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  چکیده

پرداختـه   نـژاد  احمـدي  جمهوري ریاست ةبه بررسی روابط ایران و روسیه در دوربیینی حاضر با رویکردي ت ۀمقال
بـه ایـن پرسـش اساسـی      ،قـرار داشـت   »ایران اي هسته ةپروند« ۀزیرسای غالباًکه  و روسیهگسترش روابط ایران . است

نوشتار این  ۀرضیفي بوده است؟ راهبردتا چه میزان این روابط از سنخ مناسبات استراتژیک و پیوندهاي  که دامن زده 
واکنشی بـه   ها را نداشته و صرفاً مورد نظر ویژگی مناسبات استراتژیک میان دولت ةروابط دو کشور در دور که است

 روسـیه  ةوابسـته بـه اراد   منحنی روابط ایران و روسـیه عمـدتاً  . گر در آن برهه بوده استالمللی این دو بازی بینشرایط 
چـارچوب رهیافـت کـالن خـود بـه       ي و درراهبـرد  طلبـی  گرایـی مبتنـی بـر فرصـت     عمـل  روسیه به پیروي از. است

تـوان در   مـی بازتاب ایـن عملکـرد را   . ی خود را در روابط با ایران پیگیري نموده استجهانی، اهداف ملّ هاي سیاست
  .عیان ساخت نژاد احمدي جمهوري ریاست ةدر دور و روسیهایران  ۀموضوعی مختلف در روابط دوجانب هاي حوزه

  اي هسته ۀگرایی، برنام ، عملنژاد روابط خارجی، روسیه، ایران، احمدي :واژگان کلیدي
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  لهأبیان مس -1
و متعاقب آن با اعـالم   1384جمهوري در سال  در مسند ریاست نژاد احمديهنگام قرارگرفتن محمود  از

سیاسـت نگـاه بـه    « سازي عزم او مبنی بر ایجاد نوعی چرخش اساسی در سیاست خارجی از طریق جایگزین
سیاسـت  با غـربِ مـورد اقبـالِ دولـت پیشـین،       »گوو تعامل وگفت«و رویکرد  »زدایی تنش«با سیاست  »شرق

مـل بـوده   أروسـیه همـواره محـل ت    ماهیت روابط ایـران و . خارجی ایران را در قبال روسیه، دچار تغییر کرد
 ةعنصـر سـازند   تـرین  برجسـته نژاد،  جمهوري احمدي در دوران ریاست و روسیه، روابط ایراندر است؛ زیرا 

و دسـتگاه   نـژاد  احمـدي گونـه کـه    راسـتی آن  هبـ . نگاه به شرق و رویکـرد تهـاجمی  بـود    خارجی، سیاست
روسـیه را از سـنخ روابـط اسـتراتژیک و پیونـدهاي       توان مناسبات ایران و می آیا مدعی بودند اودیپلماسی 
ه ائتالف پایدار دانست؟ ضرورت طرح این پرسش هنگامی بیشتر نمایان خواهـد شـد کـ    اي گونه معطوف به
تدریج شاهد چـرخش   در ایران، سیاست خارجی روسیه نیز به نژاد احمديآمدن کار زمان با روي دریابیم هم

هـاي معـارض ومنتقـد ایـاالت متحـده در       ایـران و برخـی دولـت    هنـد،  در جهت گسترش مناسبات با چین،
، کرمـی (پـوتین  ۀگرانـ  بـا رویکـرد پرخـاش    نژاد احمديزمانی سیاست نگاه به شرق  هم. آمریکاي التین بود

بـه ایـن پنداشـت دامـن زد کـه       ،راه بـود  هـم  و روسیهکه البته با گسترش نسبی روابط ایران ) 182ص،1389
  .پیمانی استراتژیک است همشدن به یک  گویی روابط دو دولت در حال تبدیل

مـردان وي و   و دولت نژاد احمديکه در گفتار و روسیه ي میان ایران راهبردگیري مناسبات  شکلپندار 
ماننـد   هـایی  با نشانه، یافت میبازتاب ) 1389آدمی و برزگر،:1389،آدمی(»نگاه به شرق«بر سیاست  کیدأبا ت

آمیزبـودن ایـن برنامـه، پشـتیبانی از      صـلح بـا ایـران و دفـاع از     اي هاي هسـته  تمایل روسیه بر تداوم همکاري
سویی در قبال تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقـا   خواست ایران براي عضویت ناظر در پیمان شانگهاي، هم

در رفتـار سیاسـت خـارجی     هـایی  مزبور، نشانه ةدر دور که است اما، واقعیت آن. شد میو نظایر آن، تقویت 
خـوش تردیـد    را دسـت  و روسـیه گیري پیوند اسـتراتژیک میـان ایـران     شکلشد که پندار  میروسیه نمایان 

گـامی بـا تصـمیمات شـوراي      موقع نیروگاه بوشهر، هـم  اندازي به راهل در تعلّچون  هم هایی ساخت؛ نشانه می
شـوراي   هـاي  ي موافق بـه قطعنامـه  أایران، دادن ر اي هسته ۀبرنام ةالمللی انرژي اتمی دربار بینام آژانس حکّ

نـاهمگون   هاي این نشانه. و از این موارد  300دفاع هوایی اس ۀامنیت علیه ایران، خودداري از تحویل سامان
تـوان وصـف    مـی  چگونـه قبال ایران منتهی به طرح ایـن پرسـش گردیـد کـه      ناهمساز در منش روسیه در و
گونـه کـه او و    ، هماننژاد احمدي ةدر دور و روسیهمنظور توصیف مناسبات ایران  هرا ب »روابط استراتژیک«

  مدعی بودند، پذیرفت؟ اش دستگاه دیپلماسی
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رغـم نبـود تعریـف یکتـا و      هب که است برابر این پرسش عنوان نمود، این توان در میکه  یپاسخنخستین 
هاي تاریخی ناظر  تجربی و مثال هاي روابط استراتژیک، با لحاظ داده ۀمورد اجماع همگان از مقول برداشت

 ۀتوان شواهد پذیرفتنی چنـدانی را یافـت تـا بـه پشـتوان      نمی، نژاد احمدي ةبه مناسبات ایران و روسیه در دور
 هـاي  کـاوي در داده  در حقیقـت، ژرف . بندي نمود طبقهراز روابط استراتژیک ترا در ها بتوان این روابط  آن

توان وصف اسـتراتژیک را   میزمانی  که است روشنی گواه آن الملل به بینتاریخی برآمده از تاریخ سیاست 
هـاي   تنیدگی ارزش ی و درهممنافع ملّپوشانی  کار برد که سطح هم هبراي بازنمایی روابط دو یا چند دولت ب

معنـاي   باشد که تهدید علیه موجودیت، امنیت و منافع یک طـرف، بـه   هایی حیاتی دو سوي رابطه در اندازه
شـاید بتـوان    »آرنولـد ولفـرز  «واژگـان   گیري از دانش با بهره. یه طرف دیگر قلمداد شودتهدیدي همسان، عل

سویی  نماید که در عین هم میهنگامی رخ  ها اساساً میان دولتي راهبردگفت که پیدایش وگسترش روابط 
پوشـانی در قلمـرو    بـاالیی از وابسـتگی متقابـل و هـم     سطح نسبتاً ها، ضرورتاً آن »اهداف محیطی«در قلمرو 

هستی و بقا و  مایملک، اهداف تملکی غالباً کند گونه که ولفرز بیان می آن.نیز داشته باشند »کیاهداف تملّ«
آفرینـی و   نقـش ، فرصـت  به فضاي مـانور که اهداف محیطی عمدتاً شوند؛ در حالی میامنیت دولت را شامل 

توان اذعـان نمـود    می). 1384، ص239ولفرز،(اشاره دارد شان ها بر محیط عملیاتی ثیرگذاري دولتأقابلیت ت
اهـداف   ۀکه در پهن این دوره، بیش از آنراستایی و هماهنگی اهداف سیاست خارجی ایران و روسیه در  هم

   .اهداف محیطی مصداق یافت ة، در گسترتملکی موضوعیت داشت
ــان ــیاري از  همچنـــ ــه بســـ ــژوهشکـــ ــران و   پـــ ــط ایـــ ــران روابـــ ــیهگـــ  ؛Hunter,2010(روســـ

Brzezinski,2008Katz,2006جعفـري   ؛1390،نـژاد  مجتهـدزاده و رشـیدي   ؛1385کوالیی، ؛1388کرمی، ؛
که جایگاه  آن توان ادعا کرد که روسیه، چه در عمل و چه در نظر، بی می اند اذعان داشته )1389ومیرجاللی،

همـواره   ،المللـی خـود قایـل باشـد     بـین عنوان بخشی از پیوندهاي راهبردي  ویژه براي روابط خود با ایران به
ویژه ایاالت متحـده   هجهانی بدر دادوستد با سایر قدرت  اي برگ برنده  ۀمثاب هصدد بوده تا از این روابط بدر

المللـی و همچنـین بـا     بـین  ۀگري ایران در پهن واقع، روسیه با آگاهی کامل از تنگناهاي کنشدر. بهره گیرد
دستانه کوشـیده   گشاده، همواره اي منطقه هاي جهانی و وتضادهاي ایران با قدرت ها از تعارض یدرك عمیق

  . مند گردد برد اهدافش در سیاست جهانی بهره راستاي پیشاست تا از کارت روابط خود با ایران، در 
 یوردهـای آ مناسباتش با روسـیه منـافع و دسـت    ۀتوان گفت اگر چه ایران نیز در سای میبر همین اساس، 

بـه رونـد تحــول منحنـی روابـط دو دولــت، ایـن دســتورکارها و       دهــی امـا در شـکل   حاصـل نمـوده اســت،  
کـه   اي گونـه  هو محوري را ایفا نموده است؛ ب کننده نقش تعیین که سیاست خارجی روسیه بوده  هاي اولویت
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هـا   ، براي نگاه و اهـداف روس نژاد احمدي ةجانبه در دورگیري روابط دو شکلیند آبایست در ترسیم فر می
گـذاري  أثیرت ۀرو کوشـش خواهـد شـد تـا دامنـ      در نوشـتار پـیش  . قایل شد تري کننده تعیینجایگاه و نقش 

این تکاپو هماننـد   .، مورد واکاوي قرار گیردنژاد احمدي ةدر دور و روسیهانداز روسی بر روابط ایران  چشم
پیش از این به فهم منطق حاکم  که استگرانی  پژوهش هاي یافته وردها وآ هر پژوهش دیگري وامدار دست

