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ي نظامی چین، در نهایت تقاضاي این کشور براي ایفـاي نقـش   
دنبال خواهد داشـت و  

المللـی   این مسئله براي ایاالت متحده که خـود را تنهـا هژمـون نظـام بـین     
فراوانی در این منطقه است، تهدیدي امنیتـی  
، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا بـا پیگیـري   
دو استراتژي مهار و مشارکت، درصدد پاسـخگویی و ایجـاد موازنـه در برابـر     

خیزش نظامی، چین، امریکا، شرق آسیا، اسـتراتژي مهـار،   

ي نظامی چین، در نهایت تقاضاي این کشور براي ایفـاي نقـش   ها توانمندي
دنبال خواهد داشـت و   بیشتر در معادالت جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به

این مسئله براي ایاالت متحده که خـود را تنهـا هژمـون نظـام بـین     
فراوانی در این منطقه است، تهدیدي امنیتـی  داند و داراي منافع امنیتی  می

، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا بـا پیگیـري   رو شود؛ از این محسوب می
دو استراتژي مهار و مشارکت، درصدد پاسـخگویی و ایجـاد موازنـه در برابـر     

  .چین برآید
خیزش نظامی، چین، امریکا، شرق آسیا، اسـتراتژي مهـار،   : هاي کلیدي واژه
  .راتژي مشارکتاست
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توانمندي
بیشتر در معادالت جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به

این مسئله براي ایاالت متحده که خـود را تنهـا هژمـون نظـام بـین     
می

محسوب می
دو استراتژي مهار و مشارکت، درصدد پاسـخگویی و ایجـاد موازنـه در برابـر     

چین برآید
واژه
است
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فـراوان   يها و استعدادها
 یخاصـ  يهـا  یدگیـ 

ن روابـط، در  یتـر  ن و پرتنـاقض 
متعـدد و در   يرهـا یاز متغ

. بوده اسـت  ناپذیر بینی
 يوه ادامه دارد؛ گرچـه در مـوارد  

واشنگتن صورت گرفته اسـت، امـا   
ک به سـه دهـه همچنـان بـر روابـط دو کشـور       

و توسـعۀ  ي شود، مسئلۀ نوساز
وزارت  یاصـل  يهـا  از دغدغه

ـ  ـ ت ایـ ش اهمیش از پ ن ی
ن در آن یاست که چ 

ـ اسـت کـه ا   االت متحـده  ی
ک آن یاسـتراتژ ت یـ اهم

ن مسئله ین منطقه دارد و هم
ـ  ي ش از سـه دهـه   یب
گران عمـدة نظـام   یکـه بـاز  

چ یکه ه ین معنیبرند؛ به ا
مدارانـۀ سـاختار،    يار
ت آنهاسـت و از  یـ دکننـدة امن 

  
ها و استعدادها تیابرقدرت در حال ظهور با ظرف کیعنوان  بهن یچ

یـ چیت و پیـ جهان، از اهم يرهبر یعنوان مدع بهاالت متحده 
ن و پرتنـاقض یتر دهیچید بتوان پین روابط را شایا. برخوردار است

از متغ يریرپـذ یکه با تأث یبزرگ دانست؛ روابط يها ان قدرت
بینی شیپ یار متضاد، همواره دچار نوسان و در مقاطعیبس 

وه ادامه دارد؛ گرچـه در مـوارد  ین شین روابط همچنان به همینیز ا یدر وضع فعل
واشنگتن صورت گرفته اسـت، امـا   ان پکن و یم اي گفتگوها و تعامالت نسبتاً سازنده

ک به سـه دهـه همچنـان بـر روابـط دو کشـور       یکه نزد ياز موارد یکین ین ب
شود، مسئلۀ نوساز میرگذار بوده و دائمأ در مورد آن بحث و گفتگو 

از دغدغه یکیکه به  اي ن است؛ مسئلهیچ ینظام يها ي
ـ  ین بیدر ا. ل شده استیحده تبداالت مت ـ ین آنچـه ب ش از پ
 اي ت منطقهیاالت متحده دوچندان کرده، اهمیا يموضوع را برا

اسـت کـه ا   یاز مناطق یکیا یمنطقۀ جنوب شرق آس. واقع شده است
اهم. داشته اسـت  یپس از جنگ سرد تاکنون در آن حضور نظام

ن منطقه دارد و همیاست که در ا اي ل منافع عمدهیدل بهاالت متحده 
ين بـرا یچ یمقامات واشنگتن از روند توسعۀ نظام یباعث نگران
کـه بـاز   هـا  ، دولتیستینئورئال يبر اساس منطق تئور. شده است
برند؛ به ا میبه سر  یت آنارشیک وضعیدر هستند، دائمأ  ی
ـ ک و خودیت آنارشـ یـ ن ماهیهمـ  .وجود ندارد ياقتدار مرکز اری

دکننـدة امن یتهد ير ساختارییبه هرگونه تغ ها مستلزم پاسخ دولت

  

 

  

  مقدمه
چ روابط

االت متحده یا و
برخوردار است

ان قدرتیم
 يموارد

در وضع فعل
گفتگوها و تعامالت نسبتاً سازنده

ن بیدر ا
رگذار بوده و دائمأ در مورد آن بحث و گفتگو یتأث

يتوانمند
االت متیدفاع ا

موضوع را برا
واقع شده است

پس از جنگ سرد تاکنون در آن حضور نظام
االت متحده یا يبرا

باعث نگران
شده است

یالملل بین
اقتدار مرکز

مستلزم پاسخ دولت



ـ ن غایا ش است و تحقق ت، ی
ن یگـر، از نخسـت  ید ي

Mearsheimer, 2010: 387( . از
کـه   يدر حـال ظهـور  

 یرا احتمـال کمـ  یدهند، ز
ر وضـع موجـود مـورد دلخـواه     

ز یآم ظهور صلح ين اگرچه مقامات پکن تئور
جهـان خطرنـاك    ين نه تنهـا بـرا  

اسـت،   یدفـاع  ن صـرفاً 
ـ (ز یـ آم زش صلحیاز خ ا ی

ل یر رشد فراوان و سـرکش خـود را تعـد   
ژ بـاال  یبـا پرسـت   یتیلش بـه کسـب مـوقع   

االت متحده بـر امـور جهـان    
ـ اسـت کـه ا   االت متحـده  ی

ن خود باعث تنش در روابط دو 

ي نظامی چین، در نهایـت تقاضـاي ایـن    
دنبـال   کشور براي ایفاي نقش بیشتر در معادالت جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به

خواهد داشت و این مسـئله بـراي ایـاالت متحـده کـه خـود را تنهـا هژمـون نظـام          
امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیـدي امنیتـی   
، این مسـئله امریکـا را بـر آن داشـته تـا بـا پیگیـري دو        

  .استراتژي مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید

رفتـار   ين نظـر یـی بحـث تب 
در ارتبـاط بـا   . انـد  جاد تـوازن در برابـر آنهـا پرداختـه    

ـ ان قائالن بـه ماد  ت تـوازن  ی

ش است و تحققیت خوین بقا و امنیهر دولت، تأم ییآنجا که هدف نها
يها دولت یطلبد، پرهیز از هژمون میرا  ياز اهداف ابزار
Mearsheimer, 2010: 387(ش اسـت  یخـو  يت و بقـا یـ ن امنیاهداف مرتبط به تأم

در حـال ظهـور   يهـا  ، در برابـر قـدرت  )هژمـون (بزرگ  يها قدرت رو
دهند، ز میکرد واکنش نشان  بینی شیندة آنها را پیات آیتوان ن

ر وضـع موجـود مـورد دلخـواه     ییـ تغ ياز قدرتشان بـرا  ها ن دولتیوجود دارد که ا
ن اگرچه مقامات پکن تئورین بیدر ا. قدرت هژمون استفاده نکنند

ن نه تنهـا بـرا  یزش چیاند که خ ان داشتهیو ب ن را مطرح کرده
ن صـرفاً یچ یک فرصت است و توسعۀ نظامیآنها  ينیست، بلکه برا

از خ يرین مکرراً تصویاگر چ یاما از نظر مقامات واشنگتن حت
ر رشد فراوان و سـرکش خـود را تعـد   یخود منتشر کند تا تصو) زیآم توسعۀ صلح

لش بـه کسـب مـوقع   یباز تما یستینماید، بر اساس منطق نئورئال
االت متحده بـر امـور جهـان    یحال حاضر ا یهژمون يرا برا ییها ممکن است چالش

اسـت کـه ا   رو نیوجود آورد؛ از همـ  به) ایجنوب شرق آس خصوصاً
ن خود باعث تنش در روابط دو ین واکنش نشان داده که ایچ یمکرراً به توسعۀ نظام

  .شده است
ي نظامی چین، در نهایـت تقاضـاي ایـن    ها بنابراین نوسازي و توسعۀ توانمندي

کشور براي ایفاي نقش بیشتر در معادالت جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به
خواهد داشت و این مسـئله بـراي ایـاالت متحـده کـه خـود را تنهـا هژمـون نظـام          

امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیـدي امنیتـی   داند و داراي منافع  المللی می
، این مسـئله امریکـا را بـر آن داشـته تـا بـا پیگیـري دو        رو شود؛ از این محسوب می

استراتژي مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید

  ينظر
بحـث تب الملل بـه   بیندر روابط  يپردازان و مکاتب معدود

جاد تـوازن در برابـر آنهـا پرداختـه    یدر حال ظهور و ا يها
ان قائالن بـه ماد یدر حال ظهور در م يها توازن در برابر قدرت ي
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آنجا که هدف نها
از اهداف ابزار یبیتتر

اهداف مرتبط به تأم
رو نیهم
توان ن مین

وجود دارد که ا
قدرت هژمون استفاده نکنند

ن را مطرح کردهیچ
نیست، بلکه برا

اما از نظر مقامات واشنگتن حت
توسعۀ صلح

نماید، بر اساس منطق نئورئال
ممکن است چالش

خصوصاً(
مکرراً به توسعۀ نظام

شده است رکشو
بنابراین نوسازي و توسعۀ توانمندي

کشور براي ایفاي نقش بیشتر در معادالت جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به
خواهد داشت و این مسـئله بـراي ایـاالت متحـده کـه خـود را تنهـا هژمـون نظـام          

المللی می بین
محسوب می

استراتژي مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید

نظر یمبان
پردازان و مکاتب معدود هینظر

ها قدرت
يبرقرار
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ـ ن نظر ـ ه محوری  .ت داردی
ـ نظر ياز دسـتاوردها  ۀ ی

، اقـدام  ییرفتـارگرا  ی
او کـه خـود، آن را    ي

/ گرگونـه از امـر تـوازن    
آن را، هم در جامعـۀ   

ـ ا يدهد، امـا تفـاوت سـاختار    ن دو ی
ـ   دانـد  مـی ک از آنهـا  ی

ن نظام، واحـدها و  یشدن ب
ل شده اسـت  یمتعامل تشک

)Waltz, 1996: 71( .  بـه
دهنـد و   مـی ل یگر، ساختار را تشک
ب یـ ر در ترتییـ کننـد؛ بنـابراین تغ  
هستند کـه   یمیشود؛ هم ساختار و هم اجزا، مفاه

Waltz, 1996: 72( .يو 
نظـام   يان واحدهایم 

والتـز  . ردیـ گ مـی گذرد در نظـر  
دانـد   مـی  ید آنارشیو بازتول

از نظـام   تـر  را باثبـات 
د خـود را بـه رفتـار و    

، یب در حالـت دوقطبـ  
از  ین از نظـر والتـز، نظـام چنـدقطب    

نظـام   يهـا  گـر دولـت  
                                        
1. Balance of Power 
2. Kenneth, Waltz 
3. System- Wide Component
4. Anarchy 

ن نظریدارند و در مباحث آنها، ا ینقش کانون ها ستی، نئورئال
ـ گـذار ا  عنوان بنیـان  به 2کنت والتز ـ ن نظری از دسـتاوردها  يریرپـذ یه بـا تأث ی
یشناس و روش ها هینظر یاز برخ ینشیگز يریگ و بهره ها
يۀ توازن قـوا ین اساس، نظریه کرده است؛ بر این نظریبه خلق ا

گرگونـه از امـر تـوازن    ید یتیداند، روا میممکن  یالملل بین ـ  یاسیۀ سین نظر
 يوالتز، موازنه و کارکردها. م مربوط به آن استیموازنه و مفاه

دهد، امـا تفـاوت سـاختار    میالملل مد نظر قرار  بینو هم در نظام 
ـ موازنـه در هـر   / تـوازن  يعرصه را موجد تفـاوت کارکردهـا   ی

 .)3: 1389 ،ي
شدن ب قائل زیبا تما الملل نظریۀ سیاست بینوالتز در کتاب 

متعامل تشک يک ساختار و واحدهایساختار معتقد است هر نظام، از 
(کند  میاد ی 3گستر نظام يها عنوان ساختار مؤلفه بهاز آن  
گر، ساختار را تشکیکدیواحدها با تعامل با «ز نظر والتز ب، ای

کننـد؛ بنـابراین تغ   مین یرا مع ها ک مجموعه، رفتار دولتیل 
شود؛ هم ساختار و هم اجزا، مفاه میر کل ساختار ییاجزا، موجب تغ

Waltz, 1996: 72(» ستندین یکیدر ارتباطند؛ اما با آنها  يبا کارگزاران و کارگزار

 ها يع توانمندیداند و توض میالملل  بینرا ساختار نظام  4
گذرد در نظـر   مین عرصه یتبیین آنچه در ا يمناسب برا ي
و بازتول يریذپ ن برگشتییۀ توازن قوا را نخست، تبیاهداف نظر
را باثبـات  یقطب دوم، نظام دو. شود میت منجر به اعادة توازن یکه در نها
د خـود را بـه رفتـار و    یرا در نظام موازنۀ قوا هر قطب بایکند؛ ز می یمعرف ی

ب در حالـت دوقطبـ  یـ ن کار و پاسـخ بـه رق  یۀ قطب مقابل معطوف سازد و ا
ن از نظـر والتـز، نظـام چنـدقطب    یهمچنـ . اسـت  یت چنـدقطب یاز وضـع  
گـر دولـت  ینـۀ د یت قطب مسلط، با هزیرا امنین نظامهاست؛ زیدارتر

                                                                 

Wide Component 

  

 

، نئورئال1قوا
کنت والتز

ها ستمیس
به خلق ا

ن نظریبهتر
موازنه و مفاه

و هم در نظام  یداخل
عرصه را موجد تفـاوت کارکردهـا  

يجعفر(
والتز در کتاب 

ساختار معتقد است هر نظام، از 
 يکه و

ین ترتیا
ل یبا تشک

اجزا، موجب تغ
با کارگزاران و کارگزار

4یآنارش
يرا بستر

اهداف نظر
که در نها
یچندقطب

ۀ قطب مقابل معطوف سازد و ایرو
 تر ساده
دارتریناپا



ـ و پا ینخـوردگ   بـا  ییای
الملـل،   بـین از رفتـار نظـام   

حات، یش تسـل یچون کـاهش و افـزا  
بـر   يرگـذار یقـادر بـه تأث  

ک ی یش قدرت نظام
شود و آنهـا را بـه اقـدامات    

 تـل، یل(شـود   مـی ف ی

زان کـل قـدرت   یـ بـودن م 
از  يار محـدود یه همواره امکـان ظهـور تعـداد بسـ    
گران ین بـاز یا يل برخوردار
کننده خواهد  نیی، روابط و مناسبات آنها تع

