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جستارگشایی
در م اطع زمانی مت او  ،روابط بین المللای شااهد رخادادهایی اسات کاه ترتیباا قادیمی را
دگرگون کرده و الگوهای جدیدی از همکاری و تعارض را خلق میکند .فروپاشی دیوار بارلین و
متعاقب آن از بینرفتن سیتتم دوقطبی ،حادثه  11سپتامبر ،شاروا تحاوال دنیاای عارر در
سال  2011ازجمله رخدادهای بین المللی هتتند کاه از نگااه اندیشامندان هرکادام باهنحاوی
ترتیبا بینالمللی را تحت تأثیر قرار دادهاند .تحاوال اوکاراین در ساال  2013کاه منرار باه
ناآرامیهای متعدد در این کشور و خارجشدن شبه جزیره کریمه از حاکمیت اوکراین شد را نیاز
میتوان ازجمله رخدادهای بینالمللی دانتت که آثاار متعاددی از لحاا سیاسای ،اقتداادی و
اجتماعی در معادال بینالمللی بهوجود آورده است .پیامدهای تحوال اوکاراین از جنباههاای
گوناگون قابل ارزیابی است؛ چنانکه هم می توان به آثار این تحوال بر ترتیبا منط های توجاه
کرد و هم می توان آثار این تحوال را از دید کالنتر یعنی نظام بینالمللی مورد ارزیابی قرارداد.
هدف این پژوهش ارزیابی تحوال اوکراین از منظر بینالمللی است.
پرسش ارلی پژوهش این است که تحوال اوکراین چه پیامدی بر نظام بینالمللای داشاته
است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که عمدهترین تأثیر این تحوال در سال  ،2013نزدیکی
روسیه و چین و ت ویت توازن قوا در قرن بیتتویکم است .برخی ع یده دارناد کاه تاوازن قاوا
استعاره ای قدیمی است که توان تحلیل پدیدههای قرن بیتتویکم را ندارد اما پاژوهش حاضار
استدالل میکند که آنچه بعد از تحوال اوکراین در عرره بینالمللی در حال وقوا است ،توازن
قوایی است که روسیه و چین از طریق نزدیکی به همدیگر در حال شکلدادن به آن هتتند.
پژوهش حاضر از دو بخش تشکیلشده است .بخش نختت با مروری بر نظریاه تاوازن قاوا،
چارچور نظری پژوهش را فراهم میکند .بخش دوم نیز باا ماروری بار رواباط روسایه و چاین
دالیل نزدیکی روسیه و چین را در جهت فراهمکردن زمینه های توازن قوا و حرکات باه سامت

یک نظم چندقطبی در جهان معارر را بیان میکند.
چارچور نظری .موازنه قدر ازجمله پایدارترین م اهیم نظری در حاوزه رواباط باینالملال
است که باوجود برخی ت او ها ،بیش از سایر نظریا در ادبیا معارر ،ماورد توجاه قرارگرفتاه
است؛ تا جایی که عدهای بیان کردهاند موازنه قدر شناختهشدهترین و احتماالً مؤثرترین نظریاه
موجود برای توضیح ماهیت ارلی روابط بینالملل است .موازنه قوا پس از جنگ جهانی دوم توسط
مورگنتا بهرور یک نظریه تدوین شد .درخدوص موازنه قوا نظریه واحادی وجاود نادارد ،بلکاه
نظریههای گوناگونی وجود دارد که تمامی آنها ملهم از این فرضیه بنیادی واقعگرایی هتاتند کاه
دولتها بازیگران ارلی نظام بینالملل میباشند و تحتفشارهای نظام آنارشی بینالمللی باهطاور
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ع الیی در پی افزایش قدر یا امنیت خود هتتند« .به ع یده مورگنتا ،موازناه قاوا دارای چهاار
معنی است؛ سیاست معطوف به وضعیت خاص ،وضعیت بال عل امور ،توزیع ت ریباً برابر قادر و
هر نوا توزیع قدر  .به ع یده مورگنتا ،موازنه قوا در معنای عام آن به وضعیتی داللت دارد کاه
در آن قدر به شکل کموبیش متوازن و برابر میان چند دولات توزیاع شاده اسات ،اماا آنچاه
اهمیت دارد نظام موازنه قدر است که به معنای الگویی از روابط میان کشورهاست کاه در آن
هیچیک آنقدر قدر ندارد که بهتنهایی بتواناد دیگاران را تحات سالطه درآورد» (مشایرزاده،
.)101 :1389
نظریه موازنه قدر فرض می کند به دلیل اینکه واحدها در نظام آنارشی قرار دارناد ،عالقاه
به افزایش طوالنیمد شانس خود برای ب اا (امنیات) دارناد .آنهاا خطارا سااختاری قادر
(هژمونی) را از طریق ایراد و افزایش تواناییهاای داخلای خاود (موازناه داخلای) جماعبتاتن
تواناییهای خود با دیگران در یک واحد متحد (موازنه خارجی) یا اتخاذ شیوههای موفاق تولیاد
قدر برای هژمونشدن در آینده به حداقل میرسانند ) .(Wohlforth and et al. 2007: 157موازنه
قدر  ،درواقع رفتار یک دولت است که به لحا علی با تمرکز نظاممناد قادر پیوناد خاورده
است .اگرچه موازنه ررفاً قدر محور نیتت ،اما ترس از قدر در یک محیط آنارشای ،هادایت
دولتها را در سیتتم به سمت موازنه در برابر یکادیگر باه دنباال دارد (متاعودنیا و همکااران،
 .)69 :1391در محیط آنارشی ،واحدها همواره نگران امنیت خود هتتند و ایان نگرانای باعا
تحریک دولتها به سمت جهتگیری بهسوی رفتاری توازن بخش در سیتتم میشاود .در یاک
نظام آنارشی ،هیچ اقتدار مرکزی که دولتها را در رور انحراف تنبیه کند ،وجود ندارد.
باوجود تالشهای مورگنتا ،این یافتهها و نظریههای والتز بود کاه منرار باه برجتاتهشادن
معنای موازنه قدر در عرره روابط بینالملل شد .والتز در نظریه واقاعگرایای سااختاری خاود
معت د است که امنیت و ب ای دولتها درگرو تالش برای جلوگیری از تمرکز و انباشت قدر است
و به این نکته اشاره دارد که انباشت قدر و میل به هژمونی منط اً به موازنه ختم مایشاوند .باه
بیان والتز «اگر دولتها آزاد به انتخار باشند ،بهطور طبیعی بهطرف ک ه ضعیفتر ترازوی موازنه
اضافه میشوند؛ چراکه طرف قویتر ب ا و است الل آنها را تهدید میکند .بر اسااس آنچاه والتاز و
دیگر رئالیتتهای ساختاری به آن اذعان دارند ،دولتهای ضعیفتر هیچگاه نمیتوانناد باه ایان
قطعیت و ی ین برسند که دولت قویتر از قدرتش برای تراوز و ن ض حاکمیت آنها است اده نکناد
یا تهدیدی برای ب ا و امنیت آنها نباشد» (چگنیزاده.)232 :1392 ،
نظام مورد دلخواه واقعگرایاان سااختاری ،نظاامی چنادقطبی اسات .والتاز در پرتاو نظریاه
واقعگرایی ساختاری ،دو علت را برای ناپایداری نظام تکقطبای بیاان مایدارد؛ نختات ایانکاه
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قدر های متلط ،وظایف متعددی را در فراسوی مرزهای خود پذیرفتهاند که آنان را در درازمد
تضعیف میکند .دوم اینکه حتی اگر یک نیروی سلطهگر با مدارا و مالیمت رفتاار کناد ،بااز هام
دولتهای ضعیف در مورد رفتار آینده آن هراسناک خواهناد باود (احمادی و زارا.)86 :1390 ،
دریک جهان دوقطبی نیز نمی توان انتظار چندانی برای داشتن وجه مشترک از سوی واحادهای
موجود در نظام بین المللی داشت .به ع یده والتز در یک جهان چندقطبی ،واحدهای ت ریباً برابر
درگیر در تالش مشترک به دنبال مخرج مشترکی از سیاساتهاای خاود هتاتند؛ اماا در یاک
جهان دوقطبی ،رهبران اتحاد می توانند راهبرد های مختل ی را برای پیشبرد منافع شخدی خود
بهمنظور م ابله با دشمن ارلی طراحی کنند و کمتر به دنبال جلب رضایت متحدان خود باشند
)1988: 622

