
  

  :نیچ و کایمرا روابط ةندیآ
  رقابت ؛يهمکار

  ∗زاده جمعه امام جواد
  ∗∗رکوششیم رهوشنگیام

  
  
  

  چکیده
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  بـه  را نیچـ اول،  کـرد یرو. اسـت  دهیکشـ  چـالش  به را امریکاة متحد االتیا

 بیـ رق نیـز  و یشـرق  يایآسـ  و امریکـا  منـافع  يبرا خاموش يدیتهد عنوان
 اعمـال  و نیچـ  رشـد  از يریجلوگ خواهان و داند یم ندهیآ در امریکا قدرت
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 مراحـل  در هـا نآ. دارنـد 
 گریکـد ی از لیـ ما 6000

سـمت   بـه   يگرید و است
 بـه  بزرگ يها قدرت رقابت
 کـه  دارد وجـود  يادیـ ز

 بـه  هـا  دیـدگاه  نیـ ا. دارنـد 
 کنتـرل  ،یمـال  امـور  تجـارت، 

 هـر  کـه  معتقدندها  این دیدگاه
. کننـد  مـی  آماده گریکد
 رقابـت  یخیتار ۀسابق از

. دارنـد  یآگـاه  امریکـا 
 کشـور  دو هـر  يبـرا  ي
 يدورنمـا  يا هسـته  حات

 روابـط  ،وجـود  بـا ایـن   
 درصـورت  و دارد قـرار 
 یحتـ  ایـ  یاسـ یس برخـورد 

 و یجهـان  یقـدرت  عنوان
 امریکـا  و نیچـ  ةنـد یآ 

 و گرایـی  هـم  و متقابـل 
 شیافزاسمت  به  کشور

 بـا  نگارنـدگان  شـد؟  خواهـد 
 و امریکـا  ةمتحد االتیا

 بـه  شـده،  مطـرح هـاي  
 دو نیب برخورد از امریکا

 قـدرت  از کـه  مخـالف  
ی کمـ  بـا  امریکـا  و نیچـ 
 بـدون  تر افزون رقابت ای

دارنـد  متفاوت ينژاد بیترک و یفرهنگو  یاسیس ستمیس
6000 و هسـتند  ياقتصـاد  ۀتوسـع  و تهیمدرن از یمتفاوت
است یالملل بین مراتب سلسله ۀقل در یکی .دارند فاصله

رقابت که است داده نشان خیتار. است صعود درحال آن
ز يهـا  بینی پیش و شود می یمنته سرد ای گرم جنگ

دارنـد  یبرم گام کیتراژ ریمس نیا در زین کشور دو نیا
تجـارت،  بشر، حقوق وان،یتا سر بر کشور دو اختالفات

این دیدگاه .کنند یم اشاره يا منطقه تیامن و حاتیتسل
کدی هیعل ییارویرو يبرا را خود ینظام يروین کشور دو

از ،کشور دو گذاران استیس که کرد تأکید دیبا اگرچه
امریکـا  و يشـورو  اتحـاد  انیم سرد جنگ و ایتانیبر و آلمان

ياقتصاد متقابل یوابستگ به با توجه  کشور دو برخورد
حاتیتسـل  یبازدارندگ ،از طرفی. است وحشتناك اریبس

بـا ایـن   . دهـد  می کاهش را کشور دو انیم اریع تمام برخورد
قـرار  رقابـت  و يهمکار از یفیط يرو کشور دو نیا ةندیآ

برخـورد  لیپتانسـ  امریکـا  قدرتمیزان  به نیچ دنیرس
عنوان  به نیچ زشیخ به با توجه . شود می ادیز زین ینظام

 روابـط  تیفیک حاضر، حال ابرقدرت عنوان  به امریکا
متقابـل  يهمکـار بر اساس  کشور دو روابط ایآ است؟ چگونه
کشور دو روابط زوال با ای گرفت خواهد شکل صلح و ثبات
خواهـد  یمنتهـ  جنـگ  و برخـورد  یحت دیشا و رقابت

ا ةندیآ روابط موضوع در متنوعهاي  دیدگاه از استفاده
هـاي   پرسش به جانبه همه پاسخ با تا کنند می تالش نیچ

امریکا و نیچ روابط ةندیآ. ابندی دست ینینابیبي ا هیفرض
 جهت دو ،شود یم نییتع مخالفي ها روین از مجموعه

چـ  روابـط  اساس ،ندهیآ در. برخوردارندي مساو اًنسبت
ی شتریبي همکار طرف  به ،یتناوب راتییتغ با و نوسان
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  .باشد
گرا، روش پژوهش کیفـی را مـالك قـرار    

روش . هاي کیفی اسـت 
پژوهشگر کیفی در کار خـود  

. گیـرد  یکـار مـ    روش یا مواد تجربی دردسـترس را بـه  
از  نکـردن  معنـاي اسـتفاده  

ـ   از داده ی نیـز  هـاي کم

 متقابـل،  یوابسـتگ  ،ياقتصـاد 

باشدی نظام برخورد و جهت دو ازی کی بهی قطع لیتما
گرا، روش پژوهش کیفـی را مـالك قـرار     با رویکردي کثرت ،در این پژوهش

هاي کیفی اسـت  گیري از ترکیبی از روش پژوهش کیفی بهره. ایم داده
پژوهشگر کیفی در کار خـود  . پژوهش کیفی مستلزم نوعی تکثر روشی است

روش یا مواد تجربی دردسـترس را بـه   و هر گونه استراتژي
معنـاي اسـتفاده   وجـه بـه   هـیچ  برخالف تصور رایج، روش کیفی به

از داده ،طورکه در این پژوهش هاي کمی نیست، همان داده
 .استفاده شده است

ـ کل هاي  واژه اقتصـاد  زشیـ خ ،امریکـا  ن،یچـ : يدی
 رقابت و يهمکار

  
    



زشیـ خ. است گذاشته سر پشت 
 چـالش  بـه  را امریکـا  هژمـون 

 جهان با مواجه یچگونگ يبرا
 يهـا  قـدرت  تسـلط  از يریجلوگ
 آن در موجـود  منابع کنترل 

 ،1996 نـوامبر  در). 7: 1389
 ریپذ تیمسئول و ثبات با نیچ

ـ آ کـه کرد  مطرح را پرسش  ای
هویسـکن،  ( منازعـه  و زیسـت 

 نیسـرزم  بـه  ینظـام  ۀحملـ 
 اسـت یس در یبزرگ يها یدگرگون
 کـه  1941 سـال  در، هـارپر  
 آن آمـدن  رونیب سبب و شد باعث

 نفـوذ،  سـد  اسـت یس و دوره
ـ رو و يشـورو   11 يهـا  دادی

 شـد  دگرگـون  امریکـا  یملـ 

ـ ا انیم روابط واشنگتن،  االتی
 ییامریکا رانیگ میتصم تمرکز

  

  مقدمه
پشت را یفراوان يها يبلند و یپست امریکا و نیچ روابط

هژمـون  قدرت جهان و منطقهدر  بزرگ یقدرت عنوان  به نیچ
برا يدیجد ياستراتژ ،1992 سال در امریکا.است دهیکش

جلوگبر اساس  ياستراتژ نیا. کرد میترس يشورو بدون
 که یمناطق ژهیو به بود، جهان حساس مناطق در متخاصم

1389 زارع،( شـود  یجهـان  قدرت کسب موجبممکن است 
چ ظهور و کرد یمعرف ندهیآ کشور را نیچ کشور نتونیکل
پرسش نیا ،حال نیدرع اما؛ برشمرد متحده االتیا قیعال از را

ـ  بـود  خواهد يهمکار و صلح قرن ،ندهیآ قرن سـت  قـرن  ای
2009 :10.( 

حملـ  نینخسـت  توان یم را 2001 سپتامبر 11 يدادهایرو
دگرگون حمله نیا. دانست گذشته سال شصت در ،امریکا
 پـرل  بـه  ها یژاپن ۀحمل مانند آورد، دیپد امریکا یخارج

باعث امریکا یخاج استیس در را یبزرگ هاي دگرگونی
ـ ا الزامـات  سرد، جنگ دوران در. شد انزوا از کشور دوره نی

شـورو  اتحـاد  یفروپاشـ  بـا . بـود  امریکا یمل منافع ةکنند نییتع
ـ اولو و یجهان مناسبات سپتامبر، ملـ  منـافع  ۀنـ یدرزم هـا  تی

  ).30: 1386 رکوشش،یم(
واشنگتن، و وركیوین به حمله و سپتامبر 11 حوادث از بعد

تمرکز با. افتی گسترش نیچ خلق يجمهور و امریکا ةمتحد
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 خطـر  به يکمتر توجه دیرس
 جهـان  در ،سـپتامبر  11 از بعـد 
 حـول .. .شیافـزا  درحـال  و غیـره 
 عنـوان   بـه  نیچ زشیخ با ).

 سـال  چند مشترك ياهخطر
 بـه  امریکـا  و نیچـ  عسل ماه 
شـالس،  (کـرد   يبـازنگر  را 

. اسـت  نـده یآ در روابط نیا
 نامتخصصـ  شـتر یب و سـت ی

 تعـداد  تنهـا  واند  نکرده ارائه
 تعـداد  طورکـه  همـان . اند کرده

 اتحـاد  یفروپاشـ  جـه یدرنت و
 اریبسـ  زیـ ن نیچـ  و متحده االت
 فیتوصـ  »سـتم یس اثـرات « ة

 دانـد  یمـ  متقابـل  ارتباط با یی
 نیچنـ  در .دارنـد  ارتبـاط  گر
 و بینـی  پـیش  کـه  داشـت  خواهـد 

 و کیاسـتراتژ  ی وتعامل عت
 محـدود  را کامـل  و یقطعـ طـور  
 توســط بینــی پــیش يهــا يدشــوار
 بینـی  پـیش  در گـران  لیتحلبیشتر 
  ).5-58: 1993گادیس، ( است

ـ د: دارد   و یسـت یبرالیل دگاهی
                                                                
1. Robert Jervis 
2. John Lowis Gaddis 

رس یمنظر   به اي، هسته ریتکث و سمیترور مثل یمسائل يرو
بعـد . کردنـد  کشور آن با کیاستراتژ رقابت و نیچ ةبالقو
غیـره و مشـترك  ياهخطر به با توجه  بزرگ يها قدرت«

).5: 2002بوش، ( »شد خواهند متحد مشترك يها ارزش
خطر حول اتحاد نیا رسد یمنظر   به یجهان ياقتصاد یقدرت
 و شد دهیکش رقابتسمت  به  مجدداً سپتامبر 11 از بعد

 نیچـ  بـه  خود يها استیس متحده االتیا و دیرس انیپا
2005.(  

ا تیفیک و نوع از ییرمزگشا ،مقاله نیا یاصل هدف
ین ریپـذ  امکـان  نیچـ  و امریکا انیم روابط قیدق بینی پیش

ارائه یقاطعهاي  دیدگاه ندهیآ در روابط نیا یچگونگ بارةدر
کرده نظر اظهارباره،  نیدرا نانیاطم با و قاطعطور   به یاندک
ـ ا برخورد یکم اریبس و يشـورو  اتحـاد  و متحـده  االتی

االتیا روابط ةندیآ بینی پیش کردند، بینی پیش را يشورو
ةواژ با را الملل بین روابط 1سیجرو رابرت .است دشوار

ییها واحدبر اساس  را ها ستمیس او ،بر این اساس. کند می
گریکـد ی با یبازگشت يها حلقه و یرخطیغ تعامالت با که

خواهـد  یبزرگ راتیتأث ،اغلب کوچک هاي اتفاق وضعیتی
عتیطب که گیرد می جهینت سیجرو .سازد یم دشوار را کنترل

طـور    بـه هـا   يتئور بینی پیشة محدودها  ستمیس مشروط
دشــوار یررســب ).36-46: 1992جــرویس، ( ســازد مــی
بیشتر  آشکار شکست به با توجه  زین 2سیگد سیلوئ جان

است شده اشاره سرد جنگ انیپا و يشورو اتحاد سقوط

  نظري چهارچوب. 1
 وجود امریکا و نیچ ندهیآ روابط بارةدر مهم دگاهید سه

                         



 :کننـد  می مطرح را امریکا و 
 زشیـ خ. 2 ی؛جهـان  موجـود 

: 2005فریـدبرگ،  (یالملل بین

 کـه  دارد اعتقاد ،ها ملت انیم
 يهـا  زمیمکـان  بـه  بـا توجـه   

دویـل،  ( گیرد میشکل  دموکراسی

 باعـث  متقابل ياقتصاد مبادالت
افـزون بـر   هـا   برالیل. شد خواهد

ـ ا شـبرد یپ در یالمللـ  بین   نی
 و کشـورها  انیـ م ارتباطـات  

 خـود  تعهـدات  ياجرا درها 
 یآنارشـ  کـاهش  به خود ف
مـارتین و  ( کننـد  کمـک  کشـورها 

. اسـت  صـلح  يرویـ ن دموکراسـی 
 يهـا  ییمـاجراجو  ریدرگ کمتر

 شیافـزا  بـا  و جنگنـد  ینمـ  گر
 ).1-57: 1997المـان،  ( ابـد ی

 يهـا  دولـت  انیـ م روابـط  کـه 
ـ ا به یبخش. شود می  لیـ دل نی
 تهـاجم  حالـت  در بـرال یرلیغ
.(  

  .هانگاران سازه و یستیرئال
 نیچ ةندیآ روابط از یکل دگاهید دو يتئور سه نیا

موجـود  نظـم  و یرامونیپ طیمح يبرا يدیتهد عنوان  به نیچ. 1
بین ۀجامع با کشور نیا گرایی هم شیافزا و نیچ زیآم صلح

45-7.( 

  یستیبرالیل دگاهید. 1- 1
م تفاهم و يهمکار و صلح بر تأکید به با توجه  سمیبرالیل

بـا توجـه    نیچ خلق يجمهور و امریکا ةمتحد االتیا انیم روابط
دموکراسی و یالملل بین يها نهاد و ياقتصاد متقابل یوابستگ
1997 :300-251.(   

