گفتمان سازی در رابطه ایران و روسیه


حسین مالئک

همکاری ایران و روسیه چه بصورت عام و چه در خصوص سوریه در سطح ملی،
منطقه ای و جهانی حائز اهمیت بسیار است .این همکاری وقتی بعد استراتژیک بهه
خود گرفته و یا تعمیق شود ،تاثیرات دو چندانی در هریک از سطوح فوق خواههد
داشت .در گفتمان ایرانی پس از انقالب ،واژه استراتژیک و یا راهبردی معمهو در
شرایطی استفاده شده است که یک کشهور تهامینکننهده بششهی از نیازمنهدیههای
موردنظر نظام چه از زاویه تسلیحات و یا تسهیالت باشد .مثال ترکیه کشوری است
که محدویتهای استراتژیک را بر ایران وضع نمیکند ،اما چین کشوری اسهت کهه
اقالم استراتژیک را برای ایران تامین میکند .این ارزیابی یکطرفه ایهران از روابه
 سفیر سابق ایران در چین

است .البته این رواب از جانب مقابل میتواند صرفا رابطه عادی و یا تجارت ساده
تلقی شده و بار سیاسی زیادی نداشته باشد.
به هر صورت واژه راهبردی برای رواب دوکشور زمانی میتواند استفاده شود
که دو کشور به همگرایی با یی در مناسبات رسیده و منافع دو کشهور ننننهان در
هم تنیده شود که هریک از طرفین حاضر باشند در صورت مواجهه طرف مقابل بها
چالش یا تهدید جدی ،تعهدات مششص و روشهنی را برعههده گرفتهه و سهعی در
رفع خطر از منافع و مواضع شریک راهبردی خود کنند.
با این مقدمه به توصیف رواب دو جانبه ایران و روسیه پرداخته میشود:
 .1همکاری روسیه در ساخت نیروگاههای اتمی ،صرفنظر از بعد تجهاری نن
یک وجهه از همکاری تکنولوژیک سطح با محسوب میشهود کهه توسه سهایر
کشورها فعال قابل تامین نیست و اگهر انتقهاف فهن نوری در نن از غلظهت خاصهی
فزون تر رود ،در شرای فعلی جهان ،نوعی از رواب نزدیک و استراتژیک محسهوب
میشود .روسیه به هرحاف نیروگاه بوشهر را تمام و کلنگ فازهای بعدی نیز در مهاه
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

اخیر با همکاری این کشور زده شد .این رابطه از طهرف مها یهک رابطهه راهبهردی

محسوب می شود .احتما روسها نیز به این رابطهه تجهاری – تکنولوژیهک نگهاه
نکرده و برای نن ارزش سیاسی قائل هستند.
 . 2روسیه تامین کننده برخی از اقالم نظامی مهم ازجمله زیردریایی ،هواپیمای
جنگی ،اقالم موشکی ،دفاع ضدهوایی یا نموزشهای نظامی ویژه برای ایران اسهت
که بازهم فعال از طریق دیگری امکان دستیابی به ننها نیست؛ لذا از نظر ایران این
رابطه که تامین کننده اقالم دفاعی بهصورت ادامهدار و با انتقاف دانش همراه اسهت،
راهبردی محسوب میشود .اما این رابطه صرف نظر از بعد تجاری نن برای روسهیه
نشاندهنده دیدگاههای سیاسی نظامی نن کشور به ایران و یا به دیگر سشن حهاوی
عناصر استراتژیک است )1 :رواب تجاری دو کشور رقم قابل ذکری نیست ،اما در
ساف جاری رو به فزونی گرفته است .از این اقالم غیر از گندم ،چوب و فهو د کهه
در برخی از زمانها به لحاظ تجاری میتواند ارزشمند باشهد ،بقیهه قابهل تهامین از
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سایر منابع نیز بوده و روسیه نیز در فروش این اقالم صرفا به ایهران اتکها نهدارد؛ و

 )2در مورد همکاریهای نفتی دو کشور تاکنون نتوانستهاند راههایی برای همکاری
بیشههتر بیابنههد؛ اگرچههه روسههیه و عربسههتان در ایههن امههور رایزنههیهههای زیههادی را
برنامهریزی کردهاند ،اما هیچگاه ایران روسیه را در مسائل نفتهی مههم تلقهی نکهرده
است .اقدامات دیپلماتیک روسیه برای حفظ و افزایش قیمهت نفهت در هفتههههای
گذشته که منجر به توافق در اجالس الجزایر شد ،نشان از توانمندی این کشهور در
تاثیرگذاری نسبی در این حوزه دارد.
به نظر می رسد به وجود نوردن یک نوع از همکاری بین ایران ،روسیه ،عهراق
و ونزوئال می تواند در بازار نفت تاثیر سیاسی داشته و از طرف دیگهر بهه نزدیکهی
«راهبردی» ایران و روسیه نیز کمک کند .اگر رواب با روسیه صرفا در موارد فهوق
دیده شود ،می توان گفت که ارتباطات دو کشور در حاف گذار به رابطهای عمیقتهر
است ولی الزاما هنوز شکل استراتژیک به خود نگرفته است .اما وجههی دیگهر کهه
اشاره خواهد شد از این اوصاف قدری جدیتر بوده و اساسا با موارد فوق تفهاوت
دارد.
ایران و روسیه در سوریه
همکاری ایران و روسیه در سوریه شاید مهمترین جلوه یک نوع همکاری نوین بهین
پیشقضاوتی که به جنگ سوریه کشانده شدهانهد ،در مهوقعیتی قراردارنهد کهه دیگهر
خروج از نن نه به سادگی امکانپذیر است و نه ائتالفی غیر از دولت سوریه و ایهران
خواهند یافت .نیا این همکاری ابعاد اسهتراتژیک دارد بهه نظهر مهیرسهد در نقطهه
سوریه ،ایران و روسیه جهرم همکهار و شهریک اسهتراتژیک هسهتند .ایهن شهراکت
استراتژیک تاثیرات تصاعدی بر سایر وجهوه روابه دو کشهور نیهز خواههد داشهت.
همکاری نظامی دو کشور که خود را در اجهازه عبهور موشهکههای روسهی از فهراز

