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 از اهميت ست كه االملل در سياست بين» تغيير«موضوع  الملل يكي از موضوعات اساسي سياست بين 

الملل وجود  هاي مختلفي براي تئوريزه كردن مفهوم تغيير در سياست بين شيوه. بسزايي برخوردار است

هر نظم . الملل است هاي بررسي و تحليل تغيير در سياست بين تبيين انتقال قدرت يكي از شيوه. دارد

ان ظهور و افول مشخصي را دارا المللي بوده كه دور مستقر تجلي هرم خاصي از قدرت در سيستم بين

الملل، تحليل و مطالعه هرم قدرت و عوامل مؤثر در ايجاد  در نتيجه كانون فهم تغيير در نظام بين. است

زا در سيستم، كاهش و زوال در  ترين عامل بحران به طور تاريخي، عمده. باشد ثبات و بحران در آن مي

و  و همورزي آنان  اي بزرگه قدرت. گر بوده است لشقدرت هژمون و يا افزايش در قدرت بازيگر چا

اي در فهم تطور، تحول،  همچنين ميزان برخورداري و الگوي قدرت مادي در بين آنها نقش تعيين كننده

يا بر اين مبنا در حال حاضر، افول قدرت آمريكا و . المللي دارد دگرگوني و مناسبات درون سيستم بين

هايي   مؤلفهدر نتيجه تمركز پژوهش بر. شود محسوب ميالملل  سياست بينل  تحلييابي چين محور قدرت

در مقايسه با مجموع قدرت در ) آمريكا(كاهش در قابليت مادي قدرت هژمون حاكم يا نبود / چون وجود 

المللي  يابي چين و چگونگي باز تعريف آن در الگوي روابط قدرت بازيگران عمده بين سيستم و يا قدرت

  .باشند الملل مي يل وضعيت كنوني نظام بينشاخص تحل

 

 چكيده
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  قدمهم

در سيري به اجمال در روند تطور و تحـول نظـري و مفهـومي حـوزه تفكـر سياسـت                     
گـون جلـب توجـه        اندازهاي گونه   هايي متعدد بر مبناي معيارها و چشم        بندي  الملل، طبقه   بين
غدغه تفكر  ترين د    شناختي، عمده  - شناختي و معرفت     -هاي هستي     پس از چالش  . كنند  مي

در . ي ديگري، مسئله روش  شناختي اسـت         الملل، همچون هر پهنه     ي سياست بين    در حوزه 
چـرا  «هـايي از دسـت    ها و پاسخ به پرسـش     ي هست و نيست     صورت برون رفت از مخصه    

الملـل    جـوهر و گـوهر نظـام بـين        «؟  »توانست نباشـد    الملل هست، حال آن كه مي       نظام بين 
؟ و بـر ايـن     »المللي نهفتـه اسـت      قالنيتي در وجود نظام بين    آيا حكمت، خرد وع   «؟  »چيست

ي عزيمتـي بـراي تفكـر تعريـف و            ها داده  مي شود، نقطه       اساس پاسخي كه به اين پرسش     
المللـي و گـوهري كـه         پذيرش هستي نظام بـين    . ي يك نظريه پي ريخته خواهد شد        شالوده

اي عقالنيت بر آن و       ميت گونه شويم و بخردانه انگاشتن آن و پذيرش حاك         براي آن قايل مي   
اي نظم بـر آن در        خردي نهفته در وجودش و به طريق اولي مفروض داشتن حاكميت گونه           

سازند؛ دانشي نـاظر      را محقق مي  ) الملل  نظام بين (مجموع شرط امكان دانشي از اين پديدار        
تطـور و  بر كيفيت و چگونگي ايجاد نظام مكشوف در پديدار و كيفيت تداوم يا فروپاشـي،                

هـاي بنيـادين      هاي داده شده به پرسـش       بديهي است كه متناسب و متعاقب پاسخ      . تحول آن 
ي  هستي شـناختي و معرفـت شـناختي آن چـه از مفـاهيم كـه بـه عنـوان مفتـاح گـشاينده               

الملل بـه روي فهـم و         هاي پديدارهاي سياست بين     هاي كيفيت تحوالت و دگرگوني      دروازه
 – الجرم متأثر از جوهر و گـوهري اسـت كـه بـراي پديـدار                 شود  ادراك علمي انگاشته مي   

نا روش شناسي خاص آن نيـز ظهـور   بر اين مب. شويم  قايل مي–الملل    سياست و روابط بين   
  .كند مي

توان ترتيـب     الملل مي   ي سياست بين    هايي كه در تحليل و فهم تحوالت حوزه         بندي  طبقه
هـاي    ويكـرد تحـوالت و نـوآوري      نخـستين ر  : دهـد   داد، دو رويكرد عمـده بـه دسـت مـي          

تـر اقتـصادي ميـان         ارتباطاتي و تعامالت هر چه تنگاتنگ شـونده        –تكنولوژيك، اطالعاتي   
آوري   كشورها را مبناي كار قرار مي دهد بر اين باور اسـت كـه هـر چـه بـا پيـشرفت فـن                       

ـ     وابستگي اقتصادي كشورها به همديگر بيشتر  شود،  ماهيت سياست بين            ر الملل دچار تغيي
پس براي فهم و تحليل آن، ابزارهـا و الگوهـاي سـنتي ديگـر كارآمـدي                 .. بيشتري مي شود  

انگارند كه اين رويكرد پس از جنگ سرد        برخي چنين مي  . گو باشد   ندارند ونمي تواند پاسخ   
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هـاي ظهـور و بـروز ايـن           حال آن كه جلـوه    . و متالشي شدن نظام دو قطبي پيدا شده است        
در كتـاب   » ليونـارد ولـف   «شـاهد مـدعا، اظهـارات       . گردد  م بر مي  نگرش به اوايل قرن بيست    

اكنون دنيا چنان بـه شـدت بـه هـم           «: گويد  وي مي . باشد  مي ) 1916(» المللي  حكومت بين «
وار زندگي كنـد      تنيده شده كه ديگر ممكن نيست ملتي درون مرزهاي خود به شكلي ديوانه            

هـاي    رشـته . وع خبـري داشـته باشـد      اش در آن سوي مرز از اين موض         بدون آن كه همسايه   
آهـن سـخن      اي تجارت و اقتـصاد، اگـر نخـواهيم از خطـوط تلگـراف و راه                 طاليي و نقره  

اند كه اين خطر را ايجاد كرده كه          بگوييم، چنان پيوندي ميان ما و همسايگانمان پديد آورده        
 عميقـاً   ماهيـت ). 1386:  انـدرو لينكليتـر   (» هر جنگي مي تواند به جنگ جهاني بدل شـود         

هايي به خوبي علت اين امر را بيـان مـي دارد؛ كـه چـرا ايـن گونـه                      ليبراليستي چنين نظريه  
نگرش در كنار مجموع تفكرات هم بسترش كه در اوج شـكوفايي خـود در مقطـع پـس از            

ي ملل تبلور يافته و چگونه        ي ويلسون در قالب جامعه      المللي اول و براساس ايده      جنگ بين 
بست رسيدند؛  اما پس از پايان جنگ  ي ملل با خروج آلمان و جز آن به بن با انحالل جامعه

آوري اطالعـات و طـرح مفـاهيمي همچـون           سرد و متالشي نظام دو قطبـي و انقـالب فـن           
اظهار » ليونارد ولف «ي جهاني و جهاني شدن ديگر بار اظهارنظرهايي از آن گونه كه               دهكده

ي   وح نشان از هيجانات ناشي از تصور رويا گونـه          كه گاه به وض    –داشته بود، رونق گرفت     
 و همچنان كه گفته شد مدعاي ايـن رويكـرد، ناكارآمـدي    –ورود به دنيايي ديگر را داشت    

ابزارها و مفاهيم نظري سنتي در فهم و تبيين و تحليل تحـول و وضـعيت جديـد سياسـت                    
  . الملل است بين

هـاي بـزرگ، را هـم عنـصر            قـدرت  گرايي است كه همچنان رفتـار       واقع  رويكرد دوم نو  
الملل و هم عامل تعيين كننده در تحوالت اين عرصه مـي دانـد و كليـد                   ي نظام بين    سازنده

. شود محسوب مي ) الملل  سياست بين (ها و مناسبات درون اين متن         فهم تحوالت، دگرگوني  
ر است بر آن    يكي ناظ : گيرد  گرايان در مي    اما در اين بين دو چالش اساسي ميان خود نوواقع         

يگـري نـاظر بـر چرايـي و چگـونگي      شـود و د    چه به عنـوان قـدرت بـزرگ شـناخته مـي           
هاي بـزرگ، تعـامالت آنهـا و          الملل بر شالوده قدرت     گيري، حركت و تحول نظام بين      شكل

  . هاي بزرگ و تعبيري است كه از آن دارند افول و ظهور قدرت
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 اگـر در يـك نگـاه ميـان گفتمـاني            .گرايي اساساً با نگرش نخست متفاوت است        نوواقع
گرايي در نظر بگيريم، وي ضـمن صـحه گذاشـتن بـر عظمـت و                  را شاخص نوواقع  » والتز«

تـوان    هـا را مـي      شگرفي تحوالت تكنولوژيك و اقتصادي، بر آن اسـت كـه ايـن دگرگـوني              
وي نظام خوديـاري    . تغييرات درون سيستمي دانست و هنوز تغيير سيستمي رخ نداده است          

داند و به نظر وي  تا زمـاني كـه ماهيـت سياسـت                 گرايي مي   ي نوواقع   ن اعتبار نظريه  را ضام 
ي خــود يــاري باشــد و تغييــر سيــستمي رخ ندهــد، نظريــه  الملــل آنارشــي و عرصــه بــين

  . گرايي همچنان از قدرت تبيين كنندگي الزم دراين عرصه برخوردار خواهد بود نوواقع
  

  تعريف قدرت بزرگ

ريه كه اصل موضوع و اهميت موضوعي اين مقاله نيز در پرتـو آن              در چارچوب اين نظ   
هـاي مـسلط      قـدرت / دهد كه قـدرت     قابل فهم است تغيير درون سيستم آن هنگام روي مي         

به اين معني كه منطـق تحـول و تغييـر           . هاي جديدي سر برآرند     قدرت/افول كنند يا قدرت   
هـاي بـزرگ نهفتـه اسـت و      قدرت» ظهور«و  » افول«الملل در دو روند كالن        شكل نظام بين  

  . 1دهد گرا را شكل مي  شناختي تفكر نوواقع-همين بنياد روش 

هاي بزرگ درنـگ نمـاييم،ميتوان        اگر خواسته باشيم بر وجه اهميت متدولوژيك قدرت       
الملل، سيستمي سلـسله مراتبـي تلقـي          به طور مختصر چنين گفت كه از اين منظر نظام بين          

بديهي است كه . (Levy 1983: 8)هاي بزرگ است  ي منافع قدرت دهشود كه بازتاب دهن مي
كنند و به همين علت       هاي بزرگ يك نظام وابستگي متقابل قدرت امنيت را ايجاد مي            قدرت

هـاي بـزرگ    قدرت. (Levy 1983: 11)اي در مديريت و حفظ نظم سيستم دارند نقش عمده
ها  را ايجـاد  و مـشخص           هند، نهادها و رژيم   د  كنند، آن را تغيير مي      قواعد بازي را تعيين مي    

بنـدي    قطـب . الملل ممكن و چه چيزي غيرممكن اسـت         كنند چه چيزي در سياست بين       مي
 ( Karen Ruth Adams)پذيرد هاي بزرگ تعريف مي ي شمار قدرت الملل به واسطه نظام بين

                                                 
  : خصوص قدرتهاي بزرگ رجوع كنيد بهبراي مطالعه بيشتر در. 1

Power-Great/wiki/org.wikipedia.en://http          و   st21Great Powers in the Early 
Century, 

