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Abstract 

Regional security in Central Asia has been of strategic importance for both 

Iran and Russia. Russia has sought to play a key role in Central Asia’s 

security sphere and as far as it can, it will not allow other powers to play a 

role in this region. However factors such as the expansion of security 

relations between Iran and Russia in recent years, especially after 

experiencing successful cooperation in the Syrian crisis, raises the question 

of whether the security cooperation between Iran and Russia in Central Asia 

will be a continuation of the past trend, or it can be predicted as a new era of 

such cooperation. In addition, can we discuss a change in the pattern of Iran-

Russia security relations in Central Asia? A development that has made the 

weight of cooperation and convergence heavier than the weight of 

divergence? The hypothesis of the article is that the pattern of relations 

between the two countries in Central Asia is shifting from a pattern of 

competition and cooperation to a model of cooperation, and the common 

threats in this region for both countries can overshadow the competing 

aspects of the interests and increase security cooperation between the two 

countries. In order to illustrate the hypothesis of the article and explain the 

determining factors in the field of Iran-Russia security cooperation in 

Central Asia, it is necessary to point out the developments that have taken 

place both within these two countries, especially in the direction of Russian 

foreign policy. Also, the consequences of the change in the structure of 

international system in regional systems and in this particular case in the 

structure of regional system in Central Asia should be considered. Therefore, 

in the first part of the article, the possibility of Iran-Russia security 

cooperation in Central Asia from the perspective of regional security 
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complex theory and then in the context of changing the dominant approach 

in Russian foreign policy is examined. It is noted that the weight of 

cooperation and convergence has increased, and while in the three decades 

after the collapse of the Soviet Union, the pattern of competition and 

cooperation has dominated the relations between the two countries; With the 

recent developments at the domestic, regional and international levels, we 

are witnessing a decrease in the aspect of competition in these relations and 

an increase in cooperation. 

In order to study the relations between Iran and Russia and the 

cooperation of these two countries in Central Asia, it is necessary to examine 

the interests of these two countries in the region and how they interact with 

each other to achieve their national interests. In this regard, national interests 

should be categorized in terms of parallel-common and conflicting interests. 

The question now is whether it is possible to vote for a shift in the balance of 

divergent and convergent interests in Iran-Russia relations, and whether, in 

fact, there has been a turning point in Iran-Russia relations in Central Asia. 

In this regard, we should mention the geopolitical convergence against the 

geo-economic divergence of Iran and Russia in Central Asia; In other words, 

these two seemingly conflicting factors in Iran-Russia relations have always 

existed in the post-Soviet period. 

Regarding Iran-Russia relations in Central Asia, it can be said that 

although the two countries have common interests in the field of geopolitics 

with the aim of maintaining stability in this region, in the field of geo-

economics, they are considered rivals and Moscow has tried to prevent 

Iran’s economic influence in the region as much as possible. This pattern of 

competition and cooperation is changing; As a result of Western pressures 

and hostile US policies, Iran has pursued the policy of “looking the east”, 

and therefore, in the field of geo-economics, has turned to increase 

cooperation and convergence with Russia. Cooperation through platform of 

the North-South international corridor and Iran’s desire to join the Eurasian 

Economic Union has been among the most important developments in this 

field, which has led to a pattern of cooperation. 

Russia-Iran security cooperation in Central Asia can be analyzed in terms 

of Iran’s growing influence in the Middle East. Russia is well aware that 

Iran, as a rising regional power, can also play a major role in the stability or 

instability of Central Asian region, and therefore cooperation with Iran can 

be a way to maintain the direction of regional policy in favor of its own 

stability. Thus, maintaining regional order in Central Asia with Iran can give 

Moscow more confidence to maintain its interests.  



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 13, No.1, Spring & Summer 2020 301 

 

Iran and Russia are in a new era of security cooperation with each other 

in Central Asia and beyond, which is different from previous periods in 

several ways. On the one hand, the structure of the regional system in 

Central Asia has changed in such a way that Russia in the geopolitical and 

China in the geo-economics spheres have become the two dominant powers 

in the region, and thus the regional security complex in Central Asia has 

become dominated by the two great powers, and as a result, there is less 

room for the West to exert influence in the region including the United 

States. This development should be placed alongside the concept of “looking 

the east” in Iran’s foreign policy, which, under the influence of US hostile 

policies and sanctions, has strengthened the option of turning to Russia and 

China. 

Iran has proven to consider Russia’s interests in the region, and unlike the 

first decade after the collapse of the Soviet Union, Russia and the republics 

of Central Asia’s perception toward Iran as a threat to the stability of the 

region has softened. On the other hand, Russia, driven from the West, has 

sought to establish an independent identity as a Eurasian state, and therefore 

cooperation with Iran, as an influential regional power in Central Asia, has 

become particularly important in establishing its regional dominance. In 

general, it can be said that the pattern of Iran-Russia relations in Central Asia 

is changing from a pattern of simultaneous competition and cooperation to 

more of a pattern of cooperation and convergence. In the new model, we see 

that the two countries, unlike in the past, while maintaining geopolitical 

harmony in the region, have also tended toward geo-economic cooperation. 

 

Keywords: Central Asia, Eurasianism, Iran, Regional Security Complex, 

Russia, Security Cooperation.  
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 هاي تأثيرگذار بر همکاري امنيتی ایران و روسيه در آسياي مركزي    مؤلفه
 زاده    اكبر ولی

 ای، دانشگاه تهران    مطالعات منطقهاستادیار 

 محمدرضا صالحی
 دانشجوی دکتری مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران

 (61/19/6933تاریخ تصویب:  -61/61/6931)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده
ویژه پس از تجربۀ همکاری موفق در بحران  های اخیر و به    گسترش روابط امنیتی ایران و روسیه در سال

است. با توجه به این مسئلهه و اهمیتئی کئه وتئعیت امنیتئی       سیاسی نظران    سوریه، مورد توجه صاحب
ری امنیتی ایئران و روسئیه   شود که همکا آسیای مرکزی برای روسیه و ایران دارد، این پرسش مطرح می

بینی کنیم، شاهد دورۀ نوینی از ایئن      توانیم پیش    در این منطقه ادامۀ روند گذشته خواهد بود، یا اینکه می
توان از تحول در الگوی روابط امنیتی ایئران و روسئیه در آسئیای        نوع همکاری باشیم؟ به عالوه، آیا می

تئر کئرده اسئت؟        اری و همگرایی را بر وزنۀ واگرایی سنگینمرکزی سخن گفت؛ تحولی که وزنۀ همک
سئوی الگئوی    فرتیۀ نوشتار این است که الگوی روابئط دو کشئور از الگئوی رقابئت و همکئاری بئه      

منافع ایران و روسیه در حئوزۀ امنیتئی آسئیای مرکئزی، وجئوه      همکاری در حال تغییر است. در واقع، 
توانئد بئر       تهدیدهای مشترك در این منطقه برای هر دو کشئور، مئی  جدایی و پیوند دارد. با این وجود، 

امنیتی میان دو طرف را منجر شود. با      های متعارض و رقابتی منافع سایه بیندازد و افزایش همکاری    جنبه
ۀ ای در آسیای مرکزی از دیدگاه نظریۀ مجموعئ     ابتدا ساختار نظام منطقههدف تبیین فرتیۀ این نوشتار، 

گرایئی      کنیم؛ سپس به تغییر در نگرش سیاست خارجی روسیه از اروآتالنتیک ای را بیان می    امنیتی منطقه
سرانجام، بحث روابط و همکاری امنیتی ایران و روسیه در قالئب منئافع    .کنیم می به اوراسیاگرایی اشاره

 کنیم.  متقابل دو کشور در آسیای مرکزی را بررسی می
 

 واژگان اصلی
 ای، همکاری امنیتی.    آسیای مرکزی، اوراسیاگرایی، ایران، روسیه، مجموعۀ امنیت منطقه
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  مقدمه
توان گفت هئر ننئد دو کشئور در حئوزۀ      در مورد روابط ایران و روسیه در آسیای مرکزی، می

ژئوپهیتیک و با هدف حفظ ثبات در این منطقه منافع مشترك دارند، اما در حوزۀ ژئواکونومیک، 
شوند و مسکو تا حد امکان کوشیده است از نفئو  اقتصئادی ایئران     رقیب یکدیگر محسوب می

ای که ایئران      گونه در منطقه جهوگیری کند. این الگوی رقابت و همکاری در حال تغییر است؛ به
های خصمانۀ آمریکا، سیاسئت نگئاه بئه شئر  را در پئیش          در نتیجۀ فشارهای غرب و سیاست

