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چکیـده
یکی از مهمترین مسائلی که به روابط میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه مربوو
میگردد ،برنامه هسته ای ج.ا.ایران است .درک چگونگی رفتار روسیه در قبال پرونده هستهای ایران
می تواند نقش مهمی در تصمیمگیری در این زمینه از جانب ایران ایفا کند .به نظر میرسود روسویه
در روابط خود با ایران در زمینه برنامه هستهای همواره مواضو دوگانوهای در پویش گرفتوه اسوت
بدین صورت که در مواقعی با برنامه هستهای ایران همکاری کرده و در مواقعی نیز همگام با غور
در این مسیر کارشکنی هایی به عمل آورده است .هود

پوهوهش تبیوین ایون دوگوانگی در رفتوار

روسیه است .نویسندگان این مقاله بر این نظرند که یک عامل مهوم در همراهوی روسویه بوا ایوران،
تکاپوهای هویتی روسویه و توال
سیاستهای غر

ایون کروور بورای ا یوای غورور روسوی اسوت کوه در نتی وه

خدشهدار شده بود و در قالب نظریه سوازهانگواری قابول درک اسوت .همننوین

کارشکنی های این کرور در این مسیر نیز به دلیل رقابوتهوای ژئوپلتیوک میوان ایوران و روسویه و
هراس روسیه از تبدیل شدن ایران به یک رقیب جدی در مرزهای جنوبی خود است کوه در قالوب
نظریه ژئوپلتیک میگن د .رو

پهوهش در این مقاله توصیفی -تحلیلی است.

▪ واژگان کلیدی:
روابط ایران و روسیه ،برنامه هستهای ایران ،دوگانگی رفتار روسیه ،سازهانگاری ،ژئوپلتیک

مقدمه
برنامه هستهای ایران یکی از مهمترین مسائلی است که به روابط میان ایرران و روسریه
شکل داده است .در خصوص اینکه از چه زمانی و چگونه روسیه بره برنامره هسرتهای ایرران
ورود پیدا کرد میتوان بیان داشرت کره بره رور مشرر س در سرا  1987مشرارکتهرای
هستهای شوروی با ایران آغاز میشود .در شرایطی کره زمرانهرای متفراوتی در مرورد آغراز
همکاریهای دو کشور مطرحشدهاند ولی تعیین این زمان به عنوان آغاز مشرارکت هسرتهای
ایران و روسیه به استناد نوشته ویکتور میراییلوفس رئیس شورای علمی وزارت انرریی اتمری
روسیه منطقی به نظر میرسد (قاسمیس  .)75 :1387اما عمالً آغاز برنامه هستهای جمهوری
اسالمی ایران به دوران بعد از جنگ تحمیلی و دهره  90مریالدی برمریگرردد کره در ایرن
مسیر به دلیل امتنرا کشرورهای اروپرایی و غربری در همکراری هسرتهای برا ایرران و لورو
یکجانبه قراردادهای همکاری هستهای خود با این کشور که در زمان رییرم پیشرین منعقرد
شده بودس مقامات وقت کشورمان برای پیشرفت برنامه هسرتهای خرود همکراریهرایی را برا
روسیه آغاز کردند که عمدتاً به سراخت نیروگراه اختصراص داشرت .در نروامبر سرا 1998س
"آدامف" وزیر انریی هستهای وقت روسیه با سفر به ایران و بعرد از دیردار از پررویه بوشرهر
موافقتنامه همکاری ترصصی روسیه با ایران را به امضا رسراند و بر آن قررار شرد ررح
بوشهر تا سا  2003تکمیل شود .هر چند این رح در موعد مقرر از سوی روسها اجرایری
نشد اما زمینه پیوند روسیه با برنامه هستهای ایران را فراهم کرد که برا گذشرت بری

