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Abstract
Introduction: The concept of strategic culture has been used in the
field of international relations, foreign policy and national security.
There are several definitions of strategic culture but there is still no
agreement on a definition that is universally accepted by researchers
and policy makers. However, in most definitions, it is agreed that
strategic culture is the product of a country's geography, history and
shared narratives that shape its dominant worldview and guide its
response to challenges and threats.
Strategic culture has emerged as an alternative perspective in
international relations due to the inability of realism and neorealism
theories to explain the behavior of governments during the Cold War.
In its development, there are three generations of strategic culture
thinkers that have different understanding of this concept. In the first
generation, strategic culture is a perspective to analyze how a state
behaves in the face of threats. In the second generation, strategic
decisions are based on the attitudes and beliefs of leaders whereas the
third generation, strategic decisions are based on the system of
symbols that develop in a state. The perspective of strategic culture
believes that internal factors such as geopolitical situation, historical
experiences, political culture and ideology determine the performance
of a government and response to challenges. Although it is closely
related to the military aspect, the perspective of strategic culture
explains the government's behavior in response to the new nature of
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threats that have arisen because of globalization, including terrorism
and cultural conflicts. The purpose of this article is to analyze the
strategic culture of Iran and Russia and its effect on the relations
between the two countries.
Russia's strategic culture comes from the intersection of political,
military and economic culture. It is rooted in the geographic and
spiritual parameters of Russian history. Geopolitics, authoritarianism,
pragmatism and global responsibility are sources of Russia's strategic
culture. Political behavior and military strategy of Iran is shaped by its
strategic culture which is influenced by that country’s religious and
political ideology, geography, historical roots and international /
regional environment. Specifically, Shi’ism is an important
component in Iran’s foreign policy decisions. Historical experiences
dating back to centuries ago left a legacy of a deep sense of strategic
isolation and foreigners had repeatedly invaded insecurity for Iranians,
as their land. The final strategic goals of Iran are to maintain national
sovereignty, achieve long-term cultural, political, economic and
military development and strengthening its role and influence as a
regional and global power considering Iran's size, capabilities and
historical experience.
Research Question: What effect has strategic culture had on bilateral
and regional relations between Iran and Russia after the collapse of
the Soviet Union?
Research Hypothesis: The strategic culture has prevented the creation
of a model of stable interaction and strategic relations between Iran
and Russia after the collapse of the Soviet Union.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): This article
examines Iran-Russia relations in the framework of theoretical
foundations of strategic culture with Qualitative method and in-depth
analytical approach.
Results and Discussion: A key element of Russia's strategic culture is
its long history of war and troubled relations with the West. The
revivals of Eurasianism, near abroad policy and increasing its military
power have been a response to its perceived vulnerability in the world
and towards the West in particular. Strategic ambiguity, deterrence
and pragmatism are the basis of Iran's actions in the framework of
strategic culture. Geopolitics, pragmatism, historical experiences and
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deterrence against the West are common components of the strategic
culture of Iran and Russia. In order to understand the strategic culture
of the two countries, military and foreign policy doctrines, as well as
the attitude of their leaders and officials should be taken into
consideration. Analyzing the relations between Iran and Russia in the
framework of strategic culture provides the possibility of pathology of
relations and formulation of a comprehensive strategy and regulation
of neighborhood policy to ensure national interests and security.
Conclusion: According to the strategic culture components of Iran and
Russia, the two countries have different perceptions of strategic
relations. Relations between Iran and Russia have been described as a
rapprochement based on cautious partnership. Contrary to Iran’s
strategic culture, Russia's strategic culture is aggressive in nature. The
threat of the West has provided the basis for the rapprochement of the
positions of Iran and Russia, but the anti-American positions do not
create a basis for the cooperation of the two countries. According to
the discourse of the Islamic Revolution, establishing strategic relations
with Iran creates a challenge for Russia's interests in the Middle East.
Russia's priority is relations with countries that take advantage of their
geopolitical position and political and military capacity to interact
with the West. Therefore, Iran and Russia consider each other as
temporary allies in order to achieve their goals, interests and repel
threats. Realism and separation of interests is a prerequisite for
creating a model of sustainable interaction between the two countries.
Keywords: Russia, Strategic Culture, Eurasianism, Iran, West,
Relations.
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تأثير مؤلفههاي فرهنگ راهبردي بر روابط دوجانبه و منطقهاي ایران و روسيه
اكبر ولی زاده

*

استادیار ،گروه مطالعات منطقهای ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران

سميه كاظمی
دانشجوی دکتری ،گروه مطالعات منطقهای ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران.
(تاریخ دریافت - 1400/11/27 :تاریخ تصویب)1401/5/27:

چکيده
فرهنگ راهبردی در تدوین سیاستها ،تنظیم آئینها ،تعیین هدفهای کالن دفاعی -امنیتی ،جهتگیری
سیاست خارجی کشورها و مبانی هویتی دولتها نقش تعیینکنندهای دارد .پیشینۀ تاریخی ،ویژگیهای
فرهنگی و موقعیت جغرافیایی منابع مشترک ،فرهنگ راهبردی کشورها را شکل میدهند که در قانون
اساسی و فرهنگ سیاسی آنها منعکس شده است .مؤلفههای فرهنگ راهبردی ،مبنای هدفها و منافع
نخبگان ایران و روسیه در مورد روابط دو کشور هستند .بر اساس این مؤلفهها میتوان نوسان روابط
تهران و مسکو را تحلیل کرد .در این نوشتار با بهرهگیری از روش کیفی و رویکرد تحلیلی ژرفنگرانه
و نیز استفاده از مبانی نظری فرهنگ راهبردی بهدنبال پاسخ این پرسش هستیم که مؤلفههای فرهنگ
راهبردی چه تأثیری بر روابط دوجانبه و منطقهای ایران و روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی
داشتهاند؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح میشود که با توجه به مالحظهها ،هدفها و منافع ایران و روسیه
و تعریف آنها ،در چارچوبی متفاوت مؤلفههای فرهنگ راهبردی مانع از شکلگیری الگوی تعامل
پایدار و روابط راهبردی میان دو کشور بعد از فروپاشی اتحاد شوروی شدهاند .بر این اساس ،آنها
یکدیگر را بهعنوان متحدی موقت برای دستیابی به هدفها و منافع و دفع تهدیدها درنظر میگیرند.
بررسی روابط ایران و روسیه در قالب فرهنگ راهبردی امکان آسیبشناسی روابط ،تدوین راهبرد و
تنظیم سیاست همسایگی را در سیاست خارجی بهمنظور تأمین منافع ملی فراهم میکند.
واژگان اصلی :روابط ایران و روسیه ،روابط راهبردی ،فرهنگ راهبردی ،مالحظات ،هدفها و منافع.
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مقدمه
فرهنگ راهبردی در تدوین سیاستها ،تنظیم برنامهها ،تصممیمهمای کمالن و اجمرای آنهما در
حوزههای دفاعی ،نظامی و سیاست خارجی کشورها نقش مهمی دارد .به بررسی دالیل تغییر و
تداوم سیاستها و مواضع دولتها در چارچوب فرهنگ راهبردی تأکیمد شمده اسمت .از دهمۀ
 1970اندیشممندان بمه تحلیمل و ارزیمابی سیاسمت خمارجی و امنیتمی قمدرتهمای بمزرد در
چارچوب فرهنگ راهبردی آنها پرداختهانمد .اسمنایدر نقمش فرهنمگ را در راهبمرد دفماعی و
رقابتهای نظامی و هستهای آمریکا و شوروی برجسته کرد .او ثابمت کمرد فرهنمگ راهبمردی
کشورها متفاوت هستند و دلیل آن را باید در ایستارها ،برداشمتهما ،تجربمۀ تماریخی ،فرهنمگ
سیاسی ،ساختار تصمیمگیری ،روابط نهادی و سیاسی متمایز دولتها جستوجمو کمرد .پایمان
جنگ سرد ،فروپاشی اتحاد شوروی و ناتوانی واقعگرایان در پیشبینی این رویداد ،جهانیشدن
و شکلگیری تهدیدهای نوین امنیتی تحوالتی هستند که اهمیت فرهنگ راهبردی را در تحلیمل
هدفها ،منافع و سیاستهای کشورها افزایش دادهاند .فرهنگ راهبردی بهعنوان عاملی مؤثر در
مبانی هویتی دولتها در ترسیم مرزهای خمود و دیگمری نقمش مهممی دارد و شمیوۀ عملکمرد
نخبگان را در عرصههای مختلف تعیین میکند .فرهنگ راهبردی اثبات ممیکنمد کمه دولمتهما
بهصورت متفاوت تصمیمگیری و رفتار میکنند .رفتارها و مواضع دولتها در عرصمۀ سیاسمت
خارجی و امنیتی منعکسکنندۀ منابع مؤلفههای فرهنگ راهبردی هستند و شناخت آنهما بمرای
فهم کنشها ،سیاستها و مواضع متناقض دولتها ضمروری اسمت .تمالشهمای جمدی بمرای
بررسی تطبیقی فرهنگ راهبردی کشورها با هدف تحلیل روابط خارجی آنها انجام شده است.
