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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسی روابط ایران و روسیه در دوره پس از انقالب اسالمی ،مطالعه موردی دو
دههی  0331و  0391شمسی است .روابط ایران و روسیه در دو دهه مذکور دارای نوسانات زیادی بوده است
بهگونهای که پس از یک دوره عدم پویایی و رکود در فاصله سالهای  0330تا  0392روابط دو کشور ،در
سالهای  0392تا  ،0393همگرایی زیادی در برخی ابعاد سیاست بینالملل نشان دادهاند.
روششناسي پژوهش :در این راستا پژوهش حاضر با بهکارگیری روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به
این سؤال است که روابط روسیه و ایران دهههای  31و  91شمسی چگونه قابل توضیح است؟ برای پاسخ به این
سؤال از الگوی پیوستگی جیمز روزنا استفاده شده است .به عبارت دیگر ،هدف این پژوهش توضیح علل نوسانات
روابط ایران و روسیه بر اساس متغیرهای سطح تحلیل خرد و کالن الگوی پیوستگی جیمز روزنا است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهند روابط ایران و روسیه در این دو دوره شرایط متفاوتی را تجربه کرده
است و در حالیکه در دوره اول روابط آنها نسبتاً راکد و ساکن بوده است ،در دوره دوم این روابط پویاتر و فعالتر
شده است و متغیرهای سطح کالن مانند منافع مشترک در سوریه و عراق ،مقابله با هژمونی ایاالتمتحده در
خاورمیانه ،تحریمها و حصول به توازن قدرت در مقابل آمریکا عامل عمده تغییر در مناسبات دوجانبهی این دو
کشور بوده است.
نتیجهگیری :نتایج این پـژوهش همچنین نشـان میدهند هرگاه متغیر نظام بینالملل فعالتر شـود ،روسـیه و
جمهوری اسالمی ایران گرایش بیشتری به همکاری با یکدیگر نشان میدهند.
کلیدواژهها :ایران ،روسیه ،روابط خارجی ،الگوی پیوستگی جیمز روزنا.
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مقدمه
روابط ایران و روسیه همواره روابطی چند بُعدی و پیچیده بوده است که غالباً از رقابت تا همکاری را شامل
میشود .این دو کشور دارای تاریخ طوالنی در روابط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بودهاند که در اغلب اوقات
این روابط دوجانبه راکد و مناقشهآمیز بوده است .در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق روابط این دو کشور
در نوسان بود .از یک سو اتحاد جماهیر شوروی نخستین کشوری بود که جمهوری اسالمی را پس از وقوع
انقالب اسالمی به رسمیت شناخت ولی از سوی دیگر در طول جنگ هشتساله ایران و عراق شوروی ارتش
عراق را با حمایتهای تسلیحاتی -لجستیکی تقویت کرد .پس از جنگ ایران و عراق و بهویژه پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روابط دو کشور در حوزه تعامالت دیپلماتیک افزایش یافت و ایران تبدیل
به یکی از خریداران عمده سالح از روسیه شد .در حال حاضر ایران و روسیه دو شریک عمده اقتصادی
محسوب می شوند؛ زیرا هر دو کشور مورد هدف تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی و ایاالت متحده
هستند (مک فارکوهار.)2102 ،0
در ســالهای اخیر به دالیل مختلف روابط ایران و روســیه فیــایی مبتنی بر همکاری را تجربه کرده
است .برخی از پژوهشگران سیاستهای هستهای جمهوری اسالمی ایران را موجب نزدیکی این دو کشور
در سالهای اخیر دانستهاند (نوروزی و رومی .)2100 ،از دید این پژوهشگران روابط ایران و روسیه از سنخ
روابط استراتژیک و راهبردی نبوده بلکه بیشتر یک مسئله واکنشی به شرایط بینالمللی بوده است و اراده
روس ها عامل تعیینکننده منحنی روابط دو کشـــور اســـت (نوروزی و رومی93 :2100 ،؛ مجتهدزاده و
رشــیدینژاد2100 ،؛ کوالیی .)2112 ،برخی دیگر از پژوهشــگران ضــمن نفی این دیدگاه معتقدند هر چند
نمیتوان روابط ایرانی -رو سی را از نوع منا سبات راهبردی و ا ستراتژیک در نظر گرفت ،اما نوعی از توازن
و پویایی در روابط دوجانبه بین این دو کشور وجود دارد که منافع طرفین را تأمین میکند (صفری2112 ،؛
ســـنایی2113 ،؛ مامدودا2113 ،؛ زادوخین .)2112 ،هر چند پژوهش های فوق به بررســـی روابط ایران و
روسیه پرداخته و دالیلی را برای این روابط ذکر نمودهاند ،اما بهصورت تک بُعدی و از منظر روسها به این
روابط نگریستهاند در صورتیکه پژوهش حاضر تالش میکند تا انگیزهها و محرکهای هر دو طرف را در
روابط دوجانبه مورد بررسی قرار دهد.
بهطور کلی جهتگیری سیاست خارجی کشورها تحت تأثیر دو محیط داخلی و خارجی است و بر اساس
الگوی پیوستگی جیمز روزنا در محیط داخلی عواملی مانند متغیر فرد ،متغیر نقش ،متغیر ساختارهای حکومتی
و درونمایههای اجتماعی و در سطح خارجی نیز ساختار نظام بینالملل عامل تعیین کننده روابط میان
کشورها محسوب میشوند .بر این اساس ،پژوهش حاضر در چارچوب الگوی پیوستگی جیمز روزنا ضمن
واکاوی ریشهها و عوامل شکلدهنده روابط ایران و روسیه تالش می نماید نشان دهد نقش کدام یک از
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سطوح خُرد یا کالن در شکلگیری روابط دو کشور نقش بیشتری را داشته است .در واقع سؤال اصلی این
پژوهش این است که روابط روسیه و ایران در دهههای  31و  91شمسی چگونه قابل توضیح است؟
چارچوب نظری

