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قام الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس بأول زيارة خارجية له منذ تسلمه 
، إىل العاصمة الروسية 0202منصبه، يف الخامس من أغسطس )آب( 

پوتني، وألقى كلمة أمام مجلس  الدميريڤموسكو، والتقى نظريه الرويس 
، وُعرَِض بلغات (RT)  ة روسيا اليومالدوما، كام أجرى حوًرا خاًصا مع قنا

  .املختلفة، ومنها العربية لقناةا

 يينا،ڤالزيارة يف خضم املفاوضات الخاصة بامللف النووي اإليراين يف  تأيت
واألزمة بني روسيا والغرب عىل خلفية الحشود العسكرية الروسية عىل 

ا منح الزيارة حدود أوكرانيا، والخالف بشأن توسع حلف الناتو رشقًا، وهو م
مزيًدا من الزخم، واملبالغة من كال الطرفني يف أهميتها، رغم عدم وجود أي 

 اتفاقيات جديدة تم توقيعها.

وقد بلغ ، 0222بلغت ذروتها عام  الروسية -العالقات االقتصادية اإليرانية
وال ، 1ر دوالر أمرييكمليا 2.1حجم التجارة املشرتكة بني البلدين آنذاك 

لزيادة هذا الرقم الذي يبدو محدوًدا باملقارنة عىل فا  ل  -فيام يبدو -وجود
نفسها التجارة املشرتكة بني البلدين يف الفرتة برتكيا، حيث بلغت  سبيل املثال

 التي، أو مع دولة اإلمارات العربية املتحدة، 2مليار دوالر 02ما يقارب الـ 
 بعضروسيا لوترتكز العالقة التجارية يف استرياد  .3مليارات دوالر 4 تبلغ

اإليرانية، وحصول األخرية عىل معدات عسكرية، وتقنيات السلع الزراعية 
ويف الغالب هناك تنافس بينهام عىل أسوا  خاصة بالطاقة النووية السلمية، 

 من كبار منتجي الغاز والنفط. ألنهامالطاقة، 
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يبلغ الذي املجتمع الرويس املسلم،  يفيوجد إليران تأثري قوي ا، ال ثقافي  
الشيخ ، الصادرة عن 0222 عام مليون، حسب إحصاءات 02عدده أكرث من 
% منهم سنة 82، رئيس املجلس الرويس للمفتني، أكرث من راويل عني الدين

يف األصول، ومتصوفة يف  ماتريديةأشاعرة و شافعية وأحناف يف الفروع، و 
  والسلوك.طقوس ال

ية داغستان الفيدرالية الروسية، يف منطقة يرتكز الروس الشيعة يف جمهورو
 داخل مجتمع املهاجرين يف روسياكام يوجد  ،أقلية وميثلونشامل القوقاز، 
رمبا التأثري  .4ومنطقة بامري طاجيكستان ،وأذربيجان ،من إيران أقلية شيعية

اإليراين عىل املستوى السيايس أكرب بكثري من الديني والثقايف، حيث تنشط 
 كثريًاوتقدم مواد سياسية تجتذب وسائل اإلعالم اإليرانية الناطقة بالروسية، 

كتب  وهو ما دفع وزارة العدل الروسية إىل تصنيف بعض من مسلميها،
، يف "القامئة السوداء" اإلسالمية سابًقااملرشد األعىل للثورة  ،روح هللا الخميني

من مواد تدعو إىل ملا تحتويه  ظور تداولها داخل االتحاد الرويس؛للكتب املح
، وكتاب 5ومنها كتاب "الحكومة اإلسالمية" ،لعنف والتطرف واإلرهابا
مام الخميني للجيل الرسالة الخالدة لسامحة اإل  ..لهيةاإل - الوصية السياسية"

 .6"بعد رحيله املقبلةجيال الحايل واأل 

واملاملك اإليرانية  عالقات بني اإلمرباطورية الروسيةا، شهدت التاريخي  
 2122 عام الفرتة منرية( خمس حروب يف االقاج –األفرشية  –)الصفوية 

 شامل وجنوب القوقاز،  سيطرة روسيا عىل مناطق، أدت إىل 2202 عام إىل
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 األرا ي اإليرانية الجيوش الروسية مرتنيودخلت حوزة إيران، التي كانت يف 
 ني انفصاليتنيتودعم تأسيس جمهورييف الحربني العامليتني األوىل والثانية، 

