
  43-64، صفحات 1390، بهار و تابستان 8المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال چهارم، شماره  مطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالعات عالي بين

 

 سلطه: ايران و روسيه يراهبرد روابطساختاري  هايچالش

 1 روسيگرايي عملستيزي ايراني و  

 *علي اميدي

 عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان

  )22/4/1390 تاريخ تصويب -12/2/1390: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
. استهاي بزرگ  با قدرتهاي مهم سياست خارجي هر كشور، چگونگي تنظيم روابط يكي از موضوع

هاي بزرگ را دچار تغيير  ، ماهيت روابط ايران با قدرت1979تكوين جمهوري اسالمي ايران در سال 
دنبال آن روسيه به بهبود روابط  ، ايران و شوروي و به1980هرچند از اواخر دهه . بنيادين كرده است
اعتقاد بر اين است كه ايران .  نشده استيهبردرااند، ولي اين بهبودي منجر به روابط  متقابل اقدام كرده

 و از   به مسكو گرايش نشان داده است) دليل روابط اختالف برانگيز ايران و غرب به(از روي مصلحت 
المللي در  هاي ايران در عرصه بين هاي سياست خارجي روسيه با هدف مشي     ها و خط سوي ديگر، هدف

 نداشته باشند، ولي يراهبردد كه ايران و روسيه با يكديگر تضاد رس نظر مي به. مواردي تفاوت دارد
دليل فشار غرب در مواردي ناچار است  المللي كه بنابر آن تهران به وجود يك ساختار انحصارگونه بين

كه برخي كاالهاي مورد نياز خود از سياسي و اقتصادي را از طرف مسكو تأمين كند و همچنين نظريه 
هاي روابط دو كشور باشد كه  شكاف  روسي توجيه كننده برخي ازگرايي عملني و سلطه ستيزي ايرا

 . اين مقاله بر اساس آنها تنظيم شده است

 
 ها  واژهكليد 

  اي ايران الملل، برنامه هسته سياست خارجي، ايران، روسيه، سيستم بين

                                                            
الملل از  ز و علي اصغر ستوده ، دانشجويان كارشناسي ارشد روابط بيناين مقاله با همكاري آقايان عابد اصالني اسلمر. 1

  .در اينجا مراتب سپاسگزاري خود را از آنها اعالم مي نمايم. دانشگاه اصفهان، تدوين شده است
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  مقدمه
كه  ست، بطوريدر بيست سال اخير، روند روابط ايران و روسيه رو به جلو بوده ا

مسكوجزء ده شريك تجاري برتر ايران محسوب مي شود و بسياري از همكاري هاي مشترك 
 دو كشور طي دو ).116-117 ، صص1389 كرمي،(دو كشور در زمينه كاالهاي استراتژيك است

 گفت بتوان ديشا رانيا جانب از. در روابط متقابل بوده اند يصعود روند كي دهه اخير شاهد
 يجمهور يها دولت همه و بوده حاكمقبال مسكو در گذشته دهه دو يط يتر ثابت عمواض كه

 يخارج استيس در هيروس يبرا يا برجسته گاهيجا يشورو يفروپاش از پس رانيا ياسالم
 به توجه با هيروس با روابط تياهم - دهم و نهم دولت در -  رياخ شش سال در. نده ابود قائل

يه هاي گال از يبخش ديشا. ه استافتي شيافزا دارد، وجود شرق با يهمكار بر كه يديكأت
 شرق بلوك از كه است يشتريب انتظار از يناش هيروس به نسبت يخارج استيس حوزه در رانيا

با اين  .)5/10/1389ايراس، (ه استشد فيتعر يخارج استيس در رياخ سال چند به نسبت
نگيز روي داده كه ا مهم اما چالش رويداد چهار، تهران و مسكوروابط گستره در وصف، 

نخست سياست روسيه در ؛  دو كشور را برجسته ساخته استيراهبردهاي روابط  محدوديت
سوم تأخير در  ، در راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهراي، دوم تأخير مكرر خصوص پرونده هسته

 و به ايران و ساير وسائل نظامي پيشرفته» 300اس  «هاي پيشرفته موشكي تحويل سامانه
  .درنهايت، اشكال تراشي روسيه در عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي

با اين كشور  داراي نوسان بوده و هميشهاي ايران   هستهپرونده مقابلسياست روسيه در 
ده كر  تاخيراي خود با ايران ي هسته ها  نه تنها در روند همكاريدو پهلو مواضع كار گرفتن به

المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان  هاي خود در آژانس بين گيري  موضعاست بلكه در
 در عمل تعجب و -شده استعليه ايران  تحريمي كه منجر به صدور چندين قطعنامه - ملل

اي ايران،  عنوان شريك هسته  از يكسو، روسيه به. است ايراني را برانگيختههاي ناراحتي مقام
اي  اي ايران و حق ايران در دسترسي به فناوري هسته  فعاليت هستههمواره بر صلح آميز بودن

 .تأكيد داشته است
 از سوي ديگر، در تصويب چهار قطعنامه الزام آور شوراي امنيت عليه ايران با غرب 

يادآور  اي ايران هميشه دوپهلو و مبهم و سياست روسيه در مقابل سياست هسته. همگرا بوده است
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مي از يكسو جانب ايران را .  است19 و 18 هاي و و بيسمارك در قرنهاي ريشيلي سياست
گيرد، اما در عمل و زماني كه در موقعيت انتخاب بين ايران و آمريكا قرار مي گيرد بيشتر به 

هاي بلند پايه روسيه بر عدم  در چند ماه اخير، مقام. دهد سمت واشنگتن گرايش نشان مي
ها عليه  اي اشاره و حتي به تحريم ست ايران در پرونده هستههمكاري ايران و روشن نبودن سيا

 .)5/10/1389ايراس، (اند ايران نيز تأكيد داشته
اين سياست دوپهلوي روسيه در مقابل ايران باعث شد كه كاسه صبر طرف ايراني لبريز 

اين انتقاد . شود و از طرف رئيس جمهوري ايران به صراحت مورد انتقاد شديد قرار گيرد
 با  دستيار رئيس جمهور روسيه سرگي پريخودكو. دنبال داشت واكنش سران كاخ كرملين را به

روسيه بدون ترديد از منافع ملي دراز «:  گفتانتقاد آميز رئيس جمهور ايران،شاره به سخنان 
گرايي   براي روسيه هرگونه غيرقابل پيش بيني بودن، هرگونه افراط.مدت خود پيروي مي كند

 مرتبط به جامعه هاي  تصميمكارگيري بهدر ) خط مشي(عدم شفافيت و عدم استمرار سياسي، 
  (Space War, 2010) .»، غير قابل قبول استشودجهاني كه موجب نگراني آنها 

جمهور آمريكا   رؤسايف، يدر آستانه ديدار باراك اوباما و ديميتري مدوپيشتر از اين، 
روسيه ، سرگئي اشماتكو وزير انرژي )2009(ر سنگاپور اقيانوسيه د–سيا آو روسيه در نشست 

