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و تحوالت روند نوين  سياست خارجي روسيه
 در روابط دوجانبه با جمهوري اسالمي ايران

)با دكتر مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه در گفتگو(

 چكيده

هـاي مجلـس نوشتار حاضر مشروح گزارش گفتگوي گروه سياست خارجي مركز پژوهش

ايـران در جمهـوري اسـالمي شوراي اسالمي با جناب آقاي دكتر مهـدي سـنايي سـفير 

موضوعات مهمي چون تمايل فزاينده روسـيه در دوره جديـد در اين گفتگو. روسيه است

و  جهـاني، اراده دولتمـردان روسـيه بـراي ساز در مقيـاس ثباتبراي ايفاي نقش تاريخي

و هاي اين كشور در حوزه تقويت توانمندي ، ...هـاي مختلـف سياسـي، اقتصـادي، نظـامي

و كيفيت روابـ نحوه تعامل مسكو با جهان غرب به و نقـش ويژه آمريكا و روسـيه ط ايـران

.مورد بحث قرار گرفته است5+1مسكو در گروه

 مقدمه

هاي پس از جنگ سرد همواره يك مورد جذاب براي مطالعه نزد روسيه در طول سال

و محققان روابط بين آثار ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير. الملل بوده است پژوهشگران

و و رويكرد اين كشور و تعيين شوروي بر رفتار تالش دولتمردان آن براي تعريف
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و مجادالت گسترده ميان موقعيت جديد در نظام جديد جهاني كه با مناظرات

و اوراسيايي آتالنتيك به گرايان سياست،ميالدي همراه بود 1990ويژه در دهه گرايان

و الزامات اجتناب بي خارجي روسيه را با شرايط مي سابقه ناپذير تعيين نوع. كرد اي مواجه

و به ويژه آمريكا، ترسيم راهبرد مطلوب در قبال مناطقي كه سابقاً تحت رابطه با غرب

به ويژه تعيين اولويت انقياد يا نفوذ شوروي بودند به و رويكردها در حوزه موسوم ها

با،»خارج نزديك« و مواجهه در پاسخ به مسائل هويتي مرتبط با حوزه سياست خارجي

و فوري هاي روسيه ترين چالش روندهايي چون گسترش ناتو به شرق از جمله مهمترين

و تقويت پس از روي كار آمدن والديم. در دوره پس از فروپاشي شوروي بودند ير پوتين

عموقعيت عمل وممدتاً در گرايان نيز سياست خارجي روسيه كه سير بازيابي موقعيت

و چالش با فرصت،الملل طراحي شده بود جايگاه اين كشور در نظام بين و ها هاي مختلف

به در عين حال در اين دوره،. گرديدمتنوعي روبرو  عنوان يكي از اركان مهم براي روسيه

به روسيه در تمامي اين سال. نظام چندقطبي در جهان مطرح بوده است طور مستقيم ها

و تحوالتي كه در سطوح منطقه يا غيرمستقيم با بسياري از بحران اي يا جهاني حائز ها

س اهميت بوده ووراند از جمله بحران در بالكان، افغانستان، عراق، گرجستان، ليبي، يه

در هاي اخير اوج ويژه در ماهبه. اوكراين مرتبط بوده است و سياسي گيري بحران نظامي

و غرب منجر شدهكمن كه به رويارويي اوكراي و،سابقه روسيه برخي كارشناسان

.تحليلگران را نسبت به ظهور يك جنگ سرد جديد ميان دو طرف متقاعد كرده است

و زواياي تمامي و مطالعه دقيق ابعاد اين موارد از اهميت سياست خارجي روسيه

بهبه. آن حكايت دارد و اهميت ويژه  دليل نوع روابط جمهوري اسالمي ايران با روسيه

و نيز حساسيت مسكو هاي غربي هايي كه ازسوي دولت در سياست خارجي كشورمان
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به ويژه آمريكا به و مواضع مشترك دو كشور در وجود دار روابطاين نسبت و نيز منافع د

و منطقه پيگيري تحوالت فوري،اي ازجمله بحران سوريه قبال شماري از مسائل جهاني

مي ضرورتيندي سياست خارجي روسيهآو فر به. يابد بااليي و منظور به همين دليل

و موضوعات مرتبط با اين كشور ازجمله  در تنشآشنايي بيشتر با مهمترين مسائل اخير

و نيز  و غرب بر سر اوكراين و تهرانتحوالت روابط روسيه گروه سياست،روابط مسكو

تصميم گرفت تا در قالب يك شوراي اسالمي هاي مجلس خارجي مركز پژوهش

گفتگوي كارشناسي با جناب آقاي دكتر مهدي سنايي سفير محترم ايران در روسيه 

كنرا با ايشان اين موضوعبه مهمترين سؤاالت مربوط  بر اينكه مسئوليت عالوه.دمطرح

تواند در تبيين بسياري از ابعاد مربوط به تحوالت سياست فعلي آقاي دكتر سنايي مي

و  خارجي روسيه مؤثر باشد سوابق قبلي ايشان ازجمله عضويت در كميسيون امنيت ملي

و نيز جايگاه علمي وي به عضو هيئتن عنوا سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي

در علمي و مقاالت متعدد و نيز مؤلف كتب و متخصص مسائل روسيه دانشگاه تهران

م بر تري از مهمترين روندهاي حاك مورد اين كشور كمك خواهد كرد تا تصوير روشن

.دسياست خارجي روسيه ترسيم شو

 مشروح گفتگو

. است كرده احيا الملل بين نظامدررا خود جايگاه روسيه رسدمي نظربه:سؤال
 محاقدر شوروي فروپاشيازپسازكه كشور اينبرخي كارشناسان معتقدند

. ديل شده استتب غربو آمريكا براي جدي چالشيبه روزها اين بود، رفته فرو
 اين نقطه نظر تا چه اندازه به واقعيت نزديك است؟
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ميسياست خارجي روسيه در دو دهه گذشته را به چند دوره: پاسخ توان متفاوت

يلسدوره اول يلت. تقسيم كرد و دوم پوتين، دورهتسين، دوره و پريماكوف، دوره اول ين

پ و در نهايت بازگشت و تالش روسيه براي مكان. تين در دوره سومومدودوف يابي بهتر

و الملل در دوره اخير شكل روشن باالتر در ترتيبات نظام بين تري به خود گرفته

و نوع برداشت آرمان آن در تبديل شدن به قدرتي بزرگ در عرصه بينترجماني از  الملل

. استالمللِ بعد جنگ سرد نخبگان اين كشور از چگونگي ساختار نظام بين

تك 1990روسيه از همان ابتداي دهه به نظام دهنده عنوان اصل سازمان قطبي را

و نظم بين تثبيت آن را مغاير با منافع خود المللِ پس از جنگ سرد به رسميت نشناخت

و ازسوي ديگر قدرت در دست،كردميارزيابي  اما ازسويي توان مقابله با آن را نداشت

و تبديل شدن به عضوي برابر از جامعه نيروهاي راست گرايي بود كه به همگرايي با اروپا

و ناتو اميدوار بودند .اروپا

و ناپايدار است قطب از منظر دولتمردان كرملين نظام تك ي موجود وضعيتي موقت

و ائتالفكه با وقو و هاي جديد درونع تحوالت ظهور مراكز جديد قدرت سيستمي

و روسيه اساس آن به چالش  گذردو ديري نميكشيده ازجمله اروپاي واحد، چين، هند

هايي جديدتر نظير برزيل، ايران، كه موازنه قدرت به شكلي جديد با حضور قدرت

و برخي بلوكآف مي هاي ديگر در عرصه روابط بين ريقاي جنوبي . شود الملل برقرار

مي الملل ضعف موجب نفوذ آنها با درك اين مهم كه در عرصه بين شود، پذيري

و كشور قوي قادر به ايجاد توازن در برابر كشور ضعيف نسبت به تهديدها آسيب پذير

من گيري موضعمعتقدند كه تهديدهاست،  در) جويانهو بعضاً مصالحه( فعالنههاي روسيه

ناشي از همين المللي در قبال تحوالت بين سومهاي ابتدايي هزارهو سال 1990دهه 
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و واقعيت بر همين اساس مسكو دستيابي.ِ آن در ابعاد مختلف بوده است ضعفمنطق