سیاست خارجی مهمترین وجه زندگی اجتماعی -سیاسی دولتها و کشورها بهشمار میرود؛ زیرا بقا و حیات
آنها به سیاست خارجی بستگی دارد .از اینرو تالش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی یکی
از دلمشغولیهای ذهنی محافل علمی و دانشگاهی است ،بهگونهای که حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست
خارجی جهت پاسخگویی به این کنجکاوی و دل نگرانی تأسیس شده است .تحول و تکامل این رشته،
مطالعات گسترده و رویکردهای نظـری متنوع و متعـددی را در متـن و بطن خـود پرورده است (دهقانی
فیروزآبادی .)0 :2101 ،این رویکردها و نظریهها هر کدام از منظری خاص به ماهیت و رفتار سیاست خارجی
کشورها نگریستهاند .برخی از پژوهشگران به عوامل و متغیرهایی در سطح محیط داخلی برای بررسی و
توضیح سیاسـت خارجی کشـورها توجه کردهاند .متغیرهایی مانند ویـژگیهای اجتماعـی ،نقش احـزاب و
گروههای اجتماعی ،نقش تصمیمگیران و ...در این سطح تحلیل جای میگیرند .نظریات تصمیمگیری 0از
جمله نظریاتی است که در این سطح تحلیل که سطح خرد 2نیز نامیده میشود ،قـرار میگیـرد (عسکری،
 .)29 :2102از سوی دیگر برخی اندیشمندان معتقدند که نظام بینالملل و ساختار آن دارای بیشترین تأثیر
بر جهتگیری رفتار سیاست خارجی کشورها است .این دسته از پژوهشگران که قائل به اثرگذاری متغیرهای
سطح تحلیل کالن هستند استدالل میکنند در محیط بینالملل ،برخالف محیط داخلی ،واحدها دارای تمایز
کارکردی نیستند و تنها کارکرد آنها تأمین امنیت و تیمین بقا از طریق افزایش توانمندیها است .این
کارکرد در نتیجه تحمیل منطق اصل سازمان بخش آنارشی به واحدها است (مشیرزاده.)000 :2102 ،
نوواقعگرایان یا واقعگرایان ساختاری 3را میتوان از متفکرانی دانست که قائل به تعیینکنندگی سطح تحلیل
کالن در رفتار سیاست خارجی کشورها هستند .به نظر میرسد هر دو نظریه ذکر شده دچار نوعی تقلیلگرایی
و عدم جامعیت شدهاند .از اینرو ،با احساس نیاز به بررسی متغیرهای متعدد و اثرگذار بر سیاست خارجی
کشورها در ابعاد مختلف برخی نظریات پای به عرصه مطالعات سیاسی گذاردند که تالش کردهاند از طریق
پیوند دو سطح تحلیل ذکر شده دیدگاه جامعتری به دست دهند .یکی از این رویکردها واقعگرایی نوکالسیک
است که کوشـیده است از طـریق پیـوند متغیر سـطح تحلیل کالن 0با عوامل مؤثر بر درک و احساس
تصمیمگیران این نقطه ضعف را برطرف کند .از دید نوکالسیکها هر چند متغیر نظام بینالملل اثرات زیادی
بر جهتگیری رفتار سیاست خارجی کشورها دارد؛ اما در نهایت احساس و ادراک تصمیمگیران است که
ساختار را تحلیل کرده و جهتگیری سیاست خارجی را مشخص میکند (عسکری.)30-32 :2102 ،
1. Decision making theories
2. Micro level analysis
3. Structural realism
4. Macro level analysis
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الگوی پیوستگی جیمز روزنا 0از نظریههایی است که بررسی سیاست خارجی کشورها را محدود به یک
سطح تحلیل نمیکند و قائل به پیوند دو سطح تحلیل خرد و کالن در برر سی و تو ضیح رفتار سیا ست
خارجی ک شورها ا ست .از دید روزنا در سطح تحلیل خرد یا محیط داخلی چهار متغیر فرد ت صمیمگیرنده،
نقش فرد ت صمیمگیرنده ،متغیر حکومتی ( ساختار حکومتی) و متغیرهای اجتماعی (درونمایهها و ارزشهای
اجتماعی) و در ســـطح تحلیل کالن متغیر نظام بینالملل با ماهیت آنارشـــیک آن ،عدم تمایز کارکردی
واحدهای متعامل و همچنین توزیع توانمندیها؛ عوامل مؤثر بر تعیین رفتار ســـیاســـت خارجی کشـــورها
هستند (روزنا.)93 :0931 ،
جدول  :1متغیرهای سطح تحلیل خرد و کالن در الگوی روزنا
سطح تحلیل
متغیرهای
اثرگذار

