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رویکردی نظری بهعلت توسعۀ روابط ایران و روسیه از زمان فروپاشی
اتحاد شوروی تاکنون

علی باقری دولتآبادی*
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استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
( تاریخ دریافت -1931/11/11 :تاریخ تصویب)1939/9/12 :
چکیده
در میان قدرتهای بزرگ ،روسیه بیشترین تاریخ روابط سیاسی با ایران را دارد .علل اساسی
این روابط در قرنهای گذشته قرارگرفتن این کشور در شمال ایران ،تجارت و بازرگانی و
وجود اشتراکهای قومی و فرهنگی برخی از جمهوریهای مستقل این کشور با مردم ایران
بود .در دوران پهلوی دوم خرید تسلیحاتی و مشارکت در برخی طرحهای اقتصادی نیز به این
عوامل اضافه شد .در هر دو دوره فضای رقابت و تهدید ،بستر روابط دو کشور را شکل میداد.
اما پس از پیروزی انقالب اسالمی بهویژه از دهه  31به بعد روابط دو کشور براساس همکاری
و نه ترس و تهدید شکل گرفت .با توجه به چرخش در سیاست خارجی دو کشور از تهدید
به همکاری ،این نوشتار میخواهد تا این روابط و تداوم آن را در چارچوب نظریه واقعگرایی،
لیبرالیسم و سازهانگاری بررسی کند .در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته
خواهد شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که از میان نظریههای گفتهشده ،سازهانگاری
بهترین توضیح را درباره علتهای بهبود روابط تهران و مسکو پس از دهۀ  31بیان میکند.
کلید واژهها
ایران ،روسیه ،ژئوپلیتیک ،سازهانگاری ،لیبرالیسم ،واقعگرایی.

*Email: abagheri@mail.yu.ac.ir
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مقدمه
تاریخ روابط ایران و روسیه ،تاریخی چهارصد ساله دارد و شکلگیری روابط میان دو کشور ،به
زمان تشکیل دولتهای ملی در دو کشور بازمیگردد .بهعبارت دیگر اواخر قرن پانزدهم و اوایل
قرن شانزدهم را میتوان سرآغاز تشکیل دولتهای ملی در ایران و روسیه دانست (گروسه،1939 ،
ص .)322.با وجود این سابقه طوالنی در روابط دو کشور روابط آنها همواره گرم و مثبت نبوده
است .از تاریخ روابط ایران و روسیه قراردادهای گلستان و ترکمانچای ،دخالتها در امور ایران در
دوره قاجار ،قرارداد  ،1311کمک به دولت خودمختار آذربایجان و کردستان ،اشغال شمال ایران در
زمان جنگ جهانی دوم ،حمایت نظامی از صدام و در نهایت ،خلف وعدههای مکرر در تکمیل
نیروگاه بوشهر و سوء استفاده از موضوع هستهای ایران برای امتیازگیری از غرب در ذهن ایرانیان
مانده است .این پیشینۀ منفی که بخش مهمی از آن متعلق به پیش از دهۀ  31قرن بیستم است ،این
سؤال را به ذهن میآورد که چه عاملی موجب بهبود روابط دو طرف در سالهای اخیر شده است
و نظریههای روابط بینالملل چگونه این تحول را تحلیل میکنند؟
فرضیه نوشتار به این مسئله میپردازد که رویکرد لیبرالیسم و واقعگرایی بهواسطه نگاه مادی
حاکم بر این نظریهها ،نمیتوانند علتهای توسعه روابط ایران و روسیه در دو دهه اخیر را توضیح
دهند و سازهانگاری بهواسطۀ توجه به ابعاد هنجاری و بحثهای هویتی در کنار نگاه مادی ،توانایی
تبیینی بیشتری دارد .برای تشریح و آزمون این فرضیه ابتدا روابط مسکو  -تهران پس از انقالب
اسالمی به اختصار توضیح داده میشود و سپس این روابط و تداوم آن در چارچوب نظریه واقع
گرایی ،لیبرالیسم و سازهانگاری مورد بررسی قرارمیگیرد .در این نوشتار از روش توصیفی -
تحلیلی استفاده خواهد شد.
پیشینه تحقیق
درباره پیشینه نوشتار باید اشاره کرد که بیشتر آثار نوشته شده در مورد روابط ایران و روسیه با نگاه
1
تاریخی به این روابط نگریسته است و کمتر وارد حوزه نظری شدهاند 1.برخی نویسندگان متأخر
در مقالهههای خود تالش کردهاند تا با بهکارگرفتن یک رویکرد نظری ،استداللهای الزم را پی
 .1ر.ک :کوالیی ،1913 ،کرمی ،1911 ،ملکی ،1913 ،ص ،1.محسنین ،1911 ،ص ،33.آبادیان،1913 ،
 ،13فرشادگهر ،1911 ،ص..132.داداندیش ،1912 ،ص
 .1ر.ک :امیدی ،1931 ،ص ،19.کرمی ،1913 ،ص.111.
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گیرند .همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد ،هرچند گروهی در این راه موفقتر و گروهی دیگر
ضعیفتر هستند؛ اما هیچیک از نظریههای روابط بینالملل نمیتواند به تنهایی توضیح کاملی
نسبت به بهبود روابط دو طرف ارائه کند .در هر صورت نوشتار پیش رو اولین اثر در نوع خود
برای پرداختن به بحث نظری روابط ایران و روسیه به شکل نوشتاری مستقل است.
روابط ایران و روسیه قبل از فروپاشی اتحاد شوروی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ژئوپلیتیک منطقه دچار تحوالت اساسی شد و ایران که حافظ منافع
غرب بود ،به تهدیدی جدی علیه منافع غرب ،بهویژه آمریکا تبدیل شد .گرچه انقالب اسالمی از
نظر ماهیت با نظام سوسیالیستی نیز متعارض بود ،اما اتحاد شوروی از این رویداد راضی بهنظر
میرسید .زیرا ایران مستقل برای آنها دستکم از ایران وابسته به بلوک مخالف بهتر بود (اطاعت،
 ،1912ص .)119.درواقع پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تصمیم ایران مبنی بر اجتناب از
همکاری امنیتی با ایاالت متحده ،بزرگترین هدف راهبردی اتحاد شوروی یعنی حذف ایاالت
متحده در ایران را محقق کرد .اما این امر به مفهوم هماهنگی انقالب اسالمی با سیاستهای اتحاد
شوروی نبود و مشکالتی از نوع دیگر برای اتحاد شوروی پدیدار شد .بهعبارت دیگر باوجود
خوشباوریهای اولیه رهبران اتحاد شوروی ،انقالباسالمی با سیاستهای اتحاد شوروی نیز
همراه نبود .چنانکه امامخمینی فرمود« :ما با کمونیسم بینالملل به همان اندازه درستیزیم که با
جهانخواران غرب به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم مبارزه میکنیم .خطری که از ناحیه کمونیسم
متوجه ما است ،کمتر از آمریکا نیست» (روزنامۀ اطالعات ،1933 ،ص.)1.
