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چکیده
اتاقهای فکر یکی از منابع اثرگذار در سیاست خارجی دولتها است به گونهای که اقدام به تئوری پردازی و تدوین
استراتژیِ عمل برای دولتها میکنند .اتاقهای فکر بازوهای عرصه تصمیمسازی و تصمیمگیری دولتها هستند .در این
میان اتاقهای فکر روسیه در تعین بخشی به سیاست خارجی روسیه نقش انکارناپذیری دارند .در همین راستا هدف این
پژوهش« :شناسایی اتاق های فکر مطرح روسیه و دیدگاه آنها نسبت به سیاست داخلی و خارجی ایران میباشد ».پرسش
اصلی پژوهش از این قرار است که «اتاقهای فکر روسیه درباره ایران چه نگرشی داشته و بر روی کدام موضوعات سیاست
داخلی و خارجی ایران تمرکز و توجه دارند؟» فرضیه پژوهش میگوید« :این اندیشکدهها بر اساس یک نگرش
عملگرایانه و فارغ از اهداف ذهنی و ایدئولوژیک به موضوع تعامل روسیه با ایران میپردازند .رصد تحوالت سیاسی
داخلی ایران ،شناسایی فرصتهای موجود در اقتصاد ایران و ارائه راهکار برای بهره جستن از تواناییهای ایران در معادالت
منطقهای و جهانی و در چارچوب اولویتها و اهداف کالن روسیه از محورهای مهم مطالعاتی این مراکز فکری است».
پژوهش حاضر در این مقاله به روش کیفی و با رویکرد توصیفی  -تحلیلی است .نتایج تحقیق :مؤید این واقعیت است که
نقش اتاقهای فکر در روند تصمیمسازی دولت روسیه در عرصه سیاست خارج ی و دیدگاه رسمی این کشور در باب
سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران روبه افزایش است به گونه ای که عرصه کنش و عمل سیاسی مسکو نسبت به ایران
را جهت میبخشند.
واژههای کلیدی :اتاقهای فکر ،روسیه ،ایران ،سیاست داخلی ،روابط خارجی

( .1نویسنده مسؤول) ،استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
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 .1مقدمه

امروزه مراکزی با عنوان اتاقهای فکر جهت تحقیق و پژوهش در باب عملکرد و چگونگی
رفتار دولتها راهاندازی شده است که در حکم مراکز مشورتی برای دولتها میباشند .این
اتاقهای فکر میتوانند بایدها و نبایدها و همچنین سناریوهای کنشگری دولتها در
سیاست داخلی و خارجی را تدوین و پیشنهاد کنند .اتاقهای فکر به عنوان حوزههای
تئوریپردازی و اندیشهورزی نه تنها جدا از حوزه کنشگری دولتها نیستند ،بلکه در پیوند
آشکار با عملکرد دولتها میباشند .بدین معنا که با وارسی رفتار دولتها در عرصه
سیاست داخلی و خارجی به ترمیم ،اصالح و حتی تغییر رفتار دولتها یاریرسان هستند.
در این میان چگونگی شکلگیری سیاست خارجی روسیه به عنووان قودرتی جهوانی کوه از
دیرباز ایران روابط نزدیکی با آن داشته ،همواره حائز اهمیت بوده اسوت .بویشو

یکوی از

کانونهای شکلگیری سیاست خارجی روسویه همچوون سوایر کنشوگران سیاسوت جهوانی
اتاقهای فکر فعال این کشور میباشند کوه در حووزه سیاسوت خوارجی روسویه تحقیقوات
گستردهای داشته و با مراکز نظامی ،اطالعاتی ،و سیاسی دولت روسیه پیوند تنگاتنگ دارنود.
اتاقهای فکر روسیه در تعیًن بخشی به سیاست خارجی ایون دولوت نقوش انکوارناپوذیری
دارند بگونهای که یافتههای مطالعاتی نشان میدهود نقوش آنهوا در رونود تصومیمسوازی و
تصمیمگیری این دولت در عرصه سیاسوت خوارجی رو بوه افوزایش اسوت .از ایون جهوت
شناخت دیدگاههای مراکز فکری روسیه درباره سیاستهای منطقهای و جهانی میتوانود بوه
فهم ما از سیاست خارجی این کشور یاری رساند.
با توجه به اهمیت روسیه بهعنوان کنشگری ماهر در روابط خارجی ایران هود

ایون

پژوهش «شناسایی اتاقهای فکر مطرح روسیه و ارزیابی آنها از سیاست داخلوی و سیاسوت
خارجی ایران میباشد تا از این رهگذر امکان فهم و درک سیاست خارجی روسیه نسبت به
ایران فراهم شود ».تحقیق به شیوه توصیفی -تحلیلی در پی پاسخ بوه ایون پرسوش اساسوی
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است که« :اتاقهای فکر روسیه درباره ایران چوه نگرشوی داشوته و بور روی کودا موضووعات
سیاست داخلی و خارجی ایران تمرکز و توجه دارنود؟» فرضیی ژیهوهم مییگویید « :ایون
اندیشکدهها بر اسوا
ایدئولوژی

یو

نگورش عمولگرایانوه ،منفعوت محوور و فوار از اهودا

ههنوی و

به موضوع تعامل روسیه با ایران میپردازنود .رصود تحووست سیاسوی داخلوی ایوران،

شناسایی فرصتهای موجود در اقتصاد ایران و ارائه راهکار برای بهره جستن از تواناییهای ایوران
در معادست منطقهای و جهانی و در چارچوب اولویتها و اهدا

کالن روسیه از محورهوای مهوم

مطالعاتی این مراکز فکری است».
 .2مبانی نظری اتاقهای فکر؛ چیستی وکارویژهها

اجماعی در مورد چیستی اتاق فکر وجود ندارد .از اینرو هیچ تعریف مورد توافقی در
مورد این که اتاق فکر چیست و چه کارکردی دارد موجود نیست .از نظر اندیشمندان
موسسهای اتاق فکر خوانده میشود که با منابع مالی مناسب جمعی از روشنفکران و
کارشناسان برجسته را گردهم آورده و این گروه متعهدند که درباره حسا ترین مسایل
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مطالعه کرده و راهکار ارایه نمایند .البته اتاقهای
فکر در تعداد کارشنا  ،مقدار بودجه ،میزان تاثیرگذاری سیاسی با هم تفاوت بسیار دارند.
با این حال در ی

تعریف موسع در چارچوب علم سیاست میتوان اتاقهای فکر را محل

اجتماع متخصصان و روشنفکران جامعه با هد

تولید و ارائه ایدههای جدید به مشتریان

خود بویژه صاحبان قدرت تعریف کرد .در عصر حاضر با افزایش پیچیدگی و شتاب
فرایندهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی وجود این مراکز اجتنابناپذیر شده است .اتاقهای
فکر با انجا مطالعه ،پژوهش و ارائه راهکار در موضوعات سیاست داخلی و خارجی به
افزایش اثربخشی و کارایی تصمیمات و پرهیز از رویکرد آزمون و خطا در اداره کشور
یاری میرسانند(.)Сунгуров,2015:63
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اتاقهای فکر وظیفه آموزش شهروندان ،بیان منافع گروههای اجتماعی و دفاع از منافع
عمومی را بعهده داشته و به توسعه و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کم

میکنند.

