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مهــراوهخوارزمی/از آغاز تالشهــای دیپلماتیک برای ترمیم و
توسعهروابط ایرانوروسیه بیش ازیک دههمیگذرد،تالشهایی
که توانســت ه در طول زمان این رابطــه را از رابطهای مبتنی بر دوگانه
مهــر و کین به رابطهای تبدیل کنند که گرچه همچنان نگرانیهای
متعددیراباخودبههمراهداردودردوراهیراهبردیاراهکاربودن
باقی مانده اســت؛ اما توانســته بر بســیاری از معــادالت منطقهای
و بینالمللــی اثر بگذارد .این مســیر بــا طرح ایده «نگاه به شــرق»
از ســوی دولت نهم آغاز شــد؛ اما بــا روی کار آمــدن دولت یازدهم
ســامان گرفت و در نهایت در قالب شکلگیری یک همکاری همه
جانبه برای حل بحران سوریه ثمر داد.
محمــود احمدینژاد کــه «نگاه به شــرق» در دولتش بهعنوان
جایگزین ناکامی در پیشــبرد مذاکرات هســتهای پیگیری میشــد،
تیرمــاه ســال 92در ســفر دیرهنــگام خــود بــه روســیه و در حاشــیه
دومین نشســت مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز سعی کرد
بــا بکاربردن واژه «امپریالیســم» از دوگانه قدیمی بهــره گیرد که از
سالها پیش در میان دولتمردان مسکو رنگ باخته و جای خود را به
اولویت منافع اقتصادی داده اســت .چنین بود که برخالف راهبرد
انتخابی ایران ،روابط چندان نزدیکی در هشــت ســاله دولتهای
نهــم و دهــم شــکل نگرفــت ،بالعکــس بــا روی کار آمــدن دولت
یازدهممجموعهایازرویکردهاواتفاقاتسببشدمیانکرملین
وپاستورنزدیکیغیرقابلپیشبینیهویداشد.ورودمتفاوتایران
بهمذاکراتهستهایازیکسوووقوعتنشمنتهیبهتحریممیان
مسکو و غرب از جمله تسریعکنندههای این اتفاق بود.
دســتگاه دیپلماســی دولــت یازدهــم در حالــی اداره امــور را به
دســت گرفت که در حــوزه روابط تهران – مســکو پروندههای نیمه
کارهای روی میــز بــود .ابهام در وضعیت تحویل ســامانه موشــکی
اس 300-خریــداری شــده و تکمیــل واحدهــای نیــروگاه اتمــی
بوشــهر که با تعلل چندین ســاله روسها ،واحد نخســت آن ســال
 1390به بهرهبرداری رســیده بود؛ از جمله این پروندهها بود .با این
حال آنچه ســبب دیدارها و رایزنیهای متعدد رؤســای جمهوری
دو کشــور و تسلســل ســفرهای وزیــران خارجــه ایــران و روســیه و
معاونانشــان به تهران و مســکو شــد ،نه صرفاًروابــط دوجانبه که
بحران برآمده در کشوری دیگر بود.
پروازائتالفازپایگاهنوژه
ایــران و روســیه اگرچــه در آغــاز زاویه غیر قابــل انــکاری درباره
راه حل مســأله سوریه داشــتند ،اما به مرور زمان توانستند در قالب
همکاریهای چهارجانبه و ســه جانبه که با حضور دیگر کشورهای
مؤثــر در موضــوع ســوریه شــکل گرفــت بــه همگرایــی بیشــتری
دســت یابنــد .ائتــاف چهارجانبه ایــران ،عراق ،ســوریه و روســیه
علیه تروریســم و بهطور مشــخص علیه داعش نخســتین ائتالف
منطقهای جدی بود که اواســط سال  94شــکل گرفت .در شرایطی
که ایران با حضور نیروهای مستشــاری خود در عراق و بویژه سوریه

نبض عملیاتهای زمینی علیه مواضع تروریســتها را در دســت
داشــت ،ائتالف چهارجانبه و تشــکیل مرکز اطالعاتی مشترک در
بغداد فرصت آن را فراهم کرد که نیروی نظامی روسیه در آسمان
ســوریه با هــدف قــراردادن مواضــع گروههــای تروریســتی ،آنها را
تضعیف کنند .اقدامی که به دلیل ارائه نشــدن درخواست رسمی
از سوی دولت عراق به آسمان سوریه محدود ماند.
