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  ایران و روسیه در گذر تاریخ

  له تهدید و اتحادأمحیط امنیتی و مس

1جهانگیر کرمی

  

  چکیده  

ه و در پرتو گذشته، موضوعی حیاتی براي ایران بود روابط ایران و روسیه در پنج سدة

ها و  براي کشور ایجاد شده و هم در مواردي، میان دو طرف همکاري آن، هم تهدیدهاي مهم

در این مقاله، نگارنده کوشیده است تا . گاه نیز اتحاد علیه تهدیدات مشترك برقرار بوده است

تیوضعبهتردركيبراينظرییهاامکانه،یروسورانیاروابطتحوالتخیتاربهینگاهبا

هاي مطرح شده در نوشته حاضر  پرسش.آوردفراهمآنندهیآاندازچشموروابطنیایکنون

گذشتههاي سدهدرراهیروسورانیاروابطبینانهقعواینگاهباتوانمی چگونهآن است که 

دوروابطبرثرؤمعواملترین  مهمکرد؟ارائهمناسبياندازچشم،ندهیآيبراونمود لیتحل

دهیاوکالنینگرشاساسبراستفادهموردروشکدامند؟یخیتاریبررسنیادردولت

واستابعاد مهم آن لیتحلودولتدوروابط خیتارمهممقاطعبهیقیتطبویخیتارمحور،

  .استداشتهتري جديتیموضوعایران و روسیهروابطکهستاییهادورهبردیکأت

  

 واژگان کلیدي  

  ایران، روسیه، روابط سیاسی، تاریخ روابط، محیط امنیتی، تهدید، اتحاد
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  مقدمه 

ها  ها از پایگاه هوایی نوژه همدان در رسانه خبر استفاده نظامی روس 1395در شهریور 

هاي  واکنش منتشر شد و در واقع از یک همکاري نظامی گسترده حکایت داشت، با

کرد  برانگیز شد و شاید کمتر کسی گمان میمختلفی روبرو گردید و براي بسیاري تعجب

تر از تحوالت  اما اگر کسی درکی ژرف .که چنین موضوعی واقعیت داشته باشد

هاي ایران و روسیه را از زمان  داشت و تحول روند همکاري ژئوپلیتیک سه دهه اخیر می

نکتۀ اصلی این . شد رو می ده بود، کمتر با شگفتی روبهفروپاشی اتحاد شوروي دنبال کر

است که تحول در ژئوپلیتیک و جایگاه و موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر موجب 

شود و این موضوعی است که  ها و رفتارها در سیاست خارجی می تحول ادراکات، نگرش

  .هاي اخیر در تعامالت ایرانی و روسی روي داده است در دهه

ه در این نوشته کوشش کرده است تا با نگاهی به تاریخ تحوالت روابط ایران و نگارند

انداز آینده  هایی نظري براي درك بهتر وضعیت کنونی این روابط و چشم روسیه، امکان

دهد که گرچه آنها بیش  نگاهی به سوابق روابط ایران و روسیه نشان می. آن فراهم آورد

اند، اما از زمان آغاز روابط رسمی دو دولت  ا یکدیگر بودهاز یک هزاره است که در تعامل ب

هاي  در سدهرسمینظامی- سیاسیماهیتباجديروابطگذرد و بیش از پنج سده می

سیاهدریايکهزمانیتا. استخوردهپیوندعثمانیامپراتورينامبهعنصرينخست با

تسلطکریمهجزیرهشبهمانندآنشمالیمناطقبرحتیآنهاوبودها  عثمانیانحصاردر

قرنازتضعیف امپراتوري عثمانیبااما.بودندمشتركمرزفاقدروسیهوداشتند، ایران

بهروسیهتدریجبهها، روسدستبهقفقاز شمالیمناطقتصرفمیالدي و سپس 18

قدرتازطرفدوترسبه سببروابط ایران و روس در ابتدا. شدنزدیکایرانمرزهاي

ازها روسچوناما.شدمنجراستانبولخطرمقابلدراتحادنوعیبهعثمانی،امپراتوري

وروي آوردندایرانمرزهايسمتبهکمکمآسودگی خیال یافتند،عثمانیجانب

.کردندتصرفراقفقازایرانیهاي سرزمین

دورة"تهدیدوجنگ"بهصفویهدورة"اتحادوهمکاري"وضعیتازراروابطآنچه

باکههمسایگیوضعیت. بودمجاورت و همسایگیعنصرکشاند،پهلويوقاجار
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راایرانوشدشروعایرانمرزهايونفوذهاي حوزهسمتبهتجاوزوجنگپیشروي،

بهبردنپناهیاروسیهمداخلهپذیرشروسیه،ازشکستهاي وضعیتدرسده،دوطی

عنصرباهمراههمسایگیاین. دادقرار) آمریکاوآلمانانگلیس،فرانسه،(ثالثهاي طرف

 .ش1370سال تاآنمجاورمحیطوایرانیمرزهايدروندرمداخله،وجنگتعارض،

.داشتادامهشورويسال فروپاشی

درقدرتمندکشوريوجودالملل، بینروابطبرحاکمژئوپلیتیکیمنطقبر اساس

آناستقاللوامنیتبراياساسیتهدیديآن است،ازتر ضعیفکهکشوريهمسایگی

ازدوربهوآمیز مسالمتهمزیستیازطوالنیزمانیمدتآنکهمگرآید؛ میشماربه

. آید میفراهمکمترمعموالًکهاستشرایطیاینوباشندکردهطیرامداخلهوتهدید

هاي دولتوجوداست،تهدیدکنندهابرقدرتباهمسایگیکهمیزانهمانبهطبعاً

دقیق،استراتژياتخاذصورتدریک کشور هم،استراتژیکمحیطدراقماريوکوچک

رقیبهاي قدرتپایگاهبهآنهاتبدیلازجلوگیريضمنتواند میعقالنیومنطقی

معادالتدرموازنهایجادوپیمان همافزایشنفوذ،بسطجهتدرامتیازيهمچون

  . به کار رودقدرتالمللی بین

راایرانخاكدیگريجدیدکشورهرازبیشروسیهکهآنجاازفولر،به نظر گراهام

آشکارودائمیژئوپلیتیکواقعیتایرانبرايروسیهپهناورسرزمیناست،کردهتصرف

وحدجنوب،سمتدرروسیهطلبی توسعهکهرسید مینظربهدر واقع، چنین. است

ایرانبرايحیاتیژئوپلیتیکواقعیتترین بزرگ روسیهاو،تعبیربه. شناسد نمیمرزي

رایورش آورد، آنایرانبهنیستقادرشوروياتحادجزاي منطقهقدرتهیچواست

ایرانخارجیسیاستانکارِغیرقابلومحوريواقعیتاین.کنداشغالدهد وشکست

مداخلۀوروسیهنفوذبود وایراندرمسلطخارجیقدرتروسیه.م1900سالدر. است

روشنیبهایرانیانرواندرتزارها،دوراندرایرانداخلیاموردرکشوراینهمیشگی

افتادهاتفاقمرحلهچهاردرهماوردجوییاین. )160: 1373فولر، (است شدهحک

دراقتصاديوسیاسیکنترلواستعماريدورةاشغال،وسرزمینگسترشدورة: است

هماوردجوییدر هیئتشوروياتحاددورةبیستم،قرناوائلونوزدهمقرناواخر

خودمختارهاي جمهوريطریقازتجزیهبرايکوششوسرزمینیوایدئوژیکوسیاسی
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در اواخر دهه شورويتحوالتبارهدرفولر،. کردستانوآذربایجانگیالن،مستقلیا

قدیمهاي ضرورتکهاستآنگویايمناسبات،تحولاین«: نوشته استمیالدي  1980

زیاديحدودتابوده،حاکمروسیهوایرانمناسباتبرسدهپنجمدتبهکهامپراتوري

  ).209: 1373فولر، (» رفتخواهدمیاناز

هاي الزامشایدبر این است کهرا عقیدهبرخیروسیه،کنونیوضعیتبارهدراما

بهحاضرحالدرروسیهاگر. باشدرفتنمیانازحالدرروسیهسنتیطلبی توسعه

کالسیکمسئلهکهاستسبباینبهکند، مینشینی عقببزرگاسالويقدرتمرزهاي

اصطالحایناگرروسیه؛"پذیر آسیبنقطه". استیافتهتغییردیگرسنّتیحائلمناطق

بامناسباتطریقازبایداي اندازهتاباشد،معتبريژئوپلتیکمفهومیهمهنوز

ایران،کهنبودجهت بیرو،ایناز. گرددو قفقاز حفاظتمرکزيآسیايکشورهاي

خودسودبهراروسیهجدیدامپراتوريدوبارهتولدازجلوگیريوشوروياتحادفروپاشی

طلبی توسعهزمینۀدرایرانتلختاریخیهاي تجربهآبشخورازخواستهاین. استدانسته

هرزیگادموندتعبیربه. گیرد سرچشمه میشورويطلبی  توسعه و نیز. م1722ازتزارها

واقعهاینایدئولوژیک،در سطح. بودایراننفعبهجهاتبسیاريازشورويفروپاشی

پذیر آسیبها قدرتترین بزرگ حتیونیستناپذیر خدشهموجودنظمکهدادنشان

عقبتري مطمئنودورترفاصلهبهشورويارتشتهدیدنیزامنیتیلحاظاز. هستند

وایرانسرزمینیوسعتبینتقارنعدمبدین ترتیب، وضعیتاست؛شدهرانده

داخلیتحوالتمددبهکهاستوضعیاینویافتظهوردیگرباراش شمالیهمسایگان

جاي:استآمدهفراهمایراناسالمیجمهوريبرايالمللی بینمسائلوشوروياتحاد

ایران ومیانکهاند گرفتهکوچککشورهايازاي مجموعهراشورويابرقدرت

ظهور ایران به عنوان . اند شدهحائلنوعیبهاخیرقرندوطولدرآندشمنترین بزرگ

اي مؤثر نیز از این تحول ژئوپلیتیک بزرگ سرچشمه گرفته است؛ البته  قدرت منطقه

  .همراه اتفاقات بعدي مثل سقوط صدام و تحول دولت در عراق

شورواحساساتازترکیبیباراشورويفروپاشیایراننیزمصباحیالدین محینگاهاز

ممتاز تهدیداتبامقابلهدرموقعیت ایرانشد کهموجبفروپاشیاینوپذیرفتهیجانو

مرزهايمقابلدرشورويایران،ژئوپلتیکارزیابیدرقرن،یکازبیشمدتبراي. باشد
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دولتیبهایرانفروپاشی،ازقبلیعنیزمان،آندروبودتوجهقابلاي وزنهآنطوالنی

