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 چکیده

علل اساسی را دارد.  رانیبا ا یاسیروابط س خیتار نیشتریب هیروس ،بزرگ یهاقدرت انیم در

 و یبازرگان و تجارت ران،یا شمال در کشور نیا قرارگرفتنگذشته  یهاقرندر  این روابط

 رانیا مردم با کشور نیا مستقل یهایاز جمهور یبرخ یو فرهنگ یقوم یها اشتراک وجود

این  به زین یاقتصاد یهاطرح یبرخ در مشارکت و یحاتیتسل دیدوم خر ی. در دوران پهلوبود

. دادیم شکل را کشور دو روابط بستر ،دیتهد و رقابت یفضا. در هر دو دوره شداضافه  عوامل

 یهمکار براساس کشور دو روابط بعد به 31 دهه از ژهیو هب یانقالب اسالم یروزیاما پس از پ

 دیتهد از کشور دو یخارج استیس در چرخش به توجه با. گرفت شکل دینه ترس و تهد و

 ،ییگراواقع هینظر چارچوب در را آن تداوم و روابط نیا تا خواهد یم نوشتار نیا ،یهمکار به

بهره گرفته  یلیتحل یفیاز روش توص نوشتار نیا در. کند یبررس یانگار و سازه مسیبرالیل

 یانگارسازهشده،  گفته یهاهینظر انیمکه از  دهدیم نشان پژوهش یهاافتهیخواهد شد. 

 . کندیم بیان 31 ۀبهبود روابط تهران و مسکو پس از ده یها علترا درباره  حیتوض نیبهتر

 

 ها واژه دیکل

 .ییگراواقع سم،یبرالیل ،یانگارسازه ک،یتیژئوپل ه،یروس ن،رایا 
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 مقدمه
، به کشور دو انیروابط م یریگ چهارصد ساله دارد و شکل یخیتار ه،یو روس رانیروابط ا خیتار

 لیاوا و پانزدهم قرن اواخر گرید عبارت  به. گردد یدر دو کشور بازم یمل یهادولت لیزمان تشک

، 1939)گروسه،  دانست هیو روس رانیدر ا یمل یهادولت لیغاز تشک سرآ توان یم را شانزدهم قرن

نبوده  مثبت و گرم همواره آنها روابطدر روابط دو کشور  یسابقه طوالن نیا وجود با (.322.ص

در  رانیامور ا در ها دخالت ،یگلستان و ترکمانچا یهاقرارداد هیروس و رانیا روابط خیتار ازاست. 

در  رانیو کردستان، اشغال شمال ا جانی، کمک به دولت خودمختار آذربا1311، قرارداد دوره قاجار

 لیتکم در مکرر یهاوعده خلف ت،ینها دراز صدام و  ینظام تیدوم، حما یزمان جنگ جهان

 انیرانیا ذهن در غرب از یریازگیامت یبرا رانیا یاهسته موضوع از استفاده سوء و بوشهر روگاهین

 نیا ،است ستمیب قرن 31 ۀده از شیپ به متعلق آن از یمهمکه بخش  یمنف ۀنیشیپ نیا .مانده است

 است شده ریاخ یهادر سال طرفموجب بهبود روابط  دو  یعامل چه که آورد میرا به ذهن  سؤال

 کنند؟ یم لیتحول را تحل نیچگونه ا المللنیب روابط یهاهینظر و

 یماد نگاه واسطه به ییگراواقع و سمیبرالیل کردیرو که ردازدپیم مسئله نیا به نوشتار هیفرض   

را توضیح  ریدر دو دهه اخ هیو روس رانیتوسعه روابط ا یها علت نمیتوانند ،ها هینظر نیا بر حاکم

توانایی  ی،در کنار نگاه ماد یتیهو یها بحثو  یتوجه به ابعاد هنجار ۀواسط به یانگارو سازه دهند

 انقالب از پس تهران - مسکو روابط ابتدا هیفرض نیاو آزمون  حیتشر یبرا. رددا یشتریب ینییتب

واقع هینظر چارچوب در آن تداوم و روابط نیا سپسو  شودیم داده حیتوض اختصار به یاسالم

 - یفیروش توص از نوشتار نیا. در ردیگیقرارم یبررس مورد یانگارو سازه سمیبرالیل ،ییگرا

 . شد اهدخو استفاده یلیتحل

 
 قیتحق نهیشیپ

 نگاه با هیروس و رانیا روابط مورد در شده نوشته آثار شتریب که کرداشاره  دیبا نوشتار نهیشیپ درباره
 1خرأمت سندگانینو یبرخ 1.اندشده ینظر حوزه وارد کمتر و است ستهینگر روابط نیا به یخیتار

یپ را الزم یهااستدالل ی،نظر کردیرو کی نگرفترکا هببا  تا اند  کرده تالشخود  های ه هدر مقال

                                                 
1  ،1913 آبادیان، ،33.ص ،1911 محسنین، ،1.ص ،1913 ملکی، ،1911 کرمی، ،1913 کوالیی،: ک.ر. 1 

ص ،1912 داداندیش، . .132.ص ،1911 فرشادگهر، ،13  

.111.ص ،1913 کرمی، ،19.ص ،1931 امیدی،: ک.ر. 1  
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 گرید یگروه و ترموفق راه نیا در یگروه هرچند شد، خواهد اشاره ادامه در که همانگونه .رندیگ
 یکامل حیتوض ییتنها به تواندینم الملل نیب روابط یهاهینظر از کیچیهاما  هستند؛ ترفیضع

اثر در نوع خود  نیرو اول شیپ نوشتارر هر صورت . دکنددو طرف ارائه  روابط بهبود به نسبت
 . استمستقل  نوشتاری شکل به هیو روس رانیروابط ا یپرداختن به بحث نظر یبرا
 

 یشورو اتحاد یاز فروپاش قبل هیو روس رانیروابط ا
که حافظ منافع  رانیشد و ا یمنطقه دچار تحوالت اساس کیتیژئوپل ،یاسالم انقالب یروزیپس از پ

 از یگرچه انقالب اسالم .شد لیتبد کایمرآ ژهیو به ،منافع غرب هیعل یجد یدیبود، به تهد غرب
 نظر به یراض رویداد نیاز ا یشورو تحادامتعارض بود، اما  زین یستیالیبا نظام سوس تیماه  نظر

طاعت، )ا بود بهتر مخالف بلوک به وابسته رانیاز ا دستکمآنها  یمستقل برا رانیا رایز .دیرس یم
بر اجتناب از   یمبن رانیا میتصم و رانیدر ا یاسالم انقالب یروزیدرواقع پ (.119.ص، 1912
 االتیا حذف یعنی یشورو اتحاد یراهبردهدف  نیتر متحده، بزرگ االتیا با یتیامن یهمکار

 اتحاد یهااستیبا س یاسالم انقالب یهماهنگ مفهوم به امر نیکرد. اما ا محقق را رانیمتحده در ا
 باوجود گرید عبارت  شد. به داریپد یشورو اتحاد یبرا گریاز نوع د ینبود و مشکالت یشورو
 زین یشورو اتحاد یهااستیبا س یاسالمانقالب ،یشورو اتحاد رهبران هیاول یها یباور خوش
که با  میزیتسدر اندازه همان به الملل نیب سمیکمون با ما»: فرمود ینیخم چنانکه امام. نبود همراه

 سمیکمون هیکه از ناح ی. خطرمیکن یم مبارزه سمیونیصه و کایمرآ یجهانخواران غرب به سرکردگ
  (.1.ص ،1933 اطالعات، ۀ)روزنام «ستین کایمرآمتوجه ما است، کمتر از 

گرچه به  یشورو اتحاد رهبراندرواقع  ،یاتحاد شورو یتا فروپاش یاسالمانقالب یروزیاز پ  
و  رمتعهدیغ یعنوان کشور به رانینبودند، اما حفظ ا دواریام یدر مدار اتحاد شورو نرایجذب ا