برنامه اعالم شده راه اندازي اين «كار نيروگاه اتمي بوشهر گفت كه  در مورد زمان آغاز به
 وي دليل اين تعويق را بروز برخي .» عملي نخواهد شد2009نيروگاه تا آخر سال 

كيد كرد كه روسيه به أجود تاين مقام روسي با اين و. مشكالت و مسائل فني عنوان كرد
 .اندازي نيروگاه بوشهر پايبند است   تكميل و راهمقابلتعهدات خود در 

 طبق اعالم كرده بود كه 2009اي روسيه در ماه فوريه   اين درحالي است كه مسئول هسته
 خيرأد، اما اين وعده مدام با تش خواهد تمام نيروگاه اتمي بوشهر 2009برنامه تا پايان سال 
اي ايران در مالقات با  در خصوص برنامه هستهرئيس جمهور روسيه نيز . مواجه شده است

هاي ديگري مد نظر  دست نيايد، راه هشدار داد در صورتي كه پيشرفتي در اين زمينه بهاوباما 
اي آشكار و شفاف  هدف ما روشن است، يك برنامه هسته«: وي گفت. قرار خواهند گرفت

او «: ف با اين حال افزوديمدود. » شودديگرانكه مايه حساسيت و نگراني اي  جاي برنامه به
 شود اورانيوم غني شده خود را براي تبديل به سوخت راضيهنوز اميدوار است كه ايران 

  .(Cooper & Baraboza, 2009)»بفرستداي به روسيه  هسته
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ه اندازي نيروگاه بوشهر از خير در راأ همزمان با اعالم تدر اين راستا، در رويدادي تقريباً
 روسي، سرگئي ايوانف، معاون نخست وزير اين كشور نيز از عدم تحويل هاي سوي مقام

روسيه هم «: وي اعالم كرد.  به ايران در مقطع كنوني سخن گفت300سامانه موشكي اس 
 عزيزي،(»كند  را به ايران عرضه نمي300 هوايي اس هاي دفاع موشكي ضد اكنون سيستم

1389.(  
 ارشد نظامي ايران زبان هاي مردان مسكو بود كه مقام  دولتفاوتهاي مت گيري  با اين موضع

ها گشودند و براي چندمين بار آنها را به مفاد متن  مسئوليتي روس ها و بي  از بدقوليايتبه شك
 ارجاع 300هاي موشكي اس  قرارداد همكاري دفاعي تهران و مسكو در زمينه فروش سامانه

گيري  موضع در چند  ايراندر اين بين، وزير دفاع.  ماهه روبرو شده است15خيري أند كه با تداد
در «: نامه انتقاد كرد و گفت خير مسكو در اجراي اين توافقأ از تضمنيصورت  جداگانه به

كنيم براي طرف روسي مناسب باشد   با روسيه قرارداد داريم و فكر نمي300موضوع خريد اس 
  . »گر شود يك همكار نامطمئن جلوه عنوان  بهكه در دنيا
 فكر كند بايد به قرارداد خود عمل كرده و گونه اگر روسيه نيز همين«: كيد كردأوي ت
تر اين موضوع   ها قرار نگيرد، البته ما اميدواريم هرچه سريع ثير فشار صهيونيستأتحت ت

ايان ماجرا نبود، نمايندگان  البته اين پ).20/3/1389 ديپلماسي ايراني،(»حل و فصل شود
 مقابلاي روسيه در  مجلس شوراي اسالمي نيز به جمع منتقدان راهبرد دفاعي و هسته

جمهوري اسالمي پيوستند و از زبان رييس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس 
شود اگر موضع رسمي   مطرح مي300هايي كه در رابطه با اس  بحث«: هشتم اعالم كردند

   ).1389 عزيزي،(»ست اه باشد نشان دهنده فصل جديدي از بدقولي آنهاروسي
. شود داليل مختلف باعث تأخير عضويت ايران در سازمان شانگهاي مي همچنين روسيه به

كه  گفت جمهور روسيه رييسبعد از گذشت چندين سال از تقاضاي عضويت ايران، درنهايت 
تواند عضو سازمان  نمي مان ملل قرار دارد،هاي ساز دليل كه تحت تحريم  اين ايران به
 وزير امور خارجه روسيه نيز با اشاره به ماده ،الوروف سرگئي. هاي شانگهاي شود همكاري

 اين سازمان 2010 نشستسازمان همكاري شانگهاي كه در  جذب عضويت اعضاي جديد به
شود اين كشور  اجرا ميالمللي  هاي بين عليه ايران تحريم تصويب شده است گفت تا زماني كه

آمده كه براي  به صراحتاين ماده در . بپيونددهاي شانگهاي  همكاري تواند كه به سازمان نمي
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 امنيت سازمان ملل است هاي شوراي  قرار نداشتن تحت تحريمالزم يكي از معيارهاي پيوستن

(Afrasiabi, 2011).  
بادالت دو كشور مشاهده از جهت سطح روابط اقتصادي، روند فزاينده در م همچنين

ها، روابط تجاري روسيه با تركيه بدون اينكه تحت فشار كشور ديگري  از نظر روس. شود نمي
شود، در حالي كه روابط تجاري روسيه با ايران در حد   ميليارد دالر بالغ مي30باشد به بيش از 

اين سؤالي كه در  ). 9 ص، 1387مؤسسه مطالعات درياي خزر،( ميليارد دالر متوقف شده است4 تا 3
ها در رفتار با ايران با احتياط و  گويي به را آن داريم اين است كه چرا روس نوشتار قصد پاسخ

عنوان شريك  تواند روي آنها به كنند و ايران نمي در بعضي موارد پيش بيني ناپذير عمل مي
   حساب كند؟يراهبرد

بخش  :سمت سازماندهي شده است براي پاسخ به اين سؤال، مقاله حاضر در چهار ق
نخست به چارچوب تئوريك مقاله پرداخته است؛ بخش دوم ويژگي حكومت اسالمي ايران 

هاي خارجي مورد كنكاش   با قدرتيراهبردهاي پيوند  با ماهيت سلطه ستيزانه و محدوديت
هاي در بعضي موارد  قرار گرفته است؛ بخش سوم به ماهيت سياست خارجي روسيه و هدف

اسازگار سياست خارجي اين كشور با ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نيز به ن
  .بررسي سياست انحطارگرايانه حاكم بر روابط ايران و روسيه پرداخته شده است

تعيين مي كند و منحني   قيمت را خودعرضه كننده كاال،  يا كشور بنگاهيدر بازار انحصار
 تصميم او در .ست ابازار روبرو  كه با كل منحني تقاضاياستضايش تقاضاي بازار منحني تقا

اي را كه مايل است در روي منحني  هر نقطه  و مي توانداستواقع تعيين كننده قيمت بازار 
در دنياي سياست نيز چنين وضعيتي ممكن است پيش  .تقاضاي بازار براي توليد انتخاب كند

