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دانشیار جغرافیای سیاسی ، ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران

رحیم سرور
استاد و عضو هیئت علمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت7931/ 02 /71:

تاریخ پذیرش7931/ 05 / 06 :

چ يك ده
روابط و همکاریهای نظامی ایران و روسیه تحت تأثثیر عوام ئژ ل و تیلپ یکی الوحت زا معا یفلتخم  ت نوماریپ و یلخاد  ی یفرط  ن       ,
مسیری پر فراز و نشیب داشته است .دیپلماسی دفاعی و روابط نظامی دو کشور در ن رد هتشذگ نرق می راچ چ شورف و دیرخ بو      
سالح و تجهیزات و یا تبادل اطالعات انجام میگرفت اما در دهه م عفانم نراقت تلع هب رضاح  تتتتتت تتتتتتتف و ناریا توا

تروصب هیسور     

تصادفی ،آنها را به نوعی همکاری استراتژیک وا داشته به گونهای که نیروهای مسلح آنها در کشور دیگری که مرز مشترکی با آن
ندارند اقدام به عملیات نظامی مشترک نمودهاند .هدف این مقاله تبیین تحوالت ژئوپلیتیکی ناشی از همکاریهای ن ک ود یماظ شش شششور
و تاثیرگذاری این نوع از همکاریها بر استراتژی و یا به عبارتی کد ژئوپلیتیکی منطقهای ایران میباشد .سئوال مس یقحت یلصا هلئ ق    
این است که همکاریهای نظامی ایران و روسیه چه ت کیتیلپوئژ تالوحت رد یریثا ییییییی و ب یکیتیلپوئژ دک هژیو     منطقهههای ای رد نار
ارتباط با کشورهای سوریه ،عراق ،یمن و تحرک نظامی در این منطقه را دارد؟ این پژوهش از نوع کاربردی ب دو ههه و روش آن از
نوع توصیفی –با رو كي رد تحلیل کیفی دادهها و تجزیه و تحلیل آمار توصیفی ميباشد .نتا ایج تحقی هاگن هک دراد نآ زا تیاکح ق     
مبتنی بر عقالنیت و ایدئولوژیک ایران در روابط با روسیه و برتری نگاه ژئوپلیتی کاوئژ هب تبسن ک و تالوحت نینچمه و کیمون       
ژئوپلیتیکی اثرگذار بر سیاست خارجی روسیه در منطقه و فرامنطقه موجب بسط بیش رت همکاررریها ای ن و ناریا یماظ
است .این همکاریها کد ژئوپلیتیکی ایران را بعنوان یک قدرت منطقهای وسعت و اس و هدیشخب ماکحت

توانس سا هت تت تتت بر تقویتتت

نقش ایران در پیشبرد سیاست منطقهای و تحرک نظامی در جنوب غرب آسیا (سوریه ,عراق و یمن) بیافزاید.

واژگان کلیدی :ایران ،روسیه ،همکاری نظامی ،ژئوپلیتیک منطقهای

( -1نویسنده مسئول) ezzatezzati78@gmail.com

هدش هیسور     
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مقدمه
یک منطقه ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومی به دالیل مختلفی چون سرمایههای موج ،یداصتقا عفانم و دو    
سیاسی و یا ایدئولوژی آن بخصوص موقعیت ویژهای که در معادالت منطقهای و جهانی دارد ،هم راو ه ه م هجوت درو   
تهای بزرگ منطقهههای در جه یلم عفانم ت    
قدرتهای بزرگ منطقه و رقبای منطقهای است .در چنین فضائی قدر 
خود اقدام به اعمال نفوذ ،کنترل و گسترش در منطقه و تثبیت آن از طر زا معا فلتخم ق ا مع ا ،یسایس تردق ل       
اقتصادی ،فرهنگی ،ایدئولوژی و یا نظامی مینمایند و بعضًاًا در جهت نیل به این منافع دست به اتحادها ،قراردادها و
تهاای ب گرز
یزنند .ق رد ت ت
حتی همکاری نظامی با کشورهای قدرتمند منطقهای و فرامنطقهای م 

منطقهههای در مس ری

ینامن .د ق رد تتتهاای
رسیدن به اهداف خود از روشهای گوناگونی استفاده میکنند که آن را استراتژی منطقهههای می ی
منطقهای از ابزارهای متفاوتی برای نفوذ و کنترل خود و همچنین جلوگیری از گسترش قدرتهای رقی هقطنم رد ب   
یبرند ،زیرا افزایش قدرتهای رقیب در منطقه به معنای تهدید منافع مورد نظرشان میباشد .عالوه بر موقعیت
بهره م 
جهانی یا عمومی موقعیت خصوصی یک کشور یعنی حدود شرکت و فعالیت او در روابط بین المللی و مناسباتش با
کشورهای قدرتمند و بزرگ جهانی از عوامل ژئوپلیتیکی اثرگذار در پیشبرد استراتژی منطقه آیش میباشد .نوع کنش
با قدرتهای جهانی توسط کشورهایی که حائز شرایط الزم برای تبدیل ش تردق هب ند    

منطقهههای هس اتفر ،دنت ر   

یهای نظامی خاص با قدرتهای بزرگ جه و ینا
قدرتهای رقیب در منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد .همکار 
یباش تردق کی .د    
تهای خصوص م ی یی یی
متفاوت با آنچه با سایر کشورها در منطقه انجام شده است از جمله موقعی 
منطقهای که با سایر قدرتهای نظامی جهانی در سطحی چشمگیر دست به عملیات مشترک نظامی در منطقه می زند
یهای
بدونه شک منافعی همسو در آن منطقه دارند که این منافع بسته به شرایط و تحوالت پیرامونی میتواند همکار 
نظامی را از سطوح تاکتیکی و زودگذر به هرکدام از سطوح سه گانه استراتژیکی اعم از شراکت ،اتحاد و یا همکاری
استراتژیکی ارتقا دهد که به تناسب تحقق هرکدام از این سطوح همکاری ,تحرک نظامی و پیشبرد قدرت همممپیم نا
منطقهای در منطقهی مورد نظر افزایش خواهد یافت .این مقاله بدونه توج ید هب ه د اگ ههه ههههه و هنانیبشوخ ،هنانیبدب یا
معتدل در خصوص روابط فیمابین به بررسی اجمالی همکاریهای نظ و ناریا یما

رد هیسور مین      قر و هتشذگ ن

یها در بحران سوریه از ظهور داعش تا کن  اب نو ا زا هدافتس معا راکشآ عبانم
تغییرات در چگونگی این همکار 

     از

(داخلی و خارجی) را مورد بررسی قرار داده است .و در پایان نیز به بحث در مورد تاثیرات این نوع همکاریه رد ا
تحوالت ژئوپلیتیکی منطقهای خاصه پیشبرد استراتژی منطقهای ایران پرداخته شده است.
موقعیت جغرافیائی و ژئوپلیتیکی ایران و روسیه
یدهد .ایران یک کش رو
ایران  648198 1کیلومتر مربع یا  636375مایل مربع وسعت دارد که  0.7آن را آب تشکیل م 
آسیای غربی ست و در منطقه خاورمیانه و نیز آسیای مرک هدش عقاو زاقفق و یز  ..... ....ایر  یاهروشک اب نا ا ,ناتسنمر    
آذربایجان (شامل جمهوری نخجوان) و ترکمنستان در شمال ,افغانستان و پاکستان در شرق و عراق و ترکیه در غرب
مرز دارد .به عالوه ایران در خلیج فارس با کشورهای کویت ,عراق ,عربستان سعودی ,بحرین ,عمان ,قطر و ام تارا
متحده عربی مرز آبی دارد(https:// 020.ir/).

