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دکترای تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  - 97/1/4تاریخ تصویب )97/3/15

چکيده
جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شووروی ،جایگواه متموایدی در ماتموان سیاسوت وارجی
نخبگان روسیه اعم از آتلانتیکمرایان ،ملیمرایان و اوراسیامرایان دارد .بر ی ملیمرایان روس موقعیوت
ایران را از نظر اقتصادی حائد اهمیت میداننود و موروه دوم یعنوی اوراسویامرایان بورای ایوران ،اهمیوت
سیاسی و امنیتی قائل هستند .آتلانتیکمرایان روسیه هم بر این اعتقادند که نباید همکواری بوا بورا را
فدای رابطه با ایران کرد .در دوران ریاست جمهوری پوتین بهویژه از سال  ،2112ایران از اهمیوت قابول
توجهی در سیاست ارجی روسیه بر وردار شده است .در این دوره ،پوتین در بر ی مواقع ،ایران را یک
متحد استراتژیک ود توصیف و در مواقع دیگر به راحتی از کارت ایران استااده کرده و در قبال مرفتن
امتیازات بیشتر ،منافع این کشور را قربانی کرده است .سئوال اصلی مقاله این اسوت کوه رفتوار سیاسوت
ارجی روسیه در قبال ایران در دوره پوتین(از سال  2112به بعود) را گگونوه بایود تببوین کورد و آیوا
میتوان این دو کشور را متحد استراتژیک دانست؟ در پاسخ بوه ایون مسوئله میتووان براسواس دیودماه
ولارام هانریدر و اصل امکان پذیری و موفقیت سیاست ارجی و تلایق اجموا و سوازماری ،تصومیمات
روسیه در مقابل ایران را تبیین کرد .تلایق دو ماهوم سازماری و اجموا در سیاسوت وارجی ،رویکورد
اصلی در تصمیممیریهای سیاست ارجی روسیه محسوا میشود .در روسیه هرجا درباره منافع روابط
استراتژیک در قبال ایران در میان نخبگان روسیه یک اجما وجود داشته باشد ،روابط ایران و روسیه توا
حد راهبردی ارتقا پیدا می کند و در مواردی که اجما وجود نداشته یا اجموا از نوو دسوتوری اسوت،
نحوه تعامل با ایران متناسب با سا تار وضعیت بینالمللی اتخاذ میشود.
واژههای کليدی :سازماری ،اجما  ،روسیه ،ایران ،سیاست ارجی ،ولارام هانریدر.
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مقدمه
روابط ایران و روسیه فارغ از الداموات ناشوی از هماوواری جفرافیوایی ،سووابق تواریخی،
همکاریهای اقتصادی و روابط منطقهای همواره یکی از مسائل موورد توجوه در سوه سوط
دا لی در میان نخبگان ایران و روسیه ،سط منطقهای و بینالمللوی بووده اسوت .در سوط
دا لی ،دیدماههای مختلای در میان نخبگان روسیه درباره نحوه تعامل با ایوران وجوود دارد
که البته به سه مروه کلی آتلانتیکمرایان ،اوراسیامرایان و ملیمرایوان تقسویم میشووند .در
ایران نید دیدماه نخبگان اصولگرا ،اصلاحطلب و میانهرو درباره تعامل بوا روسویه بوا یکودیگر
متااوت است .در سط منطقهای هم ،برا آسیا به دو دسته محوور مقاوموت و ضودمقاومت
تقسیم شدهاند که اسرائیل و ترکیه نید بوه هموراه ائتلوار عربسوتان ،موروه ضود مقاوموت را
تشکیل دادهاند .محور ضد مقاومت بهویژه رژیم اسرائیل و عربسوتان بوه دقوت همکاریهوای
تاکتیکی و راهبردی ایران و روسیه را زیر نظر دارند .در سط بینالمللی نید اتحادیه اروپوا و
آمریکا بر روابط ایران و روسیه ،تمرکد ویژهای دارند و آن را به دقت رصد میکننود کوه ایون
مسئله به دلیول موقعیوت سو الایشوی هور دو کشوور اسوت .ایون روابوط در دوره ریاسوت
جمهوری پوتین وارد مرحله جدیدی شده است که تحلیل آن را برای بسیاری از کارشناسان
پیچیده تر کرده است .در همین راستا اناام تحقیقی درباره تبیین ابعاد مختلف روابط ایوران
و روسیه و عمق استراتژیک آن ضروری به نظر میرسد.
تصمیممیریها در سیاست ارجی روسیه در تعامول بوا ایوران از فوراز و نشویب بسویار
زیادی بر وردار است ،به طوری که در فهم ماهیت روابط ایران و روسیه ،گالشهوای بسویار
زیادی وجود دارد .البته این ابهام رفتار روسیه در سیاست ارجی ،بیش از یک قورن سوابقه
دارد .وینستون گرگیل در سال  ،1939روسیه را رازی پیچیده در یک معما و یک گیسوتان
توصیف کرده بود (2008

1.)Cowell,

""a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma,
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در میان نخبگان ایرانی نید ،مسئله جایگاه واقعی ایران در سیاست وارجی روسویه کوه
تابع منافع ملی این کشور است ،به یکی از موارد پیچیده در میان سیاستگذاران تبدیل شوده
است و هر کدام از دیدماه ود ،مسئله روابط دو کشور را تبیین و تحلیل میکنند.
درباره روابط ایران و روسیه کتب و مقالات متعددی نوشته شده که اکثراً تحلیلهوایی در
سط

رد کارمدار محور و یا سط کلان سا تار محور را مطرح کردهاند .بوه عنووان مثوال،

دکتر محمود شوری در کتاا "ایران و روسویه ،واکواوی ماتمانهوا و نقوش بورا" ،بیشوتر
نگاهی سا تاری و کلان به روابط ایران و روسویه داشوته اسوت (شووری .)1311 ،در کتواا
تصویر ایران از دید نخبگان روس ،تﺄلیف دمیتری شلاپنتوخ ،ترجمه سوعید واورینوژاد نیود
تنها به ترسیم دیدماه نخبگان این کشوور اعوم از ملیمرایوان و اوراسویامرایان دربواره ایوران
پردا ته است که دیدماهی رد است .علیرضا نوری نید در کتابی با عنوان سیاست وارجی
روسیه در دوره پوتین :اصول و رونودها (نووری )1319 ،بوه طوور کلوی بوه فراینود اجموا و
سازماری در سیاست ارجی دوره ریاست جمهوری پوتین پردا ته است ،بدون اینکوه ایون
مسئله را درباره سیاست ارجی روسیه در قبال ایران تبیوین کنود .دکتور الهوه کولوایی در
مقاله "روابط ایران و روسیه ،تداوم یا تفییر" (کولایی )1315 ،بوه بررسوی فوراز و فرودهوای
مناسبات ایران و روسیه پردا ته و توسعه همکاریها در عصر پسا جنو