يف شامل إيران، ذات  (، وعاصمتها تربيزجمهورية أذربيجان الشعبية)
يف أقىص شامل ( جمهورية مهاباد) ، وأخرى كردية2842عام  األغلبية األذرية

 ،آنذاك تدخل بريطانيا والواليات املتحدة، ولوال 2841، عام غرب إيران
 ،ملا رفع دعمه عنهام يتي،ڤالسو باستخدام القوة ضد االتحاد  وتهديدهام

محل  ما جعل من العالقات مع روسيامام تسبب يف انهيارهام الرسيع، وهو 
، حيث أطلق شك لدى النخب والقوميني اإليرانيني، وحتى رجال الدين

 .روسيا لقب "الشيطان األصغر"الخميني عىل 

، كثريةهناك نقاط اختالف يبدو من عالقات "تحالف" بني البلدين،  اخالفًا مل
لكن لدى ، منطلقاتها بشأنهناك خالف أيًضا نقاط االتفا   يف حني أن

موسكو عدة أولويات تضعها يف حساباتها بخصوص العالقة مع طهران، 
 أبرزها: 

ذها "رشعنة" نفو  املعسكر الغريب، مقابلاتجاه يف  عدم تحول إيران 
ا، وهو ما يجعلها يف موقع مناهض لروسيا اإلقليمي، واالعرتاف به غربي  

املحادثة املرسبة لوزير ، وهو ما ظهر من وسياساتها يف املنطقة
عن  االخارجية اإليراين السابق، محمد جواد ظريف، الذي تحدث فيه

"عدم سعادة روسيا" بإمتام االتفا  النووي مع الغرب، ومحاولتها 
 .7"عرقلته"
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 ه بعيًداوإبقائبحر قزوين،  تحييد بشأن استغالل التفاهم مع إيران 
كونهام البلدين األكرب من مجموعة ل أجنبي؛عسكري  وجودعن أي 

مربع، مرت كيلو  012,222 )تبلغ مساحة بحر قزوينالدول املطلة عليه 
 –كازاخستان –تركامنستان –وتطل عليه خمس دول: "إيران

اإليراين، توقيع  -وقد تم بفضل التفاهم الرويسروسيا(،  –أذربيجان
، 0222أغسطس )آب(  20يف  «معاهدة الوضع القانوين لبحر قزوين»

منع وجود قوات مسلحة للقوى عىل " ،من ضمن بنودها ،التي نصت
 اكبرًي  ا، وهو ما مثل مكسبً 8"بحر قزوين األجنبية اإلقليمية والدولية يف

 من سامح أي دولة كونها املترضر الرئييسل لروسيا يف املقام األول؛
جنبية، ومتكنت من اقتناص وجود قوات مسلحة أ ب مطلة عىل البحر

رؤيتها، عىل الرغم من انحياز طهران إىل القانوين بفضل  االلتزامهذا 
معارضتها السابقة لها، وقد رجح بعض املراقبني أن موسكو حصلت 

عىل بعض ملفات منطقة  طهرانبناًء عىل مقايضة عىل هذا املكسب 
 . الرش  األوسط

لتجنب حدوث منافسة  القة الخاصة بأسوا  النفط والغاز؛تنظيم الع 
 ترض بصادرات روسيا الخارجية.  مع طهران

ت إيران من األسلحة، والتقنيات اعىل وارد النفوذ األكرب امتالك 
عالقة طويلة األمد، املستخدمة يف برنامجها النووي، وهو ما يخلق 

عدم قدرتها  -إىل حد كبري -السياسة اإليرانية، يضمن يف اروسي   اوتأثرًي 
أو  ، النظامتغرّي  إذاباتجاه الغرب،  ،بشكل كبري أو رسيع ،التحولعىل 
 ن توجهاته.  مغرّي 
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الفوىض عنرص مهم يف عالقة روسيا مع إيران، ال ترىض موسكو عن  
النظام العاملي الذي تشكل ما بعد الحرب الباردة، وترى يف جميع 

ض بلدان بعوكوريا الشاملية، و  ،مبا يف ذلك إيران -القوى اإلقليمية
وفقدان  ،وسيلة مناسبة إلشاعة الفوىض -أمريكا الالتينية، وغريها

وهو ما مينح ، واشنطن والغرب القدرة عىل إدارة العامل وفق منطقهام
ا كام يسود االعتقاد لدى ا يف ضبطها ال ميكن تجاوزه غربي  موسكو دورً 
 الكرملني. 

