و  پانارين  نظيرلوگوميلف،الكساندر 

مي پردازد.  آن  شيوه هاي  و  مكتب،اهداف 
پوربافراني(1393) در پايان نامه خود با عنوان"اوراسياگرايي روسي و همگرايي در 
منطقه اوراسياي مركزي" بيان مي كندكه  فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تغييرات مهمي 
در نقشه ژئوپليتيك جهان را باعث شد.ازجمله اين تغييرات شكل گيري منطقه اوراسياي 
مركزي است كه قبل از آن در حوزه شوروي قرار داشت. پس از فروپاشي ش وروي يكي از 

مباحثي اصلي،ضرورت همگرايي منطقه اي بوده است. 
طالبي(1393) در پايان نامه خود با عنوان" نقش اوراسياگرايي در سياست خارجي 
روسيه" فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نقطه عطفي براي تغيير ماهيت نظام بين الملل 
از دوقطبي به تك قطبي و همچنين تالش كشور روسيه براي بدست آوردن ثبات و 
امنيت بود.روش جمع آوري اطالعات اين رساله، كتابخانه اى و يافته هاي تحقيق عمدتاً به 

شيوه اى توصيفي- تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
اينگرام (2001) در مقاله خود با عنوان"الكساندر دوگين: جغرافياي سياسي و نو فاشيسم 
پس از فروپاشي شوروي در روسيه"1 هدف اين مقاله بررسي ژئوپلتيك انتقادي از طريق بحث 

در مورد كار جناح راست جغرافياي سياسي راديكال روسي الكساندر دوگين است. 

1.  Alexander Dugin: geopolitics and neo-fascism
in post-Soviet Russia
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تسي گانكف(2003) در مقاله اى با عنوان"تسلط فضا در اوراسيا: تفكر ژئوپلتيكي 
روسيه بعد از فروپاشي شوروي"1 اين مقاله فرض اهميت تخيل فضايي در شكل دادن 
مرزهاي سياسي و فرهنگي پس از فروپاشي شوروي و بررسي استدالل جغرافياي سياسي 

نوظهور در روسيه است. 
يا  علم  روسيه-  در  سياسي  عنوان،"جغرافياي  با  مقاله اى  در  اسلوويوف(2004) 
حرفه؟2مؤلف توسعه مطالعات ژئوپلتيك را در روسيه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
توصيف مي كند، او مشخص مى كند كه دومكتب عمده از تجزيه و تحليل ژئوپلتيك، سنت 

و تجديد نظر طلبي، سنت و نظرات ژئوپلتيكي بوسيله اروپاي قديم گسترش مي يابد. 
و  قوميتها  تكوين  گوميلف،  عنوان"لف  با  خود  نامه  پايان  در  تيتوي(2005) 
اوراسياگرايي"3 در اين پايان نامه به بررسي دو موضوع مهم و محوري در انديشه گوميلف: 
قوم شناسي و اوراسياگرايي مي پردازد. يك تمايز مهم بين اوراسياگرايي و نظريه قوم گرايي 
وجود دارد. گوميلف در كارهايش در مورد تاريخ روسيه جنبه هاي مختلف اوراسيا گرايي 

را توسعه داد. 
اشالپنتوخ (2007) در مقاله اى با عنوان" دوگين، اوراسيا گرايي و آسياي مركزي" 
4بررسي مى كند كه اوراسياگرايي به عنوان يك مفهوم درسال 1920 ظهور يافته است. 
با اين پيش فرض كه روسيه يك تركيب قومي منحصر به فرد در درجه اول از اسالوها و 

مردم ترك است. 
اشالپنتوخ(2008) در مقاله اى با عنوان"اسالم و ارتدوكس روسيه:ازاوراسياگرايي به 
اسالم گرايي"5 رشد و افزايش فعاليتهاي سياسي مسلمانان روسيه با پيشينه هاي قومي 

متنوع مدلهاي سياسي متنوع براي روابطش با روسيه فراهم مي آورد. 
مرزوا(2009) در مقاله اى با عنوان"ژئوپلتيك،اوراسياگرايي و سياست خارجي روسيه 
تحت نظر پوتين"6 بررسي مي كند كه اگر چه جغرافياي سياسي و اوراسياگرايي به گفتماني 
برجسته در گفتمان سياست خارجي روسيه پس از فروپاشي شوروي تبديل شده است، 
1. Mastering space in Eurasia: Russia’s geopolitical thinking after the Soviet break-up
2. Geopolitics in Russia—science or vocation?
3. Lev Gumilev, Ethnogenesis and Eurasianism
4.  . Dugin, Eurasianism, and Central Asia
5.  . Islam and Orthodox Russia: From Eurasianism to Islamism
6.  . Geopolitics, Eurasianism and Russian Foreign Policy Under Putin
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طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه اوراسياگرايي در زمان پوتين براي بازگرداندن اقتدار 
روسيه و افزايش جايگاه اين كشور در سياست خارجي تبديل شده است. 

هنري(2010) در مقاله اى با عنوان"سياست اوراسيايي به عنوان رژيم هاي تركيبي: 
مورد روسيه پوتين" 1 بيشتر سيستم هاي سياسي كشورهاي اروپايي و آسيايي با اين 
عنوان كه دمكراسي يا اقتدارگرا هستند،توصيف نمي شوند. نه آن علوم اجتماعي را براي 
مطالعه سيستم هاي سياسي كشورها به عنوان يك مورد منحصر به فرد توسعه مى دهد، 

به اشتراك گذاري قابل توجه مشتركات با كساني از كشورهاي ديگر است. 
گليسون(2010) در مقاله اى باعنوان"اوراسيا:چه هست آن؟"2 نويسنده معتقد است 
كه عبارت اوراسيا تنها راه نزديك از اشاره به آنچه قلمرو شوروي بوده است. تالشهاي اخير 
براي اعطاء تمدني بزرگ ديده شده است. اما اين تالشها از اسطوره سازي روسيه نشأت 

گرفته اند. 
تسي گانكف(2012) در مقاله اى با عنوان"قلب زمين نه بيشتر: ضعف روسيه و بحران 
اوراسيا" 3موضوع مقاله اين است كه منطقه اوراسيا به سمت متالشي شدن حركت مي كند، 

نه روسيه و نه غرب قادر به ممانعت از بي ثباتي در منطقه هستند. 
اوراسياگرايي  سياست  اوراسيا:  عنوان،"مفهوم  با  مقاله اى  در  مصطفي(2013) 
قزاقستان"4 هدف اين مقاله، مطالعه و بررسي پيدايش مكتب اوراسياگرايي و منطقه آن 
است. همچنين بررسي و تجزيه و تحليل ديدگاه نظربايف وچگونگي بازتاب آن در داخل 

