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چکیده

در این مقاله تالش شده تا با در نظر گرفتن روند چند جانبهگرایی نظاا باننالمللای ،اهمنات راهبارد
شرقی و جایگاه و نقش ایران را مورد بحث قرارداده و فرصتها ،امکانها و محادودیتهای نظاا باننالمللای
برای سناست شرقی بنان شود .نکته محوری در این مقاله آنست که نظا بننالمللی در هر عصری تاا نری
اساسی بر رفتار دولتها و تعننن هنجارها دارد و از این رو ،ارائه درکی روشن از آن مایتواناد ،در تبنانن و
تحلنل سناست بننالمللی آن دوره و سناست خارجی قادرتهای جهاانی و منطقاهای باه ماا کمان کناد.
پرسش اصلی مقاله آنست که دولتهای اوراسنایی و ننز ایران چه نقشی در شکل دهی به نظاا باننالمللای
آینده خواهند داشت و جایگاه ایران در این روند چگونه قابل توضنح اسات؟ ایادهای کاه در اینجاا ارائاه
میشود آنست که روند جایگزین برای شکل دهی باه نظاا باننالمللای آیناده باه همکااری گساتردهتار
قدرتهای بزرگ و منطقهای اوراسنایی دارد و بدون چننن تعامالتی ،امکان مشارکت در شکل دهی به ایان
ساختار به شدت محدود خواهد ماند و راهبرد شرقی ایران ننز با چننن هادفی اتاااش شاده اسات .بارای
بررسی این ایده ،ناست به بحث در باره نظا بننالمللی در سه دهه اخنر میپردازیم .ساس  ،رونادهاای
موجود برای شکل دهی به نظا آینده را بررسی میکننم و در پایان با بحاث در ماورد سناسات شارقی و
همکاریهای ایران و روسنه به نتنجه گنری میپردازیم.

 واژگان کلندی
نظام بینالمللی ،چند جانبه گرایی ،راهبرد شرقی ،ایران ،روسیه ،چین ،روابط ایران و روسیه.

مقدمه
از سده هفدهم تا کنون در پرتو شکل گیری دولت  -ملتها و گسترش تجارت و روابط بیی المللی،
مقدمات شکل گیری نظام بی الملل ،فراهم آمد و ای موضوع از سده بیستم به یک امیر جهیان ،تییدیل
شد .امر بی الملل ،و نظام بی الملل ،به عنوان بستر و چارچوب موثر بر روابط بی الملل ،به گونیهای اثیر
گذار است که رفتارهای دولتها را محدود ساخته و یا برای آنها فرصتهای ،ایجاد می،کنید .اگرچیه همیه
دولتها کمابیش در شکل ده ،و تداوم نظام بی الملل ،موثر هستند امیا نقیش ریدرتهای بیبری بسییار
اساس ،بوده و آنها در تعیی ساختار رواعد و رفتارها در نظام بی الملل ،بازیگران ،کلیدی م،باشند.
نظام بی الملل ،در هر دورهای از ساختار رواعد هنجارها محیط و تعامالت خاصی ،برخیوردار
است و ردرتهای ببری جهان ،و منطقهای نقش مهم ،در شکل دهی ،بیه ایی رواعید و هنجارهیا
دارند .نظام بی الملل ،نیمه دوم ررن بیستم برآمده از پیروزی در جنگ جهان ،دوم بیود و شیوروی
و امریکا در شکل گیری آن نقش اساس ،داشته و برخ ،از ابعاد ساختاری و هنجیاری ناشی ،از آن
حت ،با وجود تحوالت سالهای  1191تا  1111همچنیان کمیابیش تیداوم یافتیه اسیت .اگیر چیه
امریکا و دولتهای غرب ،تالش م،کنند تا از طرییق ادعیای برتیری نظیام ،و ارتصیادی و هژمیون،
فرهنگ ،و هنجاری پایان دادن به دوره همپایگ ،راهیردی و حت ،معرف ،شوروی برنده جنگ بیه
عنوان شریک جنایتهای جنگ ،ساختار و هنجارهای متفاوت ،را جایگبی آن نمایند.
از دهه گذشته تا کنون م،توان دو روند اساس ،را برای شکل ده ،به نظام بیی المللی ،مشیاهده
نمود .نخست روندی که با تالش برای خاتمه بخشیدن به نظم وستفالیای ،میتن ،بر دولتهیای دارای
حاکمیت مرزهای رسم ،بی الملل ،اصول عدم مداخله و عدم توسل بیه زور و ورود بیه نظیام پسیا
وستفالیای ،و جهان میتن ،بر جهان ،سازی ایدههای غرب ،اصل مسئولیت حمایت و میداخالت بشیر
دوستانه و رواعد حقوق بشری تالش م،کند و غرب محوری شاخصه اصل ،آنست .و دوم رونید چنید
جانیه گرای ،چند رطی ،شدن و مشارکت همه ردرتهای جهیان ،و منطقیهای و تیداوم اصیول نظیام
وستفالیای ،و احترام به حاکمیت مل ،و ثیات مرزها و امنیت مل ،و منطقهای ست.
با در نظر گرفت ای دو روند م،توان نتایج تداخل دو روند مذکور را در محیط منطقیهای و
بی المللی ،از سیال  2212در منطقیه خاورمیانیه مشیاهده نمیود .رونید غیرب محیور در نظیام
بی الملل ،به شکست ساختار دولتهای لیی ،یم و سوریه منجر شده و نتیجه حاصله از آن باز
شدن دست نیروهای غیر دولت ،رادیکال و گروههای تروریسیت ،بیوده اسیت .امیا رونید دوم بیا
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مشارکت کشورهای روسیه ایران و ترکیه شکل گرفته و به یاری آن امکیان ثییات در سیوریه و
شکست گروههای تروریست ،فراهم آمده و ای نشان م،دهد که ایی رونید می،توانید بیه طیور
جدیتری دنیال شود.
با عنایت به مشکالت و بحرانهای ،که در نظام بی الملل ،موجیود در ده سیال اخییر ایجیاد
شده مساله اصل ،آنست که روند چند جانیهگرای ،نظام بی الملل ،چگونه شیکل گرفتیه و چیه
ویژگ،های ،دارد؟ پرسش اصل ،مقاله آنست که دولتهای اوراسیای ،و نییب اییران چیه نقشی ،در
شکل ده ،به نظام بی الملل ،آینده خواهند داشت و راهیرد شرر ،ایران چگونه م،تواند در ای
روند تعریف شود؟
ایدهای که در اینجا ارائه م،شیود آنسیت کیه رونید جیایگبی بیرای شیکل دهی ،بیه نظیام
بی الملل ،آینده به همکاری گستردهتر ردرتهای بیبری و منطقیهای اوراسییای ،بسیتگ ،دارد و
بدون چنی تعامالت ،امکان مشارکت در شکل ده ،به نظام بی الملل ،آینیده محیدود خواهید
ماند و راهیرد شرر ،ایران نیب با چنی هدف ،اتخاذ شده است .برای بررس ،ای ایده نخست به
بحث در باره نظام بی الملل ،در سه دهه اخیر م،پردازیم .سپس روندهای موجود بیرای شیکل
دهی ،بیه نظیام آینییده را بررسی ،میی،کنییم و در پایییان بیا بحییث در میورد سیاسییت شییرر ،و
همکاریهای ایران و روسیه به نتیجه گیری م،پردازیم.
یک .نظام بینالمللی در سه دهه اخیر
از سده هفدهم تا نیمه سده بیستم را م،توان عصر نظام بی الملل ،چند رطیی ،بیا هژمیون،
نسی ،بریتانیا از طریق ساز و کارهای ،چون موازنه بخش ،و مهار ردرتهای اروپای ،دانست که بیا
ظهور امریکا و روسیه به عنوان ردرتهای پیروز جنگ جهان ،دوم به یک نظام دورطی ،تییدیل و
با فروپاش ،شوروی بحران کویت در سال  1112و سپس بحران در بالکیان و جنیگ امریکیا در
افغانستان و عراق به نوع ،نظام تک رطی ،منجر شد.
الیته در مورد نظام بی الملل ،از سال  1111به طور معمول از سه وضیعیت در حیال گیذار
تک رطی ،یا هژمون ،و یک_چند رطی ،نام برده شده که امریکیا در ابعیاد نظیام ،و سیاسی ،و
ارتصادی بازیگر برتر است اما روسیه و امریکا در بعد نظام ،پنج عضو دائیم شیورای امنییت در
بعد سیاس ،و امریکا و چی و اتحادیه اروپا در بعد ارتصادی بازیگران اصل ،محسوب می،شیوند.
از ای رو حت ،اگر رائل به تکرطی ،بودن هم باشیم فقیط بیرای سیالهیای  1111تیا  2222و
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حداکثر تا  2229یعن ،زمیان بحیران گرجسیتان صیدق می،نمایید و از آن پیس بهتیر اسیت از
یک_چند رطی ،یاد شود .برخ ،تحلیلگران نیب از نظام سه رطی ،با حضیور امریکیا و روسییه و
چی یاد م،نمایند که اگر چه ریشههای ای ساختار حت ،به اواخر دهه  1192برم،گیردد امیا
استدالل آنها به سالهای اخیر و رشد ارتصیادی چیی و روی آوردن آن بیه اریدامات نظیام ،و
مخالفت با اردامات امریکا مربوط م،شود (هال .)1 :1211
مجموعه ای دیدگاهها نشان م،دهد که وضعیت نظام بی الملل سالهای اخیر را به سیادگ،
نم،توان تعیی نمود و برخ ،باور دارند که همچنان در حال گیذار و تحیول اسیت و تحیول در
ماهیت ردرت و از آن مهمتر نوع و تعداد بازیگران بهگونهای است که عالوه بر ردرتهای ببری
بی الملل ،بازیگران منطقهای نیب به ایفیای نقیش می،پردازنید و همچنیی در کنیار دولیتهیا
نهادهای مدن ،بی الملل ،سازمانهای مردم نهاد بی الملل ،سازمانهای بی الدول بی المللی،
نهادهای چند جانیه غیررسم ،احباب رسانهها رومیتها سندیکاها شرکتهای چنید ملیتی،
افراد و افکار عموم ،بی الملل ،نیب نقشآفری شدهاند و ای موجی چنید ضیلع ،شیدن نظیام
بی الملل شده است ( .)Buzan and Little, 2000: 43-50از ای رو نظام بی الملل ،از سالهای
 2229بتدریج از وضعیت تک رطی ،نسی ،و شکننده وارد روند چند رطیی ،شیده اسیت .الیتیه
ویژگ ،نظام بی الملل ،حت ،در سالهای پس از جنگ سرد نیب تک رطی ،همه جانیه نیود چون
در ابعاد نظام ،همچنان دو رطی ،و در ابعاد ارتصادی چند رطی ،بود .امیا شیرایط نیا مشیخ
نظام بی الملل ،در دهههای اخیر موجیات ناامن ،و بحران بیشتر را فراهم آورده است.
برخ ،بر ای باور بودند که در سالهای پس از جنگ سرد جهان شیرایط بهتیری را تجربیه
خواهد کرد .مفاهیم ،چون نظم نوی جهان ،جورج بوش پیدر و پاییان تیاری و هژمیون ،ابیدی
لییرال دموکراس ،فرانسیس فوکویاما به خوب ،نشان از رویا پردازی در ایی رابطیه داشیتند .امیا
ساموئل هانتینگتون با طرح ایده برخورد تمدنها به جای ررابیت و منازعیه اییدئولو یک در ییک
نظام دو رطی ،برخوردهای آینیده را بیه منازعیات و بحیرانهیای مییان نقیاط تمیام تمیدنها
فرهنگها و مذاه مرتیط دانست که از نخستی سالهای پس از  1111در بالکان رفقاز شیه
راره هند و خاورمیانه آغاز شده بود.