از پیروزی انقالباسالمی تا فروپاشی اتحاد شوروی ،درواقع رهبران اتحاد شوروی گرچه به
جذب ایران در مدار اتحاد شوروی امیدوار نبودند ،اما حفظ ایران بهعنوان کشوری غیرمتعهد و
مستقل ،برای آنان هدف مطلوبی بهنظر میرسید .در این دوران ،روابط دو کشور در حوزه سیاسی
رشد چندانی نداشت و بیشتر فعالیتها در قلمرو اقتصادی صورت میگرفت .دو کشور در سال
 1921با امضای توافقنامه همکاری اقتصادی ،موافقت کردند تا در زمینههای اقتصادی ،فنی ،تجاری
و صنعتی (صنایع متالوژی ،پتروشیمی ،نفت و گاز و نیز استفاده صلحجویانه از انرژی اتمی)
همکاریهای خود را گسترش دهند (روزنامه اطالعات ،1921 ،ص.)1.
روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی
پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جمهوری اسالمی ایران و روسیه دچار
تغییر و تحول اساسی شد و ایران خود را با یک وضعیت بسیار پیچیدهای رو بهرو دید که ناشی از
ایجاد جمهوریهای مستقل جدید ،تغییرات مرزها و افزایش تعداد بازیگران در منطقه و نیز تالش
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قدرتهای فرامنطقهای برای حضور و نفوذ در کشورهای منطقه بود .در این میان با توجه به نقش برتر
و حیاتی جمهوری فدراتیو روسیه در منطقه ،این کشور در معادالت ژئوپلیتیک ایران اهمیت زیادی
یافت و دیپلماسی و سیاست خارجی ایران بر مبنای ارتباط با روسیه تنظیم شد .در کل روابط ایران و
روسیه ،پس از فروپاشی اتحاد شوروی ابعاد وسیعی در سطحهای گوناگون پیدا کرد و برای نخستین بار
در طول دو قرن گذشته ،تهدید بالقوه علیه ایران از سوی آن کشور برداشته شد و روابط آنها متعادلتر
شد ) .(Tarock, 1997, p.207این همکاریها را میتوان در ابعاد نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
بررسیکرد.
الف) همکاریهای نظامی ایران و روسیه
همکاریهای نظامی ایران و روسیه همواره در هالهای از ابهام قرار داشته است و بجز در چند مورد
مشخص مثل خرید سیستمهای دفاع موشکی ،اطالعات زیادی درباره نوع همکاریهای دو طرف منتشر
نشده است .اما آنچه پیرامون این بعد از روابط تهران مسکو میتوان به آن اشاره کرد ،این است که
پیروزی انقالب اسالمی ،خروج آمریکا از ایران و لغو سریع پیمان سنتو شرایط بسیار مناسبی برای
گسترش ارتباط در زمینه نظامی بین ایران و اتحاد شوروی ایجاد کرد .این امر بستگی به چندین عامل
داشت که از مهمترین آنها تالش رهبران جدید ایران برای تعدد منابع خارجی خرید سالح ،بروز
تهدیدهای جدید برای امنیت ملی ایران و اعالم آمادگی اتحاد شوروی جهت پرکردن خأل در بازار
اسلحه ایران نام برد.
با وجود این شرایط مساعد متأثر از مواضع اتحاد شوروی در قبال جنگ ایران و عراق و تهاجم این
کشور به افغانستان همکاری نظامی -فنی بین ایران و اتحاد شوروی در طول دهه اول انقالب ،حرکت
چندانی بهسوی جلو نداشت .تا اینکه با جابهجایی قدرت در ایران و نیاز به بازسازی دفاعی کشور
شرایط تغییر کرد .اولین قرارداد نظامی دو کشور در  3نوامبر  1313با هدف تحویل تعدادی جنگنده
میگ  ، 13-دوازده فروند جنگنده بمبافکن تاکتیکی سوخو 111-و دو مجموعۀ موشکی دوربُرد زمین
به هوای اس 1111-به ارزش  1.9میلیارد دالر ،به امضا رسید .بیشتر تسلیحات در این قرارداد ،در سال
های  1331-1331به ایران تحویل شد .دومین قرارداد نظامی در  11مه  1331با هدف ساخت
زیردریاییهای دیزل -الکتریک مدل کیلو-کالس 9و تحویل جنگافزارها و تجهیزات مربوط به آن امضا
شد (بارونف ،1111 ،ص .)1.بزرگترین قرارداد همکاریهای نظامی( 1.1میلیارد دالر) با ایران با هدف
تولید تحت لیسانس  1111دستگاه تانک مدل تی 1311 ،11-دستگاه نفربر زرهی مدل بی -ام -پی 1 1و
تحویل مهمات و قطعات تا سال  1111در  19نوامبر  1331امضا شد .روسیه کارخانه تانکسازی در
1. SU-24MK
2. S-200VE Vega-E /SA-5
3. Project 877EKM /Kilo-class
4. BMP-2

رویکردی نظری بهعلت توسعۀ روابط ایران و روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تا کنون

11

«درود» واقع در لرستان را ایجاد کرد و این کارخانه در  1ژوییه  1331آغاز به تولید کرد .کارخانه
ساخت نفربرهای زرهی بی.ام.پی 1نیز در تهران و در سال  1331کار خود را آغاز کرد .در طول سال
های  1339تا  ،1111ایران  111دستگاه تانک مدل تی 11-و  119دستگاه نفربر زرهی مدل بی.ام.پی1
به ارزش کلی  221میلیون دالر دریافت کرد .این همکاریها خیلی زود خشم مقامهای آمریکایی را
برانگیخت و آنان را به واکنش وادار کرد .با پافشاری روسیه ،آمریکا موافقت کرد تا روسیه فقط
تسلیحات و تجهیزات محدود مجاز دفاعی به ایران تحویل دهد .روسیه همچنین کارشناسان خود را
برای توسعه و نوسازی شماری از هواپیماهای ایران به این کشور فرستاد و همکاریهای جدی در
ساخت هواپیماهای نظامی ،ماهواره و برنامههای موشکی در پیش گرفته شد .ایران ماهوارۀ ایرانی سینا
 1را با همکاری روسیه ساخت و از مرکز فضایی پلستسک 1در شمال شرقی روسیه در اکتبر  1113به
فضا پرتاب کرد .همچنین در همان سال روسیه و ایران توافقنامۀ  191میلیون دالری را دربارۀ طراحی و
پرتاب ماهوارۀ تجاری زهره امضا کردند ( .)Sanaei, 2007, p.174ایران در سالهای گذشته انواع
تانک ،خودرو زرهی ،موشک و تجهیزات نظامی را از روسیه خریده است؛ بهشکلی که اکنون پس از
هند و چین سومین خریدار بزرگ تسلیحات روسی است (.)voronoua-abrams, 2010, p.3
ب) همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه
مهمترین پروژه بین روسیه و ایران در سال  1331شروع شد ،زمانی که دو کشور قرارداد ساخت
نیروگاه بوشهر به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون دالر را امضا کردند .همین قرارداد بستری شد تا
زمینه برای همکاریهای آتی دو کشور نیز فراهم شود؛ بهشکلی که قرار است این کشور  3نیروگاه
هستهای دیگر نیز به مبلغ  3میلیارد دالر برای ایران بسازد ( .)khajehpour, 2012, p.17در مورد
اهمیت این طرحها برای روسیه ذکر این نکته کفایت میکند که در ساخت نیروگاه بوشهر در حدود
 11هزار کارشناس روسی از  911مرکز پژوهشی و تحقیقاتی مشارکت کردند .همکاریهای اقتصادی
دو کشور تنها به تجهیزات نظامی و نیروگاه هستهای محدود نمانده است.
