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 چکیده
هایِ ژرف پدیــدار شــده در توجهی را درخصوص دگردیســیالملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابلپهنۀ سیاست بین

چین علیــه هژمــونی خلــ ؛ ازجملۀ تحوالت مزبور تالش مُجدانۀ قدرت نوظهــور جمهوریتسبه کرده االملل تجرساختار نظام بین

براســاب بــازی  شــود متحده در آوردگاِه راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان »بازی بزرگ جدید«یاد میایاالت

 تــالش در واشنگتن، گراییِ«»مداخله »گسترش« و «،هنۀ »اشاعاگ صول سهجویانه در برابر اپکن با کاربست رویکرد موازنه مزبور،

از قــدرت  المللــی و ایجــاد سیســت  تــک ـ چنــدقلبیِ متخــادل، ســه  خــود راتأثیرگذاری بر دینامیک سیکل قدرت بین با است تا

هش حاضــر بــا وژارندگان پسشی که نگپر  نوینی نماید های بزرگ را وارد فصل  جهانی افزایش داده و متخاقباً رقابت سنتی قدرت

گونــه انــد اینهای تئوری رئالیس  تهاجمی درصدد پاسخ بــه چرایــی آن برآمده گیری از مؤلفهرویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره 

راهبردی اینــدو پاســیفیک بــر  ۀ متحده در حوزن به تحرکات ایاالتچیخل بندی شده است که رویکرد راهبردی جمهوریترتیب

ای کــه از مبخبــر پرســش فــود ملــر  شــده نــاظر بــر آن اســت کــه متــأثر از شــرای  ژئوپلیتیــک، ضــیهرف وار اســت   بنایی استچه م

ژئواســتراتژیک و ژئواکونومیــکِ حــوزۀ راهبــردی اینــدو پاســیفیک، پکــن کوشــیده اســت تــا در پرتــو روابــ  و تخــامالت نــوینِ 

ســازی و ایجــاد سیســت  نمــوده و متخاقبــاً بــه زمینه یرجی ردگیــراخلی و خاای را در سلو  دگرایانهآمیز، رویکرد توازنمسالمت

 چندجانبۀ متخادل مبادرت ورزد 
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Abstract 
International relations have experienced significant controversial debates over the profound 

transformations that have emerged in the structure of the international system in the post-

cold war era. China's endeavor to challenge US hegemony in the Indo - Pacific region, 

which is referred to as the "New Great Game" signifies this trend. China uses a balancing 

approach to limit the effects of US adopted strategies, which includes "dissemination", 

"expansion" and "intervention". By influencing the dynamics of the international power 

cycle and creating one-multi-power system, China is looking to increase its share of global 

power. This paper investigates the foundation of China’s strategies to the United States 

policies at the Indo - Pacific region. The findings of the article reveals that, influenced by 

the geopolitical, geostrategic and geo-economic conditions of the region, and in the light of 

its new relations and interactions in the Indo - Pacific strategic platform, as well as in 

response to the challenge of the United States, China has implemented a balanced approach 

between 2010 and 2018 at the domestic and foreign levels. The main goals of this approach 

is to provide a multi-polar system.  
 

Keywords: China, The United States, Indo - Pacific, Strategic approach, Balance of power.  
 

 مقدمه

 در اســت هایِ ژرف بنیــادینی شده الملــل در فضــای پســاجنگ ســرد دســتیوش دگردیســینظــام بین

ا و قلبــی کــه شــکل مشــیل آن، نالــب بــودن دو بــازیگر مهــ  امریکــ تــرین ایــن تحــوالت، نظــام دومه 

 جهــانی رقــ   اســتسی  تامتخاقب آن چرخشی تــارییی در مناســبی بود، از میان رفت و  شوروجماهیراتحاد

نماید اما تردیدی نیست که سدۀ ها و اف  آیندۀ چرخش مذکور تاکنون پُرابهام میآثار، پیامد  رچهخورد  اگ

سرشت نظام اوانی که در رابله با جدای از مباحث فر  جاری تمایزاتِ بنیادینِ ژرفی با گذشته خواهد داشت 
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متحــده تــا ا هژمــونی ایاالتی بقلبر تکبه ساختا قدانِمخت زسرد وجود دارد، ار فضای پساجنگ الملل دبین

نظر وجود طرفداران ایدۀ نظ  چندقلبی و یا هواداران رویکرد یک ـ چندقلبی، آنچه درخصوص آن اتفاد

باشد؛ شــایان رکــر ل میالملگران در نظام بینای نوین از بازیجموعهافزون مگیریِ روزدارد، ورود و قدرت

آن  1گیری و »خیزش«رود که روند قدرتشمار میوینی بهن نۀ بازیگراین از جملچخل ی  رواست که جمه

 هایِ پیش از پایان جنــگهای داخلی و خارجی از سالگرایانه در عرصههای واقعگرفتن سیاستبا در پیش

د ایجــا  بــرای  ش دامنۀ نفــور و تأثیرگــذاری همــراه بــا تــالش آرامو افزای  خیزش پکن  ناز شده است سرد آ

اینــدو » ایدۀ انتقال مرکز ثقل قدرت از آتالنتیک به حوزۀ راهبــردی   تمیک، روز به روزحوالت سیستغییروت

و از پکــن   3ه«تــوان ایــن وضــخیت را یــک »مخجــزاست؛ تا جایی کــه می  کرده   را بیشتر برجسته  2«پاسیفیک

یــک ام؛ آر-هنــد) پاســیفیکیندو ی ادردر توصیف اهمیت آوردگاه راهب  یاد کرد   4ن کشور »آینده«عنوابه

های اقیانوب هند، نرب و مرکز اقیانوب آرام، منلقه در جغرافیای زیستی دریاهای کره زمین است که آب

کــه منلقــۀ بس    همیند(  دهرا پوشش می  دریاهای مرتب  میان این دو اقیانوب و در مجموع ناحیه اندونزی

ترین مراکزِ نی به یکی از مه های جهاابتخادالت و رقر مد دیاتزهور با برخورداری از نقش مه  و روبمذک 

هــای اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی آن، ثقلِ راهبردی جهان تبدیل شده است  منلقۀ مزبــور برمبنــای ویژگی

  شدبان واشنگتن و پکن میهای بزرگی چومحل تالقی سیاست قدرت

تهاجمی، چگونگی  س ایِ رئالیهز مؤلفهأسی ابا ت  کوشد تارو می، اثر پیشحال با توجه به موارد فود

متحده را در آوردگاِه راهبردی ایندو پاسیفیک مورد بررسی چین و ایاالتخل رویارویی و تقابل جمهوری

متحــده در توزۀ مزبور و تحرکات ایاالردی پکن به ژئواکونومی حو تحلیل قرار دهد و مبانی رویکرد راهب

ساختار رو، ضمن تمرکز بر تحول همین منظور در پژوهش پیشبه د ی قرار دهواکاورد  وممنلقۀ مذکور را  

عنوان چــارچوب نظــری تهــاجمی بــه های تئــوریِ رئالیســ الملل در فضای پساشوروی، ابتدا مؤلفــهنظام بین

 دن در مخــادالت جهــانیِ پســاجنگ ســرچین و جایگاه آخل هوریشود  سپس ظهور جممیر   پژوهش مل

گرایانــۀ پکــن در برابــر واشــنگتن در اســت تــا رویکردهــای موازنهدامه نیز کوشش شده ا  در  گردد ین میتبی

  ردد واقع گرویارویی طرفین مورد تدقی   ۀ ترین حوزعنوان مه و پاسیفیک بهآوردگاه راهبردی ایند

________________________________________________________________ 
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 سپهر نظری پژوهش

تــار ســت رفمختقــد ا  باشد کهلل میالمنیرویکردی تئوریک در عرصۀ رواب  ب1تهاجمی«گرایی  واقع» 

الملــل همــواره مبتنــی بــر تــرب در های بزرگ، منبخث از ساختار آنارشیکِ نظام بینکشورها و حتی قدرت

دنبال رند که هر قدرتی بــهداگرایان بیان میاز واقعمورد ادامۀ بقاء و تهدیدِ دیگر کنشگران است  این نحله  

ای و تهدید بالقوۀ دیگــران را در ســلو  منلقــهن رهگذر و از ای یابد دست ینن است تا با تهاج  به هژموآ

جهانی از بین ببرد  بنابراین، قدرت هژمــون در راســتای حداکزرســازیِ امکــان بقــای خــود، در پــی افــزایش 

ر خود را افزایش دهد و کوشد نفوشود، میتمندتر میباشد  هنگامی که دولتی قدرقدرت و امنیت خود می

گیرندگان اصــلی آنهــا مللی خود را کنترل کند و در مــواردی کــه تصــمی ال  بینند و محیبرسا  کزرادحبه  

نبــال سازی نفور را دراهبردهای تهاجمی با هدف بیشینه  است،تصور کنند توانمندی نسبی کشور بیشتر شده 

ش از تــالجنــگ  هدارنــد کــ ایشــان همچنــین ابــراز می  (Atari & Mashhadian, 2012, p.4) خواهنــدکرد

دنیــایی کــه در آن بــرای ؛  شودگونه ناشی میومرجقدرت و امنیت در دنیای هرج  بی بهستیاا برای دکشوره

ونی در قــدرت، بــره  و نیروی سال ، داور نهایی وجود ندارد  بر این اســاب، دگرگــ   2نظ  جز »خودیاری«

ت نــابع قــدرو دیگــر مزمین  ســر  هبــ   بر سر جلب متحدان، دســتیابیادل در توازن قدرت و رقابت  خوردن تخ

ها برای تقویت امنیت خودشان به ارتقای آیند  همچنین هنگامی که دولتحساب میجنگ به  ۀ عوامل عمد

نیتی پدید آورند مخظالت امائل روی میهای حتوان تسلیحاتی، برقراری ائتالف یا تالش برای ایجاد دولت

