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و نگاه به شرق در  كيهژمون يدر فضا يهمكار يشكنندگ
  رانيا ياسلام يجمهور يخارج استيس

  m.hajiloo@pnu.ac.irستاديار گروه علوم سياسي دانشگاه پيام نور ا / لويحاج نيمحمد حس
   دهيچك

اين مقاله به بررسي رويكرد نگاه به شرق در سياست خارجي جمهوري 
گرايي اسلامي پرداخته و شكنندگي اين همكاري را در چارچوب نوواقع 

شود اين است كه رويكرد نگاه به مي سئوالي كه مطرحكند. مي بررسـي
شرق چه جايگاهي در سياست خارجي جمهوري اسلامي دارد و آيا اين 

را ها كه منافع همه طرفاست اي همكاري با كشـورهاي شـرق، به گونه
طرفداران سـياسـت نگاه به شرق كند؟ اسـتدلال اين اسـت كه  برآورده
رايش ايران به ســمت شــرق و اتحاد با كشــورهاي قدرتمند معتقدند گ
ـــيـايي ـــئلـه فقدان متحد تـأمين توانـد منـافع ملي ايران را مي آس و مس

استراتژيك را براي ايران حل نمايد. در اين خصوص اغلب به روسيه و 
 گرايي منطبقواقع شود. چنين گرايشي با اين مفروضه نومي چين اشاره

رود، مي الملل به ســمت هژموني پيشام بينســاختار نظ اســت كه وقتي
هاي امنيت سازي هژمون قرار دارند هايي كه در معرض سـياستدولت

ها بدبيني خود را به شـــوند. اما همزمان نئورئاليســـتمي به هم نزديك
دهند. آنها بر اين باورند كه همكاري در فضـــاي آنارشـــيك نشـــان مي

ســطوح پائين سـياســي  اجتماعي و -همكاري جز در سـطوح اقتصـادي
رسد. به علاوه در فضاي آنارشيك پذير نيست و به سطح بقاء نميامكان

ها نگران منافع مطلق همكاري هستند. بر اين اساس الملل، دولتنظام بين
هاي اي با بلندپروازيتوانند يك كشــور هســتهنمي چين، هند و روســيه
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  مقدمه

ــياســت خارجي ايران جهت گيري ــلامي، س را  متفاوتيهاي از ابتداي پيروزي انقلاب اس
تجربه كرده اسـت. در شـرايط اوليه و با حاكم شـدن روحيه انقلابي بر فضـاي سياستگذاري 
سـياسـت خارجي، صـدور انقلاب و استكبارستيزي در دستور كار سياستگذاران قرار گرفته 

هاي براي بهبود خرابيها ، بهبود روابط و كـاهش تنشانقلـابي موجبود. بـا فروكش كردن 
و اقتصـاد نابسـامان كشـور در دستور كار قرار گرفت و اين تنش زدايي در ناشـي از جنگ 

ـــت جمهوري محمود احمدي نژاد تداعي  ـــلـاحـات ادامه پيدا كرد. اما دوره رياس دوره اص
كننده شرايط انقلابي بوده است. بدين ترتيب كه با رسيدن به كرسي رياست جمهوري، وي 

شـيده و دولتهاي غربي را مقصر مشكلات جهاني نظم حاكم بر نظام بين الملل را به چالش ك
هاي گذشته خود دست بردارند. چالش نظم حاكم و دانسـته و از آنها خواست تا از سياست

هاي غربي و نيز سخناني مبني بر محو اسرائيل از نقشه جهان بسياري را به اين انتقاد از دولت
د زيادي رها شــده و با بن بســت باور رســاند كه رويكرد غرب گرايانه آقاي خاتمي تا حدو

  ها براي حل اختلافات با غرب، نگاه به شرق جاي آن را گرفت.تلاش
يپلماسي در د» گسترش ظرفيت«البته در سـياسـت جديد به جاي نگاه به شرق از مفهوم  

رسد اين گسترش ظرفيت حاصل فشارهاي بين مي جمهوري اسـلامي استفاده شده اما به نظر
ـــت خارجي در برقراري رابطه المللي و همزمـان ـــياس ر متعادل و مبتني باي با ناكامي تيم س

ـــنودي دولت نهم از  ـــت.  به عبارت ديگر در اين روند ناخش اعتماد متقابل با غرب بوده اس
روند تعامل با غرب باعث شـــده اســـت نوعي دگرگوني ظرفيت صـــورت گيرد. به هرحال 

ود كه سياست خارجي كشور به سـخنگوي وزارت امور خارجه در اين خصـوص تصـريح 
 ) با اين وصف به نظر1384مهر،  12سمت شرق جهت گيري شده است.(روزنامه همشهري،

ف، مختلهاي باشد. حال و از ميان تئوريمي رسد اتخاذ اين رويكرد براي گذر از بحرانمي
ت كمك ستواند ما را در تحليل اين سيامي رسد نئورئاليسم بيش از ديگر نظرياتمي به نظر
  كند. 

  چارچوب نظري-2
ـــانگر تلاش هر نظريه ـــگر براياي نش ها و ان دولتيتوضـــيح بهتر روابط م يك پژوهش

ها را باشـد. اما اينكه انتظار داشته باشيم تا تمامي روابط دولتميتوصـيف ماهيت سـياسـت 
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انداخته  و چيزهايي كه يك نظريه از قلم و يا برشمردبتوان بر اساس يك نظريه ارزيابي كرد 
ــانه بد فهميدن كار نظريه ــد نش ــت. لذا همراه با ونقد معتبري بر آن نظريه باش التز پردازي اس

اعتقاد بر اين است كه حصول شرايطي كه در آن نظريه آن قدر به واقعيت نزديك باشد كه 
د. از نظر والتز نهايت نزديكي و موافق گردبا آن جور درآيد موجب منتفي شـــدن نظريه مي

  . مان به دست دهيمي مشروع از جهان مورد علاقهتوان با نوشتن توضيحن را ميبود
 جاد موازنهيق ايها از طرا دولتيشود : آمي بر اين اسـاس سـئوالاتي از اين دست مطرح 

و  يفرهنگ يوندهايا پيت و بقاء هستند و يامن يشان در جستجويش قدرت نسبيا افزايقوا و 
اً ا اساسيشود؟ آميالملل محسـوب نيآنها در نظام ب ييهدف نها يو اهداف اقتصـاد يتمدن

رد يرا در برگ تواند مسائل مربوط به حاكميتالملل ممكن اسـت و مينيدر نظام ب يهمكار
ـــارها ـــا يا امكان همكاريك را دارند و يهژمون يو اتحـادهـا امكـان كـاهش فش  يدر فض

  شود؟ يك با شكست مواجه ميآنارش
ت در نظام اســيت ســيبودن ماه يعنوان پدر نئورئاليســم با اعتقاد به آنارشــكنت والتز به 

تم كند كه در اين سـيسيبودن آن در داخل) اسـتدلال م الملل (در مقابل سـلسـله مراتبينيب
كنند نقش يمالمللي هستند كه تلاش ها بازيگران اصـلي، مسـلط و نامتمايز سيستم بيندولت

تر، ينك ليور به انجام برسانند (لاكثر در جهت شكوفايي و غرخود را حداقل براي بقاء و حد
1386 :18.(  

