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 چكيده
دهد، علي الملل، بار و وزن خاصي ميبه عنوان مفهومي که به تعامالت بازيگران نظام بين« روابط استراتژيک»مفهوم 

رغم استفاده ديپلماتيک و ژورناليستي، کمتر هدف مطالعه و تبيين علمي قرار گرفته است. طي ساليان اخير، مفاهيمي 

روابط »به عنوان اشکالي از « رقابت استراتژيک»، «شراکت استراتژيک»، «ائتالف استراتژيک»، «اتحاد استراتژيک»مانند 

اند اما اينکه، نسبت مفاهيم سياسي و روابط بين الملل شدهجغرافياي و به گستردگي وارد ادبيات علمي  توليد« کاستراتژي

دهد؟ افزون بر آن، اين مفاهيم در کجاي مي« استراتژيک»مطرح شده با مفهوم اصلي چيست و چه چيز به يک رابطه بار 

هاي ژئوپليتيکي اين مفهوم کدامند؟ مؤلفهملل قرار گرفته است؟ طيف روابط مبتني بر رقابت و همکاري در نظام بين ال

سواالتي هستند که کمتر به آنها توجه شده است. از اين رو، اين پژوها تالشي براي تبيين مفهومي و طراحي مدل 

استراتژي و صفت »، «روابط»ژئوپليتيکي روابط استراتژيک است. پژوها حاضر، از لحاظ نظري، حول مفاهيم 

ها از مطالعات تبييني است و براي گردآوري داده-چرخد و از نظر روش، توصيفيمي« رقابت و همکاري»، «تراتژيکاس

استنباطي استفاده شده است. نتايج نشان  هاي ميداني مبتني بر مصاحبه با خبرگان و تحليلاي و اسنادي؛ دادهکتابخانه

تواند طيفي از تعامالت اي خنثي بوده و تعامالت استراتژيک ميواژه «روابط استراتژيک»در مفهوم « روابط»واژه  دهدمي

 يا رقابت را دربر بگيرد.  مبتني بر همکاري و/

 روابط استراتژيک، اتحاد، ائتالف، رقابت، ژئوپليتيک.کليدي: هايهواژ
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 مقدمه   .1

تحقق اهداف مشترک،  ازجمله يمختلف ليبه دال ،المللنظام بين ياصل گرانيعنوان بازها بهکشور

 يهستند؛ تعامالت گريکديمشترک ناچار از تعامل با  يدهايها و تهدکسب منافع، مقابله با بحران

 اند،افتهيهبه آن را زين يو فرامل يآن نبوده و کنشگران فرو مل گريها بازکشورکه اگرچه منحصراً 

 يکنند که در قالب واحدهامي کسب ييهاتيخود را از اراده حاکم تيکنشگران، مشروع نياما ا

از آن با  يعلم اتيتعامالت که در ادب ناي. هستند متبلور ها«ملت –دولت » يعنيمدرن  ياسيس

 ،همکاري ازجمله هااز کنا و واکنا ياوستهيپهمبه فيط ،شودمي ادي 1«المللروابط  بين»واژه 

از روابط  يگرفته و اشکال مختلفتنا و نزاع را دربر  يحت ايائتالف، اتحاد، شراکت، رقابت 

 .رديگيچندجانبه را دربر م ايدوجانبه 

ناظر بر نوع  کيحوزه، متولد شدند که هر نيا يعلم اتيدر ادب ديجد ميمفاه ر،ياخ يهادهه يط

شراکت » ،3«کيائتالف استراتژ» ،2«کياتحاد استراتژ»مانند  يمياز تعامالت بودند؛ مفاه يخاص

 يخاص يکشورها، وزن و بار مفهوم يکه به تعامالت خارج 5«کيت استراتژرقاب»و  4«کياستراتژ

 رييتغ يميواحدها اشاره داشتند، به مفاه نيا انيکه صرفاً به مناسبات م يميرا از مفاه آنهاداده و 

عضو نظام  يواحدها يتيامن اي ياتيح يهابودن، به حوزه «يراهبرد» اي «کياستراتژ»داده که با 

است  ندر حال شکل گرفت مياز مفاه يديجد يبنددسته نکه،يا يعني نيو ا اندافتهيهالملل رابين

مقدمه  نيکند. با ا ميرا ترس شونديم يتلق کيکه استراتژ يتعامالت يمفهوم يدارد مرزها يکه سع

چه نوع  «کيروابط استراتژ»سؤال پاسخ دهد که  نيپژوها در تالش است که به ا نيکوتاه، ا

 حبتخود ص انيم 6«کيروابط استراتژ»چند کشور از وجود  ايکه دو  يه و زمانبود يروابط

 ؟ اندکدامروابط  نيااثرگذار  7يهامؤلفهاز روابط را مدنظر داشته و  يچه شکل قاًيدق ،کنندمي

                                                           

1. International Relations & Relationship 

2. Strategic Alliance 

3. Strategic Coalition 

4. Strategic Partnership 

5. Strategic competition  

6. Strategic Relations & Relationship 
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 «روابط استراتژيک»که مفهوم کردند  تيرا تقو تيذهن نياو مرور ادبيات پيشين،  هيمطالعات اول

نشده و  نييتب يعلم اتيو ...، در ادب يستيو ژورنال کيپلماتيد يريکارگبه يتردگگس رغميعل

 ائتالف و اتحاد» ،«کيشراکت استراتژ» مياز مفاه کيهر يجداساز يبرا يمفهوم يمرزها

 که هريک، در اصل، شکلي از اشکال روابط استراتژيک هستند،« رقابت استراتژيک»، «استراتژيک

، اما نکته واضح اين بود که تعامالت مذکور اوال، اشکالي اندرار نگرفتهق فيو تعر يبررس مورد

 اند. از همکاري و رقابت هستند و ثانيا، اين تعامالت بين واحدهاي عضو نظام بين الملل در جريان

، تبيين مفاهيم و اصطالحاتي که پژوها حاضر حول آنها مي چرخد ، در گام اولدر اين مقاله

به عنوان فضايي که الملل بيننظام و ساختار  تيماهها، پيا از همه، ا يافته. در بخخواهد شد

شود. جايگاه رقابت و همکاري به عنوان سنگ تعامالت فرامرزي در آن جريان دارد، مطالعه مي

پايه تعامالت در نظام بين الملل مبحثي محوري را در شکل دادن به مباحث تشکيل خواهد داد 

اختصاص يافته ژئوپليتيک و روابط بين الملل بعدي به رقابت و همکاري در  از اين رو، گفتار

هاي لفهؤاست. پس از آن، وارد مباحث روابط استراتژيک شده و در نهايت نيز، مدل مفهومي م

 ژئوپليتيکي روابط استراتژيک به عنوان جمع بندي پژوها حاضر طراحي شده است.  

 تحقيقروش .2

که کتب، آثار،  منابع کتابخانه ايبراساس نياز  وصيف و تحليلي است وروش کلي اين پژوها ت 

مقاالت علمي و ژورناليستي مرتبط با يکي از مفاهيم اصلي پژوها مطالعه و تحليل شدند. زماني 

در ادبيات علمي مربوطه تبيين نشده، براي دستيابي « روابط استراتژيک»که مشخص شد که مفهوم 

نظران براي دستيابي مصاحبه با خبرگان و صاحب با استفاده از روشهوم، به تعاريف اوليه از مف

تاکيتک بکارگرفته شده در اين مرحله،  شد. استفاده« روابط استراتژيک»به تعريفي از مفهوم 

رسيد از ها تا آنجا ادامه يافت که به نظر ميتاکتيک رسيدن به مرز اشباع بود که سوال و مصاحبه

اشباع شده و افزودن تعداد مصاحبه شوندگان، محتواي ديگري اضافه بر آنچه  نظر تعريف، مفهوم

هريک در نهايت با استفاده از روشي استنباطي  دهد. گرداوري شده در اختيار پژوها قرار نمي

شراکت »، «ائتالف استراتژيک»، «اتحاد استراتژيک»از اشکال تعامالت استراتژيک مانند 

 .شاخص سازي شد« اتژيکرقابت استر»، «استراتژيک



4 1399 بهار، اولدهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

 چارچوب نظري  .3

 رقابت  .1-3

 يمعرف يبراو کردن  يچشمو هم دنيانتظار کش ،ينگاهبان يدر دانشنامه دهخدا، رقابت، به معنا

 (.Dehkhoda, 1997: 1666)است بيچند رق ايکنا بوده که مستلزم وجود دو  ينوع

 يگريد ،زمانکه هم يزيت آوردن چبه دس يبرا کوشا»ي رقابت را به معنا ينظران غربصاحب

 يبرا بيبر رق يروزيپ يکوشا برا»دانسته و از رقابت به « آن است ليتحص يدر تالش برا زين

رقابت  زين« گروه رقابت انگلستان» (.Black, 2005: 18)اندادکردهي« محدود يازهايامت»به  دنيرس

کسب منافع(  نديدر )فرآ يروزيجهت پ مختلف( يها)طرف انيکشمکا و مجادله م نديفرا»را 

اساس، اگر بتوان  نيبر ا .(Whish, 2009:1) استکرده  فيتعر ن،يمع يدوره زمان کيدر طول 

 نيا دانيم «بازار» ،يدانست در رقابت اقتصاد «يتفوق و برتر يبرا شتال» رقابت را برابر با

 ،يفرامرز ياسيه رقابت سو در عرص رونديآن به شمار م کنشگران «يتجار يهابنگاه»مسابقه و 

 «يمنافع مل»تحقق  يگران آن برايباز« هادولت ايکشورها »رقابت و  نيا دانيم «المللنظام بين»

 هستند.

  يهمكار. 2-3

اما در متون و  رود،يبه کار م يو هماهنگ يمعموالً مترادف با همدست ياز نظر لغو يهمکار

به  ياساس، همکار نياست. بر ا ياز هماهنگ فراتر يهمکار ،يالمللبين يهمکار هايهينظر

شود. لذا ممکن مي فيبه منافع مشترک تعر يابيدست يدر راستا هااستيس يانطباق و هماهنگ

منطبق  گريکديخود را با  هاياستيس نکهيبدون ا کرده عمل جانبهيک يصورتاست کشورها به

مستلزم انطباق  يهمکارف هماهنگي، رند. برخالهماهنگ دا ياستيسباشند، اما  کردهيا هماهنگ 

 يسازهماهنگ ديحصول به اهداف مشترک با ياست و برا گريکديبا  هااستيس يو سازگار

تحقق منافع مشترک که  ياست برا يو انتخاب ياراد ينوع هماهنگ کي ي. همکاررديصورت گ

از (. Dehghani Firouzabadi, 2002: 83-84) ديکشورها به هدف خود نخواهند رس ،بدون آن

رفتار خود را با  ردگييم ايرا در پ يبر همکار يمبتن استيس ،کشوري کهيمنظر، هنگام نيا
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 رييرفتار طرف مقابل، آن را تغ رييکرده و در صورت تغ ميتنظ گريد هايتوجه به رفتار طرف

 دهد.مي

  روابط. 3-3

دو تن  نيارتباط ب اي ونديعالقه و پ« رابطه»، ديعم يرسدر فرهنگ فاو فرهنگ لغت دهخدا  در

ف داشته و چند طر ايحداقل دو و  دهديو ارتباط م يوستگيرا به هم، پ آنهااست که  زيدو چ اي

 ايدو  نيتعامل ب صحبت ازکه  يزمان. ستين يمنف ايمثبت  يبار ارزش چيخود حامل ه يبه خود

که  دشوياستفاده م «الملل نيروابط ب»از اصطالح  استمدرن آن  يبه معنا کشور/چند دولت

 امروزه براين اساس،دارند.  گريکديبا  هاواحد ايناست که  ي، همه تعامالت خارجآنمراد از 