سورد را بوه عنووان

روندی پایدار در سیاست ارجی روسیه معرفی کرده است .انمها دکتور کولوایی و عابودی
در مقاله" فراز و فرود روابط ایران و روسیه از  1991توا ( "2112کولوایی و عابودی)1392 ،
مناسبات دو کشور را علی ربم همکاری در زمینههای مختلف متﺄثر از نوعی بدبینی تاریخی
میدانند .دکتر کولایی و علیرضا نووری همچنوین در مقالوه "عملگرایوی پووتین و تفییور در
رویکردهای سیاست ارجی روسیه" (کولایی و نوری )1319 ،به بررسی تفییورات سیاسوت
ارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین پردا تهاند .دکتر جهانگیر کرمی در مقالوه
"روابط ایوران و روسویه در سوالهوای  1321توا  :1311بسوترها ،عوامول و محودودیتهوا"
(کرمی )1319،فراز و نشیب روابط دو کشور پس از فروپاشی شوروی و دور شودن روسویه از
مرزهای ایران را مورد بررسی قرار داده است و دکتر مهودی سونایی و دکتور کرموی نیود در
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کتاا روابط ایران و روسیه (سنایی و کرمی )1317 ،ماموعهای از مباحث مرتبط بوا روابوط
دو کشور در دهههای ا یر را بررسی کردهاند .در این مقاله تلاش میشود تا از الگوی تلایقی
اجما و سازماری ولارام هانریدر برای تبیین سیاست ارجی روسیه در قبال ایوران در دوره
ریاست جمهوری پوتین بهره مرفته شود .سئوال اصلی مقالوه آن اسوت کوه رفتوار سیاسوت
ارجی روسیه در قبال ایران در دوره پوتین (از سوال  2112بوه بعود) را گگونوه مویتووان
تببین کرد؟ و آیا میتوان این دو کشور را متحد اسوتراتژیک دانسوت؟ و فرضویه مقالوه نیود
عبارت است از اینکه براساس دیدماه ولارام هانریدر و اصل امکانپذیری و موفقیت سیاسوت
ارجی و تلایق اجما و سازماری در سیاست ارجی ،در روسیه هرجا درباره منافع روابوط
استراتژیک در قبال ایران در میان نخبگان روسیه یک اجما وجود داشته باشد ،روابط ایران
و روسیه تا حد راهبردی ارتقا پیدا میکند و در مواردی که اجما وجود نداشته یا اجموا از
نو دستوری است ،نحوه تعامل بوا ایوران متناسوب بوا سوا تار وضوعیت بینالمللوی اتخواذ
میشود.
چهارچوب نظری :الگوی تلفيقي اجماع -ساازااری بار مبناای امکاانپايیری
هانریدر
برای تبیین تحلیل تلایقی رد و کلان ولارام هانریودر 1در تصومیممیریهای سیاسوت
ووارجی ابتوودا بایوود ماوواهیم تصوومیممیری و سیاسووت ووارجی را بررسووی کوورد .دوئرتووی و
فالتدمرار در تعریف «تصمیمات سیاسی» ،آن را بروندادهای نظام سیاسی تعریوف میکننود
که از طریق آنها ،ارزشها در دا ل یک جامعه به نحو اقتدارآمید توزیع میشوود (دوئرتوی و
فالتدمرار .)719 :1374 ،تصمیممیری در سیاست ارجی نید بخشی از تصمیمات سیاسوی
است .تصمیممیری بوه معنوای عمول مودینش میوان راه حلهوای جوایگدین یوا بودیلهای
موجودی است که در موردشان ،یقین و قطعیت نداریم (همان.)721،

Wolfram F. Hanrieder
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بنا به تعریف ،سیاست ارجی 1عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش
طرحریدی شده توسط تصمیممیرندمان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهودافی معوین
در گهارگوا منافع ملی و در محیط بینالمللی است .سیاست وارجی همچنوین میتوانود
ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگور دولتهوا باشود (مقتودر:1351 ،
 .)132در تعریای دیگر میتوان مات :جهتی را که یک دولوت برمیمدینود و در آن از وود
تحرک نشان میدهد و نید شیوه نگورش دولوت ،نسوبت بوه جامعوه بینالمللوی را سیاسوت
ارجی میمویند ( وشوقت .)21 :1375 ،نظریوههای مختلاوی در بواره مودلهای مختلوف
تصمیممیری وجود دارد .قوام در اصول روابط بینالملل ،پون مودل تصومیممیری را مطورح
میکند که عبارتند از مدل عقلایی ،مدل رضایتبخش ،مدل فداینده ،مدل بینش فو العواده و
مدل مختلط (قوام.)57-52 ،1372،
به طورکلی بر ی نظریههای تصمیممیری در سیاست ارجی در سوط

ورد بوه ایون

مقوله میپردازد که تا حودودی تقلیولمرایانوه اسوت و بر وی دیگور از جملوه نظریوههوای
سا تارمرایانه ،نقش محیط بینالمللوی را در تصومیممیریهای سیاسوت وارجی برجسوته
میکنند که دیدماهی کلاننگر است .هردو دیدماه برای تشری سیاسوت وارجی کشوورها،
مناسب به نظر نمیرسند ،گرا که در سط

رد فقط بر نقش عوامل دا لی تﺄکید میشود و

نقش محیط بینالمللی در نظر مرفته نمیشود و در سط کلوان هوم فقوط بور تﺄثیور نظوام
بینالملل و عوامل بینالمللی در سیاستمذاری ارجی تﺄکیود میشوود .درحوالی کوه بایود
تلایقی از دیدماههای رد و کلان را برای تبیین سیاست وارجی کشوورها در نظور مرفوت.
ولارام هانریدر با ارائه دیدماه امکانپذیری و تلایق دیدماههای رد و کلان با عنووان الگووی
تلایق اجما و سازماری به هر دو بعد این مسئله توجه نشان داد .بورای تبیوین ایون نظریوه
ابتدا باید دیدماههای مربوط به اجما و سازماری توضی داده شوند.

1 Foreign Policy
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اجماع :در هر تصمیممیری میان نخبگان و جریانهای مختلف ،تشتت آراء و مونوامونی
دیدماه وجود دارد .برای این که تصمیممیری در سیاست ارجی بوا موفقیوت هموراه شوود،
باید ا تلار نظرها در مرحله اجورا کواهش یابود توا تلواقی ایودههوا ،دسوتیابی بوه هودر را
بیرممکن نسوازد (سولطانی .)14-13 :1379 ،کاوانگوا و مووریس ،اجموا را ماموعوهای از
عوامل و متفیرهای پیونددهنوده جمعوی مدینوههای سیاسوی تعریوف میکننود کوه از نظور
سیاستمداران و کارمندان ارشد دولتی از لحاظ اداری عملی از جنبههای اقتصادی قابل اجورا
و از نظر سیاسی مورد قبول باشود .گنوین تووافقی دربواره اهودار بوا ایون قصود اسوت کوه
سیاستگذاریها بیشتر به بحث و جدل فنی درباره تعدیل سیاستهای موجود تبدیل شوده و
فرصت مروههای مختلف برای اعمال ناوذ در گهارگوا اهدار و قواعد مورد توافوق افودایش
یابد (احمدی .)175 :1311 ،اجموا  ،مونوههای متعوددی دارد کوه مهمتورین آنهوا اجموا
آماهانه و اجما دستوری است .در فرایند اجما آماهانه ،هیچ فرد ،موروه و یوا نهوادی حوق
تحمیل اراده ود بر دیگران را ندارد و ضمانت اجرای اجماعی ،توافقاتی اسوت کوه در قالوب
قراردادهای اجتماعی تبلور مییابد (اسکندری .)223 :1377 ،در مقابل در بر ی جوامع کوه
توسعه سیاسی در آنها محقق نشده و رونودهای دموکراتیوک نهادینوه نشوده اسوت ،اجموا ،
فرایندی دستوری واهد بود .به عبارت دیگر در این وضوعیت ،نوو همگرایوی کوه در رونود
تصمیمسوازی شووکل میمیورد از پووایین و برآموده از مشووارکت فعالانوه و داوطلبانووه افووراد و
مروههای اجتماعی نبوده و اجما حاصله دسوتوری و از بالوا واهود بوود .در ایون وضوعیت،
دولتها ،اصول مشخصی را اسواس ارزشهوا و باورهوای اجتمواعی قورار داده و بورآن تﺄکیود
میکنند (زندی رضوی.)195 :1311 ،
هانریدر معتقد است کوه مهمتورین مشوکل در پوویش تصومیممیری در جواموع متکثور
رسیدن به اجما است که این امر ود منار به کندی روند اتخاذ تصمیم میشود ،در حالی
که در جوامع بیردموکراتیک و اقتدارمرا به دلیل محوریت افراد تصومیممیرنده ،رسویدن بوه
اجما آسان و روند اتخاذ تصمیم بسیار سریع صورت میمیرد (.)Hanrider, 1967: 977
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سازااری1یا انطباق :در منابع مختلف تعاریف متعددی برای سازماری ارائه شده اسوت.
در فرهن