است. كشور 
پاپوا(2013) در مقاله اى با عنوان" اوراسياگرايي روسيه، غرب ستيزي و مفهوم آسياي 
مركزي و قفقاز"5 از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، سوال اين است كه جغرافيا پس 
از فروپاشي شوروي چگونه تفسير مجدد شود. وي اين رويكرد اوراسياگرايي را به عنوان 

يك توجيه نظري از روسيه معاصر عليه  غربگرايي مورد استفاده قرار مى دهد. 
ريخانا(2013) در مقاله اى با عنوان،"ايده اوراسياگرايي مدرن به عنوان اساس همگرايي 
1. Eurasian polities as hybrid regimes: The case of Putin’s Russia
2. Eurasia: What is it? Is it?
3. The heartland no more: Russia’s weakness and Eurasia’s meltdown
4. The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications
5. The Eurasianism of Russian Anti-Westernism and the Conceptof “Central Caucaso-
Asia”
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نوين"1 اين مقاله نقش ايده هاي اوراسيا را از زمان رياست جمهوري نظربايف در توسعه 
فرايندهاي همگرايي قاره اوراسيا بررسي مي كند. 

ارسن(2014) در مقاله اى با عنوان" افزايش مركزيت گرايي قدرت در اوراسيا: تقاضا 
براي سياست خارجي تركيه"2 بررسي مي كند كه ظهور مراكز جديد قدرت در اوراسيا 
مستلزم خواندن دوباره كتاب زبينگو برژينسكي مي باشد كه يك مقايسه بين ابرقاره اوراسيا 

و صفحه شطرنج بزرگ است. 
  در اين تحقيق آنچه مد نظر ماست، تأثير اوراسياگرايي روسيه بر جمهوري اسالمي 
ايران است كه در نوع خود، كار جديدي در ادبيات روابط بين الملل ايران محسوب مي شود 

و تاكنون  در هيچ مقاله و كتابي به بررسي اين موضوع پرداخته نشده است.

3- اوراسياگرايي و تأثير آن بر رابطه ايران و روسيه  در حوزه مسايل سياسي 
4-1- حوزه درياي خزر

اوراسياگرايي داراي تأثيرات مثبت و منفي در زمينه حوزه درياي خزر بوده كه در 
ذيل توضيحات مورد بررسي است و ما در اين زمينه شاهد چالش بيشتر تا تأثيرات مثبت  
مي باشيم. اگر بخواهيم تأثيرات مثبت را مورد توجه قرار دهيم، مى توان گفت: در اين 
حوزه، درياي خزر به عنوان نقطه راهبردي ، اقتصادي و تجاري، داراي جايگاه ونقش نقش 
مهمي در روابط ايران و روسيه است.  در واقع، منافع مشترك دراين منطقه، اهميت آن را 
مضاعف ساخته است. روسيه خود را طاليه دار نقش صلح در منطقه خزرمي بيند و ايران 
را شريك تجاري خود مى داند. مشاركت و روابط نزديك ايران و روسيه در زمينه حمل 
و نقل، مى تواند به پيوند كشورهاي حوزه اقيانوس هند به شمال كمك كند. راه اندازي و 
همچنين گسترش تأسيسات بندري از جمله بنادر ايراني در درياي خزر، ازديگر راههاي 

گسترش همكاري در جهت منافع دو طرف است.(مامدوا،1387: ص 103).
در عين حال، در اين حوزه ما بيشتر شاهد اختالفات ايران و روسيه هستيم 
كه متأسفانه در سالهاي اخير مواضع روسيه در مورد درياي خزر به نفع ايران نبوده است. 
البته در آغاز دوره پس ازفروپاشي اتحاد جماهيرشوروي، ايران و روسيه يك توافق مشترك 

1. Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of modern integration
2. Rise of new centres of power in Eurasia: Implications for Turkish foreign policy
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داشتند و بر اين باور بودند كه  نوعي نظام مشاع بايد بر اين دريا حاكم باشد. دراين تقسيم 
، سهم ايران خط موسوم  به خط مرزي آستارا ـ حسينقلي در نظرگرفته شد. روس ها 
دقيقاً خط مشي دسته جمعي كه الزمه آبهاي مشترك است را  ناديده انگاشته  و بر پايه 
قراردادهاي دو جانبه با كشورهاي منطقه، ايران را در يك وضعيت نامطلوب قرار دادند. 
ايران براي رفع اين معضل،  پيشنهاد تقسيم مساوي دريا ميان پنج كشور را مطرح كرد 
كه البته  از اين طرح استقبالي بعمل نيامد. ايران بعدا اعالم كرد كه اجازه نخواهد داد 
در آبهاي مجاور تا 20 درصد، فعاليتي از سوي ديگران صورت گيرد. مثال كشتي كمپاني 
بريتيش پتروليوم مشغول اكتشاف بود كه ايران آن ها را مجبور كرد تا  درياي سرزميني 

ايران را ترك كنند.(سنايي،1387: ص 17)
اما مشكل ديگر به تقسيم منافع در درياي خزرمعطوف است، ايران خواهان اين بود 
كه  درياي خزر منطقه غيرنظامي و يك پل ارتباطي سازنده باشد در حالي كه روس ها تمام 
نگراني شان بحث نظامي است و عمال بخشي از ناوگان خودشان را از درياي سياه به درياي 
خزر منتقل كرده اند. روس ها داراي  سي پايگاه در كشورهاي آسياي مركزي مي باشند. 
اين پايگاه ها مدت دار و سياسي است. روس ها براي اينكه پايگاه ثابت بدون دردسر داشته 
باشند؛ به همين دليل تالش كردند پايگاه نظامي ثابت را در خزر مستقر كنند و از اين 

طريق، ايران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
با وجود اينكه در سال هاي اخير روسيه تالش مي كند به ايران نزديك تر شود ولي 
اين نزديكي دال بر اين نيست كه حقوق ايران را رعايت مى كند. روس ها بيشتر در جهت 
منافع امنيتي و سياسي مدنظر خودشان گام بر مي دارند و از ايران مي خواهند مانع حضور 
قدرت هاي فرا منطقه اي به اشكال مختلف در اين منطقه شود؛ بنابراين، اجالس هاي متعدد 
در رابطه با خزر تاكنون نتواسته است به تفاهمي ختم شود؛.نكته اي كه در شرايط كنوني  
به نفع ايران  تمام شده  اين است كه با توجه به اينكه غرب خواهان رفع نيازمندي هايش 
در حوزه انرژي به غير از روسيه است؛ ايران با توجه به اينكه دومين منبع گازي جهان را 
دارا مى باشد، مي تواند از اين فرصت استفاده كرده و وارد خط لوله ناباكو شود و هم اينكه  
خط مشي مستقلي در مورد درياي خزر اتخاذ كند. ولي به دليل رابطه ويژه اي كه ايران  با 