زعزع لالستقرار يف املشاغب للواليات املتحدة، وامل الدور اإليراين 
استغاللها،  خلق فراغات متكنت روسيا من ،منطقة الرش  األوسط

اوحصلت بفضلها عىل دور كان يصعب  حصولها عليه بعد تفكك  جد 
من املنظرين السياسيني الروس،  كثريفبحسب  السوڤيتي؛االتحاد 

بلدان تخلت إرسائيل عىل دعمها لبفضل الدور اإليراين يف املنطقة، 
ا يف سوڤيتية سابقة، مثل جورجيا، التي تلقت دعاًم عسكري ا إرسائيلي  

، واتخذت موقف الحياد من الرصاع يف 0222حرب أوسيتيا الجنوبية 
 اقرتبت بلدان الخليج العربية أكرث من موسكو.، وكذلك 0224أوكرانيا 

 يف معارك حية، ألسلحة روسية التابعة إليرانليشيات يامل استخدام منح 
ثبتت أ عىل سبيل املثال، ، وفاعليتها يف املعارض جودتهابالتسويق ل

 ( املضادة للدبابات8M133 Kornet) 200إم  8-كورنتواريخ ص
يف حرب يوليو  ةاإلرسائيلي مريكافافاعلية عالية يف مواجهة دبابات 

 ، يف لبنان. 0221)متوز( 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

7 
 

 

 

مع الصني، وهو ما  كثريًااقرتابها ب سمح الضغط الغريب عىل إيران 
الغرب إىل لسياسة الغربية، تأمل موسكو أنه سيدفع ل ايشكل تحدي  

 لكبح هذا التعاون. ن معها يف لحظة ما؛لتعاو ا

يخىش صانع القرار الرويس من أي نزعة انفصالية عىل أسس دينية  
الذين يف ظل وجود أعداد ضخمة من املسلمني، إسالمية يف روسيا 

أغلبية يف مناطق حيوية، ومعاناتها تلك النزعة يف حقبة  يشكلون
تسعى إىل ولذلك  قوقاز والفولغا؛يات يف منطقتي شامل الالتسعين

فرد قوة نحتى ال ت ؛بني املتنافسني داخل العامل اإلسالميموازنة النفوذ 
إسالمية بالزعامة املطلقة؛ إيران توازن بها العالقة مع تركيا، وتوازن 

وقد ظهرت هذه عرب عالقاتها بالعامل العريب نفوذ كال البلدين، وهكذا. 
 بني أذربيجان وأرمينيا يف جنوب القوقاز. الرصاعيف  بوضوحاملوازنة 

و جوارها أ  ،عىل مسلمي روسيا توجد خشية من نفوذ إيرانكام أنه ال 
وذلك لعدم امتالك طهران أرضية مذهبية  القريب، مقارنًة برتكيا؛

 متكنها من ذلك.

سرتاتيجية تعتقد السياسة الروسية أن طهران خدمت إ  بناًء عىل ما سبق،
أن إيران هي  من االعتقاد السائد لدى البعض ت منها أكرثموسكو، واستفاد

يف حني فتحت من استفادت من "الدعم" الرويس املزعوم لسياساتها، 
كان  تفاقيات مع موسكو" ملقايضات واالبازار"ما يشبه  سياسات طهران

 عليها  إرسائيل تخىش من الوجود اإليراين.لو أن  يصعب الحصول عليها
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بلد يف محيط روسيا القريب، واستغالل نفوذها القوي التوقف عن دعم أي 
 العالقاتتنامي  ودعميف واشنطن لتقريب وجهات النظر مع موسكو، 

وجود  وهو ما يسمح لروسيا باستغاللبني البلدين، والتقنية االقتصادية 
أن يف املقابل، لو  .من نفوذها ، مام يعززجالية روسية كبرية يف إرسائيل

من السياسات اإليرانية العدوانية تجاهها، فعليها  هناك خشية عربية
ون مشرتكة معها، وعدم االنحياز إىل االقرتاب من موسكو، وتأسيس عالقة تعا

 ،فيام يخص القضايا الخالفية بني الطرفني، وهكذاواقف الغربية امل
لعالقة مع إيران، التي يسودها إىل ا، تلك هي النظرة الروسية وباختصار

