
ــوده و  ــه ب ــران چگون ــال ای ــوروی در قب ــس از ش ــیه در دوره پ ــت روس ــا: سیاس دنی
ــت؟ هس

دکتــر کرمــی: سیاســت خارجــی روســیه جدیــد یعنــی روســیه پــس از شــوروی در مــورد ایــران در طــول 
ســه دهــه گذشــته سیاســت یکنواختــی نبــوده و در واقــع فــراز و نشــیب هــای بســیاری داشــته اســت. در 
دوره اول از 1991 تــا 1999، یلتســین در چارچــوب سیاســت نــگاه بــه غــرب و همــکاری بــا کشــورهای 
غربــی بــه ایــران نــگاه مــی کــرد و در نتیجــه آن کمابیــش نــگاه نســبتا منفــی و محتاطانــه ای در قبــال 
ــای  ــی، بخاطــر حــوزه ه ــر و میدان ــن ت ــع در ســطوح پایی ــا در عمــل و در واق ــران وجــود داشــت. ام ای
ــج  ــه تدری ــه ای، ب ــارهای منطق ــدات و فش ــترک از تهدی ــای مش ــی ه ــز نگران ــه ای و نی ــترک منطق مش
ــگاه تلطیــف شــده، تعامــات مثبتــی شــکل گرفتــه و گســترده مــی  ــن ن ــه بعــد( ای ــا از 1994 ب )تقریب

شــود. 
در حقیقــت، روابــط جدیــد ایــران و روســیه عمــری ســه دهــه ای دارد و از ســال 1989 و بعــد از نامــه 
امــام خمینــی )ره( بــه گورباچــف دوره جدیــدی از تعامــات ایرانــی و روســی آغــاز مــی شــود و از آن نامــه 
بــه عنــوان مبنایــی بــرای دوره جدیــد روابــط ایــران و شــوروی و بعــد ایــران و روســیه یــاد مــی شــود و در 
همــان زمــان یــک ســال بعــد، ســفر مرحــوم آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی کــه رئیــس مجلــس شــورای 
ــران و  ــرارداد ده ســاله همــکاری هــای جامــع ای ــه عقــد یــک ق ــود انجــام شــد کــه منجــر ب اســامی ب
روســیه شــد. ایــن قــرارداد پابرجــا بــود و ایــران تســلیحاتی را از روســیه خریــداری کــرد، قــرارداد احــداث 
نیــروگاه بوشــهر در همــان زمــان منعقــد شــد و روابــط تجــاری از حــدود 400 میلیــون دالر شــروع شــد 

و تــا انتهــای دوره یلتســین یعنــی ســال 1999 بــه حــدود یــک میلیــارد دالر رســید. 
ــوان  ــه مــی ت ــرای نمون ــه ای هــم همــکاری هــای جــدی انجــام شــد کــه ب در خصــوص مســائل منطق
ــران، روســیه و  ــت ای ــای ســه دول ــن کشــور( و همــکاری ه ــی ای ــه بحــران تاجیکســتان )جنــگ داخل ب
تاجیکســتان بــرای انعقــاد توافــق صلــح اشــاره کــرد. ایــن همــکاری از ســال 1992 شــروع شــد و تــا ســال 
1994 ادامــه پیــدا کــرد کــه منجــر بــه عقــد پیمــان صلــح شــد. در ســالهای بعــد کــه بــا ظهــور طالبــان 
ــان و در  ــل طالب ــران و روســیه در مقاب ــای ای ــکاری ه ــم هم در افغانســتان در ســال 1996 مواجــه بودی
حمایــت از ائتــاف شــمال بســیار جــدی بــود. ایــن همــکاری یــک همــکاری کلیــدی و بــا اهمیــت اســت 
کــه در آن شــاهد روابــط نزدیــک اطاعاتــی، عملیاتــی، نظامــی و میدانــی بیــن نیروهــای ایــران و روســیه 

در شــمال افغانســتان هســتیم.
امــا نــگاه غــرب گرایانــه همــواره در ســطح کان و حاکــم بــر سیاســت خارجــی روســیه بــود کــه نمــود  یه
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در گفتگو با دکرت جهانگیر کرمی، 

مدیر گروه مطالعات روسیه و اوراسیا

 دانشکده مطالعات جهان

هاجر جرست



آن را در 1996 در قالــب توافــق گور-چرنومردیــن شــاهد 
ــکا و  ــور آمری ــس جمه ــاون رئی ــور مع ــه الگ ــم ک بودی
ــر  ــی ب ــی مبن ــیه توافق ــر روس ــت وزی ــن نخس چرنومردی
ــه ایــران را امضــا  عــدم فــروش ســاح توســط روســیه ب
کردنــد کــه در پایــان قرادادهــای قبلــی، فــروش ســاح 

