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چکیده
نظ ا بین ا یالملاابینااوین االا ی ل ا ینظ ا ویعینمل ا یک شااا ا یدریطاالتیر ا رمییهم شااوی
دچ ریرحلتیعیدگ گلن ینالد یعیاکال تیتلفل ای یرایناویوالدیدماا یا انظیینظا بینا یالملابی
تفشلبیازیدعینعاایا

ا یساختاخ و ونجااخ ویتا ین کاایکاوییاما یدعیاتا ییناوین الا ی ا

ی

ن وی سفمیجها ن یاگا یدچا ریرحالتیکالینا،ینظای بینا یالملابین ادیدگ گال یولاهاایکاایظی
رغ ی سافمیازیعضاع نییچ اا بی یناویدع بیا یناویدل ابیرغ ا یدریدعیاصابیا

ا یقال یی

نملنااواویازیاماا یاتاا یدرین صااویراا رمل یا اانظینااظیازین ماا ینظاا بیدع بیاا ی ساافمیی
ی
نا یالملاابینا یارلا اینا ی ا وف ریعیه زا رویتفما مدیازیگ کاافویدریت حلااویگا ارویطاالین ی
اریگ قاینظیحا تییاما یی ا یاتیتبا یتا یکالدیکاوییچا اینظا بینا یالملایبیدع بیا یناظیازی
ق عن ک یکلرعویدرط ینمالد یت حلاویگا ارییما یانفاا تیدریجهانین ابیناوی سافمینه دم اوی
کا یجامایدچ ریق آم اویطلین یکاا یا ان ییدرین ایی،یاما یقا آیآزتال یتا یکالدیکاوی
ن یق عن کا ینظا بیدع بیا ییدریی،1991یآنچاویدچا ریریحالتییا

ا ییکاایر ها ینعاایه زا روی

سفمیدع بی ینلدیعینعای وف رویآ ینا یعجالدییآ ا یدمااگ یناویدل ابیارلایتیتساللیینا یی
هساافواویت اا یدعیناا زما یی
ی
راالا ی ااار ین زدارناااگ یارماا یعیدرینف زااوینااا ویراالاز یی
سفم زیرع ویعیآت مل یهمچ ین
ی

اریا نظ ی

و

عاژگ یکل او ی
نساهای.
نظخموبینالملل،وسختاخ ،ونجاخ ،وتوازنوقد ت،وبخزدا ندگیو و
و

مقدمه
نظام بینالمللل بلا تییله بلر دو م لور الاوتار و جلار در طلو تلاریخ بله طلور
مت اوبی تغییر میک ل و بلا وولور رویل اد لا و تغییلر ن لوه ولرار گلرفتن ول ر لا و
تغییر جار ا ،شلیل دیگلری ام م االبا بلینالملللی الاک ملیشلود .وبلل ام غالام
ل وطبلی بلود
ج گجهانی او و دوم نظ ااک بلر روابلط بلینالمللل بله رلور
ااوتار و ر به ن لوی یل ه شل ه بلود کله ل کشلور رلاابا ول ر ارللی در
نظللام بللینالملللل بودن ل و جللار وارللی متیللی بللر نظللام الللط تی اللاک بللود .بللا
شللرور ج للگ للای جهللانی ،تضللفیت توانللایی بروللی ام ولل ر للا و تغییللر در
جار للای اللاک در روابللط بللین دو  ،نظللام بلله اللمت اللاوتار دووطبللی ارکللت
جللار اوایالییلللتی شللوروی و اللرمایهداری غمرییللا بلللا
نمللود .در ایللن دورا
یی یگر در تقابلل بودنل و تضلاد ایل ئولوژیک در ک لار برتلری دو ابلر ول ر بلر الایر
بلامیگرا و بلله ع للوا ولی دو بیلله ارلللی جهللا در غرایله ول ر  ،موجللب ایجللاد
نظللام دو وطبللی ش ل  .ولللیین بللا فروپاشللی شللوروی ،نظللام در ویللفیت انتقللالی وللرار
گرفللت ،دورانللی کلله ولل ر نظللامبیلله تثبیللت شلل های بللر غ اللاک نییللت و
بللامیگرا للر یللک در رلل د افلل ایه ولل ر وللود یللت  .در ایللن رااللتا ،مقاللله
پیهرو در ر د بررای ایلن اللا االت کله لرا نظلام بلینالمللل دووطبلی پلا ام
فروپاشی شوروی در طلی نملود مرالله گل ار یلا انتقلا در جهلت نیلل بله اییلت
نهادی لله شل ه ج یل ی د للار فرغی ل ی طللوهنی شل ه االلت در پااللخ ،ایللن فللر
غممو ملی شلود کله بلا فروپاشلی نظلام دووطبلی در  ،1991غنچله د لار ت لو شل
ت هلللا بفل ل جلللاری اییلللت دووطبلللی بلللود و بفل ل الللاوتاری غ بلللا وجلللود
غایبدی گی بله دلیلل اتیلا میلیو بلر تلوا ول ر بامدارنل گی اتملی و در نتیجله
بقللای تللوام یللتهای میللا دو بللامیگر اییللت اللام رواللیه و غمرییللا مچ للا
بروللرار االلت .در ایللن وصللو  ،ادبیللاتی بلله رشللته ت ریللر درغم ل ه االلت .ام جمللله،
کتللا " دورا گلل ار روابللط بللینالملللل در جهللا پیللا اربللی" االلت کلله در غ
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نوییلل گا بلله برراللی ما یللت نظللام بللینالملللل مفارللر ،نظللام دووطبللی و دورا
گلل ار ،ت للو مهللا ی در ادبیللا نظللام بللینالملللل ،للروه مف للایی در روابللط
بللینالملللل ،روایللت للای رویللب ام نظلل بللینالملللل و مچ للین تومیللق ولل ر و
جابجللایی غ در نظلل بللینالملللل پرداوتللهانلل (ظریت و دیگللرا  .)1395 ،مقاللله"
مفمای امی لت و غی ل ه نظلام ک تلر تیللی ا دوجانبله بلین روالیه و غمرییلا" بله
این امر اشاره دارد کله اتیلا روییلرد تهلاجمی واشل گتن بلرای افل ایه م یلت لای
ژئوپلتیک و ژئواالتراتییک ولود در برابلر روالیه ،گیلتر نلاتو بله شلرا و االتقرار
اپری موشلیی اروپلایی و غرملا " ول ر بل ر " در میلیو و تشل ی تلال بلرای
مومانه اامی بلا غمرییلا موجلب ایجلاد فضلای عل م وطفیلت و اولال در نظلام ک تلر
تیللللی ا دوجانبللله ووا لل بود(کلللوهیی ،نلللوری .)1391 ،در مقالللله " رونل ل ای
مت لللو در روابلللط روالللیه و غمرییلللا( مل ل اکره و میلللاری ،روابلللت و تفلللار )،
نوییل گا تلال دارنل بللا االتهاده ام نگلر واولقگرایللی تل اففی و موامنله ته یل
به بررالی روابلط روالیه و غمرییلا بپردامنل و اشلاره دارنل کله پلا ام پایلا ج لگ
ارد ،روابط این دو بلامیگر ام الطد دو ابلر ول ر ل تلرام بله مفادلله ول ر برتلر و
ولل ر بلل ر تغییللر مههللوم و ما یللت داده االلت( اللیمبر ،شللهی انی .)1392 ،بللا
این اا  ،نوغوری مقالله پلیهرو غ االت کله دررل د بررالی رایلی رونل طلوهنی
شل دورا گل ار مللیباشل  ،مویللوعی کلله بللا وجللود لل وم درا ا میللت فللراوا غ
در رفت لار و اعمللا ایااللت وللارجی در دورا گ ل ار ،کمتللر مللورد توجلله وللرار گرفتلله
اات .مقاله این فلر را غمملو ملیک ل کله دلیلل طلوهنی شل نظلام گل ار عل م
شییت ااوتار پلا ام فروپاشلیشلوروی االت و ایلن رونل را بلا اتیلام بلر مفا ل ا
یللتهای دو کشللور بلله ویللیه اللالت 2برراللی مللیک لل  .در ایللن رااللتا ،ام رو
کتابیانهای با اتیا بلر نظریله نلو واولقگرایلی 1در جهلت فهل بهتلر مویلور و اشلاره
بلله رونلل دورا انتقللا ولل ر و یللا اللاوتار مبت للی بللر غرایلله ولل ر االلتهاده
میشود.
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. Neorealist
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چارچوب نظری :نو واقعگرایی
مطالفلله تغییللر در اللاوتار نظللام بللینالملللل مفمللو در والللب ت للوری للای
ن ورئالیی انجلام ملیشلود ،میلرا ،مب لای ب لد در ایلن ت لوری ،تصلویر الوم روابلط
بللینالملللل و اللاوتار اللاک بللر غ االلت .ن ورئالیی ل تواللط والت ل  1ب یللا نهللاده
ش (وااللمی  .)88 :1391والتل مفتقل بللود کلله در نظللام بللینالملللل اللاوتار غنارشللی
ااک اات و غنچه رفتار دولت لا ،بله ع لوا ت هلا بلامیگر نظلام بلینالمللل ،را تفیلین
میک ل  ،توالط الاوتار بلر غ لا ت میلل ملیشلود و مب لای ارللی غ نیل تل مین
بقلام و کیلب ،اهللا و افل ایه ول ر االت .در غنارشلی امیللا میلاری در اللطو
میتلللت م لل ود االلت و در رللور وجللود میللاری ،بیللیار شللی ه و در جهللت
کیب م افق کوتلاه مل ووا ل بلود .الاوتار الاک مملانی د لار ت لو ملیشلود
کلله تومیللق و یل ه ول ر میللا بللامیگرا تغییللر ک ل  .بل ع والتل  ،اللاوتار نظللام
بینالملل بلر االاس اله مللهله تفریلت ملیشلود :اللت -ارلل الامما د ل ه- ،2
تفیللین کارکرد للای واالل ا  3ج -تومیللق توانم لل ی للا .4ارللل اللامما د لل ه در
جوامللق داولللی ،الیللله مراتبللی و در نظللام بللینالملللل غنارشللی االلت یف للی نظللام
فاو مرجق اوت ار مرکل ی االت کله تلوا مل یریت اییلت را داشلته باشل و ت بیله
و تشویق بامیگرا را اعملا نمایل  .لل ا م لیط بلینالمللل م لیط وودیلاری 5االت و
بامیگرا ت ها می توان ل بله ول ر ولود بلرای تل مین ام یلت تییله ک ل  ،لل ا نظلام
گامی تغییر میک ل کله در ایلن ارلل الامما د ل ه تغییلر ایجلاد شلود Dibek,
) .)2012در واوللق ،در اللاوتار غنارشللیک ،عملیللرد بللامیگرا بللر االلاس م للافق ملللی و
بللر االلاس و ل ر نیللبی االلت .بللامیگرا در اللاوتار ،بلله ویللیه اللاوتار دووطبللی،
م افق ملی وود را بلا توجله بله فضلای بلی اعتملادی الاک بلا تییله بلر وودیلاری و
تقویت ول ر ولود دنبلا ملیکردنل .ارلل دوم بله مف لای غ االت کله بلر ولال
تمللای کللارکردی میللا واالل ای تشللییلد لل ه در جوامللق داولللی ،در نظللام
1