 یاسیس حوزه در کشور دو روابط دوران، نیا در. دیرس ینظر م به یآنان هدف مطلوب یمستقل، برا
 سال در کشور دو. گرفت یصورت م یها در قلمرو اقتصادتیفعال شترینداشت و ب یچندان رشد

 یتجار ،یفن ،یاقتصاد یها نهیدر زمتا کردند  موافقت ،یاقتصاد ینامه همکاروافقت یضاام با 1921
 ی(اتم یانرژ از انهیجو صلح استفاده زین و گاز و نفت ،یمیپتروش ،یمتالوژ عیصنا) یصنعت و

 (.1.ص ،1921 اطالعات،)روزنامه  دهندخود را گسترش  یهایهمکار
 

  یشورو اتحاد یاشفروپ از پس هیروس و رانیا روابط

دچار  هیو روس رانیا یاسالم یجمهور کیژئواستراتژ و کیتیژئوپل ،یاتحاد شورو یپس از فروپاش
 از یناش که دیدرو  به رو یا دهیچیپ اریبس تیوضع کیخود را با  رانیشد و ا یو تحول اساس رییتغ
 تالش زین و منطقه در گرانیباز تعداد شیافزا و مرزها راتییتغ د،یمستقل جد یهایجمهور جادیا
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 برتر نقش به توجه با انیم نیمنطقه بود. در ا یحضور و نفوذ در کشورها یبرا یا فرامنطقه یهاقدرت
 یادیز تیاهم رانیا کیتیژئوپل معادالت در کشور نیا منطقه، در هیروس ویفدرات یجمهور یاتیح و
 و رانیا روابط. در کل شد میتنظ هیروس با ارتباط یمبنا بر رانیا یخارج استیس و یپلماسید و افتی

بار   نینخست یکرد و برا دایگوناگون پ های طحدر س یعیابعاد وس یاتحاد شورو یفروپاش از پس ه،یروس
تر  آن کشور برداشته شد و روابط آنها متعادل یاز سو رانیا هیبالقوه عل دیدر طول دو قرن گذشته، تهد

 یاسیس و یفرهنگ ،یاقتصاد ،ینظام ابعاد در توانیرا م هایمکاره نیا. (Tarock, 1997, p.207) شد
 .کردیبررس

 
  هیروس و رانیا ینظام یها یهمکار( الف

 مورد چند در بجز و است داشته قرار ابهام از یا هاله در همواره هیو روس رانیا ینظام یهایهمکار
 منتشر طرف دو یهایهمکار نوع درباره زیادی اطالعات ی،موشک دفاع یهاستمیس دیخر مثل مشخص

است که  نیا کرد، اشاره آن به توانیتهران مسکو م روابط از بعد نیا رامونیپ آنچه اما. است نشده
 یبرا یمناسب اریبس طیشرا سنتو پیمان عیسر لغو و رانیا از کایآمر خروج ،یاسالم انقالب یروزیپ

 عامل نیچند به یبستگ امر نی. اکرد جادیا  یشورو اتحادو  رانیا نیب ینظام نهیگسترش ارتباط در زم
بروز  سالح، دیخر یخارج منابع تعدد یبرا رانیا دیرهبران جد تالشآنها  نیتراز مهم که داشت

در بازار  جهت پرکردن خأل یشورو اتحاد یو اعالم آمادگ رانیا یمل تیامن  یبرا دیجد یدهایتهد
 .نام برد رانیاسلحه ا

 نیو عراق و تهاجم ا رانیقبال جنگ ا در یاتحاد شورو مواضع از متأثر دمساع طیشرا نیا وجود با   
 تطول دهه اول انقالب، حرک در یشورو اتحادو  رانیا نیب یفن -ینظام یکشور به افغانستان همکار

 کشور یدفاع یازبه بازس ازیو ن رانیقدرت در ا ییجا هبا جاب نکهیتا ا .جلو نداشت سوی به ینچندا
جنگنده  یتعداد لیتحو هدف با 1313نوامبر  3دو کشور در  ینظام قرارداد نیاول .کرد رییتغ طیاشر

 نیزم دوربُرد یموشک ۀو دو مجموع  111-سوخو یکیافکن تاکت دوازده فروند جنگنده بمب ، 13- گیم
در سال ،ردادقرا نیدر ا حاتیتسل شتری. بدیامضا رس به ،میلیارد دالر 1.9به ارزش   1111-اس یهوا به
 هدف ساخت با 1331 هم 11 در ینظام قرارداد نی. دومشد لیتحو رانیا به 1331-1331 یها

9کالس-لویمدل ک کیالکتر -زلید یهاییایردریز
 امضا آن به مربوط زاتیتجه افزارها وجنگ لیو تحو 

هدف  با رانیر( با امیلیارد دال 1.1)ینظام یها یهمکار قرارداد نیتر (. بزرگ1.ص، 1111 )بارونف، دش
1 1یپ -ام -یمدل ب یدستگاه نفربر زره 1311 ،11-یت مدل تانک دستگاه 1111 سانسیل تحت دیتول

و  
در  یسازتانک کارخانه هی. روسدشامضا  1331 نوامبر 19در  1111سال  تاقطعات  و مهماتتحویل 

                                                 
1. SU-24MK 

2. S-200VE Vega-E /SA-5 

3. Project 877EKM /Kilo-class 

4. BMP-2 
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. کارخانه کرد دیآغاز به تول 1331 وییهژ 1کارخانه در  نیا کرد و جادیارا واقع در لرستان  «درود»
سال طولد. در کرکار خود را آغاز  1331تهران و در سال  در زین 1یپ.امی.ب یزره یساخت نفربرها

 1یپ.امی.ب مدل یدستگاه نفربر زره 119و  11-یت مدل تانک دستگاه 111 رانیا  ،1111تا  1339 یها
را  ییکایآمر یها مقام خشم زود یلیخ هایهمکار نیاکرد.  افتیمیلیون دالر در 221 یبه ارزش کل

 فقط هیموافقت کرد تا روس کایآمر ه،یروس یوادار کرد. با پافشار واکنش بهو آنان را  ختیبرانگ
 را خود کارشناسان نیهمچن هی. روسدهد لیتحو رانیا به یدفاع مجاز محدود زاتیتجه و حاتیتسل
 در یجد یهایهمکار و فرستادکشور  نیبه ا نرایا یماهایهواپ از یی شمارزسانو و توسعه یبرا

 نایس یرانیا ۀماهوار رانیا. شد گرفته شیپ در یموشک یها برنامه و ماهواره ،ینظام یماهایهواپ ساخت
به  1113در اکتبر  هیروس یدر شمال شرق 1پلستسک ییفضا مرکز از و ساخت هیروس یرا با همکار 1

 و یطراح ۀدربار را یدالر ونیلیم 191 ۀنامتوافق رانیا و هیسرو سال همان در نیفضا پرتاب کرد. همچن
 انواع گذشته یهادر سال رانی(. اSanaei, 2007, p.174) کردند امضا زهره یتجار ۀماهوار پرتاب
اکنون پس از  که یشکل به ؛است دهیخر هیروس از را ینظام زاتیتجه و موشک ،یزره خودرو تانک،

  (.voronoua-abrams, 2010, p.3) است یروس حاتیتسلرگ بز داریخر نیسوم نیهند و چ
 

 هیروس و رانیا یاقتصاد یهایهمکار (ب
ساخت  قرارداد کشور دو که یزمان ،شد شروع 1331در سال  رانیو ا هیروس نیپروژه ب نیترمهم

 تا شد یبستر قرارداد نیهم. کردند امضا رادالر  ونیلیم ستیو دو اردیلیم کیبوشهر به مبلغ  روگاهین
 روگاهین 3 کشور نیا است قرار که یشکل به شود؛فراهم  زیدو کشور ن یآت یهایهمکار یبرا نهیزم

 مورد(. در khajehpour, 2012, p.17) بسازد رانیا یدالر برا اردیلیم 3به مبلغ  زین گرید یاهسته
 در حدود بوشهر روگاهین ساخت در که کندیم تیکفا نکته نیا ذکر هیروس یبرا ها طرح  نیا تیاهم
 یاقتصاد یهایمشارکت کردند. همکار یقاتیو تحق یمرکز پژوهش 911از  یهزار کارشناس روس 11