تمرکز این نوشتار ارزیابی روابط ایران و روسیه در چارچوب فرهنگ راهبردی آنهاست.
تاریخ ،عوامل جغرافیایی و تحوالت دورۀ اتحاد شوروی در شکلگیری فرهنمگ راهبمردی
روسیه نقش تعیینکنندهای داشتهاند .فرهنگ سیاسی و نظامی از عناصر پایدار فرهنگ راهبردی
روسیه هستند .پادشاهان و اشراف ،رهبمران حزبمی ،راسمای صمنایع نظمامی حمامالن فرهنمگ
راهبردی این کشور محسوب میشوند .دهۀ  1970چرخشمگاهی در تحمول فرهنمگ راهبمردی
روسیه است .در این دوره ،رهبران اتحاد شوروی معتقد بودند به برتمری راهبمردی نسمبت بمه
غرب دست یافتهاند .پس از فروپاشی اتحاد شوروی عناصمر سمنتی فرهنمگ راهبمردی روسمیه
بهویژه نگرش تهدیدآمیز نسبت به غمرب در میمان نظامیمان ،سمرویسهمای امنیتمی و نخبگمان
ملیگرا تداوم یافت .علت آن نیز سیاستهمای نماتو و آمریکما در حموزۀ بالکمان بمود .در دورۀ
پوتین منابع فرهنگ راهبردی همچون اندیشۀ قدرت بزرد در اولویت قرار گرفتند .ملیگرایمی
جایگزین کمونیسم شد .ژئوپلیتیک مورد توجه ویژۀ روسها قرار گرفت.
تاریخ و اسالم شیعی مهمترین عوامل در تعیین شاخصهمای فرهنمگ راهبمردی ایمران بمه
شمار میروند .این مؤلفهها با تأثیرگذاری بر نگمرش نخبگمان جهمتگیمری ایمن کشمور را در
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عرصۀ سیاست خارجی و امنیتی تعیین می کننمد .فرهنمگ راهبمردی ایمران بما توجمه بمه منمابع
تشکیلدهندۀ خود همچون پیشینۀ تاریخی ،موقعیت جغرافیایی و اسالم شمیعی در چهمار دهمۀ
گذشته تکامل یافتمه و پیچیمده شمده اسمت .ایمن منمابع در شمکلگیمری و بازتولیمد اصمول و
شاخصهای فرهنگ راهبردی ایران مؤثر هسمتند .ژئوپلیتیمک ،عمملگرایمی ،پیشمینۀ تماریخی،
بازدارندگی در مقابل تهدید غرب مؤلفههای مشترک در فرهنگ راهبردی ایران و روسیه هستند
که باید برای تحلیل روابط دو کشور به آنها توجه شود.
عوامل متعددی همچون ژئوپلیتیک ،انرژی ،اسالم ،عامل غرب و هدفها و منافع منطقمهای
و بینالمللی در روابط ایران و روسیه ممؤثر هسمتند کمه کارشناسمان از ابعماد مختلمف آنهما را
بررسی کرده و دیدگاههای بدبینانه و خوشبینانهای نسبت بمه تمداوم روابمط دو کشمور مطمرح
کردهاند.
هدف این نوشتار ،نادیدهگرفتن تأثیر این عوامل نیست ،بلکه در قالب مؤلفمههمای فرهنمگ
راهبردی ایران و روسیه امکان تحلیل دقیقی از عوامل مؤثر ،هدفها و جهتگیریها ،دالیمل و
زمینه های نوسان روابط دو کشور و سیاستگذاری منسمجم فمراهم ممیشمود .در ایمن نوشمتار
به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که مؤلفههای فرهنگ راهبردی چه تأثیری بر روابط دوجانبه و
منطقه ای ایران و روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی داشتهاند؟ در پاسخ این فرضمیه مطمرح
میشود که با توجه به مالحظهها ،هدفهما و منمافع و تعریمف آنهما در چمارچوبی متفماوت،
مؤلفههای فرهنگ راهبردی مانع از شکلگیری الگوی تعاممل پایمدار و روابمط راهبمردی میمان
ایران و روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی شدهاند .بر این اساس ،آنها یکدیگر را بهعنموان
متحد موقت برای دستیابی به هدفها و منافع خود میدانند .در این نوشمتار بما روش کیفمی و
رویکرد تحلیلی ژرف نگرانه مفهوم فرهنگ راهبردی را بررسی ممیکنمیم .سم س بما توجمه بمه
مؤلفههای فرهنگ راهبردی ایران و روسیه تأثیر آنها بر روابط دوجانبه و منطقهای دو کشور را
ارزیابی میکنیم.
پيشينۀ پژوهش
منابع موجود در مورد روابط ایران و روسیه به دو دسته تقسیم پذیرند :دسمته اول ،منمابعی کمه
تاریخی روابط ایران و روسیه را بررسی کردهاند و دسمته دوم ،منمابعی کمه بمه روابمط ایمران و
روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی از ابعاد مختلف توجمه کمردهانمد .عسمگریان ( )2015در
کتاب «چشمانداز روابط ایران و روسیه» با همکاری روسشناسان در قالب مجموعمه مقالمههما،
تحوالت روابط دو کشور را در ابعاد دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی ارزیابی کرده اسمت .نقمش
مؤلفههای ژئوپلیتیک و عامل غرب در این کتاب برجسته است .با تحلیمل منمافع و همدفهمای
مشترک ،متعارض و اختالفزا امکان گسترش روابط تهران و مسکو به سطح راهبمردی دشموار
تحلیل شده است .با وجود ارائۀ دیدگاههای دقیق و جامع از ظرفیت روابمط دو کشمور نگمرش
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بدبینانه نسبت به روسیه در این کتاب غالب است .اگرینبرد ( )2015در مقالۀ «ایران و روسمیه:
شباهتها و برداشتها برای تصمیمسازی» در قالب شباهتهای فرهنگی ،سیاسمی و اقتصمادی
روابط دو کشور را بررسی کرده است .او به اظهارنظرهای مقامهای ایران و روسمیه نیمز توجمه
کرده است .همچنین او به بیاعتمادی نخبگان ایرانی اشاره کمرده و معتقمد اسمت آنهما ایجماد
اتحاد راهبردی میان ایران و روسیه را غیرممکن میدانند .از دیدگاه گرینبرد ،توافمقهمای بمین
دو کشور بر روی کاغذ است و با وجود امکان دستیابی به منافع اقتصادی از همکاری دوجانبمه
سطح مبادالت بسیار پایین است .چگونگی تأثیر شباهتها بمر روابمط و فراینمد تصممیمگیمری
مقامهای ایران و روسیه مشخص نشده است.
کاتز ( )2011در مقالۀ «روسیه و رژیمهای ضدغربی در خاورمیانه» دلیل پایینبمودن سمطح
روابط اقتصادی ایران و روسیه را در اولویتنداشتن منطقۀ خاورمیانه نسبت بمه اروپما و شمرق
آسیا برای روسها ارزیابی کرده است .هرچنمد بمازار تسملیحات و انمرژی ایمن منطقمه اسمت نا
محسوب میشوند .از دیدگاه او ،مسکو از ایران بمهدلیمل مواضمع ضمدغربی آن و بمرای منمافع
اقتصادی خود بهرهبرداری کرده است .در این مقاله بر رویکرد منفعتطلبانۀ روسمیه نسمبت بمه
ایران تأکید شده است .بحران سوریه بهعنوان مهمتمرین موضمود در روابمط منطقمهای ایمران و
روسیه از سوی کوژانف ( )2017در مقالۀ «روابط ایمران و روسمیه در منشمور بحمران سموریه»
بررسی شده است .توجه نویسنده به واکنش رسانههما و مطبوعمات ایمران در زمینمۀ همکماری
تهران و مسکو در جنگ سوریه از ویژگیهای ایمن مقالمه اسمت و نگرانمی نخبگمان ایرانمی از
احتمال تصاحب دستاوردهای ایران در سوریه در آن منعکس شمده اسمت .او روابمط تهمران و
مسکو را راهبردی ارزیابی نمی کند ،زیرا آن را خالف منافع ملی روسیه در حوزۀ خلیج فمارس
و کشورهای مسلمان سنی مذهب میداند .رویکرد کوژانف به مواضع روسیه در بحران سموریه
و شیوۀ تعامل با ایران جانبدارانه است.
پالراج ( )2016در مقالۀ «برنامۀ جامع اقدام مشترک و ابعاد روابط ایران و روسیه» بما طمرح
چند پرسش روند مذاکرات هستهای و توافق برجام را بهعنوان جدیمدترین موضمود در روابمط
دو کشور تشریح میکند .نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روابط تهران و مسمکو در ایمن
مقاله برجسته است .از دیدگاه او برجام بیشترین سود را برای ایران داشته و زمینمۀ رقابمت ایمن
کشور را با روسیه در حوزۀ انرژی فراهم کرده است .او به این نکته نیز اشاره میکند کمه ایمران
ابزاری برای دستیابی مسکو به منافع و هدفهایش است .خل کوف و لوتکوا ( )2010در مقالمۀ
«نیروگاه اتمی بوشهر» دالیل تأخیر در تکمیل این نیروگاه از دیدگاه روسی را تشریح میکنند و
می کوشند به انتقادها در ایران نسبت به آن پاسخ دهند .آنها به عواملی همچون مشکالت فنی،
تحوالت سیاسی ،بحرانهای اقتصادی ،تحریمها و تخصص نداشمتن پیمانکماران ایرانمی اشماره
کردهاند .تردید نسبت به هدفهای ایران در تداوم فعالیتهای هستهای در این مقاله آمده است.
