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 دیباچه

داری مستلزم شناخت سیاست طبقاتی در دوران سرمایه

ورزی های سیاستزمین مبارزه طبقاتی معاصر است. امکان

ها و توان بالقوه و بالفعل نیروهای ر شکافعصر امپریالیسم د

گردد. در دوران سیاسی بورژوازی و پرولتاریا منکشف می

های معاصر شاهد جابجایی و افت و خیز سریع جناح

و در داری سرمایه هایبندیدر بازآرایی صف بورژوازی

در فقدان  طبقه کارگر یا اخته های کورمقابل شورش

 لتری هستیم.های انقالبی پروسازمان

گرایان به غایت پروغرب های معیوب چپانگارهدر این میان 

هر دم در به کجراهه کشاندن مسیر مبارزاتی پرولتاریا غالب 

های خرده بورژوایی و بورژوایی چپ در قالب است و سیاست

روی روی و راستکات آونگی چپرسازمانی و محفلی با ح
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گفتن حقیقت  ت.گشته اس کمونیستیآفت پراتیک طبقاتی 

 ای انقالبی است.در زمانه ما، وظیفه

امپریالیسم »، «قطب روسیه» یسرانهسبکعام و ی هاانگاره

 چپ را« نقش امپریالیستی روسیه در ایران»، «روسیه

ی ایدئولوژیک این در بوق و کرنا کرده است. ریشه پروغرب

 آتالنتیک وشکاف ژئوپلتیک ترانس بیرونی کردن ،هاانگاره

کشورهای غیرهمسو از مبارزه طبقاتی و ادعای کذب 

الملل و پاک کردن های بینطرفی در مواجهه با سیاستبی

 ژئوپلتیک هاشکافجلوه دادن  ربطبی صورت مساله است.

های از طریق یک کاسه کردن دولت ،و مبارزه طبقاتی

های سیاست بورژوایی، حاصلی جز گمراهی در پیچیدگی

لنینیستی از -. آگاهی مارکسیستکمونیستی ندارد

همواره دهد و داری معاصر تن به این لودگی نمیسرمایه

 است.« رادیکال بودن به اندازه واقعیت»پایبند به 

شناخت نقش بورژوازی روسیه در جهان و رابطه اقتصادی 

ی کارگر را در سیاست خود نسبت به روسیه با ایران، طبقه

زده و از ارزیابی شتاب هخطرات بالقوه روسیه آگاه کرد
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نمایی بزرگ کند.نسبت به نقش روسیه پیشگیری می

ها از خطر روسیه که با هم ارز قرار دادن روسیه با پروغرب

و تر از امپریالیسم آمریکا آمریکا و حتی در مواردی پررنگ

گیرد، این توهم را ایجاد کرده که متحدینش صورت می

کشورها شکل امپریالیستی به ایران یا سایر  رابطه روسیه با

خود گرفته است. کارکرد چنین ادعاهای کذبی در خصوص 

روسیه، تطهیر امپریالیسم آمریکا به مثابه حافظ نظم جهانی 

خرده »اساسی همچون اطالق صفاتی بی داری است.سرمایه

روی دیگر سکه « ایامپریالیسم منطقه»و « امپریالیسم

تد در توجیه حمایت و کائوتسکی مر« فوق امپریالیسم»

گری ها از تجاوزات و دخالتپشتیبانی تلویحی پروغرب

چه بسا اگر واکنش روسیه در اوکراین و امپریالیستی است. 

نظامی -روند پیشروی ماشین سیاسیسوریه نبود، 

ها و کودتاهای تر رژیم چینجامپریالیسم بسیار آسوده

ریالیسم را ی امپو افسار بریده بردتری به پیش میموفق

انداخت. ارزیابی صحیح هارتر از اکنون به جان جهان ما می

های گونه تقابلنیستی از روسیه و کشورهایی که اینکمو
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مشابه با امپریالیسم دارند، به پرولتاریا اجازه تبیین سیاسی 

متناسب با استراتژی سوسیالیستی جهت اتخاذ موضع 

 دهد.کمونیستی در دوران کنونی می

*** 

ای از استنفیلد جموعه حاضر مشتمل بر ترجمه مقالهم

 اسمیت در خصوص موقعیت روسیه در نظم امپریالیستی

گزارش)با تغییراتی فرمی( یک ترجمه و یک  و جهان معاصر

اقتصادی وزارت خارجه دیپلماسی از معاونت  شده برگرفته

 است.رابطه اقتصادی روسیه و ایران در خصوص ایران، 

 از مجموعه مقاالتترجمه شده روسیه،  ایران و مقاله

"Regional Russia" یک نشریه  ،2019سال  3، شماره

اقتصادی روسی است و دومی گزارش از سفارت ایران در 

رویکرد طبقاتی این دو با توجه به منابع دولتی مسکو است. 

 مشخص است امااز دو زاویه منافع بورژوازی خودی  هاآن

و ح روابط اقتصادی دو کشور اطالعات ارزشمندی از سط

به عنوان دهد که در اختیار ما قرار میها های تجاری آنافق
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مارکسیستی قابل  حلیلدر تهای قابل دسترس، داده

 استفاده خواهد بود.

این مقاالت از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که 

اطالعات ارزشمندی در شناخت موقعیت روسیه در جهان 

ایران به خواننده انتقال داده و از باورهای رایج  و در رابطه با

الزم به ذکر است  این با وجود کند.زدایی میچپ کلیشه

ناپذیر مقاومت سازش»ارزیابی اسمیت در خصوص 

زمینه را برای مردم و کشورهای دیگر روسیه و چین( ها)آن

 «کند که حاکمیت ملی خودشان را اعالم کنندفراهم می

دارد که با  چندهژمونیجهان  طرفداران ریشه در گرایش

 ،های معاصر امپریالیسم آمریکا در ریاست بر جهانلغزش

 اند.جانی دوباره گرفته

سیاست طبقاتی راه خود را در تدقیق مناسبات جهانی 

یابد و تنها در رئال پولتیک انقالبی لنینی به وضعیت می

بارزه م در های سنجیدهکند. گامپاسخ خود را تثبیت می

های با امتناع از سیاست پرولتاریا، داریضدسرمایه
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های امپریالیستی رژیم چینجی و آغشته نگشتن به سیاست

  .دهدمیکمونیسم را سازمان  ،طلبانهانحاللمحور مقاومتی 
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 آیا روسیه امپریالیست است؟

 استنفیلد اسمیت

، روسیه یک قدرت امپریالیستی جهانی است شودگفته می

روسیه هم در دوره  .در مقابل ابرقدرت امپریالیستیقدرتی 

از اتحاد جماهیر شوروی و هم پس از فروپاشی شوروی 

روسیه زمانی که  شد.به همین نحو مشخص میها سوی آن

لت دولت سوسیالیستی بود و حاال به عنوان یک دو

 شود.معرفی می به همین ترتیبداری سرمایه

داری شود روسیه دولت سرمایهاز سوی دیگر گفته می

غیرامپریالیست است که هنوز در تالش برای خروج از 

بحران فروپاشی شوروی و بهبود فاجعه سیاسی و اقتصادی 

غارت  به وابستهدورانی که تقریباً  دوران یلتسن است.

 (1).تنزل یافت وسط ایاالت متحدهنئواستعماری ت یشده

https://mronline.org/2019/01/02/is-russia-imperialist/


 10 | روسیه و امپریالیسم

 

در همه جا به "داری مدرن لنین تشخیص داد که سرمایه

 (2)."شودیک سرمایه داری انحصاری تبدیل می

بتنی بر ستمگر میک سیستم جهانی  درداری سرمایه

اختناق مالی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت " استعمار و

 (3)"جهان توسط تعداد انگشت شماری کشور پیشرفته

ای بر جهان توسط چند قدرت چنین سلطه کند.رشد می

زرگترین مانع برای پیشرفت اقتصادی امپریالیستی نه تنها ب

یافته است بلکه مانع و اجتماعی کشورهای کمتر توسعه

پاسخ به مشکالت اساسی است که کل بشریت و حاال حاضر 

 خود سیاره مبتال گشته است.

گونه تعریف مدرن را این امپریالیستیسرمایه داری لنین 

 کند:می

نسبی همه  بدون فراموش کردن اهمیت مشروط و»

توانند روابط همه گاه نمیها به طور اعم، که هیچتعریف

ی پدیده را در تمام جریان تکامل آن فراگیرند، باید جانبه

چنان تعریفی برای امپریالیسم بیان داشت که پنج عالمت 

 عنی عالیم زیرین را در بر گیرد:بنیادی آن، ی

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/06.htm#v25zz99h-342
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/06.htm#v25zz99h-342
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/06.htm#v25zz99h-342
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/06.htm#v25zz99h-342
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/ichtci/06.htm#v25zz99h-342
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/pref02.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/pref02.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/pref02.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch07.htm
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و تراکم سرمایه به چنان درجه باالیی  (رسیدن تراکم تولید1

از رشد که انحصارات دارای نقش قاطع در زندگی اقتصادی 

 را پدید آورده است؛

ی صنعتی و ایجاد ی بانکی با سرمایه( درآمیزی سرمایه2

 ؛«ی مالیسرمایه»ی این الیگارشی مالی بر پایه

شود و اهمیت صدور سرمایه از صدور کاال متمایز می( 3

 کند؛خاص کسب می

المللی های انحصاری بینبندی( تشکیل گروه4

 کنند؛داران که جهان را میان خود تقسیم میسرمایه

ترین دول ( پایان تقسیم ارضی جهان میان بزرگ5

 داری.سرمایه

ی از اامپریالیسم عبارت است از سرمایه داری در مرحله

ی مالی تکامل خود که در آن تسلط انحصارات و سرمایه

یت شده، صدور سرمایه اهمیت بارز کسب کرده، تقسیم تثب

المللی آغاز شده و تقسیم های بینجهان میان تراست
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پایان داری ترین کشورهای سرمایهسراسر جهان میان بزرگ

 (4)«یافته است.

تا چه  ی  امروز سیهرو داریسرمایهما در ادامه خواهیم دید 

با در نظر گرفتن  ؛مشارکت داردها این ویژگی سطحی در

سیستم امپریالیستی  در داری انحصاری روسیهنقش سرمایه

ی جهانی، ماهیت تجارت صادراتی روسیه، صدور سرمایه

کند و روسی، نقش جهانی که سرمایه مالی روسیه بازی می

 (5)در نهایت قدرت نظامی روسیه.

