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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

 ارشد یکارشیناسیآموخته دان  عیلرضگهموکلی این انب 

آسلهیمحلهنهمومقفقهزمگرای م -حطهلعهتمحنطقهمایرشته 

ادیلهتمومعیکممانسهن مدانشاه محقق ماددیلی مدانشکده 

م19/11/22که در تاریخ م2017170179دانش ویی  به شیماره

یان ها حت عنوان   ان  مه تحصییییلی خود ت حلمنا عکا

ناه میهمیقرانموهدیدلنند مدوایطمایرانمومدوسگگلهمیهم

 شوی که متعهد میای،   دفاع نمودهسکدیه

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامهمندرجات هایان( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی 2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ای شییده توسییط نامههایان( ایژ 9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضوابط و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

استااده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست مورد 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشته باشی، ان حونه نامههایانو ... ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 نهاي النی را اخذ نمایی.م و

 نامههایانمستخرج ان ایژ  مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنارانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

نمانا، خالف موارد فوق ثابت ( چنیانچه در هر مقطع 7

جمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )

، طرح شییکایت توسییط دانشییگاه و ...( را تحصیییلا



دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما

با این انب مطابق ضیییوابط و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 ص. 022 ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:

کننده روابط ایران و روسیه را بررسی نموده این پژوهش در تلاش است تا عوامل تهدید  هدف: 

 و با تاکید بر بحران سوریه به نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای پرداخته است.

 تحلیلی می باشد.-روش پژوهش به صورت توصیفیشناسی پژوهش:روش

 نزدیکی و همکاریاگرچه مبارزه با هژمونی و یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه  باعث  :هایاافته

دو کشاور شاده اما نگاه به روابط  در دو کشاور در ساطس یک انی نبوده است. ایران همواره به 

روسایه  به عنوان متحد اساتراتژین نگری اته  اآ  آنکه نگاه روساایه به ایران به عنوان متحد 

 تاکتیکی بوده است

للی،رقابت دو کشور در عرصه موقعیت و وزن متفاوت دو کشاور در صحنه بین الم گیری:نتیجه

های مختلف، و تضااد و اصاطکام منافد دو کشور در دوران پ ا بحران سوریه نیاز  ین فرفه 

ایران به روسایه در ساازمان های بین المللی بخصوص شورای امنیت، انگیزه متفاوت دو کشور 

انتقاآ آن و  برای ورود به بحران ساوریه، تضااد و اصاطکام منافد دوکشاور در عرصه انرو ی و

منافد مشاترم روسیه با آمریکا، اسراییل و ترکیه  در بعضی از  وزه ها از عوامل تهدید کننده 

 روابط ایران و روسیه می باشد

ایران، روسیه، آسیای میانه و قفقاز، دریای خزر، انروی، بحران سوریه، اسراییل، آمریکا،  های کلیدی:واوه

 ترکیه، عرب تان سعودی
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م ااااااااااایااااااااارهاااااااااای اناااااااااتاااااااااقااااااااااآ -9-5-4      

 12...................................................انروی..............................................

ماااااناااااافاااااد ایاااااران در خاااااطاااااو  لاااااولاااااه -9-5-5      

 19.................................................منطقه............................

رقاااااباااات در عاااارصاااااااه جاااا   بااااازار مصااااااارف -9-5-6      

 19..........................................گاز.............................

             9-5-6-9-

 19اروپا..................................................................................................................

آساااااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااااا -9-5-6-2             

 19.............................................پاسیفین...................................................

دریاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای -9-6       

 14........خزر..........................................................................................................................

 وضاااعایاات  اقاوقی دریااای خزر در دوران روسااایااه تزاری و شاااوروی-9-6-9           

 15....................سابق

یااای خاازر بااعااد از فااروپاااشااااای روضاااااعاایاات  ااقااوقاای د-9-6-2            

 15............................شوروی..................

ماااااولااااافاااااه هاااااای رقاااااابااااات در دریاااااای -9-6-9            

 18................خزر.................................................................

