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 چکیده

های امنیتی آن با ایااتت متداد  برخی نظریه پردازان معتقدند که با تداوم رشد قدرت چین، رقابت
هاا وجاود داردا اداتدتی ایان یابد و امکان بالقو  جنگ میان آنکا به طور ناگزیری افزایش میآمری

یابی بیشتر چین و فردایش قادرت و موقعیات جناانی آمریکاا، پردازان آن ادت که با قدرتنظریه
دهی دوبار  به مقررات، قواعاد و ننادهاای چین تالش خواهد کرد از نفوذ فزایند  خود برای شکل

الملل به منظور تأمین منافع این کشور بنر  جوید و این امار دا خ خواهاد شاد تاا داایر نظام بین
ها به ویژ  ایاتت متدد  آمریکا، چین را یک تندید امنیتی جدی در نظار بییرنادا در نتی،اه، دولت

 های مساتقر و نوهناور بارایدیادت جنانی شاهد تنش، بی اعتمادی و منازعه دائمی میان قادرت
الملل خواهد بودا با این وصف پژوهش حاضر تالش دارد به برردی تأثیر افزایش مدیریت نظام بین

شاود ایان الملل، بپردازدا دئوالی کاه مرارم میقدرت چین به عنوان قدرت برتر آدیا در نظام بین
ذارد؟ گایابی چین چه تأثیراتی بر روابط و رقابت این قدرت نوهنور با آمریکاا میقدرت ادت که:

تدلیلای و چناارچوت تئوریاک  -در پادخ به دئوای مذکور و باا بنار  گیاری از روش توصایفی
هاای آن بارای کساخ یابی چاین و تالشگرایی داختاری، این فرضیه مد نظر ادت که قدرتواقع

نقش بیشتر در مدیریت نظام منرقه ای و بین المللی، زمینه رقابت باین چاین و آمریکاا و احساا  
کند؛ در نتی،ه آمریکا برای منار قدرت و کنتری رشد قدرت ی هژمونی آمریکا را فراهم میخرر برا

چین، تالش خواهد کردا مسائلی نظیر گسترش تسلیدات و تودعه نظامی چین، هژمونی طل ای در 
های رقابات چاین و آمریکاا را شرق و جنوت شرق آدیا، مسأله تایوان و بدران کر  شمالی زمیناه

 اهای بیشتر و تقابل منافع دو قدرت مذکور من،ر خواهد شدادت که ننایتاً به درگیری ای،اد کرد 
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 مقدمه 

گران رواباط گذاری، تدلیلبا توجه به نس ت و پیوند معنادار متقابل میان نظریه و دیادت

های نظری به ویژ  دو رهیافات لی رالای و پذیری از مفاهیم و آموز با النام چین و آمریکا

بینی دورنمای موازناه قادرت باین آمریکاا و چاین گرایی به تدلیل، ارزیابی و پیشواقع

الملل در دور  احتمالی انتقای قدرت مورد توجه پرداخته و پیامدهای آن را برای نظام بین

هاای با مورد توجه قراردادن مثای 1گراییتا رهیافت نظری نوواقعاندا در این رادقرار داد 

تاریخیِ جاب،ایی قدرت در تاریخ اروپا، بر این باور ادت که باا تاداوم رشاد اقتیاادی 

ای شاد  و باا امکاان باالقو  چین، احتمای دارد آمریکا و چین وارد رقابت امنیتی فشارد 

یابی بیشاتر چاین و معتقدناد باا قادرت پردازان ایان رهیافاتجنگ روبرو شوندا نظریه

دهی فردایش موقعیت آمریکا، چین تالش خواهد کرد از نفوذ فزایند  خود بارای شاکل

الملل به منظور تأمین منافع این کشور بنار  دوبار  به مقررات، قواعد و ننادهای نظام بین

آمریکا، چین را  ها به ویژ  ایاتت متدد جوید و این امر د خ خواهد شد تا دایر دولت

یک تندید امنیتی جدی بداندا در پی این تداوتت، دیادات جناانی شااهد تانش، بای 

الملال های مستقر و نوهنور برای مدیریت نظام بیناعتمادی و منازعه دائمی میان قدرت

به عنوان نظریه پردازی که باه ایان موضاوعات عالقمناد ادات،  2خواهد بودا میرشایمر

ها و نداو  ای منادخ برای ت یین چیونیی پیدایی و هنور قادرتظریهگرایی را ننوواقع

های دییر به آن قلمداد کرد  و بر این م نا معتقد ادت در نظام بین الملال، واکنش دولت

در منرقه پیرامونی خود تالش دارد هام  3قدرتمندترین دولت به موازات تفوق و چیرگی

کند؛ زیرا هدف ی بر دییر مناطق غل ه نمیزمان اطمینان حاصل کند که هیچ قدرت بزرگ

غایی هر قدرت بزرگ حداکثر دازی دنم خود از قدرت جنانی و داران،ام تسالط بار 

 نظام بین الملل ادتا

گرایی جان هالمللی، هژمونی و یکبا این توصیفات و با توجه به پیچیدگی شرایط بین

ش گساترد  آمریکاا در مدادودکردن آمریکا، هنور رقی ی مانند چین احتماتً من،ر به تال

شودا از ایان منظار، اهمیات پاژوهش چین و منار آن با تکیه بر افزایش قدرت خود می
                                                           
1. Neo-Realism 
2. Mehrshiemer John 

3. Hegemony 
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چ   بر رواب  و 

 رقابت با آمریکا

 

حاضر در آن ادت که به برردی تأثیر افزایش قدرت چین به عنوان قدرت برتر آدایا در 

چین  کند؛ نخست: ت یین نظری رقابتپردازد و این اهداف را دن ای میالملل، مینظام بین

های چین و آمریکا و تأثیر آن بر داختار نظام باین الملالا و آمریکا؛ و دوم: ت یین رقابت

یابی چین چه تأثیراتی بر رواباط در این رادتا دئوالی که مررم شد  این ادت که: قدرت

گذارد؟ در پادخ به دئوای مذکور، فرضیه مقاله و رقابت این قدرت نوهنور با آمریکا می

های آن برای کسخ نقش بیشتر در مادیریت نظاام یابی چین و تالشه قدرتاین ادت ک

منرقه ای و بین المللی، زمینه رقابت بین چین و آمریکا و احسا  خرر بارای هژماونی 

کند؛ در نتی،ه آمریکا برای منار قدرت و کنتاری رشاد چاین تاالش آمریکا را فراهم می

ودعه نظامی چاین، هژماونی طل ای در خواهد کردا مسائلی نظیر گسترش تسلیدات و ت

های رقابات چاین و شرق و جنوت شرق آدیا، مسأله تایوان و بدران کر  شامالی زمیناه

هاای بیشاتر و تقابال مناافع دو قادرت آمریکا را ای،اد کرد  ادت که ننایتاً باه درگیری

 مذکور من،ر خواهد شدا

یلی ادات و گاردآوری تدل -مقاله حاضر تالش دارد با بنر  گیری از روش توصیفی

های هاا و روزناماهای )کتات، م،الت، مقاتت، گزارشاطالعات بر م نای روش کتابخانه

خ ری( و اینترنتی )مقاتت اینترنتی، اخ ار و اطالعات آماری( به ت یین مسائل گفته شاد  

 بپردازدا

 

 ساختاری گراییچارچوب نظری: واقع

پژوهشای پیوداته و  برناماهلال، هماوار  یاک دنت نظری واقع گرایی در روابط بین الم

و الیوهای نظری گوناگونی ارائه نمود   هامدیمتدوی بود  ادت و در دِیر تدولی خود، 

 1گرایی کالدایکهای مدوری واقاعگرایی به اصوی و مفروضهاز این منظر، نوواقع ادتا

المللای و نمدوری، موازنه قوا، آنارشای یاا وضاع ط یعای بیمانند کشورمدوری، قدرت

نوواقاع گرایای یاا واقاع یکپارچیی و عقالنیت کشورها وفادار ادت اما بار خاالف آن، 

« نظاام باین الملال»بر تأثیرات پایدار  3، با حذف متغیرهای درح واحد2گرایی داختاری

                                                           
1. Clasical Realism  
2. Structural Realism  

3. Unit -Level Variables 



01 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 7931 زمستان

 

هایی از جمله آنارشای باودن نظاام باین الملال، بای اعتماادی و  بر مفروضهتأکید دارد 

تااالش باارای کسااخ امنیاات و افاازایش قاادرت تأکیااد بنیااادی  هااا بااه یکاادییر،دولت

 ا(33 -33: 1331دارد)میرشایمر، 

یعنی اوتً: واحدها در ارت اط متقابل باشند و تغییر در « نظام» 1به نظر رابرت جرویس

و  هاایژگایوشاودا ثانیااً: کال نظاام،  هابخش، موجخ تغییر در دییر هاآنبرخی روابطِ 

ا بناابراین نظاام باین الملال دارای باشادیمامتفاوت از اجازایش رفتارهایی دارادت که 

روابط غیر خری و پیامدهای ناخوادته ادت و حتی این نتایج، متأثر از درجمعِ  مشخیه

و آنچاه بددات  خواهنادیما هادولتنیست؛ همچنین بین آنچه  هادولترفتار تک تک 

مااجرایی تراییاک ادات، ناه شکاف وجود داردا از این رو دیادت بین الملل  آورندیم

(ا بار ایان 01: 1331آن را پیش براناد)گریفیتس،  دنظرطلخیت،دی هادولتاینکه رفتارِ 

ادا ، کنش بازییران ضرورتاً ناشی از داختار نظام بین الملل ادتا در این داختار، هر 

واحد خود را در موقعیتی قرار خواهد داد تا قاادر باشاد از خاود مدافظات نمایاد زیارا 

باه دلیال « دااختار نظاام»دییران چنین کاری برایش ان،ام نخواهند دادا از طرفای نیاز، 

(ا Burchill and others, 2005: 35متفااوت خواهاد باود) هادولتی هاییتواناتوزیع 

بنابراین هیچ دولت جنانی وجود ندارد و نظام باین الملال صارفاً متشاکل از واحادهای 

کردهای مشابه مانند دفاع ملی، قوانین اقتیاادی و همسان ادت؛ هر دولت م،موعه عمل

ادات کاه باا « قادرت» کندیمرا از هم متفاوت  هاآنااا را دارادت، اما تننا جن ه ای که 

 (ا43: 1330در ارت اط ادت)جکسون و دورنسون،  هادولتی هاتیقابل

 داناد،خاود می قدرت افزایش برای هادولت را مدرک اصلی بقا انییز  نوواقع گرایی

 و جناانی حکومت یک فاقد که معنا بدین ادت؛ آنارشیک المللی، بین زیرا داختار نظام

 احتماالی مخااطرات باا مواجه در هادولت بقای از که ادت مشروع مرکزی اقتدار یک یا

 توانندمی دارند، که قدرتی میزان به اتکاء فقط با هادولت بنابراینا نماید بیرونی مدفاهت

