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ايران و  است.اصلي سياست خارجي ايران تقويت همکاري و تعامل سازنده با مناطق پيراموني و جغرافياي سياسي و فرهنگي 
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 هيو روس رانيا نيب يا منطقه ييهمگرا جاديا يبالقوه برا يو فرهنگ ياقتصاد  ،ياسيس ي  ها تيظرف يدارا يمرکز يايآس که
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هاي سياسي و امنيتي داراي  شوند که در بسياري از جنبه که ايران و روسيه دو بازيگر مهم و کليدي در منطقه محسوب مي

ي مي تواند وجود داشته هاي اقتصادي و سياسي و امنيت باشند. همکاري ايران و روسيه در جنبه منافع همسو در اين منطقه مي

هاي  باشد. هرچند با توجه به اينکه روسيه منطقه آسياي مرکزي را به عنوان حيات خلوت خود دانسته و اجازه نفوذ قدرت

سياست خارجي ايران در اين منطقه تحت سيطره روسيه قرار گرفته و منفعل گونه بوده  .دهد خارجي را در اين منطقه نمي

است. ولي با توجه به نفوذ کشورهاي غربي در اين منطقه و ايجاد ترتيبات سياسي اقتصادي ضد روسي در منطقه و همچنين 

اي  ها نياز به همکاري با بازيگران منطقه هرسد که روسيه در بسيار از جنب هاي موجود در کشورهاي منطقه  به نظر مي بحران

، اقتصادي و فرهنگي  هاي سياسي، امنيتي همکاري دو کشور در جنبههاي  ظرفيتاين که  باشد. ميهمچون ايران همسوي خود 

  مورد بررسي قرار گرفته است.
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  مقدمه

 و يذهن صورت به و خارج و داخل در يگوناگون عوامل از   ها  آن انيم روابط و    ها کشور يخارج استيس

 امري نيچن از زين معاصر دوران در هيروس ونيفدراس و رانيا يماسال جمهوري روابط . رديپذ يم اثر ينيع

و  يا منطقه ،  سطح دوجانبهه در سه يران و روسيا ي ها يهمکار ، يشورو يپس از فروپاشاست.  نبوده فارغ

 يحاتيتسل يو همکار يافته است: در سطح دوجانبه دو کشور به مبادالت اقتصاديگسترش  ين الملليب

از منابع  يبهره بردار ،  يا منطقه ي ها فصل بحران و در خصوص حل يا ؛ در سطح منطقهاند هآورد يرو

و در سطح  اند بوده اهداف مشترک يدر منطقه داراگانه يب ي ها حوزه خزر و مقابله با حوزه قدرت يانرژ

کا اعالم يانه آمريگرا کجانبهي ياست هايو س ينظام تک قطب خود را از يتيالملل هردو کشور نارضا نيب

ه به يروس يتوان به نگاه ابزار يمهم در روابط دو کشور وجود دارد که از جمله  يالبته مشکالت  .اند کرده

 يايدر يم حقوقين رژيينه تعيه در زميروس ي ها استيس ، هيران از روسيملت ا يمنف يخيحافظه تار ، رانيا

کشور اشاره  دو يک و فرهنگيدئولوژيا يه و ناهمگونيروس يخارج استيمختلف در س ي ها دگاهيد ، خزر

بوده  يحد ان جنگ سرد دريه پس از پايروس ران ويو همگرا در روابط ا مشترکعوامل  ،  ن حاليبا ا .کرد

 يالملل نيو ب يمنطقه ا ، دوجانبه ي   ها يبه گسترش همکار    ها  يکاست يرغم برخ ياست که دو کشور عل

 يکشورها ييهمگرا در ين مسئله است که چه عوامليا يبررس ين پژوهش در پيو ا  اند هديمبادرت ورز

و  همواره فراز ، هيران و روسيدر واقع روابط ا .اند موثر بوده يشورو ياز فروپاش ه پسيران و روسيا

که   اند ک شدهيگر نزديکديها دو کشور آنچنان به   زمان يکه گاه ي. به شکل داشته است ياديز ي  ها بينش

 يرگيز چنان از هم فاصله گرفتند که به مرز تين يان آمده و گاهيبه م   ها  آن يصبحت از مشارکت راهبرد

 .اند دهيروابط رس

و  يداخل ي ها ييو توانا    ها تينوع برداشت از ظرف ه براساسيون روسيران و فدراسيا  يماسال  يجمهور 

ران از آن يا  يبرا .پردازند يمخود در روابط دو جانبه  ياست خارجيل سين و تحلييبه تب ،  خود يخارج

به گر يد يشود و از سو يممتنوع محسوب  يکشور يفرهنگ ي   ها شاخصه يجهت که از منظر وجود برخ

با توجه به  .برخوردار است يت خاصيت و وضعياز موقع يکيو ژئواستراتژ يکيتيت ژئوپليل داشتن موقعيدل
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که براساس  نگرند يمگر يکديه مختلف به يران از دو نگاه و زاويه و ايروس ،  متقابل ي هاديو تهد    ها فرصت

  شان است. يو داخل ياست خارجيس ف دو کشور ازينوع تعر

 هان مساليب -1-1

 ماننيد  مختلفيي  ي   هيا  حيوزه  در شيوروي  جمياهير  اتحياد  فروپاشيي  از پيس  مرکيزي   آسيياي  منطقه

 وييژه  بيه  انرژي؛ عظيم منابع) ژئواکونوميکي ، (اي فرامنطقه و اي منطقه ي   ها قدرت تالقي محل) ژئوپليتيکي

 و هيانتينگتون  ي  هيا  تميدن  برخيورد  نظرييه  چهيارچوب  در وييژه  بيه ) ژئوکالچري و( خزر حوزه گاز و نفت

 بيه . گرديد المللي بين نظام در روزافزون اهميتي داراي( گرايي اسالم حرکات خيزش براي مناسب بسترهاي

 بيازي » جيايگزين  کيه  دانسيت  1«جدييد  بزرگ بازي» يک گيري شکل بايد را تحول اين برآيند که اي گونه

سياسيت  . (94: 1388 ، کيالجي  گير  کيوزه  و  )علوييان  اسيت  شيده  16 قرن ي  ها رقابت چهارچوب در 2«بزرگ

، ي سياسيي   هيا  از يک سو بر پايه عوامل همگرايي در حيوزه  ، خارجي جمهوري اسالمي ايران در اين منطقه

برخوردار است و از طرف ديگر با توجيه بيه    ، ي نفوذ و همکاري  ها و زمينه     ها  از فرصت ، اقتصادي و فرهنگي 

بيازيگران مطيرح و   يکيي از  روسيه بيه عنيوان   . و تهديداتي نيز مواجه بوده است    ها  با چالشعوامل واگرايي 

مزاييا و    انيد اي ميي تو  مي باشد که همگرايي و همکاري ايران با ايين بيازيگر منطقيه     بانفوذ در اين منطقه

 .  اي براي ايران به همراه داشته باشد هاي منطقه فرصت

 کيرد يباتوجيه بيه رو   المليل و  نيخيود در نظيام بي    کيبه اهداف اسيتراتژ  يابيدست يدر راستا هيروس

 شيخيو حيات خلوت را به عنوان  يمرکز يايمنطقه آس ، کشور نيا يخارج استيس حاکم بر يياگراياوراس

دو  در ايين کشيور  . داند يخود متحت نفوذ را به عنوان منطقه منافع  يمرکز يايمنطقه آس هيروس. داند يم

تحيت کنتيرل    يرا در چارچوب نهادهيا  يمرکز يايآس يدهه گذشته همواره تالش کرده است تا کشورها

مشيترک المنيافع    يو کشيورها  اياوراسي  يجامعيه اقتصياد   ، يجمع يمانند: سازمان معاهده همکار هيروس

اسيتراتژيک   –روسيه در دوران کنيوني چيون همپيايگي اقتصيادي     . (Cooley, 2009: p. 2) دينما تيهدا

 کنيد تيا بيا همگراييي و اتحياد      الش ميي تي  ، الت متحده در خود احساس نمي کنيد امقتضي را نسبت به اي

هياي ميورد توافيق و واگراييي از نهادهياي غربيي سيطح         استراتژيک با کشورهاي پيرامون خيود در زمينيه  

