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 مقدمه
الملل،اانبرداشتزلیدیوجودداردزهورتیصحبتگرااانهروابطبیندرنظرااتوار 

 روابطبیناز روابطردرتالمللمیسیاستو تمدتاً منظور  رازهشود هایبزرگاست؛

هایایدارندزهبهتعاممتردرتهایبزرگپیامدهایسیستمیوپردامنهرفتارهایردرت

بررسیروابطوسومیهایزو کنیزش لوسمتایوردرتمنطقه برااناساس، دهد.

بواژهرمرا او یندرجهانیزهاانروزهاازرنتحتتنوانالمللیهایبزرگبینردرت

می ااد پسازرونا داللتجهان و پیامدها و اهمیتاست سائز بسیار برایشود، مهمی های

بنابراانباتوجهایبهدنبالخواهدداشت؛تنواناکبازاگرمنطقهجمهوریاسممیاارانبه

اندزهراادرجهانپژوهشاانپرسشرامطرحزردهبهاهمیتاانمو ون،نگارندگاندر

خواهیمبود؟دالالاصلیاان روابط ینورمرا ا بیشتر  شاهدواگراایهر ه پسازرونا،

داللتواگراایزدم و پیامدها  ه واگراای، اان نهااتاً و برایجمهوریاسممیاند؟ هاای

اارانبهدنبالخواهدداشت؟

پا برای بخشتنظیمسخنگارندگان  هار در مباسثپژوهشرا سؤاالت، اان به دهی

تنوان ار وبنظریاند.دربخشنخستنظرا رشوبوبرخیازمفاهیممهمرنبهزرده

شود.دربخشدومپیشین روابططرفینازتجدادروابطدراواالاختصارمطرحمیپژوهشبه

ومنگارندگانبهبیاندالال ندگان واگراایشود.دربخشسده هفتادتازنون،روردهمی

استدالل جروابططرفینو پژوهشمیهایخود بخشپردازندهتتأایدفر یه در نهااتاً و

هایتشدادواگراای ینورمرا ابرایجمهوریهایموجوددرموردداللتادگاهد هارم

شود.اسممیاارانبیانوموردارزاابیرراردادهمی



 پیشینة تحقیق
91درارتباطبامو ونموردبررسیباتوجهبهجدادبودنبحثمربوطبهبحرانزوواد

و ینوداللت تأثیررنبرروابطرمرا ا تاو زنونهایرنبرایجمهوریاسممیااران،

پژوهشمستقلیدرداخلزشورصورتنگرفتهاستودرخارجاززشورنیزتمدةمطالب
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اادداشترابل صورت به دسترس، مثال طور به هستند. زوتاه دو9هاسرااانهای در

منتشرزردهاست منتاایدافزااشاافتنتنشوواگراای2اادداشتیزهدرمؤسسهبروزینز

 بیماریزوواد شیون اثر در زشور روابطدو در91در زشور مشارزتدو و هم اری ،

داندومعتقداستدوزشوربهسمتهم اریناپذارمیبمداراتاانبحرانراامریاجتنا

تحت4دراادداشتیدرفارانپالیسی3اسشیلاروالاما(؛Rayan, 2020)سرزتخواهندزرد

 زشت مرا ا»تنوان اافته5«پااان پااان را  ین و رمرا ا سسنه روابط خمفهاس، بر

براانباورندزه8پولیتیجیمزو9زاترانانمانسو،3زینگهجیمزواا(Schell, 2020)داندمی

جهانشاهدجنگسردجدادیمیان ینورمرا اخواهدبودوبحرانواروسزرونااان

زهمناب فوقوساارمنابعی(. Kynge ,litiPoand  Manson, 2020است)امرراتسرا بخشیده

تازماننگارشاانمقالهدردسترسنگارندگانررارداشتهاستهیچ دامبهصورتتحقیقی

نپرداخته مو ون بررسی به نظری مدل ارائه با پیشو تحقیی جاند. بررسی دنبال به ام رو

مو ونوپرزردنخمءپژوهشیموجوددراانزمینهاست.


 پژوهش نظری چارچوب

 آشوب نظریة
نظامدر1رشوباارشفتگینظراهنمااندگانروزناجیمزوزوهنساموئلبرژانس ی،

روزنا.هستندالمللبین ازبه91جیمز ا ی سوزةنظراهتنوان رشوبدر نظراه اصلی پردازان

ارتباطباتغییراتدرزلنظامدهدزههراتفاقظاهراًطبیعیدراانجهان،بیمیسیاسی،نشان

شرااط در برایسفظنظمذاتیخود طبیاصلخودسازمانی، اانسیستماستزه نیستو

تغییراتتازه پیوسته تجربهمیرشوبناک، رشوبس ااتازوجودنوتیبیایرا نظمیزند.

رنقدر اانپداده و پیشدارد ظاهراً استزهو عیترتیرا میبینیپیچیده درناپذار سازد.
                                                                                                                                             
1. Rayan Hass 
2. The Brookings Institution 
3. Orville Schell 
4. Foreign policy 
5. The Ugly End of Chimerica 
6. James Kynge 
7. Katrina Manson  
8. Politi James 
9. Chaos Theory 
10.  James N. Rosenau 

https://www.ft.com/james-kynge
https://www.ft.com/james-politi
https://www.ft.com/katrina-manson
https://www.ft.com/james-kynge
https://www.ft.com/katrina-manson
https://www.ft.com/james-politi
https://www.ft.com/james-politi


 (63)پیاپی  11 تابستان، 33شماره  ،نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 266
 

 

روندها و رخدادها همینامر ندتلتیتصررشوبدرسیاستجهان، هایپاراداامهستندو

نوتیرشوبنظرا دادگاهاززهو عیتی.زشدمی الشبهشرااطتحلیلموجودراجهت

دزدهررمرارطعیتتدمونظمیبی خطی،هایتحلیلبهتواننمیداگرشرااطاانراست.

زردبسندهگواانهپیشوتلتیتک ااوسیاسیپدادهاکسرزتسیروموجبات رازه.

.(9389:43است)ازوانی،انتظارغیررابلو ندالاهالملل،بیننظامدرارتصادی

نگرش از ا ی شگفتدروار ، استزه اان رشوب نظراه در محوری تغییراتهای ی،

 یزاززنترلدرجهانزنونیواژگیهرسیستمناگهانیوسرا ،ابهاماتوخارجشدنهمه

زنونیپرداخت تحلیلتحوالتزاستجهان نظریبه  نینپنجره با بااد استو پیچیده

(Elliott, 2002: 2 معتقداسترنچهبه(. گیریشدندرسالش لتنوانساختارجهانیروزنا

های ندمرززیوواگرااست؛بعبارتیهایهمگرااامرزززاوگروهارتباطمیانگروهاست،

شودجهتخاصنمیشدنفقطسببهمگونیوا سانزردنزندگیافراددراکجهانی

نمایخرده و نشو و برایسضور را زمینه گروهفرهنگبل ه و فراهمها نیز هایمرززگراز

 )روزنا، است 9384زرده اتخاذ23-21: اصلی توامل زلی، نگاه اک در وی نظر از .)

شدهاست:هاوسیاستمداراندرمواردذالخمصههایواهمگراایدولتسیاست

گذر انقمبهایفناوریشدنمطرحوپساصنعتینظمبهصنعتینظماز*

تمان،اجفواصلرفتاری،هایپواشبیشتر ههرشدنترزوتاهسببزهمی روال ترونیک

نهااتواستشدههاانداشهجاایجابهسیاسی،فرهنگی،ارتصادی، ومتقابلوابستگیدر

 (.Rosenau, 1990: 47-49)استشدهموجبراهادولتومردمواهمگراای

تجارت،تروراسم،جو،رلودگینظیرالمللیبینوجهانیمواردومفاهیماسیایو*ظهور

غیرهواادزبشر،سقوقنظیرجهانیهایبیماریومفاهیمادی،ارتصبحررنهایمخدر،مواد

 (.92-9382:95بر ر،)

بیشافزااشها،نسلستیزمردمی،وانقمبیهایخیزشاجتماتی،وفاقرفتندست*از

سد هایناهنجاریسااروخش سالیبحررنهایجهان،سطحدرهاتدالتیبیوتبعیضاز

(.341-9384:342روزنا،)جهانفعلیو عیتدرموجودسیاسی-اجتماتیطبیعی،

پارامترهایمؤثردرش ل برشمردناانتوامل، با گیریسیستمسیاسیدرسقیقتروزنا
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همبهساختاریزند؛پارامترهاایزهجم شدنرنهابررویپیچیدهورشوبناکرامطرحمی

