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 امنیتی چین و روسیه در رویاروییهمسوئی 
 با تهدیدات ایاالت متحده  

 1 زادهیثم زکیم
 * 2 زادهعلیرضا موسوی

 3مهدی ذاکریان امیری 

4بهزاد شاهنده
 

 چکیده
الملل بود. فروپاشی اتحااد جمااریر شاوروا ساا دار دو پایان جنگ سرد نقطه عطفی در سیاست بین

لی را در رم شکست و مسیر را براا ایاالت مدحاه  ممریکاا رماوار  ارد  اه تن اا الملقطبی نظام بین
ابرقهرت باقی مانه  در ج ان باشه. در این میان روابط جم ورا  لق چین به عناوان دوماین قاهرت 

دار ابرقهرت شرق واجاه ارمیات  ا ای اسات. اقدصادا ج ان و فهراسیون روسیه به عنوان میراث
تاوان انه. به عنوان مثال، میپر فراز و نشیبی را در طول تاریخ  ود از سرگذرانه چین و روسیه روابط 

 1950راا اتحاد جماریر شوروا از حکومت  مونیسادی جم اورا  لاق چاین در دراه به حمایت
پس از من  درهو سردا روابط در دو  االدیم 1960 درهگی روابط در اوا ر این دره و میالدا و تیر 
میالدا مغاز  رد، اما ایان  1989اقهاماتی را براا نزدیکی با چین در سال « گورباچف»نه یاد  رد. ررچ

رااا عطفای در تااامالت و رمکارا نقطهفروپاشیِ اتحاد جماریر شوروا و پایان جنگ سرد بود  ه 
 1993گرایی اولیه در سیاست  ارجی فهراسیون روسایه در ساال دو  شور رقم زد. پس از پایان غرب

دا و غالب شهن رویکرد اورمسایاگرایی بار سیاسات  اارجی ایان  شاور، باه تاهری  روسایه میال
راا  ود را با رمسایه قهیمی، چین گسدرش داد. در طول قریب به سه دره از من زماان، ماا رمکارا

رااا ئواوپلیدیکی و رمکاارا باه ب   ارااحوز رااا فیماابین و گسادرش شاره تقویت رمکارا
م. در ابدها پایان دادن به ا دالفات مرزراا مشدرک در دسدور  اار دو  شاور قارار ئووا ونومیکی بودی

گرفت و سپس رمکارراا سیاسی، اقدصادا و ن ایداً امنیدی و نظامی در پی  گرفده شه. با نظار  روناه 
گیرا ناوعی راا سیاست مالیم به حوز  سیاست س ت، ما شاره شاکلرا از حوز افزایشی رمکارا

الملال رسادیم. پرسا  ا الی  اه پا ور  منیدی بین دو  شور چین و روسیه در نظام بینرمسووی ا
گیرا رمسووی امنیدی بین چاین و روسایه علت ا لی شکل»است،  رامنحاضر به دنبال پاس ی براا 
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« اسدفن والات»است  ه با ب ر  بردن از نظریه موازنه ت هیه « میالدا 2019لغایت  1993راا طی سال
ت هیهات امنیدی ایاالت مدحه  ممریکا علیه چین و روسیه علت ا لی »شود  ه این پاسخ اراوه می ن ایداً
از طرفی نیز پیامهراا رمسووی امنیدی چین «. گیرا رمسووی امنیدی بین این دو  شور بود  استشکل

ق از روش گیارد. در انجاام ایان تحقیامی و روسیه براا ایاالت مدحه  ممریکا نیز ماورد بررسای قارار
 .اا اسدفاد  شه  است داب انه

 

 چین، روسیه، ایاالت مدحه  ممریکا، ت هیهات امنیدی، رمسووی امنیدی :واژگان کلیدی
 

 مقدمه. 1

راا نوظ اور و در ج انی  ه رمه چیاز باه سارعت در حاال دگرگاونی اسات، قاهرت

هرت و راا جهیه در حال شکل گرفدن رسدنه  اه تایریر جاها بار مناسابات قااودالف

گذارنه. پایان جناگ سارد نقطاه الملل برجاا میراا بزرگ در نظام بینتاامالت قهرت

ظاام الملل بود. فروپاشی اتحاد جماریر شوروا سا دار دو قطبی نعطفی در سیاست بین

تن اا  المللی را در رم شکست و مسیر را براا ایاالت مدحه  ممریکا رماوار  ارد  اهبین

مایالدا ساه قاهرت بازرگ ج اانی  1991ر ج ان باشه. از ساال ابرقهرت باقی مانه  د

رااا سیاسای انه. روسیه، عمیقاً درگیر دگرگونیتغییراتی را در وضایت  ود تجربه  رد 

ساازا  ماهرنر اش  اساده شاه. چاین، دالمللایو اقدصادا  ود باود و از قاهرت بین

الملال ر در نظاام بیناقدصادا و نظامی  ود موفق بود  و به عنوان قهرت در حال ظ او

 ب  اود رادرممه  است و ایاالت مدحه  به عنوان تن ا ابرقهرت ج انی باقی مانه   ه رقی

 از دست داد  است.

از زمان پایان جنگ سرد، پیشرفت روابط سیاسی و اقدصادا بین مساکو و پکان بار 

وسایه بسیارا از موضوعات امنیدی و سیاسی بین المللی تایریر گذاشاده اسات. چاین و ر

انه. باالو  پکن و مساکو دوجانبه سیاسی و اقدصادا  ود را گسدرش داد راا رمکارا

راا باضاً یکسانی را در طیف وسیای از موضوعات دنبال  ردنه. پس از تجرباه سیاست

 1990راا بسیار در روابط چاین و روسایه، ایان دو  شاور از میاناه دراه فراز و نشیب

 ود را گسدرش داد  تاا باه مشاار ت اسادرات یئ ناوال  راامیالدا به تهری  رمکارا

شهنه. در دو دره گذشده روسیه و چین مشار ت اسدرات یئ منحصر به فردا را توسااه 

دادنه  ه بر پایه تامیق روابط سیاسی، اقدصادا و امنیدی و اندقاد از غرب بنیان ن اد  شه  
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 ه بین دو  شور به امضاا  رسایه میلیارد دالرا گازا  400است. به عنوان مثال قرارداد 

 راا اقدصادا بین دو  شور بود.راا رمکارایکی از سدون

براا ایجاد تااهادا  رامنتوان به مشار ت راا دو  شور میزمینه دیار در رمکارا

و یاا  2و باریکس 1المللی ماننه ساازمان رمکاارا شاانا اااا و بینراا منطقهاز سازمان

المللای اا و بیندر تااهادا از موضاوعات منطقاه راامن  بر این، اشار   رد. عالو 3سیکا

رمکارا  ردنه از جمله، گفداوراا ش  جانبه، وتو  ردن قطانامه مها لاه در ساوریه، 

را علیه ایران و... . بر الف دوران جنگ سارد عهم نظامی سازا فضا، م الفت با تحریم

ن  اود نهارناه. باراا مثاال، دو رر دو  شور دیار ترسی از شروع جنگ و درگیرا بای

 شور مرزراا مشدرک  ود را تایین حهود  ردنه. چین و روسیه شر اا انرئا طبیاای 

یکهیار رسدنه. تقاضاا چین براا انرئا در حال افزای  اسات و خ اایر نفات و گااز 

 تر از سایر منابع انرئا )مفریقا و  لی  فارس( به چین است.روسیه بسیار نزدیئ

، ز مناابعاروابط با روسیه تضمین  ننه  عقبه ئووپلیدیکی پایهار و جریانی  براا چین 

شاود. باراا بای  از یائ دراه  اادرات از انرئا گرفده تا فناورا نظامی محسوب می

داد. تسلیحاتی روسیه به چین یکی از وجو  م م روابط امنیدی دو  شاور را تشاکیل مای

ز این  ادرات بهست موردنه  اه  مائ ا راا تسلیحاتی روسی عایهات فراوانیشر ت

ان م می به  نات نظامی روسیه بود. مقامات بلنهپایه دو طارف  اود را ب دارین دوساد

 ننه  ه گاویی راهف و سامت و ساوا چنان  حبت می رامن ننه. یکهیار مارفی می

 ار نظاام واساد مشدر شانراا مشدر ی با یکهیار از مینه  ج ان در نظر دارنه. در بیانیه

الملال در  صاو  الملل چناهقطبی رسادنه  اه در من ساازمان ملال و حقاوق بینبین

شاان را راا چین و روسایه نارانیبکارگیرا احدمالی از زور تصمیم گیرا نمایه. دولت

رااا دفااع موشاکی مدحاه  و مدحاهان  باراا تقویات قابلیتراا ایاالتدربار  تالش

راا دفااعی از ایان اسات  اه ایان سیسادم ارامنبالیسدیئ ابراز داشدنه. تارس واقاای 

راا، ممکان اسات اا ممریکاییراا قاوا ت ااجمی رسادهراربردا، در مقایسه با قابلیت

 یها  نه.اا در برابر چین و روسیه دست پایاالت مدحه  را قادر سازد تا به برترا رسده

                                                           
1. Sanghai Cooperation Organization 

2.v BRICS 

3. Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia 
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اسات. بیان  رد  ه روابط چین و روسایه از ساه مرحلاه گذشاده  توانیمبطور  لی 

وم، د؛ مرحلاه 2000-1993راا گیرا مشار ت بین دو  شور طی سالمرحله اول، شکل

سوم، سطوح جهیه رمکاارا  و مرحله 2007-2001راا بلوغ دو سویه روابط طی سال

شود این است  ه بسیارا قدی  ه غالباً نادیه  گرفده میتا نون. حقی -2008راا بین سال

دا مایال 1990راا م می بود  اسات  اه در دراه پایه گامراا روابط نزدیئ بر از بنیان

ران میالدا و باه ویا   پاس از بحا 2008برداشده شه. ررچنه از زمان بحران مالی سال 

راا چین و روسیه بطور قابل توج ی گسادرش یافات. ، رمکارا2014او راین در سال 

و روسیه و شکل راا چین در این مقاله تالش  واریم  رد تا به علت گسدرش رمکارا

و روسایه  بپردازیم. از طرفی رمسووی امنیدی چین رامنگیرا نوعی رمسووی امنیدی بین 

اشات، بهون شئ پیامهرا و اسدلزاماتی را براا ایاالت مدحه  ممریکا برجااا  واراه گذ

حفا   چرا  ه راربردراا ایاالت مدحه  از ابدهاا تشکیل این جم ورا، بوجود موردن و

ن در دو اقیانوس  نارا این  شور بود  است.  یزش چاین و نزدیکای ایاموازنه قهرت 

ررم بابه ضارر ایااالت مدحاه    شور به روسیه موازنه قهرت در شرق مسیا و اورمسیا را

  واره زد.
 

