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Abstract
The main purpose of this article is to examine the nature of Russian
and Chinese revisionism and Iran's approach to this issue. In the
context of transition to a new international order, their revisionism has
become more prominent than before, and this has tangible
consequences for world politics and Iran. This paper analyzes the issue
with a systematic approach and considering the interrelationship of
agencies and thematic categories in the international arena and in the
context of bridging revisionism. Until a decade ago, Moscow and
Beijing were integrated revisionists because of their limited access to
resources “outside the order”, arranging them for change within the
existing order. In recent years, with strengthening these resources, their
revisionism has shifted to bridging one, according to which the desire
and possibility of change increases and the cost of change decreases.
According to research findings, given that most of the resources of
these two are still provided “from within the order”, their revisionism
is not directed to the basis of existing order, but on gradual and nonradical modification of some processes. Their greater focus is on the
relative negation of the dominant force in the existing order, the
United States, certain processes and structures. This revisionism is
also non-radical and pragmatic, as the US maintains its most
institutional strength for the foreseeable future, and interdependencies
intensify. Accordingly, some speculations in Iran about the possibility
of receiving continued support from Russia and China, because of the
similarity of Iran’s revisionist approach to them, are inaccurate.
Introduction: The Main purpose of this article is to examine the nature
of Russian and Chinese revisionism and Iran's approach to this issue.
In the context of transition to a new international order, their
revisionism has become more prominent than before and this has had
tangible consequences for the world politics and Iran. This paper
analyzes the issue with a systematic approach and considering the
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Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 14, No. 2, Autumn & Winter 2021 372

interrelationship of agencies and thematic categories in the
international arena and in the context of bridging revisionism. Until a
decade ago, Moscow and Beijing were “integrated revisionists”
because of their limited access to resources “outside the existing
order”, arranging them for change within the existing order. In recent
years, with strengthening these resources, their revisionism has shifted
to “bridging one”, according to which the desire and possibility of
change increases and the cost of change decreases.
Research Question: The question of this article is what are
characteristics of Russia and China’s revisionism and what is Iran’s
approach in this regard. Iran, due to the special conditions of its
foreign policy and its regional and international situation, is affected
by the relations of the great powers, especially between Russia, China
and the United States. This effect has been exacerbated in the context
of Biden's emphasis on “smart pressure” and the continuation of
“maximum pressure”, especially as Tehran insists on active deterrence,
including through the development of relations with Russia and China.
In this regard, Iran, especially following the military cooperation in
Syria, has deepened its relations with Moscow and is seeking a longterm strategic agreement with it. On the other hand, the 25-year
strategic agreement with China is a clear indication of Tehran's
determination to expand relations with China. The acceptance of Iran
as a permanent member of the Shanghai Cooperation Organization is
also a sign of efforts for multifaceted interaction with Moscow and
Beijing. These developments increase the complexity of Iran's relations
with the great powers and also increase Tehran's sensitivity to the state
of Russia-China relations with the international and US order.
The Methodology and Theoretical Framework: This paper
analyzes Russian and Chinese revisionism with a systematic approach
and within the framework of "bridging revisionism" concept, referring
to Stacie E. Goddard’s notion on four types of revisionists; integrated,
bridging, isolated and rogue.
Results and discussion: According to research findings, given that
most of Russia and China’s resources are still provided “from within
the order”, their revisionism is not directed to the basis of existing
order, but on gradual and non-radical modification of some elements
and trends. Their focus is on the relative negation of the dominant
force in the existing order, the US, of some processes and structures.
This revisionism is also non-radical and pragmatic, as the United
States retains most of its institutional power for the foreseeable future,
and as a result, interdependencies intensify.
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So the reason is that, firstly, Russia and China are in a state of
complex interdependence and mutual vulnerability with the existing
order and the powers that dominate it, so fundamental changes in the
order will damage Moscow and Beijing (in particular), and secondly,
they acknowledge that despite some weaknesses, the United States has
retained much of its network and institutional strength, so a radical
confrontation with it would be detrimental. Accordingly, Russia has a
strategic agreement with Washington on strategic stability and
security, and China on international economic stability, which keeps
them away from a radical confrontation.
On the other hand, due to the interconnectedness of the order and
its dominant powers with China and Russia, it is not possible to
radically limit them and apply unaccounted systemic pressures on
them. Applying these pressures can be costly by creating a strategic
challenge for the order and dominant powers. The fact that the policies
of China and to a lesser extent, Russia are not illegitimate and
unacceptable and have the potential to unite and use “out of order”
resources, makes it difficult to put radical pressure on them.
Accordingly, the existing order and the dominant forces, especially
the United States, are involved in inciting the revisionism of Russia
and China and its depth and scope. For example, by imposing and
forcing the two to obey laws that are of interest to the West, they lead
them to revisionism. Therefore, if, on the one hand, this approach and,
on the other, the efforts of Russia and China for greater participation
in world politics continue, their revisionism will become more
aggressive and complex.
Conclusion: As noted, Russian and Chinese revisionism and their
confrontation with the US is not radical. Therefore, the assumption that
Iranian revisionism is similar to Russia and China, and that this
similarity is a precondition for long-term relations and continued
support for Moscow and Beijing, is incorrect. Consequently,
propositions such as “Iran-Russia-China alliance” or “Iran-Russia
strategic cooperation” are also inaccurate. Contrary to these
assumptions, Moscow and Beijing's revisionism are not focused against
existing order or to remove the United States from international
politics. They do not have the ability to achieve this goal, if any. They
take advantage of current trends in the existing order, so the stability
of the order is important to them. For this reason, they are cautious in
dealing with anti-order/anti-US forces, including Iran, and do not want
their relations with Tehran to disrupt their “intra-system” interactions.
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چکيده
هدف در اين نوشتار بررسی ماهیت تجديدنظرطلبی روسیه و چین و تأمل در ملورد مفلاف و رويكلرد
بايستۀ ايران در اين زمیفه است .در ديالكتیک تشديدشدة موضوعی و کارگزارانه در شرايط گذار به نظم
جديد ،تجديدنظر طلبی اين دو کشور بیش از گذشلته برجسلته شلده اسلت و دیاملدهاو ملبوسلی بلر
سیاست بینالبل و مفاف ايران دارد .در اين نوشتار بلا رويكلردو نظلاممفلد و در چلارچوم موهلومی
تجديدنظرطلبی میانگیر ماهیت تغییرخواهی روسیه و چین را تحلی میکفیم .اين دو کشور تا يک دهله
دیش بهدلی دسترسی اندک به مفاب «خارج نظام» در رديف تجديدنظرطلبان هبگرا بودند که مترتب بر
تغییرطلبی در چارچوم نظم موجود ،بدون چالشگرو جدو است .در سالهاو اخیر بلا توويلت مفلاب
خارج نظام ،تجديدنظرطلبی آنها به نوع میانگیر متباي شده است کله در آن تبايل و امكلان تغییرهلا
افزايش و هزيفۀ تغییرطلبی کاهش میيابد .بفابر يافتههاو اين نوشلتار ،نظلر بله ايفكله هب فلان ب لش
عبدهاو از مفاب اين دو از «درون نظام» تأمین میشود ،ماهیت تجديلدنظرطلبی آنهلا نله موفلوف بله
اساس نظم موجود ،بلكه اصالحب شی ،تدريجی و غیراساسی برخی رونلدها و تبرکلز بلر نولی نسلبی
نیروو مسلط بر نظم موجود يوفی آمريكا و غرم از بوضی روندها و ساختها است .با توجه به وجود
وابستگی و آسیبدذيرو متواب و ايفكه آمريكا و غرم بیشتر توان شبكهاو و نهادو خلود را تلا آيفلدة
دیشبیفیدذير حوظ خواهفد کرد ،تغییرخواهی نسبت بله آمريكلا و غلرم نیلز تلدريجی ،غیراساسلی و
عبلگرايانه است .بر اين اسلاس ،مفلاف و رويكلرد ايلران در فهلم واقل گرايانلۀ ايلن مسل له اسلت و
تجديدنظرطلبی تهران با روسیه و چین مشابه نبوده است و فرض امكان دريافت حبايت دايدار از آنها
به اين دلی  ،دقیق نیست.