 ة من كال الطرفني. الشك والريب

، (EAEU)االتحاد االقتصادي األورايس يف  بصفة مراقب عضو إيرانأخريًا، 
زال الطلب قيد  وطلبت الحصول عىل العضوية الكاملة العام املا ي، وما

وحدة »لقبوله، وقد سبق لـ الدراسة، وسط ما يبدو من عدم حامسة روسية 
قبول روسيا عضوية إيران مخاطر عرض مقال يتحدث عن  «الرصد والرتجمة

ملاذا منح إيران عضوية كاملة يف االتحاد األورايس اقرتاح »عنوان الكاملة، ب
ات الروسية عىل هذا ، ميكن العودة إليه لفهم التحفظ«محفوف باملخاطر؟

، (SCO)تعاون للبصفة مراقب يف منظمة شنغهاي أيًضا عضو  الطلب. إيران
وطلبت الحصول عىل عضوية كاملة، والطلب قيد الدراسة من الصني، التي 

 يبدو أنها أقل تحفظًا من ذي قبل عىل قبوله. 
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 أبرز ما جاء يف الصحف الروسية

أن اليومية،  (Kommersant) كومريسانت، يف صحيفة ماريانا بيلنكاياكتبت 
عن  إليهليتعرف  وتني؛پالدميري ڤإيران "تقدم رئيسها الجديد للرئيس الرويس 

برام اتفاقيات يومني، وسط أحاديث عن "إمكانية إ قرب"، يف زيارة تستمر 
بينام مليارات دوالر، لتوريد معدات عسكرية وأسلحة إىل إيران".  22بقيمة 

الحوار مع واشنطن عىل ويفضلون ، روسيابال يثقون  غالبية اإليرانيني"
الستطالع للرأي العام أجرته مؤسسة جامان وفًقا ، االتصاالت مع موسكو

% من اإليرانيني 12 يف إيران، فإن 0202 )أيلول( الهولندية يف سبتمربالبحثية 
من اإليرانيني وجهة نظر إيجابية تجاه  فقط %02 ولدى روسيا،بال يثقون 

 ". روسيا
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القضايا اإلقليمية ذات االهتامم املشرتك،  -بيلنكايابحسب  -اللقاء تناول

قره باغ، والهجوم اإلرهايب الوضع يف أفغانستان، وسوريا، و وعىل رأسها "
ظبي  برتول أبولجامعة الحويث يف اليمن عىل منشآت نفطية تابعة لرشكة 

  ،املشرتكالقضايا ذات االهتامم  وكذلك ظبي"، )أدنوك(، ومطار أبو الوطنية
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وإرصار بلدان الربنامج النووي اإليراين،  بشأن ييناڤمثل "املفاوضات يف 
 ".مناقشة برنامج الصواريخ اإليرانيةعىل الخليج العربية 

اإليرانية، عىل الرغم من جائحة فريوس  -منت التجارة الروسية" ،ااقتصادي  
 2.12وبلغت  ،خالل األشهر التسعة املاضية %42بنسبة  ،والعقوبات كورونا

، %08.2بنسبة  0202عام  منت التجارة بني البلدين يف حنيمليار دوالر، 
، بيلنكاياحسب ما نقلت  -"، ولكنهدوالر يمليار ألول مرة حاجز الـ متجاوزة

"رقم صغري ال يتناسب مع حجم كال البلدين،  -عن املسؤولني الروس
"وثيقة  نكام ناقش الجانبااإليرانية، وواردتها من بلدان أخرى". ات واإلمكان

، سرتاتيجي واالقتصادي والعسكري الشاملة بني إيران وروسيا"التعاون اإل 
 ،اعامً  02لتعزيز العالقة بني الطرفني ملدة  التي اقرتحتها طهران منذ عامني؛
زالت قيد الدراسة من الطرف  ا "ماهلكن عىل غرار االتفاقية مع الصني،

بنوده عىل الحقيقة،  ةعروفاملغري فا  "الغامض و ، وقد أثار هذا االتالرويس"
 بحسب الصحيفة.  ،غضب اإليرانيني"

عدة مقاالت أخرى، يف و  ،القى اهتامًما يف املقال الرأي العام الشعبي يف إيران
تجاه الواليات  اإيجابي   ا% من اإليرانيني موقفً 20 ظهر"أ  :وحسب ما جاء فيه

 .تجاه إرسائيلنفسه بدوا املوقف أ  %02تحدة، والتعاون معها، مقابل امل
برام اتفاقية مامثلة عارضوا إ % 11 نحو% االتفاقية مع الصني، و 12وعارض 