معین ،معادلهایی گون موافقت ،سازش ،الاتمورفتن و همواهنگی بورای کلموه

سازماری در نظر مرفتوه شوده اسوت (معوین .)1794 ،1313 ،در ماهووم دیگور ،سوازماری،
توانایی سیستمها به ادامه حیات و درکنارهم بودن بدون مشوکل و فراینودی توصویف شوده
است که سیستم برای انطبا با وضعیت جدید آن را در نظر میمیرد (آقابخشی.)1 :1379 ،
هر سیستم سیاسی ،همانند محیط دا لی ،حمایتها و تقاضاهایی را از محیط ارجی وود
دریافت میکند که به تبع آن فرصتها و محدودیتهوایی بورای آن بوه وجوود میآیود .هور
سیستم سیاسی ممکن است در پیگیری اهدار مدنظر ود بوا موانوع و هدینوههایی مواجوه
شود و در عین حال متوجه منافع و فرصتهایی شود .شنا ت دقیق این هدینهها و فایودهها
در نظام بینالملل و پاسخگویی مناسب به آن میتواند در بقای سیسوتم و توانمندسوازی آن
مﺆثر باشد .در مقابل ،ناتوان بودن در انطبا و سازماری با محیط بینالملل به دلیول فقودان
شنا ت هدینهها و فواید میتواند لطمات جبرانناپذیری به سیستم وارد کند .ماموعوه ایون
فرایند را در نظام بینالملل سازماری و انطبا میمویند.
نظریه الگوی سياست خارجي تلفيقي اجماع و سازااری
ولارام هانریدر بورای تبیوین عناصور تﺄثیرموذار بور سیاسوت وارجی کشوورها ،تئووری
سازماری و اجما را مطرح کرده است .از نظر وی در بسویاری از مواقوع ،بوین جهوتمیوری
سیاست ارجی و عناصر شکلدهنده سیاست دا لی کشوورها ،همبسوتگی وجوود دارد .بوه
عبارت دیگر او در تحلیل سیاست وارجی وود بوا عنایوت بوه عامول امکانپوذیری بور بوه
همپیوستگی دو عرصه دا لی و ارجی برای موفقیت در سیاست ارجی تﺄکید میکورد .او
امکانپذیری در عرصه دا لی را ناشی از اجما و امکانپذیری در عرصه بینالمللی را ناشوی
از سووازماری سیاسووت ووارجی میدانسووت (سوویف زاده .)353 :1313 ،از دیوود هانریوودر در
هرمونه تصمیممیری در سیاست ارجی ،عناصر و نیروهای مختلای ایاای نقش مویکننود.

Compatibility

1

09

فصلنامه مطالعات روابط بين الملل ،سال یازدهم ،شماره  ،11بهار 1931

به اعتقاد هانریدر هر تصمیم سیاست ارجی برای وارد شدن به مرحله عمل نیازمند ابدارها،
بسترها ،شرایط و به طور کلی مقدوراتی است که ماهوم سازماری با محیط ارجی را شوکل
میدهد .به عبارت دیگر دولتها برای به اناام رساندن هر تصمیمی باید به فکر سازماری یوا
امکانپذیری آن با توجه به مقودورات یوا محوذورات وارجی باشوند .صورفنظر از ابدارهوای
دستیابی به اهدار و منافع ارجی ،باید در میان نخبگان در دا ل کشور نید اجماعی نسبی
درباره تصمیمی که قرار است اتخاذ شود ،به وجود آید .اجماعی که بر مبنای درنظور مورفتن
مقدورات و محذورات محیط بینالمللی و سازمار بوا واقعیوتهوای آن اسوت (ایرنوا.)1394 ،
کیسینار نید در کتاا سه ماتار در سیاسوت وارجی بور گنوین پیونودی تﺄکیود دارد .وی
سیاست ارجی را تابعی از کنش نخبگان سیاسی ،سا تار سیاسی و ضرورتهای بینالمللی
میداند .علاوه بر کیسینار و هانریدر میتوان نگرش روح الله رمضانی را در قالب تعادل پویوا
در سیاست ارجی مورد ملاحظه قرار داد .در همه این رویکردهوا ،موضوو پیونود عوامول و
مﺆلاههای درون سا تاری  -برون سوا تاری در سیاسوت وارجی و سیاسوتگذاری وارجی
مورد توجه قرار مرفته است.
اجماع و سازااری در سياست خارجي روسيه
مؤلفههای مؤثر بر سياست خارجي روسيه :برای درک نظریه امکوانپوذیری اجموا و
سازماری در سیاست ارجی روسیه ،ابتدا بایود مﺆلاوههای تﺄثیرموذار دا لوی و وارجی در
سیاست ارجی روسیه را مدنظر قرار داد .مهمترین مﺆلاه تﺄثیرمذار دا لوی ،متفیور فوردی
است که میتوان آن را در شخص ولادمیر پووتین دریافوت .پووتین فوردی برآموده از طبقوه
متوسط در روسیه است .پدرش آشپد مخصوص لنین و مادرش کارمر کار انه بوده اسوت .او
در جوانی شیاته افسرهای اطلاعاتی و امنیتی شوروی بوود .او در رشوته حقوو در دانشوگاه
دولتوووی لنینگوووراد تحصووویل کووورد .در ژوئووون سوووال  ،1997توانسوووت از مﺆسسوووه
معدن داری روسیه در سنت پترزبورگ ،مدرک معادل دکتری ا ذ کنود .دیویود هوافمن در
سال  2111در مقالهای در واشنگتن پست با اشاره به این مسئله نوشت :او همواره میماوت
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که قصد دارد مطلبی درباره حقو بینالملل صوصی بنویسود ،اموا در نهایوت پایوانناموهای
درباره تادید و احیای منابع آا معدنی نوشوت (واشونگتن پسوت 31 ،ژانویوه  .)2111او از
همان جوانی به عنوان مامورک گ ا در آلمان شرقی مشفول به کار شد و بوه سورعت پلوه
های ترقی را پیمود .در آ رین روز قرن بیستم ،یلتسین از سمت ریاست جمهوری اسوتعاا و
پوتین را به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرد .انتخابات ریاست جمهوری در  22مارس
 2111برمدار و او بوا  53درصود آراء بوه قودرت رسوید و ایون پیوروزی بوا آراء بیشوتری در
انتخابات سال  2114تکرار شد .پوتین سابقه فعالیت ورزشوی در رشوته جوودو دارد و مربوی
سابق او ماته است که او همیشه دوست داشت برنده شود ،رقبایش هیچ وقت نمیدانسوتند
او از کدام طرر حمله میکند و همیشه به سختی میشود حرکوت بعودیاش را حودس زد
(کرمی .)52 :1314 ،جیمد بلینگتون در کتاا ود با عنوان "روسویه در جسوتاوی هویوت
ویش" ،درباره اوایل به قدرت رسیدن پوتین نوشته است « :به نظر می رسیدکه پوتین می
واست همانند دومل (فرانسه)عمل کرده و از ابدارهای قدرت برای تحقق اهدار دموکراسی
استااده کند ،ولی بر ی از صواحبنظران مویترسویدند کوه وی ممکون اسوت نا واسوته بوه
ناسیونالیست مستبد صراها ،یعنی میلوشویچ شباهت پیدا کند ،یا اینکوه زمینوه بوه وجوود
آوردن آن را فراهم کند» (بیلینگتون.)72 :1315 ،
پوتین فردی است که رسانههای بربی درباره ویژمیهای شخصیتی اش مقالههای بسویار
زیادی نوشتهاند .دیلی تلگرار در فوریه سال  2115در مقالهای با عنوان "در ذهون ولوادمیر
پوتین گه میمذرد" ،پوتین را فردی بسیار بیرقابل پیشبینی توصیف کرد که ممکن اسوت
رفتاری طبق هدینه و فایدههای منطقی اناام ندهود (دیلوی تلگورار .)2115 ،حتوی بر وی
رسانههای بربی او را دیکتاتور معرفی کردهاند .رفتارشناسی پوتین میتواند بوه فهوم فراینود
تصمیممیری او به ویژه در مباحث مربوط به سیاست ارجی کمک کنود .بوا وجوود ایون ،بوا
توجه به مکانیسمهای سیاسی در روسیه ،هور گنود متفیور فوردی از اهمیوت بسویار بالوایی
بر ودار است ،اما این متفیر در کنار عوامل دیگری میتواند ود را بروز دهد که میتوان بوه
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تﺄثیر بیرمستقیم متفیرهای اجتماعی به ویژه احداا و نخبگوان سیاسوی و اقتصوادی اشواره
کرد.
سا تار نظام بینالملل نید از مهمترین مﺆلاههای مﺆثر بر سیاست ارجی روسیه اسوت.
الدامات سا تار آنارشیک نظام بینالمللی ،عرصهای رقابتی را ایااد کرده که مقامات کرملین
را به تحول در سیاست ارجی ود به منظور انطبا با نظام بینالملل و در موواردی ایاواد
توازن قدرت در مقابل آمریکا به منظور جلومیری از هژمونی نظوام بینالمللوی توکقطبوی و
یکاانبهمرایی نموده است .روسیه در حوادث یازده سپتامبر به سرعت بوا آمریکوا همودردی
نشان داد و بلافاصله علیه تروریسم اعلام جن

