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چكيده
مفهوم «روابط استراتژيک» به عنوان مفهومي که به تعامالت بازيگران نظام بينالملل ،بار و وزن خاصي ميدهد ،علي
رغم استفاده ديپلماتيک و ژورناليستي ،کمتر هدف مطالعه و تبيين علمي قرار گرفته است .طي ساليان اخير ،مفاهيمي
مانند «اتحاد استراتژيک»« ،ائتالف استراتژيک»« ،شراکت استراتژيک»« ،رقابت استراتژيک» به عنوان اشکالي از «روابط
استراتژيک» توليد و به گستردگي وارد ادبيات علمي جغرافياي سياسي و روابط بين الملل شدهاند اما اينکه ،نسبت مفاهيم
مطرح شده با مفهوم اصلي چيست و چه چيز به يک رابطه بار «استراتژيک» ميدهد؟ افزون بر آن ،اين مفاهيم در کجاي
طيف روابط مبتني بر رقابت و همکاري در نظام بين الملل قرار گرفته است؟ مؤلفههاي ژئوپليتيکي اين مفهوم کدامند؟
سواالتي هستند که کمتر به آنها توجه شده است .از اين رو ،اين پژوها تالشي براي تبيين مفهومي و طراحي مدل
ژئوپليتيکي روابط استراتژيک است .پژوها حاضر ،از لحاظ نظري ،حول مفاهيم «روابط»« ،استراتژي و صفت
استراتژيک»« ،رقابت و همکاري» ميچرخد و از نظر روش ،توصيفي-تبييني است و براي گردآوري دادهها از مطالعات
کتابخانهاي و اسنادي؛ دادههاي ميداني مبتني بر مصاحبه با خبرگان و تحليل استنباطي استفاده شده است .نتايج نشان
ميدهد واژه «روابط» در مفهوم «روابط استراتژيک» واژهاي خنثي بوده و تعامالت استراتژيک ميتواند طيفي از تعامالت
مبتني بر همکاري و /يا رقابت را دربر بگيرد.
واژههاي کليدي:روابط استراتژيک ،اتحاد ،ائتالف ،رقابت ،ژئوپليتيک.
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 .1مقدمه
کشورها بهعنوان بازيگران اصلي نظام بينالملل ،به داليل مختلفي ازجمله تحقق اهداف مشترک،
کسب منافع ،مقابله با بحرانها و تهديدهاي مشترک ناچار از تعامل با يکديگر هستند؛ تعامالتي
که اگرچه منحصراً کشورها بازيگر آن نبوده و کنشگران فرو ملي و فراملي نيز به آن راهيافتهاند،
اما اين کنشگران ،مشروعيت خود را از اراده حاکميتهايي کسب ميکنند که در قالب واحدهاي
سياسي مدرن يعني «دولت – ملت»ها متبلور هستند .اين تعامالت که در ادبيات علمي از آن با
واژه «روابط بينالملل» 1ياد ميشود ،طيف بههمپيوستهاي از کنا و واکناها ازجمله همکاري،
ائتالف ،اتحاد ،شراکت ،رقابت يا حتي تنا و نزاع را دربر گرفته و اشکال مختلفي از روابط
دوجانبه يا چندجانبه را دربر ميگيرد.
طي دهههاي اخير ،مفاهيم جديد در ادبيات علمي اين حوزه ،متولد شدند که هريک ناظر بر نوع
خاصي از تعامالت بودند؛ مفاهيمي مانند «اتحاد استراتژيک»« 2،ائتالف استراتژيک»« 3،شراکت
استراتژيک»4و «رقابت استراتژيک»5که به تعامالت خارجي کشورها ،وزن و بار مفهومي خاصي
داده و آنها را از مفاهيمي که صرفاً به مناسبات ميان اين واحدها اشاره داشتند ،به مفاهيمي تغيير
داده که با «استراتژيک» يا «راهبردي» بودن ،به حوزههاي حياتي يا امنيتي واحدهاي عضو نظام
بينالملل راهيافتهاند و اين يعني اينکه ،دستهبندي جديدي از مفاهيم در حال شکل گرفتن است
که سعي دارد مرزهاي مفهومي تعامالتي که استراتژيک تلقي ميشوند را ترسيم کند .با اين مقدمه
کوتاه ،اين پژوها در تالش است که به اين سؤال پاسخ دهد که «روابط استراتژيک» چه نوع
روابطي بوده و زماني که دو يا چند کشور از وجود «روابط استراتژيک»6ميان خود صحبت
ميکنند ،دقيقاً چه شکلي از روابط را مدنظر داشته و مؤلفههاي7اثرگذار اين روابط کداماند؟
1. International Relations & Relationship
2. Strategic Alliance
3. Strategic Coalition
4. Strategic Partnership
5. Strategic competition
6. Strategic Relations & Relationship
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مطالعات اوليه و مرور ادبيات پيشين ،اين ذهنيت را تقويت کردند که مفهوم «روابط استراتژيک»
عليرغم گستردگي بهکارگيري ديپلماتيک و ژورناليستي و  ،...در ادبيات علمي تبيين نشده و
مرزهاي مفهومي براي جداسازي هريک از مفاهيم «شراکت استراتژيک»« ،ائتالف و اتحاد
استراتژيک»« ،رقابت استراتژيک» که هريک ،در اصل ،شکلي از اشکال روابط استراتژيک هستند،
مورد بررسي و تعريف قرار نگرفتهاند  ،اما نکته واضح اين بود که تعامالت مذکور اوال ،اشکالي
از همکاري و رقابت هستند و ثانيا ،اين تعامالت بين واحدهاي عضو نظام بين الملل در جرياناند.
در اين مقاله ،در گام اول مفاهيم و اصطالحاتي که پژوها حاضر حول آنها مي چرخد ،تبيين
خواهد شد .در بخا يافتهها ،پيا از همه ،ماهيت و ساختار نظام بينالملل به عنوان فضايي که
تعامالت فرامرزي در آن جريان دارد ،مطالعه ميشود .جايگاه رقابت و همکاري به عنوان سنگ
پايه تعامالت در نظام بين الملل مبحثي محوري را در شکل دادن به مباحث تشکيل خواهد داد
از اين رو ،گفتار بعدي به رقابت و همکاري در ژئوپليتيک و روابط بين الملل اختصاص يافته
است .پس از آن ،وارد مباحث روابط استراتژيک شده و در نهايت نيز ،مدل مفهومي مؤلفههاي
ژئوپليتيکي روابط استراتژيک به عنوان جمع بندي پژوها حاضر طراحي شده است.
.2روش تحقيق
روش کلي اين پژوها توصيف و تحليلي است و براساس نياز منابع کتابخانه اي که کتب ،آثار،
مقاالت علمي و ژورناليستي مرتبط با يکي از مفاهيم اصلي پژوها مطالعه و تحليل شدند .زماني
که مشخص شد که مفهوم «روابط استراتژيک» در ادبيات علمي مربوطه تبيين نشده ،براي دستيابي
به تعاريف اوليه از مفهوم ،با استفاده از روش مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران براي دستيابي
به تعريفي از مفهوم «روابط استراتژيک» استفاده شد .تاکيتک بکارگرفته شده در اين مرحله،
تاکتيک رسيدن به مرز اشباع بود که سوال و مصاحبهها تا آنجا ادامه يافت که به نظر ميرسيد از
نظر تعريف ،مفهوم اشباع شده و افزودن تعداد مصاحبه شوندگان ،محتواي ديگري اضافه بر آنچه
گرداوري شده در اختيار پژوها قرار نميدهد .در نهايت با استفاده از روشي استنباطي هريک
از اشکال تعامالت استراتژيک مانند «اتحاد استراتژيک»« ،ائتالف استراتژيک»« ،شراکت
استراتژيک»« ،رقابت استراتژيک» شاخص سازي شد.
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 .3چارچوب نظري
 .3-1رقابت
در دانشنامه دهخدا ،رقابت ،به معناي نگاهباني ،انتظار کشيدن و همچشمي کردن و براي معرفي
نوعي کنا بوده که مستلزم وجود دو يا چند رقيب است(.)Dehkhoda, 1997: 1666

صاحبنظران غربي رقابت را به معناي «کوشا براي به دست آوردن چيزي که همزمان ،ديگري
نيز در تالش براي تحصيل آن است» دانسته و از رقابت به «کوشا براي پيروزي بر رقيب براي
رسيدن به «امتيازهاي محدود» يادکردهاند(« .)Black, 2005: 18گروه رقابت انگلستان» نيز رقابت
را «فرايند کشمکا و مجادله ميان (طرفهاي مختلف) جهت پيروزي در (فرآيند کسب منافع)
در طول يک دوره زماني معين ،تعريف کرده است) . (Whish, 2009:1بر اين اساس ،اگر بتوان
رقابت را برابر با «تالش براي تفوق و برتري» دانست در رقابت اقتصادي« ،بازار» ميدان اين
مسابقه و «بنگاههاي تجاري» کنشگران آن به شمار ميروند و در عرصه رقابت سياسي فرامرزي،
«نظام بينالملل» ميدان اين رقابت و «کشورها يا دولتها» بازيگران آن براي تحقق «منافع ملي»
هستند.
 .3-2همكاري
همکاري از نظر لغوي معموالً مترادف با همدستي و هماهنگي به کار ميرود ،اما در متون و
نظريههاي همکاري بينالمللي ،همکاري فراتر از هماهنگي است .بر اين اساس ،همکاري به
انطباق و هماهنگي سياستها در راستاي دستيابي به منافع مشترک تعريف ميشود .لذا ممکن
است کشورها بهصورتي يکجانبه عمل کرده بدون اينکه سياستهاي خود را با يکديگر منطبق
يا هماهنگ کرده باشند ،اما سياستي هماهنگ دارند .برخالف هماهنگي ،همکاري مستلزم انطباق
و سازگاري سياستها با يکديگر است و براي حصول به اهداف مشترک بايد هماهنگسازي
صورت گيرد .همکاري يک نوع هماهنگي ارادي و انتخابي است براي تحقق منافع مشترک که
بدون آن ،کشورها به هدف خود نخواهند رسيد ( .)Dehghani Firouzabadi, 2002: 83-84از
اين منظر ،هنگاميکه کشوري ،سياست مبتني بر همکاري را در پيا ميگيرد رفتار خود را با
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توجه به رفتار طرفهاي ديگر تنظيم کرده و در صورت تغيير رفتار طرف مقابل ،آن را تغيير
ميدهد.
 .3-3روابط
در فرهنگ لغت دهخدا و در فرهنگ فارسي عميد« ،رابطه» عالقه و پيوند يا ارتباط بين دو تن
يا دو چيز است که آنها را به هم ،پيوستگي و ارتباط ميدهد و حداقل دو يا چند طرف داشته و
به خودي خود حامل هيچ بار ارزشي مثبت يا منفي نيست .زماني که صحبت از تعامل بين دو يا
چند دولت/کشور به معناي مدرن آن است از اصطالح «روابط بين الملل» استفاده ميشود که
مراد از آن ،همه تعامالت خارجي است که اين واحدها با يکديگر دارند .براين اساس ،امروزه
اصطالح «روابط بين الملل» مجموعهاي از تعامالت خارج از مرزهاي جغرافيايي در حوزههاي
سياسي ،اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و اجتماعي و غيره که توسط بازيگران فرا و فروملي انجام
شده و ماهيتي مبتني بر طيف مختلفي از تعامالت از همکاري گرفته تا رقابت دارد را دربر بگيرد.
 .3-4مفهوم استراتژي1و صفت استراتژيک