 کاه آن،اا از در داختار آنارشیک نظام بین المللی، از این منظر،ا کنند دفاع ودخ امنیت از

قادرت خاود  افازایش از نااگزیر هااهادت؛ بنابراین آندولت بقای ضامن قدرت، صرفاً

تواناییِ پیش بینی پیامدهای اقدامات خود  هادولتدر نتی،ه در وضعیت آنارشی،  اهستند

                                                           
1. Robert Jervis 
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یابی تاث ر قدرت

چ   بر رواب  و 

 رقابت با آمریکا

 

« بنتر»که  دهندیمی خود را به نفع گزینه ای ان،ام هاتخاتانو دییران را ندارند و صرفاً 

از مدیط خارجی خود اطالع دارناد و باه  هادولت دیگویمباشدا همانرور که میرشایمر 

که چیونه در این مدیط، بقاا و تاداوم خاود را تنامین  کنندیمشیو  ای راه ردی تأمل 

 نمایندا

دااختاری  گرایاانادات؟ در میاان واقع کاافی قدرت از میزان چه در پادخ به اینکه

 خوادات کاه ادات آن بار 1تنااجمی اختالف نظری وجود داردا برای مثای واقع گرایی

 جااان(ا Mearsheimer, 2004: 6)اداات پایاان بای قاادرت، افازایش بارای هاادولت

 کاه ایان اندیشاه والتاز و گرفتاه چالش به را 3کنت والتز 2تدافعی گراییواقع میرشایمر،

 قادرت جسات،وی از نااگزیر را هاادولت کاه ادت آنارشی در بقا انییزش»دت معتقد ا

 هاییاداتراتژی خاویش از حفاهات بارای آنارشایک دااختار تدت هادولت و نمایدمی

 توانادنمی تنناایی باه آنارشای در بقا برای نیرانی کند؛ امامی رد ،«کنندمی اتخاذ تدافعی

 ایان باا را نظریه والتاز میرشایمر،ا نماید یینت  قدرت جست،وی برای را هادولت تقالی

 تادافعی هااییدولت از متشاکل کاه المللی بین نظام اداداً در که دازدروبرو می پردش

 مساأله پرداش، این طرم با وی بتردند؟ یکدییر از هادولت که دارد ضرورتی چه ادت

 بااور ایان بار د وکنمی مررم را یکدییر واقعی مقاصد و نیات از هادولت اطمینان عدم

 ت یاین را الملل بین دیادت توانندنمی تننایی به بقا انییزش و آنارشیک داختار که ادت

داختار آنارشیک به معنی ن ود نظم نیسات بلکاه  (اMearsheimer, 2011: 125)نمایند

توصیفی ادت از آرایش واحدها در نظام بین المللا این یک نظاام م تنای بار خودیااری 

ق ل از هر چیز باید بر امنیت و بقای خود تمرکز کناد زیارا هایچ تنامینی ادت؛ دولت 

نیست که دییران او را ن،ات دهندا هیچ پلیس یا نظام قنایی کارآمدی وجود ندارد کاه 

در ننایات بارای  هاادولتناقنان قوانین بین المللی را م،ازات کندا در چنین شارایری 

در  هااآنتکی هستندا این امر موجاخ نیرانای تنمین و تأمین امنیت، تننا به خودشان م

ا وقتی هیچ اقتادار مرکازی وجاود نداشاته شودیممورد توان خود در مقایسه با دایرین 

از  تواننادینما هاادولترا از تعرض و ادتثمار باه یکادییر بااز دارد،  هادولتباشد که 

                                                           
1. Offensive Realism 

2. Defensive Realism 

3. Keneth Waltz 
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یتی خود را بر ادا  راه رد امن کنندیممقاصد آتی همدییر مرمئن باشند بنابراین تالش 

دیادات  تواننادینما هاادولتشاکل دهنادا « مناد ات خیالی»و نه « مداد ات قدرت»

 هاآنخارجی خود را صرفاً بر مدور ایدئولویی و فرهنگ شکل دهند؛ چنین کاری بقای 

دیادات قادرت بار قلمارو باین المللای اداتیال »را به خرر خواهد اناداختا بناابراین 

 (ا14: 1331کاران، هنسن و هم«)ابدییم

یی گراواقاعیی کالدایک و گراواقاعبه طور کلی از نظر میرشایمر تمایز اصلی میاان 

در جست،وی قدرت هستند؟ در  هادولتداختاری در پادخ بدین پردش ادت که: چرا 

و معتقد ادت انسان باا  کندیمیی کالدیک بر ماهیت و ذات انسان تأکید گراواقعحالیکه 

« ذات بشار»یی داختاری بسایار شاکاکانه باه تاأثیر گراواقع؛ شودیماد  میل به قدرت ز

ایان »در جسات،وی قادرت هساتند زیارا:  هادولتو در مقابل، معتقد ادت که  نیردیم

را م، ااور بااه جساات،وی قاادرت  هااادولتداااختار نظااام بااین المللاای اداات کااه 

یچ قدرت فائقه ای بر (ا یعنی در نظامی که هDunne and others, 2007: 72«)دینمایم

باه یکادییر  هاادولتحاکمیت ندارد، هیچ تنمینی وجود نخواهد داشات کاه  هادولت

از خودشان، ت ادیل  هادولتحمله نکنندا در نتی،ه، قدرت به ابزاری مفید برای حفاهت 

کاه موجاخ انشاقاق در  شودیما در این،ا پردش دییری تودط میرشایمر طرم شودیم

کاافی ادات؟  هاادولت: چه میزانی از قدرت برای شودیمی داختاری یگراواقعرویکرد 

بارای  هاادولتهمچون کنت والتز، به دلیل ماهیت نظام بین الملل، تاالش  انیگرانوواقع

ا زیرا اگر دولتی خیلی قدرتمند گردد، داندیمبیشینه دازی قدرت را مرحله ای خررناک 

دند و او را تن یه نمایندا اما از داوی دییار، تالش خواهند کرد مانع او گر هادولتدییر 

ایان  هاادولت: راه رد بنیناه بارای شندیاندیمی همچون میرشایمر متفاوت انیگرانوواقع

ادت که به باتترین قدرت ممکن ددت پیدا کنند و اگار شارایط منیاا باشاد، باه دن اای 

 (اTudose, 2017 : 24باشند) شدنهژمون

 

 آمریکا با چین تحول تاریخی روابط

دنگ شیائوپنگ شاید نقره عرف تغییر ادادی رویکرد بین المللی چین به حساات  دور 

 باه جناانی اقتیااد روناد که ردیدند نتی،ه این به این دور  در چینی آیدا دیادتمداران
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 وابساتیی موجاخ کاه ادات حرکت در گراییگرو  و شدن جنانی گرایی، منرقه دمت

 از پرهیاز در منمای بسیار عامل تواندمی و شودمی کشورها روابط در همیرایی و متقابل

 ضاربه نیاز خاود مناافع به برگزیند، را جنگ طرفین از یکی اگر زیرا آید شمار به جنگ

 پاذیری آدایخ متقابال، وابساتیی دییار دمت شد،می گفته ادا  این بر کند؛می وارد

 افزارهاای جناگ از ناشای تر  دور ، این در هاچینی نیا  از این بر افزونا ادت متقابل

 بودند معتقد هاآن ال تها ادت جنگ مقابل در مانع ای،اد در ادادی عوامل از نیز ای هسته

 بلکاه داد نخواهاد رخ جنیای وقات هایچ که نیست معنا بدان جنگ بودن اجتنات پذیر

 ینیب پیش قابل چندان مدلی اوضاع و اتفاقات اما بیفتد، تعویق به تواندمی جنانی جنگ»

 در دناگ اندیشاه چیرگای باا کاه ادت دور  این در(ا Wang, 2013: 46 -79)«نیست

 دیادت به هاچینی نیرش کشور، این در ره ری ددتیا  عنوان به چین کمونیست حزت

 یاازدهم اجاال  داوم نشسات از پاس که دگرگونی ای شد؛ دگرگونی دچار الملل بین

 (اSutter, 2013: 65)یافات باروز ترآشکار ای گونه به کمونیست، حزت مرکزی کمیته

 متقابال وابساتیی هماهناگ، جناان برپاایی ناوین، امنیت چون: مفاهیمی چین بنابراین،

 دیپلماتیکش اقدامات درلوحه عنوان به را المللی بین جامعه هن،ارهای تأئید و اقتیادی

 ا(Yaqing, 2008: 39)ادت داد  قرار

داشاته  اداماه امروز که تا شودمی آغاز 1331 دهه از چین دیپلمادی جدید مرحله اما

 الملال، باین نظاام در کشاور ایان جاییاا  تقویت و چین قدرت پرشتات رشد با ادتا

 یاک دیپلمادای مسایر در تاا بود  ادت تدوی و تغییر حای در هم کشور این دیپلمادی

 برایا ادت تدوی حای در الملل بین نظم از چین برداشت ال تها بییرد قرار بزرگ قدرت

 شایو  بنتارین همکاری، و هستند جنانی مدورهای همچنان تودعه و صلح چین دولت

 ،2111 داپتام ر 11 مااجرای از پاس بر همین اداا  باود کاه اادت الملل بین نظام در

 را ای داازند  مشاارکت کشاور دو و شد ای عمد  پیشرفت شاهد آمریکا و چین روابط

 موضاوعاتی دار بار آمریکاا و چین دور  جدید،در این  اکردند آغاز همکاری  بر م تنی

 مشاترک ای گونه به چندجان ه مذاکرات برگزاری را  از شمالی کر  ای هسته برنامه مانند

 همچناین دوا ردایدند توافاق باه تاایوان طل ای ادتقالی منار در بر و اندکرد  همکاری

 دیادی، هایزمینه رد نظر ت ادی به و کردند آغاز را اقتیادی ادتراتژیک مذاکرات طرف،
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 دیپلماتیاک هایعرصاه در چاین(ا Odd, 2012: 92)پرداختناد اجتمااعی و اقتیاادی

