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 ةقليميإلا سياسة إيرانواثرها يف تدعيم فاعلية  إليرانيةالعالقات الروسية ا

 9191اخلليج العربي منذمنطقة حيال 

 أ.م.د. توفيق جنـم 

 امعةكلية املأمون اجل

 امللخص

اإليرانية مبتغريات أعقبت بعض األحداث التأرخيية . منها الثورة يف  –تأثرت العالقات الروسية  

وظهور روسيا اإلحتادية . فقد كان لكال احلدثني  9119، ثم تفكك اإلحتاد السوفييت عام 9191ايران عام 

ه أثرُهما على طبيعة العالقات بني البلدين. لقد اهتم اإلحتاد السوفييت السابق بايران بعد الثورة ، فأجت

إلقامة عالقات إجيابية معها . بيد ان بعض األحداث اإلقليمية ، مثل احتالل السوفيت إلفغانستان 

كانت قد أثرت وقتها على  9199 – 9191ومبيعات السالح السوفييت للعراق خالل احلرب بني العاميـــن 

حتاد السوفييت وال حتى  العالقة بني الطرفني  . لكن ذلك مل يك ليوقف عالقات إيران التجارية مع اإل

 شراء األسلحة منه فيما بعد. 

على  وبعد تفكك اإلحتاد السوفييت ، وظهور روسيا اإلحتادية وجدت ايران ان من املصلحة اإلنفتاح

روسيا بهدف احلصول على املساندة الدولية ملواجهة العداء األمريكي هلا . ومن جانبها وجدت روسيا   هي 

األخرى إن اقامة مثل هذه العالقات سيتيح هلا اإلفادة من نفوذ ايران يف مجهوريات اسيا الوسطى والقوقاز 

رفني بني املد واجلزر. فروسيا اإلحتادية رغم ملنع توسع الناتو يف هذه املنطقة. ولقد مرت العالقة بني الط

ادراكها إلهمية ايران اإلسرتاتيجية إال انها مل تشأ ان تكون يف موقع األختيار بني الواليات املتحدة وايران 

وظلت حتدد مواقفها من القضايا اإليرانية األساسية ، وبشكل خاص الربنامج النووي اإليراني مبا يتفق 

 واألوربي.  واملوقف األمريكي
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Abstract 

     The Russian – Iranian relations affected some important 

historical events, such as the Iranian revaluation in 1979, and the 

disintegration of the Soviet Union. After the Iranian revolution, the 

Soviet tried to establish good relations with Iran but some regional 

events prevented that. Later, after the disintegration of the Soviet 

Union, Iran has found it necessary to establish good relation with 

Russia, in order to obtain international support in the light of 

hostility relation between it and the USA. 

     On the other hand Russia found that Iran's influence in Central 

Asia and the Caucasus, which stimulates to cooperate with it to 

prevent NATO expansion there.  

 

 املقدمة

يد متغريات دولية وأحداث شهدت حقبة العقدين االخريين من القرن املنصرم  وبداية القرن اجلد

اقليمية ، كانت هلا تأثرياتها على مستوى االداء السياسي اخلارجي  لبعض القوى الدولية واالقليمية. اذ 

بنظرة فاحصة لواقع احلركة الدولية واإلقليمية نلحظ تراجع دور روسيا االحتادية عن الدور الذي كان يلعبه 

الواليات املتحدة االمريكية عمليا بالتأثري على تفاعالات النظام اإلحتاد السوفييت سابقا ، فقد  تفردت 

الدولي . اما على الصعيد االقليمي ملنطقة اخلليج العربي فلم يُعد هناك اي دور للعراق  بسسب تدمريعناصر 

القوة لدية ،واخراجه اصال من دائرة القوة ، ووكذلك بسبب طبيعة نظامه السياسي الذي وضع اسسه 

والذي ال يقوى على حل ازماته الداخلية. وباملقابل برز الدور االيراني  مستفيدا من حالة السيولة احملتل 

االمنية  يف املنطقة لالستمرار بسياسة اهليمنة . ويف ظل العالقات اإليرانية األمريكية املتأزمة  اىل احلد املنذر 

 الخرى ومنها روسيا األحتادية . باإلنفجار عنيت ايران  أكثر بعالقاتها مع القوى الدولية ا

رمست ايران سياستها اخلارجية حيال روسيا األحتادية  يف ضوء ادراكها لفروض اجلوار اوال، 

وجلعل عالقتها هذه حافزًا يغري الواليات املتحدة  األمريكية لإلقتناع بعدم معقولية اغفال دور ايران يف 
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املنطقة . وهلذا ، ورغم توافق املوقف الروسي مع موقف كل من الواليات املتحدة األمريكية واوربا على منع 

، اي روسيا ، للعقوبات اإلقتصادية املفروضة على النووي . و رغم تأييـــــــــدهاايران من امتالك السالح 

اليت بدورها ساندت ايران دبلوماسيا ووقفت ايران . فأن هذه االخرية قد استمرت يف عالقاتها مع روسيا ، 

والصني ضد تأهب الواليات املتحدة  األمريكية بالذهاب اىل اخليار العسكري يف التعامل مع ايران بسبب 

 العقبات اليت اظهرتها األخرية فيما يتعلق بربناجمها النووي. 

ة كل منهما حيال اآلخر . فمن وباإلضافة اىل املصاحل املشرتكة بني البلدين اليت تقرر صوغ سياس 

 Sympathetic Policyجانبها حرصت إيران على ضمان مواقف روسية مؤيدة لسياستها اخلارجية 

. 

والواقع ان العالقات الروسية اإليرانية واليت ميكن وصفها باإلجيابية . فأنها يف ظل املرحلة  

يرة العربية  والعراق، ودورها يف سوريا ، يثري الراهنة اليت تشهد انغماس ايران يف شؤون دول اخلليج واجلز

  Policy  Hegemonicالتساؤل عما حيتمل ان حيقق ذلك مستقبال  مساندة روسية  لسياسة اهليمنة  

البحث . وحبث هذا األحتمال ، كما نعتقد يأتي يف  سياق نظرة  مشكلةااليرانية على املنطقة. وهو ما ُيعد 

ملا جيب ان تكون عليه عالقاته مع القوى الدولية واألقليمية  األخرى.   -ان اي روسيا واير -كل منهما  

 التالية :  الفرضيةومن هنا فأن استنتاجات البحث يقررها حتليل  

ان الواليات املتحدة االمريكية  ويف ضوء عالقاتها  القلقة  مع ايران سوف تتغاضى عن سياسة ايران        

ف على  مصاحل حيوية ترتبط باألمن القومي االمريكي ذاته ، او انها ستوظف ايران يف هذه املنطقة اليت تكتن

يف خدمة هذه املصاحل . وان قوى اقليمية اخرى ) تركيا واسرائيل ( ال يقلقها تنامي الدور االيراني يف منطقة 

ة مقابل متسكها الشرق االوسط . وان روسيا اإلحتادية ستضحي مبصاحلها مع دول اخلليج واجلزيرة العربي

 بأيران . 

لقد اقرن البحث املنهج التارخيي باملنهج التحليلي يف مسعى إلعطاء رؤية ملستقبل العالقات بني 

البلدين وانعكاسها على سياسة ايران االقليمية . ولذا فقد ُوِضع اطاره على حنو يفرضه اجلمع بني املنهجني 

ي القريب للعالقة بني البلدين إلعتقادنا بانها متتلك آثارها على . ففي اجلزء االول منه مت الرتكيز على املاض
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حاضر العالقات ولو بقدر نسيب . يف حني تناول اجلزئني الثاني والثالث حتليل العالقات يف سياقها الزمين 

. اما اجلزء الرابع من البحث فقد انصرف حنو توجهات السياسة اإليرانية اخلليجية واحتماالت مساندتها 

 . ن لدن روسيا يف ضوء تطور العالقة البينية  . ثم انتهى البحث باستنتاج ، وخلص بتوصياتم

 املبحث األول

 9191سريعة حتى  ماضي العالقات بني البلدين حملة تأرخيية

 أهمية التأريخ يف فهم احلاضر

يتبنى املؤرخون فكرة جوهرية تركز على اهمية التاريخ يف فهم احلاضر. فاحلاضر، كما يرون  ميكن  

ان نفسره يف احد األوجه بتارخيه القريب . وترتقي اهمية التأريخ لديهم لتشمل حتى فهم العلوم الطبيعية 

هي ان تاريخ العلم  –ُنصدقها  وتلك حقيقة -اليت اوالها األنسان كبري األهتمام . فهم تبعا لذلك يقررون  

قواًل يؤكدون فيه ان دراسة   Real Politicُيعُد جزءًا من العلم ذاته. ويتبنى فالسفة الواقعية السياسية 

عاملني ال يتغريان . وتأسيسًا على  العالقات الدولية حتتم عدم اغفال كال  من التأريخ واجلغرافيا بأعتبارهما

هذين القولني سوف نتناول ماضي العالقات بني روسيا وإيران ، بأعتبار ان هذا املاضي ُيعُد اصاًل للحاضر 

وهو يؤثر فيه ، ثم نبني ما ينطوي عليه العامل اجلغرايف مبنظور التقارب من آثار على تطور العالقة بني 

العامل من أهمية جيوسرتتيجية إليران ، مل تغفلها الدول الكبـــــــرى . وهو  الطرفني. فضال عما يعنيه هذا

ما يعين ان حبث عالقات روسيا بإيران غري ممكنة التحليل بعيدا عن عالقات ايران بالواليات املتحدة 

 االمريكية ، وكذلك االحتاد األوربي ، او بإهتمام كليهما يف املنطقة بشكل عام.

لتنويه بدايًة، انه رغم ما للتاريخ من اهمية كما اسلفنا ، إال أن البحث ال يتقصى لكن البد من ا 

عالقات البلدين يف تأرخيها البعيد ، وامنا يسلط الضوء على التأريخ القريب هلا . كما انه مل يتابع 

حيث ُتعد التفصيالت الدقيقة لالحداث ، بقدر عنايته  بالرتكيزعلى االحداث القريبة والبارزه منها، 

منعطفات يف مسار العالقة الثنائية . وبناًء على هذا التحديد جلانب من اطارالبحث ، فقد وجدث يف ثورة 

، وتفكك األحتاد  9191، ثم احلرب العاملية الثانية ، والثورة االيرانية 9199تشرين األول األشرتاكية 
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واًء يف اواسط اسيا او يف منطقة اخلليج العربي السوفييت . وما تلى ذلك من تطورات على املستوى األقليمي س

ما يستأهل األهتمام ، فال جدال يف أن لكٍل من هذه األحداث اثره على العالقة بني البلدين وتوجيه 

وتداعيات هذا  3112مساراتها، فضال عن األثار اليت فرضتها التطورات املعاصرة  أي أحتالل العراق عام 

 لعالقات بني البلدين وفق هذه املنعطفات .احلدث. وسوف نتابع تطور ا

 العالقات بعد ظهور اإلحتاد السوفييت -9

ُتعد   هذه احلقبة  نقطة حتول يف العالقات بني البلدين ، فلقد أعلن اإلحتاد السوفييت يف اول   

صرية على ختليه عن مجيع اإلتفاقيات اليت فرضتها روسيا القي 9139شباط  32اتفاقية عقدها مع إيران  يف 

يف الشؤون الداخلية إليران ، والسماح هلا حبق املالحة يف حبر قزوين . مقابل   ايران فضال عن عدم التدخل

التزام ايران بعدم اقامة قواعد عسكرية لطرف اخر فوق اراضيها من شأنه أن ُيهدد امن اإلحتاد السوفييت . 

حكومة الروسية نقل قواتها اىل االراضي اإليرانية ، اما اذا عجزت ايران عن ابعاد خطر كهذا ، فأنه حيق لل

اعقب ذلك ابرام معاهدة يف العام  (9) ,واختاذ اإلجراءآت العسكرية الضرورية للحفاظ على امنها وسالمتها

 اكدت بنود املعاهدة السابقة. 9139

نفطية يف سياق التنافس ولقد انتهج اإلحتاد السوفييت حيال ايران سياسة غايتها الفوز يف امتيازات        

القائم وقتها مع بريطانيا حبكم ما لعامل اجلوار من فروض. لكن رغم تطور العالقة اليت اعقبت االتفاقيتني 

وما حصل عليه اإلحتاد السوفييت من نفوذ يف ايران ، فقد شهدت هذه املرحلة نفاذ الواليات املتحدة 

ندر اويل اليتُ منحت امتياز استغالل النفط يف املناطق الشمالية األمريكية اىل الساحة االيرانية عرب شركة ستا

يف الوقت الذي كان السوفيت يرون انهم   (3)واليت كانت من مناطق نفوذ روسيا القيصرية من قبل. *

االحق مبثل هذا األمتياز لدواعي جغرافية ، وسياسية  كمكافئة هلم على الغائهم ما ورثوه من مكاسب كانت 

قيصرية قد حققتها . ومل تفلح الضغوط اليت مارسوها إلعاقة مثل هذا االتفاق  ، بل  تطورات روسيا ال

االحداث واندالع احلرب العاملية الثانية  اوجدت ظروف دولية جديدة دفعت باإلحتاد السوفييت لألنضمام 

 اىل احللفاء .

 :العالقات خالل وبعد احلرب العاملية الثانية  – 3
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قبة  دفعت تطورات احلرب جيوش كال من األحتاد السوفييت وبريطانيا اىل اجتياح وخالل هذه احل 

، فقد اجتاح السوفيت مشال ايران ، وهي املنطقة اليت حصلت الشركة األمريكية على 9199ايران عام 

ل يراد امتيازاستغالل النفط فيها. فيما امتد اإلجتياح الربيطاني على جنوب ايران .  وملا كان هذا اإلحتال

منه مواجهة ومنع االندفاع األملاني . فقد كان البد من ابرام معاهدة لتنظيم الواقع اجلديد ، فكان ان وقعت 

معاهدة الزمت السوفيت والربيطانيني بأحرتام وحدة اراضي ايران  9193األطراف الثالثة يف كانون الثاني 

ة بعد انتهاء احلرب .يف الوقت الذي التزمت إيران واستقالهلا. و تعهدُهما باألنسحاب من األراضي األيراني

ضمان وصول  و ,مبوجبها،  أقرارها للطرفني حق استخدام كل املنشاءآت األيرانية لألغراض العسكرية 

ووملا كانت دوافع االحتاد السوفييت تكمن يف احلصول على مصاحل نفطية يف     األمدادات لألحتاد السوفييت

ئناف الواليات املتحدة مسعاها باحلصول على امتياز نفطي يف املناطق الشمالية إليران ايران ، وملواجهة است

القيام  9199وقبل انتهاء احلرب ، فقد اقرتح السوفيت يف خطوة استباقية على احلكومة اإليرانية عام 

باألقرتاب من باألستغالل املشرتك حلقول نفط الشمال .لكن هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل األيرانيني، و

أسرتاتيجية القوة الثالثة   الذي متثل بأعتماد *الواليات املتحدة األمريكية ، وذلك اتباعا للنهج السابق

وحتاشيا إلي ردة فعل سوفيتية متوقعة اظهرت الدبلوماسية  (2)ملواجهة اطماع الربيطانيني والسوفيت معا.