از دو

دهه از آغاز این همکاریها در موضو هستهایس تعامالت دو رف در ایرن زمینره همچنران
ادامه دارد(عابدیس .)1388اما آنچه در حوزه همکاریهای هستهای ایران و روسیه قابل تأمرل
به نظر میرسد سیاستهای پر نوسان روسیه است .در حقیقرت روسهرا در عرین همکراری
هستهای با ایران پای تمام قطعنامه های شورای امنیت علیه این کشور را نیز امضا کرردهانرد.
این رفتار پر تال م بدینگونه دیدهشده که روسیه در همکاری هسرتهای برا ایرران در قالرب
ساخت رآکتورس تأمین سوخت و بازفرآوری پسماند سوخت همراه است ولری برا غنریسرازی
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اورانیوم و داشتن چرخه سوخت هسته ای از سوی ایران به شدت مرالفت میکند .اتراذ این
رفتار دوگانه از سوی روسیه باعث شده که این کشرور هرم از ایرران و هرم از غرری امتیراز
میگیرد .بر این اساسس این سؤا مطرح میشود که چرا روسیه در عین همکاری هستهای با
ایران کارشکنی هایی نیز در این حوزه به عمل میآورد .فرضیه این مقاله بدین گونه است که
روسیه از یک سو به دلیل مباحث هویتی و مبارزه با یکجانبهگرایی غری راه همکراری را در
قبا پرونده هستهای ایران در پی

میگیرد و از سوی دیگر به واسطه رقابرتهرایی کره در

سطح منطقه با ایران دارد حاضر نیسرت برنامره هسرته ای ایرن کشرور بره سررانجام برسرد.
چارچوی نظری این مقاله مبتنی بر نظریه سازه انگاری و نظریه یئوپلتیک و ابرزار گرردآوری
دادهها کتابرانهای و استفاده از دادههای اینترنتی است.
نظریه سازه انگاری و سیاست خارجی
سازه انگاری 1به عنوان یک فرانظریه 2بر آن است که با رفرع نقرا ضرعف نظریرههرای
گوناگون تصویر واقعیتر و علمیتری از الگوهای رفتار و سیاست بینالملل ارائره دهرد .آنچره
در بای این نظریه مهم جلوه میکند آن است که این رویکررد رررفاً برر شررایط و نیروهرای
مادی بسنده نمیکندس بلکه بر اهمیت انگارههاس قواعد و هنجارها نیز رحه میگذارد ( .قروامس
 )222 :1386به بیانی دیگر سازه انگاری همزمان بر ابعاد مادی و غیرمادی حیات اجتمراعی
تاکید دارد که نشان میدهد چگونگی شکل دادن جهران مرادی بره کرن
گرفتن جهان مادی توسط کن

انسرانی و شرکل

و تعامالت انسرانی وابسرته بره تفاسریر پویرای هنجراری و

معرفتشناختی جهان مادی است (مشیر زادهس  .) 325 :1389بر اساس این نظریه نمیتوان
سیاست بینالملل را در حد یک سلسله تعامالت و رفترارهرای عقالنری و در چرارچویهرای
ررف مادی و نهادی در سطوح ملی و بینالمللی تقلیل دادس زیرا رفتار دولتها تنها بر اساس
یک سلسله منافع از پی

تعیینشده شکل نگرفتهس بلکه در بسرتر زمران بره ررورت نروعی

الگوی رفتاری از ری هویتها شکل میگیرد (قوامس  .)224 :1386اما از سوی دیگر هویت

Constructivism

1-

Metatheory

2-
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و منافع بازیگران در این چارچوی امری مسلم و از پی

تعیینشده نیستند بلکه این امرور از

منابع داخلی هویت واحدها نشرئت مریگیرند (متقی و کاظمیس  .)215 :1386در برای ورود
سازه انگاری به عرره سیاست خارجی می توان گفت این نظریه با وجود انگشرت نهرادن برر
نقا ضعف نظریههای جریان ارلی در حوزه سیاست خارجیس خود هنوز در مراحل ابتردایی
به سر می بررد .سرازه انگراری بیران مریدارد سیاسرت خرارجی در فضرایی پوزیتیویسرتی و
خردگرایانه شکلگرفته که نتیجه آن تلقی ایستای آنها از ساختار یا کارگزار بوده اسررت .از
این رو با وجود اینکه گفته میشود نظریه سازه انگراری در عررره سیاسرت خرارجی حرفری
برای گفتن ندارد اما تحقیقات اخیر محققان سازه انگار مشر

ساخته که سرازه انگراری از

ظرفیت قابلتوجهی برای تحلیل سیاست خارجی برخوردار است .نقطه عزیمت نظریره سرازه
انگارانه سیاست خارجی را نقد مفهوم انسان اقتصادی بیشینه جویی میداننرد کره در مرکرز
تحلیل واقع گرایانه و نئولیبرا از سیاست خارجی قرار دارد که مفراهیمس ارز هراس افکرار یرا
هنجارها را ررفاً ابزاری برای تأکید بر منافع مشر
به چال

