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Abstract 

One of the distinguishing features of the current international situation is the growth of China as a 
great power. The growing power of China for protecting of security interests is directly tied to the 
US international position; As a result, China's strategic engagement with the US is one of the 
issues that is essential to understand the future state of international order. This article examines 
China's pattern of behavior toward the US under the unipolar order system. Hence, the question 
that the authors have tried to answer with a descriptive-analytical approach is that what pattern 
governs China's foreign policy to advance its interests, and strategic interactions with the US in 
the current international order? Findings show that due to the necessity of entangling polarity, 
economic factor and threat perception, China has adopted a dual pattern of behavior, like the 
domestic capabilities and external soft balance, in order to advance its strategic interests and 
interactions with the US. The first concept refers to the continuation of economic efforts along 
with increasing military capabilities to increase China's relative power. In the second concept, 
China's internationally balanced behavior toward the United States is considered. This is mostly 
done through multilateral institutions and economic diplomacy. 
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 چکیده
 نيقممدرت بممزرگ اسممت. رشممد قممدرت چمم  کیمم بعنوان  نيرشد چ  ،المللینيب  یکنون  طیبارز شرا  هایاز مشخصه  یکی
 یبردتعامل راه  جه،يگره خورده است؛ در نت  کایآمر  المللینيب  تيبا موقع   يبه طور مستق  یتيحفاظت از منافع امن  یبرا
 یمقاله به بررس نی. ادنماییم یضرور المللنيب ظ ن نده یآ  تيوضع  یاست که درک آن برا  یاز مسائل  کایبا آمر  نيچ

بممر  ییاسممت کممه چممه الگممو  نیمم پرسش ا رونی. از اپردازدیم  یقطبتحت نظ  تک  کایدر قبال آمر  نيچ  یرفتار  یالگو 
 حمماک  یکنممون الملمملنيمتحممده در نظمم  ب االتیخود با ا  یردمنافع و تعامالت راهب  شبرديپ  یبرا  نيچ  یخارج  استيس

 نيچمم   د؛یمم عامممل اقتصمماد و درک تهد  ت،يمم قطب  یدگيمم تنکه بممه ضممرورت دره   دهدیپژوهش نشان م  هایافتهی  است؟
و موازنممه  یداخلمم  هاییتوانمنممد یعنمم یدوگانه  یرفتار یالگو  کا،یخود با آمر یمنافع و تعامالت راهبرد شبرديجهت پ

 ینظممام هممایییتوانا شیکنممار افممزا  در  یاقتصمماد  هممایالشت  تممداوم  به  اول   مفهوم.  استگرفته    شيرا در پ  ینرم خارج
در  المللممینيدر سممطح ب نيطلبانممه چمم موازنه یدهد. در مفهوم دوم، رفتارهمما  شیرا افزا  نيچ  نسبی  قدرت  تا  دارداشاره  

و   کيمم پلماتید  ،یاسمم يمختلممف س  یهادر حوزه   یم نهادموازنه نر  قیاز طر  شتريامر ب  نای.  استمورد توجه    کایبرابر آمر
 .ردگيیصورت م  یاقتصاد

 . موازنه نرم ،یداخل هاییتوانمند  ن،یچ  کا،یآمر واژگان کلیدی:

مدرس است.  تي ه از رساله دکتری در دانشگاه تربمقاله برگرفت نیا -

  :نویسنده مسئولeslami.m@modares.ac.ir
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 مقدمه

بين   در   بازیگران  چينش سياست  برعرصه  )کانونی  مبنای   الملل  قدرت   مفهوم   ترین ميزان 
قدرت    حج   بيشترین   از   بزرگ   هایقدرت   رو، از این   .گيردمی  صورت  الملل(سياست بين 
نامند. می المللبين سياست گردانانرا صحنه  آنان دليل این   که به برخوردارند

بعنوان   آن  «قدرت  رشد»کنونی،    شرایط   در   که  است  هاقدرت   این   از  یکی  چين  
در   اقتصادی   رشد  تداوم.  آیدمی  شمار  به  المللبين   سياست  مطالعات  در  متغير  مهمترین 

های حوزه   گسترش  و  متنوع  راهبردی  ترتيبات  ایجاد  نظامی،  هایتوانمندی  زایش اف  کنار
شمار   به  کشور  این   قدرت  رشد  اساسی  هایمؤلفه  از  مختلف  مناطق  در  کشور  این   نفوذ
 . رودمی
می  آنجاکه  از  چين  قدرت  افزایش  یعنی  وضعيت  تحول  این  برای  سرآغازی  تواند 

بين  نظام  اساختار  بررسی  باشد  این  الملل  نوع رویکرد  بر سياست خارجی و  لگوی حاک  
ی  ن يبش ي پقطب برتر آن، از مسائلی است که درک آن برای    ژهیبوالملل  کشور به نظام بين 

 نماید.الملل ضروری میوضعيت آینده نظام بين 
این   آنچهاز  چين  رفتاری  الگوی  مسأله  است،  تمرکز  و  توجه  کانون  مقاله  این   در  رو 

تأثير نظامی   و  نظ   چه   در  هادولت  اینکه  تناسب  به.  است  خاص  نظمی   و  شرایط  تحت 
پایان  مسلماً.  دهندبروز می  را   متفاوتی  رفتاری  الگوهای  خود  از  کنندزیست می جنگ   با 

رفتاری   الگوی  آنها،  تبع  است و بهگردیده    حادث  المللبين   نظام  ساختار  در  تغييراتی  سرد،
پژوهاندانش  که مهمترین موضوعاتی  از یکی  رتيب ت بدین   .گرددمی  متفاوت  نيز  هادولت

نظریه را توانمندی یا بندیقطب نحوه  درباره  مباحثه  واداشته، پردازیبه  در  توزیع  ها 
به را برخی قدرت، توزیع چگونگی با متناسب دليل، همين  به است. هپساجنگ سرد بود

وضعيت  در  نظام که  ندهست معتقد نيز است و برخی  1قطبی نتيجه رسانيد که نظ  تک این 
 2است. گذار، غيرقطبی و فراقطبی

روشنگرترین  بعنوان  قطبی را تک  وضعيت   ذکر شده،   هاینظریه   تمامی   بين  از  پژوهش   این 
ساختار   بررسی  با   رواز این   است،  برگزیده  کند،  تبيين  فعلی را  نظام  تواندمی  که   وضعيتی 

  ، (2004)   آرچيبوگی  ماتياس   و  هلد  دیوید  ، (1999)  ولفورث   ویليام   ،(1383)  ایکنبری   جان  ،(2000)  ،والتز  کنت  .1

(2019) مرشایمر جان ،(2005) پاپ رابرت

(2008هاس ) دریچار و (1999) هانتينگتون  ساموئل  .2
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الگوی   در  تغيير  به نحوه   است   یقطبتک  قالب  در  که  سرد  جنگ  پس از   الملل بين   نظام
نتيجهچين می  رفتاری  بر  الگویی  این است که چه  شودمی  مطرح  که  پرسشی  پردازد. در 
نظ  در  متحده ایاالت  با خود   راهبردی  تعامالت  منافع و پيشبرد برای  چين   خارجی سياست 

این   حاک   کنونی   المللبين  مفاهي    از  ترکيبی   کشف  با  دارد  قصد  که   پژوهش   است؟ 
قرار   آزمون  مورد   را  فرضيه  این   کند،  کمک  واقعگرایی  کنونی  وضعيت   به   واقعگرایانه

آمریکا،  با  خود راهبردی  تعامالت  منافع و پيشبرد برای  چين  کنونی،  شرایط   در که  دهدمی
پيش در را  خارجی نرم موازنه و  داخلی های توانمندی ترکيب یعنی  دوگانه رفتاری  الگوی
 .استگرفته 
است. گردآوری  -توصيفی   پژوهش   این   روش  نياز   مورد  اطالعات  و  هاداده  تحليلی 

کتابخانهای  مطالعه  روش  به  پژوهش  ها، کتاب  از  آن  در  که  گرفته   صورت  اسنادی، 
.شودمی استفاده اینترنتی منابع  ها وروزنامه   اسناد، مقاالت،

   تحلیلیچارچوب 
که   گردد  طرح  را  الگویی  موازنه،  یاتنظر  از  تلفيقی  ایجاد  شود بامی   تالش  قسمت  این   در

 تهدید  موازنه  قوا،   موازنه   نظریه   الگو،   این  باشد.  داشته  المللیبين   واقعيات  با  بيشتری  تطابق
شود می   استدالل  رواز این .   کندمی  ترکيب  هادولت   رفتار  تبيين   برای  را  نرم  موازنه  نظریه  و
و  وابستگی   قطبيت،  بين  تعامل  که را   هادولت   گریموازنه  رفتار  دیدته  ادراک  اقتصادی 

 .دهدمی شکل

 والتز نظریه موازنه قوای -الف
الملل بين   نظام   ساختار  تاثيرات  تبيين  قدرت  افزایش   نظریه،  این  بکارگيری  از   اصلی   هدف

 . است های رفتاری کشورهاو اولویت روابط  تحول بر
و   مقدورات  توزیع  و  بخش نظ   اصل  یک  وسيلهبه  المللبين   نظام  از نگاه والتز، ساختار

به   که  المللبين   سياست  در  بخش نظ   اصل.  شودمی  تشکيل  و  تعریف  واحدها  بين   توانایی
عامل   ترین مه   رواین   از(.  1392والتز،  )  است  آنارشی  دهدمی  شکل   المللبين   نظام  ساختار
 و  مللالبين   نظام  کشورها،  رفتار  و  هاارجحيت  منبع  و  المللبين   سياست  کنندهتعيين 

. است  آن آنارشيک ساختار ویژهبه آن هایویژگی
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حتی)  المللبين  سيست   تداومى  ماهيت  و  طبيعت تمرکز  آنارشى(،  نتيجه  قدرت،   در 
بهنمى  صورت  آن  در   تغييرى این   گيرد.  ثابت   وضعيت  خاطر  مولفه  بعنوان  آنارشيک 
می  «موازنه»  منطق  سيست ، متداول شناخته  رفتار  بربعنوان  گفت    توانمى   اساس  این   شود. 