 يهازهدر حو ييايجغراف ياز تعامالت خارج از مرزها يامجموعه« ن الملليروابط ب»اصطالح 

انجام  يفروملفرا و  گرانيکه توسط بازو غيره  يو اجتماع يفرهنگ ،ينظام ،ياقتصاد ،ياسيس

  .رديدربر بگ ادارد رگرفته تا رقابت  ياز تعامالت از همکار يمختلف فيبر ط يمبتن يتيشده و ماه

  2کيو صفت استراتژ 1يمفهوم استراتژ .4-3

 اي «راتگوساست»شده است. گرفته 3«استراتگوس» يونانياز کلمه  يواژه استراتژ ،ياز نظر لغو

ي فن اداره جنگ، فن فرماندهو استراتژي به ارتا  يفرمانده نهمچنيلشکر  يبه معنا« استراتژ»

 .(Jonas, 2000: 2, Sahragard, 2007: 6) شدگفته ميجنگ هم به  يجنگ و طرح نقشه برا

 جهينت کيبه  يابيدست يکه برا داندمي ياتينقشه عمل کيرا  ياستراتژ 4«يليوا يس يج» اداريدر

کردن دشمن بدون  عيرا مط ياستراتژ 5ز،يکالسو(.  ,2004Collins: 45)است شدهيطراح يينها

در فرهنگ لغت  (.Collins, 2004: 47)کندمي فيدرجه مهارت تعر نيالترو آن را با دنيجنگ

تا اهداف بلندمدت را محقق کند،  شدهيکه طراح ياقدام ايبه طرح  يآکسفورد، استراتژ

 (.Oxford English Dictionary :285)است  شدهفيتعر

                                                           

1.Strategy   

2.Strategic   

3.Strategos 

4.J.C. Wylie 

5. clausewitz  
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ها، در حوزه سياسي و امنيتي ي در ديگر علوم و حوزهاستراتژمسو با گسترش بکارگيري مفهوم ه

نيز مفهوم استراتژي شاهد تحول بود. در گذشته بدليل تقدم بعد نظامي امنيت، استراتژي را تنها 

سياسي، نظامي، و ابعاد متعدد  يمعان ،تي، امنهامروزکرد اما به استراتژي نظامي محدود مي

 هايحوزهاز  کياز هر يو موضوعات دربرگرفتهرا اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي 

 ،تياز ابعاد شا گانه امن کيهر تيريمد يبرا کشورها ني. بنابراامکان امنيتي شدن دارند مذکور،

 جهير نتشود. ديم ريتعب« راهبرد» اي «ياستراتژ»طرح بلندمدت هستند که از آن به  ايبرنامه  ازمندين

در  يمل ي. استراتژپوشا دهدمختلف را  يهادر حوزه يتوانند موضوعاتيم کيمسائل استراتژ

و به خدمت  بيرا ترک يتمام قدرت و توان مل يبه اهداف مل يابيدست يجنگ، برا ايدوران صلح 

 ،ياسيس يکل ياستراتژ ،يمل يدهد. در چارچوب استراتژقرار مي يبردارو مورد بهره رديگيم

که بازتاب  ،ياقتصاد ياستراتژ ،کندمي دايارتباط پ يو داخل يالمللبين استيکه به مسائل س

 گريگوناگون د يهايهمراه با استراتژ ،يمل تيامن يدارد و باالخره استراتژ يو داخل يخارج

طور ا بهآن ر ايدارند  يمل تيبر امن يو فور ميمستق ريتأث اي ها،ياستراتژ نياز ا کيوجود دارد. هر

 (.Collins, 2004: 45) دهنديقرار م ريمحدود تحت تأث

يک کشور دارد. دولتي که ازنظر  يهاييبستگي کامل به توانا ،يانتخاب نوع خاصي از استراتژ

هاي غيرنظامي است اصرار دارد روابط خارجي خود را به کمک ابزارها و تکنيک يفنظامي ضع

اقتصادي  ياستراتژ يريکارگصادي ناتوان است، در بهمديريت کند و دولتي که از جهت اقت

بلکه  رد،يپذيصرفاً بنا به ميل دولت صورت نم ،يمحدوديت دارد. عالوه بر اين، انتخاب استراتژ

و قواعد بازي حاکم بر کنا و واکنا جهاني و نيز وضعيت قدرت طرف  يالمللشرايط بين

الملل، يک دولت ممکن است در نظام بين .مؤثرند ،يمقابل در تحميل نوع خاصي از استراتژ

استراتژي اتحاد و ائتالف را براي کسب قدرت ملي سودمند تشخيص دهد و دولتي ديگر، راهبرد 

 طرفي را تحقق بخا اهداف ملي خود بداند.بي

 پژوهش مدل.5-3

ا در چند جانبه ر ايمالت دو ااز تع يفيو ط است يخنث ياکلمه به خودي خود،« روابط» يکلمه

ها به عنوان کشور .هردو داشته باشد ايرقابت  اي يبر همکار يمبتن يتيتواند ماهيکه م رديگميبر 
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 المللواحدها، نهادها و نظام بين گريناچار از تعامل با د تلفمخ ليدال به المللنظام بين ياعضا

 ينهادها قياز طر ايخود مانند وزارت خارجه  يرسم ينهادها قيتعامالت را از طر نيبوده و ا

 يروزافزون مسائل مل يدگيچيو پ يتعامالت با گستردگ نيکنند. ايم تيريمد يمحل اي يردولتيغ

 يالمللنيو ب يا)در قالب روابط دوجانبه(، منطقه يسطوح مل دربوده و  ديرو به تشد يو فرامل

شوند. يم يريگيپ( يالمللنيب يهامينهادها و رژ قياز طر اي)در چارچوب روابط چندجانبه 

 يدر راستا و زيآممسالمت يهمانگونه که اشاره شد ممکن است حالت يالمللنيتعامالت ب ايروابط 

روابط در اصل،  نيباشند. ا متعارض داشتهمنافع  يريگيدر قالب پي رقابت اي شترکتحقق اهداف م

 يتا خاکستر ديت سفاز تعامال يفيبودن، ط زيرقابت آم اي انهيجو يهمکار تياز لحاظ نوع ماه

 .شامل مي شوندرا 

کنند،  يريگيپ يرا با چه ابزار يخود چه هدف يدر روابط خارج ياسيس يواحدها نکهياز ا فارغ

 نيا حيتوض يشود. برا يابيارز «يراهبرد» اي «کياستراتژ» گريکديممکن است روابط آنها با 

نبوده و به مرور زمان،  ستايا يمفهوم ک،يکه صفت استراتژ مياست توجه کن يگزاره، ضرور

در اين پژوها در اصل با دو  کرده است. رييتغ «کيروابط استراتژ»برداشت و درک از مفهوم 

سروکار داريم که هرکدام نياز « روابط استراتژيک»و «  هاي ژئوپليتيکي مؤلفه»ي  مبحث جداگانه

تژي ژئوپليتيکي کشورها، فقدان به بررسي جداگانه دارند اما، برخالف تعدد منابع در زمينه استرا

شود تمرکز اين بحث بر بخا دوم باشد. موجب مي« روابط استراتژيک»منابع در زمينه مفهوم 

 مؤلفه»منتهي براي ورود به بحث نياز هست که اين توضيح در مورد بخا اول، مفهوم يعني 

ي داشته و با تهديدهاي داده شود که کشورها اهداف و منافع ژئوپليتيکي متعدد« هاي ژئوپليتيکي

-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 

ا آن تعامل دارند، استراتژي هاي ژئوپليتيکي يه رابطه، آنچه کشورها ب مؤلفهرو، براي دستيابي به 

ژئوپليتيکي خود، اولويت ها،  کدهاي، در قالب «الف»هاي ژئوپليتيکي يکديگر است. کشور 

منافع و تهديدهاي پيا روي خود را تعريف کرده و براساس اين اولويت ها، روابط خود با 

مباحث اين پژوها، کند. خروجي کل باشد يا غير از آن، تعريف مي« استراتژيک»ديگران را خواه 
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و « هاي ژئوپليتيکيمؤلفه»الگوي ذيل است که تالش شده در آن، دو بخا مفهوم فوق يعني 

را در بر بگيرد با اين مفهوم استراتژي ژئوپليتيکي مفهوم در دسترسي بوده و « روابط استراتژيک»

که در طول مفهومي است « روابط استراتژيک»محل ورود به مدل مفهومي ذيل است اما مفهوم 

گيرد. در ذيل با هدف پژوها به تدريج ساخته و پرداخته شده و هدف تبيين و مطالعه قرار مي

هاي ژئوپليتيکي روابط استراتژيک مؤلفهآمادگي ذهني مخاطب براي ورود به بحث، مدل مفهومي 

 که خروجي اين پژوها بوده، ترسيم شده است:
 روابط استراتژيک هاي ژئوپليتيكيمؤلفه: مدل مفهومي 1شكل 

 
 

 ها.يافته4

 کيتيئوپلهاي ژنظريهدر  يرقابت و همكار. 1-4

 هاقدرت، هاحکومتاست که مستلزم وجود  المللبين نظامدر سطح  يگروه زيست يرقابت نوع

زمان، اشکال  يدر ط يخيتکامل تار طيبه حکومت بوده و بسته به شرا هيشب هايسازمان ايو 

وجود  خ،ياردر طول ت(. Azghandi and rushandel, 2009: 57)ردگيميبه خود  يمختلف

(. Kuhn, 2008: 78) بوده استتداوم رقابت  ساززمينه ،ايو قاره ييايدر ييايقلمروهاي جغراف
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 هاقدرتبر اهداف کشورها و  زين تريظريف ريتأث يجهان کيتيوجود رقابت در ساختار ژئوپل

خود داراي  يخيتار نيبنابر روند تکو ک،يتياختار ژئوپلمعتقد است که هر س 1يدارد. هالست

کشورها  انيعنصر رقابت را م يمحل اي ملي هاياست که فراتر از ارزش هاييآموزه اي هاارزش

هاي مربوط به و ارزش يآموزه حق اله جدهميبراي مثال، در قرن ه ؛دهدرواج مي هادرتو ق

 . (Holsti, 1988: 350)شده بود رفتهياکثر کشورها پذکه همراه آن بود، از سوي  ياقتدار سلطنت

 اديدبود که به جهت از يمشروع يامپراتوري، هدف مل جاديدر اواخر قرن نوزدهم ا نيهمچن

زد؛ يرقابت دامن م ايااعتبار کشور به افز ايهاي اقتصادي و افزابه  پاداش لين ،يالمللنفوذ بين

 ،امپراتوري؛ بر عکس جاديکند و نه ارقابت مي ديتول ينه حفظ اقتدار سلطنت گرياما امروزه د

از  يکياقتصادي است که  هايشرفتيبه پ يابيرقابت، دست ديهاي تولزهياز انگ يکياکنون 

ست بدون ا يهياست که بد ييايجغراف رساختهاييمطمئن به منابع و ز يدسترس زيآن ن ربناهاييز

 . دراي مواجه خواهد شدبا چالا عمدهر اقتصادي د شرفتيپ ييهدف غاتحقق وجود آنها 

 ربناييز برخوردار شده و ييبسزا تياز اهم کيمواهب ژئواکونوم ک،يتژئوپلي هايراستاي رقابت

قدرت  کي در زمان حاضر اگر ن،يدهد. بنابرايم لتشکي را هااز قدرت يتوانمندي اقتصادي بخش

تواند براي خود داشته باشد، مي يدسترس کيمواهب ژئواکونوم نيبه ا تيفابتواند در حد ک

ري وادار حوزة نفوذ خود به همکا بسته به زيکشورها را ن ريو سا کرده جاديا کينفوذي هژمون

