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  اي ایران در دوره  روسیه و پرونده هسته

  ها و ضرورت چیستیآقاي روحانی؛ 
  
  مقدمه

در سیاست » اعتدال«جمهور جدید ایران و تأکید ایشان بر  عنوان رئیس انتخاب آقاي روحانی به
و رویکرد » ها روش«تغییر در » زیاد«احتمال حکایت از  ،با جهان» سازنده«خارجی و تعامل 

ایران و اي  هپرونده هست احتمال سرایت این تغییرات به. داردموجود در سیاست خارجی ایران 
روحانی و جلیلی و  انمتفاوت آقای عملکرد. رسد نظر می به »زیاد«نیز  5+1مذاکرات تهران با 

ییـرات  غ، انتظـار ت یمنـاظرات انتخابـات  در  به این مسـئله آشکارتر شدن رویکرد متفاوت آنها 
داشـته  درپی  شرایط جدید در باب هایی را زنی همین امر، گمانه. کند را بیشتر می »تاکتیکی«

 20 سـازي  ژوئن در باب آمادگی ایران براي تعلیق غنی 18 در اظهارنظر آقاي الوروف. است
تـوان   مـی را  )1(هـا  و ضرورت اقدام متناسب ازسوي غرب براي رفع تحـریم انیوم راو درصدي

مرتبط با  تر ال مهمؤنظر از صحت و سقم این اظهارنظر، س صرف. دانستاقدامی از این جنس 
چه خواهد بود و این کشور تا چه  ،آنجدید جایگاه و سیاست  شرایطاین است که در روسیه 

  ایران را خواهد داشت؟ اي  هحل موضوع هستآتی حد توان تأثیرگذاري بر روند 
  

  اي ایران  سیاست تبعی روسیه در موضوع هسته
چیستی جایگاه، چگونگی سیاست و مقدار توان روسیه بـراي اعمـال تـأثیر در    به براي پاسخ 

. در ابتدا باید نگاهی به عملکرد پیشین ایـن کشـور داشـت   ایران  اي روند آتی موضوع هسته
 نبـا در نظـر داشـت    روسـیه دهد کـه   نشان می پروندهاین درقبال مسکو فراز و فرود مواضع 

را هر دو سوي ایـن  خود گیر منافع  بر آن بوده تا با موضعی میان ،مالحظات داخلی و خارجی
سـو   لـذا ازیـک  . مسـئول معرفـی کنـد    بـازیگري پرونده یعنی ایران و غرب حفظ و خـود را  

و  )2(اورانیـوم سازي  اي، غنی آمیز از انرژي هسته راستا با تهران حق ایران به استفاده صلح هم
جانبه و تهدید به اقدام نظامی  هاي یک اي را پذیرفته و با تحریم داشتن چرخه سوخت هسته
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هـاي   بر وجود ابهام در فعالیتراستا با غرب   دیگر و هم سويازعلیه تهران مخالفت کرده، اما 
  )3(.اي ایران و ضرورت پاسخگویی شفاف تهران به ابهامات نیز تصریح کرده است هسته

مواقـع بـا نگـاه     برخیاین رویه در ، این سیاسترغم ارزیابی مثبت مقامات کرملین از  به
نیـز  طلبانه  منفعت یگاهو رو بوده  تهران، بروکسل و واشنگتن روبه زمان اعتماد و انتقاد هم بی

ایـران را  اي  هدر موضـوع هسـت  ترین نقص سیاست عملی روسیه  اما مهم. ارزیابی شده است
 ـروابـط مسـکو    در  نوسـانات . نسـت مریکـا دا آ» متغیـر «آن از  »زیاد«تأثیرپذیري  توان می

 از پوتین، تا مدویدیف و سپس پوتین و تأثیر آن بر مواضع مسـکو درقبـال برنامـه   واشنگتن 
تـر در   مریکا در دوره مدویدیف و رویکرد محتاطانهآازجمله همراهی بیشتر با  اي ایران هسته

قابل تأمل اینکه مسکو در هر دو دوره تالش کـرده دو   .ن مدعاستمؤیدي بر ایدوره پوتین 
خود در این موضوع یعنی نبایستگی دستیابی تهران به بمب اتـم و نبایسـتگی تسـلیم     هدف

  . محقق نماید) و نه ایران(با غرب  در تعاملمریکا را آفشارهاي شدن ایران به 
اي  توانـد در پرونـده هسـته    نمـی الملل  بیننظام هرچند روسیه براساس منطق معادالت 

ویـژه مالحظـات هژمـون     بـه از رونـدهاي مسـلط در ایـن نظـام      ایران رفتار کامالً مستقلی
آن با واشنگتن براي کسب منفعت بیشتر  همراهیداشته باشد و  مریکاآشده آن یعنی  ضعیف

نقصی مهـم  تردید  بی »مریکاآ« آن به بازیگردانی» زیاد«گی انتخابی منطقی است، اما وابست
کند، اما سـیر تحـوالت    مریکا بازي میآتوان گفت که مسکو در سناریوي  هرچند نمی. است