 دچاار چاین دیپلمادای م،ماوع در و کارد اتخااذ تاری داازند  رویکرد هم چندجان ه

 خود باا برخورد خط ادتا به طور کلی چین شد  مداومی ث ات حای عین در و تغییرات

 اوایال در حتای مسایر ایانا کرد انتخات را مشارکت مسیر و دگرگون را الملل بین نظام

 کرد را خود تالش همه چینا نکرد تغییر شد، تیر  غرت با چین روابط که هم 1331 دهه

 در کاه هساتند منمای وای  دو فرصات، و چاالشا شاود داازگار جنانی تغییرات با که

 در منام تفکارات زا یکای دازی، مسالمتا شوندمی و شد  تکرار بسیار چین دیپلمادی

 و دوجان اه رواباط باه بلکاه صالح باه فقاط ناه وای  ایانا ادت چین دیپلمادی عرصه

 ایان در چینا کشورها دییر و دنیا کنار در بودن یعنی این شود؛می مربوط هم چندجان ه

 دن اای باه دازگاری مسیر از و بییرد یاد را الملل بین جامعه قوانین کرد زیادی تالش را 

 (اBlanco, 2014: 5) دباش تودعه

به طور کلی روابط چین به عنوان یک قادرت نوهناور و آمریکاا باه عناوان مادعی 

های ترین رواباط در میاان قادرتترین و پرتنااق ره ری جنان را شاید بتاوان پیچیاد 

بزرگ دانست، روابری که با تأثیرپذیری از متغیرهای متعدد و در ماواردی بسایار متنااد 

بینی ناپذیر بود  ادتا بر این ادا  چین به مثابه دان و در مقاطعی پیشهموار  دچار نو

یک قدرت نوهنور و آمریکا به عنوان نمایند  قادرت دانتی، نمااد دو فرآیناد رقیاخ و 

پردازان، شوند و از نظر برخی نظریهمدسوت می 21متعارض در دیادت جنانی در دد  

الملل در دوران جدیاد باشادا ایان دیادت بین ترین گزار تواند منمها میروابط میان آن

روابط تا حدودی به همین منوای ادامه دارد، اگرچه در مواردی گفتیوهاا و تعاامالت باه 

 1واشنیتن صورت گرفتاه ادات اماا در ایان باین ماواردی -ای میان پکننس ت دازند 

و دائمااً در وجود دارد که بیش از ده دهه همچنان بر روابط دو کشاور تأثیرگاذار باود  

ها: مساأله نوداازی نظاانی چاین، ترین آنشود؛ از جمله منممورد آن بدث و گفتیو می

 تسلیدات هسته ای، مناقشات درزمینی، هژمونی طل ی در منرقه جنوت شرق آدیاا 

 

                                                           
 نشد  پرداخته آن به و در پژوهش حاضر اندشد ای دییر برردی  مقاله در که اقتیادی مسائل از غیر به ا1

 اادت
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 مسائل نظامی و دفاعی در کانون رقابت و تنش

های زیاادی ر آن واکنشهایی که شتات تودعه و نودازی دترین حوز یکی از پر اهمیت

های اعالنی و اعمالی چین در این حوز  نشاان را برانییخته، حوز  نظامی ادتا دیادت

ها باا از تالش ره ران آن برای نودازی و ارتقاء دریع نیروهای نظامی داردا این دیادت

های های گستر  آن با حسادایتتوجه به جاییا  چین به عنوان قدرتی نوهنور و قابلیت

تواناد یادی به ویژ  از دوی آمریکا مواجه شد  ادتا از نظار ره اران چاین آنچاه میز

را تسنیل کند توانایی ایان کشاور در  21هنور چین به عنوان یک قدرت بزرگ در قرن 

ها ایان ادات تداوم رشد و تودعه اقتیادی و صنعتی ادتا نکته مورد اهمیت از نظر آن

ه چین از نظر نظامی آنقدر قادرت داشاته باشاد کاه که این امر رخ نخواهد داد میر آنک

ای های ناشی از این تودعه را چه در دروم داخلی و چه در عرصاه منرقاهبتواند بدران

المللی پیش از آنکه م،ای هنور یابند کنتری کندا از ایان رو آنچاه در نازد دولات و بین

بارای حفاث ث اات و  مردان چین از اولویت برخوردار ادت بیش از همه ای،اد تظمینای

آرامش حداقل در اطراف مدیط امنیتی خود در آدیا ادت تاا از ایان رهیاذر بتواناد باه 

 اهداف خود در زمینه تداوم رشد اقتیادی تدقق بخشدا 

 

 نوسازی نظامی چین

در آدیای شمای شرقی پنج قدرت منم چین، یاپن، رودیه، کر  جنوبی و ایاتت متداد  

کاه  اقتیاادهای دنیاا هساتندتارین بزرگو ایااتت متداد  از حنور دارندا چین، یاپن 

رشد و تودعه چاین در حای حاضر نیز ا اندبود در گذشته دشمنان یکدییر  هاآنهمیی 

ها و های فراوانی را برانییخته ادتا عمد  این بدثها و واکنشهای اخیر، بدثدر دهه

دات، زیارا ایان بخاش اوتً ها معروف به تدوتت اقتیادی ایان کشاور باود  اواکنش

ها را به خود دید  ادت و ثانیاً در تغییر مناد ات این کشور باا جناان دگرگونی ترینمنم

های اخیر فرایناد توداعه در چاین از در دایا گذاشته ادت یبیشترین تأثیرات را بر جا

کاه  هاییترین حوز ادتا یکی از پراهمیت گسترش یافتهها حوز  اقتیاد به دایر حوز 

های زیادی را برانییختاه ادات، حاوز  ها و واکنششتات تودعه و نودازی در آن بدث

های اعالنی و اعمالی چین در این حوز  نشان از تالش ره اران آن نظامی ادتا دیادت
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در این رابره، (ا 202: 1332برای نودازی و ارتقاء دریع نیروی نظامی دارد)چینی زاد ، 

 چاین پذیری اجتنات طور به اقتیادی رشد اندمعتقد بود  گرایانواقع از هموار  بسیاری

 چاین آیناد  اینکاه به توجه بدون حتیا بکشد چالش به را قدرت موازنه کندمی وادار را

 نقاش کشاورها، اقتیاادی رشد که معتقدند این پژوهشیران از بسیاری بود، خواهد چه

 رشاد بار بسایار میرشاایمر ن،میاا این درا داشت خواهد هاآن قدرت وضعیت در منمی

 ماثثر، عامال یاک عنوان به کند و معتقد ادت که رشد اقتیادیمی تأکید چین اقتیادی

 ,Mearsheimer)باشاد تأثیرگاذار المللای باین قادرت موازنه بر که دارد را آن هرفیت

 را بااتیی اقتیاادی رشاد اخیار، هایدهاه طی در ط ق آمار، چین(ا 390 -381 :2010

 شادید بداران باا آمریکاا کاه 2112 -2113 هایداای طی در حتی و ادت  کرد ت،ربه

 در 2113 داای درا داشات تاداوم همچناان چاین اقتیاادی رشاد بود، مواجه اقتیادی

 باه چاین کارد، خواهد کم را خود نظامی هایهزینه که کرد اعالم متدد ، ایاتت حالیکه

 :At the Double, 2014)دافازو خاود نظامی بودجه به درصد 12 از بیش ردمی برور

فاراهم  چاین نظامی قدرت ارتقاء برای را فراوانی امکانات دریع، اقتیادی رشد این (ا2

ا ادات آن گواهی بر اخیر هایدای در کشور این نظامی بودجه دریع افزایش که آوردمی

 دارعت رشاد باه آتای هایدای در چین نظامی توان که ادت آن منرقی انتظار بنابراین

، با توجاه باه جاییاا  ی اتخاذ شد  چینهادیادتبنابراین ا (31: 1333زاد ، )چینییابد

های زیادی باه های گسترد  آن، با حسادیتهنور و قابلیتنو به عنوان قدرتی کشور ینا

برای کاهش خرراتی که از داوی  هاییرا ویژ  از دوی ایاتت متدد  مواجه شد  ادتا 

مریکا میزان خرری آت منرقه ادت، وجود داردا از منظر یک ابرقدرت نوهنور متوجه ث ا

ای،ااد کناد  ای آنمنرقهبرای این کشور و متددین  تواندمیکه افزایش توان نظامی چین 

و دیادات اعالنای چاین م نای بار  شودمیبر ادا  میزان توانمندی ارتش پکن برآورد 

ی میزان احتماالی تندیاد پنتاگون مدک صدیدی برای ارزیابدیدگا   از 1صلح آمیز هنور

چین نیستا روند و ماهیت مدرن دازی نظامی این کشور خود به خود موجاخ افازایش 

   ا (Naughton, 2014: 14- 25)شودمیتر  متددین منرقه ای ایاتت متدد  

                                                           
1. Peaceful Rising 
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بار م ناای  و کننادره ران چین، تندیدها را در هر جایی مشاهد  میشود که گفته می

زدا هااای داخلاای و خااارجی تندیاادزا و امنیااتکااه مدیطذهنیاات دفاااعی معتقدنااد 

بر این پایه، دفاع فعای یک اصل راه ردی کلیادی و  (ا31: 1333، پورلکدلیمانیهستند)

دفاع نیست، بلکاه  نفسه و صرفاًشودا دفاع فعای، فیای به نس ت جدید مدسوت میاید 

دییاران یاا  حملهمله در برابر گیردا دفاع فعای شامل حهای دفاعی را نیز در بر میتناجم

 (ا Scobell, 2005: 4کند)اوی را نفی نمی ضربهشود، ضمن اینکه ضد حمله نیز می

توان و قابلیات اقتیاادی باه داایر  ترجمهره ران چین  1331دههدر واقع، از اوایل 

برابار  دو این دور نظامی چین طی  بودجهوجو  قدرت را در ددتورکار خود قرار دادندا 

 30بر م نای آمارهای ردامی ایان کشاور باه  2113ادتا رقم این بودجه در دای  شد 

تسالیدات باه  زمینهالمللی در های تدقیقاتی بینمیلیارد دتر و بر م نای آمارهای دازمان