یهای نظامی ایران و روسیه77 ...
تأثیر همکار 

نقشه شماره ( )1موقعیت ایران در نقشه جغرافیایی
(https:// 020.ir) source:

نقشه شماره ( :)2موقعیت روسیه در نقشه جغرافیایی
)Source: (qafqaz.ir

فدراسیون روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد .این کشور در آسیای شمالی و اروپای
خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر ،دری ایس یا هه ههه ،و دری یا
گ،
بالتیک مرز آبی دارد .روسیه با  ۱۴کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کش نوماریپ یاهرو    دری نیرب یا گگ گگ
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دریای ژاپن ،درياى كاسپين ،دریای سیاه ،و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد .همسایگان زمینی روسیه عبارتند از :در
جنوب خاور (آسیا) :کره شمالی ،چین ،مغولستان ،و قزاقس ات ننن .در جن تخاب بو رر ررر (قفقاززز) :جمه اجیابرذآ یرو نن ننن و
گرجستان .در باختر (اروپا) :اوکراین ،بالروس ،لتونی ،استونی ،فنالند ،و نروژ؛ و در بخ هدنامادج ش    ک ارگنینیلا د د با
کشورهای لیتوانی و لهستان .روسيه با بيش از  143 .7ميليون نفر جم يع ت (در سال  4102م) نهمين كشور پرجم يع ت ت
ت
دنياست (.(Federal State Statistics Service
پیمانهاوقراردادهای دفاعی
در طول تاریخ ،منافع یا تهدیدهای مش زاس هنیمز هراومه کرت      اتحاده و یعافد یا

یه نایم یماظن یا    
راکمه ییی ییی

قدرتهای مختلف بوده است .بسته به میزان اشتراک اولویتهای طرفین و تحوالت شرایط داخلی و پیرامونی آنهاا،

طول عمر و میزان اثرگذاری چنین اتحادهایی متغیر بوده است ( .)omedi,1388,p62ساختار موجودد در نظ یب ما نن ننن-
الملل فاقد سلسله مراتب قانونی و نهادهای مشروع و تضمین کننده امنیت بینالمللی است و بنا بر دیدگاه واقعگرایان

یا رئالیستها) نوعی هرج و مرج و آنارشی ( )Anarchyبر نظام بینالملل حاکم است ،در این وضعیت قدرتی مافوق
و اجبار آمیز وجود ندارد تا بتواند منازعات را حل کند ،قانون را اجرا کند یا به نظام جهانی نظم دهد ،آن گونه که در
سیاست داخلی وجود دارد ) .(Griffiths,1388,P62در چنین وضعیتی هر دولتی در درجه نخست مجب هک تسا رو    
بدنبال افزایش قدرت نظامی و توانمندیهای دفاعی و امنیتی خود باشد و نوعی سیاس  افکدوخ یعافد ت را لابند     
نماید ( .)Karami and sanaei,1387,P4دیپلماسی دفاعی با اهمی گشیپ رصنع هب نداد ت ی یر  ،،،،، ،،،،شراایطی را فر ها ممم
یکند که پیش از هر گونه برخوردی ،واحد سیاسی بتواند منافع دو هدفهای خ هب و دیامن بسک ار دو ب نیرته      
م
وجه ،قدرت را در حوزههای گوناگون تقسیم کنددد ( .)Menaei and Partners,1393,P7دیپلماس هباثم هب یعافد ی     
فه تینما یسایس یا ی ای 
سازوکاری است که نقش مهمی را در نی  هب ل هد ففف ففف

دنک افیااهروشک صاخ یجراخ ......... ........

یشود که برنامه اقدام را در سه
) .(Bishoyi,2011, p15دیپلماسی دفاعی به سه سطح ملی ،منطقهای و جهانی تقسیم م 
ی همگرایی ،،شفافس  یزا ووو اق اماد ت ت
ت
یتواند هدایت کند .کار ویژه دیپلماسی دفاعی ایران در بعد خ جرا ی ی
سطح خود م 
اعتماد ساز و همکاری با کشورهای منطقه در جهت ایجاد تفاهم مشترک است .در سطوح منطقهای و جهانی روشهایی
ح همکاریه ،ا
ت و ارتق طس یا حح حح
همچون افزایش قدرت نظامی با بهرهگیری از ابزار خارجی ،گس شرت  ،،بهبودد ت الماع ت ت
ی
مشارکت در بحرا نهای منطقهای و جهانی به وسیله کنش دیپلماتیک در همه سطوح موجب تحرک بخشی دیپلماسی ی
یگردد .کشورهای بزرگ در سطح منطقهای و جهانی استراتژی مناسب را در جهت پیگیری اه و فاد من عفا
دفاعی م 
ینمایند از
ملی مورد نظر پیگیری مینمایند لذا رقابت شکل میگیرد و کشورهائی که استراتژی مناسبتری را طراحی م 
درجه توفیق بیشتری برخوردار خواهند بود .اما از آنجا که ممکن است کشورها نتوانن زا یئاهنت هب د

یخرب هدهع      

ی پیمانه یعافد یا   
لگیری ی
تهدیدات برآیند ،توسل به «اتحادهای فرعی» و انتخاب جهتگیریهائی که منجر ب کش ه لل لل
یشود .از اینرو مفهوم «شریک راهبردی» نقش مهمی را در روابط خارجی دولتها و ب رظنم زا هژیو   
گردد ،مطرح م 
نیازهای امنیتی آنها ایفا میکند .در واقع ،شراکت یا «همپیمانی راهبردی» عالیترین سطح همک  یتینما یرا وو ووو دف یعا
میان دو یا چند دولت است.)Asgari,1389,P2( .