ما ان وضعت احلرب اوزارها حتى اقدمت احلكومة األيرانية وقتها براعة عالية يف تطمني السوفيت . ف

ايرانية   –على ابرام اتفاقية مع األحتاد السوفييت النشاء شركة سوفيتية 9192نيسان  9األيرانية  يف 

تقوم بأستغالل حقول النفط الشمالية ملدة مخسون عاما . ولكن بعد  9199متاشيا مع ما كان قد طرح يف العام 

، واعيد اجلزء اجلنوبي من  9193تنفيذا ملعاهدة  9192ايار  2سوفيتية انسحابها  يف ان  اكملت القوات ال

التصديق  9199تشرين االول   33اذربيجان اىل ايــــــــــــــــران  ، رفض جملس النواب األيراني  يف 

ان انسحبوا من على اإلتفاقية واصدر قراره بأعتبارها باطلة والغية . وهكذا خسر السوفيت طموحاتهم بعد 

 األراضي األيرانية.

وبسبب املوقف من حزب تودة ، والغاء اإلتفاقية فقد سادت   9199حتى  9192ومنذ العام 

احلرب الباردة  على عالقات البلدين ورغم موقف السوفيت املؤيد لسياسة مصدق بتأميم شركة النفط االنكلو 

السوفييت اىل معارضة ادراج الشكوى الربيطانية ضمن جدول اعمال جملس  إيرانية  حيث بادراملندوب –
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اال ان العالقات بني البلدين مل تتطور إلتباع مصدق  (9)األمن بوصف ذلك تدخل يف الشأن الداخلي اليران.

سياسة التوازن السليب . فقد كان يقظًا مذ ان كان عضوا يف جملس النواب اإليراني من ان تقوده خماطر 

 (9)التخلص من بريطانيا للوقوع يف احضان الروس.

وبأسقاط حكومة مصدق وعودة الشاه حممد رضا اىل ايران تنامت العالقات األيرانية األمريكية ،  

وانعكس ذلك على العالقات اإليرانية السوفيتية حيث تبلورت لدى الشاه تصورات جوهرها  ان التحدي 

يتة تلك هي األمربيالية السوفيتية" وحتت تأثري ذلك انضم اىل حلف اجلديد هو " حتدي األمربيالية املم

بسقوط  9199بغداد لصد انتشار " اخلطر الشيوعي" حنو املنطقة  . وبسبب التطور الذي شهده العراق عام 

 النظام امللكي يف العراق  وخروجه من حلف بغداد ، فقد ازداد اندفاع ايران حنو الواليات املتحة األمريكية 

اتفاقية للدفاع . اليت  عدها السوفيت حتمل تهديدا   9191وكان من نتائج ذلك توقيع البلدين يف اذار 

شباط  99إلمنهم القومي. وقبل ان تستكمل اجراءآت التوقيع كان خروشوف قد وصفها يف خطاب له يف 

حيتمل من تهديـــد جراء ولذلك وملواجة ما  (2)بانها " ُتّحول ايران اىل قاعدة عسكرية امريكية". 9191

اإليراني فقد اجته السوفيت حنو اعتماد  السبيل القانونـــــــــي . وتفعياًل هلذا فقد   –التقارب األمريكي 

اخلاصة  9199ايار  99موضع التنفيذ اإلتفاقية اليت سبق ان وقعت يف 9123كانون الثاني  31وِضعت يف 

إُتِفَق عليها لتسوية النزاعات بني البلدين. وفوق هذا ، ورغم  بنظام احلدود ومشاكلها، واألجراءآت اليت

تعهد ايران للسوفيت يف العام نفسه، بعدم السماح باستخدام اراضيها قواعد صواريخ اجنبية ، ورغم ما 

شهدته العالقات األقتصادية من تطور . فقد ركز األيرانيون يف تعاملهم السياسي مع االحتاد السوفييت 

 :(9)ـــــى علـــــــ

 مقاومة حماوالت السوفيت يف حتييد املواقف األيرانية ، اي عدم التأثري على قرارها اخلارجي . -9

مقاومة األضرار باملصاحل النفطية الغربية . مبعنى  ان ايران صارت معنية حبماية املصاحل األمريكية  – 3

 والغربية يف املنطقة ، وهو ما يستدعي بالضرورة املوقف املعادي لكل احلركات الراديكالية والتحررية .
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 –ي كانت اتفاقية الصداقة العراقية مقاومة زيادة القوة والنفوذ السوفيتيني يف اخلليج العربي ، والذ – 2

من ابرز بواباته ، حيث نظر اليها الرمسيون األمريكان على انها جعلت العراق بيدقا  9193السوفيتية عام 

 (9)بيد روسيا، او انه على حد وصف هنري كيسنجر " العميل السوفييت الرئيسي يف الشرق األوسط 

ول ان الصراع األسرتاتيجي بني القوتني العظميني  الواليات واىل ما قبل الثورة األيرانية ميكن الق 

املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت السابق  وانعكاساته على منطقة اخلليج العربي كان قد مكن الواليات 

يف اطار اسرتاتيجية التعامل الدولي  خلدمة املصاحل األمريكية فيها  –اي املنطقة  –املتحدة من توظيفها 

ولقد كانت ايران يف اطار هذا التوظيف نقطة جتسس وانصات على التحركات السوفيتية .وانها جزء  (1).

وصفوة  (91)من معادلة التوازن اليت بنت هيكلها الواليات املتحدة ، او انها حليف الواليات املتحدة.  

السوفييت الذي له حدود  القول ان  العالقات االيرانية  االمرييكية  كانت موضع ترقب من قبل االحتاد

 طويلة مع ايران .

 املبحث الثاني

 9191  - 9191 عالقات اإلحتاد السوفييت جبمهورية ايران اإلسالمية

هذه املدة من العالقة بني البلدين . فعلى الصعيد احمللي شهد هذا العقد  مثة هناك احداثا أكتنفتها        

تغيري النظام يف ايران ، وجميئ نظام جديد اختذ من اإلسالم ايديولوجية لبناء الدولة ونظامها  وتوجيه 

وقت سياساتها ، وقد إنعكس ذلك على دستور الدولة كما سنوضحه الحقا. كما اعلن النظام اجلديد  بذات ال

عزمه على تصدير منوذجه الثوري هذا خارج حدود الدولة اجلديدة . يف مالحظة هذه األطروحة وكون ان 

ايران االسالمية هي مقرتبا ملسلمي اإلحتاد السوفييت وقتها ، مما يغدو ملبدأ تصدير الثورة خطورته على 

لسوفيت خطورة هذا التطور . وقد االقل يف احداث اضطرابات داخل املناطق االسالمية هناك ، فقد ادرك ا

تركزت سياستهم حيال ايران يف تلك املرحلة على االفادة من الظروف اليت اوجدتها الثورة ،ومنع انتقال 

 مشاعر الثورة اىل اجلمهوريات السوفيتية اإلسالمية.
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يرانية اإل –، واحلرب العراقية  9191اماعلى الصعيد اإلقليمي . فأن الغزو السوفييت إلفغانستان 

كانا من ابرز األحداثً  , كما شهدت هذه الفرتة  نهاية احلرب بني العراق وايران ،  9199 – 9191

. وسنرى كيف ان كل هذه االحداث اثرت 9191واخريا وفاة قائد الثورة اإليرانية وزعيمها اخلميين عام 

 .على العالقة بني البلدين وعلى مستوى الثقة املتبادلة بينهما اليوم  

قد عكس عداء ايران للواليات املتحدة األمريكية  9191كان اخلطاب األعالمي للثورة اإليرانية عام  

نتيجًة لسياسة هذه األخرية حيال ايران  ذاتها ، او حيال قضايا توليها إيران اهمية خاصة، كالقضية 

ن الناحية العملية. واذا كانت الفلسطينية مثاًل. لكن اخلطاب اإلعالمي ال يعكس حقيقة التعامل السياسي م

ِلُلغة السياسة ، قواعد جيب مراعاتها وهو ما يالحظه الرمسيون األيرانيون . إال أن رجال الدين  يف ايران ما 

فتؤا منذ الثورة وحتى وقت قريب َينعتون الواليات املتحدة األمريكية بالشيطان األكرب . وال شك ان مثل هذا 

االجتماعية نفسيا وسياسيا ، حيث يرتب يف الواقع اثرا على الراي العام  الوصف ينعكس على التنشئة

اإليراني بالشكل الذي جيعل غالبية الناس يف حالة من التأهب لتنفيذ كلمة قد يقوهلا الولي الفقيه بشأن 

دي الشيطان األكرب رمبا تقتضي رمجه. وأقصد بهذا تهيأة رأي عام ايراني يدعم اي قرار قد ُيتخذ بالتص

 للمصاحل األمريكية.

ومن الطبيعي ان يبادر األحتاد السوفييت اىل امرين : االول منع انتقال املشاعر الدينية اىل  

مجهورياته ذات االغلبية االسالمية .ام االمر الثاني ، فهو اإلستفادة من انكماش العالقات األمريكية 

نا  الذي أوجدته ، واملتمثل باقصاء النفوذ األمريكي يف اإليرانية يف املرحلة اليت تلت الثورة ، و إستثمار امل

هذا البلد . فلقد كان تغيري النظام يف ايران واملعاداة املعلنة ألمريكا ازاحة للنفوذ األمريكي من جوار اإلحتاد 

 السوفييت . ان هذا التطور اوجب على السوفيت التخلي عن النقاء األيديولوجي ، واستذكار املاضي القريب

بدعم حكومة مصدق يف  –وهو احد وسائل التعامل السوفييت مع ايران  –حني مل يقم حزب توده 

مخسينات القرن املنصرم . ورمبا يف ضوء مراجعٍة للعالقات البينية يف تأرخيها القريب ، بادرت القيادة 

الذي حذر فيه من  9191تشرين الثاني  91السوفيتية حينذاك دعمها للثورة اإليرانية بإعالن برجينيف يف 

" ان اي تدخـــــــــــل اجنيب يف ايران سُيعترب تهديدًا لألمن القومي السوفييت بسبب خط احلدود املشرتك 

أن التحذير السوفييت الي طرف خارجي من التدخل يف الشأن اإليراني كان أستلهاما  (99)بني البلدين." 
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حكومة مصدق وُأعاد الشاه الــــــــــــى عرشه . لقد وجد الذي ُأسقط  9192لنتائج التدخل األمريكي عام 

السوفيت وقتها ان الثورة يف ايران رغم ان قادتها من رجال الدين وانهم يتمسكون بتقاليد ذات اساس ديين  

قد تكون هلا آثارها السلبية على اوضاع األحتاد السوفييت  الداخلية ، اال ان فائدة الثورة بالنسبة هلم 

ت مضارها . ولكن رغم ما ابداه السوفيت من موقف اجيابي جتاه التغيري  اال ان ذلك مل مينع رجال جتاوز

الدين اإليرانيون وحتى بعض الرمسيني  من النظر اىل األحتاد السوفييت على انه دولة استبداد خصوصا يف 

اطلق على الواليات املتحدة سياق احلديث عن القوتني العظميني وقتها . ال بل أن اخلميين ذاته ، مثلما 

األمريكية وصف الشيطان األكرب تعبريا عن سياساتها العدوانية  ، فقد نعت اإلحتاد السوفييت بالشيطان 

اليت يعتنقها ويسعى لتسيدها على العامل كله.ففي بواكري  Atheistاألصغر بسبب اإليديولوجية اإلحلادية 

 (93)السباب قدمية وحديثة.هذه املرحلة رات طهران موسكو معادية هلا 

كانون اول  39ألفغانستان يف  الحقا تأثرت العالقة بني البلدين  سلبًا بسبب احتالل السوفيت 

فقد اعلنت احلكومة اإليرانية  وعلى لسان وزير اخلارجية االسبق علي اكرب والييت " ان التورط  9191

. لقد كان (92)الروسية "   –السوفييت يف افغانستان هو العائق الرئيسي بوجه حتسني العالقات األيرانيـة 

ستان منطقيا يف ظل الضعف الداخلي إليران وقتها ، وكان هاجس قلق ايران من اإلحتالل السوفييت إلفغان

اخلوف قائما  من احتماالت  متدد اإلحتالل السوفييت اىل ابعد من أفغانستان .السيما  وان الغزو عززكثريًا 

من  قدرات موسكو على استخدام قوتها العسكرية يف املنطقة . كما ان موسكو قد رفعت مستوى البنية 

  (99)املقامة يف باكـــــــــــومن جهة دفاعية اىل مسرح للعمليات احلربية واهلجومية . العسكرية 

تأثريها  على موقف ايران من االحتاد   9199 – 9191كذلك فقد كان للحرب  العراقية األيرانية 

لوم على اإل ان ايران توجهت بال )*(السوفييت . فرغم ان كليهما اعترب احلرب من املكائد األمريكية.

السوفيت إلستمرار بيع األسلحة اىل العراق . يف الوقت الذي اخذ فيه السوفيت على ايران تصلبهم برفضهم 

 التفاوض مع العراق حلل النزاع بالطرق السلمية .

من جانب خمتلف فأن عالقات ايران بكل من  تركيا وباكستان مل ينظر اليها السوفيت بعني اإلرتياح       

ني الدولتني من عالقات غري ودية مع االحتاد السوفييت . حيث ترتبط  باكستان بعالقات جيده ، ملا هلات
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مع الواليات املتحدة األمريكية ، فيما تتمتع تركيا بعضوية الناتو املعادي للكتلة الشرقية كلها عهدذاك. 

 املوقف من امريكا ذاتها.ورمبا متنى السوفيت ان يكون املوقف اإليراني وقتذاك من حلفاء امريكا هوعني 

ومع ذلك فقد شهد  اواخر عقد الثمانينات من القرن املنصرم  مظاهر لتحسن العالقات بني الطرفني  

، وصفحة العالقات اجلديدة اليت تلت زيارة  9199، مّهدت هلا توقف احلرب العراقية اإليرانية  يف آب 

اليت اعقبها تصاعد مبيعات السالح الروسي   9191هامشي رفسنجاني اىل موسكو يف حزيران  الرئيس اإلسبق

  (99)إليران .

 املبحث الثالث

 عالقة روسيا اإلحتادية باجلمهورية اإلسالمية

 9111 - 9191املرحلة األوىل  

ابيا على مع بداية هذا العقد انسحب اإلحتاد السوفييت من افغانستان ، فكان هلذا وقعا اجي 

العالقة بني البلدين . بيد ان احلدث األبرز ، الذي مل يكن متوقعا هو تفكك األحتاد السوفييت يف العقد 

فلم تُك هناك دالالت واضحه تنبئ  بوقوع هذا التغيري الكبري يف  *األخري من القـــــــــــــرن العشرين .