بودجاه  میلیارد دتر ردید  ادتا گرچه این رقام در وضاعیت کناونی در قیاا  باا 31

 (ا 13 :1333نیا، رشد دریع آن اهمیت دارد)شریعتی نظامی آمریکا رقم بزرگی نیست، اما

چین نه تننا قلمروی ودیع و جمعیتی ان او  و اقتیاادی بازرگ  ،از منظر همساییان

نفار نیاروی  2311111ارتش آدیایی را نیز دارادتا ارتاش چاین  ترینبزرگدارد بلکه 

کشورهای صنعتی  ایهارتشنظامی فعای داردا  این ارتش تا دو دهه گذشته در مقایسه با 

کیفیت جنیااوری چشامییری نداشات و بایش از هار چیازی تواناایی ایان ارتاش در 

ا در پی (Sun, 2013: 2- 4)چنر  به چنر  و اشغای درزمین دشمن ننفته بود هایجنگ

را افازایش داد   اشنظاامیافزایش ثروت اقتیادی، چین در طوی دهاه گذشاته بودجاه 

 2111میلیاارد دتر در داای  121به رقم  2111تر در دای میلیارد د 31ادت و از میزان 

ادت که چاین صارف تدقیقاات علمای  هاییهزینهردانید  ادت که این رقم جدای از 

این رقم باه  2112ا بر ادا  آمار ردمی پکن در دای (Singh, 2014: 6کند)مینظامی 

را ماتنم نماود کاه پکان  ،ایاتت متداد  2113میلیارد دتر ردید  ادت و در دای  131

ا بر ادا  آمار دازمان دیا و وزارت دفااع کندمیرا پننان  اشنظامیمیزان واقعی بودجه 

بارای ارقام ردامی پکان اداتا  و میزان بودجه نظامی چین بیش از آمار ،ایاتت متدد 

باز  بود  ادتمیلیارد دتر  141 ،2113اگر بودجه نظامی چین در دای شود مثای گفته می

چنار و نایم برابار میازان بودجاه نظاامی  ،یزان بودجه نظامی ایاتت متدد  در دایهم م
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اما اگر افزایش نس ی بودجه نظامی چین با متوداط نارخ رشاد دهاه  ؛دالیانه چین ادت

میالدی میزان بودجه نظامی دالیانه چین از میزان بودجاه  2130گذشته ادامه یابد تا دای 

 ا(Shrivastav, 2013: 218)یشی خواهد گرفتدالیانه نظامی ایاتت متدد  پ

نیروی نظاامی در برابر این تدوی و روند نودازی، آمریکا معتقد ادت عالو  بر آنکه 

 ؛ادات داشاته زمینی، دریایی و هوایی برور فزایند  ای رشد :مختلف هایبخشچین در 

 1دترداید -ضد هاییعنی قابلیت ،اعالم شد  هایقابلیتصدد کسخ  چین درهمچنین، 

را  اشنظاامیضد ددتردی به این معنادت که چین توانایی  هایقابلیتا اید  باشدنیز می

 ،بار دار تاایوان بیونه ای و در خروطی گسترش دهد که در یک جناگ احتماالی ماثالً

را بارای  هاقادرتتاوان نظاامی دییار  ،پادایفیک هایگلوگا بتوانند در نقاط و  هاچینی

خارجی بسیار باات  هایقدرتاقط نماید و هزینه مداخله را برای مداخله بر علیه چین د

 هایموشاکخرید تسلیدات نظیار  هایبرنامهشامل طیف ودیعی از  هاقابلیتدا این نب ر

 هااتالشا همچناین ایان شاودمیداردی  هایکشتیبالستیک ضد کشتی، زیردریایی و 

رین نیاروی دریاایی، کیفیات شامل اصالم و بن ود در ل،ستیک، تعمیر و نینداری، دکتا

 هاایتالشا کارشنادان معتقدناد کاه (Sun, 2013: 6شود)میپردنل، آموزش و تمرین 

مدرنیزادیون نظامی چین شامل نیروی دریایی ایان کشاور، باه صاورت روز افزونای در 

 باشد:میجنت دن ای نمودن اهداف دییری نیز 

 ،نوبی چین یا دریای چین شرقیاث ات یا دفاع از ادعاهای ارضی چین در دریای ج -

ماایلی خاط  211نظاامی را در  هاایفعالیت چین حاق دارد که دیدگا این اعمای  -

 ،داحلی خود کنتری نماید

 ارت اطی دریایی چین، وطحفاهت از خر -

 تخلیه شنروندان چینی از دییر کشورها، ، جاب،ایی وحفاهت -

ضعیت چین بعناوان یاک قادرت جاییزینی نفوذ آمریکا در پادیفیک، و تدکیم و -

 ،عمد  جنانی

                                                           
1. Anti-Access  
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آمریکاا در غارت اقیاانو   هایپاییا کسخ قابلیت ان،ام حمالت ناتوان کنند  به  -

ن،ا عقاخ براناد کاه دریاای زرد را باه آنیروهای این کشور را تا باد بدین شکل که آرام

 ا(Metz, 2013: 2)اصرالم منر و موم کند

ای بار ، تأکیاد ویاژ 2113دای  بعد ازلی چین به همین دلیل ادت که در دند دفاع م

گسترش توان این نیرو صورت گرفته ادتا از منظر ایان داند، گساترش تاوان نیاروی 

هاای آزاد و تننا در مناطق داحلی بلکاه در آت نهای صورت گیرد که دریایی باید بیونه

     (ا3: 1332  ،ها نیز بتواند به حرادت از منافع این کشور بپردازد)چیینی زاداقیانو 

ثیر عوامل ناشی از دروم داخلی و خارجی، راه رد نظامی خاود را در أچین تدت ت

ملای تنظایم کارد  اداتا اماا از آن،اا کاه مراابق اصال  رادتای ارتقای ضریخ امنیات

معمای امنیتی، اقدام هر کشور برای افزایش امنیت خاود من،ار باه احساا   گرایانهواقع

مشغولی نیرانی و دی مایهگردد، دیادت نظامی چین نیز ورها میناامنی از دوی دایر کش

 با  ادتا دشویژ  در رابره با تعنداتش نس ت به تایوان ها از جمله آمریکا بهدایر دولت

ها دفاعی برناماه های غیرخیمانه و صرفاًوجود آنکه ره ران چین بارها بر نیات و هدف

همساییان آن همچنان از تغییر نیات این کشور در اند، اما کید کرد أهای خود تو دیادت

های آن بیم دارندا این از دتیلای ادات کاه کشاورهای منرقاه از افزایش توانایینتی،نه 

گری چاین حتای باا رویکارد در واقاع، نظاامی کنناداثر آمریکاا اداتق ای میثحنور ما

ی از جاناخ المللای باه احساا  تااریخی نااامنای و بینداازی منازعاات منرقاهحداقل

زنادا جنوبی دامن مییهمساییانی که متددان راه ردی آمریکا هستند، یعنی یاپن و کر 

آن بروز  نتی،هتسلیداتی در منرقه شود که  مسابقهتواند من،ر به این ذهنیت در عمل می

باشادا ث اتی و ناامنی در آدیای شرقی خواهد بود که به هیچوجه مرلوت آمریکاا نمیبی

قدرت امپراتاوری، امکاان تسالیح م،ادد داردا ایان در  دابقهه یاپن با توجه به ویژ  کبه

جنوبی نیز مخاالف اداتا یکه آمریکا با ت،نیز بیش از حد یاپن و حتی کر  ادت حالی

ای خاود جنوبی را همچنان زیر چتر هساتهیآمریکا ناگزیر ادت یاپن و کر »نتی،ه آنکه 

ای در برابر چاین و ئوی جنت تقویت بازدارندگی هستهبییرد تا فشارها را بر توکیو و د

چین بایش از آنکاه نیاران شود که ا برور کلی گفته می«شمالی کاهش دهد کر ویژ   به

ای کوچک خاود تناجم خارجی به درزمین خود باشد، نیران توان پایداری نیروی هسته
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تاا حادی گساترش رودت که این کشور به نوداازی و اوی ادتا از این ضربهدر برابر 

موشاک  31خود روی آورد  ادتا مرابق برآورد وزارت دفااع آمریکاا، پکان  زرادخانه

ا همچنین این نیرانی در باین مقاماات چاین ه ادتداشت 2110پیما تا دای بالستیک قار 

وجود دارد که ممکن ادت تایوان برای همیشه از درزمین اصلی چین مستقل گارددا بار 

آید تاا فزایش توانمندی نظامی خود در این زمینه، در صدد برمیایه، پکن ضمن اپهمین 

 ,Lamptonتاایوان، واشانیتن را از مداخلاه بااز دارد) تنیهدر صورت بروز منازعه در 

های دفااعی توانمنادی توداعهمعتقدند که این کشاور باه  هاچینی ا(120 -118 :2007

و همچناین آماادگی بارای  نامتقارن جنت کاهش شکاف بین توان نظامی آمریکا و چین

 (اGill and Kleiber, 2007: 2تایوان نیاز دارد) تنیهاحتمالی در  منازعهدرگیری در 

 

 چین توسعه نظامی به واکنش

های بزرگ های فراوانی از دوی قدرتتالش چین برای افزایش قدرت نظامی، با واکنش

ان آمریکاا، بادلیل مناافع و نیز همساییان آدیایی این کشور مواجه شد  ادتا در این می

المللای از گسترد  خود در درادر جنان و بخیوص آدایا بایش از دییار باازییران بین

های اقتیادی و بیش از آن در عرصه نظامی نیران اداتا افزایش قدرت چین در عرصه

الملل ادت که به دلیل دارا بودن عناصر اصلی از دید آمریکا چین تننا قدرتی در نظام بین

شاود که شامل جمعیت، ودعت درزمین، اقتیاد پویا و نیروی نظامی گسترد  می قدرت

از پتانسیل ت دیل به قدرت بزرگی که بتواند هژمونی آمریکا را در آیند  به چالش بکشاد، 

های گذشته با رشاد فزایناد  اقتیاادی، تشاویش برخوردار ادتا هر چند چین در دای

با تمایل ره ران این کشور برای نودازی نیروی نظامی خاطر آمریکا را برانییخته بود، اما 

های دااتنه ها با شدت بیشتری نمایان شد  ادتا اوج این نیرانی در گزارشاین نیرانی

شاود، آشاکار اداتا براداا  تاا کناون منتشار می 2112وزارت دفاع آمریکاا از داای 

تداوتت »ن در کند رشد قادرت اقتیاادی و دیادای چایتیویری که پنتاگون ارائه می

 2113ماار   20آن کشور انعکا  یافته ادتا در گزارش پنتاگون کاه در « جامع نظامی

منتشر گردید اعالم شد که برنامه نودازی ارتاش چاین در زمیناه دااخت و بکاارگیری 

گیری یافتاه ادات و ایان امار یاک رشاته های چشمقدرت نظامی معت ر و توانا پیشرفت



10 

 

 

 

 

یابی تاث ر قدرت

چ   بر رواب  و 

 رقابت با آمریکا

 

ال،یشی را بدن ای خواهد داشتا به موجخ این گزارش رشاد ای و دوقپیامدهای منرقه

اقتیادی پایدار چین، این کشور را قادر داخته ادت که بدون فشار زیااد بار اقتیااد آن 

بر ادا  ایان گازارش تواناایی  بتواند منابع بیشتری را به داختن ارتش اختیاص دهدا

دور همچنان مددود  چین در حفث قدرت نظامی چین در حفث قدرت نظامی در فواصل

های نظامی اخاتالی ادت ولی نیروهای مسلح آن همچنان به تودعه و بکارگیری فناوری

های بلندی در زمینه تودعه دهندا به موجخ این گزارش به ویژ  چین گامآفرین ادامه می

ای، فناایی و جناگ باا اداتفاد  از داناش کنتاری از را  دور برداشاته های هستهفناوری