 . چارچوب نظری1

عمال  باه، تاهیالتی بار نظریاه موازناه قاوا «موازنه ت هیه»با اراوه نظریه  1«اسدفن والت»

یه موازنه ت هیه تمر ز فقط بر واحهراا قهرت )مانناه، نظاامی، ت ااجمی، مورد. در نظر

را( نبود ، بلکه بر ت هیهات رم تمر ز دارد. بار اسااس نظریاه موازناه ت هیاه، توانمنها

 ناه راا ادراک میرفدار دولت توسط ت هیهاتی  ه از ناحیه دیاار  شاوررا و یاا اودالف

دیاارا  اه در حاال  اراادولترا علیه ه دولت نه  شود. والت اسدهالل میتایین می

افزای  قهرت  وی  رسدنه موازنه ن وارنه  رد )چنانچه نظریه موازناه قاهرت پای  

ادارک ت هیاه  راامن نه( بلکه بیشدر علیه من دسده از  شاوررایی  اه از ناحیاه بینی می

 .((Walt, 1990: 25-26زننه  ننه دست به موازنه میمی

                                                           
1. Stephen Walt 
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راا غیر ت هیه  نناه ، والات چ اار راا ت هیه  ننه  از دولتدولت به منظور تمایز

نابع یائ مجموع م»( قهرت تجمیای  ه اشار  دارد به 1:  نهیممنبع براا ت هیهات بیان 

 (2تواناه ت هیاه بیشادرا نمایاه. ، ررچه قهرت تجمیای دولت بیشدر باشاه، می«دولت

 جاود دارد؛افیایی  ه بین رقباا بالقو  وجغر فا لهمجاورت جغرافیایی  ه اشار  دارد به 

نمایی محهود شه  و ت هیه بالقو  را محاهودتر رر چه فا له بیشدر باشه، توانایی قهرت

، ررچه «راا ت اجمیتوانمنها»راا ت اجمی  ه اشار  دارد به میزان ( قابلیت3سازد. می

رااا راه. قابلیتتواناه انجاام دقهرت ت اجمی بیشدر باشه، دولات ت هیاه بیشادرا می

و مقا اه  اتیان( 4ت اجمی با قهرت تجمیاای و مجااورت جغرافیاایی مارتبط اسات. 

را دشامنان باالقو   اود را  ه اشار  دارد به اینکه چاونه دولتتجاوز ارانه ادارک شه  

را به عنوان ت هیاه رایی  ه نیات ت اجمی دارنه بیشدر از سایر دولت ننه. دولتدرک می

 .((Walt, 1990: 22-25شونه می در نظر گرفده

از  راامندارد تا دسات باه موازناه بزنناه، ادراک را را وا میاز دیه والت منچه دولت

ه یکهیار به عنوان ت هیه است و نه  رفاً افزای  قهرت یئ دولت. وا بطور  لای سا

  نه:نوع وا ن  در مقابل ت هیهات را بررسی می

 ت.رت ت هیه  ننه  به منظور بازداشدن من اس ه اودالف  ردن علیه قه موازنه •

 هیا اه منباع ت ه اتاربزرگقاهرت  ایمرجع  طر   ه اودالف  ردن با دنباله روا •

وا  ،  وا  براا  شنود سا دن من یا به امیه ساود باردن از پیاروزاالوقوع است بیقر

 است.

 ,Waltنه )ببر ه اعطاا امدیازات برابر به  ورتی است  ه رر دو طرف سود  مشدی •

1990: 25). 

رود، باهین  اورت اسات  اه: تاریفی  ه در این نوشده براا موازنه  ردن بکار می

وساط موازنه به عنوان راربرد یئ دولت براا مقابله باا ت هیاه  اارجی ادراک شاه ، ت»

شود و راهف من ابزارراا نظامی یا غیرنظامی  ه دا لی و یا  ارجی رسدنه، طراحی می

مقصود موازنه  اردن نیاز تضاایف یائ دولات یاا «. حف  امنیت است ار  ت هیه و 

 شود است.اودالفی  ه به عنوان ت هیه در نظر گرفده می
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ترا ا  دقیقبا توجه به تاریفی  ه از موازنه  ردن اراوه شه، قادر  واریم بود تا دیهگ

باه  در ابدها زننه اراوه  نیم.راا چین و روسیه دست به موازنه میرایی  ه دولتاز روش

شود  ه روسیه و چین اقهامات ایاالت مدحه  ممریکا در سطح منطقه و ج ان پردا ده می

  ننه.ادراک ت هیه می رامناز 

 

 متحده علیه چین و روسیه. تهدیدات امنیتی ایاالت2

مدحه  در طول دو سه  ا یر بطور مهاوم به موازنه قاهرت در دو اقیاانوس امنیت ایاالت

ین  شور به منظور جلوگیرا از قهرت یافدن  شاورراا اروپاایی و  شاورراا پ لویی ا

 :Ross, 2013است )طلبی به سمت نیمکر  غربی وابسده بود  شرق مسیا ج ت گسدرش

اا تباهیل . در شرق مسیا، اگر موازنه ایاالت مدحه  نباود، چاین باه ر ماون منطقاه(20

راا بازرگ، وقدای  اه چاین باه شه. با نظر داشت الاوا تااری ی سیاسات قاهرتمی

و در تمامی منطقاه شارق  اا را به چال   شیه تونه نظم منطقهتوانمنها دست یابه می

مسیا تسلط ر مونیئ داشده باشه. ریچ  هام از رمسایاان مسیایی چین مناابع الزم باراا 

موازنه با  یازش چاین را نهارناه. تنازل ئاپان رو باه سارعت گذاشاده اسات و دیاار 

ن چین نیز منقهر  وچئ رسدنه  ه ندواننه در ایان مسایر باراا چاین چالشای رمسایاا

را موازنه قهرت در شرق مسیا نیازمنه حضور مسادقیم ایجاد نماینه. لذا از منظر ممریکایی

 .((Ross, 2013: 20است این  شور 

رایی  ه  اخ سفیه به عنوان راربارد ابااد راربردا  یزش اقدصادا چین در گزارش

راا اولیه، ایااالت مدحاه   نه مش ص است. در گزارشملی این  شور مندشر می امنیت

 2017منه بود تا چین را باه نظاام اقدصاادا ج اانی وارد نمایاه، اماا در گازارش عالقه

راا مانوا و رازراا تجارا این  شور گالیاه میالدا از سرقت سایبرا چین از دارایی

 :National Security Strategy of United States of America, 2017شاود )می

 -رمکاارا ایااالت مدحاه  3و باراک اوباما 2، جرج وا ر بوش1راا بیل  لیندون. دولت31(

اوباما باه  2015چین را در موضوعات تغییرات مب و روایی برجسده سا دنه اما در سال 

                                                           
1. Bill Clinton 

2. George Walker Bush 

3. Barack Obama 
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داد ر اش براا مرعوب  اردن دیااران رشاهاچین در  صو  اسدفاد  از قهرت نظامی

Dube, 2018: 26)) ترامپ گسادرش دسدرسای چاین را برجساده  2017. گزارش سال

سا ت با خ ر این نکده  ه ا نون چین به نیروا م مای در تااهادا از منااطق از جملاه 

مفریقا و ممریکاا التاین تباهیل شاه  اسات. موضاوع تاایوان نیاز باراا اولاین باار در 

راا  لیندون راا حقوق بشرا در دولتارانیبه من اشار  شه. ن 1991راا سال گزارش

باه پیاماهراا  و بوش پسر مورد توجه قرار گرفت. گزارش ترامپ براا اولین بار بود  ه

ایاالت  .((Dube, 2018:18 رد راا چین در روش مصنوعی اشار  میراربردا فاالیت

باا  یازش  مدحه  نیازمنه حضور سیاسی و نظامی  افی در شرق مسیا به منظاور موازناه

اا اسات. یابی به ر ماونی منطقاهچین و بازدارنهگی من از اسدفاد  از قهرت براا دست

 راامندراه  اه امنیات راا محلی تضامین میحضور ایاالت مدحه  در منطقه به قهرت

 نیازمنه رمراری با  یزش چین نیست.

مجهد یائ  در تناه تایوان، دولت  لیندون با بکارگیرا 1996مدااقب رویارویی سال 

شاروع باه تغییار ج ات باه  2از اروپا باه سامت گاوام 1منجلسزیر دریایی در  الس لس

راا سمت مسیاا شرقی نمود. از من زمان ایااالت مدحاه  تقریبااً تماامی اناواع سیسادم

تسلیحاتی روایی و دریایی  ود را در مسایاا شارقی بکاار گرفداه اسات. وزارت دفااع 

در ه از تاوان زیردریاایی و  60دا  واسدار بکارگیرا میال 2006ممریکا در اوایل سال 

ش  تا از یازد  نااو رواپیماابر باه سامت اقیاانوس مرام شاه. بااالو  در پایااا  ئاپان 

  ارد و جناناه  مسادقر B-2 و B-1 اراافکنبمبو  F15s ،F16sجنای  امارایرواپ

F22  رساان و انباار را در پایاا  نظامی گاوام قارار داد. رمچناین رواپیمارااا ساو ت

 .((Shirley, 2012: 2 رد راا روا به زمین  روز  ود را در منجا مسدقر موشئ

ایاالت مدحه  رمچنین حضور  ود را در مسیاا شرقی از طریق رمکارا با شار اا 

را با ئاپن اداماه یافات اا  ود تقویت  رد. به عنوان مثال گسدرش رمکاراامنیدی منطقه

مر ز بر دفاع از جزایرا  ه در  ندارل ئاپان قارار دارد و ماورد شامل تمارین نظامی با ت

میالدا سنااپور و ایاالت مدحه  توافق نامه چاارچوبی  2005ادعاا چین است. در سال 

                                                           
1. Los Angeles Class 

2. Guam 
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راربردا به منظور تحکیم روابط دفاعی و امنیدی و رمکاارا بیشادر در تماارین دریاایی 

 اتربزرگمدحه  رمکارا دفاعی مشدرک امضا   ردنه. در دور  جرج بوش پهر، ایاالت 

راا فیلیپین گسدرش با فیلیپین برقرار  رد  ه دسدرسی ناوراا نظامی ممریکایی را به مب

 .((Garamone, 2005: 3داد می

رااا نظاامی سااالنه ممریکاا باه مایالدا  مئ 2005میالدا و  2001 اراسالبین 

دالر افازای  یافات. نیاروا دریاایی  میلیاارد 126میلیارد دالر به تقریبااً  9/1فیلیپین از 

را افازای   2ماالزا در تنااه ماالگاا 1ایاالت مدحه  رمچنین دسدرسی  ود به بنهر  النگ

داد. ا یرتر رم در دور  اوباما ایاالت مدحه  رمکاارا باا  شاور فیلیپاین را باا افازای  

شاور راا گارد ساحلی و گسدرش تمارین نظامی با ایان  فروش تسلیحات شامل  شدی

تر  رد و این در حاالی باود  اه باه تاوافقی بار سار دسدرسای نیاروا دریاایی گسدرد 

دسات یافدناه. دولات ممریکاا  3مدحه  به پایااا  پیشاین  اود در  لای  ساوبیئایاالت

رمچنین رمکارا دفاعی با  شورراا انهونزا و نیوزلنه توساه دارد و با دولت اسادرالیا 

ایاا  مموزشای در دارویان توافاق نماود. ماهرن ساازا براا اسدقرار نیروا دریایی در پ

مدحه  توانایی این  شور براا بازدارنهگی چین از بکارگیرا نیرو به منظور دفاعی ایاالت

اا حف   رد  است. ررچنه ارت  مزادیب    لاق چاین بار چال   شیهن نظم منطقه

بت باه نیاروا مرزراا زمینی این  شور مسلط است، اما نیروا دریایی ایان  شاور نسا

راا گاارد تر است و رناوز وابساده باه  شادیدریایی ایاالت مدحه  تاحه زیادا ضایف

 .((Ross, 2013: 27است ساحلی این  شور 

مدحاه  بایاه تایاین  ناه  اه باا چاه به عنوان یئ قهرت  اارج از منطقاه، ایاالت

 شاور را اش را توساه دراه تاا ایان  شورراا مسیاا شرقی بایسدی مشار ت راربردا

اا براا بکارگیرا و عملیاتی  ردن نیروراا پیشرو پایه و حفا  موازناه قاهرت منطقاه

اا نطقاهتوانا سازد. این تصمیم بایسدی بازتاب درنه  ارمیت ئووپلیدیئ وضایت واقای م

درناه   باشه تا روابط تاری ی و یا وابسدای ایهوولوئیئ. بنابراین ضرورا است بازتاب

 دیئ شرق مسیا باشه.راا ئووپلیوی گی

                                                           
1. Port Klang 

2. Malacca Strait 

3. Subic Bay 
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 از شمال شرق تاا انه رد رق مسیا را احاطه اا  ه سرزمین ا لی ش شورراا جزیر 