روسيه دارد، حتي استفاده از اين فرصت نيز بعيد به نظر مي رسد.
ايران  خزر،  حوزه  بر  آن  تأثير  و  روسيه  اوراسياگرايي   بحث  بنابراين،در   
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بازيگري ژئوپلتيك تا بازيگري راهبردي است. از اين جهت، قدرت ايفاي نقش  
است. ايران  تا  روسيه  اختيار  در  بيشتر 

4-2- بحران سوريه
ما در اين حوزه بيشتر اجماع و تأثيرات مثبت را مى بينيم با وجود اين كه انگيزه ها 
و اهداف نهايي ايران و روسيه در سوريه با هم متفاوت است ولي اولويت هاي فعلي آن ها 
يكسان است. مسكو و تهران به حفظ ساختارحكومتي كشور سوريه عالقه مند هستند. 
اگرچه هر كدام از اين كشورها براي حفظ دولت سوريه داراي داليل مخصوص به خود 
مى باشند ولي اين وظيفه مشترك مطابق با همكاري ايران و روسيه است. روسيه با توجه 
به نگراني هاي امنيتي، به شدت معتقد است كه ايجاد يك سوريه ماقبل نزاع، تنها از طريق 
( Lucas, 2015). تكامل نظام حكومتي قبلي و نه از طريق نابودي آن ايجاد خواهد شد
تقابل بين غرب و طرح هاي پوتين براي تبديل مجدد روسيه به عنوان يك قدرت بانفوذ 
جهاني، عامل مهم ديگري بود كه باعث شد تا روسيه از مقامات سوري در مناقشاتشان 
حمايت كند. هچنان كه عمليات نظامي در سوريه ثابت كرد كه روابط نظامي - نظامي، 
درجه خوبي از همكاري را عملي مي سازد.همكاري نظامي (به خصوص تحويل سامانه هاي 
اس-300 و آزمايش سخت افزاري سوريه) در حال افزايش است و برغم مواجه بودن  با 
مشكالت  مالي، احتماالً افزايش هم خواهد يافت.همكاري اقتصادي به خصوص در زمينه 
محصوالت كشاورزي در حال افزايش است. البته با توجه به اين كه بانك هاي ايراني و 
روسي هنوز هم همكاري مطلوبي  ندارند، مباحثي  هم در خصوص جريان سرمايه وجود 
دارد.ايران به رويارويي بلند مدت بين روسيه و غرب عالقه ندارد. عالوه براين، تمايل دارد 
تا بعد از توافق هسته اي، ازنظر اقتصادي از تعامل با غرب سود ببرد ولي نزديكي اش به 
روسيه، بعضي از فرصت هايش در ارتباط با غرب براي رسيدن به اين هدف را از بين مي برد 

.(Soltaninejad,2015)
با وجود اين كه همكاري ايران و روسيه داراي پويايي مثبت بلند مدتي است ولي 
عواملي وجود دارد كه مانع رسيدن اين رابطه به سطح اتحاد راهبردي سياسي و نظامي 
كامل مي شود. البته عواملي وجود دارد كه همكاري ايران و روسيه در سوريه را به صورت 
اساسي محدود مي كند؛ اوالً، ايران و روسيه هيچكدام عالقه مند به ايجاد يك اتحاد كامل 
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نيستند. مسكو تمايلي ندارد تا بخشي از اردوگاه طرفدار شيعه اى باشد كه در برابر ائتالف 
سني به رهبري كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس قرار دارد.ثانيا مسكو به اسرائيل 
تضمين داده است كه فعاليت هاي روسيه در سوريه هيچ تهديدي براي اسرائيل نخواهد 
داشت. البته اين موضوع بر خالف منافع ايران است زيرا ايران تالش مي كند تا حضورش 
را در جنوب سوريه افزايش دهد و از اين طريق دسترسي بهتري به حزب اهللا و مرزهاي 

(Dutkiewicz, 2016: p 23).اسرائيل داشته باشد
با اين وجود، روسيه و ايران مي دانند كه براي حفظ منافعشان در سوريه بايد با هم 
همكاري كنند. در نتيجه، مسكو و تهران ارتباطي را ايجاد كردند كه هر كشوري در آن 
تالش مي كند تا از طريق كارهاي مشترك به اهداف خود برسد. چنين رويكردي مستلزم 
اين است كه طرفهاي همكاري نه تنها فعاليت هاي خودشان را هماهنگ كنند بلكه بايد 
تالش كنند تا از تقابل غير ضروري بر سر امور داراي درجه اهميت دوم جلوگيري كنند. 
آنها با به تعويق انداختن هر گونه مباحثه اى در مورد مسائل مورد اختالف كه مانع از 
دستيابي هر كدام از طرفين به اهداف اوليه  شان مي شود، با يكديگر سازش مي كنند. پس 

مى توان اوراسياگرايي را داراي تأثيرات مثبت در اين حوزه دانست.

5- اوراسياگرايي و تأثير آن بر رابطه ايران و روسيه در مسائل نظامي-امنيتي
5-1- همكاري هاي دفاعي روسيه-ايران

اوراسياگرايي در اين زمينه تأثيرش مثبت بوده  و موجبات نزديكي رابطه ايران و 
روسيه را فراهم آورده است. ايران سومين خريدار بزرگ از روسيه است. اگر چه طي سالها 
اياالت متحده از طريق مجاري ديپلماتيك تحريمهايي عليه بازيگراني كه در برنامه موشكي 
و هسته اى ايران همكاري مي كنند اعمال و بر روسيه فشار وارد آورده است و روسيه نيز 
معاهده اى امضا كرده است كه فروش نظامي به ايران را محدود كند با اين حال، در اكثر 
موارد، تأثير آن بر شركتهاي هدف جزئي بوده است. چنانكه نمايندگان صنعت ابراز داشته 
اند«ما سيستم هاي خود را با آگاهي به ايران ارسال مى نمائيم چرا كه آنها سالح هاي 
منحصرا دفاعي هستند. تماس هاي نظامي ميان ايران و روسيه هم  در سال 2001 شروع 
شد كه منجر به يك  قرارداد چندين ميليارد دالري در سالهاي بعدي گرديد. نهايتا تعدادي 
از معامالت عملي شد.در سال 2005 مذاكرات براي ساخت اولين ماهواره ايران صورت 
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گرفته ومتعاقبا زمينه  پرتاب آن فراهم شد (Kassianova,2006: p5). در سال 2007 
قرارداد نظامي در مورد تحويل سامانه موشكي اس- 300 ميان ايران و روسيه منعقده 
شد كه دميتري مدودف در سال 2010 طبق قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد تحويل اين سامانه  به ايران  را ممنوع اعالم كرد (wellman,2010: p10) اما با روي 
كار آمدن پوتين به  عنوان رئيس جمهوري  و رويكرد عمل گرايانه او و همچنين ارتباط 
نزديكتر وي با جمهوري اسالمي ايران، قول تحويل اين سامانه را به ايران داد ودر نتيجه، 
اولين محموله اين سامانه در24فروردين ماه 1395( 12 ماه آوريل 2016 )وارد ايران شد. 
در اين زمينه يكي ديگر از خريدهاي جديد ايران از روسيه، كالشنيكف هاي روسي است 
كه با توجه به ادامه اين همكاري ها مى توان شاهد افزايش روابط دفاعي- تسليحاتي بين 

ايران و روسيه بود.

