بررسی مواضع روسیه در قبال سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران از سال  48تا  48با تأکید بر پرونده
هستهای ایران
پیروز هاشم پور



تاریخ دریافت9315/06/55 :
تاریخ پذیرش9315/01/07 :

چکیده
بدنبال پیروزی انقالب اسالمی ایران و به تبع آن فروپاشی شوروی سوسیالیستی ،علی رغم تغییرر مرویتی موا رع و
دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران ،باز هم روسیه جایگاه خود را حفظ نمود .و بدنبال آغاز منایشه هسته ای ایرران
و مخالفت دول غربی و آمریکا با گسترش آن ،روسیه بعنوان عضوی از شورای امنیت موا ع گونراگونی از خرود بره
نمایش گذاشته است .با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه تحقیق کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سوال
اصلی هستیم که موا ع و دیدگاههای سیاست خارجی روسیه در یبال پرونده هسته ای ایران از ابتدا ترا اختترام ره
بوده است؟ و در پاسخ باید گفت روسیه با نگاه ابزاری و منفعرت محرور در سیاسرت خرارجی اش نسربت بره ایرران
سیاست عمل گرایی مبتنی بر فرصت طلبی راهبردی مو ع خاکستری در یبال پرونده هسته ای همگامی با غرب و
رای مثبت به یطعنامه های شش گانه شورای امنیت مخالفت شدید با پیوسرتن ایرران بره کشرورهای عضرو کلرو
هسته ای و تهدید علیه مسلمانان آسیای مرکزی استفاده از کارت ایران جهت بازی و گرفتن امتیاز از غرب در یبرال
بحران اوکراین و تحریم های صادره علیه روسیه و مطرح نمودن خود بعنوان بازیگر مهم و تصمیم گیر در خاورمیانه
طوالنی کردن پرونده هسته ای و فروش تسلیحات نظامی خود به ایران در وایع بهترین استفاده را از این یضیه برده
است.
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شماره دهم
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کلیدواژگان :ایران ،پرونده هسته ای ایران ،روسیه ،سیاست خارجی.

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد المرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،المرد ،ایران
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مقدمه
روابط ایران و روسیه طی سده های متوالی فراز و فرودهاای فراوانای باه اود
دیده است .ایران بادلی موعییات وپویلیتیاو اود ،هماواره اایگااه ویااه ای در
سیاست ارای روسیه داشته است .روسها اهت دسترسی باه آبهاای مارم لای
فارس و اعیانوس هند ،برای ایران نقش ویاه ای عاپ بوده و نسبت به اا ایاران
با چشم طمع می نگریستند .از این رو احساس تهدید و ناامنی ایران از سوی روسیه
تزاری طی عرن های متمادی مشخصه اصلی روابط باین دو کشاور باوده اسات .در
واعع روسیه بزرمترین واعییت وپویلیتیو حیاتی برای ایران محسوب می شود .و از
مدت ها عب ایران همواره با تهدید تاریخی روس ها زا شمال موااه باوده اسات و
در حقیقت هیچ کشوری به اندازه روسیه تزاری در مذشته علمروهای ایران را بارای
همیشه به اشغال ود در نیاورده است .ایران برای اولین بار هنگاامی طیام عادرت
روسیه را چشید که یطر کبیر به فکر مسترش اعتدار روسیه به سمت دریای سایاه و
عفقاز افتاد .از آن زمان به بید مسترش نفوذ روسیه تزاری در ایران بصورت نماودار
صیودی درآمد و تسلط بر سیاست دا لی و ارای ایران افزایش یافت( .رضازاده،
.)41:1:16
در زمان اتحاد شوروی نیز با حمایت از اریاان هاای اادایی طلاق و عاومی،
حاکمیت ملی ایران را با تهدید روبرو ساا تند .حا ایاران در تماام زمیناه هاا در
دریای زر تضییع کردند .در دوران انگهای ایران و روس ،با عراردادهاای ننگاین
ملستان و ترکمانچای بخشهای وسییی از ایران را ادا کردند و در ییمان  1091این
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کشور به همراه استیمار ییر انگلستان ،ایران را بین ود تقسایم کردناد .در اریاان
نهضتهای آزادیبخشی چون انقاالب مشاروطه ،نهضات ملای شادن نفات ،نهضات
انگ  ،به نفع استبداد وارد عم شده و هیچ کمکی به این انبش ها نکردند و آنها
را در مواردی عربانی مصالح ود کردند .در دو انگ اهانی اول و دوم نیاز اعادام
به اشغال ایران کرده و حاکمیت ملی کشور را نقض نمودناد و باا توااه باه اینکاه
ایران ی ییروزی برای روسها بود ،باز آنها ا

ایران را تخلیه نکرده و با تحریاو

و حمایت و یشتیبانی از احساسات مردمی ،دو غاپله آذربایجاان و کردساتان شاک
مرفت( .امیراحمدیان ،مودرزی.)113:1:10 ،
میادله عدرت را مای تاوان بیناوان بخشای از واعییات هاای تحیللای سیاسات
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راهبردی ایران و روسیه دانست .بر اساس چنین نگرشی ،رویکرد ایاران باه روسایه

تابیی از میادله عدرت در سیاست اهانی واهد بود .سازوکارهای موازناه مارا رد
همکاری های راهبردی ایران و روسیه بر اساس انگااره هاای مختلفای شاک مای
میرد .بر اساس این انگاره ها هرماه دولت ایران عدرتمند بوده است ،با هر ماهیتی و
حکومتی روس ها روابط وبی با آن داشته اند .همچنین هرماه دولتی ضییف بوده،
روسیه تردیدی در بهره برداری از وضییت دا لی ایران باه اود راه ناداده اناد .از
سوی دیگر هر وعت دولت روسیه ضییف بوده ،بیشتر متمای به همکاری باا ایاران
بوده است و در زمانی که منافع روسیه اعتضا کرده است آنها در سازش با غارب باه
زیان ایران تردیدی به ود راه نداده اند( .سجادیور.):3:1:16 ،
اما در بحث موضع روسیه در عبال یرونده هسته ای ایران باید اشاره داشات کاه
رویکرد روسیه نسبت به برنامه هسته ای ایران عمدتا تابیی از روابط این کشاور باا
غرب بویاه آمریکا بوده و منافع غارب در تماامی میاادالت سیاسای و اعتصاادی و
غیره همواره مدنظر سیاستگذاران کرملین عرار داشته اسات ،اماا در ماوارد مهام تار
منافع روسیه هر طور ایجاب نموده است ،به آن سمت متمای شده است .چاون در
سیاست ارای کشورها میموال تداوم و تغییر امری طبییی الوه مای نمایاد و در
شرایط اص دمرمونی های اص باعث تغییرات عمده در ایان روناد مای شاود.
(کوالپی .)1:9:1:1: ،و بطور کلی دالی و مواضع روسیه در ماورد یروناده هساته
ایران از ابتدا تا توافقی که بین کشورهای  1+5و ایران منیقد شد متاثر از این ماوارد
می باشد :روسیه با نگاه ابزاری و منفیت محور در سیاست ارای اش نسابت باه
ایران ،سیاست عم مرایی مبتنی بر فرصت طلبی راهباردی ،موضاع اکساتری در
عبال یرونده هسته ای ،همگامی با غرب و رای مثبت به عطیناماه هاای شاش ماناه
شورای امنیت ،مخالفت شدید با ییوستن ایران به کشورهای عضو کلوپ هساته ای
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و تهدید علیه مسلمانان آسیای مرکزی استفاده از کارت ایران اهت بازی و مارفتن

روسیه در یبال

امتیاز از غرب در عبال بحران اوکراین و تحریم های صادره علیاه روسایه و مطار

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

نمودن ود بینوان بازیگر مهم و تصمیم میر در اورمیانه طاوالنی کاردن یروناده
هسته ای و فروش تسلیحات نظامی ود.
چارچوب نظری
در ارتباط با تحلی روابط ایاران و روسایه از منظار یکای از رهیافتهاای اصالی
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روابط بین المل کاری روشن و مفید واهد بود .ما در این یاوهش برای دساتیابی
به نتای علمی تر در بحث منافع ملی و امنیت ملی رویکرد نوواعع مرایی را ماورد
بررسی عرار واهیم داد .از نظریه یردازان نوواعع مرایی ،کنت والتز می باشد که به
بررسی روابط ایران و روسیه در این عالق یردا ته اند .والتاز در مقالاه ای در ساال
 ،3999همچنان با تاکید بر مفهوم سنتی موازنه ،روسیه و چین را بیناوان عادرتهایی
که در مسیر حرکت نظام تو عطبی به چندعطبی یکی از وزناه هاای مقابا آمریکاا
هستند ،مورد تواه عرار می دهند .فرض او این است که رفتارهای یکجانبه مرایاناه
آمریکا ،کشورهایی مث روسیه ،چین و ایران را بسمت همکاری باا یکادیگر ساو
می دهد( .ایفری ،تقی نااد.)50:1:01 ،
والتز سه مولفه کلیدی را برای سا تار سیستم بین المل در نظر می میرد:
 .1میان واحدهای سیستم سیاسی بین المللی (دولت ها) ناوعی نظام آنارشایو
اریان دارد.
 .3واحدها با واود ویامی ها و توانمندی های متفاوتی که دارند در صاوص
یذیرش اص بقای ودیارانه در عرصه بین المل مشابه هستند.
 .:با واود تشابه کارکردی ودیارانه واحدها برای انجام دادن کارکردهای ود
توانمندی هاای همساانی ندارناد و بر ای عدرتمنادتر از دیگاران هساتند.
(.)Waltz,1979:88
در سیستم بین المل عام تمایز میان واحدها توزیع توانمندیهای آنهاست .و باا
تغییر در آن ثبات سا تار به هم می ورد و نظم سا تاری دیگری شک می میارد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

