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نواوراسياگرایی و سياست خارجی روسيه نسبت به ایران
مرتضی علویان
استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران
*
ليال حسننيا رمی
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران
(تاریخ دریافت - 7901/90/90 :تاریخ تصویب)7900/90/79 :
چکيده
در سالهای اخیر جمهوری اسالمی ایران در گفتمان سیاست خارجی روسییه جایگیاه ویی های
پیدا کرده است .بخشی از این اهمیت را میتوان به سبب نفوذ گفتمان نظریۀ چهیارم سیاسیت
که به رویکرد غالب این کشور تبدیل شده اسیت دانتیت کیه در سیه دهیۀ اخییر تی ثیر قابیل
مالحظهای بر سیاستهای کرملین داشته است .پایهگذار این نظریه ،الکتاندر دوگین فیلتیو
روس است که نام نواوراسیاگرایی را بر آن نهاده است .طرفداران این گفتمان بر این باورند کیه
باید متکو با نگاه جدید در سیاست خارجی خویش ،بخشیی از راهبیرد خیود را از غیرب بیه
شرق پیش ببرد و متحدان جدیدی را در شرق از جمله ایران جتتوجو کند .دو کشور ایران و
روسیه همدیگر را «متحد راهبردی» توصیف کردهاند .این سخن بارها از زبان برخی نخبگان در
هر دو کشور بهوی ه از سوی شخص پوتین و نیز رهبر انقالب اسالمی ایران مطرح شده اسیت.
از اینرو ،پرسش اصلی نوشتار این است که با توجه به محورییت نواوراسییاگرایی در دو دهیۀ
اخیر در سیاست خارجی روسیه ،جمهوری اسالمی ایران در آن چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ
به این پرسش این فرضیه مطرح میشود :دو کشور با نگاه واقعبینانه در شرایط بیهوجیود آمیده
(گذر بر یک جانبه گرایی) به جایگاه یکدیگر مینگرنید و در چیارچوب نظرییۀ اوراسییاگرایی
جدید ایران شرایط وی های یافته اسیت .بنیابراین یافتیههیای نوشیتار حیاکی از ایین اسیت کیه
نواوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه نقش آشکاری ایفا میکند و بهدنبال آن ،ایران نیز در
این رویکرد جایگاه وی های دارد.
كليد واژهها
جمهوری اسالمی ایران ،دوگین ،روسیه ،سیاست خارجی ،نواوراسیاگرایی.