بهبزرگهاي قدرت. بودشدهتبدیلروسیهجنوبنگهبانوغربیهاي قدرتبینحائل

دركبهچشمگیروسعتباایران،ارضیتمامیتوخوداقتصاديمنافعوژئوپلتیکلحاظ

در سالایرانانقالببا. بودندوابستهایرانبودنحائلیعنیموقعیت،اینازکامل

منطقهعنوانرا بهایرانژئوپلتیکمفهومآمریکا،وایرانبیندشمنیبعدو.ش1357

برگرایشیایرانخارجیسیاستفردي، بهمنحصرحدتاوتغییرات کرددچارحائل

رهبريبهجهانقطبیتکنظامازترسشوروي،فروپاشیازپس .یافتغربباضدیت

  . )Mesbahi, 2002(بود ایراناحتیاطبرايدلیلیمتضمنآمریکا،

مرجوهرجالملل  بین استیسسپهرالملل،نیبروابطيگراواقعهاي  نگرشمنظراز

یراهیی،اتحادجوایياریخودجزوشدهلیتشکتیامننگرانيهادولتازواستگونه

تاکوشدمی نگاهنیاپرتودرومنظرنیابانگارنده. نداردوجودمشکلنیابرغلبهيبرا

بهتوجهبا،منظورنیايبرا. بررسی کندگذشتههاي  سدهدرراهیروسورانیاروابط

"دیتهده موازن"یهنظرازتاامدهیکوشالملل،نیبروابطدراي  شهیاندتحوالتنیآخر

واتینویتهاجمتیقابلمجاورت،قدرت،عنصرچهاربردیتهدهموازنیهنظر. رمیگبهره

چهارنیااساسبرراهادولتینگرانأمنشوکندمی دیکأتانهیگراتوسعههاي  زهیانگ

  .دهدمی حیتوضعامل

توان دریافت که ترکیب عناصر قدرت، مجاورت، قابلیت  از این مرور کوتاه می

گرایانه در سه دوره صفویه، پس از صفویه تا پایان پهلوي و  ایدئولوژي گسترشوتهاجمی 

گیري سه  سپس دوره پس از انقالب اسالمی و فروپاشی شوروي متفاوت بوده و به شکل

  . وضعیت متفاوت از منظر منطق تهدید و اتحاد منجر شده است

است که چگونه هایی که در مقاله حاضر قصد دارم به آن پاسخ دهم، این  پرسش

هاي گذشته تحلیل کرد و  بینانه، روابط ایران و روسیه را در سده توان با نگاهی واقع می

دولتدوروابطبرثرؤمعواملترین  مهماندازي مناسب به دست داد؟  براي آینده چشم

، تاریخی و محوردهیاوکالنینگرش، بر اساس روشکدامند؟یخیتاراین بررسی در

مقاطع مهم تاریخ دو دولت و تحلیل روابط دو کشور استوار است و بهت تطبیقی نسب

تیمحدود.استداشتهبیشتري تیموضوعکشوردوروابطکهاست هایی  دورهبردیکأت
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پذیرد که نوعی بلندپروازي  ی آن است و نگارنده میطوالنیزمانةدوراین نوشته، مهم

است که بتوان در قالب یک مقاله، این دوران را تحلیل کرد، اما به عنوان طرح مسأله و 

هاست در ذهن داشته است، شاید  اي که سال آغازي براي کار در مسیر تحقق ایده

  . کوششی قابل درك باشد

آینده آن است که با تغییر منطق تهدید به  طرح نگارنده در این نوشته، با نگاه به

توان فضاي بدبینانۀ گذشته را نسبت به روابط با روسیه تغییر  سبب تحول جغرافیا، می

هاي راهبردي در موضوعات مشترك  هاي موجود به همکاري داد و بر اساس واقعیت

نگر با همۀ  بهگرا و چند جان اما الزمه آن، اتخاذ سیاست خارجی متعادل، موازنه .پرداخت

براي بحث در این زمینه خواهم کوشید تا مباحث در پنج بخش . هاي بزرگ است قدرت

هایی تحلیلی بررسی  لاي تهدید و اتحاد در قالب مد نخست، مبانی اندیشه :تحلیل شود

هاي تاریخی دو کشور در دوازده سده گذشته، موضوع  با مروري بر دوره سپس. شود می

پلیتیک جدید مورد دوري جغرافیایی، دوران همجواري و محیط ژئودر سه مقطع دوران 

هایی چند و نکاتی براي  ها و نتایج در قالب گزاره و در پایان نیز یافته گیرد بحث قرار می

  .شود میهاي ایران و روسیه در آینده ارائه  همکاري

  تهدید و اتحاد: مبانی نظري) یک

نگري در یک سده اخیر نشان  پارادایم واقع الملل در هاي محققان روابط بین یافته

جزوشدهلیتشکتیامننگرانيهادولتازواستگونهمرجوهرججهاندهد که می

درومنظرنیابانگارنده. نداردوجودمشکلنیايبرایراهییاتحادجوایياریخود

يبرا. بررسی کندگذشتههسدپنج درراهیروسورانیاروابطتاکوشدمی نگاهنیاپرتو

ازتاامدهیکوشالمللنیبروابطدراي  شهیاندتحوالتنیآخربهتوجهبامنظورنیا

تیقابلمجاورت،قدرت،عنصرچهاربریه نظردر این . ببرمبهرهدیتهدهموازنیهنظر

نیااساسبرهادولتینگرانأمنشودیکأتانهیگراتوسعههاي  زهیانگواتینویتهاجم

الملل نیبروابطبرحاکمیکیتیژئوپلمنطقاساسبر. شود داده میحیتوضعاملچهار

یاساسيدیتهدست،ا آنازتر فیضعکهيکشوریگیهمسادرقدرتمنديکشوروجود

یستیهمزازیطوالنیزمانمدتآنکهمگرد؛یآیمشمار بهآناستقاللوتیامنيبرا
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کهاستوضعیتینیاوباشندکردهیطرامداخلهودیتهدازدوربهوزیآم مسالمت

ابرقدرتبایگیهمساکهزانیمهمانبهطبعاً. دیآیمبه دستکمترمعموالً

درکشورکیاستراتژطیمحدرياقماروکوچکيها دولتوجوداست،دکنندهیتهد

گاهیپابهآنهالیتبدازنه فقط،یعقالنویمنطقق،یدقياستراتژاتخاذصورت

عنوانبهتوان از آن  بلکه می،کند جلوگیري می خوددیتهديبرابیرقيها قدرت

یالملل نیبمعادالتدرموازنهجادیاومانیپ همشیافزانفوذ،بسطجهتدريازیامت

  .کرديبردار بهرهقدرت

نگر، تهدید و اتحاد است و منظور از تهدید، عمدتاً به  مفاهیم مهم در پارادایم واقع

یحتوفشارهاانواع:گردد و امنیت و نیز منافع یک دولت بازمی ءمخاطرات براي بقا

زینشده تهدیددولت. شونده و متحدانشاز سوي تهدیدینظامویتیامناقداماتاحتماالً

از ایدهد،موازنهرااتحادآنبتواندتاردیگقراریتیوضعآنچناندرییتنهابهخوددیبا

نیتضمراخودتیامنموجود،اتحادبهوستنیپایاتحادراهازاییبازدارندگجادیاطریق 

وکردخواهديسپررايدشوارطیشراد،یتهدعنوانبهشدهیمعرفدولترو،نیااز. کند

ازرانه،یشگیپیپلماسیدقیطرازباید مینشود،دچارهایی  يدشوارنیچنبهنکهیايبرا

دیبانبود،زیآمتیموفقاویپلماسیدهماگروکنديریجلوگدشمنياتحادهاجادیا

  .دینمانیتضمائتالفواتحادياریخودقیطرازراخودیدفاعویرقابتقدرت

توانمی انیپادر. استمشتركدیتهدبرابردريهمکاريمعنابهاتحادمفهوماما

وجود: کردانیببیترتنیابهرااتحادکیيکارکردودهندهشکليهایژگیونیترمهم

ويقرارداديسازوکارهاو  مقابلهيبراالزمةاراد، آنازمشتركادراك، مشتركدیتهد

ومشتركاقداميبرایاتیعملویاطالعات،یسازمانارتباطات،يهمکاريبرایتفاهم

از دیباراکشوردويراهبردهمکاري  .ینظامهشدارواعالميبراکیپلماتیدیهماهنگ

يراهبردامرفیتعرويراهبردمشارکتبايراهبرداتحادمیمفاهکیتفکطریق

دروبلندمدتویتیامنویاتیحمسائلبهکهستایمفهوميراهبردامر. دادصیتشخ

چندایدويهمکارسطحترین  یعالي،راهبرداتحاد. شودمی اطالقیرقابتطیمحکی

هاي  سمیمکانوتوافقاتچارچوبدرویطوالنیزمانيبرامشتركدیتهدبرابردردولت

کیدرمشتركدیتهدمقابلدريهمکارتواندمی يراهبردمشارکتاما،استقیدق
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 ندارد بلندمدت یژگیو يهمکار از سطح ن

 تکرار مشابه موارد در مشارکت نیا آنکه مگر

 يگرا واقعیی، گرا نوواقع از یبرداشتبا الملل 

ی مانند عوامل نقشی بهره جسته و تهاجم

 ی را در نظرپلماسید و موازنه مشترك، د

 تیوضع سه دررا  یلیتحل تا مدلی بر پایه این مبانی نظري کوشیده است
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نیا نکهیا به نظر. باشد خاص مقطع و موضوع

مگر ،ستین قیدق آن يبرا يراهبرد ةواژ اطالق

  .شود

الملل  بین روابط نگر واقعهاي  هینظرنگارنده از 

تهاجم ينگر واقعی و تدافع ينگر واقعي، راهبرد

دیتهد وجود ،یتهاجم هزیانگ قدرت، ا،یجغراف

بر پایه این مبانی نظري کوشیده است گرفته است و

  :کندزیر استخراج 
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  ی دوري جغرافیایی دو کشور

