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Abstract 

Introduction: How to interact with Russia as one of the great and influential 

powers of the international system has always been one of the important 

issues of Iran's foreign policy, which has various political, security and 

economic aspects. In this way, as much as the West and the United States 

became the "other" in the form of enemy in Iran's foreign policy, the policy 

of looking to the East and being close to states like China and Russia became 

more prominent in the form of East-oriented friendship patterns and regional 

friendship patterns. In general, Iran's relations with Russia can be analyzed 

at three levels of analysis: "bilateral relations", "regional relations" and 

"international relations". In this regard, the main aim of this research is to 

deal with the main reason of Iran's tendency towards Russia from the 

perspective of a theoretical narrative.  

Research Question: The main question of this research is that which of the 

theories of alliance and coalition in international relations literature can 

better explain why Iran is tending towards Russia? 

Research Hypothesis: In this research, our assumption is that among the 

various theoretical narratives of alliance and coalition between states, 

neorealist narratives such as the theory of "Balance of Threat" or 

"Bandwagoning Policy" provide a better perspective of Iran-Russia relations. 

Because due to the lack of economic interdependence between Iran and 

Russia, as well as the lack of a common identity between them, the 

“economic interdependence theory” or “identity-oriented theories” cannot 

correctly explain the tendency of Iran to be closer to Russia. 

Methodology (and theoretical framework if there are):  In terms of method, 

this research is based on a case study in a theoretical framework (adaptation 
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of the theory to the case) as one of the qualitative research methods. The 

method of collecting data is document study and use of virtual resources. 

Results and Discussion: To answer the main question of this research in the 

first part of this research, we will discuss the nature of relations between Iran 

and Russia and the indicators of cooperation between them. In this topic, we 

will understand that according to Russian national security documents, Iran 

is only an important partner of Russia in some areas and regional issues. But 

on the other hand, Iran wants a strong alliance with Russia beyond a regional 

cooperation. In this regard, this claim can be proved by mentioning some 

cases at the level of "speech acts" and also "practical actions" of Iran's 

officials. 

In the second section, we examine Iran's policy towards Russia in the form 

of creating a balance of threats, a balance against the common threats of the 

United States for both states. Based on this assumption, Iran, as a security-

seeking actor who has an understanding of the threat from the united states, 

tends to form a security alliance with Russia in order to contain its threat. 

Therefore, common identity factors have no role in the tendency to unite 

with Russia. According to this assumption, Iran is only looking for security 

ties with Russia, and economic ties and making profits have no place or are 

not the first priority in Iran's policy of proximity. 

In the fourth section, we will examine the orientation of Iran towards Russia 

in the form of " Bandwagoning Policy". According to this theory, the main 

reason for Iran's tendency to unite with Russia is not to contain the threat of 

the unites states and maintain security, but the main reason is to increase the 

country's power and development, in fact, the union with Russia is an 

opportunity to gain benefits and results. According to this theory, Iran as a 

rebellious revisionist state with unlimited aims that has limited resources and 

ability to change the order (revolutionary change), with the Russia as a 

revisionist state with limited goals that has the necessary resources and 

ability to change the status quo (gradual change) is accompanied in order to 

benefit from the capabilities of this state in changing the existing situation 

and to have a share in the victory. So, in adopting a follow-up policy, two 

factors are very important: The amount of state power that is followed, the 

amount of benefits that can be obtained from the following policy, and 

according to the variables of Russia's power, Iran can gain political, security 

and economic benefits from following that policy. 

The research findings show that in the "Balance of Threat" theory factors 

such as containing the threatening states, the importance of the US threat as 

a common threat to both states, considering Iran as a security actor, 

considering the alliance as a security alliance against a common threat, the 
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elites' perception of the threat factor and the aggressive intentions of the 

threatening state are very important. In contrast in the " Bandwagoning 

Policy" theory factors such as gaining profits, the unimportance of the 

common threat of the US, considering Iran as an opportunistic and profit-

seeking actor, considering the alliance as an extended alliance for profit, the 

importance of Russia's power compared to Iran, the importance of the 

perceptions of the elites and their calculation from profits and losses that 

results of the " Bandwagoning Policy" are very important. 

Conclusion: Finally, we conclude that both narratives can be useful, 

although in each of these two theoretical perspectives, the "causes, 

motivations and results" of Iran's policy towards Russia are interpreted quite 

differently from each other.  On the other hand, in the second theoretical 

narrative, we should distinguish between Walt's and Schweller's narratives 

about "Bandwagoning Policy". Because Schweller's narrative is a suitable 

narrative for explaining Iran's policy towards Russia.  

Keywords: Balance of Threat, Bandwagoning, Iran, Russia, Schweller, 

Walt. 
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 بر اساس راهبردهاي  بررسی چرایی گرایش جمهوري اسالمی ایران به روسيه

 روي و دنباله سازيموازنه
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 الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد دانشیار،  گروه روابط بین
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 چکيده

الملل همیشه یکیی از   های بزرگ و تأثیرگذار نظام بین  عنوان یکی از قدرت چگونگی تعامل با روسیه به
شیدن ریرب و    های مهم سیاست خارجی ایران از بعد از انقالب بوده است. به میوازات تدیدیل  موضوع

ن، گیرای  ایین وشیور بیه روسییه،      ریرقابل اعتماد در سیاست خارجی اییرا « دیگریِ»ویژه آمریکا به  به
قابل اعتماد بیشتر شده است. هدف اصیلی در ایین پیژوه  بررسیی چراییی چنیین       « دیگریِ»عنوان  به

هیای اتایاد و    گرایشی از دیدگاه نظری است. پرس  اصلی این نوشتار این است وه ودام یک از نظریه
برای بررسی گیرای  جمهیوری اسیالمی     تری الملل، قدرت تدیینی مناسب بین ائتالف در ادبیات روابط 

های مختلف   شود وه از میان روایت ایران به روسیه دارند؟ در پاسخ به این پرس  این فرضیه مطرح می
موازنی   »گرایانیه از جملیه نظریی      های نظیری نوواقی    ها با یکدیگر، روایت نظری اتااد و ائتالف دولت

هیای   دهند. یافته انداز روابط دو وشور ارائه می تری از چشم ، تالیل دقیق«روی سیاست دنداله»یا « تهدید
سیاست گرای  « علل، انگیزه و نتایج»دهد وه در هر یک از این دو روایت نظری  این پژوه  نشان می

شود. از سویی، در روایت نظری  طور وامل متفاوت از یکدیگر در نظر گرفته می ایران به دولت روسیه به
باید روایت والتی و شویلری را جدا ورد و روایت شویلر را روایت مناسدی بیرای   «روی سیاست دنداله»

تددین سیاست ایران به روسیه در نظر گرفت. این پژوه  از نظر روش، مدتنی بر بررسی موردی در یک 
هیای پیژوه  ویفیی اسیت. روش      عنیوان یکیی از روش   چارچوب نظری )سازگاری نظریه با مورد( به

 ای، مطالع  اسنادی و استفاده از مناب  مجازی است.ت نیز به شیوۀ وتابخانهگردآوری اطالعا

 روی، روسیه، شویلر، موازن  تهدید، والت. ایران، دنداله واژگان اصلی:
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 مقدمه
به تغییر هویتی این وشور و در پیی آن بیازتعریف متایدان     پس از انقالب اسالمی در ایران وه

دهنده به هویت جدیید ایین وشیور     شد، عناصر معنایی شکل منجر این وشور در عرص  بیرونی
دهی به تعریف مناف  ملیی و سیاسیت    عنوان وشوری انقالبی و اسالمی، نق  مهمی در شکل به

اسیت  « نفی سلط  بیگانگیان »ترین این عناصر تکوینی، انگارۀ  اند. یکی از مهم خارجی آن داشته
ی به مراوز قدرت جهانی شرق و ررب، برای و ندود وابستگ« عدم تعهد»وه به سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران، در دورۀ پی  از فروپاشی اتااد شوروی منجر شده بود. بیا فروپاشیی   
معنای خود را از دست داد و با تفسیری جدیید و در  « نه شرقی، نه رربی»اتااد شوروی شعار 