 پيدا   سوق  سمت  آن  به  آنارشيک   سيست   بوسيله  هادولت  که  است  چيزى  آن«  موازنه»
کنار   نظام که در  قطبيت  یا  هاتوانایی  . در عين حال، توزیعPaul),  (14 :2005  کنندمی

ميان  می  شکل   کشورها  رفتار  به  آنارشی قدرت  توزیع  والتز،  دید  از  است.  متغيير  دهد، 
نيو همچن   -قطبی و چندقطبی، دو  تک  -المللعيين کننده شکل ساختار نظام بين واحدها ت

 موازنه قدرت است.   تي ماه
می اطمينان  با  سياست   :گویدوالتز  شرط  پيش   دو  که  زمانی  هر  قدرت   موازنه   »عرصه 

نظ  آنارشيک باشد و دیگری اینکه    اینکه  یکی:  بود  خواهد  حکمفرما  باشدوجود داشته  
دنبال  سخت  ه ک  واحدهایی )والتز،    بقا  به  باشند«  داشته  نظ  حضور  آن  در  :  1392باشند 

171 .) 
که   توان می  قوا   موازنه   نظریه  از   استفاده   با را  پيش   خواهند  انجام  هادولت   آنچه  بينی داد، 

)والتز،   بين   .(176:  1395کرد  سيست   در  کشورها  متداول  رفتار  نسبت،  همين  الملل،  به 
در است.  قدرت  والتز  قدرت   با  مواجهه  موازنه  دولت   اظهار  نامتوازن،  به داشت:  ها 

به   دستيابی  منظور  به  دسترس  در   ابزارهای  از  کوشندمی  فهمی   قابل  بيش   و  ک   هایشيوه
داخلی و های  تالش  گيرند:می  جای  مقوله  دو  در  ابزارها  آن.  کنند  استفاده  مدنظر  اهداف
از سه    ش يب  ایدر گرو وجود سه    یسازفائتال   یخارج  یباز   .(167:  1392  )والتز،  خارجی

ا  گریباز دوقطب   ن ی است.  عصر  در  نم  ی گزاره  صدق  زیچندان  نظام    کیدر    رایکند. 
س  زي ن  یدوقطب  م  استيعرصه  تداوم  همچنان  موازنه    وۀي ش  یول  ابد،ییموازنه  عدم  جبران 
)  یخارج  است  د  .(Waltz, 1967متفاوت  ممک  گر،ی بعبارت  از    ن کشورها  است 
 استفاده کنند.   « ی »موازنه خارج یبرا ینیگزیبعنوان جا ایدر کنار   « ی داخل های»تالش
تعریف و    دوگانه   روشی  به   است  ممکن   های داخلیاستفاده از تالش  به طور گسترده، 

 »با  طرف  یک  از  کشورها  زیرا  نظامی؛  هایتوانمندی   رشد  اول،  شود که عبارتند از:  تقسي 
روی   بزرگ  نظامی  تجمع  یک  به  نظامی،  پرسنل  آموزش  و  تسليحات  بروزرسانی

اقتصادی   رشد  به  دادن  اولویت  با  را  بالقوه  قدرت  تواندمی  دولت  یک  آورند« و دوم،می
در   .منابع  بودن  تبدیل   قابل  فرض   با  کنند،   تبدیل   نظامی   نيروی  به   را   خود   ثروت  ببرد و  جلو
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)تمرکز  نوع  این   عظي ،  نظامی   هایتوانمندی  با  مقایسه به   اقتصادی(  سعهتو  بر  تالش 
زیرا  شود،می  هادولت  دیگر  ميان  در  فوری  امنيتی  هاینگرانی  موجب  کمتر  زیاد  احتمال
های تالش  بعد  دو(.  Brawley, 2004)  نظامی  قدرت  نه  است  1نهان«»قدرت    ثروت
این حال  برد،  بکار  نيز  همزمان  توانمی  را  داخلی این  به  مشروط  که  داشت  توجه  باید  با 
باید  است   که   داد  اختصاص  اقتصادی  یا  نظامی  هایتوانایی   به  را  مختلفی   هایوزن  که 
 .   باشدمی مسلط دولت بویژه دیگر کشورهای های نگرانی  کاهش  امر این  نتيجه
قابليت  تهدیدات  با  مقابله  برای  نهایت  در  و  مقابل، خارجی  قطب  نظامی   های 

 :کنندانتخاب را  یرز رفتارهای از ترکيبی یا یکی است  ممکن  کنندگانموازنه
های تکنولوژیک موجود؛ نظامی و شيوه -های سياسی تداوم راهبرد -1
حریف؛  هایقابليت  بازتوليد یا تکثير برای سازی:شبيه  -2
یک  به  متعلق  هایتوانایی  با  مقابله  به  که  جدید  هایقابليت  به  دستيابی  برای  نوآوری:  -3

 (. 38: 1389کند )ليتل، می کمک  بالقوه حریف
بين  نظام  تبيين ساختار  والتز،  نظریه  از  استنتاجی  مقوله  پژوهش،  به هدف  و با توجه  الملل 

ترجيحات  الگوهای رفتاری کشورها است که  بر  از   هادولت   موازنه  احتمالی  تاثير آن  را 
تعریفمی  نشان  سيست   قطبيت  طریق وجود،  این  با  سطح   در  تنها  قدرت  توازن  دهد. 

ارائه   موازنه   ایجاد  نحوه  درباره  محدودی  جزئيات  زیرا  نيستکننده    راضی  کاماًل  ساختاری
ومی به  نمی  فراه   دولت  رفتار  و  سيست   قطبيت  ارتباط  برای  را  مکانيسمی  دهد  که  کند 

این  که در  تغييراتی  چرا  اینکه  و  خاص  زمان  یک  در  هادولت   موازنه  همين نسبت هدف
 .دهد نشان  تواندنمی  را کنندمی ایجاد  راستا

 موازنه تهدید  -ب
چارچوب   در   متغير  یک  بعنوان  را  تهدید«   »درک  شود تارسيدگی به مسئله فوق باعث می

به   « والت  استفن »  نماینده این طيف فکری،  .داد  این پژوهش قرار یافتن  با سوق  است که 
به« تهدید  موازنه »  به   قوا   توازن  نظریه  تحليلى  تمرکز  نقطه   جایىجابه   سوی این  بازسازى  ، 

 .پرداخت آن اعتبار افزایش  و ظریهن

1. Latent Power



261 | و همکاران  دالور | ...  بی: ترک یالمللنیم ب نظ  فیبازتعر یِنی چ  ي الگو   نییتب

زنند نمى   موازنه  به  دست  قدرت   برابر  در  تنها  هادولت  جان کالم نظریه او این بود که
زیادى   بستگى   تهدید،  درک  وى  نظر  زنند و ازمى  توازن  به   ه  دست   تهدید  برابر  در   بلکه
داردمؤلفه  از  ترکيبى  به متمرکز؛   درتق  با  مجاورت  ميزان  ،دومقدرت؛    نفس   ،اول.  ها 

تجاوزکارانه   هاینيت  مسئله،  چهارمين  نهایت  در  و  جو سلطه  کشور  دفاعی  ظرفيت  ،سوم
 (.   31: 1389 ليتل،) نمایدمی مشخص را تهدید که ميزان  است مسلط قدرت

این  حال  این  خاطرنشان    همچنين  والتز  زیرا  نيست،  مخالف  والتز  نظریه  با  استدالل  با 
در   فقط.  است  آنارشی  ]شرایط [در    ها دولت  برای  هدف  ین باالتر  »امنيت  که  ساخت می

همچون   دیگر  اهداف  دنبال  به  خطر  بدون  توانندمی   کشورها  شود،  تضمين   1بقا   که  صورتی
و  2آسایش،  )ليتل،    قدرت  رفاه  والت   تهدید«   »موازنه  که  حالی  در  .( 300:  1389باشند« 

نتایج   یا  پيامدها  مورد  در  لتز وا  قدرت«   »موازنه  نظریه  است،  دولت  رفتار  بينیپيش   برای
در   موازنه  است،  هادولت  برای  امر  مهمترین   امنيت  که  جایی  آن  از.  باشدها میدولت  رفتار
رسيد   خواهد  پایان به نظام در  قدرت موازنه با  که است روند  آغاز یا گام اولين تهدید برابر

(He, 2009: 117)  .
نوشتار  با  آن  ارتباط  و  والت  نظریه مشخص   که  استبررسی    قابل  جهت  ین ا  از  این 

های محدودیت  حال،  این   با.  شود  انجام  باید  موازنه  کسی  چه   مقابل  در  و  وقت  چه  کندمی
که   آنچه  تواندنمی   تنهایی  به  ادراکات   اساس،  این   بر.  انگاشت  نادیده  نباید  را  سيستمی 
–  ها دولت  فتار ر  ترجيحات   قطبيت،  متغير  که  چرا  نماید،  حل  را  دهند  انجام  باید  هادولت

خارجی   یا  داخلی  مصداق  می  محدود  را  -موازنه  متغيير  این  که  است  ذکر  شایان  کند. 
که نيست؛ چرا  والت  نظریه  در  قدرت  عواملی   از  یکی   والت  اصطالح  در   قدرت  نفس 

کند.  می تعيين   را -نه ترجيحات رفتار   - هادولت  تهدیدات  درک که است

1. Survival

2. Tranquillity
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 1نرم موازنه  -پ 
نظر  نرم  موازنه  وممفه  یا  نظریه انتقادات  به  پاسخ  عمل  یدر  قوا    ی و   در  تهدید  وموازنه 

 به  شروع  محققان  نارسایی،  این   رفع  برای.  شد  ارائه  گرایی واقع  پارادای   چارچوب
درجه   هایدولت   که   موافقند  اکثراً.  اندکرده  قطبی تک  جهان  در   ها دولت  رفتار   چگونگی 

 مثال  برای.  هستند  غيرنظامی  کارهای  و  ساز  به  متکی  نظامی،  متحدان  سنتی  ابزار  بجای  دوم
با   آن  ترمي    سرد،  پساجنگ  در  قوا   موازنه  نظریه  نجات   برای   اصالحی  اقدامات  از  یکی
 .بود نرم موازنه مفهوم
است که برتری نظامی دولت برتر را به ، موازنه نرم به منزله کنشی  پاپ  رابرتاز دید   

نمی چالش  به  مستقي   بلطور  میکشد،  استفاده  غيرنظامی  ابزارهای  از  تا  که  کند 
یکجانبهسياست برتر  دولت  نظامی  بر  تهاج   2گرایانه های  نقش  بيندازد،  تاخير  به  را  آميز 

هزینه  یا  کند  تضعيف  و  افزایش آب  را  زیاد  قدرت  آن  از  استفاده   ,Pape)دهد    های 

2005: 10-17.) 
 بر   عالوه  باید  نرم  یا  موازنه سخت   د راهبر  انتخاب   براى  ها ، دولت هی و فنگاز منظر   
عمده  دو  و  کردهسنجش  نيز  را  آن   تأثيرگذارى  ميزان  ها،هزینه  را  تأثيرگذار  و  شاخص 
سطح  قدرت  اختالفات:  باشندداشته    نظر  مد  همواره و   دولت  بين   اقتصادی  وابستگی  و 
 .  است  آن رقيب
را   موازنه  « 3»اثربخشی   که   دارد  اشاره   دولت  دو  ميان  قدرت   مقایسه  به  قدرت  نابرابری 
ضعيف،    دولت  برای  باشد،  بيشتر  دولت  دو  بين   قدرت  کند. هنگامی که اختالفمی  تعيين
فاحش  قدرت  اینکه شکاف  دليل  به  پس.  دارد  کمتر  بخشیاثر  قوی   قدرت   با   سخت  مقابله

 دولت  براى   نرم  کند، موازنهمى  جلوگيرى  هادولت  توسط  سخت  موازنه  راهبرد  انتخاب  از
  . شودمى تلقى   امنيت جهت تحصيل ترىمنطقى راهبرد ضعيف،

بنابراین می   تعيين   را   4»هزینه«  اقتصادی،   وابستگی  وابستگی   دولت  دو  اگر  کند. 
پرهزینه   یکدیگر  به  سخت این دو کشور نسبت  موازنه   انجام  باشند، داشته    اقتصادی باالیی

1. Soft Balancing

2. Unilateralism

3. Effectiveness

4. Cost
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موازنه    را   کشور   دو  يزهانگ   باال،   اقتصادی   متقابل   وابستگی   رو این   از.  بود  خواهد برای 
کاربرد   سخت  موازنه  هایهزینه   پایين،  وابستگی  دیگر  سوی  از  .دهدمیکاهش    سخت

در این رابطه ذکر    (.(He & Feng, 2008: 373-378  دهدمیکاهش    موازنه نرم را
در  گيریتصمي   برای   اثربخشی  و  هزینه   دو عامل  هر   گرچه   این نکته ضرورری است که 

شود، می  روبرو  الوقوع   قریب  تهدید  با  دولت  وقتی   اما  است،  مه   دولت  برای  توازن  مورد
   .کندمی  غلبه هزینه  مالحظات بر اثربخشی فاکتور
تاکتيک   بهموازنه  نوع  این   حوزه  در  استفاده  قابل  هایمهمترین  چون    مواردی  سازی 