 را چهارچوبی است کـه حـدود آن  از ابتکار خارج روسیه به انجام عدم توان  روي و گواه دنباله
اي ملمـوس از   نشـانه  ،گـام مسـکو   به به طرح گام» عملی«عدم توجه . دکن می ترسیممریکا آ

نارضایتی واشنگتن از نقش روسیه در تخفیـف یـا تـأخیر در    . دامنه محدود اقدام مسکو است
دیگر نیز  ازسوي» نتیجه نهایی«ها در  سو و عدم اثرمندي این مخالفت فشارها بر ایران ازیک

   .از همین منظر قابل تفسیر است
عـدم   حکایـت از نیـز  اي ایـران   تههسحضور روسیه در پرونده  »ماحصل«مداقه در باب 

مسکو » حضور«مریکا ازجمله استفاده ابزاري از آتحقق منافع مسکو و برآورده شدن خواست 
هاي تحریمـی   تصویب قطعنامهدر بر تهران خصوصاً  ي ناعادالنههاسازي فشار براي مشروع

مریکا با آمخالفت که  مسئلهبه این خوبی  بهمداران کرملین سیاستاین درحالی است که . دارد
فشاري براي ایجاد تغییـر در رفتارهـاي خـارجی     رازاي ایران نه ماهوي، بلکه اب برنامۀ هسته
 ییرتغ علیه ایران» سخت«هاي  یمتحربه اینکه هدف  مسکواشاره  .وقوف دارند، تهران است
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  . گواهی بر وجود این آگاهی است )4(یم است،رژ
نیـز   )5(هـاي غربـی در مـذاکرات    نبـودن طـرف  » جـدي «اشاره برخی مقامات مسکو به 

مـدت تمـایلی بـه حـل مسـئله       مریکا حداقل در کوتاهآدعاي تهران باشد که اید ؤتواند م می
اصلی فشار آن بـر   هاي ایران ندارد، چراکه درصورت حل این موضوع یکی از اهرماي  ههست

کرملین به اهـداف   »نظري«وقوف  با این مالحظه، عدم اعمال .تهران از دست خواهد رفت
 ادعاهـاي مغـایر بـا    تـوان  را مـی سیاست آن » عملی«به متن غرب در فشار بر ایران کالن 

   .دانست» قدرت بزرگ مستقل«عنوان  مریکا و بودگیِ بهآ طلبی مسکو در مخالفت با توسعه
  

  مسکو » عملی«شرایط جدید و ضرورت بازنگري در سیاست 
رغم مدعاي مقامات کـرملین بـه اصـولی بـودن سیاسـت خـود در        همچنان که اشاره شد به

مریکـا بـا انتقـاداتی    آمقاطع مختلف در ایـران، اروپـا و    دراي ایران، این رویه  موضوع هسته
طلبانه ارزیابی شده  منفعت یگاهها  مثال، موضع مسکو در باب تحریمراي ب. همراه بوده است

هـاي شـوراي امنیـت بـه تهـران نشـان        سو با موافقت با تحریم یکازکه به این معنا . است
دهد که براي کاهش فشارهاي موجود و ممانعت از افزایش فشارها در آینـده بـه روسـیه     می

فهمانـد کـه    جانبـه بـه غـرب مـی     هاي یک دیگر، با مخالفت با تحریم سويازوابسته است و 
   )6(.هاست با این تحریم بخشی سیاست فشار منوط به همراهی مسکو نتیجه

وابسته شـدن بـیش از حـد آن بـه      ،اما تصریح شد که نقص مهم سیاست عملی روسیه
این درحالی است که واشنگتن زمینـه و قواعـد بـازي در ایـن موضـوع را در      . ست»مریکاآ«

کرده و قرار نیست جـز مطلوبیـت آن تحـول دیگـري     » سازي تصویر«فضاي روانی خاصی 
اي  ترین راهکار روسیه براي حـل مسـئله هسـته    عنوان اصلی بهگام  به گامطرح . حاصل شود

 »عملـی «رفتـار  نصیب نبوده و مداقه در کلیات این طرح همچون  ایران نیز از این آسیب بی
دسـت   بـه » فشار ـ  دیپلماسی«مریکا یعنی راهبرد آشده  روسیه چیزي وراي چهارچوب تبیین

مسکو نیز به اجرایی نبودن این طرح باور داشـته و بـه آن   رسد خود  نظر می حتی به. دهد نمی
به ایـن اعتبـار،   . نگرد می» حل مسئله«و نه » فضاي مانور«عنوان سازوکاري براي توسعه  به
هـاي   و فعالیـت  ایـران اي از  بینانـه  سـو درك واقـع   در این طرح ازیک توان مدعی شد که  می