کنند و چنین وضــخیتی مســابقه   ب ناامنییگر احساهای دلتود  شود تانوبۀ خود سبب میبهآید  این امر  می

 همراه خواهدها و منابع راهبردی را بهسرزمینها و رقابت بر سر دستیابی به  تسلیحاتی، متصلب شدن ائتالف

تــرین مه  4مرشــایمر« »جانو  3زکریا« دری»ف   & p. 101 rKhoshka(Pourabmadi ,2016 ,– (102 داشت

گرایی پرداز واقــعتــرین نظریــهعنوان مه رونــد  مرشــایمر بــهشــمار میبه  اجمیتهــ رایی  گقعوا  نازپردانظریه

 5کنــت والتــز«،»   از  متأثر  مرشایمر  است الملل بهره جُستهها در جهت تبیین رواب  بینتهاجمی از مفهوم نظام

حال  ا در عینکند، امفی میمخر  للالمترین مشیصۀ نظام بینت مرکزی( را مه ی )فقدان قدرساختار آنارش

کنــد، بلکــه طلبی گریــزان نمیها را از جنــگ و توســخهلتز مختقد است که این وضخیت، قــدرتبرخالف وا

________________________________________________________________ 
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ایــت هژمــونی افزایش نفور، قدرت و در نه  آورد که آنان هرگاه بیواهند، بتوانند برایشرایلی را پدید می

برنــد و همــواره در وضــخیت می ســری بهمنِ دائمــ نــاای حالــت  رهــا داز این دیــدگاه، دولت  خود اقدام کنند 

های دیگــر قــرار دارنــد؛ زیــرا در هــر مــوقخیتی اعتمادی نسبت به تمامی کشورها و قــدرتقلخیت و بیعدم

همچنین وی اظهار   (Salimi, 2005, p. 24) یه امنیت آنها دست بزندممکن است یکی از آنان به اقدامی عل

اطمینان در خصوص نیات ها و عدمآنارشی، توانایی نظامی دولت المللینپیوستۀ ب  هبه  ماظدارد که در نمی

ها در پی تولید، گســترش و حفــر قــدرت خــود دشمن وضخیتی را پدید آورده است که در ببلن آن دولت

عی ون این مُخضل، گردد رشیک میزد و موجب آشوب در محی  آناانگیتوسخه قدرت، ترب بر میبرآیند   

آیــد الملــل میســان مخمــای امنیــت بــه صــحنۀ روابــ  بیننمایــد، بدینا ایجــاد میهای دولتامنیتی برالء  خ
(Auten, 2008, p.30)  

ر گرایــان تهــاجمی دمباحــث واقعدر راستای تفهی ِ مفهومِ مورد مداقه و بر اساب آنچــه آمــد عمــده  

 یح نمود:ریل تشر ه شر ن باوتالملل را میتار نظام بینیافتگیِ ساخخصوص سازمان

الملل، بازیگران خِــربدورزی هســتند کــه در ترین کنشگران عرصۀ سیاست بینمزابه مه ها بهدولتـ  1

 ر، در راستای تضمین امنیــت ویک نظام آنارشیک )فقدان قدرت فائقه مرکزی( با هدف کسب قدرت بیشت

 ؛(Falahi & Heydari, 2019, p.66) دکننبقای خود ایفای نقش می

های مؤثری را در به حداکزر رساندن بقایشان توانند راهبردان عُقالیی هستند که میبازیگر  هادولتـ 2

یننــد کــه حــداکزر گزترتیب که همواره راهبــردی را برمیبدین ،(Mearshimer, 2011, 383) طراحی کنند

 ـ باخت(ست )برد دیگران ازیان به  ترمخنای کسب قدهمراه داشته باشد  چنین امری بهشان بهسود را برای

(Falahi, 2014, p.83)؛ 

روی یــا موازنــه را در پــیش هتوانند راهبردهــای دنبالــ ها در وضخیت رویارویی با هژمونی میدولتـ  3

 های مــالیِیســت گیــری از سهــا از جملــه بهره ای نتایج میتلفی است  پاداشروی، دارموازنه یا دنباله؛  گیرند

های صــنایع حیــاتی ها همانند تحری های پیشرفته و تنبیهکنولوژیی از تگیرره بهگات،  در    تیجهانی، عضو

 ؛(Simbar et al., 2016, p.91–92) از جمله هوایی، تحری  تسلیحاتی و    را در برخواهدداشت

 است که همواره احتمال وقوع جنگ وجودبندی شده ترتیب  ایان تهاجمی اعتقادشان چنینگرواقعـ  4

ــااماینکــ  ارد ود ــذیر اســتوضــخیتی اجتناب ینه ن ــه ؛ناپ ــۀ قــدرتب ــان، مؤلفــۀ اصــلی و اولی از نظــر  دیگر بی

میــان ر ایشان مناســبات دستانه است  از نظ، کسب توان نظامی و آمادگی کامل برای جنگ پیشگرایانواقع

واه و دخــ خوره  واهمــ هــا در روابــ  خــود،  جبری صفر است و دولتا حاصل جمع  اساب بازی بها بردولت

 ؛(Lobel, 2017, p.67) دعتماد هستنابی
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الملل تلقــی نۀ سیاست بینترین کنشگر صحگرایان چون دولت را اصلیهمچنین این طیف از واقعـ  5

تنها در حواشــی مهــ  نهادها نــه  ایشان  از نظر  نگرند دید تردید میالمللی را با  کارایی نهادهای بین  ،کنندمی

بلکــه تصــمیمات مُنــتبج از  (Mearshimer, 1994/1995, p.7) ندارنــد اهدولت رفتاری بر قلهستند و اثر مست

 جانبۀ خود دارای اعتبار هستند آنها موقتی و تا سرحد منافع یک

 المللِ ایجاد شده نظام بین  چنین استنباط نمود که گرچه  توانبا توجه به مباحزی که از نظر گذشت می

نوعی از آنهــا متمــایز آن مجزا نمود، با این حال، به لینواع قب از اکامالً  توانمیدر فضای پساجنگ سرد را ن

ها کــه خــود ماهیــت ســاختار نظــ  نــوین را شــکل است و این تمایز در چگــونگی آرایــش سیاســیِ قــدرت

ظــام ن  ی در نظــام و نــه تغییــر خــودمزابه تغییــرجنگ سرد را به  توان پایانرو، می  از ایندهند، ریشه داردمی

مخنای آنارشیک ساختار نظام همچنان پایدار و پابرجاســت  فروپاشــی شــوروی بــه  یتیرا ماهکرد؛ ز  لمدادق

الملــل ر، نظــام بینالملل بود  طبیخی است با فروپاشی این ســاختافروپاشی ساختارِ نوع توزیع قدرتِ نظام بین

الملــل ینب از نظــامنــوینی  اختاررت، سقده تناسب فرآیند حذف خالء ماند، بلکه بقدرت باقی نمیدر خالء  

چین قــرار دارد کــه توانســته اســت بــا خل طرف آن قدرت نوظهور جمهوریشکل گرفته است که در یک

و متخاقــب   نظام تک ـ چندقلبی سود دهد  سمتالملل را بهسازی قدرت خود، ساختار فخلی نظام بینبیشینه

 جهانی پدید آورد  هژمونِ قدرت عنوانهمتحده برا برای ایاالت های ژرفیآن چالش
 حوزۀ ایندو پاسیفیک؛ عرصۀ تنازع واشنگتن و پکن

تــوان براســاب پاســیفیک را می  اینــدوراهبــردی    ۀمنلق  چین درجمهوری خل   ومتحده  ایاالترقابت  

 :تحلیل نمود ریلمباحث 

 سرد از تئوری تا عمل بل  تقا پکن ـ واشنگتن،

خصــوص شــرد ، قــرن آســیا به21ه قــرن رسد ک ن مینظر چنیبه نم متققاتحقی  و براساب آمار و اربه

خصــوص حــوزۀ راهبــردی اینــدو افــزایش ســه  آســیا و به؛ (Ebrahimi et al., 2013, p.107) آســیا باشــد

جایی حوزۀ راهبردی، ایدۀ جابهاین    تزایدشده تا منبخث از نقش مه  و روبه  ببپاسیفیک در عصر حاضر س

الملل در فضای پساشوروی مورد عنوان نقلۀ علف نظام بینفیک بهۀ پاسیه حوزتیک بنالقدرت از حوزۀ آت

اهبردی های اقتصادی، سیاسی و امنیتیِ حوزۀ ربر مبنای ویژگی الملل قرارگیرد توجه اندیشمندان رواب  بین

ه و ن بــودازمــ های بــزرگ رتۀ برخورد منافع متخارض و عرصۀ رقابت قــدمزبور، این منلقه از دیرباز صحن

الملــل احــراز های راهبردی و اقتصادی در سیاست جهــانی و روابــ  بینخاصی را از لحاظ ویژگی  وقخیتم

ن: وجــود اقیــانوب آرام و هایی، مخلول عــواملی همچــونموده است  برخورداری این منلقه از چنین ویژگی

های مهمــی رکشــو  هبردیقۀ ران منلیا  باشد  همچنیننوان بزرگترین اقیانوب و قارۀ جهان میعقارۀ آسیا به
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متحده را در خود جای داده است  عالوه بــر چین، فدراسیون روسیه، ژاپن و ایاالت  خل   همچون جمهوری

ژاپن، و از نظر  متحده وا از لحاظ اقتصادی یخنی ایاالتترین کشورهموارد مزبور  باید توجه داشت که قوی

کشــور دارای  10نــوبی و ویتنــام، پــنج کشــور ازجکره   مالی،شره ک ،  چین، هندوستان  خل   نظامی، جمهوری

های لحاظ شــاخلبــه  (Sahu, 2014, p.551) هــای جهــان در ایــن منلقــه حضــور دارنــدبزرگتــرین ارتش

های توســخۀ انســانیِ ول شــاخلرهای حوزۀ راهبردی ایندو پاســیفیک در جــداقتصادی نیز بسیاری از کشو