که دولت در روسیه شکل گرفت . م882از حدود پانصد سال قبل از میالد تا سال 

اي  اند و پاره ارتباطات اجتماعی و فرهنگی داشته

نیز در ادب و فرهنگ ایران و هاي مشترك، هنوز هم در نظر مردم دو کشور و

خورس یا خورشید و سمارگل یا سیمرغ و بایلین یا باولین و بایگا 

 يایدر سواحل و یشمال قفقاز ردها و اسالوها 

میالدي بین ایران و اسالوها 12 تا 6 سدهدر 

در کیف پایتخت . م882در سال  کوچک 

یالدي در م13 تا 9 هاي سده، در اعراب هحمل

 ی ازخوارزمشاه تا یساماندرون امپراتوري اسالمی ادغام شد و پس از دو سده، در دوران 

اي از شکوفایی و  از نظر حاکمیت سیاسی به استقالل رسید و دوره

 :Staar, 2013)کرد  دان آمریکایی تجربه

محدود بود و يتجار ارتباطاتدر این دوره، روابط ایران و روس به طور کلّی به 

گرفت که در برخی  صورت می خزر سواحل

 -ایرانی ارتباطات و ها تماس خستیناز این رو، ن

ایران و روسیه در گذر تاریخ

  

ی دوري جغرافیایی دو کشورخیتارهاي  دورهنگاهی به  )دو

از حدود پانصد سال قبل از میالد تا سال 

ارتباطات اجتماعی و فرهنگی داشتهها با یکدیگر  ها و روس ایرانی

هاي مشترك، هنوز هم در نظر مردم دو کشور و اسطوره

خورس یا خورشید و سمارگل یا سیمرغ و بایلین یا باولین و بایگا : روس قابل توجه است

ها و اسالوها  میان ایرانی ییایجغراف یوستگیپ. یا بایاگار

در  خزرها دولت زمان ازوجود داشت، اما  اهیس

  .از حیث جغرافیایی فاصله افتاد

  دوران پس از اسالم - الف

 یهروسنخستین دولت روسی موسوم به 

حمل از پس رانیا وکنونی اوکراین شکل گرفت 

درون امپراتوري اسالمی ادغام شد و پس از دو سده، در دوران 

از نظر حاکمیت سیاسی به استقالل رسید و دوره. م1231 تا 819

دان آمریکایی تجربه روشنگري را به تعبیر فردریک استار تاریخ

در این دوره، روابط ایران و روس به طور کلّی به . (265

سواحل به ی از سوي قبایل روسحمالتگاه  گاه و بی

از این رو، ن. کتب تاریخی به آن اشاره شده است
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وسومهاي قرنحدودوایراندرسامانیانحکومتهاي سالبه  ،شکل دولتیبهروسی

دریاي  ها در شمال با قلمرو روسرانیا.)20: 1372زاده،  جمال(گردد  قمري بازمیچهارم

سیاه فاصله داشت و در دوري جغرافیایی و فقدان تهدید مشترك، ارتباطات سیاسی و 

  .توانست مفهومی داشته باشد امنیتی نمی

میالدي، دو 15تا  13تر به روسیه، از سده  با یورش مغوالن به ایران و سپس دیر

ومغوالندر دوره رانیا. سرزمین ایران و روس تجربه نسبتاً مشترکی را از سر گذرانیدند

وضعیت وحشتناکی را تجربه  سال273به مدت . م1501تا1228از سال  انیموریت

سال در سیطره مغول بود و  240به مدت . م1480تا1240از سال  هیروسکرد، اما 

شود؛ در این دوران روابط محدودي  در روسیه به تلخی یاد می "یوك مکول"هنوز هم از 

  . اشتمیان دو دولت وجود د

  دوران صفویه -ب

221به مدت).م1722تا1501(میالدي 17تا  15ه پس از مغوالن، از سدة در دور

رانیا، عهیشمذهببود که با مفاهیمی چون  رانیاییطالعصر، دوره صفویه سال

ی قابل عثمانباصلحوجنگ، اروپاباگستردهروابط، رونقوثباتوتیامن، قدرتمند

به مدت . م1694تا1480هاي  روسیه از ایوان کبیر تا پتر کبیر در سال. درك است

رو شد که هنوز هم در اندیشه اسالوگرایان و  یی روبهطاليعصرنیز با  سال214

 بخشیآزادنید. شود اوراسیاگرایان جدید روسی به عنوان دوران رؤیایی نگریسته می

محور پیوند دین و  سومرمهشیاندیوغ مغول رها کرد و مسیحیت ارتدوکس، روسیه را از 

وتیامنو تزار خشن، دورانی از  قدرتمندیهروسدولت و رسالت فرامرزي مسکو گردید و 

بود  در اواخر سده شانزدهم میالدي ورا بر قلمرو روسان حکمفرما ساخت  رونقوثبات

دورانها پایان یافته و  و حکومت ربوریک برپا گشتآشوبی سیزده ساله  که در این کشور

اوان سده هفدهم میالدي، ها و در  آشوباما پس از آن . آغاز شد. م1613ازها  رومانوف

در سال ریکبپتراي از رونق و ثبات را تجربه نمود و این دوران تا بر آمدن  دورهروسیه 

اتارها، شاهد سه سده طالئی از این رو، از زمان استقالل روسیه از ت. ادامه یافت. م1694

ایم که تنها با آمدن پتر کبیر و برنامه اصالحی  دولت دینی و سنت اسالویانی روسیه بوده
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هاي روسی خاتمه یافته و دوران روسیه  و نوسازي غربی او بود که این عصر طالئی سنت

  . مدرن آغاز گشت

ي تجارروابطسترش و گ رانیسفی و جدي ایران و روسیه و تبادلرسمروابطآغاز

 اهیسيایدراطرافدریعثمانطلبی  توسعه مشتركدیتهد. گردد به زمان صفویه بازمی

ي مضمونی همجوارعدميایجغرافانجامید و  هیروسورانیایمقطعویضمناتحادبه 

بارسمینظامی- سیاسیماهیتباروابط این دوره عمدتاً. مهم از روابط را شکل داد

انحصاردرسیاهدریايکهزمانیتا. استخوردهپیوندعثمانیامپراتورينامبهعنصري

وداشتندتسلطکریمههجزیرشبهمانند،آنشمالیمناطقبرحتیآنهاوبودها  عثمانی

مشتركمرزفاقدروسیهوایرانبود،آنهادستدرنیزشمالیقفقازمناطقازبرخی

تصرفویژهه بومیالدي18تا16قرنازها عثمانیدرپی پیهاي شکستبااما،بودند

این. شدنزدیکایرانمرزهايبهروسیهتدریجبهها، روسدستبهمذکورمناطق

دراتحادنوعیبهعثمانی،امپراتوريقدرتازطرفدوترسبه سببابتداهمسایگی

،آسوده خیال شدندعثمانیجانبازها روسچوناما.شدمنجراستانبولخطرمقابل

کردندتصرفراقفقازایرانیهاي سرزمینوروي آوردندایرانمرزهايسمتبهکمکم

  .آمدپدیدکشوردومیاننظامیوسیاسیجديهاي تماسو

بهتجارتبابفتحبرايرابازرگانیهیئتی.م1592./ق1001سالدرعباسشاه

سالدر. کرداعزامایراندرباربهسفیريروس،تزارنیزبعدسالسهوفرستادمسکو

شدایرانواردمتقابلنظامیکمکومودتقراردادعقدبرايروسیهیئتینیز.م1597

واتریشجنگبه سبب. م1598سالدر. بازگشتندروسیهبهبیماريبر اثرهیأتایناما

./ ق1007هژوئینهمدر:کنندنزدیکاتریشبهنیزراایرانکوشیدندها روسعثمانی،

وسیبا،نفرچهلازمرکبهیأتیرأسدربیگحسینعلیوشرلیآنتونیسر.م1599

شاهوشدندرهسپاراصفهاناز،اروپاییسالطینیی براي هدایاحاملقاطروشترباردو

بااوالً: داشتمهممأموریتدواعزامیهیأت. کردبدرقهشهرخارجتاراآنانشخصاًعباس

اتحادپیمانآنانباعثمانیدولتعلیهوکند برقرارسیاسیروابطاروپاییکشورهاي

بودشاهشخصانحصاردرآنتجارتومرغوببسیارکهایرانابریشمبرايثانیاًوببندد

حاجیبهخزردریايوگیالنراهاز،مسافرتماهسهازپساعزامیهیأت. کندبازاریابی
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خاطره بمسکودراماگرفت،رقراروسیهتزارفرستادگاناستقبالموردورسیدطرخان

  ).95: 1365هوشنگ مهدوي، (شد اعتنایی بیبه آنهابود،انگلیسیکهشرلی

هاي سالدرتوانستبود،برخوردارروسواتریشمعنويپشتیبانیازکهعباسشاه

وسخت شکست دهدعراقوکردستانقفقاز،مناطق درعثمانی را. م1612تا1603

باجنگحالدرعباسشاهوقتی. کندآزادتفلیستاتبریزازبسیاري راشهرهاي

اوبهعباسشاهورسیداوحضوربه. م1614سالدرروسیهازسفیريبود،ها عثمانی

حاضرمداردالزمقشونوپولاگرکهبگوروسیهتزارمنمعظمبرادربه«: داشتاظهار

ازواقع،در. »خواستخواهماوازمضایقهبیهممنآیدپیشضرورتیاگروبدهماوبه

همسایهقفقاز،درها  عثمانیدادنشکستبه سببروسیهوایرانکهبوددورهاین

  ).96: همان(شدند

به سبب تحملوبودجنگدرلهستانباروسیه.م1618و1617هايسالدر

وکرد مناتهزارچهارصدمبلغبهمالیکمکتقاضايایراندولتازتوجه،قابل خسارات

عباسشاه. کندواگذارایرانبهوثیقهعنوانبهراطرخانحاجیشهرمقابل،درشدحاضر

همسایهروسیهوایرانکهکردتمایلاظهارگرجستانبابدرروسیهسفیربامالقاتدر

بارهدر. نگرددحائل،شودمزاحمتموجبکهثالثیکشورآنهابینوباشنددیواربهدیوار

حسینسلطانشاهباهمزمان. نهیادادآنهابهعباسشاهکهنیستمعلوم،هم قرض

داخلیتااصالحانجامباوشدروستزارداشت،بسیارکفایتوعزمکهکبیرپترصفوي،

پیشدرهمسایگانبهنسبتاي تجاوزکارانهسیاستنظامی،قوايتقویتوگسترده

ضعفنهایت پتر،بهگزارشیطی،ایراندرروسیهسفیرولینسکیزمان،ایندر. گرفت

  .)122: 1381سیوري، (شدیادآورراصفویهانقراضبینی پیشوایران

  دوران زند و افشار - ج

واپسین دوران صفویه و . م1722تا1692صفوي ازنیحسسلطاندوران حکومت 

ی داخلبحرانبه . م1722در سال اصفهانسقوطانحطاط این حکومت بود که با 

، ایران نتوانست عظمت زنددورانر و افشادورانهایی مهم مانند  با وجود دوره. انجامید

و . م1795این دوره تا سال . دوران صفوي و ثبات و امنیت و رونق گذشته را احیاء کند

هاي خاصی داشت، متفاوت از روسیه قدرتمند که  آقامحمدخان قاجار ویژگیظهور 
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تا1682،ریکبپتردر روسیۀ . گذراند دوران مدرن خود را با اصالحات پتر کبیر می