كه  شود اين استمسـئله اصـلي كه براي والتز اهميت دارد و بنيان نظريه او محسوب مي
ايدئولوژيك و ... دارند، رفتار  -هايي ســياســيرغم تفاوتالملل بهها در نظام بينچرا دولت

ــياســت خارجي ب ــابهي را در س ــباهت را نميه نمايش ميمش ــاس گذارند. اين ش توان بر اس
ــياســت ويژگي ــتمي از س ــيس هاي واحدها توضــيح داد و در مقابل بايد بر يك برداشــت س

  ). 113: 1388الملل متكي بود (مشيرزاده، بين
هاي موجود در چنين سـيسـتمي، واحدهاي عقلاني در جستجوي بقاء از ديد والتز دولت

دند ها معتقيباشــند. والتزال كه درصــدد حداكثرســازي منافع خود ميباشــند، در عين حمي
ــكلانيدر نظام ب يند همكاريفرا ــطه مش ــك يزندان ياز جمله معما تيالملل به واس ســت با ش

ند يباشند. به علاوه فراهاي همكاري ميها نگران تقلب ساير طرفشود زيرا دولتيمواجه م
ــتگ يدارا يهمكار ــ يخطر وابس ــيدر  هندديم ها ترجيحت و دولتمتقابل اس ــتيك س م س
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 يرو يوتارسا اي يمتقابل به خودبسندگ يريپذبيمخاطرات آس يبه جا ياريبر خود يمبتن
  (Waltz, 1979: 106)اورند يب

  موجود در سياست خارجي ايران هاي جهت گيري-3
هاي مختلفي درخصـوص سـياست خارجي جمهوري اسلامي ايران رويكردها و گرايش

 »رقنگاه به ش«و » سـياست نه شرقي، نه غربي«، »نگاه به غرب«ين آنها ترمهموجود دارد كه 
  باشد.مي

  رويكرد نه شرقي، نه غربي 3-1
سـياسـت نه شـرقي، نه غربي رويكردي اسـت كه با پيروزي انقلاب بر دســتگاه سياست  

همه  تگي به غرب تا اســتقلالخارجي ايران حكمفرما شــد و بر تغيير وضــعيت ايران از وابســ
كرد. اين شـعار در واقع نفي ايدئولوژي دو ابرقدرت جنگ سرد بوده است. مي جانبه تاكيد

ــاي حاكم بر نظام بين الملل آن دوره اتفاق افتاد به  ــت كه در متن و فض ــياس همچنين اين س
وز جهان به رنوعي نفي سياست دولتهاي منطقه بود كه در ائتلاف با يكي از دو ابرقدرت آن 

بردند. اين نگاه در ابتدا حاوي مفهومي ايدئولوژيك بود كه طبعا با فروپاشـي بلوك مي سـر
شـــرق، بخشـــي از مفهوم ايدئولوژيك خود را از دســـت داد اما همچنان مصـــداق غرب با 

  محتواي ايدئولوژيكي اش پابرجاست.
  رويكرد غرب گرايان 3-2

جي ايران مربوط به گروهي است كه تعامل با ها در سياست خارهمواره يكي از ديدگاه
ــياســت خارجي ايرانترمهمغرب را  داند. به طور كلي اين گروه معتقدند با مي ين محور س

رب، هاي غتوجه به عوامل مختلف از جمله شــرايط ژئوپلتيك ايران و امكانات و توانمندي
ورهاي يدگاه تعامل با كششوند. از اين دمي ايندو به طور بالقوه متحد اسـتراتژيك محسوب

تواند تابعي از رويكرد اصـلي ايران به سـياست خارجي ايران نسبت به غرب مي شـرقي فقط
ــدن به  ــرق جدا از ارتباط با غرب فاقد پويايي لازم براي تبديل ش ــود زيرا رابطه با ش تلقي ش

ـــرق فقط ـــت. به عبارت ديگر رابطه با ش مل مكتواند مي يـك رابطه معنادار و راهبردي اس
رابطه با غرب باشـــد و نه جايگزيني براي آن. اين نگاه بيشـــتر متعلق به دوران قبل از انقلاب 

از صــاحبنظران بر ضــرورت حل اختلافات با كشــورهاي اي اســت اما پس از انقلاب نيز عده
اروپائي و به ويژه آمريكا و لزوم برقراري روابط نزديك با آن تاكيد كردند. بر همين اساس 

ـــتردهنيز ا ـــورهاي اروپائي حداقل به لحاظ اقتصـــادي تعاملات گس رار را برقاي يران و كش
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درصــد كل واردات ايران از كشــورهاي  35نزديك به  2004كردند. به طوري كه در ســال
(يازده و هشت دهم)  8/11شـد. صـادرات اين كشورها به ايران رقمي معادل تأمين اروپائي 

به اين ترتيب اتحاديه اروپا به بزرگترين طرف تجاري ايران داد و مي ميليارد دلار را تشــكيل
  )Judy Dempsey, 2006تبديل شد.(

  نگاه به شرق 3-3
ه ران به شــرق بيتوجه عمده ا، رانيا يانقلاب اســلام يروزيدر دوره پس از پ يكلبه طور

ـــورها يزات نظامينه تجهيژه در زميش، به ويخو يازهـايـنتـأمين منظور  ن، يچ يبود و كش
ن يد. با اران بودنيا يحاتيتسل يازهايكنندگان عمده ننيا از تأميدر آس يشـماله و كرهيروسـ

ـــرق به عنوان  ـــيحـال نگاه به ش ـــت در دورهيك س ـــم يهابعد و در دولت يهااس  يهاش
نژاد با شــدت و ضــعف ادامه داشــته اســت. در يو محمود احمد ي، محمد خاتميرفســنجان

 يخارج به منظور بازساز يايرا با دن ياگسترده يل و همكارران تعاميدوران بعد از جنگ، ا
 ها وتين راســتا و با توجه به محدودينمود. در ا آغاز آناز  يناشــ يهايكشــور و رفع خراب

ــكلات به وجود آمده در ــرورت مش ــاز يهاروابط با غرب و ض ــاد يبازس ــور،  ياقتص كش
از آن به عنوان اتحاد  يكه در مواردران ين و ايه، چيان هند، روسيم يهمكار ينوع يبرقرار

ــتراتژ ــود، مورد توجه قرار گرفت. رويك نام برده مياس ــتراتژ كرد اتحاديش ن يدر ا كياس
دارد تا  ياز به متحدانيران در دوران پس از انقلاب نين فرض بود كه ايبر ا يمبتنظاهراً دوره 

د به نژاياحمد محمود انتخابد. از زمان يكا مقابله نمايخصــمانه آمر يهااســتيبتواند با ســ
ران يا يار مسئله هستهيران به شدت تحت تأثيا ياست خارجيس كه ران،يا ياست جمهورير

استگذاران يس ين دوره فرض اصليدا كرد. در ايپ يگاه بالاترياست نگاه به شرق جايس ،بوده
ه در ن ياژه مسـئله هستهيران به ويا ياسـت خارجيسـ ين بوده كه حل معضـلات اسـاسـيبر ا
 يهاستاياز س يد برخيكرد دولت جديرو در بلكه در شرق قرار دارد. يياروپا يهاتختيپا

