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  چکيده

ای  جایگیاه ویی ه  ه در گفتمان سیاست خارجی روسیی ی اسالمی ایران جمهورهای اخیر  سال در
چهیارم سیاسیت    ۀنظری نفوذ گفتمان  به سببتوان  را می پیدا کرده است. بخشی از این اهمیت

ثیر قابیل  اخییر تی    ۀه اسیت دانتیت کیه در سیه دهی     که به رویکرد غالب این کشور تبدیل شد
ین فیلتیو   الکتاندر دوگ ،نظریهگذار این  پایه های کرملین داشته است. یاستبر س ای مالحظه

کیه   باورندبر این  واوراسیاگرایی را بر آن نهاده است. طرفداران این گفتمانروس است که نام ن
خیود را از غیرب بیه    راهبیرد  باید متکو با نگاه جدید در سیاست خارجی خویش، بخشیی از  

دو کشور ایران و  کند.وجو  جتتان ن جدیدی را در شرق از جمله ایراو متحدپیش ببرد شرق 
بارها از زبان برخی نخبگان در  سخناین  .اند توصیف کرده« راهبردیمتحد »را  روسیه همدیگر
 ده اسیت. شوی ه از سوی شخص پوتین و نیز رهبر انقالب اسالمی ایران مطرح  هر دو کشور به

 ۀدو دهی در  اوراسییاگرایی توجه به محورییت نو با  کهاست این  نوشتاراصلی  پرسش ،رو ایناز 
برای پاسخ  ؟داردچه جایگاهی سیاست خارجی روسیه، جمهوری اسالمی ایران در آن اخیر در 

وجیود آمیده    هایط بی بینانه در شر دو کشور با نگاه واقعشود:  به این پرسش این فرضیه مطرح می
اوراسییاگرایی   ۀنگرنید و در چیارچوب نظریی    گرایی( به جایگاه یکدیگر می )گذر بر یک جانبه

حیاکی از ایین اسیت کیه      نوشیتار هیای   یافتیه بنیابراین  ای یافته اسیت.   ایران شرایط وی هجدید 
یز در ایران ن ،آندنبال  کند و به ایفا می آشکاریت خارجی روسیه نقش در سیاس اوراسیاگرایینو

  .داردای  این رویکرد جایگاه وی ه
 

  ها واژه كليد

 .روسیه، سیاست خارجی، نواوراسیاگرایی جمهوری اسالمی ایران، دوگین،
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 مقدمه

ژئوپلیتیکی و ژئواسیترات یکی   شرایطای در  مالحظه شایان هایبا فروپاشی اتحاد شوروی تغییر
در  ،منطقیه در امنیتیی   های سیاسیی  بروز پیچیدگی سبب متئله. این وجود آمدایران و روسیه به 

های ژئیوپلیتیکی و   تکانهست. عالوه بر این، ه اای شد های فرامنطقه حضور و نفوذ قدرت نتیجه
 لفیهای مخت گفتمانگیری  موجب شکل ،وجود آمده ناشی از تغییر و تحوالت هب ژئواسترات یکی
شیدن هیر ییک از     به فراخور حیاک   ،بدین ترتیب .شدهای کرملین  اریذگ سیاستبه تناوب بر 

شید.   کار گرفتیه  بهمتفاوتی نیز  یاه اریذها و سیاستگ های موجود در این کشور، تصمی  گفتمان
در چراییی و چگیونگی هوییت    وجیو   جتتدر پی در رویکردهای این کشور  و تحرکپویایی 

هیا بیه نتیای  و دسیتاوردهای      هر ییک از ایین گفتمیان    کارگرفتن بهالملل با  خویش در نظام بین
 متفاوتی رسیده است.  

یه را در نظیام پ وهشیی و آموزشیی    در این میان دو رویداد مه ، شناخت سیاست خارجی روسی 
سیاست خارجی این کشور اهمیتیی دو چنیدان   « راهبردیتحلیل »ای که  گونه است. به مه  کرده ایران
آن لزوم بازیافت و بازبینی تیاریخی در دوسیتان    دنبال  و به وقوع انقالب اسالمی ،نختت: است  یافته

عنوان بیازیگری   ی و ظهور فدراسیون روسیه بهشورواتحاد فروپاشی  ،دوم؛ و دشمنان انقالب اسالمی
 ،بییانی جدید که از فرهنگ مارکتیت  عبور کرده و تاریخ و سرگذشت خویش را باز یافته است. بیه  

و بیار دیگیر   اسیت  روسیه متحول شده راهبردی شدن ایدئولوژی مارکتیت ، فرهنگ  رنگ دلیل ک  به
جایگاه گذشته خود را بازیافتیه اسیت.   گرایی  ملیعناصر غیر مادی همچون تاریخ، فرهنگ، هویت و 

عمیقیی را   هیای  وی تیا امیروز تحیول   شوراتحاد رو، سیاست خارجی روسیه از زمان فروپاشی  از این
 .(Roomi, 2018: 88)سر گذاشته است  پشت

 هییای حاصییل از نگییرت آتالنتیکییی در سیاسییت خییارجی روسیییه   ناکییامی میییاندر اییین 
 هییای سیاسییت خییارجی  موجییب شیید رویییه 0999 سییال ین درکارآمییدن والدیمیییر پییوت و روی

 پریمیاکف بیه سیمت    رسییدن  بنیابراین پیا از   . شیود رو  هزییادی روبی   هایتغییراین کشور با 
 گرایییی بییه اوراسیییاگرایی چرخشییی  ادبیییات سیاسییت خییارجی از آتالنتیییک وزارت خارجییه،

 ود در روسییه بیه   جی هیای مو  گفتمیان  دیگیر هیا و نییز    ایین گفتمیان  اساسی یافت. هر کیدام از  
 میورد بحید در ایین نوشیتار      ۀلئ. متی شید فتارهیای خاصیی منجیر    هیا و ر  رونید  هیا،  سیاست

 جمهیوری   بیه ریاسیت   پیوتین  رسییدن و بیا   0999گفتمان نواوراسییاگرایی اسیت کیه از سیال     
 گیرفتن رویکیرد جدیید کیه از آن      بیا پییش   های کرملین سایه افکنیده اسیت.   روسیه بر سیاست

 بازگشیت روسییه    ۀلئشیود، متی   نیام بیرده میی   « نواوراسیاگرایی»و  «اوراسیاگرایی» های عنوانبا 
سیرزمینی   وی گیی دلییل   سیه بیه . طرفداران این رویکرد معتقدند روشدبه ه مون جهانی مطرح 

 اروپا و آسیا گتیترت یافتیه، بایید سیاسیت متیوازنی را در برابیر        ۀکه دارد و در دو قار خاصی
 ,Bahman) مین منیافع اقتصیادی و امنیتیی متیکو باشید     متضمن ت  ات کندرق و غرب دنبال ش
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 ۀنظریی را  نظرییه  ایین  وی  .چهارم سیاست اسیت  نظریۀگذار  . الکتاندر دوگین پایه(76 :2016
در این دیدگاه موقعیت کشورها به تناسب اهمیت آنان از جملیه   است. واوراسیاگرایی نام نهادهن

 است. شدهایران متفاوت 
ز فروپاشیی، ایین کشیور بیه درک     پیا ا  ۀیت رویکرد نواوراسیاگرایی در روسیی نظر به اهم

میداران روسییه را بیه     کیه سیاسیت   ای گونیه  به .ای از نگرت اوراسیاگرایی دست یافته است تازه
تالت در جهت اصیالح و بیازنگری از دوسیتان و دشیمنان خیویش رهنمیون سیاخته اسیت.         