و توجیه آنها میدانند .سازه انگاری با

کشیدن این بحث بر این باور است که تصمیمگیرندگان بر اساس هنجارها و قواعد

که خود مبتنی بر پیشینهای از عوامل ذهنیس تجربه تراریری-فرهنگری و حضرور در نهادهرا
استس در عرره سیاست خارجی تصمیمگیری مریکننرد(هادیانس  .)929-937 :1382پرس
نقدی که سازه انرگاری بر نرظریه قالرب روابط بینالملل داردس قابل تسری بره بن مایرههرای
سیاست خارجی سنتی نیز هست .سازه انگاری عنوان مریکنرد برازیگران برر حسرب معرانی
ذهنیس زبان و تلقی خود که برآمده از محیط داخلی آنهاست دست به کن

میزنندس البتره

به نحو متقابل ساختار هم هویت و منافع آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .نتیجه بیعی این
تلقی در عرره سیاست خارجی یک کشور آن است که دولتها بر اساس هویرت زمینرهمنرد
خودس جهان را برای خود میسازند و بر اساس آن دست به کن

مریزننرد و در ایرن کرن

متقابل واقعیت نظام بینالملل را می سازد ولی متقابالً در رابطره برا آن سراخته مریشروند و
هویت آنها دچار دگرگونی میشود (متقی و کاظمیس .)217-220

 / 146فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31بهار  ،1396شماره 1

مدل سیاست خارجی از منظر سازه انگاری

نظریه ژئوپلتیک و سیاست خارجی
یئوپلیتیک ضمن تمرکز بر روابط زمین و سیاستس قدرت را در ابعاد یئوپلتیک آن بررسی
میکند .از دیدگاه سائو برناردکوهن1س یئوپلتیک رابطه بین قدرت سیاسی بینالمللی و محریط
جورافیایی را مورد بررسی قرار میدهد .به ور کلری یئوپلتیرک برر جورافیرا از جهرت میرزان
تأثیرگذاری آن بر میزان قدرت واحدها و تأثیر آن بر چرخه قدرت جهانی مینگرد .این رویکررد
بر مبنای واقعگرایی بنا نهاده شده است و مفهوم تحلیلی آن یعنی قدرت و چگونگی دستیابی و
افزای

آن را در دستور کار خود قرار می دهرد .در اینجرا سیسرتم بره ررورت آنارشریک فهرم

میگردد که در آن خودیاری ارل اساسی است .از این رو قدرت نقشی اساسری را در دسرتیابی
به اهداف بازیگران خواهد داشت و جورافیا عاملی اسرت کره فرراهمکننرده قردرت در سیسرتم

Saul Bernard Cohen

1-
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مذکور میتواند باشد .مهمترین اندیشمندان این حوزه عبارتانرد از :آلفررد ماهران1س مکینردر2س
راتز  3و کار هاوس هوفر( 4قاسمیس  .)129-130 :1391این نظریه پردازان که اغلب در یف
مکتب واقعگرایی قرار دارندس رفتار سیاسرت خرارجی کشرورها را ترابعی از شررایط و موقعیرت
جورافیایی آنها میدانند و تصمیمگیری تصمیمگیرندگان را در چرارچوی الزامرات یئوپلتیرک
تحلیل میکنند (دهقانی فیروزآبادیس .)54 :1382
درک یئوپلتیک از سیاست خارجی کشورها به تحلیل واقعبینانره از فضرای جورافیرایی
پیرامون یک واحد سیاسیس در مقیاس عملکردی نیازمند است؛ از ایرن جهرت یئوپلتیرک بره
عنوان یک عرره مطالعراتی مری توانرد راهبردهرای سیاسرت خرارجی کشرورها را تعیرین و
اولویتهای اساسی آن را مشر