همـین راسـتا و    در .انـد  ، اهتمـام ورزیـده  نـژاد  احمـدي داري  زمـام  ةویـژه در دور  ه، بو روسیهبر روابط ایران 
نخسـت   .بنـدي کـرد   دسـته  ۀتوان آثار مرتبط با موضوع را ذیـل سـه مقولـ    میپژوهش  ۀمنظور تقریر پیشین به

 ،روسـیه هاي کالن  تحلیل سیاست خارجی واستراتژيتا از گذر ها کوشش شده  در آن که استنوشتارهایی 
ــوري، ؛1384زادوخــین،(نــددو دولــت را بررســی کنروابــط  ــوري، ،کــوالیی ؛1389و1386،1387ن  ؛1389ن
ــوام، ــی، ؛1387قــ ــاالر، ؛1389کرمــ ــدي، ؛1387دیوســ ــی  ؛1388عابــ ــزدیلمــ ــد ؛1389،معــ زاده مجتهــ

گیـرد کـه از    مـی آثاري را در بر  ،دوم ).Tsygankov,2013؛ 1389جعفري ومیرجاللی، ؛1390نژاد، ورشیدي
موضــوع  بــهسیاســت خــارجی ایــران  هــاي هــا و پیوســتگی پــویشیعنــی از دیــدگاه  انــدازي مقابــل، چشــم

کـه   اسـت نوشـتارهایی   ،بخـش سـومین  . )Hunter,2010؛ 1389برزگـر،  آدمـی و  ؛1389آدمـی، (اند نگریسته
 ؛1388شـوري،  ؛1391اسـالمی،  ؛1388کرمی،(اند بررسی نمودهرا  و روسیهایران  ۀروابط دوجانبهاي  پویایی

ــوالیی، ــنایی، ؛1385کــــــــ ــفري، ؛1387ســــــــ ــ ؛1384صــــــــ ؛ Asisian,2013؛ 1387دوا،مامــــــــ

Katz,2012Freedman,2006Kozhanov,2012 ؛Nemets,2009 ؛melicheva,2012(. 

تـوان دو   می، در مجموع شدهرویکرد تحلیلی آثار برشمرده  در یک ارزیابی اجمالی از مواضع نظري و
رسد جریـان غالـب    مینظر  البته بهگران که  پژوهشبعضی از ،در یک سو ؛موضع عمده را ازهم متمایز نمود

مجتهـدزاده  (اند مورد بررسی برنتافته ةویژه در دور هب را و روسیهبودن روابط ایران  يراهبرد ةانگار ،نیز باشند
؛ )1385کـوالیی،  ؛1389ي ومیرجاللـی، جعفر ؛Hunter,2010؛ ب1388،1389کرمی، ؛1390نژاد، و رشیدي

 بر عهـده گرفتـه  را  و روسیهمتوازن از روابط ایران  سیمایی نسبتاًگران ترسیم  برخی پژوهش از سوي دیگر،
تـوان لفـظ    مـی تا نشان دهند که این مناسبات ماهیتی پویا ومنعطف داشته واگرچـه بـه سـختی     اند وکوشیده

ـ دولـت   دو متقابـل  منافع ةهرحال چنین روابطی دربردارند هاما ب ،کار برد هاستراتژیک را دروصف آن ب وده ب
نوشتار حاضر تالش دارد تـا چگـونگی   ). 1384زادوخین، ؛1387مامدوا، ؛1387سنایی، ؛1384صفري،(است

و  هـا  ، بـا بازیـابی گفتمـان   زمـانی خـاص   در یک برهـۀ  را ن روابط ایران و روسیهشد و منطق تحول و ساخته
  .واکاوي رویدادهاي کالن مورد تحلیل قرار دهد
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  و دستورکارها ها لفهؤم: روسیهو انداز روسی به روابط ایران  چشم -2
زمامداري  ةدر دور و روسیهبه واکاوي منحنی تحوالت روابط ایران  رو آن است تا مقصود نوشتار پیش

بـدیهی  . ي بودن این روابـط را وارسـی نمایـد   راهبرد ۀواز رهگذر چنان تکاپویی درج پرداخته نژاد احمدي
در پرتـو طـرز    دولـت عمـدتاً   ماهیت روابـط دو  ةارزیابی دربارآید  میکه از عنوان مقاله نیز بر است همچنان
نـام گرفتـه    »انـداز روسـی   چشم« گذاران روس به این مناسبات که در پژوهش کنونی اصطالحاً نگاه سیاست

و   و روسـیه فهم منطـق حـاکم بـر پـویش روابـط ایـران        که است واقعیت آن. است صورت داده خواهد شد
که تـابع اهـداف سیاسـت خـارجی ایـران       اخیر بیش از آن ۀدر ده و روسیهمنحنی تحوالت در روابط ایران 

 ةمحـوري برسـازند   هـاي  لفـه ؤشـک م  بـی . ثیر پذیرفتـه اسـت  أي روسیه تراهبردو اهداف  ها باشد از اولویت
  .یابد مین جهانی تعی ۀکالن این دولت در پهن راهبردایران در چارچوب  ةسیاست خارجی روسیه دربار

این یک  که خود خطاب به مجمع فدرال روسیه اذعان داشت ۀپوتین در جریان نطق ساالن 2005در سال
 بیسـتم  ةسـد  یتیـک ژئوپل ۀفاجعـ  تـرین  بزرگفروپاشی اتحاد شوروي  که استم مسلّبدیهی و  حقیقت تقریباً

کـه   جمهـوري روسـیه بـیش از آن    رئـیس سـوي  بیان چنین سخنی از ). Brzezinski,2008,p.177(بوده است
 ۀبایـد بـه مثابـ    مـی  ،مند تاریخی باشـد  شکوه ۀغلیان نوعی احساس نوستالژیک شخصی نسبت به یک گذشت

ي راهبردتصمیم به بازیابی جایگاه : ي قلمداد شودراهبردو بازتاب گزینشی  ساز پژواك یک تصمیم دوران
انداز روسـیه بـه سیاسـت جهـان      چشمگزینشی اساسی که به ، »قدرت بزرگ جهانی«روسیه در سیماي یک 

نظریـه و عمـل سیاسـت     کـه  اسـت یابی به جایگـاه قـدرت بـزرگ آرمـانی      درحقیقت، دست .بخشد میمعنا 
اهداف و دستورکارهاي سیاست خارجی روسـیه در   که اساساً اي گونه هب. آن است ۀخارجی روسیه، زیر سای

  .یابند میالملل در پیوند با آن موضوعیت  بینسیاست  ۀپهن
کی از مراکز اثرگـذار  یاز روسیه با عنوان » مفهوم سیاست خارجی روسیه«سند موسوم به  2008ۀدرنسخ

ـ     ). 63، ص1387دیوساالر،(یاد شده است درجهان نوین جهـانی از   ۀچنـین برداشـتی از نقـش روسـیه در پهن
 سیاسـی و  هـاي  داري پـوتین وگـذر از آشـفتگی    در دوران زمامویژه  ههنگام فروپاشی شوروي به این سو و ب

 ها و اظهارات رسمی و غیررسمی گیري در موضع فروپاشی، همواره بخش ثابتپسااجتماعی ناشی از بحران 
یا پوشاندن رداي یک قـدرت بـزرگ جهـانی بـر      »گرایی قدرت بزرگ« واقع،در. مقامات روسی بوده است

بـر   روز پساشوروي بوده که روزبـه  ةناظر بر سیاست خارجی روسیه در دور ۀفلسفامروزي یگانه  ۀپیکر روسی
سیاسـت خـارجی    هـاي  روشنی بازتاب ایـن فلسـفه را درتمـام الیـه     که به طنین آن افزوده شده است تا جایی

 گذاري روسیه بازیابی جایگـاه  با این حال، دستگاه رهبري و سیاست. توان نظاره نمود عصر پوتین می روسیۀ
هاي جهانی و  بلکه از طریق تعامل و همکاري با دیگر قدرت ،قدرت بزرگ را نه از مسیر تقابل و رویارویی
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بر این اساس، دریافت پـوتین  . دانند میالملل ممکن  بیناز گذر اقدام در چارچوب ساختارهاي موجود نظام 
گر ظهور قدرتی پیشـرفته و   مردان روسی از نقش روسیه در جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی، بیان و دولت

ـ  درعین برخورداري از سطوح باالي پیشرفت صـنعتی و اقتصـادي هـم    که استپذیر ولیتؤمس راز بـا دیگـر   ت
پـذیرد و درچـارچوب    مـی المللـی را   بـین  ۀوالنه هنجارهـا و نهادهـاي مسـتقر جامعـ    ؤهاي جهانی، مس قدرت

ریـافتی از نقـش جهـانی روسـیه را     چنـین د ترجمـان آشـکار   . کنـد  مـی ها عمل  آن هاي الزامات و محدویت
کـه از سـوي    تـوان مالحظـه نمـود    مـی 1»قدرت بزرگ هنجارمنـد « راهبردبندي مفهومی  خوبی در صورت به

 ، ص1389نـوري، (رود مـی کـار   عصر پـوتین بـه   ۀمنظور تبیین سیاست خارجی روسی گران به پژوهش اي پاره
ط جهان مردان روسی با علم به تسلّ گذاري و دولت هاي رسمی دستگاه سیاست گیري موضعدر متون و ). 18

شده در این نظام با هدف تبـدیل روسـیه بـه یـک قـدرت جهـانی        گرایی حساب الملل، هم بینغرب بر نظام 
). 1389،ص1389جعفــري ومیرجاللــی،(ي محســوب شــده اســتراهبـرد تــرین هــدف  مـورد احتــرام، مهــم 

ـ  سیاست تـک قطبـی   « الملـل کنـونی را نـوعی نظـام     بـین نظـام   ،مـردان پـوتین   ویـژه دولـت   هگذاران روسی ب
بـه چنـدگانگی    را بایـد گـرایش آن   مـی باشـند   شا سازي صدد واژگونکه در آن بی ودانند  می2»گرا گانهچند

کـوالیی  (گري روسیه در جایگاه یک قدرت بزرگ را مهیا سـازند  فزونی بخشند تا بدین گونه فضاي کنش
گـذاران روسـیه    انداز سیاست چشمدهنده به  شکلدر ادامه اصول و دستورکارهاي  ).215 ،ص1389و نوري،

 بررسـی  ،سازند میسوي بازیابی جایگاه قدرت بزرگ را هموار  هبه سیاست جهانی و اهدافی که راه روسیه ب
ینـد  آکسب جایگاه شایسته در فر«و  »تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژي«، »نوسازي اقتصادي« ۀگان سه .شود می

