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چکیده
روسیه و ایران روابط پرفراز و نشیبی را طی قرن ها سپری کرده اند .مهمترین این روابط در دوران تزاری و حکومت
کمونیستی سابق و روسیه جدید پس از  9119رقم خورده است .سیاستت روستیه در قبتال ایتران قبتز از فروپاشتی
شوروی منفی و همواره با دخالت های نظامی و سیاسی همراه بوده است اما پتس از فروپاشتی شتوروی و در دوران
ریاست جمهوری پوتین سیاست همکاری همراه با واگرایی را ادامه داده است .سیاست روسیه در این سالها در زمینته
های مختلف دارای نقاط عطفی بوده است .سیاست متناقض روسیه بویژه در مورد برنامته هستته ای ایتران ختود را
نمایان کرده است .با وجود اینکه روسیه تنها کشوری بود که پس از کناره گیتری کشتورهای بربتی در متورد ادامته
همکاری با ایران در زمینه هسته ای ،به همکاری خود با ایران ادامه داد ،اما از ابتدای بحران هسته ای ایتران ست ی
کرده روابط خود را با برب و ایران حفظ کند و منافع خود را از این دعوا تامین کند .سیاست هتای متنتاقض روستیه
که متاثر از متغیرهای داخلی و خارجی می باشد ،باعث شده تا در این پژوهش س ی شود علز تنتاقض رفتتاری ایتن
قدرت مورد بررسی قرار گرفته تا فهم روشن تری از این سیاست ها ب مز آید .زیرا اشتباه محاسباتی باعث می شتود
تا با اتکا و خوش بینی بیش از انتظار به روسیه و ظرفیت های واق ی سیاستت ختارجی روستیه بته نتیطته مطلتوب
نرسیم.
کلیدواژگان :سیاست خارجی روسیه ،سیاست متناقض روسیه ،متغیرهای داخلی ،مخالفت آمریکا و حمایت روستیه،
نقاط عطف روابط روسیه و ایران
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مقدمه
روابط ایران و روسیه بیش از هزار سال است که ادامه یافته است .این روابط در
عصر صفویان اجتماعی و تجاري و در دوره قاجاار باه صاورت سیاسای – نظاامی
درآمده بود .همین روابط براي دو سده بعد به مهمترین عنصر در حیات سیاسی بین
المللی ایران تبدیل شده بود .از زمان پتر کبیر شاهد رخدادهاي اساسای در دساتگاه
سیاست خارجی روسیه بودیم و مفهوم شرق و جنوب نیز معناي تازه اي پیدا کارده
بود .همچنین توجه ویژه اي نسبت به شناخت کشورهاي این حوزه از جمله ایاران
در دستگاه سیاست خارجی روسیه پیدا شده بود .به تدریج روسیه تزاري به یكی از
عوامل تعیین کننده در سیاست ایران در قرن نوزدهم تبدیل شاد .پا
وجود آمدن حكومت بلشاوی

هاا و حاواد

شوروي روابط تیره و تاري بوجود آمد .تنها پ

جنا

از آن باا باه

جهاانی دوم ،میاان ایاران و

از فروپاشی شوروي بود که روابط

بین دو کشور ،از حالت خصمانه خود دور شد و سیاست خارجی روسیه نسبت باه
ایران حالت متعادلتري گرفت( .سنایی.)81 :8731 ،
روابط ایران و روسیه در نخستین ماه هاي استقالل روسیه ،با توجه به حاکمیات
نگرش غرب گرایانه بر سیاست خاارجی روسایه کاه تاا نیماه ساال  8997بطاول
انجامید ،دچار رکود موقت شد .به تدریج با تحاول در سیاسات خاارجی روسایه و
تضعیف نگرش هاي هوادار غرب از یكطرف و تقویت گرایشاهاي ملای گرایاناه از
سوي دیگر ،نگرش رهبران روسیه نسبت به ایاران تغییار کارد .ایان تغییار نگارش
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روسیه دالیل دیگري نیز داشت .از جمله مساالل اقتصاادي روسایه نیازمنادي ایان
کشور را توجیه می کرد .ایران نیز به پیشرفت ها و تسلیحات نظامی روسیه نیازمناد
بود .در همین زمینه بود که همكاري هاي بازرگانی و فروش راکتاور هساته اي آب
سب

به ایران انجام شد که مخالف هاي آمریكاا را نیاز در پای داشات .باا شارو

ریاست جمهوري پوتین از سال  ،0111رابطه ایران و روسیه دنباال شاد .پاوتین در
نخستین ماه هاي به قدرت رسیدن خود بیشتر جهت گیري هااي ضاد آمریكاایی و
ملی گرایانه را دنبال می کرد ،ولی بزودي ملی گرایی او با واقع گرایای در آمیخات.
از یكطرف در شرایط پ

از  88سپتامبر ،با توسعه روابط خود با آمریكاا باه تاامین

نیازهاي داخلی و خارجی خود پرداخت و از طرف دیگر فروش سالح و همكااري
با ایران را ادامه داد .بنابراین در این دوران سیاست پاوتین پرهیاز از انتخااب کامال
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آمریكا یا ایران بوده است( .کوالیی.)092-091 :8711 ،

این سیاست با بحرانی شادن موضاو هساته اي ایاران از ساال  0117باه بعاد
همچنان ادامه یافته است .از یكطرف مقاماات روسایه در مقابال ادعاهااي غارب و
تحریم هاي شدید آنها علیه برنامه هسته اي مخالفت کرده و حتی با صدور قطعنامه
هاي جدید شوراي امنیت موافق نبودند ،اما از طرف دیگر ،سرانجام با قطعنامه هاي
شوراي امنیت موافقت کرده و ایران را به شفاف نبودن فعالیت هااي هساته اي اش
متهم می کنند .یا در تحویل نیروگاه بوشهر در موعد مقرر به دالیل واهی کارشاكنی
کرده اند .در دوران ریاست جمهوري مدمدیف با توجه به بده بستان هاي روسایه و
طرف آمریكایی ،باوجود مخالفت هاي اولیه با قطعنامه هاي شوراي امنیت سارانجام
با همه آنها توسط روسیه موافقت کرد .سیاست دو پهلوي روسیه سواالت زیادي را
به ذهن متبادر می کند.
سیاست هاي دوپهلوي روسیه در قبال ایاران باویژه در ماورد برناماه هساته اي
باعث شده تا این ابهام که سیاست روسیه نسبت به ایران راهبردي است یا تااکتیكی
به آن پرداخته شود .بنابراین در این تحقیق سعی شده تا براي فهم واقع بینانه تار از
موضو مورد بحث ،سیاست هاي روسیه پ