واژگان اصلی
آمريكا ،ايران ،تجديدنظرطلبی میانگیر ،چین ،روسیه ،نظام بینالبل .
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مقدمه
با تضویف تدريجی موقویت برتر آمريكا موولۀ بازتوزي قدرت و بهتب آن بازتوزي نوشها در
سیاست بینالبل اهبیت يافته است .در اين وضویت ،تواب کارگزارانه بین حامیان حوظ وضل
موجود و در مواب  ،تغییرطلبانی چون روسیه و چین مس لۀ مهبی است ،زيرا تأثیر مستویبی بلر
وضویت آيفدة عفاصر بین البللی از جبله ساختار ،کارگزاران ،الگوهلاو ارتبلاطی و هفجلارو و
نیز بر روندهاو اصلی چون موازنهها ،نهادها و اقتصاد بینالبل دارد .روسیه بود از اقدام نظامی
در اوکراين و سوريه و چین نیز با دیشبرد ابرطرح «يک کبربفد و يک راه» بلر تجديلدنظرطلبی
فوال خود تأکید کردهاند .در اين میان ،برخی برداشتهاو نادقیق از ماهیت تغییرطلبلی ايلن دو
وجود دارد .بوضی تجديدنظرطلبی آنها را موفوف به ساختار ملیدانفلد ،املا برخلی ديگلر از
جبله ما در اين نوشتار برآنی م که ايلن تجديلدنظرطلبی نله بله اسلاس نظلم مسلتور ،بلكله بله
کارگزارو آمريكا و غرم ،بهويژه در حوزههاو سیاسی ،امفیتی و ارزشی متبرکز است.
در اين نوشتار ضبن اشاره به انواع م تلف تجديدنظرطلبی ،رويكرد روسیه و چین در ايلن
زمیفه را با تبرکز بر تجديدنظرطلبی هبگرا و میانگیر تحلی میکفیم .دو تحول مهم سلالهلاو
اخیر يوفی تغییر شرايط محیفی ناشی از تضویف آمريكا و افزايش مفاب بیرون نظلام روسلیه و
چین را نیز بررسی میکفیم که موجب متباي شدن تجديدنظرطلبی آنها از هبگلرا بله میلانگیر
شده است .هب فین توجه داريم که نظم موجود و نیروهاو مسللط بلر آن بلهويلژه آمريكلا در
تحريک تجديدنظرطلبی روسیه و چین و عبق و دامفلۀ تغییرخلواهی آنهلا دخیل هسلتفد .از
جبله با تحبیل گرايلی و اجبلار ايلن دو بله دیلروو از قواعلد ملورد نظلر خلود آنهلا را بله
تجديدنظرطلبی متباي میکفد .بفابراين اگر اين رويكرد و از سويی ،تالش روسیه و چین براو
سهمگیرو بیشتر ادامه يابد ،شاهد تهاجبیتر و دی یدهترشدن تجديدنظرطلبی ايلن دو خلواهیم
بود .در هبان حال ،اگر دولت بايدن با تأکید بر احیاو اتحاد اروآتالنتیكی و کاهش تبرکلز بلر
خاورمیانه بكوشد مفاب خود را براو مهار تجديدنظرطلبی چین و تا حدو روسیه بسلیج کفلد،
توان کافی براو اين هدف را ندارد .هب فین تواب اساسی با مسكو و دكن براو واشفگتن نیلز
خسارتبار خواهد بود.
با اين مالحظه ،تواب کارگزارانۀ نیروهاو حافظ وض موجود و تجديلدنظرطلبان ن سلت،
شديد ن واهد بود و دوم هر دو طرف تالش میکففد اين تواب کفترل و ملديريت شلده باشلد،
زيرا ت ريلب نهادهلا و رونلدهاو نظلم کفلونی نله تفهلا بلراو نیروهلاو مسللط ،بلكله بلراو
تجديدنظرطلبان از جبله روسیه و چین نیز هزيفهبر خواهد بود .بر اين اساس ،هدف اصللی در
اين نوشتار تحلی ماهیت ،دامفه و محرکهاو تجديدنظرطلبی روسیه و چین است و بلا توجله
به روابط ويژة ايران با اين دو کشور ،رويكلرد و سیاسلت بايسلتۀ تهلران در ايلن زمیفله را نیلز
بررسی میکفیم.
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پيشينۀ پژوهش
تجديدنظرطلبی از موضوع هاو مهم روابط بینالبل است که تحلیلگران از ديدگاههاو م تلف
موهومی و نظرو آن را بهويژه در شرايط گذار تحلیل کلردهانلد ،تحلیلگرانلی مانفلد هالسلا
( ،)2014کللولی و هبكللاران ( ،)2020هايفللک و کارمللازين ( )2020و هايفللک و استريتسللكی
( .)2020کولی و هبكارانش انواع تجديدنظرطلبی را براساس وضلویت نظلم موجلود و شلیوة
توزي توانبفدوهاو نظامی توسیم میکففد ( .)Cooley, et al. 2019: 690گادارد توسلیم براسلاس
موقویت کشور تجديدنظرطلب در شبكۀ قدرت بینالبلللی را درسلتتلر ملیدانلد (

Goddard,

 .)2018: 765دسیكو با اشاره به نظريۀ گذار قدرت و تأکید بلر سلفس سیسلتم بلر وجلود نظلم
بینالبل و تغییرهاو چفداليه تأکید دارد (.)DiCicco, 2017: 23-24
کارمازين و هايفک تجديدنظرطلبی را از نظر انگیزههاو داخللی توسلیم و بله روايلتهلاو
راهبردو اشاره میکففد که میان گذشته ،حال و آيفدة يک کشور دیوند میزند و میتواند دیشران
مهبی براو تجديدنظرطلبی باشلد ( .)Karmazin and Hynek, 2020: 957در عرصلۀ میلدانی نیلز،
آثار و مفاب فراوانی به موولۀ تغییر در روابط بینالبل مواصر توجه کردهانلد .کالگلان (،)2019
کانین ( ،)2019فالکارت ( ،)2020کادالويچ و هبكاران ( )2020موتودند با تضلویف تلدريجی
موقویت برتر آمريكا در ساخت چفدقفبی کفونی ،نظام بلینالبلل در وضلویت گلذار بله نظلم
جديد قرار گرفته است و مرکز ثروت و قدرت در حال جابهجايی است.
برخی هب ون اسكیرم ( ،)2019سلاکوا ( )2019و دلايیكین ( )2021نیلز در آثلار خلود بله
اهبیت تجديدنظرطلبی روسیه و چین بهعفوان مهمترين قدرتهاو بزر مواب آمريكا و نظلم
غرم محور درداخته اند .در مواب  ،کلی ن و کلاک( ( ،)2019هلريتیج و للی ( )2020و کلی ن
( )2020نیز موض آمريكا نسبت به اين گرايشهاو تجديدنظرطلبانه را مهم دانستهاند .در ايلن
آثللار ،دايللان نظللم هژمونیللک آمريكللامحور و تباي ل نظللام بلله تك للر ،محرکللهاو مهللم بللراو
تجديدنظرطلبی دانسته شده است.
در اسفاد باالدستی کشورهاو م تلف به اين تحول مهم توجه شلده اسلت از جبلله بفلد 4
موهوم سیاست خارجی روسیه (مصوم  ،)2016سفد سیاست خارجی چین با عفلوان «چلین و
جهان در دورة جديد» ( )China and the World in the New Era, 2019: 29و راهبرد موقت امفیت
مللی آمريكلا ( . )Interim National Security Strategic Guidance, 2021: 7-8صلحبت از نظلم
دساغربی هفلوز زود اسلت و قلدرتهلاو تجديلدنظرطلب ،جلايگزيفی بلراو آمريكلا و ملدل
مش صی براو جايگزيفی نظم کفونی ندارند ،اما اين اص که غرم و آمريكا مدير و کفترلکففدة
روندهاو بینالبللی هستفد ،سبب درسشهاو بسیارو براو دژوهشگران از جبلله کازمارسلكی
( ،)2019مول ( )2019و شارما ( )2020بوده است .در اين فضا ،تواب کارگزارانۀ روسیه و چین
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با آمريكا بهصورت ويژه موجب توجه دژوهشگران م تلف شده است و اشارة مفاب متولدد بله
اين تواب از جبله ماستاندانو ( ،)2019دیپر ( )2019و کارمازين و هايلک ( )2020گلواهی بلر
اهبیت موضوع است.
برخی نويسفدگان از جبله گاتز ( ،)2019آلیسون ( )2019و دیسلیوتا ( )2020بلا اشلاره بله
تغییر رويكرد تجديدنظرطلبانلۀ روسلیه در دورة سلوم و چهلارم دلوتین ايلن تحلول را واجلد
تأثیرهاو مهم مففوهاو و بینالبللی میدانفد .دژوهشگران ديگلرو مانفلد دانلدا ( ،)2020جلونز
( )2020و چن و ژانگ ( )2020با اشاره به تحولی مشابه در چین ،ابرطرح «يک کبربفد و يلک
راه» را نهتفها اقتصادو ،بلكه وسیله او براو نبايش قدرت ،ب شی از تواب کارگزارانه با آمريكا
و غرم و نبايی از گرايشهاو تغییرطلبانۀ چین ارزيابی میکففد.
مبانی نظري؛ ماهيت و انواع تجدیدنظرطلبی
با وجود سادگی اولیۀ موهوم تجديدنظرطلبی ،اليههاو م تلوی در ايلن موهلوم وجلود دارد کله
بايد به آن هلا دقلت کلرد .از نظلر تلاري ی ،در کفلار قلدرتهلاو مسللط بلر نظلام ،نیروهلاو
تجديدنظرطلبی نیز وجود داشتهاند که با تالش براو تغییر ،تحوالت م تلوی را رقم زدهانلد .در
دورههاو ضوف قدرت مسلط و افول نظلم موجلود و بلهدنبلال آن آملادهشلدن شلرايط بلراو
بازتوزي قدرت ،موولۀ تجديدنظرطلبی بیش از دیش اهبیت میيابد؛ بفابراين از مؤلوههاو مهلم
فهم تغییر در نظام بینالبل  ،تحلی وضویت تجديدنظرطلبی است.
تجديدنظرطلبی در طول زمان تحوالتی داشته و از مفازعه بر سر سرزمین تا چالش بلر سلر
مفاف ژئودلیتیكی ،ژئواکونومیكی و ارزشها تفوع يافته است .در موفی ساده ،قدرتهاو مسللط
بر نظام با توريف و تحبی ساختار ،الگوهاو ارتباطی و هفجارو مفلوم خود ،قواعد و شلیوة
توسیم قدرت را مش ص میکففد و در دی حوظ وض موجود بر میآيفد .تالش براو اخالل در
اين خواسته و بازتوزي قدرت ،موفی اولیلۀ تجديلدنظرطلبی اسلت ( .)DiCicco, 2017: 24البتله
نارضايتی از وض موجود لزوماً مترادف با تجديدنظرطلبی نیست .بسیارو از کشورها با وجلود
نارضايتی از وض موجود ،توان و ارادة الزم براو تجديدنظرطلبی را ندارند .اما تجديدنظرطلبان
داراو اراده و مفاب کافی میتوانفد نظم مستور را با چالش روبهرو کففد .از اين ديدگاه ،شاخص
اول در سفجش ماهیت تجديدنظرطلبی وجود اراده و مفاب مادو است .تباي به تغییر هبله يلا
ب شی از نظام و تدريجی يا اساسیبودن کفش تجديدنظرطلبانه از مویارها و ويژگیهاو ديگلر
توسیمبفدو است .دژوهشگران م تلف از ديدگاههاو متواوت به موولۀ تجديدنظرطلبی و انلواع
آن درداختهاند.
وجه مشترک اين آثار تأکید بر سه متغیر مهم دسترسلی بله مفلاب  ،ارادة تجديدنظرطلبانله و
شرايط محیط خارجی (نبود واکفش مؤثر در برابر تجديدنظرطلبی) است .از آنجا که تجبی اين
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شرايط بسیار مشك است ،بايد میان نیت و عب تجديدنظرطلبانه تواوت بگذاريم .اگر کشورو
بدون توجه به اين نیازها اقدام به تجديدنظرطلبی کفد ،هب ون آلبان هیتلر يا فرانسۀ نادل ون يا
عراق صدام ،نهتفها تغییرو رخ نبیدهد ،بلكه مفاب موجود نیز از میان ملیرود .مهلم ايفكله در
بیشتر موارد ،مفاب تجديدنظرطلبی در «داخ نظم موجود» قرار دارند و تجديدنظرطلب بايلد از
هبین مفاب براو تغییر استواده کفد .بر اين اسلاس ،گلاداراد دو متغیلر «دسترسلی» و «موقویلت
میانی» را در توسیمبفدو انواع تجديدنظرطلبی مهم میداند .مراد از «دسترسی» ،میزان دسترسلی
به مفاب «درون نظام» (نظم موجود) است« .دسترسی» ،شاخصی براو سفجش دیوستگی کشلور
تجديدنظرطلب با نظم مستور و نوعی سرمايۀ اجتباعی براو مشروعیتب شلی بله اقلدامهلاو
تجديدنظرطلبانه است .مفظور از «موقویت میانی» نیز میزان دسترسی بله هلر دو مفلاب «درون و
خارج نظام» بهويژه توان و امكان شك دهی به ائتالفهاو خارج نظام يا حتی توريف قواعلد و
هفجارهاو جديد است .دسترسی به اين دسته مفاب س ت و مستلزم تلوان ايجلاد ارتبلاب بلین
روندها و گروه هاو م تلف قدرت در داخ و خارج نظام است .اگر کشورو به چفلین تلوانی
دست يابد ،امكان تغییرهاو حتی ساختارو را نیز خواهد داشت ( .)Goddard, 2018: 769گادارد
بر اساس اين دو متغیر چهار نوع تجديدنظرطلب را از هم باز میشفاسد.
جدول  .1انواع تجديدنظرطلبی
نوع

