.

ساختار گفتمانی مرحله جديد در
روابط ايران و روسيه
محمود شوری

چکيده
مجموعهای از رخدادها و دگرگوني ها در دو دهه پاياني قرن بيستم موجب شد تا فضا و شرايط گفتماني
در روابط ايران و روسيه با تغييرات اساسي مواجه گردد .مرحله جديد تغيير در شرايط گفتماني دو کشور
در واقع با پيروزی انقالب اسالمي در ايران آغاز شد و با تغييرات کيفي در فضای جهاني تداوم پيدا کرد و
با فروپاشي شوروی به نقطه اوج خود رسيد .به عبارت ديگر در يك دوره پانزده ساله هم گفتمانهای
داخلي در ايران دگرگونيهای بنياديني را پشت سرگذاشت ،هم گفتمانهای داخلي در روسيه چنين
تغييراتي را تجربه کرد و هم گفتمان های جهاني در نتيجه فرآيند جهاني شدن و پايان جنگ سرد دچار
تحوالت اساسي گرديد .برايند اين دگرگوني ها در مرحله جديد روابط ايران و روسيه ،فراهم شدن امکان
حاکميت يك گفتمان مبتني بر منافع متقابل در روابط دو کشور بوده است.

کليدواژه ها
ايران ،روسيه ،گفتمان ،انقالب اسالمي ،شوروی

درآمد

شوروی را دنبال ميکردند .با وجود آنکه

طي يك دوره تاريخي کوتاه ،از پيروزی

تضعيف و يا فروپاشي اتحاد جماهير شوروی

انقالب اسالمي در ايران در سال  1٣٥7تا

ميتوانست به يکهتازی اياالت متحده آمريکا

هنگام فروپاشي شوروی در سال ،1٣7٠

به عنوان مهمترين دشمن استراتژيك

مجموعهای از تغييرات در ايران ،شوروی/

جمهوری اسالمي ايران در نظام بينالمللي

روسيه و همچنين در سطح جهاني ،فضا و

بيانجامد اما رهبران ايران انتظار داشتند که

شرايط گفتماني در روابط ايران و روسيه را

دست کشيدن روسها از ادعاهای ايدئولوژيك

با تغييراتي مواجه ساخت که نه تنها گفتمان

گذشته خود فضای سياسي تازهای را برای

کم و بيش يكسويه و استعماری در روابط

بازيگری ايران در سطوح منطقهای و جهاني

دو کشور را بطور بنيادی خدشهدار کرد ،بلکه

فراهم سازد ،رويدادهای بعدی تا حدود

عرصههای تازهای را برای آغاز و ايجاد يك

زيادی نشان داد که اين اميدواریها چندان

گفتمان برابر و مبتني بر منافع متقابل در

بيمورد نبوده است .عرصههای تازهای که

روابط دو کشور فراهم نمود .طي اين دوره،

برای سياست خارجي ايران پس از فروپاشي

ايران برای نخستين بار پس از دوران صفويه

شوروی در سطوح منطقهای و جهاني و

توانست روابط خود با روسيه را از موضعي

همچنين در سطح روابط دو جانبه با روسيه

مستقل و برابر دنبال نمايد .مقاله حاضر

مهيا گرديد قابل مقايسه با هيچ دوره ديگری

فرايند تغيير گفتمان در روابط دو کشور را در

در تاريخ روابط خارجي ايران نبود.

اين مرحله جديد مورد تحليل و بازنگری قرار
ميدهد.

پيام امام خميني به گورباچف در واقع
استقبالي فلسفي از تحوالت شوروی و روند
فروپاشي اين کشور بود ،اما قراردادهايي که
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استقبال از تغييرات

طي سفر حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني

رهبران ايران در سالهای پاياني دهه 198٠

رئيس وقت مجلس شورای اسالمي و رئيس

و سالهای آغازين دهه 199٠با اميدواری و

جمهور بعدی در سال  1989به مسکو منعقد

خوشبيني زيادی تحوالت در اتحاد جماهير

شد حکايت از آن داشت که رهاسازی

روسها ميتواند فضای مساعدتری را در

دليل دوام و تأثير ماندگاری بر گفتمانها و

روابط تهران – مسکو ايجاد کند.

انگارههای شکل دهنده روابط دو کشور



نداشتند.
تغيير در شرايط گفتمانی

در مرحله جديد ،تغيير در شرايط

اين فرض وجود دارد که گفتمانها

گفتماني در واقع با پيروزی انقالب اسالمي

همبستگي معناداری با شرايط تاريخي و

در ايران آغاز شد و با تغييرات کيفي در

اجتماعي دارند .به گفته دايان مك دانل

فضای جهاني تداوم پيدا کرد و با فروپاشي

گفتمان جريان و بستری است که دارای

شوروی به نقطه اوج خود رسيد .به عبارت

زمينه اجتماعي است .اظهارات و مطالب بيان

ديگر در يك دوره پانزده ساله هم

شده ،گزارهها و قضايای مطرح شده ،کلمات و

گفتمانهای داخلي در ايران دگرگونيهای

عبارات مورد استفاده و معاني آنها جملگي

بنياديني

هم

بستگي به اين نکته دارند که مطالب بيان

گفتمانهای داخلي در روسيه چنين

شده ،گزارههای مطرح شده ،قضايای مفروض

تغييراتي را تجربه کرد و هم گفتمانهای

و  ...در چه زماني ،کجا ،چگونه ،توسط چه

جهاني در نتيجه فرآيند جهاني شدن و پايان

کسي ،و عليه چه کسي يا چه چيزی صورت

جنگ سرد دچار تحوالت اساسي گرديد .هر

گرفتهاند.