 . است نمانده محدود یاهسته روگاهین و ینظام زاتیتجه بهدو کشور تنها 
 یانرژ ۀحوز نقش اندپرداخته کشور دو روابط یبررس به سمیبرالیل منظر از که یگرانلیآن دسته از تحل  
 شده دییتأ یعیطب گاز ریذخا نیشتریب صاحب رانیا و هیروس. دانندیم مهم اریبس کشور دو روابط در را
 راهبرد کیسود مشترک، توسعه  به ریذخا نیاستفاده از ا دنبال به آنها. هستند درصد 12 و درصد 1/19

 یکشورها مجمع 1111سال در کشور دو. هستند جهان یانرژ بازار در مشارکت یبرا مشترک
-سیأسرا ت منافع متقابل یکننده بزرگ گاز با هدف ارتقادیکشور تول 19از  متشکل 1گاز صادرکننده

 یدر راستا 1111دارند. در سال  اریگاز جهان را در اخت ریدرصد ذخا 21کشورها حدود  نی. اکردند
 شکل به( جهان شدهگاز اثبات ریذخا 1/19) قطر یمشابه اوپک را با همراه ی،گاز ساختار متیکنترل ق

                                                 
1. Plesetsk 

2. GESF 
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 کردن فراهم با گاز سوآپ توافق به 1113 سال در نیهمچن رانیا و هیروس. دادند لیتشک یگاز یکایتروئ
 . افتندی دست رانیامسکو در جنوب  ناگاز تهران با متحد ۀو مبادل رانیگاز در شمال ا

 شده اثبات ریذخا نیدوم رانید است. امن هعالق اریبس ینفت عیصنا یهمکار به هیروس نیا برافزون    
 گازپروم. است جهان بزرگ کننده دیتول چهار شمار در و دارد اریاخت در را (درصد 3/11) جهان نفت
 اردیلیم 11حدود  ی)دارا آزادگان حوزه از استخراج درباره 1111 سال در تهران با را وگوهایی گفت
 و رانیا در یگاز و ینفت دیجد طرح 3 یاجرا سر بر طرف دو 1113 سال در. کرد شروع( نفت بشکه

(. Voronoua-Abrams, 2010, p.5) دندیرس توافقبه هیروس و رانیا نفت مشترکت شرکت سیتأس
 رو به رو هایی مشکل با را ها توافق نیا یاجرا ،تیامن یشورا یسو از دیجد یهامیاگرچه وضع تحر

 کامل یاجرا روند که رودیم احتمال( 31)آذر ژنو در نرایا یاهسته دیجد توافق دنبال به اما کرد؛
 یخوببه ریاخ دهه دو در هیو روس رانیا یحجم مبادالت اقتصاد یبررس. شود یعمل نیشیپ یها توافق

 ارزش که یدرحال. دارد ییباال تیاهم کشور دو روابط در یاقتصاد مالحظات که است نکته نیا یایگو
 311 مرز از 1911و  1911 یهارقم در سال نیدالر بود ا ونیلیم 111 ،1332 سال در کشور دو روابط

 سال در و بود دالر ونیلیم 111 حدود 1111 سال در کشور دو مبادالت حجم. گذشت دالر ونیلیم
 بیبه ترت 1111و  1112 یهاسال دالر، اردیلیم دو حدود 1111 سال دالر، اردیلیم کی از فراتر 1111

هاست. ب دهیدالر رس اردیلیم 1به رقم  1113 سال دالر و اردیلیم 111/1دالر و  اردیلیم 911/9  زانیبه م
است  یدرحال نیا (.113.ص ،1913 ،ی)کرم درآمد رانیبرتر ا یتجار کیجزء ده شر هیروس که یشکل

 ،نژاد یاحمددولت  کشور ریوز یتوسعه منابع و امور اقتصاد ،یزیرکه به گفته محمودزاده معاون برنامه
 ن،یاکوپرش یخبر تی)سا است دالر اردیلیم 11 حداقل هیروس و رانیا یتجار مبادالت اندازچشم
 تجارت با سهیمقا در شتریب رشد یبرا رانیا که یتوجه قابل یهالیپتانسنکته با توجه به  نی(. ا1931
مورد  زیروس ن یها ممقا یسو از یحت دارددالر(  اردیلیم 2)لییاسرا و( دالر اردیلیم 11) هیترک با هیروس

 دو نیب یحجم مبادالت تجار رانیدر ا هیروس ریسف ان،یجاگاررابطه  نیهم در. است گرفته قرار دییتأ
 ی. ودانستقابل قبول ریغ را آن و اعالمدالر  ونیلیم 311و  اردیلیکمتر از دو م را 1111 سال در کشور

 و رانیا یجمهور سییر یروحان مالقات کار دستور در موضوع نیا به یدگیرس که گفت‘ مورد نیدر ا
 صورت در رودیمانتظار  نیبنابرا1931سنا،یا ی)خبرگزاراست گرفته قرار هیروس یجمهور سییر نیپوت

 ئلهمس نی(. اSanaei, 2007, p.175) کند دایپ شیافزا کشور دو یتجار مبادالت حجم هامیتحر کاهش
 روابط دارند.   یاقتصاد ۀتوسع یبرا یفراوان یهازهیانگ طرف دو ها میتحر رفع صورت در دهدیم نشان

 
 هیروس و رانیا یفرهنگ یها یهمکار (ج

که در  هیو روس رانیا انیم یفرهنگ  نامه . موافقتداردچهار صد ساله  یخیتار هیو روس رانیا انیروابط م
 از شی. تا پاستشور دو ک یها تیفعال یبرا  مناسب یقانون هیپا زیاکنون ن  ، همشدامضا  1913سال 

با  یول ؛بود رانیدر ا هیگسترده روس یها تیفعال یمبنا شتریقرارداد ب نیا ،یشورواتحاد یفروپاش
 داتحا یواقع فروپاشدر .آمد دیپد دوجانبه یفرهنگ مبادالت ظهور ۀنیزم ،یاتحاد شورو یفروپاش
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 ،یاول پس از فروپاش یها در سال. شد هیو روس  رانیا یاز روابط فرهنگ یدیسرآغاز فصل جد یشورو
 یها و ترجمه و چاپ کتاب هیتوجه به مسلمانان روس هیدر روس رانیا یفرهنگ یها تیفعال ۀدر مجموع

 یفرهنگ ی،علم یها یبعد از آن همکار یها . اما در سالداشت یتر برجسته  گاهیجا یبه زبان روس ینید
 (.91.ص ،1919 ،اده)آقاز گرفتند قرار ینسب توجه مورد زین یو آموزش

اول پس  یها که در سال ییدهایآورد و ترد یرو ییایاوراس دگاهید به هیدولت روس 31در اواخر دهه    
داشت از سال  وجود کشور  نیا یخارج استیگرا در س غرب دگاهید تیو در زمان حاکم یاز فروپاش

کار آمدن  ی. با روافتی انیپا امورخارجه ریعنوان وزبه ماکوفیپر یوگنیکار آمدن  یو با رو 1913
زمان به غرب و  تر نگاه هم صورت گستردهبه و رانیا با یهمکار دوم هزاره انیپا در نیپوت ریمیوالد

 مسکو از یخاتم محمد یرسم دی. بازددرآمد هیروس  یخارج استیس ریناپذ ییجداعنوان جزء شرق به
 .را در روابط دو کشور گشود یدیجد فصلبط متقابل، روا قرارداد یامضا و 1911 سال در
 در هیروس یفرهنگ یها هفته د،ش امضا 1919 سال در که رانیا و هیروس نیب یهمکار قرارداد بنابر   
در مسکو افتتاح شد که بازتاب  1911سال  در هیروس در رانیا یفرهنگ هفته نینخست و برگزار رانیا

دو کشور در سال  نیب یتفاهم همکار ادداشتی نیهمچن. داشت کشور نیا یدر محافل خبر یا گسترده
 کشور دو یفرهنگ روابط توسعه در یمثبت نقش 1111 سال در رانیا از نیپوت دارید ودر مسکو  1911
 شتریب ریاخ یها دو کشور در سال یفرهنگ یها یهمکار(. 111.ص، 1911 ،یابیر یمی)کر است داشته