مبادالت که معتقدندها  برالیل: ياقتصاد متقابل یوابستگ
خواهد کشورها انیم ،حسنه روابط در مشترك ۀعالق جادیا

 يها سازمان نقش به صلح يبرا يابزار عنوان  به تجارت
 ۀتوسـع  بـه  توانند می نهادها نیا. دارند اعتقاد زین هدف

ها  دولت تیظرف شیافزا وها  دولت بارةدر ابهامات کاهش
فیوظا انجام با یالملل بین يها نهاد. کنند کمک گر،یکدی به

کشـورها  انیم اعتماد و يهمکارمیزان  شیافزا و یالملل بین
  .)729-757: 1998سیمونز، 

دموکراسـی  کـه  معتقدندموضوعات باال  از شیبها  برالیل
کمتر ،کنند می فکر خود یقانون تیمشروع به که ییها میرژ

گریکـد ی باها  دموکراسی .شوند می جنگ ریدرگ ای ینظام
ابـد ی می کاهش یالملل بین يبرخوردها احتمالها  دموکراسی

کـه  معتقدند دارند نانهیبدب یدگاهید کهها  برالیل از یبعض
می تیهدا سوءظن از يجو در شهیهم برالیرلیغ و برالیل

غ يها دولت که کنند می تصور برالیل يها دولت که است
).325-326: 1983دویل، (هستند  خود مردم هیعل یدائم
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 قـدرت  به بازگشت يبرا تالش
بیشـتر  . اسـت  باطـل  دور ک

 نبـود  در. اسـت  الملل بین یآنارش
 صـلح  کـه  اسـت  شـده  ثابت

ـ و بـه  و يمـاد  قـدرت  ،  ژهی
 روابـط  يالگوهـا  دادن شـکل 

89(.  
 جـاد یا بـه  ،زشیـ خ حـال  در

. است حکومت نوع به توجه
 یالملل بین ينهادها باتیترت ،
ـ   تصـور  ،اغلـب  کشـورها  نی
ـ ا زدن بـرهم  در ی  را نظـم  نی
 بـا ها  قدرت نیا برخورد و چالش

 یالمللـ  بـین  نظـم  سـازندگان 

 یاجتمـاع طور   به ،گرید یاس
 ی،نـ یع يمـاد  عوامل محصول
. سـت ین یداخلـ  يهـا  سـازمان 

ـ عقا شـامل  ی، ـ ا و دی هـا   دهی
ـ ا نیتـر  مهم .شود ـ عقا نی  و دی

 و یاسـ یس گرانیبـاز  یخودآگاه
ـ عقا از يا مجموعـه کـه   ک  دی

 آن، در شـدن  موفـق  يها روش
 تنهـا  نـه کـه   هنجارهـا  و اسـت 

  انیگرا واقع دگاهید. 2-1
تالش عتیطب نیقوان معتقدندها  برالیل برخالف گرایان واقع

ـ  خیتـار  ،گرایـان  واقـع  يبـرا . کنـد  می ياجبار را بقا و کی
یآنارش فشاردلیل   به نیا که دارند ادعا معاصر گرایان واقع

ثابت نظم، اعمال و اختالفات فصل و حل يبرابیشتر  اقتدار
،یآنارشـ  طیشرا تحت. است هنجار جنگ و فٌرار معموالً
شـکل  در الملـل  بین نظام در مختلف يواحدها ینظام قدرت

89-93: 1979والتز، ( است کننده نییتعها  واحد نیا انیم
در يها قدرت خیتارل طور ده کد معتقدنن گرایا واقع
توجه بدون نیا و اند داشته لیتما الملل بین نظام در مشکالت

،ینیسرزم يمرزها با چالش بهخیزش  درحال يها قدرت
ـ ا مـردم  و رهبـران . زنـد یخ یبرم قدرت مراتب سلسله و ی

یسـع  و برنـد  ینمـ  را نظام از يا عادالنه سهم که کنند می
چالش باعث دگاهید نیا. ستمیب قرن در آلمان مثل دارند،
سـازندگان  و معمـار  نوعاً ها این قدرت .شود می بزرگ يها قدرت
  ).1975نورث و چوکري، ( هستند موجود

  يانگار سازه گاهدید. 1- 3
اسیس روابط مثل ،الملل بین روابط که معتقدند انگاران سازه

محصول فقط کشورها انیم تعامالت عتیطب. است شده ساخته
سـازمان  سـاختار  ای ینظام قدرت ۀموازن ای يتجار ۀموازن مثل

ی،ذهنـ  عوامـل  توجهدرخور  ۀدرج از یدولت متقابل روابط
شود ها می داده و حوادث ةژیو ریتفس باعث و شده لیتشک

خودآگاه شاملها  تیهو: شوند می میتقس دسته سه بهها  دهیا
کیاستراتژ يها فرهنگ گران،ید ازآنها  مشترك تصورات

روش نیبهتر و الملل بین يها استیس یاساس یژگیو بارةدر
اسـت  يهمکار ياندازها چشم و زور کاربرد بارةدر ژهیو به



 ةحوز در ای است حق يزیچ
؛ جپرسـون و ونـت و کاتزنسـتین،    

 از غالـب  يرهایتفسـ  ۀلیوس به
 توسـط هـا   نسـل از طریـق  آنهـا  
 مقاومـت  شـدت  هب راتییتغ دربرابر

 و اطالعـات  یتعامالتاینچنین 
 کمـک  غالـب  تصورات جایی

 لیپتانسـ  بـه  توجـه  باعـث  
 اگـر . اسـت  یاصـل  شیگـرا  
 شـکل  دیعقا توسط ینیع يماد

 یچگـونگ  رییـ تغ بـا  بتواننـد 
 کـه  کننـد  می ادعا انگاران سازه
 بـه دلیـل   لزومـا  نه دارد، ش
هـا   قـرن  طـول  در کـه  لیـ دل

ـ یبدب انتطـارات  بـا  رهبران  ۀنان
ـ گو مـی  ونـت  کـه  يطـور   دی

410.(  

 شـده  برآورد دالر ونیلیتر 7
 نیا یداخل ناخالص دیتول ن

 امریکـا  از مختلـف  ياقتصـاد 
 ،2008 سـال  اواخـر  در نیچـ 

 بدان نیا و است امریکا دالر
 خواهد ریثأت شدت به زین گری
ـ فور در کـه  اسـت  يحد به  هی

چ چه نکهیا بارةدر بلکه ،است مؤثر يزیچ چه نکهیا بارةدر
؛ جپرسـون و ونـت و کاتزنسـتین،    71-81: 1995ونـت،  ( اسـت  مناسـب  الملـل  بین

به اًیقو هنجارها و کیاستراتژ يها تیهو ).1996:75-33
آنهـا   .گیـرد  مـی  شـکل  جامعه یخیتار مشترك اتیتجرب

دربرابر و شوند می منتقل یفرهنگ و یآموزش يفرایندها
اینچنین . است گرانید با تعاملاز طریق  هیاول زمیمکان. کنند می

جایی  بهجا در تواند می که دهند می انتقال را دیجد يها دهیا
  ).384-396: 1994ونت، ( کند

 يانگـار  سازه یکیتئور ياندازها چشم آنکه علت به
 ینـ یب خوش ،نجایا در شود، می یاجتماع روابط انعطاف

ماد عواملبه جاي ها  ملت انیم روابط يزیهرچ از فراتر
بتواننـد  مـردم  کـه  دارد وجـود  امکـان  نیا شهیهم باشد، گرفته

سازه ،میزان نیتر یکل در. دهند رییتغ زین را جهان تفکرشان
شیگرا بودن قاهرانه و بودن یرقابت به الملل بین يها استیس

دل نیا به نسبتاً بلکه ي،بشر رفتار ریرناپذییتغ اصول یبعض
رهبران. کنند باور صورت نیا به را آن دارند لیتما یمل رهبران

طـور  همـان . انـد  کرده کمک موضوع نیا شدن یواقع به خود
410: 1992ونت، (» است خودانجام ییشگویپ ییگرا واقع«

  نیچ ياقتصاد زشیخ. 2
318/7 حدود ،2011 سال در ،نیچ یداخل ناخالص دیتول

نیچ ياقتصاد رشد انگاشتن ثابت با. (GDP, 2011: 1) است
اقتصـاد  محاسـبات  برطبـق ، 2050و2025 يهـا  سال نیب کشور

چـ  يارز ریذخا ).5-6: 2008کیدل، ( خواهدگرفت یشیپ
دالر به ریذخا نیا شتریب. است بوده دالر ونیلیتر 9/1 بایتقر
ید طرف بر طرف کی يروزیپ ای شکست که است یمعن

به یجهان اقتصاد با نیچ اقتصاد گرایی هم عمق .گذاشت
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 بـر  سـرعت  به روز کی در ي
: 2009النتـیگن،  ( گذاشت ری

 در دالر 7700 حـدود  وکـم  
 درصـد  69 حـدود  سنگ ذغال

 رشـد با وجود  ).336: 2007
 ۀسـران  درآمـد  بـارة در ها بینی

 ۀسران درآمد .است کم امریکا
 حــدود ســال همـان  در نیچــ

 هزار پنجاه نیچ و دالر نودهزار
 نیچ: ياقتصاد متقابل یوابستگ

 Sovereign Wealth fund مثل یی،
 اعتـراض  بـا  که 2005 سال 
هالپر، ( است برداشته کشور دو

 انـد،  وابسـته  گریکـد ی بـه  شـدت 
 نـام  به که متقابل یوابستگ ن

 ،نیچـ  و امریکـا  اقتصاد. شود
 یـک از هر اگـر  .کننـد  مـی  حرکـت 
 میعظـ  ریذخـا  حجـم  .)25: هـالپر 

 را نیچـ  دولت جهان، یکیاستراتژ
  

 يبـرا  تقاضـا  آن، یصـنعت  دات
 يها متیق نییتع در یمهم عامل

 نفـت  ةکننـد  مصـرف  نیدومـ 
 4/13 بـه  ،2025 سـال  تـا  و) 

 مانیسـ  و فوالد ةکنند مصرف
 سـر  پشـت  را ژاپن و نیچ ي
ـ تهد  توقـف  از حاصـل  يهـا  دی

يشانگها بورس سهام يدرصد 9 حدود سقوط با ،2008
ریثأت اروپا و متحده االتیا ی وشرق يایآس گرید يبازارها

ـ خر قـدرت بر اساس  نیچ ۀسران درآمد .)40 کـم   اًنسـبت  دی
ذغال به نیچ ازین ).2007رینولدز، (است  2007 سال انیپا

2007ناگتون، ( است درصد 3 یعیطب گاز و درصد 22نفتو 
بینی پیش اما ؛ندهیآ يها دهه در ،نیچ یداخل ناخالص دیتول

امریکا ةمتحد االتیا ژهیو به یاصل يرقبا به نسبت کشور نیا
چــ و دالر هـزار  شصــت حـدود  ،2025 ســال در ،امریکـا 

نودهزار امریکا ۀسران درآمد ،2050 سال در و دالر هزار پانزده
وابستگ ).11: 2007ویلسون و استاپنیسکا، ( بود خواهد دالر

یی،امریکا يها شرکت دیخر و امریکا در يگذار هیسرما با
 در UNOCAL ینفت شرکت و دالر، اردیلیم 200 متیق به

دو متقابل یوابستگ در گرید یگام شد و متوقف ،کنگره
شـدت  بـه  ياقتصاداز نظر  امریکا و نیچ .)21-20: 2010
نیا ۀجینت .امریکا مصرف به نیچ و نیچ اعتبار به امریکا
شود می ثبات باعث ،است معروف دوطرفه ینیتضم ينابود
حرکـت  هـم  ۀشـان  بـه  شانه کهاست  مست رمردیپ دو مثل

هـالپر ( شوند می معلقآنها  يهردو ،شود يجد ها سقوط
استراتژ يکاالها و کاال دیتول يرهبر يآرزو و نیچ يارز
  .است داده سوق یالملل بین يها شرکت دیخرسمت  به 

داتیـ تول گسترش ۀادام و نیچ ياقتصاد عیسر رشد
عامل که است داده شیافزا شدت به را خام مواد و يانرژ
دومـ  نیچـ  ،حاضر حال در. است ییها کاالاینچنین  یجهان

) روز در بشـکه  ونیـ لیم 7/6(است  امریکا از بعد جهان
مصرف نیبزرگتر نیچ نیهمچن. رسد می روز در بشکه ونیلیم
يارز ریذخا ی،جهان بانک آمار نیآخر طبق. است مس و

تهد. اسـت  آورهدسـت   بـه   را جهان اول مقام و گذاشته



 امریکـا  در سود نرخ شیافزا 
ـ ا ياقتصـاد  رشـد  کـاهش   االتی

 ،امریکـا  اقتصـاد  بـه  خسـارات 
 بـه  نیچـ  صـادرات  سـوم  ک

 شـتر یب دوکشـور  انیـ م يگـذار 
ـ تما صـلح  حفـظ  و برخورد  لی

 اصـالحات  از پـس  نیچـ  و 
 تـا  1978 سـال  در اصالحات

 120 بـه  سـال  در دالر اردیلی
(The National Security Implications…, 2002: 38

 U.S.-China)دیرسـ  دالر اردیـ 

 يگذار هیسرما رشد باعث زین
 يبازارهـا  شدن گشوده و یجهان
 :China and WTO)افتی شیافزا

 شـامل  يا منطقـه  ينهادهـا  در
 مباحـث  و ینظـام  ۀدوجانب مذاکرات
 عنـوان   بـه  را کشـور  دو يها
 مثـل  ی،الملل بین يها سازمان 
 فعـال  نقـش  و 1996 در اي هسـته 
ـ   يهـا  سـازمان  در کشـور  نی