ـ خودک و  مدارانـۀ   ياری
پاسـخ  . کننده اسـت  د

ـ ابـد کـه در نها   ت همـۀ آنهـا   ی
بـه   هـا  ک از دولـت یهر 
شـود کـه همانـا     مـی  

 اي امد ناخواسـتۀ رفتـار موازنـه   
مات یتوازن، تصـم . دهد

ه اسـت؛ بـه   یـ ش در آت
ـ بزرگ و فرجام آنهاست کـه توز  ـ ی  یع آت

 چهــارچوب، در رو ن
ـ ش قـدرت   ک دولـت  ی

ضـرورت در   بهشود،  می
وافر به توازن  یستم، بستگ

گـر،  یعبـارت د  بـه دنظرطلب دارد؛ 
ران روابـط  یکـار، خواهـان حفـظ وضـع موجـود هسـتند کـه شـ        

نخـوردگ  دسـت  ییۀ خود را مبین چرایسوم، والتز نظر. شود می
از رفتـار نظـام    يمنظور و. ددان میرباز تاکنون یالملل از د بینرفتار نظام 
چون کـاهش و افـزا   ین امر است که موضوعاتیبه ا یضمن اي

قـادر بـه تأث   یسـم، همگـ  یالی، جنگ و امپرها ائتالف یانعقاد و فروپاش
ش قدرت نظامی، افزاياز نظر و. ع قدرت هستندیر بر توزیق تأثیساختار از طر

شود و آنهـا را بـه اقـدامات     می ها ر دولتیان سایدر م یامن منجر به احساس نا
ینظام، بازتعر يب، تعادل ساختاریتتر نیزد و بدیانگ میمتقابل بر

21.(  
بـودن م  عالوة ثابـت  بهک ساختار نظام، یت آنارشیوالتز از ماه

ه همواره امکـان ظهـور تعـداد بسـ    کند ک مین استنباط یچن ی
ل برخورداریالملل وجود دارد و به دل بینبزرگ در نظام  يها
، روابط و مناسبات آنها تعیالملل بینند یبر فرآ يرگذاریتأث یی

ک و یت آنارشـ یت است و ماهیمعطوف به امن ها ارادة دولت
دیتهد ير ساختاریییبه هرگونه تغ ها ساختار، مستلزم پاسخ دولت

ابـد کـه در نها  ی مـی تا بـدانجا تـداوم    يرات ساختارییبه تغ ها
هر  يها ند پاسخیگر سخن، برآیبه د. ابندیت را بازیاحساس امن
 اي جۀ البته ناخواسـته ی، منتج به نتيساختار کنندة دیرات تهد

امد ناخواسـتۀ رفتـار موازنـه   یشود، پ میکه اعاده  يداریاعادة توازن است؛ توازن پا
دهد مید ثبات در نظام را شکل یست که سازوکار بازتولها

ش در آتیدار خـو یپات ین امنیتأم يدر راستا ها دولت يو رفتار انفراد
بزرگ و فرجام آنهاست کـه توز  يها مثابه رفتار قدرت بهگر، توازن ی

ـ از ا). 24: 1389 تـل، یل(کنـد   مـی ن یـی قـدرت و موازنـه را تع   نی
ش قـدرت  یسـازد، افـزا   می يک کنت والتز، آنچه توازن را ضرور

میدولت مهم شمرده  يبقا يکه برا یقداماست؛ پس هرگونه ا
ستم، بستگینظر، ثبات س ن نقطهیاز ا. ه را همراه داردیبطن خود، توج
دنظرطلب دارد؛ یتجد يروهایکار و ن محافظه يها روها و قدرت

کـار، خواهـان حفـظ وضـع موجـود هسـتند کـه شـ         محافظه يکشورها
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مین یتأم
رفتار نظام 

اي اشاره
انعقاد و فروپاش
ساختار از طر

منجر به احساس نا دولت
متقابل بر

1389 :21
والتز از ماه

یستمیس
ها قدرت
ییاز توانا

ارادة دولت. بود
ساختار، مستلزم پاسخ دولت

ها دولت
احساس امن

رات تهدییتغ
اعادة توازن است؛ توازن پا

ها دولت
و رفتار انفراد

گر، توازن ید یانیب
قـدرت و موازنـه را تع  

ک کنت والتز، آنچه توازن را ضروریتئور
است؛ پس هرگونه ا

بطن خود، توج
روها و قدرتین

کشورها
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سـتم محسـوب   یس ي
 چهـارچوب در ). 46: 
ا یـ مسـلح دن  يروهاین ن

کـا را  یامر يهـا  طور مداوم طـرح 
االت متحـده  یبرد، ضرورت توجه ا

نـه،  ین زمیدر هم. طلبد
ـ کنـد کـه    می ن یک چـ ی
ل یجۀ پتانسـ یو در نت(کا 

ـ ل بـه  یتبـد  یدر صحنۀ قدرت جهـان  ک ی
طور کـه در   ن همانیک قدرت نوظهور همچون چ
طور حـتم   بهکه  ینیرا مورد چالش قرار خواهد داد؛ چ

 یارضـ  يدرصدد تحقـق ادعاهـا  
ر ییـ و تغ یت کشـور در صـحنۀ جهـان   

کـالن آن   يچین و استراتژ
 يرا بـرا  1جمع صفر با حاصل
خواهد بود با توجه  ی

کـا در  یداند، از حضور امر
کـا را از منطقـه خـارج کنـد     

ـ   در ارتبـاط   یمکـرة غرب
د گان خـو یان همسـا یـ 

ا آنقدر ینان حاصل کند که در منطقۀ آس
 يایدر منطقـۀ آسـ  . آن وجود نداشته باشد

طـور کـه    ه اسـت؛ همـان  
                                        
1. Zero- sum game 

يهـا  دنظرطلب که گـرگ یتجد يها که دولت یحال المللند؛ در
: 1386 ار،یدهشـ (باشـند   میزدن توازن  شوند، خواهان برهم

ن نیاز قدرتمندتر یکین یکه چ ییکا، از آنجاین و امریروابط چ
طور مداوم طـرح  بهاست که  ییهاار دارد و از جمله کشوریرا در اخت
برد، ضرورت توجه ا میر سؤال ی، زین جهانیجاد نظم نویا يدر راستا

طلبد میه آن را یتوازن عل ين کشور و تالش در جهت برقرار
مین عنوان یالملل چن بینروابط  ییۀ واقعگراینظر یسنت طوالن

کا یشتر از امریا بیدر برابر و  ید ناخالص ملیشده با تول
در صحنۀ قدرت جهـان  يناپذیر طور اجتناب به) متناسب آن
ک قدرت نوظهور همچون چین اساس، یبر ا. ب خواهد شد
را مورد چالش قرار خواهد داد؛ چکا یامر يالیباال اشاره شد، است

درصدد تحقـق ادعاهـا   ا به آن برسد، مطمئناًیک شده و یکا نزدیبه امر
ت کشـور در صـحنۀ جهـان   ی، بهبـود وضـع  اي منطقه یخود، کسب هژمون

 . به سود خود خواهد بود یالملل بین

  این در شرق آسیچ ياستراتژ
چین و استراتژ کیت استراتژیبه موقع يادیز ین بستگیچ یتیاهداف امن
با حاصل يا همان بازیبرد و باخت  يکرد بازی، رویبعض
یعیالبته طب. کنند میر یکا در منطقه تفسین و قدرت امریظهور چ

داند، از حضور امر میخلوت خود  اتیا را حین، جنوب شرق آسینکه چ
کـا را از منطقـه خـارج کنـد     ینکند و تالش داشته باشد تا امر یمنطقه احساس راحت

ـ  ین ياست که کشورها ين همان کاریا). 39: 1388،  مکـرة غرب
ان همسـا یـ دنبال رخنـه در م  بهن یچ اي ژهیطور و به. کا انجام دادند
نان حاصل کند که در منطقۀ آسیخواهد اطم میه است و یژه ژاپن و روس

آن وجود نداشته باشد يبرا يدیچ تهدیقدرتمند شده است که ه
ه اسـت؛ همـان  یژاپـن و روسـ   ین خواستار ضعف نظامی، چیجنوب شرق

                                                                 

  

 

المللند؛ در بین
شوند، خواهان برهم می

روابط چ
را در اخت
در راستا

ن کشور و تالش در جهت برقراریبه ا
سنت طوالن

شده با تول زهیمدرن
متناسب آن ینظام
ب خواهد شدیرق

باال اشاره شد، است
به امراگر 

خود، کسب هژمون
بینن یقوان

استراتژ
اهداف امن

بعض. دارد
ظهور چ

نکه چیبه ا
منطقه احساس راحت

، یوثوق(
کا انجام دادندیبا امر

ژه ژاپن و روسیو به
قدرتمند شده است که ه

جنوب شرق



خـود   يک در مرزهـا 
بعـد از   کا خصوصـاً ی

امـا  . کننـد  ی میابین ارز
از  یا ناشـ ین در جنوب شرقی آسـ 

ز معتقدند کـه از دهـۀ   
جنـوب   يگسترش روابط خود بـا کشـورها  

ن، یچ. انه دنبال کرده است
ت و یـ ن، حاکمیچـ  ی
ن، بسیار مهم اسـت؛  ی

مثـال، مشـکالت    يبـرا 
طلـب در   ییجـدا  يهـا 

، یت ارضـ یـ ت و تمام
 يتداوم برقـرار  ین، چگونگ
 :Fravel, 2008(است  اي

توسعۀ اقتصاد  يم کامل، به سو
ـ عنـوان اولو  بـه را  ت ی
باثبات است و بـه   یط

، دو یت ارضـ یـ ت و تمام
 يگـر یوان و دیمسـئلۀ تـا  

ـ کنـد از طر  مـی ن تـالش   ق ی
. خود را در منطقه دنبـال کنـد  

اشـکال مواجـه   ن بـا  
 يادعاهـا  است کـه خـارج از منطقـه قـرار دارد،    

ن خـود  یاز سـرزم  ین آن را بخشـ 
ـ کند بـا اتحاد   يهـا  هی

Swaine, 2004: 83.(  
                                        
1. South China Sea Islands

ـ کانادا و مکز یاالت متحده در گذشته خواستار ضعف نظام ک در مرزهـا ی
یت امریلگران، گسترش موفقیاز تحل ین رابطه بعضیدر هم

ن ارزیشدن حلقۀ محاصرة چتر منزلۀ تنگ بهرا  2001ازده سپتامبر 
ن در جنوب شرقی آسـ یچ یاست خارجین اعتقادند که سیز بر این

ز معتقدند کـه از دهـۀ   ین ياریبس. )Mearsheimer, 2004: 390( است یستیالیرد امپر
گسترش روابط خود بـا کشـورها   يدر جستجو یطور فعال بهن یچ
انه دنبال کرده استیجو يکرد همکاریک روین امر را با یا بوده و ایآس

ـ ینخست ا دارد؛یدر منطقۀ شرق آس یاکنون سه نگران ین نگران
ن، بسیار مهم اسـت؛  یچ يها دغدغه و ها ین بخش از نگرانیا .ن استیت سرزم

بـرا . روبـرو اسـت   یباره با مشکالت نین کشور هنوز در ا
هـا  ا جنبشی ین جنوبیچ يایر دریجزا یبرخ ایوان یمربوط به تا
ت و تمامیـ ن حاکمیبنابرا. قابل ذکرند يمرز یمانند نواح ینواح

ن، چگونگیدوم چ ینگران .شود می ن محسوبیچ ین نگران
اي آن، ثبات منطقه ین نگرانیگان و سومیروابط دوستانه با همسا

م کامل، به سوو عز يدارین با پایبه بعد، چ1979از سال . )126
ـ قدم برداشته و ا یبه توسعۀ اجتماع یابیو دست را  مسـئله ن ی

طیازمند محین نین اساس، چیبر هم. ده استینخست خود برگز
ت و تمامیدربارة حاکم .کند مین سه دغدغه را دنبال ین علت، ا

مسـئلۀ تـا   یکـ یت اسـت؛  ین حائز اهمیچ يه برایبق ش ازیموضوع ب
ن تـالش  یز چنـ یـ گان نی؛ دربارة همسا1ین جنوبیچ يایر در
خود را در منطقه دنبـال کنـد   يو اقتصاد یاسیو روابط دوستانه، اهداف س ي

ن بـا  یکا در منطقه از نظر چیز حضور امریدر خصوص ثبات منطقه ن
است کـه خـارج از منطقـه قـرار دارد،     ياالت متحده کشوریاست؛ چون ا

ن آن را بخشـ یوان کـه چـ  یاز تـا  دارد، یدر سطح جهان ی
کند بـا اتحاد  میدر منطقه تالش  یکند و با حضور نظام میت یداند، حما

Swaine, 2004: 83( ترل کندن را کنیمنطقه چ يدوجانبه با کشورها
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االت متحده در گذشته خواستار ضعف نظامیا
در هم. بود
ازده سپتامبر ی

ن اي عده
رد امپرکیرو

چ 1990
آس یشرق
اکنون سه نگران هم
ت سرزمیتمام

ن کشور هنوز در ایچون ا
مربوط به تا

نواح یبرخ
ن نگرانینخست

روابط دوستانه با همسا
126-129

و دست یمل
نخست خود برگز

ن علت، ایهم
موضوع ب

ر دریجزا
يهمکار

در خصوص ثبات منطقه ن
است؛ چون ا

یهژمون
داند، حما می

دوجانبه با کشورها
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 کنـد؛  میکرد را دنبال 

ـ ت از طر از  ییق نهادهـا ی
کـرد  یو رو يق همکـار 

 يمتقابل اقتصـاد  یشتر به وابستگ
 يهـا  ين در حـوزة اقتصـاد و همکـار   

را در سطح منطقه و جهـان دنبـال   
 یارضـ ت یـ ن کشـور بـوده، حفـظ تمام   
کا در منطقه یطلبانۀ امر

ن علت حضـور  یتر ی
ن یانوس آرام، مهـارکردن چـ  

از  ین، بخشـ یدگاه چـ 
ـ ز. رود ن معتقـد  یرا چـ ی

مـورد   یالملل بیناست که با نظام 
ن معتقدنـد کنتـرل و   

 یقطبـ  از راهبـرد کـالن نظـام تـک    
کـا  یز معتقدند امرین ن

، یا، درصدد جذب و هضم کرة شمال
ـ بـا محور  ـ ت خـود و  ی ا ی

Sutter, 2003: 135 .( از نظر
گاه یبه نقش، نفوذ و جا

اسـت بلکـه خـالف منـافع،     
، نقـض  ین نظامیچن. 