 همراهیی در پیی  اسییاگرایی  راونگرت نوجهت با  جی روسیه ه داخلی و خار روابطبازتعریف 
 است.  مله الکتاندر پوتین بودهپردازان مختلفی از ج نظریه

امیا بییزاری    ؛گاه عضو اتحاد شوروی نبیوده اسیت   دوگین از روشنفکران روسی است که هیچ
اتحیاد   یرانیمتئول و های غربی را ایدهچرا که  ؛های غربی نشان داده است ایدهبرابر بیشتری را در 

وی بیه   .سیاسیی محیدود نکیرد    -گاه خود را به ت لیف متون فلتیفی  داند. دوگین هیچ ی میشورو
روشنفکرانی حزب ملی بلشویک را تشکیل دادند.  7009پا از قیام اکتبر  7همراه ادوارد لیمونو 

قد بودنید  ها معت ات آزرده بودند. آن حامیان خیابانیدلیل  به 0این حزب بودند که از یلتتیناعضای 
یابد یا اتحاد شوروی در یک فرم جدید  خود را باز می ۀرفت جمعیت از دستکه دیر یا زود روسیه 

ارگرفتن کی  بهکه  استاین اصلی پرسش  ،رو از این .(Shlapentokh, 2007: 216)شود  بازسازی می
جنیوبی   ۀیبیا همتیا  روییارویی  های کرملین در  بر سیاست هایی یجهاوراسیاگرایی چه نترویکرد نو

اندیشیه   ۀشیود کیه بیا غلبی     ایران دارد؟ در پاسخ بیه ایین پرسیش ایین فرضییه مطیرح میی        ،خود
وجیود آمیده در    هدو کشور در شرایط جدید بی  ،نواوراسیاگرایی دوگین بر سیاست خارجی روسیه

احتییا  در   زمان بیا  ه گیری معطو  به شرق منطقه،  گرایی ایاالت متحد و شکل جانبه گذر بر یک
ببرنید  بهره را بیشترین با شرایط جدید رویارویی های یکدیگر در  توانند از ظرفیت ان گذار، میدور
. نویتندگان این نوشتار ضمن بررسی مختصر سیاست کننداین دوره را با کاهش هزینه عبور از و 

، راهکارهیای  سیرانجام دوگیین پرداختیه و   نواوراسییاگرایی الکتیاندر    ۀنظریی  هخارجی روسیه، ب
حاضیر روابیط اییران و     نوشیتار  دو کشور را بیان خواهند کیرد. راهبردی های  دن به همکاریرسی

 کند. بررسی می پرداز این نظریهدیدگاه وراسیاگرایی از با نگرت ارا روسیه 
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 ۀکیه در زمیر  آن از این ۀروسییه و کشیورهای حاشیی    ،سیاسی روسیه بیان شید. بیر ایین اسیاس    
بلکیه   ؛ها معتقد بودند نه شیرقی هتیتند و نیه غربیی     کشورهای غربی باشند ناراضی بودند. آن

بین اروپا و آسیا است و از ترکیب دو فرهنگ اسالو و متیلمانان   میانۀها حد  جایگاه واقعی آن
های آسیایی خود را برجتته سازد و  ریشه وی ه شکل به کوشد میسو  یک ترک هتتند. روسیه از
راه سیوم   ۀدهنید  موقعییت جغرافییایی خیویش ارائیه     کمیک مند اسیت بیا    هاز سوی دیگر، عالق

ها، اوراسیاگرایی بییانگر رشید    بتیاری از روس میاندر . (Laruelle, 2012: 11) متیحایی باشد
تحقییر از سیوی آن    رک آسیا به تنهایی نیتت. بلکه نوعی اعتراض علیه احتیاس دلبتتگی به د

این گیروه، اوراسییاگرایی    باوربه  سوییگویند. از  ن غرب میآها همچنان به  چیزی است که آن
 همیۀ ایجادکننیدۀ  باشید کیه    «شدن جهانی» ۀمبشر حفاظت در برابر نیروی غافلگیرکنندتواند  می

               .(Billington, 2004: 106)مشکالت است 
 

 چهارم سياست ۀنظری، واوراسياگرایین ب(
هیای سیاسیی    چهارم سیاسیت؛ روسییه و اییده    ۀنظری»الکتاندر دوگین در کتاب خود که با عنوان 

دهید. در واقییع   میییارائیه  اسییت، تعرییف جدییدی از اوراسیییاگرایی     نوشیته « ویکیی  بیتیت قیرن  
 ؛د سیاست خارجی دوگین به معنای رد و انکار اوراسیاگرایی نیتیت عنوان راهبر  نواوراسیاگرایی به

 گراییی، ژئوپلیتییک، سیاختارگرایی،    سینت  اصول اوراسیاگرایی بیا ت کیید بیر   دوبارۀ بلکه بازیافت 
آن بیا  آمده از  پدیدهۀ تطبیق وضعیت بنیادی اندیشنواوراسیایی با بود.  شناسی شناسی و جامعه مردم
بیه اوراسییاگرایی    یکمک بزرگ یک  و بیتت  و اوایل قرن بیتتدوم قرن  ۀموجود نیم های تواقعی
اعتمیادی عمیومی بیه     منفی ناشی از بیی های  تحرک. حفظ روسیه از ((Dugin, 2009: 61-70کرد 

طلبانیه در کشیورهای    جیدایی  های تناشی از حرک ۀآن از تجزینهادهای اجتماعی، همچنین حفظ 
  .(Sanaei, 2016: 289) گرایان جدید بوداوراسیاهای  هد آسیای مرکزی از 
عنوان ییک شییوه و    به گراییپتاآزادیتقابل با چهارم سیاست را باید در  ۀنظریپیش فرض 

، «پاییان تیاریخ  »، (پتیامدرنیته پتانوشیدگی ) شیدن،   عملکرد عمومی و نیز در تقابل بیا جهیانی  
ویکی    بیتیت  سرآغاز قرنه در گرایان اساسی تمدن های و گتترت جبری جریانوضعیت کنونی 

 است بر علیه:« جنگ صلیبی»چهارم سیاست طرح  ۀنظری دید.
 فراصنعتی، ۀپتامدرن، جامع 
 لیبرالیت ، ۀشگرفته بر اساس عملکرد اندی شکل 
 و تکنولوژیکی آن  پشتیبانیهای  و پایه گراییجانDugin, 2009: 61-70).) 