 یمیکر) بوده است یو مبادالت فرهنگ انیاد نیب یوگو گفتمبادله دانشجو،  سم،یتور یها در حوزه
 (. 111.ص، 1911 ،یابیر
 
 هیروس و رانیا یاسیس یها یمکاره( د

 و جانیآذرباجمهوری  به را خود انقالب رانیا که دیترسیم مسکو یشورو اتحاد یفروپاش از بعد
 به متعلق یهانیسرزم به قالبان صدور از دست تهران دید که زمانی نیبنابرا. کندصادر  یمرکز یایآس

 ییهمنوا جانیآذربا یهابا ترک هیترک که یطیشرا در یحت. شد زدهشگفت ،است دهیکش یاتحاد شورو
 یبرا کیپلماتید یحل راه تا گرفت قرار هیروس کنار در بلکه کرد شهیپ سکوت تنها نه رانیا کردیم

 در هیروس ناظر تیعضو رشیپذ از زین 1113سال  در .ابدی( ب1331) کستانیتاج در یداخل جنگ
  (.Ternin and Malashenkov, 2010, p.20) دکر تیحما یاسالم کنفرانس سازمان

 و بوشهر روگاهین لیتکم قرارداد از متأثر شتریبروابط دو کشور  1333 سال از ،موضوع  نیا از گذشته  
 ابرقدرت عنوان به را رانیا آنهات. بوده اس روگاهین نیا لیتوقف روند تکم یبرا یالمللنیب یفشارها
 به رانیا حق هاروس. کننددر منطقه را کنترل  رانیرفتار ا خواهند یمو  نندیبیم ظهور درحال یامنطقه
حال  نی. اما در عاندکرده دیتأک آنشناخته و بارها بر  تیرسم به را زیآم صلح یاهسته ۀبرنام داشتن
 را افکندیم منطقه بر یاهسته سالح داشتن که یمدت بلند هیسا و رانیا نفوذ گسترش باهمراه  یخطرها

 اظهار نیبنابرا. باشند منطقه در یاهسته حاتیتسل گسترش شاهد که خواهندینم و کنندیم درک
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 کایآمر با خود روابط حفظ یراستا در را رانیا یاهسته برنامه بر شتریب نظارتدر  کایبا آمر ییهمنوا
 را آن و ندیبیم شیخو نفعبه را انهیخاورم در قدرت موازنه هیروس گرید عبارتبه. نندیبیم یضرور
 دادن سوق و راه نیا در رانیا و داند می نیفلسط و لبنان ه،یسور در خود نفوذ گسترش یبرا یفرصت

 (.  Heydemann, 2010, p.35) کندکشور کمک  نیبه ا تواندیم منطقه در یتدافع یموضع به کایآمر

 گذشته یهاسال طول در روابط نیا شدن ترگرم ومسکو و تهران  نیبروابط  در ینیمنافع ع نیا جودو
-نیب روابط یهاهینظر به توجه تا شدب سب یرانیضد ا یهادر قطعنامه هیروس یباوجود همراه یحت

 وهشگرانپژ یبرا جذاب یموضوع به کنند عرضه ،توانندیم طیشرا نیا حیتشر در که یحیتوض و الملل
 .   میپردازیم هاهینظر و هالیتحل نیا یبررس به ادامه در. شود لیتبد نظران صاحب و
 

 ییگرا  واقع
الملل بوده  ترین نظریه روابط بین ترین و پایدار و مهم الملل بین روابط رشته در مسلط دیدگاه گراییواقع 

 رفتار اصلی هدف و المللیبین نظام محرکه نیروی و ییگرا واقعمفهوم اصلی در تفکر  ،است. قدرت
 آنها و هستند قائل هادولت برای کنشگری شأن گرایان واقع (.111.ص ،1911 ،یدوئرت) ستا هادولت

 و گیرند می تصمیم اندیشند، می انسان یک همانند که کنند می تلقی خردورز و یکپارچه واحدهایی را
 دهد می قرار موقعیتی در را هادولت قدرت بر گرایان قعوا تأکید(. 913.ص ،1919 س،یلی)ب کنند می عمل

 شکل هیچ به خویش بقای برای  یاری، خود اصل اساس بر. کنند حفظ را خود باید خود تنها که
 همکاری. دهد نمی را دوستی اجازه الملل بین  نظام ساختار. بود متکی دیگر دولت حمایت به توان نمی
(. 921.ص ،1911)قوام،  است ممکن کند می ایجاب قدرت مصالح و ملی منافع که زمانی تنها نیز

 هادولت ضرورت هنگام بهکه  نداما معتقد ؛ندارند آن دوام و اتحادها به باور چندانی انیا گر واقع اگرچه
 . زنند دست تحادا به فیحر بر غلبه و توازن جادیا یبرا دیبا

 کشورها اتحاد یبان( مالف
 مشترک فرهنگ و یمرزهم مشترک، دشمن مشترک، منافع ،یدئولوژیا چون ییهامؤلفه بخش نیا در
 که شودیم پرداخته بحث نیا به سپس و یبررس د،شویم کشور دو یکینزد سبب که یموارد عنوانبه
 اند؟بوده رگذاریتأث هیروسو  رانیدر روابط ا هامؤلفه نیا ایآ
 انیم مشترک یدئولوژیا وجود شود، یمکشورها  یکیدنز سازنهیزمکه  ییهامؤلفه از یکی: یدئولوژی. ا1

 یکینزد یکه حت ییکشورها یخوببه تواندیاست که م داده نشان یدئولوژیا. است کشور چند ای دو
ندارند اما  یواحد یدئولوژیا هیو روس رانیا اگرچهبنشاند.  گریکدیبا هم ندارند را در کنار  ییایجغراف

 هیکه اشاره به حرکت روس ییرهایقرار دارند. اگر از تفس سمیبرالیبا لدر تضاد  یکیدئولوژیااز نظر 
بر ضد  یدو کشور خود را در جبهه واحد یاز زمان وقوع انقالب اسالم میبگذردارد  سمیبرالیل سوی به

از  یو مستضعفان را بخش هاخود نجات ملت یدئولوژی. هر دو براساس اافتندی کایآمر سمیالیامپر
 .کردند تیحما خود سرنوشت نییتع یبرا هادولت حق از و برشمرده خود یخارج استیس یها هدف
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 حرکت اتحاد سوی تا دو کشور به شودیم سبب کشورها انیم مشترک منافع وجود . منافع مشترک:1
 اتمام صورت در و ابدییتداوم م زیمنافع مشترک پابرجا بماند روابط ن نیکه ا یتا زمان در نتیجه. کنند

جمله  از یاسیس و یتیامن ،یاقتصاد منافع وجود. بود اتحاد و شراکت انیپا شاهد توانیم منافع نیا
در  هیروس یخارج استی. در سکرد یپوش چشم آن از توانینم کشور دو روابط دراست که  یموارد

-کجانبهیمقابله با  ه،یروس یاقتصاد اتیح دیو تجد یبازساز یسه اصل محور ی،دوران بعد از فروپاش

 ،1931 ،یدی)ام قرار گرفت یروس استمدارانیسمورد توجه  ی،و کسب اعتبار دوباره روس کایآمر ییگرا
 را رانیا با یکینزد و یدوست راه ،نخست هدف دو ژهیو به ها هدف نیتحقق ا ی(. مسکو برا13.ص
 در رانیا به هیروس شرفتهیپ حاتیتسل فروش تی)ممنوعگور - نیچرنومرد مانیپ نیپوت. گرفت شیپدر

 دارید نیا در و کرد استقبال 1111 سال در مسکو به یخاتم محمد. از سفر کرد لغو را( 1333 سال
-ریوز ،یخراز کمال سفر با دارهاید نیا. شد فراهم کشور دو شتریب یاقتصاد یهایهمکار یبرا نهیزم

