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تعامات پیچیده و اغلب متناقض میان ترکیه، روسیه و ایران 
در حــال شــکل دادن بــه پویایی هــای منطقــه ای در خاورمیانــه، 
قفقــاز و آســیای مرکــزی اســت. پیوند این ســه کشــور بــا یکدیگر 
در حــال اثر گــذاری بــر روابط هرکدام از این کشــورها بر دو کشــور 
دیگــر بــوده و درعین حال روابط امریکا با هر ســه آنهــا را تنظیم 
می کند. سیاســت های کامًا متفاوت این سه کشور در قبال جنگ 
داخلی ســوریه و بهار عربی باعث تیره و تار شــدن نســبی روابط 
تهران با آنکارا و آنکارا با مســکو شــده  اســت. درک این پویایی ها 
و فعالیت هــا بــرای جلوگیــری از جنگــی گســترده تر در منطقــه 
خاورمیانــه و همچنیــن تجدید درگیــری در قفقــاز و بی ثباتی در 
آســیای مرکزی پس از خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان 
ضــروری اســت. عاوه برایــن تعمیــق جنــگ نیابتــی در ســوریه 
و چشــم انداز تهدیــدات نظامــی اســرائیل، خاورمیانــه درحــال 
رسیدن به اوج تنش است مگر اینکه تغییری در سیاست جامعه 
بین المللی و ایاالت متحده نسبت به هر سه این کشورها صورت 

گیرد.
 
ë روابط ایران با روسیه

روابط ایران و روســیه یکی از روابط کمتر توســعه یافته مثلث 

تهران، مســکو و آنکارا است. طی دهه گذشــته، کرملین ایران را 
به عنوان یک بازار روبه  رشد )ازجمله برای تسلیحات متعارف( 
و یــک شــریک بالقوه در ایجاد تعادل میــان نفوذ ایاالت  متحده 
و ترکیــه در آســیای مرکــزی و قفقــاز می دانســت. کرملین هرگز 
دیــدگاه غرب در مورد ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی فوری 
یا حتی در حال پیشــروی مدنظر نداشــته  اســت. رهبران روسیه 
درعین حــال ضدامریکایی بــودن تهران را به عنــوان راهی برای 
ایجــاد تــوازن در نفوذ سیاســی ایــاالت  متحــده در منطقه مفید 
می دانســتند. درهمیــن  حال ایران نیــز همکاری های خــود را با 
روسیه با وجود سوءظن های تاریخی درمورد نیات و سیاست های 
مســکو در قبال جوامع مسلمان، توسعه داده  است. این توسعه 
روابــط در حمایــت از هــدف اســتراتژیک بزرگ تر تهــران یعنی 
مقابلــه بــا ســلطه ایاالت متحــده و ترویــج جهــان چندقطبــی 
صورت گرفته  اســت. روابط دوجانبه تهران و مســکو پس از سال 
2010 به دلیــل حمایــت روســیه از تحریم هــای بیشــتر ســازمان 
ملــل متحد علیه ایــران، تأخیر »فنی« در پایان ســاخت نیروگاه 
هســته ای بوشهر و لغو فروش ســامانه موشکی دفاع هوایی اس 
۳00 تیــره شــد. روســیه نیــز در همیــن دوران از اینکه نتوانســته 
بود نقش ســازنده ای در گفت و گوهای هســته ای با ایران داشــته 

باشــد و پیشــنهاد ارسال سوخت هســته ای مصرف شده ایران به 
مسکو پذیرفته  نشده بود، ناراحت شده بود. رکود روابط با ایران 
در طول این ســال ها باعث خشــم البی پرنفوذ طرفدار ایران در 
مســکو شــد. این البــی یکــی از پرقدرت ترین البی هــای کرملین 
بــود؛ یعنــی البی صنایــع دفاعی روســیه. بااین  حــال اختافات 
با واشــنگتن در مورد کنترل تســلیحات، مســائل دفاع موشــکی ، 
ســوریه و ســایر تحوالت در خاورمیانه در طول چند سال گذشته 
رشــد کــرده و زمینــه جدیــدی را برای همکاری مســکو بــا تهران 

ایجاد کرده  است.
مجموعه تجارت دوجانبه ساالنه بین ایران و روسیه در طول 
دهه گذشــته ســه برابر شــده  اســت اما همین حجم نیز در برابر 
ظرفیت هــای موجــود پایین بــوده و در حــدود ۳.5 میلیارد دالر 
در ســال 2010 بوده  اســت. روســیه در حدود 2.5 درصد از حجم 
تجارت خارجی ایران را تشــکیل می دهد و ایران تنها 6 درصد از 
حجم تجارت روســیه را. دو دولت ایران و روســیه تمایل خود را 
برای افزایش حجم مبادالت تجاری به 10 میلیارد دالر در ســال 
ابــراز کرده انــد. در طول ســال های گذشــته به نظر می رســید این 
مســأله اولویت هیچ کدام از طرفین نیســت اما بعد از مدتی هر 
دو به این نتیجه رسیده اند که اقتصادها مکمل یکدیگر هستند و 

 اتحاد روسیه و ایران و پویایی های منطقه ای 
در خاورمیانه و قفقاز

استفن فالنگان
نشریه واشنگتن کوارترلی