و بازيابي جايگاه آن يكبه روسيه به توان بايسته در فرآيندهاي رقابت جهاني عنوان

به» قدرت بزرگ« . عنوان يك اصل اساسي مطمح نظر داشته است را همواره

در مجمع فدرال 2013انه خود در دسامبريوالديمير پوتين در سخنراني سال

خواهد رهبرميالملل در دفاع از حقوق بينروسيه«هايي چون؛ روسيه با طرح گزاره

بيمسئوليت تاريخي روسيه در جها«،»باشد يكي«و روسيه» ثبات رو به افزايش استن

و منطقهثبات مهم گانكنند تضميناز  و آشكاري بيشتري»است جهانياي ، با صراحت

.موقعيت خود در عرصه جهاني را مورد تأكيد قرار دادياين كشور به ارتقا» تمايل«

از سلطهو در انتقاد» سلبي«هرچند پيش از اين، اين گونه اظهارنظرها از منظري

مي غرب بر روندهاي بين جمهوري خود شده، اما پوتين در دور جديد رياست المللي بيان

در» ساز ثبات«و نقش» مسئوليت تاريخي«،»رهبري«از» ايجابي«با لحني  روسيه

مي» جهاني«گستره  . آورد سخن به ميان

و تأكيد غرب بر پيشبرد سياست تهاجمي خود در قبال روسيه در اين بين، استمرار

و ضعف مشهود آن در تحقق اهداف خود در زمينه از يك و حوزه سو هاي مختلف، ها

و هاي تعريف پوتين را بر آن داشته تا توان مسكو به بازي خارج از چارچوب شده غرب

.مشاركت آن در تعريف قواعد بازي را به بوته آزمون بگذارد

المللي ازجمله در تحوالت اخير بين در همين راستا، قابل مشاهده است كه روسيه

ا و تا حدودي برنامه هستهودر سوريه، كارانه خود را رها اي ايران، رويكرد محافظه كراين

و با اعتماد به نفس بيشتري در مقابل غرب قرار مي . گيرد كرده

بهن روند نيازنقطه ضعف اساسي روسيه در اي و ويژه فناوري به غرب است اقتصادي
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و آمريكا در دورهبيكه با برخي سياستمداران» ريستارت«حاصل ماندن توافقات روسيه

و روش روسيه به فكر بازگشت به پايه .اند هاي اقتصادي دوره شوروي افتاده ها

پسو پوتين آمدن كار روي زماناز روسيه گيري اوج روند رسدمي نظربه:سؤال
 داده انجـام مسـكو احياي براي اقداماتيچه پوتين. است شده آغازنييلتس از

 است؟
و پوتين در طول دورهسياست خارجي: پاسخ هاي مختلف طيف رنگارنگي از عناصر

جا مؤلفه و روشمييها را در خود هاي متفاوتي از اتحاد راهبردي تا تقابل دهد

دوران شايد وجه مشترك همه اين.استراتژيك را در مواجهه با آمريكا برگزيده است

و ارتقاي جايگاه روسيه بوده است .تالش براي احيا

ابتدا ضمن انتقاد از رويكردهاي والديمير پوتين پس از به دست گرفتن قدرت

قدرت بزرگ مدرن«ايدئولوژيك در سياست خارجي، با طرح نظريه روسيه به مثابه يك 

آن تالش كرد عناصر واقع» هنجارمند و به تبع  امكانپذيريگرايي در اين حوزه

. هاي خارجي را افزايش دهد هدفگذاري

و كشوري ناتوان در دفاع از منافع خود در او كه وارث يك دهه آشفتگي داخلي

و تبديل به دولتي  عرصه خارجي بود، مسكو را در محذور انتخاب ميان همگرايي با غرب

و يا مقاومت با داشته المللِ غرب در نظام بين» هنجارمند« اي اندك در برابره محور

مي هاي دولت خواهي زياده . ديد هاي غربي

يك در اين بين، هرچند غرب بر بايستگي روسيه به » قدرت هنجارمند«عنوان

با فضاي مانور بيشتر را ترجيح» قدرت بزرگ هنجارمند«تأكيد داشت، اما پوتين يك
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يالت نوستالژيك او به مهمترين اظهارنظر پوتين در اين رابطه كه بيانگر تما.داد مي

و با تعبير فروپاشي شوروي 2005پيشين روسيه بود، در آوريل» قدرت بزرگ«موقعيت 

شد»فاجعه ژئوپليتيكي قرن«ترين به بزرگ .، عنوان

جمهوري هاي ابتداي رياست پوتين در راستاي عملياتي كردن اين آرمان در سال

:، سه اصلِ»كار گرايي محافظه عمل«خود با اتخاذ رويكرد 

 نوسازي اقتصادي،.1

 هاي مختلف، حضور مؤثر در فرآيندهاي رقابت جهاني در حوزه.2

به روسيه در عرصه بين) سياسي(اعاده جايگاه.3 يك الملل قدرت بزرگ«عنوان

. را مبناي سياست خارجي خود قرار داد» جديد

بود كه ضمن گرايانه او در سياست خارجي اين سه اصل ترجمانِ رويكرد عمل

و ارزيابي واقع به محدوده داشته التفات عيني در بينانه هاي روسيه تر از فضاي بازي آن

. افزاري موجود اين كشور استوار بودو نرم افزاري هاي سخت الملل، بر قابليت عرصه بين

مي گراييِ آرمان اين واقع كسي كه از فروپاشي«توان در تأكيد او بر اينكه؛ گرايانه را

و كسي كه به فكر احيا » آن باشد، عقل ندارديشوروي ناراحت نباشد، دل ندارد

.مشاهده كرد

وضعيت موجود تالش بر همين اساس، روسيه طي دوره اول، عليرغم مخالفت با

المللي به بازتوليد قدرت متناسب كرد با شناخت صحيح منافع ملي در فضاي متغير بين

و روند توان و شرايط اقدام يك يابي روسيه در ساختار حاكم نظام بين با زمان الملل را در

بهفر و . صورت تدريجي به انجام برساند آيند

ده در حوزه اقتصادي با توجه به كاهش قابل 1990ه بايد توجه داشت كه
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و مالحظه سطح توليد، كاهش سرمايه و خارجي، افت توان علمي گذاري داخلي

ر و مالي، كاهش درآمدهاي كود بخش كشاورزي، اختالل در نظامتكنولوژيكي، پولي

و رشد بدهي اف دولت با اما طي سال. ول اقتصاد روسيه بودهاي خارجي دهه هاي اخير

بهحضور پوتين اي . صورت قابل توجهي بهبود يافته استن وضعيت

هاي پس از فروپاشي با تنزل موقعيت سياسي روسيه نيز سال در عرصه سياسي

و بين هاي منطقه در عرصه در. همراه بوديالملل اي روسيه عليرغم حفظ عضويت خود

و مسائل بين انفعالعالمللي يا موض شوراي امنيت سازمان ملل در بسياري از موضوعات

و يا اينكه موضع برمي آن گيري گزيد به واسطه) مثال در جنگ يوگسالويبراي(هاي

را هاي زيادي روسيه در دوره پوتين تالش. يافت ضعف قدرت آن محلي از اعراب نمي

از طريق مشاركت گسترده در الملل منزلت سياسي خود در عرصه بينيبراي ارتقا

و بين نهادهاي منطقه برال اي و تأكيد مللي، پيگيري ديپلماسي فعال در عرصه خارجي

و موقعيت خود به ه دادقرار دائم شوراي امنيت در دستوركار يكي از اعضايعنوان نقش

و تأكيد بر ديدگاه.است هاي در اين راستا سياستمداران كرملين صيانت از حاكميت

به مستقل روسيه در تحوالت بين و ارتقايعنصري عنوان المللي را موقعيت مهم در حفظ

.سياسي اين كشور مطمح نظر قرار دادند

و نوسازي در حوزه نظامي نيز اقدامات مختلفي در دوره پوتين براي اصالحات

و طي آنها تالش شده تا ضعفنظامي انجا هاي مختلف دوره پس از فروپاشيم شده

و تمرينشوروي  نيروها، كاهش سطح ازجمله فرسودگي تجهيزات نظامي، عدم آموزش

و پرسنل آن برطرف شود و از همه مهمتر مشكالت اقتصادي ارتش . تخصص افسران

مي در اين بين، يكي از انتقادهايي مقولهبهيتوجهبيدانند، كه منتقدين وارد
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هر قدرت نرم چند در اين زمينه ازجمله براي ازجمله در حوزه فرهنگي است كه

هايي انجام شده، اما هاي روسيه تالشو تقويت دانشگاهتقويت زبان روسي در جهان 

بايدو سال پيش پوتين در ديدار سال. هنوز نتايج ملموسي به دست نيامده است انه

ت هاي اما هنوز مؤلفه،كيد بسيار كردأسفراي روسيه در جهان بر روي اهميت قدرت نرم

و دورنماي تأثيرگذاري آن چندان روشن نيست شكل . دهنده آن

 نظـامي توسـعه مسيردر توانستهها سال ايندر روسيه باورند اينبر برخي:سؤال

 ايـن وضـعيت بهبودبه مسئله اينو يابد دست توجهي قابل وردهايادستبه خود

را كشـور ايـن نظـامي هاي پيشرفت آيا. است كرده كمك الملل بين نظامدر كشور

 دانست؟ فراگرد ايندر مهمي عامل توان مي

به: پاسخ و صنايع نظامي روسيه و نياز ساختارها فرسوده بودن، ناكارآمدي بخشي

. اصالحات اساسي امري انكارناپذير است كه از چشم رهبران اين كشور غافل نمانده است

امتيازات مختلف به دادن يك منظر،زا) به معناي بهبود روابط با غرب(»ريستارت«

و برطرف غرب براي دستيابي به تكنولوژي . ها بود ردن اين كاستيكهاي برتر

و نخبگان روسيه علي رغم مشكالت اقتصادي اين كشور، به واسطه سياستمداران

يك فرهنگ سياسي تهديد و ژئوراهبردي روسيه محور خود از و موقعيت ژئوپليتيكي سو

. دانند از سوي ديگر، تقويت توان نظامي اين كشور را يك ضرورت غيرقابل اغماض مي

دراي هسته تسليحات فردبه منحصر نقشبه اشاره در همين راستا، پوتين با

كه المللي بين معادالتدر كشورها جايگاه تقويت  اتمي تسليحات« تأكيد دارد

 كليدي نفشي روسيه، ارضي تماميتو حاكميتحق حفظ مهمو اصلي ضامنعنوان به
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.»كندمي ايفا جهانيواي منطقه ثباتو قوا موازنه حفظ در