 
 راهبردي اتحاد 
گیرد که هیر ییک    دو شریک یا بازیگر سیاسی صورت می سیاست بین ۀدر حوزراهبردی اتحاد 
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یک یا چند مزیت یا دارایی تجاری، تخصصیی و جغرافییایی هتیتند کیه بیا همکیاری و        میان
 :Karimipour and Others, 2018) افتنید  میود در تحقق منافع یکدیگر مؤثر افزایش فعالیت خ

تتلیحات نظامی و پشتیبانی از کشیورهای   زیاد ۀفراوان، از جمله هزین های دلیلبه امروزه  .(23
 اقماری، پیشیرفت سیریع علی  و صینعت، ظهیور انقیالب تکنولوژییک و گتیترت ارتباطیات         

و قلمروهای آن تغییر کرده و معیارهای گونیاگون اقتصیادی و غییر آن    راهبردی های  حتاسیت
قیدرت   ۀکیه پشیتوان  عامل اقتصادی به تنهایی کارساز نیتیت، بل  ،دیگر بیانبه است.  یافته نمود

 مییان  ،در نتیجیه  .اقتصیادی اهمییت دارد   های  همالحظنظامی ه  در کنار  های  همالحظنظامی و 
 Abolhassan Shirazi and) قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواسترات یک انطباق ایجاد شده اسیت 

Others, 2012: 155).    تقابیل مشیترک بیا   این وضعیت موجب شده است که روسیه عیالوه بیر 
تیا متیکو بیا     باشد ای داشته به ایران و اقتصاد آن نگاه وی ه ، گتترت ناتو به شرقغرب ۀسلط

و  پیش ببیرد  نگاه جدید در سیاست خارجی خویش، بخشی از راهبرد خود را از غرب به شرق
  کند.وجو  جتتن جدیدی را در شرق از جمله ایران امتحد
 

 رجی روسيهنواوراسياگرایی در سياست خا اهميت و جایگاه
 های هویتی بار دیگر در روسیه برجتته شیدند. مناقشیه   پا از فروپاشی اتحاد شوروی پرسش

بیودن و اوراسییاگرایی،    یهمتایی، میراث اسالو، حا اروپای بر سر جایگاه تمدنی، پرسش از بی
تغیییر   ا وجیود بی . (Billington, 2004: 38)گونی گرایش نخبگان سیاسی شده اسیت   اگونسبب 
یک کشور با گذر زمان و در طیول تیاریخ،   رفتارها و سیاست خارجی  ۀدهند تشکیلهای  ممفهو

 ۀدر واقع اتحادیی  .است اوراسیاگراییهای مفهومی سیاست خارجی روسیه  یکی از پایه همچنان
هید   اسیت.   های متفکران روسی در اواییل قیرن بیتیت  گرفتیه     اوراسیا روح خود را از نوشته

اوراسیاگرایی کالسیک این بود که روسییه را منتیج  نگهدارنید و هید      از طرفداران  بتیاری
 هیای  تحرکی ناشیی از   ۀاوراسیاگرایان جدید ه  این بود که فدراسیون روسیه را در برابر تجزی

اعتماد عمومی به نهادهیای اجتمیاعی روسییه     نبود در کشورهای آسیای مرکزی و طلبانه جدایی
  (Sanaei, 2016: 288, 289).محافظت کنند
سیاسیت   هیای  تحیول  ۀ، عبارت اوراسیاگرایی برای اظهیار نظیر دربیار   0999 ۀدهاز ابتدای 

، موضوع موقعیت روسییه  پوتین از زمان به قدرت رسیدنش است. افزایش یافتهخارجی روسیه 
نواوراسییاگرایی  بدین ترتیب، امیدهای  است. کردهاروپا و آسیا مطرح  نعنوان کشوری میا را به

، وزییر  7فنقش مه  پریماک .(Laruelle, 2012: 20)است  بیشتر تقویت شده ،یافتن یتبرای اهم
وی از  .ودشی  یمی  بییان نواوراسیاگرایان  سوی از بیشتر( 7000مه  – 7000)سپتامبر  امور خارجه

                                                           
1. Yevgeny Primakov 
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هیای   قیدرت  بیا کرد روابط بهتری  مداران عصر بوریا یلتتین بود که تالت می معدود سیاست
لئوگومیلیف،   ماننید  یپردازان بیزر  اوراسییای   . نظریه(Laruelle, 2012: 20)آسیایی برقرار کند 

نفیوذ  ترکییه   وهای اتحاد شیوروی   در روسیه و جمهوریالکتاندر پانارین و الکتاندر دوگین 
هیایی از   بیر بخیش   الکتاندر دوگین از مشهورترین نواوراسیاگرایان است که .ندردا چشمگیری

 ریاست جمهوری نفوذ بتیاری دارد. ۀسی و بر کابینمحافل دانشگاهی، نظامی، سیا
  اسیت مبتنیی  شیود کیه    سیازی محتیوب میی    روسیه مرکز تمدن ،اوراسیاگرایی ۀایدبا  بنابر

 به ترکیبی خاص از مردمیی کیه در ییک سرنوشیت سیهی  هتیتند. متیکو بیرای رسییدن بیه           
 در پیپیش بگیرد که  گرایی را در اوراسیاگرایی خویش، در قدم اول باید نوعی عمل های هد 

قیدرت اروپیایی شیناخته شیود. بیر ایین اسیاس،         یک قدرت آسیایی و ه  یک ، ه آن روسیه
گراییی معیرو  هتیتند     بیه شیرق   اوراسیاگرایان بیش از آنکیه بیه غیرب توجیه داشیته باشیند      

(Bahman, 2016: 80).  
غیرب تلقیی    های سیاسی، اوراسیاگرایی به نوعی ضدیت بیا  گیری جهت دلیل بههر چند که 

آن نوعی توازن میان شرق و غرب اسیت. از نظیر اوراسییاگرایان روسییه      ۀمای اما درون ؛ شود می
عنیوان   ی جایگیاهی مناسیب بیه   وجیو  جتتو باید در  داردمنافعی دائمی و نه دوستانی دائمی 

راییی  گ جانبیه  قطبیی و ییک    کننده در سطح جهانی باشید. مخالفیت بیا تیک     قدرت بزر  تثبیت
 . (Karami, 2005: 65)ت اسای بزر  از دیگر عناصر این رویکرد ه قدرت

ایفا  مهمی روسیه در جایگاه قدرتی بزر  و در سودای بازگشت به ه مون جهانی نیز نقش 
است. ایدئولوژی که بار دیگر پا از فروپاشی اتحاد شیوروی در حیال بازنمیایی اسیت.       کرده

