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 چکیده

بود؟ پاسخ  چگونه خواهد آمریکاینده روابط چین و آبود که  سؤالاین مقاله در پی پاسخ به این 

دو یتن در جهتان میتان ا آینتدهبه این پرسش از ان نظر حائز اهمیت بود که رقابت استرراژیی  

پذیرد. یم ژأثیرجهان بشدت از کیفیت روابط این دو  آیندهقدرت خواهد بود و فعل و انفعاالت 

 ریکتاآمروابط چتین و  آیندهژحلیلی بررسی شد آن بود که  –فرضیه مقاله که به روش ژوصیفی 

سرم )دام چرچیل(، و سی دام ژوسیدید(، جنگ سرد جدید) نظامیژواند در سه شکل درگیری می

رگزاران کتا"( ژجلی یابد. در این میان، با در نظر گترفرن نقتش وابسرگی مرقابل رقابریت )کنسر

ن هتا، دام ژوستیدید بعنتوادر ژعیتین رفرتار دولت "الملتلستاخرار نظتام بین"و نقتش  "سیاسی

، و سیسترم کنسترت یتا متدیریت "ستناریوی محرمتل"، دام چرجیل بعنوان "سناریوی ممکن"

ان ده کارگزارارا آنکهدر نظر گرفره شد. یافره مقاله نشان داد با  "مرجح سناریوی"مشررک بعنوان 

را برای  هاآنزادی عمل آدهد اما الزامات ساخراری نیز را بسوی همکاری سوق می هاآنسیاسی، 

لیتل دبه  احرماالً آمریکارسد رهبران چین و کند. ژحت این شرایط بنظر میهمکاری محدود می

متان  از  ن، از دام ژوسیدید فرار خواهند کرد امتا الزامتات ستاخراریآطرناک پیامدهای بسیار خ

 .واهند شددر دام چرچیل گرفرار خ هاآنبه سمت سیسرم کنسرت خواهد شد و لذا  هاآنحرکت 

 

 دام ژوسیدید، دام چرچیل، سیسرم کنسرت، جنگ سرد، رقابت اسرراژیی  :واژگان کلیدی
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*  n.shafiee@ase.ui.ac.ir 
 

 28/12/1398 تاریخ پذیرش:   12/9/1398 ت:تاریخ دریاف
 47-79   صص چهار   دوره نه   شماره پ اپی سی و المل   برواب   یهاپژوهشفصلنامه 

mailto:sajadbahrami@gmail.com


48 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره    نهططدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

 مقدمه

 ر ژتاریخمملو از فراز و نشیب است. با اینحال نقاط عطفی د کاآمریژاریخ روابط چین و 

به چته  هاآنروابط  یندهآ دهدیمروابط دو کشور وجود دارد که بصورت سینوسی نشان 

که جمهوری خلق چتین اعت م موجودیتت  1949سمت و سویی جریان دارد. در اکربر 

کرد و ایتن  چین ملی( حمایتفراری به ژایوان ) هاییونالیستناسکرد، ایاالت مرحده از 

ر بطور بنیادی ع قه ای بته چتین کمونیستت نتدارد. جنتگ کتره د آمریکانشان داد که 

رض بنیادی را بیشرر نمایان ساخت؛ چرا که ایاالت مرحده این ژعا 1950-1953 یهاسال

 مریکاآبین  "دفاع مرقابل "از کره جنوبی و چین از کره شمالی حمایت کرد. امضای سند 

نشتان  علیه چین در این ستال آمریکا ایهسرهو حری ژهدید  1954 آگوستژایوان در و 

. در متار  انتدحرکتداد دو کشور روز به روز به سمت جدایی و اصطکاک بیشترر در 

وم کرد. همه را گرفت و چین را محک هایژبرجانب  آمریکاکه قیام ژبت اژفاق افراد  1959

 1964بتر رت خود وادار نمود و لتذا ایتن کشتور در اکرچین را به فکر افزایش قد هاینا

 اژمی زد. آزمایشدست به 

از  ژترمهمبا درگیری مرزی شوروی و چین مشتص  شتد امنیتت  1969در مار  

را بته ستمت  آمریکتااشرراکات ایدئولوژی  است و همین موضتوع ناخواستره چتین و 

دیپلماستی پینتگ  1971 یتلآوریکدیگر و علیه شوروی سوق داد. مرعاقب این مهم در 

اژفاق افراد که نشانه مهمی از گرم شدن روابتط دو کشتور  آمریکاپنگ در روابط چین و 

به عادی سازی  1972پس از ی  دوره ژنش سصت بود. سفر نیکسون به چین در فوریه 

شری جویانه سر انجام به برقراری روابط رستمی آ یروندهابیشرر روابط کم  کرد. این 

و پذیرش سیاست چین واحد با مرکزیت پکن انجامید. با  1979در سال  آمریکاچین و 

که در همین سال ژوسط کنگره وض  شد و  "قانون روابط با ژایوان "این وجود ژصویب 

 "شش ژضمین به ژایوان "و نیز سند  دادیمو ژایوان امکان همکاری دفاعی را  آمریکابه 

ژصویب شد روابط رو به ژشنج زدایی  – در دوره حکومت ریگان – 1982که در ژانویه 

منفی قرار داد. قرل عام جنبش دمکراسی خواهی در  یرژأثرا بشدت ژحت  آمریکاچین و 

نیز اخر فات سیاسی میان پکتن و  1989ژوسط دولت چین در ژوئن  "ژیان انمن "میدان

بیل کلینرون  1993واشنگرن را بیشرر دامن زد. با اینحال چهار سال بعد یعنی در سپرامبر 
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تحل لی بطر یینطیه 

 رواب  امریکا و چ  

ن ژمایل وی بته بهتره آرا در پیش گرفت و شاید علت  "ژعامل سازنده با چین "سیاست

 گیری از ظرفیت اقرصادی چین بود.

لی ژنت   "ن آه در نریجه ک - 1996ار  م -برگزاری اولین انرصابات ازاد در ژایوان 

صتا  شتد، بعنوان ی  کاندیدای اسرق ل طلب به ریاست جمهتوری ژتایوان انر "هوی 

ین و نگرانی پکن را در پی داشت. سه سال بعد بمب باران سفارت چ آمریکاخوشحالی 

د. ناژو از دید چین اقدامی ژعمتدی و خصتمانه ژفستیر شت ژوسط 1999در بلگراد در مه 

 یتلآوربا یت  جنگنتده چینتی در  آمریکان بر خورد ی  هواپیمای جاسوسی آمرعاقب 

به  اگر چه کوچ  رخدادهانیز در امنیت نیست. این  نشان داد قلمرو فضایی چین 2001

 آمریکتاسا  باشد کته . شاید بر همین ادادندیماما ع ئم خطر را نشان  رسیدندیمنظر 

شتری  "بعنتوان یت   المللتیبیندر قبتال مستائل  خواهدیماز چین  2005در سپرامبر 

 رفرار نماید. "مسئول

امنیرتی بترای -کوچ  سیاسی یرهاخطاقرصادی بیش از زنگ  یخطرهاشاید زنگ 

ارجی به وام دهنده خ ینژربزرگچین به  2008دو کشور هشدار دهنده باشد. در سپرامبر 

شتکار از آای ایاالت مرحده ژبدیل شد و از این نظر از ژاپن پیشی گرفت. این مهم نشانه

د چین رشبیشرر درباره  ژأملرا به  آمریکاافزایش قدرت اقرصادی چین بود. این موضوع 

باز  "یا اسرراژیی "سیاآمحور "واشنگرن سیاست 2011وادار نمود و باعث شد در نوامبر 

 ن مهار چین بود.آرا در پیش گیرد که هدف نهایی  "سیاآژوازن در 

دیگتری از رقابتت پنهتان چتین و  یهتاپردهقدرت گیری شی جین پینگ در چتین 

ی جدیدی از روابط میان دو قتدرت الگو"از  2013شکار کرد. شی در ژوئن آرا  آمریکا

و چین ژفستیر  آمریکاهمپا قلمداد کردن قدرت  صراحراًن آسصن راند که منظور  "بزرگ

، چین را بصاطر ه  اط عات از کاخ سفید نکوهش کرد و آمریکا 2014شد. در ماه مه 

. دریتای چتین اندننشسرهمشص  شد که در حوزه سرقت اط عات نیز دو کشور بیکار 

 2015و چین ژبدیل شتده استت و در مته  آمریکابی به عرصه دیگری برای منازعه جنو

ایاالت مرحده در باره فعل و انفعاالت چین در ایتن دریتا )نظتامی ستازی دریتای چتین 

بتر  2017جنوبی( هشدار داد. ژما  ژلفنی ژرامپ با رئیس جمهور ژایوان در نهم فوریه 
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هتا بیشترر از وضت  ما هیچکدام از ایتن ژلصکامیافزود. ا آمریکاعصبانیت چین از رفرار 

 نبود. 2019ن در سال آو ادامه  2018گمرکی بر کاالهای چینی در مار   یهاژعرفه

 وکه روح ژنش بیش از روح همکاری بر روابتط چتین  دهدیمفوق نشان  یروندها

 این است که اگر ایتن ستیر ژصتاعدی ژتنش در سؤالحکمفرما است. از این رو  آمریکا

رضتیه و چین ادامه یابد، روابط دو کشور چه سر انجامی خواهد داشت؟ ف آمریکاروابط 

ن است که طیفتی از دام ژوستیدید ژتا آحلیلی بررسی شده ژ -مقاله که به روش ژوصیفی

ینده دو کشور قابل ژصتور استت و وقتوع هریت  از ایتن آسیسرم کنسرت برای روابط 

 سیاسی دو کشور بسرگی دارد.بشدت به درک و اراده رهبران  یوهاسنار

 

 نه پژوهشیپیش

را در بتاره  دو دستره ادبیتات ژتوانیمدر باره پیشنه پیوهش، با ژوجه به موضوع مقالته، 

 اسرصراج کرد: آمریکارقابت اسرراژیی  چین و 

 الف( ادبیات مربوط به انتقال قدرت

ای عده رد.مصرلفی وجود دا هاییدگاهد آمریکادر خصوص انرقال قدرت بین چین و 

( 2009)3( و متتارژین جتتاکس2014)2( و چتتارلز کوپچتتان2015) 1مثتتل مایکتتل پیلزبتتری