 و قدرتهاي بزرگ يکيتياستراتژي ژئوپل بخشي از زمان حاضر در(Krasner, 2000: 67). کند

منافع کالن  ر آنها بتوانندو نظارت ب يياياست که با نفوذ جغراف يمناطق شاملآنها  فيشرح وظا

 افتيشود طبق رهيامر موجب م نيا(. Ezzati and Bayat, 2005: 67)خود را محقق کنند 

 .ابديداوم ترقابت همچنان  نيا ا،يو ثان هبود ريرقابت در وهله اول اجتناب ناپذ ،يکيتيژئوپل

وابط بين المل است. هاي رقابت، نزديک به مکتب واقع گرايي در ررويکرد ژئوپليتيک به ريشه

 ۀبردن رقابت در عرص نيبراي از ب يينها يکه راه حل است نيا گرايانواقعدر نظر  دييکل نکته

 هاقدرتبر منافع  يوجود ندارد و آنچه تاکنون ساري و جاري بوده، رقابت مبتن المللبينروابط 

 ترقاب متينقطه عز مثابهبه خيدر طول تار يراستا، حصول منافع مل نيو کشورها بوده است. در ا
                                                           

1. Holsti  
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 ازاتيبه امت يابيدست کهازآنجايياست و  شدهشناخته المللبيندر عرصه روابط  هاقدرت نيب

 يابيدست ري، مسروازاين د،آييم حساببهکشور  کيمنافع  نتريو ملموس نترييني، عکيتيژئوپل

 يابيراه و روش دست درواقع کيتيژئوپل رايز گذردمي کيتيژئوپل هايرقابت رياز مس، منافعاين به 

است که اساس و  يهيو بد دهدميقرار  استمدارانيپاي س ايرا پ ييايبه منافع ملموس جغراف

. هاستآن کيتيژئوپل هايسياستمعطوف به  هاقدرتکشورها و  يخارج استيس ربناييز

واهد شد که سبب خ ييايمناطق جغراف کِيتيو مالحظات ژئوپل هاويژگيتوجه به  ن،يبنابرا

الزم برخوردار شوند و اهداف و  بينيواقعاز  الملليبين هايمشيخطدر اتخاذ  استمدارانيس

 اييدر جغراف هاقدرت .کنند بيخود تعق کيتيژئوپل هايتوانمندي رييمنافع خود را متناسب با تغ

 ليتحص ن،ياديبن صورتبه ن،ي؛ بنابراشودمي فيتعر ينيدر اغلب موارد به شکل سرزم ياسيس

مناسب  هايسياستاتخاذ  يبه چگونگ هاقدرتتوسط کشورها و  شتريو منافعِ ب رتقد

دانا کسب قدرت و گسترش  عنوانبه کيتيژئوپل چراکهدارد؛  ياز سوي آنها بستگ کيتيژئوپل

 نهيدر زم ويژهبهمختلف؛  هايعرصهرا در  بيشدن بر رق رهيالزم براي چ دگاهينفوذ، د حوزه

 (.Hafeznia, 2006: 14) آورديفراهم م استمدارانيبراي س ييايجغراف

 

 به مثابه روابط مبتني بر همكاري و رقابت کيروابط استراتژ. 2-4

روابط  جغرافياي سياسي و اتيدر ادب 1«کيروابط استراتژ»اصطالح  ه،يتصور اول برخالف

مورد مفهوم  از مختلف فيبه تعار يابيدست ينشده است. برا يو مفهوم پرداز نييتب المللبين

که به  آثاريو  يعلم تاول، مقاال ريقرار گرفت: در مس ايعمده مورد آزما ريدو مسبحث، 

مشخص از  فياول، عدم وجود تعر ريمس جهيشدند. نت ي، بررساندمرتبط بودهبا موضوع  ينحو

 يمقاالت علم ريدهه اخ يآن است که ط تيمربوطه بود. واقع يعلم اتيدر ادب کيروابط استراتژ

چند  ايدو  کيروابط استراتژ»داشتند  الشت واند درآمده و منتشر شده ريبه رشته تحر يشماريب

 دهند.ياز مفهوم مذکور ارائه نم ينييمقاالت، تب نيکنند اما ا يرا بررس« کشور

                                                           
1. Strategic Relations & Relationships 
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 مياز مفاه کيدر ارتباط با هر  ييهااست که پژوها يعلم يهامصاحبه با چهره ريدوم، مس ريمس

از وجود  تيحکا ياند. جستجوها در منابع علمانجام داده «کيروابط استراتژ»مرتبط با مفهوم 

است که در نگاه اول، ممکن است موجب  يرشته علم نيا اتيبه هم در ادب کيچهار مفهوم نزد

 ،2«کيشراکت استراتژ»، 1«کياتحاد استراتژ»مانند  يپژوهشگر شوند: اصطالحات يسردرگم

 اهستند ام کياز روابط استراتژ ي، اشکال4«کيرقابت استراتژ» و 3«کياستراتژ يهمکار ائتالف و»

که در ارتباط  يسندگاني. نورنديگيرا در بر نم «کيروابط استراتژ»کل مفهوم  ،ييبه تنها کيهر 

يي شناسا مرور ادبيات پژوها، نديفرآ ي، طاندنوشته يآثار ايمقاالت  ،فوق مياز مفاه کيبا هر

 يو زمان ستيچ کياستراتژ بطروا فيتعر»شد که  دهياز آنها پرس به طور مشترک سوال  نياو 

 نينسبت ا ست؟يمنظور چ قايشود دقيصحبت م گريچند باز ايدو  انيم کيکه از روابط استراتژ

به  يافراد در پاسخ نيآنچه ا «ست؟يچ کيبه آن مانند شراکت استراتژ کينزد ميمفهوم با مفاه

  :است هشده و در ادامه آمد يدهو ارجاع يبنداند، ترجمه، دستههسواالت داد

-به شيوهداند که يم زيابهام آم اريبس يرا اصطالح «کيروابط استراتژ»اصطالح  5،سيجرو رابرت

 يمحدودتر ايمفهوم بسته  «کيشراکت استراتژ»اما  فته شده استرگبکار و مختلف استفاده  هاي

دهد يپوشا م «کيژروابط استرات»را نسبت به مفهوم  يترمستحکم و ترکدياست که روابط نز

اتحاد  کيتوان آن را شکل کوتاه مدت يبوده که م يترمفهوم گسترده ر،يمفهوم اخ نيچراکه ا

   .(Jervis, 2018)دانست

داشته باشد. در حوزه علوم  يمختلف يتواند معانيم کي: روابط استراتژديگويم زين 6يم سمانثا

 ياسيمختلف س گرانيباز انيبد( م ايمفهوم، به روابط )خوب  نيالملل، انيو روابط ب يسايس

 لفمخت يهاآنها و حوزه اني( و روابط ميردولتيغ گرانيو باز المللبين ي)مانند دولتها، نهادها

ز ا ينوع ياسيس گرانيها و باز( اشاره دارد. اغلب دولترهيو غ ينظام ،ي)مانند اقتصاد، تکنولوژ

                                                           
1. Strategic Alliance 
2. Strategic Partnership 
3. Strategic Coalition 
4. Strategic competition 

 . رابرت جرويس، نظريه پرداز روابط بين الملل 5

 . استاد و مديرگروه مطالعات استراتژيک دانشگاه مونترال کانادا 6
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است  ييجا کيآن را دارند، اما مشارکت استراتژ يمنف ايخواه نوع مثبت  گريکديروابط را با  نيا

 امري که ند،کن يبه منافع مشترک همکار يابيجهت دست گريکدياند تا با توافق کرده گرانيکه باز

 .(Mey, 2018)باشد زين يرسمريبصورت غ ايها و طبق توافقنامه يتواند به صورت رسم يم

 کيروابط استراتژ يباور است که اگر در مورد تفاوت مفهوم نيبر ا 1فرناندو بالنکو، سيلوئ

و نقطه نظرات  کردهايمورد وجود نداشته و رو نيدر ا يشود، پاسخ ساده و مشخص دهيپرس

 کيمفهوم روابط استراتژ نيياز عدم تب يمورد وجود دارد که حاک نيدر ا يامختلف و گسترده

روابط »در اصطالح « روابط»کلمه  ،رزادهيمش رايحم .(Fernando Blanco, 2018)تاس

هر دو باشد لذا به  اي يمنف ايتواند حامل بار مثبت يداند که ميم يخنث يرا کلمه ا «کياستراتژ

 ينبوده و م «يهمکار» يصرفا به معنا «کيروابط استراتژ»واژه در اصطالح  نيخود، ا يخود

 ک،يرو، اگر منظور از روابط استراتژ نياز ا رديز به خود بگين زيبت آمرقا ايتواند بار تعارض 

مقصود است.  انگريب شتريب «کيشراکت استراتژ»آن مطرح باشد، اصطالح  انهيجو يمفهوم همکار

 کيرابطه استراتژ يعني شتهندا يمشخص ييبار معنا رزاده،يمفهوم به باور مش کيرابطه به عنوان 

 «يهمکار»که ناظر بر  يبه عنوان مفهوم يدر متنون علم ليدل نيهم باشد به ا غيردوستانهتواند  يم

 .(Moshirzadeh, 2018)شوديبوده، بکار برده نم

و سست  يواژه خنث کيرا  «کيروابط استراتژ»در اصطالح « روابط»واژه  2،ترايکومار م سابراتا

 يادر اصل، دسته زيرا ن «يستراتژا»و  ستين يمنف ايمثبت  ييبار معنا چيکه حامل ه کندتلقي مي

کند. يم فيشدن، اعالن کردن و حمله کردن را شامل شود، تعر ميتواند تسليها که مکياز تاکت

را  يريگيمورد پ ياستراتژ ديکند، با نهيشيخود را ب يدر صدد است تا منافع مل يکشور يلذا وقت

 «يالمللنيکنشگران ب»و  «يداخل ياهتيمحدود»از عوامل، از جمله  يابا لحاظ کردن مجموعه

 .(Kumar Mitra, 2018)کند نيتدو

                                                           
(، عضو هيات علمي دانشگاه کونارد بروکسل در بلژيک بوده که در رساله دکتري Luis Fernando Blancoبالنکو ) .لوئيس فرناندو 1

کارکردهاي شراکت استراتژيک در »خود بر موضوع شراکت استراتژيک در اتحاديه اروپا متمرکز بوده و نويسنده مقاالتي از جمله مقاله 

 است.« گفتمان هاي سياست خارجي اتحاديه اروپا
 ( ، استاد مطالعات جنوب آسيا در دانشگاه ملي سنگاپور است.Subrata Kumar Mitraسوبراتا کومار ميترا ).  2
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  «کيشراکت استراتژ»و  «کيروابط استراتژ»مانند  يميکه مفاه گويدنيز مي 1،انويبرات  نيکنستانت

آن  کياستراتژ تيماه زيمشترک دارند که آن ن اينقطه تقاطع  کي ،متفاوت ييمعنا دامنهعليرغم 

است. مفهوم  «کيستراتژمشارکت ا» دهيتر از ايعموم «کيروابط استراتژ»م تعامالت است. مفهو

 يبازه زمان کيکند که در ياشاره م يگريدو باز انيم يبه وجود شراکت کار کيمشارکت استراتژ

کنند. يو حرکت م يزيربه آن برنامه يابيو در راه دست نيرا تدو ينيمشخص، اهداف و برنامه مع

رابطه  ره ياست ول کيرابطه استراتژ کي -او فيبنا بر تعر -کيژمشارکت استرات کي

حفظ  يبرا يمشخص يبازه زمان ،کيرابطه استراتژ کي. ستين کيمشارکت استراتژ ،يکياستراتژ

بر اساس منافع  ک،يرابطه استراتژ کيشود چراکه يرا شامل نم يقانون يروابط ندارد و تعهد