امــا موضــوع ایــن ائتــاف و پــرواز جنگندههای روســی بــر فراز
ســوریه زمانی در ایران به موضوعی جدی و مورد توجه رسانههای
جمعــی تبدیــل شــد کــه  26مــرداد مــاه ســال  95شــبکه روســی
راشــاتودی به نقل از وزارت دفاع روســیه خبــر داد که «بمب افکن
و جنگندههای روســی با پــرواز از یک پایگاه هوایــی در ایران اهداف
داعــش و جبهه النصــره را در اســتانهای حلب ،دیرالــزور و ادلب
ســوریه بمبــاران کردنــد ».خبــری کــه انتشــار آن ،طــرف ایرانــی را
ی رســید قرار نبوده اســت این
غافلگیــر کــرد و در حالی که به نظر م 
مســأله رســانهای شود ،اعالم شــد پایگاه شــهید نوژه در همدان به
منظــور کوتاه کردن مســیر عملیاتــی جنگندههــا و صرفهجویی در
ســوخت مورد اســتفاده بمب افکنهای  ۲۲M۳-TUو سوخو ۳۴
روس قرار گرفته اســت .تأیید خبری که بزودی در ایران با انبوهی از
تحلیلها و انتقادها همراه شــد .منتقدان این اقدام را خالف اصل
 146قانون اساسی میدانســتند که تصریح دارد« :استقرار هرگونه
پایــگاه نظامــی خارجی در کشــور هر چنــد بهعنوان اســتفادههای
صلحآمیــز باشــد ممنــوع اســت ».در شــرایطی که مشــخص بود
تصمیمگیری در این باره در نهادهای باالدســتی کشور انجام شده
اســت ،اســتفاده روسهــا از پایــگاه هوایــی نــوژه پس از انجام ســه
عملیات موقتاًپایان یافت .سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اول
شهریور درباره علت تأخیر اطالعرســانی پیرامون استفاده روسیه
از نوژه گفت« :این ماجرا ربطی به وزارت امور خارجه نداشــت ولی
بــه دلیل حساســیت کار ایــن توافق وجود داشــته که بعــد از انجام
عملیات این مســأله اطالعرسانی شــود ».بهرام قاسمی در پاسخ
به منتقدان نیز تصریح کرد« روســیه نه در ایران پایگاه داشــت و نه
در ایران مستقر شــد؛ بلکه کار موقتی بوده که عجالتاًپایان یافت».
وزیــر دفــاع ایران امــا انتشــار خبر ایــن همــکاری از ســوی روسها
را«خودنمایی و بیمعرفتی» توصیف کــرد و در توضیح آن گفت:
«ما قطعاًبه آنها پایگاه نظامی ندادیم .امکان نشست و برخاست
بــه آنهــا دادیم و هیــچ توافق مکتوبــی صورت نگرفــت بلکه فقط
یک همکاری عملیاتی بود ».در نهایت هم بســیاری از کارشناسان
اعالم پایان اســتفاده روســیه از پایگاه نوژه را نــه پایان یک همکاری
نظامی که بازگشــت ایران و روســیه به همکاری چــراغ خاموش در
مبارزهباتروریستهایتکفیریتعبیرکردند.
ناکامی ائتالف روسیه با دیگران
تنها ســه هفته پس از ماجــرای پایگاه هوایی نوژه بود که انتشــار
اخبــار مربوط به مذاکرات روســیه و امریکا درباره ســوریه آن تعبیر

«بــی معرفتی» بهکار رفته از ســوی وزیــر دفاع ایران را بــه یاد آورد.
مشــخص بود که مســکو ترجیح میدهد در مسأله ســوریه از همه
اهرمهای مؤثر اســتفاده کند و مذاکره با امریکا بهعنوان کشوری که
از گروههای به اصطالح معتدل معــارض حمایت میکرد یکی از
همین ابزارها بود .در این میان این ســؤال مطرح بود که روســیه در
مذاکــره بــا امریکا تا چه حد با ایران هماهنگ بوده اســت؟ ســؤالی
کــه منابــع آگاه وزارت خارجه در پاســخ به آن اذعان داشــتند ایران
از ایــن مذاکرات بیخبر نبوده و طرف روســی حتی در برخی موارد
بــا ایران همفکری کرده اســت .با این حال پیشبینــی ایران آن بود
کــه مذاکرات امریکا و روســیه و تصمیم آنها بــر برقراری آتش بس
و توقــف جنــگ در حلــب راه به جایــی نخواهد برد .گذشــت زمان
نیز درســتی ایــن پیشبینی را نشــان داد و آتش بــس یک هفتهای
بــا اقدام گــروه های تحت حمایــت امریکا و بمباران ارتش ســوریه
توســط جنگندههــای امریکایــی پیــش از پایــان موعد خــود نقض
شــد .پس از آن مســکو فاز دیگری از رایزنیها را آغــاز کرد که این بار
مخاطــب آن ترکیه بود؛ کشــوری کــه اقداماتش در شــمال عراق و
ســوریه اعتراضها را برانگیخته بود و تا پیش از پیشــنهاد همکاری
روســیه ،در چند وجهی کشورهای مؤثر بر مســأله سوریه ،بیشتر در
ی گرفت و مواضع آشــکاری
امتــداد ضلع قطر و عربســتان قرار مــ 
در مخالفت با بشاراســد ،رئیس جمهوری ســوریه اتخــاذ کرده بود
و حال با پیشــنهادی مواجه بود که در ســویه اساســی آن جمهوری
اسالمیبهعنوانحامیدولتقانونیسوریهایستادهبود.