1
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گفتمان ابرقدرتي و الزامات جنگ سرد توسط

اين رابطه به وقوع پيوسته بودند و به همين

را

پشت

سرگذاشت،

يك از اين دگرگونيها تأثيرات مستقلي بر

مجموعهای از رخدادها و دگرگونيها

ماهيت و ابعاد روابط دو جانبه ايران و روسيه

در دو دهه پاياني قرن بيستم موجب شد فضا

داشتند و شرايط گفتماني تازهای را در روابط

و شرايط گفتماني در روابط ايران و روسيه با

دو کشور ايجاد کردهاند .فهرست اين

تغييرات اساسي مواجه گردد .پيش از اين نيز

دگرگونيها احتماالً ميتواند بسيار طوالني و

يکبار ديگر در هنگام پيروزی انقالب اکتبر

مفصل باشد ،اما برخي از مهمترين اين

 1917در روسيه شرايط گفتماني در روابط

تغييرات که تأثير مستقيمي بر انگارههای

دو کشور با تغييرات اساسي مواجه شده بود،

شکلدهنده روابط ايران و روسيه داشتهاند را

اما در آن هنگام تغييرات عمدتاً در يك سوی

ميتوان در چند محور مورد بررسي قرار داد.
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 -1تغيير در شرايط داخلی ايران

جنگ سرد بود .در اين ميان حتي برنامههای

پيروزی انقالب اسالمي ايران در سال 1٣٥7

جاه طلبانه نظامي شاه در سطح منطقه و

نقطه آغاز تحول کيفي در شرايط گفتماني در

همکاریهای نظامي گسترده وی با آمريکا نيز

روابط ايران و روسيه به شمار ميآيد .پيروزی

در ميان رهبران شوروی احساس نگراني

انقالب اسالمي در ايران موجب شد که ايران

جدی به وجود نياورد.

برای نخستين بار در تاريخ روابط خود با

نميتوان گفت که پيروزی انقالب

روسيه از موضعي مستقل و فارغ از تأثيرات و

اسالمي در ايران به رغم آن که يکي از

فشارهای ساير قدرتهای بزرگ با اين کشور

متحدان آمريکا در منطقه را سرنگون ساخت،

برخورد نمايد .کم و بيش از هنگام جدی

برای روسها گزينه ايده آلي به شمار

شدن روابط دو کشور در آغاز دوران قاجاريه

ميرفت .حداقل دو دليل عمده وجود داشت

در ايران ،سياست خارجي ايران در قبال

که شادماني روسها را با بيم و اميد همراه

همسايه بزرگ شمالي تحت تأثير قدرتهای
بزرگ ديگر تعريف و اجرا ميشد و به طور
متقابل نيز روسها در عرصه ايران نه با
ايرانيان بلکه با انگليس و آمريکا سخن
ميگفتند.
در خالل سالهای پس از جنگ جهاني
دوم تا هنگام پيروزی انقالب اسالمي در ايران
اگرچه روابط ايران و شوروی بخشي از
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ميساخت .اول آن که روسها به شدت نگران
آينده بودند و از اين که ممکن بود فضای
ضدآمريکايي موجود در ايران در نتيجه
کودتا ،بيثباتيهای گسترده و يا به قدرت
رسيدن نيروهای ليبرال از وضعيت کنترل
شده دوران شاه نيز شرايط حادتری پيدا کند،
هراس داشتند .دوم اين که روسها نيم

گفتمان جنگ سرد ميان آمريکا و شوروی به

نگاهي نيز به احتمال تأثيرگذاری اسالم

حساب ميآمد ،اما الزامات همسايگي هر دو

خواهي ايرانيان بر مسلمانان شوروی به ويژه

کشور را به عملگرايي بيشتر فرا ميخواند.

در آسيای مرکزی و قفقاز داشتند .روند وقايع

انعقاد پيمان عدم تجاوز متقابل ميان ايران و

در سالهای بعد تا حدودی از اين نگرانيها

شوروی در کنار روابط تجاری و همکاریهای

کاست و با تثبيت حکومت انقالبي ،روسها

گسترده اقتصادی حاکي از تمايل رهبران دو

توانستند در جريان جنگ ايران و عراق بهرغم

کشور به فراتر رفتن از قواعد غيرمنعطف

مخالفتهای ايران با اشغال افغانستان از

اين وضعيت آن چه که برای روسها بيش از

گرديد .به اين ترتيب آن چه که دو کشور در

هر چيز ديگری اهميت داشت اين بود که

اين وضعيت ميتوانستند انجام دهند مديريت

جمهوری اسالمي ايران نه به آن اندازه قدرت

شرايط به گونهای بود که منافع هر دو طرف

پيدا کند که برای منافع اتحاد جماهير

تأمين گردد.