در عمل نیب بحرانهای منطقهای گسترش یافتند و مداخالت امریکا نیب بر دامنیه نیاامن،هیا
افبود و بویژه در خاورمیانه با حمله به عراق در سال  2222شرایط روز به روز وخیمتر شد .ای
وضع تداوم یافت و مجموعهای از شرایط موجیات نا امن ،جهان ،و آشفتگ ،بیشتر دنیا را فیراهم
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کرد؛ به طوری که دهسال اخیر از 2212تا کنون را م،توان بحرانی،تیری دهیههیا از  1111تیا
کنون دانست .مقاومت امریکا در برابر چند رطیی ،شیدن جهیان و تحیول در هنجارهیای نظیام
بی ال ملل ،موج تشدید شرایط بحرانی ،شیده اسیت .هنجارهیای حقیور ،و سیاسی ،از نظیام
وستفالیای ،میتن ،بر رواعد حقور ،میتن ،بر حاکمیت مل ،دولتها اعتیار مرزهای ملی ،و اصیل
عدم مداخله به یک وضعیت پساوستفالیای ،میتن ،بر ب ،راعدگ ،در نقض حاکمییت ملی ،بی،
اعتیاری مرزهای بی الملل ،به بهانههای حقوق بشری مسئولیت حمایت و مداخله بشر دوستانه
در حال تغییر بوده و ای موضوع سیاست بی الملل ،را از بازی ببری ریدرتها بیه تعیدد و تکثیر
بازیگران دولت ،و غیر دولت ،تیدیل کرده است .نتیجه چنی وضعیت ،هرج و مرج بی الملل ،که
بخش ،از آن را در سالهای ده ه اخیر در شیمال افریقیا و خاورمیانیه بیه بهانیه میردم سیاالری و
حمایت از جنیشهای مردم ،بویژه در مورد لیی ،یم و سوریه دیده ایم م،باشد.
در جهان آشفته تر بخاطر نقش تعیی کننده ردرت نظام ،و حیات ،بیودن اببارهیای میال،
نقش ردرتهای ببری همچنان اهمیت دارد .ساختارهای موجود بیرای میذاکره و تصیمیم ماننید
شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چند با شکنندگ ،و تبلبل ادامه خواهند یافت و امکانهای
مهم ،برای تعامالت منطقهای میان سه ردرت محیوری امریکیا روسییه و چیی در موضیوعات
مختلف ایجاد خواهد شد اما بخاطر اهمیت روز افبون ردرتهای منطقهای هیچ موضوع ،بیدون
همکاری بازیگران سطح بی الملل ،با بازیگران سطح منطقهای در هر منطقه خاص رابیل حیل و
فصل نخواهد بود.
محور ررابتهای کالن بی الملل ،در حال حاضر و تا چند سال آینده همچنان بر مینای ررابیت
امریکا و روسیه و با مشارکت محدودتر چی خواهد بود اما ای ررابت از نظر امریکیای،هیا بایید در
محیط منطقهای روسیه انجام شود .وارعیتها نشان م،دهند که بتیدریج ررابیت امریکیا و چیی بیه
کانون اصل ،منازعه بی الملل ،تیدیل خواهد شد و ممک است جنگ سرد میان آنها شیکل بگییرد
و تالش برای محدود کردن رشد ردرت چی به یک نظام بی المللی ،متفیاوت شیکل دهید .ایی
ررابت با همراه ،متحدان منطقهای امریکا از اپ تا کشورهای سازمان آسه آن استرالیا و هند بیه
موضوع اصل ،سیاست بی الملل آینده تیدیل م،شود .در ایی مییان نقیش اروپیای میردد بسییار
شکننده خواهد بود .امکان کم ،برای شکل ده ،دوباره به یک سیاست امنیت ،و خارج ،مشترک
که بتواند نقش بی الملل ،موثری بازی کند وجود دارد .در غیاب چنی وضعیت ،بیازیگران منفیرد
اروپای ،نیب با مشکالت زیادی برای ایفای نقش مستقل مواجه هستند.
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اما یک ،دیگر از هنجارهای بی الملل ،که از دوره جنگ سرد به جا مانده « ثییات راهییردی
بی الملل »،بر مینای " همپیایگ ،راهییردی" امریکیا و روسییه اسیت .در دوره جنیگ سیرد دو
ابرردرت به یک برابیری نسیی ،در حیوزه نظیام ،و فنی ،و راهییردی رسییدند و مجموعیهای از
توافقات به همراه همپایگ ،راهیردی و ثیات جهان ،از نظر جنگ افبارهای نظام ،شیکل گرفیت.
توافقات بر سر کنترل تسلیحات مانند سالت یک سالت دو و ای .ب .،ام با معاهده اسیتارت ییک
تا سالهای  1111ادامه یافت و سپس در سال  2211با استارت دو تکمیل شد .اگر چیه در دهیه
هشتاد میالدی نیب وضعیت همپایگ ،راهیردی دو ابرردرت از طریق طرح ابتکار دفیاع راهییردی
و جنگ ستارگان ریگان به میارزه طلییده و با اصالحات دوره گورباچف رها شد اما از  1111بیه
بعد بتدریج روند فرسایش آن از سوی امریکا آغاز شد .از نگاه امریکا پایان همپایگ ،راهییردی و
آغاز دوره برتری راهیردی با خروج از ای .ب .،ام در سال  2222ررم زده شید و نخسیتی اریدام
عمل ،نیب با استقرار سپر در اروپای شرر ،از لهستان تا چک رومیان ،و ترکییه در پییش گرفتیه
شد .اما در روسیه همچنان بر تداوم همپایگ ،و اردامات متقابل بیرای حفی ثییات جهیان ،بیر
مینای آن تاکید م،شود.
موضوع خروج امریکا از پیمانهای گذشته تنها محدود به توافق موشکهای میان بیرد نیسیت
و بلکه در دو دهه اخیر چنی موضوع ،تکرار شده است .در سیال  2221بیوش پسیر از پیمیان
موشکهای ضد بالستیک یا ای .ب .،ام خارج شد و بدنیال آن طرح سپر موشک ،آغاز گردید کیه
با وجود توافق اوباما و مدویدف در سالهای  2221تا  2211و طرح « ری ست» خانم کلینتون و
آرای الوروف و سپس تعلیق طرح سپر موشک ،و درخواست مشارکت روسیه در آن اما سرانجام
ای توافقات به جای ،نرسید و در سال  2212با دوره جدید ریاست جمهیوری پیوتی روابیط دو
طرف تیرهتر شده و طرح سپر موشک ،ای بار به عنوان طرح گستردهتری با مشارکت کشورهای
عضو ناتو دنیال گردید.
خروج امریکا از پیمان منع موشکهای بالستیک در سال  2221و آغاز طیرح سیپر موشیک،
برای مورعیت نظام ،روسیه مخاطرات مهم ،داشت .از سال  2229تا کنون امریکا مرت دولیت
روسیه را متهم به نقض پیمان منع موشکهای میان برد کرده و ای موضوع بویژه بعد از بحیران
اوکرای در سال  2211شدت بیشتری گرفته است .ترامپ در  21اکتیر  2219نیب وعده داد کیه
به دلیل نقض پیمان محدودسازی موشکهای کوتاه برد و میان برد توسط روسیه آمریکیا از آن
خارج خواهد شد و ای موضوع در دوم فوریه  2211به طور رسم ،به رومها اطالع داده شید و
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روسیه نیب بالفاصله از پیمان خارج شد .در وارع پس از خروج امریکا از پیمان ای .ب .،ام و آغیاز
طرح سپر موشک ،ناتو و تالش محافل فکری غرب ،برای ترویج اندیشه « پایان برابری راهییردی
و آغاز برتری راهیردی غیرب» ( )Lieber and Press, 2006: 7-8مسیکو خیود را در وضیعیت
دشواری یافته و هر بار در واکنش بیه غیرب کوشییده اسیت تیا از بیری برنیده خیود در حیوزه
موشکهای میان برد و کوتیاه بیرد کیه امکیان گسیترده و فیوری بیرای حمیالت هسیتهای بیه
کشورهای اروپای ،و اعضای ناتو را در اختیار ای کشور ررار م،دهد و استفاده تیلیغات ،و روان،
از ای مورعیت بهره گیرد و همی موضوع نیب بهانه الزم را به امریکا داده است.
از ای رو روابط بی الملل میتن ،بر پویای،های جدیدی خواهد بود که از چند گانگ ،و تنوع
زیاد حاصل شده و مراکب ردرت جدید (به ویژه چی بلکه هندوستان حتی ،برزییل و آفریقیای
جنوب )،نیب خواهند خواست جهان ئوپلتیک را با امریکا روسیه و اتحادییه اروپیا تغیییر دهنید.
ظهور ای چند رطیی ،منجیر بیه افیبایش تعیادل جغرافییای ،در تجیارت جهیان ،خواهید شید.
حوزه های اریانوم آرام اریانوم هند و جنوب اریانوم اطلس به عنوان مسیرهای اصل ،تجارت
نقش مهم ،بازی م،کنند .نفوذ "غرب "،به احتمال زیاد در همه زمینهها (فرهنگی ،ارتصیادی
رسانهای و غیره) کمتر خواهد شد .در وارع یک نظام بی الملل ،عمل گرایانیه میتنی ،بیر تنیوع
بیشتر بازیگران روابط و مفاهیم خواهید بیود .همچنیی بیا همبیسیت ،چنیدی مرکیب ریدرت
(نهادهای بی الملل ،منطقهای یا موضوع )،بازیگران غیر دولت ،شیکهها و واحیدهای مختلیف
فرامل ،با بلوک بندیهای اولیهای از روابط بی الملل روبرو خواهیم بود که در مرحلیه بعید بیه
ویژه در مواجهه با چالشهای اساسی( ،محییط زیسیت منیابع طییعی ) ،میتنی ،بیر مجموعیه
گستردهای از مقررات خواهد بود .از ای رو حقوق بی الملل ،میتن ،بر زمینیههیای جهیان ،بیه
طرزی عملگرایانه با توافقهای دو جانیه یا چند جانیه اما بدون به چیالش کشییدن مشیروعیت
سازمان ملل تکمیل خواهد شد(.)http://www.defense.gouv.fr/16564/145042
در مجموع م،توان سالهای اخیر را دوران مهم ،از یک گیذار جیدی و نسییتا طیوالن ،در
نظام بی الملل ،دانست که با آغاز به کار ترامیپ افیبایش یکجانییهگرایی ،در سیاسیت خیارج،
امریکا خروج از موافقتنامهها و ر یمهای چند جانیه تالش برای فشار بر دولتهای دوسیت و ییا
رری تضعیف سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بیی المللی ،آشیفتگ ،در نظیام بیی المللی،
افبایش یافته است .ای وضع در کنار دیگر نمودهای بی ،نظمی ،تهدییدهیای جهیان ،ناشی ،از
تغییرات زیست محیط ،راچاق مواد مخدر گسترش منازعیات منطقیهای و بیی المللی ،امیواج
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روزافبون آوارگ ،و مهاجرت و ناکارامدی دولتهیا در مسیائل داخی ،موجییات نیاامن ،و بحیران
بیشتر را در عرصه بی الملل ،فراهم آورده است.
از ای بررس ،کوتاه م،توان نظام بی الملل ،موجود را از نظر ساختاری هنجاری و رفتاری با
چالشهای ،اساس ،روبرو دید که دییر ییا زود منجیر بیه تحیوالت ،اساسی ،در آن خواهید شید.
مجموعه ای شرایط موج ترسیم یک آینده متفاوت برای نظام بی الملل ،شیده اسیت کیه در
بخش بعدی به بررس ،برخ ،از روندهای اساس ،آن م،پردازیم.
دو .روندهای بینالمللی
در آستانه پایان دهه دوم سده بیست و یکم شرایط نسیت به سه دهه گذشته بتدریج تغیییر
کرده و به تعییر بسیاری از تحلیلگران نظامهای بی المللی ،رونید کلی ،تحیوالت و روییدادهای
کالن جهان ،به سمت چند رطی ،بودن و چند جانیهگرای ،ریرار دارد و چنانچیه ایی رونید بیه
درست ،مدیریت شود و ردرتهای ببری جهان ،و منطقهای با مسئولیت پیذیری بیشیتری در آن
مشارکت نمایند امکان کاهش نا امن ،و هرج و مرج وجود دارد .ای تحوالت را م،توان در ابعاد
زیر مورد توجه ررار داد .در ای بخش به مهمتری نشانههای روند چند جانیهگرای ،بیی المللی،
در ابعاد بازیگران ردرت و هنجارها م،پردازیم.