ـ ا ي  و نهادهـا  بـا  کشـور  نی
2001 :163.(  

ـ ا حضـور  نـرخ  و اسـت   نی
هـا   سازمان از ياریبس به نیچ

 زیـ نآنهـا   توسـط  و شده جاد

 باعث تواند می موجود ریذخا فروش ای ندهیآ يدهایخر
کـاهش  و یمـال  يبازارها و بورس رکود به ،جهیدرنت .شود

ـ ا از یـک هر البته .شد خواهد منجر امریکا ةمتحد خسـارات  نی
ـ ز ؛داد خواهـد  قرار ریثأت تحت زین را نیچ اقتصاد ـ  رای کی
  ).292: 1387رکوشش،یم(ست امریکا

گـذار  هیسرما انیجر و يتجار مبادالت حجم قدر هر
برخورد از يریجلوگ به طرف دو از يشتریب يها گروه باشد،

 امریکـا  انیـ م مبـادالت  حجـم  بـه ها  برالیل. کند می دایپ
اصالحات شروع از .کنند می اشاره ،1970 ۀده در نیچ ياقتصاد

یم کی از کشور دو انیم تجارت ارزش ،ستمیب قرن انیپا
-National Security Implications…, 2002: 38 است داشته رشد سال در دالر اردیلیم

یـ لیم 245 بـه  و شد برابر دو ،2004 سال تا رشد نیا. (39
Trade Statistics…, 2005). ن نیچ در امریکا يگذار هیسرما

جهان تجارت سازمان به نیچ ورود با. شد کشور دو انیم
افزا امریکا و کشور نیا انیم يتجار يوندهایپ ،کشور نیا

The Real Reap Forward, 1999: 25-28). 
در امریکا و نیچ روابطها  برالیل: یالملل بین ينهادها

مذاکرات ،یشرق يایآس اجالس ،3+ آن آسه آن، آسه اپک،
ها بوروکرات و گران لیتحل و پژوهشگران انیم یرسم شبه

 به نیچ ورود. کنند مییاد  نهادها نیا در يهمکار موارد
WTO هسـته  حاتیتسل ریتکثنبود  میرژ و 2001 سال در

ـ ا یرسـم  تیعضـو  رشـد  و ملل سازمان در کشور نیا ی
يهمکـار  رشـد  موارد از زین یردولتیغ و یدولت یالملل بین

2001تون، المپ( شود میگفتخ  ذکر یالملل بین يها سازمان
اسـت  وستهیپ یمختلف يها سازمان به نیچ ،1990 ۀده از
چ .است شتریب یجهان متوسط ازها   سازمان نیا در کشور
جادیا یغرب نظموسیلۀ  به شتریب که ییها سازمان دارد، التزام
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ـ ا که ییها م  و متحـده  االتی
  ).70: لنتگنی(
 ۀعرصـ  در امریکـا  دنیکشـ  چـالش 

. اسـت کـرده   تمرکـز  ياعتمادسـاز 
 حـزب  يبرا يدیتهد و نیچ
 قـرار  خطـر در معـرض   را ی
 امریکـا  هیعل يدیتهد ،لیدل 
 رشـد  .)1 :ردیـ گ صورت زیآم

ـ تهد شـدنی،  بینـی  پیش  يدی
 چـالش  جـاد یاتوانـایی   نیچـ 
 و یجهـان  اقتصـاد  بـه  نیچ ورود

 یوابسـتگ  تیوضـع  در را کشـور 
 يریپـذ  بیآس متقابل، یوابستگ

 کـاهش  الملـل  بـین  نظـام  ي

ـ ا حضور گسترش و ای  االتی
ـ تقو را ن  باعـث  وکـرده   تی

 سـوءتفاهمات  کـاهش  حـداقل 
 ينهادهـا  در نیچـ  حضـور  
 رهبـران  يآرزو. شـود  مـی  موجود

در  کمتـر  احتمـاالً  راآنها  موجود
 کـه شـود   مـی  باعـث  ،جـه یدرنت

بـرگ و   اکسـن ( ابـد ی کـاهش 

 یاجتمـاع  يها هیال در قبل از
 يهـا  بـازار  شیگشـا  و ياقتصـاد 
 باعـث  سـرانه  درآمـد  شیافـزا 

میرژ از ياریبس چهارچوب در نیچ قدرت. شود می اداره
( است افتهی توسعه ،اند کرده سیسأت یغرب گرانیباز گرید

چـالش  به يبرا یلیتما نیچ است معتقد ینسکیبرژ
اعتمادسـاز  يبرا تالش و ياقتصاد ۀتوسع بر و ندارد ینظام

چ یحرکت روند در وقفه باعث رانهیدرگ یخارج استیس
ینـ یچ ونیـ لیمهـا   صد یزندگ نیهمچن است، بوده حاکم

 چند به نیچ ظهور است معتقد او درمجموع. داد خواهد
آم مسالمت يریمس در تواند می و ستین الملل بین نظام و

پیش يا ندهیآ تا نه و یفعل تیوضع در نه نیچ ینظام قدرت
چـ  ،يشـورو  بـرخالف . )2؛ سـت ین متحـده  االتیا هیعل

ورود. )3را ندارد؛  امریکا هیعل شمول جهان کیدئولوژیا
کشـور  نیا ،یجهان تجارت سازمان مثل ،مهم يها سازمان
وابستگ گرید يرو ازآنجاکه .است داده قراردیگران  با متقابل
يبـرا  را نیچ ییدزایتهدتوانایی  زین امر نیا است، متقابل

  ).11-12: 1389 زارع،( دهد می
یآس در یالملل بین ينهادها رشد با معتقدندها  برالیل
نیچ و متحده االتیا انیم روابط ،ها آن در نیچ و متحده

حـداقل  و ياعتمادساز و شتریب متقابل فهم و ارتباط شرفتیپ
 شیافـزا  کـه  معتقدنـد هـا   آن.اسـت شده  کشور دو انیم

موجود یجهان نظم ۀادام و ثباتو  رشد باعث یالملل بین
موجود نظم در تیعضو منافع از يبرخوردار ۀادام به نیچ

درنت وکرد  خواهد تیهدا موجود تیوضع دیتهد جهت
کـاهش  متحده االتیا و کشور نیا انیم برخورد و تنش امکان

  ).1-41: 1999اکونومی، 
از دموکراسی ندایفر که معتقدندها  برالیل: دموکراسی

اقتصـاد  ۀتوسـع  با ندایفر نیا. است شرفتیپ  حال در نیچ
افـزا  ،نیچ در. است يشرویپ حال در و آغاز نیچ يتجار



 راًیـ اخ و یشـمال  يامریکا و 
 اسـت شده  دموکراسیبه سوي 

 را یمشـابه  نقـش  زیـ ن نیچـ 
افـزون بـر    که معتقدند ،نیهمچن

 ضـرورت  جادیا باعث ياقتصاد
ـ جر شیافزا به ياقتصاد  آزاد انی

ـ ا محـدودکردن   کنتـرل  و يآزاد نی
ها  دموکراسی شتریب که است

عبـارت   به . شود دموکراتیک
 نیچـ  اعتـدال  باعـث  جـه یدرنت
برگـر،  ( اسـت  انگیـز  بحـث  
ـ ا بـا  نیچـ  روابـط   ،متحـده  االتی
 .شـد  خواهد صلح ۀمنطق به 
 امریکـا  و دموکراتیـک  نیچ 

  .اروپا
 تفـاوت  کـه  معتقدنـد  مشهورند

ـ با که است گوناگون مسائل  دی
 است تریتوتال حکومت  نه نی
ـ ا. پـذیر  دیترد   حکومـت  نی
. است وابسته یداخل نظام حفظ

 و اقتصـاد  رشـد  توقـف  درصـورت 
 از یبعضــ. آورد خواهــد يرو

 از انتقـال  يبـرا هـا   ملـت  معتقدنـد 
 هــم. شــوند مــی ریــدرگ خــود

 جنـگ  بـه  کمتـر  معمـوالً  ثبـات 
 بـا  ،اغلـب  سـم یونالیناس بـه  
 گیـرد  مـی  صـورت  خـارج  و

 اروپادر  درآمد شیافزا. استشده  متوسط ۀطبق شیافزا
به سوي  حرکت در متوسط ۀطبق شتریب حضور باعث ایآس در
چـ  کـه  بود دواریام توان می که دارد وجود يادیز لیدال و

همچنها  برالیل. )61-70: 1996رون، (کند  فایا نهیزم نیدرا
اقتصاد شرفتیپ ،یاسیس حقوق آوردن دست هب يبرا تحرك

اقتصاد شرفتیپ. شود می یاسیس يساز آزاد یعمل و ینیع
محـدودکردن به دنبـال   که ییها حکومت و دارد ازین اطالعات
است يریمس نیا. دید خواهند یاساس انیز ،هستند ارتباطات

دموکراتیک دیبا و ستین یمستثن قاعده نیا از زین نیچ و اند مودهیپ
درنت و دیرسـ  خواهد یمدن ۀجامع به ياقتصاد رشد دیگر 

 هـدف  نیا يراستا در WTO به نیچ ورود و شد خواهد
روابـط  کـه  دارند انتظارها  برالیل نیبنابرا). 29-28: 2000
 نیچ ورود باعث تیدرنها و شد خواهد آن ثبات باعث

 نیب جنگ آن، وقوع با اما ؛است یطوالن یکم فرایند نیا
اروپا هیاتحاد عضو يکشورها همانند ،بود خواهد نامناسب

مشهورند نیبدب يها برالیل به کهها  برالیل از يگرید گروه
مسائل ازاي  مجموعه در متحده االتیا و نیچ يها حکومت

یچ میرژ که معتقدند ناظرانبیشتر . گرفتدر نظر  راآنها 
 یتیمشروع با است تریتوتال یمیرژ بلکه ،دموکراسی  نه و

حفظ يبرا یداخل یتیامن يها سیسرو و انینظام به داًیشد
درصـورت  وزیـاد اسـت    اریبسـ  ،نیچ در ییگرا یمل خطر

رو سـم یونالیناس بــه خــود حفـظ بــراي  نیچــ حکومـت 
معتقدنـد  یخیتـار  واردمـ  لیـ تحل بـه  با توجه  گران لیتحل

خــود گانیهمســا بــا ،اغلــب دموکراســی بــه ســمیتاریتوتال
ثبـات  با يها دموکراسی هم و ثبات با مطلقه يها حکومت

 توسـل . )5-38: 1995فیلد و اسنیدر،  منس( دارند لیتما
و داخـل  در ملـت  دشـمنان  کردن یقربان و ینظام يروین
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ـ ا ،بد ای خوب  ةمتحـد  االتی
هـا   لیـدئا ابر اسـاس   شهیهم

 تضـاد  آن يمـاد  منافع باها  ارزش
 متحـده  االتیا يها میرژ متفاوت

 جـاد یا کشـور  دو نیب ترس و
 حقـوق  شاخصبر اساس  تر

 و وانیتـا  هیعل خصمانه اقدامات
 و اسـت شـده   امریکـا  مقاصـد 

اکسـینبو،  ( اسـت کـرده   تی

 قـدرت  نیچـ  خلـق  يجمهـور 
ـ ا تـابع  امریکـا  و نیچـ    نی

 سـال  در ياقتصـاد  اصـالحات 
 افتی شیافزا سرعت به کشور

 دیـ تول و ياقتصـاد  عیسـر  رشد
 توسـعه  را خود ینظام زاتی

 و سـاخت توانـایی   نیچـ  داشـت 
آنـوآل ریپـورت،   ( اسـت  ي

 و دولـت  یاتیـ ح یتـ یامن منـافع 
 شـکل  نیبهتـر  بـه  چگونه نکه

 کـار    بـه  منـافع  آن از حفاظـت 
 از يا  مرحلـه   سـه  برداشـت  ن
 را نیچـ  شدة  یطراح یتیامن 

 برابـر  در کشـور  از حفاظـت 

خوب دارند، می اظهار نیبدب يها برالیل). 158: 2000اسنیدر، (
هم آن یخارج استیس و است کیدئولوژیا اًقیعم يکشور
ارزش نیا است ممکن که یزمان یحت ،است گرفته شکل
متفاوت تیشخص که نگرانندآنها  .)2001مد، ( باشد داشته

و متقابل سوءظن تیتقو از باطل يدور تواند می نیچ و
تریتوتال يکشور عنوان  به نیچ به ها ییامریکا دگاهید. کند
اقدامات و نترنتیا تیمحدود ،یمذهب يها گروه اعدام ، بشر
مقاصـد  بـه  نیچـ  رهبـران  شک باعث ،دگاهید نیا. است غیر
یتقو را کشور دو انیم سوءظن و شک باطل دور جهیدرنت

1998 :135-132(.  
جمهـور  مهـم  یژگـ یو تنهـا  امـروزه  گرایـان،  واقع يبرا

 روابـط  شـامل  ي،گـر ید زیچ هر و است آن شیافزا روبه
اصـالحات  شـروع  زمـان  از نیچـ  ياقتصاد رشد. است قتیحق

کشور نیا یمل ناخالص دیتول. است بوده عیسر،بسیار 1978
رشد. شود دوبرابر ،21 قرن دوم ۀده اواسط تا تواند می و

یتجه و ارتش که داده را امکان نیا نیچ به یمل ناخالص
داشـت  انتظـار  تـوان  می که دارد وجود یخوب لیدال. دهد

ـ  يهـا  سال در خود ینظام يها ستمیس گسترش يرو شیپ
2004.(  

  نیچ کیاستراتژ اهداف. 3
منـافع  نیـی تع :اسـت  يا  مرحله  سه يفرایند کالن ياستراتژ
نکهیا بارةدر يریگ  میتصم و منافع نیا داتیتهد ییشناسا
حفاظـت  يبـرا  را دولت ياقتصاد و ینظامو  کیپلماتید منابع

ـ ا يراسـتا  در ).86-124: 1997الیـن،  ( شـود  گرفته نی
 منافع ست؟یچ نیچ یاتیح یتیامن منافع کالن، ياستراتژ