اقتصادی تقویت و تحکي  قدرت  دیپلماسی گيرانداختن،  پذیرش سرزمينی،  و عزم   عدم 
در    شتري سازوکارها ب  ن یا  . Pape, 2005: 36-37))  استراسخ برای موازنه اشاره شده  

   شود.یم  یات ي عمل ی و انحصار ري الملل به صورت فراگن يب یقالب نهادها
بحث   مورد   موضوع  با  جهت   چند   از  نرم  موازنه  نظریه  برای  اشاره   مورد  یهاشاخص 

)د  اول:  شودمی  مرتبط نظریه  این  برایاینکه  فنگ(  و  هی  خوانش  رفتار   ترجيحات  ر 
بهدولت بر قطبيت،  دوم .  اقتصاد  یعنی عامل  است کرده    اشاره  نيز  دیگری  متغير  ها عالوه 

مولفه بر  غيراینکه  این  های  وجود  با  نهایت  در  دارد.  تاکيد  قدرت  محدودساز  و  نظامی 
ادبيات   د. در واقع اکثرمانهای داخلی بازمیاز اشاره به توانمندی   ها، این رویکردشاخص
تمرکز   دیپلماتيک  هایتالش   یعنی  خارجی  کننده  موازنه  اقدامات  روی  بر  نرم  موازنه
   .اندداده قرار بحث  مورد کمتر را داخلی هایتالش  و کنندمی
مد   الگوی  آنها،  از  استنتاجی  نکات  و  اشاره  مورد  رویکردهای  به  توجه  تبيين  با  در  نظر 

شود. در دوران بعد از جنگ سرد در قالب شکل یک مشخص می   روابط چين و آمریکا 
 است: بخش تشکيل شده  الگوی تحليلی مورد اشاره از چند 

الملل بين   نظام  در  قدرت  توزیع  منجمله  های سيستمیبه ویژگی  الگو  این   از  نخست  بخش 
»قطب  رواین   از.  باشدمی  متمرکز بخش  این  در  اشاره  مورد  نظریه  از  اهميت    بندی« متاثر 

می میکانونی  تغيير  را  نظام  ساختار  که  است  عاملی  که  دليل  این  به  تغيير  یابد.  با  و  دهد 
می تغيير  آن  دهنده  تشکيل  واحدهای  وساختار،   توزیع   وضعيت  به  بسته  کشورها  کنند 

توجه به این ویژگی    .دهندمی  نشان  را  متفاوتی  رفتاری  الگوهای  الملل،بين   نظام  در  قدرت
در نتيجه،    رود.می  شمار  به  بخش نخست  تحليل  هميت ابعاد منتسب به آن، پایهسيستمی و ا 
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ای  های موازنهسيستمی بر ارجحيت  هایمحدودیت  بخش تاثير  این   در  بررسی  مورد  مسئله
 )داخلی یا خارجی( کشورها خواهد بود.

ر مقابل چه  د   و   وقت   چه  دهد که اشاره، نشان می   مورد   نظریه  بخش دوم الگوی تحليلی متاثر از 
چش  می   دنبال   را   موازنه   های راهبرد   ها دولت   کسی  آن،  از  متاثر  کشورها    تهدید   انداز کنند. 
برای .  است   متنوع  تک   کشورهای   مثال  عصر  در  از  است   ممکن   تهدیدات   قطبی، غيرقطب 
به  نسبت   تهدید   درک   رو این   از .  ها آن را تهدید کنند دولت   دیگر   یا   مسلط باشد   دولت   طرف 
توجه  رو از این .  بود  ها خواهد دولت   برای  متفاوتی  رفتار  و  گيری جهت   مستلزم  آنها  از   کدام   هر 
 .  نيست   امر مستثنی   این   از   نيز   چين   و   یابد می   ضرورت   ها دولت   رفتار   شناخت   برای   آن   به 

اقتصاد را نشان می  این الگو اهميت عامل  متاثر از    دهد که طی آندر نهایت بخش سوم 
دادن ميزان وابستگی    قرار  نظر  مطمح  با   شودمی  تالش بخش نظری  نظریه مورد اشاره در  

-سياست    برای  آن  الزامات  آميختگی آن با بخش نخست، بهکشورها و در ه   اقتصادی 
تهدیدقبال دولت  این کشورها در    رفتار  بر  آن  تأثير  نتيجه   در  و  آنها  خارجی کننده  های 
دوم  قدرت   خارجی   ست سيا  برای  امر  این   پيامد  ن یترمه    . شودپرداخته   درجه  های 

در چين(  مسلط  برابر  )همچون  ميزان  نمی  نظر  به  که  است  این   قدرت  به  توجه  با  رسد 
قطب    با  مقابله مستقي   وارد  زودی  وابستگی و شکاف قدرت باال نسبت به دولت مسلط، به

 شود.  می  شوند. در نتيجه ابزارها و سازوکارهای غير مستقي  بيشتر برجسته برتر
تواند رفتار  ماهيت عام داشته و می  توان گفت که این الگو و با این شاخصهبنابراین می 

 سایر واحدها را در برابر قدرت برتر در جهان فعلی مورد بررسی قرار دهد. 
 تهدیدات  قدرت مسلط،  از   غير  کشورهای  قطبی برایبر اساس این الگو، در عصر تک  
. باشد   ها دولت  دیگر   یا   قدرت مسلط   جهت یعنی   دو   از   است   ممکن   قطبی تک   نظام   یک   در 
مسلط  از  تهدیدها  اگر  موازنه  قدرت  راهبرد  بين سه  در  داخلی، تالش  -سازیبرآیند،  های 

تواند استفاده از های غيرقطب می های راهبردی دولتاولویت  -موازنه خارجی و موازنه نرم
نرم   و   داخلی   های تالش ش   موازنه  به  توجه  با  که  قدرت باشد. چرا  زیاد  با تک   کاف  قطب 

 یا  اتحاد   یک   موثری   طور   به   توانند نمی   ها دولت   دیگر کشورها و ميزان وابستگی اقتصادی، 
 یک  در   بنابراین   . ایجاد کنند   دولت مسلط   مقابل  موازنه سنتی خارجی در   برای   را  همبستگی

کشورهای   اوليه   موازنه   راهبرد   قطبی، تک  نظ   تال   غير   برای  از  استفاده  قطب،  های شاز 
.نرم خارجی را نيز انتخاب کنند   توانند موازنه بود و در عين حال می   داخلی خواهد
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الگوی رفتاری کشورها در برابر آمریکا در پسا جنگ سرد  -1شکل
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 نیحاکم بر رفتار چ یالگو  یریگیعوامل پ یبررس
تجد   ن ي چ  رفتار پو   ا ی   نظرطلب د ی بعنوان  موجود،  متغ  ا یخواهان وضع  سه  به   دهتني دره    ر ي و 
 االتی با  ا   ن ي چارچوب، روابط چ ن یدارد. در ا   یبستگ   -و عامل اقتصاد  د ی درک تهد   ت، ي قطب 

آ  و  دل  نده یمتحده  به  س  ل ي آن عمدتا  قدرت، درک  م  استگذاران ي اختالف   یوابستگ  زاني و 
 .رد گي ی دو کشور شکل م  ن یا   ن ي ب  ی اقتصاد

الملل کنونی قطبیت در نظام بینوضعیت  -الف 
-متغير  عنصر یک  و -آنارشی )فقدان اقتدار عاليه( – ثابت عنصر یک شامل  المللين ب نظام

در هر نظام سياسی توزیع توانایی واحدها کليد تبيين    .است  -ها(قطبيت )توزیع توانمندی
 است.  
 پایان دوران چندقطبی در قرن نوزده  و دوره دوقطبی بعد از فروپاشی شوروی،  از  پس 
الملل بين   سياست   آینده   خصوص   در   الملل بين   روابط   اندیشمندان   سوی   از   زیادی   هایبحث

مرشایمر  . شد   مطرح  جدید   المللی بين   نظ   و  را   نظ   1جان  که   چندقطبی  دهه   در   همانطور 
 گسترش  بينی پيش   2فوکویاما   فرانسيس  (. Walsh, 2013)   کرد   بينی پيش   بود،   1930

برخی ( Korany, 2005: 61)  داد   ارائه   را   جهان   سراسر   در  ليبرال  هایدموکراسی  .
 بودند. این ساختار  1+ 4بندی  صدد تبيين ساختار قطب در   نيز   3وری و   یُال و   بوزان  یبار همچون  
است( روسيه  ژاپن،   اروپا،  چين، اتحادیه) بزرگ  ت قدر چهار و  ابرقدرت   یک  وجود  نشانگر 

و)  است.  طبی« چندق -»تک  دنيای   یک   هانتينگتون   زع به   نظام   این   (. 1388ویور،    بوزان 
 عصر  دوقطبی   نظ    از   جهانی   هایبود که سياست  این تز را مطرح کرده   4نگتوني هانت   ساموئل 
در   فعاًل  شود،   چندقطبی   دوران   وارد   واقع   به   از آنکه  قبل   اکنون  و   کرده   عبور   سرد   جنگ 
شماری   بلکه  نيست  ابرقدرت تنها دیگر آمریکا دوران   این  در .است   چندقطبی« -»تک عصر
از   ناگزیر   جهانی   مسائل   وفصلحل   در   آمریکا   که   دارد   وجود   بزرگ   های درتق   از   دیگر 
 ها، نظریه  و   هافرض  این   با  مقایسه  در  Huntington, 1999)(.5آنها است    مشارکت  جلب

1. John Mearsheimer

2. Francis Fukuyama

3. Barry Buzan & Ole Waever

4. Samuel Huntington

  شدن   لیتبد  یبرا  الزم  اراده   و  ها تيقابل  فاقد  ژاپن  اروپا،  هیاتحاد  ه،يروس  ندیفرا  نیا  در  ؛مقاله  سندگانینو   اعتقاد  به.  5

 . هستند عمده  قطب به
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 که  کرد  استدالل  او.  ناميد   2قطبی« تک   »لحظه  را آن   که بود توسعه داده    را ای نظریه  1کراتهامر
 (. Varisco, 2013)  شد ظاهر   سرد  جنگ  از   بزرگ   قدرت تنها   بعنوان  متحده   ایاالت 

به نظام   برتر  قدرت  ميان   قدرت  شکاف  که  بودند   باور   این   بر   اخير  دسته   معتقدان 
 است شده    ایجاد   قطبيتیتک   المللیبين   ساختار   که   است   ای گونه   به   سایرین   و   )آمریکا( 

 (Krauthammer, 2002: 5  .) الملل ی در نظام بين قطبيت تعابير مختلفی از وضعيت تک
البته همگی آنها بن  قطبی مایه مشترکی دارند. برخی معتقدند که »نظام تک وجود دارد که 

نظامی است که در آن یک دولت واحد، سه  نامتوازنی از منابع سيست  را در اختيار خود 
ظامی دارد. این وضعيت بر این امر داللت دارد که ابرقدرت نظام هيچ رقيب ایدئولوژیک، ن 

 وضعيت»   دارد که می   اظهار   ولفورث نيز.  (Gautam, 2014: 35)و یا اقتصادی ندارد«  
 و  مقابله   که   است   زیاد   حدی   به   دولت   یک   های قابليت   آن   در   که   است   ساختاری   قطبی تک 
منظر   .« نيست   امکانپذیر  آن  برابر   در  توازن   گسترده   طور   به   ها توانمندی   که  زمانی »   وی  از 
 در   ساختاری )   چندقطبيتی   ساختارهای   از   اساسًا  که   کند می   ظهور   ی ساختار   است،   متمرکز 
 دولت  دو   برگيرنده   در   ساختاری )  دوقطبی   ساختار   یا (  قدرتمند   دولت   چند   یا   سه   برگيرنده 
 قدرت  تمرکز»   آن  در   که  است  وضعيتی  وضعيت  این   همچنين .  « است  متفاوت(  قدرتمند 
در   (. Wolforth, 1999: 9)  « یدنما   ایجاد   جهانی   امپراتوری  یک   که   نيست   زیاد  آنقدر 

 توسط  که   همانطور   شود،   دیده   هژمونيک   موقعيت   بعنوان   تواندمی  قطبی واقع، وضعيت تک 
است.  امپراطوری  و   هژمونی  از   متمایز   حال،  این   با   شود؛می   کنترل  واحد   بازیگر   یک 

«منفرد  دولت»  قطبی در این است که هيچهای نظ  تک، ویژگیپاپ   رابرتبه اعتقاد  
نتيجه    در.  کند  موازنه  به  اقدام  قدرت   آن  عليه  بتواند  که  نيست  قوی  الزم  اندازه  به  گریدی

بعنوان متحده  نظام  ایاالت  بيشتری   امنيت   از  هاقدرت  دیگر  با  مقایسه  در  قطبیتک  رهبر 
زیادی   شانس   و  است  المللیبين   مسائل  بيشتر  نتيجه  تعيين   به  قادر  است؛ بنابراین   برخوردار

دارد   را  المللبين نظام    کوچک  هایقدرت  تمام  تقریبا  خارجی  و  داخلی  فتارر  کنترل  برای
(Pape, 2005: 30) . 