توان ت ثیر متتقی  رویکرد نواوراسیاگرایی، همچنیین   در این بازنمایی را میوجو  جتت بنابراین
. طرفداران این رویکیرد  دانتتپردازانی همچون دوگین بر کرملین  ت ییدی بر ت ثیرگذاری نظریه

آسییا و اروپیا    ۀقیار و در دو  علت موقعیت جغرافییایی کیه دارد   روسیه بهکه بر این باور هتتند 
نگیرت   ،شرق و غرب دنبال کند. در حال حاضر ابربراست باید سیاست متوازنی در   واقع شده

بودن در سیاست خارجی، نه تنها بر برخی نخبگان سیاسیی، بلکیه    دلیل غالب نواوراسیاگرایی به
 ها نیز نقش مهمی دارد. بر جامعه و هویت ملی روس

 
 ؛ در اندیشه و عملهایران در سياست خارجی و دیپلماسی روسيجایگاه 
صیورت   خیود را بیه   ۀرایانه، رهبران روسیه اهمیت تی مین منیافع ویی    نگرت اوراسیاگ ۀدر سای

اند. برای جمهوری اسالمی ایران نیز گتترت ایین نگیرت    متتقل مورد ارزیابی جدی قرار داده
وی ه آمریکا شده است. این نگاه همیشه گتترت  و آثار آن ظرفیتی برای کاهش فشار غرب و به

در اولویت سیاست خیارجی خیود   را وناگون خود در ایران که روسیه ت مین منافع گ است یافته
 ۀگرایانی  های جهیان  هر دو کشور در برابر سیاست .(Koolaee, 2005: 127, 128)قرار داده است 
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نمیادی  به روابط روزافزون با جمهوری اسالمی ایران  ۀاند. برای روسیه توسع آمریکا قرار داشته
 .(Koolaee, 2005: 127)جی تبیدیل شیده اسیت    از استقالل ملی این کشیور در سیاسیت خیار   

 نیچنید  جیاد یا یبیرا  دیبا هیروس کا،یآمر یامپراتور ۀمیضم کیشدن به  لیمنظور فرار از تبد به
وری در آینده تاز دیدگاه دوگین چندین مرکز قدرت یا نوعی شبه امپرا مرکز قدرت تالت کند.

بلکه باید چندین کیانون بیزر     ؛ل بگیردکند. جهان آینده نباید با مرکزیت آمریکا شک ظهور می
های اتحاد بین کشورهای مختلف ایجاد شود تا با یک جهان چندگانیه در   شبکه وسیلۀ بهقدرت 
و البتیه   هیی ترک ل،یژاپین، هنید، اسیرائ   شوی . دوگین کشورهای مختلفی همچون  رو روبهقدرت 

 ,Shlapentokh, 2007: 228) ردگیی  نامید در نظیر میی    میی « اوراسیا»ای که  اتحادیه ۀرا پای رانیا

Shlapentokh, 2008: 252). های متکو بر ایجاد روابط گتترده با کشوهای آسیایی  روند تالت
آن  ۀاوراسیاگرایانتوان در تقویت رویکرد  غرب آسیا و خلی  فارس و ایران را می ۀوی ه منطق به

 کرد.وجو  جتت
کننید.   میی  معرفیی  یاصیل  یرا متحید  رانیا ،مشابه یها دگاهیبا د یروسپردازان دیگر  نظریه

 گراییی عمیل بیه   رانیی ائیتال  ا  یانقالبی  ۀیی ، اشاره کیرد کیه روح  شناس شرق 7والدیمیر ساژین
نتبت بیه موضیع    یمذهب یاسیس یها کمتر به گتترت اعتقاد شده است: آن لیتبد 0انهیگرا یمل

 .شده اسیت  لیتبد غرب آسیا مه  در گریباز کیبه  رانای سویی. از هتتندمند  هعالق کیتیژئوپل
 نیهمچنی  رانیا. حل کنند انیعیش ۀسلط بامشکالت عراق را توانند  نمیها  ییکایآمر ران،یبدون ا

د نی کن یرا مطیرح می   گیزاره  نیی ا هیروسی  در کنیار نفیوذ دارد و   یمرکیز  یایدر افغانتتان و آسی 
 ,Sazhin) ننید در امیور منطقیه شیرکت ک    دیی نبا تتندین یمرکز یایاز آس یکه بخش ییکشورها

2004: 102-145). 
امیا دوگیین از اهمییت     ؛کننید  یرا انکیار می   ندهیآ نیگزیهر طرح جا ،شدن یطرفداران جهان

پیوسیته  گویید. دوگیین    ات سیخن میی   گرایی نواوراسیایی ۀنظری روابطشدن چندپاره در  جهانی
 عنوان به کیدمکرات لبرایل یها را بر اساس ارزت یجهان یدولت جادکند که نواوراسیا ای ت کید می
 .  (Umland, 2009: 85)گیرد در نظر نمی تیبشر یتنها راه برا

 رانیی ا ییکیه بیه توانیا    هایی سالح ؛ندارد رانیابه مدرن   یها سالح ۀارائدوگین مخالفتی در 
متحید   االتیی ا یهیا   یخود و دفاع از خود در مقابیل تحیر   کیتیژئوپل تیاز موقع نانیاطم یبرا

فشارهای ایاالت متحد او از تصمی  ایران برای ایجیاد بمیب    با ،این  بر افزون .منجر خواهد شد
تفاوتی بیا ایین    رانیدارند و ا یا هتته یها سالح لیهند، پاکتتان و اسرائای حمایت کرد.  هتته

هیای   اسیتفاده از سیالح   ،هان امپریالیتیتی ضروری در منطق ج یکشورها ندارد. در واقع عنصر
  ،یپیارادا تنها راه محافظت از خود در برابر تهدیدهای آمریکا اسیت. در ایین    عنوان بهای  هتته

                                                           
1. Vladimir Sazhin 

2. Nationalistic pragmatism 
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 هیی ترک ایی  رانیی اتحاد با ا تواند مه  باشد. یم هیروس یا از مشکالت منطقه یاریدر حل بت رانیا
در  رانیی انقیش   همچنیین ؛ دادن کنترل قفقاز کمیک کنید   از دست ۀبالقوتواند به حل مشکل  یم

 .(Bendle, 2014: 15-17) است ینترل منابع نفت و گاز ضروراز ک یافتننانیاطم
 
 پردازان اوراسياگرایی؛ دوگين نظریه ۀایران در اندیش الف(
دارنید؛ لئوگومیلیف،    چشیمگیری نفیوذ  در فدراسییون روسییه   پردازان بزر  اوراسییایی   نظریه

، الکتیاندر  میاناین  روند. در الکتاندر پانارین و الکتاندر دوگین از این صاحبنظران بشمار می
سیاست خیارجی روسییه    های در تحول دوگین که نام او .هورترین نواوراسیاگراستدوگین مش
 ای مهمی از محافل نظامی، سیاسیی، دومیا و  ه بخش درشود،  های اخیر بتیار مطرح می در سال