تجدیدنظرطلب
همگرا

1

دسترسی به

موقعيت «ميانی»

منابع «درون

دسترسی به منابع

نظام»

«خارج نظام»

زياد

کم

زياد

زياد

کم

زياد

کم

کم

رویکرد

به دلی دیوستگی با نظم موجود و اهبیلت مفلاب درون
نظللام بللراو آن ،م للالف تغییرهللاو اساسللی و موافللق
اصالحات تدريجی است.

تجدیدنظرطلب
ميانگير

2

بهدلی دسترسی به مفاب درون و خلارج نظلام ،امكلان
بییشترو براو تغییر دارد ،اما به دلی دیوستگی بلا نظلم
موجود بهدنبال تغییر تدريجی و قاعدهمفد است.
بهدلی نبود مفاب درون نظام بر خروج از نظم موجود و

تجدیدنظرطلب
منزوي

3

توام نداشتن با آن تأکید دارد .بهدلی اين ضوف ،تلوان
تغییرهللاو عبللده را نداشللته و فوللط بللهدنبللال ايجللاد
حوزههاو نووذ محدود به خود است.

تجدیدنظرطلب
سركش

4

به دلی نبود مفاب درون و خارج نظلام و ايفكله چیلزو
براو ازدست دادن نلدارد ،بلر تغییرهلاو اساسلی بلراو
سرنگونی نظم موجود تأکید میکفد.
)Source: (Goddard, 2018: 764-765
1. Integrated Revisionist
2. Bridging Revisionist
3. Isolated Revisionist
4. Rogue Revisionist
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تبرکز ما در اين نوشتار بر تجديدنظرطلبی هبگرا و میانگیر است .هب فان که اشلاره شلد،
در نوع هبگرا ،کشور تجديدنظرطلب بهدلی ارتباب با نظم مستور ،نه تفهلا بلهدنبلال تغییرهلاو
بفیادو در نظم موجود نیست ،بلكه حتی بر حوظ آن نیز تأکید دارد .به هبین دلیل  ،نسلبت بله
فشارهاو واردشده از سوو قدرتهلاو مسللط بلر نظلام نیلز آسلیبدلذير اسلت .بفلابراين در
تجديدنظرطلبی خود تا حلد زيلادو از قواعلد و هفجلارهلاو نظلم موجلود دیلروو ملیکفلد.
تجديدنظرطلب میانگیر ،در کفار مفاب «درونن نظلام» ،بله مفلاب  ،ارتباطلات و توانبفلدوهلاو
«خارج نظام» نیز دسترسی دارد و اين مس له به آن امكان بیشتر و کمهزيفهترو براو اقلدامهلاو
تغییرخواهانه میدهد .بهدلی اين موقویت میانی ،اين نوع تجديدنظرطلبی هبه نلاموبول نیسلت.
اما اين به موفی دست باز براو تجديدنظرطلبی نیست .دیوستگی تجديدنظرطلب میانگیر با نظم
موجود سبب محافظهکارو و م الوت با تغییرهاو اساسلی ملیشلود .در سلوو ديگلر ،ايجلاد
محدوديت براو تجديدنظرطلبان میانگیر از سوو قدرت هاو مسلط بر نظام مشك است ،زيلرا
اقدامهاو آنها چفدان ناموبول نیست؛ هب فین تلوان موازنله و بازدارنلدگی دارنلد ( Goddard,
773-774

 .)2018:در اين نوشتار ،د( از بررسی تغییرهاو نظام ،ماهیت و ابواد تجديلدنظرطلبی

هبگرا و میانگیر در مورد روسیه و چین را بررسی میکفیم.
تجدیدنظرطلبی در فضاي گذار به نظم جدید
روابط بینالبل با دويلايی هلاو فزايفلده و متفلوعی چلون نوسلان مسل لۀ جهلانیشلدن ،تك لر
کارگزاران ،ابزارها ،مفاب قدرت و نووذ ،افزايش مراکز جديد قدرت ،چفدسفحیشلدن روابلط،
دی یدگی وابستگیها و آسیبدذيروهاو متواب  ،گروهبفدوهاو جديلد سیاسلی و اقتصلادو و
مففوهاوشدن نظم بینالبل روبهرو است .مهمتر از هبه و موضوعی که به اين تحوالت شتام
بیشترو میدهد ،راهبرد آمريكا ،ارودا و روسیه براو «چرخش بله شلرق» و هلمزملان سیاسلت
«نگاه به غرم» چین تأيیدو عبلی بر اين تغییر و جابهجايی تدريجی قلدرت و ثلروت اسلت.
بهطب اين جابهجايی بدون چالش نیست و مهمترين اين چالشها در توابل کلارگزاران سلفس
نظام نبايان است :میان نیروهاو حافظ وض موجود و کسانی که به تغییر وض موجلود تبايل
دارند؛ نبونۀ آن تفشهاو میان روسیه و چین است .هفرو کیسیفجر بیش از يک دهلۀ دلیش بلا
تأکید بر نوشيابی بیشتر چین و آسیا در آيفده ،تأکید کرده بود کله بلا ايلن تحلول مرکلز نظلام
بینالبل د( از سه قرن از آتالنتیک به آسیا  -داسلیویک مفتول خواهلد شلد (

Chegnizadeh,

.)2008: 24
با وجود توافق در مورد تغییر ،دربارة ماهیت و شباي نظم آيفده توافق وجود ندارد .برخلی
هب ون ري ارد هاس با تأکید بر تك ر فزايفدة موضوعی و کارگزارو در روابط بینالبل موتود
به دديدار شدن نظامی بی قفب هستفد که در آن يک قلدرت و حتلی کفسلرت قلدرتهلا نیلز
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نبیتواند بر روندها تسلط يابد ( .)Mousavi and Shapouri 2016: 155برخی نیز با اشاره به حوظ
توانبفدوهاو آمريكا و فاصلۀ آن با ديگر قدرتهاو بزر

