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بررسی مقایسهاي روابط روسيه با ایران و عربستان سعودي در دوران ریاست

جمهوري مدودیف ،سالهاي  1001تا 1021


سعيده لطفيان
استاد علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
سيکا سعدالدین
دکتری مطالعات منطقهای ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 2317/20/02 :تاریخ تصویب)2318/28/23 :

چکيده
از زمان رویکارآمدن مدودیف بهعنوان رئیسجمهور روسیه در سال  ،0228سیاستت اتارجی ایت
کشور دگرگون شد .بر اساس مکتبهای فکری سیاست اارجی روسیه ،مدودیف بتهعنتوان لیبرالتی
غربگرا معرفی شده است که بهدلیل وجود تهدیدهای مشترک امنیتی و نیاز به آزادسازی اقتصتادی و
سیاسی ،بیشتر بر بهبود روابط با کشورهای غربی تأکید داشت .ای سیاستت بته بتروز تغییرهتایی در
سیاست اارجی روسیه در ااورمیانه و روابط مسکو با قتدرتهتای منطقتهای منجتر شتد .در ایت
نوشتار بهدنبال پاسخ به ای دو پرسش مهم هستیم .2 :اولویتها و هدفهای سیاست اارجی روسیه
در دوران مدودیف چه بود؟  .0اولویتهای اصلی سیاست اارجی متدودیف ،چته تحتولهتایی را
برای روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی به ارمغان آورد؟ فرضیۀ اصلی ای نوشتار بیان میکند:
«توسعۀ اقتصادی بهعنوان اولویت نخستت سیاستت اتارجی روستیه در دوران ریاستت جمهتوری
مدودیف ،سبب بهکارگیری رویکرد غربگرا از سوی وی و بازنگری کرملی در روابتط بتا ایتران و
عربستان سعودی شد» .برای آزمون فرضیه ،اصول و الگوهتای سیاستت اتارجی روستیه ،سیاستت
اارجی ای کشور در ااورمیانه و روابط روسیه با ایران و عربستان ستعودی در دوران متدودیف را
بررسی میکنیم .سرانجام ،ای نتیجه بهدست آمد که اولویت توسعۀ اقتصادی و بهبود روابط با غرب،
سبب شد تا روسیه در دوران مدودیف براالف دوران ریاست جمهوری پوتی  ،به سردی تتدریجی
در روابط با ایران و نزدیکی نسبی در روابط با عربستان سعودی گرایش داشته باشد ،از رویتارویی بتا
کشورهای غربی بپرهیزد و برای همگرایی بیشتر در نظام بی الملل تالش کند.
كليدواژهها
ایران ،پوتی  ،تهدیتدهای امنیتتی ،ااورمیانته ،روستیه ،سیاستت اتارجی ،عربستتان ستعودی،
مدودیف ،مسکو.
 ای مقاله از نتایج اجرای یک طرح پژوهشی ،مصوب مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران استت ،کته
با حمایت مالی ای مرکز اجرا شده است.
 نویسندۀ مسئول

E-mail: slotfian@ut.ac.ir
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مقدمه
روابط ایران و عربستان سعودی بهعنوان دو قدرت منطقهای ،پتس از حملتۀ آمریکتا بته عترا در
سال  0223و ایجاد األ قدرت در ای کشور ،وارد مرحلۀ تازهای شد؛ مرحلهای که در آن بهدلیتل
ترس عربستان سعودی از برهماوردن توازن منطقهای بهسود ایتران ،تشتدید تتدریجی رقابتت و
دشمنی میان دو کشور مشاهده شد .در ای دوران ،انقالبهای عربی در منطقۀ ااورمیانته کته بتا
قیام مردم تونس در دسامبر  0222آغاز شد ،با شتورشهتای مردمتی در کشتورهای مصتر ،لیبتی،
سوریه و یم و رقابت و ااتالف منافع میان ایران و عربستان سعودی به اوج اود رسید .در ایت
میان ،از مهمتری مؤلفههایی که باید در رقابت میان ای دو کشور در چارچوب تحولهای جدیتد
بررسی شود ،ماهیت روابط هر یک از آنها با قدرتهای جهانی رقیب ،یعنی آمریکتا و روستیه و
تأثیر آن بر قدرت منطقهای ای دو کشور ااورمیانهای است.
هدف نوشتار پیش رو ،مطالعۀ مقایسهای روابط ایران و عربستان سعودی بتا یکتی از ایت دو
قدرت جهانی یعنی روسیه در دورۀ ریاست جمهتوری متدودیف در فاصتلۀ ستالهتای  0228تتا
 0220است .علت انتخاب ای دورۀ زمانی ،رویکرد تا اندازهای متفاوت و غربگرایانتۀ متدودیف