 ۀنماینیدگان زییادی از همی    از سیوی وی  دارد.تیوجهی   شایانجمهوری نفوذ  ریاست ۀکابین در
های ژئوپلیتیک در بتییاری از   در زمینه ای اوه . نوشتهشود میحمایت احزاب در دومای روسیه 

  شود. محافل دانشگاهی و نظامی تدریا می
دهد که این متئله  اوراسیاگرایی دوگین را تشکیل می از ایدئولوژی یایران بخش بتیار مهم

د. به باور دوگیین، اوراسییاگرایی نبایید    شو نخبگان سیاسی روسیه تبدیل می آیینخود به  ۀنوب به
بلکه هد  آن بایید بیه ایجیاد ییک کشیور       شود؛شوروی منتهی اتحاد تنها بر اتحاد کشورهای 

ن قیرار گییرد و   شوروی تبدیل شود. روسیه باید در کنیار اییرا  اتحاد نیرومندتر از  بتیارروسی 
نه روسیه مریکاست آای به ضرر  چون ایران هتته ؛حمایت کند ایرانای از  هتته ۀحتی در متئل

(Fallah, 2010: 81). 
ه همیوار ، و هی  جنبشیی سیاسیی    آیین عنوان بهه   ،اوراسیاگرایی معاصر روسیه ۀمطالعدر 

آن، تتلط شبه انحصاری او بر بخش معینیی   های دلیلآید. از  بحد الکتاندر دوگین به میان می
بخییش نظییری بتیییاری از  لهییامروسیییه در عصییر حاضییر اسییت. وی ااز طیییف ایییدئولوژیکی 

است. فرض بنیادی مورد نظر او این است که جامعه و تشکیالت سیاسی  ]سیاسی[رویدادهای 
ی و هیای اییدئولوژیک   گزینیه  همۀد و او اعمال نفوذ بر دنبال ایدئولوژی جدیدی هتتن روسیه به

وی چندین رویکیرد   کرداند. در اندیشه و تف خود می وظیفۀها را  تنظی  احتمالی این ایدئولوژی
میذهبی ارتیدوکا،    ۀ، فلتیف 7گراییی  ای سیاسیی بیا الهیام از سینت     نظریه شود: فکری دیده می

 :Laruelle, 2012) اییگرایانه و مفاهی  ژئوپلیتیکی و اوراسییاگر  ، و غیب0های آریاگرایانه نظریه

صیاد،  روسییه اعی  از سیاسیت، اقت    ۀهای مختلیف جامعی   در بخش. الکتاندر دوگین (191-192
شیاگردان و   ،سیاسیت و حکومیت   مه  های بخشدر  وحامیان زیاد  ،گتتردهفرهنگ در سطح 

                                                           
1. Traditionalism 

2. Aryanist 
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هیای   ن نظرییه بتت رسیید  توجیه به بنبرای کیشانش  به یاری ه او  .دارد یهمفکران ت ثیرگذار
رمی قائل است که به چها ۀو به نظریکند. ا میتالت فراوان وی ه لیبرالیت   فاشیت ، کمونیت ، به

 باشد.چراغ روشنی تواند در دنیای تاریک برخاسته از غرب مدرن  خودت می ۀگفت
 اسییارتروسیییه در  ،دوگییین و همفکییرانش معتقدنیید بعیید از فروپاشییی اتحییاد شییوروی 

طیور   بیه از نظیر اییدئولوژیک    بیتیت  پایانی قرن  ۀگرا قرار گرفت و در ده مداران غرب سیاست
و غرب و با تفکر غربی مریکا آمتتقی   متتقی  و غیربود که با مدیریت مریکا آ ۀمتتعمر یتقریب

بتیت   کشور از این بن 0999وتین از سال آمدن پ . تا اینکه با روی کارشد اداره می و غیر روسی
 سرشیار پوتین توانتت روسیه را از سیاه چال بزرگی نجات بخشد و ها   باور آننجات یافت. به 

را پیا از غیرق بیودن در حصیار      7071سیال  ز اپییش   واقعیی   ۀروسیی  ،از انرژی و محبوبیت
  .کندسیا ت  دوبارهزدگی  کمونیتت و سپا غرب

اما نگاه او به جهان بیرای ییافتن    ؛کند دوگین هیچ کشوری را برای اتحاد با روسیه طرد نمی
گتیترده در  صیورت   خیود را بیه   ۀشیبک  دیبا هیروس. است سوی آسیا  قابل اعتماد رو به متحدان
توجه را بیه خیود    نیشتریمتلمان ب یاما کشورها ؛گتترت دهد ایدر آس نامتحد یوجو جتت
 .(Shekhovtsov, 2009: 709-710)است  یمهمو ایران در این زمینه بازیگر  کنند یجلب م

متخصص متائل ژئوپلیتیک در روسیه، همواره بر اهمیت ایران در روابط  ،الکتاندر دوگین
 ۀنقشی اییران در   ۀوی کتاب ژئوپلیتیک خود بر جایگاه خارجی روسیه ت کید کرده است. وی در 

همکاری روسییه بیا الگیوی اصیولگرایی      ،نظر او آسیا ت کید کرده است. به-اروپا ۀقارجغرافیای 
تواند روابط میان ادیان دو کشور را تتهیل و اسالم را در سراسیر فضیای ژئوپلیتییک     ایرانی می

 هیای  اقیدام کیردن   نظر افیرادی ماننید دوگیین محکیوم    ای مثبت تبدیل کند. از  اوراسیا به پدیده
بییان اخیتال  مییان     رایدیگران، فرصت مناسبی بی  سویتروریتتی در نقا  مختلف روسیه از 

تواند به تقویت صلح جهانی کمک کنید   می که است تروریتتی فراه  آورده های اقداماسالم و 
(Koolaee, 2005: 127).  رهای آلمان، ژاپن و ایران در نظر کشو میاندوگین سه محور اصلی را

 یضیرور  لیرا با وسیا  ایو اوراس هیروس یتوانند امپراتور یکه آلمان و ژاپن م یدر حالگیرد.  می
و جهیان   روسییه  نیمه  بی  یوندیپ عنوان بهتواند  یم رانی، ای مرتبط سازندو تکنولوژ یاقتصاد
  یو خلی  روسییه  مییان و یی( کیا یآمر -آنگلیو  یها استیبا س یمخالف سنت کی عنوان به) اسالم

. با توجه به دسترسی اوراسیا به دیگر باشد ایبه در یدسترس یبراراهبردی  یخروجیک فارس، 
ییک ایتیتگاه میرزی     عنوان بهتواند  های راهبردی، دوگین معتقد است که ایران همچنین می آب

