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Abstract 
In recent years, many countries have been publishing documents with 

different names to advance their domestic and foreign policies which like a 

codified plan, performs as a facilitator for them in various fields especially in 

domestic and international arenas. Russia is also one of the countries in this 

respect. After the collapse of the Soviet Union various strategic documents 

under the heading “National Security Documents” were published. These 

documents were divided into four general sections under the concept of 

“Russian foreign policy”, “Russia’s military doctrine”, “Russia’s national 

security strategy” and “Russian Maritime Doctrine”. These concepts have 

been developed and approved by Russia’s National Security Council. 

Therefore, the main purpose of this study is to examine how to show the 

“other” in Russia’s national security documents with the emphasis on the 

position of the Islamic Republic of Iran in the periods between 2000 to 2018. 

Based on this goal, the main question of this research is how Russia defines 

and represents other countries of the world and based on this representation, 

shapes its foreign policy towards them? In answer to this question, at the 

beginning of the article and in the conceptual framework, we defined 

representation in international relations and stated that in international 

relations, the process of representing the boundary between the “self” and 

the “other”, is defined. Thus, the system of power in any political system, 

through the process of representing and giving meaning to the external 

reality, which is the same as the issues or other political actors, has identified 

“insiders and outsiders” and portrays other actors in different formats such as 

“friend”, “enemy” or “rival”. How this representation has a direct impact on 
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the type of foreign policy relationship that government has with other actors? 

Therefore, in the representation process, “other” is defined and limited.  

In the second part of the article, by examining Russia’s national security 

documents from 2000 to 2018, we came to the conclusion that different 

countries are represented and defined for Russia in six different situations 

(allied, strategic partner, economic partner, important partner, dual status and 

threat). These six types of representations are: 
- Russia’s representation of members of the “Collective Security Treaty 

Organization” and “the Commonwealth of Independent States” as “allies”; 

- Russia’s representation of China and India as a “strategic partner’; 

- Russia’s representation of EU members as a “trading partner”;  

- Russia’s representation of the Islamic Republic of Iran as an “important 

partner”; 

- Russia’s representation of countries such as the United States as “dual 

status”; 
-Russia’s representation of extremist currents and ISIS as “other 

threatening elements”. 

In the third part of the article, we discussed how Russia is represented by 

Iran and we stated that the Islamic Republic of Iran is defined for Russia as 

an “important partner” in some areas and not as an “ally” or “strategic 

partner’ in other. Because out of a total of 12 documents published from 

2000 to 2018, only four documents directly mentioned Iran. This shows that 

the Islamic Republic of Iran has not been very important for Russia and 

among various representations, Russia represents Iran as a partner that has 

common goals with it only in some limited areas. 

By studying these documents, it can be stated that in the documents of the 

concept of Russian foreign policy in 2000 and 2008, this country has 

requested the expansion of cooperation with the Islamic Republic of Iran. 

Also, for the first time in the concept of foreign policy in 2016, the 

comprehensive development of cooperation with Iran is emphasized, so in 

these documents, the Islamic Republic of Iran is considered as an important 

partner for Russia. But in the 2013 document, due to Iran’s nuclear dispute 

with the west, some clauses on Iran were merely aimed at resolving the issue 

peacefully which emphasized Russia’s mediating role. In addition to these 

clauses, which explicitly refer to the Islamic Republic of Iran, some cases 

implicitly mention cooperation and interaction with this country. These areas 

include cooperation in the field of energy, the issue of Syria and the division 

of the Caspian Sea, and the determination of its legal regime. 

The results of this study in relation to Russia-Iran relations and Iran’s 

position for Russia include the following: 
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1. Iran is defined only by the Russian government as an “important 

partner” in some areas. In other words, the Russian government does 

not view the Iranian government as an ally or strategic partner in its 

representation of other actors in the international system. This 

representation is very influential in the type of relations and the nature 

of Russia’s relations with Iran. The degree of concentration or dilution 

of Russia’s support for Iran in various issues, such as sanctions on 

Iran or the nuclear issue, Russia’s view of Iran should be measured 

and understood following its strategic documents. 

2. Russia’s areas of cooperation with Iran, under its national security 

documents, have included energy, the Syrian crisis, and the 

determination of the legal regime of the Caspian Sea. 

3. One of the important findings that can be mentioned is that in the 

national security documents of Russia there is no mention of the 

country’s arms cooperation with the government of the Islamic 

Republic of Iran, but in practice, military and defense cooperation has 

been an important part of the overall relationship between the two 

countries since 2000. In this regard, there can be such things as the 

sale of Russian missile defense system to Iran in 2005; the signing of 

a military agreement between the two countries in 2015, the purchase 

of Iranian military weapons from Russia in 2015, the lifting of the ban 

on the sale of the S-300 system to Iran by Putin in 2015, objection of 

Russia to the anti-Iranian resolution of the Security Council on 

February 26, 2018. The practical result of vetoing the resolutions is 

the failure to pass new missile sanctions and it was to prevent the 

security of Iran’s missile case. 

4. The final finding is that Russia’s position on the nuclear issue of the 

Islamic Republic of Iran is to play a mediating role to strengthen its 

leadership status. In resolving regional disputes and problems, of 

course, playing this mediating role has been accompanied by a 

dichotomy in the government’s foreign policy on the nuclear issue. 

This research is descriptive-analytical research and the method of data 

collection is through the study of documents. 

 
Keywords: Iran, Foreign Policy, National Security Document, Representation, 

Russia. 



 



پژوهشی( -)علمی 581-564ص ص، 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة مطالعات اوراسياي مركزي

 
 بر جایگاهتأكيد در اسناد امنيت ملی روسيه با « دیگري»چگونگی بازنمایی 

 2۲38تا  2۲۲۲هاي  سالایران 
 *آبادي الهام رسولی ثانی

 ، دانشگاه یزد الملل بیندانشیار روابط 

 فاطمه ابراهيمی
 ، دانشگاه یزدالملل بینکارشناسی ارشد روابط  ۀآموخت دانش

 (30/32/9011ریخ تصویب: تا -82/30/9011)تاریخ دریافت: 

 
 چکيده
خوود در اباواد داخلوی و خوارسی اسونادی را بوا       های   برای پیشبرد سیاست های اخیر بسیاری از کشورها در سال

هوای    هوای وونواوون در صر وه    در زمینهها  مدون، راهگشای آنای  کنند که همانند نقشه های مختلف منتشر می نام
اقدام بوه انتشوار اسوناد     شورویاتحاد نیز از کشورهایی است که باد از فروپاشی المللی است. روسیه  داخلی و بین
، «مفهوم سیاست خوارسی روسویه  »کرده است. این اسناد به چهار بخش کلی « اسناد امنیت ملی» صنوان باراهبردی 

ایون  سش این نوشوتار  پرشوند.  می تقسیم« دریایی روسیه آیین »و « راهبرد امنیت ملی روسیه»، «نظامی روسیه آیین »
کند؟ با بررسی اسوناد امنیوت    می کشورهای سهان را چگونه تاریف و بازنمایی دیگراست که روسیه در این اسناد 

به این نتیجه رسویدیم کوه کشوورهای مختلوف بورای روسویه بوه شوش          8392تا  8333 های سالملی روسیه در 
بازنموایی و   ،ر مهم، وضوایت دووانوه و تهدیود   متحد، شریک راهبردی، شریک اقتصادی، همکا وضایت مختلفِ

« همکار مهوم »یک  صنوان به قرار داشته و برای دولت روسیه  وروهاین  ۀایران نیز در میان. شوند می تاریف
هموین بازنموایی در نوو      .شوود  می تاریف «شریک راهبردی»یا « متحد»و نه یک ها  در برخی از حوزه

باود از آشونایی بوا     نوشتار. در این دوذار می ت به ایران بسیار اثرروابط و ماهیت روابط این کشور نسب
نظوام  هوای    دولوت  دیگربازنمایی دولت روسیه از  به الملل بیندر ادبیات نظری روابط « بازنمایی»مفهوم 

آوری  سمو   بوا  ،یفیتو و  -یلو یتحل نوشوتار  نیو ا روش. زیمپوردا  موی بر دولت ایران تأکید با  الملل بین
 اسناد و سندپژوهی است.  ۀمطالا اهراطالصات از 

 
 واژگان اصلی

 ایران، بازنمایی، روسیه، سند امنیت ملی، سیاست خارسی.
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 مقدمه
کشوور،   نوشوتن اسوناد امنیوت ملوی ایون      ۀطوالنی دارد؛ اما سوابق  پیشینۀدر روسیه « نظامی آیین »نوشتن 