*

نویتندۀ متئول

E-mail: l.hasannia123@gmail.com
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مقدمه
با فروپاشی اتحاد شوروی تغییرهای شایان مالحظهای در شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواسیترات یکی
ایران و روسیه به وجود آمد .این متئله سبب بروز پیچیدگیهای سیاسییامنیتیی در منطقیه ،در
نتیجه حضور و نفوذ قدرتهای فرامنطقهای شده است .عالوه بر این ،تکانههای ژئیوپلیتیکی و
ژئواسترات یکی بهوجود آمده ناشی از تغییر و تحوالت ،موجب شکلگیری گفتمانهای مختلفی
به تناوب بر سیاستگذاریهای کرملین شد .بدین ترتیب ،به فراخور حیاک شیدن هیر ییک از
گفتمانهای موجود در این کشور ،تصمی ها و سیاستگذاریهای متفاوتی نیز بهکار گرفتیه شید.
پویایی و تحرک در رویکردهای این کشور در پی جتتوجیو در چراییی و چگیونگی هوییت
خویش در نظام بینالملل با بهکارگرفتن هر ییک از ایین گفتمیانهیا بیه نتیای و دسیتاوردهای
متفاوتی رسیده است.
در این میان دو رویداد مه  ،شناخت سیاست خارجی روسییه را در نظیام پ وهشیی و آموزشیی
ایران مه کرده است .بهگونهای که «تحلیل راهبردی» سیاست خارجی این کشور اهمیتیی دو چنیدان
یافته است :نختت ،وقوع انقالب اسالمی و بهدنبال آن لزوم بازیافت و بازبینی تیاریخی در دوسیتان
و دشمنان انقالب اسالمی؛ دوم ،فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور فدراسیون روسیه بهعنوان بیازیگری
جدید که از فرهنگ مارکتیت عبور کرده و تاریخ و سرگذشت خویش را باز یافته است .بیه بییانی،
بهدلیل ک رنگشدن ایدئولوژی مارکتیت  ،فرهنگ راهبردی روسیه متحول شده اسیت و بیار دیگیر
عناصر غیر مادی همچون تاریخ ،فرهنگ ،هویت و ملیگرایی جایگاه گذشته خود را بازیافتیه اسیت.
از اینرو ،سیاست خارجی روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تیا امیروز تحیولهیای عمیقیی را
پشتسر گذاشته است ).(Roomi, 2018: 88
در اییین میییان ناکییامیهییای حاصییل از نگییرت آتالنتیکییی در سیاسییت خییارجی روسیییه
و رویکارآمییدن والدیمیییر پییوتین در سییال  0999موجییب شیید رویییههییای سیاسییت خییارجی
این کشور با تغییرهای زییادی روبیهرو شیود .بنیابراین پیا از رسییدن پریمیاکف بیه سیمت
وزارت خارجییه ،ادبیییات سیاسییت خییارجی از آتالنتیییکگرایییی بییه اوراسیییاگرایی چرخشییی
اساسی یافت .هر کیدام از ایین گفتمیانهیا و نییز دیگیر گفتمیانهیای موجیود در روسییه بیه
سیاستهیا ،رونیدهیا و رفتارهیای خاصیی منجیر شید .متیئلۀ میورد بحید در ایین نوشیتار
گفتمان نواوراسییاگرایی اسیت کیه از سیال  0999و بیا رسییدن پیوتین بیه ریاسیتجمهیوری
روسیه بر سیاستهای کرملین سایه افکنیده اسیت .بیا پییشگیرفتن رویکیرد جدیید کیه از آن
با عنوانهای «اوراسیاگرایی» و «نواوراسیاگرایی» نیام بیرده مییشیود ،متیئلۀ بازگشیت روسییه
به ه مون جهانی مطرح شد .طرفداران این رویکرد معتقدند روسیه بیهدلییل وی گیی سیرزمینی
خاصی که دارد و در دو قارۀ اروپا و آسیا گتیترت یافتیه ،بایید سیاسیت متیوازنی را در برابیر
شرق و غرب دنبال کند تا متضمن ت مین منیافع اقتصیادی و امنیتیی متیکو باشید (
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 .)2016: 76الکتاندر دوگین پایهگذار نظریۀ چهارم سیاست اسیت .وی ایین نظرییه را نظرییۀ
نواوراسیاگرایی نام نهاده است .در این دیدگاه موقعیت کشورها به تناسب اهمیت آنان از جملیه
ایران متفاوت شده است.
نظر به اهمیت رویکرد نواوراسیاگرایی در روسییۀ پیا از فروپاشیی ،ایین کشیور بیه درک
تازهای از نگرت اوراسیاگرایی دست یافته است .بهگونیهای کیه سیاسیتمیداران روسییه را بیه
تالت در جهت اصیالح و بیازنگری از دوسیتان و دشیمنان خیویش رهنمیون سیاخته اسیت.
بازتعریف روابط داخلی و خارجی روسیه ه جهت با نگرت نواوراسییاگرایی در پیی همراهیی
نظریهپردازان مختلفی از جمله الکتاندر پوتین بوده است.
دوگین از روشنفکران روسی است که هیچگاه عضو اتحاد شوروی نبیوده اسیت؛ امیا بییزاری
بیشتری را در برابر ایدههای غربی نشان داده است؛ چرا که ایدههای غربی را متئول ویرانی اتحیاد
شوروی میداند .دوگین هیچگاه خود را به ت لیف متون فلتیفی -سیاسیی محیدود نکیرد .وی بیه
همراه ادوارد لیمونو  7پا از قیام اکتبر  7009حزب ملی بلشویک را تشکیل دادند .روشنفکرانی
اعضای این حزب بودند که از یلتتین 0بهدلیل حامیان خیابانیات آزرده بودند .آنها معتقد بودنید
که دیر یا زود روسیه جمعیت از دسترفتۀ خود را باز مییابد یا اتحاد شوروی در یک فرم جدید
بازسازی میشود ) .(Shlapentokh, 2007: 216از اینرو ،پرسش اصلی این است که بهکیارگرفتن
رویکرد نواوراسیاگرایی چه نتیجههایی بر سیاستهای کرملین در روییارویی بیا همتیایۀ جنیوبی
خود ،ایران دارد؟ در پاسخ بیه ایین پرسیش ایین فرضییه مطیرح مییشیود کیه بیا غلبیۀ اندیشیه
نواوراسیاگرایی دوگین بر سیاست خارجی روسیه ،دو کشور در شرایط جدید بیهوجیود آمیده در
گذر بر یکجانبهگرایی ایاالت متحد و شکلگیری معطو به شرق منطقه ،ه زمان بیا احتییا در
دوران گذار ،میتوانند از ظرفیتهای یکدیگر در رویارویی با شرایط جدید بیشترین بهره را ببرنید
و از این دوره را با کاهش هزینه عبور کنند .نویتندگان این نوشتار ضمن بررسی مختصر سیاست
خارجی روسیه ،به نظرییۀ نواوراسییاگرایی الکتیاندر دوگیین پرداختیه و سیرانجام ،راهکارهیای
رسیدن به همکاریهای راهبردی دو کشور را بیان خواهند کیرد .نوشیتار حاضیر روابیط اییران و
روسیه را با نگرت اوراسیاگرایی از دیدگاه این نظریهپرداز بررسی میکند.
چارچوب نظري
الف) اوراسيا و اوراسياگرایی
اوراسیا و اوراسیاگرایی بار دیگر پیا از فروپاشیی اتحیاد شیوروی ،در مراکیز روشینفکری و
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سیاسی روسیه بیان شید .بیر ایین اسیاس ،روسییه و کشیورهای حاشییۀ آن از اینکیه در زمیرۀ
کشورهای غربی باشند ناراضی بودند .آنها معتقد بودند نه شیرقی هتیتند و نیه غربیی؛ بلکیه
جایگاه واقعی آنها حد میانۀ بین اروپا و آسیا است و از ترکیب دو فرهنگ اسالو و متیلمانان
ترک هتتند .روسیه از یکسو میکوشد بهشکل وی ه ریشههای آسیایی خود را برجتته سازد و
از سوی دیگر ،عالقهمند اسیت بیا کمیک موقعییت جغرافییایی خیویش ارائیهدهنیدۀ راه سیوم
متیحایی باشد ) .(Laruelle, 2012: 11در میان بتیاری از روسها ،اوراسیاگرایی بییانگر رشید
دلبتتگی به درک آسیا به تنهایی نیتت .بلکه نوعی اعتراض علیه احتیاس تحقییر از سیوی آن
چیزی است که آنها همچنان به آن غرب میگویند .از سویی به باور این گیروه ،اوراسییاگرایی
میتواند مبشر حفاظت در برابر نیروی غافلگیرکنندۀ «جهانیشدن» باشید کیه ایجادکننیدۀ همیۀ
مشکالت است ).(Billington, 2004: 106
ب) نواوراسياگرایی ،نظریۀ چهارم سياست
الکتاندر دوگین در کتاب خود که با عنوان «نظریۀ چهارم سیاسیت؛ روسییه و اییدههیای سیاسیی
قیرن بیتیتویکی » نوشیته اسییت ،تعرییف جدییدی از اوراسیییاگرایی ارائیه میییدهید .در واقییع
نواوراسیاگرایی بهعنوان راهبرد سیاست خارجی دوگین به معنای رد و انکار اوراسیاگرایی نیتیت؛
بلکه بازیافت دوبارۀ اصول اوراسیاگرایی بیا ت کیید بیر سینتگراییی ،ژئوپلیتییک ،سیاختارگرایی،
مردمشناسی و جامعهشناسی بود .نواوراسیایی با تطبیق وضعیت بنیادی اندیشۀ پدیدهآمده از آن بیا
واقعیتهای موجود نیمۀ دوم قرن بیتت و اوایل قرن بیتتویک کمک بزرگی بیه اوراسییاگرایی
کرد ) .)Dugin, 2009: 61-70حفظ روسیه از تحرکهای منفی ناشی از بییاعتمیادی عمیومی بیه
نهادهای اجتماعی ،همچنین حفظ آن از تجزیۀ ناشی از حرکتهای جیداییطلبانیه در کشیورهای
آسیای مرکزی از هد های اوراسیاگرایان جدید بود (.)Sanaei, 2016: 289
پیش فرض نظریۀ چهارم سیاست را باید در تقابل با پتاآزادیگرایی بهعنوان ییک شییوه و
عملکرد عمومی و نیز در تقابل بیا جهیانیشیدن ،پتانوشیدگی (پتیامدرنیته)« ،پاییان تیاریخ»،
وضعیت کنونی و گتترت جبری جریانهای اساسی تمدنگرایانه در سرآغاز قرن بیتیتویکی
دید .نظریۀ چهارم سیاست طرح «جنگ صلیبی» است بر علیه:
 پتامدرن ،جامعۀ فراصنعتی،