سطح تحلیل خرد
فرد تصمیم گیرنده
نقش
ساختار حکومتی
درون مایههای اجتماعی

سطح تحلیل کالن
نظام بینالملل
آنارشی
عدم تمایز کارکردی واحدها
توزیع توانمندیها

متغیرهای سطح تحلیل خرد

متغیر فرد :در عرصه سیاست خارجی نقش فرد و شخصیت فرد تصمیمگیرنده درگیر یک پارادوکس است.
نقش فرد در سیاست خارجی شامل فرآیندهای شناختی ،پسزمینه ،ویژگیهای فردی ،انگیزهها و باورها
است و فرض بر این است که تصمیمگیری نتیجه یک نهاد انسانی مبتنی بر فرد است؛ اعتقاد بر این است
که در نهایت این افرادند که تصمیم میگیرند و نه دولتها؛ زیرا دولت نوعی انتزاع قانونی است و ما به إزاء
عینی ندارد .شخصیت تصمیمگیرنده هر چند میتواند به میزان زیادی به درک ما از رفتار سیاست خارجی
کشورها کمک کند؛ اما همواره باید این نکته را مدنظر داشت که محدودیتهای متعددی از جمله ساختار
نظام بینالملل و ساختارهای سیاسی داخلی بر رفتار تصیمگیـران اثرگذار خواهـد بود (عابدی اردکانی و
عسکری .)001 :2109 ،به نظر میرسد آنچه بهعنوان ویژگیهای فردی شخص تصمیمگیرنده یاد میشود،
ویژگیهای ادراکی  -روانی آنها است.
نقش فرد در نظامهای سیاسی مختلف متفاوت است .در حالیکه در نظامهای پادشاهی و کشورهایی که
فاقد نهادهای دموکراتیک و توزیعکننده قدرت هستند ،مانند برخی کشورهای پادشاهی خلیجفارس ،نقش
فرد بسیار برجسته و پررنگ است ،در کشورهای نسبتاً دموکراتیک و چندحزبی ،مانند فرانسه و لبنان ،نقش
فرد تابع فرآیندهای بوروکراتیک است؛ بنابراین ،اولویت و تقدم و تأخر این متغیر میتواند نمایانگر نوع و
1. James N. Rosenau
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ماهیت یک نظام سیاسی باشد و این مسئلهای است که مورد توجه جیمز روزنا است (هرمان و همکاران،0
.)30 :2113
نقش فرد تصمیمگیرنده :متغیر نقش به جایگاهی اشاره دارد که فرد از نظر قانونی در ساختار حقوقی
یک کشور اشغال میکند .این متغیر به ویژگیهایی اشاره دارد که ناشی از مسئولیتهای سیاستگذاری یک
بازیگر است و هر فردی که چنین جایگاهی را پر کند از او نیز انتظار رفتار مشابهی میرود .بهعبارت دیگر،
متغیر نقش به این معناست که مسئوالن دولتی بدون توجه به خصوصیت فردی و انحصاری که در متغیر
فرد مورد توجه است با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت دارند نسبت به موضوعی از خود واکنش
نشان دهند (عسکری .)01 :2102 ،بزرگترین چالش در بررسی متغیر نقش برای درک رفتار سیاست خارجی
یک واحد ،جداسازی اثرگذاری متغیر فرد و نقش بر یکدیگر است .این دو متغیر به میزان زیادی به یکدیگر
وابسته هستند و ممکن است گاهی اوقات متغیر فرد موجب اثرگذاری بر متغیر نقش شود و یا متغیر نقش
فرد تصمیمگیرنده را در سیطره خود قرار دهد .از مورد دوم به رفتار و یا شخصیت سازمانی یاد میشود .تقدم
و تأخر این دو متغیر نیز موجب تجلی نوع خاصی از نظام سیاسی میشود .در نظامهای قانونی و بوروکراتیک
عموماً متغیر نقش جایگاه برجستهتری نسبت به فرد دارند .به هر صورت متغیر نقش را میتوان مجموعه
انتظارات یک نظام سیاسی از فرد تصمیمگیرنده دانست که در همه افراد قبل و بعد از وی دارای شباهت
رفتاری است.
6812

درونمایههای اجتماعي :این متغیر نیز از دیگر متغیرهای سطح تحلیل خرد است که به تمامی جوانب
غیردولتی یک جامعه اطالق میشود که به نحوی سیاست خارجی یک کشور را مورد تأثیر قرار میدهد
(استار0933 ،2؛ روزنا .)0931 ،این متغیر شامل ارزشها و ایدئولوژیهای حاکم بر یک جامعه ،گروههای
ذینفوذ و فشار و ...میشود .بهعبارت دیگر ،این متغیر به آن دسته از جنبههای غیرحکومتی و خودجوش
یک کشور یا جامعه اشاره دارد که بهصورت مثبت یا منفی شکلگیری و جهتدهی به سیاست خارجی
واحدها را تغییر میدهد .برجستهترین نمونه اثرگذاری این متغیر را میتوان در اثرگذاری افکار عمومی بر
فرآیند سیاستگذاری در محیط خارجی جست.
متغیرهای سطح تحلیل کالن

متغیر سطح تحلیل کالن از دیگر حوزههایی است که جیمز روزنا برای آن نقش ویژهای در شکلگیری و
جهتدهی به سیاست خارجی واحدها قائل است .مهمترین ویژگی نظام بینالملل که موجب اثرگذاری بر
سیاست خارجی کشورها میشود به ماهیت آنارشیک آن باز میگردد .بر این اساس ،دولتها همواره در یک
ترس و هراس دائمی به سر میبرند و در شرایط فقدان قدرت فائقه که بقای آنها را تیمین کند ،خود دست
1. Hermann et al
2. Starr
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به بیشینهسازی قدرت برای تیمین بقا میزنند .بیاعتمادی و خودیاری موجب میشود دولتها برخالف
محیط داخلی دارای تمایز کارکردی با یکدیگر نباشند و از آنجا که دو اصل آنارشی و عدم تمایز کارکردی
واحدها همواره غیرقابل تغییر هستند ،واحدها تالش میکنند تا عمده فعالیت خود را در حوزه توزیع توانمندی
و موازنه متمرکز کنند .بر این اساس ،سیاست خارجی کشورها تنها دارای یک کارکرد است که عبارت است
از؛ بیشینهسازی قدرت برای جلوگیری از تهدیدِ زوال (مشیرزاده.)000 :2102 ،
روابط ایران و روسیه در دهه )1801-1806( 1808