 اتمي، قدرت لحاظاز روسيه توانمنديدر نبايد كسي«كه كرد تأكيد او همچنين

ـ نظامي تسليحات نظر به همين اهميت،.»باشد داشته ترديديوشك موشكي هوايي

كه او در اشاره به موضوع مطرح شده در مورد خلع سالح هسته : اي تأكيد كرده است

 عواقببه تواندميو صحيح نيست روسيه براي شرايط ايندر گامي چنين برداشتن«

.»شود منجرما مردمو كشور امنيت براي جدي

عنوان تحتپوتين در همين زمينه در مقاله ششم از سري مقاالت انتخاباتي خود

شرايطي هيچ تحت صراحتاً تأكيد كرد كه روسيه» روسيه ملي امنيت ضامن بودن، نيرومند«

توان همين زيرا كرد،د خواه تقويتراآنو نكرده امتناع خود راهبردي بازدارندگي تواناز 

كه روسيه فاقد منابع قدرت قابل 1990 هاي دهه سال دشوار بسيار بود كه در شرايطينظام

.نمايد حفظرا خود دولتي حاكميتتا كرد كمك اين كشوربه اعتماد بود، 

اراده نيرومندي براي تبديل روسيه به يك به همين اعتبار، در دوره پوتين

آ شكل قدرت نظامي و براساس و تقويت توانمنديگرفت هاي نظامين نوسازي ارتش

هاي خود همواره انجام پوتين در سخنراني. عنوان اصلي مهم در دستوركار قرار گرفت به

و نوسازي نيروهاي مسلح را به در عنوان اولويتي مهم مطرح كرده اصالحات نظامي و

 برنامه اصالحات نظامي خود بر دو موضوع تأكيد كرد؛

و بودجه در ارتش با هدف افزايش كارآمدي آنها،هدفمند.1  كردن تخصيص نيرو

و هسته(مدرنيزه كردن تجهيزات نظامي.2 به متعارف در اي ).زمينه موشكي ويژه

در همين راستا بودجه دفاعي روسيه از زمان به قدرت رسيدن پوتين روندي

و وزارت دفاع روسيه از بر و پرهز نامهصعودي داشته ينه تجديد قواي نظامي هاي مختلف
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. اين كشور رونمايي كرده است

مي همچنين  شود؛ بر تقويت توانايي نظامي روسيه در سه حوزه تأكيد

اي يكي از اصول ثابت سياست نظامي تسليحات هسته: هاي راهبردي سالح.1

و تقويت  و پاسخ به حمالت احتمالي حفظ روسيه هستند كه بايد با هدف بازدارندگي

كه هاي به جاي اين تسليحات يكي از ميراث. شوند مانده از دوره شوروي هستند

و روان مطلوبيت مي هاي راهبردي چندگانه سياسي، امنيتي .بخشند شناختي را تحقق

و فرآورده اي منبع درآمد قابل توجهي آميز هسته هاي صلح ازسوي ديگر صدور تكنولوژي

. براي اقتصاد آن است

و فروش تسليحات نظامي همكاري.2 در حوزه نظامي، فروش تسليحات: ها

ن كرملين با جايگزين كردن استانداردهايابحث مهمي است كه از منظر سياستمدار

هاي نظامي كشورهاي هدف اسباب افزايش تسليحاتي روسي به جاي غربي در بخش

. آورد نفوذ سياسي اين كشور را فراهم مي

روسيه در ارمنستان، قرقيزستان، تاجيكستان، مولداوي،:ميهاي نظا پايگاه.3

و  و سوريه نيرو و در برخي ديگر از كشورها ازجمله قزاقستان و كريمه پايگاه گرجستان

با. تجهيزات نظامي دارد هر چند حضور نظامي آن در برخي كشورها ازجمله آذربايجان

و تقويت پايگاهچالش مواجه شده و حضو، اما حفظ ر نظامي روسيه به ويژه در خارج ها

افزون بر اين بايد به تأكيد مسكو. نزديك از اهميت بااليي براي اين كشور برخوردار بود

و خزر اشاره كرد كه  بر حضور نظامي در درياهاي پيراموني روسيه ازجمله بالتيك، سياه

ربر از فرانسهپتهايي براي تقويت آنها حتي با خريد ناو هليكو هاي اخير تالش طي سال

. انجام شده است
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مي لذا، به مي رسد مسكو با اتكا نظر زني نسبتاً تواند، به چانه به همين توان است كه

و غربيبرابر در برخي  و موضوعات با غرب اقدام كند ها نتوانند به راحتي مالحظات

ا و .بگيرندكراين ناديدهومنافع روسيه را ازجمله در تحوالت اخير در سوريه

 نظام توجه قابل هاي قدرت شوروي جماهير اتحادچهو تزاري روسيهچه:سؤال

از كشـور ايـن وقت هيچكه شده سبب تاريخي هويت اينو اند بوده الملل بين

و تـاريخو پيشـينه نقش اساس اينبر. نرود كنارها قدرت رقابت اصلي صحنه

 قابـل چگونه الملل بين فضاي نخست عرصهبه مسكو بازگشتدر روسيه تمدن

 است؟ بررسي

اي از تعريف هويت روسي دست روسيه پس از فروپاشي شوروي با روند پيچيده: پاسخ

درببه گريبان  و سياستگذاران خارجي اين كشور در دوره پساشوروي همواره وده است

بر هاي اساسي پيرامون هويت جديد اين كشور بوده به پرسش محذور پاسخ همينو

ها در اين دوره روش مناسبي براي بررسي هاي هويتي روس اساس، تحليل انگاره

و در فرآگرد 1990در ابتداي دهه. هاي مسكو در محيط خارجي است چگونگي رفتار

و واگرايي پرالتهاب گذار از شوك ناشي از فروپاشي شوروي كه ركود شديد اقتصادي

جد كننده تهديد يد به وجود آورده بود، نه تنها بايد مرزهاي اي را در شاكله روسيه

و  س سرزميني ،»روس«االتي چون كيستيِؤجغرافيايي دولت جديد تعريف، بلكه پاسخ

مي» دشمنان«و» دوستان«و كداميِ» روسيه«چيستيِ به اين.شد آن نيز مشخص

از منظور، افزون بر برآوردي دقيق از داشته و ميراث به جاي مانده و هاي مادي شوروي

و اسناد سياسي، مداقه در تحوالت فزاينده هاي سياسي، گفتمان مطالعه قرائت ها
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و بين منطقه به اي و اي كه روسيه با آن مواجه بود نيز ضرورت تبع آن آينده المللي

. نقش بسزايي دارد» تاريخ«در اين بين عنصر.داشت

ميروسيه پس از فروپاشي شوروي بايد به انتخابي مهم مب و آن اينكه ادرت كرد

كدام مقطع از گذشته اين كشور بايد در برساخت هويت جديد آن مورد استفاده قرار 

و اعالم برائت. گيرد از با عنايت به تحوالت عميق دوره پساشوروي از دوره كمونيستي

بر يك و همزمان تأكيد از برخي پيوستگي سو اي سوي ديگر، گزينش دورهها با اين دوره

مي از  به عبارت ديگر، روسيه با اين پرسش. رفت تاريخ، انتخاب هويتي مهمي به شمار

مي تاريخي دولت مواجه بود كه آيا بايد بر تجربه يافت؟ از دوره تزاري سازي شوروي ابتنا

مي الهام مي و يا اينكه به ايجاد تاريخي جديد براي خود مبادرت كرد؟ در تاريخ گرفت؟

از كهن روسيه، خاطره ها در خودفهمي اين كشور تأثيري عميق داشته سوي مغولاشغال

و هم خالل جنگ در ترازي با اياالت متحدهو در تاريخ معاصر آن نيز جنگ جهاني دوم

.اند گيري هويت روسي بوده كننده در شكل هايي تعيين شك مؤلفه سرد بي

ةانتخابِ روسي.ه داشتانتخاب منبع الهامِ تاريخي نتايج هويتي ديگري نيز به همرا

قبل از انقالب به معني بازگشت به سنت ارتدوكس روسي بود كه رهبران شوروي براي

حال آنكه، انتخاب الگوي. هاي زيادي به كار بسته بودند بردن آن تالش از بين

در اجتماعيـ شورويايي، به معني استمرار تجربه سياسي ايدئولوژي بود كه ريشه

آن كمونيسم داشت، كه اولين مفهوم فروپاشي شوروي، تأكيد بر گسست از اين حال

انتخاب كدامين مقطع تاريخ محل 1990به گواه روندها، طي دهه. ايدئولوژي بود

و برداشت مسلطي در اين باره به دست نيامد مناقشه گروه . هاي مختلف بود

مل با غرب، فرهنگي تعاـ ها بر پيشينه تاريخي در اين بين، يوروآتالنتيست
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و خاصـ هاي خاصي شرقي ها بر شاخصه يورآسيانيست و غربي بودگيِ روسيه