اند  در واقــع، کشــورهای توجهی را تجربه کرده های قابلتپیشرفاخیر  های  هدهمتحد در طول  سازمان ملل  

های مُســتحک  صــنختی و تکنولوژیــک گــذاری پایــهاند به انباشت عظی  ثروت و نیز بنیاناین منلقه توانسته

بــه  ین منلقــه اوالًه در میان کشورهای آسیایی سبب شده تا ادرت ورزند  موفقیت در پیشبرد سریع توسخمبا

عنوان کــانون نوظهــور ثــروت و قــدرت در ن مناط  در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیــاً بــهیرپویاتی از  یک

  (Iraqchi & Sobhani, 2012, p.40) جهان تلقی شود

تمرکــز  2مهار«،مبنی بــر »سیاســت  1، با تأسی از نظریۀ »جرج کنان«اوباماتا  سبب شد    جمیع موارد فود

سازی شایان رکر است که در راستای طر  و پیاده   د؛دار  مخلوف  اسیفیکندو پدی ایرهبخود را به حوزۀ را

ی مخلــوف داشــت و بــاللبع در پرتــو شرقآسیا به آسیای جنوبخود را از نرب  تمرکزاوباما  سیاست مهار،  

از  بــردر اســترالیا خ 2011/1390چین اهمیت وافری پیدا کــرد  اوبامــا در ســال   خل   مهار، جمهوریراهبرد  

مفهوم چرخش راهبردی برگرفتــه از کتــاب»آلفرد   (Tabatabaei, 2011, p.175) داد 3ی«راهبردرخشی »چ

 چین را دو قدرت محــوری تلقــی  خل   و سپس جمهوریهای گوناگون روسیه  است که در زمان  4ر«مکیند

بــه  یانکشــورهای آنگلوساکســون و پــس از جنــگ دوم جهــ  متوجــهکــرد کــه بزرگتــرین تهدیــدات را می

مفهوم چرخش راهبردی، بسیاری در محافل فکری تحت عنــوان دکتــرین جدیــد   ازاند   کرده   متحده تیاالا

واشــنگتن تمــام  فــارب،س از یک دهــه حضــور نظــامی در خلــیج الظاهر پاند که علیمتحده نام برده تایاال

نکتــۀ   (Dehshiri & Bahrami, 2015, p.60) شــرقی مخلــوف خواهــد کــردتمرکــز خــود را بــر آسیای

داد،  ترامــ «بــه » اوباما جای خــود را کند آن است که پس از آنکه ر این بین خودنمایی میتأملی که دقابل

 است  گوناگون ردگیری شده  ءساب  و به ابنحاتنها تضخیف نشد، بلکه کمافیچین نهاست مهارِ سی
 رامپ(ۀ تدور)  نیچدر قِبال   آمریکاخارجی  سیاست های نظری و عملیتبیین بنیان

________________________________________________________________ 
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2. Policy of Containment 
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4. Alfred Macinder
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ختار رن  میالفت بــا ســاگونه سابقۀ مؤثری در امور دولتی و حکومتی نداشته است بهیچ  که هامتر

کان ادسیاسیِ ایاالت اخ ســفید را در دســت ارۀ کــ متحده در انتیابات این کشور حضور یافت و توانست ســُ

به اصول ه  ست و نقائل اارزش  تحده  مترکر است که ترام  نه برای ساختارهای سیاسی ایاالگیرد  الزم به

یاســی، اطالعــاتی و فکــریِ س  ایرهدهد  ترام  ابهل مشورت بــا ســاختاخارجی بها میپذیرفته شدۀ سیاست

شیصــیت و   (Mac Adams, 2016, p.34)اســت شدت ضِدساختار و خودمحــور و بهمتحده نیست ایاالت

متحــده تــأثیرات التیاارجی امالت خــ ر تخــاامــ  بــ رت  پــروایناپذیر، مُتنــاق ، حســاب و بیبینیرفتار پیش

الً گزینشی و مبتنی های سیاسی کاماریدر دولت ترام  همک  (Wicket, 2017, p.87)  شگرفی داشته است

هرکشوری  ه باید قادر باشد تخامالتش را بامتحدمختقد است که ایاالت  ویمتحده است  بر منافع ملی ایاالت

ی همچنین کوشیده است تا از طری  »کینزگرایــی و  (Yazadfam, 2016, p.152) که الزم بداند، قلع کند

  (Gordon, 2017, p.16) وجود آوردبه متحده رااد سیاسی ایاالتبیشی به اقتصزمینۀ رون   1نظامی«

متحده هستند صراحت میالف نقش رهبریِ جهانیِ ایاالتاش بهالزم به رکر است که ترام  و کابینه

هــای وی برخــی از پیمان  (Hass, 2016) برنــدمتحده را زیر سؤال میتالیِ ایاالمللت بینتخهدا و وضو به

؛ در همــین (Grevi, 2016, p.8) هــا اســتو خواســتار اصــال  آن دانــدای بد می»نبفتا« را مخاملهتجاری مزل 

ــاب ــارد ه ــه ریچ ــورای رابل ــیس ش ــته رئ ــی از برجس ــارجی و یک ــاوران و متفکــ خ ــوزۀ  نراترین مش  ح

خارجی ترامــ  مضــمون خــود را پیــدا »سیاســت  که:چنین اظهار داشته است  متحده،تی ایاالخارجتسیاس

پاســیفیک، المللــی همچــون: ترنسراردادهــای مهــ  بینمتحــده قه و آن دُکترین خروج اســت«  ایاالتکرد

 ا خــارجاز آنهــ ت که  ده اسرک   توافقنامۀ تغییرات اقلیمی پاریس، یونسکو و برجام را تبرک کرده و یا تهدید

امــ  یــک گــام بــه تر دوران پاســیفیک درااز پیمان فرمتحده ایاالتخروج   (Hass, 2017, p.89)شود« یم

ثبــات، آلود و بــیخواهد تا بتواند در فضایی تربمیرا قدرتمند  مریکاییِاترام  ؛ بودواشنگتن عقب برای  

جــایگزینی  «ایهــای منلقــهجهان»  :تمختقداســ ریــا  آچا  هلاب  در همین رکاالی امنیت را به دیگران بفروشد

ترامــ  بــه پدیــدۀ این اســاب  بر  (Acharya, 2014, p.78) در حال افول آمریکایی است برای نظام جهانیِ

  وی نسبت به (Karimifard, 2018, p.292) کندگرایی را ترویج میاعتناست و ملیشدن بدبین و بیجهانی

توجهی ریشه در گرایش تجاری ترام  دارد که یکــی از یاین ب  ه است؛توجیالً بمکاهای امریکایی  ارزش

 نامیده است گرایی نیراخالقی«را »فراعمل باشد، چیزی که فارن پالسی آنیاصول و ابرکان دولت ترام  م

________________________________________________________________ 

1. Military Keynesianism 



      121                    پساجنگ سرد عصر در   پکن ـ واشنگتن رویارویی و پاسیفیکایندوآوردگاه 

(Kahl & Brands, 2017, p.56)  امــ البته عمده راهبردهای فود نشأت گرفتــه از نــوع چیــنش کابینــۀ تر  

ــ بمی ــدئولوژیکت لــن آنه در بباشــد ک ــدروترین، ای ــرادِ حــزب ترین و افراطیطلــبترین، جنگن ــرین اف ت

کــری آنهــا زمینــه فهاســت کــه در پساند  در این جمع اکزریــت بــا ژنرالواه گِرد ه  جمع شده خجمهوری

  (Zamani & Niakoei, 2019, p.102) ای داردای، گزینۀ نظامی نقش برجستهانلب درخصوص هر مسئله

یس »مایــک پومپئــو« )رئــ   »رِکس تیلرسون« )وزیرســاب  خارجــه(،  جمهو،مخاون نیستِ رئیس  نس«ک پب»مای

»ژنــرال  ،(متحــده وزیر ساب  دفاع ایاالت)  »ژنرال جیمز مبتیس«  وزیرخارجه کنونی(،)  و  »سیا«  (،ساب  سازمان

داری و »نیکی هِیلی« خزانه یروز ین«مِنوچتیون  ساِکه بخدها با »جان بولتون« جایگزین گردید و »   1مبک مبستر«

خارجی و راهبرد تگیری سیاسکه در شکل  هستندرادی  اف  ترینمه در سازمان ملل،    (ماینده )ساب  ترام ن

ــی ایاالت ــت مل ــؤثرامنی ــیار م ــر   (Berman, 2017) هســتند متحــده بس ــای حــاک  ب درخصــوص راهبرده

هــای پیشــین )خصوصــاً دولــت تولارجی دخیاســتوی، سنظر  زا خارجی ترام  نیز باید گفت کهسیاست

اســت  ترامــ  ضــمن انتقــاد جــدی از   اوباما( موجب ضخف و شکســت ایــن کشــور در ســلح جهــان شــده 

 ,Cherkaoui) خواهان ایجاد تغییراتی در آنها شده استهای داخلی و خارجی های اوباما در عرصهسیاست

2016, p.2)  متحــده برآمــده ینِ منافع ملــی ایاالتادفِ بنیازتخریصدد بم  دراترخارجی، در حوزۀ سیاست

متحــده در بازی با حاصل جمع جبری صــفر و ســه  ایاالتاما  اوب  خارجیِ  است  از دیدگاه ترام ، سیاست

  (Krauthammer, 2017, p.45) این بازی باخت بوده است

بهتــرین ر ه وی دیافــت کــ ین دران چنــ وتــ های اِعالنی، اِعالمی و اِعمالی ترامــ  میبا بررسی سیاست

گرایی گزینشــی( الملــلبیندر نگــاهی عــام نــوانزواگرایی )  وضخیت ممکن، پیرو اِنزواگرایی جدیــد اســت؛