بنابراین در حوزۀ ژئواکونومیک نیز به همکاری و همگرایی بئا روسئیه روی آورده   گرفته است. 
جنوب و تمایل ایران برای پیوستن به اتحادیئۀ   المههی شمال    گذر بین    است. همکاری در قالب راه
در این حوزه بئوده اسئت کئه موجئب تغییئر الگئوی          ها ترین تحول اقتصادی اوراسیایی از مهم

 الگوی همکاری بوده است. گفته به پیش
کننده در زمینئۀ همکئاری ایئران و روسئیه در آسئیای       های اثرگذار و تعیین برای بررسی عامل
گیئری      ویئژه در جهئت   هایی اشاره کنیم که هم در داخل این دو کشئور و بئه   مرکزی باید به تحول

نظئام  سئاختار  سیاست خارجی روسئیه ر  داده اسئت و هئم پیامئدهایی کئه ناشئی از تغییئر در        
آسیای مرکئزی  ای در     ای و در این مورد خاص در ساختار نظام منطقه    های منطقه    المهل در نظام    بین

امنیتئی ایئران و روسئیه در    پدید آمده است. بنابراین در بخش نخست این نوشتار امکان همکاری 
از آن، در نئارنوب تغییئر در   و پئس  ای     آسیای مرکزی را از دیدگاه نظریۀ مجموعۀ امنیتی منطقه
روابئط   یدر الگئو  تغییرهئایی  به سپسکنیم.  رویکرد غالب در سیاست خارجی روسیه بررسی می

کئه در   یدر حئال  نئد.  کرده تر    ینرا سنگ ییو همگرا یهمکار ۀکه وزن کنیم میاشاره  یهو روس یرانا
بر روابط دو کشور حئاکم بئوده    یرقابت و همکار یالگو شوروی اتحاد یسه دهه پس از فروپاش

 رقابئت  جنبۀ شدنرنگکم شاهد المههی    بین و ای    منطقه ی،در سطوح داخه یراخ   های تحولاست؛ با 
   .هستیم همکاری شدنپررنگ و روابط این در

 

 چارچوب مفهومی
کنئیم کئه در       یی را بیان مئی   ها ای در آسیای مرکزی و تغییر و تحول    در این بخش ساختار منطقه

دورۀ پساشوروی در ایئن منطقئه ر  داده اسئت. در ادامئه، مسئلهۀ اوراسئیاگرایی در سیاسئت        
 کاویم.   خارجی روسیه را می

 

 اي و همکاري ایران و روسيه در آسياي مركزي    الف( نظریۀ مجموعۀ امنيتی منطقه
 ز فروپاشئی اتحئاد شئوروی از    گرایی نئوین پئس ا      شدن منطقه ای با مطرح    موتوع امنیت منطقه
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ای در برابر نظام جهانی از استقالل بیشتری برخئوردار      تر شد که سطح منطقه    این جهت برجسته
 یئئی اشئئاره کنئئیم   هئئا محئئوری آن نیئئز کاسئئته شئئد. در ایئئن زمینئئه بایئئد بئئه تحئئول     و از غئئرب
  اسئتعمارزدایی  شئامل  یسئتم ب گرایی نوین ر  داده اسئت. دو تحئول مهئم در قئرن        که با منطقه

  شئد  موجئب  ای شئد. اسئتعمارزدایی      هئای منطقئه      پایان جنئگ سئرد موجئب اهمیئت نظئام      و
 تئر شئود و       امنیت، هم خودمختئارتر شئود و هئم در سیاسئت جهئانی برجسئته       ای    منطقه سطح

گرایئی      هدر منطق .(Buzan and Wæver, 2003: 3) پایان جنگ سرد این فرایند را شتاب بخشید
شئود و سئطح تحهیئل        ها تبئدیل مئی      ای به کانون درگیری و همکاری دولت    نوین، سطح منطقه

 فهئم  بئرای  ای    منطقئه  سئطح  بنئابراین  شئود.     مناسب برای درك امور امنیتئی معاصئر تهقئی مئی    
ها و منافع امنیتی     رانیفراوانی یافته است. در واقع، بیشتر نگ اهمیت المههی    بین امنیتی های    پویش
های     وابستگی نگرانی    گیرد. به عالوه، میزان باالی بهم    ها از درون منطقۀ خودشان ریشه می    دولت

 و سئاختار  کئه  شئود     مئی  هئایی     شئبکه  موجب تشکیل مجموعۀ  امنیتی در میان کشورهای منطقه
ای در     های منطقه    همیت و جایگاه قدرتا که است ننین بستری دارند. در را خود خاص فرایند
 گذشئته  بئرخالف  هئا     قئدرت  ای خودشان افزایش نشمگیری یافته اسئت. ایئن      های منطقه    نظام

-Stewart) ترا برعهده خواهند داشئ  ها    نگرانی گونه    این رهبری ایجاد سازوکارهای رسیدگی به

Ingersoll and Frazier, 2012: xii-xiii). های    نوین قدرتگرایی     داشت که در منطقه توجه ایدب 
 جهئانی  نظئام  بئا ای و نیئز رابطئۀ منطقئه        منطقئه  های    نظم فروپاشی و حفظ ایجاد، در ای    منطقه

ای     هئای منطقئه      جئزو قئدرت  یئک      کدام ای    منطقه کنشگران میان از برای آنکه دریابیم اثرگذارند.
 عنصئر  سئه  گذارنئد، بایئد بئه    مئی  اثر ای    منطقه امنیتی منطقۀ نظم بر نگونه و آیند    می حساب به

 (.Stewart-Ingersoll and Frazier, 2012: 41) کنیم توجه ها    گیری    جهت و ها    ساختار، نقش
انئد: سئاختار       ای از دو رکن تشکیل شده    های منطقه    بینیم، نظام می 6گونه که در نمودار     همان
دهنئد. در مئورد       ای را تشئکیل مئی      ای که با هم نظم امنیت منطقه    ای و رفتار قدرت منطقه    منطقه

نقش روسیه در سه حوزۀ رهبئری، سرپرسئتی   میزان تسهط روسیه بر منطقۀ آسیای مرکزی، باید 
ای را بررسی کنیم. روسیه در دورۀ پساشوروی ابتدا کوشید با تأسیس سئازمان      و حفاظت منطقه

ویژه در دورۀ  به نوعی همگرایی در منطقه دست یابد. البته مسکو به 6سود، کشورهای مستقل هم
های رهبری خود را با جدیت پیگیری     کوزیرف، حاتر نبود فعالیت آندری خارجۀ امور وزارت

وزیری یوگنی پریماکف و سپس     کند. بنابراین نندان موفق هم نبود. با این حال، پس از نخست
به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین، رهبری روسیه جسارت و تمرکز بیشئتری یافئت و توانسئت    
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زد. روسئیۀ دوران پئوتین را   ویژه در حوزۀ مسائل امنیتی، رهبری خئود را دوبئاره برقئرار سئا     به
ای خواند که در پئی احیئای هژمئونی خئود در         توان قدرتی در حال خیزش در سطح منطقه    می

منطقئۀ سئئنتی زیئئر نفئئو  خئئود بئئوده اسئت. همرنئئین روسئئیه در سئئطح جهئئانی نیئئز قئئدرتی   
کنئد. در      ای را دنبال مئی     های بهندپروازانه عنوان قدرتی بزرگ، هدف تجدیدنظرطهب است که به

ای اوراسیایی و سئپس      نتیجه، روسیۀ پوتین در پی افزایش قدرت ساختاری خود در نظام منطقه
 .(Allison, 2017: 519-543)جهانی است 

 
 اي    ها و امنيت منطقه    چارچوب قدرت .3نمودار 

Source: Stewart-Ingersoll and Frazier, 2012: 9. 