آن دسته از تحلیلگرانی که از منظر لیبرالیسم به بررسی روابط دو کشور پرداختهاند نقش حوزۀ انرژی
را در روابط دو کشور بسیار مهم میدانند .روسیه و ایران صاحب بیشترین ذخایر گاز طبیعی تأییدشده
 19/1درصد و  12درصد هستند .آنها بهدنبال استفاده از این ذخایر بهسود مشترک ،توسعه یک راهبرد
مشترک برای مشارکت در بازار انرژی جهان هستند .دو کشور در سال 1111مجمع کشورهای
صادرکننده گاز 1متشکل از  19کشور تولیدکننده بزرگ گاز با هدف ارتقای منافع متقابل را تأسیس-
کردند .این کشورها حدود  21درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند .در سال  1111در راستای
کنترل قیمت گاز ساختاری ،مشابه اوپک را با همراهی قطر ( 19/1ذخایر گاز اثباتشده جهان) به شکل
1. Plesetsk
2. GESF
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تروئیکای گازی تشکیل دادند .روسیه و ایران همچنین در سال  1113به توافق سوآپ گاز با فراهمکردن
گاز در شمال ایران و مبادلۀ گاز تهران با متحدان مسکو در جنوب ایران دست یافتند.
افزون بر این روسیه به همکاری صنایع نفتی بسیار عالقهمند است .ایران دومین ذخایر اثبات شده
نفت جهان ( 11/3درصد) را در اختیار دارد و در شمار چهار تولید کننده بزرگ جهان است .گازپروم
گفتوگوهایی را با تهران در سال  1111درباره استخراج از حوزه آزادگان (دارای حدود  11میلیارد
بشکه نفت) شروع کرد .در سال  1113دو طرف بر سر اجرای  3طرح جدید نفتی و گازی در ایران و
تأسیس شرکت مشترکت نفت ایران و روسیه بهتوافق رسیدند (.)Voronoua-Abrams, 2010, p.5
اگرچه وضع تحریمهای جدید از سوی شورای امنیت ،اجرای این توافقها را با مشکلهایی رو بهرو
کرد؛ اما بهدنبال توافق جدید هستهای ایران در ژنو(آذر  )31احتمال میرود که روند اجرای کامل
توافقهای پیشین عملی شود .بررسی حجم مبادالت اقتصادی ایران و روسیه در دو دهه اخیر بهخوبی
گویای این نکته است که مالحظات اقتصادی در روابط دو کشور اهمیت باالیی دارد .درحالی که ارزش
روابط دو کشور در سال  111 ،1332میلیون دالر بود این رقم در سالهای  1911و  1911از مرز 311
میلیون دالر گذشت .حجم مبادالت دو کشور در سال  1111حدود  111میلیون دالر بود و در سال
 1111فراتر از یک میلیارد دالر ،سال  1111حدود دو میلیارد دالر ،سالهای  1112و  1111به ترتیب
به میزان  9/911میلیارد دالر و  1/111میلیارد دالر و سال  1113به رقم  1میلیارد دالر رسیده است .به
شکلی که روسیه جزء ده شریک تجاری برتر ایران درآمد (کرمی ،1913 ،ص .)113.این درحالی است
که به گفته محمودزاده معاون برنامهریزی ،توسعه منابع و امور اقتصادی وزیر کشور دولت احمدی نژاد،
چشمانداز مبادالت تجاری ایران و روسیه حداقل  11میلیارد دالر است (سایت خبری اکوپرشین،
 .)1931این نکته با توجه به پتانسیلهای قابل توجهی که ایران برای رشد بیشتر در مقایسه با تجارت
روسیه با ترکیه ( 11میلیارد دالر) و اسراییل( 2میلیارد دالر) دارد حتی از سوی مقامهای روس نیز مورد
تأیید قرار گرفته است .در همین رابطه جاگاریان ،سفیر روسیه در ایران حجم مبادالت تجاری بین دو
کشور در سال  1111را کمتر از دو میلیارد و  311میلیون دالر اعالم و آن را غیرقابل قبول دانست .وی
در این مورد ‘گفت که رسیدگی به این موضوع در دستور کار مالقات روحانی رییس جمهوری ایران و
پوتین رییس جمهوری روسیه قرار گرفته است(خبرگزاری ایسنا1931،بنابراین انتظار میرود در صورت
کاهش تحریمها حجم مبادالت تجاری دو کشور افزایش پیدا کند ( .)Sanaei, 2007, p.175این مسئله
نشان میدهد در صورت رفع تحریمها دو طرف انگیزههای فراوانی برای توسعۀ اقتصادی روابط دارند.
ج) همکاریهای فرهنگی ایران و روسیه
روابط میان ایران و روسیه تاریخی چهار صد ساله دارد .موافقتنامه فرهنگی میان ایران و روسیه که در
سال  1913امضا شد ،هم اکنون نیز پایه قانونی مناسب برای فعالیتهای دو کشور است .تا پیش از
فروپاشی اتحادشوروی ،این قرارداد بیشتر مبنای فعالیتهای گسترده روسیه در ایران بود؛ ولی با
فروپاشی اتحاد شوروی ،زمینۀ ظهور مبادالت فرهنگی دوجانبه پدید آمد .درواقع فروپاشی اتحاد
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شوروی سرآغاز فصل جدیدی از روابط فرهنگی ایران و روسیه شد .در سالهای اول پس از فروپاشی،
در مجموعۀ فعالیتهای فرهنگی ایران در روسیه توجه به مسلمانان روسیه و ترجمه و چاپ کتابهای
دینی به زبان روسی جایگاه برجستهتری داشت .اما در سالهای بعد از آن همکاریهای علمی ،فرهنگی
و آموزشی نیز مورد توجه نسبی قرار گرفتند (آقازاده ،1919 ،ص.)91.
در اواخر دهه  31دولت روسیه به دیدگاه اوراسیایی روی آورد و تردیدهایی که در سالهای اول پس
از فروپاشی و در زمان حاکمیت دیدگاه غربگرا در سیاست خارجی این کشور وجود داشت از سال
 1913و با روی کار آمدن یوگنی پریماکوف بهعنوان وزیر امورخارجه پایان یافت .با روی کار آمدن
والدیمیر پوتین در پایان هزاره دوم همکاری با ایران و بهصورت گستردهتر نگاه همزمان به غرب و
شرق بهعنوان جزء جداییناپذیر سیاست خارجی روسیه درآمد .بازدید رسمی محمد خاتمی از مسکو
در سال  1911و امضای قرارداد روابط متقابل ،فصل جدیدی را در روابط دو کشور گشود.
بنابر قرارداد همکاری بین روسیه و ایران که در سال  1919امضا شد ،هفتههای فرهنگی روسیه در
ایران برگزار و نخستین هفته فرهنگی ایران در روسیه در سال  1911در مسکو افتتاح شد که بازتاب
گستردهای در محافل خبری این کشور داشت .همچنین یادداشت تفاهم همکاری بین دو کشور در سال
 1911در مسکو و دیدار پوتین از ایران در سال  1111نقش مثبتی در توسعه روابط فرهنگی دو کشور
داشته است (کریمی ریابی ،1911 ،ص .)111.همکاریهای فرهنگی دو کشور در سالهای اخیر بیشتر
در حوزههای توریسم ،مبادله دانشجو ،گفتوگوی بین ادیان و مبادالت فرهنگی بوده است (کریمی
ریابی ،1911 ،ص.)111.