از فروپاشی شاوروي تاا ساال 0187

مورد بررسی گرفته تا نقش اصلی روسیه در مسالل مربوط به ایران که مهمتارین آن
برنامه هسته اي است ،آشكار شود .به عبارت دیگر این موضاو بررسای شاود کاه
چرا روسیه در زمان هاي مختلف سیاست هاي متناقضی را در مورد برنامه هسته اي
کشورمان به اجرا می گذارد .این بررسی می تواند فهم واقع بینانه تاري از سیاسات
هاي روسیه به محققین و مسئولین مربوطه داده تا دچار اشاتباه محاساباتی نشاده و
برنامه ریزي بهتر و دقیق تري نسبت به روابط خود با روسیه داشته باشند.
سوال اصلی :عمق و کیفیت سیاستهاي فدراسیون روسیه نسابت باه جمهاوري

روسیه در مورد

اسالمی ایران چیست؟
فرضیه تحقیق :عمق روابط و سیاست روسیه نسبت به ایران ساطحی باوده ناه
استراتژی  ،که در شرایط زمانی مختلف تاکتی

بررسی سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران ...
( 993تا )930

هاي متفاوتی را به اجرا گذاشاته و

در پی دستیابی به منافع بیشتر بویژه از دعواي بین ایران و آمریكاا در ماورد برناماه
هسته اي است.
روش تحقیق :نو این مطالعاه توصایفی -تحلیلای اسات .از ابازار کتابخاناه و
اینترنت استفاده شده است .و در نهایت براي تحلیال اطالعاات گاردآوري شاده از
روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.
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متغیرهای داخلی تاثیرگذار در سیاست خارجی روسیه
براي فهم واقعبینانهتر سیاستخارجی هرکشور آگاهی از عواملداخلی وخارجی
تاثیرگذار بر سیاست خارجی آن الزم است .متغیرهاي فاردي ،اجتمااعی ،دولتای و
چندمتغیري که شامل سه متغیرپیشین میشود از عوامل داخلی تاثیرگذار است.
متغیرهای فردی

در مورد متغیرهاي فردي در روسیه باید اشاره کرد که قانون اساسای روسایه در
سال  ،8997نقش برتر و مهمتري براي رلی

جمهور نسبت به ساایر قاوا در برابار

سیاست خارجی قالل شده است .هدایت سیاست خارجی جدید طبق قانون اساسی
با رلی

جمهور است .رلی

جمهور با اختیارهاي گسترده اي که در عرصه داخلی

دارد از شخضصیتی قدرتمند برخوردار است .او می تواناد دوماا را منحال کارده و
دستور برگزاري انتخابات دوباره را صادر کند .همچنین عامل دیگري وجود دارد که
شخصیت و قدرت فردي رلی

جمهور در سیاست خارجی را افازایش داده اسات.

آن نبود نظارت کنترلی جدي بر رلی

جمهور و اختیارهاي گسترده او است.

بنابراین از اینجاست که مطالعه شخصیت رلای

جمهاور روسایه باراي فهام

چگونگی شكلگیري سیاست خارجی این کشور داراي اهمیت اسات .باراي نموناه
اطرافیان و مشاوران یلتسین ،رلی

جمهور وقت روسیه تاثیر زیادي در تغییر ساریع

دیدگاههاي او نسبت به مسالل تاثیرگذار داشتهاند .زیرا او را تابع امیاال زودگاذر و
آنی میدانستند .بیمااري قلبای او از ساال  ،8991نیاز باراي مادتی او را از عرصاه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
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سیاست خارجی دور نگه داشت .دوماي روسیه به دلیل نبود تفكی
نتوانست او را برکنار کند .ضعف چنین رلی
از او سل

قاواي مناسا

جمهوري امكان تصمیمگیري قاطع را

میکرد .بطوریكه روسها از عملكارد خاود در مقابال غارب احسااس

شرمندگی میکردند .روسها غرور از دست رفته خود را دوباره با روي کاار آمادن
پوتین باز یافتند .شخصیتی که بكلی از یلتسین ،اولین رلی

جمهور روسیه متفاوت

بوده است .بطوریكه روسها او را "قهرمان امید بازیافتاه روسهاا" دانساتهاناد .در
نتیجه اینكه کسانی که بار متغیرهااي فاردي تاکیاد دارناد رویادادها و نوساانات و
سردرگمی سیاست خارجی روسیه در دوره نخسات را بخااطر شخصایت یلتساین
میدانند .در مقابل اقتدار بینالمللی مسكو و سیاستهااي مساتقل روسایه در برابار
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غرب را ناشی از شخصیت پوتین

میدانند.

متغیرهای اجتماعی

از دیگر عوامال تاثیرگاذار بار سیاسات خاارجی روسایه اسات .منظاور از آن،
گروهها ،نگرش ها ،افكار عماومی ،رساانه هاا و عوامال اقتصاادي اسات .یكای از
مهمترین این گروه ها ،الیگارشی هایی بودند که سرمایه تجاري و مالی و رساانه هاا
را در اختیار داشتند .آنها از مهمترین گروه هایی هستند که در جریان انتخابات دوما
و رلی

جمهوري به نامزدها کم

می کنند .اما نقش آنها را بخاطر نباود شافافیت

در روند تصمیم گیري روسیه نمی توان به راحتی مشخص کرد .احزاب نیار بیشاتر
فصلی بوده و در شرایط خاصی بوجود می آیند .از این رو نقاش آنهاا نیاز چنادان
قوي نمی باشد .باالخره می توان به نقش و اهمیت ریاست جمهوري به عنوان یا
ساختار نه ی

فرد و وزارت امور خارجه و شوراي امنیت ملی به عنوان رونادهاي

سازمانی تصمیم گیري سیاست خارجی اشاره کرد .مجموعه این عوامل مای توانناد
در سیاست خارجی روسیه تاثیرگذار باشد ،که می توان آنها را در قال

تحلیل چند

متغیري بررسی کرد( .کرمی.)19-13 :8712 ،
نقاط عطف روابط ایران و روسیه
دو رخداد مهم در روابط دو کشور تحاول اساسای بوجاود آورد .یكای از آنهاا
پدیده انقالب اسالمی در ایران و دومی فروپاشای اتحااد شاوروي باود .باه فاصاله
دوازده سال این دو اتفاق به وقو پیوست که باعث خروج از موقعیت همسایگی و
دور شدن روسیه از مرزهاي ایران تا آن سوي کوه هاي قفقاز شمالی شد .از آن پ
بود که بسیاري از نیازهاي داخلی دوکشور و تهدیدهاي مشترك که براي دو کشاور
در محیط بین المللی ایجاد شد ،آنها را به همكاري ها و منافع مشاترك و همچناین
رقابت کشاند .از جمله مهمترین این موارد می توان به موضو همكاري هاي هسته
اي دو کشور پ

از انقالب اسالمی اشاره کرد .این موضاو هماواره تحلیال هاا و
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پرسش هاي زیاي را در این باره مطارح سااخته و حتای نگرانای غارب را فاراهم
ساخته است( .جعفري و میرجاللی.)811 :8719 ،
پ

از انقالب اسالمی در ساال  8939و در اوایال آن ساالها رواباط دو کشاور

بسیار سرد و منجمد بود .از جمله دالیل آن می توان به تضااد ایادلولويی  ،جنا
ایران و عراق که شوروي از عراق حمایت تسلیحاتی می کرد و حمایت شوروي از
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کمونیست هاي داخل کشور نام برد .این روابط ادامه داشت تا اینكه گوربااچف باا
سیاست هاي جدید خود رهبري شوروي را در دست گرفت .پیامد این تحول تغییر
سیاستهاي شوروي نسبت به افغانستان و پایان یافتن جنا

ایاران و عاراق و ساایر

مساللی بود که باعث سردي روابط دو کشور شده بود .از این زمان به بعد روابط دو
کشاور دچااار رخادادهاي جاادي شااد .از آن جملاه ماای تاوان بااه دوران هاشاامی
رفسنجانی اشاره کرد .ایران در این زمان براي روابط خود با روسیه اهمیت فراوانای
قالل

بود.