بحر  بشأن% االتفا  األخري بني روسيا وإيران، 12وعارض  .مع روسيا
صد  بعد مل ي ، إىل أن "الربملان اإليراين، يف مقالهابيلنكاياقزوين"، وقد نبهت 
 ".0222توقيعها عام عىل االتفاقية رغم 
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عىل نتائج ا، ڤيشنيكو ڤيوليا سعلقت الخبرية يف مركز األمن العاملي الرويس، 
بعدم الثقة يتسم  "مزاج اإليرانيني تجاه روسيا :بالقول االستطالع اإليراين

فإن املحافظني التقليديني، الذين أصبحوا يتصدرون " ووفًقا لها"، بشكل دائم
 ،إىل التعاون مع روسيا -بشكل أكرب -اإليرانية، مييلونالقيادة الن مركز 

عىل العكس من ذلك، يريدون  ،نياإلصالحي يف حني أنواالبتعاد عن الغرب، 
هذا ضافت: "كام أ  ."مع روسيا، وال يفضلون عالقة قوية التقارب مع الغرب

يصبح مرتفًعا يف إيران، و موجود منذ فرتة طويلة املتشكك يف روسياالخطاب 
وذكرت أمثلة  ،"شكل خاص عندما يتعلق األمر بزيارة أو مفاوضات أخرىب

عشية االنتخابات الرئاسية يف إيران، نوقشت مسألة عىل ذلك، منها: "
الن الخلفية املعادية لروسيا ترافق ، و التدخل الرويس املحتمل بجدية

تمة أن روسيا غري مه حيث تعتقد بعض القوى اإليرانية يينا،ڤاملفاوضات يف 
بالنسبة  أما. "ألن إيران ورقة مساومة لها يف مفاوضاتها مع الغرب ؛بنجاحها

ن إ ه القضية مؤملة لإليرانيني، حتى لطاملا كانت هذ" فقالت: لبحر قزوين،
، ملهاكمن بحر قزوين ب% 22طهران الحق يف املطالبة بـ لالبعض يعتقد أن 

أن االنتخابات ة من الحجة اإليرانية التي تدعي وهو ما يجعلني غري متأكد
أما بالنسبة إىل . "هي السبب الرئييس لتأخري التصديق عىل االتفاقية

"هناك  بالقول: اڤيشنيكو ڤسعلقت فقد التفاقيات التجارية املتوقعة، ا
أن هذه االتفاقيات ستمكن كالً من الصني  راناعتقاد من البعض يف إي

 عىل إيران".وروسيا من االستيالء 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

13 
 

 

قبل وقت قصري من زيارة رئييس إىل عىل مستوى العالقات العسكرية، 
ة عسكرية جديدة بني روسيا وسائل إعالم غربية عن صفق تحدثتموسكو، 
سوخوي مقاتلة روسية من طراز  04"مليارات دوالر لرشاء  22 بقيمة وإيران
تريومف  422-إسونظامي دفاع جوي من طراز ، (Sukhoi Su-35) 02 -سو
(S-400 missile system)، إمكانية  وما يرجح. "وقمر صناعي عسكري

ذي يف صحيفة  ،باباك تاغفايالخبري العسكري ما كتبه صد  هذه التقارير، 
أو  ،بالنفطقيمته  إيران ستدفع ملياري دوالر، حونعقد ب" عن ،إندبندنت

 ".املنتجات النفطية، حيث ال توجد أموال يف امليزانية

هذه األنباء بالقول:  عىل( يوري المنيالخبري العسكري الرويس )علق 
منظومة الدفاع حتى أكرث من  إيران،الطريان الحريب أولوية بالنسبة إىل "

ألن املجمع الصناعي  ؛(S-400 missile systemتريومف ) 422-إسالجوي 
معظم احتياجات قواته املسلحة،  -بشكل أو بآخر -العسكري اإليراين يلبي

يستبعد كام مل . "لكنه ال ينتج مقاتالت وطائرات هليكوبرت هجومية حديثة
أو  ،توافق روسيا عىل السداد الجزيئ عن طريق املقايضة بالسلع اإليرانيةأن 

من الرضوري مثلام حدث مؤخرًا مع تركيا، مضيًفا: " حتى بإصدار قرض جزيئ
هذا  سيكون حيث والحفاظ عليها، ،عالقات مع إيرانإظهار أهمية ال لروسيا
امفيًدا  العقد طراز رشاء مقاتالت من  عنإندونيسيا  تراجعيف سيا   جد 