ووردد. ایون اسوناد      موی  بور  9119شووروی در سوال   اتحواد  بوه باود از فروپاشوی     مشوخ   ورت  به
هوا،   ی، نو  روابط با کشورهای مختلف، تهدیدها و فر وت شناس تیسمامختلفی از سمله  های موضو 
طوور   ویورد. بوه   داخلوی و خوارسی در برموی    ۀرا در صر  ها هدفو راهکارهای رسیدن به این ها  هدف
مفهووم سیاسوت   »ل هسوتند شوام   اسناد امنیت ملی روسیه که راهنمای سیاست خارسی این کشور ،کلی

 4«دریوایی روسویه   آیوین  »و  0«ت ملوی روسویه  یو راهبورد امن » 8،«نظوامی روسویه   آیین » 9،«خارسی روسیه
ت ملی ایون کشوور تودوین و تصوویب     یصنوان نهاد متولی امن روسیه به 0ملیامنیت  شوند که شورای  می
در « دیگوری »ی بازنموایی  بررسی چگونگدر این نوشتار هدف ا لی  ،مقدمهاین با توسه به  است. کرده

. بور اسواا ایون    اسوت  8392توا   8333 هوای  سوال  بر سایگاه ایران درتأکید اسناد امنیت ملی روسیه با 
 کشوورهای سهوان را چگونوه تاریوف و بازنموایی      دیگور که روسیه  کنیم را بیان می این پرسشهدف، 

 دهد؟ می شکل ها   کند و براساا این بازنمایی سیاست خارسی خود را نسبت به آن می
 

 بررسی مفهوم بازنمایی
یند بازنمایی زبان امفهوم بازنمایی در مطالاات فرهنگی مورد توسه قرار ورفته است؛ زیرا در فر

شود. هال بازنمایی را به مانای استفاده از زبان بورای وفوتن چیوزی      و مانا به فرهنگ متصل می
 (.Hall and Jhally, 2007: 15) کنود  ر تاریف موی دادن سهان مانادار به افراد دیگ مانادار یا نمایش

های مفهومی و وفتمانی است. آنچه ما واقایت  چارچوبوسیلۀ  بهتولید مانا « بازنمایی»در واق  
هوال اسوتدالل    (.Calvert and Lewis, 2002: 200) نیسوت « بازنموایی »ینود  انامیم، خارج از فر می
های اساسی تولید مانا اسوت.    بازنمایی یکی از شیوه نحو مانادار وسود ندارد. کند واقایت به می
و مانای آن وابسته به  نداردمانای ثابتی  هیچدر نظریه و مفهوم بازنمایی واقایت  ،دیگر بیانبه 

 و ماوانی متنوو  نسوبت    هوا   بازنموایی  ،چگونگی بازنمایی از آن واقایت است. از سووی دیگور  
 کنود  میشود، تغییر  و اینکه دیدواه چه کسی مطرح مینیز در طول زمان ها  داده شده به واقایت

(Hall and Jhally, 2007: 19). 

                                                           
1. Russia’s Foreign Policy Concept  

2. Russia’s Military Doctrine 

3. Russia’s National Security Strategy 

4. Russia’s Maritime Doctrine  

5. National Security Council 
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در بافوت ماوانی   هوا   مورد توسه در بازنمایی آن است کوه بازنموایی   های  تهیکی دیگر از نک
اداره و کنترل یوک نظوام قودرت     درشود، اما این وضایت  صقل سلیم( تولید و توزی  می مانند)

و  ها از ایده باضی بخشد. بنابراین در فرایند بازنمایی می ز ماانی مشروصیتاست که به باضی ا
در  الملل بیندر روابط  .(Calvert and Lewis, 2002: 199) شوند یماانی مسلط و بقیه کنار نهاده م

شود. بنوابراین نظوام قودرت در هور      می مشخ  9« دیگری»و « خود»فرایند بازنمایی مرز میان 
فرایند بازنمایی و مانابخشیدن به واقایت بیرونی که ایون واقایوت هموان     وسیلۀ بهنظام سیاسی 

را مشوخ  و کنشوگران   « ها و غیرخودیها  خودی»یا دیگر کنشگران سیاسی است،  ها موضو 
کنود. چگوونگی    می بازنمایی« رقیب»یا « دشمن»، «دوست»متفاوتی چون های   دیگر را در قالب

در سیاست خارسی آن دولت با کنشگران دیگر دارد.  ۀقیمی در نو  رابطمست تأثیر   این بازنمایی 
شود. در ادامه با بررسی اسناد امنیوت ملوی    می تاریف و تحدید« دور»در فرایند بازنمایی  نتیجه
مهووری اسوالمی   با تکیه بر دولوت س ها   به چگونگی بازنمایی این کشور از دیگر دولت ،روسیه

 . زیمپردا میایران 
 
 2۲38تا  2۲۲۲از سال « ملی روسيهامنيت  اسناد » یبررس
چهوار   ،هسوتند  ملی روسیه که راهنمای سیاست خارسی ایون کشوور  امنیت  اسناد  وفتیموونه که  همان
  کنیم:   را بررسی میدر ادامه هر یک از این اسناد که دارند  بخش
 

 2۲38تا  2۲۲۲ هاي روسيه در سال ملی امنيت اسناد بندي دسته .3 جدول

 - 8390 8331 8333 سند راهبرد امنیت ملی

 - 8394 8393 8333 آیین نظامی  

 8392 8390 8332 8333 آیین سیاست خارسی 

 - 8390 - 8339 آیین دریایی 

Source: Authors’ Research Findings 

 
 « ملی روسيهامنيت  راهبرد ». بررسی مفهوم سند 3

، دانسوت سوندهای تودوین شوده در فدراسویون روسویه       دیگور مادر  راتوان آن  این سند که می
بیان را  داخلی و خارسی در سطح راهبردی هایهای حفظ مناف  ملی روسیه در مقابل تهدید راه
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 ریوزی راهبوردی کوه منواف       دیگر این سند، سوندی بنیوادی اسوت بورای برناموه      بیان. به کند می
 هوای مربوو     ، وظوایف و اقودام  هوا  هودف ملی راهبردی فدراسیون روسویه،   های اولویتملی و 

 کنود   ملوی ایون کشوور تایوین موی     امنیوت   منظوور تقویوت    به سیاست داخلوی و خوارسی را بوه   
(Russia’s National Security Strategy, 2015). 

 
 ترین تهدیدها و راهکارهاي مقابله با آن از منظر اسناد راهبرد امنيت ملی روسيه مهم .2جدول 

 قابله با آنراهکارهاي م تهدیدها

 
سننند راهبننرد  
امنيت ملی سال 

2۲۲۲ 

 شرایط نابسامان فنی و اقتصاد ملی؛
 طلبی و تروریسم؛ یافته، سدایی سرائم سازمان

 وسترش ناتو به شرق؛
استفادۀ ناتو از نیوروی نظوامی فراتور از محودودۀ     
مسوئولیت خوود و بوودون مجووز شوورای امنیووت     

 سازمان ملل متحد؛

کردن سیاست اقتصادی  نبالتوساۀ اقتصاد کشور و د
 مستقل؛
بینی و شناسایی به موق  تهدیدهای امنیت ملی   پیش

 در دو باد خارسی و داخلی؛
های صملی و بلندمدت برای سلوویری  اسرای اقدام

 سازی تهدیدهای داخلی و خارسی؛ و خنثی

 
سننند راهبننرد  

 امنيت ملی
 2۲۲1سال  

 سهانی شدن؛
ای و استفاده های کشتار سم تهدید وسترش سالح

 ها؛ ها توسط تروریست از آن
های سهانی در درازمدت به منواب    تمرکز سیاست

 انرژی در خاورمیانه و...؛
استقرار سیستم دفا  موشکی ایاالت متحد آمریکا 

 در اروپا؛

های بیست، هشت و  وسترش روابط روسیه با وروه
 بریکس؛

وسترش روابط با ناتو براساا برابری و در راستای 
 قویت امنیت صمومی منطقۀ اوروآتالنتیک؛ت

ایجاد همکاری راهبردی صادالنۀ ارزشمند با ایاالت 
 متحد آمریکا بر اساا مناف  مشترک؛

 
سننند راهبننرد  

 امنيت ملی
 2۲34سال  

 تقابل ایاالت متحد با روسیه؛
 وسترش ناتو به شرق؛

های غربی کوه در تقابول بوا فراینود       مواض  دولت
 یا است؛همگرایی در اوراس

وسترش همکاری با سازمان شوانگهای، بوریکس و   
 المللی؛ های بین  دیگر سازمان

وسووترش روابووط روسوویه بووا کشووورهای مسووتقل   
 سود، آبخازیا و سمهوری اوستیای سنوبی؛ هم

مندی روسیه برای برقراری شراکت کامول بوا    صالقه
 آمریکا براساا مناف  مشترک؛  ایاالت متحد 

Source: Authors’ Research Findings. 