    .(Bratianu, 2017)رديگيکل ممدت ش يطوالن يهمکار کيمتقابل و در 

داند و معتقد است که روابط ميموسع  يرا سوال کيسوال در مورد روابط استراتژ  2وندت،  جان

در  يباشد عنصر همکار دتريروابط شد نيبه درجه شدت آن وابسته بوده و هرچه ا ک،ياستراتژ

 يهاتواند در حوزهيم کيتر خواهد بود و روابط استراتژفيو عنصر رقابت ضع تريآن قو

  يج نيآرب .(Wendt, 2017)چند جانبه باشد ايو دوجانبه  رديشکل بگ ياقتصاد اي ينظام ،ياسيس

که  يکه منافع دوجانبه را حداقل تا زمان کندتعريف مي يرا روابط کيروابط استراتژ 3حو،يسال

کند و معتقد است مي نيبمانند، به طور بلندمدت تام يدو طرف دست نخورده باق يهادغدغه

 طاتبر ارتبا يمبتن ،روابط نيبوده و ا يبماند منافع مل داريرابطه پا نيشود ايکه آنچه باعث م

 .(Salihu, 2017)است يو نظام ياسيس ،ياقتصاد ،ييايجغراف-يخيتار

 کيمشارکت استراتژتر و پوياتري نسبت به عام يرا مفهومروابط استراتژيک  4،کيمال رياسي حسن

 يتعداد انيم ينيمشخص و مع ليدل ايداشته و به علت  يترمشخص ژهيکه کارو رديگ ينظر مدر

                                                           

 ( استاد مطالعات اقتصادي دانشگاه بخارست.Constantin Bratianu.کنستانتين براتيانو )1
 ستان است.( استاد روابط بين الملل دانشگاه ورشو له(Jan A. Wendt. جان اي وندنت 2

رسيدن به » ( پژوهشگر ارشد در زمينه مسائل آسياي ميانه و قفقاز و نويسنده مقاله Arben J Salihu. آربين ساليحو )3

 است.« سازگاري سازنده: گام ها، تاکتيک ها، و سازوکار سازنده ساز: راه حل ها، تاکتيک ها و راهبردها

اي روابط بين الملل از دانشگاه کراچي، متخصص در زمينه مسائل ( دکترHasan Yaser Malik. ياسر ماليک حسن، )4
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را  ياهداف متعدد «کيروابط استراتژ» رديگيمورد موافقت قرار م ايشده  فيتعر گرانياز باز

 .(Yaser Malik, 2017)تواند در بر داشته باشديم

 ،آن ليکالن شمول است که در ذ يمفهوم ،«کيروابط استراتژ»معتقد است که  1اهالوات، ريدالب

 گريو د تيامن ،ياقتصاد ،ينيد ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس يتوانند در حوزه هايکشورها م

 کيپروژه استراتژ ايبه منافع مشترک  کيرابطه داشته باشند. مشارکت استراتژ گريکديحوزه ها با 

 نيبندر چابهار را ساختند، ا گريکدي و هند با مشارکت رانيمثال، ا يمحدود است. برا يصمشخ

 يهايرا به جمهور هندبندر  نيهر دو کشور دارد چرا که ا يبرا کياستراتژ يارزش ،مشارکت

 تعامل اقتصاديکشورها  نيتواند با ايم رانيا قيهند از طر . زيراکنديمتصل م يمرکز يايآس

مورد  نيکند. مشابه ايم جاديا کيستراتژمشارکت ا ،دو کشور نيمنافع ب نيا ن،يداشته باشد. بنابرا

 انيم کيمشارکت استراتژدر احداث آن، که  مالحظه کرددر بندر گوادر پاکستان  نتوايرا م

 .(Ahlawat, 2017)است در جريان نيپاکستان و چ

است « ازدواج» هيشب يونديپ اي، رابطه «مشارکت» کيباوراست که  نيبر ا 2.آر استافورد،نيادو

شود. يممکن م يهمکار يتوافق برا قياز طر انشانيکه روابط م يگرانيباز ايسازمان ها  نيب/انيم

کمتر دوستانه را  يروابط شتر،يشود و ب کيکمتر شامل حال روابط استراتژ يبندفرمول نيا ديشا

 گريکديباشند، ممکن است از  کيکه دنبال روابط استراتژ يگرانيباز بيترت نيدهد. بد پوشا

ممکن  ،يسازمان يهاطيو مح ياز روابط کار ياريکه در بس ميخواهم بگويباشند. م مستقل تر

 يمنابع خاص يممکن است برا گرانيآن باز يول د،ينينب گريدو باز انيم ياست مشارکت آشکار

روابط  ينوع يوابسته باشند، آن وابستگ گريکديجهت اقدام، به  يبه اعتبار جمع يابيو دست

 يمفهوم ايرا اصطالح  کيروابط استراتژ 3،هولتيپر هاکان .(2018fford, Sta)است کيژراتاست
                                                           

 بين الملل هند و پاکستان بوده که رساله دکتري خود را به اهميت استراتژيک بندر گوادر اختصاص داده است.

استراليا؛ -دروابط استراتژيک هن»(، عضو دانشگاه مکاوري استراليا و نويسنده مقاله Dalbir Ahlawat. دالبير اهالوات ) 1

 است.« از بيگانگي تا تعامل

( استاد مديريت دانشگاه ايالتي اوتا و متخصص در زمينه روابط استراتژيک Edwin R. Stafford. ادوين آر.استافورد) 2

 سازماني است.

 ( استاد دانشگاه استکهلم سوئد و متخصص در زمينه مديريت است.Håkan Preiholt. هاکان پريهولت ) 3
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را  يارابطه نيچن کيمشارکت استراتژ دهيا کهيداند، در حاليم« روابط  تيريمد»ناظر بر حوزه 

 .(Preiholt, 2018)دارد يبا استراتژ

 :است که نيا ديمتوان فهيکه به سواالت فوق پاسخ دادند، م ينظراناز مصاحبه با صاحب آنچه

ت و آثار مفهوم در مقاال نينشده و ا يپردازمفهوممربوطه  يعلم اتيدر ادب کيروابط استراتژ•

-يتئور يبرا يکه هر تالش يابکارگرفته شده به گونه يشخص هايموجود براساس برداشت

  د؛يبه شمار آ نيتواند در حد خود اوليخصوص م نيدر ا يپرداز

مثبت  ايتواند روابط خوب ياست و م يخنث ياکلمه ک،يهوم روابط استراتژکلمه روابط در مف•

  رد؛ي( را در بگزيرقابت و تعارض آم ي)به معن يمنف اي( و بد يهمکار ي)به معنا

و حوزه  يردولتيغ گرانيو باز المللبين يها، نهادهاتواند دولتيم کيروابط استراتژ گرانيباز•

 رد،يرا در بگ ينظام ک،يتکنولوژ ،ياقتصاد ،ينيد ،يفرهنگ ،يتماعاج ،ياسيمختلف مانند س يها

و  شود يتلق ياتيح گرانيباز يهاتيمنافع و اولو فيبه شرط آنکه آن حوزه از نقطه نظر تعر

 ؛اين بازيگران به نمايندگي از حاکميت، اين نقا را ايفا کنند

 ؛استچند جانبه  ايدو  کيروابط استراتژ•

 است که ناظر بر تعامالت بلندمدت است؛ يمفهوم ک،يروابط استراتژ•

از آن داشته و  گرانيباز يبندتيو اولو يبا مفهوم منافع مل ميارتباط مستق کيروابط استراتژ•

 يهايکه نگران يزمان در مرتبه اول و تا يعني رند،يگ يشکل م يروابط حول مفهوم منافع مل نيا

در  يهمکار يعنيوجهه مثبت آن  کيز روابط استراتژمشترک وجود داشته باشد، هدف ا يتيامن

 يول ها يا تهديدات مشترک استبراي از ميان برداشتن نگرانيروابط  نيقالب اشکال مختلف ا

آنها  انيم کياستراتژبر تعامالت  گران،يکند، ممکن است رقابت باز رييها تغتيکه اولو يزمان

شده يا تعامالت آنها رقابت  نيآنها متاثر از ا ياتيح يکه منافع مل يمعن نيبه ا مسلط شود؛

 ؛هايي از رقابت و همکاري را توامان داشته باشدجنبه

شراکت »مانند  يکه تعامالت ابدييدر قالب اشکال مختلف نمود و تبلور م کيروابط استراتژ•

 کيراتژاز روابط است ياشکال «کيرقابت استراتژ» و «کياتحاد و ائتالف استراتژ» ،«کياستراتژ

 .رديگدربر را  متعارضو  زيآمرقابت اي انهيجوياز تعامالت همکار يفيهستند که ط
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 :مي توان تعريف ذيل را ارائه دادتعريف از روابط استراتژيک  در راستاي

رقابت  اي يبر همکار يمبتن يتيد ماهنتوانيمو بلندمدت که  چند جانبه ايمالت دو ااز تع يفيط

بداليل  هاي مختلف سياسي، نظامي، امنيتي، اقتصادي را دربرگرفته وهو حوزهردو داشته  اي

شتن پيامد دا»، «کنشگري بازيگران استراتژيک»؛ «دربرداشتن اقدام استراتژيک»مختلف از جمله 

اقعيت و . «، حياتي يا راهبردي فرض شوند«هاي استراتژيکروي دادن در حوزه»، «استراتژيک

ر انواع بتواند مشتمل اي خنثي بوده و مياصطالح مذکور، واژه در« روابط»آن است که کلمه 

تعاملي که  تعامالت مثبت)خوب( يا منفي)بد( باشد. از اين رو، مفهوم روابط استراتژيک هرگونه

به آنکه،  گيرد مشروطميبين طيف روابط خوب تا روابط بد مبتني بر رقابت يا همکاري را دربر

 امنيت و منافع ملي، راهبردي باشد. آن تعامل بدليل ارتباط با 
 : الگوي تعريف روابط استراتژيک2شكل 

 
 آن هايو شاخص کياشكال روابط استراتژ.3-4

موجب شد تا روش  کيروابط استراتژ يمفهوم نييتب يبرا يعلم کمبود و ضعف مطالعات

 يميمفاه اي يمرتبط با مفهوم اصل ميمفاه قيها از طراستخراج شاخص يبراتحليلي -باطياستن

. با رديهستند در دستورکار قرار گ کيتر روابط استراتژگسترده رياز تصو يبخش ياکه به گونه

 تريتصوير کاملبه  شدنکيبر نزد ي، سعاشکال روابط استراتژيکدر واقع با کمک  کرد،يرو نيا

اشکال  نجا،يدر ا . در واقعميآن وجود ندارد، دار يبرا ايدقيق و توافق شده فيکه تعر ياز مفهوم
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 کيروابط استراتژ يهاشاخص م،يمفاه نيشوند و از دل ايم يمعرف کيمختلف روابط استراتژ

 پي خواهد آمد.است که در  يتالش يايگو ليشوند. شکل ذياستخراج م
 آنبا اشكال  کي: نسبت مفهوم روابط استراتژ 3 شكل

 

 اتحاد. 1-3-4

. اندکردهارائه  المللها در نظام بين«اتحاد»را از مقوله  يتمتفاو فيتعار ،مختلف شمندانياند     

روابط دو  رندهيبرگ در ،اتحاد ق،يمض فيهستند. در تعر قيمض زين يموسع و برخ فيتعار برخي

 ابلهو مق يو اقتصاد ياسيس ،ينظام يروهاين بياتحاد به منظور ترک مانيپ يچند کشور برمبنا اي

. استکننده  نييتع يمشخصه نظام ف،يتعر نيوم است. در اطرف س يمشترک از سو ديبا تهد

جانبه  کي هايضمانت ،يدفاع يهاثاقيعدم تجاوز، م يهامانينوع اتحادها شامل پ نيا ن،بنابراي

از  يائتالف يموسع به معنا فيتعر گر،يد يشود. از سومي يدسته جمع تيامن هايثاقيو م

 نيا ف،يتعر ني. طبق اابنديند تا به اهداف خود دست کنکه اقداماتشان را هماهنگ مي هادولت

 هايائتالف ،ينظام يها شامل اتحادهادولت يالمللبيني هر نوع همکار رندهيدسته دربرگ

... و هاهياتحاد ها،ونيو کنفدراس هاونيفدراس ،يمودت و همکار هايثاقيم ک،يپلماتيد

 . (Czechowska,2013: 45)شودمي

چراکه اتحاد،  ند،سته کياستراتژکنشي خود،  يبه خود هاباور هستند که اتحاد نيبر ا يبرخ     

موضوع  کيحول ماهيتي نظامي داشته و اولين بعد امنيت، امنيت نظامي است لذا، اتحاد ذاتا، 
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اشتراک منافع شکل  جهيتضاد منافع و هم در نت جهي. اتحادها هم در نترديگيشکل م کياستراتژ

نخواهد بود و اگر تضاد  ريپذ امکان يهمکار چيرفا تضاد وجود داشته باشد، هاگر ص رند،گييم

 کرد نخواهند دايپ يانوع رابطه چيه يبه برقرار يازني هاظهور نکند، دولت زين

(Czechowska,2013: 37.) 