د) همکاریهای سیاسی ایران و روسیه
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی مسکو میترسید که ایران انقالب خود را به جمهوری آذربایجان و
آسیای مرکزی صادر کند .بنابراین زمانیکه دید تهران دست از صدور انقالب به سرزمینهای متعلق به
اتحاد شوروی کشیده است ،شگفتزده شد .حتی در شرایطی که ترکیه با ترکهای آذربایجان همنوایی
میکرد ایران نه تنها سکوت پیشه کرد بلکه در کنار روسیه قرار گرفت تا راه حلی دیپلماتیک برای
جنگ داخلی در تاجیکستان ( )1331بیابد .در سال  1113نیز از پذیرش عضویت ناظر روسیه در
سازمان کنفرانس اسالمی حمایت کرد (.)Ternin and Malashenkov, 2010, p.20
گذشته از این موضوع ،از سال  1333روابط دو کشور بیشتر متأثر از قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر و
فشارهای بینالمللی برای توقف روند تکمیل این نیروگاه بوده است .آنها ایران را بهعنوان ابرقدرت
منطقهای درحال ظهور میبینند و میخواهند رفتار ایران در منطقه را کنترل کنند .روسها حق ایران به
داشتن برنامۀ هستهای صلحآمیز را بهرسمیت شناخته و بارها بر آن تأکید کردهاند .اما در عین حال
خطرهای همراه با گسترش نفوذ ایران و سایه بلند مدتی که داشتن سالح هستهای بر منطقه میافکند را
درک میکنند و نمیخواهند که شاهد گسترش تسلیحات هستهای در منطقه باشند .بنابراین اظهار
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همنوایی با آمریکا در نظارت بیشتر بر برنامه هستهای ایران را در راستای حفظ روابط خود با آمریکا
ضروری میبینند .بهعبارت دیگر روسیه موازنه قدرت در خاورمیانه را بهنفع خویش میبیند و آن را
فرصتی برای گسترش نفوذ خود در سوریه ،لبنان و فلسطین میداند و ایران در این راه و سوق دادن
آمریکا به موضعی تدافعی در منطقه میتواند به این کشور کمک کند (.)Heydemann, 2010, p.35
وجود این منافع عینی در روابط بین مسکو و تهران و گرمتر شدن این روابط در طول سالهای گذشته
حتی باوجود همراهی روسیه در قطعنامههای ضد ایرانی سبب شد تا توجه به نظریههای روابط بین-
الملل و توضیحی که در تشریح این شرایط میتوانند ،عرضه کنند به موضوعی جذاب برای پژوهشگران
و صاحب نظران تبدیل شود .در ادامه به بررسی این تحلیلها و نظریهها میپردازیم.
واقعگرایی
واقعگرایی دیدگاه مسلط در رشته روابط بینالملل و مهمترین و پایدارترین نظریه روابط بینالملل بوده
است .قدرت ،مفهوم اصلی در تفکر واقعگرایی و نیروی محرکه نظام بینالمللی و هدف اصلی رفتار
دولتها است (دوئرتی ،1911 ،ص .)111.واقعگرایان شأن کنشگری برای دولتها قائل هستند و آنها
را واحدهایی یکپارچه و خردورز تلقی میکنند که همانند یک انسان میاندیشند ،تصمیم میگیرند و
عمل میکنند (بیلیس ،1919 ،ص .)913.تأکید واقعگرایان بر قدرت دولتها را در موقعیتی قرار میدهد
که تنها خود باید خود را حفظ کنند .بر اساس اصل خودیاری ،برای بقای خویش به هیچ شکل
نمیتوان به حمایت دولت دیگر متکی بود .ساختار نظام بینالملل اجازه دوستی را نمیدهد .همکاری
نیز تنها زمانی که منافع ملی و مصالح قدرت ایجاب میکند ممکن است (قوام ،1911 ،ص.)921.
اگرچه واقعگرایان باور چندانی به اتحادها و دوام آن ندارند؛ اما معتقدند که به هنگام ضرورت دولتها
باید برای ایجاد توازن و غلبه بر حریف به اتحاد دست زنند.
الف) مبانی اتحاد کشورها
در این بخش مؤلفههایی چون ایدئولوژی ،منافع مشترک ،دشمن مشترک ،هممرزی و فرهنگ مشترک
بهعنوان مواردی که سبب نزدیکی دو کشور میشود ،بررسی و سپس به این بحث پرداخته میشود که
آیا این مؤلفهها در روابط ایران و روسیه تأثیرگذار بودهاند؟
 .1ایدئولوژی :یکی از مؤلفههایی که زمینهساز نزدیکی کشورها میشود ،وجود ایدئولوژی مشترک میان
دو یا چند کشور است .ایدئولوژی نشان داده است که میتواند بهخوبی کشورهایی که حتی نزدیکی
جغرافیایی با هم ندارند را در کنار یکدیگر بنشاند .اگرچه ایران و روسیه ایدئولوژی واحدی ندارند اما
از نظر ایدئولوژیکی در تضاد با لیبرالیسم قرار دارند .اگر از تفسیرهایی که اشاره به حرکت روسیه
بهسوی لیبرالیسم دارد بگذریم از زمان وقوع انقالب اسالمی دو کشور خود را در جبهه واحدی بر ضد
امپریالیسم آمریکا یافتند .هر دو براساس ایدئولوژی خود نجات ملتها و مستضعفان را بخشی از
هدفهای سیاست خارجی خود برشمرده و از حق دولتها برای تعیین سرنوشت خود حمایت کردند.
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 .1منافع مشترک :وجود منافع مشترک میان کشورها سبب میشود تا دو کشور بهسوی اتحاد حرکت
کنند .در نتیجه تا زمانی که این منافع مشترک پابرجا بماند روابط نیز تداوم مییابد و در صورت اتمام
این منافع میتوان شاهد پایان شراکت و اتحاد بود .وجود منافع اقتصادی ،امنیتی و سیاسی از جمله
مواردی است که در روابط دو کشور نمیتوان از آن چشم پوشی کرد .در سیاست خارجی روسیه در
دوران بعد از فروپاشی ،سه اصل محوری بازسازی و تجدید حیات اقتصادی روسیه ،مقابله با یکجانبه-
گرایی آمریکا و کسب اعتبار دوباره روسی ،مورد توجه سیاستمداران روسی قرار گرفت (امیدی،1931 ،
ص .)13.مسکو برای تحقق این هدفها بهویژه دو هدف نخست ،راه دوستی و نزدیکی با ایران را
درپیش گرفت .پوتین پیمان چرنومردین  -گور(ممنوعیت فروش تسلیحات پیشرفته روسیه به ایران در
سال  )1333را لغو کرد .از سفر محمد خاتمی به مسکو در سال  1111استقبال کرد و در این دیدار
زمینه برای همکاریهای اقتصادی بیشتر دو کشور فراهم شد .این دیدارها با سفر کمال خرازی ،وزیر-
امورخارجۀ ایران به مسکو در آوریل  1111و سفر پوتین به تهران در سال  1111تکمیل شد.
