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دولت سیزدهم چگونه رویکرد توازنگرایی را
در سیاست خارجی خود به کار بسته است؟

نشست گروه بریکس
امروز زیر ذره بین غرب برگزار می شود

عــدهای از کارشناســان اعتقاد دارند که دولت در سیاســت خارجی گفتمان
نــدارد .ایــن گــزاره غلط اســت .دولت به صراحــت چند کلیــدواژه در حوزه
سیاست خارجی دارد که از طریق این کلیدواژهها میتوان سیاست خارجی
دولــت را تئوریزه کــرد .یکی از کلیدواژههای بســیار مهم دولت در
حوزه روابط بینالملل ،رابطه متوازن است.

مواجهــه اقتصــادی غــرب بــا چیــن از یکســو و همراهــی و همســویی
ایــن کشــور با روســیه در شــرایطی که غرب در حــال افزایش فشــارها بر
مسکو اســت ،باعث شده نشســت گروه «بریکس» که امروز به میزبانی
«شــی جین پینگ» برگزار میشــود ،بیش از هر زمانی توجه غرب را به
خود جلب کند.

مچانـدازی  5قـدرت با غـرب

رئالیسم متوازن
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«ایران» به بهانه سفر الوروف ،از توسعه روابط
ایران و روسیه در دولت سیزدهم گزارش میدهد

مقابله با تحریمهـــــــا در دستور کـار

مسکو -

 تهــرانصفحه  5را بخوانید

گزارش «ایران» از وجوه
راهبردی روابط جمهوری
اسالمی و روسیه

عماد هالالت
پژوهشگر

روابط ایران با روســیه با توجه به بحران هســتهای ایران و برخی موضوعــات دیگر این روزها
در محافــل مختلف بحثهایــی را برانگیخته اما در این اواخر ،شــرایطی پیش آمده اســت
که بهنظر میرســد ،همراهی با روســیه برای ایران ضروری اســت .روســیه جدیــد به مرزهای
قــرن هفدهــم بازگشــته و هویت نوینــی را تجربــه میکند و در ســالهای گذشــته ،نزدیکی با
روســیه باعث شد تا بازار جهانی نفت قوام بیشــتری یابد و البته در کنار آن با همراهی برخی
کشــورهای دیگر سازمانی که به اوپک گازی مشهور شــده است ،تأسیس شود .ایران و روسیه،
روی هــم تقر یباً  50درصد ذخایر گاز ثابت شــده در جهان را کنتــرل میکنند و این ظرفیت را
دارنــد که درصد مزبور را به میزان قابل توجهی افزایش دهند .امریکا و اروپا به دالیل اهمیت
دادن به زیســت بوم و امنیت انرژی ،بیش از پیش به واردات گاز طبیعی وابســته میشــوند.
در حوزه نفتی هم ایران و روســیه دارای منابع بزرگ انرژی میباشند ،هرچند که روسیه عضو
ســازمان اوپک نیســت و در قالب ســازوکار اوپک پــاس در عرصه انــرژی جهانی فعالیت
میکند .از ســوی دیگر حمله ایاالت متحده به افغانســتان در اوایل هزاره دوم و ســپس حمله
به عــراق و اتخاذ رویکــرد تهاجمی ،ایران و روســیه را بیش از گذشــته به هم نزدیــک کرد .در
ســوی دیگر تحوالت ســال  2011در کشــورهای غرب آســیا و شــمال آفریقا و پدیده تروریســم،
ایران و روســیه را در یک خنــدق در مقابل تروریســم بینالملل و توطئههــای ایاالت متحده
قرار داد ،تاجاییکه دو کشــور به همکاری راهبردی در ســوریه نیــز پرداختند و توازنی جدید در
منطقه ایجاد کردند .تحوالت جدید بینالملل در مناطق پیرامونی ایران و روسیه بخصوص
در منطقه قفقاز و شــرق ایران و جنوب آســیای مرکزی ،همکاری راهبردی دو کشــور را بیش از
گذشته عمیق کرده است.
ëëاهمیت روابط ایران و روسیه
فروپاشــی شوروی باعث شــد که روابط
ایــران بــا فدراســیون روســیه وارد مرحلــه
تازهای شود به گونهای که ایران در تحوالت
مختلــف روســیه و مناطــق پیرامونــی ایــن
کشــور مواضعی در راســتای دولت مرکزی
روســیه داشــت .بــه عنــوان مثال روســیه و
ایــران بــرای پایــان دادن به جنــگ داخلی
 ٥ســاله تاجیکســتان بــا یکدیگــر همکاری
کردند.
ëëروابط راهبردی ایران و روسیه
تجربــه موفق همــکاری ایران و روســیه
در پایــان بخشــیدن بــه جنــگ داخلــی
تاجیکستان ،سبب ایجاد دگرگونی هرچند
بــا برجا ماندن برخــی تردیدها ،در رویکرد
روســیه بــه جمهــوری اســامی ایران شــد.
رهبران روســیه دریافته بودنــد که ایران در
آســیای مرکــزی نقش مهــم و ســازندهای
میتوانــد اعمــال کنــد .از ژانویــه 1995
قــرارداد همکاری روســیه با ایــران برای به
پایــان بردن نیروگاه هســتهای بوشــهرآغاز