2

از نظر لغوي ،واژه استراتژي از کلمه يوناني «استراتگوس»3گرفتهشده است« .استراتگوس» يا
«استراتژ» به معناي لشکر همچنين فرماندهي ارتا و استراتژي به فن اداره جنگ ،فن فرماندهي
جنگ و طرح نقشه براي جنگ هم به گفته ميشد (.)Jonas, 2000: 2, Sahragard, 2007: 6

دريادار «جي سي وايلي»4استراتژي را يک نقشه عملياتي ميداند که براي دستيابي به يک نتيجه
نهايي طراحيشده است( .)Collins, 2004: 45کالسويز5،استراتژي را مطيع کردن دشمن بدون
جنگيدن و آن را باالترين درجه مهارت تعريف ميکند( .)Collins, 2004: 47در فرهنگ لغت
آکسفورد ،استراتژي به طرح يا اقدامي که طراحيشده تا اهداف بلندمدت را محقق کند،
تعريفشده است (.)Oxford English Dictionary :285

1.Strategy
2.Strategic
3.Strategos
4.J.C. Wylie
5. clausewitz
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همسو با گسترش بکارگيري مفهوم استراتژي در ديگر علوم و حوزهها ،در حوزه سياسي و امنيتي
نيز مفهوم استراتژي شاهد تحول بود .در گذشته بدليل تقدم بعد نظامي امنيت ،استراتژي را تنها
به استراتژي نظامي محدود ميکرد اما امروزه ،امنيت ،معاني و ابعاد متعدد سياسي ،نظامي،
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي را دربرگرفته و موضوعاتي از هريک از حوزههاي
مذکور ،امکان امنيتي شدن دارند .بنابراين کشورها براي مديريت هريک از ابعاد شا گانه امنيت،
نيازمند برنامه يا طرح بلندمدت هستند که از آن به «استراتژي» يا «راهبرد» تعبير ميشود .در نتيجه
مسائل استراتژيک ميتوانند موضوعاتي در حوزههاي مختلف را پوشا دهد .استراتژي ملي در
دوران صلح يا جنگ ،براي دستيابي به اهداف ملي تمام قدرت و توان ملي را ترکيب و به خدمت
ميگيرد و مورد بهرهبرداري قرار ميدهد .در چارچوب استراتژي ملي ،استراتژي کلي سياسي،
که به مسائل سياست بينالمللي و داخلي ارتباط پيدا ميکند ،استراتژي اقتصادي ،که بازتاب
خارجي و داخلي دارد و باالخره استراتژي امنيت ملي ،همراه با استراتژيهاي گوناگون ديگر
وجود دارد .هريک از اين استراتژيها ،يا تأثير مستقيم و فوري بر امنيت ملي دارند يا آن را بهطور
محدود تحت تأثير قرار ميدهند (.)Collins, 2004: 45

انتخاب نوع خاصي از استراتژي ،بستگي کامل به تواناييهاي يک کشور دارد .دولتي که ازنظر
نظامي ضعيف است اصرار دارد روابط خارجي خود را به کمک ابزارها و تکنيکهاي غيرنظامي
مديريت کند و دولتي که از جهت اقتصادي ناتوان است ،در بهکارگيري استراتژي اقتصادي
محدوديت دارد .عالوه بر اين ،انتخاب استراتژي ،صرفاً بنا به ميل دولت صورت نميپذيرد ،بلکه
شرايط بينالمللي و قواعد بازي حاکم بر کنا و واکنا جهاني و نيز وضعيت قدرت طرف
مقابل در تحميل نوع خاصي از استراتژي ،مؤثرند .يک دولت ممکن است در نظام بينالملل،
استراتژي اتحاد و ائتالف را براي کسب قدرت ملي سودمند تشخيص دهد و دولتي ديگر ،راهبرد
بيطرفي را تحقق بخا اهداف ملي خود بداند.
.3-5مدل پژوهش
کلمهي «روابط» به خودي خود ،کلمهاي خنثي است و طيفي از تعامالت دو يا چند جانبه را در
بر ميگيرد که ميتواند ماهيتي مبتني بر همکاري يا رقابت يا هردو داشته باشد .کشورها به عنوان
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اعضاي نظام بينالملل به داليل مختلف ناچار از تعامل با ديگر واحدها ،نهادها و نظام بينالملل
بوده و اين تعامالت را از طريق نهادهاي رسمي خود مانند وزارت خارجه يا از طريق نهادهاي
غيردولتي يا محلي مديريت ميکنند .اين تعامالت با گستردگي و پيچيدگي روزافزون مسائل ملي
و فراملي رو به تشديد بوده و در سطوح ملي (در قالب روابط دوجانبه) ،منطقهاي و بينالمللي
(در چارچوب روابط چندجانبه يا از طريق نهادها و رژيمهاي بينالمللي) پيگيري ميشوند.
روابط يا تعامالت بينالمللي همانگونه که اشاره شد ممکن است حالتي مسالمتآميز و در راستاي
تحقق اهداف مشترک يا رقابتي در قالب پيگيري منافع متعارض داشته باشند .اين روابط در اصل،
از لحاظ نوع ماهيت همکاري جويانه يا رقابت آميز بودن ،طيفي از تعامالت سفيد تا خاکستري
را شامل مي شوند.
فارغ از اينکه واحدهاي سياسي در روابط خارجي خود چه هدفي را با چه ابزاري پيگيري کنند،
ممکن است روابط آنها با يکديگر «استراتژيک» يا «راهبردي» ارزيابي شود .براي توضيح اين
گزاره ،ضروري است توجه کنيم که صفت استراتژيک ،مفهومي ايستا نبوده و به مرور زمان،
برداشت و درک از مفهوم «روابط استراتژيک» تغيير کرده است .در اين پژوها در اصل با دو
مبحث جداگانهي «مؤلفه هاي ژئوپليتيکي» و «روابط استراتژيک» سروکار داريم که هرکدام نياز
به بررسي جداگانه دارند اما ،برخالف تعدد منابع در زمينه استراتژي ژئوپليتيکي کشورها ،فقدان
منابع در زمينه مفهوم «روابط استراتژيک» موجب ميشود تمرکز اين بحث بر بخا دوم باشد.
منتهي براي ورود به بحث نياز هست که اين توضيح در مورد بخا اول ،مفهوم يعني «مؤلفه
هاي ژئوپليتيکي» داده شود که کشورها اهداف و منافع ژئوپليتيکي متعددي داشته و با تهديدهاي
ژئوپيليتکي مختلفي نيز در مسير دستيابي به اين اهداف مواجه هستند .کشورها همچنين برداشت-
هاي متفاوتي از خود و ديگري داشته که شکل دهنده به اولويت اهداف و منافع آنهاست .از اين
رو ،براي دستيابي به مؤلفه هاي ژئوپليتيکي يه رابطه ،آنچه کشورها با آن تعامل دارند ،استراتژي
هاي ژئوپليتيکي يکديگر است .کشور «الف» ،در قالب کدهاي ژئوپليتيکي خود ،اولويت ها،
منافع و تهديدهاي پيا روي خود را تعريف کرده و براساس اين اولويت ها ،روابط خود با
ديگران را خواه «استراتژيک» باشد يا غير از آن ،تعريف ميکند .خروجي کل مباحث اين پژوها،
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الگوي ذيل است که تالش شده در آن ،دو بخا مفهوم فوق يعني «مؤلفههاي ژئوپليتيکي» و
«روابط استراتژيک» را در بر بگيرد با اين مفهوم استراتژي ژئوپليتيکي مفهوم در دسترسي بوده و
محل ورود به مدل مفهومي ذيل است اما مفهوم «روابط استراتژيک» مفهومي است که در طول
پژوها به تدريج ساخته و پرداخته شده و هدف تبيين و مطالعه قرار ميگيرد .در ذيل با هدف
آمادگي ذهني مخاطب براي ورود به بحث ،مدل مفهومي مؤلفههاي ژئوپليتيکي روابط استراتژيک
که خروجي اين پژوها بوده ،ترسيم شده است:
شكل  :1مدل مفهومي مؤلفههاي ژئوپليتيكي روابط استراتژيک

.4يافتهها
 .4-1رقابت و همكاري در نظريههاي ژئوپليتيک
رقابت نوعي ستيز گروهي در سطح نظام بينالملل است که مستلزم وجود حکومتها ،قدرتها
و يا سازمانهاي شبيه به حکومت بوده و بسته به شرايط تکامل تاريخي در طي زمان ،اشکال
مختلفي به خود ميگيرد( .)Azghandi and rushandel, 2009: 57در طول تاريخ ،وجود
قلمروهاي جغرافيايي دريايي و قارهاي ،زمينهساز تداوم رقابت بوده است (.)Kuhn, 2008: 78
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وجود رقابت در ساختار ژئوپليتيک جهاني تأثير ظريفتري نيز بر اهداف کشورها و قدرتها
دارد .هالست ي1معتقد است که هر ساختار ژئوپليتيک ،بنابر روند تکوين تاريخي خود داراي
ارزشها يا آموزههايي است که فراتر از ارزشهاي ملي يا محلي عنصر رقابت را ميان کشورها
و قدرتها رواج ميدهد؛ براي مثال ،در قرن هيجدهم آموزه حق الهي و ارزشهاي مربوط به
اقتدار سلطنتي که همراه آن بود ،از سوي اکثر کشورها پذيرفته شده بود ).(Holsti, 1988: 350
همچنين در اواخر قرن نوزدهم ايجاد امپراتوري ،هدف ملي مشروعي بود که به جهت ازدياد
نفوذ بينالمللي ،نيل به پاداشهاي اقتصادي و افزايا اعتبار کشور به افزايا رقابت دامن ميزد؛
اما امروزه ديگر نه حفظ اقتدار سلطنتي توليد رقابت ميکند و نه ايجاد امپراتوري؛ بر عکس،
اکنون يکي از انگيزههاي توليد رقابت ،دستيابي به پيشرفتهاي اقتصادي است که يکي از
زيربناهاي آن نيز دسترسي مطمئن به منابع و زيرساختهاي جغرافيايي است که بديهي است بدون
وجود آنها تحقق هدف غايي پيشرفت اقتصادي در با چالا عمدهاي مواجه خواهد شد .در
راستاي رقابتهاي ژئوپليتيک ،مواهب ژئواکونوميک از اهميت بسزايي برخوردار شده و زيربناي
توانمندي اقتصادي بخشي از قدرتها را تشکيل ميدهد .بنابراين ،در زمان حاضر اگر يک قدرت
بتواند در حد کفايت به اين مواهب ژئواکونوميک دسترسي داشته باشد ،ميتواند براي خود
نفوذي هژمونيک ايجاد کرده و ساير کشورها را نيز بسته به حوزة نفوذ خود به همکاري وادار
کند) .(Krasner, 2000: 67در زمان حاضر بخشي از استراتژي ژئوپليتيکي قدرتهاي بزرگ و
شرح وظايف آنها شامل مناطقي است که با نفوذ جغرافيايي و نظارت بر آنها بتوانند منافع کالن
خود را محقق کنند ( .)Ezzati and Bayat, 2005: 67اين امر موجب ميشود طبق رهيافت
ژئوپليتيکي ،رقابت در وهله اول اجتناب ناپذير بوده و ثانيا ،اين رقابت همچنان تداوم يابد.
رويکرد ژئوپليتيک به ريشههاي رقابت ،نزديک به مکتب واقع گرايي در روابط بين المل است.
نکته کليدي در نظر واقعگرايان اين است که راه حلي نهايي براي از بين بردن رقابت در عرصۀ
روابط بينالملل وجود ندارد و آنچه تاکنون ساري و جاري بوده ،رقابت مبتني بر منافع قدرتها
و کشورها بوده است .در اين راستا ،حصول منافع ملي در طول تاريخ بهمثابه نقطه عزيمت رقابت
1. Holsti


10فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار ________________________ 1399

بين قدرتها در عرصه روابط بينالملل شناختهشده است و ازآنجاييکه دستيابي به امتيازات
ژئوپليتيک ،عينيترين و ملموسترين منافع يک کشور بهحساب ميآيد ،ازاينرو ،مسير دستيابي
به اين منافع ،از مسير رقابتهاي ژئوپليتيک ميگذرد زيرا ژئوپليتيک درواقع راه و روش دستيابي
به منافع ملموس جغرافيايي را پيا پاي سياستمداران قرار ميدهد و بديهي است که اساس و
زيربناي سياست خارجي کشورها و قدرتها معطوف به سياستهاي ژئوپليتيک آنهاست.
بنابراين ،توجه به ويژگيها و مالحظات ژئوپليتيکِ مناطق جغرافيايي سبب خواهد شد که
سياستمداران در اتخاذ خطمشيهاي بينالمللي از واقعبيني الزم برخوردار شوند و اهداف و
منافع خود را متناسب با تغيير توانمنديهاي ژئوپليتيک خود تعقيب کنند .قدرتها در جغرافياي
سياسي در اغلب موارد به شکل سرزميني تعريف ميشود؛ بنابراين ،بهصورت بنيادين ،تحصيل
قدرت و منافعِ بيشتر توسط کشورها و قدرتها به چگونگي اتخاذ سياستهاي مناسب
ژئوپليتيک از سوي آنها بستگي دارد؛ چراکه ژئوپليتيک بهعنوان دانا کسب قدرت و گسترش
حوزه نفوذ ،ديدگاه الزم براي چيره شدن بر رقيب را در عرصههاي مختلف؛ بهويژه در زمينه
جغرافيايي براي سياستمداران فراهم ميآورد (.)Hafeznia, 2006: 14

 .4-2روابط استراتژيک به مثابه روابط مبتني بر همكاري و رقابت
برخالف تصور اوليه ،اصطالح «روابط استراتژيک » 1در ادبيات جغرافياي سياسي و روابط
بينالملل تبيين و مفهوم پردازي نشده است .براي دستيابي به تعاريف مختلف از مفهوم مورد
بحث ،دو مسير عمده مورد آزمايا قرار گرفت :در مسير اول ،مقاالت علمي و آثاري که به
نحوي با موضوع مرتبط بودهاند ،بررسي شدند .نتيجه مسير اول ،عدم وجود تعريف مشخص از
روابط استراتژيک در ادبيات علمي مربوطه بود .واقعيت آن است که طي دهه اخير مقاالت علمي
بيشماري به رشته تحرير درآمده و منتشر شدهاند و تالش داشتند «روابط استراتژيک دو يا چند
کشور» را بررسي کنند اما اين مقاالت ،تبييني از مفهوم مذکور ارائه نميدهند.

1. Strategic Relations & Relationships
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مسير دوم ،مسير مصاحبه با چهرههاي علمي است که پژوهاهايي در ارتباط با هر يک از مفاهيم
مرتبط با مفهوم «روابط استراتژيک» انجام دادهاند .جستجوها در منابع علمي حکايت از وجود
چهار مفهوم نزديک به هم در ادبيات اين رشته علمي است که در نگاه اول ،ممکن است موجب
سردرگمي پژوهشگر شوند :اصطالحاتي مانند «اتحاد استراتژيک »« ،1شراکت استراتژيک »،2
«ائتالف و همکاري استراتژيک»3و «رقابت استراتژيک» 4،اشکالي از روابط استراتژيک هستند اما
هر يک به تنهايي ،کل مفهوم «روابط استراتژيک» را در بر نميگيرند .نويسندگاني که در ارتباط
با هريک از مفاهيم فوق ،مقاالت يا آثاري نوشتهاند ،طي فرآيند مرور ادبيات پژوها ،شناسايي
و اين سوال به طور مشترک از آنها پرسيده شد که «تعريف روابط استراتژيک چيست و زماني
که از روابط استراتژيک ميان دو يا چند بازيگر صحبت ميشود دقيقا منظور چيست؟ نسبت اين
مفهوم با مفاهيم نزديک به آن مانند شراکت استراتژيک چيست؟» آنچه اين افراد در پاسخي به
سواالت دادهاند ،ترجمه ،دستهبندي و ارجاعدهي شده و در ادامه آمده است:
رابرت جرويس5،اصطالح «روابط استراتژيک» را اصطالحي بسيار ابهام آميز ميداند که به شيوه-
هاي مختلف استفاده و بکار گرفته شده است اما «شراکت استراتژيک» مفهوم بسته يا محدودتري
است که روابط نزديکتر و مستحکمتري را نسبت به مفهوم «روابط استراتژيک» پوشا ميدهد
چراکه اين مفهوم اخير ،مفهوم گستردهتري بوده که ميتوان آن را شکل کوتاه مدت يک اتحاد
دانست(.)Jervis, 2018

سمانثا مي6نيز ميگويد :روابط استراتژيک ميتواند معاني مختلفي داشته باشد .در حوزه علوم
سياسي و روابط بينالملل ،اين مفهوم ،به روابط (خوب يا بد) ميان بازيگران مختلف سياسي
(مانند دولتها ،نهادهاي بينالملل و بازيگران غيردولتي) و روابط ميان آنها و حوزههاي مختلف
(مانند اقتصاد ،تکنولوژي ،نظامي و غيره) اشاره دارد .اغلب دولتها و بازيگران سياسي نوعي از
1. Strategic Alliance
2. Strategic Partnership
3. Strategic Coalition
4. Strategic competition
 . 5رابرت جرويس ،نظريه پرداز روابط بين الملل
 . 6استاد و مديرگروه مطالعات استراتژيک دانشگاه مونترال کانادا
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اين روابط را با يکديگر خواه نوع مثبت يا منفي آن را دارند ،اما مشارکت استراتژيک جايي است
که بازيگران توافق کردهاند تا با يکديگر جهت دستيابي به منافع مشترک همکاري کنند ،امري که
مي تواند به صورت رسمي و طبق توافقنامهها يا بصورت غيررسمي نيز باشد(.)Mey, 2018

لوئيس فرناندو بالنکو1،بر اين باور است که اگر در مورد تفاوت مفهومي روابط استراتژيک
پرسيده شود ،پاسخ ساده و مشخصي در اين مورد وجود نداشته و رويکردها و نقطه نظرات
مختلف و گستردهاي در اين مورد وجود دارد که حاکي از عدم تبيين مفهوم روابط استراتژيک
است( .)Fernando Blanco, 2018حميرا مشيرزاده ،کلمه «روابط» در اصطالح «روابط
استراتژيک» را کلمه اي خنثي ميداند که ميتواند حامل بار مثبت يا منفي يا هر دو باشد لذا به
خودي خود ،اين واژه در اصطالح «روابط استراتژيک» صرفا به معناي «همکاري» نبوده و مي
تواند بار تعارض يا رقابت آميز نيز به خود بگيرد از اين رو ،اگر منظور از روابط استراتژيک،
مفهوم همکاري جويانه آن مطرح باشد ،اصطالح «شراکت استراتژيک» بيشتر بيانگر مقصود است.
رابطه به عنوان يک مفهوم به باور مشيرزاده ،بار معنايي مشخصي نداشته يعني رابطه استراتژيک
مي تواند غيردوستانه هم باشد به اين دليل در متنون علمي به عنوان مفهومي که ناظر بر «همکاري»
بوده ،بکار برده نميشود(.)Moshirzadeh, 2018

سابراتا کومار ميترا2،واژه «روابط» در اصطالح «روابط استراتژيک» را يک واژه خنثي و سست
تلقي ميکند که حامل هيچ بار معنايي مثبت يا منفي نيست و «استراتژي» را نيز در اصل ،دستهاي
از تاکتيکها که ميتواند تسليم شدن ،اعالن کردن و حمله کردن را شامل شود ،تعريف ميکند.
لذا وقتي کشوري در صدد است تا منافع ملي خود را بيشينه کند ،بايد استراتژي مورد پيگيري را
با لحاظ کردن مجموعهاي از عوامل ،از جمله «محدوديتهاي داخلي» و «کنشگران بينالمللي»
تدوين کند(.)Kumar Mitra, 2018

. 1لوئيس فرناندو بالنکو ( ،) Luis Fernando Blancoعضو هيات علمي دانشگاه کونارد بروکسل در بلژيک بوده که در رساله دکتري
خود بر موضوع شراکت استراتژيک در اتحاديه اروپا متمرکز بوده و نويسنده مقاالتي از جمله مقاله «کارکردهاي شراکت استراتژيک در
گفتمان هاي سياست خارجي اتحاديه اروپا» است.
 . 2سوبراتا کومار ميترا ( ، )Subrata Kumar Mitraاستاد مطالعات جنوب آسيا در دانشگاه ملي سنگاپور است.
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کنستانتين براتيانو1،نيز ميگويد که مفاهيمي مانند «روابط استراتژيک» و «شراکت استراتژيک»
عليرغم دامنه معنايي متفاوت ،يک نقطه تقاطع يا مشترک دارند که آن نيز ماهيت استراتژيک آن
تعامالت است .مفهوم «روابط استراتژيک» عموميتر از ايده «مشارکت استراتژيک» است .مفهوم
مشارکت استراتژيک به وجود شراکت کاري ميان دو بازيگري اشاره ميکند که در يک بازه زماني
مشخص ،اهداف و برنامه معيني را تدوين و در راه دستيابي به آن برنامهريزي و حرکت ميکنند.
يک مشارکت استراتژيک -بنا بر تعريف او -يک رابطه استراتژيک است ولي هر رابطه
استراتژيکي ،مشارکت استراتژيک نيست .يک رابطه استراتژيک ،بازه زماني مشخصي براي حفظ
روابط ندارد و تعهدي قانوني را شامل نميشود چراکه يک رابطه استراتژيک ،بر اساس منافع
متقابل و در يک همکاري طوالني مدت شکل ميگيرد(.)Bratianu, 2017

