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و  هاا  ها، نیت گیری الملل محیطی است که تمامی رفتارها، جهت الملل، نظام بین های روابط بین نظریهاز منظر 

راین هر تحولی که در ایان نظاام راور     بناب پذیرند؛ دهنده از آن محیط تأثیر می های اجزای تشکیل خواسته

که آثاار   2013اوکراین در سال   های رفتاری بازیگران را تغییر دهد. تحوال  ممکن است قانونمندی ،گیرد می

ای و  یکی از جدیدترین تحوالتی است که آثار متعددی بار نظام منط اه    ،آن تا به امروز نیز تداوم داشته است

شناساایی آثاار ایان     ای تحاوال  اوکاراین،   اهمیت بررسی پیامادهای منط اه   دباوجو المللی داشته است. بین

ایان   که هدف این پژوهش نیز بررسی همین آثار است. ترین اهمیت را دارد المللی بیش عرره بین تحوال  بر

اوکراین چه آثار و پیامدی بار نظاام    2013گویی به این پرسش است که تحوال  سال  پژوهش به دنبال پاسخ

 ،2013تارین تاأثیر ایان تحاوال  در ساال       دهد که عمده های پژوهش نشان می الملل داشته است؟ یافته بین

یکام اسات. برخای ع یاده دارناد کاه تاوازن قاوا          و نزدیکی روسیه و چین و ت ویت توازن قوا در قارن بیتات  

هش حاضار اساتدالل   اماا پاژو   ،یکام را نادارد   و های قرن بیتت ای قدیمی است که توان تحلیل پدیده استعاره

تاوازن قاوایی اسات کاه      ،حاال وقاوا اسات    المللی در که آنچه بعد از تحوال  اوکراین در عرره بین کند می

 -روش پاژوهش تورای ی   دادن باه آن هتاتند.    روسیه و چین از طریق نزدیکی باه همادیگر در حاال شاکل    
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 جستارگشایی

المللای شااهد رخادادهایی اسات کاه ترتیباا  قادیمی را         در م اطع زمانی مت او ، روابط بین

. فروپاشی دیوار بارلین و  کند میخلق  دگرگون کرده و الگوهای جدیدی از همکاری و تعارض را

حاوال  دنیاای عارر در    سپتامبر، شاروا ت  11رفتن سیتتم دوقطبی، حادثه  متعاقب آن از بین

نحاوی   المللی هتتند کاه از نگااه اندیشامندان هرکادام باه      ازجمله رخدادهای بین 2011سال 

کاه منرار باه     2013اند. تحاوال  اوکاراین در ساال     المللی را تحت تأثیر قرار داده ترتیبا  بین

ن شد را نیاز  جزیره کریمه از حاکمیت اوکرای شدن شبه این کشور و خارج های متعدد در ناآرامی

لحاا  سیاسای، اقتداادی و     المللی دانتت که آثاار متعاددی از   توان ازجمله رخدادهای بین می

هاای   جنباه  است. پیامدهای تحوال  اوکاراین از  آورده وجود بهالمللی  اجتماعی در معادال  بین

ای توجاه   هترتیبا  منط  توان به آثار این تحوال  بر هم می ؛ چنانکهگوناگون قابل ارزیابی است

المللی مورد ارزیابی قرارداد.  تر یعنی نظام بین توان آثار این تحوال  را از دید کالن د و هم میکر

 است. المللی بین این پژوهش ارزیابی تحوال  اوکراین از منظرهدف 

المللای داشاته    ارلی پژوهش این است که تحوال  اوکراین چه پیامدی بر نظام بین پرسش

نزدیکی ، 2013ترین تأثیر این تحوال  در سال  دهد که عمده پژوهش نشان می های است؟ یافته

ا یکم است. برخی ع یده دارناد کاه تاوازن قاو     و روسیه و چین و ت ویت توازن قوا در قرن بیتت

یکم را ندارد اما پاژوهش حاضار    و های قرن بیتت ای قدیمی است که توان تحلیل پدیده استعاره

توازن  ،حال وقوا است المللی در چه بعد از تحوال  اوکراین در عرره بینکه آن کند استدالل می

 دادن به آن هتتند. قوایی است که روسیه و چین از طریق نزدیکی به همدیگر در حال شکل

 ،با مروری بر نظریاه تاوازن قاوا    نختتشده است. بخش  پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل

خش دوم نیز باا ماروری بار رواباط روسایه و چاین       کند. ب پژوهش را فراهم می نظریچارچور 

های توازن قوا و حرکات باه سامت     کردن زمینه جهت فراهم دالیل نزدیکی روسیه و چین را در

 .کند یک نظم چندقطبی در جهان معارر را بیان می

 الملال  باین  رواباط  حاوزه  در نظری م اهیم پایدارترین قدر  ازجمله موازنه. چارچور نظری

 قرارگرفتاه  توجاه  ماورد  ،معارر ادبیا  در نظریا  سایر از بیش ،ها ت او  برخی ودباوج که است

نظریاه   مؤثرترین احتماالً و ترین شده شناخته قدر  اند موازنه کرده بیان ای عده که تا جایی ؛است

 توسط دوم جهانی جنگ از پس قوا موازنه است. الملل بین روابط ارلی توضیح ماهیت برای موجود

 بلکاه  ،نادارد  وجاود  واحادی  نظریه قوا موازنه درخدوص شد. نظریه تدوین یک رور  به امورگنت

کاه   هتاتند  گرایی واقع بنیادی فرضیه این از ملهم تمامی آنها که دارد وجود های گوناگونی نظریه

 طاور  باه  المللی نظام آنارشی بین فشارهای تحت و باشند می الملل نظام بین ارلی بازیگران ها دولت
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ی چهاار  اموازناه قاوا دار   ،به ع یده مورگنتا» هتتند. خود امنیت یا افزایش قدر  پی در الییع 

   ً                یبا  برابر قادر  و  ت روضعیت خاص، وضعیت بال عل امور، توزیع  بهسیاست معطوف  ؛معنی است

موازنه قوا در معنای عام آن به وضعیتی داللت دارد کاه   ،هر نوا توزیع قدر . به ع یده مورگنتا

آنچاه   اماا  ،شاده اسات    یاع توزیش متوازن و برابر میان چند دولات  وب کمآن قدر  به شکل  در

ی از روابط میان کشورهاست کاه در آن  یاهمیت دارد نظام موازنه قدر  است که به معنای الگو

، زادهیر)مشا  «درآوردیی بتواناد دیگاران را تحات سالطه     تنها بهقدر  ندارد که  قدر آنیک  یچه

1389: 101.) 

 عالقاه  ،آنارشی قرار دارناد  نظام در واحدها کند به دلیل اینکه یمفرض  قدر  موازنه نظریه

خطارا  سااختاری قادر      آنهاا . ( دارناد شانس خود برای ب اا )امنیات   مد  یطوالن به افزایش

بتاتن   جماع  (موازناه داخلای  )هاای داخلای خاود     ییتوانارا از طریق ایراد و افزایش  (هژمونی)

های موفاق تولیاد    یوهشیا اتخاذ ( موازنه خارجی)د با دیگران در یک واحد متحد خو یها ییتوانا

موازنه  .(Wohlforth and et al. 2007: 157) رسانند یمشدن در آینده به حداقل  قدر  برای هژمون

قادر  پیوناد خاورده     مناد  نظامرفتار یک دولت است که به لحا  علی با تمرکز  درواقع ،قدر 

هادایت   ،یآنارشا اما ترس از قدر  در یک محیط  ،محور نیتت قدر  ررفاًزنه موا اگرچهاست. 