سازد .از این روس همبسرتگی و همراهنگی شردیدی میران

یئوپلتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی دولتهرا وجرود دارد و برر اسراس آنس راهبردهرای
یئوپلتیک راحی و عملیاتی می شوند تا به ساختار روابط یئوپلتیک جهت و معنا برشند .در
تلقی بینالمللیس از قدرت به عنوان موتور محرک نظام بینالملل و هدف ارلی رفتار دولتها
برای کسب منافع و رفع تهدیدها یاد میشود .ازآنجاکه مهمتررین خصیصره قردرتس پویرایی
است این ویژگی باعث میشود تا جایگاه کشورها در سلسلهمراتب قدرت در نظام برینالملرل
پیوسته توییرکند .درک یئوپلتیک نسبت به نظام بینالملل به عنوان شاکله برآمده از قردرت
در حا تحرو دائمری جایگراه کشرورهاس حراوی بصریرتی عمیر بررای سیاسرت خرارجی
دولتهاست .هدف نهایی یئوپلتیک از تشریح ساختار نظام روابط برازیگران و چرارچویهرای
جورافیایی قدرتس ارائه این دید به سیاستگذاران است که منابع قدرت برآیند چه عناررری
هستند و چگونه بر شکلگیری سیستم یئوپلتیک جهانی و روابط قدرت در سرطح جهرانی و
منطقه ای و نیز مناسبات بینالمللی تأثیر مریگذارنرد (قالیبراف و پورموسرویس .)55 :1387
یکی از مفاهیم مهم در مباحث یئوپلتیکس واقعیتهای یئوپلتیک هستند .این مفهروم بیرانگر

Alfred Thayer Mahan

1-

Halford Mackinder
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Friedrich Ratzel
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Karl Hofer
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ادراکررات یئوپلتیررک هسررتند کرره مرراهیتی جورافیررایی -سیاسرری دارنررد و رفتررار سیاسرریس
استراتژی هاس اهداف و منافع ملیس امنیت ملیس تمامیت ارضریس بقرا و موجودیرت کشرورها را
توجیه میکنندس وریکه چشمپوشی از آن ها تحق اهداف حیاتی و استراتژیک کشرورها را
با مشکل روبرو میکند .بنابراینس واقعیت های یئوپلیتیکس سیاست داخلی و خارجی دولتهرا
را در مسیر دستیابی به منافع ملی هدایت میکند .ادراک ناشری از یرک واقعیرت یئوپلتیرک
زمینهساز تدوین کدهای یئوپلتیک کشورها میشود .بر این اساسس بسته به میرزان آگراهی و
درک از واقعیتهای یئوپلتیکس استراتژی ملی کشورها تدوین مریشرود .بنرابراین در منطر
این دان س وابستگی در نقطه مقابرل قردرتس اسرتقال و آزادی عمرل قررار دارد .کشرورهای
وابسته به مزیتهای جورافیایی دیگران دررورتی که فاقد عوامرل و مزیرتهرای جورافیرایی
تعاد بر

و متوازن کننده باشند در موضع ضعف قرارگرفتهس سیاست ملی و خارجی آنهرا

منفعل شدهس منافع و اهداف ملی آنها با تهدید مواجه میشود (حافظنیاس.)146 :1385
همچنین در عرره نظریات یئوپلتیرک برا مفهرومی تحرت عنروان کردهای یئوپلتیرک
برمیخوریم که عبارت است از :دستور کار عملیات سیاست خارجی یک کشور که در ماورای
مرزهای خودس مکان های جورافیایی را مورد ارزیابی قرار می دهرد .کرد یئوپلتیرک بره نروعی
نتیجه استدال مجموعهای از پی فرر هرای سیاسری-جورافیرایی مربرو بره زیرسراخت
سیاست خارجی یک کشور است(.حافظ نیاس  )34 :1384کد یئوپلتیک نماینده دیردگاههرای
کم و بی

منسجم در یئوپلتیک جهانی یا وضعیت و منافع یک کشور است .بنابراین کدهای

یئوپلتیرک اسراس سیاسرت خرارجی کشرورها را تشررکیل مریدهنرد و نرو منرافعس عوامررل
تهدیدکننده منافع و نو واکن

در برابر تهدیدها را تبیین میکند .از این روس یک منطقه یرا

مرتصات جورافیایی محل کن

کدهای یئوپلتیرک کشرورها اسرت کره بسرته بره

و واکن

ماهیت کدها (همسو و غیر همسو) فضای تقابل و منازعه یا مسالمتآمیرز و همکراری شرکل
میگیرد .همچنین یادآور میشود که دولتها بر پایه جنبههای فضایی -جورافیایی و عوامرل
یئوپلتیک ثابت و متویر خط مشیهایی علیه رقبای خود در پی