یهای نظامی ایران و روسیه79 ...
تأثیر همکار 

ژئوپليت كي

یهای
شيوة قرائت و نگارش سياست بين الملل توسط صاحبان قدرت و انديشه و تأ يث ر آنها بر تصميمگیر 

سياسي در سطح ملي و منطقهای است (.)Merhaedar,1377,P22
همکاریهای نظامی
یتواند به صورت روابط آموزشی ،مستشاری ،خری یید فر و یتاحیلست شو
همکاری نظامی م 

تایلمع تروص هبای      

یگردد د)
مشترک (عملیاتی است که نیروهای دو کشور یا بیشتربرای اجرای یک مأموریت مشترک با یک ارجارگید م مم 
صورت پذیرد ( .)Rosatmi,1378,P904موقعیت ژئوپلیتیک کشورها در ط و نامز لو

تت خم لماوع ریثأ تت تتتلفی
حت ت تت تتت

همچون جنگها ،انقالبها ،تحوالت نظام بینالمللی و نظام جهانی و تغییر در موازنهه دق یا ر اومه ت ر رد ه لاح     
یباشد (.)Khojam lee,1392,P71
تغییر و تحول م 
تحول ژئوپلیتیکی
مها و ساختارهای ژئوپلیتیکی.
تحول ژئوپلیتیکی ،عبارت است از بروز تغییر و دگرگونی در الگوها ،نظ 

لو
تحول ژئوپلیتیکی ماهیتی پویا و دینامیک دارد و عمدتًاًا در اثر تحول در وزن ژئوپلیتیکی و ساختار و کارکرد عوامل ل
یآید (.)Hafeznea,1385,P144
متغیرهای م ثؤ ر در قدرت ملی و جمعی پدید م 
مباني مرتبط وچارچوب نظري
شکلگيري ترتيبات امنيتي ميتواند ناشي از عوامل و متغيرهاي مختلف ت ناهج فلتخم قطانم رد .دشاب ي ر تابيت       
امنيتي شکلگرفته بر مبناي مولفههاي اقتصادي ،سياسي ،امنيتي و فرهنگي ميتوان يافت .ترتيبات امنيتي شکلللگرفته
در منطقه خليجفارس بر مبناي متغير اساسي بنام انر يژ با متغيرهاي مداخلهگر متعدد ديگري همراه بوده است که تابع
زمان و سطح قدرت منطقهاي و جهاني در حال تغ يي ر بوده است .به گونهاي که هر چه ن کی هب يناهج زاي هقطنم      
بيشتر شود ،ترتيبات امنيتي ن زي در اين منطقه افزايش مييافت.
رقابت اقتصادی
نیاز اقتصادی
بنیانهای شکل-
گیری همگرایی
امنیتی

کشورهای منطقهای

همگرایی فرهنگی
رقابت ایدئولوژیک
چالشهای سیاسی

کشورهای فرامنطقه-
ای

تهدید مشترک
(شکل شماره  :)1شکلگیری ترتیبات امنیتی
()source: (authors

همکاریهای نظامی ایران و روسیه نیز در طول تاریخ (چه زمانی که دو کشور هممرز بودهاند و چه ه هک نونکا م    
مرزی با هم ندارند) بر اساس اولویتهای طرفین و تحوالت داخلی و پیرامونی آنها و همچنین منافع ی یاهدیدهت ا   
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مشترک ،شکل گرفته است و دوام و ماندگاری روابط و همکاریهای نظامی بین دو کشور تابعی از تغییرات داخلی و
شرایط منطقهای طرفین بوده است .عوامل ژئوپلیتیکی ایران اعم از «وسعت ،جمعیت ،موقعیت جغرافی ،یماظن و یئا   
منابع و معادن ،قدرت نظامی و همچنین سرمایه انسانی» به گونهای است که بصورت بالقوه از توان مناس رد یب تأ ثثث یر

یباشد .کشورهای منطقهای ،قدرتهای بزرگ و همچنین جمهوری اسال-
گذاری بر منطقه پیرامونی خود برخوردار م 
یکنن  د ( ( Mohammadi and
می ایران نقشهای منطقهای منحصر به فردی را در هر قطنم عبات متسیس  هههه هههههای ایف م ا یی یی

.)mottaghi,1389,P139
جایگاه ایران در اکثر نظریههای ژئوپلیتیکی ،جایگاهی ویژه و مثال زدنی است ،عالوه بر آن کشور روسیه نیز در زمان
شوروی و پس از آن از جایگاه خاص و ویژهای در اکثر نظریههای ژئوپلیتیکی برخوردار بوده و هست .از ب نیرتزرا
و اثرگذارترین این نظریهها در روابط ژئوپلیتیکی ایران و روسیه نظریه ژئوپلیتیکی قدرت دریائی آلفرد ماه تسا نا   
که در آنا مهمترین نقش ایران این است که در مسیر دسترسی قدرت بری روسیه به اقیانوسهای جه ارق نا ر هتفرگ     
است .یعنی بهترین مکانی که باید جلوی روسیه در آنج دوش دس ا  .)Hafeznea,1382,P15( .... ...و ی  هیرظن ا ه دنلترا    
انرژی جفری کمپ که ،تنها دو کشور سواحل خزر؛ ایران و روسیه حدود  ٪ 70منابع شناخته شده گاز طبیعی جه نا

را در اختیار دارند .)Mojtahedzadeh,1379,P283( .وسعت سرزمین این کشور از شرق آس  ات ای ا و یقرش یاپور   
برخورداری از عوامل متعدد ژئوپلیتیکی مانند منابع عظیم انرژی و بویژه قدرت زیاد نظامی موج  هدش ب ه ات تس
همواره نقش اثرگذاری بر استراتژی کشور ایران در منطقه و جهان داشته باشد .نخستین تماسه و یماظن یا

   

تینما ی    

میان دو کشور به قرن  71برمیگردد که در مقابل خطر امپراطوری عثمانی به نوعی اتحاد نظامی نانوشته دست زدند
اما پس از تحلیل امپراطوری عثمانی قاجاریه ایران را تا خطر تحت الحمایهگی پیش بردن یاتدوک نامز زا .د    

1299

هـ ..ش تا پیروزی انقالب دو کشور گرچه با هم روابط خوبی داشتند اما از نظر نظامی هرکدام از اس صاخ یژتارت   
یکردند (یکی سیستم شرقی و دیگری سیستم غربی) .از اين رو كاربرد گسترده سالحهاای روس رد ي
خود پیروی م 
یو
اين ساختار چندان مطلوب و ممكن نبود .بعد از انقالب اسالمی ایران و در آخرین سالهای موجودی وش ت رو یی یی
پس از آن روسیه ،روابط و بخصوص همکاریهای نظامی در غالب خرید و فروش تس ،یماظن تازیهجت و تاحیل    
اعزام مستشاران نظامی و آموزشی ،انتقال فنآوری و بویژه همکاریهای اطالعاتی ،امنیتی و مط قبا ب اا ااا آنج رد هک ه   
به و مک و ا
گذشته انج اب دوب هدش ما فرا یشن و ز بببببب بببببب

ته یئا
ساک تتت تتت

ییابددد
مت ثأ ررر از عوام  همادا هتفگ شیپ ل م ییییی ییییی

( .)http://www.iras.ir/fa/doc/noteبسیاری از همکاریهای نظامی ماهیت دفاع مشترک نداشته و محدود به تأممین
تجهیزات آموزش و همکاریهای ستادی و سیاستگذاری میشود و در عمل هیچوقت منجر به انج تایلمع کی ما    
یگردد .جداول زیر چگونگی نیم قرن همکاریهای نظامی ایران و روسیه
مرکب و مشترک در یک فضای عملیاتی نم 
را در زمینه خرید تجهیزات و تسلیحات را در دورهه تحت و صاخ ینامز یا     
ژئوپلیتکی منطقه و وضعیت نهائی آنها را نشان میدهد:

ت تتأثیر شر و یلخاد طیا

تالوحت    

یهای نظامی ایران و روسیه81 ...
تأثیر همکار 
یهای نظامی ایران و روسیه از سال  950 1تا 980 1
جدول  :1همکار 
شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی منطقه

همکاریهای نظامی انجام شده
توپهای صحرائی  23م م  70اراده  +نفربرهای زرهی  300 ( BTR-152دستگاه) TR-50 +

(  270دستگاه)  300 ( BTR60P +دستگاه)

 1959عدم امضا قرارداد عدم تجاوز  20ساله تنظیمی بین شوروی با ایران توسط شوروی
به علت ماندن ایران در پیمان بغداد.