اتاقهای فکر عموما با نهادهای حکومتی ،احزاب سیاسی ،گروههای هینفوه و بخش
خصوصی تعامل نزدیکی دارند (بوشر و رواریو .)23 :1387،امروزه گسترش اتاقهای فکر
در همه نظا های سیاسی دمکراتی

و اقتدارگرا همانند برگزاری انتخابات سراسری ،به ی

پدیده رایج تبدیل شده است .در کشورهای آزاد برای بهبود روشها و شیوههای اداره
جامعه و تقویت نهادهای دموکراتی

مانند مجلس ،احزاب سیاسی ،اتحادیههای کارگری

وجود این مراکز تحلیلی ضروری است .در رژیمهای اقتدارگرا نیز به دلیل پیچیدگی
وظایف ،سرعت و درهم تنیدگی تحوست در عصر جهانی شدن به داشتن این مراکز فکری
احسا

نیاز میشود.
از سوی دیگر ،ظهور و رشد اتاقهای فکر درعرصه سیاسی محصول ناکارکردی و

ناکارآمدی دولتهایی است که قادر به حل مشکالت بعد از بحرانهای حاد نبودهاند .برای
مثال اتاقهای فکر بعد از جنگ جهانی دو تالش کردند تا هژمونی آمریکا را در مقابل
شوروی تثبیت کنند .مسایلی که بعد از دو شوک نفتی در دهه هفتاد قرن گذشته در جهان
به وجود آمد باعث ایجاد اتاقهای فکر جدیدی شد که بیشتر تالش آنها صر

ارائه

راهکار برای حل مشکالت ناشی از بهای سرسا آور نفت و تامین امنیت انرژی اروپا و
آمریکا بود .به همین ترتیب فروپاشی اتحاد شوروی تاسیس موج جدیدی از اتاقهای فکر
را موجب شد( .بوشر و روایو )67 :1387 ،بهرحال ،اتاقهای فکر منبع ایدهها ،سناریوها و
استراتژیهای عمل در حوزه سیاسی و دولتی میباشند .از این جهت کار ویژه مهم این
مراکز "تضمین کیفیت تصمیمات در نظا سیاسی مدرن" است .اتاق فکر از این منظر
ماموریت دارد که به جامعه هد

ثابت کند که سیاست اتخاه شده و تصمیم گرفته شده،

بهترین سیاست و تصمیم بوده است .کارویژه اتاق فکر در این فرض ””Policy Advocacy
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خوانده میشود .در مجموع مهمترین کارویژههای اتاقهای فکر را میتوان اینگونه خالصه
نمود:
 .1کشف مسایل و روندها و ارایه راهحل برای آنها
 . 2مطالعات میدانی و علمی
 . 3آموزش عمومی
 . ۴سفارشهای قراردادی
 . 5تربیت نیرو و کم های فنی
 .6اقناعسازی عمومی()Mc Gann, 2007:4- 5
 .3معرفی مهمترین اتاقهای فکر روسیه

مرحله نخست ظهور اندیشکدهها در دوره اتحاد شوروی ناشی از رقابت ژئوپلتی
ایاست متحده و آرزوی ایفای ی

با

نقش برتر در جهان بود .برنامههای نوسازی آن دوره و

تاسیس موسسات مطالعاتی برای کم

به تدوین و اجرای این برنامهها محصول این رقابت

جهانی بود .همه این مراکز توسط حکومت حمایت مالی شده و مشتری آنها هم حزب
کمونیست شوروی بود(کرمی&کرامتی نیا .)139۴،اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی و با
تحوست داخلی مانندگذار به ی

نظا سیاسی دموکراتی

و و ظهور ی

اقتصاد

لیبرالیستی ،تقاضا برای تاسیس این مراکز فکری باس گرفت ).(Беляева,2012:78

موسسه مطالعاتی وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا در گزارش ساسنه خود با عنوان «برنامه
جوامع مدنی و اتاقهای فکر» فهرستی از برجستهترین مراکز مهم تحقیقاتی در جهان را
ارائه میکند .بر اسا

گزارش این موسسه روسیه با داشتن  122اتاق فکر پس از

کشورهای ایاست متحده ،چین ،بریتانیا ،هند ،آلمان ،فرانسه و آرژانتین در جایگاه هشتم
جهان در سال  2015قرار گرفته است .همچنین سه اندیشکده روسی در بین  175اتاق فکر
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برتر جهان قرار گرفتند .در میان  88اتاق فکر شاخص در منطقه اروپای مرکزی و شرقی،
یازده اندیشکده از فدراسیون روسیه دیده میشود) .(McGann,2016:31,68,69در ادامه
برخی از مراکز مطالعاتی برتر روسیه معرفی خواهند شد.
 . 1- 3مرکز کارنگی مسکو :1توسط بنیاد کارنگی آمریکا در  1993و برای مطالعه چالشها
در سیاست داخلی و روابط اقتصادی و بینالمللی روسیه بنا نهاده شد .مرکز کارنگی مسکو
وظیفه کم

به گذار "بدون درد" روسیه به ی

نظا سیاسی جدید و حفظ صلح و انسجا

ملی فدراسیون را بعهده داشت .این اندیشکده از نظر مالی مستقل از حکومت بوده و
گرایشات لیبرال -دموکراتی

دارد .در رده بندی اندیشکده های برتر جهان این مرکز رتبه

 1۴و در اروپای شرقی و مرکزی رتبه  2را در سال  2015به خود اختصاص
داد) .(Забурдаева, 2010:248این مرکز درباره بحران هستهای ایران ،روابط تهران -
مسکو و نقش ایران در بحران سوریه آثاری منتشر نموده است .فعالیتهای این مرکز سهم
مهمی در حاکم شدن عقالنیت بر تصمیمگیریهای سیاسی روسیه دارد (Журбей,

).2007:105-122

 . 2- 3موسسۀ اقتصاد جهانی و روابط بینالملل :2در راستای ایجاد تحوست سریع علمی _
فنی و همسو با سیاست خارجی تهاجمی اتحاد جماهیر شوروی در  1956راهاندازی شد.
این اندیشکده با انجا مطالعات نوآورانه در تقویت پایههاى نظری سیاست «همزیستى
مسالمتآمیز» خروشچف و تغذیه فکری رهبران حزب کمونیست نقش مهمی ایفا نمود.
بعدها تالش کارشناسان این مرکز برای غلبه بر تفکر جزمی و مقاومت در برابر ایدئولوژی
رسمی و پروژههای بلندپروازانه حزب حاکم ،به فروپاشی نظا کمونیستی در شوروی
کم