وان ی، تایتیط امنین مح
ن کشـور خـارج شـده و طبعـاً در     

ن منـافع و  ین علـت، چـ  
ان یـ واقـع در م  اي از منطقه

کرد را دنبال یخود در منطقه، چهار رو یتین اهداف امنیتأم ين برای
ت از طریـ کـرد دوم، امن یرو. اسـت  یت جمعـ یکرد نخست، امن

ـ ت از طریکرد سوم، امنیرو. است یالملل بین يجمله نهادها ق همکـار ی
شتر به وابستگیمتقابل است که ب یق وابستگیت از طریچهارم، امن
ن در حـوزة اقتصـاد و همکـار   ینکـه چـ  یبا وجـود ا  نیبنابرا؛ شود می
را در سطح منطقه و جهـان دنبـال    اي انهیجو يکرد همکاریکوشد تا رو می، ي

ـ ا یشـگ یو هم یآنچـه دغدغـۀ اصـل    ن کشـور بـوده، حفـظ تمام   ی
طلبانۀ امر و مخالفت با حضور سلطه) گریوان و مناطق دیبازگرداندن تا

China’s National Defense , 2008: 65-82.( ین، اصلیاز نظر چ
انوس آرام، مهـارکردن چـ  یـ ا و اقیآس یتیامن میکا در روند معادالت نظایامر
ـ ا. است اي هم در معادالت منطقهگر میک بازیعنوان  ـ ن دی دگاه چـ ی

رود مـی شمار  به یالملل بیند یاست کالن پکن دربارة نظم جد
است که با نظام  یمطلوب، همان نظام چندقطب یالملل بیناست نظام 
ن معتقدنـد کنتـرل و   ینخبگان چـ . کا، نه تنها متفاوت بلکه در تعارض استی

از راهبـرد کـالن نظـام تـک     یا، بخشیشرق آس یتین در نظام امنیمهارکردن چ
ن نیارتش خلق چ يها ن ارتباط، ژنرالیدر هم. کاستیدلخواه امر

ا، درصدد جذب و هضم کرة شمالیشرق آس یتیط امنیر محییبا تالش در جهت تغ
بـا محور  اي منطقـه  یتیل نظام امنیو تشکه یاز قدرت روس ي

Sutter, 2003: 135(وان است ین و تایپیلیلند، فی، تایمشارکت ژاپن، کرة جنوب

به نقش، نفوذ و جا ییاعنتا یعلت ب بهکا یدلخواه امر یتیدولتمردان پکن، نظام امن
اسـت بلکـه خـالف منـافع،      یعیرطبی، نه تنها غیالملل بینو  اي ط منطقهین در مح

. ف شده استیو تعر ین، طراحیچ یت ارضیو تمام یت مل
ن محیشود؛ چون در پوشش ا میز محسوب ین نیچ یت ارض

ن کشـور خـارج شـده و طبعـاً در     یا یت ملین است، از حاکمیاز خاك چ یکه بخش
ن علـت، چـ  یبـه همـ  . قرار خواهد گرفت نیدکنندة چیتهد يصف رقبا
از منطقه )کاامری( اي گر فرامنطقهیخود را در خروج باز یت مل

  

 

یچ
کرد نخست، امنیرو

جمله نهادها
چهارم، امن

میمربوط 
ياقتصاد
آنچـه دغدغـۀ اصـل    کند،

بازگرداندن تا(
82(است 

امر ینظام
عنوان  به
است کالن پکن دربارة نظم جدیس

است نظام 
ینظر امر

مهارکردن چ
دلخواه امر

با تالش در جهت تغ
ریجلوگ

مشارکت ژاپن، کرة جنوب
دولتمردان پکن، نظام امن

ن در محیچ
ت ملیامن

ت ارضیتمام
که بخش

صف رقبا
ت ملیامن



و  يل اسـت سـطح بـاز   
ـ  ـ  يمرزهـا ن یب  یغرب

Zheng, 2005: 22.(  ـ البتـه در ا ن ی
. کا توجـه داشـت  ین و امر

 جـرج بـوش  االت متحده بود، امـا  
االت متحده آغـاز  یک ا

کـا و  یجنگ سرد حاکم بر روابط امر
 یدشـمن  م جـرج بـوش،  

بـزرگ   يها یکمپان ي
سـپتامبر، دولـت    11اما پـس از حمـالت   

 یسات اتمیبحران عراق، مسئلۀ تأس
حـل آنهـا    يو هسـتند کـه بـرا   
ن در منطقۀ یاهداف چ

 یتـ یط امنیحفـظ ثبـات در محـ   
حفظ و گسـترش   ،کند

قـراردادن  ا، در انـزوا  
گذاشتن محاصـره   ناکام
که بخش اعظم  ین جنوب
کـه   4تنگۀ ماالکا مخصوصاً

Twining, 2008: 30.(  

منطقه، محصول دوران جنـگ  
کـا در  یاسـت امر ینزاع بـزرگ س 

                                        
1. Sakhalin 
2. Bill, Clinton 
3. Georg W. Bush 
4. Strait of Malacca 
5. Geopolitic 

ـ ما داند و میوان یتا جنوب تنگۀ تا 1نین و ساخالیژاپن، چ ل اسـت سـطح بـاز   ی
ـ  اي ک به محدودهیفیا و پاسیآس یتیکا به معادالت امنیورود امر ب

Zheng, 2005: 22(ژاپن محدود شـود   یشرق ياالت متحده تا مرزها

ن و امریکا به روابط چیامر یر نگرش دولت فعلیید به تغ
االت متحده بود، امـا  ین و ایان چیم ياتحاد راهبرد يمناد 2بیل کلینتون

ک ایب استراتژیعنوان رق بهن یچ یمعرفپسر، حکومت خود را با 
جنگ سرد حاکم بر روابط امر يخواست فضا می پسر 3د جرج بوشیشا
ـ  ياز اعضـا  ياریبسـ . ا کندین احیچ بار با نیرا ا ي م جـرج بـوش،  یت
ين فراتر از منافع اقتصادیک خود را در برابر چیدئولوژای

اما پـس از حمـالت   . دانستند مین یکا در چیامر يگذار
بحران عراق، مسئلۀ تأس. ندیب مین یبا چ يکا خود را ناچار به همکار

و هسـتند کـه بـرا    بـوده  یوان، از جمله مسائلیو موضوع تا یکرة شمال
اهداف چ یطور کل به .داند مین یبا چ يهمکارازمند به یکا خود را ن

حفـظ ثبـات در محـ   : توان در ایـن مـوارد خالصـه کـرد     میا را یشرق آس
کند مین کمک یچ ين که به رشد اقتصادیۀ چیدر حاش مخصوصاً
ا، در انـزوا  یدر جنـوب شـرق آسـ    يتجـار  يو انتقال کاال يتجار 
ناکام يا برایآس یآوردن نفوذ در منطقۀ جنوب شرق دست به
ن جنوبیچ يایدر در ییایدر يها ت گذرگاهین، حفظ امنیو مهار چ

مخصوصاً ها ن گذرگاهیانه از ایقا و خاورمین از افریچ ینفت واردات
Twining, 2008: 30-33( شود می ت است حملیار با اهمین بسی

 ایکا در شرق آسیامر ياستراتژ
منطقه، محصول دوران جنـگ   5کیژئوپلیتسیستم ز یا و نیکا در شرق آسیاست امر
نزاع بـزرگ س  افتن آن،ی انیدر حال حاضر بر خالف پا. سرد است
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ژاپن، چ
ورود امر

االت متحده تا مرزهایا
د به تغیان بایم

بیل کلینتون
پسر، حکومت خود را با 

شا. کرد
يشورو

ای یاسیس
گذار هیسرما
کا خود را ناچار به همکاریامر

کرة شمال
کا خود را نیامر

شرق آس
مخصوصاً

 يها راه
بهوان، یتا

و مهار چ
نفت واردات

یچ يبرا

استراتژ
است امریس

سرد است
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ـ ان جنگ سـرد، ا  االت ی
و  يد کـرده و منـافع اقتصـاد   

ن مسئله بدان علت است که جنگ سـرد هنـوز در   
 يوارهـا یختـه اسـت امـا د   

بـا وجـود   . رة کـره همچنـان پابرجاسـت   
ـ و ظهـور تهد   یسـت یترور يدهای

بـر مهـارکردن و کنتـرل    
ـ ت متحـده، توجـه بـه     ک ی

است که  یک جهانیک قدرت هژمون
ز یـ ا نیر مناطق دنیس کرده، همچنان که در سا

ا بـه لحـاظ منـافع متقابـل     
 ,Smith(سـت  یآنهـا قابـل تصـور ن   

آن که در طول چند دهه 
 یاصـل  يک است کـه اسـتقالل کشـورها   
کـا قـرار   یو بـازار امر 

دوجانبۀ سخت  یتیامن
ــت ــا اس ــه ه از  اي مجموع

 .منطقـه قـرار گرفتـه اسـت    
ـ در يهـا  ت راهیـ   ییای

سازد تا به نقش مهم خـود در  
ت نـامعلوم و مـبهم   ی
ک وزنۀ تعادل ینوان ع

ت و یاهم يشدن مجدد ژاپن، دارا

ا، پـس از  یکا در منطقۀ شرق آس
 مخصوصـاً ( اي ک هژمـون منطقـه  

                                        
1. DOD (U.S Department of Defence)

ان جنگ سـرد، ا یبا وجود پا. نداشته است یقابل توجه رییقبال منطقه هنوز تغ
ـ متحده تعهدات خود را دربارة متحدان در منطقه تجد د کـرده و منـافع اقتصـاد   ی

ن مسئله بدان علت است که جنگ سـرد هنـوز در   یا. کند میک خود را دنبال 
ختـه اسـت امـا د   ین در اروپـا فرور یوار برلیافته است؛ دیان نیا پایشرق آس
رة کـره همچنـان پابرجاسـت   یجز بهوان و شیان تنگۀ تایم یالیا خی

و ظهـور تهد  یک جهـان یط استراتژیوجودآمده در مح بهرات 
بـر مهـارکردن و کنتـرل     یمبتن یکا روابطین و امریسپتامبر، هنوز روابط چ11

ت متحـده، توجـه بـه    االیا ياز سو یاستین سیعلل تداوم چن یدر بررس
ک قدرت هژمونیاالت متحده، یا؛ است يت بزرگ، ضرور

س کرده، همچنان که در سایتأس یتیامن یاسیا نظمی سیدر شرق آس
ا بـه لحـاظ منـافع متقابـل     ی تر ن باثباتیگزیچ نظم جاین کرده است و در واقع ه

آنهـا قابـل تصـور ن    يبرا يدتریا مفیشرق آس ين کشور با کشورها
آن که در طول چند دهه  اي ا و نظم منطقهیکا در قبال شرق آسیاست امریس). 2 :2003

ک است کـه اسـتقالل کشـورها   یت هژمونین واقعیاز ا یشکل گرفته، بازتاب
و بـازار امر  یت نظامیوان وغیره تحت حمایژاپن، کره، تا یعنین منطقه 

امن يوندهایبر پ یا مبتنیکا در شرق آسیامر یاست خارجیس
ــاد ــط اقتص ــرم اســت  يو رواب ــۀ ن ــدر ا. چندجانب ــتین سی اس

ـ ان ایم یاسیس يها ی منطقـه قـرار گرفتـه اسـت     ياالت متحـده و کشـورها  ی
(1DOD, 1999:   یـ ا و اهمیاالت متحده در آسـ یا اقتصاديمنافع

سازد تا به نقش مهم خـود در   میمصمم  ن کشور را کامالًی، ایالملل بینتجارت 
ینکـه در وضـع  یضـمن ا  .ادامه دهد اي منطقه یتین مجموعۀ امن

ع به االت متحده هنوزیا یبعد از جنگ سرد، حضور نظام
شدن مجدد ژاپن، دارا مینظا يبرا ین و مانعیاشدة چیدر برابر قدرت اح

 .ارزش است
کا در منطقۀ شرق آسیک امریشده و استراتژ در مجموع، اهداف اعالم

ک هژمـون منطقـه  یاز ظهور  يریجلوگ :ر استیجنگ سرد به قرار ز
                                                                 

. DOD (U.S Department of Defence) 

  

 

قبال منطقه هنوز تغ
متحده تعهدات خود را دربارة متحدان در منطقه تجد

ک خود را دنبال یژئوپلیت
شرق آس

ا خی یواقع
رات ییتغ

11پس از 
در بررس. است
ت بزرگ، ضروریواقع

در شرق آس
ن کرده است و در واقع هیچن
ن کشور با کشورهایا

2003: 2

شکل گرفته، بازتاب
ن منطقه یا

یس. دارد
ــاد ــط اقتص و رواب

یزن چانه
1999: 59)

تجارت  يبرا
ن مجموعۀ امنیا

بعد از جنگ سرد، حضور نظام یتیامن
در برابر قدرت اح

ارزش است
در مجموع، اهداف اعالم

جنگ سرد به قرار ز



ان دو کره و حفظ ثبـات  
ا و رشـد و  یآسـ  يهمگـان بـه بازارهـا   

 يهـا  از گسـترش سـالح  

و  اي هسـته  يشـود، بـا وجـود برتـر    
و شـدت   یداخلـ  يعلـت مشـکالت اقتصـاد   

ک قـدرت رو بـه زوال   
 ییایآسـ  ياهـ  سـه بـا قـدرت   

عنـوان   بـه االت متحـده  
 ,Zheng( دارد ین فاصله را از منطقـه دارد بسـتگ  

االت متحـده در مـورد سـاختار در حـال     
در صـورت تسـلط   . ن اسـت 
ن کشور آنهـا را در  ین خطر وجود دارد که ا
از کارشناسـان و   يار

قابل توجه، بازار گسترده و 
عنـوان عضـو دائـم     بـه 
تواند  می يتا حدود ها

 ين کشـور یچ. پر کند
م ساختار ارتش خلق 
ت کرده است که خـود  

 :IISS1, 2003/4(وجـود آورده اسـت   

آن ارائه شد، اگرچـه بـه   
کـا وارد جنـگ و سـتیز    

ن در تمـام  ینمـایی چـ  
                                        
1. IISS (International Institute for Strategic Studies)

ان دو کره و حفظ ثبـات  یم يریاز درگ يریجلوگ يدر منطقه برا يحضور قو
همگـان بـه بازارهـا    یدسترسـ  ين فرصت برابر برایمنطقه، تضم

از گسـترش سـالح   يری، جلـوگ یرانیکشت يمحافظت از آزاد ،يتوسعۀ اقتصاد
  ).Mearsheimer, 2010, 371( یسطح دموکراس ي، ارتقااي

شـود، بـا وجـود برتـر     مـی االت متحده مربـوط  یکه به ا ییتا جا
علـت مشـکالت اقتصـاد    بـه آن کشور در جنـگ سـرد،    

ـ صورت  بهبه آن  ها ییایتودة مردم آن کشور، آس یی ک قـدرت رو بـه زوال   ی
سـه بـا قـدرت   یاالت متحده در مقایو برآورد نفود ا یابیارز. نگرند

ـ اعتبار تعهدات ا یابین امر به ارزیرا ایز. ار مشکل است االت متحـده  ی
ن فاصله را از منطقـه دارد بسـتگ  یشتری، بییایکه از نظر جغراف

2005: 25.( 
االت متحـده در مـورد سـاختار در حـال     یا يها یاکنون در کانون نگران آنچه هم

ن اسـت یا قرار دارد، نفوذ روزافزون چیشرق آسش منطقۀ 
ن خطر وجود دارد که ایا، ایشرق آس اي منطقه ين بر نهادها

اریبسـ . انطباق نداشـته باشـد   کایامرقرار دهد که با منافع  
قابل توجه، بازار گسترده و ت یا و جمعین با جغرافیمعتقدند چ یاسینظران س

بـه و  یپـول  ي، توسـعۀ نهادهـا  يهمراه رشد اقتصاد بهت، 
ها تین قابلین با ایچ. نده چشم دوخته استیت، به آیامن 

پر کند یو جهان اي سابق را در معادالت منطقه يخالء قدرت شورو
م ساختار ارتش خلق یو ترم يبه بازساز يجد يکردیر، رویاخ يها است که در سال

ت کرده است که خـود  یسم را تقویحزب کمون يها انینشان داده و در همان حال، بن
وجـود آورده اسـت    بـه االت متحده یا يرا برا يشمار یب يها

آن ارائه شد، اگرچـه بـه    یتیط امنین و محیکه تاکنون از چ يریبا توجه به تصو
کـا وارد جنـگ و سـتیز    یبـا امر  یدانیچ میست در هین کشور حاضر نیرسد ا
نمـایی چـ   نـده، دهـۀ قـدرت   یتوان داشت که دهـۀ آ   مید نیشود، اما ترد
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حضور قو، )نیچ
منطقه، تضم

توسعۀ اقتصاد
اي هسته

تا جا
 يروزیپ

ییراگانزوا
نگرند می
ار مشکل استیبس

که از نظر جغراف یقدرت
2005: 25

آنچه هم
ش منطقۀ یدایپ
ن بر نهادهایچ
 يریمس

نظران س صاحب
ت، یپرظرف
 يشورا

خالء قدرت شورو
است که در سال

نشان داده و در همان حال، بن
ها ینگران
242(.  