رسه شامل ئاپن، فیلیپین، انهونزا، سنااپور و ماالزا غرب  ه به دریاا چین جنوبی می

رااا قابال تاوج ی شاامل مناابع انارئا، تسا یالت بناادرا ماهرن و رسدنه  ه دارایی

راا دریاایی را پشادیبانی نمایاه. من توانه عملیاتاا دارنه  ه میچیه راا پیزیرسا ت

ی تر از سرزمین ا لی، اسدرالیا و نیوزلنه قرار دارنه  ه تس یالت اساسای و پشادیبانسوا

اا سازد تا حضاور منطقاهنمایه. این محیط ئووپلیدیکی ایاالت مدحه  را قادر میاراوه می

 راا دریایی شرق مسایا مسالط باود  واشه  ه بدوانه بر را گسدرد  و قابل دفاعی داشده ب

 ین منطقه مقابله نمایه.راا سرزمینی در ابنابراین با قهرت

راا م دلف ایاالت مدحه  رویکردراا باضاً مدفاوتی را باا توجاه باه شارایط دولت

انه. چر   دولت اوباما باه سامت شارق مسایا بازتااب المللی نسبت به چین داشدهبین

باود.  رنه   روج با ارمیت از تالش پیشین ایاالت مدحه  به منظور موازنه  یزش چیند

اا راا جزیر امنیدی با دولت راا پیشین تمر زشان بر تقویت رمکارا ه دولتدرحالی

راا درون سرزمین چین ترجیحاً در رناه و چاین و شابه بود، این دولت روابط با دولت

 .(Ross, 2013: 35-36گرفت )جزیر   ر  را در پی  

مندشار  ارد حااوا  2017از سویی راربرد امنیت ملی  اه دولات تراماپ در ساال 

طناین  تغییرات م می در رویکرد ایاالت مدحه  نسبت به چین بود. راربرد جهیه نه فقط

ترا نسبت به چین داشت بلکه تغییرا منطق بنیادینی  ه در پس زمینه ایان جویانهمقابله

رض فبه وجود مورد. سه  شودیمر ت هیها براا منافع ممریکا محسوب  ه چرا این  شو

توان مشاره   رد: اول، چین الااوا در پس این منطق جهیه می بصورت مشکار و پن ان

ین ماهل ااقدهارگرایانه حکومدی  ود را تغییر ن واره داد. دوم، چین در پی  ادر  ردن 

بارد  اادراتی چاین شایو  زناهگی حکومدی  ود به  شورراا دیار است و ساوم، رار

 . شانهیمممریکایی را به چال  

انااارد  اه قاادر اسات باه لحاا  واشنادن، پکن را به عنوان رقیب ا لی  اود می

اقدصادا و بالقو  در زمینه فناورا بر ممریکا برترا یابه، در حالیکه مسکو را مزاحمی باا 

. منازعه دربار  راربرد مواجاه ((Trenin, 2019: 14 نهیبراا بی  از انهاز  میطلبیجا 

ترا در  صو  راربرد بزرگ ایااالت با این چال  اگرچه در پی  زمینه بحث گسدرد 



134 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ    سوم

  شتس  و ه

 1399  پای ز

 
 
 

شود. در حقیقات گسادرش نااتو و مدحه  و نق  و مسئولیت ممریکا در ج ان مطرح می

راا جها شاه  از اتحااد جمااریر شاوروا یکای از تسرا دمکراسی به روسیه و دولت

 تر ایاالت مدحه  از زمان پایان جنگ سرد بود  است.دراا راربرد ج انی گسدرد بازنمو

راا اولیه پس از فروپاشی اتحااد از طرفی نیز روسیه با پشت سر گذاشدن سردرگمی

اا  ود را در مناطقی از اورمسیا حف  نمایاه و در بر ای از شوروا توانسده نفوخ منطقه

راا حه  رمااوردا نمایاه. راربارد ایااالت مدحاه  باوجو  از جمله نظامی با ایاالت مد

 گسدرش ناتو به شرق نیز به یکی از مشکالت حاد بین دو  شور تبهیل شه  است.

گیرا روابط نزدیئ بین دو  شاور برجساده اسات، دو مؤلفه به عنوان مانع در شکل

یکی عهم قبول روسیه به عنوان چیازا  اه رسات توساط ممریکاا و دیاارا گسادرش 

امنیدی یورو متالندیئ به سمت منطقه اورمسیا  ه روسایه را احاطاه  ارد  اسات.  طراحی

سنگ بناراا دسدور  ارا سیاسی دولات ایااالت مدحاه  ممریکاا در  مؤلفهرنوز این دو 

مایالدا  2017قبال روسیه رسدنه. چنانچه در سنه راربرد امنیت ملی ممریکا  ه در سال 

ت هیهات ئووپلیدیکی براا ایاالت مدحه  در  نیتر مممندشر شه، روسیه به عنوان یکی از 

 National Security Strategy of United States ofاسات )نظار گرفداه شاه  

America 2017: 15). 

در  رمانطور  ه خ ر من رفت حف  توازن قهرت در دو اقیانوس  نارا ایاالت مدحه 

 نیت ملای ایان  شاور باود طول تاریخ این جم ورا رموار  یکی از ا ول راربردا ام

راا پس از جنگ سرد نیز در راسداا رمین رویکرد، ایاالت مدحه  ممریکا است. در سال

اا در این مناطق جلوگیرا نمود  است. حضور امنیدای، راا منطقهاز تسلط یافدن قهرت

 ام منظامی و سیاسی در شرق مسیا و گسدرش طلبی ناتو به شرق )اورمسیا( از مصاادیق 

 ویکرد بود  است.این ر

راا ا یار باه  ارات در اسناد راربردا مندشر  در ایاالت مدحاه  باه ویا   در ساال

اا و ج انی ایاالت مدحاه  اشاراتی به چین و روسیه به عنوان رقبا و گاراً دشمنان منطقه

 دفاعی ایاالت مدحه ، از چاین و روسایه -ممریکا شه  است. در راربردراا پیشین امنیدی

شاه، اماا در اا یااد میاا و ت هیهات بالقو  در مقیاس منطقهراا منطقهقهرت به عنوان

اا با نفوخ ج اانی و راا منطقهبه عنوان قهرت رامنراربردراا مندشر  در دولت ترامپ 
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. بار  االف ((Trenin, 2019: 31انه دشمنان ممریکا ناریساده شاه  نیترم مبه عنوان 

ه براا ممریکاا در ایان اساناد خ ار شاه  اسات رقابات مشکلی   نیترم مموارد پیشین 

میالدا جایااا  ویا   اا  2001راربردا بین دولدی است و نه تروریسم  ه پس از سال 

 در اسناد راربردا ایاالت مدحه  به  ود ا دصا  داد  بود.

بر این اساس ایاالت مدحه  ممریکا بر مبناا ات اخ رویکردراا امنیدای علیاه چاین و 

 1ه در اسناد راربردا مندشر شه  این  شور پس از جنگ سرد بازتاب یافده اساتروسیه  

 اشار   واره شه. رامندست به اقهاماتی در ج ان زد  ه در ادامه به بر ی از 

 

 ناتو به سمت شرق ( گسترشالف

 انه مشادرک »، رویس جم ور شوروا مف وم 2«می اویل گورباچف»در پایان جنگ سرد، 

ممیز شارق مساداه را مطرح  رد  ه به ماناا  مئ باه مصاالحه  الح« راتمام اروپایی

منازعه و حوز  نفوخ غرب بود. با ناا  به گذشده، و از منظر روسایه، دیاهگا  گوربااچف 

 انه منحصر اروپاا غربی با  -بصورت سیسدماتیئ تبهیل شه  است به دقیقاً م الف من

 انه.وروا  ه طرف  ود را تغییر داد تاهادا از اعضاا پیمان ورشو سابق و اتحاد ش

میالدا، ل سدان، مجارسدان و جم ور چئ  ه از اعضاا سابق پیماان  1999در سال 

تاهاد بیشادرا  2004ورشو بودنه، به ناتو پیوسدنه. دومین گسدرش  الن مقیاس در سال 

ان از  شورراا اروپاا شرقی و مر زا را شامل  شورراا اسلوونی، اسلووا ی، بلغارسد

باه عضاویت پاذیرفت.  4و نیز سه  شور حوز  بالدیئ اسدونی، التویا و لیداوانی 3و رومانی

نیز به این اودالف پیوسدنه. عالو  بر ایان گسادرش متای  5ملبانی و  رواسی 2009در سال 

                                                           
؛ سانه راربارد 2017در این ب   اسناد راربردا مندشر  توسط ایاالت مدحه  شامل، سنه راربرد امنیت ملی ممریکا . 1

ه و پاسیفیئ و ؛ گزارش راربردا وزارت دفاع ایاالت مدحه  ممریکا در ارتباط با منطقه رن2018دفاعی ایاالت مدحه  

 مورد بررسی قرار گرفت. 2019راربرد اطالعات ملی ایاالت مدحه  

2. Mikhail Gorbachev 

3. Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Romania 

4. Estonia, Latvia, Lithuania 

5. Albania, Croatia 
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عالقمنه رسدنه  ه باه نااتو بپیوناهد، درسات  1نیز رنوز در برنامه است، قبرس و مقهونیه

 .2نارو،  وزوو، گرجسدان و او راینون بوسنی و ررزگوین، موندهماننه  شوررایی چ

داد  ه گسدرش ناتو باه سامت را نشان میاسناد از طبقه بنها  ارج شه  و مصاحبه

شرق حدی از زمان اتحاد دو ملماان، مالحظاه امنیدای جاها را مدوجاه اتحااد شاوروا 

 ملماان غربای،»ت  اه: گورباچف، وا اظ ار داشا 2009است. در مصاحبه سال   رد یم

، 1990را تا ه داد  بودنه  ه پس از اتحاد دو ملمان در سال ایاالت مدحه  و دیار قهرت

 .(Gorbachev, 2009: 1)«ناتو حدی یئ ساندیمدر به سمت شرق حر ت ن واره  رد.

 

 ب( سیستم دفاع موشکی

 گذاشات. ه  تایریربرنامه دفاع موشکی ملی ممریکا نیز بر روابط بین روسیه و ایاالت مدح

سیسادم دفااع موشاکی ملای »، دولت ممریکا تصمیم گرفت  اه االدیم 1999 در ئانویه

راا بالیسادیئ را  ه قادر بود از قلمرو ایاالت مدحه  علیه حمله محهود موشئ« مؤررا

راایی دفاع  نه را مسدقر  رد  و شروع به سا ت برنامه دفاع موشکی ج انی  رد. ب  

یاانوس مرام و در اق Aegisراا مالسکا، بریدانیا و نیز بار روا ناوشاکن از این پروئ  در

. بار اسااس ((National Missile Defense, 2000: 13 هیاگرددریاا مهیدرانه نصب 

راا دولت ایاالت مدحه ، این پروئ  به عنوان سپر دفاعی علیاه ت هیاهات موشاکی بیانیه

وسط ن باان روسی به شهت مورد اندقااد رود. این دیهگا  تراا سر   به  ار میدولت

  اا روسایه و باه ویا مادقه بودنه این برنامه تیریر قوا بر توانایی رسده رامنواقع شه. 