، به همیان انیدازه ویه ریرب و     رو شد. بدین ترتیب قالب نفی وابستگی به آمریکا و ررب روبه
دشمن در سیاست خارجی ایران تددیل شیدند، سیاسیت نگیاه بیه شیرق و      « دیگری»آمریکا به 

مایور و الگوهیای    هایی چون چین و روسیه در قالب الگوهای دوستی شیرق  نزدیکی به دولت
 وییژه دولیت   تر شد. ایین نگیاه بیه شیرق و بیه      ای در سیاست خارجی ما برجسته دوستی منطقه

تری برخیوردار شیده اسیت و دولیت اییران را بیه        روسیه، در وابین  سیزدهم از تفسیر رادیکال
جانده با همسای  شمالی خود پی  رانده است. ابراهیم رئیسیی در   داشتن روابطی پایدارتر و همه

سازی جمهوری اسیالمی اییران    هفتادوششمین جلس  مجم  عمومی سازمان ملل، الگوی امنیت
ای با ماورییت دیللماسیی و بیدون مداخلی       منطقه های درون دهی به سازووار شکل را مدتنی بر

 (. Raisi, 2022) خارجی خوانده است

سطح ویالن نظیام   »و « ای منطقه»، «دوجانده»طور ولی، روابط ایران با روسیه در سه سطح  به
شمالی و نزدیکی به عنوان همسای  قدرتمند  قابل بررسی است. زیرا نگاه به روسیه به« الملل بین

های ثابت سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیالمی اییران، بعید از         این وشور همواره یکی از دال
های مختلف سیاست خارجی بسته به گفتمان حیاوم    انقالب اسالمی بوده است؛ اگرچه در دوره

گیرا( از ایین دال مرویزی     گیرا ییا شیرق    و رالب در دستگاه سیاست خیارجی )گفتمیان ریرب   
هیا سیاسیت خیارجی،      ای شده است. به این معنا وه در برخی از دورهای گشاده یا بستهتفسیره

هیای گفتیاری     هیای عملیی و وین     پیوند با روسیه دارای اهمیت و برجستگی بیشتری در اقدام
هیا ایین اهمییت و     گیرنده شیده اسیت و در برخیی از دوره    های اجرایی و نخدگان تصمیم مقام

 به ررب، ومتر شده است.   ضرورت به موازات نگاه

هدف اصلی ما در این پژوه  پرداختن به چرایی نزدیکی و گرای  ایران به روسیه پس از 
انقالب اسالمی در این وشور تا ونون، از دیدگاه روایتیی نظیری اسیت. در پاسیخ بیه پرسی        

ند علت اصلی توا الملل بهتر می های اتااد و ائتالف در روابط بین  پژوه  وه ودام یک از نظریه
هیای نظیری     شود وه در میان روایت گرای  ایران به روسیه را تدیین وند؟ این فرضیه مطرح می

مایور   های هویت  های وابستگی متقابل اقتصادی، نظریه  ها، نظریه مختلف اتااد و ائتالف دولت
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سیاسیت  »ییا  « یید موازنی  تهد »های دست  سوم از جمله نظری    گرایانه، نظریه های نوواق   و نظریه
دهند. زیرا بنابر نظریی  وابسیتگی    انداز بهتری از روابط ایران و روسیه ارائه می چشم« روی دنداله

تنیدۀ اقتصیادی در نظیر    ها را مناف  مشترک و درهم متقابل اقتصادی وه اساس اتااد میان دولت
ی در روابط میان اییران  های اقتصاد ندودن مؤلفه گیرد )نظری  ووهن و نای(، با توجه به رالب می

 توان از این دیدگاه نظری به ماهیت این روابط پرداخت. و روسیه، نمی

ماور نیز وه هویت مشترک و مدیانی بینیانهنی مشیترک را عامیل اصیلی       های هویت  دیدگاه
دانند، مانند آنچه در وشورهای اتاادی  اروپا شاهدش  نزدیکی و گرای  وشورها به یکدیگر می

توانند به درستی، ماهیت روابط ایران و روسیه را تدیین ونند، زیرا این دو وشیور   نمیهستیم نیز 
با دو نژاد متفاوت یکی از نژاد اسالو و دیگری از نژاد ریراسیالو و همچنیین هوییت متفیاوت     

تواننید بیر اسیاس هوییت مشیترک بیه یکیدیگر         مذهدی و نداشتن پیشین  مشترک تاریخی، نمی
« موازنی  تهدیید  »بنابراین فرضی  این نوشتار این است وه دو روایت نظری گرای  داشته باشند. 

گرایانیه   های نظری اتااد و ائیتالف ادبییات نوواقی      وه هر دو از روایت« روی سیاست دنداله»و 
وننید. ایین نوشیتار از     تری برای سیاست نزدیکی ایران به روسیه فراهم می هستند، تدیین مناسب

عنیوان یکیی از    های سازگاری نظریه با میورد مطالعیاتی وییژه، بیه     ه نظر روش در شمار پژو
گیرد. از نظر سازماندهی در این نوشتار ابتیدا بیه ماهییت     های ویفی مورد مطالعه قرار می  روش

پیردازیم. سیلس در    های همکاری این دو وشور با یکدیگر میی  روابط ایران و روسیه و شاخص
و « موازن  تهدید والیت »روسیه را ابتدا از دیدگاه راهدردی دو باث نظری جدا گرای  ایران به 

گییری نییز    بررسی و تالییل و در نتیجیه  « روی شویلری سیاست دنداله»سلس دیدگاه راهدردی 
 ونیم.   های نوشتار را بیان می  یافته

 پيشينۀ پژوهش

روابیط از   دهید ویه ایین    مروری بر ادبیات موجود در ارتداط با روابط ایران و روسیه نشان میی 
های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی مورد بررسی و واویاوی قیرار گرفتیه اسیت. در      دیدگاه

آبیادی و ابراهیمیی    ونیم. رسولی ثانی ترین و جدیدترین این آثار اشاره می ادامه به برخی از مهم
ایگیاه  چگونگی بازنمایی دیگری در اسناد امنیت ملی روسیه بیا تأویید بیر ج   »( در مقال  1399)

بیه شییوۀ چگیونگی     2018تیا   2000هیای    با بررسی اسناد امنیت ملیی روسییه در سیال   « ایران
رسند وه بنابر  ها به این نتیجه می پردازند. آن بازنمایی ایران در اسناد سیاست خارجی روسیه می

این اسناد، روسیه دیگر وشورهای جهان را به ش  وضعیت مختلف متاد، شیریک راهدیردی،   
ونید. در ایین    قتصادی، همکار مهم، وشورهایی با وضعیت دوگانه و دشمن تعریف میشریک ا

هیا و نیه    عنوان یک همکار مهیم آن هیم در برخیی از حیوزه     میان، ایران برای این وشور تنها به
 شود.  عنوان متاد یا یک شریک راهدردی بازنمایی می به
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از « ین، سیاست و منیاف  اییران  ماهیت تجدیدنظرطلدی روسیه و چ»( در مقال  1400نوری )
دیدگاهی متفاوت به مناف  و رویکرد ایران با توجه به نوع و ماهیت سیاسیت تجدیدنظرطلدانی    

گوید ماهیت تجدیدنظرطلدی ایران با روسیه و  پردازد. او می الملل می چین و روسیه در نظام بین
اوم این دو وشور متکیی باشید.   تواند به حمایت مد چین مشابه نیست. به همین دلیل، ایران نمی

سیود ایین وشیور     ها با نظم لیدیرال آمریکیا بیه    طلدی چین و روسیه و تقابل آن اگرچه تجدیدنظر
های پکین    تواند در جهت تاقق راهدرد بازدارندگی فعال خود از ظرفیت خواهد بود و ایران می