 -st21-early-in-powers-great/2008/10/com.potblogs.stillworldsapart://http
html.century  
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الملـل   ام بـين هاي بزرگ هستند كه ساختار، روندهاي عمده و تكامل عمومي نظ  اين قدرت (
هـاي     كـنش  -هـا و ميـان      هـا، واكـنش     سازند، بنا بر همين امر است كه كنش         را مشخص مي  

با توجه به سـاختار آنارشـيك نظـام    . ي نخست اهميت است  هاي بزرگ داراي درجه     قدرت
هاي بزرگ هستند كه به موجب قابليت نظامي خود و قدرت به كـارگيري                الملل، قدرت   بين

ي دوم    كشورهاي درجه .  را دارند كه منافع ديگر بازيگران را متأثر سازند         آن عموماً اين توان   
هاي بـزرگ     الملل تأثير دارند كه بتوانند رفتار قدرت        و ديگر بازيگران همان قدر بر نظام بين       

هاي بزرگ نقـش عمـده را در تغييـر و     را تحت تأثير قرار دهند و اين گونه است كه قدرت         
دهـد كـه      تغيير زماني رخ مـي    . كنند  بندي نظم جهاني ايفا مي      ختارالملل و سا    تحول نظام بين  

نظـام  «الملـل يعنـي همـان         كوتاه سخن، اين كـه نظـام بـين        . ها ظهور و يا افول كنند       قدرت
  . »هاي بزرگ قدرت

گرايـان بـر ايـن بـاور مـي باشـند كـه فهـم                  پس با اين اوصاف بديهي است كه نوواقـع        
هاي ايشان، كاهش وافزايش قابليت آنـان و           ميان كنش  ها و   هاي بزرگ، رفتار و كنش      قدرت

الملـل اسـت      هاي بزرگ كليد فهم سياسـت بـين         خروج و يا پيوستن اعضا به كلوپ قدرت       
چنان كه فهم اين حوزه را منوط به درك         . اي استوار باشد    شناسي ايشان بر چنين پايه      روش  

  . دانند ي كليدي بازيگران ميي رفتار هاي بزرگ موجود و محدوده قطبيت نظام، تعدد قدرت
توان قدرت بـزرگ نـامش        گرايان حول آن چه مي       گفتماني نوواقع  –ديگر چالش درون    

الملل جديد ايـن تعريـف        اصوالً در نظام بين   . گيرد  داد و بر سر تعريف قدرت بزرگ در مي        
 هـاي قـدرت       تعاريف مشخص متعـين و ثـابتي از ويـژگي         . اي ابهام مواجه شده است      با گونه 

هـا غالبـاً بـه عنـوان عينـي واثبـات شـده انگاشـته          اي ويژگـي   بزرگ وجـود نـدارد ودسـته      
در مجموع در كنار سايرين تعريف قـدرت بـزرگ   .  (Kenneth Waltz ,1979: 131)شوند مي

  . بندي نمود توان به چند دسته طبقه را مي
  »رانكـه  «.نخستين دسته، تعاريف كالسيك هستند كه بر توان نظامي تاكيـد مـي ورزنـد              

داند كه قادر باشد خود را در برابر تمام كشورهايي كه عليه او مؤتلـف                  قدرتي را بزرگ مي   
قدرت بزرگ بودن را    » پل كندي «همان طور   . اند حفظ نموده با آنان مقابله كند        و متحد شده  

» تايلور«. كند  هاي بزرگ تعبير مي     به توانايي حفظ و نگهداري خويش در مقابل ديگر قدرت         
مردي ديگـر از تبـار      » مدلسكي«. داند  نها سنگ محك را براي تعيين عيار قدرت، جنگ مي         ت
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هـاي عمـده      داند كه بالضروره قادر به نبرد در جنـگ           نگرها قدرتي را بزرگ مي     –كالسيك  
از كل قـدرت نظـامي موجـود در         % 5بوده و چنين امري را مستلزم در اختيار داشتن كمينه           

يك قدرت بزرگ را قادر به ورود مكرر        » توماس كوزاك »  «ينگرس«. انگارد  سطح جهاني مي  
بـر  » ميكاييل هـاس  «كنند و     ها تعريف مي    و مستمر به جنگ و تحصيل پيروزي در اغلب آن         

آن است كه يك قدرت بزرگ قدرتي نيست كه در برابر تنهـا يـك قـدرت رقيـب از پـاي                      
. احتمالي شكست بر او خواهد بود     ها را ياراي تحميل       درآيد و صرفاً ائتالفي از ديگر قدرت      

اي بـزنيم بايـد بگـوييم در     اگر در اين وادي خواسته باشيم گريزي هم به تـسليحات هـسته    
اي، موقعيت قدرت بزرگ به معناي احراز قابليت مطمـئن و قطعـي               فقدان خلع سالح هسته   

  . 1ي دوم خواهد بود ضربه
» مـارتين وايـت   «مـثالً   . انـد   هوم خود اتكايي پرداخته شـد     هفدسته ديگر تعاريف حول م    

در . داند كه توانايي غلبه بر هر قدرتي را در جنـگ داشـته باشـد                قدرت بزرگ را قدرتي مي    
توان صرفاً با كيفيت و ذات خود مفهوم قدرت درك كـرد بلكـه                قدرت را نمي  » وايت«نگاه  

 يك  بايست آن را در سطح يك سيستم و چگونگي روابط آن با ديگر اعضاي سيستم در                 مي
توانـد    را باور اين است كه قدرت بزرگ قدرتي است كه مي          » روتشتاين«. سطح كلي فهميد  

هـاي كوچـك بـراي        هاي خود براي تأمين امنيتش تكيه نمايد در حالي كه قدرت            بر توانايي 
تأمين امنيت خودشان نيازمند اين هستند تا بر كمك ديگـر كـشورها و از طريـق اتحـاد بـا                     

هـا توانـايي كنتـرل        المللي اتكا نماينـد و در جمـع آن           نهادهاي بين  هاي خارجي و يا     قدرت
يـك قـدرت   » هـافمن «.  (Tom Wright, 2004)رنـد يي و مستقيم سرنوشت خود را نداابتدا

كند بدون اين كه تأثير معناداري بر استقاللش          بزرگ را قادر به تأمين امنيت خود تعريف مي        
 اسـتقالل و     لباً ناگزير از انتخاب ميان دو گزينـه       تر غا   هاي كوچك   حال آن كه قدرت   . بگذارد

هاي بزرگ در  قدرت: گويد مي» بال هدلي«. (Jack Levy1983:13)يا تأمين امنيت خود هستند
هاي بزرگ بيمناكنـد      هاي كوچك ايمن بوده، فقط و فقط از ديگر قدرت           برابر هجمه قدرت  

 ادامـه  (John Ikenberry and Thomas Wright)باشـند  ها مي و مخالف تركيب با ديگر قدرت
قدرت بـزرگ را داراي  قابليـت كنتـرل  مـسايل در  فراتـر  از                   » مايكل هاوارد «:  سوم  دسته

  .(Jack Levy 1983: 13)داند مرزهاي خود مي

                                                 
   (Nick Bisley 2007: 3) تمامي تعاريف فوق برگرفته از . 1
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آورتـرين    نـام . هاسـت   ي   سوم و آخرين، تعاريف قدرت بزرگ، مبتني بـر توانمنـد            دسته
اسـت كـه    » والتـز «گيـرد،     گ در اين دسته قـرار مـي       پردازي كه تعريفش از قدرت بزر       نظريه

قدرت بزرگ را داراي پـنج  قابليـت كلـي جمعيـت و سـرزمين، بـسيج سياسـي، ظرفيـت                      
ميكاييـل  «. (Waltz 1979: 131)دانـد  اقتصادي، ثبات سياسي و سرانجام توانـايي نظـامي مـي   

ي سـوم جـاي       آورد كـه او را  در دسـته          بر تعريفي كه از او نقل شد تكلمـه اي مـي           » هاس
الملل هستند كه رفتار      هاي بزرگ اعضاي نخبه يا مسلط نظام بين         گويد قدرت   او مي . دهد  مي
تواند وضعيت توزيع قدرت موجـود را خدشـه دار كنـد يـا تـوازن قـدرت را بـه                       ها مي   آن

قدرت بزرگ را داراي قابليت كنترل » مايكل هاوارد«. (Jack Levy 1983: 11)مخاطره اندازد 
  .(Jack Levy1983:13/14)داند در فراتر از مرزهاي خود ميمسايل 

گرايـان    همچنان كه گفته شد پيرامون تعريف قدرت بزرگ  برخي اختالفات ميان واقـع             
هـاي نظـامي تعريـف        جك لوي معتقد است قدرت بزرگ تنها براساس قابليت        .وجود دارد   

وازنه قدرت در سطوح قاره     شود؛ زيرا يك قدرت بزرگ بايد مدافع تداوم گونه اي از م             نمي
اي و حتي جهاني باشد،  از دغدغه پرستيژ و تمايالت تهاجمي  برخوردار باشد و تعامالت                 

در مقابـل   . ها داشته باشد و از سوي آنها مورد پذيرش قرار گيـرد             اي با ساير قدرت     گسترده
 لزومـاً   كرن روث آدامز معتقد است اين گزاره كه رفتار تهاجمي ويژگي قدرت بزرگ است،             

  : آورد او در رد اين گزاره، سه استدالل مي. درست نيست
پـذير    تركيب قابليت گسترده و آنارشي هم اقدام تهـاجمي و هـم عـدم اقـدام را امكـان                  

اول قرار گيرد يك قدرت بـزرگ       ها قبل از اينكه در كانون جنگ جهاني           آمريكا دهه . كند  مي
 .بود

هاي سـاختار     هاي بزرگ با محدوديت     قدرت) بيغير از تك قط   (المللي    هاي بين   در نظام 
 كند،  هايي كه امكان هر رفتاري را از آنان سلب مي اي مواجهند، محدوديت گسترده

در . گـذارد   هاي بزرگ تـأثير مـي        تهاجمي بر نوع رفتار قدرت     –موازنه بازدارنده دفاعي    
ـ      هايي كه بازدارندگي دفاعي مسلط است، قدرت        دوره ر از زمـاني كـه      هاي بزرگ بسيار كمت

 . (Karen Ruth Adams)كنند موازنه بازدارنده تهاجمي حاكم است، به ديگران حمله مي

علي رغم برخي اختالفات نو واقعگرايان در تعريف قـدرت بـزرگ ،انـان بـر دو نكتـه                   
هاي گـسترده ويژگـي اصـلي يـك قـدرت             يكي اينكه برخورداري از قابليت    . اجماع دارند   
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هاي بزرگ موتور تحـول در        ه تغيير در قابليت ها و يا تعداد قدرت        بزرگ است و ديگر آنك    
 .سياست بين الملل است

  : هاي بزرگ آيد گوياي آن است كه قدرت ها برمي چه از اين گفته آن
 كنند؛ الملل از لحاظ مسايل مرتبط با امنيت ايفا مي اي در سياست بين نقش عمده

هـا از     ها و تـصورات ديگـر قـدرت         و كنش از لحاظ قدرت نظامي، منافع، رفتار عمومي        
 شوند؛  ايشان، از ديگر بازيگران متمايز مي

از نظر امنيت نظامي، خودبسندگي نسبي داشته و در مقابل تهديدات نظـامي بـه وسـيله                 
 پذير نيستند؛  هاي بزرگ آسيب غير قدرت

 ند؛ اين توانمندي را دارند كه قدرت نظامي را فراتر از مرزهاي خود به كار گير

تصورشان از امنيت   . اي به منافع خود دارند      اي يا جهاني و نه محلي و منطقه         نگاهي قاره 
 اي يا جهاني را مطمح نظر دارند؛ فراتر از دفاع سرزميني بوده حفظ توازن قوا در سطح قاره