و با هیمونی ایاالت مرحده را سرنگون کند و معرقدند چین در پی آن است نظم لیبرال و 

 یکنبتریابعضی دیگر مثل جان  .سلطه خود را بر جهان برقرار کندسرقرار نظمی جدید، 

چتین از نظتم  اژفاقتاًا ژندروانه قلمداد کرده و معرقدنتد کته ( نگرش فوق ر2011:160)

. عتده ای ادغام شتوددر آن ه عمیق ژر ک دهدیمژرجیح  و بردیمموجود بهره  المللیبین

برختی  خواهتدیمکه چین  معرقدندی  موض  معردل ژر ( در 2016) 4مثل مایکل سواین

 کلقصد سرنگونی ولذا  د ژغییر دهدنظم فعلی لیبرال را مرناسب با مناف  خو یهاجنبهاز 

هتر گونته ژحتولی در  (2019:2,25,26) 5زوژونتگ یتانمثل. بعضی دیگر سیسرم را ندارد

 معرقد است اگر دولتت در حتال ظهتور . بعنوان مثال اوداندیمینده را منوط به شرایط آ

                                                             
1. Michael Pillsbury 

2. Charles A. Kupchan 

3. Martin Jacques 

4. Michael Swaine 

5. Yan Xuetong 
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، در هیمون فاقتد چنتین رهبتری باشتداص ح طلب باشد و دولت ودارای رهبری مؤثر 

 .پیشی خواهد گرفت هیمونجام  از کشور  هایییژوانابا دولت نوظهور ایت نه

 ب( ادبیات مربوط به احتمال جنگ

یتان مصرلفی وجود دارد.  هاییدگاهددر خصوص احرمال وقوع جنگ بین دو کشور نیز 

که جهان سرانجام دو قطبی خواهد شد زیترا مزیتت  کندیمپیش بینی  (2019زوژونگ )

روند افزایش قتدرت چتین ستیر  و بر عکس، یابدیمالت مرحده کاهش قدرت نسبی ایا

روز بته  آمریکتا. این بدان معنی است که شکاف قدرت بین چین و کندیمصعودی پیدا 

جنگ سرد بتین ایتاالت مرحتده و بروزبه  لزوماً حال این روند اینبا  یابدیمروز کاهش 

منجتر  وجتود داشتت،ر شتوروی مشابه آنچه بین ایاالت مرحده و اژحتاد جمتاهی، چین

در دوره معاصتر، چتین و ایتاالت نیتز معرقدنتد  (2015)2و فراول 1. کانینگهامنصواهد شد

وجود ژصریتب . دارند یکدیگر رابرای ویران کردن  ایهسرهمرحده بیش از اندازه س ح 

، شود منجر هاآنبه جنگ بین  ژواندیمه کاطمینان مرقابل باید هر دو طرف را از اقداماژی 

 .باز دارد

ژانستتتجو و استتترن  )2019( 4، جتتتورج مگتتتنس)2015:42(3ژومتتتا  کرسرنستتتن

رصاد ایاالت مرحده و چین نه ژنهتا از طریتق ژجتارت قانیز معرقدند که  1-2018:110(5)

را  هایییزهانگو  شوندیمژولید چند ملیری به هم مرصل  یهاشبکهبلکه سرمایه گذاری و 

و همچنتین رشتد  هتاآنکته باعتث شتکوفایی رفتاه  کنندیمبرای حل اخر فات ایجاد 

 را هرچه بیشرر از جنگ سترد دور خواهتد کترد. هاآن. این مهم شودیماقرصادی جهان 

به دلیل جهانی شدن، بعید است که دنیا به نیز معرقد است  (54-2010:52)کوپر  یچاردر

 .ژجاری مرقابل منحصر به فرد جنگ سرد بازگردد یهابلوک

دوران  یهتاژنشبازگشتت بته ( 2012) 1و وانتگ جستی 6ن وجود، کنت لیبرژتالبا ای

سعی  آمریکاچین و حری اگر هیچ ی  از دولت و معرقدند  دانندیمجنگ سرد را ممکن 

                                                             
1. Cunningham 

2. Fravel 

3. Thomas J. Christensen 

4. George Magnus 

5. Øystein Tunsjø 

6. Kenneth Lieberthal 
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وجتود اختر ف در  ، نفتسدر ژبلیغ ایدئولوژی یا سیسرم سیاستی ختود نداشتره باشتند

شبیه دوره جنگ سرد  اعرمادی مرقابل به بی ژواندیم هاآنداخلی  یهاارزشو  هایسرمس

آیتا جنتگ سترد جدیتد " ( در مقالته ای بتا عنتوان2019:375) 2وئایژائو مین. منجر شود

ده و مرحت ایتاالت استرراژیی  رقابتت متورد در چینی هاییدگاهد اجرنا  ناپذیر است؟

 به عنوان مثتال، پتس از نتوزدهمین گویدیمدیدگاه لیبرژال و جسی  ییدژأضمن  ،"چین

که به ژقویت اقردار حز  و وضعیت آینده شی جینپینگ کمت   کمونیستکنگره حز  

چین بته ستمت  ژمایلعدم ، واشنگرن از چین کاهش یافت نسبت به آمریکا ژمایلکرد، 

ختود دموکراسی لیبرال به سب  غربی ناامید شد و خواسرار ارزیابی مجدد سیاست قبلی 

 .چین شدبا در مورد ژعامل 

یت  رئایستم ژهتاجمی  ( بعنوان96-2010:381) یمرمرشادیدگاه جان طبق معمول، 

هماننتد ین پیش بینی کرده است کته چت. او رسدیمرادیکال از دیگران ژندروانه ژر بنظر 

مرحتده را  دست یابد و ایاالت ایمنطقه، سعی خواهد کرد ژا به هیمونی دکررین مونروئه

در منطقته  ه با هماهنگی با سایر کشتورهاایاالت مرحددر مقابل   .از شرق آسیا دور کند

 .و این ممکن است منجر به جنگ شود پاسخ خواهد داد  مانند ویرنام، هند و ژاپن

 کنتدیماستردالل  نظریه ژوسیدیدبا اسرناد به نیز  (2017:29,39,40) یسونآلگراهام 

فشتارهای "بین ی  قدرت رو به افتزایش و دولتت غالتب ناشتی از نظامی که درگیری 

دید گرفرتار و چتین در دام ژوستی آمریکا رودیماین رو او احرمال  از . است "ساخراری

 آمریکتاچتین و علیترغم ژناقضتات ستاخراری، با این وجود الیسون معرقد استت  آیند.

غیتر از  هایییوهشتبا درک خطرات ی  جنگ ویرانگر به سمت حل مسائل به  ژوانندیم

 جنگ حرکت کنند.

و لتذا  انتدکنندهیست که الزامات ساخراری بطور محض ژعیتین مقاله حاضر معرقد ن

نیز با یکدیگر وارد جنگ گرم  آمریکاچین و  الزاماًباور ندارد که به ژجربه جنگ پلوپونز 

خواهند شد. در عین حا این مقاله به این موضوع قائل نیست که جابجتایی قتدرت بتین 

ین مقاله ژرکیب فشار ساخراری و عق نیت . از دید اافردیمرامی اژفاق آبه  آمریکاچین و 

                                                                                                                                      
1. Wang Jisi 

2. Zhao Minghao 
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رقتم  آمریکاینده چین و آرا برای  "رقابت به شیوه جنگ سرد "کارگزاران سیاسی نوعی

 خواهد زد.

 

 چارچوب نظری

 یه این مقاله مفید واق در بررسی فرض ژواندیموجود دارد که  المللیبیندو نظریه روابط 

ه مفهوم رقال قدرت. در ژفکر رئالیسم ژهاجمی سشود: نظریه رئالیسم ژهاجمی و نظریه ان

منی، اکلیدی وجود دارد؛ آنارشی به معنی فقدان قدرت فائقه مرکزی، ژر  و احسا  نا 

 هتاینا "گویدیم مؤلفهو ژ ش برای کسب موقعیت هیمونی. مرشایمر در مورد این سه 

رت روانند در صتوشورها بکه کوجود ندارد  قدرت فائقه مرکزی چیهبدان معنا است که 

 ننتد.ک  مک مراجعه کرده و درخواست مرجاوز خطرناک، به آنشدن بوسیله ی   دیژهد

 نتانیاطم یبرا هادولت، المللیبین سرمینگهبان شبانه در س بر این اسا  و در غیا  ی 

 ( کننتد ژکیتهبه خودشتان  شرریبیاری پیشه کرده و  مجبورند سیاست خود دخو یاز بقا

Waltz,1979:91,107,111 (. 

یتت بتزرگ رستیدن بته موقع یهاقتدرتجایگاه برای  ینژرمطمئناز دید مرشایمر 

ن آجهتت ژضتمین بقتای ختود  یهر کشور یراه برا نیمعرقدم بهرر من"هیمون است. 

در  رایتز شود. المللبین سرمیکشورها در س ریقدرژمندژر از سا اریبس است که ژ ش کند

ن بستیار بعیتد آبدلیل ژر  از شکست و عواقتب  ضعیف ژر یکشورهاچنین شرایطی، 

 یغربت مکترهیدر ن یکشتور چیبه عنوان مثتال، هت خواهد بود به قدرت برژر حمله کنند.

 "ژمنتد استتقدر اریبس گانشینسبت به همسا رایمرحده حمله کند ز االتیبه ا ژواندینم

(Mearsheimer,2001: chapter2). 

 سترمیاستت کته در س نآهر قتدرت بتزرگ  یآل برا دهیا تیژر، وضع قیدق انیب به

. هیمتون شتودیم نیژضتم باًیآن ژقر یبقا رای، زموقعیت هیمون را داشره باشد المللبین

ژسلط دارد. به عبارت  گرید یاست که چنان قدرژمند است که بر ژمام کشورها یکشور

  یتآن انجتام دهتد. در اصتل،  هیتعل یمبارزه جتد ژواندینم یگریکشور د چی، هگرید

 یهر کشور یبرا یجهان یبه هیمون یابیدسر البره است. سرمیهیمون ژنها قدرت بزرگ س
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 یهامسافتژسلط بر جهان،  یاست. مان  اصل رممکنیغ باًیمرحده( ژقر االتی)از جمله ا

 آرام است. انو یاطلس و اق انو یمانند اق یآب یهامسافت یهی، به ومیعظ

بته  یبایباشتد دستر دواریتبته آن ام ژوانتدیمقدرت بزرگ   یکه  یا جهینر نیبهرر

و بته   یتنزدبه لحاظ زمینتی است که  یگریو احرماالً کنررل منطقه د ایمنطقه یهیمون

متون مسلط است، ژنهتا هی یغرب مکرهیمرحده که بر ن االتی. اباشدقابل دسرر   یراحر

ط بتر ر ژسلد یسعنیز در گذشره  گریبزرگ د رتپنج قد. مدرن است خیدر ژار ایمنطقه

و  یژاپن، آلمان نتازامپراژوری آلمان، امپراژوری ، یفرانسه ناپلئون - اندداشرهمنطقه خود 

 .اندنشدهموفق   ی چیاما ه - یشورو ریاژحاد جماه

در  هتانآدارنتد:  یگتری، هتدف دیابندیمدست  ایمنطقه یکه به هیمون ییکشورها

ار کته شتاهک رندیرا بگ ییایجغرافمناطق  ریبزرگ در سا یهاقدرت یصدد هسرند جلو

در منتاطق دیگتر  خواهتدینم ایمنطقههیمون   ی، گرینکنند. به عبارت د یخود را کپ

طقه مورد ضمن حفظ جایگاه خود در من کنندیمبه همین دلیل ژ ش  باشد. دارای رقیب

 التایتا به عنوان مثال نظر خود، از قدرت یافرن سایرین در مناطق دیگر جلوگیری کنند.