کرد .اقدامات روسیه در جهت حاو صول و

امنیت بینالمللی در گهارگوا انطبا و سازماری تبیین میشود .در مقابل اقدامات روسویه
در سوریه ،اوکراین و بر ی دیگر از کشورها و تشکیل نهادهای فرامنطقهای نظیر بریکس بوه
منظور ایااد موازنه قدرت برای مقابله با برا بهویژه آمریکا تبیین میشوود .بوه طوور کلوی،
رقابت با آمریکا و ایااد توازن عنصر مهمی درکنار متفیر فردی پوتین ،مهمترین مﺆلاوهها در
سیاست ارجی روسیه محسوا میشوند.
اجماع و سازااری در روسيه
اجماع :برای تبیین مسوئله اجموا در سیاسوت وارجی روسویه ابتودا بایود بوه تبیوین
ماتمانهای موجود در سیاست ارجی روسیه پردا وت .بوه طوور کلوی از زموان فروپاشوی
شوروی سه ماتمان آتلانتیکمرایان ،اوراسیامرایان و ملیمرایان بر سیاست وارجی روسویه
حاکم بوده است .در ابتدای فروپاشی شوروی ،آتلانتیکمرایوان بور سیاسوت وارجی حواکم
بودند که کوزیرور را میتوان به عنوان سمبل آن معرفی کورد .پریمواکور و دوموین را نیود
میتوان سمبل اوراسویامرایی دانسوت .ملیمرایوان نیود هموواره در میوان آتلانتیکمرایوان و
اوراسیامرایان در نوسان بودهاند و البتوه در دوره پووتین توا حودودی بوه اوراسویامرایان کوه
ماتمان حاکم است ،نددیک شدهاند .ژیریناسکی ،مهمترین شخصیت این دیودماه اسوت .بوا
وجود این در سیاست ارجی روسیه ،نقش متفیور فوردی پووتین از اهمیوت بسویار زیوادی
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بر وردار است .پوتین با تﺄکید بر اهمیت اصل تمرکد قدرت در تعامل بوا کنشوگران مختلوف
نهادی و مدنی و به طور کلی نخبگان و جریانها ،بیشتر نقش مشورتی برای آنها قائل اسوت
و کمتر برای آنها نقش تصمیمسازی قائل است .به همین دلیل میتووان ماوت ،در سیاسوت
ارجی روسیه تا حدودی اجموا دسوتوری توابع دیودماههای فوردی پووتین حواکم اسوت.
مدیریت سیاسوت وارجی روسویه نیود تقریبواً در ا تیوار وود اوسوت .بوه هموین دلیول،
راهبردهای پوتین بیشتر وضعیتمرایانه است و نمیتوان یک استراتژی کلی از آن اسوتنباط
کرد .از نظر پوتین ،دیکتاتوری قانون بر حاکمیت قانون ارجحیت دارد و همین اصل ،روسویه
را گه در عرصه دا لی و گه در سط روابط ارجی به سمت اجموا دسوتوری سوو داده
است .به عقیده نیکولای پترور ،تحلیلگر مﺆسسه کارنگی ،پووتین بوا انتخواا ایون رویکورد،
شیوه نوسازی اقتدارمرایانه را در پیش مرفته است (.)Petrov, 2004
سازااری در سياست خارجي روسيه :بعود از فروپاشوی اتحواد جمواهیر شووروی و در
دوره ریاست جمهوری یلتسین ،روسیه رویکردهای مختلاوی را در عرصوه بینالملول دنبوال
کرده است .در دوره ریاست جمهوری یلتسین ،روسیه به دنبال همگرایوی و ادبوام بوا بورا
بود .در فوریه  ،1992یلتسین بر تقویت جایگاه جدید روسیه در جامعه بینالمللی متمودن و
تﺄمین کمک برا برای اصلاحات اقتصادی به عنوان دو اصل سیاست وارجی تﺄکیود کورد
(کرمی .)122 :1314 ،در این دوره ،یلتسین ،اقداماتی اناام داد که هیچ کس توا سوه سوال
قبل ،آن را پیشبینی نمیکرد .او کمکهای اقتصادی به رژیم گپمرای اففانسوتان را قطوع
کرد و به نیروهای نظامی روسیه در کوبا دستور داد که از ایون کشوور وارو شووند .روسویه
متعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی شد و توانست عضوویت صوندو بینالمللوی پوول را بوه
دست آورد .معاهده استارت  2را امضا کرد و سط تسلیحات اسوتراتژیک روسویه را کواهش
داد .آندره کوزیرور ،وزیر ارجه وقت حتی معتقد بود که دوستی با کشوورهای ثروتمنود و
دموکراتیک از هم آبوشی برادرانه با رژیومهوای فقیور و اسوتبدادی بهتور اسوت .اقودامات و
مواضعی که به شدت با انتقادهوای دا لوی در روسویه مواجوه شود ( Columbus, 2003
):104-105؛ اما این سیاست در دوره وزارت ارجه پریماکور تفییر کرد .ماموعه دیدماه
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های او در قالب دکترین پریماکور حاکی از این است که از نظر وی ،روسیه نباید صورفاً بوه
ارزشهای بربی توجه کند ،زیرا دارای موقعیتی منحصر به فرد بر حسب شرایط ژئوپلیتیوک
و تاریخی است که ریشه در اروپا و آسویا دارد (کرموی .)133 :1314 ،از ایون زموان دیودماه
اوراسیامرایان بر سیاست ارجی روسیه حاکم شد .در حقیقت جایگدینی پریماکف به جوای
کوزیرر ،نماد توجه به اورمیانه تلقی میشود .از دیدماه پریماکور ،روسیه از ابدارهای ود
در مقابل آمریکا و اروپا به وبی استااده نکرده و باید از طریق توسعه روابوط بوا کشوورهای
اسلامی به ویژه ایران به ناع ود بهره برده و از آن بوه عنووان فرصوت بهتوری در موذاکره و
گانه زنی با برا به ویژه آمریکا فراهم آورد (کولایی.)73 ،1315 ،
در دوره ریاست جمهوری پوتین ،مواضع روسیه از نددیکی بسیار زیاد به بورا توا تضواد
کامل با برا در نوسان بود .نددیکی روسیه با برا در دو مسئله مقابله با تندروهای اسولامی
گه در گچن و گه در ارو از این کشور و به طور کلی مقابلوه بوا تروریسوم بسویار نددیوک
میشود .اما این سیاستها در قبال ایران و سوریه؛ همچنوین مسوائل مورتبط بوا اوکوراین و
شر اروپا در تضاد کامل با برا است .در واقوع ،دوره پووتین را میتووان دوران تلواش ایون
کشور برای بازتعریف هویت و جایگاه روسیه در عرصه بینالملل دانست.
پس از بهبود نسبی شرایط اقتصوادی و سیاسوی در روسویه ،پووتین در دور دوم ریاسوت
جمهوری ود ایون فرصوت را یافوت کوه بازسوازی اقتودار روسویه در وارو از کشوور و در
عرصههای منطقهای و بینالمللوی را در دسوتور کوار وود قورار دهود (ابوالحسون شویرازی،
.)17 ،1395
روسیه به ویژه از دور دوم ریاست جمهوری پوتین تلاش نمود تا با استااده از اهورمهوای
مختلف از جمله اهرم انرژی ،ضمن بازسازی زیرسا تهای اقتصادی ،موقعیت ایون کشوور را
به عنوان یک قدرت بدرگ در نظام بینالملول تقویوت نمایود .در واقوع انورژی متفیور اصولی
تعیینکننده تفییر موقعیت روسیه از یک ابرقدرت توسعه نیافته به بوازیگری هژموون دسوت
کم در حوزه سیاستگذاری جهانی انرژی است (همان.)21-21 ،
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پوتین در سیاست ارجی ود تلاش میکند تا ماهوم گند جانبهمرایی را به جای گند
قطبی در ادبیات راهبردی بینالمللی تقویت کند؛ زیرا در یک فضای گند جانبهمورا فرصوت
برای نقشآفرینی روسیه بیش از مذشته فراهم میشود .افدایش نقش روسویه در رونود حول
مسایل بینالمللی؛ تفییر جهتمیری سیاست ارجی روسیه از برا به سوی شر ؛ عبوور از
ماهوم دشمن در سیاست امنیتی و ارجی و استااده از مااهیم رقابت و همکواری در برابور
برا؛ کنار مذاشتن ماهوم نظام تک قطبی و اصالت دادن به گند جانبهمرایی بوینالمللوی و
مشارکت فعال روسیه در گهارگوا نظم نوین جهانی و جلومیری از الگوهوای رفتواری یوک
جانبهمرا از اولویتهای جدید پووتین در سیاسوت وارجی روسویه بووده اسوت (ابوالحسون
شیرازی و بهبودی نژاد.)7-1 ،1395 ،
حضور سیاسی ،اقتصادی و نظامی برا در حوزههای ناوذ روسیه از نگرانیهوای امنیوت
ملی کرملین پس از فروپاشی شوروی بوده است .در این بین مسترش نواتو و بحوث اسوتقرار
سپر موشکی در شر اروپا مهمترین دبدبه روسیه است (کولایی و صداقت.)212 ،1392 ،
فعالیت روسیه در سوریهنشن داد ائتلار روسیه ،ایران و عرا در سوریه از ائتلوار بربوی
موفقتر عمل میکند .لذا روسیه به عنوان قدرتی مﺆثر در مهار بحرانهای بینالمللوی موورد
شناسایی قرار میمیرد .روسیه با مدا له در سوریه موقعیت ود را به عنووان قودرت بودرگ
در روابط بینالمللی تحکیم بخشیده و ثابت کرده که هیچ راه حلی برای بحورانهوای بودرگ
در پیرامون روسیه بدون حضور این کشوور وجوود نودارد (کولوایی و سولطانی نوژاد،1395 ،
.)122
امکانپيیری اجماع و سازااری در سياست خارجي روسيه در قبال ایران
برای تبیین سیاست ارجی روسویه در قبوال ایوران بور مبنوای امکانپوذیری اجموا و
سازماری باید به پیشینه روابط دو کشور و پس از آن به بررسی دیدماه نخبگان ایون کشوور
درباره ایران و موقعیت این کشور در نظام بینالملل اشاره کرد.
پيشينه روابط خارجي ایران و روسيه
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روابط سیاسی رسمی ایران و روسیه به دوره پتر کبیر در پایان قرن هاودهم برمیموردد.
برای پتر کبیر ایران به مندله دروازهای برای دست یافتن روسیه به آاهای مرم بود .در قورن
هادهم و نوزدهم روابط روسیه و ایران به حدی رسید که یکی از مﺆلاههوای مهوم سیاسوت
ارجی در ایران به نحوه تعامل با مسکو ا تصاص یافته بود .به ماته نووسیلستف ،تاریخدان
شوروی ،عوامل اساسی ایااد و توسعه روابط دو کشور در پن مورد لاصه موی شود :اتحواد
علیه ترکان و ان کریمه ،دابستان (شمخال) ،مرجستان ،آسیای میانه و هندوسوتان .بنوابر
نوشته وی ،اولین سایر ایران در روسیه به نام سوید حسوین در سوال  1553میلوادی بورای
دیدار با ایوان گهارم عازم مسکو میشود تا درباره این مسائل با تدار روسویه ،موذاکره نمایود
(ماموعووه مقالووات )449 :1921 ،روابووط ایووران و روسوویه در دوران تدارهووا و همچنووین
کمونیستها بسیار پرفراز و نشیب بود .اما در قرن بیستم با قدرت مرفتن فعالیت حدا توده
در ایران و پس از آن اتااقاتی که در حاشیه جن