میگیرند ترا بره اهرداف و

منافع ملی خود دست یابند .به بیانی دیگرس یک استراتژی جرامع و متکری برر واقعیرتهرای
یئوپلتیک گونه ای از راحی برنامه اسرت کره از آن برا عنروان "اسرتراتژی یئوپلتیرک" یراد
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می شود .ماهیت چنین برنامهای بر پایه نگر های استراتژیک قرار دارد که مبتنی برر نحروه
ادراک یک کشور از منافع حیاتی خود در محیط بینالمللی است( .عزتیس )70 :1379
بنیانهای هویتی روسیه ،سیاست خارجی این کشور و همکاری هستهای با ایران
بدون شک بنیانهای هویتی -ارزشی هر کشور یکی از مؤلفههرای اساسری اثرگرذار برر
سیاست خارجی آن کشور است و روسیه نیز که در مسیر تحوالت تاریری خود پروی هرای
هویتیس هنجاری و ارزشی خاری را تجربه کرده استس سیاست خرارجی خرود را بره بهرره از
این عنارر نساخته است .بر این اساس جهت فهم بنیانهای هرویتی روسریه و ترأثیر آن برر
سیاست خارجی این کشورس با نگاه به تاریخ روسیه و تولد ملت-دولرت در روسریه و در سرده
نهم در قالب روسیه کی یفی مشاهده میشود کره مهرمتررین میررا ایرن دولرتس پرذیر
مسیحیت ارتدوکس است .پذیر

مسیحیت ارتدوکس روسها را از حس برتری اخالقی برر

سایر مسیحیان سرشار ساختس زیرا تصور میکردند ارتدوکسهرا تمرایالت معنرویس الهری و
«آن جهانی» دارند .مسیحیت ارتدوکس همچنین روسیه را به این تصور کشاند کره خرود را
نماینده مسیحیت حقیقی پس از سقو بیزانس بداند .مجموعه این ادراکهاس حس یگرانگی
در جایگاه تمدن ممتاز و منحصربهفرد که هم از غری کاتولیک و پروتسرتان و هرم از شرر
اسالمی متمایز است و حس مأموریت الهی را به روسها القا کرد .در ادامه دولت مسکوی که
در سده چهاردهم بنیران نهراده شردس از نظرر قرومی و دینری همگرون گردیرد و مسریحیت
ارتدوکس به مثابه مهمترین عامل پیونددهنده جامعه روسیه و به عنوان یک عنصرر مهرم در
کمک به غیریت سازی –منظور از غیریت شر اسالمی و غری پروتستان و کاتولیک است -
عمل میکرد .همچنان که النا آندری یوا بیان میدارد که روسها در رقابتهایی که در قررن
نوزدهم با بریتانیاییها داشتند و به بازی بزرگ معروف گردیدس ترال

مریکننرد خرود را برا

اروپاییهای غربی و به ویژه بریتانیراییهرا برابرر جلروه دهنرد و امپراتروری روسریه را دارای
عظمت و تمدن یکسان با اروپای غربی نشان دهند .آنها برای جبران حقارتهایشران بری
از حد بر مسیحیت ارتدوکس تأکید میکنند (آندری یواس  .)7-22 :1389عالوه بر مسیحیت
شرقیس حمله موو ها به روسیه در قرن سیزدهم و همچنین ارالحات گسترده پتر کبیرر در
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ربع او قرن هجدهم نیز که از رویدادهای شکلدهنده مؤثر هویت روسی برودهانرد (همرانس
 .)20هنگامی که در روسیه به یک بازیگر بااهمیت در رحنه اروپا تبدیل شدس به رهبرران آن
کماکان مانند بربرها نگاه میشد .در این شرایط بریتانیاییها هیچگراه ذهنیرت خرود دربراره
روسیه به عنوان سرزمینی بزرگس سرد و دارای «من

بربریس بیدیرن و خشرونت کامره» را

توییر ندادهاند (.(Ledonne, 1997: 301همچنین روابط با همسایگان نق

قابرلتروجهی را

در شکلدهی به ذهنیت های ملی و به رورت بیعی در سیاست خرارجی کشرورها دارد .در
و تاریخ و تحت تأثیر محریط برینالمللریس انگرارهای در سرطح جامعره و نربگران شرکل
می گیرد که به دنبا آن دوستان و دشمنان شکل میگیرند (زادوخینس  .)17 :1384از ایرن
رو بیشک دوران والنی جنگ سرد و کشمک های شدید میان غرری و شرر بره عنروان
همسایههای هم تأثیر عمیقی بر روانشناسی روسها گذاشت .به تعبیرری اگرچره غربریهرا
روسیه را جزئی از تمدن اروپایی میدانسرتندس امرا از آنجرایی کره عصرر جنرگ سررد دوران
رویارویی ایدئولوییهای سرمایهداری و کمونیستی بودس در نتیجه غری سرتیزی کره از بطرن
این رویارویی شکل گرفته بودس تأثیری یرف بر بین