 

 « نظامی روسيه آیين». بررسی مفهوم 2
 هووا،   سنووگ مووورددر روسوویه  نظوور موووردکارهووای   و راههووا    دیوودواه ۀرنوودیدربرونظووامی،  آیووین 

 اسوت هوا   یوا بازدارنودوی در مقابول آن   هوا   و همچنوین پیشوگیری از آن  هوا   و بحرانها  درویری
(Russia’s Military Doctrine, 2000).  تاهود فدراسویون روسویه      ۀدهند نظامی نشان آیین واق  در 

 یوافتن   پایوان نظامی بورای حفاظوت از منواف  ملوی و منواف  متحودان تنهوا پوس از          های به اقدام
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  اسووت زیووآم خشووونتاطالصوواتی و غیوور  ،اقتصووادی ،حقوووقی ،دیپلماتیووک، هووای سیاسووی ابووزار
(Russia’s Military Doctrine, 2014). 

 

 «اصول سياست خارجی روسيه»وم . بررسی مفه1
هوا و نوو  صملکورد دولوت روسویه را در صر وۀ        شکل مستقیم برناموه، هودف   یکی از اسنادی که به

ا وول سیاسوت خوارسی     در سوند کند، اسناد ا ول سیاست خوارسی اسوت.    الملل مشخ  می بین
هوا   ل زیربنایی، هودف نسبت به ا وها  از دیدواهای  ۀ مجموصهمثاب به، این مفهوم 8392روسیه در سال 

 Russia’s Foreign Policy) دار سیاست خارسی فدراسیون روسیه مارفی شده است   و وظایف اولویت

Concept, 2016). کنیم. شده در این اسناد را بررسی می های مطرح ترین نکته در ادامه مهم   
 2۲38تا  2۲۲۲هاي روسيه در اسناد سياست خارجی روسيه از سال  هدف .1جدول 

 

سند سياست خارجی 

 2۲۲۲سال 

 ی باشد؛چندقطبدنبال سهانی  روسیه باید به

هایی را برای روسیه ایجاد کرده است، اما نباید از تهدیدهای آن غافل شد، این   شدن فر ت سهانی

ی، طلبو  ییسودا ای، رشد  های منطقه های نظامی و سیاسی میان قدرت اند از: رقابت صبارتها  تهدید

 المللی؛  ای، وسترش تروریسم بین های هسته  ملی و مذهبی، وسترش سالح ورایی افرا 

 دنبال سیاست خارسی مستقل و سازنده باشد؛ روسیه باید به

 

سند سياست خارجی 

 2۲۲8سال 

 دستیابی روسیه به سایگاهی قدرتمند در ساماۀ سهانی که مناف  این کشور را تأمین کند؛

 دۀ سازمان ملل متحد؛کنن توسه به نقش مرکزی و هماهنگ

 وسترش روابط با همسایگان؛

صنوان کشوری دمکراتیک متاهد به  به ترویج تصویری واقای از فدراسیون روسیه در سطح سهانی 

 اقتصاد بازار؛

 

سند سياست خارجی 

 2۲31سال 

 ایجاد شرایط مطلوب خارسی برای رشد پایدار و پویای اقتصاد روسیه؛

 امنیت و ثبات سهانی؛  المللی،    ترویج  لح بین

هوای   المللی، سوازمان  های بین های خارسی، انجمن توساۀ مشارکت دوسانبه و چندسانبه با دولت

ورایی و  ورایی، شفافیت، رویکرد چندسانبه المللی براساا احترام به استقالل و حاکمیت، صمل بین

 المللی وسترده براساا ا ل نبود تبایض؛   های بین ارتقای همکاری

سند سياست خارجی 

 2۲36سال 

 پذیری روسیه؛  ایجاد شرایط خارسی مطلوب برای توساۀ پایدار و افزایش رقابت

 صنوان یکی از مراکز  احب نفوذ در سهان ماا ر؛ به تحکیم موقایت روسیه 

 تحکیم موقایت فدراسیون روسیه در نظام روابط اقتصادی سهان؛

 المللی؛   ی و تحکیم  لح بینمش خطپیشبرد بیشتر 

همراه با مشارکت و همکاری منصفانه و در مقابل سوودمند بوا    چندسانبهتوساۀ روابط دوسانبه و 

 المللی.     های بین المللی و سازمان های بین های خارسی، مؤسسه دولت

Source: Authors’ Research Findings. 
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 2۲38تا  2۲۲۲هاي  هاي همکاري روسيه در مفاهيم سياست خارجی سال اولویت  .5جدول 

و كشورها 
ي ها سازمان

 مختلف

 مفهوم سياست خارجی
 2۲۲۲سال 

مفهوم سياست 
 2۲۲8سال  خارجی

 مفهوم سياست خارجی
 2۲31سال 

مفهوم سياست خارجی 
 2۲36سال 

جامعۀ 
كشورهاي 

 سود  مستقل هم

تأکید بر همکواری روسویه   
بووا ایوون سووازمان در قالووب 
مبوووارزه بوووا تروریسوووم،  

همکوواری  یووی،ورا افوورا 
 اقتصادی

ی همکووارتأکیوود بوور  
 چندسانبووهدوسانبووه و 
 با این کشورها

تأکید بر همکواری روسویه   
صنووان   بوه  با ایون کشوورها   

تأکیود  ، اولویت اول روسویه 
بر نقوش فاوال روسویه در    

هوای   اخوتالف  فصول  و حل
 سیاسی این کشورها

تأکید بر تاامل با کشوورهای  
سووود و روسوویۀ  مسووتقل هووم

ولویوت اول  صنووان ا  به سفید 
 سیاسووت خووارسی روسوویه، 

سوازی روابوط    تأکید بر صادی
 با ورسستان

 اتحادیۀ اروپا

 اروپوواروابووط بووا اتحادیووۀ  
 اولویت سنتی روسیه است،

توورین   اروپووا یکووی از مهووم
هووای سیاسووی و   شووریک

 اقتصادی روسیه است.

روسیه خواستار تقویت 
روابط با اتحادیوۀ اروپوا   

صنووووان یکوووی از  بوووه 
هوای   یکترین شور  مهم

تجاری و اقتصادی این 
 کشور است.

روسوویه خواسووتار تقویووت 
همکاری بوا اتحادیوۀ اروپوا    

شوریک   نیتر یا لصنوان  به 
تجوواری و اقتصووادی خووود 

 است.

روسوویه اتحادیووۀ اروپوووا را   
همچنان یوک شوریک مهوم    
اقتصووووادی و تجوووواری و  

 داند؛ سیاست خارسی می

 سازمان ناتو

تأکید بر همکواری سوازنده   
زموان مخالفوت    هوم  با ناتو،

بووووووووا برخووووووووی از 
 های ناتو   دستورالامل

تأکید بور همکواری بوا    
ناتو بر مبنوای آموادوی   
اتحاد بورای مشوارکت   

 مساوی  

تأکید بر همکواری بوا نواتو    
براسووواا پایبنووودی بوووه  
هنجارها و ا وول حقووق   

 الملل     بین

تأکید بر نگرش منفی روسیه 
های نظوامی   به وسترش اقدام

 یه  ناتو در مرزهای روس

ایاالت متحد 
 آمریکا

تأکید روسیه بور همکواری   
با آمریکا در حووزۀ مسوئلۀ   
خلووو  سوووالح و کنتووورل 