اسااااااااتااااافااااااده از مااااانااااااباااااد دریاااااای -9-6-9-9                    

 18......................خزر.................................................

اقااااااااااااااااااااتصاااااااااااااااااااااااد و -9-6-9-2                    

 11......................انروی........................................................................

                    9-6-9-9-

 922......................نظامی....................................................................................

پااااااااااااااروناااااااااااااااده ه اااااااااااااااااتاااااااااااااااه -9-7       

 929........................ای..............................................................................................

ماااااااااااااااحااااااااااااااادودیااااااااااااااات هاااااااااااااااای -9-8       



 01 فهرست مطالب

 924...................همگرایی...................................................................................

      9-1-

 926.........................................................................................................................................آمریکا

 992..............................نتایج و یافته های پژوهش......................................................................................-4

بااحااران عااواماال تااهاادیاادکااناانااده هاامااکاااری هااای دو کشاااااور در -4-9

 992سوریه...........................................

4-2-

 992.................مقدمه........................................................................................................................

تااااااااااااریاااااااااااخااااااااااا اااااااااااه باااااااااااحاااااااااااران -4-9

 999.............................................................................................................سوریه

اهاااااداف سااااااایااااااسااااااات خاااااارجااااای روسااااااایاااااه در -4-4

 994................................خاورمیانه.......................................

تاااااماااایاااان امااااناااایااااات روسااااااایااااه و خاااااار  -4-4-9     

 994.............................................................نزدین............

 995....................بازیابی جایگاه روسیه در جهان اسلام........................................................-4-4-2 

تااااااامااااااایااااااان مااااااانااااااافاااااااد اقاااااااتصاااااااااادی -4-4-9

 995................روسیه............................................................................

اثااارگااا اری فاااراماااناااطاااقاااه ای بااار تاااوازن ماااناااطاااقاااه -4-4-4

 996...................ای..................................................

گ اااااااااتاااااارش داماااااانااااااه رقاااااااباااااات هااااااای -4-4-5

 996.............................................................................ویوپلیتین

چااااالااااش هااااای بااااحااااران سااااااوریااااه باااارای فاااادراساااااایااااون -4-5

 997........................................................................روسیه

چااااااالااااااش هااااااای نااااااا اااااار باااااار خااااااار  -9-5-4     

 997......................................................................نزدین.................

مااااااخااااااافاااااارات نااااااا اااااار باااااار امااااااناااااایاااااات -2-5-4     

 998..................ملی............................................................................

 998.......................................................................ات استراتژین....ظمخافرات نا ر بر ملا -9-5-4     

دلاااااایااااال ماااااداخااااالاااااه روساااااااایاااااه در باااااحاااااران -6-4

 991...........سوریه................................................................................



 01 فهرست مطالب

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -9-6-4     

 991...............نفو ................................................................................................................

کااااسااااااتااان از فشااااااار اتاااحاااادیاااه اروپاااا در م ااااااالاااه -6-4- 2    

 922..................اوکراین..............................................

 ااااافاااااا ااااات از ماااااناااااافاااااد روساااااااایاااااه در -9-6-4     

 929.................سوریه....................................................................

مااااااااااهااااااااااار افاااااااااارا  گاااااااااارایاااااااااای -4-6-4     

 922....................م هبی................................................................................

مااااااقاااااااباااااالااااااه بااااااا یاااااان جاااااااناااااابااااااه -5-6-4     

 922..............گرایی.آمریکا..........................................................................

ا ااااااااااایاااااااااااای قااااااااااادرت بااااااااااازرگ -6-6-4     

 929..................................بودن...................................................................

 تااااااحااااااقااااااق عاااااامااااااق اسااااااااتااااااراتااااااژیاااااان-7-6-4     

 924.............................................................................................جدید

اهااااااااااماااااااااایاااااااااات ویااااااااااوانااااااااااروی و -8-6-4    

 924...................ویواکونومیکی......................................................................

7-4-

 924.................................ایران...................................................................................................................