را بنا نهادند و این عصر قدرتمندي تا سال  پترزبورگسن.م1703ها در  ، روس.م1725

مه داشت و روسیه از زمان پتر توانست به قدرتی اندازهایی ادا ها و دست با تالطم. م1917

در قالب اتحاد مقدس، پاسدار نظم . م1848تا  1815اروپایی تبدیل شود و به ویژه از 

شدنیصنعت، عصر اروپاازاقتباسپتر با . کار و مسیحی شوداروپایی کهن و محافظه

د و در عین حال با یی را رقم زاروپامعادالتمؤثر در قدرتمندیهروسیه و ظهور روس

از سه سده طالیی دینی روسیه را ایجاد  متفاوتهسدسه، دولتومذهبهرابطتحول

  .کرد

و  رانیایشمالمناطقبهریکبپترحمالتروابط دو کشور در این دوران با 

ی و عثمانوهیروسيهمکارو . م1722خزريایدریجنوبویغربسواحلتصرف

رشتقراردادونادرشاهدچار بحران شد و با ظهور . م1724رانیامیتقسقرارداد

وزندهدوری در جنوبقفقازبازگشتو.م1735گنجهقراردادو سپس . م1733

با.م1724سالدر. بهبود یافت. م1771یعثمانهیعلاتحاديبراهیروسشنهادیپ

برکهشدامضاءایرانتقسیمبرايروسیهوعثمانیمیانقرارداديصفویه،سقوط

انضمامبهراروسیهقشونهشداشغالایاالتتعلقعثمانیدولتآن،اساس

بینجدیديسرحديخطّوشناخترسمیتبهدولتآنبهاسترآبادومازندران

وگردیدترسیماردبیلتاکوراوارسهاي رودخانهملتقايازکشوردومتصرفات

بهمتعلقمرزيخطاینمغربدرواقعنقاطههموکرمانشاهوهمدانوتبریز

تهماسبشاهکهصورتیدرکردندموافقتدولتدوضمناً. شدشناختهها عثمانی

درراخودسلطنتتاکنندکمکاوبهبشناسد، رسمیتبهراارضیتغییراتدوم

دولتین،کردمخالفتودادنشانسختیسراگراماآورد،دسته بایرانخاكبقیۀ

تر شایستهکهرا کسهرباشند،داشتهخاطرفراغتایرانجانبازاینکهبراي

  ).149: 1365هوشنگ مهدوي، (کنندانتخابایرانسلطنتبه،دیدند

شدگیالنواردکشتیباباکوازخودقشونباماتیوشکینماژور.م1724دسامبردر

. دادشکست،بودنفرهزار15حدودکهراایرانسپاه.م1725هفوری./ ق1137درو

بهباطرفیازوگردیددفعموقتاًها روسخطرپتر،مرگبااما،شدالهیجانواردسپس
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وهاافغانبتواندتابازگذاشتنداوبرايرامیدانها روسایران،درشاهنادررسیدنقدرت

.م1732./ ق1144رشتقراردادهايدرآناملکه. براندبیرونایرانخاكازراها عثمانی

پیشینوالیاتدرمستقرنیروهايههمکه کردموافقت. م1735./ق1148گنجهو

  ).8: 1382اتکین، (دخوانَفراراصفویهبهمتعلق

  

  دوران همجواري و تهدید) سه

استحکاماترشتهیکساخت.م1776سالدرها روسزند،خانکریممرگازپس

.م1781سالدر.را آغاز کردندقفقازشمالدرایرانسرحداتکناردرنظامیقالعو

اشرفبندردرکوچکوبزرگکشتیفروندششازمرکبروسناوگاندستهیک

هبهانبهسپس.گرفتتجارتخانهتأسیسهاجازشهرآنحاکمازوانداختلنگرمازندران

درتوپعرادههیجدهورا آغازنظامیاي قلعهساخت،مزبورهتجارتخانحراستوحفظ

حاکمبه،داشتدستدررانواحیآنکهقاجارخانمحمدآقا. کردنصبآناطراف

خود کشوربهمزبورتهدیددنبالبهنیزها روسوبراندراها روستا داددستوراشرف

.م1783سالدرراگرجستانحاکموشدندگرجستانمتوجهها روسباراین. بازگشتند

.م1795سالدرراگرجستان،قاجارمحمدخانآقااما،دادندقرارخودهالحمایتحت

ازپسها،روسازقويومجهزیسپاهبعد،سال.)32: 1359ترنزیو،(کردتصرف

داغستانگرجستان،درورا در محاصره گرفتقفقازدربند،وباکومستحکمنقاطاشغال

عقبراخودپايدیگربارهاروس،دومکاترینمرگبااما.شدمستقرشیروانو

  .آمددرایرانیانتصرفبهگرجستانمجدداًوکشیدند

.م1799سالدرتا اینکهماندمتوقفمدتیمنطقهایندرنظامیعملیاتبنابراین،

الکساندرتزارحمایتتحتراخودمرگ،ازپیشگرجستان،حکمراندوازدهمگئورگی

بعدبهتاریخآناز. شدگرفتهسرازدیگرباراختالفاتترتیباینبهودادقراراول

بهگرجستان.م1800سالدرزیرا،گرفتقرارایرانبامستقیمتماسدرروسدولت

میانبزرگهايجنگسرآغازاینو) 33: همان(شدملحقروسامپراتوريبهطورکامل

در ایرانشکستبا. انجامیدگلستانهمعاهدبه. م1813در نخستکهبودایرانوروس

ها، جدایی  هعهدناماین پیامد.منعقد شدترکمنچايهعهدنام. م1828جنگ دوم، در 
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منطقه قفقاز از ایران بود و بدین ترتیب، روسیه در سده نوزدهم در کنار انگلستان جزء 

استعماري در ایران در آمد و ذهنیت امروز ایرانیان هنوز هم در  هاي اصلی شبه قدرت

  . سیطره این دوران تلخ استعماري است

اینوبودحاکمایرانباروسیهروابطبرتجاريمالحظاتنیزبیستمقرنآغازدر

سالانقالبوقوع بااما،گشت میبازآناقتصاديمزایايوایرانشمالبهبیشترموضوع،

ایراندر.ش1299اسفندکودتاينیزوتزارينظامسرنگونیوروسیهدر.م1917

فروردین12درجالب اینکه،هنکت. شددگرگوناساسیطوره بکشوردوروابط

ملیشورايمجلسنخستهدورسهنمایندگانازنفر88تعداد. م1917./ش1296

ملت«پیروزيازخوشنوديابزارازپسروسیه،اي دورهمجلسبهتلگرافیدرایران،

راجهانسرانجامکهکردندمانند»درخشانیفروغ«بهراروسیهانقالب،»روسبزرگ

اما،)3: 1384احمدي،  طاهر(زدودخواهدراها تاریکیواپسینوکردخواهدفروزان

نظامکابوسترینبزرگبهآنبرمسلطایدئولوژيوانقالباینکهنگذشتدیري

  .شدتبدیلایرانملتوسیاسی

و . م1828تا1813هاي  جنگی و جنوبقفقازبههیروسحمالتدوران قاجار با 

منجر شد و در عین  رانیادرهیروسدخالتي به عصر چانترکموگلستانمعاهدات

ازتیحماو ) رانیايتجارروابطدرصد60حدود(گسترش یافت کشوردوتجارتحال، 

ها بود تا نفوذشان تضمین شود و در عصر مشروطه به  در دستور کار روس قاجارسلطنت

با . م1915و1907هاي ن در سالرایامیتقسقراردادهاي . پرداختند تیمشروطبامقابله

  . آخرین ترفند سن پترزبورگ بود انگلستان،

وآنباانگلستانمقابلهوشورويجماهیراتحاددولتپیدایشوکمونیستیانقالب

بهداشتیکمربنديغرب،داري سرمایهکشورهايکهشدموجباولجهانیجنگپایان

وشوندجهانبهکمونیسمخطرسرایتازمانعتاکنندایجادشورويپیراموندر

کشورهايتاکوشیدنیزروسیهجدیددولت. بودچارچوبایندررضاخانکودتاي

اساسبر. متوجه آنها نخواهد شدمسکوۀناحیازخطريکهکندمطمئنراخودمجاور

وجهانیداري سرمایهباجنگناپذیرياجتناباصلوکمونیسمایدئولوژيهاي آموزه

مواضعبا وجودمسکوجهان،کشورهايۀهمدرکمونیستیانقالبمحتومسرنوشت
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سیاستی؛دادقرارتوجهموردنیزرامخالفنیروهايیاري،ایراندولتبرابردردوستانه