جهانی دوم میان ایران و شووروی رخ داد،

سایه سنگینی بر روابط شوروی با ایران که از متحدان اصلی آمریکوا در منطقوه بوود ،حواکم
شد (ازبندی.)225 :1372 ،
در این میان برای ایران به منظور به دست آوردن امتیازهای بیشتر از آمریکا ،این روابوط
پس از به قدرت رسیدن کندی اهمیت بیشتری پیودا کورد .در واقوع ماموعوهای از عوامول
دا لی و ارجی موجب شد روابط ایران و روسویه پویش از انقلواا اسولامی ،از دهوه 1921
دگار تفییر کمی و کیای شود .به نظر میرسید روابط ایران با آمریکا و برا بسیار مسوترده
شد و شاید برای رژیم شاه این نگرانی را ایااد کرده بود که امر بیشوتر بوه بورا اتکوا کنود
امنیت ود را در طر واهد اندا ت (کولایی و عابدی.)131 :1392 ،
در دوره پس از انقلاا اسلامی بهویژه در دوره جن
و مسکو به پایینترین سط

تحمیلی ایران و عرا  ،روابط تهران

ود رسید .ژلوفسوکی در مقالوهای بوا عنووان "مثلوث روسویه،

آمریکا و ایران" مینویسد :از آباز جن

بین ایوران و عورا  ،بوه طوور کلوی اتحواد جمواهیر

شوروی سوسیالیستی تبدیل به دشمن شماره یک جمهوری اسلامی ایران مردید و ایون امور
مربوط به فروش اسلحه شوروی به عرا و سط بالای مناسبات سیاسی بین شوروی و عرا
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سا ت شوروی صدمههای قابل توجهی به ایران

وارد میکردند و راکتهای مدرنیده اسکاد در بین اهالی شهرهای ایران وحشوت اصوی بوه
وجود آورده بود (کرمی و سنایی.)122 ،1317 ،
به دلیل ضربه های سنگینی که به ایران در زمینه تسلیحات در جریوان جنو

تحمیلوی

تحمیل شده بود و با توجه به تحریمهای مونامون آمریکا علیوه اقتصواد ایوران ،تهوران بورای
بازسازی ایران ،پس از جن

به مسترش رابطه با مسکو روی آورد (کولایی و عابودی،1392 ،

.)139
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نید روابط روسیه و ایوران از فوراز و نشویب بسویار
زیادی بر وردار بوده است .در دوره یلتسین و حاکمیت ماتمان آتلانتیک مرایی ،نخبگوان و
سیاستمذاران روسیه ،روابط برا را بر روابط با ایران و دیگر دول مسوتقل از بورا تورجی
می دادند .با روی کار آمدن ولادمیر پوتین در پایان هداره دوم ،همکاری با ایران و به صوورت
مستردهتر ،نگاه همدمان به برا و شر به عنووان جودء لایناوک سیاسوت وارجی روسویه
درآمد (شیربلامی.)111 :1375 ،
به طور کلی ایران و روسویه ،زمینوههای نگرانوی مشوترک دارنود کوه از مهمتورین آنهوا
میتوان به توسعه ناتو به سمت شر  ،لدوم تنظیم درمیریهای دا لی منطقوهای در قاقواز،
مسووئله حضووور مووروه تروریسووتی تکایووری داعووش در سوووریه و عوورا  ،مقابلووه بووا یووک
جانبهمراییهای آمریکا و تلاش برای ارتقای نقش سازمان ملول در حول مسوائل بینالمللوی
اشاره کرد .مسائل دریای در نید از جمله علایق دو کشور است.
پس از تحولات در کشورهای عربی ،روابط ایران و روسیه به هم نددیکتر شد اما در موورد
روابط راهبردی با ایران ،پوتین رفتارهای مونامونی نشان داده اسوت (،)Parker, 2016, 1
در سال های ا یر همکاریهای مسترده ایران و روسیه در زمینه های مختلوف ،دو کشوور را
در سط دو متحد استراتژیک ارتقا داده است ،هر گند در میان نخبگوان دو کشوور ،بیشوتر
این مسئله به فرصتهای مقطعی و تاکتیکی تعبیر میشود .از یک طورر روسویه بوه شودت
نگران بهبود روابط ایران با برا است و نخبگان سیاسی روسیه بر ایون باورنود کوه ایوران در
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نهایت همکاری با برا را بر همکاری با روسیه ترجی

واهد داد و از سووی دیگور نخبگوان

ایران نید همواره روسیه را کشوری بیرقابل اعتماد میدانند که از ا تلافوات ایوران بوا بورا
همواره بهره برده است (.)washingtonpost, 2015/11/12
البته میتوان مات که این دیدماه تا قبل از  2112از قدرت بیشتری بر ووردار بوود بوه
طوری که بر ی روابط ایران و روسیه در دوره بعد از فروپاشی شوروی را به دو بخش قبل از
 2112و بعد از آن تقسیم میکننود .ولوادمیر شواذین ،یکوی از کارشناسوان برجسوته روس
همکاری ایران و روسیه را از سال  1991تا سال ،2111یک "همکاری هوشویارانه "1نسوبت
به یکدیگر ارزیابی میکند .وی استدلال میکند که هر گند ماتگوهای مثبت میوان ایوران و
روسیه در راستای منافع مسکو بود ،اما دولت روسیه با دقت توسعه روابط با ایران را مد نظر
داشت تا مبادا این ماتگوها ،روابط روسیه با دیگر کشورها را به مخاطره بیندازد (.)Ibid
از نظر بر ی نویسندمان سار روحانی به روسیه در مارس  2117و مذاکرات روسوای دو
کشور برای افدایش مناسبات دوجانبه و منطقهای و همکاریهای روسیه و ایوران در سووریه،
بر روابط روسیه و اسراییل تﺄثیر منای مذاشته است (.)Blagov, 2017
دیدااه نخبگان روسيه درباره ایران :برای تبیین اجما در سیاست وارجی روسویه
ابتدا باید دیدماه نخبگان روسیه درباره ایران را بررسی کرد .دیدماه نخبگان روسویه در سوه
طیف آتلانتیکمرایان ،اوراسیامرایان و ملیمرایان درباره ایران متااوت است .اوراسیامرایان را
نید میتوان به دو مروه سنتی و جدید تقسیم کرد .اوراسیامرایان سنتی یوا کلاسویک توجوه
اندکی به ایران داشتند .اما اوراسیامرایان جدید بویژه الکساندر دومین ،ایوران را اسوتوارترین
متحد روسیه در ارو از کشورهای شوروی سابق در نظور موی مرفتنود (شولاپنتوخ:1394 ،
.)31
از نظر دومین ،ایران به عنوان قدرت قارهای در نظر مرفتوه میشود کوه مویتوانسوت بوا
تااوت بسیار بیشتری از دیگر کشورهای مسلمان در منطقه که بر ی از آنها ماننود ترکیوه و