تاااااااااریااااااااخاااااااا ااااااااه روابااااااااط ایااااااااران و -9-7-4     

 924.........................سوریه....................................................................

چاااااالاااااش هاااااای باااااحاااااران ساااااااوریاااااه بااااارای -2-7-4     

 926.......................................ایران..........................................

کاااااااااهااااااااش مااااااااانااااااااور مااااااااحااااااااور -9-2-7-4             

 926.......................مقاومت.........................................................

بااارهااام خاااوردن سااااااخاااتاااار قااادرت و ماااوازناااه قاااوا در -2-2-7-4            

 927.....................منطقه....................

-شاااااااااااااااکااااااااااااااف قاااااااااااااومااااااااااااای-9-2-7-4           

 928............................م هبی.................................................................

کاااااااااهااااااااش ناااااااافااااااااو  ایااااااااران در -4-2-7-4          

 928...............................منطقه....................................................



 01 فهرست مطالب

چااااالااااش هااااای ایااااران در پاااایشااااااباااارد ماااانااااافااااد در -9-7-4  

 921.............................................سوریه.........................

چااااالااااش هااااای فااااراروی اهااااداف ساااااایاااااساااااای -9-9-7-4         

 921.............................نظامی...............................

 ضااااااور ساااااایااااساااااای و ناااظاااامااای ایاااران در -9-9-9-7-4            

 921...........................سوریه............................

ایااااااجاااااااد پااااااایااااااگاااااااه و مااااااراکااااااز -2-9-9-7-4           

 992........................نظامی......................................................

انااااتااااقاااااآ ت اااااالاااایااااحااااات نااااظاااااماااای بااااه -9-9-9-7-4          

 999............................لبنان..........................................

چاااااااالااااااااش هااااااااای فاااااااراروی اهااااااااداف -2-9-7-4      

 999...........................اقتصادی................................................

دساااااااتااااارسااااااای باااااه باااااناااااادر راهاااااباااااردی -9-2-9-7-4     

 999................................سوریه..........................................

مشاااااارکااات در باااازساااااازی و سااااارماااایاااه کااا اری در -2-2-9-7-4    

 992...........................سوریه........................

ن ساااوریااه و تاااثیر آن بر همکاااری دو  ضاااور قاادرت هااای ماناطقااه ای در بحرا-8-4

 992...............کشور....

      9-8-4-

 992......................اسراییل...........................................................................................................

تاحاالاایاال مااناااسااابااات اسااارایاایاال و روسااایااه در پاارتااو تااحااولااات -9-9-8-4         

 999......................سوریه...........

راهااااااااااااااااباااااااااااااااارد عاااااااااااااااادم -9-9-9-8-4             

 994..........................درگیری............................................................

افاااااازایااااااش دیاااااادار مااااااقااااااامااااااات دو -2-9-9-8-4            

 994.......................................فرف...............................

افازایاش  امالااات ناظااامای اساااراییاال بااه ساااوریااه و ساااکوت -9-9-9-8-4            

 995...................روسیه...

ماااااااااااااااااااااادیااااااااااااااااااااااریاااااااااااااااااااااات -4-9-9-8-4           

 996..........................................................................ایران...........................



 01 فهرست مطالب

عااااااااااااااااااااااااارب ااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااان -2-8-4   

 991...................................سعودی..................................................................................

بااااه بااااحاااااران  اهااااداف عاااارب اااااااتااااان در ورود-9-2-8-4      

 991...........................سوریه.......................................

تضاااعایاف ماوقاعایاات ایاران و ماقااابالااه بااا نافاو  ماناطقااه ای -9-9-2-8-4            

 991...........................آن.....

ب ااااط ماارجااعاایاات عاارب ااااتااان و گاافااتاامااان ساااالاافاای -2-9-2-8-4           

 991..................................گری.........

الاااااازامااااااات رابااااااطااااااه روسااااااااایااااااه بااااااا -2-2-8-4    

 942.....................................................................................عرب تان

کاااااااناااااااتااااااارآ باااااااازار جاااااااهاااااااانااااااای -9-2-2-8-4          

 942....................................انروی...............................................