شود.میختم-البتهداراینظممختصبهخود-منتهیبهرشوب

گیرینظامرشوبدرجهاناست.دهندهو عیتمنتهیبهش لش لذالنشان




 گیری نظام آشوب عوامل تأثیرگذار در شکل -1شکل 



بر پدادهتموه  ندتلتینسبتبه و نگرشپیچیده اثرلزوم مفهوم زنونی، تصر در ها

ایمفهوماثرپروانهشود.سوبمیایا یداگرازمفاهیمب اررفتهدرنظرا رشوبمحپروانه

مم ناستبراثربالزدناک»گواد:می،دانشمندهواشناسمطرحزردهاست.ویلورنزرا
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شود پا پ نطوفانیبر در برزال، در پروانه وار «. پروانهدر تغییراثر ایبدانمعناستزه

هاینشدهدرستادهبینیپیشتواندبهنتااجوسی وجزئیونوسانزو  یدرشرااطاولیهمی

مدتدربروزتحوالتبزرگوداگراانمفهومنقشتواملزوتاهسیستممنجرشودبعبارتی

(.9389:43زند)ازوانی،استماالًرشوبناکراتبیینمی

پداده تمام در زه دارد وجود ااناتتقاد رشوب، نقاطیوجودبنابراانمطابینظراه ها،

هایاتاندزیدررنهاسببتغییراتتظیمخواهدشدودراانرابطهسیستمدارندزهتغییر

ایبرخوردارندهایجویازاثرپروانهارتصادی،سیاسی،اجتماتیوسازمانیهمچونسیستم

:9389ازوانی،)وتحلیلگرانباادبارگاهیازاانن تهمهمبهتحلیلوتنظیممسائلبپردازند

ازهمین43 هایژئوپلیتیکرمرا او یننیزبتوانازرسددرتشدادررابتهنظرمیروب(.

منظورتحلیلایبهبرخیمفاهیمااننظراهمانندنگرش ندتلتی،غیرخطیومفهوماثرپروانه

وا تبیین جست.و بهره زشور دو فزااندة نشانگراای پژوهشرا نظری مدل زار، نمودار

دهد.می










 نظریمدل  -2شکل 

 

 کشور دو همگرایانة روابط پیشینه
دررمرا ا، ینو2تاپیشازبهردرترسیدندونالدترامپ9نی سونراچارداززمان

تلی فزااندهرمرا ا هم اری ا داگر با اادئولوژا ی، اختمفات داشتهرغم اانای اند.

دنگ،اعنیزمانیزه9193درسال3دونگزمائوهایبعدازمرگهابواژهدرسالهم اری
بهاکبرنامهجدادبهناماصمساتوسیاستدرهایبازمتعهدزرد،4پینگشیائو  ینرا

                                                                                                                                             
1. Richard Nixon 
2. Donald Trump 
3. Mao Zedong 
4. Deng Xiaoping 

وضعیت 

آشوب و 

 لزوم نگرش

 چند علتی

به 

 رویدادها

اثر پروانه 

ای به مثابه 

 علت نهایی

 وقوع 

 رویدادها
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 ین با تعامل طرفداران رمرا ا در زرد. پیدا بیشتری مسائل-شدت به خطی نگاه -پیرو

نظمجهانیمبتنیامیدواربودندسیاست بهسمتهمسوایبا برهایاصمسیدنگ، ینرا

به و داد خواهد دموزراتیکسوق روانین اااالت مناف  با زمان باگذشت و متحدهتدراج

ازنظررنهازهازثراترادررمرا اداشتند، نینهمگراایوهمسوایهمگراترخواهدشد.

اجتناب طورزاملدربازارخواستبهناپذارخواهدبود. یننیزدررنزمان،اگرمیتقراباً

بیننیشرزتزند ارهجها روانینموجود بازیبا اانایجزهمسوایو المللینداشتو

بینیوجودداشتبنابرااناانخوشروانیننیزپسازجنگسردبهمعنایروانینرمرا ابود؛

ایزهستیتدهطوریشدهاستبهزهشرااطبرایهمگراایبیشتریمیاندوزشورفراهم

.(Bush, 2011)زردندمی2ااتش یلگروهدو9را اصحبتازواژه یم

ایبودزهستیباتثشداختمفاتمیانجواانهتااندازههایهم اریااننوادهاووتده

هایسیاسیودنیایدموزراتیکنادادهگرفتهشود.طرفدارانتعاملباهای ینبانظامارزش

صادیااجادخواهدشدتأزیدواژهداشتند ینبرتحوالترتیزهتحتتأثیراصمساتارت

طلباندادندزهاکسیاستسختگیرانهازسویرمرا اتلیه ین،فقطبهاصمحوهشدارمی

رساند؛ رسیبخواهد استداللاانزشور رابلبنابراانتحت نین توجهیدرهاایاجمان

یاسیمیاندوزشورش لهایارزشیوسموردهم اریرمرا او ینبدونتوجهبهتفاوت

جمهوریتنواناولینرئیس،به3زارترجیمیجمهوررئیس9191زهدرسالطوریگرفتبه

نه4سقوقبشر گرفتو ناداده  ینرا نقضسقوقبشردر رمرا ا، دنگشیائودر از تنها

درسطوحتالیمجد روابطرسمیداپلماتیکرا بل ه داًپینگدرزاخسفیداستقبالزرد

.(Schell, 2020)برررارساخت

رئیس 5بوشدبلیوجرججمهور دوبارمشاورامنیتملیخود9181نیزدرسال برنت،
رابه یناتزامزردتاازدنگخواستهشودروابطدوستانهدوزشورزهپس3اس اوزرافت

هدروابطمح ممیاندوتیرهشدهبودرادوبارهاسیازندواجازهند9تیانمنتاممیدانازرتل
                                                                                                                                             
1. Chimerica 
2. Group of Two 
3. James Carter 
4. Human Rights President 
5. George W Bush 
6. Brent Scowcroft 
7. Tiananmen 
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هاایدررغماان هویوتدهتلی9زلینتونبیلزشورازبینبرود.دردورانرااستجمهوری

جمهوریربلیرمرا ارازمینهمبارزهبادا تاتوریازبغدادتاپ ندادهبودوتسامحرئیس

بدرخصوصرتل وینیزسرانجام اما بود میدانتیانمنتقبیحزرده رغوشگرفتنتام در ا

الودادوستیزمکگسترشو عیتدولتزاملهجمهورورت ین،،رئیسزمینجیانگ

جمهوربه ینبرایتضواتدرسازمانتجارتجهانیمبادرتورزاد.زلینتوناولینرئیس

 را سیاستجداد اان زه بود جام »رمرا ا 2تعامل نگرش« مانند نیز وی نامگذاریزرد.

دارانهشدننظامارتصادی ین،نظامسیاسیاانزشورنیزاانامیدواربودباسرمااهگراتعامل

سیاست اان دموزراتیکشود. رن دنبال تعاملبه رااستجمهوریهای دوران در گرااانه

نیززمازانادامهداشت.اوبامابهپ نااناطمینانرادادزهدولتویاجازه3باراکاوباما

مسائلنمی بحراندهد و هواای و رب تغییرات زمینه در هم اری در بشر سقوق مانند ی

ارتصادیدخالتداشتهباشد.دراانمیان ینبیشازهمهازگسترشرابطهبارمرا افااده

تدراجازپیلهانقمبیخودسالگذشتهبه31بردوتوانستدشمنیرمرا اراخنثیزندوطی

هایمدرنااجادزندوزدهوش نندهخودراتوسعهدهد،زارساختبیرونراد،ارتصادبحران

(Schell, 2020).المللتبدالشودبهبخشمهمیازنهادهایبین



 چندعلتی نگرش: چین و آمریکا روابط واگرایی
پیشهمان غیرخطی،  ندتلتی، رشوببر نظرا  شد بیان زه اثربینیطور و بودن ناپذار

برخیروادادهاتأزیددارد.درارتباطبابدترشدنروا ردرمرا انسبتبهایدرورونپروانه

هاوتفاسیرمختلفیوجودداردزهدرمیانرنهاششتلتذالتوسطناظران یننیزاستدالل

شود.موردتأزیدبیشتریاست.درادامهبهبیانوسپستو یحهراکپرداختهمی

گرااانه؛ملیهایسیاست -

سودادوتغییرموازنهردرتبهنف  ین؛دامت -

افزااشاختمفاتاادئولوژاک؛ -

تضادروبهرشدمناف ارتصادی؛ -
                                                                                                                                             
1. Bill Clinton 
2. Comprehensive Engagement 
3. Barack Obama 
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تنواناکرریباستراتژاک؛دادهشدن یندرسیاستداخلیرمرا ابه -

 ایواروسزرونا؛اثرپروانه -

دهد:نحوةزاربستمدلنظریپژوهشرانشانمی3ش ل


































 


 


 کاربست مدل نظری -3شکل 

 

 

91ایبیماریزوایداثرپروانه  

 بهمثابهتلتنهاای

 تشدادورش ارشدنواگراای ینورمرا ا

 نگرش ندتلتی

گرااانههایملیسیاست  

تغییرموازنهردرتبهنف 

اختمفات  ین افزااش

 اادئولوژاکمیان

 

ضادروبهرشدمناف ت

تنواناکرریببهداده ین ارتصادی

کاستراتژا  
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 واگرایی آغاز و گرایانهملی های سیاست
تحتتده رمرا ا و  ین دوستان  روابط زه هستند باور اان بر اادئولوژیای فشار

جمهور،رئیسترامپدونالدگراایجمهور ینوملیرئیس9،پینگجینشیوسختسفت

 است. ررارگرفته ستیزهشیرمرا ا، اانهجوشعار 2«رؤاای ین»تر را3«سازی ینجوان»و

ااناادهجااگزانشعارظهورااخیزشصلح اندازهاسازیاز شمرمیزپیشینزردهاست.