 شکلگرفته بر اساس عملکرد اندیشۀ لیبرالیت ،

 جانگرایی و پایههای پشتیبانی و تکنولوژیکی آن

).)Dugin, 2009: 61-70

اتحاد راهبردي
اتحاد راهبردی در حوزۀ سیاست بین دو شریک یا بازیگر سیاسی صورت میگیرد که هیر ییک
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میان یک یا چند مزیت یا دارایی تجاری ،تخصصیی و جغرافییایی هتیتند کیه بیا همکیاری و
افزایش فعالیت خود در تحقق منافع یکدیگر مؤثر

میافتنید ( Karimipour and Others, 2018:

 .)23امروزه به دلیلهای فراوان ،از جمله هزینۀ زیاد تتلیحات نظامی و پشتیبانی از کشیورهای
اقماری ،پیشیرفت سیریع علی و صینعت ،ظهیور انقیالب تکنولوژییک و گتیترت ارتباطیات
حتاسیتهای راهبردی و قلمروهای آن تغییر کرده و معیارهای گونیاگون اقتصیادی و غییر آن
نمود یافته است .به بیان دیگر ،عامل اقتصادی به تنهایی کارساز نیتیت ،بلکیه پشیتوانۀ قیدرت
نظامی و مالحظه های نظامی ه در کنار مالحظههای اقتصیادی اهمییت دارد .در نتیجیه ،مییان
قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواسترات یک انطباق ایجاد شده اسیت (
 .)Others, 2012: 155این وضعیت موجب شده است که روسیه عیالوه بیر تقابیل مشیترک بیا
Abolhassan Shirazi and

سلطۀ غرب ،گتترت ناتو به شرق به ایران و اقتصاد آن نگاه وی های داشته باشد تیا متیکو بیا
نگاه جدید در سیاست خارجی خویش ،بخشی از راهبرد خود را از غرب به شرق پیش ببیرد و
متحدان جدیدی را در شرق از جمله ایران جتتوجو کند.
اهميت و جایگاه نواوراسياگرایی در سياست خارجی روسيه
پا از فروپاشی اتحاد شوروی پرسشهای هویتی بار دیگر در روسیه برجتته شیدند .مناقشیه
بر سر جایگاه تمدنی ،پرسش از بیهمتایی ،میراث اسالو ،حا اروپاییبیودن و اوراسییاگرایی،
سبب گوناگونی گرایش نخبگان سیاسی شده اسیت ) .(Billington, 2004: 38بیا وجیود تغیییر
مفهومهای تشکیلدهندۀ رفتارها و سیاست خارجی یک کشور با گذر زمان و در طیول تیاریخ،
همچنان یکی از پایههای مفهومی سیاست خارجی روسیه اوراسیاگرایی است .در واقع اتحادییۀ
اوراسیا روح خود را از نوشتههای متفکران روسی در اواییل قیرن بیتیت گرفتیه اسیت .هید
بتیاری از طرفداران اوراسیاگرایی کالسیک این بود که روسییه را منتیج نگهدارنید و هید
اوراسیاگرایان جدید ه این بود که فدراسیون روسیه را در برابر تجزیۀ ناشیی از حرکیتهیای
جداییطلبانه در کشورهای آسیای مرکزی و نبود اعتماد عمومی به نهادهیای اجتمیاعی روسییه
محافظت

کنند ).(Sanaei, 2016: 288, 289

از ابتدای دهۀ  ،0999عبارت اوراسیاگرایی برای اظهیار نظیر دربیارۀ تحیولهیای سیاسیت
خارجی روسیه افزایش یافته است .پوتین از زمان به قدرت رسیدنش ،موضوع موقعیت روسییه
را بهعنوان کشوری میان اروپا و آسیا مطرح کرده است .بدین ترتیب ،امیدهای نواوراسییاگرایی
برای اهمیتیافتن ،بیشتر تقویت شده است ) .(Laruelle, 2012: 20نقش مه پریماکف ،7وزییر
امور خارجه (سپتامبر  – 7000مه  )7000بیشتر از سوی نواوراسیاگرایان بییان مییشیود .وی از
1. Yevgeny Primakov
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معدود سیاستمداران عصر بوریا یلتتین بود که تالت میکرد روابط بهتری بیا قیدرتهیای
آسیایی برقرار کند ) .(Laruelle, 2012: 20نظریهپردازان بیزر

اوراسییایی ماننید لئوگومیلیف،

الکتاندر پانارین و الکتاندر دوگین در روسیه و جمهوریهای اتحاد شیوروی و ترکییه نفیوذ
چشمگیری دارند .الکتاندر دوگین از مشهورترین نواوراسیاگرایان است که بیر بخیشهیایی از
محافل دانشگاهی ،نظامی ،سیاسی و بر کابینۀ ریاست جمهوری نفوذ بتیاری دارد.
بنابر با ایدۀ اوراسیاگرایی ،روسیه مرکز تمدنسیازی محتیوب مییشیود کیه مبتنیی اسیت
به ترکیبی خاص از مردمیی کیه در ییک سرنوشیت سیهی هتیتند .متیکو بیرای رسییدن بیه
هد های اوراسیاگرایی خویش ،در قدم اول باید نوعی عملگرایی را در پیش بگیرد که در پی
آن روسیه ،ه یک قدرت آسیایی و ه یک قیدرت اروپیایی شیناخته شیود .بیر ایین اسیاس،
اوراسیاگرایان بیش از آنکیه بیه غیرب توجیه داشیته باشیند بیه شیرقگراییی معیرو

هتیتند

).(Bahman, 2016: 80
هر چند که بهدلیل جهتگیریهای سیاسی ،اوراسیاگرایی به نوعی ضدیت بیا غیرب تلقیی
میشود؛ اما درونمایۀ آن نوعی توازن میان شرق و غرب اسیت .از نظیر اوراسییاگرایان روسییه
منافعی دائمی و نه دوستانی دائمی دارد و باید در جتتوجیوی جایگیاهی مناسیب بیهعنیوان
قدرت بزر