watchful partnership
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عربستان سعودی که فقط به آلت دست آمریکا تبدیل شده بودند ،بوه طوور کامول دنبالوهرو
سنت قارهای روسیه باشد (شلاپنتوخ.)32 ،1394 :
دومین در مصاحبه با اندیشکده ایران ریویو ،درباره جایگاه ایران در دیدماه اوراسیامرایان
جدید روسیه میموید:
«ایران یک نقش کلیدی در تئوری اوراسیانیسم دارد که جهان را به عنوان یک سیسوتم
گندجانبهمرا در نظر میمیرد .بعد از انقلاا اسلامی و از نظر موقعیوت اسوتراتژیک ایوران در
منطقه ،این کشور در ایااد فضای مستقل اوراسیامرایی مناانده شده است ...ایوران شوریک
روسیه در جهان گندقطبی است .منافع استراتژیک ما در آسویای مرکودی و بوه طوور کلوی
حوزه منطقهای ،به طور کامول همپوشوانی دارنود .بوه ایون ترتیوب جایگواه ایوران در مودل
اوراسیامرایی گند قطبی ،کانونی و مرکدی است و در این مودل ،تهوران نددیکتورین شوریک
مسکو است».(iranreview, 2012) .
در مقابل ،رهیافت ملیمرایان جدیود روس در برابور جهوان اسولام و ایوران ویژمویهوای
اصی دارد .این مروه به استااده ابداری از ایران مانند هر کشور دیگری برای موازنهسازی بوا
برا به ویژه آمریکا و یا معاملات اقتصادی با سودهای کلان معتقد هستند و معتقد نیسوتند
که ایران در انواده روسیه که تمدنی در اصل اروپایی -مسیحی هستند ،جایگواهی نودارد و
به همکاریهای نظامی مسترده با ایران نید معتقد نیستند (شلاپنتوخ.)24 ،1394 :
به جد این دو دیدماه مسلط در میان نخبگان روسیه ،نظرات آتلانتیکمرایان و مروههوا و
جریانهای تحت ناوذ اسرائیل را نید باید در فرایند تصومیممیوریهوای سیاسوت وارجی و
ایااد اجما در یک مسئله بویژه در ارتباط با ایران در نظر مرفوت .از جملوه ایون موروههوا،
میتوان به لابی قدرتمند یهودیان در این کشور اشاره کرد.
یهودیان در روسیه از اصلیترین مخالاان پوتین محسوا میشوند به طوری که روزناموه
جروزالم پست در مدارشی در سوم مارس  2115نوشت :از هوداران ناوری کوه در تظواهرات
علیه پوتین حضور داشتند ،بیشوتر آنهوا یهوودی بودنود ) .(jpost, 2015یهودیوان روسویه
بیشتر مرایشهای لیبرالی و بربگرایی دارند و اظهارات ولادمیر پوتین که لیبرالها را سوتون
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پنام نامید ،با واکنش جدی یهودیان بهویژه در مناطق فلسوطین اشوفالی مواجوه شود .ایون
وضعیت در دوره ریاست جمهوری یلتسین کاملاً متااوت بوده است بوه طووری کوه روزناموه
اماراتی البیان در سال  2112در مقالوهای بوا عنووان «روسویه در مشوت لوابی صهیونیسوم»
نوشت :بیش از یک سوم و یا نیمی از مشابل و مناصب دولتی در روسیه در دسوت یهودیوان
است ) ،(albayan, 2002اما این وضعیت تاحدودی در دوره پوتین تفییر کرده اسوت و بوه
نوعی میتوان مات سیاست حاکمیت در مقابل یهودیان این کشور نید توا حودودی موبهم و
پیچیده است .بهر حال در همه ادوار تحولات روابط ایران و روسیه ،روابط با اسراییل جایگواه
و اهمیت ود را حا کرد .برای روسیه حا تعادل در روابط با هر دو کشور همواره موورد
توجه بوده است (  )Kozhanov, 2015, 18ملی مرایان و لیبرالهای روس از مهمتورین
مخالاان سیاستهای روسیه در طرفداری از ایران هستند ،اموا بوه جود نخبگوان در روسویه،
بسیاری از مروه های اجتماعی نیود در سوا تارهای مختلوف سیاسوی ،اقتصوادی ،امنیتوی و
اجتماعی روسیه نقشآفرینی میکنند کوه هموین مسوئله موجوب پیچیودهتر شودن فراینود
تصمیمسازی در سیاست ارجی روسیه در قبال ایران شده است.
جایگاه ایران در نظام بينالملل:
تقریباً از زمان وستاالی و دوران آباز دولوت ملتهوا در قورن هاودهم همدموان بوا دوره
صواویه ،ایوران از موقعیوت اسوتراتژیک و ژئوپلیتیوک بسویار مهموی بر ووردار بووده اسووت.
اروپاییها در آن زمان با ایران از طریق سارنامهها بهویژه سارنامه شواردن آشونا شودند .در
قرن هادهم و ظهور قدرت استعماری انگلیس و رقابتهوای ایون کشوور بوا تدارهوای روس،
ایران به عنوان یک موقعیت استراتژیک وارد معادلات سیاسوی هور دو کشوور شود .روسهوا،
ایران را به عنوان منطقهای برای بوه گوالش کشویدن منوافع انگلویس در هنود میدیدنود و
انگلیس نید آن را به عنوان منطقهای حائل در مقابل دستاندازیهای روسیه تصور میکورد.
این وضعیت تا پایان قرن نوزدهم ادامه داشت .در قرن بیستم با بوروز انقلواا کمونیسوتی در
روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی ،باز هم ایران همواره به یک کارت بازی برای طرفین
تبدیل شده بود .از یک طرر ،اتحاد جماهیر شوروی نگران ناوذ آمریکا بر روی دربوار ایوران
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بود و به همین دلیل به شدت از مروههای مارکسیستی و تودهای در ایران حمایت میکورد و
از طرر دیگر آمریکا نید نگران مسترش کمونیسم به ایوران بوود .بوه هموین دلیول در دوره
پهلوی ،ایران به جولانگاهی برای رقابت دو ابرقدرت تبدیل شود .بعود از فروپاشوی شووروی و
قدرت مرفتن روسیه باز هم ایران همچنان به عنوان عنصر مهمی در روابط روسیه و آمریکوا
باقی ماند.
نگاه استراتژیک نخبگان روسيه و پوتين به ایران بعد از سال 2112
ولادمیر پوتین در دوره اول و دوم ریاست جمهوری ود بیشوتر نگواهی مناعوتمورا بوه
ایران داشت ،اما از زمان انتخاا ماددش به عنوان رئیس جمهوری روسیه بورای بوار سووم،
مواضع مناسبتری در قبال ایران در پیش مرفت .به طوری که میتوان مات در گهار سوال
مذشته روابط ایران و روسیه به نقطه اوو ود و در سط همکاریهای استراتژیک ارتقا پیدا
کرده است .بر ی این دوره را عصر طلایی روابط مسکو و تهران نامیدهاند .نیکولای کوژانوور
در تحلیلی برای اندیشکده کارنگی در تبیین روابط ایوران و روسویه از سوال  2115بوه بعود
مینویسد :میدان همکاریهای فعلوی مسوکو بوا تهوران در تواریخ بعود از فروپاشوی شووروی
بیسابقه بوده است .از نظر کوژانور ،در حال حاضر تحلیلگوران سیاسوی در روسویه بور ایون
اعتقادند که مقامات روسیه و ایوران مصومم هسوتند توا یوک بنیوان و اسواس محکوم بورای
ماتگوی دوجانبه ایااد کنند که توسعه تدریای در روابط اقتصادی و سیاسی را در طولوانی
مدت تضمین کند و مانع نوسان منای بیرضروری در روابط دو کشور شود .ایون تصومیم در
هر دو طرر بر مبنای واقعیتهای موجود محیطی است .در واقع روسیه بورای نقوشآفرینوی
بیشتردر اورمیانه و آسیا نیازمند همکاریهای بیشتر با ایران است .از سووی دیگور روسویه
برای مقابله با تلاشهای آمریکوا و اتحادیوه اروپوا بورای منودوی کوردن مسوکو ،بور ضورورت
مسترش همکاریها با ایران پی برده است .در مقابل مقامات ایرانی ،تلاشهای مسوکو بورای
ارتقای روابط با جمهوری اسلامی را فرصتی بسیار مناسب بورای همکواریهوای نددیکتور بوا
روسیه میدانند؛ فرصتی که از مدتها پیش در انتظار آن بودند .همچنین دیدماههای مشابه
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ایوووران و روسووویه دربووواره مسوووائل منطقوووهای بووورای تهوووران بسووویار معنوووادار اسوووت
).(Carnegieendowment, 2015
دیدماههای پوتین و نظام حاکم در تعیوین اولویوتهوای اصولی روسویه در صوحنه بوین
المللی ،منار به تنشزایی در روابط روسیه با برا بهویژه آمریکا شده و به طوورکلی روابوط
روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا را به شدت تحت تﺄثیر قرار داده اسوت .از جملوه مسوائل بوه
شدت مورد ا تلار ،دو مسئله کریمه در اوکراین و حمایوت از بشوار اسود در سووریه اسوت.
ضمن این که بدعهدیهای برا در قبال روسیه در زموان جنو