. Kenneth Neal Waltz
. Organizing principle
3
. Differentiation functional
4
. Distribution of capabilities
5
. Self-help
2
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بینالملل به علت ت میل ول ر نظلام بله بلامیگرا  ،دوللت لا رفتلار مشلابهی دارنل .
ارل اوم نی مبلین غ االت کله در نظلام بلینالمللل ،تومیلق توانم ل ی لا در میلا
واا ا عامل تمای غنهاات و تفیلین ملیک ل کله لر یلک تلا له ال ام توانم ل ی
همم برای تل مین ام یلت برولوردار االت ،یف لی اگلر تومیلق ول ر میلا دو ک شلگر
پر و ر باش  ،نظام دووطبی االت و اگلر ملابین ول ر لای بل ر متفل دی باشل ،
نظللام ل وطبی ووا ل بللود .در واوللق ،تغییللر در تومیللق توانم ل ی للا بلله مف للای
تغییر در ااوتار نظام باش (مشیرماده.)117-114 :1376 ،
در این فضا در رور وجلود تبلاد و میلاری میلا دوللت لا ،ام غنجلا کله الود
نیلبی 1مفیلار ال جه مطلوبیللت تفاملل ملیباشل  ،ولود ایلن امللر ملیتوانل ممی لله
اللام تفللار و م امعلله میللا دولللت للا شللود .اگللر اللود مللورد انتظللار تقیللی شللود،
ممیللن االلت یللک دولللت اللود بلله داللت نیللاورده را داللت غویلل ی وللرار د لل و
ایااتی را بلرای تیریلب دیگلرا اتیلا ک ل اتلی امیل الود ای مطللق 2فلراوا
بللرای دو طللر  ،بلله مف للای میللاری مشللی دولللت للا نییللت(کریمی.)61 :1392،
در کل ،م ور لای ارللی ت لوری ن ورئالییل در تبیلین و ت لیلل الاوتار و ت لوه
غ مبت لی بللر دولللت م للوری ،غنارشللی ،وودیللاری ،ول ر م للوری ،م للافق م للوری و
موامنلله ول ر مللیباشل کلله ایللن امللر برراللی نظللام ک للونی و دلیللل رون ل طللوهنی
بود غ را تیهیل میک ل  .در ایلن راالتا ،در ادامله یلمن بررالی نظلام بلینالمللل
در دو بف ل اللاوتار و جللار بلله ت للوه غ و دلیللل طللوهنی ش ل رون ل گ ل ار ،در
رااتای پااخگویی به الا اشاره ووا ش .
 .1نظام بینالملل :ساختار و هنجار
نظام بینالملل بر شلیوه لا و وواعل نظلامم ل الاک برتفلامال میلا ک شلگرا
دهللت دارد و بله مف للای علام ،بله ع للوا لار و کللال  ،بلا نظل للای بلینالملللی
متهاوتی مواجله بلوده االت(ظریت و دیگلرا  .)26 :1395 ،وجلود نظل لای میتللت
. Relative gain
. Absolute gain
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در نظام بلین المللل دهللت بلر وجلود نلور الاوتار و جلار متهلاو در نظلام االت.
در اقیقللت ،اییللت اللاک و یللا نظللام بللینالملللل االللب در للر مرالللهای کلله وللرار
دارد متشلللیل ام دو بفللل الللاوتاری و جلللاری االللت کللله دو بفللل الللامن ه
اللیتاف ل اری و نللرماف ل اری اییللت را شللامل مللیشللود.اللاوتار بلله مف للای ن للوه
ی ما و تومیلق ول ر در اییلت بلینالملللی االت و متشلیل ام بلامیگرانی االت
که نظل الاک را تشلییل ملید ل  ،دوللت م لوری وجله االلب تفریلت بلامیگر در
ااوتار االت ،لل ا ،غنچله الاوتار را د لار ت لو ملیک ل  ،تغییلر در تومیلق ول ر
اات .ا میلت ول ر نظلامی در تغییلر موجودیلت یلک بلامیگر ،تلوا تقلویتی ول ر
نللرم تواللط و ل ر اللیت و ام ملله مه ل تللر اللاک ش ل فضللای مفمللای ام یتللی،
تفبیللر ولل ر نظللامی و یللتهای ام ا میللت بللاهیی در تفیللین جایگللاه ولل ر
بامیگرا در نظلام بلین المللل برولوردار االت .مههلوم وطبیلت نیل در پرتلوی تومیلق
و ر و وابلیت نیبی بامیگرا االت کله مف لا ملییابل و بله طلور کللی شلامل تلک
وطبی ،دو وطبلی و ل وطبی االت .تلک وطبلی مملانی االت کله یلک دوللت ت هلا
در نظللام ،ام ل للاب وابلیللت للای دموگرافیللک ،اوتصللادی ،نظللامی و تی ولوژیللک ،بلله
طور وابل توجهی برتر می باشل  ،نیلبت بله تملام کشلور ای دیگلر ،الاک ملیشلود.
دو وطبللی گللامی شللیل مللیگیللرد کلله ایللن وابلیللت للا عم ل ت در میللا دو بللامیگر
برجیللته تومیللق شللون و در ل وطبللی ،بللیه ام دو بللامیگر تقریبللا ام تللوا نیللبی
میللاوی برووردارن ل ( .)Dibek, 2012در اقیقللت ،و ل ر م للوری و و ل ر طلبللی ام
وییگلی ارلللی بللامیگرا در اییللت و اللاوتار غنارشلیک بلله شللمار مللیرود .ول ر ام
م ظللر ن ورئللا ی ل ی نییللت ج ل "ک تللر بللر م للابق" ،ان ل امهگیللری م للابق ت للت
ک تر بیانگر میل ا ول ر بلامیگر ملیباشل و لر له میل ا م لابق ت لت ک تلر
بللاه باش ل می ل ا و ل ر نی ل اف ل ایه مللییاب ل و بللرعیا( .)Baldwin, 2اف ل ایه
الللطه یللک بللامیگر بللر م للابق بیشللتر موجللب اف ل ایه و ل ر غ در اعمللا رفتللار و
ان یشه وود بلر الایر بلامیگرا ووا ل بلود و تلوا ل ایت رفتلار بلامیگر دیگلر را در
رااللتای م للافق وللود دارد .غنچلله در ایللن اییللت باعللد وجللود رلللد در اللاوتار
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می شلود تلوام ول ر بلین بلامیگرا ارللی و ول ر لای بل ر ملیباشل  .واتلل
مفتق اات توام ول ر یف لی" غرایله ول ر و م لابق بله رلورتی باشل کله لی
کشللوری در مووفیللت میلللط مطلللق بللر دیگللرا نباشلل ).(Paul, et.al,2014, 32
تللوام و ل ر بلله شللرایطی اشللاره دارد کلله در ایبللت و ل ر میلللط ،بللیه ام یللک
و ل ر ب ل ر در اییللت بللین الملللل وجللود داشللته باش ل و ب له تللوام بللا یی ل یگر
بپردامن  .ایجاد تلوام ول ر بلرای جللوگیری ام اول ام وودالرانه یلک بلامیگر اتیلا
و ممی هاام رللد نیلبی در روابلط بلین المللل ملی شلود .جلار نیل بله ع لوا بفل
نرماف اری و رو ااک بلر الاوتار بیشلی ام نظلام بلینالمللل االت کله بلرای تغییلر
در نظللام بایلل در جار للای تشللییل د لل ه تغییللرا همملله اارللل شللود ،بفلل
نرماف اری بییار ملثر بلر بفل الیتافل اری بلوده و رونل توالفه افقلی و عملودی غ
نی متهاو میباش  .جلار الاک بلر نظلام بلینالمللل ،رفتلار بلامیگرا را طراالی و
یا توجیه میک و ممیلن االت ممی لهالام تقابلل بلین بلامیگرا شلود .بلرای نمونله
دو جللار کمونییللتی و اللرمایهداری در ج للگ اللرد ،در دو وطللب شللرا و اللر ،
تفیللین ک ل ه ،توجیلله ک ل ه و ل ایت ک ل ه رفتللار بللامیگرا در دو وطللب بودن ل ،
کلله موجبللا وطللبب ل ی بللامیگرا را فللرا نمللوده بودن ل  .بللا توجلله بلله دو ارللل
لل وطبی()1945-1789
اللامن ه نظللام بللینالملل(اللاوتار -جللار) ،در دورا
ت وه اوتصادی و فنغوری بلا تییله بلر انقلال رل فتی در عررله نظلام بلینالمللل
بللا غثللار انقللال فرانیلله ام جمللله اایااللا ناایونالییللتی و غمادیوللوا ی عجللین
شلل و در تقابللل دولللت للای انقالبللی بللا نظللام وودنمللایی نمللود .نللاپل و پللا ام
افلل ایه ولل ر ام اللا  1807در پللی ایجللاد امپراتللوری بللیپایللا بللود و اللایه
ایاات وارجی تهلاجمی را بلر الر انگلیلتا  ،اتلریه ،پلروس و م لاطق دیگلر اروپلا
گیللتر داد) .(Schneid, 2017: 9ائتالفللی ام و ل ر للای ب ل ر اروپللایی شللامل:
انگلیللتا  ،اتللریه ،پللروس و رواللیه در تقابللل بللا ایااللت تواللفهطلبانلله نللاپل و
شللیل گرفللت .ایللن ائللتال توانیللت نیرو للای نللاپل و را شییللت د ل و عه ناملله
پللاریا را در 30ملله  1814م فقلل نمایلل  .روییللرد ارلللی ولل ر للای بلل ر در
. Emmerich de Vattel
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تقیللیما اللرممی ی تللوام و ل ر میللا دولللت للای اروپللایی بود(الللیمی:1393 ،
 .)115 -112بلله گونللهای کلله ام امیللا ته ی ل وجللودی یللک بللامیگر تواللط بللامیگر
دیگللر و یللا اعمللا رفتار للای ایرمتفللار جلللوگیری نمای ل  .بللا ک گللره ویللن و ایجللاد
نظللام ل وطبی جللار اشللرا اللاهری و پادشللا ی مچ للا بللاوی و ک گللره ویللن
بللرای مشللروعیت بیشللی بلله نظللام پادشللا ی ام طریللق ت اللیا ات للاد مقلل س
ظهللور نمللوده بود(لیتللل .)199 :1389 ،ل ل ا در بف ل جللاری للی نظللامی جللایگ ین
جامفه اشرا ااهری بلینالملللی کله ولوانین اوالولی غ رفتلار دوللت لای اللط تی
را ک تللر مللیکللرد ،نشلل (لیتل .)201 :1389 ،ایللن اجمللار اوالوللی در وللر 19
مچللو پیواکللی ایللت بلله ایللا وللود اداملله داد .ج للگ جهللانی او کلله در او
 1914غالام شل  ،ییللی ام نقلا عطللت دیگللر در تلاریخ روابللط بللود کله انتظللار ایجللاد
ت للو عظیمللی را در نظ ل بللینالملللل موجللب ش ل  ،ولللیین ،ایللن ج للگ ،کلله میللا
و ر ای نارایلی ام ویلفیت مومانله ولوای جهلانی و ول ر لای م تهلق ام ویلفیت
غ روم شللیل گرفت(الللیمی ،)237 :1393 ،تغییللرا در نظلل بللینالمللللی ایجللاد
نیلرد و اللاوتار ل وطبی ملراه بللا موامنلله و جلار اشللرا اللاهری ،لر ل بلله
رور یفیت بر اییت بینالملل ااک بود.
پللا ام پایللا ج للگ جهللانی دوم و تضللفیت بروللی ام ولل ر للا ،نظلل جهللانی
اییلللت بللله الللمتی ارکلللت نملللود کللله دو وللل ر ارللللی تفیلللین ک للل ه
داتورالفمل لای ملا بلین بلامیگرا بودنل  .بفل ام ج لگ جهلانی دوم ،غلملا و ژاپلن
شییللت وللورده و ام رللت ملل عیا نیرو للای او ک للار رفت لل  ،ژاپللن بلله مرم للای
 1894پللا مده ش ل و تمللام متصللرفاته در للین و غاللیای ج للو شللروی را ام غ
پللا گرفت ل  .غلمللا را ام مرم للای  1973عقللب ران ن ل و عم ل تمللام وللاکی را کلله
در شلللرا رودوانللله لللای ادرونییللله ولللرار داشلللت بللله شلللوروی و لهیلللتا
دادنل (میجر  .) 146 :1350اداره ژاپلن را غمرییلا بلر عهل ه گرفلت و غلملا بله ک تلر
فرانیوی ا ،انگلییلی لا ،غمرییلایی لا و روس لا درغمل  .بل ین ترتیلب هلار کشلور
وابل توجله دنیلا بلاوی مان نل یف لی غمرییلا ،روالیه ،انگللیا و لین .فرانیله اگلر