 ا  1ادت

های آمریکایی دو ادتراتژی را در برابر چین پیش روی خاود برور کلی ادتراتژیست

تارین موضاوع در اند از دیادت منار و دیادت مشارکت داازیا منمبیند که ع ارتمی

دیادت منار و مشارکت آنسات کاه آمریکاا تاوازن را حفاث نماود  و از اثارات منفای 

تمای دشمنی در آیند  را به حاداقل بردااندا اقدامات اتخاذ شد  برای میون ماندن از اح

آمریکا در مورد این مسأله که چین در حای کسخ اداتعداد معارضاه جاویی و تناعیف 

یابی چین باه امنیت آن ادت هیچ شک و تردیدی ندارد اما اگر ناگزیر شود پس از ددت

هاد ترازی با آن کشور یا برتری بر آن وارد جنگ باا چاین شاود لرماه شادیدی خواهم

خوردا ط ق این نیرش، بنتر ادت در زمانی و تدت شرایری جناگ را شاروع کناد کاه 

ها، (ا در راداتای ایان دیادات34: 1333برایش بیشترین دود را به باار آورد)چرناوف، 

با توجه به افزایش نس ی دانم چاین از قادرت اقتیاادی و نظاامی در  آمریکا ادتراتژی

 شود:موارد می شامل این آدیامنرقه شرق و جنوت شرق 
 

 در منطقه نظامی ایاالت متحده هایقابلیتتقویت 

 منطقهاحیاء و گسترش حضور اقتصادی ایاالت متحده در 

سیاسی و اتحادهای امنیتیی اییاالت متحیده در  هایهمکاریتقویت 

 منطقه

 

                                                           
1. www.america.gov/2009/April/06. 
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 ای چین و واکنش آمریکاتسلیحات هسته

های اصالی نیرانای آمریکاا ی از زمیناههای چین یکاای، برنامهدر زمینه تسلیدات هسته

باه بماخ  1333شروع کرد  و در دای  1300ای خود را از دای ادتا چین برنامه هسته

ای چاین نزدیاک ای ددت یافتا تا زمان انعقاد معاهد  منع جامع آزمایشات هساتههسته

 311 شود که این کشاور دارایای ان،ام داد  و در حای حاضر گفته میآزمایش هسته 01

ای هستا تغییار اصاولی دیادات چاین در ماورد خلاع داالم و کنتاری کالهک هسته

تسلیدات بعد از مرگ مائو و با روی کار آمدن دنگ شائوپینگ اتفااق افتااد و در اواخار 

این تدوی کامالً آشکار شدا تا آن موقع چین با بدبینی به خلع دالم و کنتری  1331دهه 

ن را مقابله با خاود و داایر کشاورهای مخاالف دالره کرد و هدف آتسلیدات نیا  می

 (ا100: 1332دانست)امیدوارنیا، غرت و تنعیف توان نظامی خود می

رغم نیرانی آمریکا از گسترش تسلیدات چین به صورت متقابال روش آمریکاا علی

به بعاد باه بناناه م اارز  باا  2112ای خود مخیوصاً از دای های هستهدر تقویت دالم

ها اگرچه آمریکا هااهراً در ها را برانییخته ادتا به نظر چینیم نیز نیرانی چینیتروریس

تغییری پدید نیاورد  اما عمالً موجاخ  1333ای دای های هستهقرارداد منع کامل آزمایش

اعتمادی دییران شد  ادتا خروج آمریکا از قارارداد مناع تشدید مسابقه تسلیداتی و بی

حااکی از آن  2112شوند  و تیمیمات آن کشاور در داای های هدایت گسترش موشک

ای را فارو ننااد  و هاای هساتهالمللی دربار  مداو کالهکادت که آمریکا توافقات بین

(ا بر این ادا  همرا  با دااختن 33: 1332ای را بنیان نناد  ادت)امیدوارنیا، مسابقه تاز 

ای در آیند  قابل پیش ای هستههای کوچک تودط آمریکا، تشدید رقابتهای هستهدالم

بینی اداتا باا وجاو چناین مساائلی راه ردهاای ایان دو کشاور در راداتای گساترش 

رغم نفی آن از دوی دو طرف به صورت متقابل موجخ نیرانای ای علیتسلیدات هسته

ای و تاوان خواهد باودا از داویی گساترش تواناایی چاین در زمیناه تسالیدات هساته

ای قدرت این کشور را در برابر آمریکا باات خواهاد بارد و ن قار های بالستیک بیموشک

احتماتً به تنعیف منافع این کشاور در درتادار جناان من،ار خواهاد شادا از ایان رو 

های تزم در های آمریکایی به تندید چین و لزوم ان،ام پیش بینیمدققان و ادتراتژیست
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کنند که در برابر این تندیدات یی تودعه میکنند و به دولتمردان آمریکاق ای آن اشار  می

ای تفاوت ن اشندا در مقابل، از دیدگا  چین تودعه تسلیدات هستهبین و بیامنیتی خوش

ای ایان کشاور های هساتهگری داالمآمریکا تندیدی جدی علیه بقا و توانمندی رخناه

باشد نیاران شودا چین بیش از آنکه نیران تناجم خارجی به درزمین خود مدسوت می

ای کوچک خود در برابر ضربه اوی ادتا از ایان رودات کاه توان پایداری نیروی هسته

ایااان کشاااور باااه نوداااازی و تاااا حااادی گساااترش زرادخاناااه خاااود روی آورد  

(ا عااالو  باار ایاان ره ااران چااین معتقدنااد بااا تودااعه 30: 1334پورلک، ادت)داالیمانی

ای تنااجمی در داایر نقااط دنیاا ددات ای، این کشور به ان،ام رفتارهاامپراتوری هسته

ها در شرق آدیا را به طور جدی تدت تأثیر قارار خواهاد خواهد زد و به ویژ  منافع آن

ها م، ور خواهند بود باا دقات بیشاتری درباار  مساائلی نظیار تاایوان دادا از این رو آن

مال العگیری کنند؛ زیارا در صاورت دخالات نظاامی آمریکاا در تاایوان و عکستیمیم

ها مورد حمله ارتش آمریکاا ای آنهای هستهنیروهای نظامی چین ممکن ادت زرادخانه

قرار گیردا بر همین ادا  پکن ضمن افزایش توانمندی نظاامی خاود در ایان زمیناه در 

صدد برآمد  تا در صاورت باروز منازعاه در تنیاه تاایوان واشانیتن را از مداخلاه بااز 

 (اLampton, 2007: 118دارد)

 

 آسیا و استراتژی مهار شرق در هژمونی طلبی چین

اهداف امنیتی چین بستیی زیادی به موقعیت ادتراتژیک کالن چین داردا بعنی رویکرد 

بازی برد و باخت یا همان بازی با حاصل جماع صافر را بارای هناور چاین و قادرت 

کاه چاین جناوت کنندا ال ته ط یعی خواهد بود با توجه باه اینآمریکا در منرقه تفسیر می

داند از حنور آمریکا در منرقه احسا  راحتی نکند شرق آدیا را حیات خلوت خود می

(ا ایان هماان 33: 1333و تالش داشته باشد تا آمریکا را از منرقاه خاارج کناد)وثوقی، 

کر  غربی در ارت اط با آمریکا ان،ام دادنادا براور ویاژ  ای کاری ادت که کشورهای نیم

خواهاد خنه در میان همساییان خود به ویژ  یاپن و رودایه ادات و میچین به دن ای ر

اطمینان حاصل کند که در منرقه آدیا  آنقدر قدرتمند شد  ادت که هیچ تندیادی بارای 

آن وجود نداشته باشدا در منرقه آدیای جنوت شرقی، چین خوادتار ضعف نظامی یاپن 
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ادتار ضعف نظامی کانادا و مکزیاک باشد همانرور که در گذشته آمریکا خوو رودیه می

در مرزهای خود بودا در همین رابره بعنای از تدلیلیاران اعتقااد دارناد کاه گساترش 

تر شادن حلقاه باه منزلاه تناگ 2111موفقیت آمریکا را خیوصاً بعد از یاازد  داپتامر 

ر مداصر  چین ارزیابی نمایندا اما عد  ای نیز بر این اعتقادند که دیادت خارجی چین د

(ا Mearsheimer, 2010: 390جنوی شرق آدیا ناشای از رویکارد امپریالیساتی ادات)

چین برور فعای، گسترش روابط باا جناوت شارق  1331بسیاری نیز معتقدند که از دهه 

 آدیا را با رویکرد همکاری جویانه دن ای کرد  ادتا 

وداعه یابی باه تبه بعد چین باه داوی توداعه اقتیااد ملای و ددات 1343از دای 

اجتماعی قدم برداشته و این مسأله را بعنوان اولویت نخسات خاود برگزیاد  اداتا بار 

همین ادا ، چین نیازمند مدیری با ث ات باود  ادات و هماوار  داه دغدغاه را دن اای 

کندا اوی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود که در ایان خیاوص دو موضاوع بایش از می

ساأله تاایوان و دییاری جزایار دریاای چاین بقیه برای چین حائز اهمیت ادتا یکای م

کند از طریق همکااری و رواباط دوداتانه، جنوبی، دربار  همساییان نیز چنین تالش می

اهداف دیادی و اقتیادی خود را در منرقه دن ای کنندا در خیاوص ث اات منرقاه نیاز 

ج حنور آمریکا در منرقه از نظر چین با اشکای مواجه ادت چون کشوری ادت که خار

از منرقه قرار دارد و ادعاهای هژمونی در درح جنانی داردا از تایوان هم که چاین آن را 

کند و باا حناور نظاامی در منرقاه تاالش داند، حمایت میبخشی از درزمین خود می

های دوجان ه یا کشورهای منرقه چین را کنتری کندا بر این ادا  چین کند با اتدادیهمی

 کند:تی خود در منرقه چنار رویکرد را دن ای میبرای تأمین اهداف امنی

 رویکرد امنیت جمعی 

 المللیرویکرد امنیت از طریق ننادهای بین 

 رویکرد امنیت از طریق همکاری 

  رویکرد امنیت از طریق وابستیی متقابل که بیشتر به وابستیی متقابل اقتیاادی

 شود؛مربوط می

کوشد تاا های اقتیادی، میاد و همکاریبنابراین، با وجود اینکه چین در حوز  اقتی

های را در درح منرقه و جنان دن ای کندا آنچه دغدغه اصلی و رویکرد همکاری جویان
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همیشیی این کشور بود ، حفث تمامیت ارضی )بازگردانادن تاایوان و منااطق دییار( و 