 . شد لیتکم  1111 لسا در تهران به نیپوت سفر و 1111 لیآور در مسکو به رانیا ۀامورخارج
اتحاد  ویس تا کشورها به شودیم سبب که ییهاؤلفهاز م گرید یکی :مشترک یفرهنگ یهانهی. زم9

 ای و یفرهنگ یهاارزش بر هیتک با کشورها انیم نیا در. استمشترک  یفرهنگ یهانهیوجود زم بروند،
 ستیب حضور. کنند فیتعر گریکدی یبرارا  یراهبردو  کیتا رابطه نزد کنندیم تالش یفرهنگ تشابه

-نهیزم از یکیدر منطقه  یگریافراط خطر و سمیبا ترور مبارزه ه،یروس خاک داخل در مسلمان ونیلیم

 و رفت متقابل، نگاه شدن میمال به توانیمرابطه  نیا در نیهمچن. است بوده دولت دو توجه مورد یها
 کشور دو شمندانیاند یگوو گفت و هاشگاهینما یرو برگزا یعلم یهایهمکار ،یآموزش روابط ها،آمد

 (.111.ص ،1913 ،ی)کرم کرداشاره
 وجود اما ؛دارند کسانی یدئولوژیانه  و دارندمشترک  مرزدو کشور نه  یگاه . وجود دشمن مشترک:1
 را دشمن راه نیاز ا تا کرده حرکت اتحاد جادیا سوی به کشور دو که شودیم سبب مشترک دشمن کی

وجود دشمن  هیروسو  رانیدو کشور ا یکیعامل در نزد نیترمهم که دهدیم نشان شواهد. کنند فیتضع
. در کنندیم فایا هاروس نهیرید بیرق عنوان به انگلستانسپس  و کایآمرمهم را ابتدا  نیا .استمشترک 

(، پاکستان و عربستان ه،ی)ترک آنها متحدان و یغرب یهاقدرت نفوذ گسترش خطر زین یابحث منطقه
 سال قرارداد اساس بر جادشدهیا بستر و کشور دو یمرزها درون به منطقه در موجود یهابحران تیسرا

 بوده است.  مؤثر اریبس هایهمکار نیا گسترش در 1313
 را هیروس و رانیا انیم یراهبرد یهایهمکار قدرت، و تیامن مانند یمیمفاه بر دیتأک با انیگراواقع  

 موازنه یبرقرار به آنها لیتما از یناش ای و کایآمر یسو از کشور دو مشترک دیتهد حساسا از یناش
-کجانبهی برابر در که هستند آن یدرپ هیروس و رانیا کشور دو هر. کنندیم ریتفس کشور نیا با قدرت

 در یهبردرا یهامشارکت راه از و کنند جادیا را قدرت موازنه از یسطح کا،یآمر یدهایتهد ای و ییگرا
-استیس بروز ،گرایان نوواقع دگاهید از. کنند مقاومت قفقاز و یمرکز یایآس در کشور نیا  نفوذ برابر
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به جادشدهیا یساختار یفشارها مثبت درواقع و یعیطب جهینت هیروس در تریتهاجم و ترخشن یخارج
  .(Hopf, 1999, p.61)است یالمللنیب نظام لهیوس
 ،یتهاجم و یتدافع انیگرا واقع تا گرفته یساختار انیگرا واقع از آن یهاشاخه یمتما در انیگرا واقع  
 از پس قدرت موازنه نظام به که است یقدرت چند ای و سه دو، از یکی هیروس که رندیپذیم را نکته نیا

 از یغرب یهاقدرت مکرر یهادرخواست(. 119.ص ،1911 ،ی)شور انددهیبخش تینیع سرد جنگ
 نیا مورد در کشور نیا مقاومت نیهمچن و رانیا با ینظام و یاهسته یهایهمکار قطع مورد رد هیروس

 نوع که ستا معنا نیا به کشور، نیا یسو از غرب نظر مورد و مطلوب پاسخندادن  ارائه و فشارها
 روابط چارچوب در و قدرت روابط سطح در که است یموضوع خودش کل در هیروس و رانیا روابط

 عالقه هیروس و رانیا که ستین معلوم اگرچه. ردیگ قرار لیتحل مورد تواندیم بزرگ یهاقدرت انیم
 تیوضع که یپردازانهینظر شتریب اما کنند، فیتعر یسطح نیچن در را خود روابطتا  باشند داشته یادیز
-یهمکار ه،یروس رفتار و تیموقع لیتحل در اند،داده قرار لیتحل مورد را سرد جنگ از پس یالمللنیب

  .اند داده قرار توجه مورد غرب و هیروس تعامالت چارچوب در را رانیا با کشور نیا یها
 چارچوب در را هیروس و رانیا روابط که دارد وجود گرانلیتحل انیم در یغالب شیگرا آنکه باوجود  

 پردازانهینظر تاکنون ند،کنریتفس و لیتحل کایآمر دیتهد برابر در موازنه جادیا یبرا کشور دو تالش
 خود از ریاخ دهه دو در یالمللنیب صحنه در هیروس تیموقع نییتب و لیتحل به یادیز عالقه گراواقع
 از زانیم آن هاسال نیا در هیروس که شودیم یناش موضوع نیا از احتماالً مسئله نیا. اندنداده نشان
 درواقع. است نداده نشان خود از ردیبگ قرار پردازانهینظر نیا لیتحل یمبنا بتواند که را یرفتار ثبات
 تا گرفته گرجستان و کوزوو در ییارویرو و تعارض از را یمتناقض یرفتارها گذشته دهه دو در هیروس

 کشور هشت گروه مانند یینهادها چارچوب در و افغانستان بحران انیجر در ییهمسو و یهمکار
 و رانیا و هیروس با متحده االتیا برخورد نوع والتز، کنت نظر زا .است گذاشته شینما به ،یصنعت

 با یهمکارسوی  به را کشور دو نیا ،یشورو اتحاد یفروپاش از پس دوره در کشور نیا ییگراکجانبهی
 و مسائل لهیوس به رانیا دادن یفرار و ناتو گسترش لهیوس   به هیروس دادن یفرار. است داده سوق یکدیگر

 اداره را کشورشان چگونه نکهیا مورد در کشور نیا رهبران دادن قرار خطاب مورد و یاههست مشکالت
 ,Waltz) دیآیم بر چرا و چون یب قدرتمند کشور کی عهده از تنها که هستند ییهااستیس کنند،

2000, p.38). 
 شده متأثر کایآمر به نسبت کشور نیا یهاینگران از ریاخ یهاسال در هیروس کردیرو پارکر دهیعق هب  

 یشورو اتحاد یاز زمان فروپاش یالمللنیب برتر گریباز عنوان به متحده االتیا چگونه نکهیاو  است
حد و مرز،  یب خته،ی. مسکو رفتار واشنگتن را در کل همواره لجام گساست گرفته دست به را قدرت
مربوط به  یها موضوع حل یبرا ابزار کی عنوان به ینظام نهیگز از استفاده در گراکجانبهیو  یفراقانون

 یزمان از کایآمر و ناتو مداخله درباره هیروس یسنت ترس یو نظر به. است کرده فیتوص المللنیب تیامن
 بعد خاص صورت بهو  داد نشان را خود 1339 بهار در ناتو گسترش اندازچشم نینخست که شد شروع

 در عراق به کایآمر تهاجم زمان آن از. گرفتشدت  هایراننگ نیا 1333 مارس در صربستان بمباران از
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 حفظ به ریاخ یهاماه در هیسور در مشابه اقدام دیتهد و 1111 سال در یبیل به ناتو ۀحمل ، 1119 سال
 کندیرا ضد خود تصور م ها اقدام نیا همه مسکو دراصل. است کرده کمک هاروس خطر احساس نیا
(Parker, 2012, p.39) . 
 همچون یگرید یهاکوشش کنار در رانیا با یهمکار به هیروس یمند هعالق والت، استفان نظر از  

 یبرا( نیچ و هیروس و رانیا) کشور سه نیا یهاتالش از یبخش ن،یچ و هیروس یراهبرد یهایهمکار
 یآرام به رانیا و هیروس والت، استفان گفته به. ستا کایآمر ریفراگ قدرت برابر در موازنه جادیا