ر اصابت هيكل النظام الدولي ، وغّيرت من النظام الدولي . فلقد كان هلذا احلدث  تداعيات، وآثا

التوازنات اآلقليمية اليت فرضتها املرحلة السابقة. هذا فضال عن التداعيات اليت اصابت الكثريمن وحدات 

النظام الدولي على الصعيدين األقتصـــــادي والسياسي . اي العدول عن النظم االقتصادية املخططة مركزيا 

يف ظل هذا  -السوق ، والتعددية السياسية.  وكان من الطبيعي  واالخذ باقتصاد ، ونظام احلزب الواحد .

ان تتأثر العالقة الثنائية بني روسيا وأيران ، اذ مل يُعد البلدين يشرتكان يف حدود مباشرة. كما  -التطور 

لتقاطع انتهت امآلءآت األيديولوجية املاركسية على السياسة الروسية . وهو ما يعين زوال عقبة ا

األيديولوجي احلاد بني جارين كان يرفض كليهما إيديولوجيا الطرف األخر. من جانب ثاني وجدت ايران 

نفسها جوار عدة دول بسياسات وتوجهات خمتلفة، بعد ان كانت اىل جوار دولة واحدة ذات سياسة 

ة الروسية حيال ايران. وما وأهداف واضحة املعامل . فما هي العوامل اليت اثرت وما زالت يف ختطيط السياس
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هي املصاحل اليت تسعى روسيا لتحقيقها من خالل تعاملها مع ايران ؟ هذا ما سنتناولة يف السطور 

التاليـــــــــــه ، آخذين بعني األعتباراألهمية اجليوأسرتاتيجية اليران مبنظور القوى الدولية الكربى  ومنها 

 بثق عن احلقائق اآلتية :روسيا اإلحتادية هذه االهمية اليت تن

( كم مربع ، وفرت هلا هذه املساحة  قدرة على اإلنتاج الزراعي 9299919تبلغ مساحة ايران ) –وال ا

وزيادة الثروة احليوانية، وهو ما يليب جزء من متطلبات امنها الغذائي ورمبا ساعدها هذا على جتـــــــاوز 

ار التعامل مع برناجمها ضغوط العقوبات االقتصادية اليت ُفرضت عليها دوليا يف اط -ولو بقدر معني  -

النووي ، فضال عن امكانياتها الصناعية . من جانب آخر اتاح هذا اإلمتداد اجلغرايف إليران مزية نشر 

منشأتها النووية يف طول البالد وعرضــــــــــــها ) الحظ توزيع املنشآت على اخلريطة ادناه( مما له داللة 
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 حصينة  حلماية هذه املنشأآت. خاصة ، فقد وفرت طبيعة التضاريس مواقع 

تقع  ايران غرب اسيا ، حتدها من الشمال ثالثة دول هــــــــــي ارمينيا ، اذربيجان وتركمانستان  –ثانيا 

كم . وحتدها من الشــــــــــرق افغانستان وباكستان . 913. وهلا سواحل طويلة على حبر قزوين متتد اىل 

تركيا من الشمال الغربي . وإليران سواحل طويلٍة على اخلليج العربي متتد وحيدها العراق غربا فيما حتدها 

. وهلا ولعمان اشراف مباشر على مضيق هرمز حبيث تستطيع ايران غلق املضيق يف (99)كم  . 9311بطول 

حال تعرضها اىل اي خطر حقيقي مصدره الغـرب . وهي بهذا تؤثر على االقتصاد العاملي حيث مير عرب 

% من نفوط منطقة اخلليج العربي اىل اسواق النفط العاملية . ولذلك فأن اخلليج بالنسبة اليران 11  املضيق

يظل من ابرز الثوابت املؤثرة يف سياسة ايران االمنية واألسرتاتيجية . هذا املوقع منح ايران اهمية 

ووسط اسيا ، وكذلك قوقاز جيوسرتاتيجية تسمح هلا بالتأثري يف تطورات الوضع يف منطقة حبر قزوين وال

 .(99)الشرق االوسط 

كذلك فأن موقع ايران هذا منحها وصف الدولة الرابطة بني نظامني اقليميني ميتازان بثراء املوارد  –ثالثا 

اإلقتصادية ، فهي تقع بني نظام اسيا الوسطى من الطرف الشرقي والنظام االقليمي اخلليجي من الطرف 

ب اهمية جيوسياسية  تستقطب اهتمام روسيا وكذلك الصني اليت تطورت عالقاتها الغربي . وهي بهذا تكتس

مع ايران منذ مثانينات القرن املنصرم ، ولعل مبيعات األسلحة الصينية اىل ايران ، وغدو األخرية ثاني اكرب 

نافسة ُمصدري النفط اىل الصني من دالالت تطورمسار العالقات بينهما . من جانب آخر ويف سياق امل

فأن ايران ستظل ذات اهمية بالنسبة هلذه األخرية   * أإلقتصادية  بني الصني والواليات املتحدة األمريكية .

، اليت تسعى اىل ابقاء الصــــــــــني وروسيا يف فضائهما بعيداعن مقرتبات املناطق اليت تشكل  مصاحل 

ران تؤثر فيها االهمية اإلسرتاتيجية هلذه حيوية هلا . وال ريب ان  صياغة روسيا لسياستها حيال اي

 األخرية ، وحتت تأثري االعتبارات التالية:    

اكدنا فيما تقدم ان احلدود بني البلدين مل تبَق على  سابِق عهدها، فلقد ظهرت على اخلريطة  –أوال 

بيجان  تفصل بني السياسية للمنطقة دوال جديدة هي تركمانستان ، كازاخستان ، جورجيا ، ارمينيا و اذر
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ايران وروسيا ومل يبَق هلذه االخرية اتصال جغرايف مباشر مع ايران ، سوى كونهما من  الدول  املتشاطئة 

 ) الحظ اخلريطــــــــــة ادناه (  Littoral Statesعلى حبــــــــر قزوين 

 الدول احمليطــــــــــــــــــــــة ببحر قزوين

 

 

ولقد كان هلذا املتغري انعكاساته على العالقة بني الطرفني . ففي الوقت الذي كانت فيه ايران          

تتعامل مع دولة واحدة ) اإلحتاد السوفييت( وجدت ان املعادلة اإلسرتاتيجية قد تغريت ، وصار عليها ان 

عضها البعض عالقات ذات تتعامل مع دول تفتقر اىل اإلستقرار ، وهي  " حذرة من احلركات االسالمية ولب

يف هذه املرحلة من  (91)طابع اثين وأقليمي ، غري مّيالني اىل الوثوق باجلمهورية االسالمية االيرانية " 

العالقات كانت ايران تسعى لتجاوز الوضع االقليمي والدولي الذي وضعت نفسها فيه بسبب اعتمادها مبدا 

للرئيس هامشي رفسنجاني، غادرت ايران ذلك املبدأ  متجهة  تصدير الثورة . ففي ظل القيادة الرباغماتية

حنو اقامة عالقاتتعاون اقليمي مع دول تلك املنطقة  والعمل على بقائها مستقرة ، وهو ما اكد عليه 
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على هذا  (31)رفسنجاني  بقوله  " ليس من مصلحتنا نشوب أضطرابات ونزاعات  على حدودنا الطويلة". 

اإليراني ، وِلما إليران من روابط ثقافية ودينية مع دول املنطقة ، ولتجنب تفجر اي االساس من االهتمام 

ازمة مع روسيا بشان نفوذها يف هذه املنطقة . فقد رمست هذه األخرية سياستها اإلقليمية هناك على األسس 

   (39)التالية.  

اإلضطرابات ، ملا قد يرتتب عليه من جتنب نشر األفكار الثورية ، وجتنب اي سلوك من شأنه اثارة  – 9

آثار عابرة للحدود االيرانية او الروسية حبكم وجود اقليات هلذه الدول داخل ايران ، فضال عن وجود 

 جاليات روسية يف هذه الدولة او تلك، وذلك ضمانا إلستقرار املنطقة.

لبعض دول املنطقة كمد السكك اعتماد العالقات اإلقتصادية ، واملشاركة يف بناء البنى التحتية  – 3

احلديدية ، وفتح اخلطوط اجلوية ، وتطوير املوانئ اإليرانية على حبر قزوين لنقل البضائع من واىل دول 

مليار مرت مكعب ميتد من تركمانستان اىل تركيا  21 – 99املنطقة. كذلك انشاء خط انبوب نقل الغاز بطاقة 

 عرب األراضي اإليرانية.

قات إيران بهذه الدول من خالل منظمة التعاون اإلقتصادي ) اإليكو( اليت تضم ايران وتركيا تنشيط عال – 2

وباكستان ، بعد ان انضمت اليها كل من اذربيجان ، تركمانستان ، اوزبكســتان ، قرقيزيا ، طاجاكستان  

ليت تضم ايران ، وافغانستان . ويف هذا السياق بادرت ايران اىل انشاء منظمة حبر قزوين ) كاسكو( ا

 اذربيجان ، كازاخستان، تركمانستان وروسيا.

و باملقابل ، ملا كانت روسيا اإلحتادية َتعترُب الدول آنفة الذكر جمااًل حيويا هلا . وهي تتطلع لتقوية         

خالل  فأنها وجدت يف قدرة ايران على التأثرييف سياسات  بعض هذه الدول من (33)تأثريها يف هذه املنطقة. 

نفوذها املتأتي من رابطيت الدين والثقافة  ما يستدعيها اىل التفاهم السيما وان السياسة الروسية تركز على 

 احلؤل دون توسيع الناتو حنو هذه املنطقة .
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وباألضافة اىل اهميتها  يف القوقاز واسيا الوسطى ، فان ايران ترتبط يف اجلهة األخرى مبنطقة اخلليج        

. وهذا ما يعزز االهتمام الروسي بها حيث ان ايران هي املدخل الذي يوصل روسيا اىل املياه الدافئة،  العربي

  هذه القضية اليت كانت وما زالت حتظى باإلهتمام الروسي منذ عهد روسيا القيصرية وحتى االن. 

االمن القومي الروسي . ان من العوامل األخرى اليت ُتزيد من االهتمام الروسي بايران ، هي قضية  –ثانيا 

من ثوابت السياسة الروسية  منذ وقت مبكر، هو عدم السماح بنهوض قوة تهدد االمن  القومي الروسي من 

اجلانب اجلنوبي . مما يعين ان السياسة  الروسية تركز على منع ايران من امتالك السالح النووي ، وهي 

 للسالح اىل ايران ، إلن ذلك مدخال  للتاثري عليها.بذات الوقت حترص على ان تبقى املوّرد االساس 

، سواء ما يتعلق مبشاريع النفط والغاز، او ما يتعلق بالتبادل التجاري بني وُيعد العامل اإلقتصادي –ثالثا 

البلدين من العوامل املؤثرة يف امناء العالقات بني البلدين  فهما يرتبطان  يف مشروعات مشرتكة . ففي 

 مواجهة تطلعات ورغبات شركات النفط الغربية اليت تهدف اىل استغالل احتياطات نفط حبر قزوين  يف

سواحل كل من اذربيجان وكازاخستان ، فضال عن معارضة كل من موسكو وطهران ملقرتح الواليات املتحدة 

النشاء خطوط انابيب خبشان اليت تهدف اىل نقل نفط قزوين عرب االراضي الرتكية وليس عرب اراضي ايران 

ركة غاز بروم الروسية منذ العام او روسيا االحتاديــــــــة . وتعبريا عن التعاون يف  هذا اجملال تقوم ش

يف اطار كونسورتيوم دولي بتطوير املرحلتني الثانية والثالثة يف حقل بارس اجلنوبـي . ويف تنفيذ  3112

التبادل التجاري ، اما يف قطاع  (32)مشروع بناء خط انابيب الغاز الذي يربط ايران ، باكستان ، اهلند.  

 :اىل االخر كما يوضح اجلدول ادنــاه فاملالحظ منو صادرات كال البلدين
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"                                        -http://iranprimer.usip.org/resource/iran  

                                                      russia-and 

 9111- 9191وعودا على بدء ، فأن ما ميكن مالحظة  هي ان العالقة بني البلدين خالل هذا العقد اي 

شهدت بوادر من التقارب بينهما ، والتنسيق بشأن بعض القضايا اإلقليمية . فعلى الصعيد العسكري بدأت 

الصعيد السياسي . فخالل موسكومبيعات السالح إليران ، كما انها وعدت بأكمال مفاعل بوشهر . اما على 

 (39)رئاسة بوريس يلسني توافقت رغبة الطرفني على منع التأثري األمريكي والرتكي يف القوقاز واسيا الوسطى.

كما شهدت هذه املدة توافقات سياسية بشأن النزاع بني ارمينيا واذربيجان والتعاون إلنهاء احلرب األهلية 

، والتنسيق يف التعامل ضد طالبان الذين استولوا على معظم 9119 – 9113فــــــــــــــي طاجيكستان 

كما امتنعت ايران من  ان تقف اىل جنب الثوار املسلميني الشيشان ضد موســكو  9112افغانستان عام 

، بل اعلنت انها تدعم روسيا للحفاظ على سالمتها اإلقليمية يف مواجهة احلركات 9112 -9119

   .اإلنفصالية

 

 

 صادرات ايران اىل روسيا / دوالر صادرات روسيا اىل ايران/ دوالر السنة

 مليون 27 مليون 249 1995

 مليون 57,6 مليون 633 2000

 مليون 125 مليار 1,9 2005

 مليون 272 مليار 3,4 2010

 مليون 351 مليار 3,4 2011

 مليون 428 مليار 1,9 2012

 433 مليون  مليار 1,2 2013

http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia
http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia
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 –على ان مسارالعالقة االجيابي هذا اعرتضته بعض العثرات . فقد عّدت  طهران اإلتفاق الروسي       

تيشرينومريدين ( الذي الزم روسيا  باحلد من كمية مبيعات السالح أليران   –) الغور  9119األمريكي  

  (39)دومنا حل.  عقبة امام تطور العالقات مع روسيا ، فضال عن بقاء مشكلة تقسيم حبر قزوين

  0292 – 0222املرحلة  الثانية 

، وبها تأزمت 3111بدأت هذه املرحلة بأنتهاء رئاسة يلستني وصعود بوتني سدة الرئاسة عام  

العالقة بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية بسبب بعض القضايا مثل رفض الواليات املتحدة األمريكية 

روخي الباليسيت، و توسيع نطاق الناتو يف اسيا ، وقيادة امريكا للناتو التخلي عن خططها للدفاع الصا

وقصفها صربيا حليفة موسكو خالل ازمة كوسوفووتبعا هلذا فقد تنامى الشعور لدى موسكو بأن أمريكا ، اما 

 ولقد انعكس هذا على (32)تتجاهل مصاحلها .  -باقل تقدير -انها اصبحت عدائية جتاه روسيا ، او انها 

ختليه عن اتفاق  3111عالقة روسيا بأيران يف صيغة اجراءآت اختذها بوتن . حيث اعلن يف تشرين الثاني 

تشرينومريدين ، وابدى استعداده  لتصعيد مبيعات السالح إليران. واعلن الطرفني عن أستئناف  –الغور 

يرانية خامتي بزيارة اىل موسكو قام رئيس اجلمهورية اال 3119العمل يف مفاعل بوشهر . ويف آذار من العام 

، وكان التعاون يف جمال الطاقة وتقسيم حبر قزوين بني الدول املتشاطئة من ابرز القضايا اليت حبثت . 