 
عنوان مسائل امنیتی  روسیه در دورۀ پوتین توانست منافع امنیتی خود در آسیای مرکزی را به

های امنیتی مئورد نظئر خئود        رای برخورد با نالشکشورهای منطقه تعیین کند و کل منطقه را ب
به همراهی وادارد. در این زمینه، مسکو نهادی همرون سازمان پیمان امنیت جمعئی را تأسئیس   

به بعد بیشترین گسئتره و اثرگئذاری    0111کرد. به این ترتیب، رهبری روسیه بر منطقه از سال 
پرستی نیز بسیار مؤثر عمل کرده اسئت. ایئن   را داشته است. در همین حال، روسیه در زمینۀ سر

های قومی که در نندین جمهوری پیشین اتحاد شئوروی بئروز یافئت،     ویژه در منازعه مسلهه به
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سازی شد. در این زمینه، نه تنها روسیه کوشید تا اوتئاع را در منطقئه تیبیئت کنئد، بهکئه          پیاده
ین وجه تأمین کنئد. روسئیه تئالش کئرد وظیفئۀ      ای عمل کرد که منافع روسیه را به بهتر    گونه به

هئای خئارجی در حئوزۀ        حفاظتی خود را هم به خوبی ایفا کند و تا حد امکان از نفئو  قئدرت  
وخیز فراوان بئوده اسئت.    نفو  سنتی خود جهوگیری کند. موفقیت روسیه نسبی و همراه با افت

عنئوان متحئدی در    نئین بئه  منظئور موفقیئت در حفاظئت از منطقئه، کوشئید از       این کشور بئه 
 ای استفاده کند.     های امنیتی منطقه    پویش

گیری سیاست خارجی، طرفدار وتع موجود یئا تجدیئدنظرطهب،       با توجه به این سه جهت
تئوان گفئت کئه روسئیه در پئی          ورزانئه یئا واکنشئی مئی        گرا و کئنش     گرا یا نندجانبه    جانبه یک

ای خود در آسیای مرکزی بوده است؛ بنابراین قدرتی طرفدار     ی منطقهبازگرداندن و حفظ هژمون
شئود. روسئیه       المههئی تجدیئدنظرطهب تهقئی مئی        وتع موجود در منطقه است که در سطح بین

تالش کرده است در قالب ساختارهای نندجانبه، منئافع خئود را پئیش ببئرد و در ایئن زمینئه       
ورز بئوده اسئت نئه واکنشئی.         رانجام آنکه روسیه قدرتی کنشگرا عمل کرده است. س    جانبه یک

های تجدیدنظرطهب در نظام جهانی هستند که در پئی تغییئر در       ایران و روسیه هر دو از قدرت
گرایئی      گرایئی آمریکئا و طرفئدار نندجانبئه        جانبه مراتب جهانی، مقابهه با هژمونی و یک    سهسهه

و کشور در منطقۀ آسیای مرکزی در پی حفظ وتئع موجئود و حفئظ    هستند؛ با این حال، هر د
ای هستند. همین مسلهه، زمینۀ همکاری امنیتی دو کشور در منطقه را فراهم     ثبات و امنیت منطقه

کئئرده اسئئت. سیاسئئت ایئئران در آسئئیای مرکئئزی در پئئی فروپاشئئی اتحئئاد شئئوروی سیاسئئتی 
ین معنا که ایران سیاستی ایدئولوژیک و مبتنی بر صئدور  گرایی به ا    گرایانه بوده است. عمل    عمل

است، از حفظ وتع موجود حمایئت کئرده اسئت و در     انقالب به منطقۀ آسیای مرکزی نداشته
عنوان قدرت هژمئون در   این منطقه سیاستی تجدیدنظرطهبانه را دنبال نکرده است و روسیه را به

اتر نشده است تا سهطۀ روسیه را به نالش آسیای مرکزی به رسمیت شناخته است؛ بنابراین ح
ای فرهنگی اتکا کرده است و با روسئیه و نئین       بکشد، بیشتر بر روی ابعاد اقتصادی و تا اندازه

 در برابر نفو  آمریکا همکاری کرده است.  
المههی در تأثیر دو دسته نیروهای مرکزگرا و گریز از مرکئز قئرار       گرایی در عرصۀ بین    منطقه

داشته است. هرنه نیروهای مرکزگرا همرون نظام دوقطبی جنگ سرد یا هژمونی جهئانی یئک   
شئود. در      گرایئی محئدودتر مئی       مندتر باشد، فضا برای منطقه    گرایی قدرت    جانبه ابرقدرت و یک

گیئری      ای مئانع از شئکل      ننین وتعیتی، مناطق خودمختار نیستند و سئهطۀ نیروهئای فرامنطقئه   
شود. در مقابل، هر نئه نیروهئای گریئز از مرکئز در نتیجئۀ افئول           ای می    مجموعۀ امنیتی منطقه
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هئای      گرایی و تشکیل مجموعه    تر شوند، فضا برای منطقه    گرایی قوی    هژمونی جهانی و نندجانبه
آنرئه در   .(Kelly, 2007: 197-229)تر خواهد شئد      نسبت خودمختار مناسب ای به    امنیتی منطقه

دوران پس از جنگ سرد ر  داده است بیشتر موجب تقویت نیروهای گریز مرکز شئده اسئت.   
دلیئل   منطقۀ آسیای مرکزی نیز که در نتیجئۀ فروپاشئی اتحئاد شئوروی پدیئدار شئد، ابتئدا بئه        

محوری در سیاست خارجی روسیه و سردرگمی نظام سیاسی فدراسیون روسیه در انجئام   غرب
زمان با حضور و نفو  غرب در منطقه با هدف دستیابی به منابع انئرژی      قتصادی، هماصالحات ا

سوی غرب تا حد زیادی زیئر نفئو  نظئام جهئانی قئرار گرفتئه بئود. ایئن          منطقه و انتقال آن به
با ریاست جمهئوری والدیمیئر پئوتین تئا حئد       0111وتعیت با قدرت گرفتن روسیه در دهۀ 

با همراهی نین )در قالب سازمان همکاری شانگهای( موفق شد بر زیادی متحول شد و روسیه 
ای مسهط شئود. در ننئین شئرایطی همکئاری امنیتئی بئا ایئران            این زیر مجموعۀ امنیتی منطقه

عنوان قدرت طرفدار وتع موجود در آسیای مرکزی، مصونیت بیشتری در زمینۀ حفظ امنیت  به
 کند.    روسیه کمک می کند و به تسهط    ای فراهم می    منطقه

های امنیتئی ایئران و روسئیه در آسئیای         های همکاری ها و هدف ها، دلیل    برای بررسی زمینه
مرکزی باید ابتدا ساختار قئدرت در منطقئۀ آسئیای مرکئزی را بهتئر بشناسئیم. سئاختار نظئام         

شئی اتحئاد شئوروی    های قدرت در دورۀ پس از فروپا    ای در آسیای مرکزی از نظر قطب    منطقه
رسد که این روند در حال تکمیل شدن اسئت. در حئالی       نظر می روند گذار را پیموده است و به

تدریج و با تغییر  توجهی به منطقۀ آسیای مرکزی آغاز کرده بود، به    را با بی 6331که روسیه دهۀ 
ن حال، رقیب اصئهی ایئن   گرایی در این کشور به احیای نفو  خود اقدام کرد. با ای    نگرش غرب

کردن کشورهای منطقه از زیئر   کشور در منطقه، آمریکا بود که با هدف مهار نفو  روسیه، خارج
نفو  مسکو، محاصرۀ ژئوپهیتیک ایران و دسترسی به منابع انرژی منطقه و تغییئر مسئیر صئدور    

در منطقه شده بئود.   «بازی بزرگ»این منابع به بازارهای جهانی با دورزدن ایران و روسیه، وارد 
های رنگی در منطقئه، طئرح آسئیای مرکئزی         توان در انقالب    های آمریکا را می اوج این فعالیت

های نظامی ناتو در این منطقه مشاهده کرد. با وجود این، با افئزایش نفئو        بزرگ و ایجاد پایگاه
ای در آسئیای      تار منطقئه روسیه، افزایش نفو  نین و کاهش حضور و نفو  ایاالت متحد، سئاخ 

 بار دیگر دنار تغییر و تحول شده است.  مرکزی یک
روشنی بئه افئول    ای در آسیای مرکزی به    ها در مورد ساختار منطقه    ای از تحهیل    شمار فزاینده

 روزافئئزون غئئرب در ایئئن منطقئئه و در مقابئئل آن افئئزایش حضئئور نئئین در آن اشئئاره دارنئئد 
(Rumer and Others, 2017: 32).      نگرانی از تالش نندبارۀ واشئینگتن بئرای نفئو  در آسئیای
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مرکزی در نگاه مسکو همواره وجود داشته است و در راهبرد امنیئت مهئی دولئت ترامئ  هئم      
روشنی آمده است که آمریکا در پی روابط اقتصادی نه تنها با هدف دسترسی به بئازار اسئت،    به

هئای      پیشبرد منافع مشترك سیاسی و امنیتی است و به تالشبهکه در پی برقراری روابطی برای 
صئورت   های انرژی برای اعمال نفو  در اروپا و آسیای مرکئزی بئه   روسیه برای استفاده از طرح

در واقع، مسکو این نگرانی را دارد کئه  . (The White House, 2017: 50)کند     مستقیم حمهه می
اپن و هند برای تضعیف تسهط مسکو و نیئز پکئن بئر منطقئۀ     آمریکا در پی تشکیل ائتالفی با ژ