جان وندت 2،سوال در مورد روابط استراتژيک را سوالي موسع ميداند و معتقد است که روابط
استراتژيک ،به درجه شدت آن وابسته بوده و هرچه اين روابط شديدتر باشد عنصر همکاري در
آن قويتر و عنصر رقابت ضعيفتر خواهد بود و روابط استراتژيک ميتواند در حوزههاي
سياسي ،نظامي يا اقتصادي شکل بگيرد و دوجانبه يا چند جانبه باشد( .)Wendt, 2017آربين جي
ساليحو3،روابط استراتژيک را روابطي تعريف ميکند که منافع دوجانبه را حداقل تا زماني که
دغدغههاي دو طرف دست نخورده باقي بمانند ،به طور بلندمدت تامين ميکند و معتقد است
که آنچه باعث ميشود اين رابطه پايدار بماند منافع ملي بوده و اين روابط ،مبتني بر ارتباطات
تاريخي-جغرافيايي ،اقتصادي ،سياسي و نظامي است(.)Salihu, 2017

حسن ياسير ماليک4،روابط استراتژيک را مفهومي عامتر و پوياتري نسبت به مشارکت استراتژيک
درنظر مي گيرد که کارويژه مشخصتري داشته و به علت يا دليل مشخص و معيني ميان تعدادي
.1کنستانتين براتيانو ( )Constantin Bratianuاستاد مطالعات اقتصادي دانشگاه بخارست.
 .2جان اي وندنت ) )Jan A. Wendtاستاد روابط بين الملل دانشگاه ورشو لهستان است.
 .3آربين ساليحو ( ) Arben J Salihuپژوهشگر ارشد در زمينه مسائل آسياي ميانه و قفقاز و نويسنده مقاله « رسيدن به
سازگاري سازنده :گام ها ،تاکتيک ها ،و سازوکار سازنده ساز :راه حل ها ،تاکتيک ها و راهبردها» است.
 .4ياسر ماليک حسن )Yaser Malik Hasan( ،دکتر اي روابط بين الملل از دانشگاه کراچي ،متخصص در زمينه مسائل
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از بازيگران تعريف شده يا مورد موافقت قرار ميگيرد «روابط استراتژيک» اهداف متعددي را
ميتواند در بر داشته باشد(.)Yaser Malik, 2017

دالبير اهالوات1،معتقد است که «روابط استراتژيک» ،مفهومي کالن شمول است که در ذيل آن،
کشورها ميتوانند در حوزه هاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،ديني ،اقتصادي ،امنيت و ديگر
حوزه ها با يکديگر رابطه داشته باشند .مشارکت استراتژيک به منافع مشترک يا پروژه استراتژيک
مشخصي محدود است .براي مثال ،ايران و هند با مشارکت يکديگر بندر چابهار را ساختند ،اين
مشارکت ،ارزشي استراتژيک براي هر دو کشور دارد چرا که اين بندر هند را به جمهوريهاي
آسياي مرکزي متصل ميکند .زيرا هند از طريق ايران ميتواند با اين کشورها تعامل اقتصادي
داشته باشد .بنابراين ،اين منافع بين دو کشور ،مشارکت استراتژيک ايجاد ميکند .مشابه اين مورد
را ميتوان در بندر گوادر پاکستان مالحظه کرد که در احداث آن ،مشارکت استراتژيک ميان
پاکستان و چين در جريان است(.)Ahlawat, 2017

ادوين.آر استافورد2،بر اين باوراست که يک «مشارکت» ،رابطه يا پيوندي شبيه «ازدواج» است
ميان/بين سازمان ها يا بازيگراني که روابط ميانشان از طريق توافق براي همکاري ممکن ميشود.
شايد اين فرمولبندي کمتر شامل حال روابط استراتژيک شود و بيشتر ،روابطي کمتر دوستانه را
پوشا دهد .بدين ترتيب بازيگراني که دنبال روابط استراتژيک باشند ،ممکن است از يکديگر
مستقل تر باشند .ميخواهم بگويم که در بسياري از روابط کاري و محيطهاي سازماني ،ممکن
است مشارکت آشکاري ميان دو بازيگر نبينيد ،ولي آن بازيگران ممکن است براي منابع خاصي
و دستيابي به اعتبار جمعي جهت اقدام ،به يکديگر وابسته باشند ،آن وابستگي نوعي روابط
استراتژيک است( .)Stafford, 2018هاکان پريهولت3،روابط استراتژيک را اصطالح يا مفهومي
بين الملل هند و پاکستان بوده که رساله دکتري خود را به اهميت استراتژيک بندر گوادر اختصاص داده است.
 . 1دالبير اهالوات ( ،)Dalbir Ahlawatعضو دانشگاه مکاوري استراليا و نويسنده مقاله «روابط استراتژيک هند-استراليا؛
از بيگانگي تا تعامل» است.
 . 2ادوين آر.استافورد( ) Edwin R. Staffordاستاد مديريت دانشگاه ايالتي اوتا و متخصص در زمينه روابط استراتژيک
سازماني است.
 . 3هاکان پريهولت ( ) Håkan Preiholtاستاد دانشگاه استکهلم سوئد و متخصص در زمينه مديريت است.
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ناظر بر حوزه «مديريت روابط » ميداند ،در حاليکه ايده مشارکت استراتژيک چنين رابطهاي را
با استراتژي دارد(.)Preiholt, 2018

آنچه از مصاحبه با صاحبنظراني که به سواالت فوق پاسخ دادند ،ميتوان فهميد اين است که:
•روابط استراتژيک در ادبيات علمي مربوطه مفهومپردازي نشده و اين مفهوم در مقاالت و آثار
موجود براساس برداشتهاي شخصي بکارگرفته شده به گونهاي که هر تالشي براي تئوري-
پردازي در اين خصوص ميتواند در حد خود اولين به شمار آيد؛
•کلمه روابط در مفهوم روابط استراتژيک ،کلمهاي خنثي است و ميتواند روابط خوب يا مثبت
(به معناي همکاري) و بد يا منفي (به معني رقابت و تعارض آميز) را در بگيرد؛
•بازيگران روابط استراتژيک ميتواند دولتها ،نهادهاي بينالملل و بازيگران غيردولتي و حوزه
هاي مختلف مانند سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،ديني ،اقتصادي ،تکنولوژيک ،نظامي را در بگيرد،
به شرط آنکه آن حوزه از نقطه نظر تعريف منافع و اولويتهاي بازيگران حياتي تلقي شود و
اين بازيگران به نمايندگي از حاکميت ،اين نقا را ايفا کنند؛
•روابط استراتژيک دو يا چند جانبه است؛
•روابط استراتژيک ،مفهومي است که ناظر بر تعامالت بلندمدت است؛
•روابط استراتژيک ارتباط مستقيم با مفهوم منافع ملي و اولويتبندي بازيگران از آن داشته و
اين روابط حول مفهوم منافع ملي شکل مي گيرند ،يعني در مرتبه اول و تا زماني که نگرانيهاي
امنيتي مشترک وجود داشته باشد ،هدف از روابط استراتژيک وجهه مثبت آن يعني همکاري در
قالب اشکال مختلف اين روابط براي از ميان برداشتن نگرانيها يا تهديدات مشترک است ولي
زماني که اولويتها تغيير کند ،ممکن است رقابت بازيگران ،بر تعامالت استراتژيک ميان آنها
مسلط شود؛ به اين معني که منافع ملي حياتي آنها متاثر از اين رقابت شده يا تعامالت آنها
جنبههايي از رقابت و همکاري را توامان داشته باشد؛
•روابط استراتژيک در قالب اشکال مختلف نمود و تبلور مييابد که تعامالتي مانند «شراکت
استراتژيک»« ،اتحاد و ائتالف استراتژيک» و «رقابت استراتژيک» اشکالي از روابط استراتژيک
هستند که طيفي از تعامالت همکاريجويانه يا رقابتآميز و متعارض را دربر گيرد.
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در راستاي تعريف از روابط استراتژيک مي توان تعريف ذيل را ارائه داد:
طيفي از تعامالت دو يا چند جانبه و بلندمدت که ميتوانند ماهيتي مبتني بر همکاري يا رقابت
يا هردو داشته و حوزه هاي مختلف سياسي ،نظامي ،امنيتي ،اقتصادي را دربرگرفته و بداليل
مختلف از جمله «دربرداشتن اقدام استراتژيک»؛ «کنشگري بازيگران استراتژيک»« ،داشتن پيامد
استراتژيک»« ،روي دادن در حوزههاي استراتژيک» ،حياتي يا راهبردي فرض شوند» .واقعيت
آن است که کلمه «روابط» در اصطالح مذکور ،واژهاي خنثي بوده و ميتواند مشتمل بر انواع
تعامالت مثبت(خوب) يا منفي(بد) باشد .از اين رو ،مفهوم روابط استراتژيک هرگونه تعاملي که
بين طيف روابط خوب تا روابط بد مبتني بر رقابت يا همکاري را دربرميگيرد مشروط به آنکه،
آن تعامل بدليل ارتباط با امنيت و منافع ملي ،راهبردي باشد.
شكل  :2الگوي تعريف روابط استراتژيک

.4-3اشكال روابط استراتژيک و شاخصهاي آن
کمبود و ضعف مطالعات علمي براي تبيين مفهومي روابط استراتژيک موجب شد تا روش
استنباطي-تحليلي براي استخراج شاخصها از طريق مفاهيم مرتبط با مفهوم اصلي يا مفاهيمي
که به گونهاي بخشي از تصوير گستردهتر روابط استراتژيک هستند در دستورکار قرار گيرد .با
اين رويکرد ،در واقع با کمک اشکال روابط استراتژيک ،سعي بر نزديکشدن به تصوير کاملتري
از مفهومي که تعريف دقيق و توافق شدهاي براي آن وجود ندارد ،داريم .در واقع در اينجا ،اشکال
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مختلف روابط استراتژيک معرفي ميشوند و از دل اين مفاهيم ،شاخصهاي روابط استراتژيک
استخراج ميشوند .شکل ذيل گوياي تالشي است که در پي خواهد آمد.
شكل  : 3نسبت مفهوم روابط استراتژيک با اشكال آن