شــد ،در کنــار همــه مزایــای اقتصــادی و
سیاســی ،ویکتــور میخاییلــوف کــه ســپس
وزیــر انــرژی روســیه شــد ،این همــکاری را
راهگشــای حضور روســیه در همکاریهای
مشابه در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج
دانست.
ëëروابــط ایــران و روســیه در تحوالت ســال
2011
بــا روی کار آمــدن والدیمیــر پوتیــن در
آغاز هزاره دوم ،روابط جمهوری اســامی
بــا روســیه بــا توجــه بــه رویکــرد تهاجمــی
غرب نســبت به منطقه غرب آسیا بیش از
گذشــته توســعه پیدا کرد .مدتی کوتاه پس
از ظهــور پوتین در روســیه ،روابــط تهران و
مســکو بــار دیگر به ســوی همــکاری رفت.
شــروع بیــداری اســامی در خاورمیانــه در
ســال  2011منجر به عقبنشــینی کرملین
از حمایتهای قبلی خود از سیاســتهای
دولــت اوبامــا در مــورد پرونــده هســتهای
ایــران شــد .روســیه خــود را در مقابــل یک
طراحــی بــزرگ میدیــد کــه میتوانســت

منبعAFP :

گذار به سمت
نظام چندقطبی
عواقــب جبرانناپذیــری بــرای روســیه در
پــی داشــته باشــد ،بخصوص پدیــد آمدن
گروههای افراطی و تروریســت و حضور در
مناطق نفوذ روســیه به غیر از اینکه ممکن
بود امنیــت ملی روســیه را تهدید میکرد،
امنیــت انــرژی کــه در دکتریــن روســیه از
اهمیــت بســیار زیــادی برخوردار اســت را
تهدیــد میکــرد .بــه همین دلیــل روسها
در ابتــدا سیاســت محافظــه کارانــهای در
قبــال تحوالت ســال  2011در پیــش گرفتند
اما با گــذر زمان و ورود جمهوری اســامی
به این تحوالت ،با سیاســتهای جمهوری
اســامی در منطقــه در مــواردی همراهــی
کردند.مانند ورود به بحران سوریه در سال
2015
ëëروابط اقتصادی ایران و روسیه
در ســال  2020میالدی تحولــی جدی در
تعامــات تجــاری ایــران و روســیه بــه وقوع
پیوســت اســت و باوجود همهگیــری کرونا و
اعمال تحریمهای ظالمانه و فشار حداکثری
بــه ایران ،میزان صادرات ایران به روســیه به
 800میلیون دالر در سال رسید که یک رکورد
بیســابقه در تاریخ تعامالت اقتصادی بین
دو کشور است .طبق آمار اعالم شده از سوی
گمرک روسیه ،صادرات ایران به این کشور در
سال  2020به یکباره از عدد  ۳۹۰میلیون دالر
در سال  ۲۰۱۹با رشــدی حدود  ۱۰۵درصدی
مواجه شــده اســت .افزایش صــادرات ایران
به روسیه در حالی اتفاق افتاد که تحت تأثیر
تشــدید تحریمهــای امریــکا رقم صــادرات
نفت ایران به کمتر از  300هزار بشکه در سال
 2020رسیده بود.
براســاس آمارهــای گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران ،تجارت ایــران و روســیه در
شــش ماهه اول سال  ،1400میزان صادرات
به روســیه 270 ،میلیون و میــزان واردات از
این کشــور  637میلیون دالر بوده است .در
مجمــوع حجــم تجارت ایــران و روســیه در
شــش ماهــه اول ســال  907 ،1400میلیــون
دالر بوده است .نماینده بازرگانی فدراسیون
توگو با رسانه روسی
روســیه در ایران در گف 
تصریح کرد :در سال  ۲۰۲۱تجارت روسیه با
ایران  ۸۹.۴درصد نســبت به مدت مشــابه
سال قبل رشــد کرد و به سه میلیارد و ۷۸۵