 إمتام صفقة يفوعدم اليقني املستمر ، (Sukhoi Su-35) 02 -سوخوي سو
 ضغوط الذي من املحتمل أن يكون بسببمرص،  مع نفسه الطرازمن 

مجمعنا  عىل علينا كرس الحصار املفروض": المني. وأضاف "الواليات املتحدة
  فيام يخص قيمة الصفقة، فقد رأى فيها مبالغة، قائالً: الصناعي العسكري".
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دوالر، وليس  اتمليار  من مليارين إىل ثالثة عقد بقيمة"ميكننا الحديث عن 
ا إىل أن أيضً  حيث أشار ،"وهذا يكفي فقط للطائرات ،دوالر اتمليار  22
 ا الرشيك تتمتع بكني مبيزة كونه ، حيثاعامل املنافسة مع الصني مهم أيضً "

 مهتمون باملقاتالت الحربية الروسية اإليرانيني ولكنّ  ،التجاري الرئييس إليران
روسيا أن تستحوذ عىل إىل من املهم بالنسبة و ، أكرث من نظرياتها الصينية

 .9"السو  اإليرانية الن

 

لقاء مع  وتنيپالدميري ڤ"عقد  أن ڤكوليسنيكو  هأندريكتب الصحفي الرويس 
من أقرانه إبراهيم رئييس، الذي يبدو أنه أكرث تعصبًا حتى املحافظ املتطرف 

اشخصيًا يكن  شكل االجتامع الذي ملانعكس عىل  املحافظني، ؛ حيث جد 
بواسطة  فصلهامعرب  من الخر، أحدهامعىل مسافة مناسبة  الرئيسانجلس 

 .ذات حواف بعيدة"طاولة بيضاوية طويلة، 
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ا للقائه الرئيس الرويس بضيفه اإليراين، الذي جاء إىل موسكو خصيصً  رحب

 لسيد إىل ابالنسبة " :بالقول ڤكوليسنيكو ويعلق  رغم جائحة فريوس كورونا.
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في ظل ف له؛ أهمية قصوى رئييس، ميكن افرتاض أن هذه الرحلة كانت ذات
 ."العامل يف إىل أي مكان ميكنه السفرال يكاد  ،العقوبات

 

ما  بدا املوقف إىل حد  " :ڤكوليسنيكو فيام يخص التقارب بني الرئيسني، قال 
إىل رئيس آخر يخضع ع للعقوبات، ذهب رئيس خاض يف اللقاء أكرث وضوًحا؛

شعروا مسبًقا بنوع من التقارب  وهو ما يعزز من االعتقاد بأنهم ،لعقوبات
يف النهاية نفس و  ،)كانوا محاطني بالعقوبات ، لقدحتى الخارجي، و الداخيل
 ".ن(يالبلد

كان عىل  : "نظام األسدسوريا، قائالً يف  اإليراين الدورمن  ڤكوليسنيكو قلل 
قواتها إىل روسيا  إرسالوشك السقوط بالفعل بعد التدخل اإليراين، لوال 

عىل إزعاج الواليات "أراد أن يظهر للغرب قدرته  وتنيپسوريا"، ورأى أن 
شدد عليه املعلق السيايس الرويس وهو ما  هذا اللقاء"، من خالل املتحدة

 ال يريدون احرتام روسيا الغربيون ذا كان الرشكاءا، بالقول: "إ دميرتي دريز 
، التي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، فسنوسع التعاون الودي مع ومصالحها

 .10"يصنفها ما يسمى بالغرب املتحرض عىل أنها محور الرش
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عاًما،  42فيام يخص ترصيح رئييس بأن إيران تقاوم الواليات املتحدة منذ 
أن العقوبات األمريكية مل متنع التنمية  ادعى الرئيس اإليراين" :علق بالقول
هذه العقوبات بكل  رفعولكنه رصح يف الوقت نفسه بسعيه إىل  يف البالد،

 ".إيرانيعني أنها مل تعد تحتمل بالنسبة إىل ما السبل املمكنة؛ 

 

بطريقة توحي  الرئيس اإليراين يف الكرملني، صالةعىل  ڤكوليسنيكو علق 
خيمة بدوية  معمر القذايفالعقيد الليبي  نََصَب "سبق أن  :قائالً  بالسخرية،