استاد دانشگاه کهمبیئا در مئورد    6«رابرت لگوولد» .(Blank, 2018: 72-78)آسیای مرکزی است 
گوید: در سراسر دوران پساجنگ سئرد، هئر دو       جدید در روابط آمریکا و روسیه می   های تحول

دانسئت طئرف       یئک نمئی      ته بودند. به این معنا هیچکشور رویکرد ابهام سودمند را در پیش گرف
دیگر دوست است یا دشمن. اما اکنون اوتاع تغییر کرده است و هریک دیگری را دشمن خود 

 .(Kreutz, 2015: 120)داند     می

توان از منظر افئزایش قئدرت ایئران        همکاری امنیتی روسیه و ایران در آسیای مرکزی را می
در منطقۀ غرب آسیا و تمایل مسکو به حفظ روابئط نزدیئک دو کشئور تحهیئل      در اعمال نفو 

عنئوان قئدرت در حئال خیئزش      خوبی دریافته است کئه ایئران بئه    کرد. به بیان دیگر، روسیه به
تواند نقش مهمئی داشئته باشئد؛ بنئابراین         ثباتی منطقۀ آسیای مرکزی می    ای در ثبات یا بی    منطقه

ای بئه سئود ثبئات آن        گیری سیاسئت منطقئه      تواند راهی برای حفظ جهت    میهمکاری با ایران 
تواند به مسکو بئرای      ای در آسیای مرکزی با همراهی ایران می    باشد. در نتیجه، حفظ نظم منطقه

 حفظ منافع خود اطمینان بیشتری بدهد. 
ب بئر سیاسئت   روسیه به همراه نین دو قدرت بزرگ غیئر غربئی هسئتند کئه سئهطۀ غئر      

کنند و     محور را رد می المههی غرب    شمولی هنجارهای بین    کشند؛ جهان    المههی را به نالش می    بین
ای خئئود را بئئا منئئافع و انتظارهئئای خئئود تطبیئئق       هئئای منطقئئه    مصئئمم هسئئتند تئئا سیاسئئت 

ز نگاه این کشئور  سیاست امنیتی روسیه در آسیای مرکزی ا . (Kaczmarski, 2017: 1359)دهند
تئرین ویژگئی بیئنش روسئیه در         شود. برجسته    گرایی در حوزۀ اتحاد شوروی منجر می    به منطقه

ای     های منطقئه     گرایی از پیشینۀ اتحاد شوروی ریشه گرفته است. از نگاه پوتین، طرح    مورد منطقه
ظت ار میراث تئاریخی و معنئو   این کشور همرون اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی، راهی برای حفا

ی روسیه در منطقه به عالوۀ برقراری پیوندهای صنعتی و اقتصادی است. از نگاه پژوهشئگران  
گرایئی در اوراسئیا، اسئا         روسی نیز تأکید بر دستاوردهای اتحاد شئوروی در توسئعۀ منطقئه   

                                                           
1. Robert Legvold 
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از تقویئت   همرنئین هئدف روسئیه   . (Kaczmarski, 2017: 1368)ای اسئت      همگرایئی منطقئه  
طئور کهئی اوراسئیا، ایجئاد سئپر حفئاظتی در برابئر         گرایی در منطقۀ آسیای مرکزی و بئه     منطقه
های خارجی است. از نگاه رهبری روسیه، نظام نوظهور جهانی، نظئام ننئدقطبی اسئت      مداخهه

 که در آن هر قدرت بزرگ یا قطبی، باید بر حوزۀ همسایگی خود کنترل نمادین و واقعی داشته
 . (Kaczmarski, 2017: 1370)باشد 

در دورۀ پساشوروی، روسیه همواره قدرت برتر و صاحب نفو  در منطقئۀ آسئیای مرکئزی    
بوده است. با این حال، موازنۀ قوا در منطقه ایستا نبوده است. برای نمونه، در حالی که در دهئۀ  

ویئژه آمریکئا    و بئه تئدریج غئرب    روسیه قدرت مسهط در منطقۀ آسیای مرکزی بئود، بئه   6331
های رنگئی و سئپس       عنوان رقیبی قدرتمند در منطقه ظاهر شدند که اوج آن در قالب انقالب به

 0161و دهئۀ   0111های نظامی در منطقه مشاهد شد. این مسلهه در نیمۀ دوم دهۀ     برپایی پایگاه
با روسیه را در  متحول شد و نین جای آمریکا را گرفت. با وجود این، نین هماهنگی سیاستی

رسد نوعی تقسئیم کئار میئان نئین و         نظر می به. (Allison, 2018: 301-302)پیش گرفته است 
ای آسیای مرکزی شئکل گرفتئه اسئت و نئین در حئوزۀ اقتصئادی و           روسیه در ساختار منطقه

ن در ایئ  .(Contessi, 2011: 101-123)روسیه در حوزۀ سیاسی و امنیتی دسئت برتئر را دارنئد    
شوند. این تقسیم کئار و      شرایط باید ببینیم این کشورها برای ایران در منطقه نه نقشی قائل می

وجود هنجارهای مشترك در منطقه موجب شده است که مجموعۀ امنیتی منطقۀ آسیای مرکئزی  
گیرد     ای تبدیل شود که منطقۀ آسیای مرکزی، روسیه و نین را در بر می    ای فرامنطقه به مجموعه

(Jackson, 2014: 181-203). 
روسیه و ایران در برخورد با تهدید غرب در آسیای مرکزی در دو حئوزه، منئافع مئوازی و    

اند؛ بنابراین همکئاری در ایئن دو عرصئه را در جهئت منئافع مهئی خئود تهقئی             مشترك داشته
وگئاز دریئای خئزر و     اند. این دو حوزه شامل تالش آمریکا برای دسترسی به منئابع نفئت      کرده

سوی شر  بوده اسئت.   انتقال آن از مسیرهای دور از دستر  ایران و روسیه و گسترش ناتو به
اعتنئایی بئه       در هر دو حوزه، غرب کوشید تا انگیزۀ کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی را برای بی

 یئن ا ازتئاب آن، بدر منطقئه و   هئایی  تحول منافع روسیه و ایران در این منطقه تقویت کند. بروز
رنگ کرد. از جمهه آنکه روسیه با تصرف جزیئرۀ کریمئه و       در مقایسه با گذشته، کم را ها    یدتهد

گرایی را در دستور کئار خئود قئرار داد. در        پیامدهای آن در روابط با غرب، بیش از پیش شر 
وی دیگئر، ایئاالت   نتیجه، سیاست مقابهه با نفو  غرب در آسیای مرکزی را تقویت کئرد. از سئ  

هئای خئود در خاورمیانئه و پیامئد آن در افئول جایگئاه           متحد که به هزینۀ سنگین ماجراجویی
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آمریکا در جهان پی برده بود، سیاست کئاهش حضئور در منطقئه را در پئیش گرفئت و توجئه       
بیشتر خود را از غرب آسیا به شر  معطوف کرد. بنابراین در مجموع مداخهۀ غئرب در منطقئۀ   

سیای مرکزی در نتیجۀ اقدام روسیه در تقویت تسهط خود، اقئدام نئین بئه ورود فعاالنئه بئه      آ
طئور کئل غئرب     منطقه با ابتکار کمربند و راه و همراهی ایران با روسیه در آسیای مرکزی و بئه 

 آسیا، بر استقالل مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی افزود.
 يايآس در هيروس و رانیا يا    منطقه یخارج استيس يريگ    جهت و نقش يا    سهیمقا یبررس .3 جدول

 يمركز
 رانیا هيروس 

 دو قطبی )روسیه و نین( دو قطبی )روسیه و نین( ساختار منطقه
 تابع روسیه گسترده و اثرگذار رهبری

در کنئئار روسئئیه، نئئین و آمریکئئا از  گسترده و مؤثر سرپرستی
 کشورهای مؤثر بوده است. 

 تابع روسیه مراهی نین مؤثر با ه حفاظت
 طرفدار وتع موجود  طرفدار وتع موجود )حفظ تسهط( طرفدار وتع موجود / تجدیدنظرطهب

 گرا     جانبه    یک گرا    جانبه    غالباً یک گرا    جانبه نندجانبه/یک
 واکنشی ورز    کنش ورز/ واکنشی    کنش

 اردر حال گذ در حال گذار  ای    نظم امنیتی منطقه
Source: Authors. 