یمیر رد. والدتوانایی ضربه دوم وارد  رد  و در ندیجه بر امنیت ملی روسیه تیریر م ربی دا

ر داشاات  ااه: بلااووس،  ارشااناس روساای در زمینااه تساالیحات ضااه بالیساادیئ، اظ ااا

اا رارباردا ماا راا ایاالت مدحه  ممریکا ت هیاه واقاای باراا نیرورااا رسادهپایاا »

 .(Harding 2007: 2)«است.

میالدا توسط باراک اوباما رویس جم اور  2009را در سال راا غربیرر چنه برنامه

 وقت تاهیل گردیه، پروئ  دفاع موشکی ملی، تصویر روسایه از غارب باه عناوان تکبار

                                                           
1. Cyprus, Macedonia 

2. Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Georgia, Ukraine 
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مماه  اه مصامم اسات باه نظار می ر مونیئ را یئ بار دیار تقویت  رد. دولت باوش

رایی  اه باه سامت ممریکاا نشاانه سیسدم عملیاتی را براا جلوگیرا  اردن از موشائ

سرانجام با روسیه، دولات ممریکاا باه  اورت رونه مسدقر سازد. پس از مذا رات بیمی

شه و اجاز  ساا ت سیسادم دفااع   ارج 2002در ئوون سال  ABMرسمی از مااره  

را  اادر  ارد.  2002میلیارد دالرا در مالسکا در دسامبر  17موشکی بالیسدیئ با رزینه 

را تصمیم داشدنه  ه در اوایل دور  دوم ریاست جم ورا بوش اولین فاز من را ممریکایی

ا و ررایار زمینای و راداررااا رمارا  در مالساک 10عملیاتی  ننه. این طارح  واسادار 

ررایار در مالساکا در ساال دوم و دفااع  10 الیفرنیا در اولین سال عملیاتی  اردن من، 

 .((Schmitt, 2002: 2بود تر چنه الیه باه از من طلبانهجا 

یز  هیه مماز دیار اقهامات ایاالت مدحه  ممریکا  ه از منظر روسیه و چین اقهاماتی ت

    رد:به موارد زیر اشار توانیممحسوب شه  است 

ها له در  وزوو: بر الف ارهاف روشن روسیه، علیه  ربسدان  اورت گرفات م -

  ه یکی از مدحهان روسیه بود.

نگ دوم عراق: اعضاا جهیه اتحادیه اروپا )شامل  شورراا اروپاا شارقی( باا ج -

روسیه، فرانساه و  ارام الفتایاالت مدحه  اودالف  رد  و بصورت غیرقانونی با وجود 

 مها له نظامی  ردنه. در این  شور ملمان

ن ها له در لیبی: مثال دیارا از مها له نظامی غربی با اسادفاد  از نااتو باه عناوام -

 ابزارا براا گسدرش  الحیت سازمان ملل؛

شدیبانی از باازیاران غرباارا در اروپااا شارقی و قفقااز )مانناه انقاالب رز در پ -

 گرجسدان و الله در قرقیزسدان(؛

 قاد از وضایت حقوق بشر و سیاست قفقازا روسیه؛اند -

 چین در قبال رمسایاان ؛ ارااستیساندقاد از وضایت حقوق بشرا و  -

 ضور نظامی ناوراا ممریکایی در دریاراا اطراف چین به وی   تناه تایوان؛ح -

 ر  جنوبی. اسدقرار سامانه موشکی تاد در  -
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 فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین. روند شکل گیری همسوئی امنیتی بین 3

ا ررچنه در اوا ر دوران اتحاد جماریر شوروا، دو  شور چاین و شاوروا اقاهاماتی ر

ج ت تن  زدایی روابط فیماابین و عاادا ساازا رواباط مغااز  ارد  بودناه، اماا ایان 

 فروپاشی شوروا بود  ه سرمغاز تجهیه روابط و نزدیکی ایان دو  شاور گردیاه. نظام

چون چین  ییراقهرتمروج من بودنه، ت هیهاتی را مدوجه  راییکایممرنی  ه جهیه ج ا

یااالت و روسیه سا ت  ه در ادامه به شکل گیرا ادراک ت هیه این دو  شور از ناحیه ا

 مدحه  ممریکا پردا ده شه  است.

 

 متحده آمریکا. ادراک تهدید روسیه و چین از اقدامات تهدیدآمیز ایاالت3-1

رااا مها لاه ممریکاا در اعدراضاات در فالی بین روسیه و غرب باا گازارشرویارویی 

تشهیه شاه. یاانکویچ در  گردیه 1«ویکدور یانکویچ»او راین  ه منجر به سرناونی دولت 

باا  ترئیانزدتر با اتحادیه اروپا مقاومت  رد  بود و  واسادار رواباط برابر روابط نزدیئ

اا از تالش غرب براا بساط ر ماونی  اود و نهروسیه بود. مسکو این سرناونی را نشا

دیه و ترس  از این بود  ه رهف ن ایی غارب منزوا  ردن روسیه در  ارج نزدیئ می

. البده این ترس ریشه در تااریخ دارد. در ((Sahai, 2019: 5باشه تغییر رئیم در روسیه 

را درنوردیه. راا رنای  شورراا جهاشه  از شوروا میالدا، انقالب 2000 درهاوایل 

ترس از محا ر  شهن وقدی شروع شه  ه ناتو مکرراً پیشن ادات روسیه را نادیه  گرفت 

را پاذیرفت. وقدای  اه ایااالت « گسدرش به ساوا شارق»و اعضاا جهیه تحت عنوان 

مدحه  مصمم بود تا سپر دفاع موشکی در مرزراا روسایه مسادقر ساازد پاس از اینکاه 

در  2007روسیه را در سال  -یسداا  رادارا مشدرک ممریکاپیشن اد روسیه براا احهاث ا

جم ورا مخربایجان نپذیرفت، پوتین، رویس جم ور روسیه بای عالقاای  اود را باراا 

 ,Sahai ارد ) طااب « ت هیها واقاای»عضویت در ناتو ابراز داشت و این سازمان را 

فاان دولات در ساال را از تظاررات م ال. مشکوک بودن به پیشدبانی ممریکایی(2019:5

مسکو را مدقاعه  رد  ه غرب در پی تضایف روسیه برممه  است. بنابراین دفاع از  2011

 حوز  نفوخ، ماشه دشمنی با غرب را براا مسکو چکانه.

                                                           
1. Viktor Yanukovych 
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در ادامه باه بر ای از اظ اار نظررااا مقاماات و  ارشناساان روسای در  صاو  

فااع ه شارق و اسادقرار سیسادم داقهامات ایاالت مدحه  ممریکا از جمله گسدرش ناتو با

 گردد.موشکی اشار  می

، والدیمیار پاوتین، روایس جم اور 2007در  الل  نفرانس امنیدی ماونیخ در ساال 

مش ص گردیاه  اسات  اه نااتو »راا  ود را مشکار سا ت: فهراسیون روسیه نارانی

 اوا ط جب ه نیرورایی  ود را در مرزراا ماا قارار داد  اسات... گسادرش نااتو... حا

ه چادره... تمایل این گسدرش علیه تحریکات جها است  ه اعدماد مدقابل را  ار  می

 .(Putin, 2007:2) سی است؟

مایالدا، والدیمیار پاوتین در سا نرانی  اود در دومااا  2014در ما  مارس سال 

شاه ه اگر شما یئ فنر را تا اند ا فشاار دریاه، باه سا دی بااز  وارا»روسیه بیان  رد: 

Putin, 2014:1)) این اظ ارات نشان درنه  این است  اه مساکو گسادرش سیاسای و .

یز راا اروپاا شرقی به اتحادیه اروپا و بوی   ناتو( و ننظامی غرب )ماننه، پذیرش دولت

یاهات بطور مثال، سیسدم دفااع موشاکی( را باه عناوان ت هناتو )اقهامات نظامی اودالف 

 یه در نظر گرفده است.حیاتی، فورا و مشکار به امنیت ملی روس

اا دولات راا رسادهراا سیسدم دفاع موشاکی ملای و سیاساتطلبیبا تاقیب جا 

را افزای  یافت. با را و چینیممریکا شئ و تردیه دربار  نیات ایاالت مدحه  براا روس

راا بوجود اینکه دولت وقت ایاالت مدحه  ممریکا سیسدم دفاع موشکی را تالش منطقی 

 ارد، راا سر   عنوان میراا بالیسدیئ دولتلمرو  ود از ت هیه موشئحفاظت از ق

 .هنهیدیمه ایاالت مدحه  اا از نیت به وارانرا من را به عنوان نشانهرا و چینیاما روس

رایشاان درباار  اینکاه ایان سیسادم روسیه و چین جلوتر رفده بطور مشاکار از ترس

را با ت هیه مواجه سازد  حبت باه میاان  رامنا اراا راربردا رسدهتوانه توانمنهامی

انه. با وجود اینکه ایاالت مدحه  ممریکا مکرراً اعالم  رد   ه راهف سیسادم دفااع مورد 

موشکی تن ا  ر  شمالی و دیار  شورراا سر   است، یکی از دولدمردان چینی اظ ار 

 ,Eckholm)« اسات این م م نیست، عواقب من رمچنان براا ما فاجاه باار»داشت  ه: 

2000:3). 
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کاا یکی از دالیلی  ه چشم انهاز سیسدم دفاع موشاکی بالیسادیئ ایااالت مدحاه  ممری

دراه ایان اسات  اه در عصار راا عمه  ج انی را افزای  میاحساس ناامنی میان قهرت

اا قابال اعدباار وابساده راا نسبی رسادهراا بزرگ به حف  قابلیتاا، امنیت قهرترسده

ان ایان دی پس از جنگ سرد، ایاالت مدحه ، بریدانیا، فرانسه، روسیه و چین رمچنااست. ح

اا باه اا است  ه بدواناه باه حملاه رسادهنیازمنه نیروراا رسده دشانیامنباور را دارنه  ه 

 پاسخ دره. نشانیسرزم

ه  و توساه سیسدم دفاع موشکی ایاالت مدحه  ماماا امنیدی  السیئ بین ایاالت مدحا

 نه. از زمانی  ه ایاالت مدحه  ایان ین ایجاد میچراا بزرگ به وی   روسیه و قهرتدیار 

راا، به زعام ایان  شاور، سار   را را از سوا دولتتوانایی را بهست بیاورد تا موشئ

دره  اه ایان سیسادم محاهود راا دیار را افزای  میررایرا  نه، تالش  ترس قهرت

ه  اا بهست مورد. مشکل این نیست  ه ایااالت مدحاگسدرش  واره یافت تا برترا رسده

دنااب باا مشکالت فنی غیرقابال اج –واقااً در مینه  نزدیئ به برترا رسده اا دست یابه، 

رااا ایااالت بلکه تالش -درهسیسدم نظامی پیچیه  جهیه چنین ترس فورا را  ار  می

هت  ارد تاا در بلنهمامدحه  براا ادامه گسدرش این سیسدم، این  شاور را قاادر  واراه 

 اا مانادارا را دنبال نمایه.برترا رسده

ت قهرت تجمیای، ت اجمی، مجااور)با وجود اینکه اسدفن والت رر چ ار منبع قهرت 

 ناه. اماا نیاات ت ااجمی بار جغرافیایی و نیات  صمانه( را بصورت برابر م م ارزیابی می

رد. وقدای ساه منباع م م و قاوا داگذارد تیریر می« ب»بر  شور « الف»تصویرا  ه  شور 

شاود. قاهرت گیریم، ایاالت مدحه  بسیار ت هیه  نناه  میمادا ت هیه والت را در نظر می