ولعل الزيارة اليت قام بها وزير الدفاع الروسي إيغور سريغييف يف كانون االول من العام ذاته، وطبيعة 

يرانيني تعكس وترية التطور يف العالقة بني البلدين ، فقد تصدرت القضايا اليت حبثها مع املسؤوليني اال

قضية االمن يف كل من اسيا الوسطى ، وكذلك منطقة اخلليج العربي مقدمة القضايا اليت شغلت جدول 

اعمــــــال الزيارة . ويف سياق تنامي العالقة وتنفيذا ملعاهدة التعاون لألستخدام السلمي للطاقة 

، فقد بدء التقنيون الروس يف االول من  9113ـــة املوقعه بني الطرفني الروسي واإليراني عام النوويــــــ

ويبدو ان تطور العالقات  (39)العمل يف مفاعل بوشهر وسط اعرتاضات امريكية شديدة.3113ايلول عام 

اإليرانية كان عامل عدم ارتياح بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ، وذلك يف ضوء تصاعد  –الروسية 

أفصح عن ذلك تصريح نائب وزير اخلارجية  (39)، والتكنولوجيا النووية إليران. *مبيعات السالح الروسي 
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نشطارية تكفي لصنع ا(31)األمريكي  آنذاك جون بولنت " بان مفاعل بوشهر سيكون قادر على انتاج مواد 

بقوله " ان روسيا تقدم  3113ايار  39( قنبلة نووية". والذي  رد عليه بوتني خالل زيارته لواشنطن يف 21)

الدعم التقين إليران يف اجملاالت" السلمية فقط  واملح بسخرية  اىل تعاون الواليات املتحدة األمريكية مع 

  (31) .تايوان لصواريخ بعيدة املدى"(21)تايوان قائال " ان روسيا قلقة من تطوير 

إنُتخب امحدي جناد رئيسا جديدا إليران . وقد كان هذا الفوز موضع ترحيب من  3119ويف العام       

قبل موسكو بأعتبار أن جناد ميثل التيار املتشدد ضد الواليات املتحدة  االمر الذي يفرتض ان يقود اىل 

هذا مل حيصل بسبب موقف روسيا من تصلب ايران خالل مسار التفاوض  تقارب ايراني روسي اوثق . اال ان

. وقد شهدت العالقة بني 3199بشأن امللف النووي ، قبل ان يتم التوصل اىل االتفاق النهائي يف متوز 

تنفيذ اتفاقية بيع منظومة الصواريخ  3191البلدين  مظهر التذبذب إذ علقت روسيا على عهد مدييف عام 

 3199اىل ايران بسبب العقوبات الدولية املفروضة عليها . لكن احلدث الذي شهده العام  S-300الدفاعية 

حيث التدخل العسكري الروسي يف اوكرانيا ، وقضم  جزيرة القرم وما استتبع ذلك من تدهور للعالقات 

سني ) اوربا والواليات الروسية االوربية والروسية األمريكية . كان قد افقد روسيا شركائها التجاريني االسا

املتحدة واليابان وكندا واسرتاليا ( وهو ما تسبب يف ركود االقتصاد الروسي فضال عن اإلثر الذي احدثه 

اخنفاض اسعار النفط الحقا . رافق ذلك خشية روسيا من احتماالت اقرتاب ايران من اوربا لدرجة تغدو 

ا . وهو ما دفع رئيس الدوما الروسي  سريغي ناريشكني، معها بديال لروسيا يف جتهيز الغاز الطبيعي ألورب

مــــــن " ان ايران شريك موثوق به يف العالقات الدولية ، ولذلك  3199ألن يصرح يف السابع عشر من متوز 

يف  (21)فأن موسكو تولي اهمية كبرية لعالقاتها مع ايران يف القضايا االمنية األقليمية يف الشرق االوسط". 

ل مل يظهر إليران موقف دبلوماسي حيال التصرف الروسي آنف الذكر  . ولتوثيق العالقات الثنائية بني املقاب

لتوطيد العالقات العسكرية واالمنية اليت  3199البلدين فقد تبادل وزيرا دفاع البلدين الزيارات اوائل العام 

 . 3199الثاني  سبق ان اكد عليها بوتن وخامنئي خالل زيارة بوتن لطهران يف تشرين

بشأن برنامج ايران النووي  3199( يف متوز  9+9ويف اعقاب توقيع االتفاق بني ايران وجمموعة )        

ولتعزيز التعاون االقتصادي مع ايران ، فقد ُنّظم يف طهران مؤمتر لالعمال حضره ممثلوا اكثر من مثانون 

رى . كما اعلنت روسيا انها ستستأنف تنفيذ اتفاق شركة روسيه  يف جمال الطاقة والدفاع واجملاالت االخ
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اخبار استالم ايران  3192. وقد ذكرت وكالة االنباء األيرانية يف بداية شباط  S-300صفقة صواريخ 

 ملنظومة الصواريخ هذه .

 روسيا وامللف النووي اإليراني     

وضمن هذه املرحلة ، فقد انشغلت الدول الكربى بالتعاطي مع اهتمامات ايـــــــــــــران النووية ، 

وهو ما اصطلح على تسميته دبلوماسيًا )امللف النووي اإليراني (. فكيف تعاملت روسيا مع هذا امللف يف اطار 

 عالقاتها بأيران ؟ 

معاهدة بشان التعاون لألستخدام السلمي للطاقة  9113مذ ان وقع الطرفني الروسي واإليراني عام 

النوويـــــــــة . فقد احتلت روسيا دورا اساسيا يف برنامج ايران النووي ،السيما بعد توقيع عقد بقيمة 

( مليون دوالر لبناء مفاعل بوشهر، ورغم التصرحيات اليت صدرت عن الكثري من املسؤولني اإليرانني 911)

يران تسعى لالستخدام السلمي للطاقة النوويه .اإل ان تعامل الوكالة الدولية مع ، مبضامني تؤكد ان ا

من ان  3113يف آب  *الربنامج النووي اإليراني إثر املعلومات السرية اليت كشفها علي رضا جعفر زاده 

 ايران متتلك باإلضافة اىل مفاعل بوشهر مرفقني نوويني آخرين. األول يف ] ناتانز[

 

ليورانيوم، وآخر للماء الثقيل فـــــــــي ]آراك[ . بعد اربعة اشهر من هذه الواقعة، لتخصيب ا 

ان ايران تعمل بشكل حثيث على  3113كانون اول 92اعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية يف 

الصناعية  تطوير قدرات لتصنيع األسلحـــــــة النووية . وعرض تأكيدا على ذلك صور التقطتها األقمار

األمريكية . وبناء على ذلك شرعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض مع ايران ، بهدف الزامها ببنود 

اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية ، وذلك بالعدول عن عمليات التخصيب ومنعها من الوصول اىل دورة 

راحل من التفتيش وجوالت من التفاوض دومنا الوقود يف حال ثبوت صحة املعلومات. اجرت الوكالة عدة م

يدعو املدير  3112فائدة. اىل ان استقر األمر على تبين جملس حمافظي الوكالة قرارا يف الثاني من شباط 
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العام للوكالة باحالة ايران اىل جملس األمن لعدم جتاوبها مع الوكالة. وتنفيذا هلذا القرار ارسلت الوكالة 

  (29)ج اإليراني اىل جملس االمــــــــن.تقريرها حول الربنام

اعتمدت روسيا  يف تعاملها مع امللف النووي اإليراني  على )موازنة (  معادلة طرفيها احملافظة  

 على عالقاتها ومصاحلها مع ايران ، وضرورة احليلولة دون امتالكها اسلحة نووية .

ح إليران من إمتالك السالح النــــــــووي. ومثلما ان وهي بهذا توافقت مع املوقف الدولي بعدم السما       

لكل من اوربا ، والواليات املتحدة األمريكية  رؤيته اإلسرتاتيجية حتدد مبوجبها التعامل مع  طموحات 

ايران النووية  ، فال شك إن لروسيا رؤيتها أإلسرتاتيجية هي األخرى. ففي الوقت الذي ترى فيه اوربا ان 

طقة الشرق األوسط جيعلها ضمن املدى الصاروخي إلي دولة من دوله، اذا ما امتلكت اسلحة جوارها من من

فأن الواليات املتحدة األمريكية  كان قد تقررموقفها من الربنامج النووي اإليراني يف  (23)نوويــــــــــــــة  

دة يف ذلك فهي  ترى إن طموحات ضوء مصاحلها األسرتاتيجية يف املنطقة مبا فيها األمن األسرائيلي . وزيا

ايران النووية تشكل حتديا للنظام العاملي والشرق األوسط نظرا لطبيعة النظام وسلوكه يف املاضي. وهو ما أكده 

اما روسيا  (22)اوباما بقوله "ان الطموح النووي اإليراني ُيعد تهديد أساسي ملصاحل االمن القومي األمريكي". 

ل هذا املوضوع ،هي أن متطلبات ضمان أمنها القومي ، تفرض عدم ظهور قوة نووية فمن ابرز مدركاتها حيا

، او حيت قوة باسلحة غري نووية اىل جوارها من جهة اجلنوب . هذه املدركات اإلسرتاتيجية شكّلت عتبة 

نووي ، مشرتكه تنطلق منها األطراف الثالثة اضافة اىل الصني يف اإلصرار على عدم توسيع نطاق النادي ال

 مبنع ايران من امتالك قدرة التسلح النووي.  

اي منع ايران من  –ورغم وحدة املوقف هذه ، إأل أن أساليب التعامل للوصول اىل هذه الغاية 

كانت متباينـــــــــتة  . فاملدرك الذهين االمريكي عن النظام السياسيي بدأ   -امتالك السالح النووي 

بكون النظام  مصدر عدم استقرار يف املنطقة حبكم طبيعته " ايديولوجيًا  9191ام يتشكل منذ ازمة الرهائن ع

 "  و "مؤسساتيا" ، فضال عن معارضته ايران 
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اجياد نظام   -طبقا هلذه الرؤية  –ملساعي " السالم" يف الشرق األوسط ، االمر الذي يتطلب  

دميقراطي ، وهذا يعين ان امريكا ال ترى دون تغيري النظام  يف ايران من سبيل ملنعها من املضي يف 

برناجمها النووي ، وقللت من جدوى اجلهود الدبلوماسية يف اجبارها على الرضو  ملشيئة اجملتمع الدولي. 

ة واليت تذهب اىل ان املشكلة ليس يف طبيعة النظام اإليراني ، بل خالف ذلك كانت رؤية  الرتويكا األوربي

يف الربنامج النووي ذاته وان السبيل ملنع انشطة ايران النووية ، تتوقف على ما ميكن ان يقدم إليران من 

وربية وقد أّيدت روسيا  ما ذهبت اليه الرتويكا األ (29)حوافز من شانها ان تدفع ايران اىل تغيري سياستها.  

فلقد كانت كال من  (29)للتفاوض مع ايران . اال انها  وكذلك الصني مل حتبذا اجراءآت عقابية ضد ايران 

روسيا والصني غري راغبتني يف فرض العقوبات ابتداًء للروابط االقتصادية اليت تربطهما بايران ، وبشكل 

بأعادة تقويم موقفها حيال ايران ،  بدأت ادرة بوش 3119. ويف آذار (22)خاص النفط بالنسبة للصني  

وقررت املوافقة على تعزيز املفاوضات مع اوربا حول مستقبل الربنامـــــــج النووي األوربـــــــــــــي  . 

. ويبدو ان هذا امُلسَتجد فرضته جمموعة ظروف منها دولية ، واخرى تتعلق بداخل الواليات املتحدة (29)

 اىل خيارالقوة يف التعامل مع ايران رغم انها قد ركزت على حماصرتها.  األمريكية حتول دون جلوئها

ُشرع بالتفاوض مع ايران ، وكانت لروسيا مواقفها املتطابقة مع الواليات املتحدة األمريكية ، 

وقفت روسيا اىل جنب الرتويكا االوربية ، فقد أعلن بوتني  3112وكذلك الرتويكا األوربية .فمنذ عام 

نووية لن يكون باإلمكان    ارضة روسيا إلمتالك ايران اسلحة نووية قائاًل انه " مع امتالك اسلحةصراحة مع

حل أي من املشاكل اليت تواجه ايران مبا فيها القضايا االمنية يف املنطقة ... اننا نعارض بشكل مطلق 

توسيع نادي الدول النووية... ينبغي على شركائنا اإليرانيون ان يتخلوا عن تكنولوجيا دورة الوقــــــــــــود 

 (29)النووي". 

 توافق روسيا مع الواليات املتحدة األمريكية ، والرتويكا األوربية . ولغرض عدم التفريط واستنادا اىل         

بعالقتها املتطورة مع ايران .فقد جعلت من الوكالة الدولية للطاقة مرجعية للتعامل مع امللف النووي 

اتيجية ، كما اإليراني.ورغم حرص روسيا على عالقتها مع ايران اليت تفرضها االعتبارات اجليوأسرت

اوضحنا ذلك . اال انها مل ترتدد عن اإلتفاق مع امريكا واوربا  حني تطّلب األمر أحالة امللف اىل جملس 

األمن جراء عدم إمتثال ايران لطلبات الوكالة . وخالل سلسلة القرارات اليت أختذها جملس األمن بدًء من 
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الفصل السابع لكي يكون ملزما والذي طلب من ايران  الذي صدر استنادًا اىل 3112متوز  29يف  9212القرار 

 3191حزبران  1يف  9131تعليق انشطة ختصيب اليورانيوم ، مرورا بالقرارات األخرى وصواًل اىل القرار 

الذي منع بيع األسلحة إليران ومنعها من اسلحة تتعلق بالصواريخ البالستية . كما اذن القرار بتفتيش 

تنتهك هذه القيود، وجتميد أصول احلرس الثوري ، وخطوط الشحن اإليرانية .  ومصادرة الشحنات اليت

  (21)فأن روسيا كانت تصوت  باملوافقة على ما نصت علية تلك القرارات. 