ميـ گرا نيز بر گذشته تاريخي گرايانِ ملي اسالو . كردند قومي اين كشور تأكيد

و مدو يدن عملبا به قدرت رس و تأكيد آنها بر هويت گراياني چون پوتين دف

هاي بيشترخ اين كشور براي دستيابي به مزيتمنعطف روسيه نيز بر مقاطع مختلف تاري

بهاين با وجود. تأكيد شد مي، هاي تاريخي روسيه با اروپا را بيش پيوستگي آنهارسد نظر

و جغرافياها در هويت جديد روسي دخيل مي هم از ساير مقاطع و كه ازاين دانند روست

مي» حس قوي اروپايي«روسيه دوره آنها واجد يك  رغم اين تفاوتبه.دشو دانسته

را ها، فصل مشترك گروه ديدگاه هاي مختلف روسي در خصوص گذشته تاريخي روسيه

هم مي . تاريخي اين كشور دانست» قدرت بزرگي«آنها بر موقعيت يشگيتوان در تأكيد

به» وليكايا درژاوا«بازتكرار مفهوم به» قدرتي بزرگ«عنوان مترتب بر اينكه روسيه

و قدرت«گراي به معناي هوادارانِ ملي» درژاونيكي«دنبال راهي ويژه به توسعه است

بر اين قاعده، انديشه. روسيه در ادبيات سياسي اين كشور مؤيدي بر اين مدعاست» بزرگيِ

س» قدرت بزرگ« ميرا در كه طحي گسترده توان اساسِ خودفهمي ملي روسيه دانست

. افزون بر نخبگان بر انديشه سياسي مردم اين كشور نيز تأثير مؤثر داشته است

هاي اخير زير عناوين مختلف در اسناد سياست خارجي، اين انديشه طي سال

و حتي در  و امنيتي روسيه مورد تأكيد قرار گرفته ـ اجتماعيمفهوم توسعه«نظامي

به»2020اقتصادي روسيه تا سال يك، از اين سال قدرت«عنوان موعد تبديل روسيه به

. ياد شده است» بزرگ

و در مقابل مباني هاي تفرقه لذا، هرچند در دوره پس از فروپاشي مؤلفه انگيز بسيار

و غم از دست گراكننده اندك بودند، اما نوستالژي دوره هم و شوروي رفتن هاي تزاري
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مي عظمت اين دوره و طيف توان نقطه اشتراك همه گروه ها را هاي فعال در روندهاي ها

. اجتماعي روسيه پساشوروي دانستـ سياسي

به» قدرت بزرگ«در برخي منابع از تأكيد بر انديشه در سياست خارجي روسيه

به» استثناگرايي روسي«تمايل به  وو و در عين حال ملي يژه توسعهعنوان راه تاريخي

به. شود اين كشور ياد مي و تاريخ سياسي لذا اين مفهوم عنوان عنصري مهم از فرهنگ

و به چگونگي رابطه مسكو با  » ديگران«روسيه، راهنماي اقدام آن در عرصه خارجي بوده

.دهد نيز نظم مي

عنوانبه دوباره بخواهدكه دارد وجود تمايلي چنين روسيه دروندر آيا: سؤال

 تـرجيح كـرملين اساسـاًيا كند؟ پيدا حضور جهاني معادالتدر ابرقدرت يك

 داشـت خواهد همراهبه برايش روندآن پيگيريكه هايي هزينه دليلبه دهد مي

 كند؟ اكتفا خوداي منطقه نقش همانبهو نشود عرصهآن وارد

به: پاسخ تمايالت نوستالوژيك او به موقعيت نحوي بيانگر مهمترين اظهارنظر پوتين كه

طي 2005آوريل قدرت بزرگ سابق شوروي است،  در جريان يك مصاحبه تلويزيوني كه

ب ناميد، ترين فاجعه ژئوپليتيكي قرن را بزرگ فروپاشي شورويطور ضمنيهآن

داشت؛ كسي كه از فروپاشي شوروي ناراحت نباشد، در همين رابطه اظهاراو. عنوان شد

و كسي كه به فكر احيا .باشد، عقل نداردآنيدل ندارد

د، بيانان هاي متفاوتي ابراز شده ها كه در مقاطع بعدي نيز در قالباين اظهارنظر

ين بر اين نكته نيز جايگاه جهاني روسيه هستند، اما پوت آشكاري از تمايل به احياي

،تأكيد دارد كه مسكو در پي دستيابي به موقعيت ابرقدرتي، بسان دوره شوروي نيست
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سياستي بيش از منافع آن هاي پيگيري چنين هزينه كنونياز نظر او، در شرايط زيرا

از است بهو از ورد قابل مالحظهاهاي زياد، دست رغم هزينه سوي ديگر، اتحاد شوروي اي

. كرد اني خود تحصيل نميحضور جه

و درك اين و دوره يلتسين او با عنايت به تجربيات سياست خارجي شوروي

واقعيت كه روسيه همانند سلف شورويايي خود قدرتمند نيست، بر اين باور است كه 

مي بينانه مسكو با اتخاذ سياستي واقع اي كمتر جايگاه از دست رفته تواند با هزينه تر

. خود در عرصه جهاني را مجدداً باز يابد» قدرت بزرگ«

ت كه طي دو سال اخير پوتين به كرات بر نياز جامعه روسيشالبته بايد به ياد دا

و ارز و متفاوت بودن اصول تشبه ايدئولوژي ميأهاي روسيه از غرب .دينما كيد

، حاكي از تأكيد1990در سياست خارجي روسيه در دهه اساساً روندهاي واقع

و همگرايي) هاي خاص روسيه تأكيد بر ويژگي(انزواگرايي افراطي بر يكي از دو گفتمان

در در دوره. است) ادغام در غرب( و يلتسين تعادلي ميان اين دو گفتمان برقرار نشد

به نتيجه طي اين سال هاي متفاوتي گيري خارجي سمت متناوب در سياست طور ها

ميبه. تجربه شد بار نظر كه»قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند«طرح راهبرد سد پوتين

و اقتدار روسيه مترتب(همزمان حاوي عناصر گفتمان انزوا و عناصر گفتمان) بر عظمت

و الزامات ناشي(همگرايي بر آن است است،) از پيوند با نظام جهاني مترتب بر اقتضائات

وتا  در ميان اين دو گفتمان تعادل بايسته را ايجاد و پايداري را از اين طريق ثبات

. نمايدسياست خارجي تقويت 

به در دور اول رياست در همين راستا، پوتين با تعاملبه سرعت جمهوري خود

 مالحظاتو منافعبه تعهد ضمنتا كرد تالشو پيدا سوق جهاني نوين ترتيباتو غرب
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 جستجوي براي سازوكاري يافتنو جهاني مسائلاز بهتر شناختبه دستيابيايبر ملي،

. يابد دست غرببا مشترك دركيبه حل، راه مشترك

و استقبال آن از طرح 2001سپتامبر11مريكا پس از حوادثآهمكاري روسيه با

ست« به» ري نحوي روابط با غرب نمودي روشن از حركت در راستاي اين راهبرد است،

. اي افزايش يافت كه در اين مقاطع تعامل مسكو با واشنگتن به نحو قابل مالحظه

به با رويكردي همكاريتا بودهآن روسيه طي اين تعامالت، بر يشركا جويانه

 منافعبا مستقل بازيگريعنوانبهرا مسكو بايدكهندبفهما مريكاآ ويژهبه خود خارجي

 عمليبر انديشه، اين. باشند نداشتهآنبه فرادستانه نگاه ايناز بيشو پذيرفته مشخص

 تصريح اينبرو داشت تأكيد روسيهبا ارتباطدر سونگريك هاي سياست كاربست نبودن

 مالحظاتبه عنايتو متقابل احترام برابري، اصل مبنايبر بايد مسكوبا تعاملكه بود

.يابد ابتنا آن

به مسكو مناسب ازاي آمريكا نه تنها در دادن مابهلبته، برخالف تصور اوليه،ا

مي سخاوتمند نبود، بلكه قدرت درك. دانست يابي اين كشور را خطري عيني براي خود

يك اين واقعيت را» قدرت بزرگ مستقل«سبب شد كه پوتين راهبرد تبديل روسيه به

.تري مورد توجه قرار دهد به صورت جدي

و تفسير به» هنجارمندي«مقوله لذا، در فهم در سياست خارجي روسيه بايد

به اين معنا كه برخي رفتارهاي به نظر. اين مفهوم توجه كرد»اي رابطه«ويژگي 

مي» ناهنجار« آن به ويژهياز سوي شركا» ناهنجار«تواند واكنشي به رفتارهاي روسيه،

و نه صرفاً يك اقدام ابتكارييشركا .غربي آن باشد

هاي سخت رفتارهاي روسيه در مقوله» ارمنديهنج«ر، بايد پذيرفت كه سوي ديگاز
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و تأثير ذهنيت و امنيتي اندك ها همچنان انگار در اين حوزه هاي سخت ژئوپليتيكي