اي اسـت كـه منـافع سيـستمي را شـامل شـود و                 تعريف آنان از منـافع ملـي بـه گونـه          
 گيرد؛ المللي را نيز در برمي ظ نظم سيستم بينهاي آنها حف دغدغه

 خيزند؛  تري از ابزارها به دفاع از منافع خود برمي تر و با طيف گسترده به شكلي تهاجمي

شوند و داراي امتيازهايي      ي ديگر بازيگران به عنوان قدرت بزرگ شناسايي مي          به وسيله 
 . مانند حق وتو مي باشند

المللي و به حيث داخلي مقتدر و كارآمد به شمار            ح بين به عنوان قدرتي مشروع در سط     
: هاي بزرگ را بـا سـه پـارامتر عمـده شناسـايي نمـود                روند، مجموعاً شايد بتوان قدرت      مي

 . ها، ابعاد محيطي، جايگاه و موقعيت در سيستم قدرت و توانمندي

گ را  در قالب اين رويكرد كه مبناي مقاله حاضر است ظهور و افول قـدرت هـاي بـزر                 
شاهد ايـن مـدعا تـاريخ       . مي توان مهمترين عامل دگرگوني در سياست بين الملل دانست           

دقت در تاريخ اين حوزه به خـوبي مبـين دگرگـوني نظـم هـا در                 . سياست بين الملل است   
هنگامه ظهور وافول قدرت هاي بزرگ است، دگرگوني اي كـه اغلـب بـا جنـگ صـورت                   

چه گفته شد بررسـي تحـوالت مـرتبط بـا چـين و              براساس آن   . تحقق به خود گرفته است    
ي درهاي الگـو و       المللي، رمز گشاينده    اي و بين    اي آن با محيط منطقه      چگونگي الگوي رابطه  
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الملل به روي فهم و شناخت ما  ي سياست بين ها و تحوالت عرصه منطق حاكم بر دگرگوني
  . در مقطع حاضر تواند بود

  

   بين الملقدرت يابي چين و تغيير در سياست

از اين منظر قدرت يابي چين مي تواند تاثيرات پراهميتي بر نظـام بـين الملـل موجـود                   
رشد سريع قابليت هاي چين در سال هاي اخير با توجه به اهميـت و گـستره                 . 1داشته باشد 

الملل، در رويكردهاي متفاوت نظري بررسي        تأثيرگذاري آن بر سطوح مختلف سياست بين      
بـا عنايـت بـه      . پيرامون تاثيرات احتمالي ان در آينده مطرح شـده اسـت           شده و گمانه هايي   

اهميت قدرت يابي چين در سياست بين الملل مقاله حاضر معطوف به بررسي رويكردهاي              
تـوان    نظريات ارائه شده در اين باب را بـه دو دسـته كلـي مـي               . نظري به اين موضوع است    

  :تقسيم كرد
هور چـين و تـداوم ثبـات در روابـط ان بـا ايـاالت                نظرياتي كه برمسالمت آميز بودن ظ     

  .متحده به عنوان هژمون تاكيد دارد
نظرياتي كه  چالش زا بودن ظهور چين و رقابت، تنش و شكنندگي روابط ان با امريكـا                   

  .را در كانون توجه دارد
هاي بـزرگ     يابي چين بالضروره نوعي خاص از الگوي رفتاري را در ميان قدرت             قدرت
و نيـز   ) هژمـون (در اين وضعيت تعامل ميان چين و قـدرت مـسلط            . اهد ساخت حاكم خو 

اي برخـوردار     هـاي موجـود از اهميـت ويـژه          ي تأثيرگذاري اين مؤلفه بر ساير قدرت        نحوه
اي بر سمت و سوي روابط استراتژيك         هاي موجود، تأكيد ويژه     از اين رو در نظريه    . گردد  مي

ذيالً هـر يـك از ايـن رويكردهـاي          . ت گرفته است  دو كشور آمريكا و چين در آينده صور       
  . نظري مختصراً تبيين خواهد شد

                                                 
                                        :بنگريد به. 1
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  نظريات معطوف به ظهور مسالمت اميز چين) الف 

يكي از نكات جالب توجه در بررسي رويكردهاي نظري ارائه شده پيرامون ظهور چين              
 بودن يا نبودن ظهور     و اينده روابط ان با آمريكا آنكه در هر دو نحله قائلين به مسالمت اميز              

هـا،    الملل يعني رئاليـست     پردازي در سياست بين     چين نمايندگاني از سه جريان اصلي نظريه      
گر چه اغلب  قائلين به مـسالمت اميـز بـودن ظهـور              .گرايان حضور دارند    ها و تكوين    ليبرال

دهنـد؛ امـا برخـي رئاليـست هـا نيـز در ايـن طيـف قـرار                     هـا تـشكيل مـي       چين را ليبـرال   
 نحلهرخي از مهمترين متفكرين اين در ادامه ديدگاه ب   (Robert G. Sutter, 2007)گيرند مي

  :شود يبررسي م
ايكنبري چين با برخوردار بودن از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر            . از منظر جان جي   

اي،   بخـشي گـسترده منطقـه       اي، رشد اقتـصادي نـه درصـدي، الهـام            هسته  جمعيت، سالح 
كانه و برخورداري از هويت تمدني بـزرگ، قطعـاً قـدرت بـزرگ در حـال                 ديپلماسي زير 

نكته پراهميت ديگر آنكه اين قدرت خارج از نظم تثبيت شده غربي در حـال               .ظهور است 
هـاي در حـال ظهـور بـه مـوازات افـزايش               او معتقد است ، برخي از قدرت      . ظهور است 

اي روزافزون با نظم موجود تطبيق        هاي اقتصادي و ژئوپوليتيكشان، خود را به گونه         قابليت
هـا، ظرفيـت و       ، برخي ديگر به موازات افزايش توانايي      )1980مانند ژاپن در دهه     (اند    داده

از اين رو انتقال قدرت     . اند  خواست بيشتري براي به چالش كشيدن نظم موجود پيدا كرده         
ظهـور  (اسـت،   در برخي موارد باعث از ميان رفتن نظم موجود و تولد نظمي جديد شده               

و در  برخي ديگر از موارد، تنهـا تأثيرهـايي           ) 1945 و آمريكا بعد از      1815بريتانيا بعد از    
  ).ژاپن و آلمان پس از جنگ دوم جهاني(كم دامنه بر نظم موجود گذارده است 

به گمان وي چين در وضعيت فعلي با نظـم موجـود بـسيار متفـاوتي، در مقايـسه بـا                     
اوالً اياالت متحده در موقعيـت هژمونيـك        . يشين مواجه است  هاي در حال ظهور پ      قدرت

اي كـامالً     هاي تثبيت شده پيشين است و ثانياً ايـن نظـم بـه گونـه                كامالً متفاوتي با قدرت   
اين نظم به لحاظ سياسي بسيارساختار يافتـه تـراز          . متفاوت با گذشته، معماري شده است     

هـاي بـزرگ را       اي جنـگ بـين قـدرت        افزون بر اين انقالب هـسته     . هاي پيشين است    نظم
اين تحول،جنگ را بـه عنـوان ابـزار و مـسير اصـلي              .غيرمحتمل، نه غيرممكن كرده است    

هاي در حال ظهـور نـاگزير از          برهم زدن نظم تعريف شده موجود كه سابق بر اين قدرت          
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توسل به آن به منظور تثبيت جايگاه خود به عنوان قدرت بزرگ بودنـد را از حيـز انتفـاع                    
  .  بست منتهي ساخته است ساقط نموده و آن را به راهي بن

هاي قـوي اقتـصادي و شـايد سياسـي بـراي              به عالوه او تاكيد دارد كه چين از انگيزه        
خالصه آنكه سلـسله مراتـب      .  محور فعلي برخوردار است    - فعاليت در درون نظم آمريكا    

يـن نظـم بـراي چـين بـسيار          پيوستن بـه ا   . المللي فعلي از گذشته كامالً متفاوت است        بين
بر اين اساس مسير ظهور چين بسيار متفاوت        . ي آن   پذيرتر است تا شكستن شالوده      امكان

  .  خواهد بود ها در گذشته  با مسير ظهور قدرت
المللي موجود به شدت نهادينـه شـده و جهـان  روايـي                ايكنبري معتقد است نظم بين    

در حـال ظهـور را بـراي درهـم شكـستن            دارد و چنين وضعيتي، توانايي قدرت       ) شمول(
سازد و آن را ناچار به اتخاذ اسـتراتژي تطـابق سـوق               ي اين نظم بسيار محدود مي       شالوده

دارد ـ فـارغ    عمق نهادينگي و گستردگي نظم غربي به احتمال زياد چين را وامـي . دهد مي
از منظـر وي  . نها و منافع ـ به اتصال به اين نظم فكر كند تا بـه چـالش كـشيدن آ     از ايده
  :هاي نظم غربي غربي موجود سه پيامد عمده براي انتقال قدرت در بردارد ويژگي

كنـد،    نهادهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي كه آمريكا در آنجا نقش رهبري را ايفـا مـي               
در . محابا اعمال قدرت نخواهد كرد      سازد كه اياالت متحده بي      ها را مجاب مي     ساير دولت 

  .شود  درون اين نهادها، قدرت آن محدود ميواقع با عمل در
آلمـان  . توانند بدون ايجاد رقابت امنيتي، ظهور كنند هاي درون اين نظم مي  ساير دولت 

آمريكا در دوره ظهور اين دو قدرت، آنها را هرچـه           . و ژاپن دو نمونه اين موضوع هستند      
مكان رقابت امنيتي را    بيشتر به ساختارهاي رسمي و غيررسمي نظم موجود اتصال داد تا ا           

  . به حداقل برساند
كند و از     نظم نهادينه غربي به عنوان يك موجود پويا در درون سيستم جهاني عمل مي             

هاي در حال ظهور و افولي كه خارج از آن قرار دارند،              هاي قدرت   اين طريق بر استراتژي   
  .گذارد تأثير مي

لـي در چـارچوب نظـم غربـي     از منظر ايكنبري منافع اقتصادي چـين در وضـعيت فع        
تواننـد از مزايـاي آن        داري باز است و كشورها مـي        سيستم جهاني، سرمايه  . شود  تأمين مي 

گذاري   از طرف ديگر پيوستن به اين سيستم شروط الزم تجارت و سرمايه           . مند شوند   بهره
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ي افزون بر ايـن نهادهـاي اقتـصاد       .آيند كه چين به شدت به آنها نيازمند است          به شمار مي  
اين نظم، به ويژه سازمان تجارت جهاني  چتر حمايتي حقوقي و سياسي بـراي كـشوري                 

آوردند تا بتواند با تكيه بر آن از تبعيضاتي كه در آينده عليـه اقتـصاد                  چون چين فراهم مي   
از ديگر سـو نهادهـاي مـديريت اقتـصاد جهـاني            .آن احتماالً اعمال شود، جلوگيري نمايد     

المللـي پـول برمبنـاي آراء اعـضاء بـه تناسـب وزن                دوق بـين  همچون بانك جهاني و صن    
افزايش وزن چين در اقتـصاد جهـاني، نقـش آن را در ايـن               . شوند  اقتصادي آنان، اداره مي   

بخشد و انگيزه ديگري براي همراهي آن بـا ايـن نظـم               هاي نظم موجود ارتقاء مي      سازمان
  .كند ايجاد مي

المللي به روي مشاركت       و بين   منيتي منطقه به گمان وي آنچه روشن است آن كه نظم ا         
  . امنيتي چين باز است

المللي غرب محور از بيشترين اهميت در تعيين مسير انتقال            به گمان ايكنبري نظم بين    
او تاكيد دارد كه اكنون شـيوه كالسـيك انتقـال           .قدرت از آمريكا به چين، برخوردار است      

رو بـود، از ميـان    مـون رو بـه زوال روبـه   قدرت كه در آن يك قدرت در حال ظهور با هژ    
چين در حال ظهور نه با آمريكا بلكه با مجموعه نظم غربي مواجـه اسـت كـه                  . رفته است 

طبيعتاً مسير انتقال قدرتي كه چين طـي        . گردد  شامل تمامي كشورهاي ليبرال دموكرات مي     
مـادي چنـداني در     از آنجا كه چـين اوالً منـافع         . كند بستگي به قدرت و منافع آن دارد         مي

المللي ندارد و ثانياً قدرت آن بـسيار كمتـر از مجموعـه غـرب      برهم زدن نظم موجود بين    
  بـه نظـم      1تري دارد اين كه چين استراتژي انطبـاق و پيوسـتن            است، آن چه احتمال قوي    

. از منظر وي پيامدهاي اين امر براي اياالت متحـده روشـن اسـت             .غربي را در پيش گيرد    
. سـازد   تر مـي    انداز ظهور چين در درون نظم را روشن         دينه شده غربي، چشم   نظم ژرف نها  

  بنابراين استراتژي آمريكا بايد حمايـت و حفاظـت از بنيادهـاي نهـادي ايـن نظـم باشـد                   
(John Ikenberry 2008: 25).  