بر ادامۀ نظم يک چفدقفبی کفلونی

تأکید دارند .ايكفبرو موتود است سفس باالو نهاديفگی نظم لیبرال ،بسفدهنبودن تلوان نیروهلاو
تجديدنظرطلب به ايراد چالش بفیادو و آمی تگی آنها با اين نظم ،سبب میشود بیشتر جلذم
نظم موجود شوند تا چالشانگیزو کففد )Ikenberry, 2014: 5(.
در اين میان ،ماهیت تجديدنظرطلبی و تلوان و ارادة تجديلدنظرطلبان متغیلرو اثرگلذار بلر
شیوه و سرعت تغییرات در نظام بینالبلل اسلت .گرچله بسلیارو از افلراد ناراضلی از وضل
موجود ،اراده و مفاب الزم براو عبلیاتیکردن تجديدنظرطلبی خود را ندارند ،روسیه و چین بلا
توويللت مفللاب «درون و خللارج نظللام» ،خللود تللوان و ارادة نسللبی بلله ايللن مفظللور را دارنللد.
مشروعیتزدايی به موفی کاهش موبولیت و نظم و ناظم نظم موجود (آمريكا) و تبرکززدايی به
موفللی تك للر کللارگزاران مللؤثر در ايللن نظللم دو عللاملی هسللتفد کلله فضللاو بیشللترو بللراو
تجديدنظرطلبان فراهم میکففد.
به گواه روندها ،نیروهاو تجديدنظرطلب بلا رسلوخ در رونلدها و نهادهلاو نظلم موجلود
میکوشفد آنها را بهتدريج بهسوو مفاف خود متباي کففد .از جبله چین با افزايش توان خلود
در نهادهلاو اقتلصاد بینالبل هب ون بانک جهانی و صفدوق بینالبلللی دلول تأثیر خلود در
اين حوزه را افزايش داده است .روسیه نیز با توويت نووذ و افلزايش شلريکهلا ،وزن خلود در
روند مهم موازنله و امفیلت بلینالبلل را از جبلله در خاورمیانله ارتولا داده اسلت .سل ت و
تهاجبیشدن رويكرد آمريكا در برابر اين دو اعترافی عبلی به توان آنها به ايجاد تغییلر اسلت.
اين رويكرد در کفار تحبی گرايی و يکجانبهگرايی واشیفگتن ،سلبب تشلديد تجديلدنظرطلبی
مسكو و دكن شده است و تغییرهاو نظام را تسري میکفد .نگاه هبواره حاشیهاو و بیرونی بله
روسیه و چین ،د(زدنهاو بسیار آنها از نهادها و روندهاو نظلم موجلود ،اعبلال فشلارهاو
سیستبی در برابر نوشيابی بیشتر آن ها نیز مزيدو بر تغییرخواهی مسكو و دكن است .آنها بلا
رد اين فشارها ،اول ،ايجاد محدوديت براو کارگزارو مستو خود ،بهعفوان يک قدرت بلزر
را برنبیتابفد و دوم ،براو کارگزاران غربی جايگاه برتر و جايگاه تحبیل و اجبلارگرايی قائل
نیستفد.
در هبان حال ،روسیه و چین ب ش زيلادو از مفلاب خلود را از هبلین نظلم ملیگیرنلد و
ساختارهاو مفوفف موجود نیز امكاناتی در اختیار آنها قلرار ملیدهفلد ،مانفلد روابلط انلرژو
روسیه با اتحاديۀ ارودا و روابط تجارو چین با اين اتحاديه که با وجود فشارهاو آمريكا حولظ
شده است و توسوه نیز میيابد .نظر به اين دی یدگی ،با توجله بله ايفكله ناديلدهگلرفتن مفلاب
«درون نظام» و اتكاو تفها به مفاب «خلارج نظلام» بلراو روسلیه و چلین درهزيفله و در عبل
نامبكن است ،بفابراين آنها به حوظ سلاختارهاو نظلم موجلود و تغییرهلاو تلدريجی تبايل
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دارند .در مواب  ،بهدلی وابستگیها و آسیبدذيروهاو متوابل  ،اعبلال فشلارهاو اساسلی بلر
مسكو و دكن از سوو نیروهاو مسلط بر نظام نیز بهراحتی امكاندذير نیست.
در اين شرايط ،افزونبودن فايده به هزيفه در توام با نظلم موجلود ،روسلیه و چلین را در
فرايفد جاموهدذيرو بینالبللی قرار داده است و آنها بودگی بهعفوان شهروند هفجارمفد جامولۀ
بینالبللی را ترجیس میدهفد .به هبین دلی  ،جز در مواردو که قدرتهاو غربی در دی تحبی
هژمونی هفجارو يا سیاسی خود باشفد ،مداراگرو زيادو از سوو آنها ديده میشلود .بلر ايلن
اساس ،نظم موجود و شرايط آن عام مهبی در ماهیت و دامفۀ تجديدنظرطلبی ايلن دو اسلت.
از اينرو ،در صورتِ تغییر شرايط بهويژه در دورة گذار ،جريان تجديدنظرطلبی آنها نیز تغییلر
میکفد .با توجه به استبرار و حتی افزايش آمی تگی روسیه و بلهويلژه چلین بلا نظلم موجلود،
محافظهکارو و مداراگرو ادامه خواهد داشت .با اين مالحظه ،در داسخ به درسش اين نوشلتار،
تصريس می شود که تجديدنظرطلبی روسیه و چین موفوف به اساس نظم موجود نیست و ايلن
دو قائ به تغییرهاو تدريجی و ب شی در اين نظم هستفد.
روسيه و چين؛ تقابل كارگزارانه با آمریکا
نظم بینالبل ساختارو شبكهاو مترتب بر ارتبلابهلايی عیفلی مانفلد ائلتالفهلا و اتحادهلا و
ارتباطات ذهفی چون هفجارها و روايتها دارد .اين شبكه سبب ايجلاد مجبوعلهاو دیوسلته از
توامالت میشود که موبوالً در کفترل قدرت يا قدرتهاو مسلط بر نظام است .قلدرت مسللط
ضبن توريف ماهیت و دامفۀ ارتباطات تالش میکفلد الگوهلاو ارتبلاطی و هفجلارو خلود را
بهعفوان استاندارد بر ديگران تحبیل کفلد ( .)Goddard, 2018: 767دل( از دايلان جفلگ سلرد،
آمريكا خود را در اين موقویت ديده و با تأکید بر برترو خود در توريف بايستهها بلر آن بلوده
است تا با ابزارهاو م تلف ،حتی جفگ ،وض موجود را به سود خود حوظ کفد .املا بله گلواه
تاريخ ،موقویت مسلط دايدار نیست و نیروهاو تجديدنظرطلب اقدام به موازنلهگلرو در موابل
کارگزار مسلط و بهچالشکشیدن شبكۀ آن میکففد.
اين رويارويی در نظم حاضر در تواب کارگزارانۀ روسیه و چین با آمريكا مشهود اسلت .در
اين روياروو ،آمريكا و غرم در حال تضویف با تأکید بر حوظ موقویت برتر خلود ،بلهراحتلی
حاضر به واگذارو اين جايگاه نیستفد .در مواب  ،روسیۀ احیاشده و چین نوظهور بر تغییر وض
و ارتواو موقویت کارگزارانۀ خود اصرار دارند .هبین امر دوطرف را در ناگزير رويارويی قلرار
می دهد .در هبین زمیفه ،بین روسیه و چین مشارکت راهبردو براو توريف نظبلی متولاوت و
بدون آمريكا در اوراسیا ديده میشود ( .)Safari et al. 2021: 84براو جلوگیرو از چرخۀ قدرت،
آمريكا تالشهاو متفوعی از بازدارندگی تا موازنه و مهار را در برابر روسیه و چلین در دسلتور
کار دارد و تالش کرده است با مشروعیتزدايی و سیاهنبايی اين دو ،متحدان و شلبكۀ خلود را
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حوظ و از آنها علیه مسكو و دكن استواده کفد .نبود اين موابلهجويی در حوزههاو م تللف از
کرونا و واکسن کرونا تا تفشهاو تجارو ،انرژو ،سیاسی ،امفیتی و ارزشی در جريان است.
در اين مورد در حوزة نظامی تالش آمريكا براو گسترش زيرساختهاو نظامی به نزديكی
مرزهاو روسیه بهشك گسترش ناتو به شرق يا سپر ضدموشكی يک نبونه است .در اين زمیفه
در نشست سال  2021سران نلاتو در بروکسل عضلويت اوکلراين و گرجسلتان در ايلن نهلاد
بهعفوان اهرم فشارو علیه مسكو بازطرح شد .بر تهديدبودگی اين مسل له در بفلدهاو  35و 36
«راهبللرد امفیللت ملللی روسللیه» (