به سیاست اارجی است .اگر پوتی را سیاستمداری با رویکرد دولتمحتور 2بتدانیم کته ضتم

استفادۀ تاکتیکی و مقطعی از بهبود روابط با غرب ،تمرکز زیادی بر توانایی دولت در حکمرانتی و
حفظ نظم اجتماعی و سیاسی دارد ،مدودیف سیاستمتداری غتربگترا معرفتی شتده استت کته
همکاری با کشورهای غربی ،بهویژه آمریکا را برای انتقال سرمایه و فناوری جدید به روستیه ززم
میدانست؛ زیرا توسعه و نوسازی اقتصادی روسیه از هدفهای اصلی وی بهشمار میآمد.
براالف دوران ریاست جمهوری پوتی  ،روابط روستیه بتا ایتران و عربستتان ستعودی در
ای دوره دچار تحولهایی شد؛ زیرا برای رسیدن به هدف توسعۀ اقتصادی روستیه ،متدودیف
در تتتالش بتترای پرهیتتز از رویتتارویی بتتا غتترب و همگرایتتی در نظتتام بتتی الملتتل بتتود .از
ای رو ،مدودیف ناچار به فاصلهگرفت نسبی از ایتران بتهعنتوان کشتور اواهتان تغییتر وضتع
موجود بود .در مقابل ،نزدیکی تدریجی به مواضع عربستان سعودی بهعنوان همپیمان منطقتهای
نزدیک آمریکا دستکم در حوزههایی که ای امکان وجود داشت ،مورد توجته متدودیف قترار
گرفت تا شاید تلقی رویارویی با غرب در ااورمیانه کاهش پیدا کند .البته بهدلیل ااتالف نظتر
اساسی با واشنگت بر سر موضوعهایی مشخص ،مشتکالتی جتدی در مستیر بهبتود روابتط بتا
عربستان سعودی وجود داشت؛ اما پیشرفتهایی در چتارچوب کلتی بهبتود روابتط بتا غترب
بهدست آمد.
در راستای بهبود تصتمیمگیتری در سیاستت اتارجی و در نظرگترفت جانتب احتیتا در
1. Statist
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برقراری روابط ایران حتی با همپیمانان ستنتی ،انتختاب ایت موضتوع و بتهویتژه دورۀ زمتانی
مشخصشده برای آن اهمیت ویژهای دارد .ززم بهنظر میرستد تتا سیاستتگتااران کشتور در
برقراری روابط با قدرتهای بزرگ ،به احتمال تغییرهتای تتاکتیکی در اولویتتهتای سیاستت
اارجی آنها توجه داشته باشند .لزوم هوشیاربودن در برابر هر نوع تغییر حتی جزئی در روابط
دوجانبه و چندجانبه آشکار است .چنانچه اواهیم دید ،در روابتط ایتران بتا روستیه در دوران
مدودیف تغییر داده شد؛ زیرا وی تا اندازهای آمادگی قربانیکردن روابط اود با ایران را بتهنفتع
بهبود روابط با آمریکا داشت .در ای نوشتتار ،نخستت ،اصتول و الگوهتای سیاستت اتارجی
روسیه و علت تغییر در اولویتهای سیاست اارجی ای کشور در دوران مدودیف را بهشتکل
کلی بررسی میکنیم .شایان توجه اینکه ،بهعلت استقالل سیاست اارجی ایتران در مقایسته بتا
عربستان سعودی ،دوری یا نزدیکی روابط با قدرتهای بزرگ ،نمیتواند اصول و اولویتهتای
سیاست اارجی ایران را دچار تحول اساسی کند.
در ای نوشتار بهدنبال پاسخ به دو پرستش هستتیم .2 :اولویتتهتا و هتدفهتای سیاستت
اارجی روسیه در دوران مدودیف چه بود؟  .0اولویتهای اصلی سیاست اتارجی متدودیف،
چه تحولهایی را برای روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی به ارمغان آورد؟ بترای پاستخ
به پرسشها ای فرضیه بیان میشود :توسعۀ اقتصادی بهعنوان اولویت نخست سیاست اارجی
روسیه در دوران ریاست جمهوری مدودیف ،سبب بهکارگرفت رویکردی غتربگترا از ستوی
وی و بازنگری کرملی در روابط با ایران و عربستان سعودی شد .برای آزمون ای فرضتیه سته
متغیر که رابطهای را بی توسعۀ اقتصادی بهعنوان متغیر مستقل ،بهکارگرفت رویکرد غربگرا و
بهبود روابط با غرب از سوی مدودیف بهعنوان متغیر کنترل و تحول در روابط روسیه بتا ایتران
و عربستان سعودی بهعنوان متغیر وابسته تعریف میکند ،نخستت بته اصتول کلتی و الگوهتای
متداول سیاست اارجی روسیه اشاره میشود .سپس اولویتهای سیاست اارجی مدودیف در
مقایسه با پوتی بیان میشود .در بخشهای بعدی ،سیاست ااورمیانهای روسیه و بهطور ااص
سیاست اارجی روسیه در دوران مدودیف نسبت به ایران و عربستان سعودی بررسی اواهنتد
شد .در پایان ،با مطالعۀ مقایسهای سیاست روسیه در ای دوره نسبت به ای دو کشتور ،نتیجتۀ
آزمون فرضیۀ نوشتار ارائه اواهد شد.
رویکردهاي مکتبهاي فکري و اصول سياست خارجی روسيه
برای شناات و بررسی راهبرد و هدفهای سیاست اارجی روسیه و مشتخصشتدن اهمیتت
نسبی ااورمیانه برای ای کشور ،نخست بایتد بته مکتتبهتای فکتری کته در زمینتۀ سیاستت
اارجی روسیه در پی فروپاشی اتحاد شوروی شکل گرفته است ،اشاره کنیم:
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الف) همگراییگرایان 2.در دوران پساشوروی ،همگراییگرایان روس با الهام از نظریههای
لیبرال وابستگی متقابل ،بر ای باور پافشاری کردهاند که شباهت طبیعی روسیه با غرب بر مبنای
ارزشهای مشترکی مانند مردمسازری ،حقو بشر و بازار آزاد استوار استت .آنتدره کتوزیرف
بهعنوان نخستی وزیر امور اارجۀ روسیه اعالم کرد که بایتد تغییرهتایی در نظتام ارزشهتای
روسیه بهوجود آید تا ای کشور به گروه کشورهایی ماننتد فرانسته ،آلمتان و آمریکتا بپیونتدد.
بنابرای روسیه باید برتری فرد و بازار آزاد بر جامعه و دولتت را بپتایرد تتا بتوانتد «همکتاری
طبیعی» اود را با کشورهای غربی گسترش دهد .بسیاری از نخبگتان اقتصتادی و رستانههتای
لیبرال روسیه از طرفداران همگرایی با غرب بودهاند (.)Tsygankov, 2006: 154
ب) موازنهگران 1.یا طرفداران موازنۀ قدرت روسیه با غرب ،کشور اود را از نظر فرهنگی
و ژئوپلیتیکی متمایز از غرب معرفی کردهاند .ای دیدگاه یوگنی پریماکف ،دومی وزیر اارجۀ
روسیه بود که بر تالش مسکو بترای تبتدیلشتدن بته قتدرتی مستتقل از غترب در یتک نظتام
بی المللی چندقطبی تأکید میکرد .در ای مکتب فکری توصیه متیشتود کته روستیه بتهجتای
آرزوی بخشی از غرببودن ،به منافع اود بهعنوان یک قدرت بزرگ مستقل توجه کنتد .نقشتۀ
اصلی وی برای روسیه ای بود که برای برقراری موازنۀ قدرت با غرب و بهویژه بتا آمریکتا بته
اتحاد با کشتورهای غیرغربتی ماننتد چتی و هنتد اقتدام کنتد و بته نوستازی اقتصتاد ملتی و
توانمندسازی روسیه برای سازماندهی و کنترل فضای پساشوروی بپردازد.
پ) طرفداران عاديسازي روابط قدرتهاي بزرگ .در ایت دیتدگاه کته بتهعنتوان نقتد

سیاست اارجی موازنهگر پریماکوف پدیدار شد ،عادیسازان 3استدزل میکردند کته سیاستت
موازنۀ قدرت روسیه با غرب بیش از اندازه بلندپروازانه و ضد غربی است .طرفداران همگرایی
نیز انتقاد داشتند که اولویتهای سیاست اارجی موازنهگران از اساس اشتباه است .برای نمونه،
آنها به سیاستهای تبدیل «کشورهای مستقل همسود» به ابزاری برای همگرایتی پساشتوروی،
مبارزه با گسترش ناتو به شر  ،توسعۀ همکاریهای نظامی با ایران و تالش برای ایجاد محتور
امنیتی سهگانۀ روسیه ،چی و هند انتقاد میکردند؛ زیرا به باور آنها سیاستِ قراردادن اروپتا یتا
چی در برابر آمریکا بهجای اتحاد مستحکم با غرب برای روسیه فایدهها و مزیتهای کمی بته
ارمغان میآورد.
9