لمتان، آامپراژتوری ژاپتن، امپراژوری  ایمنطقه یاز برژر یریدر جلوگ یمهممرحده نقش 

 داشت. یشورو ریو اژحاد جماه یآلمان ناز

بترای جلتوگیری از پیتدایش هیمتون هتای  ایمنطقتهیکی از دالیل اصلی هیمتون 

خود را درت ژمایل دارند بردریج ق ایمنطقهن است که همه هیمون های آدیگر  ایمنطقه

مون به سایر مناطق بسط دهند ژا به هیمون جهانی ژبدیل شوند. در اصل حاصل جم  هی

. در همتین شتودیممدن هیمونی جهانی آشدن در مناطق مصرلف است که باعث بوجود 

 گتریطق دکه حداقل دو قدرت بزرگ در منتا دهندیم حیژرج ایمنطقه یها هیمون حال

دست، ژوجه هیمون دور یکه به جا شودیمباعث  هاآن یکینزد رایوجود داشره باشند، ز

ظهور  هانآ نیهیمون بالقوه در ب  ی، اگر نیمرمرکز کنند. ع وه بر ا گریکدیبه  اخود ر

نند و به هیمون کرا مهار  خودشان آن ژوانندیمبزرگ در آن منطقه  یهاقدرت ریکند، سا

 بماند. یامن باق هیژا در حاش دهدیمدور اجازه 

 ایمنطقه یبه دست آوردن هیمون یقرن برا  یاز  شیب نه ژنهامرحده  االتیاروزه ام

به  یابیپس از دسرو به این هدف در نیمکره غربی نیز دست یافره بلکه ژ ش کرده است 
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سیا و یا اروپا مسلط آژ ش کرده مان  از ان شود هیچ قدرت بزرگ دیگری بر آن هدف، 

 در قبال چین ممکن است از این نظریه پیروی کند؟ شود. ایا رفرار ایاالت مرحده

و  آمریکارقابت  یندهآ ژوانیمنظریه انرقال قدرت نیز یکی دیگر از نظریاژی است که 

ژوضیح داد. چارلز دوران، دی ن کیسان، سوشیل کومار، بروک ژسمان،  قالبانچین را در 

. انتدکردهبتاره بحتث  اورگانسکی، و فرید زکریا از جملته کستانی هسترند کته در ایتن

جنتگ  بعنوان یکی از اندیشمندان نظریه انرقال قدرت، معرقد استت( 1958) یورگانسکا

هیمون( رو  یعنی) المللیبین سرمیقدرت دولت غالب در سکه  دهدیمرخ  یاحرماالً وقر

در صتدد کتاهش  یوجهبه طتور قابتل ژت یرو به رشد ناراض بیرق  یبه زوال باشد و 

 کنتدیماسردالل بعبارت دیگر ارگانسکی . باشدهیمون خود و قدرت  نیشکاف قدرت ب

کشور   ی نیقدرت ب یبرابر  ی یباًژقرکه  دهدیمرخ  یهنگام ادیکه جنگ به احرمال ز

 Organski and) وجتود داشتره باشتد یو ناراضترشتد رو بته  بیترق  یتغالتب و 

Kugler,1980:19-20. موجود  المللیبیننظم  از عموماً نجایدر ا رشدقدرت رو به   ی

هیمون  هیخود مطلو  ژر باشد، جنگ را عل یکه برا نظمی لیژحم یاست و برا یناراض

 همسو با نظر ارگانسکیرک یش(. Organski,1958:364-367) کندیمرو به زوال آغاز 

  یتاحرمتاالً جنتگ را ژحر رشتد رو بته یهاقدرتکه  آموزدیمبه ما  خیژار" گویدیم

و ژوضتیح دیتدگاه اورگانستکی و شتیرک  ییتدژأدر  یتنال .(Shirk ,2007:4) "کنندیم

 المللیبینو سرانجام، نظم  کندیم رییژغ هادولت یبا گذشت زمان، قدرت نسب ":گویدیم

بتا  بلکه ستینموجود بزرگ  یهاقدرتقدرت یا  نیقدرت ب یواقع  یبازژا  ژوز گرید

و ژوستط  گیتردیممورد ستؤال قترار نظم غالب  تی، مشروعنوظهور یهاقدرتپیدایش 

 .(,2018Layn: 110)« . شودیم دهی( در حال ظهور به چالش کشیاقدرت )ه

 یژئتورمرفاوت است؛ چراکته ژوازن قدرت  انهیواق  گرا هیبا نظرارگانسکی  دیدگاه

نیتز  المللیبین سرمیسوقری موازنه قدرت بر قرار باشد که  کندیمقدرت اسردالل موازنه 

، بر خت ف اکثتر نیهمچن. است دیجنگ بعاحرمال وقوع  نیو بنابراخواهد بود  رژداریپا

اندیشمندان نظریه انرقال ، کنندینمنفی  المللبینکه وجود آنارشی را در نظام  هایسترئال

بلکته  نارشیآرا نه به عنوان  المللیبین سرمیس قدرت و طرفداران نظریه ثبات هیمونی ،

)هیمتون( قتدرت غالتب  رایتز بیندیم( نآنزدی  به حداقل  ای)به عنوان سلسله مراژب 



56 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره    نهططدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

 Ned Lebow and. )کندیم لیژحم گرانیباز ریبه سااز باال به پائین خود را  حاتیژرج

Valentino,2009:391). بدین ژرژیتب نظریته ثبتات هیمونیت  و نظتر انرقتال قتدرت 

 Kim and) اننتددیم هیمتونقتدرت  ژستلط را ناشتی از الملتلبین سترمیس یداریتپا

Gates,2015:221.) 

انرقال سر  برکه جنگ  کنندیم( ادعا 1981) نیلپیمانند گ ی، دانشمندانگریطرف د از

کته  کشتور هیمتون  یکه  فردیاژفاق ب یبزرگ ممکن است زمان یهاقدرت نیقدرت ب

 نردبت نیاز بت یبرا لهیوس ینژرجذا را  " رانهیشگیجنگ پ"قدرژش رو به زوال است، 

رشتد  بنیاد ایتن ادعتا بتر ایتن استردالل استروار استت کتهداند. ت نوظهور رقیب بقدر

درت قتو از ایتن رو  شودیمدولت هیمون  زادی عملآ کاهش باعث نوظهور یهاقدرت

 .(Brauch, 2011:10) داندیمضروری  بیرق کاهش قدرت را برای هیمون جنگ

اجم ی اورگانسکی شروع ژهعکس دیدگاه اورگانسکی است. یعن یقاًدقدیدگاه گیلپین 

رت هیمون غاز جنگ را از سوی قدآنکه گیلپین آحال  داندیمرا از سوی قدرت نوظهور 

نگتران   ینزد ندهیبر خود در آرقیب هیمون رو به افول که از غلبه  .داندیمرو به افول 

 ،بر ایتن استا  .داندیم یحفظ هیمون هایینهگز ریبهرر از سا یا نهی، جنگ را گزاست

 ستؤالحتال . رشتدرو به  بیرق  یاست و نه  افولهیمون در حال   ، یآغازگر جنگ

ونته غازگر جنگ کدام قدرت باشد باشد، این ژئوری چگآاین است که صرفنظر از اینکه 

 قابل اعمال است؟ آمریکاینده روابط چین و آدر باره 

 

 و چین آمریکاگذار بر رقابت  یرتأثعوامل مهم 

. این رقابت حول کندیمو چین را انکار  آمریکاقابت اسرراژیی  بین امروزه کمرر کسی ر

 چند محور اصلی دور می زند:

 حوزه روابط اقتصادی

، ژا کنونعادی سازی روابط ایاالت مرحده و چین زمان از یعنی در چهار دهه گذشره 

هر  با این حال،  .بوده استدو کشور اصلی سیاست  هاییهپایکی از اقرصادی همکاری 

اقتدامات ژجتاری ژهتاجمی  .دهدیم، همکاری جای خود را به رقابت گذردیمچه زمان 

رقابت بتین دو کشتور در عرصته اقرصتادی  که دهدیمنشان دولت ژرامپ در قبال چین 



57 

 

 

 

 

از دا  توسط ییی تططا 

س سططت  سنسططر   

تحل لی بطر یینطیه 

 رواب  امریکا و چ  

ظهور چتین نجا که آ. از Ruogu,2019:68-70) ( بطور قابل ژوجهی افزایش یافره است

فزاینده این کشور است بنا براین بدیهی رصادی ناشی از رشد اقبعنوان ی  قدرت بزرگ 

باید از ناحیه اقرصاد باشد. رئالست های ژهتاجمی، چین  بر آمریکاکه فشار  رسدیمبنظر 

و اگتر دولرتی  داننتدیمثروت از جمله ژوانایی اقرصادی را پایته اصتلی قتدرت نظتامی 

ن آقدرت اقرصتادی  هاییهپابصواهد از ژوانمند شدن نظامی کشوری جلوگیری کند باید 

علیته چتین از چنتین منطقتی پیتروی  آمریکاجنگ ژجاری  رسدیمرا سست کند. بنظر 

کم  خواهد کرد ژا از صعود بیشرر چین جلوگیری کنتد و  آمریکااین روش به  .کندیم

 کنتدیماستردالل  یا ال اقل رشد چین را کند نماید به همین دلیل کسانی مثتل زوژونتگ

اقرصتادی نقطته کتانونی رقابتت استرراژیی  ایتاالت مرحتده و چتین و نفوذ  هاییژوانا

مان  از  آمریکامحدود سازی اقرصادی چین ژوسط  (xiaotong,2013:123-125) .است

محکمتی بتردارد و در  یهاگامن خواهد شد که چین برواند در حوزه نظامی و سیاسی آ

 نریجه فاصله ان با قدرت هیمون موجود بیشرر خواهد شد.