 

داری رت روسیه میان انحصارات سرمایهقد (1

 المللیبین

های بندیتشکیل گروه( 4" مورد دررا  نقش روسیه

داران که جهان را میان خود المللی سرمایهانحصاری بین

های توان با توجه به موقعیت شرکتمی "کنندتقسیم می

 سنجید.المللی شرکت مهم بین 2000این کشور بین 
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کل فروش، تر جهان را بر اساس شرکت بر 2000فوربس 

بندی کرده است. از ده شرکت رده سود، دارایی و ارزش بازار

 291شرکت آمریکایی هستند.  5شرکت چینی و  5برتر، 

شرکت وجود دارند.  2000شرکت چینی میان این لیست 

شرکت بود(. آمریکا  43تنها شامل  2003ر سال )این آمار د

، 50شرکت در صدر این جدول قرار دارد. کانادا  560با 

 شرکت در این لیست دارند. 58و هند  39استرالیا 

، 43در رده شرکت روسی  4در میان صد شرکت برتر تنها 

شرکت برتر تنها  500. در میان حضور دارند 98و  73، 47

شرکت  25شرکتی  2000لیست  شرکت و در میان کل 6

 های روس رونداند. در کل سهم شرکتروسی ثبت شده

 2013-2008دهد: در دوره نزولی ناچیزی را نشان می

شرکت ثبت  2000شرکت روس در لیست  30-29حضور 

 شده بود.

 3.2تریلیون دالر فروش ،  39.1شرکت این لیست  2000

 56.8یی و تریلیون دالر دارا 189تریلیون دالر سود، 

 568شرکت روس  25 اند.تریلیون دالر ارزش بازار داشته

https://www.forbes.com/global2000/#6cd85d3b335d
https://www.forbes.com/global2000/#6cd85d3b335d
https://www.forbes.com/global2000/#6cd85d3b335d
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اند. درصد از کل فروش داشته 1.45میلیارد دالر یعنی فقط 

که  میلیارد دالر محاسبه شده 1757.3مجموع دارایی ها 

دهد. در میان درصد کل را تشکیل می 1کمتر از 

 ست.المللی، روسیه بازیگری بسیار جزئی اانحصارهای بین

 

بهره وری نیروی کار روسیه در مقایسه با اتحادیه 

 اروپا و ایاالت متحده

وری پایین تغییر عمده در این ارقام به دلیل بهره چشم انداز

، وری نیروی کاربهرهاینجا نیروی کار روسیه بعید است. 

دالر ارزش تولید ناخالص داخلی بر حسب قسیم تتوسط 

شده، گیری اندازهبر کل ساعات کار نیروی کار کشور آمریکا 

به دست آمده است. این مقدار  2016در سال  25.4

نرح در تمام کشورهای اروپایی است، در واقع  ینترپایین

آنقدر پایین که کمتر از نصف میانگین اتحادیه اروپا با نرخ 

درصد  36نرخ بهره وری نیروی کار روسیه  .است 53.4

است. سطح  68.1است؛ آلمان  69.9سطح آمریکا با 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV
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مانده قرار کشور عقب در حد یکوری روسیه همچنان بهره

داری دارد، به دور از توانایی رقابت با مراکز پیشرفته سرمایه

 .قرار گرفته است

بر اساس  گزارش رقابت جهانیمجمع جهانی اقتصاد در 

ام قرار داده، باالتر از 38دوازده عامل، روسیه را در جایگاه 

ام روسیه 67چند کشور اروپای شرقی. این گزارش جایگاه 

ارتقا  2018-2017ام در 38به مقام  2013-2012در سال 

 (6)بخشیده است.

 

 روسیه یتولید هایخروجی

هنگام مقایسه نقش روسیه در سیستم اقتصادی جهانی 

قابل درک باز هم  کشور بر حسب دالر یتولید هایخروجی

میلیارد  2010چین در مقام اول با  2015است. در سال 

درصد خروجی جهان و آمریکا در  20دالر کاالی تولیدی، 

درصد را به خود  18میلیارد دالر، یعنی  1867مقام دوم 

ام در کنار هند، تایوان، 15اختصاص داند. روسیه در مقام 

https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/01/TheGlobalCompetitivenessReport2017E280932018.pdf
https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/01/TheGlobalCompetitivenessReport2017E280932018.pdf
https://www.brookings.edu/research/global-manufacturing-scorecard-how-the-us-compares-to-18-other-nations/
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کاال داشته و باز دالر تولید میلیارد  139مکزیک و برزیل 

 هایخروجیای که تنها یک درصد از هم یک بازیکن حاشیه

 جهانی را دارد. یتولید

 

روسیه در مقابل کاالهای با صادراتی ( مواد خام 2

 پیشرفته فناوری

کشورهای امپریالیستی به طور معمول در تجارت صادراتی 

تمایل به فروش کاالهای پیشرفته و با ارزش باال شامل 

محور و همچنین خدمات مالی ت تکنولوژیک دانشخدما

دارند. ملل تحت ستم امپریالیسم نیز معمواًل محدود به 

صادرات مواد خام با قیمت تعیین شده در بازار امپریالیستی 

ی تابعه محلی هایو تولید اجناس تمام شده توسط شرکت

 شان هستند.های امپریالیستی در کشورهایشرکت

، روسیه 2017در سال  برترین کشورهای صادراتیمیان 

ام را کسب 17ی پس از مکزیک، امارات و سنگاپور رتبه

میلیارد دالر صادرات،  2263کرد. چین در جایگاه اول با 

https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/
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 1448مقام دوم و آلمان با میلیارد دالر  1547آمریکا با 

اند. روسیه با افزایش قابل میلیارد دالر مقام سوم را داشته

میلیارد  353کماکان فقط  2016توجه نسبت به سال 

 کاالی صادراتی داشته است.

بانک جهانی در مورد روسیه آمده  2017در گزارش سال 

درصد  11از صادرات را نفت و گاز، درصد  58است که 

خمیر و  درصد چوب، 3صد مواد اولیه غذایی، در 6فلزات، 

درصد سنگ های قیمتی، فلزات و سایر مواد  4کاغذ و 

درصد از صادرات  82معدنی تشکیل داده است. بیش از 

روسیه مواد اولیه بوده در حالی که کاالهای تکنولوژیکی 

درصد از صادرات  8تکمیل شده )از جمله نظامی( تنها 

 اند.اص دادهروسیه را به خود اختص

نشان  2017کاالی برتر صادراتی و وارداتی در سال  10

در مقایسه  میلیارد صادرات 12.8 دهد کاالهای ماشینیمی

 اند.داشته میلیارد واردات 106.2با 

http://www.worldstopexports.com/russias-top-10-exports/
http://www.worldstopexports.com/russias-top-10-imports/


 18 | روسیه و امپریالیسم

 

صادرات )و واردات( روسیه با الگوی یک کشور امپریالیستی 

همخوانی ندارد بلکه بیشتر شبیه به یک کشور نیمه توسعه 

است؛ قرارگیری صادرات مواد اولیه در  یافته جهان سوم

 درجه اول و تکیه بر واردات کاالهای پیشرفته خارجی.

 

با فناوری ر صادرات کاالهای جایگاه روسیه د

 (8)پیشرفته

با فناوری پیشتاز صادرات کاالهای  قدرتهای امپریالیستی

ی جهانی در صادرات این پیشرفته هستند. از منظر رتبه

 فناوریمیلیارد دالر صادرات  496کاالها، چین دوباره با 

 153.2پیشرفته اول است، )پس از آلمان( آمریکا با صادرات 

میلیارد دالر  46.8مکزیک  و الر سوم استمیلیارد د

میلیارد دالر صادرات در  6.64. روسیه با فقط صادرات دارد

قرار دارد.  پیشرفته با فناوری صادرات کاالهایام 31مقام 

هد روسیه فاصله زیادی تا دهمچنین این ارقام نشان می

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/TX.VAL.TECH.CD/rankings
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تبدیل شدن به یک بازیکن امپریالیستی در صحنه جهانی 

 دارد.

 

( نقش روسیه در نظام بانکی و سرمایه مالی 3

 المللبین

کشورهای امپریالیستی  هایمشخصهلنین از لیست  در

های سرمایه های بزرگ مهمترین سازمانی خود، بانکدوره

یک دولت امپریالیستی در  مالی هستند. ما انتظار داریم

 100 های پیشرو به خوبی نمایان شود. از بینمیان بانک

اند. بندی شدهها رتبه، که بر اساس داراییبانک برتر جهان

بانک  40بانک برتر را دارد. آمریکا میان  10بانک از  5چین 

تا چینی هستند،  20بانک برتر،  100بانک دارد. از  6 برتر

فرانسوی،  تا 6، هستند تا ژاپنی 9، هستند تا آمریکایی 10

تا کره جنوبی،  5تا کانادایی،  5تا بریتانیایی،  6تا آلمانی،  6

 3تا ایتالیایی،  3تا سوئدی،  3تا استرالیایی،  4تا برزیلی،  5

بانک  2ک سنگاپوری و بان 2تا هلندی،  3تا اسپانیایی، 

https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets
https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets
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ام 66ی سوئیسی هستند. روسیه یک بانک دارد که در رده

 .قرار دارد

تقسیم جهان بین » گفت که در دوره امپریالیستی لنین می

اتفاق افتاده است. به طوری که « المللیهای بینتراست

ها با ی امپریالیستی بین این تراستتقسیم جهان در دوره

در  کند.ی امپریالیستی تغییر میهاظهور و سقوط دولت

ها روسیه به عنوان جهان معاصر تقسیم میان این تراست

 100شرکت میان  4یابیم. یک بازیگر کامالً جزئی می

شرکت برتر جهان، دارای  2000تا از  25شرکت برتر و 

درصدی از بازار جهانی، هیچ شرکتی در میان  1.45سهم 

بانک  100یک بانک از  شرکت خارجی از نظر دارایی و 100

 برتر بین الملل.

 

 صدور سرمایه روسیه

صدور سرمایه از صدور کاال متمایز ( 3" لنین گفته بود:

روسیه صادرات  ."کندشود و اهمیت خاص کسب میمی
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قابل توجه سرمایه دارد ولی این صدور به شکل فرار سرمایه 

انیا های مالیاتی مانند قبرس و جزایر ویرجین بریتبه بهشت

 154فرار سرمایه از کشور را بانک مرکزی روسیه  است.