در این دوره «نگاه روسها به ایران بهعنوان متحدی استراتژیک و یا شراکتی دو جانبه نبوده بلکه انگیزه
اصلی روسها از تعمیق و توسعه روابط با ایران افزایش و بهبود نفوذ و توان ژئوپلیتیکی بوده است ...در این
راستا سه اصل مهم و اساسی جهتدهنده سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران بوده است که عبارتند از:
باز نگاه داشتن درهای مذاکره با غرب ،اطمینان مسکو از فیای امن کشورهای تازه استقالل یافته شوروی
و ثبات امنیتی در مرزهای این کشورها .در این دوره فیای سیاسی ایران نیز به شدت تحت تأثیر نیروهای
موافق و مخالف غربگرایی بود .در این دوره جمهوری اسالمی توانست نفوذ سیاسی و نظامی خود را در
خاورمیانه افزایش داده و درجه رقابت با ایاالتمتحده را نیز تغییر دهد» (کُژانوف.)2-0 :2102 ،0
با روی کار آمدن محمود احمدینژاد در سال  )2112( 0330روابط دو کشور تا حدودی بهبود یافت اما
باز هم دو کشور به یکدیگر بهعنوان شرکای راهبردی نگاه نمیکردند .در این دوره عمده روابط دو کشور
پیرامون برنامه هستهای ایران تعیُن یافت و علیرغم اینکه دو کشور در سال  2112با یکدیگر در حوزه
انرژی روابط نزدیکی برقرار کردند (کُژانوف)0 :2102 ،؛ اما فیای روابط دوجانبه نشان از یک شراکت مؤثر
نداشت .دالیل نزدیکی روسیه به ایران بیشتر تحت تأثیر مشکالت این کشور با ایاالتمتحده ،استقرار سامانه
دفاع موشکی ایاالتمتحده در اروپای شرقی و حمایت ایاالتمتحده از اوکراین و گرجستان برای پیوستن
به ناتو بود (کاتز .)2113 ،2با این حال روسها روابط دوجانبه خود را با ایران به معنای یک رابطه راهبردی
گسترش ندادند .روسها از سال  2112تا سال  ،2101در دوره مدودوف ،در راستای تحریمهای شورای
امنیت و غرب علیه فعالیتهای هستهای ایران تحریمهایی را بر این کشور تحمیل کردند .روسها همچنین
در سال  2101از تحویل سامانه موشکی  S-300به ایران سرباز زدند (کاتز.)22 :2101 ،
در سال  2119نگرانیهای مسکو از فعالیتهای هستهای ایران افزایش یافت .در اکتبر و نوامبر این سال
ایران طرح معاوضه اورانیوم با غنای پایین را با اورانیوم با غنای باال رد کرد و در همین زمان مدودوف اقدام
ایران را نادرست و نامناسب خواند .وی گفت« :ایران به مرحله تولید سالحهای هستهای بسیار نزدیک شده
است و تحریمهای بینالمللی اجتنابناپذیر هستند» .در سال  2101نیز مدودوف تحریمهای بیشتری را به
ایران تحمیل کرد .روابط روسیه با سایر کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل موجب شده بود تا روسیه
1. Kozhanov
2. Katz
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خواستار حفظ یک توازن در سیاست خارجی خود در برابر ایران باشد .از سوی دیگر ،ایران نیز به روسیه
بهعنوان یک شریک راهبردی نگاه نمیکرد و از این کشور بهعنوان نوعی ایجاد توازن علیه ایاالتمتحده
استفاده میکرد .بهعالوه روسها در سال  2119همگام با سایر اعیای دائم شورای امنیت فعالیتهای
هستهای ایران را چالشی برای جهان دانستند (کاتز.)22-22 :2101 ،
از سوی دیگر در این مقطع روسیه در توافقی با ایران متعهد شده بود که سه کشتی  23111تنی را برای
استفاده ایران در دریای کاسپین (خزر) به این کشور تحویل دهد که به این وعده خود عمل نکرد و عالوه
بر آن روسها در سال  2111به آمریکاییها پیشنهاد استقرار یک سامانه دفاعی موشکی مشترک را در شرق
اروپا دادند که این مسئله موجب نگرانی فزاینده ایران شد .در تنشی دیگر در سپتامبر  2119نشستی در
قزاقستان به درخواست روسیه برای حل چالشهای حقوقی دریای کاسپین برگزار شد که همه کشورهای
حاشیه دریای کاسپین به جز ایران دعوت شده بودند و این مسئله نیز بر شکاف روابط دو کشور افزود (کاتز،
.)20 :2101
بدقولی متعدد و متناوب روسها در توافقات مختلف با ایران موجب نگرانی و واکنش این کشور شد .در
مارس  2101تهران دستور داد خلبانان تجاری روس ظرف دو ماه ایران را ترک کنند و در دسامبر 2101
رئیسجمهور وقت ایران ،محمود احمدینژاد ،با اشاره به وقوع دو جنگ جهانی و نقض بیطرفی ایران در
دوران جنگ و با اشاره به اشغال نواحی شمالی ایران توسط اتحاد جماهیر شوروی ،خواستار پرداخت غرامت
به ایران از سوی روسها شد (کاتز .)21 :2101 ،ورود پوتین به کاخ کرملین آغازگر فصل نوینی از روابط
بین ایران و روسیه و همچنین نقطه عطفی در سیاست خارجی روسیه محسوب میشود .شکست مذاکرات
دیپلماتیک روسیه و آمریکا ،بحران خاورمیانه و سوریه و تحریمهای ایاالتمتحده و غرب در کنار شخصیت
پوتین موجب نزدیکی ایران و روسیه تنها در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد روی داد.
در دوره اول مورد بررسی به نظر میرسد روابط ایران و روسیه بیشتر تحت تأثیر متغیر سطح تحلیل
کالن یا نظام بینالملل قرار داشته است .تالش دولت باراک اوباما در راستای بهبود روابط با روسیه موجب
شد نگاه روسها بیشتر معطوف به تنشزدایی با ایاالتمتحده باشد .این وضعیت موجب بیتوجهی روسها
به ایران گردید .از سوی دیگر ایران نیز بهواسطه رقابت با ایاالتمتحده سعی در افزایش روابط با روسیه
داشته است اما نزدیکی روسها به ایاالتمتحده و همچنین عدم تحویل سامانه دفاعی  S-300به ایران که
با فشار اسرائیل و ایاالتمتحده بود موجب دلسردی ایران از بهبود و ارتقای سطح روابط با روسها شد.
بهصورت کلی در این دوره متغیر فرد ،نقش ،ساختار حکومتی و درونمایههای اجتماعی تأثیری روی روابط
ایران و روسیه نداشته و بیشتر روابط این دو کشور واکنشهایی به تحوالت در نظام بینالملل بوده است.
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جدول  :6متغیرهای اثرگذار بر روابط ایران و روسیه ()1801-1806
نوع روابط