 ایمنطقهنظم 

یکتی از آسیا و اقیانو  آرام، به وییه اقیانو  آرام غربتی، ، حوزه ایمنطقهدر سطح 

، چته المللیبینسیسرم   .کانونی رقابت اسرراژیی  ایاالت مرحده و چین است یهانقطه

 ژتوازنچهار نتوع باشتد: این یکی از  ژواندیم ایمنطقهدر سطح در سطح جهانی و چه 

، سیسترم منظر این از جزئی.  هیمونی  کامل، ، هیمونیجزئی قدرت ، ژوازنکامل قدرت

از پایان دوره جنگ سرد از یت  نظتم کامتل هیمونیت  ژحتت  پاسیفی -آسیا ایمنطقه

ژغییر ماهیت داده است و این مهتم ناشتی از  ژسلط ایاالت مرحده به ی  هیمونی جزئی

ر زمتان ریاستت دبته همتین دلیتل  (.(Feng,2016:46 رشد قدرت چتین بتوده استت

  .را عملی کرد "آسیا اسیا یا بازژوازن درمحور"جمهوری اوباما، ایاالت مرحده اسرراژیی 

 هاییتفعالژشدید و  آمریکاافزایش حضور نظامی سیا در شکل آباز ژوازن در اسرراژیی 

 امنیرتی بهتم پیوستره یهاشتبکهو  اژحادهاسیسرم از طریق ایجاد  آن در همسایگی چین

 یتامهتار »استرراژیی  علیته چتین آمریکتااین حرکات   (Ru,2012:48) .ا کردنمود پید

جانبه و چند جانبته در منطقته از جملته  امنیری دو هاییمانپ. شودیمخوانده « محاصره

دیپلماژیت ، اقرصتادی و امنیرتی میتان ایتاالت  هتاییهمکارمکانیسم چهار جانبه برای 
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بشتمار  هتاژ شگروه چهار( جلتوه ای از ایتن )موسوم به  مرحده، ژاپن، اسررالیا و هند

حری ژا حدی به ی  و  گروه بندی امنیری احرماالً در آینده رشد خواهد کرد. این رودیم

 .(Minwang,2018:29)خواهد شد ناژو به سب  آسیایی ژبدیل 

یکتی  2آمریکتااسرراژیی هند و اقیتانو  آرام و  1جاده چین -کمر بند ابرکار بع وه  

  .استت ایمنطقتهرقابت اسرراژیی  ایاالت مرحده و چتین در ستطح  یهاجلوهز دیگر ا

جتاده،  -کمربنتد  بدون ش ، منطقه آسیا و اقیانوسیه در صورت اجرای صتحیح پتروژه

محور را شکل خواهد داد.  -چین ایمنطقهو ی  نظم  قرار خواهد گرفتن آ یرژأثژحت 

ژهدیتدی بترای را  جاده چین -کمر بند ر ابرکا ،ییآمریکاسرراژییست های ا از همین رو

از طریتق  آمریکتا دهنتدیمو پیشتنهاد  داننتدیمبه رهبری ایاالت مرحتده  ایمنطقهنظم 

جاده چتین بترای  -کمر بند ابرکار  درمقابل چشم اندازیاسرراژیی هند و اقیانو  آرام، 

  .(Minghao,2018:18) آینده ارائه دهد ایمنطقهنظم 

 یالمللبینرهبری 

رقابت بین ایاالت مرحتده و جوهره اصلی ه ک کنندیمبسیاری از محققان چینی ادعا 

استراد دانشتگاه فتودن  گهمتانطور کته ژیمینت  .استت المللتیبینچین بر سر رهبتری 

سعی  آمریکاو ژا کنون نیاز دارد  المللیبینحاکمیت جهانی به رهبری  کندیمخاطرنشان 

با انرصا  رئتیس جمهتور ایتاالت مرحتده، دونالتد  د.کرده چنین رهبری را بر عهده گیر

، موقعیت رهبری ایاالت مرحده در جهان بشدت خدشه " آمریکااول "ژرامپ و سیاست 

ه از کت المللتیبینرهبر بعنوان ی   آمریکارفرار با ژحلیل عمیق  گژیمین  .شده استدار 

ننده ژتری کهبری ژسهیل ه چین باید رک داردیم، اظهار انجام دادهزمان پایان جنگ سرد 

 آمریکا  هیمونیرهبری ه که هیچ شباهری به آنچه ک ؛ رهبریندکدنبال  المللبیندر امور 

. بعبارت دیگر اگتر رهبتری ایتاالت (Zhiming,2017:25)نداشره باشد  شودیمخوانده 

که بصشی  شودیمرئالیست و بر پایه ژوزی  قدرت انجام  هاییهنظرمرحده در چارچو  

ن عنصر اجبار است، رهبتری چتین در چتارچو  رئالیستم اخ قتی انجتام آییگی از و

ن رضایت، مشروعیت، و قدرت نرم است. در هر حال اغلتب آه وییگی اصلی ک شودیم

                                                             
1. BRI 

2. IPS 
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 نیچتبر این موضوع اژفاق نظر دارند کته  المللبینسیاسرمداران و نظریه پردازان روابط 

آن را دارد ژا اخر ف قدرت جام   لیرانساست که پ یژنها کشور ندهیآ ههدچند در طول 

 لیژبتد دیابرقدرت جد  یکاهش دهد ژا به  یمرحده را به اندازه کاف االتیخود و ا نیب

از  یژرس"خاطرنشان کرده است:  تیسما -رئو  یسرینکر (.Harris,2017:242) شود

 بته دنبتالی، غربت ریتبزرگ غ قدرتوجود دارد. چین، ی   ر قدرت به سمت شرقییژغ

-Reus) "استتخاص خود  هاییوهشو  هاارزشبا ژوجه به  المللیبینشکل نظم  رییژغ

Smit,2017:881)زود  یلیخ"داشره است: اظهار ایسابق اسررال ریراد، نصست وز نیو. ک

از زمتان جتورج  ربتا نیاول یکرد که برا یمخواه دایپ خیژارای از در نقطه را ما خودمان 

 "ژبتدیل شتود.اقرصاد جهتان  ینژربزرگبه  یغرب ریغ  یدموکراژ ریدولت غ  یسوم، 

Rudd, 2012) ( بتا شتروع  "استت آوردهختود  دیسف وزارت دفاع اسررالیا نیز در کرا

  یقدرت استرراژی  یدر ژوز رییژغ پاسیفی  زمینه برای-در حوزه اسیا یاقرصاد راتییژغ

 (.Mearsheimer, 2010) "نیز پیدا شده است

 المللیبیناعتبار 

ادعتا  "فنتگ هویتون"و  "کای هی"محققان دیگری مانند به موازات بحث رهبری، 

ممکتن استت در هستره رقابتت  المللتیبینکه ژ ش برای کسب اعربار بیشترر  کنندیم

یت  کشتور نته ژنهتا بتر  المللتیبینحیثیتت  .اسرراژیی  ایاالت مرحده و چتین باشتد

وابستره  ،آوردیماحررامی که به دست  و جایگاهآن مبرنی است بلکه به مادی  هاییتقابل

مرانتی بتا حک"از المللتیبیندر چارچو  اندیشه سیاسی ستنری چتین، پرستریی .  است

بتزرگ  یهاقتدرتاز نظتر ژتاریصی، " .2 حکمرانی جابرانه"و نه  شودیمناشی " 1فضیلت

حتال، در با این . یافرندیمدست  المللیبینبه اعربار  هاجنگعمدژاً از طریق پیروزی در 

، المللیبین هاییهمکارفعلی، ی  کشور بزرگ ممکن است با ژسهیل  المللیبینشرایط 

 بتارقابت  در برای موفقیتبنابراین،  .و ارژقا بصشد آورددست خود را ب المللیبیناعربار 

 را المللتیبین هاییهمکار باید پکن کنندیمنظریه پردازان چینی ژوصیه  ایاالت مرحده،

با  شود.  ژبدیلجهانی ارژقا بصشد و به قهرمان چند جانبه گرایی  یهاچالش با لهمقاب در

                                                             
1. wangdao 

2. Badao 
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این رویکرد، چین ممکن است بیش از پیش خود را به کشوری ژبدیل کند که دیگران آن 

را ژحسین کنند و از آن پیروی کنند و بنابراین ایاالت مرحده را وادار بته ژصتدیق اعربتار 

 .(Kai,2018:42-46) یدنما خود المللیبینبری و در نهایت ره المللیبین

 

 و چین آمریکاچشم انداز رقابت استراتژیک 

ناریو ست ستهو چتین  آمریکارقابت اسرراژیی   یندهآدر مورد نچه گفره شد، آبا ژوجه به 

، قابل پیش بینی است: گرفرار شدن در ی  جنگ گرم که به دام ژوسیدید معروف استت

رد که به دام چرچیل معروف است، هماهنگی و همکتاری گرفرار شدن در ی  جنگ س

 دو قدرت که به سیسرم کنسرت معروف است.

 

 سناریوی ممکن: گرفتار شدن در دام توسیدید

 آمریکابرای اولین بار گراهام آلیسون از اصط ح دام ژوسیدید در باره روابط اژی چین و 

قتدرت بتزرگ   یت یوقرت"دارد که به این اشاره ی دام ژوسیدید به گفره واسرفاده کرد. 