   . آیند شمار می ، بهروسیهسیاست خارجی انداز  چشمبنیادین  هاي سازه »رقابت جهانی
  نوسازي اقتصادي -2-1

یـابی بـه    ی براي رهبران فدراسیون روسـیه بـاقی نگذاشـت کـه دسـت     فروپاشی شوروي هیچ شکّ ۀتجرب
 تـرین  پیشـرفته . یک اقتصاد پویا و پیشرفته ممکن خواهد بود ۀجایگاه قدرت بزرگ و حفظ آن تنها در سای

مناسـبی   ۀهرگـز پشـتوان   ،اقتصادي و تکنولوژیک مـدرن نباشـد   هاي کی به ظرفیتگاه که متّ توان نظامی آن
بـر همـین اسـاس، بـه بـاور برخـی       . مراتب جهانی قدرت نخواهد بـود  براي تضمین جایگاه روسیه در سلسله

تـراز بـا آرمـان بازیـابی      هـم هدف نوسازي اقتصادي اهمیتی  ،خارجی این کشور گران، در سیاست پژوهش
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نیز  1در سند مفهوم سیاست خارجی. )Wallander,2008, p.220(جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی را دارد
نحوي کـه   مدرن است به داري دنبال ایجاد یک نظام اقتصادي سرمایه کید شده که روسیه بهأبر این موضوع ت
خوبی  هفروپاشی شوروي ب ۀاز تجرب ها روس .اقتصاد جهانی باشد هاي الملل یکی از قطب بیندر نظام اقتصاد 

ـ  ،سان تهدیدهاي نظامی تواند هم میاقتصادي  هاي و آشفتگی ها آموختند که نوسان ت هستی و بقاي یک ملّ
شناخت پوتین از این واقعیت او را به این  ).(Gaddy & Kuchins,2008, p.213خوش مخاطره کند را دست

یکـی از   ،واقـع د شـد مگـر بـا اقتصـادي قدرتمنـد؛ در     باور رساند که روسیه به قدرتی بزرگ تبـدیل نخواهـ  
امنیتی، مسائل اقتصادي را  هاي کید بر اولویتأدر عین تاو  که استسیاست خارجی پوتین این  هاي شگفتی

اي اصالح ساختار اقتصادي و بهبود روابط اقتصادي روسـیه بـا جهـان    دولت پوتین بر. کند نمینیز فراموش 
خواهـد،   مـی اقتصادي رانه فقط براي بهبود رفاه مردم روسـیه   ۀاو توسع. اتخاذ کرد اي رویکرد فعاالنهخارج 

  . )Gorodetsky,2003, p.34(انگارد راي رسیدن کشور به عظمت گذشته میرا سکوي پرشی ب بلکه آن
محـوري فدراسـیون    ۀاز کارشناسان امور روسیه یادآور شده که امروزه تجارت به مشـغل  دیمیتري ترنین

 هـاي  اندیشـه  شـان  روسیه مبـدل شـده اسـت و بـراي سـردمداران ایـن دولـت بـرخالف اسـالف کمونیسـت          
نگرانـی اصـلی    دلبـه بـاور او   . از اهمیت چنـدانی برخـوردار نیسـتند    ،در مقایسه با منافع مادي ایدئولوژیک

ترنین اذعان . اي هاي هسته کالهکت کمیقیمت انرژي است تا به هاي  اکنون بیشتر معطوف به نوسان مسکو
» ما به سرمایه اعتماد داریم«مردان او به این اصل که  بندي عملی دولت رهبري پوتین و با پاي ۀدرسای کند می

جایگـاه   .)Trenin,2008, pp. 236-237(درآمـده اسـت   »المللی بینشرکت «صورت یک  به »دولت روسیه«
گذشـته   ۀآن در سیاست خارجی روسیه، سبب شده است تا در دو دهـ هاي  کانونی نوسازي اقتصادي و الزام

 ۀشـدن در هرگونـه مسـابق   چراکـه درگیر  ؛طور جـدي از سیاسـت رویـارویی بپرهیزنـد     همردان روس ب دولت
 مانـدگی اقتصـادي، صـنعتی و    عقـب شـدن در دام  ها جـز گرفتار  تسلیحاتی یا جنگ سرد جدید به گمان آن

 نجفی خوشرودي،(ورد دیگري نخواهد داشتآ دست ،کاهش قدرت و جایگاه روسیه تکنولوژیک و نهایتاً
هـر ضـربه بـه اقتصـاد آمریکـا      «کـه   پیشین روسیه مبنی بر این ۀسخن ایوانف وزیر خارج .)77-78، صتا بی

کوالیی، (چنین دیدگاهی است دهندة بازتاب »جمله روسیه استبه اقتصاد کل کشورهاي دیگر از  اي ضربه
  ).220، ص1389نوري، 
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  ابرقدرت انرژي راهبرد -2-2
اقتصـادي بـراي روسـیه، زمـانی     یابی در نوسازي  یابی به جایگاه قدرت بزرگ و کام بدیهی است دست 

نیـاز و ضـرورتی کـه     پیش. باشدبراي تحقق چنین اهدافی در دسترس  منابع مالی مکفی که استپذیر  امکان
در  .رسد روسیه به برکت ذخایر سرشار نفت وگاز خود نگرانی چنـدانی از بابـت آن نداشـته باشـد     مینظر  به

تـوان   مـی گیري وتحـول سیاسـت خـارجی روسـیه      شکلناظر به روند  هاي همین راستا، با موشکافی در داده
ویـژه پـوتین، تبـدیل روسـیه بـه ابرقـدرت انـرژي یـک          هگـذاران روسـیه بـ    دریافت که از دیـدگاه سیاسـت  

از  کـه یکـی   چنـان . توانـد راه رسـیدن بـه اهـداف دیگـر را همـوار سـازد        می که استي راهبردگیري  جهت
ترین جایگـاه را   مهم که استفردي  موضوع منحصربه» انرژي« نویسد می پژوهندگان سیاست خارجی روسیه

روابط خارجی این کشور با تمام همسایگانش مانند اروپا، چین، ایران و در سیاست روسیه اشغال نموده و بر 
ــت ــده اســت   دول ــده از شــوروي ســابق ســایه افکن ــاي بازمان برخــورداري از . )Wallander,ibid, p.221(ه
دنیا، روسـیه را در مـوقعیتی قـرار داده کـه قـادر اسـت        نفت و گاز ةشد خایر اثباتذدرصد کل  ویک بیست

عنـوان   طی سخنانی اهمیت مواد خام بـه  1999پوتین در سال. نقشی محوري در بازار جهانی انرژي ایفا نماید
ایـن سـخنان از   . الملـل را یـادآور شـد    بـین  ۀاهرمی کارساز در بازیابی جایگاه قدرت بزرگ روسـیه در پهنـ  

   ).27، ص1386،نوري(تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژي حکایت داشتبراي  اوکالن  راهبرد
انـرژي   راهبـرد «گونه که در سـند منتشـره موسـوم بـه      تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژي البته همان راهبرد

مین منـابع  أسازوکاري براي تولید و فـروش نفـت و گـاز و تـ     نیز آمده است از صرف 1»2030روسیه تا سال 
زنـی در معـادالت   ابی به موقعیت سیاسی و قدرت چانـه ی ثر جهت دستؤفراتر رفته و خود به ابزاري م ،مالی

سـازوکاري بـراي تنظـیم     اقتصـادي و  ۀدر سند فوق منابع انرژي مبنایی براي توسع .جهانی تبدیل شده است
رژي تـا  جهـانی انـ  که نقش روسـیه در بـازار    است سیاست داخلی و خارجی ارزیابی شده و تصریح گردیده

ــوذ ژئوپل ــادي نف ــین ۀآن در عرصــ تیــکیحــدود زی ــل را مشــخص  ب ــیالمل ــدمن   م ــی کــه فری ــد؛ واقعیت کن
گـاز   هاي ثیر لولهأهم اکنون ت«که تا تصریح نماید ورك تایمز را نیز بر آن داشتنیوی ۀنویس روزنام سرمقاله

بـه بـاور تـرنین جایگـاه      .)30ص، 1386نـوري، (»آن اسـت  20.اس.اس هـاي  روسیه بر اروپا بیشتر از موشک
مـردان روس در   دولـت  رسـمی صـورت شـعار غیر   همحوري انرژي در سیاست خارجی روسیه، این اصل را ب

  ). Trenin,ibid, p.236(»چه براي گازپروم خوب باشد براي روسیه نیز خوب است آن« که استآورده 
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  یند رقابت جهانیآیابی به جایگاهی شایسته در فر دست -2-3
انداز روسی به سیاست جهانی مورد اشـاره قـرار    چشم هاي لفهؤمنظور ترسیم م فوق که به ۀاهداف دوگان

گـذاران روس   سیاسـت  کـه  دهند، در حالی میمدت سیاست خارجی روسیه را بازتاب افق بلند گرفت عمدتاً
موجود، جایگاهی شایسته و اثرگـذار بـراي روسـیه در     هاي از ظرفیت گیري در تکاپوي آن هستند تا با بهره

را در سـه  موجـود روسـیه    هـاي  تـرین قابلیـت   نخبگـان روس مهـم  . المللی قدرت فراهم آورنـد  بینمعادالت 
در معـادالت جهـانی قـدرت     کننـده  تواند نقشی تعیـین  میکه  هایی کنند؛ واقعیت واقعیت مبرهن خالصه می

منـابع   )ب، اي افزارهـاي هسـته   جنـگ برابري نسبی با ایـاالت متحـده از نظرشـمار     )الف: براي آن رقم بزند
. )Brzezinski, Ibid, p.194(عنوان پهنـاورترین کشـور جهـان    وسیع سرزمینی به ةگستر)جانرژي و  ةگسترد

هـاي   کـه در پـی رویـارویی بـا سـایر قـدرت       آن ها و بـی  مندي مردانش با اتکاي به همین توان پوتین و دولت
الملـل   بـین سیاسـت   ۀقدرت در پهن هاي تا بر چندگانگی قطب اند کار بسته هجهانی باشند تمام توان خود را ب

واقـع، نگـرش روسـیه بـه     در. هـا معرفـی کننـد    عنوان یکی از این قطب ه و در این میان روسیه را نیز بهافزود
بـه موجـب    کـه  اسـت  1914تا  1815هاي  الملل نگرشی همانند الگوي کنسرت اروپایی سال بینساختار نظام 