دیدنظرطلدی مشابه با چیین  دلیل تج و مسکو استفاده وند. این فرض نیز اشتداه است وه ایران به
( در مقالی   1398تواند با این دو وشور در ائتالفیی راهدیردی قیرار گییرد. نیوری )      و روسیه می

بیا نگیاهی   « گراییی فعیال   ایران، روسیه و همگرایی اوراسییایی، منیاف  منطقیه   »دیگری با عنوان 
تعامیل بیا روسییه و    پژوهانه، ابعاد و منیاف  مشیاروت اییران در همگراییی اوراسییایی در       آینده

وند. از نظر او مشاروت اییران   همچنین تالیل روابط این دو وشور در این منطقه را بررسی می
در همگرایی اوراسیایی با رضایت روسیه، دربرگیرندۀ مناف  چندبعدی بسیاری برای این وشیور  

پیی  روی   هیای   های ایران و روسیه و موان  و فرصیت   است. او همچنین مناف  عینی و ظرفیت
وند. از نظر نوری در وضعیت ونیونی،   گرایی اوراسیایی را بررسی می دو وشور در فرایند منطقه

تواننید   پذیر نیسیت، امیا دو وشیور میی     جاند  اوراسیایی میان این دو وشور امکان همگرایی همه
دفی   ای این حوزه، نسیدت بیه    وسیل  مشاروت هرچه بیشتر در ساختارهای منطقه تدریج و به به

 تر مناف  خود گام بردارند. تهدیدها و تأمین بهینه

جایگاه گاز طدیعی در دیللماسیی انیر ی جمهیوری اسیالمی     »( در مقال  1400زاده ) حسین
ماور  طور وامل اقتصادی و انر ی از دیدگاهی به، «ها و موان  ایران و فدراسیون روسیه: ظرفیت

نیر ی در ایین دو وشیور را بیا توجیه بیه اسیناد        روابط ایران و روسیه را تالیل و دیللماسیی ا 
از نظر او از آنجا وه جمهوری اسالمی ایران و  وند. ها مقایسه می های عملی آن باالدستی و اقدام

ترین دارندگان مناب  گازی جهیان هسیتند و بازارهیای هیدف      فدراسیون روسیه در شمار بزرگ
میل در موقعییت رقابیت در عرصی      ها نیز تا حدود زیادی مشیترک اسیت، دو وشیور در ع    آن

میدت   وم در ووتیاه  تجارت این حامل انر ی قرار دارند، اما ایران در حوزۀ دیللماسی گاز دست
المللی ندارد. بنیابراین اییران بیرخالف روسییه نتوانسیته       توان رقابت با روسیه را در عرص  بین

بیرداری ونید و آن را بیه     صورت وارآمد در دیللماسی انر ی خیود بهیره   است از گاز طدیعی به
( در 1400های سیاست خارجی خود تددیل ونید. رنیی و اصیغریان )    ابزاری برای پیشدرد هدف

گیری ائتالف راهدردی جمهوری اسالمی ایران و روسیه؛ مطالعی  میوردی    های شکل مان »مقال  
ف اییران و  ونند ویه آییا ائیتال    این پرس  را مطرح می« ائتالف ایران و روسیه در باران سوریه

های دیگری نیز  تواند منجر به ائتالفی دیگر در سطح منطقه و حوزه روسیه در باران سوریه می
های سیاست خارجی دو وشور در شرایط ونونی نشیان   ها بررسی هدف شود یا خیر؟ به بیان آن
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ور دهد وه برای دستیابی به چنین هدفی به سطح باالتری از تجمی  مناف  و همگرایی دو وش می
گیری  ای تهران و مسکو به شکل نیاز است. اگرچه تهدیدهای خارجی مشترک علیه مناف  منطقه

ائتالفی در باران سوریه منجر شده اسیت، بیرای اینکیه ایین ائیتالف بیه شیکل راهدیردی در         
های دیگر هم تسری یابد، دو وشور باید مناف  مشترک بیشتری با یکدیگر داشیته باشیند.    حوزه

هیا بایید تغییرهیایی     شرایط ونونی، چنین امری میسر نیست و برای تعمیق همکیاری  بنابراین با
 ایجاد شود.

بازشناسی جایگاه روسیه در سیاست خیارجی جمهیوری اسیالمی    »( در مقال  1399رومی )
ها بیه جایگیاه روسییه در سیاسیت      وند وه ودام پندارها و مؤلفه این پرس  را مطرح می« ایران

اند؟ و آیا جایگاه روسیه در سیاسیت خیارجی اییران دچیار      یا قوام بخشیدهخارجی ایران تعین 
تغییر و تاول شده است و یا خیر؟ از نظر نویسنده در جایابی روسیه در سیاست خارجی ایران 

الملل، ساخت درونی نظام سیاسیی اییران و همچنیین     عواملی چون ساخت قدرت در نظام بین
ی ایران نق  بسیار مهمی در طول تیاریخ داشیته اسیت.    گیرندگان سیاست خارج ادراک تصمیم

هیای مختلیف یکسیان بیوده اسیت،        بنابراین اهمیت روسیه در سیاست خارجی اییران در دوره 
اگرچه در سوی مقابل گاهی بنا به مشکالت بیرونی و تاول در سیاست خارجی دولت روسیه، 

 بوده است.   روابط این وشور با ایران دچار نوسان و تن 

ترین ادبیات موجیود در ارتدیاط بیا روابیط اییران و روسییه نشیان         طور ولی، بررسی مهم به
انیدازی نظیری در    ودام از این آثار، چرایی گرای  ایران به روسییه را از چشیم   دهد وه هیچ می

ها و  ها، انگیزه سو علت انداز نظری وه بتواند از یک اند. چشم مورد اتااد و ائتالف بررسی نکرده
یج این سیاست نزدیکی و از سوی دیگر، بررسی شرایطی را وه بنابر آن این سیاسیت بتوانید   نتا

 خوبی تدیین وند.  تغییر وند، به

 روي  چارچوب نظري: نظریۀ موازنۀ تهدید و نظریۀ سياست دنباله

در « اتاادهیا و موازنی  قیدرت جهیانی    »نظری  موازن  تهدید را اولین بار استفن والت در مقالی   
 198۷در سیال   1«هیای اتایاد   ریشیه »و سیلس در وتیاب    198۵الملل در سال  ل  امنیت بینمج

وردن این پرس  وه اتاادها چگونه در طیول تیاریخ    گسترش داد. والت در این وتاب با مطرح
« موازنی  تهدیید  »المللی را بررسی ورد. او نظری   های منشأ اتاادهای بین  شوند؟ نظریه ایجاد می
ونید. از نظیر    دهنده به اتاادها در طول تیاریخ بییان میی    ترین عامل شکل وان اصلیعن خود را به

ای ییا جهیانی، ییا     والت واردشدن به یک اتااد به دو منظور است: توازن علیه تهدیدگر منطقیه 
روی(. وی اتااد را توافق و تعهیدی رسیمی ییا ریررسیمی      اتااد با مند  تهدید )سیاست دنداله

های امنیتی با هدف افزای  قدرت، امنیت اعضیا و   ولت در جهت همکاریمیان دو یا چندین د

                                                           
1. The Origins of Alliances  
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های سیاست خارجی دارنید   داند. بنابراین اتاادها نق  مهمی در تصمیم بازداشتن تهدیدگر می
 (.Walt 1987: 3-4الملل هستند ) های مهم سیاست بین و یکی از ویژگی

گییری اتایاد    گراییی شیکل   ی نوواقی  هیا  توان در شیمار نظرییه   را می« موازن  تهدید»نظری  
ها، نظری  موازن  قدرت والتز، روایت مرشایمر از موازن  قدرت و روایت شویلر از موازن   دولت

