
نویسنده: والدیمیر یوسیاف
تا چندی پیش، روابط ایران و روسیه به دلیل فقدان اعتماد 
بین طرفین که ناشی از فشار غرب بود چندان رضایت بخش 
به نظر نمی رســید. با این حال، مسکو و تهران با تهدیدهای 
مشترک مواجه هستند و برای رفع آن ها نیز امکاناتی دارند و 
حتی در صورت ناهماهنگی میان منافع ملی شان این مسئله 
می تواند دو کشــور را به ســمت همکاری های استراتژیک 
ســوق دهد. وارد شــدن ایران به ســازمان همکاری های 
شــانگهای در مقام عضو تام االختیار و برقرارکردن رابطه 
همکاری با دبیرخانه ســازمان پیمان امنیت جمعی از سوی 
این کشور، قدم های مهمی در این جهت محسوب می شود. 
در دهه های اخیر، پیشــرفت روابط روسیه و ایران به دلیل 
تفاوت منافع ملی دو کشــور و نبــود اعتماد متقابل، آن هم 
به دلیل فشارهای جدی از سوی ایاالت متحده امریکا، کند 
شــده بود. همان طور که مشخص اســت، در ژوئن 1995، 
نخست وزیر فدراسیون روسیه، ویکتور چرنومیردین و معاون 
رئیس جمهوری آمریکا، آل گــور، پروتکل محرمانه ای را به 
امضا رساندند که بر اساس آن تا پایان 1990 همکاری های 

نظامی مسکو و تهران به طور کامل متوقف گردد...
در همان زمان، برخورد شــدیدالحن جمهوری اســامی 
ایران با آمریکا، اســرائیل و عربستان سعودی که در زمان 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد پررنگ تر شــده بود، زنگ 
هشداری برای روسیه به شــمار می رفت. به همین علت در 
سال 2013، به قدرت رسیدن روحانی و دعوت او به مذاکرات 
در ســطح منطقه ای و جهانی، از سوی مسکو کاما مثبت 
ارزیابی شــد. در نتیجه، 14 جوالی 2015، نمایندگان ایران 
و »1+5« )پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و آلمان( در خصوص »برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(« 
توافق کردند و قرار شــد مطابق آن تحریم های یک جانبه 
مالی-اقتصــادی ایــران به تدریج لغو شــود. برخاف این 
پیش زمینه، گفتگوهای استراتژیک ایران و روسیه به شکل 
قابل ماحظه ای گســترش یافت و به وســیله تهدیدهای 

مشترک ارتقا پیدا کرد.
تهدیدات امنیتی مشترک سنتی و غیرسنتی

اصلی تریــن تهدیدهایی کــه در حــوزه امنیتی متوجه 
جمهوری اســامی ایران می شود )بر اساس اولویت( به این 

ترتیب است:
تهدید اول: تداوم اســتقرار نیروهــای نظامی آمریکا در 
افغانستان، بحرین، قطر، عمان، کویت، امارات متحد ه عربی، 
ترکیه و دیگر کشــورهای خاورمیانه.  تهران این مسئله را 
به خوبی درک می کند؛ زیرساخت نظامی گسترده این امکان 
را به آمریکا می دهد تا قدرت خود را در کشورهایی که هیچ 
منافع مشترک ملی با آمریکا ندارند، به نمایش گذارد. برای 
مثال، اتفاقی که ســال 2003، در کشــور عراق و در زمان 

صدام حسین رخ داد.
تهدید دوم: فعالیت مســتمر اسرائیل در زمینه جمع آوری 
اطاعات جاسوسی در قلمرو ایران؛ به ویژه در آذربایجان و 
در نزدیکی مرز ایران تعداد چشم گیری تجهیزات جاسوسی 
فعالیــت دارند. برای مثال، پایگاه هــای زمینی و هوایی به 

صورت پهبادهای بدون سرنشین مشغول هستند.
تهدید سوم: حمات موشــکی منظم ارتش اسرائیل به 
کاروان هایی اســت که محموله های ایران را در اختیار گروه 
»حزب اهلل« گروه لبنانی »حماس« و »جهاد اسامی« قرار 
می دهنــد. از آن جمله، در اکتبر 2015، اســرائیل نقاطی از 
کوه های قلمون در نزدیکی مرز لبنان و ســوریه را بمباران 
کرد و 1۸ فوریه 2016، به هدفی که در مســیر دمشــق به 
درعا بود با راکت حمله کرد. در این حمات انبار مهماتی در 
منطقه تل–مانا که متعلق به جنبش حماس بود، منهدم شد.