کرد) . (Беляева&Зайцев, 2007:70-77این مرکز در سالهای اخیر به بررسی

1. Carnegie Moscow Center.
2. Institute of World Economy and International Relations
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روابط خارجی ایران با کشورهای عربی و قفقاز جنوبی ،موضوع هالل شیعه و برنامه
هستهای ایران پرداخته است .بودجه این موسسه از سوی دولت روسیه تامین میشود و
نشریات آن عبارتند از":روندها در توسعه اقتصاد جهانی" و "تسلیحات ،خلع سالح و
امنیت بین الملل" .موسسۀ اقتصاد جهانی و روابط بینالملل رتبه چهل و پنجم در میان 137
اندیشکده برتر جهان و رتبه چهار در میان  88اندیشکده شرق اروپا را در سال 2015
کسب نمود).(Институт мировой экономики,2015

 . 3- 3موسس دولتی روابط بینالملل مسکو :1این موسسه در  1۴اکتبر سال  19۴۴با
هد

تربیت نیروی انسانی در رشته روابط بینالملل و دیپلماسی تاسیس شد .در حال

حاضر با داشتن هشت دانشکده در سه موضوع اصلی روابط بینالملل ،اقتصاد و حقوق
بینالملل فعالیت میکند .از آنجائیکه بسیاری از نخبگان سیاسی ،اقتصادی و فکری اتحاد
شوروی و کشورهای بلوک شرق از این دانشگاه فار التحصیل شدهاند هنری کیسینجر آن
را "هاروارد روسیه" نامیده است .در این موسسه  56زبان دنیا آموزش داده میشود که در
نوع خود ی

رکورد جهانی است .موسسه روابط بینالملل مسکو بعنوان ی

نهاد

دانشگاهی دولتی با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی وابسته و خروجی علمی و فکری آنها،
و انجا تحقیقات گسترده در تما ابعاد سیاست جهانی و روابط بینالمللی و همکاری با
بیش از  190مرکز علمی – تحقیقاتی جهان بعنوان ی

اتاق فکر نیز شناخته میشود و در

رتبهبندی اتاقهای فکر جهان رتبه  123و در مرکز و شرق اروپا رتبه  12را در سال 2015
بدست آورده است).(Московский государственный институт, 2015

 . 4- 3شورای امور بینالملل روسیه :2ی

اتاق فکر غیرانتفاعی است و ماموریت آن تسهیل

ادغا صلح آمیز روسیه در جامعه جهانی با افزایش همکاری با نهادهای علمی و مراکز

1 Moscow State Institute of International Relations.
)2 Russian International Affairs Council (RIAC
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فکری جهان در حوزه سیاست بینالملل و برقراری پیوند میان دولت ،نخبگان و جامعه
مدنی ،تقویت صلح و همبستگی بین مرد و کم

به حل و فصل مسالمتآمیز بحرانها

عنوان شده است .این مرکز در رتبهبندی اتاقهای فکر اروپای مرکزی و شرقی رتبه  62را
در  2015بهدست آورد .شورای امور بینالملل روسیه آثار قابل توجهی در موضوعات
مختلف سیاس ت خارجی روسیه از جمله روابط با سایر کشورهای جهان ،سازمانهای
بینالمللی و چالش های پیش روی روسیه در جهان معاصر به دو زبان روسی و انگلیسی
منتشر نموده است .این شورا ی

گزارش جامع درباره روابط ایران و روسیه و چالشها و

فرصتهای پیش رو در سال  201۴منتشر کرد(Современные Ирано-Российские .
)отношения,2014
 .5- 3موسسه مطالعات استراتژیک روسیه  :با فرمان بوریس یلتسین و با هد
1

سامان دادن به

راهبردهای دولت درحوزه امنیت ملی ،سیاست خارجی ،اقتصاد و محیط زیست در 1992
تاسیس شد .این اندیشکده به بررسی روابط روسیه با سایر دولتها ،تجزیه و تحلیل و
پیشبینی تحوست سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در سطوح منطقهای و جهانی میپردازد .در
سایت این مرکز میتوان گزارشهایی درباره بحران اتمی ایران و تنش میان ایران و آمریکا،
فرصتهای اقتصادی در بازار ایران برای شرکتهای روسی و خطر تبدیل شدن ایران به
ی

رقیب برای مسکو در بازار گاز اروپا مشاهده نمود.

موسسه با تولید فیلمهای مستند پیا های سیاسی خود را با استفاده از ابزار هنر و تکنولوژی
منتشر میکند .فیلم مستند بندگان مرگ( 2درباره ایدئولوژی وهابیت و تاثیر آن بر
افراطیگری در روسیه) ،و فیلم زندگی یا مرگ( 3در مورد فشارهای بینالمللی بر ایران) از
آن جمله است .این اندیشکده دارای  5مرکز تجزیه و تحلیل میباشد .موسسه مطالعات

1. Russian Institute for Strategic Studies
2. the Servants of Death
3. Life or Death
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استراتژی

دو مجله معتبر «بررسیهای تحلیلی» و «مسائل استراتژی ملی» را منتشر میکند

).(Kornilov, Kononova,2014:20-23

 .6- 3مرکز تحلیلی وابسته به دولت روسیه :1این موسسه به عنوان مرکز پژوهشهای دولت
روسیه در دسامبر  2005تأسیس شد و به مطالعه درباره مسائل مربوط به سیاستهای مالی،
مدیریت پروژههای دولتی ،حمل و نقل ،مسکن ،انرژی ،کشاورزی ،مدیریت منابع طبیعی،
حفاظت از محیط زیست ،آموزش ،بهداشت ،و غیره پرداخته و به مرکز اصلی تدوین
استراتژی توسعه برای نواحی مختلف در سرزمین پهناور روسیه تبدیل شده است .مرکز
تحلیلی در میان اتاقهای فکر برتر اروپای مرکزی و شرقی رتبه  50را در سال  2015کسب
نمود) .(Аналитический центр при Правительстве,2016این اندیشکده وضعیت
صنعت نفت وگاز ایران ،ظرفیت تولید و تاثیر تحریمهای بینالمللی بر این صنعت و
پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به رقیب روسیه در بازار جهانی انرژی را به دقت رصد
کرده و مقاست و مصاحبه با کارشناسان این حوزه را در سایت خود منتشر میکند.
 .7- 3موسسه خاورمیانه :در سال  2005در مسکو تاسیس شد .این موسسه منشعب از
موسسه مطالعات اسرائیل و خاورمیانه است که در سال  1993شروع به فعالیت کرد .تاکنون
صدها مقاله و بیش از  270عنوان کتاب منتشر نموده است .بولتنهای تحلیلی ماهانه درباره
(وضعیت نظامی -سیاسی ایران) و (وضعیت اقتصادی ایران) بخشی از این آثار است.
بسیاری از کارشناسان مجرب امور ایران از جمله وسدیمیر ساژین ،نینا ممدوا و النا دونایوا
با این موسسه همکاری نزدی

2

دارند .(Институт Ближнего Востока,2015) .مطالعه

آثار این موسسه میتواند به شناخت ما از افکار ،ایدهها و پیشنهادات نخبگان روسی در
خصوص نحوه تعامل دولت روسیه با ایران کم

شایانی کند.