هـا، نيـات بـه        وي در تبيين رفتار دولـت     .  است 2پرداز بعدي ريچارد روزكرانس     نظريه
كشورها ممكن است مايل به بكـارگيري همـه قـدرت           . كننده است   ها، تعيين  اندازه قابليت 

                                                 
1. Integration and Accommodation 
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المللي در تعيين رفتار      الزامات داخلي نيز به اندازه الزامات بين      . خود يا بخشي از آن باشند     
هـا تبيـين      به گمان وي  پيامدهاي انتقال قدرت تنهـا بـه واسـطه قابليـت              .ها مؤثرند   دولت

در اوايل قرن بيستم اياالت متحـده       . ان اندازه اهميت دارند   شود، بلكه نيات نيز به هم       نمي
 ژاپـن بـه     1983در  . به لحاظ قدرت بر بريتانيا برتري يافت، بدون اينكه جنگي رخ دهـد            

افزون بر ايـن،    .لحاظ اقتصادي شوروي را پشت سر گذاشت؛ اما رقابت يا جنگي رخ نداد            
  .يد است و گاهي هم نيستهاي جد گسترش قدرت گاهي نيازمند دستيابي به سرزمين

تـرين عامـل      به اعتقاد روزكرانس در قرن نوزدهم و بخشي از قرن بيـستم زمـين مهـم               
زمين، نيروي كار و سرمايه، عوامل كليدي رشد و توسعه اقتـصادي و صـنعتي               . توليد بود 

كننـدگان    در قرون گذشته فتح سرزمين به معناي كنترل بر تعداد بيـشتري از عرضـه              .بودند
  در قرن نوزدهم، تصرف سرزمين به معناي دستيابي به زغـال سـنگ و سـنگ            . بودغالت    

انگيـز نيـست كـه در     بنابراين شـگفت . كردند آهن بود كه به منزله غذا براي فاتح عمل مي     
اين دوران جنگ واجد عقالنيت اقتـصادي بـود؛ زيـرا منـافع حاصـل از آن بـسيار ارزش                    

  .داشت
مين با انقالب صنعتي و تحوالت تكنولوژيكي پس        روزكرانس تاكيد دارد كه اهميت ز     

 سـرمايه انـساني كـه در قالـب خـدمات فـوق              1970از آن بسيار كمرنگ شـد و از دهـه           
شود، از نظر اهميت، جايگزين كاالهاي صـنعتي          تخصصي و با استانداردهاي باال ارائه مي      

د ناخـالص    درصد از تولي   64كه در وضعيت فعلي، خدمات فوق تخصصي          اي  شد، به گونه  
اين تحوالت باعث شد تا منافع اقتصادي تصرف سـرزمين          .كنند  داخلي جهان را تأمين مي    

هاي تصرف نسبت به گذشته بسيار افـزايش          با سؤاالت جدي مواجه شود؛ زيرا اوالً هزينه       
در چنـين وضـعيتي توسـعه سـريع         .يافته و ثانياً منافع ناشي از آن آشكارا افت كرده است          

 با توسل به نيروي نظامي، رجحان يافتـه   ادي آشكارا بر گسترش سرزمين   برپايه رشد اقتص  
توانـد موقعيـت خـود را     هاي جديد مي گذاري در اين وضعيت يك كشور با سرمايه    . است

. المللي آنرا تـداوم بخـشد   ازطريق توسعه صنعتي در داخل دگرگون كرده و با تجارت بين      
پذير اسـت     اير كشورها به راحتي امكان    دسترسي چنين كشور در حال رشدي به اقتصاد س        

  . و آن كشور نياز به فتح سرزمين آنان و كنترل سرزميني ندارد
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از . طلبي نظامي شده اسـت  آميز به طور طبيعي جانشين توسعه   بنابراين توسعه مسالمت  
جنگ جهاني دوم به اين سو كشورهايي مانند ژاپن، آلمان، چين و ساير كشورهاي آسياي               

او . آن رفاه و ثروت آنان بوده است        اند، راهي كه پيامد     راهي را در پيش گرفته    شرقي چنين   
تاكيد دارد كه بايد پذيرفت  آنچه در گذشته روي داده است، ممكـن اسـت در آينـده رخ                 

دليل . ها در گذشته روي خواهد داد       بر اين مبنا ظهور چين متفاوت از ظهور قدرت        . ندهد
اد جهـاني و فراينـد جهـاني شـدن بـا گذشـته ماهيتـاً                اين امر آن است كه وضعيت اقتـص       

در وضعيت موجود اقتصاد جهـاني، وابـستگي كـشورها بـه يكـديگر              . متفاوت شده است  
در . المللـي شـدن توليـد اسـت         تر شده اسـت كـه ناشـي از بـين            تر و گسترده    بسيار عميق 

ــه     ــصادي در برخــي صــنايع ب ــد اقت ــسيار قدرتمن ــشورهاي ب ــي ك ــي، حت وضــعيت فعل
به همين دليـل اسـت كـه        . اند كه در خارج از خاك آنان قرار دارند          دكنندگاني وابسته تولي

آمريكا با اينكه امكان هژموني نظامي دارد، در عرصه اقتصادي در چنين موقعيتي نيـست،               
درواقـع  .گذاري مستقيم چين، ژاپن و اروپا نيازمند اسـت          زيرا به بازارهاي پولي و سرمايه     

اعث شده تا صنايع در نقاط مختلـف جهـان پراكنـده گردنـد و در                ها ب   لزوم كاهش هزينه  
هـاي    بنـابراين قـدرت   .چنين وضعيتي، هيچ قدرت بزرگي امكان تسلط بـر آنهـا را نـدارد             

بزرگي كه از نيروي نظامي پرقوتي نيز برخوردارند، بـاز بـه توليـدات و بازارهـاي سـاير                   
  .تاند چين نيز از اين وضعيت مستثني نيس كشورها وابسته

گيري چنين وابستگي متقابل عميقي باعث شده تا وابستگي چين به             از منظر وي شكل   
هـا بـراي آن    ساير كشورها روزافزون گردد و به لحاظ هزينه ـ فايده تسخير ساير سرزمين 

البته از منظر روزكرانس اين بدان معنا نيست كه سرشت روابـط چـين   .توجيه نداشته باشد 
آميز خواهد بود، زيرا گـاهي كـشورها بـدون دليـل كـافي                صلحهاي بزرگ كامالً      و قدرت 

از سوي ديگر مـسئله     . كنند  مدت اقدام به جنگ مي      عقالني يا با در نظر داشتن منافع كوتاه       
اما او تاكيـد    . تواند موجبات تنش بين چين و آمريكا را به وجود آورد            تايوان نيز بالقوه مي   

حتي اگر چين تصميم به استفاده از قوه قهريـه  . دارد كه احتمال اين مسئله بسيار كم است   
) حتي اگر اياالت متحـده مداخلـه نكنـد        (گرايي بگيرد، همسايگان قدرتمند آن        و گسترش 

نهايتـا بـه گمـان روزكـرانس اگرچـه          . موانع پراهميتي بر سر راه آن پديـد خواهنـد آورد          
بينـي كنـد؛    ا پيش هاي بزرگ ر    تواند ثبات و صلح درازمدت در روابط قدرت         كس نمي   هيچ
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هـا    اما روندهاي اقتصادي، سياسي و نظامي، صلح درازمدت را بسيار بيش از ساير گزينـه              
   .(Richard Rosecrance 1992: 22-26) سازد محتمل مي

در خارج از حـوزه دانـشگاهي غـرب نيـز بحـث ظهـور چـين و پيامـدهاي ان توجـه                       
اي   يان پژوهشگران چيني به گونـه     در اين م  .پژوهشگران بسياري را به خود جلب كرده است       

زنگ بي جيانگ محقق چيني و مشاور رييس جمهور         . اند  منسجم تر به اين موضوع پرداخته     
تـالش كـرد مـسئله      » آميز  ظهور مسالمت «اين كشور براي اولين بار با مطرح ساختن مفهوم          

  .الملل را تبيين كند ظهور چين و نسبت آن به سياست بين
هـاي   المللـي در پـي ظهـور قـدرت        يرات خشونت بار در نظم بين     از منظر وي وقوع تغي    

طلبي را پيش گرفتنـد، راهـي         ها راه تجاوز و توسعه      جديد، بدين لحاظ بوده  كه اين قدرت       
اي   او تأكيد دارد كه در وضـعيت فعلـي و تـا آينـده             . كه در نهايت به ناكامي آنان منتهي شد       

آميز جهت تداوم توسعه به مثابه انتخاب         متبيني، چين نياز جدي به محيطي مسال        قابل پيش 
بـر  . خود دارد و بنابراين بايد در جهت ايجاد و تثبيت چنين محيطي گام بـرداد               1استراتژيك

بايد به مفهوم غالب سياست خارجي چين       " 2ظهور مسالمت اميز  "همين مبنا او معتقد است      
  .تبديل شود

استفاده از قـدرت نـرم اسـت كـه          از منظر وي در چارچوب اين مفهوم، تأكيد عمده بر           
هاي بـزرگ و      جويانه با قدرت    ترجمان آن در سياست خارجي، اتخاذ رويكردهاي همكاري       

هـاي چندجانبـه      در عرصه ديپلماسي اين مفهوم تأكيد عمده بر همكـاري         . همسايگان است 
اي كره شمالي و تأسيس و تقويـت          جانبه پيرامون بحران هسته     او گفتگوهاي شش  . گذارد  مي

تـرين نمادهـاي بكـارگيري ايـن مفهـوم در سياسـت               سازمان همكاري شانگهاي را به مهـم      
  .داند خارجي چين مي

جيانگ يكي ديگر از وجوه پراهميت اين مفهوم را ممانعت از برخورد و تقابـل                 زنگ بي 
داند، زيرا از يكسو حفظ و گـسترش روابـط اقتـصادي بـا ايـن كـشور                    با اياالت متحده مي   

 را در تداوم قدرت اقتصادي چين دارد و از ديگر سو، اياالت متحـده داراي                ترين نقش   مهم
او . هايي است كه قادر است بيشترين فشار استراتژيك را به چـين وارد نمايـد                چنان قابليت 

                                                 
1. Strategic choise      
2. Peaceful rise 
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آميز يك قدرت بزرگ نـسبت مـستقيمي بـا            آميز يا غير مسالمت     معتقد است ظهور مسالمت   
به بيان ديگر   . المللي از ديگر سو دارد      ياري سيستم بين  انتخاب استراتژيك ان از يكسو و هم      