حفاظـت  .)1 :کـرد  خالصـه  بخـش  سـه  در تـوان  می یطورکل  به



 ؛اسـتقالل  اعـالم  يبرا وانیازتا
ـ با منـافع  نیا از حفاظت   دی
ـ با ،طور خالصـه    به .دهد   دی
 دسـت  خـود  مدت  کوتاه و بلندمدت

 امـا  ؛دارد وجـود  بلندمدت اهداف
 بـاً یتقر اسـت،  شـده  مطـرح  

 رشـد   حـال  در که یملت يبرا
 یطـ یمح در تنها ،هدف نیا 

 گرایـی  ملی با همراه ياقتصاد
 کنـد کـه   فـراهم  یطیشـرا  در
 پکـن  ،قـت یدرحق .اسـت  داده

 ،یداخلـ بـه لحـاظ    .کند غلبه
 یداخلـ  انسـجام  و نظمحال 

ها  دولت گرید یاحتمال يها  واکنش
 در بـوش  کـه   یهنگـام  .باشد

 با  سهیمقا در و کرد نگاه کیاستراتژ
 11 یسـت یترور حمـالت  .برگزیـد 
ــا مقابلــه  و داد رییــتغ ســمیترور ب
ـ  ؛آورددسـت   به  خود قدرت  یول
 بـا  مقابلـه  يبـرا  امریکـا  يهـا 
ـ پا  بـه   ،درمجمـوع  .برسـد  انی
 طیمحـ  يبـرا  خـود کنـد از   می

 بـه  آن يلـوا  در و کنـد  ارائـه 

ازتا ممانعت و یطلب  ییجدا کنترل .)2 ؛یخارج داتیتهد
 يبرا نیچ .یاجتماع ثبات و یداخل نظم از حفاظت. )3

 شیافزا را خود ياقتصاد و ینظام و یاسیس يها  ییتوانا
بلندمدت اهداف به بتواند تا کند رشد دیبا نیچ که گفت

  .ابدی

  زیآم صلح ۀتوسع :مدت کوتاه اهداف. 3- 1
اهداف با  دررابطه نیچ در يادیز يها  اختالف که  یدرحال

 زیـ آم  صـلح  ۀتوسـع  قالـب  در که مدت  کوتاه اهداف به
برا که داده صیتشخ را امر نیا پکن .دارد وجود نظر اتفاق

 و است يضرور ياقتصاد ۀتوسع است، قدرتمندشدن و
اقتصاد رشد ،افزون بر این .افتد می اتفاق زیآم  صلح یالملل بین
در را ستیکمون حزب تیمشروع اًمجدد تواند می ندهیفزا

داده دسـت  از مـردم  تـودة  نیب را خود تیجذاب سمیکمون
غلبهآنها  بر دیبا که دارد يادیز یخارج و یداخل مشکالت

حال  در عین  و دهیبخش تداوم را خود اقتصاد رشد دیبا پکن
واکنش دیبا پکن زین یخارجبه لحاظ  .کند حفظ را خود

باشد داشتهدر نظر  نیچ رشد با  دررابطه را امریکا خصوص  به
استراتژ یبیرق عنوان  به پکن به آمد، کار يرو ،2001 سال

برگزیـد  پکـن  بـا   دررابطه را يتر  خصمانه کردیرو ،گذشته
مقابلــه بــه را امریکــا حکومــت توجــه کــانون ســپتامبر،

قدرت شیافزا يبرا کیاستراتژ یفرصت نیچ ،قیطر  نیازا
هـا   تـالش  ینسـب  دنیرسـ  جـه ینت بـه  با که رسد مینظر   به

بـه  هـم  نیچـ  کیاستراتژ فرصت است ممکن سم،یترور
می تالش مدت کوتاه در کم دست نیچ که گفت توان می

ارائـه  مسـتقل  و مسـئول  و ریپذ  بینی پیش يریتصو یرامونیپ
  .ابدی دست خود بلندمدت اهداف
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کند  می عمل گرا  واقع یقدرت

 از پـس  جهـان  در گـرا  واقع 
 کـالن  ياستراتژ ۀمطالع در ).
. آورد فـراهم  بحـث  يبـرا  ی

 ياسـتراتژ  مـدت   بلنـد  هـدف 
 يمرکز قدرت چیه که یجهان
 تـا  کند می تالش بزرگ یقدرت
 را یجهـان  و يا  منطقـه  نظام 
 .کند کتهید گرانید به

ـ ا ،ژاپن و یغرب  را امکـان  نی
 از نجـات  يبـرا  .کننـد  يانداز

ـ تر جنـگ   ،1839 سـال  در كای
ـ اآنهـا   .کردنـد   كدر را مسـئله  نی
 نیبهتـر  و اسـت  شـکننده  گـران 
 ینـ یچ رهبـران  هـدف  نیتـر 

 يبنـا  و بقاسـت  دیـ کل قـدرت، 
 نیچ بلندمدت هدف و یاصل

 جـاد یا بـه  ،زشیـ خ حال در 
 .است حکومت نوع به توجه

 در مطلقـه  حکومـت  يدارا 
 کنـد  مـی تأکید  گتونیهانت ساموئل

 بـا  متحـده  االتیا و يشورو
تـون،   تینـگ  هـان ( است بوده

 حـال  در يها قدرت. گردد ی
                                                                
1. Thomas christensen 

 گسترش و يا  منطقه تفوق :نیچ بلندمدت اهدف. 2-3
قدرت همانند ،ییها  عرصه در نیچ که دهند می نشان مطالعات

 استیس یاصل مرجع به 1سن  نیستیکر توماس قول  به و
).37-52: 1996سین،  کریستن( شود می لیتبد سرد جنگ

یارزشـ  با شروع ۀنقط تواند می ییگرا  واقع کردیرو ن،یچ
هـدف  کـه  کند می بینی پیش الملل بین روابطگرایی  واقع یۀنظر

جهان در .استیآس در برتر یقدرت به شدن  لیتبد نیچ کالن
قدرت ندارد، وجود تجاوز برابر درها  ملت از حفاظت يبرا

 تا آورد دست  به يشتریب قدرت کشورها گریدبه   نسبت
به را خود يباز قواعد بتواند تا درآورد خود ۀسلط تحت

غرب يها  قدرت به نیچ ینسب ضعف ،نوزدهم قرن در
انداز  دست کشور نیا ینیسرزم منافع و تیحاکم به که داد

جنـگ  زمـان  از نیچ رهبران ،يبعد يها نسل یسخت و رنج
کردنـد  آغـاز  قدرتمند یملت يبازساز يبرا را خود تالش
گـران ید تجـاوز  دربرابر یالملل بین يها استیس که کردند

تـر  یاصل قدرتمند، يکشور جادیا. است يت قدرتمندیامن
قـدرت،  کـه  کـرد  اثبـات  نیچ حقارت عصر زیرا است؛ بوده

اصل ۀخواست ،يا منطقه تفوق به دنیرس و قدرتمند يکشور
 .است معاصر

 يها قدرت ،خیتار طول در که معتقدند گرایان واقع
توجه بدون نیا و اند داشته لیتما الملل بین نظام در مشکالت

 آلمـان  و دموکراتیک ةمتحد االتیا که یزمان مثل درست
ساموئل. دادند نشان خود از را يرفتار نیچن ،زشیخ زمان
شورو اتحاد ژاپن، و آلمان فرانسه، ا،یتانیبر یخارج گسترش«

بوده همراه ياقتصاد ۀتوسع و دیشد شدن یصنعت از یمراحل
یبازم کشورها رشد به الگو نیا وجود لیدال). 12: 1991

                         



 مـواد  بازارهـا،  بـه  و نندیب می
 از دفـاع  و کشـور  از خـارج 

ـ ا. شندیاند می  انیـ م ارتبـاط  نی
 انیـ ب ،خالصهطور   به 1لپنی

 ازتـري   بـزرگ  ۀمجموعـ .... 
 انتخـاب  کمتـر  قدرت و ثروت

 يهـا  ياسـتراتژ  از ،زشیخ حال
 مواجه يبرا موجود، يها قدرت

 در. کننـد  استفاده آن ينابودبراي 
 راخیـزش   درحال قدرت کنند

 ،اوقات یگاه اما کنند؛ مسئول
 يهـا  قـدرت وسـیلۀ   به آن زی

 يهـا  یطلبـ  جاه که بود یزش
 وجـود  موجـود  يهـا  قـدرت 

خیـزش   درحـال  قدرت کردن
 است دشوار اریبس آن ياجرا
ــد ــدرت هــم نیچــ کــه معتقدن  یق
.  سـت ین جدا گریدخیزش  درحال
هـاي   نمونـه  در یخـارج  گسـترش 

 يهـا  دهـه  در يا مرحلـه اینچنین 
 و ریاخ يها سال در نیچ ینظام

ـ ا یتینارضـا  از  از کشـور  نی
: زارع( اسـت  یالمللـ  بـین  ی

  :دهد می نشان را 2009

                                                                
1. Robert Gilpin 

می را آن از فراتر بلکه ،خود يمرزها تیامن تنها نه ،زشیخ
خـارج  در شهروندان از تیحما نقل، و حمل يرهایمس و خام

می خود يها ارزش جیترو و یخارج دوستان و متحدان
یگ رابرت توسط منافع گسترش و رشد درحال يها قدرت

.... باشـد  ثروتمنـدتر  و تر يقو کشور هرچقدر«: است شده
ثروت يدارا يکشورهابه   نسبت را یرفاه و یتیامن اهداف
  ).22-23: 1981گیلپین، ( »ردک خواهد

حال در يها قدرت با مواجه يبرا مستقر يها قدرت
قدرت از ياتحاد ای مسلط قدرت. کنند می استفاده یمتفاوت

براي  زور از است ممکنخیزش  درحال قدرت دیتهد با
کنند میتالش  مستقر يها قدرت ز،یآم مخاصمه کمتر یروش
مسئول و ریدرگ موجود یالملل بین نظم در را آن وکرده  ارضا

یآم مسالمت يارضا از فراترخیزش  درحال قدرت اهداف
زشیخ حال در قدرت تلریه آدولف ،مثالبراي . است مسلط

قـدرت  توسـط  آن يارضـا  امکان که بود گسترده يقدر  به آن
کردن آرام يبرا تعهد جادیا زیآم تیموفق يها استیس. نداشت

اجرا که است شده ثابت عمل در اما ؛است ممکن يتئور در
ــان واقــع). 197-229: 2000تلــیس،( ــدب گرای ــد نیب معتقدن

درحال يها قدرت خیتار و قاعده از و استخیزش  درحال
ـ  رشـد  سرعت ارتباط انیب با گتونیهانت گسـترش  و یدرون

اینچنین  به شک بدون زین نیچ که کند می بینی پیش گذشته،
نظام ۀبودج رشد. )12: تون تینگ هان( دیرس خواهد ندهیآ

از نشـان  ،امریکـا  از پس دوم گاهیجا به کشور نیا دنیرس
یکنـون  نظم ،نیهمچن و ایآس شرق ۀمنطق در موجود وضع

2009 سال در جهان ینظام يها نهیهز عیتوز ریز جدول). 10
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 نیچـ  دهد، می ادامه رشد به 

 معتقـد  او. شـود  یواقع هژمون
 تسـلط  و یجهـان  قـدرت  از
سـمت   بـه   رینـاگز  یقدرت ن

ــیمر، ــ ).400 :2001 میرش  از یبعض
 را گـران ید بـا  برخـورد  خطـر 

 شـروع  بـا  کـه  داننـد  مـی  »ر
 یجهـان  يها قدرت ظهور علت
 نیچـ  مردم و رهبران ندیگو می

ـ تهد بـارة در  رامـون یپ يدهای

                                                                
1. John Mearsheimer 

 نیچ قدرت که ییجا آن تا«: دیگو می زین 1مریرشایم جان
هژمونکه دارد  يقو لیتما ،یقبل ةبالقو يها هژمون تمام مثل

از خـود  سـهم  رسـاندن  حداکثر به یقدرت هر هدف است
نیچن به یابی دست يبرا نیبنابرا ؛است ستمیس بر یاساس

ــادیا ــون ج ــه یهژم ــت يا منطق ــی حرک ــد م ــیمر،( کن میرش
خطـر  نیچـ  که معتقدند و رفته فراتر هم نیا از گران لیتحل
ریـ تحق قـرن « عنـوان   بـه  را نیچـ  ریاخ خیتار و ردیپذ می
علت به فقط و شد شروع ،1840 ۀده در اكیتر يها جنگ

می گران لیتحل نیا. افتی انیپا دوم یجهان جنگ از بعد
ـ و به و هستند حساس اریبس یمل افتخار و ژیپرست به در ژهی

  ).43-2004:53گریس، ( ارندیهوش خود
                         



 هـدف  کـه  انـد  کـرده  يریـ گ
 متحـده  االتیا به نسبت یشرق
 The Worldwide Threat in) ایآسـ 

 تیـ واقع بـه موضـوعات   نی
 بـر  تسلط با مقابله در جهان 

 رقابـت  و تـنش  يبـرا  صـحنه 

 و امریکـا  قـدرت میـزان   بـه 
 انتقـال  بـه  یـی گرا واقـع  يتئور

 کـه  کنـد  مـی  اسـتدالل  قـدرت 
میـزان   بـه  دنیرس يبرا و است
 يتئـور  .)93: 2009النتـین، (

ـ  یاسـ یس برخـورد  لیپتانس  ای
 وخیـزش   درحـال  یقـدرت  اگـر 

 برخـورد سـمت   بـه   ،اغلـب 
 از قبـل  ایـ تانیبر قـدرت  بـا  

 سـت ین معتقد يتئور نیا ،وجود
 چـالش  و امریکا قدرت و شود

 یمنتهـ  برخورد به که کند می

 بـا  و دهیـ چیپ يفراینـد  ،نیچـ 
ـ آ کـه  کـرد    یقـدرت  نیچـ  ای
 طـور  نیا اگر. شد خواهد لی
 نظام ای امریکا قدرت از یتینارضا
 آن يهـا  سـک یربـا وجـود    
 انتقـال  که استکرده  اثبات خ