لیبوی و ناامیودی مقاموات

کرملین از حل ا تلافات بنیادین با برا ،باعث شده است که روسیه مسیر وود را از بورا
جدا کند .پوتین در دوره سوم ریاست جمهوری ود که از سال  2112آباز شد ،مصمم بوود
که روابط با کشورهای مستقل از برا را تا حد روابط استراتژیک ارتقا بخشد .در هاوتم مواه
ژوئن  ،2112تنها دو ماه بعد از پیروزی در انتخابوات ریاسوت جمهووری ،پووتین در حاشویه
نشست سازمان همکاریهای شان های با محمود احمدینژاد ،رئیس جمهوری وقوت ایوران
دیدار کرد .پوتین در این دیدار بر منافع روسیه در مسترش روابط با تهوران تﺄکیود کورد .در
آن نشست ،پوتین ،ایران را یک متحد سنتی قدیمی روسیه توصویف کورد (en.kremlin,
 .(2012تا پیش از این در تاریخ روابط دو کشور ،گنین عبارتی به صورت علنی مطرح نشده
بود .البته در آن زمان ،بر ی این اظهار نظر پوتین را در حد یک حرر ،توصیف کردنود ،اموا
سار سرمئی لاورور به تهران ،تنها یک هاته بعد از دیدار پووتین بوا محموود احمودینوژاد،
نشانهای از آباز دوران جدیدی در روابط روسویه و ایوران محسووا مویشود .از زموان سوار
لاورور به ایران به تدری باا ماتگوهای بیشتر میان روسیه و ایران باز شد بوه طووری کوه در
سپتامبر  ،2114لاورور در یک کنارانس مطبوعاتی ،جمهوری اسلامی ایوران را یوک متحود
طبیعی بورای روسویه بورای مقابلوه علیوه تنودروهای موذهبی در اورمیانوه توصویف کورد.
همکاریهای روسیه و ایران در زمان مذاکرات هستهای ،به ویوژه در دوره ریاسوت جمهووری
حسن روحانی به تدری در سط یک متحد استراتژیک ارتقا یافت ،هر گند همچنوان بر وی
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ا تلافات ،مانع این شده است که اتحاد استراتژیک به معنای واقعی آن میان ایران و روسویه
به وجود آید.
ارزیابي سياست خارجي روسيه در قبال برنامه هستهای ایران
همکاریهای هستهای ایران و روسیه تقریباً از اوایل دهه نود میلادی و بوا سوار هاشومی
رفسناانی ،رئیس جمهوری وقت ایران به مسکو آباز شد .در مواه اوت سوال  ،1992ایوران و
روسیه به عنوان بخشی از یک برنامه درازمدت همکاری تااری ،توافقنامهای شوامل سوا ت
نیروماه هسوتهای بورای ایوران ،گر وه سوو ت هسوتهای ،تحویول رآکتورهوای تحقیقواتی،
بازفرآوری پسماندهای سو ت ،تولید ایدوتوپ برای استااده در تحقیقات علموی و پدشوکی و
آموزش دانشمندان هستهای ایرانی در مﺆسسه مهندسی فیدیک مسکو امضا کردند .در سوال
 ،1995قرارداد سا ت نیروماه اتمی بوشهر به ارزش هشتصد میلیون دلار به امضا رسوید .در
زمان امضای این توافوق ،انورژی اتموی در روسویه ،یکوی از توسوعه یافتوهتورین عرصوههوای
تکنولوژی مدرن این کشور محسوا میشد و انعقواد گنوین قوراردادی بوا ایوران بوه مندلوه
تبلیفات وسیع برای این صنعت روسیه محسوا میشود و در عوین حوال ،منوافع اقتصوادی
بسیار زیادی برای روسیه داشوت .روسویه از هموان ابتودا بسویار تلواش کورد توا بوه جامعوه
بینالمللی ثابت کند که توسعه نیروماه بوشهر در راستای اهدار مسالمتآمید است و روسیه
به هیچ عنوان ایران را برای دستیابی به سلاح هستهای ماهد نمیکنود (شولاپنتوخ:1394 :
.)22
به این ترتیب میتوان مات در مسوئله هسوتهای ،هور گنود در میوان نخبگوان روسویه،
اجماعی درباره صرفههای اقتصادی برناموه هسوتهای ایوران وجوود دارد ،سیاسوتگذاران ایون
کشور در عین حال تلاش میکنند ،همکاریهای ایران و روسیه در زمینه هستهای به روابوط
آنها با برا بهویژه آمریکا ضربه وارد نکند .امکانپذیری اجما و سوازماری را در ایون مقولوه
میتوان مشاهده کرد ،هر گند وجهه سازماری با نظام بینالملل در سیاستهوای روسویه در
قبال مسئله هستهای ایران برجستهتر است.
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نگرش منفي روسيه به همکاریهای ایران و غرب
بعد از امضای توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) میان ایران و پن قدرت جهوانی،
برا و بهویژه اروپاییها به شدت به دنبال مسترش همکواریهوای اقتصوادی و بازرموانی بوا
ایران بودند که در نهایت ممکن است به همکاریهایی در زمینههای امنیتوی و سیاسوی نیود
منار شود .مقامات روسیه به شدت نگران همکواریهوای بورا و ایوران هسوتند .مریگووری
میرسکی ،1کارشناس روسی مطالعات اورمیانه به واشنگتن پست ماته است که گند سوال
پیش من از یکی از دیپلماتهای ودمان(روسیه) شنیدم که میماوت :یوک ایوران طرفودار
آمریکا برای ما بسیار طرناکتر از یک ایران هستهای است .وی در تشری این دیودماه کوه
بسیاری از نخبگان روسیه نید درباره آن اجما دارند اظهار داشت :نددیکی ایوران بوه بورا،
برای روسیه ،بازی با حاصل جمع صار است و هر گه ایران بوه بورا بیشوتر نددیوک شوود،
موضع روسیه ضعیفتر واهد شد .وی با اشاره به امضای توافقهای جدید هستهای با ایوران
اظهار داشت :برای مقابله با این مسئله ،روسیه باید یک اقدام پیشدستانه اناام دهود توا بوه
ایران ثابت کند که روسیه متحد و شریکی قابل اعتماد و تنها قدرتی است که ایران میتوانود
به آن اطمینان و اتکا کند ( .)washingtonpost, 2015/04/18امکانپذیری اجموا و
سازماری در مسئله نگرش روسیه به همکاریهای ایران و برا وجود دارد ،هر گنود وجهوه
اجما آماهانه درآن قویتر است.
ارزیابي کلي سياست خارجي روسيه در قبال ایران
سیاست ارجی روسیه در قبال ایران دررویکرد تلایقی امکانپذیری اجما و سوازماری
ولارام هانریدر قابل ارزیابی اسوت .بور ایون اسواس ،در تصومیممیریهای سیاسوت وارجی
روسیه در مواردی که منافع اقتصادی ،امنیتی و سیاسی حمایت و یا عدم حمایت از ایران بوا
اجما در میان نخبگان روسیه مواجه شود ،آن تصومیم بوا پشوتوانه دا لوی مواجوه اسوت و
دولت پوتین نید با اعتماد بوه ناوس بیشوتری آن را دنبوال میکنود .البتوه در دوره ریاسوت