د يت در روابط با غرب، به خصــوص رابطه با اروپا مورد تجديژه محوري، به ويدولت خاتم
ه اســت نگاه بيران تحت عنوان سـيا ياسـت خارجيدر سـ يديش جدينظرقرار گرفت و گرا
ــرق مورد توجه قرار ــالار،  گرفت ش ــيتأك ).1: 1387(ديوس ــرق در يد بر س ــت نگاه به ش اس

 يجه مطلوبيحل اختلافات با غرب تاكنون نت يها برارفته است كه تلاشيصورت پذ يطيشرا
 ياژهيه وتوج دياست نگاه به شرق، بايدگاه دولت نهم در سيدر برنداشـته است. بر اساس د

، يادر مبادلات منطقه يتوانند نقش مهمين دو كشــور ميرا اين داشــت؛ زيه و چيبه روســ
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ـــند يل نظام تك قطبيو تعد يالمللنيجاد موازنه بيا ـــته باش ن و ي، چرانيدر واقع اگر ا .داش
توان يابند، مي دست ياو منطقه يالمللنيت بينه امنيدر زم يافت مشتركيه بتوانند به رهيروس

علاوه  ديران باي، اين هدفيتحقق چن يبود، اما برا يامؤثر و سازنده يهمكار يشاهد برقرار
شور ن دو كي، مقامات ايالمللنيه در صـحنه بين وروسـيچ يهاتيبر در نظر گرفتن محدود

 از يكيد، كه يق نمايران تشــويبا ا يك در همكاريو اســتراتژ يرا در كســب منافع اقتصــاد
 يهايهمچون سازمان همكار ياتهبرجس يامنطقه يهانه، سـازمانين زميموثر در ا يابزارها
چندجانبه كارآمد باشــد. البته  يهايكردن همكار مندتواند در نظامياســت كه م يشــانگها
ــ ــت جديدر س ــرق بير گرايتعب يد به جاياس ــتر از مفهوم يش به ش ــترش ظرف«ش در  »تيگس

ــيد ــلام يجمهور يپلماس ــتفاده ميا ياس ــود. اما برخيران اس ــتريمعتقدند كه ا يش  شن گس
 يراردر برق ياســت خارجيم ســيت يو همزمان با ناكام يالمللنيب يت حاصــل فشــارهايظرف

ـــت. به عبارت دمـبر اعت يمبتن معتـدل و يارابطـه اه، ن نگيگر، در اياد متقـابـل با غرب اس
ورت ت صيظرف يدگرگون يدولت نهم از روند تعامل با غرب باعث شده تا نوع يناخشنود

 يشورهاران با كياست نگاه به شرق، شاهد گسترش روابط ايس ن در چارچوبيرد. بنابرايگ
مسئله طرح  ،نه نفت و گازيژه در زمي، به وياقتصاد يبالا يهاليرا پتانسـيم؛ زيهسـت ييايآسـ

، از جمله هند و پاكسـتان و امكان امتداد آن به ييايآسـ يران به كشـورهايخط لوله گاز از ا
ـــته م ن در روابط بـايچ ـــديآنها برجس ـــت تا در ي. اباش  مورد يانرژتأمين ران در تلاش اس
كا در يانه آمريجومقابله يهااستيمؤثر و مورد اعتماد باشـد، اما سـ ييايآسـ يازكشـورهاين

است نگاه يبرد سشيكا در تقابل و ممانعت با پيآمر يهااستيسـ ر و نفوذيد تأثيران، نبايقبال ا
  ).5: 1387(سقفي عامري،  ده گرفتينادا آن را يت جلوه داد و يران كم اهميبه شرق ا

  نيه و چيران، روسيسه كشورا يكا برايآمر يالزامات هژمون-4
  ايران 4-1

غرب قرار گرفت و  يتيامن يهااســتيران كه در ســه دهه پس از انقلاب در معرض ســيا
را  يد به حمله نظاميز تهديو ن يو حقوق بشـــر ياســـيتا ســـ ياقتصـــاد هايمياز تحر يفيط

انقلاب   يروزيكا متقبل شد. پس از پيآمر يرا از هژمون بين آسيشـتريمتحمل شـده اسـت ب
ــت.يامتوجه ج.ا. يتيدات امنياز تهد يميف عظيط س نوژه، حمله به طب يكودتا ران بوده اس

مالي و  هاي نظامي ودر طول جنگ نيز سيل كمكو جنگ هشـت سـاله از جمله آنهاست. 
. با پايان جنگ از (Ahrari, 2001: 454) به عراق كاملاً مشـــهود بودها اطلاعاتي آمريكايي
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ريكا از بع آن  تهديدات آمتشدت سياست مواجهه جويانه انقلابيون راديكال كاسته شد و به 
ر كا ياما با رو افزاري نيز خارج گرديد و تحريمات اقتصــادي شــروع  شــد.شــكل ســخت

دو  انيران بود كه تنش ميا يابحران هســته گيريآمدن دولت بوش پســر و همزمان با اوج
پس از روي كار آمدن بوش، وي  ش رفت.يهم پ يد نظاميكشور اوج گرفته و تا مرحله تهد

ميلادي، در نشــســت مشــترك اعضــاي كنگره و سناي  2002ژانويه  29در سـخنراني مورخ 
 ياهميو تحر بردنام » محور شرارت«شمالي و ايران به عنوان امريكا از كشورهاي عراق، كره

اما با كار آمدن دولت اوب يل كرد. با رويران تحميرا بر ا يو نظام ياسي، سيمختلف اقتصاد
ا نسبت به كياست آمريخود قرار داد، در س يغاتير را شعار تبليياسـت تغيسـ ينكه ويوجود ا

م يحرت هاي بانكي،و همزمان با بســته شــدن حســاب انين ميا درحاصــل نشــد.  يرييران تغيا
 22به واسطه نقض حقوق بشر پس از تحولات  يرانيا ياسيمهم سـ يهاتياز شـخصـ يبرخ

ـــرنخرداد،  هــاي نفتي در زمينــه فروش بنزين بــه ايران و همچنين قطع عــدم همكــاري كنس
 .ي يافته استترنيز ابعاد گسترده ن كشوريا المللي باهاي بزرگ بينهمكاري برخي شركت
(BBC News, 1389).  ـــد تا ايامجموعه ك يكا را به عنوان يران آمرين تحولات باعث ش

ساس  بقاي احد. يك برآياسـتراتژ ينيمتحد ياورد و در جسـتجويبه حسـاب ب يتيد امنيتهد
براي ايران در برابر مخاطرات  ناشي از هژموني آمريكا  قدرتمند يكشـورهاامنيتي در كنار 

دگاهي نيز دين كشور يموردنظر ااي هكند كه توجه كنيم دولتزماني صورت واقع پيدا مي
  به هژموني آمريكا و اقدامات يكجانبه آن دارند.  آنشبيه 

  چين 4-2
ــتراتژ يل مهمين كه به دلايچ ران كا نگيخود توســط آمر يكيبه شــدت از محاصــره اس

ـــت و پا ـــده اس  يديكا در مناطق مختلف اطراف قلمرو خود را تهديآمر ينظام يهاگاهيش
طقه كا را در منيژه حضــور آمريوه كند و بمي يابيت و منافع خود ارزيامنه يبر عل ياســاســ
با  تا كنديداند تلاش ميخود م يو منافع اقتصـــاد يت نظامير با امنيمغا يمركز ياياوراســـ