ر دنظیار اسات. حضاور نیاابدی نااتو انبو  و ت اجمی ایاالت مدحه ، اتحادیه اروپا و ناتو بی

 ین نزدیکایمرزراا روسیه و حضور نظامی دریایی ایاالت مدحه  در دریارااا اطاراف چا

سایه ساازد. اگرچاه روجغرافیایی است  ه یکی از منابع ت هیهاتی است  ه والت مطرح می

راا تن ا جانشین اتحاد جماریر شوروا است، ولای دیاار ابرقاهرت نیسات. برتارا غربی

بازتاب داد  شه  است در تصمیمات سیاسی س ت علیاه روسایه و چاین  اه باه مساانی 

دای روسایه و چاین در نظار گرفداه یا حدی نقض مالحظات امنیتوانه به عنوان ت هیه و می

 شونه.
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روسیه در دوران پساجنگ سرد، غرب به سار ردگی ایااالت مدحاه  ممریکاا را چناان 

روپاا ناریست  ه در حال موازنه ت اجمی علیه این  شور است.  ار  نفوخ روسیه در امی

 رامن»رد،  د. چنانچه پوتین بیان تصویر و روایت نادیه  انااشدن منافع روسی را تقویت  ر

ع بطور مهاوم در حال تالش براا جارو  ردن ما به سمت گوشه رسدنه چرا  اه ماا موضا

 ارس  مسدقلی داریم... و در قضیه او راین، شر اا غربی ما از  ط قرماز گاذر  ارد ، باا

 رااونیلیم ه اا انجام دادنه. سپس مگا  شهنه بازا نمود  و اقهام غیرمسئوالنه و غیر حرفه

سای و عقال سالیم بایه فاقه بصیرت سیا رامن ننه. روسی در او راین و  ریمه زنهگی می

ن ا تاا م اریاگر شاما فنار ر بود  باشنه  ه پیامهراا اقهامات  را پی  بینی نکرد  باشنه...

باه  حهش فشرد  سازیه، از جاا  ود به س دی در  واره رفت. شما بایه رماوار  ایان را

 .(Putin, 2014: 2)« شده باشیه.یاد دا

 نشسات در 2020ئانویاه  17 روز ، وزیر امور  ارجه روسیه1رمچنین سرگئی الوروف

 ممریکاایی بردمیاان رااموشئ اسدقرار در صو  ممریکا به رشهار با  ود ساالنه  برا

 ممریکاا از و شاه  مسادقر ئاپان در  اه بالسدیئ ضه موشکی بارراامت »: گفت ئاپن در

 مزماای  باراا فقاط ناه و ممریکاا توساط  اه رسادنه ناوعی رماان از انهشه  هارا ری

. اناهگرفده قرار اسدفاد  مورد  روز رااموشئ مزمای  براا بلکه بالسدیئ ضه رااموشئ

 شاه لغاو ممریکاا توساط  ه بردمیان اارسده رااسالح منع مااره  در تسلیحات نوع این

 مسادقر ماا مرزرااا نزدیکای در  اه رسادنه ت ااجمی یرایموشائ رااین. انهشه  ممنوع

 .(1: 1398وبسایت  برا اند اب، )«انهشه 

اک مسیرا  ه توسط ایاالت مدحه  ممریکا در دوران پس از جنگ سرد دنباال شاه، ادر

 هیروسا روسیه و چین را از ت هیه تقویت  رد. به عنوان مثال، موازناه  اردن علیاه تصاویر

 ویات  ارد. هیه ادراک شه  را  ه منجر به بحران او راین گردیاه تقم اجم نئوامپریالیسم ت

از منچاه روسایه  اتاربزرگتین لقماه ممکن اسات پاو» نه  ه: والت به درسدی تی یه می

راا بزرگ اغلب تمایل دارنه تا تحمل  نناه وقدای توانه ببلاه  ورد  باشه... اما قهرتمی

 .(Walt, 2014:3)«نیز احدماالً رمین است. ه بحث امنیدشان در میان است و این مورد 

 

 

                                                           
1. Sergey Lavrov 
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 متحده آمریکاالتاقدام موازنه کننده چین و روسیه در قبال تهدیدات امنیتی ایا. 3-2

سادفن بر اساس چارچوب نظرا اراوه شه  در این پ ور  و بر پایاه نظریاه موازناه ت هیاه ا

شونه، اقاهاماتی را اا روبرو می الملل با اقهامات ت هیه  ننهرا در نظام بینوالت، وقدی دولت

درنه. چنانچه پی  از این خ ر من رفت یکای از رفدارراایی  اه ج ت وا ن  به من انجام می

 ردن در مقابال دولات گیرناه، رفداار موازناهدر پی  می را بر پایه پی  بینی این نظریهدولت

ات واجاه باا اقاهامت هیه  ننه  است. فهراسیون روسیه و جم ورا  لق چین نیاز پاس از م

راا سدرش رمکاراگدر باال اشار  شه، با  رامنت هیهممیز ایاالت مدحه  ممریکا  ه به بر ی از 

ت جویانه  ود در مقابال اقاهاماتالش  ردنه تا با اودالف با یکهیار و تقویت روابط رمکارا

اا در ار قانظام ت هیهممیز ممریکا موازنه برقرار نماینه. روسیه به مشار ت با چین در سا ت 

راه. داداماه می اورمسیاا پ ناورتر  ه لبه تیز من بیرون ناا  داشدن ایاالت مدحه  ممریکا است،

 رناه، امااالبده چین و روسیه دالیل  افی براا رمکارا حدی بهون عامل ایااالت مدحاه  را دا

 .((Trenin, 2019: 5سازد تر میرا حدی نزدیئ رامنفشار واشنادن 

المللی بار نزدیکای حققان چینی بر این باور رسدنه  ه تاهادا از عوامل بینبر ی از م

روابط بین دو  شور تیریر گذارنه. رر دو  شور عضو داوم شاوراا امنیات ساازمان ملال و 

از من چاین و  تارم مرسادنه و  1اا پذیرفده شه  تحت مااره  ان پی تایراا رسدهقهرت

راا بازرگ و ین موازناه قاهرت باین قاهرتروسیه رهف راربردا مشدر ی باراا تضام

الملل تئ قطبی دارنه. موازنه فشااررایی بازداشدن ایاالت مدحه  ممریکا از تشکیل نظام بین

و تاروی  نظاام  شاودیموارد  رامن ه از ناحیه غرب به سر ردگی ایاالت مدحه  ممریکا بر 

و روسایه محساوب  چنهقطبی از جمله عوامل م م  ارجی براا توساه روابط باین چاین

 .(Kashin et al. 2019, 28) شونه می

ممیزا روابط  ود را با یکاهیار مسکو و پکن از زمان پایان جنگ سرد به طرز موفقیت

در  3«مشاار ت رارباردا رمکاارا»تا  1994در سال  2«مشار ت سازنه »گسدرش دادنه. از 

. تشاهیه رواباط 0102در ساال  4«مشار ت رارباردا عمیاق و رماه جانباه»و  1996سال 

راا نزدیئ دو  شاور در موضاوعات سیاسات دوجانبه چین و روسیه رمچنین در دیهگا 

                                                           
1. Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty 

2. constructive partnership 

3. strategic partnership of cooperation 

4. comprehensive, deepening strategic partnership 
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 2001 ارجی و امنیدی قابل رویت است. پس از امضا  مااره  مودت و دوسادی در ساال 

مشدرک وقدی روسیه از ادعاراا چین در مورد تایوان حمایات  ارد و  اراهگا یدمیالدا، 

 Klein andباود )نمایاان  م نظاامی مساکو در چچان پشادیبانی نماود،چاین نیاز از اقاها

Westphal 2016: 1). 

اا و راا سیاسی منظم در سطوح عالی در تماامی موضاوعات دوجانباه، منطقاهرایزنی

اسات.  میالدا تا نون باود  90رم روابط چین و روسیه از دره  ارای گیوج انی یکی از 

رایی در ماواقای یقت سازو ارا را براا چنین رایزنیدر حق 2001مااره  دوسدی در سال 

 9د. در بناه بین المللی امنیت چین و روسیه را ت هیه بکننه، پایه ریازا  ار ارابحران ه 

 این مااره  ممه  است:

یاه در  ورتی  ه وضایدی پیشامه  ه به نظر یکی از شار ا، بدواناه ت هیاها عل»

ناین در ی یکی از شر ا داشده باشه و رمچ لح، نقض  لح یا تیریر بر منافع امنید

باا   ورتی  ه ت هیه تجاوز علیه یکی از شر ا وجود داشده باشاه، طارفین فاوراً

 ود را به منظور حاذف ت هیاه پای  مماه   ارایزنیرایکهیار تماس گرفده و 

 «. ننهیمشروع 

(Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation 
between the People’s Republic of China and the Russian 
Federation, 2001: 7) 

راا سطح باالا مقامات دو  شاور در این مااره  رمچنین سازو ارا را براا مالقات

المللی مرتبط با منافع این نظر گرفت  ه براا بحث دربار  روابط دوجانبه و موضوعات بین

مایالدا رار سااله حاهاقل  1994شور از ساال دو  شور به  ار رود. رؤساا جم ور دو  

 نناه. رمچناین رؤسااا دو  شاور ساالی یکباار در اجاالس یکبار با یکهیار مالقات می

اا راا منطقاهشوراا سران  شورراا عضو سازمان رمکارا شانا اا و یا دیار ساازمان

شای » ه بطورا  ننه. بسامه این دیهاررا به تهری  افزای  یافده استالمللی دیهار میو بین

باار  30بای  از  2019در چین به قهرت رسیه تا پایان سال  2013 ه در سال  1«جین پینگ

 با رمداا روسی  ود مالقات داشده است.

ئاپان، اسادقرار  -عالو  بر این پکن و مسکو نیروراا  ود را علیه ابدکار ایاالت مدحه 

 1999جویانه ناتو در ساال مها له سپر دفاع موشکی در مسیا، گسدرش ناتو، تهبیر راربردا

                                                           
1. Xi Jinping 



144 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شماره پ اپ    سوم

  شتس  و ه

 1399  پای ز

 
 
 

مدحاه  ممریکاا  رد( و علیه تمایل ایاالت ه مها له نظامی در  وزوو را توجیه می) االدیم

 ABMموسوم باه  1972راا بالیسدیئ در من زمان براا ا الحاتی در مااره  ضه موشئ

. در (Smith, 2000: 14–15)جماع  ردناه  به منظور توساه دفاع موشکی ملی این  شور

مایالدا رواباط باین روسایه و چاین تقویات  2003و  2002 الل بحران عراق در ساال 

 گرایی شه.بیشدرا گردیه  ه منجر به تمایالت بیشدر براا رمکارا و تی یه بر چنه قطبی

د بلکاه میالدا نه تن ا روابط روسیه و غارب را تغییار دا 2014بحران او راین در سال 

را بین مسکو و پکن گردیه. پس از منکه اتحادیه اروپاا و مکارارمچنین منجر به تامیق ر

ر رایی را بر روسیه تحمیل  ردنه، والدیمیر پوتین رویس جم وایاالت مدحه  ممریکا تحریم

ارداد روسیه گردش قابل توج ی به سمت چین انجام داد و تاهادا از قراردادراا شاامل قار

ر به منظو به امضا  رسانیه. مسکو در تالش بود میلیارد دالرا  ادرات گاز به چین را 400