اص آنارشی و اص تشابه کارکرد ودیارانه واحدها چه در دوره انگ سرد و چه
یس از آن واود داشته است ،ولی توزیع توانمندی تغییار کارده و سیساتم متحاول
شده است .بر همین اساس تیریف والتز از سیستم ارتباط تنگاتگی باا تیریاف او از
سا تارهای سیستم و نقش تییین کننده این ساا تارها بار ااازا و واحادهای ایان
سیستم دارد .در سیستم بین المل  ،عدرت بی چون و چرا دفع واهد شد و دیگران
را به سمت برعرار سا تن توازن سو می دهد .)Waltz,2000:28( .بر اساس منطا
نوواعع مرایی امر کشوری می واهد ییروز و موف باشد ،چاره ای ااز عارار دادن
1. Neorealism
2. Kenneth Waltz
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کسق عدرت در صدر اهداف فوری و ضروری ود ندارد .تیام مثبت و همکاری
دسته امیی و چنداانبه مرایانه در دیپلماسی نوین ،تالش برای توضیح و ساازش
دادن هرچه بیشتر دیدماهها و مواضع متفاوت و تصمیم میری از طری ااماع برای
ح میضالت و مشکالت ییش آمده و کسق نتای مطلوب برای طرفهاای ماذاکره
است .در اینجا هدف بطور عمده شناسایی حوزه های منافع و تضاد است و تمرکاز
بر منافع مشتر و تالش برای دوری استن از تهدیدها و تضادهای مشتر شانس
رسیدن به توافقات تدریجی و نسبی بمنظور حفظ منافع و کاهش تهدیدات مشتر
را در یی دارد( .یوراحمدی .)66:1:11 ،در این مقاله با استفاده از چارچوب تحلیلی
نوواعع مرایی ،ذکر این نکتاه ضاروری اسات کاه حرکات روسایه بسامت اهاان
چندعطبی بمنظور دریافت سهم بیشتر از مادیریت بحاران هاای موااود در منااط
حیاتی از امله ارج نزدیو و دیگر متحدان این کشاور در عااره آسایا و ازاملاه
اورمیانه ،مستلزم تیام با عدرتهای سا تارساز و رویه ساز اهانی است تا در یناه
آن ضمن رسیدن به وضییت تیادل استراتایو مطلوب با افزایش مقدورات سیاست
ارای از تنگناهای استراتایو برآمده از سا تار نظام بین الملا در عالاق فرآیناد
موازنه سازی با غرب بطور نسبی ارج شود( .یوراحمدی ،وشکار.)66:1:01 ،
بر اساس سند مفهوم سیاست ارای روسایه کاه در ساال  399:منتشار شاد،
تدبیر سیاست ارای ،امنیت ملی و رهنامه روسیه ،دربردارنده اصول کالن سیاست
ارای این کشور است که اهداف کوتاه مادت ،بلندمادت ،و اولویات هاایش در
ترسیم چهره کنونی و مطلوب نظام اهانی را در بر میگیرد .در این سند اولویتهای
منطقه ای سیاست ارای روسیه به ترتیق اهمیت چنین بیان شده اند:
 .1تالش های دو یا چنداانبه برای همگرایی کشورهای مستق مشتر

المنافع

در اهت امنیت ملی روسیه.
 .3روابط با دولتهای ارویایی.
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روسیه در یبال
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 .:آمادمی روسیه برای تقویت روابط با آمریکا و ح مشکالت مواود بار سار
راه آن.
 .6تاکید بر اهمیت کشورهای آسیایی اورمیاناه ،آفریقاایی و امریکاای التاین.
(.)foreign policy,2003
اما در ادیدترین سند اصول کاالن سیاسات اارای روسایه در ساال ،3919
دغدغه ها و نگرانی های ایان کشاور از املاه در زمیناه طرهاای نظاامی اصالی
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ارای را بیان می کند .اما ناسیونالیسم نوین روسی نه بر محور ایادپولووی ،بلکاه
بر محور منفیت امنیت و نفوذ روسیه بینوان یو بازیگر بین المللای اساتوار اسات.
همچنین انگاره هایی از رسالت فراملی روسی برای ییشبرد یو اهان چندعطبی کاه
ایاالت متحده آمریکا تنها یکی ار عطبهای آن بشمار مای رود و ایجااد یاو هویات
وپویلیتیو اوراسیایی متمایز از غرب و مبارزه با تهدیدات متصور از فرهناگ غربای
نیز از دیگر محورهای ناسیونالیسم نوین روسی است .در ماه آوری  3919در یاسخ
یرسش ((روسیه باید با کدام کشور در سیاست ارای ود بیشتر همکاری کناد))
59درصد از مردم روسیه ارویای غربی:9 ،درصاد آمریکاا باود و ایان مارایش باه
احتمال زیاد ادامه دارد .)Haas, 2009( .در بحث هسته ای ایران منافع روسیه هرطور
ایجاب می کرده است همانطور نیز اهت میری سیاست اارای مقاماات کارملین
عوض شده است .منافع روسها در عبال ایران در چاارچوب تصامیمات کشاورهای
غربی و سردسته آنها آمریکا بوده است .رای مثبت به عطیناماههاای صاادره باا رای
مثبت شورای امنیت ،استفاده ابزاری از ایران در اریان به تا یر انادا تن اس ،:99
تا یر در ارسال سو ت به نیروماه اتمی بوشهر ،صحه مذاشتن به تحریم های ضد
ایرانی و مواردی از این عبی

ود حکایت از دنبالاه روی روساها از اهات میاری

عدرتهای اهانی بوده است و آنطور که بیضی از روسای امهور عبلی ما تصور مای
کردند ،اهش به سمت شر تامین کننده منافع ملی ما نبودف زیرا نگاه روساها باه
ایران و در ک مساپ منطقه ای ،از نوع ایدپولوویو نبوده و تاابیی از تاامین مناافع
ملی می باشد .مقامات روسیه همواره از عدرت یابی ایران بیمنا بوده اناد .و یکای
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از مهم ترین موضوعات در دستور کار سیاست ارای روسیه ،تالش بارای یرهیاز
از انتخاب بین غرب و ایران است .چرا که در چارچوب منط واعع مرایی در میاناه
ثبات استراتایو و رعابت استراتایکف روسیه مزیناه نخسات را بر واهاد مزیاد.
برای روسیه بهترین مزینه تداوم وضییت اکستری بمینی بطول انجامیدن بحران و
حفظ موعییت میانه بمنظور کسق بیشترین منافع از طرف های درمیر است.
سیاست خارجی و روابط متقابل روسیه و ایران از گذشته تا کنون
در ابتدا منافیی که روسیه در صوص مسترش همکاری هاای اود باا ایاران
عایدش می شود را بصورت تیتروار بیان می کنیم :الق حمایت ایران برای مقابلاه
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با نفوذ عدرتهای بیگانه در منطقه ،نزدیکی ایاران بارای نفاوذ در اورمیاناه ،لای

فارس و کشورهای اسالمی ،مسترش روابط باا امهاوری اساالمی ایاران بمنظاور
مرفتن امتیاز از غرب ،همکاری با ایران بارای الاومیری از تشادید افاراط مرایای
عومی ،ناادی ،مذهبی و بی ثباتی در منطقه ،الق حمایت ایاران بارای مخالفات باا
توسیه ناتو به شر .
اما منافع ایران از مسترش همکاری با روسیه شام  :نگاه ایران به روسیه بیناوان
تامین کننده تسلیحات و تکنولووی ادید ،همکاری باا روسایه بارای الاومیری از
سلطه شرکتهای ارای و فراملیتی بر منابع انروی منطقه ،الق حمایت روسایه در
مقابله با نفوذ کشورهای مخالف امهوری اسالمی ایران در منطقه زر ،همکاری با
روسیه بمنظور مقابله با فشارهای آمریکا و غرب( .ثقفی عامری.)31:1:10 ،
روسیه کشوری در آسیای شمالی و ارویای اوری می باشد و باا اعیاانوس آرام
شمالی و اعیانوس منجمد شمالی و دریای زر ،دریای سیاه و دریاای بالتیاو مارز
آبی دارد .روسیه دارای مرز زمینی با چهارده کشور آسیایی و ارویایی می باشد .ایان
کشور با  11/915/699کیلومتر مربع وسیت ،یهناورترین کشاور اهاان اسات و در
سال  3916با بیش از  16:/1میلیون نفر امییت ،نهمین کشور یرامییت دنیاسات.
(.)Federal state statics service,2015
سوء ظن و بی اعتمادی تاریخی یکی از مهمترین مبانی تحلیا رواباط ایاران و
روسیه است .فصول مربوط به تجاوز ها و د الت های روسایه و رعابات باا دیگار
عدرت های اهانی بر سر تضییع حقو ملت ایران ،بخاش عابا تاواهی از کتااب
تاریخ روابط ایران و روسیه را باه اود ا تصااص داده اسات .متقاابالا ،از دیادماه
روسیه نیز بر ی وعایع تاریخی به ویاه مرایش ها و وابستگی های سیاسی ایران باه
عدرت های رعیق (عثمانی ،فرانساه ،انگلساتان و آمریکاا) ،اهاداف و آرماان هاای
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اعتقادی ایران در عبال مسلمانان روسیه و حوزه شوروی سااب و هاراس داپمای از

روسیه در یبال

چر ش به سمت رعیق اهانی ،مانع از اعتماد روسیه به سیاست هاای ایاران شاده

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

است .بدیهی است در چنین شرایطی ،سخن از نهادینه شادن رواباط و اساتراتایو
بودن آن ،با واعییت های تاریخی همخوانی نخواهد داشت .رواباط اساتراتایو باه
مینی انطبا کام اهداف ،منافع ،عالی و عابلیت های مشتر دو کشاور و تاالش
برای تثبیت این ویامی ها و ممانیت از وامرایی توسط آنان اسات .مرچاه ایاران و
روسیه دارای مواضع و منافع مشاتر در بر ای موضاوعات منطقاه ای و اهاانی
هستند ،لکن عدم تحق شرایط مذکور و چشم انداز متحول و متغیر سیاسات هاای
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دا لی و ارای دو کشور و الزامات ،تیهدات ،باورها و آرمان هاای متفااوت هار
یو ،مانع از انتخاب دیگری به عنوان متحد یا شریو استراتایو می مردد.
در ابتدا بایستی در اشاره ای کوتاه به این موضوع بپردازیم کاه بطاور کلای ساه
رویکرد در سیاست ارای روسیه واود داشته که عبارتند از:
 .1رویکرد آتالنتیو مرایان :این مروه طرفدار سرسخت مشارکت راهباردی باا
آمریکا است و منافع ملموس برآمده از ییوند با غرب را براسته مای نمایناد .ایناان
تهدید اصلی امنیتی را نه آمریکا ،بلکه رشد اسالم مرایی در مرزهای انوبی ویش
می دانند.
 .3رویکرد دوم ،رویکرد عدرتمند نئواوراسیامرایان هستند که در مقابا دیادماه
ییشین ،د الت آمریکا در مساپ منطقه را نمی یسندند و به روابط نزدیو با چین و
ایران عالعمندند.
 .:رویکرد سوم که بانفوذترین مروه می باشند ،کسانی هستند کاه بیاد از روی
کارامدن والدیمیر یوتین در سیاست ارای روسیه نقش آفرینی می کنند .این عم
مرایان ملی مرا ،برتری آمریکا در سیاست بین المل را به رسمیت می شناسند ،اماا
بر این باورند که روسیه ح اعمال اراده در حوزه نفوذ ود را داراست .و به مناافع
ملی ود بجای ایدپولوویو و حفظ روابط کم تنش با غرب و تاداوم همکااری باا
کشورهایی مث ایران و چین می اندیشند( .ایفری ،تقی نااد.)41:1:01 ،
تحلی روابط ایران و روسیه همواره تحت تأثیر وصیت نامه منساوب باه ((یتار
کبیر)) ،تزار روسیه عرار داشته است .فارغ از صاحت و ساقم ایان مازاره ،حرکات
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