 يبـار  اسـف  جینتـا  خورده شکست

گ جـه ینت ،متحـده  االتیا یدولت يها آژانس از یبعض
شرق يایآس در خود نفوذ کردن نهیشیب نیچ یکنون رهبران

آسـ  برتـر  قـدرت  بـه  شـدن  لیتبد دیگر عبارت  به  .است
2003;Evoliving Dangers in a Complex World, 2003) .یا اگر

 در خود یمیقد استیس به متحده االتیا و شود کینزد
صـحنه  دهـد،  ادامـه  متخاصـم  قدرت توسط ایاوراس از یمین

  .شد خواهد آماده کیفیپاس غول دو انیم کیاستراتژ
بـه  نیچ قدرت ایآ که است نیا ،نجایا در مهمپرسش 

تئور درپرسش  نیا. دیرس خواهد آن از فراتر یحت ،دیشا
قـدرت  انتقال بارةدر ییگرا واقع يتئور. است معروف قدرت

است یناراض جهان موجود وضع از ظهور حال در یقدرت
( اسـت  برخـورد  یحتـ  ای رقابت از ریناگز مسلط قدرت
پتانس امریکا قدرت به نیچ دنیرس با :دیگو می قدرت انتقال

اگـر  که است معتقد دگاهید نیا. شود می ادیز ینظام یحت
اغلـب  جهینت برسد، یراض قدرت به یالملل بین نظم از یناراض
 سماركیب حکومت تحت آلمان چالش يتئور نیا. است
وجود با این . کند می مطرح مثال براي را اول یجهان جنگ

شود می یمنته جنگ به کیاتوماتطور   به قدرت انتقال که
می مطرح مثال عنوان  به را دوم یجهان جنگ از بعد ایتانیبر

  ).31-35: 2006روسکرانس، (نشد 
چـ  و امریکـا  يبرا قدرت انتقال يتئور وقوع اثبات

 مطـرح  راپرسـش   نیا دیبا ،ابتدا. است اریبس يرهایمتغ
یتبد یناراض یقدرت به ،کینزد ةندیآ در ای است یناراض
نارضا نیامیزان  ایآ که است پرسش نیا يبعد قدم باشد
 کـه  اسـت  يقـو  قدري  به امریکا تسلط تحت ،الملل بین

خیتار. دیانجام خواهد متحده االتیا با چالش به اًمیمستق
شکست طرف يبرا تواند می ،اغلب خورده شکست قدرت
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 اجمـاع  نیا نیهمچن. برد نام
ـ . دیرس  یداخلـ  يهـا  ینگران

ـ ا توانـد  مـی    از را کشـور  نی
 و گـذاران  اسـت یس از ياریبسـ 
 زیـ آم صـلح  ۀتوسع ای زیآم صلح
  .)175-167: 2000تاممن و همکاران، 

گرایـی   واقـع  يهـا  افـت یرهبر اساس 
 .کـرد  انکـار  تـوان  ینمـ  زیـ ن

 .استگرایی  واقع و سمیال ده
 سـه  در تـوان  می دارد، تأکید

: شـود  مـی  شـناخته  زیـ ن دموکراتیـک 

 بـاهم  دموکراتیـک  يهـا  دولـت 
 .کنند استفاده ینظام دیتهد و
 باعـث  متقابـل  یوابسـتگ  و ی
 .دهـد  مـی  کـاهش  را جنـگ  

 از کاسـتن  بـا  یالمللـ  بـین  ي
 شیافــزا باعــث و کــرده لیتعــد

 گسـترش  و تیتثب امریکا آشکار
 1992 مـارس  در ابتـدا  موضـوع 

ـ وین در   منتشـر  مزیتـا  كوری
ـ ا يبرتر حفظ امریکا  کشـور  نی
 اعـالم  امریکـا  زیـ ن 2001 سـال 

 مانند ،يدیکل مناطق در خود 

نام توان می یجهان جنگ دو از ،مثال عنوان  به ؛باشد داشته
رس خواهد امریکا قدرت به یزمان چه نیچ که ندارد وجود

 ،ثبـات  با اقتصاد کی حفظ و دولت اصالح شامل ،نیچ
بسـ  عـالوه  بـه . دارد حـذر  بـر  غـرب  بـا  میمسـتق  چالش

صلح زشیخ با را قدرت انتقال يویسنار ینیچ گران لیتحل
تاممن و همکاران، ( دانند می ریمغا نیچ یخارج استیس

  امریکا کالن ياستراتژ. 4
بر اساس  و لهیوس به اساساً امریکا کالن ياستراتژ اگرچه
ـ یل يکردهایرو ریتأث اما ؛شود می یطراح ن را آن بـر  یبرال

دهیا از یبیترک امریکا کالن ياستراتژ که گفت دیبا ،درواقع
تأکید امریکا نرم قدرت يها مؤلفه بر شتریب که را کردیرو نیا

 :کرد خالصه شاخه
دموکراتیـک  صـلح  یـۀ نظر عنـوان  بـا ی اسیس سمیبرالیل

 .برالیل یینهادگرا؛ يتجار سمیبرالیل
دولـت  کـه  است نیا یاسیس سمیبرالیل يمحور يادعا

و زور از متقابلشان روابط در دینبا نیهمچن و جنگند ینم
یالمللـ  بـین  تجارت که است معتقد زین يتجار سمیبرالیل
ـ  شـود،  مـی  صـلح  گسترش و جادیا  احتمـال  حـداقل  ای

ـ رژ و نهادهـا  که است معتقد زین برالیل یینهادگرا يهـا  می
تعــد را ســتمیس کیآنارشــ اتیخصوصــ هــا، تیحساســ
آشکار هدف سرد، جنگ انیپا از پس .شود می ها يهمکار
ـ ا .اسـت  بـوده  الملـل  بین نظام در خود یهژمون موضـوع  نی

 ).پنتاگون یدفاع يزیر طرح رهنمود به معروف( باعنوان
امریکا کالن ياستراتژ هدف که داد می نشان طرح نیا .شد
سـال  در .است قدرتمند یبیرق ظهور از يریجلوگ ۀلیوس به

 مطلوب قدرت ۀموازن حفظبه دنبال  کشور نیا که کرد



 خـود  قاطع ینظام يبرتر با را
 بـزرگ،  یقدرت عنوان  به نیچ
 و کنـد  مـی  مواجـه  چـالش  بـا 
ــزا از ــدرت شیاف  در نیچــ ق

 باشد، یدفاع خالصطور   به
 اجـرا  را خـود  اهـداف  و ننـد 

 در فرایندها نیا .آوردبه وجود 
 وان،یتـا  به با توجه . شود می 

 ممکن نیچ رهبران. باشد ره
 هرگـز  اما ؛دهند ادامه موجود

 اتحـاد  از يریجلـوگ  متحـده 
ـ ا نیچـ  ینظـام  يروهاین  نی
 احساس زور کاربرد قیطر از
 بـه  خـود  ینظـام  کمـک  یبازدارندگ
 بـه  حملـه  صـورت  در دهد 

 هـراس  در وانیتـا  اسـتقالل 
 کنـد  دیتشد را خود ینظام ي

منظـور   بـه  یکیبالسـت  موشـک 
 بلکـه ،وانیتا يبرا يدیتهد تنها

ـ ا هدف ،مقابل در جهت  االتی
 در جهـت  TMD(1( یدفـاع  

 در شیروهـا ین و خـود  يهـا 
                                                                
1. Tactical Missile Defence 

را هدف نیا و اروپاست و فارس جیخل ی وشرق يایآس
چ زشیخ که داشت اذعان دیبا اما. دیبخش خواهد تحقق

بـا  را امریکا یجهان یهژمون آشکار و میمستقصورت  به 
ــوگ امریکــا کــالن ياســتراتژ روشــن هــدف از يریجل
  )10 :1388 زارع،( است یستمیس مراتب سلسله

  تیامن يمعما. 5
به نیچ و متحده االتیا ،تر بزرگ یاسیس اهداف اگر یحت
ننـد یگز یبرم خود تیامن يبراآنها  از یکهر که ییها اریمع

به وجود  گرید طرف يبرا یکیتحر و هشدار تواند می کنند می
 دهید نیچ و متحده االتیا يجار روابط از جنبه نیچند

رهیجز نیا استقالل از يریجلوگ فقط تواند می نیچ هدف
موجود وضع حفظ با را یفعل طیشرا باشند داشته لیتما است

متحـده  االتیا هدف. دهند ینم تیرضا نیسرزم نیا ییجدا به
ن يبازساز و داتیتهد .است زور با وانیتا و نیچ دوباره
از خود اهداف انجام در نیچ که دهد می شیافزا را ترس

بازدارندگ جهت در است ممکن واشنگتن. کند می قدرت
 نانیاطم که ندیبرگز را ییارهایمع و دهد شیافزا را پهیتا
اسـتقالل  از را نیچ باًیتقر مراحل نیا .کرد خواهد مداخله وانیتا
يها تالش پکن شود می باعث خود و داشته نگاه يشتریب

  ).76-96: 2000روي، ( دهد شیافزا را خود قدرت و
ـ ز تعـداد  اسـتقرار  از نیچـ  هـدف  احتماالً موشـک  يادی

تنها نه استقرار نیا اما ؛باشد استقالل از وانیتا یبازدارندگ
در جهت. است منطقه در گرانید و متحده االتیا و ژاپن يبرا

 و یاتیـ عمل یموشـک  سـتم یس ینـوع  اسـتقرار  در متحده
ـ ا دوستان و متحدان زا حفاظت هـا  گـاه یپا و متحـده  االتی
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ـ تهد را نیچـ  ،  قـدرت  و دی
 نیا متحده االتیا اگر خصوص

 شـامل  احتمـاالً  کار نیا به ن
ـ  که است يا ـ ا ینگران  االتی

(Mcdevitt, 2000: 177.  روابـط  ،از طرفـی 
 کـه  اسـت  بـوده  2007 سال 

 در نیچـ  بـه  وانیتـا  صـادرات 
 همـراه  يدرصـد  3/17 شیافـزا 

ــا ــزا ب ــد 1/13 شیاف  يدرص
ــ ــ انی ــا و نیچ ــا وانیت  جینت
 نیچـ  و امریکـا  کشور دو ،از طرفی

 و باشـد  وانیتـا  کـردن  مهیضـم 
  ).18-20: 2010هالپر، (
 شـود  مـی  انیـ ب که یسرعت آن
. اسـت  کارانـه  محافظه یحت و
 در يگـر ید متفاوت عوامل که
 از و پکـن  و واشنگتن انیم روابط

 نیچـ  کـه  کننـد  مـی  اسـتدالل 
 از کمتـر  نـده یآ يها دهه در آن
ـ ا زیـاد،   رشـد  يهـا  نـرخ  نی

 ،دارد وجـود  یاساسـ  موانـع 
 یاجتمـاع  و یاسـ یس يهـا  آشـوب 

ممکـن اسـت    ،یاسیس تحوالت
 شـفاف  یمال و یقانون و کارا

 در يگـذار  هیسرما گسترش ،
 کمبـود  مثل ،يراقتصادیغ عوامل
 ینظـام  یقدرت عنوان  به نیچ

،آشـکارا  ياسـتقرار  نیچنـ  توانایی. است کیفیپاس غرب
خصوص هب دارد، را کشور نیا يا منطقه گسترش از يریجلوگ

نیچ پاسخ. دهد گسترش زین وانیتا به را یموشک ستمیس
ا قاره نیب يروهاین و یاتیعمل يروهاین کردن اضافه مراحل
(Mcdevitt, 2000: 177-186) دزیـ انگ مـی  بـر  را يو مقاصد به متحده

 در ،دالر اردیلیم 3/102 درمجموع وانیتا و نیچ يتجار
صـادرات  .است داشته شیافزا درصد 1/16 ،قبل سال به  نسبت

افـزا  بـا  که بوده دالر اردیلیم 28/74 مجموعاً ،2007 سال
ــوده ــت ب ــ از واردات و اس ــلیم02/28 نیچ ــا دالر اردی ب

.,2008).(Mainland endures position .ــابرا ــگ ؛نیبن ــم جن ی
از طرفی. آورد میبه وجود  طرف دو هر يبرا يبار اسف
ضـم بـه دنبـال    زور بـا  نکند یسع نیچ که اند کرده توافق
( دارد وجود نیچ کی تنها که اند کرده موافقت ،نیهمچن

آن به نیچ قدرت که معتقدند نیب خوش گرایان واقع
و فروتنانه هنوز آن يها یطلب جاه و ستین شیافزا درحال

که کنند می استدالل گرایان واقع نیا تیامن يمعما بارةدر
روابط حفظ به و دهد می فیتخف را آن آثار که است کار

ـ ا. کند می کمک آن شدن خارج کنترل اسـتدالل  گرایـان  واقـع  نی
آن قدرت رشد و شود می ظاهر که است آن از تر فیضع
ا اگـر . )24-36: 1999سگال، ( شود می انیب که است آن

موانـع  ینظـام  و ياقتصـاد  يهـا  حوزه در شود، حفظ بخواهد
آشـوب  بـا  اسـت  ممکن ياقتصاد گسترش فرایند ژهیو به

تحوالت نبود در یحت عالوه به شود، گسسته یراحت به یداخل
کارا مؤسسات جادیا در مشکالت با یمحسوسطور   به رشد
،ياقتصاد ناهمواریا  کند رشد ).1998الردي، (شود  کند
عوامل. کرد خواهد دشوار پکن يبرا را ینظام يها تیقابل
چ دارشدنیپد از توسعه، و تیترب آموزش، ،ها سازمان در



 حـال  در کـه  معتقدنـد  گرایـان 
 تنهـا  کشـور  نیا و است گر

 يگریدخیزش  درحال قدرت
ـ بـه جـاي    کشـورها    ۀموازن
 االتیا ادیز فاصله قتیحق. آورند
ـ  نیچـ  رهبـران  کـه  دهـد    ای