Стратегия Национальной Безопасности Российской

 )Федерации, 2021تأکید شده است .در سوو ديگر ،آمريكا در کفار توويت شلبكۀ سیاسلی و
اقتصادو خود در ايفدو-آرام ،بهدنبال اسلتورار نیلروو ويلژة دائلم دريلايی شلبیه نلاتو در ايلن
فرامففوه است تا از آن بهعفوان ابزار فشارو علیه چین استواده کفد (.)Seligman, 2021
اين تواب کارگزارانه در زمیفههاو ديگر از جبله در کشاکش قدرت دوطرف در خاورمیانه،
آفريوا و ارودا نیز ديده میشود .در اين میان ،م الوت آمريكا با سهمگیرو بیشتر روسیه و چلین
از سیاست بینالبل و ادامۀ گرايشهاو هژمونیطلبانه و کاربست زور ،اين دو کشور را هرچله
بیشتر به مواومت و تجديدنظرطلبی متباي میکفد .تحوالت اخیر نشان میدهد رويكرد روسلیه
و چین نسبت به آمريكا جسورانه تر شده است و اين دو در ت ريب روندهاو آمريكلامحور يلا
طرح ابتكارهاو «بدون آمريكا» راسختر از گذشته هستفد .در اين زمیفه ،تحريم برخی موامهلاو
آمريكايی از سوو چین يا اصرار روسیه به دیشبرد مواض خود در خاورمیانه دو نبونه هستفد.
براو اثرمفدو بیشتر ،روسیه و چین دیگیرانه بهدنبلال توويلت ابزارهلا ،شلريکهلا و مفلاب
قدرت خود هستفد .بهطور طبیوی ،قدرتيابی بیشتر در عرصۀ بینالبل مصادف با درخواسلت
نوشهاو بیشتر است .در هبین زمیفه ،در سالهاو اخیلر روسلیه (
Российской Федерации, 2020

 )Безопасностиو چلین (

Стратегия Национальной

Full Text: Remarks by Chinese

 )President Xi Jinping at the Global Health Summit, 2021بلیش از گذشلته بلر مسل ولیتهلاو
بینالبللی خود از جبله در موضوع ثبات و امفیت بینالبل تأکید میکففد .در اين میان ،چین از
قدرت «تیز» استواده میکفد تا ديدگاههاو جاموۀ جهانی را نسبت به خود تغییر دهد و خلود را
ملتی مرفه و مس ول مورفی کفد ( .)Rouhi 2021: 191هبكارو اين دو براو اثرگذارو بلر کلفش
غرم نیز تأم انگیز است ( .)Tishehyar and Bakhshi, 235بر هبین اساس ،مرشايبر تأکیلد دارد
که اقدامهاو آمريكا براو جذم روسیه و چین به درون نظم مورد نظر خود موفق نبلوده اسلت
و اين دو بهعفوان دو قدرت بزر

سبب نگرانی بزر

نیز هستفد (.)Davison, 2018

احساس تهديد از سوو روسیه و چین در سفد امفیت ملی آمريكا (دسامبر  )2017آشكارا به
چشم میخورد .جايی که بیش از  20بار از روسیه و بیش از  30بار از چین بهصلورت مسلتویم
نام برده شده است .براو نبونه ،با توصیف آنها بهعفلوان تجديلدنظرطلب ،تأکیلد شلده اسلت
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فواالنه در حال تواب با آمريكا و متحدان آن براو تغییر موازنههلاو مففولهاو بلهسلود خلود و
شك دادن به جهانی ضدارزش ها و مفاف آمريكا هستفد .هب فین تصريس شده است ،روسلیه و
چین در حال بازيافت نووذ مففوهاو و جهانی خود هستفد ،برتروهاو ژئودلتیكی آمريكا را بله
چالش میکشفد و تالش میکففد نظم بینالبل را بهسود خود تغییلر دهفلد

( National Security

 .)Strategy of the United States of America, 2017: 25, 26, 27در سفد موقت امفیت ملی آمريكلا
در دورة بايدن نیز هبین گزارهها از جبله با اشاره به دخی بودن روسیه و چین در چلالشهلاو
راهبردو علیه آمريكا تكرار شلده اسلت ( Interim National Security Strategic Guidance, 2021:
.)14
اهبیت اين تواب کارگزارانه در آثار آن بر ديگر عفاصر بلینالبلل از سلاختار تلا الگوهلاو
ارتباطی و هفجارو و روندهاو بینالبللی از موازنه و امفیت تا نهادها و رژيمها است .دیلروزو
در اين تواب سهم و نوش دوطرف را در سلسلهمراتب قدرتِ نظم آيفده افزايش میدهلد .ايلن
مزيت بزر  ،سبب ادامه و تشديد اين تواب کارگزارانه میشود .البته رويارويی روسیه و چلین
با واشیفگتن بهدلی دیوستگی و آسیبدذيرو متواب  ،اساسی نیست .زيرا آنها ،با وجلود تأکیلد
بر تضویف آمريكا ،اين کشور را هب فان قدرتی بزر

و مؤثر در مسائ بینالبل میدانفد کله

تواب هبهگیر با آن خسارتبار است .مهمتر ايفكه ،با آمريكا در هبكاروهاو سفس بلینالبلل
بهويژه در موولۀ ثبات و امفیت راهبردو مفاف اساسی دارند.
روسيه ،از تجدیدنظرطلبی همگرا تا ميانگيرِ فرصتطلبانه
روسیه بود از چالشهاو ناشی از فروداشی اتحاد شوروو نه توان ،نه اراده و نه شرايط بیرونلی
مفاسب بلراو تجديلدنظرطلبی و بازيافلت موقویلت خلود در نظلام بلینالبلل را نداشلت .از
قدرت بزر اثرگذار تبدي به کشورو مفوو شد که غرم و آمريكلا بلا رويكلردو فرادسلتانه
به دنبال مديريت حضور آن در عرصۀ بینالبل بودنلد و عضلويت در گلروه هولت و سلازمان
تجارت جهانی را بهعفوان داداش چالش ايجادنكردن به آن ارائه میکرد .اين وضویت تلا میانلۀ
دهۀ  2000ادامه داشت .از اين دوره ،با ترمیم برخی مشكالت داخللی و توويلت نسلبی مفلاب
قدرت هدفهاو تغییرطلبانۀ آن آشكار شد .دوتین با طرح «آيلین ملونیخ» و زيلر سلؤال بلردن
ادعاو برترو آمريكا خواسلتار تغییلر ،سلهم بیشلتر روسلیه و مشلارکت آن در ملديريت املور
بینالبل شد.
اما در اين دوره ،بهدلی نبود مفاب کافی داخللی و خلارجی ،وجله غاللب ،هلدفهلا و نله
رفتارهاو تجديدنظرطلبانه بود .از نیبۀ دهۀ  ،2010بهويژه در دورههاو سوم و چهلارم دلوتین،
با توويت اين مفاب  ،روسیه تبدي به قلدرت بلزر تجديلدنظرطلب احیلاشلده ،خفلردلذير و
هب فین عب گرا شده است که مفتظر فرصت براو تغییر جايگاه خود است .تغییرهلا در سلفس
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نظام ،بهويژه تضویف تدريجی موقویت برتر آمريكا عام مهبی است که شرايط براو رفتارهاو
تجديدنظرطلبانه روسیه را بیشتر مهیا میکفد .مسكو با تأکید بر دايان نظم هژمونیک و تغییلر در
موازنه هاو کالن نظام ،بر سهم بیشتر خود در نظم آيفده تأکید دارد .در هبان حال ،بلا رويكلرد
واق گرايی و اعتواد به رقابت دائم قدرت ،موتود است بايد فواالنه و مبتكرانه بلراو ايلن تغییلر
جفگید .بر اين اساس ،هرچفلد اقلدامهلاو نظلامی آن در گرجسلتان ( )2008و حتلی اوکلراين
( ) 2014را بتوان واکفشی به رويكرد تهلاجبی غلرم و آمريكلا دانسلت ،املا اقلدام در سلوريه
( ،)2015حبايت سیاسی از ايران و فلروش اس  400بله ترکیله ب شلی از تغییرخلواهی فولال
کرملین هستفد.
اين اقدامها بدون واکفش نبوده است .آمريكا بهعفوان قدرت مسلط و حافظ وضل موجلود
مهار و بازدارندگی را در قالب فشارهاو سیاسی ،اقتصادو ،نظامی ،اجتبلاعی و رسلانهاو علیله
روسیه به کار گرفته است .گسترش ناتو به شرق ،استورار سپر ضدموشكی ،انوالمهاو رنگی و
تشويق واگرايی در حوزة «سیآواس» ،اخالل در روابلط روسلیه بلا متحلدان آن ،تحلريمهلاو
اقتصادو و تالش براو انزواو سیاسی مسكو از اين جبللهانلد ( .)Noori, 2019b: 256هبراهلی
اتحاديۀ ارودا با اين فشارها سبب قفویتنداشتن ،تفش و رقابت در روابلط مسلكو و بروکسل
شلده اسللت ( .)Attar and Tajmiri, 2019: 413در ايللن زمیفله ،تللالش آمريكلا و غللرم بللراو
امفیتیسازو و تهديدسازو از روسیه هب فان ادامه دارد .از جبله در بیانیۀ نشسلت سلال 2021
سران ناتو ،با بزر نبايی م رمبودن روسیه تصريس شده است که اين کشلور تهديلدو بلراو
امفیت اروآتالنتیكی است و به نول ارزشهلا ،اصلول ،اعتبلاد و توهلدهاو توافلقشلده بلین
دوطرف ادامه میدهد (.)Brussels Summit Communiqué, 2021
در موابلل ايللن فشللارهاو سیسللتبی ،روسللیه سلله راه حلل داشللته اسللت .1 :تسلللیم و
صرفه نظرکردن از تجديدنظرطلبی؛  .2تجديدنظرطلبی فولال ،املا محاسلبهشلده و مبتكرانله؛ .3
تجديدنظرطلبی تهاجبی و اساسی .مسكو با توجه به محدودة محدود مفاب خلود رويكلرد دوم
را در دیش گرفته است .البته تجديدنظرطلبی دورة اول روسیه (بود از فروداشلی تلا نیبلۀ دهلۀ
 )2010را بايد از نوع هبگرا دانست .دلی اين موضوع ،کببود مفلاب «بلرون نظلام» و هب فلین
ارتباطات روسیه در قالب گوتبان اروآتالنتیکگرايی با «نظام» غرممحور از سلوو ديگلر بلود.
روسیه در اين دوره نسبت به فشارهاو واردشده از سوو قدرتهاو مسلط بر نظام آسیبدلذير
بود .از آنجا که مفاب خود را از هبین نظام دريافت میکرد ،م الف تغییرهاو بفیلادو و موافلق
حوظ نظم موجود بود.
اين رويكرد در دورة سوم و چهارم دوتین تغییر يافته است .از داليل ايلن تحلول افلزايش
مفاب «خارج نظام» روسیه است که سبب شده است تجديلدنظرطلبی آن از هبگلرا بله میلانگیر
تغییر يابد .وجود اين مفاب به مسكو امكان ارتباب و ائتالفسازوهاو خارج نظام در حوزههاو
م تلف را داده است و از اين راه توانسته تجديدنظرطلبی را کم هزيفهتر و با جسارتتر دنبلال
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کفد .ارتباطات سیاسی و اقتصادو آن با چین در سفس بینالبل و محورسازو در خاورمیانه دو
نبونه در اين زمیفه است .در اين شرايط ،از اثرمفدو فشار قدرتهاو مسلط بر نظام بر روسلیه
کاسته شده است و اين را در کماثربودن تأثیرهاو تحريبی بر مسكو میبیفیم.
با وجود مفاب و ارتباطاتِ «خارج نظام» و کاهش وابستگی به قدرتهاو مسللط بلر نظلام،
کرملین هب فان متباي به تغییرهاو بفیادو در وض موجود نیست ،زيرا حتی در دورة چهلارم
دوتین نیز سفس باالو آمی تگی آن با نظم موجود حوظ شده است و اين کشور ب ش زيادو از
مفاب خود را از اين نظم میگیرد .بفابراين متباي به تجديدنظرطلبی قاعدهمفلد و موبلولسلازو
اقدام هاو تغییرطلبانۀ خود است .در اين رابفه تأکید مكرر مسكو يک نبونله اسلت کله محلور
تحوالت و تغییرها در عرصۀ بینالبلل را مفشلور سلازمان ملل ملیدانلد .هب فلین بايلد بله
محدويت هاو موضوعی و ساختارو قدرت روسیه در عرصۀ بینالبلل بلهويلژه ضلوف تلوان
اقتصادو در موايسه با آمريكا و ارودا توجه داشت که قدرت مانور آن را در عرصلۀ بلینالبلل
کاهش میدهد ( .)Karami 2021: 347بر اين اساس ،هرچفد رويكرد روسلیه از زيرسیسلتبی بله
سیستبی تغییر کرده است ،به محدوديت مفاب خود آگاه و در تجديلدنظرطلبی خلود عبلگلرا،
محافظهکار و فرصتطلب است .بفابراين وارد تواب مسلتویم بلا قلدرتهلاو مسللط بلر نظلام
(آمريكا) نبیشود و حتی تباي خود به هبكارو با آنها در برخی موضوعهلا از جبلله ثبلات
راهبردو را آشكارا نشان میدهد .در هبین رابفه ،دوتین در اولین ديدار با بايدن تأکید کرد کله
روسیه و آمريكا ،با وجود برخی اختالف ها ،مس ولیت مهبی در حولظ ثبلات راهبلردو جهلان
دارنللد ( Путин: на России и США Лежит Ответственность за Стратегическую
.)Стабильность в Мире, 2021
جدول  .2تجديدنظرطلبی میانگیر فرصتطلبانۀ روسیه
نوع تجدیدنظرطلبی