المللي را بـه چـالش بكـشد،          ترديدي وجود ندارد كه اگر قدرت در حال ظهور سيستم بين          
  .هژمون يا مجموعه هژمونيك با آن برخورد خواهند كرد

از منظر وي رشد اقتصادي سريع و معجزه آسا يك روي سكه تحوالت چـين اسـت و                  
هاي تاريخي اين كشور است كه        ماندگي   مسائل ناشي از اين رشد و نيز عقب        روي ديگر آن  

رو در چند دهه آينده، تمام نيروي نخبگان  چـين بايـد               از اين . بايد به سرعت برطرف شود    
ايجـاد چنـين    . صرف ايجاد و تثبيت استانداردهاي زندگي حداقلي براي مـردم چـين شـود             

المللي   ي است كه بخش مهمي از آن بايد از محيط بين          ا  وضعيتي نيازمند منابع بسيار گسترده    
بنابراين به گمان وي انتخاب استراتژيك چين بايد وارد شدن هرچـه بيـشتر در               . تأمين شود 

  .فرايند جهاني شدن اقتصاد باشد تا ايستادن در مقابل آن
 تاكنون پيمـوده اسـت،      1990جيانگ مسيري را كه چين از ابتداي دهه           از منظر زنگ بي   

ورود هرچه بيشتر به فرايند جهاني شدن، تقويت و ايجاد نقاط اتصال با اقتصاد جهاني بوده                
او معتقد است برمبناي استراتژي كالن چين، اين كشور هنوز چهل و سه سال ديگـر                . است

تا نيل به مدرنيزاسيون ـكشوري با سطح توسعه متوسط ـ زمان نياز دارد و بـا سـه چـالش     
  :روست ين نقطه روبهعمده تا رسيدن به ا

  كمبود منابع الزم جهت پيشبرد توسعه؛
  آلودگي و تهديدات جدي در مقابل توسعه پايدار؛

  .فقدان هماهنگي ميان توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي
هاي دولت براي مقابله با سه چالش عمده در قالب سه اسـتراتژي               به گمان وي سياست   

  :كالن طراحي گرديده است
گيري از الگوي جديد  تژي كالن ،كنار گذاردن مدل كهنه صنعتي شدن و بهره اولين استرا 

هـايي چـون رقابـت بـر سـر منـابع بـا توسـل بـه                    مدل كهنه صنعتي شدن از ويژگي     . است
هاي خونين و هزينه بسيار زياد، مصرف باالي انرژي و آلـودگي گـسترده برخـوردار                  جنگ

هـاي    م به خود و هـم بـه ديگـران آسـيب           اگر چين اين مدل را در پيش گيرد ه        . بوده است 
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به همين دليل نخبگان چين مصمم اند كه مدل جديد صنعتي           . ناپذير وارد خواهد كرد     جبران
  . شدن را به كار گيرد

 كم منـابع     ها، كارآمدي اقتصادي، مصرف     گيري از آخرين تكنولوژي     اين مدل برپايه بهره   
گيري حـداكثري از منـابع        يست و بهره  طبيعي در قياس با جمعيت، آلودگي محدود محيط ز        

از منظر وي به همين دليل است كه دولت چين تالش دارد تـا نـسبت                . انساني استوار است  
  . منابع انرژي وارداتي را در سبد انرژي اين كشور كاهش دهد

هـاي بـزرگ      دومين استراتژي كالن معطوف به فراروي از مسيرهاي سنتي ظهور قدرت          
الملـل برمبنـاي      انهادن ذهنيت جنگ سردي است كه در آن روابط بـين          به بيان ديگر و   . است

او تأكيد دارد كه چين مسيري را كـه آلمـان در جنـگ              .شود  خطوط ايدئولوژيك تعريف مي   
افـزون بـر ايـن،      . جهاني اول و دوم و ژاپن در جنگ دوم جهاني طي كرد، برنخواهد گزيد             

 پي تسلط بر جهان بودند نيـز طـي          هاي بزرگ دوران جنگ سرد را كه در         چين مسير قدرت  
ها و تعارضات ايدئولوژيك بـه        ها، چين با وانهادن تفاوت      برخالف اين قدرت  . نخواهد كرد 

  .تقويت صلح، توسعه و همكاري با همه كشورهاي جهان همت خواهد گماشت
هاي كنترل اجتماعي و حركت در مسير         سومين استراتژي كالن مبتني بر كنار نهادن مدل       

  . جامعه سوسياليستي هماهنگ استايجاد 
از منظر وي حركت چـين در ايـن مـسير، اقتـصاد، مـردم و دولـت آن را در وضـعيت                       
وابستگي متقابل پيچيده با ساير كشورهاي جهان قرار خواهـد داد و بـراي جامعـه جهـاني                  

ادغام هرچه بيـشتر اقتـصاد      .  اي از فرصت و نه تهديد ايجاد خواهد كرد          هاي گسترده   حوزه
ين در منطقه آسيا به طور خاص و جهان به طور عام كه در نيم قرن آينده رخ خواهد داد                    چ

  .آميز چين را افزايش خواهد داد به موازات خود منافع سايرين در ظهور مسالمت
الملـل    سرانجام آنكه از منظر وي چين در پي نيل به موقعيت هژمونيك در سياست بـين               

المللـي سياسـي و اقتـصادي جديـد از مـسير              ي نظم بـين   ريز  اين كشور از پي   . نخواهد بود 
به گمان وي توسعه چين به  .الملل حمايت خواهد كرد     اصالح و دموكراتيزه كردن روابط بين     

 .صلح جهاني وابسته است و صلح جهـاني از طريـق توسـعه چـين، تقويـت خواهـد شـد       

(Zheng Bijian 2005 :13-16)  
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گرايي تاريخي، ازجمله افـرادي اسـت         له واقع پرداز برجسته نح    هنري كيسينجر تئوري  
تواند در    داند و معتقد است كه اين تحول مي         اي قابل مديريت  مي        كه ظهور چين را پديده    

از منظر وي شكي وجود ندارد كه ظهور چين و به طور كلـي              .آميز رخ دهد    قالبي مسالمت 
 تعريف خواهـد    - سترده باز   اي گ   المللي را به گونه     ظهور آسيا در چند دهه آينده، نظم بين       

الملل را پس از سه قرن از آتالنتيك به آسيا ـ پاسـيفيك انتقـال     كرد و مركز ثقل نظام بين
  .خواهد داد

او معتقد است كه اين روند انتقال قدرت با روندهاي پيشين آن بسيار متفاوت خواهد               
مان اوايل قرن بيستم    روست كه تفسيرهايي را كه موقعيت امروز چين را با آل            از همين . بود

كنند و وقوع درگيري ميان اياالت متحـده و ايـن كـشور را غيرقابـل اجتنـاب                    مقايسه مي 
ها به همان ميزان      ها و مقايسه    كند و تأكيد دارد كه اينگونه استدالل        دانند، نقد و نفي مي      مي

 نظامي  هاي اروپايي قرن نوزدهم     كه نادرست هستند، خطرناك نيز هستند، زيرا نظام دولت        
ها توسل به زور را براي پيـشبرد منـافع خـود را طبيعـي و از حقـوق         بود كه در آن دولت    

كرد كه جنگ محدود خواهد بود و پـس           در واقع هر دولتي تصور مي     . دانستند  خويش مي 
  . از پايان جنگ، موقعيت استراتژيك آن دولت بهبود خواهد يافت

دقتـي و   اي تنهـا بـا بـي     هاي هسته   يسينجر در عصر جهاني شدن و سالح      اما به گمان ك   
در واقع در چنـين جهـاني جنـگ         . اي را صورت داد     توان چنين مقايسه    فكري تمام، مي    بي

تنهـا    چنين جنگي نه  . عيار براي همه آنها خواهد بود       اي تمام   هاي بزرگ فاجعه    ميان قدرت 
هـاي پـس از آن، علـل          رسام اور ترميم خرابـي    هاي س   اي نخواهد داشت، بلكه هزينه      برنده

  .الشعاع قرار خواهد داد درگيري را كامالً تحت
الملـل در     ناپذيري وضـعيت نظـام بـين        عامل پراهميت ديگري كه كيسينجر در مقايسه      

ن روز    اوايل قرن بيستم و اكنون بر آن تأكيد دارد، سياست خارجي كامالً متفاوت آلمـان آ               
الملل را در ابتـداي       ز منظر وي يكي از عوامل اساسي كه نظام بين         ا. و چين امروزي است   

آميـز    قرن بيستم به سوي جنگ سوق داد، سياسـت خـارجي تجديدنظرطلبانـه و تحريـك               
  (Kissinger 2007) . آلمان بود

گري، اساسـاً روش چـين در مواجهـه بـا             به گمان كيسينجر امپرياليسم مبتني بر نظامي      
ـ      و » كالزوتـيس «او در جهـت تأييـد مـدعاي خـود تفـاوت             . ستدنياي خارج نبوده و ني
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سـازد و     گذاران تفكر استراتژيك در آلمان و چين را برجسته مـي            به عنوان پايه  » تسو  سان«
فشارد، حال آنكه     كالزويتس همواره در آثار خود بر آمادگي براي نبرد پاي مي          «نويسد    مي

افزون بر ايـن    .»گذارد   تأكيد مي  تسو بر تضعيف روحيه دشمن و پيروزي بدون جنگ          سون
كيسينجر مقايسه چين با شوروي و بالتبع در پيش گـرفتن سياسـت محدودسـازي دوران                

از منظر وي شوروي داراي سنت امپرياليستي       . داند  جنگ سرد در قبال آن را نيز اشتباه مي        
وسـيه را   اي كه از دوران پطركبير تا پايان جنگ جهاني دوم، قدرت ر             اي بود، به گونه     قوي

چنين دولتي با چين كه در طـول دو هـزار سـال             . از مسكو به مركز اروپا اعمال كرده بود       
. تاريخ خود در همين منطقه و موقعيت جغرافياي كنوني بوده اسـت، عميقـاً تفـاوت دارد                

شده در حـالي كـه امپراطـوري چـين بـر پايـه                امپراطوري روسيه با تكيه بر زور اداره مي       
. شده است    نظامي قدرتمندي را در پشت سر خود داشته، مديريت مي          فرهنگي كه ساختار  

بر اين مبنا كيسينجر تأكيد دارد كه صحنه و مسائل استراتژيك در آسيا كامالً متفـاوت بـا                   
اروپاي قرن نوزدهم و بيستم و نيز دوران جنگ سـرد اسـت و بـه همـين دليـل سياسـت                      

 چـين، در پـي تكـرار الگوهـاي رفتـاري            آمريكا نبايد به داليلي چون مدرنيزاسيون نظامي      
 (Kissinger, 2005)گذشته در قبال اين كشور برآيد 

آميـز چـين،      پـذيري ظهـور مـسالمت       كيسينجر براي تأييد فرضيه خود پيرامون امكـان       
از منظـر وي ورود     . دهـد   موقعيت اين كشور در اقتصاد جهاني را نيز مورد توجه قرار مي           

اني از يكسو قدرت و توان ريسك اين كـشور را كـاهش             هرچه بيشتر چين به اقتصاد جه     
داده است و از ديگر سو از امكانات اياالت متحده براي تخريب ان نيز كاسته است، زيـرا                  

اي   ن است تأثيرات منفـي گـسترده        اين تخريب بر اقتصاد جهاني كه اياالت متحده حافظ آ         
  .خواهد گذارد

عتقد است كه چالش احتمالي چين در ميان        الذكر كيسينجر م    با عنايت به استدالل فوق    
البتـه او  . اندازي، چـالش اقتـصادي، سياسـي و نـه نظـامي خواهـد بـود              مدت با هر چشم   