 .(Waltz,باوجود تأکید والتز بر توزیع قدر در میان قدر های بزرگ ،وی نمیتواند

از جایگاه ایاال متحده در نظام بین المللی بعد از جنگ سرد چشمپوشی کند .بهعنوانمثال ،وی
بیان میکند که ساختار سیاستهای بینالمللی تغییر کرد ،نه به خاطر اینکه ایاال متحده دچار
کاهش جدی در قدر خود شد ،به این دلیل کاه اتحااد جمااهیر شاوروی دچاار ضاعف شاد.
درحالیکه ژاپن ،چین و اروپای غربی همچنان به پیشرفت چشمگیری خود ادامه میدهند .برای
چند سال آینده ،ایاال متحده کشور پیشرو اقتدادی و نظامی خواهد بود ).(Waltz, 1993: 71
والتز استدالل میکند که نظام (ازجمله نظام باینالمللای) متشاکل از سااختار و واحادهای
تشاکیلدهناده آن اسات .سااختار سیاسای سااه عندار دارد :اراول نظامدهناده (آنارشای یااا
سلتلهمراتبی) ،ویژگی واحدها (عملکردهای یکتان یا مت او ) و توزیع قدر  .به ع یاده والتاز،
دو عندر از ساختار نظام بینالمللی ثابت است؛ ف دان اقتدار مرکزی به این معنی است که ارل
نظمدهنده در نظام بین المللی آنارشی است و ارل خودیاری نیز به معنای این است که واحدها،
عملکردهای مشابهی دارند .تنها عندر متغیر نظام ،توزیع قدر است که به معنای تماایز میاان
نظام دوقطبی و چندقطبی است ) .(Geiffiths, 2007: 13از دید والتز ،باه دلیال تاداوم آنارشای و
معمای امنیت ناشی از آن ،تنها راه منط ی برای واحدهای موجود در نظام بینالمللی ،موازنه قوا
است .از طریق موازنه قوا است که میتوان از تتلط یک قدر بار دیگاران جلاوگیری کارد .باه
ع یده والتز اگر همه نظمهای بین المللی آنارشی است و اگار ایان ت ااو هاای انادک عملکارد
واحدها را نشان میدهد ،پس ساختار سیاسی بین المللی تنها یک شیوه را پیشنهاد میدهد کاه
آنهم توزیع تواناییها است .آنها بهوسیله سرنوشت قدر های بزرگ تعریف میشوند

(Burchill

).and linklater and et al. 2005: 35
در واقعگرایی ساختاری انتظار نمیرود که موازنه قطعی در همه زمانها غالب باشد ،بلکه ایان
نظریه میپذیرد که دولتها ممکن است تدمیم بگیرند تا رور گتتردهای از یک اتحاد بزرگ را
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شکل دهند ،افزون بر این برای ایراد موازنه قوا ،واقعگرایان اشاره میکنند که بیشاتر دولاتهاای
بازرگ راهبارد ح ا وضاع موجاود را اداماه مایدهناد؛ اماا دولاتهاای کوچاک راهباردهاای
تردیدنظرطلبانه را بهکار میبرند .زمانهایی که یک دولت یاا ائاتالف نتابت باه دیگار باازیگران
قویتر میشود ،شکلگیری یک موازنه واکنش مع ول است (شا یعی و کماائیزاده.)54 :1389 ،
به باور واقع گرایان ساختاری ازجمله والتز ،موازنه قوا در بطن خود دارای چند ویژگی اسات کاه
آن را از سایر دیدگاههای قدر محور متمایز میکند :نختت اینکه ،رهیافت قدر محور مبناای
نظام بینالملل را بیثباتی دائمی تل ی میکند ،رهیافت موازنه قوا بر شاکلگیاری ناوعی تعاادل
پایدار تأکید دارد .دوم ،در موازنه قوا ،تالش برای امنیت و ب ا ،جای تالش برای به حداکثررساندن
قدر در رهیافت سیاست قدر محور را میگیرد .در موازنه قوا ،قدر بیشتر وسیله است تا هدف
و سیاستها بیشتر دفاعی هتتند تا تهاجمی .سوم ،درحالیکه رهیافت قادر محاور هایچگوناه
محدودیتی را برای رفتار دولت قائل نیتت ،موازنه قوا بر آن است که نظام بینالملل رفتار دولتها
را محدود کند (میلر .)9 :1376 ،نکته اساسی رهیافت موازنه قوا ،تعادل در توزیع توانااییهاسات
که این تعادل عامل ثبا در نظام بوده و از ظهور یک بازیگر متلط که سیتتم دولتهای ملای را
تحتالشعاا قرار داده و نوعی امپراتوری جهانی ایراد نماید ،جلوگیری میکند .در پرتو موازنه قوا،
هژمونی به معنی زعامت یک قدر بزرگ در نظام بینالملل ،نه عملی و نه مطلور واحدهای نظام
بینالمللی است .در موازنه قوا ،کشورهای ضعیف یا اینکه در راستای ایراد موازنه در م ابال یاک
قدر بزرگ با هم ائتالف مینمایند یا اینکه برای جلوگیری از ایراد هژمونی با زعامت یک قدر
بزرگ ،با قدر بزرگ دیگر متحد میشوند.
با توجه به ارول و قواعد کلی حاکم بر نظام دوقطبی منعطف ،در رور کاهش تواناییهای
دو بلوک نتبت به ب یه ،نظام توازن قوای جهانی جایگزین خواهد شد .در شارایط نباود دنیاای
دوقطبی و زیر سؤالرفتن هژمونی ایاال متحده ،میتاوان تاوجیهی بارای وجاود تاوازن قاوا در
شرایط کنونی تدور کرد .از طرفی ،از همپاشایدن بلاوک شارم هام مایتواناد باه معنای عادم
حاکمیت نظام تکقطبی ،تل ی شود .کاپالن گ ته در راور نباود نظاام تاکقطبای کاه فاقاد
مددام تاریخی هم هتت ،میتوان شاهد وجود بازیگران غیربلوکی باود .در شارایط کناونی ،ماا
شاهد رقابت بین قدر های بزرگ هتتیم که هیچکادام از ایان قادر هاا اجاازه تشاکیل یاک
امپراتوری را نمیدهند و هرکدام از آنها ،ایراد تاوازن باا دیگاران را در دساتور کاار خاود قارار
دادهاند .منط ه آسیای جنوبی ،شرقی ،جنور شرقی و شمال شرقی و همچنین تشاکیل پیماان
شانگهای میتواند در این چارچور مددام مناسبی باشد .در یک نگاه کلی گ تاه مایشاود کاه
سیتتم توازن قوا باوجود کمکی که به ح