   

كما احبطت روسيا حماولة تركيا وايران والربازيل لتبادل اليورانيوم . مما اعتربه الرئيس اإليراني          

اد " مساسا بأمة عظيمة "  ومل ترتدد روسيا على لسان وزير اخلارجية  عن االفصاح بان السابق امحدي جن

" السياسة الروسية تعمل على تطوير املصاحل الروسية فقط ، وهي ليست موالية إليران او موالية للواليات 

  املتحدة األمريكية".
لواليات املتحدة األمريكية لكن اذا كان  املوقف الروسي قد توافق مع موقف كال من ا (91)

واوربا فيما يتعلق بالربنامج النووي اإليراني فأن روسيا يف غري هذه القضية املهمة ، اخذًا بوصف احدى 

دراسات  معهد الشرق األوسط  مبوسكو  " تستخدم عالقاتها مع ايران كورقة ضغط يف حوارها السياسي مع 

د العالقات مع ايران  واخرى فـــــــــــــــــي تعزيزها". واشنطن ، فقد وظفت هذه الورقة مرة يف جتمي

بيد ان هذا اليعين ان روسيا ليست هلا مصاحل اخرى  مع ايران ، فهناك املصاحل اإلقتصادية ، كما  (99)

هناك ضرورات التنسيق السياسي مع ايران بشأن الدور الذي ميكن ان تؤديه يف مناطق نفوذ اإلحتاد 

واليت هي ضمن اجملال احليوي الروسي، وهناك قضية تقسيم حبـر قزوين اليت تفرض  السوفييت السابق

وجودها بشدة على واقع العالقات بني الدول املتشاطئة ، هذا دون احلديث عن مبيعات السالح الروسي 

إليران فبعض هذه القضايا ال ريب انها بعيدة عن ان تكون موضوعا للمساومة مع الواليات املتحدة 

مريكية. ومما الشك فيه انه بقدر حرص روسيا على عالقات جيدة مع ايران . لكنها تراعي يف كل هذا األ

عدم رجحان التعامل معها على حساب عالقاتها بالواليات املتحدة األمريكية. ومن هنا فقد ركزت احدى 

ليت حتققها العالقة الثنائية، الدراسات على ان عالقة روسيا بايران واملصاحل اليت تتوخاها تتجاوز املنافع ا

دراسة على ثالث حنو االفادة مما يلعبه العامل اجليوسياسي اليران يف حتقيق تلك املصاحل. فقد ركزت ال

 (93)مصاحل اساسيةهي .
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احلفاظ على مستوى معني من احلوار اإلجيابي مع الغرب ، ويف املقام االول الواليات املتحدة  – 9

 األمريكية.

 يطرة موسكو يف فضاء رابطة الدول املستقلة كمنطقة للتطلعات الروسيـــــة.ضمان س – 3

 ضمان االستقرار حلدود الدول املستقلة مع روسيا مبا يف ذلك منع انتشار السالح النــــــــــووي . – 2

 .ويالحظ ان النقطة االوىل هي يف الواقع ضمان حتقيق املصلحتني اأُلخريني

 الروسية حنو إيرانحمددات السياسة 

اشرنا فيما تقدم اىل وجود عوامل دافعة حنو متتني العالقة بني روسيا األحتادية وايـــــــــران .اال  

أن مثة هناك حمددات ملستوى هذه العالقة . اي بني ان تكون عالقة حتكمها املصاحل املشرتكة ، او انها 

ي . من هذه  احملددات موضع ايران يف التصور تتجاوز ذلك لرتتقي اىل مستوى التحالف أإلسرتاتيج

اإلسرتتيجي األمريكي من جانب ، وحرص ايران على استئناف عالقاتها مع الواليات املتحدة االمريكية من 

جانب آخر، ادراكا منها لفاعلية تأثريها يف النظام الدولي ، ولقدرتها  على ضبط اسرائيل من القيام مبغامرة 

ورمبا كانت رؤية الطرفني للخالفات بينهما بأنها ليست عصية على احلل . ولتدعيم عسكرية ضد ايران . 

هذه الرؤية ، يفيدنا يف هذا املوضع ان نقتبس توصيف هنري كيسنجر صاحب البصمات الواضحة على 

 متلك السياسة األمريكية، لعالقة الواليات املتحدة األمريكية بايران حيث يقول " ان ايران من االمم اليت ال

امريكا اسباب للتشاجر معها .. وان مصاحل امريكا مع ايران ال تعتمد على شخص واحد. انها تعكس حقائق 

سياسية وأسرتاتيجية ال تزال مستمرة .. ان حافز امريكا للتعامل مع ايران يكُمن يف اهميتها اجلغرافية 

ذا التوصيف بأن تصميم السياسة ويستطيع اي حملل فهم مضامني ه  (92)ومواردها، ومواهب شعبها " 

االمريكية حيال ايران يرتبط بثوابت جيوسرتاتيجية. وان تغيري القيادات االيرانية ليس له اال تأثريا نسبيا . 

وهلذا فاألعتقاد لدينا هو ان روسيا يف كل األحوال ال تستطيع اغفال ما تعنيه املصاحل االمريكية يف ايران . 

جيب ان تقف عندها . أدركت موسكو يف حقبة غورباشوف هذه احلقيقة ، مما يعين ان هناك حدود 

ويعكس هذا االدراك قولــــــــه  " ان االمريكيني قالوا لنا ان هلم مصاحل حيوية يف برتول الشرق االوسط 
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بهذا املعنى ان مصاحل   (99)وانهم سوف حياربون محاية له مهما حدث وحنن نفهم وجهة نظرهم " . 

منافس يف هذه  نفوذ فعالاحليوية يف منطقة اخلليج العربي وايران سوف حتول دون احللم الروسي يف امريكا 

 املنطقة.

ويكمن احملدد اآلخر لعالقة روسيا بإيران يف ازمة الثقة بني البلدين ، ذلك ان  بعض األوساط  

الرمسية يف ايران ، وبشكل خاص امُلحافظني ال ينظرون اىل روسيا على انها شريك موثوقًا به . وهم بهذا 

القيصرية او على عهد يستندون  اىل ما حتفظه ذاكرة تأريخ العالقة بني البلدين سواء على عهد روسيا 

ستالني خالل حقبة االحتاد السوفييت .ويعزز هذه الرؤية يف الوقت الراهن عالقة روسيا الوثيقة بإسرائيل 

اليت تتوق لتوجيه ضربة إليران لو مل متنعها امريكا من االقدام على ذلك . ومن جانبهم يرى بعض 

د عقبة  امام إستئناف العالقات اإليرانية االمريكية ، االصالحيني ان تنامي املشاركة الروسية االيرانية ُتع

. فعلى *وهو خالف طموحهم اي االقرتاب من الواليات املتحدة االمريكية  وهو ما الحظه خافري سوالنا 

اإليراني بشأن الربنامج النووي، الحظ ان اإليرانيون حريصني على اعادة عالقاتهم  -هامش التفاوض االوربي

  (99)امريكا ".  –هذا كل ما يريدونه  –سابق عهدها اذ قال " هم يريدون امريكا  مع امريكا اىل

 

 املبحث الرابع

 وأحتماالت املساندة الروسية  سياسة ايران حيال منطقة اخلليج العربي

يهدف هذا اجلزء من البحث  اىل معرفة موقف روسيا من السياسة االيرانية  حيال منطقة اخلليج 

" معرفة اهداف السياسة 9العربي . وإلدراك هذه الغاية يقتضي االمر اإلجابة على عدة تساؤالت تتدرج يف "

" بيان ما اذا كانت 2و "" ما هي العقبات اليت تواجه هذه السياسة ، 3اإليرانية يف هذه املنطقة ، ثم "

هناك نقاط تالقي بني السياستني الروسية وااليرانية حيال املنطقة ، واليت قد تفرض يف حال حتققها مساندة 

روسيا اليران  . ان اإلجابة على هذه األسئلة ُتتيح يف املؤدى االخري الوصول اىل تلك الغاية . وقبل ان 

، هو  9191القول ان  ما يالحظ على سياسة ايران بعد الثورة عام  نتصدى لإلجابة عن هذه األسئلة البد من

احتفاظها باملكاسب اإلقليمية اليت حققها الشاه على حساب جريانه العرب . واألكثر من ذلك ، زعم بعض 
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القادة من رجال الديـن والرمسيني اإليرانيني ان متسك ايران بتلك املكاسب يتفـق مع 

. وبالنسبة للعراق الذي ُيعد نقطة عبور ايران )*(ـــــق جغرافية وتأرخييـــــــــــــة حقائــــــــــــــــــ

للدول االخرى اجملاورة فقد تبنى النظام اجلديد يف ايران اإلسالمية  بعد شهور قليلة من الثورة هدف 

حزب الدعوة اإلطاحة بنظامه السياسي " وَصَعد عداءه  من خالل دعم احلركات الشيعية املعارضة ، 

اما بالنسبة ملوقفها من  (92)واجمللس األعلى للثورة اإلسالمية الذي لعبت ايران دورا فعااًل يف تأسيسه".  

بقية دول اخلليج العربي ، فقد كان يتسم بالسلبية ، المرين ، االول ان ايران ترى هذه الدول موالية للغرب 

  )*(حربه ضد ايران . ونتيجة الستمرار سياساتها اإلستفزازية.. اما الثاني ، فموقفها املساند للعراق خالل  

فقدت ايران ثقة العرب . وذهبت سدى تطلعات األنظمة العربية وبشكل خاص منطقة اخلليج العربي حنو 

اقامة عالقات جديدة تتجاوز يف واقعها تلك اليت ارساها الشاه ، وتبعا لذلك فقد ظلت طبيعة العالقات 

ليجية ال حتكمها ثوابت العالقات الدولية القائمة على اساس احرتام السيادة وعدم التدخل اخل –اإليرانية 

ايرانية ، ازاء  –وخسرت ايران ما كان ممكن ان يكون من وحدة مواقف عربية  (99)يف الشؤون الداخلية  .

 الغرابة واالسف توافق  القضايا األقليمية ، مبا فيها الحقا الربنامج النووي اإليراني . ولعل ما يدعو اىل

احلذراخلليجي، واألسرائيلي من الربنامج النووي اإليراني . يف الوقت الذي كان ميكن ان تكون قدرات 

ايران النوويه عامل ارتياح للعرب عموما ولكانت منطقة اخلليج العربي عمقا اليران ، لو كانت األخرية قد 

 السعي املستمر ملد النفــــــــــــــوذ. اعتمدت سياسة اقليمية خالية من االطماع ومن

بعد هذه املالحظة السريعة سوف نشرع باالجابة عن التساؤالت السابقة وصوال لغاية هذا اجلزء من 

البحث.. ففيما يتعلق بأهداف السياسة االيرانية ، نقتبس ما ذهبت اليه احدى الدراسات األكادميية 

  (99)اطارها العام باآلتــــــــــي .اإليرانية اىل حتديد تلك األهداف يف 

 النمو والتوسعة اإلقتصادية واحلفاظ على وحدة األراضي والسيادة القومية.  – 9

 الدفاع عن املسلمني واحلركات التحررية ومعارضة اسرائيل والغرب ، خباصة امريكا.  – 3

 اقامة جمتمع اسالمي على اسس شيعية.   – 2
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صياغة اهداف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على هذا النحو  تنبع من وأردفت الدراسة القول ان 

الذي ُيعد وثيقة  )*(معني الرتاث الديين للثورة اإليرانية . وانعكس ذلك بدوره على بنود الدســـــــــــتور 

ج العربي لتحليل سياسة ايران اخلارجية. ويف حتليل هذه االهداف يلحظ االثر الذي تولده على منطقة اخللي

 . فلنتابع ذلك .

ال ُيثري حتليل اهلدف االول ، اي اشكالية بشأن سياستها اليت تهدف اىل النمو االقتصادي . 

فايران شأنها شأن اي دولة اخرى تهدف ان جتعل سياستها اخلارجية يف خدمة اهداف سياستها الداخلية 

ائلة ايضا . فهل اخذت ايران مصاحل جوارها ، فال لبس يف ذلك طاملا كانت مراعاة مصاحل الدول األخرى م

؟ هنا ميكن  Expansion Policyمن الدول يف تنفيذ سياستها اخلارجية ام انها تبنت سياسة توسعية 

مثال على هذه السياسة ، وما  9199ان يساق استمرار ايران إلحتالل اجلزر العربية الثالثة الذي وقع عام 

ابع وما جياوره من اراضي عراقية يف منطقة جبل فكة يف حمافظة ميسان سوى احتالهلا مؤخرًا لبئر الفكة الر

 مثال مضاف على  سياسات التوسع قدميا وحديثا.

واذا ما انتقلنا اىل اهلدفني اآلخرين ، سنجد ان ايران قد اجازت لنفسها حق التدخل يف الشؤون 

الداخلية للكثري من الدول  حتت دعوى الدفاع عن املسلمني  ،  يف احوال خيضع تقريرها إليران ذاتها ، 

الث فهو يقطع صراحة فهي من يقرر اين جيب الدفاع عن املسلمني ويف اي االحوال وكيف. اما اهلدف الث

ان ايران تسعى لفرض اعتقاد حمدد على االخرين . وبالسعي لتحقيق هذه االهداف يربز تاثري إيران على 

 عتبة االنطالق حنو االبعد . –اي املنطقة  –املنطقة حبكم اجلوار اجلغرايف ، فهي 

جية اإليرانية، وما ميكن والواقع، اي تكن التأصيالت اإليديولوجية اليت تتوشح بها السياسة اخلار

ان تضفيه اخالقيات اإلسالم من جالٍل على الصياغة الدستورية  ، فان هدف  ايران االساسي املخبوء وراء 

هذا،هو اهليمنة اإلقليمية على املنطقة  ففي نظرة فاحصة لتاريخ عالقات ايران باملنطقة  جند انها ما انفكت 

تكون القوة االقليمية ، وانها مل تقم بغري مواصلة هذا اهلدف "منذ القرن التاسع عشر  عن السعي كي 

حيفزها  على ذلك ما متلكه من عناصر قوة . فأيران كما نوهنا سابقا من فئة الدول  (91)بطريقة عدوانية ." 
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وال يتوقف سعيها لفرض هيمنتها على املنطقة وهياكلها االمنية  وفق منهج تتفاعل فيه  )*(غري الراضية .

 (91)اسرتاتيجي ، وعقيدة دينية .  -مل ثالثة   هي : تأريخ امرباطوري وموقع جيوعوا

لتحديد املآل األخري للسياسة اإليرانية نسلط الضوء على الوسائل اليت تعتمدها إيران  وأستكماال

وصوال اىل اهدافها . وتقدميا لذلك نعتقد ان االمر يتطلب توصيف طبيعة األنظمة السياسية اخلليجية ، فقد 

عدم املقبولية ،  اصبحت طبيعة هذد النظم بوابة للتدخل االيراني . فهي نظم تقليدية  تواجه درجة من 

وبوصفها هذا يتعذر استمرارالقبول بها يف عصر يرتسخ فية اإلميان ، بأن ليس غري الدميقراطية من سبيل 

لضمان حكم صاحل مينح احلقوق لألفراد، ويوسع نطاق املشاركة اجلماهريية يف احلياة السياسية ، دومنا 

 فوارق على اسس قبلية . 