و برای کل دوره رسمی پوتین  2014میلیارد دالر برای سال 

میلیارد دالر اعالم کرده.  550حدود  2014تا  1999از سال 

بیش از یک تریلیون دالر  2014در سال در واقع این رقم 

میلیارد دالر فرار  66مرکزی بانک  شود.تخمین زده می

 ثبت کرده است. 2018سرمایه از روسیه برای سال 

 

 چندملیتی روسیه های خارجیدارایی

شرکت برتر چند ملیتی غیرمالی  100فهرست ای در مطالعه

ها در های آنهای خارجی و سرمایه گذاریبراساس دارایی

شده است. در این معیار کلیدی  بندیتبهر سایر کشورها

تا  14شرکت آمریکایی هستند،  20صادرات سرمایه مالی، 

تا  11تا آلمانی،  11تا فرانسوی،  12بریتانیایی هستند، 

تا چینی )با احتساب هنگ کنگ(.  5تا سوئیسی و  5ژاپنی، 

https://eurasianet.org/russia-massive-capital-flight-continues
https://eurasianet.org/russia-massive-capital-flight-continues
http://www.pravdareport.com/news/russia/economics/13-11-2018/141984-russia_capital_outflow-0/
http://www.pravdareport.com/news/russia/economics/13-11-2018/141984-russia_capital_outflow-0/
https://topforeignstocks.com/2018/11/19/the-worlds-top-100-non-financial-mnes-based-on-foreign-assets-2017/
https://topforeignstocks.com/2018/11/19/the-worlds-top-100-non-financial-mnes-based-on-foreign-assets-2017/
https://topforeignstocks.com/2018/11/19/the-worlds-top-100-non-financial-mnes-based-on-foreign-assets-2017/
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خارجی  هایگذاریهیچ شرکت روسی بر اساس سرمایه

 ت برتر این لیست حضور ندارد.شرک 100خود در میان 

 188.3مالک  شرکت برتر چندملیتی غیرمالی روسیه 10

میلیارد دالر دارایی خارجی در کل است که یک سوم کل 

های روسیه در خارج است. کل دارایی های خارجی دارایی

شرکت  100روسیه کمتر از دو شرکت نخست در لیست 

 (9)برتر چندملیتی غیرمالی جهان است.

 

های های مالی روسیه در مقایسه با دولتلدینگهو

 امپریالیستی

 های مالی کشورهای جهانهولدینگی سرمایه ،رمعیار دیگ

گزارش  Credit Suisseموسسه  توسط ساالنهاست که 

 این "2018اطالعات ثروت جهانی ". گزارش شودمی

موسسه نمودار ثروت مالی ملی )شامل سهام، اوراق قرضه، 

های بانکی( با صندوق سرمایه گذاری بازار پول و حساب

تقسیم ثروت مالی ملی بر کل جمعیت بزرگساالن هر کشور 

https://www.researchgate.net/publication/320172993_Foreign_board_members_in_Russia's_largest_corporations_A_special_emphasis_on_the_country's_10_biggest_firms_investing_abroad
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=777FDF0E-E060-F608-52DAF97E062CC35B
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دالر  100000 زنمایش داده است. باالتین گروه با بیش ا

میانگین ثروت هر فرد بزرگسال شامل کشورهای اروپای 

آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، اسرائیل،  غربی،

دالر پس از  336528سنگاپور و تایوان است. آمریکا با 

ی دالر در جایگاه دوم قرار دارد. همه 372336سوئیس  با 

کشورهای این گروه کشورهای امپریالیستی هستند یا 

پیروان کلیدی مراکز امپراتوری آمریکا هستند. میانگین 

دالر است؛  38110سرانه ثروت مالی بزرگساالن  جهانی

دالر است. چین بسیار  33969برای یونان غارت شده 

 8843تر دالر است. روسیه بسیار پایین 19862تر عقب

درصد از میانگین ثروت  2.6دالر که در مقایسه با آمریکا 

 مالی بزرگساالن است.

 از داشتن ثروت مالی یک کشورتر ماندهعقبروسیه 

از مجموع ثروت مالی و غیرمالی جهان،  امپریالیستی است.

باالی  هایدرصد تنها کشور 16.4درصد، چین با  31آمریکا 

 درصد. 0.7و روسیه  هستنددرصد  10
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امپریالیسم دوران سرمایه مالی و »لنین نوشته بود 

سرمایه اهمیت بارزی کسب انحصارات است...که صدور 

ی مالی توسط صدور سرمایهی در زمینه (10).«کرده است

 باز هم های چندملیتی روسیه به هدف تولید، روسیهشرکت

 بازیکنی بسیار جزئی است.

 

 ( توازن نظامی روسیه درجهان4

( پایان تقسیم ارضی جهان میان 5"در نهایت لنین به 

 تسلط برای. اشاره دارد "داریترین دول سرمایهبزرگ

، نقش قتصادی جهانساختار ا کشورهای امپریالیستی بر

 ،ها در حفظ و پاسبانی از نظم جهانی تحمیلی بر ماآن

های پیشتاز امپریالیستی صنایع مهم است. قدرت اساسی

تسلیحاتی را دارند و به عنوان فروشنده در تجارت جهانی 

 اسلحه مشارکت دارند.

 

 صادرات نظامی روسیه

است روسیه تنها در توازن نظامی قدرت خود را نشان داده 

تواند اما طبق گفته لنین چنین قدرتی به خودی خود نمی
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کشوری را به یک امپریالیست تبدیل کند و این مساله 

ی امپریالیست کند حتی به شیوهروسیه را امپریالیست نمی

داری روم باستان که گسترش نظمی و پیشاسرمایه

نظامی  توانداری در آن ضرورت داشت. در حالی که برده

 ای این کشور،جه روسیه، به ویژه زرادخانه هستهقابل تو

مانند روسیه  کند.ها دشوار میرا برای امپریالیست زورگویی

نکرده و کشوری  تهاجم و تجاوزبه کشورهای دیگر آمریکا 

مثل کشورهای درجه عملکردی ند یا حتی کبمباران نمی را

 .ندارددوم امپریالیستی بریتانیا و فرانسه 

های نظامی قدرت داری روسیه بر خالفسرمایه عالوه بر این

دهد توسعه نمیقدرت نظامی خود را  ،امپریالیستی دیگر

اتحاد جماهیر تسلیحاتی صنایع بلکه وارث نیروی نظامی و 

شوروی سوسیالیستی است. همچنین روسیه یگانه کشور 

بلوک شوروی سوسیالیستی سابق است که محاصره و 

سط امپریالیسم غربی ادامه تهدیدش با حمله نظامی تو

 دارد.

با وجود این روسیه صادرکننده برتر سالح در جهان است. 

روسیه در  صنعتای از هیچ شاخهبجز صنایع نظامی 

 کند.رقابت نمیبازارهای جهانی 
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میلیارد دالر در  32.262مجموع صادرات اسلحه در جهان 

بوده.  2017میلیارد دالر در سال  31.106و  2016سال 

 المللی استکهلمموسسه تحقیقاتی صلح بینطبق گزارش 

 2017میلیارد دالر در سال  6.148ات سالح از روسیه  رصاد

روند  2016میلیارد دالر در سال  6.937که به نسبت بوده 

کاهشی داشته است. صادرکننده نخست اسلحه در جهان 

 2016میلیارد دالر فروش سالح در سال  10.304آمریکا با 

درصد  34است. آمریکا  2017میلیارد در سال  12.394و 

را به خود  درصد 22روسیه  و از فروش نظامی جهان

 اختصاص داده است.

صادرات اسلحه آمریکا کمی بیشتر از دو برابر روسیه است. 

آمریکا  2017-2013فتاد که در دوره عقب اهنگامی روسیه 

ت ارشد صادر 2012-2008درصد نسبت به دوره  25

درصد کاهش  7.1روسیه اسلحه داشت و در دور مشابه 

 اسلحه داشته است. صادرات

 

 

 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php
https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/01/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.sipri.org/news/press-release/2018/asia-and-middle-east-lead-rising-trend-arms-imports-us-exports-grow-significantly-says-sipri
https://www.sipri.org/news/press-release/2018/asia-and-middle-east-lead-rising-trend-arms-imports-us-exports-grow-significantly-says-sipri
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 های روسی میان تولیدکنندگان سالحشرکت

المللی اتی صلح بینبا توجه به گزارش موسسه تحقیق

جهان  2017سال  تولیدکننده برتر اسلحه 100استکهلم، 

میلیارد دالر فروش سالح و خدمات نظامی  398.2

(. نیمی از متفاوت ارائه دادهدیفنس نیوز آماری اند. )داشته

پنج شرکت تولیدکننده اصلی رسیده که  10این مبلغ به 

 100آمریکایی هستند در حالی که یکی روسی است. از 

شرکت روسی  10شرکت آمریکایی و  42شرکت برتر 

 هستند.

 

 های نظامی خارجی روسیه و بودجه نظامیپایگاه

دارد. تنها دو کشور خارجی  9پایگاه نظامی در  15روسیه 

پایگاه ویتنام و سوریه خارج از اتحاد شوروی سابق است. 

چین یک پایگاه نظامی خارجی در جیبوتی دارد. آمریکا 

 پایگاه خارجی دارد. 800بیش از 

در مقایسه بودجه نظامی آمریکا که موسسه تحقیقاتی صلح 

میلیارد دالر اعالم کرده  610المللی استکهلم آن را بین

بودجه امسال پنتاگون بیشتر از کل  افزایشط است، فق

https://www.sipri.org/databases/armsindustry
https://people.defensenews.com/top-100/


 28 | روسیه و امپریالیسم

 

 2017میلیارد دالر در سال  66معادل  بودجه نظامی روسیه

پس از چین را  چهارمین بودجه نظامی جهان روسیه  است.

 .دارد و عربستان سعودی

 

 مداخالت روسیه در کشورهای دیگر

روسیه در کشورهای دیگر مداخله دارد)یوگسالوی، 

کراین و سوریه( اما نه به شیوه کشورهای وگرجستان، ا

بع طبیعی و ثروت امپریالیستی که به انگیزه تصاحب منا

های در حد قدرتحتی دهند. مداخله روسیه نه انجام می

نه  .درجه دوم امپریالیستی مانند فرانسه و بریتانیا است

در مانند کار همیشگی سایر کشورهای امپریالیستی 

 کشورهای دیگر کودتایی مهندسی کرده است.

روسیه در سطح محدود در اواسط دهه نود قرن بیستم 

ی سابق مداخله داشته، زمانی که نیروهای روسیه یوگوسالو

 2008کردند، روسیه در سال به عنوان پلیس ناتو عمل می

در حمایت از نیروهای پروروس اوستیای جنوبی با 

 گرجستان جنگید که مورد حمایت آمریکا هم بود.

https://money.cnn.com/2018/05/02/news/russia-defense-spending-plunge/index.html
https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/01/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf
https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/01/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf
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درگیری اوکراین نتیجه مستقیم مهندسی آمریکایی یک 

است. مردم  2014سال  کودتای دست راستی ضدروسیه در

خواستار زبان هستند، منطقه شرق اوکراین که عمدتًا روس

قیام کردند. سیاسی و اقتصادی شدند و  خودمختاری

، مسکو است مورد حمایت روسیهشرق اوکراین  درحالی که

کراین همچون دن و جذب شرق اورای به جدا کهیچ عالقه

 کریمه نشان نداده است.