متغیرهای اثرگذار بر روابط دو کشور
متغیرهای سطح تحلیل کالن

راکد و سرد

گشوده شدن درهای مذاکره با ایاالتمتحده و بیتوجهی به
ایران
برنامه هستهای ایران
روسیه
حفظ توازن در روابط با سایر کشورها از جمله اسرائیل
مسئله رژیم حقوقی دریای کاسپین (خزر)
نزدیکی روسها به اسرائیل و آمریکا
بدقولی روسها در تحویل سامانه S-300
بدقولی روسها در راهاندازی رأکتور بوشهر
ایران
بدقولی روسها در تحویل سه کشتی  23111تنی
تالش روسها برای استقرار سامانه مشترک دفاعی با
آمریکا

متغیرهای سطح تحلیل
خرد

روسیه

ایران

-

-

روابط ایران و روسیه در دهه )1806-1188( 1808

از سال  2102به اینسو روابط ایران و روسیه ارتقای قابل توجهی را در سطوح مختلف نظامی ،اقتصادی و
دیپلماتیک تجربه کرده است .این افزایش مناسبات به دالیل متعددی باز میگردد که هر دو کشور را وادار
به افزایش مناسبات خود کرد .با آغاز بحران سوریه ایران و روسیه هر دو به متحدان نزدیک و حامیان بشار
اسد تبدیل شدند که یکی از دالیل نزدیکی دو کشور به یکدیگر بوده است .بهعالوه ،با بحران اوکراین و
حادثه مسمومیت سرگئی اسکریپال در بریتانیا ،روابط روسیه و غرب دچار رکود فزایندهای شد و این کشور
مورد تحریم غرب و ایاالتمتحده قرار گرفت و این مسائل موجب نزدیکی دو کشور ایران و روسیه به
یکدیگر شده است؛ زیرا هر دو کشور در حمایت از حکومت سوریه دارای اتفاق نظر هستند و هر دو کشور
در هدف قرارگرفتن تحریمهای غرب و آمریکا قربانی مشترکی محسوب میشوند .کنشهای متعددی که
در روابط دوجانبه صورت گرفته مؤید افزایش مناسبات دوجانبه بین دو کشور است که در ادامه مورد بررسی
قرار میگیرد.
روابط نظامي (تحویل سامانه دفاعي )S-300

ایران همواره به دالیل متعدد خواستار خریداری سامانه دفاع موشکی  S-300از روسیه بوده است .در دوره
مدودوف که همراه با دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در ایران بود روسها به تعهدات خود این
زمینه عمل نکردند؛ اما پس از توافق هستهای ایران با پنج قدرت جهانی والدیمیر پوتین دستور تحویل
سامانه  S-300به ایران را صادر و ممنوعیت تحویل آن را لغو کرد ( "Putin Lifts Ban On Supplies
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 .)Of S-300 Missiles To Iran” 2015در نوامبر  2102سامانه  S-300به ایران تحویل داده شد و
همچنین یک توافق  01میلیارد دالری برای خرید تجهیزات و ادوات نظامی روسی با ایران منعقد شد
(برادی .)2102 ،0عالوه بر معامالت تجاری ،این دو کشور تالش کردهاند تا در مقابل سلطهطلبی ایاالت
متحده در خاورمیانه همکاریهای نظامی خود را افزایش دهند (سوچاکوف .)2109 ،2ایران و روسیه روابط
خود را در حوزه نظامی بهصورت خاص در سوریه توسعه دادهاند .والدیمیر پوتین در نشست شانگهای در
ژوئن  2109محورهای مهم همکاریهای ایران و روسیه را توضیح داد که یکی از آنها حفظ ثبات در منطقه
خاورمیانه و مبارزه با تروریزم بوده است .بهعالوه ،پایگاه نظامی  T-4در سوریه از پایگاههای نظامی است
که ایران و روسیه مشترکاً در آن فعال هستند (جونز.)2109 ،3
روابط اقتصادی -تجاری :روابط اقتصادی ایران و روسیه در دوره مورد بررسی نیز نسبت به دوره ماقبل
افزایش چشمگیری داشته است .علت عمده این افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری تحریمهای ایاالت
متحده و غرب علیه دو کشور بوده است .بهعبارت دیگر ،این دو کشور قربانی مشترک تحریمهای اقتصادی
غرب و ایاالتمتحده هستند .این دو کشور در سال  2100یک توافق بزرگ تجاری تاریخی را با ارزش 21
میلیارد دالر (نفت در برابر کاال) به امیاء رساندند (تروتمان .)2100 ،0در ششماهه اول سال  0393نیز با
افزایش سطح روابط اقتصادی ایران و روسیه ،صادرات ایران به روسیه به میزان  33درصد افزایش یافت
(سنایی.)2109 ،
متغیرهای سطح تحلیل خرد
وضعیت نواحي مسلماننشین روسیه