متاعودنیا و همکااران،   ) را در سیتتم به سمت موازنه در برابر یکادیگر باه دنباال دارد    ها دولت

واحدها همواره نگران امنیت خود هتتند و ایان نگرانای باعا      ،در محیط آنارشی .(69 :1391

شاود. در یاک    یمی رفتاری توازن بخش در سیتتم سو بهیری گ تجهبه سمت  ها دولتتحریک 

 وجود ندارد. ،را در رور  انحراف تنبیه کند ها دولتهیچ اقتدار مرکزی که  ،یآنارش نظام

شادن   بود کاه منرار باه برجتاته     والتزهای  یهنظرها و  این یافته ،ی مورگنتاها تالش باوجود

 سااختاری خاود   گرایای  واقاع  نظریه در والتزملل شد. ال ینبمعنای موازنه قدر  در عرره روابط 

است  قدر  انباشت تمرکز و از جلوگیری برای تالش درگرو ها دولت ب ای و امنیت که است معت د

 باه  .شاوند  مای  ختم موازنه به و میل به هژمونی منط اً قدر  انباشت که دارد اشاره نکته این به و

تر ترازوی موازنه  طرف ک ه ضعیف طور طبیعی به به ،ار باشندانتخ به ها آزاد دولت اگر» والتز بیان

و  اسااس آنچاه والتاز    بر .کند می تهدید را آنها است الل و ب ا تر قوی طرف چراکه؛ شوند اضافه می

ایان   باه  توانناد  گاه نمی هیچ تر های ضعیف دولت اذعان دارند، به آن ساختاری های رئالیتت دیگر

نکناد   است اده آنها حاکمیت و ن ض تراوز برای قدرتش از تر قوی لتدو که برسند ی ین قطعیت و

 (.232 :1392زاده،  چگنی) «نباشد اهآن امنیت و برای ب ا تهدیدی یا

نظریاه   چنادقطبی اسات. والتاز در پرتاو     ینظاام  ،گرایاان سااختاری   م مورد دلخواه واقعانظ

 کاه  ایان  ؛ نختات دارد مای  بیاان  بای قط تک نظام ناپایداری برای را علت دو ،ساختاری گرایی واقع
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 درازمد  در را آنان که اند پذیرفته خود فراسوی مرزهای در را متعددی وظایف ،متلط های قدر 

 هام  بااز  کناد،  رفتاار  مالیمت و مدارا با گر سلطه یک نیروی اگر حتی که این دوم. دکن می تضعیف

. (86: 1390زارا،  و احمادی ) آینده آن هراسناک خواهناد باود   رفتار مورد در ضعیف های دولت

توان انتظار چندانی برای داشتن وجه مشترک از سوی واحادهای   دریک جهان دوقطبی نیز نمی

 برابر، واحدهای ت ریباً یک جهان چندقطبی در المللی داشت. به ع یده والتز بین نظام موجود در

 اماا در یاک   ؛ندهاای خاود هتات    سیاسات  از مشترک به دنبال مخرج مشترکی تالش درگیر در

شخدی خود  های مختل ی را برای پیشبرد منافع راهبردتوانند  می اتحاد رهبران دوقطبی، جهان

 جلب رضایت متحدان خود باشند م ابله با دشمن ارلی طراحی کنند و کمتر به دنبال منظور به

(Waltz, 1988: 622) تواند  وی نمی ،های بزرگ . باوجود تأکید والتز بر توزیع قدر  در میان قدر

وی  ،مثال عنوان پوشی کند. به المللی بعد از جنگ سرد چشم بین نظاممتحده در  از جایگاه ایاال 

دچار  متحده یاال انه به خاطر اینکه  ،المللی تغییر کرد ینبهای  یاستسساختار که  کند بیان می

 ضاعف شاد.  اتحااد جمااهیر شاوروی دچاار     کاه  این دلیل  کاهش جدی در قدر  خود شد، به

ی برا دهند. یمهمچنان به پیشرفت چشمگیری خود ادامه  ی غربیژاپن، چین و اروپا که یدرحال

 .(Waltz, 1993: 71) بودمتحده کشور پیشرو اقتدادی و نظامی خواهد  یاال اچند سال آینده، 

ی واحادها متشاکل از سااختار و    (المللای  ینبا  نظام )ازجمله نظامکند که  یموالتز استدالل 

ی یااا آنارشا ) دهناده  نظام دهناده آن اسات. سااختار سیاسای سااه عندار دارد: اراول        یلشاک ت

 ،ع یاده والتاز   به یا مت او ( و توزیع قدر . عملکردهای یکتان)ویژگی واحدها  ،(مراتبی سلتله

ف دان اقتدار مرکزی به این معنی است که ارل  ؛المللی ثابت است ینب نظاماز ساختار  دو عندر

 ،المللی آنارشی است و ارل خودیاری نیز به معنای این است که واحدها ینبم نظا در دهنده نظم

توزیع قدر  است که به معنای تماایز میاان     نظام،یر متغعملکردهای مشابهی دارند. تنها عندر 

باه دلیال تاداوم آنارشای و      ،. از دید والتز(Geiffiths, 2007: 13)ی است چندقطبی و دوقطبم نظا

موازنه قوا  ،المللی ینب منظای موجود در واحدهاتنها راه منط ی برای  ،اشی از آنمعمای امنیت ن

جلاوگیری کارد. باه     دیگاران یک قدر  بار   تتلطتوان از  یماست. از طریق موازنه قوا است که 

عملکارد   انادک ی هاا  ت ااو  المللی آنارشی است و اگار ایان    ینبی ها نظمع یده والتز اگر همه 

دهد کاه   یمالمللی تنها یک شیوه را پیشنهاد  ینبسیاسی  ساختارپس  ،دهد یمرا نشان  واحدها

 Burchill)شوند  یمی بزرگ تعریف ها قدر یله سرنوشت وس به آنهاها است.  ییتواناتوزیع  هم آن

and linklater and et al. 2005: 35). 

 بلکه ایان  ،باشد غالب ها زمان همه در قطعی موازنه که رود نمی انتظار ساختاری گرایی واقع در

 را اتحاد بزرگ یک از ای گتترده رور  تا بگیرند تدمیم است ممکن ها دولت که پذیرد می نظریه
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 هاای  بیشاتر دولات   که کنند می اشاره گرایان واقع قوا، موازنه ایراد برای این بر افزون ،دهند شکل

 هاای  راهبارد  چاک کو هاای  دولات  اماا  دهناد؛  مای  اداماه  را موجاود  وضاع  ح ا   راهبارد  بازرگ 

 باازیگران  باه دیگار   نتابت  ائاتالف  یاا  دولت یک که هایی زمان. برند می کار به را تردیدنظرطلبانه

(. 54 :1389زاده،  شا یعی و کماائی  ) است مع ول واکنش موازنه یک گیری شکل شود، می تر قوی

ویژگی اسات کاه    موازنه قوا در بطن خود دارای چند ،گرایان ساختاری ازجمله والتز به باور واقع

 مبناای  محور رهیافت قدر  نختت اینکه،کند:  محور متمایز می های قدر  آن را از سایر دیدگاه

 تعاادل  ناوعی  گیاری  شاکل  بر قوا موازنه رهیافت ،کند می دائمی تل ی ثباتی بی را الملل بین نظام

 رساندن حداکثر به برای تالش جای ،ب ا و امنیت برای تالش ،قوا موازنه دردوم،  .دارد تأکید پایدار

 هدف تا وسیله است بیشتر قدر  قوا، موازنه در .گیرد می را محور قدر  سیاست رهیافت قدر  در

 گوناه  هایچ  حاور م قادر   رهیافتکه  درحالی . سوم،تهاجمی تا هتتند دفاعی بیشتر ها سیاست و

 ها دولت رفتار الملل بین منظا که است نآ بر موازنه قوا نیتت، قائل دولت رفتار برای را محدودیتی

 هاسات  تواناایی  توزیع در تعادل ،قوا موازنه اساسی رهیافت نکته .(9 :1376میلر، ) دکن  محدود را

 را ملای  های دولت سیتتم که متلط بازیگر یک ظهور از و بوده منظادر  ثبا  عامل تعادل این که

 قوا، موازنه پرتو کند. در می جلوگیری ،نماید ایراد جهانی امپراتوری نوعی و داده قرار الشعاا تحت