 

 ب( تبيين همکاري ایران و روسيه از دیدگاه اوراسياگرایی در سياست خارجی روسيه
در این نوشتار تالش کردیم تا از مفهوم اوراسیاگرایی برای تبیین مبنای نظری رویکئرد روسئیه   

مفهئوم در  به همکاری با ایران استفاده کنیم. بالفاصهه پس از فروپاشی اتحاد شئوروی ایئن دو   
گرایئی( و اوراسئیاگرایی. ایئن دو        گرایی )غرب    خارجی روسیه پدیدار شد: اروآتالنتیک     سیاست

اند. بئرای نمونئه، از سئال        گیری سیاست خارجی روسیه را تعیین کرده    ای جهت    مفهوم در دوره
گرایی     روآتالنتیکابود، وزیر خارجه  «کوزیرف آندری»که  ای  در دوره 6339تا میانۀ سال  6330

گرایی، نگئاه روسئیه دربئارۀ ایئران بئا          روآتالنتیکابر سیاست خارجی روسیه حکمفرما بود. در 
 انئد      غرب مشئترك بئود. حئال آنکئه اوراسئیاگرایان بئه روابئط میبئت بئا ایئران متمایئل بئوده            

(Hunter, 2010: 107-110) .هئای آمریکئا    وسیه به نیئت آییم و ر    با وجود این، هرنه جهوتر می
گرایئی از سیاسئت       یابد. این البته به معنای محئو غئرب      شود اوراسیاگرایی غهبه می    تر می    بدگمان

خارجی روسیه نبوده است، بهکه گاهی یکئی بئر دیگئری برتئری یافتئه اسئت. افئزون بئر آن،         
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وزیئر   نکه مئدودیف، نخسئت  کننده بوده است. ننا گیری شخصی رهبران روسیه نیز تعیین    جهت
 کنند.    گراتر از پوتین توصیف می    پیشین روسیه را غرب

کوزیرف بئود کئه در دورۀ او ایئران     گرای رو ، آندری    مداران غرب نمایندۀ اصهی سیاست
گرایانه در سیاست خئارجی   گیری غرب    شد. این جهت    عنوان کانون تهدید اسالمی ارزیابی می به

پریماکف تعدیل شد. او خواستار نقش برابر روسیه با آمریکا در  وزیری یوگنی    خستروسیه با ن
عنوان حوزۀ منافع حیئاتی روسئیه    های پیرامون روسیه به    جهانی شد. حوزۀ جمهوری   های تحول

ویژه ایران و عرا  در جهئت   )خارج نزدیک( تعریف و روابط روسیه با کشورهای خاورمیانه به
سئوی شئر  و    که روسیه با گسترش ناتو بئه  6331روسیه ارزیابی شد. در تابستان  تأمین منافع

رو شده بئود روابئط نزدیئک بئا ایئران را در       روبه     طهبان نرن    مخالفت غرب با جنگ با جدایی
جانبئۀ      نارنوب اوراسیاگرایی در دستور کار قرار داد. به این ترتیب، شرایط برای گسترش همه

های نظامی ایران و روسئیه در      توسعۀ همکاری(. Koolaee, 2005: 122-124)شد  روابط فراهم
پرتو اوراسیاگرایی جدید روسیه صورت گرفت و ایران پس از نین و هند به سئومین مشئتری   
تسهیحات روسی تبدیل شد. این همکاری نظامی به عرصۀ مخالفت مشترك با حضور آمریکا و 

یافتن والدیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسئیه،   شد. با دست ترکیه در حوزۀ خزر نیز کشیده
شده با آمریکا برای صدور تسهیحات پیشرفته به ایران را لغو کرد.  های توافق    کرمهین محدودیت

زنئی در برابئر آمریکئا و نیئز سئود          با این حال، این سیاست بیشتر با هدف افزایش قدرت نانه
 (.Koolaee, 2005: 130)شد     سرشار اقتصادی نگریسته می
گئردد      ای روسیه با جمهوری اسالمی ایران درست به زمانی بئاز مئی      سرآغاز همکاری هسته
گرایانۀ خود دنار مشکل شده بود و دریافته بئود کئه غئرب دیگئر         که مسکو در سیاست غرب
ها برای تجدید نظر عنوان شریکی برابر بپذیرد و در داخل روسیه صدا حاتر نیست روسیه را به

گرایانه بهند شده بود. این مسلهه گرایش اوراسیایی در سیاست خارجی روسیه     در رویکرد غرب
ها قئرار      جویی آمریکا مورد توجه رو     عنوان متحدی در برابر سهطه را تقویت کرد و ایران را به

امه یافت. نگاه ابزاری بئه ایئن   ای با ایران در ننین بستری شکل گرفت و اد    داد. همکاری هسته
های روسیه بر ماهیت اقتصادی این همکئاری تأکیئد    همکاری نیز موجب شده بود هرنند مقام

 (.Koolaee, 1996: 91)زنی در برابر غرب بهره گیرند     عنوان اهرم نانه داشتند، همواره از آن به
ه حاکی از اتحئاد راهبئردی   گاه روابط دو کشور به حدی گسترش نیافت ک    به هر حال، هیچ

ها باشد. ایران و روسیه حتی در اوج روابط خئود در جریئان سئفر محمئد خئاتمی، رئئیس           آن
که یوگنی پریمئاکف، نخسئت وزیئر وقئت روسئیه، آن را       0116جمهور وقت ایران در مار  
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. های راهبئردی هئم تبئدیل نشئدند     ترین رویداد تاریخ روابط دو کشور خواند، به شریک بزرگ
« اسا  روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسئیه  پیمان»

کرد که در تهاجم خارجی به یک طرف این پیمان، طرف دیگر بئه      در مادۀ سوم فقط تصریح می
 .(Freedman, 2006: 13-14)متجاوز کمک نخواهد کرد 

 

 تغيير و تحول در الگوي همکاري ایران و روسيه
الگوی تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی تئاکنون الگئویی مبتنئی بئر رقابئت و همکئاری       

شدن به الگوی همکاری ایران با روسئیه   زمان بوده است که در شرایط کنونی در حال تبدیل هم
توان سیاستی     روسیه در سیاست خارجی خود در برابر ایران را می 6بیشینۀ-است. سیاست کمینه

بیشینه، روسیه کوشیده -شود. بر اسا  سیاست کمینه    ه در آسیای مرکزی نیز دنبال میدانست ک
رساندن آسیب به روابط خود با ایاالت متحد، بیشترین نفو  را در ایران  است تا تمن به حداقل

کوشد تمن استفادۀ حداکیری     به همین ترتیب، روسیه می. (Freedman, 2001, 23)داشته باشد 
های ایئن کشئور،    ان در حوزۀ اوراسیای مرکزی برای همراهی و همکاری با خود و هدفاز ایر

امکان نفو  واقعی ایران در منطقه را به کمترین میزان ممکن برساند. به بیان دیگر، روسیه تمن 
کند این همکاری کمترین تئأثیر   تمایل برای همکاری امنیتی با ایران در آسیای مرکزی تالش می

خواهئد کئه ایئران بئه مسئیری       هژمونی روسیه در منطقه را داشته باشد. مسکو نمیدر تضعیف 
سوی اروپا تبدیل شود. در همان حال، در نظئر دارد   جایگزین برای انتقال منابع انرژی منطقه به

میهیارد دالر در سال درآمد به دسئت   1تا  1جنوب بتواند ساالنه  المههی شمال    با برپایی داالن بین
 .(Tsygankov, 2016: 153)آورد 

ای ایران روسیه را فئراهم      توان برشمرد که زمینۀ همکاری منطقه    ها را می این مجموعه عامل
عنوان منطقۀ حائل بسیار مهم بئرای هئر    اند: نزدیکی جغرافیایی و وجود آسیای مرکزی به    آورده

درك وجئود منئافع مشئترك در حئوزۀ     هئای دیگئر،       دو طرف و لزوم پرهیز از دخالئت طئرف  
نسبت مشترك دو کشور در برابر غرب و آمریکا و انزوای سیاسی دو کشور  ای، دیدگاه به    منطقه

(Karami, 2010: 177)ها همرنان به قوت خود باقی هستند، با این تفاوت کئه   . همۀ این عامل
ریکا بر تد ایران در پئی خئروج   های آم    نگاه به شر  در سیاست خارجی ایران با اعمال تحریم

 واشنگتن از برجام بیش از پیش در دستور کار قرار گرفته است.