لله راللم پیللروم ش ل ه بللود امللا بلله وللاطر شییللت و اشللغا غ در  1940بیللیار
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یفیت بود .انگلیلتا نیل ام ل لاب ایاالی پیلروم شل ه بلود املا ام ل لاب اوتصلادی
در ویللفیت وویمللی بلله اللر مللیبللرد و ب ل ودی میللتفمرا ارلللی وللود را ام داللت
داد .للین راللم ول ر ب رگللی بللود ،ولللی بلله دلیللل فقللر و درگیللری ج للگ ،ب رگللی
ولل رته یلل ی جلل افیلللانه نبود(روات،االللتار  .)125 :1370در واولللق ،پلللا ام
ج گ جهانی دوم غمرییلا بله ع لوا ب رگتلرین ول ر اوتصلادی و نظلامی و الافا و
نگهبلا نظلام الرمایهداری وارد رل ه بلینالملللل شل  .ام طلر دیگلر شلوروی نیل
به مثابه طالیه دار نظلام اوایالییلتی روابلت الیتی را بلر الر تقیلی م لاطق نهلو
با غمرییا و اروپای اربی شلرور کلرد .دیالتیلک م امعلا موجلب شل کله لر کل ه و
واک شلللی ام یلللک الللو بللله ع لللوا ته یللل توالللط طلللر دیگلللر ولمللل اد
شللود(ک ی  .)499 :1370ب ل ع کللاپال  1غنچلله کلله بللین شللوروی و غمرییللا ر داد
یللک دووطبللی م فطللت بللود ،للر دو بلللوا توانللایی وللود را نیللبت بلله توانللایی للای
بلوا رویب افل ایه دادنل  ،لر یلک انچله بله ام بلین بلرد بللوا مقابلل تمایلل
داشت  ،بای برای وبلو ال اکثر وطلر بلرای ولود نیل غملاده ملیشل ن و بله جلای
غ که به رویلب فررلت اللطه بلر نظلام را ب ل  ،غملادگی و رابلت ولود را نیلبت
بله ج لگ عمل ه نشلا مللیدادنل ) .(Kaplan,1954: 21وییگلی متهلاو ایللن دورا
وجللود اللال للای یللتهای بللود کلله دو ابللر و ل ر را ام یللک ج للگ رودررو علیلله
یی ل یگر بللام مللیداشللت .اگللر بلللوکی تمایللل بلله ج للگ داشللت بای ل وللود را بللرای
ا اکثر وطر غملاده ملی نملود ،لل ا ج لگ اف ار لای یلته ای مفادلله ج یل ی بلرای
دو بلوا به ارمغلا غورده بودنل  .الاوتار در نظلام دووطبلی بله رلور تومیلق ول ر
بین دووطب مف ا مییافلت .بلامیگرا ارللی دوللت لا بودنل کله تلال ملینمودنل در
فضای مفمای ام یتلی و نبلود اوتل ار مرکل ی ،بلا افل ایه ول ر ولود در واللب ول ر
مادی و نظامی یلمن تل مین بقلام و ام یلت ولود فضلای همم بلرای گیلتر را فلرا
غور ن  .در این فضا بلامیگرا بله دلیلل تثبیلت الاوتار دووطبلی امیلا اعملا مغلایر بلا
اللاوتار را ن اشللت و غنچلله موجبللا اهللا رلللد نیللبی را فللرا نمللوده بللود تللوام
و ل ر بلله ویللیه تللوام تللوا اتمللی بللین دو ابرو ل ر بللود .مچ للین ،نظ ل دووطبللی
. Morton Kaplan
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شللامل م امعللا ایلل ئولوژیک بللین دو گهتمللا االللب اللرمایهداری و اوایالییللتی
بللود .فضللای جهللانی ت هللا بللا دو جللار اللرمایهداری اللر و اوایاییللتی شللرا بلله
الگواامی رفتلاری ملیپرداولت .الاک شل دو ایل ئولوژی رویلب در دو بللوا امیلا
انیللجام داولللی در کشللور و لود و در کشللور ای تابفلله را مللیداد ،انیللجامی کلله رون ل
ااوتار دووطبلی را تشل ی ملینملود .در بللوا الر الگلوی کاپیتالییلتی اوتصلادی و
ایااللی ،طرفلل اری ام نظللام دموکرااللی ،نظللام ایللومتی لل ا بللی ،اییللت
اللرمایهداری ،بللامار غماد ،تجللار غماد ،مالییللت وصورللی بللود .در مقابللل ،در بلللوا
شللرا ان یشلله کمونییللتی کلله در تهیللرا مللارکا ریشلله داشللت بللر اعمللا ایااللی،
اوتصللادی و اتللی اجتمللاعی اللاک بللود .در ایللن اییللت  ،ایومللت و جامفلله یییللره
توالط دولللت ک تللر ملیشل ن و ت هللا یلک ال بللر جامفله و ایااللت اللاک بللود.
نظللام اوتصللادی در اللومه ای ل ئولوژی کمونییللتی فلیللهه وجللودی یافتلله و بلله اوتصللاد
دولتی متیی بود .در نتیجله ،پلا ام ج لگ جهلانی دوم بلا توجله بله تغییلر اااالی در
جلار لای الرمایهداری
تومیق و ر بلین بلامیگرا نظلام بلینالمللل ،و الاک شل
و اوایالییللتی ،نظ ل بللینالمللللی دووطبللی اللاک ش ل  .البتلله ایللن اییللت پللا ام
فروپاشی شوروی ،ییی ام پایه ای ااوتاری و جاری اییت مت و ش .
 .2نظام بینالملل پسا جنگ سرد
پایا ج لگ الرد م ملا بلا پایلا ال ه  20ملیالدی ،موجلب شل تلا بیلیاری
ام ت لیلللگللرا غ را پایللا د ل ه ویللفیت موجللود و غاللام ک ل ه یللک دگردییللی
در نظللام بللینالملللل تلقللی نمای لل  .بروللی ام نظریللهپللرداما و مهیللرا ام جمللله:
ارل کراشللمر ،1برواللیگیللومی گلل  ،2ایی بللری 3و اللاموئل للانتی گتن 4ایلل ه للا و
الگو للایی را بللرای نظللام ج ی ل بللینالملللل ارائلله نمودن ل  .ارل کراشللمر در وصللو
نظللام پیللاج للگ اللرد ا عللا مللیک ل کلله ایللن نظللام ممیللن االلت بلله یللک روا
1
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وطبلی ،کله ول ر را میلا کلانو لای نلوی ی مان ل ژاپلن ،غلملا ( و یلا اروپلا)،
ین و روایه تقیی کرده ،تبل یل شلود ،و یلا غنیله ملردم غمرییلا کله در اثلر تجربله
ج گ ویت ام مرا ی ولود را دربلاره ایاالت ولارجی بلر پایله مللیگرایلی ام دالت
دادهان ل و دیگللر تراللی ام کمونیی ل ن ارن ل  ،بللام بلله ان ل وا بگرای ل  .ب ل ع وی ،جللو
ااتراتییک نوین پا ام ک لارهگیلری شلوروی ممیلن االت وطلر ج لگ را بله مقل ار
فراوانی کلا ه د ل  ،و جهلا بله المت یلک ثبلا نیلبی ارکلت نمایل  .در ادامله
تصللرید نمللود کلله روی غورد بلله ان واگرایللی ام اللوی غمرییللا بللا توجلله بلله شللرایط
و ر طلبی و پای اری جلو نلوین االتراتییک مب لی بلر کلا ه ته یل و وطلر ج لگ
نی می توان نادرالت باشل میلرا بلا پ یل اری کشلور ای کو لک تجلاومگر و دارنل ه
ج للگ اف ل ار کشللتارجمفللی ،ته یل و وطللر ج للگ در جهللا کللا ه نمللییابل ل ل ا
غنچلله در دورا پللا ام ج للگ اللرد در اللاوتار نظللام بللینالملللل اللاک االلت،
گونللهای ام شللبه ل جانبللهگرائللی مللیباشل  .یللک ول ر بل ر اااا ل بلله ت هللایی
عمللل مللیک لل  ،ولللی در ایللن راه د للار گرفتللاری شلل ه و للوم لل در للار و
ام یت دالته جمفلی ،بله ول مت گلرفتن یلک کشلتی در ای جلا ،پلل در غنجلا دالت
به او ام مده و نظر و ت یی دیگرا را جللب ملیک ل تلا بله اول اما یلکجانبله ولود
جانبه د ).)Krauthammer,1991:23-25
نمود
برواللیگیللومی گلل نظللام جهللانی بفلل ام ج للگاللرد را للین الگوب لل ی
میک  ...":اک و غمرییلا ت هلا ابلر ول ر جهلا ملی باشل  ،و ااتملا ملیرود بلرای
م ل ممللانی ایللن مووفیللت را دارا باشلل  .نظللام ارااللر جهللا کللام اللرمایهداری
اات و ی گونله التی هجلوئی مللثر اوایالییلتی وجلود نل ارد و ته یل ارللی بله
نظامجهانی و در نتیجله نظلام دووطبلی بله پایلا رالی ه االت و امیلا دارد نظلامی
لل وطبللی و یللا بللیوطبللی در ایااللتگاه جهللا نمللودار شللود .ایللن نظللام دارای
اامما ملللمت ل ی االت کله کلام فراگیلر ملیباشل و ام الوی غمرییلا و شلوروی
پشتیبانی میشلود" .بله طلور جلامق هلت الگلوی یلل را بلرای نظلام بفل ام ج لگ
الللرد بیلللا نمودنللل  .اوللللین الگلللوی م تملللل اییلللت تلللکوطبلللی االللت.
بروایکیومی گ در مملا ریاالت جمهلوری بلو ملینوییل  " :بلو بله ایلن بلاور
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یبی ه کله نظلام نلوین جهلانی بلا ملا روا گ شلته امیلا پل یر االت .گلر له
ج گ ارد پایلا یافتله املا برنامله غمرییلا بله مقل ار فراوانلی مان ل گ شلته ادامله
یافتلله االلت .میللرا اااالل ج للگاللرد در اثللر اولل ام للای ییجانبلله شللوروی پایللا
پ ل یرفت .دراللت مان ل ایللن االلت کلله دو االلب اللوار در می ل ا میللابقه د ل و
اللاا پللای ییللی ام دو االلب شللرکت ک ل ه بشللی و در نتیجلله االلب دوم ییلله تللام
می ا میشود").(Cumings,1991, 195-196
دومین الگلو ،نظلام تلکوطبلی بلا ائلتال ول ر لای درجله دوم ملیباشل  .ایلن
روا عم در ج گ ولیجفارس بله نملایه درغمل کله طلی غ غمرییلا بلا جللب نظلر
شللوروی و ول ر للای نظللامی و اوتصللادی دیگللر مان ل فرانیلله و انگلیللتا  ،غلمللا و
ام راه تشللییل نیرو للای ل ملیت لی او ل ام بلله بیللرو ران ل عللراا ام کویللت نمللود.
نظام بیوطبی اومین نظام م تملل ملیباشل کله لین نظلامی امیلا پل یر نییلت
و وللواه و نللاوواه وطللب للای ولل ر در جهللا وجللود دارنلل  .نظللام الله وطبللی
هللارمین نظللام متصللور مللیباشلل کلله نظریلله نظللام اللهوطبللی در ایلل ئولوژی
اللهگانللهگرائللی ریشلله دارد ،عمل ت ج بلله اوتصللادی داشللته و بللر ایللن فللر االلتوار
االلت کلله الله وطللب و ل ر اوتصللادی برتللر بللر جهللا اللایه مللیافی ل  .پ جمللین
الگوی م تمل پیاج گ الرد ،نظلام ل وطبلی ملیباشل  .در لین نظلامی جهلا
وطب ارللی و ل وطلب فرعلی ووا ل شل  .نظلام الیللهمراتبلی
دارای دو یا
ثابت ششمین الگوی م تمل پیاج لگ الرد االت ،در ایلن نظلام دوللت لا بلا توجله
به توا اوتصلادی ،نظلامی و اجتملاعی ،لرموار در نظلام نلوین جهلانی جلای ووا ل
گرفت .نظام الیللهمراتبلی دگرگلو پل یر هتملین الگلوی م تملل پیلاج لگ الرد
االلت کلله ویللفیت کشللور ا در للرم الیلللهمراتللب مللیتوان لل د للار دگرگللونی
شلللود(ب ری ی  .)114-113 :1374در واولللق ،غمرییلللا بفل ل ام فروپاشلللی شلللوروی،
تللال نمللود الللطه و اوت ل ار وللود را بللر م للاطق موجللود اهللا و بللر اللایر م للاطق
گیتر د و متفاوب ایلن املر دکتلرین بلو ت لت ع لوا " نظل نلوین جهلانی"
مطر ش  .ایلن نظل مفرفلی غمرییلا بله ع لوا ر بلر جهلا در برابلر نقل اقلوا
بشر ،دفار ام رژیل لای دموکراتیلک و تلال لای انیلا دوالتانه بلود کله م جلر بله
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غ ملیگشلت( Knott,