ر دوران حاضير روسييه   د. اي افزايش دهيد  سياسي خود را در عرصه تعامالت منطقه –تأثيرگذاري امنيتي 

                                                             
1. New Great Game 

2. Great Game 
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گييري از   بيا بهيره    "گراييي چنيد مرکيزي    جهان"چارچوب  در کوشد طي يک روند مستمر استراتژيک مي

 .  (17:1387 ، )اميني سياسي خود را تأمين نمايد –منافع امنيتي  ، اي سازوکارهاي منطقه

. سر گذاشته استروابط ميان ايران و روسيه در طول يک قرن فراز و نشيب هاي متعددي را پشت 

عامل ژئوپلتيک و  ،در دوران پساکمونيستي با تغيير ساختار حاکميتي در روسيه و تجزيه قلمرو شوروي

توسعه اقتصادي و ارتقاي جايگاه روسيه در جهان  ،ايدئولوژي کمونيسم جاي خود را به عنصر منافع ملي

حرکت ايران به سوي انرژي . ه افکندخارج داد و عملگرايي بر سياست خارجي روسيه در قبال ايران ساي

ي  اي و تالش براي ارتقاي ضريب امنيتي خود زمينه را براي روسيه فراهم نمود تا با حضور در برنامه هسته

هم توسعه اقتصادي و اشتغال زايي را محقق کند و هم خود  ،اي و تامين سامانه دفاع موشکي ايران هسته

لذا روسيه تالش مي کند تا در نهايت ممکن از . الملل مطرح نمايد نرا به عنوان عنصري فعال در نظام بي

 (.2:1361 ، )کريمي پور و ندافان شرايط بين المللي ايجاد شده بهره الزم را ببرد

گرا از جمله تأکيد بر اصل  ي نظرية واقع  ها مايه رفتارهاي خارجي روسيه در عين تأثيرپذيري از بن

جويانة نظرية ليبرالي از جمله تأکيد بر  برخي اصول همکاري ، «بزرگ مستقلروسيه به مثابة يک قدرت »

. ستا  را نيز در خود مستتر داشته« ي بزرگ  ها روسيه به مثابة يک عضو هنجارمند در جامعة قدرت»

ي احتياطي در   هابرخورد ،    ها  از سوي يورآتالنتيست 61با غرب در ابتداي دهة     ها  و تقابل    ها  تناوب تعامل

  ي ابتدايي رياست  ها تعامل نزديک در سال ، رويکرد تقابلي در دورة يوگني پريماکوف  ،   ها  دورة يورآسيانيست

، رفتارهاي تقابلي در دو سال پاياني دورة وي ، رويکرد احتياطي ميانة اين دوره ، جمهوري والديمير پوتين

مدويديف به تبع جنگ روسيه با گرجستان و مجدداً  جمهوري دميتري تقابل سخت در ابتداي رياست 

ي مشهودي از   ها نمونه ، روابط «بازشروع»عوت باراک اوباما براي همکاري با غرب با پاسخ مشتاقانه به د

. (173: 1361 ، )نوري جو در سياست خارجي روسيه بوده است وجود عناصر دوگانة انزواطلب و همکاري

هايي که باعث ايجاد اين  ي امنيت ملي و سياست خارجي روسيه و مولفهتغييرات مداوم در استراتژ

ورود بعضي از کشورهاي شوروي سابق به  ،گسترش ناتو به شرق ،)مانند همکاري با غرب اند تغييرات شده

روابط روسيه با جمهوري اسالمي ايران را به  ،زني روسيه در مقابل غرب( پيمان ناتو و افزايش قدرت چانه

 (.1361 ، ايراس) اثير قرار داده استشدت ت

اي  العاده اين کشور از اهميت فوق ، با توجه به نقش برتر و حياتي جمهوري فدراتيو روسيه در منطقه

اولويت  زبراي ايران برخوردار شده و تنظيم ديپلماسي و سياست خارجي ايران در رابطه با روسيه ا
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گرايانه و با در نظر گرفتن مالحظات روسيه در منطقه  واقع ايران سعي کرده با ديدي. برخوردار شده است

، توان با آن همکاري و روابط ديپلماتيک نزديک داشت اي که مي به اين کشور به عنوان قدرتي منطقه

به اين ترتيب سياست خارجي ايران در آسياي مرکزي تعامل نزديکي با . (97: 1384 ، )رضازاده بنگرد 

بر اين اساس هرگونه تنش و ناامني در اين منطقه براي . کند منطقه برقرار مي سياست خارجي روسيه در

از . (333: 1387 ، )سنايي و کرمي تهديدزاست ، ايران و روسيه که داراي محيط امنيتي مشترک هستند

توان به رژيم حقوقي درياي خزر و يا مسيرهاي انتقال انرژي از  عوامل تهديدزاي روابط بين دو کشور مي

 اي بين دو کشور اشاره کرد. منطقههاي  منطقه به بازارهاي جهاني و همچنين رقابت

تاثير دارند: نزديکي ي دو کشور در آسياي مرکزي  ها عوامل متعددي در ترويج و تشويق همکاري 

چالش سياسي نسبي دو کشور با غرب و  ، اي هاي مهم منطقه درک منافع مشترک در حوزه ، جغرافيايي

سرايت  ، عربستان و پاکستان( ، اسرائيل ، )ترکيه    ها هاي غربي و متحدان آن گسترش نفوذ قدرتخطر 

اي و ميان قوميتي و  حل و فصل اختالفات منطقه ، هاي موجود در منطقه به درون مرزهاي دو کشور بحران

ناطق آسياي اين عوامل موجب شده است که دو کشور در م. اي جلوگيري از تهديدات امنيتي منطقه

 . مرکزي و قفقاز به درک مشترکي از منافع متقابل برسند

المللي به ويژه در  موازنه دهنده موضع ايران در مسائل بين  اندتو مي روابط با روسيه ،  از نظر ايران

 را براي حذف نقش ايران در     ها ي آن  ها اي باشد و تالش هاي منطقه مقابل غرب و بازدارنده ساير قدرت

 تشکيل روسيه خارجي سياست دکترين در. (74: 1362 ، )اصولي و رسولي گذارد منطقه ناکام مي

 و تنش هاي زمينه نابودي براي تالش و کشور اين مرزهاي پيرامون آميز مسالمت همجواري از کمربندي

 اصلي اهداف از يکي عنوان به روسيه به نزديک مناطق در مشکالت پيدايش از پيشگيري و درگيري

 و دارد مشترک مرز حوزه سه اين با که است کشوري    تنها ايران. است شده تعريف روسيه خارجي سياست

، کند )اصولي و رسولي پيدا روسيه خارجي سياست در ممتازي نقش تا شده باعث جغرافيايي ويژگي اين

 1362 :74-75.) 

الزم است  ، خود را بهبود بخشندروسيه براي آنکه بتوانند مناسبات  ايران ورسد  به نظر مي

 اين به دليل سوابق تاريخي منفي و هاي مشترکي شوند که تا پيش از هاي جديدي وارد همکاري درحوزه

 گذاري مشترک و امکان سرمايه ، اي تر تحريکات بازيگران فرامنطقه ي غيرسازنده و از همه مهم  ها رقابت

 نداشتند.را در آن  ، باشد     ها که منافع آن متوجه همه طرفريزي براي رسيدن به تعامل سازنده  برنامه
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منطقه  ، ي ايران و روسيه باشد  ها زمينه ساز گسترش همکاري  اندي اساسي که مي تو  ها حوزه يکي از 

 يي که اين منطقه دارد و بخاطر تاثير تعيين کننده آن بر  ها به دليل ويژگي. راهبردي آسياي مرکزي است

عالوه  ، ايجاد زمينه براي هرگونه همکاري پايدار بين ايران و روسيه طراحي و ، ملي هر دو کشورامنيت 

امنيت در آسياي مرکزي کمک  ثبات و دبه ايجاد و رش ، شود مي کشور برآنکه موجب توسعه مناسبات دو

 ييهمگرا در عوامل مؤثر يبررس با توجه به اين موارد اين پژوهش درصدد آن است تا به. کند مي