درداخلوخارجنشانمیبزرگ جسارتوتأثیرگذارترازربلرا دهدترازاکدولتبا

.(Schell, 2020)جلبسمااتسیاسیپینگبهجینشی رویمنظور بر اطرافخود، در

ازدادگاهویوگفتمانرسمی ین،فروپاشیاتحاد تهداداتخارجیتمرزززردهاست.

ناپذاراکسیستمنارصونازاررمدنبودبل هدلیلاانبودزهجماهیرشوروینتیجهاجتناب

.(Klein, 2020)رنهابهخوداجازهدادندتاتوسطغربفاسدشوند

نهوسختدرسیاستخارجیوارتدارگراایداخلیدرسالگسترششیاظهاراتراطعا

جینپینگخیلیزودشرونبهبیگانگیرمرا اوهمچنینبسیاریازشرزایتجاریزردزه

اکفضایبه در را زنندهخود سوءاستفاده موارد بعضی ستیدر و نابرابر روزافزون طور

 شممی اان بینند. بلندپروازان  تهاجمیشیانداز  ین با ارتباط اتخاذدر موجب تر،

هدفبیشینهسیاست با اوهاای است. شده هژمون جااگاه به دستیابی و ردرت ین سازی

بینبردنسطحباالایاز از با نظامیساختو اشغالوسپسرنرا دراای ینجنوبیرا

هاراتلیهزنگییازهنگشدهبود،نسلوتدهداده9199زنگدرسالاستقملزهبههنگ

ایازثروتمادیخودبرایطورفزاانده ینهمچنینبه(Schell, 2020).پ نشوراندهاست

.(Maloney, 2020)بردتوسعهسرا توانااینظامیبهره

نه اردامات اان وخیمنتااج به منجر جنگتنها واشنگتن، داپلماتیکبا روابط شدن تر

ناصرارتصادااندوردرتبودهاستبل همنجربهفرسااشوبهخطرتجاریوجداشدنت

هم اری ساختار بینافتادن است؛های شده فرهنگی مبادالت شدن مختل ستی و المللی

بهانهبنابراانشی موا  سخاوتمندانهتمام برایواشنگتنجهتتجدادنظردر را هایالزم

بنابراانتجدادنظردرروابطبا یندررمرا ااست؛پیشینخودرانسبتبه ینفراهمزرده
                                                                                                                                             
1. Xi Jinping 
2. China Dream 
3. China Rejuvenation 
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تبدال اک رورت بهبه است میانطوریشده نادری ائتمف ااجاد موجب امر اان زه

ائتمفواجماتیزهتقراباًهاوجمهوریدموزرات خواهانوستیمردمامرا اشدهاست.

زمینه میدر وجود به سزب دو اان میان اندزی های بهراد. نظرسنجی مثال مرزز»طور

ومنفیهانگاهبدبینانهدرصدازرمرا اای33نشاندادزه2191درماهمارس9«تحقیقاتیپیو

درصدافزااشرانشان21نسبتبه یندارندوااندرصداززمانرویزاررمدنترامپ

رسدبدونتنصرزاتالیزوریاصمساتسیاسیروبهنظرمیازهمین؛)Kynge, (2020دهدمی

توانتصورزردزههمگراای ینورمرا ا،مجدداًاتتبارگذشتهخودسختیمیدر ین،به

دراااالت تعاملمتحدهبهدسترورد؛را اانواگراایفزااندهدرروابططرفین، بنابراانبا

(Schell, 2020).معناخواهدبودبی

رسدروابطااندوردرتدرشرااطپیشازجنگسردررارداردازسویداگربهنظرمی

 یننه ررابتبا غالبسیاستو دادگاه به جهان سرتاسر در بل ه روابطدوجانبه فقطدر

طورنمونهروسیهبهمیزانزاادیبهروابطتجاری،شدهاست.بهخارجیدولتترامپتبدال

اگر هبحث هاایدراانزمینهوجودداردروابطارتصادیوتوراستیبه ینوابستهاست.

بیش تقارن تدم روسیه بین ینو امازه شکدارند ا داگر به رنها اا دارد وجود ازسد

می نشان را داگری  یز ووارعیات استراتژاک مشارزت نوتی از سازی وارعیات دهند.

میان ینوروتمل درسال2194سیهاستزهاززمانالحاقزرامهبهروسیهدرسالگرا

ورتیغربی اانسال، در تحراموافزااشاست. را سعیزردندروسیه بهرهبریرمرا ا ها

تصدایزردودرمجام  روسیهرا به منزویزنند ینازروسیهسمااتوانضمامزرامه

طورمثالتجارتطارتصادیروبهرشدیدارند.بهزندوروابالمللیازروسیهسمااتمیبین

اکتنصرپیونددهندةبسیار911بیشاز2191دوزشوردرسال میلیارددالربودهاست.

ش لبهرمرا امهمداگریزهدراانجاوجودداردااناستزههم ینوهمروسیهبهاک

می مدتنگاه دو هر و رمرا ازنند از انتقاداتی داشتههاست اک به دو هر و نظم»اند

هاوانتقاداترمرا انسبتبهرش ارانسبتبهغربی3پوتینوالدامیرباوردارند.2«پساغربی

رخمی روسیه در متحدانشرنچه و رمرا ا پوتینمعتقداستزه سساسیتدارد. ازدهد،
                                                                                                                                             
1. Pew Research Center 
2. Post West Order 
3. Vladimir Putin 

https://www.ft.com/james-kynge
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امادرطرفمقابل،؛زنندگریتلیههمسااگانروسیهوستیخودروسیهسمااتمیانقمبی

 ینازبسیاریازارداماتروسیه هدرترصهسیاستخارجیو هسیاستداخلیپشتیبانی

 ینیمی میزند. داخلروسیه در دلیلرنچه به هرگز ررارگذردروسها انتقاد مورد را ها

زهجهانبنابراانهردوزشوربهدنبالنظمجهانیپسازغربهستنددهندوبالع س؛نمی

بنابراانسمااتمتقابلدوزشوردرتشدادررابتزند؛ترمیرابرایسازمانارتدارگراامن

ایدارندمیان ینورمرا ابسیارمهماست. مناان ه ینوروسیهروابطنظامیفزاانده

وزنند.رنهاهمچنیندرزمین ساابری،هوشمصنوتیومانورهایمشترکنظامیبرررارمی

زمینه زمینهساار اانمیان در رنچه هم اریدارند. نیز  ینوها بیشتر  ه هاینزدا یهر

سیاست است زرده فراهم را روسیه اااالت رااستهای دورة در بواژه رمرا ا متحده

اندازیزردهاستاان هرمرا ااکجنگتجاریتلیه ینراهجمهوریترامپبودهاست.

بهنیزروسیهراتحراممیزمانطورهمبهو تنوانزندباتثشدهاستدوزشور،رمرا ارا

(Maloney, 2020).ترشوندتهدادمشترکدرنظرگرفتهوبها داگرنزداک



 چین نفع به قدرت موازنه تغییر و 1«تسودید دام»
براانشود.بسیاریازمفسراناانتاملاساساًبهسطحوجااگاهردرتطرفینمربوطمی

المللیاانزشور الشهاینظامیونفوذبینباورهستندزهرشدثروتملی ین،تواناای

 ازپیش2«منطیرهنینردرت»بزرگیبرایهژمونیرمرا ادرجهاناست. پاسخرمرا ارا

زند.رمرا ابرایسفظتقدمردرتخوددرامورجهانیزه نداندههاستازرنتعیینمی

برد،ارداماتالزمرابرایمهار ینانجامخواهدداد.ازنظرمفسرانااندادگاه،اانیبهرهم

نظرازاان ه ین هارداماتیراو عیتوتمشبرایمهار ینادامهخواهدداشتصرف

هایخودشراسفظزندودهد؛خواهاان هاادئولوژیوارزشدرداخلوخارجانجاممی

 ,Wang)گراتردرنظاماجتماتیپیشبرودتروزثرتمتزشوریدموزراتیکاااان هبهس

2019).