. بيشتر است

دررا جديدي نظريه الملل بين روابط برجسته متفكراناز ليبوند ريچارد:سؤال

 مشهور الملل بين روابط فرهنگي نظريهعنوانبهكه است كرده مطرح عرصه اين

در موجود نگريهبجانيك نقد ضمناو. گرفت قرار توجه مورد بسيارو است

 صرف كيدأتو) ليبراليسمو رئاليسم( الملل بين روابط عرصهدر غالب هاي نظريه

 هاي انگيزهو اميال گرايي تقليل اينكه است معتقد منافع،و قدرتبر آنها

وها انسان رفتار تحليل براي است مدرن اجتماعي علوم حاصلكه انساني

 قالبدررا انساني اميال افالطون،از الهامبا ليبو. نيست كافيها دولت همچنين

يا منزلت شرافت، حيثيت،،(Appetite) منافعو شهوات گانه سه

 رفتار مبنايراآنو كندمي بندي دسته (Reason) خردو  (Spirit)افتخار

و دهدمي تسري نيزها دولت رفتاربهرا لفهؤمسه اينوي. داندميها انسان

 صرفاًو داشت بعديتك نگاه نبايد آنها رفتار تحليلدركه است معتقد

 عرصهدر آنها اقدامات تحليلدرراها دولت جويي منفعتو مادي هاي انگيزه

 بحران قبالدر مسكو رفتار آيا اساس اينبر. داد قرار نظرمدالمللي بين

 اين هويت احياي هدفبا روسيهكهتوضيح داد قالب ايندر توانميرا اوكراين

 است؟ داده انجامرا اقدامات

پوتين دانسته»اوراسيايي« پروژهاز بخشي سرزميني توسعهها تحليل برخيدر: پاسخ
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 اينكهبر تأكيدبا نيز ديگر بعضي. شود كه اساساً مفهومي مرتبط با هويت روسي است مي

 الحاق است، روسيه»بزرگيِ قدرت« موقعيتياحيا آرماناز بخشي سرزميني مسئله

 دكتريندر عطفي عملي نقطه تنهاراآنو نكرده تلقي غيرمنتظرهرا كريمه جزيره شبه

به.دانندمي روسيه خارجي سياست به اما و منزلتي اين نظر اينجانب نگاه حيثيتي

پوتين با صرف بيش از پنجاه ميليارد.براي تبيين شرايط گوياتر استوتر موضوع دقيق

و صرف وقت بسيار در حال نمايش چهره ازكشبااي دالر هزينه و در عين حال مدرن وه

اما درست در همان برهه،بودهاي المپيك زمستاني از طريق برگزاري بازيروسيه 

يف براي دلگرمي دادن به معترضين مقامات غربي به جاي سوچي به ميدان استقالل كي

و آمد مي مي نظر ميرسد پوتين با اقدامي پيشبه.كردند رفت كرد بيني نشده احساس

نزهشمنزلت خد و خود در خارج گرداند هر چند ديكش را برميدار شده روسيه

.داشته باشد مسكوي براي هاي زياد هزينه

 دوره سومين( 2012 سالدر پوتين انتخاببا روسيه، مردمبسياري باور به

از قاطع حمايتو هويتي گرفته آرمان اين تحقق برايرا خود تصميم) جمهوري رياست

در روسيه.است آرمان ايناز بخشي دارند حضوركه سرزميني هاي حوزهدر تبارها روس

ميصداهاي  در،شود متفاوتي شنيده جاهاي اما به دشواري بتوان گفت اين حمايت

و دفاعي.صورت يكسان خواهد بود مختلف به جايگاه مسكوكريمه در سياست خارجي

.نظيري دارد بي

و كارشناسان روس به استفاده از اصطالحات » خارج نزديك«اصرار نخبگان

كراينوا(» ترين خارج نزديك«و) مناطق ساير(» خارج دور«،)جغرافياي شوروي سابق(

بندي جغرافياي پيراموني روسيه نيز در همين راستا قابل ارزيابي در تقسيم)و بالروس
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و همچنان كه پيداست، براي روسيه حائز» ترين خارج نزديك«و» خارج نزديك«است

يمو تاريخي مفاه»اي رابطه«دليل اين اهميت به ماهيت. اهميت زيادي هستند

و سرزميني در ديگر اصلي«هويت روسيه به ويژه در مقابل» بودگيِ چگونه«ژئوپليتيكي

مي» خود . گردد يعني غرب باز

ازجمله اين كشورهاي جزيره كريمه به روسيه در رسانه بر همين اساس، الحاق شبه

مين بخشي از سرزمبه بازگردان پاره سرزميني كه از قرن هيجدهآنهاي دولتي رسانه

هم روسيه بوده به مام و به حمايت از مي ميهن و . شود وطنان تعبير شده

ا و رويكردوبر اين اساس، در موضوع به اين بحران صرفنظر از قضاوت مسكوكراين

. را ديد سه عنصر مهم هويتي روسيهتوانمي كرمليندر زمينه رفتار 

،»تاريخ«عنصر اول،ـ

،»سرزمين«عنصر دوم،ـ

.»جامعه«سوم، عنصرـ

اي موضوع اوكراين به مسئله مسئله نيز توجه داشت كه تبديلالبته بايد به اين

و در ميان روس و ملي در داخل روسيه مي هويتي را تبارهاي اوكرايني تواند مشكالتي

لذا، هرچند كرملين توانست از اين طريق احساس. براي مسكو در پي داشته باشد

مد» بزرگي« و انضمامترا بعد از ها به مردم روسيه بازگرداند، اما ازسوي ديگر، حمايت

و در مقابل، رويكرد منفعل در برابر تحوالت شرق اين كشور براي افكار عمومي  كريمه

و روس مي. تبارهاي اوكراين قابل پذيرش نيست روسيه تواند همين انتظارات فزاينده

و تعهدات جديد غير هزينه روضرورها .سيه در پي داشته باشدي را براي



___________________________________________________21

با كشوريعنوانبهرا روسيه هميشهكه هايي لفهؤماز ديگر يكي:سؤال

به جهت پتانسيل  است، كرده مطرح جهاني قدرتواي منطقه هژمونتبديل

 شما. است كشور اين تيكييژئوپل عواملو استراتژيك عمق سرزميني، وسعت

 داريد؟ باور روسيه احيايبر جغرافيايي عوامل اين ثيرأتبرحدچه تا

و روسيه اگر به تاريخ نگاه كنيم: پاسخ گسترش يكي از كشورهايي است كه عمق

. است گيري آن داشته سرزميني نقش بسياري در شكل

هاي سياسي، بلكه ها نه فقط ساخت در نظريه سياسي تأكيد بر اين است كه دولت

و. هاي سرزميني نيز هستند پديده هاي خاص با عنايت به ويژگي بر اين اساس

و ژئواكون اي در مباحث ميكي روسيه، مؤلفه سرزمين جزء ويژهوژئوراهبردي، ژئوپليتيكي

. شود هويتي اين كشور محسوب مي

و نيز قرار تاريخ روسيه مملو از تهاجمات سرزميني اين كشور به ساير كشورها

، اما انقباض سرزميني روسيه هاست هاي ارضي ساير دولت طلبي گرفتن در معرض توسعه

. هاي معاصر دانست اي ناخوشايند در ذهن روس تبع فروپاشي شوروي را بايد خاطره به

ترين كشور جهان لذا، هرچند روسيه به لحاظ حدود جغرافيايي همچنان بزرگ

كننده نيست، بلكه احساس عميق شكست پروژه است، اما اين واقعيت نه تنها راضي

مي رزميني تصويري رنجسـ تاريخي . كند آور را در هويت سرزميني جديد آن بازتكرار

در) پس از فروپاشي شوروي(اجبار روسيه به بازگشت به مرزهاي اين كشور

پ سال بهطهاي اوليه حكومت ر كبير، سه پيامد هويتي مرتبط با موضوعِ سرزمين را

. همراه داشت

عنوان مرجعِ هويت سرزميني آناني بودبهاولين پيامد، اضمحالل جغرافياي شوروي
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و به هويت دوگانه روسيـ كه با پروژه ايدئولوژيكي ـ سرزميني شوروي شناخته شده