 تسلیحات سمای  

تأکیووود روسووویه بوووه  
همکوواری بووا ایوواالت  

هوا   متحد در همۀ زمینوه 
 )مشارکت راهبردی(

تأکید روسیه بور روابوط بوا    
ایاالت متحد بوا توسوه بوه    

توسواۀ   توسه قابل ظرفیت
 و یفنوو و صلمووی همکواری 

هوای خوا     مسئولیتنیز 
ی ثبوووات کشوووور بووورادو 

امنیووت  راهبووردی و نظووام  
 سهانی

تأکید روسیه بر همکواری بوا   
ایوواالت متحوود بوور اسوواا  

 متقابلبرابری و احترام 

 چين

تأکید بر وسترش روابط بوا  
 چین

تأکید بر اهمیت توساۀ 
 روابط راهبردی با چین  

تأکید بر روابط دوسوتانه بوا   
ی از صنوووان یکوو بووه چووین 

هوووای سیاسوووت  اولویوووت
 خارسی روسیه؛

تأکید بور افوزایش مشوارکت    
 اصتمواد و سام ، برابور، قابول   

 تاامل راهبردی با چین

 هند
تأکید بر وسترش روابط بوا  

 هند
توساۀ  اهمیت بر تأکید
 هند با راهبردی روابط

تأکید بور تاهود روسویه بوه     
 با هند   راهبردی همکاری

تأکیوود بوور تامیووط روابووط   
 روسیه با هندراهبردی 

جمهوري 
 اسالمی ایران

تأکید بر وسترش روابط بوا  
 ایران  

تأکید بر خواستۀ روسیه 
آمیوز   بر حول مسوالمت  

 ای ایران پروندۀ هسته

مسوئلۀ   حل بر روسیه تأکید
ای ایوران بور اسواا     هسته

 وام   رویکرد وام به

تأکیوود روسوویه بوور توسوواۀ   
ایران و  با همکاری سانبۀ  همه

 ای   هاسرای توافط هست

Source: Authors’ Research Findings. 
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 ملی فدراسيون روسيهامنيت  بررسی چگونگی بازنمایی كشورهاي مختلف در اسناد 
ایون   هوای  آسیا و اروپا، مقام ۀسغرافیایی روسیه و قرارورفتن آن در دو قار ویژۀدلیل موقایت  به

 هوای  ووروه انود بوا     ملوی، کوشویده   امنیوت  شده در اسناد  کشور برای رسیدن به مناف  ملی مطرح
هوای    یافتوه  بنوابر از کشورها ارتبا  و همکاری داشته باشند. با بررسی ایون اسوناد و   ای  وسترده
 . بنوابر شوود  موی  متفاوتیهای   ملی روسیه از کشورهای مختلف بازنماییامنیت  در اسناد ، نوشتار

شوود. در اداموه بوه ایون      موی  یتی تاریفمتحد یا تهدید امن صنوان به ها  این بازنمایی وضایت آن
  ازیم:پرد ها می وضایت

 كشنورهاي  »و « سنازمان پيمنان امنينت دسنته جمعنی     »بازنمایی روسيه از اعضاي  .۱
هوای   مانایی اتحاد بوه مانوای توافوط رسومی دولوت     از نظر  «:متحد» عنوان به « سود هممستقل 

مودون پیودا   شوکل  ها  در قالب پیمان لطور مامو به ها مستقل برای همکاری نظامی است. اتحاد
در  وورت بوروز درویوری    هایشوان   مسازی اقودا  برای هماهنگها  کنند و شامل تاهد دولت می

  هووای مسووتقل هسووتند    تنظووامی، ضوومن حفووظ حاکمیووت و هویووت خودشووان در مقووام دولوو 
(Griffiths, 2013: 11). 

امنیوت   سازمان پیمان »شور، اصضای که برای این کیابیم  در می با بررسی اسناد امنیتی روسیه
 ن واقاوی ایون کشوور در    امتحود  صنووان  بوه  « سوود  هوم  کشوورهای مسوتقل  »و همچنین « سمای
یک از اصضای این پیموان   حمله به هرروسیه  8394 سال نظامی آیین  بنابرشوند.  می ورفته نظر

 دنبوال  بوه روسویه  است و در  ورتی کوه ایون اتفواق بیفتود      حمله به روسیه در نظر ورفته شده
 سوازمان پیموان    .(Russia’s Military Doctrine, 2014)سویانوه برخواهود آمود     تالفوی  هوای  اقدام

طورف ایون پیموان،    دو . کنود  که روسیه رهبری می طرف پیمانی اشاره دارددو سمای به امنیت  
  هستند تانتاسیکس، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و روسیۀ سفیدکشورهای ارمنستان، 

(De Hass, 2010: 51). کشور است که  99 ۀنیز استما  داوطلبانسود  همکشورهای مستقل  ۀساما
تشکیل شد. کشورهای صضوو   9119زمان با فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی در دسامبر  هم
 9، ورسسوتان، روسویۀ سوفید  آذربایجوان،  سمهووری  ارمنستان،  ها هستند: سازمان این کشوراین 
نظامی سال  آیین  بنابرلداوی، روسیه، تاسیکستان، اوکراین، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان. مو

 ای و سهوانی و  منطقوه امنیت  برای برقراری  سود همروسیه همکاری با کشورهای مستقل  8393
 .(Russia’s Military Doctrine, 2010)ضروری است  های حفظ  لح اسرای فاالیت

                                                           

 از این پیمان خارج شده است. 8331. ورسستان در سال 9
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ایون  سوطح همکواری روسویه بوا      ۀنیز دربوار  8390سال در ست خارسی روسیه در سند مفهوم سیا
اولویوت اول سیاسوت   سوود   هوم کشورهای تصریح شده است که تقویت همکاری با کشورهای مستقل 

برسواند و آن را   این کشورها را بوه حوداکثر ممکون    ظرفیتکوشد  خارسی روسیه بوده و این کشور می
در آخورین سوند    .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013) تبدیل کنود  با نفوذای  به یک سازمان منطقه

تصویب شده اسوت سایگواه ایون کشوورها بورای       8392مفهوم سیاست خارسی روسیه نیز که در سال 
سهوانی بورای     ۀروسیه تغییری نکرده است و همکاری با این کشورها اولین اولویت همکاری در صر و 

 .(Russia’s Foreign Policy Concept , 2016) ده استکشور روسیه در نظر ورفته ش

دوم روابوط   ۀحلقو «: همکنار راهبنردي  » عننوان  بنه  . بازنمایی روسيه از چنين و هنند   2
همکوار  »اسوناد امنیوت ملوی ایون کشوور       بنوابر سویانه روسیه با کشورهایی است کوه   همکاری
بله با دشمن مشوترک نیسوت   شوند. همکاری که برخالف اتحاد، هدفش مقا می نامیده« راهبردی

ی امنیتو  بور اسواا اسوناد     .(Gajauskaite, 2013: 192) امنیتی نیز قورار نودارد   ۀو در قالب اتحادی
در ایون اسوناد یکوی از     شووند.   یروسیه، چین و هند برای روسیه همکار راهبردی محسووب مو  

 یای پیشورو روابط دوسوتانه بوا کشووره    ۀتوسا ،روسیه در سیاست خارسی در آسیا های هدف
در مفهووم سیاسوت    .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2000)است  و هندآسیا از سمله چین 

روابوط   ۀتوسوا  راحت به این موضو  اشاره شده اسوت:   به 8390خارسی این کشور در سال 
های سیاست خارسی روسیه است. روسویه مشوارکت سوام ،     دوستانه با چین و هند از اولویت

بل اطمینان و همکاری راهبردی با چین را تقویت خواهد کرد. روسیه ماتقد است کوه  برابر و قا
در سیاست خارسی و اقتصاد بین روسویه،   سودمندهمکاری مؤثر و   ۀترین چارچوب توسا  مهم

 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013) هند و چین است
 ه مشووارکت راهبووردی بووا نیووز روسووی 8332در مفهوووم سیاسووت خووارسی روسوویه در سووال 

دانود   ای و سهوانی موی   ثبات منطقه  ۀدهند صنوان بخش اساسی تشکیل بهها  زمینه همۀچین را در 
(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008). نظامی آیین  بنابرترین ابااد این همکاری  یکی از مهم 

 اسوت ان شوانگهای  نظوامی مشوترک در قالوب سوازم     هایمقابلوه بوا تهدیود   روسیه  8393 سال
(Russia’s Military Doctrine, 2010). 