 .9زمینههای فرهنگی مشترک :یکی دیگر از مؤلفههایی که سبب میشود تا کشورها بهسوی اتحاد
بروند ،وجود زمینههای فرهنگی مشترک است .در این میان کشورها با تکیه بر ارزشهای فرهنگی و یا
تشابه فرهنگی تالش میکنند تا رابطه نزدیک و راهبردی را برای یکدیگر تعریف کنند .حضور بیست
میلیون مسلمان در داخل خاک روسیه ،مبارزه با تروریسم و خطر افراطیگری در منطقه یکی از زمینه-
های مورد توجه دو دولت بوده است .همچنین در این رابطه میتوان به مالیم شدن نگاه متقابل ،رفت و
آمدها ،روابط آموزشی ،همکاریهای علمی و برگزاری نمایشگاهها و گفتوگوی اندیشمندان دو کشور
اشارهکرد (کرمی ،1913 ،ص.)111.
 .1وجود دشمن مشترک :گاهی دو کشور نه مرز مشترک دارند و نه ایدئولوژی یکسان دارند؛ اما وجود
یک دشمن مشترک سبب میشود که دو کشور بهسوی ایجاد اتحاد حرکتکرده تا از این راه دشمن را
تضعیف کنند .شواهد نشان میدهد که مهمترین عامل در نزدیکی دو کشور ایران و روسیه وجود دشمن
مشترک است .این مهم را ابتدا آمریکا و سپس انگلستان بهعنوان رقیب دیرینه روسها ایفا میکنند .در
بحث منطقهای نیز خطر گسترش نفوذ قدرتهای غربی و متحدان آنها (ترکیه ،عربستان و پاکستان)،
سرایت بحرانهای موجود در منطقه به درون مرزهای دو کشور و بستر ایجادشده بر اساس قرارداد سال
 1313در گسترش این همکاریها بسیار مؤثر بوده است.
واقعگرایان با تأکید بر مفاهیمی مانند امنیت و قدرت ،همکاریهای راهبردی میان ایران و روسیه را
ناشی از احساس تهدید مشترک دو کشور از سوی آمریکا و یا ناشی از تمایل آنها به برقراری موازنه
قدرت با این کشور تفسیر میکنند .هر دو کشور ایران و روسیه درپی آن هستند که در برابر یکجانبه-
گرایی و یا تهدیدهای آمریکا ،سطحی از موازنه قدرت را ایجاد کنند و از راه مشارکتهای راهبردی در
برابر نفوذ این کشور در آسیای مرکزی و قفقاز مقاومت کنند .از دیدگاه نوواقعگرایان ،بروز سیاست-
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خارجی خشنتر و تهاجمیتر در روسیه نتیجه طبیعی و درواقع مثبت فشارهای ساختاری ایجادشده به
وسیله نظام بینالمللی است).(Hopf, 1999, p.61
واقعگرایان در تمامی شاخههای آن از واقعگرایان ساختاری گرفته تا واقعگرایان تدافعی و تهاجمی،
این نکته را میپذیرند که روسیه یکی از دو ،سه و یا چند قدرتی است که به نظام موازنه قدرت پس از
جنگ سرد عینیت بخشیدهاند (شوری ،1911 ،ص .)119.درخواستهای مکرر قدرتهای غربی از
روسیه در مورد قطع همکاریهای هستهای و نظامی با ایران و همچنین مقاومت این کشور در مورد این
فشارها و ارائه ندادن پاسخ مطلوب و مورد نظر غرب از سوی این کشور ،به این معنا است که نوع
روابط ایران و روسیه در کل خودش موضوعی است که در سطح روابط قدرت و در چارچوب روابط
میان قدرتهای بزرگ میتواند مورد تحلیل قرار گیرد .اگرچه معلوم نیست که ایران و روسیه عالقه
زیادی داشته باشند تا روابط خود را در چنین سطحی تعریف کنند ،اما بیشتر نظریهپردازانی که وضعیت
بینالمللی پس از جنگ سرد را مورد تحلیل قرار دادهاند ،در تحلیل موقعیت و رفتار روسیه ،همکاری-
های این کشور با ایران را در چارچوب تعامالت روسیه و غرب مورد توجه قرار دادهاند.
باوجود آنکه گرایش غالبی در میان تحلیلگران وجود دارد که روابط ایران و روسیه را در چارچوب
تالش دو کشور برای ایجاد موازنه در برابر تهدید آمریکا تحلیل و تفسیرکنند ،تاکنون نظریهپردازان
واقعگرا عالقه زیادی به تحلیل و تبیین موقعیت روسیه در صحنه بینالمللی در دو دهه اخیر از خود
نشان ندادهاند .این مسئله احتماالً از این موضوع ناشی میشود که روسیه در این سالها آن میزان از
ثبات رفتاری را که بتواند مبنای تحلیل این نظریهپردازان قرار بگیرد از خود نشان نداده است .درواقع
روسیه در دو دهه گذشته رفتارهای متناقضی را از تعارض و رویارویی در کوزوو و گرجستان گرفته تا
همکاری و همسویی در جریان بحران افغانستان و در چارچوب نهادهایی مانند گروه هشت کشور
صنعتی ،به نمایش گذاشته است .از نظر کنت والتز ،نوع برخورد ایاالت متحده با روسیه و ایران و
یکجانبهگرایی این کشور در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،این دو کشور را بهسوی همکاری با
یکدیگر سوق داده است .فراریدادن روسیه بهوسیله گسترش ناتو و فراریدادن ایران بهوسیله مسائل و
مشکالت هستهای و مورد خطاب قراردادن رهبران این کشور در مورد اینکه چگونه کشورشان را اداره
کنند ،سیاستهایی هستند که تنها از عهده یک کشور قدرتمند بی چون و چرا بر میآید (Waltz,
).2000, p.38
به عقیده پارکر رویکرد روسیه در سالهای اخیر از نگرانیهای این کشور نسبت به آمریکا متأثر شده
است و اینکه چگونه ایاالت متحده بهعنوان بازیگر برتر بینالمللی از زمان فروپاشی اتحاد شوروی
قدرت را بهدست گرفته است .مسکو رفتار واشنگتن را در کل همواره لجام گسیخته ،بی حد و مرز،
فراقانونی و یکجانبهگرا در استفاده از گزینه نظامی بهعنوان یک ابزار برای حل موضوعهای مربوط به
امنیت بینالملل توصیف کرده است .بهنظر وی ترس سنتی روسیه درباره مداخله ناتو و آمریکا از زمانی
شروع شد که نخستین چشمانداز گسترش ناتو در بهار  1339خود را نشان داد و بهصورت خاص بعد
از بمباران صربستان در مارس  1333این نگرانیها شدت گرفت .از آن زمان تهاجم آمریکا به عراق در
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سال  ، 1119حملۀ ناتو به لیبی در سال  1111و تهدید اقدام مشابه در سوریه در ماههای اخیر به حفظ
این احساس خطر روسها کمک کرده است .دراصل مسکو همه این اقدامها را ضد خود تصور میکند
(. )Parker, 2012, p.39
از نظر استفان والت ،عالقهمندی روسیه به همکاری با ایران در کنار کوششهای دیگری همچون
همکاریهای راهبردی روسیه و چین ،بخشی از تالشهای این سه کشور (ایران و روسیه و چین) برای
ایجاد موازنه در برابر قدرت فراگیر آمریکا است .به گفته استفان والت ،روسیه و ایران به آرامی
مشارکت راهبردی خود را از سال  1111توسعه دادهاند که دستکم بخشی از آن در پاسخ به نفوذ
درحال گسترش آمریکا در منطقه بوده است .والت تأکید میکند که روسیه و ایران ،تالش مشترکی را
برای محدود کردن نفوذ ایاالت متحده و متحدانش (ترکیه و اسرائیل) آغاز کردهاند .همکاریهای ایران
و روسیه پاسخی راهبردی به تالشهای آمریکا برای توسعه نفوذ خود در منطقه از راه همکاری با
ترکیه ،گرجستان ،جمهوری آذربایجان و ازبکستان است) . (Walt, 2004, p.14بنابراین هرگاه این
خطر کاهش پیدا کرده روابط تهران -مسکو سردتر و روابط مسکو  -واشنگتن گرمتر شده است
( .)Trenin and malashenkov, 2010, p.21در کنار این عوامل ،گروهی از اندیشمندان از زاویه
ژئوپلیتیک به بررسی روابط ایران و روسیه پرداخته و معتقدند که نیاز کشورهایی همچون روسیه به
گسترش مرزهای خود ،فضای حیاتی و خودکفایی از نظر مواد خام ،صنعت و بازار در یک سده اخیر
نقش مؤثری در روابط مسکو و تهران داشته است .کشور ایران از جمله کشورهایی است که بهدلیل
جغرافیای منحصر به فردش بهشدت تحت تأثیر عامل جغرافیا و ویژگیهای ژئوپلیتیکی و رفتارهای
سیاسی مسکو قرارگرفته است .بهشکلی که در پنج قرنی که از ایران معاصر -از دوران صفویه به بعد-
میگذرد ژئوپلیتیک ایران ،عنصری مداوم ،پایدار و ساختاری در شکل دادن به رفتار خارجی ایران
نسبت به دیگران و همچنین رفتار سایر قدرتها با ایران ،داشته است(کاتم ،1911 ،ص .)11.قرار داشتن
ایران در کنار مرزهای خاکی روسیه در این پنج قرن سبب شد تا در چندین نوبت بخشهایی از ایران از
این کشور جدا شود و حاکمان ایران همواره در ترس از تهدیدهای روسها بهسر برند.