میلیون دالر رســید که این رقم تا پایان سال
 ۲۰۲۱میتواند به  ۴میلیارد دالر برسد.
الف) بخش حمل و نقل و ارتباطات
تاکنــون بخــش عمده صادرات روســیه
به ایــران از طریق راه آهن تا آســتاراخان و
ســپس از طریق دریای خزر تا ساحل ایران
حمل میشد .کاالهای ایرانی نیز به وسیله
کشــتی تا ماخاچ قلعه و ســپس با قطار به
بخش مرکزی روســیه انتقال داده میشد.
اکنون حمل کاال از راه آهن فقط از ایستگاه
مــرزی  7ســرخس و از طریق ترکمنســتان
ممکــن اســت .بــه علــت عــرض متفاوت
راهآهــن روســیه و ایــران در ایــن ایســتگاه،
دســتگاه تعویض چرخ نصب شــده اســت
کــه میتوانــد روزانه به  200واگن ســرویس
دهــد .موضوع اصلی در حمل و نقل میان
دو کشور اکنون کریدور حمل و نقل شمال-
جنوب اســت .این مسیر قرار است حمل و
نقــل کاال از اروپــا از طریــق خاک روســیه و
ایران به آســیای جنوبی و جنوبی شــرقی و
بالعکس را تأمین کند .توسعه راههای این
کریدور اجازه خواهد داد ســالی ده میلیون
تــن بــار یعنی چهــار برابــر بیش از ســطح
کنونــی از خــاک ایــران عبــور کند .توســعه
کریــدور حمل و نقل شــمال – جنوب ناظر
بــه ایجــاد خــط کشــتیرانی در دریــای خزر
و توســعه بنادر دو کشــور ،ســاخت بزرگراه
اتومبیلی دور دریای خزر و توســعه خطوط
راهآهن کشورهای عضو است .برای روسیه
مناســبتر اســت که تبادل کاال بــا هند را از
طریق ایــران انجام دهد تا از طریق مســیر
طوالنــی دریایی بــه دور آفریقا یــا از طریق
کانال سوئز تا سن پترزبورگ.
ب) همکاری در زمینه انرژی هستهای
در شــرایط عــدم همکاری شــرکتهای
غربــی و مخالفــت امریــکا و اروپا بــا ادامه
کار نیــروگاه هســتهای بوشــهر و در پرتــو
دگرگونــی در سیاســت خارجــی روســیه،
قــرارداد اتمــام پــروژه نیــروگاه هســتهای
بوشــهر میان دو کشــور به امضا رسید .این
قرارداد  700میلیون دالری در ســال 1995
میــان دو کشــور بســته شــد .این اقــدام در
روســیه با مخالفتهای جدی مواجه شــد.
مخالفان ،این همکاری را با منافع روســیه

شروع بیداری اسالمی در
خاورمیانه در سال 2011
منجر به عقبنشینی کرملین
از حمایتهای قبلی خود از
سیاست های دولت اوباما در
مورد پرونده هسته ای ایران
شد .روسیه خود را در مقابل
یک طراحی بزرگ می دید
که میتواند عواقب جبران
ناپذیری برای روسیه در پی
داشته باشد ،به خصوص پدید
آمدن گروه های افراطی و
تروریست و حضور در مناطق
نفوذ روسیه به غیر از اینکه
میتواند امنیت ملی روسیه
را تهدید کند ،امنیت انرژی که
در دکترین روسیه از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار
است ،را تهدید میکرد .به
همین دلیل روسها در ابتدا
سیاست محافظه کارانهای
در قبال تحوالت سال  2011در
پیش گرفتند اما با گذر زمان
و ورود جمهوری اسالمی به
این تحوالت ،با سیاست های
جمهوری اسالمی در منطقه
در مواردی همراهی کردند
مانند ورود به بحران سوریه در
سال 2015