ت) نوامپریاليستها .در دیدگاه تندروتر نوامپریالیستی ،هویت فرهنگتی روستیه نته تنهتا
متفاوت از غرب تصور میشود؛ بلکه در واقتع ضتد غترب استت .راه حتل ایت گتروه بترای
1. Integrationists
2. Balancers
3. Normalizers
4. Neo-Imperialist
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مشکالت امنیتی روسیه بسیار تهاجمیتر از مواضتع طرفتداران دیتدگاه پریمتاکف و هتواداران
حفظ وضع موجود است .برای از نوامپریالیستها مانند گنادی زیوگانف ،رهبر کمونیستهای
روسیه ،از زندهکردن «امپراتوری روسیه» پشتیبانی میکنند .از دید آنهتا موازنتۀ قتدرت شتامل
گسترشطلبی در سیاست اارجی است .ای افتراد اواهتان اقتدام روسهتا بترای برگردانتدن
موازنۀ قدرت جهانی از دست رفته هستند و احساس میکنند که روسیه باید تمتدنی مستتقل و
سوسیالیستی دارای اقتدار باقی بماند و از نظر اقتصادی اودکفا باشتد .بتهطتور کلتی ،از نفتو
غربی «بیگانه» درامان شود .البته ای دیدگاه سیاست اارجی بهشدت بهحاشیه رانده شده استت
و طرفداران کمی دارد .گفتمتان غالتب در ستطم ملتی بتی همگرایتیگرایتان ،موازنتهگتران و
عادیسازان دیده میشود.
از نظر فلسفی ،مکتبهای فکری عادیسازی و موازنهگری نزدیک بههم بودهاند؛ امتا ابتزار
دستیابی به هدفهای اود را در برابر قدرت ،ثبات و حاکمیت تغییر دادهاند .اجماع نظر جدید
عملگرایان در سال  0222بهدست آمد .طرفداران همگرایی مانند معاون وزیر اارجه ،آنتاتولی
آدامیشی و موازنهگرانی مانند کنستانتی زاتولی در تهیۀ سندی راهبردی با یکدیگر همکاری و
اعالم کردند که چشمانداز پریماکف از دنیایی چندقطبی پرهزینه ،قدیمیشتده و تقتابلی استت.
بهجای آن ،مفهوم «همکنشی یا تعامل انتخابی» را پیشنهاد کردند و آن را با سیاست «تمرکتز بتر

اود» 2روسیه در قرن نوزدهم پس از شکستش در جنگ کریمه و نیز بتا سیاستت چتی دوران
دنگ ژیانوپینگ مقایسه کردند .بازنگری اساسی توصیهشتده در سیاستت کترملی کنارگااشتت
شبه همگرایی بته هزینتۀ روستیه و دفتاع ستخت از منتافع ملتی اقتصتادی را شتامل متیشتد
(.)Tsygankov, 2006: 155
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والری پیسر نیز به چند مکتب اصلی در سیاست اارجی اشاره میکند .2 :دولتگرایان که
ضد غرب نیستند؛ اما بر توانایی دولت برای حکومت و حفظ نظم اجتمتاعی و سیاستی تمرکتز
دارند؛  .0غربگرایان 3که بر نزدیکی کشور با غرب و دسترسی به بازار آزاد تأکیتد دارنتد؛ .3

اوراسیاگرایان 4که به همکاری با چی و دولتهای مشخصتی در ااورمیانته از جملته ایتران و
کشورهای اتحاد شوروی بیش از غرب تأکید دارند؛  .4عمتلگرایتان 5کته بتر پرهیتز از تعهتد
ایدئولوژیک به غربگرایی یا اوراسیاگرایی برای حفظ منافع دولت تأکید دارند .در ای رابطته
در بخش بعدی بیشتر توضیم میدهیم (.)Pacer, 2016: 5-8
وزدیمیر پوتی در چهار سال اول ریاست جمهوری اود ،تعهدش را نسبت به روند جدید
1. Self-concentration
2. Statists
3. Westernisers
4. Eurasianism
5. Pragmatism
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عادیسازی روابط قدرتهای بزرگ به نمایش گااشت .بهعنوان یک طرفدار دیدگاه پریمتاکف
شروع بهکار کرد و بهسرعت بهسوی تعامل با غرب در عرصۀ جهانی گرایش پیدا کترد .پتوتی
مانند گورباچف در تالش بود با غرب ارتبا برقرار کنتد تتا بترای مشتکالت جهتانی راهحتل
مشترک پیدا کند .او بهدنبال حفظ منافع ملی و ویژگیهای ااص روسیه نیز بود و زود پتیبترد
که باید مراقب تهدیدهای ناشی از دادن امتیازهای بیشمار به غرب باشتد (

Tsygankov, 2006:

 .)156روسو با بررسی ویژگیهای سیاست اارجی مدودیف در مقایسه با پوتی ادعا متیکنتد
که روابط روسیه با آمریکا و اتحادیۀ اروپا در دورۀ پوتی دچار تنش شد؛ اما در دورۀ مدودیف
بهدلیل نیاز روسیه به اصالح سااتاری و نوسازی ،کرملی نزدیکتی بته غترب را بترای انتقتال
سرمایه و فناوری پیشرفته از غرب به روسیه انتخاب کرد .با اشتاره بته مشتکالت متدودیف در
بهبود رابطه با غرب و توجه مدودیف به روابط ویژه با چی بهدلیل منافع اقتصتادی ،روستو بته
همراهی روسیه با غرب بر سر اعمال تحریمهای بیشتر به ایران دربارۀ پرونتده هستتهای تأکیتد
میکند (.)Rousseau, 2015
رئیسجمهور ،دیمیتری مدودیف در نخستی سال زمامداریش ،سه بیانیۀ امنیتتی ارائته کترد