آنچه از دهه  31به بعد به توسعه روابط دو طرف انجامید و تاکنون نیز ادامه یافته است ،از بین رفتن
عامل ژئوپلیتیک و همسایگی زمینی در روابط دو کشور بوده است .با فروپاشی اتحاد شوروی این
کشور به  13جمهوری مستقل تبدیل شد .بنابراین از حالت همسایگی زمینی به همسایگی دریایی با
ایران رسید .مهمترین تأثیر این نوع همسایگی جدید از بین رفتن خطر تهدید توسعه طلبی ارضی
روسها برای ایران بود .به همین دلیل ایران از توسعه این روابط استقبال کرد .افزون بر این ،کمرنگ
شدن تبلیغات ایدئولوژیکی روسها با شکست ایدئولوژی کمونیسم بر کاهش ترس ایران و توسعه
روابط افزود .از این رو بیجهت نبود که ایران فروپاشی اتحاد شوروی و جلوگیری از تولد دوباره
امپراتوری جدید روسیه را بهسود خود دانسته است (کرمی ،1913 ،ص.)191.
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بدین ترتیب آن دسته از واقعگرایان که از منظری راهبردی به روابط ایران و روسیه مینگرند مقابله با
یکجانبهگرایی آمریکا و آن دسته که از منظری ژئوپلیتیک به روابط دو همسایه نگاه میکنند از بین رفتن
خطر تهاجم اتحاد شوروی را عامل اصلی توسعه روابط میان تهران و مسکو میدانند .اگرچه این دیدگاه
در وجه مادیگرایی با نظریه لیبرالیسم اشتراک دارد ،از این زاویه که نقش اقتصاد را در توسعۀ روابط
ایران و روسیه نادیده میگیرد و فقط به ابعاد امنیتی مسئله توجه میکند ناقص بهنظر میرسد .بههمین
دلیل برخی از پژوهشگران در این مورد توجهشان به نظریه لیبرالیسم جلب شده است.
لیبرالیسم
دومین نظریهای که در تحلیل روابط ایران و روسیه میتوان به آن توجه کرد ،لیبرالیسم است .لیبرالها
نگاهی خوشبینانه به روابط بینالملل دارند .هرچند این واقعیت را که در روابط بین کشورها منازعه و
جنگ وجود دارد را انکار نمیکنند؛ بر این باورند که صلح و همکاری نیز وجود داشته و میتواند
وجود داشته باشد .بهعبارت دیگر آنان چنین استدالل میکنند که دولتها هدفهای متعددی دارند و
لزومی ندارد که دولتها همیشه بهدنبال منازعه باشند .مسئله مهم در نظر آنها این است که در چه
شرایطی منافع همکاری بر منافع موازنه غلبه میکند .لیبرالها بر این باورند که به سه علت مهم کشورها
بهسمت همکاری بیشتر گام برمیدارند.
 )1روند وابستگی متقابل میان کشورها ،بهویژه در عرصههای اقتصادی و تجاری است که سبب شده
تا کشورها از همکاری با یکدیگر فایده بیشتری ببرند و همزمان دریابند که هزینههای منازعه افزایش -
یافته است،
 )1وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها ،قواعد و نهادهای
بینالمللی میشود که برای ایجاد و تسهیل همکاری میان کشورها بهوجود میآیند،
 )9جریان گسترش مردم ساالری سبب کاهش منازعه و افزایش همکاری میشود (حاجی یوسفی،
 ،1911ص.)13.
آنان که روابط ایران و روسیه را در قالب اقتصادی مورد تحلیل قرار میدهند ،بیشتر از منظری
لیبرالیستی به این روابط مینگرند و معتقدند که پیوندهای بیشتر اقتصادی به تقویت اتحاد آنها کمک
خواهد کرد .از نگاه این تحلیلگران شرایط اقتصادی دو کشور و نیازهای آنها به یکدیگر این روابط را
به سمت اتحاد برده است .لیبرالها و منتقدین تحلیلهای واقعگرایی از روابط ایران و روسیه ،ترجیح
میدهند که بهجای ارتقای سطح تحلیل به عرصه روابط میان قدرتهای بزرگ ،ابعاد مختلف این رابطه
را در سطوح دوجانبه یا منطقهای ،تحلیل کنند.
به اعتقاد استفان بروک و ویلیام بلفورث ،شواهد اندکی وجود دارد که تمایل به ایجاد موازنه در برابر
قدرت آمریکا ،توضیحدهنده این روابط (ایران و روسیه) باشد .بلکه برعکس امنیت منطقهای و انگیزه-
های اقتصادی بهشکل دائم در خط مقدم این انگیزهها قرار دارند ) (Brooks, 2005, p.79بررسی
حجم مبادالت اقتصادی ایران و روسیه در دو دهه اخیر بهخوبی گویای این نکته است که مالحظات
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اقتصادی در روابط دو کشور اهمیت باالیی دارد .درحالی که ارزش روابط دو کشور در سال ،1332
 111میلیون دالر بود این رقم در سالهای  1911و  1911از مرز  311میلیون دالر گذشت .حجم
مبادالت دو کشور در سال  1111حدود  111میلیون دالر بود و در سال  1111از مرز یک میلیارد دالر
فراتر رفت و سال  1113به رقم  1میلیارد دالر رسیده است .بهشکلی که روسیه جزء ده شریک تجاری
برتر ایران است (کرمی،1913 ،ص.)113.