ها توانمندی  توزیع  ایآستانه  ارزش  بر  قطبيت  مفهوم  رفت،   آن  ذکر  باال  در  آنچه  طبق 
دولت   یک  های توانمندی  سه    که  است   قطبیتک  صورتی  در  المللبين   نظام.  دارد  اشاره 

1. Krauthammer

2. Unipolar Moment
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که   دهدمی  نشان  امر  این .  دهدمی  قرار  نظام  بازیگران  سایر  از   جدا  یاطبقه  در  را  آن
مبنای   بلکه   مطلق  قدرت  مبنای  بر  نه   ها قطب شوند  می  تعریف   نسبی   قدرت   بر 

(Ikenberry et al, 2009: 5)  .تمرکز   از  حدی  اگرچه تا  شرایط کنونی  در  بر این مبنا
قدرت   منابع  از  عظيمی  سه   همچنان  است اما آمریکاشده    کاسته  المللبين   نظام  در  قدرت
 .الملل استقدرت نظام بين دارد و ه  اکنون تنها ابر اختيار در را جهانی
طبقه   یک   در   را   متحده   ایاالت   دولت،   های توانایی   ابعاد   به   مربوط   معتبر   شاخص   هر 
به .  دهد می   قرار   چشمگيری    اختالف   با   جداگانه  حال  این  کاربردی   طور   با  و  تر؛گسترده 

کنونی،   در .  هستند   نظامی   های هزینه   و   GDP  توانایی،   يارهای مع  سه     متحده   ایاالت   دوره 
اختصاص  خود   به   بزرگ   های قدرت   ميان   در   را   های نظامی هزینه   و   جهانی   GDP  از   ای عمده 
نظامی   های توانایی   متحده،   ایاالت   اقتصاد   ثروت   و   اندازه   به   توجه   با (.  1  جدول )   است   داده 
 (.  2  داد )جدول   نشان   2018  سال   در   را   خود   GDP  از   درصد   3/ 2  دود ح   در   تنها   آن   عظي  

جهان   کشورهای نسبت سایر به  متحده  ایاالت های دفاعیهزینه   حاضر  حال  بنابراین در
تحقيق در  و  است  ممکن   (R & D)  نظامی  توسعه  و  بيشتر  مقياس   بهترین   است  که 

نسبتچشمگير  برتری  متحده  ایاالت  باشدداشته    را   بلندمدت  هایگذاریسرمایه به   ی 
(.2 جدول)است آورده  ارمغان  برای خود به دیگر کشورهای

 س،یانگل فرانسه،  ه،آلمان،ی روس ن،یچ کا،ی( آمریاقتصاد های)شاخص  ساختار قدرت -1جدول 
 ( 2018ژاپن )

نام کشور
 به داخلی ناخالص تولید

جاری   قیمت  
( دالر میلیارد)

 داخلی ناخالص تولید درصد
   به  مذکور  ورهایکش میان

جاری   قیمت

ناخالص تولید درصد
جهان  از داخلی

58,204124ایاالت متحده آمریکا
89,132716 چین 
67,129/39/1 روسیه 
81/758/4 96,3آلمان 
78,248/521/3فرانسه 
64/5 86,2 انگلیس   3
76/972/5 95,4ژاپن

Source: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data 
files, available at: https:// data. worldbank. org/ indicator/ NY. GDP. MKTP. CD? 
end=2019&start=1960&view=chart.
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( 2018) 1انگلیس، ژاپن آلمان، فرانسه، روسیه، های دفاعی( آمریکا، چین،ساختار قدرت )هزینه   -2جدول

نام کشور

هایههزین
دفاعی

 میلیارد)
( دالر

درصد
هایهزینه
 از دفاعی
 تولید

ناخالص
داخلی 

درصد
نسبت
 کل
هایهزینه
 در دفاعی
جهان 

هایهزینه 
و تحقیق 
 توسعه
  دفاعی

 میلیارد)
( دالر  

2/3350/094 798,648ایاالت متحده آمریکا ,78
نامشخص 997,2499/113 چین 
نامشخص 388,619/38/3 روسیه 
2/15/29/973 471,49آلمان 
800,633/2فرانسه   3/35/117 ,1
8/1 997,49 انگلیس   7/2  3/325 ,2
9/0 618,46ژاپن  6/24/063 ,1 

Source:  Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Military 

Expenditure Database in 2018,” at http://www.sipri.org/ databases/milex ; OECD, 

at http://fas.org/sgp/crs/natsec/R45441; SIPRI Fact Sheet May 2018: Trends in 

world military expenditure, 2017 at https://reliefweb.int/.../world/sipri-fact-sheet-

may-2018-trends-world-military-expendi. 

توليد   از  درصد  2/3  تنها  اختصاص  با  کشور  این   دهدمی  نشان  2  دولج  که  همانطور
 صرف  پول  بزرگ  هایقدرت  دیگر  مجموع  از  بيشتر  دفاع،  امر  به  خود  داخلی  ناخالص

. هستند  نزدیکش   متحد  ه    بزرگ  هایقدرت  بيشتر  همچنين   و  کندمی   خود  از  دفاع
 مجموع  از  بيش   2017    سال  در  توسعه  و  تحقيق   مورد   در  متحده   ایاالت   نظامی  های هزینه 
و   تحقيق  هایهزینه   از   نيمی  از   بيش  برآوردها،   این   بر اساس است.   جهان   کشورهای  بقيه

مذکور باال    معيارهای  که  شاخص  هر  در  رواین   است. از  آمریکایی  جهان  در  نظامی  توسعه
قدرت   شکاف  بنابراین   .قطب واحد است  یک  متحده  ایاالت  رسدمی  بنظر  دهد،می  نشان
باشد.می دیگران از پيشتر مادی قدرت  عناصر در و آن  دارد وجود متحده ایاالت نفع به

  2017  سال  برای  جهان  در  دفاعی  هایهزینه  کل  نسبت   درصد  و   2016  سال   برای  دفاعی   توسعه  و  تحقيق   هایهزینه   .1

.است
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 ادراک تهدید چین   -ب
منافع محوری    دولت مسلط،  از  غير  کشورهایی  برای  قطبی؛تک  نظ   ذیل تهدیدات عليه 
در این رابطه از    .اتفاق افتد  -هادولت  دیگر   یا  دولت مسلط  -جهت  دو  از  است  ممکن   آنها
امنيتی پکن را مختل  دید   پتانسيل را دارد که منافع  بيشترین  ایاالت متحده  نخبگان چين، 
   کند.
کالن    تداوم    متحده  االتیاراهبرد  سرد،  پساجنگ  نظام    تفوق در  در  کشور  این 
گرایی، حفظ  های مختلفی از جمله یکجانبهاست که در این راستا  سياستالملل بوده  بين 

ی خود، حضور در مناطق کليدی در معادالت جهانی، عمل  و تعميق تعهدات جنگ سرد
موازنه عنوان  برون سرزمينیبه  دنبال شده    1گر  این کشور  راستا  از سوی  است. در همين 

این کشور با طرح راهبرد »محور آسيایی«، در دوره ریاست جمهوری اوباما که عناصر آن  
است. پاسيفيک گسترش داده  های فوق نيز است حضور خود را در آسيامشابه با سياست 

چه به   ظهور  حال  در  شرکای  با همکاری   نظامی، افزایش حضور همواره افزایش محور این 
بشر   حقوق  و دموکراسی پيشبرد  و فروش تسليحات به تایوان صورت دوجانبه و چندجانبه،

 2را در دستور کار خود قرار داده بود.
پایه  م پيامد  سياست  بویژه  آمریکا  سياست  مجدد؛های  توازن  یا  آسيایی  پيگيری   حور 

چين   به  نسبت  آميزمسالمت  تحول  سياست خلق  تقویت    مسئله  و   جمهوری  تایوان، 
دیرینه بدگمانی برخی  . استبوده    واشنگتن   به  نسبت  بيجينگ  های  رابطه  همين  از   در 
مذکور  از  نظامی  بعد  به  اول  درجه  در  چينی  ناظران مثال    بعنوان  کنند،می  تمرکز  محور 

درک   راهبردی  محاصره  یک  روایت  و سپس   متحده  ایاالت  ارتش   هایتوانایی  و  تقراراس
متحده  ایاالت  تفکر،  این   طبق  (.Saunders, 2013)  کنند می   ترویج  را   چين  از   شده
رقيب   یک  ظهور  از  جلوگيری  هدف  با  آگاهانه  راهبرد  یک  کردن  دنبال  حال  در  اکنون

شرقی   شمال  در  آمریکایی  اتحادهای  تقویت  .استمنطقه    در  خود  رهبری  برای  احتمالی
آسيا   شرقیجنوب    در  متحدهایاالت    دخالت  افزایش   همچنين  و  ژاپن   با  بویژه  آسيا

تفسيری   در  .شودمی  دیده  مذکور  از منظر  جنوبی  مورد دریای چين   در  اختالفات  خصوصا

1. Offshore Balancing

  بر   تمرکز  همچنان  اما  است،  نبرده   ییايآسمحور  از  ینام  یو  اگرچه  است،  شده   دنبال   زين  ترامپ  یسو   از  رام  نیا.  2

. است بوده  یو یاساس  یکارها دستور از یکی کيفياپاسيآس
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که   کندمی  انکار   شفاهی  طور   به   متحده  »ایاالت  که:  استشده    بيان  1پيپلز دیلی   روزنامه  در
را   چين   اقيانوسيه،  و  آسيا  سراسر  در  جدید  امنيت  ایجاد   با  اما  است، چين    ظهور  از  ]مانع[

.(Zeenews, 2012) است« داده  قرار  خود هدف  همواره
در   چين، جمهور رئيس    ،پينگ  جينشی  اظهارات   ،اتتفکر  طرز   این  بازتاب   را 

سال   در  دنبال    2014کنفرانسی  تحت   امنيتی   سيست   برای)  بدیل  دیدگاهشی،    .داشتبه 
کرد  کرد یعنی همانطور که او تاکيد  ارائه  آسيا  امنيتینظ     برای(  متحده  ایاالت  هدایت
به  باید  آسيا  »امنيت . (Atanassova-Cornelis, 2016: 5)باشد«    ها آسيایی  متکی 
برای  پيام  این  به  واشنگتن  واضحی  »نه«  افزایش  از  اینهنشا  و  آسيا  امور  در  مداخله  برای 