ح وم بینالملل میکند ،خاود نااقض ایان ح اوم
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است .در این مورد ،اپنهایم میگوید ح وم بینالملل تنها در رور وجود تعادل یا تاوازن قاوا
در میان اعضای خانواده ملتها امکان خواهد داشت (قاسمی .)248 :1391 ،نتیره ایان خواهاد
بود که کشورهای چین و روسیه در برابر قدر فزاینده ایاال متحده دسات باه ایرااد اتحااد و
توازن زدهاند ،اما این اقدام نه در شرایط تخارم ،بلکه از طریق مذاکره انرام میشود .به عباارتی
سیتتم معطوف به قدر است ،چراکه هیچگونه انترام نهاادی در نظاام باینالمللای و قادر
عالیه قابلمشاهده نیتت .این رفتاار ریشاه در انارشای نظاام باینالملال دارد کاه از یاک نگااه
ساختاری متوجه قانون افزایش قدر است .چاین و روسایه تاالش خاود را در جهات افازایش
تواناییهای خود و ایراد مانع برای پیشیگرفتن رقیب آنها یعنی ایاال متحده به کار میبندناد.
این موضوا ازنظر کاپالن یکی از قواعد ارلی نظام توازن قوا محتور میشود ،زیرا دستیابی باه
برتری توسط قدر رقیب آنها موجب تغییر ماهیت سیتتم خواهد شد؛ یعنی مخال ات ایان دو
کشور با نظام تکقطبی و اعت اد به یک نظام چندقطبی است .در ن طه م ابل ،اروپا و امریکاا در
یکچشم انداز کلیتر منافع مشترکی در قاره اروپا دارند ،بنابراین در جهت م ابله باا روسایه در
راستای توازن قوا حرکت میکنند؛ زیرا روسیه منافع اروپا و امریکاا و تاوازن در اروپاا را تهدیاد
میکند .در این شرایط ،وقتی روسیه جزیره کریمه را اشغال میکند ،اروپاا و امریکاا خاود را در
جهت ایراد توازن در اروپا موظف به حمایت از اوکراین میبینند .به گ ته کاپالن ،امریکا و اروپاا
اتحادی نانوشته در م ابل دشمن مشترک در کنار یکدیگر هتتند ،هرچند که از نظار اهاداف و
سیاستهای خود از وضوح کمتری برخوردارند (مورگنتا.)319-308 :1384 ،

 .1تحوالت اوکراین و توازن قوای جدید در نظام بینالملل
هر پدیده سیاسی در نظام بینالملل رور میگیرد دارای آثار خرد و کالن است .بهعبار دیگر
اثر این پدیده را میتوان در حوزهای مشخص بررسی کرد یا اثرا آن را بهرور کالن در نظام
بینالملل مورد ارزیابی قرارداد .ناآرامیهای اوکراین و به دنبال آن خروج شابهجزیاره کریماه از
حوزه ن وذ اوکراین را می تاوان جدیادترین تغییار در نظاام باینالملال دانتات کاه منرار باه
شکلگیری ترتیبا جدیدی در عرره بینالمللی شاد .مهامتارین پیاماد تحاوال اوکاراین در
عرره بینالمللی را می توان نزدیکی روسیه و چین و ت ویات تاوازن قاوا در قارن بیتاتویکام
دانتت .بعد از تحوال اوکراین ،روسیه که از جانب غرر ،بهویژه ایاال متحده امریکا زیار فشاار
بود ،برای کاستن از هزینههای رویارویی با این کشور نگاه خود را به سمت آسیا ،باهویاژه شارم
آسیا تغییر داد .از دید نظریهپردازان موازنه قوا ،دولتهای ضعیفتر معموالً بارای ایرااد تعاادل،
تمایل دارند تا با دولتهای ضعیف تر از هژمون یا دولت متلط متحد شوند تا با دولات هژماون؛
زیرا این دولتها اطمینانی به دولت هژمون ندارند .روسیه نیز برای کاستن از فشارهای وارده بار
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این کشور ،جهت گیری خود را سمت چین تغییر داد؛ زیرا ع یده دارد از طریق نزدیکی با چین،
توزیع قدر در عرره بینالمللی بین قدر های بزرگ بهتر رور میگیرد.
از دید واقعگرایان ،زمانی که توانایی یک دولت رشد میکند ،رهبران آن تمایال باه تعریاف
گتتردهتر منافع خود دارند و به دنبال ن اوذ بیشاتر در منااطق پیراماونی خاود و فراساوی آن
هتتند .قدر نوظهور ،نهتنها به دنبال تأمین امنیت مرزهای خود است ،بلکه برای رسایدن باه
فراتر از آن نیز تالش میکند .این دولت همچنین برای اطمینان از دسترسای باه باازار ،ماواد و
متیرهای حملون ل ،ح اظت از شهروندان خود در خارج از مرزها ،دفاا از دوساتان و متحادان
خارجی و ترویج ارزشهای خود گام برمیدارد .رابر گلپاین ارتباا باین قادر روباهرشاد و
منافع گتترده را اینگونه خالره میکند« :یک دولت قدرتمند و دارای ثرو اهاداف رفااهی و
امنیتی گتتردهتری را در م ایته با یک دولت ضاعیف و ف یار انتخاار مایکناد»