نربگران و برر

اعظمری از مردمران

روس گذاشت و به احساسات و گرای های ضد غربی در روسیه کمک کردنرد .گرایشری کره
کماکان در جهانبینی برشی از مردم و نربگان روسریه وجرود دارد .در حقیقرت ایرن دوره
تن س از غری تصویری دائمی  -و نه مقطعی و محدود  -از دشمنی و تهدیرد بررای روسریه
ساخت .این فضای آکنده از بدبینی به عصر روسیه پسا شوروی نیز منتقل گردیدس بدین نحرو
که پس از فروپاشی شورویس روسیه همواره در پی آن بوده ترا خرود را بره عنروان ابرقردرت
جانشین معرفی کندس اما واقعیتهای تلخ عقبگردهرای دوره پرس از شروروی ترال

بررای

رسیدن دوباره به سطح آمریکا را غیرممکن ساخت .در این دوره نفوذ آمریکا در جنوی غری
آسیاس جنوی آسیاس اروپای شرقی و آمریکای التین به ور مؤثر جایگزین نفوذ ساب شروروی
شده بود .این امر بدین معنا بود که روسیه به رورت تراییرک بایرد از موقعیرت یرک قردرت
بزرگ دست می کشید .نتیجه آنکه سیاستهای تهاجمی ایراالتمتحرده ایرن ذهنیرت را در
میان کلیه جناح های سیاسی و بسیاری از مردم روسیه ایجاد کرد که آمریکا بزرگترین مانع
در مسیر تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ است .به اعتقاد روسهاس این کشور با تال هرای
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بی وقفه راهبرد انزوای روسیه را دنبا میکند (نوریس  .)854-856 :1387در نتیجه روسریه
که احساس میکرد از سوی غری تحقیر گردیده و جایی در برازی قردرت در سرطح جهرانی
ندارد و غری حاضر نیست این کشور را به عنوان یک بازیگر قدرتمند بره حسرای آورد -ایرن
فرضیه به ویژه پس از بحران کوزوو بیشتر به چشم آمد -فعاالنه بره برنامره هسرتهای ایرران
ورود پیدا کرد .در حقیقت روسیه بنا دارد با همکاری هسرتهای برا ایرران -در شررایطی کره
جبهه غری هماهنگ باهم در عرره فعالیتهای هستهای ایران کارشکنی میکردنرد -ضرمن
بهره برداری از مزایای اقتصادی آنس کماکان به غری ثابت کند که روسیه توانایی اثرگذاری بر
معادالت جهانی آن وری که به ضرر غری بیانجامد را دارد .به عالوه اشتراک نظر روسیه برا
ایران در مورد ضرورت مقابله با جهان تک قطبی (ثقفی عامریس  )22 :1379که از بطن نگاه
این کشور مبنی بر از بین بردن یکجانبهگرایی غری و دنیای بدون روسیه نشئت مریگیررد
در همکاری هستهای روسیه با ایران اثرگذار بوده است .از سوی دیگر همانطور که در سرطور
پیشین بیان شد روسیه برای خود یک رسالت مسیحایی قائل است کره الرزام مریکنرد ایرن
کشو ر باید راه جدای از غری را بپیمایرد .بره بیران شریرین هرانتر روسریه بایرد بره منرابع و
توانمندی های خود چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی باور داشرته باشرد و نبایرد بره
دنبا خارجیها باشد تا او را پاس بدارند (هرانترس  .)334 :1391اتفاقراً از همرین مبنرا نیرز
میتوان علت همراهی روسیه در شورای حکرام آیانرس برا ایراالتمتحرده در ارجرا پرونرده
هسته ای ایران به شورای امنیت را درک کرد .از این رو اگر چره تمرامی تحلیرلهرا از رفترار
روسیه در قبا این ارجا حاکی از آن بوده که روسیه با غری در این زمینه تعامل و یا حتی
معامله کرده -به عبرارتی پرونرده هسرتهای ایرران وجره المصرالحه روابرط روسریه و آمریکرا
قرارگرفته -اما تحلیل هایی از این دست همه حقای را بازگو نمیکنردس چررا کره بره اعتقراد
نگارندگان این مقاله از آنجایی که روسیه در مرذاکرات هسرته ای ایرران برا غرری جایگراهی
نداشت با کمک به ارجا پرونده به شورای امنیت با توجه به عضویت دائمری ایرن کشرور در
این شورا این فررت را برای خود فراهم ساخت ترا بتوانرد در مقابرل غرری از عظمرت خرود
پاسداری کند (زرگریس  .)12 :1393پس در حقیقت بره یرک نحرو پیشربرد نسربی برنامره
هسته ای ایران جدای از منافع اقتصادی که برای روسیه داردس تا حد زیرادی بره ترال هرای
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نربگان روس در راستای برجسته سازی نق