 . بوده است ایمنطقه نفوذ برای متحده ایاالت با رقابت
 برای تهدید عنوان  به  را  آمریکا چينی   تحليلگران و نخبگان  اکثر  به دنبال این اقدامات،  
دشمن  و  بالقوه   تهدید  عنوان   به  را  چين   متحده  ایاالت  چينی،  منظر  از .  بينندمی  چين 

چين   در.  بيندمی  یک    و  بيست  قرن  در  راهبردی کشور،  این  آسيایی  »دشمن   راهبرد  به 
آسيا  منطقه  در آمریکا برای چالش   ایجاد باعث چين  است؛ زیرا ظهور شده  تبدیل  2اصلی«

   . ( (Wang, 2006: 10شدخواهد   اقيانوسيه و
های امنيتی بيجينگ نگرانی  از  است که بسياریاین    آیدمی  بر  فوق  توضيحات  از  آنچه 
( در   فزاینده این کشور )آمریکا  حضور  المللیبين   مقياس  در  یا  و  سياپاسيفيکآ  منطقه  در

را   آن  بيجينگ  در  هابرداشتادراک و    .باشداش میگرایانهآن و اقدامات یکجانبه  پيرامون
ایاالت   رهبری  به  ترتيبات  تقویت  تواندمی  بينند که در نتيجهمی  تنش   افزایش   منبع  بعنوان
و منطقه باشد هایبرنامه تعيين  در آمریکا تربرجسته نقش یا  آرام يانوساق  و آسيا در متحده

چين  رو تحليلگران و رهبراناز این   .داشتبه حاشيه رفتن چين را در پی خواهد    رواین   از
درک   پکن  امنيت  برای  را  متحده  ایاالت  احتمالی   هایچالش   و  تهدیدات  وضوح   به
. دانند« می چين   برای امنيتی تهدید متحده را بزرگترین  »ایاالت کنند ومی

1. People’s Daily

است. جهان برتر روزنامه 10 جزء که استچين   کشور معتبر  و پرنفوذ هایروزنامه از یکی

2. Main Adversary
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 متحده  ایاالت با  چین اقتصادی روابط  -پ
قدرت  تداوم با  اقتصادی  نظ   روابط  حفظ  جهت  تالش  و  دنيا  بزرگ  اقتصادی  های 
ترین تجلی این  است که نمایان  المللی کنونی از اهداف مه  چين حتی در دوره جدیدبين 

جهت   تالش  و  تجاری  روابط  بسط  در  است. اصل  آمریکا  با  روابط  در  ثبات  از    حفظ 
است   آنها   تجاری  و  اقتصادی  تعامالت   روابط دو کشور،   پراهميت   وجوه   از   رو یکی این 

در سرعت  اخير  های سال   که  باالی   حج  .  استگذاشته    تعميق   و  گسترش  به  رو  به 
اندازه  کشور  دو  اقتصادی  مبادالت عنوان  وابستگی  که  بوده  ایبه  به  ظي   تن   اصل  متقابل 
تعریف  المللبين   نظام  در  کشور  دو  ميان  روابط   در  کننده وابستگی   .استشده    کنونی 

این  بين (  FDI)  خارجی   مستقي    گذاریسرمایه  و  جانبه  دو  تجارت   با   توانمی  را   اقتصادی 
.سنجيد کشور دو

بوده   دالر  ميليارد  598  بر  بالغ  2018  سال  در  امریکا  و  چين   تجارت  بر اساس آمارها، 
ارزش ها،  بر طبق این داده   .استداشته    افزایش   درصد  7حدود    2017  سال  با  مقایسه  رد  که

که  رسيد دالر ميليارد 429 از  بيش  به 2018 سال در امریکا به چين  صادراتی کاالهای
آن سال  به  نسبت از )  ٪782  ،2001  سال  و    %11از   بيش قبل  (  WTO  به  الحاق  قبل 
  . استیافته  افزایش 
کل صادرات   از   آمریکا  ایاالت متحده  سه    گذشته  دهه   چند  طی   ها، در هبر طبق داد 
چين  صادرات   کل  از  درصد  54/8و از    یافته   افزایش  رشدی  به   رو   و  مستمر  روند  در  چين 
واردات   سه   شرایط   همين  در  .رسيد  ميالدی  2017  سال  در   درصد  22  به   1985سال    در

چين  برای  آمریکا  بازار  ارزش   بعبارتی.  است  درصد  8  آمریکا  صادرات  کل  از  چين 
 2003  سال  از  متحده  ایاالت  .باشدمی  آمریکا  بازار  برای  چين   ارزش  برابر  3  به  نزدیک

 . استبوده  چين   صادراتی بازار  بزرگترین 
. باشدنيز می  چين  برای  خارجی  گذاریسرمایه  بزرگ  منبع  دومين   به عالوه، این کشور 
جذب   به  کرد،آغاز  1970  دهه  اواخر  در   را   خود  اقتصادی   اصالحات   چين  که  آنجایی  از

تبدیل  مستقي   هایگذاریسرمایه نيز  ایاالت.  استشده    خارجی  بين،  این  از   متحده  در 
   باشد.می چين خارجی گذارانسرمایه بزرگترین 

 5/60  ارزش  به  پروژه  هزار 5در    2010  سال  پایان  تا  آمریکا  رسمی،  آمارهای  بر اساس 
چينی   مقامات   راستا  همين   در.  استکرده    گذاریسرمایه  کشور   این   در   دالر  ميليارد
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چين سرمایه  حج   این   با  که  اندمدعی واقع  گذاری،  برای   کشور  سودآورترین   به  در 
مستقي    گذاریسرمایه  .(,Beech  :2012  4است )شده    تبدیل  آمریکایی  گذارانسرمایه
که   استبوده    دالر   يلياردم  107  ،2017  سال  در(  سهام)  چين   در(  FDI)  متحده  ایاالت
در   متحدهایاالت    مستقي   گذاری سرمایه.  استداشته    افزایش   ٪6/10  ،2016  سال  به   نسبت
 (. 2شود )ر.ک به شکل می  انجام بيمه و مالی  امور و فروشیعمده تجارت  توليد، با چين 

الر()بر حسب د  2018 تا 2000 از چین در متحده ایاالت  مستقیم گذاریسرمایه -2شکل 

Source: Szmigiera, M, (2019), Direct investment position of the United States 
in China, available  )at: https://www.statista.com/statistics/188629/united-
states-direct-investments-in-china-since-2000/ 

مذکور وضعيت  این   و   و  تصادیاق   تعامالت   تواندمی  حدودی  تا  های  اهميت   تجاری 
حساسی   مرحله  وارد  چين که   اقتصاد  رواز این   .دهد  توضيح  چين   برای  آمریکا را   اقتصادی 
داشت  کشور   این  برای  جدی  پيامدهای  آن  توقف  و  است شده   خواهد  همراه   تداوم  به 

این   بر.  سازدمی  ضروری  آمریکا )حتی با وجود تنش تجاری حال حاضر( را   با  همکاری 
متحده   با  چين   روابط  الزامات  از  دوجانبه  روابط  در   باثبات  محيطی  ظحف   اساس، ایاالت 

.  شودمی  محسوب
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 بخشی چینتوازن های راهبردگزینه
چ  هایري متغ واقع  ن يمذکور،  سه  با  ب  تي را  ا  یالمللن ي نظ   سلطه  متحده،   االتیتحت 
وابستگ   ن يچ  یبرا  کایآمر  زي آمدیتهد  یهااستي س م  ن يچ  یاقتصاد  یو  آن  واجه  به 
چیم مقامات  درک  ا  نيساخت.  الگو  ن ی از  اتخاذ  به  تغ  ی رفتار  یامر  نظ     ريي جهت 

الگوی   طبق  منجر شد.  ن يدر مورد چ   یالمللن يب  هایتي حساس  ختن يبدون برانگ  یساختار
موازنه  و داخلی  هایتوانمندی یعنی  دوگانه  رفتاری  الگوی روی  بایست می این مقاله، چين 

   .شود متمرکز خارجی  نرم

 داخلی  حوزه -الف
های داخلی است که در برگيرنده توسعه ی ای از فعاليت چين، افزایش توانمندبخش عمده
  است.نظامی مدرنيزاسيون  و اقتصادی 

چین  اقتصادی قدرت
قبل   دوره  به  نسبت  ایمالحظه  قابل  رشد  چين  اقتصاد  اقتصادی،  اصالحات  معرفی  زمان  از
کرده   جلوگيری  اقتصادی   بزرگ اختالالت    بروز  از  واقعم   بيشتر  در   و  داشته  اصالحات   از

تقریبا رشد ده    2010تا    1980توليد ناخالص داخلی چين به طور متوسط ساالنه از    .است
کرده تجربه  را  بوده   درصدی  فراتر  دوره  این  طول  در  کشورها  همه  از  رشد  این   است. 

      .((Beim, 2011است 
نتيجه   معجره  این.  شودمی   یاد  معجزه  بعنوان  ين چ  رشد  از   گاه   موجود،  ادبيات  در 

از   اقتباس   و  گرفته   شوروی  اقتصادی  مدل  ناکامی  از  چينی   رهبران  که   است  درسی
بودند    کرده  پيگيری  جنوبی  کره  و  ژاپن   جمله  از  کشور  این   همسایگان  که   است   هایی مدل 
(Perkins, 2006.)  مورد   در  بيمناک   درس  یک  شوروی  جماهير  اتحاد  اصوالً فروپاشی

 دهد. می  ارائه   بيجينگ  به  اقتصادی  ساختار  تحریف  و   ارتش   بندی اولویت  منفی   پيامدهای
در   شيائوپينگ  دنگ  .کند  ارتش را حفظ  نوسازی  و  اقتصادی  توسعه   بين  تعادل  باید  چين 
چين  »اگر:  داددستور    1990  سال  در  مرکزیکميته    پيشرو  اعضای   با  مه   گفتگوی  یک

سوسياليستی   سيست   از  و  کند  مقاومت  قدرت  سياست  و  هژمونيس    ارفش  برابر  در  بخواهد
مه   بسيار  ما  برای  توسعه  راهبرد  اجرای  و  اقتصادی  سریع  رشد  به  دستيابی   کند،  حمایت
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 اصلی  هدف  را  اقتصادیتوسعه    و  داده  قرار  توجه  مورد  را  دستور  این   چين   رهبری.  است« 
 نظام   در   قطب تک  فشار  تحمل  برای:  است  ساده  منطق .  استداده    قرار  چين  کالن  راهبرد
متکی    اقتصادی  ثروت  به  خود  نوبه  به  که  باشد  برخوردار  قدرت  از  باید  چين   الملل،بين 

حزب کمونيست   ملی  کنگره  چهاردهمين   همچنين در .(Wang, 2010: 557)است  
ها تن  نه  چين   اقتصادیتوسعه    حفظ  که  داد  تشخيص  علناً  زمين   جيانگ  ،1992  سال  در چين 

اقتصادی هر   در  تقریباً  وی  .است حزب  برای  نيز  سياسی  موضوعی  بلکه  دستورالعملی 
از   تنها:  کرد  تکرار  -  بلگراد  در  1999  در  چين   سفارت  بمباران   از  پس   حتی  -  سخنرانی
 (He, 2012: 175).تواند از قدرت برخوردار باشد می چين اقتصادی،  توسعه طریق
این   علتاز  به  ایاالت   و  چين   بين   اقتصادیشکاف    اقتصادی،  عهتوس  بر  تاکيد  رو، 