تهدیــد چهارم: ادامه جنگ غیرمســتقیم با عربســتان 
ســعودی در عراق و ســوریه تهدید دیگر برای ایران است 
)که تا حدی نیز خود را در یمن، لبنان و افغانســتان نشــان 
داده اســت( و در این جنگ از یک ســو نیروهای مســلح 
ســنی عربســتان و مزدورانشان شــرکت دارند که تحت 
حمایت کامل آل ســعود هســتند. مخالفان آنان در عراق و 
ســوریه ارتش ملی و نیروی پلیس هستند که شامل اعراب 
شــیعه، علوی ها، مســیحیان، ایزدی ها، دروزی ها می شوند 
و شــدیداً از سوی ایران حمایت می شــوند. در نتیجه، این 
 جنگ مســلح گاهی تقابل ســنی و شــیعه درنظر گرفته 

می شود.
تهدید پنجم: تداوم مناقشــات مســلحانه عراق، سوریه، 
افغانستان، فلسطین–اسرائیل، یمن و ناگورنو قره باغ تهدید 
پنجم است. این مناقشات برای ایران تهدیدی بزرگی است 
که امــکان انتقال جنگ از عراق و یا افغانســتان به داخل 
مرزهــای آن، از دســت دادن نفوذش بر خــاور نزدیک و 
خاورمیانه )قفقاز جنوبی( و ممانعت از تحقق جاه طلبی هایش 
را فراهــم می کند.  از میان تهدیدات غیر ســنتی در حوز ه 
امنیتی، ایران به تجزیه طلبی، افراط گرایی مذهبی، صادرات 
غیرقانونی مواد مخدر، اســلحه و ذخایــر جنگی، مهاجرت 
غیرقانونــی و همچنین جرم وجنایات مــرزی توجه ویژه ای 
دارد. در این بین، اولویت با مســئله تجزیه طلبی است که از 
سوی کردها، بلوچ ها و عرب های بومی مطرح است. شرایط 
موجود به دلیل وضعیت کردســتان عراق و درخواست های 
نمایندگان کردهای سوریه به صورت بالفعل تشدید می شود.  
روسیه با بازگشت به خاورنزدیک و خاورمیانه برای به دست 
گرفتن کنترل منطقه ای و یــا خارج کردن ارتش آمریکا از 
منطقه تاشــی نمی کند. آنچه روسیه را بیشتر نگران کرده 

اســت این حقیقت اســت که »با اتفاقاتی که رخ داده است 
در برخی کشــورهای خاور نزدیک و آفریقای شمالی، خاء 
حکومتی منجر به ایجاد مناطقی متشــنج شده است که به 

سرعت از تروریست ها و افراط گرایان پر می شود«.
از ایــن رو، همان طور که پوتین، در هفتادمین نشســت 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک، اعام کرد 
»ریاکارانه و غیرمســئوالنه با صدای بلند سخنرانی کردن 
دربار ه تهدید تروریســم بین  المللی و در عین حال بســتن 
چشــمان بر روی کانال هاِی حامِی مالی تروریســم همانند 
تجارت مواد مخدر، تجارت غیرقانونی نفت، اسلحه یا تاش 
بــرای تحریک گروه هــای افراطی»در نتیجــه، مهم ترین 
تهدیدهای سنتی روسیه در حوز ه امنیتی را می توان این گونه 

تعریف کرد؛
از نظــر تقدم، آنچه در جایگاه نخســت قــرار دارد حل 
نشدن اغتشاشات سوریه، افغانستان، ناگورنو قره باغ، عراق، 
ســوریه – فلسطین و یمن است. هیچ کدام از این مناقشات 
به مرزهای روســیه تجــاوز نکرده اند )به اســتثناء ناگورنو 
قره باغ( و تهدیدی برای ثبات در مرزهای روســیه نبوده اند، 
اما از دیدگاه استراتژیک برای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز 
جنوبی اهمیت دارند. عــاوه بر آن، نفوذ احتمالی از نواحی 
متعلق به اســام گرایان رادیکال به طور چشم گیری احتمال 
حمله های تروریستی در خاک روســیه را افزایش می دهد. 
جایــگاه دوم متعلق به آمریــکا و هم پیمانانش - در درجة 
اول عربستان ســعودی و ترکیه است که در تاش هستند 
در سوریه رژیمی را که همراه با نابودی دولت در این کشور 

باشد مستقر کنند. )مانند سومالی و لیبی(
تهدیــد دیگر، اســتقرار دائــم نیروهــای آمریکایی در 
منطقه اســت. عاوه بر امکان نفوذ نیروهایی که در منطقه 
مســتقر هســتند، از پایگاه های نظامی آمریــکا به صورت 
فعال به منظور جمع آوری اطاعات جاسوســی و محرمانه 
دربار هنیروهای مسلح روسیه و متحدانش استفاده می شود. 
عــاوه بر این، آن ها بمب های هدایت شــونده ای مســتقر 
کرده انــد که می تواند در چارچوب »حمله ســریع جهانی«، 
حمله به روســیه را به دنبال داشته باشد. افزون بر این، روسیه 
نمی توانــد در رابطه با تقابل فزاینده شیعه و ســنی در عراق، 
سوریه، یمن و بحرین بی اعتنا باشد. به دلیل آن که بخشی از 
جمعیت روســیه را مسلمانان سنی تشکیل می دهند. روسیه 
درصدد اســت تا حد ممکن از ایجاد درگیری و اغتشاشات 
نظامی در رابطه با شــیعیان ایران دوری کند. )دربار ه سوریه 
این مسئله کم رنگ تر است، زیرا علوی ها به صورت مشروط 