 نفوذ به پاسخ در آن از یبخش کم دست که اندداده توسعه 1111 سال از را خود یراهبرد مشارکت
 را یمشترک تالش ران،یا و هیروس که کندیم دیتأک والت. است بوده منطقه در کایآمر گسترش درحال

 رانیا یهایهمکار. اندکرده آغاز( لیاسرائ و هیترک) متحدانش و متحده االتیا نفوذ کردن محدود یبرا
 با یهمکار راه از منطقه در خود نفوذ توسعه یبرا کایآمر یهاتالش به یراهبرد یپاسخ هیروس و

 نیا هرگاه نی. بنابرا (Walt, 2004, p.14) است ازبکستان و جانیآذرباجمهوری  گرجستان، ه،یترک
 است شده گرمتر اشنگتنو - مسکو روابط و سردتر مسکو -تهران روابط کرده دایپ کاهش خطر

(Trenin and malashenkov, 2010, p.21 .)هیزاو از شمندانیاند از یگروه عوامل، نیاکنار  در 
به  هیروس همچون یکشورهای نیاز که ندو معتقد پرداخته هیروس و رانیا روابط یبررس به کیتیژئوپل

 ریاخ سده کی در بازار و عتصن خام، مواد نظرگسترش مرزهای خود، فضای حیاتی و خودکفایی از 
 لیدلبه که است ییکشورها جمله از رانیا کشور. است داشته تهران و مسکو روابط در یمؤثر نقش

 یرفتارها و یکیتیژئوپل یهایژگیو و ایعامل جغراف ریتأث تحت شدت به فردش به منحصر یایجغراف
 -به بعد هیاز دوران صفو -معاصر رانیا که از یقرن پنج در که یشکلبه. است گرفتهقرار مسکو یاسیس
 رانیا یخارج رفتار به دادن شکل در یساختار و داریپا مداوم، یعنصر ران،یا کیتیژئوپل گذردیم

داشتن  قرار(. 11.ص ،1911 )کاتم،است داشته ران،یا با ها قدرت ریسا رفتار نیهمچن و گرانید به نسبت
 از رانیا از ییهانوبت بخش نیتا در چند شد سببقرن  پنج نیا در هیروس یخاک یمرزها کناردر  رانیا
 .برند سربه هاروس هایدیتهد از ترس در همواره رانیا حاکمان و شود جدا کشور نیا
 رفتن نیباز  است، افتهی ادامه زین تاکنون و دیانجام طرف دو روابط توسعه به بعد به 31 دهه از آنچه   

 نیا یاتحاد شورو یفروپاش با. است در روابط دو کشور بوده ینیمز یگیو همسا کیتیژئوپل عامل
 با ییایدر یگیهمسا به ینیزم یگیهمسا حالت از نیبنابرا. شد لیمستقل تبد یجمهور 13کشور به 

 یارض یطلب توسعه دیتهد خطر رفتن نیب از دیجد یگیهمسا نوع نیا ریتأث نیترمهم. دیرس رانیا
 کمرنگ ین،ا بر افزون. کرد استقبال روابط نیا توسعه از رانیا لیدل نیهمه . ببود رانیا یبرا هاروس
 توسعه و رانیا ترس کاهش بر سمیکمون یدئولوژیا شکست با هاروس یکیدئولوژیا غاتیتبل شدن

 دوباره تولد از یریجلوگ و یاتحاد شورو یفروپاش رانیا که نبود جهتیب رو نیا از. افزود روابط
 (. 191.ص ،1913 ،ی)کرم است دانسته خود سودبه را هیروس دیجد یامپراتور
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 با مقابله نگرندیم هیروس و رانیا روابط به یراهبرد یمنظر از که انیگراواقع از دسته آن بیترت نیبد  
 رفتن نیب از کنندیم نگاه هیهمسا دو روابط به کیتیژئوپل یمنظر از که دسته آن و کایآمر ییگراکجانبهی

 دگاهید نیا اگرچه. دانند می مسکو و تهران انیم روابط توسعه یاصل عامل را یشورو اتحاد جمتها خطر
 روابط ۀتوسع در را اقتصاد نقش که هیزاو نیا از ،دارد اشتراک سمیبرالیل هینظر با ییگرا یماد وجه در

 نیهمبه. رسدیم نظر هب ناقص کندیم توجه مسئله یتیامن ابعاد به فقط و ردیگیم دهیناد هیروس و رانیا
 .است شده جلب سمیبرالیل هینظر به توجهشان مورد نیا در پژوهشگران از یبرخ لیدل
 

 لیبرالیسم
 هالیبرالاست.  سمیبرالیل توجه کرد،به آن  توانیم هیروس و رانیا روابط لیتحل در که یاهینظر نیدوم

 و منازعه کشورها بین روابط در که را واقعیت این هرچند .دارند المللبین روابط به بینانهخوش نگاهی
 تواند می و داشته وجود نیز همکاری و صلح که باورند این بر ؛کنند نمی انکار را دارد وجود جنگ
 و دارندمتعددی  یها هدف هادولت که کنند یمآنان چنین استدالل  دیگر عبارت به. باشد داشته وجود
چه  درمنازعه باشند. مسئله مهم در نظر آنها این است که  دنبالبه همیشه هادولت که ندارد لزومی

 کشورها مهمکه به سه علت  باورند این بر هالیبرال. کند یمشرایطی منافع همکاری بر منافع موازنه غلبه 
 .دارند برمی گام بیشتر همکاری سمتبه
 شده سببتصادی و تجاری است که های اق در عرصه ویژهبه کشورها، میان متقابل وابستگی روند (1   
- افزایش منازعه های هزینه که دریابند زمانیکدیگر فایده بیشتری ببرند و هم با همکاری از کشورهاتا 

 ،است یافته
 نهادهای و قواعد هنجارها، سلسله یک ایجاد و ظهور موجب فزاینده اقتصادی متقابل وابستگی (1   

  ،آیند می وجودبه کشورها میان همکاری تسهیل و ایجاد برای که شود می المللیبین
 ،)حاجی یوسفی شود منازعه و افزایش همکاری می کاهش بسب مردم ساالری گسترش جریان( 9  

 (.13.ص ،1911
 یمنظر از شتریب ،دهندیم قرار لیمورد تحل یرا در قالب اقتصاد هیروسو  رانیکه روابط ا آنان   
 کمک آنها اتحاد تیتقو به یاقتصاد شتریب یوندهایپ که معتقدند و نگرندیم روابط نیا به یستیبرالیل

روابط را  نیا گریکدیآنها به  یازهایدو کشور و ن یاقتصاد طیشرا گرانلیتحل نیا نگاه از. کرد خواهد
 حیترج ه،یروس و رانیا روابط از ییگرا واقع یهالیتحل نیمنتقد و ها برالیلبه سمت اتحاد برده است. 