تثبیتکننده در سطح جهانی باشید .مخالفیت بیا تیکقطبیی و ییکجانبیهگراییی

قدرتهای بزر

از دیگر عناصر این رویکرد است ).(Karami, 2005: 65

روسیه در جایگاه قدرتی بزر و در سودای بازگشت به ه مون جهانی نیز نقش مهمی ایفا
کرده است .ایدئولوژی که بار دیگر پا از فروپاشی اتحاد شیوروی در حیال بازنمیایی اسیت.
بنابراین جتتوجو در این بازنمایی را میتوان ت ثیر متتقی رویکرد نواوراسیاگرایی ،همچنیین
ت ییدی بر ت ثیرگذاری نظریهپردازانی همچون دوگین بر کرملین دانتت .طرفداران این رویکیرد
بر این باور هتتند که روسیه بهعلت موقعیت جغرافییایی کیه دارد و در دو قیارۀ آسییا و اروپیا
واقع شده است باید سیاست متوازنی در برابر شرق و غرب دنبال کند .در حال حاضر ،نگیرت
نواوراسیاگرایی بهدلیل غالببودن در سیاست خارجی ،نه تنها بر برخی نخبگان سیاسیی ،بلکیه
بر جامعه و هویت ملی روسها نیز نقش مهمی دارد.
جایگاه ایران در سياست خارجی و دیپلماسی روسيه؛ در اندیشه و عمل
در سایۀ نگرت اوراسیاگرایانه ،رهبران روسیه اهمیت تی مین منیافع ویی ۀ خیود را بیهصیورت
متتقل مورد ارزیابی جدی قرار دادهاند .برای جمهوری اسالمی ایران نیز گتترت ایین نگیرت
و آثار آن ظرفیتی برای کاهش فشار غرب و بهوی ه آمریکا شده است .این نگاه همیشه گتترت
یافته است که روسیه ت مین منافع گوناگون خود در ایران را در اولویت سیاست خیارجی خیود
قرار داده است ) .(Koolaee, 2005: 127, 128هر دو کشور در برابر سیاستهای جهیانگرایانیۀ
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آمریکا قرار داشتهاند .برای روسیه توسعۀ روابط روزافزون با جمهوری اسالمی ایران به نمیادی
از استقالل ملی این کشیور در سیاسیت خیارجی تبیدیل شیده اسیت ).(Koolaee, 2005: 127
بهمنظور فرار از تبدیلشدن به یک ضمیمۀ امپراتوری آمریکا ،روسیه باید بیرای ایجیاد چنیدین
مرکز قدرت تالت کند .از دیدگاه دوگین چندین مرکز قدرت یا نوعی شبه امپراتوری در آینده
ظهور میکند .جهان آینده نباید با مرکزیت آمریکا شکل بگیرد؛ بلکه باید چندین کیانون بیزر
قدرت بهوسیلۀ شبکههای اتحاد بین کشورهای مختلف ایجاد شود تا با یک جهان چندگانیه در
قدرت روبهرو شوی  .دوگین کشورهای مختلفی همچون ژاپین ،هنید ،اسیرائیل ،ترکییه و البتیه
ایران را پایۀ اتحادیهای که «اوراسیا» میینامید در نظیر مییگییرد (
 .)Shlapentokh, 2008: 252روند تالتهای متکو بر ایجاد روابط گتترده با کشوهای آسیایی
Shlapentokh, 2007: 228,

بهوی ه منطقۀ غرب آسیا و خلی فارس و ایران را میتوان در تقویت رویکرد اوراسیاگرایانۀ آن
جتتوجو کرد.
نظریهپردازان دیگر روسی با دیدگاههای مشابه ،ایران را متحیدی اصیلی معرفیی مییکننید.
والدیمیر ساژین 7شرقشناس ،اشاره کیرد کیه روحییۀ انقالبیی ائیتال اییران بیه عمیلگراییی

ملیگرایانه 0تبدیل شده است :آنها کمتر به گتترت اعتقادی سیاسی مذهبی نتبت بیه موضیع
ژئوپلیتیک عالقهمند هتتند .از سویی ایران به یک بازیگر مه در غرب آسیا تبدیل شده اسیت.
بدون ایران ،آمریکاییها نمیتوانند مشکالت عراق را با سلطۀ شیعیان حل کنند .ایران همچنیین
در افغانتتان و آسییای مرکیزی نفیوذ دارد و در کنیار روسییه ایین گیزاره را مطیرح مییکننید
کشورهایی که بخشی از آسیای مرکزی نیتتند نبایید در امیور منطقیه شیرکت کننید ( Sazhin,
.)2004: 102-145
طرفداران جهانیشدن ،هر طرح جایگزین آینده را انکیار مییکننید؛ امیا دوگیین از اهمییت
جهانیشدن چندپاره در روابط نظریۀ نواوراسیاییگراییات سیخن مییگویید .دوگیین پیوسیته
ت کید میکند که نواوراسیا ایجاد دولتی جهانی را بر اساس ارزتهای لیبرال دمکراتیک بهعنوان
تنها راه برای بشریت در نظر نمیگیرد ).(Umland, 2009: 85
دوگین مخالفتی در ارائۀ سالحهای مدرن به ایران ندارد؛ سالحهایی کیه بیه توانیایی اییران
برای اطمینان از موقعیت ژئوپلیتیک خود و دفاع از خود در مقابیل تحیری هیای اییاالت متحید
منجر خواهد شد .افزون بر این ،با فشارهای ایاالت متحد او از تصمی ایران برای ایجیاد بمیب
هتتهای حمایت کرد .هند ،پاکتتان و اسرائیل سالحهای هتتهای دارند و ایران تفاوتی بیا ایین
کشورها ندارد .در واقع عنصری ضروری در منطق جهان امپریالیتیتی ،اسیتفاده از سیالحهیای
هتتهای بهعنوان تنها راه محافظت از خود در برابر تهدیدهای آمریکا اسیت .در ایین پیارادای ،

1. Vladimir Sazhin
2. Nationalistic pragmatism
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ایران در حل بتیاری از مشکالت منطقهای روسیه میتواند مه باشد .اتحاد با اییران ییا ترکییه
میتواند به حل مشکل بالقوۀ از دستدادن کنترل قفقاز کمیک کنید؛ همچنیین نقیش اییران در
اطمینانیافتن از کنترل منابع نفت و گاز ضروری است ).(Bendle, 2014: 15-17
الف) ایران در اندیشۀ نظریهپردازان اوراسياگرایی؛ دوگين
نظریهپردازان بزر