5-2- حوزه آسياي مركزي
 تأثير اوراسياگرايي بر رابطه ايران و روسيه در منطقه آسياي مركزي هم داراي فراز و 
فرود بوده است، به اين دليل كه دوكشور هم داراي منافع مشترك و هم منافع اختالف زا 

بوده اند. در زمينه همكاري بين طرفين مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
- مقابله باحضور قدرتهاي فرامنطقه اى از جمله اياالت متحده آمريكا،تركيه و اسرائيل 

در حوزه هاي مشترك منافع ايران و جمهوري هاي آسياي مركزي؛
 - مقابله با گسترش افراط گرايي در منطقه و مقابله با گروههاي افراطي (طالبان و 

گروه تروريستي داعش)؛
- مقابله با تروريسم و گسترش مواد مخدر و فساد در منطقه(نمونه افغانستان) و 
كشورهاي آسياي مركزي كه بعد از فروپاشي  اتحادجماهيرشوروي، فساد اداري در اين 
جمهوري ها گسترش پيدا كرده بود و به تبع آن زمينه ساز گسترش فساد در بخشهاي 

مختلف اداري اين جمهوريها شده بود؛
و  قفقاز؛(عطايي  و  مركزي  آسياي  منطقه  و  شرق  به  ناتو  گسترش  با  مقابله   -

.(141 ص  شيباني،1390: 
 - جلوگيري از نفوذ سياسي،اقتصادي و امنيتي ديگر قدرتهاي خارجي؛

 - جلوگيري از نقل وانتقال غيرقانوني مواد مخدر و اسلحه.
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مواردي كه روسيه و جمهوري اسالمي ايران بر سر آن توافق ندارند، روسيه 
آنها را تضعيف جايگاه خود مي داند و عامل رقابتي است.در حقيقت، ارتباط جمهوري 
اسالمي ايران با كشورهاي حوزه آسياي مركزي در اين مقوله قرار دارد: از جمله رابطه 
ايران با تركمنستان كه از جنبه هاي مختلف اقتصادي از جمله اجراي پروژه  هاي زير بنايي 
و انتقال فناوري، سرمايه و تجربيات ايران به منظور فراهم نمودن زيرساخت هاي محكم 
اقتصادي تركمنستان، محور تالش هاي ايران بوده  است. وزارتخانه  ها و شركت  هاي ايراني 
در طول سال هاي پس از استقالل، پروژه هاي مفيدي مانند احداث كارخانه فيبرنوري و 
تصفيه خانه مرو، پروژه توليد بنزين در پااليشگاه تركمن باشي و اجراي سد مشترك 
دوستي بر رودخانه تجن و پروژه  هاي جاده سازي و احداث دو خط لوله گاز را عملي 
نموده  اند.در زمينه بازرگاني، اعطاي اعتبارات، كاهش معضالت و موانع گمركي، گشايش 
افتتاح  تجاري،  اختصاصي  نمايشگاه هاي  برگزاري  عشق  آباد،  در  ايراني  بانك  شعبه  يك 
فروشگاه هاي عرضه محصوالت و احداث بازارچه  هاي مرزي مشترك را مي  توان نام برد.

خوبي مشاهده مي  شود:   در خصوص ترانزيت و حمل و نقل، پيشرفت هاي نسبتاً 
احداث خط آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن. اتصال خط آهن تركمنستان به شبكه حمل 
و نقل زميني ايران در نقطه  لطف آباد.بازسازي جاده عشق  آباد ـ گردان توسط شركت  هاي 
ايراني، بازسازي جاده قوچانـ  باجگيران.ترمينال گاز مايع در بندر قيانلي در ساحل درياي 
خزر،احداث دومين خط لوله گاز دولت آباد- سرخس – خانگيران. ودر زمينه فرهنگي، 
گروه   هاي موسيقي، تئاتر و نقاشي تركمنستان بارها به اجراي نمايش و برگزاري نمايشگاه 
در ايران پرداخته اند. يكي از اقدامات تحسين برانگيزهم برگزاري كنفرانس هاي علمي در 

تركمنستان با مشاركت مراكز علمي و فرهنگي تركمنستان بوده است.
ظرفيت هاي موجود براي همكاري در بعد اقتصادي ميان ايران و قزاقستان را مي توان 
در حوزه هاي ترانزيتي ديد؛ تقويت همكاري هاي ترانزيتي از جمله: از طريق ايجاد خط 
ريلي بين ايران – تركمنستان – قزاقستان، همكاريهاي تجاري و بازرگاني: ايران به منظور 
كه  گردد  فراهم  شرايطي  حوزه  اين  در  است  مايل  قزاقستان  با  تجاري  موازنه  برقراري 
شركت هاي ايراني دسترسي آسان تري به بازارهاي قزاقستان داشته و اين كشور نيزشرايط 
را براي جذب كاالها و صدور خدمات فني و مهندسي ايران تسهيل نمايد. همكاري در 
زمينه انرژي: عمده همكاري تهران و آستانه در اين زمينه شامل سوآپ و انتقال نفت 
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ازبكستان،  و  ايران  بين  است.  بوده  خريداران  ساير  به  ايران  خاك  از  قزاقستان  توليدي 
وابستگي هاي قومي، مذهبي و تجاري، هم مرز بودن دو كشور با افغانستان، حضور ايران در 
خليج فارس و حضور ازبكستان در قلب آسياي مركزي، زمينه هاي مساعد تبادالت تجاري 
و اقتصادي بين دو كشوروجود دارد. براي مثال، دولت ازبكستان كه درصدد خودكفايي در 
زمينه نفت و گاز است به خوبي مشتاق است كه از توان ايران براي اين خودكفايي بهره 
مند شود.بنابراين، موقعيت روسيه در نظام بين الملل و تالش اين كشور براي حفظ جايگاه 
خود به عنوان يك قدرت برتر منطقه اي، براي ايران مشهود است. از طرف ديگر، روسيه 
نيز به اهداف ايران براي كسب موقعيت منطقه اى و بين المللي آگاه است لذا مى توان گفت 
كه رقابت بدون توجه به منافع طرف مقابل، تأمين كننده حداكثر منافع هيچيك از دو 

كشور نيست.