 یق کیاف عمی  ،بیزر   یشیدن بیه محیور    لیتبید  یخیود بیرا   یبه خیود  هند چرا که ؛عمل کند
تهدیید  » عنیوان  بیه هیای فروپاشیی    ایران در نختتین سال .(Ersen, 2004: 140)دارد  کیتیژئوپل

امیدهای  طالبان بر افغانتیتان و پی  های تحرکاما بعد از مدت کمی با  ؛شد نگریتته می« اسالمی
 باشد.  داشتهچنین ظرفیتی تواند در منطقه  آن، مشخص شد که ایران نمی
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 باوراوراسیا  ۀحوزین در روسیه از جمله دوگین به ت ثیر راهبردی ایران در اوراسیاگرایان نو
سیتاید.   گزیند و استحکام رفتاری آن را میی  دارند. وی در میان کشورهای اسالمی ایران را برمی

اییران  کند و بیه   مریکا معرفی میآشدن  معدود نیروهای واقعی مخالف جهانیدوگین ایران را از 
 کندتا کل جهان عرب و نیز افغانتتان و پاکتتان را زیر چتر رهبری خود متحد کند  پیشنهاد می

(Laruelle, 2012: 207). 
 نیو بهتیر  یا و قیدرت هتیته   ییکایضد آمر یدر امپراتور اساسی یرا عنصر رانیا نیگود

از دیدگاه دوگین، ایران پیا   .ندیب یم ی(شورواتحاد در خارج از قلمرو  ک  دست) هیمتحد روس
در این زمینیه  ات تضعیف نشده است و  نظیر است، هرگز در مواضع ضدآمریکایی انقالب بی از
طیور کامیل از    او بیه . است که او در نظر دارد یآسیای یها کامل متفاوت از دیگر قدرتشکل  به

 ,Litvinov, 2005, Reuters) درک یم یبانیپشت 0992در سال  رانیبه ا شرفتهیپ یها فروت سالح

 نظیر از  ایی ( یا هتیته  یهیا  بیا سیالح   ی)حتی  ینظام ،یاز نظر اقتصاد رانیا ،یه نظر وب. (2005
بیزر ، بیدون    یرا قدرت هیهمچنان روس رانیا ندارد. یخطر چیه هیروس یبرا یشناخت تیجمع

 هیا،  یسیخنران  بیشتردر  .ردیگ یدر نظر م ،یشورواتحاد دوران پا از  رویدادهایدرنظرگرفتن 
ای  که ایران به قدرت منطقیه و معتقد است  کند یمحتوب م هیروس یاصلرا متحد  رانیا نیگود

 .(Cowgill, 2010: 16)شود  میتبدیل  در غرب آسیا
 با وجیود داند.  حد روسیه میان همتایگان روسیه میالکتاندر دوگین ایران را پایدارترین مت

تیری   ن نقش بتیار مه پنداشت، برای ایرا ترین متحد روسیه می بزر اینکه دوگین قزاقتتان را 
در تیاریخ و گذشیته اییران و شیناخت ابعیاد      که  او .(Fallah, 2010: 81)در این زمینه قائل بود 

و میردم   مردم اییران  است، بتیار مطالعه این کشورسیاسی و اعتقادی  مختلف فکری، فرهنگی،
دو کیه   دارد اوربی ید و سیتا  و روحیه انقالبی ملت ایران را میی داند  روسیه را مردمی معنوی می

قطیع در نیوع    بیه را از این نقطه آغاز کننید.  های عملی  گامبرای رابطه میان یکدیگر کشور باید 
تفیاوت اساسیی   نگاهی که تفکر انقالبی در رابطه با ایجاد تعامل و ارتبا  ایران بیا خیارج دارد   

متناسیب بیا   د داشیته باشید   توانی  چنین تفکری از تعامیل بیا خیارج میی     وجود دارد. تعریفی که
طیوری کیه نیه     های وجودی در کشیور بیه   بینانه به ظرفیت واقع ینی نگاهها است. یع توانمندی

ان ک  و خیرد  شبیه باشد و نه آنچنیایی ؤرها داشته باشد که به  آنچنان تصور باالیی از توانمندی
   .شودمنجر  با ذلتی  که به رابطه

 
  جایگاه ایران در دیپلماسی روسیب( 
شیوروی و نییز در   اتحیاد  در اواخر عمیر   مه گیری  خبگان روس دو دیدگاه و جهتمیان ندر 
 دوبیاره زدیکیی  شوروی مطرح بوده است: دیدگاه اول اهمیت ناتحاد های پا از فروپاشی  سال

ویی ه   گیرای روس بیه   گراییان امپراتیوری   . حامیان ایین گیروه از ملیی   شود یادآور میبه ایران را 
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متحدی ثابیت   آن راتوان  وه، ایران کشوری است که میاین گر ۀاندیش اوراسیاگرایان هتتند. در
زنیی در   پذیرند که ایران برگیی بیرای چانیه    ر نظر گرفت. همچنین این گروه نمیبرای روسیه د

بیر    عنیوان  بیه روابط روسیه با غرب باشد. اما گروه دوم از این رویکرد کیه متیکو از تهیران    
بیه بهبیود و ارتقیان منیافع روسییه در       راهتا از این  کنداستفاده زنی با غرب  ای برای چانه برنده

شریکی  عنوان بهایران را  ،دیدگاهاین کنند.  بپردازد دفاع می رابطه با غرب از جمله ایاالت متحد
. که متحد دائمی روسییه باشید  پذیرد  نمیری کشو عنوان بهاما جایگاه ایران را  ؛پذیرد تجاری می

نیاز و نزدیک به  ود که روسیه را کشوری متتقل و بیش ن کتانی دیده میتلقی در میا شکلاین 
  .(Rostami, 2016: 206)آورد  ار میوی ه اروپا به شم غرب به

تعبییر کیرد، بیر    راهبیردی  توان از آن بر تمایل این گروه به ایجاد اتحیاد   دیدگاه اول که می
تحید  کیه اییران و روسییه را م   ردی راهبی های مثبت روابط دو کشور ت کیید دارد. رویکیرد    جنبه

 :داردشود، چند مفروض  راهبردی یکدیگر متصور می
ت ایران از منیافع تهیران حماییت    دوس شمارروسیه تنها قدرت برتر جهان است که در  .7

 کند. می

غیرب   ۀنطقای منافع روسیه را در آسیای مرکزی و قفقاز و م قدرتی منطقه عنوان بهایران  .0
 دهد. یآسیا مورد توجه قرار م

مریکیا در  آاندیشند و از نقیش ه میون    قطبی می دهی جهانی چند هر دو کشور به شکل .9
مریکیا در  آهیای   همین دلیل، تهران و متکو با تیالت روابط جهانی ناراضی هتتند؛ به 