گیرا اقدصاد  ود را به سمت مسایا بچر اناه. راا غرب، ج ت ار  اررات منفی تحریم

یاای براا چین نیز بحران او راین فر ت منحصر به فردا را براا دسدرسای باه مناابع طب

زیرساا دی و باازار رااا روسیه به وی   گاز طبیای، رمچنین  سب قراردادراایی در پروئ 

 .(Gabuev, 2015:1)مورد چینی به وجود  اراافناورجهیها براا 

شای ( »2019ئووان  5) 1398 ردادما   15در م رین سفر رسمی انجام شه ، در روز 

رویس جم ور چین براا دیهار با رمداا روس  ود به مسکو سفر نمود. در ایان « جینپینگ

مشار ت رمارنگ راربردا رمه »فیمابین  ود را به  دیهار دو طرف توافق  ردنه  ه روابط

باه ریاسات  2018پس از اند اب دوبار  در ساال « شی»ارتقا  درنه. این اولین سفر  1«جانبه

(. باا 1: 1398 برگزارا تسانیم، بود ) 2013جم ورا و رشدمین سفر رسمی وا از سال 

رب مارفای  ارد. از من تی یه بر مشار ت اسدرات یئ با چین، پاوتین جاایازینی باراا غا

شاان اسادفاد  اپینگ و پوتین از رر فر دی باراا تیییاه بار رواباط دوسدانه جین یزمانش

 .(Perović and Zogg, 2019:3) ننه می

روسیه باه درجاات بااالترا از رمکاارا و  -از طرفی نیز پیشرفت روابط نظامی چین

( 1گاردد. مشا ص میرااا دوجانباه دفااعی دو  شاور رمارنای در سه ب   رمکارا

راا نظامیان عالیرتباه دو شاور. ( مالقات3نظامی و  -راا فنی( رمکارا2تمارین نظامی، 

راا ا یر رر سه ب   از لحا  ساطح و  یفیات مشاار ت تحکایم یافداه اسات. در سال

                                                           
1. The Russia-China comprehensive strategic partnership of coordination 
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رااا، رمااارنای و پیچیااهگی بااوی   در رزمای  تمااارین نظااامی دو و چنااه جانبااه از نظاار

شاود، باه  صاو  گسادرش باه دفااع موشاکی راا تسلیحاتی  ه بکار گرفده میسیسدم

 افزای  یافده است.

راا نظامی، تمارین مشدرک نظامی بیشدرین نمود را در برابر جامااه از سه ب   رمکارا

از  امنیدای و نظاامی دارد. ارااز حویه براا گسدرش روابط در الملل از تا ه چین و روسبین

، دو  ه چین و روسیه براا اولین بار در یئ تمرین نظامی مشدرک شر ت  ردناه 2003سال 

ملیاات عتمرین با یکهیار برگزار  ردنه  ه افزای  در پیچیهگی به لحاا   26 شور بی  از 

. (Schwartz, 2017: 12) اسات نشاان داد   2014ل راا مشدرک به وی   از سااو رمارنای

 تا از این تمارین در چارچوب سازمان رمکارا شانا اا  ورت گرفده است. 10

راا نظاامی و قاهرت چین و روسیه از این تمارین براا نشان دادن افزای  توانمناها

الملل به وی   ایاالت مدحاه  و  شاورراا مدحاه روابط دفاعی چین و روسیه به جاماه بین

 نناه  ننه. با وجود این  ه رر دو  شور غالبااً تکاذیب می  میمن در مسیا پاسیفیئ اسدفاد

راایی  اه رار ، محل(Bodner, 2015: 6)باشاه  ه این تمارین نظامی علیه  شور  ا ی 

تواناه چناین رود میشاود و تسالیحاتی  اه بکاار ماییئ از این تمارین نظامی برگزار می

 اه ادعارااا  حکم دیوان داوام  یفارا برداشدی را به خرن مدبادر سازد. براا مثال مدااقب

 2016سرزمینی چین در دریاا چین جنوبی را نامادبر عنوان  رد، تمرین دریاایی مشادرک 

. (LeGrone, 2016:13) نماود در دریاا چین جنوبی با تمر ز بر تصرف جزیر  برگازار 

ا را پی  از این تمرین مسکو حمایت  ود از موضاع پکان در دریااا چاین جناوبی رما 

را پای  از شاروع ایان تمارین نظاامی، و رفداه (Buckley, 2016: 2)باود اعالم  ارد  

 ,Sputnik) باود )والدیمیار پاوتین روایس جم اور روسایه تصامیم دیاوان را نپذیرفداه 

2016a:1) .ه انجام این تمرین نمایشی براا اتحاد مواضع در مقابل این حکم دیوان بود  

شاونه  اه ایان فر ات را در ن در مناطقی انجاام میاز سویی نیز باضی از این تماری

درنه تا مناطق راربردا م می  اه نیاروا دریاایی روسایه در من قارار ا دیار چین قرار می

دارنه حضور داشده باشه. دریاا مهیدرانه محل باراا اولاین فااز تمارین دریاایی مشادرک 

روساایه  ااه در  1 ااه حااوز  نفااوخ سااندی مسااکو بااود. ناوگااان پاساایفیئبااود جایی 2015

                                                           
1. Pacific 
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در مرز دریاا ئاپن قرار دارد محل انجام فاز دوم تمرین نظاامی مشادرک دو  1وسدوکوالدا

بود. در جهول زیر تمارین نظاامی مشادرک چاین و روسایه از ساال  2015 شور در سال 

 میالدا ممه  است. 2012
 2018الی  2012وسیه، ر -تمارین دریایی مشدرک چین .1شمار   جهول

 مجموع نیروها محل تاریخ نام

 اراا)مب نیچاچیناهاوو،  27-22موریل  2012-دریایی مشدرک

 نزدیئ(

 4000شاااااامل  10000

 روسی 6000چینی، 

 4000  لی  پدر  بیر، روسیه 5-12ئوویه  2013-دریایی مشدرک

دریااااا چاااین شااارقی  20-26مه  2014-دریایی مشدرک

 نزدیئ شانا اا( ارامب)

 گزارش نشه 

 2015-دریایی مشدرک

 فاز اول

دریاااا مهیدرانااه )ب اا   11-21مه 

 شرقی(

 گزارش نشه 

 2015-دریایی مشدرک

 فاز دوم

 ایل  پداار  بیاار و دریاااا  20-28اوت 

 ئاپن

نیاااروا دریاااایی،  400

 چینی 200روس و  200

نیاااروا دریاااایی  256 دریاا چین جنوبی 12-20سپدامبر  2016-دریایی مشدرک

 96چیناای و  160شااامل 

 روسی

  دریاا بالدیئ 15-30ئوویه  2017-یی مشدرکدریا

 2019-دریایی مشدرک

 

دریااااااا زرد نزدیااااائ  1-5مه 

 چیناهاوو

 

منبع:   (Meick, 2017: 10) 

در ادامه تمارین نظامی  اه در چاارچوب ساازمان رمکاارا شاانا اا و باا عناوان 

 ممه  است. 2در جهول شمار   شودیممیموریت  لح بصورت دوساالنه برگزار 

 
 2018الی  2005تمارین نظامی میموریت  لح سازمان رمکارا شانا اا، . 2شمار  ل هوج

مشارکت  تاریخ نام

 کنندگان

 مجموع نیروها محل

میموریت  الح 

– 2005 

18-25 

 اوت

والدا ووساااادوک،  چین و روسیه

ویفانگ و چیناهاوو 

9800 

 1800چینی و  8000)

                                                           
1. Vladivostok 
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 روسی( چین

میموریت  الح 

-2007 

روسااایه،  چاااین، وتا 9-17

قزاقسااااااااادان، 

قرقیزسااااااادان، 

تاجیکسااااادان و 

 ازبکسدان

 7500 چلیابینسئ روسیه

 2000چینی و  1600)

 روسی(

میموریت  الح 

-2009 

24-26 

 ئوویه

 2600 تاوونان جیلین چین چین و روسیه

 1300چینی و  1300)

 روسی(

میموریت  الح 

-2010 

10-25 

 سپدامبر

چاااین، روسااایه، 

قزاقسااااااااادان، 

قرقیزساااااادان و 

 کسدانتاجی

منطقاااااه زنبیااااال 

 قزاقسدان

5000 

 1000چینی و  1000)

 روسی(

میموریت  الح 

-2012 

8-14 

 ئوون

چاااین، روسااایه، 

قزاقسااااااااادان، 

قرقیزساااااادان و 

 تاجیکسدان

منطقااااه  جنااااه 

 تاجیکسدان

چیناااای،  369) 2000

 روسی( 350

میموریت  الح 

-2013 

ئوویه تا  27

 اوت 15

 1500 چبار ول روسیه چین و روسیه

 900چینااااای،  600)

 روسی(

میموریت  الح 

-2014 

24-29 

 اوت

چاااین، روسااایه، 

قزاقسااااااااادان، 

قرقیزساااااادان و 

 تاجیکسدان

ش ر زوری ه منطقاه 

 ودم دااااااااااار 

مغولسدان دا لی در 

 چین

7000 

 1000چینااای،  5000)

 روسی(

میموریت  الح 

-2016 

15-21 

 سپدامبر

چاااین، روسااایه، 

قزاقسااااااااادان، 

قرقیزساااااادان و 

 تاجیکسدان

 1100 بالیکچی قرقیزسدان

 500چیناااای و  270)

 روسی(

میموریت  الح 

-2018 

رشااات  شاااور  

عضااااو ا اااالی 

)پا ساادان و رنااه 

بااراا اولااین بااار 

 شر ت  ردنه(

 3000 چبار ول روسیه

 700روسااای،  1700)

 رنها( 200چینی و 
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 (Meick, 2017: 11) : منبع

راا  ود را به دفاع موشاکی گسادرش میالدا، چین و روسیه رمکارا 2016در سال 

نه  ه عالمدی به شبکه دفاع موشکی ممریکا در مسیاا شمال شرق و نشاان درناه  گاام داد

راا نظامی دوجانبه بود. تصمیم به برگزارا رزمای  امنیت روافضااا دیارا در رمکارا

در ماا   -اولین تمرین دفاع موشکی شبیه سازا شه   امپیوترا بین چین و روسیه -2016

باه مغااز گفداورااا باین ممریکاا و  ار  جناوبی باراا به نظر پاسخ مسادقیمی  2016مه 

در  ر  جنوبی پس از تشهیه بحاران در شابه جزیار  « تاد»بکارگیرا سامانه دفاع موشکی 

راا  ر  در اوایل رمان سال بود. فروش تسلیحات روسی باه چاین شاامل اندقاال سیسادم

راا رار دو طارف ناماه الیسانس، باراا دفااعی و نیاز موافقتعمه  تسلیحاتی و فناورا

المللای اسادک لم منافای به رمرا  داشاده اسات. بار اسااس مؤسساه تحقیقاات  الح بین

(SIPRI)  در ااه از مجمااوع واردات  80از زمااان فروپاشاای اتحاااد شااوروا نزدیاائ بااه

تسلیحات چین از روسیه بود  است و بی  از یئ چ ارم  اادرات تسالیحاتی روسایه باه 

 ,Stockholm International Peace Research Instituteاسات )سامت چاین رفداه 

2017: 1). 