اوراسییایی در فدراسییون روسییه نفیوذ چشیمگیری دارنید؛ لئوگومیلیف،

الکتاندر پانارین و الکتاندر دوگین از این صاحبنظران بشمار میروند .در این میان ،الکتیاندر
دوگین مشهورترین نواوراسیاگراست .دوگین که نام او در تحولهای سیاست خیارجی روسییه
در سالهای اخیر بتیار مطرح میشود ،در بخشهای مهمی از محافل نظامی ،سیاسیی ،دومیا و
در کابینۀ ریاستجمهوری نفوذ شایان تیوجهی دارد .وی از سیوی نماینیدگان زییادی از همیۀ
احزاب در دومای روسیه حمایت میشود .نوشتههای او در زمینههای ژئوپلیتیک در بتییاری از
محافل دانشگاهی و نظامی تدریا میشود.
ایران بخش بتیار مهمی از ایدئولوژی اوراسیاگرایی دوگین را تشکیل میدهد که این متئله
بهنوبۀ خود به آیین نخبگان سیاسی روسیه تبدیل میشود .به باور دوگیین ،اوراسییاگرایی نبایید
تنها بر اتحاد کشورهای اتحاد شوروی منتهی شود؛ بلکه هد

آن بایید بیه ایجیاد ییک کشیور

روسی بتیار نیرومندتر از اتحاد شوروی تبدیل شود .روسیه باید در کنیار اییران قیرار گییرد و
حتی در متئلۀ هتتهای از ایران حمایت کند؛ چون ایران هتتهای به ضرر آمریکاست نه روسیه
).(Fallah, 2010: 81
در مطالعۀ اوراسیاگرایی معاصر روسیه ،ه بهعنوان آیین و هی جنبشیی سیاسیی ،همیواره
بحد الکتاندر دوگین به میان میآید .از دلیلهای آن ،تتلط شبه انحصاری او بر بخش معینیی
از طیییف ایییدئولوژیکی روسیییه در عصییر حاضییر اسییت .وی الهییامبخییش نظییری بتیییاری از
رویدادهای ]سیاسی[ است .فرض بنیادی مورد نظر او این است که جامعه و تشکیالت سیاسی
روسیه بهدنبال ایدئولوژی جدیدی هتتند و او اعمال نفوذ بر همۀ گزینیههیای اییدئولوژیکی و
تنظی احتمالی این ایدئولوژیها را وظیفۀ خود میداند .در اندیشه و تفکر وی چندین رویکیرد

فکری دیده میشود :نظریهای سیاسیی بیا الهیام از سینتگراییی ،7فلتیفۀ میذهبی ارتیدوکا،
نظریههای آریاگرایانه ،0و غیبگرایانه و مفاهی ژئوپلیتیکی و اوراسییاگرایی (
 .)191-192الکتاندر دوگین در بخشهای مختلیف جامعیۀ روسییه اعی از سیاسیت ،اقتصیاد،
Laruelle, 2012:

فرهنگ در سطح گتترده ،حامیان زیاد و در بخش های مه سیاسیت و حکومیت ،شیاگردان و

1. Traditionalism
2. Aryanist
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همفکران ت ثیرگذاری دارد .او به یاری ه کیشانش برای توجیه به بنبتت رسییدن نظرییههیای
فاشیت  ،کمونیت  ،بهوی ه لیبرالیت فراوان تالت میکند .او به نظریۀ چهارمی قائل است که به
گفتۀ خودت میتواند در دنیای تاریک برخاسته از غرب مدرن چراغ روشنی باشد.
دوگییین و همفکییرانش معتقدنیید بعیید از فروپاشییی اتحییاد شییوروی ،روسیییه در اسییارت
سیاستمداران غربگرا قرار گرفت و در دهۀ پایانی قرن بیتیت از نظیر اییدئولوژیک بیهطیور
تقریبی متتعمرۀ آمریکا بود که با مدیریت متتقی و غیرمتتقی آمریکا و غرب و با تفکر غربی
و غیر روسی اداره میشد .تا اینکه با روی کارآمدن پوتین از سال  0999کشور از این بنبتیت
نجات یافت .به باور آنها پوتین توانتت روسیه را از سیاه چال بزرگی نجات بخشد و سرشیار
از انرژی و محبوبیت ،روسییۀ واقعیی پییش از سیال  7071را پیا از غیرق بیودن در حصیار
کمونیتت و سپا غربزدگی دوباره ت سیا کند.
دوگین هیچ کشوری را برای اتحاد با روسیه طرد نمیکند؛ اما نگاه او به جهان بیرای ییافتن
متحدان قابل اعتماد رو بهسوی آسیا است .روسیه باید شیبکۀ خیود را بیهصیورت گتیترده در
جتتوجوی متحدان در آسیا گتترت دهد؛ اما کشورهای متلمان بیشترین توجه را بیه خیود
جلب میکنند و ایران در این زمینه بازیگر مهمی است ).(Shekhovtsov, 2009: 709-710
الکتاندر دوگین ،متخصص متائل ژئوپلیتیک در روسیه ،همواره بر اهمیت ایران در روابط
خارجی روسیه ت کید کرده است .وی در کتاب ژئوپلیتیک خود بر جایگاه وی ۀ اییران در نقشیۀ
جغرافیای قارۀ اروپا-آسیا ت کید کرده است .بهنظر او ،همکاری روسییه بیا الگیوی اصیولگرایی
ایرانی میتواند روابط میان ادیان دو کشور را تتهیل و اسالم را در سراسیر فضیای ژئوپلیتییک
اوراسیا به پدیدهای مثبت تبدیل کند .از نظر افیرادی ماننید دوگیین محکیومکیردن اقیدامهیای
تروریتتی در نقا مختلف روسیه از سوی دیگران ،فرصت مناسبی بیرای بییان اخیتال