و عملکرد این کشور مربو میشود .بره بیران

دیگر اگر سرن پوتین را که میگوید« :روسیه ابر قدرت بوده و خواهد برود» (هرانترس :1391
 )345را بپذیریم و آن را با بی همتایی هویت روسی تلفی کنیمس باید دانست که «ابرقدرت»
بودن الزاماتی دارد که یکی از مهمترین آنس استقال در کرن هرای سیاسری برینالمللری و
دنباله روی نکردن از سایر قدرتهاست که همکاری یکجانبره روسهرا برا ایرران در برنامره
هستهای نشان میدهد آنها این نکته را به خوبی دریافتهاند.
رقابتهای ژئوپلتیک روسیه با ایران و کارشکنی در برنامه هستهای ایران
با وجود همکاری های نسبی روسیه در قبا برنامه هسته ای ایرانس مسلم است روسریه
علیرغم این همکاریس در مواقعی نیز در مسیر برنامه هستهای ایران همگام با غرری مروانعی
به عمل آورده استس برای نمونه به امضای روسیه پای تمام قطعنامههای شورای امنیت علیه
برنامه هستهای ایران می توان اشاره کرد .به بیانی روسها سعی داشتهاند در این قضیه همره
رفها را با خود داشته باشندس که البته سیاست هوشمندانهای است .به هر رویس برا وجرود
اینکه نمیتوان از تال های ایاالتمتحده برای دور ساختن روسیه از کمک به پیشرفت توان
هستهای ایران-همانند رحی که اوباما در سا  2009به روسیه داد مبنی بر اینکه چنانچره
از کمک به برنامه هستهای ایران دست بکشدس ایاالتمتحده سرپر دفرا موشرکی خرود را از
اروپای شرقی برمیچیند -غافل ماند (پوراحمدی و خوشکارس )67 :1391س اما به نظر میرسد
مهم ترین موانع در مسیر همکاری هستهای با ایران از جانرب روسهرا ناشری از رقابرتهرای
یئوپلتیک میان این دو کشور است که در ادامه به مهمترین این عررههای رقابت یئوپلیتیک
میان دو کشور اشاره میشود.
 -1هراس روسیه از به هم خوردن موازنه هستهای در مرزهرای جنروبی خرود؛ روسریه بره
شدت با افزای

کلوپ قدرتهای هستهای از جمله ایران مرالف استس زیرا معتقد است دومینوی

هستهای در خاورمیانه انحصار هستهای روسیه را خواهد شکسرت(پوراحمدی و خوشرکارس :1391
 .)65در همین چارچوی بیشتر نربگان روسیه بر این باورند که سالحهای اسرتراتژیک هسرتهای
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تنها نماد باقیمانده از قدرتمندی این کشورندس در نتیجه روسها حاضر نیستند بره هریچ قیمتری
دان

آن را در اختیار کشوری دیگر قرار دهند ).(Allison & Bluth, 1998: 71
 -2در انگاره برشی از نربگان روسس اسالم هم در روسیه و هرم در آسریای مرکرزی و