 ."افردیماژفاق  شهیهمجنگ  باًی، ژقرکندیمرا جابجا  یگریدقدرت بزرگ  کندیم دیژهد

(Allison,2017a) یجنتگ پلوپتونز خیژتار یاز مرن باستران سونیآلمورد نظر  اصط ح 

کرد رشد قدرت  ریآنچه جنگ را اجرنا  ناپذ"آن نوشت:  ردژوسیدید که  کندیم یرویپ

این دیدگاه امروزه بصتورت ایتن فرضتیه  "امر در اسپارت بود. نیاز ا یآژن و ژر  ناش

بتزرگ  یهاقتدرترشتد، موقعیتت  بته بزرگ رو یهاقدرت همه الزاماًدرامده است که 

و لذا در هنگام جابجایی قتدرت، درگیتری نظتامی بتین  کنندیم ژهدید موجود را مسرقر

سه عامل در احرمال وقوع جنگ در  عم ًبنابراین بزرگ اجرنا  ناپذیر است.  یهاقدرت

هنگام انرقال قدرت موثرند: رشد قدرت نوظهور و ژ ش برای ژغییر وض  موجود، ژر  

قدرت هیمون موجود از ژ ش قدرت نوظهور برای ژغییر وض  موجود، ژت ش قتدرت 

یی مورد جابجا 16سال گذشره شاهد  500هیمون موجود برای حفظ وض  موجود. طی 

ی  قدرت رو به رشد ژهدید کرده است قدرت حاکم را جابجتا  یانطکه  یمابودهقدرت 

 (.1کند. از این شانزده مورد، دوازده مورد به جنگ منجر شد. جدول شماره )
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 جابجایی قدرت در پانصد سال گذشره. 1جدول شماره 

 
Alison,2017 Source: 
در یونتان باستران  هاقتدرتژفسیر ژوسیدید از رقابتت  رسدیمبه زبان امروزی بنظر 

مشابه نظریه رئالیسم ژهاجمی در زمان کنونی است. نظریه رئالیسم ژهاجمی دو عامتل را 

شی و نحوه ژوزی  قدرت در نظام : ساخرار انارداندیمبزرگ  یهاقدرتعلت جنگ بین 

. شتودیمنارشی باعث ژر  و ژغییر در ژوزی  قدرت باعث جابجایی قتدرت آ. المللبین

کته بقتای ختود را در  شتودیمبزرگتی  یهاقتدرتنریجه این دو عامل وقوع جنگ بین 

ستناریوی دام ژوستیدید بتر پتای نظریته رئالیستم  . بنابراین اساستاًبینندیمهیمون شدن 

روابتط  ینتدهآمی بنا شده است. به همین دلیل این سناریو ژصویر بدبینانته ای را از ژهاج

و چین همدیگر را رقبایی  آمریکا. در چارچو  این نگرش کنندیمژرسیم  آمریکاچین و 

 هتاآنایدئولوژی  و اسرراژیی  ژفسیر خواهند کرد که قاعتده بتازی حتاکم بتر روابتط 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/25760/thucydides_trap_project.html
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شتکل گیترد  هتایتهواگتر چنتین برداشتری از حاصل جم  جبری صفر خواهتد بتود. 

نها ژعقیب خواهند کرد به حداکثر رساندن قدرت خود بترای بقتا خواهتد آاسرراژیی که 

گرفرار خواهد کرد. از این منظر امروزه اینگونه  "دام ژوسیدید"را در  هاآنبود و این مهم 

بته  کشتور دو یتنا مرحتده، ایاالت به نسبت چین قدرت افزایش با که شودیمبرداشت 

 مستیر در را بته ناچتار هتاآنو این مهم  شوندیمنقطه حسا  جابجایی قدرت نزدی  

و  آمریکتاپس بر اسا  سناریوی دام ژوسیدید جنگ بین  .دهدیم قرار جنگ و برخورد

غاز خواهد کرد، بر اسا  مبانی آچین اجرنا  ناپذیر است اما اینکه کدام کشور جنگ را 

 و دیدگاه وجود دارد:نظری این مقاله د

 والف( دیدگاه ارگانسکی: ارگانسکی معرقد است افزایش قدرت ی  دولت نو ظهور 

ژ ش برای ایفای نقش بیشرر مرناسب با قدرت خود و همزمان ممانعتت قتدرت حتاکم 

ه بتموجود از چنین روندی بدلیل ژر  از از جابجایی قدرت، قدرت نوظهور را مجبتور 

ه کترد. اگر چنین برداشری را بپذیریم، ایتن چتین خواهتد بتود برخورد نظامی خواهد ک

ی غازگر جنگ خواهد بود؛ چرا که این کشور از ی  سو ژ ش وافتری را بترای ارژقتاآ

م ژوانمندی خود صورت داده و لذا مرناسب با قدرت خود در پی ایفای نقتش در ژصتمی

ده و پیچیتده ای ان  عدیاست و از سوی دیگر خود را در چنبره مو المللیبین هاییریگ

پنج در قالب  آمریکا است. امروزه آوردهکه ایاالت مرحده برای این کشور بوجود  بیندیم

 و ستررالیااو  ژایلنتدژاپن، کره جنوبی، فیلیپین،  بانظامی شامل اژحاد  اژحاد بزرگ نظامی

  ًعمت یواناژت و ،رابطه شبه اژحاد با کشورهایی مانند ویرنام، هند، اندونزی، سنگاپورپنج 

ستائل نچه چتین مآدر  آمریکاچین را در محاصره قرار داده است. ع وه بر این، دخالت 

یتای چتین از جمله حمایت نظامی از ژایوان، دخالت در امتور در خواندیمداخلی خود 

ض حقوق جنوبی، انرقاد دائم از نوع نظام سیاسی و اقرصادی چین، مرهم کردن چین به نق

 و عصبانیت پکن را برانگیصره است. خشم ی علیه چین و ....بشر، جنگ ژجار

پاسیفی  را در -علیه خود بوییه در منطقه اسیا آمریکا یهاژ شچین  رسدیمبه نظر 

از جمله اینکه: قدرت هیمون  کندیمچارچو  مفروضات نظریه رئالیسم ژهاجمی ژفسیر 

اشاره ) یابده هیمونی جهانی دست باید ژ ش کند بر سایر مناطق نیز ژسلط پیدا کند ژا ب

پاستیفی (، از قتدرت یتابی ستایر -برای ساماندهی نظم امنیری در اسیا آمریکابه ژ ش 
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در مسیر قتدرت  آمریکا هاییکارشکناشاره به کند )در مناطق دیگر جلوگیری  هاقدرت

محلتی( در مستیر رشتد  یهاقتدرتیابی چین(، با حضور مسرقیم یا از طریق مرحدین )

از اخر فات کشورهای منطقه بتا  آمریکااشاره به اسرفاده کند )درت نوظهور مان  ایجاد ق

در ایتن منطقته(، بتا قترا گترفرن در موقعیتت  هاائر فچین و شکل دادن به اژحادها و 

کنتتد ورد کتته شتترایط را بتتر دیگتتران ژحمیتتل آهیمتتون، نظتتم سلستتله مراژبتتی بوجتتود 

(Mearsheimer,2001)عملتی  یهامزاحمتن آو  آمریکاری از رفرار . این برداشت نظ

ممکن است چین ناراضی از وض  موجود را بسوی درگیری نظتامی بتا  آمریکااز سوی 

 سوق دهد. آمریکا

و  گیلپین: گیلپین معرقد است که به خطر افرادن موقعیت قتدرت هیمتون یدگاه( د 

می سمت برختورد نظتاناکامی سایر مسیرها در مهار قدرت نوظهور، قدرت هیمون را به 

رای چتین در حتوزه اقرصتادی کته زمینته را بت یهاژ شسه نمونه از سوق خواهد داد. 

 االتیاونی را برای هیم ییهاچالش و در عین حال کندیمهیمون شدن این کشور فراهم 

بانت   جتادی، اابرکتار کمربنتد و جتادهاز:  انتدعبارت آورنتدیمبوجود مرحده در جهان 

 ."2025 نیساخره شده در چ"طرح یو برنامه پکن برا سیاآزیرساخت 

 ،اعت م شتد 2013بار در سال  نیاولکه  "کمربند، جاده "ابرکار عمل هدف چین از 

 هتاییهمکار، هایرساختزبا ایجاد و اروپا است ژا برواند  قای، آفرایآسپیوند میان  جادیا

 The State Council of the Republic) را ارژقا بصشد المللیبین و ایمنطقه یاقرصاد

of China, 2015) . کشتور را  70حتدود  "کمربند، جتاده "در حال حاضر ابرکار عمل

جهان و  یناخال  مل دیلژو زدرصد ا 55جهان،  تیدرصد از جمع 70که  شودیمشامل 

پکتن ادعتا  (Cavanna, 2018) .گیتردیمدر بتر را  یجهتان یانرژ ریدرصد از ذخا 75

مردم در سراستر جهتان ه هماقدام بزرگ است که به نف    یابرکار عمل این که  کندیم

ن را ژ شی از سوی چین برای کسب موقعیت هیمتونی قلمتداد آ آمریکااما  خواهد بود

 .(Smith, 2018کند )یم

بان  ژوسعه چند جانبه   ی سیا نیز باید گفت که این بان آدرباره بان  زیر ساخت 

ا بت ومطترح  نیجمهور چ سیرئ ژوسط 2003در سال ن آطرح  است که نیچ یبه رهبر

. هتدف دیرس یرسماً به بهره بردار 2016سال  هی، در ژانوهیاول هیدالر سرما اردیلیم 100

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITPD-02-2019-003/full/html#ref043
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اعربتار  نیژتأم ن در پکتن استت ان بتود کته بتاآاین بان  کته مقتر  اع م شدهو  یاصل

 اوضتاعبهبتود " ستیا بتهآدر  در حتال ژوستعه یکشورها یرساخریمصرلف ز یهاپروژه

. بتا ایتن حتال بته نظتر (AIIB, 2018)کمت  کنتد  "رهدر این قا یو اقرصاد یاجرماع

این بان  نه ژنها با هدف کم  به ژوسعه کشورها ایجاد شده بلکه چین امیدوار  رسدیم

بته عنتوان ارز ، نیپتول چت حدوا، 1"رن مین بی"حبوبیت به ژرویج و م یانپرژواست در 

 در همتین حتال. مبادرت ورزد یجهان یمال مؤسساتدر و ی  ارز معربر  یجهان رهیذخ

 نیچت یابرکتارات مهتم متال دهندهنشان  سیاآبان  زیر ساخت  یراه انداز شودیمگفره 

از جملته نهادهتای )مرحتده  االتیتا یچند جانبه به رهبتر یبا نهادها ژواندیماست که 

 کند. قابتربرژون وودز( 

، لیتبرز) یکسبتربان  ژوسعه  یکه بطور رسمنیز  دیبان  ژوسعه جدع وه بر این، 

ین است چدر شانگهای  مقرانو  شودیمهم خوانده ( یجنوب یقای، آفرنی، هند، چهیروس

شور ن کاز دیگر نهادهای مالی چین است که بر اسا  دیدگاه ای شمیصندوق جاده ابر و

اجماع "در مقابل  "ناجماع پک "به هاآناز  ژوانیمو  اندشدهنسبت به نظم جهانی ایجاد 

ه ژوسعه ای از جملت یهابان اده، ج -ژعبیر کرد. بعبارت دیگر ابرکار کمربند "واشنگرن

 یبترا چتینهدف بلند مدت  هنشان دهندسیا و بان  ژوسعه بریکس آبان  زیر ساخت 

 .است یجهان یصادشکل نظم اقر رییژغ

از دیگتر ابرکتارات چتین بترای یت  جهتش کیفتی  "2025 نیساخره شده در چت"

برنامته ژوستعه ده ستاله کته یت   "2025 نیساخره شده در چت"اقرصادی بزرگ است. 