برتری غمرییلا و مشلروعیتد لی بله کیلب و افل ایه ول ر
 .)2014در اقیقللت ،ایللاه مت لل ه بللرای ایلل ه نظلل نللوین جهللانی در عررلله
بین المللی با ارائله نظریله در جهلت توجیله غ برغمل و بلا نهادالامی لایی بلا ورائلت
لیبرالللی در اللومه للای ایااللی و اوتصللادی درر ل د نهللو بیشللتر و تثبیللت اقانیللت
اللر گللام برداشللت و تللال نمللود یللمن تقویللت بللاور تللکوطبللی ایللاه مت ل ه،
مووفیللت وللود را در والللب یمللونی در بفلل اللاوتاری و جللاری ایجللاد و تثبیللت
نمای  .ایی بلری ا علا ملیدارد توفلق و اللطه غمرییلایی در تلاریخ مل ر بلیالابقه
االلت و للی و ل ر ب ل ر دیگللری للین وابلیللت للای شللگر نظللامی ،اوتصللادی،
ف للی ،فر گللی و ایااللی ن اشللته االلت .ل ل ا ،در جهللا یللک ابللرو ل ر بللی للی
رویبللی بلله اللر مللیبللرد .اللایر کشللور ا للر یللک ام بروللی جهللا بللا غمرییللا روابللت
جانبلله ب لود و ل ر غمرییااللت کلله غ را للین
مللیورمن ل  ،امللا وییگللی للای
الللطهجللو ،ت ثیرگلل ار و ت ریللک ک لل ه مللیک لل (ایی بری  .)17 :1382ولللیین
للانتی گتن ا عللا مللیدارد غنچلله بفل ام پایللا نظللام دووطبللی در جهللا اللاک شل
یللک اللاوتار ترکیبللی االلت کلله ام غ بللا ع للوا " تللک وطبللی_ ل وطبی "1نللام
میبرد .در ین نظلامی اللو فصلل میلائل کلیل ی جهلا بل و وواالت و اضلور
"ابر و ر " امیا پ یر نییت .اما ابلرول ر نیل بلرای اللوفصلل لر یلک ام میلائل
کلی ی جها  ،نیامم ل میلاری و میلاری یلک یلا ترکیبلی ام ول ر لای بل ر و
م طقللهای االلت .غمرییللا بللا برتللری در اللومه للای میتلللت اوتصللادی ،نظللامی،
دیپلماتیللک ،ای ل ئولوژیک دولللت برتللر االلت و و ل ر للای م طقللهای نی ل در اللطد
پایینتر ورار دارن ).(Huntington, 1999
با وجود روایلت لای میتللت ام دورا پیلاج گ الرد ،بایل تصلرید نملود کله در
اقیقللت دیلل گاه فللوا بللر غ االلت کلله ،پللا ام فروپاشللی نظللام دووطبللی ،نظللام
بینالملل در دورا گ ار ولرار گرفلت و نظلام مشیصلی الاک نییلت .غمرییلا بلرا
تللال للای بیللیار بللرای ایجللاد تللک وطبللی و یمللونی ،بلله دلیللل نللاتوانی در اللل
ی له بیلیار بلیه ام الود اارلله
بییاری ام میائل بلین الملللی و داوللی ،رلر
. Uni-multipolar system
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و ظهللور بللامیگرا نوظهللور و مقابلللهگللر موفللق نشلل  .در واوللق ،امللرومه تیلیللت و
میللیر نظ ل بللینالملللل مچللو دورا گ شللته شللها و مشللی نییللت ،نظللام
نهادی ه شل ه ج یل ی شلیل نگرفتله االت و اییلت در ویلفیت گل ار ولرار دارد.
در دورا گلل ار امیللا تغییللر مللرم ،ظهللور بللامیگرا ج یلل  ،اللقو بللامیگرا
ول یمی ،فروپاشللی نظل للای داولللی ،افل ایه ول ر مللادی و مف للوی وجللود دارد.
میرا در شرایطی که نظام ثلابتی بلا وواعل تفیلین شل ه بلر روابلط بلین المللل الاک
نباشل و اییلت در مرالله "گیلتر " 1ولرار داشلته باشل  ،لر بلامیگری تلال
میک و ر و م لافق ولود را در الطو و ابفلاد میتللت ارتقلا د ل  .دورا گل ار
ففلی بروال وبللی در فارلله دو ج لگ جهلانی ،طلوهنی شل ه االت ،بله گونله ای
که ام  1991غالام شل ه و تلا ک لو ادامله دارد و البتله ایلن فلر وجلود دارد کله
این رون طوهنی تر ل ووا ل شل  .ا میلت ایلن املر ام غنجلا ناشلی ملی شلود کله
بللامیگرا در ایللن نظللام بللا فرغی ل ی طللوهنی و پیچیل ه ام میللائل روبللرو یللت و
ایل ه پایللا یللافتن ب للرا للا بلله دلیللل نبللود وواعل و نظللام ثابللت و نواللانی بللود
رفتار ،ان یشله ولامی بلیه نییلت .در ایلن دورا  ،بلامیگرا نیامم ل ول ر الامی
برای ایجلاد تلوام نله ت هلا بله رلور داوللی بلیله بله رلور تلوام بیرونلی در
واللللب اجملللار الللامی ،شلللبیه الللامی و گهتملللا الللامی در الللطد م طقلللهای،
فرام طقه ای و اتی بین الملللی یلت و لی ول رتی بله ت هلایی نملی توانل ولود
را بر اییت ت میل ک  .در این راالتا ،ممیلن االت ایلن الوا مطلر شلود کله
للرا رون ل گ ل ار در اییللت بللین الملللل طللوهنی ش ل ه االلت در اقیقللت ،بللرای
پاای گویی به این الوا بایل بله ترکیلب الامن ه الاوتار و جلار در روابلط بلین
الملل و ایجاد نظام ااک مبت ی بر غ ا توجه نمود.
 .3دورانگذار و بازبینی استمرار تداوم ساختار بینالملل
پا ام ج لگ الرد نظلام بلینالمللل مت لو گشلت ،وللیین ایلن ت لو ت هلا در
یللک بف ل نظللام ر داد و دلیللل طللوهنی بللود دورا گ ل ار بلله ع ل م ووللور ت للو در
. Extensions
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ه