 .بپردازد يشورو يفروپاش از پس هيروس و رانيا يکشورها

 سواالت   -1-9

 يسؤال اصل

اي بين جمهوري اسالمي ايران و  براي همکاري و همگرايي منطقه يي  ها و ظرفيت    ها  نهيچه زم -

 روسيه در آسياي مرکزي وجود دارد؟

 يسؤاالت فرع

 وجود دارد؟ يهمکار يا بريي  ها  فرصته چه يران و روسيروابط ا چهخيدر تار -

ن جمهوري اسالمي ايران و روسيه در يب ييموثر بر همگرا ياقتصاد -ياسيس يها عناصر و مولفه -

 منطقه آسياي مرکزي چيست؟

 اتيفرض -1-3

 : يه اصليفرض

 يا منطقه ييهمگرا جاديا يبرابالقوه  يو فرهنگ ياقتصاد ، ياسيس ي  ها تيظرف يدارا يمرکز يايسآ

 باشد. يم هيو روس رانيا نيب

 :يات فرعيفرض

 ي  ها يهمکار ، ياقتصاد -ياسيشامل تعلقات مشترک س يهمکار يه برايروس ران ويا يها فرصت -

در عرصه حمل و  يهمکار ، يجهان يبه بازارها يصدور و انتقال انرژ ، ديتول ، در عرصه اکتشاف يراهبرد

 .است يا منطقه ي  ها بحرانفصل  نقل کاال و کمک به حل و

 - يمقو ي  ها تنش تيريقاچاق مواد مخدر و مد ،سميمبارزه با ترور ،نفت و گاز يکيحوزه ژئواکونوم -

 .باشد يم يمرکز يايدر آس هيو روس رانيا يخارج استيدر س يهمکار ي  ها تياولو نياز مهمتر يمذهب
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 پژوهش  يرهايمتغ -1-4

ر يه به عنوان متغيران و روسيرگذار در روابط ايتاث يو فرهنگ ياقتصاد ، ياسيسر مستقل: عوامل يمتغ

 شوند. يمستقل پژوهش مطرح م

 شوند. ير وابسته پژوهش مطرح ميبه عنوان متغ يمرکز يايه در آسين و روسراير وابسته: ايمتغ

 اهداف پژوهش -1-1

اي بين جمهوري اسالمي ايران و روسيه در  هاي همکاري و همگرايي منطقه و ظرفيت     ها نهيتبيين زم

 آسياي مرکزي 

 هيران و روسيدو کشور ا يا رگذار بر روابط منطقهيتاث ي  ها مولفه ييشناسا

  يمف علیتعار -1-9

کانون توجه اين نظريه فرايندي است که طي آن وفاداري از جانب يک مرکز )دولت( به  :یيهمگرا

گردد. به طور کلي به اعتقاد اين نظريه پردازان کشورها هنگامي  ميجانب مرکز يا مراکز ديگري معطوف 

بيني کنند با فرصت ها و تسهيالت مشترکي روبرو خواهند و  همگرايانه در پيش خواهند گرفت که پيش

 (.971، 1372 همچنين به توانايي در دروني سازي فرايند همگرايي بستگي دارد )دوئرتي و فالتزگراف،

شده توسط  يزير ش طرحيک رشته اعمال از پيا ي يک استراتژيست از ا عبارت : ياست خارجيس

ط يو در مح يدر چهارچوب منافع مل ، نيمع يبه اهداف يابيکه مقصود آن دست يرندگان حکومتيگ ميتصم

ک سلسله ي ين و اجراييشامل تع ياست خارجيتوان گفت که س يطور خالصه م  به. است يالملل نيب

 ياست خارجيس. رديپذ يانجام م     ها دولت ياز سو يالملل نيي ب است که در صحنه يملاهداف و منافع 

 .(132 :1358 ،)مقتدر باشد ها   گر دولتيا واکنش آن در قبال کنش ديک دولت و يابتکار عمل   اندتو يم

سياسي مستقل و يا سياست دو يا چند واحد    ها   همگرايي در نهاد : منظور از آن، همگرایي سياسي

ها   کنند. همگرايي در سياست آن چيزي است که عمدتاً فدرال گرايان مطرح مي   ها   است. همگرايي در نهاد

باشد که در سياست داخلي و خارجي خود از  عمل و اقدام هماهنگ گروهي از کشورهاي مورد نظر مي   

 (21 :1377 آبادي،  کنند )نور ي مشترکي پيروي مي  ها مشي و سياست

: منظور از آن يکسان شدن اقتصاد چند واحد سياسي مختلف است. در بحث همگرایي اقتصادي

نحوه ارتباطات اقتصادي و سطح تجارت  از اقتصادهاي ملي،    ها   ميزان حمايت دولت همگرايي اقتصادي، 

اقتصادي به  اي و تکميل کنندگي اقتصاد واحدهاي همگرا مورد نظر قرار گيرد. همگرايي درون منطقه
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اي و  ي چون بازرگاني درون منطقه  ها معني افزايش وابستگي متقابل در يک منطقه بر پايه شاخص

 .و مقررات بازرگاني است   ها  استاندارد ها،  هماهنگ و سازي روش

و يا سياست دو يا چند واحد سياسي مستقل    ها   همگرايي در نهاد منظور از آن،  همگرایي سياسي:

ها   کنند. همگرايي در سياست آن چيزي است که عمدتاً فدرال گرايان مطرح مي   ها   همگرايي در نهاداست. 

باشد که در سياست داخلي و خارجي خود از  عمل و اقدام هماهنگ گروهي از کشورهاي مورد نظر مي   

 (.21: 1377 آبادي،  کنند )نور ي مشترکي پيروي مي  ها مشي و سياست

 پژوهشضرورت  -1-7

حضور   و المللي و گسترش روابط ايران با اين کشور ي بين  ها با توجه به نقش روسيه در سياست

از اين رو شناخت . بررسي اين موضوع ارتباط تنگاتنگي با امنيت ملي ايران دارد ، روسيه در مرزهاي ايران

 از طرف ديگر. است سياست خارجي روسيه در منطقه براي طراحان سياست خارجي کشور امري ضروري

به دليل دارا بودن موقعيت ژئوپلتيک و منابع طبيعي غني و بکر موجود در آن مورد آسياي مرکزي منطقه 

پژوهشگران  يبرااقتصادي اين منطقه  -ياسيسي   ها ظرفيت ييشناساکه باشد  ي بزرگ مي  ها توجه قدرت

ي منطقه   ها پژوهش در آن است که ضمن بيان ظرفيت ديگر اهميت ضرورت دارد. يداخل ياسيس

يي براي افزايش نقش ايران به   ها حل صدد ارائه راه که در شمال کشور ايران قرار دارد در مرکزي آسياي

. اشدبي ديگر   ها ي آن در کنار قدرت  ها عنوان کشور همسايه در اين منطقه براي استفاده از ظرفيت

غازي  آ  اندتو اين پژوهش مي ، تحقيقات اندکي پيرامون اين موضوع صورت گرفته استاز آنجا که  همچنين

 .براي گسترش تحقيقات پيرامون موضوع ياد شده باشد

 ي پژوهش پيشينه -1-8

ه در منطقه يروس  و رانيا ياسالم يجمهور نيب ييو همگرا يهمکار ي  ها تيدر زمينه ظرف

تحقيقي جامع و کامل صورت نگرفته است و اکثر اين تحقيقات به صورت جزئي و گزارشي  يمرکز يايآس

 به موارد زير اشاره کرد:اما تعداد معدودي است که مي توان .  اند هبه اين امر پرداخت

نظام متغير موازنه قدرت در اوراسياي مرکزي و پيامدهاي آن "( در پژوهشي با عنوان 1361) اميري

از ديد . اي اوراسيا اشاره دارد به بررسي تاثيرات حادثه يازدهم سپتامبر بر موازنه منطقه "ايرانبراي 

، يي چون تداوم و تطويل بحران عراق و افزايش مشکالت آمريکا در اين کشور  ها نويسنده تحوالت و محرکه

شد و نيز  رکزي قلمداد ميتيرگي روابط آمريکا با ازبکستان که زماني نقطه اتکاي واشنگتن در آسياي م 
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ترين عوامل تضعيف جايگاه  ي روسيه براي بهبود موقعيت خود در اوراسياي مرکزي از جمله مهم  ها تالش