 .ع م شدو ا بیژصو نیامور خارجه چ یژوسط شورا 2015در سال  ،است چینصنعت 

بتر و است  شرفرهیپ ژولیدات روگاهین  یه کشور بکردن  لیژبد ینقشه پکن برامهم  نیا

 هیتنقل لیو وستافضتا  -ا اط عات، هتو ی، فناور یمانند رباژای  شرفرهیپ  یصناژوسعه 

ی، نتیچ  یصتنا یرقابتت و نتوآور شیبتا افتزا. بر اسا  این برنامته استمبرنی  دیجد

و  یدرصتد از قطعتات اصتل 40به  یابیدسر قیاز طر ی،خارج یبه فناور نیچ یوابسرگ

 هیتو مواد اول یدر قطعات اصل ییدرصد خود کفا 70و  2020در سال  یداخل هیمواد اول

ابرکار،  . با این(Morrison, 2018:47; Laskai, 2018)  یابدیم، کاهش 2025ژا سال 

                                                             
1. Renminbi 
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 شرفرهیپ یفناوربا   یصنادر  یندهآکه در ژبدیل خواهد شد  یدیابرقدرت ژول  یبه  نیچ

 .خواهد شدحاکم  یبر بازار جهان

بته  که باعث رشد شرابان قدرت اقرصتادی و هاشاخ بر اسا  ژفسیر گیلپین، این 

افزایش قدرت نظامی چین خواهد شد، سهم چتین از قتدرت جهتانی را بیشترر و  ژبعان

درن قتبیشرر خواهد کرد و این مهم به نوبه خود موقعیت ایاالت مرحده را بعنتوان یت  

استت از  ردهایاالت مرحده ژاکنون سعی ک رسدیمهیمون در ژنگنا قرار خواهد داد. بنظر 

یت طریق سیاست مهار و یا واگذاری سهمی از قدرت به پکن، چین را به کشوری مسئول

 یهادرتقترئالیسم ژهتاجمی همته  یهاآموزهپذیر ژبدیل کند اما با ژوجه به اینکه طبق 

 ژشتویقی یتا هاییاستتسبزرگ در صددند به هیمونی جهانی دست یابند، بعیتد استت 

ستت در ارار ژهاجمی چین مان  ایجاد کند و این مهم ممکتن برواند در رف آمریکاژنبیهی 

 را به انرصا  گزینه نظامی وادار نماید. آمریکانهایت 

برختی از غتازگر جنتگ خواهتد بتود، آدر مجموع و صرفنظر از اینکته چته کستی 

 ینهونتگدر چین به احرمال وقوع سناریوی دام ژوسیدید اعرقاد دارند. شتی یاندیشمندان 

ایتاالت  بین چتین و "ژضادهای ساخراری"که  کندیمپیش بینی  انشگاه رنیند از اساژید

 ممکنکه در شکل کاهش فاصله قدرت میان دو کشور خود را نشان خواهد داد، مرحده 

ا در راست عمیق ژر شود و احرمال برخورد و نزاع مسلحانه میان ایاالت مرحده و چتین 

ت ز رقابتژستینگهوا نیت اسراد دانشتگاه گانگانهو . (Yinhong,2009:3باشد )پی داشره 

ظتام ژوزیت  قتدرت در نژغییتر عنوان نریجه طبیعتی  رااسرراژیی  ایاالت مرحده و چین 

بتر جسترن  در حتال برژتریلی ملتی چتین که قدرت ک و معرقد است داندیم المللبین

 آمریکتتتا هتتتایینگرانو ایتتتن ستتتر منشتتتا  اصتتتلی  ایتتتاالت مرحتتتده استتتت

معرقتد  نیتز الملتلبینرشد روابط ا ویدونگ پیوهشگر لئو (Angang,2015:31) .است

در مقیتا  ژتنش  ست که عدم اعرماد مرقابل اسرراژیی  ممکن است به افزایش ستری ا

ر منجت آمریکتاچتین و بین بزرگ مصر   هاییریدرگدر نهایت کوچ ، غیر منطقی، و 

 (.(Weidong, 2016:33 شود
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 سناریوی محتمل: گرفتار شدن در دام چرچیل

ر د " ینآهنتپرده "دام چرچیل اشاره به سصنرانی معروف وینسرون چرچیل ژحت عنوان 

اید از بدارد. در این سصنرانی چرچیل ژاکید کرد  1946سال در  آمریکادانشگاه میسوری 

عرصته  ژوسعه طلبی شوروی به هر طریق ممکن به اسرثنای جنگ، جلتوگیری شتود. در

عمل، دیدگاه چرچیل باعث شکل گیری جنگ سرد بتین دو قطتب مهتم قتدرت یعنتی 

ن را آ آیدیمبرای نیم قرن گردید. در ژفسیری که از دام چرچیل بعمل  آمریکاشوروی و 

. (Yang,2018) کندیمبا خطر باال، و با هزینه باال ارزیابی  ژوأمی  جنگ سرد طوالنی، 

 یاالت مرحدهاینگونه قابل ژفسیر است که ا آمریکاروابط چین و ینده آاین سناریو در باره 

رد اما با ژضادهای ساخراری قلمداد خواهند ک ژوأمو چین یکدیگر را رقیب ایدئولوژی  

دژرین به جنگ خرم نصواهد شتد. در چتارچو  ایتن ژفستیر، بت هاآنمسیر روابط  الزاماً

استت. ستناریوی دام چرچیتل  قرار گرفرن در وضیت ی  جنگ سرد هاآنحالت برای 

ی کتردن بتزرگ را بته خنثت یهاقدرتبیشرر با نظریه رئالیسم ژدافعی همصوانی دارد که 

 کنتدیمه همچون موازنه قوا و بازدارندگی ژوصتی هایییسممکانقدرت یکدیگر در قالب 

(Waltz,1979). 

االت رقابت استرراژیی  ایت معرقدند "لی وی " ژانگ ژاکسین ودر چین کسانی مثل 

دو لتذا نیستت و  "وجتودی"مرحده و چین شامل اخر فات ارضی یا ژهدیدهای امنیری 

صتلح "درگیر رقابتت ، "و اجازه دهید زندگی کنند گی کنزند"با منطق  ژوانندیمطرف 

نیتز  الملتلبینروابتط  ارشتد کارشنا  ژنگانگ ,Zhexin) .(59-55 :2014شوند "آمیز

سیاست جهانی معاصر، درگیری مسلحانه ایاالت مرحده با ژوجه به ژغییر شرایط  گویدیم

از دانشتگاه ژونتگ وزیتان  (Zhengang,2020:31-33 ) .و چین عم ً غیرممکن استت

بر رقابت ایدئولوژی  به عنوان عامل اصلی ژعریتف مستیر روابتط ایتاالت ژسینگهوا نیز 

قابت ایتدئولوژی  راین اگر  و معرقد است کندیمآینده ژأکید  یهادههمرحده و چین در 

ایتاالت مرحتده و اژحتاد  هتاییریدرگمشابه  نیابری یهاجنگبه درسری مدیریت نشود، 

 :Xuetong,2018 ) .شتودیمجماهیر شوروی در دوران جنگ سرد بین دو کشور آغاز 

84-85) 
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ا مطترح اسریو چان نیز با نقد نظریه کسانی که به دام ژوسیدید معرقدند این پرسش ر

 ژواندیمش، پی سال 2500 باسران، یعنی در یونان جهان بر مبرنی قیا  یا ی آکه  کندیم

رح چنتین بته اعرقتاد او طت کتاربرد داشتره باشتد؟ معاصتر المللتیبین روابط درک برای

 کنتتدیمدور  آمریکتتامیتتان چتتین و  یتتزآمینتتده مستتالمت آمتتا را از یتت   هایییتتهنظر

(Chan,2020)در آن از آلیستون کتاربرد و ژوسیدید دام مفهوم از . گریس و ییمینگ نیز 

 هاییتهنظرو معرقتد استت مشتکل  است کرده انرقاد چین و مرحده ایاالت ژفسیر روابط

ی را در داخلی از جمله عاقبت اندیشی کارگزاران سیاس یرهایمرغاست که  قدرژانانرقال 

گریس و  دیدگاه ییدژأجان وسررن نیز با  .) Gries and Yiming,2019) گیرندینمنظر 

  ییمینگ معرقد است فرایند شکل گیری سیاست خارجی کشورها بگونه ای است که مان

، روابط کشورها را بته جدا از اراده کارگزاران المللیبینالزامات ساخراری  شودیمن آاز 

ذاری مسیر دلصواه هدایت کند. او معرقد است کارگزاران سیاسی به سه شکل در سیاسرگ

ن را آت بر ، و نظاریاناجراقوانین،  به طور رسمی مسئولیت ژصویبوالً ا .ها نقش دارند:

ه ژوستط آن کترا  فراینتدیبر اسا  اخریتارات ختود،  ژوانندیمغالباً  یاًثان برعهده دارند

را کته باعتث  یعوامل ژوانندیمرهبران سیاسی  ثالثاًنند کنررل ک، شودیم اژصاذ هایاستس

کننتد   شود از جمله افکار عمومی را از ژاثیرگذاری منانحراف در مسیر سیاست دلصواه 

(Western,2005:106–39). 