ییی ام دو بفل الاوتار و جلار برملیگلردد در واولق ،الاوتار بله رلور شلی
ت اوم یافلت و جار لای الاک در بفل نلرمافل اری اییلت مت لو شل  .در دورا
ج للگ اللرد دو ایلل ئولوژی اوایالییللتی و کاپیتالییللتی مقابللل ییلل یگر ایهللای
نقه مینمودنل  ،املا پلا ام القو ییلی ام بللوا لای نظلام دووطبلی ،اییلت بلا
ان ل وای ییللی ام جار للای اللاک روبللرو ش ل  ،جللار اوایالییللتی نتوانیللت ایللن
کشللور را در تقابللل بللا غمرییللا مرا للی ک ل و بلله علللت شییللت داللتورالفمل للای
ایاای ،اوتصلادی و اجتملاعی نشل گرفتله ام ایلن ایل ئولوژی ،بللوا شلرا القو
نمللود .در اقیقللت ،اللاوتار ک للونی روابللط بللینالملللل دارای وییگللی للایی االلت کلله
یادغور دورا ج گ ارد االت .لوم در اییلت بلینالمللل نظل غنارشلیک بلر ولرار
االلت و دولللت للا و بلله ویللیه دو بللامیگر رواللیه و غمرییللا م للوریتللرین بللامیگرا
بینالمللی یت کله تلوا مل یریت و ک تلر وولایق و پ یل ه لای بلینالملللی را در
والللب رژی ل للای بللینالمللللی ،توافقللا دوجانبلله و یللا ایااللت للای تللکجانبلله دارا
میباش  .در این اییلت  ،ک شلگرا بله دلیلل بلی اعتملادی بله ییل یگر در فضلایی
بللین میللاری و ت ل ه بللا ا ل گی ی ومنلله اوللتال و تمللای وللرار دارن ل  .روابللط بللین
رواللیه و غمرییللا و رفتللار غ للا در اللامما ملللل و در اللل ب للرا للای میتلللت ام
جمله ب را لیبی ،اوکراین و اوریه بیانگر این امر اات.
در اللاوتار اللاک بللر دورا گلل ار مچللو اییللت دووطبللی ،اللود نیللبی
تفیین ک ه رونل تفلامال االت و لر گونله مل اکره و گهتگلویی نیل بلر ایلن املر
ااتوار اات .در اییلت انتقلالی الاک بلر روابلط بلینالمللل ،مچ لا ففالیلت لای
اوتصللادی ،فر گللی ،تجللاری ت للت الشللفار م للافق ایااللی بللامیگرا بلله ویللیه
دولت ای و رتم ل ولرار دارد .ایلن املر در رونل ت لری اوتصلادی کشلور ا ام جملله
کشللور رواللیه ،ایللرا و کللره شللمالی بلله دلیللل تضللاد م للافق ایااللی بللامیگرا  ،بللا
وجود نهاد لا و رژیل لا مشلهود االت .نیتله بیلیار تفیلین ک ل ه در نظل ک لونی،
اثرگل اری بللاهی ول ر اللیت نظللامی و یللتهای در تفیللین مووفیللت کشور االلت.
در واوق ،مان ل ج لگ الرد ،املرومه نیل  ،غمرییلا و روالیه بلا ابت لا برتلوام ول ر
یللتهای و ایجللاد بامدارن ل گی بلله شللیلب ل ی اللاوتار نظللام بللینالملللل مبللادر
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نمللودهانلل  .بروللی مفتق نلل طللر اللال یللتهای ،تللوام و علل م تللوام ولل ر
نظللامی ،بلله دلیللل پایللا روابللت االلتراتییک بللین رواللیه و غمرییللا و اللاک ش ل
ارم ای لیبرا  ،به طور ف ای ل های بلی مف لی االت .بلا ایلن الا  ،مچ لا ب لد
تفللاد و ل ر بللرای درا روابللط بللینالملللل و برراللی رایللی رون ل طللوهنی ش ل
دورا گلل ار یللروری االلت .والتلل بیللا مللیک لل " :موامنلله ولل ر " نظریلله را وللادر
میاامد که بگوی تفاد و ر ج یل شلیل ملیگیلرد املا نملیگوی ل قل ر طلو
ملیکشل ) .(Paul, et.al, 2004, 353در اقیقلت ،ایااللت لر دو ول ر غمرییللا و
روایه پا ام ج لگ الرد مبت لی بلر تضلاد و تقابلل بلوده االت .نیییلو در کتلا
وللود بللا ع للوا "  1999پیللرومی بل و ج للگ ،"1بلله تل اوم بللامی بللا روس للا اشللاره
دارد و ایاالللت غمرییلللا در وبلللا روالللیه را در ایاالللت جلللامق مبت لللی بلللر
بامدارنل گی ،روابللت و مل اکره برمللیشلمارد .نیییللو بللر ایلن بللاور بلود کلله یچگللاه
نبایلل روس للا را کو للک شللمرد ،بلیلله بلله ع للوا یللک دشللمن وللوی و بللا ارم
میباییت به غ ا ااتلرام نهلاد .وی ملیگویل  ":ااتلرام بلین دوالتا مهل االت و
بللین دشللم ا بللالقوه در عصللر یللتهای واجللب" (اللیمبر ،شللهی انی-62 :1392 ،
 .)63البتلله در ایللن رون ل تقللابلی ،اشللتراکا م للافق نی ل بللین دو بللامیگر ایجللاد ش ل ه
اات .ولیین اشلتراا م لافق نیل در راالتای م لافق مللی و اییلت تلوام دو ول ر
مللیباش ل  .اداملله رون ل ایااللت غمرییللا نیللبت بلله رواللیه در دورا پللا ام اللقو
شللوروی مان ل دورا ج للگ اللرد نشللا د ل ه پایللا ناپ ل یری تقابللل دو و ل ر
اات ،که ایلن تقابلل بله مل د تلوا یلتهای و بامدارنل گی ،ثبلا نیلبی را بلین دو
و ر برورار نموده اات.
در رواللیه نی ل رون ل تقابللل بللا غمرییللا یچگللاه متووللت نش ل و شللای بلله دلیللل
مشللیال اوتصللادی رواللیه ایللن ایااللت در بروللی ام دوره للا بللا مالیمللت دنبللا
ش ل  ،لللیین رگ ل ام ایااللت وللارجی رواللیه ک للار گ اشللته نش ل ه االلت .ام دورا
ریاات جمهلوری یلتیل ین ،بله دلیلل تل اوم ب لرا اوتصلادی داوللی ،ب لرا کلوموو
و می له گیتر نلاتو بله شلرا ،بل گمانی بله الر تشل ی شل  .در تصلویب ال "
. 1999 Victory Without War