دورة زمانی

تجدیههههدنظرطلبی

بود از فروداشلی
تلللا نیبلللۀ دهلللۀ

همگرا

2010

تجدیههههدنظرطلبی

دورههاو سلوم و

ميانگير

چهارم دوتین

دسترسی/

موقعيت «ميانی»/

رویکرد به نظم و نيروهاي

بهههه منهههابع

دسترسی به منابع

طرفههدار ظ هه وضههع

«دروننظام»

«خارج نظام»

موجود

کم

هبراهی حداک رو

نسلللللللبی و
متوسط

هبراهلللللی نسلللللبی،
متوسط

متوسط

تغییرخلللللللللللللواهی
فرصتطلبانه و عبلگرا

)Source: (Author

قید وصوی فرصتطلب اشاره به خفردذيرو روسیه در دیگیرو تغییرهلا دارد ،زيلرا نسلبت بله
چین ارتباطات «درون نظام» کبترو دارد .د( تغییرها براو آن کبتر خسارتبار اسلت .از ايلن
نبونه ها اقدام نظامی روسیه در سوريه است که در آن مسكو با فرصتطلبی راهبردو توانسلت
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از اين بحران براو خود فرصتی در خاورمیانه و عرصۀ بینالبل بسازد و تغییرهايی در آرايلش
قدرت در خاورمیانه بدهد که چفدان مفلوم آمريكلا نیسلت .تجديلدنظرطلبی فرصلتطلبانله
مترتب بر رويكرد چفدوجهی در استواده از ابزارهاو م تلف در موقویلتهلاو متولاوت اسلت
مانفد کاربست ابزار نظامی در گرجستان ،اوکراين ،سوريه ،ارتباب راهبردو با چین ،کبلکهلاو
نظامی به ايران و ترکیه ،نهادسازو در سیآواس ،حبلهها و اقدامهلاو سلايبرو علیله ارودلا و
آمريكا .در اين چارچوم روسیه می کوشد از رقابت و تفش میان چین و آمريكلا ،شلكاف بلین
آمريكا و ارودا ،اختالف در گروه ناتو يا در اتحاديۀ ارودا بهسود خود اسلتواده کفلد ،وللی مهلم
ايفكه با رويكردو عبلگرا اقدام عبلی تجديدنظرطلبانه را تا قب از آستانۀ رويارويی مستویم بلا
قدرتهاو مسلط بر نظام دیش میبرد.
چين از تجدیدنظرطلبی همگرا تا ميانگير عملگرا
تجديدنظرطلبی چین نیز با تحول هبراه بوده است که مهمترين دلی آن افزايش مفلاب «خلارج
نظام» اين کشور و تغییر وضویت بینالبللی است .چین از دهۀ  1970تا سالهاو اخیر ،راهبلرد
ظهور مسالبت آمیز را در دستور کار داشلت و تجديلدنظرطلبی آن از نلوع هبگلرا و در عبل
محافظهکار و مداراگر بود .زيرا مهمترين مفاب و ارتباطات آن در «درون نظلام» قلرار داشلت و
نسبت به فشارهاو سیستبی آسیبدذير بود .از آنجا که در اين دوره مفاب اصلی رشلد چلین از
هبین نظام تأمین میشد ،از تغییرات ،بهويژه تغییرهاو اساسی حبايت نبیکرد .در عب نیز بلر
هبراهی و حوظ روندها و نهادهلاو اصللی نظلام تأکیلد داشلت کله نبونلهاش فوالیلت آن در
چارچوم نهادهاو اقتصادو برتون وودزو است .بر اين اساس ،تغییرطلبی چین در ايلن دوره،
قاعدهمفد و به دور از چالشگرو براو نیروو برتر نظام يوفی غرم بود.
تغییر راهبرد چین از ظهور مسالبتآمیز به بینالبل گرايی فوال (166

2014:

 )Yan,در دورة

شیجیندیفگ و تأکید او بر تحوق «رؤياو چین» نوفۀ عفوی در تغییر رويكرد تجديدنظرطلبانۀ
اين کشور است« .رؤياو چین» ،روايتی راهبردو است که بر گزارههاو تجديدنظرطلبانله مانفلد
ضرورت تغییر رويكرد چین به جهان و رويكرد جهان به چلین تأکیلد دارد .ايلن سلفد ،ضلبن
اشاره به دورة خوارو چین (نیبۀ دوم قرن نوزدهم و نیبۀ اول قرن بیستم) ،قرن بیسلتم را قلرن
احیاو چین میداند ( .)Allison, 2017اين روايت با تأکید بر مفلاب قلدرت نلرم مانفلد تلاريخ و
فرهفگ و مفاب س ت مانفد اقتصاد ،دیشران موهوم مهبی در جهت تالش بلراو تغییلر جايگلاه
بینالبللی دكن است (.)Ferdinand, 2016: 942
در عب نیز دكن توانسته است موقویت خود را از يک قدرت مففوهاو بله جايگلاه قلدرت
بزر ارتوا دهد و با جديت در دی موقویتهاو بهتر باشد .در اين روندِ رو به رشد ،به «رؤياو
جهانی» نه «رؤياو چیفی» تأکید میشود ( .)Callahan, 2016: 250در اين زمیفه ،چلین علالوه بلر
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توويت مفاب «درون نظام» مانفد توويت نووذ در حوزة ففاوروهاو نوين ،تجلارت بلینالبلل و
نهادهاو مالی بینالبللی ،مفاب «خارج نظام» خود را نیز توويت کرده اسلت .از مهلمتلرين ايلن
مفاب ابرطرح «کبربفد و راه» است که با درگیرکردن بیش از  120کشور و سازمانهاو م تللف
در دی تغییر و توريف الگوهاو جديد ارتباطی (غیرغربی و آمريكايی) است.
افزايش قدرت چین با تباي اين کشور به نوشيابی بیشتر در عرصۀ بینالبل هبراه اسلت.
در عب نیز دكن در حال ترجبۀ توان اقتصادو خود بله نولوذ سیاسلی اسلت و هلماکفلون بلا
جسارت بیشترو در اين عرصه ظاهر میشود .از جبله می توان به تحريم برخلی شلرکتهلا و
ش صیتهايی آمريكايی يا متحدان آمريكا ،توافقهاو راهبردو با کشورهاو م تللف از جبلله
همزمان با بزر ترين دشبن و متحد آمريكا در خاورمیانه يوفی ايران و عربسلتان اشلاره کلرد.
واکفش س ت واشیفگتن به فزايفدگی قدرت چین خود اعترافی بله مسل لهبلودن ايلن موضلوع
است و ايفكه آمريكا رخداد آن را همزمان با قب موقویت خود میداند .به هبین دلی  ،مشلابه
روسیه ،مهار و بازدارندگی علیه دكن را بهکار بسته است.
از جبله میتوان به تحريم شرکت هلاو چیفلی از جبلله هلواوو ،فشلارهاو حلاکبیتی در
موضوعهاو هفککفگ ،سینکیانگ و تايوان ،اخالل در روابط چین و شريکهاو تجارو آن در
ارودا ،توويت نظامی در درياو چین جفوبی ،ائتالفسازو علیه دكن و ت ريلب ابرطلرح «يلک
کبربفد و يک راه» اشاره کرد .اين رويكرد در نشست سال  2021رهبران گلروه هولت نبلودار
شد که در آن ضبن تأکید بر تهديدبودگی نووذ اقتصادو چلین ،در ملورد طرحلی  40تريلیلون
دالرو براو ساخت مجبوعهاو زيرساختی جهانی تا سال  2035در مواب طرح «کبربفد و راه»
توافق شد ( .)G7 Rivals China with Grand Infrastructure Plan, 2021از ابواد سیاسی ايلن فشلار
نیز میتوان به بیانیۀ دايانی نشست سال  2021سران ناتو اشاره کرد که در آن از چین بلهعفلوان
يک مس لۀ امفیتی ياد شده است که با بلفددروازوهلا و رفتارهلاو جسلورانۀ خلود بلراو نظلم
بینالبل قاعدهمحور (غربی) و حوزههلاو مربلوب بلا نلاتو چلالش سیسلتبی ايجلاد ملیکفلد
(.)Brussels Summit Communiqué, 2021
با اين شرايط ،فشار سیستبی قدرتهاو مسلط نیز عام مهبلی در تغییلر تجديلدنظرطلبی
چین از هبگرا به میانگیر است .در اين تحول ،دكن امكان بیشتر و کمهزيفهترو براو اقدامهاو
تغییرخواهانه کرده است .اما اين مس له بله موفلی دسلت بلاز آن بلراو تغییلر نیسلت .بلهدلیل
دیوستگی چین با نظم موجود و با قدرت هاو مسلط بر آن تغییرهاو اساسی بلراو آن درهزيفله
است .چفین تحولی با اخالل در ارتباطات و مفاب «درون نظام» چین ،سبب چالش به مهمتلرين
عفصر قدرت آن يوفی اقتصاد میشود .اين درآمی تگی و آسیبدذيرو ،دلی مهم تباي دكن به
حوظ ثبات اين نظم است .از اين ديدگاه ،با توجه به تأکید چین بر تجارت آزاد و کاهش نظلام
تورفه ،حتی می توان گوت اين کشور در حوزة اقتصاد از آمريكا نیز لیبرالتلر اسلت .بلا وجلود
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اين ،تجديدنظرطلبی چین را می توان رژيبی دانست .به اين بیان که در يک حوزه ،حافظ وض
موجود (اقتصاد) و در حوزة ديگر ،مداف تغییر وض موجود (سیاسی و ارزشی) است.
جدول  .3تجديدنظرطلبی میانگیر عبلگراو چین
نللللللللللللللوع
تجديدنظرطلبی

دورة زمانی

تجديلللدنظرطلبی از دهۀ  1970تا نیبلۀ
هبگرا

دهۀ 2010

تجديلللدنظرطلبی دورة رياستجبهورو
میانگیر

شی

دسترسی /دسترسلی
به مفاب «درون نظام»

موقویت «میانی» /
دسترسی به مفاب
«خارج نظام»

نسبی و متوسط

کم

بهنسبت زياد

بهنسبت زياد

رويكرد به نظم و نیروهاو
هوادار حوظ وض موجود
هبراهی حداک رو
هبراهللللللی نسللللللبی،
تغییرخللواهی قاعللدهمفللد و
عبلگرا

)Source: (Author

از اين ديدگاه ،در تجديدنظرطلبی میانگیر چین ،در يکسو توام با نظام و قدرتهاو مسلط و
تباي به ادامۀ استوادة حداک رو از نظم موجود و در سوو ديگر ،تأکید بر تغییرهاو تدريجی و
قاعدهمفد ديده میشود .بفابراين دكن در عین اصرار بر تغییر ،موافق تغییرهلاو اساسلی در نظلم
موجود ،حتی در موقویت قدرت برتر آن يوفی آمريكا نیست .انت ام رويكردو دوگانه به چفلد
دلی است :ن ست ،توان چین هفوز به سفحی نرسیده است که بتواند قاعدهساز باشد يا قواعلد
موجود را ناديده بگیرد .دوم ،استبرار توويت قدرت اين کشور بهشدت وابسته به نظلم موجلود
است .در مواب  ،بهدلی دیوستگی متواب نظام و قدرت يا قلدرتهلاو مسللط بلر آن بلا چلین،
محدودسازو اساسی و اعبال فشارهاو سیستبی غیرمحاسبهشده بر آن مبكن نبوده است و در
صورت اجرا میتواند با ايجاد چالش راهبردو براو آنهلا نیلز درهزيفله باشلد .ايلن مهلم کله
سیاستهاو چین چفدان غیر قاب قبول نیست و توان کاربست مفلاب خلارج نظلام را دارد نیلز
فشار به دكن را مشك میکفد .نبود اين مس له را در تباي سیاسی و اقتصادو قارة آفريولا بله
چین از جبله در آراو م الف اين قاره به قفوفامههلاو حولوق بشلرو علیله چلین ملیبیفلیم
(.)Piccone, 2018: 14
رویکرد و منافع ایران در مورد تجدیدنظرطلبی روسيه و چين
ايران به دلی شرايط خاص سیاست خارجی و وضویت مففوهاو و بینالبللی خود از متغیرهاو
سفس بینالبل از جبله روابط قدرتهاو بزر