تواند ماشه درگيري چين و اياالت        پذيرد كه معضل تايوان يك استثناست و همواره مي          مي
كـه طـرفين    درگيري بر سر تايوان از منظر وي زمـاني رخ خواهـد داد              . متحده را بچكاند  

اي را كه در طول بيش از يك نسل ويژگـي غالـب روابـط چـين و ايـاالت                      داري  خويشتن
 (Kissinger, 2007).متحده بوده است، را فرو گذارند



 

 

 1386بهار و تابستان  22 شماره نهمسال / قوق و سياستپژوهش ح/ 26

او تأكيد دارد كه چين به داليل پراهميتي چون كاهش شكاف بين مناطق توسعه يافتـه                
گونه تكنولوژيك و اقتصادي      بو فقير خود، لزوم انطباق نهادهاي سياسي با تحوالت انقال         

بـار رقابـت از نـوع جنـگ سـرد بـا آمريكـا بـر                   تر پيامدهاي بالقوه فاجعـه      و از همه مهم   
استانداردهاي زندگي مردم كه مشروعيت حزب به آن وابسته است، خواستار همكاري بـا              

  .اياالت متحده هست و خواهد بود
 پـيش گـرفتن رويكـرد جنـگ         تواند در صـورت     مريكا نمي   از ديگر سو از منظر وي آ      

تر آنكه آمريكا در همكـاري بـا          مهم. سردي و آسيب زدن به چين، از آسيب مصون بماند         
بـه همـين    . الملـل اسـت     ترين آن تداوم ثبات در نظام بين        چين منافع اساسي دارد كه مهم     

هاي پيـشگيرانه از سـوي ايـاالت متحـده در قبـال               دليل وي تأكيد دارد كه اتخاذ سياست      
  (Kissinger, 2007). ي به اهميت و عظمت چين، عقالني نيستكشور

زيبگنيو برژينسكي از ديگر ديگر رئاليست هايي است كه به ظهور چين با خوشبيني مي               
ويك اوراسيا به جاي اروپا به عنوان مركز ثقـل            برژينسكي معتقد است در قرن بيست     . نگرد

 منطقه چند قدرت وجود دارند كه بـراي         از منظر او در اين    . المل درخواهد آمد    سياست بين 
. اي برخوردارند و چين مهمترين اين قدرت هاسـت         الملل از اهميت ويژه     صلح و امنيت بين   

اي مديريت شـود و در شـمار          به همين لحاظ روابط چين و اياالت متحده بايد با دقت ويژه           
نسكي ظهور چين   از منظر برژي  . دستور كارهاي اصلي  سياست خارجي اياالت متحده درآيد        

كنـد و در مـسيري        الملـل، ايجـاد نمـي       به چند دليل تهديدي عليه اياالت متحده و نظام بين         
  :تواند صورت گيرد آميز مي مسالمت

بينـي، تهديـدي      اي قابل پيش    رشد قدرت نظامي چين نه در وضعيت فعلي و نه تا آينده           
بـر  . قابليت بازدارندگي دارنـد   اي چين نيز عمدتاً       نيروهاي هسته . عليه اياالت متحده نيست   

  اي است اين مبنا، قدرت نظامي چين، در سطح منطقه
برخالف شوروي، چين از قابليت ايجـاد يـك چـالش ايـدئولوژيك جهانـشمول عليـه                 
اياالت متحده برخوردار نيست، به ويژه آنكه سيستم كمونيستي آن در حال تبديل به نـوعي                

ح جهان مورد اسـتقبال و الگـوگيري قـرار نخواهـد            گراست كه طبيعتاً در سط      اليگارشي ملي 
  .گرفت
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هاي مهم آن به ويـژه سـازمان تجـارت جهـاني،              ورود چين به اقتصاد جهاني و سازمان      
نقاط اتصال آن به اين عرصه را به شدت افزايش داده ، تعميق بخـشيده ،ايـن كـشور را در                     

ه يك رويه وابستگي متقابـل،      از آنجا ك  . وضعيت وابستگي متقابل با سايرين قرار داده است       
الملل را كاهش  اين امر نيز قابليت تهديدزايي چين براي نظام بين. پذيري متقابل است   آسيب

  .دهد مي
برخورداري از روابطي خوب با اياالت متحده، براي تداوم توسعه اقتصادي چين حياتي             

ــه  ــران آن، عالق ــابراين رهب ــت، بن ــاال   اس ــل اي ــالش در مقاب ــاد چ ــه ايج ــد ب ــده من ت متح
   (Zbigniew Brzezinski 2003: 54-58)نيستند

بينـي تهديـدي عليـه        بر اين اساس برژينسكي بر آن است كه چين تا آينـده قابـل پـيش               
او معتقد است، اياالت    . الملل نيست، لذا بايد با آن وارد گفتگو شد          اياالت متحده و نظام بين    

بلكـه بـر سـر ثبـات و امنيـت در كـل              متحده نه بر سر ثبات و امنيت در شمال شرق آسيا،            
تر ساختن    از ديگر سو امريكا بايد با گسترده      . اوراسيا بايد با چين وارد مذاكرات جدي شود       

روابط تجاري با اين كشور، تسهيل ادغام هرچه بيشتر آن در اقتصاد جهاني و وارد كردن آن          
المللي را افـزايش   به گروه هشت كشور صنعتي، اتصاالت ساختاري چين با نظم موجود بين      

اي است كه اياالت متحده در مورد ژاپن و آلمـان پـس از                و اين درست شبيه آن رويه     . دهد
كوتـاه سـخن    . هاي بزرگ اقتصادي در پيش گرفت       جنگ دوم و ظهور آنها به عنوان قدرت       

جـو و آرام و متمايـل بـه همكـاري، ثبـات در       آنكه برژينسكي معتقد است چـين مـسالمت   
الملل در قرن بيست و يك تا حد زيـادي تـضمين              ه مثابه مركز ثقل سياست بين     اوراسيا را ب  
بنابراين از نگاه وي اياالت متحده بايد با تغيير بنيادي رويكرد خود نـسبت بـه                . خواهد كرد 

الملـل در     چين، آن را به عنوان شريكي عمده در ثبات اوراسيا و بازيگر كليدي در نظام بين               
   (Zbigniew Brzezinski 1997:45)نظر گيرد

نظريـاتي اسـت كـه رد         رابرت جرويس متفكر رياليست تدافعي، در اين زمينه صاحب        
از منظر جرويس جنگ بـين      . اعتنايي، حتماً منشأ نقصان خواهد بود       شدن از كنار آن با بي     

الملل بوده است، امـا در وضـعيت    هاي بزرگ، همواره موتور تحول در سياست بين        قدرت
مالً متفاوت شده  و احتمال بروز جنگ ميان آنان در كمترين ميـزان قـرار                فعلي شرايط كا  

اياالت متحده، ژاپن و    (الملل    هاي نظام بين    ترين قدرت   يافته  به گمان جرويس، توسعه   .دارد
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يك جامعه امنيتي به معنايي كه كـارل دويـچ بـه آن پرداختـه اسـت،                 ) هاي اروپايي   قدرت
درواقـع تركيبـي از     . آنـان غيرمحتمـل اسـت       جنگ ميـان    اند و بنابراين وقوع       تشكيل داده 

كننـد،    هايي كه از جنگ ممانعـت مـي         هاي جنگ، فوايد صلح و ارزش       عواملي چون هزينه  
بينـي بـروز جنـگ منتفـي          اي قابل پيش    گردد در درون اين جامعه امنيتي تا آينده         باعث مي 

ا روسيه و چين قابليت     او معتقد است در ميان كشورهاي خارج از اين مجموعه، تنه          .باشد
او تأكيـد دارد  . به راه انداختن جنگي عليه اعضاي اين جامعه امنيتي يا عليه يكديگر دارند      

اين . هاي بزرگ بسيار متفاوت خواهد بود       هاي سنتي ميان قدرت     كه چنين جنگي با جنگ    
ي دو كشور در موارد مهمي از استانداردهاي قدرت بزرگ برخوردار نيستند، سيستم سياس            

هاي بـسيار پيـشرفته،       ها گرفته تا سازمان     اي از تكنولوژي    آنها لرزان است و در هيچ حوزه      
بنـابراين  . سرآمد نيستند، و الگوي حكومتي و توسعه آنها مطلوب سـاير كـشورها نيـست              

از . اي خواهـد بـود      توانند ايجاد كنند تنها در سطح منطقه        هايي كه اين دو كشور مي       چالش
هـاي گذشـته      برخالف جنـگ  (الملل را     هايي قابليت تغيير نظام بين      شمنظر وي چنين چال   

او معتقد است حتي درگيري احتمالي آمريكـا و چـين بـر سـر     . ندارند) هاي بزرگ   قدرت
      هاي بزرگ را داشته باشـد  هاي گذشته ميان قدرت تواند خصلت جنگ تايوان نيز نمي

(Robert Jervis 2002:7) 

ياليست ياد شده كه بگذريم، ضرورت دارد تـا اشـاراتي، هـر             ي متفكران ر    از مجموعه 
گرايـان    تـوان ايـشان را تكـوين        پردازان كه مي    اي از نظريه    چند مختصر و به ايجاز به دسته      

تكوين گراها بسيار كمتر از سايرين پديده قـدرت يـابي چـين را              . بين نام نهاد، نمود     خوش
ن اندك كارهاي انان مي توان قـائلين بـه ظهـور            با اين وجود در ميا    .مورد تامل قرار داده اند    

بين   گراهاي خوش   تكوين. مسالمت اميز و غير مسالمت اميز چين را از يكديگر تفكيك كرد           
معتقدند تعامل ميان شوروي و غرب در سطوح دانـشگاهي، نظـامي و رهبـران بـه تـدريج                   

پايـان   تغييـر كنـد و جنـگ سـرد           1980باعث شد گفتمـان سياسـت خـارجي ان در دهـه             
در .از منظر آنان چنين روندي در مورد چين نيز رخ خواهـد داد            . آميزي داشته باشد    مسالمت

كنـد، رهبـران آن احتمـاالً پـذيراي           واقع به موازاتي كه فرهنگ استراتژيك چين تغييـر مـي          
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هـاي رفتـار      شوند و آنها را بـه عنـوان هنجـار           هاي اساساً ليبرال مي     مجموعه وسيعي از ايده   
  . 1كنند للي قبول ميالمل بين

راند نه در حاشيه صـرف منـافع          ها را در اين جهت مي       از ديدگاه آنان فرايندي كه چيني     
ها براي پذيرفته     پذيري اي است كه انعكاس خواست پرقوت چيني         مادي بلكه فرايند جامعه   

آنـان  . المللي اسـت    شدن به عنوان كشوري مدرن با شهرونداني مطلوب از سوي جامعه بين           
المللي در سال هاي اخير را ناشي  هاي بين ها و مكانيسم اركت روزافزون چين در سازمانمش

بينند، در حـالي كـه در سـاليان پـيش رهبـران چـين پيوسـتن بـه ايـن                       از چنين تمايلي مي   
  .(Jeffery Lantis 2005: 23)دانستند  ها را قيدي بر آزادي عمل خود مي مكانيسم

هـاي مـورد پـذيرش چـين          المللي و تغيير هنجـار        عه بين از منظر اينان مشاركت در جام     
اي  المللي و منطقه به موازاتي كه چين به طور عميق در شبكه نهادهاي بين. مكمل يكديگرند

المللـي كـه      هاي مورد پذيرش رهبران آن نيز هرچه بيشتر به اجماع بين            شود، هنجار   وارد مي 
  .شود تر مي اند، نزديك اين نهادها برمبناي آن پاي گرفته

  

  نظريات معطوف به ظهور چالش زاي چين) ب

هاي بدبين مهمترين نظريـه پـردازان معتقـد بـه ظهـور چـالش برانگيـز چـين                     رئاليست
ترين ويژگي چين امروز، در حال ظهـور بـودن آن             هاي بدبين  مهم     از منظر رئاليست  .هستند