بسمت انوب ایده ای است که همواره در موضوع رواباط ایاران و روسایه مطار
شده است( .کوالیی.)161:1:0: ،
اکنون سیر تاریخ روابط ایران و روسیه را بصورت الصه در چند مولفه ماورد
بررسی عرار می دهیم:
الف) روابط ایران و روسیه در دوران تزارها :ییشینه روابط سیاسای اعتصاادی
ایران با روسیه به سال  1503میالدی هنگامی که شااه عبااس صافوی یاو هیاأت
بازرمانی را برای افتتا باب تجارت به مسکو فرستاد ،باز می مردد .ساه ساال بیاد
تزار روس نیز سفیری را به دربار ایران اعزام کرد( .کرمی .)1:1:11 ،تااریخ رواباط
دو کشور عدمتی چهارصد ساله دارد .به عبارتی در اوا ر عرن  15و اوایا عارن 14
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را می توان سرآغاز تشکی دولتهای ملی در ایران و روسیه دانست .اهاداف روسایه

تزاری در آن دوران از تصرف سرزمین ایران شام مواردی چون :تصرف سارزمین
هراا که ممکان باشاد ،الاومیری از نفاوذ کشاورهای مخاالف مناافع روسایه در
سرزمین ایران ،کسق سیطره بر سیاستهای دا لی و ارای ایران بمنظور به حداع
رساندن نفوذ دولتهای ارای در ایران و کسق حداکثر منافع اعتصاادی و سیاسای
در ایران( .فولر.)141:1:15 ،
ب) مناسبات ایران و روسیه پس از انقالب  9191روسیه تا پیروزی انقالالب
اسالمی :ی س از ییروزی بلشویکها در روسیه سیاسات اارای ایان کشاور دچاار
تحوالت اساسی شد .رهبران انقالبی روسیه که به حکومت اهانی سوسیالیسم مای
اندیشیدند ،به ایران بینوان کانال سوپز انقالب کمونیساتی مای نگریساتند .و ایاران
برای توفی انقالب سوسیالیستی ،نخستین کشوری است که باید توسط شوروی هاا
تسخیر شود و ایران باید به انقالب تیل یابد( .حافظ نیا.)1:5:1:11 ،
ج) دوره زمانی بین وقالع انقالالب اسالالمی و پروپاشالی شالعروی :بیاد از
ییروزی انقالب اسالمی ،وپویلیتیو منطقه دچار تحوالت اساسی شد و ایران حاافظ
منافع غرب ،تهدیدی ادی علیه منافع آن بویاه آمریکا بشمار رفت .مرچه انقاالب
اسالمی به لحاظ ماهیت ود ظاهرا ،با نظام سوسیالیستی نیاز متیاارض باود ،ولای
شوروی از این واعیه شنود بنظر می رسید چرا که ایران مستق برای آنها بهتار از
ایران وابسته به بلو مخالف باود( .اطاعات .)05:1:14 ،ولای علای رغام اوش
باوریهای اولیه مقامات شوروی ،انقالب اسالمی با سیاساتهای شاوروی نیاز هماراه
نبود .چنانچه امام مینی فرمود(( :ما با کمونیسام باین الملا باه هماان انادازه در
ستیزیم که اهانخواران غرب به سرکردمی آمریکا و صهیونیسام مباارزه مای کنایم.
طری که از ناحیه کمونیسم متواه ماست ،کمتر از آمریکا نیسات( .)) .رضاا زاده،

بررسی موا ع
روسیه در یبال

 .)41:1:16مرچه در دوران بیدی از سیاست ارای ایران اهت میری متفاوتی و
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مرایش به شر در دستور کار مقامات ایران عرار مرفت.

( 15تا )956

د) روابط ایران و روسیه پس از پروپاشی شعروی :یس از فرویاشی شاوروی،
وپویلیتیو و وپواستراتایو امهوری اسالمی ایران و روسیه دچاار تغییار و تحاول
اساسی شد .ولی بطور کلی تنظیم دیپلماسی و سیاست ارای ایاران باا روسایه از
اولویت بر وردار بوده است .دو کشور تقریبا روابط متیادلی با هم داشته اناد و باه
سمت همگرایی بیشتر حرکت کرده اند .ولی باید به این نکته اشاره کرد کاه رواباط
ایران و روسیه طی دوران بیدر از انقالب اسالمی بطور عام و دهاه مذشاته ،بطاور
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اص ،به سطح راهبردی نرسیده و راهکنشای باوده اسات .دلیا آن شااید بااور
نادرست دولتمردان و صاحبنظران روس نسبت باه ایاران باشاد .در نگارش نظریاه
یردازان روسیه ،امهوری اسالمی ایران ،کشوری ینداشته مای شاود کاه توااه باه
غر ب بطور ادی برای آن مهم است و هر آن ممکن است باا برعاراری ارتبااط باا
اهان غرب و بویاه آمریکا ،به امع محاصره کننادمان روسایه بپیونادد .از طرفای
فقدان آشنایی اامیه روسیه با ایران باعث شده است که آن را بینوان تهدید بنگرند.
(متقی و دیگران .)131:1:0: ،بر اساس یاو نظرسانجی کاه بنیااد افکاار عماومی
روسیه در آوری  3994انجام داده است :1 ،درصاد یرساش شاوندمان ،ایاران را
دوست و  31درصد آن را غیردوست دانشته اند :4 ،درصد هم نظری نداشاته اناد.
( .)Baklitsky,2013:5از این اهت باید مفات کاه بر اورد روس هاا باا ایاران در
مساپ دا لی در عالق یو واعع مرایی سطحی است و آنها بیشتر به رفتار ایاران و
یاداش غرب نگاه می کنند .در مورد مساپ هسته ای نیز برای آنهاا مهام اسات کاه
ارویا چکار می کند.)Rees and Aldrich,2005:14( .
در دوره مورد بحث ما که یرونده هسته ای در ان دوران در اریان باوده اسات
بایستی به مواضع و دیدماههای دساتگاه دیپلماسای و سیاسات اارای ایاران در
دوران ریاست امهوری محمود احمادی ناااد و همچناین دوران کناونی ،ریاسات
امهوری رپیس دولت یازدهم ،آعای دکتر حسن روحانی بپردازیم.
اهانبینی دولت نهم و دهم درباره دنیای ارج بار چهاار یایاه اساتوار اسات.
نخستین یایاه ،ماهیات انقالبای آن اسات .سیاسات اارای ساا تار فیلای نظاام
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

بینالمللی را ناعادالنه میداند و واستار تغییر آن است .به اعتقاد رییس دولت نظام
«فاسد» کنونی اهان باید اای اود را باه نظاامیاساالمیدهاد کاه در ذات اود
عادالنه ،منصفانه و برح ّ است .یایه دوم اهانبینی اسالمیویامی تماام اواهی آن
است .در این نظام سیاسی ،چون در دیگر نظامهاای تماام اواه ،اراپاه تصاویری از
«اهان بهتر» و طرّاحی شیوههایی برای رسیدن به آن از رسالتهای عمده حکومات
است .از دیگر ویامیهای آن ،نگرانی واعیی یا صاوری رهبارانش از دسیساههاای
دشمنان ارای و دا لی است .ازاین نظر اوضاع و احوال کشور را هیچ ماه نبایاد
آرام و عادی تلقی کرد و وضییت اضطراری را دست کم مرفت .سومین یایه اهان
1. Tactical
2. Russian Public Opinion Research Center
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بینی دولت کنونی ایران دیدماه فراملی آن است .در این دیادماه رساالت حکومات
بیش از هر عام دیگری میطاوف باه اساالم و اماات اساالمیدر اهاان اسات کاه
مهمترین هدفش تحکیم و مسترش ایمان و باورهای دینی اسات و ناه حفاظات از
کشور .چهارمین یایه اهان بینی دولت را میتوان بلندیروازیهای اهااناویاناه آن
دانست .این بلندیروازیها در کنشها و واکنشهای این دولت تجلای کارده اسات.
واه واکنشی این بلندیروازی اسالمیمیارّف شامیریشاهدار از عارنهاا رکاود و
عققماندمی است .از سوپی مسئولیت این رکود را متواه دولتهای مسترشطلق
غربی و حاکمان مسلمانِ هم ییمان آنان میدانند( .االلی .)1:01 ،احمدی نااد برای
ابران عدم رابطه با غرب ،دست دوستی به سمت روسیه دراز کارد تاا از حمایات
این عدرت منطقاه ای و اهاانی در عباال فشاارهای اهاانی اساتفاده کناد .ماردان
دیپلماسی دولت های نهم و دهم سیی می کردند با الق نظار ایان کشاور از رای
مثبت این عدرت اهانی در یرونده هسته ای و مناعشات بین المللای باه نفاع اود
استفاده کنند .به بیان ساده می توان مفت که در آن زمان ایران مجبور به دوساتی باا
روسیه بود و امر روسیه را نیز از دست می داد تبدی به یکی از تنهاترین کشورهای
اهان در عرصه بین المللی می شد .اما ارتباط یکطرفه وصرف با شر تنهاا چیازی
که عاید منافع ملی ما در آن دوران نمود فقط وابستگی عاازانه باه شار و تبادی
شدن ایران به بازاری برای کاالهای بی کیفیت چین وروسیه.
در روابط ایران و روسیه در دوران احمدی نااد ،براسته تارین عنصار ساازنده
سیاست ارای ،نگاه به شر و رویکرد تهاامی بود ،رویکرد نگاه باه شارعی کاه
اایگزین سیاست تنش زدایی و تیام و مفتگوی با غرب مورد اعبال دولت ییشاین
عرار مرفت .همزمانی سیاست نگاه به شر احمدی نااد با رویکرد یر ااش مراناه
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یوتین (کرمی )113:1:10 ،که البته با مسترش نسبی روابط ایاران و روسایه هماراه
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بود ،به این ینداشت دامن زد که مویی روابط دو دولت در حال تبدی شدن به یاو
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همپیمانی استراتایو است .یندار شاک میاری مناسابات راهباردی میاان ایاران و