1 Analytical Center for the Government of the Russian Federation
2 Сажин Владимир, Мамедова Нина, Дунаева Елена
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 . 8- 3موسسه مستقل سیاستهای اجتماعی :1این موسسه توسط مرکز پژوهش افکار عمومی
روسیه 2در سال  2000تاسیس شد .در موضوعاتی مانند خانواده ،طبقات اجتماعی روسیه،
تعامل بین کارآفرینان و دولت در اجرای سیاستهای اجتماعی ،بازار کار ،وضعیت باروری
و نرخ رشد جمعیت در کشور ،نظا بازنشستگی و مدیریت سالمت در روسیه به مطالعه و
پژوهش میپردازد .موسسه مستقل سیاستهای اجتماعی توسط وزارت بهداشت و توسعه
اجتماعی روسیه و بنیاد فورد آمریکا تامین مالی میشود .این اندیشکده در رتبه بندی
اتاق های فکر برتر در شرق و مرکز اروپا رتبه نوزدهم را در سال  2015کسب نمود.
 .9- 3موسسۀ سیاست اقتصادی گایدار :3موسسۀ "سیاستهای اقتصادی" وابسته به آکادمی
علو شوروی سابق در سال  1990تأسیس شد .موسس این بنیاد ایگور تیمورویچ گایدار

۴

اقتصاددان ،سیاستمدار ،نویسنده و عضو باسابقه حزب کمونیست شوروی بود .گایدار
بعدها با پذیرش اندیشه اقتصادی بازارآزاد به اردوگاه بوریس یلتسین پیوست و در سال
 1992به مقا نخست وزیری رسید .او را معمار اصالحات اقتصادی روسیه نوین مینامند.
این نهاد مرکز اصلی ارائه مشاورههای اقتصادی به مقامات دولت میباشد در موضوعات
خرد و کالن اقتصادی روسیه به پژوهش و ارائه گزارشهای دورهای و پیشبینیهای
اقتصادی میپردازد) .(Институт экономической политики,2016موسسۀ سیاست
اقتصادی گایدار که در سال  2015در بین اندیشکده های برتر اروپای مرکزی و شرقی مقا
 31را کسب نمود و در اساسنامه آن بهعنوان ی

نهاد غیر دولتی معرفی شده است.

 .10- 3بنیاد بینالمللی مطالعات اجتماعی -اقتصادی و سیاسی(بنیاد گورباچف) :توسط
میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد شوروی در ژانویه  1992آغاز بکار کرد .این

1. Независимый институт социальной политики
2. Всероссийский центр изучения общественного мнения
)3. Gaidar Institute for Economic Policy (Gaidar Institute
4. Егор Тимурович Гайдара
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اندیشکده یکی از اولین اتاقهای فکر مستقل در روسیه بوده و ارتباط گسترده بینالمللی با
دانشگاهها ،بنیادها و سازمانهای بینالمللی در سراسر جهان دارد .بنیاد گورباچف هد
خود را پژوهش در زمینه مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روسیه و جهان اعال
نموده و بدنبال ترویج ارزشهای دموکراتی

و اصول اخالقی و انسانی در زندگی

اجتماعی است .بنیاد گورباچف گزارشهای متعددی در حوزههای جهانی شدن و امنیت
بینالمللی ،مبارزه با فقر ،چالشهای زیست محیطی ،همکاریهای اقتصادی و آینده
دموکراسی در روسیه منتشر نموده است (Международный общественный фонд,

) .2016به نظر میرسد هد

گورباچف در این بنیاد اقناع افکار عمومی درباره ضرورت

تاریخی تغییرات دموکراتی

در روسیه در سالهای پرسترویکا 1و ترمیم وجهه خود،

بهعنوان عامل فروپاشی اتحاد شوروی ،نزد ملیگرایان رو

میباشد.

 .4ارزیابی اتاقهای فکر روسی از سیاست داخلی و خارجی ایران

بدلیل وجود نظا سیاسی متمرکز و عملگرایی فرصتطلبانه رو ها ،دیدگاههای نخبگان
روسیه درباره نوع تعامل با ایران تنوع چندانی ندارد .گرچه در میان این اتاقهای فکر
برخال

همتایان آمریکایی رویکرد خصمانه در قبال ایران مشاهده نمیشود اما آشکارا در

صدد شناسایی چالشهای پیش روی حکومت ایران و بهره بردن از نقاط آسیب و قوت آن
برای فزونی بخشی منافع دولت متبوع خود میباشند .روشن است این مراکز فکری
برخال

دولتها ،با محدودیتهای حقوقی و دیپلماتی

برای نشر افکار خود مواجه

نیستند .در ادامه به مرور دیدگاههای اندیشکدههای روسی در سه حوزه سیاست داخلی،
منطقهای و بینالمللی ایران میپردازیم.

1. Перестройка
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 .1-4سیاست داخلی :از آنجائیکه سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن
است ،لذا کنکاش در تحوست داخلی ایران برای کارشناسان خارجی حائز اهمیت است.
نیز بدلیل روابط تاریخی ،موقعیت استراتژی

محققان رو

و واقع شدن ایران در

مجاورت مرزهای جنوبیشان ،تحوست سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران را به دقت رصد
میکنند .بطور اختصار موضوعات مورد توجه کارشناسان رو

را میتوان اینگونه بیان

نمود:
بی اعتمادی به ایران :برخال
چهره ی

شری

تالش برخی محافل داخلی در ایران برای به تصویر کشیدن

راهبردی و قابل اعتماد از مسکو ،بیاعتمادی رو ها به دولت و مرد

ایران مسالهی است که در توصیههای مراکز تحلیلی روسیه کم و بیش دیده میشود .برای
مثال ،کارشناسان مرکز شورای روابط خارجی روسیه در گزارشی با عنوان «روابط معاصر
روسیه و ایران :چالشها و فرصتها» با تشریح وضعیت کنونی روابط دو کشور به معرفی
فرصتهای کسب و کار برای سرمایهگذاران روسی در ایران میپردازد .این گزارش مدل
حکومتی و حاکم بودن قوانین شریعت در ایران را از موانع ساختاری برای فعالیت شرکت-
های روسی در بازار ایران معرفی کرده و با اشاره به اصل فقهی «تقیّه» در مذهب شیعه آن
را متراد