ه افرتادن بو چین ژمایلی  آمریکاهیچی  از رهبران سیاسی  رسدیماز این منظر بنظر 

 "نام هب چیزی": گفت سیاژل در با ژرامپ دیدار در جینپینگ در دام ژوسیدید ندارند. شی

 بهمحاست بارهتا و بارهتا بتزرگ کشتورهای اگر اما. داردن وجود جهان در" دام ژوسیدید

 ادایجت ختود بترای را ییهاژلته چنتین استت ممکن شوند، مرژکب را اسرراژیی  اشرباه

ن آنکار ولی وزن ا رسدیماین اظهار نظر هرچند دو پهلو بنظر  (Xinhua,2015) ."کنند

سی در انرصتا  ه رهبران سیاکه اراد دهدیمنشان  کام ًن است. با اینحال آ ییدژأبیش از 

یتن دام یا نفی دام ژوسیدید مرغیر ژعیین کننده ای است و با ژوجه بته پیامتد خطرنتاک ا

 را بعنوان ی  گزینه انرصا  نصواهند کرد. یاسیانسرهبران  قاعدژاً

بدین ژرژیب خطرات ناشی از گرفرار شتدن در دام ژوستیدید، رهبتران سیاستی را از 

بته ستمت  احرمتاالًن است کته انهتا آو این به معنی  داردیمذر ن برحآگرفرار شدن در 
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خواهند رفت که خطرات کمرری در پتی داشتره باشتد. پیرتر هتریس بتا  هایییاسرراژی

 ،1914 سال در"وری پیامدهای جنگ جهانی اول این خطرات را گوشزد کرده است:آیاد

جهانی اول پس  جنگ یوقر کند... ژصور این مقیا  در را کشرار ژوانستیم کسی کمرر

 امپراطوری رفت، بین از قیصر بود... شدن ویران حال در اروپا یافت، سال پایان از چهار

 فرانسته شتد، سترنگون های بلشتو ژوستط روسیه ژزار شد، منحل مجارسران -اطریش

 بتود، جهتان سیاستی مرکتز اروپتا آن در که ای هزاره ... و عظمت خود را از دست داد

 (Harris,2015) .شد مروقف

قتدرت را  یتزآمدر مقابل، هریس شرایط پس از جنگ جهانی دوم و انرقال مسالمت 

یسرم، بریرانیا با بقرن اول  یهادههآخر قرن نوزدهم و  یهادههدر طول  ":شودیمیاداور 

 فرانسته،:  برژری جهانی ختود روبترو شتد نسبت بهافزایش قدرت چندین رقیب بالقوه 

 هاییاسترراژیرهبتران انگلتیس ایرالیتا.  و عثمانی امپراژوری ان،مجارسر-اژریش روسیه،

بتی، در نیمکره غر .در پیش گرفرندمرفاوژی را برای هر ی  از کشورهای در حال ظهور 

رژتری دنبال کرد و موافقت دیپلماژیت  ختود را بته ب آمریکاانگلیس سیاست آشری را با 

ا نسبت محراط ر، ی  سیاست در ابردا در شرق آسیاد. اع م کر آمریکاواشنگرن در قاره 

بته منظتور مهتار نفتوذ  رااپنی ژ-ی  اژحاد محکم آنگلو ژاپن اژصاذ کرد ولی در ادامه به

 یش گرفتپکرد. در اروپا نیز علیه المان سیاست مهار و بازدارندگی را در روسیه طراحی 

(Harris,2015). 

ه کترن از ژاریخ نشان دهتد ن است ژا با در  گرفآهدف پیرر هریس از این مقایسه 

ار شتدن در الزامتات ستاخراری را ژعتدیل کننتد و از گرفرت ژوانندیمکارگزاران سیاسی 

یتل از دام چرچ خطرناک پرهیز کنند. با اینحال فرار از دام ژوسیدید به معنی فرار یهادام

. از بدژرنتد وسیاسرمداران مجبور به انرصا  بتین بتد  المللبیننصواهد بود. در سیاست 

انارشی ) یاخرارسفشار ناشی از الزامات  ژوانندیمیی و چینی آمریکااین منظر کارگزران 

ای جهند. بنابراین دران را نادیده بگیر ژوانندینمو نحوه ژوزی  قدرت( را ژعدیل کنند اما 

خود  ژواندیمنها اجرنا  ناپذیر خواهد بود که آامنیری بین  –از قطبیت و رقابت سیاسی 

 در قالب ی  جنگ سرد نشان دهد.را 
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 سناریوی مرجح: شکل گیری سیستم کنسرت

بترای  ایمنطقتهیتا  المللیبینبزرگ در سیسرم  یهاقدرتمیان هماهنگی این سناریو به 

همتاهنگی یگتر د. بعبتارت اشتاره دارد ایمنطقتهیتا  المللیبینهمکاری در زمینه امنیت 

طور  کشورهای بزرگ است که به میانجانبه بزرگ ی  مکانیسم امنیری چند  یهاقدرت

 . در ایتن متدلیت کننتدرا متدیر المللتیبین یهتابحرانو  هایریدرگ ژوانندیممشررک 

و  شتودیماجماع انجام و از طریق دیپلماسی کنفرانس و مشاوره  عمدژاً هایریگژصمیم 

 و ...ی، ، مشروعیت، مستئولیت پتذیرشمطابق با اصول و هنجارهای مشررک مانند ساز

ریتازات بزرگ، گرچته اغلتب بته دلیتل ژأکیتد بتر ام یهاقدرتهماهنگی  .کنندیمعمل 

صلح  حفظرای ، اما همیشه ی  رویکرد مهم بگیردیمبزرگ مورد انرقاد قرار  یهاقدرت

 .بوده است المللیبینامنیت و 

ه پیتروان نظریتگراها و یا رمانآبیشرر  کنندیمنظریه پردازانی که بر این سناریو ژاکید 

 قابتتر گیری شکل بر "مرقابل درک" عامل یرژأث بر یکردهارو سازه انگاری هسرند. این

 اهدانشتگ استراد فنتگ ژو بعنتوان مثتال. دارنتد ژاکیتد چین و مرحده ایاالت اسرراژیی 

 رحتدهم ایتاالت و چین روابط بر اساسی ژأثیر مرقابل درک که است باور این بر نانجینگ

 رقابتت بررسی با نیز نانکای اهدانشگ پروفسور فنگ لئو. (Feng,2013:6-12) گذاردیم

 ناشی مدژاًع رقابری چنین که کندیم ادعا آسیا شرق در چین و مرحده ایاالت اسرراژیی 

 مرحتتده ایتتاالت. استتت یکتتدیگر از چتتین و مرحتتده ایتتاالت یهابرداشتتت در ژغییتتر از

 در ییمریکاآ طرف ژا است کافی همین و دکنیم ارزیابی حد از بیش را چین هایییژوانا

. در (Feng,2017:27-28) دهد نشان حد از بیش واکنش آسیا شرق در چین رشد مقابل

 آمریکتادر چتین و  هانگرشمجموع رویکردهای سازه انکاری بر این باورند که با ژغییر 

 سیاست انها را از رقابت و سریز بسوی همکاری سوق داد. ژوانیم

علری کته  ینژرمهم. از دید او کندیمیسون از زاویه دیگری به موضوع نگاه گراهام ال

بزرگ به سوی سیسرم کنسرت حرکت کنند ژر  از پیامدهای  یهاقدرت شودیمباعث 

دام چرچیل( یا گرم )دام ژوسیدید( استت. در ایتن خصتوص سرد )منفی هرگونه جنگ 

را به ژفکتر  آمریکاهبران چین و ر عم ًوی با یاداوری شرایط حسا  دوره جنگ سرد، 

دیگری به غیر از دام چرچیل و به طریق اولی دام ژوستیدید  هاییاسرراژیدر باره اژصاذ 
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سیاسرمدران در پکن و واشنگرن باید پنج در  را از شرایط دوره  گویدیم: او داردیموا 

 دام چرچیل( یاد بگیرند:سرد )جنگ 

و  ایتاالت مرحتده .استت "خودکشی  "ایههسر یهاقدرت: جنگ بین ابر اولدر  

 بودنتدره را چنان قابل م حظه ستاخخود  ایهسره یهازرادخانهاژحاد جماهیر شوروی 

های رراژییستتاس .خل  س ح کننتددیگری را در اولین حمله  ژوانسرندینمکه هیچکدام 

در واقت   .اندکردهژوصیف  "MAD" یا "ژصریب اطمینان مرقابل"این شرایط را  ایهسره

ه کتی به هم پیوستره ای بودنتد دوقلوها همچونایاالت مرحده و اژحاد جماهیر شوروی 

قدرژمند خود  ایهسرهچین زرادخانه  هامروز .بودندنشره شدن دیگری کبه  هیچی  قادر

ن رهبترا نابراینبزرادخانه را در اخریار دارد.  ینژربزرگنیز  آمریکاو  را ژوسعه داده است

 .خواهد بود "خودکشی " هرگونه جنگی به منزلهباید بدانند که  این دو کشور

ق جنگ بدستت از طری ژوانندینمهدفی را که : رهبران باید آماده باشند ژا دومدر  

در  ژوانندینماگر هیچ ی  از کشورها را کسب کنند. از این منظر  یگرانداورند، به طرق 

یگر، در ریق مسئولیت پتذیر کتردن یکتدباید از ط هاآنپیروز شوند،  ایهسرهی  جنگ 

 مناف  خود کوشا باشند. ینژأم

ی رقبای جنگ سرد شبکه پیچیده ا .ژعریف کنید "جدید رفراریقوانین ": سومدر  

هدات خل  از جمله معاپیرامون رقابت خود به وجود آوردند را مرقابل  هاییتمحدوداز 

در متورد  و چین با دسریابی به ژوافقایاالت مرحده س ح و کنررل ژسلیحات. امروزه نیز 

از جملته  - هاچالشفضایی برای همکاری در مورد  ژوانندیمموضوعات مشاجره آمیز، 

ه در آن منتاف  ملتی دو قتدرت کایجاد کنند  -ژروریسم جهانی و ژغییرات آ  و هوایی 

کلتی،  بته طتور .کنتدیم از هتم جتدارا  هاآنمشررکاً بسیار بیشرر از مواردی هسرند که 

، ستازش و هایتمحدودبه احریاط، ارژباطات،  ی کشورشانرهبران باید درک کنند که بقا

 .همکاری بسرگی دارد

ی پتنبایتد در  آمریکاامروزه چین و  .: عملکرد داخلی ژعیین کننده استچهارمدر  

 ینژترمهم هتانظامقرصادی کدام ی  بهرر است. کارایی ایتن ا-این باشند که نظام سیاسی

کتدام  ل در خو  یا بد بودن انهاست. این مهم نیز در دسراوردهای عینی و ذهنی هرعام

 از انها هویدا است.
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اگر قرا استت جنگتی اژفتاق نیفرتد فرهنتگ  .: امید ی  اسرراژیی نیستپنجمدر  