( 15تا )956

روسیه که در مفتار احمدی نااد و دولتمردان وی با تاکید بر سیاست نگاه به شار
بازتاب می یافت ،با نشانه هایی مانند تمای روسیه بر تداوم همکااری هاای هساته
ای با ایران و دفاع از صلح آمیز بودن این برنامه ،یشتیبانی از واسات ایاران بارای
عضویت ناظر در ییمان شانگهایف همسویی در عاب تحوالت اورمیانه و مشخصا
سوریه ،تقویت می شد .اما واعییت آن است که در دوره مزبور نشانه هایی در رفتار
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سیاست ارای روسیه نمایان می شد که یندار شک میری ییوند استراتایو میاان
دو کشور را دستخوش تردید می سا ت .نشانه هاایی چاون تیلا در راه انادازی
بموعع نیروماه بوشهر ،همگامی با تصمیمات شورای حکام و شورای امنیت بر علیاه
ایران ،ودداری از تحوی سامانه دفاع هوایی اس  ،:99و ایان ماوارد .ایان نشاانه
های ناهمگون و ناهمساز در منش روسیه در عبال ایران منتهی به طر ایان یرساش
مردید که چگونه می توان وصف ورابط استراتایو را بمنظاور توصایف مناسابات
ایران و روسیه در دوره احمادی ناااد ،همانگوناه کاه او و دساتگاه دیپلماسای اش
مدعی بودند را یذیرفت( .نوروزی ،رومی.)06:1:0: ،
بر اساس اصطال ((چشم اناداز روسای)) در رواباط ایاران و روسایه در دوره
ریاست امهوری احمدی نااد ،فهم منط حاکم بر یویش روابط ایاران و روسایه و
منحنی تحوالت در روابط با ایران و روسیه در دهه ا یر بیش از آنکه تاابع اهاداف
سیاست ارای ایران باشد از اولویت ها و اهداف راهبردی روسایه تاأثیر یذیرفتاه
است( .نوروزی ،رومی .)01:1:0: ،بکارمیری نسبتا مسترده تیابیری چاون ((بار
برنده ،کارت بازی ،اهرم فشار ،سیاست تاکتیکی))و همانند آن از سوی یاوهشگران
برای توصیف رفتار روس ها با ایران به وبی ماواه عما مرایای فرصات طلباناه
روسیه در عبال ایران ،بویاه در دوره احمدی نااد است .بنابراین روس ها با در نظار
مرفتن الزامات و اهداف ود در عرصه بین المللای ساه دساتور کاار عماده را در
روابط با ایران دنبال کرده اند .1 :بازنمایی هویت روسیه و اایگاه یو عدرت برتار.
 .3ییشااینه سااازی منااافع اعتصااادی .: .ارتقاااء اثرمااذاری وپویلیتیااو( .کااوالیی،
فصـلنامه
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سال سوم
شماره دهم
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.)11:1:15
در مجموع می توان عل و عوام ضیف های سیاسات اارای دولات نهام و
دهم را به شر ذی دسته بندی کرد:
 .1عدم تیام دولت با کشورها و دولت های تأثیر مذار دنیا و منطقه.
 .3عدم استفاده دولت از نیروهای کارآمد و ماهر در عرصه سیاسات اارای و
عدم بهره برداری از مشاوره سیاست مداران مجرب.
 .:عدم توازن دولت در اتخاذ سیاست های مؤثر ارای.
 .6کم اعتقادی دولت به دیپلماسی فیال در سطح بین المل .
 .5محدود کردن سطح روابط ایران با کشورهای دیگر و نبود سفرهای دو اانبه
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رسمیبه کشورهای مهم منطقه و اهان( . .االلی.)1:01 ،

با تغییر دولت در ایران و باز شدن درهای سیاست اارای امهاوری اساالمی
کمی فضا تغییر کرد .روحانی با شیار بهبود روابط ایران با کشورهای اهان توانست
تغییرات مسترده ای در سیاست ارای ایران به واود بیاورد .مهم ترین دساتاورد
این تغییر ،تواف بزر

هسته ای با  1+5و به ویاه با آمریکا بود .ایران و آمریکاا در

مورد یو موضوع ،یشت یو میز نشساتند و مفات وماو کردناد حتای دو رپایس
امهور در اولین سال حضور روحانی در سازمان مل  ،تلفنی با هم در مورد مسااپ
اهان و یرونده هسته ای مفت ومو کردند.
تغییر رویکرد ایران باعث شد تا کشورهای ارویایی به سمت ایران تمای ییدا
کنند و دست دوستی ود را به سمت ایران دراز کنند و به صنایع ود اشاره کنند
تا بازار ایران را از دست ندهند.
ایران در زمان روحانی با دست هایی روبرو بود که به سمتش دراز شده و دیگر
احتیاج نبود تهران یکطرفه دستش را برای دوستی به سمت کسی دراز کناد .هماین
سیاست درهای باز باعث شد روسیه نیز در رابطه با ایران دچار تغییر اساسای شاود.
سران کرملین فهمیدند دیگر نمی توانند براساس احتیاج ایران با امهاوری اساالمی
رفتار کنند .آنها یی به این مینا بردند که امر کمی در رابطاه باا ایاران دچاار اشاتباه
شوند و ود را کنار بکشند یو بازار بزر

را از دست

واهند داد .آنها حاال برای

رعابت با دیگر کشورهای عدرتمند اهان دست دوستی ود را به سمت ایاران دراز
کرده اند .بر این اساس ،از منظری آینده شناسانه ،سیاست ارای مستق امهوری
اسالمی ایران با یشتوانه سیاست دا لی منسجم و تکیه برنیروهای ملی ،تاوان آن را
دارد که در صحنه روابط بین المل به ایفای نقش بپردازد .بر اساس سند چشم انداز
 ،1696ایران باید به سوی کشوری عدرتمند در منطقه ،با تیاما ساازنده وماؤثر در

بررسی موا ع

روابط بین المل ییش برود .بنابراین ،بدون داشتن تیام سازنده و مؤثر با باازیگران

روسیه در یبال

بین المللی و منطقه ای ،نمی توان به ایان هادف نهاایی دسات یافات .و در دوران

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

دولت یازدهم و تیم دیپلماسی عدرتمند و مجربی که در ا تیار داشات توانسات در
ح بحران هسته ای که با سیاست های تهاامی و احساسی دولت مذشاته باه بان
بست رسیده بودبه سرانجام برساند.
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برنامه هسته ای ایران از ابتدا تا اختتام
نخستین تالش های ایران برای دست یابی باه فنااوری هساته ای باه دهاه1059
میالدی باز می مردد و االق اینجاست که ایاالت متحده آمریکا نخستین کشوری بود
که ایران را به دست یابی به فناوری هسته ای ترغیاق کارد کاه شااید باا توااه باه
مخالفتهای کنونی برنامه هسته ای ایران کمی عجیق به نظر برسد.
در چارچوب برنامه ییشنهادی آیزنهاور موسوم به اتم برای صلح ،اولاین عاراداد
همکاری در زمینه های غیر نطامی اتمی بین دو کشور باه امضاا رساید( .شایرازی،
 )1:1:06در  5مارس  1051در بحث برنامه هسته ای ایران بید از انقالب اساالمی،
در  3:مرداد سال  1:11شروع شد که سخنگوی مروهو مناافقین طای کنفرانسای
مطبوعاتی در هت ویالرد واشنگتن ادعای فیالیتهای مخفیانه اتمی توسط امهاوری
اسالمی ایران را در سه مجتمع نطنز ،تهران و ارا مطر کرد .و حدود  6مااه بیاد
شبکه  CNNمزارشی بر مبنای بررسی موسسه علم و امنیت باین المللای در آمریکاا
روی آنتن برد که با تصاویر ماهواره ای این سایت مستند شده بود و در آن شارایط
نطنز و ارا

بدون اطالع آوانس سا ته می شد .و تهران نیز یروتک الحااعی 0:+3

و ترتیبات اارایی فرعی را نپذیرفته بود( .فالحی .)13:1:14 ،دو عطیناماه شاورای
حکام آوانس بین المللی انروی اتمی علیه ایاران بحاران بای ساابقه ای را در ایاران
بواود آورد .فشار غیرمتیارف و الف مقاررات آواناس بارای یاذیرش یروتکا
الحاعی و منع استفاده صلح آمیز از اناروی هساته ای ،ایاران را در دوراهای دشاوار
ماندن یا روج از آوانس عرار دهد .سرانجام دولتمردان دولت اصالحات کاه در ان
فصـلنامه
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سال سوم
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دوران حسن روحانی مسئول مذاکرات اتمی ایران با آوانس اتمی بود ،اعداماتی برای
کاهش فشارهای اهانی علیه ایران انجام دادند .از امله اینکه با دعوت از البرادعای
رپیس آوانس انروی اتمی و وزرای سه کشور اوریایی به ایران از وحادت ارویاایی
ها و امریکا بر علیه ایران کاست و توانست دیپلماسی نرم به نمایش بگاذارد .دیگار
اینکه با یذیرش یروتک الحاعی ،مام دیگری در تغییر ذهنیت غربی ها بر علیه ایران
بر دارد .بطور کلی در دوران دولت اصالحاتف یرونده هسته ای ایران بدون اراااع
به شورای امنیت سازمان مل در آوانس باعی ماند( .مهاارنیا .)5:1:1: ،با روی کار
آمدن دولت نهم و شخص محمود احمدی نااد به ریاسات امهاوری ،او باا اعاالم
تصمیم از سرمیری برنامه هسته ای با شکستن یلمق تاسیات نطنز ،اراااع یروناده
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هسته ای به شورای امنیت در تاریخ  11اسفند  1:16آغاز شد .دولت نهم ط مشی