 942.....................................نفو  عرب تان در جهان اسلام.....................................-2-2-2-8-4          

اهااااامااااایااااات تاااااجااااااری و اقاااااتصااااااااادی -9-2-2-8-4         

 949...................................عرب تان...............................

فااااروش ت ااااااالاااایااااحااااات و تااااجااااهاااایاااازات -4-2-2-8-4         

 942...........................نظامی.......................................

مااااااعااااااادلااااااات جااااااناااااا   تاااااا اااااایاااااایاااااار-5-2-2-8-4        

 942...................................سوریه.............................................

9-8-4-

 949.................................ترکیه.............................................................................................................

اهاااداف و ماااناااافاااد تااارکااایاااه در ورود باااه باااحاااران -9-9-8-4   

 944............................سوریه..................................

مااااااااهااااااااار ماااااااانااااااااطااااااااقااااااااه ای -9-9-9-8-4          

 944..........................ایران................................................................

ارایااه الااگااوی نااظاام اخااواناای و تاا اایاایاار زبااان مااقاااوماات در -2-9-9-8-4          

 944.......................منطقه.......

بااحااران سااااوریااه و اامااایاات غاار  از پاایااوسااااتاان تاارکاایااه بااه -9-9-9-8-4          

 945..........................اروپا.......

روابااااااااااااااط روساااااااااااااااایااااااااااااااه و -2-9-8-4   



 01 فهرست مطالب

 947........................ترکیه.................................................................................

چااارخاااش تااارکااایاااه و تااااثااایااار آن بااارهاااماااکااااری ایاااران -9-9-8-4   

 959.............................وروسیه.........................

سااااایااااسااااات ماااناااطاااقاااه ای چااایااان باااه عاااناااوان یااان عاااامااال -4-8-4

 954...............................خارجی.............................

در همکاااری دو کشاااور در بحران و پ ااااا بحران  چااالاش هااای قاااباال پایاش بینی-1-4

 955.................سوریه....

چااااالااااش هااااای قاااااباااال پاااایااااش باااایااااناااای در دوره -9-1-4  

 955....................................................................بحران..........

روسااااایاااه و سااااایااااسااااات ماااهاااار و ماااوازناااه ایاااران در -9-9-1-4     

 955..........................................سوریه.....................

تاااااااااااااااااااااااق ااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااام -9-9-9-1-4           

 955........................................................................دستاوردها..........................

فشاااااااااااااار آماااااااااااریاااااااااااکاااااااااااا و -2-9-9-1-4           

 956اسراییل............................................................................................

سااااااااایاااااااسااااااااات خاااااااورماااااایااااااانااااااه ای -9-9-9-1-4           

 956روسیه...............................................................................

عااااااااااااااااادم اتاااااااااااااااااحااااااااااااااااااد -4-9-9-1-4           

 956.........کامل.............................................................................................

تضااااااااااامااااااااایااااااااان امااااااااانااااااااایااااااااات -5-9-9-1-4           

 956اسراییل..........................................................................................

ارتاااابااااا  م ااااااکااااو بااااا تاااامااااام فاااارف هااااای -6-9-9-1-4           

 957........درگیر.......................................................

نااااااااااظاااااااااار نااااااااااخاااااااااابااااااااااگااااااااااان -7-9-9-1-4           

 957...............................سوری.................................................................

ماااناااافاااد خااااورمااایاااانااااه ای م ااااااکاااو و راهاااکااااار -2-9-1-4        

 957.........دستیابی....................................................

مااااااااااوازنااااااااااه ماااااااااانااااااااااطااااااااااقااااااااااه -9-9-1-4        

 958ای..............................................................................................................

ثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات -4-9-1-4        



 01 فهرست مطالب

 951............................................راهبردی......................................................................

 ااااااافااااااا  دسااااااااااتااااااااوردهااااااااا در دوره -5-9-1-4        

 951...............................پ ابحران..............................................