المللـی   بـین ولیتی ویـژه در نگاهداشـت نظـم    ؤهاي بزرگ و از جمله خود روسیه از جایگاه و مسـ  آن قدرت
   .برخوردار بودند

خـود در مجمـع    ۀو در سخنرانی ساالن 2006پوتین درسال که است»گونه کنسرت«در پرتو همین رهیافت 
برتـر   هـاي  قـدرت  ةولیت خطیر حفظ ثبـات جهـانی بـر عهـد    ؤبدانیم که مسباید آشکارا «فدرال، یادآورشد 

منـد نفـوذ    قـدرت  هـاي  که هم داراي تسلیحات اتمی هسـتند و هـم از اهـرم    هایی جهانی خواهد بود، قدرت
ي و شـدن در هرگونـه جنـگ سـرد جـد     روسیه با پرهیز از درگیر .)20، ص1387قوام،(»سیاسی برخوردارند

هرگاه کـه ضـرورت ایجـاب نمایـد در راسـتاي بازنمـایی و تحکـیم         ،سو گرایانه از یک عملرهیافت  ۀبرپای
ویژه ایـاالت متحـده سرسـختانه     ههاي جهانی ب عنوان یک قدرت بزرگ، در مقابل سایر قدرت هخود ب ةچهر

حت اقتضـا کنـد انعطـاف پیشـه کـرده بـه تعامـل روي        لهرگـاه مصـ   ،داده و از سوي دیگـر  خرج مقاومت به
تیـک و تـوان   یچون منابع عظیم انرژي، موقعیت خاص ژئوپل هایی واقع، روسیه با اتکا به ظرفیتدر. آورد می

المللــی قــدرت بهبـــود    بــین مراتــب   کوشــیده اســت تــا جایگـــاهش را در سلســله     اي نظــامی و هســته  
بـه  صـدد بـوده تـا    در خـود تیـک  یموقعیت ژئوپل ۀعالوه بر آن، روسیه در سای .)859، ص1387نوري،(بخشد

کـه روسـیه در    اي گونـه  هبـ . قـرار نمایـد  ل گزینشـی بـا بـازیگران گونـاگون بر    ، نـوعی تعامـ  شاقتضاي منافع
ـ  ، جهانی، یک قدرت بزرگ، یک دولـت اي مختلف خود را بازیگري منطقه هاي موقعیت ارمنـد،  ت هنجملّ

و همکـارانش در  پوتین  ،در همین پیوند. کند میو یا یک قدرت یوروآسیایی معرفی  شریکی فراآتالنتیک
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ــورهاي   ــران کش ــا رهب ــات ب ــافع، مســتقلِّ مشــتركمالق ــایی و   المن ــاریخی، فرهنگــی، جغرافی ــراث ت ــر می ب
هویـت  اروپـا از   ۀاتحادیهاي  گو با مقامو در گفت ،کنند میکید أاقتصادي و امنیتی مشترك ت هاي پیوستگی

عنـوان   هـاي آسـیایی موقعیـت روسـیه بـه      آورند و در دیدار با رهبران قـدرت  می  میان به اروپایی روسیه سخن
روسـیه   :کـه پـوتین اذعـان داشـته اسـت      گونـه  در حقیقـت همـان   .شـوند  میکشوري یوروآسیایی را یادآور 

ایـن کشـور    تیـک ی، موقعیـت ژئوپل را در پیش گیرد گرا و یا شرق گرا تواند یک سیاست خارجی غرب نمی
ایـن سـخن    .)174-177، صـص 1389نـوري، (دارد مختلـف قـرار   هـاي  منافع آن در سمت که است اي گونه به

نـوعی   دهنـدة  گیـري سیاسـت خـارجی آن، بازتـاب     تیک روسیه بر جهـت یر الزامات ژئوپلثیأت ةپوتین دربار
 ةگفتمان مسـلط برسـازند   ۀمثاب توان از آن به می که استي راهبردطلبی  فرصتگرایانه مبتنی بر  عملرهیافت 

 .الملل تعبیر نمود بین ۀالگوي کنش روسیه در جامع

 .تـوان در تعامـل روسـیه بـا ایـران مالحظـه کـرد        مـی را کاربست چنین رهیافتی  هاي نمونه ترین برجسته
انداز کـالن ایـن    چشمگرفته از  گونه که پیش از این یادآوري شد نگاه روسیه به روابطش با ایران الهام همان

ایـن روابـط در قـاموس سیاسـت خـارجی روسـیه پیونـدي         کـه  جـایی  دولت به سیاست جهانی است و از آن
نـه در چـارچوب    و روسـیه بنیادین با موجودیت و منافع حیـاتی ایـن کشـور نـدارد، بنـابراین روابـط ایـران        

ـ . شود میي فهم راهبرد طلبی گرایی مبتنی بر فرصت عمل ۀبلکه در سای ،پیمانی استراتژیک هم کـارگیري   هب
و هماننـد آن کـه از    »برگ برنده،کارت بـازي،اهرم فشـار، سیاسـت تـاکتیکی    «تعابیري چون  ةگسترد نسبتاً

ـ     گران بـراي توصـیف رفتـار روس    سوي پژوهش گرایـی   عمـل گـواه  خـوبی   بـه رود  کـار مـی   ههـا بـا ایـران ب
 »طلبانـه  فرصـت «گرایـی روسـیه    عمـل . است، نژاد احمديةویژه در دور هروسیه در قبال ایران، ب ۀطلبان فرصت

شـمارد و بـه خـدمت     مـی ی خویش مغتنم منافع ملّ سازي موقعیتی را براي برآورده چون هر فرصت و ؛است
مـدت و  مدت بلکـه در بلند  نه در کوتاه ها وردهاي این فرصتآ که به دستچرا ؛است »راهبردي«گیرد و  می

ن الزامـات و  نظرگـرفت ها با در درمجموع روس. منظور برکشیدن جایگاهش در هرم جهانی قدرت نظردارد به
بازنمـایی هویـت    :انـد  المللی سه دستورکار عمده را در روابط با ایران دنبال کرده بین ۀاهداف خود در عرص

  .تیکیمنافع اقتصادي و ارتقاء اثرگذاري ژئوپل سازي روسیه در جایگاه یک قدرت بزرگ، بیشینه
  یک قدرت بزرگ ۀمثاب بازنمایی هویت روسیه به -2-4

ازنمـایی  روابط خود با ایران توانسته هویتش را در جایگاه یک قـدرت بـزرگ جهـانی ب   روسیه در متن 
ایران مثـال   اي هسته ةروسیه با پروند ۀمواجه ةدقت در شیو. مدرن وهنجارمند کند؛ البته یک قدرت بزرگ

جایگـاه  کارگیري ایران براي بازنمایی هویـت روسـیه در    هاز تکاپوي رهبران این دولت در ب که استبارزي 
غـرب   روسیه با وجود مخالفت شدید ایاالت متحده و. دارد مییک قدرت بزرگ مدرن وهنجارمند پرده بر
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کید بر اتمام نیروگاه بوشهر أبا ایران و ت اي هاي هسته با  استمرار همکاري ،سو ایران، از یک اي هستهۀبا برنام
بـا ایـران در    اي گوهاي هسـته و آفرینی در گفت قشنهاي جدید و نیز  اعالم آمادگی براي ساخت نیروگاه و

عنوان یک قدرت بزرگ جهـانی و مسـتقل را    هکوشد تا ضمن کسب منافع مادي، نقش خود ب می 5+1قالب
هـایش بـا ایـران تحـت کنتـرل و بازررسـی        از سوي دیگر، با یادآوري این نکته که همکاري. برجسته نماید

بـر آن اسـت تـا     ،پـذیرد  مـی المللـی صـورت    بینچارچوب موازین المللی انرژي اتمی بوده و در  بینآژانس 
 آمریکـا و  هـاي  نـوایی بـا نگرانـی    هـم  ).81-82صص، 1385کوالیی،(سیماي هنجارمند خود را نمایان سازد

انـدازي نیروگـاه بوشـهر، دادن     راهخیرهاي پیاپی در أغرب نسبت به تهدیدات ناشی از قدرت اتمی ایران، ت
از جملـه   هـا  گـامی در اجـراي تحـریم    تحریمی شوراي امنیت علیـه ایـران و هـم    هاي ي موافق به قطعنامهأر

زد  را گـوش  خـود المللـی   بـین  پـذیري  ولیتؤصدد است تا مسها در آن ۀهستند که روسیه به واسط هایی نشانه
  ).4، ص1390،نژاد رشیدي مجتهدزاده و(نماید
  منافع اقتصادي سازي بیشینه  -2-5

کوشـش بـراي    انـد  داران روس در روابط دوجانبه با ایران، پیگیـري نمـوده   زمامدومین دستورکاري که 
منـافع اقتصـادي در    سازي منظور بیشینه تالش روسیه به .عواید اقتصادي بوده است رساندن منافع وحداکثر به

صـنعت  حضـورش در بـازار    ۀروسیه با توسـع  ،سو از یک. ایجابی وسلبی داشته است ۀتعامل با ایران دو جنب
وردهاي اقتصـادي از روابـط دوجانبـه را بـه حـداکثر      آ ایران و فروش تسلیحات به این کشور دست اي هسته

 اي گذاران روس درعمـل و بـه گونـه    ؛ در سوي دیگر، سیاست)92-93، ص1389 دیلمی معز،(رسانده است
ــده ــا نادی ــافع ا ســلبی، ب  ۀی در توســعخــزر و کارشــکن یــران در موضــوع تعیــین رژیــم حقــوقی انگاشــتن من

و استخراج ذخایر نفت و گاز و انتقـال   گذاري سرمایه ۀخزر در زمین ۀهاي حاشی هاي ایران و دولت همکاري
دي حاصـل از روابـط   منـافع اقتصـا   سـازي  المللـی، در راسـتاي بیشـینه    بینو صادرات این ذخایر به بازارهاي 

و  )127.، ص1388 عابـدي، (تسـلیحات بـه ایـران   تنهـا بـا فـروش قابـل توجـه       روسیه نه .اند دوجانبه کوشیده
کارشکنی در انتقال نفت و گـاز   دست آورده، بلکه با هایران سودهاي سرشاري ب اي هسته ۀمشارکت در برنام

هـاي زیـادي محـروم سـاخته      این حوزه به بازارهاي جهانی از مسیر ایران، جمهـوري اسـالمی را از فرصـت   
  .(Brzezinski, Ibid, p.196)است
 تیکیارتقاء اثرگذاري ژئوپل -2-6