                                                                                                                                             
1. Thucydides Trap 

اانتنوانبرگرفتهازمورخاونانیاستزهبهپوااایخطرناکبینرتنروبهرشدواسپارتسازماشارهدارد.بهگفته
اجتنابساختهبود.راغیررابلتوسیدادظهوررتنباتثااننگرانیشدزهدراسپارتنفوذزندواانامرجنگ

2. The Iron Logic of Power 
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تاراخنشاندهندةاجتناب ناپذارینزانمیانردرتهمچنینازنظرمفسرانااندادگاه،

شود. الشگفتهمی«دامتسوداد»اصطمحتلهاادرسالظهوروردرتمسلطاستزهبه

شدنونزولزمانباپاااندروةاولجهانییردراواخرررننوزدهمهمرلمانتلیهبراتانیایزب

تنوانردرتجداددربهسمتجنگجهانیاولبود.مواجههژاپندرسالظهوربارمرا ابه

درسالسا رنیزجنگ9131ده  نقشبسیارمهمیدرشرونجنگجهانیدومداشت. ،

شاواروسزرونازهمیان ینورمرا ادرگرفتهاستزنیدرارتباطباسرمنتجاریواتهام

بین ارتصادی سیستم در جهانی هژمون به دستیابی برای رنها ررابت از استناشی المللی
.(Allison, 2017)
ورتی تهدادنوظهوریردرتزهبنابراان زه) ین( مستقروموجودردرتجایزند

وهایفلسفهوهاسنتها،ارزشبینهاتنشبگیرد،را)رمرا ا( گرفته باال تنارضاترنها

دستنوظهورهایردرتبهبزرگیسسدرزی،رابلطوربه.زردخواهدتشدادراساختاری

ومستقرردرتها، الشبامواجههبواسطه.زنندمیمطالبهرابیشتریاتتبارونفوذودهدمی

درکشود،میبیشترهاسوءتفاهمفضاای،ن نیدر.شودمیتدافعیونااامننگران،موجود

ومداراترابلتادیسالتدرزهثالثطرفارداماتووراا ونداردوجودمتقابل

رنبهماالهرگزاولیهبازاگرانزهشودمنجرهاایجنگبهاستمم نهستند،اهمیتزم

نبودند دواانبینتمدنیفاختموناسازگاریباتوسیداددام ین،ورمرا ارضیهدر.

رادوستیبهدستیابیوزندمیتشدادرارنهابینررابتزهاسترمیختهدرهمطوریبهزشور

سازدمیدشوارتر دربارهرمرا او ینبیننظراختمفدررسانیبهتمدنیش افاان.

زمانازارلسد.استمشاهدهرابلو وحبهزشورهامیانمناسباتافراد،نقشارتصاد،دولت،

زهاستبودههمتاایرریبظهورازجلوگیریدنبالبهواشنگتندوم،جهانیجنگپااان

رمرا ابتواند استثناگراای الشبهراهژمونی ازفراگیرترابعادازبرخیدر ینب شد.

استرمرا ااعنیرریب،استثناگراای 2119سالدرخودزتابدرمورخ،،9گلبرهاری.

نواسدمی2امپراتوریازخارجهایملتنوانتتحت تمدنزانونراخود ینامپراتوری:

تمدنبهنسبتاصمً ینیساالرانداوانوانداشمندانامپراتوری،تصردر.دانستمیجهانی

زردندنمیف ررنامروزیمفهومبه ین زندگی یندرهاندودمانمورخ،اانداداز.
                                                                                                                                             
1. Harry G Gelber 
2. Nations Out of Empires 
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 (Gelber, 2001: 83).بودبربراتفقطرنازخارجوزردندمی

توسیدادتلهاززهاستدشواربسیارپ نوواشنگتنبنابراانباوجود نینشرااطیبرای

اغلباست.واشنگتنجهانینظمبهنسبتمتفاوتورریبادرازاتازناشیزهزننداجتناب

خودتصواربهباراتنشاانزندمیسعی بهزشیدن نقشدروخیرخواههژمونتنوان

نظمخواهدمیهاردرتداگرسلزندوازجهانیژوریهیئتورا یپلیس،گذار،رانون

گونهاانجهان ین،نگاهازامااست؛رنرئیسرمرا ازهبپذارندرامحوررانونالمللیبین

.نمااندمیاتتاطراواشنگتنفرامینداگرانوزنندمیو  مقرراتهارمرا اایزهاست

هر:گوادمی نینبارهدراانرمرا ا،ارتشمشترکستادسابیرئیس9،دمپسیمارتینژنرال

اانبهرنهازردم،میگفتگوالمللیبینمقرراتاااستانداردهاخصوصدرها ینیباورت

سضوریالمللبیندرصحنهرنهازهشدتدوانزمانیمقرراتاانزهزردندمیاشارهن ته

(.Graham, 2017نداشتند)


 ایدئولوژیک اختالفات افزایش
هاوروانینمیاندوزشورمتمرززهایسیاسی،ارزشاانتلتاانگرشبرررابتبیننظام

داریدرگراایبا ینمعتقدبودندزهتوسعهسرمااهها،طرفدارانتعاملبینیاست.مطابیپیش

داریاخیرباظهورسرمااههایسالامادرزشورخواهدشد؛ ینموجبتوسعهسیاسیدراان

تفاوتیسابی ینوتدمتحقیاصمساتسیاسیموردانتظار،نگاهخطیوبیارتدارگرااانهدر

نسبتتعامل رمرا اای استبینیجهانبهگرااان شده زشیده  الش به بشدت . ین

 ینراازخودفهمباادزهاندونزردهمو اانپذارشبهشرونرمرا اایگذارانسیاست

مسئلهمهمدر(.Graham, 2017)بخشندبهبودراورن(پ نراهبردیانداشهبواژه)تغییرداده

طورزهگرددوهمانسالسا ربه گونگی ار وباستراتژیرمرا ادرربال ینبازمی

بزرگوجنگتجاریمیاندوهایشوداستراتژیدولتترامپبرررابتردرتمشاهدهمی

اردامبهمجازات ینبرایسررتمال یتمعنوی، اانراستا زشورمتمرززشدهاستودر

هایایبهشرزتهایتجارتناتادالنه)ماننداتتباراارانهانتقالاجباریمال یتمعنویوشیوه

(.Nye, 2020)دولتی(زردهاست
                                                                                                                                             
1. Martin Dempsey 
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لیبرال برخی نظر راز در سیاسی  ین،های زمونیست سزب اصلی مقامات و مرا ا