. داده بودند شورويايي شكل

. اي بود كه روسيه پساشوروي را ايجاد كرده بودند هاي منطقه دوم، بيداري هويت

پ،سومين پيامد روژه سرزميني روسيه پساشوروي به ترس از احتمال گرفتار آمدن

.سرنوشت شوروي بود

در(در اين بين، ترس از تجزيه سرزميني با عنايت به روندهاي واگرايانه موجود

يابي هويت ها در شكل شك يكي از مهمترين مؤلفهبي) هاي قفقاز شمالي جمهوري

از. سرزميني روسيه پساشوروي بوده است-سياسي بر همين اساس بود كه در روسيه

به ثباتي در قفقاز بي مي مشكالت اساسي مسكويكي از عنوان شمالي . شود نام برده

و كارشناسان روس به استفاده از اصطالحات همچنان كه اشاره شد، اصرار نخبگان

خارج«و) ساير مناطق(» خارج دور«،)جغرافياي شوروي سابق(» خارج نزديك«

و بالروسوا(» ترين نزديك  بندي جغرافياي پيراموني روسيه نيز در همين در تقسيم)كراين

و همچنان كه پيداست، » ترين خارج نزديك«و» خارج نزديك«راستا قابل ارزيابي است

به. عنوان قدرتي بزرگ حائز اهميت زيادي هستند براي تعريف روسيه به دليل اين اهميت

و سرزمينيو تاريخ»اي رابطه«ماهيت  هويت» چگونه بودگيِ«دري مفاهيم ژئوپليتيكي

مي» ديگر اصلي خود«ويژه در مقابل روسيه به . گردد يعني غرب باز

تأكيد روسيه به كنترل فضاهاي سرزميني پيراموني ازجمله در آسياي مركزي،

س و درياي و نيز واكنش سخت آن به قفقاز جنوبي، حوزه خزر، درياي بالتيك ياه

هايي چون سپر ضدموشكي اروپايي كه عمق سرزميني روسيه را در دسترس غرب پروژه

ميميقرار  يك دهد، را با توان از و ازسوي ديگر، سو با نگاه امنيتي به موضوع سرزميني
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. مرتبط دانست» روسيه به مثابه يك قدرت بزرگ«نقش مفهوم سرزمين در ايده

 جديد سرد جنگ بروز گمانه آمريكاو روسيه ميان اختالفات افزايش:سؤال

چهتارا جديد سرد جنگ اين شما. است بخشيده فزونيرا قدرتدواين ميان

 دانيد؟مي جدي حد

و غرب به تدريج از مسير مشاركت به مشاركت: پاسخ وـ اگر چه روابط روسيه مقاومت

تقابل جزء دائميـ اما بايد توجه داشت كه رقابت،اكنون تفابل نسبي تغيير يافته است

و غرب  و منظور ائتالف غربي به رهبري(از روابط روسيه عنوانبه) مريكاآدر مفهوم كلي

ب قدرت و مدعي مديريت مسائل كه در فضاي كشمكش دائم باشدميالمللينهاي بزرگ

در الملل در زمينه بر سر قدرت در سياست بين و و سطوح مختلف بروز بيروني يافته ها

و» شدت«مواقع  مي»مرتبطين«روابط آنها .ندك با آنها را با بحران مواجه

توان تالشميرا در شرايط حاضر، اين فضا تشديد شده كه ازجمله داليل آن

و بازتنظيم چگونگي توازن قوا در خاورميانه  طرفين براي بازتعريف مناسبات قدرت

ا(و در اروپاي شرقي) موضوع سوريه( .تدانس) كراينوموضوع

زيرا عناصر مورد نياز براي،اش را شاهد نخواهيم بود جنگ سرد از نوع قبلي طبيعتاً

جد ضمن اينكه قدرت.آن در هيچ يك از طرفين نيست و حائل نيز ظهور هاي يد

در عين.هاي متقابل افزايش يافته استو در روند جهاني شدن نيز وابستگياند كرده

غ ميحال با توجه به خط يكساني كه و مسيري كه روسيه پوتين انتخاب رب دنبال كند

والديمير پوتين در اجالس اقتصادي اخيراً.است موارد تقابل افزايش خواهد يافتكرده 

.سن پترزبورگ وقوع جنگ سرد را منتفي دانست




	��� �و��________________________________________���������را�ا 24

و عميق پوتين به آمريكا به ويژه پس از مداخالت با اين حال بي اعتمادي گسترده

و اظهارات مداخله كشورهاي عربي،هاي در انقالب ويانه در انتخاباتج حمله به ليبي

در جمهوري اخير روسيه عاملي اساسي است كه نبايد به هيچ رياست وجه نقش آن را

.كم گرفتدست مسكويجو مشي آتي سياست خارترسيم خط 

مي» دكترين مونيخِ«پيش از اين، پ توان آشكار پوتين را و وتين ترين انتقاد روسيه

هم از روندهاي جاري در نظام بين  زمان بر مقاومت در برابر تالشالملل دانست كه

به گواه روندها، اصول اين دكترين. فزاينده غرب براي تحميلِ الگوهاي خود تأكيد داشت

و رفتار سياست خارجي مسكو قابل مشاهده است . همچنان در سخنان

جهان«) 2007فوريه(تي مونيخ پوتين در سخنراني خود در كنفرانس امني

به» قطبيِ تك و يك حاكميت«عنوان جهانِ پرداخته واشنگتن آن» يك ارباب را كه طي

و پيش از همه(نظام حقوقي يك دولت،  مختلف پا را از مرزهاي آمريكا كه به انحاياول

و به دنبال تحميل خواسته ملي خود فراتر مي را)ها بود هاي خود به ساير ملت نهاد

. شديداً مورد انتقاد قرار داد

در اين بين، استمرار سياست تهاجمي غرب در مقابل روسيه ازجمله در موضوع

و غيرمستقيم  به ضرر ساير» تحوالت عربي«سپر ضدموشكي اروپايي، دستكاري مستقيم

و نيز تجربه ناموفق پروژه  در»ستري«بازيگران ازجمله روسيه نيز ازجمله عوامل دخيل

ازجمله» ديگري«هاي اين تحوالت به نوبه خود اسباب تقابل. تشديد اين فضا هستند

اي تشديد تنش مستمر لفظي، ماجراي اسنودن، مقاومت بيشتر مسكو در موضوع هسته

هاي ايران، تقبيح اقدام نظامي ناتو در ليبي، مقاومت مستقيم روسيه در سوريه، تالش

ن و پيداي مسكو براي توسعه فوذ در خاورميانه جديد ازجمله در مصر، مسئله پنهان
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و البته بحران اخير گري روسيه در قطب شمال، يارگيري نظامي هاي جديد در شرق آسيا

. اند كراين نيز بودهوا

و و با توجه به استمرار رويكرد تهاجمي غرب عليه روسيه در همين راستا

سي بي و منافع مسكو، پوتين در» مقاومت مستقيم«است توجهي آنها به مالحظات و

د اي بهينه عين حال حفظ خط تعامل را شيوه ر برابر تر براي تحقق منافع روسيه

به طلبي توسعه و ميآويژه هاي غرب . داند مريكا

و آن اينكه، مسكوئدر عين حال، بايد به سوي ديگر اين مس له نيز توجه داشت

بنانتقادات نسبت به غرب را با وقوف به افول  و بست اين نسبي قدرت اياالت متحده

و  و عراق، رفتارهاي منفعالنه اروپا، افزايش توان مراكز جديد قدرت كشور در افغانستان

به ويژه به پشتوانه بهبود وضع اقتصادي روسيه كه سبب فراخ شدن فضاي بازي آن در 

مي عرصه بين ميرو، ازهمين. كند الملل شده بود، ايراد توان سوق مسكو اين رويه را

و نه تنها اقدامي سلبي در برابر كار به عمل گرايي محافظه از عمل گرايي تهاجمي

گشايي از تحقيرهاي مريكا، بلكه تالشي ايجابي براي عقدهآهاي طلبي توسعه

. دانست 1990روسيه در دهه 

را دير يا زود جاي خود،فعلي ملي هاي روياروييدر اين بين بايد توجه داشت كه

سن.اي جديد از همكاري خواهند داد به دوره همين مضمون را پوتين به صراحت در

بهـ تقابلـ رقابت چرخهاما. پترزبورگ بيان كرد اجزاي دائمي از سياست عنوان تعامل

و غرب در جريان خواهد بود قدرت هاي قدرت.هاي بزرگ در آتيه نيز در روابط روسيه

و توسعه مي و مستقل در اين شرايط امكان بيشتري براي رشد مي نوظهور و توانند يابند

. با درك شرايط شكننده معاصر اهداف خود در سياست خارجي را به دقت پيگيري كنند
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و روسيه تا چه حد ارتقاپس از روي كار آمدن دولت يازدهم روا:سؤال  بط ايران
 پيدا كرده است؟