آن، خود  و به تبع کردهينم دياحساس تهد يکشور چينبود ه يکه اگر تضاد منافع يمعن نيبه ا 

 هيکشور عل ود زيو اگر اشتراک منافع نبود ن دديينم ديجهت رفع تهد يگرياتحاد با د ازمنديرا ن

هاي بزرگ تقدر انياتحاد م جادياز آنجا که ا ن،ي. بنابراشدنديمتحد نم گريکديکشور ثالث با 

 يرجخا استير در سام نتريمهم دار،يپا يورود به اتحادها يياست، توانا کنندهنييمهم و تع يامر

 در يهماهنگ يچند دولت برا ايدو  انيم يتوافقات رسم ينوع کياستراتژ ياتحادهااست.

و  ياهمنطق يهادر عرصه يتيو امن ينظام ياضطرار يهادر مواجهه با حالت يخارج يرفتارها

 است.  يالمللنيب

تعهد شود، اعضا را نسبت به هم مياعضا م ينظام هيبن تيموجب تقو کياستراتژ ياتحادها 

 يرابدر اصل  کياستراتژ ياتحادها است. مشترک يدد. آنچه موجب ارتباط اعضاست، تهدکنيم

مار شبه  يتهاجم يباتيو ترت التيمهاجم، تشک يکشورها يو برا يسپر دفاع کياتحاد  ياعضا

 کمشتر يا خطرهاب ييارويها در ورود به اتحادها، رودولت يتيامن-ينظام ،ياسيس زهيرود. انگيم

ته رف نيمشترک از ب ديشود که تهديخارج م يارزش اتحادها از حالت راهبرد يست. زمانا

 (.Islamic Parliament Research Centre, 2001: 5باشد)

 ايدو  انيم يتيامن يهمکار يررسميو غ يرسم باتيترت» رندهياتحاد را دربرگ 1استفان والت   

 يالمللنيب ياز همکار ياژهياتحادها را شکل و ،2مورگنتا و  کندمي فيتعر« چند دولت مستقل

به  ينيمدت مع يچند دولت که برا ايدو  انيم ينامه مکتوب و رسمموافقت کيداند که با يم

 گيرد، شکل ميشده است جاديا «يمل تيامن»در ارتباط با  ژهيشان به ومنافع شبرديقصد پ

                                                           

1. Stephan Walt  

2. Hans Morgenthau  
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(309: 2005Morgenthau, ). تعاريف فوق، بر جهت اتحاد عليه ضمن پذيرش  ،1سکايل جورج

و  ياتحاد هم معاهدات رسم (.Liska, 1968: 3)آيد تاکيد داردکشور ثالث که تهديد به شمار مي

داشته  ايگرا يها ممکن است به همکاردولت رايز رد،گييرا در بر م يررسميهم تعهدات غ

 تياغلب واقع ياهده رسممع کيفقدان  اي. وجود هندمعاهده تن ند کي يباشند، اما به امضا

  .(Waltz,1987:12-13) دهدنشان نميها طرف انيموجود را در خصوص سطح تعهدات م

 يابزار بوده و زيها نبلکه به فرصت داتينه صرفا به تهد يمعتقد است اتحادها واکنش 2شوئلر

 يهادولت انيم کياز ضرر هستند. شوئلر با تفک يجهت دور نيسود و همچن ليجهت تحص

و  ييجوتيامن هايزهيها )طمع جو( فارغ از انگدولت يجو و طمع کار معتقد است برخ تيمنا

به ائتالف  ايکنند و مي يهمراه يقو دنظرطلبيتجد يهاعمل کرده و اغلب با دولت ديرفع تهد

نيز، بر دواطلبانه بودن و  3تياسم . ),1994Schweller(وندني پينظرطلب م ديتجد هاي با دولت

 (.Smith, 1995: 405-425)لزام آور بودن و بعد نظامي اتحاد توجه داردغيرا

يا يک  نمايپ ،يرسم يعمدتا داوطلبانه، توافق يااتحاد را نوشته زيو ولکر ن نگريس ديويد 

ات نظامي يدبراي مقابله تهدها و رفتار خود را استيدانند که سيم ييکشورها نيب ون،يکنوانس

 اي يعلن يرسم مانيپ -1سه عنصر: اغلب صاحبنظران، .(Walt, 1987: 12)اندهماهنگ کرده

حاد ات کيعمده  مؤلفهرا سه  يمل يهادولت يگريباز -3 ؛يمل تيارتباط با امن -2محرمانه؛ 

ارتباط و  زانياما در نوع اتحاد، محتوا، م (Ghavam & Imani, 2012: 43-44) رنديگ يدرنظر م

  نظر وجود ندارد. صاحب نظران توافق نياهداف آن، ب

 کياتحاد استراتژ هايشاخص. 1-1-3-4

اما اتحادها،  اتحاد ذکر شده است يبراهاي ذيل از ويژگي يژگيوسه ، 4در فرهنگ لغت وبستر

 شود:هاي ديگري نيز دارند که در ادامه به آنها پرداخته ميويژگي

 است؛ يدولت نيباتحاد  يعنياتحاد،  کي ياصل گرانيوجود دولتها به عنوان باز .1

                                                           

1. Jeorge Liska  

2.  Schweller 

3. Alastair Smith  

4.  Websters Encyclopedic Dicitionary 
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 هستند؛ يررسميغ اي يرسم حيصر يهاموافقتنامه ياتحادها دارا .2

 (Websters, 1995: 27)باشد ندهيآ تيمفاد توافقنامه اتحاد ممکن است ناظر بر وضع .3

 شوند؛يم يخاص، متعهد به رفتار خاص داديرو کي ياتحاد برا يدر اتحادها، اعضا .4

 يباشد و ضمانت اجرا زيخواهد داد ممکن است متما يچه واقعا رواتحادها وعده بوده و با آن.5

دوام  يبرا يو دگرگون شونده هستند، ضمانت ريمنافع متغ يمنافع متقابل است اما چون برخ ها،آن

 آن وجود ندارد؛

 ها در اتحاد متقابل هستند؛وعده ايتعهدات .6

 (.Ghavam & Imani, 2012: 43)است يمل تيموضوع اتحاد، مسائل امن .7

نسبتا  يهاتوان به گزارهينقل شده از صاحب نظران مختلف م حاتينظرات و توض يالهالب از

و قابليت آن را دارند که از  کرده ميکه حدود و ثغور مفهوم را ترس افتيدست  ياتوافق شده

کرده و در ها به عنوان مبنايي براي مقايسه ديگر اشکال تعامالت استراتژيک استفاده اين گزاره

 ها تبيين کرد:را بر اساس نسبت با اين گزاره« روابط استراتژيک»نهايت نيز، مفهوم 

گيري روابط بدون شک نقطه شروع شکل زيامر ن نيهمگرا: ا کيوجود اهداف استراتژ•

 هاتالش بيدرک برسند که با ترک نيبه ا نيکه طرف اي. بگونهجويانه استهمکاري کياستراتژ

 سيتأس هياعالم يامر امضا نيا ني. شاهد وجود اابندياهداف دست  نيبه ا تواننديم همکاري و

  است. نيطرف انيم کياستراتژ يهمکار

داوطلبانه توافق دوجانبه  يژگيبه و يخصوص برخ ني: در ايبه مشخصه همکار نيطرف يابيدست•

 کنند.متقابل اشاره مي يبه وابستگ  يو برخ

 قيتعم قيرابطه بلند مدت از طر کي: نيطرف انير و بلندمدت ممعتب هاييوجود همکار•

راجع به تداوم  ياديباشد که بتوان تا حد ز يابه گونه ديشود. روابط بامي جاديا کينزد يهمکار

در  ايهدف و  يبر خالف ائتالف است که در زمان مشخص برا نياظهار نظر کرد. ا ندهيآن در آ

  .درگييمشخص شکل م يبرابر رخداد

سطح  يدارهايدگستردگي  از توانيرا مويژگي  نيدو طرف اتحاد: ا انيروابط م ييهمتايب•

و  يگذارهيعمده در بخا سرما يشامل تجارت، همکار يروابط اقتصاد حيترج ،يمتوال يباال
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مختلف ارزيابي  ينظام يها يهمکار نيمتحد و همچن يبه بازار مل يعدم وجود مرز در دسترس

 د.کر

 .نيطرف انيروابط متقابل م يو نهادمند ينگيادنه•

گذشته و  انيسال يواسطه تجارب مثبت در طامر به نيوجود جو دوستانه در روابط دوجانبه: ا•

ط مشابه با رواب جاديامر منجر به ا نيمناسب در حل منازعات معاصر اشاره دارد. ا هيرو نيهمچن

 .(Czechowska,2013: 48-51)  ست اعتماد او  يبر وفادار يشود که مبتنمي يشخص يِدوست

  (Walt, 1987: 168) مشترک ديتهد ايو  بيدشمن، رق کيوجود •

 .المللنگاه مشترک به ساختار نظام  بين•
 اتحادها ياساس يها يژگيو :1 جدول 

 کيائتالف استراتژ. 2-3-4

 يالمللنيو ب ياسيس اخباراست که هر روز در  ياسيس يهاو واژه ميائتالف، از جمله مفاه

شود. لغت نامه دهخدا در صفحه يمتکرار  ياسيو فعاالن س مداراناستيدر سخنان س ايها رسانه

الفت گرفتن و  گريدن، با همديمجتمع گرد»را  1«ائتالف»واژه  يلغو يجلد سوم معنا 3165

و در تعامالت  ياز نظر اصطالح (.Dehkhoda, 1997: 3165)ذکر کرده است « شدن وستهيپ

منافع  شبردينظور پبه م گريکدياز  تيحما يچند طرف برا ايدو  انيم ي، توافق«ائتالف» ،ياسيس

خصوص مسائل  رد ژهيوبه ينهاد يررسميغ اي يرسم يهمکار يمتقابل است. ائتالف به معنا

 ايههژيکارو يخاص به منظور اجرا يتيچند دولت حاکم در واکنا به وضع ايدو  انيم يتيامن

                                                           