ناپذارهستند.پیروانااناختمفاتاادئولوژاکمیاندوزشوربهسدیزااداستزهرشتی

زندزهتراستقبالمیازاک ینثروتمندترومرفهدادگاهبراانباورندرمرا ادرصورتی

رنچهدروارعیتدرسالاتفاقافتادناماهایرمرا اایرادنبالزند؛مسیریمتناسبباارزش

 تنوان تحت رن از زه است  ینی مدل سرمااهسرمااه»است اا دولتی داریداری

برندزهاانمدلدرتضادشدادباارتصادبازاررزادرمرا ارراردارد.ناممی9«ارتدارگرااانه

 مثال طور اکرئالیستسیاسیمی2الیسونگراهامبه اماگر ه اانباشد با همسو وینیز ا

هایفرهنگیوسیاستداخلی ینوایزهدرارزشدادگاهمعتقداستزهاختمفاتتمده

رمرا اوجودداردا یداگرازتواملزلیدیاستزهمم ناستدوزشوررابهسمت

می تازید رلیسون دهد. سوق تسوداد بهدام رمرا ا دولت زه جمهوریزند اک تنوان

زه ین) هدردورانامپراتوری ینگو هدردورانشوددرسالییکدادهمیدموزرات

شود؛تنواناکدولتارتدارگرایپاسخگووزاررمددادهمیرهبریسزبزمونیست(به

می نتیجه اکتاملبنابراانوی به مشروتیتسیاسی با ارتباط ررابتدر مفهوم زه گیرد

  ین و رمرا ا روابط در تبدالدردناک است برخی(.Allison, 2017: 143)شده

نگراناختمفودرگیریبینارزشرمرا اای هاایمبتنیبررواایهایداگرنظیروانگ،

هاایمبتنیبررواایرمرا اایهستند.ازنظررنهادررواای ین،وفاداریفردوارزش ین

ایرمرا اتاازیدبرفردگراایاست.شودوااندرسالیاستزهدرروابهدولتبرجستهمی

ارزش در تفاوت میاان سوزهها به بهتواند زند. پیدا تسری نیز داگر مثالهای طور

فناوریرمرا اای هوشمصنوتیو نگراناانهستندزه G5»ها و« توسط ینتوسعه زه

ضسرامشخصیوتنهامم ناستامنیتملیرمرا اراتهدادزندبل هنارشودنهدنبالمی

(.Wang, 2019)رزادیفردیمردمرمرا انیزخواهدبود

زنندزهسیستمس ومتیرنهانیزااناستداللرامطرحوتبلیغمیمفسرانبرجسته ینی

هایدموزراتیکاستوترازسیستم(بسیارمناسب91ها)بحرانزووادبرایمقابلهبابحران

هایاادئولوژاکهایررابتدوزشوربرسرروااتاگراززمینهاانامرخودتبدالبها ید

                                                                                                                                             
1. State Capitalism or Authoritarian Capitalism 
2. Graham Allison 
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شدهاست.بنابراانتلخیروابطبیندوطرفدردروناکمارپیچنزولیررارگرفتهاستو

طبیعیمانندبحرانزوواد تواندبررتشنیزمی91در نینشرااطیستیروادادهایظاهراً

(.Hass, 2020)اختمفطرفینبدمد
 

 اقتصادی منافع رشد به رو ضادت
لزومافزااشمناف ملیرمرا ابواژهمناف ارتصادی،ترسیمزنندةتاملتأثیرگذارداگری

دروار ،تجاررمرا اای نسبتبه یناست. نسبتبهدالالبروزروا ردخصمانهرمرا ا

اردامات ینی برخی مورد در هستند  ین با تجارت سال در ربیلزه از نقضسقوقها

به نامناسب دسترسی و ناتادالنه و مبهم ارتصادی مقررات تجاری، موان  مال یتمعنوی،

جمهورترامپنیزخواهانزاهشتجارتبا یناستتازسریبازارهاش ااتدارند.رئیس

موجبخساراتفزاانده زهظاهراً  ینرا ایبرایرمرا اشدهاستجبرانزند.تجاریبا

اان زارتل من مناف  نظامیترسناکبه اکتهداد بعنوان  ین زشیدن تصوار به های ه

هایبزرگازسویواشنگتنتوانندازاانطرایسفارشزندومیصنعتیخدمتمی-نظامی

(.Wang, 2019)راتضمینزنند

زهازطوریتر، ینرریبارتصادیجدیرمرا استبهازطرفیدراکتصواربزرگ

بزرگ2191سال ارتصاد در )داشتهاست9«برابریردرتخراد»تریازرمرا ا (.9نمودار

(وتولید2متحدهرمرا است)نمودارترازاااالتتجارت یندرسالسا راندزیبزرگ

شدهاستهاایزهانجامبینیناخالصداخلیاانزشورنیزبانرخارز دربازار،براساسپیش

در ازرمرا ا فراترخواهدرفت)نمودار بنابراانبراساسوارعیات(؛3طیاکدههرانده

پیش و انجامبینیموجود دهههای در  ین استماالً شاخصشده تمامی در رانده هایهای

هاایموجبشدهاستتازنگخطربینیارتصادیازرمرا اپیشیخواهدگرفت. نینپیش

جنگتجاریرمرا اتلیه ینشاهدیبرایاانبرداشتدررمرا ابهصدادررادورغاز

دررمرا است.




                                                                                                                                             
1. Purchasing Power Parity (PPP) 
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 استراتژیک رقیب یک عنوان به آمریکا داخلی سیاست در چین شدن دیده
 شم به است مطرح زه تاملی میپنجمین مربوط رمرا ا داخلی سیاسی شود.انداز

دامنه سیاسی منارشات درگیر استرمرا ا شده داخل در ودار ش افگسترده جمله از

هاینژادیورومی،مباسثمربوطبهمهاجرتونابرابریبینثروتمندانوفقراگرفتهتاتنش

درظهورپوپولیسموملی گراایزههمگیدرسالتشدادوتقواتزردنا داگرهستند.

به اایمنظوربسیجهوادارانوتقواتروسیهرمراجمهورترامپبه نینشرااطیرئیس ها

بزرگزنید»وشعار9«اوّلرمرا ا»داشتنپر مدنبالباالنگاه دوباره را به2«رمرا ا است.

نظیر ین،سمحسیاسیمناسبیبرایفراف نیازهایداگرهمینمنظورمقصردانستنملت

دوهادرتولیتنوانتاملاصلیش سترمرا اایتواندبهمش متداخلیرمرا ااستومی

اماازطرفداگریبرخیازتحلیلگرانرمرا اایهم(؛Wang, 2019)فناوریمعرفیگردد

تغییراتدر ینوسیاست بههستندزه زنندهدرتغییرسیاستتنوانتاملتعیینهایرنرا
                                                                                                                                             
1. America First 
2. Make America Great Again 
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هایابت اریتهاجمیباهدفتوسعهردرتدانند.اتخاذبرخیبرنامهرمرا انسبتبه ینمی

وارتصادیسزبزمونیستدرداخلا یازاانتغییراتاستزهباتثسساسیتسیاسی

(Sevastopulo, 2019).رمرا اشدهاست

ترامپبه دونالد انتخابشدن با رئیساگر ه رمرا اتنوان جمهور دسامبر ،2193در

مارپیچامادرسقیقتدادهاست؛متحدهنسبتبه ینرختغییراتاساسیدرسیاستاااالت

( ش لگرفتودردورهدوم (2111-2192رزوددرروابطدوزشوردردولتاولاوباما

هایشتابگرفت.اانتحولدرسیاسترمرا انسبتبه ین،همدرسیاست (2193-2193)

استراتژیامنیتملی همدر سیاستاتممی، در است. بوده هماتمالی شمگیر اتممیو

انگزارشوسندمعتبرداگرزهازسویدولتترامپصادرشدهاسترمرا اوهمدر ند

استتنواناکرریباستراتژاکاصلیتعراف ینبه همچنیندر(Malloy, 2017). شده

شود.هجمهنسبتبه یندادهمیهایمقاماتدولتترامپونمااندگانزنگرهاانسخنرانی

پنس،به ماا ل مثال 9طور رئیس دوجمعاون در غیرمعمول اکاردام در رمرا ا، مهور

شدتسیاستداخلیوخارجیبه2191ازتبر24و2198ازتبر4سخنرانیطوالنیخوددر

سیاست بسیاریاز سخنرانیبه دو هر پنسدر زرد. مح وم را هایمخربپ نزه ین

ارزش و مناف  جهایاااالتتهدادزنندة از زرد. اشاره هستند، ویمتحده مواردیزه مله

.سرزوب3طلبینظامی؛.توسعه2.داپلماسیبدهی ین؛9انداز:بدانپرداختهاستتبارت

هایمتنارضوناتادالنهدرتجارت.سیاست5.ساختاکنظارتشداددولتیو4مذهبی؛

تعرفه در ازجمله رزادانه و سهمیهمنصفانه دستها، فنها، اجباری انتقال ارز، وزاری اوری

غیرهاارانه و صنعت بخش به دولتی اان (The Hudson Institute, 2018). های بنابراان

هاوسخنرانیمقاماترمرا اایانع اساافتهاستدراسناد،اطمتیههایاتممیزهسیاست

می  یننشان به نسبت جام  و استراتژاکبلندمدت اکررابت درگیر رمرا ا زه دهد

 خواهدبود.

ایراتلیه ینرغاززردهجانبهدرسیاستاتمالینیزدولتامرا اارداماتتقابلیهمه

فناوری تضعیف تجاری، جنگ رغاز از: است تبارت اردامات اان از برخی هایاست.