ــه پایــان برســد.  ــه ایــران نیــز ب ب
ســال 2000  در  پوتیــن  آقــای  آمــدن  کار  روی  بــا 
ــرارداد  ــن اوال ق ــد. پوتی ــی ده ــدی رخ م ــات جدی اتفاق
گــور- چرنومردیــن را لغــو مــی کنــد، دوم بــا ســفر آقــای 
ــاله  ــق 10 س ــال 2001 تواف ــکو در س ــه مس ــی ب خاتم
ــگاه جدیــد  ــه امضــا مــی رســد و ن ــران ب ــا ای جدیــدی ب
روســیه بــه غــرب، بــه شــکل مقاومــت و مشــارکت 
گرایانــه ایــی تدویــن و تنظیــم مــی شــود و در ایــن نــگاه 
ــران اهمیــت پیــدا مــی کنــد. بعــد از آن حــوادث 11  ای
ــکا و روســیه خیلــی  ســپتامبر رخ داد کــه طــی آن آمری
ــت  ــوان گف ــاید بت ــه ش ــوند ک ــی ش ــک م ــم نزدی ــه ه ب
تاثیــر چندانــی بــر روابــط ایــران و روســیه نــدارد و بعد از 
آن حملــه امریــکا بــه عــراق در ســال 2003 و همچنیــن 
ــتان رخ  ــن و قرقیزس ــتان، اوکرای ــی گرجس ــاب رنگ انق
داد و ســپس در ســال 2008 کــه جنــگ بــا گرجســتان 
آغــاز مــی شــود و ایــن دوره، دوره ایــی اســت کــه کــم 
ــا آمریــکا کشــیده مــی شــود.  ــه مقابلــه ب کــم روســیه ب
ــترش  ــج گس ــه تدری ــران ب ــا ای ــط ب ــن دوران رواب در ای
پیــدا مــی کنــد و حجــم مبــادالت تجــاری بــه نزدیــک 4 

ــی رســد.  ــارد دالر م میلی
ــه  ــران، برنام ــژاد در ای ــوری احمــدی ن ــا ریاســت جمه ب
هســته ای بــه طــور جــدی دنبــال مــی شــود و در 
ــاب  ــوری انتخ ــت جمه ــه ریاس ــف ب ــز مدودی ــیه نی روس
شــده و اوبامــا در آمریــکا برســرکار مــی آیــد کــه مجمــوع 
ــد و  ــی کن ــاوت م ــا متف ــرایط را کام ــا ش ــن رخداده ای
منجــر بــه طــرح »ریســت« در ســال 2009 بیــن  آمریــکا 
ــران در شــورای  ــده هســته ای ای و روســیه و طــرح پرون
امنیــت و قطعنامــه هــای شــش گانــه و پیوســتن روســیه 
بــه قطــار تصویــب تحریــم هــای ضــد ایرانــی مــی شــود. 
از ایــن زمــان روابــط ایــران و روســیه دچــار مشــکل مــی 
ــا یــک  ــه ای کــه ســطح روابــط تجــاری ت ــه گون شــود ب
میلیــارد دالر کاهــش مــی یابــد. ایــن وضعیــت بــه همین 
شــکل ادامــه پیــدا مــی کنــد تــا اینکــه در ســال 2012 
پوتیــن در روســیه بــه قــدرت مــی رســد و یــک ســال بعد 
ــرایط  ــج ش ــه تدری ــی آورد و ب ــی رای م ــران روحان در ای
جدیــدی ایجــاد مــی شــود. از آن ســو، طــرح »ری ســت« 
بــه جایــی نمــی رســد و در ســال 2012 تقریبــا خاتمــه 
پیــدا مــی کنــد و توافقاتــی کــه در چارچــوب آن انجــام 
شــده بــود ماننــد توافــق تعلیــق گســترش ناتــو، تعلیــق 
ــه  ــی ک ــم های ــه تحری ــه دادن ب ــکی و خاتم ــپر موش س
ــی  ــکا اعمــال م ــه روســیه از گذشــته از طــرف آمری علی
شــدند. بــه یکبــاره ایــن وضعیــت تغییــر پیــدا مــی کنــد 
ــار  ــا تحــوالت به ــان ب ــا همزم ــن رخداده ــی ای و از طرف
ــه  ــه آن ب ــه دامن ــت ک ــامی اس ــداری اس ــی و بی عرب
ســوریه مــی رســد و ایــران و روســیه همــکاری خــود را 
در حمایــت از دولــت ایــن کشــور آغــاز مــی کننــد. لــذا 
ــر  ــران تغیی ــه ای ــیه ب ــگاه روس ــه از 2012 ن ــاهدیم ک ش

مــی کنــد. 

ــگاه غــرب  ــه طــور کلــی در زمــان یلتســین، روســیه ن ب
گرایانــه دارد امــا ایــن مانــع همــکاری هــای منطقــه ای 
دو کشــور نبــود. دوره پوتیــن یــک سیاســت مســتقل تــر 
و بــه تدریــج هجومــی تــر را دنبــال مــی کنــد کــه نــگاه 
بــه ایــران مثبــت شــده و روابــط دو کشــور افزایــش مــی 
یابــد. در دوره مدودیــف از 2008 تــا 2011 روابــط ایــران 
ــه دو  ــه پاییــن تریــن ســطح خــود نســبت ب و روســیه ب
دهــه قبــل آن مــی رســد. امــا از 2012 نــگاه بــه ایــران 
ــی  ــکل م ــی ش ــت خارج ــت و سیاس ــت اس ــی مثب نگاه
ــه  ــران توجــه بیشــتری مــی شــود و ب ــه ای ــرد کــه ب گی
ــا سیاســت هــای غــرب در  ــه ب مــوازات مقاومــت و مقابل
موضوعــات مختلــف از جملــه در ســوریه، نــگاه بــه ایــران 
بســیار مثبــت شــده و همــکاری هایــی آغــاز مــی شــود 