با توجه به تصو
رسد ا مینظر 

شود، اما ترد
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رامـون خـود   یپ یتیط امن
ز یـ ن نکته نیتوجه به ا

ـ ن در حال ظهـور، حفـظ تـوازن از طر    ق تـداوم  ی
ن راهبـرد  یرود که ا می
  .پرخاشگرانه بکشاندخصمانه و 

 يهـا  قـدرت  ياز سو
ـ در ا ـ ان، ایـ ن می االت ی
ل منـافع گسـتردة   یـ دل
از  یالملل بینگران یگر باز

ن تنهـا قـدرت   یکا، چـ 
ت، یـ قدرت که شامل جمع

ل بـه  یل تبـد یشود، از پتانس
نـده بـه چـالش بکشـد برخـوردار      

ش خـاطر  ی، تشـو ينـدة اقتصـاد  
ـ ، اینظـام  ين کشـور بـه نوسـاز    ن ی
ـ اوج ا). 75: 1389 ن ی
تـاکنون منتشـر    2002

کنـد، رشـد قـدرت     مـی 
در . افته اسـت یآن کشور انعکاس 

منتشر شد، اعالم شده کـه  
معتبر و توانا،  یقدرت نظام

و  اي منطقـه  يامـدها ی
ـ پا ين گزارش، رشد اقتصـاد  دار ی

 19/4 بــه 2000ون دالر در ســال 
                                        
1. Hegemony 

ط امنین کشور دربارة محیست و در آن صورت است که ا
توجه به ا. را اتخاذ خواهد کرد يدیجد یمش ا، خطیژه در شرق آس

ن در حال ظهـور، حفـظ تـوازن از طر   یکا به چیالزم است که واکنش امر
میدر منطقه است؛ احتمال  یدوجانبه و حضور نظام يها

خصمانه و  ین را به موضعیتی، چیامن يجاد معضل و معما

  نیچ یاالت متحده از توسعۀ نظامیا ی
از سو یفراوان يها ، با واکنشیش قدرت نظامیافزا ين برایتالش چ
در ا. ن کشور مواجه شده اسـت یا ییایگان آسیز همسایبزرگ و ن
دل بـه مانده از عصر جنگ سرد،  یعنوان تنها ابرقدرت باق به

گر بازیش از دیا، بیخصوص در شرق آس بهخود در سراسر جهان 
کا، چـ ید امریاز د. نگران است ین در عرصۀ نظامیش قدرت چ

قدرت که شامل جمع یل دارابودن عناصر اصلیالملل است که به دل بیندر نظام 
شود، از پتانس میگسترده  ینظام يرویا و نید پون، اقتصایوسعت سرزم
نـده بـه چـالش بکشـد برخـوردار      یکـا را در آ یامر 1یکه بتواند هژمون یقدرت بزرگ

نـدة اقتصـاد  یگذشته چین با رشد فزا يها است؛ هرچند در سال
ـ ل رهبران ایخته بود، اما با تمایکا را برانگ ن کشـور بـه نوسـاز   ی

ـ نما يشـتر یبـا شـدت ب   ها 1389زاده،  یقلـ (ان شـده اسـت   ی
2002کـا کـه از سـال    یدر گزارش ساالنۀ وزارت دفاع امر ها

مـی که پنتـاگون ارائـه    يریبر اساس تصو. شود، آشکار است
آن کشور انعکاس  ینظامن در تحوالت جامع یچ یاسیو س ي

منتشر شد، اعالم شده کـه   2009کا که در مارس ین گزارش وزارت دفاع امر
قدرت نظام يرینۀ ساخت و بکارگین در زمیارتش چ يبرنامۀ نوساز

ـ داشته است و ا يریچشمگ يها شرفت ـ ن امـر،  ی امـدها یپ ک رشـته ی
ن گزارش، رشد اقتصـاد یموجب ا به. دنبال خواهد داشت بهرا  یشیالج

ون دالر در ســال یــلیتر 95/1 آن را از ید ناخــالص ملــیــن، تول
                                                                 

  

 

ست و در آن صورت است که اها نهیزم
ژه در شرق آسیو به

الزم است که واکنش امر
ها هیاتحاد
جاد معضل و معمایبا ا

یابیارز
تالش چ
بزرگ و ن

بهمتحده 
خود در سراسر جهان 

ش قدرت چیافزا
در نظام 

وسعت سرزم
قدرت بزرگ

است؛ هرچند در سال
کا را برانگیامر

ها ینگران
ها ینگران
شود، آشکار است می

ياقتصاد
ن گزارش وزارت دفاع امریتر تازه

برنامۀ نوساز
شرفتیپ

الج سوق
ن، تولیچــ



ن امر چین را قـادر سـاخته کـه بـدون     
بـر  . ارتش اختصاص دهد

در فواصـل دور، همچنـان   
 يهـا  يفنـاور  يریبکـارگ 

قـدم  ) کسیبرنتیسـا (، جنگ با اسـتفاده از دانـش کنتـرل از راه دور    

کـه   ین در حـوزة نظـام  
و  يرادار يهـا  ییش توانـا 
ن را به یچ ینظام ییرد، توانا

و  1مـا یپ ک قـاره یبالسـت 
ـ ا يهـا  ن کشـور را از  ی

و  ين اعتقادند کـه نوسـاز  
صـورت   یکیاستراتژار مهم و 

بـه اعتقـاد   . شـود  مـی 
االت متحـده بـه   یا یرد که بتواند از دسترس

Chin Lee, 2008: 525(.  
ع بودجـۀ  یش سـر یخـود را از افـزا  

ـ عالوه بر ا ن، مقامـات  ی
و  ینۀ ارائۀ آمار درسـت از بودجـۀ نظـام   

. انـد  ن کشور شدهیا ي
اسـت کـه    يزیشتر از آن چ

ـ آ یحساب مـ  بهضعف   ،دی
کـا و جهـان خـارج    ی

ن را به قدرت کن بتواند پ
                                        
1. SRBMs 
2. Anti Access 

ن امر چین را قـادر سـاخته کـه بـدون     یرسانده است و ا 2008ون دالر در سال 
ارتش اختصاص دهد يه نوسازرا ب يشتریاد بر اقتصادش، بتواند منابع بی
در فواصـل دور، همچنـان    ین در حفظ قدرت نظـام یچ یین گزارش، توانای

بکـارگ  مسلح آن همچنان بـه توسـعه و   يروین یمحدود است ول
، جنگ با اسـتفاده از دانـش کنتـرل از راه دور    یی، فضااي

  ).Field, 2009: 143-147(برداشته است 
ن در حـوزة نظـام  یچ يها يگذار هیاز سرما یاالت متحده، بخشیاز منظر ا
ش توانـا ی، افزاییو هوا ییایدر يروین يها تیش قابلیفی از افزا
رد، توانایگ میرا در بر  یحاتیو تسل یشرفتۀ موشکیپ يها

بالسـت  يهـا  دهـد و موشـک   مـی گسـترش   یشرق يایکل منطقۀ آس
هـا  تیـ ه، قابلیشده از روس يداریخر يها ییایردریو ز ها 

ن اعتقادند کـه نوسـاز  ین ارتباط مقامات واشنگتن بر ایدر هم. برد میا فراتر 
ار مهم و ین با هدف بسیچ ییو هوا ییایدر يروین يساز

مـی اد ی 2یعنوان ضددسترس به، از آن یرد که در فرهنگ نظام
یرد که بتواند از دسترسیقرار بگ یتیخواهد در موقع مین 
Chin Lee, 2008: 525-526(کند  يریک به سواحل خود جلوگینزد ییایمناطق در

خـود را از افـزا   یاالت متحده بارها نگرانین رابطه ایدر هم
عالوه بر ا. ه دانسته استیرقابل توجین ابراز داشته و آن را غیچ

نۀ ارائۀ آمار درسـت از بودجـۀ نظـام   ین در زمیت چیکا همواره بر عدم شفاف
يسواز  يد کرده و خواهان اعتمادسازیاش تأک میز اهداف نظا

شتر از آن چین بیچ یاست که بودجۀ نظام یکا مدعیوزارت دفاع امر
ضعف  نقطهکا یامر يکه برا یموضوع. کنند میمقامات پکن اعالم 
یمرا يدهند بـرا  یکه ارتش پکن را شکل م ین است که عوامل

  ).Foot, 2006: 71-73( مبهم و نامشخص هستند
ن بتواند پیچ ینظام ۀه توسعکله نگران است ئن مسیا از اکیمر
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ون دالر در سال یلیتر
یفشار ز
یاساس ا

محدود است ول
اي هسته

برداشته است 
از منظر ا

فی از افزایط
ها ستمیس

کل منطقۀ آس
 جنگنده

ا فراتر یآس
ساز مدرن
رد که در فرهنگ نظامیگ می

ن یآنان چ
مناطق در

در هم
چ ینظام
کا همواره بر عدم شفافیامر
ز اهداف نظاین

وزارت دفاع امر
مقامات پکن اعالم 

ن است که عواملیا
مبهم و نامشخص هستند

مرا
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ـ   ش در واشـنگتن  یهـا پ
 .عنوان قدرت برتر مطرح بوده اسـت 

ـ ارز چهـارچوب   یدفـاع  یابی
 يهـا  ن در دههیدر چ

ا، کـ یمرا ینظـام  يهـا 
ـ جد کیاسـتراتژ  د بـا  ی

 یبرخ ء، جزیجنگ ي
ن که با خشم مقامات پ

 ۀوزارت امـور خارجـ  
ن را یا، چـ کـ یمراه وزارت دفـاع  

  . ندک

  
ن مســائل یتــر از مهــم

 یاسـت خـارج  یس ي
 یزش نظـام یمتفاوتی در مورد خ

ـ ز یـ آم صـورت مسـالمت   ا ی
ــت ــود آورده اس ــدر ا .وج ــاط، ی ن ارتب

کـا  یننـد کـه امر  یب مـی 
 ين دو اسـتراتژ یا. ن واکنش نشان دهد

پاسـخ بـه    یاالت متحـده در ارتبـاط بـا چگـونگ    
ـ االت متحده در  ک دهـۀ گذشـته   ی
در دسـتور کـار    یبه نوع

   .2يساز است مشارکت
است مهار و مشـارکت، آن اسـت کـه تـوازن را حفـظ      

نده یدر آ یماندن از احتمال دشمن
                                        
1. Containment 
2. Engagement 

ـ   ن از سـال یچ. ندکل یانوس آرام تبدیا و اقیآس ۀبرتر در منطق هـا پ
عنوان قدرت برتر مطرح بوده اسـت  بها کیمرا يش روین چالش پتری عنوان بزرگ

چهـارچوب در  کایوزارت دفاع امر، 2010سال  ۀیل ماه فور
در چ ینظام ۀبا توسع ییارویرو يه براکاقدامات  يسر کیخود از 

هـا  گـاه یدفاع بهتـر از پا . ان آوردیاز است، سخن به میر مورد ن
اسـتراتژ  يهـا  يارکـ ، هميبریسـا  يهـا  ت جنـگ یش تـوان هـدا  

يها ییایردریز ۀتوسع ا و یآس ین در جنوب شرقیچ يها 
ه با خشم مقامات پکن گزارش یا .)DOD, 2010: 76-79( ها بوده است ن برنامه

وزارت امـور خارجـ   ؛دنبال داشـت  بهرا  ینیرو شد، اظهارات مختلف مقامات چ
ه وزارت دفـاع  کـ رد کن گزارش، اعالم یخواندن ا يا شهیلکن با 

ک یم یبزرگ معرف يد و خطریز تهدیآم اغراق يا شه به گونه

  نیچ ینظام يکا در برابر نوسازیامر یچندوجه ياستراتژ
از مهــم یکــین را یچــ یو نظــام يزش قــدرت اقتصــادیــبســیاري خ
يجنگ سرد تـاکنون فـرارو   انیدانند که بعد از پا می اي ي

متفاوتی در مورد خ يها دگاهیمطمئناً د. االت متحده مطرح بوده است
صـورت مسـالمت   بـه االت متحده ینکه ایدر مورد ا یفراوان يها ن، بحث
ــآم خصــومت ــز بای ــد را ی ــنش ده ــهد واک ــود آورده اســت ب وج
ـ  ي، دو استراتژییکایامر يها ستی مـی خـود   يش رویرا پ

ن واکنش نشان دهدیچ یق به توسعۀ نظامین دو طریتواند از ا
االت متحـده در ارتبـاط بـا چگـونگ    یا یرسم يها دگاهیانگر دیاگرچه ب

االت متحده در یآنچه از عملکرد ا ین نیست ولیچ یتوسعۀ نظام
به نوع ها استین سیک از ایدهندة آن است که هر  د، نشان

است مشارکتیو س 1است مهاریس: مقامات واشنگتن قرار دارد که عبارتند از
است مهار و مشـارکت، آن اسـت کـه تـوازن را حفـظ      ین موضوع در سیتر مهم

ماندن از احتمال دشمن مصون يشده برا اقدامات اتخاذ یکرده و اثرات منف
                                                                 

  

 

برتر در منطق
عنوان بزرگ به

ل ماه فوریدر اوا
خود از 

ر مورد نیاخ
ش تـوان هـدا  یافزا

 هیهمسا
ن برنامهیاز ا
رو شد، اظهارات مختلف مقامات چبرو
ن با یچ
شه به گونهیهم

استراتژ
بســیاري خ

يراهبرد
االت متحده مطرح بوده استیا
ن، بحثیچ

خصــومت
ستیاستراتژ

تواند از ا می
اگرچه ب

توسعۀ نظام
د، نشانیآ میبر

مقامات واشنگتن قرار دارد که عبارتند از
مهم

کرده و اثرات منف



 کـا قـبالً  یمعتقدنـد کـه امر  
ب یـ رق يگـذار  استی

است کـه   یاستین، س
ن یرسـد چنـ   مـی بـه نظـر   
وان و یدفـاع از تـا   ي

ـ کا در مورد ا ن مسـئله کـه   ی
چ شـک و  یت آن است، ه

بـا   ين به همترازیچ ی
. خواهـد خـورد   يدی
جنگ را شروع  یطیو تحت شرا

67.(   

کـا از  یامر یاسـت خـارج  
ن یاش بوده است؛ بـد 

ب در یـ د از ظهـور رق 
به نظـام   یقطب تک یالملل

زش یـ را حفظ کنـد تـا از خ  
جلـوگیري   یبه سطح جهـان 

، ییکـا یلگـران امر یاز تحل
رقابـت   يبـرا  یل کاف

ـ  ـ د از طری ـ ق تقوی ت ی
و ) ایو جنوب آس یشرق

ل ژاپـن، هنـد و   یـ متحد خـود در منطقـه از قب  
ـ ن را مهار کرده و تحت کنترل درآورده و از طر  يق تـوازن قـوا  ی