محدودزردنرموزشتبادالتشوند،شرزتهوروینمااندگیمیپیشرفته ینزهتوسط
                                                                                                                                             
1. Mike Pence 
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دردراای ین9«رزادیترددناو»وفناوران دوجانبهبا ین،متورفزردنرموزشی،تلمی

پاسیفیکنظیرژاپن،هند،استرالیاباهدف-جنوبی،تقواتهم اریدفاتیبازشورهایرسیا

منطقهبازورزادهند»مهار ین،طراسیوتملیاتیزردن یزیزهواشنگتنرنرااستراتژی

پاسیفیک اس2«و مقاماتتالینامیده اتزام تبادالتسیاسیوت، انجام برای تااوان به رتبه

ازاتترا اتهنگ سمااتگسترده اانزشور، به زنگ.نظامیوفروشتسلیحاتپیشرفته

زنگالاحهدموزراسیوسقوقبشرهنگ2191طورمثالدرموردرخر،ترامپدرنوامبربه

.اجرایاان(Delaney and Churchill, 2019) زردشدهبودراامضاسطزنگرهتصوابزهتو

به را  ین استمناف  مم ن نمااد؛رانون مختل جدی همانطور ممسظهبنابراان زه طور

هیچ9191شودازرغازروابطنزداکدوزشوردراواالده می اظهاراتواردامات، گاه

ودهاستوارداماتواظهاراتدولت نینپرخاشگرااانهومنفینبرمرا ادرربال ین،اان

نخست3راد،زواندهند.ترامپزهدرباالذزرشدزاممًتغییراتزیفیوبنیادیرانشانمی

اتممزردزهازسال2191وزارپیشیناسترالیا،درارتباطباروابط ینورمرا ادرژانواه

خوبیبیاندهاست.رادهمچنینبهشدررمرا ا ینبهاکدشمناستراتژاکتبدال2198

جمهوری میان رمرا ا در دموزراتداشتزه سازمانخواهان، و اطمتاتی جوام  هایها،

ازثربخش امنیتملیوتجاررمرا اایدر بندیواجمانهایارتصادیاانجم مرتبطبا

ترنشدهاستبل هالمللیتنهابینهایسیاسیخودنهگیریااجادشدهاستزه یندرجهت

(Rudd, 2019).ترشدهاستترومرزانتیلیستیگرااانهدرتوضملی



 11 کووید ای پروانه اثر
به بینرمرا ا بحران ورون هنگام سنتی بهطور اردام خود، ردرت از استفاده با المللی

تمشمداراترنمی بسیجمناب ، با و اکهایبینزرد در سوقجهتمشترکالمللیرا

داد. نینمواردیپسازسونامیرسیایجنوبشرری،بحرانمالیجهانیوشیونابوالمی

رخداد؛ نظرمیدرشرقرفراقا به اافای نیننقشینیست.اما داگردرصدد رسدرمرا ا

ازنونبسیاریازسیاستگذارانرمرا اایهماهنگیوهم اریبا یندرارتباطباواروس
                                                                                                                                             
1. Freedom of Navigation 
2. Free and Open Indo-Pacific 
3. Kevin Rudd 
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نو را ررابتبرایرهبریجهانیزرونا در اکبازیساصلجم صفر تیخودرزاریدر

دهدزهایبهرهبری ینمشروتیتیمیجواانههایهم اریدانند.درنظررنها نینتمشمی

(.Hass and Dong, 2020)فاردرناست

طبیعیخوبینشانمیبه91ایواروسزوواداثرپروانه درااندهدزههراتفاقظاهراً

ارتباطباتغییراتدرزلنظامنیستواانسیستماستزهطبیاصلخودسازمانیجهان،بی

تغییراتتازه رشوبناکپیوسته شرااط در خود ذاتی نظم سفظ میبرای تجربه را زند.ای

سرتتبهمرج تحولیبزرگداگردرتصررشوبزنونی،هرنوسانزو  یبهتبارتبه

سانپدادهپیوستهوتمیقاًمتحولشود.تبدالشودوبداندرزلمجموته

زنیوجنگلفظیطرفینواتهام91 ینباشیونجهانیزوواد-واگراایروابطرمرا ا

بها داگردرخصوصمنشأاانبیماری،ررابتژئوپلیتیکدوزشوررارش اروواردمرسل 

91خواهانزلیدیزنگره،زووادریجدادیزردهاست.دولتترامپوتعدادیازجمهو

  ینی»را بهمی9«واروس و نازامینامند زردن منحرف میمنظور تمش داخلی زنندهای

تنش با ینافزااشدهند. مقاماترسمیسخنگویوزارتخارجه ینوجانیلژائوهارا

 ,Klein).استزنندزهارتشرمرا اواروسزرونارابه ینروردهاانزشورنیزادتامی

ررارسابیبرااندرمسیرواگراایطورزهتو یحدادهشدروابط ینورمرا اهمان(2020

ایواروسزروناموجبتیانشدنتنشوواگراایفزااندةمیاندوگرفتهبودامااثرپروانه

سردالمللیصحبتازجنگزهبرخیازناظرانوتحلیلگرانبینطوریبهزشورشدهاست.

 :Stokes)زنندالمللوستیاستمالورونجنگمیاندوزشورمیجداد،تشدادرنارشیبین

2020 :Kynge ,2020).معتقداستروابط ینورمرا ادراثربحرانزروناپس2اسنوساوان

(Klein, 2020).دارد،دربدترانو عیتررار9192ازرغازروابطدوزشوردرسال

پاسخمقاماتارشد براانباورندتوجهبهنحوة وغفلت یندرووهانوهیاولرمرا ا

ترشیونجهانیواروس،اک رورتاخمریاست.هر هرثارمخربزروناواروسجهانی

شوندزهنظاممداراتارتدارگرااانه ینباادبه الشزشیدهشود.ترمیشود،رنهامصمم

ترامپبهدلیل نینباورهایاخمریمم ناستب الزاماتسیاستداخلینیزادغامشود. ا

                                                                                                                                             
1. The Chinese Virus 
2. Evan Osnos 
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برخی الش المللیوبواژهنازاررمدیدرمدارتبحرانزرونادرداخل،هایبینمواجهبا

داگرنمی وتده تصدیپسترااستجمهوری، خروج»تواندبعدازگذشت هارسالاز

باتمق از بدهدبههمینخاطرمم ناس9«)واشنگتن( توجهرا تا فشارروبروشود تویبا

بهسمتتمرززبرواروس ینیسوقدهد. نینمحافل ف ریواذهانتمومیرمرا ارا

میانوزرایتمش در مااکپومپئو، امرا ا، امورخارجه ناموفیوزار اصرار «G7»هاایدر

داپمشاهدهرابل برای اکدستورالعمل در و رسمی اکاتممیه ویدر هایلماتاست.

هایمیزبانبرایانتقادازنحوهپاسخپ ننسبتبهمنظورفشارروردنبهدولترمرا اایبه

بنابرااناگرروندفعلیادامهداشتهباشد؛نامید2«واروسووهان»شیونزرونا،اانواروسرا

ء،شیهایرتیباسرزنشپ نرسداستراتژیداپلماتیکرمرا ادررسیاطیسالبهنظرمی

،همچنیننی برجینپینگوسزبزمونیست ینهمراهباشد.درراستایررابتوفشار

داگریتمش هایمستمر ااجاد استنظیر انجام سال در سویرمرا ا دات»از بلو شب ه

.اانشب هجدادیاستزهدرراستایارتقایزیفیت،شفافیت3«وزارتامورخارجهرمرا ا

پر در پااداری گروهوژهو تح یم برای فشار اا و زرد خواهد تمل زارساختی بندیهای

متحدهدررسیا هارجانبهمیانرمرا ا،ژاپن،استرالیاوهندوتقواتمورعیتنظامیاااالت

هاهستند.اگر هبسیاریازمتحدانرمرا اباانتقادهایاانزشورنسبتبهازجملهاانتمش

بهسودمیرفتارهای ینهمراهی زنندامامعدودیازرنهاورودبهجنگلفظیبا ینرا

واژهپسازخیزشارتصاد یندرمقابلرمرا اواروپا،جااگاهدانند.بهمناف ملیخودمی

 ینبرایزشورهایهمسااهبسیاربیشترازرناستزهبتوانندرنرانادادهبگیرند.همهاان

می نظر به موجموارد مو وتاتبافزااشتنشرسد زارا شد خواهد منطقه سراسر در ها

گیرزرونا،تصمیمدربارهپروژهابت اراکظاهرپیرامونینظیرنامگذاریبرایبیماریهمهبه

گیریبرایانتخابرؤسایواارأی«G5»زمربنداکجاده،استانداردهایفنیبرایساخت

شدهاستومعیاریهاکررابتنیابتیتبدالهایتخصصیسازمانمللمتحدزهبرژانس

پ ن استاا واشنگتن سمااتاز ارزاابی برای بی؛ فضای بابنابراان زشورها طرفبودن

شودالمللیهایبینبندیسازجبههتواندزمینهتصمیماترنهاگسستهخواهدشدواانخودمی

                                                                                                                                             
1. Drain The Swamp 
2. The Wuhan virus 
3. US State Department’s Blue Dot Network 
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(Hass and Dong, 2020.)