                                                           
1. Minimax 
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با هدف بررسی روابط ایران و روسیه و همکاری این دو کشئور در آسئیای مرکئزی لئزوم     
ها با یکدیگر برای تحقق منافع مهئی      بررسی منافع این دو کشور در منطقه و نگونگی تعامل آن

بنئدی منئافع مهئی بئر حسئب منئافع مئوازی و            شود. در این زمینه باید به دسته    یخود مطرح م
رسد که هئر نئه کفئۀ تئرازوی منئافع          نظر می زا و متضاد اقدام کرد. به    مشترك و منافع اختالف
تر بوده است، زمینۀ بیشتری برای همکاری ایران و روسیه وجود داشته     موازی و مشترك سنگین

تر شده اسئت از سئطح همکئاری کاسئته         زا سنگین    رعکس، هر زمان کفۀ منافع اختالفاست. ب
توان به تغییئر موازنئه در منئافع واگئرا و         شود که آیا می    شده است. اکنون این پرسش مطرح می

ر گرا در روابط ایران و روسیه رأی داد و آیا در اصل، نقطۀ عطفی در روابط ایران و روسیه د    هم
آسیای مرکزی ر  داده است؟ در این زمینه بایئد بئه همگرایئی ژئوپهیتیئک در برابئر واگرایئی       
ژئواکونومیک ایران وروسیه در آسیای مرکزی اشاره کرد؛ به این بیان که این دو عامل بئه ظئاهر   
متعارض در روابط ایران و روسیه همواره در دورۀ پساشئوروی وجئود داشئته اسئت. بنئابراین      

روسیه در حوزۀ ژئوپهیتیک منافع موازی و در حئوزۀ ژئواکونومیئک منئافع متعئارض و     ایران و 
اند. شاید به همین دلیل است که ایران در حال حاتئر از نظئر اقتصئادی حتئی در         متضاد داشته

مقایسئۀ   در. (European Union, 2019: 8)شمار ده شریک اصهی منطقۀ آسیای مرکزی نیسئت  
امنیتئی،   و روسیه در آسیای مرکزی اگر منافع را به سه دستۀ منافع سیاسی ها و منافع ایران هدف

یئابیم کئه       ، در مئی (Atai and Sheibani, 2011: 141-146) اقتصئادی و فرهنگئی تقسئیم کنئیم    
امنیتی بوده اسئت و در دو حئوزۀ دیگئر     بیشترین زمینۀ همکاری ایران وروسیه در حوزۀ سیاسی

ع متعارض و متضاد بر دیگر منافع برتری دارند. با وجود این، تغییرهئایی  رسد که مناف    نظر می به
جنوب و اتحادیئۀ   المههی شمال    شدن طرح داالن بین های اخیر ر  داده است مانند مطرح    در سال

اقتصادی اوراسیا به عالوۀ امضای کنوانسئیون رژیئم حقئوقی دریئای خئزر. دو مئورد نخسئت        
منافع مشترك و موازی در حوزۀ منافع اقتصادی شده اسئت و مئورد    ترشدن کفۀ    موجب سنگین

وفصل نهئایی پئیش    سوی حل امنیتی را به زا در حوزۀ منافع سیاسی    آخر، یک حوزۀ مهم اختالف
 برده است.  

ها نگاه     ها و تهدیدها به آسیای مرکزی نگریسته است. در فرصت ایران از دو دیدگاهِ فرصت
ی ابعاد اقتصادی و فرهنگی متمایل بوده است و در تهدیدها، نگاه ایران بیشتر سو ایران بیشتر به

نره همکاری ایران و روسیه را در منطقه موجب شده است بیش از آنکئه از      امنیتی بوده است. آ
ها باشد از سوی تهدیدهاست. به بیانی، ایران و روسئیه در دو حئوزۀ اقتصئادی و        سوی فرصت

ویژه در حوزۀ  آنکه شریک یکدیگر باشند رقیب یکدیگر هستند و این مسلهه بهفرهنگی بیش از 
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انرژی و صدور منابع انرژی خود و کشورهای منطقه به بازارهای جهانی نمود داشته اسئت. در  
مقابل، دو کشور در زمینۀ تهدیدها، اشتراك نظر درخور توجهی دارند. هر دو کشور بئا حضئور   

هئای تنئدروی مئذهبی در منطقئه را         ناتو در منطقئه مخالفنئد و گئروه   ویژه آمریکا و  غرب و به
 دانند.     تهدیدی جدی برای امنیت مهی خود می

سئوی   هایی بئوده اسئت کئه ایئران و روسئیه را بئه       بنابراین احسا  تهدید مشترك از دلیل
وسئیه  تر متمایئل کئرده اسئت. احسئا  نئاامنی و تهدیئد موجئودیتی ر           برقراری ارتباط نزدیک

هئای تئد غربئی ایئن کشئور          تدریج به سیاست ویژه در دورۀ رهبری پوتین به پساشوروی و به
توان بیان کرد: کئاهش شئدید       شکل داد. سه دلیل برای احسا  تهدید مسکو از سوی غرب می

قدرت و نفو  مهی روسیه در مقایسه با آمریکا در دورۀ پساشوروی، تعف و بحران داخهئی در  
شئدن را در روسئیه    هایی از سوی غرب که احسا  محاصره کومت یهتسین و اقدامیک دهۀ ح

های کئوزوو در سئال       و حمایت آن از آلبانیایی 6331برانگیخت. گسترش ناتو به شر  در دهۀ 
هئا بئرای       در برابر صربستان که متحد سنتی مسکو بود موجب شد که هرگونه امید رو  6333
بر برای آمریکا و یکپارنگی روسیه در غرب به ناامیئدی منجئر شئود    شدن به شریکی برا تبدیل

(Sherlock, 2011: 310-314) . 
تغییر دیگری که موجب همگرایی بیشتر روسیه و ایران شده است به مسئلهۀ سئطح تحهیئل    

گونه که گفته شد اهمیت روسیه تاکنون بئرای ایئران بیشئتر در سئطح نظئام          گردد. همان    باز می
ای     المهل و با هدف کاهش فشار آمریکا بوده است. در مقابل، اهمیت ایران در سئطح منطقئه      بین

رسئد      نظر می ویژه در حوزۀ خاورمیانه و نیز آسیای مرکزی بوده است. اکنون به برای روسیه و به
 ای بیشئتر شئده      که با همکاری دو کشور در سوریه، اهمیت روسیه برای ایران در سئطح منطقئه  

یافتن ایران و توانایی آن برای ایجاد بازدارندگی نظامی در برابر ایاالت متحئد،   است و با قدرت
المهل نیز برای روسیه افزایش یافته است. اینکه آیا بازخورد این تغییر     اهمیت ایران در سطح بین

 وتعیت موجب همکاری بیشتر دو کشور در آسیای مرکزی خواهد شد، محل سؤال است.
گرایی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای آسیای مرکزی تقریباً موفئق      بحث منطقه در
اند دورۀ گذار پس از استقالل را کامل کنند و از نظر نظام سیاسی داخهی و روابط خئارجی      شده

ی از ایئن  ویژه موفقیت تعدا توان به    در این مورد می 6اند.    نسبت باثباتی دست یافته به وتعیت به
آمیز رهبری خئود را دلیهئی بئر آن دانسئت. ازبکسئتان، ترکمنسئتان،           کشورها در گذار مسالمت

                                                           
 .Rumer, 2016 . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:6
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آمیز را تجربه کنند و تنها تاجیکستان     اند، گذار قدرت مسالمت    قرقیزستان و قزاقستان موفق شده
سلهه بئا توجئه   بوده است که هنوز رهبری اولیۀ آن، امامعهی رحمان بر مسند قدرت است. این م

به نفو  ژئواکونومیک نین در منطقه، امکان استقالل عمل بیشتر در سیاست خارجی را به ایئن  
نئوایی   بخشد. برای روسیه، یک قدرت همسایه در منطقئه، همرئون ایئران کئه هئم         کشورها می

 کامهی با آن داشته باشد فرصت مغتنمی است. 
یابیم که از دیدگاه مسئکو      نظری بیفکنیم درمی اگر به رویکرد نوین روسیه به آسیای نگاهی

ای و     شئرایط نئوین منطقئه    گئوی  تواند پاسخ    تداوم راهبرد پیشین این کشور در منطقه دیگر نمی
کند که نگونه قدرتی همرون نین توانسئته      جهانی باشد. همرنین روسیه به خوبی مشاهده می

رقیب در منطقه تبدیل شود و مسکو بئه نانئار بئه     است با یک راهبرد ژئواکونومیک، به قدرتی
های قدرت با نین در منطقه رتایت داده است. در حوزۀ ژئواکونومیک در آسیای     تقسیم حوزه

مرکزی باید بگوییم که نین پیوسته در حال کنارزدن روسیه است؛ بهترین نمونه در این زمینئه،  
وگئاز منطقئه راهئی     که پیشتر تقریباً همئۀ نفئت  انتقال انرژی از منطقه به خارج است. در حالی 

شد، اکنون بخش قابل توجهی از منابع انرژی منطقه راهی نئین      سوی روسیه می مسیر شمالی به
تواند پایدار باشد. درست به همئین دلیئل،       شود. این وتعیت، برای روسیه در بهندمدت نمی    می

  بر یک راهبرد ژئواکونومیک در پیش گرفته شد. تر با تأکید بیشتر    راهبرد اوراسیای بزرگ
ترکردن کفۀ ترازوی ژئواکونومیک در برابر ژئوپهیتیک است     تدریج در حال سنگین روسیه به

توانئد      و با نگاهی به تجربۀ نین این در  را فراگرفته است که وابستگی نامتقارن اقتصادی می
روسیه الزم است کئه از دوگانئۀ اروپئا و شئر      همرون یک منبع قدرت باشد. به عالوه، برای 

سئازی مسئیرهای ارتبئاطی        آسیا به منظومۀ نوین اوراسیایی برسد؛ تا بئه ایئن ترتیئب، بئا تنئوع     
 اقتصادی از وابستگی بیش از حد به اروپا و نین بپرهیزد. 