در مغایرت میدانســتند و کمــک به ایران
در ایــن زمینــه را تهدیــدی بــرای روســیه
بــرآورد میکردنــد ولــی موافقــان بر تحت
کنترل بودن برنامه هســتهای ایران از سوی
آژانس بینالمللی انرژی هســتهای IAEA
تأکید داشــتند و معتقــد بودند همکاری در
ایــن زمینه را نــه تنها برای روســیه مزایای
اقتصــادی دارد بلکــه مزایــای سیاســی-
امنیتی نیز دربرخواهد داشت .برای روسیه
این همکاری فرصتی بوده تا از همکاری با
آژانس در زمینه ارتقــای کنترلهای ایمنی
در ایــن فعالیتهــا بهــره گیــرد .همــکاری
در عرصــه حســاس هســتهای تحــت تأثیر
نــه تنهــا عوامــل اقتصــادی بلکــه عوامــل
سیاســی و اســتراتژیک قــرار دارد .از اینجــا
معلوم میشــود که بــرای تعیین دورنمای
این همکاری باید توســعه اوضاع سیاســی
و راهبــردی منطقــهای و جهانــی را در نظر
داشــت .از زاویــه دیــد حقــوق بینالمللــی
و قوانیــن روســیه ،همــکاری هســتهای
دو کشــور تمامــاً جوابگــوی روح و نــص
قرارداد عدم اشــاعه ســاحهای هستهای،
اساســنامه ماگاتــه و قواعــد صادراتی گروه
صادرکنندگان هستهای است.
ج) همکاریهای نظامی
از آنجا که ممکن اســت کشورها نتوانند
به تنهایی از عهده برخی تهدیدات برآیند،
توســل بــه اتحادهــای دفاعــی و انتخــاب
جهتگیریهایــی که منجر به شــکلگیری
پیمانهای دفاعی گردد ،مطرح میشــود؛
در واقــع از منظر نیازهای امنیتی ،شــراکت
یا هــم پیمانی راهبردی عالیترین ســطح
همــکاری امنیتــی و دفاعــی میــان دو یــا
چند دولت اســت .همه کشورها عالقهمند
هســتند تا هر چه بیشتر از تعداد کشورهای
دشمن و تهدیدکننده آنها کاسته شده و در
عوض بر متحدین آنها افزوده شود .در این
زمینه میتوان خرید سامانههای اس 300
و ســوخو  30از روسیه را ارزیابی کرد .روسیه
نقــش مهمــی در تقویت حوزه تســلیحاتی
ایران میتواند ایفا کند.
د) عضویت ایران در سازمان و اتحادیههای
منطقهای
در سالهای گذشته یکی از مسائل مهم

روابط ایران و روســیه ،عدم عضویت ایران
در ســازمانهای منطقــهای بــود .در ســال
 2021ایران توانســت عضویت دائم خود را
در سازمان همکاری شــانگهای تثبیت کند
و در حــال حاضــر عضــو ناظــر در اتحادیــه
اقتصــادی اوراســیا میباشــد .اکنــون بــا
عضویــت ایران در این ســازمانها میتوان
از بهــره مندیهــای اقتصادی آن اســتفاده
کــرد .بخصوص آنکــه دولت ســیزدهم در
نظــر دارد ایران را به عنــوان کریدور اصلی
اتصــال شــمال به جنــوب و غرب به شــرق
معرفی کند.
و) سند راهبردی روابط ایران و روسیه
 ۲۲اســفند  ۱۳۹۹مطابــق بــا  ۱۲مــارس
 ،۲۰۲۱معاهــده «اســاس روابــط متقابل و
اصــول همــکاری بیــن جمهوری اســامی
ایران و فدراســیون روســیه»  ۲۰ســاله شــد؛
معاهدهای که دســتگاههای دیپلماسی دو
طــرف در بیانیههــای جداگانــه و همزمــان
آن را نقطــه عطفــی در روابــط دو کشــور
برشــمردند .معاهده اساس روابط متقابل
و اصــول همــکاری بین جمهوری اســامی
ایــران و فدراســیون روســیه در مســکو در
تاریخ بیســت و دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۹
هجری شمســی برابــر با دوازدهــم مارس
 ۲۰۰۱میــادی در دوره رئیــس جمهــوری
وقت و در جریان ســفر وی به روســیه امضا
شــد .این معاهده شــامل مقدمه و بیســت
و یــک مــاده اســت .مــاده  ۶ایــن معاهــده
بــر همــکاری دو کشــور در حــوزه انــرژی ،از
جملــه هســتهای اشــاره کــرده و تصریــح
میکنــد «طرفیــن بــه گســترش مناســبات
درازمــدت و متقابــاً مفید خود بــه منظور
تحقــق طرحهــای مشــترک در زمینههــای
حمــل و نقــل ،انــرژی ،منجملــهاســتفاده
صلحجویانــه از انــرژی هســتهای ،احــداث
نیروگاههــای اتمــی ،صنایع ،علــوم ،فنون،
کشــاورزی و بهداشــت عمومی مســاعدت
خواهنــد نمــود ».در صورت محقق شــدن
این معاهده ،بعد از سند  25ساله با دولت
چین ،این ســند میتواند نقطــه عطفی در
روابــط ایــران بــا شــرق و ضربه ســنگین به
غــرب و یک اهرم فشــار بســیار بزرگ علیه
امریکا و اتحادیه اروپا باشد.