و اميد جمهور بارها اشاره كرده روحاني رئيسنان كه آقاي همچ: پاسخ اند، دولت تدبير

و  و در اين راستا، همسايگان و مثبت با تمامي كشورهاست در پي تعامل سازنده

كشورهايي ازجمله در اين بين، روسيه. كشورهاي منطقه در اولويت نخست قرار دارند

و هم اكنون نيز منافع است كه ايران تعامالت تاريخي مختلفي را با آن تجريه كرده

و نيز در ازجمله هاي متفاوت موضوعي متقابلي با آن در زمينه و سياسي اقتصادي

و حوزه خزر داردازجمله هاي مختلف جغرافيايي حوزه . آسياي مركزي، قفقاز جنوبي

و روسيه بنا به مالحظات نكته مهم آنكه امنيت منطقه اي جمهوري اسالمي ايران

درج و آرامش و بر همين اساس، تقويت ثبات و همسايگي به هم گره خورده غرافيايي

و نيز منطقه حساس خاورميانه در كانون توجه دو كشور قرار دارد . اين مناطق

و مسكو در دوره پساشوروي نشان مي به سير تحوالت روابط تهران رغم دهد كه

اازجمله برخي مشكالت و طرفين در فشار غرب، ثبات نسبي در ين روابط حفظ شده

با توجه به تفسير نسبتاً. اند شرايط حاضر نيز بارها بر ضرورت تقويت آن تأكيد كرده

و روسيه از تحوالت منطقه و مشابه ايران به ويژه در شرايط فعلي، طرفين المللي بين اي

مي مرحله متفاوتي از روابط را تجربه مي و انتظار ه كنند هاي مكاريرود شاهد گسترش

و دوجانبه، منطقه و فني باشيمهبالمللي بين اي . ويژه در عرصه مبادالت اقتصادي

يك پوتين بر مقاومت در برابر توسعه در اين بين، تأكيد آقاي و طلبي غرب از سو

بررخا رويكرد چندبرداري آقاي روحاني در سياست و تأكيد ايشان تعامل مثبت با جي

از قدرت ميسوي هاي مختلف آورد ديگر، زمينه نظري مناسبي براي توسعه روابط فراهم
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. كه البته بايد با تالش طرفين، اين زمينه مشترك نظري را به نتايج عملي تبديل كرد

و روسيه طي ماهو رايزنيها تماس هايو هفتهها هاي متعدد بين مقامات ايران

و تفاهمات صور حداكثري روابط،ايت گرفته بين طرفين در خصوص ارتقاخير

و در آينده نزديك نشانه اي از عزم طرفين براي دستيابي به نتايج عملي است

و روابط دو كشور خواهيم بود . شاهد جهش قابل توجه در حجم مبادالت

ب و مسكو قابل كتمان نيست، اما طورهلذا، هرچند وجود برخي مشكالت در روابط تهران

و گسترش روابط با  و فرهنگي در كلي تعميق روسيه در ابعاد سياسي، اقتصادي، فني

و  و با اجرايي شدن توافقات فيمابين دستوركار سياست خارجي دولت يازدهم قرار دارد

مي جستجوي زمينه هاي تقويت بيشتر روابط در عرصهشاهد توانيم هاي جديد همكاري،

.باشيم المللي بينواي دو جانبه، منطقه

به ينه بديپيشها روس:سؤال در ميان. دليل مسائل تاريخي دارند نزد ايرانيان

ميعموم با بد براي بهبود اينها خانهسفارت.شود بيني به اقدامات آنها نگريسته

ر نگاه ميچه كاري برا در آن سوي مرزها  نگاه عمومي، خالفتوانند انجام دهند

يك در ايران غالباًها دولت اخير با دولت روسيه صد سال روابط خوبي در

 در ايران به اقدامات دولت روسيه اعتماد دارند؟ها چرا دولت.نداهداشت

به حساسيت تاريخي: پاسخ و روسيه دوها دليل جنگ نسبت به روابط ايران بين

هايو اشغال ايران در جنگها كشور، تحميل برخي معاهدات، انتزاع برخي سرزمين

و حكومت در روسيه است، اماجهاني  بايد توجه داشت كه با فروپاشي شوروي، سياست
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و ساختاري متفاوت در اين كشور استقرار يافته، به نحوي كه برخي متحول شده

لذا،. مداران فعلي كرملين نيسترد تأييد سياستتحوالت تاريخي اين كشور ضرورتاً مو

ع شرايط جديد اقتضا مي و براي تأمين كند كه طرفين بر نقاط اشتراك يني تمركز كنند

برمن .هاي موجود مورد توجه قرار دهند اساس واقعيتافع متقابل راهكارهاي جديد را

. معطوف به آينده باشد نه گذشتهبايدروروابط دو كش

در اساس مناسبي براي پايهتواند نمي هاي تاريخي از اين منظر، تنش گذاري روابط

عن. شرايط فعلي باشد و فرصتالذا، با هم يت به تهديدها و مسكو هايي كه اكنون تهران

و با توجبا آن روب بهرو هستند صورت فزاينده شرايطه به ظهور متغيرهاي متنوعي كه

و منطقه ميالمللي بين اي مي را تغيير با دهند، منطق سياسي حكم كند كه طرفين

. منافع متقابل استفاده نمايندهاي يكديگر براي تأمين تأكيد بر نقاط اشتراك، از داشته

و در روسيه نيز برخي هرچند توسعه روابط با روسيه در داخل ايران منتقداني دارد

مي غرب كه گرايان در سودمندي توسعه روابط با تهران ترديد وارد كنند، اما همچنان

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، توان از ظرفيت اشاره شد، با يك رويكرد چندبرداري مي

وها اساساً ناديده گرفتن فرصت. امنيتي روسيه براي تأمين منافع كشورمان استفاده كرد

و امنيت منطقه برايتواند امكانات زيادي كه روسيه مي و ثبات اي ايران توسعه داخلي

بهفراهم آورد،  . رسد نظر نمي منطقي

و دستگاه ديپلماسي كشور نيز حسب وظيفه ذاتي خود نهايت در اين بين، سفارت

ميتال و تحوالتها آورد تا ضمن شناسايي اين فرصت شش را به عمل و امكانات، اوضاع

و فضاي الزم را براي عرصه ميداني را مطاب و ارزيابي نموده ق با واقعيات موجود تحليل

و تأمين منافع و روسيهايسؤر.دملي در روابط با مسكو فراهم ساز توسعه جمهور ايران
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ت در ماه و دوران نويني در روابط دو كشور آغازدهكرأكيد هاي گذشته اند كه فصل جديد

خ.شده است واهيم كرد به سرعت به اين ديدگاه جامه ما در عرصه ديپلماسي تالش

و واقعيت عيني ببخشيم ا.عمل بپوشيم كهقمن با هاي در حال انجام است نشانهداماتي

و رسانهاز. كنم خوبي را در اين زمينه مشاهده مي هاي گروهي سوي ديگر، كارشناسان

ميو ديدگاهها كشورمان نيز با ارائه تحليل ثر در اينؤمتوانند كمكي هاي تخصصي

و به تقويتنمزمينه  و مسكو به ويژه در مقابل جنگ عينيوده گرايي در روابط تهران

.رواني غرب براي خدشه به اين روابط مساعدت كنند

و نقش روسيه در به ثمر نشستن توافق هسته:سؤال و5+1اي ايران تا چه حد مهم

تهاي اوكراين بر موضع گذاراست؟ آيا درگيريأثيرت  ثير گذاشته است؟أروسيه

كه: پاسخ به همچنان و مسكو در باب اشاره شد، صورت نسبي تفسير مشابهي در تهران

و تحوالت منطقه . غرب وجود دارد طلبانه توسعهويژه در مورد سياستبهالمللي بين اي

به روسيه  فشاركه است واقف واقعيت اين در مقاطع مختلف نشان داده كه

 كردن راستاهم براي غرب راهبرداز بخشيآناي هسته برنامهو ايرانبر فعلي

همين مسئله، زمينه الزم براي نزديك.است خاورميانهدر خود اهدافبا تهران

و روسيه را در مذاكرات هسته ايران در قالب گفتگوهايازجملهاي شدن مواضع ايران

مي1+5 پيوسته بر حق برخورداري ايران از هاي گذشته روسيه در طي سال.آورد فراهم

ص ت آميز هستهحلانرژي با.است كردهكيدأاي هرچند مسكو در برخي مقاطع

كلي از حضور، اما در ارزيابيغرب عليه تهران همراهي كردهفشارهاي تحريمي 

در اي، نمي آن در مذاكرات هسته توان منكر اين واقعيت شد كه اين حضور
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و يا تأخير در متخفيف .ثر بوده استؤبرخي فشارها