مییان

اسالم و اقدامهای تروریتتی فراه آورده است که میتواند به تقویت صلح جهانی کمک کنید
) .(Koolaee, 2005: 127دوگین سه محور اصلی را میان کشورهای آلمان ،ژاپن و ایران در نظر
میگیرد .در حالی که آلمان و ژاپن میتوانند امپراتوری روسیه و اوراسیا را با وسیایل ضیروری
اقتصادی و تکنولوژی مرتبط سازند ،ایران میتواند بهعنوان پیوندی مه بیین روسییه و جهیان
اسالم (بهعنوان یک مخالف سنتی با سیاستهای آنگلیو -آمریکیایی) و مییان روسییه و خلیی
فارس ،یک خروجی راهبردی برای دسترسی به دریا باشد .با توجه به دسترسی اوراسیا به دیگر
آبهای راهبردی ،دوگین معتقد است که ایران همچنین میتواند بهعنوان ییک ایتیتگاه میرزی
عمل کند؛ چرا که هند به خیودی خیود بیرای تبیدیلشیدن بیه محیوری بیزر  ،عمیق کیافی
ژئوپلیتیک دارد ) .(Ersen, 2004: 140ایران در نختتین سالهیای فروپاشیی بیهعنیوان «تهدیید
اسالمی» نگریتته میشد؛ اما بعد از مدت کمی با تحرکهای طالبان بر افغانتیتان و پیامیدهای
آن ،مشخص شد که ایران نمیتواند در منطقه چنین ظرفیتی داشته باشد.
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اوراسیاگرایان نوین در روسیه از جمله دوگین به ت ثیر راهبردی ایران در حوزۀ اوراسیا باور
دارند .وی در میان کشورهای اسالمی ایران را برمیگزیند و استحکام رفتاری آن را مییسیتاید.
دوگین ایران را از معدود نیروهای واقعی مخالف جهانیشدن آمریکا معرفی میکند و بیه اییران
پیشنهاد میکند تا کل جهان عرب و نیز افغانتتان و پاکتتان را زیر چتر رهبری خود متحد کند
).(Laruelle, 2012: 207
دوگین ایران را عنصری اساسی در امپراتوری ضد آمریکایی و قیدرت هتیتهای و بهتیرین
متحد روسیه (دستک در خارج از قلمرو اتحاد شوروی) میبیند .از دیدگاه دوگین ،ایران پیا
از انقالب بینظیر است ،هرگز در مواضع ضدآمریکاییات تضعیف نشده است و در این زمینیه
بهشکل کامل متفاوت از دیگر قدرتهای آسیایی است که او در نظر دارد .او بیهطیور کامیل از
فروت سالحهای پیشرفته به ایران در سال  0992پشتیبانی میکرد