تداوماستالینحاکمیتهايسالدردوریاهمجوارهايدولتازبسیاريقبالدرکه

فراهمکناردردیگرهايدولتباشورويدیپلماتیکروابط،مواردازبسیاريدر. یافت

کوالیی، (گرفت میصورتدولتهمانعلیهبراندازيجریاناتوشورشینیروهايآوردن

ازاننمایندگکهکرداشارهباکوهکنگربهتوان میرابطهایندر.)58-57: 1379

اینازحمایتبرايلنین. داشتندشرکتآندرایرانجملهازوشرقمختلفکشورهاي

تبلیغات،بودجهاینمحلازبه این منظور که،بودگرفتهنظردراي بودجههاگروه

  ).1377کلودین، (گیردصورتشرقهاي ملتجذببرايکمونیستی

و قزاقبریگادهفرماندرضاخانبه دست .ش1299اسفنددرتهرانتصرفازپس

آنازپسماهدورضاخان،.)م1921هفوری(ایرانباشورويۀروسیتمودقراردادانعقاد 

. گرفتدستدرراکشوراختیارعملیطوربهواقعدروشدمطرحجنگوزیرعنوانبه

ایرانقروضههم؛گردیدلغوایرانازروسیهدولتامتیازات،کشوردوتمودقرارداددر

ملغی روسیمقاماتواتباعبرايکاپیتوالسیونوشدبخشیدهشورويروسیۀدولتبه

هریاافرادها،گروهها،سازمانحضوروایجاد) .م1921(قرارداداینپنجمهماد. گردید

درباشد،ایرانوروسیهعلیهآمیزخصومتاقداماتآنهدفکهرانظامینیرويگونه

هاجازسازمانییاگروههیچبهکهشدندمتعهدآنها. کرداعالمممنوعکشوردوقلمرو

به . ندهند،شود میاستفادهدیگريعلیهکهمواديعبوربرايراخودخاكازاستفاده

همداخلبرايقصد داشتثالثیکشوراگر،کشوردوتمودهعهدنامششممادةموجب

اینازوکنداقدامروسیهعلیهعملیاتپایگاهعنوانبهآنازاستفادهوایراندرنظامی

ایرانو گیردقرارتهدیدموردیا متحدان فدراتیو آن شورويروسیهمرزهايطریق،

خاكواردراخودنیروهايداشتخواهدحقشوروياتحادکند،دفعراخطرنتواند

دهدانجامنظامیابزارهايباراخودازدفاعبرايالزمنظامیاقداماتوکندایران

  ).61: 1379کوالیی، (

باهمزماننیزروسینظامینیرويهزار100تا85بین.ش1320شهریورسومدر

. آوردنددرتصرفبهراشمالیهاياستانوشدندایرانخاكواردانگلیسینیروي

بهپیشازراالزمهايآگاهیایران،داخلیشرایطوموقعیتبهنسبتروسمأموران
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فرستادندتهرانبهایرانبههجومبازمان همکهیادداشتیدرها روس. دآوردن میدست

سیاسیوقایعاحوال،واوضاعاینبازمانهم.کردنداشاره1921همعاهد6همادبه

هفرق.ش1324شهریور12روزدر. جریان داشتکردستانوآذربایجاندرمهمی

مقدمهیکبرمشتملاي بیانیهانتشارباوري پیشهجعفررهبريبهآذربایجاندموکرات

اعالمرسماًراخودموجودیتبود،فرقهمؤسساناساسینظراتحاويکهماده12و

قاضی.ش1324آذر24دریعنیآذربایجان،دردولتتأسیسازپسروزچند. داشت

خودمختارحکومتتشکیل،وري پیشهازتبعیتبهکردهاهسابقبارهبر،محمد

وشدمنعقدکردستانملیمجلسسال،همانبهمندومدروکرداعالمراکردستان

ملیحکومتتشکیل. کردانتخابکردستانملیحکومتصدرسمتبهرامحمدقاضی

شورويدولتپشتیبانیومساعدتباآذربایجانملیحکومتهمانندنیزکردستان

قاضیسرپرستیبهردکُطوایفسايؤرازبرخی.ش1324ماهديدر. پذیرفتانجام

. کردندمالقاتشورويآذربایجانجمهوري رئیسفاباقرباباکودربیکنوريومحمد

کسبدرآنانبهمساعدتوکمکنوعهرازداد کهقولهامالقاتایندرفاباقر

شورويدولتمساعدنظروعده دادهمچنینوي. کردنخواهددریغکردستاناستقالل

حمایتآذربایجاندموکراتهفرقازردهاکُاینکهبرمشروطکند؛جلبزمینهایندررا

متقابلیهمکاريقراردادکردستان،دولتتأسیسازپسمدتیخصوص،ایندر. کنند

دولتبرابردرپایداريمتضمن- کردستانوآذربایجانخودمختارجمهوريدومیان

اتحاددیپلماسیترتیب،بدین. رسیدامضاءبهرژیمدوخودمختاريحفظومرکزي

بهکردستاندولتاز،آذربایجاندموکراتهفرقوتودهحزببرعالوهشورويجماهیر

استفادهخودهايخواستبرابردرتسلیمبرايمرکزيدولتبرفشارياهرمعنوان

  ). 142-143: 1376ازغندي، (کردمی

هايیادداشتدرکردستانوآذربایجانخودمختارهايحکومتتشکیلبحرانطینایرا

درشوروياتحاد. بپرهیزدهاحکومتاینحمایتازکه خواستشوروياتحادازرسمی

انکارخودمختارهايدولتتأسیسدرراخوددخالتبارهرایرانهايیادداشتبهپاسخ

)145: همان(کرد  میارزیابیمستقلوخودجوشهايجنبشعنوانبهراآنهاو

ترومناألجل ضرب) شورويوامریکامیانسردجنگآغاز(المللی بینشرائطسرانجام
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این  وبردارندکردستانوآذربایجانکرد تا دست از حمایتمجبورراها روسکهبود

  .یافتخاتمهسادچیکفوقوامتوافقبابحران

. ش1340هاي دهه  با وجود مسائل مختلف در روابط دو دولت، به ویژه از سال

شورويدولتسیاست. دادتفاهمبهراخودجايآرامیبهکشوردوبیناختالفات

نیزباراین. یافتگسترشکشوردومناسباتویافتتغییرایراندولتبهنسبت

یعنی،پیش رفتمردممنافعباارتباطیترینکوچکبدونکشوردوروابطدرتحوالت

خوددیکتاتوريتحکیمومردمشدیدسرکوبسرگرمایرانرژیمکهزمانیدردرست

ملیبهمربوطمسائلحتی.)266: همان(شدآغازشورويوایرانروابطعسلماهبود،

برمبنیخروشچفسیاستواقع،در. نزدلطمهروابطاینبهچنداننیزنفتشدن

خروشچفنگاهاز. داشتکشوردوروابطبرراتأثیربیشترینآمیز  مسالمتهمزیستی

هرگونهبود،کردهتعریفغرببلوكدروندرراخودخارجیسیاستایرانکهمادامی

دوروابطفقطنه.ش1341سالاز.انجامید میتهرانبیشتروابستگیبهآن،برفشار

وشدخارجبازرگانیمبادالتمحدودچارچوبازبلکهیافت،توسعهوبسطکشور

گردید، به آغازکشوردومیانفرهنگیوفنیاقتصادي،هايهمکاريازجدیديهمرحل

محافل. شدشناختهتفاهموصلحمرزهايطرفینسويازکشوردومرزهايطوري که

. کردنداستقبالبسیارخشنوديباراشورويوایرانروابطشدنعاديشورويسیاسی

شورويسفیرعنوانبه.م1962دسامبر./ ش1341آذردرزایتسفتیتوویچگریگوري

باشورويوایرانمرزيقراردادبهمربوطاسنادهمبادلبهورودمحضبهوآمدتهرانبه

بهتسلیحاتفروشواقتصاديروابط). 295: همان(پرداختایرانحکومتنمایندگان

اینازبیشترامتیازاتکسبوامریکابهایرانوابستگیکاهشجهتدرآشکاراایران

آذردرتهرانبهشوروياتحادکمونیستحزبکلدبیربرژنفسفر. بودکشور

سفر،اینطی. بخشیدسرعتراکشوردوروابطهتوسع.م1963نوامبر./ ش1342

وفنیهمکاريقراردادوآمدعملبهترانزیتیومرزيمسائلبارهدردیگريهايتوافق

اتحادهبلندپایرهبرانازیکیکهبودبارنخستیناین. رسیدتصویببهنیزاقتصادي

درکشوردوروابطهتوسعروندبرکاملیییدأتسفر،این. کرد میسفرتهرانبهشوروي

مردممبارزاتاوجدرترتیب،اینبه. بودقدرتابردوهتوسعحالدرمناسباتچارچوب
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روابطهتوسعباهمزمانآمریکایی،ریزانبرنامهدستوربهاواقداماتوشاهعلیهایران

  .کرد را کامالً تأیید میایرانداخلیتحوالترونددولت شوروي شوروي،وایران

ازشوروي،جماهیراتحادومتحدهایاالتتضادهايازبرداريبهرهباکوشید میشاه

 گیرد،بهرهخودهايدیدگاهتحمیلبراياهرمیعنوانبهشوروياتحادبهشدننزدیک

گونهاینکهبودگستردهآنچنانامریکابهایراندولتسیاسی- اقتصاديوابستگیاما

نبودمایلحال،عیندرشوروياتحاد. باشديجدتأثیراتمنشأتوانست نمیاقدامات

تأمیندربه همین سبب .تضعیف و تیره کندعربانقالبیکشورهايبارا خودروابط

کوشید میکهعبدالناصرجمالباشاههايرقابت. کرد میعملمحتاطانه،شاههاي خواسته

اشارهقابلدر همین زمینهبخشد،بهبودفارسخلیجهحاشیکشورهايباراخودروابط

  ).127: 1376کوالیی، (است

یافتگسترشيجدشکلبهمیالدي70هدهاوائلدرشورويوایرانروابط

مراکزدرشورويمتخصص3500حدود.ش1352سالاواسطتاکهطوريهب

دخالتعدمبرشوروياتحاد. داشتنداشتغالایرانصنعتیواقتصاديمختلف

مخالفت ایرانشدنمسلحباوکرد میتأکیدفارسخلیجدرخارجینیروهاي

 برژنفسیاستغیرمستقیمصورتبهایراندولتدیگر،سوياز.اصولی نداشت

خروجخواستاروکرد مییدأیترا»صلحهمنطقعنوانبهفارسخلیج«مبنی بر 

. بودفارسخلیجهمنطقازخارجیکشورهاينظامینیروهايوجنگیهايکشتی

وایرانبینفارسخلیجهمنطقکشورهايبهنسبتاختالفموردموضوعتنها

ازشورويدولتکهحالیدر:شد میمربوطمنطقهچپهايدولتبهشوروري،

کشورهايکرد، ایران حامی  میحمایتمنطقهآزادیبخشهاي جنبشوهادولت

چپگراهايدولتوجههیچبهمریکاآکالنسیاستزمینهدروبودعربکار محافظه

زمانیتاگفتتوان میرفتههمروي. کرد نمیتحملرامارکسیستیهايجنبشو

درموجودتعارضاتشورويکرد، میرعایترامسکوامنیتیمالحظاتایرانکه

بودامیدوارشوروي. گرفت مینادیدهرادولتبافارسخلیجمنطقهمسائلبهنگرش

شورويباایدئولوژیکلحاظازکهایرانداخلیسیاسینیروهايمدتدرازدرکه

جماهیراتحادبهمنطقاینکهرسد مینظربه. یابنددستقدرتبه،داشتندهمدلی
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داريخویشتنشاههعمداي منطقههايسیاستمقابلدرتاداد میامکانشوروي