   .شود ها مشاهده نمی ر آن بر این فعالیتدیگر از غرب و چرایی فشا اي آن و ازسوي هسته
 وجمهـوري   پس از انتخابات ریاسـت در ایران تغییر شرایط عنایت به  اببا این مالحظه و 
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نظـر   ضروري به بازنگري در این سیاست، روسیه» عملی«شده در سیاست  ي اشارهها کاستی
 ،اي ایـران  کننده پیشین هسـته  چراکه باتوجه به سابقه آقاي روحانی در مقام مذاکره. رسد می
یعنـی  » اصـلی «ثر بـا طـرف   ؤگـوي مـ  و گفـت گرا  با رویکردي عملوي توان حدس زد  می
مریکا را در دستور قـرار  آطور خاص با  به» شرایط«در معناي عام و درصورت وجود » غرب«
» اي واسـطه «رسد ایشان تمایل زیـادي بـه اسـتفاده از نقـش      نظر نمی همچنین به. دهد می

روسیه و چین یا به تعبیر برخی تحلیلگران روس، استفاده از کـارت مسـکو و پکـن در برابـر     
  . را داشته باشد )7(غرب

سطح «درصورت مهیا شدن شرایط براي تحقق خواست آقاي روحانی براي مذاکرات لذا 
مسکو از حیث تأثیر خارج خواهـد شـد و کـرملین    » اي واسطه«مریکا، نقش آبا اروپا و » باال

گـوي  و مریکـا بـراي گفـت   آ«اعـالم آمـادگی   . باشـد  آننتیجه این مذاکرات و گر  باید نظاره
واشنگتن بـدون  تواند ناشی از این فرض باشد که  نیز می) پیش از انتخابات(مستقیم با ایران 

توانـد از   می تحقق این وضعیت. با تهران به توافق برسدتواند  بهتر می )و چین(حضور روسیه 
 ،کـرملین نخواهـد بـود   مطلـوب  حتم  طور به و سکو در روند آتی مذاکرات بکاهداثرگذاري م

» وضـعیت «در تا مسـکو  ی بوده مناسب ایران بستراي  ههاي اخیر برنامه هست چراکه طی سال
  . برسد» توافق«هاي دیگر با آن به  در زمینه یمریکا قرار بگیرد و گاهآمذاکره مستقیم با 

سیاست چندبرداري معتقـد اسـت و اهمیـت سـطح متعـادلی از      هرچند آقاي روحانی به 
روابط با روسیه را یادآور شده، اما باید توجه داشت که ایران در فضاي فشار غرب بر پرونـده  

لذا اگر زمانی مسکو قادر به  ؛نگرد کننده می عنوان بازیگري متوازن اي خود به روسیه به هسته
آن فت اهمیـت  نبیند، انتظار اُ» گر موازنه«ان نیازي به ایفاي چنین نقشی نباشد یا اساساً تهر

 ،روسـیه فعلـی  عملی  عدم بازنگري در سیاستدرصورت با این مالحظه، . طبیعی خواهد بود
  . دور از انتظار نیستاي ایران  پرونده هسته انتظار کاهش نقش آن در آینده

  
   بندي جمع
آن در شـوراي   ي، آرا5+1در قالـب  اي ایـران   حضور روسیه در مـذاکرات هسـته  » کارنامه«

بـازي ایـن    نخسـت، دهد که  گام این کشور نشان می به چندان منسجم گام و طرح نه ،امنیت
وقوف  دوم،مریکا در جریان بوده و آشده ازسوي  کشور منفعالنه و در چهارچوب ذهنی تعریف

سیاسـت عملـی آن   اي ایـران در   هسته  مریکا بر فعالیتآآن به دالیل راهبرديِ چرایی فشار 
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بـا تـأخیر و تخفیـف فشـارها بـر       »یگاه«رو، هرچند مواضع روسیه  ازاین. لحاظ نشده است
ثري ؤحضور مسکو در این پرونده تأثیر مـ  »ماحصل«تهران همراه بوده، اما باید پذیرفت که 

هاي تحریمـی باعـث    ازجمله با رأي مثبت به قطعنامه »یگاه«در حل منطقی آن نداشته و 
  . بر ایران نیز شده است» نامشروع«فشارهاي » شدنمشروع «

با این مالحظه و باتوجه به تغییرات تاکتیکی قابل انتظار در رویکرد ایـران بـه پرونـده و    
رسد مسکو براي حفظ جایگاه خود باید با  نظر می اي در دوره آقاي روحانی، به مذاکرات هسته

ست یعنی وابستگی زیاد آن بـه متغیـر   بازنگري در سیاست پیشین خود، آسیب مهم این سیا
نظـر   توان مسکو براي بازیگري در برابر واشنگتن زیاد نیست، اما بـه . را ترمیم کند» مریکاآ«
بـه اهـداف   » عملـی «تواند با کاهش این وابسـتگی و توجـه    رسد در شرایط فعلی نیز می می

موضـوع داده و   تـري بـه سیاسـت خـود در ایـن      کالن فشارها بر تهران، انسجام قابل فهـم 
چراکه مقاومـت سرسـختانه    ،اي خود ایجاد کند تري در سیاست خاورمیانه هماهنگی ملموس

مریکـایی در مسـئله ایـران    آدر موضوع سوریه و درمقابل، همراهی آن با چهـارچوب   روسیه
   .تعبیر شود این کشوراي  تواند به ناهماهنگی در سیاست خاورمیانه می
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اي ایران در دوره آقاي روحانی؛
 ...
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