از گذشتهای نسیتا دورتر و از سدههای هفدهم و هیجدهم عموما نظام بی الملل ،بیا حضیور
ردرتهای غرب ،شکل گرفته و رواعد و هنجارهای آن تعریف شده و ای نظام در سیطح ریدرتها و
تعامالت آنها معنا م،یافته است .اما در آستانه سده بیست و یکم شاهد شیکل گییری تیدریج،
یک نظام متفاوت با حضور تعداد بیشتری از بازیگران که برخ ،از آنها غیر غرب ،و از آن مهمتیر
نقش موثر ردرتهای منطقهای در تعیامالت منطقیهای و جهیان ،و نییب نقیش آفرینی ،ریدرتهای
منطقهای و شیکهای شدن سیستم بی الملل ،هستیم .بطوری که هیچ موضوع ،همانند گذشیته
صرفا در چارچوب بازی ببری بی الملل ،ردرتهای غرب ،رابل حل و فصل نییوده و ایی شیرایط
جدید بر نقش آفرین ،و اهمیت دولتهای دیگر افبوده است.
افبایش نقش ردرتهای منطقهای بیه افیبایش اسیتقالل عمیل آنهیا در موضیوعات و مسیائل
مختلف منطقهای و بی الملل ،بوده است .ای تحول به ردری اهمیت داشته که از آن بیا عنیوان
چند سطح ،شدن نظام بی الملل ،یاد شده است که بر خالف سالهای سیده بیسیتم و پییش از
آن که صرف اراده ردرتهای جهان ،برای آغیاز و ادامیه و پاییان هیر بحرانی ،کیاف ،بیود اینیک
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نم،توان بدون نقش آفرین ،و اراده ردرتهای منطقهای چنان روندهای ،را تغیییر داد و بیازیگران
منطقهای از استقالل و آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و گاه ردرتهای جهیان ،را نییب بیه
میارزه م،طلیند.
الف .تحول در قدرت و نقش دولتها

در دهههای اخیر بتدریج شاهد تحول ردرت دولتها بوده اییم و ایی تحیول نسییت بیه ریدرت
امریکا صورت گرفته است .نه تنها ردرت و نقش دولتهای چیی و روسییه افیبایش یافتیه بلکیه در
سطح مناطق نیب شاهد افبایش ردرت و نقش هند ایران ترکیه افریقای جنوب ،و برزیل هستیم.
برخ ،از اندیشمندان امریکای ،چون جوزف نای در کتاب آینده ردرت و فرید زکریا در کتاب
جهان پسا امریکای ،به خیبش چی چیه مسیالمتآمییب و چیه چیالشزا و افیول امریکیا اشیاره
م،نمایند .منطق فراز و فرود را بسیاری از اندیشمندان روابط بی الملل باور دارند .آنها که ظهور
چی را مسلم م،دانند به آمار و اررام رشد اشاره م،نمایند و آنها که مخالف هستند بیر شیرایط
داخل ،ای کشور در آینده تاکید دارند ( نای  .)229 :1212چه چی ردرت اصل ،آینیده بشیود
یا نشود امریکا روند افول را م،پیماید و امکان احیای گذشته برای آن بسیار دشوار است (زکریا
 .)12-11 :1299ای امر جهان آینده را بیا چیالشهیا و مسیائل خاصی ،مواجیه می،سیازد کیه
فرصتها و دشواریهای خاص خود را برای سایر بازیگران خواهد داشت.
روندهای موجود در مطالعه و تحلیل روابط بی الملل در دهه اخییر از پییدایش ییک ریدرت
جهان ،جدید حکایت دارند که تا سال  1111یک کشور متیثثر از رراردادهیای اسیتعماری و بیه
شدت گسیخته بود و برای بیش از دو سده مورد تحقیر ریدرتهیای اسیتعماری غیرب و تجیاوز
همسایگان شمال ،و شرر ،ررار داشت .با وجود آن شرایط گذشته اما در سالهای پس از انقیالب
 1111و بویژه در پرتو تحول در نگرشهای بی الملل ،و اصالحات ارتصادی از دهیههیای 1192
تا کنون چی توانسته است با اولوییت دهی ،بیه توسیعه ارتصیادی گیامهیای مهمی ،در جهیت
دستیاب ،به مورعیت بی الملل ،برجستهتر برداشته و موضوع ردرتمندی و هژمون ،آینده آن بیه
یک مسثله مهم در تحلیل و آینده پژوه ،سیاست بی الملل تیدیل شده و شواهد گونیاگون ،بیه
ویژه در حوزه ارتصاد حکایت از تحقق ای وضیعیت در دهیههیای آتی ،دارد و حتی ،برخی ،از
تحلیل گران و صاح نظران از تعیی زمان برای تحقق ای وضعیت سیخ گفتیه انید .در ایی
رابطه از ظهور مسالمت آمیب و یا خصمانه آن سخ گفته م،شود و از سوی دیگر برخ ،نیب بنا
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به دالیل مختلف اساساً با ای موضوع مخالفند و به عناصر و عوامل ،اشاره م،کننید کیه امکیان
ردرتمندی چی را به چالش م،کشد .اما جدا از ای که چی بتواند چنی روند رشدی را ادامیه
بدهد یا خیر سیاست آمریکا به ویژه از سال  2212بر محاصره منطقهای چی ررار داشته و ای
روند در آینده نیب تداوم خواهد داشت و ای امر نشیان دهنیده احسیام خطیر جیدی از سیوی
آمریکا به عنوان ببرگتری دولت نگران از ردرتمندی چی در آینده است.
از آغاز ررن بیست و یکم روند توجه چی به نهادهای منطقهای آغیاز شید و ایی کشیور از
طریق کمک به کشورهای آسیا آفریقا و آمریکای التی روند همگرایی ،و مشیارکت را بیا ایی
مناطق در پیش گرفت .مجمع همکاریهای چی و آفریقا مجمع چی و سِالک مجمع چی و
آسه در خصوص توسعه اجتماع ،و کاهش فقر از اردامات نهادی چی در آن زمان بود .از سیال
 2212کمکهای خارج ،چی وارد مرحله چهارم شده که ط ،آن چی بتدریج یه یک کشیور
اصل ،اعطا کننده کمکهای خارج ،تیدیل شده است .ترویج ابتکار کمربند – راه و تثسیس بانیک
توسعه زیرساختهای آسیا و بانک توسعه جدیید اریدامات ،هسیتند کیه بیه موجی آن کمکهیای
توسعه خارج ،چی شکل یک حمایت نهادی به خود گرفته است( .)Haibing, 2014: 173
چی در میان کشورهای آفریقای ،ضم شناسای ،نقاط ضعف آنها در عرصیه عمیل تجیارب
توسعه خود را به آنها منتقل م،کند .ای رویه در تیای با روشهای توسعه از طریق نهادسیازی
که خط مش ،اصل ،کشورهای غرب ،است موفقتر ارزیاب ،شده است .دلییل اصیل ،آنسیت کیه
روش توسعه چی یک روش تدریج ،است و در هیر مرحلیه کشیور نیازمنید توسیعه مطابقیت
هرچند کوچک ،با شرایط مطلوب خواهد داشت ( .)Haibing, 2014: 173بر اسام ای وضعیت
است که چی با برخورداری از تولید ناخیال داخلی 11 ،تریلییون دالری و رشید ارتصیادی 9
درصدی در سال  2219توانسته است در جایگاه دوم جهان ،ررار گیرد.
در نوامیر سال  2212سازمان همکاری و توسعه ارتصادی پژوهش ،در مورد چشمانداز رشد
بلندمدتِ ارتصاد جهان ،شامل ارتصاد آمریکا و چی منتشر نمود که بر اسام نرخ برابری ردرت
خرید در سال  2221تولید ناخال داخل ،چی در عرض یکسیال از تولیید ناخیال داخلی،
منطقه اروپا بیشتر خواهد شد و سالهای زیادی بار ،نمانیده اسیت تیا ایی کشیور تییدیل بیه
ببریتری ارتصاد جهان شود .تولید ناخال داخل ،چیی توسیط سیازمان همکیاری و توسیعه
ارتصادی  11٫29تریلیون برای سال  2219بوده است .ای ررم برای نخستی بار پس از سالها
از میبان تخمین ،در مورد آمریکا یعن ،ررم  11٫21تریلیون بیشتر بود .انتظار می،رود کیه در
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سالهای آینده چی نسیت به آمریکا پیشتازی داشته باشد .پیشبینی ،می،گیردد کیه ارتصیاد
چی در سال  1٫1 2222برابر ببریتر از ارتصاد آمریکیا و در سیال  1٫9 2292برابیر ارتصیاد
آمریکا باشد.هند نیب به نوبه خود در سال  2211زمان ،کیه تولیید ناخیال ملی ،آن بیه 22٫1
تریلیون دالر رسید از آمریکا پیش ،م،گیرد چرا که تولیید ناخیال ملی ،آمریکیا بیرای سیال
 2211برابر با  22تریلیون دالر تخمی زده شده است(.)www.investopedia.com
از آن جا که سه کشور همسایه چی مجهب به تسلیحات هسته¬ای هستند موضیوع ریدرت
هسته¬ای ای کشور در بدو امر به عنوان یک عامل بازدارنده رابل تحلیل بود .اما اکنون راهییرد
چی درخصوص پیشیرد هرچه بیشتر توانمندیهای هستهای ای کشیور گوییای امیر دیگیری
است» (.) Cordesman, 2016: 6یک ،از اهداف چیی تییدیل شیدن بیه ییک ریدرت فضیای،
همسطح با امریکا و توسعه صنایع فضای ،برابر با آمریکا اتحادیه اروپا و روسییه اسیت .در حیال،
که چی اظهار کرده در یک ررابت فضای ،وارد نشده اما رویکرد ایی کشیور در توسیعه صینایع
فضای ،دارای وجوه نظام ،دیپلماتیک تجاری و ارتصادی است و در تمام ایی وجیوه در حیال
ررابت با آمریکا است»( .) Pollpeter, 2017: 44
ط ،سالهای  2211تا  2211چی چهارمی صادرکننده ببری تجهیبات نظیام ،در جهیان
بوده است و در مجموع  22میلیارد دالر تجهیبات نظام ،به کشورهای مختلیف جهیان فروختیه
است که  1میلیارد دالر آن به کشورهای آسیا – اریانوسیه بوده اسیت .آفریقیای جنیوب صیحرا
دومی بازار ببری سالحهای چی بوده است .پاکستان نیب یک ،از واردکنندگان ببری تجهیبات
نظام ،به ویژه زیردریای ،از چی است .بنگالدش و برمه نیب در ای مییان سیهم رابیل تیوجه،
دارند .چی از صادرکنندگان اصل ،هواپیماهای بدون سرنشی به کشورهای خاورمیانه و شیمال
آفریقا اعم از عراق عربستان سعودی مصر و امارات است (.)NIDS, 2017
از ای رو م،توان دریافت که بر اسام تحلیلهای مختلف و دادههیای رابیل اعتنیا چیی در
مسیر ردرتمندی و هژمون ،ررار گرفته و خیبش آن چه مسالمت آمیب و چه چیالش زا یکی ،از
موضوعات عمده سیاست بی الملل آینده خواهد بود و چنانچه چی بتواند از فرصتهای محیطی،
در دسترم خود بهره گیرد امکان ایجاد ساختار و نهاد را در ای محیط و در یک روند تیدریج،
خواهد داشت تا در آخری مرحله به هنجار سازی برای توسعه و شکل ده ،بیه رفتیار بیازیگران
بپردازد و بدون ای ردرت ساختاری توان تعیی شرایط ،برای هژمون فراهم نخواهد آمید .هیر
گونه ردرتمندی و هژمون ،برای چی از مناطق پیرامون چی از شرق تا جنیوب شیرر ،آسییا و
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جنوب آسیا و نیب منطقه آسیای مرکبی خواهد گذشت و نقش آفرین ،چیی در ابعیاد امنیتی،
ارتصادی و سیاس ،مستلبم ساختارها و هنجارهای ،ست که در کوتاه مدت و حت ،مییان میدت
میسر نخواهد بود و امری ست که باید در بلند مدت مطرح شود.