...) اي، وسايل نظامي و مانند تكنولوژي هسته(االهاييبيايد و آن شرايط كشوري است كه به ك
نياز دارد كه نوعي وضعيت انحصار بين مصرف كننده و عرضه كننده حاكم است و مصرف 

هاي بدقولي، عدم تعهد، قيمت گذاري غير واقعي را به دليل ساختار  كننده مجبور است هزينه
زوم يكديگر هستند براي اينكه چرا دو دليل مهم كه الزم و مل. انحصاري رابطه تحمل كند

  :شود وجود دارد الملل بر روابط دو كشور حاكم مي چنين وضعيتي در عرصه روابط بين
دليل پيشينه تاريخي و  دولتي ممكن است به:  خاص بودن سياست خارجي يك كشور- 1

الملل حاكم سازگاري  هاي خاصي شود كه با نظام بين شرايط خاص تكوين، داراي ويژگي
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تواند خود را با معادالت و  چنين كشوري نمي. نداشته و حتي آن را به چالش بكشد
شود كه اين كشور  هاي موجود از جهت ارزشي تطبيق دهد؛  اين امر باعث مي واقعيت

سياست در اين نوشتار، خاص بودن   & pp. 50-54Zweiri(Ehtesham ,2008 ,(احساس تنهايي كند
 .كار رفته است به» ستيزي نظام جمهوري اسالمي ماهيت سلطه«خارجي ايران تحت عنوان 

هاي متفاوت و متعارض دو  اين امر از هدف: منافع سياست خارجي دو كشور ناهمسويي - 2
 سياست خارجي هاي شود و باعث مي شود كه تصميم الملل ناشي مي كشور در سطح نظام بين

 .زا باشد آنها در مواردي متعارض يا اختالف
 سياست خارجي كشورها در تضعيف روابط آنها راهبردناهمسويي و تعارض منافع در 

هايي تحت عنوان منافع ملي تعريف  هر دولتي براي خود هدف. كند نقش مهمي ايفا مي
پرداز روابط   نظريه هالستي. كند  سياست خارجي تدوين ميراهبردكند و براي تحقق آن  مي
خارجي كشورها  كامل سياست گيري الملل، استراتژي را سمت الملل در كتاب سياست بين بين

اي از تاريخ از  لحظه ستراتژي سياست خارجي در هر مدت يا هرگرچه ا. كند تعريف مي
استراتژي داللت بر روند  كليصورت  هيابد اما ب گيرد و تحول مي مسايل و وقايع روز الهام مي

 ثابت و پايدار يك بتنس بهمتغيرهاي  ها و جانبه دارد و بيشتر از شاخص دار و همه كلي، دوام
هر چند منافع ملي . ملي براي رسيدن به منافع ملي است راهبرد .گيرد  ميسرچشمهكشور 

تحت تأثير عوامل ذهني و عيني قرار دارد و با توجه به چرخش نخبگان، نوع تلقي از منافع 
 ها با يكديگر معموالً به پنج صورت  دولتمنافع مليد؛ ولي برخورد كن ملي نيز تغيير مي

 .شود  مينمايان يراهبرد و منافع زا  منافع اختالف،موازي، متعارض، منافع مشترك
 به برند، يي كه سود ميدر منافع موازي همكاري يا همكاري نكردن هر كدام از كشورها

 در سرنگوني صدام و رژيم طالبان نه تنها ايران و آمريكا ؛ مثالًشود تعارض ميان آنان منجر نمي
. د و ترور از بين رفتندبلكه كشورهاي بسياري منافع موازي داشتند كه در آن عوامل تهدي

هدف  عنوان توان گفت حذف اين دو به  مي، آمريكايها ها و هدف  بنابراين صرف نظر از روش
  .شده است  تلقي ميايران و آمريكااصلي دو كشور و منافع موازي 

دو  هر يك از يها با مناقشه و ستيزش همراه است، هدفبيشتر در منافع متعارض كه 
 قابليت ها از در وضعيت منافع متعارض پديده.  ديگري استيها  به هدفتوجهي  بيمانندطرف 

شان غلبه  عبارت ديگر بعد تهديد آنها بر فرصت باالي تبديل شدن به تهديد برخوردارند، به
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 منطق بازي را بنابراين دليل اين امر در تعارضي است كه بين منافع بازيگران پديد آمده و .دارد
   . استكرده حاصل جمع صفر تبديل براي آنها به بازي با

دست  توانند به كنند منافعي را كه به تنهايي نمي ها سعي مي در منافع مشترك دولت
 عنوان به. ها كسب كنند  همكاري و برقراري اتحاد و ائتالف با ديگر دولتراهبياورند را از 

گذاري،  انرژي، سرمايهتوان منافع مشتركي را در قالب  مثال براي ايران و اتحاديه اروپا مي
در عين حال ايران با اتحاديه اروپا بر . مسئله مهاجران، پناهندگان و مواد مخدر تعريف كرد

همچنين  .هاي كشتار جمعي اختالف نظرهايي دارد سر صلح خاورميانه، حقوق بشر، سالح
 تواند منافع مشترك كشورهاي توليد و صادركننده گاز را درپي ك گازي ميپتشكيل او
  .داشته باشد

با ها  تر از منافع متعارض دانست كه در آن دولت توان درجه پايين زا را مي منافع اختالف
در اينجا ماهيت . توجه به نوع تعريف از منافع ملي خود مايل به همكاري متقابل نيستند

صورت جمع جبري صفر نيست؛ بلكه ريشه در نوع تلقي از منافع ملي و يا  اختالف منافع به
ممكن است گفت و گو و گذشت . ها از رفتار يكديگر دارد ها و سوء برداشت حتي برداشت

 نپيوستن آمريكا به پيمان كيوتو براي حفظ مثالً. زمان كشورها را به همگرايي نزديك كند
صورت عامل اختالف بين آمريكا و بسياري از كشورهاي ديگر، حتي  بهمحيط زيست، 

ست؛ ولي احتمال حل آن در دراز مدت بعيد نيست و ماهيت متحدان اين كشور در آمده ا
، 1383 قوام،(موضوع نيز چنان نيست كه باعث تعارض بين واشنگتن و ساير كشورها شود

  ).124- 128 صص
 خصوص در داليل تاريخي، اقتصادي، سياسي و نظامي به ، بازيگران بنا بهيراهبرددر منافع 

راستاي آنها حمايت از يكديگر را در . دكنن يت ميشرايط حساس و شكننده از يكديگر  حما
حمايت آمريكا از متحدان خود در طول جنگ سرد مصداق . كنند منافع حياتي خود ترسيم مي

در حال حاضر نيز، واشنگتن تحت هر شرايطي از كره جنوبي، ژاپن و . چنين وضعيتي است
دت و عمق منافع مشترك در اين از اينرو، ش. كند اسراييل در برابر همسايگانشان حمايت مي