 .4-3-1اتحاد
انديشمندان مختلف ،تعاريف متفاوتي را از مقوله «اتحاد»ها در نظام بينالملل ارائه کردهاند.
برخي تعاريف موسع و برخي نيز مضيق هستند .در تعريف مضيق ،اتحاد ،در برگيرنده روابط دو
يا چند کشور برمبناي پيمان اتحاد به منظور ترکيب نيروهاي نظامي ،سياسي و اقتصادي و مقابله
با تهديد مشترک از سوي طرف سوم است .در اين تعريف ،مشخصه نظامي تعيين کننده است.
بنابراين ،اين نوع اتحادها شامل پيمانهاي عدم تجاوز ،ميثاقهاي دفاعي ،ضمانتهاي يک جانبه
و ميثاقهاي امنيت دسته جمعي ميشود .از سوي ديگر ،تعريف موسع به معناي ائتالفي از
دولتها که اقداماتشان را هماهنگ ميکنند تا به اهداف خود دست يابند .طبق اين تعريف ،اين
دسته دربرگيرنده هر نوع همکاري بينالمللي دولتها شامل اتحادهاي نظامي ،ائتالفهاي
ديپلماتيک ،ميثاقهاي مودت و همکاري ،فدراسيونها و کنفدراسيونها ،اتحاديهها و...
ميشود ).(Czechowska,2013: 45

برخي بر اين باور هستند که اتحادها به خودي خود ،کنشي استراتژيک هستند ،چراکه اتحاد،
ماهيتي نظامي داشته و اولين بعد امنيت ،امنيت نظامي است لذا ،اتحاد ذاتا ،حول يک موضوع
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استراتژيک شکل ميگيرد .اتحادها هم در نتيجه تضاد منافع و هم در نتيجه اشتراک منافع شکل
ميگيرند ،اگر صرفا تضاد وجود داشته باشد ،هيچ همکاري امکان پذير نخواهد بود و اگر تضاد
نيز ظهور نکند ،دولتها نيازي به برقراري هيچ نوع رابطهاي پيدا نخواهند کرد
(.)Czechowska,2013: 37

به اين معني که اگر تضاد منافعي نبود هيچ کشوري احساس تهديد نميکرده و به تبع آن ،خود
را نيازمند اتحاد با ديگري جهت رفع تهديد نميديد و اگر اشتراک منافع نبود نيز دو کشور عليه
کشور ثالث با يکديگر متحد نميشدند .بنابراين ،از آنجا که ايجاد اتحاد ميان قدرتهاي بزرگ
امري مهم و تعيينکننده است ،توانايي ورود به اتحادهاي پايدار ،مهمترين امر در سياست خارجي
است.اتحادهاي استراتژيک نوعي توافقات رسمي ميان دو يا چند دولت براي هماهنگي در
رفتارهاي خارجي در مواجهه با حالتهاي اضطراري نظامي و امنيتي در عرصههاي منطقهاي و
بينالمللي است.
اتحادهاي استراتژيک موجب تقويت بنيه نظامي اعضا ميشود ،اعضا را نسبت به هم متعهد
ميکند .آنچه موجب ارتباط اعضاست ،تهديد مشترک است .اتحادهاي استراتژيک در اصل براي
اعضاي اتحاد يک سپر دفاعي و براي کشورهاي مهاجم ،تشکيالت و ترتيباتي تهاجمي به شمار
ميرود .انگيزه سياسي ،نظامي-امنيتي دولتها در ورود به اتحادها ،رويارويي با خطرهاي مشترک
است .زماني ارزش اتحادها از حالت راهبردي خارج ميشود که تهديد مشترک از بين رفته
باشد(.)Islamic Parliament Research Centre, 2001: 5

استفان والت1اتحاد را دربرگيرنده «ترتيبات رسمي و غيررسمي همکاري امنيتي ميان دو يا
چند دولت مستقل» تعريف ميکند و مورگنتا 2،اتحادها را شکل ويژهاي از همکاري بينالمللي
ميداند که با يک موافقتنامه مکتوب و رسمي ميان دو يا چند دولت که براي مدت معيني به
قصد پيشبرد منافعشان به ويژه در ارتباط با «امنيت ملي» ايجاد شده است ،شکل ميگيرد

1. Stephan Walt
2. Hans Morgenthau
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( .)Morgenthau, 2005: 309جورج ليسکا 1،ضمن پذيرش تعاريف فوق ،بر جهت اتحاد عليه
کشور ثالث که تهديد به شمار ميآيد تاکيد دارد( .)Liska, 1968: 3اتحاد هم معاهدات رسمي و
هم تعهدات غيررسمي را در بر ميگيرد ،زيرا دولتها ممکن است به همکاري گرايا داشته
باشند ،اما به امضاي يک معاهده تن ندهند .وجود يا فقدان يک معاهده رسمي اغلب واقعيت
موجود را در خصوص سطح تعهدات ميان طرفها نشان نميدهد). (Waltz,1987:12-13
شوئلر2معتقد است اتحادها واکنشي نه صرفا به تهديدات بلکه به فرصتها نيز بوده و ابزاري
جهت تحصيل سود و همچنين جهت دوري از ضرر هستند .شوئلر با تفکيک ميان دولتهاي
امنيت جو و طمع کار معتقد است برخي دولتها (طمع جو) فارغ از انگيزههاي امنيتجويي و
رفع تهديد عمل کرده و اغلب با دولتهاي تجديدنظرطلب قوي همراهي ميکنند و يا به ائتالف
با دولت هاي تجديد نظرطلب مي پيوندن) . (Schweller,1994اسميت3نيز ،بر دواطلبانه بودن و
غيرالزام آور بودن و بعد نظامي اتحاد توجه دارد(.)Smith, 1995: 405-425

ديويد سينگر و ولکر نيز اتحاد را نوشتهاي عمدتا داوطلبانه ،توافقي رسمي ،پيمان يا يک
کنوانسيون ،بين کشورهايي ميدانند که سياستها و رفتار خود را براي مقابله تهديدات نظامي
هماهنگ کردهاند(.)Walt, 1987: 12اغلب صاحبنظران ،سه عنصر -1 :پيمان رسمي علني يا
محرمانه؛  -2ارتباط با امنيت ملي؛  -3بازيگري دولتهاي ملي را سه مؤلفه عمده يک اتحاد
درنظر مي گيرند ( )Ghavam & Imani, 2012: 43-44اما در نوع اتحاد ،محتوا ،ميزان ارتباط و
اهداف آن ،بين صاحب نظران توافق نظر وجود ندارد.
 .4-3-1-1شاخصهاي اتحاد استراتژيک
در فرهنگ لغت وبستر 4،سه ويژگي از ويژگيهاي ذيل براي اتحاد ذکر شده است اما اتحادها،
ويژگيهاي ديگري نيز دارند که در ادامه به آنها پرداخته ميشود:
 .1وجود دولتها به عنوان بازيگران اصلي يک اتحاد ،يعني اتحاد بين دولتي است؛
1. Jeorge Liska
2. Schweller
3. Alastair Smith
4. Websters Encyclopedic Dicitionary
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 .2اتحادها داراي موافقتنامههاي صريح رسمي يا غيررسمي هستند؛
 .3مفاد توافقنامه اتحاد ممکن است ناظر بر وضعيت آينده باشد()Websters, 1995: 27

 .4در اتحادها ،اعضاي اتحاد براي يک رويداد خاص ،متعهد به رفتار خاصي ميشوند؛
.5اتحادها وعده بوده و با آنچه واقعا روي خواهد داد ممکن است متمايز باشد و ضمانت اجراي
آنها ،منافع متقابل است اما چون برخي منافع متغير و دگرگون شونده هستند ،ضمانتي براي دوام
آن وجود ندارد؛
.6تعهدات يا وعدهها در اتحاد متقابل هستند؛
 .7موضوع اتحاد ،مسائل امنيت ملي است(.)Ghavam & Imani, 2012: 43

از البهالي نظرات و توضيحات نقل شده از صاحب نظران مختلف ميتوان به گزارههاي نسبتا
توافق شدهاي دست يافت که حدود و ثغور مفهوم را ترسيم کرده و قابليت آن را دارند که از
اين گزاره ها به عنوان مبنايي براي مقايسه ديگر اشکال تعامالت استراتژيک استفاده کرده و در
نهايت نيز ،مفهوم «روابط استراتژيک» را بر اساس نسبت با اين گزارهها تبيين کرد:
•وجود اهداف استراتژيک همگرا :اين امر نيز بدون شک نقطه شروع شکلگيري روابط
استراتژيک همکاريجويانه است .بگونهاي که طرفين به اين درک برسند که با ترکيب تالشها
و همکاري ميتوانند به اين اهداف دست يابند .شاهد وجود اين اين امر امضاي اعالميه تأسيس
همکاري استراتژيک ميان طرفين است.
•دستيابي طرفين به مشخصه همکاري :در اين خصوص برخي به ويژگي داوطلبانه توافق دوجانبه
و برخي به وابستگي متقابل اشاره ميکنند.
•وجود همکاريهاي معتبر و بلندمدت ميان طرفين :يک رابطه بلند مدت از طريق تعميق
همکاري نزديک ايجاد ميشود .روابط بايد به گونهاي باشد که بتوان تا حد زيادي راجع به تداوم
آن در آينده اظهار نظر کرد .اين بر خالف ائتالف است که در زمان مشخص براي هدف و يا در
برابر رخدادي مشخص شکل ميگيرد.
•بيهمتايي روابط ميان دو طرف اتحاد :اين ويژگي را ميتوان از گستردگي ديدارهاي سطح
باالي متوالي ،ترجيح روابط اقتصادي شامل تجارت ،همکاري عمده در بخا سرمايهگذاري و
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عدم وجود مرز در دسترسي به بازار ملي متحد و همچنين همکاري هاي نظامي مختلف ارزيابي
کرد.
•نهادينگي و نهادمندي روابط متقابل ميان طرفين.
•وجود جو دوستانه در روابط دوجانبه :اين امر بهواسطه تجارب مثبت در طي ساليان گذشته و
همچنين رويه مناسب در حل منازعات معاصر اشاره دارد .اين امر منجر به ايجاد روابط مشابه با
دوستيِ شخصي ميشود که مبتني بر وفاداري و اعتماد است ). (Czechowska,2013: 48-51
•وجود يک دشمن ،رقيب و يا تهديد مشترک )(Walt, 1987: 168

•نگاه مشترک به ساختار نظام بينالملل.
جدول  :1ويژگي هاي اساسي اتحادها
عناصر اتحاد

بازيگران

حوزه تعامل

شكل تعامل

مدت زمان

جهت اتحاد

ماهيت

دو يا چند

داراي تعريف مضيق

رسمي و

معين

تهديدات ناشي

داوطلبانه

دولت

(اتحاد عمدتا نظامي)

غيررسمي

از طرف سوم يا

غير الزام آور

استراتژيک

ضمانت

اشكال اتحاد

اجرا

و موسع (بکارگيري
نيروها و توان

منافع متقابل

پيمان هاي عدم
تجاوز ،ميثاق

استفاده از

دفاعي مشترک/

فرصت ها

فدراسيون ها/

سياسي ،نظامي و

کنفدراسيون ها/

اقتصادي براي مقابله

ميثاق هاي امنيت

با تهديد مشترک)