تر راا ا یر ب شای از رواباط نزدیائتامیق رمکارا  نایع دفاعی دو  شور در سال

رااا نظامی دو  شور است. با وجود این  ه ترتیبات تولیه مشدرک دو  شاور باراا پروئ 

اوایال دراه اول قارن  از راامنراا فنی نظاامی تحقیق و توساه دفاعی ب شی از رمکارا

راا  یلی پیشارفده نباود. در راا مشمول سیسدمحاضر است، تا این اوا ر چنین رمکارا

راا مشادرک ماورد راا زیادا براا تولیه سیسادمنامهراا ا یر، چین و روسیه توافقسال

 وپدررااا ساناین بار نسال پیشارفده و عالقه دو  شور به امضاا  رسایه  اه شاامل رلی

راا دفااعی چاین و روسایه و باشه. شر تمی 1راا الکدریکی دیزلی  الس الدازیردریایی

راا ا یار تااهاد زیاادا موافقات ناماه رمکاارا در مرا ز توسااه و تحقیقاات در ساال

 ناه رااا پیشارفده روسای  مائ میراا مدنوعی  ه به دسدیابی چین باه تکنولوئاب  

 .(Meick, 2017: 15) ردنه امضا  

رااا ساطح بااالا نظامیاان دو  شاور را از طریاق گفداورااا مالقات چین و روسیه

رایی باراا راا فر اتساازنه. ایان تماسالمللی دفاعی برقرار میراا بیندوجانبه و فروم

                                                           
1. Lada class 
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رااا رااا تسالیحاتی، مماادگی باراا رزمای مقامات نظامی دو  شور براا تسا یل پکی 

اا و ج اانی فارارم اا امنیدی منطقاهرنظامی دو و چنهجانبه و گفداو در  صو  نارانی

رااا راا مقامات رسمی بین سطوح باالا ارت راا مشکار رایزنی نه. تحلیل گزارشمی

رااا دو  شور نشان از رمارنای رو به افزای  بین دو طرف و تغییر باه سامت رمارنای

 بیشدر در سطوح عالی است.

وسیه به تهری  در حال افازای  از طرفی نیز در ب   اقدصادا نیز ارمیت چین براا ر

جایازین ملماان( شه )شریئ تجارا روسیه  نیتربزرگمیالدا  2010است. چین در سال 

درماین شاریئ تجاارا چاین محساوب  2018و تا نون باقی مانه  است. روسیه در سال 

 ننه  وام براا اقدصاد روسیه شه  اه تیمین نیتربزرگچین  2016شه. رمچنین در سال می

باشه. چین پی  از ئاپان  2018میلیارد دالر تا ابدهاا سال  50شود مجموعاً ن زد  میت می

 Kashin etباود )در روسایه  2013گذار  ارجی در سال سرمایه نیتربزرگو  ر  جنوبی 

al., 2019: 14) در طول دره گذشده روسیه و چین به طور مدهاوم روابط تجارا  اود را .

 2017در مقایسه با ساال  2018تجارت بین دو  شور در سال تقویت  ردنه. نه فقط حجم 

میلیاارد دالر باالگ گردیاه، بلکاه سا م  100در ه رشه داشات و باه بای  از  25حهود 

ملی این دو  شور یانی روبل و یاومن انجاام  اراپولاا از این تجارت دو جانبه به فزاینه 

وسایه باه یاومن نا اهارا گرفت. ا نون بی  از یئ ششم خ اایر ارزا بانائ مر ازا ر

 .(Perović and Zogg, 2019: 13)شود یم

راا مالی و بانکی نیز افزای  یافده است. این شامل اقهاماتی چون جلاوگیرا رمکارا

اا ناماهاز مالیات مضاعف، تس یل سازو ارراا تجارت و پردا ت به پول چاین و موافقت

نیاز  2019سال  ارد دالر بود. در ما  ئوونمیلی 21ملی تا سقف  اراپولبراا تبادل مالی به 

راا تبادالت ماالی و راا ملی براا تسویه پردا تنامه اسدفاد  از پولروسیه و چین توافق

ن محساوب تجارا مدقابل را امضا   ردنه  ه سرمغازا براا مقابله با ر مونی دالر در ج ا

 .(TASS News Agency, 2019: 1)شود می

 

 متحده آمریکای امنیتی چین و روسیه برای ایاالت. پیامدهای همسوئ5

 ناه و باه رمچنانکه رواباط امنیدای و نظاامی چاین و روسایه دوران گرمای را تجرباه می

میالدا روابط  ود را از سار  1989حالت  ود از زمانی  ه دو  شور در سال  نیترئینزد
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سمت تشکیل یئ محاور  ننه  ه این دو  شور به رسه، بر ی ناظران مطرح میگرفدنه می

مدحه  ممریکا را در منطقاه مسایا پاسایفیئ و  االتیاتوانه منافع ئووپلیدیئ یا اودالف  ه می

 ننه  ه افزای  ایزوله  اردن خ ر می رامنفراتر از من ت هیه نمایه در حال حر ت رسدنه. 

فیئ از جمله الملل از ناحیه غرب، افزای  حضور ممریکا در مسیا پاسیروسیه در جاماه بین

دالیل تامیق راربردا روابط بین چین و روسیه بود  است. این اقهام تا جایی به پی  رفداه 

راایی است  ه بر ی از  احبنظران چینی در  صاو  تشاکیل اوادالف باا روسایه بحث

. ادارک مشدرک از مناافع ملای چاین و روسایه احدمااالً (Yan, 2016: 14)انه مطرح  رد 

 ابط این دو  شور باشه.رارنماا تمامی رو

یااالت امنیدی و نظامی چین و روسیه پیامهراا قابل توج ی براا ا اراارمکارتامیق 

 شود.پردا ده می رامنمدحه  و مسیا پاسیفیئ دارد  ه در ادامه به 

باه  الف( رمسووی امنیدی چین و روسیه برترا نظامی ایاالت مدحه  در شارق مسایا را

  شه.چال  می

فیئ می ممریکا در شرق مسیا به منظور موازنه با  یزش چین در مسایا پاسایحضور نظا

یکی از راربردراا م م ایان  شاور در ج ات حفا  رباات ر مونیائ  اود در ج اان و 

 حمایت از مدحهان سندی این  شور در برابر قهرت نوظ ور چاین اسات. ررچناه چاین از

الت قهرت  مدارا نسابت باه ایاا بر ی از ابااد نظامی از جمله در ب   روایی و دریایی

ه  مدحه  ممریکا دارد اما رمکارا نظامی و  ریه تج یازات پیشارفده از روسایه سابب شا

ام اا من عارض اناهاست  ه به تهری  این  شور بدوانه در مقابله با ممریکا و مدحهان منطقه

 اراه جنانافروناه  24میالدا اعالم شه  اه روسایه  2015نمایه. به عنوان مثال در سال 

SU-35 تاا نون وا ال شاه  اسات و باه ارتا   راامنفروشه  ه تااهادا از به چین می

تر  نه تا به مقابله با برترا راوایی ایااالت مدحاه  نزدیائمزادیب    لق چین  مئ می

و  J_11را  ه قابل مقایسه با . تج یزات پیشرفده این جنانه (Minnick, 2015: 31)شود 

J-22 ارد تاا سیار حیاتی اسات باه ویا   در زماانی  اه چاین تاالش دراا چینی نیست ب

 راا بومی  ود را ارتقا  دره.جنانه 

را به چین فرو ات  S-400 SAMاز طرفی، روسیه چ ار دسداا  سامانه دفاع موشکی 

تواناه بار موازناه میالدا طرف چینی من را دریافت نمود. این سامانه می 2018 ه در سال 

نزدیئ به چین تیریر بااذارد  اه پیاماهرایی باراا  ارامبتایوان و  قهرت نظامی در تناه
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 300دامناه دفااع موشاکی چاین را از  400منافع امنیدی ایااالت مدحاه  دارد. ساامانه اس 

 یلومدر ارتقا   واره داد  ه باراا پوشا   400( به حهود 300سامانه اس ) یفال یلومدر 

و ب شی از دریاا چین جنوبی  افی اسات.  تمامی جزیر  تایوان و ب شی از دریاا شرقی

راا روایی چین رمرا  شاود برتارا راوایی وقدی  ه این سامانه موشکی با دیار توانمنها

 دره.قابل توج ی به این  شور بر تایوان می

راا نظامی در حال افزای  نیروراا نظامی روسیه و چین باراا رار رمچنین رزمای 

مورد. باا در نظار اقیب ارهاف نظامی  اود فارارم مایدو طرف تجربیات ارزشمنها در ت

راا ا یار تجرباه جناای نهاشاده اسات، ایان چناین گرفدن این  ه ارت  چاین در ساال

رایی به وی   براا تمرین این  ه چاونای تشکیل سدادراا مشادرک اطالعااتی و رزمای 

مچنین ارتا  . ر(Taylor, 2015: 17)است سازا نظامی بسیار مفیه تس یل ارهاف مهرن

رااا تمرینای راا و رزمای ، چارا  اه در مموزشباردیمچین از این تمارین نظاامی نفاع 

راا راربردا من به وی   عملیاات مبای  اا ی  نه  ه براا میموریتتر مشار ت میواقای

تواناه ماانای باراا تواناایی راا مبی  ا ی نیرورااا چینای میم م است. افزای  قابلیت

اا در دریااا شارق و جناوب اا پاسخ سریع به عملیات احدماالی منطقاهایاالت مدحه  بر

 اراا یرزما. از طرفای نیاز دسادور  اار ایان (Ridzwan, 2015: 21)بود چین  واره 

انه و دریااا گسدرش داد   ه از دریاا مهیدر را رامننظامی بین دو  شور حوز  جغرافیایی 

ه بود. باه میالدا امدهاد یافد 2016در سال گرفده تا دریاا چین جنوبی  2015ئاپن در سال 

ناافع رمرا  گسدرش دسدور  ار به منظور شمول دفاع موشکی در من، نشانهرنه  نزدیکای م

 ناه  اه پکان و مساکو در حاال ارساال عالومای از امنیدی دو  شور اسات و مطارح می

ندظار داشات توان ااز ترجیحات امنیدی یکهیار است. اگر این طور باشه می شانیراتیحما

 راا امنیدی و دفاعی بین این دو  شور برقارار شاود ه رمارنای یا اتحاد بیشدرا در حوز 

رایی را براا ایاالت مدحه  به رمرا  داشاده باشاه. باراا مثاال، چاین و توانه چال  ه می

کای روسیه بصورت لفظی حمایت بیشدرا از مواضع یکهیار در ارتباط با موضوعاتی  ه ی

 ل دارناه درم الفاتماننه  ر  شمالی و سوریه و تمای انهداد درگیر من است انجام  رامناز 

 با ارهاف ایاالت مدحه  از یکهیار حمایت نماینه.