ا شئر   دهئد کئه از دوگانئۀ غئرب یئ         تر این امکان را به روسیه مئی     مفهوم اوراسیای بزرگ 
از . (Bordachev, 2018: 599)بگریزد و منافع مهی روسیه را به منافع مهئی اوراسئیا گئره بزنئد     

گرایی و اوراسیاگرایی در روسیۀ پساشئوروی، نظئام       گرایی، دولت    میان سه گفتمان هویتی غرب
 محئور در حئوزۀ اتحئاد    تدریج در جهت مفهئوم اوراسئیاگرایی ژئواکونومیئک    سیاسی روسیه به

در دیدگاه رهبران روسئیه   (.Sazmand and Souranari, 2019: 979-1000)شوروی پیش رفت 
عنوان قدرتی بزرگ برای حفظ تمامیت ارتئی   ویژه والدیمیر پوتین، حفظ جایگاه روسیه به و به

شئدن   دلیل اهمیت قائل این کشور اهمیتی حیاتی داشته است. در این زمینه پریماکف و پوتین به
عنوان قئدرتی بئزرگ، اشئتراك نظئر دارنئد، امئا پئوتین بئرخالف          جایگاه روسیه به برای حفظ
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سازی در برابر غرب نبود و آشکارا از اروپئا و ایئاالت متحئد     پریماکوف در پی سیاست موازنه
کرد که روسیه کشئور بئا هویئت اروپئایی و غربئی اسئت و نئه آسئیایی          جانبداری و تأکید می

(Tsygankov, 2016: 20) . کئم بئه دیئدگاه پریمئاکف      این حال، پوتین با تغییئر دیئدگاه، کئم   با
آوردن به تشکیل اتحادیئۀ اقتصئادی اوراسئیایی و پیگیئری      ویژه با روی تر شده است. به    نزدیک

ای     سازی ژئواکونومیک در برابر غرب و تا انئدازه     جنوب به موازنه المههی شمال    فعاالنۀ داالن بین
 نین روی آورد. 

گرایانۀ مورد نظئر خئود، در برابئر نفئو  غئرب          گرایی حمایت    مسکو کوشیده است با منطقه
خئود را   6«مشارکت فراگیر اوراسیایی»سپری محافظتی ایجاد کند و با برسازی مفهومی همرون 

زمان در برابر نین و غرب موازنئۀ متقابئل ایجئاد کنئد      در کانون نظمی همگرا قرار دهد که هم
(Wilson, 2020: 60).     هئای آمریکئا قئرار        ایران و روسیه به این دلیئل کئه در معئرض تحئریم

تئوان      اند. این مسئلهه را مئی      گرایی بسته یا محافظتی کشانده شده    سوی منطقه اند، ناگزیر به    گرفته
طئرح  »نوان ای با ع    ساز همکاری بیشتر دو کشور در حوزۀ اوراسیای مرکزی دانست. مقاله    زمینه

که والدیمیر پوتین نوشته است به خئوبی  « ای در حال وقوع    همگرایی جدید برای اوراسیا: آینده
دهد. پوتین     های ژئواکونومیک روسیه از تشکیل اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی گواهی می بر هدف

اقیانوسئیه و    -آسئیا عنوان پهی میان اروپئا و منطقئۀ    در این مقاله بر لزوم تشکیل این اتحادیه به
 .(Izvestia Daily, 2011)کند     تأثیر آن در تضمین توسعۀ پایدار جهانی تأکید می

توان میئان رویکئرد ایئران و روسئیه بئه          اکنون به پرسش دیگری باید پاسخ دهیم که آیا می
یکدیگر در آسیای مرکئزی و رویکئرد دو کشئور بئه یکئدیگر در خاورمیانئه پیونئدی برقئرار         

تئوان افئزایش همکئاری دو کشئور در خاورمیانئه را موجئب افئزایش            خت؟ و اینکه آیا میسا
همکاری متقابل در آسیای مرکزی دانست؟ در این زمینه باید به لزوم توجه بئه تعئارض منئافع    
ایران و روسیه بر پایۀ سطح تحهیل توجه داشت؛ به این بیان که بئرای روسئیه نقئش و اهمیئت     

ای است حال آنکه این مسلهه برای ایئران بیشئتر بئرعکس اسئت و         طح منطقهایران بیشتر در س
بیند. بنابراین آیا روسئیه بئرای بئازیگری ایئران در         المهل می    اهمیت روسیه را در سطح نظام بین
عنئوان یئک    رسد که اهمیت ایران برای روسئیه بئه      نظر می آسیای مرکزی اصالتی قائل است؟ به

بیشتر در حوزۀ خاورمیانه قرار دارد که پس از حوزۀ اوراسیا، شر  )نین(، اروپا و بازیگر مؤثر 
 (.Karami, 2010: 191)گیرد     آمریکا در مرتبۀ پنجم قرار می

                                                           
1. Eurasian Comprehensive Partnership 
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دهد مبارزه بئا      هایی که منافع مشترك ایران و روسیه در خاورمیانه را شکل می    یکی از حوزه
ش است که اسا  مشارکت دو کشور در جنگ داخهی سوریه ویژه داع های تروریستی، به    گروه

هئای      دهنئدۀ حئوزه   را رقم زد. مسلهۀ تروریسم ناشی از تنئدروی، موتئوعی اسئت کئه پیونئد     
ای پیرامون روسیه و ایران است. برای نمونه، روسیه در افغانستان در مبئارزه بئا داعئش و        منطقه

خواهد مشارکت با ایران بئرای در   واقع، روسیه می ارد. درسو با ایران د    مهار طالبان، سیاستی هم
های تروریستی و افراطی ادامه یابد و تقویئت      داشتن منطقۀ آسیای مرکزی از شر گروه امان نگاه

تئوان موتئوعی دانسئت کئه موجئب افئزایش سئطح            شود. بنابراین تروریسم و تندروی را می
هئای روسئیه در       تئرین نئالش   ده است. اگئر مهئم  همکاری ایران و روسیه در آسیای مرکزی ش

های تروریستی و تندرو همرون داعش بئه عئالوۀ تهدیئد        آسیای مرکزی را تهید ناشی از گروه
ناشی از قانا  مواد مخدر از افغانستان و در کنار آن تهدیدی که در دورۀ پساشوروی از سوی 

سویی ایران با همۀ ایئن   بدانیم، باید به همناتو و آمریکا برای نفو  در منطقه وجود داشت است 
 ,Simbar and Padervand)موارد و اهمیت همکاری ایران در دفع ایئن تهدیئدها اشئاره کنئیم     

2018: 71.) 
آنره حس همکاری ایران و روسیه در آسئیای مرکئزی را تقویئت کئرده اسئت افئزون بئر        

نیئز بئوده اسئت. همکئاری      نگرانی از سوی غرب و ناتو، از سوی تندروهایی همرون داعئش 
محور در برابئر تهدیئدهای احتمئالی و     امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی، همکاری امنیت

گئرا همرئون طالبئان و داعئش اسئت. مسئکو           های تندروی اسئالم     ویژه تهدید ناشی از گروه به
در « سئود  مکشورهای مستقل هئ »شدت نگران نیروهای تندروی سنی است. پوتین در نشست  به

هئزار جنگجئو از روسئیه و دیگئر      7تئا   1شود بئین      در قزاقستان گفت: برآورد می 0161اکتبر 
توانیم بئه      سود در حال جنگ برای داعش هستند. ما نمی های عضو کشورهای مستقل هم    دولت
اسئتفاده کننئد   آورنئد در کشئور خئود        دست مئی  ای که در سوریه به    ها اجازه دهیم از تجربه    آن