دسته جمعي

است

 .4-3-2ائتالف استراتژيک
ائتالف ،از جمله مفاهيم و واژههاي سياسي است که هر روز در اخبار سياسي و بينالمللي
رسانهها يا در سخنان سياستمداران و فعاالن سياسي تکرار ميشود .لغت نامه دهخدا در صفحه
 3165جلد سوم معناي لغوي واژه «ائتالف»1را «مجتمع گرديدن ،با همديگر الفت گرفتن و
پيوسته شدن» ذکر کرده است ( .)Dehkhoda, 1997: 3165از نظر اصطالحي و در تعامالت
سياسي« ،ائتالف» ،توافقي ميان دو يا چند طرف براي حمايت از يکديگر به منظور پيشبرد منافع
متقابل است .ائتالف به معناي همکاري رسمي يا غيررسمي نهادي بهويژه در خصوص مسائل
امنيتي ميان دو يا چند دولت حاکم در واکنا به وضعيتي خاص به منظور اجراي کارويژههاي
1. Coalition
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خاص است .ائتالفها اغلب در زمان جنگ شکل ميگيرند و بسياري از کارکردهاي سياسي
همچون بازدارندگي ،حمالت و تالش جهت حفظ متحدين را ندارد .ائتالفها معموال بعد از
رسيدن به هدف تعيين شده منحل ميشوند ) .(Oest, 2007:20- 21ائتالفها داراي اشکال
مختلفي همچون دو جانبه و چند جانبه ،سري و علني ،ساده يا داراي سازمان پيچيده و کوتاه
مدت يا درازمدت هستند .همچنين کاربرد ائتالف در دو سطح سياست داخلي و بينالمللي رايج
است .در سطح بينالمللي منظور از ائتالف ،همبستگي و همکاري چند کشور مختلف براي نيل
به يک يا چند هدف مشترک است.
ائتالف همچنين به اين معني است« :همکاريهاي امنيتي موقتي غيرنهادينه شده رسمي و
غيررسمي بين دو يا چند دولت است که طبق شرايطي خاص و به منظور انجام وظيفه خاص،
پاسخي را شکل ميدهند»( .) Noe Oest, 2007: 15-16اولين چيزي که با شکلگيري يک ائتالف
به ذهن تداعي ميشود «وجود هدف مشترک» است.
ائتالفهاي بينالمللي زماني شکل ميگيرد که چند کشور عمدتا همفکر براي تحقق اهداف مورد
نظر با هم به همکاري بپردازند .کشورهاي عضو ائتالف ممکن است براي همکاري با هم يک
موافقتنامه رسمي امضا کنند يا اين که بدون وجود هرگونه توافق مکتوب در پي تحقق اهداف
مورد نظر برآيند .از جمله ائتالفهاي بزرگ بينالمللي که در سالهاي اخير در سطح جهان شکل
گرفته ائتالف جهاني مبارزه با تروريسم است .در شرايط پس از 11سپتامبر کشورهاي جهان براي
مبارزه با تروريسم به نوعي توافق دست يافتند که عنوان «ائتالف براي مبارزه با تروريسم» گرفت
و نمود عملي اين امر در جنگ افغانستان آشکار شد .زماني يک ائتالف استراتژيک است که يا
در موضوع مورد همکاري يا حوزه همکاري ،راهبردي ،حياتي يا حايز اهميت تلقي شود به اين
معني که با اهداف و منافع اوليه و اساسي دو يا چند کشور تشکيل دهنده ائتالف ارتباط مستقيم
داشته باشد.
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تعريف بسيار نزديک به ائتالف« ،اتفاق»1است .اتفاق به معناي هر تعهدي براي همکاري است
که همه زمينههاي اقتصادي ،نظامي ،سياسي ،فرهنگي و ساير مسائل را ممکن است در برگيرد.
حال آنکه ،ائتالف هم به هماهنگي رفتار و سياست چند دولت در قالب تعهد به منظور ادغام
وظايف خاص تعريف ميشود .در ائتالف ،کشورها يا دولتها در تمام مسائل با هم اجماع
ندارند مانند ائتالف شوروي ،آمريکا و انگليس در جنگ جهاني دوم عليه آلمان نازي ،با وجود
اختالفات ايدئولوژيک (.)Ghavam & Imani, 2012: 57-58
جدول  :2ويژگيها وعناصر اصلي ائتالفها
عناصر يک

بازيگران

حوزه تعامل

شكل تعامل

دويا چند

ترکيب نيروها و

رسمي

مدت زمان

جهت اتحاد

کوتاه مدت،

حمايت

موقت و غير

يکديگر به منظور

ماهيت

ضمانت اجرا

اشكال اتحاد

داوطلبانه

منافع متقابل

همکاري موضوعي

ائتالف
استراتژيک

دولت

ظرفيت

هاي

نظامي ،سياسي و
اقتصادي

ابراي

تحقق يک هدف

و

غيررسمي نهادي
سري/علني
ساده/پيچيده

نهادينه شده

پيشبرد

از
منافع

متقابل و تحقق
اهداف مشترک

يا موردي
مانند ائتالف مبارزه
با تروريسم

مشخص

.4-3-3شراکت استراتژيک
يکي از جديدترين اشکال همکاري بينالمللي ،مشارکت استراتژيک است .اگرچه اين مفهوم به
طور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما هيچ توافق يا اجماعي در مورد آن يا مدل نظري
در رابطه با اين نوع همکاري وجود ندارد .مفهوم مشارکت استراتژيک به عنوان شکلي از روابط
دوجانبه براي اولين بار در نشست کمپ ديويد در سال  1991استفاده شد؛ رئيس جمهور روسيه،
بوريس يلتسين و رئيس جمهور آمريکا ،جورج بوش ،طي بيانيهاي مشترک اعالم کردند که دو
کشور ،از اين پس ،يکديگر را دشمن در نظر نميگيرند و متعهد به توسعه نوعي مشارکت بر
اساس درک متقابل و اعتماد ميشوند ،اگرچه اين دو رهبر ،ماهيت مشارکت استراتژيک را تعريف
نکردند ،با اين حال ،ذکر آن نشان دهنده اراده دو طرف براي دستيابي به چارچوبي براي چنين
همکاريهايي بود .به اين معني که کشورها در عين حال که به دنبال منافع مشترک بوده در همان
1. Alignment & Consensus
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حال نيز گسترش مناطق و حوزههاي نفوذ را پيگيري ميکنند بدون اينکه با چالشي در جهت
دستيابي به اين اهداف برخورد کنند .در فضاي پايان جنگ سرد ،مفهوم مشارکت استراتژيک
منعکس کننده رويکرد نئورئاليسم نسبت به ساختار نظام بينالمللي بود .دولتها ،بازيگران بين-
المللي مستقلي هستند که در چارچوب سلسله مراتب قدرت فعاليت کرده و فرصتها و
محدوديتهايي در چارچوب سلسه مراتب قدرت مذکور در زمينه به حداکثر رساندن مزايا و به
حداقل رساندن هزينههاي عملياتي داشته و هدف اصلي استراتژيک آنها امنيت ملي است.
بنابراين ،مفهوم شراکت استراتژيک نيز ،ناظر بر استفاده از قدرت ملي در همکاري با کشورهاي
ديگر جهت تحقق منافع ملي بود .با اين حال ،اين مفهوم اغلب با مفاهيم ائتالف (ناظر بر همکاري
کوتاه مدت) و اتحاد (ناظر بر همکاري نظامي) اشتباه گرفته ميشود.
امروزه مفهوم مشارکت استراتژيک ،بازتاب دهنده همکاري مشترک براي تحقق اهداف
استراتژيک است .يعني تعامالت استراتژيک دو جانبه براساس اهداف استراتژيک و همکاري که
الزمه تحقق آن اهداف است ،تعريف ميشود .با اين وجود ،کشورها براي همکاري مشترک
استراتژيک نيازمند آن هستند تا تعريفي دقيق از اولويتهاي منافع ملي خود ارائه دهند .همکاري
استراتژيک ميتواند در زمينه منافع استراتژيک ملي تعريف شود .همکاري در حوزههاي
استراتژيک مانند امنيت ،مسائل نظامي ،سياست ،اقتصاد به خودي خود ميتواند يک همکاري
استراتژيک ناميده شود.
جدول  : 3جنبههاي مشارکت استرتژيک
مثال

شراکت استراتژيک خاص

هدف استراتژيک

ناتو /عضويت اتحاديه اروپا

شراکت ليتواني-لهستان()1997-2004

وضعيت ناظر بر «استراتژيک بودن» يا راهبردي بودن
منافع ملي استراتژيک

هژموني آمريكا

شراکت آمريكا-لهستان يا آمريكا و ژاپن

همكاري در حوزه هايي که از نظر اهميت استراتژيک

به جريان انداختن پروژه هاي سودمند براي تجارت و

هستند

اقتصاد

بازيگران استراتژيک

(بطور بالقوه) کشورهاي قدرتمند و تاثيرگذار

اقدام استراتژيک

تغيير ساختار نظام بين الملل

شراکت اتحاديه اروپا-چين
شراکت در روابط آمريكا و اتحاديه اروپا يا شراکت روابط روسيه-
هند
شراکت روسيه-چين

Source: Gajauskaitė, 2014

بر اين اساس ،دو کشور شريک ،به منظور هماهنگ کردن اقدامات و حل مشکالت ناشي از
اجراي توافق رسمي ،نهادها ،مؤسسات و رويههاي دوجانبهاي را ايجاد و وضع ميکنند که نقا
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شرکاءء ،رويهها ،مکانيزمها ،قواعد و عناصر را تعريف ميکنند .برقراري ارتباط و همکاري در
مناطق استراتژيک از طريق ايجاد سازوکارها و ساختارهاي نهادي ،تضمين ميکند که اهداف
استراتژيک و تعهد به منافع مشترک نبايد تحت تاثير تغييرات سياسي داخلي قرار گرفته و
همکاريهاي استراتژيک در سطوح محلي ،ملي و بينالمللي در شرايط مختلف بايد حفظ شود.
ساختار سازماني تأثير مستقيم بر رفتار شرکاء دارد .اين ساختار سازماني در کنار تعريف اهداف
و توازن قدرت و /يا توازن تعارضات ميان شرکاء منجر به اجراي موفقيت آميز همکاري
استراتژيک و استقامت آن به عنوان «بازيگر امنيتي متحد» ميشود .پيادهسازي همکاري
استراتژيک ،پوياييهاي (ديناميک) واقعي روابط دو کشور و نيز شدت ،منحصر به فرد بودن،
مسئوليت و تعهد متقابل آنها به يکديگر را نشان ميدهد .در اين مرحله ،انتظارات متقابل بايد
اجرا شود ،يعني نتيجههاي خاص همکاري بايد به عنوان برنامهريزي مشترک ،توافقنامهها ،بيانيه-
ها و اقدامات ،نشان دهنده عمق و ميزان همکاري باشد .هر يک از حوزهها يا زمينههاي کاربردي
همکاري ،نياز به دخالت دادن عناصر همکاري دارد که نشان دهنده شدت و کارآيي شراکت
استراتژيک است.
جدول  : 4عناصر يک شراکت
عناصر