به شیعیان نسبت داده می شوند.(
 احتمال کشیده شدن خصومت ایران و اسرائیل به آستانه 
مواجة نظامــی وجود دارد، به همین دلیــل درباره حمایت 
ایران در زمینه ساح های نظامی و تجهیزات مدرن جنگی، 
روســیه خود را در موقعیتی می بیند که باید احتیاط بیشتری 
داشته باشــد. آنچه مربوط به تهدیدهای غیرسنتی در حوز ه 
امنیتی می شــود این است که، روسیه بیشترین تمرکز را بر 
افراط گرایان مذهبی، صادرات غیرقانونی مواد مخدر، اسلحه 
و ذخایــر جنگی، مهاجرت غیر قانونــی و همچنین جرم و 

جنایات مرزی معطوف کرده است.
  با توجه به آنچه که در باال گفته شد می توان تهدیدهای 

مشترک سنتی میان ایران و روسیه را این گونه شرح داد:
 مناقشات نظامی حل نشده در سوریه، افغانستان، ناگورنو 

قره باغ، عراق، فلسطین و اسرائیل و یمن؛
 تقابل ایران با عربستان سعودی و همچنین اسرائیل؛

 تداوم استقرار آمریکا در مناطق نظامی؛
درمجموع می توان این گونه برداشت کرد که تهدیدهای 
روســیه و ایران با یکدیگر مطابقت دارند. هر دو کشــور با 
افراط گرایــان مذهبی در حال نبرد هســتند که در عراق و 
ســوریه به عنوان ســازمان رادیکال »دولت اسامی« و در 
افغانستان با نام »طالبان« فعالیت می کنند. این مسئله به طور 
عینی دولت های ایران و روسیه را به یک دیگر نزدیک کرده 
و مستلزم همکاری های نزدیک تر دو کشور در سازمان های 
اطاعاتی و دفاعی است. اما عمًا این همکاری ها همیشه 
انجام نمی شود؛ برای مثال، در زمینه مقابله با صادرات غیر 
قانونی مواد مخدر از افغانســتان. دلیل این امر مســیرهای 
گوناگون حمل و نقل مواد مخدر )جاد ه ابریشــم برای ایران 
تهدید مســتقیم محسوب نمی شود( و هم چنین نبود فعالیت 
دوجانبه و واقعی ســازمان های اطاعاتی روسیه و ایران در 

مرز افغانستان است.
عاوه براین، تهدیدهای امنیتی غیرسنتی ایران و روسیه 
کمی متفاوت از یک دیگر اســت. امروزه مســئله تجزیه- 
طلبی برای روســیه چندان حائز اهمیت نیســت، اما همین 
مسئله در قفقاز شــمالی، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی که 
از نظر استراتژیک برای مسکو اهمیت به سزایی دارند، بروز 

کرده است.
بدون شــک، مســکو و ایران امکانات مهم و با ارزشی 
بــرای از بیــن بردن تهدیدهای مشــترک امنیتــی دارند. 
اگرچه به منظور پیشــبرد همکاری ها میان مسکو و تهران 

محدودیت هایی نیز مشاهده می شود.
 بــرای مثال، می توانیم به عدم حل وفصل اغتشاشــات 

نظامی در منطقه اشاره کنیم.
همکاری ایران و روسیه در زمینه مناقشات نظامی سوریه 
و اســرائیل بعید به نظر می رسد. قضیه از این قرار است که 
روسیه به عنوان یک عضو گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه 

بــا آمریکا، اتحادیه اروپا، ســازمان ملل متحــد، به منظور 
حل وفصل این مناقشــات همکاری می کند. در مقابل ایران 
در حال ارسال کمک های تسلیحاتی به جنبش »حزب اهلل« 
و گروه »حماس« اســت و با تــاش هرچه تمام تر درصدد 
تضعیف اسرائیل اســت. )ایدئال این کشور نابودی اسرائیل 
است.( لذا روشن اســت سیاست تهران در این مسئله برای 

روسیه پذیرفتنی نیست.
فــارغ از وارد شــدن ایران به منازعــات نظامی یمن و 
طرفداری از حوثی ها، همکاری روســیه و ایران دربار ه وضع 
موجود در این کشــور به صورت محدود امکان پذیر اســت. 
در تهران، به تدریج این مســئله درک می شود که شکست 
دادن عربستان ســعودی با کمک حوثی ها و شیعیان عرب 
امکان پذیر نیســت. رئیس جمهور ایران، حسن روحانی در 
جریان سفر به واتیکان و ایتالیا در پایان ژانویه 2016، اعام 
کرد: »ما قصد ایجاد تنش در روابط با عربســتان سعودی را 
نداریم. ایران و عربستان سعودی دو دولتی هستند که نقش 
مهمی را در منطقه ایفا می کنند. ما به برقراری دوبار هامنیت 
در خاورمیانــه عاقه منــد بوده ایم و فکــر می کنیم که در 
حقیقت، گروه تروریســتی »دولت اسامی« مشکل اصلی 
برای منطقه به شمار می آید«. این موضوع می تواند به عنوان 
مبنایی برای رســیدن به راه حل مورد توافق دو طرف برای 
حفظ وضع موجود قرار گیرد. اما الزم است این نکته در نظر 
گرفته شــود که مسکو به لحاظ تاریخی، حامی یمن جنوبی 