کــه تــا بــه امــروز ادامــه دارد. 
ــران و سیاســت  ــه ای ــگاه روســیه ب ــن دوره از لحــاظ ن ای
ــک دوره  ــران شــاید ی ــال ای ــن کشــور در قب خارجــی ای
باشــد ولــی طبیعتــا  طایــی در روابــط دو کشــور 
ــود  ــا وج ــه ب ــه اینک ــود دارد از جمل ــز وج ــکاتی نی مش
فراهــم شــدن زیرســاخت هــا، قراردادهــا و تفاهــم نامــه 
هــا و تــاش هایــی کــه طــرف ایرانــی از جملــه تــاش 
هــای ســفارت ایــران در روســیه در چارچــوب دیپلماســی 
ــادالت  ــم ســطح مب ــوز ه ــام داده اســت، هن ــد انج جدی
ــط در  ــن رواب ــطح ای ــه س ــیه ب ــران و روس ــاری ای تج
ــف  ــل مختل ــه دالی ــت و ب ــیده اس ــات نرس دوره اصاح
ایــن روابــط بــا شــیب  مایــم تــری افزایــش مــی یابــد 
ــته  ــش از گذش ــور بی ــن دو کش ــط بی ــم رواب و امیدواری
افزایــش پیــدا کنــد و بــه ســطح مــورد انتظــار دو طــرف 
برســد. البتــه همــکاری هــای سیاســی، امنیتــی و نظامــی 
دو کشــور بســیار مهم و گســترده اســت و شــاید مجموعه 

ــی  ــا و رایزن ــت و آمده ــات و رف تعام
دوره  هــر  نســبت  بــه  هــا 

ــه  ــه ده ــری در س دیگ
پیشــرفت  اخیــر 

ی  چشــمگیر
و  داشــته 

ه  یــژ بو



ــا تروریســم و  ــه ب ــات مقابل ــده در عملی ــای بدســت آم ــت ه موفقی
معطــوف بــه ثبــات و امنیــت منطقــه ای موضوعــی بســیار حیاتــی 
و ضــروری تلقــی مــی شــود. همینطــور بایــد بــه مخالفــت روســیه 
ــات  ــا اقدام ــرای مخالفــت ب ــاش ب ــکا از برجــام و ت ــا خــروج امری ب

ــود. ــاره ش ــای آن اش ــم ه ــپ و تحری ترام
ایــن را هــم بایــد بیفزایــم کــه همــکاری هــای سیاســی و امنیتــی و 

اقتصــادی مهــم دو کشــور بــه معنــای نبــود مشــکات و اختافــات در 
ــه توافــق برجــام  روابــط دو کشــور نیســت. اگــر چــه روســیه نســبت ب

نــگاه مثبتــی داشــته و دارد و بــر حفــظ آن تاکیــد دارد، امــا خــروج ایــران 
از ایــن توافــق مــی توانــد سیاســت روســیه را بــا شــرایط دشــواری روبــرو 

ســازد. همینطــور وضعیــت بحــران ســوریه و آینــده آن و مســئله اســراییل 
ــورد  ــق در م ــال تواف ــژه احتم ــده و بوی ــش در ســوریه و تحــوالت آین و اقدامات

پایــان بحــران ممکــن اســت روابــط دو کشــور را بــا مســائل پیــش بینــی نشــده 
ای مواجــه نمایــد.

ــم  ــت تحری ــیه تح ــران و روس ــور ای ــر دو کش ــه ه ــا ک ــا: از آنج دنی
کشــورهای اروپایــی و آمریــکا هســتند، ارزیابــی شــما از همــکاری ایــن دو 

ــه چــه شــکل اســت؟ کشــور در ســایه ایــن تحریــم هــا ب
ــت  ــه شــورای امنی ــود ک ــی ب ــم های ــد تحری ــه بع ــران از ســال 1386 ب ــای ای ــم ه ــی: تحری ــر کرم دکت

ســازمان ملــل متحــد اعمــال کــرده بــود و البتــه در کنــار آن یــک ســری از تحریــم هــا از ســوی اتحادیــه اروپــا 
و آمریــکا هــم وجــود داشــت. امــا آنچــه کــه بیــش از دیگــر مســائل بــه روابــط ایــران و روســیه لطمــه وارد مــی کــرد تحریــم 

هــای مصــوب ســازمان ملــل بــود زیــرا بــرای دیگــر کشــورها از جملــه روســیه الــزام ایجــاد مــی کــرد. امــا در دوره جدیــد تحریــم هــای ایــران، در 
واقــع تحریــم هــای آمریــکا بــه تنهایــی اســت یعنــی تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا و تحریــم هــای الــزام آور شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
نیســت. امــا تحریــم هــای روســیه تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا و امریــکا اســت. لــذا هــر دو کشــور تحریــم هســتند امــا تحریــم مــا از جانــب آمریــکا 

و تحریــم روســیه از جانــب آمریــکا و اتحادیــه اروپــا اســت. آنهــا بــر ســر بحــران اوکرایــن و مــا بــر ســر موضــوع هســته ایــی تحریــم هســتیم. 
در ایــن شــرایط دو کشــور بایســتی همــکاری بیشــتری بــا یکدیگــر داشــته باشــند. در واقــع اراده و نگــرش مقامــات سیاســی هــم بــر همیــن امــر 
اســتوار اســت. در ســطح دیپلماتیــک هــم تــاش و همــت دیپلمــات هــای دو کشــور ایــن اســت کــه روابــط در ایــن دوره گســترش پیــدا کنــد. قبــا 
اشــاره کــردم کــه زیرســاخت هــا و مقــررات نهــادی و رژیــم هــای هنجــاری بــرای ایــن کار تدویــن شــده و در عمــل هــم بــه وضعیتــی نزدیــک 
شــده ایــم کــه شــاهد تحــول در ایــن روابــط باشــیم. بــه خصــوص بــا توجــه بــه فــروش نفــت ایــران و توافقــی کــه اخیــرا از طــرف روســیه بــرای 
خریــد نفــت ایــران صــورت گرفتــه اســت کــه البتــه ایــن توافــق ســابقه 5 ســاله دارد و در گذشــته هــم مطــرح شــده بــود امــا بــه دلیــل مســائل 
مربــوط بــه برجــام بــه نتیجــه نرســید. ایــن توافــق مــی توانــد ســطح مبــادالت دو کشــور را بســیار افزایــش دهــد از ایــن جهــت کــه بخــش عمــده 
ــی از  ــرای ســرمایه گــذاری و در واقــع حمایــت مال ــی ب ــع مال ــه خاطــر نبــودن مناب ایــی از دالیــل پیشــرفت کنــد ســطح مبــادالت دو کشــور ب

