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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۱۹/۱۰/۲۲۰۲                                                                                               : غوث جانباز نوشته 

 ران ی و ا هی مختصر، اندر باب روابط روس
 کیمسکو و تهران    نیتوان گفت که ب  یوجود داشته، حد اقل م  یاسیس  قیمناسبات نسبتأ عم  ران یو ا  هیروس  انیم

  ن یبه هم  زیشان ن  نیب  یشود گفت که مناسبات اقتصاد  یحال، نم  نی" وجود دارد. در عیاسیس  یک ی نوع" اتحاد تکت
  ارد یلیم(  ۳نبوده و در سطح ساالنه )   رخوردار یاد  یدو دولت از سرعت ز  ن یا  انیها م  االۀاست. د تبادل   قیعم  مانهیپ

 مثبت داشته است.   کی نامید شتریب  ر،یاخ انیسال یسرعت ط نیکه  ابدیتذکر  دیانصافأ بادالر قرار دارد؛ گرچه 
 

  ن یدر در ا  ران یاند  هیروس  یتجارت  -  یاقتصاد  شتازیپ  یا که شرکا  ک،یشرق نزد  ۀحوز  یکشور ها  گریتناسب با د  در
انابربنم   النسینوع ب  کی   دینما  یم  یسع  بیترت  نیکشار ندارد. مسکو به ا  فیرد بودن روابط    قیرا حفظ کند. به 
عطف در    ۀدر  خواند.ط  کیژیتوان  آنرارات  یو نم  ده یست نبخش  تیروابط رالو  نیر الزامأ به ادو کشو  انیم  یاسیس

  دگاه یو د  نیم.ئ  ده،ینافذ گرد  ۲۰۰۲سال    لیاپر  ۵  خیکه  بودهبه تأر  ۲۰۰۱سال    ۀران معاهد  یی  -روسبه  دیروابط جد
را به   رانیجمهور ا  سی رئ  ،یسیرئ  میابراه   بیسفر عنقر  یمرکز  امدیبر آن است که پ   یمنطقه ئ  یاسیس  لیآگاهان مسا

آنچه   کن،یخواهد داد. ل لیتشک  ندهیسال آ ۲۰ ی برا نیطرف انیم کیژیسترات ی ها یهمکار ۀتاز ۀمعاهد دادیبا ه،یروس
  شتر یب   زیم  یاست که سنکه،رو  نیاستنباط نمود، ا  ندهیسند آ  اتیاز جزئ  ۀپار  یتوان از البال  یرا که در حال حاضر م

 خواهد داشت.   یاس یس - ینظام یو محتوا تیماه
 

ساله را با همه    ستیمشابه ب  یدر نظر دارد موافقت نامه ها  ران یا  ۀکه وزارت خارج   ستیدست داشته حاک  معلومات
 یحت  کنی ا با پمشابه ر  ۀخود به امضاء برساند. دلچسپ است که تهران سال گذشته توانست موافقتنام  یها  هیهمسا

چرخد و    یم  کنی پتهران و    یاقتصاد  یمنافع عموم  ر بر محو  شتریموافقتنامه ب   نیسال به امضاء برساند. ا  ۲۵  یبرا
 . دینما ی احتوا م رانیرا در اقتصاد ا نیچ ۀگسترد یها یگزار هیسرما

 
توان مشاهده   یم  کهی کنند، اما طور  یاشاره م  هیدر سور  کیژیگفتگو با روسها اغلبأ به اتحاد سترات  نیها ح  یرانیا

امارات   کا،یامر  ۀمتحد  االتیا  ی)حت  هیمناسبات با ترک  ۀت و فراخوسع  یازاز برا  ه یدر آنجا از سور  هینمود، روس
 دهد.  یم لیتوازن قوه و منافع در منطقه تشک  نیو تأم اءیو هدف آنرا اح د،ینما ی( استفاده ملیو اسرائ یعرب ۀمتحد

 
 ی میعضو دا  ثی)به ح  ی به حما  شیسازمان ملل متحد همواره از موقف خو  تی امن  یمسکو  در شورا   ،یجانب  از

شمرده  یاتیح ازیامت ک یمهم بوده و  رانیا یعامل برا نیپرداخته است. ا رانی(ت اتویبا داشتن حق و  تیامن یشورا
نرمتر    شیرا کم و ب  ی الملل   نیب  یدهد تا فشار ها  یمسکو به تهران موقع م  ۀوستیپ  تیحال، حما  نیشود؛ در ع  یم

 . دیتحمل نما
تواند   ی( را میاقتصاد  یها  یمتعادل همکار  ۀعالوه برتوسع)  نیروابط جانب  ۀمناسبات تهران با مسکو، سطح تاز  در

(،  مذاکرات ادامه دارد  زین  نیتعامل با چ نیا یرو) SWIFT  یبرا لیبدو استفاده از  جاد یدر ا رانیاحتمال اشتراک  ا
 دهد.  لی" تشک ایشیروای"ا  یۀدر اتحاد رانیا تی( کسب عضوایو )
 

  -: »شمال  یترانسپورت  یها  ز یدهل  یستیبه آن باور اند که همز  شیخو  ۀدر غرب، به نوب  یاسیس  لیمسا  لگرانیتحل
فراهم سازد؛   ران یدر ا کنیمسکو و  پ انیرقابت ها م کیتحر یرا برا طیتوانند شرا  یغرب« م -جنوب« و »شرق

توانند به توافق    یم  یدولت مقتدر جهان  دو  نیدهد که ا  ینشان م  کیت یروند پول  یو پروسه ها   ریحوادث اخ  کنیل
 .ازندیدست  یکقیباالخرهمنط 

 
  ی م   یشانگها  یکشور در سازمان همکار  نیا  تیکسب عضو  -دارد    کی تیپول  ویج  تیآشکار تهران که اهم  تیموفق

تر از دولت    دیتهران مف  یتوانند برا  یم  هیو روس  نی به طرف مشرق، چ  کیژیباشد. در چهار چوب چرخش سترات
 باشند.  یغرب یها
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