در پروتکل هفتمین نشست کمیسیون دائمی ایران و روسیه در سال  1113در ارتباط با همکاریهای
اقتصادی و تجاری ،زمینههای همکاری :صنایع نفت و گاز ،انرژی ،برق ،صنعت ،زغال سنگ ،انرژی
هستهای ،صنعت و فن آوری ،هوا و فضا ،صنعت هوایی ،تجارت ،سرمایهگذاری ،حمل و نقل جادهای
و ریلی ،کشتیرانی ،همکاریهای استانی ،منطقهای و چندجانبه ،همکاری بهداشتی ،گردشگری و
حوادث ناگهانی ،برای دو کشور پیشبینی شد (کرمی،1913 ،ص .)112.بنابراین برنامه بخشهای
کشاورزی ،حمل و نقل و استخراج منابع روسیه از صادرات فلزات ،گندم ،الوار ،هواپیما و تجهیزات
نظامی سود سرشاری کسب کردهاند (.)Voronoua, 2010, p.3
سازهانگاری
سازهانگاری سومین نظریهای است که در تحلیل روابط ایران و روسیه از آن کمک گرفته میشود.
سازهانگاران از نظر مباحث فرانظری در میانه طیف طبیعتگرایان/اثباتگرایان از یکسو و پساساختار
گرایان از سوی دیگر و در مباحث محتوایی در میانه دو جریان واقعگرایی و لیبرالیسم قرار دارند
(مشیرزاده ،1911 ،ص .)919.بر خالف دو نظریه واقعگرایی و لیبرالیسم ،سازهانگاران بر ابعاد مادی و
غیرمادی حیات اجتماعی تأکید دارند .توجه سازهانگاران افزون بر پذیرش اهمیت واقعیت مادی ،به
انگارهها ،معانی ،قواعد ،هنجارها ،و رویهها است .تأکید سازهانگاران بر نقش تکوینی عوامل فکری
است که آنها را در برابر مادیگرایی حاکم بر جریان اصلی در روابط بینالملل قرار میدهد (مشیرزاده،
 ،1911ص .)911.سازهانگاران معتقدند که محیط اجتماعی میتواند بر فهم دولتها از منافعشان
تأثیرگذار و در شکل دهی و ساخت بندی دولتها مؤثر باشد (حاجی یوسفی ،1911،ص .)13.درواقع
این دیدگاه در نفی ذاتگرایی شکل میگیرد .زیرا سوژه را امری شکل گرفته در تاریخ و زمینه میداند
) .(Gergon, 2001, P.1بهصورت کلی سازهانگاری بر سه فرضیه اصلی هستی شناختی یعنی برساخته
بودن هویت و اهمیت ساختارهای معنایی و فکری در آن ،رابطه متقابل ساختار و کارگزار و نقش
هویت در شکل دادن به منافع و سیاستها مبتنی است (.)Linklater, 2001, p.216-218
سازهانگاران معتقدند که هویتها را نمیتوان بهشکلی ماهوی یعنی جدا از بستر اجتماعی آنها تعریف
کرد .بلکه باید بهعنوان مجموعهای از معانی در نظرگرفته شوند که یک کنشگر با در نظر گرفتن چشم
انداز دیگران یعنی بهعنوانی یک ابژه اجتماعی بهخود نسبت میدهد .هویتهای اجتماعی برداشتهای
خاصی از خود را در رابطه به سایر کنشگران نشان میدهند و از این راه منافع خاصی را تولید میکنند و
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به تصمیمهای سیاستگذاری شکل میدهند .اینکه «خود» ،خود را دوست ،رقیب یا دشمن «دیگری»
بداند ،تفاوت زیادی در تعامل میان آنها ایجاد خواهد کرد (مشیرزاده،1911 ،ص .)991 .سازهانگاری
معتقد است که هویت یک دولت با ارجاعاتی ارزشی به گذشته و آینده کشور شکل میگیرد .زیرا
دولتها با روایت تاریخ بهشکلی خاص آن را پشتوانه عملکرد امروز خود قرار میدهند (Kubalkova,
 .(2001, p.147از دیدگاه سازهانگاران این خود کنشگران هستند که با عمل خود سبب تحول در
ساختارهای هنجاری و فکری میشوند و پس از آن این ساختارهای معنای جدید هستند که هویتهای
آنها را تحت تأثیر قرار میدهند .در دو دهه گذشته سازهانگاران این پیش فرض قراردادی در روابط
بینالملل را که هدفهای عینی منافع ملی سیاست خارجی را هدایت میکند مورد چالش قرار دادهاند.
بهجای آن ،آنها بر روابط بین هویت و منافع تأکید میکنند ( .)Klotz, 2004, P.2بنابراین دولتها بر
اساس هویت زمینهمند خود جهان را میسازند و بر اساس آن دست به کنش میزنند .ولی بهصورت
متقابل نیز در رابطه با آن ساخته میشوند و هویتشان دچار دگرگونی میشود .بنابراین سیاست خارجی،
عمل بر ساختن است و بنا به گفته اسمیت سیاست خارجی آن چیزی است که دولت آن را میسازند
) .(Smith, 2001, p.38-39بنابراین براساس چارچوب مفهومی سازهانگاری برای فهم این که چرا
دولتها به منازعه با یکدیگر میپردازند یا اقدام به همکاری میکنند ،باید بررسی کرد که دولتها چه
تصوری از منافع و محیطی که در آن زندگی میکنند ،دارند و چگونه این تصور تبدیل به خط و مشی
سیاسی و جهت گیری سیاست خارجی آنها میشود .با توجه به این مباحث نظری در مورد روابط ایران
و روسیه باید گفت برداشتی که هر دو بازیگر در دهههای اخیر از آمریکا داشتهاند ،تلقی دشمنانه است.
این برداشت مشترک مبنای منافع ملی دو کشور و تصمیمگیریهای آنان را شکل میدهد .بدینترتیب
که هر دو بازیگر بهواسطه اشتراک ذهنی بهترین شیوه مقابله با دشمن خویش را در اتحاد با یکدیگر
مییابند.
بهنظر میرسد موضوعی که هر دو گروه (واقعگرایان و لیبرالها) کم و بیش آن را نادیده میگیرند،
این مسئله است که هم ایران و هم روسیه ،در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی از نظر تحوالت
هویتی در شرایطی به سر میبردند که به بازسازی هویتی خود احساس نیاز میکنند .بهنظر میرسد که
ایران و روسیه در این دوره ،که همچنان ادامه دارد ،افزون بر اینکه منبعی برای تأمین نیازهای امنیتی و
یا منافع مادی کمیاب یکدیگر(ارزهای معتبر برای روسیه و فناوریهای تحریم شده برای ایران) تلقی
میشدند ،منبعی برای تأمین نیازهای هویتی یکدیگر به شمار میرفتند .اگرچه هیچکس نمیتواند نقش
عوامل مادی را در توسعه روابط دو کشور نادیده بگیرد ،اما بهنظر میرسد که فقط تأکید بر عوامل مادی
در تحلیل روابط ایران و روسیه نمیتواند تبیین دقیقی از این روابط ارائه کند .آنچه اهمیت دارد این
است که این عوامل بر بستری از ایدهها و انگارهها ،معنای خود را باز مییابند و درنهایت «دولتها از
راه انگارهها است که در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند و انگارهها به تعریف دولتها از اینکه کی
هستند؟ و چی هستند؟ کمک میکنند (ونت ،1911 ،ص.)131.