شوروی در منطقه و به ويژه در افغانستان

تالش ايران برای پيگيری يك سياست

مشکالتي ايجاد نمايد و نه آن اندازه تضعيف

خارجي مستقالنه اگر چهه بهرای روسهها تها

شود که مجدداً زمينه را برای مداخله و نقش

مدتها قابل هضم نبود (به ويژه بها توجهه بهه

آفريني نيروهای آمريکايي مهيا سازد.

آنکه رهبران جديد ايران مداخله شرق و غرب

با وجود روابط پيچيده ای که در دهه

را به طور همزمان نفي ميکردند) ،اما فضهای

نخست پس از انقالب ميان ايران و شوروی

سنتي در روابط دو کشهور را کهامالً دگرگهون

شکل گرفت هيچ يك از دو کشور به دليل

ساخت .عالوه بر ايهن خهط و مشهي رهبهران

شرايط سيال و متغيری که هم در شوروی

جديههد ايههران در مبههارزه بهها مداخلههههههای

(تغيير مکرر رهبران و نهايتاً آمدن گورباچف)

امپرياليستي ايهاالت متحهده آمريکها در امهور

و هم در ايران (شرايط انقالبي و جنگي)

داخلي ايران و حتي سهاير کشهورهای جههان

وجود داشت ،نتوانستند گفتمان مشخصي را

سوم حاکي از شکلگيری گفتمان تهازهای در

در روابط با يکديگر پايهريزی کنند .در ايران

سياست خارجي ايران بهود کهه بها توجهه بهه

شعار «نه شرقي» و «مرگ بر شوروی»

رويکردهای ضد آمريکايي شوروی ميتوانست

هيچگاه به يك گفتمان تبديل نشد و بيشتر

در راسههتای اهههداف اسههتراتژيك ايههن کشههور

از جنبه تبيين هويت اسالمي انقالب و حفظ

تعريف شود .گفتمان ضد آمريکايي در ايهران

موازنه منفي در سياست خارجي کاربرد

تا مدتها برای روسها که تصهور مهيکردنهد

داشت .در شوروی آشفتگي گفتماني ،که با

انحصار اين گفتمان را در اختيار خود دارنهد،

ناتوانايي ايدئولوژيك انديشمندان اين کشور

قابل درك نبود ،امها پيامهدهای آن در سهطح

در تبيين انقالب ايران آغاز شده بود ،در

منطقهای و جهاني به تهدري آنهها را متقاعهد



تا حدودی به مديريت شرايط بپردازند .در

آمريکا و هم شوروی را طرد مي کرد ،تشديد

شماره چهل و هفتم بهار 1٣87

حالت انفعالي در روابط با ايران خارج شده و

مواجهه با رفتارهای دولبه ايران که هم
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ساخت که بايد در روابط بها ايهران رويکهرد و

اقتصاد ،سياست و فرهنگ بدانند .فارغ از

ادبيات تازهای را مورد توجه قرار دهند.

پيامدهای کالن فرآيند چند سويه جهاني
شدن ،تأثير اين موضوع بر گفتمانهای حاکم

 -2تغيير در گفتمانهاي مسلط جهانی

بر روابط ايران و روسيه را عمدتاً بايد در

همزمان با تغيير در گفتمان سياست خارجي

نگرانيهای مشترك دو کشور نسبت به

ايران در عرصههای جهاني نيز دگرگونيهايي

ماهيت ،ابعاد و پيامدهای فرآيند جهاني شدن

به وقوع پيوست که روابط ايران و روسيه را از

جستجو کرد.

شکل سنتي خود خارج ساخت اين

از ديدگاه بسياری از صاحبنظران و

دگرگونيها در سه حوزه قابل بررسي هستند.

سياستمداران چه در ايران و چه در روسيه،

 -2-1تغييرات کيفي در شرايط اجتماعي

جهاني شدن فرآيندی تلقي ميشد که در

جهاني

يك برداشت معتدل در نهايت به غلبه و

دو دهه پاياني قرن بيستم را به اعتقاد

تفوق ارزشهای غربي در جوامع غيرغربي

بسياری از تحليلگران بايد عصر انحطاط

ميانجاميد و در برخي برداشتهای افراطيتر

پارادايمها و انگارههايي دانست که مرزهای

جهاني شدن نام ديگری برای آمريکايي شدن

سياسي را مرزهای هويتي بسته و مستحکمي

قلمداد

والديسالو

در ابعاد مختلف آن اعم از هويت فرهنگي و

اينوزمتسف استاد اقتصاد انستيتو دولتي

هويت اقتصادی تلقي ميکردند .به عبارت

روابط بينالمللي مسکو ،جهاني شدن در

ديگر تصور واحدهای ملي به عنوان

معنای راي آن هرگز به طور واقعي وجود

هويتهای بستهای که در داخل ان

نداشته است .تاريخ جديد بر مبنای دو روند

”تمايزات“ غلبه خدشهناپذيری بر تشابهات و

کامالً متفاوت – اگر چه نه متضاد – يعني

يکسانانگاریها دارد در نتيجه انقالب

اروپايي شدن و آمريکايي شدن شکل گرفته

ارتباطات و تغييرات چند وجهي موسوم به

است .اين حقيقت ظهور و سقوط نظم موجود

جهاني شدن در هم شکست .اهميت اين

18٠

ميشد.

اعتقاد

به



2

جهاني را توضيح ميدهد .