  .سطح بسيار باال است
ف و تشنج در روابط ديپلماتيك ميان دو كشور در مناسبات جهانى يك پديده  بروز اختال

كه اين  هنگامى. عادى و رايج است و هيچ چيز غيرعادى و نامتعارف در آن وجود ندارد
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ى حل اين وضع، امتناع و ش برا ترين آن، تال آيد، نخستين گام و منطقى وضع پيش مى
گفت گام دوم . خوددارى از گفتارها و كردارهاى تحريك و تشديد كننده تيرگى روابط است

تهديد و توسل به زور و خشونت .  استها ف  مستقيم ميان دو كشور براى حل اختالو گوي
ها بايد  تيابي داليل همگرايي و واگرايي دول  بنابراين در ريشه.در اكثر موارد كارساز نيست

المللي  هاي متفاوت بازيگران از منافع خود و همچنين ديدگاه آنها به محيط بين به برداشت
هاي موجود بين ايران و روسيه  اين مقاله در چارچوب اين نظريه به تحليل چالش. توجه كرد

 .پردازد مي
  
 ستيزي ايراني  سلطه

 و هاي متعددي وجود دارد خارجي هر كشوري عوامل و متغيير  سياست  گيري در شكل
 كه اين كنند هاي متفاوتي را انتخاب مي  و تاكتيكراهبردها، منافع،  واحدهاي سياسي هدف

تفاوت در سياست خارجي هر كشور نشان از تفاوت اين متغيرها و ميزان تأثيرگذاري اين 
 اهميت بر اساس .& pp. 50-54Zweiri(Ehtesham ,2008 ,(ها در كشورهاي مختلف دارد متغير

ها، منافع و   تغيير در هدفاين متغيرها ممكن است شاهد ميزاني از و محور شدن هركدام از
   .اصول هركشوري باشيم

اين عوامل را . گيرد سياست خارجي ايران نيز تحت تأثير اين متغيرها و عوامل شكل مي
 را هايي الزاممحيط داخلي  :المللي مورد بررسي قرار داد توان در دو دسته عوامل داخلي و بين مي

سياست  را براي هايي ها و محدوديت وانمنديتكند و  براي سياست خارجي هر كشور تعيين مي
ثير گذار داخلي بر أهاي ت از جمله متغيير. آورد وجود مي المللي به خارجي در عرصه بين

  :عوامل اشاره كرداين توان به  سياست خارجي مي

  هويت ساختار سياسي و نوع تعريف از منافع ملي،- 1

   ،ها و اعتقادات  ارزش- 2
  ،و فرهنگيهاي تاريخي   زمينه- 3
  ،المللي  تصوير كلي از سياست بين- 4
   عوامل جغرافيايي و محيطي،- 5
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  . مشكالت داخلي و افكار عمومي- 6
توانند  هاي مختلف مي المللي هركدام در زمان اين عوامل بر اساس مقتضيات داخلي و بين
گذاري چه در عرصه داخلي و چه در عرصه  يك نقش برجسته و حتي مسلط را در سياست

رسيم كه بر سياست خارجي كشورها  المللي مي در سطح ديگر به محيط بين .خارجي بازي كنند
 گذارد و ثير ميأهاي مختلف ت  و شيوهها درجهاز قدرت كوچك گرفته تا قدرت بزرگ به 

شود كه  كند و باعث مي  را براي سياست خارجي كشورها ايجاد ميهايي محدوديت
ها و  توانمنديهاي خود بر اساس اين   و تاكتيكراهبرد، ها گذاران در تعيين هدف سياست

   . المللي عمل كنند  بينهاي محدوديت
 شاهد دگرگوني در سياست داخلي و خارجي 1357با پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال 

ايدئولوژي و هستيم و يك حكومت با ماهيت و هويت ديني جايگزين حكومتي سكوالر شد و 
گذاري در عرصه سياست  راهنماي عمل و چارچوبي براي سياست عنوان ي بههاي اسالم ارزش

 ها هاي سياسي ايراني اعتقاد بر اين است كه باورها و معاني ارزش. داخلي و خارجي در آمد
تلفيقي از الگوي پادشاهي آرماني متعلق به فرهنگ و تمدن ايران باستان، الگوي عصر ظهور 

 دهقاني(مدرن است شيعي و الگوي آرماني ترقي در عصر -مي برگرفته از فرهنگ و تمدن اسال
 شيعي، –سياسي اسالمي  فرهنگ سياسي باستاني همراه با فرهنگ ).227، ص 1388 آبادي،فيروز

 ).27، ص 1388 سريع القلم،(شدت تحت تأثير قرار داده است سياست خارجي ايران را به
نگرا و ارزش محور با مشخصات زير بر سياست پيروزي انقالب اسالمي گفتماني آرمابنابراين، 

 :دكر حاكم  ايرانداخلي و خارجي

  ، اصالت امت اسالمي- 1
  ، ملت با ملتروابط اصالت روابط و - 2 
  ، ايدئولوژيكيها  اصالت مصالح اسالمي و منافع و هدف- 3 
  ، در تكوين هويت ملي بودن اصالت اسالمي- 4 
  ،المللي بين عدم قبول نظم موجود و نظم مستقر - 5 
  ،گيري عدم تعهد به معناي تغيير وضع موجود  جهت- 6 
  ،ها  حمايت از حق تعيين سرنوشت ملت- 7 
  .)73ص ،1384دهقاني فيروزآبادي، (و مخالفت با اسراييل مبارزه با استكبار - 8 



 1390، بهار و تابستان 8، شماره چهارممطالعات اوراسياي مركزي، سال                                                                          52

 سال گذشته، نظام 32كارگرفتن اين موارد در سياست خارجي ايران در طول  به
 غرب را به مقابله با ايران برانگيخته است و تالش ايران براي براندازي الملل با نفوذ بين

نظم موجود و جايگزيني آن با نظم عدالت محور اسالمي همواره كشورهاي ابرقدرت و 
 گوناگون، خواهان وضع موجود را به تالش براي از بين بردن جمهوري اسالمي با ابزارهاي

ها عليه ايران  اقتصادي و سياسي مانند تحريمو ابزار ) تحميلي ايران و عراق(جنگ 
از طرفي زير پاگذاشتن اين اصول نفي كننده ماهيت و مشروعيت حكومت . واداشته است

هاي بزرگ  از سوي ديگر، اين عامل مانع اتحاد و ائتالف قدرت. جمهوري اسالمي است
  .با ايران بوده است

ل تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي همراه با هاي متأثر از عوام ها و ارزش صورت كلي آرمان به
ويژگي منحصر به فرد . دهند الملل، سياست خارجي هركشوري را شكل مي هاي نظام بين بايسته

ها، الگوهاي رفتاري خاصي را به سياست خارجي ايران داده  ايران در هركدام از اين متغيير
يكي از اين . جهان شده استاست كه باعث تمايز سياست خارجي ايران از بيشتر كشورهاي 