 962..................رقابت ایران و روسیه برای نفو  اقتصادی در سوریه در دوره پ ابحران........-2-1-4    

در ج ااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااجاااااااااااااااااوی -9-2-1-4       

 969غرامت.........................................................................................................

باااارخااااورد بااااا قاااادرت هااااای ماااانااااطااااقااااه ای و -2-2-1-4       

 962جهانی.....................................................................

ایااااااااااااجاااااااااااااد تاااااااااااااثاااااااااااایاااااااااااار -9-2-1-4       

 969............پایدار....................................................................................................

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااارقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااراری -4-2-1-4       

 969تماس....................................................................................................................

ناااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااات و -5-2-1-4       

 964.......................................................گاز.....................................................................

انااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااااااااآ -6-2-1-4      

 965.انروی........................................................................................................................

      7-2-1-4-

 965....................................................................................................کشاورزی.........................

 

باااااااااااحاااااااااااث و ناااااااااااتااااااااااایاااااااااااجاااااااااااه -5

 967......گیری.........................................................................................................................
 967 ................................................................................................ نتیجه گیری -5-9

6-

 979.................................منابد........................................................................................................................
 

 

 



91اعتماد در برابر عدم اعتماد....................................................................... 2-7شکل       



 هافهرست جدوآ

 

 45پاسخ به تلاش برای اعتماد مجدد.............................................................................. انواع 2-92جدوآ 

 41اشکاآ مختلف تلاش برای افمینان مجدد....................................................................... 2-92جدوآ 
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م

و فرود  فراز با همراه تاریخ فوآ در و بوده وکلیدی مهم همواره و روساایه ایران روابط

 هک شااده اند نزدین یکدیگر به چنان آن کشااور دو زمانها گاهی که شااکلی به. اساات بوده هایی

 به که اند گرفته فاصااله هم از چنان نیز گاهی و آمده میان به آنها راهبردی مشااارکت از صاحبت

 بر  اکم رویه به توجه با(9119-9116)گرایان آتلانتین یورو دوره در .اند رساایده تیرگی مرز

 هدید،ت کانون عنوان به ایران به بدبینانه نگاه هم نین و غر  به نگاه در روسیه خارجی سایاسات

 رویو گفتمان شاک ت از بعد. یافت کاهش کشاور دو روابط ساطس و نشاد ایران به چندانی توجه

 ،(9116-2222)گرایان اوراساایا گرفتن قدرت و پریماکوف آمدن کار روی با و گرایان آتلانتین

 م نینه و ایمنطقه  نفو  ویوپلیتین، نقش واسطه به ایران و شد تقویت شرق به نگاه سایاسات

 در توجه این. گرفت قرار هاروس  توجه مورد ای منطقه فرا و ایمنطقه  بازیگران مهار خافر به

 با مصااادف که( 2228-2292)مدودوف دوره در که چند هر بود هم 2297تا2222زمانی دوره

 در یرانا علیه قطعنامه تصویب در روسیه و رفت پیش وا گرایی سمت به بود غر  با روابط توسعه

رویکرد دولت  مقابل در .نمود همراهی غربی کشورهای با ایران علیه تحریم اعماآ و امنیت شورای

 یسازندگ دولت در .است بوده متفاوت روسیه با همکاری و ارتبا  به ن بت ایران در مختلف های

 توجه اب و بوده نظامی ت لیحات تامین و بوشهر اتمی نیروگاه تکمیل بحث در کشاور دو همکاری

 چندانی تپیشرف انقلابی اسلام به آنها بدبینانه نگاه و روسایه وقت مقامات گرایانه غر  گرایش به

 هرابط بهبود و زدایی تنش سیاست به توجه با و اصلا ات دولت در .نشد  اصل ها  وزه ساایر در

 لتدو این که چند هر بود توازن با همراه گ ترش  روسیه با ایران رابطه غربی، کشورهای با ایران

 و نژاد ا مدی دولت در .بود ناخرسند روسیه دولت  رفتار از خزر دریای  قوقی رویم  با رابطه در