  ).1376:324ازغندي،(دهدنشانخودازانگیزي شگفت

کشوردومقاماتمتقابلبازدید.م1950ۀدهاوائلو.م1940هدهآخرهايسالدر

جمهوريرئیسپوتینوالدیمیروقتیکهطوريه ب؛یافتافزایشاي سابقه بیشکلبه

حضورعدمدههسهازپسرااتفاقیچنینآمد،تهرانبه.ش1386ماهمهردرروسیه

سیاسیاهمیتهدهندنشان،)وزیر نخستوجمهوري رئیسحددر(روسیمقامات

نیکالي،)وزیر نخست(کاسیگینالکسیدوره،آندر. کردندقلمدادکشوردوروابط

در) کمونیستحزبدبیرکل(برژنفو) جمهوررئیسوعالیشورايرئیس(ادگورنیپ

آخرین وزیر امور  تعبیر میرفندرسکیبه.بودندآمدهایرانبه1353تا1348هايسال

برداشتوها شتهککردندروبهشروعایراندیپلماسیمیالدي  70هدهدرخارجه شاه،

با. بودبرخوردارمناسبیوضعازجهانومنطقهکشورهايباروابطوکردمحصول

غربجهانوفارسخلیجکشورهايچین،افغانستان،پاکستان،ترکیه،مصر،عراق،

همهناگهانامانداشت،وجودمشکلینیزها روسباوبودبرقرار خوبیسطحدرروابط

  ). 211- 1383:212میرفندرسکی،(رفتبادبهچیز

با  نیلننگرشچارچوبدريهمکارمشهور است، به شاهرضاهدورعصري که به 

و  رانیااشغالبهدومیجهانجنگهدورانجامید، اما در  مستعمراتدریمليبورژواز

هدوردرها  یبدگمانمنجر شد و ) کردستانوجانیآذربا(یقوممسائلدرهیروسهمداخل

با . م1979تا1965ازکشوردوروابطییطالهدور. ادامه یافت. م1953تاجنگازپس

1956هاي ي در سالشوروبهشاهيسفرهاو . م1974و1963هاي  ف در سالبرژنسفر

گازانتقالهلولخطایجاد . ها منجر گردید اي از همکاري به مجموعه. م1968و1965و

و  رانیادرچپيهاگروهکنترل، رانیابهیروسهگانهفت عیصناي، انتقال شوروبه

  .هاي این دوره بود ترین ویژگی از مهم رانیادرانقالبوقوعازمسکو ینگران

خمینیامامباهمراهیبهراتودهحزبحتیاسالمی،انقالبپیروزيازپسها روس

روابطدهد،قراراقتصاديفشارتحتراایرانکوشیدامریکاوقتیووادار کردند) ره(

فروشپیشنهادایرانجدیددولتبهحتیها س رو. دادندگسترشراایرانباخود

هنگامیحال،عیندر). 337: 1381افشردي، (نپذیرفتایراندولتامادادند،افزار جنگ
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اتحاد،کردندتسلیحاتیتحریمراایرانامریکا،رهبريبهغربیکشورهايازبسیاريکه

. شودایرانواردغیرمستقیمطوره بشرقبلوكهاي  سالحازبعضیکه داداجازهشوروي

وشدمواجهایراناسالمیجمهوريسختمخالفتباافغانستانبهشورويهحملاما

ارتشدرروس متخصص1200جنگ،آغازدر. شتافتافغانمجاهدینیاريبهایران

بهارازمرزهادرسربازانهانیمخفتجمعوکیاستراتژاستقرار. کردندیمخدمتعراق

کامالًها  شوروييبراجنگحال،هربه. بودمشخصمانورشکلبه.ش1359

نیمترجمکهاستنیاقتیحق": به نوشته یکی از افسران روسوبودرمنتظرهیغ

جنگشروعازقبلعراقژهیو بهدادند،یمگزارشمنبهرامسائليکسریما،ینظام

جنگيبراکهبودمعنابداننیاوکردخارجسیسوئيها بانکازراخوديطالریذخا

ضمنشورويایران،خاكبهعراقهحملبا).Pochtariev, 2003: 2("شدندیمآماده

ایرانخاكازرانیروهایشخواستعراقازکشور،دومیانمرزهاي مشروعیتتأیید

  ). 1381:338افشردي،(کند خارج

نیروهايافزایشتادادامکانمریکاآبهفارسخلیججنگمسکو،مقاماتنظراز

یلیتحمجنگيشوروحکومته،یانیبنینخستدر .کندتوجیهمنطقهدرراخود نظامی

جیخلهمنطقدرحضورونفوذشیافزامنظوربه"کایامرمیالسیامپر"يبرایفرصترا

بهفوراًتاخواستطرفینازشوروييرهبرو) Hubel, 1989: 143(کرداعالمفارس

خودداريعراقبهجدیدتسلیحاتفروشازنخست در ظاهر مسکو. دهندخاتمهجنگ

شورويوایرانروابطدگرگونیموجب.ش1362و1361هايسالدرعاملدواما،کرد

سويازتودهحزبشدنمتالشیدومو جنگهاي جبههدرایرانپیروزينخست: شد

حکومتازتیحماجزیراهچیهشیکمابکهدندیرسجهینتنیابهها روس.تهران

نجاتسقوطوشکستازراعراقحکومتتوانستمی تیحمانیا. نداردوجودعراق

يها تیحساسالبتهوکنديریجلوگغربوکایمرآسمتبهآنشتریبشیگراازدهد،

شورويسیاستتا پایان جنگ همچنان  ).Khalilzad, 1984: 15(زدیبرانگزینراتهران

طوره بمبنی بر عدم ارسال سالح و در مورد عراق مبنی بر فروش سالح ایرانقبالدر

به . ش1365هاي  البته دولت شوروي طی سال.)42: 1370هرمن، (نکردتغییراساسی

بعد، در دوره گورباچف سیاست روشنی در قبال منطقه خاورمیانه و ایران و عراق نداشت 
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عین حال، کماکان ارسال تسلیحات به  و بیشتر درگیر مسائل خود با غرب بود، اما در

  .بغداد ادامه داشت

هنامبا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و خروج شوروي از افغانستان و سپس 

رفسنجانیهاشمیاهللا آیت،.ش1367در دي ماه  گورباچفبه) ره(ینیخمامامحضرت

شوروياتحاددعوت،ایرانشوراي اسالمی مجلسوقتبه عنوان رئیس. ش1368بهاردر

هزمیندریبلندمدتهاي توافقوپذیرفت،بودآمدهعملبهقبلهامدتکهرا

ترین مهم.عمل آمدبهجدیدکنسولیترتیباتنیزوفنیواقتصاديهايهمکاري

توسعهبا هدف شورويوایراندالريمیلیارد15هموافقتنامامضايسفر،ایندستاورد

میلیارد4تا2بین،رابطهایندر. بودها گذاري سرمایهگسترشوتجاريهاي همکاري

ارزشبرخیحتیو یافتاختصاصافزارجنگانتقالونظامیهاي همکاريبهنیزدالر

  ).156: 1378احتشامی،(اند دانستهدالرمیلیارد6راکشوردوتسلیحاتیقرارداد

  

  تحول ژئوپلیتیک و محیط امنیتی جدید) چهار

درتدریجبهفروپاشی شوروي روابط دوجانبه را آغاز کردند و ازپسروسیهوایران

کهرسیدندمتقابلمنافعازمشترکیدركبهقفقازوخزرمرکزي،آسیايهمنطق

وغربیهايقدرتنفوذگسترشخطر. شدمناطقایندرآنهاهمکاريبرايمبنایی

دومرزهايدرونبهمنطقهدرموجودهايبحرانسرایتدر مناطق مزبور و  آنهامتحدان

وخزردرهمومرکزيآسیايدرهم. بیشتر تهران و مسکو شدهمکاريموجب  کشور

مهم براي ایجاد ثبات منطقه اي و همکاري یهای ظرفیتوقابلیتکشوردوقفقاز،

شد که در براي ایجاد نهادهاي مشترك ایجاد اتیمکانادر این رابطه . اقتصادي دارند

هاي  همگراییواي  منطقههتوسعدرتوانستند می صورت جدي گرفتن آنها تهران و مسکو

  . بردارندی اساسیهای گامسیاسیوفرهنگیاقتصادي،

ایراناسالمیجمهوريوکردهنگرانیاظهارسختباغقرهبحرانبارهدرکشوردو

.م1994سالازکشوردوهمچنین .کندگريمیانجیبحرانهاي  طرفمیانتاکوشید

وتهراندرتاجیکستانبحرانداخلیجنگهاي  طرفمیانراها  نشستازاي  مجموعه

خاتمهبحرانترتیببدینوانجامیدسازشبه.م1996سالدرکهدادندتشکیلمسکو
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1996سالازافغانستانشمالائتالفازحمایتدرهمکاريبهبایدافزون بر آن،. یافت