ر ن كشــويكا هم از ايآمر يمخالف هژمون يروابط خود با كشــورهاشــتر يت هر چه بيتقو
ـــارهـاياز بگيـامت ـــگري، ك كم كندينهژمو يرد و هم از فش گر ي. از د)41-46: 1387(عس

ـــياهـداف چ ـــتراتژ ،يمركز يايـن در منطقـه آس كا از جمله يك آمريكـاهش حضـــور اس
 يهاگاهيان نگرانند كه پيباشد. رهبران چيزستان و ازبكستان ميآن در قرق ينظام يهاگاهيپا

ن يا بهلذا  .شدبا يمركز يايك نفوذ آنها در آسيش استراتژيبطور بالقوه مانع افزا ييكايآمر
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به  دهنديش ميافزا يق سازمان شانگهايمنطقه از طر يخود را بر كشـورها يمنظور فشـارها
خود را در جهت منصرف نمودن تاشكند از توسعه  يهاه در تلاشين و روسين جهت چيهم

ر يارداد اخقروان و يدر تا ينيچ يهاستيوناليت از ناسيحما اند.ش دادهيكا افزايروابط با آمر
 شده و به قطع ينيز باعث خشم مقامات چيوان نيبه تا ييكايحات آمرين تسليترفروش مدرن
   .(Gupta, 2008: 48)ده است يبا آمريكا انجامها چيني يحاتيروابط تسل

  روسيه 4-3
باز  گذشــته خود را يالمللنيگاه بيك دهه گذشــته تلاش نموده اســت تا جايدر ه يروســ

ر الات متحده ديك ايو نفوذ هژمون يده داخلياز مشــكلات عد يعلت برخوردار ابد. اما بهي
ــور، بنظر ميا يتيمناطق امن ــين كش ــد كه س ــتمداران عملگرايرس ــ ياس جه ينت نيبه ا يروس

ـــ بزرگ  يهااز به اتحاد و ائتلاف با قدرتيخود ن ينقش ابرقدرت يايحا ياند كه برادهيرس
ـــ). 85-88: 1387دارنـد(قهرمـان پور، ـــت كه تقويه همواره بر اياعتقاد روس ت ين بوده اس

ــترده تلاش ــور در جهت مقابله با تهديا يهاگس ــگي امنيت هاچالشدات و ين كش ي هميش
ز ا يدياين كشور و تهديدات جد »خارج نزديك«ويژه در  روسـيه مانند حضـور آمريكا به

ز يو ن ويواكتيزا و رادتياسلحه، مواد مخدر، مواد مسموم يرقانونيسم، گردش غيجمله ترور
ـــئله اج ـــدگيمس ـــيگر امننيبه عنوان تضـــم ينظام يرش و  يزمرك يايت و ثبات منطقه آس
وذ كه ســابقاً تحت نف يمركز يايدر آســ يكيژئوپلت يهايه اســت. ناامنيهمســا يكشــورها
ــ يانحصــار ده ن شــيگزيها دلار جاونيليو م ييكايآمر يروهايه قرار داشــت توســط نيروس

. است يمركز يايدر آس ييكايآمر يبشـدت نگران گسـترش هژمون نير پوتيمياسـت. ولاد
ــور نظاميچرا كه پذ ــ يديكا در منطقه به منزله تهديآمر يرش حض ت يامن يبرا يار جديبس

اما علاوه بر اين تهديدات سه كشور كه از جانب  .(Benderesky, 2005) شوديم يتلق يملّ
شيوه ي حكومتداري آنها نيز تا حدود زيادي به هم نزديك بوده و  ،نهاستآهژمون متوجه 

ر دهرسـه، مورد اتهام آمريكا در خصـوص نقض حقوق بشر قرار دارند كه اين موضوع نيز 
  تاثيرگذار بوده است. سه كشور  در ميان اين نزديكي ميل به

ســـازمــان بين المللي مورد حمــايــت آنهــا همچون هــاي نهــادهــا و از ديــد آمريكــايي
ــگران بدون مرز ــه  ،گزارش ــور جهنمي«ايران در كنار س در آزادي مطبوعات قرار داد.  »كش

اض نشين سين كيانگ مورد اعترچين به واسطه سركوب اعتراضات مخالفان در ايالت ترك
ران معتقدند گهاي حقوق بشري قرار گرفته است. در مورد روسيه نيز بسياري از تحليلگروه
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 )votchina(در عرصه داخلي به حكومت به چشم ارثيه پدري »مدل پوتين«معروف به  يالگو
ـــاس آن حــاكم در طول دوران حكنگــاه مي مــت خود هر ميزان ثروت را وكنــد كــه بر اس

ـــت مي آورد و اطرافيـان نيز از ترس خود و به نفع خود از حاكم طرفداري بخواهـد بـه دس
   .)40-41: 1387(نوائي،كنندهاي آن سكوت ميكرده و در مقابل سياست

همكاري ايران با دو كشــور شــرقي براي مقابله با هژموني امريكا برمبناي  -5
  نئورئاليستيهاي لفهمؤ

ــاختار نظام بيننئورئاليســت  ش الملل به ســمت امپراتوري پيها اعتقاد دارند زماني كه س
 در ســيســتم ءبراي بقاگيرند هاي هژمون قرار ميهايي كه در معرض سـياســترود دولتمي

ـــكيــل ائتلــاف  ــــده و تش ـــيــك و نيز حفظ منــافع خود بــه همــديگر نزديــك ش آنــارش
از ا يشــرق آســهاي هركدام از دولتران يعلاوه بر ا. از اين نظر )Waltz,1979: 65(دهندمي

هاي تهاجمي غرب قرار مانند چين و روسـيه در معرض سياست يهاي قدرتمندجمله دولت
ايران  ،سيهرو-. نگاهي به تعاملات ايرانگر فراهم شـديآنها به همد يكينزد نهيو زم اندگرفته
ــال ران و هنديو پس از آن ا و چين ــان ميدر س  نيادهد كه تا چه حد ايران به هاي اخير نش
هاي شوراي امنيت بيش از همه بر واگرايي نزديك شـده اسـت و در برابر قطعنامه هاكشـور
ايران  هاي همكاري دو كشوراميد بسته است. بيشترين حوزه در مقابل آمريكا نيه و چيروس

   مسائل نظامي بوده است. در حوزهو روسيه 
درصد  70بيش از  2005تا سال  1995المللي صـلح در اسـتكهلم از سـسـه بينؤاز ديد م

خريدهاي ايران در زمينه تسـليحات از روسيه بوده بوده است. اگرچه ميزان خريدهاي ايران 
ار كم اند بسيچين و هند كه نسـل چهارم تسـليحات روسـي را نيز خريداري كردهنسـبت به 

 است. به علاوه همكاري بوده اسـت در عين حال سومين واردكننده بزرگ تسليحات روسيه
اي بوشهر و نقش كاتاليزوري اين كشور در كاهش فشارهاي هسته روسـيه با ايران در پروژه

. علاوه بر (Kassianova, 2006) له تســليحاتي اســتغرب ســمبل روابط دو كشــور در معام
ين ب يگردش تجار .ادامه داشته استرغم تحريمات غرب بهها روابط تجاري دو كشور اين

ـــال  ـــيه در س  3زان ين ميميليون دلار بوده كه از ا 700ميليارد و  3حدود  2008ايران و روس
بوده است به عبارت ديگر روسيه  رانيميليون دلار سـهم صـادرات روسـيه به ا 300ميليارد و 