یک ،دیگر از ابعاد مهم روند موجود را باید افبایش ردرت و نقش آفرین ،روسیه دانست .اگیر
چه دولت روسیه در سالهای  1111تیا  1111مسییر همراهی ،بیا امریکیا و پیذیرش اییدههیا
ساختارها و رفتارهای نظام سرمایهداری لییرال را در چارچوب اندیشه آتالنتیکگرایی ،در پییش
گرفته بود اما از سال  1119و بخاطر بحران بوسن ،و مشکالت امنیت ،داخل ،کمکیم سیاسیت
معتدلتری را اتخاذ نمود و ای موضوع با ورود شخصیتهای ،چون پریماکف کیه اندیشیه نظیام
بی الملل ،چند رطی ،و چند جانیهگرای ،را مطرح نمیود نقیش خیود را در مخالفیت بیا اریدام
نظام ،غرب در بحران کوزوو در سال  1111نشان داد .هنوز روسیه ضعیف بود و امکان مخالفت
جدی فراهم نیود .اما با ریاست جمهوری پوتی بود کیه روسییه در مسییر احییای ریدرت ریرار
گرفت .نگرش پوتی که به نوع ،یک سیاست متفیاوت از غیربگراهیا را دنییال می،نمیود و بیا
ارادهگرای ،و راطعیت شخص ،کوشید تا اوضاع کشور را به سیامان نمایید بیه میدد درآمیدهای
نفت ،روزافبون شرایط ،را ایجاد نمود که روسیه نه تنها به ثیات و امنیت داخل ،رسید بلکیه بیا
بهیود اوضاع ارتصادی اجتماع ،و فرهنگ ،رضایت گسترده داخل ،را از نظام سیاس ،و شیخ
پوتی به دنیال داشت .در سیاست خارج ،نیب روسیه به سیاست مستقلتیر و تهیاجم،تیر روی
آورد و ای موضوع نگران ،دولتهای غرب ،را به همراه داشت .از سالهای  2221بود که کمکیم
در نوشتهها و کتابهای مختلف درباره روسیه از موضوع احیای مجدد و خیبش دوبیاره و ظهیور
ردرت آن سخ به میان آمد.
روسیه جدید با وجود نیود ایدئولو ی جهانگرا رلمرو گسترده و نقش جهان ،امیا همچنیان
توانست ردرت ،ببری بار ،بماند و با حف جایگاه ویژه در شورای امنیت سیازمان ملیل متحید
حف جنگافبارهای راهیردی و سرزمی و منابع و انر ی امکان احیای خیود را ایی بیار نیه بیه
عنوان یک ابرردرت بلکه به عنوان ردرت ببری جهان ،خواستار احترام بی المللی ،و شناسیای،
خود به عنوان یک ردرت ببری شد .بسیاری از تحلیل گران سیاست بی الملل روسیه جدیید را
ردرت ،نوظهور دانستهاند و به تعییر رابرت کگان «در مقابیل نگیاههیای تنفرآمییب بسییاری در
غرب روسیه یک ردرت ببری است و ای موضوع غیروری را بیرای آن ایجیاد می،نمایید تیا در
صحنه جهان ،ردرت ،در خور احترام بشمار آید؛ اما هرگب نم،تواند یک ابرردرت باشید» (کگیان
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 .)22 :1212او به ذخایر منابع معدن ،انیر ی ذخیایر پیول ،و وابسیتگ ،اروپیا بیه انیر ی آن و
هبینههای نظام ،سالحهای راهیردی جایگاه در شورای امنیت و حس مل،گرای ،در آن اشیاره
م،نماید .بنابرای «رومها در پ ،احیای بیشتر ردرت و نفوذ جهیان،ای هسیتند کیه در پاییان
جنگ سرد از دست دادند و م،کوشند وضعیت پس از جنگ سرد را ب،اثر ساخته و به بازسیازی
کشور در مقام ردرت ،مسلط در اوراسیا و تیدیل آن به یک ،از دو یا سیه ریدرت بیبری جهیان،
بپردازند» (کگان  .)22 :1212از ای نگاه احیای ردرت و مل،گرای ،در کرملی واکنش ،اسیت
به شکست سیاستهای فراملی ،دوره شیوروی و رومهیا تنهیا راهحیل را در احییای خودشیان
م،بینند .تاتیانا شکاینا ای تعریف از روسیه که درصدد شناسای ،به عنوان ردرت ببری اسیت را
به طور کامل نادرست دانسته است .از نگاه او روسیه در سدههای  11و  22ردرت ،ببری بوده و
از اینرو وضعیت ردرت ببری را میراث آن م،داند و مشکل را در حفی و تقوییت آن می،بینید
(نادکارن.)191 :1211 ،
از نگاه سرگ ،کاراگانوف سامان دنیای ردیم در حال فروپاش ،است و نظام جدیدی در حال
ظهور است .با وجود منابع متوسط به ویژه منابع ارتصادی که باید در وهله اول تقوییت شیوند
روسیه در بی چهار یا پنج کشور سوم است که نقش اساسی ،در سیاخت ایی سیامانه خواهید
داشت ( .) Karaganov, 2019از ای رو دولت روسیه اگر چیه از سیرزمی منیابع جمعییت و
آموزش مناسی ،برخوردار است و از لحاظ نظام ،نیب دومی ردرت بیبری جهیان اسیت امیا بیا
مشکالت زیادی در حوزه ارتصاد روبرو است .به تعییر شکالینا ارتصاد حلقه ضیعیف ،در ریدرت
روسیه به شمار م،رود .ای کشور از نظر نرخ تولیدات صنعت ،با رتیه  21از چی هند و برزییل
که رتیههای  12و  19و  12دارند عق تر است (نادکارن .)221 :1211 ،با اینکه وسعت روسیه
 %99رلمرو شیوروی جمعییتش  %12و ارتصیادش حیدود  %11آن را دربرگرفتیه امیا از لحیاظ
کیفیت وضع فرق م،نماید .از نگاه جوزف نیای ارتصیاد روسییه حیدود %12امریکیا اسیت و بیا
ارتصادی به نسیت تک محصول ،نهادهای ،غیرشفاف کژکارکردی دولتی ،دشیوار شیدن رونید
نوسازی و مشکالت جمعیت ،بویژه در شرق دور بخاطر برخورداری از ریدرت هسیتهای و منیابع
طییع ،و نطام آموزش ،غن ،اگر چه هنوز تهدیدی بالقوه بیرای امریکیا اسیت امیا بعیید اسیت
بتواند بار دیگر در مسیر هماوردی با امریکا به همان منابع ،دست یابد کیه شیوروی طی ،چهیار
دهه از آن برخوردار بود (نای .)222 :1212
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بتازگ ،یک تحلیلگر تحقیقات ،ناتو نیب اعالم نمود که احیای نیروهای مسلح روسیه در برابیر
کاهش مهارتهای ناتو در برنامهریبی و انجام تمرینیات بیبری رابیل توجیه اسیت .بیه گیبارش
اسپوتنیک دیئگو رویب پالمر تحلیگرتحقیقات ،ناتو ضم اعیالم ایی موضیوع گفتیه اسیت کیه
نیروهای مسلح روسیه پس از دو دهه کاهش و عدم توجه به آنها در دوره پیس از جنیگ سیرد
اکنون بهیود رابل مالحظه یافته است .در گبارش منتشر شده در ناتو آمده کیه در حیال حاضیر
روسیه تنها کشور در اروپا است که م،تواند تمرینات ناگهان ،و سریع نظام ،با شرکت  92هیبار
نفر نیروی آموزشدیده و تجهیبات مدرن رزم ،را انجام دهد و تجربه عملیات در سوریه مینیای
جدیدی برای مهارتهای عملیات ،و رابلیتهیای تیدارکات ،ارتیش روسییه ایجیاد نمیوده اسیت
(.)https://af.sputniknews.com/world/201805122303273
با وجود اینکه کرملی جایگاه باالی ،از نظر برخ ،مولفههای فناوری و علوم و ارتصاد نیدارد
اما خود را ردرت ،ببری م،داند و ای را برخاسته از سنتهای تاریخ ،خود م،شمارد .به تعیییر
شکالینا دولت روسیه شکلگیری و توسعه تاریخ ،خود را با فرهنیگ ریدرت بیبری گذرانیده و
اگر چه نقش آن در امور جهان ،با تغیییر در دامنیه سیاسیت جهیان ،تغیییر نمیود امیا پیارادیم
تاریخ ،ای کشور همیشه بر مینای ردرت ببری بوده است (نادکارن .)229 :1211 ،کیوچینب و
زیویلوف نیب برخ ،عناصر تاریخ ،روسیه را اینگونه برشمردهاند:
الف .روسیه یک ردرت ببری است و باید همانگونه با آن رفتار نمود؛
ب .روسیه از زمان پتر با چالش همترازی با رریا درگیر بوده است؛
ج .راهیرد روسیه برای همترازی از سیاسیت هیویت ،آن در داخیل و خیارج آن برمی،خییبد
(هال  .)122 :1211اما پیتر دتکویچ به روشن ،آنچه را به عنوان احیای ریدرت روسییه نامییده
شده به عنوان «تقلیل جایگاه ای کشور به یک پمپ گاز ببری چین -،اروپای ،و ییک ابرریدرت
جهان سوم »،توصیف نموده است (دتکویچ .)111 :1299
روسیه در دو دهه اخیر برخالف دهه نخست پس از شوروی یک ردرت ببری جهان ،اسیت
که حت ،برخ ،آن را کماکان در ردیف امریکا به لحاظ نقشآفرین ،م،بیننید .امیا وارعییتهیای
موجود نشان م،دهد که روسیه را باید یک ،از چند ردرت ببری جهان ،دید که در کنار چیی و
امریکا امکان شکل دادن به یک نظام سه رطی ،بی الملل ،را نیب دارد.
از سوی دیگر روند تحول ردرت موج شده تا نسیت ردرت کشورهای ،مانند هند و برزییل
و افریقای جنوب ،از ده سال ریل تا کنون نسیت به امریکا و اروپا و اپ تغییر یافتیه و از سیوی
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دیگر شاهد افبایش ررابت بی الملل ،امریکا چی هند و اپ باشیم .نتیجه ای وضعیت تکثیر
بیشتر سیستم و آزادی عمل بیشتر بازیگران م،باشد .در وارع روند نهادینگ ،در نظیام افیبایش
یافته اما تکثر و ررابت نیب بیشتر شده است .سازمانها و نهادها گسترش یافته اند اما ایی لبومیا
به معنای هماهنگ ،بیشتر نیوده است .ترکیه از غرب جداتر شده است و امریکا نسیت بیه آزادی
و نهادینگ ،تجارت آزاد و ر یمهای بی الملل ،نگرانتر و دورتر گردییده اسیت .جهیان ،شیدن و
منطقهگرای ،کانونهای ردرت را افبایش دادهاند و وضعیت هژمون ،را با دشواری روبیرو سیاخته
اند .چی نم،تواند به هژمون ،برسد اما غیر رابل کنترل م،شود و منازعه در سیستم را افیبایش
م،دهد .ای روندها شرایط را سختتر م،کنند و از جهات ،نییب بیرای بیازیگران مسیتقل آزادی
عمل بیشتری فراهم م،سازند .در مورد تحول و تکثر و افول باید با احتیاط سخ گفت و با دور
اندیش ،ای گبارهها را مینای رفتار ررار داد چون هنوز هم امریکا از آنچنیان ریدرت ،برخیوردار
است که با هر کشور دیگری به جب چند ردرت هستهای وارد جنگ شود.
تا زمان ،که نظام بی الملل ،دو رطی ،بود نقش دو ابرردرت آنچنیان ریاطع بیود کیه کمتیر
مجال ،برای شکل گیری تحول ،در مناطق به دور از حضور و نفوذ آنهیا میسیر می،شید؛ امیا بیا
تحول نظام دو رطی ،کم کم شرایط بیرای بیازیگران منطقیهای بیشیتر فیراهم آمید و در سیطح
مناطق نیب جریانها و روندهای ،شکل گرفت که نقش ردرتهای منطقهای در آنها افیبایش یافیت.