  .کنندمقاومتطالبانحمالتمقابلدرآنهاشدموجبکهکرداشاره.م2001تا

مناطقدرمذهبیو  قومیازماع،تندروهاي  حرکتمسکووتهراننگاهازواقع،در

ازبسیاريدررو،اینازواندازدمی خطربهراآنهامنافعکشور،دومیانمشترك

هایی براي کوششونگریستههمکارچونبلکهرقیب،عنوانبهنهیکدیگربهها  زمینه

  . اندآوردهعملبهمسائلفصلوحلّ

وانهیخاورمکیژئواستراتژمناطقدرکشوردونقشبهتوجهباهیروسبارانیاروابط

وستایاتیحاریبسگستردههعرصنیادرطرفدومشتركمنافعويمرکزيایاوراس

موجودداتیتهدبرابردريهمکاربهرادولتدومذکور،همنطقدودرهیروسورانیانقش

يبازبریالمللنیبنظامدريبازقواعدکهمادامطبعاً. کند ملزم میيریگشکلحالدرو

داردقرارنفوذيقلمروهاحفظيبراهاقدرتبزرگيبازونفوذهاي  حوزهوقدرت

واستیملتیامنومنافعنیمأتيبرایاساساصلزیناي  منطقهيریارگیويهمکار

گرانیبازباروابطيداریپاومنافعنیمأتهالزمی،خارجروابطدرموازنهوتعادلريبرقرا

دوهرواي  فرامنطقههاي  قدرتهمداخلنگرانکشوردوهر. استاي  منطقهسطحدرمهم

یحامنیز وهستنديامنطقهکیتیژئوپلموجودوضعحفظمدافعویحامکشور،

کشوردوهر. هستندیملتیحاکميداراوشدهشناختهتیرسمبهومستقلهاي  دولت

 وکنندیميهمکارموضوعنیادروینگراناحساسسمیتروروسمیکالیرادبهنسبت

  . دانستحوزهنیهمدرراکشوردويهمکارهعرصنیترمهمتوانمی

ثرؤمومهمیموضوع،اي منطقههاي  بحراندرهیروسورانیايهمکاررو،نیااز

موجب ثبات در منطقه هیروسورانیاهاي  يهمکارهاي اخیر نیز در سال. استبوده

ونیترمهموگرفتهصورتییها يهمکارمختلفسطوحدرهاسالنیاطیوشده 

بسیار هايهمکارازسطحنیا. استبودهنوژهییهواگاهیپاازاستفاده،آننیآخر

در . ستینگریديکشورهاانیزبههملزوماًوابدیگسترشتواندمی وستااساسی

آسیاي مرکزي درژهیوبهخودمشتركمناطقدرنتوانندهیروسورانیاصورتی که

موازنهخوردنهمبهومنطقهدریثباتیبکنند،يهمکارانهیخاورمویجنوبقفقاز

  .باشدداشتهطرفدويبرایخطرناکيامدهایپتوانداي می منطقه
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بايراهبرداتحادمیمفاهکیتفکبادیباراکشوردويهمکاربودنيراهبردمفهوم

بهکهستایمفهوميراهبردامر. دادصیتشخيراهبردامرفیتعرويراهبردمشارکت

يراهبرداتحاد. شودمی اطالقیرقابتطیمحدروبلندمدتویتیامنویاتیحمسائل

ویطوالنیزمانيبرامشتركدیتهدبرابردردولتچندایدويهمکارسطحترین  یعال

يهمکارتواندمی يراهبردمشارکتاما،استقیدقهاي  سمیمکانوتوافقاتچارچوبدر

ازسطحنیانکهیابهنظر. باشدخاصمقطعوموضوعکیدرمشتركدیتهدمقابلدر

آنکهمگر،ستینقیدقآنيبرايراهبردهواژاطالق،نداردبلندمدتیژگیويهمکار

  .شودتکرارمشابهموارددرمشارکتنیا

ازیعنیسه دهه اخیر،درهیروسورانیاهرابطآنچنانکه پیش از این نیز گفته شد، 

ثابتریسخطو بودهریمتغوثابتنسبتاًریسخطدودرامروزتايشورویفروپاشزمان

اشکالبهدههدوازشیبيبرامشتركاي  منطقهه عرصه،یروسورانیاکهاستنیا

افغانستان،درها  يهمکارنیا. اندداشتهيهمکارگریکدیباخاصمقاطعدرومختلف

یداخلجنگازپس. استصورت گرفتهانهیخاورموقفقازوخزرهحوز،يمرکزيایآس

در.م2001تا1996سالدرطالبانهدوردرسپسو.م1990هدهاواندرکستانیتاج

وینظاميهمکارمسکووتهران،تاکنون.م2012سالازهیسوربحراندروافغانستان

تیامنوثباتحفظيبراویتیامنموضوعاتدرها  يهمکارنیا. اندداشتهکیپلماتید

پی آورده دریناامنوسمیترورگسترشازيریجلوگدرمهميآثاروبودهاي  منطقه

جنگبهدادنخاتمهوکستانیتاجدراوضاعتیتثبدرهیروسورانیانقش. است

شیکمابتاکنون،توافقآنجینتاودهیانجامدولتکیاستقراربه،کشورنیادریداخل

بايهمکاربدونمسکووتهراننکهیاتصور. استبودهکشورنیاتیوضعهکنندنییتع

منطقهتیوضعوکردندمی مقابلههیسوردرمداخلهوسمیترورهدیپدباچگونهگریکدی

هیسورتیوضعتنهانهها،يهمکارنیابدون. استدشواراریبس،شدمی چگونههیسورو

 روهروبمهممشکالتبازینهیروسورانیايمرزهادرونوقفقازیحتّبلکه،انهیخاورمو

  .دشمی

نیاطبعاً؟دانستيراهبردمشارکتراهیروسورانیاهاي  يهمکارتوانمی ایآ

فیتعربهتوجهبااماتلقی کرد،يراهبردياتحادتواننمی وجهچیهبهراها  يهمکار
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درراهیروسورانیايهمکارتوانمی ي،راهبردمشارکتمفهوميبراشدهارائه

برقراري صلح در کشور در دوکهدانستيراهبردجهتآناز،اي منطقهموضوعات

بهتاجیکستان، مقابله با سیطره طالبان بر افغانستان و مبارزه با تروریسم در سوریه

يبراشوندهتکرارشکلبهویاتیعملویاطالعاتسطوحدرینظامویتیامنيهمکار

القطا،رونیاازواندکردهاقداماي  منطقهموازنهحفظوثباتجادیاویناامنبامقابله

  .ستیننادرستآنيبرايراهبردمشارکتمفهوم

دوروابطودوجانبهسطحدراي،  منطقهسطحدريراهبردمشارکتنیاازيجدا

وها  میتحردر موضوعخصوصبه؛ استروي دادهيشتریبهاي  فرودوفرازکشور

تا2009سالازراغرببهيترکینزداستیسکهمدودفيجمهوراستیريهاسال

دالراردیلیم4حدودهیروسورانیا.م2008سالتاوآنازشیپ. کرداتخاذ.م2012

این رقم به حدود یک .م2013سالتا2009سالازآنازبعدوداشتنديتجارهمبادل

وجود کشوردونیبمشتركینگرش،یالمللنیبسطحدراما.میلیارد دالر کاهش یافت

دهینادوناتوگسترشوکایآمرينگرکجانبهیویقطبتکنظامازینگران:داشته است

البته.یغربينهادهاوغربيسوازکشورهااموردرمداخلهویملّتیحاکمگرفتن

دروبودهیاعالمهاي  استیسوحرفحددرصرفاًیالمللنیبمشتركمواضعومنافع

  .استنشدهکشوردوروابطدریمشخصاتفاقويهمکارچیهجادیابهمنجرتینها

نیاهنوزکهستا آنریاخهاي  دههدرکشوردوروابطدرمشکلترین  مهمدیشا

یبستگبسیاريعواملبهموضوع نیا.ستینبرخورداریمطلوبثباتوسامانازتعامالت

روندوشکلازيامرهرازشیبکشوردوروابط:این استآنهاترین  مهمکهدارد

منافعبهیمتکومستقلاساسومبناهنوزورفتهیپذاثرسختغربوهیروستعامالت

يساختارهاوانیرانیاتیذهنونگرشدردیباراگریدمهمعامل. استنیافتهمتقابل

رادولتدوتعاملکهدیدیروسطرفدرزینوهیروسبهنگاهبرثرؤمینیعویذهن

وتوافقاتونهینهاديهمکاربههیروسورانیاروابطکهیمادام. سازدمی دهیچیپ

وهیروسروابطازیتابعسه دهه اخیر،همانندهمچنان،نشودلیتبدمشخصباتیترت

کشوردومنافعبه بلندمدتومدتانیمدرموضوع  نیاوبودخواهدیمقطعوغرب

  .رساند زیان می
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بحرانيایجغرافگسترشورو به بهبود نیست جهانیتیامناوضاعاینکهبهتوجهبا

وجهاندربحرانهمهنیامورددرغربوکایمرآیسردرگمونیچتاقایفرآاز

تر  مهمآنازوایآسشرقويمرکزيایاوراسوانهیخاورمدرغربزمانهميریدرگ

ضدلزوماًمواردياریبسدراي  منطقههاي  يهمکاردرهیروسورانیايهمکارنکهیا

ءارتقاموضوعاتنیادرراخودروابطتوانندمی مسکووتهرانست،ینگریديهادولت

يراهبردمشارکتبهودهیشیانديترمتداومشکلبهخودهاي  يهمکاربهودهیبخش

  .دبپردازنيترافتهیسازمانشکلبه،مشتركمناطقدرموازنهوثباتوتیامنيبرا

باوستندینگریکدیدیتهدهیروسورانیادولتدوکهافتیدرتوانمی رو،نیااز

 یالمللنیبواي  منطقهودوجانبهسطحسههردرآنها،انیمیرقابتمواردیبرخوجود

باهیروسورانیاروابط. باشندداشتهگریکدیمنافعيبرایمتقابليهافرصتتوانندمی

ودوجانبهسطحدرگذشتهيهاسالدرمتفاوتطیشراومهميبسترهاوجود

سطحدرژهیوبه،روابطنیاهمهنوزوبودهروهروببسیارييهايدشواربای،المللنیب

درهايهمکارنیا. ابدیگسترشیواقعيهاتیقابلحددراستنتوانستهدوجانبه

اهمیت زمینه، نیادر. داردگسترشيبرامهميهاتیقابلیفنويتجارهاي  نهیزم

 زینرانیابازاروقابل توجه استرانیايبراهیروسیرنظامیغوینظامهاي  يفناورخاص

هاي  حوزهدرایران . کندحلراهیروسداتیتوليبرابازارمشکالتازیبخشتواندمی

برداردهیروسيروازبخشنیادرراها  میتحرازیناشفشارتواندمی يکشاورزهوردآفر

)Karami, 2016: 17(.  