ها را تهدید  های دولت مناف  قرارداد. این نظریه با جداوردن عامل قدرت از تهدید، مروز نگرانی
های دیگیر ایجیاد    ابر افزای  قدرت دولتوند موازنه، فقط در بر داند و نه قدرت، و بیان می می
هایی اسیت ویه موجیب درک از     ها در برابر دولت گرایان  دولت های موازنه شود، بلکه اقدام نمی

طرف است و آنچه مهم است پیامدهای قدرت است ویه   اند. زیرا قدرت مفهومی بی تهدید شده
این در نظری  والت قدرت یکیی  (. بنابرWalt 1997: 933تواند مخرب یا خیرخواهانه باشد ) می

تیوان بیه    های ایجاد تهدید است و نه هم  آن. از نظر والت با استفاده از این نظریه میی   از مؤلفه
هیای   ها در دوره های ویژۀ سیاست خارجی دولت  ها در مورد واربست تصمیم بسیاری از پرس 

وه به آسانی با یکدیگر ونار  تاریخی مختلف پاسخ داد. برای نمونه، اینکه چرا گاهی وشورهایی
سیرعت بیا    روشیدن بیا تهدیید مشیترک، بیه      های ویژه و برای روبیه  توانند در زمان آیند، می نمی

اند  ونندۀ تهدید عدارت های قوی ایجاد ونند. در نظری  موازن  تهدید، عوامل ایجاد  یکدیگر اتااد
 از:

و توان فناورانه است. از نظیر   وه شامل جمعیت، توان صنعتی و نظامی 1قدرت یا توان ولی
والت در شرایط مساوی، دولتی ویه تیوان ولیی بیشیتری دارد، تهدیید بیشیتری بیرای دیگیران         

 تواند ایجاد وند.  می

های جغرافیایی ویم، درک از تهدیید بیشیتری     از نظر والت در فاصله 2مجاورت جغرافیایی:
 یابد. بعد مسافت واه  میشود. به بیانی دیگر، توانایی نمای  قدرت با  ایجاد می

به معنای توانایی تهدید حاومیت یا یکلارچگی سرزمینی دولیت دیگیر بیا     3قدرت تهاجمی
 ای قابل قدول است )تمایز والت میان قدرت تدافعی و تهاجمی(. هزینه

گرایانی    دهد وه در رفتیار موازنیه   از نظر والت تجرب  تاریخی نشان می  4های تهاجمی: هدف
 (.Walt 1987: 24های تهاجمی بسیار مهم است ) ها هدف دولت

دهنیدۀ نظیام    انید از: اصیل سیازمان    های اصلی نظری  موازن  تهدید والت عدیارت   فرض پی 
گییری رفتیاری    ها: بقیا، جهیت   الملل: آنارشی، پویایی سیستم: خودیاری، انگیزۀ نهایی دولت بین

وننیدۀ تهدیید اسیت     هدید و دولت ایجیاد ها: افزای  امنیت و این افزای  امنیت با مهار ت دولت
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4. Aggressive Intentions 
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(Harknett 2012: 514از سوی دیگر، درنظرگرفتن عامل هدف .)  1هیا  هیای دولیت   ها و گرای 
وند، ساختارگرایی ویه بیر ایین بیاور اسیت ویه        گرایی دور می والت را از ساختارگرایی نوواق 

دهد. بیه   ر وی را جهت میالملل هویت، انگیزه و رفتا جایگاه دولت در ساختار قدرت نظام بین
خواهند، این در حالی است وه والیت   ها چه دارند و نه آنکه چه می بیانی، تأوید بر اینکه دولت

هیا چیه    خواهند و دولت ها چه می ها چه دارند، دولت به هر دوی این عوامل توجه دارد: دولت
 (. Harknett, 2012چیزی را درک می ونند؟ )

ها ارائه شیده   تهدید والت وه در جهت تدیین اتاادهای میان دولتبه موازات نظری  موازنه 
ها با یکدیگر را بررسی ورده  ترین دالیل اتااد دولت است، شویلر نیز از دیدگاهی متفاوت، مهم

روی بیه معنیای    دهید. سیاسیت دندالیه    روی را ارائه میی  است. او مفهوم سیاست یا راهدرد دنداله
الملل دو نوع روایت  تر است وه در ادبیات روابط بین ور قویسیاست همراهی یک وشور با وش

روی را قالیب همراهیی بیا     برجسته دارد: روایت والتی و روایت شویلری. والت سیاست دندالیه 
هیا تنهیا در شیرایط     داند. از نظیر والیت، دولیت    ماندن از خطر وی می دولت تهدیدگر و درامان

ونند: اگر مقاومیت را بیهیوده بداننید ییا      دندال میخاصی سیاست همراهی با دولت تهدیدگر را 
(. بنیابر  Walt, 2009: 89شیود )  رنگ میی  وسیل  سازش منارف یا وم متقاعد شوند وه تهدید به

توان سیاست نزدیکی ایران به روسیه را در این قالب جای داد، زیرا نیه اییران    این تعریف، نمی
عنوان مند  تهدید و خطر است. بنیابراین در   دولت ضعیفی است و نه روسیه برای این وشور به

 دهیم.  روی موردنظر قرار می این نوشتار روایت شویلر را از سیاست دنداله

آوردن امنییت   دسیت  ، هدف و انگیزۀ به«موازنه»مانند رفتار « روی دنداله»از نظر شویلر رفتار 
دست آمده است،  تر به  هایی است وه پی  حفظ خود و حفظ ارزش« موازن »ندارد، بلکه هدف، 
های مورد   آوردن ارزش دست ، توسع  خود و افزای  قدرت با به«روی دنداله»در حالی وه هدف 

دندیال   بیه « روی دنداله»دادن و  برای پرهیز از باخت و ازدست« موازنه»عالقه است. به بیان دیگر، 
هیای مربیوط بیه      انتخیاب  (. از نظر اوSchweller, 1994: 74آوردن است ) دست فرصتی برای به

هایی برای دستاوردهای بیشتر است تا رهیایی از    آوردن فرصت دست اتاادها گاهی در جهت به
خطر و نظری  توازن تهدید فقط اتاادهایی را مدنظر قرار داده است وه هدفشان امنییت اسیت.   

آوردن  دست برای بهروی اتاادی  آوردن سود )دنداله دست بنابراین این نظریه اتاادهای در پی به
هاست تا ترس از تهدید به مجازات( را ونار گذاشته است. از نظر  شدن در پیروزی سود و سهیم

را در برابر و در تضاد با هم تعرییف  « روی موازنه و دندال»شویلر، هم والت و هم والتز مفاهیم 
اتایاد  « روی دنداله»تهدید و همراهی و اتااد با دیگران در برابر « موازنه»اند. از نظر والت،  ورده

ای نیابرابر   معادلیه « روی دندالیه »(. بنابراین از دیدگاه والیت  Walt, 1986: 4با مند  خطر است  )
وند، در حالی وه شیویلر بیر ایین     پذیر نق  تاب  را برای خود تعریف می است وه دولت آسیب
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د و مندی  خطیر ماسیوب    شو با دولتی است وه تهدید درک نمی« روی دندال»باور است، گاهی 
 (.Schweller 1994: 84شود ) نمی

 هاي همکاري دو كشور    ماهيت روابط ایران و روسيه و شاخص

ای وه باید به آن بلردازیم، ماهیت روابط ایران و روسیه است. برای شیناخت دقییق    اولین مسئله
د نگیاه روسییه بیه    این ماهیت باید دو سطح از تالیل را از یکدیگر جدا ونیم: در یک سطح بای

ایران را تالیل ونیم و در سطح دیگر، نگاه ایران به این وشور. در سطح اول بیا بررسیی اسیناد    
و همچنین « متاد امنیتی»عنوان یک  امنیت ملی روسیه قابل توجه است وه ایران برای روسیه به

پیشیین  پیژوه    گونه وه در  شود. همان ، مانند چین و هند در نظر گرفته نمی«شریک راهدردی»
چگونگی بازنمایی دیگری در اسناد امنییت ملیی   »آبادی و ابراهیمی در مقال   گفتیم، رسولی ثانی

 Rasooli Saniabadiانید )  با تالیل اسناد امنیتی این وشور بر این مسئله را تأیید ویرده « روسیه

and Ebrahimi, 2020  .) 