(Friedberg,

).2005: 19

با این دید و نگرش بود که ایاال متحده آمریکاا در دوران پاس از جناگ سارد ،شاروا باه
تعریف گتترده منافع و ارزشهای خاود در سراسار جهاان کارد .وقاوا حادثاه  11ساپتامبر و
لشکرکشی آمریکا به افغانتتان و عرام را می توان مددام باارزی از ایان تمایال ایااال متحاده
آمریکا برای گتترش هژمونی خود به سراسر جهان دانتت .این سالطهطلبای و تمایال آمریکاا
برای کنترل سایر قدر ها ،همواره از سوی بازیگران ضعیف و قدرتمناد نظاام باینالملال ماورد
انت اد قرارگرفته است .چین و روسیه ،مهمترین قدر هاایی هتاتند کاه در بتایاری از ماوارد
هژمونی ایاال متحده آمریکا را به چالش کشیدهاند .اختالفنظر روسیه ،چین و آمریکا در زمینه
برنامههای هتتهای ایران ،اختالفنظر روسیه و آمریکا در مورد بحران ساوریه ،اخاتالف چاین و
ایاال متحده آمریکا در مورد برنامه های اقتدادی چین و ارزش یوان در برابر دالر ،موضعگیاری
روسیه و چین در م ابل حضور آمریکا در حیا خلو آنها ازجملاه ماواردی اسات کاه در آنهاا
روسیه و چین انت ادا خود را به سلطهطلبی امریکا وارد کردهاند.
باوجود موضعگیری مشترک روسیه و چین در بتیاری از موارد تحوال اوکراین را میتاوان
مهمترین زمینه ای دانتت که در آن روسیه و چین بیشازپیش به هام نزدیاک شادند .امضاای
ت اهمنامه به ارزش  400میلیارد دالر در زمینه انت ال گاز روسایه باه چاین ،فدال جدیادی از
روابط بین روسیه و چین بعاد از تحاوال اوکاراین باود .تاا قبال از بحاران اوکاراین و اعماال
تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه ،اروپا همواره مشتری ارالی گااز روسایه باوده و در ایان
زمینه روسیه کمتر با چین مراوده داشته است .در حال حاضر و با کاهش رادرا گاز روسیه به
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اروپا ،به نظر می رسد رویکرد م اما روسیه تغییر قابلتوجهی داشته و بنا به اعاالم م اماا دو
کشور ،امضای قرارداد رادرا گاز روسیه به چین در مراحل پایانی قرار دارد.

 .2دالیل نزدیکی روسیه و چین در عرصه بینالمللی
 .1-2مقابله با هژمونی ایاالتمتحده
دوران پتاجنگ سرد ،عرره مناسبی را برای اجارای م اراد اساتراتژیک ایااال متحاده آمریکاا
بهعنوان تک قطب باقیمانده فراهم کرد .به همین دلیل ،در م ابل عملکرد ایاال متحده در توزیاع
قدر بینالمللی پس از جنگ سرد ،کشورهای ضعیفتر م اومت کرده و سعی در ایراد برابری در
م ابله با کشورهای استیالجو مینمایند .هرگاه دولتهای نیرومندی ظهور کنند (همانناد آمریکاا)
کشورهای درجه دوم (همانند اروپاییها ،چین و روسیه) میکوشاند تاا از راه تشاکیل اتحادیاه باا
دیگر کشورهای ضعیف یک سپر حمایتی برای خود ایراد کنند .آنها از ساوی کشاورهای ضاعیف
مورد احترام بوده و احتاس امنیت میکنند .چنین کشورهایی در شرایطی علیاه قادر هژماون
ایراد اتحادیه مینمایند که دارای قدر دفاعی یا بازدارنده کافی برای مندرفکردن دشامنان از
آغاز حمله از سوی کشور مربوطه باشند (ایکنبری.)26 :1382 ،
هانتینگتون بر آن است که در نظام بینالملل کنونی ،دو گرایش عمده را میتوان در سیاسات
بینالملل شناسایی کرد؛ گرایش نختت مبتنی بر آن است که ایاال متحاده آمریکاا آشاکارا باه
دنبال رهبری نظام بینالمللی است و اغلب بهگونهای عمل میکند که گویی این نظام وجود دارد.
در گرایش دوم ،قدر های بزرگ خواهان نظام چندقطبی هتتند تا بادان وسایله بتوانناد مناافع
ملی خود را بدون هرگونه اعمال محدودیت ،زور یا فشار از سوی قدر هژمون در اشکال یکجانبه
و چندجانبه دنبال کنند .از این منظر ،آنها اقدام آمریکا به سمت هژمونی جهانی را تهدیادی علیاه
خود میپندارند (رضایی.)68 :1389 ،
از بتیاری جها  ،روسیه و چین نگرشای مشاابه باه حکومات جهاانی دارناد .هار دو آن را
بهعنوان م هومی غربی برای ترویج منافع غرر در نظر میگیرناد ،هار دو دیپلماسای کنتار -
گردهماییهای غیررسمی قدر های بزرگ را به دیگر انواا حکومت جهانی ترجیح میدهند .هر
دو مایل به است اده از نهادهای منط های برای ت ویت مواضع در مناطق خود و در ساطح جهاان
هتتند .در هر دو کشور ،مبارزا و بح های جدی بین دو گرایش متضاد لیبرال کاه در ماورد
درگیرشدن در نهادهای جهانی نتبتاً مثبت میاندیشد و همچنین ملیگرا کاه در ماورد تعامال
مشکوک است ،وجود دارد ) .(Grant, 2012: 2در محیط چندقطبی ،وجاود اتحااد باین روسایه و
چین برای سرعتبخشیدن به تغییر به سمت توزیع قدر اماری مع اول اسات .ایااال متحاده
بهعنوان قطب سابق و هژمون منط های غرر ،از طریاق توزیاع قادر جدیاد در سیتاتمهاای
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بینالمللی به چالش کشیده میشود«.رابطه روسیه و چین را میتوان باهعناوان یاک موازناه در
حال ظهور دانتت که قادر به ایراد توازن میان قدر ایاال متحده بوده و در حال ایراد مراکاز
قدر بارای نظام ناوین جهاانی در حاال ظهاور اسات» ) .(Ahmed and et al. 2012: 51موضاع
مشترک روسیه و چین ،ن ر و بیزاری از جهانی تکقطبی است که اجازه میدهاد یاک دولات
خاص (ایاال متحده آمریکا) قدر بیساب های جمعآوری کند و منافع دیگران را زیر پا

گاذارد.

«پاسخ مناسب به چنین چالشی از نگاه متکو ،پکن و همچنین دولتهای دیگار ،ساازماندهای
نظامی چندقطبی است که در آن مراکز قدر جدید ،وزنه تعادل در برابر ابرقدر یا «هژماون»
را ایراد کنند ).(Menon, 2009: 10
نگرانی روسیه و چاین از ایااال متحاده آمریکاا باهعناوان باازیگری سالطهجاو و ساوظظن
بینالمللی در مورد م ارد واشنگتن نتبت به پکن و متکو را مایتاوان از ماوارد زیار اساتنتاج
کرد :نارضایتی مت ابل با شکل اولیه نظم بینالمللی در سالهای اولیه پس از پایان جناگ سارد،
موضع مشترک در مورد مزایای یک «نظم جهانی چندقطبی» و اهمیتی که پکن و متکو به آن
میدهند ،منافع مشترک در بتیاری از متائل مرباو باه امنیات منط اهای و تمایال باه ارائاه
پشتیبانی سیاسی برای همدیگر بیشتر در رور تحتفشار قرارگرفتن در شرایطی مانند تایوان
برای چین و چچن برای روسیه نیاز به دفاا مکمل؛ روسیه باهعناوان عرضاهکنناده ساالحهاا و
فناوریهای نظامی و چین بهعنوان مشتری اولیه روسیه برای مواد نظامی استراتژیهای متناوا
و تکمیلی انرژی؛ روسیه به دنبال تناوابخشایدن باه مشاتریهاای خاود جادا از اروپاا اسات،
درحالیکه چین امیدوار به کاهش وابتتگی خود به خلیجفارس و خطو دریاایی تنگاه ماالکاا
است ).(Bellacqua, 2007: 2
از دید والتز دو راه برای انرام توازن وجود دارد .یکراه ارت ای قدر های داخلی یک کشاور
است .اگر دشمن یا رقیب ،هزینه های بال وه دفاعی خود را افزایش دهد ،می تواند تضمین نظامی
مناسبی برای تعادل باشد .راه دیگر برای ح

توازن قدر  ،ایراد اتحااد اسات .تشاکیل اتحااد

زمانی ضروری میشود که قدر دولت پایینتر از رقیب خود باشد .دولتها ممکن اسات اتحااد
علیه کشور دشمن را که قدر برتر ندارند به منظور کاهش در هزینه های تعادل تشکیل
تشکیل اتحاد اغلب اشاره به تعادل خارجی دارد؛ زیرا در پی ح

دهناد.