5-3- منطقه قفقاز
در اين ميان، ايران، بعنوان يك بازيگر منطقه اي مهم، با نگراني بسيار نسبت به 
پيشروي تهاجمي غرب در حوزه سنتي تاثيرگذاري ايران و روسيه واكنش نشان داد. 
خصومت اياالت متحده آمريكا و اسرائيل نسبت به ايران، تهران را به سمت توقف يا محدود 
ساختن نفوذ غربي ها و همچنين همكاري هاي اسرائيل با آذربايجان و گرجستان سوق داد. 
ايران از جنگ سال 2008 روسي-گرجي، كه به آن بعنوان يك فرصت فوق العاده براي 
وارونه ساختن جو استراتژيك منطقه از غرب گرايي به سوي نوعي روس گرايي بيشتر، و 

پس از آن يك جو ايران گرايي مي نگريست، استقبال كرد.
در مورد تأثير انديشه اوراسياگرايي بر رابطه ايران و روسيه در منطقه قفقاز شاهد 
يك سري فراز و فرودهايي هستيم كه در حقيقت همان منافع مشترك و منافع مورد 
اختالف است. در مورد همكاري بين ايران و روسيه، جمهوري اسالمي ايران روسيه را 
يك متحد كليدي براي مقاومت در برابر آمريكا در نظر مي گيرد. تهران ترجيح مي دهد 
تحت چتر استراتژيك روسيه بوده و با مسكو در سطوح منطقه اي و جهاني همكاري كند. 
تهران افزايش تاثيرگذاري روسيه در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي را با داليلي راهبردي، 
حمايت مي كند. در مواجهه با گزينه هاي نظامي احتمالي اياالت متحده و يا اسرائيل به 
منظور توقف برنامه هسته اي ايران، تهران اميدوار است با سلطه روسيه بر قفقاز جنوبي و 
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آسياي مركزي از استقرار پايگاه هاي نظامي اياالت متحده و ناتو در مجاورت مرزهاي ايران 
جلوگيري كند. جمهوري اسالمي ايران روسيه را يك متحد كليدي براي مقاومت در برابر 
آمريكا در نظر مي گيرد. تهران افزايش تاثيرگذاري روسيه در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي 
را با داليلي راهبردي حمايت مي كند. در نهايت، حفظ وضعيت موجود و حمايت از سلطه 
روسيه در منطقه براي ايران سودمند است. در اين مورد، ايران توانايي رسيدن به مهم ترين 
اهداف راهبردي خود شامل؛ محدود كردن و يا كاهش تاثيرگذاري اياالت متحده آمريكا و 
پيشگيري از تالش هاي آمريكا براي بازطراحي چشم انداز سياسي منطقه به منظور تامين 
امنيت سلطه واشنگتن را دارد. در اين ميان از كشورهاي قفقاز، آذربايجان داراي بيشترين 
اشتراكات امنيتي ، اقتصادي و سياسي با جمهوري اسالمي ايران مي باشد. مهم ترين محور 

همكاري ايران و روسيه در مسأله آذربايجان، مقابله با آمريكا است.
در حقيقت، آذربايجان تحت فشار دوگانه ايران و روسيه است و به اياالت متحده  
قدرتمند براي تامين امنيت، استقالل ملي ، حاكميت و تماميت ارضي اش نياز دارد. استقالل 
غرب گرايانه آذربايجان حضور راهبردي آمريكا در حوزه ساحلي خزر را تضمين كرده و 
طرح ريزي عميق قدرتش را در آسيا تسهيل مي كند. در اين زمينه، آذربايجان بيشترين 
اهميت ژئواستراتژيك را براي اياالت متحده دارا مي باشد. در اين چارچوب، ايران از يك 
سو تالش كرده كه جهت مقابله با سياستهاي ضد ايراني آذربايجان روابط سياسي-امنيتي 
راهبردي با ارمنستان برقرار سازد. از طرف ديگر روسيه و ايران در حوزه هاي مختلف 
ديگر اقتصادي و انرژي اقدام به ائتالف مستحكمي با هم كرده اند زيرا دو كشور روسيه و 
ايران منافع و اهداف مشتركي در زمينه مخالفت با حضور و مداخله آمريكا و ناتو در قفقاز 
دارند. (Khalifa-Zadeh,2013).كاهش وابستگي امنيتي منطقه به قدرتهاي فرامنطقه 
اي، افزايش وابستگي متقابل منطقه اى از طريق ارتقاء تعامالت، ارتباطات، اعتمادسازي از 
راه شفاف سازي اهداف و منافع امنيتي از زمينه هاي همكاري ايران و روسيه در منطقه 

قفقاز است. در اين قالب ، كشورهاي حوزه قفقاز مورد بررسي قرار مي گيرند:
گرجستان، روسيه منطقه قفقاز و به خصوص گرجستان را به دليل مرزهاي مشترك 
حياط خلوت خود مي داند. حضور ايران را با توجه به پيوندهاي فرهنگي و ديني براي 
روسيه بسيار نگران كننده مى بيند و همواره به آن به عنوان يك رقيب بالقوه مى نگرد. 
همچنان كه  با بروز تنش در روابط گرجستان و روسيه بر سر آبخازيا و اوستياي جنوبي  و 
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جنگ اوت سال 2008  كه گرجستان براي تأمين انرژي مورد نياز خود به جنوب گرايش 
پيدا كرد و در اين مسير سعي كرد انرژي مورد نياز خود را به جاي روسيه از ايران فراهم 
آورد.  اين امر نشان داد كه  جمهوري اسالمي ايران بازيگر قدرتمندي است كه مى تواند 

گرجستان را در متنوع سازي منابع انرژي كمك كند.(اميراحمديان و عسگري،1391).
اما چالش مشترك در مسأله گرجستان كه براي دو كشور دغدغه محسوب مي شود 