در کنار تحول در نظام بی الملل ،چند عامل دیگر نیب در ایجاد ای پدیده مهم نقش داشته کیه
باید به گسترش توسعه ارتصادی در سرزمی های غیر غرب ،گسترش روندهای آموزشی ،و انتشیار
امواج فناوری رکود رشد ارتصادی در غرب و کشورهای پیشیرفته در دهیههیای  1192بیه بعید و
افبایش نرخ رشد ارتصادی سایر ممالک اشاره کیرد .نتیجیه ایی تحیول افیبایش نقیش ریدرتهای
منطقهای نظیر هند ایران ترکیه عربستان نیجریه و برزیل در دهههای اخیر بوده است.
مثال در مورد هند م،توان با توجه به سرعت باالی رشد ارتصادی و تحیوالت ،کیه در عرصیه
توسعه ای کشور به عمل آمده آن را یک ردرت منطقهای دانست که بیر اسیام برخی ،دادههیا
حت ،م،تواند پس از چند دهه به جایگاه یک ردرت جهان ،برسد .رشد ارتصادی دهل ،در سیال
 2219برابر با  9درصد بوده و ای ررم بطور نسی ،چند دهه است که ادامه یافته است .به تعییر
یک ارتصاد دان هندی ای کشور ترکیی ،از پیشرفتهای یک کشور توسیعه یافتیه و مشیکالت
یک کشور در حال توسعه م،باشد ( نادکارن .)199 :1211 ،دهل ،در عرصه ردرت نیب با دیگیر
ردرتهای منطقهای مانند چی ررابت ،تنگاتنگ دارد .هند عالوه بر امضای رراردادهای امنیتی،
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با روسیه رراردادهای دفاع ،برای توسعه ظرفیت دفاع دریای ،خود بیا امریکیا و اپی دارد و بیا
همکاری با ای کشورها و همچنی فرانسه و روسیه به فکر نوسازی ناوگان دریای ،خود اسیت .از
خاورمیانه گرفته تا شرق آفریقا و جنوب غرب ،آسیا هند در حیال تیالش بیرای ایی اسیت کیه
حضورش در ای مناطق هم ازنظر ارتصادی و هم ازنظر تجاری به راحتی ،حیس شیود .هنید از
نیروی انسان ،عظیم خود برای ساخت ارتش ،ردرتمند استفاده کرده است .بودجیه نظیام ،ایی
کشور در حال حاضر  19میلیارد دالر است اما انتظار م،رود که افبایش پیدا کند .مسئولی هند
رصد دارند تا سال  2222بودجه نظام ،کشور را افبایش داده و تجهیبات ارتش را تمامیا میدرن
کنند .ای کشور در برخ ،سالها ببرگتری وارد کننده تسلیحات متعیارف دنیاسیت و حیدود 92
درصد زرادخانه نظام ،آن از خارج وارد م،شود( نادکارن.)191 :1211 ،
عالوه بر هند باید به نقش و جایگاه ایران و ترکییه در خاورمیانیه نیجرییه و افریقیای جنیوب ،در
افریقا و یا برزیل و آر انتی در امریکای التی اشاره کرد که اررام مناسی ،از رشد ارتصادی بیه همیراه
حضور در بازارهای جهان ،و نیب ردرت نظام ،را تجربه م،کننید و در منیاطق خیود از نقیش تعییی
کنندهای برخوردار هستند .اگر چه میبان و درجه رشد ای دولتها متفاوت است اما نسییت بیه سیایر
کشورهای منطقه خود و نیب ردرتهای ببری جهان ،مانند بریتانیا و فرانسه م،توان به راحتی ،آنهیا را
ردرتهای ،منطقهای با چشم اندازی امیدوار کننده دانست ( بنگرید به.)CARRANZA, 2012 :
 GDPقدرتهای اقتصادی جهان در سال 7102
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ب .تحول در هنجارها و ساختارها

در کنار تحول در ردرت و نقش دولتها باید از یک تحول اساس ،در سیاختارها و هنجارهیای
نظام بی الملل ،یاد کنیم که به نظر م،رسید آن را از وضیعیت وسیتفالیای ،بیه سیوی وضیعیت
متفاوت ،سوق م،دهد .ای موضوع بخاطر مسائل ،ست که خارج از رلمرو اختیارات دولتهیا روی
داده است .در اینجا به مهمتری وجوه ای تحول اشاره م،کنیم.
یک ،از مهمتری روندهای موثر در جهان امروز جهان ،شدن است که معموال بیا تعیابیر مختلیف از
آن یاد م،شود که مهمتیری آنهیا عیارتنید از :رشید ارتیاطیات متقابیل جهیان،؛ «مدرنیتیه در مقییام
جهان»،؛ فرایند بی الملل ،شدن تولید و تقسیم کار جدید بی الملل،؛ بی الملل ،شیدن؛ جهیان ،شیدن؛
آزاد سازی؛ جهان گستری؛ غرب ،شدن؛ و رلمروزدای .،ویلیام شورمان نیب جهیان ،شیدن را بیا توجیه بیه
مفاهیم رلمرو زدای( ،تنوع فباینیدهای از فعالییتهیای اجتمیاع ،فیارز از مکیان جغرافییای ،مشیارکت
کنندگانش انجام م،گیرد)؛ رشد هم پیوندی اجتماع ،از خالل مرزهای جغرافیای ،و سیاس،؛ ارجیاع بیه
سرعت یا تندی فعالیتهای اجتماع،؛ فرایندی دراز مدت؛ و فرایندی چند سره (در عرصههیای مختلیف
سیاس ،ارتصادی و فرهنگ )،مورد بحث ررار م،دهد (.)shorman, 2007:17-18
برخ ،به تغییر در تکنولو ی ارتیاطات و امکان انتقال و تغییر جدی برای همگیان اشیاره کیرده و
باور دارند فقط یک جهان ،شدن در جریان نیست بلکه جهیان ،شیدنهیای بسییاری فیراهم شیده و
امکان جهان ،شدنهای متفاوت صنعت و هم زمان ارتیاطات بستر دو جهان ،شدن (در جهان وارعی،
و در جهان مجازی) را فراهم آورده است .ارتیاطات همزمان و ظهیور فضیای واحید ارتییاط ،فراملی،
فراگیر و پیوسته ارتیاطات غیر حضیوری و ارتییاط حاضیر بیا غایی حضیور فکیر ارزش سیاسیت
استاندارد زندگ ،و عقاید و آرمان در خارج از محل تولد آن جهان ،شدن معکیوم (جهیان ،شیدن از
پایی ) را امکان پذیر نموده است .در وارع پارادایم جدیدی به نیام جهیان ،شیدن همیه نظرییههیای
حوزه سیاست ارتصاد و فرهنگ را تحتالشعاع ررار م،دهد (عامل.)129 -121 : 1299 ،
در عی حال جهان ،شدن اگر چه امری جدید نیست و از سدهها پیش آغاز شده است اما صیرفا در
دهههای اخیر است که فراگیر شده و به یکپارچگ ،در برخ ،حوزههیا ماننید ارتصیاد منجیر شیده و بیه
گونهای جدی بر زندگ ،همه اثر گذاشته و موج تحول زندگ ،مردمان و جوامیع شیده اسیت .جهیان،
شدن با به هم فشردگ ،زمان ،و مکان ،و افبایش روابط اجتماع ،در سراسر دنیا امکان ارتییاط آگیاه ،و
دسترس ،را بیش از پیش فراهم آورده است .هر چند جهان ،شدن ابعاد و وجوه گونیاگون دارد امیا غالییاً
در وجوه ارتصادی و فن ،و ارتیاط ،پیشروتر و نمایانتر است .جهان ،شدن مجموعهای از فراینیدهاسیت
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که هرچند بیشتر از غرب سرچشمه گرفته و در چارچوب گفتمان و منافع آنها سیر نموده است امیا ایی
لبوما به مفهوم بسته بودن دست سایر دولتها و فرهنگها نیست .جهان ،شدن به یکی ،شیدن جهیان
یکسان ،فرهنگ ،تک رطی ،شدن ارتصاد و حذف دولتها نم،انجامد .اگر چه پیامدهیای جیدی و مهیم
برای دولتهای جهان سوم ،و ضعیفتر دارد .دولیتهیا می،تواننید بیا خیرد و تیدبیر وبهیره گییری از
ظرفیتهای خود و فرصتهای محیط ،پیامدهای منف ،جهان ،شدن را کاهش دهنید .از ایی رو رونید
جهان ،شدن در حوزههای ارتصادی یک وارعیت مهم است و ای موضیوع در ابعیاد سیاسی ،فرهنگی،
ارتیاطات ،و اجتماع ،پیامدهای گستردهای داشته کیه می،تیوان مهیمتیری تیاثیر آن را ایجیاد وجیدان
مشترک بشری احسام مسئولیت عموم ،گسترش نقش افکار عموم ،در سطح جهیان ،دانسیت کیه
نظام بی الملل ،را نسیت به گذشته متحول م،نماید.
از زمان ،که در دوره پس از جنگ جهان ،دوم نخستی خشتهیای بنیای ،گذاشیته شید کیه در
دهههای بعدی با نام بازار مشترک اروپا جامعه اروپا و سپس اتحادیه اروپا معروف شید تیا امیروز کیه
منطقهگرای ،به یک وارعیت مهم روابط بی الملل تیدیل شده چندی نهاد دیگر هماننید آسیه آن در
جنوب شرر ،آسیا و نفتا در امریکای شمال ،و نییب در دیگیر منیاطق جهیان سیاختارهای ،کمیابیش
مشابه بنیاد نهاده شده است و حت ،امروزه با مفاهیم ،روبرو شده اییم کیه بیا عنیاوین ،چیون مییان
منطقهگرای ،از آنها یاد م،شود .از ای رو رونید منطقیهگرایی ،ییک وارعییت مهیم اسیت کیه بیرای
دولتهای عضو فرصتهای گوناگون ،ایجاد م،کند و منطق شکل گییری آن نییب بیر اسیام ضیرورتها
نیازها و مسائل ،مانند الودگ،های زیست محیط ،مشکالت ارلیمی ،مهیاجرت راچیاق تروریسیم و
نیب موضوعات ،چون کشتیران ،در رودخانههای مشترک و استفاده از منابع مشترک است که از عهیده
دولتهای عضو فراتر رفته و ناچار باید با همکاری دولتهای یک منطقه انجام شود .اما صرف ضیرورتها و
نیازها و مشکالت موج گرایش به نهاد منطقیهای نمی،شیود و بلکیه ایی اتفیاق در منیاطق ،روی
م،دهد که نگرشها و اولویت نیب مستعد همگرای ،منطقهای باشد و از همه مهمتر گرایش مییادالت
اطالعات تجارت نیروی کار و سرمایه نیب درون منطقهای باشد .بر ای اسام رونیدی شیکل گرفتیه
که نه در مقابل جهان ،شدن بلکه مکمل و پیش برنده آن پنداشته م،شود و روندی سیت کیه جیبو
آمال و آرزوی همه نخیگان و سیاستمداران موافیق توسیعه و کارآمیدی دولیت اسیت و تقریییا هییچ
منطقهای نیست که در آن نهادهای منطقهای و همگرای ،منطقهای در جریان نیاشد امیا موفقییت در
ای مسیر داستان دیگریست و تنها برخ ،مناطق توانستهاند به وضعیت همگرای ،منطقیهای مناسی
دست یابند و سایری در حال ط ،ای مسییر و رونید می،باشیند و الیتیه در برخی ،منیاطق نییب بیا
گرایشهای متعارض عمال منطقهگرای ،در محاق فراموش ،ررار گرفته است.