های نظامی است وه در قالب   همکاریهای مستقل برای  اتااد به معنای توافق رسمی دولت
سیازی   ها برای هماهنگ وند و شامل تعهد متقابل دولت های مشخص شکل مدون پیدا می  پیمان

اقدامشان در صورت بروز درگیری نظامی ضمن حفظ حاومیتشان در مقام یک دولیت مسیتقل   
گراییی   پرداز واق  ظریه(. اولین تعریف از اتااد، مربوط به مورگنتا، نGriffiths, 2013:11است )

دانید ویه بیا     المللی میی  های بین  ای از همکاری الملل است وه اتااد را شکل ویژه در روابط بین
ای مکتوب و رسمی میان دو یا چند دولت بیرای میدت معینیی بیا هیدف پیشیدرد        نامه موافقت

 : Morgenthau, 1948های امنیت ملی ایجاد شده است )  ویژه در ارتداط با موضوع منافعشان، به

(. برگزمن معتقد است، اتااد توافقی روشن میان وشورها در حوزۀ امنیت ملی است وه در 309
ای  پذیرند ویه سیهم قابیل تیوجهی از منیاب  خیود را بیه مسیئله         طور متقابل می آن دو طرف به

 (. Bergsman, 2001: 25اختصاص دهند وه ممکن است در آینده رخ دهد )

المللی است وه از مفهوم ائتالف  های سیاسی و بین  ای از همکاری ل ویژهاتااد همچنین شک
بندی جدا است. ائتالف به همدستگی موقت چند دولت بیرای ووشی  مشیترک در راه     و صف

ها  (. در ائتالف، وشورها در هم  حوزهAghabakhshi, 2003: 105شود )  هدف موقت گفته می
بندی نییز از نظیر    (. صفKrause and Singer, 2001: 13) نظر ندارند و مسائل با یکدیگر اتفاق
سیوی همکیاری نزدییک بیا      هیای خیود را بیه     ها سیاست افتد وه دولت اسنایدر زمانی اتفاق می

 :Snyder, 1990وننید )  های امنیتی متقابیل هیدایت میی    های دیگر برای دستیابی به هدف دولت

105  .) 

گونه بیان ورد ویه   توان این سناد امنیت ملی روسیه، میبا توجه به آنچه گفتیم و با توجه به ا
شیود   ای ماسیوب میی   هیا و مسیائل منطقیه    ایران برای روسیه همکار مهمی در برخی از حوزه
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(Rasooli Saniabadi and Ebrahimi, 2020:474وه خواستار نوعی منطقه )   گرایی و همگراییی
دی است. شایان توجه اینکه برای ایران، بن گزینشی با این وشور در قالب ائتالف موقت یا صف

گیرنیدۀ سیاسیت خیارجی     های تصمیم آید. مقام شمار میای به روسیه فراتر از یک همکار منطقه
وردن مواض  خود بیا مواضی  روسییه چیه در سیطح       ایران، همواره ضمن تالش برای هماهنگ

ایین وشیور و اتایاد بیا آن     الملل، خواستار نزدیکی هرچه بیشتر با  ای و چه در سطح بین منطقه
« هیای عملیی   اقیدام »و همچنیین  « های گفتیاری   ون »توان با بیان مواردی در سطح  اند. می بوده
 های ایران این ادعا را ثابت ورد.  مقام

عنیوان بیاالترین مقیام     هیای گفتیاری رهدیر جمهیوری اسیالمی اییران، بیه         در سطح وین  
جمهوری روسیه با تأویید   با والدیمیر پوتین، رئیسگیرنده در این وشور در دیدار رسمی  تصمیم

هییا و قراردادهییای بییین دو وشییور، هوشیییاری در مقابییل  شییدن تفییاهم بییر ضییرورت عملیییاتی
هیای بلندمیدت اییران و روسییه      های فریدکاران  ررب را الزم دانسته و گفت همکیاری   سیاست

دهنیدۀ   ه رخدادهای جهانی نشانسود هر دو وشور است. رهدر ایران همچنین با تأوید بر اینک به
ویردن   شدن و پیگییری  های روزافزون و متقابل است، بر عملیاتی نیاز ایران و روسیه به همکاری

وگاز تأویید ویرد. وی همچنیین     ها و قراردادهای متعدد دو وشور از جمله در بخ  نفت تفاهم
سود هیر   ب، ضروری و بههای رر ویژه در پی تاریم های اقتصادی ایران و روسیه را به همکاری

صیورت آشیکار حملی  روسییه بیه       دو وشور دانست. در این دیدار، رهدری ایران همچنیین بیه  
ای خشین و سیخت اسیت و جمهیوری اسیالمی از       جنگ مقوله»اووراین را تأیید ورد و گفت: 

شود، اما در مسئل  اوویراین، چنانچیه    وجه خرسند نمیاینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ
« شد گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب ایجاد جنگ می دست نمی شما ابتکار عمل را به

(The Meeting of the President of Russia with the Leader of the Revolution, 2022. ) 

های اخیر تیالش    های عملی نیز دستگاه سیاست خارجی دولت ایران در سال در سطح اقدام
ویژه در منطق  آسیای مروزی و قفقاز بیا توجیه بیه     های خود را به  ها و سیاست دامورده است اق

های این مالحظه   (. نمونه Roomi, 2020: 590مناف  و مالحظات راهدردی روسیه طراحی وند )
نکیردن   باغ، جنگ داخلی تاجیکستان، دخالیت  های ایران در باران قرهگیریو حمایت در جهت

(. Noori, 2019: 240شیود )  یت از اتااد شمال در برابر طالدان دییده میی  در مسائل چچن، حما
های موفق   های اخیر شاید از معدود نمونه  همکاری نظامی ایران و روسیه در سوریه نیز در سال

 سازی با این وشور در سطح منطقه باشد.  ائتالف

 موازنۀ تهدید بررسی سياست جمهوري اسالمی ایران در برابر روسيه در قالب ایجاد

چراییی گیرای     1توان بر اساس مدل جدول  های اصلی نظری  موازن  تهدید، می بنابر مفروض
 ایران به اتااد با روسیه را تالیل و فهم ورد. 
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 : تحليل چرایی گرایش ایران به اتحاد با روسيه بر اساس1 جدول

 هاي موازنۀ تهدید والت مفروض 

بررسی نق  متغیرهای چهارگان  
 ادونندۀ درک از تهدیدجای

از چهار متغیر ایجادونندۀ درک از تهدید روسیه سه متغییر میادی   
قدرت ولی، توانمندی تهاجمی و مجاورت جغرافیایی را دارد، اما 

گیرندگان سیاست خارجی اییران   چون از سوی رهدران و تصمیم
شیود،   هیای تهیاجمی درک میی    عنوان یک دولت بدون هیدف  به
 شود. ک نمیرعنوان تهدید د به

عنییوان  درنظرگییرفتن اتاییاد بییه 
توافقی رسمی یا ریررسمی برای 
افیییزای  امنییییت و بازداشیییتن  

 تهدیدگر

جیو ویه از    عنوان بازیگری امنییت  بر اساس این مفروض، ایران به
آمریکا درک از تهدید دارد، برای مهار تهدید ایین وشیور ویه بیا     

اییران اسیت، بیه     های نظامی اطراف  گسترش ناتو یا ایجاد پایگاه
یابد. بنابراین در گرای  به اتااد  می   اتااد امنیتی با روسیه گرای 

ای مشییترک و حتییی منییاف   بییا روسیییه عوامییل هییویتی و انگییاره
 اقتصادی هیچ نقشی ندارند.