.  ارزشي نسبت به عوامل و نتايج مادي است- تمايزها اهميت عوامل غيرمادي و اخالقي
گويند، كه براي يك حكومت  درباره سياست خارجي ايران مي) ره(همانگونه كه امام خميني

. )192 ، ص12  ج،صحيفه نور(اسالمي نتيجه مهم نيست بلكه انجام تكيف الهي اهميت دارد
 سياست خارجي جمهوري راهبردعنوان معمار جمهوري اسالمي، مهمترين هدف و  ايشان به

  :اسالمي ايران را پيكار معنوي دانستند
 مسافت تأثيري بعدها بر پايه مسائل معنوي باشد و در اين رابطه،  ن ملتيبايد روابط ب«

ين آنها نيست؛ بنابراين، جوار هستند، اما رابطه معنوي ب ندارد و چه بسا كشورهايي كه هم
  » با كشورها بنا بر مباني اسالم خواهد بود ماروابط. باشدداشته تواند ثمر  روابط ديگر هم نمي

  .)164ص  ،7 صحيفه نور، ج(
 هاي ارزش و ايستاد ها قدرت همه برابر در بايد مشكالت، بر پيروزي براي ايشان نگاه از
 خارجي سياست اصلي هدف واقع، در. كرد صادر جهان نقاط ديگر به جا اين از را انساني
 در هدف اين بود؛ انقالبي اسالم گسترش و تبليغ جديد، حكومت كار به آغاز همان از ايران،
 سراسر در الهي پيام تبليغ و تحقق راستاي در مسلمانان براي قرآن كه داشت ريشه اي وظيفه
 دار ريشه را انقالب صدور بر مبني )ره(مينيخ امام خواسته رمضاني اهللا روح. است كرده معين گيتي
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 )ره(خميني امام .)56 ص، 1382رمضاني، (.داند مي اسالمي ـ ايران سياسي فرهنگ و او ايدئولوژي در
 :گويند مي هدف غايي سياست خارجي دولت اسالمي درباره
 ال بانگ ات و است اسالمي ما انقالب كه چرا كنيم، مي صادر جهان تمام به را انقالبمان ما«
 كجاي هر در مبارزه تا و هست مبارزه فكند،اني طنين جهان تمام بر اهللا رسول محمد و اهللا اال اله

 براي ايشان البته .)232-8 ، صص20صحيفه نور، ج(»هستيم ما هست، مستكبران عليه جهان
 شوند مي يادآور آن از منفي هاي برداشت و انقالب صدور معناي از استفاده سوء از جلوگيري

آيين ( اين كار به معني كشورگشايي نيست، بلكه پيكار فرهنگي و معنوي هدف اصلي استكه
  ).413 ، ص1373انقالب، 

 خارجه، امور ريوز داريد در ياسالم انقالب رهبر يا خامنه اهللا تيآ، راهبرددر ادامه اين 
 در رانيا يماسال يجمهور يها يندگينما يرؤسا و يرانسف و خارجه امور وزارت مسئوالن
 در نو استيس و منطق كي دآورندهيپد را ياسالم انقالب ،1388 اسفند در كشور از خارج
: كردند ديتأك و دانستند »سلطه نظام ضد يتعامل استيس« عنوان با الملل، بين روابط عرصه

 كارآمد و يقو ،يفيك يپلماسيد يريكارگ به ران،يا ياسالم يجمهور ندهينما و ريسف فهيوظ«
 و انقالب اصول بر يمنطق يستادگيا زين آن الزمه كه است سلطه نظام ضد استيس شبرديپ يراب

مؤسسه چشم انداز ( »است يمبان و اصول نيا به نسبت نداشتن يستيرودربا و يشرع يمبان
   ).18/3/1389 ،توسعه و امنيت

 ياسالم يجمهور به منحصر سلطه نظام ضد استيس يعمل ياجرا نكهيا بر ديتأك با شانيا
ه سلط يگريد و گر سلطه يكي كه دارند وجود طرف دو سلطه نظام در« :افزودند است، رانيا

 و ستين گر سلطه كرد، اعالم صراحتبه  ابتدا همان از رانيا ياسالم يجمهور اما است ريپذ
 ).18/3/1389 ،مؤسسه چشم انداز توسعه و امنيت( »رديپذ ينم هم را يكشور چيه سلطه

الملل تحت نفوذ  چالش كشيدن نظام بين معني به ها در عمل به اين هدفهر يك از 
گفتمان شكل گرفته بر سياست خارجي ايران پس از بروز انقالب . مريكا استآ

حاكم بوده ) 2011(با تغييرات تاكتيكي بر دستگاه ديپلماسي كشور تا كنون) 1979(اسالمي
هاي بزرگ دچار مشكل است  ئتالف با قدرتدر نتيجه اين گفتمان، ايران در اتحاد و ا. است

.  دست يابديراهبردها به اتحاد دائم و  هاي خود با اين قدرت تواند به هزينه ارزش و نمي
بنابراين، ماهيت سلطه ستيزانه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ايجاب كرده است كه 
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سي و اقتصادي به برخي هاي سيا ناچار و از روي مصلحت براي تأمين برخي هدف تهران به
. ها نيز از اين وضعيت آگاه هستند  گرايش نشان دهد و آن دولت-  از جمله روسيه- ها دولت

ها  ها و اتحادها مشكالتي را در روابط ايران با ديگر دولت اين محدوديت در دايره ائتالف
  .ايجاد كرده است

  
   روسيگرايي عمل

سيه، فقط تأكيد بر سياست يك كشور كافي براي تحليل نوع و ماهيت روابط ايران و رو
نيست و براي پاسخ به اين مسئله كه چرا روسيه در بعضي موارد سياست غيرشفاف در قبال 

تواند  يابد و مي هاي كالن روسيه ضرورت مي راهبردكار گرفته است آگاهي از اصول و  ايران به
ه در دوران بعد از فروپاشي سه در سياست خارجي روسي. ما را در تبيين اين چرايي ياري كند
  :مداران روسي قرار گرفته است اصل محوري مورد توجه سياست

   بازسازي وتجديد حيات اقتصادي روسيه، - 1
  گرايي آمريكا،  مقابله با يك جانبه- 2
  .(Olikier, 2009, pp. 83-93) روسي و اعتبار دوباره  كسب پرستيژ- 3 

مداران   سياست در ميان روشنفكران ومهمسه گرايش ي شكل كل براي رسيدن به اين اصول، به 
، 1385 كواليي،(اوراسياگرايان و )  گرايان ملي (گرايان گرايان، اسالو  غرب:شود اين كشور ديده مي

 ارتباط راهسياسي و اقتصادي را از  نجات و رهايي روسيه از مشكالت نخستگروه . )270 ص
كه نمونه  داري هستند صادي روسيه در نظام سرمايهقتداند و خواهان ادغام ا ثر با غرب ميؤم