رین علت تطل انه آمریکا در منرقه بود  ادتا از نظر چین، اصلیمخالفت با حنور دلره

امنیتی آدیا و اقیانو  آرام، مناار کاردن  -حنور نظامی آمریکا در روند معادتت نظامی

مردان پکان، نظاام ای ادتا از نظر دولتچین بعنوان یک بازییر منم در معادتت منرقه

ای اعتنایی به نقش، نفوذ و جاییا  چین در مدیط منرقاهامنیتی دلخوا  آمریکا به علت بی

للی، نه تننا غیرط یعی ادت بلکه خالف منافع، امنیات ملای و تمامیات اراضای المو بین

چین، طراحی و تعریف شاد  اداتا چناین نظاامی، نقا  تمامیات اراضای چاین نیاز 

شود چون در پوشش این مدیط امنیتی، تاایوان کاه بخشای از خااک چاین مدسوت می

ق اای تندیاد کنناد  شود و ط عاً در صاف رادت، از حاکمیت ملی این کشور خارج می

چین قرار خواهد گرفتا به همین علت، چین مناافع و امنیات ملای خاود را در خاروج 

ای واقع میان یاپن، چین و داخالین تا جنوت تنیاه ای )آمریکا( از منرقهبازییر فرامنرقه

داند و مایل ادات دارح باازی و ورود آمریکاا باه معاادتت امنیتای آدایا و تایوان می

 ,Zhengمددود  بین مرزهای غربی تا مرزهای شرقی یاپان مدادود شاود)پادیفیک به 

 (ا 22 ,2005

ای آن، بازتاابی از ایان واقعیات راه رد و دیادت آمریکا در شرق آدیا و نظم منرقه

ادت که ادتقالی کشورهای اصلی این منرقه یعنی یاپن، کر ، تایوان وااا تدت حمایات 

یادت خارجی آمریکا در شرق آدیا م تنی بر پیوندهای نظامی و بازار آمریکا قرار داردا د

ها امنیتی دو جان ه دخت و رواباط اقتیاادی چناد جان اه نارم اداتا در ایان دیادات

 ,Smithهای دیادی میان و کشورهای منرقه قرار گرفتاه ادات)زنیای از چانهم،موعه

 خالصه کرد:  توان در موارد  زیر(ا برور کلی اهداف چین در منرقه را می2 ,2003

  حفث ث ات در مدیط امنیتی مخیوصاً در حاشیه چین کاه باه رشاد اقتیاادی

 کندچین کمک می

  های ت،اری و انتقای کاتی ت،اری در جنوت شرق آدیاحفث و گسترش را 

 در انزوا قرار دادن تایوان 

   به ددت آوردن نفوذ در منرقه جنوت شرقی آدا برای ناکام گذاشتن مداصار

 ن و منار چی
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  های دریایی در دریای چین جنوبی که بخاش اعظام نفات حفث امنیت گذرگا

ها مخیوصاً تنیه ماتکا که برای چاین وارداتی چین از آفریقا و خاورمیانه از این گذرگا 

 (ا  31: 1333بسیار با اهمیت ادت)وثوقی، 

ریکاا، پادیفیک که در آن چناد قادرت آم -ث اتی در منرقه آدیا ترین عامل بیبزرگ

یاپن، چین و رودیه حنور دارند، تعندات کم اعت ار و نامرمئن به دودتان خود در ایان 

منرقه ادتا دیادت م تنی به حرادت از دودتان آدیایی در مقابال ت،ااوز هایچ وقات 

در صدد بود  تا با وجاود  21کامالً معت ر و قابل اعتماد ن ود  ادتا آمریکا از ابتدای قرن 

ود در منرقه، تعندات اقتیادی و نظامی خود را در آدیا مدادود کناد منافع حداکثری خ

های آمریکاا تدات تاأثیر الزاماات اقتیاادی و دیادات زیرا با پایان جنگ درد دیادت

رداد دادا از این زمان به نظر میداخلی از کاهش حنور نظام این کشور در آدیا خ ر می

ان و متددان خود در برابر ت،اوز، خون و مردم و کنیر  آمریکا تمایلی ندارند برای دودت

های ردامی پشاتی انی پوی خرج کنندا در یاپن و کر  جنوبی، اگرچه تعندات با اتدادیاه

 ,Mearsheimerشود اما نخ یان دیادی در مورد آیند  نیاران و مناررت هساتند)می

ورد هاای آمریکاا در ما(ا بر این ادا ، آنچه هام اکناون در کاانون نیرانی371 :2010

ای شرقی آدیا قارار دارد، نفاوذ روز افازون چاین اداتا داختار در حای پیدایش منرقه

ردد که این کشور حاضر نیست در هیچ میدانی باا آمریکاا وارد جناگ اگرچه به نظر می

هادات و در توان داشت که دهه آیند ، دهه قدرت چین در تمام زمینهشود اما تردید نمی

دربار  مدیط امنیتی پیرامون خود به ویژ  در شارق آدایا،  آن صورت ادت که این کشور

خط مشی جدیدی را اتخاذ خواهد کردا واکنش آمریکا به چین، حفاث تاوازن از طریاق 

رود کاه ایان های دوجان ه و حنور نظامی در منرقاه ادات، احتماای مایتداوم اتدادیه

و پرخاشایرانه  راه رد با ای،اد معنل و معماای امنیات چاین را باه موضاعی خیامانه

 (اGertz, 2006, 49بکشاند)

های واشنیتن دربار  نفوذ فزایند  پکن در آدیا، چندین حوز  را در برور کلی دغدغه

گیردا به لداظ دیپلماتیاک، نیرانای آمریکاا آن ادات کاه نفاوذ روز افازون پکان بر می

ترتیاخ تعامال های واشنیتن را برای تعقیخ منافعش، با مانع رورو دازد و به این تالش

کندا واشنیتن اش دچار مشکل میای در حمایت از اهدافهای منرقهآمریکا را با دازمان
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گیری ای که آمریکا عنو آن نیست باه شاکلمعتقد ادت اولویت چین بر ننادهای منرقه

گرایی آدیایی در جنتی کمک کرد  ادات کاه آمریکاا را تناعیف نماود  و آن را منرقه

یا  داشته داشته ادتا در حوز  امنیتی، واشنیتن این نیرانی را دارد کاه بیرون از منرقه ن

ای چین و افزایش نفوذ این کشور، در ننایت بر کارایی اتداد آمریکا و های منرقهفعالیت

حنور نظامیش در آدیا تأثیر بیذاردا در حوز  اقتیااد منرقاه ای نیاز گرچاه واشانیتن 

ای و رشاد اقتیاادی جناان باه کاه رشاد منرقاهمساعدت چین را به عنوان موتور مدر

های ننفتاه و موجاود در ای چالشاش را در پار شنادد، در عین حای نیرانیردمیت می

(ا بار ایان Christensen, 2006:14- 21منافع اقتیادی آمریکا نیز طارم کارد  ادات)

ماند ضاروری ادا ، آمریکا برای اینکه بتواند همچنان بعنوان تننا ابرقدرت جنان باقی ب

ادت تا مانع بوجود آمدن هر گونه قدرت چالش برانییز در هر نقره از جناان شاودا در 

واقع این تفکر و نیرش در آغاز طرم دیادات مناار چاین از داوی دداتیا  دیادات 

خارجی آمریکا شد  ادتا این دیادت الزاماً به مفنوم ادتفاد  از قو  قنریه علیه چین یاا 

امی باا همکااری کشاورهای آدایایی علیاه چاین نیساتا ال تاه تشکیل یک اتدادیه نظا

های جدیاد نظاامی ناماهها بخاطر نیرانی که از این بابت دارند باا یاپان توافقآمریکایی

اند و موافق تقویت بنیه نظامی یاپن هستند؛ اما این به معنی اتداد نظامی علیه منعقد کرد 

ت و ناه کشاورهای شارق آدایا بارای چین نیستا نه آمریکا مایل به جنگ با چاین ادا

ای ش یه ناتو در مقابل چین متمایل هستندا بر این اداا ، دیادات مناار تشکیل اتدادیه

دو مفنوم مشخص را در برداشته و در صدد ادت تاا چاین را وادار باه پاذیرش و درک 

ها نمایدا نخست آنکه چین باید بفنمد که آمریکاا حناور خاود را در منرقاه حفاث آن

د کرد و هرگز نس ت به تدرکات نظامی چاین علیاه تاایوان، تدات عناوان مساأله خواه

تفاوت نخواهد بودا دوم، تودعه طل ی و دلره چین در منرقه اگر باا پشاتوانه داخلی بی

قو  نظامی باشد، از دوی آمریکا قابل ق وی نخواهد بود ال تاه ایان دیادات از شادت و 

یسات؛ زیارا میاان آمریکاا و چاین منازعاه غلظت ادتراتژی زمان شاوروی برخاوردار ن

ایدئولوییک به شدت شوروی و جود ندارد، مخیوصاً از زمانی که رشد اقتیادی چاین 

این کشور را م، ور کرد  ادت تا نظام کمونیستی در اقتیاد را کناار گاذارد و از طرفای 

در شود و همچون زمان شوروی کل جناان را این رقابت به حوز  شرق آدیا مددود می
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گیردا از دید آمریکا بنترین چین برای آمریکا، چینای خواهاد باود کاه در ننایات بر نمی

های دییر شکسات خاورد  ها شکوفا و موفق اما در بخشای زمینههمچون یاپن در پار 

توان مشاهد  کرد که دیادت کالن آمریکا با اینکه ادامی متفااوت دارد باشد؛ بنابراین می

کناد ولای یاک هادف بیشاتر نادارد و آن هام وتی را نیز دن اای میهای متفاو حتی را 

جلااوگیری از بوجااود آماادن یااک قاادرت چااالش برانییااز در جنااان در مقاباال آمریکااا 

 (ا40: 1333ادت)اورهولت، 

 

 ساختاری تحلیل: قدرت یابی چین و مالحظات واقع گرایی -بحث و تجزیه

 باه میرشاایمر اناداز  باه وهشیریپژ هیچ شاید گرایی داختاری،واقع رویکرد حوز  در

 دربار  را تقریرات و اهنارات بیشترین شاید او که معنی بدینا باشد نپرداخته چین مسأله