با کالهبرداری در حوزه اقتصاد دانسته و به تجار روسی هشدار میدهند در

مذاکرات و معامله با همتایان ایرانی جانب احتیاط را نگه دارند (Российский совет по

).международным делам,2014:34-35

فرض دوگانگی در سیاست خارجی ایران :رو ها برای مواضع نهادهای غیررسمی ایران در
موضوع سیاست خارجی اهمیت بیشتری قائلند .نینا ممدوا ایرانشنا

برجسته رو

و

همکارانش معتقدند که رئیسجمهور و وزارت خارجه ایران صرفا مجری تصمیمات
حکومت در حوزه سیاست خارجی هستند و تصمیمات در حوزه روابط خارجی در حیطه
اختیارات مقامات عالیرتبه ایران است) .(Мамедова, et al, 2013:59-62از منظر روسها
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تغییر دولت ها در ایران بر رویکرد سیاست خارجی تاثیری ندارد و در تحلیل استراتژی
سیاست خارجی ایران بجای تمرکز بر مواضع مقامات و نهادهای رسمی باید به دیدگاههای
شخصیتهای بانفوه در خارج از دولت توجه داشت) .(Рустамова,2013در واقع آنها
سیاست خارجی ایران را در قالب "حکومت ایران" و نه در قالب دولت تحلیل میکنند.

دست بندی احزاب سیاسی ایران .کارشناسان رو

گروههای سیاسی در ایران را به دو

دسته "محافظهکار و رفرمیست" تقسیم میکنند .اغلب بیتوجه به روندها و مبانی فکری
این گروهها ،اهدا

جناح محافظهکار( اصولگرایان) ایران را حمایت از ی

سیاست

خارجی مستقل؛ پیروی نکردن از ایاست متحده ،ضدیت با فرهنگ و ارزشهای لیبرال؛
مخالفت با ادغا ایران در اقتصاد جهانی و گرایش به شرق در سیاست خارجی عنوان
می کنند .در مقابل رویکرد اصالح طلبان را طرفداری از نظا لیبرال دموکراسی و اقتصاد
بازار آزاد دانسته و انفعال در مقابل غرب و تالش برای عادیسازی روابط با آمریکا را از
ویژگیهای آنان هکر میکنند) .(Вартанян,2006 & Мамедова,2006:179-205از دیدگاه
افرادی مانند الکساندر دوگین ،نظریهپرداز روسی ،در اختیار گرفتن دولت توسط
اصالحطلبان خطر عادیسازی روابط ایران با غرب را افزایش داده و این تغییر با منافع ملی
و برنامههای منطقهای روسیه مغایر است) .(Дугин,2016در واقع ،محققان رو
اصالحات در ایران را بیش از آنکه ی
شده از طر

فرایند داخلی بدانند ی

انجا

برنامه و دستورکار تجویز

نهادهای غربی قلمداد میکنند.

رصد فعالیتهای اقتصادی ایران :هرگونه همکاری تجاری  -اقتصادی ایران با کشورهای
جهان بویژه همسایههای شمالی توسط مراکز فکری ،رسانهها و کارشناسان روسیه با
حساسیت رصد میشود .تالش برای شناسایی فرصتها و مشارکت در بخش صنعت نفت
و گاز ایران ،ساخت نیروگاههای هستهای و فروش کاسهایی که از نظر کیفی در بازارهای
جهانی مورد استقبال قرار نمیگیرند – مانند هواپیماهای مسافربری  -از اهدا

بخش
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دولتی و خصوصی روسیه برای بهره بردن از اقتصاد ایران است .از دیدگاه النا سوپنینا 1تا
زمانی که روسیه خود در ساخت نیروگاههای هستهای مشارکت دارد نباید از توسعه
تکنولوژی هستهای در سایر کشورها از جمله ایران بیمناک باشد .او مینویسد با توجه به
برنامه جامع ایران برای توسعه صنعت هستهای و ساخت  20راکتور ،فرصت مناسبی برای
صنعت اتمی روسیه فراهم شده است) .(Супонина,2015در مجموع آگاهی از برنامههای
ایران در حوزه انرژی ،با دقت باسیی از جانب محققان روسی دنبال میشود .تاکید بر
حضور فعال شرکتهای روسی در صنایع نفت ،گاز و انرژی اتمی ایران ترجیح بند همیشگی
در توصیه اتاقهای فکر روسیه به مقامات آن کشور است.
 .2- 4سیاستهای منطقهای

نحوه تعامل با ایران در خاورمیانه :بیش
اهدا

روسیه بعنوان ی

قدرت جهانی ،در خاورمیانه

مختلف امنیتی ،سیا سی و اقتصادی فراتر از روابط دو جانبه با ایران را تعقیب

میکند .سیاست مسکو در خاورمیانه از دیرباز بر اسا

اصل تعادل و برقراری روابط با

همه دولتها و عد حمایت ی سویه از منافع بازیگران درگیر در بحرانهای پیچیده
خاورمیانه میباشد .همانگونه که تعامل با کشورهایی مانند ایران و سوریه که دارای
تعارض منافع با آمریکا هستند ،برای مسکو حائز اهمیت است برقراری ارتباط با دول
محافظهکار و متحدان آمریکا در خاورمیانه نظیر عربستان ،امارات و مصر نیز مورد توجه
مسکو قرار دارد .در پرتو تحوست اخیر خاورمیانه و بحران سوریه و هم پیمانی مسکو و
تهران در دفاع از حکومت بشار اسد ،توصیه بسیاری از کارشناسان رو

به رهبران کرملین

آن بوده که درگیر نزاع شیعه و سنی در منطقه نشود .به نظر نیکوسی کاژانو

2

از

ایرانشناسان برجسته این تحول میتواند آغاز تقابل با عربستان و متحدانش باشد که

1. Elena Sopanina
2. Nikola Kozhanov
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کرملین هنوز امید به جلب سرمایههای این شیوخ ثروتمند و اجرای پروژههای مشترک
اقتصادی با آنها دارد .او میافزاید اتحاد با ایران شیعه ،بهانهای به دست مخالفان روسیه
خواهد داد که مسکو را دشمن اسال سنی معرفی کنند که این خود میتواند موجب
بیثبات کردن جمهوریهای مسلماننشین روسیه شود) .(Кожанов,2016:62-79با باس
گرفتن تنش میان ایران و عربستان از سال  139۴گئورگی میرسکی 1پژوهشگر ارشد
موسسه اقتصاد جهانی و روابط بینالمللی معتقد است نزاع این دو کشور ی

جنگ مذهبی

است که  1۴00سال سابقه دارد .از نظرمیرسکی نباید فراموش کرد که شیعیان تنها 15
درصد مسلمانان جهان را شامل میشوند در حالیکه  85درصد مسلمانان جهان و اکثریت
مسلمانان روسیه از اهل سنت هستند .حمایت از ایران در برابر عربستان که جایگاه مهمی
در میان مسلمانان روسیه دارد میتواند برای کرملین چالشهای غیرقابل پیشبینی پدید
آورد .او اضافه میکند مسکو همچنین نباید با پشتیبانی از عربستان موجب رنجش ایران
شده و این کشور را که پس از توافق هستهای در حال تنشزدایی با غرب است بیشتر از
خود دور کند) .(Резчиков, Взгляд, 2016در مجموع از دیدگاه کارشناسان رو

گرچه

مسکو و تهران دیدگاههای یکسان در برخی مسائل خاورمیانه دارند اما در بلند مدت
چشمانداز استرتژی

مشترکی میان آنها وجود ندارد.