 البته در درون اين .خوبي مشاهده كرد سين بهتدوران حكومت يل در توان بارز اين ديدگاه را مي
  .(Buyukakinci, 2004, pp. 26-35) . آتالنتيكي و اروپايي وجود داشتهاي گروه گرايش

اين . از غرب براي روسيه هستندايز هويتي متمقائل به  اسالوگرايان ،گرايش دومدر 
اين  .داند  ميگرايانه مليهاي  كارگرفتن سياست المللي را به  ارتقاي روسيه در عرصه بينديدگاه

هاي  صورت فراكسيون فقط به. صورت انحصاري قدرت را بدست گيرند گروه نتوانستند به
  .پارلماني و احزاب سياسي مطرح هستند
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 خواهان نقش متمايز و مهمي ،تيك روسيهيوجه به موقعيت ژئوپلبا تيان، اوراسياگراسوم 
كيد أيك پل ميان شرق وغرب ت عنوان  و بر نقش روسيه بههالملل بود براي روسيه در نظام بين

 اروپايي است و گرايش گسترده آن به - بر اساس اين گفتمان، روسيه كشوري آسيايي. دنكن مي
براي ايجاد تعادل . شود هاي آن مي منافع و اولويتغرب موجب ناديده گرفتن بخش مهمي از 

هاي  چين، ژاپن، هند، و دولت(ميان دو بعد وجودي كشور، بايد روابط با كشورهاي شرقي 
   .(Shlapetokh, 2005)نيز مد نظر قرار بگيرند) خاورميانه و اسالمي

شد و گرايي بر سياست خارجي روسيه حاكم  با روي كار آمدن يلتسين، ديدگاه غرب
عنوان يك اصل و تاكتيك براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر  روابط با غرب به

الملل  المللي و تالش براي ادغام در اقتصاد بين گرفته شده بود و همكاري با نهادهاي بين
بر اين اساس، سياست خارجي روسيه . شكل مشخصي در سياست خارجي مسكو نمايان شد به

در اين دوره . گرايانه حاكم بر مسكو بود  در دوره يلتسين متأثر از ديدگاه غربدر مقابل ايران
روسيه سعي كرد روابط خود را با تهران در سطح كالن همسو با غرب تنظيم كند كه نمونه بارز 

ممنوعيت فروش تسليحات پيشرفته روسيه به (  گور –نامه چرنومردين  توان از توافق آن را مي
  (Buyukakinci, 2004, pp. 34-38) ياد كرد) 1995ايران در سال 

 سياست با روي كارآمدن پوتين ادغامي از دو رويكرد اسالوگرايي و اوراسياگرايي بر دستگاه
 پوتين در طول دوره رياست جمهوري كامالً گوياي حاكم هاي اقدام. خارجي روسيه حاكم شد

 گور، سفر به كره شمالي و كوبا، –لغو پيمان چرنومردين . شدن اين رويكرد بر روسيه بود
گرايي  جانبه  با ونزوئال وتالش براي ايجاد يك ائتالف با چين در مقابله با يكيراهبردهمكاري 

   هاي جديد روسيه بود آمريكا از جمله ايجاد سازمان همكاري شانگهاي، همه حاكي از سياست
.(Piontkovsky, 2006, pp. 6-7) آمريكايي،  هاي  مكرر پوتين با مقامهاي  و مالقاتها البته توافق

 .دهد احتياط و دورانديشي وي جهت تعامل با قدرت بزرگي چون آمريكا را نشان مي
سمت همكاري گسترده با   سپتامبر، سياست خارجي روسيه به11اما با وقوع حادثه 

امي در آمريكا جهت مبارزه با تروريسم سوق پيدا كرد تا آنجا كه آمريكا اجازه حضور نظ
سابقه  بياين امر در تايخ روسيه . مرزهاي جنوبي يعني همان حيات خلوت روسيه را پيدا كرد

روي .  بر سياست خارجي پوتين داشتگرايانه عملحادثه فوق نشان از وجود يك ديد . بود
تغيير چنداني در سياست خارجي روسيه ايجاد ) با نخست وزيري پوتين(كار آمدن مدوديف 
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 سند امنيت ملي ارائه شده در دوران مدوديف حاكي از تداوم همان اصول اصول. نكرد
  :اين اصول عبارتند از. سياست خارجي روسيه دوران قبل با ويژگي اقتصادي بيشتر را داشت

    بر افزايش نقش روسيه در مسائل جهاني،كيدأت - 1
  گذاشته شده است، در دوران حاضر از نگاه روسيه مقابله و مبارزه ايدئولوژيكي كنار - 2
  كنار گذاشتن مفهوم دشمن، و استفاده از كلماتي مانند رقابت و همكاري در برابر غرب،- 3

  المللي و ممانعت از يك جانبه گرايي،  دفاع از اصول حقوق بين- 4
  . (Dehass, 2009)وسيله رابطه خوب با غرب  جلوگيري از منزوي شدن روسيه، حتي به- 5

 استراتژيك روسيه، تبديل اين كشور يها ، هدفشود صول مالحظه ميهمانگونه كه در اين ا 
 تسلط  بهالمللي با علم به يك قدرت جهاني مورد احترام، همگرايي حساب شده در ساختار بين

اين از ديدگاه مسكو، .  بر آن و نمايش قدرت و نفوذ روسيه اعالم شده استيك كشور خاص
 و ايجاد يك نظم جهاني چند قطبي كه راهبرديي و ثبات الملل  تحكيم امنيت بينراهها از  هدف

الملل را  ، اتحاديه اروپا و چين مديريت امور بينهاي بزرگ يعني آمريكا، روسيه در آن قدرت
مين ثبات أت. دشو ملل متحد بر عهده خواهند داشت حاصل مي  سازمانمانند نهادهايي بوسيله 

طلبي،  م، جداييسروسيه تروري.  جهاني استهاي از ديدگاه روسيه تقابل با تهديدراهبردي
هاي كشتار جمعي و جرايم سازمان يافته را تهديدي عليه ثبات   افراطي، اشاعه سالحگرايي ملي

  .)1385 مرادي،(داند  ميراهبردي
 و ها هاي خود، تمايل دارد اختالف ها، امكانات و محدوديت  به ظرفيتتوجهروسيه با 

. دكن و مصالحه برطرف گفت و گوابط با غرب را در چارچوب هاي موجود در رو نگراني
روسيه . ها چيره شودتهديداين گو، بر  و  رويارويي، بلكه از راه گفتراه نه از خواهد روسيه مي

 نه تنها نيازمند همكاري و مشاركت آمريكا است بلكه بدون آن، معتقد است مديريت اين موارد
بيند   جهاني را در گرو همكاري با آمريكا ميراهبرديات روسيه تحكيم ثب. امكان پذير نيست