ــت  مخالف

تحریــم  بــا  روســیه 

امریــکا علیــه ایــران و تــاش ایــران 

ــازار روســیه در  ــرای جــران نیازهــای ب ب

ســال هــای اخیــر فرصــت خوبــی ســت کــه 

دو کشــور تحــت فشــار تحریــم بتواننــد بــه 

ــه و از  ــاری پرداخت ــادالت تج ــت تب تقوی

شــدت فشــار تحریــم هــا بکاهنــد.



روابــط تجــاری بیــن دو کشــور اســت. اگــر ایــن توافــق نفتــی اجرایــی 
شــود آنــگاه منبعــی بــرای ایجــاد پشــتوانه مالــی روابــط تجــاری بیــن 
دو کشــور فراهــم مــی شــود. کمــا اینکــه اوج همــکاری هــای تجــاری 
ــی  ــا 1357 م ــای 1345 ت ــال ه ــه س ــوط ب ــه مرب ــیه ک ــران و روس ای
باشــد در واقــع بــه حمایــت یــک صنــدوق مشــترک دو کشــور مســتظهر 
ــال گاز  ــیله انتق ــه وس ــدوق  ب ــه آن صن ــده بودج ــه بخــش عم ــود ک ب
ــذا ایــن امیــد  ــه اتحــاد جماهیــر شــوروی تامیــن مــی شــد. ل ــران ب ای
وجــود دارد کــه اگــر یــک منبــع مالــی مهــم بــرای حمایــت از ســرمایه 
گــذاری و تعامــات تجــاری دو کشــور فراهــم شــود شــاهد یــک رونــق 

جــدی در ایــن عرصــه باشــیم. 
مخالفــت روســیه بــا تحریــم امریــکا علیــه ایــران و تــاش ایــران بــرای 
ــی  ــر فرصــت خوب ــای اخی ــازار روســیه در ســال ه ــای ب ــران نیازه جب
ســت کــه دو کشــور تحــت فشــار تحریــم بتواننــد بــه تقویــت تبــادالت 

تجــاری پرداختــه و از شــدت فشــار تحریــم هــا بکاهنــد.
دنیــا: در خصــوص ریشــه هــای شــکل گیــری دیدگاهــی 
ــًا  ــه روســیه وجــود دارد و عمدت ــران نســبت ب کــه در ای
روســیه بــه عنــوان کشــوری خائــن شــناخته مــی شــود 
توضیحاتــی بفرماییــد. نقــش رســانه هــای غربــی در ایــن 

خصــوص را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
دکتــر کرمــی: ابتــدا عــرض کنم کــه نگــرش بخشــی از نخبــگان اداری و 
دولتــی ایــران نســبت بــه روســیه بــه ویــژه در ســطوح نظامــی، امنیتــی 
ــرده و  ــل ک ــر تحصی ــن قش ــا در بی ــت. ام ــت اس ــیار مثب ــی بس و دفاع
ــی،  ــای اجتماع ــبکه ه ــازی و ش ــای مج ــران فض ــوان و کارب ــل ج نس
ــن موضــوع  ــرای ای ــد. ب ــط ندارن ــن رواب ــه ای ــی نســبت ب نگــرش مثبت

مــی تــوان بــه دالیــل و عوامــل زیــر اشــاره کــردد:
بخشــی از ایــن دالیــل مربــوط بــه مســائل تاریخــی اســت کــه جنــگ 
هــای ایــران و روس و جدایــی قفقــاز از ایــران مرتــب در متــون درســی 
و فضــای رســانه ایــی تکــرار و بازتکــرار مــی شــود و ایــن مســئله چیــزی 
اســت کــه تــا حــد زیــادی مقابــل چشــمان مــردم اســت. بــرای مثــال 
هنگامــی کــه کنوانســیون دریــای خــزر مطــرح مــی شــود ایــن امــر احیا 
مــی شــود، مســائل مربــوط بــه ایــران و آذربایجــان ایــن مســئله را احیــا 
مــی کنــد. ایــن یــک مســئله تاریخــی اســت کــه دائمــا بازتولیــد مــی 
شــود. همینطــور اســت رفتــار روس هــا در جنــگ جهانــی اول و دوم و 
تــاش اســتالین بــرای تجزیــه ایــران و یــا ســایر رفتارهــای روس هــا در 
ســده نوزدهــم میــادی کــه در کنــار انگلســتان دو بازیگــر بیــن المللــی 