که عبارتاند از :مفهوم سیاست اارجی 2،اصول سیاستتگتااری مهتم و راهبترد امنیتت ملتی
فدراسیون روسیه تا سال  0.0202چند نکته شایان توجه است :نخست اینکته ،ایت سته ابتکتار
مشابه هستند و همه بر جهان چندقطبی با قوانی بی المللی ،بدون سلطۀ یکجانبه مانند برتتری
آمریکا تأکید کردند؛ دوم ،هر سه ،تمایل روسیه به همکاری بیشتر و حفتظ روابتط دوستتانه بتا
همۀ کشورها از جمله غربیها را آشکار کردند؛ سوم ،حفاظت از روسهتا در اتارج از کشتور
بهعنوان یکی از اولویتهای سیاستگتااری در هتر طترح امنیتتی مطترح شتد؛ چهتارم ،همتۀ
برنامهها ،چه بهصورت آشکار یا نهان ،تأیید کردند که روسیه در مناطقی اتاص ماننتد فضتای
پساشوروی ،منافع ااص دارد ) .(De Haas, 2009: 5در سال  ،0228مدودیف ،سندی با عنوان
«مفهوم سیاست اارجی» منتشر کرد که نخستی سند امنیتی مهمی است که شامل صحبتهتای
سیاسی پوتی در سالهای  0227و  0228و همچنی اصول سیاست اارجی روسیه میشود که
تا به امروز باقی است .در ای سند ،بر نقش روسیه در صحنۀ بی الملل بهعنوان قدرتی بزرگ و
اهمیت گسترش نفو روسیه در اارج تأکید شتده استت .همچنتی در آن بته اهمیتت انترژی
بهعنوان جزء دائمی امنیت مسکو و اینکه ثبات روسیه بستگی به تولید نفتت و بتهدستتآوردن
درآمد باز از فروش ای کازی راهبردی و استفاده از منابع انرژی بتهعنتوان ابتزار قتدرت دارد،
اشاره شده است (Chirkova, 2012: 6) .افزون بر ای  ،در سال  0221در «راهبترد امنیتت ملتی
روسیه تا سال  »0202بر مصممبودن روسیه برای حفظ کنترل بر منابع طبیعتیاش ،مخالفتت بتا
)1. Foreign Policy Concept (FPC
)2. The National Security Strategy of the Russian Federation to 2020 (NSS
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آزادسازی بازار انرژی ،استفاده از منتابع روستیه بتهعنتوان ابتزار سیاستی و اقتصتادی قتدرت،
وابستگی ثبات اجتماعی روسیه به ظرفیتهای اقتصادی آن و چندجانبهگرایی در نظام بی الملل
تأکید شده است (.)Chirkova, 2012: 7
سه سنت در سیاست اارجی روسیه ،به اصول راهنمای ای کشور در نظام بی الملل تبدیل
شده است .2 :ترس از بیگانه و ای احساس که از سوی دشمنان احاطه شتده استت؛  .0تمایتل
شدید به برقراری و حفظ امنیت؛  .3احساس برتری .پوتی و مدودیف ،بهدنبال دستیابی دوبارۀ
روسیه به جایگاه یک قدرت بزرگ بودند .آنها بر ای باور بودند که روسیه بیش از ای اجتازه
نمیدهد که از سوی غرب ،نادیده گرفته یا تحقیتر شتود ) .(De Haas, 2010: 3در ایت زمینته،
هرگونه تالشی از سوی غرب برای نفو نظامی یا اقتصتادی در فضتای پساشتوروی ،از ستوی
روسیه دشمنی تلقی میشتود ) .(Timofeev, 2015اقتصتاد و انتظتار عمتومی دربتارۀ نوستازی
اقتصادی از اصول بهنسبت جدید سیاست اارجی روسیه است

).(Timofeev, 2015

باید توجه داشت که در سیاست اارجی روسیه ،بسته به اینکه هر رئیسجمهور متعلت بته
کدامیک از مکتبهای فکری اصلی باشد ،در چگونگی دستیابی به ای اصتول و اولویتتهتای
سیاست اارجی ،تغییرهایی ایجاد میشود .در ای چارچوب ،سه مکتب فکری پدیدارشتده در
سیاست اارجی روسیه عبارتاند از .2 :غربگرایی 2:همکاری با آمریکا ،اتحادیۀ اروپا ،نتاتو و

سازمانهای بی المللی برتر از سوی دولتهای غربی که اقتصتاد بتازار آزاد و متردمستازری را

ارتقا میدهند؛  .0اوراستیاگرایتی 0:گترایش بته همکتاری بتا چتی و نیتز براتی دولتتهتای
ااورمیانهای از جمله ایران بیش از تمایل به غرب دیده میشود؛  .3عملگرایی 3:پرهیز از تعهد
ایدئولوژیک به غربگرایی یا اوراسیاگرایی در پیگیری منتافع دولتتی ،نهتادی یتا شخصتی .در
حالی که میتوان مدودیف ،رئیسجمهور روسیه در سالهتای  0228تتا  ،0220را یتک لیبترال

غربگرا 4معرفی کرد که مدافع دورۀ جدیدی از بهبود روابط با ملتهای غربی بر پایۀ ارزیتابی
مشترک از تهدیدهای امنیتی و آزادسازی نظامهای سیاسی و اقتصادی بود ،پوتی  ،رئیسجمهور

روسیه در سالهای  0222تا  0228را میتوان یک ملیگرای عملگرا 5دانست که هتمزمتان بته
همکاری با غترب و ارتقتای روابتط بتا جمهتوریهتای اتحتاد شتوروی تمایتل داشتت .او بتا
بهکارگرفت انعطاف تاکتیکی ،هنگامی که فرصت ائتالف با غرب وجود داشتت ،بتا رویکتردی
عملگرایانه ،ای کار را انجام میداد .ضم اینکه هر دو رئیسجمهتور بتهدنبتال احیتای نقتش
روسیه بهعنوان قدرتی جهانی در نظام بی الملل بودند ).(Pacer, 2016: 5-8
1. Westernism
2. Eurasianism
3. Pragmatism
4. Liberal Westerniser
5. Pragmatis Nationalist
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پوتی در حالی در سال  0222ریاستجمهوری روسیه را بر عهده گرفت که اولویت اتود
را ثبات داالی ،بازسازی اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی قرار داده بود و میدانست چگونه
از اهرم انرژی در برابر اروپا بهدلیل وابستگی برای از کشورهای اروپایی بته روستیه بتهعنتوان
منبع اصلی تأمی انرژی استفاده کند .ای سیاست به پیدایش تنشهتایی بتا غترب ،بتهویتژه بتا
آمریکا و اتحادیۀ اروپا منجر شد .مدودیف در سال  0228هنگامی که ریاست جمهوری روستیه
را بر عهده گرفت ،نیاز به توجه بیشتر به نوسازی سااتار اقتصادی کشورش را در اولویت قرار
داد .به ای منظور تالش کرد تا برای جاب سرمایهگااری ززم و انتقتال فنتاوری از غترب بته
کشورهای غربی نزدیکتر شود .ای تغییر رویکرد با انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا
همزمان شد و کاخ سفید بهدلیل مخالف بودنش با یکجانبهگرایی آمریکتا بته رویکترد جدیتد
مسکو پاسخ مثبت داد

).(Rousseau, 2015: 1-2

در همان حال ،هر دو رئیسجمهور معتقد بودند که دنیا باید چندقطبی باشد ،نه تکقطبی و
هیچ قدرتی از جمله آمریکا نباید بر آن سلطه داشته باشد .هر دوی آنها به اتحادیۀ اروپا ،نتاتو
و سازمان ملل اهمیت متیدادنتد و بتر افتزایش قتدرت نظتامی و استتفاده از زور در سیاستت
بی الملل و تقویت نیروهای مسلم روسیه بهعنوان ابتزاری متؤثر بترای دستتیابی بته هتدفهتا
سیاسی -راهبردی ،از جمله حمایت از منافع اقتصادی تأکید داشتتند .متدودیف ایت هتدف را
بهگونهای کمتر تنشآمیز با کشورهای غربی بهویژه آمریکا دنبال میکرد.
سياست خارجی روسيه در خاورميانه
ااورمیانه از نظر اقتصادی نیز برای روسیه مهم بود؛ زیرا از سال  ،2112حتدود  5تتا  7درصتد
کل صادرات روسیه و  25تا  02درصد صادرات نظامی ای کشور به ااورمیانه بتود .همچنتی
بهدلیل اهمیت انرژی در سیاست اارجی روسیه ،ااورمیانه برای ای کشور ،اهمیتت اقتصتادی
بیشتری داشت ( .)Abedi, 2009: 126-127ای کشور در ااورمیانه بهدنبتال مقابلته بتا ستلطۀ
یکجانبۀ آمریکا ،رسیدن به جایگاه قدرتی جهانی ،بهدستآوردن بازار ااورمیانه بترای روستیه
و جلوگیری از تأثیر بنیادگرایی استالمی بتر مستلمانان روستیه استت (