گذاران روس  گر نگاه سیاست بیان و روسیهانداز روسی به روابط ایران  چشمدرخور توجه  ۀلفؤسومین م
ـ    عنـوان یـک بـرگ برنـده در مقابـل دیگـر قـدرت        به این روابط، به ویـژه ایـاالت متحـده و     ههـاي جهـانی ب

ــ ــت    هبــ ــا و دریافــ ــوذ رقبــ ــدیل نفــ ــراي تعــ ــارگیري آن بــ ــاز از آنکــ ــت امتیــ ــا اســ ــري (هــ جعفــ
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گیـري از   ی روسیه در روابطش با ایـران بهـره  واقع، یکی از دستورکارهاي اصلدر.)28،ص1389ومیرجاللی،
 ).125،ص1388عابـدي، (گرایی آن بوده اسـت  جانبه این روابط براي تعدیل نفوذ آمریکا و رویارویی با یک

هاي زیادي دارد که باید از آن بهره  با آمریکا ظرفیت زنی مردان روسیه ایران در مذاکره وچانه به باور دولت
  ).82ص،1385کوالیی،(گرفت
  
  و روسیهایران  بۀموضوعی روابط دوجان هاي حوزهانداز روسی در  چشمبازتاب  -3

نـاظر بـه اسـناد منتشـره      هاي واستنباط ها دادهۀچارچوب مفهومی که در بخش پیشین پژوهش و به پشتوان
بنـدي شـد    مفصـل  و روسـیه انداز روسی به روابط ایـران   چشمزیر عنوان  مردان روسیه وگفتار وکردار دولت

در . سـازد  میرا هویدا  نژاد احمدي ةسیاست روسیه در قبال ایران در دور که است معنایی اي درواقع، منظومه
انداز  چشمو شواهد تاریخی، بازتاب  ها رو کوشش خواهد شد تا با اتکا به داده همین راستا، در مباحث پیش

  .موضوعی گونا گون این روابط، مورد ارزیابی قرار دهیم هاي روسی به روابط ایران و روسیه را در حوزه
  روسیه و ایران اي هاي هسته همکاري -3-1

ایـن کشـور سـاخت    . تر اسـت ایران پررنگ اي هسته ۀدر بین همه کشورهاي جهان نقش روسیه در برنام
جهـان و   شدة شناخته رسمیت به اي قدرت هسته جپن ایران را بر عهده داشته، یکی از اي نخستین نیروگاه هسته

اتمی ایران  ۀلأکه مس 2003در .وراي امنیت سازمان ملل متحد استحق وتو در ش ةکشور دارند پنجیکی از 
کید داشت این موضوع بایـد از  أت المللی انرژي اتمی مطرح شد روسیه در ابتدا بینام آژانس در شوراي حکّ

سـازي اورانیـوم بـراي ایـران در خـاك خـود و        غنیپیشنهاد  ۀمسکو با ارائ. وفصل شود حلّکانال دیپلماسی 
. المللی تـالش نمـود موضـعی میانـه بـین غـرب و ایـران اتخـاذ کنـد          بین هاي مخالفت اولیه با اعمال تحریم

هـاي دولـت ایـران، بـا      گیري شار ایاالت متحده و برخی موضعف  ی خود وسرانجام روسیه بر اساس منافع ملّ
ـ    اي هسـته  هاي فعالیت ةارجاع پروند ام بـه شـوراي امنیـت موافقـت کـرده و بـه تمـام        ایـران از شـوراي حکّ

گـران، سیاسـت روسـیه در قبـال      به باور برخـی تحلیـل  . ي مثبت دادأشوراي امنیت علیه ایران ر هاي قطعنامه
مین منـافع  أتردید نسبت به اهداف ایـران، تـالش بـراي تـ    : ثر از سه عامل بوده استأایران مت اي هسته ۀبرنام

بـااین همـه، بررسـی     ).123، ص1389کرمـی، (اقتصادي خود و تالش بـراي مشـارکت در مـدیریت بحـران    
ابتر  ایران بدون درنظرگرفتن مناسبات روسیه و ایاالت متحده اي هسته هاي فعالیت ةعملکرد روسیه در پروند

 ةیر آن بـر عملکـرد روسـیه در قبـال پرونـد     ثأواشـنگتن و تـ   -مسـکو   ۀزمان به رابطـ  بنابراین هم. خواهد بود
  .پردازیم میایران  اي هسته
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  اتمی ایران ةیکرد روسیه در پروندثیرآمریکا بر روأت  3-1-1
آمریکا همواره . است ایاالت متحده و آن داردوجود  یسوم بازیگرمسکو   -تهران  ۀدو جانبدر روابط 

عـالوه بـر   . نظامی ابراز نگرانی کرده است -یفنّ هاي و همکاري اي انرژي هسته ۀاز تعامل دو کشور در زمین
سـایه   هـا  در ایـن حـوزه   ،فشار البی قدرتمند طرفدار غرب در مسکو براي کـاهش همکـاري بـا تهـران     ،آن

  ).Дунаева,2012, p.72(افکنده است
 رویکـرد  کنونی با توجه به مقدورات و محذوراتش و بـر اسـاس   ۀمعتقدند روسی گران بسیاري از تحلیل

اهـداف تمرکـز کنـد کـه در ایـن بـین        تـرین  ترین و قابـل وصـول   خود ناچار است تنها بر مهم ۀگرایان عمل
گو و تعامل بـا واشـنگتن در اولویـت    و گفت ۀو ادام سابق شوروي هاي حفاظت از منافع روسیه در جمهوري

اسـت   مند مسکو عالقه«انداز سیاست خارجی روسیه  چشم ۀبراساس برنام). kozhanov,2012,p.5(قرار دارد
گـوي  و گفت در این میان. استفاده کندصورت مؤثري  بهاز ساختارهاي موجود براي تعامل با ایاالت متحده 

تواند فرصت الزم را بـراي   می سیاست خارجی، مسائل امنیتی و ثبات استراتژیک   هاي موضوع ةمداوم دربار
روسیه همچنین امیدوار است در چـارچوب اصـول و   . فراهم کند ،دو طرف قابل پذیرشِ هاي یافتن راه حل

ل در روابـط  مسکو معتقد است تحـو . ویژه منشور ملل متحد با آمریکا همکاري کند هالمللی ب بینهنجارهاي 
سیه و ایاالت متحده و غلبه بر موانع برجامانده از دوران دوجانبه و ایجاد یک مشارکت استراتژیک میان رو

که ،این سند اما در .)Концепция внешней,2008(ضروري است نوینجنگ سرد و تمرکز بر تهدیدات 
واقع ایران در اولویت سیاست خارجی در. ، ایران جایگاه مهمی نداردراهنماي سیاست خارجی روسیه است

نوظهـور ماننـد چـین و     هـاي  المنافع، اتحادیه اروپا، آمریکا، قدرت مشتركروسیه پس از کشورهاي مستقل 
  .)Ibid,2008(قبل از کشورهاي آفریقایی قرار گرفته است هند، همسایگانی مانند ژاپن و ترکیه و صرفاً

دلیـل تـالش نـاتو بـراي گسـترش نفـوذ در        هنخست دولت پوتین ب هاي اما روابط روسیه با غرب در سال
و  »چرنـومیردین  -گـور « ۀنامـ  دستور پوتین بـراي لغـو توافـق    .بود روسیه رو به تیرگی گذاشتهحیاط خلوت 

آمریکایی با چین اد یک ائتالف ضدجسفر پرهیاهوي پوتین به کوبا و تالش براي ای ،دیدار خاتمی از مسکو
یـازده  وادث مسـکو بـا وقـوع حـ     -اما مناسبات خوب تهران .)Piontkovsky,2006(له بودأناشی از همین مس

تـرین عملیـات    پـس از بـزرگ  . سـردي گرائیـد   ایـران بـه   اي هسـته  ۀشدن برنام سپتامبر و پس از آن با مطرح
تروریستی جهان پوتین تصمیم گرفت با ایاالت متحده همکاري نزدیکی داشته و حتی اجـازه داد نیروهـاي   

دولت ایران براي  قطعاً ی کهاقداماتنظامی آمریکا براي جنگ در افغانستان در آسیاي مرکزي مستقر شوند؛ 
منـدرج در اسـتراتژي سیاسـت     هـاي  اما روسیه بر اسـاس اولویـت  . (Freedman,2006, p.15)خوشایند نبود

سـپتامبر را فرصـتی بـراي برقـراري پیونـد      حادثـۀ یـازده   رغـم نارضـایتی از واشـنگتن،     خارجی خود و علی
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چچــن ارزیــابی  طلبــان در برخــورد بــا جــدایی تــر بــا ابرقــدرت جهــان و کــاهش فشــار بــر روســیه نزدیــک
ثر و مثبت پوتین در جریان مبارزه با تروریسم موجب شـد در  ؤهمکاري م .(kozhanov, Ibid, p. 6)کرد می

، روسـیه بـه عضـویت کامـل ایـن گـروه       2002جریان اجالس گروه هفت کشور صنعتی در کانادا در ژوئن 
ــک   ــک کم ــد و از ی ــراي  20درآی ــارد دالري ب ــارج از ردهمیلی ــالح خ ــردن س ــاي ک ــی در   ه ــتار جمع کش

پذیرش روسیه از جانـب غـرب   ). 164-163، صص1388شوري، (گرددمند شوروي سابق بهره هاي جمهوري
عنوان یک متحد در مبارزه با تروریسم، اعتبار پوتین در داخل و خارج کشور را افزایش داد و به خواست  هب

 ).Tsygankov, 2007, p.380(جهانی کمک نمودعنوان یک قدرت  هها یعنی پذیرش ب روس
و روسیه ناچار شد در مقابل گسـترش نـاتو    استانفعال مسکو در برابر غرب  دورة2004-2003هاي  سال

بوش براي استقرار سپر دفاع موشکی در اروپاي شرقی  ۀو نیز برنامبه شرق و حضور در مجاورت مرزهایش 
استونی، لتونی و لیتوانی با حمایت آمریکا بـه عضـویت    ،بالتیک ةسه کشور حوز 2004در . ندیشدتدبیري بی

سیاسـی   ۀرجسـتان و اوکـراین کـه بـراي رهـایی از سـلط      گهمچنـین   (Piontkovsky, 2006).ناتو درآمدنـد 
 .طرفـدار غـرب شـدند    هـاي  آمـدن دولـت  کار خوش تغییرات سیاسی و روي کردند دست میکرملین تالش 