1
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تلل بیر ایااللت وللارجی رواللیه" در  1994کلله ام غ بلله ع للوا دکتللرین مونروئلله
رواللی یللاد مللیشللود ،بلله رواللیه بلله ع للوا یللک ابللر ول ر م طقللهای ،یللک ول ر
ب ل ر جهللانی و یللک ابللر و ل ر یللتهای اشللاره ش ل ه کلله ام ظرفیللت همم جهللت
اضللور در م للاطق نهللو ا ل تی بروللوردار االلت .تللال رواللیه ب لرای اهللا غبللروی
وللود و بامگردانل رواللیه بلله مم لا ابرو ل رتی مچ للا اداملله داشللت و بللا انتیللا
پوتین در الا  2000بله ع لوا رئلیا جمهلور روالیه ،اله ال و دکتلرین مهل
نظلامی ،ام یتللی و ایااللت وللارجی در ایللن راالتا تصللویب شل  .در دکتللرین نظللامی
ج ی  ،روس ا بر ایلن مویلور ت کیل نملوده بودنل کله ام مله اب ار لای یلتهای و
ایللر یللتهای بللرای رویللارویی بللا ته ی ل ا بهللره ووا ل گرفت(اللیمبر ،شللهی انی،
 .)69-65 :1392ایللن امللر نشللا ام پافشللاری رواللیه بللرای بامگشللت بلله دورا اوج و
ع م اجامه ته یل توالط ول ر لای دیگلر بله ویلیه ایلاه مت ل ه بلود .لل ا تلوام
و ر بین روایه و غمرییلا مچ لا برولرار بلود و بلا مفرفلی موشلک بالیلتیک بلین
وللارهای ( )RSM-24بللا تللوا امللل کال للک یللتهای و امللله بلله للر نقطللهای ام
غمرییللا در اوااللط اللا  (lockie, 2016)2000رواللیه بتلل ریج دررلل د تثبیللت
جایگللاه وللود بلله ع للوا ییللی ام وطللب للای و ل ر برغم ل  .گیللتر تواللفه طلبللی
غمرییا ،اضور گیلترده غ در اراالر جهلا و تلال بلرای نهلو در م لاطق ایلاتی
رواللیه ،ایللن کشللور را برانگییللت تللا روییللرد ج ل یتللری نیللبت بلله رون ل اضللور
جهانی وود داشلته باشل  .لل ا روالیه تقریبلا ام الا  2007ایاالت تلوام ول ر
بللا غمرییللا را بلله رللور ج ل یتللری در برنام له للای وللود وللرار داد(کللوهیی: 1391،
 .)147با غنیه روالیه پلا ام پایلا ج لگ الرد بله دلیلل توانلایی نظلامی یلتهای
مچ ا به ع لوا متوامنله ک ل ه ول ر بلا غمرییلا در بفل نظلامی مطلر بلود ،املا
یللفت ناشللی ام فروپاشللی بللرای م ل تی غ را اضللور ففللا و ک شللی بامداشللته بللود،
روایه برای غنیه بتوان دوبلاره بلامیگر ارللی در روابلط بلینالمللل باشل تلال نملود
عللالوه بللر تییلله بللر توانللایی نظللامی و بامدارنلل گی یللتهای ،بللا تقویللت ایااللت
وارجی به رور میلتمر و گیلترده در میلائل بلینالملللی ایهلای نقله نمایل  ،لل ا
رواللیه اتللی در میللائلی کلله ام م ظللر ژئوپلتیللک ،ژئواکونومیللک در فضللای ایللاتی و
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م افق میتقی روایه ولرار نل ارد م اولله ملینمایل  .نشلانه ایلن املر در ورود روالیه
بلله ج للگ بللا گرجیللتا در او  2008کلله پااللیی بللود بلله پللیهروی نللاتو مشللهود
اات .روالیه پلا ام تهلاج نظلامی بله لیبلی و فشلار رومافل و بلر ایلرا و الوریه،
تللوام بللا امرییللا را یللرورتی ایروابللل اامللا و اللاموکاری ملللثر در ت ل مین ام یللت
ایللن کشللور دانیللت(کوهیی .)148 : 1391 ،ایللن نیتلله شللایا توجلله االلت کلله در
اللاوتار در اللا گ ل ار ،اللال یللتهای در پللویه للای االلتراتییک بللین غمرییللا و
روایه نه ت ها بله ع لوا یلک نملاد بلیله بله ع لوا ابل ار ا لرم اجبلاری در ب لرا و
اال مرگبار در رلور ج لگ بیلیار مهل االت .لل ا الایه تیللی ا یلتهای بلر
روابط بلین دو کشلور مچ لا برولرار و بتل ریج تاریلکتلر ملیشلود)،(Colby,2016
میرا که رگونه ایاالت عمللی و نظلری لر دو ول ر بلا توجله بله تلوا یلتهای،
بامدارن گی و تفامل دواویه غ ا طراای ووا ش .
بامدارنل گی یللتهای مللا ب لین دو و ل ر ارلللی رواللیه و غمرییللا ل مراللله را
طللی نمللوده االلت .در مراللله او بامدارنلل گی یللک جانبلله غمرییللا در اللا للای
 1949 -1945بللا اتیللام بللر ول ر ان صللاری یللتهای ایللاه مت ل ه شللیل گرفللت.
پللا ام غ در اللا  1951بللا غممللایه یللتهای شللوروی و داللتیابی بلله بمللب ات ل ،
اییت در االلت دووطبلی یلتهای ولرار گرفلت و مچ لا نیل ادامله دارد .روالیه
بلا دارا بلود دومللین مرادوانله الال للای یلتهای و دوملین ول ر نظلامی جهللا
ام نظر تیلی ا متفار  ،رویلب جل ی بلرای ایلاه مت ل ه بله شلمار ملیرود .تل اوم
اوللتال بللین دو ابللر و ل ر امللرومه در مبللااثی مچللو گیللتر نللاتو بلله شللرا،
گیللتر اللاوتار اوتصللادی ات ادیلله اروپللا بلله شللرا ،روابللت در غاللیای مرکلل ی و
ت ه در بروی میلائل جهلانی موجلب شل ه االت ب لد تلوام یلتهای بله ع لوا
مفیاری بلرای ایجلاد رللد بلین دو ول ر تفیلین گلردد ایلن املر مطلابق بلا نظریله
مومانله ولوا االت کله متفاولب غ برابلری ول ر لا ملیتوانل رللد نیلبی را بروللرار
نمای ل  ،میللرا کلله گیللتر اللال یللتهای و بروللراری تللوام  ،امیللا دفللار کامللل را
فللرا مللیک ل و ج للگ بللین دو ابللر و ل ر بلله ج للگ بللین بللامیگرا ااشللیهای و
ج گ نیابتی اوا ووا یافت.
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للل ا ،رلللد میللتل م ایجللاد ،بامدارنلل گی یللتهای در ک للار ک تللر تیلللی ا و
وویشللتنداری دوجانبلله االلت .ک تللر تیلللی ا عللالوه بللر وویشللتنداری ،طللر
کیهللی ،تولی ل ملللی ،شللیوه االلتقرار ،شللهافیت ،اهاظللت ،ک تللر و انتقللا رللادرا
الال لا را نیل در برملیگیلرد .در لار و رالمیتلر ک تلر تیللی ا  ،میللاری
دولللت للای متیار ل بلله شللیل موافقت املله راللمی ،تهللا للای تلللوی ی ،میللاری
ایرراللمی یللا تصللمی للای یللک جانبلله مللیباش ل  .در بامدارن ل گی عمللل متقابللل یللا
تالفیجویانله نقله اااالی دارد و پیلام ارالا شل ه توالط یلک بلامیگر بله بلامیگر
دیگر بای بله گونلهای باشل کله اگلر دشلمن ج لگ را غالام ک ل  ،بهلای ال گی ی را
بپردامد .پلا بامدارنل گی بلین دوللت" اللت" و " " عبلار االت ام ول ر ته یل
ام ناایلله دولللت" الللت" علیلله" " بلله م ظللور پیشللگیری ام غاللام ج للگ ام ناایلله
" " بلله ن للوی کلله در فق ل ا ایللن گونلله ته ی ل ا " " بتوان ل بلله ج للگ مبللادر
ورمد (عیللگر ولللانی .)20 :1377 ،ایجلللاد بامدارنلل گی وابیللته بللله تلللوا نظلللامی
متلوام االت و الال یلتهای ایلن تلوام را تقویلت ملیک ل  .روالیه و غمرییلا در
ممی ه اال لای یلتهای توافقلاتی را در جهلت ایجلاد تل همدایلی و ایجلاد رلل ی
ا اول برورار نمودن که ام جمله غ ا میتوا به موارد میر اشاره نمود:
 .1گهتگللوی م