م نظامطلور واحدهای  نه و عملی نه ،الملل بین منظا در بزرگ قدر  یک زعامت هژمونی به معنی

 یاک  م ابال  در موازنه ایراد راستای در اینکه یا ضعیف کشورهای ،موازنه قوا المللی است. در بین

 قدر  یک با زعامت هژمونی ایراد از جلوگیری یبرا اینکه یا نمایند می ائتالف هم بزرگ با قدر 

 شوند. متحد می دیگر بزرگ قدر  با ،بزرگ

 های ییتوانادر رور  کاهش  ،م دوقطبی منعطفنظابر  حاکمارول و قواعد کلی با توجه به 

. در شارایط نباود دنیاای    جایگزین خواهد شدم توازن قوای جهانی نظا ،دو بلوک نتبت به ب یه

تاوجیهی بارای وجاود تاوازن قاوا در       تاوان  یم ،متحده یاال اهژمونی  رفتن سؤالو زیر  یدوقطب

باه معنای عادم    تواناد   مای پاشایدن بلاوک شارم هام      از هم ،شرایط کنونی تدور کرد. از طرفی

کاه فاقاد    یقطبا  تاک م نظاا در راور  نباود    گ ته کاپالنتل ی شود.  ،یقطب تکحاکمیت نظام 

ماا   ،ونینا بلوکی باود. در شارایط ک   وجود بازیگران غیر شاهد توان یم ،مددام تاریخی هم هتت

اجاازه تشاکیل یاک     هاا  قادر  از ایان   کادام  یچه کهبزرگ هتتیم  یها قدر شاهد رقابت بین 

ایراد تاوازن باا دیگاران را در دساتور کاار خاود قارار         ،آنهااز  هرکدامو  دهند ینمرا  یامپراتور

ی و شمال شرقی و همچنین تشاکیل پیماان   جنوبی، شرقی، جنور شرق یایآس. منط ه اند داده

کاه   شاود  یما در این چارچور مددام مناسبی باشد. در یک نگاه کلی گ تاه   تواند یمشانگهای 

خاود نااقض ایان ح اوم      ،کند یم الملل ینبکمکی که به ح   ح وم  باوجودسیتتم توازن قوا 
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وجود تعادل یا تاوازن قاوا    تنها در رور  الملل ینبح وم  گوید یم یمها اپن ،است. در این مورد

ایان خواهاد    یرهنت(. 248: 1391امکان خواهد داشت )قاسمی،  ها ملتخانواده  یدر میان اعضا

دسات باه ایرااد اتحااد و      متحده یاال ابود که کشورهای چین و روسیه در برابر قدر  فزاینده 

. به عباارتی  شود یمه انرام مذاکر طریق ازبلکه  ،اما این اقدام نه در شرایط تخارم ،اند زدهتوازن 

و قادر    المللای  ینبا م نظاا انترام نهاادی در   گونه یچه چراکهسیتتم معطوف به قدر  است، 

دارد کاه از یاک نگااه     الملال  ینبا نیتت. این رفتاار ریشاه در انارشای نظاام      مشاهده قابلعالیه 

افازایش  ساختاری متوجه قانون افزایش قدر  است. چاین و روسایه تاالش خاود را در جهات      

. بندناد  یم به کار متحده یاال ایعنی  آنهاگرفتن رقیب  خود و ایراد مانع برای پیشی های ییتوانا

 زیرا دستیابی باه  ،شود یمتوازن قوا محتور  نظامکاپالن یکی از قواعد ارلی  ازنظراین موضوا 

ن دو یعنی مخال ات ایا   ؛موجب تغییر ماهیت سیتتم خواهد شد آنهابرتری توسط قدر  رقیب 

است. در ن طه م ابل، اروپا و امریکاا در   یچندقطبو اعت اد به یک نظام  یقطب تککشور با نظام 

بنابراین در جهت م ابله باا روسایه در    ،منافع مشترکی در قاره اروپا دارند تر یکلانداز  چشم یک

تهدیاد  را روپاا  امریکاا و تاوازن در ا   زیرا روسیه منافع اروپا و ؛کنند یمراستای توازن قوا حرکت 

، اروپاا و امریکاا خاود را در    کند یموقتی روسیه جزیره کریمه را اشغال  ،. در این شرایطکند یم

امریکا و اروپاا   ،کاپالنبه گ ته  .بینند یمکراین وجهت ایراد توازن در اروپا موظف به حمایت از ا

اهاداف و   نظار  از هک هرچند ،در کنار یکدیگر هتتندمشترک شمن دنانوشته در م ابل  یاتحاد

 (.319-308: 1384خود از وضوح کمتری برخوردارند )مورگنتا،  های یاستس

 الملل تحوالت اوکراین و توازن قوای جدید در نظام بین. 1

دیگر  عبار  گیرد دارای آثار خرد و کالن است. به الملل رور  می هر پدیده سیاسی در نظام بین

رور  کالن در نظام  ای مشخص بررسی کرد یا اثرا  آن را به حوزه توان در اثر این پدیده را می

جزیاره کریماه از    شابه  خروجهای اوکراین و به دنبال آن  الملل مورد ارزیابی قرارداد. ناآرامی بین

 الملال دانتات کاه منرار باه      تاوان جدیادترین تغییار در نظاام باین      حوزه ن وذ اوکراین را می

تارین پیاماد تحاوال  اوکاراین در      المللی شاد. مهام   نگیری ترتیبا  جدیدی در عرره بی شکل

یکام   و ت ویات تاوازن قاوا در قارن بیتات      توان نزدیکی روسیه و چین و المللی را می عرره بین

فشاار   زیار  متحده امریکا  ویژه ایاال  به ،که از جانب غرر روسیه ،از تحوال  اوکراین دانتت. بعد

ویاژه شارم    باه  ،با این کشور نگاه خود را به سمت آسیاهای رویارویی  برای کاستن از هزینه ،بود

 ،تر معموالً بارای ایرااد تعاادل    های ضعیف دولت ،پردازان موازنه قوا آسیا تغییر داد. از دید نظریه

 تر از هژمون یا دولت متلط متحد شوند تا با دولات هژماون؛   های ضعیف تمایل دارند تا با دولت

ولت هژمون ندارند. روسیه نیز برای کاستن از فشارهای وارده بار  ها اطمینانی به د زیرا این دولت
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 ،زیرا ع یده دارد از طریق نزدیکی با چین ؛گیری خود را سمت چین تغییر داد جهت ،این کشور

 گیرد. رور  می های بزرگ بهتر المللی بین قدر  توزیع قدر  در عرره بین

تعریاف   تمایال باه   رهبران آن، کند شد میر یک دولت زمانی که توانایی ،گرایان از دید واقع

بیشاتر در منااطق پیراماونی خاود و فراساوی آن       ن اوذ  به دنبال و دارند خودمنافع  تر گتترده

 برای رسایدن باه   خود است، بلکه مرزهای تأمین امنیت تنها به دنبال نه ،قدر  نوظهور هتتند.

 و ، ماواد باازار  ینان از دسترسای باه  اطم برای کند. این دولت همچنین نیز تالش می  آن فراتر از

 دوساتان و متحادان   دفاا از، خود در خارج از مرزها ح اظت از شهروندان ون ل، حمل متیرهای

رشاد و   ارتباا  باین قادر  روباه     رابر  گلپاین دارد.  های خود گام برمی ارزش خارجی و ترویج

ای ثرو  اهاداف رفااهی و   یک دولت قدرتمند و دار» :کند گونه خالره می منافع گتترده را این

 ,Friedberg) «کناد  تری را در م ایته با یک دولت ضاعیف و ف یار انتخاار مای     امنیتی گتترده

2005: 19). 