1. Coalition 

عناصر اتحاد 

 استراتژيک

ضمانت  ماهيت جهت اتحاد مدت زمان شكل تعامل حوزه تعامل بازيگران

 اجرا

 اشكال اتحاد

يا چند  دو

 دولت

داراي تعريف مضيق 

)اتحاد عمدتا نظامي( 

و موسع )بکارگيري 

نيروها و توان 

سياسي، نظامي و 

اقتصادي براي مقابله 

با تهديد مشترک( 

 است

رسمي و 

 غيررسمي

تهديدات ناشي  معين

از طرف سوم يا 

استفاده از 

 فرصت ها

داوطلبانه 

 غير الزام آور

پيمان هاي عدم  منافع متقابل

تجاوز، ميثاق 

دفاعي مشترک/ 

فدراسيون ها/ 

کنفدراسيون ها/ 

ميثاق هاي امنيت 

 دسته جمعي
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 ياسيس ياز کارکردها ياريو بس رندگيمي شکل جنگ زمان در اغلب هاخاص است. ائتالف

 از بعد معموال هارا ندارد. ائتالف نيحمالت و تالش جهت حفظ متحد ،يهمچون بازدارندگ

اشکال  يها داراائتالف .(Oest, 2007:20- 21)شوند يشده منحل م نييبه هدف تع دنرسي

و کوتاه  دهيچيسازمان پ يدارا ايساده  ،يو علن يهمچون دو جانبه و چند جانبه، سر يمختلف

 جيرا يالمللنيو ب يداخل استيکاربرد ائتالف در دو سطح س نيهستند. همچن درازمدت ايمدت 

 لين يبرا لفچند کشور مخت يو همکار يهمبستگ ،منظور از ائتالف يالمللنياست. در سطح ب

 چند هدف مشترک است.  اي کيبه 

 و يشده رسم نهيرنهاديغ يموقت يتيامن يهايهمکار»است:  يمعن نيبه ا نيائتالف همچن

 ،خاص فهيبه منظور انجام وظو خاص  يطيشرا طبقکه  استچند دولت  ايدو  نيب يررسميغ

ائتالف يک  يريگشکلکه با  يزيچ نيولا  .(Noe Oest, 2007: 15-16 «)ددهنيرا شکل م يپاسخ

  است.« وجود هدف مشترک»شود يم يبه ذهن تداع

داف مورد تحقق اه يعمدتا همفکر برا که چند کشور رديگيشکل م يزمان يالمللنيب يهاائتالف

 کيبا هم  يهمکار يعضو ائتالف ممکن است برا يبپردازند. کشورها ينظر با هم به همکار

هداف اتحقق  يکه بدون وجود هرگونه توافق مکتوب در پ نيا ايامضا کنند  يموافقتنامه رسم

ح جهان شکل در سط رياخ يهاکه در سال يالمللنيبزرگ ب يها. از جمله ائتالفنديرآمورد نظر ب

 يهان براج يسپتامبر کشورها11پس از  طياست. در شرا سميمبارزه با ترور يگرفته ائتالف جهان

گرفت  «سميرورمبارزه با ت يائتالف برا»که عنوان  افتنديتوافق دست  يبه نوع سميمبارزه با ترور

 ايکه  است کيائتالف استراتژ کي يامر در جنگ افغانستان آشکار شد. زمان نيا يعمل دو نمو

 نيه اشود ب يتلق تياهم زيحا اي ياتيح ،يراهبرد ،يحوزه همکار اي يدر موضوع مورد همکار

 ميتباط مستقدهنده ائتالف ار ليچند کشور تشک ايدو  يو اساس هيکه با اهداف و منافع اول يمعن

 .دداشته باش
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است  يهمکار يبرا يهر تعهد يبه معنا است. اتفاق 1«اتفاق»به ائتالف،  کينزد اريبس فيتعر

. رديمسائل را ممکن است در برگ ريو سا يفرهنگ ،ياسيس ،ينظام ،ياقتصاد يهانهيکه همه زم

چند دولت در قالب تعهد به منظور ادغام  استيرفتار و س يحال آنکه، ائتالف هم به هماهنگ

تمام مسائل با هم اجماع ها در دولت ايشود. در ائتالف، کشورها يم فيخاص تعر فيوظا

با وجود ي، آلمان ناز هيدوم عل يدر جنگ جهان سيو انگل کايآمر ،يندارند مانند ائتالف شورو

 (.Ghavam & Imani, 2012: 57-58) کيدئولوژياختالفات ا

 هاائتالف يوعناصر اصل هايژگي: و2 جدول

عناصر يک 

 ائتالف

 استراتژيک

 اشكال اتحاد ضمانت اجرا ماهيت جهت اتحاد ت زمانمد شكل تعامل حوزه تعامل بازيگران

دويا چند 

 دولت

ترکيب نيروها و 

ظرفيت هاي 

نظامي، سياسي و 

اقتصادي ابراي 

تحقق يک هدف 

 مشخص

رسمي و 

 غيررسمي نهادي

 سري/علني

 ساده/پيچيده

کوتاه مدت، 

 ريغو  موقت

 شده نهينهاد

حمايت از 

يکديگر به منظور 

پيشبرد منافع 

تحقق متقابل و 

 اهداف مشترک

همکاري موضوعي  منافع متقابل داوطلبانه 

 يا موردي

مانند ائتالف مبارزه 

 با تروريسم

  يکشراکت استراتژ.3-3-4

مفهوم به  نياست. اگرچه ا کيمشارکت استراتژ ،يالمللنيب ياشکال همکار نيدترياز جد يکي

 يمدل نظر ايدر مورد آن  ياجماع ايتوافق  چياما ه رد،يگيمورد استفاده قرار م ياطور گسترده

از روابط  يبه عنوان شکل کيوجود ندارد. مفهوم مشارکت استراتژ ينوع همکار نيدر رابطه با ا

 ه،يجمهور روس سياستفاده شد؛ رئ 1991در سال  ديويبار در نشست کمپ د نياول يبرا وجانبهد

مشترک اعالم کردند که دو  ياهيانيب يجورج بوش، ط کا،يجمهور آمر سيو رئ نيلتسي سيبور

مشارکت بر  يو متعهد به توسعه نوع رنديگيرا دشمن در نظر نم گريکديپس،  نيکشور، از ا

 فيرا تعر کيمشارکت استراتژ تيدو رهبر، ماه نيشوند، اگرچه ايو اعتماد م تقابلاساس درک م

 نيچن يبرا يبه چارچوب يابيدست يحال، ذکر آن نشان دهنده اراده دو طرف برا نينکردند، با ا

حال که به دنبال منافع مشترک بوده در همان  نيکه کشورها در ع يمعن نيبود. به ا ييهايهمکار

                                                           
1. Alignment & Consensus 
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در جهت  يبا چالش نکهيکنند بدون امي يريگينفوذ را پ يهامناطق و حوزه سترشگ زيحال ن

 کيکت استراتژجنگ سرد، مفهوم مشار انيپا يفضا در اهداف برخورد کنند. نيبه ا يابيدست

-نيب گرانيها، بازدولت .بود يالمللنينسبت به ساختار نظام ب سمينئورئال کرديمنعکس کننده رو

ها و کرده و فرصت تيهستند که در چارچوب سلسله مراتب قدرت فعال يمستقل يالملل

 و به ايبه حداکثر رساندن مزا نهيمدر چارچوب سلسه مراتب قدرت مذکور در ز ييهاتيمحدود

است.  يمل تيآنها امن کياستراتژ يداشته و هدف اصل ياتيعمل يهانهيحداقل رساندن هز

 يبا کشورها يدر همکار يناظر بر استفاده از قدرت مل ز،ين کيمفهوم شراکت استراتژ ن،يبنابرا

 يائتالف )ناظر بر همکار ميمفاهمفهوم اغلب با  نيحال، ا نيبود. با ا يجهت تحقق منافع مل گريد

 شود.ي( اشتباه گرفته مينظام يتاه مدت( و اتحاد )ناظر بر همکارکو

تحقق اهداف  يمشترک برا يبازتاب دهنده همکار ک،يامروزه مفهوم مشارکت استراتژ

که  يو همکار کياهداف استراتژ براساسدو جانبه  کيتعامالت استراتژ يعنياست.  کياستراتژ

مشترک  يهمکار يوجود، کشورها برا نيا اشود. بيم فيالزمه تحقق آن اهداف است، تعر

 يخود ارائه دهند. همکار يمنافع مل يهاتياز اولو قيدق يفيآن هستند تا تعر ازمندين کياستراتژ

 يهادر حوزه يهمکار .شود فيتعر يمل کيمنافع استراتژ نهيتواند در زميم کياستراتژ

 يهمکار کيتواند يخود م يخود اقتصاد به است،يس ،يمسائل نظام ت،يمانند امن کياستراتژ

 شود. دهينام کياستراتژ
 هاي مشارکت استرتژيک: جنبه 3جدول 

 شراکت استراتژيک خاص مثال يا راهبردي بودن« استراتژيک بودن»وضعيت ناظر بر 

 (2004-1997لهستان)-شراکت ليتواني ناتو/ عضويت اتحاديه اروپا هدف استراتژيک

 لهستان يا آمريكا و ژاپن-شراکت آمريكا ي آمريكاهژمون منافع ملي استراتژيک

همكاري در حوزه هايي که از نظر اهميت استراتژيک 

 هستند

به جريان انداختن پروژه هاي سودمند براي تجارت و 

 اقتصاد
 چين-شراکت اتحاديه اروپا

 )بطور بالقوه( کشورهاي قدرتمند و تاثيرگذار بازيگران استراتژيک
-ريكا و اتحاديه اروپا يا شراکت روابط روسيهشراکت در روابط آم

 هند

 چين-شراکت روسيه تغيير ساختار نظام بين الملل اقدام استراتژيک

Source: Gajauskaitė, 2014 

از  يبه منظور هماهنگ کردن اقدامات و حل مشکالت ناش ، دو کشور شريک،اساس نيا بر

کنند که نقا يو وضع م جاديرا ا ياجانبهدو يهاهينهادها، مؤسسات و رو ،يتوافق رسم ياجرا
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در  يارتباط و همکار يکنند. برقراريم فيها، قواعد و عناصر را تعرزميها، مکانهي، روءشرکاء

کند که اهداف يم نيتضم ،ينهاد يسازوکارها و ساختارها جاديا قيطر زا کيمناطق استراتژ

قرار گرفته و  يداخل ياسيس راتييتغ ريتحت تاث ديو تعهد به منافع مشترک نبا کياستراتژ

حفظ شود.  ديمختلف با طيدر شرا يالمللنيو ب يمل ،يدر سطوح محل کياستراتژ يهايهمکار

اهداف  فيدر کنار تعر يساختار سازمان نيدارد. ا شرکاءبر رفتار  ميمستق ريتأث يساختار سازمان

 يهمکار زيآم تيموفق يرامنجر به اج شرکاء انيتوازن تعارضات م ايو توازن قدرت و/ 

 يهمکار يسازادهيشود. پيم« متحد يتيامن گريباز»و استقامت آن به عنوان  کياستراتژ

شدت، منحصر به فرد بودن،  زيروابط دو کشور و ن ي( واقعکينامي)د يهاييايپو ک،ياستراتژ

 ديرات متقابل باانتظا ،مرحله نيدهد. در ايرا نشان م گريکديو تعهد متقابل آنها به  تيمسئول

-هيانيها، بنامهمشترک، توافق يزيربه عنوان برنامه ديبا يخاص همکار يهاجهينت يعنياجرا شود، 

 يکاربرد يهانهيزم ايها از حوزه کيباشد. هر  يارهمک زانينشان دهنده عمق و م ،اقدامات و ها