بوده است. )حوثی ها در شمال این کشور زندگی می کنند.(
در افغانســتان منافع ایران و روسیه مطابقت بیشتری با 
یکدیگر دارند. وزیر دفاع روســیه سرگی شویگو، به هنگام 
سفر به تهران در ژانویه 2015، این مسئله را تأیید کرد. وی 
پس از ماقات با حسین دهقان وزیر دفاع ایران، چنین خبر 
داد: »ما دربار ه مســئله مهم امنیــت منطقه ای و بین المللی 
بــه تبادل نظر پرداختیــم. قبل از هر چیز، این مســئله به 
خاورمیانه و افغانســتان مربوط می شــود. ارزیابی های ما از 
شــرایط موجود نزدیک و یا با یکدیگر برابر است«. به طور 
مشخص دو کشور بر به کاربردن تمامی قوای خود در مبارزه 
علیه تروریسم بین المللی و قاچاق مواد مخدر تأکید می کنند.

بااین حــال برخاف روســیه، ایران یکــی از مهم ترین 
ســرمایه گذاران در افغانســتان به شــمار می رود. بر طبق 
داده های غیر رســمی، در ایران بالغ بر 1/5 میلیون مهاجر 
و کارگــر افغان زندگی می کند.  البتــه نباید تأثیر تهران بر 
شــیعیان فارســی زبان هزاره را نادیده گرفت، در حالی که 
بخشــی از آنان در ســوریه و تحت رهبری افســران سپاه 
پاسداران انقاب اسامی می جنگند. در این زمینه، ایرانیان 

تاش خود را برای تحت کنترل گرفتن بخشی از افغانستان 
و خصوصًا هرات انکار نمی کنند.

در ناگورنو قره باغ، روســیه و ایران درصدد حل و فصل 
دوستانه مناقشات نظامی هســتند. در رابطه با این مسئله، 
موضع ایران و روســیه با ممنوعیت ورود آشــتی دهندگان 
اروپایی به منطقه مورد مناقشــه یک ســان اســت. عاوه 
بر آن، روســیه نمایند هگروه مینســک در سازمان امنیت و 
همکاری اروپــا درخصوص حل مناقشــات ناگورنو قره باغ 
اســت. )در کنــار دو نمایند ه دیگــر از آمریکا و فرانســه( 
روســیه همچنین متحد ارمنســتان اســت و روابط مبتنی 
بر همکاری اســتراتژیکی بــا آذربایجــان دارد. در نتیجه 
می تــوان به این نکته اشــاره کــرد که در اوایــل آوریل، 
والدیمیــر پوتین رئیــس جمهور روســیه، در خاتمه جنگ 
 چهار روزه در منطقه ناگورنو قره باغ تأثیر به ســزایی داشته 

است.
 بیشترین فعالیت دوجانبه میان روسیه و ایران در سوریه 
و از آن جمله در جنگ علیه دولت اســامی و جبهه النصره 
و بیشتر در ســطح تاکتیکی مشاهده می شود. نقش کلیدی 
مســکو در جســت وجوی مســیرهای صلح آمیز برای حل 
این مناقشــات عاوه بر ارتباط متقابل با آمریکا، همکاری 
با رقبای منطقه ای ایران و عربســتان ســعودی و ترکیه و 
اســرائیل را می طلبد. در ادامه روســیه نقــش مهم تری در 
سوریه ایفا خواهد کرد، در حالی که تاحدودی از نفوذ ایران 
کاسته خواهد شد. الزم به ذکر است، روسیه خواهان تبدیل 
بلندی های جوالن به پایگاهی برای ضربه زدن به اسرائیل 
نبوده است بلکه درصدد ضربه زدن به مناطقی از سوریه به 
منظور ایجاد کریدور نقل  و انتقال برای جنبش »حزب اهلل« 
اســت. در همان حال، مسکو این مسئله را به خوبی می داند 
که روابط بین روسیه و ایران به منظور حفظ سوریه همچون 
یک دولت واحد بســیار مبرم و ضروری اســت. روسیه در 
تاش اســت تا حد ممکن از وارد شدن به مناقشات نظامی 
موجــود در عراق اجتناب کند، زیرا بیش از هر چیز شــبیه 
تقابل شــیعه و سنی است. مسکو به بغداد و در برخی موارد 
جزئی به اربیل ساح ارسال می کند اما به آموزش گروه های 
نظامی و حمایت هوایی نمی پردازد. ایران به صورت مستقیم 
درگیر این نزاع شــده است و به برقراری ثبات وضع کنونی 
تحت سلطه شــیعیان عاقه مند است. واضح است که این 
مسئله موجب شکاف بین دو کشور شده و با آنچه که روسیه 