مداخلــه گــر در ایــران بودنــد.
بخــش دیگــر نشــات گرفتــه از فضــای نــه شــرقی نــه غربــی حاکــم بــر 
ایــران دوره انقــاب اســامی اســت. در ایــن فضــای جدیــد، شــوروی در 
ذهنیــت و شــعارهای انقابیــون هــم بــه خاطــر اینکــه یــک ابرقــدرت 
ــت آن از برخــی  ــل حمای ــه دلی ــم ب ــی شــد و ه ــی م ــود نف ــی ب جهان
ــگاه  ــران کــه هیــچ گاه نتوانســتند جای گــروه هــای سیاســی داخــل ای
ــگان  ــن نخب ــه در بی ــد )اگرچ ــب کنن ــی کس ــه ایران ــدی در جامع ج
ایرانــی توانســته بودنــد نفــوذی پیــدا کننــد(، چهــره ای منفــی یافتــه 
ــه تفکیــک نیســتند. ــل ب و پــس از فروپاشــی هــم هنــوز بســیاری قائ

دلیــل ســوم بــه فروپاشــی شــوروی بــاز مــی گــردد. بــه هــر حــال آن 
ــن  ــت بی ــک رقاب ــورده و ی ــت خ ــی شکس ــام سیاس ــتم و آن نظ سیس
المللــی را واگــذار کــرده و براســاس منطــق واقــع گرایانــه الحــُق لَِمــن 
َغلـَـَب )حــق بــا کســی اســت کــه پیــروز اســت( طبیعــی بــود کــه مــردم 
ــت  ــرف شکس ــد و ط ــورده بدانن ــت خ ــوی شکس ــک الگ ــدل را ی آن م
خــورده و مــدل او چنــدان چنگــی بــه دل نمــی زنــد. بویــژه اینکــه در 
دوره پوتیــن هــم ســخن از احیــای قــدرت شــوروی گفتــه مــی شــود 
و برخــی رفتارهــای دولــت روســیه نیــز از ســوی رســانه هــا و محافــل 

ــا دوره شــوروی یکســان انگاشــته مــی شــود. فکــری غــرب ب
در کنــار ایــن ســه دلیــل مهــم کــه بســیار عیــان و روشــن اســت بــه 
نظــر مــن دلیــل چهــارم بــه فضــای آکادمیــک و دانشــگاهی موجــود در 
همــه دنیــا بــر مــی گــردد. زیــرا فضــای آکادمیــک تقریبــا در تمــام دنیــا 
بــا منطــق زبــان انگلیســی، مدرنیتــه غربــی، توســعه کشــورهای اروپــای 
ــد،  ــنفکری جدی ــال روش ــت. آم ــه اس ــکل گرفت ــکا ش ــی و آمری غرب
ــت.  ــرفت اس ــع پیش ــد در واق ــای جدی ــن دنی ــد و ای ــات جدی تحصی
ــوری  ــی از مح ــت. و یک ــدرن اس ــم دوران م ــن مه ــک رک ــرفت ی پیش
ــن  ــداق ای ــت و مص ــرفت اس ــوم پیش ــه، مفه ــم مدرنیت ــن مفاهی تری
پیشــرفت در متــون درســی، در فضــای رســانه ای، در ذهنیــت و نگــرش 
آحــاد جامعــه و بــه ویــژه تحصیلکــرده هــا، کشــورهای غــرب تلقــی مــی 
شــود. اگــر شــما بحــث مهاجــرت نخبــگان را در نظــر بگیریــد مشــاهده 
مــی کنیــد کــه شــاید میلیــون هــا جــوان ایرانــی داوطلــب رفتــن بــه 
ــان  ــداد داوطلب ــم تع ــر نمــی کن ــن فک ــی م ــکا باشــند ول ــا و آمری اروپ

بــرای مهاجــرت بــه روســیه از چنــد هــزار نفــر تجــاوز کنــد. 
ــی از  ــه ناش ــردد ک ــی گ ــر م ــیه ب ــاری در روس ــه رفت ــم ب ــل پنج دلی
پــس زمینــه متفاوتــی اســت بــه نــام خصلــت در آســتانگی یــا بــه بیــان 
روشــن تــر، نســبت پیچیــده روســیه بــا غــرب. ایــن موضــوع بــه یــک 
سیاســت ناپایــدار در روســیه نســبت بــه ســایر دولتهــا دامــن مــی زنــد. 