ادیدی را در صوص برنامه هسته ای در ییش مرفت .این ط مشی بر سه یایاه
عرار داشت .1 :نگاه به بازیگران شر و ارج کردن انحصار یروناده از دسات ساه
کشور ارویایی .3 .ارج کردن یرونده از مجاری صارفا سیاسای و عاراردادن آن در
چهارچوب های حقوعی آوانس اتمی .: .از سرمیری فیالیت هسته ای که در دولت
عب داوطلبانه تیلی شده بود( .اااعلو .)33:1:15 ،در واعع دولات احمادی ناااد از
همان آغاز با ادیت تیلی را شکست و به نوعی آغازمر دیپلماسی تهاامی در این
عرصه بود .بیبارتی ط مشی تهاامی او ،بهترین دفاع را حمله مای دانسات و باه
همین دلی عطینامه  11:1شورای امنیت علیه ایران را کاغذ یااره دانسات و ضامن
تاکید بر تداوم فیالیتهای هسته ای ایران ،و در واکنش به تحریم عطیات هسته ای و
موشو های دوربرد شورای امنیت علیه ایران مفت(( :ما کاه اصاال چیازی از شاما
نخواستیم و امر هام واساتیم دیگار ندهیاد .از شاما بخااطر ایان مسائله تشاکر
میکنیم( )).روزنامه آفتاب یزد .)3:1:15 ،به دلی سیاسات هاای تهااامی و فاعاد
دیپلماسی تیم محمود احمدی نااد که ابتدا به رهباری علای الریجاانی و بیاد هام
ساایید الیلاای بااه عهااده داشاات 4 ،عطینامااه (،119: ،11:5 ،1030 ،1404 ،11:1
 )1161بر علیه منافع ملی ما در شورای امنیت سازمان مل تصویق مردیاد .تحاریم
هایی که با هدف عرار دادن اعتصاد کشور ،ما را وارد ورطه ای نمود که تورم بااال و
بیکاری روزافزون از عواعق آن بود ه است و مهم تر راب شادن واهاه و چهاره
ایرانی در عرصه بین المل بود .بطور کلی سیاستی که دولت محماود احمادی ناااد
در عبال بحث هسته ای در ییش مرفت ،بیش از آنکه تابع تغییرات حااکم بار نظاام
بین المل باشد و یا از سا تار و چارچوب مشخصی و در راستای تامین منافع ملی
باشد و یا اینکه تابع یارادایم های حاکم بر روابط بین الملا باشاد ،بشاتر سیاسات
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ارای شخص محور و تابع ویامی های شخصیتی و روانی رپیس امهور اسات.

روسیه در یبال

چون سیاست ارای که تابع مولفه های تشکی دهنده منافع ملی باشد ،نمی تواند

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

در حساس ترین دوران دیپلماسی ود با چر ش 119دراه ای موااه شاود و در
مسیری کامال متفاوت با دور عب مام بردارد.
با تواه به بحران هایی که محمود احمدی نااد به بار آورد ،تالش بارای تغییار
این روند در دولت حسن روحانی آغاز شد .عرار مارفتن یروناده از شاورای عاالی
امنیت ملی به وزارت امور اراه و به عرصه آمدن تیمی مجرب متشاک از دکتار
محمد اواد ظریف ،سید عبااس عراعچای و . . .نویاد تبادی دیپلماسای تهااامی
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دوران مذشته به یو نوع دیپلماسی سازنده و با هدف برد-برد می داد .حاال اینکاه
میض هسته ای  13ساله ایاران چگوناه باه سارانجام رساید را بطاور مختصار باه
دیپلماسی دکتر ظریف و تیم ایشان اشاراتی واهیم کرد .که از عول دکتار عراعچای
دستیابی به تواف هسته ای و در یی آن به رسمیت شنا ته شدن ح هسته ای ایران
در شورای امنیت سازمان مل  ،در صورتی که عبال ما اصال ح استفاده انروی هسته
ای را نداشتیم ،به واعع بیانگر این بود کاه دساتاورد  13سااله ماا در نبارد اراده هاا
الصه می شد .این دعوا به نفع اراده ایرانای بارای واساتن باه سارانجام رساید.
(شیرازی .)19:1:06 ،حضاور رپایس دولات یاازدهم در اااالس مجماع عماومی
سازمان مل  ،مفت وموی تلفنی اوباما  -روحانی ،اولین نشست باا اعضاای  5+1در
نیویور و نشست های سه مانه ونو در سوم آذر  1:03و در مدت زماان کمتار از
صد روز از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به نتیجه رسید و توافا ایاران باا 4
کشور بزر

در صدر ا بار اهان نشست .نکته مهم در این اتفا آن بود کاه بارای

نخستین بار حقو هسته ای و ح غنی سازی ایران از سوی عادرت هاای اهاانی
مورد تأیید عرار مرفت که همواره به عنوان ط عرمز نظام در مذاکرات هسته ای از
آن یاد می شد .یس از تواف  4ماهه ونو مذاکرات میان ایران و کشورهای  5+1برای
دستیابی به توافقی نهایی و ااامع آغااز شاد .در هماین راساتا ایاران و ماروه 5+1
چندین نشست در وین برای دستیابی به راه ح اامع هسته ای برمازار کردناد تاا
آنکه طرفین سرانجام یس از  0روز تاالش کارشناسای و دیپلماتیاو  16فاروردین
 1:06در لوزان سوپیس به تفاهمی که مبنای تواف نهایی هسته ای ایاران و  5+1را
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تشکی می داد ،دست یافتند .تفاهمی که یایه مذار توافقی شاد کاه یاو باار بارای
همیشه یرونده هسته ای ایاران را در  3:تیرمااه  1:06در ویان اتماه داد و بارای
نخستین بار دو طرف توانستند به نقشه راهی مشتر برسند .ماذاکرات دور ادیاد
توسط دیپلمات های مجرب دولت یازدهم حدود  33ماه طاول کشاید و روزهاا و
ساعات طوالنی صرف رایزنی های تاریخی شد و در نهایت ،اعاالم رسامی توافا
هسته ای در  3:تیرماه (16ووپیه) و صدور عطینامه  ،33:1مهر تأییدی بر روای
موفقیات آمیاز ماذاکرات زد .در اریاان ایان دور از ماذاکرات ،تااریخ ماذاکرات
دیپلماسی شاهد رکوردهای تازه ای هم بود .در دوره مسئولیت هسته ای ظریف که
از  34مرداد  1:03آغاز به کار کرد 53 ،دور مذاکره طی  110روز به صورت امیی
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و ادامانه با کشورهای مروه  5+1برمزار شد( .یرونده 1:سااله هساته ای چگوناه

بسته شد )1:06 ،همچنین در این مدت طرفین در برمزاری بر ای ادوار ماذاکرات
هم رکوردهای االق تواهی براای مذاشتند .از امله اینکه هر دو وزیار ارااه
ایران و امریکاا رکاورد طاوالنی تارین حضاور بای وعفاه در اارج از یایتخات و
کشورهایشان را شکستند .کری در دور یایانی مذاکرات که باه دساتیابی طارفین باه
تواف منتهی شد 11 ،روز برای مذاکره با ظریف در وین اعامت کارد .رکاوردی کاه
با رکورد ارج شولتز وزیر ارااه دولات ریگاان در ساال هاای  1013تاا 1010
برابری کرد .به مزارش آسوشیتدیرس ،رکورد طوالنی تر بیدی در زمینه اعامت یاو
وزیر اراه ایاالت متحده در ارج از کشور برای مفت ومو بر سر یاو موضاوع
مشخص ،به سفر  :6روزه هنری کیسینجر به اورمیانه در ساال  1016مایالدی باه
منظور ییگیری مذاکرات صلح اعراب و اسراپی ا تصاص دارد .اما تفااوت در ایان
است که کیسینجر در آن سفر ،بین بیت المقادس ،دمشا  ،اماان و بر ای دیگار از
کشورهای اورمیانه در تردد بود و در طول این مفت وموها در یو شاهر و محا
اص اعامت نداشت ،در حالی که کری طی مذاکرات یایانی در تیرماه سال اااری،
به طور داپم در وین بوده است .همچنین رکورد طوالنی ترین مذاکره بی وعفه یاو
وزیر امور اراه امریکا یس از انگ اهانی دوم را در شق تفااهم لاوزان کاه باه
دستیابی به چارچوب اصلی تواف منتهی شد ،شکسته شد .مذاکرات لوزان سوپیس،
از نیمه شق آغاز و تا صبح روز بید که تفاهم لوزان اعالم شد ،ادامه ییدا کرد.
در نهایت برنامه اامع اعدام مشتر یا براام در راستای توافا ااامع بار سار
برنامه هستهای ایران و بدنبال تفاهم هساتهای لاوزان ،در  3:تیار  16( 1:06ووپیاه
 )3915در وین اتریش بین ایران ،اتحادیه ارویا و مروه ( 1+5شام چاین ،فرانساه،
روساایه ،یادشاااهی متحااد بریتانیااا ،ایاااالت متحااده امریکااا و آلمااان) منیقااد شااد.
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بر اساس این تواف  ،ایران ذ ایر اورانیم غنی شده متوسط ودش را یاکسازی کارد

روسیه در یبال

و ذ یرهساازی اورانیاوم باا غناای کام را تاا  01درصاد عطاع مایکناد ،و تیاداد

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

سانتریفیووها را حدود دوسوم و حداع برای  15سال کاهش میدهد .برای  15سال
بید ،ایران موافقت کرده است که اورانیوم را بیش از :٫41درصد غنیسازی نکند یاا
هیچ تأسیسات غنی سازی اورانیوم ادید یا رآکتور آبسانگین ادیادی را نساازد.
1. Joint Comprehensive Plan of Action
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شورای امنیت سازمان مل در 39ووپیه  30( 3915تیر  ،)1:06با تصاویق عطیناماه
 ،33:1براام را مورد تایید عرار داد( .شیرازی.)1:1:06 ،
این تواف هسته ای بین ایران و مروه کشورهای  ،5+1بینوان یو روز تااریخی
در تاریخ روابط بین المل محسوب می شود .موفقیت ایان ماذاکرات نموناه ای از
اهمیت و یافشاری نسبت به سیاست و دیپلماسای باین المللای بشامار مای آیاد و
اساس ثبات در منطقه واهد بود و مای تاوان ایان توافا را یاو ییاروزی بارای
دیپلماسی محسوب کرد.
مواضع سیاست خارجی روسیه در قبال توافق هسته ای ایران
ی ه سری عوام در ساطح باین المللای وااود دارد کاه اود باه اود باعاث
همگرایی بیشتر میان دو کشور ایران و روسیه شده است که باه مهمتارین آنهاا مای
یردازیم:
الف) مخالفت ایران و روسیه با نظام تو عطبی ،سلسله مراتبی و یکجانبهمرایانه
آمریکا.
ب) نزدیکی ایران به روسیه بمنظور مقابله با تحریم هاای آمریکاا و سیاساتهای
صمانه متحدان آمریکا در منطقه.
ج) همکاری ایران و روسیه برای الومیری از فشارهای آمریکاا بارای منازوی
سا تن دو کشور.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