ب فشارها نیز رمرا ا داخل رئیسدر تار افزااشاست سال در ترامپ دونالد جمهور

خواهانزنگرهارداماتیتلیه ینبهدلیلپنهانزردنشدتشیونزروناانجامدهد.جمهوری

تحقیقاتمی رغاز  ین، رهبران تحرام مانند پ ن ترامپارداماتسختیتلیه زه خواهند

اانبیماری،سذفشرزت منشأ وهایداروارسمیدرباره تأمینرمرا ا ی ینیاززنجیره

بهداشت جامعه با هم اری ین شفافیتو تدم معتقدند رنها بگیرد. نظر در داگر موارد

متحده،درکازاانواروسونحوهمهاررنرازندزردوجهانراجهانی،ازجملهاااالت

(.Ward, 2020)درمعرضخطربیشتریررارداد

درووهان ین،دروار زودتاینهاایدررابط نسبتا91ًزووادظهورغیرمنتظرهاپیدمی

برد.درشرااطزنونی،پاادار ینبارمرا ااستزه ینبرایبیشازسهدههازرنبهرهمی

جداایزنجیرههمان ارتباطبا وبحثیدر هایتأمین ینمطرحاست،طورزهاکمناظره

سالشیوناست.خطوطهواایپروازهارالغوزرده،درسطحجهانیدر91واروسزوواد

جرااننمااشگاه دررمده، تعلیی سالت به گردشگری افتاده، تعوای به تجاری هایهای

هایپیشرفتهاافتهومبادالتفناوریشده،صادراتووارداتزاهشگذاریخشکسرمااه

هایپیشیندادوستد،بهسبکهایرمرا ااینسبتزهشرزتبنابراانازنونزمشدهاست؛

اززنندهاند،سیاستهم اریبا یننیزرخرانتقواتد ارتردادجدیشده هایخودرا

هایتجاریبهدلیلجنگدهد.ستیپیشازبروزبحرانزروناواروسنیزشرزتدستمی

،اردامهایخودرادراکسبدنگذارندمرغتجاریرمرا او ینوترسازاان ههمهتخم

توسعهمانندواتنامسازیم انفعالیتخوددوراز ینودرساارارتصادهایدرسالبهمتنون

(.Schell, 2020)رسدشیونبیماریزرونافقطروندرنراتسرا بخشداندوبهنظرمیزرده

زنونی،توانددرتصربنابراانمطابینظرا رشوب،ترزیبیازتواملفوقبهش لبهتریمی

دالالتغییردررفتارواشنگتننسبتبه ینرانشاندهد.

 

 ایران اسالمی جمهوری برای آمریکا و چین واگرایی تشدید های داللت و پیامدها

ردرت میان تنش و ررابت  ین،تشداد و رمرا ا نظیر بزرگی مناسباتتمامیهای
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،جمهوریاسممیااراننیزازاانامرتحتتأثیرررارخواهدداد.دراانمیانالمللیرابین

مستثنینیستوتشدادررابتمنفیمیاندوردرت،پیامدهایمهمیبرایزشورمانبهدنبال

پردازام.خواهدداشت.دراانخصوصسهدادگاهاصلیمطرحاستزهبهتشراحرنمی

افزااشتنش مطرحاستزه باتنخستااندادگاه  ین و رمرا ا میان ثنزدا یها

ش ل در ااران و  ین اتحادراهبردی و شد خواهد  درمرا اای بلوک اک به بندی

داشتخواهدخاورمیانهبهدنبالوشرریرسیایدر درمرا اایهایردرتبینخطرنازی

(Yadlin and Heistein, 2020)دادگاهیدرستباشدوماشاهدهم اریراهبردی نین.اگر

اان ه،اول.استتوجهسائزمسئله ینواارانباشیمدراانصورت ندواستراتژاکمیان

مجازاتتحرامتلیرغم ین و رمرا ا،ها استمالی،تواربباوجودگرفتهتصمیمهای

بگیردندادهرارمرا اهایتحرام هم اریاان ه،دوم. ازا یزهزشوریبهزمکو

تواندامرمیاان.نداردمقطعیهایدرگیریبهشباهتیدارد،رمرا اباراروابطترانخصمانه

جنگازبعداز ین،توسطالمللیبینسطحدررمرا اردرتبرابردر الشبزرگتران

 ینمنازتهزهگرددبرمیامادرستی نینبرداشتیبهاان.رودشماربه9195سالدرواتنام

جامیدانخواهدزجابهتربزرگتصواردررمرا او  ینزهبرودسمتیبهشرااطاگر.

هم اریرنورتزند،برخوردرریبجهانیردرتاکسطحدررمرا ابابگیردتصمیم

شماربهرمرا ابامقابلهدراستراتژاک الشاکازبخشیواستتملیااران،باگسترده

 ینزهبودخواهدزلیهزانهدلدراارانبامشارزتنزداکهزانهزهاستطبیعی.رودمی

.)Pargoo and Akbarzadeh(2020 ,پرداختخواهدخودجداداستراتژی ار وبدر

به.نیستبیشسیاسیبازیدومیندادگاهااناستزهنزدا یروابط ینوااراناک

مورددرزهزندران رارمرا اااران،زارتبابازیازطرایخواهدمی ینزهتبارتاان

بودنبردارد.رازد ینسرازدستجنوبی،مسائلتجاریوغیره، ینزنگ،دراایهنگ

افزااشباتنها ینزهدهدمینشانتازنون2193از ینبااارانهم اریگستردهپیشنهاد

دهدزههدف یناستفادهاستوااننشانمیشدههم اریاانبهمتقاتدرمرا ا،باهاتنش

.)2020Pargoo and Akbarzadeh ,(رمرا استبارتیمذازراتدراارانزارتاز

درواشنگتنازراامتیازاتیاستمم ناارانباهم اریزاهشوتده ین،دروار برای
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زندزسبدارد،بیشتریاولواتزهمو وتاتیمورد اان. برداشتی،  ار وب نین در

برای استزه راااراندرگذاریسرمااهسرتت،بهاستدشوار یناستدالالتمطرح

 ینیهایشرزتهایهزانهمتحدهاااالتهایوتحراماستناپاادارزشوراان:دهدافزااش

افزااش  مناان هرا بازدهزهداردوجودخاورمیانهدرنیزداگریبازارهایخواهدداد

دهندمینوادرابیشتری بهمم ن ینوجوداانبا. ااران اهرمیزوتاهاستبه مدتداد

اان،افزااشبرتموه.زنداستفادهرنازمتحدهاااالتباراندهمذازراتدربنگردتابتواند

 ینایاارانزهروابطنزدا یباهم اریوزمک ینبهااران،مخالفتدشمنانمنطقه

خاص،میلنههرگوازبیشاارانبهپ نزمکسال،اانبادارندرادرپیخواهدداشت.

ایهستهتأسیساتتوسعهدر یننقشاخیر؛هایگزارش.استطلبینوتیفرصتبرمبتنی

رش ارسرسخترریبسعودی،تربستانبرای را استزردهتهران اساساان. بر بنابراان

پ ندرازای.دادخواهدادامهخاورمیانهدرایمنطقههایردرتبینمانوربهدادگاه، ین

تازندنمیپوشی شمترزیهواسرائیلباتجارتااتربستاننفتازشرابطهباتهران،گستر

.(Yadlin and Heistein, 2020)زندزدهاارانبحرانارتصاددرگیررابهطورجدیخود

افزااشتنش استزه باور اان بر موجبتغییرسومیندادگاه رمرا ا،  ینو میان ها

استراتژیسی زلیجدیدر طور به اساسااندادگاه، بر شد. استخارجی یننخواهد

وازراهبرداستزداایشدهاادئولوژاکارتصادی،اصمساتازسیاستخارجی ینپس

سومجهاندرتدالتازسماات» راهبرد« داده«ایمنطقهبازاگرهردوست»به مسیر تغییر

ازپرهیز منارتصادیهم اریبرتأزید،خاورمیانهدر یناصلیدروار استراتژی.است

اسرائیل،منطقهبازاگرانهمهباتعادلسفظوسیاسیاتحاد وسعودیتربستانمصر،است.