سياست   پينگشيا  دنگ  که  زمانی  ،1979  سال  در.   است  کاهش  حال  در  سرعت  به  متحده
چين  برابر  5/31  تقریبا  متحده  ایاالت   اقتصاد  اندازه  کرد،  آغاز  را  باز  درهای  و   اصالحات

 از  بزرگتر  برابر  6/7(  ردال  تریليون  22/9)  متحده  ایاالت  اقتصاد  حج   ،2002  سال  در.  بود
 سال   در.  دارد  ادامه  همچنان  اقتصادیشکاف    کاهش .  بود(  دالر  تریليون21/1)  چين 
چين  از  بزرگتر  برابر  2/4  تنها(  دالر  تریليون8/13)  متحده  ایاالت  اقتصاد  حج   ،2007

اقتصادی   حج    ،2018  سال  در (.  Wang, 2010: 558)بود  (  دالر  تریليون  28/3)
بود(  دالر  تریليون  60/13)چين    از   بزرگتر  برابر  5/1  تنها (  دالر  تریليون  49/20)  آمریکا

(World Bank, 2018).  رشد  روند  ادامه  صورت  در  شکاف  این   که  رودمی  انتظار
 . شودکمتر   چين فعلی
نشان    2020  تا  1980  از  جهانی  ناخالص  توليد  در  آمریکا  و  چين   سه   زیر  شکل  را 
مط   .دهدمی مطالب  مجموع  نشاندر  فوق  شده  باالی   سطح  حفظ  برای  چين   عزم  از  رح 

باشد. می الگوی کالنش   کار  دستور در اقتصادیتوسعه 
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جهان  کل از سهم بعنوان( PPP بر مبنای) چین و متحده ایاالت داخلی ناخالص تولید -3 شکل

Source: MF, World Economic Outlook, April 2017 

 چین  نظامی قدرت
از   اساسی  نياز  یک  اقتصادی  برتری.  دارد  نياز  عامل  چندین   به  به قدرت عمده  تبدیل شدن

به   متحده  ایاالت  ،1885  سال   از  نمونه  بعنوان.  نخواهد بود  کافی  شرط  اما  است   عوامل  این 
 یک   بعنوان  را  خود  نقش   بيست   قرن  آغاز  تا  اما  بودشده    تبدیل  جهان  کشور  ثروتمندترین 

رو از دیگر نيازهای اساسی  . از این (Feng, 2013: 183)به دست نياورد    بزرگ  قدرت
 های نظامی است.  توانمندی

در   فساد  با  مبارزه  و  مقابله  اند؛یازیده  دست  چندی  اقدامات  به  هاچينی  راستا  این   در 
بوده    چين  نظامی  نيروی  ساختن  آمد  کار  و  نوسازی  پراهميت  های جنبه   از  یکی  ارتش 
شاخص   یک  بعنوان  فساد  ميزان  ارتش،  اقتصادی  هایاليتفع  کاهش   با  مسير  این   در.  است
است  آمده    پایين   توجهی  قابل  نحو  به  آن  در  نيز  سازمان  یک  ناکارآمدی  در  مه 

 (. 249: 1392زاده، )چگنی
است. نيروهای   داده  را نيز افزایش  بودجه نظامی خود   چين  دولت   موازات این امر،  به 

 و  دارند  خود  نوسازی  برای  الزم  بودجه  به  ایدهگستر  بسيار  دسترسی  امروزه  چين   نظامی
برآوردهای   . شود تبدیل مناسب  گزینه  یک عنوان   به موازنه از داخل شود می باعث امر این 

از  بودجه   رشد  در   افزایشی  روند  ،1«استکهل    المللیبين   صلح  تحقيقات   موسسه »  حاصل 

1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)



277 | و همکاران  دالور | ...  بی: ترک یالمللنیم ب نظ  فیبازتعر یِنی چ  ي الگو   نییتب

را   این موسسه، چين در  طبق  .دهدمی  نشان  نظامی چين   کردن  هزینه  با  2018  سال  آمار 
دوم   رده  در  کشور  این  جهان،  نظامی   هایهزینه  درصد  13  حدود  یعنی   دالر  ميليارد  249
  (.2است )ر.ک به جدول   گرفته قرار آمریکا از پس 
شيب نسبتا   با  2005  سال  تا  سرد  جنگ  از  بعد  چين   نظامی  هایهزینه   ،4بر اساس شکل   

است.شده   بيشتر نمودار شيب دبع به زمان  این از و داشته رشد مالیمی

(دالر حسب بر) چین نظامی هایهزینه سهم -4 شکل

Source: World Bank, (2018), Military expenditure (current LCU), Available at: 
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=CN, Accessed 
on: 2019/July/23 

وجود   این   با  شود،می  داده   توضيح  چين   اقتصادی  رشد  با  حدودی  تا  ميزان  نای  افزایش  
بر می  داخلی  ناخالص  توليد  از  درصد کمی  همچنان   نظامی   مخارج در سال  گيرد.  را در 
داده   اختصاص   نظامی  هایهزینه  به  را  داخلی  ناخالص   توليد  از  درصد  9/1  ، چين2018
صرف   را  خود  داخلی  ناخالص  توليد  از  درصد20  تقریباً  سابق  شوروی  عکس،  )بر است
مدرنيزاسيون   در  گذاریسرمایه  حد  از  بيش   »خطر  چين   کرد(. در واقع رهبران  دفاعی  امور
 :Lampton, 2008)  شناسندمی  رسميت  به  خود«   توسعه  فرآیند  اوایل  در  را  نظامی

از   گيریجبهه  ایجاد  باعث  تنها  نه  نظامی،   هایقابليت   ارتقای  برای  جانبههمه  تالش  (.76
 .دهدمی افزایش  نيز را اقتصادی  ساختار  تحليل رفتن  خطر بلکه  شود،می همسایگان  سوی

راستا، این  در  چين  تالش  از  دیگری  تداوم    که است    نظامی  تسليحات   نوسازی  بخش 
از  نوآوری  و  سازیشبيه  موجود،  هایشيوه محسوب   آن  رفتاری  الگوهای   نظامی اصوالً 
حوزه پيشرفت  نسبت  همين  به   که  (Dawood, 2018: 76)  شودمی در  های  هایی 
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و  استگرفته  قرار آنها کار دستور  در و بویژه دریایی موشکی فضا،  -هوا مختلف از جمله 
 .استرفته   فراتر  تایوان ه  تنگه از هاقابليت  افزایش  این 
این   حال  این   مورد   2006  سال  در  کشور  این   ملی  دفاع  سند  در  که  آنگونه  فرایند  با 
این  در.  یافت  خواهد  تداوم  هاسال   تا  و  است  راه  آغاز  در  واقع   است، درگرفته    قرار   توجه
:است شده تقسي  زمانی مرحله سه  به چين  نظامی توان  نوسازی،  سند

نظامی؛  نيروهای نوسازی برای مستحک  اساس و پایه ایجاد: 2010 تا اول مرحله -1
 سریع؛ پيشرفت: 2010 - 2020 دوم مرحله -2
بر   مبتنی  نظامی   نيروی  ایجاد  راهبردی  اهداف  به  نيل:  2020  -  2050  سوم   مرحله   -3

قرن   نيمه  در  محتمل   روز  نبردهای  در  پيروزی  توانایی  از  که   ایگونه  به  اطالعات،  فناوری
 (. 179: 1395انصاری،  زاده تقی) باشد برخوردار جدید
انگيزه  چين   ای در  مرحله   سه  راهبرد  الماع  های مطرح شده فوق وبا چنين اقدامات و 

بيان   نظامی نيز  سازیمدرنيزه  اهداف  برای  ملی   منابع  بسيج  برای  را   عزمش  سند دفاع ملی، 
به  استکرده    قدرت  خيزش و رشد  با  ایقاطعانه   این چنين عزم و توسعه  رسدمی  نظر  و 
يجينگ ب   گذشته،  به  به در اختيار داشتن ثروت بيشتر آن نسبت  توجه  مرتبط است. با  چين 
عزم  بيشتری  سه   توانستمی چنين  اختصاصتوسعه  و  برای  که   همانطور  اما  .دهد  ای 

وجود   ارتش   توجه  قابل  رشد   برای  اندکی  مالی  شواهد»  کند،استدالل می نيز  1شامبو   دیوید
یافتن    (Shambaugh, 2003: 224).دارد امر،  این  توسعه    بين  مطلوب  توازن  دليل 

بيشتری عليه آن ایجاد   هایچين نگرانی  های تالش  تا  است  ی نظام  مدرنيزاسيون   و  اقتصادی 
کردن   بيگانه  معنای  به  داخلی  هایتوانمندی  روی  تمرکز  که این   است  ذکر  به  نکند. الزم

هر   برای مقابله با تهدیدات دولت مسلط از  باید  چين   بلکه  نيست  المللیبين   جامعه  از  چين 
شود.می کند که در ادامه به آنها اشاره  استفاده طرق

 خارجی حوزه -ب
با    ن ي. چستي ن  المللین ي از حوزه ب  ن يبودن چ   گانهي ب  یبه معنا  یداخل   هاییتوجه به توانمند

ی به منظور منزو  ني فشار بر چ   ،متحده  االتیا  داتیاز ابعاد تهد  یک یمساله که    نیدرک ا
ط است؛  آن  پ  ري اخ  یهاسال  ی کردن  و  ارائه  دنبال    تا   است  بوده  یی هاطرح  ی سازادهي به 

1. David Shambaugh
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جلوگ  منزوی  از  بتواند گرفتن  قرار  فشار  تحت  و  ا  یري شدن  از  حوزه  ن یکند.  در  رو 
واشنگتن بوده    ییها و توانااستي به حداقل رساندن س  یبرا  ی به دنبال اقدامات   زي ن  ی خارج 

در    یو اقتصاد  یاس ي س  ک،يپلماتی د  یمانورها  قیاز طر  شتري اقدام مه  را ب  ن یا  ن ي است. چ 
 .دهدیانجام م یرم نهادقالب موازنه ن

 المللی بین نهادهای طریق از چین نرم موازنه راهبرد
سو در  یک  از  .شد  دنبال  دوگانه از سوی چين   رویکردی  مندی از نهادها،راستای بهره  در

تداوم   دیگر  سوی  از  و  جدید  نهادهای  ایجاد  برای  تالش  افزایش    ایو  حال  حتی 
چندجانبه   دیپلماسی  شبکهرو  از این   ود است.های خود در چارچوب نهادهای موجفعاليت
 است.  یافته گسترش بسيار چين 

 شانگهای   همکاری  سازمان
همکاری   سازمان  ،2001  سال  در   و   کرد  آغاز   را   عمل  ابتکار   مرکزی  آسيای   در  چين 

.  کرد   تدوین   -گراییطلبی، تروریس  و افراطجدایی  -  « شر  سه»  با  مبارزه  برای  را  شانگهای
این  که  باورند  این   بر  تحليلگران  اکثر  سازمان شانگهای،  از   مختلف  هایشت بردا  وجود  با

چين  چينی  عمل  ابتکار  یک  عمدتاً   سازمان سازمان   ارتقای   در   زیادی  های انگيزه  است. 
چين   ملی   منافع  برای  راهبردی  اهميت  از  مرکزی  آسيای  که  دليل  این   به  دارد،  شانگهای
 ,Song)است    خود  1همسایگی  دیپلماسی   در   مه    پيوند  یک  همچنين   و  است   برخوردار 

این (.  668 :2013 بااز  رابطه  در  چين انگيزه   رو،  همکاری    مورد  در   های  سازمان 
خود   امنيت  و  قدرت  ارتقای  برای  هاچينی   تالش  اول  درجه  شود که دربيان می  شانگهای

تهدیدی  تنها   .استمنطقه    در سازمان   از  کند،  درک  خود  ملی  منافع  برای   را  وقتی چين 
در  برای  ابزاری  بعنوان قدرت چالش   -متحده  ایاالت  برابر  مقابله  خواهد    استفاده  -گرابر 
 کرد.
و   چين   بين   اقتصادی  باالی   وابستگی  و  قدرت  شکاف  به  توجه  با  که  است  درک  قابل 

های مخربی را به  پيامد  سنتی،  سخت  موازنه  برقراری  برای  تالشی  هرگونه  متحده،  ایاالت
.  است  غيرمستقي   های روش پاسخگویی، برای چين  موجود حلتنها راه دنبال دارد.