ر ســال ايران د يبه طور كل اســت. كننده به ايران بودهاز بزرگترين كشــورهاي صــادر يكي
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ا هوا و فض يهانهيبه علاوه دو كشور در زم ميليارد دلار واردات داشته است. 53معادل  2008
  اند.با هم داشته يار مناسبيبس يز همكارين

برقرار گشــت. بعد از آن هر دو  1971ابتدا در ســال  ن نيزيو چران يك ايپلماتيروابط د
و تفاوت در  يتجار – يك، روابط اقتصاديات استراتژيضرور ،ياسيس ييكشور به عملگرا

ن مدعا اســـت. يگر ارزش قائل بودند كه ادامه روابط هم دال بر ايو مذهب همد يدئولوژيا
ـــتراتژيداند كه موقعيم ياك قـدرت منطقهيـران را بـه عنوان يا ،نيچ  تيك و اهميت اس

 زين راني. و از نظر ا(Wu, 2006) خواهد كرد يانيآن بر گسترش روابط كمك شا ياقتصاد
از سلطه  يز و احساس نگرانيقدرتمند اسـت كه به خاطر منافع مشترك در پره ين متحديچ

خود را از ت ين حماي. چ(Xinhua, 2005) كنديت ميران حمايالات متحده، از ايا يجهـان
ــرايران در بدتريا ــان داده اســت ين ش ها ران تنيعراق كه ا –ران يدر طول جنگ ا يعنيط نش

ـــورها يباً تماميمانده بود و تقر د به كردنيت مياز عراق حما يغرب يانه و حتيخاورم يكش
 يران برايل امث ياك قدرت منطقهي اك بيارتباط نزد ناگفته نماند كهران شتافت. يكمك ا

   (CIA, 2003).به همراه داشت ياديز ياسيو س ياقتصاد افعنن ميچ
ن تائو در يهو ج، 2009 سال بوده است. دراما اوج روابط دو كشور با تهديدات آمريكا 

ن شد يات از هستهيبر تعهد كشورش به حما يشانگها يسـازمان همكار ينشـسـت اعضـا
ــلح ــتهن مرتباً ي. چ(Xinhua, 2009)د كرد يران تأكيا ميزآص ــئله هس ران از يا يابر حل مس

داند. به نميحل مناســب حل مســئله مات را راهيد كرده اســت و تحريك تأكيپلماتيق ديطر
ــا و آمريــخــاطر اتحــاد مينهـ ــه واگرايچ ،كــايه اروپ مــات و فروش يدر تحر يين را ب

ن ين باورند كه چيكنند. به علاوه آنها بر ايكـاربرد دوگـانـه متهم م يدارا يهـايتكنولوژ
ك به ت موشيستم هدايكرده كه در ســاخت س ييران نهايمس تنگسـتن را به ا يفروش نوع

ــور در بعد تجاريكار م ــد و يم يژه در حوزه انرژيو به و يرود. اما اوج روابط دو كش باش
خود  يو نفت يمختلف گــاز يهــان در حوزهيق وارد كردن چيران تلــاش كرده تــا از طريا

ـــ ينوع ـــال ين و ايمتقابل چ يروابط تجارجاد كند. يامتقابل  يريپذبيآس  1990ران در س
 2005ارد دلار و در ســال يليم 6/5به  2003زان در ســال ين ميون دلار بود كه ايليم 4/3باً يتقر
 360ش يب 2005تا  2000ن از سال يران از چيدا كرد و واردات ايش پيارد دلار افزايليم 29به 
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دو كشور در سال  يارد دلاريليم100توان قرارداد يآن مش داشـته است. كه به يدرصـد افزا
ـــالرا  2005 كل  %14از ايران  2007افزود. واردات نفـت چين از ايران در چهـار ماه اول س

ــور را در بر مي  70مبلغ  )Sinopec(ي چينگيرد. به علاوه شــركت نفت ملّواردات اين كش
ـــعه زمينه گازي  ميليون تن گاز مايع ظرف  250تحويل  و  »يادآوران«ميليارد دلار براي توس

  . (Mackinnon,2006: 4-8) ساله با ايران به توافق رسيد 30يك دوره 
ان دو كشور يم يارد دلاريليم 120ك قرارداد ي 2010تا  2005 يهاان ساليدر م همچنين
به  يران قراردادين و اينفت چ يشركت ملّ 2008دروكربن منعقد شـد. در سال يدر حوزه ه

 2009آزادگان را به امضاء رساندند. در سال  يدان نفتيتوسعه م يارد دلار برايليم 1,7ارزش 
ون تن گاز يليم 10منعقد شـــد كه به موجب آن  روزانه  يارد دلاريليم 3,2 يز قراردادگازين

ــتخراج م يپارس جنوب 12ع از فاز يما يعيطب ــد. علاوه بر اياس گر، يها قرارداد دها و دهنيش
ـــوم بنزيــن روزانــه يچ  Javier, Dombey and(كنــديمتــأمين ران را يا ين وارداتيك س

Hoyos, 2009(يهااستين كشور كمتر در معرض سي. در خصوص روابط با هند اگرچه ا 
 يبرا يرانياســتگزاران ايد ســيزمان نقطه ام ياكا قرار دارد اما در برههيانه آمريگراكجانبهي

به سمت آن مشاهده شده است.  يش قويگر گرايبا غرب بوده اسـت و از طرف د نيزچانه
رسد. يم ش از هزار ساليآنها به ب يهسـتند كه سـابقه يشـتر فرهنگيران و هند بيا يوندهايپ

نه روابط دو يسپتامبر زم 11حوادث  يشتر شد ولين دو كشـور پس از استقلال هند بيروابط ا
گر نظاره ران و هنديكا به عنوان تنها ابرقدرت باعث شد تا اين آمرر داد. بر آمدييكشور را تغ

ت روابط دوجانبه ينفوذ واشـــنگتن در منطقه باشـــند. در آن زمان دو كشـــور درصـــدد تقو
  برآمدند. 
د محمد يران، سيوقت ا يس جمهوريدار رئيو  پس از د 2003ن اسـاس در سـال يبر هم

كرد يد ميك تأكيكه بر مشــاركت اســتراتژ »نو يدهل« ياه چهار مادهياني، از هند، بيخاتم
ركز قرار ز مورد تميه نيانين بين كه در ايمشــترك طرف يهامنتشــر شــد. حوزه توســط طرفين

ــتا يگرفت. در ايرا در بر م يمختلف يگرفت گســترده بوده و فضــاها  ن حوزهيترمهمن راس
شور ن كيدر هند ا يعير طبيذخا و فقدان يانرژ يباشد. مصرف بالايم ياز هند انرژين مورد
ر رشد يل كرده است. در طول چند سال اخيتبد ين واردكنندگان انرژياز بزرگتر يكيرا به 
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سال  25را در  يدوار است تا روند فعلين كشـور اميدرصـد بوده و ا 8سـالانه هند  ياقتصـاد
ت خود را از فقر نجات يدهد تا بخش اعظم جمعين امر به هند اجازه مينده حفظ كند. ايآ

ـــطح  ـــتان در حال يك قدرت بزرگ ارتقاء دهد. در عيداده و خود را بـه س ن حال هندوس
از ژاپن و  2030شود تا ساليم بينيشيجهان است و پ يكننده نفتن مصرفيحاضـر پنجم