یکی از مهمترین دالیل نزدیکی روابط ایران و رو سیه و ضعیت سرزمینهای م سلمانن شین رو سیه ا ست.
روسها در مورد ظهور و فعالیت جنبش های افراطگرای تندرو اســالمی در شــمال قفقاز و چچن بهشــدت
نگران هستند .این جنبشها عموماً سنی مذهب هستند که انتظاری برای مورد حمایت قرار گرفتن از سوی
ایران برای آنان وجود ندارد .ایران در طول بحران دوم چچن ،این بحران را یک مو ضوع داخلی دان ست و
اعالم کرد باید به تمامیت ار ضی رو سیه احترام گذا شت .روسها نیز از موا ضع حمایتگرانه ایران در این
بحران قدردانی کردند (مالک .)22 :2113 ،2از سال  2100و با آغاز بحران سوریه و سپس عراق و ح یور
اسالمگراهای افراطی روس در این دو کشور در کنار تروریستها این نگرانی از سوی روسها افزایش پیدا
کرده اســـت .بنابراین ،روس ها در کنار ایران از یک دغدغه مشـــترک برخوردارند و آن ظهور و تقویت
جنبشهای تروریستی اسالمگرا است (مارتن.)11 :2102 ،2
1. Brady
2. Suchkov
3. Jones
4. Trotman
5. Malek
6. Marten
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شبکهیِ غیررسمي تصمیمگیری در سیاست خارجي روسیه (ساختار حکومتي)

شبکه غیررسمیِ تصمیمگیری در همه نظامهای سیاسی نقش خود را در فرآیند سیاستگذاری ایفا میکند
اما نقش این مدل تصــمیمســازی در روســیه بســیار برجســتهتر از نظامهای دموکراتیک غربی اســت
(کری شتانوف سکایا .)2112 ،0از اوا سط دهه  0991شبکههای غیرر سمی در سیا ست داخلی رو سیه فعال
شدهاند که منجر به ایجاد یک گروه نخبه سیا سی در این ک شور گردیده ا ست .به صورت خاص و در مورد
پوتین ،از اواخر حکومت گورباچف در سنپترزبورگ شبکهای ایجاد شد که دارای روابط ب سیار نزدیکی با
پوتین بودهاند .این شبکه در حال حاضر نخبگان حاکم بر فیای سیاسی روسیه را تشکیل میدهند .حیور
افرادی در ســمتهای کلیدی از  KGBو ســرویس امنیتی فدرال  FSCکه دارای روابط نزدیکی با پوتین
بودهاند مؤید این امر است (مارتن .)12 :2102 ،روسها و شبکه غیررسمی حاکم بر این کشور اعتقاد دارند
ایران وزنهای مناســب برای رقابت با ایاالتمتحده اســت .آنها اســتدالل میکنند از آنجاییکه ایران یک
قدرت اثرگذار منطقهای ا ست و از ک شورهای مهم در عر صه انرژی مح سوب می شود روابط رو سیه با این
کشور نیازمند مدیریت مناسب است .اهمیت شبکه غیررسمی روسها در ایجاد روابط با ایران زمانی آشکار
میشـــود که به تعلیق احدای نیروگاه بوشـــهر بر اثر تحریم های دولت دموکرات بیل کلینتون در ایاالت
متحده توجه کنیم .در این زمان پوتین که در مقام ریاســـت ســـرویس امنیت فدرال انجام وظیفه میکرد
روابطی شخ صی را با برخی مقامات در ایران برقرار کرد که روابط آنها جدا از روابط جاری دو ک شور ادامه
یافت .بهعالوه به هنگام اعالم تصــمیم روسها در تعلیق احدای نیروگاه بوشــهر شــبکه غیررســمی مورد
حمایت پوتین از طریق دان شمندان ه ستهای این ک شور روابط خود را با ایران ادامه داد و ایران را در تولید
آب سنگین در راکتور اراک یاری کردند .در حال حاضر نیز دو شرکت فعال در احدای نیروگاه بوشهر نیز هر
دو از شهر زادگاه پوتین یعنی سنپترزبورگ ه ستند که در زمره شبکه روابط غیرر سمی پوتین مح سوب
میشوند (مارتن.)13 :2102 ،
متغیرهای سطح تحلیل کالن
منافع مشترک در عراق و سوریه