کارهاي  دنبال راه هب نیستند،دانستند قادر به رویارویی مستقیم با ایاالت متحده  میکرملین که  بین رهبران واقع
ایـن  . ي مخالف غـرب بـود  ها با کشورها روسیه تقویت همکاري ۀهزین هاي کم یکی از راه. جایگزین رفتند

گـراي   بخشـی از سیاسـت خـارجی عمـل    کننـد   مـی یاد  »نرم ۀموازن«عنوان  هاز آن ب ها نئورئالیست که استسی
بـراي تقویـت دوسـتان    تر تر و آسان اما ابزاري ارزان ،نیست »سخت ۀموازن«ثرتر از ؤگرچه ما که استپوتین 

  .)Tabarani,2008, p.320(است هجانبه گرایی آمریکا بود روسیه و مقابله با یک
هـاي   ایـران در سـال   اي هسـته  هـاي  هاي غربی علیـه فعالیـت   بنابراین عدم همراهی کامل روسیه با قدرت

هـا کـه روسـیه تحـت فشـار نـاتو بـراي         در ایـن سـال  . روسیه با غرب بود هاي ناشی از چالش 2006تا  2002
 شـدید ضـد   هاي تنها با پیشنهاد اعمال تحریم رهبران مسکو نه ،قرار داشت شزدن در مجاورت مرزهای خیمه

ــت   ــران مخالف ــیای ــورز م ــه از ن ــدن  د بلک ــراي عضوش ــران ب ــان  ای ــاري در پیم ــانگهاي دعــوت  همک ش
سـر اسـتقرار سیسـتم دفـاع     بر  روسیه و ایاالت متحدة آمریکاجدال دیگر  .)Sokov, 2010, p.126(دنکن می
ها این اقدام را طرحی از سوي غرب بـراي مهـار روسـیه قلمـداد      روس. موشکی در لهستان و چک بود ضد

ــل آمریکــا هــدف از ایجــاد ایــن سیســتم را  ــوان   ،کــرده و در مقاب ــران عن ــا تهدیــدات موشــکی ای مقابلــه ب
   ).Russia / Eurasia,2007(کرد می
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استقبال نمـود   2005جمهور ایران در  عنوان رئیس هب نژاد احمديکارآمدن  ، مسکو از رويدر این اوضاع
زودي متوجه شد با مواضع افراطی  هاما پوتین ب .حساب آورد و او را یک متحد سرسخت در مقابل آمریکا به

 باشـد تهـران امیـدوار   -تـوان بـه همکـاري نزدیـک مسـکو       نمـی غرب و اسرائیل چندان  بر ضد نژاد احمدي
)Katz,2012,p.56( .راهـی روسـیه بـراي     آمریکا در مالقات با پوتین خواستار همۀدر همین سال وزیر خارج

مسـکو بـر عـدم ضـرورت      .ام  به شوراي امنیت در ماه نوامبر شدایران از شوراي حکّ اي هسته ةارجاع پروند
سازي اورانیوم براي ایران در خاك خود  غنیکید کرد و با هدف رفع بحران، پیشنهاد انجام أچنین اقدامی ت

در صورت موافقت  ).Katz, 2006,p.127(سازي در داخل بود غنیاما موضع تهران انجام . را مطرح ساخت
شد و نقش کلیـدي   میفقیت براي مسکو محسوب حل یک مو سازي در روسیه این راه غنیتهران با پیشنهاد 

عنـوان   هروسـیه بـ   همچنـین بـه منـافع ژئواسـتراتژیک    . ساخت میروسیه در موضوع منع گسترش را برجسته 
سـرانجام بـا    .(El-Khawas,2011,p.104)کـرد  مـی سـازي اورانیـوم کمـک     غنـی میزبان یک بانک جهـانی  

ـ    اي هسته ةبا انتقال پروند 2006 ۀدر ژانوی ۀمخالفت تهران، روسی ام بـه شـوراي امنیـت     ایـران از شـوراي حکّ
 ,1737 ,1696(صادره علیـه ایـران   هاي قطعنامه ۀو در شوراي امنیت به هم (Katz,Ibid,p.128)موافقت کرد

اي حقـوقی بـراي اعمـال فشـارهاي چندجانبـه و      ي مثبـت داد و یـک مبنـ   أر )1929 ,1835 ,1803 ,1747
 .)kozhanov, Ibid, p.7(ایران پدید آمد جانبه بر یک

و پیشنهاد نمـود   با ایران مشارکت داشت اي گوهاي هستهو در گفت 5+1روسیه در قالب گروه  2009در 
شـده بـا درصـد     غنیایران اورانیوم با غناي پایین خود را به روسیه ارسال و سپس با همکاري فرانسه اورانیوم 

ــراي مصــرف در ر ــور اتمــآبــاالتر ب ــران رد  . ی خــود دریافــت کنــدکت ایــن پیشــنهاد نیــز توســط دولــت ای
اندازي نیروگـاه بوشـهر وعـدم تحویـل سیسـتم دفـاع        راهخیر روسیه در أت .)Omelicheva,2012,p.340(شد

ایرانی در عـدم اعتمـاد بـه مسـکو بـراي تحویـل ذخـایر         هاي از دالیلی بود که توسط رسانه S-300موشکی
جمهـور   پس از مالقات مدودف و اوبامـا، رئـیس   2009آوریل  8در  .)Katz,2010,p.66(اورانیوم عنوان شد
تـوانیم   نمـی مـا پاسـخ مثبـت نـداده اسـت و مـا        ةسفانه تهران به پیشنهادات سـازند أمت«که روسیه اعالم کرد 

ــدیم مــان چشــم و پــس از افشــاي  2009در نــوامبر  .Harvey&Sabatini,2010)(»را بــر عملکــرد تهــران ببن
ام با حمایت روسیه و چین در نکوهش ایـران تصـویب   در شوراي حکّ اي فردو قطعنامه سازي سیسات غنیأت

افشــاي دومــین ســایت  ،واقــعدر .(Katz,2010,p.67)فراخوانــده شــد 5+1و تهــران بــه همکــاري بــا گــروه 
که مسکو از  چنان براي دولت روسیه غیرمترقبه بود درصدي آن20سازي  غنیسازي اورانیوم در ایران و  غنی

سیسات فردو بدون اطالع آژانس ابراز نگرانی کرد و مدودف از ایران خواست حـداکثر همکـاري   أوجود ت
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مـیالدي   ةتـا سـال آینـد    1سازي نیروگاه بوشـهر  متعاقب آن روسیه اعالم کرد آماده. با آژانس را داشته باشد
  .)2009عابدي،(نیستپذیر امکان

حالـت تعلیـق    بـه را موشـکی در اروپـا    بوش براي استقرار سیسـتم دفـاع ضـد    اوباما طرح دیگر از سوي
همچنین اوباما پیمان جدید کنترل تسلیحات اتمی موسوم بـه اسـتارت جدیـد را بـا هـدف کـاهش       . درآورد

ۀ با مسکو را که دولت بوش در واکنش به حملـ  اي دو کشور امضاء نمود و همکاري هسته اي هسته ۀادخانزر
بـا بهبـود مناسـبات     .)Pirchner, 2011, p.74(دوباره از سرگرفت ،تعلیق درآورده بود گرجستان بهروسیه به 

 2010 ۀدر فوریـ . ایـران تنـدتر شـد    اي هسـته  ۀتدریج مواضـع دولـت روسـیه درخصـوص برنامـ      دو قدرت به
یـابی   دسـت  هاي جهانی بـا  روسیه نیز مانند دیگر قدرت«دبیر شوراي امنیت روسیه اظهار داشت  2پاتروشیف

انی بـا تهدیـد   امنیـت جهـ   ،افـزایش یابـد   اي اگر اعضاي کلوب هسته. مخالف است اي ایران به سالح هسته
 هـاي  مدودف با اسـتناد بـه قطعنامـه    2010در سپتامبر  .Harvey&Sabatini,2010)(»جدي مواجه خواهد شد

البته طرف ایرانـی دلیـل   . را به تهران تحویل نخواهد داد S-300شوراي امنیت اعالم کرد سیستم موشکی 
بنابراین نوسان در روابـط  ). Katz, 2012, p.60(دانست میاین اقدام را فشارهاي آمریکا و اسرائیل بر مسکو 

کـه پـس از    طـوري  هبـ . میـان روسـیه و ایـاالت متحـده بـود      مالحظـات قـدرت  مسـکو  وابسـته بـه     –تهـران  
اما در آمریکا و بهبود روابط با روسیه شاهد سردي روابط روسـیه بـا ایـران و تغییـر     آمدن دولت اوبکار روي

گیـري مسـکو    جهت  2011اما از اوایل  ).kozhanov,Ibid:7(اتمی ایران هستیم ۀلألحن مقامات روسی در مس
هیچ جمهور روسیه در یک تغییر موضع اعالم کرد  رئیس. در سیاست خارجی دوباره به سمت ایران چرخید

گـرفتن مسـکو از    دو عامـل موجـب فاصـله   . ایران وجود نـدارد  اي هسته ۀبودن برنام دلیلی براي اثبات نظامی
 خواه نمایندگان جمهوري ؛3استراتژیک هاي کاهش سالح ةمخالفت کنگره با معاهد ،نخست. واشنگتن شد

 هـاي  روسـیه سـالح  . مودنـد اعتمادي به روسیه از تصویب آن خودداري ن بیدلیل  هدر مجلس سناي آمریکا ب
اسـتراتژیک از نظـر اقتصـادي امـر      هـاي  سالح ةاتمی خود را نوسازي نکرده و ورود به یک رقابت در حوز

  (Katz, 2012, p.61).مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا بود هاي وقوع انقالب ،عامل دوم .دشواري بود

________________________________________________________________ 
روابـط  اندازي آن موجـب تـنش در    خاطر تأخیرهاي مکرر پیمانکار روس در راه نهایتاً این نیروگاه که در طول دهۀ گذشته به1

  .برداري آزمایشی رسید به بهره 2011دوجانبه بود، در سپتامبر 
2 Nikolai Patrushev 
3 New Start 
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عـالوه بـر آن   . روسیه روابط خوبی با حسنی مبارك در مصر داشت و متحد نزدیک قـذافی بـود   دولت
از آن پـس روسـیه بـا     .هران و مسکو کمـک کـرد   تای منطقه هاي شدن  سیاست بحران سوریه نیز به نزدیک