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آن ها با تأکید بر لزوم شفافیت و همکاری ایران با آژانس بمینالملمی انمرژی اتممی از رویکمرد
دوگانۀ مسکو در همکاری هستهای با تهران حمایت کردهاند.
با وجود تعدد منابع که به برخی از آنها اشاره شد ،روابمط ایمران و روسمیه در چمارچوب
فرهنگ راهبردی بررسی نشده است .تمرکز کارشناسان به تحلیل رونمد و تحموالت روابمط دو
کشور بوده است .بدبینی تاریخی در میان آنها غالب است و این دیدگاه وجود دارد که روسمیه
از کارت ایران در تعامل با غرب استفاده میکند .بررسی روابط ایران و روسیه بر مبنای فرهنگ
راهبردی که موضود این نوشتار است ،امکان آسمیبشناسمی دقیمق روابمط ،ریشمهیمابی دالیمل
رویکرد مبهم روس ها و ارائۀ راهکار برای تأمین منافع ملی در قالب راهبردهای کوتماهممدت و
بلندمدت را فراهم میکند.
مبانی نظري فرهنگ راهبردي
از دهۀ  1970به فرهنگ راهبردی برای بررسی جهتگیریها ،دالیل تغییر و تداوم سیاستها و
مواضع دولتها در حوزۀ سیاست خارجی و امنیتی توجه شده است ،ولمی ایمن مفهموم مقولمۀ
جدیدی نیست .مفهوم فرهنگ راهبمردی بمرای نخسمتینبمار از سموی توسمیدید مطمرح شمد.
تالشهای کالزویتس در قرن نوزدهم چرخشمگاهی بمرای بررسمی فرهنمگ راهبمردی اسمت.
کالزویتس معتقد بود سیاست خارجی و راهبردهای دفاعی کشورها را باید در بستر مؤلفههما و
ویژگیهای فرهنگی آنها جستوجو کرد .او ایدۀ فرهنگ راهبمردی را بما تأکیمد بمر جنمگ و
شیوههای تهاجم گسترش داد ( .)Valizadeh and Others, 2015در این دوره ،فرهنگ راهبردی
با تالش اسنایدر در حوزۀ مطالعات امنیتی و دفاعی مطرح شد و آئینهمای نظمامی و هسمتهای
آمریکا و شوروی و سیاست دو کشور در زمینۀ سالحهمای کشمتار جمعمی ممورد توجمه قمرار
گرفت .اسنایدر بر نقش نخبگان در شکلگیری فرهنگ سیاسی خاصی تأکید کرد کمه بمه اممور
نظامیامنیتی مربوط است (.)Snyder, 1977: 8
از دهۀ  1980صاحبنظران به فرهنگ راهبردی بهعنوان ابمزار هژممونی سیاسمی در حموزۀ
تصمیمگیری توجه کردهاند .آنهما تمالش کمردهانمد دالیمل اخمتالف میمان مواضمع اعالممی و
بهکارگرفتهشدۀ رهبران را در قالمب فرهنمگ راهبمردی ارزیمابی کننمد .از دهمۀ  1990فرهنمگ
راهبردی از سوی صاحبنظرانی همچون جانستون برای تحلیل رفتار راهبردی دولتهما ممورد
استفاده قرار گرفت ( .)Abdullahkhani, 2007: 131-132پایمان جنمگ سمرد ،فروپاشمی اتحماد
شوروی و ناتوانی نظریۀ واقعگرایی در تحلیل و پیشبینی این رویمداد ،و رویمدادهمای جدیمد
همچون هند و چین به عرصۀ رقابتهمای جهمانی و شمکلگیمری دولمتهمای جدیمد پمس از
فروپاشی اتحاد شوروی تحوالتی بودند که موجمب تقویمت نظریمههمای فرهنگمی و مطالعمات
راهبردی شدند .تحوالت روشی و نظری در حوزۀ روابط بینالملل و تحلیل رویدادها در قالب
نظریۀ سازهانگاری را نباید نادیده گرفت.
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در مورد تعریف فرهنگ راهبردی اجماد نظری میان کارشناسان وجود نمدارد .النگهرسمت
معتقد است فرهنگ راهبردی چارچوب منحصمربهفمردی از دیمدگاههما ،ایسمتارها و کارکردهما
در مممورد اسممتفاده از زور اسممت کممه در فراینممدی تمماریخی و بممهتممدریج ایجمماد مممیشممود
( .)Longhurst, 2002: 25از دیدگاه جانستون فرهنگ راهبردی نظام منسجمی از نمادهما اسمت
که اولویتهای راهبردی و بلندمدت میان دولتها را با تنظمیم مفماهیم ،نقمشهما و اثربخشمی
نیروهای نظامی در امور سیاسی تعیین میکنمد .همچنمین فرهنمگ راهبمردی ،محمیط اجتمماعی
معنایی است که گزینههای رفتاری را محدود و پیشبینیپذیر ممیکنمد (.)Johnston, 1995: 46
برگر فرهنگ سیاسی را با فرهنگ راهبردی ترکیب کرده و مفهوم فرهنمگ سیاسمیراهبمردی را
ارائه کرده است .او فرهنگ سیاسیراهبمردی را مجموعمهای از ارزشهما و باورهمای فرهنگمی
میداند که دیدگاه اعضای جامعه را در ممورد امنیمت ملمی ،نظامیمان و کماربرد زور در روابمط
بینالملل شکل میدهد (.)Berger, 1990: 121
عوامل متعمددی در شمکل گیمری فرهنمگ راهبمردی کشمورها ممؤثر هسمتند کمه از سموی
صاحبنظران دستهبندی و ارزیابی شمده انمد .بمرای نمونمه ،دیمن و ممذهب ،پیشمینۀ تماریخی،
سنتهای سیاسی ،نظام ارزشی ،موقعیت جغرافیمایی ،منمابع اقتصمادی و فنماوری مؤلفمههمایی
هستند که از سوی اسمیت مطرح شمدهانمد ( .)Smith, 2008: 4پیشمینۀ تماریخی ،ویژگمیهمای
فرهنگی و موقعیت جغرافیایی منابع مشترک تشکیل دهندۀ فرهنگ راهبردی هسمتند .جایگماه و
اهمیت منابع فرهنگ راهبردی در همۀ کشورها یکسان نیست .برای نمونه ،فناوری در فرهنمگ
راهبردی آمریکا جایگاه ویژهای دارد و در آئینهای نظامی و دفاعی این کشور نیز بر آن تأکیمد
شده اسمت ( .)Torabi and Rezaee, 2011: 142فرهنمگ راهبمردی متمأثر از فرهنمگ سیاسمی
کشورها است ،ولی نخبگان در حفظ و جهتدهمی بمه آن نقمش تعیمینکننمدهای دارنمد .آنهما
حامالن فرهنگ راهبردی توصیف میشوند .فرهنگ راهبردی بازتابدهندۀ بنیانها و ارزشهای
فرهنگی رهبران سیاسی است که مسئول تدوین و اجرای سیاست خارجی هستند .نخبگمان بمه
حفظ وضع موجود تمایل دارند و محدودیتهای احتمالی در گفتمانهای سیاسمت خمارجی و
امنیت ملی را در رویارویی با چالشهای جدید بازتعریف میکنند و بمر اسمتمرار دیمدگاههمایی
همچون رسالت تاریخی تأکید دارند .بنمابراین ،فرهنمگ راهبمردی بایمد از فیلتمر اولویمتهمای
نخبگان عبور کند تا به رفتار راهبردی هدفمند تبدیل شود (.) Abdullahkhani, 2007: 99-112
در مورد کارویژۀ فرهنگ راهبردی تحلیلهای مختلفی از سوی صاحبنظران مطمرح شمده،
ولی کن بوث در این مورد ارزیابی دقیق و جامعی ارائمه کمرده اسمت .از دیمدگاه او تماریخ در
فرهنگ راهبردی جایگاه ویژهای دارد و مبنای شناخت هدفها ،تصمورها و الگوهمای رفتماری
دولتها خواهد بود .فرهنگ راهبردی اثبات میکند که ساختارها و فرایندهای تصممیمگیمری و
نهادهای نظامی در چمارچوب فرهنمگ سیاسمی خاصمی شمکل گرفتمهانمد و اقمدام ممیکننمد.