روابط دو کشور ایران و روس در این سالها دگرگونی هاي زیادي داشته اسات.
در ابتداي دوران پ

از فروپاشی شوروي که آتالنیت

گرایی بر سیاسات خاارجی

روسیه حاکم بود ،توجه چندانی به ایران نمی شاد .باروز برخای مساالل در منطقاه
آسیاي مرکزي و قفقاز روابط دو کشور را دگرگون کرد .از جمله آنها می تاوان باه،
آینده ريیم حقوقی دریاي خزر و درگیري بین ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ،
همچنین نگرانی روسیه از گسترش ناتو به سوي شرق نام برد .اولاین سافر رسامی
مقام عالی روسیه به تهران در سال  8992انجام شد .در ادامه نیز موافقات ناماه باین
ایران و روسیه در زمینه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید .آن می توانسات
به مشكل مالی که صنایع اتمی روسیه را با بحران جدي مواجه کرده بود التیام دهد.
از این زمان همراه با گسترش روابط بین دو کشور ،شاهد میزگردهاي مختلفای باین
دو کشور هستیم .هدف آنها نزدی
مهم منطقه اي بوده
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

کردن دیدگاه هاي دو کشور در برخای مساالل

است.

همانطور که ذکر شد مسالل دریاي خزر و ريیم حقوقی آن همواره روابط ایران
و روسیه را تحت تأثیر قرار داده است .براي ایران و روسیه منابع انريي دریاي خزر
بیش از اهمیت اقتصادي ،داراي جلوه هاي سیاسی_امنیتی بوده است .هر دو کشاور
در برابر اقدام هاي یكجانبه براي بهره بارداري از مناابع انارزي دریااي خازر ابتادا
مواضع یكسانی داشتند .اما زمانی که مسیرهاي انتقال انريي این منطقه مطارح شاد،
مسئله برجسته و رقابت هایی آشكار شد .روسیه مایل به حفظ نفوذ خود در انتقاال
انريي از منطقه و بهره بردن از مزایاي آن بود .ایران نیز خواستار ایفاي نقاش خاود
است ،اما با تالش هاي آمریكا براي محروم کردن ایران از مزایاي این طارح ،ایاران
نتوانسته به اهداف خود برسد .مورد بعدي ،جن
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داخلای تاجیكساتان باود کاه باا

دخالت ها و میانجیگري هاي مثبت ایران این مسئله حل شد .پیامد آن روابط گرم و

سازنده ایران و روس بود .در آوریل  8993روابط دو کشور باا سافر نااطق ناوري،
وقت مجل

رلی

شوراي اساالمی باه مساكو گساترش یافات .همچناین رلای

جمهااور وقاات خاااتمی در مااارس  0118بااه مسااكو ساافر کاارد .پیاماادآن امضاااي
قراردادهاي مختلف بود( .کوالیی.)088-082 :8713 ،
سیاست خارجی روسیه پس از سال  ،0222واگرایی و همگرایی با ایران
سیاست خارجی روسیه از سال  0111به بعد با تحول اساسای مواجاه شاد .در
این سال ،با رويکارآمدن پوتین امید مردم روسیه به غرور از دسترفتاه و امیاد باه
احیاي عظمت دوباره روسیه زنده شد .دگرگونی اساسی در سیاست مساكو نسابت
به جهان را میتوان در اسناد مربوط به "مفهوم امنیت"" ،مفهوم سیاست خارجی" و
"آموزه نظامی" که در سال  0111منتشر شد مشاهده کرد .در ساند مفهاوم سیاسات
خارجی ،دستیابی به جایگاهی مهم در جامعه جهانی که با منافع روسایه باه عناوان
ی

قدرت جهانی سازگاري داشته و بتواند بر فرآینادهاي کلای جهاانی تاثیرگاذار

باشد تاکید شده است .از یكجانبهگرایی آمریكا و تاکید بر نهادهاي غربی کاه ساب
تضعیف سازمان ملل شوند به عنوان نمونه تهدیدهاي جدید براي منافع روسایه یااد
شده است .به همین علت بر نظام چندقطبی و پیگیاري سیاسات خاارجی مساتقل
تاکید شده است .همچنین بر همكاري باا کشاورهاي مساتقل همساود و آمریكاا و
اولویتهاي منطقهاي چون اروپا و خاورمیانه ،آفریقا و آمریكاي التین در ایان ساند
تاکید شده است .برخی این رخدادهاي سریع و بزرگ در سیاست خاارجی روسایه
را «جن

سرد جدید» و «بازگشت روسیه به اقتدار پیشین» نام نهادند( .کرمی:8711،

 .)19-11دیدارهایی که پوتین با چین ،کره شمالی ،کوبا داشته و یاا فساخ یكجانباه

بررسی سیاست خارجی
روسیه در مورد

موافقتنامه گور– چرناومردین (کاه در ساال  8991باراي محدودسااختن همكااري

جمهوری اسالمی ایران ...

نظامی -فنی با ایران بسته شده بود) داشت از نمونههاي این دگرگونی بودهاند.