تش وسیه در جنگ سوریه مشابه را 2015دخالت مستقیم 

کراین است: برای جلوگیری از ادامه رژیم چینج به او

ناتویی و محاصره کشورشان. روسیه برای کمک -آمریکایی

های شورشی مسلح مورد حمایت آمریکا، گروه ربه غلبه ب

 از طرف دولت سوریه ،کشورهای ناتو و عربستان سعودی

 شد.دعوت 

یک از این موارد فرانسه، در هیچ برعکس آمریکا، بریتانیا و

روسیه برای سرنگونی یک دولت قانونی برای حفظ منافع 

 اقتصادی خارجی خود دخالت نظامی نداشته است.
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ی سیاست قبلی محاصره فزاینده روسیه از سوی آمریکا و ناتو ادامه

 ها در انقیاد و استعمار شوروی است. منبع: ناتوآن

 معاصر ( روسیه و امپریالیسم5

ی امپریالیسم، روسیه نه های لنین دربارهبا استناد به گفته

در تسلط بر انحصارات و سرمایه مالی و نه در صدور سرمایه 

https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/01/The-enlargement-of-NATO-1949-2018.png
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کند)تاثیر منفی سرمایه در حال فرار نقش مهمی بازی می

های روس هیچ نقش اساسی در تقسیم بماند( و نه تراست

 منابع جهان دارند.

درت نظامی خود قادر به قرارگیری روسیه تنها بر اساس ق

های اقتصادی میان قدرتمندترین دول جهان است. مشخصه

داری ندارند بلکه روسیه نشان از یک دولت پیشرفته سرمایه

داری است. بخش های سرمایهحاشیهمعرف یک دولت نیمه

امپریالیسم را  و گسترده اصلیهای سیار اندکی از فعالیتب

ای و سرمایه به کشورهای حاشیه کند: صادراتبازی می

استخراج سود از کار و منابع کشورهای در حال توسعه. 

سرمایه مالی روسیه کوچک است، عمدتاً مواد خام صادرات 

اش های چندملیتیکند، صنایع ضعیفی دارد، شرکتمی

وری پایین نیروی کار جزئی است و اقتصادش گرفتار بهره

 است.

صلی زندگی و بهروزی مردم امپریالیسم کماکان خطر ا

ی جهان است. مسائل ما، مسائل انسانی، ریشه در سلطه

ها و زندگی ما دارد. به طور مشخص، امپریالیستی بر ملت
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های این به معنای نقش ریاست امپریالیستی آمریکا و قدرت

اروپای غربی،  امپریالیستی درجه دو در مدار خود است:

که روسیه کشوری وجود اینژاپن، کانادا و استرالیا. با 

گیرد قرار می تحت فشارتوسط آمریکا  ،داری استسرمایه

زیرا استقاللش )مانند ونزوئال، ایران، لیبی دوران قذافی و 

نیکاراگوئه( جزئی از هیچ توطئه امپریالیستی نیست که ما 

های جهانی روسیه و چین بلکه قدرت را تهدید کند

مطیع و  برایی امپریالیستی هافهمند که باید به تالشمی

ها پاسخ دهند. خوشبختانه مقاومت وابسته کردن آن

ها زمینه را برای مردم و کشورهای دیگر ناپذیر آنسازش

 کند که حاکمیت ملی خودشان را اعالم کنند.فراهم می

  



 روسیه و امپریالیسم | 33

 

 
 

 

 هایادداشت

 :نوشته خوردهپیکار شکستاستفان کوهن در کتاب  .1

جماهیر شوروی روی داد،  چه پس از فروپاشی اتحادآن

بارترین سقوط اقتصادی دوران صلح یک کشور فاجعه

ثباتی داری موجب بیصنعتی در تاریخ بود. احیای سرمایه

، شیوع گرانهو بیکاری گسترده، نابرابری افراطی وحشی

ستیزی و خشونت قومی همراه با جنایات، یهودی

ی عمومی هامهابای داراییقانونی و غارت بیگانگستریسم 

درصد کاهش یافت،  80گذاری سرمایه 1998شد. در سال 

درصد  75دستمزدهای واقعی نصف شد و گوشت و لبنیات 

های شوروی سابق زیر کاهش یافت. کسانی که در جمهوری

 1989میلیون نفر در سال  14کردند از خط فقر زندگی می

 ریتبیش یتیمان ،این اتفاقاتاند. میلیون نفر رسیده 147به 

های تلفات دوران جنگ به وجود آورد. بیماریمیلیون  20از 

ها کودک واگیردار وبا و حصبه دوباره ظاهر شدند. میلیون

برند و امید به زندگی بزرگساالن کاهش از سوتغذیه رنج می

کاسترو در بخش دوم یک سخنرانی در فیدل  یافته است.

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1998/ing/f280998i.html
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از غارت ننگین پساشوروی روسیه حرف زده  1998سال 

 .است

2.  Lenin: The Impending Catastrophe 
and How to Combat It, Collected 
Works, Volume 25, p. 339. 

3. Lenin: Imperialism: The Highest Stage 
of Capitalism, CW, 22, p.191. 

4.  Lenin; Imperialism, CW 22, p.266-267. 

اسطوره "دو مقاله مفید که در این زمینه نوشته شده است:  .5

آیا "از رنفری کالرک و راجر آنیس؛  "امپریالیسم روسیه

مقاله ترجمه از سام ویلیامز.) "روسیه امپریالیست است؟

اخیر در کتابی با همین عنوان از سوی نشر گل آذین به 

 چاپ رسیده است.(

6. Russia’s detailed information on pp. 

248-249 of the report. 
7. World Bank Group, “Modest Growth 

Ahead,” Russia Economic Report 39, 
May 2018 p. v. 

 R&Dپیشرفته محصوالتی صنعتی با  فناوری ی باصادرات  .8

افضا، کامپیوترها، داروسازی، )تحقیق و توسعه( باال مانند هو

 .های الکتریکی استابزارهای علمی و ماشین

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1998/ing/f280998i.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1998/ing/f280998i.html
http://links.org.au/node/4629
http://links.org.au/node/4629
http://links.org.au/node/4629
https://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/is-russia-imperialist/
https://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/is-russia-imperialist/
https://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/is-russia-imperialist/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29913/127254-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-JunefinalRussiaEconomicReportENG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29913/127254-WP-PUBLIC-ADD-SERIES-JunefinalRussiaEconomicReportENG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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های خارجی فرار سرمایه و داراییاین اطالعات در خصوص   .9

های یک مطالعه پیشین در مورد دادهروسیه کامالً مطابق با 

با لحن است. تحقیقی  گذاری جهانی روسیهسرمایه

 .ادعای امپریالیستی بودن روسیهبا آمیز طعنه

10. Lenin; Imperialism, CW 22, p.297, 267. 

  

http://www.perspektivy.info/rus/gos/rossijskij_kapital_v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm
http://www.perspektivy.info/rus/gos/rossijskij_kapital_v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm
http://www.perspektivy.info/rus/gos/rossijskij_kapital_v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm
http://www.perspektivy.info/rus/gos/rossijskij_kapital_v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm
http://kommunistische-initiative.de/index.php/dokumente-der-ki/doukumente/1791-erwiderung-auf-h-jacobs-keine-restauration-klassischer-art-warum-russlands-oligarchischer-kapitalismus-nicht-imperialistisch-ist
http://kommunistische-initiative.de/index.php/dokumente-der-ki/doukumente/1791-erwiderung-auf-h-jacobs-keine-restauration-klassischer-art-warum-russlands-oligarchischer-kapitalismus-nicht-imperialistisch-ist
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 هیو روس رانیا
. کندیم ترکینزد گریکدیکشورها را به  ،یروابط اقتصاد

 (یروس دگاهید کی)

 
 

 ونیو فدراس رانیا یسالما یجمهوردو کشور ) روابط

دو کشور در  نی. اشده است یدی( وارد مرحله جدهیروس

و  هیمشابه دارند. روس دگاهیمعاصر د یاز نظم جهان یابیارز

 یخارج استیو س یبا اعمال هر نوع فشار بر امور داخل رانیا

به  هیتوسعه روابط با روس لیدل نیمخالف هستند. به هم

جابجا شد. نقاط اشتراک متقابل  هاتیاول اولو فیرد

 .موجود است یدر بخش توسعه روابط اقتصاد یاریبس

 یو همکار یبازرگان یهامحسوس در بخش یروندها

 انرژی از –فوق العاده گسترده  یفیدو کشور در ط یاقتصاد
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 یصنعت ینفت و گاز، ترابر عیصنا ،یحرارت یرویتا ن یاتم

 ،یاطات، اکولوژارتب الت،یجنگل، ش ،یتا بخش کشاورز

 نی. بردیگمی بر در –علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ 

برقرار شده  میروابط مستق رانیا یهاه و استانیمناطق روس

 یالمللنیب تیترانز یدر چارچوب راهرو یاست. همکار

منطقه  یو بازرگان عیصنا یهااتاق نیجنوب و همچن-شمال

 .شودیم تیخزر تقو

در  رانیو ا هیروس یحجم بازرگان ه،یروس یآمار گمرک طبق

با دوره مشابه سال  سهیدر مقا 2019سه ماهه اول سال 

دالر بالغ شده  ونیلیم 542درصد رشد داشته و به  14قبل 

 .است

 

 رانیا یاقتصاد توسعه

اول   یهاگاهیاز جا یکیدر  یمل داتیدر بخش تول رانیا

 و اوپک یغرب یایآس یکشورها نیجهان قرار داشته و ب

در  رانیا یناخالص داخل دی. تولدارد اریمقام اول را در اخت

 رانیدالر شده است. ا اردیلیم 452،28بالغ بر  2018سال 

درصد  10بشکه،  اردیلیم 157نفت ) ریاز نقطه نظر ذخا
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چهارم  گاهیاوپک( در جا ریدرصد ذخا 13و  یجهان ریذخا

د. در و کانادا( قرار دار ی)پس از ونزوئال، عربستان سعود

 گاهی( در جاهی)پس از روس رانیا یعیگاز طب ریبخش ذخا

 %17متر مکعب ) ونیلیتر 35آن به  ریدوم است و ذخا

اوپک(  یکل کشورها  %40جهان و  یعیگاز طب ریذخا

 .گرددیبرآورد م

 2016اقتصاد باز است. تنها در سال  یدارا یکشور رانیا

ناخالص  دیدرصد تول 31به  رانیا یخارج یحجم بازرگان

محسوس اقتصاد  یاز وابستگ یآن بالغ شد که حاک یداخل

 .باشدیم یجهان یبه روابط اقتصاد رانیا

است.  رانیا یو منبع ارز خارج یصادرات یاصل یکاال نفت

. دهدیم لیرا تشک رانیدرصد صادرات ا 70نفت خام تا 

هند، کره  ن،یاست. چ یبزرگ نفت شگاهینُه پاال یدارا رانیا

 .هستند رانینفت ا یاصل دارانیخر هیژاپن و ترک ،یجنوب

مانند  هیهمسا یدر کشورها یخارج یبه بازارها یدسترس

 یکشورها نیپاکستان، هند، ارمنستان و همچن ه،یترک

 شیگرا نیترمهم یجنوب شرق یایو آس یشرق یاروپا

 .در حوزه گاز است رانیا استیس
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 یداخلناخالص  دیاستخراج معدن در تول 2017سال  در