در هر دو بحران سوریه و عراق ایران و روسیه دارای عالیق مشترکی هستند .این دو کشور دو متحد حکومت
سوریه محسوب میشوند که به نفع این کشور در برابر گروههای تروریست اسالمگرا وارد عمل شدهاند .این
اتحاد ناشی از همدلی متقابل نیست بلکه هر دو کشور به دالیل پراگماتیک به اتحاد در بحران سوریه روی
آوردهاند (داکلوس .)2109 ،2روسیه با احساس نگرانی از شیوع افراطگرایی در سرزمینهای مسلماننشین
خود ،قوت یافتن گروههای تروریستی را در خاورمیانه تهدیدی برای محیط داخلی خود احساس میکند؛
بنابراین ،در سوریه برای حمایت از حکومت اسد وارد عمل شده است .عالوه بر این ،روسیه با درگیر شدن
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در بحران اوکراین و هدف قرار گرفتن از سوی غرب و ایاالتمتحده درصدد افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود
در خاورمیانه برآمده است و درخواست رسمی دولت سوریه برای استمداد از روسیه در مقابله با تروریزم مورد
قبول روسها قرار گرفت .از سوی دیگر ایران بهعنوان یک نظام سیاسی شیعی مورد هدف گروههای
تروریستی در عراق و سوریه قرار گرفته است (بهعنوان عدوالقریب در اندیشه قطبیسم) .بر این اساس ایران
علیه دشمنان ایدئولوژیک به نفع حکومت اسد وارد عمل شده است .بهعالوه ،سوریه نشان داده است همواره
متحد وفاداری برای ایران بوده است .این کشور در دوران جنگ هشتساله ایران و عراق به دلیل رقابت با
شاخه عراقی بعث به حمایت از ایران پرداخت .ایران نیز در مقابل برای حفظ متحد استراتژیک و منطقهای
خود در سوریه وارد عمل شده است .بنابراین ،هر دو کشور ایران و سوریه به دالیل مختلف در سوریه دارای
همپوشانی منافع هستند.
مقابله با هژموني ایاالتمتحده در خاورمیانه

حیور ایاالتمتحده در خاورمیانه برای ایران و روسیه خوشایند نیست .روسیه بهواسطه رقابتهای متنوع و
متعددی که با آمریکا در سطح جهان دارد ،از جمله بحران اوکراین ،تالش میکند تا هژمونی این کشور در
خاورمیانه را مورد چالش قرار دهد .به عالوه روسها از حیور ایاالتمتحده در مـرزهای جنوبـی خود و
کشورهای تازه استقاللیافته اتحاد جماهیر شوروی احساس نگرانی میکنند .روسها سواحل مدیترانه را
بهعنوان دروازههای جنوبی ناتو در نظر میگیرند و تالش میکنند از طریق حیور مؤثر در خاورمیانه و
سوریه ،با دسترسی به سواحل مدیترانه ،از فشار ایجاد شده حداکثری در مرزهای غربی خود ،بهویژه منطقه
بالتیک ،توسط ناتو و غرب بکاهند .بنابراین ،حیور در سوریه برای روسها ابزار مؤثری در راستای افزایش
نفوذ ژئوپلیتیکی آنها است .ایران نیز که در سیاست خارجی خود با رفتار آمریکاستیزانه شناخته میشود و در
طول حیات سیاسی خود چالشهای متعددی با این کشور را تجربه کرده ،حیور آمریکا در منطقه را تهدیدی
حیاتی برای خود میداند و تالش میکند تا نفوذ خود در منطقه را افزایش داده و متحدان خود را نیز تقویت
کند .هر دو کشور ایران و روسیه حیور ایاالتمتحده در سوریه را یکی از مهمترین چالشهای خود میدانند
و با اعالم مخالفت با استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه خواستار خروج آنها شدهاند (نِبِهای و دهقان
پیشه.)2109 ،0
افزایش توانمندی از طریق افزایش سطح همکاری

ایران و روسیه هر دو بر اهمیت افزایش توانمندی خود در محیط سیاست بینالملل تأکید دارند .با توجه به
ثابت بودن دو اصل سازمان بخش آنارشی و عدم تمایز کارکردی واحدها در این محیط ،واحدها تالش
میکنند تا سیاستهای خود را بر افزایش توانمندی قرار دهند .بهعبارت دیگر ،تنها تغییر در این محیط از
طریق توزیع توانمندیها صورت میگیرد .یکی از شیوههای افزایش توانمندی ائتالفها و اتحادها است.
ایران از یکسو در رقابت با ایاالتمتحده و از سوی دیگر در رقابت با سایر قدرتهای منطقهای مانند
1. Nebehay and Dehghanpisheh

.......................................... 020

فصلنامه علمی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 0011

عربستان و اسرائیل نیاز شدیدی به افزایش توانمندیهای خود دارد و بر این اساس عالوه بر حفظ همپیمانان
منطقهای خود تالش کرده است تا از طریق افزایش مناسبات با روسیه بر این توانمندیها افزوده و به نوعی
موازنه سازی کند.
تحریمهای ایاالتمتحده