1. Neighbourhood Diplomacy
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دولت  سياسی  نفوذ  حذف  کار،  این  انجام  برای  راه  منطقه    یک  در  که  است  برتر 
سازمان   در این چارچوب، چندین عملکرد توسط  است.  کرده تر رخنههای ضعيفقدرت

برجسته سازمان :است  شانگهای  ایاالت درخواست  اول،  مشاهده   های  برای  را  متحده 
کرده رد  خود  رسمی  جلسات  و  دیپلمات  وظایف  اگرچه  به  است،  آمریکایی  های 

مارس در مسکو    27سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان که در   کنفرانس ویژه
شده دعوت  برای    2005اعالميه  ،  دوم  .اندبرگزار شد،  زمانی  خواستار جدول  که  آستانه 

نظامی   قوای  تروریستی»حذف  بود.  1«ائتالف ضد  قلمرو کشورهای عضو  به سرانجام   از 
شده،ماموریت انجام  عضو  کشورهای  نظاميان  توسط  که  صلح  کرد می  های  استناد    توان 

(Ferguson, 2012: 210-211.) 
در ماه که از سازوکارهای موازنه نرم است    بارزترین شواهد انکار استراتژیکبنابراین   

اجالس   ب  2005ژوئيه  که  آمد  بدست  )قزاقستان(  آستانه  سازمان  حمایت    ا در  چين، 
برنامه خواستار  نظامی  شانگهای  نيروهای  حذف  برای  ضدتروریستی»ریزی  از    « ائتالف 

شدسرزمين کشورهای عضو  چينهای  همچنين  نظامی   تمرینات   طریق   از  است توانسته    . 
  .گيردرا پيش موازنه نرم  سازمان همکاری شانگهای نيز چارچوب در مشترک

شانگهای  نظامی  مشترک  هایرزمایش   همکاری  ضد   عملی  رسمی،  طور  به  سازمان 
نظامی   هایتمرین   چين،  منظر  از  حال  این   با  .است  متحده  حضور ایاالت  بدون  و  تروریستی

را   این   توانایی  و  اراده  منطقه  کشورهای  که  دهدمی  نشان  متحده   ایاالت  بویژه  و  جهانيان   به
کنند؛    مبارزه   ایمنطقه   تروریس   با  ای، منطقه  امنيت   به   دستيابی  با  و   تنهایی  به   که   دارند

امنيت  چين   دیگر  بعبارت  نام  شانگهای   ایجاد   به  ایمنطقه   ثبات  و  به  بعنوان   سازمان 
عالوه بر   (.Song, 2013: 672)دارد    اميد  متحده  ایاالت  نظامی  حضور  برای  جایگزینی

است تا در صورت لزوم، اتحاد    آمادهسازمان شانگهای  ه  به ایاالت متحده ک   پياماین    این،
   (.(Gill, 2010: 125 تبدیل کندخود را ارتقا دهد و موازنه نرم را به موازنه سخت 

مزایای   از  چين   است.شایان ذکر است، توسعه اعضا نيز مدنظر این سازمان قرار گرفته  
به  عضویت نيز  سازمان  سازمان    2کند.می   ابزاری  استفاده  خود  نفع  در  راستا  این  در 

1. Antiterrorist Coalition

به   اقدام  خود  یهاتوسعه   ادامه  در   و  یاندازراه   را  ناظر  تيوضع  کار  و  ساز  2004  سال   در  سازمان  نیا  رونیا  از.  2

 . نمود زين   2008  سال  در « گفتگو  ی شرکا» عنوان  با یگرید کارسازو فیتعر
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به برتر در راستای    برابر  در  نرم  موازنه  اهداف  برای  مناسب   ابزاری  چين   شانگهای  دولت 
قدرت   و   تأثير  زمان  ه    طور  به   تواندمی  رفتاری   بدست آوردن حاميان داده است. چنين

خود   رقيب   رفتارهای   کاهش   باعث  دیگر  طرف  از   و  داده  افزایش  سو  یک  از  را  موازنه
برای نمونه ترس روسيه از نفوذ چين در    نخواهد بود.  آسان  ود، با این حال مسير چين ش

. البته روسيه تا زمانی که از ایاالت  رو چين استای از موانع پيش حيات خلوت خود نمونه
می چين  از  بيش  شرق،   ناتو  و  اروپا  اتحادیه  گسترش   از  ناشی  عمدتا  -هراسدمتحده  به 

شاید    و  اوکراین   و  گرجستان  مانند  کشورهایی  در  دموکراسی  ارتقای  برای  غرب  تالش
 بود.با چين همسو خواهد  -روسيه  خود حتی

متحد  ملل سازمان
 دیپلماسی  بواسطه   متحد   ملل  در سازمان   دیپلماتيک   مانورهای   از   استفاده   دیگر،   شاخص 
و عض   یک   بعنوان   چين  برای   موثری   محل   ملل   سازمان   امنيت   شورای .  باشد می   چين   فعال 
 برتر  قدرت   های برنامه   و   ها سياست   اجرای   انداختن  تاخير   به   برای   وتو،   حق   دارای   دائ  
 دهد.می   ارائه 
بيجينگ  دیپلماتيک  به   دادن  شکل  حال  در   وضوح  به   اخير  هایسال  در  مانورهای 
موضوعات   مورد  در  متحده  ایاالت  موضع  با  مخالفت  در  بویژه  امنيت  شورای  هایبحث
و   متحده  ایاالت  برتری  کردن  محدود  محرک اساسی چين.  ف استدر مناطق مختل  اصلی

نگرش .  ها استچالش  برابر  در  خود  های حل راه  اعمال  برای  آن  توانایی   رساندن  حداقل  به
 نرم  توازن   رفتار   اصلی   هایشاخص   از  یکی  ملل  سازمان   امنيت  شورای   هایبحث  در  چين 
کشور   این   خارجی  سياست  اهداف  پيشبرد  برای  چندجانبه   نهادهای  از  استفاده   در  خود

بنابراین گر مداخله  های سياست  کردن  محدود  برای  خوبی  مکانيس    ملل را  سازمان  است. 
 . داندمی مناطق در متحده ایاالت
سازمان   امنيت  شورای  در   آمریکا  به   پيوستن  برای  این کشور  تمایل  عدم  از   هایی نمونه 
 دارفور   ،(2003)  عراق  ،(1999)  کوزوو  انندم  مانند  هایی رژی   عليه  شدید  اقدام  برای  ملل،

های نمونه  .دارد  وجود(  2011)  سوریه  و(  2008)  زیمبابوه  و(  2007)  ميانمار  ،(2003)
 برتری  برابر  در  چين   نرم  توازن   راهبرد  آزمون  برای  مناسبی  موارد  دست،  این   از  بسياری
کند. می  فراه  را متحده ایاالت
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چین اقتصادی مانورهای -پ
موازنه،   مفهوم  ليکن   استشده    تعریف  نظامی  صورت  به  اغلب  قدرت   وازنهم  اگرچه
کند نمی  نفی  نيز  را  برتر  دولت  ساختن   محدود  برای  اقتصادی  ابزار  از  استفاده

(Brawley, 2004.)  تقویت   شده،  شناسایی  که  نرم  بخشیتوازن  هایمکانيس    از  یکی
رشد   و   تجارت  که   ستا   انحصاری   اقتصادی  هایبلوک  طریق  از  اقتصادی  قدرت

غيرعضوها   از  دور  به   را  تجارت  این  و  دهدمی  افزایش   خود  اعضای   برای  را   اقتصادی 
بيشتر  نرم  موازنه  هایتالش   در  اقتصادی  مولفه  این .  کندمی  هدایت از   ابتکاراتی  در  چين 
کمربند   ک ی)به همراه آسيایی  زیرساخت   گذاریسرمایه بانک  و بریکس شدن  فعال جمله

   .است شده  منعکس  راه( کی

بریکس 
فرآه     را  شرایطی  آن،  اقتصادی  -  سياسی  قدرت  تحکي   ضمن  بریکس   در   عضویت چين

 عدم  و  جهانی  اقتصادی  -  سياسی  نظام  به  نسبت  را   خود  رویکرد  آن  بطن   در  که  آورده
   بگذارد. اشتراک  به قدرت  توزیع  از  رضایت خود

و   چين  هند،   روسيه،   زیل، بر  همچون  نوظهوری  هایقدرت  از  متشکل  بریکس   گروه 
این چارچوب؛  (.Piper, 2015)  جنوبی است  افریقای در )  چين   رهبری  به  بریکس   در 

اصالحات   ،GDP  افزایش   برای  اقتصادی  بلوک  ایجاد   ،( اقتصادی  قدرت   نسبی   تغيير  پی
 بانک   ایجاد)بریکس    درون  جدید  نهادهای  ایجاد  و  غرب  المللیبين   اقتصادی  هایرژی  
. است داده قرار کار  دستور در ار( جدید توسعه

هایی همچون ميزان  خصوص مولفه های کشورهای بریکس را در جداول زیر برخی مشخصه 
در دو مقطع    د ی بر اساس شاخص قدرت خر توليد ناخالص داخلی در مقایسه با ایاالت متحده  

کند. ترسي  می   2018و    2001
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( 2001)   دالر   حسب   بر   متحده   ایاالت   و   کس بری   کشورهای   مجموعه   داخلی   ناخالص   تولید   -3  جدول 

شاخص 

کشور

تولید ناخالص داخلی )میلیارد دالر( 

GDP

s) Billion )

ناخالص  دی سرانه تول

داخلی 

per  capita GDP

داخلی ناخالص  دی تول

)درصد( 

GDP

Percent))

311/293آفریقای جنوبی  6.912/644694/0

1.281/221برزیل  7.243/565858/2

1.714/578دهن  1.636/048825/3

1.206/757روسیه  8.248/512692/2

3.345/21چین   2.620/935462/7

7.858/87جمع کل  26.661/704531/17

10.625/275آمریکا   37.253/443703/23

Source: IMF based on Country Data, https:// www. imf. org/ external/ pubs/ ft/ 
weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y= 

( 2018)   دالر   حسب   بر   متحده   ایاالت   و   بریکس   کشورهای   مجموعه   داخلی   ناخالص   تولید   -4  جدول 

شاخص 

کشور

تولید ناخالص داخلی )میلیارد  

دالر( 

GDP

s) Billion )

ناخالص   دیسرانه تول

داخلی

per  capita 

GDP

داخلیناخالص  دیتول

)درصد( 

GDP

Percent ))

773/51214.094/280667/0آفریقای جنوبی

3.124/42315.105/358695/2برزیل

7.409/1425.582/100391/6هند

24.002/494876/2 3.333/777روسیه

چین 
20.730/037

14.861/44817/882 

35.370/89173.645/68511/30جمع کل

21.556/04721.556/047595/18آمریکا 

Source: IMF based on Country Data 
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می  راحتی  به  امریکا  با  از کشورها  این گروه  داخلی  ناخالص  توليد  مقایسه  به  با  توان 
با آمریکا پی مقایسه  بریکس در  توانمند کشورهای  اقتصادی  پيش رشد  شود می   بينیبرد. 