 .کنند میراندن خویش مخالفت  حاشیه ساختن یا به منزوی

حضیور  مخیالف  و هتیتند و  ر همریکا روبی آ سویهر دو کشور با تهدیدهای مشابهی از  .4
 خود هتتند. ۀحاشینیروهای نظامی این کشور در کشورهای 

دلیل نیاز به  علت نیاز به منابع مالی جدید برای نوسازی اقتصادی و ایران نیز به روسیه به .2
 دسترسی ندارد، به یکیدیگر وابتیته هتیتند   ها  به آنمریکا آتحری  دلیل  بهکاالهایی که 

(Bahman, 2014: 153, 154).        روابط ایران و روسییه راهیی اسیت کیه روسییه بتوانید
هیای گیرم    خود را در ساحل جنوبی اوراسییا قیرار دهید و بیه آب    راهبردی های  سالح

غرب  هایت ثیرارتش ایران و روسیه در مقابل  میاندسترسی پیدا کند. یک اتحاد نظامی 
 .(Kipp, 2002: 101)در خاور نزدیک، قفقاز و آسیای مرکزی بتیار بااهمیت است 

الملیل و نیوع پوشیش اییران و روسییه و       موجود، ساختار نظام بین های تواقعی با توجه به
 شیود؛  محتوب میی  ترین عامل نزدیکی دو کشور به یکدیگر ها، مه  آن ۀکارگرفت بههای  سیاست

 در ایین رویکیرد روابیط اییران و روسییه از      .زیرا دو کشور خواستار تغییر وضع موجود هتتند
ثیرگیذاری بیر آن را   که هیچ بازیگری تیوان مداخلیه و ت    چنان سطح همگرایی برخوردار است
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نظیر   امیا بیه   ؛شود چنین رویکردی مشاهده نمی ،دو کشورندارد. هرچند با نگاه به تاریخ روابط 
 .دارند زیادی توجهدو کشور به حرکت در این متیر  ۀرسد در حال حاضر رهبران بلندپای می

 ۀهیزار از آغیاز   .رسد می دیمیر پوتین به اوج خوداگرایی با به قدرت رسیدن والمدل اوراسی
باالی روس از جمله پوتین نفوذ کیرده   ۀرددوم عناصری از اوراسیاگرایی به ایدئولوژی نخبگان 

 عنوان بهاست. با این حال موج دیگری در روسیه در مورد ایران در حال رشد است که به ایران 
نظیر از   هیای اخییر و صیر     ویی ه در سیال   ه بیه ن است. ایین نگیرت بدبینانی   متحد متکو بدبی

سایه افکنیده اسیت کیه     های موجود در سیاست خارجی روسیه، بر نگاه نخبگان روس ثباتی بی
 .(Rostami, 2016: 296)یز ادامه یابد شود در آینده ن بینی می پیش

نخبگان روسی به این نتیجه  برخی ،شوروی و حتی اندکی قبل از آناتحاد پا از فروپاشی 
هیا را بیه    جانبه به غیرب آن  وابتتگی همه ۀاممریکا و غرب قابل اعتماد نیتتند و ادآرسیدند که 

اقتصادی و امنیتی را نه از  های زیانراه نجات کشور از  ،عقب خواهد راند. بنابراین این نخبگان
وجو  جتتر رویکرد اوراسیایی جدید مریکا بلکه در اتحاد ژئوپلیتیکی و اوراسیاگرایی و دآ راه

شان قرار گرفت. در نظیر ایین دسیته از     های سیاسی ایران در اولویت برنامه ،این میانکردند. در 
هیا   بود کیه آن  دلیلنواوراسیاگرایی روسیه به این  ۀنظرینخبگان روسی اهمیت جایگاه ایران در 

افیزایش قیدرت   رو،  ند. از ایین شد آگاهبه حقیقت محوریت جمهوری اسالمی در جهان اسالم 
محیور اصیلی جهیان اسیالم      عنیوان  بیه جانبه با ایران  در منطقه و جهان را در تعامل همهمتکو 

 ارزیابی کردند.
روسیه بر ضرورت روابط عمیق با اییران ت کیید کیرد.    خارجۀ پیشین ایگور ایوانف، وزیر امور 

سیه نباید به روابیط مقطعیی بیا اییران     روشن است و رو ای وی معتقد است ایران کشوری با آینده
این روابط در سطح کیفیی   یقاارت دنبال بهبر سعی در حفظ روابط کنونی، افزون قانع شود. متکو 

مداران متمایل به غرب روس نییز ارزییابی    . در شرایط جدید حتی سیاست (Ivanov, 2014)است 
ران بیه همیراه   کنید کیه ایی    تصریح می آلکتی آرباتف، نمونهدهند؛ برای  جدیدی از ایران ارائه می

 هیا را گتیترت داد   های سیاست روسیه در غرب آسیا هتیتند کیه بایید روابیط بیا آن      سوریه پایه
(Arbatov, 2014) .  روت دار روسییه در منطقیه و    یک اولوییت پوتین ایران را شرزمینه، در همین

 .(Asgarian, 2015: 42)است  الملل دانتته خاورمیانه و بینمتائل قابل اعتماد این کشور در 
 گیروه تر از اوراسیاگرایان کالسیک هتتند. این  جویانه گراتر و مشارکت واقع نواوراسیاگرایان

خواهنید   بلکه می ؛ایجاد امپراتوری نیتتنددنبال  به از اوراسیاگرایان در روسیه، ترکیه و قزاقتتان
المللیی ییا    خویش را در نظام بین ۀرفت تاز دسجایگاه  بیانیهای سیاسی و اقتصادی یا به  ناکامی

کردن ژئوپلیتیک اوراسیایی بازتولید کننید. بیه همیین دلییل،      یا پررنگ کردن زنده راهای از  طقهمن
بیرای  کنید.   انداز مثبتی را نماییان نمیی   ، چش اوراسیا ۀمنطقگرفتن یا انکار نقش ایران در  نادیده
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دانند و بر نقش تمدنی و هیویتی   اوراسیا می ۀحوزا در یه، ایران راوراسیاگرایان نوین ترک ،نمونه
 .(Fallah, 2010: 81) کنند میآن اصرار 

دهد که سیقو  اتحیاد شیوروی منجیر بیه رونید اصیالح نظیام          دوگین به درستی نشان می
ای که اتحاد در میان کشورهایی ایجاد شده است که تا پیش از ایین   گونه به .الملل شده است بین

توانید   بوده است. یک نمونه با اهمیت میی  پذیرالمللی به آنان به دشواری باور بین متحدانگفتن 
 یراهبرد مهم رااتحاد روسیه با ایران باشد که دوگین و بتیاری از نخبگان سیاسی روسیه از آن 

بیه روشینی نشیان     رانیی به ا دوگین کردیرواند.  های ژئوپلیتیک روسیه در نظر گرفته در سیاست
 تیی محیدودکردن موقع  یبیرا  رانیی به استفاده از روابیط بیا ا   هیروسسیاسی نخبگان که  دهد می