انـد   دهین عقیاز مفسران بر ا
                                        
1. Chernoff 
2. Uni- Multipolar System

معتقدنـد کـه امر   ینیاز ناظران چ يارینه بسین زمیدر ا. را به حداقل رساند
یس يها نهین ارتباط گزیدر هم. است مهار را اتخاذ کرده است

ن، سیا؛ است نین آنها بحث حمله به چیتر یز مطرح شده که اصل
بـه نظـر   . مطرح شده است یحکومت ریغ يها چهره يتاکنون از سو

يکـا بـرا  یامر ياز سو یجنگ يها یمستلزم کسب آمادگ ی
کا در مورد ایامر. استین در شرق آسیبالقوة چ یرگیاز چ ي

ت آن است، هیف امنیو تضع ییجو معارضهن در حال کسب استعداد 
یابیر شود پس از دستیاالت متحده ناگزیندارد اما اگر ا ي

ین شود، لطمـۀ شـد  یبر آن، وارد جنگ با چ يا برتریآن کشور 
و تحت شرا یاالت متحده در زمانین نگرش، بهتر است ا

67: 1388، 1چرنوف( ن سود را برایش به بار آوردیتر شیکند که ب

  است مهاریس ياستراتژ
اسـت خـارج  یدهنـدة س  ن عامل شـکل یتر یمین و قدیتر بدون شک مهم

اش بوده است؛ بـد  کییاستراتژ يکنون، حفظ برتر دوم تا یان جنگ جهانیلحظۀ پا
ـ با یو نظـام  ياز برتري اقتصـاد  يریگ هکا با بهریکه امر د از ظهـور رق ی
الملل بیندر دوران گذار از نظام . کند يریجلوگ یالملل بین

را حفظ کنـد تـا از خ   یم قدرت کنونید نظام تقسیکا بای، امر2یچندقطب
به سطح جهـان  اي چالشگر و از توسعه و گسترش قدرت منطقه

از تحل ياریدگاه بسیاز د. )Christensen, 2006: 82-83(عمل آورد 
ل کافین کشور، دالیت این و وسعت و جمعیچ یسرعت توسعۀ مل
ـ کا بایامر رو نیکند؛ از ا میک اقامه ینزد اي ندهیکا را در آ ی

شرق يایمنطقۀ آس(ن یمستقر در مناطق مجاور چ ینظام ي
متحد خـود در منطقـه از قب   يبا کشورها یتیامن يم اتحادها

ن را مهار کرده و تحت کنترل درآورده و از طریچ ينحو به
از مفسران بر ا یبعض) 94: 1380، یمیعظ(به مهار آن بپردازد  اي
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را به حداقل رساند
است مهار را اتخاذ کرده استیس
ز مطرح شده که اصلین

تاکنون از سو
یاستیس

ریجلوگ
ن در حال کسب استعداد یچ
يدیترد

آن کشور 
ن نگرش، بهتر است ایطبق ا

کند که ب

استراتژ
بدون شک مهم

لحظۀ پا
که امر یمعن

بینصحنۀ 
چندقطبـ   تک
چالشگر و از توسعه و گسترش قدرت منطقه یقدرت
عمل آورد  به

سرعت توسعۀ مل
کا را در آیبا امر

يروهاین
م اتحادهایتحک
بهوان، یتا

اي منطقه
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تـوازن   ين قدرتمند و برقرار

هدف سیاست مهار این اسـت کـه از طریـق ایجـاد تـوازن در برابـر چـین، از        
این بـه معنـاي آن اسـت    
عنوان عامل اساسی قدرت ملـی کنـد شـود و    
ي نظـامی آن کشـور نیـز جلـوگیري شـود؛ ایـن       

اش  سیاست همچنین مستلزم آن است که گسترش نفـوذ چـین بـه مرزهـاي کنـونی     
کند کـه گسـترش نفـوذ چـین، نـه تنهـا       

دهـد   دهد بلکه جسارت الزم را به آنهـا مـی  
 Khalilzad and(تا احتمال درگیري با امریکـا، در یـک حادثـۀ اتفـاقی افـزایش یابـد       

اول ي سیاست مهار، بر دو پایـه اسـتوار شـده اسـت؛     
ي مربـوط بـه واقعگرایـان و نوواقعگرایـان در روابـط      
طور کلی تمایـل دارنـد خـود را در    

پـذیرد و از   صحنۀ جهانی نشان بدهند و قـدرت مسـلط را بـه چـالش بکشـند، مـی      
امنیت خویش است و تحقـق ایـن   
امر، مستلزم ترتیبی از اهداف ابزاري است، پس بـدیهی اسـت کـه کشـور مسـلط از      

اسـته و علیـه آن   ل، با کشـور نوظهـور بـه مقابلـه برخ    
گیـرد   دوم آنکه این سیاست ضمن بررسی تاریخ چین نتیجه می

چـین و دیـدگاهش نسـبت بـه خـود      
مبنی بر اینکه در طول یک قرن و نیم توسط غرب و بعضـی از کشـورهاي همسـایه    
قربانی و تحقیر ملی شده، ایـن کشـور را بـر آن خواهـد داشـت تـا حـداقل        

ژمـونی  در شرق و جنوب شرق آسیا باشد و آنچه را کـه ه 
المللی نظام حاکم را که بـه نفـع کسـانی کـه آنهـا را      

Khalilzad and Shulsky, 2000: 111(. 
پس بر اساس سیاست مهار، متحدان امریکا در منطقه بایـد نقـش ویـژه و مهمـی را     
ادهـاي دوجانبـۀ موجـود را تقویـت و همـۀ آنهـا را روي       

ن قدرتمند و برقراریک چیپرداختن به مسئلۀ ظهور  ياست مهار برا
  . است اي نانهیب ار واقعیاست بسیه آن، س

هدف سیاست مهار این اسـت کـه از طریـق ایجـاد تـوازن در برابـر چـین، از        
این بـه معنـاي آن اسـت    . شودافزایش قدرت این کشور نسبت به امریکا جلوگیري 

عنوان عامل اساسی قدرت ملـی کنـد شـود و     طور کلی، رشد اقتصادي چین به
ي نظـامی آن کشـور نیـز جلـوگیري شـود؛ ایـن       هـا  از بهبود قابلیـت  اي طور ویژه

سیاست همچنین مستلزم آن است که گسترش نفـوذ چـین بـه مرزهـاي کنـونی     
کند کـه گسـترش نفـوذ چـین، نـه تنهـا        فرض میسیاست مهار چنین . محدود شود

دهد بلکه جسارت الزم را به آنهـا مـی   اشتهاي رهبران این کشور را کاهش نمی
تا احتمال درگیري با امریکـا، در یـک حادثـۀ اتفـاقی افـزایش یابـد       

Shulsky, 2000: 96.( ي سیاست مهار، بر دو پایـه اسـتوار شـده اسـت؛     ها استدالل
ي مربـوط بـه واقعگرایـان و نوواقعگرایـان در روابـط      هـا  اینکه ایـن سیاسـت درس  

طور کلی تمایـل دارنـد خـود را در     ي نوظهور بهها الملل را مبنی بر اینکه قدرت
صحنۀ جهانی نشان بدهند و قـدرت مسـلط را بـه چـالش بکشـند، مـی      

امنیت خویش است و تحقـق ایـن    چون هدف غایی هر دولتی، تأمین بقا و رو
امر، مستلزم ترتیبی از اهداف ابزاري است، پس بـدیهی اسـت کـه کشـور مسـلط از      

ل، با کشـور نوظهـور بـه مقابلـه برخ    ي مقابها طریق تشکیل ائتالف
دوم آنکه این سیاست ضمن بررسی تاریخ چین نتیجه می. دست به توازن بزند
چـین و دیـدگاهش نسـبت بـه خـود       اي ت تاریخی استیالي منطقهکه با توجه به سن

مبنی بر اینکه در طول یک قرن و نیم توسط غرب و بعضـی از کشـورهاي همسـایه    
قربانی و تحقیر ملی شده، ایـن کشـور را بـر آن خواهـد داشـت تـا حـداقل        

در شرق و جنوب شرق آسیا باشد و آنچه را کـه ه  اي دنبال هژمونی منطقه
المللی نظام حاکم را که بـه نفـع کسـانی کـه آنهـا را       امریکایی و همچنین قواعد بین

Khalilzad and Shulsky, 2000: 111(داند، مـورد چـالش قـرار دهـد      اند می ابداع کرده

پس بر اساس سیاست مهار، متحدان امریکا در منطقه بایـد نقـش ویـژه و مهمـی را     
ادهـاي دوجانبـۀ موجـود را تقویـت و همـۀ آنهـا را روي       امریکا بایـد اتح . ایفا کنند

  .تهدید ظهور چین متمرکز کند

  

 

است مهار برایکه س
ه آن، سیعل

هدف سیاست مهار این اسـت کـه از طریـق ایجـاد تـوازن در برابـر چـین، از        
افزایش قدرت این کشور نسبت به امریکا جلوگیري 

طور کلی، رشد اقتصادي چین به که به
طور ویژه به

سیاست همچنین مستلزم آن است که گسترش نفـوذ چـین بـه مرزهـاي کنـونی     
محدود شود

اشتهاي رهبران این کشور را کاهش نمی
تا احتمال درگیري با امریکـا، در یـک حادثـۀ اتفـاقی افـزایش یابـد       

Shulsky, 2000: 96

اینکه ایـن سیاسـت درس  
الملل را مبنی بر اینکه قدرت بین

صحنۀ جهانی نشان بدهند و قـدرت مسـلط را بـه چـالش بکشـند، مـی      
رو همین

امر، مستلزم ترتیبی از اهداف ابزاري است، پس بـدیهی اسـت کـه کشـور مسـلط از      
طریق تشکیل ائتالف
دست به توازن بزند
که با توجه به سن

مبنی بر اینکه در طول یک قرن و نیم توسط غرب و بعضـی از کشـورهاي همسـایه    
قربانی و تحقیر ملی شده، ایـن کشـور را بـر آن خواهـد داشـت تـا حـداقل        ) ژاپن(
دنبال هژمونی منطقه به

امریکایی و همچنین قواعد بین
ابداع کرده

پس بر اساس سیاست مهار، متحدان امریکا در منطقه بایـد نقـش ویـژه و مهمـی را     
ایفا کنند

تهدید ظهور چین متمرکز کند



ـ   یتـ یامن  ن یدوجانـه ب
ـ اسـت کـه ا   ن فرض االت ی

از جملـه  (ا یشـرق آسـ  
نه یاکردن زمیاست، مه
 یتـ یبـات امن یمنطقـه و ترت 

ـ ا هـا  ت ن اسـت کـه   ی
ب، یـ تتر نیمنطقه مشخص شود و بد

در  ياری، عناصر بسـ ی
تـالش در  : ان آنها به این موارد اشاره کرد

تالش در جهت  االت متحده،
ـ طـور اخـص ا   بـه  ن ی

ـ و در یر اسـپراتل   يای
ـ گر نزدیکـد یشود بـه   ک ی

فصـل   و ه از جملـه حـل  
 ).167: 1388 ،یپور آذرخواران

ـ آ مـی  ـ ا. دی ن کشـور  ی
ـ دوم و خطرات دوران جنـگ سـرد، ز   ر چتـر  ی

ت، بـدون آنکـه خـود را    
بـه کـار    يرشد و توسعۀ اقتصـاد 

. دا کنـد یـ توانست ادامـه پ 
را در  یلکـرد مسـتق  ی

 يگــرین و دیکشـور چـ  
                                        
1. The Association of Southeast Asian Nations(ASEAN)

  است مهاریعناصر س
  نیمجاور چ يت روابط با کشورهایم و تقو

 يهـا  مانیاست مهار، بستن پیس ياستراتژ یاز عناصر اصل
ن فرضیاست بر این سیا. ن استیمجاور چ يکا و کشورها

شـرق آسـ   يدنبـال گسـترش روابـط خـود بـا کشـورها       بـه د یمتحده با
است، مهین سیهدف از ا. باشد) وانیهمچون ژاپن، هند و تا ییکشورها

منطقـه و ترت  يکـا و کشـورها  یان امریـ م یتـ یامن تر کیروابط نزد
ـ نانوشتۀ ا یکد ولمنطق مؤ. چندجانبه در منطقه است تیـ ن فعالی

منطقه مشخص شود و بد یبه هژمون یابیدست ين برایتالش چ يها
یاستین سیچن. بازدارد ییها ن تالشیزدن به چن ن را از دست

ان آنها به این موارد اشاره کردیتوان از م میخود در بر خواهد داشت که 
االت متحده،یوان و ایان ژاپن، هند، تایم یت روابط نظامیجهت تقو

بـه (، 1آن.سـه .آ يان کشورهایم ینظام یاسیس يها يت همکار
ـ خود را دربـارة جزا  يها دگاهیق شوند تا دید تشویکشورها با ر اسـپراتل ی
شود بـه   میز ین نیشامل چک نهاد چندجانبه که یدر  ین جنوب
ه از جملـه حـل  یان ژاپـن و روسـ  یـ روابط حسنه م يق به برقراریتشو

پور آذرخواران ملک( یشمال يها نیاختالفات دو کشور بر سر سرزم

  کا و ژاپنیاتحاد امر
مـی شـمار   به ییایآس ياالت متحده با کشورهاید روابط ایژاپن، کل
دوم و خطرات دوران جنـگ سـرد، ز   یر شکست در جنگ جهانیتحت تأث
ـ ه بر ایاالت متحده قرار گرفت و با تکیا ی ـ ن حمای ت، بـدون آنکـه خـود را    ی

رشد و توسعۀ اقتصـاد  يکند، تالشش را در راستا یتیر در مسائل امن
توانست ادامـه پ  میگر نیصرف د ياتکان یان جنگ سرد، ایاما در پا

ی، رویاسـت دفـاع  ینۀ سیشد ژاپن در زم میکه باعث  ی
کشـور چـ   یتهـاجم  يهـا  اسـت یگـرفتن س  شـدت  یکـ یرد، یـ ش گ
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عناصر س
م و تقویتحک

از عناصر اصل یکی
کا و کشورهایامر

متحده با
کشورها

روابط نزد يبرا
چندجانبه در منطقه است

ها نهیهز
ن را از دستیچ

خود در بر خواهد داشت که 
جهت تقو

ت همکاریتقو
کشورها با

ن جنوبیچ
تشو) کنند

اختالفات دو کشور بر سر سرزم

اتحاد امر
ژاپن، کل
تحت تأث

یتیحما
ر در مسائل امنیدرگ
اما در پا. بست

یدو عامل
ـ  ش گیپ
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ن عوامل، یدر کنار ا. بوده است
بـا   یو همراه یالملل بین

ات یعمل(خارج از کشور 
 ,Medeiros(کـرد مـؤثر بـوده اسـت     

، دولـت  اي در اتحاد دوجانبه و اتحاد در مسـائل منطقـه  
شـرق   يایـ تانیعنوان بر
 یجهان یتیک امنیکه در نقش شر

ارد ریچـ کـا،  یر خارجـۀ وقـت آمر  
ت مشـارکت  یمربوط به ممنوع

در سـال  . دانست می دو کشور
ژاپـن را باعـث    یرات در قـانون اساسـ  

ت سـازمان ملـل عنـوان    
 يرویـ اعـزام ن  يرا بـرا 

انوس هند تحت فشار قـرار دادنـد و خواسـتار حضـور سـربازان      
 یگـ ن کشور بـه منطقـۀ جن  