Koolaee and Others,

.)2019: 123-152
روسیه بهدنبال هماهنگی سیاستهای انرژی اود با کشورهای عضو اوپک و بهبتود روابتط
اود با کشورهای اسالمی برای کاهش تنش با مسلمانان داال کشور اتود استت .بایتد توجته
داشت که براالف اتحاد شوروی که یک چارچوب سیاسی داالی با ثبات داشت ،روسیه بایتد
بسیاری از تالشهایش را به حفظ انسجام قلمروی اود ااتصتاص دهتد .در ایت چتارچوب،
ااورمیانه منبعی اطرناک و بالقوه برای بیثباتی داالی روسیه (ترس از انتقال نتاآرامتیهتا بته
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اقلیت مسلمان روسیه) است .افزون بتر ایت  ،بتراالف اتحتاد شتوروی ،در سیاستت اتارجی
روسیه ،یک دستور کار ایدئولوژیک ضد غربی وجود ندارد؛ به همی دلیتل ،متیتوانتد تتوازنی
میان همکاری و رقابت با غرب برقرار کند .بر ای استاس ،روستیه روابطتش را بتا کشتورهایی
مانند اسرائیل ،ترکیه و عربستان سعودی که بهطور سنتی در سمت غترب بودنتد گستترش داده
است .از سوی دیگر هم ،روابطش با ایران و سوریه را گسترش داده استت .بنتابرای  ،سیاستت
روسیه در ااورمیانه بر دو اصل استوار استت :کتاهش چتالشهتای سیاستی داالتی روستیه و
افزایش رفاه و ظرفیت اقتصادی روسیه

).(Dannreuther, 2012: 545

براالف دهۀ  2112که روسیه درگیر مشکالت داالتی اقتصتادی و سیاستی بتود و توجته
مقامها به موضوعهای سیاست داالی معطوف بود و تنها یک درصد تجارت سازنۀ روستیه بتا
کشورهای عربی بود ،از سال  0223و پس از انتخاب پوتی بهعنوان رئیسجمهتور ،ااورمیانته
در سیاست اارجی روسیه اهمیت بیشتری یافتت .ایت موضتوع در دوران ریاستت جمهتوری
مدودیف از سال  0228نیز ادامه یافت و تنها تفاوت ،در جابهجتایی اولویتتهتا در روابتط بتا
کشورهای ااورمیانه بود .با ای توضیم ،در بختش بعتدی ،روابتط روستیه بتا ایتران در دوران
ریاست جمهوری مدودیف را بررسی میکنیم.
روابط روسيه با ایران در دوران ریاست جمهوري مدودیف
پیش از انقالب ایران ،شاه و آمریکا هر دو اتحاد شوروی را تهدید میدیدنتد .پتس از انقتالب
اسالمی که ماهیت ضدیت با هر دو بلوک غرب و شتر یعنتی آمریکتا و شتوروی را داشتت،
روابط روسیه با جمهوری اسالمی تا انتخابشدن مدودیف بهعنتوان رئتیسجمهتور روستیه در
سال  ،0228به چهار دوره تقسیم میشود:
الف) در فاصله سالهای  2171تا  2181یعنی در دهۀ اول انقالب ،به مسکو بته دلیتلهتای
مختلف به چشم دشم نگاه میشد .2 :حمایت اتحاد شوروی از حزب توده و ستایر چت هتا
علیه اسالمگراهای تندرو در طول نزاع برای سقو شاه؛  .0حملۀ اتحاد شوروی به افغانستان و
اشغال ای کشور و  .3حمایت اتحاد شوروی از عرا در جنگ ایران و عرا .
ب) دهۀ دوم پس از انقالب یعنی سالهای  2181تتا  2111را شتامل متیشتود .ایت دوران،
دوران پایان جنگ ایران-عرا  ،عقبنشینی اتحاد شوروی از افغانستان و درگاشتت امتام امینتی
است .ای دهه ،دوستانهتری دهه در روابط روسیه -ایران است .در ای دوره ،ایتران از مستلمانان
چچ در جنگ اول چچ ( 2114تا  )2111حمایت نکرد و در عوض از انسجام قلمترو روستیه
حمایت کرد ) .(Katz, 2012فروپاشتی اتحتاد شتوروی بته تغییتر ماهیتت روابتط بتی مستکو و
کشورهای الیج فارس انجامید .مرز زمینی مشترک بی ایران و فدراسیون روسیه از بتی رفتت و

911
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راههای ژئواستراتژیک جدید ،ارتباطی مهمی بی کشورهای آسیای مرکتزی و همستایگان جنتوبی
آنها بهوجود آمد .ای جدایی ژئواستراتژیک و جایگاه جدید بی المللی روسیه به تضعیف موضتع
ای کشور در منطقه منجر شد که اود را وارث برح اتحاد شوروی میدانست .در متورد ایتران،
روسها نشان دادند که توسعۀ روابط دوجانبۀ نزدیک روسیه و ایران بستگی به ماهیتت سیاستت
ایران در برابر کشورهای آسیای مرکزی دارد .برای نمونه ،به ازای رفتتار مناستب منطقتهای ایتران،
روسها با اجرای قرارداد  5میلیارد دزری فروش سالح به ایران که با دولت گوربتاچف در ستال
 2181بسته شده بود موافقت میکردند .ایران در سالهای  2110و 2113بیطرف باقی مانتد و در
مسائل داالی تاجیکستان داالت نکرد .واکنش روسیه نیتز صتادرات استلحه بته ایتران از جملته
فروش سه زیردریایی با وجود مخالفت آمریکا بود .رهبران روسی بیان داشتند که با توجه به ادامتۀ
فروش اسلحه از سوی تولیدکنندگان غربی به سایر کشورهای الیج فارس ،انتقاد غترب از انتقتال
سازوبرگهای نظامی روسیه به ایران سیاست یک بام و دوهوای کشتورهای غربتی را بته نمتایش
میگاارد (.)Dannreuther, 1993: 105
رهبران روسیه در ابتدا تالش کردنتد تتا هماهنتگ بتا سیاستت اتارجی آمریکتا در نظتام
بی الملل حرکت کنند؛ اما در مدت کوتاهی متوجه شدند که منتافع و مواضتع مستکو در همتۀ
موارد با واشنگت سازگار نیست .روسها از برای اقدامهای آمریکایی مانند پایرش عضتویت
کشورهای اروپای شرقی عضو پیشی پیمان ورشو در نتاتو ،و نادیتدهگترفت نقتش روستیه در
فضای پساشوروی نااشنود بودند .سیاستمداران روسی به ای نتیجه رسیدند که تالشهایشان
برای جلوگیری از گسترش ناتو به شر با شکست روبهرو شده است و اینکه دولتهای غربی
در بسیاری از موارد به منافع سیاست اارجی روسیه توجه نداشتهاند ).(Shamberg, 1995: 52
در ای دوره ،مسکو به فروش تسلیحات به ایران اقدام و بتا تکمیتل نیروگتاه هستتهای بوشتهر
موافقت کرد .همچنی  ،دو کشور با یکدیگر بتر ستر پایتاندادن بته جنتگ داالتی تاجیکستتان
( 2110تا  )2117کار کردند و هر دو کشور از نیروهای افغان مختالف طالبتان حمایتت کردنتد
) .(Parker, 2009: 169-182تنها مورد ااتالف دو کشور در ای دوره ،نحوۀ تقسیم دریای ازر
و اایر نفتی آن بود که البته ایت مستئله نیتز متورد ااتتالف اصتلی بتی ایتران و جمهتوری
آ ربایجان بود ) .(Parker, 2009: 147-168تهران همچنی از تواف  2115گور -چرنتومیردی