شراکت  ييت و کارآدارد که نشان دهنده شد يبه دخالت دادن عناصر همکار ازين ،يهمکار

 است. کياستراتژ
 شراکت کي عناصر:  4جدول 

عناصر 

 شراکت

 استراتژيک

مدت  شكل تعامل حوزه تعامل بازيگران

 زمان

ضمانت  ماهيت جهت

 اجرا

 اشكال

دويا چند 

 دولت

 اقتصادي/سياسي/

 امنيتي

رسمي و 

غيررسمي 

سري/  نهادي

 علني

 ساده/پيچيده

 بلندمدت و

 نهينهاد

 شده

ه دستيابي ب

اهداف 

 استراتژيک

توافقنامه  منافع متقابل داوطلبانه 

شراکت 

 استراتژيک

 کيرقابت استراتژ.4-3-4

 ايچند کشور، دولت  ايشد، رقابت، تالش دو  انيب ليبه تفص نيشيگونه که در مباحث پهمان

جهت  يکيتي( است. رقابت ژئوپليو معنو ي)اعم از ماد ييبه منابع فضا يملت جهت دسترس

 ،يمحل يفضا رايمعنا ندارد ز اسياز جهان است که بدون مق يبخش ايمنطقه  کيسلطه بر  اينفوذ 

هاست. رقابت به فرصت يابيو دست يو برتر الي. فلسفه رقابت، استرديگيرا در بر م يجهان ،يمل
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 ،يستيشده است. از نقطه نظر رئال نهيداشته و در ساختار نظام نهاد شهير المللنظام بين تيدر ماه

رقابت از  ني(. ايقدرت هستند )نظم هابز ايکسب، حفظ و افزا يکشورها در رقابت دائم برا

 است. زيها، منازعه آمستيمنظر رئال

بر  يمبتن ياسيس يواحدها انيو روابط م المللمعتقدند که منطق حاکم بر نظام بين زين يبرخ 

کشورها  زي. محدود بودن منابع نستين زيآمالزاما منازعه ،رقابت ني( که اياست)نظم الکي رقابت

 يو معنو يمنافع مشترک ماد ،يکيتيدهد. در رقابت ژئوپليقرار م گريکديبا  يرا در رقابت دائم

باور  نيبر ا تر،پور کليما (.Ahmadi & et al, 2017: 60)دهديم يخود را به منافع تقابل يجا

استوار « رقابت»بر مفهوم  يراتژاست نيا د،شوميصحبت  يکه از استراتژ ياست که زمان

که  يهدف يليتحص اي يزيبدست آوردن چ يکه، کشورها برا يمعن  نيبه ا.(Yazdi, 2018)است

  باشند. رراه برخوردا هاز برنامه و نقش ديباشد، با گرانيممکن است مورد توجه د

بوده  بيرق رانگيباز ايکشورها  گريگرفتن از د يشيپ يبرا زيمسالمت آم يدر اصل، تالش رقابت

از موضوع رقابت  يرقابت ممکن است ناش کيو شکل کنترل شده تعارض است. پسوند استراتژ

 کياستراتژ گاهياز بازار نفت(، جا شتريکسب سهم ب يبرا هيعربستان و روس کي)رقابت استراتژ

. مفهوم ( باشدکايو آمر نيچ کي)رقابت استراتژ گرانيرفتار باز کياستراتژ امديپ ايو  گرانيباز

مورد توجه  رد،يمورد استفاده قرار بگ المللاز آنکه در روابط بين ايو پ ايب ک،يرقابت استراتژ

 ياستراتژ نيدر تدو اي يرقابت سازمان چون يو اقتصاد بوده است و در مباحث تيريرشته مد

رقابت،  کشورها، انياز تعامالت م يها مورد استفاده قرار گرفته است، اما به عنوان شکلشرکت

به  ازيکه ن ميمفاه گريرو، برخالف د نياست. از ا يالمللنيو ب يامنطقه ،يمحصول الزامات مل

اند، رقابت بوده کياستراتژ يجهت همکار دردر جهت شکل دادن به تعامالت  ياراد ياقدام

 گرانيبازبه رفتار آن  زيتضاد منافع ن نيبر تضاد منافع است و ا يمبتن ياز لحاظ ماهو کياستراتژ

     .بخشديشکل م

چند قدرت هم  ايدو  نيرقابت ب.1برخوردار است:  ياز اشکال مختلف رقابتالملل، در نظام بين

. حوزه و منشاء رقابت يارقابت مداخله .3و دو؛  کيسطح درجه قدرت نا هم نيرقابت ب.2تراز؛ 

باشد.  زينابع، قدرت و اقتصاد نکمبود م سم،يوناليمانند ناس ياسيس يدئولوژيا ن،يتواند سرزميم
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 ايدو  ،. در رقابترديگيشکل م يحاتيتسل يهاهاست که ائتالف و مسابقه قابتر نياز درون ا

 يو معنو يماد ييايجغراف يهازنند تا از ارزشيم يچند قدرت به طور هم زمان دست به اقدامات

تواند يم بيرق يهار ارزش. رقابت در صورت استمرار و کسب احاطه بندکنکسب  يشتريسهم ب

 .1: ميموارد هست نيتوجه به ا ازمندين يکيتيشود. در رقابت ژئوپل يکيتيئوپلبه منازعه ژ ليتبد

 يهاتوجه کنندگان به ارزش يهادهينگرش، گفتمان و ا يبررس .2؛ييايجغراف يهاارزش ييشناسا

و سبب از  ابدييم يو جهان ياشکست از رقبا، انعکاس منطقه ،يکيتي. در رقابت ژئوپلييايجغراف

 ران،يشود. به عنوان مثال، شکست ايو شکست خورده م بيرق يکشورها اردست رفتن اعتب

مواجه  يکشورها را با چالا جد نيا يکيتيتواند منزلت ژئوپليم هيدر سور هيترک ايعربستان 

بعد  نيچ-کايبط آمرروا ک،يرقابت استراتژ يبرا ينيمثال ع (.Ahmadi & et al, 2017: 60)کند

نظام  ،يشورو رياتحاد جماه يجنگ سرد و فروپاش انياز جنگ سرد تا به امروز است. از پا

 ،رو نيرفت، از ا انياز م يشورو يعنيشد و دشمن مشترک دو کشور  رييالملل دستخوش تغبين

 جيتدربه 1990راستا، در دهه ني. در اافتي کلش رييتغ زيحاکم بر روابط دو کشور ن يالگو

 يهمکار يدر قالب الگو توانيدر روابط دو کشور شکل گرفت که آن را م يديجد يالگو

و  يبندو رقابت توأمان ـ مفهوم يهمکار بريمبتن يکرديـ رو کيو رقابت استراتژ ياقتصاد

 ،ياقتصاد وارد همکار تيمحور با يعيوس يهاالگو، دو کشور در حوزه نيدر قالب ا کرد.  فيتعر

 زين يانرژ تيامن نيالملل وارد رقابت و در حوزه تأمبين تيامن لياز قب گريمهم د يهاهدر حوز

الگو در دوران پسا جنگ  نيکنند. امي يرويو رقابت توأمان پ يهمکار بريمبتن يکردياز رو

متقابل  يچارچوب وابستگ درمختلف  يموضوع يهاسرد، همچنان بر روابط دو کشور در حوزه

 (.Keshmiri, 2016: 89-90ست )احاکم بوده 

 تجزيه و تحليل.5

به  ،يالمللنياستنباط کرد که روابط و تعامالت ب نگونهيتوان ايمبراساس مباحث مطرح شده، 

 :شود يابيارز يراهبرد اي کيممکن است استراتژ ريز ليچند دل
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دنبال را  يکيکه اهداف استراتژ نديآيبه شمار م کيروابط از آن جهت استراتژ نيا•

و  کيمقابله با سلطه هژمون يبرا نيو چ هيروس ي)همکار (Crossick & Reuter, 2007: 4)کنند

 الملل(؛ نيدر نظام ب کايآمر ييگرا کجانبهي

و  رانيا يباشد )همکار ياتيح اي کياستراتژ يتعامل در حوزه منافع مل جهيبودن نت کياستراتژ•

 داعا(؛ سميمقابله با ترور يعراق برا يدولت مرکز

 مياست )روابط رژ اني( در جريتي)امناستراتژيک  يموضوع يهاتعامالت در حوزه نيا•

 (؛انهيدر خاورم کايو آمر يستيونيصه

 رقراردادنيو توان آنها در تحت تاث گرانيبودن باز کياستراتژ ليروابط و تعامالت واحدها، بدل•

از  يبرخوردار .1چندعامل باشد:  جهيتتواند در نيم گرانيبودن باز کيباشد. استراتژ ستميس

 نييتع يالمللنيو ب يادر سطح منطقه گريکه رفتار آن باز يابه گونه ،يقدرت مل بااليسطوح 

 تياز موقع يبرخوردار .2و قفقاز؛  يمرکز يايدر منطقه آس هيکننده بوده مانند وزن روس

 گرانيباز نيشود رفتار ايم موجب گاهيجا نيخاص که ا ييايجغراف گاهيجا ليبدل کياستراتژ

تنگه هرمز در  تيريدر ارتباط با مد رانيا ييايجغراف تيرا متاثر کند مانند موقع المللنظام بين

در  کياستراتژ گاهيجا رانيکند، به ايدرصد از نفت جهان از تنگه هرمز عبور م 30که  يطيشرا

چگونه  رانيا نکهيبخشد، اما ايرس مفا جيو عبور و مرور شناورها در خل يانرژ تيارتباط با امن

 اياز منابع، کاال  يربرخوردا.3دوچندان دارد؛  تيخود تعامل کند اهم کياستراتژ تيمز نيبا ا

 يکشورها گاهيجا ايعمده نفت جهان  ذخايرعربستان از  يمانند برخوردار کيخدمات استراتژ

صبغه  .4 ؛يدانا و تکنولوژ از يانحصار برخوردار نهيدر زم يغرب شرفتهيو پيافته توسعه

 ودکه موجب ش يفرهنگ اي يمحدوده خاص تمدن کيکشور در  کي يو فرهنگ يتمدن ،يخيتار

و نظام  گرانيباز گريمنافع د ميقرار دادن مستق ريامکان تحت تاث گريرفتار و مواضع آن باز

 لين ممکن است بدلبود کياستراتژ .5منطقه(؛  انيعيبر ش رانيا ريرا داشته باشد )تاث يامنطقه

 المللبر نظام بين ياسيواحد س کي ماتيها و تصماستيباشد که رفتار، اقدامات، س يريتاث زانيم

بر نظام  کايآمر يهااستيو س ماتيتصم يرگذاريدارد مانند تاث ياسيس يواحدها گريبر د اي

است وزن ممکن  نيهمچن ياسيواحد س کي اي گريباز کي.6واحدها؛  گريو بر د المللبين
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 کياستراتژ يگاهيجا گر،يفوق باشد که به آن باز يهامؤلفهاز  يبيترک ونيخود را مد کياستراتژ

  .بخشندمي

مصر در  تيمثال عضو يکننده باشد. برا نييتع اي کياقدام استراتژ جهيبودن، در نت کياستراتژ•

 م.1991در سال  تيکو يآزادساز يائتالف عرب

وجود ندارد و  کياستراتژ ياز همکار يو مورد توافق کپارچهي فيرهمانگونه که اشاره شد تع

منافع حياتي يا تهديدات مشترک اقدام به بر اساس  گرانيمحور قرار دارد که باز نيمفهوم حول ا

تحقق  يبراکنند. زماني که صحبت از مشترکات است، کشورها، دهي به روابط خود ميشکل

 ه،يپا فيتعر نيزده و حول ا يراهبرد يهادر حوزه يدست به همکار گريکدياهداف خود با 

با  شرکاء رايمنحصر به فرد است، ز ،کياستراتژ يدر هر مورد همکارو  ابدييمفهوم گسترش م

، اما زماني که منافع حياتي متعارض يا کننديم يهمکار گريکديتوجه به منافع خاص خود با 

آنها با يکديگر باشد، در آن صورت، تعامل آنها  هاي ژئوپليتيکيرقابتي، خروجي تطبيق اولويت

گيرد که اين نيز شکلي از اشکال روابط استراتژيک به شکل مي« رقابت استراتژيک»حول محور 