بر علیه آن می جنگد، در تضاد است.  
می تــوان اعتراف کــرد که همکاری مشــترک ایران و 
روســیه در زمینه رفع تهدیدهای امنیتــی می تواند موجب 
ســوق دادن این دو کشــور به همکاری های اســترتژیک 
شود. به منظور رسیدن به این هدف مشترک، به رغم وجود 
امکانــات موانعی جدی نیز وجــود دارد که مهم ترین آن ها 

ناهماهنگی منافع ملی دو کشــور اســت. این اختاف نظر 
دربار ه مسئله آیند ه دولت ســوریه پررنگ تر می شود. اما از 
آنجا که این مشــکات ریشه ای نیســتند؛ امکان سازش و 
حل وفصل آن ها وجود دارد. مهم تر از همه این نکته اســت 
که حل وفصل این مشکل برای هر دو کشوِر ایران و روسیه 

مهم و ضروری است.
همکاری هــای ایران و روســیه در چارچوب 

سازمان های بین المللی
 نشست ســازمان همکاری شــانگهای که در 24-23 
ژوئن 2016 در تاشکند برگزار شد؛ قاطعانه بر توسعه برنامه 
سازمان تأکید کرد. هند و پاکســتان یادداشت های الزم را 
به امضا رســاندند و بدین ترتیب می توان این گونه برداشت 
کــرد که احتمال بســیاری وجود دارد تا این دو کشــور در 
نشســت بعدی که در ژوئن 2017 در آستانه برگزار خواهد 
شــد؛ به عنوان اعضا رسمی ســازمان همکاری شانگهای 
حاضر شــوند.  این مسئله بدان معناست که دور جدیدی از 
تغییرات کیفی در سازمان در حال وقوع است و این تغییرات 
به نوبــه خود نیازمند مهلت قانونــی موقت به منظور جذب 
اعضای جدید اســت. )مدت تقریبی این مهلت قانونی تا 5 
سال اســت(. ایران که پیشتر درخواست خود را اعام کرده 
بود، بدون شک، یکی از کاندیداهای دریافت حق عضویت 
در ســازمان همکاری شانگهای است. انعقاد توافقنامه طرح 
جامع مشترک در خصوص حل وفصل مسئله هسته ای ایران 
)برجام( در پایان ســال 2015، امکان بررســی درخواست 
تهران را قدرت بخشــیده اســت. اما در اینجا الزم به ذکر 
است که در ســازمان همکاری شانگهای تمامی تصمیمات 
به اتفاق آرا گرفته می شود. در چنین شرایطی تهران موظف 
به همکاری مستمر با آن دسته از اعضایی است که عضویت 
ایران را در چارچوب های ســازمان نمی پذیرند؛ برای مثال 
تاجیکستان و ازبکستان. تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص 
عضویت در ســازمان همکاری شانگهای زمان زیادی باقی 
نمانده اســت. به همین دلیل، الزم اســت تا ایران بیش از 

پیش فعالیت خود را در این راستا سرعت بخشد.
به نظر می رسد که ســازمان همکاری شانگهای عرصه 
مناســبی برای روابط بین ایران و روسیه باشد. این سازمان 
منابــع مختلفی را به خدمت می گیرد که شــامل ابزارهای 
الزم برای غلبه بر تهدیدهای امنیتی ســنتی و غیر ســنتی 
می شــود. این منابع از طریق دیگر اعضاء مانند چین و هند 
نیز تأمین می شــود. دقیقًا به همین دلیل ساختار منطقه ای 
ضد تروریســم که در ســازمان همکاری شانگهای شکل 
گرفته، فراتر از چارچوب مبارزه با تروریســم می باشــد. در 
ســازمان همکاری شانگهای به مانند سیستم جهانی آینده، 
مکانیزم هــای دیگری نیز به منظور رفع تهدیدها و خطرات 
وجود دارد. ضمنًا پس از راهیابی هندوستان به این سازمان 
موضع روسیه قدرت بیشــتری خواهد یافت. از میان دیگر 
ســاختارهای بین المللی که در حوز ه امنیتی حضور مستمر 
دارند، می توان به ســازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد. 
این ســازمان دارای بلوک سیاسی و نظامی است که برای 
از بین بردن تهدیدهای ســنتی و غیر سنتی در نظر گرفته 

شده اند.
 ایــن احتمال وجــود دارد که وارد شــدن ایران به این 
سازمان به منظور حل پاره ای از مسائل منطقه ای مفید واقع 
شود، اما در چشــم انداز میان مدت این مسئله ممکن نیست 
زیرا الزمه تحقق این امر، ایجاد اتحاد میان تهران و مسکو 
است. به جای آن، ایران می تواند با دبیرخانه سازمان پیمان 
امنیت جمعی همکاری کند. بدین ترتیب، روابط سیاســی و 
نظامی خود با روسیه را استحکام بخشد و برای انجام مذاکر ه 
سه جانبه میان روسیه–ایران- تاجیکستان درخصوص رفع 