 +توپ پدافند خ ک.هوائی  57م م  001دستگاه و  23م م  200دستگاه  +موشکه تسا یا ر و ال
گریل  2000قبضه

)(www.alternatewars.com & WWw3/Iran/Iran_Arms_1950_1980.htm

 1972امضا پیم نا

 15س اکمه هلا ر نیب یداصتقا و ینف ی

و ناریا     

روس سسیه (ملک ،ی

عباس؛ ) 3:2000
توافقنامه دوجانبه ایران و امریکا (دکترین آیزنهاور)
 1962اطمینان دادن ایران به شوروی که به هیچ کشوری اجلزه نخواهد داد ت ناریا کاخ زا ا    
برای استقرار موشک و علیه شوروی اقدام کند .و تنظیم قراردادهای اقتصادی با شوروی

وضعیت نهائی :همه جنگافزارها و تجهیزات برابر قرارداد و بدون تأخیر تحویل شدند.
جنگ افزارها داری اهمیت استراتژیکی نبودند .البته موشکهای استرال در جنگ ویتنام و شلیکا در جنگ اعراب و اسرائیل جواب داده بودند .استراتژی نظامی ایران غربی ب و دو سالحححهاای
شرقی با سازمان و مأموریت ارتش همخوانی نداشت)maleki,2000,P4( .

source: authors

یهای نظامی ایران و روسیه از سال  980 1تا 1988
ل :2همکار 
جد و 
شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی منطقه

همکاریهای نظامی انجام شده
در این دوره زمانی هیچگونه همکاری نظامی فیزیکی مابین دو کشور انجام نشد.

پیروزی انقالب اسالمی و سیاست «نه شرقی نه غربی» و اعالم شوروی به عنوان دش نم

شوروی در پارهای موارد حتی از رسیدن سادهترین تجهیزات ایذائی و ممانعتی مثل سیم خ رادرا

شماره دو بعد از امریکا( .اسکلیارف ، 1374 ،ص ) 12

به ایران جلوگیری نمود) http://farsi.khamenei.ir).

دستگیری یران حزب منحله توده در بهمن ماه 1361

یام پی  1و موشک ضد تانک مالیوتکا و تانکهای سری تی
سالحهای بیشماری از جمله نفربر پ 

شوروی متحد استراتژیک عراق (صدام حسین) بود( .ملکی ،عباس؛ ) 4:2000

 55و  62بصورت غیر مستقیم و با هزینه زیاد از کشورهای رومانی ،بلغارس نات  ،،سوررریه و چ نی
خریداری گردید.

یه یا
شوروی از صدور انقالب اسالمی ایران و خطر ظه السا رو مم مممگرای وهمج رد ی ر یی یی
مسلمان نشین شوروی هراس داشت و از نظر آنها انقالب اس کی یوروش یارب یمال

   

تهدید بود(Katz,Mark N, 2016,p2) .
شوروی در  357 1رهبری برژنف افغانستان را اشغال کرد.
وضعیت نهائی :سالح هائی که با واسطه خریداری شده بود از اهمیت چندانی برخوردار نبود

source: authors

یهای نظامی ایران و روسیه از سال  1989تا 5991
ل :3همکار 
جد و 
همکاریهای نظامی انجام شده

شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی منطقه

از نفربرهای پیام پی  2فقط  82دستگاه از روسیه وارد شد و  331دس هاگت

وضعیت بد اقتصادی در شوروی و بدنبال آن خروج از افغانستان در دوره گورباچف ( . 367 1اشغال مصادف با

تحت لیسانس در ایران ساخته شد .و توان تولید و مونتاژ  0 00 1تانک ت تتی

انقالب و ترک مصادق با پایان جنگ ایران و عراق .و کاهش تنش در روابط ایران با شوروی.

)jalali,1382P165( 72

فروپاشی شوروی و وضعیت وخیم اقتصادی در روسیه و بهترین راه درآمدزائی و بر نامز رد نآ زا تفر نو    

یها +تحویل مابقی موشکه یا
پشتیبانی خدمات فنی و هوایی و زیردریای 

یلتسین فروش تسلیحات نظامی با کیفیت بود.

کورنت ،متیس و آر پی جی  9از سال  95متوقف شد( .علت توافق الگور-

نیازمندی ایران به بازسازی توان نظامی و اختالف با ایاالت متح و اکیرما هد دیرح هنیزگ نیرتهب شرامقا

پریماکوف)

سالح فقط مسکو بود.

     

ایران پس از فروپاشی شوروی فرصت بسیارخوبی برای برقراری روابط با کشورهای هم فرهن املسم و گ نن ننن-
نشین قفقاز و آسیای میانه داشت که به نوعی از دست داد.
 ،سياست خارجي روسيه جايگاه مناسبي براي جمهوري اسالمي ايران قائل نبود و حتي ايران را به عنوان ي ككك

كانون تهديد براي منافع خود در مناطق آسياي مر يزك و قفقاز ميپنداشت ،به شكلي كه در سال  1993روابط

دو كشور تا مرز قطع شدن پيش رفت(Katz,Mark N, 2008,p205).
وضعیت نهایی :سالح هائی که با واسطه خریداری شده بود از اهمیت چندانی برخوردار نبود.

source: authors

یهای نظامی ایران و روسیه از سال  6991تا 9991
جدول  :4همکار 
همکاریهای نظامی انجام شده

شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی منطقه

همه توافقها و قراردادهای شش سال گذشته ک لومشم ه   

ل در سياست ت
ت
شكست گفتمان غربگرا در روسيه ،اوراسياگرا يي (  ) 1996 - 1999جايگ يز ن آن شددد وروسيههه باا چرخش ييي كامل ل

ادامه پشتیبانی خدمات فنی ،یدکی و تجهیزاتی هواپیماهای

آزمایش موشک شهاب  3و افزایش همکاری نظامی روسیه و ایران ()Bahrami and Partners,1383,P3

غنیمتی روسی و تجهیزات مورد نیاز اضافی میگهای  27و

بر اساس توافق میان مسکو و واشنگتن (الگور -چرنومردین ) 1374 -انتقال تجهیزات نظامی و سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی و

سوخو سامانههای پدافندی بایکوت ماند.