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در محیط پیرامون ،ایران و روسیه نیب منطقه گرای،های متعددی در رال اتحادیه عیرب شیورای
همکاری خلیج فارم اتحادیه ارتصادی اوراسیای ،و یا اکو تا آسه آن و اتحادیه اروپا وجود دارنید کیه
بعضا در تعارض با منافع مل ،و منطقهای ایران هسیتند .از ایی رو نمی،تیوان از رونیدهای همگرایی،
منطقهای سخ گفت و بلکه روند غال در ای منطقه واگرایی ،سیت .متاسیفانه بیا وجیود گسیترش
منطقهگرای ،واهمیت آن برای امنیت و ارتصاد کشورها و مناطق محیط منطقهای ایران با وجود ایی
منطقه گرای،ها اما هم به دلیل ناکارآمدی آنها و هم تعارض ذات ،بیا مفهیوم وارعی ،منطقیهگرایی ،و
غلیه واگرای ،بخاطر نیودن اعضای موثر و نیب تعارض با منافع ایران با یک محیط منطقهای آشیفته و
بحران ،در جنوب آسیا آسیای مرکبی و افغانستان رفقاز خاورمیانه و خلیج فیارم مواجیه هسیتیم.
یک روند دیگر را باید میان منطقهگرای ،جاری دانست که در دهیه اخییر بیه روابیط گسیترده مییان
نهادهای منطقهای انجامیده و به شیکهای شیدن روابیط تجیاری و ارتصیادی انجامییده اسیت .تیاثیر
منطقهگرای ،و میان منطقهگرای ،بر نظام بی الملل ،آنست که آن را متکثیرتیر سیاخته و بیه کیاهش
محوریت غرب و ردرت امریکا منجر م،شود.
در کنار تحول در حوزههای اجتماع ،و ارتصادی باید بیه تحیول در مفیاهیم بنییادی نظیام
وستفالیای ،هم توجه کنیم .از ای نگاه فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگشدن مرزهیا
تغییر ظرف فعالیت و کارکرد دولتها در فضای تعامل و ررابت بیا بیازیگران فراملی ،و فروملی،
ماهیت میانکنش بی بازیگران و فضای ررابت و همکاری حیاکم مییان آنهیا بیه ییک "نظیام
بی الملل معتدل" منجر شده و اهمیت یافت شیکههای مجازی در فضای "شفافیت فباینیده"
اولویت را به فرایندها در مقایسه با ساختارها داده و فرایندهای افق ،و "از پایی به باال" نییب بیر
نظام تصمیمگیری جهان ،تثثیرگذارند .بدی ترتی با توجه به ماهیت متحول و فراینیدی نظیام
بی الملل و با عنایت به همپیوندی کنشگیران و پیچییدگ ،تعیامالت فباینید آنیان در دنییای
وابستگ ،متقابل نامتقارن هنوز نظم ،مستقر شکل نگرفته و بهدلیل تثثیرهیای جهیان ،شیدن
نظام بی الملل همچنان در حالت گذار انتقال ،و سیّال ررار دارد (دهشیری .)9 :1212
حاکمیت مل ،به مفهوم ارتدار داخل ،و استقالل خارج ،با ویژگ،های ،چیون مطلیق بیودن
دائم ،بودن و تجبیه ناپذیری تعریف م،شد و به اصول ،چون اصل عدم مداخله عدم توسل بیه
زور و برابری حاکمیت همه دول منجر م،گشیت کیه در چیارچوب نظیام وسیتفالیای ،ناشی ،از
توافقات دول غرب ،در وستفالیای سال  1919و از سده هفدهم تا اواخیر سیده بیسیتم بیه نظیام
حقور ،بی الملل ،شکل م،داد .اما از اواخر سیده بیسیتم بتیدریج ظهیور نظیام پساوسیتفالیای،
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مطرح شده که بر اسام شرایط جدید دولتهیای غربی ،تعرییف شیده و در چیارچوب نهادهیای
بی الملل ،بر دیگر دولتها تحمیل م،شود .بر اسام ای تعریف جدید معنا و مفهیوم حاکمییت
مل ،متحول شده و از وضعیت مطلق بودن خود خارج شده است.
از نگاه مدعیان نظام پسا وستفالیای ،حاکمیت در پرتیو وابسیتگ ،متقابیل و بسیط مفیاهیم
حقوق بشری و ارزشهای جهانشمول نم،تواند مطلق و رخنیه ناپیذیر تعرییف شیود و دولتهیا در
پشت آن مفهوم که از مسئولیت حمایت بی الملل ،از انسانها و امکان مداخلیه بشیر دوسیتانه
سازمانهای بی الملل ،و دولتهای مجری اراده آنها شانه خال ،کنند و ییا مصیوبات بیی المللی ،را
اجرا نکنند .ای ادعا در سه دهه اخیر و پس از تحول نظام دو رطی ،منشا بسیاری از اریدامات و
مداخالت بی الملل ،و جنگها از سوی دولتهای غرب ،و حت ،غیر غرب ،شده و بیه بحیرانهیای
گستردهای همانند بحران سوریه منجر گردیده است .از ای رو بیا رونید تحیول حاکمییت ملی،
روبرو هستیم و تنها دولتهای کم ،مانند ایران و روسیه و چی از ای روند ابیراز نگرانی ،جیدی
داشته و در برابر آن متوسل به اردامات ،شده اند.
بر ای اسام م،بینیم که بنگاه های چند ملیت ،رادر به انتقال سرمایه در سرتاسیر مرزهیای
سیاس ،کنترل ضوابط انتقال تکنولو ی و مذاکره بر سر مالیات با حکومتهیا هسیتند .اسیتراتژی
اصل ،بنگاه های جهان ،افبایش منیافع از طرییق تغیییرات بنییادی در اطالعیات تکنولو ییک و
ارتیاطات ،است .به نظر م،رسد بیشتر جریانهای سرمایه تکنولو ی ارتیاطات و سود در سرتاسیر
مرزهای مل ،نوع ،میارزه جوی ،جهان ،با دولت مل ،است(.)Garland,1996:449
ای میارزه جوی ،خیل ،جدی است و جهان ،سیازی ارتصیاد تنهیا شیامل جریانهیای میال،
سرمایه تکنولو ی و کار نیست بلکه همچنی یک شیکه وسیع از نهادهای تنظیم کننده فرامل،
است .خیل ،از آنها ممک است از ساختارهای داخل حکومت ،یا ساختارهای تایید شیده توسیط
حکومتها بیرون آمده باشند اما به مرور زمان استقالل آنها از کنترل حکومتهای مل ،افیبایش
یافته است .ای انعکاس ،در برابر رشد توانائ ،تنظیم،سیاختارهای ،چیون صیندوق بیی المللی،
پول سازمان تجارت جهان ،و در مقیام منطقهای اتحادیه اروپاست .ای موضوع همراه است بیا
مجموعهای از بیانیهها میثاقها و اببارهای رانون ،بی الملل ،که در حیوزه ارتصیادی و خیلی ،از
حوزه های دیگر از سیاست عموم ،و رانون ،حکومتها امضا کرده اند .هر یک از دولت ملتها در
ای مفهوم نه تنها با ردرت ارتصاد فرامل ،بلکه همچنی در مقیام وسیع با نهادهیای تنظیمی،
فرامل ،مواجه م،شوند (.)Hoton,1998:107
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از ای رو نظم و ستفالیای ،به عنوان یک پدیده تاریخ ،به یاری جهان ،شدن بیه آرامی ،بیه
تاری پیوسته است و اگرچه دستگاه دولت ،هنوز وجود دارد و حت ،ردرت بیشتری یافته اسیت
اما هنجار اصل ،آن یعن ،حق حاکمیت مطلق دیگر رابل اجرا نیست و دالیل آن عیارتند از:
الف) رابلیتهای نظارت ،دولت تضعیف گردیدهاند؛
ب) مرزها بسیار کم رنگ شدهاند؛
پ) روابط اجتماع ،ویژگ ،فراسرزمین ،یافتهاند؛
ت) جریانهای مال ،و ارتصادی یکپارچه شده و امکان اعمال حاکمیت بر آنها کم شده است؛
ث) اختیارات کنترل ،بر رلمرو خاص به واسطه تحیوالت تکنولو ییک ارتییاط ،و اطالعیات،
تضعیف شده است؛
ج) اببارهای الکترونیک رایانهای و رسانههای گروه ،از کنترل دولتها خارج شدهاند؛
چ) عالئق فرهنگ جهان ،در کنار همیستگ ،مل ،مطرح م،شود (حقوق بشر زنان و)...؛
ح) مسائل زیست محیط ،مهاجرت و ...بطور جدیتری مطرح هستند.
مجموع ای روندها نشان م،دهند که کشورداری به معنای کنترل فضای حاکمیت و ارتیدار
انحصاری بر رلمرو سرزمین ،غیر عمل ،شده و تحیوالت جدیید اگیر چیه دولیت را از مییان بیر
نداشته اما آن را نیب ب ،تاثیر نگذاشته است و به بیان روشی پیارادایم نیوین ،در حیال شیکل
گیری است که معنا و مفهوم دیگری را از حاکمیت خلق کرده و حاکمیت مل ،در دوران حاضیر
با مرحله پیش از آن (دوره وستفالیای )،تفاوتهای اساس ،یافته است.
ج .تحول در ژئواستراتژی جهانی

کانون اصل ،سیاست بی الملل ،در مناطق ،ست که تقاطع ئوپلتیک اوراسیای ،و خاورمیانه
را به شرق آسیا و اوراتالنتیک پیوند م،زند .ویژگ ،اصل ،ایران و روسیه آنست که در محور ایی
کانون ررار گرفتهاند و دو کشیور نقطیه اتصیال جریانهیای اصیل ،فکیری فرهنگی ،اجتمیاع،
ارتصادی سیاس ،و امنیت ،ای مناطق هستند .ای جریانیات بیه شیکل تهدییدها و فرصیتهای
ئوپلتیک مهم عصر حاضر مطرح هستند .اییران در خاورمیانیه و روسییه در اوراسییای مرکیبی
محور خطوط ارتیاط ،جریان انیر ی تیاثیرات تروریسیت ،و سیازو کارهیای نهیادی بیوده و در
امنیت ارتصاد سیاست و فرهنگ به طور جدی به هم پیوند خیورده انید .از ایی رو دو کشیور
ناخواسته محکوم به همکاری و تعامل هستند و در غیر اینصورت به شدت رربان ،ابعیاد منفی ،و
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ویرانگر ای روندها و جریانها خواهند شد .در پرتو تحوالت ،که مطرح شد نظام جهان ،امروز از
ئوپلتیک ویژهای برخوردار شده است .در نظام ئوپلتیک سدههای پیشی همه چییب بیر میدار
غرب و غیر غرب در یک سازه استعماری ترسیم م،شد .ای موضیوع بیویژه از سیده هفیدهم در
چارچوب برتری بریتانیا و ردرت درییای ،و تسیخیرهای سیرزمین ،آن معنیا داشیت و در سیده
نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم با مخیاطرات برخاسیته از روسییه و آلمیان و ظهیور فنیاوری
ارتیاط ،و حمل و نقل ،تلکراف و راه آه به بازی بیبری در دو رلمیرو بیبری هارتلنید و ریملنید
انجامید که لندن بایست ،به موازنه و مهار ای دو ریدرت بیه ییاری مجموعیهای از متحیدان رییب و
درشت در مناطق حاشیهای آنها از اپ تا چی هند افغانستان ایران عثمان ،اطیریش فرانسیه
لهستان فنالند و سوئد و در رال اتحادها و ائتالفها و همکاریها و ررابتها دسیت می،زد کیه جنیگ
جهان ،دوم با سر برآوردن دو ابرردرت جهان ،امریکا و شوروی به ای شرایط پایان داد.