دگرگونيها به ميزاني است که برخي از

بطور همزمان ،در ايران نيز بسياری از

تحليلگران مجدانه مصر هستند که علت

سياستمداران و تحليلگران جهانيشدن را

اصلي فروپاشي شوروی را جهاني شدن
Vladislav Inozemetsev



الزم به عنوان گسترش طبيعي سيطره

مصاديق تازهای پيدا کردهاند .مفهوم قدرت

تمدني است که فعالتر و علميتر است .غرب

در سالهای پس از جنگ جهاني دوم به

نه به مفهوم جغرافيايي بلکه به مفهوم

تدري

از قدرت نظامي به سوی قدرت

سياسي وايدئولوژيك دنيا را به دو بخش برتر

اقتصادی و سپس قدرت فرهنگي نيل پيدا

و بربر تقسيم ميکند ...اين ديگر يك پروسه

کرده است .مصاديق سختافزارانه قدرت

طبيعي نيست .يك پروژه برنامهريزی شده

جای خود را به مصاديق نرمافزارانه دادهاند.

است .اين توسعهطلبي استعماری هژموني

به تبع تغيير در مفهوم و مصداق قدرت ،در

سرمايهداری در غرب ،برای تسلط بر تمام

مفهوم امنيت نيز تحول قابل توجهي ايجاد

جهان است .جهانيسازی به اين مفهوم سلطه

شده است .در شرايط جديد امنيت الزاماً از

غرب است بر جهان".٣

طريق افزايش نيروی نظامي و يا تقويت توان

دغدغهها و نگرانيهای مشترك نسبت

دفاعي قابل اکتساب نيست بلکه ميزان

به پيامدها و يا اهداف جهاني شدن – که

توانمندی دولتها در پاسخگويي به نيازهای

اظهارات فوق نمونهای از آن را هم در روسيه

اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي قلمرو

و هم در ايران منعکس ميکند – نوعي

تحت حاکميت خود نقش مهمتری در امنيت

همسويي ذهني را در ميان بسياری از

واحدهای ملي بر عهده دارد .بنابراين اگر در

انديشمندان ،سياستمداران و حتي افکار

گذشته نوع گفتمان دولتها در رابطه با

عمومي دو کشور ايجاد کرد .سوابق دو کشور

دولتهای ديگر را تا حدود زيادی ميزان

در سردمداری جريانهای جهاني ضد غربي

قدرت و توانمندیهای نظامي آنها تعريف

زمينههای ذهني مساعدی برای اين مسئله

ميکرد در شرايط جديد عوامل اقتصادی و

فراهم ميکرد.

فرهنگي نقش مهمتری را در شکلدهي به

 -2-2تغيير در مفهوم وابزارهای قدرت و

اين گفتمانها برعهده گرفتهاند.

امنيت



تفسير ميکردند" .جهاني شدن به مفهوم

کالسيك خود فاصله گرفته

و ابعاد و
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فرايندی در چارچوب سيطره جهاني غرب

اخير مفاهيم قدرت وامنيت از تعابير سنتي و

بازتاب و تأثير اين تحول در

نظريهپردازان قدرت وامنيت در اين موضوع با

گفتمانهای روابط ايران در روسيه در دو

يکديگر اشتراك نظر دارند که طي ربع قرن

حوزه قابل باز کاوی است :اول اينکه تحول در

181

182

مصاديق قدرت و امنيت برای روسهايي که

زمان خطرناكتر از اتحاد جماهير شوروی

قدرت خود را عمدتاً در سطوح کمي و کيفي

تلقي مي شد ،برای روسها که به طور

نيروهای نظامي تعريف ميکردند ،به معنای

همزمان هم به دليل رويکرد ضد آمريکايي

از دست رفتن و يا کم اثر شدن ابزارهای

گروههای اسالمگرا آن را در راستای منافع

قدرت بود .اين مسئله در سالهای بعد از

خود ميديدند و هم به دليل حمايت اين

فروپاشي تأثير خود را تا حدود زيادی در

جريانها از مبارزان افغاني در جريان مبارزه

سياست خارجي انفعالي روسيه بر جای

عليه اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير

گذاشت .دوم اينکه روابط ايران و روسيه تا

شوروی ،آن را در تقابل با اهداف استراتژيك

سالهای پيش از فروپاشي شوروی بر مبنای

خود ميديدند ،وضعيت بغرنجي را از نظر

تعريف سنتي از قدرت و امنيت شکل گرفته

تعريف دوست و دشمن ايجاد ميکرد.

بود و به همين دليل تغيير کيفي در مصاديق

با فروپاشي شوروی و از بين رفتن

قدرت و امنيت نوع گفتمانها در روابط دو

بلوك شرق رابطه مبتني بر تقابل شرق و

کشور را دچار تحول کرد ،به گونهای که حتي

غرب در سطح جهاني اعتبار خود را از دست

توانمندیهای نظامي در روابط دو کشور در

داد و به دنبال آن بسياری از معيارهای سنتي

يك گفتمان اقتصادی تعريف مجدد شدند.