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شناخت فرهنگ راهبردی مرحله ای بنیادین بمرای ارزیمابی دشممن ،دوسمت و رقیمب اسمت و
موجب پیشبینی مواضع دولتها خواهد شمد .فرهنمگ راهبمردی تمأثیر قمومگرایمی را کماهش
میدهد و مانع ایجاد سوءبرداشت یک دولت از هدفها و اقدامهای دولتهای دیگر ممیشمود
( .)Booth, 2005: 26-27شناخت فرهنگ راهبردی کشورها در تحلیل و ارزیابی آنچه در ظاهر
رفتار و مواضع متناقض بهنظر میرسد ،کارایی دارد.
مؤلفههاي فرهنگ راهبردي ایران و روسيه
الف) مؤلفههاي فرهنگ راهبردي ایران
فرهنگ راهبردی ایران با تأثیرگذاری بر جهتگیری سیاست خارجی ،نقش و رسالت جمهوری
اسالمی را در عرصۀ منطقهای و جهانی تعیین میکند .بدون توجه بمه منمابع فرهنمگ راهبمردی
ایران نمیتوان به شناخت دقیقی از آئینهای نظامیامنیتی و سیاست خارجی آن دست یافت.
اسالم شمیعی مهمم تمرین منبمع فرهنمگ راهبمردی و مبنمای هویمت ملمی ایمران محسموب
می شود و در قانون اساسی نیز آمده است .این مؤلفه ،تعریمف روشمنی از کشمورهای دوسمت،
دشمن ،رقیب و متحد ارائه میکنمد و در جهمانبینمی نخبگمان تصممیمسماز نقمش برجسمتهای
دارد .اسالم شمیعی موجمب شمده اسمت ایرانیمان بمرای خمود رسمالتی معنموی تعریمف کننمد
( .)Valizadeh and Others, 2015: 158تحوالت و جنبشهای سیاسیاجتماعی در تاریخ ایران
و تقابل این کشور با غرب نیز بر مبنای اسالم شکل گرفته است .اسالم شیعی ضمرورت مقابلمه
با تهدیدها و مداخلههای خارجی و زمینۀ ایجاد گفتمانهای استقاللطلبانه را فراهم کرده است
که نمونۀ بارز آن در شکلگیری محور مقاومت و حضور مؤثر ایران در منطقۀ غرب آسیا دیمده
میشود (.)Nazari and Sazmand, 2008: 98-103
پیشینۀ تاریخی انعکاسی از پیشرفتهای فرهنگی و تمدنی ،جنگ ها ،بحرانهما و تهدیمدها
به شمار میرود که نقشی تعیینکننده در شمکلگیمری فرهنمگ راهبمردی ایمران داشمته اسمت.
پیشینۀ تمدنی این تصور را در میان نخبگمان و عمموم ممردم ایجماد کمرد کمه ایمران در کمانون
محاسبههای راهبردی جهان قرار دارد .این ذهنیت تاریخی با احساس خودبزردبینی و برتمری
فرهنگی آمیخته شده است .برایند برداشت از محوریت ایران در نظام بینالململ و هویمت ملمی
متمایز جهتگیری استقاللطلبی را در روابط بینالململ ایجماد کمرده اسمت .همچنمین مداخلمۀ
قدرتهای استعماری تأثیر تعیینکنندهای بر راهبردهمای ایمران داشمته و موجمب جهمتگیمری
بیگانهستیزی و تقابل با روابط ناعادالنۀ قمدرتهمای بمزرد در سیاسمت خمارجی شمده اسمت
(.)Dehghani Firouzabadi, 2009: 92-95
موقعیت ژئوپلیتیکی یکی از منابع فرهنگ راهبمردی ایمران اسمت .بخمش مهممی از تجربمۀ
تاریخی ایران در ممورد هجموم اقموام و مداخلمههمای خمارجی بمه موقعیمت ژئموپلیتیکی ایمن
کشور ارتباط دارد .مبنای این مداخلهها در نظریههمای ماهمان ،مکینمدر و اسم ایکمن انعکماس
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یافته است ( .)Nami and Ezzati, 2013: 177, 182-186منابع اقتصمادی از عواممل تمأثیرگمذار
در شکل گیری فرهنگ راهبردی ایمران اسمت .انمرژی بیشمترین سمهم را در اقتصماد ایمران بمه
خود اختصاص داده و نقش برجستهای در تنظیم برنامههای کالن نظامیدفاعی و تعیین الگموی
روابط خارجی کشور داشته اسمت .نیماز ایمران بمه بازارهمای جهمانی بمرای صمادرات ،جمذب
سرمایهگذاری خارجی ،ت بیمت قیممتهما و تمأمین امنیمت انمرژی موجمب کاربسمت رویکمرد
مسالمتآمیز و گسترش روابط با کشورها و نهادهای بینالمللی شده است .در سمالهمای اخیمر
انرژی هستهای به یکی از عوامل اختالفزا در روابط ایران با روسیه و غرب تبدیل شده اسمت
(.)Dehghani Firouzabadi, 2009: 109-110
رویکرد تهدیدمحور در فرهنگ راهبردی ایران متأثر از دو مؤلفۀ نظمام بمینالململ و محمیط
منطقه ای است که با پیشمینۀ تماریخی ایمن کشمور پیونمد نزدیکمی دارد .ایمن دیمدگاه در میمان
کارشناسان غالب است که از زمان تشمکیل نظمام جمهموری اسمالمی روابمط بما همسمایگان و
قدرتهای جهانی بدون رقابت و تهدید نبوده است و خطمر اسمتکبار جهمانی منمافع راهبمردی
ایران را تهدید میکند .برنامۀ هستهای و اتهام حمایت از تروریسم تمنشهما در روابمط ایمران و
غرب را تشدید کمرده اسمت .)Masoudi, 2018: 117-118( .محمرک و ریشمۀ اصملی فرهنمگ
راهبردی ایران بدبینی و سوءظن به بیگانگان است که چارچوب روابط خارجی ایمن کشمور را
تعیین کرده و با مفاهیمی همچون نه شرقی -نه غربمی و استکبارسمتیزی ارتبماط دارد .مداخلمۀ
مستقیم و غیر مستقیم بیگانگان در امور ایران موجب شده است بیگانهستیزی و ذهنیت توطئه به
نگرشی غالب در فرهنگ سیاسی این کشور تبدیل شود .در حال حاضر بیگانهسمتیزی بمر ضمد
غرب و آمریکا جهتدهی شده است .شعار مرد بر آمریکا انعکاس بدبینی جامعۀ ایرانی نسبت
به غرب محسوب می شود .جنگ هشمت سمالۀ ایمران بما عمراق ایمن بمدبینی را تشمدید کمرد.