کنترل رفتار ایران در آسیای مرکزی و قفقاز .روسیه اوراسیای مرکزی را عرصه انحصواری
نفوه اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود میداند .هرگونه حضور کشوورهای خوارجی در ایون
منطقه بمنزله تهدید برای روسیه تلقی میشود) .(Godzimirski,2008:14-27زیورا موقعیوت
جغرافیایی روسیه بگونهای است کوه بیشوترین آسویبپوذیری بورای ایون کشوور از طریوق
مرزهای جنوبی یعنی در آسیای مرکزی و قفقاز امکانپذیر است .حساسیت روسویه نسوبت

1. Георгий Мирский
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به تحوست این مناطق ،بیانگر اهمیتی است که این سه حووزه در سیاسوت خوارجی مسوکو
دارد(نعمتی زرگران.)299 :1388،
از سوی دیگر ایران تنها کشوری است که با سه حوزه آسیای مرکزی ،قفقاز و دریای خزر
مرز مشترک دارد .نقش برجسته ایران در این مناطق با توجه به نفوه فرهنگ و تمدن ایرانی
باعث شده تا ایران اهمیت ویژهای در سیاست خارجی روسیه پیدا کند(زادوخین،
 .)288:2006اما برای تهران رابطه با مسکو از اولویت باستری نسبت به تعامل با آسیای
مرکزی و قفقاز برخوردار است .بدلیل تنشهای طوسنی در روابط ایران با غرب ،و نیاز به
همراهی مسکو ،تهران ناچار بوده اولویتهای خود در این مناطق را با در نظر گرفتن منافع
روسیه تدوین نماید.
در مقابل الگوی رفتاری رو ها در مواجهه با تهران را باید تالشی سازمان یافته و بعضاً
نامحسو

برای محدودسازی ایران دانست .در بسیاری از موارد ،رویکرد دولتهای غربی

ناخواسته در خدمت تحقق این هد

دیرینه مسکو قرار گرفته است .روسیه همواره مانع از

حضور فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی شده و تنها در
چارچوب اهدافی مانند مبارزه با تروریسم ،افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر خواستار
استفاده از ظرفیتهای ایران بوده است .برای مثال مسکو در جنگ داخلی تاجیکستان در
 1997از ایران کم

گرفته اما با مشارکت ایران در حل بحران قره با موافق نبوده است.

زی را تداو این بحران در راستای منافع سیاسی و اقتصادی مسکو است .مع الوصف،
علیرغم هماهنگی کامل تهران با اهدا

مسکو در منطقه ،مراکز تحلیلی روسیه هرگونه

تالش ایران برای نزدیکی به دولتهای این منطقه و افزایش حضور تهران در قفقاز و
آسیای مرکزی را با حساسیت دنبال میکنند & (Центральная Азия,2016

) .Сажин,2012حل و فصل بحران اتمی و چشم انداز بهبود روابط ایران و غرب و امکان
عبور خطوط لوله انتقال انرژی منطقه از مسیر ایران به اروپا که منجر به پایان انحصار
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روسیه در حمل و نقل انرژی منطقه به بازارهای جهانی میشود توجه کارشناسان روسی را
بر میانگیزد) .(Мутов,2013روی هم رفته در حالیکه رو ها از اقدامات ی

جانبه امریکا

انتقاد کرده و حامی نظا چند قطبی هستند ،اما خود در آسیای مرکزی و قفقاز بصورت
ی جانبه و بدون مالحظه منافع سایرکشورها عمل کرده و در برخی از موارد مانع همکاری
ایران با کشورهای منطقه و اجرای پروژههای مشترک شدهاند(نوروزی و رومی.)1393 ،
 .3- 4تحوالت بینالمللی پیرامون ایران :مهمترین چالش جهانی پیرامون ایران در سالهای
اخیر بحران برنامه اتمی بوده است .واقعیت آنست که علیرغم مواضع اعالمی مثبت مقامات
روسی برای حل و فصل این مساله ،نمیتوان نگرانی کارشناسان و اندیشکدههای روسی از
پایان یافتن مناقشه هستهای ایران را نادیده گرفت .دسیل نگرانی این کارشناسان را می توان
در عوامل زیر جستجو کرد.
هراس از عادی شدن روابط ایران با دول غربی پس از توافق اتمی :فرجا روابط ایران با
کشوره ای غربی بویژه ایاست متحده مهمترین دستورکار کارشناسان روسی امور ایران
است .آنها همواره نگران تغییر سیاست نگاه به شرق و ایجاد تعادل در سیاست خارجی
ایران میباشند .این موضوع بویژه پس از توافق هستهای ایران با قدرتهای جهانی با
حساسیت بیشتری دنبال میشود .از نظر کارشناسان رو

بحران اتمی ایران عامل تحکیم

قدرت محافظه کاران مخالف غرب در ایران و تداو

تنش با غرب بوده

است) .(Мартыненко,2014:84-86محققان روسی ضمن اشاره به تمایل اکثریت مرد
ایران برای بازگشت به جامعه جهانی و گسترش روابط با کشورهای پیشرفته ،خاطرنشان
میسازند بدلیل جهان بینی متفاوت دو طر

و سیاست های منطقهای و مواضع تهران در

قبال اسرائیل امکان بهبودکامل روابط ایران با کشورهای غربی و بویژه آمریکا در شرایط
کنونی وجود ندارد) .(Вестник Кавказа,2014& Аптекарь,2016& & Бобкин,2016
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رجب صفرو 1مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو در این خصوص معتقد است
تکنوکرات های ایران خواستار پیشرفت و نوسازی سریع کشور هستند و این هد

در گرو

بهبود روابط با کشورهای صنعتی است؛ اما حاکمیت ایران تحت هر شرایطی اسرائیل را
برسمیت نخواهد شناخت .بنابراین ،فار از توافق هستهای نگاه متفاوت به اسرائیل ،نزاع
بیپایان ایران و آمریکا را تداو خواهد بخشید).(Вестник Кавказа,2013