Georgy Mirsky

1

سياست خارجي روسيه در قبال ایران در دوره پوتين بعد از سال 2112

999

جمهوری پوتین در بیشتر مواقع این اجما آماهانه و با در نظرمرفتن ابعاد مختلف آن بووده
است .اما در بر ی موارد نید الدامات محیط بینالملل یا همان سازماری به مونهای است کوه
ایااد یک اجما دستوری را ضروری میسازد .زمانی که اجما دسوتوری باشود ،تصومیمات
سیاست ارجی روسیه از تدلدل و نوسان بیشتری بر وردار است .شنا ت درست تصمیمات
روسیه و آماهانه یا دستوری بودن آن میتوانود بوه دولوتهوای دیگور بورای اتخواذ موضوعی
مناسب درقبال روسیه کمک کند .با توجه به دیودماههای متاواوت نخبگوان روسویه اعوم از
اوراسیامرایان و ملیمرایان ،این تصمیممیریها متااوت است .از آناا که تصمیمات نخبگوان
در روسیه در لﺄ صورت نمیمیرد و همواره در حال تﺄثیرمذاری و تﺄثیرپذیری بر و از محیط
ود است؛ لذا تاکیک محیط دا لی سیاسی از محیط ارجی آن در عمل بیرممکن اسوت.
هر گه تصمیمات اجما شده در دا ل با محیط ارجی سوازماری بیشوتری داشوته باشود،
موفقیت بیشتری برای آن تصمیم به دست میآید و هرگقدر این تصمیمات بوا محویط بوین
المللی ناسازمار باشد میتواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد.
درباره سیاست ارجی روسیه در قبال ایران نید میتووان تلایوق اجموا و سوازماری را
درک کرد .زمانی که منافع اقتصادی همکاری با ایران بر هدینههوای سیاسوی آن گیوره موی
شود ،روسیه از ایران حمایت میکند و در مواقعی که شرایط محویط بینالملول بوه مونوهای
علیه ایران است ،سیاستهای ود را سازمار با محیط بینالمللی اتخاذ میکند .ایون مسوئله
در برنامه هستهای ایران و سامانه موشکی اس 311کاملاً مشهود است .البتوه میودان قودرت،
ناوذ و اعتبار ایران نید در اتخاذ بر ی تصمیمات از سوی دولت روسیه اهمیت دارد که موی
توان آن را در حل بحران سوریه شاهد بود؛ گرا که ایران از قدرتمندترین بازیگران برای حل
مسئله سوریه محسوا میشود و این مسوئله بوه عنووان متفیوری هوم در میوان نخبگوان و
تصمیمسازان سیاست ارجی وارد شده و هم به عنوان یک الودام در محویط بینالمللوی در
نظر مرفته میشود .با وجود این میتوان مات که سیاست ارجی روسیه در امکوانپوذیری
تلایق و اجما به طور کلی نگاهی ابداری و وضعیتمرایانه به ایران داشته است و نمویتووان
مات که ایران برای روسیه همان ارزش و اهمیتوی را دارد کوه اسورائیل بورای آمریکوا از آن
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بر وردار است .در واقع امکانپذیری در سیاست ارجی روسیه را این مونه میتووان تعبیور
کرد که روسیه و نخبگان این کشور همواره در حال محاسبه سود و زیان همکواری بوا ایوران
هستند و هر گند دیدماه اوراسیامرایان روسی بر مبنای همکاریهوای اسوتراتژیک بوا ایوران
است ،اما به طور کلی به نظر میرسد اجما کلی در روسیه و نید الداموات بوینالملول باعوث
شده است که این نگاه اتحاد استراتژیک با ایران در سیاست وارجی روسویه تقویوت نشوود.
ضمن این که روسها همواره نگران این هستند که در صورت بهبود روابوط ایوران بوا بورا،
ممکن است تهران کمتر در مسیر منافع روسیه حرکت کنود .در حوالی کوه در آمریکوا یوک
اجما قوی درباره همکاریهای استراتژیک با رژیم صهیونیستی و در روسیه یک اجما قوی
درباره اتحاد استراتژیک با سوریه وجود دارد که در نگواه مقایسوهای نمویتووان مشوابه ایون
اجما را در میان نخبگان روسی در قبال ایران دید؛ به عبارت دیگر ،روسیه حاضر شد بورای
حا منافع متحد ود یعنی سوریه ،برای کمک به بشار اسد ،نیروی نظامی به سوریه اعودام
کند ،در حالی که روسیه در مقاطعی در سازمان ملل ،بر ی قطعنامههای تحریم علیه ایوران
را وتو نکرد و حتی از ابدار سیاسی برای حمایت از ایران استااده نکرد .در حالی که در مقابل
آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی از هیچ ابداری فرومذار نمیکند .در عین حوال نبایود
عامل نگاه ضدبربی پوتین و تمایلات وی بوه دولوتهوای مسوتقل نظیور ایوران و همچنوین
واقعیتهای جدید در نظام بینالمللی در تفییر نگواه نخبگوان در روسویه را نادیوده مرفوت،
دیدماهی که ایران و روسیه را تا مرز یک اتحاد استراتژیک پیش برده است.
نتيجهايری
مرکد ثقل تحلیلها و بررسیهای مقاله حاضر پاسخدهی به این سﺆال بود که سیاست
ارجی روسیه در قبال ایران در دوره پوتین بعد از سال  2112را گگونه میتوان تبیین
کرد .بر مبنای الگوی تلایقی سیاست ارجی و نظام بینالملل ولارام هانریدر میتوان این
مونه برداشت کرد که پوتین در سالهای ا یر تلاش کرده در محیط دا لی اجما دستوری
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را در تعامل با کنشگران نهادی و مدنی ایاا و نقشی د یل در روندهای سیاست ارجی
اعمال کند و در محیط ارجی نید با دیدماههای واقعمرایانه و با اتخاذ رویکردی محیطی،
سازماری با قواعد و هناارهای سه متفیر عمدة سیستمی ،سا تار نظام بینالملل ،تعهدات
بینالمللی و جایگاه سا تاری سیاست ارجی این کشور را تنظیم کند .این سیاست و
رویکرد در قبال ایران نید اتخاذ شده است .بر اساس دیدماه امکانپذیری اجما و سازماری
در تبیین تصمیممیریهای روسیه در قبال ایران میتوان مات که به دلیل وجود ا تلافاتی
در میان نخبگان روسیه در قبال همکاری استراتژیک با ایران ،اجما آماهانه وجود ندارد و
بیشتر رهیافتهای روسیه در قبال ایران بر مبنای موفقیت و امکانپذیری آن سیاست و
تطبیق آن با منافع روسیه است و هرماه اقتضا کند ،مصال ایران فدای منافع روسیه واهد
شد .با این وجود میتوان با بررسی موقعیت و جایگاه ایران در عرصه بینالملل به این نتیاه
رسید که ایران و روسیه در مسیر اتحاد استراتژیک قرار دارند .همه شا صهایی که میتواند
روسیه و ایران را به متحدانی استراتژیک در نظام بینالملل تبدیل کند ،وجود دارد .به نظر
میرسد با توجه به افدایش پیچیدمیهای تحولات بینالمللی؛ همچنین تمایلات پوتین برای
اتحاد استراتژیک روسیه با ایران ،دو کشور بتوانند بر ا تلافات و موانع موجود برای شراکت
راهبردی فائق آیند .ضمن این که نقش جدید ایران در نظام بینالملل و بهویژه توافق
هستهای با ایران میتواند نخبگان روسیه را درباره منافع همکاریهای راهبری با ایران به
یک اجما برساند .ابن اجما میتواند بر روی نخبگان ایران نید تﺄثیر مذاشته و دیدماه
منای آنها در قبال روسیه را تحت تﺄثیر قرار دهد.
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