در ویوژه   بوه  اسناد امنیت ملی روسیه یک همکار راهبردی برای این کشور بنابردر کنار چین، هند نیز 
در مفهوم سیاست خوارسی روسویه در    .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008) استاقتصادی  ۀزمین

 کنوودتقویووت را هووای راهبووردی بووا هنوود  کنوود تووا همکوواری مووی هوودروسوویه خووود را متا 8390سووال 
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(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013). مبووادالت ۀروسوویه و هنوود در زمینووهوای    همکوواری بیشووتر 
 .  است خرید تسلیحات از روسیه توسط هند ۀو همچنین در زمینای  هستههای   اقتصادی، همکاری

سوومین حلقوه از    «:شریک تجاري» عنوان به اروپا  ۀی. بازنمایی روسيه از اعضاي اتحاد1
تجوارت هسوتند و    ۀروسیه با کشورهایی است که شریک ا لی این کشور در حووز  های ارتبا 

 فقوط بورای روسویه   هوا   اهمیوت آن  .امنیتی با روسیه ندارند های پیش اشتراک ۀبرخالف دو حلق
 ۀت ملوی روسویه اصضوای اتحادیو    . بر اساا اسوناد امنیو  است مخت  به روابط و مناف  تجاری

سوند مفهووم سیاسوت     بنوابر شووند.   موی  تجاری این کشور محسوب های ترین شریک اروپا مهم
روابط با کشوورهای اروپوایی اولویوت سیاسوت خوارسی سونتی        8333خارسی روسیه در سال 

 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2000) اساسی داردو اهمیت است روسیه 
در قالب شریک تجاری در سند مفهووم  اتحادیۀ اروپا  روسیه از کشورهای  وشنربازنمایی  

فدراسیون روسیه روابط خود  ،این سند بنابر .وسود دارد 8332سیاست خارسی روسیه در سال 

اروپا، که یک شریک تجاری بزرگ اقتصادی و سیاسوت خوارسی اسوت، تقویوت      ۀرا با اتحادی
و چندسانبه با آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، فنالنود، یونوان،    روابط دوسانبه  ۀخواهد کرد. توسا

هلند و نروژ و برخی دیگر از کشورهای اروپای غربی منبو  مهموی بورای ارتقوای منواف  ملوی       
این بازنموایی در   .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008) روسیه در امور اروپا و سهان است
در این دو سوند   .نیز وسود دارد 8392 سال و همچنین 8390سند مفهوم سیاست خارسی سال 

تأکیود  تورین شوریک اقتصوادی و تجواری      مهوم  صنووان  به بر همکاری روسیه با اصضای اتحادیه 
 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013) بسیاری شده است

 
 ( 2۲38 -2۲۲8)اتحادیۀ اروپا و روسيه  واردات، صادارات و تراز تجاري ميان  .3نمودار 

Source: (ec.europa.eu, 2019). 
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در باد تجاری بسیار وسترده و متنو  اسوت. بررسوی   اتحادیۀ اروپا  روابط تجاری روسیه و 
دهد که این روابوط   می میان این دو نشان مبادالتحجم و اتحادیۀ اروپا  روابط تجاری روسیه و 

دو  روابوط را در  مهموی ش یافته و نقوش  تدریج افزای هم در میزان آن و هم در وستردوی آن به
اتحادیۀ  روسیه چهارمین شریک تجاری  .(Asgarkhani and Others, 2011: 129)د کن  طرف ایفا می

کوه ارزش تجوارت دو   ای  وونه ، بهاستترین شریک تجاری روسیه  بزرگاتحادیۀ اروپا  و اروپا 
ز حجوم مبوادالت روسویه بوا     در ود ا  44میلیارد یوورو رسوید و    800به  8392طرف در سال 

وارداتوی روسویه از    کاالهوای ترین  مهم .(ec.europa.eu, 2019) کشورهای صضو این اتحادیه بود
 دیگور نقول، دارو، موواد شویمیایی و    و آالت، تجهیزات حمول   ماشین :هستند ها نیااتحادیۀ اروپا  

: نفت، واز، فلزاتوی  هستندها  اتحادیۀ اروپا این ترین  ادرات روسیه به  محصوالت تولیدی. مهم
 .(ec.europa.eu, 2020) استیل، نیکل و آلومینیوم آهن، مانند

 
 2۲38-2۲37دالر آمریکا(  ونيليبكشورها ) -هاي تجاري روسيه ترین شریک اصلی .2نمودار

Source: cbr.ru, 2018. 
 

 8392هوای   شریک تجاری روسیه در سال دهآمده است، از میان  8وونه که در نمودار  همان
 . اتحادیۀ اروپا هستند آلمان، هلند، ایتالیا و فنالند صضو  کشور چهار 8392و 

چهوارمین حلقوه از دوسوتان و     «:همکنار مهنم  »یک  عنوان به ایران  . بازنمایی روسيه از5
ایران هسوتند کوه در قالوب    مانند اسناد امنیت ملی این کشور، کشورهایی  بنابرهمکاران روسیه 

شوود   می برای کشورهایی در نظر ورفته« همکار مهم»شوند. وضایت  می بازنمایی« همکار مهم»
 اداموه  درای بورای روسویه مهوم هسوتند.      و برخی از مسائل منطقوه ها  که تنها در برخی از حوزه

  .کنیم را بیان می ییبازنما نیمجزا ا  ورت به
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 «:اي با وضعيت دوگانهكشوره» عنوان به . بازنمایی روسيه از كشورهایی چون آمریکا 4
 هوایی بازنموایی   وضوایت  شومار اسناد امنیت ملی روسیه در  بنابرآمریکا از کشورهایی است که 

رقیوب یوا دشومن )تهدیود      صنووان  بوه  همکار راهبوردی و هوم    صنوان به تواند هم  می شود که می
بوار از  بورای اولوین    8332در سند مفهوم سیاست خارسی سوال  راهبردی( در نظر ورفته شود. 

روسویه  »است کوه   آمده راحت  بههمکاری راهبردی با آمریکا  حبت شده است. در این سند 
اقتصوادی، صلموی، تکنولووژیکی اسوت.     ماننود   ها زمینه  ۀهم درآمریکا   مند به همکاری با  صالقه

راهبوردی   مشارکتبه  روسیه و آمریکا  ۀرابط بایدروسیه خواستار تاامل است، برای این منظور 
 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008) «تبدیل شود

 کورده  تأکیود  بور ایون موضوو      دوبواره نیوز روسویه    8331ملی سوال  امنیت  در سند راهبرد 
 براسواا منواف  مشوترک همکواری راهبوردی بوا آمریکوا داشوته باشود           کوشود  میدر است که 

(Russia’s National Security Strategy to 2020, 2009). ریاست  ۀدور پایانکه با  است یدرحالین ا
شریک راهبردی بالقوه  صنوان به  آمریکا از ف و به قدرت رسیدن پوتین بازنمایییسمهوری مدود
همکاری راهبردی با این کشور نفی  8390مفهوم سیاست خارسی سال  در سند .تغییر پیدا کرد

بور همکواری بوا    تأکید و تقویت و  تاامل سازنده ۀموضای میانه بر پای شد و این سند خواستار
سانبه و کنترل تسولیحات شود.    ههای خا  از سمله همکاری اقتصادی هم این کشور در حوزه

طور سدی از همکاری سازنده با ایاالت متحود در کنتورل تسولیحات حمایوت      روسیه به ،سنداین  بنابر
شودت    المللوی بوه    بوین  ۀحود در صر و  ایاالت مت های روسیه انتظار دارد که اقدام ،دیگر سویکند. از  می
 نکوردن  منشور سازمان ملل متحود و ا ول دخالوت    بااول  ۀالملل در درس  هنجارهای حقوق بین وسیلۀ به

 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013) در امور داخلی کشورهای دیگر هدایت شود
یواالت متحود اسوتقبال    بوا ا  خوود از همکواری   8390مفهوم سیاست خارسی سوال   روسیه در سند

کنود.   المللوی پنهوان نموی    بین ۀاین کشور در صر  های نگرانی خود را از اقدام حال هماناما در  ،کند می
دهد. در بنودهای   تری خود را نشان می شکل صمیط روسیه به 8390سال  ملیامنیت  این موضو  در سند 
این کشور مارفی شوده اسوت،    هایرین تهدیدت صنوان یکی از سدی آمریکا به های ابتدایی این سند اقدام

ملی، تقابل ایاالت متحد آمریکوا بوا   امنیت   ۀیکی از این صنا ر سدید تهدیدکنند»در این سند آمده است: 
تا با فشار سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطالصاتی سیاسوت بازدارنودوی    کوشد میروسیه است. این کشور 

اما در اداموه در هموین سوند بوه      .(Russia’s National Security Strategy, 2015) «کند روسیه اصمال هیصلرا 
منود بوه    روسویه صالقوه   متن این سند بنابر .همکاری برابر روسیه با ایاالت متحد آمریکا اشاره شده است

اقتصوادی بوا درنظروورفتن     ۀآمریکا بر اساا مناف  مشترک از سمله در صر   برقراری همکاری کامل با 
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 .(Russia’s National Security Strategy, 2015) اسوت المللوی   دو کشور در اوضا  بوین  روابط اسیتأثیر اس  
شریک راهبوردی )در زموان ریاسوت سمهووری      صنوان به زمان به ایاالت متحد  بیانگر نگاه هم مسئلهاین 
 .  استف(، همکار )در زمان ریاست سمهوری پوتین( و همچنین تهدید راهبردی یمدود

 (8398-8332ف )یاسناد راهبوردی کوه زموان ریاسوت سمهووری مودود       از ریغ  به در واق
صنوان شوریک راهبوردی ایون کشوور      ایاالت متحد بهها  در آن مستقیمشکل  بهاند و  تدوین شده