شاروا باه    ،متحده آمریکاا در دوران پاس از جناگ سارد     با این دید و نگرش بود که ایاال 

ساپتامبر و   11های خاود در سراسار جهاان کارد. وقاوا حادثاه        تعریف گتترده منافع و ارزش

 متحاده  ایااال  توان مددام باارزی از ایان تمایال     عرام را می لشکرکشی آمریکا به افغانتتان و

 آمریکاا  طلبای و تمایال   سراسر جهان دانتت. این سالطه  بههژمونی خود ش آمریکا برای گتتر

 دماور الملال   همواره از سوی بازیگران ضعیف و قدرتمناد نظاام باین    ،ها برای کنترل سایر قدر 

هاایی هتاتند کاه در بتایاری از ماوارد       ترین قدر  مهم ،قرارگرفته است. چین و روسیه انت اد

 در زمینهچین و آمریکا  نظر روسیه، اند. اختالف آمریکا را به چالش کشیده متحده ایاال هژمونی 

و  نظر روسیه و آمریکا در مورد بحران ساوریه، اخاتالف چاین    ای ایران، اختالف های هتته برنامه

گیاری   های اقتدادی چین و ارزش یوان در برابر دالر، موضع متحده آمریکا در مورد برنامه ایاال 

خلو  آنها ازجملاه ماواردی اسات کاه در آنهاا       م ابل حضور آمریکا در حیا  روسیه و چین در

 اند. طلبی امریکا وارد کرده روسیه و چین انت ادا  خود را به سلطه

تاوان   روسیه و چین در بتیاری از موارد تحوال  اوکراین را می گیری مشترک موضع باوجود

ازپیش به هام نزدیاک شادند. امضاای      ای دانتت که در آن روسیه و چین بیش ترین زمینه مهم

فدال جدیادی از    ،انت ال گاز روسایه باه چاین    زمینه درمیلیارد دالر  400نامه به ارزش  ت اهم

                                          تاا قبال از بحاران اوکاراین و اعماال      اوکاراین باود.   روابط بین روسیه و چین بعاد از تحاوال    

         در ایان                                                   اروپا همواره مشتری ارالی گااز روسایه باوده و        ،          علیه روسیه                    های آمریکا و اروپا       تحریم

                                          در حال حاضر و با کاهش رادرا  گاز روسیه به    .                       با چین مراوده داشته است           روسیه کمتر       زمینه 
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                            و بنا به اعاالم م اماا  دو          داشته       توجهی      قابل     غییر                          رسد رویکرد م اما  روسیه ت                  اروپا، به نظر می

                                                   رادرا  گاز روسیه به چین در مراحل پایانی قرار دارد.         قرارداد            کشور، امضای 

 المللی دالیل نزدیکی روسیه و چین در عرصه بین. 2

 متحده مقابله با هژمونی ایاالت .2-1

 آمریکاا  متحاده  تژیک ایااال  اساترا  م اراد  اجارای  برای ی رامناسب عرره ،سرد جنگ پتا دوران

 توزیاع  در متحده ایاال  عملکرد م ابل در دلیل، همین به .دکر فراهم باقیمانده قطب تک عنوان به

 در برابری ایراد در سعی و کرده م اومت تر ضعیف کشورهای ،سرد جنگ از پس المللی بین قدر 

 آمریکاا(  )همانناد  کنند ظهور مندینیرو های هرگاه دولت .نمایند می جو استیال کشورهای با م ابله

 باا  اتحادیاه  تشاکیل  راه از تاا  کوشاند  می و روسیه( چین ،ها ییاروپا )همانند دوم درجه کشورهای

 ضاعیف  کشاورهای  ساوی  از آنها .کنند ایراد برای خود حمایتی سپر یک ضعیف کشورهای دیگر

 هژماون  قادر   علیاه  طیشرای در کشورهایی چنین .کنند می امنیت احتاس و بوده احترام مورد

 از دشامنان  کردن مندرف برای  کافی بازدارنده یا قدر  دفاعی دارای که نمایند می اتحادیه ایراد

 (.26 :1382ایکنبری، ) باشند مربوطه کشور سوی از حمله آغاز

سیاسات   در توان می را عمده گرایش دو کنونی، الملل بین نظام در که است آن بر هانتینگتون

 آشاکارا باه   آمریکاا  متحاده  ایاال  که است آن بر مبتنیگرایش نختت  ؛کرد شناسایی الملل بین

 .دارد وجود نظام این گویی که دکن میعمل  یا گونه به اغلب و است المللی بین نظام دنبال رهبری

 مناافع  بتوانناد  وسایله  بادان  تا چندقطبی هتتند نظام خواهان بزرگ های قدر  ،دوم در گرایش

 جانبه یک اشکال در هژمون قدر  از سوی فشار یا زور محدودیت، اعمال هرگونه بدون را خود ملی

 علیاه  تهدیادی  را جهانی هژمونی سمت به آمریکا آنها اقدام ،منظر این از. کنند دنبال چندجانبه و

 (.68 :1389رضایی، ) پندارند می خود

ناد. هار دو آن را   مشاابه باه حکومات جهاانی دار     یاز بتیاری جها ، روسیه و چین نگرشا 

 -کنتار  ی پلماسا یدو د، هار  رناد یگ یمترویج منافع غرر در نظر  برای غربی یم هوم عنوان به

. هر دهند یمی بزرگ را به دیگر انواا حکومت جهانی ترجیح ها  قدری ررسمیغی ها ییگردهما

 جهاان  و در ساطح  ی برای ت ویت مواضع در مناطق خودا منط هدو مایل به است اده از نهادهای 

کاه در ماورد    لیبرال ی جدی بین دو گرایش متضادها بح مبارزا  و  ،هر دو کشور در هتتند.

 تعامال  در ماورد  کاه  گرا یمل همچنینو  شدیاند یممثبت  نتبتاًشدن در نهادهای جهانی  درگیر

 روسایه و  وجاود اتحااد باین    ،در محیط چندقطبی.  (Grant, 2012: 2)داردوجود  ،مشکوک است

 متحاده  ایااال   اماری مع اول اسات.    توزیع قدر  به سمت تغییر بخشیدن به سرعتی براچین 

هاای   سیتاتم  در جدیاد  از طریاق توزیاع قادر     غرر، ای منط ه هژمون و سابق قطب عنوان به
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در  یاک موازناه   عناوان  باه  توان را می روسیه و چین رابطه».شود میبه چالش کشیده  المللی بین

مراکاز   ایراددر حال  بوده و متحده ایاال  قدر  ایراد توازن میان که قادر به دانتت حال ظهور

موضاع   .(Ahmed and et al. 2012: 51) «اسات  نظام ناوین جهاانی در حاال ظهاور     بارای   قدر 

یاک دولات    دهاد  یمکه اجازه  ی استقطب تک یروسیه و چین، ن ر  و بیزاری از جهان مشترک

 .زیر پا گاذارد  را و منافع دیگران ی کندآور جمعی ا ساب ه یبآمریکا( قدر   متحده اال یخاص )ا

ی دها  ساازمان  ،ی دیگار ها دولتپکن و همچنین  ،از نگاه متکو یمناسب به چنین چالش پاسخ»

 «هژماون » ابرقدر  یا که در آن مراکز قدر  جدید، وزنه تعادل در برابر ی استچندقطب ینظام

 .(Menon, 2009: 10) را ایراد کنند

 ساوظظن  و جاو  سالطه  یعناوان باازیگر   باه  متحاده آمریکاا   ایااال   ازو چاین  نگرانی روسیه 

تاوان از ماوارد زیار اساتنتاج      مای  را و متکو نتبت به پکن واشنگتن در مورد م ارد المللی بین

 ،جناگ سارد   پایان پس از اولیه های سالدر  المللی نظم بین اولیه شکل با مت ابلکرد: نارضایتی 

به آن  و متکو پکن اهمیتی که و« چندقطبی نظم جهانی» ای یکمزای در موردموضع مشترک 

ارائاه   تمایال باه   ای و منط اه  متائل مرباو  باه امنیات    در بتیاری ازمنافع مشترک  ،دهند می