ناخالص  دیدرصد تول 16.5کشور )بدون نفت و گاز( به 

در بخش معادن در  رانیدالر بالغ شد. ا اردیلیم 7 ای یداخل

معادن مختلف  ریذخا. دارد یدوازدهم جهان جا گاهیجا

تن  اردیلیم 37حدود  -نفت و گاز  استثنای به –کشور 

کشور  ریذخا نیدرصد از کل ا 5حال، تنها  نیاست. با ا

به صادرات  رانیاقتصاد ا دیشد ی. وابستگشودیاستخراج م

را  ینفت ریاست که توجه به توسعه صادرات غ ی، عاملنفت

در  یسنت یهاحوزه تی. استفاده از ظرفکندیم هیتوج

سنگ معدن  هیاستخراج معدن و پردازش اول -بخش معادن 

نوع صادرات است. به گزارش وزارت  نیا از بخشی –فلزات 

اکتشاف شده  یمعدن ریحجم ذخا ران،یو معادن ا عیصنا

 :عبارتند از

 تن، ونیلمی 7800 –سنگ  زغال

 تن، ونیلمی 2700 – مس

 تن، ونیلمی 1345 – سرب

 تن، ونیلمی 237 – یرو

 تن، ونیلمی 8،5 – تیکروم

 .تن ونیلیم 0.05 - بدنی، مول0.4 -، نقره 0.5 - طال
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معادن  ع،یصنا یهادر بخش یخارج میمستق یگذارهیسرما

دالر  اردیلیم 4به  ی)شمسی(رانیا 1396و تجارت در سال 

 .دیرس

غالب  یدیخرد و متوسط در صنعت تول یتجار یهاشرکت

کارگر، کمتر  500از  شیها، با بشرکت نیترهستند. بزرگ

. سهم بخش دهندیم لیها را تشکدرصد کل شرکت کیاز 

 یهالدر سا رانیا یناخالص داخل دیدر تول یصنعت

 .درصد بالغ شده است 12،4فقط به  2016/2017

و دوم را در  ستیفوالد مکان  ب دیاز نقطه نظر تول رانیا

 .کندیجهان احراز م

 جیبه تدر رانیا یناخالص داخل دیدر تول یکشاورز سهم

. بود %8.4نمودار حدود  نیا 2017. در سال ابدی یکاهش م

کشت غالت  ریز یمورد استفاده کشاورز اراضی اعظم بخش

است. برداشت دانه غالت در کشور در  -گندم، جو و برنج  -

تن بود، از جمله حجم  ونیلیم 21دو سال گذشته حدود 

 ونیلیم 2.5تن، محصول برنج  ونیلیم 14محصول گندم 

تن بود.  ونیلیم 4.5غالت حدود  ریتن و محصول سا

 فراتر کشور مصرف ٪87-85در بخش گندم از  ییخودکفا

 .رودنمی
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 اردیلیم 265.1ساالنه  دیتول تیظرف رانیا یانرژ مجتمع

 220.9. در کشور کندیم دی( را تول2015ساعت ) لوواتیک

 ب،یترت نی. به اشودیساعت برق مصرف  م لوواتیک اردیلیم

 دیاز لحاظ تول رانیصادر کننده خالص برق است. ا رانیا

 لاو یجابوده و در منطقه در  16 گاهیبرق در جهان در جا

 .قرار دارد

توسعه  یها تیاولو یهانیاز بزرگتر یکیو نقل،  حمل

 10کشور است، حجم خدمات در بخش حمل و نقل حدود 

از  شیدهد. بیم لیرا تشک یناخالص داخل دیدرصد تول

 مسافربر  بخش از %92و حدود  داخلی نقل و حمل از 90%

 رانیا یهااختصاص دارد. طول جاده ینیزم هایجاده به

 رانیاست، شبکه راه آهن ا لومتریهزار ک 200حدود 

 یاز آنها برق لومتریک 189.5بوده و تنها  لومتریک 8489.5

 .شده است

 هیمتحده عل االتیا یها میدنبال از سر گرفته شدن تحر به

 یبزرگ یهااز جمله شرکت ،یخارج یاکثر شرکت ها ران،یا

، Shell ،Volkswagen ،Daimler ،Peugeot  مانند

Airbus ینفت  یهاشرکت نیو همچن LUKOIL و 
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Zarubezhneft  خود را در کشور   یهاتیفعال ه،یاز روس

 .متوقف کردند

 هامیدر رابطه با تحر رانیا یتوسعه اقتصاد یاستراتژ

از  تی( هم اکنون آغاز شده و متوجه حمای)اقتصاد مقاومت

اثر  به صادرات نفت است. یو کاهش وابستگ یبازار داخل

کردن  ادهیبه پ ازیبر اقتصاد کشور و سطح تورم ن هامیتحر

 وعهمراه با متن ،ییواردات و حداکثر خودکفا ینیگزیخط جا

توجه به بخش  تیصادرات و واردات و تقو یهاساختن راه

 –هیو روس هیترک ،یهند، امارات متحده عرب ن،چی – ییایآس

 .کندیم جابای را

 یجار تیاز مشخصات موقع یکیاروپا  هیاتحاد تیحما عدم

در  هاییاست. اروپا رانیا هیعل کایآمر یهامیدر رابطه با تحر

 هیعل کایآمر یهامیروند مسدود کردن تحر 2018 یماه م

در کشور  ییاروپا یهابه منظور دفاع از منافع شرکت رانیا

متوجه مقابله  تیکردند. به منظور انسجام فعال یرا راه انداز

 ینقل و انتقال مل زمیمکان کا،یآمر یاهمیبا تحر

شد.  یطراح  (Special Purpose Vehicle, SPV)ژهیو

و در  سیتأس "INSTEX SAS"  رابطه شرکت نیدر ا

شرکت در  نیا .دیفرانسه ثبت گرد یحقوق تیصالح طهیح
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از جمله دارو،  ران،یا یازهاین نیتروهله اول به مهم

، یو مواد غذائ یرزکشاو یهاو فرآورده یدرمان زاتیتجه

 .کندیتوجه م

به  "INSTEX SAS" کیشر هایرانی، ا2019مارس  19 در

کردند.  سیرا تأس (STFI) یو مال یبازرگان ژهینام نهاد و

در  رانیا یتجار یهابانک ومیو کنسرس رانیا یبانک مرکز

در  ندیگوینظران منهاد شرکت کردند. صاحب نیا سیتأس

 و یبر اقتصاد جهان هامیتحر ینونبسته ک  ریمورد عمق تاث

گفته  رانی. در خود استیوحدت نظر موجود ن رانیا گاهیجا

 یهارا داشته و راه هامیتحر یکشور تجربه طوالن شودیم

شده  یآن طراح خیسال تار 40 یبا آن ط یمتفاوت هماهنگ

 .است

 

 هیو روس رانیا تجارت

 زانیبه م 2018در آخر سال  هیو روس رانیا یبازرگان حجم

 1،7( رشد داشته و به 2017با سال  سهی)در مقا 1،98%

دالر آن صادرات  اردیلیم 1،2دالر بالغ شد که  اردیلیم
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+( %35،9دالر واردات ) ونیلیم 533،1و  هی( روس-8،14%)

 .بود

ها، فلزات و محصوالت آن لیبه علت کاهش تحو صادرات

صوالت چوب و مح ه،ینقل لیو وسا زاتیآالت، تجه نیماش

 افتهیکاهش  یو معدن ییایمیو کاغذ، محصوالت ش یچوب

و مواد خام  ییمحصوالت غذا لیحال، تحو نیاست. در ع

 .است افتهی شیافزا زین یکشاورز

 هیروس یخارج یتجار یشرکا نیب رانی، ا2018سال  در

در بخش صادرات  رانیرتبه پنجاهم قرار گرفت، از جمله ادر 

بود.  54 یش واردات در جاو در بخ 48 یدر جا هیروس

 یصدم درصد کل تجارت خارج 25به  رانیبا ا یبازرگان

 رانیبا ا هیروس یبالغ شده بود. مازاد تراز بازرگان هیروس

 .است کایدالر آمر ونیلیم 674.7

با  هیروس ی، حجم بازرگان2019مارس  - هیژانو یهاماه در

از  شیدرصد ب 13.3که  دیدالر رس ونیلیم 542.9به  رانیا

دوره صادرات  نیبود. در ا 2018ارقام دوره مشابه سال 

 واردات و ،+( ٪32.2دالر ) ونیلیم 393.7 رانیبه ا هیروس

 .شد بالغ( - ٪17.7دالر ) ونیلیم 149.2به  رانای از
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مثبت  ییایپو 2019تا مارس  هیژانو  یهادر ماه صادرات

مواد  لیتحو یدوره با حجم باال نیداشت. رشد صادرات در ا

 زاتیآالت، تجه نیماش ،یخام کشاورز هیو مواد اول ییغذا

 یو محصوالت معدن ییایمیمحصوالت ش ه،ینقل لیو وسا

 .ارتباط دارد

امر در  نیرشد داشت. ا زیواردات ن نهیزم 2018سال  در

 یهاوهیو م جاتیسبز لیتحو شیافزا جهیدرجه اول نت

تا  هیانوژ یهاماه یمختلف بود. البته کاهش واردات ط

 ،یفلز یهابا کاهش عرضه فلزات و فرآورده 2019مارس 

 .ارتباط داشت یو مواد خام کشاورز ییمحصوالت غذا

سازمان ملل متحد، تجارت  "Comtrade"  گزارش نهاد به

 اردیلیم 46.9به  یطور کلهب 2018در سال  رانیا یخارج

در  رانیبزرگ ا کیده شر نیب هیدالر بالغ شده است. روس

 نیپنجم را ب گاهیقرار داشته و جا یخش تجارت خارجب

تا  2017 یدر سال ها رانی. صادرات اکندیها احراز مآن

است.  افتهیدرصد کاهش  50.2 زانیبه طور اعم به م 2018

 رانیدر فهرست صادرکنندگان عمده ا هیحال، روس نیدر ع

 رانیدر بخش واردات ا .کندیششم را احراز م گاهیتنها جا

 یبرتر تجارت خارج یشرکا نیب هی، روسزین 2017سال در 
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 رانیچهارم را به خود اختصاص داد. صادرات ا گاهیجا رانیا