خارجی بوده و متخاقباً پــذیرش برخــی تخهــدات ستار کاهش برخی از تخهدات دولت در عرصۀ سیاستخوا

ایــن  ن تخهدات عملــی نشــدای لی ازگرچه خی  (Smith et al, 2016, p.2016) کنندجدید را نیز پیشنهاد می

ای و جهــانی اســت  الت قــدرت منلقــهو مخــادالملــل  ک جدید ترامــ  از ســاختار نلــام بینامر نشانگر در

حقیقــت،  درت  بــوده  اســ   خارجی ترام  بسیار مــؤثروزرات امور خارجه در تخدیل سیاستهمچنین نقش  

نــوانزواگرایی یــک   ،اساب این سیاستبر    د یررا بپذیاسی  های سیتاز واقخرخی  م  مجبور شده است بترا

گرایی برخــوردار اســت  بــه بسیار باالیی برای تلبی  با واقعمحور است که از قابلیت خارجیِ منفختسیاست

خارجی، ایــاالت متحــده نیرتخهدآور در عرصۀ سیاست ر بیان، نوانزواگرایی با پیگیری نوعی دیپلماسیِدیگ

________________________________________________________________ 

1. General McMaster 
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رهانــد و حاکمیــت اصــلال  دردسرســاز میالمللــیِ بههــای بینپیمان و خاهــداتها، مازمانیــرۀ ســ جزنرا از 

ر شــرای  گرایی آزادی عمل بیشتری در جهت اقــدام دکند و از سوی دیگر، واقعرا اعاده میمتحده  ایاالت

صــوص ی درخرزااز آنجا که رویکرد ترامــ  بــه محاســبات ابــ   آورد متحده فرآه  میایاالتحساب برای  

خهدآور خارجیِ تهای سیاستشود دولت وی در انلب موارد ابتدا هزینهمتحده مربوط میتاللی ایانافع مم

خارجی مبــادرت از سیاســت  کند و سپس به طراحــی نــوع خاصــیهای انزواگرایانه را ارزیابی میو سیاست

بــر  عــالوه   (Soleimanzade et al., 2018, p.15) متحــده باشــدت منافع حیــاتی ایاالتکند که در خدممی

گرایی ترام ، مقولۀ منلقــه  خارجی واشنگتن در دورۀ های مؤثر بر سیاستموارد مزبور یکی دیگر از مؤلفه

و راهبردی تنظی  شده است؛ هــدف اصــلی ترامــ  از هایی از مشارکت تاکتیکی  باشد که براساب نشانهمی

گراییِ مدنظر وجو کرد؛ منلقهجستتحده  مالت ایاهبردیِرات  گرایی را باید در گسترش نفور و قدرمنلقه

ترام  در رُکــن  کند بر اساب میزان نفور پیگیری می  ترام  از این جهت اهمیت دارد که مخادله قدرت را

متحده تنظی  شد مخلوف به پیشبرد نفور ایاالت 1396/آرر 2017چهارم سند امنیت ملی خود که در دسامبر 

خارجیِ عنوان محــور اصــلی سیاســتگســترش نفــور بــهاســت کــه  کــرده  اشــاره وضــوع م یــنصــراحتاً بــه ا

تواند به نیروی مزبت برای گسترش صلح، رفاه و امنیت تبــدیل که می  متحده در جهان محسوب شده ایاالت

ی اهای پدیدار شده برای امنیت ملی و منلقهاست که منبخث از چالش ادامه وی چنین اظهار داشته در  شود 

  (Trump, 2017, p.90) دوران جنگ سرد تهدید کننده خواهد بود اندازه  هده، بمتحتایاال

زمانی مــورد   بازۀ چین در    خل   متحده در قِبال جمهوریدهای ایاالتفود، عمده راهبرمتأثر از موارد  

 جهــان دیصــاهای اقتبندی شده است که پکن یکــی از قــدرتملالخه و خصوصاً دوره ترام  چنین ترتیب

 نوظهــور موفــ   ای دارد و از ح  وتو در شورای امنیت برخوردار است؛ این قدرتِته  هسه سالاشد ک بمی

ای بــه یــک بــازیگر قدرتمنــد ظرف چهار دهۀ گذشته خود را از ســلح یــک کنشــگر منلقــهگردیده است 

ت و د دســ ورای خــ ازی بمتم جایگاه  ،ویژه اقتصادیبه ،المللیجهانی ببرِکشد و درتمامی موضوعات مه  بین

دی تحــت تــأثیر متحــده را تــا حــد زیــاوکار و تجــارت در ایاالتاند فضــای کســبها توانستهد؛ چینیپا کن

وجه خوشــایند جمهور تاجرمآبی همچون ترام  به هیچای که برای رئیسهای خود قرار دهند  نکتهفخالیت

فرصــت و تکنولــوژیِ  ه ازستفاداسوءیر و ی تحقوعندهد این عدم توازن تجاری را که بهنیست و ترجیح می

یده اســت تــا بــا تشــکیل محــور اینــدو متحده است را خاتمه دهــد  در چنــین شــرایلی ترامــ  کوشــ ایاالت

چــین از خــود نشــان دهــد و حتــی عبــارت  خلــ  بر جمهوریترین رویکردها را در براپاسیفیک نیردوستانه

  (Rezaei, 2016, p.17) ل نمایــدخماتن اســتواشــنگ ـ کناب  پروص به عُنف« را در خصو »تجاوز بازرگانی
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سیاســی   هــایهندوستان و ژاپــن در اقیــانوب هنــد و همکاریترین ابزار این راهبرد، همکاری نظامی با  مه 

چین اســت   خل  منظور آزادی کشتیرانی و نیز فشار سیاسی بر جمهوریالمللی بهبرای حفر هنجارهای بین

جمهوری خود طــی فرمــانی، صلۀ سه روز از آناز رسمی ریاسته فانها بام  تی، ترنگرش  ینچنتحت تأثیر  

تجــاری   ۀرا داد کــه مختقــد بــود یــک توافقنامــ حده را از مخاهــدۀ تــرنس پاســیفیک  متایاالت  دستور خروج

کای با شــره نبهای دوجاهای چندجانبۀ تجاری، توافقنامهجای توافقنامهبار برای واشنگتن است  وی بهجخهفا

ست که حده در آن سوی اقیانوب آرام و اقیانوب اطلس را در دستور کار خود قرار داده امتتایاالجاری  ت

  (Golshan, 2018, p.78) کندمتحده تضمین میبه گفته وی، حفر مشانل را در داخل ایاالت

 کفیسیپاایندو در آوردگاه  آمریکاجویانۀ پکن در مقابل تحرکات رویکردهای توازن

چین همانند هر دولت دیگری متأثر از تجارب تارییی، منافع سیاســی و   خل   جمهوری  هبرد کالنار

 ِ با هــ  یخنــی حفــر ها راهبرد کالن خود را بر مبنای سه محورِ مرتباهبردی آن کشور است  چینیمحی  ر

ی ات خــارجدیــدته بــرراب های داخلی، دفــاع درنظ  داخلی و افزایش قابلیت دولت در مواجهه با کشمکش

رگ شــکل عنوان یک قدرت بــزحاکمیت ملی و سرزمینی و کسب و تداوم تأثیرگذاری ژئوپلیتیک بهعلیه  

درستی شناسایی کرده و ضمن ننیمــت الملل را بهجی، تحوالت نظام بیناند  پکن در حوزۀ رواب  خارداده 

 کنــدتــالش میهــا  یانز زت انخــ مام  هــا بــرای کســب منفخــت خــود وها و مواجهه بــا چالششمردن فرصت

(Khezri, 2011, p. 682-683)  راســتای اتیــار در  چــین خل  درهمین خصوص نیبگان سیاسیِ جمهوری

داخلــی و   ۀ ه راهبــردی اینــدو پاســیفیک، دو حــوزمتحده در آوردگاگرایانه در مقابل ایاالترویکرد توازن

درخصــوص بحــران تــایوان اشنگتن  دخالت واز  خت  انممل  اند  آنها در داخخارجی را مورد توجه قرار داده 

مــدرنیزه کــردن روزافــزون نیــروی نظــامی، و در  مزابه مسئله داخلی، رشد اقتصادی مبتنی بــر بــازار آزاد وبه

ــا تمــام دولتروابــ  مســالمتالمللــی و های بینحــوزه پیرامــون برقــراری عضــویت در ســازمان هــا، آمیز ب

 اند  د توجه خویش قرار داده را مور ن روسیهسیودراف لهجمهای بزرگ از خصوص قدرتبه
 های داخلی  حوزه 

 ین عبارتنداز:چ خل  گرایانۀ داخلی جمهوریهای رویکرد توازنترین حوزه مه  

از زمان پیروزی انقالب چــین تــاکنون یکــی از بحــث برانگیزتــرین موضــوعات در   :بحران تایوانـ  1

متحــده چــین و ایاالت  خلــ   جمهــوری  و کشــورابــ  دبر رومهمی  یرات  أثت  یا بحران تایوان بوده وشرد آس

چــین در آســیا،  خلــ  ریطی سالیان اخیر منبخث از افزایش قــدرت اقتصــادی و نظــامی جمهــو  داشته است 

جــویی ن بهره بــر پکــ فشــار  عنوان ابزاری برای تأمین منافع خود و نیز اهرمی بــرای  متحده از تایوان بهایاالت
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 درخصوص راهبردهــای قــدرت نوظهــور جمهــوری  (Tabatabaei & Ghiasi, 2013, p.282) تسا نموده 

 نماید:جه به نکات ریل ضروری میومتحده در رابله با بحران تایوان، تچین و ایاالت خل 

عنوان ههای خــود بــه همســایگان بــ پکن در پرتو بحران مزبــور درصــدد دیکتــه کــردن سیاســت  الف(

آســیا ده فشارهایی بــرای خــروج از شردمتحذر به ایاالتین رهگاز ا  ست تامده ال برآبوق  های قابلسیاست