( 993تا )930

سرگی کاراگانف ،رلی

شوراي سیاست خارجی و دفاعی روسیه بر ایان بااور

است که روسیه مای خواهاد ماوقعیتی در خاورمیاناه بدسات آورد و باه وضاعیت
اقتصادي خود سر و سامان دهد .همچنین به ی

قدرت جهاانی تبادیل شاود و در

این زمینه روسیه خواستار دوستی با سایر کشورهاي جهان از جمله ایران اسات .او
متذکر می شود ایران نیز باید از رویاي دست یابی به سالح هااي هساته اي صارف
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نظر کند که در غیراینصورت تمامی جهان با او دشمن خواهند شد!! .والدیمیر پوتین
نیز ضمن اهمیتی که به روابط با ایران قالل است گفته که دو کشاور مای توانناد در
مسالل منطقه اي و بین المللی به گفتگو بنشینند .همچنین به نقش بسیار مهم ایاران
در خاورمیانه و آسیاي مرکزي اشاره کرده و گفته که غرب به بهانه برنامه هساته اي
ایران سعی دارد روسیه را از بازارهاي پر منفعت ایران خارج کناد .در اداماه پاوتین
تاکید می کند که همكاري با ایران تابع همكاري ایران با آيان

بین المللای اناريي

اتمی ،می باشد( .کرمی.)11-38 :8711 ،
یكی از مناطقی که همواره در روابط با ایران و روسیه سب

رقابت و همكااري

شده است ،آسیاي مرکازي و قفقااز اسات .سیاسات منطقاه اي روسایه در آسایاي
مرکزي به دلیل وضعیت نابسامان داخلی پ

از فروپاشی شوروي تا مادتها متزلازل

بود .روسیه سعی داشت تا همچنان نفوذ سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی ،نظامی خاود را
در منطقه ادامه دهد اما این وضعیت دشوار بود .اشاره به این منطقه به عنوان «خارج
نزدی » نشان از این توجه داشت .در مجمو اهداف روسایه در آسایاي مرکازي و
قفقاز را می توان در اهاداف اقتصاادي از راه بهاره بارداري از مناافع نفات و گااز
و…منطقه و منافع قومی – فرهنگی نام برد .همچنین منافع نظامی – استراتژی

کاه

در نتیجه جلوگیري از بی ثباتی و منازعه و همچنین تسالط دیگار باازیگران اسات.
منافع سیاسی نیز از راه جلوگیري از اسالم افراطای در منطقاه تاامین خواهاد شاد.
(حاجی یوسفی.)881-888 :8712 ،
برخی موارد زمینه هاي برخورد منافع دو کشور در این منطقه فراهم کرده است.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

از جمله آنها می توان به برخی همكاریهاي اقتصادي ایران و جمهوري هاي آسایاي
مرکزي که به نفع روسیه نبوده ،اشاره کرد .انتخاب مسیر ایران براي انتقال و حمل و
نقل نفت و گاز منطقه ،انتخاب همكاري هاي فرهنگی که باعاث رشاد و گساترش
اسالم در منطقه شود و در هویت سازي براي ماردم منطقاه ماوثر باشاد .همچناین
تدوین ريیم حقوقی دریاي خزر به گونه اي که حقوق ایران به طور کامل ایفا شود.
(عطایی و شیبانی .)823 :8791 ،روابط دو کشور در بیست سال اخیر روبه پیشرفت
بوده و در زمینه هاي استراتژی
در شمار ده شری

همكاري هاي مشترکی داشته اند .تا آنجا که مسكو

تجاري برتر ایران نیز محسوب می شود .حتی در دولت نهام و

دهم اهمیت همكاري با روسیه به طور جدي پیگیري شده است .یكی از دالیال آن
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نیز تاکیدي است که روسیه بر همكاري با شرق قالل شده

است.

چالش هایی در روابط دو کشور وجود داشته و دارد .تأخیر در تحویال ساامانه
هاي پیشرفته موشكی «اس  »711و سایر لوازم پیشرفته به ایاران از آنجملاه اسات.
همچنین تغییر روش روسیه نسبت به مساالل حقاوقی دریاچاه خازر نیاز یكای از
مشكالت بین دو کشور است که از نظر ایران ،روسیه به توافق هاي پیشین خود تاا
قبل از حصول توافق جدید عمال نكارده اسات .از نظار روس هاا ،نگااه ناامیداناه
نخبگان ایران که در اساس در غرب آموزش دیده و توانمنادي هااي روسایه را باه
دیده تردید می نگرند می تواند همواره بر گساترش رواباط دو کشاور تااثیر منفای
داشته باشد .یكی دیگر از موانع توسعه روابط دو کشور نبود همكاري روشان میاان
بان

هاي دو کشور است که مسالل زیادي را براي تجاار دو کشاور فاراهم کارده

است .همچنین اطالعات اندك و نادرست کارفرمایان و تجار دو کشور از بازارهااي
یكدیگر و نبود کادر متخصص در زمینه توسعه روابط از جمله مسالل دیگار اسات.
یكی از مسالل راهبردي بین دو کشور ،پرونده هسته اي ایران می باشد کاه هماواره
در این سالها خبرساز شده است .ساخت نیروگاه هاي اتمی در ایران سابقه طاوالنی
دارد .ساخت نیروگاه اتمی بوشهر یكی از آن مواردي است کاه در ابتادا قارار باود
توسط متخصصان آلمانی ساخته شود .اما پ

از انقالب به دالیل مختلف سیاسی به

تعویق افتاد .در اواسط دهه  8991روسیه و ایران درباره ساخت هماین نیروگااه باه
توافق رسیدند و قرار شد تا سال  0111تمام نیروگاه باه بهاره بارداري برساد .ایان
طرح همواره با مخالفت هاي شدید آمریكا مواجه شد که ادعا می کرد ایان فعالیات
ها با قرارداد عدم اشاعه سالح هاي هسته اي مغایر است .ایان فشاارها تااکنون باه
نتایج مطلوب طرف آمریكایی نرسیده زیرا با منافع درازمدت روسیه در تضاد

است.
بررسی سیاست خارجی

مخالفت آمریکا و علل حمایت و نگرانی روسیه از برنامه هسته ای ایران
برخورد آمریكا و روسیه به طور خاص پ
که هیچ ی

از تكمیل طرح نیروگاه اتمی بوشهر

روسیه در مورد
جمهوری اسالمی ایران ...
( 993تا )930

از کشورهاي غربی کمكی به ایران نكرده بودند ،وارد فاز جدیدي شده

بود .مقام هاي رسمی روسیه همیشه بر عادي بودن و صلح آمیز بودن فعالیت هااي
هسته اي ایران تاکید می کردند .روسیه همیشه تولید موش

هااي بالساتی

باراي

ایران را انكار کرده است .اما مقام هاي رسمی آمریكا همیشه سخنان خود را دربااره
کم

روسیه براي تكمیل نیروگاه اتمی بوشهر و کم

باه ایاران در دسترسای باه
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تسلیحات هسته اي را تكرار کارده اناد .تعادادي از کارشناساان روسای فشاارهاي
آمریكا را به زیان هاي اقتصادي آمریكا در این پرويه مربوط می دانند .ازاین منظار،
همكاري هسته اي روسیه با ایران ،با همكااري هساته اي آمریكاا باا کاره شامالی
شباهت دارد .زیرا آمریكا قول داده بود برنامه کره شمالی به نتیجه برسد و پایان داده
شود ،اما اینگونه نشد .بنابراین روسیه نیز به همكاري با ایران ادامه داد .براي روسیه
آمادگی ایران براي بازرسی هاي بین المللی همیشه ی

دلیل شفاف براي این کشور

در رابطه احترام آمیزش با ایران بود .با این وجود روسیه ادامه همكاري بین ایران و
آيان

بین المللی اتمی را تاکید می کند .تعدادي از آمریكایی ها ادعا می کنناد کاه

روسیه به ایران براي ساخت تسلیحات هسته اي کم

می کند ،اما آنها قادر نیستند

هیچ مدرکی براي ادعایشان نشان دهند .همچنین آمریكایی ها و اسرالیلی ها همیشه
درباره تكمیل تكنولويي موش
احساس نگرانی

هاي ایرانی توساط روسایه نیاز باه هماان نسابت

کردند(Koolaee, 2009: 6).