را مى توان چنين خالصه كرد:
1 - حضور آمريكا در گرجستان: آمريكا پس از فروپاشي شوروي تالش كرد كشورهاي 
اقمار شوروي را زير نفوذ و سيطره خود قرار دهد و به نوعي بازي بزرگ خود را به مرحله 
اجرا گذارد تا بتواند ساختار آينده نظام بين الملل را نظام تك قطبي با سلطه قدرت هژمون  
خود سازد. آسياي مركزي و قفقاز از جمله مناطقي بود كه آمريكا با نفوذ خود ، منافع 
سياسي و اقتصادي را دنبال مى كرد گرجستان به دليل موقعيت راهبردي و ژئوپلتيكي 
مورد توجه آمريكا قرار گرفت. همين امر موجب شد كه آمريكا به نام هاي مختلفي مانند 
دسترسي به مسير انتقال انرژي، منزوي كردن جمهوري اسالمي ايران، جلوگيري از نفوذ 
روسيه و حمايت از هم پيمانان خود،تركيه و اسرائيل براي رسيدن به اهداف خود در 

گرجستان دنبال كند (عسگري،1385)؛
2- تركيه: تركيه يكي ديگر از بازيگران قدرتمند است كه رقيبي براي ايران و روسيه 
در كشورهاي قفقاز محسوب مى شود زيرا با رويكرد اقتصادي بسيار هوشمندانه و حساب 
شده اى وارد بازار كشورهاي قفقاز و گرجستان شده و توانسته است حضوري پررنگ در اين 
كشورها ايفا كند كه در اين مسير آمريكا و كشورهاي اروپايي از تركيه حمايت مى كنند. 
آمريكا و اسرائيل كه حضور ايران  در اين منطقه را خطرناك مى دانند سعي برحمايت از 

تركيه براي توقف حضور ايران در اين كشور دارند.
جمهوري ارمنستان  و تالش براي حل درگيري ها در قفقاز از جمله درگيري در 
قره باغ و تعريف جديد از امنيت در منطقه قفقاز و ايجاد نظم امنيتي جديد براي ثبات و 
توسعه اقتصادي منطقه: از آنجا كه ثبات و امنيت منطقه پيش شرط توسعه اين منطقه 
است، درگيريهاي منطقه اى توسعه در منطقه قفقاز را با كندي مواجه ساخته است. در اين 
راستا يكي از طرح هايي كه جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه از روسيه حمايت كرده 
است، طرح روسيه ناظر بر امنيت راهبردي قفقاز در سياست خارجي اين كشور و تمايل 
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نداشتن براي ورود ساير بازيگران در اين عرصه مى باشد. ايران از طرح3+1 يعني روسيه 
و سه جمهوري قفقاز جنوبي حمايت مي كند. جمهوري اسالمي ايران نيز اعتقاد دارد كه 
مسايل و مشكالت موجود در منطقه توسط كشورهاي منطقه حل و فصل شود و در اين 
راستا، دوكشورمخالفت خود را با حضور قدرتهاي فرامنطقه اى از جمله آمريكا اعالم كرده 

.(maleki,2007) .اند

6- تأثير اوراسياگرايي بر رابطه ايران و روسيه در حوزه مسائل اقتصادي
6-1- همكاري هاي اتمي 

در اين مبحث نيز مى توان شاهد افزايش اوراسياگرايي  و تأثيرات مثبت آن همراه با 
فراز و فرود بود. طبق برخي تحليلها، گفته شده است كه دولت روسيه با دستيابي ايران به 
انرژي هسته اي مخالفت مي كند چون براين باور است كه پيشرفت  هسته اي ايران به طور 
قابل توجهي توازن قدرت در منطقه را تغيير مي دهد  و اين مورد به نفع مسكو نيست و 
همان طوري كه برخي از كارشناسان دولت روسيه بيان كرده ا ند، ايران هسته اي مي تواند 
سياست خصمانه و مستقل تري را در قفقاز و آسياي ميانه دنبال كرده  و به عنوان الگويي 
براي كشورهاي شرق آسيا يا حكومت هاي كم ثبات به حساب آيد كه به فكر توسعه  

سالحهاي كشتار جمعي خود هستند.
نهفته   بحث  كه  مي كنند  بحث  روسي  كارشناسان  و  سياستمداران  اين،  كنار  در 
هسته اي بين ايران و غرب قطعاً داراي  پيچيدگي هاي مثبت خود است. در ابتدا، حضور 
اقتصادي غرب در ايران را محدود مي كند، فرصت هاي زيادي را براي شركت هاي روسيه 
براي رخنه كردن در اقتصاد ايران فراهم مي كند. دوم اينكه، اين بحث به عنوان راهي 
براي دوري ايران از آمريكا ديده مي شود. سياستمداران روسي به شدت اعتقاد دارند كه 
مسكو موقعيت اقتصادي و سياسي خود در ايران  را بعد از ايجاد دوباره روابط ديپلماتيك 
بين تهران و واشنگتن، از دست مي دهد. همچنين موقعيت روسيه در موضوع هسته اي 
آن،  جاي  به  شود.  تلقي  آمريكا  طرفدار  يا  ايران  طرفدار  نمي تواند  كه  است  گونه اى  به 
مسكو بين اياالت متحده، اروپا، اسرائيل، از يك طرف و از طرف ديگر جمهوري اسالمي، 
تعادل برقرار مي كند بدون اينكه به آن ها ملحق شود. روسيه  همچنين اصرار داشت 
كه مسئله هسته اي مي تواند به صورت ديپلماتيك حل شود چون خواهان جنگ و بي 
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 The Military Doctrine of the Russian ).ثباتي در نزديك مرزهاي خود نخواهد بود
(Federation,2010

اتحاد  فروپاشي  از  بعد  و  سال 1990  از  روسيه  و  ايران  بين  اتمي  رابطه  اينكه  با 
جماهيرشوروي بر مبناي پروژه هاي صلح آميز بوده و نظريه اوراسياگرايي در اين حوزه 
داراي تأثيرات مثبت بوده است  اما در زمينه هايي بين سالهاي 2001 تا 2010 منفي 
بوده است .دليل آن را مى توان در اين موضوع ديد كه تهران نه تنها به دنبال خريد اسلحه 
از روسيه بوده  بلكه به دنبال به دست آوردن مجوز براي توليد برخي از اين سيستم ها در 
ايران هم  بوده است. با اين وجود، مسكو معتقد بود كه كمك كردن به ايران براي توسعه ي 
توانايي هاي نظامي- صنعتي، مورد عالقه  روسيه نيست، بنابراين تمامي تقاضاهاي مجوز را 
در اين سالها رد كرده است. اما بعد از افشاي برنامه  هسته اي تهران، تصميم دولت روسيه 
در اين خصوص محكم تر شد. برخي از كارشناسان ايراني اعتقاد دارند كه مسكو در رابطه با 
ساخت نيروگاه بوشهر نيز بي ميل شده بود. در ابتدا، بنا بود روسيه پروژه را تا ماه سپتامبر 
2003 كامل كند اما اين پروژه تقريباً تا يك دهه بعد از آن نيز ادامه يافت. دولت روسيه از 
هيچ تالشي براي دور نگه داشتن پروژه  بوشهر از تأثير منفي تحريم هاي بين المللي و يك 
جانبه  عليه ايران دريغ نكرد. بعالوه، در سال 2008-2009، روسيه تالش هاي خود را براي 
كامل كردن پروژه افزايش داد و اين رويكرد، نوعي اقدامي تالفي جويانه نسبت به حمايت 
اسرائيل و آمريكا از تفليس در جنگ بين روسيه و گرجستان  در سال 2008، و همچنين 