د) نارضایتی ایران و روسیه و مقابله با مسترش ناتو به شر و اباراز نگرانای از
استقرار سامانه های دفاع موشکی آن.
ذ) حمایت ایران از روسیه برای حضور در ساازمان کنفارانس اساالمی بیناوان
عضو ناظر.
ر) مسترش روابط ایران و روسیه برای امتیازمیری از غرب.
ز) تالش ایران و روسایه بارای باازتیریف اایگااه آنهاا در عرصاه اهاانی در
راستای راهبرد تغییر وضع مواود و رسیدن دو کشور باه منزلات مطلاوب.
(غیور.)154:1:0: ،
در ابتدا باید مفت روسیه به ییروی از عم مرایی مبتنی فرصت طلبی راهبردی
و در چارچوب رهیافت کالن ود به سیاستهای اهاانی ،اهاداف ملای اود را در
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روابط با ایران ییگری نموده اسات( .ناوروزی ،رومای .)0::1:0: ،مواضاع روسایه

نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران دارای دو بید بوده است ،بید اول مرباوط
به همکاری های نظامی و هسته ای و سا ت و تکمی نیروماه اتمی بوشهر و بیاد
دوم مربوط به الگوهای رفتاری و رویکرد روسیه در شورای امنیت و اااالس 5+1
علیه امهوری اسالمی ایران می باشد .مذشاته از هار ناوع عضااوت و رویکاردی
روسیه با تواه به منافع حداکثری اعتصادیف امنیتی که در همکااری باا ایاران دارد،
همواره واهان ح مسالمت آمیز موضاوع هساته ای ایاران باوده اسات( .کیاانی،
 .):56:1:11و انتخاب یاوتین باه ریاسات امهاوری روسایه مرحلاه ادیادی از
بازشناسی منافع روسیه بود .تفکر ویاه ای که بصورت توامان سنتهای اتحاد اماهیر
شوروی و تالشهای دا لی برای عبور مسالمت آمیز از آن را برداشات ،زمیناه یاو
ودآماهی ردمندانه تر از منافع می را فراهم کرد( .ح شناس .)111:1:09 ،بید
از مطر شدن برنامه صلح آمیز هساته ای ایاران در ساال  ،3993روس هاا اصارار
داشتند نگرانی آنها ناشی از فشار آمریکا نیسات ،بلکاه بادلی مساترش ساالحهای
کشتار امیی در نزدیکی مرزهایشان است .روسیه در زمیناه فاروش تسالیحات باه
امهوری اسالمی ایران نیز دارای این دیدماه می باشد .منع مسترش بیناوان تاکیاد
اصلی در سیاست ارای روسیه بشمار می رود .بطوری که یوتین در نط

ود در

 31سپتامبر  3991اعالم کرد ،صریحا با مسترش باشگاه دولتهای هسته ای مخاالف
است .)Aslund,2005( .و اینکه یرونده هسته ای امهوری اسالمی ایاران از اواساط
دهه  1009و در یی انیقاد عرارداد سا ت نیروماه هسته ای بوشاهر توساط روسایه
بینوان یکی از موارد اصلی در دستور کار روابط آمریکا باا روسایه درآماد .نفاوذ و
تاثیرمذاری آمریکا بر روسیه در این مورد ابتدا در زماان دولات کلینتاون باه شاک
تواف ال مور-چرنومردین میان ال مور میاون رپیس امهور آمریکا و چرناومردین
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نخست وزیر روسیه در اهت تشوی روسیه برای توعف همکااری هاای نظاامی و

روسیه در یبال

هسته ای با امهوری اسالمی نمایان مردید( .ح شناس.)134:1:09 ،

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

در صوص رفتار سیاسات اارای روسایه در یروناده هساته ای امهاوری
اسالمی ایران ،چهار موضع میری رسمی را به شک زیر می توان دسته بندی کرد:
 .9ادامه گفت و گعها از مجاری نهادی و چندجانبه :ااالس شاورای حکاام،
میز مذاکرات چنداانبه با طرف های ایرانی ،روسی ،آمریکاایی و ارویاایی ( )5+1و
در مرحله نهایی شورای امنیت فرایند چنداانبه ای است که مزینه مطلوب سیاست
هسته ای روسیه در یرونده هسته ای ایران است( .احمدی لفورکی.)4:1:11 ،
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 .2بیان خطعط قرمز امنیتی :در ارتباط با یروناده هساته ای ایاران ،آنچاه مهام
ترین ط عرمز امنیتی روسایه در ایان یروناده اسات ،حفاظ موازناه هساته ای در
مرزهای انوبی است .یوتین دغدغه های امنیتی روسیه را اینگونه اعالم کرده است.
((ما نه تنها با مسترش و انتقال تسلیحات هسته ای به ایران ،بلکه باه دیگار منااط
نیز مخالف هستیم)) دیدماه روسیه و آمریکا در این زمینه نزدیکتر از آنچه است کاه
به نظر می رسد( .عباسی اشلقی.)3::1:14 ،
 .3جلعگیری از یکجانبه گرایی امریکا و محعر یالعرو-آتالنتیال  :باه اعتقااد
مقامات کرملین ،مقاومت در برابر تحریم های یکجانبه علیه ایران از املاه تحاریم
های آمریکا و ارویا یس از نگرش اومانو در اوا ر سال  ،3911ضمن رسااندن ایان
ییام به اپتالف ناتو مبنی بر نادیده انگاشتن روسیه در فرایند چنداانبه مرایاناه حا
بحران اتمی ایران ،فرصت را برای از سرمیری مذاکرات افزایش می دهد .البته حفظ
منافع سیاسی اعتصادی  :تا  6میلیارددالری در سال با ایران در تیام بادون تحاریم
نیز مولفه انگیزشی دیگری است که مزینه تحاریم هاای یکجانباه را بارای روسایه
کمرنگ می سازد( .یرونده هسته ای ایران.)13:1:14 ،
 .4ایفای نقش پررنگ تر در مسائل پنی پرونده هسته ای ایران :انتقال سو ت
هسته ای به ایران به مهم ترین اهرم آغاز به کار نیروماه بوشهر ضمن تسالط بیشاتر
روس ها بر سازوکار غنی سازی و مردش انروی در نیروماه ،عرصه مساترده ای از
امتیاز میری فنی و سیاسی را از دو طرف دیگر بازیگر یرونده هسته ای برای روسها
فراهم می آورد .موضع روسها زا یکطرف نامزیر بودن تحریم هاا باوده و از طارف
فصـلنامه
علـمــی
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سپهر سیاست
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دیگر ایفای نقشی مهم تر از دیگر رعبا می باشد.
به باور بسیاری از تحلیلگران ،مواضع سیاست ارای روسایه در عباال یروناده
هسته ای ایران ،متاثر از عوام و مزینه های متفاوتی بوده است:
 .9تردید نسبت به اهداف ایران :اینکه روس ها با شو و تردید هاایی نسابت
به کسق منزلت و اایگاه ایران در منطقه نگاه می کنند شکی نیست .کما اینکه علی
رغم بیضی همکاری ها در بیضی از حوزه ها ،اما ما شاهدیم که روسها در دوره ای
نسبت به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای چنادان روی اوش نشاان
نمی دهناد و ایاران صارفا باا مسااعدت کشاورهای کاوچکتر مثا تاایکساتان و
عرعیزستان توانست در نشست سران سازمان در اوالی  ،3995در شاهر آساتانه باه
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عضویت ناظر یذیرفته شود( .کرمی.)149:1:11 ،

 .2تالش برای تامین مناپع اقتصالادی و پالروش تساللیحات نیالامی خالعد و
بعبارت بهتر نگاه ابزاری و منفعت محعر :با واود سیاسات حرکات باه غارب و
نگاه به شر روسیه در عبال ایران ،ولی با این واود ،بودن کشاوری عدرتمناد مثا
یاران در مرزهای روسیه ود مانیی محکم در برابر عدرت طلبی و نفوذ آمریکا مای
باشد که روسیه با درنظر مرفتن منافع حداکثری اعتصادی ،سیاسی ود این مهام را
مدنظر داشته است.
 .3تالش برای مشارکت در مدیریت بحران و رای مثبت باله هالر  6قطعناماله
صادره علیه ایران :روسها در شورای امنیت سازمان مل  ،تاکتیو و موضاع ضاد و
نقیضی نسبت به ایران داشته است و از آن طرف همراهای و همگاامی باا شاورای
امنیت داشته و در تصویق تمام عطینامه ها نه تنها ابزار ندامت نکرده بلکاه مساتقیم
و غیرمستقیم بابت نقش تیدی کننده اش در محتوای عطینامه و شادت تحاریم هاا
سخن مفته اند و از طرف دیگر به مقامات ایرانی وعده همراهی با تهاران در آیناده
می دهند( .مجتهدزاده ،رشیدی نااد.)6:1:09 ،
 .4تاثیرپذیری و تبعیت روسیه از سیاستها و معاضع آمریکا و غرب بالر علیاله
ایران :در این زمینه بروینسکی میتقد است منافع روسیه در ا تالف آمریکا با ایاران
بهتر تامین می شود( .ماهنامه اعتصاد ایران.)11:1:14 ،
مرچه مواضع اولیه روسایه در بر اورد باا کشاورهای ماروه  5+1و همچناین
رایزنی های آمریکا اصیت متفاوتی دارد ،اما تجارب مذشته نشاان داده اسات کاه
آنان در نهایت ود را با سیاستهای عمومی اهان غرب هماهنگ می سازند .از آنجا
که روسیه دارای سیاست اهانی و منطقه ای اسات ،لاذا هماواره در تنظایم رواباط
دواانبه ود با کشورهای همسایه و منطقه ،سیاسات اهاانی اود را هام مادنظر
داشته است( .ح شاناس .)135:1:09 ،بیاد از حاواد

 11ساپتامبر و همادردی

یوتین با بوش بر عم ارتباطات شخصی میاان رهباران دوکشاور افازود .سیاسات
مشتر
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امریکا و روسیه برای مبارزه با تروریسم و دورنمای اایگزینی نفت روسیه