 ساایاساات در شاارق به ها، نگاه تحریم و شااروع غر  با ایران رابطه در تنش تشاادید به توجه با

 هک چند هر ه تیم روسیه با ایران استراتژین همکاری و رابطه و شاهد شاد تقویت ایران خارجی



 

 دکترین به شرق به نگاه فرصت و جویی ساود شااهد و بوده اجبار روی از ایران برای همکاری این

 آغاز استراتژین همکاری و رابطه از را جدیدی فصل کشور دو و برگشات ایران خارجی سایاسات

 موجب که سوریه کشور به آن سارایت و عربی بهار شاروع با 2299سااآ از دیگر فرف از .نمودند

 وا را و روساایه کشااور ایران دو شااد المللی بین ابعاد که عمیقی بحران در کشااور این رفتن فرور

 روساایه و ایران ورود زمانی نظر از که چند هر.نمایند  بحران این در مداخله به اقدام تا داشاات

 کیی عنوان به سوریه اهمیت و خاورمیانه در ایران اسراییلی ضد سایاسات به توجه با .بود متفاوت

 رانلبنان، ای و فل طین در مقاومت نیروهای پشتیبان و اسراییل با مبارزه مقدم خط کشاورهای از

 ت لیحاتی و م تشاری های کمن با و ای تاد ساوریه دولت کنار در بحران اولیه لحظات همان از

 فکر به ارانتظ و صبر سیاست گرفتن پیش در با روسایه ابتدا در .نمود پشاتیبانی ساوریه دولت از

 تحولات به توجه بدون فرفوس در بندر خود دریایی نظامی پایگاه  ف  و خود منافد  ف 

، لیبی بحران معادلات در تاثیرگ اری کشااور در این ناکامی به توجه با .بود سااوریه در  کومت

 روسیه برای امنیتی چالش موجب که ساوریه در و قفقاز میانه آسایای از افرافی نیروهای  ضاور

 ،این2295ساآ از که شد موجب اوکراین در روسایه به غر  و فشاار  ضاور فرفی از و شاد می

 از یپشتیبان به موشکی و هوایی  ملات با و نموده مداخله سوریه بحران در م اتقیم بطور کشاور

 رانبح با ارتبا  در روسیه و  ایران سیاست  میان اشتراکات. بپردازد ساوریه دولت  امی نیروهای

 راهباااردی اهمیااات روسااایه و ایران برای سوریه-9: کرد خلاصه موارد این در توان می را سوریه

 دولتی اگر و است اسراییل فلبی توسعه جبهة مقدم خط سوریه ایران، دیااادگاه از. دارد زیاااادی

 اسلامی جمهوری بود، نخواهد مقاومت جبهة و ایران نفد به آید سرکار بر ساااوریه در گااارا غر 

 یدنبا که موضوع بعد این روسیه نگاه از. است مقاومت متحد که می کند  مایااات دولتی از ایران

 ایران نگاه با برسد قدرت به دمشق در آمریکا فرفدار  کومتی غر  مداخلااااة بااااا سااااوریه در

 است نزدین

 اسد مخالفان کردن م لس زمینة در کشورها سایر های دخالت باا ایاران و روساایه -2

خاورمیانه می  در بحران شدن ای منطقه ساز زمینه را ایان اقدام و هاا تند مخااالف شاادت به

 دانند.

 عرب تان با که وهابی تندروی اسلامی گروه های رسایدن قدرت به با ایران و روسایه-9

 ه تند. مخالف دارند، نزدین ارتبا 

 هب  ایل منطقة ایجاد و ترکیه وساایلة به سااوریه بحران مدیریت با ایران و روساایه -4

 دهگ تر همکاری به کشور دو که شد باعث اشتراکات این وجود ه تند؛ مخالف کشور این دسات

 افکن بمب اختیار در محرمانه بطور همدان هوایی پایگاه که به فوری بپردازند سااوریه بحران در

 نوعی ها، به روس فرف از همکاری این شدن ای رساانه با بعدها البته که گرفت قرار روسای های



 