  .(Zissis, 2007)رد يبگ يشيز پيه نيروس
ند از ه يه درصد كل توان انرژك به پنجايو نزد يدر حال حاضر هفتاد درصد توان برق

درصــدد تنوع  ياســتگزاران هنديل ســين دليشــود. و به هميمتأمين ق ذغال ســنگ يطر
نكه ذغال سنگ هند از نوع آلوده يژه اياز ذغال سـنگ هستند به و ير انرژيدن به ذخايبخشـ

ــند يدارد م ينيپائ  ييكه ارزش گرما )dirty coal(و ناخالص  U.S. Department of)باش

Energy, 2007)ــاس بوده كه بي. بر ا ه هند و ران بيدروكربن اير هينو بر ذخا يه دهليانين اس
دو كشور طرح بلندپروازانه خط لوله  2005د. در سـال يورزيد ميارسـال آن تأك يهاوهيشـ

IPI  در دستور  برديران را از پاكستان به هند ميماً گاز ايكه مستق »خط لوله صلح«موسوم به
د را هن يانرژ يازهاين خط لوله نه تنها نين خط لوله معتقدند ايار دادنـد. طرفداران اكـار قر

ـــتان عمل م يبرا ييكند بلكه مبنايبر آورده م ـــلح با پاكس وه تنش كند كه به طور بالقيص
ت يران را تقويز رابطه هند و اين يكيدهد. ملاحظات اســـتراتژيان دو كشـــور را كاهش ميم
ان هندوها و مســلمانان بالا گرفت و به علاوه يدهه گذشــته خشــونت م طول دوكند. در يم

د تا داشــته و باعث ش يرا در پ يكا انتقادات داخليل و آمريان هند و اسـرائينده ميروابط فزا
ـــوم و به ويهند ن ـــتريران توجه بيژه ايز به جهان س بخش از  نيش را با ايوندهايبكند و پ يش

 يبرا ياوهبالق يكيت اســتراتژيبا پاكســتان مز يطه هم مرزران به واســيت كند. ايجهان تقو
ه است. ب ياديز يايمزا يز دارايران نيا يبا هندوسـتان برا يهندوسـتان داراسـت. روابط قو

ك يموردنظر بوش روابط با  »ياغي يهادولت«و  »محور شرارت«ران در يدنبال قرار گرفتن ا
نگتن واش يهاخارج كند و به تلاش ليالملنيب يران را از انزوايتوانست ايم ياقدرت منطقه

  ران خاتمه دهد. يا يانزوا يبرا
ران يا ياهسته پرونده آميزمتقابل باعث شـد تا هند بر حل مسـالمت يريپذبين آسـيهم

شــور گر دو كيمورد اشــتراك د ز حوزهيســم نيو مقابله با ترور يااصــرار ورزد. ثبات منطقه
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تا  خواســـتيمتقابل از دو كشـــور م يهايهمكار ينو به عنوان مبنا يه دهلينباشـــد. بيايم
ان به ش دهند. صعود طالبيافغانستان افزا يعنيرا در كشـور سـوم  يكياسـتراتژ يهايهمكار

 يژه در افغانستان ناراضيت به ويقدرت ضـمن نگران كردن دو كشور هر دو را از خطر وهاب
ــور در مبارزه با قا ــم ذيچاق مواد مخدر و تروركرد. به علاوه دو كش ــتند. هر دو يس نفع هس

ـــور ـــمال«از جبهه  كش ـــتان حما1996-2001طالبان ( بر عليه »اتحاد ش ت ي) بر خلاف پاكس
  كردند. 

 به ياقتصــاد يهاكمك يران و هند ضــمن اعطاين كشــور ايناتو در ا يروزيپس از پ
 يسازران در جادهيا يهاكردند. كمك ياديافغانسـتان كمك ز ي، به بازسـازيحامد كرزا
دا كرد و هندوستان مدراس معروف كابل و ساختمان يپ يتجل يمرزهاي حوزه يو بازسـاز

ور را ن كشيا يبخش شرق يهاد پارلمان افغانستان معروف به دارالامان را ساخته و جادهيجد
  .)Cohen, Curtis and Graham, 2010(كرد  يبازساز

  كيهژمون يدر فضا يهمكار يشكنندگ-6
ــم بر روابط ايك نئورئاليآنچه كه انطباق تئور ــيس ــرق آس ــازد يا را ممكن ميران با ش س

ان ها موازنه قوا به عنوك اسـت. از ديد نئورئاليستيآنارشـ يدر فضـا يهمكار شـكنندگي
 طلبها كه معمولاً از جهت مخالف و بر ضـد قدرت بزرگ و سلطهشـكلي از روابط دولت

 و ا معتقدند فرايند ايجاد همكاري، سختاز همكاري نيست. آنهشود لزوماً شكلي اتخاذ مي
 ي از روي احتياط اتخاذ شود فقطباشد. به علاوه زماني كه همكارتداوم آن بسيار مشكل مي

هاي اقتصادي و سطوح پايين سياسي اتفاق افتد و به حوزه -هاي اجتماعيتواند در حوزهمي
  . (Thies, 2004: 159)رسد سياسي نمي ترمهمبالاتر و 

باشـد. يان ميگراه نوواقعين فرضـين گواه اير بهتريه در دو سـاله اخيران و روسـيروابط ا
و  ينظام ،ياسيتعاملات سـ ين و حجم بالايه در دوره پوتيران و روسـيرغم روابط خوب ابه

قرار  هيس جمهور روسيرئ يهااستيه سيگاه دسـت مايران گاه و بيدو كشـور، ا ياقتصـاد
ــان دهندهگرف ــتفاده از ا ته و نش ــبات با غرب بوده يران به عنوان ياس ك برگ برنده در مناس

وأم با است تين از آن با عنوان سيه نسبت به غرب كه در دوره پوتياسـت روسـياسـت. اما سـ
ه به خود گرفته و تا مرحل ياشد در دوره مدودوف شكل كاملا عاشقانهياد ميعشق و نفرت 
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  ش رفته است. يز پيك نياتحاد استراتژ
ر بوده ار مؤثيه بسيز در همراه كردن روسياست خود اوباما نياست كه س يادآوريلازم به 

كه در دوره بوش نصب شده بودند از مرز چك و  ييكايآمر يهااسـت. بر داشـتن موشك
ه در ين زمان روسيكا بوده است. در ايس جمهور آمرياز اقدامات اعتمادساز رئ يكيلهستان 

  2009نوامبر 15ك در يفيپاس-ايران در نشـسـت آسـينسـبت به ا يادرجه 180رخش ك چي
ـــترك اعلام كرد كه اگر ا اش باراك اوباماييكايآمر يهمراه بـا همتا ان ريبه صـــورت مش
ره را ر از مذاكيغ يهاندهد دو كشور راه المللينيب يهايبه سئوالات و نگران يپاسـخ روشن

ــتور كار قرار خواهند د ــتهدر دس ــرعت گرفتن برنامه هس  يران ابراز نگرانيا يااد. آنها از س
ماتكف ش يك روز بعد ســرگئيران رو به اتمام اســت. يا يان كردند كه وقت برايكرده و ب