بیاعتمادی به بیگانگان در ایجماد شمرایط سمخت بمرای سمرمایهگمذاری و ورود شمرکتهمای
خارجی ،تعریف کشورهای متحد ،رقیب و دشمن و تأکید بر خودکفایی در چارچوب فرهنمگ
راهبردی ایران نقش مهمی داشته است .کارشناسان غربی تالش ایران در بهدستآوردن دانش و
توانمندی هستهای و فناوری نظامی را نتیجۀ بیاعتمادی و نداشتن متحمد همیشمگی ممیداننمد
(.)Asgari, 2018: 108
مقاومت و پایداری مهمترین مؤلفۀ قدرت نرم در فرهنگ راهبردی ایران محسوب میشمود
که نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی دارد .در گفتمان مقاومت ،جغرافیما در درجمۀ دوم اهمیمت
قرار میگیرد و پایداری و سازش نکردن با نظام سلطه در سراسر جهان بدون توجمه بمه مرزهما
ارزش یکسانی دارد ( .)Kadkhodaee and Asgari Hassen, 2019: 57تقابل با سلطۀ آمریکما و
اسرائیل بر جهان اسالم و منطقۀ خاورمیانه و حمایت از آرمان فلسطین نیمز در کمانون گفتممان
مقاومت قرار دارد .ابهام راهبردی یکمی از مهممتمرین شماخصهمای فرهنمگ راهبمردی ایمران
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است و کاربرد آن در حوزههای اطالعماتیامنیتمی ،آئمینهمای دفماعی و خریمدهای تسملیحاتی
دیممده مممیشممود .از دیممدگاه کارشناسممان ابهممام ترفنممدی بممرای ایجمماد تردیممد در دشمممنان
جمهوری اسالمی است .بر این اساس ،به حفظ اطالعمات امنیتمی و دفماعی بمهعنموان یکمی از
مؤلفههای فرهنگ راهبردی در سطوح خرد بهویژه در میان نیروهای مسملح تأکیمد شمده اسمت
( .)Asgari, 2018: 115پمذیرش قطعناممۀ  ،598میانمهروی در اصمل صمدور انقمالب اسمالمی،
سیاست تنشزدایی در سالهای پس از جنگ تحمیلی ،همکماری همای فنمی و نظمامی بما کمرۀ
شمالی و روسیه  ،مذاکره با آمریکا در مورد عراق و افغانستان و آزادی گروگانهمای آمریکمایی
در لبنان نمونههایی از کاربرد اصل عملگرایی بهعنوان مهمترین شاخص در فرهنمگ راهبمردی
ایران در عرصۀ سیاسی و امنیتی بوده است ( .)Torabi and Rezaee, 2011: 155-156
بازدارندگی بعد عملیاتی فرهنگ راهبردی ایران بمه شممار ممیرود و مبنمای بخمش مهممی
از برنامههای کالن دفماعی و نظمامی محسموب ممیشمود .در سمند چشممانمداز بیسمتسماله و
برنامۀ ششم توسعه نیز به موضمود بازدارنمدگی توجمه ویمژهای شمده اسمت .جنمگ نامتقمارن،
امنیت بههم پیوسته ،دفماد هممهجانبمه ،توانمنمدی موشمکی ،عملیمات استشمهادی و نیروهمای
نیابتی مفاهیمی هستند که در ارتباط با بازدارندگی بهکار برده میشموند .افمزایش سمطح روابمط
دفاعی با دیگر کشورها در چارچوب دی لماسی دفاعی نقش مهمی در ایجماد بازدارنمدگی دارد
( .)Asgari and Minaee, 2013: 82-83توانمندی موشکی بهعنوان یکی از ارکمان بازدارنمدگی
جایگاه ویژه ای در راهبرد دفاعی ایمران دارد و شمرایط دسمتیابی بمه جایگماه برتمر منطقمهای را
تسهیل میکند .راهبرد منطقهای ایران بهمنظور بازدارندگی در مقابل تهدیدها بر مبنای حلقههای
فوری و غیرفوری امنیتی گمردآوری شمده اسمت ( .)Barzegar, 2009: 136-145جایگماه برتمر
منطقهای بهعنوان یکی از ویژگیهای فرهنگ راهبردی ایران انعکاس هویت جدید ایمن کشمور
فراتر از مرزهای ملی است .پیشینۀ تاریخی ،اسالم شیعی ،ملیگرایی و باورهای رهبران سیاسی
در شکلگیری آن نقش تعیینکنندهای داشته اند .ایران از نظر تمدن ،فرهنمگ ،تماریخ ،موقعیمت
جغرافیایی ،جمعیمت و منمابع طبیعمی در میمان کشمورهای غمرب آسمیا جایگماه ویمژهای دارد
(.)Godarzi and Others, 2017: 137-138
ب) مؤلفههاي فرهنگ راهبردي روسيه
از آغاز فرایند دولتملت سازی در قرن پانزدهم تاکنون عناصر پایدار فرهنگ راهبمردی روسمیه
ایجاد شده اند .فرهنگ سیاسی و نظامی از عناصر پایدار فرهنمگ راهبمردی روسمیه هسمتند .بما
وجود فروپاشمی اتحماد شموروی عناصمر سمنتی فرهنمگ راهبمردی روسمیه در میمان نظامیمان،
سرویسهای امنیتی و برخی نخبگان سیاسی ملیگرا تداوم یافته است .تهدیمد و تصمور تهدیمد
یکی از منابع مهم فرهنگ راهبردی روسیه است که بر نگرش نخبگمان سیاسمی و نظمامی ایمن
کشور تأثیر تعیینکنندهای داشته است .بر این اساس ،در فرهنگ سیاسی روسی دولتها دشمن
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یا متحد موقت روسیه به شمار میروند .در اسناد باالدستی این کشور نیز به تهدیمدهای امنیتمی
داخلی و خارجی اشاره شده است .بی ثباتی سیاسی ،نقض حاکمیمت و یک مارچگی سمرزمینی،
بنیادگرایی اسالمی ،جداییطلبی ،مهاجرت غیرقانونی ،جرائم سازمانیافته بهویمژه قاچماق ممواد
مخدر و سالح از شاخصهای تهدید کنندۀ امنیت ملی روسیه هستند .نگرانی از گسمترش نماتو
به شرق ،استقرار س ر دفاد موشکی در اروپا ،وقود انقالبهای رنگی و طمرح مباحمح حقموق
بشری از سوی غرب ،تداوم نگمرش تهدیمدمحموری روسهما را اثبمات ممیکنمد کمه موجمب
شکلگیری مفهوم آیین مونروئۀ روسی در سیاست خارجی و امنیتمی ایمن کشمور شمده اسمت.
گرایش روسیه به افزایش قدرت نظامی را میتوان برایند نگرش تهدیدمحور این کشور بمراورد
کرد .مقام های امنیتی این کشمور بمر لمزوم آممادگی در مقابمل تهماجم نظمامی تأکیمد کمردهانمد
( .)Cooper, 2016: 139-140پوتین «برتری نظامی بدون چالش در میان همسایگان» را پیگیری
میکند و بودجۀ نظامی را با اولویت ارتقای زرادخانههای هستهای و نیروی دریمایی بما همدف
بازدارندگی افزایش داده است (.)Aron, 2013
در فرهنگ راهبردی روسیه رسالتگرایی و مسئولیت جهانی مفاهیمی هستند کمه در قالمب
«رهنامۀ راه ویژه» مطرح شده اند .بر اساس این رهنامه ،روسیه فراتر از برقراری امنیت و تمأمین
رفاه داخلی مدعی ایجاد نظمی یک ارچه و منسجم برای جهمان اسمت (
 .)Soviet Than Western From of Democracy, 2014در چارچوب این نگرش غالمب اسمت
More Russian Favor

که روسیه از بزردترین قلمروی سرزمینی در میان کشورهای جهان برخوردار است و مداخلمه
در حوزۀ پیرامونی را توجیه میکند .در حال حاضر ،این کشور رسالت جهانی خود را در قالب
اوراسممیاگرایی تعیممین کممرده اسممت (  .)Koolaee and Abedi,2018:20-21رسممالتگرایممی و
مسئولیت جهانی در فرهنگ راه بردی روسیه سبب شمده اسمت کمه ایمن کشمور تممایلی بمرای
پیوستن به گروهها و نهادهای فراملی و بینالمللی نداشته باشد .این مولفه مانعی بمرای نزدیکمی
روسیه با غرب بوده است (.)Saadabadi & Dehshiri, 2019-20: 329-330
ژئوپلیتیک در فرهنگ راهبردی روسمیه جایگماه ویمژهای دارد .گسمترۀ سمرزمینی بمهعنموان
مهم ترین ویژگی ژئوپلیتیک روسیه با نگرانی از تهدیدها و ناامنی ارتباط دارد .از نظمر تماریخی
تالش برای تأمین امنیت مرزها توسمعهطلبمی سمرزمینی را در دسمتور کمار روسهما قمرار داد.
همچنین گسترۀ سرزمینی موجب اهمیت ساختار سیاسی اقتدارگرا در فرهنمگ سیاسمی روسمیه
شده است .حساسیت مسکو نسبت به پیامدهای گسترش ناتو به شرق و سیاستهمای اتحادیمۀ
اروپا را نیز باید در قالب ژئوپلیتیک تحلیمل کمرد .ژئوپلیتیمک در قالمب گفتممان اوراسمیاگرایی
بهعنوان سیاست توازن قدرت و گسترش حوزۀ نفوذ پیگیری میشود .روسهما مفماهیم خمارج
نزدیک و خارج دور را نیز بهعنوان حلقههای امنیتی متناسب بما موقعیمت ژئوپلیتیمک خمود در
فرهنگ راهبردی مورد توجه قرار داده اند .روسیه ترتیبات سیاسمی و امنیتمی جدیمدی را بمرای
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ت بیت نقش و جایگاه برتر خود در خارج نزدیک و حفظ ژئوپلیتیک پیشین شوروی ایجاد کمرد
که در این زمینه می توان به سازمان پیمان امنیت دسته جمعمی و اتحادیمۀ اقتصمادی اوراسمیایی
اشاره کرد ( .) Hedayati Shahidani and Rezapoor, 2017: 128-156
ملیگرایی مهمترین منبع فرهنگ راهبردی روسیه است که در حوزههمای سیاسمیامنیتمی و
بهویژه در حلقههای فوری امنیتی این کشور نقش اساسی دارد .مبنای ملیگرایی روسی منفعمت
و امنیت روسیه بهعنوان یک بازیگر بینالمللی است .همچنین رسالت فراملی روسمیه بمهمنظمور
ایجاد جهانی چندقطبی ،هویت ژئوپلیتیک اوراسیایی جدا و رویارویی بما تهدیمدهای غمرب از
دیگر حوزههای ملمیگرایمی روسمی اسمت .در شمرایط کنمونی ،ملمیگرایمی روسمی در قالمب
اوراسیاگرایی محمرک اصملی سیاسمتهمای پموتین بمه شممار ممیرود .در چمارچوب گفتممان
ملی گرایی روسمی بمه مسمئلۀ غمرب و شمیوۀ تعاممل بما آن نیمز بایمد توجمه شمود .دو مفهموم
یک ارچهسازی و تقابل میتوانند سیاستهای روسیه را نسمبت بمه پدیمدۀ غمرب تحلیمل کننمد
( .)Karami and Keramati Nia, 2018: 141-157مذهب ارتدوکس در کانون ملیگرایی روسی
قرار دارد و هویت و فرهنگ سیاسی روسیه با آن پیوند خمورده اسمت .آمموزههمای مسمیحیت
ارتدوکس سیاست روسیه را در مورد بحرانهای اوراسیای مرکمزی بمهویمژه اوکمراین همدایت
میکند.