یتد بتاال اسرراژیی  و طرز ژفکر اسرراژیی  باید ژغییر کند و همزمان صبر اسرراژیی  با

 .(Alison,2017b) راژیی  نیز افزایش یابد و ......رود و اعرماد اسر

ات پیرر هریس نیز با نگرانی از پیامدهای دام ژوسیدید و دام چرچیتل، حتل ژعارضت

ام قواعتد مشتروط بتر اینکته هرکتد داندیمو چین را امکان پذیر  آمریکاساخراری میان 

هیمتون  که قدرت اسردالل من این است" :گویدیمرفراری خاصی را در پیش گیرند. او 

کرده،  دهد به گونه ای که قدرت نوظهور را جذ انرصا  اسرراژییکی را انجام ی   باید

مسئولیت  ژوزی  قدرت و واگذاری بصشی از به ژبعیت وادار نماید. یکی از این کارها باز

  .نتاممیم "جهانی یدروازه بان" به قدرت نوظهور است. من این وظیفه قدرت هیمون را

جود داشتره وت خود یلکه در کست یپارچه نیکساخرار  ی  المللیبیننظم قاد من به اعر

 یموضتوع یهاحوزهاز  ییهامجموعهه شامل ک، بلو در کلیت خود نیز از بین برودباشد 

ان . ایتن مهتم امکتر استتیان پتذکام یچند وجه هاییزنه در آن چانه کگسسره است 

صالحه کنتد و ن با قدرت نوظهور مآ یهاجنبه ژا قدرت هیمون بر سر پاره ای از دهدیم

ن را به همراهی و همکاری با نظتم موجتود جلتب کنتد. در ستوی دیگتر وظیفته آنظر 

ود رضایت خت نوظهور است که انعطاف قدرت هیمون را به فال نی  بگیرند، یهادولت

 ان انجتامردن دیگتراع م کنند و اقداماژی را برای مرقاعد ک المللیبینرا از وض  موجود 

ز بتروز همچنین باید مواظب باشتند ا هاآنت. این رضایت واقعی اسنشان دهد دهند که 

بته  جزئتی یهابحرانجلوگیری شود ژا مبادا این  هیمون یهادولتجزئی با  یهابحران

ون و منجر شود. رعایت م حظات اینچنینی بین قتدرت هیمت ژربزرگ یهاشکافبروز 

 ژوأملح صانرقال قدرت نگردد ولی حد اقل مسیر انرقال را با  نوظهور ممکن است مان  از

 .(Harris,2015) گرداندیم

دیدگاه الیسون و هریس ما را از دام ژوسیدید و حرتی  شودیمهمانگونه که م حظه 

. در ادبیات رساندیمبزرگ  یهاقدرتو به نوعی هماهنگی میان  کندیمدام چرچیل دور 

، این نوع خاص شودیممربوط  آمریکاچین و  یندهآوضیح روابط سیاسی و امنیری که به ژ

بتزرگ،  یهاقدرتبزرگ به سیسرم کنسرت، الگوی هماهنگی  یهاقدرتاز روابط میان 
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بزرگ معروف است و در قالب فورمول هایی مثتل  یهاقدرتو یا الگوی جدید روابط 

 .کندیمخود نمایی  (C2) یا کنسرت دو (G2)گروه دو 

 

 گیرینتیجه

ی ش، 2017در جلسه افرراحیه نوزدهمین کنگره ملی حز  کمونیست چین در اکربر سال 

رن پینگ اع م کرد که چین ژا اواسط قرن بیست و یکم به ی  کشور قدرژمند متد جین

 آمریکتادولت ژرامپ عهد کرده است که  همین حال . درسوسیالیسری ژبدیل خواهد شد

ه کترد ژأکید مجدداً آمریکاد برای حفظ رهبری جهانی را دوباره بزرگ کند و بر عزم خو

  .است

ری و در ساخرارگرا این اظهار نظرها نشانه وجود ژعارض ستاخرا هاییهنظراز منظر 

د رشد ادامه رون است. واقعیت این است که آمریکانریجه رقابت اسرراژیی  میان چین و 

دی جتایاالت مرحده را بطور موقعیت هیمونی ، نیچ یاسیو س ی، نظامی، فناوریاقرصاد

 مریکتاآو  نیچتگفت جوهره اصلی مناقشته  ژوانیماز این منظر  به خطر انداخره است.

د را سعی دارد هیمونی و سلطه خو آمریکادر حالی که است.  یبر سر سلطه جهانرقابت 

 یحفتظ هیمتون یمرحتده بترا االتیتااست. از این رو  ییرانژغحفظ کند چین در صدد 

 .خواهد کرد چین در مهار یسع خود یجهان

طی فرایندی چندین ساله به ژحکیم هیمتونی  آمریکابعبارت دیگر به همان شکل که 

 -سیاآخود در نیمکره غربی مبادرت ورزید، چین نیز در منطقه مورد نظر خود ) ایمنطقه

بتا . برای نیل به این هدف، پکن در درجته اول دهدیماقیانو  ارام( همان کار را انجام 

 گویدیمنگونه که فرید زکریا آنگاه به درون، انباشت ثروت را در دسرور کار قرار داده ژا 

بر پایه ژوانمندی اقرصادی، سکویی محکم برای جهش سیاسی و نظامی پیدا کند. در گام 

به دنبال به حداکثر  نیچقرار دارد. از این منظر  دراناست که  ایمنطقهدوم نگاه چین به 

 هیبالقوه خطرناک مانند هند، ژاپتن و روست گانیخود و همسا نیصله قدرت برساندن فا

 چیمطمئن شود آنقدر قدرژمند است کته هتبا افزایش قدرت خود  خواهدیم نی. چاست

دیگتر،  ایمنطقهدر گام سوم مثل هر هیمون . ان را ژهدید کند ژواندینم ایدر آس یکشور
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خود خارج کند. منطقه دریتای چتین  ایطقهمنرا از محیط  آمریکاچین در صدد است ژا 

 ازمونی برای چین در ژعقیب این هدف باشد. ژواندیمجنوبی 

معرقدنتد  الملتلبیننچه گفره شد امروزه اغلتب نظریته پتردازان روابتط آبا ژوجه به 

مونیت  آن بنیادهای هی رسدیمبنظر ایاالت مرحده ژنها ابرقدرت جهان است، اما اگرچه 

و چتین از  آمریکتاستاخرار روابتط بته همتین دلیتل  ل افتول استت.در حتابه وضتوح 

 "2شماره قدرت در مقابل  1شماره قدرت "به  "ابرقدرت در مقابل قدرت اصلی"حالت

 دیگتر یت  ابرقتدرت نیستت و در آمریکااین بدان معنی است که  در حال ژغییر است.

 وی  پله سقوط  اآمریکمقابل، چین هم دیگر ی  قدرت معمولی نیست. بعبارت دیگر 

چتین یت  پلته صتعود کترده استت و امتروزه روابتط ایتن دو در ایتن مستیر ژعریتتف 

ا در انرظتار و ارگانسکی دام ژوستیدید ر یلپینگ نورئالیست هایی مثل میرشایمر، .شودیم

خطرناک استت و  . اما انگونه که الیسون شرح داد دام ژوسیدید بسیاردانندیماین روابط 

 لذا هتیچ سیاسترمدار خردمنتدی ختود را در ایتن دام شودیمو  نوعی خودکشی محس

 "اصت ًت امتا است "ممکن " افرادنان. بنابراین این سناریو اگرچه اژفاق سازدینمگرفرار 

 است. "غیر محرمل"نیست و در عین حال  "مرجح

به همان میزان که دام ژوسیدید خطرناک است، احرمال شکل گیری سیسرم کنسترت 

ن است کته آ. منظور از سیسرم کنسرت یا مدیریت مشررک رسدیمهن بنظر هم دور از ذ

بعنوان مدیران امنیت، به اداره امتور جهتان  ژوانندیمدو قدرت در عین رقابت با یکدیگر 

از  استت. بتزرگ یهاقدرتسامان بصشند. این مهم بیانگر نوعی همکاری مسئوالنه بین 

ژرکیبتی از واقعتی بلکته و نته دشتمن  سرنده نه دوست واقعی آمریکاچین و  این منظر

در ایتن چتارچو   .ژعریتف کنتد را هتاآنروابتط پیچیتده  ژوانتدیمرقابت و همکاری 

 ژوانتدیمچارچو  مفهومی ی  به عنوان  ی است کهاصط ح"وابسرگی مرقابل رقابری "

در قالتب ایتن  ینتده بکتار رود.آدر  برای ژجزیه و ژحلیل روابط ایاالت مرحتده و چتین

ساخرار قدرت ژعیین کننده روابط دو کشور باشد نقش کتارگزاران  آنکهاصط ح بیش از 

. یعنی روابط دو کشور بر پایه فهم ژصتمیم گیرنتدگان دو کندیمبرجسرگی بیشرری پیدا 

است  "ممکن"، ژنظیم خواهد شد. این سناریو هم هاآنکشور از شرایط حاد رقابری میان 

شکاف قدرت( و ژضاد ) یساخراراست که با ژوجه به ژضاد  یرانواقعاما  "مرجح"و هم 
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بسیار  آمریکابین چین و  ژحققانسیاسی و اقرصادی مرفاوت(، انرظار  هاییسرم)س ینهاد

همتاهنگی . بعنوان مثال فرضتیه اصتلی در سیسترم کنسترت یتا رسدیمارمانگرانه بنظر 

در متورد و  است کته همگتی طرفتدار حفتظ وضت  موجتود باشتند بزرگان یهاقدرت

جهانی اجماع و همکاری اسرراژیی  داشتره باشتند. بعیتد استت کته موضوعات کلیدی 

 حکمفرما باشد. آمریکاچنین رویکردی بر دیدگاه دو کشور چین و 

 و نته  کشتدیمسناریویی که نه ژهاجمی افراطی است انگونه که میرشایمر به ژصویر 

، شکل گیری یت  کنندیمهریس مطرح  یده الیسری انفعالی است انگونه که کسانی مثلآ

 اژفتاق افرتاد. آمریکتاچیزی که بین شتوروی و  مشابهاننظام جنگ سردی جدید است؛ 

یت   ژعارضات ساخراری و نهادی اجرنا  ناپذیر و در عین حال ژر  از پیامد ویرانگر

لیتل را به این سمت سوق خواهد داد. بته همتین د آمریکاجنگ، به احرمال زیاد چین و 

 در نظر گرفره شد. "محرمل"ن سناریو در این مقاله بعنوان سناریوی ای
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