در تعريف تهديدات نيز وجاهت استراتژيك

 -2-٣تغيير در ساختار تعارضات جهاني

خود را از دست دادند .اين مسئله به ويژه

طي دوران جنگ سرد برای اغلب کشورها

برای روسها که تالش ميکردند تعاريف

دوست و دشمن مفاهيم واضح و روشني به

تازهای از دوستان و دشمنان خود ارايه کنند،

شمار ميآمدند و به تناسب جايگاه

فضايي ابهامآلود را ايجاد ميکرد .کوششهای

استراتژيك کشورها در هر يك از دو بلوك

اياالت متحده آمريکا برای جهانيسازی

شرق و غرب ،کشورهای ديگر در جايگاه

مفهوم محور شرارت که به سه کشور ايران،

دوست يا دشمن تعريف ميشدند .با پيروزی

عراق و کره شمالي اطالق ميشد هيچ گاه

انقالب اسالمي در ايران و شکلگيری جريان

برای روسها از توجيه منطقي برخوردار نبود،

اسالمگرايي در بسياری از کشورهای اسالمي،

اما مسئله مبارزه با تروريسم که به طور

جريان ضد امپرياليستي جديد که به اعتقاد

مشخص به تقابل با جريانهای اسالمگرای

بسياری از رهبران آمريکا حتي در همان

افراطي اشاره داشت برای روسها حاوی ابعاد

ميکرد .اين ابهام در تعريف روسها از

و پايانيافته مبدل نمايد و درعين حال بدون

موقعيت جمهوری اسالمي ايران که به تعبير

احساس

به

مقامهای آمريکايي مهمترين حامي تروريسم

بلوكبندیهای جهاني زمينه همکاریهای

به شمار ميآمد .بيش از هر عرصه ديگر

گستردهتر را با روسيه فراهم سازد .حذف

خودنمايي کرده است.

شعار ”مرگ بر شوروی“ از شعارهايي که در

نگراني

از

اتهام

ورود



در برابر آن را برای رهبران روسيه سلب

کشور مسلمان افغانستان را به امری تاريخي
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چندگانهای بود که امکان موضعگيری واحد

ميتوانست خاطره تهاجم ارتش شوروی به

مراسمهای رسمي داده ميشد به خوبي
 – ٣تغيير در شرايط داخلی روسيه

حاکي از اين تغيير نگرش نسبت به روسيه در

 -با مشخص شدن ناکارآمدی انديشه

جامعه ايران بود.

مارکسيسم در فراهم ساختن دنيای بهتر،

 -با کنار گذاشته شدن مارکسيسم به عنوان

روسها از ادعاهای جهاني خود که به اين

مبنای فلسفي انديشه سياست خارجي

انديشه نسبت داده ميشد ،دست برداشته و

روسيه ،روسها به ويژه در نخستين سالهای

از موقعيتي که در تقسيمبندیهای سياست

پس از فروپاشي شوروی ،در اين زمينه با

بينالملل همتراز اياالت متحده و يکي از دو

خالء نظری و بحرانهای هويتي مواجه شدند.

قطب ايجاد کننده جنگ سرد قلمداد ميشد

حتي در سالهای اخير با وجود تمامي

فاصله گرفتند.

تالشهای پوتين برای انسجام بخشيدن به

پايين آمدن از موضع ابرقدرتي و رها

سياست داخلي و خارجي روسيه ،هنوز

کردن گفتماني که نهايتاً منجر به تقسيم

ترديدهای فراواني در مورد شکلگيری

جهان ميان دو بلوك شرق و غرب گرديده

ساختارهای ذهني مشترك در ترسيم و يا به

بود ،موجب شد جايگاه روسيه در سياست

عبارت بهتر بازتعريف انگاره ”خود“ در مقابل

خارجي جمهوری اسالمي ايران از موقعيت

انگاره ”ديگری“ و يا مفهوم ”روسيه“ در برابر

همتراز با ”شيطان بزرگ“ و کشورهای

مفهوم ”جهان“ در نزد جامعه و نخبگان

امپرياليستي و استکباری خارج شده و موانع

روسي وجود دارد .به اعتقاد بسياری از

هنجاری در روابط دو کشور به حداقل برسد.

تحليلگران ،بحرانها و پرسشهای هويتي نه

دگرگونيها

تنها ميان بخشهای جغرافيايي متعدد روسيه

برای

رهبران

ايران

اين

18٣

– که از فرهنگها ،ارزشها و هنجارهای

ميگرفتند که اين خالء نظری را با انديشه

متفاوتي برخوردار هستند -بلکه حتي ميان

حاکم در غرب پر کنند ،عرصههای مانور

موجب

ايران در سطح بينالمللي به شدت محدود

چندگانگيهای اساسي شده است .آنچه که

ميشد .نامه امام خميني (ره) به گورباچف در

اغلب به عنوان وجود گفتمانهای متفاوت در

آغاز فرآيند رهاسازی انديشههای گذشته

سياست خارجي روسيه در قالب گفتمانهای

توسط وی ،اگر چه از منظر روابط بينالمللي

اوروآتالنتيكگرايي ،اوراسياگرايي و مليگرايي

نگاشته نشده بود اما در يك گفتمان متفاوت

مورد تأکيد قرار ميگيرد تنها از وجود

اين دغدغه و نگراني رهبران ايران را منعکس

ميان

ميکرد .در سالهای بعد نيز رهبران ايران به

نظريهپردازان سياست خارجي روسيه حکايت

تناسب شرايط اين نگراني توأم با اميد را در

نميکند بلکه اين گفتمانها عالوه بر تعيين

موارد متعددی به همتايان روس خود

جهت سياست خارجي ،حاوی گزارههای

گوشزد کردند.