از . شـوند   يژگي متأثر مـي   جمله روابط چين و آمريكا از اين و         است و همه عوامل ديگر، من     
كننـده     تاكنون خيـره   1978منظر آنان اقتصاد پايه قدرت ملي است و رشد اقتصادي چين از             

بوده است، با اين اقتصاد و نيروي كار عظيم، چين احتماالً روزي به جايگاه سابق خـود بـه                   
  .ترين اقتصاد جهان بازگردد عنوان بزرگ

ني را براي ارتقاء قـدرت نظـامي چـين فـراهم            اين رشد اقتصادي سريع، امكانات فراوا     
هاي اخير به گمان آنـان گـواهي          آورد كه افزايش سريع بودجه نظامي اين كشور در سال           مي

هاي آتي به سرعت      بنابراين انتظار منطقي آن است كه توان نظامي چين در سال          . بر آن است  
ه به موازات افزايش قدرت     هاي بدبين آن است ك      نكته پراهميت از منظر رئاليست    . رشد يابد 
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هـاي در حـال ظهـور         آنان معتقدند كه قـدرت    . شود  تر مي   ن نيز گسترده     آ  ملي چين، اهداف  
انـد و در ايـن راه نـوع           همواره در پي برهم زدن نظم موجود و بنيادگذاري نظمي تازه بوده           

راتيـك و   كند و اساساً فرقي ميان آمريكـاي دموك         سيستم سياسي آنان نقش چنداني ايفا نمي      
هـاي در     هاي بدبين براي همساني رفتار قدرت       رئاليست. آلمان اقتدارگرا وجود نداشته است    

  :شمارند حال ظهور چند دليل برمي
تر تعريـف   هاي يك كشور، رهبران آن اهداف خود را گسترده  به موازات افزايش توانايي   

  آيند؛  كرده و در پي افزايش نفوذ خود برمي
ال ظهور به سوي برآورده ساختن اهداف جديد خود مرزهـاي           هاي در ح    حركت قدرت 

  كشد؛ المللي و سلسله مراتب قدرت را به چالش مي سرزميني ، ترتيبات نهادي بين
هاي حافظ وضع موجـود را        المللي، قدرت   به چالش كشيده شدن اركان نظم موجود بين       

هاي خـود را تكميـل        نسيلدارد تا قدرت در حال ظهور را قبل از آنكه فرصت بيابد پتا              وامي
هاي اقتصادي و نظامي چـين،        هاي بدبين با اشاره به پيشرفت       رئاليست. 1كند، منكوب سازند  

هـاي    دانند و معتقدند همان راهي را خواهد رفت كه قـدرت            آن را قدرتي در حال ظهور مي      
  .مهمترين نماينده اين نحله ميرشامير است. اند در حال ظهور پيشين رفته

از منظر مرشـايمر، ظهـور      . ايمر را مي توان نماد رئاليست هاي بدبين دانست        جان ميرش 
آميز باشد و اگر رشد چشمگير اقتصادي آن طي يكي دو دهه آينده               تواند مسالمت   چين نمي 

تداوم يابد، اياالت متحده و چين، احتماالً وارد رقابت امنيتـي تنگـاتنگي خواهنـد شـد كـه                   
او معتقـد اسـت اغلـب       . ه جنگ برخوردارخواهنـد داشـت     قابليت بااليي جهت تبديل آن ب     

همسايگان چين شامل هند، سنگاپور، ژاپن، كره جنـوبي، روسـيه و ويتنـام نيـز بـا ايـاالت                    
  .متحده در مهار چين و محدود ساختن آن همراه خواهند شد

به گمان وي در در نظام بين الملل، قدرتمنـدترين دولـت، دولتـي اسـت كـه كمتـرين                     
هاي بزرگ    به بيان ديگر قدرت   . ه از سوي دولتي ديگر به آن وجوه داشته باشد         احتمال حمل 

كند، بلكه هدف نهـايي آنـان    ترين قدرت بزرگ تالش نمي تنها براي رسيدن به جايگاه قوي     
البته او تأكيد دارد كه براي هـر        . تبديل شدن به هژمون يعني تنها قدرت بزرگ سيستم است         
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ني جهـاني، غالبـاً غيـرممكن اسـت، زيـرا حفـظ، اعمـال و                دولتي رسيدن به موقعيت هژمو    
نمايش قدرت در چنين سطحي در پهنه جهاني بسيار مشكل اسـت، حتـي ايـاالت متحـده                  

توانـد بـه      بر اين مبنا بهترين وضعيتي كه يك دولت مي        . اي و نه جهاني است      هژموني منطقه 
  .آن اميدوار باشد، تسلط يافتن بر حيات خلوت خويش است

يابند، هدفي ديگر نيز در       اي دست مي    هايي كه به هژموني منطقه      ان مرشايمر دولت  به گم 
بـه  . ها بر ديگر مناطق جغرافيايي اسـت        سر دارند و آن جلوگيري ازتسلط يافتن ساير دولت        

اي، عالقمند به داشتن رقبايي هم تراز نيستند، بلكـه تمايـل              هاي منطقه   عبارت ديگر هژمون  
او . هاي بزرگ و تقـسيم شـده ميـان آنـان ببيننـد              صحنه رقابت قدرت  دارند ساير مناطق را     

او . معتقد است اين هدف در استراتژي امنيت ملي اياالت متحده همواره وجود داشته است             
كنـد كـه در آن بـر كنتـرل            در اين جهت به استراتژي امنيـت ملـي بـوش پـسر اشـاره مـي                

موقعيت مسلط ايـن كـشور در       هاي در حال ظهور توسط اياالت متحده جهت حفظ            قدرت
  .توازن قواي جهاني تأكيد شده بود

بيني مرشايمر آن است كه چين در تالش براي تسلط يافتن بر آسـيا بـر                  بر اين مبنا پيش   
هـاي جـدي      خواهد آمد و تالش آن به شيوه آمريكا براي تسلط بر نيمكره غربـي، شـباهت               

الش خواهـد كـرد تـا شـكاف ميـان           به گمان وي در اين مسير چين به ويژه ت         . خواه داشت 
قدرت خود با همسايگانش به خصوص ژاپن و روسيه را به حداكثر برساند، به طـوري كـه         

البته اين بدان معنا نيـست كـه چـين بـه            . در آسيا از ناحيه هيچ دولتي احساس تهديد نكند        
سوي تهاجم و تسخير ساير كشورهاي آسيايي پيش خواهد رفت، بلكه بدين معناسـت كـه                

ين كشور در پي ديكته كردن حد و مرزهاي رفتار قابل پذيرش به همـسايگانش برخواهـد                 ا
  .آمد، همان كاري كه اياالت متحده در قاره آمريكا انجام داد

كند كه چين پرقدرت و در حال صعود، احتماالً درصـدد بيـرون رانـدن                 بيني مي   او پيش 
هـاي بـزرگ را از        االت متحده، قـدرت   گونه كه اي    اياالت متحده از آسيا برخواهد آمد، همان      

گيـري    اي، احتماالً تنهـا راه بـازپس        به عالوه كسب هژموني منطقه    . كره غربي بيرون راند     نيم
  .تايوان توسط چين خواهد بود

او معتقد است، تالش چين براي تسلط بر آسيا با واكنش شديد ايـاالت متحـده مواجـه                  
ـ         . خواهد شد  تـوان دريافـت كـه     اريخي بـه خـوبي مـي   از منظر وي بـا توجـه بـه سـوابق ت
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سياستگذاران آمريكايي در مقابل تالش چين براي نيل بـه هژمـوني در آسـيا چـه واكنـشي                   
ايـن  . كنـد   اياالت متحده در قبال رقباي همتراز خود با مدارا رفتـار نمـي            . نشان خواهند داد  

 ماندن به عنوان گونه كه در قرن بيستم نشان داده است، تصميم جدي براي باقي كشور همان
  . اي جهان را دارد تنها هژمون منطقه

بنابراين اياالت متحده در پي مهـار و محدودسـازي چـين برخواهـد آمـد و در نهايـت                  
.  آسـيا را نداشـته باشـد        اي تضعيف كند كه توان تسلط بـر         تالش خواهد كرد آن را به گونه      

كه در قبـال شـوروي در دوران        خالصه آنكه به گمان مرشايمر، اياالت متحده شبيه رفتاري          
 John Mersheimer and). جنگ سرد در پيش گرفته بود، در قبال چين نيز پي خواهد گرفت

Zebegnew Berzenski 2004)   
نمايـد نگـاهي هـر چنـد گـذرا نيـز بـه نظـر                  پس از بررسي نظريات ميرشايمر الزم مي      

انتقال قدرت نيز رويكردي بـد      نظريه پردازان   . او افكند » انتقال قدرت «ارگانسكي و تئوري    
نظريه انتقـال قـدرت اساسـا       . بينانه نسبت به ظهور چين و اينده روابط ان با امريكا دارند           
ايـن نظريـه واجـد      . الملل است   نظريه اي درباره سرشت چرخه اي جنگ در سياست بين         

  چهار مولفه اساسي است
  

  ساختار نظام بين الملل ) الف

در اين نظـام    . سم نظام بين الملل را سلسله مراتبي مي داند        اين نظريه برخالف نئورئالي   
دولت مسلط دولتي است كه از باالترين سـهم         . و نه هژمون وجود دارد     1يك دولت مسلط  

برخـوردار  ) جمعيت، توليد و ظرفيت سياسـي در معنـاي انـسجام و ثبـات             (منابع قدرت   
اي بـزرگ ،ميـاني و      پس از دولت مسلط در سلسله مراتب بعدي به ترتيب قدرت ه           .است

كوچك قرار مي گيرندافزون بر سلـسله مراتـب كـالن، در سـطح منطقـه اي نيـز سلـسله                  
در چنـين   . كنـد   در اين نظم دولت مسلط قواعد را تعيـين مـي          .مراتب مشابهي وجود دارد   

اينـان چالـشگران    . سيستمي گاه برخي قدرت هاي بزرگ كامال به نظم پيوند نمي خورند           
هاي چالشگر در صـورتي مـي تواننـد دولـت مـسلط را بـه                  دولت. ندبالقوه اين نظم هست   

  .چالش بكشند كه از هشتاد درصد يا بيشتر از ميزان قدرت ان برخوردار باشند

                                                 
1. Dominant state  
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  قدرت) ب 

توانايي اجبـار يـا اقنـاع حريـف بـه           "قدرت در چارچوب اين نظريه عبارت است از         
  :ر عمده استدر اين چارچوب قدرت حاصل سه عنص".براوردن مطالبات است

  ميزان جمعيت؛
  توليد اقتصادي؛
  .ظرفيت سياسي

  نارضايتي ) ج 

در واقـع   .از اين منظر رضايت به معناي شباهت اهداف سياست خـارجي دولـت هاسـت              
دولت هايي كه از نهادهاي سياسـي و اقتـصادي مـشابه دولـت مـسلط برخـوردار باشـند                    

  قدرت مسلط طبيعتا حافظ وضـع        بر اين مبنا  . احتماال از وضع موجود راضي خواهند بود      
برخي از قدرت هاي بزرگ نيز از وضـع  موجـود رضـايت              . موجود و از ان راضي است       

توانـد ريـشه در       هـا مـي     نارضايتي اين قـدرت   .اما برخي ديگر از ان ناراضي هستند        .دارند
هـاي ناراضـي    دولت. عوامل تاريخي ،ايدئولوژيك،سرزميني ،فردي يا فرهنگي داشته باشد  

  . طور طبيعي در صدد تغيير وضع موجود بر مي آيندبه

  ائتالف ها) د 

در چارچوب اين نظريه كشورهايي كه اولويت هاي مشتركي دارند ائتالف هاي بـا ثبـاتي                
؛ اما ائتالف ها ميان قـدرت هـاي راضـي و ناراضـي چنـدان تـداومي                    دهند  را تشكيل مي  