تصميم اوباما براي خروج نيروهاي نظامي آمريکا از افغانستان . شود ي غربي در منطقه محسوب مي  ها دولت

ي روسيه و چين در کنار توسعه   ها تقويت نقش دولت ، مانبه طور هم ز. نيز اين روند را تسريع کرده است

نظام موازنه قدرت در اوراسياي مرکزي را دستخوش تغيرات اساسي کرده  ، نفوذ سازمان همکاري شانگهاي

اين پژوهش نتوانسته است . که به نوبه خود تاثيرات مهمي بر منافع ايران در اين حوزه برجاي مي گذارد

 بعد از يازدهم سپتامبر را به خوبي نشان دهد.توازن منطقه اي 

رقابت روسيه با ايران در حوزه انرژي "( در پژوهشي با عنوان 1361رشيدي نژاد و مجتهدزاده )

ن دارد که با وجود تمايل غرب به شکستن انحصار روسيه ياشاره به ا "خزر و قفقاز -مناطق آسياي مرکزي

دارند  يغرب يکرديهاي فعال در حوزه نفت و گاز رو از شرکت ياريدر عرصه انرژي و با وجود اينکه بس

ن يا يها افتهي. کرد همگرا نبوده استيک روي يه در عرصه انرژيران و روسيا يماسال يروابط جمهور

ا نهايران اين ت. دهد مسير جنوبي ايران مسير کامال متعادل براي ترانزيت انرژي است يمپژوهش نشان 

صرفا به دليل فشارهاي سياسي که بيشتر از  ، معارض در حوزه انتقال انرژي براي روسيهرقيب بالقوه     

اي خود  شود تاکنون نتوانسته است متناسب با اين امکانات به ايفاي نقش منطقه جانب آمريکا اعمال مي

 بپردازد.

ژئوپلتيک و  هاي شانگهاي: بازگشت به روسيه و سازمان همکاري"( پژوهشي با عنوان 1361هاديان )

ي امنيتي سازمان همکاري شانگهاي از جمله   ها ن دارد که روسيه از ظرفيتياشاره به ا "توازن قدرت

ي پليسي و امنيتي براي تامين منافع امنيتي در   ها تبادل اطالعات سري و همکاري ، ي عضو  ها ارتش

هاي نظامي در  از پايگاه    ها  ايياز جمله خارج ساختن آمريک يکند که اهداف يمآسياي مرکزي استفاده 

ممانعت از وقوع انقالب رنگي به ويژه پس از شکست آن در ازبکستان و برقراري توان  ، کشورهاي منطقه

 قدرت از سوي سازمان همکاري شانگهاي در منطقه دارد.

، بسترها: 1388تا  1398روابط ايران و روسيه در سالهاي "( در پژوهشي با عنوان 1386کرمي )

ي مختلف به بررسي   ها هاي دو کشور در عرصه به وضعيت بيست ساله همکاري "ها عوامل و محدوديت 

که  1661دهد که از سال  يمگيري پرداخته و نشان  اي و جهاني موثر بر شکل منطقه ، بسترهاي داخلي

است و دو کشور وضعيت ژئوپلتيکي جديدي به وجود آمده  ، روسيه به مرزهاي قرن هجدهم بازگشت

رژيم حقوقي مورد قبول  ، ثبات در قفقاز. ي نويني را آغاز کردند که از گذشته متفاوت است  ها همکاري
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منفعت مشترکي است که  ، اي مرکزييکشورهاي ساحلي در درياي خزر و توسعه و امنيت در آس

و  سازمان پيمان شانگهايادهايي چون در نه  ها  گوهاي دو کشور و ساير طرف و و گفتها  رايزني

 ش دهد.ين دو کشور را افزايب يها همکاري  اندتو يم   ها  هاي مشترک در مورد آن کميسيون

هاي در عرصه  مشترک ايران و روسيه     ها فرصت"اي با عنوان  ( در مقاله1388سيمبر و گل افروز )

در پي يافتن جايگاه مناسب در  "وسيهژئوپلتيک انرژي؛ وضععيت فعلي و چشم انداز به همگرايي ايران و ر

ن مقاله اشاره دارد يا. هاي راهبردي و نه تاکتيکي نسبت به يکديگر دارد نياز به همکاري ، عرصه بين الملل

انتقال و تهيه و  ، هاي علمي توليد ه و تهيه مدليران و روسين ايهاي دو جانبه ب نکه گسترش همکارييبه ا

هاي مختلف ژئوپلتيک انرژي از جمله حوزه  اي در حوزه هاي منطقه همکاري ، گازهاي نفت و  اجرا در زمينه

قفقاز و نيز خاورميانه در کنار همکاري در  ، هاي آسياي مرکزي آبي درياي خزر و خليج فارس و حوزه

ي   ها گذار در انرژي مانند اوپک و اوپک گازي موجب افزايش همکاري المللي و تاثير هاي بين سازمان

شترک در سطح جهان براي مقابله به هژموني آمريکا در سطح منطقه و پاسخ به تهديدات در حوزه م

 مي گردد.   ها  امنيتي آن

هاي همگرايي و واگرايي در مناسبات جمهوري اسالمي  ريشه"اي با عنوان  ( در مقاله1384رضازاده )

ضمن اشاره اي گذرا به سير تاريخي روابط ايران و روسيه از زمان تشکيل دولت ملت در  "ايران و روسيه

اي و ملي که باعث گسترش  منطقه ، دهد عوامل موثر در سطوح مختلف جهاني يمدو کشور نشان 

ه اين دو کشور را در جهت تقويت روابط استراتژيک سوق هاي ايران و روسيه شده است ک همکاري

هاي همساني دارند و از  منافع جهت گيري ، دهد؛ که هر دو کشور در مناطق آسياي مرکزي و قفقاز مي

ترکيه و اسرائيل در اين مناطق که سعي  ، اي از جمله آمريکا ي رقيب منطقه اي و فرامنطقه  ها حضور قدرت

براي هر دو کشور ايران  يمرکز يايمنطقه آس. ناخرسند مي باشند ، ايران و روسيه دارنددر مقابله با منافع 

در اين . دهد و روسيه يک محدوده امنيتي تلقي مي شود که ژئوپلتيک هر دو کشور را تحت تاثير قرار مي

هاي  قدرتراستا هر دو کشور ايران و روسيه در خصوص حفظ صلح و ثبات در منطقه و جلوگيري از نفوذ 

بهره برداري از  ، هاي اقتصادي باشند و ضمنا مواردي از قبيل همکاري خارجي داراي منافع يکساني مي

گرايي در منطقه از عوامل ايجاد همگرايي و روابط  ترکيسم و قوميت منابع درياي خزر و مقابله با نفوذ پان

 ايران و روسيه پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ مي باشد.
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 "هاي جنوبي شوروي سابق ايران و روسيه و جمهوري"پژوهشي با عنوان در ( 1375ماسب )طه

د گذشته از تحرکات جاري در نيز همانن    ها از ديد نويسنده روابط ايران با اين کشور. انجام داده است

خواهد  تاثير    ها المللي و همچنين تحوالت سياسي هر يک از اين کشور اي و بين هاي منطقه سياست

ي غرب و روسيه در اين مورد   ها پذيرفت و در اين ميان وضعيت روابط روسيه و غرب و ماهيت سياست

اين مناطق نقش بسيار مهمي خواهد داشت و ايران براي تبديل به يک قدرت حاضر و فعال در صحنه 

توان از موقعيت  تحوالت آسياي ميانه و قفقاز از امکانات مناسبي برخوردار است از آن جمله مي

در چنين شرايطي . بازار گسترده و شبکه بالنسبه توسعه يافته کشور نام برد ، ژئواستراتژيک مهم ايران

، آن باشد که در عين حفظ روابط حسنه و مناسب با روسيه  اندتو بهترين استراتژي ممکن براي ايران مي

 بهبود بخشد.ز يرا ن يرامونيپ يگر کشورهايسعي کند روابط خود را با د 

شرايط داخلي  ، «سياست خارجي روسيه اهداف و عمل»( در مقاله تحت عنوان 2111دوبريانسکي )

ي اقتصادي و   ها را مهمترين عامل بر سياست خارجي روسيه دانسته و بر اين اعتقاد است که ناکامي