 ادات قدرتی جست،وی در ضرورتاً چین که بود  باور این بر ادت و هموار  داشته چین

زم باه در این،اا ت(ا Mearsheimer, 2010: 381)باشدمی کنند  تندید آمریکا برای که

 گرایی دااختاریالملل، واقع بین دیادت در هادولت رفتار ت یین برای یادآوری ادت که

 کند:می طرم ادادی مفروض پنچ

 مرکزی اقتدار هیچ که معنا این ادت: به آنارشیک الملل بین نظام اینکه نخست 

 اندارد وجود المللی بین نظام در هاحکومت فراز بر حکومتی یا مشروع

 هاایقابلیت از حادی دارای  بازرگ هایقادرت که ادت این فروضم دومین 

 را یکادییر کاردن مننادم احیانااً یاا زدن صدمه توان هاآن به کها هستند تناجمی نظامی

 یکدییر برای بالقو  برور هادولت ادا  این بر(ا  Mearsheimer, 2013: 78)دهدمی

 اترند خررناک دارند تری کشند  نظامی نیروی که هاییآن و هستند خررناک

 مقاصاد و نیاات مورد در توانندنمی هرگز هادولت که ادت این دوم مفروض 

 دییار کاه یاباد اطمینان تواندنمی دولتی هیچ که معنا بدینا شوند مرمئن هادولت دییر

 در قاطعاناه قنااوتا کارد نخواهند ادتفاد  نابودیش برای شاننظامی نیروی از هادولت

 تردید یکدییر نیات مورد در تننا نه ها،دولت و ادت ناممکن هادولت عیواق نیات مورد

 اماروز کاه هااییآن و شودمی دگرگون دییران نیات که اندمواجه نیز مسأله این با دارند

 اشوند هاهر ترکشند  آیند  در ادت ممکن ترند خررناک برایشان دییران از کمتر
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 بقاا بقادت تنمین بزرگ هایرتقد اولیه هدف که ادت این چنارم مفروض 

 بتوانناد تاا بمانناد زناد  اوی درجاه در بایستمی هادولت و هادتدولت نخست هدف

 نمایندا پیییری را شاناحتمالی اهداف دییر

 ا هساتند عقالیی بازییرانی بزرگ هایقدرت که ادت این نیز مفروض پن،مین

 در متنادخ رفتارهایی آنارشیک مدیط رد بقا برای و اندآگا  بیرونی مدیط به نس ت هاآن

 (ا33 :1331 گیرند)میرشایمر،می پیش

 هاادولت کاه داختاری تننا که ادت باور این کلیدی، مفروضات فوق نکته ادا  بر

 در هاادولت که ادت موقعی ،(ای منرقه درح در حداقل) کنندمی امنیت احسا  آن در

 بار ایان اداا  (اKirshner, 2012: 53)دباشن گرفته قرار گریدلره جاییا  هژمونی و

اناد؛ در تناجمی هاییادتراتژی از ناگزیر خود، امنیت از مدفاهت برای بزرگ هایقدرت

 نظاام آنارشایک ذات در هاااز دوی دولت قدرت همیشیی علت اصلی خوادت نتی،ه،

 رتقاد داازی بیشاینه امنیت، تنمین بنترین در این داختار، که ادت پننان المللی بین

 المللای باین نظاام بار هژماونی بزرگ، هایقدرت ننایی هدف رادتا این درا خود ادت

در این خیوص، قدرت یابی چین و هنور آن بعنوان بازییر مثثر در داختار باین  ادت

المللی ابتدائاً م تنی بر بیشینه دازی قادرت در فناای آنارشایک و فاقاد قادرت فائقاه 

اداتلزامات دااختاری آنارشای در نظاام باین الملال،  مرکزی ادتا بنابراین با توجه باه

دیادت افزایش قدرت و اتکاء بر قدرت خود تننا را  تنمین قرعای و فاراهم دااختن 

 باشداامنیت برای چین می

کنند ها هموار  احسا  نا امنی میشود که دولتگرایی داختاری ادتدتی میدر واقع

هاا هرچاه بیشاتر قادرت اداتا دولت و تننا را  باه وجاود آوردن امنیات، جسات،وی

توانند به امنیت بردند میر اینکه به ان اشت قادرت خاود اداماه دهناد تاا هیچوقت نمی

توانند واقعاً رفتارها یا نیات ها هرگز نمیبتوانند بر نظام، درله پیدا کنندا از طرفی، دولت

ی ضارر یاا تیامیمات ها را درک کنند؛ در نتی،ه، به عنوان مثای، مانورهای بدییر دولت

هاا همچاون تندیادی جادی ادات زیارا آن دیادی ایاتت متدد  آمریکا، از نظر چینی

رفتارها به دشواری قابل درک و تفسیر هستندا در هماین خیاوص، میرشاایمر چنادین 

تواناد پیاامی اشات ا  باه چاین آورد از اینکه چیونه رفتارهای خاص آمریکاا میمثای می
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جویانه، عکس العمل نشان دهنادا ها هم به شکلی تقابله چینیبفردتند و موجخ شود ک

گوید که دولت اوباما دیادت خاارجی قادیمی آمریکاا را در خیاوص برای مثای او می

ره ری و برتری جنانی ادامه داد  اداتا او بیاناات مقاماات دیادای آمریکاایی را نقال 

و اهمیات بیشاتری از  ترین کشاور در جناان اداتکند که مدعی هستند آمریکا منممی

(ا چنین بیانااتی از Mearsheimer, 2014: 1دییران در حفث صلح بین المللی دارادت)

 گیردا ها مورد تفسیر قرار میدوی ره ران آمریکایی، تننا به گونه ای منفی از دوی چینی

 در هاادولت دییار قادرت میازان و نیاات به ها نس تدولت که آن،ا به طور کلی از

 جناانی همان هژماونی که قدرت باتترین حد جست،وی ندارد، طمینانی وجود یزن آیند 

تواند از انییزهاا و نیاات در این خیوص نیز چین نمی اخواهند گرفت پیش در را ادت

های پیرامونی خود همچون یاپن، هند و رودیه از یاک داو و ایااتت بازییران و قدرت

های اعالمای خاود م نای ن علی رغم دیادتمتدد  از دوی دییر مرمئن باشد و بنابرای

بر تودعه صلح آمیز، به ناچار راه رد افزایش قدرت خود را در پیش گرفته ادتا تزم به 

ذکر ادت که اگرچه در درح نظام بین الملل داعیه هژمونی طل ای نادارد اماا در حاوز  

تندیاد  ها و رفتارهایی را پیش گرفته ادت که موجاخ احساا منرقه ای، چین دیادت

 های منرقه و آمریکا شد  ادتا برای قدرت

 هاایقابلیت اداا  بار قادرت داختاری، گراییواقع انداز چشم چنانکه بیان شد از

 باه کاه دهنادمی تارجیح هاادولتا شاودمی ارزیابی دارد اختیار در دولت یک که مادی

 خاویش ینظاام هاایتوانایی دایمای افازایش  باه امنیات و قدرت حداکثردازی منظور

ا باشاند داشاته اختیاار در را رزمای نیروهای از مختلفی انواع توانندمی هابپردازند دولت

 در کاه نیروهاا ایان از میازان هر اای هسته هایدالم و زمینی هوایی، دریایی، نیروهای

ا داشات خواهاد المللای باین عرصاه در قاوا موازناه بارای ت عاتی باشد هادولت تملک

 باه دهناد افزایش را نظامی خود هایقابلیت که نمایندمی دعی ار همو بزرگ هایقدرت

 در هادولتا آید بوجود هادولت دییر و هاآن قدرت میزان در بزرگ شکافی که ای گونه

 اندقدرت جست،وی در هموار  ادت مواجه قرعیت عدم با آن در بقا که المللی بین نظام

 المللاای بااین آنارشاایک مداایط در هااادولت امنیاات ضااامن تننااا قاادرت کااه چاارا

 و هاداتدولت اولیاه نیرانای بقاا، اداا ، ایان بار(ا Mearsheimer, 2013: 5)ادت
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 جناانی، هژماونی به نیل اماا ادت جنانی هژمون یک به شدن ت دیل بقا حفث را  بنترین

 در بازرگ هایقادرت اداا  ایان بر نیست، امکانپذیر عمل در بزرگ هایقدرت برای

 بارای هااآن تمناای دپس شوندمی ای منرقه هایی هژمون به ت دیل شانپیرامونی منرقه

 منااطق دییار در هاادولت دییر هژمونی از مانع که نمایدمی ناگزیرشان جنانی هژمونی

های اخیار، در این رابره نیز چین با افزایش بودجه نظامی خود در طی دای اشوند جنان

وم متعارف و هسته ای را نشان داد  ادت تداوم نودازی ارتش و نیروهای رزمی در در

و به دردی از قدرت نظامی ددت یافته ادت که عمالً بازدارنادگی امنیتای را بارای آن 

بنمرا  داشته ادتا تداوم رشد و تودعه نظامی چین همچنان ادامه خواهد داشت زیرا در 

های قادرتمارپیچ صعودی نا امنی و عدم قرعیت امنتیت مرلاق، نااگزیر باه رقابات باا 

 باشدامنرقه ای و جنانی می

 

 هادولت رفتار تبیین مفروضات نظریه میرشایمر در

 الملل بین نظام آنارشیک بودنِ

 بزرگ هایقدرت تهاجمی نظامی هایقابلیت

 یکدیگر مقاصد و ها از نیاتعدم اطمینان دولت

 هااولیه و اصلی دولت بقا، هدف تضمین

 یها بازیگرانی عقالیدولت

 

گرایی داختاری، در درح منرقاه ای هادف نناایی چاین، به طور کلی از منظر واقع

کنناد، در ای کساخ میهاایی کاه هژماونی منرقاهکسخ هژمونی در آدایا اداتا دولت

های بزرگ در دییر مناطق جغرافیاایی هساتند؛ چارا جست،وی جلوگیری از نفوذ قدرت

خواهناد همتا داشته باشند و در عوض می خواهند که رق ایای نمیهای منرقهکه هژمون

که مناطق در میان چند دولت اصلی تقسیم شد  باشدا بنابراین در منرقه، هدف چاین باه 

حداکثر رداندن قدرت خودش ادت تا مرمئن شود که هیچ قدرتی در آدیا امکان تندید 

فزایناد  آن را نداردا از این منظر، چین بدن ای تسلط بر آدایا ادات و یاک چاین براور 

آورد تا آمریکا، نیروهای نظاامی خاود را از آدایا خاارج کناد؛ هماان قدرتمند، فشار می
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با اروپائیان در نیمکر  غربی داشتا آمریکاا یاک کاناادا و  13رفتاری که آمریکا در قرن 