شاعرعدم الرضا من مستوى السكون اىل مستوى احلركـــــــــــة ، لقد دفعت طبيعة هذه النظم مب

اي املطالبة باحلقوق ، وهذا امر طبيعي بسسب تزايد الوعي لدى الشباب اخلليجي الذي تشبع بقيم 

الليربالية ،حبكم احتكاكه بالغرب سواًء عن طريق الدراسة يف اجلامعات الغربية ، او السفر املتواصل اىل 

ربية . ولقد جتسدت هذه احلركة بتظاهرات ذات مطالب اصالحية . وهنا تدخلت ايران لتحويل الدول األو

املطالبة باحلقوق املشروعة اىل حركة اضطرابات يف هذا البلد او ذاك مستفيدة من عالقة االرتباط الديين 

يرانني القدميــــة هلذه املذهيب  املتحقق عن طريق جالياتها يف اغلب دول املنطقة اليت ترجع اىل هجرات اال

الدول . او ارتباط بعض األحزاب او الرموز الدينية والسياسية حيث تشكل هذه الروابط امكانات متاحه 

وهلذا فأن دورها ظاهر يف  (99)اليران تستخدمها يف البعدين األمين والسياسي داخل بلدان اخلليج العربي .

يف البحرين والسعودية ، دون احلديث عن نفوذها الواسع اليمن، كما بانت قدرتها على حتريك األحداث 

يف العراق. وال يتوقف الدور اإليراني عند حد تصعيد اإلضطرابات وحسب ، بل التشجيع على اسقاط النظم 

القائمة واجياد نظم موالية تكون ايران  بالنسبة هلا حمورا تدور حوله ، ويكون تعاملها مع القضايا اإلقليمية 

 من خالل إيران ذاتها.  والدولية

وال ريب ان القوة العسكرية ُتعد من وسائل حتقيق سياسة اهليمنة ، ولذلك فأن ايران تسعى 

لتجاوز التوازن األقليمي جبعل معادلة  التوازن لصاحلها ، ومن ثم فرض سياساتها من موقع القوة وليس من 
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سواًء عرب مشرتياتها من االسلحة او عرب  موقع الضعف. وهلذا فقد ركزت على تنمية قدراتها العسكرية

 تطوير انتاجها العسكري بالتعاون مع كوريا الشمالية او اىل حٍد ما مع روسيا .

بيد ان اهداف  السياسة اإليرانية  هذه والوسائل املعتمدة ليست مطلقة العنان يف مسارها حنو 

ن يف تذليلها عن طريق القوة  .. ولعل ابرز اهليمنة  فهي تواجه بعض الكوابح ، او العقبات ال قبل اليرا

هذه العقبات هي ان املنطقة تشكل نقطة ارتكاز للسياسة االمريكية على الصعيدين الداخلي والدولي ،فهي 

ترتبط باألمن القومي األمريكي ، وتنطوي على مصاحل حيوية )مباشرة( للواليات املتحدة االمريكية . فضاًل 

ملتحدة األمريكية على نفط املنطقة تتيح هلا تأكيد قيادتها للعامل عرب التأثري على عن ان سيطرة الواليات ا

القوى الكربى االخرى. وتبعا لذلك فأنها ال تسمح بتنامي الدور االيراني مبا ميكنها من اجياد عالقات 

 تسمح بتغلغل قوى دولية اخرى كالصني او روسيا االحتادية  منافسة هلا يف املنطقة. 

الكابح الثاني ، فهو ان الواليات املتحدة ملتزمة طبقا ملا ابرمته من معاهدات واحالف وما   اما 

بنته من قواعد عسكرية  وما حصلت عليه من تسهيالت يف هذا الشأن ، حبماية نظم املنطقة. او على اقل 

بأخراج  9119حالف  عام تقدير احملافظة على السالمة االقليمية لدوهلا، هذا االلتزام اكده قيام قوات الت

القوات العراقية من الكويت واعادة السيادة هلذا البلد  ال بل تعديل احلدود لصاحل الكويت بقرار من جملس 

االمن يف سابقة خطرية هي االوىل من نوعها . اذ ليست قضايا احلدود من اختصاصات اجمللس اليت نص 

 ملتحدة  .عليها الفصلني السادس والسابع من ميثاق االمم ا

معنى ذلك إن اي حماولة لتهديد املصاحل االمريكية يف املنطقة او حماولة تغيري املعادلة 

بهذا اخلصوص يقول مارتن اندك ان الواليات  (93)اجليواسرتتيجية  من اية جهة كانت ستواجه بالردع.

كذلك فأن من القيود  (92) املتحدة اوصلت اىل ايران رسالة جوهرها " ان فكرة العدوان ستكون مكلفة جدا "

احملددة للسياسة اإليرانية هي حتالفات دول املنطقة سواء اكانت مع الواليات املتحدة األمريكية  او مع 

بعض الدول االوربية . لقد الغت هذه التحالفات والقواعد العسكرية األمريكية يف املنطقة اي معنى للحديث 

فأن اي تغريات على هذا املستوى تطمح ايران القيام  بهــا ستظل عن توازن القوى اإلقليمـي . وبالتالي 

مبعنى اخر ان طموح مرهونه بإرادة احلليف األقوى لنظم املنطقــــــــة ، اي الواليات املتحدة األمريكية. 
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( توظيفها 9ايران باهليمنة على املنطقة قد يتم مبوافقة الواليات املتحدة االمريكية ، مقابل )

ــــــــيام بدور )مرسوم ( يف اسيا الوسطى ومشال القوقاز لصرف روسيا عن االخنراط يف سياسٍة للقــــ

( عودة ايران اىل سلبق 0. و) حيال اوربا من شأنها إضعاف أسرتتيجية امريكا يف هذه القـــــــــــــــــارة

املتحدة إليران بدور فعال يف ( اذا ما مسحت الواليات 3عهدها حلماية املصاحل االمريكية يف املنطق و)

املنطقة فعليها ان تأخذ بنظر االعتبار موقف تركيا احلليف يف الناتو واليت تنافس ايران يف القوقاز 

واواسط اسيا ، وتتجه بقوة لتطوير عالقاتها مع السعودية وبقية دول اخلليج العربي  يف مواجه السياسة 

األمريكية ان تأخذ بنظر األعتبار موقف اسرائيل اليت تنظر بقلق  اإليرانية . كما ان على الواليات املتحدة

. ويف الواقع لقد اثار التقارب االمريكي االيراني بعد االتفاق على الربنامج اىل تنامي  القوة والدور اإليراني

وعدم النووي خماوف دول اخلليج من احتماالت تنصل الواليات  املتحدة االمريكية عن محاية نظم املنطقة 

 جلم تطلعات ايران للهيمنة . فلقد حققت ايران من خالل  االتفاق كما نعتقد النتائج اآلتية :

جتنب احتماالت تكاد تكون مؤكدة  يف مواجهة حرب كان ميكن ان تشن عليها من قبل الناتو بقيادة  – 9

 ر امريكا زائدا اسرائيل.الواليات املتحدة االمريكية. او امريكا وبعض الدول االوربية ، ويف اقل تقدي

 متكنت من خالل اإلتفاق من حتاشي تدمري بناها التحتية فيما لو وقعت احلرب.  – 3

البدأ التدرجيي برفع العقوبات االقتصادية وسواها عن ايران ، وهو ما مينحها مرونة التحرك السياسي  – 2

 على الصعيدين الداخلي واخلارجي .

الزم ايران باخلضوع اىل رقابة دائمة من قبل خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية .  باملقابل ان األتفاق – 9

 وال شك ان النفوذ االمريكي ملراقبة ايران سيأتي ضمن برنامج الرقابة هذه وحتت غطائها.

 بهذا املعنى ،يرى البعض أن اإلتفاق ُيعد عتبًة ملرحلٍة جديدٍة يف عالقات ايران بالواليات املتحدة

. وهو ما أكده الرئيس روحاني بوصف االتفاق على انه " بداية لصفحـــــــــــــة جديدٍة من  األمريكية

وتنظر دول اخلليج العربي اىل مرحلة ما بعد االتفاق رمبا مَتّكن اجلديد ايران من إداء دورا  (99)التأريخ " .

خاوف واجهتها االدارة االمريكية بتطمينات اكدها اقليميا فعاال يف  املنطقة. وهو ما اثار خماوفها . هذه امل
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بقوله " نؤكد التزامنا بأمن دول جملس التعاون  3199مايس  99اوباما خالل قمة كامب ديفد مبرييالند يف 

اخلليجي ، ومواجهة اي تهديد خارجي ،] واضاف قائال[ وسنزيد التعاون االمين والتدريبات العسكرية 

الوقت بان هذا التعاون مع دول اخلليج ال يهدف اىل ] اغفال ايران [ وهذا يعين  املشرتكة " وقد اكد بذات

أن اطر التعامل االمريكي مع املنطقة سوف يكون فيها اليران حضورًا انطالقا من كونها قوة اقليمية خليجية 

امري قطر قد أكد  . وجتنبا ملا قد تثريه الرتتيبات اليت تتمخض  عن االتصاالت االمريكية االيرانية ، كان

خالل القمة  آنفة الذكرعلى " ضرورة عدم تدخل الدول غري العربية بشؤون الدول العربية "  يف حماولة منه 

 (99)الستصدار ضمان امريكي مبنع ايران من اي حترك ضد دول اخلليج العربي .

للتأثريعلى مسار السياسة ويسود لدينا األعتقاد ان األتفاق ُيعد مدخال للواليات املتحدة االمريكية  

اخلارجية االيرانية ، وذلك من خالل التلويح بعدم التزام ايران ببنوده مما جيعل ايران يف موقف حرج امام 

االسرة الدولية . ولعل اثارة موضوع الصواريخ البالستية االيرانية ، واحتمال احالتها اىل جملس االمن من 

 واحدة من هذه الضغوط اليت تهدف اىل ثين السياسة االيرانية يف سوريا خالل األمني العام لالمم املتحدة اال

 او حتى العراق او حتجيم الدور االيراني يف قضايا املنطقة بشكل عام .

بعد بيان اهداف السياسة االيرانية حيال منطقة اخلليج العربي والعقبات اليت تواجهها ، توجب   

ك نقاط للتالقي بني السياسة االيرانية ، واالهتمام الروسي باملنطقة . منهجية البحث معرفة ما اذا كانت هنا

بهذا اخلصوص ميكن القول ان مثة نقطة اساسية اسرتتيجية يلتقي عندها الطرفني. وهي ، ان ايران ترى 

. وترى أن احلضور االمريكي يف املنطقة كاحبا ألهدافها اإلقليمـــــــــــــــــية  كما سبقت االشارة اىل ذلك

 روسيا  ضرورة ان يكون هلا دورا يف املنطقة تفرضه مكانتها الدولية .

وعلى صعيد آخر يلتقي الطرفني حول نقطة اخرى ذات اهمية لكليهما ولدول اخرى هي ضرورة 

منع السعودية من  اعتماد سياسة  خفظ اسعار النفط إلعتبارات سياسية . فلقد احلقت هذه  السياسة اضرارًا 

 د بايران وروسيا ، بل باغلب الدول املنتجة للنفط. ليس فق

بيد ان هاتني النقطتني ال تسوغان مساندة روسيا لسياسة اهليمنة اليت تنتهجها ايران حنو  

املنطقة . فلروسيا عالقاتها اخلاصة اليت تستند اىل مصاحلها . فهي تسعى لتطوير عالقاتها التجارية مع 
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منطقة اخلليج العربي ، ورغم انها تسعى الن تكون احد موردي السالح لدوهلا ، اال انها ال تتوق اىل 

حتقيق مكاسب سياسية او امنية . صحيح ان لروسيا رؤيتها بشأن امن املنطقة . اال انها تتجنب 

باملعنى  االنغماس يف اهتمامات ايران يف املنطقة بشكل فعال، وأمنا تتوخى شراكة أسرتاتيجية

     )*(االقتصادي  والتقين . 

ان إلعقاد يسود  لدينا ا وإلهمية منطقة اخلليج العربي للواليات املتحدة االمريكية  وملا تقدم ، 

سواء ازاء قضايا الشرق االوسط او  السياسات االيرانيةالتوافق مع  اىلروسيا االحتادية سوف لن تذهب بعيدا 

اال فروسيا بقدر ما تريد ان يكون هلا حضورا يف القضايا الدولية واالقليمية ،  ازاء منطقة اخلليج العربي .

لة ودال . وعلى وجه الدقة يف جماهلا احليوي ،القومية  هاالتنسى بالنتيجة النهائية ما تفرضه مصاحل انها

، والتقاربات االنية األخرية بني وزيري خارجية البلدين ذلك انسحاب القوات الروسية من سوريا مؤخرا

واختاذها قبل ذلك موقفا حمايدا من الصراع يف اليمن الذي تساند  حول اجياد نهاية لالوضاع الدامية فيه.

 .ن وفيه ايران احلوثي

ه هذ ليس هلا ان تنافسهي منطقة مصاحل حيوية امريكية  ،ان منطقة اخلليج العربي روسيا  تدرك 

اجلمهوريات اليت انسلخت عن االحتاد السوفييت السابق سواء  على االهتمام  اينصب لديهأمنا  املصاحل .

، لروسيا  ًا حيوي اًلهذه الدول جمالك اليت تتاخم روسيا مباشرة.  إذ ُتعد ان او تتلك اليت تشكل اجلوار الير

ال تنخرط هذه أ. وبذلك فأن روسيا حريصة على   يواسرتتيجيةاجلقتصادية وإلااهميتها   منعّظم هو ما ُيو

 الدول يف اطار الناتو.