تهدیدهای امنیتی از سوی افغانستان تاش کند. 
الزم به ذکر اســت از سال 2003، سازمان پیمان امنیت 
جمعی برنامه عملیاتی جامع و پیشــگیرانه ای در دست اجرا 
دارد که از سوی سازمان ملل متحد مؤثرترین و بزرگ ترین 
برنامه بــرای مقابله با جابجایی غیرقانونــی مواد مخدر از 
افغانســتان ارزیابی شده است. وارد شدن دستگاه اطاعاتی 
ایران در این طرح، همکاری مؤثر میان روســیه و ایران در 
ســاخت کمربندی امن حول کشــور افغانستان را به همراه 

خواهد داشت.
توجه خاص ســازمان پیمان امنیــت جمعی بر مهاجرت 
غیرقانونی معطوف اســت. اقدامات مشــترک پیشگیرانه و 
ویژه ای تحت نــام »غیر قانونی« و در چارچوب ســازمان 
در حــال اجراســت که این امــکان را می دهد تا شــرایط 
تحت کنترل خدمات مهاجرت و ارگان های قضایی باشــد. 
عاوه بــر آن، این عملیات  بر اجــرای قوانین مهاجرتی و 
پذیرش قوانین اداری در کشــورهای عضو ســازمان پیمان 
جمعــی تأثیر مثبــت دارد. پیوســتن ایران بــه این طرح 
بــه منظور تبــادل منظــم اطاعات درخصوص شــرایط 
 مهاجرتی و خطــرات و تهدیدهای احتمالــی مفید به نظر 

می رسد. 
به طور قطع، عرصه های دیگری نیز برای همکاری های 
دوطرفه روسیه و ایران درخصوص مسائل امنیتی وجود دارد. 
مثًا بهتر اســت تا مسکو و تهران با ســازمان ملل متحد 
درخصوص سوریه، افغانستان، عراق و یمن بیشتر همکاری 
  )OSCE( کنند و یا در ســازمان امنیت و همکاری اروپا
دربــاره ناگورنو قره باغ و یا با اســتفاده از قابلیت بنیادهای 
اســامی )مراکز و دیگر ســازمان ها( در چارچوب سازمان 
همکاری اســامی درخصوص مهــار افراط گرایی مذهبی 
همکاری بیشتری داشته باشــند. بنابراین روسیه و ایران با 
تهدیدهای امنیتی مشترکی روبرو هستند و امکان رفع آن ها 
را نیز دارند. روســیه و ایران تجربه های تاریخی مختلفی در 
زمینه همکاری دارند، به ویژه تاحدی به دلیل واگرایی منافع 
ملی دو کشور در مسائل مختلف منطقه ای. اما برای مسکو 
و تهران به منظور رسیدن به همکاری استراتژیک هیچ مانع 

برطرف نشدنی دیده نمی شود. 
حمایــت واقعــی برای قــرار گرفتــن در این مســیر 
می توانــد وارد شــدن ایــران بــه ســازمان همــکاری 
شــانگهای در مقــام عضــو دائم و یــا ایجــاد همکاری 
 از ســوی این کشــور بــا ســازمان پیمان امنیــت جمعی 

باشد.
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یاد 

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: خرید و فروش ساح بخش بسیار کوچکی از روابط دفاعی میان جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه است. از نظر ما، این روابط به ویژه از زمان ورود 
جدی و موثر روسیه به صحنه مبارزه با تروریسم در سوریه به شکل راهبردی در جریان است و همکاری های نظامی و دفاعی مشترک با توجه به وجود منافع مشترک شکل گرفته است.

همکاری راهبردی هم به لحاظ سطح روابط و دیدارها میان رؤسای جمهور دو کشور، ماقات ها و تماس های رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع پیگیری می شود 
و هم به لحاظ میدانی و اقدامات عملیاتی در صحنه قابل مشاهده است. برخاف برخی از کشورهای منطقه که صرفاً خریدار و انباردار ساح های آمریکایی هستند، ایران نوع ساح مورد نیازش را خود 

انتخاب می کند و البته نسبت به ساح هایی که در داخل طراحی و تولید می شوند نیز بسیار محدود هستند.

نصرت اله تاجیک- دیپلمات پیشین
با توجه به زمینه هایی که از ســال 2011 باعث تقویت و گســترش خشونت و تروریسم در 
منطقه شد و تحوالتی که از سال 2015 در روابط بین المللی ایران وقوع یافت موارد زیر را با هم 
مرور می کنیم تا فصل مشــترک این دو واقعه را به دست آوریم. از آن جا که اقدامات آمریکا و 
هم پیمانان منطقه ای اش همچون ترکیه، عربستان و قطر به دنبال شروع بهار عربی نتیجه عکس 
داده که مجبور به عقب نشــینی شده اند و به نظر می رسد قدرت داعش و افراطی گری رو به افول 
است، بنابراین از خوانندگان عزیز موافق و مخالف دعوت می کنم تا در بخش پیشنهادها به این 
موارد اضافه یا کم کنند و قرائت خود را از تصویر بزرگ تحوالت کنونی منطقه و آینده ای که ما 