جداوردن عامل قدرت از تهدیید  
هیییای  و درنظرگیییرفتن اقیییدام 

هیا در برابیر    گرایان  دولیت  موازنه
 های تهدیدگر دولت

دلیل ندیود   بر اساس نظری  توازن قدرت والتز، دولت ایران باید به
تعادل قدرت میان خود و همسای  شمالی، به مقابله و موازنیه بیا   
این وشور برآید، اما بر اساس  مفیروض نظریی  موازنی  تهدیید،     

دلیل نداشتن درک از تهدید قدرت نامتعادل روسیه  دولت ایران به
برابر قدرت تهدییدگر آمریکیا گیرای      ربه اتااد با این وشور د

 یابد. می

عنیوان   درنظرگرفتن بیازیگران بیه  
 بازیگران امنیت جو

دندال پیوندهای امنیتیی بیا روسییه     بنابر این مفروض ایران فقط به
آوردن سیود در سیاسیت    دسیت  است و پیوندهای اقتصادی و بیه 

 نزدیکی ایران جایگاهی نداشته یا در اولویت اول نیست.

Source: Author 

ها میان نظری  موازن  قدرت و نظری  موازن  تهدید در مورد تشکیل  ترین تفاوت یکی از مهم
هیا سیاختاری و در نظریی  تیوازن       اتااد و ائتالف آن است وه در نظری  موازنی  قیدرت، علیت   

هیای    شیوند. در تدییین   هیای سیطح واحید مهیم میی      های ساختاری و هم علت تهدید، هم علت
ترین عامل در اتااد و ائتالف، جایگاه نسیدی دولیت    ند از جمله نظری  موازن  قدرت مهمم نظام

ها به دو دلیل به موازن  قدرت روی  الملل است. در این نظریه دولت در ساختار قدرت نظام بین
هیا   تر و به این وسییله دولیت   تر و پیوستن به طرف ضعیف آورند: اتااد در برابر دولت قوی می

های درجی  دوم   دهند. بنابراین از نظر والتز، دولت ی خود را در این مجموعه افزای  میاتأثیره
گیرنید و   ها مورد تمجیید قیرار میی    تر گرای  دارند، زیرا در میان آن های ضعیف سوی دولت به

واسیط  مییزان    شیان را بیه   های ها هدف (. در این نظریه، دولتWaltz 1979 127تر هستند ) امن
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پردازنید ویه بیا     ونند و به افزای  قدرت خود تا جیایی میی   های دیگر تعریف می قدرت دولت
تر در حالت توازن و تعادل درآید؛ جدا از اینکه آیا آن دولت تهاجمی عمیل   قدرت دولت قوی

هیا را   تواند انتخیاب اتاادهیا بیرای دولیت     وند یا خیر؟ در حالی وه نظری  موازن  تهدید می می
اتااد از نظر قدرت برابر هستند توضیح دهد. بنابراین برخالف نظری   دزمانی وه دو طرف مور

صورت خودوار و مکیانیکی اسیت، بیرای والیت      والتز وه موازن  ناشی از شرایط ساختاری و به
هیا در   ای و اتوماتیک نیست، بلکه نوعی رفتار سیاسیت خیارجی دولیت    موازنه، فرایندی لاظه

ونید )موازنی     گیری اتاادها بروز می خارجی وه در شکل واون  به تهدید است، رفتار سیاست
 (.Walt, 1992: 449خارجی( )

 هاي والت دهنده به گرایش ایران به اتحاد با روسيه بر اساس مفروض : عوامل پایان2جدول 

دلیییل  تغییییر در ادراک از تهدییید بییه
 تغییر در توازن قدرت

ر هی بر اساس این مفروض، اگر ایران نسدت بیه روسییه بیه    
دلیل نهنی یا عینی دارای درک از تهدید شیود، گیرای  بیه    

 اتااد از میان خواهد رفت.

هییای دو طییرف اتاییاد،  در برداشییت
های طرف خیار  از   نسدت به هدف

 اتااد تغییر ایجاد شود.

بر اساس این مفروض، اگر برداشت ایران به هر دلیل نهنی 
داشید و  نعنیوان عامیل تهدییدگر     یا عینی از آمریکا دیگر به

های این وشور را تهیاجمی درک نکنید، گیرای  بیه      هدف
 اتااد با روسیه میان خواهد رفت.

تهدید وجود دارد، امیا توانیایی هیر    
شییکل  یییک از دوطییرف اتاییاد بییه 

ونیید  چشییمگیری رشیید پیییدا مییی  
(Walt, 1997: 160.) 

هیای نظیامی و امنیتیی اییران       در این سناریو اگر توانمنیدی 
ونید، ایین وشیور بیه ایین نتیجیه        دشکل چشمگیری رش به
رسد وه دیگر نیازی به اتااد با روسیه نیست و خود بیه   می

 رو وند. تواند با تهدید روبه تنهایی می

وییاه  اعتدییار اتاییاد و وییارایی و  
مفیییدبودن آن از دیییدگاه دوطییرف  

 اتااد با وجود تهدید

گیرندگان سیاست خارجی ایران  این به معنای تردید تصمیم
بودن اتااد با روسیه است ییا بیه معنیای تردیید در     ددر مفی

 میزان وفاداری این وشور در حمایت از مناف  ایران

هیای   های داخلی شیامل اخیتالف    مانند تغییر ر یم یا رقابت های داخلی  تغییر سیاست
 ایدئولو یکی داخلی بر سر گرای  اتااد ایران با روسیه

تاییول در سییاختار قییدرت نظییام   
 الملل بین

عنیوان   در این سناریو فرض بر این است وه آمریکا دیگر به
الملل نداشد یا روسیه دچار افیول قیدرت    ابرقدرت نظام بین

 شود.

Source: Author 

 روي  بررسی سياست جمهورري اسالمی ایران در برابر روسيه در قالب سياست دنباله

توان بر اساس مدل جدول  روی، می های اصلی نظری  شویلر در مورد راهدرد دنداله بنابر مفروض
 ورد.   درکسوی اتااد با روسیه را تالیل و  چرایی گرای  ایران به 3
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 هاي سوي اتحاد با روسيه بر اساس مفروض . تحليل چرایی گرایش ایران به3جدول 

 روي شویلر سياست دنباله 

تمییایز میییان موازنییه و سیاسییت    
 روی از نظر هدف دنداله

لت اصلی گرای  اییران بیه اتایاد بیا     عبر اساس این مفروض 
روسیه مهار تهدید آمریکا و حفظ امنییت نیسیت، بلکیه علیت     
اصلی، افزای  قدرت و توسع  وشور است؛ در واق ، اتااد بیا  

 آوردن سود و نتایج است. دست روسیه فرصتی برای به

ها در  مناف  عامل اصلی رفتار دولت
ارتداط با یکدیگر است )رلد  انگیزۀ 

 ها( طلدی دولت و منفعت سود

شده برای دولت ایران است  بنابر این مفروض این مناف  تعریف
دهید )منیاف     سوی اتااد با روسیه سوق می وه این وشور را به

 و نه درک از تهدید آمریکا( سیاسی، امنیتی و اقتصادی

های حافظ  ها به دولت تقسیم دولت
هیییای  وضییی  موجیییود و دولیییت
ای هیی تجدیییدنظرطلب بییا هییدف  

 های نامادود مادود و هدف

عنوان دولتیی تجدییدنظرطلب    بنابر این مفروض دولت ایران به
های نامادود وه مناب  و توانیایی مایدودی    سرو  و با هدف

سود خیود دارد، بیا دولیت     برای تغییر نظم )تغییری انقالبی( به
های مادود ویه   عنوان دولتی تجدیدنظرطلب با هدف روسیه به

ندی الزم برای تغییر وض  موجود را دارد )تغییری ممناب  و توان
های این وشور در تغییر   شود تا از توانمندی تدریجی( همراه می

 وض  موجود، سود برد و سهمی در پیروزی داشته باشد.