، نهادهاي داخلي )پارلماناما عوامل ديگر نظير  غربي در روسيه شده است سياسي موجب ايجاد جريان ضد

در مقاله ذکر   اندد ...( مطبوعات و افکار و نخبگان را نيز موثر مي ، وزارت خارجه ، فدرال ، سرويس امنيت 

المللي  شده نيز بيشتر توجه نويسنده معطوف به مسائل داخلي بوده و کمتر به تأثير شرايط جهاني و بين

در حالي که نگارنده بر آن است تا با بررسي تأثير شرايط  ، بر سياست خارجي روسيه تأکيد شده است

المللي بر سياست خارجي روسيه ديدي همه جانبه و کل نگر به سياست خارجي روسيه  داخلي و بين

 .اي روسيه بپردازد داشته و از اين زاويه به تجزيه و تحليل سياسي خاورميانه

 قيتحقروش -1-2

مبتني بر منابع    ها   دادهو ابزار گردآوري  استتحليلي  - روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي

 باشد. يم يا کتابخانهاينترنتي و 

 ها داده يروش گردآور -1-11

و  ينترنتيا يت هاين تالش شده از سايباشد و همچن يم يا کتابخانه ، اطالعات يروش گردآور

به صورت  يقات علوم انسانيآنجا که تحقاز . گرفته شود ز به عنوان مکمل بهرهيمرتبط با موضوع ن يتخصص

، ازيو در صورت ن يتخصص ي  ها تيسا ، مقاالت ، ها  کتاب قياز طر    ها  داده يگردآور ، شود يمانجام  ينظر

 رد.يگ يمانجام    ها     يخبرگزار 
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 اطالعات يابزار گردآور -1-11

 باشد. يم يا و کتابخانه ينترنتياز مراجع ا يش بردارياطالعات ف يابزار گردآور

 پژوهش يسازمانده -1-19

شده  ير سازماندهيدر قالب فصول ز ، قيتحق ، ه مورد نظريفرض آزمونل به اهداف و ين يدر راستا

 است:

روش و  ، ها هيسؤاالت و فرض ، قياهداف و روش تحق ، ان مسئلهيق چون بيات تحقيبه کل ، فصل اول

 اختصاص دارد.. و ..    ها داده  يابزار گردآور

 .پردازد  يمک مرتبط با موضوع يتئور يبه شرح مبان ، فصل دوم

 دهد. يمشرح را  بررسي تاريخي رابطه ايران و روسيه در آسياي مرکزي، فصل سوم

را  هاي موثر بر همگرايي ايران و روسيه در آسياي مرکزي  بررسي عوامل و مولفه، فصل چهارم

 دهد. يمح يوضت

 شود. يممربوط  يريگ جهياز بحث و نت يبه جمع بند ، ييعنوان فصل نهابه  ، پنجم فصل
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 فصل دوم:

 ي تحقيقنظر مباني
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 مقدمه

 يدارهايپد. است يپرداز هينظر ، ياسيس  ژه علوميو به و يعلوم انسان يکارامد وضرور ياز ابزارها يکي

 يدارهاين پدييتب. گردند يم نييتب    ها  هيتوسعه نظربا  ياسيو س يدر علوم اجتماع ياسيو س ياجتماع

ز به نوبه يز نيو تجو ييشگويل پيتسه ، شود يمه انجام ياز چند نظر يبيا ترکيک يدر چارچوب  ياسيس

نه يبه يبردار دهد و به آنان امکان بهره يم ياريخود  ياسيس ي  ها نقشه يسازان را در طراح استيخود س

بوده و  يحيتوض ي  ها هينظر ياسيعلوم س يها هيت نظريضمن آنکه اکثر. دينما يمرا اعطا  ياسياز اوضاع س

ن است که يتوسط پژوهشگران ا    ها  هين نظريز هدف مطالعه ايو ن ياسيعلوم س ي  ها هين نظريهدف عمده ا

 ينظر يو مبان ارائه چارچوب ين فصل در پيدر ا. شتر قابل فهم گرداننديموضوع مورد مطالعه را ب

ن يتر به عنوان مناسب يا منطقه ييهمگرا ي هين راستا نظريدر ا. ميباش يم قيتحقمتناسب با موضوع 

 ين ابتدا ضمن بررسيبنابرا. رديگ يمقرار  يه مورد بررسيران و روسيا ييمبحث همگرا يچارچوب برا

سپس  پرداخته و يا منطقه ييهمگرا يآن به بررس يريشکل گ يها نهيو عوامل و زم ييهمگرا هينظر

مورد ه يران و روسيا  يماسال يجمهور يخارج استيدر سرا  ييگرا و منطقه يا منطقه ييهمگرا ي  ها مؤلفه

 خواهد گرفت.قرار  يبررس

 مفهوم همکاري  -9-1

 و نظريه  رود. اما در متون مي  مترادف با همدستي و هماهنگي به کار  معموال  همکاري از نظر لغوي

و  انطباق همکاري عبارت است از اساس،   اين است. بر  هماهنگي  همکاري فراتراز المللي،  بين  همکاري  ي  ها

بدون اينکه    ها  کشور  ممکن است (.171: 1375 )ترور،  مشترک  در راستاي منافع   ها   هماهنگي سياست

سياستي  نمايند،   عمل  جانبه صورت يکسازگار کرده باشند و به   ي خود را با يکديگر منطبق و  ها سياست

حصول   با يکديگر است و براي   ها   سياست  سازگاري  و  مستلزم انطباق  همکاري  اما هماهنگ داشته باشند.

هماهنگي   نوع  همکاري يک رد. به عبارت ديگر، يسازي صورت گ به اهداف مشترک بايد يک نوع هماهنگ

 .خود نخواهند رسيد  هدف  به   ها  آن کشور  بدون  که  مشترک  منافع  ارادي و انتخابي است براي تحقق
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 الملل همکاري در روابط بين -9-9

شود:  همکاري مي تواند اشکال متعدد داشته باشد. ويليامز بين سه نوع همکاري تفکيک قائل مي

يت خود، فاقد کاري نامتقارن و همکاري تمام عيار و کامل. همکاري ضمني در ماهمهمکاري ضمني، ه

رل خارج نشدن منازعه مي باشد. انگيزه اوليه همکاري ضمني، ترسميت و صراحت است و هدف آن، از کن

اجتناب از خطر يا کاهش خطر است و در شرايط خاص مي تواند مبنايي براي توسعه يک رژيم رسمي يا 

طور ه است که يک طرف بن آ« مبتني بر رضايت» يا « نامتقارن»غير رسمي باشد. اما اساس همکاري 

وسيع و گسترده در يک منازعه وارد شود و ديگري از او حمايت ضمني يا علني به عمل آورد و در نقش 

کامال »يک تسهيل کننده يا توانمندساز اساسي عمل نمايد. شکل سوم همکاري، همکاري غير مشروط يا 

متقابل نسبت به يک نتيجه مشخص دارند و ها منفعتي مشترک يا  است. در اين مورد افراد يا دولت« مهيا

آشکارا براي حصول به آن همکاري مي نمايند. عالوه بر شيوه و وسعت همکاري، بسته به موضوعاتي که 

اسي، امنيتي، سي-هاي نظامي شود: همکاري تواند در بربگيرد، به انواع مختلف تقسيم مي همکاري مي

 (. 162: 1386)عسگرخاني و منصوري مقدم، ... اقتصادي و 

به     ها کشور ، يالملل نيدر عرصه ب سه دليلن باور است که به يالملل بر ا نيسم در بيبراليلرويکرد 

 ي  ها ژه در عرصهيو  به ، ان کشورهايمتقابل م يروند وابستگ ، نخست :دارند يم شتر گام بريب يسمت همکار

  هم ببرند و يشتريده بيگر فايکديبا  يبه سبب همکار   ها  است که موجب شده کشور يو تجار ياقتصاد

نده موجب يفزا يمتقابل اقتصاد ين که وابستگيدوم ا .افته استيش ينه منازعه افزايابند که هزيزمان در

 يل و همکاريتسه ، جاديا يشود که برا يم يالملل نيب يقواعد و نهادها ، ک سلسله هنجارهايجاد يظهور و ا