 اه ایان امار  درناهیمراا دفاع موشکی  ود را افازای  رمچنین دو طرف رمکارا

مواناع بیشادرا ترا مواجه گردد  اه شود ایاالت مدحه  با محیط راربردا پیچیه سبب می
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راا احدمال در مسیا پاسیفیئ بوجود مورد. پکان و مساکو باه نظار در تاالش در عملیات

راا پیشارفده و رسدنه تا ارر گذارا سیسدم دفاع موشکی ممریکا را از طریق توساه موشئ

 .(Sputnik, 2016b: 1)درنه را در این زمینه  ار  دیار رمکارا

المللای مبدنای بار ت یئ( چین و روسایه نظام بینمشار ت اسدرا) یدیامنب( رمسووی 

  شه.ر مونی ممریکایی را به چال  می

الملل جنگ سرد  ه بر پایه نظم دو قطبای بنیاان ن ااد  شاه  پس از فروپاشی نظام بین

بای ظم تائ قطبود، ایاالت مدحه  ممریکا به عنوان تن ا ابرقهرت باقی مانه  تالش نمود تا ن

 اان و جزین نظام پیشین نمایه. در این راسدا نقا  ممریکاا رربارا سلسله مراتبی را جایا

شاه. لایکن تغییارات و تحاوالت پاس از من، باه ویا   ناتو بازوا نظامی من محسوب می

درنه  حر ت از نظام بیست و پن  ساله پسااجنگ ساردا باه نزدیکی چین و روسیه، نشان

یی مانناه چاین، رناه و سمت ج انی بهون ابرقهرت ر مون است. رشاه ساریع  شاوررا

مورد باا تااهادا از باازیاران قهرتمناه و گارو  برزیل ج انی چنه قطبی را به وجاود مای

 دسده دوم  مدر قهرتمنه ولی قوا. وسیای از بازیاران

رااا م دلاف باه ویا   در راا چین و روسایه در حوز در  ورت پیشروا رمکارا

می باالا روسیه و وسات سرزمینی بسایار ه قهرت نظاراا امنیدی و نظامی، با توجه بب  

زیاد این  شور و حضاور در منااطق ساوق الجیشای در اورمسایا و رمچناین تاوان بااالا 

اقدصادا چین و جمایت باالا این  شور، تشکیل یئ قطب جهیه قهرت  اه باا ایااالت 

ئ مدحه  رماوردا نمایه دور از خرن نیست در این  ورت نظام باین الملال از حالات تا

 دره.یر وضایت میراا م دلف قهرت تغیبی به نظام با قطبقط

را  ج( رمسووی امنیدی چین و روسیه رونه افول ممریکاا از ابرقاهرتی و رربارا ج اان

  نه.تشهیه می

راا ا یر انهیشمنهان زیادا در ج ان و ممریکا از شاروع روناه افاول قاهرت در سال

. در ایان میاان در انه رد فی را براا من خ ر انه و دالیل م دلممریکا  حبت به میان مورد 

 ورت پیشرفت رمسووی امنیدی چین و روسیه موازنه قهرت در بر ی از مناطق ج اان از 

اا ایااالت جمله شرق مسیا به نفع چین و روسیه تغییر یافده و پیامه من مدحهان سندی منطقه

از دسات  راامنیاالت مدحه  از مدحه  ممریکا در منطقه و ج ان اعدماد سابق را به حمایت ا
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جهیاه قاهرت  ارااقطبداد  و به تهری  رویکردراا سیاست  ارجی  ود را به سامت 

 چر اننه  ه این امر بر رونه افول قهرت ممریکا تیریر مسدقیمی  واره داشت.می

من  از طرفی نیز یکی از ابااد قهرت ایاالت مدحاه  ممریکاا، قاهرت ماالی و اقدصاادا

رااا چاین و روسایه دای زیادا به ر مونی دالر در ج ان دارد. مغااز تالشاست  ه وابس

ا اقدصااد راا ملی به منظور انجام تبادالت تجارا وبراا جایازینی دالر و اسدفاد  از پول

اا مانناه ساازمان رمکاارا شاانا اا میان  ود از جمله در چارچوب سا دارراا منطقه

 ایاالت مدحه  در ج ان  واره گذارد.تیریر مسدقیمی بر  ار  نفوخ و قهرت 

ادا اقدصا توان باه اسادفاد  ایااالت مدحاه  از ساازو ارراا ماالی واز دیار موارد می

 المللی غرب محور ماننه بانئ ج انی،  نهوق بین المللی پول و... براا بسط و توسااهبین

وسایه ه بااه رچین و در مرحلا ر مونی  ود در ج ان یاد  رد  ه این امر نیز با تصمیمات

، بانائ براا ایجاد سا دارراا مالی ماننه بانئ عمران و توساه سازمان رمکارا شانا اا

رااا توساه زیرسا دی مسیایی به چال   شیه  شه  است و رقیبی جها باراا مجموعاه

دحاه  مانه  ه این امر نیز یکی دیاار از بازورااا قاهرت ایااالت غرب محور ایجاد نمود 

 را تحت تیریر  ود قرار  واره داد.ممریکا در ج ان 

اسای، د( رمسووی امنیدی چین و روسیه ایهوولوئا اراوه شه  توسط غرب، لیبرال دمکر

  شه.را به چال  می

ل غرب به وی   ایااالت مدحاه  ممریکاا باا حمایات و جانباهارا از ایاهوولوئا لیبارا

ن، یاهوولوئا در ج اادمکراسی و حقوق بشر و تالش براا تروی ، توساه و تحمیل ایان ا

رااا دره. تالش ج ت برپا  ردن انقالبباه مانایی ر مونی  ود را در ج ان گسدرش می

 رناین در  شوررایی  ه تحت نفوخ غرب حضور نهارنه از جمله  شورراا حوز  مسایاا

و  راامنرااا مر زا و قفقاز و ن ایداً  شورراا چین و روسایه باه منظاور تغییار حکومت

گرا از جمله راربردراا ایاالت مدحه  و مدحهان غربای من راا غربحکومت جایازینی با

 براا بسط نفوخ و سلطه  ود در منطقه و ج ان بود  است.

رااا مدفااوت از غارب رایی  اه ناوع حکومتنزدیکی چین و روسیه به عنوان دولت

تر یب پشدوانه توانه با  ننه میدارنه و به لحا  رویدی  ود را مدفاوت از غرب تاریف می

اقدصادا چین و پشدوانه سیاسی، امنیدی و نظامی روسایه باه عناوان ساها در مقابال ایان 
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سیاست ایاالت مدحه  در منطقه اورمسیا به طاور ویا   محساوب شاه  و از توسااه نفاوخ 

 فررنای ایهوولوئیئ ایاالت مدحه  جلوگیرا نمایه.

وراا شاایااالت مدحاه  ممریکاا از   ( رمسووی امنیدی چین و روسیه از اسدفاد  ابزارا

  نه.یکجانبه این  شور جلوگیرا می ارااستیسامنیت سازمان ملل براا پیشبرد 

 اناه  درپس از پایان جنگ سرد، ایاالت مدحه  ممریکا  ه  ود را تن ا ابرقهرت بااقی م

را و اقاهاماتی  اه در ج اان انجاام دانست براا مشروعیت ب شیهن به سیاساتج ان می

 برد. ابزارا  ه چ ار عضاو دیاار دارناه داد از ابزار شوراا امنیت سازمان ملل سود میمی

سایه توانسدنه در برابر من ایسدادگی  ننه. اما با رمسووی امنیدی چاین و روحق وتو  مدر می

راا ا یر  ه منجر به ات اد مواضع نسبداً مشدر ی در  صو  مساول و ماضاالت در سال

 ردا در مقابال اسادفاد ست، سبب گردیه   ه این دو  شور بدواننه در ماواالمللی شه  ابین

ر وتاوا ابزارا از شوراا امنیت توسط ممریکا ایسدادگی  رد  و از حق وتوا  ود به منظو

 ردنه اسدفاد  نماینه. رر چه قهر مشار ت اسدرات یئ را اراوه میرایی  ه ممریکاییقطانامه

ت ه باا تصامیماملل بیشدر شود، اعدماد به نفس الزم براا مقابلالچین و روسیه در نظام بین

ر راا احدمالی من را بیشدر  سب  وارنه  رد  ه این امار بایکجانبه ممریکا و تقسیم رزینه

ی من یکی از ابزارراا گسدرش نفوخ و قهرت ایاالت مدحه  تیریر  واره گذاشات و  اارای

  واره برد. سؤالرا زیر 
 

 گیراندیجه

ت هیه منافع امنیدی چین و روسیه از ساوا »ظور بررسی فرضیه ا لی این پ ور   ه به من

گیرا رمساووی امنیدای باین روسایه و چاین در ایاالت مدحه  ممریکا علات ا الی شاکل

بر مبناا نظریه موازنه ت هیه اسدفن والات « میالدا بود  است 2019لغایت  1993راا سال

دحه  ممریکا علیه این دو  شور انجاام داد  اسات و توساط در ابدها به اقهاماتی  ه ایاالت م

این دو  شور به عنوان اقهامات ت هیهممیز تلقی و ادارک شه  است پردا ده شه. اشار  شاه 

گیارد وابساده وا ن  به ت هیه به میزان ادراک ت هیها  ه از مرجع ت هیه سرچشمه می ه 

هیه  ننه  ممریکا  ه بیانار قهرت بیشدر است. بنابراین وا ن  روسیه و چین به اقهامات ت 

گرایی در گرایی، رفدار موازناهگراتر است، تی یه بر د درین چنهقطبینظامی و غرب یکجانبه

سیاست  ارجی  ود است. چین و روسیه از رویکرد ایاالت مدحاه  و اقاهامات امنیدای و 
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اا را باه تاهری   ننه زنهنظامی این  شور علیه  ود ادراک و تلقی ت هیه  رد  و رفدار موا

راا امنیدی، نظامی و سیاسی و ناوعی اوادالف در پی  گرفدنه. در راسداا افزای  رمکارا

 رونه.توان از من به رمسووی امنیدی نام ن اد پی  می ه می
گاردد  اه دور  میالدا روشان می 2019المللی در سال از طرفی با ارزیابی  حنه بین

در   شاور ت مدحه  ممریکا چنهان رم مطابق اندظاار مقاماات ایانسرد براا ایاال پساجنگ

راا اولیه پس از فروپاشی شوروا  وب پی  نرفده است. در  الن موضوع ایان امار سال

رااا جهیاه قاهرت در نظاام به دلیل افول رربارا ایااالت مدحاه  و سار بارموردن قطب

 و تنگ تر  رد  است. این  شور تنگ ارااتازالملل است  ه فضا را براا یکه بین

بر سر گسدرش ناتو به شرق و نزدیئ شهن باه حیااط  لاوت  تن  بین ناتو و روسیه

را به عنوان مثال در قضیه او راین ماضلی است  ه از اروپاا نیاز فراتار رفداه اسات. روس

 الی ابطور با ارمیدی منابع محهود ایاالت مدحه  را از شرق مسیا جاایی  اه چاین رقیاب 

تر گردانیاه   اه در این امر روسایه را باه چاین نزدیائ ر دارد دور نمود  است.ممریکا قرا

ین ج ت  الف منافع ممریکا است. براا مثال رمانطور  ه خ ر شاه پاس از بحاران او ارا

ا تارا به چین بفروشاه موضاوعی  اه  400روسیه موافقت  رد تا سامانه دفاع موشکی اس 

س از و  بر ماامالت در حوز  انرئا بود  ه پاپی  از من در  صو   مردد بود. این عال

رااا نظاامی در حوادث او راین بین چین و روسیه مناقه شه. دو طرف رمچنین رزمای 

 مسیاا شمال شرقی و دریاا چین جنوبی برگزار  ردنه.

در  راامنمنیدی این دو دولت، مواضع ماناادار یکساان ا -در حقیقت رمسووی رنجارا

براا نظام  رامنالمللی ماننه بحران  ر  شمالی و در واست اا و بینراا منطقهقبال بحران

المللی جهیه و اندقاد از تاروی  دمکراسای ممریکاایی و دیاار اقدصادا، سیاسی و مالی بین

را ماننه مها له در لیبی، نشان درنه  این است  ه حدی در مینه  رمسویی بیشادرا سیاست

 ربرگیرناه عالو  بر این، این رمسویی تن اا د ه باشیم.را بین دو  شور به ضرر ممریکا شار

 شود.یمرا را نیز شامل رمسویی منافع نیست بلکه رمسویی ارزش

این رمسویی امنیدی بین چین و روسیه پیامهراا م می براا ایاالت مدحاه  ممریکاا در 

ن اشاار  در این پ ور  اشار  شه. شایه در جمع بنها بداوا رامنبر داشت  ه به بر ی از 

پیامه این رمسووی امنیدی براا ایاالت مدحه  ممریکا، تشهیه افول قاهرت  نیترم م رد  ه 
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و ر مونی این  شور و تنزل من از منزلت ابرقهرتی به قهرت بزرگ ج اانی در میاان ساایر 

 الملل باشه.راا قهرت در نظام بینقطب
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