بهويژه میان روسیه ،چین و آمريكلا تأثیردلذير

است .اين تأثیر در کشاکش تأکید آمريكاو بايدن بر «فشار هوشبفد» و ادامۀ «فشلار حلداک رو»
و در مواب اصرار تهران بر بازدارندگی فوال از جبله با توسوۀ روابط با روسلیه و چلین بیشلتر
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نیز شده است .در اين زمیفه ،ايران بهويژه بود از هبكلارو نظلامی در سلوريه روابلط خلود بلا
مسكو را گسترش داده و بهدنبال توافق راهبردو بلفدمدت با اين کشور است .در سلوو ديگلر،
امضاو توافق راهبردو  25ساله با چین نیز نشانۀ ارادة تهران به گسترش روابط با چلین اسلت.
دذيرش عضويت ايلران در سلازمان شلانگهاو در شلهريور  1400را نیلز ملیتلوان نبلودو از
هبراهی براو توام چفدوجهی با مسكو و دكن دانست ( .)Noori, 2019a: 247اين تحرکها بلر
دی یدگی روابط ايران با قدرت هاو بزر افزوده و تأثیردذيرو تهران از وضویت روابط روسیه
و چین با نظم بینالبل و آمريكا را بیشتر کرده است.
از اين ديدگاه ،فهم چیسلتی تجديلدنظرطلبی مسلكو و دكلن و دیاملدهاو آن بلراو ايلران
دراهبیت و برداشت نادقیق از اين موضلوع سلبب خسلارت خواهلد بلود .در برداشلت کللی،
تجديدنظرطلبی روسیه و چین و تواب آنها با نظم لیبرال و آمريكا بهسود ايران است و تهلران
می تواند براو تحوق راهبرد بازدارندگی فوال خود از ظرفیتهاو مسكو و دكلن اسلتواده کفلد.
اين موضوع بهطور کلی درست ،اما سادهسازو آن و اين فرض درست نیست که ايران بلهدلیل
تجديدنظرطلبی مشابه با روسیه و چین با آنها در يک جبهه قرار میگیرد .اين فرض که تشلابه
کاربست فشار و مهار از سوو آمريكا علیله ايلران ،روسلیه و چلین سلبب اشلتراک و حبايلت
خودکار آنها از تهران میشود نیز نادقیق است .بر اين اساس و به چفد دلی  ،فرض تاب يوفلی
امكان «ائتالف ايران ،روسیه ،چین» و «روابط راهبردو» تهران با مسكو و دكن دقیق نیست.
ن ست ،فرض برخی که تجديدنظرطلبی روسیه و چین ساختارو و متبايل بله تغییرهلاو
اساسی در نظم موجود است درست نیست .هب فان که گوتیم  ،تجديدنظرطلبی اين دو از نلوع
میانگیر بوده است و ماي به تغییرهاو اساسی و سري نیستفد .در اين مورد ،میتوان بلا رابلرت
جروي( موافق بود که فهم اولیه او از جاموۀ امفیتلی میلان روسلیه و چلین بلا آمريكلا مترتلب
خسارتهاو متواب از تفش و مزايلاو متوابل از صللس وجلود دارد ( .)Jervis, 2002: 2بلا ايلن
مالحظه ،تجديدنظرطلبی چین و روسیه قاعدهمفد اسلت و بلر بايسلتگی موبولیلت بلینالبلللی
روابط و هبراهی هاو خود با ايران تأکید دارند .بفابراين برخالف برخلی ديلدگاههلا در ايلران،
نبیتوان با فرض تشابه تغییرطلبی ،انتظار حبايت دائم و هبهگیر آنها از تهران را داشت.
دوم ،فرض تجديدنظرطلبی اساسی روسیه و چین علیه کارگزارو آمريكا بلهوسلیلۀ توابل
مستویم نیز دقیق نیست .اين تجديدنظرطلبی نیز ،مانفد رويكلرد بله نظلم بلینالبلل  ،محلدود،
عبلگرا و نسبی است .اين دو نسبت به آمريكا درک تهديد ،دشبن ،رقیب ،هبكار و شلريک را
هم زمان دارند .بفابراين با وجود برخی اختالف ها ،تولاهم راهبلردو میلان ايلن سله بله چشلم
میخورد .میان روسیه و آمريكا در موهوم ثبات راهبردو از جبله در زمیفۀ کفتلرل تسللیحات و
بحرانهاو مففوهاو هبكاروهايی وجود دارد و نبیتوان مفكر وجود تواهم راهبلردو در میلان
آمريكا و چین در زمیفۀ ثبات اقتصاد بینالبل شد (.)Ghani and Asgarian, 2021: 245
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مسكو و دكن آمريكا را رو به ضوف میدانفد ،اما موافق نیستفد با موهوم «افول آمريكا» کله
مورد تأکید برخی در ايران است .از نظر آنها موهوم «تضویف تدريجی موقویت برتلر آمريكلا»
درستتر است .مسكو و دكن آمريكا را هب فان قدرتی مؤثر در نظام بینالبل میدانفد کله تلا
آيفدة دیشبیفیدذير تأثیر خود را حوظ خواهد کرد .بفابراين برخالفِ برخی فرضهلا در ايلران،
خواهان تواب مستویم و بلفدمدت با واشیفگتن نیستفد و میدانفد تغییرهاو اساسی در موقویلت
آمريكا بهعفوان يكی از دايههاو نظم موجود ،میتواند ثبات و امفیت بینالبل و در دی آن مفاف
آنها را با چالش روبهرو کفد.
گاهی به اين فهم راهبردو نیز بیتوجهی میشود که آمريكا امفیت و ثبات راهبلردو بلدون
روسیه و ثبات اقتصاد بینالبل بدون چین را مبكن نبیداند .واشیفگتن ملیدانلد کله بلهدلیل
کاهش مفاب خود و وابستگی و آسیبدذيروهاو متواب نبیتواند هر فشلارو را بله مسلكو و
دكن وارد کفد .در نتیجه ،برخالف برخی ديدگاهها در ايران ،در کفلار توابل راهبلردو ،تولاهم
راهبردو میان اين سه نیز وجود دارد .بر اين اساس ،از برخی هبراهیهلاو روسلیه و چلین بلا
ايران از جبله در م الوت با تحريمها ،با فشار حلداک رو بلر ايلران و رزملايشهلاو مشلترک
نظامی مانفد آن ه در دو  1398بین سه کشور در درياو عبان برگزار شد ،نبايد توسیر گسلفرده
کرد .اين اقدامها ،در حالت خوشبیفانه در جهت توسوۀ سیاست مففوهاو اين دو قلدرت و در
حالت بدبیفانه تاکتیكی براو افزايش برگههاو چانهزنی در مواب آمريكا است.
ديگر ايفكه در روابط بلفدمدت با روسیه و چلین و محاسلبه روو حبايلت آنهلا بايلد بله
سیالبودن شرايط توجه داشت که مبكن است سفس و عبق تجديدنظرطلبی آنهلا را بلا تغییلر
روبهرو کفد .به بیانی ،هب ون گذشته از جبله در دورة «بازشروع» روابط مسلكو و واشلیفگتن،
امكان چرخش در روابط دوطرف وجود دارد و اين چرخشها میتواند بر توافقهاو راهبلردو
بلفدمدت ايران با روسیه و چین تأثیر بگذارد .آشكار است روابط راهبردو آنها با واشیفگتن بر
توامالت تاکتیكی با ايران برترو دارد .در اين رابفه نبايد احتبال توافقهاو جديد میان روسلیه
و آمريكا در مورد ثبات راهبردو يا توبیق «ارتباطات» اقتصادو چلین حلداق بلا شلريکهلاو
آمريكا از جبله ارودا را از نظر دور داشت .در صورت تحوق ايلن موضلوع ،بلهطبل از سلفس
خفردذيرو آنها در حبايت و هبراهی با ايران کاسته میشود.
نتيجه
با تضویف تدريجی موقویت برتر آمريكا و افزايش مراکز قدرت ،نظم بینالبل وارد دورهاو از
مشروعیتزدايی و تبرکززدايی شده و در دی آن فرصت براو تجديدنظرطلبان بیش از گذشلته
فراهم شده است .روسیه و چین از مهمترين قلدرتهلاو بلزر
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افزايش مفاب درون و خارج نظام به آن ها جسارت بیشترو براو تواب کارگزارانه با آمريكلا و
غرم بهعفوان نیروو مسلط بر نظام و طرفدار حوظ وض موجود داده است .اين دو کشلور تلا
يک دهۀ دیش بهدلی نبود مفاب «خارج نظام» ،در دستۀ تجديدنظرطلبان هبگرا بودند و بهدلیل
ايفكه ب ش مهم مفاب خود را از «درون نظام» میگرفتفد ،م الف تغییرهلاو راديكلال در نظلم
موجود بودند .در سالهاو اخیلر بلا توويلت مفلاب «خلارج نظلام» ،آنهلا بلهتلدريج بلهسلوو
تجديدنظرطلبی میانگیر متباي شده اند و امكان اقلدام بله تغییرهلاو بیشلتر و کلمهزيفلهتلر را
يافتهاند.
از آنجا که هفوز ب ش مهبی از مفاب اين دو در «درون نظلام» قلرار دارد ،تجديلدنظرطلبی
آنها نه موفوف به کلیت نظم موجود ،بلكه مترتب بر نوی نسبی و تدريجی آمريكا و غلرم از
برخی روندها و نهادها است .هب فین ايفكه نله اساسلی و بفیلادو ،بلكله تلدريجی ،ب شلی و
عبلگرا است .دلی اين رويكرد اين است که ن ست ،در وضلویت وابسلتگی و آسلیبدلذيرو
متواب دی یده با نظم موجود و قدرتهاو مسلط بر آن قرار دارند .بله هبلین دلیل  ،تغییرهلاو
بفیادو براو آنها خسارتبار است و دوم ايفكه ،می دذيرند با وجود برخی ضلوفهلا ،آمريكلا
بیشتر توان خود را حوظ کرده و تواب بفیادو با آن نیز هزيفهبر است .بر اين اساس ،روسلیه در
زمیفۀ ثبات و امفیت راهبردو و چین در زمیفلۀ ثبلات اقتصلاد بلینالبلل بلا واشلیفگتن تولاهم
راهبردو دارند که سبب دورو آنها از تواب راديكال میشود.
با اين مالحظه ،برخی ذهفیتها در ايران در مورد ايفكه تجديدنظرطلبی ايلران بلا روسلیه و
چین مشابه است و اين شباهت مبفايی براو روابط بلفدمدت و دريافت حبايت دائلم از مسلكو
و دكن است ،دقیق نیست .در دی اين ،گزارههلايی چلون «ائلتالف ايلران ،روسلیه و چلین» يلا
«هبكارو راهبردو» میان ايران با روسیه و چین نیلز نلادقیق اسلت .بلرخالف ايلن فلرضهلا،
تجديدنظرطلبی مسكو و دكن موفوف به کلیلت نظلم موجلود يلا حلذف آمريكلا از سیاسلت
بینالبل نیست و در اص چفین توانی ندارند .آنها از روندهاو جارو در نظلم موجلود بهلره
میبرند ،در نتیجه ثبات بینالبل براو آن هلا دراهبیلت اسلت .بله هبلین دلیل  ،در توامل بلا
نیروهاو ضدنظام يا ضدآمريكايی از جبله ايران احتیاب میکففد و نبیخواهفد روابط با تهلران
سبب اخالل در روابط «درون نظام» آنها شود .بیتوجهی به اين واقویلتهلا ،در شلرايفی کله
ايران در تالش براو گسترش روابط با مسكو و دكن است ،مبكن است خسارتبار باشد.
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