 یو دفاع یاست خارج
االت متحده در ین کشور با ا

. رفتـه اسـت  ین انجام پذ
کـا خـانم   یر خارجـۀ وقـت امر  

که در گذشته تنها هـدفش  
ک اتحاد ین ثبات در منطقه بود، به 

ـ کـا از تقو یهـدف امر  ت ی
                                        
1. Richard L. Armitage 
2. Colin Powell 
3. Condoleezza Rice 
4. Guyonne, Emilie 

بوده است یکرة شمال اي و هسته ینظام يها گرفتن برنامه
بینشتر در عرصۀ ینقش ب يفایا يکا از ژاپن برایمردرخواست ا
خارج از کشور  اتیک ائتالف در عملیمان و شریک پیعنوان  بهن کشور 

کـرد مـؤثر بـوده اسـت     یر روییـ ن تغی، در ا)در افغانستان و عراق
2005/6: 149.(  

در اتحاد دوجانبه و اتحاد در مسـائل منطقـه   یجاد دگرگونیپس از ا
عنوان بر بهت از ژاپن یم به حمایتصم ، رسما2001ًبوش پسر در سال 

که در نقش شر یمهم نظام يها تیگرفت؛ متحدي قدرتمند با ظرف
ـ ن راسـتا، معـاون وز  یدر همـ . عمل خواهد کرد ر خارجـۀ وقـت آمر  ی

مربوط به ممنوع(ژاپن  یر بند قانون اساسیی، مکرراً خواستار تغ
دو کشور يبوده و آن را مانع همکار) یجمع ژاپن در دفاع دسته

رات در قـانون اساسـ  ییـ جاد تغیکا ایر خارجۀ امریوز 2پاول
ت سـازمان ملـل عنـوان    یـ امن يدائم ژاپن در شورات یکا از عضویشتر امریت ب

را بـرا  هـا  یکا در طول جنگ افغانستان، ژاپنیمقامات ارشد امر
انوس هند تحت فشار قـرار دادنـد و خواسـتار حضـور سـربازان      یخود به اق 

ن کشور بـه منطقـۀ جن  یا ینظام يروهایدر عراق شدند که منجر به اعزام ن
  ).92: 1389زاده،  یقل(شد  1945بار بعد از سال  نینخست
است خارجیبود که در س یکا، در واقع تحولیبا امر يت همکاریتقو

ن کشور با ایا یو نظام یاسیسابقۀ اتحاد س یت بیژاپن در جهت تقو
ن انجام پذیتوازن در برابر چ يو برقرار یبازدارندگ یجاد نوعی

ـ ، وز2005اکتبـر   29 یهنگام ارائۀ گزارش مقـدمات  ر خارجـۀ وقـت امر  ی
که در گذشته تنها هـدفش   اي يدر واقع همکار«: خاطرنشان کرد که 3کاندولیزا رایس
ن ثبات در منطقه بود، به یبالقوة تضم يرویک نیا حضور یدفاع از ژاپن و 

هـدف امر  اساساً). 60: 4،1386ونهی یگ(» ه استر شکل دادیی
                                                                 

  

 

گرفتن برنامه شتاب
درخواست ا

ن کشور یا
در افغانستان و عراق ینظام
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پس از ا
بوش پسر در سال 

گرفت؛ متحدي قدرتمند با ظرف
عمل خواهد کرد

، مکرراً خواستار تغ1آرمیتاژ
ژاپن در دفاع دسته

پاول، 2004
ت بیحما
مقامات ارشد امر. کرد
 ییایدر
در عراق شدند که منجر به اعزام ن یژاپن
نخست يبرا

تقو
ژاپن در جهت تقو

یجهت ا
هنگام ارائۀ گزارش مقـدمات 

کاندولیزا رایس
دفاع از ژاپن و 

ییتغ یکل



و  یبرتر جهان یعنوان قدرت نظام
االت متحده در برابـر  

اسـت   اي ن کشور به گونه
گـر،  ید ياز سـو . ن را کنترل و موازنه را برقرار کند
ـ بـا ا   ين کشـور دارا ی
خـود همسـو    یاسـ یو س

انـد   ن دو کشـور، همزمـان قدرتمنـد نبـوده    
 یکـ ی ،کنـد  یم بینی ش
ـ » متقابـل  دو  يروهـا ین نیب
ـ  کـا  یمرا ةاالت متحـد ی
و  ییکـا یمرا يریـ گ م
 یمات نظامی، تعلیاطالعات
ت آن بـا توجـه بـه    یر

دو کشـور، از   ين و اختالفـات مـرز  

مربـوط بـه   » 1ناسـیونال انتلیجنـت کنسـیل   
آسـیا   ۀها در منطقـ  امکان یک درگیري اساسی بین دولت

رسـد کـه توکیـو مصـمم اسـت خـود را       
جهـانی   ۀآسیا و در صـحن 

بـا  . سـابقه اسـت   بـی 
دفاعی کالنی در حـدود  

موقعیـت   طلبانـه و  اما بر طبق قانون اساسی صـلح 
عملیات نظامی ایـن   

بـراي بازیـابی نقـش    
طـور برقـراري    و همـین 
مریکـا بـه نظـر    ا هاي دفاعی با

                                        
1. National Intelligence Council (NIC

عنوان قدرت نظام بهن یاز ظهور چ يریمراودات خود با ژاپن، جلوگ
االت متحده در برابـر  یا يان، ژاپن نقش وزنۀ موازنه را براین میاست و در ا اي
ن کشور به گونهیا يو اقتصاد یکیتکن يبرتر. کند میفا ین ایچ یطلب

ن را کنترل و موازنه را برقرار کندیک چیتواند قدرت هژمون
بـا ا  یخیا را که از لحاظ تارین بر آسیچون چ يژاپن تسلط کشور

و س يدوستانه نبوده اسـت، چنـدان بـا منـافع اقتصـاد      اي
ن دو کشـور، همزمـان قدرتمنـد نبـوده    یچگاه ایا هیخ آسید، چراکه در تار

Hoge, 2004: 23(. شیپ 2005اکتبر  29یطور که متن مقدمات همان
متقابـل  یاتیعمل ییت توانایتقو«است ین سیا یاساس ياز ابزارها

ـ ا یتحـول نظـام   يهـا  هیاز پا یکین مفهوم که یا ؛کشور است االت متحـد ی
میق مراکز تصـم یعم ید سازماندهیتجد ر وییصورت تغ به
اطالعات يها يل همکاریکند و هدف آن، تسه یم پیدا یتجل

یریکه اکنون وجود دارد و مد یتیوضع ؛تاسات مشترك 
ن و اختالفـات مـرز  یاز تجاوز ژاپن به چ یناش یمنف یخیتجربۀ تار

  . برخوردار است یت خاصیظرافت و حساس
ناسـیونال انتلیجنـت کنسـیل   «  2020اسـاس گـزارش طـرح     

امکان یک درگیري اساسی بین دولت« مبنی بر آنکهسازمان سیا 
رسـد کـه توکیـو مصـمم اسـت خـود را        ، به نظر می»است تر مناطق محتمل

آسیا و در صـحن  ۀعنوان قدرت دیپلماتیک و نظامی ردیف اول در منطق
بـی ، ع، از جنگ جهانی دوم به ایـن سـو  ونشان دهد که این موض

دفاعی کالنی در حـدود   ۀاینکه ژاپن داراي تجهیزات نظامی پیشرفته و بودج
اما بر طبق قانون اساسی صـلح  ،میلیارد دالر در سال است

 ةنوان عضو دائمی سازمان ملل، حوزع اش به ممنوعیت نامزدي
بـراي بازیـابی نقـش     رو و از همـین  کشور، در خارج از مرزهایش محـدود اسـت  

و همـین  »عـادي «دیپلماتیک واقعی و موقعیت یک قـدرت نظـامی   
هاي دفاعی با تقویت همکاري توازن در برابر یک چین ماجراجو،

                                                                 
National Intelligence Council (NIC) 
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مراودات خود با ژاپن، جلوگ
اي منطقه
طلب توسعه

تواند قدرت هژمون میکه 
ژاپن تسلط کشور

اي رابطه
د، چراکه در تارنیب مین
)Hoge, 2004: 23

از ابزارها
کشور است

بهاست، 
تجل یژاپن

ات مشترك یو عمل
تجربۀ تار

ظرافت و حساس
 بر

سازمان سیا 
مناطق محتمل ۀاز بقی
عنوان قدرت دیپلماتیک و نظامی ردیف اول در منطق به

نشان دهد که این موض
اینکه ژاپن داراي تجهیزات نظامی پیشرفته و بودجوجود 
میلیارد دالر در سال استچهل 

ممنوعیت نامزدي
کشور، در خارج از مرزهایش محـدود اسـت  

دیپلماتیک واقعی و موقعیت یک قـدرت نظـامی   
توازن در برابر یک چین ماجراجو،



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان
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زدن نظـم و ثبـات    بـرهم 
 يعنـوان قـدرت اقتصـاد   

ل یتبد ها ینین اعتقاد است که اگر چ
به چـالش بکشـند،    ي

ـ شـرفت ا یپ يکـه ممکـن اسـت بـرا     ن ی
ـ ن تهد د اسـت کـه ژاپـن    ی

ـ بـا ا  االت متحـده را  ی
Minister of Foreign Affairs of Japan, 2005( . در

مات ی، تصـم 2011سـال  
 ین مـال یمأرا به ت یدولت
.  

ن یکه چـ  يانتقاد. ژاپن واحد نبوده است
ـ سـت، بلکـه بـه اسـتفاده از ا     ن ی

در واقـع  . شـدن بـر آن اسـت   
 ينگـرد و آن را در راسـتا  

 يهـا  یزنیکه را پکن نگران است
 ینگران يبرا يشتریب 

در مجمــوع، . ن فــراهم آورد
بلـوك قـدرت در برابـر    

از  1یسـمارک یاسـت ب 
بـا   یگران مهـم، جهـت بازداشـتن آنهـا در همراهـ     

 ,Xinbo(ن بـوده اسـت   

                                        
 -1898(سـمارك یپلماسی اتحاد و ائتالف دارد که اتوفون ب

منظور  ش بهیه، آلمان و اتر

  ).National Intelligent Council, 2004: 4(است  حل راهثرترین 
بـرهم  ياسـت کـه از توانمنـد    ين کشـور یو، چیاز نظر توک

عنـوان قـدرت اقتصـاد    بـه و را یـ تواند اعتبار توک میا برخوردار است و یآس 
ن اعتقاد است که اگر چیدولت ژاپن بر ا. شرو منطقه به مخاطره افکند

يکا را به گونۀ مؤثرتریت امرینکه موقعیا ایبه رهبر منطقه شوند 
کـه ممکـن اسـت بـرا     يزیچ. روبرو خواهند شد یتیامن ی
ـ مواجهـه بـا ا   يبرا. د آوردیپد یضالتی اساسکشور، مع ن تهدی

بـا ا  یمـان یپ ن هـم یخود و همچن یت توان نظامیآوردن به تقو
ـ عنـوان   Minister of Foreign Affairs of Japan, 2005(رفتـه اسـت   ینـه پذ یک گزی

ـ دولت ژاپن در جرن ارتباط  سـال   ۀبودجـ  يبنـد  میان تقسـ ی
دولت ۀاز بودج یان، دولت ژاپن بخشین جریدر ا ؛گرفت 
.مستقر در ژاپن اختصاص داده است ییکایمرا ینظام يها

ژاپن واحد نبوده است ـ  کایاتحاد امر ين به ارتقایواکنش چ
سـت، بلکـه بـه اسـتفاده از ا    یدارد به نفس اتحاد نکا ینسبت به اتحاد ژاپن و امر

شـدن بـر آن اسـت    منطقه و مسـلط  يمداخله در امور کشورها ياتحاد برا
نگـرد و آن را در راسـتا   میتمام  ینیو و واشنگتن را با بدبیتوک ين، اتحاد رهبر

پکن نگران است. کند میکا در برابر خود قلمداد یمهار امر ي
 يها زهیافته و انگیش یائتالف افزا چهارچوبکا در یژاپن و امر
ن فــراهم آوردیش چــیافــزا بــهرامــون قــدرت روی، پ ن دویــمشــترك ا

بلـوك قـدرت در برابـر     يریـ گ شـکل  يواشنگتن برا يها العمل پکن به تالش
ـ   یین توسط کشورهایقدرت چ اسـت ب یگـرفتن س  شیچون ژاپـن، درپ

گران مهـم، جهـت بازداشـتن آنهـا در همراهـ     ین بازیق گسترش روابط با ا
ن بـوده اسـت   یچ یجاد بازدارندگیموازنه و ا يکا جهت برقراریائتالف امر
2005: 124.(  

                                                                 
پلماسی اتحاد و ائتالف دارد که اتوفون بیسمارکی اشاره به دیاست ب

ه، آلمان و اتریي روسامپراتوران سه یم 1872صدراعظم آلمان در سال 
  .ساختن فرانسه برقرار کرد

  

 

ثرترین ؤم
از نظر توک

 یاسیس
شرو منطقه به مخاطره افکندیپ

به رهبر منطقه شوند 
یبا بحران

کشور، مع
آوردن به تقو يرو
عنـوان   به
ن ارتباط یهم

 یخاص
ها گاهیپا

واکنش چ
نسبت به اتحاد ژاپن و امر

اتحاد برا
ن، اتحاد رهبریچ

ياستراتژ
ژاپن و امر
مشــترك ا

العمل پکن به تالش عکس
قدرت چ

ق گسترش روابط با ایطر
ائتالف امر
2005: 124

است بیس. 1
صدراعظم آلمان در سال ) 1815
ساختن فرانسه برقرار کرد منزوي



 ين از سـو یاسـت مهـار چـ   
ن یهند و چ .االت متحده مورد توجه مقامات واشنگتن قرار گرفته کشور هند است
انـد و تـاکنون    بـا هـم وارد جنـگ شـده    

هنـد  . مانـده اسـت   ی
گـر  یاالت متحـده و د 

 ين انتقـاد کـرده و آن را خطـر   
ـ سـت کـه ا   ن کشـور در کنـار   ی

 یابرقـدرت  يسـو ن بـه  

باعـث شـد تـا     شـوروي 
ر در ییتغ. مواجه شوند

 بیشـتر د، باعـث شـد تـا    
ـ اساس ا بر ؛ش داشته باشند ن ی

ـ نداشـت و کشـورها با   د ی
رات در ییـ تغ .دنبال گسترش روابط در سطوح مختلف و به شـکل گسـترده باشـند   

بـاز   ياسـت درهـا  یدر هنـد و س 
، راه یخـارج  ۀیاز به سـرما 

ـ  از  .را اتخـاذ کـرد   یغرب
و ائـتالف و   یاسـ یل س

ـ بـر اسـاس نگـرش جد    اسـت  ید در سی
توانسـت بـه هنـد در    

 ،خـود  ۀنـ یرین و دشـمن د 
ز از روابـط بـا   یاالت متحده ن

رقابـت بـا    يبـرا  یجنـوب 
ـ در ا. ردیـ بهـره گ   ن ی

ـ نگـاه جد  ،ير شورو  يدی

  کا و هند یاتحاد امر
اسـت مهـار چـ   یس ياسترتژ چهارچوبکه در  ییگر از کشورها

االت متحده مورد توجه مقامات واشنگتن قرار گرفته کشور هند است
بـا هـم وارد جنـگ شـده     يبر سر مسائل مـرز  1967ک بار در سال 

ینحل بـاق ین دو کشور الین این ارتباط بیدر ا يشمار یمسائل ب
ـ ر در کنـار ا یـ اسـت کـه در دو دهـۀ اخ    ییااز کشـوره  االت متحـده و د ی