 ؛(Brzezinski & Mearshimer, 2005, p.146) وارد کند

متحده دو خواستۀ مشیل در ارتباط با مسأله تایوان دارد: نیست آنکه واشــنگتن پکن از ایاالت  (ب

ر سازمان ملل حمایت نکند، و ل آن دمستق  حضور  وان ول تایالتقبند بماند و از اسپای  به اصل »چین واحد«

حلی کــه پکــن ر هرگونه راه فروش تسلیحات به تایوان را پایان داده و از مداخله دمتحده  دیگر آنکه ایاالت

  (Christensen, 1996, p.49) گزیند خودداری نمایدبرای خاتمه بیشیدن به مسأله تایوان بر می

عنوان رویکــردی چــین بــه خلــ  که جمهوری استی اقتصاد حوزۀ داخلث در حمبن  دومی  :اقتصادـ  2

کند آن است که در عصر کنونی دنمایی میتأملی که در این بین خونگرد  نکتۀ قابلگرایانه به آن میتوازان

 اشندر بدانرخ رشد اقتصادی برخورالمللی خواهند شد که از پیشاهنگی در هایی قادر به تغییر نظ  بیندولت

(Buzan, 2014, p.235)   فــرض ارائــه شــده بایــد گفــت کــه طــی ســالیان اخیــر افــزایش با توجــه بــه پــیش

عنوان ابــزاری کارآمــد در راســتای کــه مقامــات پکــن از آن بــه های اقتصادی عامل دیگری استتوانمندی

 شــرفتِو پیتصــاد د  اقانــ ده عمل آورحــداکزری را بــهگیــری متحــده از آن بهره جویی ایاالتمقابله با سیادت

مــیالدی بــود عــاملی شــد تــا   70ه  ز آن که ماحصل اصالحات اقتصادی »دنگ شیائو پینگ« در دهحاصل ا

الملل باشی   منبخــث از اصــالحات اقتصــادی چین در سلح نظام بین  خل   جمهوریشاهد رشدونمو جایگاه  

هشــت  انه تقریباً مد سر  درآمتوسرشد  با انترین اقتصاد جهن موف تاکنو 1978/1356مزبور، پکن از سال 

 10نه چین با میانگین سالیا خل   تولید ناخالل ملی جمهوری  1979/1357از سال   است  درصد در سال بوده 

در ســال  اســت  طور چشمگیری بر سه  پکن از تولید ناخالل جهــانی افــزوده شــده درصد رشد کرده و به

 خلــ  درصــد آن متخلــ  بــه جمهــوری 2ان، ل جهــ اخاللید نر تودال ونتریلی 8/22، از مجموع 1992/1371

  (Santasombat, 2015, p.137) چین بوده است

 ســال  چــین درجمهوری خل   ناخالل داخلی    ارزش تولید  ،پولصندود بین المللی    براساب دادهای

 8 15 بــا رابــررقــ  بیــن  ا  رسیده است کــه  دالر  اردمیلی  407  تریلیون و  13به    مبنای نرخ »ارز اسمی«  بر  2018

متحــده طــی ایــن ســال ایاالت  ناخــالل داخلــی  میزان تولید  رصدد  4 65  لل جهان واناخ  کل تولید  درصد

برای  و دالر میلیارد 216 تریلیون و 14 ،2019  سال  در  چینجمهوری خل   ناخالل    همچنین تولید  باشد می
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ناخــالل داخلــی  یــدش تولارز چنــینمه  ســتشــده ا بــرآورد دالر اردمیلیــ  468 تریلیــون و 15 ،2020ســال

بــرای   و  دالر  تریلیــون  25  بــا  برابر  2018  سال  مبنای شاخل برابری قدرت خرید در  چین برجمهوری خل   

درصــدی   33 15  ســه   مقایسه با  شده است که در  برآورد  دالر  میلیارد  331تریلیون و  27  با  برابر  2019  سال

ایــن اســاب درحــال   بر   دهدیل میا تشکهان رلل جناخا  لیدتوکل    درصد  46 18  مجموع  در  متحده یاالتا

ت اقتصادی قدر نیستین مبنای شاخل ارز اسمی و  جهان بر  برتر  چین دومین اقتصادجمهوری خل     حاضر

عنوان بزرگتــرین متحــده بــهایاالت از شاخل اخیر که در جهان براساب شاخل برابری قدرت خرید است

  (IMF, April 2019) تته اسگرفی پیش 2014 سال جهان در اقتصاد

7/6
7/9

5/5

9

10/9

15/2

13/5

5/9

11/6
11/3

4/13/9

9/2

14/3
13/9

15/2

11

9/9

9/2

7/87/6

8/48/5
9/1

1010/1

11/3

12/7

14/2

9/6
9/2

10/6

9/5

7/97/8
7/3

6/96/7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Series 1

 
1979 - 2016های تولید ناخالص داخلی جمهوری خلق چین بین سال :1نمودار   

 



 1399بهار و تابستان ، 2، شماره 8، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                                         126

هــانی ارزش کــل کاالهــای بانــک ج چین، طبــ  گــزارشجمهوری خل   اقتصاد مورد در یگرد ۀکتن

 در رسیده و 2017 سال در دالر دمیلیار 422ویون یلرت 2به    1998 سال  در دالر میلیارد 141  از پکنصادراتی  

  وصــادرکننده کــاال  کــل صــادرات جهــان بزرگتــرین کشــور  درصد  11 11داشتن    اختیار  در  با  حال حاضر

 208 ریلیــون وت 2 به رق  2017 سال در حج  کل واردات این کشور  و  شودجهان محسوب می  در  خدمات

 دومین کشــور الرد میلیارد 903 تریلیون 2 حج  ابمتحده تیاالا از دبخ حاضر حال  در  رسیده و  دالر  میلیارد

بزرگتــرین  متحــده التایااکنــون  طرفــی از و (Moirison, 2018, p.15) کننــده جهــان اســت بــزرگ وارد

 .https://www.iribnews.ir/008UhC) ) چین استجمهوری خل  محصوالت  ۀ واردکنند

 

)میلیارد دالر( 2016تا  2000های (: موازنۀ تجاری واشنگتن و پکن طی سال1جدول )  

 
R 

 )میلیارد دالر(  2016تا  2000موازنه تجاری ایاالت متحده با چین در سال های 

 موازنه تجاری ات واشنگتن از پکنوارد صادرات واشنگتن به پکن سال 

1 2016 1/775/115 0/813/462 9/037/347- 

2 2015 8/071/116 7/244/483 9/172/367- 

3 2014 7/620/123 9/483/468 2/863/344- 

4 2013 2/746/121 0/430/440 8/683/318- 

5 2012 6/516/110 1/619/425 5/102/315- 

6 2011 5/121/104 2/371/399 7/249/295- 

7 2010 1/911/91 6/952/364 6/041/273- 

8 2008 8/732/69 6/722/337 8/039/268- 

9 2007 9/936/62 9/442/321 0/506/258- 

10 2006 0/673/53 4/744/287 3/101/234- 

11 2005 0/192/41 1/470/243 1/278/202- 

12 2004 8/427/34 0/682/196 3/254/162- 

13 2003 9/367/28 1/436/152 2/068/124- 

14 2002 7/127/22 6/192/125 9/064/103- 

15 2001 3/182/19 4/278/102 1/096/83- 

16 2000 2/185/16 2/018/100 0/833/83- 

 

https://www.iribnews.ir/008UhC
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 چین در جمهوری خل   اقتصاد گرفتنسال گذشته از پیشیچندهای ارائه شده که در گزارش براساب

ــر ا ــد گــزارش اســتشــده  شــرتمن متحــده یاالتبراب ســال  تحــده درمعــات ایاالتشــورای ملــی اطال همانن

ر مجمــع توســخۀ اقتصــادی د 2001 سال ش »جاستین لین«، نایب رئیس بانک جهانی درارگز  و  2012/1391

تبدیل بــه برتــرین اقتصــاد  2030/1408چین تا سال  خل  کنگ که اعالم کرد اقتصاد جمهوریچین ـ هنگ

کــه اســت    مللــباین    المللی مؤیدهای بینسازمان  گران وهای امروزی تحلیلجهان خواهد شد؛ و گزارش

متحــده بــر فضــای پساشــوروی را بــا ایاالت ۀ ت تــا هژمــونی و ســیلرقــادر اســ   چــینجمهوری خلــ   تصاد  اق

  (Satake, 2016, .p15) های ژرفی روبرو سازدچالش

کــاهش نیرواقخــیِ پــول ملــی   از آن بهره جُســته اســت  گراییتوازنی که پکن در جهت  دیگر  قولۀم

متحــده چــین بــا ایاالت خلــ  خضاً تخــارض جمهــوریت و برقاب  ایهحوزه   ترینکه یکی از برجسته  اشدبمی

های آشــکار و پنهــان بــه هقیمــت، پرداخــت یارانــ های مالیــاتی یــا تســهیالت ارزاناست که از طری  مخافیت

شــود  پــایین گان و صادرکنندگان و اقدامات دیگری از این دست، به درجات میتلف انجــام میدتولیدکنن

های صــادراتی را دارد و هــ  از تــأثیر بازدارنــدگی تخرفــه برخــوردار رانهیی یاکارا  ، ه ل ملین پوتنگهداش

و مــازاد   ترین نرخ رشد اقتصادی را در جهــان داشــتهاست  این سیاست موجب آن شده است تا پکن سریع

ری تبراز بازرگانی آن نیز بیش از هر کشور دیگر در جهان باشد  لذا یکی از مشکالت اساسی در رابلۀ تجــا

از ســال  چــین اســت  خلــ  متحــده در برابــر جمهــوریو پکــن، کبســری تــراز بازرگــانی ایاالت واشــنگتن

ن آهنگی فزآینده داشــته و از چی خل  متحده در برابر جمهوریتاکنون، کسری تجاری ایاالت  2000/1378