رنامه در بوشهر مطابق ب ياهسته پروژه يه اعلام كرد كه به واسطه مسائل فنيروس ير انرژيوز
 و يمال يهاها همواره به بهانهدر ده سال گذشته روسرسـد. ينم يبرداربه بهره 2009ان يپا
 يكشــورها دوجانبه با يق انداخته بودند. انعقاد قراردادهايافتتاح مركز بوشــهر را به تعو يفن

است  يز هشدارين 2009ن كشورها در سال يران در نشست ايخزر و عدم دعوت از ا يساحل
گذاشـــته  اكا تنهيران را در مناســـبات با آمريخود ا يمنافع ملّ يه به بهاينكه روســـيبر ا يمبن

  ).1: 2009ان، ياست (عسكر
ري جمهوه يعل ن ســخنانيترســابقهياز ب يكيه در يس جمهور روســين راســتا رئيدر هم

اشد و بيبه بمب اتم م يابيران در آستانه دستياعلام كرد كه ا 1389ر يت 26ران در يااسـلامي 
ها يليائبا اسر يه با معاهده پنهانيدر خصوص تبعات آن هشدار داد. روس الملليبينبه جامعه 

د. يغرب را به اوج رسان يهااستيخود با س يران باشد همراهيا توانديآن م كه هدف نهايي
علام ه وارد عمل شــده و ايه روســيترك يكيگر با انفجار خط لوله ناباكو در نزديد يدر اقدام
 يان آبيق خط لوله جريرا از طره يران به تركيصادرات گاز ا تيه ظرفيكلكرد كه  يآمادگ

ــيبا ا .رديبه عهده بگ لاش اروپا به ز تيران و نيا المللينيب ياز انزوا يه با آگاهين انفجار روس
  ست. ن منطقه گرفته ايبه ا يكشور ما را در صادرات انرژ يران جايبه گاز ا يقطع وابستگ
شــه شــكســت يدرات گاز خود در اروپا تنها در انده به منظور حفظ انحصــار صــايروســ

ـــتم يب خط لوله انتقال گاز به قاره قديرق يهاطرح ـــي. هدف دبوده اس ان يه از ميگر روس
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 يدهن دارنيو قطع كردن دست دوم گر به قاره اروپايبردن امكان صادرات گاز از هر منبع د
كامل  ييسود همييها و در تأنيعلاوه بر ا .(EIA, 2010)ران بود يا يعنيجهان  ير گازيذخا
روش ف يحكم يه طيروس يس جمهوريمدودف رئ يتريميكا ديآمر يهااستيه با سيروسـ

 يهاتيدفاع از سا يران برايكه ا ييهاران ممنوع كرد. موشكيرا به ا S-300 يهاموشـك
را در  دستورن  يه اعلام كرد كه ايباز كرده بود. روس ياديآنها حساب ز ياش بر روياهسته
  . (BBC News, 1389) دهديانجام م المللينيد بيمات جديتحر يراستا

ست كه ا ييه بهايران در مناسـبات با غرب  توسط روسيتنها گذاشـتن ا به خاطردر واقع 
دار فقدان هرگونه مرجع اقت كند.ميالملل پرداخت نيبه واسطه حاكم بودن قدرت در نظام ب

هاي ها فقط روي توانائيشــود تا دولتميالملل باعث نظام بينمركزي و ماهيت آنارشــيك 
ـــاب بـاز كننـد. بنابراين قدرت خود براي حفظ منـافع حـاكميـت و در و ـــان حس اقع بقـايش

ــلي ــتيابي به منافع در روابط با ديگر دولتاص ــيله و ابزار دس ــدها ميترين وس كه بقاي  باش
ده يكامل با غرب نرس يبه صـف هماهنگ ز اگرچه هنوزين نيچكند. ها را تضـمين ميدولت
 يهابياز آس يريجلوگ يران برايت از تنها گذاشتن ايز حكايآن ن ينوسان يهااستياما سـ

و كشور ن موضوع روابط ديترمهمباشد. به عنوان يكا ميآمر ياز مقابله با هژمون يشتر ناشيب
 يرارانه بيگجنگ سخت يهااستياز س ين دائماً بر دورياگرچه چ يامسـئله هسـته يعني

ــته ــورا يهازمان از قطعنامهكند اما هميد ميران تأكيا ياحل بحران هس  تيت حمايامن يش
ت يمنا يران به شورايز از قطعنامه ارجاع پرونده اين نيو هندوستان چ كند. همانند روسـيهيم

ـــال  ـــيحما 2006در س مثبت داد  يرأ 1835و  1696 يهاه به قطعنامهيت كرد و مانند روس
(China Daily, 2005).   

ت بر ســرعت گرفتن مســئله يجاد محدوديا يه اوباما برايانياز ب 2009ه يبه علاوه در ژانو
ـــتـه ر د ياتم يانرژ المللينيآژانس ب يهابا قطعنامه ت كرده و همچنينيران حمـايا ياهس

شد موافقت به عمل آورد. يران ميد و شرط ايق يكامل و ب يخواسـتار همكار 2009نوامبر 
ر را ب يتر يشــتر و جديمات بيت كه تحريامن يشــورا 1929به قطعنامه  چين 2010در جون 
نش در واك ياكبر صالح يمثبت داد. عل يكرد رأيل ميران تحميا يو مال ينظام يهابخش
ان انان مسلمين در ميچ يوجهه ين برندهين كشـور را عامل از بين اقدام ايچ يد به رأيشـد
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مان منع گســترش يكه امضــاء كننده پليشــمان از كرهيجهان دانســت و اظهار داشــت كه چ
 Daiji( كنديران دفاع نميا يعني NPTگر يكه از عضــو ديكند در حاليت ميســت حماين

world, 2010(.   
ـــدن همكارنيعلاوه بر ا ـــور در حوزه انرژ يهايها محدود ش ز دال بر تنها ين يدو كش

بيني پيشبه عنايت با ، 2010فوريه  –ژانويه هاي ماهران در مقابل غرب است. در يگذاشتن ا
بندر طريق از چين به ايران نفت انتقال طرح شكست خاطر به (يا ها عليه تهران تشديد تحريم

به ايران نفت صادرات پاكستان)، نابسـامان اوضـاع خاطر به پاكسـتان گوادار نوسـازي شـده 
  . (Khadduri, 2008)چيني) آمار طرف (طبق يافت كاهش درصد  37ميزان به چين 

سوم مقام و  شدتبديل چين به نفت كننده صادرچهارمين به ايران تحولات، اين نتيجه در 
تا شد مذاكرات وارد عربي تحده مامارات با  2010سال مارس ماه در چين داد. روسـيه به را 

افزايش داده و كمبود نفت از سرعت به را كشـور اين نفت واردات بتواند لزوم صـورت در 
ـــتلزامــات هژمونيتــأث تحــتهــا ينــاحيــه ايران را جبران كنــد. روابط بــا هنــد ك و يــر اس

تر از دو كا آســانيآمر ين كشــور برايكردن ا يكا قرار داشــت و راضــيانه آمريگراكجانبهي
ــيكشــور د ردن نو بالا ب يه دهلين مواد اعلاميترمهم يكيا بوده اســت. اگرچه يگر شــرق آس

ها ين همكارياست اما ا ييايدر يرهايت مسـيران و هند و امنيا يدفاع يهايسـقف همكار
قصد ران يبوده اسـت. ا ينيار پائيدر سـطح بسـ 2006و  2003 يهاسـال ميفراتر از مانور نظا