روسیه نیز پس از یک دوره تالش برای فتح مناسبات با ایاالتمتحده بهصورت ناامیدکنندهای هدف
تحریمهای غرب و ایاالتمتحده قرار گرفت .این تحریمها پس از بحران اوکراین و مسمومیت سرگئی
اسکریپال در بریتانیا تشدید شده است .از سوی دیگر ایران نیز بهواسطه تقابل با آمریکا و غرب و همچنین
به دلیل فعالیتهای هستهای و استراتژی خاورمیانهای خود هدف سنگینترین تحریمها از سوی آمریکا و
غرب قرار گرفته است .هر چند پس توافق هستهای تا حدودی تحریمها تعلیق و کم اثر شدند اما با خروج
یکجانبه آمریکا از این توافق ،این کشور بار دیگر هدف شدیدترین تحریمها قرار گرفته است .هر دو کشور
که قربانی تحریمهای غرب و آمریکا هستند به یکدیگر بهعنوان شریک تجاری نگاه میکنند و از این منظر
تمایل زیادی به ارتقای سطح مناسبات تجاری  -اقتصادی خود دارند.
در این دوره به نظر میرسد متغیرهای سطح تحلیل خرد در روسیه دارای اثرگذاری مثبت بر روابط خارجی
این کشور با ایران بودهاند در حالیکه در ایران متغیرهای سطح خرد اثرگذاری چندانی نداشتهاند .متغیرهای
سطح تحلیل کالن بیشترین تأثیر را در روابط ایران و روسیه را ایفا کردهاند .در حالیکه روسها از مناطقی
مانند چچن ،قفقاز و ...که نواحی مسلماننشین محسوب میشوند احساس خطر میکنند ،تردد اسالمگراهای
روس از مرز ترکیه و سوریه موجب نگرانی فزاینده آنان شده است .به این ترتیب ،ایران و روسیه در بحران
سوریه دارای اهداف و عالقهای مشترکی هستند که موجب پویایی فعالیتهای آنها در سوریه میشود.
بهعالوه ،شکست روسها در راهبرد نزدیکی به ایاالتمتحده و غرب در دوره یلتسین و مدودوف نیز موجب
سرخورده شدن غربگراها در این کشور و رویکرد توجه به سایر مناطق و کشورها از جمله ایران شده است.
در زمینهی افزایش روابط نظامی دو کشور انعقاد توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی نقش بسیار
مهمی را بازی کرد .پس از انعقاد این توافق بود که پوتین دستور تعلیق قانون منع تحویل سامانه S-300
به ایران را صادر کرد و در سال  2102این سامانه دفاع موشکی تحویل ایران شد.
جدول  :8متغیرهای اثرگذار بر روابط ایران و روسیه ()1806-1800
متغیرهای اثرگذار بر روابط دو کشور
متغیرهای سطح تحلیل کالن
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گسترش نفوذ خود در خاورمیانه از طریق یک
قدرت منطقهای (ایران)
منافع مشترک با روسیه در عراق و سوریه
استفاده از روسیه برای توازن با ایاالتمتحده
تحریمهای ایاالتمتحده و غرب

شبکه غیررسمی تصمیمگیری در
سیاست خارجی روسیه
-

نتیجهگیری
روابط ایران و روسیه در طول تاریخ دستخوش تحوالت و نوسانات عمدهای بوده است .این پژوهش تالش
کرده است تا ضمن بازنمایی اجمالی روابط این دو کشور در دو دهه  0331و  0391شمسی به بررسی
تغییرات و توضیح دالیل این تغییرات بپردازد .در دوره نخست که از سال  2112تا  2103را در برمیگیرد
روابط ایران و روسیه حداقل تا سال  2100شاهد وضعیتی مرکب از رکود و عدم پویایی بوده است .این
وضعیت ناشی از اراده دو طرف بوده که تحت تأثیر متغیرهای سطح کالن قرار داشتهاند .از یکسو روسها
ضمن گشودن باب مذاکرات با غرب و ایاالتمتحده وزن کمتری به اولویت خود در خصوص ایران داده
بودند و از سوی دیگر ایران نیز بهواسطه نزدیک شدن روسها به غرب و آمریکا و عدم تحویل سامانه
 S-300در اثر فشارهای اسرائیل و غرب تمایل زیادی به افزایش سطح مناسبات با روسها نداشتند .بهعالوه،
پیشنهاد روسها به ایاالتمتحده در خصوص استقرار یک سامانه دفاعی مشترک در اروپای شرقی نگرانی
ایرانیها را برانگیخت .از سال  2100به بعد بهویژه از دوره آغاز بحران سوریه و اوکراین روابط ایران و روسیه
دچ ار تغییرات زیادی شد .این تغییرات نیز به میزان زیادی وابسته به متغیرهای سطح تحلیل کالن بوده
است .بر این اساس ،توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی موجب تعلیق تحریمهای اعمالی علیه
ایران شد که روسها به دنبال آن سامانه  S-300را به ایران تحویل دادند .شکست خوردن روسها در
مذاکره با غرب نیز موجب دلسردی آنان از آمریکا و غرب شده و در نتیجه برای توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی خود
به ایران توجه بیشتری مبذول داشتند .بحران سوریه نیز موجب شد دو کشور به دالیل مختلف هدف واحدی
را دنبال کنند و در نتیجه هر دو در سوریه از یک همپوشانی منافع برخوردار شدند .تحریمهای ایاالتمتحده
علیه هر دو کشور نیز موجب ایجاد انگیزههای همگرایانه بین این دو کشور شده است .بهصورت کلی میتوان
اظهار داشت روابط ایران و روسیه به میزان زیادی تحت تأثیر متغیرهای سطح تحلیل کالن است تا اینکه
در سطح تحلیل خرد دالیل و متغیرهای خاصی موجب همگرایی دو کشور شوند .تنها در روسیه در مقطع
خاصی احساس نگرانی از سرایت تحوالت سوریه به مناطق مسلماننشین این کشور در کنار متغیر شبکه
غیررسمی سیاستگذاری موجب اثرگذاری مثبت بر روابط خارجی این دو کشور شده است.
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