ــارد دالر در ســال  83 ــه  2000/1378میلی ــارد دالر در ســال  266ب ه اســت  در ســال رســید 2008/1387میلی

این رق  تا حدودی کاهش یافت اما این کــاهش لزومــاً نشــانه مخکــوب شــدن جریــان کســری   2009/1388

است   2009/1388و    2008/1387های  المتحده نیست، بلکه علت اصلی آن رُکورد سموازنه تجاری ایاالت

اهش داد  واشــنگتن بــرای متحــده را کــ چین و تقاضــای بــازار ایاالت  خل   که تولیدات اقتصادی جمهوری

زدایی مصنوعی از »یــوآن« آورد که جریان پیوستۀ ارزشرهایی از این کسری تراز تجاری به پکن فشار می

  (Khezri, 2011, p.690-691) را متوقف کند

چین و   خل   برانگیز در رواب  جمهوریهای چالشاز حوزه   دیگر  یکی  گرینظامی  ـ حوزۀ نظامی:3

های چین در ســال  خل   باشد که به نوبۀ خود سبب شده است تا جمهورینظامی می  ۀ حوزر  دمتحده  ایاالت

هــای یی درخصــوص بنیانلحاظ تــاریها انتقال دهد  بــهاخیر فرآیند توسخه را از حوزۀ اقتصاد به سایر حوزه 

انتقــالی   ، در مســیر1990/1369چــین از میانــۀ دهــه    خلــ   گری باید توجه داشت که ارتش جمهورینظامی
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در پــی رشــد  پکــنگری یهــای نظــامبــزرگ در عرصــۀ قــدرت قــرار گرفتــه اســت  رشــد فزآینــدۀ قابلیت

 خلــ  یزاســیون ارتــشِ جمهــوری  مُدرن(Chase et al, 2015, p.23) بــود دستاوردهای اقتصادیِ این کشور

نــدو پاســیفیک تــأثیر ها در حــوزۀ ایهایی است که بر پیوندهای امنیتی دولتترین محرکچین یکی از مه 

و یک موشک  (CSS – 4) پیماقاره  موشک بالستیکِ 60دارای حدوداً  2015/1394گذارد  پکن تا سال می

 ,Kristensen & Norris) ای را داردهای هستهالهکشد که قابلیت حمل ک  (JL-2)بالستیک دریا به زمین 

2015, p.78) های را در راســتای توســخۀ موشــکای هــای مجدانــهچــین تالشجمهــوری خلــ    همچنــین

این نــوع از موشــک بــا هــدف »افــزایش قابلیــت ارتــش   است صورت داده   (DF-21D)  کشتیستیکِ ضدبال

ویژه ناوهــای هواپیمــابر در اقیــانوب آرام نربــی« ظی ، بههای عچین برای حمله به کشتی  بیشِ خل آزادی

را  (J–20)نام از هواپیماهــای جنگنــده بــهچــین همچنــین نســل جدیــدی    خلــ   جمهوری  است   فرآه  شده 

های های شکاریِ نیراتمی از فدراسیون روسیه خریداری کرده، زیردریاییآزمایش کرده است، زیردریایی

ســازِ مــدرن را تولید هواپیماهای جنگنده ضربتی و هواپیماهای جنگنده دست  بومی نسل چهارم را ساخته و

طلبانۀ زیــادی را در های جاه فضایی نیز پکن برنامه ۀعرص در  (Keshmiri, 2016, p.95) افزایش داده است

ــه کــرده و همچنــان پیگیــری میســال ــه  کنــد های گذشــته تجرب ــرای نهاییاز جمل ــروژه ســازی تــالش ب پ

کلیــد خــورده اســت  ایــن ســامانه  2015/1394ماهواره است که از ابتدای سال   35با    1«2ابی »بایدویموقخیت

 ۀعنوان جانشینی برای آن در عرصبهتواند نیاز خواهد کرد و میۀ »جی پی اب« واشنگتن بیپکن را از سامان

  (Hasankhani & Masrou, 2017, p.17) المللی تلقی شودیابی بینموقخیت

های نظــامی جهــان کل هزینه از درصد 14 حدود  2018  سال  چین تاجمهوری خل   های نظامی  هزینه

 نظــامی جهــان اســت  تجهیــزات  تولیــد  و  خریــد  دومین توان نظامی و  متحده یاالتا  از  بخد  و  شدشامل می  را

(Sipri Military Expenditute Database, April, 2019)   ا افزایش توان نظامی پکن ســبب شــده اســت تــ

خصــوص ژاپــن در ای را نسبت به همسایگان خود بهچین رفتارهای مدعیانه  خل   طی سالیان اخیر جمهوری

، پکــن جزایــر دیــائویو ـ ســنکاکو در 2013/1392با جزایر دیائویو ـ سنکاکو انجام دهــد  در نــوامبر  ارتباط  

تمــامی  رســانی،وجــه بــه ایــن اطالعبا ت عنوان منلقۀ شناسایی دفاع هوایی اعالم کرد شرقی را بهدریای چین

بــه مقامــات چینــی اعــالم  بایســت اطالعــات پــرواز خــود راکنند، میهواپیماهایی که از این منلقه عبور می

متحــده را در های ایاالتنمایند  این اقدام از سوی پکن، نگرانی واشنگتن و کشــورهای همســو بــا سیاســت

________________________________________________________________ 

1. Beidou 2 
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یابی و مدرنیزاســیون نــوین چینــی قدرت  (Gupta & Shirvastav, 2014, p.18-19) انگییته استمنلقه بر

ها توس  پکــن در رابلــه بــا منــافع ربرد این سال نوعی از کارآیی و کااست تا سران واشنگتن بهسبب شده 

تر های اِعالنی خود در رابله با این قدرت درحال ظهور را محتاطانــهنوعی سیاستخویش واهمه داشته و به

 ی نمایند  اِعمال و پیگیر
 

 متحدهلق چین و ایاالتخ های اقتصادی جمهوریمقایسۀ شاخص (:2جدول )

R  متحده ایاالت چینخلقجمهوری های روابطمؤلفه 

 میلیون  324 میلیارد  400/1 (2017جمخیت ) 1

 درصد  71/0 درصد  43/0 (2017رشد جمخیت ) 2

 درصد  82 درصد  57 شهرنشینی 3

 تریلیون دالر  417/19 تریلیون دالر  194/23 (2017تولید ناخالل داخلی ) 4

 ردال  845/59 دالر  526/16 (2017ل داخلی )السرانه تولید ناخ 5

ــالل  6 ــد ناخ ــی تولی ــد واقخ ــرخ رش ن

 (2017داخلی )

 درصد  31/2 درصد  58/6

 درصد  45 درصد  5/46 شاخل چینی 7

 920/0 738/0 (2016شاخل توسخه انسانی ) 8

 میلیارد دالر  2/611 میلیارد دالر  2/215 (2016)  هزینه های نظامی 9

 یلیون نفرم  347/1 میلیون نفر  800/2 (2015ظامی )ن  تخداد نیروهای 10

 

11 

 

 

 (2017تجهیزات جنگی )

 فروند کشتی جنگی  492

 د هواپیمای جنگیفرون  2955

 فروند کشتی جنگی  461

 فروند هواپیمای جنگی  13762

 میلیون نفر  6/158 نفرمیلیون    5/907 نیروی کار 12

 

 های خارجی  حوزه 

چین برای ایجاد  خل  یش جمهوررشد اقتصادی شِگرف حاصل شده در چند دهۀ اخیر، تالۀ در سای

متحده در چند حوزۀ خاص، بارزترین نمودها را تاکنون داشته اســت  گرایانه در برابر ایاالترویکرد توازن

المللــی، توجــه خــاص بــه ، تأســیس نهادهــای مــالیِ بینـ راه  بنــدرمک  هــا، کُریــدورن ایــن حوزه تــریاز مه 

هایِ جمخیِ نــوین هماننــد گــروه بــریکس ایجاد ائتالفوسیه و  گرایی، گسترش رواب  با فدراسیون رمنلقه

 :هرکدام از آنها پرداخته خواهد شدباشد که به تفکیک به می



 1399بهار و تابستان ، 2، شماره 8، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                                         130

 کمربند ـ راه   طرح

ملــه ابتکارهــای اساســی پکــن بــرای گســترش حــوزۀ نفــور ج  از  «ـ راه   کمربنــد  توضیح اینکــه »طــر 

ــاط  اســت ــه دیگــر من ــرد هــد وتأثیرگــذاری خــود ب توســخۀ  ها درگذاریایت ســرمایهکــه راهنمــای راهب

رژی در مســیر ها، خلوط ریلی و خلوط انتقال انــ ای از جاده های ارتباطی فراآسیایی شامل شبکهزیرساخت

ونقــل های حمــل زیرســاخت و ای از بنــادراز طرفــی نیــز شــامل شــبکه و سوی اوراسیاُکهن جادۀ ابریش  به

اســت  های نربــی افریقــا و شــمال دریــای مدیترانــه ا تا کرانهآسیا و از آنجشرقیوبدریایی به جنوب و جن

های دوستانه در قِبال کشــورهای همســایه و ارائــه ، با هدف اِعمال سیاستـ راه   کمربند  ابتکار کریدور یک

 ,Szczudlik & tatar, 2013)  برد برای تمام کشورهای منلقه و همچنین جهان مخرفی شده است  ـ ردبازی ب

p.17)   جویی مذکور در چارچوب نوینی از دیپلماســی همســایگی و در راســتای مقابلــه بــا ســیادتکُریدور

به چــالش را  یک  یفالمللی در ایندو پاسموضع مسل  واشنگتن را در پردازش و تنظی  امور بین  متحده ایاالت

د نفر یخنــی میلیار 4/4که تقریباً  شایان رکر است که طر  کمربد ـ راه   (Yiwei, 2015, p.94) کشیده است

گیرد، توس  رئیس جمهوری تریلیون از تولید ناخالل جهانی را در برمی 21درصد از جمخیت جهان و   65