كانت عىل أي ، لكنها 0222 )ترشين األول( حديقة تاينتسيك يف أكتوبريف 
يف رئييس صىّل  يف حني أنجوار جدران الكرملني، إىل حال يف الهواء الطلق 

رمضان رمبا سبقه يف ذلك للكرملني، و  الطابق الثاين من املبنى األول
سية أكدت وتني، ولكن خدمة املراسم الرئاپ لقاء أثناء انتظارهيف ، قديروف

 .11هو األول" ذلك من قبل، ليكون إبراهيم رئييسأنه مل يفعل 

 

عىل  علق الكاتب الرويس إرسائيل شامري(، RTودنيا )ڤعىل موقع راسيا سي
بأنها "رسالة شكر إيرانية زيارة الرئيس اإليراين إىل روسيا، واصًفا إياها 

 ". وقد عدد شامري دعم نيلها عضوية منظمة شنغهاي للتعاونعىل  لروسيا
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"وجود مصلحة مشرتكة بني  :روسيا، وأهمهاأسباب أهمية إيران بالنسبة إىل 
املدعومة من تركيا، وحصول املتطرفة يف سوريا، البلدين يف رضب الجامعات 

 سوريا".حليق طريانها فو  األجواء اإليرانية باالتجاه إىل روسيا عىل حق ت
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أنه ليس من مصلحة روسيا "أن يكون   يخص االتفا  النووي، أكد شامريفيام
أن إيران سالح نووي"، ولكنه قلل من هذه اإلمكانية، معتقًدا لدى إيران 

 ."ملتزمة بربنامج نووي سلمي"

 للرئيس اإليراين ال مجلس النواب يف الدوما الرويسعىل استقب علق شامري
 ا االنضامم إىل االتحاد األورايس،تصفيق، وهم يتوقعون أن يطلب رسمي  بال

أهمية الزيارة يف  عن حديثهويختتم  ".ولكنه "مل يذهب بعد إىل هذا الحد
وحتى  ،بفرض عقوبات عندما تهدد الواليات املتحدة" :الوقت الحايل، بالقول

 .12"، فإن الصداقة مع إيران لها أهمية خاصةروسيا بالحرب عىل

 

 

مجلس الدوما سابًقا، ، رئيسة لجنة العالقات الخارجية يف يلينا بانينا وصفت
ارة الرئيس تعد زي" :بالقول اللقاء، سرتاتيجيات الروسيةاإل عهد ومدير م

"، أهم حدث يف بداية العاموتني په بالرئيس الرويس ؤ اإليراين ملوسكو ولقا
التقارب الرسيع بني إيران إىل "موازنة  وإن إيران تهدف من خلف الزيارة

نفسية عىل الغرب خالل املفاوضات الضغوط ال مزيد منومامرسة والصني، 
بشأن ما يسمى باالتفا  النووي اإليراين )التخيل عن  ييناڤالصعبة يف 

 من املهم  ،وبهذا املعنى. الربنامج النووي العسكري مقابل رفع العقوبات(
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إبرام اتفا  مع االتحاد الرويس عىل غرار  عوة الرئيس اإليراين إىلدجًدا 
 .عاًما" 02، ملدة االتفاقية مع الصني

 
زيارة الرئيس "ميكن تلخيص  :ا ألهمية الزيارة بالقولتحليله اختتمت بانينا

جيوسيايس جديد  نشهد بوضوح تشكل محور إننا القول من خالل اإليراين
 .13"الصنيو  إيرانو روسيا  ا، بنييف أوراسي
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باملواجهة  -إىل حد كبري -امتأثًر  ز الرويس يف تغطية أحداث الزيارةبدا الرتكي
الحالية مع الغرب، والتلويح بورقة طهران، وإمكانية توثيق العالقة معها، 

تها مع الواليات االتفاو ي لتصبح أكرث تشدًدا يف مفاوضوتقوية مركزها 
تصاعد انهيار املفاوضات، و هو ما قد يؤدي إىل املتحدة والغرب عامة، و 

املشكالت؛ زيد من كية مبالرصاع يف الرش  األوسط، وإشغال السياسة األمري
كيزها من تر  اتها عىل عدة جبهات مختلفة، بداًل طاقتبديد مام يؤدي إىل 

سرتاتيجيتها، أو تخيل إمكانية مواجهتها لروسيا عىل الصني كام هو معلن يف إ 
 من دون عواقب. 
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