ـ  يبـرا   منـافع  آوردن دسـت  هب
1999 :41-5.(  

 يداراخیـزش   درحـال  يهـا 
 ينهادهـا  و نیقـوان  و سـتم ی
 يمحـدود  اهـداف  و باشـند  
ـ  تا) طلب اصالح( هستند  و یانقالب
اسـکولر،  ( یاساسـ  راتییـ تغ

ــرخالف نیچــ ــا دهــه ب  يه
 گسـترش بـر    مبنـی  خـود  هـدف 
ـ ا دار طـرف  گـر ید  يدئولوژی

 کـه  موجـود  تیوضـع  یواقعـ 
 بـا  وانیتـا  مجـدد  گرایـی  هـم 
 ۀجامعــ رشیپــذ اخــتالف؛موضــوع 
ـ ا اگـر . نیچـ  جنـوب  يا  نی

 وارد یراضـ  يکشـورها  ۀرتبـ 
 تیـ امن يمعمـا  بارةدر بین خوش

: معتقدند کشور دو انیم برخورد
 جنگ دوران ستمیس ظهور حال

                                                                
 نـابرابر  قـدرت  از تـرس  لیـ دل

 دولــت طمــع لیــدل بــه) 2؛ نــدارد
 دنظرطلبیـ تجد دولـت  بـه  وستن

گرایـان  واقع. )2000کارمل، (کند  می يریجلوگ ،اول درجهو 
گرید يها قدرت تمام از شیب متحده االتیا قدرت ،حاضر

قدرت چیه نه و نیچ نه ،حاضر حال در. است جهان ابرقدرت
ـ ا. ندارنـد را  متحده االتیا با رقابت يبرا یکاف منابع  نی

آورند می يرو متحده االتیا هب 1bandwagoning به قدرت
ـ ا گـر ید يکشورها با متحده  مـی  کـاهش  را احتمـال  نی

بـرا  کـه  کنند متقاعد را خودشان بخواهند ،گرید يکشورها
1999، ولفورد( شوند چالش وارد کشور نیا با ،متحده االتیا

هـا  قـدرت  از یبعض که معتقدند نیب خوش گرایان واقع
یس کـل  یسـرنگون بـه دنبـال   آنها  .هستند یانقالب اهداف

 فـروتن  اسـت  ممکن گرید یبعض اما ؛هستند یالملل بین
هستند طلب دنظریتجد شتریبها  دولت نیا .باشند داشته

تغ تـا  هسـتند  موجـود  وضع يا هیحاش اصالحاتبه دنبال 
ــا). 22-18: 1999 ــع نی ــان واق ــد گرای ــروزه معتقدن چــ ،ام
ـ ا. سـت ین یانقالب قدرت 1960و1950 هـدف  ،کشـور  نی
د درحقیقـت  وکـرده   تـرك  را ایآسـ  سراسر به سمیکمون

واقعـ  راتییـ تغ. ستین ستیمائوئ و ستینیلنو  ستیمارکس
هـم : اسـت  محـدود  نسبتاً هستند آنبه دنبال  نیچ رهبران
موضــوع  يمرزهـا  از یبعضــ اصــالح ؛يمــادر نیسـرزم 

ـ در از ییهـا  بخـش بـارة  در نیچ يادعاها به الملل بین ای
رتبـ  بـه  نیچـ  شـود،  حل زیآم صلحصورت  به  موضوعات

خوش گرایان واقع). 5-56: 2003جونستون، ( شد خواهد
برخورد و سوءتفاهم کاهش يبرا کننده یخنث زمیمکان سه به

حال در ساختار که کنند می استدالل گرایان واقع از یبعض
                         

دل به) 1: لیدل دو به تر يقوی دولت به کوچک یدولت وستنیپ .1
نــداردي گــرید انتخــابشــده دیتهد دولــت تــر، يقــو دولــت

وستنیپ از شتریب منافع آوردن دست هب در هیثانو دنظرطلبیتجد
 . یاصل
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 يریـ گ سـمت  و يشـورو  اتحـاد 
 يا منطقـه  قـدرت  دو عنوان 

 حضـور  بـا  منطقه نیا در تواند
 و بـود  خواهـد  حـاکم  منطقه

. هسـتند  نـاظر  گریکـد ی هب ي
 یناگهـان  جهـت  رییـ تغ امکـان 
 دهـد  مـی  کـاهش  زیـ ن را سوم
 جنـگ  متقابـل  تیـ مالک ،سـرد 

 در یبازدارنـدگ  و تیمحدود
 متقابـل  یبازدارنـدگ  وارد زیـ 
 يبرا هم يقو یتیمحدود بلکه
 :70.(  
 و امریکـا  نوظهـور  روابـط  ثبات

ـ در یقـدرت  متحـده  . اسـت  ییای
 یشـرق  جنوب يایآس و شرق

 ةحـوز . است ینیزم قدرت ی
 یشـرق  جنـوب  يایآسـ  يا قاره
 .ندارنـد  یپوشان هم گریکدی 

ـ ا به مربوطنکات  نکه  سـه  نی
ـ  لیدل  يبـرا  یکمـ  فرصـت  ای

ـ ا. شـود  دهیکش وضـعیت   نی
 اروپـا  در کشـور  دو نفوذ ي

ـ و بـه  ،یتـوجه درخـور    در ژهی
(Mcdevitt,.  

ـ  بـین   امکـان  بـر  یطـورکل  هب
 بـه  مشـارکت  نیا .دارند تأکید

                                                                
1. Spratly 

اتحـاد  سـقوط  با. است یقطب دو اساساً یشرق يایآس سرد
  به نیچ و متحده االتیا ، ياقتصاد ۀتوسعبه سوي  ژاپن

تواند می همچنان یدوقطب ستمیس معتقدندآنها  .ماندند یباق
منطقه در یاساس ثبات ستمیس نیا با .ابدی ادامه نیچ و امریکا
ياعتماد بی با برتر قدرت دو یدوقطب وضعیت نیا تحت

امکـان  ،نظام يکشورها گرید و قطب دو انیم بزرگ شکاف
سوم يها طرف يوفادار در راتییتغ از یناش قدرت موازنه

سـرد  جنگ طول در ،نکهیا دوم. )81-118: 1999روس، (
محدود جادیا باعث ،قدرت قطب دو توسط اي هسته يافزارها

یـ ن امریکا و نیچ کشور دو ،این اساس بر. بودآنها  رفتار
بلکه ،است ریفراگ جنگ هیعل یبزرگ مانع تنها نه و اند شده
: 1998گلدستین، (است  بحران رفتار هم و محدود جنگ

ثبات ا،یجغراف که معتقدند گرایان واقع نیا ،تیدرنها
متحـده  االتیا نظر نیا از. کرد خواهد تیتقو اریبس را نیچ

شرق شمال ییایدر ةحوز سواحل در آن نفوذ ةحوز و منافع
یخیتاراز نظر  نیچ مقابل، در. ماند خواهد یباق احتماالً

قاره ةحوز و يمرکز يایآس شامل، کشور نیا یعیطب نفوذ
 با نفوذ يها حوزه نیا که معتقدند گرایان واقع نیا. است
نکهیا به مشروط 1یاسپرتل ریجزا و وانیتا و کره ةریجز شبه

دل جهیدرنت ؛شود تیریمدآنها  ، درحیصحطور   به ،منطقه
کش میمستق برخورد به که دارد وجود نیچ و متحده االتیا

يها حوزه یپوشان هم و سرد جنگ طیشرا برعکس درست
درخـور   خطر و ادیز تنش که است يشورو اتحاد و امریکا و

(Mcdevitt, 2001: 101-105) کرد جادیا یابرقدرت رقابت هیاول مراحل

بـین  خـوش  انگـاران  سازه ن،یچ و امریکا روابطبارة در
تأکید مختلف یالملل بین ينهادها در نیچ مشارکت شیافزا

                         



 رهبران توسط یالملل بین ةشد
 يهـا  بـرال یل بـرخالف . شـود 

ـ فا ۀنیهز   رانیـ گ میتصـم  ةدی
 یاصول دیعقا تواند می يتکرار

 رییـ تغ یواقعـ طـور    بـه  را دارند
 بنـد  در هنـوز  نیچ رهبران از

 نیاست ا ممکن. هستند الملل
 در آن فنـون  و باشـد  داشـته 

 در کـه  یشخصـ  در آن وجـود 
 میپـارادا  عنـوان   بـه  آن از جانسـتون 

ـ  مکرر يها تماس  دولتمـردان،  نیب
. شــود منعطــف رگرایتقــد کمتــر
 متخصصـان  و دانشـمندان  ن
 ۀدهـ  در يشـورو  اتحـاد  اسـت 

 تکامل از یهمشاب فرایند داد ان
ـ تحراز طریـق    نیچـ  در یخـارج  کی

 قبـل  از است ممکن انبین خوش

 آن رهبـران  کند، رمیییتغ نیچ
ـ   انتظـارات  و يضـرور  یبرال
 فقـط  ،تیفعال حال در زمیمکان
 قیـ عم التیتما که است شدن
 خوب گاهیجا در يشهروند 
 ينهادهـا  بـه  ورود يبـرا  ،ن
ـ ا 2 (CTBT)اي هسـته  يهـا   نی

                                                                

2. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

شد رفتهیپذ يرفتار يهنجارها کیاستراتژ فرهنگ در رییتغ
شـود  مـی  یمنته یمل تیهو ازآنها  تصورات تیدرنها وآنها 

 محاسبات تیظرف رییتغ درها  نهاد نقش بر که بین خوش
تکرار تعامالت که معتقدند انگاران سازه .دارند تأکید یمنطق

دارند شرکت آن در که یکسان يفکر يبند گروه و منافع و
از یمهم بخش که باشد داشته تیواقع است ممکن. دهد
الملل بین روابط صفر يجبر جمع حاصل ةافتاد مد از دیعقا
داشـته  وجـود  ینـ یچ یسنت رهبران انیم یقیعمطور   به ،دیعقا

ـ تزر و سیتدر ینظام يها یآکادم وجـود  هماننـد  شـود،  قی
جانسـتون  کـه  موضـوعی . ابـد ی می پرورش ینیچ فرهنگ

1»parabellum« تماس با زمان طول در تواند می کند می یاد
کمتــر یخــارج يشــرکا و ینــیچ ســربازان ان،یدانشــجو

ـ  تعـامالت  از نـوع  نیا قاًیدق که معتقدند انگاران سازه نیب
اسـت یس رییتغ به که بود يشورو و یغرب حاتیتسل کنترل
انیپا زیآم صلحطور   به را سرد جنگ و کرد کمک 1980

از طریـق   )287-320: 1999جانسـتون و اوان،  ( يفکر
خوش از یبعضنظر   به درحقیقت و است ریپذ امکان کامالً

  .باشد اجرا حال در یخوب به
چ کیاستراتژ فرهنگ طورکه همان ،زمان  همطور   به
ـ یل يهنجارهاسمت  به  يتر عیوس سطح در است ممکن برال

مکان نجایا دوباره. کنند دایپ شیگرا یالملل بین رفتار نظرمد
شدن یاجتماع از يفرایند بلکه ،ستین يماد منافع ۀمحاسب

 و شرفتهیپ و مدرن يکشور عنوان  به رشیپذ در را نیچ
نیچـ  ریـ اخ التیتمـا .  دهـد  مـی  انعکـاس  یجهان ۀجامع
هـا  شیآزمـا  جامع منع مانیپ مثل ،گرا جانبه چند یالملل بین

                         
 باش آماده جنگي براي دار صلحي آرزو اگری عنی .1
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 و شـده  تر حساس یاجتماع ي
(Johnston & Evans, 1999: 256) . در  کـه  یدرحـال

ـ ا با یالملل بین ينهادها  دهیـ عق نی
 اجتنـاب  کنـد،  مـی  وضـع آنهـا  

ـ ا بـه  وسـتن یپ يبـرا   نهادهـا  نی
 هنجارهـا  رییـ تغ و حضـور  ،
 ينهادهـا  ةگسـتر  در شـتر یب 

 حـال  در یجهان اجماع با آن
  ).611-1998:676الگاپا، ( 

 درازمدت در راتییتغ ،وضعیت
. باشـد  ازیـ ن را تبـادل  و الوگ

ـ و ساخت در امروز يایآس  ةژی
: 2000برگـر،  (» اسـت  يا منطقـه 

 دهیـ چیپ اریبسـ  باًیتقر ی،کنون
 طـرف  دو انیم سوءظن از ی

 يسـاختارها  و داده شیفرسا
 ،قتیدرحق. کند می زین تیتقو

بـه   کـه  یزمان انتطارات و دیعقا
ـ تقو را رفتارها  یبعضـ  و تی

 حـاالت کـم،   اعتمـاد  و دیشـد 
 جـه یدرنت شـود،  مـی  ریتعب انتفاع
 ممکـن  مسـتقر  یاجتمـاع  سـتم 
 از یبخشـ  که باشند داشته مربوطه
ـ   بـا  مـداوم  تمـاس  .اسـت  ینگران

 بـه  توانـد  می کشند، می چالش
                                                                
1. Thomas Berger 

يها زهیانگ به نیچ رهبران که کند می منعکس را قتیحق
(Johnston & Evans, 1999: 256) دارنـد  يشـتر یب ۀواهمـ  منفورشدن به

نهادها در حضور از نیچ حاکمان ،گذشته يها سالطول 
آنهـا   عمـل  يآزاد بـر  یقبـول   رقابـل یغ يها تیمحدود که
بـرا  را خود اقیاشت و یآمادگ کامالًآنها  امروزه کردند می

،نیبنـابرا . انـد  وسـته یپآنها  از ياریبس به و کنند می اعالم
 نیچـ  هرچقـدر : اسـت  متقابل ةکنند تیتقو يها زمیمکان

آن رهبران انتظارات و دیعقا رد،یگ قرار یجهان و يا منطقه
 شود می همراه شتریب ،کنند می تجسم نهادها آن که ظهور

وضعیت نیبهتردر  یحت که معتقدند انگاران سازه یبعض
ـ دهـا   دهه یحت و ها سال است ممکن و افتد می اتفاق الوگی

آس در یثبات یب یاصل منبع« که کند می ادعا 1برگر توماس
منطقـه  یاصـل  گرانیبـاز  از یبخش در یمل منافع و تیهو

کنون دوران در حداقل امریکا و نیچ متقابل تصورات ).420
یمحسوس زانیم شد  گفته قبالًطورکه  همان اگرچه. ستین

 .دارد وجود
فرسا را یقبل يها تیهو تواند می يتکرار متقابل روابط

تقو راآنها وجود  با این  اما ؛دهد رییتغ را موجود یاجتماع
عقا به يساختار هر شیگرا کرده، انیب ونت طورکه همان

رفتارها یبعض که شود می ینیعو  یاجتماع یقتیحق آمد،وجود 
شـد  رقابـت موقعیت  در ،نیبنابرا. کند می بیترغ را گرید

انتفاع ای غلط ریتفس بهها  تنش کاهش قصد به يخودانکار
سـتم یس در کنندگان شرکت. شود می کمآنها  تکرار احتمال

مربوطه يها تیهو ثابت نقش حفظ به يادیز عالقه است
ـ  و ابهـام  کاهش يبرا یشناخت روان ازیندلیل   به آن نگران
چالش به را موجود يها تیهو که ییها آن با ژهیو هب گران،ید

                         



 رییـ تغ نیبنـابرا  و خـود  رییـ 
 و نیچـ  يجـار  روابـط  در فراینـد 
 احتمـاالً  ،نیچـ  در بشر حقوق

ـ رژ بـردن  لیتحلبه دنبال   یکنـون  می
 تکـرار  که ندارد وجود یضمانت

 ازیـک  هر ای آوردبه وجود  
110(.  