خوادت، بنابراین ط یعی ادت که چین، یاپن، رودیه و هناد ضاعیف مکزیک ضعیف می

خواهد چین به هژمون گوید که اگر میافظه تاریخی به آمریکا میرا بخواهدا از دویی ح

ت دیل نشود، همان رفتاری را باید با چین داشته باشدکه با شوروی در جریان جنگ درد 

داشتا اگر در جریان جنگ درد کشورهای اروپایی، یاپن و حتی چین به کمک آمریکاا 

هایی همانناد هناد، یاپان، کار  شتافتند تا نیذارند شوروی هژمون شاود، اماروز کشاور

توانند متدد آمریکا در برابر هژمون شدن چین جنوبی، دنیاپور، ویتنام و حتی رودیه می

هااای امنیتاای باشااندا باار ایاان ادااا  بایااد دهااه آتاای را دهااه رقاباات و تنش

(ا تاریخ و رفتار گذشته آمریکا در ق ای چین نیز Mearsheimer, 2007: 89- 90بدانیم)

باشدا آمریکا با نایم نیااهی باه دیادگا  خوشا ینانه طرفاداران ین وضعیت میبیانیر هم

بنیاان ننااد  « چین به عنوان تندید»همکاری با چین، ادتراتژی خود را بر ادا  گفتمان 

 ادتا

های خاود هاا، مناافع و توانمنادیشود هر کشوری براداا  نیازهاا، ارزشگفته می

کنادا ها رفتاار میداکثر داود و حاداقل هزیناهاهدافش را تعیین و با در نظر گارفتن حا

ادتراتژی بلندمدت چین، برادا  تمرکز بر تودعه اقتیاادی و تولیاد ثاروت و قادرت 

شکل گرفته؛ از این رو تودعه اقتیادی به عنوان کانای تولید قادرت، اداا  اداتراتژی 

کشاورها  المللایبلندمدت چین را شکل داد  ادتا تأثیر قدرت اقتیاادی در رفتاار بین

المللی به شاکلی ننادیناه و توانند در معادتت بینامری بدینی ادتا تننا کشورهایی می

دراز ماادت تعیااین کننااد  باشااند کااه در وهلااه اوی، بااه یااک قاادرت اقتیااادی ت اادیل 

داناد کاه تغییار وضاع (ا از منظار اداتراتژیک، چاین میBuzan, 2010: 25 -30شوند)

های ت زیادی در بر داردا از طرفی هنوز در تمامی مثلفهالملل، خرراموجود در نظام بین

قدرت، توانایی به چالش کشیدن هژمونی آمریکا را ندارد و بنابراین، اداتراتژی معراوف 

المللی را بکار گرفته ادت و با تکیه المللی و نه تغییر نظام بینبر تغییر در درون نظام بین

 برداا به پیش میهای اقتیادی قدرت، منافع خود ربر مولفه

اگرچه چین در روند تودعه خود، ادتراتژی تعامل و همکااری باا جناان را مادنظر 

کن تودعه اقتیادی آن کشور ادت و فرایناد قرار داد  و دیادت خارجی آن جاد  صاف
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رشد و تودعه اقتیادی این کشور نیازمند فنایی توأم با آرامش و پرهیز از تنش باود  و 

المللی را مرمائن ی ره ران چین همچنان خواهند کوشید تا جامعه بینهای آتاگرچه نسل

دازد که چین هر قدر قوی باشاد تندیادی بارای همسااییان و آرایاش دیادای جناان 

های جناانی نخواهد بود اما به اقتنای قدرت یابی بیشتر، باازییران پیراماونی و قادرت

تا برای مثای ره اران چاین در برداشتی تندید شوند  از این افزایش قدرت خواهند داش

که با الداق تایوان به خااک اصالی واقعیات خواهاد « ترچین بزرگ»مسیر تدقق رویای 

دارند و در ایان راداتا تماامی تاوان خاویش را بسایج خواهناد کارد و یافت، گام برمی

ناژاد و های قدرت به ویژ  آمریکاا پیادا خواهناد کرد)وردیتر با قرخهایی جدیچالش

تاوان مساتقل از (ا از دوی دییار راه ردهاای چاین را نمی341 -343: 1331ن، همکارا

پادفیک که  -های رقیخ آن تعریف کردا برای مثای ادتراتژی آمریکا در آدیارفتار قدرت

 مشتمل ادت بر:

  ابتکااارات دیاداای، ادااتراتژیک و دیپلماتیااک باارای تزریااق قاادرت خااود در

آمریکاا در ارت ااط باا شارق آدایا، همکااری  ای گسترد  به منظاور تاأمین امنیاتش که

پادافیک و جاداکردن کشاورهای گرفتاار در  -ادتراتژیک با برخی از کشاورها در آدایا

 آغوش ادتراتژیکی چین

 پادافیک باا اداتقرار م،ادد  -تقویت حنور نیروهای نظامی آمریکا در آدایا

ناه گساترش نیروهای نظامی و تقویت قدرت نظامی در پادافیک بارای مقابلاه باا هرگو

 تندید چین نس ت به ایاتت متدد ، متددین آن و دودتانش در منرقه؛

در چنین وضعیتی، چین در ق ای آمریکا چیونه رفتار خواهد کرد و چاه واکنشای از 

خود نشان خواهد داد؟ مسلماً از منظر واقع گرایی داختاری مواجنه باا هژماونی گرایای 

عدم اطمینان از نیات بازییران بین المللی چین را آمریکا در منرقه آدیا و همچنین بدلیل 

به دمت افزایش بی حد و حسات قدرت خود دوق خواهد دادا از طرفی هم باه لدااظ 

، در تقابال باود  اداتا 1333تاریخی، با آمریکا از زمان هنور چین کمونیست در داای 

گردیادا طای  ، علیه آمریکا وارد جنگ کر  شد و مانع از پیاروزی آمریکاا1301چین در 

پادفیک را مستقیماً  -، نیز چین خالء ادتراتژیکی آمریکا در آدیا2111و  2113های دای

با به م ارز  طل یدن آمریکا به شکل علنی م نی بر اینکه دریای چین جنوبی کاانون مناافع 
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چین ادت، تش،یع کردا چین با اعمای حاکمیت خود نس ت به ایان منرقاه آمااد  شاد  

ه نیروی نظامی از منافع مدوری خود در دریای چین جنوبی دفاع کنادا در ادت تا بودیل

واقع چنین دوابقی نشانیر تقابال دو قادرت در برابار یکادییر و تاالش بارای کساخ 

هژمونی خواهد بود که در این مورد خاص تالش برای هژمونی در منرقه شرق آدایا  و 

ختاری، چین به مثابه قادرتی نوهناور، باشدا بنابراین از منظر واقع گرایی داپادیفیک می

تواند بدون اعمای قدرت به ریزی کرد  ادت که نمیای طرمهای خود را به گونهدیادت

تر هار چاه میازان قادرت ملای چاین های راه ردی خود برددا به ع ارت روشانهدف

شاود)عراقچی و های اعمای قدرت این کشاور نیاز تشادید مییابد، ضرورتافزایش می

(ا از جنتی هم به لداظ نظری و اندیشه، ادتفاد  از زور، همیشه نازد 03، 1331 نی،د دا

قادرت از لولاه »ای داشته ادتا این گفته ماائو کاه تیمیم گیرندگان چینی جاییا  ویژ 

، مثیاد ایان نکتاه اداتا «شاودشود و اینکه دیادت با تاوپ کنتاری میتوپ خارج می

های چینای قادرت و زور، ع توجه کرد که از دید مقامبنابراین، هموار  باید به این موضو

هاا شاودا آنابزار مشروعی برای ددتیابی به اهداف دیادت داخلی و خارجی قلمداد می

های خاود تأکیاد ای از هادفهموار  بر اداتفاد  از زور بارای نیال باه طیاف گساترد 

باه تعویاق افتااد  ( اگر چه اعمای و بکارگیری آن هموار  132: 1331اند)عسیری، کرد 

 ادتا

 

 گیرینتیجه

ترین رواباط در طاوی ترین و حسا روابط چین و آمریکا در قرن حاضر یکی از پیچید 

های بسیار زیادی ادت کاه در الملل ادتا این مسأله بدلیل وجود مثلفهتاریخ روابط بین

ک باه روابط میان این دو قدرت تأثیرگذار قرن بیست و یکم نقاش ایفاا کارد  و هار یا

اندا واقعیت آن ادت که چین با ندوی به ماهیت و چیونیی روابط متقابل شکل بخشید 

وجود آنکه از بیش از ده دهه گذشته روند رو به رشد اقتیادی را باا ان،اام اصاالحات 

های چشمییری نائل شد  ادت اما تا زماانی ادادی آغاز کرد  و در این زمینه به موفقیت

ی به حوز  دیادی و امنیتی ترجمه نیردید  بود مشاکل چنادانی که این پیشرفت اقتیاد

های باتی قادرت و در روابط چین و آمریکا وجود نداشتا چین به دلیل وجود پتانسیل
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نیز مدیریت منس،م و هوشمندانه ره اران ایان کشاور تاا حادودی توانساته ادات باه 

بتواناد چاالش جادی در  یابی به جاییا  قدرتی کههای مربوط به قابلیت ددتبینیپیش

آفرینی ناه از برابر ابرقدرتی آمریکا ای،اد کند جامه عمل پوشاند  ادتا اماا ایان چاالش

خوادت و اراد  ره ران این کشور بلکه از پیامدهای گریزناپذیر افزایش قادرت چاین از 

یک دو و تقابل هژمونی آمریکا با این کشور به منظور منار و یا حتی اتمکان جلاوگیری 

المللی ناشی شد  اداتا تیامیم دولتماردان های بیناز درایت قدرت آن به دایر حوز 

هایی ادت که ایان کشاور آمریکا برای توقف رشد مستمر چین معروف به تمامی حوز 

ها چالش عمد  در برابر اهداف بلندمدت آمریکا ای،اد نماید اما ممکن ادت به وادره آن

ن و آمریکاا در بسایاری از نقااط جناان دارای مناافع ردد با وجود آنکه چایبه نظر می

مشترک و گاهاً متناق  هستند در مقرع کنونی این آدیادت که مدلی بارای مناقشاه دو 

ای های نفوذ واقع شد  ادتا آدایا منرقاهابرقدرت به منظور عقخ زدن دییری از حوز 

دا نادیونالیسام، ای دیریناه دارادت که بادگمانی، رقابات و حاس نااامنی در آن داابقه

توانناد باه ای میای و پتانسیل هنور هژمون منرقاههای هستهاختالفات درزمینی، رقابت

نظامی منرقه عمل کنندا بر این ادا  ادت کاه  -عنوان عوامل برهم زنند  توازن دیادی

آفرینی آمریکا و متددان آن در آدایا توانایی چین برای مقابله با تندیدات ناشی از بدران

 تواند هنور این قدرت را به عنوان یک مدعی هژمونی تا حدود زیادی تنمین کندایم
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