موشکی به ایران متوقف گردید .در حالی که هیچ جبر بین المللی در کار نبود

قراردادالگور ،پریماکوف شد میگردید ناتمام ماند

ق» را در پ تفرگ شی 998 1 + )Katz,Mark N, 2016,p2)... ..
ف رو كي رد «نگ رش هب ها ققق ققق
خارجي خود ،به رهبري پريم وكا ف ف

وضعیت نهایی :در این دوره زمانی کلیه سالح ،تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی (پیشرفته) که منجر به احیای ارتش فرسوده ایران بگردد متوقف شد و هرآنچه را که تاکنون تحوی هدشن ل   
بود مصادره گردید .اما کماکان واردات سالح و تجهیزات عادی ادامه داشت.

source: authors

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 82فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
یهای نظامی ایران و روسیه از سال  2000تا 2009
جدول ( )4-5همکار 
همکاریهای نظامی انجام شده
 3فروند هواپیمای تهاجمی س وخو

شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ...
 71 + 52فرون م یربارت درگلاب د ی  ل 29 +++++ ++++

توسعه ناتو به شرق و تالش غرب برای تسلط بر منابع انرژیمنطقه ()Shergholami,1386,P2

سامانه پدافند هوایی تور ام  01 + 1سامانه پانیستر و موشکهای سام  16و 71

مرحله اول همکاری تجهیزاتی و تسلیحاتی در زمان رئیس جمهوری پوتین که در س لا

فروش موتورهای جت و موشکهای هوا به هوا همچنین ادامه خ و ینف تامد

آمر كي ا مبني بر عدم فروش سالح به ايران را ملغي ساخت)malki,2014,P4( .

 ۲۰۰۰توافق اب   

تعمیرات و قطعات و تجهیزات خریداری شده دهه 90
تحویل ادامه قراردادهای متوقف شده پیشین اعم از موشکهای کورنت و مت سی
و آر پی جی  9ها و سفارش موشک پدافند هوایی استراتژیک اس 300
وضعیت نهایی :بکارگیری موتورهای جت در ساخت هواپیماهای آذرخش وصاعقه و آغاز نوسازی و بازسازی سالح و تجهیزات نظامی و روال عادی اجرای قراردادها
source: authors

یهای نظامی ایران و روسیه از سال  01 20تا 41 20
جدول ( )4-6همکار 
همکاریهای نظامی انجام شده
ادامه همکاریه ایسب لیوحت و ا ری زا 

شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی منطقه
  

صدور قطعنامه  1929شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران .بر اساس آن تمامی کشورها میبایستی از انتقال هرگونه تانک ,خودروهای زرهی,

سالح و تجهیزا زا و فقوتم هقوعم ت   

یس ار یزا
هواپیماهای جنگی ,بالگردهای تهاجمی ,توپخانه ,کشتی ,موشک و قطعات مرتبط با آنها به ایران خودداری کنند .مگر اینکه ایر نغ نا یی یی

دادن موشکهای پدافندی اس  300که

متوقف کند.

هزینه آنها را نیز دریافت کرده ب رس دو   

روسیه تمامی همکاریها و قراردادهای نظامی خود را با ایران متوقف نمود .تنها کشورهایی عضو شورای امنیت که با این قطعنامه مخالفت کردند

باز زد.

برزیل و ترکیه بودند و رأی لبنان نیز علت عدم حضور ممتنع محسوب شد .روسیه با اینکه عضو دائم شورای امنیت بود و میتوانست این قطعه-
نامه را وتو کند به دلیل مسائل و منافع اقتصادی با غرب این کار رال نکرد و عالرغم اینکه هزینههای بس و حالس زا یرای

ار تازیهجت

تفایرد     

کرده بود تحویل مابقی آنها را متوقف و دو سویه سود برد توافقنامه دوجانبه ایر و نا امریکاا (دکت تترین آیزنه روا ) )  1962اطمین هب ناریا نداد نا    
شوروی که به هیچ کشوری اجلزه نخواهد داد تا از خاک ایران برای استقرار موشک و علیه شوروی اقدام کند .و تنظیم قرارداده  یداصتقا یا بب ب ببببا
شوروی
وضعیت نهایی :رئیس جمهور والدیمیر پوتین کلیه قراردادها ملغی و از تحویل همه سالح و تجهیزات خریداری شده سرباز زد و در مقابل ایران به دیوان الهه از روسیه شکایت کرد.
source: authors

یهای نظامی ایران و روسیه از سال  51 20تا 71 20
جدول ( )4-7همکار 
شرایط داخلی و تحوالت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی منطقه

همکاریهای نظامی انجام شده
تحویل موشکهای پدافندی اس  300و تجهیزات و خدمات معلق شده قبلی و سفارش خریدهای جدیددد اعم

الحاق سرزمین کریمه از اوکراین ب و هیسور ه

از جنگنده و...

توسط اروپا و ایاالت متحده امریکا.

هیسور یداصتقا میرحت      

انجام عملیات نظامی مرکب و مشترک توسط نیروهای نظامی روسیه و ایران در خ وشک کا ر هیلعرب هیروس      

لغو تحریمهای هستهای اعمال شده سازمان ملل بر علیه ایر هجیتن رد نا   

نیروهای داعش و تروریستهای وطنی و فرا وطنی سوریه( ,نیروی هوایی ,پدافند هوای و موشکی اعم از دریا

تعلیق غنیسازی و به تفاهم رسیدن اروپا و امریک هک )ماجرب( ناریا و ا    

به زمین و زمین به زمین و همکاری اطالعاتی توسط روسیه) و عملیات پیاده نظام و پشتیبان آت ناخپوت ش هه هههای

ایندفعه روسیه برعکس قطعنامه  1929نقش مناسبی را اجرا نمود.

ایران)

براساس برجام تا  2020ایران حق خرید تسلیحات پیشر یزاسزاب و هتف   

روسیه از پایگاههای هوایی در خاک ایران استفاده میکند

توان هوایی و زرهی مستعملش را ندارد .و معاون رئیس جمه هیسور رو   
گفت فروش تسلیحات تهاجمی به ایران قابل مذاکره نیست.

وضعیت نهایی -1:بازسازی و بهسازی سامانه پدافند هوای کشور ایران -2.نابودی داعش و جلوگیری از سقوط رژیم بشار اسد و آمدن مخالفین پ وقت و هرکاذم زیم یا ییی ی یییییت مح رو

مق توا

(ایران-سوریه-حزباهلل لبنان)
یکند
 -3حفظ پایگاههای نظامی روسیه در سوریه و جلوگیری از گسترش سیستم موشکی ناتو به شرق روسیه گزینههای ارتقا یافته تسلیحاتش را از نمونههای صادراتیش به ایران حذف می ی
و از صادرات هواپیماهای رادار گریز اف  22و اف  35به ایران خود داری میکند.

source: authors

ب پرسش همان
ط در قالب ب
ت مربوط ط
در مبحث میدانی متغیرهای تحقیق تجزیه شده و سپس سؤاالت ت

ی در طیف ف
ف
 20س لاوئ ی ی

لیکرت از  30نفرمتخصصین و صاحب نظران حوزه تحقیق بصورت تصادفی ساده نظرسنجی شده و سپس ب لیلحت ا   
یباشد این است که در بخش اول از
کیفی و کمی مورد تجریه تحلیل قرارگرفته است .پرسشنامه که شامل دو بخش م 
ط بین ن
ن
ت و در بخششش دوم بههه میزاننن ارتباط ط
یباشددد س دیجن ه ه شده ه است ت
ویژگی عمومی جامعه که مرتبط با تحقی ققق م مم 
یهای نظامی ایران و روسیه و تحوالت ژئوپلیتیکی منطقهای ایران پرداخته شده است .این پرسشنامه در پااییز
همکار 
 6931در بین کارشناسان ،دانشجویان و متخصصین آشنا در حوزه تحقیق مربوطه توزیع گردی یسررب هب ادتبا رد .د     
وضعیت شغلی افراد پاسخ دهنده پرداخته شده است .همانطور که از نمودار زیر مالحظه میشود ،نیمی از افراد پاسخ
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دهنده در سمت مدیریت فعالیت داشتهاند و در حدود  % 27از پاسخ دهندگان مشغول به ام و هرواشم رو دودح رد    
 %01نیز کارشناس مسائل جغرافیای سیاسی بودهاند .از این رو میتوان نتیجه گرفت که تقریب ًاًاًاًا ب زا شی

 % 85پاسخ

دهندگان دارای مسئولیتهای اجرایی و فنی مناسب با این پژوهش بودهاند.