اساسي در خصوص هويت و منابع تاريخي

 -همزمان با فروپاشي ساختار سياسي اتحاد

اين کشور هستند.

جماهير شوروی ،فروپاشي ساختار اقتصادی

روسزبانان

ارتدوکس

اختالفنظرهای
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نيز

استراتژيك

رهاسازی انديشه ضد ديني مارکسيسم

اين کشور و در نتيجه بحرانهای اقتصادی

در روسيه اگر چه به شدت مورد استقبال

فراگيری که شرايط زندگي در اين کشور را

رهبران مذهبي ايران قرار گرفت اما برای اين

تحت تأثير قرار داد ،از يك سو تثبيت و

رهبران يك نگراني ذهني نيز وجود داشت.

بازسازی اقتصادی را به مهمترين اولويت

در بحبوحه فروپاشي اتحاد جماهير شوروی

سياست خارجي روسيه تبديل کرد ،و از

مهمترين دغدغه رهبران ايران اين مسئله بود

سوی ديگر فرصت و فضای اغوا کنندهای را

که خالء نظری و فلسفي ناشي از فروپاشي

برای حضور کشورهای ديگر در بازارهای

شوروی با کدام الگو و رهيافت نظری

بسته و غير رقابتي روسيه فراهم ساخت.

جايگزين پر خواهد شد .اين موضوع احتماالً

تحليلگران بسياری از رفتارهای خارجي

ميتوانست برای آينده روابط بينالمللي

روسيه در سالهای پس از فروپاشي شوروی،

جمهوری اسالمي ايران بسيار تأثيرگذار و

را متأثر از وضعيت اقتصادی و نيازهای

تعيين کننده باشد .چنانچه روسها تصميم

معيشتي اين کشور ميدانند .اين فرضيه به

يکي از مهمترين داليل توسعه همکاریهای

جديد را در چارچوب يك گفتمان يا چند

نظامي ،فني و اقتصادی ميان دو کشور را نياز

گزاره محوری مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

شديد صنايع روسيه به ويژه صنايع نظامي و

به عبارت ديگر آيا حوزهها و عرصههای

هستهای اين کشور به ارزهای معتبر ميدانند.

مختلف در روابط جديد ايران و روسيه اجزای

تغيير ات عينی و تأثيرات ذهنی

مختلف يك گفتمان تلقي ميشوند يا اينکه

فروپاشي شوروی در واقع نه تنها ساختارهای

در هر حوزه – و يا در سطوح متفاوت –

ذهني و معيارهای تعامل ميان ايران و روسيه

گفتمانهای متفاوتي بر روابط دو کشور

را دچار تغيير کرد ،بلکه عرصههای تعامل

حاکم بوده است؟

ميان دو کشور را نيز با دگرگوني مواجه

در يك برداشت اوليه از کليت روابط دو

ساخت .مرحله جديد در روابط ايران و روسيه

کشور اينگونه استنباط ميشود که طي پانزده

اگر چه به لحاظ زماني قابل مقايسه با

سال اخير روابط ايران و روسيه در سه سطح

دورانهای گذشته در روابط دو کشور نيست،

متفاوت پيگيری شده ودر هر سطح گفتمان

اما از لحاظ حجم ،گستردگي و اهميت حتي

متفاوتي حاکم بوده است.

بيش از دورانهای قبلي از تنوع و تالطم

 -1سطح بينالمللی :هم ايران و هم روسيه

برخوردار بوده است .تنوع و گستردگي

دو بازيگر مهم و تأثيرگذار در سطح

عرصههای تعامل دو کشور که شامل سطوح

بينالمللي تلقي ميشوند .روسيه به دليل

سهگانه بينالمللي ،منطقهای و دو جانبه

داشتن قدرت هستهای و همچنين حق وتو

ميشود ،در کنار فراز و نشيبهايي که طي

در شورای امنيت به رغم تمامي مشکالتي که

پانزده سال گذشته بنا به داليل مختلف در
اين روابط وجود داشته است ،روابط ايران و
روسيه در مرحله جديد را از اهميتي فراتر از
رابطه ميان دو واحد ملي مستقل برخوردار
کرده است .در اين رابطه مهمترين پرسشي
که در آغاز بايد مورد تأکيد قرار گيرد اين



زيادی داشته است .بسياری از تحليلگران

گذشته ،روابط ايران و روسيه در مرحله
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ويژه در مورد روابط روسيه و ايران کاربرد

است که آيا ميتوان همانند دورههای

پس از فروپاشي شوروی با آن مواجه بوده
است ،همچنان در زمره بزرگترين قدرتهای
جهاني قرار دارد و جمهوری اسالمي ايران نيز
به دليل موقعيت برجستهای که در منطقه
ژئواستراتژيك خاورميانه و جهان اسالم دارد
در واقع يك قدرت منطقهای با تأثيرگذاری
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جهاني است .به همين دليل روابط ميان

است و برای سالهای متمادی روسيه يکي از

ايران و روسيه به ويژه در برخي از مرزهای

متهمين اصلي پرونده هستهای ايران به شمار

استراتژيك مانند همکاریهای تسليحاتي و

ميرفت.