رویکردی نظری بهعلت توسعۀ روابط ایران و روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تا کنون

61

در این فرایند ،فضای بینالمللی نیز بهنوبه خود بر فرآیند ساخته شدن هویتها و منافع تأثیر دارد .نوع
برخورد غرب و کل جامعه بینالمللی با ایران و روسیه نیز در این سالها بر شکلگیری هویت و منافع
دو کشور تأثیر مستقیم داشته و در عمل دو کشور را بهسوی تعریف خاص از خود سوق داده است.
تالش مستمر و دائمی آمریکا برای تضعیف موقعیت منطقهای و بینالمللی روسیه در دورۀ پس از
فروپاشی اتحاد شوروی ،روسها را متقاعد کرد که برای بازیابی هویت و موقعیت بینالمللی از دست
رفته خود باید مسیر تازهای را جستجو کنند .از نظر تاریخی در آغاز دهه  1331هر دو کشور ایران و
روسیه از نظر بازنگری در نگرش خود به شرایط بینالمللی ،وضعیت کم و بیش مشابهی را تجربه می-
کردند .روسها پس از هفتاد سال تعریف مشخص و قاطعانه از مفهوم دشمن و قرار دادن غرب در
جایگاه «دگر» هویتی خود ،بهدنبال پرسترویکای گورباچف ،تردیدهایی را در تبیین مارکسیستی مبتنی بر
تعارض دائمی و آشتی ناپذیر میان نظامهای سوسیالیستی و نظامهای سرمایهداری ایجاد کردند.
در ایران نیز پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق و ضرورتهای بازسازی پس از جنگ و همچنین
آغاز تغییرهای بنیادین در شرایط بینالمللی ،گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران که بهدلیل شرایط
دوران جنگ ،در عمل بیشتر کشورهای جهان را در ردیف دشمن و یا همدستان دشمن تعریف میکرد،
بهتدریج جای خود را به نگرش عملگرایانهتر ضرورت همکاری با جهان و تنشزدایی داد .از این نظر
سراسر دهه  ،1331از نظر بازتعریف هویتی ،دوره مهمی هم برای روسیه و هم برای ایران محسوب
میشود .در این دوره ،هم ایران و هم روسیه تالش کردند تا خود را یک بازیگر متعارف نشان دهند ،اما
در عین حال هیچیک از دو کشور تمایلی نداشتند تا یک کشور معمولی بهحساب آورده شوند .هر دو
کشور بهشدت به شناسایی بهعنوان یک قدرت تأثیرگذار و تعیین کننده (جهانی برای روسیه ،منطقهای
برای ایران) نیاز داشته و دارند .روسها در سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی کوشش مستمری
برای القای این موضوع که روسیه همچنان یک قدرت بزرگ جهانی است ،دنبال کردهاند .همکاری با
ایران بیش از منافع اقتصادی و حتی بیش از تأثیری که بر ایجاد موازنه در برابر آمریکا میتوانست داشته
باشد ،به روسیه این فرصت را میداد که هویت خود را مانند یک قدرت بزرگ تثبیت کند .در ایران نیز
بالفاصله پس از جنگ هشت ساله با عراق -که فرصت بازیگری در سطح منطقه را از ایران سلب کرده
و تقریباً تمامی قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای را در برابر ایران قرار داده بود -کوشش پیگیر و
دامنهداری برای تثبیت موقعیت ایران بهعنوان یک قدرت تعیین کننده منطقهای آغاز شد.
فروپاشی اتحاد شوروی در آغاز دهه  ،1331به ایران این امکان و فرصت را داد تا در آسیای مرکزی و
قفقاز تا حدی به این نیاز خود پاسخ دهد؛ فرصتی که ایران مایل نبود در تقابل با روسیه آن را از بین
ببرد .اما آنچه در سالهای بعد ،بیش از هر عامل دیگری نیاز ایران به شناسایی و پذیرش نقش ایران-
دستکم در سطح منطقهای را تأمین و تضمین میکرد ،شناخته شدن ایران همانند یک قدرت هستهای
بود که روسیه در شکل گیری ،تولد و همچنین تداوم آن نقش زیادی را ایفا کرده است .ورود ایران به
جمع کشورهای دارای فناوری هستهای با وجود تمامی مشکالتی که به همراه داشته است ،فضایی را
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برای ایران فراهم کرد تا جایگاه خود را حتی فراتر از سطح منطقهای تعریف کند .بدین ترتیب باید
گفت دیدگاه سازهانگاری که دربردارنده هم توجه به عوامل مادی و هم غیرمادی است توضیح بهنسبت
کاملی از دالیل توسعه روابط ایران و روسیه از دهه  31به بعد ارائه میکند.
نتیجه
در پاسخ به سؤال اصلی نوشتار در مورد تحلیل نظریههای روابط بینالملل از روابط ایران و روسیه،
واقعگرایی روابط ایران و روسیه را در بستر رقابت آمریکا و روسیه و شکلگیری موازنه قدرت تحلیل
میکنند .از منظر این نظریه ایران و روسیه دشمن مشترکی چون آمریکا دارند .بنابراین برای محدود
کردن یکجانبهگرایی ،گسترش ناتو به شرق مجموعهای از همکاریها را با یکدیگر آغاز کردهاند که
تاکنون نیز ادامه یافته است .همچون از زاویه ژئوپلیتیک دور شدن اتحاد شوروی از مرزهای زمینی
ایران و از بین رفتن ترس از تهاجم نظامی توسط این کشور نقش مؤثری در بهبود روابط تهران مسکو
داشته است.
از نظر لیبرالیسم محدود کردن همه عوامل به قدرت ،گویای واقعیت روابط دو کشور نیست .بنابراین،
این نظریه به تحلیل نیاز اقتصادی دو کشور به همدیگر و ضرورتهای همکاری در بحث رژیم حقوقی
دریای خزر ،آلودگیهای محیط زیستی ،بازسازی ایران پس از جنگ ،تحریمها ،بازار اقتصادی برای
محصوالت نظامی روسیه و غیره بهعنوان شکلدهنده روابط دو کشور میپردازد.
سازهانگاری هر دو دیدگاه را مادیگرایانه دانسته به هویت بهعنوان توسعه بخش روابط تهران -مسکو
مینگرد .بنابراین نظریه ایران پس از جنگ و روسیه پس از فروپاشی هر دو هویت جدیدی از خود به
نمایش گذاشتند ،که در این هویت جدید تلقی دشمن از یکدیگر کنار رفت و تلقی دوست جای آن را
گرفت .همچنین آنها با هویت واحدی بهنام آمریکا رو بهرو شدند که قصد محدود کردن دو طرف را
داشت .بنابراین زمینه برای توسعه روابط فراهم شد .در مجموع بهنظر میرسد که نظریه سازهانگاری
توضیح کاملی از روابط تهران  -مسکو ارائه میکند .در این رویکرد ضمن توجه به عناصر مادی شکل
دهنده روابط دو کشور ،نقش ایدهها و هنجارهای مشترک نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
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