شکل ( :)1نمودار دایرهای وضعیت شغلی افراد مصاحبه شده (source: (authors

همچنین با توجه به نمودار میلهای ترسیم شده در شکل  ،2مشاهده میشود که از  30شخص مصاحبه ش ،هد

 13نفر

دارای سابقه  01الی  15سال 8 ،نفر دارای سابقه بیشتر از  15سال 7 ،نفر دارای سابقه بین  5تا  01سال و م زین یقبا   
بین  1تا  5سال سابقه تحلیل مسائل منطقهای را دارا میباشند .این مطلب حاکی از آن است که افر هدش هبحاصم دا    
دارای سابقهای نسبتًاًا مناسب در زمینه تحقیق و بررسی مسائل مربوط به همکاریهای نظامی و تحوالت ژئ یکیتیلپو
منطقه بودهاند .این موضوع نیز از نمودار شکل  3نیز قابل برداشت است .از این نمودار که مقایسهههای ب تیعضو نی   
یت دهاش ناو ه   
شغلی و میزان آشنایی افراد به تحوالت منطقه و مسائل مربوط به آن را انجام داده است ،به سادگی می ی
کرد که مدیران دارای سطح دانش و آشنایی بیشتری نسبت به سه گروه کارشناسان ،مشاوران و دانشجویان هستند.

شکل ( :)2نمودار میلهای میزان سابقه کاری مصاحبهشوندگان

(source: (authors
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در این قسمت به بررسی (سئواالت کلی پرسشنامه) یعنی میزان تأثیر همکاری نظامی دو کش و ناریا رو

رب هیسور    

روی تحوالت ژئوپلیتیکی و کد ژئوپلیتیکی پرداختهایم .با توجه به نظر مصاحبه شوندگان که در شکل  3نمایش داده
شده است میتوان دریافت که میزان تأثیر همکاریهای نظامی بر تحوالت ژئوپلیتیکی زیاد و خیلی زیاد اس نیا .ت   
یه رب ا   
درحالی است که همه افرادی که تأثیر تحوالت ژئوپلیتیکی را خیلی زیاد دانستهاند ،میزان تأثیر ای اکمه ن ر یی یی
روی کد ژئوپلیتیکی را متوسط ارزیابی کردهاند اما کسانی که این تأثیر را زیاد دانستهاند دارای نظری متفاوت بودهاند.
این افراد عقیده دارند که کد ژئوپلیتیکی تأثیرپذیری بیشتری از میزان همکاریهای نظامی داشته است.

شکل ( :)3نمودار میلهای میزان تأثیر همکاریهای نظامی دو کشور بر تحوالت ژئوپلیتیکی و کد ژئوپلیتیکیsource: (authors) .

در سؤاالت و مؤلفههای سه شاخصه اصلی پرسشنامه ،به ترتیب ما موض تاعو

تأ ثثث یر قرارداده و دیرخ یا

یه اشتسم یا ر و ی
تجهیزات و تسلیحات متعارف نظامی بین دو کشور ،تأ ثثث یر همک را ی ی

شورف    

ب یتاعالطا ی شک ود ن و و ر    

همچنین تأثیر دیپلماسی نظامی ،استراتژیکی و آمد و شد فرماندهان نیرویهای نظ ب روشک ود نیب یما ر الوحت ت      
ژئوپلیتیکی منطقهای ایران را مورد مطالعه قرار دادهایم .نتایج این نظرسنجی در جدول ( )1-1خالصه شده است .این
یباش )د
جدول حاوی فراوانیهای نظرات پاسخ دهندگان به همراه مد نظرات (دادهای که بیشترین فراوانی را دارا می ی
است .با توجه به این جدول مشاهده میشود که مصاحبه شوندگان میزان تأثیر قراردادهای خرید و فروش تجهیزات
و تسلیحات متعارف نظامی بین دو کشور بر تحوالت ژئوپلیتیکی را متوسط به باال دانستهاند که نظر اکثریت آنها زیاد
بود است .این درحالی است که آنها میزان تأثیر همکاریه اشتسم یا ر و ی

ب یتاعالطا ی شک ود ن و ب ر ر تالوحت        

ژئوپلیتیکی را بصورت متغییر جواب داده و نظر اکثریتشان این تأثیر متوسط بوده اس  هب .ت ه هبحاصم بیترت نیم      
یه ود نیب یماظن یا
شوندگان در پاسخ به سؤال تأثیر دیپلماسی نظامی استراتژیکی و آمد و شد فرمان ورین ناهد یی یی
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تأثیر همکار 

کشور بر تحوالت ژئوپلیتیکی دارای نظر متفاوت بودهاند ولی بیشتر این پاسخها را زیاد و متوسط در برگرفت تسا ه   
که میتوان نتیجه گرفت که این عامل دارای تاثیری متوسط رو به زیاد است.
جدول ( :)1-1جدول فراوانی پاسخ دهندگان به سؤاالت و مؤلفههای سه شاخصه اصلی پرسشنامه الی به همراه مد جوابها
تأثیر دیپلماسی نظامی استراتژیکی و آم ناهدنامرف دش و د    

تأ ثث ثیر همک را یی یه و یراشتسم یا   

تأثیر قراردادهای خرید و فروش تجهی تاحیلست و تاز   

نیرویهای نظامی بین دو کشور

اطالعاتی بین دو کشور

متعارف نظامی بین دو کشور

2

2

3

7

( 19مد)
8

سؤال

خیلی زیاد

( 17مد)

( 18مد)

تأثیر

زیاد

01

متوسط

1

3

0

کم

0

0

0

خیلی کم

(source: (authors

در قسمت آخر این پرسشنامه نظر افراد در مورد میزان تاکتیکی و مقطعی بودن همکاریهای دو کشور تحلی هدش ل   
است .همانطور که مالحظه میشود شکل ( )4که در آن نمودار میلهای این نظرات تهیه شده اس نآ هدنهد ناشن ت   
است که نزدیک  70درصد از افراد این میزان را متوسط ارزیابی کردهاند .این در حالی است که میتوان نظر جمع ار
تقریبًاًا رو به خیلی زیاد دانست چرا که درصد زیادی از افراد نیز زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردهاند.