از نگاه تحلیلگران روس ،عالقه روسیه به برناماه هساته اي ایاران ناه تنهاا باه
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بلكه به ایرانی اسات کاه یكای از کشاورهاي در حاال
توسعه است .راهی که ایران در زمینه برنامه هسته اي انتخاب کرده نه تنها بر اوضا
منطقه اثر می گذارد بلكه آینده جهانی کنترل عدم گسترش سالح هاي هساته اي را
نیز تعیین می کند .همچنین این تحلیلگران معتقدند کاه در زمیناه هساته اي ممكان
است متخصصین آمریكایی جاي آنها را بگیرند .و معتقدند که درست نیسات ایاران
غیر هسته اي از اسرالیل هسته اي تهدید آمیز تر جلوه کناد .در مجماو باه عقیاده
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

کارشناسان روس ایران ی

قدرت منطقه اي بوده کاه از مناابع انساانی الزم و فان

آوري هاي جدید برخوردار است .همچنین اقتصاد در حال پیشرفتی داشته کاه مای
تواند جوابگوي سیاست دفاعی این کشور بدون داشتن سالح هاي هسته اي باشاد.
در همین زمینه بود که امضاي موافقتناماه روسای_ایرانای دربااره تحویال ساوخت
هسته اي براي نیروگاه اتمی بوشهر دور جدیدي از تنش باین آمریكاا و روسایه را
برانگیخت .حتی پیش نوی

قطعنامه اي درباره «مجازات روسیه» در مجل

ساناي

آمریكا بررسی شد( .سنایی.)01-08 :8713 ،
همكاري هسته اي پ

از امضاي قرارداد همكاري براي ساخت نیروگاه بوشاهر

شامل ساخت نیروگاه ،چرخه ساوخت هساته اي ،تحویال راکتورهااي تحقیقااتی،
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تولید ایزوتوپ ،آموزش دانشمندان هسته اي ایرانی و… مای شاد .در اواخار دهاه

 ،8911متخصصین در مسكو به شدت از تحقیقات هسته اي باراي مقاصاد نظاامی
نگران شدند .از سال  8997سروی
ایران داراي ی

اطالعات خارجی روسیه اعاالم مای کناد کاه

برنامه نظامی تحقیقات هسته اي است اما بدون کم

قادر نیست تا  81سال دیگر به آن دست یابد .روسیه در پ
اي با ایران اهداف متفاوتی داشته است .از ی
ابزاري براي تعقی

منافع يلوپلیتی

فنی خارجی

امضاي قرارداد هساته

طرف می توانسات از آن باه عناوان

خود در منطقه استفاده کند .از طارف دیگار از

پیامدهاي تبلیغاتی آن سود ببرد که در آینده باعث قراردادهاي مشاابه باا روسایه در
منطقه می شد .به شرطی که روسیه با موفقیت این قرارداد را به اتمام می رساند این
عامل می توانست همچنین براي اقتصاد ضعیف روسیه و صنعت هساته اي روسایه
در کل در دهه  8991مفید باشد( .والدیمیر اورلاف و الكسااندر وینیكاوف:8713 ،
 .)891-892بنابراین سیاست روسیه در این دوران با فرازونشی
ایران پ

هایی همراه

بود.

از چند ساال بناابر گازارش آنتاون خلپكاوف یكای از ينارال هااي

بازنشسته در سال  0117می توانسات باه تولیاد اورانیاوم غنای شاده دسات یاباد.
همچنین ساخت و جداسازي و ذخیره سازي پلوتونیوم مورد استفاده در تسالیحات
را تحت نظارت سازمان بین المللی انريي اتمی ،انجام دهد ،بدون آنكه پیمان هااي
بین المللی را نقض کند .این می توانست در روابط بحرانای آمریكاا و ایاران خطار
آفرین شود .دلیل دیگر نگرانی روسیه این بود که روسیه انتظار داشت از فعالیتهاا در
زمینه انريي هسته اي باخبر باشد .زیرا تنها کشوري بود که در این زمیناه باا ایاران
همكاري داشت .پیامد این حرکت از سوي ایران این بود که روسیه تكمیل نیروگااه
اتمی را به دالیل فنی به تاخیر انداخت و ایران نیز به بازي کردن با کاارت اروپاایی
ها پرداخت .پیامد چنین رفتاري از سوي ایران امضاء اعالمیه مشترك گاروه هشات

بررسی سیاست خارجی

در يولن  0117بود که روسیه نیز آن را امضااء کارده باود .از تهاران خواساتند تاا
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پروتكل الحاقی سازمان بین المللی انريي اتمی ،را امضاء و اجرا کناد .همچناین در
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گزارش رسمی وزارت دفا روسیه ،ایران را در کنار کره شمالی در «وضعیت مبهم»
قرار داد .در سال  ،0112حسن روحانی دبیر وقت شوراي عالی امنیت ملی ایاران از
روسیه به عنوان ی

کشور دوست نام برد .همچنین خواستار آن شد تا ایاران را در

نشست آتی شوراي حكام آيان
پ

بین المللی انريي اتمی ،یاري کناد و روسایه نیاز

از آن ماجرا نیروگاه هسته اي بوشهر را تا مراحل مهمی تكمیل کارد( .و.اوراف

و آونیكیوف.)893-819 :8713 ،
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بازدیدهاي آيان

بین المللی انريي اتمی ،در سال بعد نیز از توسعه فنای ایاران

در زمینه انريي هسته اي حكایت می کرد .گفتگو با اروپا در این زمان باعث شد که
ایران تعلیق غنی سازي را بپذیرد .در مقابل فشارهاي آمریكا و اروپاا کاه خواساتار
پایان غنی سازي در ایران بودند ،ایران بر حق خویش در استفاده از تكنولويي هسته
اي تاکید می کرد .با توسعه این تالش و دستاوردهایی که در ساالهاي بعاد بدسات
آمد بر نگرانی ها افزوده شاد .روسایه در ایان مسایر خواساتار پایبنادي ایاران باه
توافقنامه ها و پیمان ها شده بود .با پایان یافتن ریاست جمهوري خاتمی و با اعاالم
مواضع ضد اسرالیلی که از سوي دولت جدید ایران اعالم شد ،فعالیت هااي هساته
اي با شدت بیشتري پیگیري شد .پیامد آن فشارهاي بیشتر از سوي غرب باود و در
نشست شوراي حكام آيان

بین المللی اناريي اتمای ،قطعناماه شادیدالحنی علیاه

ایران و برنامه هسته اي آن تصوی

کرد .روسیه نیز در کنار آن قرار گرفت .فشاارها

و وعده وعیدهایی که آمریكا به روسیه در این باره اراله کارد و تاامین مناافعی کاه
روسیه در این باره می توانست به آن دست یابد ،باعث شد تا روسیه با تحاریم هاا
علیه ایران همراهی

کند.