   

، منها ان روسيا  فأن مثة عوامل اخرى حتد من تنامي عالقة روسيا بأيران وعلى الصعيد األقليميي

تسعى إلقامة عالقات جيدة مع تركيا العضو يف حلف الناتو واليت تنافس ايران يف كال منطقة اخلليج العربي 

) تطور العالقات الرتكية السعودية( وتنافسها ايضا يف مجهوريات اسيا الوسطى ومشال القوقاز. وبالتالي فان 

طقة الثانية ، فيعنيها كذلك الدور الروسي فيها. وهو ما يدفعها اىل روسيا مثلما يعنيها الدور االيراني يف املن

هذا الواقع كان وراء قبول روسيا لتخفيف حدة التوتر يف عالقاتها  اقامة عالقات رمبا متوازنة بني الطرفني .
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فروسيا . 3199يف تشرين الثاني مع تركيا بعد قيام األخرية باسقاط الطائرة الروسية فوق االراضي السورية 

تدرك ان وراء التصرف الرتكي مساندة دولية هدفها اعطاء اشارة اىل الروس ملراعاة عدم جتاوز حدود لعبة 

. وهي تدرك يف الوقت عينه تبعة اقدامها على رد فعل غري مدروس بالضد من تركيا، مما يف سورياالصراع 

 ابق عهدها.دفعها لتخفيف حدة التوتر والعودة بالعالقات بني البلدين اىل س

من جانب آخر ال تنظر اسرائيل بأرتياح اىل تنامي عالقات روسيا بإيران ) سواًء دورها السابق يف          

للصواريخ البالستية مبساعدة اخلربة  هذهوتطوير ، عقود التسليح املربمه مع ايران وبناء مفاعل بوشهر ا

، فأنها ال شك تأخذ هذه القاتها مع اسرائيل الروسية او الكورية ( وملا كانت روسيا تهتم بتطوير ع

 احلساسية بنظر االعتبار. 

. ازمة الثقة بني كل من روسيا وايران من اندفاع الروس حنو ايران يف سياسة تتجاوز احلدود  وُتحد

فالروس يدركون طبيعة العالقة التارخيية بني ايران والغرب وبشكل خاص  ،التحالف االسرتاتيجي اي 

وهلذا    عدائهم إليران. عن الروس ما االيرانيون فما برحت  ذاكرتهم حتفظالواليات املتحدة االمريكية . ا

ظر فان العالقات الروسية االيرانية سوف لن تتجاوز اجملال التجاري بضمنه مبيعات السالح مع االخذ بن

اليت يقلقها تنامي االمكانات  ،سرائيلا بابيعات ينبغي اال تؤثر على عالقات روسيهذه امل االعتبار ان 

ة ـــالعسكرية االيرانية. فضال عن ذلك فان روسيا هي حباجة لعالقات متوازنة مع الواليات املتحدة االمريكي

. ومن املؤكد ان سعي  اسلفناتحدة وايران كما بني الواليات امل ملفاضلة. وال ميكن ان تضع نفسها يف خيار ا

الواليات املتحدة األمريكية  روسيا  إلن يكون هلا دورا يف القضايا الدولية حيتم عليها ان تكون اكثر قربا من 

، وهو اكده نائب وزير اخلارجية الروسي بقوله " ان روسيا  مصاحلها احليوية. دون اغفال متطلبات 

 تتصرف دوليا يف هدي ادراكها ملصاحلها وليس الي اعتبار اخر". 
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 خالصة وتوصيات

 ،من جانب ، الروسية االيرانية تقررها اىل حد كبري املوازنات الدولية ات واخلالصة ان العالق 

من جانب آخر . فمن وجهة النظر االيرانية التستطيع ايران رغم  انفسهم واقتضاءآت التعامل بني الكبار

اغفال ما للعامل اجلغرايف من اهمية  ة مع الواليات املتحدة االمريكيةاهتمامها التأرخيي بعالقات جيد

املصاحل املشرتكة بني البلدين يف اسيا  عن فروضفضال . ختطيط سياستها حيال روسيا  رعلى ــــــــوتأثي

وبالتالي فان ايران تسعى .مثال على ذلك ر قزوين ــــــــــــاستثمار موارد حب اذ ُيعدالوسطى ومشال القوقاز 

اما روسيا فسوف  . الواليات املتحدة االمريكية وروسيا االحتاديةلعالقات قريبة من ان تكون متوازنة مع 

صاحل الواليات املتحدة طبيعة املصاحل الغربية يف هذه الدولة وبشكل خاص مبمع ايران  عالقاتها مساريتأثر 

. ورمبا يف عموم منطقة اخلليج العربي االمريكية . وهي سوف لن تتجه حنو املنافسة احلرجة هلذه املصاحل 

ذات طابع امنائي  ستوى الذي تتوق اليه روسيا هو اجياد  مستوى من التعاون االقتصادي يف مشاريعكان امل

مبيعات سالح اىل بعض دول املنطقة  ابرمت صفقات، فضال عن حاجتها لراس املال اخللييجي . ورغم انها 

فروسيا يف الواقع تريد ان تقيم . روسية النظر الة همن وجبرتتيبات االمن االقليمي  تبط ري اال ان ذلك ال. 

ن استقرار هذه املنطقة يعنيها السباب ترتبط باالثار اليت العالقات متوازنة بني ايران ودول اخلليج العربي 

اما رؤيتها لقضية االمن فترتكز ُتحدثها حالة الالأستقرار على اسعار النفط ، مما يؤثر على عائداتها النفطية .

 على حل النزاعات واملشكالت يف منطقة اخلليج العربي بالطرق السلمية ، واخالء املنطقة من اسلحة الدمار

 .ة ـــــــــــالشامل ، واالعرتاف باملصاحل الدولية غري االمريكية يف املنطق

لتقريب وِلتوثيق العالقات الروسية مع دول اخلليج العربي  نرى ان مثة  هناك عوامل من شانها ا 

لتدخل جمردة عن ممكنات ا والدول العربية اخلليجية فالعالقات بني روسيا  . اكثر بني روسيا ودول املنطقة

مما جيعل طبيعة العالقة مبنية على اساس املصاحل املتبادلة . وعلى صعيد . هلاالروسي يف الشؤون الداخلية 

ان ثقل دول اخلليج العربي النفطي وتأثري ذلك يف سوق النفط والغاز اعمق من تأثري ايران . وان التنسيق  آخر

كما  من اآلثار السلبية للسياسات النفطية املتقاطعة . الكثري  هانتجة للنفط جينببني روسيا ودول اخلليج امل
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يتطلب تطوير العالقات بني البلدين اجياد عالقات اقتصادية ومصاحل مرتابطة تضع روسيا يف موقف املدافع 

ان اهتمام روسيا بتنمية  وال ريب.دول املنطقة اىل اي عدوان تعرض  يف حال مشرتكة عن مصاحل جوهرية 

، وهذا بدوره يتطلب من القضايا االقليمية اخلليجية  ملساندةطقة يتيح فرصة تشجيعها مصاحلها يف املن

تتمثل يف زيادة حجم االستثمارات اخلليجية يف الدول اخلليجية اختاذ خطوات تشجيعية حنو موسكو 

 روسيا ملواجهة الضغوط االمريكية واالوربية حنوها.

 

 اهلوامش 

                                                           
،  9199احلديث واملعاصر ، توزيع   مكتبة النهضة العربية ، بغداد ينظر مفصال عن ذلك يف ، كمال مظهر امحد ، دراسات يف تاريخ ايران  (9

 وما بعدها 392ص 
 ، كيالن ، مازندران ،خراسان ، واسرتآباد )أذربيجان *
، دار دجلة ، ناشرون وموزعون ،  9199 – 9119ينظر ، ناظم يونس العزاوي ، التاريخ السياسي ألمتيازات النفط يف ايران   (3)

 99، ص3191ان/ األردن ، عمــــــــــ
دة حيث اعتمدت ايران على املانيا يف مواجهة التنافس الروسي الربيطاني سابقا، ويف هذه املرحلة حتول ايران االعتماد على الواليات املتح *

 على اراضيها.الربيطاني ، وايران يف تلك الفرتة اكثر خشية من االمتداد السوفييت  –االمريكية يف مواجهة التنافس السوفييت 
ترمجة علي حسني فياض و عبد اجمليد محيد جودي ، منشورات مركز دراسات  9192 – 9199روح اهلل رمضاني سياسة ايران اخلارجية   (2)

 22، ص 9199( ، 31اخلليج العربي جبامعة البصرة ، سلسلة ايران واخلليج  )
 399املصدر نفسه  (9)
 391-392املصدر نفسه   (9)
 231نفسه ، ص املصدر (2)
 291املصدر ننسه ، ص   (9)
       919،ص  3119مقتبس من بوب ودورد، خطة اهلجوم ، تعريب فاضل جكرت ، الرياض ، مكتبة العبيكان ،   (9)
قف العربي، ينظر بهذا  ، حامد ربيع ، نظرية األمن القومي العربي والتطور املعاصر للتعامل الدولي يف منطقة الشرق األوسط، دار املو  (1)

 229،ص9199القاهرة ، 
 929،ص 9192سايروس فانس ، خيارات صعبة ، املركز العربي للمعلومات ، بريوت ، (91)
 نقال عن موريل اتكن " اجلمهورية االسالمية واالحتاد السوفييت " يف الثورة األيرانية واجلمهورية األسالمية ، اعداد نكي ر كيدي وارك (99)

 393، ص  9199ي حسن فياض ، مركز دراسات اخلليج العربي ، جامعة البصرة ، هوكلند ، ترمجة عل

 
(93)      russia-and-http://iranprimer.usip.Org/resource/iranMark N, Katz " Iran and Russia" 

               
 399موريل اتكن، مصدر سابق ، ص     (92)

http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia
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ناثانيال هاول " السياسة اإليرانية يف مشال غرب اسيا " يف كتاب ايران واخلليج البحث عن اإلستقرار ،اعداد مجال سند السويدي ، مركز   (99)

 391،ص 9112اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ، ابو ظيب ،

 
الصراعات او النزاعات البينية لدول اخرى . وقد تكون هذه الفائدة سياسية او اقتصادية مثال ذلك الفائدة غالبا ما تستفيد بعض الدول من  )*(

ة والغرب قد اليت حتققت إليران جراء تدمري الواليات املتحدة األمريكية للعراقبعد احتالله. ويف هذا السياق  أذا كانت الواليات املتحدة األمريكي

ة اإليرانية  وسيلة لتقويض امكانات كال البلدين وسبيال إلضعافهما ،فأن احلرب كانت من وجهة نظر القيادة العراقية وجدا يف احلرب العراقي

لسابقة  يف حينه ردا على مبدأ تصدير الثورة الذي تبنته القيادة اإليرانية ، وما نتج عن هذا املبدأ من تصرفات رأت فيها  القيادة العراقية ا

عزعة النظام فيه ، فأندلعت احلرب يف وقت انتهز فيه العراق ضعف املؤسسة العسكرية اإليرانية بهروب قياداتها خارج ايران بكونها مقدمة لز

 بعد اإلطاحة بنظام الشاه.
  292انتوني كوردزمان " قدرات ايران العسكرية هل هي مصدر تهديد" يف ايران واخلليج البحث عن اإلستقرار،مصدر سابق ،ص  (99)
، الذي اعن مبوجبه االعرتاف بأستقالل اجلمهوريات  993اصدر جملس السوفيت االعالن رقم   9119يف السادس والعشرين من شباط عام  *

 السوفيتية . وبهذا االعالن فقد تفكك االحتاد السوفييت.
عبد اخلالق عبداهلل، النظام االقليمي  29،ص3112عبد اخلالق عبداهلل، النظام االقليمي اخلليجي ، مركز اخلليج لالحبات ، ابو ظيب،   (99)

 29،ص3112اخلليجي ، مركز اخلليج لالحبات ، ابو ظيب، 
(99)  Nikolay Kozhanov , Understanding  The Revitalization Of Russian – Iranian Relations . 

Carnegie Moscow Center ,May 2015                                                                                               
                                   

 292، ص 3119تيريي كوفيل ، ايران الثورة اخلفية ، تعريب خليل امحد خليل ، دار الفارابي ، بريوت   (91)
يف ايران واخلليج البحث عن اإلستقرار. التحديات واإلنعكاسات " نقال عن ناثانيال هاول " سياسة ايران يف مشال غرب اسيا الفرص و   (31)

 399مصدر سابق ،ص
 وما بعدها . 392املصدر نفسه ، ص  (39)
( ابو ظيب ، مركز اإلمارات للدراسات 991سريجي شاشكوف ،  العالقات الروسية اإليرانية اىل اين ، دراسات اسرتاتيجية العدد )  (33)

 99،ص3199،  والبحوث اإلسرتاتيجية

 
 http//araa.sa/ index.phpنورهان الشيخ " العالقات الروسية االيرانية ..تكتيكيو ام أسرتاتيجية "   (32)

 
(39) MARK N.KATZ "Russian – Iranian Relations in the Putin Era"                                 

http/digilib.gmu.edu Russian-Iranian 1.10.2002                                                                
                                            
(39)                                                                                                                                  Ibid      

                                                                                                                                                                
(32)    Mark N. Katz , Iranian – Russian Relations  op.cit                                                                  

                                                                                                      
                                   92، ص3119شاهرام شوبني ،  ، طموحات ايران النووية ، ترمجة بسام شيحا،الدار العربية للعـــــلوم ناشرون ، بيـــــــروت ،  (39)
على صعيد مبيعات السالح الروسي اليران ،  ُتعد ايران سوقا رئيسيا للسالح الروسي . حيث يعتمد اجليش اإليراني على السالح الروسي  *

به ايران منظومة الذي تسلمت مبوج9191%  فمنذ اتفاق مقايضة الغاز بالسالح الذي ابرمه الرئيس هامشي رفسنجاني عام 99بنسبة تصل اىل 
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صواريخ مضادة للطائرات بعيدة املدى ، وانظمة دفاع جوي وعشرون مقاتلة ميغ واني عشر طائرة سوخوي ،ومبوجبه استلمت طهران بني 

تصاعدت مبيعات  3111غواصات تعمل بالديزل والكهرباء ، وكذلك طائرات مروحية . ومع صعود بوتني اىل السلطة عام  9112-9113العامني 

( مليار دوالر . كما  911بزيارة اىل طهران  مت خالهلا اإلعداد لعقود تقد اقيامها ب ) 3111سلحة. فقد قام وزير الدفاع الروسي يف كانون اول األ

ع ( منظومة صواريخ  فعالة للدفا31( مليون دوالر  تلقت طهران مبوجبه )911عقد تسليح ضخم بقيمة )3119وقعت موسكو يف تشرين الثاني عام 

( كما قامت بصنع واطالق اول قمر 31و ميغ  39وقامت موسكو بتحديث الطائرات العسكرية االيرانية  ) سوخوي  (TOR M1)اجلوي 

مت خالهلا التوقيع على اتفاقية لتعزيز ورفع مستوى التعاون  3199صناعي ايراني ، وخالل زيارة وزير الدفاع الروسي يف العشرين من يناير عام 

ن  تشتمل على بيع ايران دبابات ومنظومات دفاع ضد االهاف اجلوية بعيدة املدى وغريه من األسلحة ، فضال عن قيام روسيا بتدريب بني البلدي

 العسكريني اإليرانني يف األكادمييات الروسية .