( Litvinov, 2005, Reuters,

 .)2005به نظر وی ،ایران از نظر اقتصادی ،نظامی (حتیی بیا سیالحهیای هتیتهای) ییا از نظیر
جمعیتشناختی برای روسیه هیچ خطری ندارد .ایران همچنان روسیه را قدرتی بیزر  ،بیدون
درنظرگرفتن رویدادهای دوران پا از اتحاد شوروی ،در نظر میگیرد .در بیشتر سیخنرانیهیا،
دوگین ایران را متحد اصلی روسیه محتوب میکند و معتقد است که ایران به قدرت منطقیهای
در غرب آسیا تبدیل میشود ).(Cowgill, 2010: 16
الکتاندر دوگین ایران را پایدارترین متحد روسیه میان همتایگان روسیه میداند .با وجیود
اینکه دوگین قزاقتتان را بزر ترین متحد روسیه میپنداشت ،برای ایران نقش بتیار مه تیری
در این زمینه قائل بود ) .(Fallah, 2010: 81او که در تیاریخ و گذشیته اییران و شیناخت ابعیاد
مختلف فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اعتقادی این کشور بتیار مطالعه است ،مردم اییران و میردم
روسیه را مردمی معنوی میداند و روحیه انقالبی ملت ایران را مییسیتاید و بیاور دارد کیه دو
کشور باید برای رابطه میان یکدیگر گامهای عملی را از این نقطه آغاز کننید .بیهقطیع در نیوع
نگاهی که تفکر انقالبی در رابطه با ایجاد تعامل و ارتبا ایران بیا خیارج دارد تفیاوت اساسیی
وجود دارد .تعریفی که چنین تفکری از تعامیل بیا خیارج مییتوانید داشیته باشید متناسیب بیا
توانمندیها است .یعنی نگاهی واقعبینانه به ظرفیتهای وجودی در کشیور بیهطیوری کیه نیه
آنچنان تصور باالیی از توانمندیها داشته باشد که به رؤیایی شبیه باشد و نه آنچنان ک و خیرد
که به رابطهی با ذلت منجر شود.
ب) جایگاه ایران در دیپلماسی روسی
در میان نخبگان روس دو دیدگاه و جهتگیری مه در اواخر عمیر اتحیاد شیوروی و نییز در
سالهای پا از فروپاشی اتحاد شوروی مطرح بوده است :دیدگاه اول اهمیت نزدیکیی دوبیاره
به ایران را یادآور میشود .حامیان ایین گیروه از ملییگراییان امپراتیوریگیرای روس بیهویی ه
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اوراسیاگرایان هتتند .در اندیشۀ این گروه ،ایران کشوری است که میتوان آن را متحدی ثابیت
برای روسیه در نظر گرفت .همچنین این گروه نمیپذیرند که ایران برگیی بیرای چانیهزنیی در
روابط روسیه با غرب باشد .اما گروه دوم از این رویکرد کیه متیکو از تهیران بیهعنیوان بیر
برندهای برای چانهزنی با غرب استفاده کند تا از این راه بیه بهبیود و ارتقیان منیافع روسییه در
رابطه با غرب از جمله ایاالت متحد بپردازد دفاع میکنند .این دیدگاه ،ایران را بهعنوان شریکی
تجاری میپذیرد؛ اما جایگاه ایران را بهعنوان کشوری نمیپذیرد که متحد دائمی روسییه باشید.
این شکل تلقی در میان کتانی دیده میشود که روسیه را کشوری متتقل و بینیاز و نزدیک به
غرب بهوی ه اروپا به شمار میآورد ).(Rostami, 2016: 206
دیدگاه اول که میتوان از آن بر تمایل این گروه به ایجاد اتحیاد راهبیردی تعبییر کیرد ،بیر
جنبههای مثبت روابط دو کشور ت کیید دارد .رویکیرد راهبیردی کیه اییران و روسییه را متحید
راهبردی یکدیگر متصور میشود ،چند مفروض دارد:
 .7روسیه تنها قدرت برتر جهان است که در شمار دوست ایران از منیافع تهیران حماییت
میکند.
 .0ایران بهعنوان قدرتی منطقهای منافع روسیه را در آسیای مرکزی و قفقاز و منطقۀ غیرب
آسیا مورد توجه قرار میدهد.
 .9هر دو کشور به شکلدهی جهانی چندقطبی میاندیشند و از نقیش ه میون آمریکیا در
روابط جهانی ناراضی هتتند؛ به همین دلیل ،تهران و متکو با تیالتهیای آمریکیا در
منزویساختن یا بهحاشیه راندن خویش مخالفت میکنند.
 .4هر دو کشور با تهدیدهای مشابهی از سوی آمریکا روبیهرو هتیتند و مخیالف حضیور
نیروهای نظامی این کشور در کشورهای حاشیۀ خود هتتند.
 .2روسیه بهعلت نیاز به منابع مالی جدید برای نوسازی اقتصادی و ایران نیز بهدلیل نیاز به
کاالهایی که بهدلیل تحری آمریکا به آنها دسترسی ندارد ،به یکیدیگر وابتیته هتیتند
) .(Bahman, 2014: 153, 154روابط ایران و روسییه راهیی اسیت کیه روسییه بتوانید
سالحهای راهبردی خود را در ساحل جنوبی اوراسییا قیرار دهید و بیه آبهیای گیرم
دسترسی پیدا کند .یک اتحاد نظامی میان ارتش ایران و روسیه در مقابل ت ثیرهای غرب
در خاور نزدیک ،قفقاز و آسیای مرکزی بتیار بااهمیت است ).(Kipp, 2002: 101
با توجه به واقعیتهای موجود ،ساختار نظام بینالملیل و نیوع پوشیش اییران و روسییه و
سیاستهای بهکارگرفتۀ آنها ،مه ترین عامل نزدیکی دو کشور به یکدیگر محتوب مییشیود؛
زیرا دو کشور خواستار تغییر وضع موجود هتتند .در ایین رویکیرد روابیط اییران و روسییه از
چنان سطح همگرایی برخوردار است که هیچ بازیگری تیوان مداخلیه و ت ثیرگیذاری بیر آن را
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ندارد .هرچند با نگاه به تاریخ روابط دو کشور ،چنین رویکردی مشاهده نمیشود؛ امیا بیهنظیر
میرسد در حال حاضر رهبران بلندپایۀ دو کشور به حرکت در این متیر توجه زیادی دارند.
مدل اوراسیاگرایی با به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین به اوج خود میرسد .از آغیاز هیزارۀ
دوم عناصری از اوراسیاگرایی به ایدئولوژی نخبگان ردۀ باالی روس از جمله پوتین نفوذ کیرده
است .با این حال موج دیگری در روسیه در مورد ایران در حال رشد است که به ایران بهعنوان
متحد متکو بدبین است .ایین نگیرت بدبینانیه بیهویی ه در سیالهیای اخییر و صیر نظیر از
بیثباتیهای موجود در سیاست خارجی روسیه ،بر نگاه نخبگان روس سایه افکنیده اسیت کیه
پیشبینی میشود در آینده نیز ادامه یابد ).(Rostami, 2016: 296
پا از فروپاشی اتحاد شوروی و حتی اندکی قبل از آن ،برخی نخبگان روسی به این نتیجه
رسیدند که آمریکا و غرب قابل اعتماد نیتتند و ادامۀ وابتتگی همهجانبه به غیرب آنهیا را بیه
عقب خواهد راند .بنابراین این نخبگان ،راه نجات کشور از زیانهای اقتصادی و امنیتی را نه از
راه آمریکا بلکه در اتحاد ژئوپلیتیکی و اوراسیاگرایی و در رویکرد اوراسیایی جدید جتتوجو
کردند .در این میان ،ایران در اولویت برنامههای سیاسیشان قرار گرفت .در نظیر ایین دسیته از
نخبگان روسی اهمیت جایگاه ایران در نظریۀ نواوراسیاگرایی روسیه به این دلیل بود کیه آنهیا
به حقیقت محوریت جمهوری اسالمی در جهان اسالم آگاه شدند .از ایینرو ،افیزایش قیدرت
متکو در منطقه و جهان را در تعامل همهجانبه با ایران بیهعنیوان محیور اصیلی جهیان اسیالم
ارزیابی کردند.
ایگور ایوانف ،وزیر امور خارجۀ پیشین روسیه بر ضرورت روابط عمیق با اییران ت کیید کیرد.
وی معتقد است ایران کشوری با آیندهای روشن است و روسیه نباید به روابیط مقطعیی بیا اییران
قانع شود .متکو افزون بر سعی در حفظ روابط کنونی ،بهدنبال ارتقای این روابط در سطح کیفیی