سیاست های دوپهلوی روسیه در مورد برنامه هسته ای ایران
مسكو از ی

سو با حمایت از نظارت کافی آيان

بین المللی اناريي اتمای ،و

همكاري ایران با این سازمان باه دفاا از همكاریهاایی هساته اي ایاران – مساكو
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

پرداخته است .همچنین به طور کامل آنرا صلح آمیاز و قاانونی دانساته و از شادت
عمل نظامی و تحریم ها انتقاد به عمل آورده است .از طرف دیگر تكمیال نیروگااه
بوشهر را  81سال به تعویق انداخته و در برهه هاي زمانی خاود را شاری

نگرانای

هاي غرب در برخورداري ایران از چرخه سوخت هسته اي دانسته است .به هماین
دلیل است که سرانجام در نشست هاي شوراي حكاام آيانا

باین المللای اناريي

اتمی ،و شوراي امنیت سازمان ملل با وجاود مخالفات هااي اولیاه ،قطعناماه هااي
صادره را امضاء می کند .در چندین قطعنامه اي که علیاه ایاران در شاوراي امنیات
صادر شده نه تنها روسیه اظهار ندامت نكرده بلكه به نقش خود در کااهش تحاریم
ها اشاره کرده و قول همكاري در آینده را داده

اند.

شاید روس ها از این راه به دنبال تامین بهتر منافع خود باشد .به ایان دلیال کاه
101

این بحران در طوالنی مدت ادامه یابد روسیه نیز بهتر مای تواناد مناافع خاود را از

ایران و غرب تامین کند .بنابراین روس ها با اتخاذ سیاستی تاأخیري تماامی تاالش
خود را می کنند تا این وضعیت ادامه یابد .این سیاست یادآور سیاساتهاي ریشایلیو
در فرانسه و بیسمارك در آلمان در قرن هااي 81و 89اسات .از یا

ساو از ایاران

حمایت کرده اما از سوي دیگر زمانی که در موقعیت انتخاب باین ایاران و آمریكاا
قرار می گیرد بیشتر به سمت آمریكا کشانده می شود .حتی در ساالهاي اخیار مقاام
هاي بلند پایه روسیه بر روشن نبودن سیاست ایران در پرونده هسته اي و همكااري
نكردن ایران اشاره کرده اند( .امیدي:8791 ،

.)22

براي نمونه گریگوري بردینكوف ،نماینده روسیه در شوراي حكام آيانا

باین

المللی انريي اتمی ،سخنانی در ایان ساازمان داشات .او از ایاران خواسات تاا باه
قطعنامه هاي شوراي امنیت و شوراي حكام آيان

بین المللی انريي اتمی ،احتارام

گذاشته و آنها را اجرا کند .همین عامل را تنها راهكار روسیه براي حال دیپلماتیا
برنامه هسته اي ایران ذکر می کند .از سوي دیگر وزارت خارجه مسكو از همكاري
ایران با گروه  1+8ابراز امیدواري کرد و از ایران خواسته تا به تعامل باا گاروه 1+8
براي حل مسالل برنامه هسته اي ایران بپاردازد .همچناین الوروف ،وزیار خارجاه
روسیه بعد از نشست گروه هشت بر ضرورت اساتفاده از راه حال مساالمت آمیاز
براي حل مشكل هسته اي ایران تاکید کرده است .او تاکید کرده بود احتماال کمای
وجود دارد که ایران از موضعگیري هاي خود عق
را به پذیرش این امر ترغی

نشینی کند و جامعه بین المللای

کرد .همچنین ،آندره نسترنكو ،سخنگوي وقت وزارت

خارجه روسیه ،اعاالم کارده باود کاه روسایه از تحاریم هاا حمایات نكارده و از
گفتگوهاي مستقیم تهران – واشنگتن حمایت می کند .همچنین از صلح آمیز باودن
برنامه هسته اي ایران حمایت می کند( .کتاب کشورهاي مساتقل مشاترك المناافع،

بررسی سیاست خارجی

.)811-811 :8719
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با وجود سیاستهاي به ظاهر دیپلماتی  ،در مواقعی که ایران به پیشرفت هایی در
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چارچوب پیمان هاي بین المللی در زمینه انريي هسته اي دست مای یاباد واکانش
هاي منفی روسیه بروز می کند .در این میان وزارت خارجه روسیه در بیانیه اي پ
از قطعنامه آيان

بین المللی انريي اتمی ،علیه ایران اظهاار داشات کاه ایاران ایان

قطعنامه را جدي بگیرد .همچنین هرچه سریع تار همكااري هااي الزم را در ماورد
برنامه هسته اي با این سازمان انجام دهد .این سیاست دوگانه روسیه در برابر ایاران
را بطور شفاف تري می توان در دیدار دیمیتري مدودیف با رهبران یهودیاان اروپاا

101

مشاهده کرد .او گفته بود ،تهدید ایران را مانند بعضی از کشورهاي دیگر مانند کاره
شمالی جدي دانسته و اظهار کرد که ایاران بایاد در فعالیات هااي هساته اي خاود
شفافیت بیشتري اراله کرده و به خواسته هاي جامعه جهانی تن در دهاد .اگار ایان
موارد اجرا نشود ،مواضع سختري از سوي مسكو اعمال خواهد شد .با این حاال او
تاکید کرد که از منزوي کردن ایران و راه حل نظامی صرف نظار مای کناد( .کتااب
کشورهاي مستقل مشترك المنافع.)813-819 :8719 ،
یكی از دالیل همكاريهاي ایران و روسیه در زمینه هستهاي ،مناافع اقتصااي و
دیگري کس

وجهه بینالمللی براي روسیه میباشد .با بهبود نسبی اقتصااد روسایه

در دوره پوتین که شاهد تقویت ارزش روبال و اصاالح قاوانین مالیااتی و در کال
سیاستهاي اقتصادي پوتین بودیم .از نظر همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی و جاذب
سرمایهگذاري خارجی که از مهمترین اهداف دولت روسیه بوده اسات تااکنون باه
نتایح مطلوب دست نیافته است .به همین دلیل یكی از موارد جاذب سارمایه باراي
روسیه ،برنامه هستهاي ایران بوده است که سرانجام منجر به قراردادي در این زمیناه
شد .سرگی الوروف وزیر خارجه وقت روسیه در نهم يولن  0112اعاالم کارد کاه
آمریكا بزرگترین سرمایهگذار در اقتصاد فدراسیون روسیه اسات .باه هماین جهات
بوده که روسیه در برههاي از روابط خود سیاست حداقلی را نسبت به ایران انتخاب
نموده که معناي آن تالش براي حفظ ایران در عین حال آسی