ها    آن حکومت يکه ط يالملل نيشدن ب يان دموکراسين که جريو سوم ا دنيآ يوجود م به     ها ان کشوريم

 (.3: 1389 ، )زنگنه شود يم يش همکاريموجب کاهش منازعه و افزا ، شوند يمک يشتر دموکراتيب   

  در  ين منازعه و همکارييح و تبيوضبه تآن   ي  ها يژگيو و  الملل نيه نظام بير پاز بيزم نيبرالينئول

مانع  ، يکار بيزان فريش ميو افزا ياعتماد يب  جاد جويبا ا يالملل نيب  يمنظ يب.  پردازد يم  الملل نيطح بس

  يمنظ يو ب يشآنار ، هين نظريبيه ا  نيائلق  اما به نظر. کند يجاد ميا يللالم نيب يدر راه همکار يا عمده

از  يا بتوان به گونه ييو راهبردها    ها سازوکار  دنيشيدان ااگر ب.  ستين  يهمکار  عدم  مترادفو   يمساو

حصول   امکان ،  داد  شيرا افزا يکار بيفر ي  ها نهيحاصل از عدم اطالعات کاست و هز ياعتماد يزان بيم

 (.keohane, 1989)  دارد  وجود  زيخودپرست ن يان کشورهايم يالملل نيب يهمکار
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هاي بين المللي تأکيد کرده و از ابعاد منازعه  کارکردگرايان اساساً روي ابعاد مشارکت آميز فعاليت

نه بر اساس  نگرند،  بر اساس سياست همکاري و عقالنيت به جهان مي   ها    روند. آن آميز آن طفره مي

همکاري  ي کاربردي،   ها ترده انواع سازماناميدوارند با افزايش گس    ها  سياست منازعه و عقالنيت گريزي. آن

به علت     ها  ميتراني بر اجتناب ناپذير بودن همکاري ميان دولت . افزايش يابد    ها  و دولت    ها  ميان ملت

(. 123: 1383 )عبداله خاني،  تأکيد دارد   ها مشکالت فني فراوان و عدم توانايي سياستمداران براي حل آن

اقتصاد و « ميتراني»اما او برخالف  شود،  هم همکاري در حوزه سياست ماليم آغاز مي «هاس»از نظر 

گيرد و به اهميت سياسي مسايل اقتصادي اذعان دارد. يکي از مفاهيم  سياست را کامالً از هم جدا نمي

ادي فرض او بر اين است که ابعاد مختلف حيات اقتص. است «سرريزي»يا « سرايت» مورد استفاده هاس، 

ي ديگر   ها مستلزم همکاري در بخش براي همکاري در يک بخش،   اند. در نتيجه هر اقدامي به هم وابسته

کند. عکس آن نيز صحيح است؛ يعني بروز  شود و همکاري از يک بخش به بخشي ديگر سرريز مي مي

 (.91-91: 1384 ، )مشيرزاده هاي ديگر را نيز مختل نمايد همکاري در بخش تواند مشکل در يک بخش مي

پذير و شکننده است. آنان  ها بر اين باورند که همکاري به علت منافع شخصي همواره آسيب رئاليست

الملل را به علت نبود يک نظام اطالعاتي، هماهنگي و اعتمادسازي  اين شکنندگي همکاري در نظام بين

: 1383)عسگرخاني،  آسيب پذير استاي که صورت پذيرد،  دانند. از نظر آنها همکاري در هر زمينه مي

دو عامل عمده مانع  بياز فر يو نگران ينسب يمالحظات مربوط به دستاوردهاگرايان  از ديد واقع(. 43-45

کشورها نگران تعادل قوا هستند و نه تنها در مورد امکان همکاري در ميان خود، بلکه از ي هستند. همکار

که تمام  يدر حال .اند ترين موضوع نيز نگران همکاري به منزله مهمنحوه توزيع دستاوردهاي ناشي از 

قرارداد،  کيکه در  شندياند يم زين نيبه ا يسود مطلق خود را به حداکثر برسانند ول لنديکشورها ما

 رد،يمورد توجه قرار گ ينباشد. اگر سود نسب گرانيحداقل بدتر از د ايباشد  گرانياز د شتريمنفعت او ب

کند.  يم دهيچيرا پ يها، همکار تالش نيشود و ا يم ميمراقب باشند که سود چگونه تقس ديکشورها با

موارد. در  گرياند تا د مطرح تيدر حوزهِ امن شتريب ينسب يشد که مسائل مربوط به دستاوردها ادآوري ديبا

)دهقاني فيروزآبادي،  مشکل تر خواهد بود اريها بس حوزه گريدر د ياز همکار يتيامن يهمکار جه،ينت

ها  اعتماد هستند و سوءظن دارند. آن يب گريکديکشورها نسبت به گرايي  در دنياي واقع(. 28: 1361

کند و  نيخود را تأم تيامن ييبه تنها دياز کشورها با کيهر همواره از خطر بروز جنگ نگران هستند.

 هستند. ريو متغ موقت يامور ينظام يها مانياتحادها و پ
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در . کنند يفا ميا يالملل نيب يرا نهادها يالملل نيب ي  ها يل همکاريو تسه  ارتقا  در ينقش اساس

 يهادهان. شود يمختلف فراهم م ي  ها ياستراتژ يجراامکان ا يالملل نيب ي  ها ميو رژ    ها چهارچوب نهاد

همگرا و به   گرانيانتظارات باز ،  آن  عمل است که حولا يرفتار  ي شده شناخته يالگوها يمعنا به يالملل نيب

کنند که باعث  يم  جاديا    ها شورط تعامل کير را در محيين دسته از قواعد چهار تغيا. شود يتر م کيهم نزد

 .شود يم يمکارع هيل و تسريتسه

ن تکرار يا ش دهند.يازمان افزرا در طول     ها ن کشوريب  مبادالت  زانيو م  قادرند تعداد    ها نهاد ، اوال

ها  نهاد ، ايثان. شود يم -است ين مانع همکاريمهمتر  که  - يبکاريفر  ه صورت باعث کاهشنهادمند به س

دهد  يرا کاهش م    ها کشور  در يشکن مانيپزه يگان يوند موضوعيپ. سازند ير ميپذ را امکان يوند موضوعيپ   

ش يق افزاين از طريچنهم يوند موضوعيپ. گر وجود دارديد ي در حوزه    ها همکار آن يون امکان تالفچ

توانند  يم   ها  قواعد و نهاد ،  ثالثا . کند يگر را فراهم ميهمکار د يکردن برا يامکان تالف يکار بيفر ي نهيهز

اعمال و  خود نظارت بر ي ز به نوبهين نيکه ا ، قا بخشندرا ارت يند همکاريکنندگان در فرآ اطالعات شرکت

را  يو عهدشکن يکار بيفر ،  صورت  ش حجم اطالعات به دويافزا. سازد ير ميپذ را امکان    ها رفتار کشور

را  يباتيرتتر از آن ت دهد و مهم يش ميافزا شکن را مانيکار و پ بير افتادن فرياحتمال گ دهد: يکاهش م

را  يا رانهيگ شيسازد که اقدامات پ يم  قادر  راآن  ، ب بخورديک کشور فرينکه يکند که قبل از ا يجاد ميا

را که ذکر  ييکارکردها    ها نهاد يوقت. معامله را کاهش دهند ي  ها نهيقادرند هز    ها نهاد ، رابعا .صورت دهد

  صورت  و نظارت بر توافقات يمورد همکار  در  مذاکره  يبرا يکمتر  توانند تالش يم    ها کشور ، نندفا کيشد ا

در چهارچوب  يبه همکار    ها کشور شيگرا ، نهادها يسودمند و يالملل نيب يهمکار ييش کارآيبا افزا.  دهند

 (.58-59: 1373 ، يآبادروزيف ي)دهقان شود يشتر ميب    ها نهاد

 یيمفهوم همگرا -9-3

به کار  يگردد و نوعاً در حوزه علوم انسان يمطرح م 2يياست که در برابر واگرا يا واژه 1ييهمگرا