افزایش نقش منطقهای ایران :ایران دروازهی ورود به حوزهی نفوه روسیه یعنی آسیای
مرکزی و قفقاز محسوب میشود .اشتراکات نژادی ،فرهنگی ،زبانی ،مذهبی و مجاورت
جغرافیایی با آسیای مرکزی و قفقاز ،ایران را قادر میسازد در تحوست سیاسی و اجتماعی
داخلی این کشورها اثرگذاری باسیی داشته باشد .متاسفانه دهه گذشته بدلیل بحران و تنش
در روابط ایران و غرب بویژه ایاست متحده ،تهران قادر نبوده سهم مناسبی از ظرفیتهای
سیاسی _ اقتصادی و فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز را نصیب خود کند و این فرصتی
طالیی برای روسیه فراهم شده تا به تداو سلطه انحصاری خود در منطقه ادامه دهد .این
در شرایطی است که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و بوه دلیل پیوندهای عقیدتی،
عاطفی ،فرهنگی و تاریخی مهمترین کشوری است که میتواند به خروج این کشورها از
زیر سایه روسیه و رهایی ملتهای منطقه از چنگ رژیمهای اقتدارگرای مورد حمایت مسکو
یاری رساند .تنش زدایی با غرب بر اسا

منافع متقابل و ایجاد موازنه در سیاست خارجی

ایران ،این فرصت را برای تهران فراهم خواهد ساخت تا با دولت و ملتهای این منطقه بر
مبنای میراث مشترک ،سرنوشت مشترک و منافع مشترک ،عصر نوینی از همکاریهای
متقابل بنا نهد.
نفوذ غرب در ایران با همکاری اقتصادی :عامل دو نگرانی از توافق اتمی و لغو تحریمهای
ایران ،برخال

عامل پیشین که ابعاد ژئوپلتی

داشت ،جنبه ژئواکونومی

دارد .آناستاسیا

1. Раджаб Сафаров
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کوالیوا تحلیلگر مسائل ژئوپلتی

معتقد است که ایران آماده ادغا در اقتصاد جهانی است و

نخبگان ایرانی تصور می کنند غرب آماده است ی
کند .اما لغو تحریمهای بینالمللی ،ی

نقش سازنده در منطقه به ایران واگذار

فرصت خوب برای نفوه غرب در ایران از طریق

ابزارهای اقتصادی فراهم ساخته و این میتواند بدنبال خود نفوه سیاسی و فرهنگی در
جامعه ایران بدنبال داشته و در نتیجه جهتگیری سیاست خارجی ایران را تحتالشعاع
قرار دهد).(Ковалёва, портала Евразия, 2013

رقابت در بازار انرژی .در برنامه تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی که در سند موسو به
«راهبرد انرژی روسیه تا سال  »2030آمده است صادرات انرژی از صر

سازوکاری برای

تولید و فروش نفت و گاز و تامین منابع مالی فراتر رفته و خود به ابزاری موثری برای نفوه
سیاسی و افزایش قدرت چانهزنی در معادست جهانی تبدیل شده است (Energy Strategy

) .of Russia, 2010در چنین شرایطی یکی از دغدغههای ثابت مراکز فکری روسیه امکان
صادرات گاز ایران به بازارهای هد

روسیه بویژه اروپا است .هرگونه اظهارنظر مقامات

ایرانی درباره برنامه صادرات گاز به بازارهای جهانی با حساسیت فوقالعاده مورد توجه
رسانهها و کارشناسان روسی قرار میگیرد .این حساسیتها پس از لغو تحریمهای بین-
المللی علیه ایران و امکان بازسازی روابط تهران با دولتهای غربی و تمایل اروپا برای
خروج از وابستگی به واردات گاز از روسیه مضاعف شده است .از دیدگاه اژدرکورتف
کارشنا

موسسه مطالعات استراتژی

ایران می تواند تهران را به ی

1

روسیه احیای پروژه خط لوله گاز نابوکو با مشارکت

رقیب جدی برای روسیه در بازار انحصاری گاز اروپا تبدیل

کند).(Довлатов,2014

از سوی دیگر ،با توجه به وابستگی شدید روسیه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و
گاز ،از دیدگاه کارشناسان روسی بازگشت ایران به بازار موجب کاهش قیمتها و از دست
1. Аждар Куртов
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رفتن بازارهایی میشود که سابقا در اختیار تهران بوده است .الکساندر کوردین رئیس بخش
تحقیقات استراتژی

در مرکز مطالعات انرژی مسکو معتقد است بازگشت ایران به بازار

تاثیر منفی بر قیمت جهانی انرژی داشته و به تدریج ایران به ی

رقیب جدی روسیه در

بازار تبدیل خواهد شد) .(Курдин,2015واضح است صادرات انرژی ،ابزار کارآمدی برای
کم

به تحقق سیاستهای منطقهای مسکو محسوب میشود .از سوی دیگر ،ایران بعنوان

دومین دارنده هخایر گاز طبیعی در جهان رقیب بزرگ روسیه محسوب میشود و رسیدن
گاز طبیعی ایران به اروپا ،سالح روسیه برای تأثیرگذاری بر اروپاییها را بیاثر میسازد.
از دست دادن بازار انحصاری ایران .اقتصاد ایران با حل مناقشه اتمی مورد توجه
شرکتهای بینالمللی قرار گرفته است .سرگئی کاراتایف مدیر بخش اقتصاد بین الملل
موسسه مطالعات استراتژی

معتقد است با برداشتن تحریمها علیه ایران و خروج این

کشور از انزوای بین المللی ایران به ی
شد .از نظر او اقتصاد ایران مانند ی

بازار بزرگ برای فعاسن اقتصادی تبدیل خواهد
«کی

بسیار شیرین» است که بطور طبیعی برای

کسب هر سهم آن رقابت شدیدی میان تجار اروپایی،آمریکایی ،چینی و روسی در خواهد
گرفت .البته کاراتایف معتقد است با توجه به شراکت سیاسی ایران با روسیه در منطقه و نیز
موانع فکری و ایدئولوژی

بر سر راه همکاری ایران با ایاست متحده و شرکای غربی آن،

همچنان شرکت های روسی شانس بیشتری برای بهره بردن از بازار ایران دارند
) .(Трофимова,2016وسدیمیر اوسیف1مدیر مرکز تحقیقات سیاست عمومی روسیه نیز
اعتقاد دارد گرچه بهبود سریع روابط ایران و آمریکا دور از انتظار است اما قبل از هرگونه
تحول مثبت در روابط این دو ،مسکو باید در نگرش خود به ایران تجدید نظر نماید .تهران
درگذشته مجبور بود با ما همکاری کند .اقتصاد ایران خسته و از رمق افتاده و نیاز به
تکنولوژی های مدرن و سرمایه دارد .ما باید ی

دستور کار جدید در رابطه با ایران تعریف
1. Владимир Евсеев
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کنیم .در چند دهه اخیر روسیه صرفا در دو حوزه انرژی هستهای و نظامی با ایران همکاری
داشته است .اگر این وضعیت ادامه یابد ایران را از دست خواهیم داد (Вестник