راهبرد قدرت بزرد در نظام جهانی یکی از مؤلفههای فرهنگ راهبردی روسیه اسمت .ایمن
مؤلفه نشاندهندۀ نگرش واقعگرایانۀ مسکو به سیاست خارجی و نظام بمینالململ اسمت کمه از
سیطرۀ هویت ژئوپلیتیکی بر سیاستهای این کشور ناشی میشود .در اسناد بماالدسمتی روسمیه
بر راهبرد قدرت بزرد تأکید شده است و نقطۀ اشتراک جریانهمای اجتمماعی و سیاسمی ایمن
کشور محسوب میشود .مذاکرۀ واشینگتن با مسکو در موضودهایی همچمون برناممۀ هسمتهای
ایران ،افغانستان و س ر دفاد موشکی در اروپمای شمرقی ،نشمانهای از پمذیرش قمدرت بزرگمی
روسیه از سوی آمریکا تحلیل شمده اسمت ( .)Noori, 2011: 141-157بررسمی تحموالت دورۀ
پوتین نشان دهندۀ تعهد او بمه راهبمرد «قمدرت بمزرد هنجارمنمد» بمهعنموان سمازوکار ایجماد
ائتالفهای انعطاف پذیر برای تبدیل روسیه به قطب مستقل قدرت در عرصۀ بمینالململ اسمت
(.)Saivetz, 2012: 375
چندجانبهگرایی ،تعامل گزینشمی ،سیاسمت خمارجی اقتصمادمحمور و تعهمدها و مشمارکت
بینالمللی در قالب عملگرایی بهعنوان یکمی از مؤلفمههمای فرهنمگ راهبمردی روسمیه مطمرح
میشوند .با بررسی رویکرد عملگرایانۀ مسکو در تعامل با دولتها میتوان دلیل موضمعگیمری
متناقض و دوگانگی سیاستهای این کشور را تحلیل کرد .روسها تأکید میکنند که روسمیه از
منابع کافی و اهرم های نفوذ برخوردار نیست و باید با انعطاف و هوشممندی در موقعیمتهمای
مختلف از فرصتهای موجود بهرهبرداری کند .روسیه بمه روابمط بما غمرب ،شمرق و جنموب،
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همزمان و در چارچوب عملگرایی توجه کرده است .بر این اساس ،روابط خارجی روسمیه در
وضعیت همسویی ،تضاد و تقابل قرار میگیرد (.)Koolaee and Noori, 2010: 216-226
مؤلفههاي فرهنگ راهبردي و تحليل روابط دوجانبۀ ایران و روسيه
مؤلفههای فرهنگ راهبردی مبنای هدفها ،منافع و مالحظمههمای نخبگمان ایمران و روسمیه در
مورد روابط دو کشور هستند .بر اساس این مؤلفهها میتوان فرازونشیب روابط تهران و مسمکو
را تحلیل کرد .ژئوپلیتیک ،عمل گرایی و بازدارندگی در مقابل تهدید غرب مبنای روابط ایران و
روسیه هستند.
فروپاشی اتحاد شوروی ،چالشهای داخلی و بینالمللی ،تغییر گفتمانها و جناحبندیهمای
سیاسی تأثیری بر راهبرد روسیه نسبت به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران نداشته است .ایران بهعنموان
کانون حوزههای ژئوپلیتیکی خمزر -خلمیج فمارس و دروازۀ ورود بمه خاورمیانمه ممورد توجمه
روسها است .همچنین ایران بهعنوان متحدی غیررسمی میتواند منافع روسمیه را بمدون همی
هزینۀ انسانی و مالی تأمین کند و از مرزهای جنوبی آن در مقابمل نفموذ غمرب محافظمت کنمد
( .)Asisian, 2013: 8-10در این چارچوب روسیه «مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس» را در
ژوئیه  2019مطرح کرد که نشاندهندۀ تمالش ایمن کشمور بمرای نقمشآفرینمی در ایمن منطقمۀ
راهبردی است .برخی کارشناسان طرح ابتکاری روسیه را به تمایل تماریخی ایمن کشمور بمرای
دستیابی به آبهای گرم جنوب پیوند داده اند و به نقش ایمران در ایمن زمینمه اشماره ممیکننمد
( .)Hunter, 2019همکاری بما روسمیه فرصمتهمای مطلموبی را در اوراسمیا در میمانممدت و
بلندمدت برای ایران فراهم میکند .برای نمونه میتوان به عضویت ایران در اتحادیمۀ اقتصمادی
اوراسیایی و توسعۀ راهگذر شمال -جنوب اشاره کرد.
در حموزۀ اقتصمادی ظرفیممتهمای مناسمبی بممرای همکماری میمان ایممران و روسمیه وجممود
دارد؛ بهویژه اینکه روسها قابلیت های صنعتی و علمی قابل توجهی دارند و همکاری اقتصادی
با روسیه میتواند تحریمهمای غمرب را خن می کنمد .همرچنمد میمزان روابمط تجماری ایمران و
روسیه رضایتبخش نیست .از دیدگاه کارشناسان روس سطح پایین روابط اقتصمادی بما ایمران
را می توان بر مبنای این واقعیت تحلیل کرد که خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق در اولویمت
سیاست اقتصادی روسیه قرار ندارد .مسکو ایران را بازار مهم کاالهای روسی و سمرمایهگمذاری
در خاورمیانه ارزیابی نمیکند .شرکت همای روسمی بمر بازارهمای اروپما و شمرق آسمیا تمرکمز
کرده اند .با توجه به اینکه کشمورهای متحمد غمرب در خاورمیانمه روابمط تجماری گسمتردهای
با شرکتهای آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی دارند ،روسیه از دولتهای ضمدغربی در ایمن منطقمه
در راستای منافع اقتصادی خود بهرهبرداری و زمینۀ حضور و سرمایهگذاری شرکتهای روسی
را فممراهم کممرده اسممت ( .)Katz, 2011: 102-103رقابممت ایممران و روسممیه در حمموزۀ انممرژی
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انکارناپذیر است .راهبرد روسیه در حوزۀ انرژی توسمعهطلبانمه و تهماجمی اسمت .محمدودیت
نفوذ در این حوزه برای روسها پذیرفتنی نیست .هدف روسیه تأمین منابع انرژی بازار اروپما و
افزایش صادرات به شرق آسیا است .کارشناسان اوپک گازی را کارتل راهبمردی بمرای روسمیه
به منظور بازدارندگی در مقابل غرب توصیف کردهاند .مسکو در چمارچوب راهبمرد ابمرقمدرت
انرژی خود تقویت آن را در دستور کار قرار داده اسمت تما طمرحهمای گمازی و خطموط لولمه
در اوراسیا را کنترل کنمد و ممانع حضمور ایمران در ایمن منطقمه شمود ( .)Cohen, 2010: 8در
اسناد باالدستی روسیه بر گسترش روابط بما تولیمدکننمدگان انمرژی بما همدف تقویمت اقتصماد
ملی تأکید شده اسمت .در ایمن اسمناد ایمران بمرای روسمیه همکماری مهمم بمه شممار ممیرود
(.)Rasooli Saniabadi & Ebrahimi, 2020-21: 483
رویکرد تهدیدمحور نسبت به محیط منطقهای و بینالمللی ایران و روسمیه را بمه گسمترش
قدرت نظامی و بازدارندگی پیش برده است .همکاری نظمامی و خریمدهای تسملیحاتی بخمش
مهمی از روابط دو کشور را تشکیل میدهند .ایران بازار پرسمودی بمرای تسملیحات و فنماوری
مجتمعهای صنعتی نظامی روسیه است .سمرویس امنیمت فمدرال روسمیه رونمد انتقمال فنماوری
تسلیحاتی و موشکی به ایران را تسهیل میکنمد ( .)Eisenstadt, 2001: 8روسمیه در چمارچوب
راهبرد قدرت بزرد در نظام بینالملل همکاری نظامی با ایران را بما همدف ایجماد ائمتالف در
اوراسیا و خاورمیانه برای افزایش نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی و مهار غرب گسترش داده اسمت.
هرچند روابط نظامی ایران با روسیه بهعنوان اتحاد نظامی محسموب نممیشمود .خودکفمایی در
تولید تسلیحات و فناوریهای پیشرفته نظامی در دستورکار ایران قرار دارد و دی لماسی دفماعی
این کشور با هدف تأثیرگذاری بر توازن قدرت منطقهای و مهار تهدیمدهای آمریکما و اسمرائیل
گردآوری شده است .برخالف راهبرد نظامی روسیه که ماهیمت تهماجمی دارد ،راهبمرد نظمامی
ایران تدافعی است.