 ف شده است:يدر فرهنگ لغات آکسفورد به دو صورت تعر ييهمگرا.  رود يم

 شود يگرير ديک ناپذيک بخش تفکيکه  يگر به طوريکديز در يب دو چيترک -1

 ک جامعهيک فرد در يت کامل يعضو -2

                                                             
1. Integration 

2. Disintegration 
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ر مستقل يش نسبت به تدبيل خويو تما ييتوانااز     ها  آن ملت يکه ط ينديو عبارت است از فرا 

ا يمشترک  يريگ ميتصم يخود صرفنظر کرده و در عوض در پ ياساس ياست هايو س ياست خارجيس

 (.84-83: 1384 ، هستند )فرانکل يديناظر جد يها به سازمان يريگ ميض روند تصميتفو

ک کشور يهم در درون  ييهمگرا. ک کل استيب و ادغام شدن اجزا در يترک يبه معن ، ييهمگرا

 يکپارچگي يبه معن ، در درون کشور از کشورها يان شماريک منطقه در ميدهد و هم در  يم يمعن

ف يک طي ييهمگرا. آن منطقه يکشورها يکپارچگي يگوناگون کشور است و در منطقه به معن يها بخش

ش گرفتن يدر پ و ياسيو دست باال به مفهوم اتحاد س ياست که دست کم به مفهوم ادغام اقتصاد

 مشترک است. ياست خارجيس

اد ي ين الملليو ب يا منطقه يرهايحل و فصل درگ يبرا يا وهيبه عنوان ش ييدر اغلب موارد از همگرا

شود و در بلند مدت باعث گسترش  يمگر را شامل يو مناطق د    ها ج واحديآن بتدر يشده است که ط

از  ياريبس ييهمگرا ياصل يرهاييدر مورد متغ   ها  به رغم وجود اختالف نظر. شود يمسم يوناليانترناس

ف مبادالت يکم و ک ، و نخبگان    ها چون نقش نهاد ييدرباره موضوع ها يمشترک ينظرها ، پژوهشگران

هنده کننده و انسجام دکپارچه يو حرکت  ياجتماع فوق مل يجاد نوعيو ا يو اجتماع ياقتصاد ، ياسيس

 (.223-222: 1371 ، دهند )قوام يمارائه 

از  يرش اقتدار فرامليل به پذيو تما يت ملينظر کردن از حاکم د صرفيف روند جدين تعاريبراساس ا

ل به اهداف و يابند ني يدر م ياسيو رهبران س    ها  ملت دن رونيدر ا. است ييهمگرا يتئور يمفروضات اصل

و  ين بهره دهيشتريب ، ک نظام همگرايو مشارکت در  يجمع يريگ ميه تصميدر سا    تنها يمنافع مل

 يها نهيزا و زم  ن است که از عوامل اختالفيتالش برا ييدر همگرا ، نيبنابرا. ت را به همراه دارديمطلوب

 يو مرزها يبه منافع مل يبنديپا ، يستيوناليو احساسات ناس يمل ي  ها يهمچون وفادار يستيوناليناس

و مشترک کاسته  يک منطقه به نفع اهداف جمعي يت تامه و مطلقه کشورهايحاکم يو حت ييايجغراف

و  ، يفرهنگ ، يدتيعق ، يو تجار يو اقتصاد يکيو تکن يفن ي  ها يق شروع و گسترش همکاريشود و از طر

 نمود.ا جهان کمک يک منطقه يجاد صلح و آرامش در يبه ا ياسيس يحت

ل دهنده کشور اعم از يملت با تمام عناصر تشک ياجزا ياحساس تعلق و همبستگ يبه معن ييهمگرا

کشور را  يبرا    ها   ديو تهد    ها  فرصت ، افراد به وجود آورنده ملت يعنيو ملت است؛  ياسينظام س ، نيسرزم
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 در تمام ابعاد آن هستند يو منافع مل    ها  دانند و حاضر به دفاع از ارزش يمخود  يبرا يديفرصت و تهد

 استثنائا همگرايي را به لحاظ مفهوم با همکاري يکي خواهم گرفت.. (59-55: 1376 )مجتهد زاده،

 تئوري هاي همگرایي -9-4

ي سياسي   ها گيري اتحاديه و شکل   ها   ي ارائه شده در زمينه همگرايي دولت  ها به طور کلي تئوري

 چهار دسته تقسيم کرد:توان به  مي

 .1تئوري کارکردگرايي   -1

 .2نوکارکردگرايي  -2

 .3تئوري فدراليسم  -3

 .4تئوري ارتباطات -4

 5وابستگي متقابل -5

 9قدرت-9

 7تقارن و عدم تقارن -7

 8آسيب پذيري و حساسيت -8

اجتماعي و   اقتصادي، هاي سياسي،  تأکيد اصلي طرفداران اين نظريه بر مبادلهارتباطات:  تئوري

دهد و اين امر در  همبستگي آنان را گسترش مي فرهنگي است. آنان معتقدند که افزايش مبادله کشورها، 

شود. گسترش ارتباطات در سطح جهاني سبب ايجاد يک هويت جمعي و  منجر به همگرايي مي نهايت، 

شود )مدير  ايي محسوب ميگر گرايي به سمت جهان شود که اين معنا گاه حرکت از ملي المللي مي بين

 (.375: 1396 شانه چي، 

هاي  يا نظام« جوامع امنيتي»منجر به تشکيل    ها   کارل دويچ معتقد است که تعامل بين دولت 

جوامعي      کشورها د: گوي گردد. وي در مورد رابطه همگرايي و ارتباطات مي اجتماعي ادغام شده مي -سياسي

خورند و در حالي که  هاي حمل و نقل به يکديگر پيوند مي ارتباطي و نظام هاي هستند که به وسيله رشته

                                                             
1.Functionalism 

2.New Functionalism 
3. Federalism 

4. Communication Theory 

5.interedependence 

6. power 

7.Comparing and not comparing 

8.Vulnerability and sensitivity 
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(. از نظر دويچ، Dougherty, 1981: 245کنند ) روند همگرايي را طي مي شوند،  به هم وابسته مي

مردم يک منطقه ضمن پرهيز از به کارگيري زور و خشونت در روابط  شرايطي است که در آن،  همگرايي،  

همچنين از تشکيل و توسعه سازمان هايي  کنند،  هاي مسالمت آميز حل مي ئل خويش را از راهمسا خود، 

(. Taylor, 1968: 244کنند که قادر به انجام تغيير صلح جويانه و برقراري صلح باشند ) حمايت مي

به گيرد که اعضاي آن نسبت  طرفداران اين نظريه معتقدند که يک جامعه فراملي در صورتي شکل مي

 گردد.  هاي متقابل محقق مي اي از ارتباط از طريق شبکه   يکديگر وابستگي متقابل داشته باشند و اين تنها 

سياسي،  فرهنگي،  ميزان همگرايي تابعي است از کيفيت مبادالت اقتصادي،  براساس الگوي دويچ، 

هاست و به  سيمان و بتون سازمانارتباط  و اجتماعي ميان واحدهاي سياسي متفاوت. به اعتقاد وي،  نظامي 

باهم ببينندو با هم عمل کنند. هرچه  کندکه گروهي با هم فکر کنند،  تنهايي اين امکان را فراهم مي

اين  تجارت و مهاجرت و ... بيشتر باشد،  مراودات پستي،  گردشگري،  هاي حمل و نقل،  ارتباطات در زمينه

(. 2: 1371آورند )کاظمي، جاي منازعه به همکاري روي ميشوند و به  جوامع بيشتر به هم نزديک مي

فرضيه دويچ نيز بر اين فرض استوار است که هرقدر ميزان ارتباط با وابستگي متقابل دولتي با دولت ديگر 

از منظر  شوند. به عبارت ديگر،  بيشتر به هم نزديک و مرتبط مي   ها   بيشتر باشد آن دولت با دولت

يک جامعه ممکن نيست وجود داشته باشد مگر آنکه اعضاي آن به طور متقابل به  بادله، طرفداران نظريه م

اي از مبادالت متقابل ممکن است ايجاد  از طريق شبکه   هم وابسته باشند و چنين وابستگي متقابلي تنها 

کند  يترين مساله که دويچ در رابطه با همگرايي مطرح م (. بنابراين مهم92: 1371 شود )محمدي، 

تبادالت  کند و عالوه بر ارتباط اجتماعي،  ارتباطات است که نقش بزرگي در نزديکي جوامع بازي مي