است ) .(Ivanov, 2014در شرایط جدید حتی سیاستمداران متمایل به غرب روس نییز ارزییابی
جدیدی از ایران ارائه میدهند؛ برای نمونه ،آلکتی آرباتف تصریح میکنید کیه اییران بیه همیراه
سوریه پایههای سیاست روسیه در غرب آسیا هتیتند کیه بایید روابیط بیا آنهیا را گتیترت داد
) .(Arbatov, 2014در همین زمینه ،پوتین ایران را شریک اولوییتدار روسییه در منطقیه و روت
قابل اعتماد این کشور در متائل خاورمیانه و بینالملل دانتته است ).(Asgarian, 2015: 42
نواوراسیاگرایان واقعگراتر و مشارکتجویانهتر از اوراسیاگرایان کالسیک هتتند .این گیروه
از اوراسیاگرایان در روسیه ،ترکیه و قزاقتتان بهدنبال ایجاد امپراتوری نیتتند؛ بلکه میخواهنید
ناکامیهای سیاسی و اقتصادی یا به بیانی جایگاه از دسترفتۀ خویش را در نظام بینالمللیی ییا
منطقهای از راه زندهکردن یا پررنگکردن ژئوپلیتیک اوراسیایی بازتولید کننید .بیه همیین دلییل،
نادیدهگرفتن یا انکار نقش ایران در منطقۀ اوراسیا ،چش انداز مثبتی را نماییان نمییکنید .بیرای
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نمونه ،اوراسیاگرایان نوین ترکیه ،ایران را در حوزۀ اوراسیا میدانند و بر نقش تمدنی و هیویتی
آن اصرار میکنند ).(Fallah, 2010: 81
دوگین به درستی نشان می دهد که سیقو اتحیاد شیوروی منجیر بیه رونید اصیالح نظیام
بینالملل شده است .بهگونهای که اتحاد در میان کشورهایی ایجاد شده است که تا پیش از ایین
گفتن متحدان بینالمللی به آنان به دشواری باورپذیر بوده است .یک نمونه با اهمیت مییتوانید
اتحاد روسیه با ایران باشد که دوگین و بتیاری از نخبگان سیاسی روسیه از آن را راهبرد مهمی
در سیاستهای ژئوپلیتیک روسیه در نظر گرفتهاند .رویکرد دوگین به اییران بیه روشینی نشیان
میدهد که نخبگان سیاسی روسیه به استفاده از روابیط بیا اییران بیرای محیدودکردن موقعییت
ژئوپلیتیک آمریکا در منطقه تمایل دارند ).(Dugin, 2009:61-70
نتيجه
بهنظر میرسد تبیین دقیق سیاست خارجی روسیه بهدلیل محرکهیای متعیدد و گفتمیانهیای متنیوع
قدری دشوار باشد .با اینهمیه مییتیوان سیاسیت خیارجی روسییه نتیبت بیه اییران را از دییدگاه
نواوراسیاگرایی اینگونه تحلیل کرد .روسیۀ کنونی در چند دهۀ اخیر شاهد تغییرهای شیایان تیوجهی
در گفتمان سیاست خارجی خویش بوده است .با وجود این تغییرهیا ،ایین کشیور پیا از اسیتعفای
یلتتین و سپردن زمام امور به پوتین ،بهتدری در سطح گفتمانی به ثباتی نتبی رسییده اسیت کیه در
نوع ارتبا های خارجی این کشور نقش مهمی داشته است .با به قیدرت رسییدن پیوتین بتییاری از
شاخصها و روتها در سیاست داخلی و خارجی تغییر کرد .وی موفق شد تا حیدوی روسییه را از
تکانههای سخت اقتصادی ،سیاسیی ،اجتمیاعی و امنیتیی برهانید و بیه سیاسیت داخلیی و خیارجی
کشورت هویتی یکپارچه ببخشد .سیاست نگاه به شرق پوتین از این تغییرهای نگرشی بیود کیه وی
را به ارتقای روابط مصم کرد ،بهوی ه به روابط راهبردی با برخی کشورهای ه سو در جهت منیافع
راهبردی خود در این مناطق اهتمام ورزد .متکو به عمق ژئوپلیتیکی ،همچنین نفوذ معنوی اییران در
منطقه آگاه است و میداند حل متائل منطقۀ غرب آسیا بدون همکاری با ایران ممکن نیتت .با ایین
همه و با وجود منافع و اشتراکهای ژئوپلیتیکی ،اقتصادی ،نظامی ،راهبردی و حتیی فرهنگیی ،مییان
دو کشور ،البته اگر بخواهی تشکیل ائتال در روسیه را از این بحد جدا کنی  ،هنوز راهبیرد عملیی
ثابت و مشخصی از دو کشور دیده نشده است .بخشی از این بیثباتیها و ناهمیاهنگیهیا را بایید در
خأل اجماع کافی در میان نخبگان مختلف دو کشور جتتوجیو کیرد .در ایین زمینیه نیوع نگیرت
نخبگان دو کشور جمهوری اسالمی و روسیه قابل بررسی است .حضور دو طیف سیاسیی بیهشیکل
کامل متفاوت در دستگاه سیاسی دو کشور ،انتخاب بیرای همکیاریهیای راهبیردی و حتیی گیاهی
تاکتیکی را سخت کرده است .در هر دو کشور گروههایی با عنوان غربگرایان و شرقگرایان هتیتند
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کییه بتیییاری زمییانهییا در موضییع مخییالف یکییدیگر قییرار میییگیرنیید و بییر تصییمی سییازیه یا و
سیاستگذاریهای دستگاه دیپلماسی ت ثیر زیادی دارند .بر این اساس ،در ایران حضور و نفیوذ برخیی
پ وهشگران و سیاستمداران همچنین بخش بزرگی از افکار عمومی شرایط و همکاریهیای کنیونی
را در راستای خاطرههای گذشته و زیادهخواهیهای پیشین کشور روسیه و نیز سیاست عمیلگراییی
پوتین ارزیابی میکنند .در این زمینه باید گفت که عملگراییی رویکیردی اسیت کیه لزومیا همیۀ آن
نکوهیده نیتت؛ چرا که باید توجه داشت هر کشوری مییکوشید بیر اسیاس منیافع خیود در نظیام
بینالملل عمل کند .برخی از نخبگان بر این باور هتتند که روسیه ایدۀ امپراتیوری تیزاری را در سیر
میپروراند؛ اما باید این واقعیت را ه در نظر گرفت که دیگر نه روسیه آن کشیور ییکجانبیهگیرا و
سلطهجوی پیشیین اسیت و نیه اییران امیروز آن کشیور سرسیپرده و بییکفاییت اسیت کیه اجیازۀ
دستاندازی به بیگانگان را بدهد .از سویی بهنظر میرسد برای تحلیل رفتارهای روسیه تنها اتکیا بیه
گفتههای غربی و آمریکایی خطایی بزر است؛ همچنان اگر کیه بیرای تحلییل رفتیار دولیتمیردان
سیاسی ایران بخواهی از دیدگاه غربگرایان ارزتگذاری کنیی  .هییچ دوسیتی و دشیمنی در نظیام
بینالملل پایدار نیتت .از سویی ه  ،هیچ کشوری در جهان بینیاز از ایجاد روابط میؤثر در راسیتای
منافع کشور خویش نیتت .تجربۀ چند سال گذشته نشیان مییدهید کیه روسییه بیرای اییران قابیل
اعتمادتر از طر های غربی است .متئلهای که سیاستگذاران سیاسیی و اقتصیادی میا کمتیر بیه آن
توجه داشتهاند .نگاه آنها کمتر بهسوی همتایهها و به شرق بیوده اسیت .ایین در حیالی اسیت کیه
ظرفیتهای مختلفی میان دو کشور وجود دارد که کمتر دیده شده اسیت .شیناخت جایگیاه پیچییدۀ
دوگین در این نظریه اولویت دارد .زیرا وی تنها نواوراسیاگرایی است که طرفداران قابیل مالحظیهای
در محافل گوناگون سیاست ،فرهنگ و اقتصاد دارد که در محافل روشینفکری روسییه تی ثیر زییادی
میگذارد .الکتاندر دوگین ایران را نه شریک اوراسیاگرایی بلکه شیریکی راهبیردی مییخوانید کیه
میتواند به همراه روسیه با روند یک جانبهگرایی آمریکا مقابله کند.
در سالهای اخیر گفتوگوها و دیدارهای جیدی مییان دولیتمیردان دو کشیور تیا سیطح
باالترین مقام های کشورها در جریان است که بخشی از آنها را مییتیوان در راسیتای نگیرت
اوراسیاگرایی پوتین ارزیابی کرد .روسیه متیر همکاریهیای تیاکتیکی را ادامیه خواهید داد .در
سایۀ این همکاریها میتوان به گتترت آن در زمینههای دیگر امیدوار بود.
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