شکل ( :)4نمودار میلهای میزان تاکتیکی و مقطعی بودن همکاری نظامی ایران و روسیه از دید مصاحبه شوندگانsource: (authors( .

پیشینه روابط و همکاریهای نظامی ایران و روسیه:
یشود در  ۳دوره متفاوت بررسی کرد؛ نخست روابط ایران و روسیه درزمانی که تزارها بر
روابط ایران و روسیه را م 
یکردند  . ..ای یی ن رواب جاق هرود رد ط ا یا ر ر  نا ر ات ا
ای م ینارمکح روشک ن ییی ی یییی ی

تالحم گیا ی شیپ      
حت زرم تتتتتتتت ت تتت ت

برد   

(.)karami,1388,P1
دوم بعد از فروپاشی حکومت تزاری و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی که از  ۱۹۱۷م و زاغآ یدالی

وا رد ا رخ    

۱۹۹۱

فروپاشیده شد .که کودتای اسفند  ، ۱۲۹۹ایران را در جرگه متحدان استراتژیک انگلیس و بعدها آمریک ارق ا ر اد  د هک     
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شوروی بزرگترین دشمن آن بود .و سوم ،دورانی که با پایان عصر کمونیسم آغاز شد و اتح هب یوروش ریهامج دا

   

روسیه و کشورهای مستقل متعددی تبدیل گردید.)Maleki,2000,P3( .
یهای نظامی به ساللله اغآ یا زز زززین دهه  0 96 1م ممیالدی
اما سیر تحول تبدیل شدن تدریجی روابط نظامی به همکار 
یتوان در سه بازه زمانی ب حرش ه   
یهای نظامی پر از فراز و نشیب دو کشور را پس از این تاریخ م 
برمیگردد .همکار 
زیر مورد بررسی قرار داد:
الف) روابط نظامی ایران و روسیه (اتحاد جماهیر ش رد و ناریا یمالسا بالقنا زا لبق )یورو

اس لللللل للللللله ینایاپ یا   

حکومت پهلوی دوم ( ) 1965 - 1979
ب) روابط نظامی ایران و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی) بعد ازپیروزی انقالب اسالمی ایران و پ یاپ ات نآ زا س ان    
جنگ تحمیلی ایران و عراق () 1979 - 988 1
بترررین دوران
ج) روابط نظامی ایران و روسیه پس از پایان جنگ تحمیلی تا  7102میالدی .این دوره پرفر یشن و زا بب بب
روابط و همکاریهای نظامی ایران و روسیه در دوران معاصر میباشد .در سالهای پایانی این دوره ,برای اول اب نی ر   
در تاریخ روابط نظامی بتدریج جای خود را به «همکاریهای نظامی» داده است.
در رابطه با همکاریهای نظامی و دفاعی روسیه با ایران همواره ابهاماتی وجود داشته است ،ازجمله بی وفایی در قباللل

عهدها يي که به ايران دارد و عدم پشتیبانی کامل و به موقع از تجهیزات فروخته شده به ایران .ضامن بقا و دوام پیماننن-
های دفاعی و امنیتی منافع مشترکی است که طرفین را بهرهمند میکند و در صورت به خطر افتادن این منافع اجر یا
یگردد .همچنانکه ایاالت متحده امریکا ب دوجو ا   
قراردادها و همکاریهای نظامی به خطر افتاده و دستخوش تغییر م 
تنظیم توافقنامه امنیتی با عراق این کشور را در مقابل تاراج داعش تنها گذاشت .روسیه عالقه مند نیست تا پایگاه خود
ب در منطقههه ش  دو ( (وب س تیا
ش غرب ب
ش ازپیش ش
را در سوریه از دست بدهد و ازاین طریق باعث نفوذذ بیش ش

،RT/septe

 .)2102بدالیل ژئوپلیتیکی روسیه هیچ وقت سالحهای تهاجمی به ايران نفروخته و نخواهد فروخت ،زیرا تمایلی بههه
حضور ایران قوی در پیرامون خود ندارد؛ این کنش ناشی از رویکرد این کشوررر در قباللل آمریکا ،،غرب ،،اسر یئا للل و
یخواهددد
مجموعه ناتو است که همواره تالش ميکنند تا ایران به تسلیحات تهاجمی دست نیابد از طرفی روسیههه نمی ی
برای حفظ منافع خود با این اردوگاه دچار چالشهای جد ييي تر ييي شودد) . (http://www.russiaviewer.comهمممآورد
طلبیهای امریکا و غرب در گسترش ناتو و موشکهای استراتژیک در نزدیکی روسیه منجر به درگیریهای اوکراین
و الحاق خاک کریمه به روسیه و متعاقب آن تحریم اقتصادی روسیه توس و برغ ط

.دیدرگ اپورا      ظه و ،شعادرو

منافع و اهداف متفاوتی که ایران و روسیه در حفظ حکومت قانونی سوریه داشتند بر این مبنا روس اد حیجرت هی د ات     
مستقیمًاًا وارد جنگ سوریه شود .ایران هم این اقدام روسیه را در راستای منافع خود دید و از آن حمایت کرد .حضور
م ثؤ ر روسیه در سوریه نیاز به حمایت لجستیک و عملیاتی ایران در صحنه معادالت زمینی داشت که ای اکمه ن ری   
نظامی موجب شد تا همکاری نظامی ایران و روسیه بت داص حطس زا جیرد را دراو و ت ا  ت ا هب تازیهجت و هحلس   

   

سطحی بسیار باالتر ارتقا یابد ،بطوری که برای دومین بار (پس از عملیات نیروهای نظامی ایر رد اکیرما و نا    عم نا
«جنگ ظفار») و در سطحی بسیار گستردهتر ،این بار نیروهای نظامی ایران و روسیه برای رسیدن ب توافتم عفانم ه    
خود با تشکیل یک نیروی مشترک و مرکب در فضای منطقهای خاورمیانه و در کشوری که هیچکدام مرز زمین اب ی   
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آن ندارند اقدام به یک عملیات پیچیده نظامی نمایند .این اقدام بدونه شک به وزن ژئوپلیتیکی ایران افزوده و حض رو
ایران را به عنوان یک قدرت با نفوذ در منطقه به رخ میکشد .در طرف دیگر روسیه کشورهای غرب یا هژیوب ی ا تال    
متحده امریکا را برای تغییر در مواضعی مثل تحریم ،که در خصوص بحران کریمه و اوکراین اتخاذ کردهاند را تحت
فشار قرار م 
یدهد ..بحران سوریه و ظهور پدیده داعش ماهیت روابط ایران و روسیه را از یک چارچوب منفعل
تاریخی نسبت به نقش منطقهای یکدیگر به یک قالب فعال مبتنی بر همکاریهای منطقهههای و در جهت