ی مصوب در دوران ریاسوت سمهووری پووتین، آمریکوا     امنیت اسناد  دیگرشناخته شده است، در 
)کنترل تسلیحات( همکار و در ها  تواند در برخی از حوزه می نکه هم زما« دوری»یک  صنوان به 

 شود.   می بازنمایی ،ایجاد کنددیگر تهدید امنیتی برای این کشور های   حوزه
بنوابر  «: دكنننده یتهددگنر  » عنوان به گرا و داعش  افراط هاي . بازنمایی روسيه از جریان6

کوه روسویه موظوف اسوت در      هسوتند  مهموی  هایورا تهدید افرا  های اسناد امنیت ملی سریان
افغانستان از کشورهایی است کوه   ،این اسناد بنابر. کندمبارزه  ها المللی با آن داخلی و بین ۀصر 
. بوه هموین دلیول در اسوناد مختلوف      اسوت  و همچنین تولید موادمخدر ها وونه سریان این أمنش

سند مفهوم سیاست  در. استارفی شده روسیه م ۀدکنندیتهدیکی از کشورهای  صنوان به ی، امنیت 
را  سود همروسیه همکاری کشورهای مستقل  راحت بیان شده است که  به 8332 سال خارسی

مشوترک   هایو تهدیدها  متقابل، از سمله تالش مشترک برای مبارزه با چالشامنیت  در تضمین 
سوت، افوزایش خواهود داد.    ا مواد مخدرورایی و قاچاق   المللی، افرا  که ناشی از تروریسم بین

 مخدر از خاک افغانستان است. تروریستی و قاچاق مواد  هایشامل حذف تهدیدها  این اولویت
مرزهای سنوبی است. روسویه بوا همکواری کشوورهای     امنیت  بحران صمیط در افغانستان تهدیدی برای 

 خودر از افغانسوتان اسوت   دنبال سلوویری از  ادرات تروریسم و مواد م های مختلف به دیگر و سازمان
(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008). 

اسوت:   آموده نیز در رابطه بوا تهدیود افغانسوتان     8392 سال در سند مفهوم سیاست خارسی
هوای    نیورو ثبات در سمهوری اسالمی افغانستان در شورایطی کوه بخوش اصظوم       حفظ اوضا  بی

روسیه و دیگر کشورهای امنیت  برای  سدی تهدید دان شده کشور خارجالمللی از این  نظامی بین
المللی  های بین بیشتر تالش افزایش طرفدار . روسیهاست سود همکشورهای مستقل  ۀصضو ساما

تروریستی و  های نظارت سازمان ملل متحد و با هدف کمک به این کشور در مقابله با چالش با
 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013) قاچاق مواد مخدر این کشور است

تهدید امنیتی برای روسیه بوا شورو  بحوران سووریه و ظهوور       صنوان به ورا  افرا  های سریان
ی روسویه وارد فواز سدیودی شود.     امنیتو  داصش، مفهوم تروریسم و مبارزه با تروریسم در اسناد 
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تان و چراکه توا قبول از ایون موضوو ، روسویه نگوران وسوترش تروریسوم از مرزهوای افغانسو          
 ورت مستقل به داصوش و   ی روسیه بهتکشورهای مجاور آن به درون روسیه بود. در اسناد امنی

هوا،    ورایی در سوریه و صراق و موفقیوت آن  چرا که تشدید افرا  ،مبارزه با آن اشاره شده است
ی هوا   هوای ضودحکومتی در قالوب اقودام       اوراسویا بوه اقودام    ۀورایان را در حووز  تواند افرا  می

 های نظوامی  آیین و همچنین  8390کند. در سند مفهوم سیاست خارسی سال  تروریستی ترغیب
در سیاسوت داخلوی    یمهم ۀالمللی وظیف  مبارزه با تروریسم بینروسیه،  8394و  8393 های سال

در  .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013) و خارسی این کشور در نظر ورفتوه شوده اسوت   
و  نظامی وارد سنگ بوا داصوش شود و در سوند مفهووم       مستقیمشکل  ین کشور بها 8390سال 

  ورت اختصا ی به مبارزه بوا داصوش اشواره کورد. در ایون       نیز به 8392سیاست خارسی سال 
 بوه  ای  تهدیودهای تروریسوتی شوکل توازه    « داصوش »با ظهور سازمان تکفیوری  سند آمده است: 
 مهوم حکوومتی و اولویوت ا ولی      ۀالمللی را وظیفو   بین روسیه مبارزه با تروریسمخود ورفتند. 

 اندیشویده   تودبیرهایی مبوارزه بوا ایون پدیوده      کنود و بورای   موی  بیوان الملل  بینامنیت   ۀدر حوز
 هوای تروریسوتی    و وروهوک هوا   مبارزه با سازمان ۀالمللی در حوز های بین همکاری ماننداست، 

 هوا  و سوازمان هوا   می بوا مشوارکت دیگور دولوت    مختلف و استفاده از نیروهوای نظوا   ایه راهاز 
(Russia’s Foreign Policy Concept, 2016)  بازنمایی روسویه   شیوۀبه  نوشتارپایانی این  بخشدر

 پردازیم. میاسناد امنیت ملی  بنابراز ایران 
 

 «همکار مهم» عنوان به  ایران در اسناد امنيت ملی روسيهمهوري اسالمی بازنمایی ج
شوکل   بوه منتشر شده است فقط در چهار سوند   8392تا  8333سندی که از سال  98 از مجمو 

زیوادی  ایران بورای روسویه اهمیوت     که دهد می  این نشان. مستقیم به نام ایران اشاره شده است
کنود کوه    می بازنمایی یمختلف این کشور ایران را  همکارهای   و از میان بازنمایی نداشته است

  :دارندمشترکی  های هدفی محدود ها زهحوفقط در برخی از 
 در ایون سوند تنهوا در یوک سملوه       :2۲۲۲مفهوم سياست خنارجی روسنيه در سنال     .3

 « دهویم  را وسوترش مهوم اسوت کوه روابوط بوا ایوران       »به همکاری با ایران اشاره شوده اسوت:   
(Russia’s Foreign Policy Concept, 2000).  

اشواره   دو بوار در این سند به نام ایوران   :2۲۲8 . مفهوم سياست خارجی روسيه در سال2
کشورهای مهوم منطقوه از سملوه     دیگرشده است. در بخش مربو  به خاورمیانه، ایران در کنار 

دوسانبه و  شکل به دکه روسیه بایاست پاکستان قرار ورفته  سوریه، لیبی و ترکیه، مصر، الجزایر،
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 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008) دچندسانبه روابط خود را با این کشور توسواه دهو  
ایوران اشواره شوده اسوت و نوه       ای هسوته  ۀمسوئل بند بادی سند نیز فقط به چگونگی حول   در

دنبوال یوافتن    کند توا بوه   می روسیه خود را موظف ،سند بنابروسترش همکاری. در همین رابطه 
رصایوت دقیوط    بورای ایوران   ای هسته ۀی سیاسی و دیپلماتیک برای حل وضایت برنامها حل راه

 .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008)باشد  ای های هسته  احکام رژیم من  وسترش سالح
در این بند نیز بوه چگوونگی حول     :2۲31مفهوم سياست خارجی روسيه سال  81. بند 1
بورای   ایون بنود روسویه سیاسوت متووازن خوود را       بنوابر  .ایران اشاره شده استای  هسته ۀلئمس
وو با موضوو  منواف  متقابول و سیاسوت      و ایران بر اساا وفت ای هسته ۀوفصل سام  برنام حل
اداموه خواهود داد    ای تسلیحات هسوته  ۀرژیم صدم اشاص های وام و در انطباق کامل با الزام  به  وام
(Russia’s Foreign Policy Concept, 2013). 