سفر پرونده سوریه از ژنو به آستانه
زمانطوالنیگذشتتاپروندهبحرانسوریهباعبورازژنو،وینو
نیویورک به پایتخت کشوری در آسیای میانه سفر کند .اما واقعیت
آن بود که ایران و روسیه توانسته بودند از قبال پیروزیهای نظامی
توگوهــای سیاســی را
مشترکشــان در ســوریه ،نبــض هدایــت گف 
نیــز به دســت گیرنــد و در این راه ترکیــه را بهعنوان کشــور هم مرز و
با بیشــترین پتانســیل تأثیرگذاری با خود همراه کنند .در این میان
اتفاقاتی همچون سقوط جنگنده روسی در ترکیه و تنش موقت در
روابط دو کشــور ،وقوع کودتای نافرجام  15ژوییه در ترکیه و واکنش
ســریع ایران دراعالم حمایــت از دولت قانونی ترکیــه و نیز ناکامی
پیاپــی اقداماتــی که با هدف فشــار بیشــتر بر ارتش و دولت ســوریه
انجام میشد از جمله عواملی بود که نرمش ترکیه و تغییر موضع
نســبیاش در قبال حکومت اسد را سبب شد .در نهایت سیام آذر
ماه پس از نشســت سه جانبه ایران ،روســیه و ترکیه در مسکو بنیان
مذاکراتــی پیریزی شــد برای نخســتین بــار نماینــدگان گروههای
معــارض ســوری و دولــت ســوریه را در دو ســوی میــز مینشــاند و
آستانه،پایتختقزاقستان،آنرامیزبانیمیکرد.بهاینترتیبدر
حالی که مذاکرات صلح ســوریه با حضور 17کشور و نهاد تأثیرگذار
به دلیل تعارضهای متعدد شرکتکنندگان در پیچ و خم تعیین
فهرســت گروههای مخالــف و راهکارهای پیشــنهادی باقی مانده
بود ،نشســت آســتانه توانســت بیهیاهو از این مرز عبور کرده و جز
گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره دیگر گروههای مسلح
را پای میز مذاکره بنشــاند .با این حال مقامات دیپلماتیک ایران و
روسیه در اظهاراتی که میتوانستند از حساسیتهای منفی برخی
کشــورها نســبت به این مذاکرات بکاهد ،تأکید کردند که مذاکرات
توگوهای ژنو نمیداننــد و در عین حال از
آســتانه را جایگزیــن گف 
همراهیدیگرکشورهااستقبالمیکنند.
مسیرپیشروییکرابطهدراوج
جز همراهی تهران و مســکو در موضوع ســوریه؛ تحویل سامانه
اس 300بــه ایــران بــه رغــم برخــی مخالفتهــای بینالمللــی و
همراهی روســیه با ایران برای مجاب کردن کشــورهای عضو اوپک
بــه ثابت ماندن تولید نفت ایــران باوجود تصمیم به کاهش تولید
دیگــر اعضــا از جمله نقــاط اوج این رابطه بــود .با وجــود این ایران
و روســیه در حالــی پانصــد و پانزدهمیــن ســال روابــط خــود را در
باالترین ســطح تجربه میکنند؛ که برخی چهرههای دیپلماتیک
از دغدغــه زودگــذر بــودن ایــن دوران و تأثیر معــادالت دیگر بر آن
ســخن میگویند .دولتمــردان کرملین البته در همیــن زمان کوتاه
هــم بارهــا با اقدامات خــود یادآوری کردنــد که نمیتــوان از آنها با
عنــوان متحدانی راهبردی یاد کرد .آنهــا روابط چند وجهی خود را
دارند و از سیاق همین چند وجهی بودن است که نشانههای مثبت
ارســال شــده از ســوی رئیس جمهوری جدید امریکا آنها را باوجود
اعالم مخالفت ایران به دعوت از نماینده دولت امریکا به آســتانه
ترغیب میکند و با ایــن حال رابطه خود با تهران را آنقدر هدفمند
میبینند که به طرح ادعای «دولت تروریســتی شماره یک» بودن
ایــران از ســوی ترامپ صریحــاًانتقاد کنند .روســیه در میانه همین
گمانه زنیها دعوت پوتین از رئیس جمهوری ایران را پیگیری کرد.
روحانی در آســتانه ســفر به مسکو است؛ ســفری که انتظار میرود
بــا برداشــتن گامهایــی بلندتــر به ســوی توســعه روابط سیاســی و
اقتصادی دو کشور همراه باشد.