 خالصه 1 جدول در و گرفت
ـ  شـواهد  بـا  توانـد   از یتجرب

 تیتقو بزرگ يها قدرت يها
 دارد وجـود  تیواقع از يمقدار

. دارد کـاربرد  مطلـب  زمـان  
  .ستها زمیمکان نیا ی
 روابط يها يتئور نانهیبدب و انهبین خوش

  نانهیبدب
  :نیچ میرژ
  اعتماد رقابلیغیا  اقتدارگرا
  قدرت انتقال خطرات
  :امریکا میرژ
  دموکراسی يبرا مبارزه

  متقابلآثار 
  زشیخ حال در: نیچ قدرت

  گسترش:نیچ اهداف
  دیشد: تیامن يمعما

 :
  

از طریق  ریناپذ انعطاف و سخت
  بحران و شوك

Source:MIt Press 

 امریکا معاصر روابط. کرد کمک

ییـ تغ مقابـل  در مقاومـت  باعث و شود یمنته دیتهد تصور
ـ ا تصـور . )411: 1992ونت، ( شود یاجتماع فراینـد  نی
حقوق تیوضع از متحده االتیا انتقاد. ستین مشکل امریکا
به دنبال  متحده االتیا که شود می تفکر نیا تیتقو باعث

ضمانت چیه شود، می که ییادعاها تمام وجود با. است نیچ
 اعتماد نیچ و متحده االتیا ینظام يروین انیمها  تماس

110: 2000شامباگ، (کند  دیتهد کمتر را يگرید طرف دو

  برخورد و رقابت و يهمکار. 6
گرفت قرار بحثموضوع  نجایدرا که ییها استدالل از یکهر

توانـد  می و است فتنیریپذ يظاهراز نظر  حداقل ،است شده
ها استیس خیتار با ای نیچ و امریکا معاصر دوران روابط

مقدار ،شده مطرح يتئور سه ازیک هر در ،درحقیقت. شود
زمـان   هـم  انیـ ب در که است ییها زمیمکانآنها  ۀهم در دیشا و

یبیترک راتیتأث و سهیمقا قدرت شامل ،یواقعهاي  پرسش
خوش يها دگاهیدبر اساس  نیچو امریکا روابط ةندیآ. 1جدول شماره 

 الملل بین
 روابط يها يتئور

  انهبین خوش  الملل بین

  سمیبرالیل
  متقابل یوابستگ

  یالملل بین يها سازمان وها  نهاد
  دموکراسی

  ییگرا واقع
  محدود :نیچ قدرت
  محدود :نیچ اهداف
  خاموش:تیامن يمعما

: ها هنجارو  کیاستراتژ يها فرهنگ و ها تیهو  يانگار سازه
  ينهاد يها تماساز طریق  نرم و پذیر انعطاف

کمک مطلب نیا انیب به یکیزیف ةساد اي استعاره با توان یم

آینده روابط 
امریکا و چین 
همکاري، رقابت
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ـ ا و است  یفـ یط يرو روابـط  نی
 و نامحـدود  رقابـت  آن گـر ی

  تضاد نیروهاي سببی

  
Source:Mit Press 

 برخـورد  طـرف   بـه  را روابـط 
 تأکیـد (  متقابـل  اثـر  يروهـا 

ـ  امریکـا  و نیچـ  روابـط   ۀلیوسـ  هب
 ،1 ریتصـو  در. شـود  مـی  ن
ـ متما   رقابـت سـمت   بـه   لی

 کـه  یحـالت  از حرکـت  زمـان، 
 آن در کـه  اسـت  ییهـا  جنبـه 
 يهـا  زمیمکـان  مجموعـه  توان

 سـه  ؟کـرد  بیـ ترک امریکـا  
ـ ز در ،طـور خالصـه    به یک  ری

 شـتر یب آن وقوع احتمال رسد
  :گرفت نظر در توان می را احتمال

 کـه  معتقدنـد ) نیبـدب  گرایـان 
 يرویـ ن هـر آثـار   از کـه  اسـت 
 ،نیبنـابرا . اسـت  تـر  مهم کننده،

 همکاري خالص

 نیروهاي متمایل به سمت برخورد

 بدبین

  ها لیبرال
  گراها واقع
 انگاران سازه

است رقابت و يهمکار عناصر از يا هیآرا شامل ،نیچ و
ید طـرف  و خـالص  يهمکـار  طـرف  کی که دارد قرار

  .دارد قرار برخورد
تضاد نیروهاي سببی. 1شماره  ریتصو

روابـط  که یسبب يروهاین یکی ،است کار در روین دو ،امروزه
روهـا ین یعنـ ی ،يگـر ید و) نانیبـدب هـاي   دیدگاه( دهد سوق

روابـط  ةندیآ. دارد صلح تیتقو به لیتما که) انبین خوش
نیـی تع مخـالف  يروهـا ین از مجموعه دو نیا نیب برخورد

 يروهـا ین از تر يقو ،يهمکارسمت  به  لیمتما يروهاین
زمـان،  گذشت با روابط شرفتیپ ،جهیدرنت. است شده میترس

جنبـه سـمت   به  است یرقابت يها جنبه تسلط تحت
توان می چگونه . دارد وجود شتریب يهمکار عنصر

 و نیچـ  روابـط  ةنـد یآ دادن شکل يبرا را شده انیب یسبب
یکهر که دارد وجودپرسش  نیا بهها  پاسخ از يبند طبقه

رسد مینظر   به کهآنها  از یکی از يریگ جهینت با ،شود می انیب
احتمال سه امریکا و نیچ ةندیآ روابط در ،نیبنابرا. است

  یمیپاراد ةساد يبرتر: اول احتمال. 6- 1
ـ  بـین  خـوش  يها برالیل معموالً( پردازان هینظر گرایـان  واقـع  ای
اسـت  يقو قدري  به اند داده صیتشخآنها  که ییها زمیمکان

کننده، تیتقو يروهاین چه و مخالف يروهاین چه ،يگرید

1  +t x t x همکاري خالص 

نیروهاي متمایل به سمت برخورد  نیروهاي متمایل به سمت همکاري

 بین خوش

واقع
سازه

  ها لیبرال
  گراها واقع
 انگاران سازه



 ادامـه  خـود  رشـد  به نیچ مفروض
ـ ا بـا  برخوردسمت  به   االتی

ـ رژ یداخلـ  تیشخصـ   رخ می
 کـه  متقابـل  يهـا  سـوءظن  و
ـ توز ي  یاحتمـال  برخـورد  عی
ـ   يجمهـور  و متحـده  االتی
شـده   تأکیـد  انبینـ  خـوش  توسط
 بـا ( بود خواهد محدود نیچ
ـ  ایـ جغراف   بـا ( يتکنولـوژ  ای

 ریمسـ  در احتماالً ،کند خاموش
. شـوند  گرفتـه در نظـر   گرا واقع

 یالمللـ  بین ينهادها و تجارت
 آنکـه  تصـور  .بـود  نخواهـد  
 و هنجارهـا  گرایی هم به نیچ

 بـا . اسـت  ذهـن  از دور یکمـ 
 برخـورد سـمت   به  اشاره جهت
 گرایـان  واقع توسط شتریب تفکر
 اسـتدالل  از مشابه یخط يا ره
 نیچـ  طورکـه  همـان  یحتـ  ،
ــار  و مشــترك ياقتصــاد منــافع آث

 يریـ درگ انـداز  چشـم  هـر گونـه  
 يمـؤثر طـور    بـه  دموکراسـی 

 يبـرا  را ریمسـ  و کـرد  خواهـد 
 ممکـن  کـه  ییروهـا ین تمـام 

 یخیتـار  بـزرگ  يها جایی  

مفروض قدرت که کرد خواهد استدالل نیبدب يگرا واقع
به  ناپذیري اجتناب طور  به نیچ خلق يجمهور و دهد می

شخصـ  در اسـت  ممکن که يرییتغ هر به توجه بدون متحده،
وهـا   خصومت ،دگاهید نیا در. شد خواهد تیهدا دهد،

يهـا  علـت  عنـوان   بـه  آن به انگاران سازه و برالیل نانیبدب
ـ ا نیب قدرت انتقال روابط یفرع محصول فقط نگرند، می ی

توسط صلح جادیا يها زمیمکان ،از طرفی. است نیچ خلق
چ يها یطلب جاه معتقدند که یبین خوش گرایان واقع. است
 کـه آنهـا   ةدیـ عق نیا ای ).نیچ قدرت مجدد رشد فرض

خاموش را تیامن يمعما تواند می) حاتیتسل کنترل معاهدات
واقع عنوان  به یحت دینبا دیشا و اند برداشته گام ینادرست
تجارت یبرالیل يرهایاکس که شد ثابت گذشته در طورکه همان

 یکـاف  مخـالف  بـزرگ  يها قدرت نیب صلح حفظ يبرا
چ و متحده االتیا يها دولت یرسم مقامات نیب الوگید

کمـ  شد خواهد یمنته کیاستراتژهاي  فرهنگ وها  تیهو
جهت. باشد حیصحها  تأکید نیا اگر. 1 ریتصو به بازگشت

تفکر نیا و بود خواهد آن مخالف جهت از تر بزرگ اریبس
رهیزنج بین خوش کامالً برالیلهر . شود می تیحما نیبدب
،نیبنـابرا . کنـد  می دنبال مخالف جینتا به دنیرس يبرا را

ــن شــود، مــی قدرتمنــد و ثروتمنــد منــافع جــذب يروی
هـر گونـه   از ممانعـت  يبـرا  یسازمان گرایی هم ةدهند نیتسک
دموکراسـی  به نیچ ناپذیر اجتناب انتقال. بود خواهد یکاف میمستق

خواهـد  یمنتفـ  را نیچـ  و متحده االتیا انیم جنگ احتمال
تمـام . کرد خواهد هموار بزرگ قدرت دو نیب بادوام سازش

  بهجا و گذشته به نگاه در باشند تحول نیا مخالف است
  .اند شده تیاهم یب و فیضعنظر   به

آینده روابط 
امریکا و چین 
همکاري، رقابت

100



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،نهمشماره 
  1392 پاییز

101  

 مشـابه  تـراز  هـم  یسـبب  يروها
و  نیچ رقابت دآمدنیپد علت
 توسـط  کـه  باشـد  خـام  یاسـ 

 يهـا  قدرت ییایپوشد  شنهاد
از نظــر  خــارج کــه شــود ت
 تکامـل  کننـد،  مـی  شـنهاد یپ ن
 اگـر  ،البتـه . ردیگ شکل یکیدئولوژ

 آسـان ش تصـور  ،بـود  دموکراسـی 
. کـرد  نخواهنـد  دیتهد احساس

 آنبـارة  در نیبـدب  انگـاران  سازه
ـ   ییامریکـا  اگـر . کنـد    اهـا ی

 همـراه  ناپـدیر  انعطـاف  یدشـمن 
 آن کـه  کنند می عمل يطور 

ـ   زیـ ن بـین  خـوش  پـردازان  هی
 رشـد  يهـا  فراینـد  اسـت  ممکـن 

 دیـ ام آن بـه  برالیل انبین خوش
. گـذارد بـه جـاي    قیـ عم ری

 بـین  خوش انگاران سازه که ي
 نسـبتاً  نیچـ  قـدرت  اگـر  در ضـمن 

 تیـ امن يمعمـا  اگـر  و بمانـد 
ـ نزد ةندیآ  یبـاق  محـدود  کی

 اسـت  ممکـن  بین خوش ان
  .نباشد

  ندهیافزا راتیثأت: دوم احتمال. 2-6
روهاینآثار  بیترک ۀلیوس هب ندهیآ که است آن دوم احتمال

علت نیتر یاساس و نیتر قیعم ،نیبنابرا ؛شد خواهد نییتع
اسـ یس قـدرت  رقابـت  نوع از یخوب به است ممکن امریکا

شنهادیپ طورکه همان اگرچه. شود می تأکید نیبدب گرایان واقع
ــ توانــد مــی یاســیس تیــتقو ییروهــاین گــرید ۀلیوســ هب