 در ایون بنود نیوز بوه چگوونگی       وسنيه: ر 2۲36مفهوم سياست خارجی سنال   15. بند 5
سوام   این بند روسیه در اسرای موداوم توافوط    بنابر .ایران اشاره شده استای  هسته ۀلئحل مس
  83سووازمان ملوول متحوود مصوووب  امنیووت  شووورای  8809 ۀایووران براسوواا قطاناموو ای هسووته
ای  سانبوه  ور همهط کوشد و به شورای حکام انرژی اتمی می های ، متناسب با تصمیم8390 ژوئیۀ

آمیوز    بور حول مسوالمت   تأکید در این سند همچنین روسیه صالوه بر . کند به این روند کمک می
 همکاری بوا ایون کشوور اسوت     ۀسانب همه ۀایران، برای اولین بار خواستار توساای  هسته ۀلئمس
(Russia’s Foreign Policy Concept, 2016).  ۀود در صر و بنابراین روسیه برای بهبود سایگاه خو 

آفرینوی موؤثر در    نقوش سوتار  آوردن نقش قدرت بزرگ سهانی همواره خوا دست المللی و به بین
 .(Hadian and Zargari, 2018: 260) المللی بوده است ناختالفی بی صنوان به ایران ای  هسته ۀلئمس

 هوای  لفقط در اسناد مفهوم سیاست خارسی روسیه در سا وفت توان می این اسناد ۀبا مطالا
 ایوران را این کشور خواستار وسترش همکاری با ایوران شوده اسوت و     8392و  8332و  8333

دلیول بوروز    بوه  8390 سوال  یک همکار مهم در نظر ورفته است. در حالی که در سوند  صنوان به 
در راسوتای چگوونگی حول     فقوط  ایران بوا غورب، بنودهای مربوو  بوه ایوران       ای هسته ۀمناقش

بر نقش میانجیگری روسیه بوده اسوت و بحوه همکواری بوا     تأکید وضو  و آمیز این م مسالمت
به ایران اشاره شده اسوت، موواردی    احت ر بهایران در حاشیه قرار دارد. در کنار این بندها که 

بورای  انود.     ورت ضمنی به همکاری و تاامل با این کشوور اشواره کورده    نیز وسود دارند که به
یکوی از پیشونهادهایی کوه     8392و  8390، 8332ت خارسی سوال  در اسناد مفهوم سیاس نمونه

 ۀدر زمینو  ارائه شده است تقویت همکاری با تولیدکننودوان پیشورو   برای تقویت اقتصاد روسیه
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کوه ایوران در    آنجااز  .(Russia’s Foreign Policy Concept, 2008; 2013; 2016) مناب  انرژی است
، روسیه به این کشوور  قرار دارددوم از نظر مناب  وازی  ۀرتب چهارم از نظر مناب  نفتی و در ۀرتب
 کند. می در این حوزه نگاه« همکار مهم»یک  صنوان به 

موضو  تقسویم دریوای خوزر و تایوین      ،انرژی ۀدر کنار مسائل مربو  به همکاری در زمین
تأکیود  رچوه  ند. وک می است که ایران را برای روسیه مهم دیگری های  رژیم حقوقی آن از حوزه

بر این همکاری به هیچ وسه مان  آن نیست که دولت روسیه به منواف  دریوایی خوود را نادیوده     
در اسناد مختلف روسیه به لزوم تایوین رژیوم حقووقی دریوای خوزر و همچنوین لوزوم         بگیرد.

روسویه   8339دریوایی سوال    آیین در  برای نمونههمکاری ایران در این رابطه اشاره شده است. 
حفظ محویط   موردرژیم حقوقی دریای خزر بر فاالیت مشترک با کشورهای ساحلی در  رۀدربا

  (Russia’s Maritime Doctrine, 2001) المللوی دریوای خوزر         ندریایی و تایین رژیوم حقووقی بوی   
  ریذخوا بورداری از    بهوره  نیوز بور موورادی چوون تایوین نظوم و       8390 سوال  دریایی آیین و در 
ی از بوردار  بهوره نصوب و   ،ووواز  هوای نفوت   برداری از ماادن هیودروکربور   بهرهکشف و  ،انیآبز
 بسیار شده اسوت تأکید که برای فدراسیون روسیه مفید باشند شکلی  زیرآب، به انتقالیهای   لوله
(Russia’s Maritime Doctrine, 2015). دریاچه  ۀکشورهای مهم در حاشی از ایران اینکه به توسه با

 شود.  می مهم برای روسیه تاریف یهمکار صنوان به یهی است در همه این موارد بد ،خزر است
 یوک همکوار مهوم بازنموایی و      صنووان  بوه  که دولوت ایوران بورای روسویه     ای  سومین حوزه

، روسویه  8392سوریه است. بر اسواا مفهووم سیاسوت خوارسی سوال       ۀشود مسئل می تاریف
صلیوه   ،کنود   ل و تمامیت ارضی آن حمایوت موی  از استقال ،حفظ حکومت سوریه است ستارخوا

هوای مخوالف    حل سیاسی بحران است، به وروه ستارخوا ،کند یی اقدام میورا و افرا تروریسم 
 دهود و حمایوت خوود را از دولوت حواکم بور سووریه نیوز ابوراز کورده اسوت             یدولت سهم م

(Russia’s Foreign Policy Concept, 2016). صنووان   ایران بههای   با خواسته ها این موارد و خواسته
یکی از کشورهای درویر و مؤثر در این بحران مطابقت داشته و موسب همکاری دو کشوور در  

ی تتروریس های وروه و تروریسم مذهبی، بنیادورایی با مشترک ۀمقابل شده است، زیرا این زمینه
 ن سووریه بووده اسوت    بحورا  مقابول تحقوط ائوتالف روسویه و ایوران در      هوای  دلیلترین  از مهم

(Sadeghi and Moradi, 2017: 164).     در ادامه باد از بررسی سایگاه ایران در اسوناد امنیوت ملوی
  پردازیم. میوانه  سههای     ههمکاری روسیه با ایران در حوزشرایط سدول، به شکل  بهاین کشور 
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 (2۲38-2۲۲۲امنيت ملی روسيه ) جایگاه ایران در اسناد  .4جدول 

امنيت  ناد اس

 ملی روسيه
 به ایران ميرمستقيغاشارة  اشارة مستقيم به ایران

امنیت  اسناد 

 ملی

(8333-8332) 

 8333مفهوم سیاست خارسی سال 

 تأکید بر اهمیت وسترش روابط با ایران -

 8339آیین دریایی سال 

تأکید روسیه بر فاالیت مشترک با کشورهای  -

 ساحلی در مورد حفظ محیط دریایی

تأکیوود روسوویه بوور تایووین رژیووم حقوووقی    -

 المللی دریای خزر،    بین

امنیت  اسناد 

 ملی

(8332-8398) 

 8332مفهوم سیاست خارسی سال 

تأکیوود روسوویه بوور همکوواری دوسانبووه و  -

چندسانبه با ترکیوه، مصور، الجزایور، ایوران،     

لیبی، پاکسوتان و دیگور کشوورهای     سوریه،

 منطقه؛  

ی سیاسوی  ها حل اهرتأکید روسیه بر یافتن  -

 و دیپلماتیووک بوورای حوول وضووایت برنامووۀ

 ای ایران  هسته

 8332مفهوم سیاست خارسی سال 

همکواری راهبوردی    تیبر تقوتأکید روسیه  -

در زمینۀ مناب  انورژی و   با تولیدکنندوان پیشرو

 کنندهوو با کشورهای مصرفو   وفت

امنیت  اسناد 

 ملی

(8398-8392) 

 8390ل مفهوم سیاست خارسی سا

متووازن بورای    اسوت یبور س تأکید روسویه   -

 ای ایران؛ سام  برنامۀ هسته وفصل حل

 وام؛   به  تأکید روسیه بر اسرای سیاست وام -

 ؛8392مفهوم سیاست خارسی سال 

ی توسوواۀ مشوو خووطتأکیوود روسوویه بوور   -

 همکاری با ایران؛    ۀسانب همه

ی مداوم توافط سام  بر اسراتأکید روسیه  -

 8809یووران براسوواا قطانامووۀ  ای ا هسووته

 امنیت سازمان ملل متحد؛ شورای 

 8390مفهوم سیاست خارسی 

بر همکواری بوا تولیدکننودوان بوزرگ     تأکید  -

 انرژی؛

 8392مفهوم سیاست خارسی 

 همکاری با تولیدکنندوان انرژی   -

 8390آیین دریایی  

رژیم حقووقی دریوای    نییبر تاتأکید روسیه  -

 رهای همسایه؛خزر و همکاری با کشو

 8392مفهوم سیاست خارسی 

 زیو آم مسوالمت وفصول   حول  بور تأکید روسیه  -

بحران سوریه و همکواری بوا دیگور کشوورها     

 برای مقابله با داصش؛

Source: Authors’ Research Findings. 
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 ت ملی این كشورگانۀ مورد تأكيد اسناد امني هاي سه  در حوزه هاي همکاري روسيه با ایران  بررسی شاخص .6جدول 
همکاري اقتصادي روسيه و ایران 