2

اشنود نبود؛ زیرا بر اساس آن روسیه با محدودیت میزان فروش تسلیحات بته ایتران موافقتت
کرده بود.
پ) سالهای بی سالهای  2111تا  0221بود که روابط ایران و روستیه در ستال  0222بتا
انتخابشدن پوتی بهعنوان رئیسجمهور روسیه ،روابط وارد مرحلۀ جدیتدی شتد

(Koolaee

1. Gore-Chernomyrdin Agreement
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) .and Abedi, 2018: 185-201پوتی با تواف سال  2115بی آمریکا و روسیه مخالفتت کترد،
فروش تسلیحات جدید روسی به ایران را آغاز کرد و به تکمیل نیروگتاه اتمتی بوشتهر متعهتد
شد .در همی دوره بود که محمد ااتمی ،رئیسجمهور وقت ایتران در ستال  0222از روستیه
بازدید کرد .در آن دیدار دو کشور برای گسترش روابط دوجانبته بته توافت رستیدند .در ستال
 ،0223حجم تجارت ایران با روسیه ،حدود  2/4میلیارد دزر اعالم شد و گفتتوگوهتا دربتارۀ
پنج نیروگاه اتمی جدید آغاز شد ) .(Abedi, 2009: 118در ای دوره ،مسکو از اینکته سیاستت
اارجی «گفتوگوی تمدنها»ی ااتمی منجر به نزدیکی ایران -آمریکا و نفو کمتر روسیه در
تهران شود ،نگران بود .به همی دلیل ،از انتخاب احمدینژاد بهدلیل دشمنی مشترک بتا آمریکتا
استقبال کرد .در ای دوره ،پیشنهادهای متعدد روسیه بترای حتل بحتران هستتهای ایتران از راه
غنیسازی اورانیوم در ااک اود در سطم هدفهای تجاری به نتیجه نرستید؛ زیترا ایتران بتر
غنیسازی دستکم بخشی از اورانیوم در ااک اودش تأکید میکرد .ای مسئله سبب افتزایش
نگرانیهای غرب شد و از دستیابی مسکو به جاهطلبیهای دیپلماتیک اود نستبت بته ایتران و
غرب جلوگیری کرد ) .(Katz, 2008: 202-216با ای توضیم ،در ادامه روابط روسیه بتا ایتران
در دوران ریاست جمهوری مدودیف را بررسی میکنیم.
ایران در ارتقای جایگاه جهانی روسیه مفید بوده است؛ زیرا ابزاری برای چانهزنی مسکو بتا
آمریکا در بازی قدرت دو کشور بهشمار میآید .همچنی حفظ رابطه با ایران با وجود مخالفت
واشنگت نشاندهندۀ حاکمیت و استقالل روسیه بتود .در ضتم  ،مشتارکت فعتال روسهتا در
بحرانهای عرا  ،به ارتقای جایگاه روسیه بهعنوان بازیگری بزرگ در روابط بتی الملتل کمتک
کرد .پریماکف از رویکرد اولیۀ روسیه برای نزدیکشتدن بته مواضتع آمریکتا و نادیتدهگترفت
شریکهای تاریخی اود اظهار تأسف کرد .به همکاریهای سنتی بتا کشتورهای ااورمیانته از
جمله ایران و عرا با سه هدف توجه شد .2 :برای بازبردن جایگاه جهتانی روستیه نشتان داده
شود که روسیه هنوز دوستان قدرتمندی دارد که بر آنها نفو دارد؛  .0بتهدستتآوردن قتدرت
بیشتتتر در روابتتط روس تیه بتتا آمریکتتا؛  .3مقابلتته بتتا تتتالشهتتای آمریکتتا بتترای کتتاهش نفتتو
روسیه ) .(Belopolsky, 2009: 24روسیه بهطور جدی نگران احتمال تنشزدایتی بتی ایتران و
آمریکا بوده است و ترسی در بی رهبران روسی وجود دارد که سیاست دوستانهتتر آمریکتا در
برابر ایران ممک است بر روابط بی تهران و مسکو تتأثیر منفتی داشتته باشتد .از آنجتایی کته
روسیه تأمی کنندۀ اصلی نیازهای ایران برای فنتاوری هستتهای و نظتامی استت ،رویکارآمتدن
رهبران غربگرا در ایران میتواند صنایع آمریکتایی را بته رقیبتی جتدی بترای تولیدکننتدگان
روسی تبدیل کند و سبب از دستدادن قراردادهای چند میلیارد دزری شود .عادیسازی روابط
ایران و غرب بهویژه آمریکا میتواند سبب کاهش وابستتگی ایتران بته روستیه و متورد تهدیتد
قرارگرفت منافع روسیه شود .روسیه نمیاواهد واشنگت از راه همکاری بتا ایتران جتای پتای

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،21شمارة  ،1پایيز و زمستان 2931