توازن قدر از طریاق بتایج

منابع خارجی است ) .(Lee, 2012: 6استراتژی توازن وقتی اتخاذ میشود که هدف آن جلاوگیری
از افزایش قدر توسط یک یا گروهی از دولتها باشد؛ در زمانی که همعرضی قدر ملای باین
دولتها وجود دارد و آنها میتوانند در برابر حمال یکدیگر به دفاا بپردازناد .باهعباار دیگار،
بازدارندگی مؤثر یا دفاا در دسترس است؛ بنابراین ،احتمال زیادی در ماورد اجتناار از سالطه
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توسط دولت دیگر وجود دارد .هدف نهایی از استراتژی ح

تعادل ،جلوگیری از ظهور هژماون

است.
 .2-2نگرانی مشترک در مورد آسیای مرکزی و قفقاز
روابط روسیه و چین در سیاست جهانی و بهویژه روابط بینالملل آسیا دارای اهمیت بتیار زیااد
است ،حتاسترین مناطق در نگاه دو کشور ،شمال شرقی و مرکز آسیا است .دستکام از ساال
 2008یکی از هدفهای عمده روسیه در سیاست خارجی ،تأکید بر بهبود وضاعیت قبلای خاود
در آسیا بوده است؛ به ویژه مناطق متت لی که در متائل جهانی تأثیرگذار هتتند .متاکو درک
میکند که در حال حاضر شرم آسیا پویاترین بخاش اقتدااد جهاانی اسات کاه اگار از آن دور
بماند ،نمیتواند بهعنوان یاک باازیگر عماده اقتداادی و سیاسای در اماور جهاان بااقی بماناد.
همچنین این موضوا را نیز درک میکند کاه شامال شارقی ،جناور شارقی و جناور آسایا و
همچنین آسیای مرکزی جزظ مناطق پیرامونی چین به شمار میروناد .ایان منااطق باهراور
بال وه خطرناکترین مناطق در سیاست جهانی هتتند و در بتیاری از موارد ،میتوانند امنیت و
منافع حیاتی روسیه را تهدید کنند ).(Blank, 2013: 2
منط ه آسیای مرکزی سرشار از انرژی است که این امر بعد جدید از روابط انارژی روسایه و
چین را به ارمغان میآورد .چین توانتته است سرمایهگذاری متات یمی در تولیاد ،حمالون ال
انرژی و رادرا از قزاقتتان ،ازبکتتان و ترکمنتتان داشته باشد .از نظر روسیه ،همکاریهاای
عمیق اقتدادی بین کشورهای آسیای مرکزی و چین ارتبا نزدیکی با منافع روسایه دارد و در
درازمد  ،باع افزایش رقابت و ظهور گزینههای جدید خواهد شد و روسیه را وادار باه ارزیاابی
مردد سیاستهای فعلی خود نهتنها در رابطه با چین ،بلکه بهطورکلی در همه زمینهها میکناد
) .(Rautava, 2011: 54برای روسیه حضور چین در آسیای مرکزی بر حضور آمریکا بهعنوان دولت
محرک و تشویقکننده دموکراسی و تهدید فوری برای رژیمهای طرفدار کرملین ،ارجحیت دارد.
بهعبار دیگر ،اگرچه بین روسیه و چین در آسیای مرکزی و منااطق اطاراف آن چاالش وجاود
دارد ،اما هر دو این چالش را به حضور امریکا در این مناطق ترجیح میدهند« .شاید با آماوختن
از مشارکت چین و روسیه در رنایع نظامی ،به نظر میرسد چین متوجه شده است که تنهاا راه
دسترسی به حوزه منافع استراتژیک روسیه ،دادن قابلتوجهی پول ن د به ایان کشاور اسات .در
حال حاضر روسیه به وامهای چینی برای بخاش انارژی نیااز دارد»

)2011: 45

 .(Norling,بارای

روسیه و چین ،تأمین امنیت آسیای مرکزی در م ابل آمریکا بعد از حوادث  11سپتامبر اهمیت
زیادی داشته است« .اعزام نیرو به افغانتتان توسط ایاال متحده ،دسترسای آمریکاا باه پایگااه
هوایی ماناس در قرقیزستان و پایگاه هوایی کارشی -خان آباد در جنور ازبکتتان و در نزدیکای
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تاجیکتتان ،حضور نظامی در مرزهای غربی چین و در سمت جنوبی روسیه ازجمله نگرانیهای
مشترک روسیه و چین است».
 .3-2نگرانی چین از حضور آمریکا در آسیا ،بهویژه شرق آسیا
قدر سیاسی ،نظامی چین و مؤل ههای جمعیتی و موقعیت ژئواساتراتژیک چاین سابب شاده
است که تدمیمسازان سیاسی -اقتدادی و امنیتی آمریکا به دنبال تدوین یک اساتراتژی ناوین
در قبال منط ه شرم آسیا با هدف مهار چین باشند .حضور امریکا در شرم آسیا ،اروالً به خاطر
جلوگیری از اثرا جنبشهای کمونیتتی در منط ه که با بنیانهای سرمایهداری آمریکا و غرر
در تضاد و خدومت دائمی و ذاتی بودند و نیز تبعا ناشی از جنگ سرد و رقابتهاای میاان دو
بلوک قدرتمند اتحاد شوروی و ایاال متحده بوده ،امکانپذیر شده است« .تعهدا ایاال متحده
به تایوان ،تعهدا پیمان امنیتی ایاال متحده در م ابل ژاپن در شرم دریای چین که حاکمیت
جزایر آن میان ژاپن ،چین و تایوان مورد مناقشه است و حمایت ایاال متحاده از فیلیپاین کاه
درگیر اختالفا سرزمینی با چین است» ) .)Lawrence, 2013: 9ازجمله اقداماتی است که چاین
رضایت چندانی از آنها ندارد و ایاال متحده آمریکا را به خاطر این موضوعا ماورد انت ااد قارار
داده است ( .)Dumbaugh, 2008: 16چین برای کنترل حضاور و ن اوذ ایااال متحاده آمریکاا در
شرم آسیا به همکاری روسیه نیازمند است و هردو کشور اقداماتی را نیز برای م ابله با ایان امار
انرام دادهاند .همکاری پکن و متکو علیه ابتکار ایاال متحاده و ژاپان باهمنظاور توساعه یاک
سیتتم ضدموشکی در آسیا ،مخال ت با گتترش ناتو ،مخال ات باا تمایال ایااال متحاده بارای
ارالح معاهده  1972در زمینه موشکهای ضدبالتتیک 1،ازجمله این همکاریها است