  .دهند اقتصادي نيز مردم را به هم پيوند مي

است. ديويد ميتراني که « نظريه کارکردگرايي» هاي همگرايي،  يکي از اولين نظريهکارکردگرایي: 

هاي حکومتي،  معتقد است پيچيدگي فزاينده نظام اه ويژه اي برخوداراست، در ارتباط با اين نظريه از جايگ

المللي را به حدي افزايش داده است که حل  در سطح ملي و بين   ها    وظايف فني و غير سياسي حکومت 

اي است  ساالران به جاي همکاري نخبگان سياسي است. اين وضعيت به گونه مستلزم همکاري فن   ها  آن

هاي کارکردي ضروري ساخته و  المللي در قالب سازمان هايي را براي همکاري بين جاد چارچوبکه اي

نيز     ها  شمار و قلمرو اين سازمان توان پيش بيني کرد که با افزايش وسعت و اهميت مسائل فني بشر،  مي

ثمر سازند )دوئرتي  هاي سياسي گذشته را منسوخ يا بي هايي ممکن است نهاد افزايش يابد. چنين سازمان
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کنند و عقل و  به روابط بين الملل از ديدگاه سياست همکاري نگاه مي   ها   (. آن999: 1372 وفالتزگراف، 

دهند. کارکردگرايان با اين شيوه منتظر روزي هستند که  خرد را محور اصلي کار خويش قرار مي

اسوي مرزهاي سياسي به هم متصل شده و از فر   ها  زنجيرهاي همکاري ايجاد شده بين تاسيسات و ملت

همچنين مدعي هستند که اگر بتوان همکاري    ها    هاي ملي فراهم آيد. آن زمينه اتحاد و همبستگي دولت

شود  امکان گرايش به سمت يک نوع همگرايي فراهم مي را در فراسوي مسائل سياسي تبيين کرد، 

 (.127: 1363 )عباسي و عليمرادي، 

المللي تأکيد کرده و از ابعاد منازعه  هاي بين يان اساساً روي ابعاد مشارکت آميز فعاليتکارکردگرا 

نه براساس سياست  نگرد،  بر اساس سياست همکاري و عقالنيت به جهان مي    ها  روند. آن آميز آن طفره مي

که مرزهاي  –هاي کاربردي  اناميدوارند که با افزايش گسترده انواع سازم   ها    منازعه و عقالنيت گريزي. آن

تدريجاً گرايشات و نهادهاي فراملي  -کنند ارتباط برقرار مي   ها   و منافع آن   ها   ملي را در نورديده و ميان ملت

(. از 864: 1375 هاي ملي را به موزه نهادهاي عتيقه خواهد سپرد )دويچ و ديگران،  دولت و فوق ملي، 

تر آن است که  مناسب رکردگرايان و تجربه همگرايي اروپا نشان داده، گونه که کا همان طرف ديگر، 

هاي اقتصادي يا فني و کارکردي شروع کرده و  کشورهاي منطقه تالش خود را براي همگرايي از همکاري

در نهايت به همگرايي کامل در سطح منطقه آسياي  ها،  سپس با گسترش اين همکاري به ساير حوزه

 ت يابند. مرکزي و قفقاز دس

: اساس نظريه نوکارکردگرايي بر نظريه کارکردگرايي نهاده شده است. ارنست هاس نوکارکردگرایي

توانست آن را در مورد جامعه ذغال سنگ و فوالد  با اصالحاتي که در نظريه کارکردگرايي به وجود آورد، 

گرايي در تعارض است. اين تعارض اروپا به کار گيرد. نوکارکردگرايي دست کم در شکل اوليه با کارکرد 

ناشي از تأکيدي است که نوکارکردگرايي بر نهادهاي فراملي دارد. نوکارکردگرايي به جاي تکيه بر 

 داند رقابت منافع متضاد را اساس کار خود مي هاي اجتماعي و تأکيد بر انگيزه هاي نوع دوستانه،  ارزش

 (Haas, 1964:230نظريه نوکارکرد .) لود فکري نظريه کارکردگرايي است. نوکارکردگرايي عمدتاً گرايي مو

هاي مربوط به همگرايي پرداخته است. نوکارکردگرايان توجه و فکر خود  اصالح و آزمايش فرضيه به بسط، 

اما او  شود،  همکاري در حوزه سياست ماليم آغاز مي را به مسائل اقتصادي معطوف کردند. از نظر هاس، 

ت مسائل اقتصادي اذعان دارد. ميگيرد و به اه اقتصاد و سياست را کامالً از هم جدا نميبرخالف ميتراني 

يا سرزيري است. فرض او بر اين است که ابعاد مختلف « سرايت»يکي ار مفاهيم مورد استفاده هاس 
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ري در مستلزم همکا در يک بخش،  براي همکاري  هر اقدامي اند. در نتيجه،  حيات اقتصادي به هم وابسته

منطق »کند. بنابراين نوعي  هاي ديگر سرايت مي شود و همکاري از يک بخش به بخش هاي ديگر مي بخش

به    ها   کرد و ملت وجود داشت که به تسري يا پيشروي از بخشي به بخش ديگر کمک مي «ابندهگسترش ي

بخشند )دوئرتي و  يتر ارتقا م وسيله اين فرايند منافع ملي خويش را در يک محيط همگرايي وسيع

(. عالوه بر اين هاس معتقد است که هدف پيشبرد آرام همگرايي مستلزم وجود 979: 1379 فالتزگراف، 

دهد که  وي هشدار مي يک تعهد سياسي مشترک بين اکثريت بازيگران و رهبران دولتي است. به عالوه، 

انفرادي و گرايش به سوي عظمت و شکوه منافع اقتصادي  سابقه سياسي،  هاي بي عواملي چند از جمله گام

شود. درون مايه نظرات فوق در زمينه همگرايي آن است  ملي باعث از هم پاشيدگي اين وحدت جمعي مي

فني و غير سياسي آغاز کرد تا زمينه  که براي ورود به عرصه وحدت و همگرايي بايد از وجوه کارکردي، 

دهد و با اقدامات موردي و مقطعي دوام  باره رخ نمي گرايي يکفراهم شود و اينکه هم   ها   تقرب ديدگاه

  (.131: 1363 وقوام نخواهد داشت )عباسي و عليمراد، 

و    ها   به عنوان راهي براي جلوگيري از درگيري : نظريه فدراليسم پس از هفدهم، فدراليسم

رين راه براي رسيدن به وحدت ت مورد توجه بوده است. طراحان اين نظريه، آن را قاطعانه ها،  خصومت

اند  آگاهانه و بدون کاربرد زور توانسته ها،  دانند. دونالد پوچاال معتقد است که برخي از اتحاديه سياسي مي

آمريکاست. از ميان واحدهاي فراملي که در    ها  حکومت فدرالي تشکيل دهند که يکي از مهمترين آن 

 :Taylor, 1968رود ) به شمار مي   ها  ترين نوع آن اروپا پيشرفته اتحاديه اند،  اي شکل گرفته سطح منطقه

هاي سرزميني است که  يک پديده جهاني از نظام اي،  توان گفت همگرايي منطقه (. در مجموع مي238

کنند که با  را ايجاد مي   ها   هاي جديدي از سازمان دهند و شکل هايشان را افزايش مي روابط بين مولفه

 هاي دولتي در سطح ملي همزيستي دارند.  سنتي يا سازمانهاي  شکل

و کشورهاي مختلف    ها   سازمان ،  ها  به عبارت بهتر همگرايي را با روندي دانست که بر اساس آن گروه

زنند که  به دليل منافع مشترک با حفظ استقالل داخلي خود دست به تشکيل سازمان يا نهاد جديدي مي

حل مسائل رفاهي  هاي همگرايي،  بر خالف ساير نظريه اعضا باشد. فدراليسم،  فع تماميهاي آن به ن فعاليت

و بر اين باور است که بهترين   داند و اقتصادي را درسايه توجه و اولويت دادن به اقدامات سياسي ميسر مي

راي آن است تنظيم و تدوين يک قانون اساسي ب راه براي رسيدن به يک جامعه همگرا در سطح فراملي، 

(Lieber,1972: 40.) 
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