باید ترسیم کنیم را ارائه دهند:
همان طور که اگر اوباما قدرت داشت پیچ و مهره تأسیسات هسته ای را باز می کرد و می برد! در 
این طرف هم اگر کشــور از جهت انسجام ملی، توانایی های سیاسی و اجتماعی، سطح و میزان 
فشــارهای داخلی و خارجی، تنش ها و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و امکان مقاومت در 
برابر تحریم ها بدون این که به ظرفیت های سیاسی اجتماعی کشور لطمه اساسی بخورد آمادگی 

داشت، نباید به برجام گردن می نهاد.
گزارش اخیر آژانس حاکی از جدیت ایران بر حفظ برجام است که حاصل اراده حکومت ایران و 
امریکای اوباما بود و ریه تنفسی سیاست خارجی را که آب آورده بود، به طور نسبی بهبود بخشید! 
قبًا نوشته ام که تصمیم برجام نشان داد که سیستم دارد کار می کند و اآلن هم می نویسم باید 
هم بر راهبرد حفظ برجام اهتمام داشت و هم دست خود را به تمامی در مقابل ترامپ خالی نکرد! 
لزوم تداوم این راهبرد پذیرش این دو اصل است: الف( جلوگیری از نزدیکی اروپا به مواضع ترامپ 
در این زمینه و ب( نپذیرفتن هیچ گونه اصاحیه یا تفسیر یک طرفه به خصوص از سوی کشورها 
و در رأس آن ها آمریکا. باید به طرف های خارجی و از جمله فرانسه که به تازگی پیشنهادهایی 
داشــته اطمینان داد که در آینده فرصت های بسیاری در زمینه تداوم همکاری های بیشتر برای 

اعتمادسازی وجود دارد و نباید اآلن به دست ترامپ گزک داد.
 گزارش ســوم آژانس در دوره ترامپ که بعد از ســفر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل به وین انتشار یافته و هشتمین آن بعد از انعقاد برجام بوده نشان می دهد: الف( آژانس هم 
نمی خواهد به عنوان ابزار سیاســی آمریکا استفاده شــود و ب( اروپا، چین و روسیه نمی خواهند 
دیگر کورکورانه دنباله رو آمریکا باشــند. این امر خود می تواند تحول مفیدی در زمینه استقال 
سازمان های تخصصی باشد که مقدمه ای بر رعایت اصل انصاف در روابط بین الملل خواهد بود 

و ما نیز باید در این زمینه کمک کنیم.
روس ها به عنوان قدرت مؤثر و همسایه و اروپایی ها به عنوان یک قدرت تاثیرگذار هم موافق 
تفاهم ایران و آمریکا بودند تا تنش های بین المللی کمتر شود و به حل و فصل مسائل ناشی از 
بهار عربی پرداخته شــود، زیرا اگر مخالف بودند آن قدر ابزار در داخل و خارج ایران داشــتند و 
دارند که صحنه بازی را به هم بزنند. اما در همان زمان نیز بعضی تحلیل گران داخلی و خارجی 
محدود کردن مذاکرات با 5+1 به هســته ای صرف را غیر کارآمد تلقی و استدالل می کردند که 
آمریکا دلیلی ندارد مشکات ایران را حل کند و خودش در باتاق خاورمیانه بماند! البته به دلیل 
فضایی که مذاکرات خلق کرده بود کمتر کسی به فکر ابعاد دراز مدت برجام بود. البته در اواسط 
مذاکرات گفته شد که اگر این روند برجام نتیجه داد، می توان در زمینه های دیگر هم وارد مذاکره 
شد که هم جدی تلقی نشد و هم خود مذاکرات اصلی هم در وقت اضافی واقع شده بود و طرف 

امریکایی دنبال انتخاباتش بود.
 فضای بین المللی و منطقه ای روشن تر شده که حضور آمریکا در افغانستان و عراق و اقداماتش 
در ســوریه جز به هم ریختگی چهره ژئوپلیتیکی منطقه نتیجه دیگری نداشته و روند توسعه ای 
منطقه را نه فقط به عقب انداخته، بلکه زیر ساخت های بومی آن را نیز دچار اضمحال کرده است. 
آمریکا مجدداً و همچنان به دنبال لشگرکشی و اعزام سرباز جدید به افغانستان است و این اقدام 
جز تشدید مخاصمات فایده دیگری ندارد.  ترامپ به دنبال لغو یکجانبه برجام نیست، بلکه درصدد 
امتیازگیری در صحنه های دیگر و از جمله در خاورمیانه اســت. کلید مشکات این منطقه نیز 
طراحی و اجرای طرح توسعه سیاسی اجتماعی این منطقه در قالب همکاری اقتصادی منطقه ای 
و بر اساس اصل استفاده از مزیت های نسبی برای بهبود شرایط زیستی مردم هر کشور است و 
اآلن در دوران پساداعش این طرح زمینه اجرائی دارد. در این راه همه به جز آمریکا همراه خواهند 
بود و باید از توانمندی های همه کشورهای عاقمند و سازمان های منطقه و بین المللی بهره برد 
و جنگ و خشــونت را به فراموشی سپرد.  اجرای چنین طرحی هم مدل جدید رفتار منطقه ای 
ایــران خواهد بود، هم می تواند به تالمات و جراحات پایان دهد و مردم و بعضی از کشــورهای 
دیگر از جمله اردن را نیز جذب کند و هم بازار بزرگی برای تولید کاال و خدمات، ایجاد اشــتغال 
برای جوانان و شهروندان کشورها و گردش ثروت در منطقه فراهم کند. اجرای طرح های انتقال 
انرژی و احداث تاسیسات نفتی برای محصوالت پائین و باال دستی، انتقال تجربیات توسعه ای و 
زیرساختی همه اقداماتی است که می تواند چهره اقتصادی منطقه را عوض کند. قدم اول ایجاد 
ساختار و آمادگی داخلی نظام اداری کشور برای کمک، بسیج و تشویق بخش خصوصی به منظور 