 بيني آن از زمان وقوع جنگ هاي        مهمترين نقطه قوت اين نظريه در پيش      . نخواهد داشت 
اين نظريه در پاسخ به چرايي درگيري در نظام بـين الملـل بـر دو عامـل                  .چرخه اي است  

به بيان ديگر دولت ناراضي براي برهم زدن نظم موجود . گذارد تاكيد مي  2و ميل 1فرصت
،   بـراي شـكل گيـري فرصـت       . بايد از تمايل و نيز فرصت انجام اين كار برخوردار باشـد           

  :شرايط ذيل از بيشترين اهميت برخوردارند

  برابري قدرت دولت ناراضي با دولت مسلط

                                                 
1. Opportunity 
2. Willingness 
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  .پيشي گرفتن دولت ناراضي از دولت مسلط
پيشي گرفتن دولت ناراضي مي تواند ناشـي از افـزايش توليـد اقتـصادي يـا ظرفيـت                   

شوري در چارچوب اين نظريه با افزايش قدرت چين به عنوان ك          . سياسي اين دولت باشد   
 :ناراضي، دو روند احتماالً رخ خواهند داد

اي   هاي روزافزون خود در جهت بازتعريف نظـم منطقـه           چين در پي استفاده از قابليت     
  . اي كه منافعش را بهتر تأمين نمايد المللي به گونه و بين

اي به عنـوان تهديـد تلقـي     چين از سوي اياالت متحده و هم پيمانانش به نحو فزاينده    
  .   شدخواهد

ارگانـسكي معتقـد اسـت كـه        . پيرامون جنگ انتقالي اجماع نظر كاملي وجـود نـدارد         
كند، اما در مطالعات بعدي كـه بـا           قدرت چالشگر  جنگ را قبل از مرحله انتقالي آغاز مي          

جك كالگر انجام داده، به راه انداختن جنگ توسط قدرت چالشگر را در مرحلـه بعـد از                  
شـود كـه قـدرت در حـال            ارگانسكي، نارضايي هنگامي افزون مي     از منظر . داند  انتقال مي 

افـزايش يـافتن    . ظهور، آنگونه كه رهبران آن انتظـار دارنـد، مـورد پـذيرش واقـع نـشود                
تواند به داليل ملموسي چون، محدوديت ترانزيـت در مـسيرهاي تجـاري و                نارضايتي مي 

المللـي نيـز      هاي بين   وعهها و مواد خام و عدم حضور در مجم          دسترسي به برخي سرزمين   
هاي نظامي قدرت در حال ظهور توانـايي نمـايش قـدرت آن را                افزايش قابليت . رخ دهد 

هاي امنيتـي     دهد و اين امر ثبات نظم كهنه را كه دولت مسلط بر مبناي ائتالف               افزايش مي 
  كنـد   هـا برقـرار كـرده بـود را تهديـد مـي              و نيز روابـط اربـاب مـشتري بـا سـاير دولـت             

 ) (Ronald Tmmen and Jack Kugler 2006: 40-45  .      بنـابراين قـائلين بـه نظريـه انتقـال
، درگيري چين با نظم موجود بين المللي به طور عـام و ايـاالت متحـده بـه طـور                       قدرت

  .دانند خاص را محتمل مي
يابي چين را توأم با به چالش كشيدن          ها نيستند كه قدرت     ليكن تنها گروهي از رياليست    

هـا نيـز در    اي از ليبرال كنند بلكه دسته كم غربي به سركردگي اياالت متحده تلقي مي نظم حا 
  . هاي به اصطالح بدبين اشتراك دارند اين نظر با رياليست

هاي بدبين مركز ثقل تحليل خود از ظهور چـين وآينـده روابـط ان بـا آمريكـا را                      ليبرال
از منظـر آنـان چـين       . گذارند  ر مي هاي سياست داخلي دو كشو      ساختارهاي داخلي و پويايي   
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كشوري در حال گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي است و نكته مهـم در ايـن مـسير آنكـه                    
كنند، احتمال آنكـه بـا همـسايگان          ها از اقتدارگرايي به دموكراسي گذار مي        كه ملت   هنگامي

ــه دموكراســي   ــسيار باالســت، در حــالي ك ــري شــوند ب ــات و خــود وارد درگي ــاي باثب  ه
  .كدام چنين تمايلي ندارند هاي باثبات هيچ اقتدارگرايي

آيـد تـا تقاضـاهاي مـشاركت      درواقع در چنين فرايندي نخبگان  حاكم در پي آن برمـي        
هاي خارجي منحرف كـرده و انـرژي آن را در آيـن               سياسي طبقه متوسط را به سوي بحران      

تـر    تر و تهـاجمي     ن ناسيوناليستي آنان معتقدند نظام دموكراتيك در چي     . ها تخليه نمايد    بحران
از سيستم فعلي خواهد بود، زيرا اوالً دغدغه بقا خود را ندارد و ثانياً از احـساسات مردمـي                   
به شدت متأثر خواهد بود، بنابراين چين در حال ظهور را به كشوري تهـاجمي و مخـرب،                  

منظر اينان تغيير در    بنابراين از   .حداقل در دوره گذار آن به قدرتي جهاني تبديل خواهد كرد          
از ديگر سـو    .نهادهاي سياسي چين امكان درگيري بين چين و آمريكا را افزايش خواهد داد            

اگر نهادهاي چين تغيير نكنند نيز امكان درگيري بين دو كـشور وجـود دارد، زيـرا ايـاالت                   
ــارزه متحــده دموكراســي ــم  اي مب ــه رژي ــسبت ب ــاريخ خــود ن هــاي  جوســت و در طــول ت

  . ك با خشونت برخورد كرده استغيردموكراتي
ها همـواره در فـضايي از         ها و غيردموكراسي    به طور كلي از منظر انان روابط دموكراسي       

هـا بـه      اند كه غيردموكراسـي     هاي دموكراتيك معتقد بوده     بدبيني قرار داشته است زيرا دولت     
 فـضايي قـرار     نگاه اياالت متحده به چين كنوني در چنـين        . دارند  مردم خود ستم روابط مي    

از منظر ايـاالت متحـده نقـض حقـوق          . دارد و اختالفات پيرامون حقوق بشر نماد آن است        
بشر توسط سيستم چين ناشي از ماهيت شيطاني و غيرمشروع آن است و روابط باثبـات بـا                  

  . Russel Ong2007: 76-78)(چنين سيستمي غيرممكن است
 ايدئولوژيك است و سياست خارجي خالصه به گمان انان اياالت متحده كشوري عميقاً    

هـا بـا منـافع مـادي آن در            شود، حتي اگر اين ايـده       ها شكل داده مي     آن اغلب به وسيله ايده    
اند    با چين بدبين   1از ديگر سو رهبران چين نيز نسبت به نيات آمريكا از تعامل           .تناقض باشد 

                                                 
1. Engagement 
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ـ   معتقدند كه هدف نهايي اياالت متحده از اين سياست مشروعيت          ي از نظـام موجـود و       زداي
  2.است»1ميز آ تكامل صلح«سرنگوني آن در فرايند 

  
  گراهاي بدبين تكوين

نمونه آن نگـاه    . كند  گراهاي بدبين اعتقادات به كندي و سختي  تغيير مي           از منظر تكوين  
داري در    آنان تأكيد دارنـد كـه بـدگماني متقابـل ريـشه           . هاست  ها به ژاپني    اي  ها و كره    چيني

و آمريكا حكمفرماست و گرچه تغييرات آشكاري صـورت گرفتـه اسـت، امـا               روابط چين   
ها همچنان معتقدند  رژيم چين رژيمي غيرمشروع و خطرناك اسـت ،               بسياري از آمريكايي  

نـشيني از     كنند و به راحتي حاضر به عقب        خود را به عنوان مدافعان آزادي در آسيا تلقي مي         
ها نيز آمريكا را قلدري متجاوز و خود را قربانيان           در سوي ديگر چيني   . مواضع خود نيستند  

  . بينند هاي خارجي متجاوز مي مظلوم يكي ديگر از قدرت
هاي كهنه را دگرگون      تواند هويت   ها، تكرار تعامالت به همان ميزان كه مي         از منظر بدبين  

 در روابط   اين فرايند در وضعيت فعلي    . تواند آنها را تقويت كند      سازد به همان ميزان نيز مي     
انتقادات آمريكا از وضعيت حقوق بـشر چـين همـواره           . چين و آمريكا در حال وقوع است      

كند كه اياالت متحده در پي از ميان بردن سيستم سياسي             ها تقويت مي    اين ايده را نزد چيني    
 به عقيده انـان تعـامالت نظـامي بـين دو كـشور و      (Aaron Friedberg 2000: 58).آن است 

بنابراين در مجمـوع از منظـر       .تواند مقامات  آنها را از بدبيني به هم برهاند           يز نمي تكرار آن ن  
گرا با تداوم نگرش خصمانه طرفين به يكديگر، حركت روابط چين و آمريكا               بدبينان تكوين 
  .نمايد آميز بسيار سخت مي در مسير صلح

  
  گيري  نتيجه
درتي بزرگ و  نقـش بنيـادين        ي ق   گر شدنش در قامت و قواره       يابي چين و جلوه     قدرت

آن چه در اين مقاله ، محوريت يافتـه كيفيـت           . الملل محل مناقشه نيست     آن در سياست بين   
الملل و الگوي تعاملي بـين        تحويل و تحول آن است  كه ما حصل آن تغيير در سياست بين             

                                                 
1. Peaceful evolution 

 Will China 's Rise be Peaceful? www. Iisa.nl (2007/07/17)بنگريد به . 2
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عـاتي و   ها كه تحوالت تكنولوژيك و ارتباطـاتي  اطال          از ليبرال . هاي بزرگ مي باشد       قدرت
الملـل    الملل را مبناي تحليل و فهـم تحـوالت نظـام بـين              در هم تنيدگي سيستم تجارت بين     

الملـل و     ي سياسـت بـين      گرايان كه اساساً فهم و تحليـل عرصـه          انگارند گرفته تا نوواقع     مي
هـاي بـزرگ، رفتارشـان،        سـازي قـدرت     تحوالت آن را منـوط بـه درك و فهـم و تئـوريزه             

ان، تعدد آنها در سيستم و ظهور قدرتي جديد و افـول قـدرتي ديگـر                تعامالتشان و روابطش  
اند  و در يـك        گراها همه و همه در باب اين محور نظرياتي عرضه داشته            دانند، تا تكوين    مي

دهند كه در يك سر آن        بندي كلي بر اساس يك معيار، در مجموع طيفي را تشكيل مي             دسته
لملـل حـاكم غربـي بـه رهبـري ايـاالت متحـده را               ا  يابي چين در مواجهه با نظم بين        قدرت

دانند و در سر ديگر طيف ظهور قدرت بزرگ جديد را جز بـا بـه         آميز مي   فرآيندي مسالمت 
جالب آنكه  . دانند  ي اين نظم يعني آمريكا ميسر نمي        الملل و سركرده    چالش كشيدن نظام بين   

هـا و     ها، ليبـرال    ان رئاليست يابي چين در مي     آميز و يا خصمانه بودن و قدرت        همين مسالمت 
يـابي    فهم و تحليل فرآيند قـدرت     . گرايان موجب شقاق و دو دستگي آنان شده است          تكوين

المللي را بسيار دگرگـون سـازد و سـؤاالت              تواند نگاه ما به تحوالت بين       چين در نتيجه مي   
 الزامـات   تواند به صورت تئوريك طرح كند و        الملل مي   مهمي چون تغيير را در سياست بين      

  . پاسخ گويي به آن مباحث آينده پردازي سياست بين الملل را محوريت و غني بخشد
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