 تایوانمانند شرایطی  گرفتن در فشار قرار بیشتر در رور  تحتهمدیگر  سیاسی برای پشتیبانی

هاا و   کنناده ساالح   عرضاه  عناوان  روسیه باه  ؛مکمل اانیاز به دف روسیهبرای  و چچن برای چین

متناوا   های استراتژی نظامی مواد اولیه روسیه برای مشتری عنوان به و چین های نظامی وریافن

 اروپاا اسات،   جادا از خاود   هاای  مشاتری  بخشایدن باه   روسیه به دنبال تناوا ؛ تکمیلی انرژی و

ماالکاا   تنگاه  خطو  دریاایی  فارس و جخلی وابتتگی خود به امیدوار به کاهش که چین درحالی

 .(Bellacqua, 2007: 2) است

 های داخلی یک کشاور  قدر  یراه ارت ا یک .وجود دارد توازن انرام از دید والتز دو راه برای

 تضمین نظامی تواند می ،را افزایش دهد دفاعی خود های بال وه هزینه ،رقیب دشمن یا اگر. است

 اتحااد  سات. تشاکیل  ااتحااد   ایراد ،توازن قدر  ح   ه دیگر برایراباشد.  تعادل برای مناسبی

 اتحااد  ممکن اسات  ها دولت .باشد خود رقیب تر از پایین دولت که قدر شود  زمانی ضروری می

 .دهناد  تشکیل تعادل های هزینه کاهش در منظور به ندارند برتر قدر  که دشمن را کشور علیه

 از طریاق بتایج   توازن قدر  ح   زیرا در پی ؛دارد رجیخا تعادل اغلب اشاره به اتحاد تشکیل

جلاوگیری   که هدف آن شود می. استراتژی توازن وقتی اتخاذ (Lee, 2012: 6) خارجی است منابع

 باین  قدر  ملای  عرضی هم که زمانی درباشد؛  ها دولت گروهی از یا یکتوسط  قدر  از افزایش

 دیگار،  عباار   باه  بپردازناد.  دفاا یکدیگر به ر حمال در برابتوانند  آنها می وجود دارد و ها دولت

 سالطه  اجتناار از  ماورد  احتمال زیادی در بنابراین، در دسترس است؛ مؤثر یا دفاا بازدارندگی
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هژماون   ظهور جلوگیری از ،ح   تعادل استراتژی از هدف نهایی. دولت دیگر وجود دارد توسط

 است.

 و قفقازنگرانی مشترک در مورد آسیای مرکزی  .2-2

 بتیار زیااد  اهمیت الملل آسیا دارای بینروابط  ویژه به و سیاست جهانی چین در روسیه و روابط

از ساال   کام  دست .آسیا است مرکز در نگاه دو کشور، شمال شرقی و ترین مناطق حتاس، است

خاود   وضاعیت قبلای   بهبود تأکید بر ،روسیه در سیاست خارجیعمده  های هدفیکی از  2008

درک  متاکو هتتند.  ویژه مناطق متت لی که در متائل جهانی تأثیرگذار به ؛یا بوده استدر آس

دور  اگار از آن  کاه اسات   اقتدااد جهاانی   پویاترین بخاش  شرم آسیا در حال حاضر کند که می

جهاان بااقی بماناد.     در اماور  اقتداادی و سیاسای   یاک باازیگر عماده    عنوان به تواند نمی ،بماند

آسایا و   جناور  و جناور شارقی   شامال شارقی،   کند کاه  درک می ا نیزر همچنین این موضوا

 راور   باه  . ایان منااطق  روناد  میشمار  بهچین  پیرامونی مناطق ظجز آسیای مرکزیهمچنین 

توانند امنیت و  ، میدر بتیاری از موارد وهتتند  جهانی  در سیاست مناطق ترین خطرناک بال وه

 .(Blank, 2013: 2) منافع حیاتی روسیه را تهدید کنند

منط ه آسیای مرکزی سرشار از انرژی است که این امر بعد جدید از روابط انارژی روسایه و   

 ون ال  حمال ی متات یمی در تولیاد،   گذار هیاست سرما. چین توانتته آورد یمچین را به ارمغان 

ی هاا  یهمکارروسیه،  نظر از باشد. داشتهرادرا  از قزاقتتان، ازبکتتان و ترکمنتتان  وانرژی 

روسایه دارد و در   عمیق اقتدادی بین کشورهای آسیای مرکزی و چین ارتبا  نزدیکی با منافع

ی جدید خواهد شد و روسیه را وادار باه ارزیاابی   ها نهیگز، باع  افزایش رقابت و ظهور درازمد 

 کناد  یم ها نهیزم در همهی طورکل بهبلکه در رابطه با چین،  تنها نهی فعلی خود ها استیسمردد 

(Rautava, 2011: 54) .دولت  عنوان بهحضور آمریکا  بر چین در آسیای مرکزی برای روسیه حضور

طرفدار کرملین، ارجحیت دارد.  یها میرژبرای  دموکراسی و تهدید فوری کننده قیتشومحرک و 

وجاود   چاالش آن  اطاراف  چین در آسیای مرکزی و منااطق  و روسیهبین  اگرچه ،گرید عبار  به

شاید با آماوختن  ». دهند یمچالش را به حضور امریکا در این مناطق ترجیح  نیادو  اما هر دارد،

چین متوجه شده است که تنهاا راه   رسد یمدر رنایع نظامی، به نظر  از مشارکت چین و روسیه

در پول ن د به ایان کشاور اسات.     یتوجه قابلدادن  ،منافع استراتژیک روسیهحوزه دسترسی به 

 بارای  .(Norling, 2011: 45) «دارد ازیا نبخاش انارژی    ی چینی برایها وام وسیه بهر حاضر حال

سپتامبر اهمیت  11بعد از حوادث  آمریکا در م ابل آسیای مرکزی تأمین امنیت چین، روسیه و

پایگااه   باه  دسترسای آمریکاا   متحده، توسط ایاال  به افغانتتان اعزام نیرو»زیادی داشته است. 

 در نزدیکای  و جنور ازبکتتان در آباد خان -کارشی پایگاه هوایی قرقیزستان ودر  ماناس هوایی
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های  جنوبی روسیه ازجمله نگرانی سمت در و چین غربی در مرزهای حضور نظامی، تاجیکتتان

 .«است مشترک روسیه و چین

 ویژه شرق آسیا به ،نگرانی چین از حضور آمریکا در آسیا .2-3

سابب شاده   چاین  اساتراتژیک   های جمعیتی و موقعیت ژئو ؤل همو  چین نظامیقدر  سیاسی، 

 ناوین  اساتراتژی  یک تدوین دنبال به آمریکا امنیتی و اقتدادی - سازان سیاسی است که تدمیم

 خاطر به اروالً ،آسیا شرم در امریکا حضور. باشند چین مهار هدف با آسیا شرم منط ه قبال در

آمریکا و غرر  داری سرمایه های بنیانیتتی در منط ه که با کمون های جنبش اثرا  از جلوگیری

میاان دو   هاای  رقابتو نیز تبعا  ناشی از جنگ سرد و  نددر تضاد و خدومت دائمی و ذاتی بود

 متحده ایاال  عهدا ت» شده است. پذیر امکانبوده،  متحده ایاال بلوک قدرتمند اتحاد شوروی و 

 حاکمیت که شرم دریای چین در ژاپندر م ابل  متحده ایاال  تعهدا  پیمان امنیتی، به تایوان

کاه   فیلیپاین  متحاده از  حمایت ایاال  و استمورد مناقشه  و تایوان ژاپن، چین جزایر آن میان

اقداماتی است که چاین   ازجمله .((Lawrence, 2013: 9 «استچین  اختالفا  سرزمینی با درگیر

قارار   انت ااد  ماورد متحده آمریکا را به خاطر این موضوعا   یاال اندارد و  آنهارضایت چندانی از 

متحاده آمریکاا در    چین برای کنترل حضاور و ن اوذ ایااال     .(Dumbaugh, 2008: 16) داده است

و هردو کشور اقداماتی را نیز برای م ابله با ایان امار    شرم آسیا به همکاری روسیه نیازمند است

 یاک  توساعه  منظاور  باه  ژاپان  و متحاده  ایاال  ابتکار علیه متکو و پکن همکاری اند. انرام داده

 بارای  متحاده  ایااال   مخال ات باا تمایال    ناتو، گتترش آسیا، مخال ت با در موشکی ضد سیتتم

 ,Smith) ها است یهمکاراین  ازجمله 1،بالتتیک ضد های موشک زمینه در 1972 معاهده ارالح

2000: 14–15). 