نرساندن باه رواباط

خود با غرب است .بنابراین تاکید روسیه بر منافع مشترك تا آنجا استمرار ماییاباد
که منافع ملی آن اقتضاء کند .به همین دلیل گاه از سیاست دو پهلو و مابهم پیاروي
فصـلنامه
علـمــی
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میکند .روسیه سعی کرده تا تصویر بجاي مانده از اتحاد شوروي را در نزد غربیهاا
و ایران بهبود و اصالح کند .باا انتخااب سیاسات مداخلاهنكاردن در اماور داخلای
کشورها سعیکرده به آن دست یابد .مسكو باانتخاب سیاستخارجی که در خدمت
اصالحات اقتصادي و اجتماعی بوده و به منزله ی

بازیگر جهانی تالش میکند تاا

نقشی در رخدادهاي جهان ایفا کند( .جعفري و میرجاللی.)810-811 :8719 ،
رابطه ایران و روسیه به دالیل دیگري قابل پیش بینی است .نخست ،روسایه در
ایران داراي بازار ثابت و انحصاري براي اسلحه ،لاوازم و تكنولاويي اتمای اسات.
دوم ،دو کشور منافع منطقه اي در دریاي خزر دارند .سوم اینكه مسكو تهران را باه
عنوان شری

101

مسئول در آسیاي مرکزي مای داناد .چهاارم ،روسایه مایال اسات از

احیاي تاثیر پیشین آمریكا در ایران جلوگیري کند .فرضیه اصلی که استراتژي روسیه

را در بردارد این است که ایران حق دارد نقشی به عنوان قدرت اصلی منطقاه اي را
ادعا کند .در نتیجه ،روسیه با برنامه صلح آمیز هسته اي ایران مخالفت نمی کناد .از
طرف دیگر مسكو منتظر نمی ماند تا ایران فعالیتهاي هساته اي خاود را باه آساانی
گسترش دهد .امروزه روسیه می خواهد تا همه ي مسالل بار دیگر باا گفتگاو حال
شود و هر گونه تهدید نظامی را نمی پذیرد .همچنین کرملین هشدار مای دهاد کاه
تاثیرپذیري بر سیاست ایران بدون دخالت مستقیم آمریكاا امكاان پاذیر نیسات .در
نتیجه ،مسكو از شرکت آمریكا در گفتگو با تهران استقبال می کند .باید اشااره کارد
که اولویت مهم روسیه برقراري گفتگوها بین گروه  1+8و ایران است .در اواخر 08
يولن  ،0119وزارت خارجه روسیه اظهار کرد کاه از تهاران انتظاار دارد تاا بادون
تأخیر به پیشنهادها در مورد شرو گفتگوها پاساخ دهناد کاه توساط گاروه شاش
تشكیل شده است .روسها می خواهند به وضاعیت پایش از ساال  0117بازگردناد
( .)Thomas and larspeter,2009 :153-156یعنی وقتی سازمان ملال هایچ تصامیمی
در مورد ایران نگرفته بود .این هدف به ظاهر می تواند اجازه دادن باه ایاران باراي
غنی سازي اورانیوم باشد .تا جایی که فعالیت هاي اتمی ایران توساط ساازمان باین
المللی انريي اتمی ،به طور جامع بازرسی

شود.

از سال  0111که سرانجام تهران توافق کرد سوخت مصرف شده را باه روسایه
براي آزمایش مجدد و ذخیره بازگرداند ،مسكو نیز شرو به ذخیره سوخت هستهاي
براي نیروگاه بوشهر کرد .این در حالی بود که قبل از این تاریخ تهران اظهار کرد که
اورانیوم را خودش براي راکتور انريي اتمی غنای مای ساازد و باه کشاور دیگاري
جهت انجام آن نیاز ندارد .این عمل از سوي ایران باعث شد تاا روسایه سیاساتهاي
منعطف تري در برابر ایران در پیش بگیرد .انتخابات ایران در سال  0111باار دیگار

بررسی سیاست خارجی

آمریكایی ها را مأیوس کرد ،اما روسیه همچنان به سیاست دو پهلوي خود ادامه داد.
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در همان حال گفتگو بین سه کشور اروپایی و ایران به شكسات انجامیاد و پروناده
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هسته اي ایران به شوراي امنیت فرستاده شد .با اینكه روسیه از تحاریم هاا و اقادام
هاي سخت افزاري علیه ایران مخالفت می کرد ،آن هم به دلیال قراردادهااي چناد
میلیون دالري با ایران بود .سرانجام با کشورهاي اروپایی و آمریكا به توافق رسایده
و به قطعنامه هاي شوراي امنیت رأي مثبت داد که نشان از این دارد که روسیه مایل
نیست اروپا و آمریكا را در مقابل خود قرار دهد .در ادامه روسیه پیشانهاد کارد کاه
روسیه اورانیوم را براي ایران غنی سازي کند که هماانطور کاه قبال از ایان متاذکر
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شدیم ایران ترجیح می دهد که خودش این کار را انجام دهد .مسكو از ایان پاساخ
ناامید شده بود .بویژه پ

از اینكه روسیه کارهایی از جمله راه اندازي ماهواره براي

جمع آوري اطالعات در اکتبر  0111و بستن قرارداد جهات فاروش سیساتم هااي
دفاعی هوایی با ایران به امضاء رساند ،انتظاار چناین پاساخی را نداشات .بناابراین
مسكو در يانویه  0111اعالم کرد که با آمریكاا و دیگاران در آيانا

باین المللای

انريي اتمی ،می پیوندد و پرونده هسته اي ایران را در شوراي امنیت رسایدگی مای
کند .تهران نیز با فرستادن رلی

وقت شوراي امنیت ملی ایران ،علای الریجاانی باه

مسكو اندکی پیش از راي سازمان بین المللی انريي اتمی ،نظرهاي مسكو در ماورد
غنی سازي در روسیه را پذیرفت .روسیه در  2فوریه  0111به بیشتر اعضاي هیئات
رلیسه سازمان بین المللی انريي اتمی ،پیوست تا در مورد موضو ایران در شاوراي
امنیت رأي گیري کنند .مقام هاي ایرانی بار دیگر بر کار مشترك غنی ساازي تاکیاد
کردند .طرف روسی بیان کرد که این شرایط براي آمریكا و سه کشور اروپایی قابال
قبول نیست .گفتگوها به جایی نرسید و پرونده هسته اي نه تنها باه شاوراي امنیات
ارجا شد بلكه حاصل آن چندین قطعنامه براي ایران بود که در همگی آنها باا راي
مثبت یا ممتنع روسیه روبرو بود (.)Katz,2006: 1-7
روسیه بین خواسته خود جهت حفظ رابطه خوب با ایران از ی