تر توجه جامعه جهاني به تالش دسته جمعي در  در عين حال بر ضرورت جلب هرچه وسيع
  .كند كيد ميأاين امر ت

 آمريكا، با كشور نيا رابطه به نسبت و هيروس به نسبت اوباما متفاوت نگرش به توجه با 
از سوي . ددانن يم كشور نيا يبرا يفرصت را اوباما كارآمدن يرو يروس گران ليتحل از بسياري

 با – يصنعت قدرت كي از جيتدر به هيروس كه است اين روس نخبگان و مردم ديگر، باور
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 يكشور به - يجهان يبازارها به آنها صدور و يصنعت داتيتول درصد 70 تا 60 از يبرخوردار
 . است خام مواد آن دراتصا از درصد 80 به كينزد كه است شده ليتبد

 يعلم اتينشر و مطبوعات در زين و روسيه در ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس محافل انيم در
 اين ،بخشي از مردم روسيه. كنند مي ادي هيروس »شدن يسوم جهان« عنوان با تيوضع نيا از

 ك يوانعن به كه هيروس معتقدند و دانند مي نيپوت و نيلتسي يها استيس جهينت را مسئله
 ليتبد محور انرژي  يكشور به نكيا بود، مطرح يشورو دوره در يجهان اقتصاد در محور
 كرده دايپ را اول نقش خام مواد صادركننده يكشورها نيب در كه يابرقدرت يعني است؛ شده
  ).1389 ،استراتژيكمركز تحقيقات (نيست ينديخوشا مسئله هيروس در موضوع نيا. است

 تا يالملل نيب مسائل در كه است كرده جاديا هيروس در را نگاه نيا ل،عوام نيا مجموعه
 در زين هيروس جمهور سيرئ ف،يمدود. دورانديشانه داشته باشد و زيآم رقابت نگاه ديبا يحد

 ناچار يجهان  صحنه در خود ياقتصاد قدرت حفظ يبرا هيروس كه كرد ديكأت 2010 نوامبر
 خواست، خارجه امور وزارت از براي اين هدف او. ابدي دست ديجد يها يآور فن به است،

 در پي اين تحوالت است كه وزارت خارجه .دكن ميتنظ يديجد يراهبرد  برنامه رابطه نيا در
  .را تدوين كرد يخارج استيس  نهيزم در هيروس ديجد راهبردروسيه 

 غرب با را خود روابط گوناگون يها راه از دارد قصد هيروس دولت ،راهبرد نيا يمبنا بر 
 نينخست كايآمر با ياتم يافزارها جنگ كاهش قرارداد يامضا كه شود يم گفته. دهد گسترش

 روابط زين اروپا هياتحاد با كه است ليما هيروس آن، بر افزون. است بوده راستا نيا در مهم گام
 نيچن ديجد راهبرد محتواي اين از .ابدي راه يجهان تجارت سازمان به و دهد گسترش را خود
 و ايتاليا فرانسه آلمان، با سپس و كايآمر با نخست مرحله در ،خواهد مي هيروس كه ديآ يبرم

 رند،يگ صورت ريمس نيا در ديبا كه هايي مااقدا جمله از. كند برقرار نزديكتري روابط اياسپان
 هيروس به نينو يها يآور فن واردات و يغرب گذاران هيسرما جلب يبرا يقانون موانع حذف
 ).2010 آوريل14 دويچه وله،(است

نيز  رانيا با كشور نيا روابط غرب، به آن شدن كترينزد و هيروس ديجد راهبرد وجه بهت با
 زاتيتجه و افزارها جنگ مهم طرفداران از يكي هنوز رانيا هر چند. دش خواهداز آن متأثر 

رضايت ان، بين منافع ناشي از جلب در مقابل اير هيروس دولت كه رسد يم نظر به است، هيروس ياتم
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 اقتصادي ايران به محاسبه سود و زيان اقدام خواهد كرد و ايران - هاي سياسي غرب و ارزش
  . نبايد انتظار چك سفيد را از مسكو داشته باشد

  
  توان روابط ايران و روسيه را به بازار مونوپولي تشبيه كرد؟ آيا مي

ه سياست خارجي روسيه، محدوده روابط ايران و  در دستگاگرايانه عملگسترش رويكرد 
ها در نگرش به ايران، مالحظات سياسي  همانگونه كه بيان شد روس. كند روسيه را مشخص مي

هاي اقتصادي و نظامي با  ها از همكاري اگرچه روس. و نظامي آمريكا را مدنظر خواهند داشت
خواهند با گسترش روابط ميان دو   و نميكنند ولي مرزي براي آن درنظر دارند ايران استقبال مي

 .(Friedman, 2009)  واشنگتن آسيبي جدي وارد كنند-كشور به روابط مسكو 

توان  اگر بخواهيم رابطه ايران و روسيه را در معادالت سياسي و اقتصادي تحليل كنيم، مي
ان رقابتي و يا براساس اين مدل بيشتر نوع بازار و ميز. از مدل اقتصادي بازار استفاده كرد

ها و  با توجه به آرمان .كند انحصاري بودن آن تاحدود زيادي رفتار بازيكنان بازار را تعيين مي
ستيزانه انقالب اسالمي ايران، تهران خواهان ايجاد نظمي جديد براساس  هاي سلطه ارزش

 پيمانانش خصوص آمريكا و هم هاي قدرت و به تر است كه اين با منافع قطب مناسبات عادالنه
 . در تعارض است

ن يك متحد مصلحتي عنوا تواند به در اين بازار جهاني، روسيه تنها كشوري است كه مي
براي جمهوري اسالمي ايران نقش بازي كند و برخي از كاالهاي مورد نياز تهران را تأمين 

 محسوب  اصلي آمريكا در معادالت سياسي جهانهاي عنوان يكي از رقيب زيرا مسكو به. كند
تواند هم پيمان  روسيه با آگاهي از اين موضوع كه ايران بجز اين كشور، نمي. شود مي

كند و همواره  مصلحتي ديگري داشته باشد سطح و نوع معادالت با ايران را خود تعيين مي
  .صورت هوشمندانه رفتار كرده است در مقابل تعهداتش به جمهوري اسالمي ايران به

 شد در قضيه نيروگاه اتمي بوشهر شاهد حاكم شدن اين رابطه انحصاري  همانگونه كه بيان
 اقتصادي جديد -دليل عدم وجود شركاي سياسي به. و تأثير آن بر رابطه ايران و روسيه هستيم

اش  و نقش انحصاري روسيه در تأمين برخي از نيازهاي ايران، روسيه به هر شكل كه منافع
خارجي عبارت ديگر، عدم وجود انتخاب ديگري در سياست  به. ندك ايجاب كند شرايط را تعيين مي
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ايران كه از نظر سرمايه و تكنولوژي از روسيه توان بيشتر و ياحداقل برابري داشته باشد، قدرت 
 . زني ايران را در برابر روسيه كاهش داده است چانه