تأممین

ف ایج هدرک دا    و بر
منافع ژئوپلتیک تغییر داده است .این تحول تقریبًاًا نوعی برابری سیاسی در روابط دو طرف ف
یهاای
اهمیت نقش ایران در عرصه سیاست منطقهای و جهانی افزوووده اس  ت (( .)Barzegar,1395,P7همکاررر 
عملیاتی روسیه و ایران را در کشور سوریه ،میتوان یک همکاری استراتژیک دانست زیرا این پیمانه و یعافد یا
همکاریهای نظامی بر روابط ژئوپلیتیکی کشورهای طرف پیمان ،همچنین کشورهای منطقهای و فرامنطقهههای خ جرا
از پیمان در سطوح کالن اثرگذاشته و موجب تحوالت ژئوپلیتیکی در منطقه شده است .و ل ارتسا حطس زا اذ ت کیژ    
برخوردار است و مینوان آن را یک همکاری نظامی استراتژیکی نامید .این همکاری نظامی محصول ی تسا ک ر یژتا   
یکنند ().Gartner,1999,p163
نظامی است که سازمانهای نظامی به منظور رسیدن به اهداف راهبردی اتخاذ م 
امروز همکاری و رایزنی فرماندهان نظامی ایران و روسیه ابعاد منطقهای بی سابقهای به خ و هتفرگ دو

رد فرط ود

  

یکنند تا تروریستها را شکست
جنگ بظاهر داخلی سوریه در یک صف واحد قرار دارند و به ارتش سوریه کمک م 
یهای دفاعی و نظامی را با همکاران خ رد دو
دهند .نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران راههای گسترش همکار 
تهاا و دی یاهراد
یدهند و فرماندهان نظ وشک ود یما ر    نشست ت
فدراسیون روسیه به طور مرتب مورد پیگیری قرار م 
منظمی در تهران و مسکو دارند ( .)Hafeznea,1385,P20در حالی که پیمانهای نظامی موج نوچمه ،هقطنم رد دو    
پیمان امنیتی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و همکاریهای نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه و بخصوص
همسایگان ایران با ناتو و کشورهای غربی ،حضور نظامی ایاالت متحده امریکا در عراق و افغانستان میرف هب ات ت    
نوعی ایران را به عنوان یک قدرت منطقهای در محاق قرار بدهد ،عملیات نظامی ایران و روسیه تح ورین کی ت ییی ییی
ی
نظامی مرکب و مشترک در سوریه ،تشکیل کمیته چهارجانبه اطالعاتی در عراق و پشتیبانیهای مستشاری ,فنآوری و
مونتاژی در یمن باعث شد تا تحرک و نفوذ نظامی ایران در منطقه بیشتر شده و پتانسیل بالقوه ایران ب کی ناونع ه    
قدرت منطقهای بالفعل شده و بتواند با فراق خاطر در کشورهای جنوب و غرب آسیا خاصه ،سوریه ،عر نمی و قا   
اعمال نفوذ و قدرت بنماید.
نتیجهگیری
مبارزه با تهدید سیاسی -امنیتی داعش که میتوانست به ضرر منافع ژئوپلتیک ایران و روسیه در منطق دوش لیدبت ه    
ماهیت روابط دو کشور را به سمت یک همکاری نظامی منطقهای تغییر داده است .هر چند داشتن روابط (تج ـ یرا
ت در
اقتصادی) توانمند و پایدار با کشورهای پیرامونی از اصول اولیه برای تبدیل شدن به یک ق قطنم ترد هه هههای است ت
مجموع با معادالت فوق میتوان گفت که ماهیت روابط ایران و روسیه در حال تغییر اس تیمها رب فرط ود و ت     
توسعه یک روابط استراتژیکی برای تأمین منافع مشترک ژئوپلتیک واقف شده و قدمه رد مه یدج یا

هنیمز نیا      
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برداشتهاند این تحول جدید برای ایران یک فرصت است و بر اهمیت ژئوپلتیک آن در نزد غربیها و متحدین منطقه-
ایاش میافزاید
در حالی که پیمانهای نظامی موجود در منطقه ،همچون پیمان امنیتی شورای همک وشک یرا ر و سراف جیلخ یاه   
همکاریهای نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه و بخصوص همسایگان ایران ب  وتان ا و روضح ،یبرغ یاهروشک      
نظامی ایاالت متحده امریکا در عراق و افغانستان میرفت تا به نوعی ایران را به عنوان یک قدرت منطقهای در محاق
قرار بدهد ،عملیات نظامی ایران و روسیه تحت ی  یماظن یورین ک م هیروس رد کرتشم و بکر  ،،،،،،، ،،،،،،تشکککیل کمیته
چهارجانبه اطالعاتی در عراق و پشتیبانیهای فنآوری و مونتاژی در یمن باعث شد تا تحرک و نفوذ نظامی ایر رد نا
منطقه بیشتر شده و پتانسیل بالقوه ایران به عنوان ی دق ک ر قطنم ت ههه ههههای بالف و هدش لع اوتب نن ن نننند ب طاخ قارف ا ر د  ر   
کشورهای جنوب و غرب آسیا خاصه ،سوریه ،عراق و یمن اعمال نفوذ و قدرت بنماید.

یه ر و ناریا یماظن یا و  هیس ر د ا ر   
در ارتباط با یافتههای پژوهش  ٪ 80از مصاحبه شوندگان میزان تأ ثثث یر همک را ی ی

ن) را زی و هتسناد دا
استراتژی منطقهای ایران (کد ژئوپلیتیکی) در ارتباط با کشورهای (سوریه ،عر می و قا نن نن

داقتعا    

داشتهاند که تحرک نظامی ایران را در منطقه بیشتر نموده است.
  

همکاریهای نظامی ایران و روسیه نیز در زمینه واردات و صادرات و تأمین سالح و تجهیزات ،عملی اشتسم تا ر ،ی
اطالعاتی و فن آوری تقریبًاًا شبیه به سایر همکاریها و روابط نظامی موجود در منطقه میباشد .این نوع همکاریها
متناسب با استراتژی و سند سیاست خارجی کشورروسیه و تحت تاثیرشرایط داخلی و تح تیلپوئژ تالو یکی هقطنم     
دستخوش تغییر میشوند و منحنی غیر قابل پیش بینی را ترسیم میکند .آنچه همکاری نظ و ناریا یما

ار هیسور

زا   

سایر همکاریهای اینچنینی در منطقه متمایز میکند عملیات نظامی مشترک در کشور دیگر میباشد .اینکه دو کش رو
در یک بازه زمانی کوتاه مدت دست به انجام یک عملیات نظامی مرکب و مشترک در یکی از کشورهای منطق هک ه   
هیچکدام با آن هممرز نیستند بزنند ،موجب شده است در سطحی بسیار باال به تثبیت کد ژئوپلیتیکی منطقهای ایران و
یباشنددد ولی
نفوذ سیاسی و نظامی او در کشورهای منطقه گردد .اگر چه این درجه بندیهای قدرت تا حدی ایستا م مم 
یگیرد ،همکاریهای نظامی ایران و روسیه اس قطنم یژتارت هه هههای یا
معموًالًال در ارزیابی بین المللی مورد استفاده قرار م 
کد ژئوپلیتیکی ایران را در ارتباط با کشورهای سوریه ،عراق و یمن تحت تأثیر قرار داده و تحرک نظامی ایر رد ار نا
یگردد.
یها موقعیت ایجاد شده تثبیت م 
منطقه گسترش داده است ،که در صورت پایدار ماندن این همکار 
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