ــبت  ــین نس ــه در دوران یلتس ــردم ک ــاره ک ــر اش ــش ت پی
ــران  ــه شــرق و ای ــگاه هســت و نســبت ب ــه غــرب یــک ن ب
ــگاه  ــن ن ــن ای ــد در دوره پوتی ــت. و بع ــری اس ــگاه دیگ ن
تغییــر مــی کنــد و مجــددا در دوره آقــای مدودیــف کامــا 
تغییــر مــی کنــد. ایــن نوســانات متعــدد در مــورد مســائل 
مختلــف، از مســئله بوســنی گرفتــه تــا مســئله فلســطین، 
افغانســتان و کشــورهای خاورمیانــه قابــل مشــاهده اســت. 
بــرای مثــال روســیه از قطعنامــه شــورای امنیــت مبنــی بــر 
ــا دولــت لیبــی حمایــت مــی کنــد امــا در مــورد  مقابلــه ب
ــانات در  ــن نوس ــی ای ــد. در حال ــی کن ــت م ــوریه مخالف س
رفتــار روســیه وجــود دارد کــه در غــرب چنیــن نوســاناتی 
ــردم  ــی م ــال وقت ــرای مث ــود. ب ــی ش ــاهده م ــر مش کمت
رفتــار آمریــکا یــا اروپــا را مشــاهده مــی کننــد ایــن 
ــای  ــت ه ــاید در سیاس ــت. ش ــر اس ــی کمت ــانات خیل نوس
کوتــاه مــدت مقطعــی نوســاناتی وجــود داشــته باشــد اما در 
رونــد کلــی سیاســت خارجــی آمریــکا نســبت بــه خاورمیانه 
ــم  ــر ه ــادی مشــاهده نمــی شــود و اگ ــدان تحــول زی چن
تحولــی وجــود دارد ناشــی از جهــت گیــری های آن کشــور 
ــه  ــرای سیاســت خارجــی ب نیســت و بیشــتر ناشــی از اج
ــورد  ــه در م ــن نکت ــت. ای ــی اس ــوالت میدان ــور تح فراخ
ــر  ــه یلتســین در ه ــوری ک ــه ط ــیه صــادق نیســت ب روس
ــد  ــرب اســت. بع ــه غ ــل ب ــرف متمای دو دوره حضــور کوزی
ــرایط  ــه ش ــف ک ــد مدودی ــا 2008 و بع ــن از 2000 ت پوتی
کامــا تغییــر مــی کنــد. لــذا از دیــد کشــوری کــه مردمــان 
ــرش سیاســت خارجــی در  ــه نگ ــی دارد ک و تحصیلکردگان
نــگاه بــه قــدرت هــای خارجــی در بیــن آنهــا بســیار جــدی 
اســت ایــن نوســانات را ناشــی از تذبــذب، ناشــی از ضعــف 
اراده و ناشــی از خیانــت گــری مــی داننــد. بــه طــوری کــه 
ــد در  ــا در دوره بع ــد و ام ــی کن ــت م ــران حمای ــدا از ای ابت
تصویــب 6 قطعنامــه علیــه ایــران مشــارکت مــی کنــد و بــه 
غــرب مــی پیوندنــد و در دوره بعــد در مقابــل غــرب قــرار 
مــی گیــرد و از ایــران حمایــت مــی کنــد. و ایــن ویژگــی در 
نــزد افــکار عمومــی و تحصیلکــرده هــا بــه عنــوان خیانــت 
تلقــی مــی شــود. منتهــی جالــب اســت بدانیــد ایــن ویژگی 
ناشــی از ضعــف قــدرت روســیه و مشــکل ایــن کشــور در 
جهــان امــروز اســت. مــن ســال هــا پیــش در کتــاب خــود 
تحــت عنــوان »تحــوالت سیاســت خارجــی روســیه؛ هویــت 
ــت در  ــران هوی ــوان بح ــه عن ــرب« ب ــئله غ ــت و مس دول
دولــت روســیه -نــه هویــت ملــی- اشــاره کــرده ام مبنــی 
ــر اینکــه دولــت هــا هنگامــی کــه دچــار فروپاشــی مــی  ب
شــوند و جایــگاه قــدرت  آنهــا تضعیــف مــی شــود هویــت 
چنــدان مشــخصی ندارنــد. در دوران شــوری دولــت خــود را 
رهبــر کارگــران جهــان مــی دانــد. در دوره یلتســین چنیــن 
بیــان مــی شــود کــه مــا کاری بــه فقــرای جهــان نداریــم 
ــع  ــا شــریک جوام ــد م ــان مــی کن ــا بی ــرف صراحت و کوزی
متمــدن غربــی هســتیم و در دوره پوتیــن بــه شــکلی دیگــر. 
ــه  ــب ب ــت. خ ــت اس ــت دول ــگاه و هوی ــی از جای ــن ناش ای
علــت فروپاشــی دیگــر نمــی توانــد رهبــر کارگــران جهــان 
باشــد، در دوره بعــد بــه دلیــل یــک ســری موضوعــات نمــی 
ــه در  ــی ک ــی باشــد. هنگام ــد شــریک کشــورهای غرب توان
مقابــل غــرب قــرار مــی گیــرد تــوان مقابلــه همــه جانبــه بــا 
غــرب را نــدارد و از طرفــی چــون در دوران شــوروی تجربــه 
ــه مجــدد آن  ــته از تجرب ــرب را داش ــل غ شکســت در مقاب

اجتنــاب مــی کنــد و در عیــن حــال هــم نمــی تواند تســلیم 
غــرب شــود. مــن قبــا از ایــن ویژگــی بــه عنــوان خصلــت 
»در آســتانگی« یــاد کــردم یعنــی نــه مــی توانــد شــریک 
شــود و نــه مــی توانــد دور شــود، نــه مــی توانــد دوســتی 
ــیه  ــت روس ــت دول ــی موقعی ــن ویژگ ــه. ای ــه مقابل ــد ن کن
نســبت بــه غــرب کــه در واقــع برخاســته از وضعیــت هویت 
دولــت اســت باعــث شــکل گیــری ایــن نوســانات می شــود. 
ــد تماشــاگر و یــک تحلیلگــر  ــن نوســانات از دی منتهــی ای
ــه مســائل  ــگاه سیاســی ب ــه ن ــی و از طــرف کســی ک ایران
ــه عنــوان خیانــت پیشــگی، تذبــذب و  بیــن المللــی دارد ب