ن انتقـاد کـرده و آن را خطـر   یچـ  ینظام يطور مکرر از نوساز بهمنطقه  يکشورها
سـت کـه ا  ید نیـ بع رو نینده دانسته است؛ از همیخود در آ

ن بـه  یزش چـ یخ يبتواند جلو ینوع  بهرد تا یاالت متحده قرار گ
  .ردیرا بگ اي

شـوروي  ریدنبال آن سقوط اتحـاد جمـاه   بهان جنگ سرد و 
مواجه شوند یالملل بینستم یدر س يدیکرد جدیو رو يبند کشورها با دسته

ـ جد يهـا  ورود بـه ائـتالف   يو تالش برا یروابط خارج د، باعـث شـد تـا    ی
ش داشته باشندیخو یاست خارجیرا در س يدیف جدیکشورها تعر

ـ شرق و  چهارچوبروابط در  ،ف نداشـت و کشـورها با   ییا غـرب معنـا  ی
دنبال گسترش روابط در سطوح مختلف و به شـکل گسـترده باشـند   

در هنـد و س  يزمان بـا اصـالحات اقتصـاد    هم ،یالملل بین
از به سـرما یط هند با توجه به نین شرایدر ا ؛ن کشور بودیا ي

ـ کشورهاي ژه یو بهافته ی توسعه يگسترش روابط با کشورها غرب
ـ ف جدیز تعریهند ن ،گری ل سئرا در خصـوص مسـا   يدی
بـر اسـاس نگـرش جد    برگزیـد؛ ش یخـو  یالملل بین يها يبند
توانسـت بـه هنـد در     مـی  يگریش از هر کشور دیاالت متحده بینو، ا یدهل ی

ن و دشـمن د یچ یعنیش یب خویبا رق ییارویرو يبرا اي سطح منطقه
االت متحده نیبود تا ا ین فرصتیا .کننده و مثبت باشد پاکستان کمک

جنـوب و  یشـرق  يایآسـ  ۀگسترش حضورش در منطقـ  ي
 ،نی، چـ یسـت یمانـده از دوران کمون  يجـا  بـه ن کشور تری
ر شورویاالت متحده فارغ از وجود اتحاد جماهیهند و ا ،ت
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اتحاد امر
گر از کشورهاید یکی
االت متحده مورد توجه مقامات واشنگتن قرار گرفته کشور هند استیا
ک بار در سال ی

مسائل ب
از کشـوره  یکی

کشورها
خود در آ يبرا
االت متحده قرار گیا

اي منطقه
ان جنگ سرد و یپا

کشورها با دسته
روابط خارج
کشورها تعر

فیتعار
دنبال گسترش روابط در سطوح مختلف و به شـکل گسـترده باشـند    به

بینسطح 
يداقتصا

گسترش روابط با کشورها
ید يسو

بند دسته
یخارج

سطح منطقه
پاکستان کمک

يهند برا
تری بزرگ
تیوضع



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان

75  

شد تا نه تنهـا  ان دو کشور سبب 
 يهـا  در حـوزه  يمتعـدد 
ـ ا در  هـا  ين همکـار ی

ـ حاضر به پا دادن بـه   انی
شـتر  یب یبا گذشت زمان به وابسـتگ 

بدان جهت بود که هنـد بـا توجـه بـه     
ـ بـا ا  ي االت متحـده  ی

ز از یـ ن نیچاالت متحده با 
 د؛دا کرده بویر پییتغ ي
شـدن   مواجـه  يمعنـا  به
ـ ت ا  .االت متحـده بـود  ی
هنـد   رو ؛ از ایـن دارد 

 ,Guihong(بوده است 

دن بـه  یت هنـد در جهـت رسـ   
  بالقوه يها تیمطابق با قابل

اسـت  کیمران هنـد و  
آنچـه در  . باشـد  یشـور مـ  
ـ ر ا  نامـه بـر   ن توافـق ی

 ين بـاز یا اگرچه قوان
ر داده اسـت، امـا در همـان    

ـ ا. بزرگ را داده اسـت  بـر   ين اسـتراتژ ی
. قابل اعتماد استوار است

 ۀنام توافق. ا برهم زند
ـ ا  هکـ   نامـه   ن توافـق ی
 يا از قـرارداد هسـته  ا 
دن بـه منـافع   یبخش تحقق

ان دو کشور سبب ید میکرد جدیرو .دندیگر برگزیکدیرا در روابط با 
متعـدد  يبه حداقل رسـد، بلکـه قراردادهـا    آن دوان یاختالفات م
ا .ز به امضا رسدین یاسیو س ینظام دي،در ابعاد اقتصا ي
حاضر به پا یاالت متحده حتیار سودآور بود چراکه ایهند بس ي

با گذشت زمان به وابسـتگ  ها يش همکاریاما افزا. هند شد اي م هسته
بدان جهت بود که هنـد بـا توجـه بـه      ین وابستگیا ؛االت متحده منجر شدیهند به ا
يتـر  نییاز موضـع پـا   ،که داشت يو توان محدود ها تی
االت متحده با ین زمان روابط ایگر در طول اید ياز سو .کرد میبرخورد 

يبه رقابت و همکار ،يو اختالف اقتصاد یاسیس یسطح دشمن
بهن کشور یا يکا برایمران کاهش در سطح روابط هند با 

ت ایو حما یالملل بیندادن متحدان  و ازدست اي منطقه ي
 وحشتش یخو يکا از رقبایمرات یحما از هند ،نیعالوه بر ا
بوده است االت متحده یک با اینزد ۀدنبال حفظ رابط بهر یاخ ۀدر طول ده

2005: 286(.  
ت هنـد در جهـت رسـ   یـ اوج موفق ۀا نقطـ کیمراهند و  يا هسته ۀمعامل

مطابق با قابل یالملل نیب يها استیخود در س ۀگاه منصفانه و عادالن
ن هنـد و  یب  یررسمیغ ياتحاد ،نامه ن توافقیا. استشور کن یو موجود ا
ـ   یتـ یمنـافع امن  یـی از همگرا ی شـور مـ  کن دو یدوجانبـه ب
ر ایرسد، تأث یا مشهود به نظر مکیمراهند و  يا هسته ۀنام موافقت

ا اگرچه قوانکیمرا. استکیمرا کیا در مناسبات استراتژیتوازن قدرت در آس
ر داده اسـت، امـا در همـان    یین تغیجاد توازن در مقابل چیر هند در جهت ایی

بزرگ را داده اسـت  یگاه قدرتیدن به جایرس ةحال به هند اجاز
قابل اعتماد استوار است يا منطقه ياکدادن به شر لکا در جهت شکیمرا ییتوانا
ا برهم زندیتواند موازنه را در آس یم يا ن هستهیه چکافته است یا در
ـ حاصـل ا  ،اکیمران هند و یب ي  سـت اکیمران برداشـت  ی

ا کـ یمرا یهـدف اصـل  . نـد کا برقـرار  یرا در آسـ   تواند موازنه
تحقق يبرا يا منطقه ینظام یقدرت هل هند بیهند، تبد با زی

  

 

را در روابط با 
اختالفات م

يهمکار
يآغاز برا

م هستهیتحر
هند به ا
یمحدود

برخورد 
سطح دشمن

ن کاهش در سطح روابط هند با یبنابرا
يبا رقبا

عالوه بر ا
در طول ده

2005: 286-289

معامل
گاه منصفانه و عادالنیجا

و موجود ا
یه ناشک

موافقت
توازن قدرت در آس

ییرا با تغ
حال به هند اجاز

توانا ۀیپا
ا درکیمرا

يا هسته
تواند موازنه یم

زیآم صلح



ر یمنطقـه تـأث   يشـورها 
هنـد و   کیاسـتراتژ  ي
ر در ییـ ن شـاهد تغ یبنـابرا 

؛ از دم بویمنطقه خواه
 ییر توازن به نفع هند و جابجـا 

 ـ  اکـ یمرا کیـ تیا، محور ژئوپول
: 1387شـفیعی،  (ن قـرار داده اسـت  

ز بـه  یـ را ن یتـ یو امن ی
 حضـور دوبـارة   ش کـه هندوسـتان  

ـ ا ،ر تحت کنترل پاکسـتان مـتهم کـرد    بـار   نی
ـ از منابع خود  د اد نمـو ی

د وجـود دارد کـه   ین تهد
د وجود دارد ین تهدی

سم و نزاع صادر یترور
ـ  ،ن ز یـ ش از هـر چ یب
بـود  توان شاهد آن  می

 :Bottelier, 2007( ه داشـته باشـد  

کا و هنـد،  یکنت والتز، اتحاد امر
ه یـ تـوازن عل  يو برقـرار 

بـه   یابیدنبـال دسـت   بـه 
روهـا در منطقـۀ شـرق و در    
را بـر هـم خواهـد زد و    

ستم و نظـم حـاکم   یت و مدافع س
پرواضـح   رو نیاز ا؛ ر آن به چالش خواهد کشید و توازن حاکم را بر هم خواهد زد

رمتوازنی مواجه شوند، تالش خواهند کرد که 

شـورها کر یسا یتین هدف هم بر مصالح امنیا  هک استیدر آس
يارکز در صورت تحقق همیمنطقه ن هاي گر قدرتید. گذارد

ـ شـان تجد تـی یمصالح امن ا مجبورند در بنـابرا  د؛نـ نکدنظر ی
منطقه خواه یکیتیساختار ژئوپول ،تبع آن بهو  يا منطقه يها هیساختار اتحاد

ر توازن به نفع هند و جابجـا ییا با تغکیمراهند و  يا هسته يارکقرارداد هم
ا، محور ژئوپولیجنوب آس یکیتیژئوپول ةستان در سازکنقش هند و پا

ن قـرار داده اسـت  یچ ـ  ستانکپا کیتیهند را در مقابل محور ژئوپول

یاطالعـات  يهـا  حـوزه  ،ریـ اخ يهـا  کا و هند در سـال یمر
ش کـه هندوسـتان  یپ ياز جمله، چند. اند خود افزوده يها ي
ر تحت کنترل پاکسـتان مـتهم کـرد   یکشم ۀن را در منطقیچ ینظام ي

از منابع خود  یکیعنوان  بهاالت متحده یا یاطالعات يها آشکارا از دستگاه
pyaat, 2011: 5.( ،ن تهدیا ق،از شر ؛دارد يدو کابوس راهبرد هند

یا نیز از غرب. شودا بدل ین ممکن است به قدرت مسلط آس
ترور ،ثبات و به هند یطقه را بمن ،یافراط یستیترور هاي که جنبش

نیو چـ  اي انـه یخاورم یاسـالم  یـی گرا که افراط ییاز آنجا
می یراحت به، هستند کایمرا يطراحان راهبرد ینگران ۀیما 

ه داشـته باشـد  ادامـ  هـا  تا سال کا و هندیمران یب یتیکه مشارکت امن
کنت والتز، اتحاد امر يتوازن قوا یستینئورئال يتئور چهارچوبدر 

و برقـرار  یجـاد بازدارنـدگ  یا ياالت متحده برایا ياز استراتژ
  .ن است

بـه ن کـه  یش قـدرت چـ  ی، افـزا يتئـور  نیا چهارچوبدر 
روهـا در منطقـۀ شـرق و در    ین يحادث شـده اسـت، برابـر    ياقتصاد يها ي

را بـر هـم خواهـد زد و     یا و سـرانجام در صـحنۀ جهـان   یدر آس يرتریزمان د
ت و مدافع سیعنوان مسئول حفظ امن بهکا را یامر یگاه جهان

ر آن به چالش خواهد کشید و توازن حاکم را بر هم خواهد زد
رمتوازنی مواجه شوند، تالش خواهند کرد که یبا قدرت غ ها است که هر زمان دولت

  

 

خیزش نظامی 
چین، امریکا و 
موازنۀ آسیایی
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در آس اکیمرا
گذارد یم
ا مجبورند درکیمرا

ساختار اتحاد
قرارداد هم رو این

نقش هند و پا
هند را در مقابل محور ژئوپول

4.(  
مرا
يهمکار

يروهاین
آشکارا از دستگاه

)pyaat, 2011: 5

ن ممکن است به قدرت مسلط آسیچ
که جنبش

از آنجا. کنند
 يگرید

که مشارکت امن
در  .)123
از استراتژ یبخش
ن استیچ

در 
يتوانمند
زمان د مدت
گاه جهانیجا
ر آن به چالش خواهد کشید و توازن حاکم را بر هم خواهد زدب

است که هر زمان دولت
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ـ گـران متحـد شـوند تـا توز     ع قـدرت  ی
کا در جهت یاست که امر

دنبـال توسـعه و رشـد    
  . ه کندیاست توازن قوا تک

اسـت  یاه سدر دسـتگ  
 بـوش نتون و زمـان  یش از کل

 يسـاز  ن را مشـارکت 
اً معتقد بـود  یز قوی، ن)

ن یچـ  يریپـذ  تین مسـئول 
ا و یش قدرت آن و تداوم صـلح، رفـاه و ثبـات آسـ    

نقطـۀ اوج  «ن اعتقاد بود که 
، هـا  و تفـاوت  هـا  شود که با وجـود وجـه اخـتالف   

 هـا  ینین امر، مذاکره با چ
 يهـا  نـه یتـوان در زم  می

 .کـرد و در مـوارد اخـتالف، تـنش را کـاهش داد     
ق یت و این کشور را تشو

، 1387، یپور آذرخـواران 

ن و ینـۀ واردکـردن چـ   
ه یبـر دو فرضـ   يساز
، به مـرور زمـان   یالملل

ن حال الـزام  یآشنا ساخته و در ع
الملل همگرا  بینشتر با نظام 
ـ خطرافتادن منافعش، احتمال استفاده از زور توسط ا ن کشـور کمتـر   ی

                                        
1. Bill, Clinton 
2. William James Perry 

ـ ش دهند یقدرت خود را افزا گـران متحـد شـوند تـا توز    ینکـه بـا د  یا ای
است که امر يرو نیبه هم. )Waltz, 1996: 118(را متوازن کنند  ی

دنبـال توسـعه و رشـد     بـه ن کشور یا یاز قدرت نظام ین که ناشیمبارزه با چالش چ
است توازن قوا تکیشتابان آن حادث شده است، مجبور است به س ي

  يساز مشارکت ياستراتژ
 1993بـار در سـال    نینخسـت  يبـرا  يسـاز  مشـارکت  ي
ش از کلیاست پین سیالبته اساس ا. مطرح شد 1نتونیکل ی

ن را مشـارکت یاست خـود در قبـال چـ   یز سیبوش پدر ن. پدر منعقد شده بود
)1993-1994(کا یر وقت امری، وز2ویلیام پري. کرد میف 

ن مسـئول یتضم يبرا ياستراتژن ی، بهتريساز است مشارکت
ش قدرت آن و تداوم صـلح، رفـاه و ثبـات آسـ    یموازات افزا به یدر جامعۀ جهان

ن اعتقاد بود که یبر ا يساز مشارکت ينۀ استراتژیدر زم يو. »جهان است
شود که با وجـود وجـه اخـتالف    مین خالصه یدر ا ين استراتژ

ن امر، مذاکره با چیز هستند که این یمنافع مشترک ين دارایاالت متحده و چ
میق گفتگو یاز طر. با آنها کرده است ییارویاز رو تر را عاقالنه