بازيگران

استراتژيک

حوزه تعامل

شكل تعامل

شراکت

مدت

ماهيت

جهت

زمان
و

ضمانت

اشكال

اجرا
به

داوطلبانه

منافع متقابل

توافقنامه

دويا چند

اقتصادي/سياسي/

رسمي

بلندمدت و

دستيابي

دولت

امنيتي

غيررسمي

نهادينه

اهداف

شراکت

نهادي سري/

شده

استراتژيک

استراتژيک

علني
ساده/پيچيده

.4-3-4رقابت استراتژيک
همانگونه که در مباحث پيشين به تفصيل بيان شد ،رقابت ،تالش دو يا چند کشور ،دولت يا
ملت جهت دسترسي به منابع فضايي (اعم از مادي و معنوي) است .رقابت ژئوپليتيکي جهت
نفوذ يا سلطه بر يک منطقه يا بخشي از جهان است که بدون مقياس معنا ندارد زيرا فضاي محلي،
ملي ،جهاني را در بر ميگيرد .فلسفه رقابت ،استيال و برتري و دستيابي به فرصتهاست .رقابت
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در ماهيت نظام بينالملل ريشه داشته و در ساختار نظام نهادينه شده است .از نقطه نظر رئاليستي،
کشورها در رقابت دائم براي کسب ،حفظ و افزايا قدرت هستند (نظم هابزي) .اين رقابت از
منظر رئاليستها ،منازعه آميز است.
برخي نيز معتقدند که منطق حاکم بر نظام بينالملل و روابط ميان واحدهاي سياسي مبتني بر
رقابتي است(نظم الکي) که اين رقابت ،الزاما منازعهآميز نيست .محدود بودن منابع نيز کشورها
را در رقابت دائمي با يکديگر قرار ميدهد .در رقابت ژئوپليتيکي ،منافع مشترک مادي و معنوي
جاي خود را به منافع تقابلي ميدهد( .)Ahmadi & et al, 2017: 60مايکل پورتر ،بر اين باور
است که زماني که از استراتژي صحبت ميشود ،اين استراتژي بر مفهوم «رقابت» استوار
است(.)Yazdi, 2018به اين معني که ،کشورها براي بدست آوردن چيزي يا تحصيلي هدفي که
ممکن است مورد توجه ديگران باشد ،بايد از برنامه و نقشه راه برخوردار باشند.
رقابت در اصل ،تالشي مسالمت آميز براي پيشي گرفتن از ديگر کشورها يا بازيگران رقيب بوده
و شکل کنترل شده تعارض است .پسوند استراتژيک رقابت ممکن است ناشي از موضوع رقابت
(رقابت استراتژيک عربستان و روسيه براي کسب سهم بيشتر از بازار نفت) ،جايگاه استراتژيک
بازيگران و يا پيامد استراتژيک رفتار بازيگران (رقابت استراتژيک چين و آمريکا) باشد .مفهوم
رقابت استراتژيک ،بيا و پيا از آنکه در روابط بينالملل مورد استفاده قرار بگيرد ،مورد توجه
رشته مديريت و اقتصاد بوده است و در مباحثي چون رقابت سازماني يا در تدوين استراتژي
شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است ،اما به عنوان شکلي از تعامالت ميان کشورها ،رقابت،
محصول الزامات ملي ،منطقهاي و بينالمللي است .از اين رو ،برخالف ديگر مفاهيم که نياز به
اقدامي ارادي در جهت شکل دادن به تعامالت در جهت همکاري استراتژيک بودهاند ،رقابت
استراتژيک از لحاظ ماهوي مبتني بر تضاد منافع است و اين تضاد منافع نيز به رفتار آن بازيگران
شکل ميبخشد.
در نظام بينالملل ،رقابت از اشکال مختلفي برخوردار است.1 :رقابت بين دو يا چند قدرت هم
تراز؛ .2رقابت بين قدرت نا همسطح درجه يک و دو؛  .3رقابت مداخلهاي .حوزه و منشاء رقابت
ميتواند سرزمين ،ايدئولوژي سياسي مانند ناسيوناليسم ،کمبود منابع ،قدرت و اقتصاد نيز باشد.
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از درون اين رقابت هاست که ائتالف و مسابقههاي تسليحاتي شکل ميگيرد .در رقابت ،دو يا
چند قدرت به طور هم زمان دست به اقداماتي ميزنند تا از ارزشهاي جغرافيايي مادي و معنوي
سهم بيشتري کسب کنند .رقابت در صورت استمرار و کسب احاطه بر ارزشهاي رقيب ميتواند
تبديل به منازعه ژئوپليتيکي شود .در رقابت ژئوپليتيکي نيازمند توجه به اين موارد هستيم.1 :
شناسايي ارزشهاي جغرافيايي؛ .2بررسي نگرش ،گفتمان و ايدههاي توجه کنندگان به ارزشهاي
جغرافيايي .در رقابت ژئوپليتيکي ،شکست از رقبا ،انعکاس منطقهاي و جهاني مييابد و سبب از
دست رفتن اعتبار کشورهاي رقيب و شکست خورده ميشود .به عنوان مثال ،شکست ايران،
عربستان يا ترکيه در سوريه ميتواند منزلت ژئوپليتيکي اين کشورها را با چالا جدي مواجه
کند( .)Ahmadi & et al, 2017: 60مثال عيني براي رقابت استراتژيک ،روابط آمريکا-چين بعد
از جنگ سرد تا به امروز است .از پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،نظام
بينالملل دستخوش تغيير شد و دشمن مشترک دو کشور يعني شوروي از ميان رفت ،از اين رو،
الگوي حاکم بر روابط دو کشور نيز تغيير شکل يافت .در اين راستا ،در دهه 1990بهتدريج
الگوي جديدي در روابط دو کشور شکل گرفت که آن را ميتوان در قالب الگوي همکاري
اقتصادي و رقابت استراتژيک ـ رويکردي مبتنيبر همکاري و رقابت توأمان ـ مفهومبندي و
تعريف کرد .در قالب اين الگو ،دو کشور در حوزههاي وسيعي با محوريت اقتصاد وارد همکاري،
در حوزههاي مهم ديگر از قبيل امنيت بينالملل وارد رقابت و در حوزه تأمين امنيت انرژي نيز
از رويکردي مبتنيبر همکاري و رقابت توأمان پيروي ميکنند .اين الگو در دوران پسا جنگ
سرد ،همچنان بر روابط دو کشور در حوزههاي موضوعي مختلف در چارچوب وابستگي متقابل
حاکم بوده است (.)Keshmiri, 2016: 89-90

.5تجزيه و تحليل
براساس مباحث مطرح شده ،ميتوان اينگونه استنباط کرد که روابط و تعامالت بينالمللي ،به
چند دليل زير ممکن است استراتژيک يا راهبردي ارزيابي شود:


28فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار ________________________ 1399

•اين روابط از آن جهت استراتژيک به شمار ميآيند که اهداف استراتژيکي را دنبال
کنند(( )Crossick & Reuter, 2007: 4همکاري روسيه و چين براي مقابله با سلطه هژمونيک و
يکجانبه گرايي آمريکا در نظام بين الملل)؛
•استراتژيک بودن نتيجه تعامل در حوزه منافع ملي استراتژيک يا حياتي باشد (همکاري ايران و
دولت مرکزي عراق براي مقابله با تروريسم داعا)؛
•اين تعامالت در حوزههاي موضوعي استراتژيک (امنيتي) در جريان است (روابط رژيم
صهيونيستي و آمريکا در خاورميانه)؛
•روابط و تعامالت واحدها ،بدليل استراتژيک بودن بازيگران و توان آنها در تحت تاثيرقراردادن
سيستم باشد .استراتژيک بودن بازيگران ميتواند در نتيجه چندعامل باشد .1 :برخورداري از
سطوح باالي قدرت ملي ،به گونهاي که رفتار آن بازيگر در سطح منطقهاي و بينالمللي تعيين
کننده بوده مانند وزن روسيه در منطقه آسياي مرکزي و قفقاز؛  .2برخورداري از موقعيت
استراتژيک بدليل جايگاه جغرافيايي خاص که اين جايگاه موجب ميشود رفتار اين بازيگران
نظام بينالملل را متاثر کند مانند موقعيت جغرافيايي ايران در ارتباط با مديريت تنگه هرمز در
شرايطي که  30درصد از نفت جهان از تنگه هرمز عبور ميکند ،به ايران جايگاه استراتژيک در
ارتباط با امنيت انرژي و عبور و مرور شناورها در خليج فارس ميبخشد ،اما اينکه ايران چگونه
با اين مزيت استراتژيک خود تعامل کند اهميت دوچندان دارد؛ .3برخورداري از منابع ،کاال يا
خدمات استراتژيک مانند برخورداري عربستان از ذخاير عمده نفت جهان يا جايگاه کشورهاي
توسعهيافته و پيشرفته غربي در زمينه انحصار برخورداري از دانا و تکنولوژي؛  .4صبغه
تاريخي ،تمدني و فرهنگي يک کشور در يک محدوده خاص تمدني يا فرهنگي که موجب شود
رفتار و مواضع آن بازيگر امکان تحت تاثير قرار دادن مستقيم منافع ديگر بازيگران و نظام
منطقهاي را داشته باشد (تاثير ايران بر شيعيان منطقه)؛  .5استراتژيک بودن ممکن است بدليل
ميزان تاثيري باشد که رفتار ،اقدامات ،سياستها و تصميمات يک واحد سياسي بر نظام بينالملل
يا بر ديگر واحدهاي سياسي دارد مانند تاثيرگذاري تصميمات و سياستهاي آمريکا بر نظام
بينالملل و بر ديگر واحدها؛ .6يک بازيگر يا يک واحد سياسي همچنين ممکن است وزن
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استراتژيک خود را مديون ترکيبي از مؤلفههاي فوق باشد که به آن بازيگر ،جايگاهي استراتژيک
ميبخشند.
•استراتژيک بودن ،در نتيجه اقدام استراتژيک يا تعيين کننده باشد .براي مثال عضويت مصر در
ائتالف عربي آزادسازي کويت در سال 1991م.
همانگونه که اشاره شد تعريف يکپارچه و مورد توافقي از همکاري استراتژيک وجود ندارد و
مفهوم حول اين محور قرار دارد که بازيگران بر اساس منافع حياتي يا تهديدات مشترک اقدام به
شکلدهي به روابط خود ميکنند .زماني که صحبت از مشترکات است ،کشورها ،براي تحقق
اهداف خود با يکديگر دست به همکاري در حوزههاي راهبردي زده و حول اين تعريف پايه،
مفهوم گسترش مييابد و در هر مورد همکاري استراتژيک ،منحصر به فرد است ،زيرا شرکاء با
توجه به منافع خاص خود با يکديگر همکاري ميکنند ،اما زماني که منافع حياتي متعارض يا
رقابتي ،خروجي تطبيق اولويتهاي ژئوپليتيکي آنها با يکديگر باشد ،در آن صورت ،تعامل آنها
حول محور «رقابت استراتژيک» شکل ميگيرد که اين نيز شکلي از اشکال روابط استراتژيک به
شمار ميآيد .براين اساس ،روابط استراتژيک ،به توانايي متقابل براي بازيابي و شکل دادن به
همکاريها ،منعطف بودن و تداوم همکاري به رغم تمام مشکالت يا سوء تفاهمها نيز تعبير
ميشود).(Gajauskaitė, 2014: 193