 به خزر دریای ساامت از روساای های موشاان شاالین به ایران دولت و یافت پایان تهران فرف از

 هب .ب ت رضایت، چشم با همراه نوعی کرد،به می عبور ایران آسامان از نوعی به که ساوریه فرف

 یزن کشور دو اختلافات تدریج مخالفان، به شک ت و ساوریه دولت  امی نیروهای پیروزی موازات

 قدرت، ایجاد راس در اسااد بشااار الله،  ف   ز  از  مایت در ایران ساایاسات .یافت عینی نمود

 قشن با سااوریه، مخالفت در خود اسااتراتژین نفو  اسااراییل،  ف  تهدید برای سااوریه در پایگاه

 نوانع به سوریه به پ ا بحران، نگاه دوران در عرب تان و ترکیه هم ون منطقه کشورهای آفرینی

 و نفو   ف  از عبارت که بحران به از ورود روسیه کنار اهداف در انروی انتقاآ م ایرهای از یکی

 نطقهم کشورهای با اسراییل، ارتبا  امنیت ساوریه، تضمین معادلات در تعیین بالا دسات داشاتن

 رایب سوریه کارت از توازن، اساتفاده  ف  برای عرب اتان و ترکیه یعنی ساوریه بحران در دخیل

 ااروپ به سااوریه خام از انروی انتقاآ زمینه در ایران با رقابت و اوکراین در منطقه غر  به فشااار

 ینگران و تردید از ای سایه که فوری به شده منطقه این در کشور دو بیشتر چه هر چالش موجب

 و ها چالش برخلاف و است شده گ اترده اساتراتژین همکاری و رابطه این روی بر ایران فرف از

 دو روابط بر منفی قفقاز، تاثیرات و میانه آساایای منطقه و خزر دریای  وزه در پیشااین اختلافات

 تهدید عوامل که اساات این بر پژوهش تمرکز نقطه امر، این به توجه با. گ اشاات خواهد کشااور

 چی ت؟ سوریه بحران به نگاه با خصوص به کشور دو روابط کننده

 
مماهملتموماهدافمپژوهش-9-1

م

اگرچاه مباارزه باا هژمونی و یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه  باعث نزدیکی و همکاری 

دو کشور در سطس یک انی نبوده است. ایران همواره به روسیه  دو کشور شده اما نگاه به روابط  در 

به عنوان متحد اساتراتژین نگری ته  اآ  آنکه نگاه روسیه به ایران به عنوان متحد تاکتیکی بوده 

اساات. با وجود همکاری نزدین و راهبردی دو کشااور در سااوریه در مبارزه علیه تروری اام  که 

ر در همکاری علیه نیروهای تکفیری در آساایای میانه و قفقاز هم نان هم ادامه دارد اما دو کشااو

که سااومین منبد تامین کننده  نیروی ان ااانی گروههای تروری ااتی در سااوریه ه ااتند برنامه و 

اقدام مشاترکی نداشاته اند. در بحث رابطه روسایه با آمریکا، روسااها از کارت رابطه با ایران جهت  

 وده اند.اخ  امتیاز از آمریکا استفاده نم
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Abstract 

Research Aim:  This study seeks to examine the factors threatening Iran-Russia 
relations and emphasizes the role of regional and supra-regional powers by 

emphasizing the Syrian crisis 
Research method: The research method is descriptive-analytical. 
Findings: Although the fight against US hegemony and unilateralism in the 

region has brought the two countries closer and cooperation, but the view of 

relations in the two countries has not been at the same level. Iran has always 

viewed Russia as a strategic ally, while Russia has viewed Iran as a tactical 
ally. 
Conclusion: The different position and weight of the two countries in the 

international arena, the two countries 'competition in different fields, and the 
conflict and friction of the two countries' interests in the post-Syrian crisis 

period. The two countries to enter the Syrian crisis, the conflict and friction 

of the two countries' interests in the field of energy and its transfer, and 
Russia's common interests with the United States, Israel and Turkey in some 

areas are among the factors threatening Iran-Russia relations. 
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