ي جمهـور  منتظـر انتخابـات ریاسـت    5+1تهران مخالفت نمود و گـروه   شدیدتر بر ضد هاي تصویب قطعنامه
ثیر روابط أاتمی ایران تا حدود زیادي تحت ت ةمواضع روسیه در قبال پروند ،در مجموع .در ایران ماند 1392

ه دوسـتی بـا کشـورهاي    براي رهبري روسـی .متحده قرار داشت خصوص ایاالت هروسیه با کشورهاي غربی ب
غرب، سیاست خارجی  -با توجه به گستردگی روابط مسکو. موقت است ۀمتحده یک گزین مخالف ایاالت

 ،بـه همـین سـبب   . دهـد  نمـی روسیه اجازه یک اتحاد پایدار بـا کشـورهاي درگیـر بـا غـرب را       ۀگرایان عمل
در برابـر نفـوذ بیشـتر     یگرچه ایران را مانعاروسیه . وجهی بودایران چند اي هسته ۀلأدیپلماسی روسیه در مس

شـاهد ظهـور یـک ایـران      است اما هرگز مایل نبوده ،کند میقلمداد  مرکزيخاورمیانه و آسیاي آمریکا در 
در  .)Harvey&Sabatini,2010(و قـادر بـه تولیـد سـالح اتمـی باشـد       اي تولید سوخت هسـته  ۀداراي چرخ

و  هیابی ایران به چنین توانی، نفوذ روسیه در مناطق آسیاي مرکـزي و خاورمیانـه آسـیب دیـد     صورت دست
بنابراین روسیه بـر اسـاس منـافع خـود تنهـا بـا بـه        . یابد همکاري ایران با روسیه در مسائل جهانی کاهش می

شوراي امنیت علیه ایران و تعدیل مفادي که به منافع اقتصادیش در ایران  ۀتعویق زمان تصویب چند قطعنام
  .)Katz,2012, p.56(بسنده نمود ،زد میلطمه 
  دریاي خزر و قفقاز ةهمکاري در حوز-3-2

 وقفقـاز  میانـه  آسـیاى  بـا  ایـران  برپیونـدهاى  و روسـیه،  ایـران  روابـط  ماهیت از زمان فروپاشی شوروي،
داند و نسـبت بـه هرگونـه حضـور      میروسیه این مناطق را بخشی از خارج نزدیک خود . بوده است اثرگذار

امنیتـی مشـترك حساسـیت     هـاي  ع و نگرانیدلیل مناف هالبته روسیه ب. ها حساسیت باالیی دارد خارجی در آن
ها مانند چین، آمریکـا و ترکیـه داشـته     مقایسه با سایر دولت کمتري نسبت به حضور ایران در این منطقه در

 هـا  ماننـد دیگـر حـوزه    نـژاد  احمـدي جمهـوري   امـا حضـور ایـران در ایـن منـاطق در دوران ریاسـت      . است
امیدوار به حمایت  نژاد احمدي ةایران که در دور. ایران قرار داشت اي هسته هاي فعالیت ةالشعاع پروند تحت

گرجسـتان بـر سـر منـاطق اوسـتیاي      -در نزاع روسیه ،المللی بود بیندر مجامع  اش اتمی هاي روسیه از فعالیت
هشتمین اجالس سران عضو سازمان  ۀجمهور ایران در حاشی رئیس. جنوبی و آبخازیا جانب مسکو را گرفت

بعضی انتقاد کرد و گفت هاي خارج از منطقه در بحران گرجستان  از دخالت قدرت شانگهاي يها همکاري
نظـامی،   هـاي  پیوسـتن بـه پیمـان    بـراي و دعـوت آنـان    هـا  غربی از طریق تحریک بعضی دولـت  هاي قدرت

 ).1387شـهریور 8ایسـنا، (کنند میساخته و بین همسایگان تشنج ایجاد دار گرایی موجود در منطقه را خدشه هم
سـاحلی از منـابع بسـتر و کـف      عالوه بر آن، در موضوع رژیم حقوقی دریاي خزر و تعیین سهم کشورهاي
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مسـکو بـا دیگـر کشـورهاي      ۀدوجانبهاي  گرایی روسیه و توافق بهجاناقدامی در برابر یک تهران عمالً دریا،
  . ساحلی انجام نداد

بین تهران و مسکو اسـت و ایـران معتقـد اسـت      زا اختالف هاي دریاي خزر یکی از حوزه وجود این، با
در . ایران توجهی نداشـته اسـت   هاي خزر به منافع و نگرانی ۀروسیه در تعامل خود با دیگر کشورهاي حاشی

دریـایی   مرزهـاي سـه کشـور   با آذربایجان و قزاقستان امضـا کـرده و    هایی نامه هاي گذشته روسیه توافق سال
درصد است و این با خواست ایران  13سهم ایران از منابع خزر تنها  ،ها طبق فرمول آن. خود را تعیین نمودند

ــهم       ــاص س ــزر و اختص ــابع خ ــاوي من ــیم مس ــان تقس ــه خواه ــت    20ک ــران اس ــه ای ــدي ب ــله  ،درص فاص
کشـورهاي سـاحلی   جمهور روسیه در تهران و در کنفـرانس   رئیس 2007در اکتبر  .)katz,2002,p.72(دارد

برداري از منابع طبیعی این دریا نبایـد   بهرهرژیم حقوقی خزر اظهار داشت ما براي  ةآیند ةدرباردریاي خزر 
را ادامـه   مـان  تـوانیم فعالیـت   بلکه با مذاکرات دیپلماتیک می ،منتظر تعیین یک قرارداد حقوقی جامع باشیم

رفت  دلیل عدم همکاري روسیه دچار یک پس هخزر ب ةوزبنابراین منافع تهران در ح .)Asisian,2013( دهیم
توانـایی تهـران در جلـب همکـاري      امـا عـدم   ،موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران یک امتیاز بزرگ اسـت . شد

بـا دیگـر    زمـان روسـیه تصـمیم گرفـت     هـم . روسیه، به منافع و جایگـاه ایـران در منطقـه آسـیب زده اسـت     
تنهـایی پیگیـري    کـه منـافع خـود را بـه     نـدارد جـزء آن   اي کشورهاي ساحلی وارد معامله شود و ایران چاره

  ).Ibid(نماید
تهـران در   هـاي  بخشـیدن بـه توانـایی    هاي اخیر براي فعلیت المللی ایران در سال بینعالوه بر آن، شرایط 

ایران براي انتقال نفت و گاز خـزر   هاي تالش ۀمریکا همدولت آ. تولید و انتقال انرژي از منطقه مساعد نبود
از طریق خاك خود به بازارهاي اروپایی را عقیم گذاشت و این فرصتی براي روسیه فراهم نمود تا بـا فـراغ   

بــر  شنفــوذ سیاسـی بـال در کنـار کســب درآمـدهاي هنگفـت از ترانزیــت انـرژي منطقــه از خـاك خـود ،        
 2007حتـی در سـال   . )Katz,2010,pp.63-64(انرژي را نیز افزایش دهدکنندگان  صادرکنندگان و مصرف

انتقال گاز ایـران   ۀمسکو با اعمال فشار بر دولت و خرید سهام شرکت گاز ارمنستان از احداث یک خط لول
در صـورت  امـا   ).199، ص1391اسـالمی،  (از مسیر ارمنستان به گرجستان و دریـاي سـیاه جلـوگیري کـرد    

مین انـرژي  أدر منـابع تـ   بخشی اروپایی به تنوع هاي ران و غرب و با توجه به تمایل دولتکاهش تنش بین ای
 مـرادي،  الـه و کـوالیی (روسیه باشیم هاي انتقال انرژي از منطقه و واکنش ۀخود، باید شاهد تحوالتی در زمین

اسـت بـا خطـر    یاي روسیه که همان بلعیدن منابع دریاي خزر بـدون ایـران و غـرب    ؤزیرا ر ؛)42 ص ،1390
نگـرد و   مـی عنـوان یـک رقیـب و نـه متحـد       هم است روسیه در خزر ایران را بچه مسلّ آن .مواجه خواهد شد
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را از طریـق مـذاکرات دوجانبـه بـا دیگـر       شبا محدودکردن نفوذ ایران، منافع استراتژیک است تالش کرده
  .مین کندأکشورهاي ساحلی و در غیاب ایران ت

  و تجاري اقتصادي هاي همکاري-3-3
اقتصـادي   هـاي  رسـید شـرایط بـراي تقویـت همکـاري      مـی نظر  و با سفر پوتین به تهران به 2007در سال 

گـر اسـتقالل    اقتصـادي، بیـان   هـاي  براي روسیه روابط با تهران عالوه بر جـذابیت  .دوجانبه فراهم شده است
از تجـارت بـا ایـران ولـو     منافع حاصـل   .مسکو در سیاست خارجی و ایستادگی مقابل فشارهاي آمریکاست

صنعتی و نظامی و ادغام در بازار جهانی  هاي به اهداف اساسی اقتصادي مسکو مانند نوسازي مجتمع ،اندك
اتمی با ایران در خدمت منافع الیت نظـامی   هاي تجارت اسلحه و همکاري ،عالوه بر آن. کمک کرده است

اطالعــات مربـوط بــه   .)Committeeon International Relations,2003(و اقتصـادي روسـیه بــوده اسـت   
هـاي   تکنولوژي فضایی و موشـک  ةاما همکاري دو کشور در حوز ،تعامالت نظامی دوکشور محرمانه است

شد و تعداد زیـادي   تري جدي ۀآمدن پوتین وارد مرحلکار با روي 2001-2000آغاز و در  1992بالستیک از
 ۀدر زمینـ ). Nemets&Kurtz 2009, pp.95-96(دفعالیت دارنـ در ایران  ها این حوزه ن روس درااز متخصص

هاي روسی خواستار حضور فعـال در بخـش نفـت و گـاز و پتروشـیمی       غیر نظامی نیز شرکت هاي همکاري
ـ      2007ۀنام براساس توافق. ایران بودند گـاز میـان ایـران و     ۀمقرر گردیـد شـرکت روسـی گـازپروم در مبادل

جاسک براي انتقال  -در ساخت خط لوله نکا و نیزمیدان گازي پارس جنوبی ایران  ۀترکمنستان و در توسع
انرژي از دریاي خزر به دریاي عمان و ایجاد یک پاالیشگاه نفت در اسـتان گلسـتان همکـاري و مشـارکت     