گذاري در  سرمايهاين قضيه در موارد ديگر مانند صنعت هواپيمايي، تسليحات پيشرفته و 
نوع روابط ايران با كشورهاي صنعتي و پيشرفته باعث . كند صنايع نفت و گاز هم صدق مي

. شده است كه در روابط ايران و روسيه، روسيه نقش يك عرضه كننده انحصاري را داشته باشد
وقتي فروش هواپيما به ايران از جانب كشورهاي صنعتي ممنوع شده است ايران ناچار است 
براي تأمين هواپيماهاي مسافربري و نظامي خود به روسيه اتكا كند و روسيه با آگاهي از نياز 

هاي ميگ  شديد ايران به هواپيما و آگاهي از اين ممنوعيت، هواپيماهاي توپولف و جنگنده
  .فروشد كند مي خود را به ايران با شرايطي كه خود تعيين مي

، هر چند دستاوردهاي ايران بومي است و از جهت اي ايران نيز در خصوص برنامه هسته
الملل  دليل جايگاه قدرتي خود در نظام بين ها نيست، ولي روسيه به تكنولوژيك مديون روس

 ايراني اين بود هاي تلقي برخي مقام. شود يكي از بازيگران اصلي در اين خصوص محسوب مي
اهي غرب مقاومت كرد كه در عمل توان با حمايت مسكو و پكن، در مقابل زياده خو كه مي

بر پايه اين اي ايران   سياست روسيه در قبال برنامه هستهاعتقاد بر اين است كه. چنين نشد
  :اصول قابل تبيين باشد

، هـر چنـد سياسـت       اي ايران   برنامه هسته  ي نهايي ها   نسبت به هدف    اطميناني روسيه    بي – 1
ره بـرداري مـسالمت آميـز ايـران از انـرژي            اي ايران، به   رسمي مسكودر قبال پرونده هسته    

، ولـي روسـيه واقعـاً نـسبت بـه           )123، ص   1389كرمـي،   (تي اسـت  .پي.اي در قالب ان    هسته
اي ايران ترديد جدي دارد و از ايـن وحـشت دارد كـه روزي                 هاي نهايي برنامه هسته     هدف

 روسـيه، ايـن   با توجه به مـشكالت انـسجام ملـي در      . اين امر هارتلند روسيه را تهديد كند      
كشور مايل نيست كه يك كشور اسالمي با مختصات ايدئولوژيك ايـران مجهـز بـه سـالح                 

شكل كامل مهـار      از اينرو روسيه مايل است كه فعاليت ايران در اين زمينه به           . اي شود   هسته
  .شود

د اي يك فعاليت پرسو     هاي هسته  ، مشاركت در پروژه   مين منافع اقتصادي روسيه   أ تالش براي ت   - 2
روسيه خود را درگير رقابتي تنگاتنگ بـا كـشورهاي اروپـايي بـراي تـصاحب بازارهـاي                  . است
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از اينـرو   . شـود  بيند كه خالي كردن صحنه موجب پركردن آن توسط رقيب مي           اي جهان مي   هسته
   .هاي نسيه غرب رها كند روسيه مايل نيست چنين درآمد پرسودي را در برابر وعده

اي  د تـا در مـديريت بحـران هـسته    كنـ   مسكو تالش مي  زني،   و چانه فرصت تظاهر قدرت     – 3 
المللـي    دهد كه توان خود را در عرصـه بـين           اين امر به مسكو فرصت مي      .كندايران مشاركت   

المللـي    اي ايران در راستاي منافع بـين        از اينرو طوالني شدن بحران هسته     . رخ غرب بكشاند   به
  .شود مسكو ارزيابي مي

هاي اخير نشان داده است كه هر وقت رابطه ايـران            عملكرد روسيه در دهه   صورت كلي،     به 
توانـد در    از تنش كمتري برخوردار باشد روسيه نمـي       ) چه اتحاديه اروپا و چه آمريكا     (و غرب   

زني روسيه در قبال     تر شود قدرت چانه    توجهي كند و هر وقت تنش شديد       تعهداتش به ايران بي   
استفاده . پردازد ق منافع ملي خود به همكاري و همگرايي با غرب مي          يابد و طب   ايران افزايش مي  

المللي مسكو همگي نتيجـه سـاختار انحـصاري           از كارت بازي ايران براي دستيابي به منافع بين        
در صـورت تكثرگرايـي در حـوزه        . روابط ايران و روسيه در عرصه سياسي و اقتـصادي اسـت           

  .  روسيه باال خواهد رفتزني ايران در برابر متحدان، قدرت چانه
  
  نتيجه

هاي سياسي خاص، در دايره دوسـتان و          با ويژگي  1357تكوين جمهوري اسالمي ايران در      
هـا و    راهبـرد دشمنان ايران اسالمي تغييراتي ايجاد كرده است و منافع مادي فقط تعيـين كننـده                

 در دستور كـار     هاي  بدون شك، يكي از مهمترين موضوع     . هاي جمهوري اسالمي نيست    تاكتيك
 ؛ بنـابراين  سياست خارجي روسيه، تالش براي پرهيـــز از انتخاب بـين غـرب و ايـران اسـت                

 هاي غربـي   همكاري با قدرت  د كه در ميانه     كن  مباني استداللي طرح شده در اين مقاله اثبات مي          
  . ، روسيه گزينه نخست را ترجيح خواهد دادتقابل با آنهاو 

از (و مـصلحتي    ) از جانـب روسـيه    (قالب همكاري احتياط آميـز      روابط روسيه و ايران در      
 بنابراين يـك نـوع سـاختار        . را در بر دارد    دو كشور هايي است كه منافع      در حوزه ) جانب ايران 

 اقتصادي مورد نياز تهران     –انحصارگونه در روابط ايران و روسيه در برخي از كاالهاي سياسي            
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 كاالهاي سياسي و اقتصادي عرضه شده از سوي مـسكو           ايجاد شده است كه اين امر هزينه اين       
 . را براي ايران گران كرده است

زا  خواهد نتيجه بگيرد كه منافع ملي دو كـشور از نـوع تعارضـي يـا اخـتالف        اين مقاله نمي  
ولـي بـا    . است، بلكه در موارد بسياري شاهد همسويي و مشترك بودن منافع دو كشور هـستيم              

توانند از يكديگر  ود كننده كه در مقاله به آنها اشاره شد دو كشور نميتوجه به ساختارهاي محد  
قطع ايران براي روسيه يك كـشور بـا اهميـت سياسـي و      به.  داشته باشنديراهبردانتظار روابط   

بنابراين . اي را براي ايران پرداخت كند      اقتصادي است، ولي حاضر نيست به اين دليل هر هزينه         
هـاي گفتـه     ولـي محـدوديت   .  خود ارزيابي كند   يراهبرده را همانند عمق     تواند روسي  ايران نمي 
  .تواند و نبايد اراده دو كشور را در گسترش روابط دوجانبه باز دارد شده، نمي
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