(Smith,

).2000: 14–15
 .4-2عالیق ژئوپلیتیک
ارتبا بین فدراسیون روسیه 2و جمهوری خلق چین 3و پیشینیان آنها ،باهراور دورههاایی از
فرازوفرود مشخص می شاود .در زماان روسایه تازاری و امپراتاوری چاین و همچناین در دوره
اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیتتی 4و چین کمونیتت ،دوران همکاری فشرده با دورههایی از
رویارویی جایگزین شد .در پایان  ،1950روابط باین هار دو قادر کمونیتاتی رو باه وخامات
گذاشته و در سال  1960به رویارویی نظامی منرر شد .در سال  ،1991قبل از فروپاشای اتحااد

1. ABM
2. RF
3. PRC
4. USSR
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جماهیر شوروی ،دستیابی به یک همکاری بین هر دو کشور با امضای مواف تنامه تحدید حدود
در مورد قتمت های ارلی مرزهای مشترک و بح در مورد همکاری های آینده باهدسات آماد
) .(Paramonov and Strokov, 2006: 14برخای از م تاران ساه گوناه اولویات ارالی را در ماورد
شرکای سیاست خارجی چین تشخیص دادهاند )1( :کشورهای بزرگ )2( .کشاورهای همتاایه
( )3کشورهای درحالتوسعه .روسیه بهعنوان یک کشور همتایه و همچنین یاک کشاور بازرگ
دارای اولویت در روابط خارجی چین محتور میشده است (.)Ferdinand, 2007: 842
از لحا جغرافیایی ،شهر والدیوستوک به پکن نزدیکتر است تا باه متاکو .روسایه دارای
مرزی طوالنی با چین است (حدود  4300کیلومتر) .منط ه شرم دور روسیه با تنها  8درراد از
جمعیت روسیه در سال ( 2001کمتر از  12میلیون ن ر) و کاهش آن به  6میلیون ن ر در ساال
 2012منط های کمجمعیت است که همین امر ،یک موضوا کلیدی در روابط روسایه باا چاین
است ) .(Rousseau, 2012: 5بهبود روابط چین و روسیه در برابر رویکرد تکقطبی آمریکا پاس از
پایان جنگ سرد ،در قرن  21نیز ادامه داشته است .با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،متاکو و
پکن بر این باور بودند که قدر آمریکا دربردارنده چالش ژئوپلیتیکی برای آنها اسات .روسایه و
چین تالش میکنند این عالیق ژئوپلیتیکی را از طریق سروساماندادن به سازمانهای منط های
دنبال کنند« .در مبارزه با سلطه جهانی ایاال متحده و در توافق با سیاستهای آتای در تاالش
برای نظم جهانی چندقطبی ،همکاری با چین در سازمانهای بینالمللی شرقی ازجمله ساازمان
همکاری شانگهای ،سازمان پیمان امنیت جمعی ،گروه برزیال ،روسایه ،هناد ،چاین و آفری اای
جنوبی ،اتحادیه کشورهای جنور شرم آسایا و همکااریهاای اقتداادی آسایا و اقیاانوس آرام
ازجمله اهداف استراتژیک کرملین تحت رهبری پوتین از سال  2000بوده است»

(Hass, 2013:

).35
حضور نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای چین و روسیه ،عمدهترین نگرانی این دو کشاور در
وضعیت کنونی است .عالوه بر خروج از معاهده موشکهای ضدبالتاتیک ،اقادام ایااال متحاده
برای پیشبرد زیرساختهای نظامی خود نزدیک مرزهاای روسایه ،بادبینیهاای بیشاتری را در
متکو برانگیخته است« .باوجود تأسیس شورای ناتو ،روسیه و ناتو به یکدیگر بهعناوان دشامنان
بال وه نگاه میکنند تا شرکای باال وه و واشانگتن تاالشهاای کمای را بارای ادغاام روسایه در
نهادهای امنیتی غربی یا شناسایی نگرانیهای روسیه انرام داده است .ایاال متحاده ،ناهتنهاا از
گتترش ناتو در حوزههای ن وذ روسیه جلوگیری نکارده ،بلکاه از عضاویت کشاورهای شاوروی
سابق در ناتو مانند آذربایران ،گرجتتان و اوکراین حمایت کرده اسات» ).(Tsygankov, 2010: 6
سیاست خارجی روسیه را باید انعطافپذیر ،عملگرا و در تالش برای است اده از منابع سیاسای،

شماره هشتاد  /سال بیتت و پنج  /پاییز 1395

79

نظامی و اقتدادی خاود جهات اسات اده حاداکثری از فرراتهاای موقات و آتای دانتات .در
سیاستهای بینالمللی ،روسیه همچنان یک بازی موازنه را اجرا میکند .مهمترین هادف بارای
روسیه ،کنترل مرزهای خود و مرزهای کشورهای مشترکالمنافع و نگهداشتن ناتو خارج از ایان
منط ه است .در این بین ،نگرانای مشاترک چاین و روسایه را از لحاا ژئاوپلیتیکی مایتاوان
گتترش ناتو در طول مرزهای مشترک روسیه و چین دانتت).(Oldberg, 2010: 23

 .5-2ارتباط روسیه و چین با ایران
در سطحی کالن ،نگرش ایران و چین به توزیع قدر در سطوح بینالمللی و منط های و نیز
نگرش آنها به نهادهای بینالمللی را میتوان واجد همپوشیهای مهمی دانتت .در حوزه توزیع
قدر هر دو کشور از جایگاه خود در نظم موجود بینالمللی ناراضی هتتند .چین همواره یکی
از مخال ان نظام تکقطب ی و هژمونی امریکا بوده و ایران نیز بدیهی است موقعیت هژمونیک
آمریکا را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند .این همپوشی برخی از زمینههای همکاری بین
دو کشور را فراهم کرده است«.در این طیف ،همکاری دو کشور در سازمانهای بینالمللی و
بهویژه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی ،حمایت چین از ایران در بحران هتتهای و
همکاری دو کشور در بحرانهای خاورمیانه را میتوان بر مبنای موضع آنان نتبت به نحوه
توزیع قدر بینالمللی توضیح داد» (شریعتینیا .)190 :1391 ،سیاست چین در قبال ایران نیز
از اهمیت حیاتی برای تالشهای آمریکا جهت فشارآوردن به ایران برخوردار است؛ چراکه چین
بزرگترین شریک تراری ایران ،بزرگترین مشتری ن ت و مهمترین سرمایهگذار در بخش
انرژی ایران و سایر بخشها است .بعد از تدویب قطعنامه  1929سازمان ملل ،ایاال متحده
تالش کرده است چین را برای دنبالکردن رهبری ایاال متحده و کشورهای اتحادیه اروپا در
اعمال تحریمهای دوجانبه در مورد بخش انرژی و مالی ایران تشویق کند ،اما چین سعی کرده
است ن ش متمایزی را از آنچه غرر میخواهد ،بازی کند .در سال  ،2012اگرچه چین واردا
ن ت خود از ایران را کاهش داد ،اما عمدهترین عامل در این زمینه اختالف دو کشور در زمینه
شرایط و قیمت ساالنه ن ت بود ،نه اطاعت از خواسته غرر ) .(Lawrence, 2013: 36چین یکی از
نامزدهای م ام ابرقدرتی در آینده است که توانایی ایراد موازنه در برابر ایاال متحده آمریکا را
خواهد داشت .برآوردها حکایت از آن دارد که چین در رور رسیدن به سطح درآمد سرانهای
برابر با ایاال متحده ،بیش از چهار برابر این کشور ثرو