بجای نفت اعراب مبنای تحکیم این روابط بود .بازتاب این روابط بر یرونده هساته
ای امهوری اسالمی ایران بتدری آشکار مردید و مقامات روسی مارتبط باا طار
نیروماه بوشهر ،زمان تکمی این نیروماه را ابتدا ساپتامبر  ،3993ساپس یایاان ساال
 ،399:و سرانجام اوا ر سال  3996و یا اواپ ساال  3995و متیاعباا ساالهای بیاد
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ذکر نمودند که این ود ماهیت ابزاری این یرووه را در تیامالت راهبردی مساکو-
واشنگتن نشان می دهد.
 .5استفاده از کارت بازی ایران در جهت امتیالاز گیالری از غالرب در ق الیه
اوکراین :مناعشه اوکراین و الحا شابه ازیاره کریماه باه روسایه ،اود در ورود
روسیه به سوریه و همراهی با ایران تاثر زیادی داشته است .یکی از اعدامات متقابا
روسیه در عبال تحریم های غرب استفاده از امهوری اسالمی ایران است .ایران باه
سه دلی می تواند بصورت بازار موثری برای روسیه باشد :اوال ،بر ی کاالهایی کاه
در ایران تولیاد مای شاود از کیفیات بااالیی بر وردارناد .ثانیاا ،ایاران مای تواناد
محصوالت ود را از طری دریای زر به روسیه صاادر کناد .ثالثاا ،کااهش عابا
تواه ارزش یول ایران در مقاب دالر و سایر ارزها برای روسیه .بدنبال فشار تحریم
های غرب بر علیه روسیه ،در دو حوزه با یاران وارد همکااری شاد کاه باه ناوعی
استفاده از ایران بوده تا هم ایران روی حمایت روسیه از یرونده هساته ای حسااب
کند و هم روسیه به منافع اود برساد .یکای از ایان محورهاای همکااری بحاث
توافقات دوکشور ییرامون مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ،دوم همکاری نظامی دو
کشور است .همان تحوی سامانه دفاعی اس  :99و در اایی دیگار بحاث ساامانه
ییشرفته تر اس  699به میان آمد که با مخالفت اساراپی و کشاورهای غربای عارار
مرفت ،اما در تحوی این سامانه نیز روسیه بخوبی سوء استفاده هاای الزم از ایاران
نمود.)Debka File,2015( .
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 .6به دنبال هدف طعالنی شدن بحران هسته ای ایران و دنبال کردن سیاسالت
خاکستری :بکارمیری سیاست تا یری و به عبارتی بهتر سیاست اکستری توساط
روسها در عبال یرونده هسته ای ایران و تمای به ادامه داشتن ا تالفات الینح بین
ایران و غرب در حالت کلی و برنامه اتمی ایران بطور ااص ،تاامین کنناده مناافع
روسهاست وعصد آنها تا حد ممکن طوالنی کردن این روند است .دلیلی که روسایه
عص د طوالنی تر کردن مناعشه هسته ای ایران بوده به این دلی مای باشاد کاه یاو
ایران هسته ای طری ادی برای روسیه است ،آنچنان که مارانف ،با صاراحت در
تهران اظهار داشت امر ایران هسته ای شود ،مسکو موشو هایش را بسمت تهاران
نشانه میری می کند .آنها میتقدند که ممکن است آمریکا با یو ایران هسته ای کنار
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بیاید و آنچنانکه مسئوالن آمریکایی می نویسند یو ایاران هساته ای مسائوالنه تار

عم می کند و در نتیجه راه برای تواف باز شده و روسیه در مقاب ایران هساته ای
تنها بماند ( .لیلی و دیگران.)45:1:0: ،
 .1امتیاز گیری از ایران در قبال همکاری در بحران سعریه :سیاستهای ایاران،
روسیه و چین در تقاب با برنامه ریزی های غرب باا رای منفای و وتاوی عطیناماه
های غرب در شورای امنیت سازمان مل متحد توسط این دو کشور ،نمایانگر نوعی
ابهه میری راهبردی در عضیه سوریه بوده است( .اهانبخش .)101:1:06 ،به ایان
نکته باید تواه داشت که مرچه ایران باا نگااهی ایادپولوویو باه ساوریه بیناوان
حکومتی علوی و محور مقاومت می نگرد ،اما رویکرد روسیه به بحران ساوریه ،تاا
حدی متاثر از تجربه تلخ آن کشور از مدا له ناتو در لیبی است .تیدادی از مقامات
روسیه اظهارنظر کرده اند که روسیه د الت عدرتهای ارای را در ساوریه تحما
نمی کند و مانع از د الت سازمان مل و یا سازمانهای دیگار در ساوریه باه شاک
سناریوی مشابه لیبی واهد شد( .ثقفی عامری .)3:1:09 ،مذشته از ایان عواملاف
منافیی که روسیه در عضیه سوریه داشته را باید مدنظر داشت بدلی اینکه همکااری
روسیه در سوریه بر اساس دیدماه منفیت محور ی است .و باه تحلیا بسایاری از
کارشناسان و محققان عرصه اتحاد ما و روسیه در سوریه مقطیی و تابع تصامیمات
آمریکاست و همچنین مقطیی است .یکی از این موارد ،حفاظ تنهاا یایگااه نظاامی
طرطوس روسیه در اورمیانه در شهر الذعیه روسیه است که در برابر مسترش ناتو
به شر بسیار اهمیت دارد( .اهاانبخش .)133:1:0: ،دلیا دیگار اینکاه ساوریه،
نزدیکترین متحد روسیه در میان کشورهای عربای در چهاار دهاه مذشاته از دوران
انگ سرد است ،روسیه از مشتریان یرویاعرص تسلیحات روسی است بطوریکه در
فاصله سال  3991تا  3916بیش از  6میلیارد دالر از این کشور سال

ریده اسات،

شرکتهای روسی بیش از 39میلیارد دالر در سوریه سرمایه مذاری کرده اند .و بطاور
کلی انتقال بحران سوریه از فاز حمله نظامی به فرآیندهای ماذاکره یاذیر و سیاسای

بررسی موا ع
روسیه در یبال
سیاست خارجی ...
( 15تا )956

همچون انچه در طر ا ضر ابراهیمی و ورود نیروهای یاسدار صلح ساازمان ملا
با استفاده از عطینامه  3963شاورای امنیات بیناوان نهاادی چنداانباه مارا ،نقطاه
مطلوب در زمان مند کردن فرویاشی نامهانی رویام اساد و در مرحلاه بیاد توعاف
فرسایش تدریجی دولت دمش در سیاست مدیریت بحران سوریه ،سیاست کرملین
بوده است.)Barkey,2001:58( .
 .8سیاست عملگرایی مبتنی بر پرصت طلبی راهبردی :یرونده هسته ای ایاران
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از امله مباحثی است که مزایای بسیاری را برای مذاکره کنندمان روس فراهم کرده
است .بطوریکه در اهت افزایش وزن ود در برابر رعبای غربی ،موضوع هسته ای
ایران را همواره در نشست های ود با آنها (ناتو ،مروه هشت و ) . . .مطر کارده
و به چانه زنی و امتیاز میری از غرب می یردازد .و در بااب تصامیم روسایه ای را
نمی توان زا یاد برد که روسیه می توانست با مفتن نه و بکارمیری واوه وتاو ،بارای
همیشه یرونده هسته ای ایران را از شورای امنیت بیرون ببارد ،اماا اینکاار را نکارد.
(ماهنامه واندنی.)31:1:11 ،
 .1مخالفت شدید با پیعستن ایران به کلعپ کشالعرهای هسالته ای و ایجالاد
خطر در کنار مرزهای خعد :با واود اینکه روسایه در ییگیاری سیاساتهای حفاظ
وضع مواود ود در زمینه رویم کنترل و عدم اشااعه ساالحهای هساته ای دچاار
یو نوع تنگنای استراتایو نیز شده بود ،بر این اساس بطور موردی و محتاطاناه از
سیاستهای آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و عدم اشاعه آن حمایت می کناد .ایان
مباحث نشان دهنده سیاست عملگرایی روس ها در زمینه کنتارل تسالیحاتف لاع
سال و عدم اشاعه می باشد .)Zagorski,2002:328( .و اینکاه ایاران دارای ساال
هسته ای طری برای تهیی و بنیادمرایی مذهبی در کشاورهای آسایای مرکازی و
عفقاز باشد.
 .91حل و پصل ق یه هسته ای از روش مسالالمت آمیالز :علای رغام هماه
مباحث و مواردی که اشاره کردیم ،روسیه در ک
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

واهان ح مسالمت آمیز بحران

هسته ای ایران بوده و به هیچ واه واهان روشهای سخت و نظامی نبوده است.
مواضع سیاست خارجی روسیه در مورد برجام و دوران پسا برجام

هدف اصلی روسیه از حمایت برنامه هسته ای ایران این است که نمای واهاد
بازار یرسود و منفیت ایران را که اای االی آمریکاا نیاز در آن وااود دارد را از
دست بدهد .روسیه در مورد برنامه هسته ای بدنبال منافع اویش باوده و اینگوناه
نیست که تحت هر شرایطی از ایران حمایت کند .نکته اینجاست که روسیه حاضار
نیست یو ایاران هساته ای عدرتمناد را در کناار مرزهاای اود و همساایگی باا
کشورهای آسیای مرکزی بپذیرد( .ایفری و میرااللی .)116:1:10 ،اص اساسای
برای این کشور منافع است و فشاارهای آمریکاا در درااه دوم اهمیات عارار دارد.
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چنانکه در بستن عرارداد هسته ای یا براام با واود فشاارها و مخالفتهاای آمریکاا،

روسیه بدلی منافع اعتصادی زیاد این طار آن را عباول کارد .آن اصا مهمای کاه
روسیه سیی کرده است در این سالهای ا یر عم کند بادین صاورت اسات(( :در
سیاست دوست و دشمن واعیی واود ندارد ،آنچه هسات مناافع کشورهاسات)) .
روسیه بخوبی توانسته است از این اص برای امتیاز میری از آمریکا و ایران استفاده
کند.
بنظر می رسد شرایط سیاسی مواود برای هر دو کشور زمینه مساعدی را بارای
توسیه همکاری ها و تیام میان آنها فراهم کرده اسات .برااام بسایاری از مواناع
حقوعی را برای همکاری کشورهای ارای با ایران از میان برداشته است .از طرفی
سیاست ارای مستق ایران و ط مشی رپیس امهور وعت ایاران بارای تیاما
سازنده با اهان مانع از یو اانبه مرایی ایران بسوی غرب واهد شد .ضمن آنکه
ایران منافع ود را در شر و همکاری با عدرتهای شرعی از املاه روسایه نادیاده
واهد مرفت .روسیه اکنون در شرایط تحریم عرار دارد و مام چر ش به شار را
برای کاستن از عواعق و ییامد تحریم های اعتصادی غارب برداشاته اسات کاه بار
اهت میری کلی سیاست ارای ایان کشاور ساایه افکناد و در اهات افازایش
همکاری های ایران و روسیه تاثیر واهد داشت کاه نموناه آن حضاور روسایه در
کنار ایران در سوریه می باشد( .کرمی ،کرامتی نیاا .)41:1:05 ،والدیمیار یاوتین در
 16اوالی  ،3915یس از امضای تواف براام ،ضمن ابراز رسندی از تواف اامع
هسته ای ایران و  5+1و استقبال روسیه از تواف بدست آمده اظهار داشات ،اماروز
اهان نفس راحتی کشید .وی ضمن اشاره به سهم بازر