).Кавказа,2013

بنابراین روسها از کاهش نفوه خود در ایران پس از توافق اتمی بشدت نگراناند .مسکو
بیم آن دارد نزدیکی ایران و غرب منجر به سرازیر شدن شرکتهای غربی به بازار ایران
شده و عرصه را بر آنها تنگ کنند .مه متر از آن ،روسها از بازگشایی ی

مسیر تازه برای

صدور نفت و گاز دریای خزر وحشت دارند .به همین سبب روسیه در عمل رغبتی به
افزایش نفوه و اقتدار همسایه جنوبی خود ندارد .امری که با بهبود روابط ایران با غرب دور
از دستر

نیست .پس بهترین گزینه برای مسکو حفظ وضع موجود

است.(Shlapentokn, 2011:213(.
 .5نتیجهگیری

با توجه به ساختار نظا سیاسی روسیه ،شیوهای که اتاقهای فکر میتوانند بر روند
تصمیمگیری در کرملین تاثیر بگذارند تاحدودی ناشناخته باقی مانده است .درواقع،
شاخصی وجود ندارد تا میزان اثرگذاری و نفوه آنها در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
روسیه را اندازهگیری نمود .اما محقق خارجی میتواند با مطالعه گزارشها و تحلیلهای
این موسسات و تطبیق آنها با رویکرد سیاست خارجی دولت روسیه ،از میزان اجماع و هم
فکری این دو آگاه شود .روشن است منبع اصلی نفوه و تاثیرگذاری این اتاقهای فکر
وابسته به روابط غیررسمی آنها با مقامات دولتی است .بسیاری از مدیران این اندیشکدهها
از ژنرالها ،نیروهای امنیتی و مدیران بازنشسته میباشند .بیشتر آنها از بودجه دولت یا
حمایتهای مالی الیگارشی حاکم بهره میبرند .پژوهشهای انجا شده توسط کارشناسان
این مراکز مهمترین موضوعات و دستورکارهای سیاست خارجی دولت روسیه را پوشش
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داده و توسط مجربترین محققان در ی

چارچوب سازمانی انجا میشود .بنابراین تاثیر

این اندیشکدهها بر روند تصمیمگیری در سیاست خارجی روسیه پیوسته در حال افزایش
بوده و حاصل تحلیلها و گزارشهای آنها را میتوان در عملکرد مقامات روسیه جستجو
نمود .با مرور آثار این اندیشکدهها موضوعات مورد توجه و عالقه کارشناسان رو

و

توصیههای آنها را در دو حوزه مسائل داخلی و بینالمللی ایران را به اجمال میتوان
اینگونه بیان نمود:
 در فحوای گفتار و اندیشه مراکز فکری روسیه همواره یماهیت دینی حکومت ایران وجود داشته و بر این اسا

بدبینی و سوءظن نسبت به
تعامل هوشمندانهتر با ایران را

توصیه میکنند.
 اندیشکدههای روسی از به قدرت رسیدن گروههای محافظهکار و جریانهای سیاسیایران که مدافع و مبلّغ رویکرد نگاه به شرق در حوزه سیاست خارجی بوده استقبال
میکنند.
 شناسایی فرصتهای اقتصادی در بازار ایران و توصیه به حضور شرکتهای روسی بویژه درحوزه انرژی و نیز رصد همکاریهای اقتصادی ایران با سایر شرکا از دیگر فعالیتهای
پژوهشی مراکز فکری روسیه میباشد.
 -هرا

از چرخش سیاست خارجی ایران به سمت غرب؛ بگونهای که این تغییر رویکرد

موجب عادی شدن روابط تهران با غرب بویژه ایاست متحده شود .پیشنهاد این مراکز به
دولت روسیه ایفای نقش و بازیگری به منظور حفظ وضع موجود در روابط ایران و غرب
است.
 توصیه به همکاری هدفمند با ایران در مسائل منطقهای در چارچوب اهداسیاست خارجی روسیه برای بازیابی جایگاه روسیه بعنوان ی

قدرت جهانی.

کالن
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 نگرانی از ورود ایران به تجارت جهانی گاز و صادرات این محصول به بازار اروپا؛ باتوجه به هد گذاری دولت روسیه برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی و استفاده از سالح
انرژی عل یه رقبای اروپایی ،هرگونه تحرک از جانب تهران در این حوزه با حساسیت توسط
اندیشکدههای روسی دنبال میشود.
اما به همان اندازه که رفتار روسیه در قبال تهران برای ایرانیها پر نوسان و ناهمگون است،
برای محقق رو

رویکرد مسکو در برابر ایران کامال روشن است؛ مرور آثار اندیشکدههای

روسی گواهی میدهد در تفکر آنها منافع و نیازمندیهای متقابل دوکشور هیچگاه مالک
عمل نبوده ،بلکه آن چه که محرک و شکلدهنده تفکر این مراکز است ،الزامات چشمانداز
سیاست خارجی روسیه میباشد .در این مسیر مسکو زمینههای همکاری سیاسی ،اقتصادی
و نظامی با ایران را تقویت کرده ،اما هرگاه در چارچوب اهدا

ملی و جهانی خود بایسته

دانسته منافع خود را بر حفظ روابط با ایران ترجیح میدهد .عد اعتماد به ایرانیها ،کنترل
ایران در محیط پیرامونی و استفاده از تواناییهای آن در مواقع ضروری ،ادامه تنش کنترل
شده میان ایران و غرب که میتواند از جهات مختلف سیاسی (استفاده از ایران بعنوان ی
ابزار در مواجهه با غرب) و اقتصادی(بهرهمندی از بازار انحصاری ایران و حذ
بازار انرژی اروپا) برای رو ها پرسود باشد ،در نظرات کارشناسان رو

ایران از

قابل مشاهده

است.
در مجموع نوع تعامل مسکو با تهران تابعی از روابط و مناسبات منطقهای و جهانی روسیه
با سایر بازیگران بوده و سیر تحوست در روابط دو کشور بیش از آنکه تابع منافع متقابل
باشد وابسته به اولویتها و اهدا

کالن روسیه و واکنشی استراتژی

در قبال تالشهای

ایاست متحده و هم پیمانانش برای تحدید حوزه نفوه روسیه در منطقه و جهان است.

بنابراین ،شایسته است مراکز فکری ایران بدور از دلبستگیهای حزبی و بر اسا

آرمان-

گرایی واقعبینانه و با محوریت اصل «نه شرقی نه غربی» در سیاست خارجی به موضوع
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روابط با روسیه بعنوان همسایه شمالی و یکی از واقعیتهای ژئوپلیتی

ایران بنگرند.

روشن است که روسیه همانند هر کشور دیگری در راستای منافع ملی خود عمل میکند و
ج.ا .ایران باید با هوشمندی از تواناییها و ظرفیتهای بالقوه خود جهت ایجاد روابط برابر
با روسیه استفاده کرده و مسکو را به شری

و متحدی قابل اعتماد مبدل سازد.
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