دالر  اردیلیم 0.5درصد رشد داشته و به  38.3 هیسبه رو

 .است دهیرس

با  رانیو ا هیروس دارتیاولو یگذار هیسرما یهاپروژه

 .شودیانجام م تیموفق

و  یخدمات، راه انداز ،یختمانسا یهادر حوزه تیفعال

 نیبوشهر در ا یاهسته روگاهیمولد برق ن یفازها ریتعم

 هیاتم روسروس یدارند. مجتمع دولت یمهم گاهیجا فیرد

 یاتم یدر حوزه انرژ رانیبا ا یکشور در همکار ندهینما

 رانیا یاهسته یو توسعه انرژ دیاست. سازمان تول

(NPPD)  شرکت  هاتیفعال نیا در یرانیعنوان طرف ا هب

 .کندیم

 یحرارت روگاهی)ن "Sirik TPP" در ساخت هیتجربه روس از

تخنوپروم ". شرکت شودیاستفاده م زی( نکیریس

 نیدر ا رانیاز طرف ا "ریتوان"از طرف روس و   "اکسپورت

 روگاهین نیساخت ا یهانهی. هزکنندیپروژه شرکت م

 نیتام وروی اردیلیم 1لغ به مب هیروس یبا اعتبار دولت یحرارت

 .شودیم
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 یترابر رساختیدر توسعه ز یگذار هیچارچوب سرما در

همراه با راه   "RZD International LLC" شرکت ران،یا

کردن راه آهن  یدر پروژه برق رانیا یاسالم یآهن جمهور

پروژه هم به  نیبرون شرکت خواهد کرد. ا نچهیگرمسار و ا

 اردیلیم 1.2به مبلغ  هیروس یواسطه اعتبار صادرات دولت

 .شودیم انجام وروی

اورال واگن " یدیو مجتمع تول "او و کا" یدیتول مجتمع

کرده و  یواگن همکار لیدر بخش تحو رانیبا ا "زاوود

 فاینقش فعال ا رانیدر توسعه بخش راه آهن ا نیهمچن

 .کنندیم

هم  یخاص دبخشینو یهاحوزه رانیو ا هیروس یهمکار

اول قرار داشته  یرابطه در جا نیش نفت و گاز در ادارد. بخ

 یها. شرکتباشدیم یروس یو مورد توجه بالقوه شرکت ها

گازپروم " (RosNeft) نفت، روس(Gazprom) "گازپروم"

تات "و  (Lukoil) لیاو، لوک(Gazprom Neft) "نفت

 .قرار دارد (Tatneft) "نفت

ش امکانات و گستر یبه مدرن ساز رانیحال، ا نیع در

 یمحصوالت نفت یاستخراج و فرآور یهادر بخش یدیتول

 .مند استعالقه
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با  رانیو ا هیبرق روس یروین یها ستمیکردن س هماهنگ

انتقال برق  دوریکر جادیمشارکت گرجستان و ارمنستان و ا

توانند یم رانیا - جانیآذربا یجمهور - هیروس نیب

 د.ق باشدر حوزه صنعت بر یبخش دینو یهاپروژه

  هیروس یساز لیاتومب یهاانداز حضور شرکت چشم

KAMAZگروه ، GAZ مونتاژ و فروش  یهادر پروژه

 .وجود دارد کیمکان یاز نقطه نظر مهندس لیاتومب

آستارا  -( رانیآستارا )ا -ساخت خط آهن رشت  پروژه

جنوب -شمال یالملل نیب ی(، در چارچوب راهروجانی)آذربا

 .شودیاجرا م رانیدر ا

ممنوع شده بود.  2019 هیفور 12تا  رانیگندم به ا واردات

تفاهم  یدر رابطه با امضا ،یحال، در مرحله کنون نیدر ع

 یوزارت کشاورز ه،یروس ونیفدراس ینامه وزارت کشاورز

 یجمهور یقزاقستان و وزارت جهاد کشاورز یجمهور

در تجارت گندم  یدر مورد توسعه همکار رانیا یاسالم

در تهران و امضا شده  2018سپتامبر  24 درشده  )مطرح

موضوع از فهرست  نی( اهیروس یدر وزارت کشاورز

حدس زده شده بود  شیشاپیمشکالت حذف شده است. پ

در داخل  یفرآور ی) برا رانیکه صادرات بالفعل گندم به ا
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( در چارچوب هیهمسا یو سپس صادرات به کشورها رانیا

 .شودیم ازآغ یامضا شده بزود یقراردادها

محکم اتکا دارد.  یبر اساس قانون هیو روس رانیا یهمکار

شده که  لیاز شش سند مهم تشک یحقوق هیپا نیا

 ت.ها اسآن نیها و توافقات موقت بنامهمعاهدات، موافقت

و  رانیا یو اقتصاد یتجار یهایهمکار یدائم ونیسیکم

است. دو کشور  یدولت نیب یهمکار یاصل زمیمکان هیروس

به صورت مستمر در چارچوب  یاکارگروه حوزه 14

 یدر مورد اجرا شرفتی. پکنندیم تیفعال ونیسیکم

جلسه دارد آغاز  14 یشده پس از برگزار دییتأ شنهاداتیپ

 نیمشترک اتخاذ شونده در پانزدهم یهامی. تصمشودیم

به  زی( ن2019)در شهر اصفهان در سال  ونیسیجلسه کم

 .کمک خواهد کرد نیرفپربار ط یهمکار

اتاق  یطبق متمم موافقتنامه همکار یچارچوب همکار در

و معادن  عیصنا ،یو اتاق بازرگان هیروس یو بازرگان عیصنا

 رانیا یتجار یشورا نی، همچن2005دسامبر  8مورخ  رانیا

 .شده است ریدا هیو روس

 



 50 | روسیه و امپریالیسم

 

 هی(  روسیهامناطق )استان یو اقتصاد یتجار روابط

 رانیو ا

خود به ادامه توسعه روابط  یمندعالقه رانیو ا هیروس

طور کامل همناطق دو کشور را ب نیب یو اقتصاد یتجار

 ونیسیکم یامنطقه یهای. کارگروه همکارکنندیم دییتأ

ابزار مؤثر توسعه  هیو روس رانیا یاقتصاد-یتجار یهمکار

 یهااست. حوزه رانیا یهاو استان هیمناطق روس یهمکار

کارگروه عبارت  نیدر چارچوب ا نیطرف یکارهم یاصل

 :است از

 شیافزا ،یامنطقه یهااستیکردن س ادهیو پ یطراح

و  جادیا لیتسه در مناطق، یگذارهیدر بخش سرما تیفعال

 یامضا قی، از جمله از طریاتوسعه ارتباطات مقامات منطقه

ارتباطات  لیتسه ه،یو روس رانیمناطق ا یهاموافقتنامه

 .رانیو ا هیروس ونیمناطق فدراس نیب یتجار

 یامور قفقاز شمال ریو معاون وز یدولت زنیرا ،فیهاتسا

 ریمعاون وز پرستنیو بابک د یبخش روس سیرئ هیروس

کارگروه  یرانیبخش ا سیرئ رانیا یاسالم یکشور جمهور

 .هستند
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 یبا جمهور 2018در سال  هیروس ونیمنطقه فدراس 69

 یاقتصاد-یمختلف روابط تجار یاهنهیدر زم رانیا یاسالم

آستراخان و راستوف، شهر سنت  یهاداشتند. مسکو، استان

و  پتسکیسوردلوفسک، مسکو، ل یهاپتربورگ، استان

 نیدر ا شتازیپرم و استاوراپل مناطق پ یهانیوولگدا، سرزم

 .ستندبخش ه

، در حجم کل 2018طبق آمار سال  ،یفدرال مرکز حوزه

فدرال  یها. حوزهکندیم فایبرتر را ا نقش یخارج یبازرگان

و  یبریس ،یولگا، اورال، قفقاز شمال ،یشمال شرق ،یجنوب

 .قرار دارند یبعد یهاگاهیخاور دور به دنبال آن در جا

 2018در سال  رانیبا ا هیاکثر مناطق روس یبازرگان حجم

 .رشد داشت%2،3با سال قبل حدود  سهیدر مقا

در  رانیبا ا هیروس یخارج یانکل بازرگ %60حال،  نیع در

مسکو و سنت  شهرهای – هیمنطقه روس 4به  2018سال 

 اختصاص –آستراخان و راستوف  یهاپتربورگ و استان

درصد کل واردات به مسکو،  72به  بقری همزمان. داشت

صادرات از  %60مسکو و سوردلوفسک و  یهااستان

و  آستراخان یهااستان بورگ،مسکو، سنت پتر یشهرها

 .راستوف بود
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با  هیمنطقه روس 30 تی، فعال2019سه ماهه اول سال  در

فدرال  یهاحوزه گاهیاز همه بود. جا شیب یرانیا یشرکا

داشت  یاندک رییمدت تغ نیا یط یخارج یبرتر در بازرگان

کرانه  ،یجنوب ،یفدرال مرکز یهااست: حوزه ریو به شرح ز

 ر.واورال و خاور د ،یبریس ،یقفقاز شمال ،یولگا، شمال غرب

به  2019و مارس  هیژانو یهادر ماه هیمنطقه روس 61

پرداخته بودند.  رانیبا ا یو اقتصاد یروابط تجار یبرقرار

 ونیلیم کی ریمنطقه  ز 24در  یحال، حجم بازرگان نیدر ع

 .منطقه رشد کرده است 28 یدالر بود. مازاد تراز بازرگان

در  رانیو ا هیروس یازرگانحجم ب ه،یروس یبر آمار گمرک بنا

با دوره مشابه سال  سهیدر مقا 2019سه ماهه اول سال 

. دیدالر رس ونیلیم 542و به  افتی شیدرصد افزا 14قبل 

 هیمناطق روس یهمکار یو قرارداد یچارچوب حقوق

 یبهبود م رانیا یاسالم یجمهور یهاو استان ونیفدراس

 یمناطق روس نیب ی. هم اکنون هفت موافقتنامه همکارابدی

وجود دارد. استان ولگاگراد با استان مازندران، استان  رانیو ا

با استان  نسکیابیسوردلوفسک با استان همدان؛ استان چل

استان آستراخان  ن؛یبا استان قزو ایچوواش یزنجان، جمهور
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با استان خوزستان، شهر سنت پتربورگ با شهر اصفهان، 