Source: Author 

ها بر اساس مااسید  سیود و زییان و بیرآرود      گونه وه گفتیم بنابر تالیل شویلر دولت همان
روی، در بیشیتر میوارد بیه سیاسیت      آمیده از سیاسیت دندالیه    دسیت  های موازنه یا سود به  هزینه

آورند تا از ونیار ایین سیاسیت، منیافعی      روی می« موازن  مناف »روی بر اساس  تر دنداله هزینه وم
روی،  وارگرفتن سیاسیت دندالیه   وند. بنابراین در به نصیدشان شود از دولتی وه آن را همراهی می

وارگرفتن سیاسیت موازنی  تهدیید اهمیتیی ندارنید:       ل بسیار مهم است: عواملی وه در بهمدو عا
تیوان از همراهیی آن    شود و مییزان منیافعی ویه میی     روی می میزان قدرت دولتی وه از آن دنداله

 آورد.   دست دولت به

هیای بیزرگ نظیام      عنیوان یکیی از قیدرت    در مورد عامل اول باید گفت دولت روسییه بیه  
ای مناسیب بیرای    های قدرت دارد وه ایین دولیت را بیه گزینیه      لملل ابعاد مختلفی از مؤلفها بین

ترین وشیور جهیان در مرویز     عنوان بزرگ وند. از نظر  ئوپلیتیکی روسیه به روی تددیل می دنداله
شود وه با شانزده همسای  اروپایی و آسیایی مرز مشترک دریایی و سیرزمینی   زمین ماسوب می

بنیدی سیایت گلوبیال فایرپیاور در سیال       ن وشور همچنین از نظر توان نظامی بنابر رتدهیدارد. ا
وشیور   142در جایگیاه دوم بعید از آمریکیا و پیی  از چیین، در مییان        501/0با امتییاز   2022
عامل مانند جغرافیا، توان نظیامی،   ۵0شده قرار گرفته است.  این رتده بر اساس مااسد   بررسی

(. ایین وشیور از   Russia Military Strength, 2022آیید )  دست میی  به ر وشوری هلجستیک برا
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، در جایگاه یازدهمین اقتصاد دنیا )در میان ورۀ 2021بندی سال  نظر توان اقتصادی نیز بنابر رتده
 Economy of Russia - statisticsجنوبی و استرالیا( از نظر تولید ناخالص داخلی قیرار دارد )  

& facts, 2021توانید از سیاسیت     (. بنابراین و با توجه به این متغیرهای قدرت، دولت ایران می
آورد. منافعی وه بخشی از آن در  دست همراهی با این وشور، مناف  سیاسی، امنیتی و اقتصادی به

حال حاضر تأمین شده است و بخ  دیگرش نیز وه بیشتر منیاف  اقتصیادی هسیتند، شیاید در     
 ی هرچه بیشتر ایران به این وشور تأمین شوند. زدیکآینده و با ن

عنوان یکی از اعضای دائم شیورای   ترین سود نزدیکی ایران به روسیه به از نظر سیاسی مهم
هیایی اسیت ویه در      امنیت، استفاده از حمایت این وشور در سازمان ملل و وتیووردن قطعنامیه  

ای اییران بیه شیورای     دن پرونیدۀ هسیته  رسیتا شود. اگرچه از بعد از ف مخالفت با ایران صادر می
عنیوان   المللیی انیر ی اتمیی، روسییه بیه      توسط شورای حکام آ انس بیین  2006امنیت در سال 

وشوری وه در میان اعضای دائم شورای امنیت، پیشین  بیشترین استفاده از حیق وتیو را داشیته    
نهادی شورای امنیت علیه پیش ، قطعنام  2018است، در حمایت از ایران تنها یک مرتده در سال 

های تسلیااتی یمن، وتو ورده است. در حالی وه شورای امنییت    ایران را در مورد نقض تاریم
ای ایران با ررب )برجام(، یک بیانیه و ش  قطعنامه  تا زمان تصویب توافق هسته 2006از سال 

 رو نشید   ی روسیه روبیه وتو ای این وشور صادر ورد وه هیچ ودام نیز با های هسته  علیه فعالیت
Vetoes - UN Security Council Meetings & Outcomes Tables, 2022)  بنابراین یکیی از .)

تواند جلب حماییت ایین وشیور در مواضی       ترین دالیل چرایی نزدیکی روسیه به ایران می مهم
 سیاسی شورای امنیت علیه ایران باشد.  

شیدن و   توانید در قالیب پذیرفتیه    ا روسییه، میی  ان بی از دیگر آثار مثدت سیاست همراهی ایر
دادن این وشور در نظم اوراسیایی به رهدری روسیه و چیین )امضیای توافیق تجیارت      مشاروت

 روسییی  ،ارمنسییتانشییامل وشییورهای  1آزاد ایییران بییا اعضییای اتاادییی  اقتصییادی اوراسیییایی 
بررسیی شیود. موافقیت بیا پیذیرش       (2021در پایان سال  قرقیزستان و قزاقستان ،روسیه سفید،

توان نمودی  را نیز می 2023عنوان نهمین عضو دائم سازمان همکاری شانگهای در سال  ایران به
 یاسیی، هیای مهیم س   توانید برتیری   از تعامل و نزدیکی ایران با روسیه دانست وه برای ایران می

 تجاری و مالی داشته باشد. 

هیا مییان دو وشیور ماننید      های تسلیااتی نیز گرچه مواردی از همکیاری   در زمین  همکاری
یا خرید تسلیاات ایران از روسییه ماننید    2005فروش سیستم موشکی روسیه به ایران در سال 

ته اسیت، امیا   د داشی های هوا به هوا وجو  ، موشک72 -یا واردوردن تانک تی 300  -سامانه اس
شیمار   ایران در شمار واردونندگان اصلی سالح بیه  2022بنابر آخرین گزارش سیلری در مارس 

رود و جریان ورود اسلاه به این وشور بسیار اندک و پایین است. بنیابر ایین گیزارش، بیر      نمی
                                                           
1. EAEU 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ارمنستان
https://fa.wikipedia.org/wiki/بلاروس
https://fa.wikipedia.org/wiki/روسیه
https://fa.wikipedia.org/wiki/قزاقستان
https://fa.wikipedia.org/wiki/قرقیزستان
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ن ، روسییه پیس از آمریکیا دومیی    2021تیا   2017های   اساس میزان صادرات تسلیاات در سال
ونید. بنیابراین    رونندۀ سالح است و به وشورهایی چون هند، چین و مصر اسلاه صادر میصاد

 Trends inشیود )  نام ایران در میان وشورهای اصلی واردوننیدۀ سیالح از روسییه دییده نمیی     

International arms transfers, 2021        .) 

توانید تشیدید پیونیدهای     یسییه می  بنابر نظری  شویلر، یکی از دالیل نزدیکیی اییران بیه رو   
تسلیااتی با این وشور باشد، زیرا واردوردن سالح از روسیه برای ایران بیه چنید دلییل بسییار     

هیای    سودآور است: نخست اینکه روسیه مانند دیگر وشیورهای رربیی، اییران را زییر تایریم     
توانید بیه    میی لیل، های حمایت از تروریسم قرار نداده است. به همین د  حقوق بشری یا تاریم

شده به اییران، نسیدت بیه     های روسی فروخته  آسانی به ایران سالح صادر وند؛ دوم اینکه سالح
تر هستند؛ سومین برتری مهم برای اییران   های مشابه از وشورهای دیگر بسیار ارزان  دیگر سالح

لیاات ات تسی های  را ملزم به ارائ  گزارش در مورد صیادر  این است وه قوانین روسیه شروت
های صدور تسلیاات، با اولویت ایران در میورد    بودن گزارش وند. در واق  تشویق مارمانه نمی

 ,Czuldaخیوانی دارد )  طیور وامیل هیم    حفظ مارمانگی اطالعات مربوط به امنیت و دفیاع بیه  

2021 .) 