کـرد و در مـوارد اخـتالف، تـنش را کـاهش داد      يهمکـار  هـا  ینیمورد توافق با چ
ت و این کشور را تشوین را تقویثبت داخل چتوان با ایجاد تماس، تحوالت م

پور آذرخـواران  ملک(» ل شودیکرد تا به عاملی مثبت در منطقه و جهان تبد

نـۀ واردکـردن چـ   یکـه در زم  يات مؤکـد یرسد با توجه به فرض میبه نظر 
ساز است مشارکتیالملل وجود دارد، س بینرانداختن آن در نظام 

الملل بینو  یاسین در نظام سیاستوار است؛ اول آنکه واردکردن چ
آشنا ساخته و در ع يرفتار ين کشور را با قواعد و هنجارهایرهبران ا

شتر با نظام ین هرچه بیچ. کند میشتر یو تعهد آنها را به نظام حاکم ب
خطرافتادن منافعش، احتمال استفاده از زور توسط ا بهل یدل به

                                                                 

  

 

قدرت خود را افزا
یالملل بین

مبارزه با چالش چ
ياقتصاد

استراتژ
ياستراتژ
یخارج

پدر منعقد شده بود
ف یتوص
است مشارکتیس«که 

در جامعۀ جهان
جهان است

ن استراتژیا
االت متحده و چیا

را عاقالنه
مورد توافق با چ

توان با ایجاد تماس، تحوالت م می
کرد تا به عاملی مثبت در منطقه و جهان تبد

84.( 
به نظر 

رانداختن آن در نظام یگ
استوار است؛ اول آنکه واردکردن چ

رهبران ا
و تعهد آنها را به نظام حاکم ب

بهشود، 



 يبرا الوداد را ۀملزمانی که وضعیت امتیاز کا
ن ین دو کشور موجب ورود چـ 

ن بـه نظـام   یورود چ 
بر آن استوار شده، اشـاره  

ن کشـور را  یا يساز ن
ـ د فایـ ن مفیخود ملت چـ  ده ی

 ینظـام  يریـ کـا وارد درگ 

 يسـاز  مشـارکت  ياست استراتژ

 یحات کشـتارجمع یاز گسترش تسـل 

ن کشور در حفظ ین منافع ا

ن یچـ  یداخلـ  یاسیس
در کـا  ین، بـه امر یارتباطات مستمر و گسـترده بـا ارتـش چـ    
از  یکـ یعنـوان   بـه ، ی
ر یالجزا ت بر مجمعیحاکم

، اهـداف  يکـا در درك اسـتراتژ  
گان کمـک  یآن در منطقه و نسبت به همسا

ن مسـائل در  یتـر  ن و حسـاس 
ـ ار زیبسـ  يها ل وجود مؤلفه  يادی

                                        
1. Spratly and Parasol Islands

زمانی که وضعیت امتیاز کا 1997 هکلینتون نیز در ماه م. خواهد شد
ن دو کشور موجب ورود چـ یتجارت مداوم ب«: کرد، عنوان داشت مید ین تجد

 ناپذیر اجتنابرش اثرات یضمن پذ. »شود می ها به خانوادة ملت
بر آن استوار شده، اشـاره   يساز است مشارکتیه که منطق سین فرضی، دومی

نین با جهان خارج، روند نویش مبادالت چین دارد که افزا
خود ملت چـ  ين دموکرات، نه تنها برایک چیل خواهد کرد و 

کـا وارد درگ یبـا امر  ين کشوریدارد که چن يلکه احتمال کمتر
  ).87: 1380، یمیعظ

است استراتژیس چهارچوبکا در ی، اهداف امریتیاز نظر امن
  :گونه برشمرد نیتوان ا

از گسترش تسـل  يریمنظور جلوگ بهن یاعمال نفوذ بر چ 
  .توسط آن کشور

ن منافع ایتضم يکا برایبا امر ين به همکاریوادارکردن چ 
  .یو جنوب یشرق يایت منطقۀ آسیثبات و امن

س يدر روندها یار مهمین نقش بسیاز آنجا که ارتش چ 
ارتباطات مستمر و گسـترده بـا ارتـش چـ     يبر عهده دارد، برقرار

ین جنوبیچ يایوان و دریپکن نسبت به تا يها استیت س
حاکم یمدع يان کشورهایتنش و برخورد م یاحتمال يها

  .، کمک خواهد کرد1یپاراسل و اسپراتل
کـا در درك اسـتراتژ  ین، به امریروابط متقابل با ارتش چ يبرقرار 
آن در منطقه و نسبت به همسا یمقاصد نظام يساز ن و شفافیچ

   ).Ramesh, 2005: 76-78(خواهد کرد 

  يریگ
ن و حسـاس یتر دهیچیاز پ یکیکا در قرن حاضر ین و امریروابط چ
ل وجود مؤلفهیدل بهن مسئله یا. الملل است بینخ روابط یطول تار

                                                                 
. Spratly and Parasol Islands 
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خواهد شد
ن تجدیچ

به خانوادة ملت
یالملل بین
ن دارد که افزایبه ا
ل خواهد کرد و یتسه

لکه احتمال کمتراست، ب
عظ(شود 

از نظر امن
توان ا میرا 

n 
توسط آن کشور

n 
ثبات و امن
n 

بر عهده دارد، برقرار
ت سیهدا

ها کانون
پاراسل و اسپراتل

n 
چ یتیامن

خواهد کرد 

گ جهینت
روابط چ
طول تار
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کم ایفاءنقش کرده و ی
ت آن یـ واقع. اند دهیروابط متقابل شکل بخش

 یاسـ یرا با انجام اصالحات س
 ینائل شده است، امـا تـا زمـان   

ترجمـه نشـده بـود، مشـکل     
ل یـ ن بـه دل یسـت کـه چـ   

ـ ت منسـجم و هوشـمندانۀ رهبـران ا    ن ی
بـه   یابیت دسـت یـ مربـوط بـه قابل  
جـاد کنـد، جامـۀ    یکـا ا 

ن کشـور،  ی، نه از خواست و ارادة رهبران ا
ـ کا بـا ا یامر ن کشـور  ی

 يهـا  ر حـوزه یت قدرت آن به سـا 
ن، یتوقـف رشـد مسـتمر چـ    

واسطۀ آنها، چـالش   به
ن یرسد با وجود آنکه چـ 

منافع مشترك و گـاه متنـاقض هسـتند، در    
زدن  منظـور عقـب   بـه مناقشۀ دو ابرقدرت 
، رقابـت  یه بـدگمان است ک

، ینیســم، اختالفــات ســرزم
عنـوان عوامـل    بـه تواننـد  

 ين برایچ یین اساس که توانا
توانـد   مـی ا، یکـا و متحـدان آن در آسـ   

ـ  . ن کنـد یتضـم  يادی
ـ ا اي ک هژمـون منطقـه   ن ی

ـ ر هنـد و ژاپـن اسـت تـا از ا     رهگـذر، بـا   ن ی
ن ین منطقـه را تضـم  
ن ین کشور در برابـر چـ  

یست و یرگذار قرن بین دو قدرت تأثیان ایاست که در روابط م
روابط متقابل شکل بخش یت و چگونگی، به ماهيک به نحو

را با انجام اصالحات س ين در سه دهۀ گذشته، روند رشد اقتصادیاست که چ
نائل شده است، امـا تـا زمـان    يریچشمگ يها تینه به موفقین زمیآغاز کرده و در ا

ترجمـه نشـده بـود، مشـکل      یتـ یو امن یاسـ یبه حـوزة س  يشرفت اقتصادین پ
سـت کـه چـ   یقابل انکار ن. کا وجود نداشتیدر روابطش با امر 

ت منسـجم و هوشـمندانۀ رهبـران ا   یریز مدیقدرت و ن يباال يها لیوجود پتانس
مربـوط بـه قابل   يهـا  بینـی  شیتوانسته است به پ يکشور، تا حدود

کـا ا یامر یدر برابر ابرقـدرت  يکه بتواند چالش جد یگاه قدرت
، نه از خواست و ارادة رهبران اینیآفر ن چالشیاما ا. عمل پوشانده است

امر ینن و تقابل هژمویش قدرت چیر افزایناگز يامدهایبلکه از پ
ت قدرت آن به سـا یاز سرا يریاالمکان جلوگ یا حتیمنظور مهار و 

توقـف رشـد مسـتمر چـ     يکا برایم دولت امریتصم. شده است یناش ی
بهن کشور ممکن است یاست که ا ییها حوزه یمعطوف به تمام

رسد با وجود آنکه چـ  میاما به نظر . کا باشدیدرازمدت امرعمده در برابر اهداف 
منافع مشترك و گـاه متنـاقض هسـتند، در     ياز نقاط جهان دارا ياریکا در بس

مناقشۀ دو ابرقدرت  يبرا یاست که محلین آسی، ایمقطع کنون
است ک اي ا منطقهیآس. نفوذ واقع شده است يها از حوزه 

ســم، اختالفــات ســرزمیونالینــه دارد؛ ناسیرید اي ، در آن ســابقهیو حــس نــاامن
تواننـد   مـی ، اي ل ظهور هژمون منطقهیو پتانس اي هسته يها

ن اساس که توانایبر ا. منطقه عمل کنند ینظام یاسیزنندة توازن س
کـا و متحـدان آن در آسـ   یامر ینـ یآفر از بحران یدات ناشیمقابله با تهد

ـ ، تـا حـدود ز  یهژمـون  یک مدعیعنوان  بهن قدرت را ی ی
ـ عنوان  بهن یاز ظهور چ يریکا جهت جلوگیاست امر ک هژمـون منطقـه  ی
ر هنـد و ژاپـن اسـت تـا از ا    یـ نظ ییهـا  ت از قـدرت یقاره، با حما

ـ گرفتن نقش توازن این بخش، بتواند حضور خود در ا ن منطقـه را تضـم  ی
ن کشور در برابـر چـ  یت ایبا هند، به تقو یکا با انعقاد معاهداتیامر رو نیکند؛ از ا

  

 

است که در روابط م
ک به نحویهر 

است که چ
آغاز کرده و در ا

ن پیکه ا
 یچندان

وجود پتانس
کشور، تا حدود

گاه قدرتیجا
عمل پوشانده است

بلکه از پ
منظور مهار و  به
یالملل بین

معطوف به تمام
عمده در برابر اهداف 

کا در بسیو امر
مقطع کنون

 يگرید
و حــس نــاامن

ها رقابت
زنندة توازن س برهم

مقابله با تهد
ن قدرت را یظهور ا

است امریس
قاره، با حما

گرفتن نقش توازن این بخش، بتواند حضور خود در ا برعهده
کند؛ از ا



ـ ق ایک زده و بـا تشـو   ن ی
در  ی، سـع یالملل بینشتر در عرصۀ 
ز در برابـر  یـ ن يگریکا راهکار د
ار یاول، بسـ  حـل  راهن در منطقـه بـه کـار بسـته کـه در مقابـل       
ـ ا در ؛یالمللـ  بـین ن در امـور   ن ی
رفتـار   ی، بـه نـوع  یرت جهان
تـوازن   يدر برقرار ی

ک زده و بـا تشـو  یگر با ژاپن دست به اتحـاد اسـتراتژ  ید يپرداخته و از سو
شتر در عرصۀ ینقش ب يفایو ا یامنظ يرویت نیتقو يکشور برا

کا راهکار دیامر. ن داردین کشور با چین قدرت ایجاد تعادل ب
ن در منطقـه بـه کـار بسـته کـه در مقابـل       یچـ  يها ییماجراجو

ن در امـور  یمشـارکت چـ   ت است که عبارت اسـت از 
رت جهانین در مدیکردن چ میداشته با سه یکا سعیاست، امر

یکا در هر دو روش، سعیدر نتیجه امر. ل کندیاین کشور را تعد
  õ. ن داردیدر برابر چ
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پرداخته و از سو
کشور برا

جاد تعادل بیا
ماجراجو

ت است که عبارت اسـت از یاهم کم
است، امریس

این کشور را تعد
در برابر چ
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 .آسیاي شـرقی استراتژي امنیت ملی چین و تأثیر آن بر مسائل امنیتی 
مطالعـات   یانتشارات مؤسسۀ فرهنگ

 :برگرفته از. »لیکا و اسرائ

ترجمـۀ  . مفاهیم و تفسیرهاي متعارض

؛ اي فصلنامۀ مطالعات منطقه
 .37-55صص . ک، زمستان
. »ایک جنـوب آسـ  یت ژئوپولیت

نامـۀ کارشناسـی    پایـان . روابط ایاالت متحده و چین پس از جنـگ سـرد  
 .الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

-2008تئوري سیکل قدرت
و اقتصـاد   يالملـل، دانشـکدة علـوم ادار   

مجلۀ سیاحت ، »واشنگتن براي مقابله با چین

مؤسسـۀ  : تهـران . زاده ترجمۀ غالمعلی چگنی

ن کشـور  یبر روابط ا تحلیل تأثیر تحوالت ایاالت متحدة امریکا
ارشد روابـط   ینامۀ کارشناس

، فصـلنامۀ مطالعـات   »ایمنطقۀ جنوب شرق آس

Bottelier, Pieter. 2007.

  
استراتژي امنیت ملی چین و تأثیر آن بر مسائل امنیتی . 1383. يمهد نی، حس

انتشارات مؤسسۀ فرهنگ: تهران. )ویژة مسائل امنیتی شرق آسیا(کتاب آسیا 
 .ابرار معاصر یالملل بینقات یو تحق

کا و اسرائیان امریک میسم و اتحاد استراتژیۀ نئورئالینظر« .1389. اکبر ی، عل
http://www.1P.Umz.ac.ir/print.aspx ? ID= 48  

مفاهیم و تفسیرهاي متعارض: الملل نظریه و زیرنظریه در روابط بین. 1388. چرنوف، فرد
  .نشر نی: تهران. علیرضا طیب

فصلنامۀ مطالعات منطقهن، ید چکا به صعویواکنش امر ينظر چهارچوب. 1386. ار، حسن
ک، زمستانی، سال شانزدهم، شماره امریکاشناسی ـ شناسی اسرائیل

ت ژئوپولیتیکا بر وضعیهند و امر اي هسته ير همکاریتأث«. 1387. ، نوذر
 http://www.dr-shafie.ir/post-5.aspx: زبرگرفته ا

روابط ایاالت متحده و چین پس از جنـگ سـرد  . 1380. عظیمی، ابوالفضل
الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارشد روابط بین

تئوري سیکل قدرت چهارچوبتحلیل روابط چین و امریکا در . 1389. دیزاده، عبدالحم
الملـل، دانشـکدة علـوم ادار    بـین ارشد روابـط   ینامۀ کارشناس انیپا، 1990

 .دانشگاه اصفهان
واشنگتن براي مقابله با چینو و یک توکیاستراتژ تتوافقا«. 1386. یلیمیونه، ا

  .58-68، صص45، شماره غرب
ترجمۀ غالمعلی چگنی. ي موازنۀ قواها ظریهتحول در ن. 1389. لیتل، ریچارد

  .المللی ابرار معاصر ایران فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین
تحلیل تأثیر تحوالت ایاالت متحدة امریکا. 1387. پور آذرخوارانی، مهسا

نامۀ کارشناس انیپا. یتیامن يها هین پس از جنگ سرد در قالب نظریبا چ
 .الملل دانشگاه اصفهان بین

منطقۀ جنوب شرق آس یثبات یا بین در ثبات ینقش چ« .1388. دی، سع
 .31-65، تابستان، صص 1، سال ششم، شماره المللی بین

Bottelier, Pieter. 2007. “India's Growth from China's Perspective”, the Journal of Applied 
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