در عرصۀ بینالملل ،ایران و روسیه بر ضرورت مقابله با نظام تکقطبمی ،یمکجانبمهگرایمی
آمریکا و تحریمهای حقوق بشری تأکیمد ممیکننمد .چندجانبمهگرایمی و احتمرام بمه حاکمیمت
کشورها رویکرد مشترک دو کشور نسبت به نظام بینالملل است .روسیه بهعنموان یمک قمدرت
بزرد جهانی و عضو شورای امنیت جایگاه ویمژهای در سیاسمت خمارجی ایمران دارد .روسمیه
همکاری با ایران را برای افزایش نفوذ سیاسی در معمادالت بمینالمللمی در اولویمت قمرار داده
است .با این حال ،مسکو خود را سهامدار نظام بینالمللمی ممیدانمد و پدیدآممدن یمک ممدعی
قدرت برای آن مطلوب نیست .بمرخالف ایمران کمه در چمارچوب اسمناد باالدسمتی خمود بمر
ضرورت اصالح ساختار سازمان ملل تأکید می کنمد ،روسمیه ایمن نهماد را بما وجمود کاسمتی و
ناکارآمدی برای حضور مؤثر در مدیریت و حلوفصل بحرانهای منطقهای و جهمانی در قالمب
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راهبرد قدرت بزرد خود مورد توجه قرار داده اسمت .مشمارکت در ممذاکرۀ هسمتهای ایمران و
تصویت قطعنامههای شورای امنیت بر ضد این کشور را باید در این چارچوب تحلیل کرد.
ادعای غرب در شفافنبودن برنامۀ هستهای ایران را باید در چارچوب اصل ابهام راهبمردی
تحلیل کرد .برای ایران نقش روسیه در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر ،عضویت در شورای حکمام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیمت تعیمینکننمده اسمت .در مقابمل ،روسمیه برناممۀ
هسته ای ایران را تهدید امنیتی برای خود میداند و معتقد است دستیابی به بمب اتم هدف ایمن
کشور به شمار میرود .روسها استدالل میکنند که علت اصملی مشمارکت روسمیه در تحمریم
ایران و تصویب قطعنامههای شورای امنیت نگرانی از شکلگیری دولتی با سالحهای اتممی در
مجاورت مرزهای خود و تغییر توازن قدرت در اوراسیای مرکزی است .کارشناسمان غربمی بمه
این نکته اشاره کردهاند که شکست فرایند مذاکرۀ هستهای ،روسیه را از فرصت اسمت نایی بمرای
نقشآفرینی بهعنوان قدرت جهانی محروم میکند .به همین دلیل ،روسیه بر لزوم تداوم ممذاکره
و حلوفصل بحران هستهای در چمارچوب شمورای امنیمت تأکیمد دارد ( .)Maloney, 2014بما
توافق برجام امکان دستیابی تهران به توانمندی تولید سالحهای هستهای وجود نمدارد و امنیمت
روسیه تضمین خواهد شد .به عالوه ،برجام در ترسیم تصمویری مطلموب از روسمیه بمهعنموان
میانجی صلح در عرصۀ بینالمللی نقش تعیینکنندهای دارد.
غرب تهدید امنیتی مشترک ایران و روسیه است ،ولی دو کشور با توجه به هدفها و منافع
خود رویکرد متفاوتی نسبت به آن دارند .ایران غرب را تهدید وجودی خود میداند که سازش
با آن امکانپذیر نیست و در چارچوب راهبرد نگاه به شمرق تمرجیح ممیدهمد بما کشمورهایی
همکاری داشته باشد که به دنبال تغییر نظام سیاسمی آن نباشمند .بمر ایمن اسماس بمه روابمط بما
کشورهایی همچون روسیه توجه شده است .بدبینی نسبت به فرهنگ و سیاست غمرب ویژگمی
ملیگرایی روسی است .روسیه رهبری تمدن اسالو -ارتدوکس را در برابر تمدن مسیحی غرب
به عهده دارد و منطقهگرایی ،ایجاد اتحادیههای اقتصادی و روابط درونمنطقهای مبنای سیاسمت
این کشور برای مقابله با تهدید غرب است .شایان توجه اینکه مسکو در چارچوب عملگرایی،
همگرایی در ساختارهای بینالمللی و گسترش روابط راهبردی با آمریکما را بما همدف توسمعۀ
اقتصادی و نوسازی داخلی مورد توجه قرار داده است و از ایران بهعنوان کمارت چانمهزنمی بما
غرب استفاده میکند .شیوۀ تعامل روسیه با غرب موجب پیشبینیناپذیری سیاست ایمن کشمور
برای ایران شده است .از دیدگاه کارشناسان سیاست روسمیه آمریکمامحمور اسمت و از تحمریم
ایران از سوی واشینگتن حمایت کرده است ( ،)Nixey, 2010: 8ولی نگرانی از نفوذ غمرب در
حوزۀ خارج نزدیک موجب همکاری منطقهای روسیه با ایران شده است.
پیشینۀ تاریخی و تجربۀ تجاوز خمارجی موجمب بمیاعتممادی ایمران و روسمیه در روابمط
خارجی شده است .ناامنی تاریخی و تالش برای تأمین امنیت ملی موجب گمرایش روسمیه بمه
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توسعهطلبی سرزمینی بهعنوان یکی از مؤلفههای ملیگرایی روسی و غلبۀ رویکمرد تهماجمی در
راهبردهای نظامیامنیتی این کشور شده است .تقابل روسیه با غرب در ممورد اوکمراین در ایمن
چارچوب تحلیلپذیر است .تجربۀ دخالت قدرتهای استعماری در ایران نیز موجب شد اصمل
نه شرقی -نه غربی بهعنوان اصلی ثابت در جهتگیری سیاست خارجی این کشور مورد توجمه
قرار گیرد و بر ضرورت خودکفایی و توانمندی داخلی تأکید شود .نکتمه مهمم ایمن اسمت کمه
پیشینۀ تاریخی به عاملی بازدارنده در روابط دوجانبۀ ایران و روسیه تبدیل شده اسمت .بمدبینی
تاریخی ایران نسبت به توسعهطلبی روسیه که تحمیل قرارداد ترکمنچای نمونۀ بمارز آن اسمت،
امروزه در قالب بیاعتمادی نسبت به سیاستهای این کشور بازتولید شمده اسمت .در روبمهرو،
روسها با اشاره به کشتهشدن گریبایدوف و غربگرایی ایرانیان به رسالت جهانی خمود بمرای
هدایت کشورهای ضعیف و عقبمانده همچون ایران بهسوی تمدن و پیشرفت تأکید داشتهاند.
مؤلفههاي فرهنگ راهبردي و تحليل روابط منطقهاي ایران و روسيه
تهدیدهای امنیتی مانند تنشهای قومی ،انقالب های رنگی ،تروریسم و گسترش ناتو بمه شمرق
مبنای همکاری مشترک منطقهای ایران و روسیه به شمار میروند .دو کشور بر رسالت و نقمش
محوری خود در بحرانهای منطقهای تأکید دارنمد .راهبمرد منطقمهای ایمران ماهیمت تمدافعی و
عملگرایانه دارد و بر مبنای دفع تهدیدهای امنیتی غرب بهویژه آمریکا گمردآوری شمده اسمت.
اوراسیای مرکزی و خاورمیانه ،حلقۀ فوری امنیتی و عمق راهبمردی ایمران هسمتند و ضمرورت
برقراری امنیت در این مناطق موجب گسترش روابط این کشور با روسیه شمده اسمت .مواضمع
ایران نسبت به جنگ چچن در دهۀ  1990سیاست عملگرایانۀ این کشور را در روابط با روسیه
اثبات میکند .راهبرد منطقهای مسکو در چارچوب سیاست قدرت بزرد جهانی ،ژئوپلیتیمک و
ملیگرایی تحلیل پذیر است .در این چارچوب ایران بهعنوان قدرت منطقمهای جایگماه ویمژهای
دارد .ترنین میگوید« :ایران حوزۀ نفوذ روسیه و بریتانیا در قرن نوزدهم نیست .این کشور پیرو
سیاستهای آمریکا در منطقه و جهان به شمار نمیرود .هماکنون ایران قدرتی منطقهای است و
نفوذ آن از مدیترانه در غرب تا افغانسمتان در شمرق ،از قفقماز در شممال تما سمواحل عمدن در
جنوب گسترده است .ایران همچون روسیه هژمونی آمریکا را در نظمام جهمانی و منطقمهای بمه
چالش کشیده است» (.)Trenin, 2016
پوتین در چارچوب راهبرد قدرت بزرد جهانی و بر اساس مالحظههای اقتصادی و امنیتی
همکاری با ایران را برای مقابله با سیاستهای آمریکا در خاورمیانه تعیینکننده ارزیابی میکند.