(Russia Today, 2015). کند، زیرا اگئر      این مسلهه دربارۀ جمهوری اسالمی ایران هم صد  می
 کشئور  ایئن  حیاتی مهی منافع سوریه بحران آیا در مورد روسیه این تردید وجود داشته باشد که

توان گفت کئه      مورد ایران بی هیچ تردیدی می در را، آن مهم مهی منافع یا است گرفته هدف را
قطع منافع مهی حیاتی ایران در معرض تهدید قئرار گرفتئه اسئت و از نگئاه تهئران و مسئکو        به

 ای خود ایران و موجودیت آن بوده است.    هدف نهایی این بحران منطقه
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 يمركز يايآس در رانیا و هيروس متقابل منافع ۀسیمقا .9 جدول
  و موازي منافع مشترک زا و متضاد    منافع اختالف

قراردادن کشئورهای منطقئه در زیئر نتئر سیاسئی و      
 نظامی خود

استفاده مشترك از مرزها و قهمئرو کشئورهای منطقئه    
 برای دفع تهدیدها

 حضور نظامی در دریای خزر
 تعیین رژیم حقوقی دریای خزر 

 انتقال منابع انرژی منطقه از مسیر روسیه
با جهان انحصار در سهطه بر مسیرهای ارتباطی منطقه 

 خارج
 تسهط بر بازار منطقه و منابع آن

 حفظ زبان و خط روسی در آسیای مرکزی

 حفظ ثبات منطقه  
هئئا و     جهئئوگیری از نفئئو  دیگئئر قئئدرت

 ویژه آمریکا در منطقه به
هئای      گیئری ائئتالف      جهوگیری از شئکل 

 متخاصم
های     ها و بحران جهوگیری و مهار مناقشه

 نظامی و امنیتی
 ه با قانا  مواد مخدرمبارز

 همگرایی اقتصادی به رهبری خود
جهوگیری از همگرایی کشورهای منطقه 

 با غرب

منافع روسیه 
در آسیای 
 مرکزی

حل رژیم حقوقی دریای خزر در جهئت منئافع مهئی    
 کشور

حمایت از غیرنظامی شدن دریای خزر )روسئیه تنهئا   
نگران اتحاد کشورهای ساحهی با ناتو و آمریکا اسئت  

دهئد      ا تسهط خود را حفظ کند، اما ایران ترجیح مئی ت
ای غیر نظامی باشد، زیئرا مایئل بئه ایجئاد         خزر منطقه

 مسابقۀ تسهیحاتی در این دریا نیست.(
جهب همکاری در قالب سئازمان همکئاری اقتصئادی    

 )اکو(
شئدن بئه مسئیر انتقئال کشئورهای       تالش برای تبدیل

 منطقه به بازارهای جهانی
ای احیای نفو  فرهنگئی و تمئدنی خئود در    تالش بر

 آسیای مرکزی و گسترش زبان فارسی

حفظ ثبات و تمامیت ارتی کشئورهای  
 منطقه

ای     هئئای منطقئئه میئئانجیگری در مناقشئئه
 برای حفظ صهح

مخالفئئت بئئا حضئئور ائئئتالف غربئئی در 
 منطقه

منافع ایران 
در آسیای 
 مرکزی

Source: Authors. 
 

ای ایران در آسئیای مرکئزی و میئزان سئازگاری آن بئا سیاسئت           برای درك سیاست منطقه
تواند میزان همگرایی ایران     ها می    ها توجه کرد و پاسخ به آن    ها و پرسش روسیه باید به این نکته

با روسیه در این منطقه را روشن کند: نخست آنکه باید بدانیم این منطقه در سیاسئت خئارجی   
ها و منافع ایران در این منطقه نیست و این کشور نئه   ؛ به عالوه هدفکشور نه اولویتی دارد
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نقشی برای خود متصور شده است؟ سرانجام اینکه نه رویکرد و گفتمانی بر سیاست خئارجی  
ویژه آمریکئا   ایران حاکم بوده است؟ آیا سیاست نگاه به شر  که با افزایش فشارهای غرب و به

کنندۀ سیاست انفعالی ایئران در آسئیای    تواند تبیین    شود، می    می بر ایران با جدیت بیشتری دنبال
گرایانه در منطقئه در نئارنوب       ای از سیاست عمل    مرکزی باشد؛ به این بیان که برخالف دوره

هئایی همرئون تئعف     سه رویکرد ژئوپهیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالرر که در عمل بئه دلیئل  
زی برای بهبود اقتصاد، سیاست غرب در فشئار بئه کشئور و نگئرش     اندا    اقتصادی و نبود نشم

های ایران و سیاست روسئیه در احیئای نفئو  خئود در      منفی رهبران کشورهای منطقه به هدف
منطقه نتوانست دستاورد مطهوب برای کشور در پی داشته باشد، سیاست همراهی با روسئیه در  

ل سیاسئت خئارجی ایئران در برابئر آسئیای      پیش گرفته شده است. در واقع، در حالی که اصئو 
های اقتصادی قرار گرفت، ایئن سیاسئت نتوانسئت دسئتاوردی خاصئی       مرکزی بر مبنای هدف

داشته باشد و اکنون ایران حتی در زمرۀ ده شئریک تجئاری اصئهی ایئن منطقئه هئم محسئوب        
یی ایران در آسئیای  گرا    هایی مانع شده است که سیاست عمل  شود. در مورد اینکه نه عامل    نمی

های داخهی و خارجی اشاره  مرکزی دستاورد مطهوب و پایداری برای ایران به بار آورد به عامل
ویژه بر روی نقش آمریکا در محدودکردن دسئت ایئران در منطقئه و     شده است. در این میان به

به این ترتیب،  (.Karami, 2018: 188-190)زدن به فضای بدبینی به ایران اشاره شده است  دامن
هایی، به سیاستی بیشتر تئدافعی      سیاست ایران در منطقه در حال حاتر و با گذشت فرازونشیب

)جهوگیری از ناامنی و تهدید احتمئالی(، محتاطانئه، حفئظ وتئع موجئود و حرکئت در کنئار        
 .(Karami, 2018: 194)سیاست خارجی روسیه تبدیل شده است 

 
 نتيجه

نوینی از همکاری امنیتی با یکدیگر در منطقۀ آسیای مرکزی و فراسوی  ایران و روسیه در دورۀ
سئو، سئاختار نظئام     های گذشته متفاوت اسئت. از یئک      آن قرار دارند که از نند جهت با دوره

ای متحول شده است که روسیه در حوزۀ ژئوپهیتیک و نئین      گونه ای در آسیای مرکزی به    منطقه
اند؛ بنئابراین مجموعئۀ امنیتئی        ه دو قدرت مسهط در منطقه تبدیل شدهدر حوزۀ ژئواکونومیک ب

ای زیر سهطۀ دو قئدرت بئزرگ تبئدیل شئده اسئت. در       ای در آسیای مرکزی به مجموعه    منطقه
ویژه آمریکا در منطقه باقی نمانئده اسئت.    نتیجه، فرصت کمتری برای حضور و نفو  غرب و به

م نگاه به شر  در سیاست خارجی ایران قئرار داد کئه در تئأثیر    این تحول را باید در کنار مفهو
آوردن بئه روسئیه و نئین     ای جز روی    های این کشور، گزینه    سیاست خصمانۀ آمریکا و تحریم
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گئذارد و      باقی نگذاشته است. ایران ثابت کرده اسئت بئه منئافع روسئیه در منطقئه احتئرام مئی       
حئاد شئوروی، نگئرش روسئیه و کشئورهای آسئیای       برخالف دهۀ نخست پس از فروپاشی ات

شئده از غئرب    رنگ شده است. از سوی دیگر، روسیۀ رانئده     عنوان تهدید کم مرکزی به ایران به
عنوان کشوری اوراسیایی برای خود ترسیم کند. بر ایئن اسئا ،    کوشیده است هویتی مستقل به

در آسیای مرکزی برای تیبیئت هژمئونی،    ای اثرگذار    عنوان یک قدرت منطقه همکاری با ایران به
توان گفت که الگوی روابط ایران و روسیه در آسیای     ای یافته است. در مجموع می    اهمیت ویژه

زمان در حال تغییئر بئه الگئوی همکئاری و همگرایئی       مرکزی از الگوی رقابت و همکاری هم
نئوایی   ته، تمن تئداوم هئم  است. در الگوی جدید شاهد آن هستیم که دو کشور برخالف گذش

 اند.      های ژئواکونومیک و نهادی نیز متمایل شده    سوی همکاری ژئوپهیتیک در منطقه، به
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