930

دیگری در منطقه بهدست آورد ) .(Belopolskt, 2009: 134روسیه همتواره از کتارت ایتران در
بازیهای سیاسیاش با آمریکا و غرب استفاده کرده است؛ چه در دورانی که در تنش بتا غترب
بوده است و چه در دورانی که روابط نزدیکی با غرب داشته است (.)Kozhanov, 2015: 5
مدودیف در مقایسه با پوتی که یک ملیگرای عملگرا بود و ضم رابطه با غترب ،تمایتل
به حفظ و گسترش روابط با جمهوریهای اتحادشوروی داشت ،بهعنوان یک لیبرال غتربگترا
به روابط با غرب اولویت بیشتری میداد .هدف وی کاهش تنش با آمریکا ،اتحادیۀ اروپا و ناتو
بود .در ای چارچوب ،طبیعی بود که در روابط اود با ایران بهعنوان کشتوری اواهتان تغییتر
وضع موجود در نظام بی الملل ،احتیا بیشتتری بکنتد .در راستتای بهبتود روابتط بتا آمریکتا،
مدودیف اواهان قربانیکردن برای منافع اقتصادی (مانند فروش اسلحه و ساات نیروگاههای
انرژی هستهای) و روابط سیاسی با تهران بود .از سال  0221زمتانی کته منتاظره دربتارۀ برنامتۀ
هستهای ایران برای نخستی بار در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد ،روستیه تتالش کترده
است در موضوع هستهای ایران اود را بهعنوان میانجی نشتان دهتد .بتی ستالهتای  0221تتا
 ،0228روسیه سه بار ضد برنامۀ هستهای ایران رأی داد :دربارۀ محدودیت صادرات فناوری که
ایران میتواند برای توسعۀ برنامۀ هستهای اود استفاده کند ،بلوکهکردن داراییهای ایران اعم از
دولتی ،بانکها یا اشخاص و تحریم افراد منتخبی از سفر بی المللی .بسیاری از ستخنرانیهتای
مدودیف در نیمۀ دوم سال  ،0221نگرانی روسیه دربارۀ برنامۀ هستهای ایران را نشتان متیداد.
بر ای اساس ،روسیه در تحویل نیروگاه بوشهر که قرار بود در سال  0227آماده شود ،تتا ستال
 0222تأایر کرد ) .(Koolaee and Zargari, 2018: 26-50همچنی پس از ناامیتدی روستیه از
رد پیشنهاد  3+3از سوی ایران در سال  0221مبنی بر غنیستازی اورانیتوم در اتاک روستیه و
فرانسه ،در سال  0222از قطعنامۀ شورای امنیت در تصویب دور چهارم تحریمها علیته برنامتۀ
هستهای ایران حمایت کرد و تحویل موشکهای اس 322به ایران را به حالتت تعلیت درآورد
(.)Rousseau, 2015: 29-31
سیاست اارجی مدودیف و توجه به غرب هتمزمتان بتا انتختاب بتاراک اوبامتا بتهعنتوان
رئیسجمهور آمریکا که مخالف یکجانبهگرایی آمریکا بود به رویکرد روسیه پاسخی مثبت داد.
در ای چتارچوب ،اوبامتا توجته بیشتتر بته منتافع روستیه بته امیتد همکتاری ایت کشتور در
موضوعهای مهمی مانند برنامۀ هستهای ایران ،افغانستان و گستترش ستالح هستتهای را هتدف
اود قرار داد .در مقابل ،روسیه نیز منافع اود از بهبود روابط با آمریکا را نوسازی اقتصتادی و
ورود به سازمان تجارت جهانی میدانست .با بهبود روابط آمریکا و روسیه در سالهتای 0221
تا  ،0222مدودیف تحویل موشکهتای اس 322بته ایتران را در ستال  0222و قطعنامتۀ 2173
شورای امنیت برای حمله به لیبی را در سال  0222وتو نکترد .ایتدۀ معاملتۀ بتزرگ کته در آن
واشنگت به مسکو اجازه اواهد داد که در جمهوریهای اتحاد شوروی ستلطه داشتته باشتد و
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منافع انحصاری روسیه در اارج نزدیک اود را بتهرستمیت بشناستد ،در عتوض آن حمایتت
روسیه را در موضوعهایی مانند افغانستان یا ااورمیانه بهدست آورد ،در ای دوره وجود داشت
(.)Rousseau, 2015
بدترشدن روابط روسیه با کشورهای غربی ،روستیه را بتهستوی تقویتت روابتط مستکو بتا
دولتهای مخالف آمریکا سو میدهد .ایران توانایی تبدیلشدن به یتک قتدرت منطقتهای بتا
نفو را دارد و میتواند به حفظ تعادل نیروها و منتافع در ایت منطقتۀ بتیثبتات کمتک کنتد
) .(Lukyanov, 2008: 9اوباما و مدودیف هر دو بهدنبال آغاز فصل جدیدی از روابط میتان دو
کشور بودند و همکاری دو کشور در موضوع هستهای ایران افزایش یافتت کته از هتدفهتای
اوباما در همکاری با روسیه بود .بهنظر میرسد ای سیاست موفقیتآمیز بتود .در ژوئت ،0222
روسیه به آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت در تحمیل تحتریمهتای بیشتتر بته ایتران بترای
همکارینکردن در موضوع هستهای پیوست .در سپتامبر  ،0222مدودیف اعالم کرد کته مستکو
نمیاواهد موشکهای دفاعی اس 322را که قرار بود اوایل همان سال به ایران تحویل دهد در
ااتیار تهران قرار دهد ) .(Katz, 2012با اولویتیافت بهبود روابتط بتا غترب ،رهبتران روستیه
ممک است از انجام تعهدهای اود در برابر ایران اودداری کنند .ای چیزی بود کته در دوران
ریاستجمهوری مدودیف روی داد؛ زیرا کرملی اولویت اود را بهبود روابط با غرب بهجتای
گسترش روابط دوستانه با ایران تعیی کرد .در ادامه روابط روسیه با عربستان ستعودی در دورۀ
مدودیف را بررسی میکنیم.
روابط روسيه با عربستان سعودي در دوران ریاست جمهوري مدودیف
در سال  ،2171اتحاد شوروی و عربستان سعودی حتتی روابتط دیپلماتیتک نداشتتند .حمایتت
اتحاد شوروی از رژیمهای کمونیستی در اتیوپی ،یم جنوبی و افغانستان و محاصرۀ عربستتان
سعودی با ای کشورها ،حمله بته افغانستتان و تترس از مارکسیستتیبتودن انقتالب ایتران ،بته
بدترشدن روابط دو کشور منجر شد .پتس از حملتۀ عترا بته کویتت در ستال  ،2112روابتط
دیپلماتیک میان دو کشور برقرار شد؛ اما در میانۀ ای دهه ،بهدلیل نگرانی عربستتان ستعودی از
فروش تسلیحات از سوی روسیه به تهران و کمک به برنامۀ اتمتی ایتران ،دوبتاره روابتط بتی
مسکو و ریاض تضعیف شد .روسیه ،عربستان سعودی را متهم به حمایت از شورشیان چچ و
گسترش وهابیگرایی در میان مسلمانان منطقه کرد .در ای دوران ،میان دو کشور رقابتت نفتتی
نیز وجود داشت .روسیه اواهان افزایش تولید و صادرات نفتت بتود ،در حتالی کته عربستتان
سعودی از روسیه میاواست محدودیتهای تولید اوپک را بپایرد )) .(Katz, 2009 (aاز سال
 0223در پی حملۀ آمریکا به عرا  ،مسکو و ریاض با ای تهاجم نظامی مخالفتت و بته بهبتود