سیاست روسیه در این منطقه راهبردی تداوم سیاستهای شوروی است .بحمران اوکمراین نیمز
شرایط مطلوبی را برای بازیابی قدرت روسیه در خاورمیانه فمراهم کمرده اسمت .هرچنمد ،ایمن
سیاست موجب ائتالف و اتحاد راهبردی با ایران نمیشود؛ زیرا همکماری بما اسمرائیل یکمی از
عوامل اختالفزا در روابط تهران و مسکو به شمار ممیرود ).)Ghani& Asgarian, 2021: 240
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موقعیت ژئوپلیتیک و ناامنی تاریخی موجب شده است روسیه با هدف احیای نفوذ سنتی خمود
بر اوراسیای مرکزی از قدرت منطقهای ایران برای حلوفصل بحرانهای منطقهای بهمرهبمرداری
کند .آسیب پذیری روسیه در قفقاز شمالی در گسترش همکاری با ایران مؤثر بوده است .فروش
تسلیحات ،امضای قرداد ساخت رآکتور و تأمین توربین نیروگاه بوشهر بهعنوان پماداش روسمیه
به ایران برای مواضع این کشور در قضیه چچن تحلیمل شمده اسمت (.)Shaffer, 2001: 42-45
اگرچه ایران کشوری دردسرساز در حوزۀ خزر محسوب نمیشود ،اولویمت روابمط بما خمارج
نزدیک موجب شده است روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان قرارداد تقسیم دریای خمزر
را امضا کند که سبب تیرگی روابط با ایران شد.
روسیه به حوزۀ اوراسیا بهعنوان کانون نظم جهانی بهمنظور ایفمای نقمش قمدرت بمزرد و
رسالت تمدنسازی خود توجه کرده است .پذیرش عضویت ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی
را باید در چارچوب این راهبرد روسیه تحلیل و ارزیمابی کمرد ( .)Svarin, 2016: 131-132در
حالی که روسیه به ایران بهعنوان ابزاری برای تأمین هدفهای خود در اوراسیای مرکزی توجمه
میکند و از عضویت این کشور در سازمان شانگهای حمایت کرده است ،ایران افزایش حضمور
و نفوذ در سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه را در چارچوب راهبرد قدرت منطقمهای خمود در
دستورکار قرار داده است .بر مبنای سیاست عمملگرایمی دنبالمهروی از روسمیه و حفمظ وضمع
موجود در سطح منطقهای از سوی ایران منطقی بهنظر نمیرسد.
اسالم و چگونگی روابط با کشورهای اسالمی و در کانون آن ایران مورد توجه روسیه بوده
و دیدگاههای متفماوتی از سموی جنماح همای سیاسمی ایمن کشمور مطمرح شمده اسمت .بمرای
غربگرایان اسالم تهدید امنیتی است و ایران بهعنوان کشوری ایدئولوژیک نممیتوانمد شمریک
قابل اعتمادی برای روسیه باشد .در مقابل اوراسیاگرایان رویکرد پیچیده و متفماوتی نسمبت بمه
اسالم دارند .از دیدگاه آنها همکاری با کشورهای اسالمی برای ثبات داخلی ،دفمع تهدیمدهای
امنیتی و حفاظت از مرزهای جنوبی ضروری است؛ بهویمژه اینکمه مسملمانان دوممین جمعیمت
روسیه را تشکیل میدهند .راهکار مقابله با سلفیگری و وهابیت همکماری بما ایمران بمهعنموان
کانون اسالم شیعی و محور مقاومت است .همکاری تهران و مسکو موازنۀ قدرت را در منطقمۀ
خاورمیانه و اوراسیای مرکزی در راستای محور ایران شیعی و روسیۀ مسیحی در تقابل با غرب
تغییر میدهد .این نگرش زمینۀ همکاری مشترک ایران و روسیه را در افغانستان برای سرنگونی
طالبان و جنگ سوریه فراهم کرد .سیاست گرایش به شرق در قالب تعامل گزینشی برای مبارزه
با بنیادگرایی اسالمی مؤلفۀ مؤثری در سیاست خارجی عملگرایانۀ روسیه محسموب ممیشمود.
ایران نیز در چارچوب بازدارندگی و امنیت به همم پیوسمته همکماری بما روسمیه را بمرای دفمع
تهدیدهای تروریستی و افراطگرایی در اولویت قرار داده است.
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نتيجه
مؤلفههای فرهنگ راهبردی ایران بخش قابمل تموجهی از برناممهریمزیهمای ایمن کشمور را در
حوزههای دفاعی ،نظامی و سیاسی متأثر کرده است .مؤلفههایی همچون خودکفایی ،بازدارندگی
و عملگرایی هویت ایرانیاسالمی را تقویت کردهاند .این دیدگاه وجود دارد که منمابع فرهنمگ
راهبردی ایران موجب شدهاند که این کشور سیاست خارجی متفاوتی را پیگیری کند .انعکماس
فرهنگ راهبردی ایران را می توان در ایستادگی و مقاومت این کشور در مقابل تهدیدهای غرب
دید .راهبرد نگاه به شرق و همکاری با روسیه در چارچوب فرهنمگ راهبمردی ایمران ارزیمابی
شده است .فرهنگ راهبردی روسیه ماهیت تهاجمی دارد و برآینمدی از ادراک تهدیمد ،پیشمینۀ
تاریخی و ژئوپلیتیک است که در قالب ملیگرایی ،عملگرایی و رسمالت جهمانی ،تعیمینکننمدۀ
آئینهای نظامیامنیتی ،الگوهای رفتاری و جهتگیری سیاست خمارجی ایمن کشمور در سمطح
منطقهای و بین المللی است .اندیشۀ قدرت بزرد در کانون فرهنگ راهبردی روسیه قمرار دارد.
سیاست این کشور در مورد تحوالت اوکراین و سوریه را باید در چارچوب فرهنمگ راهبمردی
تحلیل کرد .عملگرایی مبنای تصمیمهای مسکو به شمار میرود و موجب پمیشبینمیناپمذیری
رفتار و تناقض مواضع آن برای کشورهایی همچون ایران شده است.
بر مبنای مؤلفه های فرهنگ راهبردی ایران و روسیه ،ایجاد الگمویی پایمدار بمرای گسمترش
روابط دو کشور دشوار است .از دیدگاه کارشناسان ،روابمط ایمران و روسمیه روابمط پیچیمدهای
است و نمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه کرد .این روابمط در سمطحهمای مختلفمی دنبمال
می شود و هر سطح منطق ویژۀ خود را دارد .سیاست مسکو نسبت بمه ایمران فرصمتطلبانمه و
مبتنی بر هزینهفایده است که موجب همکاری دو کشور بهصورت موردی شمده اسمت .روابمط
ایران و روسیه بهعنوان مشارکت سنجیده و هوشیارانه توصیف میشود .روسها روابط خمود را
با ایران مدیریت می کنند تا مانعی برای همکاری با کشورهای دیگر ایجاد نشمود و تضمادی بما
فرایند همگرایی بین المللی نداشته باشد .برداشت ایران و روسمیه از روابمط راهبمردی متفماوت
است .روسها ایران را پیروی سیاستهای خود درنظر میگیرند ،ولی برداشت ایران این اسمت
که به عنوان شریک برابر با روسیه همکاری کند .برقرای روابط راهبردی با ایران منافع روسیه را
در خاورمیانه با چالش روبهرو میکند .از سوی دیگر ،ایران نیز بایمد سیاسمت نمه شمرقی -نمه
غربی را کنار بگذارد تا امکان برقراری روابط راهبردی با روسیه فراهم شود .بر این اسماس ،دو
کشور یکدیگر را متحد موقت برای دستیابی به هدفهای مورد نظر و دفمع تهدیمدهای امنیتمی
میدانند .هی توافقی بین تهران و مسکو بمرای همکماری نظمامی و دفماعی مشمترک در مقابمل
تهاجم کشور دیگر وجود نمدارد و اگمر آمریکما و متحمدان آن تجماوز نظمامی بمه ایمران را در
دستورکار قرار دهند ،حمایت روسیه محدود به میانجیگری در چارچوب سازمان ملل است.

407

تأثير مؤلفههاي فرهنگ راهبردي بر روابط دوجانبه و منطقهاي ایران و روسيه

تضاد هدفها و منافع و تعریف آنهما در چمارچوبی متفماوت ممانع شمکلگیمری گفتممان
 تمایمل بمه راهبمردی شمدن روابمط در.همکاریجویانه و پایدار میان ایران و روسیه شده است
 ولی به دیگر بخشها تسری نیافتمه،الیههای رهبری و سران نظامیامنیتی دو کشور وجود دارد
 تقابل با غرب زمینۀ نزدیکی مواضع ایران و روسمیه را فمراهم کمرده اسمت؛ امما مواضمع.است
 ایمن بمه دلیمل ادراک.ضدآمریکایی مبنایی برای همکاری روسیه با ایران محسموب نممیشمود
 اولویت روسیه برقمراری روابمط.متفاوت نخبگان دو کشور نسبت به ایاالت متحد آمریکا است
با کشورهایی است که از موقعیت ژئوپلیتیکی و قدرت سیاسی و نظامی برخوردار باشمند تما از
 مموازی، واقعبینی و جداکردن منافع مشترک.ظرفیت آنها برای تعامل با غرب بهرهبرداری کند
 در.و متعارض بهعنوان پیششرط ایجاد الگوی تعامل پایدار و روابط راهبردی ضمروری اسمت
 گسترش روابط تجاری و اقتصادی و تداوم همکاریهای نظمامی ممیتوانمد ممؤثر و،این زمینه
.تعیینکننده باشد
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