هــای چین بــرای پیشــبرد چنــین طر  خل  ریاعالم شد  تالش و اهتمام جمهو 2013/1392چین در سپتامبر 

تر گراییِ بیشــتر و نقــش فخاالنــهرشتواند گستیاسی آن، میعظیمی جُدای از آثار و پیامدهای اقتصادی و س

چین و  خل   چین را در پی داشته باشد  عرصۀ رقابت جمهوری  خل   خارجی جمهوریای در سیاستمنلقه

های اقتصــادی ، افزایش نفور پکن در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فخالیتللالممتحده در اقتصاد بینایاالت

دهــد متحده نشــان میخصوص ایاالتها بهدر مقایسه با سایر قدرت  چین در افریقا  خل   یو تجاری جمهور

که پکن با احیای جاده ابریش  و ترسی  یک کمربند اقتصــادی دسترســی بــه بازارهــای جهــانی را تســهیل و 

ر راستای منــافع تر را دصرفههای مبقرون بهالمللی و قابل اتکا با هزینهو نقل بین  ک کریدور حملی  گسترش

در همــین   (Amir Ahmadian & Salehi DolatAbad, 2014, p.104) د تــدوین کــرده اســتملــی خــو

 زها حــاکی از آن اســت کــه هــدف راهبــردیِ بلندمــدت پکــن تقویــت اســتفاده ازنیخصوص برخی گمانه

  (Federenko, 2013, p.26). متحده استالمللی و کاهش تکیۀ مالی به ایاالتهای بینبرای انتقال »یوآن«

 سیس نهادهای مالیتأ

دیگری است که مــورد توجــه   ۀ یانه حوزگراتأسیس نهادهای مالی با هدف ایجاد یک رویکرد توازن

گذاری زیرســاختی آســیا نــک ســرمایهباباشدکه در ببلن آن پکن بــه تأســیس  خاص نیبگان این کشور می
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بــه پیشــنهاد  1394مهــر/2013بــر المللــی مــالی اســت کــه در اکتد بیندست یازیده است  این بانک یک نهــا

تشکیل شــده اســت  بســیاری از کارشناســان  1چین، »ژی جین پینگ«جمهوری خل   جمهوری کشور  رئیس

المللی پول و بانــک ن بانک جهانی، صندود بینچوالمللی  این بانک را رقیبی برای دیگر نهادهای مالی بین

کشورهای نزدیک بــه واشــنگتن هچــون ژاپــن   متحده و یاند که بیشتر زیر نفور ایاالتدانتوسخه آسیایی می

عضــو نیــز از دیگــر   17عضــو از کشــورهای آســیایی هســتند و    33کشور عضو این بانک    57است  از میان  

چین، هندوستان و فدراســیون   خل   دار بزرگ این بانک نیز جمهوریمباشند گفتنی است سه سهاها میقاره 

درصد از سه  این بانک را در اختیار دارنــد کــه ســه  پکــن   45وسیه هستند که روی ه  رفته نزدیک به  ر

  درصــد اســت 20درصــد و ســه  اعضــای اتحادیــه اروپــا نیــز از ایــن بانــک نزدیــک بــه  34/30تنهایی بــه

.(Yazdani, 2017, p.78)،د توف  تارییی نوبۀ خوچین به خل  رشد فزآینده اقتصاد جمهوری به دیگر بیان

تأملی بــرای بردی ایندو پاسیفیک را دچار تزلزل کرده و پیامدهای راهبردی قابلمتحده در حوزۀ راهایاالت

  ت همراه داشته اسالمللیِ ایندو پاسیفیک بهمتحده در اقتصاد سیاسی بینموضع مسل  ایاالت
 گراییتوجه خاص به منطقه 

اساســی رویکــرد های و گسترش رواب  با فدراسیون روسیه از دیگر پایــه  گراییتوجه خاص به منلقه

چین و فدراسیون روسیه دو قدرت ملر  در   خل   باشد  جمهوریالمللی میگرایانه پکن در سلح بینتوازن

های سیاســی ـ توجهی را در راســتای هــدفی قابلهاای در آوردگاه مزبور هستند که همکاریسلح منلقه

ر دو کشــور واجــد اهمیــت راهبــردیِ انــد  منلقــه ایندوپاســیفیک بــرای هــ مشترک خــود شــکل داده   امنیتیِ

 رو روند تحوالت آن بــرای دو کشــور بســیار مهــ  اســت  پکــن و مســکو درباشد و از همینای میفزآینده 

شــیوع   عالوه، ایــن دوکشــورهســتند  بــه  گرایی مواجــهو افراط  بیطلکیانگ« و»چچن« با تهدید تجزیه»سین

های بزرگ، دو تابند  در سلح کالن و از زاویۀ رواب  قدرتوجه بر نمی  هیچگرایی و تروریس  را بهافراط

بیننــد  در همــین ویژه در وجه نظامی را تهدیدی بالقوه علیه خــود میمتحده، بهکشور حضور و نفور ایاالت

توجــه روابــ  میــان فدراســیون روســیه و   ، شــاهد ارتقــاء قابــل2014/1393ود که در نیمــه اول ســال  ب  راستا

هــای نظــامی و تکنولــوژی، مانورهــای از جمله تواف  در زمینۀ گاز و انــرژی، همکاری  چین  خل   جمهوری

ای   بــوده     ایران، کــره و اسالمیمشترک و هماهنگی نزدیک در امور سیاسی مزل مسائل سوریه، جمهوری

ی هــا، اگر نه انحصاراً، امــا تــا حــدی ناشــی از برخــی محرکبسیاری از تحوالت اخیر در رواب  دو کشور

________________________________________________________________ 

1. Xi Jin Ping 
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متحده ـ آسیا و یا واکنش بــه مدت مزل بحران اوکراین، ایجاد توازن در رواب  ایاالتخارجیِ کوتاه و میان

نقلــۀ علــف روابــ    (Hosseini & Shahandeh, 2016, p.123-130) تر ژاپن اســتهای تهاجمیسیاست

بحــران ؛ (McMahon, 2014, p.1) گرددمتحده به بحران اوکراین باز مینی ایاالتپکن ـ مسکو علیه هژمو

جویانۀ روسیه در به چالش کشیدن هژمونی واشنگتن بیش از پیش رصد اوکراین سبب شد تا رویکرد توازن

آنها چین یافتند که   خل   بهترین گزینه ممکن را جمهوری  ینو پیگیری گردد  در همین راستا مقامات کرمل

 سکو ه  عقیده بودند متحده با منیز در ایجاد توازن در مقابل ایاالت
   گروه بریکس

قلبی داشــته باشــد گــروه تواند تأثیرات شگرفی در مقابلــه بــا نظــام تــکیکی دیگر از مسائلی که می

ه، هندوســتان ای نوظهوری همچون برزیل، فدراسیون روسیهبریکس است  گروه بریکس متشکل از قدرت

متحده و اروپــا رتمند جهانی بدون مشارکت ایاالتچین و افریقای جنوبی، تنها ائتالف قد  خل   و جمهوری

های مســتقر و ســنتی را بــه چــالش بکشــد  در ششــمین است جایگاه و مدیریت قدرتباشد که قادر شده می

اهــان اِعمــال اصــالحاتی در در برزیــل، کشــورهای عضــو خو 2014/1393ان ستنشست سران بریکس در تاب

تر تــوازنی میــان المللی پول و بانک جهانی شدند تا هرچه ســریعالمللی مانند صندود بینمؤسسات مالی بین

عضــویت   (Yazdani et al, 2017, p.85) یافته ایجــاد شــودکشورهای درحال توسخه و کشــورهای توســخه

و اقتصــادی آن شــده، شــرایلی را فــرآه    س عالوه بر آنکه موجب تحکــی  قــدرت سیاســییکپکن در بر

رویکرد خود را نسبت به نظام سیاسی و اقتصادی جهانی و عــدم رضــایت آورده است که در بلن آن پکن  

لی ملالعنوان میدانی برای بازی بیشتر در عرصه بینبندی قدرت به اشتراک بگذارد و از آن بهخود از سهمیه

و بیش از پیش تواند به تمامی نقاطی که دسترسی ندارد دست یابد پکن با کمک بریکس می  استفاده نماید 

جهانی بگستراند و در چندقلبی شدن نظ  جهانی حرکت نمایــد کــه در حقیقــت،  ۀرت خود را در صحنقد

چــین و  خلــ  مهــوریج تواند منجر به کاهش تنش، افزایش همکاری، تزبیــت و ارتقــاء جایگــاه این امر می

عنوان متحــده را بــهو ایاالت (Dehshiri & Bahrami, 2015, p.53-54) گــردد بریکس در عرصــه جهــانی

 رو نماید های ژرفی روبهجهانی، با چالش مُدعی تک قلب
 جویانۀ پکن در مقابل واشنگتنتبیین نظری رویکردهای موازنه 

 جهــان از و دارد وجود متحده یاالتبه قدرت ا  آمیزفولا  اینکه آیا نگاه   باتوجه به مباحث رکرشده در

کــه براســاب آن   یــدآالزم می  کشورو  گرایی دازننگاه نظری به تو  نه   است یا  قلبی بودن خارج شده تک

طرفــی  از ت جهانی شناخت ورعنوان یک قدبه باید  چین راجمهوری خل   باید پذیرفت که    این واقخیت را

فوکویامــا در کتــاب »نظــ  و زوال کــه یانلورهم توجه بــه ملالــب رکرشــده دارد باه     های قدرت رامؤلفه
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ها برخی بخد، گویدمی متحده ایاالتخصوص ال سیاسی در نرب و بهوسیاسی« به داستان دموکراسی و از ز

»جــان   بینــی فوکویامــا دانســتندو تحقــ  پیش متحــده ایاالتای از زوال سیاســی در نشــانهظهــور ترامــ  را 