  .(Dugin, 2009:61-70)دارند تمایل در منطقه  کایآمر کیتیژئوپل

 
 نتيجه 

ای متنیوع  هی  هیای متعیدد و گفتمیان    دلیل محرک رسد تبیین دقیق سیاست خارجی روسیه به نظر می به
 دییدگاه ان سیاسیت خیارجی روسییه نتیبت بیه اییران را از       تیو  میی  میه ه با این .قدری دشوار باشد
 تیوجهی شیایان   هایاخیر شاهد تغییردهۀ چند در کنونی  ۀروسی. گونه تحلیل کرد نواوراسیاگرایی این

اسیتعفای   ایین کشیور پیا از    تغییرهیا، این با وجود در گفتمان سیاست خارجی خویش بوده است. 
کیه در   اسیت  رسییده نتبی  یتدری  در سطح گفتمانی به ثبات هب یلتتین و سپردن زمام امور به پوتین،

بتییاری از   پیوتین  است. با به قیدرت رسییدن   داشتهخارجی این کشور نقش مهمی های  ارتبا نوع 
سییه را از  ها در سیاست داخلی و خارجی تغییر کرد. وی موفق شد تا حیدوی رو  ها و روت شاخص
خلیی و خیارجی   سیاسیت دا  یتیی برهانید و بیه   امناقتصادی، سیاسیی، اجتمیاعی و    های سخت تکانه

بیود کیه وی   نگرشی تغییرهای از این سیاست نگاه به شرق پوتین . ببخشدهویتی یکپارچه کشورت 
سو در جهت منیافع   با برخی کشورهای ه راهبردی روابط به وی ه  هب ،مصم  کرد روابطارتقای را به 

همچنین نفوذ معنوی اییران در   عمق ژئوپلیتیکی، متکو به .اهتمام ورزددر این مناطق راهبردی خود 
  . با ایین ممکن نیتت غرب آسیا بدون همکاری با ایران ۀمتائل منطق حلداند  آگاه است و میمنطقه 
مییان  ، ی، نظامی، راهبردی و حتیی فرهنگیی  ژئوپلیتیکی، اقتصادهای  اشتراکوجود منافع و با و همه 

هنوز راهبیرد عملیی   تال  در روسیه را از این بحد جدا کنی ، تشکیل ائ بخواهی  اگر البته دو کشور،
در بایید  را هیا   اهنگیو ناهمی ها  ثباتی بی از دو کشور دیده نشده است. بخشی از این ثابت و مشخصی

  نگیرت  نیوع کیرد. در ایین زمینیه    وجیو   جتتاجماع کافی در میان نخبگان مختلف دو کشور  خأل
شیکل   بیه حضور دو طیف سیاسیی  است.  وسیه قابل بررسینخبگان دو کشور جمهوری اسالمی و ر

 گیاهی و حتیی  راهبیردی  هیای   انتخاب بیرای همکیاری   ،کامل متفاوت در دستگاه سیاسی دو کشور
هتیتند  گرایان  گرایان و شرق با عنوان غربهایی  گروهدر هر دو کشور  است.  تاکتیکی را سخت کرده
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و ا هیی سییازی گیرنیید و بییر تصییمی  ر میییقییرایکییدیگر در موضییع مخییالف هییا  زمییانکییه بتیییاری 
بر این اساس، در ایران حضور و نفیوذ برخیی   . دارندزیادی های دستگاه دیپلماسی ت ثیر  سیاستگذاری

ای کنیونی  هی  ی از افکار عمومی شرایط و همکار یمداران همچنین بخش بزرگ پ وهشگران و سیاست
گراییی   کشور روسیه و نیز سیاست عمیل  پیشینای ه خواهی گذشته و زیادههای  خاطرهرا در راستای 

آن همیۀ   اسیت کیه لزومیا    رویکیردی   گراییی عملاین زمینه باید گفت که  در کنند. پوتین ارزیابی می
بیر اسیاس منیافع خیود در نظیام       کوشید  میی چرا که باید توجه داشت هر کشوری  ؛نیتتنکوهیده 

امپراتیوری تیزاری را در سیر    ایدۀ وسیه برخی از نخبگان بر این باور هتتند که ر الملل عمل کند. بین
و  اگیر  جانبیه  دیگر نه روسیه آن کشیور ییک   اما باید این واقعیت را ه  در نظر گرفت که ؛پروراند می

اجیازۀ  کفاییت اسیت کیه     ییران امیروز آن کشیور سرسیپرده و بیی     اسیت و نیه ا  پیشیین  جوی  سلطه
یل رفتارهای روسیه تنها اتکیا بیه   لرای تحرسد ب نظر می بهسویی اندازی به بیگانگان را بدهد. از  دست
میردان   دولیت کیه بیرای تحلییل رفتیار     اگر همچنان  ؛مریکایی خطایی بزر  استآهای غربی و  گفته

هییچ دوسیتی و دشیمنی در نظیام      .کنیی  گذاری  گرایان ارزت غربدیدگاه از بخواهی  سیاسی ایران 
در راسیتای   نیاز از ایجاد روابط میؤثر  بی نهیچ کشوری در جها ،ه سویی الملل پایدار نیتت. از  بین

کیه روسییه بیرای اییران قابیل       دهید  میی   چند سال گذشته نشیان  ۀنیتت. تجرب منافع کشور خویش
قتصیادی میا کمتیر بیه آن     اران سیاسیی و ا ذگ ای که سیاست متئله .های غربی است عتمادتر از طر ا

ایین در حیالی اسیت کیه      .به شرق بیوده اسیت  ها و  همتایهسوی  ها کمتر به د. نگاه آنان توجه داشته
 ۀشده اسیت. شیناخت جایگیاه پیچیید     وجود دارد که کمتر دیده های مختلفی میان دو کشور ظرفیت

 ای گرایی است که طرفداران قابیل مالحظیه  وی تنها نواوراسیا زیرا .دوگین در این نظریه اولویت دارد
تی ثیر زییادی   در محافل روشینفکری روسییه   ه د دارد کدر محافل گوناگون سیاست، فرهنگ و اقتصا

خوانید کیه    میی راهبیردی   یشیریک گذارد. الکتاندر دوگین ایران را نه شریک اوراسیاگرایی بلکه  می
 .مقابله کند مریکاآگرایی  یک جانبه تواند به همراه روسیه با روند می

سیطح  میردان دو کشیور تیا     و دیدارهای جیدی مییان دولیت    وگوها گفتهای اخیر  سال در
تیوان در راسیتای نگیرت     ها را میی  آن کشورها در جریان است که بخشی از های باالترین مقام

در  .هیای تیاکتیکی را ادامیه خواهید داد     . روسیه متیر همکاریکرداوراسیاگرایی پوتین ارزیابی 
 امیدوار بود. ی دیگرها توان به گتترت آن در زمینه میها  این همکاری ۀسای
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