غیرقابــل اعتمــاد بــودن در نظــر گرفتــه مــی شــود. 
دلیــل ششــم در واقــع بــه نگــرش بخــش تحصیــل کــرده، 
روشــنفکر و حتــی تــوده مــردم نســبت بــه دولــت در ایــران 
بــر مــی گــردد. بــه هــر حــال در ایــران در میــان منتقــدان 
نگرانــی هایــی نســبت بــه قــدرت دولــت و نســبت دولــت و 
آزادی هــای مدنــی و توســعه اقتصــادی و سیاســی وجــود 
دارد. تحصیلکــرده هــا چنیــن بیــان مــی کننــد کــه چــرا 
ایــن دولــت رفــاه و توســعه مناســب را بــرای مــردم فراهــم 
ــه شــدت  نکــرده اســت و بخشــی از طبقــات مــردم هــم ب
ــعه را  ــا توس ــی از آنه ــد و بخش ــتی دارن ــکات معیش مش
ــن  ــا ای ــد. ب ــی کنن ــال م ــرب دنب ــا غ ــط ب ــرب و رواب در غ
ــا روســیه حرکــت  نــگاه وقتــی دولــت بــه ســمت روابــط ب
ــرار  ــت ق ــت در اولوی ــرای دول ــه ب ــن رابط ــد و ای ــی کن م
ــت  ــا دول ــه ب ــی ک ــه همــان دلیل ــراد ب ــن اف ــرد ای ــی گی م
و اولویــت هــای ایدئولوژیــک و امنیتــی آن مشــکل دارنــد، 
طبیعتــا بــا روســیه و سیاســت نــگاه بــه شــرق هــم مشــکل 

پیــدا مــی کننــد.  
ــی روســیه در رســانه هــای  ــه بازنمای ــل آخــر هــم ب و دلی
ــث  ــی از آن را در بح ــه بخش ــود ک ــی ش ــوط م ــا مرب دنی
طــرف شکســت خــورده مطــرح کــردم. چهــره ایــن طــرف 
ــم  ــرب ه ــن حــال دشــمن غ ــه در عی شکســت خــورده ک
ــی  ــی م ــزرگ نمای ــی ب ــای غرب ــانه ه ــد در رس ــی باش م
شــود و تــاش مــی شــود مســائل و مشــکات و رفتارهــای 
ــرای مثــال بیــان  ایــن کشــور پررنــگ نشــان داده شــود. ب
مــی شــود کــه حقــوق بشــر رعایــت نمــی شــود و در آنجــا 
ســرکوب و اقتدارگرایــی وجــود دارد و ایــن در فضــای 
رســانه ای دنیــا و فضــای فکــری مــا ایرانیــان کــه خیلــی 
متاثــر از رســانه هــای غربــی هســتیم بــی تاثیــر نیســت. از 
نــگاه رســانه هــای غــرب، پوتیــن بــا احیــای قــدرت روســیه 
بــه مخاطــره ای جــدی بــرای غــرب و متحــدان آن تبدیــل 
ــر  شــده اســت و اســتقال عمــل آن و مقاومــت آن در براب
ــایر  ــکا در س ــی امری ــه گرای ــات و یکجانب ــرب و مداخ غ
ــکا و  ــی امری ــق هژمون ــرای تحق ــی جــدی ب کشــورها مانع
ــن  ــود. ای ــی ش ــته م ــرال پنداش ــرمایه داری لیب ــط س بس
موضــوع در مســائل گرجســتان، ســوریه و اوکرایــن بــه یــک 
پروپاگانــدای بیــن المللــی علیــه شــخص پوتیــن دامــن زده 
و او را نمــاد اقتــدار گرایــی در جهــان امــروز معرفــی مــی 
کننــد و طبعــا مطابــق ایــن تصویــر در رســانه هــا و مراکــز 
پژوهشــی و بنگاههــای انتشــاراتی ادبیاتــی تولیــد و انتقــال 
ــد از  ــران هــم نمــی توان مــی شــود کــه جامعــه فکــری ای
ایــن تصویــر ســازی هــا و مفهــوم ســازیها دور بمانــد. ایــن 
نکاتــی کــه عــرض کــردم بــه معنــای توجیــه رفتــار هــای 
روســیه نیســت و بــدان مفهــوم نیســت کــه کرملیــن یــک



ــای مســکو  ــه رفتاره ــی شــود؛ بلکــه منظــورم آنســت ک ــوم و ســتم کشــیده تلق بازیگــر مظل
کــه گاه دفاعــی و گاه هــم هجومــی ســت، از ســوی غــرب یکســر بــه عنــوان گســترش گرایــی 
تــزاری ترســیم شــده و غربــی کــه شــریک عربســتان در قتــل عــام و کــودک کشــی و نســل 

کشــی مــردم یمــن اســت در مــورد روســیه خــود را نمــاد معصومیــت جلــوه مــی دهــد.
دنیــا: از نظــر شــما بــه عنــوان یــک کارشــناس مســائل روســیه، دو کشــور 
ــاش  ــود ت ــط خ ــود رواب ــرای بهب ــد ب ــی توانن ــه م ــیه چگون ــران و روس ای

کننــد؟
دکتــر کرمــی: دیــدگاه مــن کامــا عملگرایانــه اســت و معتقــدم نمــی تــوان گذشــته را فرامــوش 
ــا باشــد. دوم  ــده م ــروز و آین ــگاه ام ــرای زیســتن و ن ــا ب ــد ســد راه م ــا گذشــته نبای ــرد ام ک
اینکــه جــدا از وضعیتــی کــه روســیه دارد از جملــه مســائل آن کشــور بــا غــرب، دولــت ایــران 
بایــد عملگرایانــه از همــه فرصــت هــا و امکانــات محیطــی خــود بــرای بقــای ملــی، حاکمیــت 
ملــی، تمامیــت ارضــی، امنیــت ملــی، توســعه و رفــاه داخلــی، نفــوذ منطقــه ای و جایــگاه بیــن 
المللــی خــود اســتفاده کنــد و روســیه یکــی از ایــن امکانــات اســت. روســیه یــک قــدرت بــزرگ 
جهانــی اســت، بــا غــرب مشــکاتی دارد و حــوزه هــای مشــترکی بیــن مــا و روســیه وجــود دارد 
کــه بــرای نمونــه مــی تــوان بــه ضــرورت هــای دفاعــی و نیــاز مــا بــه فنــاوری هــای نظامــی 
پیشــرفته و وجــود بخــش عمــده ایــن فنــاوری هــا در روســیه اشــاره نمــود. در حــوزه تجــاری 
بــا توجــه بــه پیشــینه تجــاری مهمــی کــه در گذشــته در ســده نوزدهــم و یــا دهــه 1940 و 
1950 وجــود داشــته و تجربیــات مثبــت از ایــن روابــط تجــاری و ضــرورت هــای فعلــی کشــور 