 د.کننیرابطه برقرار م النیآستراخان با استان گ استان

با  هیاستان ساراتوف روس نیدر مورد متن تفاهم نامه ب

نامه دولت استان ساراتوف با و توافق رانیاستان کرمانشاه ا

مازندران مذاکرات مربوطه در حال انجام  یاستاندار

 .باشدیم

 یبا مناطق حوزه فدرال قفقاز شمال یرانیا یشرکا یهمکار

مؤسسات مشترک  جادی. امکان اشودیفعاالنه توسعه داده م

 یواردات اجزا نیو همچن ییغذا یمکمل ها دیتول یبرا

در دست  یآنها در حوزه فدرال قفقاز شمال دیتول یالزم برا

 ییآشنا یدادن تورها بی. در مورد ترتباشدیم یبررس

حوزه  یبه نواح یصنعت گردشگر ندگانینما یبرا تقابلم

 رانیا یاسالم یجمهور یهاو استان یفدرال قفقاز شمال

 کیمراکز لجست جادیتوافق حاصل شده است. چشم انداز ا

 هیروس ونیفدراس یدر مناطق حوزه فدرال قفقاز شمال

 .موجود است

به تجربه استان آستراخان اشاره  توانیعنوان نمونه م به

 هیو روس رانیا یامنطقه یهمکار شآهنگیکرد که پ

 النیگ یهامنطقه با استان نیاموافقتنامه  نی. اولباشدیم
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 2017امضا شد. در اکتبر  1995در سال  رانیو مازندران ا

 یتجار یهمکار یالمللنیب یمالقات شورا نیشانزدهم یط

، مرکز (تجارت خزر)منطقه خزر  یو بازرگان عیصنا یهااقات

 یرانیدر شهر آستراخان افتتاح شد. طرف ا رانیا یتجار

را احداث کند  یرانیا یروش کاالهاقصد دارد انبار بزرگ ف

 یکننده کاالهاعرضه یهاکه سپس در شبکه فروشگاه

بفروش خواهد  هیروس ونیدر مناطق مختلف فدراس یرانیا

 .دیرس

 یمشترک با شرکت بندر تجار تیفعال اریبس یهانمونه

از  یبه عنوان بخش ن،یآستراخان موجود است. عالوه بر ا

و  ینفت یهاتکش فرآورده، ساخت نف"ییایدر" یهمکار

 یهای. کشتدر دستور کار قرار دارد یعموم یکشت

و برنامه  شوندیم ریتعم یبطور معمول یرانیا یهاشرکت

 .است یدر دست طراح ییایدادن چند تور در بیترت

فعال است. بندر  هایهمکار نیداغستان هم در ا یجمهور

 یرانیدر اماخاج قلعه در انتقال محموله در جهت بنا یتجار

. حجم کل حمل کندیم تینکا، نوشهر فعال ،یباد، انزلآریام

هزار تن بوده اما تنها  400به  2018در سال  ییایدر یکاال

. در تاس دهیهزار تن رس 190،5به  2019ماه سال  4در 
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هزار تن غالت  150به  بیقر ،یجار سه ماهه اول سال

در  ینباتمحموله روغن  یشیمنتقل شده است. انتقال آزما

 .دستور کار است

به  میو از جمله جلب اشخاص مق ،یجهات همکار گرید

و به  قره بوداق کنت هی، ناح(Aurora)آورورا یپارک صنعت

به نام  "شتازیپ یاقتصاد یتوسعه اجتماع هیناح"

داغستان( هم  ی)نورها "یداغستان آگن"و  "سکیکاسپ"

 .شودیم یبررس

در  یرانیبا طرف ا یمکارپتربورگ قصد راه انداختن ه سنت

از جمله  ،یرنظامیغ یساز یرا دارد: کشت ریز یهاحوزه

ها با آن زیتجه ،یسازیروز کردن کارخانجات کشتبه

مراکز  یشده در سنت پترزبورگ، طراح دیتول زاتیتجه

 شرکت پرسنل، نیو تمر یساز یکشت د،یجد یساز یکشت

اخت و س یسنت پترزبورگ در طراح یکارکنان متروساز

در  دیجد یساخت متروها نیمترو در اصفهان و همچن

شده در  دیتول زاتیتجه لیتحو ران،یا یشهرها نیبزرگتر

 یهمکار برق  سنت پترزبورگ، عیکارخانجات صنا

ها و توسعه تماس نیهمچن و یها و مراکز پژوهشدانشگاه

با  یو تجار یاقتصاد یادامه مذاکره در مورد توسعه همکار
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از جمله در بخش پرورش بچه  ران،یا یهاستاناز ا یتعداد

 .یماه

 ،یفرامرز یدر بخش کشاورز یهمکار نسک،یابیچل استان

 یهانیدر زم رانیا یکشاورز یاز جمله حضور شرکت ها

 یرا جالب توجه تلق هیروس ونیکشت و مراتع فدراس ریز

از جمله  ،یدر بخش صنعت یهمکار نی. همچنکندیم

 یهاشرکت سیتأس ک،یمکان یفلزات و مهندس عیصنا

و  یو معدن یکشاورز والتمحص یمشترک در بخش فرآور

 .استان جالب است یبرا یداروساز یهاشرکت

در  رانیهم فعاالنه با ا اآالنی – یشمال یایاوست یجمهور

 .دارند یهمکار یو فرهنگ یتجار یهابخش

 81 یو منابع انسان یاقتصاد یهادر نظر گرفتن فرصت با

شدن  کینزد ه،یروس تیجمع ونیلیم 145و  یرانیا ونیلیم

خواهد  دیدو کشور مف یبرا یمشارکت راهبرد یو برقرار

 کسانی شهیاگر مواضع در همه موارد و هم یبود. لذا، حت

است که دو کشور منافع متقابل خود را  نینباشد، مهم ا

 د.کنن همشاهد

  



 روسیه و امپریالیسم | 57

 

 
 

 

 

 

های بازرگانی، صنعتی، معدنی و ظرفیت

 وسیهکشاورزی ر

 )گزارش سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو(

 

های انجام شده اگر صادرات و واردات طبق آمارها و بررسی

% صادرات روسیه را  50بیشتر از  ،روسیه را مقایسه نماییم

دهد و به این بدین معنی مواد نفتی و معدنی تشکیل می

 144است که روسیه با توجه به وسعت و جمعیت بیش از 

کننده ی در حقیقت یک کشور مصرفی و واردیون نفرمیل

باشد. روسیه در بخش های صنعتی و مواد غذایی واردات می

، بازرگانان کشورمان ارد. در بخش صنعتبیشتری د
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تامین مواد  ای را در بخشتوانند سهم قابل مالحظهمی

و پالستیک، داروهای انسانی، لباس، شیمیایی، پتروشیمی 

اشته باشند. در بخش واردات کشاورزی منسوجات و کفش د

توان یک کشور وابسته به واردات به و غذایی روسیه را می

جز غالت به حساب آورد زیرا زمستان طوالنی و اقلیم 

نامناسب روسیه سبب شده است این کشور بیشترین مواد 

اولیه غذایی را وارد نماید. نزدیکی جغرافیائی به این کشور 

تواند ایران را به یک یدی و کشاورزی میهای تولو توانایی

 .شریک اصلی روسیه در بخشی غذایی تبدیل نماید

میلیارد دالر  678تجارت خارجی روسیه  2018در سال 

میلیارد  238میلیارد دالر صادرات و  449.9بوده که از آن 

های بیشترین صادرات روسیه در بخش. واردات بوده است

های شیمیایی، چوب، فراوردهآالت، ماشین معدن، فلزات،

غالت، وسایل حمل و نقل و غیره بوده است. بیشترین 

های ماشین آالت و وسایل واردات روسیه در بخش

و نقل، فلزات،  های شیمیایی، وسایل حملمکانیکی، فراورده

 .، پارچه و مواد غذایی بوده استپالستیک و الستیک
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ردات و جداول زیر بخوبی حجم و ترکیب صادرات و وا

کاالهای صادراتی و وارداتی روسیه و نیز نوع تبادالت 

تجاری این کشور با جمهوری اسالمی ایران را به نمایش 

 .گذاردمی

 

-2016  هایتجارت خارجی روسیه با جهان در سال

میلیارد  به ارقام)  2019 اول ماهه شش و 2017-2018

 (باشددالر می

 جارت خارجی روسیهت 2016 2017 2018 2019شش ماهه اول 

 صادرات به جهان 278.3 356.9 449.9 205.146

 واردات از جهان 180.2 221.2 238 112.368

 حجم تجارت خارجی 458.5 578.1 678 317.514
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حجم تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران با 

 (باشدمیلیارد دالر می به ارقام)  روسیه

شش ماهه 

 2016 2017 2018 2019اول 

ارت تج

خارجی 

روسیه و 

 ایران

825.7 
 میلیون دالر

1.2  

 میلیارد دالر
1.3  

 میلیارد دالر
1.9  

 میلیارد دالر
واردات از 

 روسیه

289.6 
 میلیون دالر

533 
 میلیون دالر

387 
 میلیون دالر

297 
 میلیون دالر

صادرات به 

 روسیه

1.15 

 میلیارد دالر 
1.74 

 میلیون دالر
1.69 

 میلیارد دالر
2.2  

 میلیارد دالر
حجم کل 

 تجارت
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اصلی ترین کاالهای صادراتی روسیه به جهان  

 :عبارتند از
 ، را جهان به روسیه صادرات ٪54  محصوالت معدنی 

 .دهد می تشکیل
  ، به روسیه صادرات ٪9.9محصوالت فلزات و مواد متالوژی 

 .جهان
  جهان به روسیه صادرات ٪4.2محصوالت مواد شیمیایی. 
  به روسیه صادرات ٪3آالت، تجهیزات و ابزارآالتماشین 

 .جهان
  جهان به روسیه صادرات ٪2.3محصوالت طال و جواهر. 
 به روسیه صادرات ٪2.7های گیاهی محصوالت و فرآورده 

 .جهان
  جهان به روسیه صادرات ٪2.1چوب و محصوالت چوبی. 
  مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و

 .جهان به روسیه صادرات ٪2اء ساخته شده از کائوچو اشی
  جهان به روسیه صادرات  ٪1وسایل نقلیه. 
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فهرست اصلی ترین کاالهای وارداتی روسیه از جهان 

 :عبارتند از

  روسیه واردات ٪30.6ماشین آالت، تجهیزات و لوازم آنها 

 .جهان از
  وسیه از جهانر واردات ٪12.5محصوالت شیمیایی. 
  جهان از روسیه واردات ٪10.9نقلیه وسایل. 
  جهان از روسیه واردات ٪7.3فلزات و محصوالت آنها. 
  مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و

 .جهان از روسیه واردات ٪5.8اشیاء ساخته شده از کائوچو
  جهان از روسیه واردات ٪4.6محصوالت نباتی. 
  جهان واردات روسیه از ٪4.8نساجی. 
 از روسیه واردات ٪4.3ها، تنباکو مواد غذایی، نوشیدنی 

 .جهان
  جهان از روسیه واردات ٪3.1کد مخفی. 
 )جهان از روسیه واردات ٪2.7محصوالت غذایی )حیوانی. 