 رابطه نیا مختلف ابعاد بزرگ، یهاقدرت انیم روابط عرصه به لیتحل سطح یارتقا یجابهکه  دهندیم
 .کنند لیتحل ،یامنطقه ای جانبهدو سطوح در را
 برابر در موازنه جادیا به لیتما که دارد وجود یاندک شواهد بلفورث، امیلیو و بروک استفان اعتقاد به   

-زهیانگ و یامنطقه تیامنبرعکس  بلکه. باشد( هیروس و رانیا) روابط نیا هدهندحیتوض کا،یآمر قدرت

 یبررس (Brooks, 2005, p.79)  دارند قرار هازهیانگ نیا مقدم خط در شکل دائم به یاقتصاد یها
 مالحظات که است نکته نیا یایگو یخوببه ریاخ دهه دو در هیو روس رانیا یحجم مبادالت اقتصاد
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 ،1332 سال در کشور دو روابط ارزش که یدرحال. دارد ییباال تیاهم کشور دو روابط در یاقتصاد
. حجم گذشت دالر ونیلیم 311 مرز از 1911 و 1911 یها سال در رقم نیا بود دالر ونیلیم 111

دالر  اردیلیم کیاز مرز  1111دالر بود و در سال  ونیلیم 111حدود  1111مبادالت دو کشور در سال 
 یتجار کیجزء ده شر هیروسکه  یشکل به. است دهیدالر رس اردیلیم 1به رقم  1113 سالفت و فراتر ر
 (.113.،ص1913 ،ی)کرم است رانیبرتر ا

 یهایهمکار با ارتباط در 1113سال  در هیو روس رانیا یدائم ونیسینشست کم نیدر پروتکل هفتم 
 یانرژ سنگ، زغال صنعت، برق، ،یانرژ گاز، و نفت عیصنا: یهمکار یهانهیزم ،یتجار و یاقتصاد
 یاجاده نقل و حمل ،یگذارهیسرما تجارت، ،ییهوا صنعت فضا، و هوا ،یآور فن و صنعت ،یاهسته

و  یگردشگر ی،بهداشت یهمکار جانبه،چند و یامنطقه ،یاستان یهایهمکار ،یرانیکشت ،یلیر و
 یهابخش برنامه نیبنابرا(. 112.،ص1913 ،ی)کرم شد ینیبشیدو کشور پ یبراناگهانی، حوادث 
 زاتیتجه و مایهواپ الوار، گندم، فلزات، صادرات از هیروس منابع استخراج و نقل و حمل ،یکشاورز

 (. Voronoua, 2010, p.3) اندکرده کسب یسرشار سود ینظام
 

 انگاریسازه
. شودیم گرفته کمک آن از هیروس و رانیا روابط لیتحل در که است یاهینظر نیسوم یانگار هساز

پساساختار و سوکی از انیگرااثبات/انیگراعتیطب فیط انهیم در یفرانظر مباحث نظر از انگاران سازه
 دارند قرار سمیبرالیل و ییگراواقع انیجر دو انهیم در ییمحتوا مباحث در و گرید یسو از انیگرا

 و مادی ابعاد بر انگاران سازه  لیبرالیسم، و ییگراواقع نظریه دو خالف بر. (919.ص ،1911 مشیرزاده،)
 به  مادی، واقعیت اهمیت پذیرش بر افزونانگاران  . توجه سازهدارند تأکید اجتماعی حیات مادی غیر

 فکری عوامل تکوینی نقش بر انگاران سازه تأکید. ستا ها رویه و  هنجارها،  قواعد،  معانی،  ها، انگاره
 مشیرزاده،) دهد می قرار الملل بین روابط در اصلی جریان بر حاکم گرایی مادی ربراب در را آنها که است

 شان منافع از ها دولت فهم بر تواند می اجتماعی محیطکه  ندانگاران معتقد سازه (.911.ص ،1911
(. درواقع 13.ص ،1911)حاجی یوسفی، باشد مؤثر ها دولت بندی  ساخت و دهی  شکل در و تأثیرگذار

 داندیم نهیزم و خیتار در شکل گرفته یمراسوژه را  رایز. ردیگیشکل م ییگراذات ینف در گاهدید نیا
(Gergon, 2001, P.1) .برساختهیعنی  شناختی  هستی اصلی فرضیه سه بر انگاری سازه کلی صورت به  

و نقش  کارگزار و ساختار متقابل رابطه  آن، در فکری و معنایی ساختارهای اهمیت و هویت بودن
 (.Linklater, 2001, p.216-218) مبتنی است ها هویت در شکل دادن به منافع و سیاست

 تعریف آنها اجتماعی بستر از جدا یعنی ماهوی شکلیبه توان نمی را ها هویت که معتقدند انگاران سازه  

 چشم گرفتن نظر رد با کنشگر یک که شوند در نظرگرفتهای از معانی  مجموعه عنوانبه باید بلکه. کرد
 های برداشت اجتماعی های هویت. دهد می نسبت خودبه اجتماعی ابژه یک عنوانیبه یعنی دیگران انداز

 و کنند می تولید را خاصی منافع راهدهند و از این  نشان می کنشگران سایر به رابطه در را خود از خاصی
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« دیگری»رقیب یا دشمن   ود را دوست،خ ،«خود» اینکه. دهند می شکل گذاری سیاست های تصمیم به
 یانگار سازه(. 991. ،ص1911  )مشیرزاده، کرد خواهدتفاوت زیادی در تعامل میان آنها ایجاد  بداند، 
 رایز. ردیگیم شکل کشور ندهیآ و گذشته به یارزش یارجاعات با دولت کی تیهو که است معتقد
 ,Kubalkova) دهندیم قرار خود امروز عملکرد انهپشتو را آن خاص یشکلبه خیتار تیروا با ها دولت

(2001, p.147در تحول سببانگاران این خود کنشگران هستند که با عمل خود  سازه گاهدید ز. ا 
 های هویت که هستند جدید معنای ساختارهای این آن از پس و شوند می فکری و هنجاری ساختارهای

 روابط در قراردادی فرض پیش این انگاران سازه گذشته ههد دو در .دهند می قرار تأثیر تحت را آنها
. اندداده قرارچالش  مورد کند می هدایت را خارجی سیاست ملی منافع عینی یها هدفرا که  الملل بین
 بر ها دولت نیابنابر(. Klotz, 2004, P.2) کنند می تأکید منافع و هویت بینآنها بر روابط  آن، جایبه

 صورت به یول. زنندیم کنش به دست آن اساس بر و سازندیم را جهان خود مندنهیزم تیهو اساس
 ی،خارج استیس نیبنابرا. شودیم یدگرگون دچار تشانیهو و شوندیم ساخته آن با رابطه در زین متقابل
 سازندیم را آن دولت که است یزیچ آن یخارج استیس تیاسم گفته به بنا و است ساختن بر عمل

(Smith, 2001, p.38-39). چرا که نیا فهم یبرا یانگار سازه مفهومی چارچوب براساس نیبنابرا 
 چه ها دولت که کرد یبررس دیبا ،کنندیم یهمکار به اقدام ای پردازند یم گریکدی با منازعه به ها دولت
 یمش و خط به لیتبد تصور نیا چگونه و دارند کنند،یم یزندگ آن در که یطیمح و منافع از یتصور

 رانیا روابط مورد در یمباحث نظراین توجه به  با .شودیم آنها یخارج استیس یریگ جهت و یاسیس
. است دشمنانه یتلق ،اندداشته کایآمر از ریاخ یهادهه در گریباز دو هر که یبرداشت گفت دیبا هیروس و
 بیترتنیبد. دهدیم شکل را آنان یهایریگمیتصم و کشور دو یمل منافع یمبنا مشترک برداشت نیا

 گریکدی با اتحاد در را شیخو دشمن با مقابله وهیش نیبهتر یذهن اشتراک واسطه به گریباز دو هر که
 .ابندییم
 رند،یگیم دهیناد را آن شیب و کم( هابرالیل و انیگرا واقع) گروه دو هر که یموضوع رسدیم نظربه   
 تحوالت نظر از یشورواتحاد  یفروپاش از پس دوره در ،هیروس هم و رانیا هم که است مسئله نیا

 که رسدیم نظربه. کنندیاز مین احساس خود یتیهو یبازساز به  که بردندیم سر به یطیشرا در یتیهو
 و یتیامن یازهاین نیتأم یبرا یمنبع نکهیا بر افزون دارد، ادامه همچنان که دوره، نیا در هیروس و رانیا
 یتلق( رانیا یبرا شده میتحر یهایفناور و هیروس یبرا معتبر یارزها)گریکدی ابیمک یماد منافع ای
 نقش تواندینم کس چیه اگرچه. رفتندیم شمار به گریکدی یتیهو یازهاین نیتأم یبرا یمنبع شدند،یم

 یماد ملعوا بر دیتأکفقط  که رسدیم نظربهاما  رد،یبگ دهیناددو کشور  روابطتوسعه  در را یماد عوامل
 نیا دارد تیاهم آنچه. کند ارائه روابط نیا از یقیدق نییتب تواندینم هیروس و رانیا روابط لیتحل در