در نیمه دوم سده بیستم جهان در چارچوب ررابت ایدئولو یک سیاس ،ارتصادی و نظیام،
دو ابرردرت تنظیم شد و اگر چه جنیش ناوابستگان نیب شکل گرفت و به تعیدیل ایی دوپیارگ،
کمک کرد اما ساختار و سامان ئوپلتیک جهان همچنان دو رطی ،بود و هیر موضیوع ،در هیر
گوشهای از جهان به شدت خصلت دو رطی ،به خود م،گرفت و در موازنه هرام ناش ،از وجیود
سالحهای هستهای جنگهای منطقهای نیابت ،در سراسر ای دوران جریان داشت و نتیجه ای
ررابت فراگیر و همه جانیه با فروپاش ،شوروی و نظام ایدئولو یک آن به سود غیرب و فراگییری
ساختار ارتصادی و اندیشهای آن به طور نسی ،تمام شد .ئوپلتیک نظام جهان ،امیروز از فضیای
دو رطی ،دوره جنگ سرد به سمت یک نظام چند رطی ،با الیههای سه گانیه جهیان ،بیا نقیش
آفرین ،پنج ردرت جهان ،منطقهای با نقش آفرین ،و استقالل عمل بیشتر ردرتهای منطقیهای
و محل ،با نقش آفرین ،کشورهای کوچکتر تحیول یافتیه و از آن مهیم تیر چهیار منطقیه ئیو
استراتژیک جهان در پیوندی جدیتر و نبدیکتر با یکدیگر ررار گرفتهانید و منطقیه اوراسییای،
شرق آسیای ،اروپای ،و خاورمیانهای بییش از هیر زمیان دیگیر در پرتیو رونیدهای مهیاجرت ،و
جمعیت ،تروریست ،و امنیت ،حمل و نقل و انتقیال انیر ی و ررابیت و مداخلیه در هیم تنییده
شدهاند (.) Cohen, 2015: 6-7
یک ،از ویژگ،های نقشه ئوپلتییک جهیان معاصیر گسیترش کمربنیدهای شیکننده اسیت؛
منطقهای که توسط درگیریهای داخل ،پراکنیده شیده و گسییختگ ،آن بیا مداخلیه ریدرتهای
ببری خارج ،افبایش یافته است .مداخله کنندگان پشتییان ،نظام ،سیاسی ،و ارتصیادی الزم
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را به شرکای خود ارائه م،کنند تا نفوذ خود را در منطقه گسترش دهند .در مقیام جغرافییای،
کمتری "مناطق فشرده سازی" ررار دارند؛ یعن ،مناطق ،که در داخل یا بی مناطق ئوپلتییک
ررار دارند .ای مناطق با ترکیی ،از جنگهای داخل ،و اریدامات مداخلیه گرانیه از هیم پاشییده
م،شوند (  .)-1Cohen, 2015:بخش مهم ،از ای رلمروها در اوراسیا و خاورمیانه ررار داشته و
تاثیر زیادی بر یکدیگر دارند و در هم تنیدگ ،دو منطقه به شدت و حدت آن م،افباید.
کشورهای همسایه .از ای رو ئوپلتیک متفاوت ،ظهور یافتیه کیه در عصیر منطقیه گرایی،
میان منطقهگرای ،و جهان ،شدن و فراتر رفت از مرزهای مل ،و ظهور بازیگران فرامل ،موثر تر
با وضعیت گذشته بسیار متفاوت است.
از ای رو یک وارعیت مهم در درک روندهای جهان ،زمینیهای و بسیتر سیاز را بایید در حیوزه
ارتیاطات و حمل و نقل و انتقاالت دانست که در محییط راهییردی منطقیهای اییران از شیمال تیا
جنوب و از شرق تا غرب در جریان است .هرگونه غفلت و تعلل ایران می،توانید نتیایج بیدی بیرای
آینده داشته باشد و ظرفیتهای راهیردی ئوپلتیک و ئو استراتژیک ایران را با خلل روبرو سازد.
سه .راهبرد شرقی و جایگاه ایران

مجموعه عوامل ،که ذکر شد جهیان را بیه لحیاظ سیاسی ،و امنیتی ،و ارتصیادی در مسییر
متفاوت ،ررار داده و به سوی چند جانیهگرای ،بیشتر و ساختاری چند رطی ،به حرکت در آورده
است و از ای رو دیگر نم،توان در چارچوب و شرایط سده بیستم و یا حت ،دهههیای گذشیته
به تدوی و تنظیم راهیرد سیاست خارج ،پرداخت .بلکه بایست ،به البامات ناش ،از ای شیرایط
که جهان ،چند رطی ،و چند سطح ،و چند جانیهگراتر است توجه نمود .در ای رابطه با توجیه
به تعامالت ئواستراتژیک مناطق شرق آسیا اوراسیا و خاورمیانه راهیرد شرر ،بیه عنیوان ییک
وارعیت جدی در حال شکل گیری ست کیه بخشی ،از رونید انعقیاد آن در رالی نهیادی چیون
سازمان همکاری شانگهای و بخش دیگری نیب در رونید تعیامالت مییان نهادهیای ،چیون اکیو و
اتحادیه ارتصادی اوراسیای ،امکانهای مهم ،برای پیشرفت دارد.
نقش روز افبون ارتصادی چی و ابتکارهای منطقهای آن ماننید ابتکیار امنییت آسییای ،بانیک
توسعه زیرساختهای آسیا و ابتکار کمربند  -راه برای بازتعریف ئوپلتیک منطقهای را باید گامهیای،
برای نقش بی الملل ،بویژه در حوزه آسیا و اوراسیا در آینده دانست .ابتکار امنیت آسیای ،چی بیا
هدف کاهش نقش امریکا در معادالت آسیای ،تنظیم شده و اینکه هرام از چی را در محیط ایی
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کشور کاهش دهد .رئیس جمهور چی «ش ،جی ¬پینگ » در راستای تحقیق اهیداف سیاسیت
خارج ،خود که از آن با عناوی «تولد مجدد » یا «نو شدن » یاد شده است ابتکار کمربنید ی راه
را به عنوان طالیه دار سیاست خارج ،چی مطرح کرد کیه بیر مینیای اییده «روییای چیی » در
سیاست داخل ،ای کشور اسیتوار اسیت ( .)https://www.weforum.org/agenda/2019/05بیه
تعییر دیگر دو ابتکار «کمربند – راه» و «رویای چی » مکمل یکدیگر هستند که به میوازات هیم
در عرصه سیاست داخل ،و سیاست خیارج ،چیی ریرار گرفتیه انید« .روییای چیی » متضیم
شکوفای ،ارتصادی بازسازی مل ،شادی مردم و هماهنگ ،اجتماع ،است .تحلیل گیران چینی،
بر ای باورند که طرح کمربند – راه بنای منطقهای تحقق «روییای چیی » را فیراهم می،آورد.
برخ ،تحلیل گران نیب هدف از ای ابتکار را بررراری ارتیاط بی چی و اروپا به عنوان بخش ،از
«سیاست همسایگ ،ببریتر چی » معرف ،کرده اند .دولت چی با مطرح کردن ابتکار کمربنید
– راه از آن به عنوان پیشنهادی برای تحقق همگرای ،ارتصیادی در منطقیه و همسیوی ،منیافع
بی کشورها یاد م،کند و در صدد است تا با ترغی کشورهای منطقه در راستای ملحیق شیدن
به ای طرح و ارائه ابتکار و پویای ،در انجام آن ای ابتکار را جامه عمل بپوشاند( بیرای مطالعیه
بیشتر بنگرید به.)Osiewicz, 2018: 221-223 :
چی با توسل به ابتکارات ،موثر مانند ابتکار امنیت آسیا بانک توسعه زیرساختهای آسییا و
ابتکار کمربند  -راه برای بازتعریف ئوپلتیک کوشیده و در ای مسیر موفقیتهای مهمی ،بدسیت
آورده تا باز تعریف ئوپلتیک خود از انفعال بگریبد و پیش از تحقیق حصیار غربی ،بیا همراهی،
برخی ،همسییایگان امکانهییای جدییدی بییرای گسییترش تجییارت و حضییور و نفییوذ منطقییهای و
فرامنطقهای ایجاد کند .الیته اینکه ای برنامهها و روشها چقدر موثر بوده هنوز زود است که به
ارائه یک ارزیاب ،روش از آنها بپردازیم اما نگارندگان بیشتر کوشیدهاند تا نشان دهند کیه چیی
برای غلیه بر ای مانع محیط ،چگونه دست به کار شده و کوشییده اسیت تیا آن را از تهدیید و
حصار به فرصت و ارتیاط تیدیل نماید .حت ،اینکه در آینده ای سیاسیتها بیا چیه واکینشهیا و
شرایط جدیدی روبرو خواهد شد نیب نم،توان به آسان ،پیش بین ،نمیود بلکیه آن را صیرفا بیه
عنوان یک عامل برای کار آمدی برنامههای چی م،توان در نظر گرفت.
طیعا یک ،از ای وجوه حوزه شرر ،و مناطق شرر ،ست که کشورهای روسییه چیی هنید و
دیگر کشورهای ای حوزه را در بر م،گیرد و بایست ،بیر ایی اسیام بیه تیدوی ییک سیاسیت و
راهیرد شرر ،برای پاس گوی ،به ای ضرورتهای جدید بپردازیم .ای راهییرد بایسیت ،بیا در نظیر
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گرفت شرایط بی الملل ،منطقهای و داخل ،باشد و بتواند به تقویت منافع مل ،و کیاهش فشیارها
و تهدیدات بی الملل ،بینجامد .روسیه با وجود نقش کلیدی در نظام بی الملل ،اما بخیاطر آسیی
پذیری در برابر رواعد نظام پساوستفالیای ،غرب ،در کنار ایران و چی همچنیان تحیت فشیار بیار،
خواهد ماند .اگر چه مسکو در منطقه اوراسیای ،نقش مهیم و میوثری دارد امیا هیرام افکنی ،در
میان کشورهای منطقه از سوی امریکا و اروپا جریان دارد و ای موضوع منجر به اریدامات ،نظیام،
م،شود که مشکالت را برای مدت ،به تعویق م،اندازد .نهادهای ،مانند اتحادیه ارتصادی اوراسیای،
و سازمان همکاری شانگهای در صورت کارآمدی م،توانند از نگران،های منطقهای بکاهند و حیوزه
اوراسیای ،را از منطق بازی حساب صفر به سمت بازی حساب جمع متحول سازند.
تعامالت حوزه منطقهای شرق آسیا و منطقه اوراسیای ،و خاورمیانهای بسیار بیش از گذشیته بیود
و روند آن فباینده خواهد ماند .از ای رو شکل ده ،به محیط شرر ،از خاورمیانه تا اوراسییا و شیرق
آسیا بدون همکاری روسیه چی ایران و دیگر ردرتهای منطقهای مانند ترکیه امکیان پیذیر نخواهید
بود و ای مستلبم طراح ،یک سیاست شیرر ،مناسی بیرای جهیان آینیده در نظیام سیاسیتگذاری
خارج ،کشورهای شرر ،ست .ای سیاست لبوما در برابر غرب نخواهد بود و در شیرایط ،کیه غیرب
نیب ای حوزهها را ب ،دفاع رها م،کند و یا در صورت حضور بر دامنه مشیکالت می،افبایید و تجربیه
افغانستان و سوریه و لیی ،و یم به خوب ،ای ناتوان ،یا نقی در رفتیار سیاسیت خیارج ،غربی ،را
نشان م،دهد اگر کشورهای شرر ،برنامهای برای پیشگیری از بحرانها مدیریت بحرانهیا و بازسیازی
پس از بحران نداشته باشند با محیط منطقهای شکنندهای از شمال غرب ،چی تیا جنیوب روسییه و
شرق مدیترانه روبرو خواهند شد که دامنه آن م،تواند همه مناطق راهیردی جهان را در بر بگیرد.
کشورهای ،مانند روسیه چی ایران و ترکیه که در سیاست شرر ،منافع مهم ،دارنید امیا
فارد مکانیسمها و رواعد مشخص ،برای دفاع از نظام وستفالیای ،بی الملل ،و یا تحول مثییت آن
به سوی یک نظام با محوریت منافع گستردهتیر بشیری بیدون تفسییر محیدود غربی ،هسیتند
بایست ،فراتر از تعامالت دوجانیه و یا محدود منطقهای راهکارهای ،را برای افیبایش گفتگوهیای
راهیردی و ساختاری جهان ،آغاز کنند .ای موضوع م،تواند در شرایط تحول نظام بیی المللی،
ای کشورها و منافع آنها را در شکل ده ،به نظام آینده محدود سازد.