.(Terekhov,2011) تالش هاي ناتو براي بعضويت درآوردن گرجستان بود
تحريمهاي بين المللي همچنين موانع مشخصي را براي توسعه گره هاي اقتصادي 
موجب شد، چنانكه در اين زمان، سهم ايران در تجارت كلي روسيه از سال 2010 كاهش 
يافت چون  مسكو مجبور شد كه  برخي از الزامات قطعنامه هاي سازمان ملل متحد را 
رعايت كرده و بنابراين، برخي از صادرات به ايران  را محدود كند. به عنوان مثال، هنگامي 
كه مسكو تصميم گرفت فروش اس-300 به سيستم دفاع هوايي ايران در سال  2010 
را تعليق كند، ميزان صادرات اسلحه روسيه به ايران تدريجاً شروع به كاهش كرد. بعالوه، 
مقامات روسيه اقدامات كنترل صادرات اضافي نيز به كار گرفتند كه فروش توليدات داراي 
كاربري دوگانه به ايران را دشوارتر مي نمود. هم ماهيت تحريم هاي ايالت متحده و هم اين 
واقعيت كه تحريمهاي بين المللي عليه ايران توسط بسياري از كشورهاي ديگر نيز حمايت 
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.(Terekhov,2011) .مي شد، به رابطه  اقتصادي روسيه- ايران لطمه وارد كرد
بنابراين، ما شاهد تأثيرگذاري مثبت اوراسياگرايي طي سالهاي 2001 تا 2010 و 
كاهش آن در سال 2010 به دليل تحريمهاي اعمال شده عليه جمهوري اسالمي ايران 
هستيم كه طبق بررسي ها بعد از سال 2015  و خصوصا كاهش تحريمها بعد از توافقات 
اخير بين ايران وگروه 1+5 در اين حوزه  مراودات افزايش يافته ومي توان گفت كه مراودات 

بين تهران ومسكو در مجموع، روند مثبتي را طي كرده است.

6-2- تجارت و انرژي
در ابتداي اين مبحث،ابتدا داليل كاهش روابط ايران و روسيه در زمينه اقتصادي 
بررسي  مي شود و سپس به بررسي اين مسأله پرداخته خواهد شد كه آيا اوراسياگرايي 

توانسته است موجب نزديكي رابطه ايران و روسيه گردد:
داليل كاهش اين روابط؛ طي سالها، تحريم هاي بين المللي قطعا منجر به كاهش 
روابط اقتصادي روسيه و ايران شده است اما اين تحريمها تنها موانع نبوده است. مقامات 
روسيه و ايران و تاجران هردو كشور معتقدند كه مسكو و تهران هيچ عاملي به غير از 
خودشان را نبايد به خاطر كاهش پيوندهاي اقتصادي سرزنش كنند. روندهاي موجود 
بيانگر اين است كه تحريمهاي بين المللي تنها مشكالت ناشي از عدم فهم متقابل و سوء 

تفاهم بين دو دولت را تشديد كرد.
حتي قبل از اعمال تحريم هاي سخت در سال 2010، ايران تقريباً به عنوان شريك 
سيستم  مورد  در  خاصي  گاليه هاي  نماند.  باقي  جذاب  روسيه  بازار  سهامدار  و  تجاري 
بانكداري اسالمي شنيده مي شود كه كامًال براي تعامالت اقتصادي بين المللي نامناسب 
هستند  و جذاب ترين بخش اقتصاد ايراني ها( مانند بانكداري و انرژي) يا براي خارجي ها 

(Kozhanov,2012: p 27) . بسته و يا به شدت محدود شده است
اگر بخواهيم به تأثير اوراسياگرايي بر رابطه ايران و روسيه در اين قسمت بپردازيم بايد 
نگاهي به صادرات و واردات روسيه و ايران از يكديگر داشته باشيم .در زمينه واردات روسيه 
از ايران مى توان گفت كه اين افزايش از سال 2000 ،44 ميليون دالر به 920 ميليون دالر 
در سال 2003 بوده است. اين روند رشد طي سالهاي 2005 تا 2014 ادامه داشته كه به 
حدود 341 ميليون دالر رسيده و بعد از رفع تحريمها طي سالهاي  2015 و 2016 حدود 
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91 درصد رشد را شامل شده است.اين موادهم عمدتا در برگيرنده محصوالت كشاورزي، 
مواد ساختماني، قطعات خودرو، فرش و هيدروكربن ها بوده است.

اما در مورد صادرات روسيه به ايران طبق آمار در سال 2000، 739 ميليون دالر 
بوده كه تا سال 2005 كه به 2,08 ميليارد دالر رسيده، روند ثابتي داشته است. مجددا 
در سال 2006 شاهد اين كاهش هستيم و در سال 2007 روند صعودي را در پي داشته 
كه بيشترين مقدار سال 2008 و 2011 بوده كه به 3 ميليار دالر بالغ شده و مجددا روند 
نزولي را در سال 2012 تا 2014 طي كرده و بعد از لغو تحريمها هم شاهد افزايش 70 
درصدي تجارت هستيم كه اين مقدار در سال 2016 به 697 ميليون دالر رسيده است.
محصوالت صادراتي  هم شامل گندم، جو، چوب، نوشابه، دانه هاي روغني ،كاغذ و كربن 
الكترونيكي و ساير اقالم بوده است. اگر بخواهيم مقايسه اى بين واردات ايران از ديگر 
كشورهاي شرقي از جمله چين داشته باشيم، اين نكته قابل رؤيت است  كه اين ارقام  طي 
سالهاي متوالي از سال 2000 افزايش يافته و در سال 2013به 13ميليارد دالر و در سال 
2014به 24 ميليارد دالر رسيده  كه اين نشاندهنده افزايش واردات ايران از ديگر كشورها 

(http://atlas.media,2000-2014) .بوده و اين امر مختص روسيه نمي باشد

آمارتجارت ايران و روسيه بر اساس اطالعات بدست آمده از اطلس جدول(1-4)(سالهاي 2000-2014)

صادرات روسيه به ايران: به  ميليون در سال واردات روسيه از ايران: به ميليون دالر
2000 و ميليارد دالر در سالهاي بعد از 2000

200044,22000739
200159,22001 1,06
200279,92002  1,08
200392020031,6
200416420041,96
200518720052,08
200628520061,56
200734020072,91
200838420083,13
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200920620092,76
201030420102,79
201137320113,26
201241020121,9
201341720131,17
201434120141,33

h p://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/rus/all/showSource: 

در عين حال كه در مورد تأثير مثبت اوراسياگرايي در اين قسمت شاهد نوساناتي 
مي باشيم اما با رفع تحريمهاي اياالت متحده آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران، اهميت 
يافتن بيشتر نظريه اوراسياگرايي و افزايش رابطه اقتصادي و اقالم صادراتي و وارداتي بين 

ايران و روسيه بوضوح قابل رؤيت است. 