وداللامی ج للگافلل ار را بللردی( ،اللالت  )11در  26ملله 1972

میا غمرییلا و شلوروی بله امضلا رالی  .بلر االاس ایلن توافق امله ،در برابلر پل یر
تفهلل متقابللل مب للی بللر کللا ه تولیلل موشللک للای یلل موشللک ،2شللمار
موشللک للای بالیللتیک شللوروی الل اکثر  1600موشللک و بللرای غمرییللا الل اکثر
 1054موشللک در نظلللر گرفتللله شلل https://www.armscontrol.org, June
).)2017
 .2در  24ژوئللن  1979گهتگللوی ج یلل م

وداللامی ج للگافلل ار را بللردی(،

اللالت )32میللا غمرییللا و شللوروی بلله امضللا راللی  .ایللن توافللق بلرا جللامق نبللود ،

1

. Strategic Arms Limitations 1
). Anti-Ballistic Missile (ABM
3
. Strategic Arms Limitations 2
2
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اللال للای االلتراتییک بالیللتیک را م لل ود مللیاللاوت ولللی رگلل بلله تصللویب
نرای ).) https://www.armscontrol.org, June 2017
 .3پیمللا کللا ه اللال للای را بردی(االلتار  ، 1)1کلله ابتلل ا در اوایللل د لله
 1980پیش ل هاد ش ل و در نهایللت در ژوئیلله  1991بلله امضللا راللی  ،ایللاه مت ل ه و
شللوروی را مجبللور بلله کللا ه مرادوانلله للای االلتراتییک وللود تللا  1600موشللک و
 6000کال ک نمود).) https://www.armscontrol.org, June 2017
 .4پیمللا کللا ه اللال للای را بللردی( االلتار نللاموفق ) ،در ژوئللن ،1992
بللو و یلتیللین در پللی االلتار  ،1بللر اللر االلتار  2نی ل بلله توافللق راللی ن و در
ژانویه 1993به امضلا رالی  .مطلابق غ  ،مرادوانله لای اتملی روالیه و غمرییلا بله دو
اوم کا ه مییابل و ام مهل تلرین ملواد غ توافلق دو ول ر در ملورد موشلک لای
بالیللتیک وللارهپیمللا مجه ل بلله کال للک للای  MIRVو موشللک للای ا ل گین ممللین
پایلله بالیللتیک وللاره پیمللا بللود .ایللن توافللق یللمن ت کی ل بللر تقلیللل اییللت للای
یل لای بامرالی و ته ل نیل ت کیل نمودنل .
ااتراتییک ،دو و ر بلر پل یر
با این الا  ،ایلن پیملا موفلق نبلود ،روالیه بله دلیلل ولروج غمرییلا ام پیملا "ای
بللللی ام" ام تصللللویب نهللللایی غ اللللربام مد و للللی گللللاه اجرایللللی نشلل ل
).)https://www.armscontrol.org, June 2017
 .5پیمللا میللیو یللا اللور  :2در  24ملله  ،2002بللو

و پللوتین ،مفا ل ه کللا ه

تهلاج االتراتییک را امضلا کردنل  ،ایلن مفا ل ه توالط مجللا ال ا و دوملا در ژوئللن
 2003بلله تصللویب راللی  .مطللابق ایللن پیمللا ایللاه مت لل ه و رواللیه مرادوانلله
را بللردی وللود را بلله  2200-1700کال للک کللا ه دادنلل  .ایللن پیملللا در 31
داللامبر  2012بلله پایللا راللی  ،دولللت بللو ادعللا کللرد کلله ایللاه مت لل ه ت هللا
کال للک للای میللتقر در واللایل امللل و نقللل را بللردی را در اللرویا ففللا کللا ه
مید ل  .یف لی کال لک لای "عملیلاتی" میلتقر شل ه ،کال لک لایی کله ام الرویا

. Strategic Arms Reduction Treaty1
. SORT

1
2
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وارج ش هان  ،ویره ش هان و یلا کال لک املل والایل نقلیله کله ت لت تفمیلر ولرار
میگیرن  ،م اابه نمیشود).) https://www.armscontrol.org, June 2017
 .6پیمللا االلتار  2یللا االلتار نللو :1پیمللا کللا ه تیلللی ا

یللتهای دو

پایتیلت جمهلوری

جانبله میلا غمرییلا و روالیه کله در  8غوریلل  2010در پلرا
لک بلرای کلا ه مرادوانله لای یلتهای امضلا شل https://www.armscontrol.org,
) )June 2017و در  5فوریلله  2011اجرایللی ش ل  ،طبللق ایللن پیمللا دو کشللور بایلل
طللی  7اللا کال للک للای یللتهای وللود را کللا ه د ل و یللک رژی ل بامراللی
ایت گیرانه بلر پایب ل ی دو طلر بله مقلررا ایلن پیملا نظلار دارد(طباطبلایی،
غاللمانی .)134 :1395 ،اعمللا توافللق للای وبلللی مللابین دو ابللر و ل ر یللتهای بلله
دهئل میتلت تل مین ک ل ه ریلایت غ لا نبلود ،لل ا تلوافقی جلامقتلر بلرای ایجلاد
تللوام و ل ر بللین دو بللامیگر بللا توجلله بلله رون ل ف ای ل ه اوللتال بللین دو و ل ر
متوام یلتهای در الایر ممی له لای ایاالی و اثرگل اری غ بلر الایر ابفلاد روابلط
وللارجی ،امللری یللروری بلله شللمار مللیرفللت ،ایللن یللرور بلله ع للوا مب للای دور
ج یلل ملل اکرا دو کشللور مطللر شلل  ،ملل اکرا ممی للهاللام ایجللاد میللاری و
ت ه مدایی ملا بلین دو ابلر ول ر گشلت و بلا افل ایه ول ر روالیه ،تلوام ول ر
رواللیه بللا غمرییللا را تثبیللت نمللود .بللر االلاس مهللاد پیمللا  ،پللا ام  7اللا ام همم
اهجللرا ش ل ایللن پیمللا  ،نبایل تف ل اد موشللک للای بالیللتیک و میردریللایی للایی کلله
وابلیللت امللل کال للک یللتهای دارن ل  ،بللرای طللرفین بللیه ام  700فرون ل و موشللک
بالیللتیک و میردریللایی ایللر میللتقر ام  800فرونلل بیشللتر باشلل مچ للین نبایلل
موشللک للای بالیللتیک و میردریللایی للایی کلله دارای کال للک یللتهای یللت  ،بللرای
للر یللک ام طللرفین ام  1550فرون ل تجللاوم ک ل  .ایللن در اللالی االلت کلله غمرییللا در
مرادوانلله اتمللی ولود  9500و رواللیه ال ود  13ل ار کال للک یللتهای دارنل کلله ام
ایللن تفلل اد  2500کال للک اتمللی غمرییللا و  5000کال للک رواللیه غمللاده االلتهاده
مللیباش ل (عابل ی .)1396 ،در اقیقللت ،ایجللاد ممی لله بللرای ت ل همدایللی مللا بللین دو
و ر به دلیل تشل ی تل ه در اراالر جهلا و بله ویلیه در ب لرا لای م طقلهای،
). Strategic Arms Reduction Treaty (New START