و شکل دادن به  يابيباز يمتقابل برا ييبه توانا ک،يروابط استراتژآيد. براين اساس، شمار مي

 ريتعب نيز هاسوء تفاهم ايغم تمام مشکالت به ر يها، منعطف بودن و تداوم همکاريهمکار

 .(Gajauskaitė, 2014: 193)شوديم

  :است ليمشترک دو کشور در مورد موارد ذ ديد هيزاو ک،ياستراتژ يهمکار کي ياساس جنبه

  دارند؛ کيمشترک به تعامالت دوجانبه استراتژ ينگاه•

  دارند؛ کياهداف استراتژ•

  رد؛يگ يشوند صورت م يم يمهم تلق کيکه از نظر استراتژ ييهاآنها در حوزه يهمکار•

  .يالملل نيب ستميدر س کيشر تياهم اي کيمشترک از اقدامات استراتژ يابيداشتن ارز•

است که  يمفهوم ،«کيشراکت استراتژ»مفهوم گونه که اشاره شد در بعد همکاري جويانه، همان

و  عمدتا نظامي و بلندمدت()«اتحاد»مانند  ميفاهم گرينسبت به د يشتريو کاربرد ب نييقدرت تب

دارد چراکه  انهيجويهمکار کيدر چارچوب روابط استراتژ نظامي و کوتاه مدت()«ائتالف»

مدت زمان  اي يموضوع همکار نهيدر زم ييهاتيمحدود ئتالف،از مفاهم اتحاد و ا کيهر
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تحقق  يمشترک برا يه همکاربازتاب دهند ک،يدارند. امروزه مفهوم شراکت استراتژ يهمکار

و  کيدو جانبه براساس اهداف استراتژ کيمشارکت استراتژ يعني ؛است کياهداف استراتژ

 يهمکار يوجود، کشورها برا نيشود. با ايم فياست، تعر دافکه الزمه تحقق آن اه يهمکار

ود ارائه دهند. خ مليمنافع  يهاتياز اولو قيدق يفيآن هستند تا تعر ازمندين کيمشترک استراتژ

در  اهداف و تهديدهاي ژئوپليتيکي استتعريفي که اساس آن، برداشت از خود و ديگري، 

 نهيتواند در زميم کياستراتژ يهمکاردهد. مجموع، استراتژي ژئوپليتيکي کشورها را شکل مي

 يبر مبنا هاتواند تنيکشور م کيشود. به عنوان مثال، منافع استراتژ فيتعر يمل کيمنافع استراتژ

در  يهمسو دارند، اجرا شود. همکار کيکه منافع استراتژ گريد يدوجانبه با کشورها يهمکار

 يهمکار کيتواند يم زياقتصاد ن است،يس ،يمسائل نظام ت،يمانند امن کياستراتژ يهاحوزه

در چارچوب  انهيجو يهمکار ريغ يدر معن کيروابط استراتژ وجود شود. دهينام کياستراتژ

هاي اين رقابت حاصل تضاد منافع، اهداف و اولويتقابل تصور است.  کيبت استراتژرقا

ژئوپليتيکي بازيگران و فقدان تهديد مشترک است. اقتصاد مبتني بر فروش منابع هيدروکربني، 

دهد. وجود دو ايدئولوژي رقيب کشورهاي توليد کننده را در معرض رقابت استراتژيک قرار مي

 -بخصوص اگر نظام خود را براساس اصول ايدئولوژيک شکل داده باشند-يهدر دو کشور همسا

بخشد. يا آنکه، با توجه به اهميت اقتصاد به رقابت اين دو کشور همسايه، ابعادي استراتژيک مي

براي چين به عنوان پرجمعيت ترين کشور و اياالت متحده که در تالش است جايگاه ابرقدرتي 

لل حفظ کند، رقابت اين دو در حوزه اقتصادي، رقابتي استراتژيک است. خود را در نظام بين الم

اين رقابت، در تعامالت روسيه و آمريکا براي حفظ يا تغيير ساختار نظام بين الملل نيز ملموس 

 است.

و  رسمي يو نهادها کشورها يگريبر باز کياستراتژ روابط تياگرچه ماه گرانيباز ثياز ح 

روابط  گرانياوپک گذاشته شده، اما اغلب باز يحت اياروپا  هيناتو، اتحاد مانند يفرامل ينهادها

 ابطرو شبرديباشند، چراکه ممکن است در پ کياز تعامالت استراتژ يتوانند بخشيم المللبين

 زيخاص ن يهاوزارتخانه يمانند برخ يمحل ينهادها يبرحسب موضوع از برخ کياستراتژ

کسب  کشورها يعني رسمي يخود را از واحدها يگريباز تيروعمش زين نهاياستفاده شود که ا
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کننده نفت. در مورد  ديتول يوزارت نفت در تعامالت کشورها گاهيمثال جا يکنند. برايم

صادر کننده  يمثال، روابط عربستان با سازمان کشورها يبرا يفرامل ينهادها يگريباز

بر سازمان مذکور و  گريباز نيا ماتياست چراکه تصم کياستراتژ يروابط (،اوپک)نفت

نهاد  نيا ماتيتصم يامدهايداشته و پ ياثرات مهم ،سازمان مذکور بر تک تک اعضا ماتيتصم

 باشد. رگذارتواند اثيم المللبر کل نظام بين

منحصر به فرد است اگر کشورها اساس آن را بر مشارکت  ک،ياستراتژ يهمکار کي ن،يبنابرا

باشد که  ييهانهيدر زم ايبه آن اهداف گذاشته و  يابيآن را بر دست يو مبنا يريگميدر تصم

اهداف روابط  (.Gajauskaitė, 2013: 194)دهند صيتشخ يآنها را مرتبط با منافع مل ن،يطرف

 يمشترک، اهداف اقتصاد داتيتواند مقابله با تهديآن م انهيجويک در بعد همکارياستراتژ

 حفظ وضع موجود، و ... باشد. اي يدنظرطلبيتحقق منافع مشترک، تجد ،ياتيح

که بعد  يزمان کياست که روابط استراتژ نيا رديمورد توجه قرار گ نجايدر ا ديکه با يانکته

روابط  نيمختلف ا يهاطرف يتوان و قدرت مل ايافزا يداشته باشد در راستا انهيجويهمکار

وزن  اي گاهيتواند در حفظ جاي، تنها مآن بر تعامالت مسلط باشد زيآماست اما اگر بعد رقابت

 يعني ک،يکه بحث از گونه دوم از روابط استراتژ نجاستينقا کند. در ا يفايتعامل ا يهاطرف

 .ديآيم انيدارند، به م زيآمرقابت يتيشوند اما ماهيم يتلق کيکه استراتژ يروابط

و عربستان در حوزه نفت  هيتعامالت روس ايروابط  ،يرقابت کيروابط استراتژ يمثال برا کي

نفت  متي، موضوع عرضه و قشود: اوال يتلق کيروابط استراتژ ليتواند به چند دلياست که م

، ثانياجهان است؛  ياغلب مصرف کنندگان بزرگ انرژ يبرا ياتيو ح يراهبرد يموضوع

شور را دو ک نيا يدرآمدها يمنابع اصل ه،يروس يعربستان و هم برا يهم برا ينفت يدرآمدها

 هيروس ي، نفت و گاز براثالثااست؛  يبر صادرات انرژ يدو کشور متک نيداده و اقتصاد ا ليتشک

دو کشور در تعامل  نيا گاهيشده که ضامن وزن و جا يتلق ياتيح ييعربستان، کاال يو نفت برا

ابط توان گفت که رويم جهي. در نتکاستيجمله اروپا و آمر زهاي بزرگ جهان اقدرت گريبا د

حول مساله نفت  ،نفت جهان رياز ذخا يمياز بخا عظ يبرخوردار ليو عربستان بدل هيروس

 روابطي مسکو،– اضير کيروابط استراتژ ايشود اما آ يتلق کياستراتژ يتواند روابطيم
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 ي، مشخصه اصل«رقابت»که  توضيح داد ديسوال، با نيااست؟ در پاسخ به  انهيجويهمکار

دو، حول  نيا ر،يسال اخدر دو گذشته بوده اما  انيسال ينفت ط حوزه درتعامالت دو کشور 

گذاري مشترک در حوزه ي همچنين سرمايهجهان يعرضه نفت به بازارها زانيم نييموضوع تع

  .اندزده زين يدست به همکارنفت و گاز 

 گيرييجهنت .6 

اين روابط قرار « وپليتيکيهاي ژئمؤلفه»و « روابط استراتژيک»اين پژوها حول دو مفهوم اصلي 

رفتار  يکيتيژئوپل يالگودارد. براي ورود به بحث، ضمن تعريف مفاهيم، توضيح داده شد 

که  يالمللنيو ب ايمنطقه ،يمرزها و قلمرو منافع مل نييجز تع ستين يزيچ ي،اسيس يواحدها

ياد « ژئوپليتيکياستراتژي »اين همان چيزي است که از آن به  خود تابع روابط قدت و فضاست.

خود،  يآن، به خود يخواه رقابت اي انهيجويهمکار يخواه در معنا کياستراتژ رابطه شود.مي

 کيتيتوسط ژئوپل يرقابت و همکار نيا يهاشهيداشته و ر يتکيژئوپل تياست که ماه يارابطه

ابط رو يهاشاخص فيدر تعر قيو به طور دق گريد ياما در سطح ،شوديم ريو تفس نييتب

مرحله  نيدر ا کيتي. کاربرد ژئوپلي کشورها تعيين کننده استکيتيئوپلژ استراتژي ز،ين کياستراتژ

ها و خطوط تيها از منافع، اولوخود را براساس برداشت يروابط خارج گرانياست که باز نيا

 يريگاست که موجب شکل کيتيژئوپل نيا يعنيکنند. يم فيخود تعر يمل تيامن يکيتيژئوپل

 رامونيپ طيکشورشان در ارتباط با مح يکشور نسبت به منافع مل کي گذاراناستيس يهابرداشت

شده که  گرانيباز يخارج استيس يريگبرداشت موجب جهت نياست که ا يعيشود و طبيم

اما در  باشد. گرانيباز گريبا د کياستراتژداشتن تعامالت تواند يها ميريجهت گ نياز ا يکي

اي آيد پس از آنکه، تعريف اوليهلي، پژوها که نقطه تمرکز آن نيز به شمار ميمورد بخا اص

هاي اين مفهوم به سراغ از مفهوم در نتيجه مصاحبه با خبرگان بدست آمد، براي معرفي شاخص

که اشکال « شراکت»، «ائتالف»، «اتحاد»مطالعه و بررسي اشکال تعامالت استراتژيک يعني 

به عنوان شکل رقابت « رقابت استراتژيک»استراتژيک و در نهايت سراغ همکاري جويانه روابط 

در مفهوم فوق به خودي خود حامل « روابط»آميز اين تعامالت رفته و توضيح داديم که واژه 

هيچ بار مثبت يا خوب)به معناي همکاري( و منفي يا بد)به معناي رقابت يا تنا آميز( نيست و 
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و شاخص هاي ديگر هستند  مؤلفهل ميان دو بازيگر است اما اين صرفا نشان دهنده، وجود تعام

هاي ژئوپليتيکي روابط استراتژيک مؤلفهدهند که در قالب که به اين تعامالت بار استراتژيک مي

  هدف بحث و بررسي قرار گرفتند. 

 قدرداني.7

واحد علوم تحقيقات نويسندگان برخود الزم مي دانند از معاونت پژوهشي  دانشگاه آزاد اسالمي   

خصوص جناب و دوستان گرانقدر، به اتيدايتهاي مادي و معنوي و همچنين اسبه واسطه حم

سپاسگزاري صميمانه آقاي سيدعبدالعظيم موسوي که در غناي اين تحقيق نقا موثري داشتند، 

 .نمايند
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