خواهد داشت ،ثروتی که قابلیت

تبدیلشدن به قدر را داراست (رضایی .)296 :1387 ،به همین دلیل ،ایران نیز تالش میکند
از طریق همکاری نزدیک با چین در بتیاری از امورا منط های و بینالمللی ،از حمایت چین
در برنامههای هتتهای و نیز موضوعا اقتدادی و سیاسی بهرهمند شود« .افزایش دخالت چین
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در امور جهانی معارر باع

شده است که واشنگتن اعالم کند متمایل به همکاری متالمتآمیز

با چین در درون نظام بینالملل است و این مشارکت سیاسی و اقتدادی در امور جهانی امروز
قابللمستر از هر زمان دیگری است» (.)Turner, 2011: 42
روسیه نیز یکی از شرکای اقتدادی و سیاسی ایران در سطح منط های و بینالمللای اسات.
«در سالهای پس از فروپاشی شوروی به دلیل ن ش ایران در امنیات ملای روسایه ،فرراتهاای
اقتدادی و ژئوپلیتیک ایران ،جلوگیری از ظهور ترکگرایای ،یاافتن متحاد در متالله جمهاوری
آذربایران و طالبان و بازار مناسب ایران ،ایران به چشم یک فررت برای همکاری از نظار متاکو
نگریتته شده که برتریهای متعددی داشته است ( .)Dinpajouh, 2009: 24-25به ع یده برخای از
تحلیلگران ،روابط ایران و روسیه تابعی از مالحظههای راهبردی روسیه در سطح بینالملال اسات.
کارشناسان معت د هتتند متائلی مانند اقداما یکجانبه آمریکا و متلله گتترش ناتو به شارم،
موجب نگرانی روسیه از منزویشدن در سطح بینالمللی شده است به همین دلیل ،روسهاا از راه
اقدامهایی مانند توسعه روابط با ایران ،تالش میکنند تا همچنان جایگااه خاود را باهعناوان یاک
قدر بزرگ ح

کنند .حتی همکاریهای هتتهای با ایران ،در راستای افزایش قدر چانهزنای

روسیه در سطح بینالملل و افزایش توان تأثیرگذاری این کشور و م ابله با تالشهاای آمااریکا باا
محادودسازی فضاای ماناور این کشاور در سطح بینالملل است ).(Antonenko, 2001: 5
در سالهای اخیر نیز روسیه روابط بهنتبت خوبی با ایران داشته اسات؛ هرچناد باا تحاریم
تتلیحاتی در این کشور مواف ت کرده و از تعهدا خود برای تأمین سیتتم موشک دفاا هوایی
 S-300با برد طوالنی به تهران سرباز زد .ایران و روسیه ،باه هماراه هناد ،در حمایات از ائاتالف
شمال در برابر طالبان همکاری میکنند .پس از خروج آمریکا از افغانتتان ،متاکو و تهاران باه
همکاری برای ح اظت از منافع خود ادامه دادهاند .روسیه و ایاال متحده آمریکا بخشی از گاروه
 1+5میباشند با اینحال ،روسیه و آمریکا دارای اختالفاتی جدی در مورد برنامه هتتهای ایاران
هتتند .اگرچه واشنگتن و متکو بهطاورکلی نگاران دساتیابی ایاران باه ساالحهاای هتاتهای
هتتند؛ اما نگرشهای مت اوتی در مورد تاکتیکهای مورد است اده علیه تهران دارند .اگرچاه در
سال  2010روسیه از تحریمهای سازمان ملل علیه ایران حمایت کارد ،اماا تمدیاد آن را بارای
سال  2011رد کرد .روسیه همچنین از ایران برای شرکت در گ تگوهای ژنو  2در مورد ساوریه
دعو کرد؛ زیرا ع یده داشت که ایران می تواند به حل بحران سوریه کمک کند که ایان اقادام
مورد انت اد غرر و آمریکا قرار گرفت ).(Purushothaman and Unnikrishnan, 2013: 4
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 .6-2نیاز چین به منابع گازی روسیه
اطمینان از عرضه پایدار انرژی ،یکی از چالشهای ارلی اقتداد رو به رشد چین است .کشاوری
که در تالش برای کاهش وابتتگی خود به زغال سنگ و همچناین کااهش چاالشهاای عماده
زیتتمحیطی نیاز مبرمی به جایگزینی سوخت فراوان و پاک با زغال سنگ احتاس میکند .در
سال  ،2011آژانس بینالمللی انرژی گزارش ویژهای با عنوان «آیا ماا در آساتانه ورود باه عدار
طالیی گاز هتتیم؟» منتشر کرد .در این مطالعه برافزایش ن ش گاز طبیعی در تاأمین نیازهاای
انرژی جهان تا  2035تأکید شده بود .این گزارش بیان میکند که «نیاز چین باه گااز طبیعای
گتترش نیاز به گاز طبیعی ،در آینده جهان را باع خواهد شد» ( .)Zoller, 2013: 2چشاماناداز
جهانی انرژی برای سال  2012پیشبینی کرده است کاه مدارف گااز چاین از  2700میلیاارد
مترمکعب در سال  2007به  6800میلیارد مترمکعب در سال  2020افزایش خواهد یافت .ایان
گزارش بیان میکند که در سال  2035چاین حادود  11500میلیاارد مترمکعاب گااز مدارف
خواهد کرد که حدود یکسوم آن وارداتی خواهد بود ).(Sidorenko, 2013: 5
جغرافیا در شکلگیری ظرفیت تراری بین روسیه و چین تأثیر بتیار مهمای داشاته اسات.
برای چین ،اهمیت راهبردی دسترسی به مواد خام روسیه به دلیال حرام زیااد ایان مناابع در
روسیه و در م ابل تا حد زیادی وابتتهبودن منابع طبیعی سایر مناطق به آبراههای بزرگ اسات
که میتوان بهعنوانمثال دسترسی باه تنگاههاای هرماز و ماالکاا را در ایان رابطاه ذکار کارد.
همکاری امریکا با روسیه و چین میتواند زمینههای ت ابال باا آمریکاا را در بتایاری از منااطق
کاهش دهد .اگرچه ممکن است درگیری چین و آمریکا بهرور متت یم در مورد مناطق تحت
کنترل چین و آمریکا و پیرامون آنها نباشد ،اما این امر میتواند اثر خود را بهرور اخاتالل در
عرضه منابع انرژی نشان دهد؛ بهعنوانمثال رویارویی بین ایران و ایاال متحاده .ایاران در حاال
حاضر  11.2دررد از کل واردا انرژی چین را تأمین میکند .همچنین چاین  30.3درراد از
کل واردا ن ت خام خود را از آفری ا وارد میکند؛ بناابراین بحاران در ایان منااطق مایتواناد
عواقب جدی برای پکن داشته باشد .در م ابل ،گاز روسیه میتواناد از راه مرزهاای مشاترک یاا
اقیانوس آرام وارد چین شود و درنتیره ،خطرپذیری کمتری برای چین داشته باشاد