يا همکاری در زمينه فناوری هستهای از ابعاد

بينالمللي شدن روابط دو جانبه ايران

بينالمللي برخوردار شده است .به عبارت

و روسيه در حالي صورت ميگرفت که در

ديگر به دليل حساسيت موضوع ،در بسياری

حوزه مسايل بينالمللي روسها به رغم برخي

از زمينهها روابط ايران و روسيه در فضای

ديدگاههای مشترك کمتر تمايل داشتهاند که

محدود دو جانبه باقي نمانده است .حساسيت

با جمهوری اسالمي ايران در اين زمينه وارد

غرب نسبت به روابط ايران و روسيه که نشأت

عرصه تعامل و گفتگو بشوند و يا در مجامع

گرفته از سوابق ضد غربي دو کشور ميباشد

بينالمللي رفتاری که حاکي از همسويي در

حتي موضوعات کم اهميت در روابط دو

کشور ميباشد را از خود بروز دهند.

جانبه ميان ايران و روسيه را به مثابه

 -2سطح منطقهاي :موقعيت جمهوری

موضوعات مهم بينالمللي برجسته ساخته

اسالمي ايران به عنوان کشوری که هم در

است .در حالي که روسها با بسياری از

منطقه مهم خاورميانه از قدرت بازيگری

کشورهای جهان روابط گستردهتری نسبت به

برخوردار است و هم در مناطق آسيای

روابط با ايران دارند اما روابط روسيه با هيچ

مرکزی ،خزر و قفقاز ،موجب شده است که

يك از اين کشورها در کانون توجه قدرتهای

ايران و روسيه به طور همزمان در اين مناطق

بزرگ و ناظران بينالمللي نبوده است.

منافع متقابل يا متضاد خود را پيگيری کنند.

بارزترين جلوه بينالمللي شدن روابط دو

در هر يك از اين حوزهها منافع دو کشور از

جانبه ايران و روسيه در سالهای اخير در

ابعاد متفاوتي برخوردار است و الزاماً منطق

مسئله روابط هستهای دو کشور تبلور پيدا

حاکم بر روابط دو کشور در يك منطقه ،بر

کرده است .از آغاز شروع اين همکاریها در

روابط دو کشور در منطقه ديگر حاکم نيست

سال  199٥فشارهای متعددی از سوی

(مسئلهای که بندرت ممکن است در روابط

اياالت متحده آمريکا و برخي قدرتهای ديگر

ميان کشورهای ديگر به وقوع بپيوندد) ،در

برای قطع اين همکاریها بر روسيه وارد شده

آسيای مرکزی و قفقاز ايران و روسيه در

مناسبات خود را دنبال کردهاند.

جريان ميانجيگری در بحران قرهباغ بوده

با تشکيل دولتهای جديد در آسيای

است.



رقيب و در برخي زمينهها در قالب دو همکار

تحليلگران مهمترين دليل ناکامي ايران در
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برخي مقاطع و زمينهها در قالب دو کشور

پيش گرفتند .امری که به اعتقاد برخي

مرکزی و قفقاز و در حد فاصل ميان ايران و

بر خالف منطقه آسيای مرکزی و

روسيه و همچنين تضعيف قراردادهای 1921

قفقاز ،در منطقه خاورميانه روسها تمايل

و  194٠در خصوص رژيم حقوقي دريای

زيادی بر مورد توجه قرار دادن ايران نشان

خزر ،در واقع عرصه تازهای برای تعامل

ندادهاند .با وجود آنکه ايران در منطقه

گفتگو و حتي رقابت و مخاصمه ميان دو

استراتژيك خاورميانه بيش از هر کشور

کشور به وجود آمد.

ديگری خريدار تسليحات روسي است ،اما اين

دولتهای جديد در آسيای مرکزی و قفقاز

مسئله موجب نشده است که روسيه در

در حد فاصل ايران و روسيه در حالي شکل

سياست خاورميانهای خود تأکيد قابل توجهي

گرفتند که هم ايران وهم روسيه در سطوح

به ايران داشته باشد .در حوزه دريای خزر نيز

متفاوت ،در اذهان رهبران خود آينده

مناسبات ميان ايران و روسيه از وضعيت

متفاوتي را برای اين مناطق ترسيم و يا آرزو

مبهمي برخوردار بوده است .در اين حوزه

ميکردند .در آخرين سالهای حيات اتحاد

روسها با حل کردن مسايل مرزی خود به

جماهير شوروی وزير امور خارجه ايران بدون

طور دو جانبه با آذربايجان و قزاقستان خود

هرگونه شتابزدگي اعالم کرد که ايران از

را عمالً از جنجالهای مربوط به ميزان

دريچه مسکو به جمهوریهای آسيای مرکزی

مالکيت ايران بر دريای خزر کنار کشيدند.

و قفقاز مينگرد .اين حزم و احتياط تا حدود

عالوه بر مناطق ذکر شده در افغانستان نيز

زيادی در سالهای بعد نيز – حداقل در

دو کشور ايران و روسيه طي دوره حاکميت

خصوص جمهوریهای آسيای مرکزی – در

طالبان بر اين کشور تعامل گسترده و در عين

سياست خارجي ايران پيگيری شد .تنها در

حال سازندهای با يکديگر برقرار کردند.