جنبه اساسي يک همکاري استراتژيک ،زاويه ديد مشترک دو کشور در مورد موارد ذيل است:
•نگاهي مشترک به تعامالت دوجانبه استراتژيک دارند؛
•اهداف استراتژيک دارند؛
•همکاري آنها در حوزههايي که از نظر استراتژيک مهم تلقي مي شوند صورت مي گيرد؛
•داشتن ارزيابي مشترک از اقدامات استراتژيک يا اهميت شريک در سيستم بين المللي.
همانگونه که اشاره شد در بعد همکاري جويانه ،مفهوم «شراکت استراتژيک» ،مفهومي است که
قدرت تبيين و کاربرد بيشتري نسبت به ديگر مفاهيم مانند «اتحاد»(عمدتا نظامي و بلندمدت) و
«ائتالف»(نظامي و کوتاه مدت) در چارچوب روابط استراتژيک همکاريجويانه دارد چراکه
هريک از مفاهم اتحاد و ائتالف ،محدوديتهايي در زمينه موضوع همکاري يا مدت زمان


30فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار ________________________ 1399

همکاري دارند .امروزه مفهوم شراکت استراتژيک ،بازتاب دهنده همکاري مشترک براي تحقق
اهداف استراتژيک است؛ يعني مشارکت استراتژيک دو جانبه براساس اهداف استراتژيک و
همکاري که الزمه تحقق آن اهداف است ،تعريف ميشود .با اين وجود ،کشورها براي همکاري
مشترک استراتژيک نيازمند آن هستند تا تعريفي دقيق از اولويتهاي منافع ملي خود ارائه دهند.
تعريفي که اساس آن ،برداشت از خود و ديگري ،اهداف و تهديدهاي ژئوپليتيکي است در
مجموع ،استراتژي ژئوپليتيکي کشورها را شکل ميدهد .همکاري استراتژيک ميتواند در زمينه
منافع استراتژيک ملي تعريف شود .به عنوان مثال ،منافع استراتژيک کشور ميتواند تنها بر مبناي
همکاري دوجانبه با کشورهاي ديگر که منافع استراتژيک همسو دارند ،اجرا شود .همکاري در
حوزههاي استراتژيک مانند امنيت ،مسائل نظامي ،سياست ،اقتصاد نيز ميتواند يک همکاري
استراتژيک ناميده شود .وجود روابط استراتژيک در معني غير همکاري جويانه در چارچوب
رقابت استراتژيک قابل تصور است .اين رقابت حاصل تضاد منافع ،اهداف و اولويتهاي
ژئوپليتيکي بازيگران و فقدان تهديد مشترک است .اقتصاد مبتني بر فروش منابع هيدروکربني،
کشورهاي توليد کننده را در معرض رقابت استراتژيک قرار ميدهد .وجود دو ايدئولوژي رقيب
در دو کشور همسايه-بخصوص اگر نظام خود را براساس اصول ايدئولوژيک شکل داده باشند-
به رقابت اين دو کشور همسايه ،ابعادي استراتژيک ميبخشد .يا آنکه ،با توجه به اهميت اقتصاد
براي چين به عنوان پرجمعيت ترين کشور و اياالت متحده که در تالش است جايگاه ابرقدرتي
خود را در نظام بين الملل حفظ کند ،رقابت اين دو در حوزه اقتصادي ،رقابتي استراتژيک است.
اين رقابت ،در تعامالت روسيه و آمريکا براي حفظ يا تغيير ساختار نظام بين الملل نيز ملموس
است.
از حيث بازيگران اگرچه ماهيت روابط استراتژيک بر بازيگري کشورها و نهادهاي رسمي و
نهادهاي فراملي مانند ناتو ،اتحاديه اروپا يا حتي اوپک گذاشته شده ،اما اغلب بازيگران روابط
بينالملل ميتوانند بخشي از تعامالت استراتژيک باشند ،چراکه ممکن است در پيشبرد روابط
استراتژيک برحسب موضوع از برخي نهادهاي محلي مانند برخي وزارتخانههاي خاص نيز
استفاده شود که اينها نيز مشروعيت بازيگري خود را از واحدهاي رسمي يعني کشورها کسب
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ميکنند .براي مثال جايگاه وزارت نفت در تعامالت کشورهاي توليد کننده نفت .در مورد
بازيگري نهادهاي فراملي براي مثال ،روابط عربستان با سازمان کشورهاي صادر کننده
نفت(اوپک) ،روابطي استراتژيک است چراکه تصميمات اين بازيگر بر سازمان مذکور و
تصميمات سازمان مذکور بر تک تک اعضا ،اثرات مهمي داشته و پيامدهاي تصميمات اين نهاد
بر کل نظام بينالملل ميتواند اثرگذار باشد.
بنابراين ،يک همکاري استراتژيک ،منحصر به فرد است اگر کشورها اساس آن را بر مشارکت
در تصميمگيري و مبناي آن را بر دستيابي به آن اهداف گذاشته و يا در زمينههايي باشد که
طرفين ،آنها را مرتبط با منافع ملي تشخيص دهند( .)Gajauskaitė, 2013: 194اهداف روابط
استراتژيک در بعد همکاريجويانه آن ميتواند مقابله با تهديدات مشترک ،اهداف اقتصادي
حياتي ،تحقق منافع مشترک ،تجديدنظرطلبي يا حفظ وضع موجود ،و  ...باشد.
نکتهاي که بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است که روابط استراتژيک زماني که بعد
همکاريجويانه داشته باشد در راستاي افزايا توان و قدرت ملي طرفهاي مختلف اين روابط
است اما اگر بعد رقابتآميز آن بر تعامالت مسلط باشد ،تنها ميتواند در حفظ جايگاه يا وزن
طرفهاي تعامل ايفاي نقا کند .در اينجاست که بحث از گونه دوم از روابط استراتژيک ،يعني
روابطي که استراتژيک تلقي ميشوند اما ماهيتي رقابتآميز دارند ،به ميان ميآيد.
يک مثال براي روابط استراتژيک رقابتي ،روابط يا تعامالت روسيه و عربستان در حوزه نفت
است که ميتواند به چند دليل روابط استراتژيک تلقي شود :اوال ،موضوع عرضه و قيمت نفت
موضوعي راهبردي و حياتي براي اغلب مصرف کنندگان بزرگ انرژي جهان است؛ ثانيا،
درآمدهاي نفتي هم براي عربستان و هم براي روسيه ،منابع اصلي درآمدهاي اين دو کشور را
تشکيل داده و اقتصاد اين دو کشور متکي بر صادرات انرژي است؛ ثالثا ،نفت و گاز براي روسيه
و نفت براي عربستان ،کااليي حياتي تلقي شده که ضامن وزن و جايگاه اين دو کشور در تعامل
با ديگر قدرتهاي بزرگ جهان از جمله اروپا و آمريکاست .در نتيجه ميتوان گفت که روابط
روسيه و عربستان بدليل برخورداري از بخا عظيمي از ذخاير نفت جهان ،حول مساله نفت
ميتواند روابطي استراتژيک تلقي شود اما آيا روابط استراتژيک رياض –مسکو ،روابطي
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همکاريجويانه است؟ در پاسخ به اين سوال ،بايد توضيح داد که «رقابت» ،مشخصه اصلي
تعامالت دو کشور در حوزه نفت طي ساليان گذشته بوده اما در دو سال اخير ،اين دو ،حول
موضوع تعيين ميزان عرضه نفت به بازارهاي جهاني همچنين سرمايهگذاري مشترک در حوزه
نفت و گاز دست به همکاري نيز زدهاند.
 .6نتيجهگيري
اين پژوها حول دو مفهوم اصلي «روابط استراتژيک» و «مؤلفههاي ژئوپليتيکي» اين روابط قرار
دارد .براي ورود به بحث ،ضمن تعريف مفاهيم ،توضيح داده شد الگوي ژئوپليتيکي رفتار
واحدهاي سياسي ،چيزي نيست جز تعيين مرزها و قلمرو منافع ملي ،منطقهاي و بينالمللي که
خود تابع روابط قدت و فضاست .اين همان چيزي است که از آن به «استراتژي ژئوپليتيکي» ياد
ميشود .رابطه استراتژيک خواه در معناي همکاريجويانه يا خواه رقابتي آن ،به خودي خود،
رابطهاي است که ماهيت ژئوپليتکي داشته و ريشههاي اين رقابت و همکاري توسط ژئوپليتيک
تبيين و تفسير ميشود ،اما در سطحي ديگر و به طور دقيق در تعريف شاخصهاي روابط
استراتژيک نيز ،استراتژي ژئوپليتيکي کشورها تعيين کننده است .کاربرد ژئوپليتيک در اين مرحله
اين است که بازيگران روابط خارجي خود را براساس برداشتها از منافع ،اولويتها و خطوط
ژئوپليتيکي امنيت ملي خود تعريف ميکنند .يعني اين ژئوپليتيک است که موجب شکلگيري
برداشتهاي سياستگذاران يک کشور نسبت به منافع ملي کشورشان در ارتباط با محيط پيرامون
ميشود و طبيعي است که اين برداشت موجب جهتگيري سياست خارجي بازيگران شده که
يکي از اين جهت گيريها ميتواند داشتن تعامالت استراتژيک با ديگر بازيگران باشد .اما در
مورد بخا اصلي ،پژوها که نقطه تمرکز آن نيز به شمار ميآيد پس از آنکه ،تعريف اوليهاي
از مفهوم در نتيجه مصاحبه با خبرگان بدست آمد ،براي معرفي شاخصهاي اين مفهوم به سراغ
مطالعه و بررسي اشکال تعامالت استراتژيک يعني «اتحاد»« ،ائتالف»« ،شراکت» که اشکال
همکاري جويانه روابط استراتژيک و در نهايت سراغ «رقابت استراتژيک» به عنوان شکل رقابت
آميز اين تعامالت رفته و توضيح داديم که واژه «روابط» در مفهوم فوق به خودي خود حامل
هيچ بار مثبت يا خوب(به معناي همکاري) و منفي يا بد(به معناي رقابت يا تنا آميز) نيست و
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صرفا نشان دهنده ،وجود تعامل ميان دو بازيگر است اما اين مؤلفه و شاخص هاي ديگر هستند
که به اين تعامالت بار استراتژيک ميدهند که در قالب مؤلفههاي ژئوپليتيکي روابط استراتژيک
هدف بحث و بررسي قرار گرفتند.
.7قدرداني
نويسندگان برخود الزم مي دانند از معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات
به واسطه حمايتهاي مادي و معنوي و همچنين اساتيد و دوستان گرانقدر ،بهخصوص جناب
آقاي سيدعبدالعظيم موسوي که در غناي اين تحقيق نقا موثري داشتند ،صميمانه سپاسگزاري
نمايند.
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