 عالیق ژئوپلیتیک .2-4

از  هاایی  دورهراور    باه  آنها، پیشینیان و 3چین خلق جمهوری و2 روسیه فدراسیون ینب ارتبا 

 دوره در همچناین  و چاین  امپراتاوری  و تازاری  روسایه  شاود. در زماان   مشخص می فرازوفرود

 از هایی دوره با فشرده همکاری دوران کمونیتت، چین و 4سوسیالیتتی شوروی جماهیر اتحادیه

 وخامات  باه  رو کمونیتاتی  قادر   دو هار  باین  روابط ،1950 پایان ررویارویی جایگزین شد. د

 اتحااد  فروپاشای  از قبل ،1991 سال نظامی منرر شد. در رویارویی به 1960سال  درو  گذاشته

                                                                                                                                                       
1. ABM 

2. RF  

3. PRC  

4. USSR  



 الملل تحوال  اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین 78

 حدود تحدید نامه مواف ت امضای با کشور دو هر بین همکاری دستیابی به یک شوروی، جماهیر

 دسات آماد   باه  آینده های همکاری مورد در بح  مرزهای مشترک و های ارلی مورد قتمت در

(Paramonov and Strokov, 2006: 14) را در ماورد   گوناه اولویات ارالی    ساه  م تاران  از          . برخای

 همتاایه  کشاورهای  (2) .بزرگ کشورهای( 1: )اند چین تشخیص داده خارجی سیاست شرکای

چنین یاک کشاور بازرگ    یک کشور همتایه و هم عنوان به روسیه. توسعه درحال کشورهای( 3)

 (.Ferdinand, 2007: 842) است شده میدارای اولویت در روابط خارجی چین محتور 

 روسایه دارای  .باه متاکو   تر است تا نزدیک به پکنک ووست ، شهر والدیلحا  جغرافیایی از

 درراد از  8تنها روسیه با منط ه شرم دور  .کیلومتر( 4300حدود )با چین است  مرزی طوالنی

در ساال   میلیون ن ر 6و کاهش آن به  میلیون ن ر( 12کمتر از ) 2001در سال  ت روسیهجمعی

چاین   روسایه باا   روابط در یک موضوا کلیدی جمعیت است که همین امر، ای کم منط ه 2012

س از پا  آمریکا قطبی تک چین و روسیه در برابر رویکرد. بهبود روابط (Rousseau, 2012: 5) است

 و متاکو  اتحاد جماهیر شوروی، نیز ادامه داشته است. با فروپاشی 21ر قرن جنگ سرد، د پایان

روسایه و   برای آنها اسات.  ژئوپلیتیکی دربردارنده چالش قدر  آمریکا بر این باور بودند که پکن

ای  های منط ه دادن به سازمان کنند این عالیق ژئوپلیتیکی را از طریق سروسامان چین تالش می

 در تاالش  های آتای  سیاست در توافق با و متحده جهانی ایاال  سلطه مبارزه با در»دنبال کنند. 

ساازمان   ازجمله شرقی المللی بین یها در سازمان چین همکاری با، چندقطبی برای نظم جهانی

آفری اای   هناد، چاین و   گروه برزیال، روسایه،  ، سازمان پیمان امنیت جمعی، همکاری شانگهای

آسایا و اقیاانوس آرام    هاای اقتداادی   همکااری  و نور شرم آسایا ج اتحادیه کشورهای جنوبی،

 :Hass, 2013) «بوده است 2000از سال  پوتین تحت رهبری کرملین استراتژیک اهداف ازجمله

35). 

ترین نگرانی این دو کشاور در   عمده ،حضور نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای چین و روسیه

متحاده   ایااال   اقادام  ،بالتاتیک  های ضد موشک اهدهخروج از مع وضعیت کنونی است. عالوه بر

هاای بیشاتری را در    بادبینی ، نزدیک مرزهاای روسایه   نظامی خود های زیرساخت پیشبرد برای

دشامنان   عناوان  یکدیگر بهبه  شورای ناتو، روسیه و ناتو تأسیس باوجود» متکو برانگیخته است.

 روسایه در  ادغاام  هاای کمای را بارای    شتاال  و واشانگتن  باال وه  تا شرکای کنند مینگاه  بال وه

از تنهاا   ناه  ،متحاده  روسیه انرام داده است. ایاال  های نگرانی شناسایی یا غربی نهادهای امنیتی

عضاویت کشاورهای شاوروی    بلکاه از   ،های ن وذ روسیه جلوگیری نکارده  حوزه در گتترش ناتو

. (Tsygankov, 2010: 6) «ده اسات حمایت کر گرجتتان و اوکراین آذربایران، مانند ناتو سابق در

است اده از منابع سیاسای،   برای در تالش گرا و عمل، ریپذ انعطافسیاست خارجی روسیه را باید 
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ی موقات و آتای دانتات. در    هاا  فررات اسات اده حاداکثری از    نظامی و اقتدادی خاود جهات  

بارای   هادف  نیتر همم .کند یمروسیه همچنان یک بازی موازنه را اجرا  ،یالملل نیبی ها استیس

ناتو خارج از ایان   داشتن نگهو المنافع  مشترککشورهای  خود و مرزهای یکنترل مرزها ،روسیه

 تاوان  یما ژئاوپلیتیکی   لحاا   ازنگرانای مشاترک چاین و روسایه را      ،نیب  نیا درمنط ه است. 

 .(Oldberg, 2010: 23)ناتو در طول مرزهای مشترک روسیه و چین دانتت گتترش

 تباط روسیه و چین با ایرانار .2-5

ی و نیز ا منط هو  المللی ینب در سطوحی کالن، نگرش ایران و چین به توزیع قدر  در سطح

توزیع  در حوزههای مهمی دانتت.  یهمپوشتوان واجد  یمالمللی را  ینبی نهادهابه  آنهانگرش 

ند. چین همواره یکی المللی ناراضی هتت ینبقدر  هر دو کشور از جایگاه خود در نظم موجود 

ی و هژمونی امریکا بوده و ایران نیز بدیهی است موقعیت هژمونیک قطب تکن نظام ااز مخال 

های همکاری بین  ینهزمداند. این همپوشی برخی از  یمآمریکا را تهدیدی برای امنیت ملی خود 

المللی و  نیبی ها سازماندر این طیف، همکاری دو کشور در »دو کشور را فراهم کرده است.