رانیا:استبودهثرؤمومهماي  منطقههاي  بحرانموضوعدرهیروسورانیايهمکار

یحتوکردندتیحماشمالائتالفازطالبانمقابلدرافغانستانبحراندرهیروسو

افغانستانشمالائتالفبهیحاتیتسلانتقالونقليبراهیروسینیسرزميفضاازرانیا

ها  يهمکارنیامختلفسطوحدرهاسالنیادر،همهیسورموضوعدر. گرفتبهره

ازسطحنیا. بودنوژهییهواگاهیپاازاستفاده،آننیآخرونیترمهمکهگرفتصورت

گریديکشورهاانیزبههملزوماًوابدیگسترشتواندمی وستايراهبردهايهمکار

قفقازدرژهیوبه،خودمشتركمناطقدرنتوانندهیروسورانیادر صورتی که. ستین

اي  منطقههموازنخوردنهمبهومنطقهدریثباتیبکنند،يهمکارانهیخاورمویجنوب
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مسائلدرهیروسورانیا.باشدداشتهطرفدويبرایخطرناکيامدهایپتواندمی

آنچهدروانهیخاورموقفقازوخزرهحوزتايمرکزيایآسوافغانستانازمنطقهمختلف

وموجودوضعحفظینوعبهوسمیتروربامقابلهومنطقهدرثباتجادیابهکه

  .هستندهمراه،شودمیمربوط اي  منطقهيمرزهاویدولتيساختارها

  

  انداز آینده نتیجه و چشم

مقاطعترین  مهممیان سهیمقااز این مرور تاریخی کوتاه روابط دو کشور و 

نگر  و با استمداد از مبانی نظري پارادایم واقع هیروسورانیایملاتیحدرسازسرنوشت

هاي اولیه  هاي زیر را به عنوان نتایج و یافته توان نکته در باره مفاهیم تهدید و اتحاد می

ها هنوز در مرحله آزمون است و نگارنده  شود که این یافته  تأکید می. به دست داد

از این رو باید با . دهد ه روابط ایران و روسیه ادامه میمطالعات تاریخی خود را در بار

قدري احتیاط با این موضوع برخورد کرد و شاید هنوز زود است که با جدیت در این 

  .هایی جدي رسید رابطه به گزاره

مقاطع تاریخی ایران و روسیه از سده نهم میالدي تاکنون، نسبتی مهم با  .یک

تطبیقی و تحلیلی، امکان استخراج نتایج مهم را به  یکدیگر داشته و براي مطالعه

هایی با  این موضوع به ویژه براي استخراج ایده. آورد تحلیلگر روابط دو دولت فراهم می

  .سزایی دارد اهمیت بهنگاه به آینده روابط دو دولت،

هاي پیش از حمالت  هاي تاریخی و وضعیت عمومی دو دولت در سده فراز .دو

مغوالن و در دوره این مصیبت و پس از آن تا پایان عصر صفوي بسیار به یکدیگر 

نزدیک است، اما پس از برافتادن صفویان و سقوط اصفهان و برآمدن پتر و بناي سن 

ایران به مسیر افول و : کرد پترزبورگ، شرایط براي هر دو سوي این داستان تغییر

این موضوع . ضعف افتاد و روسیه مسیر قدرتمندي و اروپایی شدن را در پیش گرفت

هاي پس از صفویه تا فروپاشی  براي درك رفتارهاي ایران و روسیه در تمام سده

  .شوروي اهمیت خاص دارد

ارر دانکوس و به تعبیر هلن ک استبودهکشوردوروابطدرمهمیعاملایجغراف.سه

دادهنسبتایرانسابقشاهبهغلطیادرستکهعبارتاین«جنگنهصلح،نهدر کتاب



1397تابستان، 75، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 92

حقّاگرکهاستگفتهاوگویند می. بگیردقرارآیندگانتوجهمورداستشایستهشد،

).1367:223دانکوس،(»شد نمیمستقرروسیههمسایگیدرهرگزداشت، میانتخاب

ایرانشاهازپذیراییهنگامآمریکا،جمهوررئیسکندي،افجاننیز.م1962سالدر

میرفندرسکی،(»کند میزندگیخرسشکمدرهاستسالایران«: ه بودگفتواشنگتندر

  :ها را مطرح کرد توان این گزاره به هر حال، با توجه به عامل جغرافیایی می). 1383:244

مانند : استبودهنیدآفریتهدرانیايبرادو کشور، عمدتا يهمجوارهاي  دوره.الف

قفقاز شروع شده و تا جنگ جهانی اول و دوم هاي  میالدي که با جنگ20و19هسد

  .تداوم یافته است

تهران و مسکو يهمکاريبرايبهترامکان،کشوردوییایجغرافدر شرائط دوري .ب

  .فراهم نموده است

کشوردويراهبردهاي  يهمکاربهمشتركمناطقوجودوییایجغرافيدور.ج

  امروزتا1991هاي  سال: استدهیانجام

  :استبودهطرفدوروابطدريمحوريعنصر،سومگریباز.چهار

  خزراندولت: حائلتیوضعدر. الف

  اخیرهاي  هاي تروریستی در دهه ی و یا گروهعثماندولت: دیتهدتیوضعدر. ب

ودومواولجهانی جنگدرانگلستانوهیروساتحاد: یحامایهمکارتیوضعدر. ج

  ریاخهدهسهدرکشوردوروابطدرکایمرآنقشورانیااشغال

داشتهيبهترتعادلکشوردوروابطران،یاعملاستقاللوقدرتهاي  دوره.پنج

  یاسالمجمهوريهدورو زندهدورافشار،هدوره،یصفوهدور: است

 :استبودهترمناسبروابطداشته،قدرتمندمتحدرانیاکههایی  دوره.شش

هاي بغداد و  که ایران متحد غرب در چارچوب پیمان. م1979تا1960هاي دهه ل سا

  .سنتو بوده است

  ضعفدر چهوقدرتدرچه؛ استنبودههیروسيوجوددیتهدهرگزرانیا.هفت

تا1937سال از:استبودهغربورانیااتحاددرمهميعنصرهیروس.هشت

  .م1979
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این ازمیتوانمی شود،ذکرمهمهدوردوکشوردوروابطيبراقرار باشد کهاگر.نه

  :میببرنامموارد

کستانیتاجبحران، مانند ریاخهدهسهازیمقاطعوافشارهدوره،یصفوهدور. الف

هیسوربحرانو .) م2001تا1996(افغانستاندرطالبانهدور، .)م1994تا  1992(

  .) م2017تا2012(

  :ازتندعباردورهسهنیامشتركهاي  یژگیوترین  مهم

  دولتدوعملاستقاللويقدرتمند.الف

  مشتركداتیتهدوجود.ب

  ثرؤمیپلماسید.ج

روابطجهتثرؤمينهاديسازوکارهافکربهدیباندهیآدرروابطگسترشيبرا.ده

ثرأمتسختندهیآیالمللنیبنظام.بودیالمللنیبینیفرآ نقشواي  منطقهثباتدوجانبه،

ایآسجنوبتايمرکزيایآسازهیروسورانیاو ستي اامنطقهيهاقدرتینیآفرنقشاز

  .هستندمشتركمنافعداراي ومشتركداتیتهددچارترانهیمدتاقفقازازو

با وجود مسائل و مشکالتی که ایران و  .ستندینگریکدیدیتهدکشوردو.یازده

یمنفهاي  تیذهنالمللی دارند و نیز  اي و بین هاي دوجانبه، منطقه روسیه در برخی حوزه

داتیتهدشماردرراآنهاانتو اما در مجموع نمی،ریاخيهاسالهاي  ینگرانوگذشته

ادآوري شده ترین سند سیاست خارجی روسیه ی حتّی در جدید .کردقلمدادگریکدی

و یا  کندمی پیگیريرارانیا. ا.جبايهمکارهجانبهمههتوسعاستیسهیروساست که 

پنجيهمکاريسازوکارهالیتکمضرورتبر زرخيایدرساحلیکشورهايباتعاملبر 

  . کند ی اشاره میجمعمیتصمواجماعاساسبرکشور

يراهبرديهمکارامکاناما، استمحدودکشوردويراهبرداتحادامکان.دوازده

 بنابراین .ابدیگسترشتواندمی وداردوجودشد،مالحظهخاصموردسهدرهکچنان

يراهبردجهتآنازاي  منطقهموضوعاتدرراهیروسورانیايهمکارتوانمی

کستان،یتاجیداخلجنگدرخوديهمکارموردسههردردولتدوکهدانست

سطوحدرینظامویتیامنيهمکاربههیسوربحرانوافغانستانبرطالبانهطریس

وثباتجادیاویناامنبامقابلهيبراتکرارشوندهشکلبهویاتیعملویاطالعات
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دريراهبردمشارکتازتوانمی رونیاازواند کردهاقداماي  منطقهموازنهحفظ

سمیترورویناامنبرابردرمنطقهيهاملتمنافعیحتّوکشوردومنافعجهت

اما این لزوماً به معناي اتحاد راهبردي به معناي دقیق کلمه نیست، زیرا . گفتسخن

  .به موضوع خاص و زمان محدود است و امري مقطعی است
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  خذآمومنابع

  :فارسی

خادممحسن:ترجمه،)1780- 1827(روسوایرانروابط،1382، لیموراتکین،

  .دانشگاهینشرمرکز: تهران

ابراهیم:ترجمه،سازندگیدوراندرایرانخارجیسیاست، 1378روان،یانوشاحتشامی،

  .اسالمیانقالباسنادمرکز:تهران،چیپوستینزهرهومتقی

: تهران،ایران. ا.جخارجیسیاستوقفقازژئوپلتیک،1381ن،یمحمدحسافشردي،

  .سپاهجنگعالیدورهانتشارات 

سقوم: تهران،)1320- 1357(ایرانخارجیروابط،1376، رضایعلازغندي،

فصلنامه،")1917- 78(ایراندرکرملیناي منطقهخارجیسیاست"ون،یکتاپرتوي،

  .64- 81. ، صص12، شماره 1381سال سوم، پاییز خارجی،روابطتاریخ

  .یزديافشاربنیاد: تهران،ایرانوروسروابطتاریخ، 1372محمدعلی، جمالزاده،

آذرینعباس:ترجمه،ایراندرانگلیسوروسهاي رقابت، 1359، ارلوپیوكترنزیو،

.فرهنگیوعلمیانتشارات: تهران

: تهران،مهدويهوشنگعبدالرضا:ترجمه،جنگنهصلحنه،1367، کاررهلندانکوس،

  .نونشر

:ترجمه،شاهرضادورهدرانگلیسوایرانسیاسیروابطتاریخ،1372اصغر،یعلزرگر،

.معین: تهران،بیاتکاوه

.مرکزنشر: تهران،عزیزيکامبیز:ترجمه،صفويایران، 1381راجر،سیوري،

.عباس مخبر، تهران، نشر مرکز: ، ترجمهقبله عالم، ژئوپلیتیک ایرانفولر، گراهام، 

دیگرانوبغدادآباديامیر:ترجمه،تاکمینفرمکمینترناز،1377فرناندو،کلودین،

  .خوارزمی: تهران

کز مر: تهران، شاهرضادورهدرشورويوایرانروابط، 1384محمود، طاهراحمدي،

.وزارت امورخارجه یپلماسید خیاسناد و تار
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