قفقاز تهدیدی علیه ثباتس امنیت و یکپارچگی فدراسیون روسیه و محیط پیرامرون آن اسرت
که در این شرایط احتماالً یک ایران اسالمی قدرتمند ممکن است برا انتقراد از رفترار دولرت
روسیه در قبا مسلمانان قفقاز شرمالیس آنهرا را علیره مسرکو بشروراند و برانفوذ در خرار
نزدیک روسیهس زمینه دور شدن این کشورها از دامان روسیه را فراهم کند.
 -3وجود گرای های قوی ناسیونالیستی در روسیه کره بره دنبرا احیرای امپراتروری
روسیه هستند و حضور یک ایران قدرتمند را از جهت نفوذی که در خرار نزدیرک روسریه-
آسیای مرکزی و قفقاز -خواهد داشت را رقیب و تهدیدی بررای روسریه بررآورد مریکننرد(
ثقفی عامریس .)8-9 :1379
 -4رقابت دو کشور در دریای خزر و در حروزه رییرم حقروقی آن؛ ایرران در نرسرتین
سا های فروپاشی شوروی همواره معتقد بود رییم حقوقی دریای خزر مشا استس با وجرود
اینکه روسیه در آغاز دهه  90با این دیدگاه ایران همراه برودس در اواخرر ایرن دهره پیرامرون
تقسیم این دریاچه و بهره برداری از منابع آن به ررورت دوجانبره برا قزاقسرتان و جمهروری
آذربایجان قراردادهایی امضا کرد .همچنین روسیه به همراه سه کشور ساحلی دیگرر دریرای
خزر و بدون دعوت از ایران نشست سرران کشرورهای سراحلی ایرن دریاچره را در سرپتامبر
 2009برگزار کردند (کوالییس  .)1392از این رو روسیه در دریرای خرزر ایرران را بیشرتر بره
چشم یک رقیب مینگرد تا یک همکار واقعی.
 -5رقابت در حوزه خطو انتقا انریی؛ یکی از موارد اختالف و رقابت میان دو ایرران
و روسیه در آسیای مرکزیس قفقاز و دریای خرزرس مسرئله رقابرت برر سرر ترانزیرت انرریی و
خطو انتقا آن به خار از منطقه است .کشورهای این منطقه که دارای ذخایر قابلتوجره
نفت و گاز هستندس به دلیل شرایط جورافیایی بره راحتری قابلیرت عرضره ایرن منرابع را بره
بازارهای مصرفی ندارند .تا قبل از فروپاشی شوروی انریی این منا

از خاک روسریه عبرور

می کردس اما در حا حاضر به دلیل دسترسی جورافیایی ایران بره آسریای مرکرزیس قفقراز و
دریای خزرس زمینههای رقابت ایران و روسیه فراهم شده است( مجتهردزاده و رشریدی نرژادس
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 .)11 :1389مجموعه این عرره های رقابت یئوپلتیک میان ایران و روسیهس ترا حرد زیرادی
همکاری هستهای روسیه با ایران را تحتالشعا خود قرار داده است .به بیانی ادراک نربگان
روس این گونه است که توانمندی هرچه بیشتر ایران در عرره هستهایس این کشور را به یک
رقیب قدرتمند و جدی تر در حوزههای پنج گانه فو برای کشورشان تبدیل خواهد کرد.
نتیجهگیری
غالب تحلیل هایی که به کن

روسیه در قبا برنامه هستهای ایران اشراره داشرتهانردس

نگاهی مضی به این مقوله داشته اندس بدین نحو که همکاری روسیه را ررفاً از دریچه منرافع
اقتصادی این همکاری که عایرد ایرن کشرور مریشرود بررآورد کرردهانرد .ایرن تحلیرلهرای
تنگنظرانه حتی کارشکنیهای گاه و بیگاه روسیه را نیز-گرچه با تأکیدی کمترر -ناشری از
تال های غری برای ممانعت از پیشرفت در حوزه هستهای ایران دانسرتهانرد .مقالره حاضرر
ضمن تأیید اینکه مجموعه این عوامل در همکاری و کارشکنی روسهرا در برنامره هسرتهای
ایران تأثیرگذار بودهاندس بیان می دارد این عوامل همه آنچه را که بره کرن
حوزه مربو میشود را پوش

نمیدهد .از این رو این مقاله در بر

روسریه در ایرن

همکاریهرای روسریه

در برنامه هسته ای ایران به تکاپوهای هویتی روسیه پسا شوروی برای احیای عظمت خود به
عنوان یک قدرت بزرگس که ضرورتاً در بسیاری از حوزه هرای ارزشری و هرویتی-فرهنگری از
غری برتر است تأکید میورزد .همچنینس در بر
منعقدشده بین دو کشور به نق

کارشکنیهای روسیه و تطویل پرویههای

رقابتهای یئوپلتیک میان ایران و روسیه رحه میگذارد و

معتقد است روسیه نباید با تکمیل دان

هستهای ایرانس این کشور را به رقیبی قدرتمنرد در

حوزههای یئوپلتیک مشترک که توان به چال

کشیدن روسیه را داشته باشدس تبدیل سازد.
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