پایه گذاری و موفقیت این طرح است.
دیپلماسی ایرانی

محمد باقر خرمشاد، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی:
 سیاســت همسایگی ایران باید براساس چه گزاره ای باشد؟ اعم از سطوح کان – 

خرد، میانی و یا ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و اقتصاد بنیان؟
اگر بخواهیم سیاســت همســایگی را تعریف کنیم، یکی از بهترین راه های تعریف 
آن، این اســت که با همســایگان چه باید کرد؟ چگونه باید با همسایگان تعامل کرد؟ 
و بایدها و نبایدهای تعامل با همســایگان چگونه است؟ سیاست همسایگی مبتنی بر 
دو الگوی اصلی رویکرد روشــی و موضوعی است، رویکرد روشی خود به سه رویکرد 

کان، میانی و خرد تقسیم می شود.
رویکرد کان راهبرد کان یک کشــور با همسایگان خود را بیان می کند، به عوان 
مثال سیاســت منازعه صفر ترکیه در قبال همسایگانش. اما رویکرد میانی به تقسیم 
بندی منطقه ای می پردازد مثل حوزه قفقاز، اروپا و... که اهداف براساس مناطق تقسیم 
بندی می شود و رویکرد خرد هم سیاست های مختص به هر یک از همسایگان را بیان 
می کند. اگرچه این دسته بندی ها آکادمیک و ایدئال است، اما در عالم واقع نیز با تلفیق 
همین الگوهاســت که راهبرد کان تعیین شده و به تبع آن، راهبردهای منطقه ای و 
جزء به جزء تقسیم و تعریف می شود. در رویکرد موضوعی، انتخاب سیاست ها براساس 
موضوع اســت مثًا سیاست همســایگی اقتصاد بنیان، مثل اتحادیه اروپا یا چین که 

سیاست همسایگی اش اقتصاد بنیان است.
 همچنان که چین درصدد است تا از طریق ایجاد یک منطقه قوی از طریق سیاست 
دوستانه، جایگاه خود را بهبود بخشد. یا روسیه که سیاست همسایگی ژئوپلتیک بنیان 
دارد تا نفوذ روســیه را در کشورهای شوروی سابق به ویژه همسایگانش تحکیم کند. 

برخی از کشورهای دیگر نیز ایدئولوژیک بنیان هستند.
سیاست همســایگی ایران باید براساس چه گزاره ای باشد؟ اعم از سطوح کان، یا 
خــرد، میانی یا ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک یا اقتصــاد بنیان؟ تعیین چنین گزاره ای از آن 
جهت دارای اهمیت اســت که ایران بعد از چین بیشــترین همسایگان خاکی و آبی را 
دارد، اگرچــه در پیچیدگی محیط در مقایســه با چین رتبــه اول را دارد، ایران دارای 
همسایگانی بسیار ناهمگن در اطراف خود است. به نحوی که از طریق ترکیه همسایه 
ناتو محســوب می شود، از طریق روسیه همسایه شــانگهای است، از طریق برخی از 
متحدان آمریکا در خلیج فارس با آمریکا همســایه است، به واسطه افغانستان مجدداً با 

ناتو همسایه است و... 
بنابراین محیط پیرامونی ایران کامًا نامتجانس است. در عین حال به لحاظ زیست 
بومی نیز ایران در منطقه ای بســیار متنوع قرار دارد. چنانکه زیســت بوم های متنوع 
آســیای میانه، قفقاز، خلیج فارس، خلیج فارس بزرگ شده )خاورمیانه(، شبه قاره، خزر 

همگی در محیط حاشیه ای و پیرامونی ایران قرار دارند.

تهدیدهای مشترک امنیتی ایران و روسیه: زمینه های همکاری

شمخانی:
ایران  رابطه 
و روســیه فراتر 
از مبادله اسلحه 

است

بازار اقتصاد منطقه ای از کابل تا بیروت

روشی که با آن می توان برجام را نجات 
داد و ترامپ را ناکام کرد

سطوح مختلفی که برای هم جواری مطرح می شود:

گزاره سیاست همسایگی ایران