 .هـاي اخیـر بـا مـوانعی مواجـه شـد       نامـه در سـال   البته اجـراي ایـن توافـق    .)kozhanov,Ibid:21(داشته باشد
هـاي   ثیر نبوده اسـت و شـرکت  أت بیتجاري  -المللی علیه ایران در کاهش تعامالت اقتصادي بین هاي تحریم

روابط سیاسـی،   ةویژه در حوز هرغم روندهاي مثبت ب علی ،بنابراین. اند روسی جانب احتیاط را رعایت کرده
  . سطح ممکن قراردارد ترین مناسبات اقتصادي دو کشور همچنان در پایین

، ایران در بین کشـورهاي  2010اقتصادي روسیه در سال  ۀتجارت بر اساس آمار وزارت توسع ةحوز در
در . قرارداشـته اسـت   61و  26کاال به آن کشور، به ترتیب در مقـام   ةکاال از روسیه و صادرکنند ةواردکنند

ت میـان ترکیـه و   در مقایسـه، تجـار  . میلیـارد دالر بـود   3.65 حجم تجارت بین دو کشـور جمعـاً   2010سال 
گذاري روسـیه در ترکیـه    که در همین سال حجم سرمایه نآضمن  ،میلیارد دالر بود 26الی 25حدود  روسیه

میلیون دالري روسـیه   27.3گذاري میلیون دالر، در برابر سرمایه323یعنی ؛از ده برابر ایران گزارش شد بیش
و ایـن رونـد    داشـت نهـم قـرار   و ردیـف بیسـت   شرکاي تجاري روسـیه در  ایران در میان 2011در . در ایران

کـه نسـبت    میلیارد دالر رسـید 2.33به دو کشور حجم مبادالت تجاري  2012در . است چنان رو به نزول هم
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هرچنـد   در مجمـوع،  .)См Торговые отношения, 2013(دهـد  میدرصد کاهش نشان 38حدود 2011به
اقتصادي پرنفوذ روسیه واجد اهمیـت   –نخبگان سیاسیهاي غیر دولتی و  بخشتجارت با ایران براي برخی 

کـه  (بـه روسـیه ارائـه داد    فروند هواپیماي مسافربري 5سفارش خرید  2007است و براي مثال ایران در سال 
، امـا  )نخستین سفارش از جانب یک دولت خارجی براي خریـد هواپیمـاي غیـر نظـامی تولیـد روسـیه بـود       

نیسـت  اي کننـده  در قبال ایران شاخص تعیین ادي در رویکرد روسیهر رایج، مالحظات اقتصبرخالف تصو .
ـ    ازدسـت  ۀواسـط  هزیان مـالی روسـیه بـ    ثیر انـدکی بـر اقتصـاد آن کشـور برجـا خواهـد       أدادن بـازار ایـران ت

جهـانی و پیشـرفت اقتصـادي و     ۀهدف روسیه کسب قدرت در عرص). Harvey&Sabatini,2010(گذاشت
دنبــال  هــاي گذشــته بــه بــدین منظــور روســیه در ســال. نوســازي صــنایع و ادغــام در تجــارت جهــانی اســت

ویژه ایاالت متحده بوده و در راستاي اصول حاکم بر اقتصاد  هصنعتی ب هاي اقتصادي با قدرت هاي همکاري
روابـط تجـاري بـا     زمـان، روسـیه بـه    مهـ . حرکـت کـرده اسـت    ،شـده   جهانی که توسط دول غربی تعریف
روسیه قادر نیست در  که استزیرا بازار مناسبی براي کاالهایی  ؛دهد میاقتصادهاي منزوي مانند ایران ادامه 

  . فروش برسانده المللی ب بینبازارهاي 
  

  

  گیري نتیجه
مـل در  أو ت نـژاد  احمـدي داري  زمـام  ةدر دور و روسیهناظر به رخدادهاي روابط ایران  هاي واکاوي داده

تـوان   نمـی چنـین روابطـی را    اصوال ً که استاین استنباط اساسی  ةآورند فراهم ،اسناد ومکتوبات این نوشتار
از مناسبات اسـتراتژیک پایـدار میـان     اي نظرداشت نمونه مد نژاد احمدي »سیاست نگاه به شرق«گونه که  آن

گفتـه را در مقـام بیـان     استنباط پیش ةییدکنندأترین دالیل ت مهماز  اي پاره. پیمان به شمار آورد همدو دولت 
                                     :                                                                                                                            شمردتوان به شرح زیر بر میهاي پژوهش وردآ دست
ـ   واستمرار  گیري شکل الملل اساساً بینسیاست  منطق بنیادي ننظرداشتدربا  -1 ان روابـط اسـتراتژیک می

اهـداف و  «گیري سیاسـت خـارجی دوکشـور در قلمـرو      سمتپذیر خواهد بود که  دو دولت هنگامی امکان
اهـداف معطـوف بـه موجودیـت وصـیانت ذات دولـت کـه        راسـتا بـوده باشـد؛     هـم  ،سـو  هـم  »منافع حیـاتی 

روابـط ایـران   درخصـوص  که این شرط رسد  مینظر  به .کند مییاد  »کیاهداف تملّ«عنوان  ها به ازآن»ولفرز«
هد در مقابل، شوا. یید آن اقامه نمودأتوان گواه درخور توجهی در ت نمیکم  مفقود بوده ودست روسیه کامالً

هـاي   الملـل، سیاسـت   بـین نگرش به نظـام   ةها وکردارهاي گوناگون مانند شیوانگاره ۀتجربی فراوانی در پهن
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ایـران   اي هسـته   ۀبرنامـ  قـوقی دریـاي خـزر و   در آسیاي مرکزي وقفقاز، سیاست انـرژي، رژیـم ح   اي منطقه
  . دارند میتوان فراهم آورد که جملگی  از اختالفات مهم طرفین در قلمرو اهداف ومنافع حیاتی پرده بر  می

دو دولـت چنـین    زمانی باورپذیر خواهد بـود کـه هـر    بودن روابط دو دولت اصوالً يراهبردانگاشت -2
 که چـه در اسـناد و   این در حالی است. ودر راستاي تبلور آن اقدام نمایند برداشتی از مناسبات فیمابین داشته

پیـاپی سـند موسـوم بـه      هاي مانند نسخه -گذاري خارجی روسیه  متون رسمی منتشره توسط دستگاه سیاست
گـاه تعبیـر    و همچنـین در گفتـار وکـردار رهبـران و مقامـات روس هـیچ       - مفهوم سیاست خـارجی روسـیه  

کدام از اسناد  فراتر از آن در هیچ. کار نرفته است هایران ب روسیه و ۀتوصیف روابط دوجانب استراتژیک براي
دولـت در   روابط دو ،گذاري خارجی روسیه سیاست اندرکار انتشاریافته از سوي نهادهاي دست هاي نامه و ره

  . شمار نیامده است هي براهبردراز اول و داراي اهمیت تهاي چارچوب اولویت
 ةدر دور و روسـیه منحنی روابط ایران  که استگر آن  روشنی بیان نیزشواهد عملی به ساحت عمل در -3

اما در مجمـوع   ،منافع و مقاصد سیاست خارجی ایران را نیز برآورده است اي پاره که رغم آن هب نژاد احمدي
مردان روس  واقع دولتدر .انداز روسی بسط وتحول یافته است هاي چشم ها و الزام بیشتر در راستاي اولویت

هرگـاه کـه در    ،المللـی در آن دوره  ۀبینگـري ایـران در صـحن    با آگاهی کامل از تنگناهـاي فضـاي کـنش   
اهـداف ومنـافع خـود را بـه زیـان ایـران پیگیـري و تحقـق          انـد  چارچوب سیاست جهانی خود بایسته دانسته

چنین واقعیتی  هاي نمونه ترین توان از برجسته یمایران را  اي هسته ةسیاست روسیه دربرابر پروند .اند بخشیده
و اقـدامات تحریمـی    هـا  با قطعنامـه  اند گذاران روس هرگاه ضروري دانسته مردان و سیاست دولت. انگاشت

شده علیه ایران  گیري از کردارهاي جهت اند و هر زمان که مصلحت دیده اند گام شده راه و هم علیه ایران هم
اندازسیاسـت   چشـم الزامـات   ،چنـین سیاسـتی بـوده    ةدهنـد  شـکل چه برانگیزنـده و   پس آن .اند دوري جسته

  .هاي متقابل دوجانبه نیازمندي نه منافع و ،خارجی روسیه بوده است
و گفتمان عمومی و علمی ناظر به شرح منطق حاکم بـر مناسـبات ایـران     ةمفهومی برسازند هاي سازه -4
ي بـودن روابـط دو دولـت را بـا     راهبـرد  ةانگار که استدلیل دیگري  نژاد احمديداري  زمام ةدر دور روسیه

 يراهبرد طلبی فرصت برگ برنده، اهرم فشار، مانند کارت بازي، هایی دال و ها سازه .سازد میتردید مواجه 
بـودن   يراهبـرد جملگـی بـر    ،رود مـی کار  هب و روسیهمنظور بازنمایی روابط ایران  سویی تاکتیکی که به وهم

روسـیه همـواره از    کـه  است این روابط آن ةبار واقع، پنداشت غالب دردر .دهنددولت گواهی نمی دو روابط
جایگـاه خـود در    هاي رقیب و بهبـود  امتیازگیري از قدرتاهرم فشار جهت  یک برگ برنده و ۀبمثا ایران به

  .مقام یک قدرت بزرگ جهانی بهره برده است
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به پیوندهاي استراتژیک  و روسیهبراي تبدیل روابط ایران  نژاد احمديسوداي سیاست نگاه به شرق  -5
 ۀزدن موازنـ  همسیاسـت نگـاه بـه شـرق در آرزوي بـر      ؛ زیرا،پایدار در نهایت با یک مانع بنیادي رویارو بود

 عنــوان بــازیگري بــهروسـیه   کــه الملــل ودرانــداختن طرحــی نـو بــود، درحــالی  بـین قـواي حــاکم بــر نظــام  
عنـوان   بلکه در تکاپوي یـافتن جایگـاهی شایسـته بـه     ،قرتسازي نظم مس نه در سوداي واژگونسیستمی  درون

 در همـین راسـتا،   .مراتـب تکـوین یافتـه در آن اسـت     یک قدرت بزرگ در چارچوب قواعد بازي وسلسـله 
اري وکوشش براي برانداختن نظم ج ریزي اقدامی که بر برنامه روسیه از هرگونه گفتار وکردار یا سیاست و

  .گریزان است ،نجامدبه تنگی فضاي مانور روسیه بی الملل گواهی دهد و بینسیاست 
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