-MIG  يهاو جنگنده T-72 يها، بالابردن توان تانكيموشك يهاقيقا ينهيداشـت در زم

ن يرد. اما اينو كمك بگ يه دهليانيب ياش در راستاهيساخت روس يستم دفاعيسـ يارتقا 29
  ك ختم نشد. يك اتحاد استراتژيدر بر نداشت و به  يلات ثمريتما

شــان ران و هند واكنش نيكا به مانور مشــترك اينه آمريكاب ياعضــا يز كه برخين يزمان
ن ين تمريدانســـتند كه ايم يها اعتراض كردند هم بوش و هم مقامات هنديداده و به هند

ـــتر به يب ييايـدر ـــرگرميش ـــترش روابط اين نظاميماند تا تمريم يك س هند،  ران وي. گس
 يفشـــارها ده كرد. مصـــداقيچينو با واشـــنگتن را پ يد دهليك جديمشـــاركت اســـتراتژ

و ن يكا در دهلير آمريكه سف ييدا كرد. جاينمود پ 2006كا بر هند در سـال يك آمريهژمون
و  هند يحاً به رأيكا را صــريان هند و آمريز ميآمصــلح ياهســته يشــرفت همكاريشــرط پ
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كرد در  ديمنوط كرد و تهد ياتم يانرژ ليالملنيكا در آژانس بياش به نفع آمريگيرجهت
ان دو كشـور در كنگره با شـكست مواجه خواهد يم يامان هسـتهيصـورت مسـئله پن ير ايغ

 ياهران و ارجاع پرونده هستيه ايمثبت هند به قطعنامه عل يد مؤثر واقع شد و رأين تهديشد. ا
ل يبديل متحد بيداشت. در خصوص اسرائ يدر پ 2005سـپتامبر  24ت را در يامن يبه شـورا

 يهايمكارهند با اين كشور ه  يكيروابط اسـتراتژ ينكه سـنگ بنايز با توجه به ايكا نيآمر
 Tescar spy(تزكار  يجاسوس يم هند به شـروع كار ماهوارهياسـت تصـم يو نظام يدفاع

Satellite( قابل ل در ميت اسرائيش امنيهند به افزا ياق بالقوهينشـان از اشـت 2008ه يدر ژانو
  . (Cohen, Curtis and Graham, ibid)دارد  ياران هستهيژه ايران به ويا

ــل ــخن اص ــتينئورئال يدر واقع س ــائل بنياديني ينجا اين اســت كه همكاريها در اس  مس
ده و زني بوها غيرقابل چانهكـه به نظر نئورئال ييهـاگيرد. حوزههمچون بقـاء را در بر نمي

ـــمول همكـاري نمي ـــوند. نگراني درباره توزيع منافع، مانع همكهيچ وقـت مش اري ميان ش
ها بر ها نگران منافع مطلق هستند تا نسبي و اينكه اگر دولتولتباشد. در واقع دها ميدولت

اين تصـور باشـند كه شريك يا شركايشان به طور نامتوازني از منافع ناشي از همكاري سود 
  . (Grieco, 1988: 487)نهند برند، فرايند همكاري را وا ميمي

ران حاضــر يا يطرف همكار يكدام از كشــورهاهيچشــود كه ينه ملاحظه مين زميدر ا
ــتهين ــئله هس ــتند در مس ــ يهانهيهز ياس ــوند. به علاوه  ياز الزامات هژمون يناش را متحمل ش

ان باشد. هندوستين نميه، هند و چيروس يكدام از كشورهاچيران به نفع هيشـدن ا ياهسـته
تواند يز ميران نيشدن ا ياحمل كند. هستهتواند تيرا در كنار خود نم ياك كشـور هستهي

ــتهينكه ايژه ايج فارس خاتمه دهد. به ويه در خليبه نفوذ روس قش ك نيخواهان  ياران هس
خواهد بود. اين امر هم در مورد توافقات نظامي كه فرصــت و شــانس يك  ياحداقل منطقه

درت قتصادي كه پشتوانه قدهد و هم توافقات ادولت براي بقاء و تفوق نظامي را افزايش مي
  . (Mearsheimer, 1994/95: 11-12)كند است صدق مي نظامي

  يريجه گيو نت يجمع بند
ژه يران به شـــرق به ويد كه نگاه ايجه رســـين نتيتوان به اياز مجموع آنچه گفته شـــد م

باشد. يك ميستم آنارشيبوده و در جهت بقا در سـ يتيامن ين نگاهيه و چيروسـ يكشـورها
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 يفرهنگ يوندهايا پيو  ينه تمدنيشيكرد بر اساس پين رويمعتقدند ا خيبرخلاف آنچه كه بر
كا در سه يك آمريهژمون ين مقاله معتقد است فشارهايباشد اما نگارنده ايم يز اقتصـاديو ن

ــته بر ا ــتردهيران كه طيدهه گذش ــادياز تحر ياف گس م يا تحرت يو مال ي، بانكيمات اقتص
ود شيرا شامل م يدات نظاميز تهديو ن يحقوق بشـر يها، قطعنامهياسـيسـ يهاتيشـخصـ

 يوجوالملل در جستنيك نظام  بيسـتم آنارشـيحفظ خود در سـ يران برايباعث شـده تا ا
ه كه حركت كرد ييز به ســمت كشــورهاين اســاس نيد. بر هميك برآياســتراتژ ينيمتحد
داشته  يه ابرقدرتين كه داعياز جانب هژمون متوجه آنهاست. چ يمشترك يهايريپذبيآس

ه يكند و روسيرا احساس م طلبييدات جدايانگ تهدين كيالت سيوان و ايو در منطقه تا
ه د. به علاوه سه كشور بيديات خلوت خود ميكا را در حيآمر يژه با سقوط شورويز به وين

ــ يكينزد مينهاند. لذا زها بودهييكايدر معرض اتهامات آمر يداخل يهااســتيلحاظ ســ ه س
، ين كشورها و حجم تعاملات اقتصاديا ياسـت خارجيسـ يهاكشـور فراهم شـد. مصـداق

ه كشور به س يكين سخن است. نزديد ايز مؤين سـه نيان ايم يحاتيو تسـل يو نظام يبازرگان
تم ســيكه ســ يكه زمان ييگران مؤلفه نوواقعيبا ا يشــانگها يخصــوص در ســازمان همكار

مون هژ يهااســتيكه در معرض ســ ييهارود دولتيش ميپ يبه ســمت امپراتور يالمللنيب
 يهمكار يحال شـــكنندگ عينكند. اما در ميدهند صـــدق يل ائتلاف ميقرار دارند تشـــك
ه، يوسر هيشود. همرايده مين سه كشور ديند در روابط ايگوميها سـتيآنگونه كه نئورئال

ـــورا يهاكـا در قطعنـامـهيرن و هنـد بـا آميچ  ماتيش تحريران و افزايه ايت بر عليامن يش
ـــانگر تأ ليالملنيب  ياجاد موازنه قوا در فضـــياســـت كه ا ييگراه نوواقعين فرضـــيد ايينش

ــكليهژمون ــطه معماين ياز همكار يك ش ــت و به واس ــاً  يزندان يس ــاس و احتمال تقلب اس
  .باشدير نميپذامكان
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