طرف ،طرفدار

دیپلماسی روسیه در نواحی حساس اوراسیا و خریدار اصلی سالح هااي روسای و
تجهیزات هسته اي مردد است .از طرف دیگر ،روسیه فشار زیادي را از جامعه باین
المللی ،بویژه آمریكا احساس می کند تا ایران را از بدست آوردن تكنولويي هساته
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اي منع سازد .سیاست هاي حمایتی روسیه عالوه بر منافعی که براي آن کشور دارد
همواره تردیدهایی را براي این کشور فراهم ساخته است .از جمله اینكه روسایه از
این هراس داشت که رلی

جمهور وقت ایران آقاي احمادي ناژاد مناافع اساالمی

خود را بر رابطه دو کشور برتري داده و موضو قتل مسلمانان در چچان را مطارح
کند .همچنین وقتی ایران به پیشرفت هاي هسته اي خود ادامه داده و به قطعنامه هاا
بی اعتنا باشد احتمال حمله آمریكا به فعالیت هاي هسته اي ایران افزایش می یاباد.
بنابراین مسكو بر سر دو راهی قرار می گیرد که آیا به مجازات هاي محدود شوراي
امنیت اکتفا کند یا با حمله محدود آمریكا و یكی دیگر از طرفادارانش توافاق کناد.
این یكی از مساللی است کاه روسایه ممكان اسات در آیناده باا آن مواجاه شاود
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(.)Freedman,2006: 42-50

برخی از نكات پیشینه روابط ایران و روسیه در زمینهي انريي هسته اي به شرح
زیر می باشد:
 تصویمجل

قراردادهاي همكااري هساته اي ایاران باا روسایه و چاین توساط
شوراي اسالمی مورخ  87آوریل

.8997

 -درخواست راکتورهاي آب سنگین توسط ایران از روسیه در سال

.8997

 اعالم سفیر روسیه در تهران مبنی بر تكمیل نیروگاه اتمی بوشاهر ماورخ 89دسامبر

.8997

 آغاز فعالیت کارشناسان روسی در نیروگاه اتمی نیمه تمام بوشهر باا وجاودمخالفت شدید آمریكا مورخ  00سپتامبر

.0117

 گفتگو هاي ایران و روسیه در مورد غنی سازي اورانیوم باراي ایاران ماورخ3و 1يانویه

.0111

 -روسیه و چین پیش نوی

قطعنامه پیشانهادي توساط آمریكاا و انگلای

و

فرانسه را که در چارچوب فصل هفتم منشور تنظیم شده باود را رد کردناد،
مورخ  1مه

.0111

 روسیه در  0113نخستین ارسال سوخت را به نیروگاه اتمی بوشهر اراله داد.مقام هاي روسی ادعا کردند که این سوخت تحت کنترل آيان
انريي اتمی،

باین الملای

است.

 ایران در  0119آزمایش هایی را در نیروگاه هسته اي بوشاهر باا اساتفاده ازمیله مصنوعی سوخت انجام داده است که با سرب به جااي اورانیاوم غنای
شده بارگیري

شدند.

 -در يانویه  0180مقام هاي ایرانی ادعا کردند نیروگاه بوشهر پ

از سالها در

ظرفیت کامل خود به سر می برد( .موسی زاده.)031-030: 8713 ،
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نتیجه
تالش روسیه در این سالها همواره پرهیز از انتخااب باین غارب و ایاران باوده
است .پ

می توان این فرضیه را قبول کرد که روابط ایران و روسایه ،از جملاه در

پرونده هسته اي ایران نه در چارچوب ی

مشاارکت اساتراتژی  ،بلكاه در قالا

همكاري هاي احتیاط آمیزي است که منافع روسیه را در بردارد .هدف اصلی روسیه
از حمایت برنامه هسته اي ایران این است که نمی خواهد بازار پر ساود و منفعات
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ایران را که جاي خالی آمریكا نیز در آن وجاود دارد را از دسات دهاد .روسایه در
مورد برنامه هسته اي به دنبال منافع ملی خویش بوده و اینگونه نیست که تحت هر
شرایطی از ایران حمایت کند .نكته اینجاست که روسیه حاضر نیست که ی

ایاران

هسته اي قدرتمند را در کنار مرزهاي خود و در همساایگی باا کشاورهاي آسایاي
مرکزي بپذیرد .همچناین باا ایاران در زمیناه اقتصاادي و اعماال نفاوذ در اینگوناه
کشورها به رقابت بپردازد .بنابراین اگر روسیه در برنامه صلح آمیز هسته ایران تردید
کند ،به تجدیدنظر در همكاري خود با ایران پرداخته و با کشورهاي غربی باه طاور
کامل همسو خواهد شد( .جعفري و میرجاللی.)831-832 :8719 ،
سیاست رسمی دولت روسیه نیز در این سالها همواره تاکید بار حاق حاکمیات
دولت ایران و پایبندي ایران به مقررات ان .پی .تی و منشور ملل متحد و نبود ایجاد
هزینه از سوي این پرونده براي روابط آن کشور با غرب بوده است .زیرا این رفتاار
را در مخالفتهاي اولیه با غرب در این زمینه و سرانجام موافقت آرام ایان کشاور باا
غرب براي ارجا و توافق بر سر قطعنامه هاي شوراي امنیت ساازمان ملال متحاده
مشاهده شد( .کرمی .)830 :8711 ،مقام هاي ایرانی نیز باید متوجه باشند کاه هایچ
کشوري منافع دراز مدت خود را فداي کشور دیگري نخواهد کرد .در زمیناه هساته
اي تا آنجا می توان به روسیه اعتماد کرد که به نوعی رضایت غرب و آمریكا نیز تاا
حدود زیادي با آن همراه باشد .در غیر اینصورت روسیه اگر در تنگنا رابطه خود باا
غرب یا ایران قرار گیرد به احتمال زیاد غرب را انتخاب خواهد کارد .همچناان کاه
در سالهاي اخیر این سیاست را انتخاب کرده است.
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همچنین در مورد روسیه باید اشاره کرد که اصل اساسی براي این کشور ،مناافع
است و فشار هاي آمریكا در درجه دوم اهمیت قرار دارند .چنانكه در بستن قرارداد
هسته اي با ایران باوجود مخالفت هاي شدید آمریكا ،روسیه به دلیل منافع اقتصادي
زیاد این طرح ،آن را قبول کرد .روسیه تا آنجا با آمریكاا همراهای مای کناد کاه در
مقابل سردي روابط با ایران در مقابل ،امتیازي از آمریكایی ها بدسات آورده باشاد.
روسیه به خوبی می داند همراهی و همكاري کامل با ایران یا آمریكا باه مناافع ایان
کشور لطمه خواهد زد .بنابراین در این سالها روسیه سعی کرده است به ایان اصال
مهم در روابط بین الملل عمل کند .آن عبارت است از :در سیاست دوست و دشمن
واقعی وجود ندارد ،آنچه هست منافع کشورهاست .روسیه به خوبی توانسته از ایان
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اصل براي امتیازگیري از آمریكا و ایران استفاده کند.
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