ی ها یکهای اقتصادی ایران در شمار یکی از شر  در زمین  اقتصادی روسیه در دوران تاریم
هیای تجیاری    ترین شریک تجاری ایران بوده است، اما با توجه به آمار و ارقام و رصدوردن مهم

گونه گفت وه پیونیدهای تجیاری و اقتصیادی ایین دو وشیور در حیال        توان این این وشور می
گیذاران اییران از    هایی است وه سیاست  حاضر پیوندهای قوی نیست و این حوزه یکی از حوزه

ترین شریک تجاری روسییه   ونند. بر اساس آمار و ارقام، بزرگ سیه آن را دندال میبا رونزدیکی 
درصید از ویل صیادرات     14میلیارد دالر بوده است )نزدیک بیه   68چین با رقم  2021در سال 

میلیارد دالر(، تروییه   29میلیارد دالر(، آلمان ) 42روسیه( و بعد از چین وشورهایی چون هلند )
(. شایان توجه اینکه در ایین  Russia’s Top Trading Partners, 2021اند )  دهید بوو روسی  سف

، 2021وشوری وه در سیال   30شریک اولی  تجاری روسیه نیست.  30بندی ایران در شمار  رتده
انید. در   درصد( از تجارت خارجی روسیه را به خود اختصیاص داده  80نزدیک به چهارپنجم )

ویردن ماصیوالت از ایین     شریک اقتصادی روسیه از نطر وارد 34قام در م بندی، ایران این رتده
(. بنیابر آمیار و ارقیام، صیادرات     Export value of goods from Russia, 2021وشیور اسیت )  

 6میلیارد دالر( با رشیدی   52/1) 2019میلیون دالر( تا سال  356) 1996روسیه به ایران از سال 
معیادل   2019ان به روسیه نیز بسییار انیدک و در سیال    ت ایردرصدی همراه بوده است. صادرا

درصیدی داشیته اسیت )     12،5رشیدی   1996میلیون دالر بوده است وه نسیدت بیه سیال     562
Russia (RUS) and Iran (IRN) Trade, 2021 پیوندهای تجاری این دو وشیور   1(. در نمودار

 بینیم.   را می
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ان )صادرات، واردات و توازن تجاري(  در ا ایر: ارزش تجاري مبادالت روسيه ب1نمودار 

 2021تا  2005هاي  سال

 

Source: Russia (RUS) and Iran (IRN) Trade, 2021 

ترین مزایای سیاست همراهی ایران با روسیه از نظیر اقتصیادی ایین اسیت ویه       یکی از مهم
. گرچیه خیود ایین    ر ونید های اقتصادی برقیرا   تواند با ایران مدادالتی خار  از تاریم روسیه می

المللی قرار دارد. همین مسئله موجب نزدیکی هرچه بیشیتر   های شدید بین  وشور نیز زیر تاریم
دهید.   خوبی نشان می های اقتصادی هر دو وشور را به  میزان تاریم 2شود. نمودار دو وشور می

هیای    ایریم زییر ت بینیم، ایران بعد از روسیه دومین وشوری اسیت ویه    گونه در جدول می همان
 المللی قرار گرفته است.   بین
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 شدة جامعۀ جهانی براي كشورها كارگرفته المللی به هاي بين : شمار تحریم2نمودار 

 
Source: Number of International Sanctions Imposed Worldwide by Target 

Country, 2022 

روی  با روسیه را بنابر سیاسیت دندالیه   ایرانتوان سیاست همراهی  ها می با توجه به این داده
عنیوان ونشیگری امنیتیی ویه      شویلری، بررسی و تالیل ورد. در این دیدگاه دولت ایران نیه بیه  

دندال سود و دسیتاوردهای   وند وه به عنوان ونشگری اقتصادی عمل می دندال بقا است، بلکه به به
هیای    گییری بیه تفیاوت    نتیجیه . در بیشتر از پی  همراهی با قدرت بزرگی چون روسییه اسیت  

 ونیم.  تالیلی دو دیدگاه اشاره می

 نتيجه 

هیای رسیمی از     با بررسی نوع ماهیت روابط ایران و روسیه و سازگاری این روابیط بیا تعرییف   
توان در قالیب اتایاد بیه معنیای      توان گفت روابط این دو وشور را نمی ها می اتااد میان دولت

های نظامی قرار داد. در واق ، با توجه بیه اسیناد     برای همکاریستقل های م توافق رسمی دولت
هیا و مسیائل    امنیت ملی روسیه، ایران برای این وشیور ییک همکیار مهیم در برخیی از حیوزه      

گرایی و همگرایی گزینشی با این وشیور در   شود وه خواهان نوعی منطقه ای ماسوب می منطقه
ت  درخور توجه این است وه برای ایران، روسییه  ما نکبندی است. ا قالب ائتالف موقت یا صف
گیرنیدۀ سیاسیت خیارجی اییران همیواره       های تصیمیم  ای است. مقام فراتر از یک همکار منطقه
ای و چیه   های خود با  روسیه، چه در سطح منطقهگیریوردن جهت ضمن تالش برای هماهنگ

 اند.  و اتااد با آن بوده وشور المللی، خواستار نزدیکی هرچه بیشتر با این در سطح بین

بنابراین هدف اصلی در این پژوه  پرداختن به چرایی نزدیکی و گرای  ایران به روسییه  
هیای نظیری     از دیدگاه یک روایت نظری بود. در پاسخ به این پرس  وه ودام ییک از دییدگاه  

ین فرضیه را پی ند؟ اتری برای نزدیکی ایران به روسیه دار اتااد و ائتالف قدرت تدیینی مناسب
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موازنی   »الملیل از جملیه نظریی      گرایان  روابط بیین های اتااد و ائتالف نوواق   گرفتیم وه نظریه
هیای    با رواییت شیویلری نسیدت بیه دیگیر نظرییه      « روی سیاست دنداله»والت و نظری  « تهدید

ایین دو  ایسی   ، مق4وننید. در جیدول    تری فراهم میی  ماور، تدیین مناسب اقتصادماور و هویت
هیا،   روایت نظری در مورد تدیین چرایی گرای  سیاسیت اییران بیه روسییه از سیه بعید علیت       

 ها و نتایج بررسی شده است.   انگیزه

: بررسی مقایسۀ تحليلی سياست همراهی ایران با روسيه از دو دیدگاه نظري موازنۀ 4جدول 
 روي با روایت شویلري و سياست دنباله تهدید

 روي نظریۀ سياست دنباله دتهدی نظریۀ موازنۀ

عنیوان تهدیید    بودن تهدید آمریکا به مهم
 مشترک برای هر دو وشور

 نداشتن تهدید مشترک دولت آمریکا اهمیت

عنیوان ونشیگری    درنظرگرفتن اییران بیه  
 جو امنیت

 جو طلب و سود عنوان ونشگری فرصت درنظرگرفتن ایران به

نیتیی  عنوان اتااد ام درنظرگرفتن اتااد به
 در برابر دشمن مشترک

عنییوان اتاییادی گشییاده بییرای    درنظرگییرفتن اتاییاد بییه  
 آوردن سود دست به

در این اتااد میزان قدرت روسییه مهیم   
نیست، صرف داشیتن دشیمن و تهدیید    

 مشترک وافی است.

عنوان یک قدرت بزرگ  در این اتااد میزان قدرت روسیه به
وارگرفتن  ب بهبسیار مهم است. در واق ، قدرت روسیه موج

 شود. روی می سیاست دنداله

در اتااد درک نخدگان از عامل تهدید و 
هییای تهییاجمی دولییت تهدیییدگر  هییدف

 بسیار مهم است.

هیا از   در این اتااد درک نخدگان و مااسده سود و زییان آن 
 آمده از سیاست همراهی بسیار مهم است. دست نتایج به

نشیدن   رو ییا تیأمین   شدن دولت دنداله مند ن اتااد: قدرتپایا پایان اتااد: تغییر در درک از تهدید
 مناف  مورد انتظار

Source: Author 
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