1
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یک الل ام ام الوی دو بلامیگر تلقلی ملیشل  ،در ایلن راالتا ،اوباملا در غوریلل ،2009
در شللهر پللرا اعللالم کللرد کلله غمرییللا ووااللتار رلللد جهللانی ب ل و اللال للای
یتهای اات .در واوق ،انجلام ایلن مل اکرا ام الوی غمرییلا مملانی دنبلا شل کله
ایللن کشللور ام تللوا همم بللرای بامدارن ل گی اطمی للا اارللل نمللود .در پیمللا فللوا
اشارهای بله الایر تیللی ا پیشلرفته کشلتار جمفلی لو الال لای بیولوژیلک و
شللیمیایی نمللیشللود و بللر بامدارن ل گی یللتهای بلله ع للوا مه ل تللرین مفیللار ایجللاد
تللوام نیللبی در بروللراری رلللد نیللبی االلتوار االلت .ایجللاد تل همدایللی بللا رواللیه،
کللا ه ففالیللت نظللامی رواللیه در غمرییللای هتللین و واورمیانلله ،اللوا داد رواللیه
بلله اضللور در ج للگ افغانیللتا و دور اللاوتن رواللیه ام للین و لل ام جمللله
ا ل ا غمرییللا در پیمللا االلتار ج ی ل بللود .در واوللق ،مه ل تللرین ل غمرییللا
ایجللاد بامدارن ل گی بللا رواللیه بلله دلیللل تقویللت و ل ر نظللامی ،ایااللی و تللال غ
برای ایهای نقله بلینالملللی بیشلتر در جهلت ارتقلای مووفیلت ولود در اییلت بلا
اتیلللام بلللر بلللامیگرا و نهاد لللای نوظهلللور ام جملللله شلللانگهای ،بلللرییا بلللود.
ایاه مت ه برای جل ایی روالیه ام بلامیگرا شلرا ،بله دنبلا ایجلاد ات لادی بلرای
بامدارن ل گی برغم ل  ،میللرا کللا ه ت ل ه شللرا-اللر  ،شللرا را بللیه ام اللر د للار
شیا میک  .روالیه نیل پیملا االتار ج یل را عاملل تثبیلت تلوام بلا غمرییلا
و تقابل بلا توالفهطلبلی نظلامی غ در مرم لای ولود ملیدانل مل ود اعلالم کلرد
رواللیه در رللورتی غمللاده جللایگ ین کللرد پیمللانی ج ی ل بلله جللای االلتار یللک
االلت کلله غمرییللا نگرانللی للای رواللیه دربللاره اپرموشللیی را درا ک لل  .روم 8
غوریل ،در جریا انتشلار وبلر امضلای پیملا ج یل نیل اعلالم شل کله اجلرای ایلن
پیما تا ممانی کله افل ایه امیانلا الپر یل موشلیی غمرییلا ته یل ی بلرای تلوا
یللتهای االلتراتییک رواللیه ایجللاد نی لل  ،اداملله ووا لل داشللت .ایللن مطلللب در
بیانیلله یللک جانبلله رواللیه غم ل ه االلت" ،ایللن پیمللا فقللط در رللورتی اجللرا ش ل نی
االلت کلله اف ل ایه تللوا اییللت اللپر ی ل موشللیی غمرییللا ام نظللر کیهللی و کمللی
رور نگیلرد" .هورو  ،نیل دو روم پلیه ام امضلای پیملا اعلالم کلرد کله روالیه
این اق را برای وود م هلوب ووا ل داشلت کله اگلر واشل گتن بله طلور م یوالی
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تللوا اللپر موشللیی وللود را اف ل ایه د ل  ،ام پیمللا کللا ه تیلللی ا االلتراتییک
تهللاجمی مواللوم بلله االلتار وللارج شللود .وی اف ل ود« :اگللر اف ل ایه کیهللی و کمللی
توا الپر یل موشلیی غمرییلا بلر کلارایی تلوا یلتهای روالیه تلاثیر م یوالی
بگلل ارد ،رواللیه اللق وللروج ام پیمللا کللا ه تیلللی ا االلتراتییک تهللاجمی را
ووا ل داشللت» .ام اللوی دیگللر ،پللوتین در اکتبلر  2017اعللالم کللرد کلله طللر اللپر
دفاعی غمرییا ملیتوانل موجلب ایجلاد ویلفیت مشلابه ب لرا موشلیی کوبلا در د له
 1960شود میرا الپر دفلار موشلیی در اقیقلت موامنله بامدارنل گی میلا روالیه و
امرییا را با اله جل ی روبلرو ملیک ل  .موشلک لا وابلیلت االتهاده ل م ظوره را
دارن به این مف لا کله لی تضلمی ی وجلود نل ارد کله مجهل بله کال لک یلتهای
نباشلل و ایللن امللر بلله مف للای تللوا غمرییللا بللرای اعمللا یللربه دوم در کمتللر ام
ثانیه اات کله تلوام یلته ای را بله الود امرییلا ملیک ل (عابل ی .)1396 ،بلا
وجود فضای بی اعتمادی بلین دو بلامیگر ،ایجلاد لین پیملانی ام م ظلر لر یلک بله
دلیللل ادعللای می ل وه یللتهای جهللا  ،و در رااللتای ارائلله تصللویر روشللن در برابللر
افیللار عمللومی امللری مللورد توجلله بللوده االلت .ایجللاد تل ه بللین دو بللامیگر در اللایر
امور بینالمللی ام جمله ب را لای م طقلهای موجلب شل تلا لر دو کشلور کلا ه
تل ه در اللومه ایااللی را بلله ع للوا میرب للای اللایر میللائل در نظللر داشللته باش ل .
ل ل وم کللا ه ی لله للای نگه ل اری تیلللی ا یللتهای بللا توجلله بلله ب للرا للای
اوتصللادی نیل مویللور مهل در رااللتای مل ر اللامی دو طللر االلت .اللومه شللمو
ایللن پیمللا بلله دلیلل تمرکل بللر اللال یللتهای ،ایللن امیللا را بللرای غ للا فللرا
میک تلا یلمن ایجلاد تلوام ول ر و بامدارنل گی ،ممی له ک تلر بلامیگرا ج یل
در اومه اف ایه توانم ی اتمی نی ارتقام یاب .
پیام ای ااتار ج ی ام غنجا که ممین بود موجب ت کی بر تفه جهانی برای
کا ه تیلی ا یتهای شود ،امری مطلو اات ،ولیین می له تصمی غمرییا برای
ااتقرار اامانه موشیی وود در اروپایشروی که ارتبا میتقی با اییت ام یت
بینالملل دارد به دلیل جایگاه م وری و اج و ر ایاه مت ه ،میتوان ب رگترین
اله برای گهتما ت و ااتراتییک روایه م یو شود .در این رااتا ،مییو
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ام ااتقرار اپر دفار موشیی در شرا
نمی توان ادعای واش گتن را مب ی بر ای یه
اروپا مقابله با ته ی ا موشیی ایرا و کره شمالی اات ،به دلیل ته ی ااتراتییک که
برای روایه دارد بپ یرد(ریایی ،امام جمفه ماده .)217-215 :1393 ،با این وجود
مویوعاتی که در غاتانه م اکرا یتهای ااتار ج ی به دات غم  ،در ت همدایی
بین دو وطب یتهای اثرگ ار بود ،ام جمله عقبگرد غمرییا در مقابل روایه در مویور
گیتر ناتو به شرا ،که در نشیت بین اوباما و م ود در اا  2009ین طر ش
میاری ملثر روایه با اپر
که ب د ع م پ یر گرجی تا و اوکراین در ناتو در عو
دفار موشیی بود(اا ی ،و اوری .)18-13 :1388 ،با وجود توام برای رلد نیبی در
ااتار ج ی  ،روایه به دلیل پافشاری غمرییا بر اپر دفار موشیی ،روییرد تامهای را
برای تقویت دفار موشیی در مقابل ته ی ا غمرییا اتیا نمود ،در این ممی ه رادار
کالی ی گراد بیه ج ا ام واا ارلی روایه در دریایبالتیک و بین لهیتا و بالروس
به ع وا ممی های برای ایجاد اامانه دفار وایی مشترا به مراه کشور ای بالروس،
ارم یتا  ،و اویتا و وروی اتا مطر ش و روایه نیروی وایی بالروس را به اولین
اییت موشیی ی وایی" تور ام 1"2مجه نمود ،روایه مچ ین اعالم نمود اامانه
موشیی  S-400وود را در م اطق ج وبی میتقر ووا کرد .روایه موشک ای کوتاه
برد وود را غممایه نموده و درر د بود پ اف دفاعی وود را در مرم ای ج وبی تا
شرا دور گیتر د و موشک ای را بردی را به موشک ای وارهپیمای نیل پ ج
مجه نمای  .روایه توانیته اات واا ای موشیی وود را به تیلی ا فوا پیشرفته
مجه نمای  ،برای نمونه 30 ،درر ام واا ای موشیی را بردی روایه به موشک ای
واره پیمای پیشرفته در اا  2013مجه ش ن  .روایه اعالم نموده اات تا اا
 ،2020مبلغ  55میلیارد و  300میلیو دهر بودجه برای تقویت اییت دفار موشیی
وود اوتصا ووا داد(ریایی ،امام جمفهماده .)230-228 :1393 ،در واوق ،این امر
میل اات تا ممانی که روایه اپر دفار موشیی اروپا را ته ی ی برای م افق
ااتراتییک وود تلقی نمای ام ر وایله و را بردی برای اها تفاد ووا با غمرییا
ااتهاده ووا کرد .تقابل روایه و غمرییا در بف نظامی در اا ای اویر به وییه در
. Tor-M2
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تثبیت ااوتاردووطبی تش ی ش ه اات .به نقل ام وبرگ اری «تاس» ،پوتین در
نشیتی گیترده با مقاما ومار دفار این کشور که به م اابت پایا اا 2017
برگ ار ش  ،تاکی کرد روایه بای در بروی جها کامال در میا نییتین کشور ای
جها ورار داشته باش و ییی ام این جهت گیری ا ،ایجاد ارتشی «نیل ج ی »
اات.پوتین با یادغوری ای یه در اا ای غی ه نی بای کار بییار دویق و پیگیرانهای
برای توافه نیرو ای میلد کشور ادامه پی ا ک  ،اف ود« :ما شا ی که جها در اا
یک ت و ب ر اوتصادی ،علمی و ف اوری اات .واید اات که در این شرایط عرره
نظامی و ویفیت ارته ای کشور ای پیشرو جها نی در اا ت و اات ».به عقی ه
وی ،ایجاد ارتشی نیل ج ی به م ظور تامین ااتقال  ،تمامیت اریی و رلد و ام یت
کشور ،مهمترین وظیهه پیه روی روایه اات .وی ،در ای رانی وود برای مقاما
ومار دفار مچ ین را یار نظامی پیما غتالنتیک شمالی (ناتو) را تو ینغمی و
تهاجمی نامی ه و غمرییا را به نق توافقا نظامی مته کرد.
پوتین در او مارس  2018نی در ای رانی ااهنه وود در برابر نمای گا دو
مجلا ،اعضای دولت و دیگر مقام ای این کشور در مییو ،ااوت انوار ج ی ی ام
تیلی ا فواپیشرفته یتهای در روایه را اعالم کرد .پوتین ام جمله ام کار بر روی
ااوت موشک بالیتیک وارهپیمایی این گهت که به گهته او ،مقابله با غ بییار دشوار
اات .غممایه یک موشک ج ی با پیشرا اتمی ،یک کال ک ج ی یتهای با وابلیت
ورار گرفتن بر روی موشک ای کروم و نی طراای موشک ایی ج ی برای نصب روی
ج گ ه ا با وابلیت دورمد اامانه ای دفار موشیی ،میردریایی ای کو ک بیر ا و
ب و ارنشین ج ی با وابلیت امل اال اتمی و مقاوم اتی در برابر اال ای
یتهای ام دیگر اییت ایی بودن که پوتین ام غنها رونمایی کرد .رونمایی ام مرادوانه
یتهای روایه تواط پوتین ،پیامی روشن برای متای غمرییایی او دونال ترامپ دارد.
غمرییا اعالم کرده بود وص دارد مرداوانه اتمی وود را با بمب ای یتهای کو کتر
نواامی ک  .در دکترین ج ی پ تاگو "ویفیت یتهای" غم ه بود که مرادوانه اتمی
غمرییا ،برای مقابله با روایه ،ت ور بیشتری پی ا کرده و ایاه مت ه بمب ای
یتهای کو کتری تولی ووا کرد .در گ ار دکترین یتهای ومار دفار غمرییا
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تاکی ش ه بود گر ه بمب ای کو کتر و ر تیریبی کمتری دارن  ،اما ام و ر
بامدارن گی بیشتری برووردارن  .طبق این دکترین ،بمب ای ج ی مرادوانه یتهای
یافت ،اما ورار اات ام کال ک ای یتهای در مووفیت ای
غمرییا گیتر نیوا
تامهای ااتهاده شود .ترامپ ا ود یک هته پیه ام ای رانی پوتین ،پیما م ق
گیتر تیلی ا اتمی میا غمرییا و روایه را "توافقی ب " توریت کرد و مما
ووااتار گیتر مرادوانهی اتمی غمرییا ش  .دولت ترامپ بروال ااتراتیی دولت
وبلی ،در جهت نواامی مرادوانه یتهای غمرییا ارکت میک  .ترامپ مما با
انتشار گ ار دکترین ج ی پ تاگو گهته بود« :این ااتراتیی امیا ااتهاده ام
اال ای یتهای را کا ه داده و در عین اا بامدارن گی در برابر امال علیه
غمرییا و مت ا و شرکای غ را اف ایه ووا داد .».پوتین نی در نطق وود با اشاره
به مین ااتراتیی ج ی غمرییا گهت« :ای ک روایه رااب موشک ایی اات که ی
کشور دیگری در اوتیار ن ارد» .به گهته او ،روایه مجبور ش ه اات به واطر
ایاات ای تیلی اتی غمرییا ،در رااتای ااوت اال ای یتهای ج ی او ام ک .
پوتین ت کی کرد که تقویت توا نظامی روایه وطری برای دیگر کشور ا نییت و ورار
اات به رلد جهانی کمک ک  .عالوه بر این ،مییو مچ ین ام غممایه موشک
بالیتیک بین وارهای ا گین وشم با وابلیت پروام بیشتر و امل و پشتیبانی ام
کال ک ای یتهای اف و تر یاد میک که به مع پوتین این تقویت در نظامی باعت
ووا ش که دیگرا روایه را ببی و به ار غ گو د (.)Luhn,2018
در نهایللت ،بللا توجلله بلله ایجللاد توافقللا یللتهای و نظللامی رواللیه و امرییللا در
رااللتای تقلیللل ته ی ل ا وجللودی و ت ل همدایللی ،مچ للا ت ل ه ام یتللی بللین دو
کشللور اداملله دارد و بللار الل گین وللود را بللر تللوام یللتهای و نظللامی وللرار داده
االلت ،للل ا نظللام للوم در اللاوتار دووطبللی متللوام ک لل ه یللتهای وللرار دارد.
روایه بامیگری اات کله عضلو دائل شلورای ام یلت و دارای تلوا مللثر ژئوپلتیلک و
ژئواکونومیک اات .ایلن کشلور بله دلیلل مووفیلت نظلامی ،ایاالی و جغرافیلایی کله
دارد ،تقریب ل مللیتوان ل در بیشللتر مفللاده جهللانی ایهللای نقلله نمای ل و در تفیللین
جاراامی و نهاداامی بینالملللی مللثر واولق شلود .اتیلا ایاالت لای میتللت و
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ایجاد ائتال با الایر ول ر لا ام جملله ایجلاد ائلتال اوتصلادی و ایاالی بلرییا،
اضور در شانگهای و الایر نهاد لای بلینالملللی در تقویلت ول ر تلوام الامی ایلن
کشللور در مقابللل غمرییللا نللافق بللوده االلت .رواللیه امللرومه در بیشللتر م للاطق
بینالمللی ایها نقه می ک ل و لر نلور ایاالتی ام الوی غمرییلا میلتل م توجله بله
ایللن کشللور االلت .برراللی او ل اما رواللیه در االلتقرار بمللب افیللن اتمللی و رمم نللاو
مجه بله بملب اتل در الواال ونل وئال ،ت کیل بلر االتهاده مجل د ام پایگلاه نظلامی
دریللای رواللیه در طرطللوس اللوریه در م طقلله را بللردی دریللای م یترانلله ،انجللام
مانور نظلامی مل ظ بلا لین ،االتمرار بملب افیلن لای دورپلروام اتملی غ بلر فلرام
اویلانوس للای غرام ،اطلللا و م جمل شللمالی نشلا د ل ه تللال ایللن کشللور بللرای
تقابل وتوام بلا غمرییلا ملیباشل کله وطفل تفیلین ک ل ه الاوتار نظلام بلینالمللل
اات .بروی بر ایلن گملا یلت کله کشلوری کله تلوا ته یل مووفیلت غمرییلا را
دارد ،و ر نوظهلور لین االت ،ایلن املر در ممی له اوتصلادی رل ید االت وللیین
ایللن کشللور للوم در مقاییلله بللا غمرییللا ام ول ر نظللامی ل انی بروللوردار نییللت.
بلله ع للوا مثللا  ،للین دارای  20موشللک وللاره پیمللای یللتهای االلت ک له توانللایی
راللی بلله ا ل ا ایللاه مت ل ه را دارد در اللالی کلله غمرییللا  830موشللک وللاره
پیما دارد کله مله توانلایی املل کال لک لای میتللت را دارنل و ملیتوان ل لین
را مورد املله ولرار د ل (فرمین نیلا .)416 : 1389 ،ایلن املر را نیل نبایل فراملو
نمود که لین شلای ب تل ریج بلا افل ایه ول ر اوتصلادی بله المت تقویلت ول ر
یللتهای و ایجللاد تللوام گللام بللردارد و موجللب ایجللاد اللاوتار ج یلل و ثبللا در
اییت بینالملل شود ولیین در غی ه ن دیک بفی به نظر میرا .
نتیجهگیری
اییللت بللینالملللل بلله ع للوا امللری متشللیل ام دو بفلل اللاوتار و جللار در
طللو تللاریخ و بلله تبللق تغیللر در دو بف ل م ل کور د للار ت للو ش ل ه االلت .پللا ام
اللقو شللوروی ،بلله دلیللل فروپاشللی ییللی ام دووطللب پایللهای ،نظللام د للار ت للو
ش ه و به مراللهای رالی کله ام غ بله ع لوا دورا گل ار یلا انتقلا یلاد ملیشلود.
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دورا گ ار بر ولال بیلیاری ام تهاالیر مب لی بلر تلک وطبلی ایلاه مت ل ه ،پلا
ام ج گ ارد غالام شل و تلا ک لو نیل ادامله داشلته االت .در دورا گل ار اییلت
در االت ثبا ولرار نل ارد و بهتلرین فضلا بلرای ایجلاد ت لو در الومه لای میتللت
ام جمله ک شگرا  ،الومه کل ه و ابل ار کل ه ملیباشل  .در ایلن اییلت ک شلگرا
بلله دلیللل علل م تفهلل اللل امغور و وللوانین ثابللت در رااللتای تقویللت ولل ر وللود
ایااللت للای را اعمللا مللینمای ل و دررل د گیللتر اللومه نهللو وللود بلله اللمت
تفامل ،میاری و ائتال کوتاه م و گا ی ت ه و اوتال اوا مییاب .
در اقیقللت پللا ام ج للگ اللرد بیللیاری ام ع ارللر و مللهلله للای اللاوتاری غ  ،بللر
دورا گ ل ار نی ل اللاک بللوده ،و اللاوتار نظللام بللینالملللل بللر وللال تغییللر عم ل ه بف ل
جلاری ،بللا غاللیبدیل گی مچ للا بلله رونل گ شللته وللود اداملله داده االلت .در دورا
انتقا  ،ااوتار متشیل ام دولت ا بله ع لوا بلامیگرا ارللی االت کله بلا وجلود افل ایه
مللهلله للای میللاری مچ للا بللر اللود نیللبی و م وریللت م للافق ملللی تمرک ل دارن ل ،
فضلای الاک مچ لا غنارشللی االت ،ک شلگرا ام نبلود م للیط ام یتلی و الاک بللود
مفمللای ام یتللی رنللج مللیبرنلل و بللرای اهللا وللود در ایللن اییللت بلله وودیللاری
میپردامنل  ،بلین دو ول ر روالیه و غمرییلا ،تقویلت ول ر بلیه ام لر یل در تلوام
اتمی نمایا و موجب برولراری رللد نیلبی بلین ول ر لای متلوام ک ل ه بلوده االت.
بروللراری تللوام و ا میللت ته یلل وجللودی ایللن نللور تیلللی ا بللین دوطللر موجللب
ایجاد توافقا و پیملا لای در ایلن الومه شل ام جملله الالت 1و ،2االتار 1و  2کله
تثبیت تلوام ول ر روالیه بلا غمرییلا را فلرا نملود ،تلوامنی کله مچ لا مبت لی بلر
تردی ل دو و ل ر در تمللایال اف ل ایه تللوا یللتهای و ته ی ل م للافق ام یتللی یی ل یگر
االلت .در ایللن هللار و  ،دورا تللارییی  2001-1991را مللیتللوا بللا تفبیللر دورا
پیللا ج للگ اللرد و دورا  2001تللا  2012را بللا ادبیللا دورا پللا ام پیللا ج للگ اللرد
کر نمود ،میلرا روالیه بلا اتیلام بله الالت  2در جهلت تلوام ول ر بلا غمرییلا برغمل و
دوبللاره رلل بت ام دووطبللی شلل اییللت بلله میللا غملل کلله ایللن امللر در ایااللت
وللارجی ففللا و ک شللم رواللیه در میللائل بللینالمللللی نمایللا االلت .ل ل ا مللیتللوا
ین نتیجه گرفت کله اییلت نظلام بلینالمللل ام بفل الاوتاری مچ لا مبت لی بلر
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توام و ر یلتهای روالیه و غمرییلا ملیباشل و بله عللت عل م تغییلر در ایلن الوم،ه
اییت در اا گ ار رون طوهنی داشلته و لین بله نظلر ملیرال کله ایلن رونل ادامله
داشته باش .
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