ی و ا هتتهالمللی انرژی اتمی، حمایت چین از ایران در بحران  ینبیژه سازمان ملل و آژانس و به

به نحوه  نتبتتوان بر مبنای موضع آنان  یمی خاورمیانه را ها بحراندر  دو کشورهمکاری 

نیز  ایراندر قبال  چین سیاست (.190 :1391نیا،  )شریعتی «المللی توضیح داد ینبتوزیع قدر  

 چراکه چین ؛برخوردار است ایران آوردن به جهت فشار آمریکا های تالش حیاتی برای از اهمیت

 بخش در گذار سرمایه ترین مهم و ن ت مشتری ترین بزرگ، ایران تراری ترین شریک بزرگ

 متحده ایاال  سازمان ملل، 1929بعد از تدویب قطعنامه  است.ها  و سایر بخش ایران انرژی

 دراروپا  کشورهای اتحادیه متحده و ایاال  رهبری کردن چین را برای دنبال ش کرده استتال

، اما چین سعی کرده تشویق کند ایرانمالی  انرژی وبخش  دوجانبه در مورد های اعمال تحریم

اگرچه چین واردا   ،2012بازی کند. در سال  ،خواهد آنچه غرر می است ن ش متمایزی را از

 زمینه درترین عامل در این زمینه اختالف دو کشور  اما عمده ،ایران را کاهش دادن ت خود از 

 از یکی چین .(Lawrence, 2013: 36) نه اطاعت از خواسته غرر ،بود شرایط و قیمت ساالنه ن ت

 را متحده آمریکا ایاال  برابر در موازنه ایراد توانایی که است آینده در ابرقدرتی م ام نامزدهای

 ای سرانه سطح درآمد به رسیدن رور  در چین که دارد آن از حکایت برآوردها .داشت دخواه

 که قابلیت ثروتی داشت، خواهد ثرو  کشور این برابر چهار از بیش متحده، ایاال  با برابر

کند  یمایران نیز تالش  ،به همین دلیل (.296 :1387رضایی، ) است دار را قدر  به شدن تبدیل

المللی، از حمایت چین  ینبی و ا منط هاری نزدیک با چین در بتیاری از امورا  از طریق همک

 چین افزایش دخالت»شود.  مند بهرهی و نیز موضوعا  اقتدادی و سیاسی ا هتتهی ها برنامهدر 
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 آمیز متالمت به همکاری باع  شده است که واشنگتن اعالم کند متمایل جهانی معارر در امور

امروز در امور جهانی  سیاسی و اقتدادی این مشارکت است و الملل بین ظامدر درون نچین  با

 (.Turner, 2011: 42) «است از هر زمان دیگری تر لمس قابل

المللای اسات.    ای و بین روسیه نیز یکی از شرکای اقتدادی و سیاسی ایران در سطح منط ه

 هاای  فررات  روسایه،  ملای  یات امن در ایران به دلیل ن ش شوروی فروپاشی از پس های سال در»

 جمهاوری  متالله  در متحاد  یاافتن  گرایای،  ترک ظهور از ژئوپلیتیک ایران، جلوگیری و اقتدادی

 متاکو  نظار  ازبرای همکاری  فررت یک چشم به ایران، ایران مناسب و بازار طالبان و آذربایران

 از برخای  ع یده ه ب .(Dinpajouh, 2009: 24-25) است داشته متعددی های برتری که نگریتته شده 

. اسات  الملال  بین سطح در روسیه راهبردی های مالحظه از روسیه تابعی و ایران روابط تحلیلگران،

 شارم،  به ناتو گتترش متلله و آمریکا جانبه یک اقداما  مانند متائلی هتتند معت د کارشناسان

راه  از هاا  روس دلیل، همین است به شده المللی بین سطح در شدن از منزوی روسیه نگرانی موجب

 یاک  عناوان  باه  را خاود  جایگااه  همچنان تا کنند می تالش ایران، با روابط توسعه مانند هایی اقدام

 زنای  چانه قدر  افزایش راستای در ایران، با ای هتته های همکاری حتی .کنند ح   قدر  بزرگ

باا   ریکااآما  هاای  تالش با لهم اب و کشور این تأثیرگذاری توان افزایش و الملل بین سطحدر روسیه 

 .(Antonenko, 2001: 5) است الملل بین سطح در وراکش این ورامان ایافض دودسازیامح

هرچناد باا تحاریم     ؛اسات  نتبت خوبی با ایران داشته بههای اخیر نیز روسیه روابط  سال در

اا هوایی تأمین سیتتم موشک دف تتلیحاتی در این کشور مواف ت کرده و از تعهدا  خود برای

 S-300      با برد طوالنی به تهران سرباز زد. ایران و روسیه، باه هماراه هناد، در حمایات از ائاتالف

باه   پس از خروج آمریکا از افغانتتان، متاکو و تهاران   کنند. شمال در برابر طالبان همکاری می

بخشی از گاروه  متحده آمریکا  . روسیه و ایاال اند دادههمکاری برای ح اظت از منافع خود ادامه 

ای ایاران   مورد برنامه هتته دارای اختالفاتی جدی در حال، روسیه و آمریکا این باشند با می 5+1

ای  هاای هتاته   ساالح  ایاران باه   دساتیابی طاورکلی نگاران    اگرچه واشنگتن و متکو به هتتند.

. اگرچاه در  است اده علیه تهران دارند های مورد تاکتیک های مت اوتی در مورد اما نگرش ؛هتتند

اماا تمدیاد آن را بارای     ،های سازمان ملل علیه ایران حمایت کارد  روسیه از تحریم 2010سال 

در مورد ساوریه   2روسیه همچنین از ایران برای شرکت در گ تگوهای ژنو  .رد کرد 2011سال 

 تواند به حل بحران سوریه کمک کند که ایان اقادام   زیرا ع یده داشت که ایران می ؛دعو  کرد

 .(Purushothaman and Unnikrishnan, 2013: 4) انت اد غرر و آمریکا قرار گرفت مورد
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 یاز چین به منابع گازی روسیهن .2-6

کشاوری   است. چین رو به رشد اقتداد ی ارلیها چالش یکی از ،انرژی عرضه پایدار اطمینان از

 ی عماده هاا  الشچا  کااهش همچناین  و  سنگ زغالبه  خود وابتتگی برای کاهش در تالش که

 کند. در یماحتاس  سنگ زغال با پاک فراوان و سوخت نیاز مبرمی به جایگزینیمحیطی  یتتز

عدار   در آساتانه ورود باه  آیا ماا  » عنوان باای  یژهو گزارش المللی انرژی ینبآژانس  ،2011سال 

 یازهاای ین نتاأم  در گاز طبیعی یش ن شبرافزا مطالعه منتشر کرد. در این «؟گاز هتتیم طالیی

 نیاز چین باه گااز طبیعای   »که  کند یمید شده بود. این گزارش بیان تأک 2035 انرژی جهان تا

 اناداز  چشام  (.Zoller, 2013: 2) «شددر آینده جهان را باع  خواهد  ،گتترش نیاز به گاز طبیعی

یلیاارد  م 2700بینی کرده است کاه مدارف گااز چاین از      یشپ 2012ی سال برا یانرژجهانی 

خواهد یافت. ایان   افزایش 2020میلیارد مترمکعب در سال  6800 به 2007در سال  عبمترمک

میلیاارد مترمکعاب گااز مدارف      11500چاین حادود    2035کند که در سال  یمگزارش بیان 

 .(Sidorenko, 2013: 5) بودسوم آن وارداتی خواهد  خواهد کرد که حدود یک

 بتیار مهمای داشاته اسات.    یرتأثو چین  تراری بین روسیه ظرفیت یریگ شکلدر  جغرافیا

به دلیال حرام زیااد ایان مناابع در       روسیه مواد خام دسترسی به اهمیت راهبردی چین، برای

بزرگ اسات   یها آبراهبودن منابع طبیعی سایر مناطق به  تا حد زیادی وابتتهدر م ابل  و روسیه

. ا را در ایان رابطاه ذکار کارد    ماالکا  و هرماز  یهاا  تنگاه  دسترسی باه  مثال عنوان به توان یمکه 

یاری از منااطق  در بتا  های ت ابال باا آمریکاا را    ینهزمتواند  یمهمکاری امریکا با روسیه و چین 

متت یم در مورد مناطق تحت  رور  بهیری چین و آمریکا درگممکن است  اگرچه کاهش دهد.