  



 روسیه و امپریالیسم | 63

 

 
 

 :صنعتی  ظرفیتهای صادراتی روسیه در بخش

  میلیارد دالر 36.6فلزات 
 دالر میلیارد 19.53  فلزات آهنی 
 میلیارد دالر 3.51و فوالدی  محصوالت آهنی 
  میلیارد دالر 5.3آلومینیوم و محصوالت مرتبط 
 میلیارد دالر4.5  محصوالت مرتبط  مس و 
 میلیارد دالر 2.04  محصوالت مرتبط نیکل و 
 دالر میلیارد 6.29  انواع کود های شیمیائی 
  میلیارد دالر 3.42محصوالت شیمیایی آلی 
 دالر ردمیلیا 2.9  محصوالت شیمی معدنی 
  میلیون دالر 634محصوالت دارویی 
 ها ، محصوالت عطرسازیهای اسانس و شبه رزینروغن  ، 

 دالر میلیون 560 آرایشی هایفرآورده و  بهداشتی مواد
  میلیون دالر 742محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی 
  صابون، مواد آلی و اولیه بهداشتی، مواد شوینده، روان

 میلیون دالر 435شمع، ها، واکس ها، کننده
  رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آالت

 میلیارد دالر 7.7و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها 
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 ها؛ های برقی و اجزاء و قطعات آنماشین آالت و دستگاه

 3.89تجهیزات صوتی، تجهیزات تلویزیون؛ و قطعات آنها 

 میلیارد دالر
 میلیارد  66اشیاء ساخته شده از این مواد  مواد پالستیکی و

 دالر
 دالر میلیارد 65  الستیک و اشیاء ساخته شده از الستیک 
 و اجزاء  ، تراموا یا آهن راه  وسایل نقلیه زمینی غیر از 

 دالر میلیارد 43 آنها قطعات
 دالر میلیون 560 شناور هایسازه و  ، قایقکشتی 
 های راه برقی ، انواع واگن لوکوموتیوهای راه آهن یا تراموای

میلیون  739آهن ، تجهیزات و عالئم راهنمائی و ترافیک 

 دالر
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 :معدن  ظرفیتهای صادراتی روسیه در بخش

 200.48محصوالت معدنی و خام صادر شده به ارزش 

 :میلیارد دالر شامل

 میلیارد دالر، نفت و  106.68نفت خام و محصوالت نفتی

 میلیارد 65.26(  خام نفت  ر ازمحصوالت نفتی ) به غی

 ،دالر
  میلیارد دالر، 13.7زغال سنگ 
  میلیارد دالر، 1.22سنگ آهن 
  میلیون دالر، 458سنگ معدن فلزات گرانبها 
  میلیون دالر، 434سنگ معدن سرب 
  میلیون دالر، 315فسفات کلسیم 
  میلیون دالر 226انواع گوگرد، 
 ) دالر میلیون 171  آزبست ) پنبه کوهی، 
  مروارید طبیعی، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، اشیاء

میلیارد  7ساخته شده از این مواد؛ زیورآالت بدلی و سکه

 .دالر
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ظرفیتهای صادراتی روسیه در بخش کشاورزی و مواد 

 :غذایی

 میلیارد دالر 8.62غالت 
 های گوناگون، نباتات های روغنی / دانه و بذر و میوهدانه

 میلیون دالر 572ی صنعتی یا داروی
  میلیون دالر 406سبزیجات 
  میلیون دالر 161قهوه، چای و ادویه جات 
  میلیارد دالر 7.55چوب و محصوالت آن و زغال چوب 
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 :ظرفیت های واردات روسیه در بخش صنعت

 های بخار، تجهیزات و ای، دیگراکتورهای هسته

 ،دالر میلیارد 43.5های مکانیکی؛ و قطعات آنها دستگاه
  ،ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی؛ تجهیزات صوتی

 ،میلیارد دالر 29.8تجهیزات تلویزیون؛ و قطعات آنها 
  میلیارد دالر 8.67محصوالت دارویی، 
  میلیارد دالر 3.40محصوالت شیمیایی آلی، 
  میلیارد دالر 2.87سایر محصوالت شیمیایی، 
  دالرمیلیارد  2.73عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی، 
  میلیارد دالر 3.01محصوالت شیمی غیر آلی، 
 و  برقی تراموای یا آهن راه خط  وسایل نقلیه زمینی غیر از 

 ،دالر میلیارد 43 آنها قطعات و اجزاء
 میلیارد دالر 1.48های شناور ها، قایق ها و سازهکشتی، 
  میلیارد دالر 4.78محصوالت آهنی و فوالدی، 
 دالر دمیلیار 4.55  آهن و فوالد، 
  ابزار آالت ، آداپتور، کارد و چنگال، قاشق و چنگال ساخته

 ،میلیارد دالر 1.39شده از فلزات ارزان 
 دالر میلیارد 1.32  محصوالت متنوع فلزی، 
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  میلیارد دالر 1.04آلومینیوم و مشتقات آن، 
  میلیون دالر 657مس و مشتقات آن، 
 میلیارد  15 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

 ،دالر
 دالر میلیارد 3 الستیکی محصوالت  کائوچو ، الستیک و، 
 باف غیرقالب یا غیرکشباف البسه ، منسوجات  لباس و 

 ،دالر میلیارد 3.19
 دالر میلیارد 2.81باف قالب یا کشباف ، منسوجات  لباس و. 
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ظرفیتهای وارداتی روسیه در بخش کشاورزی و مواد 

 :غذایی

 میلیارد دالر 4.01و آجیل ها ها میوه، 
 1.52های گوناگون های روغنی / دانه و بذر و میوهدانه 

 ،میلیارد دالر
 میلیارد دالر 1.54های خوراکی سبزیجات، گیاهان و ریشه 
  دالر  میلیارد 1.46ماهی، 
  میلیارد دالر 1.68گوشت و محصوالت گوشتی. 
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ی جمهوری جدول مقایسه کاالهای وارداتی و صادرات

 2018یه در سال روس و ایراناسالمی 

صادرات روسیه به 

 ایران
ارزش به 

 دالر

روسیه از  واردات

 ایران
 ارزش به دالر

غذایی  محصوالت -1

 )حیوانی(

میلیون 57.4

 دالر

غذایی  محصوالت -1

 )حیوانی(
میلیون  8.6

 دالر

محصوالت غذایی -2

 )نباتی(
میلیون  512

 دالر

محصوالت غذایی  -2

 نباتی()
میلیون  366

 دالر

میلیون  198 هاها و روغنچربی -3

 دالر

ها و چربی -3

 هاروغن
میلیون 18.2

 دالر

غذا، نوشیدنی،  -4

 تنباکو
میلیون  3.2

 دالر

غذا، نوشیدنی،  -4

 تنباکو
میلیون   19.3

 دالر

میلیون  7.1 محصوالت معدنی -5 میلیون دالر3 محصوالت معدنی -5

 دالر

 محصوالت -6

 شیمیایی
میلیون  27.3

 دالر

محصوالت  -6

 شیمیایی
میلیون  19.4

 دالر

میلیون  4.6 پالستیک وکائوچو -7

 دالر

پالستیک، و  -7

 کائوچو
میلیون  14.4

 دالر

محصوالت چرمی  -8

 و خز
هزار  586

 دالر

محصوالت چرمی  -8

 هزار دالر112 و خز

چوب و محصوالت  -9

 آن
میلیون  114

 دالر

چوب و  -9

 هزار دالر6.34 الت آنمحصو

کتاب ها، کاغذ،  -10

 مقوا
میلیون 51.7

 دالر

کتاب ها، کاغذ،  -10

 هزار دالر9.32 مقوا
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میلیون  4.9 پارچه -11

 دالر
میلیون  6.3 پارچه -11

 دالر

هزار  182 کفش، کاله، چتر -12

 دالر

کفش، کاله،  -12

 هزار دالر40.8 چتر

محصوالت  -13

سنگ،   ساخته شده از

 یک و شیشهسرام

هزار  954

 دالر

مقاالت سنگ،  -13

 سرامیک و شیشه
میلیون  9.8

 دالر

 0 جواهرات -14 0 جواهرات -14

فلزات  -15

 محصوالت فلزی  و
میلیون  79.6

 دالر

فلزات و مقاالت  -15

 آن
میلیون  63.7

 دالر

ماشین آالت،  -16

 تجهیزات و دستگاه
میلیون  78.2

 دالر

ماشین آالت،  -16

 و دستگاه تجهیزات
میلیون  5.8

 دالر

میلیون  63.3 حمل و نقل -17

 دالر
 میلیون دالر 9 حمل و نقل17

دستگاه،   و  ابزار -18

 ساعت
میلیون  6.5

 دالر

ابزار و دستگاه،  -18

 هزار دالر971 ساعت

 0 اسلحه و مهمات -19 0 اسلحه و مهمات -19

کاالهای تولیدی  -20

 دیگر
هزار  69.9

 دالر

ای تولیدی کااله -20

 هزار دالر 365 دیگر

آثار هنری و  -21

 0 عتیقه فروشی
آثار هنری و  -21

 0 عتیقه فروشی

میلیون  8.3 کد مخفی -22

 دالر
 0 کد مخفی -22

جمع کل صادرات 

ایران در   روسیه به

 2018سال 

میلیارد  1.21

 دالر

جمع کل واردات 

روسیه از ایران در 

 2018سال 

میلیون  531

 دالر
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های مبادالت تجاری ایران با روسیه ر کلی مزیتبطو 

 :های وارداتی عبارتند ازبرای ایران در چارچوب اولویت
 عناصر فلزات،  مواد معدنی و شیمیائی از جمله: زغال سنگ،

 کمیاب، خاکی

 صنایع سنگین فلزی

 خودروسازی، ،هواپیماسازی، صنایع هوا فضا

 ها،شکنظامی مانند رادارها و مو صنایع دفاعی و

 سازی، صنایع الکترونیک پیشرفته،کشتی

وسایل حمل و نقل، تراکتور، راهسازی )ریل، لوکوموتیو، 

 های راهسازی(،واگن، ماشین

 ارتباطی، مخابرات، رادارها

 ای،تولید برق، انرژی هسته

 پزشکی، دارویی،

 صنایع غذایی،

 صنایع دستی،

 ندم،گ چوب، الوار، شامل وابسته و  محصوالت کشاورزی

 .گردان، شیر و گوشتآفتاب گل دانه جو، شکر،