نیبـدب  يها برالیل از یبعض طورکه همان. ستها ستیرئال
دئولوژیا عوامل با اًیقو است ممکن نیچو  امریکا روابط

دموکراسـی  ،برالیل یحزب تک ياقتدارگرا دولتبه جاي  نیچ
احساس آن یمل قدرت گسترش ۀادام باها  ییامریکا که است

سازه که متضاد يها تیهو و خصمانه يرهایتصو تیتقو
 فایا فرایند نیا در یمهم نقش تواند می نیهمچن ،نگرانند

دشـمن  بـا آنهـا   شراکت که شوند متقاعد) هردو ای(ها  ینیچ
 شک بدون و است ناپذیر اجتناب برخورد نیبنابرا ؛است

  .کند می شتریب اریبس را
ـ نظر مختلـف  يهـا  شاخهوسیلۀ  به شده دیکأت عوامل ی

ممکـن  ،مثالبراي  .کند تیتقو متقابالً را گریکدی تواند می
خوش که یداخل يآزادساز و یالملل بین ينهادها و ياقتصاد
یتـأث  نیچـ و  متحـده  االتیا روابط يرو جیتدر به ،دارند

يهنجار گرایی هم و کیاستراتژ يها فرهنگ شدن منعطف
در ضـمن . بکشـد  طول ها سال تواند می زین معتقدند آن به

بمانـد  یبـاق  محدود آن يها یطلب جاه اگر و کند رشد آهسته
آ در ژهیو به میمستق ییرودررو انداز چشم باشد، خاموش

انیگرا واقع توسط شده مشخص يها زمیمکان نبود در بماند؛
نباشد خوب ادیز کینزد ةندیآ در ژهیو به صلح انداز چشم

  
  



 کـه  بـاال  ةشد يبند گروه يروها
ـ   ةنـد یآ. شـوند  گریکـد ی تی
 جـان  کـه  شـود  می نییتع يز
 گرایـی  هـم افزون بر  متضاد 

 مخـالف  جهـت  دو ،درحقیقـت 
 طـور  نیا اگر ،نیبنابرا ؛برخوردارند

 بـا  محـدود  نوسـان  یکمـ  با 
 روشـن  شیگـرا  بدون اما تر
 رونـد  پـذیز  هیـ توج یژگـ یو
ـ اکنـیم   بـاور   ةنـد یآ در الگـو  نی

وسـیلۀ   به که رقابت ییالقا ي
 از تـا  دو. داد خواهـد  ادامـه 

 توسـعه  ریمسـ  و نیچـ  يمـاد 
 و ثـروت  رشـد  بـه  نیچ خلق
 بـا  زیآم رقابت يها شیگرا دهد،
 .شـود  مـی  تیتقو تیامن يمعما
 يهـا  یطلبـ  جـاه  گسـترش  بـا 
در  ،يا اسـتحاله  رییـ تغ مهم بحران
 و کند تیسرا جامعه دو هر در
 زیـ ن تـر  يا مقابله و دشوارتر 

 يالقـا  يرویـ ن نیتـر  مهـم  تنهـا 
ـ  برخـورد  ةبـالقو  يهـا   دو نیب

ـ با زیـ ن کشـور   حفـظ  يبـرا  دی
                                                                
1. Fratricide 

  متقابل راتیتأث: سوم احتمال. 6- 3
روهاین از یبعض که است يقو اریبس امکان نیا ،تیدرنها
ـ تقو باعـث گاهی  ،هستند درتقابل گریکدی با شده ثابت ی

زیچ توسططور خالصه   به احتماالً امریکا و نیچ روابط
 يها شیگرا بر 1»يخود آتش« نام به آن از سیگد سیلوئ
درحقیقـت . )44: 1992گادیس، ( کند می ادی مکمل يها شیگرا

برخوردارند يمساو نسبتاً قدرت از 1 ریتصو در شده ریتصو
 دیشا ،امریکا و نیچ روابط یبیترک کاراکتر اساس ،باشد
تر افزون رقابت ای شتریب يهمکار طرف  به یتناوب راتییتغ
ـ ا .کـرد  نخواهـد  یفاحش رییتغ جهت، دو از یکی به و نی

بـاور  که دارد وجود یلیدال .است 1989 سال از حوادث
  .شد خواهد تیتقو آن از فراتر دیشا و کینزد

يها زمیمکان ر،یاخ گذشته همانند ک،ینزد يا ندهیآ در
ادامـه  يقـو  نفـوذ  اعمـال  به شده مشخص نانهیبدب يها دگاهید

مـاد  قـدرت  رشـد  نـرخ  معادله طرف نیا عوامل نیتر مهم
خلق يجمهور اگر. بود خواهد آن یداخل یاسیس ينهادها
دهد، ادامه محسوس یاسیس يآزادساز بدون خود قدرت

معما عملکرد با احتماالً و ماند خواهد یباق متحده االتیا
بـا  دیشـا  و سوءظن و یکیدئولوژیا يا شهیر متقابل ترس

بحران بدون یحت. شد خواهد حادتر نیچ مستبد رهبران
در تواند می گرید طرف خصمانه ریتصاووضعیتی  نیچن

 يها استیس يبرا یداخل یاسیس يها زهیانگ است ممکن
  .کند رشد

تنهـا  ياقتصاد روابط گسترش متقابل يآوردها دست
هـا  نهیهز. ماند خواهد یباق امریکا و نیچ ۀرابط در صلح

کشـور  دو هـر  اي هسـته  يهـا  سالحبا وجود  ژهیو به ،قدرت
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 بـه  شـدن  داخـل  از طرف دو
  .کنند اط

 وابسته گریکدی به اصالحات
 زین آن و است یدولت يها شرکت
 يبعـد  مراحـل . اسـت  یاجتمـاع 

 خواهد یخصوص بخش تی
 نظـر   به افت؟ی خواهد ادامه 
 دارد ازیـ ن یاسیس ۀتوسع و ی
 يدار هیسرما نظام ،نیبنابرا ؛

 دارد ازیـ ن یدولت کنترل کردن
  ).1387:294 رکوشش،

 سـرانجام  نیچـ  قـدرت  و ثـروت 
 یداخلـ  یاسـ یس نظام يآزادساز

 نظـر  اگـر . سـت ین یقطعـ  وجـه 
 دموکراتیـک  نیچ وسیلۀ به شده

 نخواهـد  متفاوت ادیزخیزش 

 توانـد  مـی  ،نیچـ  در یداخلـ 

 تصـور  زمـان   هـم  اگرچـه . کنـد 
ـ  یشمالةکر  یجنـوب  يایآسـ  ای
 رقابـت  ازطریقـی   بـه   نیچ 
 و تجارت .کرد خواهد رییتغ 

 قـدرت  دو نیب یواقع حسنه
  .اندازد

دو هر وکنند  کمکها  محدوده درون در یرقابت يها زهیانگ
اطیاحت شود برخورد سکیر باعث تواند می که یتیوضع هر

اصالحات عوامل. دارد ادامه هنوز نیچ يساختار اصالحات
شرکت اصالح تیموفق به منوطها  بانک يساز سالم. هستند

ـ  قدرتمنـد  يهـا  سـم یمکان عملکـرد  گرو در اجتمـاع  نیمأت
تیتقو و اقتصاد در دولت نفوذ از کاستن شامل ،اصالحات

 کجا تا اصالحات نیا که دارد وجودپرسش  نیا اما ؛بود
یاسیس باز يفضا به ندهیآ در اصالحات ۀادام که رسد می
؛است يدار هیسرما و آزاد بازار اقتصاد یاصل اصول از که

کردن کم و یاسیس يساز يآزاد به تیدرنها نیچ ةشد تیهدا
رکوشش،یم( ابدی دست بازار اقتصاد یاصل اهداف به بتواند تا

ثـروت  رشد در رقابت ،ندهیفزا یذات يها شیگرا ایآ
آزادساز از شده جادیا يهمکار يها شیگراوسیلۀ  به تواند می
وجـه  چیهـ  بـه  امـا  ؛اسـت  احتمـال  کی نیا شود؟ مهار آن

شده يریگ یپ يها استیس باشد، درست نیبدب گرایان واقع
خیزش  درحال ياقتدارگرا یدولت يها استیس ازخیزش  درحال

  .بود
داخلـ  یاسیس اصالحات با یناگهان يرییتغ تصور امکان

کنـد  همـوارتر  را نیچ و امریکا انیم روابط ۀتوسع ریمس
کریا  وانیتا مثل ،شده تیریمد بد و نشده بینی پیش بحران

 و متحده االتیا اگر. شود یمنته متضاد جینتا به تواند یم
 شبه کیآنها  روابط کنند، چرخش ییرودررو به محدود

حسنه روابط انداز چشم و شد خواهد ختهیگس ازهم یپلماسید
اندازد ریخأت به شتریب ای نسل کی يبرا تواند می را کیفیپاس
  
  
  



هـا   نـه یزم از ياریبسـ  در اما 
 شیافـزا  به رو شیازپ شیب نی
 عنـوان   بـه  که است سزاوار 

 تحـرك  از یبـ یترک بـا  نیچـ 
 يبـرا  »نیچـ  يجـد  خطـر « 
. شـود  کینزد ایآس در خود ۀ
 اکنـون  ،گذاشـت بـر جـاي    
 شمار به جهان در امریکا بیرق

 ذهـن  از دور ،داردبـه دنبـال   
 رفـت؟  خواهـد  زین ینظام ي

 ایآسـ  دول گـر یداز نظر  سال
 بـا  نیچـ  امـا  ؛کردند می زیپره

 بـزرگ صـورت   بـه   را خـود 
 ژاپـن . اسـت  کرده ایاح را خود

 و نیچـ  بـه  خـود  ياقتصاد رکود
 در ینـ یچ تیـ اقل که ایآس شرق

 يرهبر بتواند که يکشور عنوان
 نیچـ  کـه  هستند ییکشورها

 بـا  و یآرامـ  بـه  خواهـد  می ن
آنچـه   بـه  دنیرسـ  از پـس  کـه 
 بنـد یپا آزاد بـازار  اصول به سخت

 و دارنـد  رشیپـذ  تیـ قابل ي
ـ ا توانـد  مـی  ،ریـ اخ ةسـد   نی
 و نانیبـدب  ةحوز در چه شده

 توان می 1 ریتصو به مجدد ۀ

  يریگ جهینت
 ؛شود لیتبد یجهان یقدرت به يزود به است ممکن نیچ

یچ قدرت و ثروت که یحال در .دارد ازین شرفتیپ به هنوز
 نیچ که است باور نیا بر اکنون یالملل بین ۀجامع .است
چـ . ردیـ گ قـرار  احتـرام  مورد و شود شناخته بزرگ یقدرت

 عنـوان   به ندادن تیاهم و کیپلماتید مهارت و ياقتصاد
ۀگذشت يامپراطور يبرتر به است توانسته ،یجهان ۀجامع

 سابق يشورو اتحاد یفروپاش که ییخال پرکردن با نیچ
رق ابرقدرت، عنوان  به تواند می يگرید کشور هر از شیب
بـه دنبـال    ینظـام  قـدرت  ،ياقتصـاد  قدرت که موضوع نیا. دیآ
يبرترسمت  به  ياقتصاد قدرتبه دنبال  نیچ ایآ. ستین

سال 40 مدت به کشور نیا ن،یچ در سمیکمون ظهور از پس
پره آن از دیبا که آمد می شمار به خطرناك و ریفق يکشور
خـود  نیشـ یپ نقـش  گریبـارد  ،خود دیعقا از برداشتن دست

خود اقتصاد و کند می فایا یشرق يایآس ۀمنطق در خانواده
رکود از يریجلوگ يبرا ،امریکا به بودن کینزدبا وجود 

شرق جنوب يکشورها و است دوخته چشم آن يبازارها
عنوان  به گرید را ژاپن ،شوند می تر قدرت با روز روزبهآنها 

کشورها ،وجود با این . رندیگ ینمدر نظر  ردیبگ عهده به را منطقه
نیچ. آورند می شمار به ایآس شرق جنوب يبرا يخطر را

کـه  سـت ین معلوم اما ؛ابدی دست برتر قدرت  به مسالمت
سخت امریکا مانند ،نیچ که معتقدند یبرخ. کرد خواهد

  .است
يظـاهر از نظـر   بحثموضوع  يها يتئور از یکهر
سـد  یاسـ یس روابط خیتار و کشور دو روابط یتجرب شواهد
شده مطرح يها يتئور ازیک هر در. کند تیتقو راها  دیدگاه

ۀمراجع با .دارد وجود تیواقع از يمقدار انبین خوش چه
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 يروهـا ین از مجموعـه  دو ن
 يمسـاو  نسـبتاً  قـدرت  از ،1

 راتییـ تغ بـا  و نوسـان  یکمـ 
ـ تما بـدون  تر افزون  بـه  یقطعـ  لی

 ای يهمکار روند و ستین ری
 يبـرا . دارد گریکـد ی برآنها 

 ،یاسـ یس يهـا  شـاخص  قیدق
  .ردیگ قرار رساله چند

نیب برخورد از امریکا و نیچ روابط ةندیآ کهکرد  مشاهده
1 ریتصـو  در مخـالف  جهـت  دو. شود می نییتع مخالف

کمـ  بـا  ،نـده یآ در امریکا و نیچ روابط اساس. برخوردارند
افزون رقابت ای شتریب يهمکار طرف  به تواند می یتناوب

  .باشدی نظام برخورد و جهت دو از یکی
ریپذ امکان امریکا و نیچ ةندیآ روابط قیدق بینی پیش

آنها  متقابل ریثأت و حوادث روند به یبستگ ،ندهیآ در رقابت
دق یبررسبر اساس  و شتریب يمورد مطالعات منظور نیا

چند ای کی موضوع تواند می یخیتار و یفرهنگ ،ياقتصاد
  

    



 خـاور  در امریکـا  یخـارج  اسـت 

ــداز ــدهیآ ان ــران ،»ن ــات :ته  اطالع
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