براي نيل به توافق ازجمله بر اين اساس، جمهوري اسالمي ايران در مسير مذاكرات

و رايزني دوجانبه جامع هسته و همچنين چين را در دستور اي، تماس كار با روسيه

ت مين حداكثري منافع ملت ايرانأدارد، تا با استفاده از ظرفيت اين كشورها، نسبت به

. مينان حاصل كنداط

و اشتراك مواضع با ايران خصوصاً المللي بين در مقابل نيز، روسيه به لحاظ شرايط

در در مخالفت با مداخالت غرب در امور منطقه اي همواره خواستار تبادل نظر با تهران

و اساسي بوده است ميزيرا،موضوعات مهم هاي يكي از پايهداند كه ايران مسكو

وو ثبات منطقهاصلي امنيت  ماست آنؤبر همين اساس، نقش در برقراري ثر

و حوزه خزر، قفقاز، امنيت در خاورميانه، آسياي مركزي و اي مهم لفهؤم جنوبي

ميثيرگذارأت .شود براي روسيه محسوب

ح و با توجه به اينكه هرگونه پيشرفت در و فصل مسالمتبا اين مالحظه آميزل

تث برنامه هسته مياي، به و امنيت در مناطق پيراموني روسيه كمك كند، بيت ثبات

مسكو بر حفظ موضع مستقل خود در اين موضوع كه همانا به رسميت شناخته شدن 

و فصل اختالفات در اين آميز از انرژي هسته حق ايران به استفاده صلح و حل اي

و ساير گزينه فشار تحريمي جملهازها خصوص صرفاً از طريق ديپلماسي است اصرار دارد

و به صراحت رد كرده است و اقدام نظامي عليه تهران را بارها در عمل هم شاهد. بيشتر

اي آميز اختالفات بر سر برنامه هسته براي حل مسالمتهستيم كه متعاقب گشايش فضا 

آن رايزنيايران، مسكو نيز با حمايت از اين روند، در ازجمله هايي را براي به ثمر نشستن

. مذاكرات تخصصي در دستور قرار داده است
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و غيرمستقيم غرب در اين بين، اين واقعيت قابل انكار نيست كه مداخالت مستقيم

ا و پيش كراين، توسعهودر تحوالت اخير تيكي غربيهاي ژئوپل ذهنيت طلبي تهاجمي

و بر اين اساس، انتظار عليه روسيه را براي مسكو هرچه بيشتر آشكا راستاييهمر كرده

بايد اما. ايران دور از انتظار نيستازجمله طلبي غرب روسيه با كشورهاي مخالف توسعه

گرايانه خود، توان تفكيك داشت كه مسكو بر حسب رويكرد عمل توجه

و لذا، در اين فرض موضوعي در حوزه و توافقي خود با غرب را دارد هاي تقابلي

ا ميكراين باعث نزديكيوكه تحوالت شود، نبايد هرچه بيشتر مسكو به تهران

.اغراق كرد

تواند با مهارت ديپلماتيك از فضاي ايجاد شده در اين بين، اين ايران است كه مي

و توجه البته، در اين زمينه نيز بايد عيني. براي تقويت منافع خود استفاده كند گرا بود

ب و اميد در واقع صورتهداشت كه دولت تدبير مي صحنه بين بينانه و المللي رفتار كند

و طبق جايگاه تعريفها اي، بر اساس واقعيت در موضوع هستهازجمله روابط با روسيه

ميشده اين كشور در سياست خارجي كشورمان .دياب گسترش

وها تر شدن درگيري در صورت پيچيده:سؤال ميان تشديد تنشدر اوكراين

و ؟ايران با چه تأثيراتي روبرو خواهد بوداي روسيه روند مذاكرات هسته غرب

ت: پاسخ و ثيرات مستقيم بحرانأاز آنجا كه موضوع اوكراين به لحاظ وضعيت همسايگي

و امنيت ملي روسيه در صدر اولويت هاي سياست خارجي اين كشور قرار دارد، بر منافع

به تنظيم ابعاد مختلف بحران معطوف شده هاي دولتي اي از فعاليت بخش عمده طبعاً

به. است در با غرب، روسيه رويكرد عملها رغم تنش همچنان كه اشاره شد، گراي خود
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و توان تفكيك بين حوزه و تعاملي عرصه خارجي را همچنان حفظ كرده هاي تقابلي

ا. خود با غرب را دارد و رويه صولي خود لذا، شاهد هستيم كه اين كشور كماكان مواضع

ب در مذاكرات هسته و فصل اختالفات باقيهاي اي مانده پيرامون برنامه هسته منظور حل

و مواضع منفي در اين خصوص ابراز آنچه از اظهارات. است نشدهكشورمان را ادامه داده

مي مقام مسئول وزارت خارجه روسيه در بحث مذاكرات هسته به اي برداشت شود،

ضوع كريمه در مقطع كنوني از اهميت بيشتري در سياست مفهوم آن است كه مو

در عمل نيز شاهد هستيم كه نمايندگان روسيه همانند. خارجي روسيه برخوردار است

وهدور و اهتمام خاص در فرآيند مذاكرات حضور دارند هاي قبلي مذاكرات با جديت

و مواضع آنان مشاهده نمي» عملي«تغيير  و.شود در رفتار روسيه در زمينه ايران

و منطقه همكاري در خوبي دست يافتهاي به تجربيات هاي دوجانبه و دو كشور اند

.انددهكراز گذشته را احراز سياست خارجي يكديگر نقشي بيشتر

 قرارداد درباره روسيهو ايران مذاكراتبه نسبتتر پيش اوباما دولت:سؤال

 هزار 500 روزانهآن براساسكه دالر ميليارد20 ارزشبه كاالو نفت تهاتر نفتي

آيا. بود كرده اعتراض شد، خواهد صادر روسيهبه كاال ازايدر ايران نفت بشكه

و اقتصادي ايران در مورد همكاري از اين قرارداد اطالع داريد؛ لطفاً هاي تجاري

 بيشتر توضيح دهيد؟ 

كه: پاسخ هاي اقتصادي رغم وجود ظرفيتبه در ابتدا بايد به اين واقعيت توجه داشت

و روسيه، سطح روابط اقتصادي طرفين نسبت به تعامالت سياسي  بسيار در روابط ايران

و هست و روسيهها در اين بين، هرچند در بيشتر تحليل. آنها بسيار اندك بوده از ايران
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ميعنوانبه در عرصه انرژي دوتشود تا شريك، اما با توجه به ظرفي رقيب ياد هاي باالي

سطحيزمينه مناسبي براي ارتقاعنوانبه توان به اين عرصه كشور در اين حوزه، مي

و تأمين منافع متقابل نيز نگريست ت.همكارها عنعهرگونه وان نفت در برابر كاال بير تحت

و چنين مذاكراتي در جريان نيستمي نظر نادرست به  بايد توجه داشت كه طرفين.آيد

تعنوان به تر از طرح مسئله تهاتر ثيرگذار در بازار جهاني انرژي خيلي پيشأدو بازيگر

و نفت، بر ضرورت تقويت همكاري و براي گسترشها كاال در اين حوزه تأكيد كرده

آقاي روحاني نيز در مصاحبه اخير.اند هايي داشته سطح تعامالت در اين عرصه نيز توافق

ب مشهتلويزيوني و سياسي تحوالت طور خص اظهار داشتند كه در زمينه روابط اقتصادي

. بسيار خوبي را با روسيه شاهد خواهيم بود

و مسكو، زمينه خوبي با عنايت به حاكم شدن فضاي مساعد بر كليت روابط تهران

و ازجمله ميان طرفينتعامالت اقتصادي براي گسترش  در بخش انرژي فراهم شده

و ريزي طرف روس هم برنامه المللي بين هايي براي تقويت حضور خود در بازار منطقه

هاستو در اين بين، همكاري با ايران در حوزه انرژي نيز بخشي از اين برنامه انجام داده

اساسًا، منطق اقتصادي حكم. كه البته، منافع آن را هر دو طرف دريافت خواهند كرد

در.گيرندمورد استفاده قرارع متقابلدر اين عرصه براي منافها كند ظرفيت مي آنچه

جانبه جريان است مذاكرات براي تنظيم يك موافقتنامه اقتصادي براي گسترش همه

و تبادل آن بخشي از اين موافقتنامه  و همكاري در حوزه انرژي روابط دو كشور است

ميبه اعتقاد اينجانب.است اين.باشدتواند موتور محركه روابط دو كشور انرژي

هاي مختلف در حوزه طرح انرژي اتمي، برق، آهن، اي از راه ها عرصه گسترده همكاري

و معدن، و مترو، كشاورزي، صنعت و صادرات فضا،ـ هوا راه و تبادل كاال و فناوري علوم
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اين مذاكرات نتايج خوبي را براي دو كشور.شودو واردات ميان دو كشور را شامل مي

و در چارچوب منافع ملي كشور ما خواهد بوددربرخواهد دا . شت

ايران هاي انرژي پروژهدر مشاركت چند شركت روس براي بايد اشاره كرد كه اخيراً

و  و گازپرومازجملهها شركتبرخي سفر نمايندگان اعالم آمادگي كرده به لوك اويل نيز

و هاي پروژهانجام شده كه بخشي از مذاكرات آنها مربوط به ازسرگيري ايران قبلي بوده

شدني طرح خواهآت هاي جديد ديگر هم در مذاكرات پروژه در.د شايان ذكر است كه

و تماس و در سطح مقامات عالي نيز مذاكرات و مجموعه سطح كالن اي هايي انجام شده

. يادداشت تفاهم در دست مذاكره استيك در قالب هاي اقتصادي از همكاري
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