ای با عنوان »آینده نظ  در مقاله 2014در سال  متحده ایاالته پرینستون وم سیاسی دانشگااستاد عل بری«،کنای

سین رانــده اســت   قلبیو تغییر نظام تک متحده ایاالتیر قدرت جهانی و افول قدرت انی لیبرال« از تغیجه

 و نرب و نظ  جدید متحده ایاالتط سقو و »تغییر قدرت« الملل ازمیشل کاکس« استاد رواب  بینهمچنین » 

»نــوام  صــحبت کردنــد  المللی توس  به اصلال  بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چــین،بین

ــدرا امپراطــور در حــال ســقوط می متحــده ایاالت اندیشــمند آمریکــایی، چامســکی«، ــا«،   دان ــد زکری »فری

 مریکایی اســت ل از عصر آمریکــایی بــه عصــر پســاآقاپرداز نئورئالیست مختقد است جهان در حال انتنظریه

، مســئله ســقوط 2008المللــی در ســال بین است از زمان وقوع بحران اقتصادی  مختقدنیز  »مؤسسه بروکینگز«  

متحده بــا براین اساب بایدگف که ایاالت  چین و سایر کشورها ملر  شد جمهوری خل   در    متحده ایاالت

 بیند:ین را یک رقیب جدی برای خود میچ توجه به شرای  ریل جمهوری خل 

ــاک :ـ 1 ــاک ح ــ ف نظ ــد ض ــی یکــی از پیام ــت  سیاس ــدی سیس ــاهش  ،متحــده ایاالتهای ناکارآم ک

هــا از درصــد آمریکایی 33تنهــا  2014مندی مردم از اوضاع کشورشان است  طبــ  آمارهــای ســال رضایت

ه درصد رضایتمندی مردمی، رتبــ   87  باچین  جمهوری خل   اوضاع کشورشان راضی هستند  اما در مقایسه،  

 21تر از آمــار اوایــل قــرن درصد بیشــ  40مندی حدود جهان را در اختیار دارد که این میزان رضایتنیست  

 ؛(http://www.pewglobal.org/database/indicator/3) است

ســر  متحــده ایاالتترین رقیب عنوان جدین بهچیجمهوری خل   در دهه اخیر،    :یادمشکالت اقتصـ  2

م شد، در حالیکه رشد اقتصــادی درصد اعال  2/1متحده  ایاالتاقتصادی  رشد    2015  در سال  برآورده است

ــود پکـــن ــر آن بـ ــار برابـ ــا چهـ ــه تـ   (http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries) سـ

  چــین دارد بــه مراتــب فروتــر از جمهــوری خلــ  قــامینظر ارزش صادرات هــ  م  از  مچنینه  متحده ایاالت

 که است  این اقتصاد حوزۀ  در  ترمه   نکته میلیارد دالر کسری تجاری دارد  500اکنون حدود  متحده ایاالت

 ؛(https://www.cia.gov/library/publications) دنیاست کشور بدهکارترین واشنگتن حاضر حال در

، خــوی تجــاوزگری ایــن متحــده ایاالتی مشکالت اخیــر  های از ریشهیک  قلخاً  نظامی:  هایهزینه   ـ3

دهــد تــا بتوانــد بــه اهــداف یساالنه مبالغ هنگفتی را به بیش نظامی اختصاص م  متحده ایاالتور است   کش

میلیارد دالر در  596بالغ بر  2015این کشور سال دیگر کشورهای جهان دست یابد     درجویانه خود  مداخله

انگلیس، هند،  فرانسه، های نظامی هفت کشور ژاپن،ین مقدار از مجموع هزینهبیش نظامی هزینه کرد که ا

http://www.pewglobal.org/database/indicator/3)؛
http://www.pewglobal.org/database/indicator/3)؛
http://www.pewglobal.org/database/indicator/3)؛
https://www.cia.gov/library/publications)؛
https://www.cia.gov/library/publications)؛
https://www.cia.gov/library/publications)؛


 1399بهار و تابستان ، 2، شماره 8، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                                         134

و  متحــده التیااهای فخال بسیاری از پایگاه   شایان رکر است که سخودی و چین بیشتر استعربستان  روسیه،

قــرار دارنــد و ایــن درحــالی   پکــنایندوپاسیفیک در مخرض حمالت موشکی احتمالی    ۀمتحدانش در منلق

 ســرعت به واشنگتن لجستیکی  هایقابلیت  علت  همین  به  وها فاقد زیربنای مقاوم هستند  ست که این پایگاه ا

 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html) است یافته کاهش
 

 ن و پکن (: نکات محوری در روابط واشنگت3دول )ج 
 متحده و جمهوری خلق چین کات محوری در روابط ایاالت ن

 سوی دولت دونالد ترام تحمیل جنگ تجاری با کشورهای میتلف جهان از 

 ری از سوی دولت وانشگتن ت متحده از راه اندازی جنگ تجاایاال میالفت ه  پیمانان

 ش ایاالت متحده برای کاهش کسری تراز تجاری خود از طری  اعمال تخرفه های بیشتر تال

 مغایرت سیاست های جدید اقتصادی ایاالت متحده با لیبرالیس  اقتصادی

 دجانبه نبه به جای پیمان های تجاری چنی دوجاالت متحده برای انخقاد توافقنامه های تجارتالش دولت ایا

 ین بر مقابله به مزل در جنگ تجاری با ایاالت متحدهتأکید جمهوری خل  چ

 تأثیرات منفی جنگ تجاری ایاالت متحده بر اقتصاد این کشور در بلندمدت 

 صوصاً کشورهای فقیر و کمتر توسخه یافته اثرات میرب جنگ تجاری بر اقتصاد جهانی خ

 

 گیرینتیجه

و مبتنی بر ترب در مورد ادامۀ بقا و تهدیــد ســایر آنارشیک    ،المللرات نظام  بینگوهر و    ،در عصر کنونی

ها(، توانــایی نظــامی، الملل )دولتترین بازیگران صحنۀ نظام بینکنشگران است  در اتمسفر ایجاد شده مه 

نگرند  ماحصل وضــخیت رخ نمــوده آن اســت کــه روابــ  تردید میایر بازیگران را با دید س  قاصدنیات و م

هایی شده که برآمده ها و واکنشای از نیات، اهداف، منافع، خواستهع مجموعهخارجی کشورها همواره تاب

ســازی هیشینالملل است  در نتیجۀ دگردیســی حــاده شــده باز خالء قدرت ایجاد شده در صحنه رواب  بین

ی، نظامی و    خود پاسیی عقالنی در واکنش به خالء قدرت موجــود اســت  امــا در قدرت اقتصادی، سیاس

چین خلــ المللی و پیدایی جمهــوریهای بینهای رخ نموده در دینامیک سیکل قدرتدگردیسیخصوص  

خــورداری از برحاظ لتــوان چنــین اظهــار داشــت کــه پکــن بــهعنوان بازیگری نــوین و درحــال ظهــور میبه

نگ سازی چون اقتصاد پویا و درحال رشد، جمخیت جوانِ فخال، سرزمین ننی و وسیع، آهرتهای قدمؤلفه

ای و ح  وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر شده کــه خــود را در ای فزآینده، سال  هستهتوسخه

راهبــردی، هــای  د بــه همــراه تواناییفوامل  قامت و قبوارۀ قدرتی بزرگ به جهانیان عرضه دارد  مجموع عو

قامــات پکــن درصــدد گیری ســبب شــده اســت تــا مساختار نیروهای نظامی و دکترین نظامی درحال شــکل

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
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الملل و متحده و ایجاد سیست  چندقلبی متخادل، در صحنه رواب  بینقدرت در مقابل ایاالتبرقراری موازنه

رواب  ایــن دو بــازیگر مهــ  در رو پایش ماهیت    از اینندبرآیهای راهبردی همچون ایندو پاسیفیک  حوزه 

لل مؤثر واقع افتد  آوردگاه راهبردی ایندو پاسیفیک با المتواند در روندهای سیاست بینالملل میرواب  بین

تــرین مراکــز ثقــل های جهــانی بــه یکــی از مه رشد در مخادالت و رقابتبرخورداری از نقشی مه  و روبه

های اقتصادی، سیاســی است  این حوزه راهبردی بر مبنای ویژگی طی سالیان اخیر ببدل شده ن  جها  راهبردی

باشــد  چین میخلــ متحــده و جمهوریهای بزرگــی چــون ایاالتقی سیاســت قــدرتو امنیتی آن محل تال

حــی  م ی بــهدهمتحده و شــکلگذاران پکن در راستای ایجاد موازنه در مقابل ایاالتمردان و سیاستدولت

کار زدنی بــهای از عناصر گونــاگون قــدرت را بــا مهــارت و ظرافــت مزــالکیب پیچیده امنیتی شرد آسیا، تر

چین درصــدد خلــ های شــکل دهنــده قــدرت، جمهوریعنوان یکــی از مؤلفــهاند  در زمینه اقتصاد بهتهگرف

ن هایی چود«، اتیار سیاستبنکمر  المللی »یک جاده یکبرآمده است تا از طری  ابتکار ایجاد کریدور بین

متحده بپردازد  ایاالت  نوعی به موازنه قدرت در مقابلکاهش نیرواقخی پول ملی و تأسیس نهادهای مالی به

ای را در طلبانــههــای جاه های نظامی نیز مقامات پکن از طری  مدرنیزاســیون نظــامی تالشدر عرصۀ فناوری

های کــروز، ه توســخه و تقویــت موشــکتوان بهای یاد شده میشالله تاند  از جماین حوزه در پیش گرفته

و تقویت سامانۀ دفاع موشکی خــود اشــاره کــرد  های شکاری  های بالستیک ضدکشتی، زیردریاییموشک

عنوان بازیگری مستقل و مؤثر چین بهخل توان به قدرت سیاسی و ظهور جمهوریعالوه بر موارد مزبور می

 ره کرد  شالل االمدر عرصۀ بین
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