حوزه قفقاز با توجه به پيوندهای نزديكتر و

 -٣سطح دوجانبه :به طور سنتي روابط

تاريخي ميان ايران و قفقاز ،رهبران ايران

ايران و روسيه اغلب در يك سطح دو جانبه

سياستهای جسورانهتر و مستقلتری را در

دنبال شده است .حتي در هنگامي که ايران
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ميان دو قدرت بزرگ روس و انگليس به

گسترده ايران و شوروی جای خود را به مرز

عنوان وجه معامله دست به دست ميشد و

محدود آبي در دريای خزر داد .اين مسئله به

يا هنگامي که آمريکا و شوروی مسئله ايران

لحاظ ذهني برای هر دو کشور حاوی

را موضوع گفتگوهای دو جانبه قرار ميدادند،

پيامدهايي بود .فاصله گرفتن دو کشور از

مناسبات ميان ايران و روسيه از حدود روابط

يکديگر اگر چه به طور طبيعي تا حدودی از

دو جانبه فراتر نميرفت .پس از فروپاشي

اهميت دو کشور در سياست خارجي طرف

شوروی هم ايران و هم روسيه داليل

مقابل ميکاست اما امکانپذيری تهديد در

متعددی برای توسعه روابط دو جانبه پيدا

روابط ايران و روسيه را به حداقل کاهش

کردند .در روسيه همانگونه که پيش از اين

ميداد .کاسته شدن از امکانپذيری تهديد،

نيز مورد تأکيد قرار گرفت ،به دليل شرايط

به لحاظ ذهني ،حداقل برای طرف ايراني در

اقتصادی از هرگونه همکاری با کشورهايي که

مرحله جديد موضوع حائز اهميت و

قادر بودند ارزهای معتبر را به درون اقتصاد

تأثيرگذاری بوده است.

بيمار اين کشور تزريق نمايند استقبال

 -4سطح داخلی :در سالهای اخير مسئله

ميشد ،و جمهوری اسالمي ايران نيز به دليل

سطح و چگونگي روابط ايران و روسيه از

تحريمهای آمريکا هرگونه گشايشي در
بنبست تکنولوژيك و تسليحاتي خود را به
مثابه يك فرصت تازه مورد توجه قرار ميداد.
استنکاف کشورهای غربي از همکاری با ايران
در زمينههای تسليحاتي و همچنين
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عرصه تکنيکي و رسمي خارج شده و در
سطوح داخلي دو کشور به موضوع توجه افکار
عمومي و اظهار نظر و يا حتي اختالفنظر
تحليلگران داخلي و صاحبنظران سياسي

تکنولوژیهای حساس موجب شد که روابط

تبديل شده است .در گذشته به ويژه در

ايران و روسيه در سطح دو جانبه به طور

هنگام نفوذ روسيه در نظام سياسي ايران در

عمده به سمت اينگونه همکاریهای سوق

دوران قاجاريه و يا در زمان تجاوز اين کشور

پيدا کند.

به بخشهای شمالي سرزمين ايران ،افکار

از سوی ديگر ،با تجزيه اتحاد جماهير شوروی

عمومي و يا نيروهای سياسي داخلي در ايران

و جدا شدن جمهوریهای آسيای مرکزی و

در روابط و مناسبات دو کشور نقشآفريني

قفقاز از پيکره روسيه ،مرزهای زميني

کردهاند ،اما در محافل داخلي روسيه اين

در مرحله جديد هم به دليل گسترش

داشت و ظرائف روابط دو کشور را منعکس

رسانهها و وسايل ارتباط جمعي و هم به

نخواهد کرد.



عبارت بهتر پرسش عمومي تبديل نشده بود.

سطوح نتاي

قانع کنندهای در برنخواهد
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موضوع هيچگاه به يك مسئله عمومي و يا به

توجه به تفاوتهای موجود در هر يك از اين

دليل ماهيت موضوع ،مسئله همکاریهای دو
کشور به ويژه در زمينه فناوری هستهای و

پينوشتها

موضوعات ديگر به موضوع توجه و اظهارنظر
افکار عمومي و صاحبنظران داخلي در هر دو

 -1دايان مك دانل.مقدمهای بر نظريههای گفتمهان ،ترجمهه

کشور تبديل شده است .در روسيه اين مسئله

حسههينعلي نههوذری ،فصههلنامه گفتمههان ،شههماره ،2پههاييز

که آيا بايد به رغم مخالفتهای غرب،

،1٣77ص٣٠

همکاری هستهای با ايران تداوم يابد يا نه به

-Vladislav Inozemtsev, "Two Faces of
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يك پرسش هويتي تبديل شده است و در
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 -٣رحيمپور ازغدی ،جهاني شدن و مسلمانان معاصر:

جدی در افکار عمومي مطرح ميباشد .برای
برخي از روسها همکاری با ايران نماد تمايز
از غرب تلقي ميشود در حالي که برای برخي

www.aviny.com/Article/Azghadi/jahan_m
oslem.aspx

ديگر اين همکاری در تناقض با منافع ملي
روسيه تفسير ميشود .وجود اين رويکردهای
متفاوت را نميتوان در تبيين وضع موجود و
يا وضع آتي روابط دو کشور ناديده گرفت.
هر گونه کوشش برای ادراك و فهم روابط
ايران و روسيه طي پانزده سال گذشته بدون
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