راهیرد شرر ،در ایران نیب بایست ،در سه بعد سیاس ،امنیت و ارتصادی به ای منطقیه توجیه
نماید .در بعد سیاس ،وزن ای منطقه روز بیه روز افیبایش می،یابید و اییران بایسیت ،بیه تعامیل
جدیتری با دولتها و نهادهای ای منطقه بپیردازد .در حیوزه امنیتی ،منطقیه بوسییله میداخالت
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بی الملل ،اختالفات بی دولتها و تروریسم تهدید م،شود .ایران تجربههیای مهمی ،در رابطیه بیا
میانجیگری و میارزه با تروریسم دارد و م،تواند در نهادهای ،چون سازمان همکاری شانگهای میوثر
باشد .سیاست خارج ،ایران نیب باید با اولویت بخش ،به حوزه شیرر ،تعامیل بیشیتر بیا دولتهیای
روسیه چی هند ترکیه و دیگر کشورهای شرر ،را در اولویت ررار داده و در ای رابطه از طرییق
تعامل جدیتر با نهادهای منطقهای در حل و فصل مسائل منطقیهای مشیارکت کنید .عضیویت در
سازمان همکاری شانگهای م،تواند گام مهم ،برای ای امر باشد ( کرم.)111 :1219 ،
در بعد ارتصادی اکو گام مهم ،برای تقویت همکاری هاست و باید فعال شود .ایران یکی ،از
اعضای موسس سازمان همکاری ارتصادی اکو م،باشد کیه در حیال حاضیر کشیورهای ترکییه
پاکستان افغانستان جمهوری آذربایجان و پنج کشور آسیای مرکبی عضو آن هستند .از ابتیدای
تاسیس سازمان همکاریهای ارتصادی اکو حمل و نقل و ارتیاطات یک ،از زمینیههیای اولوییت
دار همکاری در چارچوب سازمان بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افبوده شیده اسیت .اکیو
اجرای پرو هها و برنامه هائ ،برای اتصال فیبیک ،کشورهای عضو به یکدیگر و ارتیاط با بازارهای
خارج از منطقه از طریق زیرساختهای موجود حمل و نقل ،را در دستور کار داشیته اسیت .ییک
ویژگ ،سازمان اکو آنست که جنوب چهار منطقه جنوب آسیا خلیج فیارم آسییای مرکیبی و
رفقاز را به هم پیوند م،دهد .در نشستهای مختلف اکو طرح اتصال شیه راره هنید بیه اروپیا از
طریق اتصال شیکه ریل ،پاکستان و ایران و ترکیه در دستور کار ررار داشته و گامهای مهم ،در
ای زمینه برداشته شده است .همکاری اکو و اتحادیه ارتصادی اوراسیای ،و نیب سازمان همکاری
شانگهای م،تواند یک امکان مهم برای میان منطقهگرای ،شرر ،تلق ،گردد.
یک ،دیگر از رابلیتهای مهم همکیاری ارتصیادی اییران همسیایگ ،بیا کشیورهای عضیو اتحادییه
ارتصادی اوراسیاست .ایران دارای مرز زمین ،با ارمنستان و مرز دریای ،با روسیه و ربارستان م،باشید .از
اولویتهای تجاری ایران در سالهای اخیر همکیاری بیا اتحادییه ارتصیادی اوراسییا بیوده و دو طیرف از
حدود سه سال پیش مذاکرات گسترده مربیوط بیه تشیکیل محیدوده آزاد تجیاری را آغیاز کیرده و بیه
نتایج ،رسیده اند .همچنیی موافقتنامیه همکیاری اییران بیا اتحادییه ارتصیادی اوراسییا نییب یکی ،از
فرصتهای مهم برای ایران و نیب کشورهای عضو اتحادیه ارتصادی اوراسیاست .اییران و اتحادییه اوراسییا
در خصوص تعرفه ترجیحی ،توافقیات ،بیه عمیل آورده انید .موافقیت نامیه ترجیحیات تجیاری یکی ،از
دستاوردهای مهم در عرصه همکاریهای ایران و اتحادیه ارتصادی اوراسیا م،باشید .دو طیرف در میورد
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محدوده آزاد تجاری توافق سه سالهای را به عمل آورده و مقرر داشتهاند ط ،ایی میدت طیرفی بایید
شرایط رسیدن به برنامه کامل تجارت آزاد در مورد کاالهای اساس ،و بدون تعرفه را بپذیرند.
ایران کشور محوری در موافقتنامه بی الملل ،ارتیاطات ،کریدور شمال و جنوب است کیه موافقتنامیه
آن در سال  2222در س پترزبوری به امضای وزرای حمل و نقیل سیه کشیور اییران هنید و روسییه
رسید .ای راهگذر به منظور ترویج همکاریهای حمل و نقل ،بی اعضاء تثسیس شد و ارییانوم هنید و
خلیجفارم را از طریق ایران به دریای خبر سپس از طرییق روسییه بیه شیمال اروپیا متصیل می،کنید.
راهگذر شمال  -جنوب مهمتری حلقه تجارت بی آسیا و اروپا م،باشید کیه در مقایسیه بیا مسییرهای
سنت ،از نظر مسافت و زمان بسیار مقرون به صرفه م،سازد .راهگذر شمال – جنوب یک ،از مسییرهای
مهم ترانبیت ،در آسیای میانه است و کشورهای در مسیر ایی راهگیذر هیر ییک بیا تشیکیل اتحادییه و
انعقاد رراردادهای همکاری در ررابت ،همهجانیه به توسعه و تجهیب بنادر جادهها ترمینیال و مسییرهای
ریل ،خود م،پردازند ( برای مطالعه بیشتر بنگرید به.)Sarma, 2018 :
ایران در طول تاری یک ،از کشورهای مهم بر سر راه ابریشم بیوده اسیت و در طیرح جدیید
دولت چی نیب که به پرو ه کمربند راه مشهور است نقش ،اساسی ،دارد .جایگیاه اییران در ایی
مسیر آنقدر با اهمیت و راهیردی است که حت' ،ش ،جی پینگ' رئیس جمهوری خلق چی از
ایران به عنوان مسیر ببری ترانبیت راه ابریشم یاد کرده است که پک نم،تواند نادییده بگییرد.
چی ببریتری شریک تجاری ایران و مقصد صادرات ایران بیه خیارج اسیت همکیاریهیای دو
کشور در چارچوب طرح یک کمربند  -ییک جیاده بیه دسیتاوردهای درخشیان خواهید رسیید.
همچنی عالوه بر طرح کمربند راه چی بایست ،به توافقات به عمل آمده بیرای ادامیه کرییدور
خاورمیانه ی جنوب و شرق آسیا اشاره کرد که ای کریدور ریلی ،می،توانید از ترکییه و اییران از
طریق پاکستان به هند و پس از آن از طریق بنگالدش به جنوب شرق آسییا گسیترش یابید .در
حال حاضر کمکهای بی الملل ،به کشور پاکستان از ای مسیر عیور م،کند.
روابط اییران و روسییه بیا وجیود تجربیه منطقیهای مهمی ،در برریراری ثییات و امنییت در
تاجیکستان در سالهای نخست دهه  1112و نیمه دوم همان دهیه در افغانسیتان در حماییت از
ائتالف شمال در برابر طالیان و سپس در سالهای اخییر در سیوریه امیا هنیوز سیاز و کارهیای
روشن ،برای پیشیگیری میدیریت و بازسیازی در بحرانهیا و پیس از آن نیدارد .الزم اسیت کیه
همکاریهای منطقهای بیش از گذشته نهادمنید شیده و تعرییف روشین ،از سیازوکارها و رونید
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تعامالت و پیامدها و نیب شرایط پس از بحران ارائه گردد تا از مقطع ،بودن موردی بودن و بعید
سلی ،همکاریها به سمت راهیردی شدن و ابعاد مثیت و ایجاب ،حرکت نماید.
نتیجهگیری
از ای میاحث م ،توان استنتاج نمود که جهیان در دهیه آینیده متفیاوت خواهید بیود و در ابعیاد
مختلف دچار تحوالت ،اساس ،م،شود و یک ،از ای ابعاد وضعیت ساختار نظام بی الملل ،سیت کیه
از نظر سیاس ،امنیت ،و ارتصادی چند جانیهگراتر و چند رطی،تر خواهد شد و از ای رو در تیدوی
و تنظیم راهیرد سیاست خارج ،بایست ،ای روندهای موثر جدید را مورد توجه ریرار داد و بلکیه بیه
البامات ناش ،از ای شرایط که جهان ،چند رطی ،و چند سطح ،و چنید جانییهگیراتیر خواهید بیود
توجه کرده و بر ای اسام به تعریف منافع مل ،و تنظیم سیاست خارج ،اردام شود.
ضم اینکه اهمیت غرب اگر چه کاهش م،یابد اما رابل انکار نخواهید بیود و کماکیان غیرب بیه
نقش آفرین ،خود ادامه خواهد داد اما جایگاه شرق رو به افبایش خواهد بود و ای دولتها بایید نقیش
مهم و موثر خود را در شکل گیری نظام آینده و ترسیم رواعد هنجارها و ساختار آن در نظر بگیرنید.
مجموعه نگران،های کشورهای شرر ،از تغییر نظام بی الملل ،وستفالیای ،و هنجارهای ،مانند حقیوق
بشر مسئولیت حمایت و مداخله بشر دوستانه و در حقیقت به عنیوان بهانیهای بیرای عییور از رواعید
حقور ،بی الملل ،و نیب یکجانیهگرای ،امریکیا در فشیار بیر دولتهیای مسیتقل و اعمیال تحیریمهیای
ارتصادی به گونهای ست که راه ،جب همکاری و مسئولیت پذیری بیشتر برای نقش آفرینی ،در ایی
روند بار ،نخواهد ماند .شکل گیری نهادهای ،چیون سیازمان همکیاری شیانگهای و گسیترش داییره
عضویت و مسیئولیتهیای آن اتحادییه ارتصیادی اوراسییای ،و رونید تعامیل گرایانیه آن و سیازمان
همکاری ارتصادی اکو و چشم انداز گسترش فعالیتهای آن و نیب تعامالت میان ای سه نهیاد و مییان
منطقهگرای ،فباینده در حوزههای آسیای ،و اوراسیای ،و گسترش ای همکاریها تا ترکییه مقیدمات
مهم ،برای یک راهیرد شرر ،موثر در جهت شکل ده ،به نظام بی الملل ،آینده است.
جایگاه و نقش ایران با توجه به تجربیات موثر همکاری با روسیه در حوزه میارزه با تروریسیم
و ایجاد ثیات در کشورها و ظرفیتهای مل ،و منطقهای آن و نیب نقش مهمش در سیازمان اکیو و
جایگاه ئوپلتیک آن در مسیر کریدور شمال و جنوب و راه ابریشم آسیای ،برای راهییرد شیرر،
بسیار کلیدی ست و به تعییری حلقه مفقوده در هر طرح و نظم منطقهای و همگرایانیه خواهید
بود .ایران نقطه اتصال روندهای فرهنگی ،فکیری امنیتی ،و نهیادی در سیه منطقیه راهییردی
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خاورمیانه اوراسیا و شرق آسیا اسیت .ایی ویژگی،هیای مهیم ارتییاط ،در کنیار رابلییتهیای
ارتصادی انر ی و امنیت ،م،تواند به عنوان یک بازیگر مسئویت پذیر و ایجاب ،برای شکل ده،
به نظام منطقهای و بی الملل ،آینده جایگاه مهم ،را برایش ترسیم نماید.
تجربه همکاری موثر امنیت ،ایران و روسیه در سوریه امکان مهم ،بیرای ثییات و امنییت در
حوزه افغانستان و آسیای مرکبی خواهد بود .با در نظر گرفت ای موضوع که در آینده احتمیاال
نیروهای امریکای ،از افغانستان خارج شده و همچنی احتمال گسترش فعالیت نیروهای داعیش
و نیب طالیان وجود دارد .همکاری امنیت ،بیا اییران بیویژه اگیر در چیارچوب سیازمان همکیاری
شانگهای باشد م،تواند در پیشگیری و مدیریت بحران در ای حوزه اهمیت زیادی داشته باشد.
یک افغانستان ب ،ثیات و دولتهای شکننده در آسیای مرکبی ببرگتری آسی پذیری برای هیر
نظم آسیای ،و هر نظام بی الملل ،در آینده خواهد بود
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