بيشتر  حتی  و  باشد  داشته   ادامه  ای ،بوده  آن  شاهد  این   از  پيش   که  هاییروند  از  بسياری  که
چند   در  اقتصادی  نسبی  قدرت  در  ایعمده  تغييرات  احتماالً  شود که در این صورت  نمایان
 1افتد.می اتفاق آینده سال
بریکس   عالوه  این،  و   غرب  هاینوآوری  برای  توسعه  بانک  نظير  هاییمکمل  بر 

های ارضایتیدر این چارچوب، ن  (.(Ham, 2015: 27است    کرده  ایجاد  غربی  نهادهای 
حال   در  کشورهای  به  رای  حق  تخصيص  بویژه  ،وودز  برتون  مالی  معماری  از  مدتطوالنی
. شودمی  رهبری  چين   توسط  که   استجهانی شده    مالی  تامين  در  انقالب   به   منجر  توسعه
بانک   و  پول   المللیبين   صندوق  در  گيریتصمي   در  پيشرو  نقش  شدن  خنثی  بجای   چين 

جدید چندجانبه از جمله بانک توسعه    مالی موسسات ایجاد به ست،ا  آن شایسته که جهانی
 است.  یافته  سوق توسعه حال در کشورهای وسيله  به

اعطای  چين   در   توسعه  جدید  بانک  ایجاد  با  شرایط   و  پيچيدگی  با   اعتبار  و  وام  و 
بعنوان  بریکس،  اعضای اقتصادی  توان   تقویت  ضمن  امر مذکور   که رودمی  انتظار  محدود،

مطرح گردد. زي برای اعمال فشار در انجام اصالح نهادهای موجود ن   ي رمستقي غ  یوشر

 2آسیا  زیرساخت گذاریسرمایه   بانک
مهمی  المللبين   سياست  گذاریسرمایه  »بانک  تأسيس   برای  چين   گيریتصمي   در  نقش 

داشته    زیرساخت  کمربند  همراه  این  و   است آسيا«  »یک  طرح  راه«   -با  از   بخشی   یک 
 . استمنطقه  در متحده  ایاالت مهار هایسياست با مقابله نرم برای موازنه راتژیاست 
بانک  به نظر می  بتواند مقاصد  ی زیرساختگذارهیسرمارسد  بعد  های آسيایی در سه 

اینکه این نهاد به طرق مختلف به افزایش پيوندهای اقتصادی    اوالًسازد:    چين را برآورده
سایر کشورهای و  می  ميان چين  فراه   نفوذ  عضو  تقویت  با  بانک  این  اینکه  دوم  آورد؛ 

تواند ابزاری برای به چالش کشيدن قواعد و هنجارهای موجود باشد و سوم اینکه  چين می

  ک يپلماتید  یبلندپرواز  کسیبر  یکشورها  -لیبرز  و  هند  ژه یبو   –  غرب  با  کسیبر  یکشورها   یهمکار  رغ یعل.  1

 . کنند فایا یالمللنيب  عرصه در یمهم نقش تا  اندکرده  اعالم  یجهان  ی حکمران یبازساز یبرا را یمشترک

2. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
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این بانک با تقویت وابستگی متقابل نامتقارن ميان چين و کشورهای پذیرنده، نفوذ چين را  
می افزایش  اقتصادینيز  روابط  تعميق  این  تقویت حکومت   دهد.  های حامی چين،  ضمن 

.  (Ikenberry & Lim, 2017: 7-13)  را نيز تحليل ببرد  متحده  االتیاتواند نفوذ  می
نسبی   قدرت  برای تقویت  ای منطقهتجارت    های انحصاری و بلوک  ایجاد   در همين راستا

 است. در دستور کار قرار گرفته  اقتصادی 
 با   همزمان  .شود  خارج  1»تله دالر«  از  که  ین استزمينه ا  این   در  چين   برای  قدم  اولين  

بانک کار،  همراه    گذاریسرمایه  این  راه()وبه  یک  کمربند  کشورهای   با  پيوند  یک 
ای«منطقه  تجاری  »بلوک  ایجاد   پتانسيل  دادند که این اقدام  اوراسيا را در دستور کار قرار

واممذ  بانک  اگر  .کندمی  مستثنی  را  متحده  ایاالت  که  دارد  را اعطای  ملی   با  کور  پول 
امر  چين  این  کند،  عملی  کاهش    در  جهانی  ذخيره  ارز  بعنوان  زیاد  احتمال  به  را  جهان، 

دالر  داشت   را  آمریکا  تقاضای  خواهد  دنبال  آن   به  نتيجه  برتری   که  اقتصادی   تضعيف 
   خواهد بود. متحده ایاالت
مذکور، ره کرد که طرح  راه باید اشایک  -کمربندابتکار یک  با توجه به اهميت طرح 

این    اقتصادی  است. منافع  چين  برای  ایعمده  اقتصادی و ژئواستراتژیک  منافع  دربردارنده
ساز   و  ساخت  بخش   در  بویژه   چينی  هایشرکت  مازاد  هایظرفيت  حرکت  معنای  به  طرح
بيشتر   اقتصادی   ادغام  طرح  این  همچنين.  بود  خواهد  آنها  رقابتی  توان   افزایش   و  خارج  به
 بعنوان  ابتکار نام برده  از  استفاده   استراتژیکداشت. منافع    ای را نيز به دنبال خواهدنطقه م

بر   توانندمی   اقتصادی  نفوذ  اعمال  با  چين  رهبران.  است  ایمنطقه  نفوذ  اعمال  برای  ابزاری
(Meltzer, 2017).باشند  تأثيرگذار نيز مقصد کشورهای سياسی  کار دستور 

همچون   اقتصادی  نهادهای  سایر  کنار  در  « راهیک  کمربندیک»  تکاراب  دادن  قرار  با 
این   نگرانی  این   گذاری،سرمایه   بانک دارد که  دنبال  به  برای   چين   تالش  بعنوان  طرح  را 
دنبال   به  که  شودمی  قلمداد  محورچين   نظام  ارائه   و  خود  اقتصادی  نظام  کردن  مسلط

از  بين  نظام  در  موجود   نهادی  جایگزینی مالی   نظام  و   وودزی  برتن  نهادهای   جمله الملل 
این،  .است  پایهدالر بر  ابتکار فوق این است   دیگر  عالوه  این  که   نگرانی موجود از طرح 

فعاليت  پيوند  در   آینده  در  چين   امنيتی  اهداف  با  اقتصادی   ابتکارات  امنيتی   هایباشد که 
(.  Chance, 2016: 6-14)را به دنبال دارد  مقصد کشورهای در کشور   این  بيشتر

1. Dollar Trap
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افزایش   کل،  همراه  یگذارهیسرمابانک    به   گرایش  در  کمربند    به  راه   -یک  یک 
در .  باشد  مالی  و  اقتصادی  حاکميت   در  متحده  ایاالت  نسبی  کاهش   بر  گواهی  است   ممکن 
دارد که می  اظهار و    آوردمی  آسيا   شرق  وضعيت  از  مثالی  ایکنبری  جان   شرایط،   این  تبيين 
آسيا  در ایاالت  مواجه  ایدوگانه  مراتبیسلسله  هاینظ   با  شرق  فقط   متحده  هستي : 
تحت  اقتصادی  مراتبسلسله  که  حالی  در  کند،  حفظ  را   امنيتی  مراتبسلسله  تواندمی

ریاست   )تحت  متحده  ایاالت  نشينیعقب  . (Ikenberry, 2016)است    چين  سرکردگی
از  جمهوری بانک    اندازیراه  دنبال  به  که   2017  سال  در  TPP  پی.پی.تی  ترامپ( 

یکیک  وی  گذارهیسرما تا   کندمی  کمک  چين   به   تنها  گرفت،  صورت  راهکمربند 
.کند  ترمستحک  آسيا شرق اقتصادی  مراتبسلسله در را خود  جایگاه

 گیرینتیجه
سخت   موازنه  موقت  نبود.  دارد  کاربرد  ه   هنوز  موازنه  منطق  سرد،  پساجنگ  جهان  در

خود   نفع  به  قدرت   موازنه   تغيير   برای  را   خود   تالش  هادولت  که   نيست   این  معنای  به  لزوماً
رو این   از.  باشند  نرم  موازنه  یا  داخلی  هایتالش   درگير  آنها  است  ممکن   -  اندکرده  متوقف
به   تخصصی   ادبيات   توسط  نباید  خارجی   نرم  موازنه   و  داخلی  هایتالش   از   استفاده   فرایند
 شود.  گذاشته  کنار المللیبين  نظ  تغيير منبع عنوان
به    عامل اقتصاد و درک تهدید  قطبيت،  تنيدگی ه   در  ضرورت   به  چين  رسدمی  بنظر 

به    ی ابي دست  ی)برا  متحده  االت یبه کاهش شکاف قدرت با ا  یابي از جمله دست  یدنبال اهداف 
امن مطلق  خنثیتي آستانه  توانا  ی(،  مانع  ی هاییکردن  )که  چ   یبرا  ی آن  و    ني ظهور  است( 
اهداف ، به   نیبه ا ی ابي دست ی آشکار دولت مسلط بوده است. تالش برا کیراجتناب از تح

دستور   دو  س  کاراتخاذ  داخل  یخارج  استي در  حوزه  جهان  یدر  سطح    یو  شد.  منجر 
اقتصاد  ، یداخل قدرت  افزا  ی تداوم  کنار  دوم    ینظام  های ییتوانا  شیدر  سطح  است. 

است   متحده مورد توجه  االتیا  یر برتردر براب  ن ي نرم چ  انه یگراموازنه  یرفتارها  و  نمادها
ی و اقتصاد  کي پلمات ید  ،یاس ي مختلف س   یهادر حوزه  یموازنه نرم نهاد  قیاز طر  شتري که ب
 .   ردي گیصورت م  کایبر اهداف، رفتار و قدرت آمر ري تاث یبرا
چين،   برای موثری که محل  -، شورای امنيت ملل متحد  شانگهایسازمان   نمونه بعنوان 
-باشدمی  متحده  ایاالت  های سياست   کردن  محدود  برای  وتو   حق  دارای  دائمی  عضو  یک
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سرمایه بانک  یکبریکس،  همراه  به  آسيایی  زیرساخت  یکگذاری  و  به   -راه  کمربند 
نهاد  عنوان در   توانمی  عمدتاً   را  -کنندمی  خدمت  چين   بزرگ«   »بازی  راهبرد  مه   دو 
تهدید   احساس  و  منطقه   حضورش در  یت تقو  جهت   آن  هایبرتری آمریکا و تالش  نتيجه 
 کرد.  تحليل  چين   سوی از

سياست  شناخت  بر  حاک   چين   الگوی  نحوه   و  چينش   به  زیادی  کمک  خارجی 
کرد.  نزدیک  آینده  در  ایران  تعامالت در   رفتاری  تجارب  از  آموزیعبرت  خواهد  چين 
دنيای   با  تعامل  در  معقول  خارجی  یک سياست   اتخاذ   به  را  ما  تواندمی  المللیبين   عرصه
این   . نماید  کمک  بيرون سياست  اولویت  بازتعریف  با  ایران  اسالمی  جمهوریرو  از  های 

توانمندی  متناسب  رویکرد  یک  اتخاذ  و  آن تعریف  سر بر اجماع  خارجی، و    با  خود 
. استفاده کند  عملی صحنه در چين  خارجی سياست تجربيات از تواندمی المللیمحيط بين
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