ایران ،استفاده از پایگاه هوایی نوژه یها همکهاری در تعهامالت سیاسهی –بهینالمللهی
مربوط به مذاکرات سوریه و یا در عملیاتهای تاکتیکی نظامی در مناطق جنگهی و...
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دو کشور با تاثیراتی گسترده در منطقه و جهان است .روسها به هر دلیهل و بهانهه و

نشان میدهد ،حاکی از شرای بیسابقه و جدیدی در رواب دو کشور اسهت .حتمها
نباید این وضعیت را تصادفی تلقی کرد و به سادگی از نن گذشت.
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شرای فوق در سطح بینالمللی با مشالفینی روبروست که تالش دارند به ههر
صورت نن را متوقف نمایند .توقف نن به دو صورت میسر است؛ یا باید همکهاری
ایران و روسیه در سوریه به نتیجه ملموسی منجهر نشهود و یها اینکهه اساسها بایهد
زیربنای چنین همکاری به لحاظ اجتماعی و سیاسی تضعیف شهود .از بهین مهوارد
متعدد توصیه های کارشناسان غربی به سیاستمداران ،دو مورد کهه گویاسهت نورده
میشود.
نقای ولی نصهر در  1٦سهپتامبر  2٦شههریور) در نیویهورت تهایمز ،روزنامهه
طرفدار دمهوکرات هها بها اشهاره بهه همکهاری نظهامی روسهیه و ایهران در سهوریه
مینویسد...« :نتش بس در سوریه موضوع قابل توجهی است ،اما تحوف مهم منطقهه
همکاری نظامی ایران و روسیه است که میتواند منجر به بیثباتی خاورمیانه و نیهز
تمایالت گسترش طلبی جهانی روسیه شود .در جایی که تنهها امریکها تها بهه حهاف
میتوانسته از پایگاهی در خاورمیانه استفاده نماید ،اکنون روسها نیز به موازات در
این مسیر گام نهادهاند .همکاری موفق و مشترت نظامی ایران و روسیه ،ایران را در
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منطقه خودسر و لجوج تر نموده و روسیه را مسل بر همسایگانش خواههد کهرد».
وی تاکید دارد که دیپلماسی امریکا اجازه دهد جنگ نتیجهای برای ایران و روسهیه
داشته باشد.
امهها مقالههه نقههای الههی لیههک ،سههرمقالهنههویس سههایت محافظهههکههار و طرفههدار
جمهوریشواهان «بلومبرگ» که سهابقه زیهادی در تحلیهلههای امنیتهی دارد ،در 27
مرداد  95و بعد از استفاده روس ها از پایگاه همدان ،به وجهه دیگهر ایهن موضهوع
می پردازد .وی استفاده روسیه از پایگاه همدان را یکی از شکستههای مههم نقهای
کری در دیپلماسی با روسیه دانسته و معتقد است که کهری بایهد بها واقعیهتههای
ایران که میانه رو و تندرو در نن مفهوم ندارد ،روبرو شود .استفاده از پایگاه ههوایی
همدان برای ایرانیان که انقالب کردهاند ،موضوع کمی نیست .رهبهری ایهران بهرای
توجیه مردم و بسیاری در این مورد باید کار زیادی انجام دهد .نقای کهری بایهد از
این فرصت استفاده و سعی کند مابین ایران و روسیه اختالف بیافکند .حتی وزارت

12
ag
e

خارجه باید دیپلماسی عمومی ویژهای در این خصوص سهازمان بدههد و بها نشهر

اطالعات تشریبی و نیز مطالبی در مورد عهدنامه های گلستان و ترکمننهای کهه در
نن ایرانیان توس روسها سرافکنده شدهاند ،با استفاده از ذهنیهت تهوهم توط ههای
ایرانیان ،کمک کند ارتباط این دو کشور بنیان اجتماعی و سیاسی نیابد.
رواب ایران و روسیه در چهارچوب اجبار ژئوپلیتیکی موجهود بایهد حفهظ و
نگهداری شود .گفتمان سازی برای این رواب چه در روسیه و چه در ایران ،اهمیت
ویژهای دارد .در مقابل ،هرگونه نگهاه تهاکتیکی و کوتهاهمهدت بهرای ایهران ،حتمها
خسارتی بیش از منافع خواهد داشت و روسها نیز مهیاترین شریک طبیعهی خهود
را در ورطه شک و تردید عمیق خواهند انداخت .از نظر کمی تهاکنون مطهالبی کهه
در این رابطه نگاشته شده است ،چه در ایران و چه در روسیه بسهیار کهم و نهاچیز
است .بنابراین موسسات مطالعات و اندیشکدهها در این مورد باید فعالیت بیشهتری
داشته باشند .الزامات حفظ این رابطهه طیفهی از گشهایشهها در روابه اقتصهادی،
توسعه سرمایه گذاری در هر دو کشور ،همکاری در سازمان ملهل تها کنتهرف گفتهار
مقامات دو کشور در مصاحبهها را میپوشاند.
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