 ینباجام راهبردیمشارزتازنونااران،همایمنطقهرربایتنوانبهتربیمتحدهامارات

باروابطتر،گستردهسیاستبرااناانبنا.هستندبرخوردار ینیتظیمهایسرمااهازودارند

میانرمرا او ینموجبتغییراستراتژی یندهدوافزااشتنشمیش لنیزراااران ها

بیشترهابارمرا ابهدنبالبهبودباافزااشتنشی یتازتنخواهدشد.اگر ه ینبااردامی

تاملنمیاانامر،امااست،اارانباخودروابط ااتواند و رمرا ا جدیبا یبرایمواجهه

اااسرائیلمانندایمنطقهبازاگرانسااربا یندوجانبهروابطدرموجببرهمخوردنتعادل
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 .(Zhng, 2020)شودتربستان

دردالرمیلیارد9.8متوسططوربه2115سالاززه-ااراندرها ینیگذاریسرمااه

اابدافزااش شمگیریطرزبهیزوداانبهاستبعید-استسال ثانواههایتحرام.

بهورودرصدزهاستخارجیهایشرزتبرایایتمدهبازدارندگیهمچنانرمرا اای

دارندرااارانبازار باتثمتحدهاااالتمالیسیستموبازارازشدنرط ازترستازنون،.

طوربهاازنندمتورفاارانباارخودهم اریاا ینیهایشرزتازبسیاریزهاستشده

شوندخارجبازاررناززامل بهمربوطهایدادهازمو وناانبهپ نمحتاطانهروا رد.

هایتحرامدلیلبهاارانازرنخرادهایزارااست،رش ار2191تا2198خامنفتواردات

اافتوهمزمانشزاه(روزدربش ه311111سدود)درصد51سالاکدرمتحدهاااالت

اانبرابردوازبیشمجموندرتراقوسعودیتربستانمانندخرادنفتاززشورهایمنطقه

.(Yadlin and Heistein, 2020)استاافتهاشافزامقدار



 گیری نتیجه
مورد را رشوباانفر یه زاربستبرخیمفاهیمنظرا  با اانپژوهشنگارندگان در

تأایراستی و رمرا ارزماای روابط واگراای زه دادند ررار پداده-د و ین پیچیده ای

افزااشگرااانه؛هایملی ندتلتی)سیاست نف  ین؛ به ردرتمیاندوزشور موازنه تغییر

دادهشدن یندراختمفاتاادئولوژاکمیاندوزشور؛تضادروبهرشدمناف ارتصادی؛

به رمرا ا اکرریسیاستداخلی واروستنوان گسترشجهانی استزه باستراتژاک(

هایژئوپلیتیکدوزشورشدهایموجبرش ارشدنوتشدادررابتمثابهاثرپروانهزرونابه

استومنارشاتمیاندوزشورراواردمرسلهجدادتریخواهدزرد.

بتبهاانوارعیتداردزهنهرمرا اونه ینازو  موجودرا ینیستندوهردونس

انجاممی توزا ردرتدررسیاارداماتیزه نحوه پیشدهندوهمچنیناز تا ازناخشنودند.

اان،مسائلارتصادیتاملهم اریونوتیثباتدهندهدرروابططرفینبوداماازنونبهنظر

شدهتشدادررابتتبدال،بهمنب تنشو91رسدمسائلارتصادیدرزناربحرانزووادمی

سوزه متقابلیدر وابستگی زشور داشتدو توجه بااد البته ا داگراست. هایمختلفبه
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به هزارشرزترمرا اایدر ینفعالیتدارندوتجارتدوجانب دوطورمثالدهدارند. ها

میلیارددالربودهاست.خودروسازانرمرا اای،مانندجنرال549بربالغ2191زشوردرسال

رسالسا ردر ینفروشبیشتریدارندتادررمرا اوااسدودسیصدوهفتادموتورزد

اانزنند.هزاردانشجوی ینیازجملهفرزنداننخبگانسیاسیپ ندررمرا اتحصیلمی

باوجودوابستگیمتقابلتاسدیمان ازاکخصومتوروااروایمستقیمخواهدشد، اما

تجاری،ارتصادی،هایتنشتشداد.استفزونیبهرورنانسردجنگگسترشاستمالاان،

رنچهگرازناپذاررنهامیانژئوپلیتیکوفنی شدهرغازتجاریجنگاکتنوانبهاست.

شودتبدالفراگیردائمیجوایستیزهاکبهزهرودمیاست، درراخطراانبازتاب.

همهدرباادرا یناستعتقدمزهزنیممیمشاهدهترامپدولتملیامنیتاستراتژی

نگاهداشت.محدود–استراتژاکرریباکتنوانبه–هازمینه

سادگیهاایزهداشتههنوزدرجااگاهینیستزهساارزشورهابهرغمپیشرفت ینتلی

بپذارند.رسیادرسالسا رازموازنهداخلیبرخورداراستوردرت رهبریاانزشوررا

می ینتوسطژاپن موازنه استرالیا و هند هیچزشورینمی، تقراباً رسیا در و خواهدشود

گیرد.  ینررار زارتتحتسلطه  ین، ررابتبا همچناندر طرفیواشنگتننیز، هایاز

سفظزند شم را رسیا در اتحادهایخود رمرا ا اگر دارد. اختیار اندزیباالایدر انداز

المللی،رمرا اراازپاسیفیکبیرونزند. مناان هررابتبینوجودداردزه ینبتوانددر

اهمیتیزمنسبتبهمو وتاتتجاریژئوپلیتیک،بحرانزروناوااجنگشطرنجصفحهدر

 ین توسیدادوارورمیزررابتمسیربرتأثیریمنارشات،اانوفصلسلشرااطدروار .هستند

درترامپزهشروطیهمه یناگرستی.گذاشتنخواهدسازمرمرا ایورشدسالدر

سازینمااد،زندواادرارتباطباواروسزروناشفافربولزردهرافهرستتجاریجنگ

خواهداافتوررابتادامهرمرا ابهنسبتبرابریدوارتصادیرشدبا ینارتصادزمازان

ورمرا اتنهابود.اانررابت،نهتعرافزنندةژئوپلیتیکدرررنبیستوا مخواهدرنها،

اانامرخواهدفروخوددرجهانراتمامیبل ه ین، از نیز جمهوریاسممیااران برد.

مستثنینیستوتشدادررابتمنفیمیاندوردرت،پیامدهایمهمیبرایزشورمانبهدنبال

خواهدداشت.
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مواجهدهاااالتهایگسترازنونباتحرامجمهوریاسممیاارانزههم متحدهرمرا ا

استدرو عیتینیستزهبتواندمیان ینورمرا اا یراانتخابزند.دروار ،نزدا ی

صورتنامتقارنراهبردیراهبردیاارانبه ین،ساصلشرااطتحرامیاستواانروابطبه

روا ردهای ندجانبه بر ااران ارتباطبا در تازنون  ین است. وگراشده داشته تأزید اانه

باال با مم ناستدررانده، اگر ه دارد. نگاه درساشیه را استخود سعیزرده همواره

بیشتری اولوات از  ین خارجی سیاست در ااران جااگاه رمرا ا، با اختمفات گرفتن

درمنطقهغربرسیابرخوردارشوداماهمان طورزهبیانشدرمرا اهمچناندستبرتررا

وارداکررابتوخ رمرا ا بتواندبا نداردزه واهدداشتو ینهنوزدرجااگاهیررار

بینبلوک میبندی ااران اسممی جمهوری اان، باوجود گردد. تشدادالمللی از بااست

رنبهره از  یناستقبالو و بهاختمفاتمیانرمرا ا اختمفاتبیشتر بردارینمااد رازه

 هبیشتررمرا ابر ینومنطقهشرقرسیاخواهدبودوازفرصتوابت ارمعنایتمرززهر

می خاورمیانه منطقه در رمرا ا درتمل ااران به بیشتری وزن اان ه  من امر اان زاهد.

وزاهدسیاستخارجی ینخواهددادتاسدودینیزازو عیتنامتقارنروابطفعلیمی

سازد.یجمهوریاسممیااراندرمنطقهخاورمیانهفراهممیرفرانیبیشتررابراام اننقش

بااستازورودمستقیمبهمشاجراتمیانطرفینخودداریزردهوالبتهدراانمسیر،اارانمی

طرفیزشورراسفظنمودهومان ازاانشودزهمناف ملیزشور،دستخوشالمقدوربیستی

های یندربااستسساسیتاگردد.همچنیناارانمیهایژئوپلیتی ی ینورمرا ررابت

وتندرویدرسیاست نظربگیرد در را ساارزشورهایمنطقه هایسفظتعادلدرروابطبا

تواند ینراازادام هم اریبااارانمنصرفزند.توسعهروابطبازشورهاایای،میمنطقه

برخ سساسیتزمتری از رمرا ا و  ین نگاه در میزه نیز هستند اولواتوردار در تواند

تنون-تعاممتسیاسی زرهارتصادیو ژاپن، گیرد. ررار تأمینزشورمان زنجیره بخشیدر

تواندازجملهاانزشورهاباشند.جنوبی،استرالیا،اندونزیمی
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