 از هادولت» تیدرنها و ابندییم باز را خود یمعنا ،هاانگاره و هادهیا از یبستر بر عوامل نیا که است
ی ک نکهیا از هادولت فیتعر به هاانگاره و رندیگیم قرار گریکدی با ارتباط در که ستا هاانگاره راه
 (. 131.ص ،1911 ونت،) کنندیم کمک ستند؟ی هچ و ستند؟ه
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 نوع .دارد ریتأث منافع و هاتیهو شدن ساخته ندیفرآ بر خود نوبهبه زین یالمللنیب یفضا ند،یفرا نیا در
 منافع و تیهو یریگشکل بر هاسال نیا در زین هیروس و رانیا با یالمللنیب جامعه کل و غرب برخورد

. است داده سوق خود از خاص فیتعر سوی به را کشور دو عمل در و داشته میمستق ریتأث کشور دو
 از پس ۀدور در هیروس یالمللنیب و یامنطقه تیموقع فیتضع یبرا کایآمر یدائم و مستمر تالش

 دست از یالمللنیب تیموقع و تیهو یابیباز یبرا که کرد متقاعد را هاروس ،یشورو اتحاد یفروپاش
 و رانیا کشور دو هر 1331 دهه آغاز در یخیتار نظر از .کنند جستجو را یاتازه ریمس دیبا خود رفته
-یم تجربه را یمشابه شیب و کم تیوضع ،یالمللنیب طیشرا به خود نگرش در یبازنگر نظر از هیروس

 در غرب دادن قرار و دشمن مفهوم از قاطعانه و مشخص فریتع سال هفتاد از پس هاروس. کردند
 بر یمبتن یستیمارکس نییتب در را ییدهایترد گورباچف، یکاویپرستر دنبالبه خود، یتیهو «دگر» گاهیجا

 .کردند جادیا یدارهیسرما یهانظام و یستیالیسوس یهانظام انیم ریناپذ یآشت و یدائم تعارض
 نیهمچن و جنگ از پس یبازساز یهاضرورت و عراق با ساله شته جنگ انیپا از پس زین رانیا در   

 طیشرا لیدلبه که رانیا یخارج استیس بر حاکم گفتمان ،یالمللنیب طیشرا در نیادیبن هایرییتغ آغاز
 کرد،یم فیتعر دشمن همدستان ای و دشمن فیرد در را جهان یکشورها شتریب عمل در جنگ، دوران

 نظر نیا از .داد ییزدا تنش و جهان با یهمکار ضرورت ترانهیگراعمل نگرش به را خود یجا جیتدربه
 محسوب رانیا یبرا هم و هیروس یبرا هم یمهم دوره ،یتیهو فیبازتعر نظر از ،1331 دهه سراسر

 اما دهند، نشان متعارف گریباز کی را خود تا کردند تالش هیروس هم و رانیا هم دوره، نیا در. شودیم
 دو هر. شوند آورده حساببه یمعمول کشور کی تا نداشتند یلیتما کشور دو از کیچیه الح نیع در

 یامنطقه ه،یروس یبرا یجهان) کننده نییتع و رگذاریتأث قدرت کی عنوانبه ییشناسا به شدتبه کشور
 یمرمست کوشش یشورو اتحاد یفروپاش از پس یهاسال در هاروس .دارند و داشته ازین( رانیا یبرا
 با یهمکار. اندکرده دنبال است، یجهان بزرگ قدرت کی همچنان هیروس که موضوع نیا یالقا یبرا

 داشته توانستیم کایآمر برابر در موازنه جادیا بر که یریتأث از شیب یحت و یاقتصاد منافع از شیب رانیا
 زین رانیا در .کند تیتثب بزرگ قدرت کی مانند را خود تیهو که دادیم را فرصت نیا هیروس به ،باشد

 کرده سلب رانیا از را منطقه سطح در یگریباز فرصت که -عراق با ساله هشت جنگ از پس بالفاصله
 و ریگیپ کوشش -بود داده قرار رانیا برابر در را یامنطقه و یجهان بزرگ یهاقدرت یتمام باًیتقر و

 . شد آغاز یامنطقه کننده نییتع قدرت کی عنوانبه رانیا تیموقع تیتثب یبرا یداردامنه
 و یمرکز یایآس در تا داد را فرصت و امکان نیا رانیا به ،1331 دهه آغاز در یشورواتحاد  یفروپاش  

از بین  را آن هیروس با تقابل در نبود لیما رانیا که یفرصت ؛دهد پاسخ خود ازین نیا به یحد تا قفقاز
 -رانیا نقش رشیپذ و ییشناسا به رانیا ازین یگرید عامل هر زا شیب بعد، یهاسال در آنچه اما. ببرد

 یاهسته قدرت کهمانند ی رانیا شدن شناخته کرد،یم نیتضم و نیتأم را یامنطقه سطح در کم دست
 به رانیا ورود. است کرده فایا را یادیز نقش آن تداوم نیهمچن و تولد ،یریگ شکل در هیروس که بود

 را ییفضا است، داشته همراه به که یمشکالت یتمام وجود با یاهسته یاورفن یدارا یکشورها جمع
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 دیبا بیترت نیبد .کند فیتعر یامنطقه سطح از فراتر یحت را خود گاهیجا تا کرد فراهم رانیا یبرا
 نسبت به حیاست توض یرمادیو هم غ یکه دربردارنده هم توجه به عوامل ماد یانگارسازه دگاهید گفت
 . کندیبه بعد ارائه م 31از دهه  هیو روس رانیتوسعه روابط ا لیدال از یکامل

 
 جهینت

 ه،یروس و رانیا روابط از المللنیب روابط یهاهینظر لیتحلمورد  در نوشتار یاصل سؤال به پاسخ در
 لیتحل قدرت موازنه یریگشکل و هیروس و کایآمر رقابت بستررا در  هیو روس رانیا روابط ییگرا واقع

 محدود یبرا نیبنابرادارند.  کایچون آمر یدشمن مشترک هیو روس رانیا هینظر نی. از منظر اکنند یم
 که اندکرده آغاز گریکدی با را هایهمکار از یامجموعه شرق به ناتو گسترش ،ییگراکجانبهی کردن

 ینیزم یمرزها زا یشورو اتحاددور شدن  کیتیلژئوپ هی. همچون از زاواست افتهی ادامه زین تاکنون
 مسکو تهران روابط بهبود در یمؤثر نقش کشور نیا توسط ینظام تهاجم از ترس رفتن نیب از و رانیا

 .است داشته
 ن،ی. بنابراستین کشور دو روابط تیواقع یایگو ،قدرت به عوامل همه کردنمحدود  سمیبرالیاز نظر ل 
 یحقوق میرژ بحث در یهمکار یهاو ضرورت گریدو کشور به همد یاقتصاد ازین لیبه تحل هینظر نیا

 یبرا یبازار اقتصاد ها،میتحر جنگ، از پس رانیا یبازساز ،یستیز طیمح یهایآلودگخزر،  یایدر
 . پردازدیم کشور دو روابط دهندهعنوان شکل هب رهیغ و هیروس یمحصوالت نظام

 مسکو -تهران روابط بخش توسعه عنوان به تیهو به دانسته انهیگرایماد را دگاهیدهر دو  یانگارسازه
 به خود از یدیجد تیهو دو هر یفروپاش از پس هیروس و جنگ از پس رانیا هینظر نیا. بنابرنگردیم

آن را  یدوست جا یتلقو  رفت کنار گریکدیدشمن از  یتلق دیجد تیهو نیکه در ا گذاشتند، شینما
 را طرف دو کردن محدود قصد که دشدنرو  به ور کایآمر نامبه یواحد تیآنها با هو نیگرفت. همچن

 یانگارسازه هیکه نظر رسدیم نظر به. در مجموع شد فراهم روابط توسعه یبرا نهیزم نیبنابرا. داشت
شکل  یضمن توجه به عناصر ماد کردیرو نی. در اکند یم ارائه مسکو - تهران روابط از یکامل حیتوض

 .  ردیگیم قرار یبررس مورد زین مشترک یهنجارها و هادهیدهنده روابط دو کشور، نقش ا
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