از دیگــر حــوزه هــای مشــترک دو کشــور اســت. 
همچنیــن در ســال هــای اخیــر منافــع مشــترک ایجابــی و ســلبی مهمــی مطــرح اســت. اینکــه 
ثبــات، امنیــت و توســعه در حــوزه افغانســتان، آســیای مرکــزی، دریــای خــزر، قفقــاز جنوبــی 
ــد. در بعــد  ــه پیــش مــی ران ــه و مســائلی از ایــن دســت، ارتباطــات دو کشــور را ب و خاورمیان
ســلبی هــم جلوگیــری از گســترش تروریســم، رادیکالیســم، جدایــی طلبــی، نفــوذ بازیگــران 

خارجــی کــه بــرای دو کشــور مزاحمــت هایــی ایجــاد مــی کننــد، اهمیــت زیــادی دارد.
 همینطــور در ســطح بیــن المللــی نیــز جایــگاه ایــران نســبت بــه گذشــته ارتقــا پیــدا کــرده 
اســت و بــه یــک قــدرت منطقــه ای موثــر تبدیــل شــده اســت و روســیه هــم جایگاهــی را کــه 
از گذشــته داشــت را کمابیــش در اختیــار دارد و آن را حفــظ کــرده اســت. منافــع دو کشــور در 
یــک نظــام بیــن المللــی چنــد قطبــی، چنــد جانبــه گرایانــه، غیــر مداخلــه گرایانــه )یــک نظــام 
بیــن المللــی نســبتا مشــارکتی( مــی توانــد دو کشــور را بــه هــم نزدیــک کنــد و دو کشــور مــی 
تواننــد بــر ســر آنهــا مذاکــره کننــد و مــا بایســتی هماننــد هــر رابطــه دیگــری بــه ایــن رابطــه 
نــگاه مثبتــی داشــته باشــیم. امــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا بــا روس هــا اختــاف یــا 
تعارضــی نداریــم ولــی حــوزه هــای مشــترک جــدی بیــن مــا وجــود دارد کــه بایــد در مــورد 
آنهــا کار کــرد و در حــوزه هایــی کــه مــورد اختــاف اســت مــی تــوان گفتگــو و دیالــوگ داشــت 
و در عیــن حــال دســت مــا نبایــد بســته باشــد و بایــد بــا بازیگرانــی کــه مــی تواننــد بــه مــا 

کمــک کننــد تعامــل داشــته باشــیم.
همــه اینهــا کــه عــرض شــد بــه معنــای پایــداری روابــط ایــران و روســیه نیســت. اگر چــه دولت 
جمهــوری اســامی ایــران سیاســت نســبتا پایدارتــری در قبال روســیه و مســائل مشــترک دارد، 
ــا  ــز ماحظــات کام ــا مســکو بخاطــر برخــی از اصــول کان سیاســت خارجــی خــود و نی ام
عملگرایانــه کمتــر نــگاه بلنــد مدتــی بــه روابــط بــا ایــران دارد و از ایــن رو، ایــن روابــط همــواره 

دســتخوش تغییــر و تحــول باقــی خواهــد مانــد.
امــا مســئله مهــم از نــگاه مــن آنســت کــه نبایــد تصــور کنیــم کــه روابــط بــا روســیه را مــی 
ــن  ــر چنی ــم. اگ ــرار دهی ــا ق ــورهای دنی ــا و کش ــدرت ه ــایر ق ــا س ــط ب ــر رواب ــم در براب توانی
ــرف  ــون ط ــورد. چ ــم خ ــر خواهی ــکاتی ب ــه مش ــورت ب ــن ص ــیم در ای ــته باش ــوری داش تص
ــا ایــران یــک همــکاری هــای  ــدارد. همــکاری هــای طــرف روســی ب ــاوری ن روســی چنیــن ب
ــه و در چارچــوب یــک ســاختار کان  مشــخص، مقطعــی، مــوردی، حســب منافــع، عملگرایان
ــد  ــم بای ــا ه ــی خــاص اســت. م ــه ای ــی و منطق ــن الملل ــط بی ــک محی سیاســت خارجــی و ی
چنیــن سیاســتی را نســبت بــه روســیه داشــته باشــیم و اینکــه مــا فکــر کنیــم روابــط مــا بــا 
ــه غــرب قــرار بگیــرد، تمــام واقعیــت  ــگاه ب ــد در مقابــل ن ــه شــرق مــی توان ــگاه ب روســیه و ن
نیســت. سیاســت خارجــی مناســب بــرای ایــران یــک سیاســت خارجــی موازنــه گــرا اســت کــه 
ــه مســایل بافصــل ایــران، منطقــه ای و بیــن المللــی بدهــد. طبعــا در هــر ســه  اولویــت را ب

ســطح روســیه اهمیــت دارد.