اخاتالل در   رور  بهخود را  تواند اثر یماما این امر  ،نباشد آنهایکا و پیرامون و آمرکنترل چین 

در حاال   ایاران  متحاده.  یاال ا رویارویی بین ایران و مثال عنوان به ؛عرضه منابع انرژی نشان دهد

درراد از   30.3 چاین  ینهمچن کند. یمین تأمرا  چین دررد از کل واردا  انرژی 11.2 حاضر

تواناد   یما  ایان منااطق   در بحاران بناابراین   ؛کند یموارد  را از آفری ا واردا  ن ت خام خود کل

 یاا مرزهاای مشاترک    راهاز  تواناد  یم گاز روسیه م ابل، در .پکن داشته باشد برای جدی عواقب

 ,Brækhus)برای چین داشته باشاد  خطرپذیری کمتری ،یرهدرنت و اقیانوس آرام وارد چین شود

Øverland, 2007: 43) . ذخاایر  ارایروسایه د . ین مکمل هام هتاتند  و چروسیه  ،انرژی در بح 

یه روس است. ن ت و گاز برای دارای بازاری بزرگ و در حال گتترش چین نیز و غنی ن ت و گاز

چاین نیاز    کاه  یدرحاال  ،دهاد  اقتداد خاود را توساعه   تردید حیا  و الزم برای وجوه تواند یم

 دو .ماردم بهاره ببارد    زنادگی  بهباود  و اقتداد ملی برای نوسازی منابع انرژی روسیه از تواند یم

 .(Yishan, 2000: 12) هتتندهمکاری با همدیگر  در ن ع ذی نیتتند، اما رقیبکشور 
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ت ویت روابط انارژی باا      ٔ هیندرزمگذاران روسیه را  یاستس ،2013تحوال  اوکراین در سال 

یاه اروپاا و آمریکاا در    اتحادی روسایه باا   روییاا وریژه چین ترغیب کرده اسات.  و بهشرم آسیا و 

ایان  از برداشته باشد. روسیه برای کاستن  های زیادی برای روسیه در ینههزست اوکراین ممکن ا

                    روسایه راادرکننده   ی آسیایی بهباود بخشاد.   کشورهابا  خود راکند ارتبا   یمتالش  ها، ینههز

                                                                                       انرژی و مواد خام رنعتی و کشاورزی به اروپا و ب یه ن ا  جهان است. از این نگاه، روسیه طرف 

                              هاای بیشاتری علیاه روسایه                                                      یه اروپاست و اگر اتحادیه اروپا بخواهاد تحاریم                  ارلی تراری اتحاد

                                                                                      اعمال کند، روسیه در تنگنا قرار خواهد گرفت و همین باع  کااهش ارزش روبال و درآمادهای    

                    تراری با چاین باه         نامه        مواف ت                     روسیه اقدام به امضای    ی    نگرش         با چنین                     ارزی روسیه خواهد شد. 

                                            با امضای قرارداد بزرگ گازی بین چین و روسیه،  »      کرد.      2014   ال                 میلیارد دالر در س     400     ارزش 

  .                    روسیه را از دست داد    بر      فشار                            بخشی از ابزارهای الزم برای                    اتحادیه اروپا نیز      بلکه              تنها اوکراین    نه

                   داند کاه در حاال       می   ی   خوب                                                  رور  قطعی پایان نیافته است، اما اتحادیه اروپا به                   البته این بازی به

      شاده                            بار ایان، حااال مشاخص          عالوه  .    ِ                            دستِ پایین را در متلله گاز ندارد     وجه    یچ ه   ه            حاضر روسیه ب

           از امضاای    .                      بلاوف سیاسای نیتات          وجاه     یچ ه          روسیه به  «    ِ شرمِ   ی  سو        پیش به »               ِ است که استراتژیِ 

                      لحاا  سیاسای و هام                                                                         قرارداد بزرگ گازی روسیه و چین هم که بگذریم، رواباط روسایه هام از   

  . (    1393             )بولتن نیوز،    «       شدن است       ل گرم         شد  در حا                    اقتدادی با آسیا به

 فرجام

قادر  برتار    عناوان  باه متحده  یاال ای، اگرچه دوقطبوالتز ع یده دارد که بعد از فروپاشی نظام 

ی حااکم  قطبا  تاک یده داشتند که نظاام  ع پردازان  یهنظرپدیدار شد و بتیاری از اندیشمندان و 

اگرچاه   وی،یاده  ع  . باه اهاد داشات  ایان نظام بارای ماد  طاوالنی تاداوم نخو       اما شده است،

 منزلاه  باه ایان   اماا  ،اسات  مناد  بهاره از تواناایی بیشاتری    هاا  قدر متحده نتبت به سایر  یاال ا

کنناده در   یاین تعبودن هژمونی آمریکا در سراسر جهان نیتت. وی ع یده دارد کاه ارال     حاکم

 نظاام هاا هماواره در    ییتواناا شاود کاه توزیاع     یما الملل آنارشی است. آنارشی باع   ینبعرره 

هاا و تاالش    ییتواناا های والتز در توزیع  توان یافته یمعمل نیز  در عررهالملل تردید شود.  ینب

متحده آمریکا را مشاهده کرد. روسیه و چین بعاد از   یاال اروسیه و چین برای مبارزه با هژمونی 

از طریاق   اناد  کارده  ن نظاام دلخاواه آمریکاا باوده و تاالش     افروپاشی شوروی همواره از منت اد 

المللای را باه سامت نظاام      ینبا نظام  ،سیاسی خود و ها و روابط اقتدادی یدگاهدکردن  تر یکنزد

 ی سوم دهند.چندقطب

روسیه به دلیل فشارهایی که از جاناب اتحادیاه اروپاا و آمریکاا      ،تحوال  اوکراین نیز بعد از

در دانتات. اگرچاه چاین     یما وری بازنگری در روابط خود با غرر را امری ضر ،کرد یماحتاس 
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روابط خاود باا چاین و     ی بهولی روسیه با نزدیک ،اوکراین متحد استراتژیک روسیه نبود تحوال 

های خود به سمت آسیا باه اتحادیاه اروپاا و غارر نشاان داد کاه روسایه         یاستستغییر جهت 

 لحاا   ازاروپاا  یاه  اتحاد المللای اسات.   ینبهمچنان به دنبال ای ای ن ش قدر  بزرگ در عرره 

های خود  یاستدر سکه این کشور بخواهد  یدررورت زیادی به روسیه وابتته است، حدانرژی تا 

 قارار خواهاد گرفات. در    فشاار  تحتاتحادیه اروپا  ،یدنظر کندتردنتبت به اتحادیه اروپا و غرر 

حادیه اروپاا  های ات یمتحراز  برای خروجین انرژی برگ برنده روسیه تأمبازی بین روسیه و غرر 

متحده آمریکا است. نزدیکی بازار چاین و همچناین نیااز ایان کشاور باه انارژی بارای          یاال او 

 رغیاب های تراری خود با چین ت یهمکارافزایش  برایی آینده باع  شده که روسیه نیز ها سال

 شود.

ال ی ضعیف برای ایراد تعاادل و تشاکیل اتحادیاه هماواره باه دنبا      ها دولت ،به ع یده والتز

یه بارای ایرااد   روسا  ندارند. متلطزیرا اطمینانی به دولت هژمون یا  ،ی متوسط هتتندها دولت

چاین در م ایتاه باا    اگرچاه  یارا  ؛ زیافات  گارایش به سامت چاین    ،المللی ینبموازنه در عرره 

تواناد موازناه    یماما ترکیب روسیه و چین  ،متحده آمریکا از قدر  کمتری برخوردار است یاال ا

ی طلب سلطهی متعددی را برای ها چالشوجود آورده و  المللی به ینبی را در عرره باثبات تنتب به

المللی است و روسیه نیاز اگرچاه    ینب در عررهی آتی ها قدر آمریکا فراهم سازد. چین یکی از 

ی ساازوکارها  هتوجاه با   اماا باا   نیتات، آمریکا برخوردار  سطح همالمللی از قدرتی  ینبدر عرره 

 ،گرفتاه اسات   یشدر پا پاوتین   آمادن  کاار  ای که از زماان روی  یانهگرا واقعهای  یاستس نظامی و

 کننده را بازی کند. تواند ن ش توازن یمالمللی  ینبدر عرره  همچنان

 فارسی منابع
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