نتيجه 
با توجه به آنچه در اين مبحث مورد بررسي قرارگرفت، مي توان نتيجه گرفت كه 
اوراسياگرايي در حوزه مسايل سياسي، از جمله بحث حوزه خزر تأثيرات مثبت مورد انتظار 
چنداني نداشته و نتيجه مثبت آن در همان ارتباط مشترك ايران و روسيه در حوزه حمل 

و نقل و ارتباطات بوده كه اين امر را تسهيل كرده است.
به  معطوف  كه  شد  برده  رابطه  اين  در  موجود  چالشهاي  به  بيشترپي  همچنين 
موضوعاتي چون؛ تقسيم منابع  و درياي خزر و مسائل زيست محيطي و سهم ايران از 

مى باشد. دريايي  منطقه 
 در مورد حل بحران سوريه، تأثيرگرايش اوراسيايي ايران از طريق روابط وهمكاري 
با روسيه مثبت ارزيابي مى شود اگرچه در سوريه نيزازجمله در خصوص تصميم روسيه در 
مورد فدرال كردن اين كشور و ديدگاه منفي ايران به اين نظر،اختالفاتي وجود دارد. در 
عين حال، در مورد حضور در سوريه و حل اين بحران و باقي ماندن اسد در قدرت، تهران 
ومسكو نظرات مشتركي دارند. افزايش مبادالت اقتصادي و نظامي بين ايران و روسيه را 

هم مى توان بعنوان نشانه اى از اين نزديكي ديدگاه تفسيرنمود.
در  زمينه مسايل نظامي- امنيتي، همكاري هاي دفاعي، مسائل قفقاز و آسياي 
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مركزي تعيين كننده است. در زمينه همكاري  هاي دفاعي بين روسيه و جمهوري اسالمي 
ايران شاهد اثرات مثبت اوراسياگرايي هستيم چون بخاطر وجود تحريمهاي اياالت متحده 
آمريكا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در راستاي كاهش قراردادهاي دفاعي و فروش 
و آموزش تسليحات نظامي و موشكي، ايران به عنوان سومين خريدار تجهيزات نظامي از 
روسيه تبديل شده است. در حوزه آسياي مركزي نكات مثبت را مى توان دراشتراك ايران 
وروسيه در مقابله با قدرتهاي منطقه اى و فرا منطقه اي، مبارزه با گسترش تروريسم(القاعده 
و داعش) و قاچاق مواد مخدر مشاهد كرد. بيشتر اختالف تهران ومسكو هم مربوط به 
حضور ايران در جمهوريهاي آسياي مركزي به دليل ارتباطات تجاري و حمل و نقل و 
قرابت  فرهنگي ايران با اين كشورها است، بنابراين مي توان گفت كه موقعيت روسيه در 
نظام بين الملل و تالش اين كشور براي حفظ جايگاه خود به عنوان يك قدرت برتر منطقه 
اي، براي ايران مشهود است. از طرف ديگر، روسيه نيز به اهداف ايران براي كسب موقعيت 
منطقه اى آگاه است. از اين جهت، اين امر يك نقطه چالش محسوب مى شود. در زمينه 
مسائل قفقاز در مورد تأثير انديشه اوراسياگرايي بر رابطه ايران و روسيه يك سري فراز 
و فرودهايي را شاهد هستيم كه در حقيقت همان منافع مشترك و منافع مورد اختالف 
است. در مورد همكاري بين ايران و روسيه هم مى توان به اين نتيجه رسيد كه جمهوري 
اسالمي ايران روسيه را يك متحد كليدي براي مقاومت در برابر آمريكا در نظر مي گيرد. 
تهران ترجيح مي دهد تحت چتر استراتژيك روسيه بوده و با مسكو در سطوح منطقه اي 
و جهاني همكاري كند تا مانعي براي حضور آمريكا و اسرائيل در اين منطقه ايجادكنند. 
آذربايجان تحت فشار دوگانه ايران و روسيه است و به اياالت متحده  قدرتمند براي تامين 
امنيت، استقالل ملي ، حاكميت و تماميت ارضي اش نياز دارد از طرفي ايران و روسيه 
خواهان عدم حضور آمريكا در اين منطقه هستند. روسيه در منطقه گرجستان حضور 
ايران را با توجه به پيوندهاي فرهنگي و ديني بين ايران واين كشو، براي خود بسيار نگران 
كننده دانسته و همواره به جمهوري اسالمي ايران  به عنوان يك رقيب بالقوه مى نگرد. 
اما همكاري مشترك ايران وروسيه در گرجستان در راستاي مخالفت با حضور آمريكا و 

تركيه است.
درمورد جمهوري ارمنستان بايد اذعان داشت كه جمهوري اسالمي ايران در اين 
زمينه از روسيه حمايت كرده است. طرح روسيه ناظر بر امنيت راهبردي قفقاز در سياست 
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خارجي اين كشور و تمايل نداشتن براي ورود ساير بازيگران در اين عرصه است. 
موضوع مهم ديگر مورد بررسي در اين مبحث، همكاريهاي دوجانبه ايران و روسيه 
در زمينه هاي اقتصادي، تجارت و مسائل اتمي است. در روابط اتمي از آنجا كه اين رابطه 
و همكاري بر مبناي پروژه هاي صلح آميز مى باشد، مى توان رابطه ايران و روسيه را مثبت 
ارزيابي كرد البته  در مقاطعي كه معطوف به سالهاي 2001 تا 2010  است به دليل 
تحريمهاي اعمال شده، همكاريهاي دوكشوركاهش يافته است. در حوزه تجارت و انرژي 
كه يك بعد همكاري تهران ومسكوتلقي مي شود، چندان ابعاد مثبتي را نمي توان شاهد 
بود كه داليل متعددي از جمله تحريمهاي بين المللي، سيستم نامناسب بانكداري و نحوه 
عملكرد تاجران دو كشور باعث ايجاد اين شكاف در سطح روابط دوجانبه ايران وروسيه 

شده است.٭
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