 ونقل(  )انرژي، روابط تجاري، حمل
همکاري روسيه و ایران در 

 حوزة تعيين رژیم حقوقی خزر
همکاري روسيه و ایران در 

 بحران سوریه

 های سال
8333-8332 

هوای مختلوف    وذاری در بخوش  سرمایه -
 انرژی ایران؛

ر روابووط تجوواری روسوویه بووا ایووران د    -
 های مختلف مانند فوالد و چوب(؛  حوزه

حوووزۀ  در روسوویه بووا ایووران  همکوواری -
 سنوب(؛-شمال )راهروی ونقل حمل

همکوواری در بخووش هوافضووا )پرتوواب   -
 ؛8330در سال  9-ماهوارۀ سینا

رایزنی روسیه با ایران در موورد   -
شیوۀ تقسیم دریای خزر در سوفر  

سمهووور   محموود خوواتمی رئوویس
 ؛8339سال  ایران به مسکو در

تشووکیل نشسووت سووران پوونج   -
کشور سواحلی خوزر بوا حضوور     

 8338های  ایران و روسیه در سال
 در ترکمنستان و ایران 8332و 

 

 های سال
8332-8398 

تشوکیل مجمو  کشوورهای  ووادرکنندۀ     -
واز با همکواری روسویه و ایوران در سوال     

 ؛8332
هوای مختلوف    وذاری در بخوش   سرمایه -

 انرژی ایران؛
ابووط تجوواری روسوویه بووا ایووران در    رو -

های مختلف مانند خریود هواپیموای    حوزه
روسوویه توسووط  834-مسووافربری تووی آی

 ایران؛

بروزاری سومین نشست سوران   -
کشورهای حاشویۀ خوزر در بواکو    

بووا حضووور پوونج   8393در سووال 
کشور ساحلی این دریوا از سملوه   

 روسیه و ایران

 

 
های  سال
8398-8392 

 

ایوران بوه روسویه در    طرح فروش نفوت   -
 برابر دریافت کاال؛

هوای روسوی در    وذاری شورکت  سرمایه -
 وواز ایران؛ نفت حوزۀ

روابووط تجوواری روسوویه بووا ایووران ماننوود  -
 چوب، فلز، لباا و..؛

همکاری روسیه با ایران در حووزۀ ریلوی    -
اینجوه  -کوردن مسویر ورمسوار     مانند برقوی 

 برون؛
همکوواری روسوویه بووا ایووران در زمینووۀ    -

 هوافضا و ساخت نیروواه؛

بروووزاری چهووارمین نشسووت   -
سران کشورهای حاشیۀ خوزر در  

 ؛8394آستراخان روسیه در سال 
بروزاری پنجمین نشست سران  -

کشورهای حاشیۀ خزر در آکتوائو  
قزاقسووتان بووا حضووور ر سووای   
سمهور روسیه و ایوران و امضوای   
رژیم کنوانسیون دریوای خوزر در   

 ؛8392سال 

نسبت موؤثر   یم بهتشکیل یک ت -
که مکمل یکدیگر بودنود توسوط   
روسیه و ایران در سوریه در سوال  

، بدین  وورت کوه ایوران    8390
مناب  انسانی و روسیه منواب  موالی   

 کردند.   همکاری را فراهم می
هوای روسوی از    صبور موشوک  -

بوه  هوا   آسمان ایران و برخوورد آن 
هوای مووردنظر روسویه در     هدف

 ؛8392سوریه در سال 
هوای روسوی از    پرواز سنگنوده  -

پایگاه هوایی نوژۀ همدان در سال 
 ؛8392

وووهای آستانه بوا   تشکیل وفت -
همکاری روسیه، ایران و ترکیه در 

 ؛8392سال 

Source: Authors’ Research Findings. 
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 نتيجه 
بور  تأکیود  ا در اسناد امنیت ملی روسیه ب« دیگری»بررسی چگونگی بازنمایی  نوشتاراین در هدف ا لی 

کوه روسویه    بوودیم  دنبال پاسخ این پرسوش  بهایران بود. بر اساا این هدف، سمهوری اسالمی سایگاه 
بر اساا ایون بازنموایی سیاسوت خوارسی      .کند می کشورهای سهان را چگونه تاریف و بازنمایی دیگر

 امنیت ملی ایون کشوور در  اسناد  ۀمطالا با این پرسشدهد؟ در پاسخ به  می شکلها  خود را نسبت به آن
به این نتیجه رسیدیم که کشورهای مختلف برای روسیه به شوش وضوایت از    8392تا  8333 های سال

 شوند.   می دوستی تا دشمنی بازنمایی و تاریف

 

 (2۲38تا  2۲۲۲شيوة بازنمایی كشورهاي مختلف در اسناد امنيت ملی روسيه ) .7جدول 

 نام كشور نوع بازنمایی

 سود شورهای صضو پیمان امنیت دسته سمای،کشورهای مستقل همک متحد

 چین و هند همکار راهبردی

 سمهوری اسالمی ایران همکار مهم

 اتحادیۀ اروپا شریک اقتصادی

کشورهای با وضایت دووانه 

 تهدید/همکاری

 ایاالت متحد آمریکا

 سازمان ناتو

 افغانستان و داصش تهدید

Source: Authors’ Research Findings. 

 
 مطوابط بازنمایی ایران  شیوۀ، در مورد است نوشتارا لی این  ۀبندی که یافت این تقسیم بر بنا

نتایج در ارتبوا   به این ، ختیمطور مفصل به آن پردا به 4این اسناد که در مبحه پنجم و سدول 
   رسیدیم:با روابط روسیه و ایران و سایگاه ایران برای روسیه 

هوا   در برخوی از حووزه  « همکوار مهوم  »رای دولت روسیه در موقایت یوک  ایران فقط ب .9
 الملول  بیندولت روسیه در بازنمایی خود از دیگر کنشگران نظام  ،دیگر بیانشود. به  می تاریف

نگرد. همین بازنمایی در نو  روابط و  نمی یک متحد یا شریک راهبردی صنوان به به دولت ایران 
حمایوت   شودت و ضواف  . در واقو   دووذار  موی  بت به ایران بسیار اثرماهیت روابط روسیه نس

از  دای را بایو ایران یا موضو  هستههای   مختلف از سمله تحریم های روسیه از ایران در موضو 
 اسناد راهبردی این کشور سنجید و درک کرد.  بنابرنو  نگاه روسیه به ایران 
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هوای    د امنیت ملی این کشور شوامل حووزه  اسنا بنابرهمکاری روسیه با ایران های   حوزه .8
 انرژی، بحران سوریه و تایین رژیم حقوقی دریای خزر بوده است.  

 ای  هوای مهوم ایون اسوت کوه در اسوناد امنیوت ملوی روسویه هویچ اشواره             یکی از یافته .0
هوای    به همکاری تسلیحاتی این کشور با دولت ایران نشده است، اما در صر ۀ صمول همکواری  

 بوه خوود اختصوا      8333فاصی بخش مهمی از روابوط دو کشوور را باود از سوال     نظامی و د
 تووان بوه موواردی چوون فوروش سیسوتم موشوکی روسویه بووه          موی  داده اسوت. در ایون زمینوه   

، خریود تسولیحات   8390، امضای توافط نظوامی میوان دو کشوور در سوال     8330ایران در سال 
بوه ایوران توسوط     033-وصیت فروش سوامانۀ اا ، لغو ممن8390نظامی ایران از روسیه در سال 

کوه نتیجوۀ    8392فوریۀ  82امنیت در  و وتوی قطانامۀ ضد ایرانی شورای  8390پوتین در سال 
سوازی پرونودۀ    امنیتوی  های موشکی سدید و سلوویری از  نشدن تحریم صملی وتوی آن تصویب

 موشکی ایران بود.  

 فقووط ایفووای نقووش میانجیگرانووه  ای ایووران  موضوو  روسوویه در زمینووۀ موضووو  هسووته   .4
 و مشووکالت  هووا وفصوول اخووتالفدر راسووتای تقویووت نقووش رهبووری ایوون دولووت بوورای حوول  

ای بوده است که البته ایفای این نقش میانجیگرایانوه هموراه بوا یوک دوووانگی در سیاسوت        منطقه
 (.  8 بوده است )برای توضیح بیشتر بنگرید به شکلای  خارسی این دولت نسبت به موضو  هسته

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 ایراناي  . عوامل  مؤثر در دوگانگی سياست خارجی روسيه نسبت به برنامه هسته2شکل 
Source: Authors’ Research Findings. 

 

مناف  اقتصادی حا ل از 
همکاری روسیه با ایران 
در ساخت نیروواه 

 ای  ههست

 هاینگرانی روسیه از تهدید
های   الحناشی از وسترش س

کشور  توسطای  هسته
 خود ۀهمسای

 

 ایفای نقش
 میانجیگری 
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