للتهديد " يف كتاب ايران واخلليج ، ينظر يف تطورمبيعات األسلحة الروسية إليران  انتوني كوردمسان " قدرات ايران العسكرية هل هي مصدر 

، كذلك انظر نورهان الشيخ " العالقات الروسية اإليرانية .. تكتيكية ام اسرتاتيجية " حبث منشور على  292مصدرسابق ،ص 

     http//araa.sa/index.phpالرابـــــــــــــــــــــــط 

 
اىل اين، ترمجة هيثم جالل غامن ، دار الساقــــــي للنشــــــــر والتوزيع ، بريوت ،  مايكل كلري، دم ونفط امريكا واسرتاتيجيات الطاقة  (39)

 392،ص 3191
(31)                                                            Mark N. Katz "  Russian – Iranian Relation in the 

Putin Era"  Ibid     
(21)  Ibid                                                                                                                                             

 
 
اني يف املنفى  يضم ، وهو إتالف واسع شامل يعمل كربملان اير  BCRIعلي رضا جعفر زاده ، احد اعضاء اجمللس القومي للمقاومة يف ايران   *

( عضوًا 991امناهضه نظام الشاه . كما يضم اجمللس ) 9129( منظمات واحزاب بضمنها حركة جماهدي خلق اليت يعود تأسيسها اىل عام 9)

الوطين االيراني من الشخصيات السياسية والثقافية واألجتماعية واخلرباء والفنانني والعلماء  والضباط، اضافة مل ملن يسمون قادة جيش التحرير 

انتخب اجمللس باإلمجاع السيدة مريم رجوي رئيسا جلمهورية ايران للفرتة االنتقالية  9112الذي ُيعد الذراع املسلح جملاهدي خلق . يف آب / 

ية . وبهذا القرار حصلت الغت حمكمة العدل األوربية قرارا سابقا هلا بأدراج املنظمة على الآلئحة األوربية للمنظمات األرهاب 3119. ويف العام 

 منظمة جماهدي خلق على ما كانت تطالب به.

https://ar-wikipedia.Org/wiki                                                                                                           
                     

 39شاهرام تشوبني ، مصدر سابق ص (  (29)
 929املصدر نفسه ،   (23)
 Kenneth  Katzman, Iran: U.S. Concerns and  Policy Responses  CRS Report for    نقال عن   (22)

Congress             Congressional Research Service  March 4,2011                                               
                                                             

 929شاهرام  شوبني ، املصدر السابق ، ص   (29)
، 3199ترمجة وليد شحادة، دار الكتاب العربي ، بريوت كوندوليزا رايس ، امسى مراتب الشرف ذكريات من سين حياتي يف واشنطن ،   (29)

 931ص
 311ص 3193العربية للعلوم ناشرون  بريوت ، تريتا بارزي ، ايران واجملتمع الدولي ، الدار  (22)
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  (29)  Mark Simakovsky  "" Reassessing Regime Change : U.S. National Security Strategy 

towards Iranthe Journal of International Policy Solutions. 
        

 
(29)  Ibid                                                                                                                                                   

                             
(21)                                                       Kenneth Katzman, Iran: U.S. Concerns and  Policy 

Responses ,Ibid          
  3193لسنة  39" اجمللة السياسية والدولية ، العــــــدد  3191 -3112اإليرانية  –سعد احلمداني" العالقات الروسية    (91)

 92اجلامعــــــــــــــــة املستنصرية ، كلية العلوم السياسية ،ص
 institute .Org          www.washingtn  3193وف"عالقات روسيامع ايران " حزيران نيكوالي كوزهان  (99)
(93)  Nikolay Kozhanov , Understanding  The Revitalization Of Russian – Iranian Relations 

Carnegie Moscow Center May 2015   Carnegieendowment .org 
هنري كيسنجر ، هل حتتاج امريكا اىل سياسة خارجية  حنو دبلوماسية للقرن احلادي والعشرين ،ترمجة عمر االيوبي ، دار الكاتب   (92)

   919و919ص  3113العربي ،بريوت 
 32، ص 9113حممد حسنني هيكل ، حرب اخلليج اوهام القوة والنصر ، مركز االهرام للرتمجة والنشر ،  القاهرة ،   (  (99)
اصبح املمثل السامي للسياسة واالمن  3111التأريخ حتى العام  ومنذذلك 9111وحتى تشرين اول  9119شغل منصب االمني العام للناتو منذ  *

 االوربي ، االمني العام الحتاد اوربا الغربية 
 931كوندوليزا رايس ، مصدر سابق ، ص  (99)

 9/9/9191ه يف من بني هذه املزاعم خالل حقبة الثمانينات من القرن املنصرم ما صرح به وزير اخلارجية اإليراني األسبق صادق قطب زاد )*(

ة اثناء زيارة له يف ابو ظيب حني قال  " ان مجيع اقطار اخلليج العربية هي تأرخييا جزء من األراضي اإليرانية " نقال عن وزارة اخلارجي

 99، ص919العراقية ، اللجنة االستشارية : األعتداءآت الفارسية ، 

 
، 3119لعالقات العربية االيرانية ، مركز دراسات الوحدة العربية نيفني ، بريوت ،نيفني عبد املنعم مسعد ، صنع القرار يف ايران وا  (92)

 393ص
ملسلمني توالت تصرحيات املسؤولني االيرانني املعادية للدول العربية بعد الثورة االيرانية  من ابرزها تلك الدعوة اليت  وجهها اخلميين اىل ا  )*(

، وقوله " ان بامكانه  31/9/9191كل االنظمة العربية القائمة " نقال عن جملة احلوادث  بريوت يف  اىل "  قلب 9191مبناسبة عيد الفطر عام 

                                                             399، ص3113،  2ان حيول اخلليج اىل كرة من نار " نقال عن حممد حسنني هيكل ، مدافع اية اهلل ، دار الشروق ، القاهرة ، ط 
، مركز محورابي للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ،  3119عدنان بهاء السعربي ، األسرتاتيجية األمريكية جتاه ايران بعد احداث ايلول   (99)

 ، مركز محورابي للبحوث 3119عدنان بهاء السعربي ، األسرتاتيجية األمريكية جتاه ايران بعد احداث ايلول  399، ص 3193بغداد، 

  399، ص 3193والدراسات اإلسرتاتيجية ، بغداد، 
، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت،  3119لسنة  391حممود سريع القلم " االمن القومي اإليراني " جملة املستقبل العربي العدد   (99)

 999-999ص 
ما يلي " تنظم السياسة اخلارجية للبالد على اساس املعايري من املادة الثالثة  أ / الفصل األول : األصول العامة جاء النص ك 92ففي  )*(

رد اإلسالمية واإللتزامات األخوية جتاه املسلمني  ] واحلماية [ الكاملة ملستضعفي العامل " . ويف املادة احلادية عشر من ذات الفصل ، و

( ورد النص "  تقوم 993فية يف العامل اإلسالمي . ويف املادة )النص"وان تواصل سعيها من اجل حتقيق الوحدة ] السياسية [ واألقتصادية والثقا

http://www.washingtn/
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( ورد النص " ... وعليه فأن مجهورية ايران 999السياية اخلارجية اإليرانية على اساس ... والدفاع عن حقوق ] مجيع [ املسلمني  ويف املادة )

 ] نقطة [ من العامل .اإلسالمية تقوم بدعم النضال املشروع للمستضعفني ضد املستكربين يف اي 
تعادل ميزان القوى اإلقليمي يف منطقة اخلليج العربي ، فالعراق زائدا اململكة العربية السعودية ) ورمبا  9129منذ تصاعد قوة العراق بعد عام  **

ا املال اخلليجي حيققان وضع التوازن الدول اخلليجية األخرى( تتعادل مع ايران . بتعبري ادق القوة العسكرية العراقية ) بعدتها وعديدها ( زائد

ان ايران مع ايران. ويبدو ان هذا التوازن كان يف الواقع نسبيا ، او انه توازن قلق . اذ لو كانت معادلته دقيقة ، لكان  ذلك مما حيول دون اتي

، فضال عن االدعاء بعائدية 9199ربية املتحدة عام تصرفات اقليمية غري شرعية. مثل احتالهلا للجزر العربية الثالثة التابعة لدولة االمارات الع

حيث اكد خالله الشعب البحريين عروبته ، ومتسكه بسيادته على  9199البحرين اليها والذي اسقطه األستفتاء الذي اجرته األمم املتحدة 

عف بسبب ما اصاب املاكنة العسكرية لكليهما من دولته املستقلة. وبعد انتهاء حرب الثمان سنوات بني ايران والعراق ، ساد املنطقة توازن الض

بعد طردها من الكويت ، لتجعل ميزان القوة يف 9119، والتدمري الذي اصاب القدرة العسكرية العراقية عام 9111تراجع . كما اثرت احداث 

ية . وعلى الصعيد السياسيي وظفت الدبلوماسية اىل موسكو إلعادة بناء قوتها العسكر 9191صاحل ايران كليــــًة، السيما وانها اجتهت منذ عام 

عام  اإليرانية احداث املرحلة لتؤكد ان اخلطر الذي يهدد نظم املنطقة مصدره العراق . وبأحتالل العراق من قبل الواليات املتحدة األمريكية

ن قوى اقليمية . فأيران هي الدولة األقوى قياسا اىل وتصاعد وجود القوات األمريكية يف املنطقة ، فأنه مل يُعد بأإلمكان احلديث عن تواز 3112

 الدول اخلليجية  . نعم ، لكن هذه الدول عززت قوتها احملدودة بالتحالفات مع الواليات املتحدة او بعض الدول األوربية .

 291تيريي كفيل ، ايران الثورة اخلفية ، مصدر سابق ،ص   (91)
تعادل ميزان القوى اإلقليمي يف منطقة اخلليج العربي ، فالعراق زائدا اململكة العربية السعودية ) ورمبا  9129منذ تصاعد قوة العراق بعد عام  )*(

التوازن  الدول اخلليجية األخرى( تتعادل مع ايران . بتعبري ادق القوة العسكرية العراقية ) بعدتها وعديدها ( زائدا املال اخلليجي حيققان وضع

ذا التوازن كان يف الواقع نسبيا ، او انه توازن قلق . اذ لو كانت معادلته دقيقة ، لكان  ذلك مما حيول دون اتيان ايران مع ايران. ويبدو ان ه

، فضال عن االدعاء بعائدية 9199تصرفات اقليمية غري شرعية. مثل احتالهلا للجزر العربية الثالثة التابعة لدولة االمارات العربية املتحدة عام 

حيث اكد خالله الشعب البحريين عروبته ، ومتسكه بسيادته على  9199اليها والذي اسقطه األستفتاء الذي اجرته األمم املتحدة البحرين 

ا من دولته املستقلة. وبعد انتهاء حرب الثمان سنوات بني ايران والعراق ، ساد املنطقة توازن الضعف بسبب ما اصاب املاكنة العسكرية لكليهم

بعد طردها من الكويت ، لتجعل ميزان القوة يف 9119، والتدمري الذي اصاب القدرة العسكرية العراقية عام 9111اثرت احداث  تراجع . كما

اىل موسكو إلعادة بناء قوتها العسكرية . وعلى الصعيد السياسيي وظفت الدبلوماسية  9191صاحل ايران كليــــًة، السيما وانها اجتهت منذ عام 

داث املرحلة لتؤكد ان اخلطر الذي يهدد نظم املنطقة مصدره العراق . وبأحتالل العراق من قبل الواليات املتحدة األمريكية عام اإليرانية اح

ىل وتصاعد وجود القوات األمريكية يف املنطقة ، فأنه مل يُعد بأإلمكان احلديث عن توازن قوى اقليمية . فأيران هي الدولة األقوى قياسا ا 3112

 اخلليجية  . نعم ، لكن هذه الدول عززت قوتها احملدودة بالتحالفات مع الواليات املتحدة او بعض الدول األوربية . الدول

، ص  3199عمر كامل حسن ، اجملاالت احليوية الشرق اوسطية يف األسرتاتيجية اإليرانية ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت ،  (91)
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وقتها ان العـــــــــــراق ) اجلديد( اي بعد  ولعل درس احتالل العراق للكويت دليال علــــــــى ذلك . لقد حتدث املسؤليني العراقني  (93)

% من االحتياطي النفطي العاملي ، كما انه اصبح ميلك اطاللة اطول على سواحل اخلليج العربي . مثل هذا 31احتالله للكويت اصبح ميلك 

" السلمية" للقضية الفلسطينية . من جانب اخر التطور ما كانت الواليات املتحدة األمريكية لتسمح بها للعراق الذي مل يواكب  مسرية التسوية 

بأنه على حد وصف كيسنجر" العميل السوفييت الرئيسي يف الشرق األوسط،"  مقتبس من بوب ودوررد، خطة  9193ان العراق ُوِصف منذ عام 

ادا " هنري كيسنجر ، مذكرات إسرائيلي حيث انه الدولة العربية األكثر تطرفا وعن –وانه قوة اعاقة الي سالم عربي  919اهلجوم  ص

وال شك  يف ان  923، ص3،ج 9199كيسنجر يف البيت األبيض ، ترمجة ، خليل فرحات ، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ، دمشق ،

غيري النظام يف تدعمه التصورات انفة الذكر  كان وراء اإلعتقاد الراسخ لدى البيت اإلبيض بضرورة ت –احتالل العراق للكويت  –هذا احلدث 

 .العراق وعدم السماح هلذا البلد من النهوض بعد تدمريه ، تأكيدا للوعد السابق باعادته اىل عصر ما  قبل الصناعة ، وهذا الذي حصل فعاًل
ترمجة وتوزيع مركز مارتن انديك ، اولويات السياسة االمريكية يف اخلليج التحديات واخليارات يف املصاحل الدولية يف اخلليج العربي ،   (92)

 991،ص3112االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجي ، ابو ظيب 
نقال عن د، على الدين هالل " اإلتفاق النووي اإليراني وأمن اخلليج التأثريات واخليارات "  (99)  

  http//araa .sa/index.php  

 
 تصرحيات تناولتها وكاالت االنباء  (99)

مع دول اخلليج العربي تطورا تعكسه الزيارات املتبادلة بني املسؤلني يف كال الطرفني  نتج عنها ابرام بعض العقود  شهدت عالقة روسيا  )*(

التجارية .  ويبدوا ان تنسيق العالقات جيري على مستوى مجاعي بني روسيا ودول اجمللس . فثمة اجتماعات مشرتكة جتري بني وزراء 

 3199روسيا وهو ما امسي باحلوار اإلسرتاتيجي . وقد عقد اول اجتماع بني االطراف يف تشرين الثاني  خارجية دول اجمللس ووزير خارجية

اعقب ذلك عدة اجتماعات . من جانب اخر ركزت روسيا يف عالقاتها اخلليجية على اململكة العربية السعودية  . فقد قام ولي العهد وزير 

حبثت خالل هذه الزيارة املوقف الدولي من قضايا الشرق االوسط  ومنها تزايد  3199حزيران  99يف  الدفاع حممد بن سلمان بزيارة اىل السعودية

 النفوذ االيراني يف املنطقة 