کارشناسای تایم ماذاکره

کننده روسی در تدار این توافا وااود اراده سیاسای در میاان  5+1و ایاران باه
ییدایی انگیزه های عوی ادید در روابط دو اانبه باا ایاران ،فاارغ از تااثیر عواما

بررسی موا ع

ارای اشاره نمود .از امله نکات مهم درباره دیدماه های روسیه نسبت به توافا

روسیه در یبال

هسته ای شام این موارد است  .1 :سازماری با سیاست ارای روسیه  .3تقویات

سیاست خارجی ...
( 15تا )956

رویم منع مسترش که باعث ثبات و امنیات در اورمیاناه ،شامال آفریقاا و لای
فارس واهد شد .: .تاثیر مثبت در مناسبات تهران – مسکو و روابط دو طرفه ایان
دو کشور واهد داشت .6 .مشودن فرصت های ادید برای ح و فص از دیگار
مشکالت و درمیری های مواود در منطقه .5 .رفاع مواناع در راه تشاکی اپتالفای
مسترده برای مبارزه با داعش و دیگر مروههای تروریستی.
لذا می توان بطور کلی اهت میری روسیه در سطح مظری بر مبناای اظهاارات
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مقامات دولتی روسیه نسبت به براام مثبت بوده است .اماا بررسای دعیا تار ایان
موضوع اعدام عملی مقامات این کشور در یسا براام در راستای تقویت همکاری و
تیام با ایران در سطو دو اانبه و چنداانبه و مام های اعتمادسااز اهمیات دارد.
اعداماتی که روسیه در دوران یسا براام انجام داده نیز موید این ادعاست که رواباط
و مناسبات دو کشور در عبال ایران بیشتر شاده اسات .تحویا کاما ساامانه دفااع
موشکی اس  :99به ایران ،تخصیص اعتیارات چند میلیاردی باه ایاران ،حمایات از
عضویت کام ایران در سازمان همکاری شانگهای (که هنوز تحقا نیافتاه اسات)،
تقویت تیام منطقه ای بخصوص در مسئله ساوریه و مباارزه باا تروریسام ،سافر
یوتین ،رپیس امهور و عالی ترین مقام روسایه باه ایاران و . . .از املاه اعاداماتی
هستند که مویای چگونگی اهت میری روسیه به برااام مای باشاند .بطاور کلای
روسیه بمنظور حفظ اایگاه و منافع اعتصادی و سیاسی ود هم در ایران و هام در
عرصه های منطقه ای و اهانی با رویکردی عملگرایانه و محتاطانه همکااری هاای
دو اانبه و چند اانبه با ایران را در ابیاد مونامون توسیه داده است .توافا هساته
ای ایران و مروه  5+1و اارای براام با رفع مواناع حقاوعی تحاریم هاا ،سیاسات
مستق در اارای اهداف سیاست ارای ود که مانع از یکجانبه مرایی به سامت
غرب در یسا براام واهد شد ،تاکید رهبری ایران برای مذاکره با آمریکاا فقاط در
موضوع هسته ای ،سیاست ارای دولت ایران مبنی بر تیاما ساازنده باا اهاان،
تهدید ها و منافع مشتر با روسیه در مساپ منطقه ای و باین المللای ،تانش هاای
روسیه با غرب در مسترش ناتو و بحران کریمه ،ا تالف مواضع روسیه با غرب در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

عضیه سوریه و بشار اسد ،تحریم های اعتصاادی علیاه اودش و اعادامات تالفای
اویانه روسیه و . . .زمینه مساعدی برای بهبود سطح همکاری های روسیه و ایاران
در دوران یسا براام فراهم آورده است( .کرمیف کرامتی.)03:1:05 ،
مفتنی است در کنار تمامی موارد مذکور که بیانگر اهت میری مثبت روسیه باه
براام و یسا براام و اهمیت توسیه روابط روسیه با ایران است به دلی عدم تغییار
اولویت های منطقه ای سیاست ارای روسایه و وااود بر ای مواناع سیاسای و
اعتصادی نامبرده ،بیید است در اینده رواباط دو کشاور در تماامی ابیااد باه ساطح
همکاری های راهبردی ارتقاء یابد .اما در همه این موارد ،با تواه به تاریخ مذشاته
از زمان شروع بحران هسته ای ایران تا حصول براام ،روسیه تماما مام باه ماام در
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اهت منافع ود عم کرده است .فضای یسابراام نیز حاکی از این اسات کاه در

نبود رعبای غربی و آمریکا ،روسیه بدلی شرایط وپویلیتیکی و مناسبات منطقاه ای و
فرهنگی با ایران و ادا ماندن از عافله غرب بدلی تحاریم هاای اوکاراین ،باازاری
عالی اهت فروش تسلیحات نظامی ود ،سرمایه ماذاری اهات ایجااد و ارتقاای
نیروماه های اتمی در ایران و . . .شروع کرده اسات کاه در اهات مناافع اود در
چارچوب نظریه نوواعع مرایانه روابط بین المل است.
نتیجه
منافع کشورها در عرصه بین المل ایجاب می کند که باا چاه کشاورهایی و در
چه سطوحی ارتباط داشته باشند .در این میان کشور روسیه که با سابقه طاوالنی در
استثمار و استیمار و غارت سرزمین و ثروت ایران اکنون در بحث برنامه صلح آمیز
هسته ای ،تا حدودی در اوا ر راه همکاری هایی بر اساس شارایط ایجااد شاده و
تبییت از غرب ،در به سرانجام رسیدن تواف براام داشت را بایستی به یای تاامین
منافع ودش نهاد .روسیه همیشه همسایه وپویلیتیو و استراتایو ما بوده است اماا
بید از ت حریم های غربی علیه بلندیروازی های روسایه در اوکاراین و الحاا شابه
ازیره کریمه ،و نیاز به اایگزینی برای دور زدن تحریم ها ،ناچارا به سامت ایاران
آمده و به عبارت بهتر با کارت ایران بازی را به سمت تامین منافع ود یایش بارد.
روسیه با فروش تسلیحات نظامی ود مانند سامانه اس  ،:99همکااری مقطیای باا
ایران در عضیه بحران سوریه ،تکمی نیروماه اتمای بوشاهر کاه از ابتادای انقاالب
اسالمی تا کنون میل مانده باود و هار روز باه هار بهاناه ای آن را باه تیلیا مای
اندا ت ،و بسیاری موارد دیگر نشان از این دارد که روسایه هنگاامی کاه غارب و
آمریکا را در کنار ود نمی بیند ،به سمت ایرانی می شتابد که باز هام از تارس آن

بررسی موا ع
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است که ایران در عضیه هسته ای بیش از ییش به آمریکا و غرب نزدیو شود که در

سیاست خارجی ...

آنصورت روسیه متحم شکست بزرمی شده است و امرنه در اریان تحریم ها ی

( 15تا )956

ششگانه شورای امنیت ،روسیه و چین هر شاش عطیناماه را باا رای مثبات امضااء
کردند .سیاست روسیه در عبال یرونده هسته ای ایاران متااثر از عاواملی مهام باوده
است :تردید نسبت به اهداف ایران ،تالش برای تامین منافع اعتصادی ود و تالش
برای مشارکت در مدیریت بحران .اما کشور روسیه توانست از ابتدای بحث برناماه
هسته ای ایران تا تواف  5+1با ایران و شک میری براام ،با استفاده از یاو ساری
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سازوکارها ،در واعع مواضع و دیدماهها و اهت میری های اصای داشاته باشاد.
روسیه با نگاه ابزاری و منفیت محاور در سیاسات اارای اش نسابت باه ایاران
سیاست عم مرایی مبتنی بر فرصت طلبای راهباردی موضاع اکساتری در عباال
یرونده هسته ای همگامی با غرب و رای مثبت به عطینامه های شش ماناه شاورای
امنیت مخالفت شدید با ییوستن ایران به کشورهای عضو کلوپ هسته ای و تهدیاد
علیه مسلمانان آسیای مرکزی استفاده از کارت ایران اهت بازی و مارفتن امتیااز از
غرب در عبال بحران اوکراین و تحریم های صادره علیاه روسایه و مطار نماودن
ود بینوان بازیگر مهم و تصمیم میر در اورمیانه ،طوالنی کردن یرونده هسته ای
و فروش تسلیحات نظامی ود به ایران در واعع بهترین استفاده را از این عضیه برده
است .در مجموع آنچه برای روسیه در اریان یرونده هسته ای ایران حااپز اهمیات
بوده است ،این است که نه امهوری اسالمی به آن اندازه عدرت ییدا کند که بارای
روسیه در انوب مرزهایش مشک ایجاد کند و نه آنقدر ضییف شده کاه در رابطاه
با غرب برای روس ها تهدید ایجاد کند و عدرتهای غربی باا نقاش آفرینای ،مناافع
روسیه را تهدید نمایند .و به نوعی روسیه در هار صاورت باه مناافع اود رسایده
است .اما نکته ای مهم که بایستی نظر داشت این است کاه در عرصاه باین المللای
سیاستمداران ما بایستی با در نظر مرفتن منافع ملی ایران یا به این عرصه بگذارند و
بدانند از روسیه فقط اهت تامین منافع ملی کشور ود بایاد بهاره بارد و غارب و
شر را به طور یکسان نگه داشت تا بتوان بطور متوازن منافع ملی ود را به یایش
ببریم .و اینکه روسیه در تمام موضع میری هایش بید از انقاالب اساالمی در عباال
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ایران ،تابیی از حفظ و تامین منافع ود ،و تبییت از غرب بیناوان تصامیم میرناده
در عضایای مختلف بوده است .ولی ما در اهت میری های سیاست اارای اود
در برهه هایی از زمان غرب را از دست دادیم و به دامان شرعی یناه آوردیم که ایان
شر

ود دنباله روی سیاست های غرب بوده است .کماا اینکاه در دوران تحاریم

های شورای امنیت علیه ایران که روسیه نیز در تصویق آن د ی باود ،باا دور زدن
تحریم ها سود هنگفتای باه ایاق هماین روسایه و هناد و چاین انتقاال دادیام و
نتوانستیم به واسته های ود برسیم .اکنون و در این شرایط ایاران مای تواناد در
حالی با روسیه کار می کند ،به روسیه نشان دهد که در دوران رعابتی کناونی ،ایاران
عادر است عاعده بازی را تغییر دهد و به سمتی برود که روابط ادیدی را باا ساایر
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کشورها از امله هند ،واین ،اتحادیه ارویا و حتی آمریکا برعرار نماید.
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