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روابط دوجانبه اقدام کردند .در سالهای  0223تا  ،0227سطم روابط بتی روستیه و عربستتان
سعودی ارتقا پیدا کرد و دیدارهای دوجانبه شامل دیدار ولیعهتد عبتدا از مستکو در ستپتامبر
 0223و سفر پوتی به ریاض در فوریۀ  0227انجام شد )) .(Katz, 2009 (bباید توجته داشتت
که با ریاستجمهوری پوتی  ،روستیه از ستال  0222بتهدنبتال ایفتای نقشتی مهتم در مستائل
ااورمیانه و گسترش روابط و همکاری با کشورهای عرب الیج فارس بوده استت .پتوتی در
تالش بود تا تقسیمبندیهای سنتی در ااورمیانه را کنار بگاارد و با همۀ کشورهای مهم منطقه
از جملتته استترائیل ،فلستتطی  ،مصتتر و ایتتران رابطتته داشتتته باشتتد .ایتت رونتتد ،در دوران
ریاستجمهوری مدودیف نیز ادامه داشت؛ اما مدودیف اولویت اود را بهبود روابط با غرب و
توسعۀ اقتصادی قرار داده بود و تالش میکرد از درگیری با غرب پرهیز کند تا بتواند روسیه را
در نظام بی الملل غربمحور ادغام کند.
در جهان عرب ،اوباما بهدنبال تالش بیشتر کشورهای عرب با اکثریت سنی بترای پیشترفت
روابط با اقلیتهای شیعۀ اود و بتا شتیعیان جهتان بتود (.)Schmierer and Others, 2016: 8
اوباما بر ای باور بود که بهتری فرصت برای کاهش تنشها در منطقه ای استت کته عربستتان
سعودی و دیگر دولتهای عرب با ایران وارد گفتوگو شوند و اینکه آمریکا نباید اجازه دهتد
که همپیمانان عرب همۀ تقصیرها را به گردن ایران بیندازند .شهروندان دولتهای عرب التیج
فارس ،سهم بزرگی در جنبشهای جهادی سنی دارند که به بیثبات منطقهای منجر شده استت
) .(Mohseni, 2015بهدلیل تغییر نگرش کاخ سفید به ااورمیانه ،شتاهزاده ترکتیالفیصتل بیتان
داشت که عربستان سعودی همچنان مردم آمریکا را متحد اود میبیند؛ اما رئیسجمهور آمریکا
را دیگر متحد اود نمیداند ) .(Gause, 2016در ای دوران ،سته عامتل ستبب شتد تتا براتی
استراتژیستهای سعودی ادعا کنند که کشورشان نیاز دارد تا اود را از وابستگی بتیش از حتد
به آمریکا بهعنوان یک متحد راهبردی و شریک تجاری دور کند .ای سه عامتل عبتارت بودنتد
از .2 :پشتیبانینکردن واشنگت از حسنی مبارک در جریان اعتراض مردمی در مصتر؛  .0پرهیتز
آمریکا از حملۀ نظامی به سوریه پس از عبور اسد از اط قرمز استفاده از سالح شتیمیایی و .3
تواف هستهای با ایران (.)Nazer, 2015
از سال  0227و در پی بازدید پوتی از ریاض ،همکاری عربستان سعودی و روسیه افزایش
یافت .پس از ای دیدار ،دولت عربستان از سیاست روسیه در چچ دفاع کرد و موافقت اتود
را برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و امضای تواف نامۀ نظامی -فنی با مسکو را
در ژوئیۀ  0228اعالم کرد .مطبوعات مسکو نیز دربارۀ احتمال اریدهای تستلیحاتی ریتاض از
مسکو گمانهزنی کردند () .)Katz, 2009 (aبایتد توجته داشتت کته همچنتان متوانعی بتر ستر
گسترش روابط مانند نارضایتی عربستان سعودی از روابط روسیه بتا ایتران و تترس روستیه از
تأثیر وهابیسم بر مسلمانان روسیه وجود داشت .هدف مشخصشتدن ایت واقعیتت استت کته
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روسیه اگر ززم باشد ،بهسوی روابط نزدیکتر با رقیبهای منطقهای ایران اواهد رفت .افتزون
بر ای  ،مدودیف برقراری روابط نزدیکتر با عربستتان ستعودی را کته متحتد غترب بتهشتمار
میآید ،در راستای هماهنگی با دیدگاههای غرب بهنفع روسیه تشخیص میداد.
نتيجه
روابط روسیه با جمهوری اسالمی ایران در دوران مدودیف دچار سردی تدریجی شد که نمونۀ
آن ابراز نگرانی وی از برنامۀ هستهای ایران در سخنرانیهایش در نیمۀ دوم سال  ،0221تتأایر
در تکمیل طرح ساات و راهاندازی نیروگاه بوشهر و تحویل موشکهای اس 322به ایران بتر
اساس قراردادهای بستهشده بی دو کشور بتود .از ستوی دیگتر ،بتا انتختاب اوبامتا بتهعنتوان
رئیسجمهور آمریکا و استقبال کاخ سفید از بهبود روابط با روسیه ،مدودیف که در ایت دوران
به فکر توسعۀ اقتصادی بود ،بیشتر تمایل به قربانیکردن روابط اتود بتا ایتران پیتدا کترد و از
تصویب دور چهارم تحریمها علیه برنامۀ هستهای ایران حمایت کترد و بته تحتریمهتای ستال
 0222پیوست .روش است که اهمیت رشد و توسعۀ اقتصادی برای مدودیف به اندازهای بتود
که وی بهبود روابط با غرب و انتقال سرمایه و فناوری به روسیه را به منافع گسترش روابتط بتا
ایران ترجیم داد و تصمیم گرفت در شرایطی که روابط غرب با ایران بتر ستر برنامتۀ هستتهای
بدتر میشد ،به بهبود روابط با تهران ادامه ندهد.
در مقایسه روابط روسیه با عربستان سعودی کته از ستال  0227و دیتدار پتوتی از ریتاض
گسترش یافته بود ،در دوران مدودیف نیز ای روند ادامه پیدا کترد .در ضتم  ،ایت تمایتل بته
بهبود روابط با عربستان ،همزمان شد با اجرای آیی اوباما که نشان میداد کاخ ستفید در متورد
داالت نظامی در جنگهای نیابتی در منطقه بااحتیا عمل اواهد کرد و بته تتنشزدایتی بتی
عربستان سعودی و دیگر دولتهای عرب با ایران عالقه دارد .ایت تغییتر رویکترد نستبت بته
ایران ،موجب دلسردی عربستان سعودی شد و با توجه به آمادگی روسیه بته بهبتود روابتط بتا
کشورهای ااورمیانۀ عربی متحد غرب و تصمیم ریاض برای گسترش روابتط بتا قتدرتهتای
دیگر فرامنطقهای به بهبود روابط مسکو و ریاض کمک کرد .متدودیف کته بتر استاس راهبترد
نزدیکی به غرب ،نزدیکی به همپیمانان منطقهای غرب را نیتز در راستتای منتافع ملتی روستیه
میدید ،از سال  0228بهسوی گسترش روابط تجاری و نظامی با عربستان سعودی حرکت کرد.
بنابرای  ،میتوان نتیجه گرفت که توسعۀ اقتصادی بهعنوان اولویت نخستت روستیه در راهبترد
غربگرا ،سبب بازنگری مدودیف در روابط روسیه با ایران و عربستتان ستعودی شتد .راهبترد
برقراری ارتبا نزدیک با غربِ مدودیف ،به سردی تدریجی روابط روستیه بتا ایتران و بهبتود
تدریجی روابط ای کشور با عربستان سعودی منجر شد.
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