(Brækhus,

) .Øverland, 2007: 43در بح انرژی ،روسیه و چین مکمل هام هتاتند .روسایه دارای ذخاایر
غنی ن ت و گاز و چین نیز دارای بازاری بزرگ و در حال گتترش برای ن ت و گاز است .روسیه
می تواند وجوه الزم برای تردید حیا و اقتداد خاود را توساعه دهاد ،درحاالیکاه چاین نیاز
میتواند از منابع انرژی روسیه برای نوسازی اقتداد ملی و بهباود زنادگی ماردم بهاره ببارد .دو
کشور رقیب نیتتند ،اما ذین ع در همکاری با همدیگر هتتند ).(Yishan, 2000: 12
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تحوال اوکراین در سال  ،2013سیاستگذاران روسیه را درزمینهٔ ت ویت روابط انارژی باا
شرم آسیا و بهویژه چین ترغیب کرده اسات .رویاارویی روسایه باا اتحادیاه اروپاا و آمریکاا در
اوکراین ممکن است هزینه های زیادی برای روسیه دربرداشته باشد .روسیه برای کاستن از ایان
هزینهها ،تالش میکند ارتبا خود را با کشورهای آسیایی بهباود بخشاد .روسایه راادرکننده
انرژی و مواد خام رنعتی و کشاورزی به اروپا و ب یه ن ا جهان است .از این نگاه ،روسیه طرف
ارلی تراری اتحادیه اروپاست و اگر اتحادیه اروپا بخواهاد تحاریمهاای بیشاتری علیاه روسایه
اعمال کند ،روسیه در تنگنا قرار خواهد گرفت و همین باع کااهش ارزش روبال و درآمادهای
ارزی روسیه خواهد شد .با چنین نگرشی روسیه اقدام به امضای مواف تنامه تراری با چاین باه
ارزش  400میلیارد دالر در سال  2014کرد« .با امضای قرارداد بزرگ گازی بین چین و روسیه،
نهتنها اوکراین بلکه اتحادیه اروپا نیز بخشی از ابزارهای الزم برای فشار بر روسیه را از دست داد.
البته این بازی به رور قطعی پایان نیافته است ،اما اتحادیه اروپا بهخوبی میداند کاه در حاال
حاضر روسیه بههیچوجه دستِ پایین را در متلله گاز ندارد .عالوهبار ایان ،حااال مشاخصشاده
است که استراتژیِ «پیش بهسوی شرمِ» روسیه بههیچوجاه بلاوف سیاسای نیتات .از امضاای
قرارداد بزرگ گازی روسیه و چین هم که بگذریم ،رواباط روسایه هام از لحاا سیاسای و هام
اقتدادی با آسیا بهشد در حال گرمشدن است» (بولتن نیوز.)1393 ،

فرجام
والتز ع یده دارد که بعد از فروپاشی نظام دوقطبی ،اگرچه ایاال متحده باهعناوان قادر برتار
پدیدار شد و بتیاری از اندیشمندان و نظریهپردازان ع یده داشتند که نظاام تاکقطبای حااکم
شده است ،اما ایان نظام بارای ماد طاوالنی تاداوم نخواهاد داشات .باه ع یاده وی ،اگرچاه
ایاال متحده نتبت به سایر قدر هاا از تواناایی بیشاتری بهارهمناد اسات ،اماا ایان باهمنزلاه
حاکمبودن هژمونی آمریکا در سراسر جهان نیتت .وی ع یده دارد کاه ارال تعیاینکنناده در
عرره بین الملل آنارشی است .آنارشی باع مایشاود کاه توزیاع توانااییهاا هماواره در نظاام
بین الملل تردید شود .در عرره عمل نیز میتوان یافتههای والتز در توزیع توانااییهاا و تاالش
روسیه و چین برای مبارزه با هژمونی ایاال متحده آمریکا را مشاهده کرد .روسیه و چین بعاد از
فروپاشی شوروی همواره از منت ادان نظاام دلخاواه آمریکاا باوده و تاالش کاردهاناد از طریاق
نزدیکترکردن دیدگاهها و روابط اقتدادی و سیاسی خود ،نظام باینالمللای را باه سامت نظاام
چندقطبی سوم دهند.
بعد از تحوال اوکراین نیز ،روسیه به دلیل فشارهایی که از جاناب اتحادیاه اروپاا و آمریکاا
احتاس میکرد ،بازنگری در روابط خود با غرر را امری ضروری مایدانتات .اگرچاه چاین در
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تحوال اوکراین متحد استراتژیک روسیه نبود ،ولی روسیه با نزدیکی به روابط خاود باا چاین و
تغییر جهت سیاست های خود به سمت آسیا باه اتحادیاه اروپاا و غارر نشاان داد کاه روسایه
همچنان به دنبال ای ای ن ش قدر بزرگ در عرره بینالمللای اسات .اتحادیاه اروپاا از لحاا
انرژی تا حد زیادی به روسیه وابتته است ،دررورتیکه این کشور بخواهد در سیاستهای خود
نتبت به اتحادیه اروپا و غرر تردیدنظر کند ،اتحادیه اروپا تحتفشاار قارار خواهاد گرفات .در
بازی بین روسیه و غرر تأمین انرژی برگ برنده روسیه برای خروج از تحریمهای اتحادیه اروپاا
و ایاال متحده آمریکا است .نزدیکی بازار چاین و همچناین نیااز ایان کشاور باه انارژی بارای
سالهای آینده باع شده که روسیه نیز برای افزایش همکاریهای تراری خود با چین ترغیاب
شود.
به ع یده والتز ،دولتها ی ضعیف برای ایراد تعاادل و تشاکیل اتحادیاه هماواره باه دنباال
دولتهای متوسط هتتند ،زیرا اطمینانی به دولت هژمون یا متلط ندارند .روسایه بارای ایرااد
موازنه در عرره بینالمللی ،به سامت چاین گارایش یافات؛ زیارا اگرچاه چاین در م ایتاه باا
ایاال متحده آمریکا از قدر کمتری برخوردار است ،اما ترکیب روسیه و چین میتواناد موازناه
بهنتبت باثباتی را در عرره بینالمللی بهوجود آورده و چالشهای متعددی را برای سلطهطلبی
آمریکا فراهم سازد .چین یکی از قدر های آتی در عرره بینالمللی است و روسیه نیاز اگرچاه
در عرره بینالمللی از قدرتی همسطح آمریکا برخوردار نیتات ،اماا باا توجاه باه ساازوکارهای
نظامی و سیاستهای واقعگرایانهای که از زماان رویکاارآمادن پاوتین در پایشگرفتاه اسات،
همچنان در عرره بینالمللی میتواند ن ش توازنکننده را بازی کند.
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