فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و پنجم ،شماره  ،3پاييز 0391

استراتژي آمريكا و چين در منطقه آسيا ـ پاسيفيك
همكاري و تعارض


رؤيا خضري
چكيده :حَزُ آظيب ـ پبظيفيک بب برخَرداري از ًقش هْن ٍ رٍ بِ رشذ در هعبدالت ٍ رقببتّبي
جْبًي بِ يكي از هْنتريي هراكس ثقل اظتراتصيک جْبى تبذيل شذُ اظت .ايي هٌطقِ برهبٌبي ٍيصگيّبي
اقتصبدي ،ظيبظي ٍ اهٌيتي آى ،هحل تالقي ظيبظت قذرتّبي بسرگي چَى ايبالت هتحذُ آهريكب ٍ
چيي هيببشذ .در ٍاقع ،ظبختبر رٍابط در ايي هٌطقِ برهبٌبي هٌبظببت ايي دٍ قذرت در حبل شكلگيري
اظت ٍ در كٌبر آى ببزيگراًي ّوبًٌذ «آ ظِ آى» ،شاپي ،كرُ جٌَبي ٍ ٌّذ تأثيرات خبص خَد را بر
هعبئل اهٌيتي هٌطقِ دارًذ .از آًجب كِ چيي بِ عٌَاى بسرگتريي قذرت درٍى هٌطقِاي آظيب ٍ آهريكب بِ
عٌَاى قذرت برتر جْبًي ًقش هْوي در هعبدالت اهٌيتي هٌطقِ دارًذ ،ايي هقبلِ درصذد اظت بب
رٍيكردي هقبيعِاي بِ بررظي اظتراتصي آهريكب ٍ چيي در هٌطقِ بپردازد .بِ عببرت ديگر ،هقبلِ حبضر
درصذد پبظخ بِ ايي ظئَال اظت كِ :آيب اظتراتصي چيي ٍ آهريكب در آظيب ـ پبظفيک در آيٌذُ آىّب را بِ
ظوت تقببل ظَق خَاّذ داد يب بِ ظَي ّوكبري؟
در ايي راظتب ،براظبض تئَري ٍابعتگي هتقببل ٍ بب اظتٌبد بِ رٍيكرد هقبيعِاي در حَزُّبي هختلف
ظيبظي ،اهٌيتي ،اقتصبديً ،ظبهي ٍ اًرشي ارزيببي ًْبيي ايي خَاّذ بَد كِ راّبرد چيي ٍ آهريكب در
حَزُ اقيبًَض آرام بِ ظَي رقببت تَأم بب ّوكبري بِ پيش هيرٍد.
واژگان کليديّ :وكبري ،تعبرض ،آهريكب ،چيي ،آظيب ـ پبظيفيکٍ ،ابعتگي هتقببل ،اهٌيت ،كرٌُّ ،ذ.
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مقذمه
حٛظ ٜآؾيب ـ پبؾيفيه ثب ثطذٛضزاضي اظ ٘مف ٔ ٚ ٟٓض ٚث ٝضقس زض ٔقبزالت  ٚضلبثتٞبي
خٟب٘ي ث ٝيىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٔطاوع ثمُ اؾتطاتػيه خٟبٖ تجسيُ قس ٜاؾت .ايٗ ٔٙغمٝ
ثطٔجٙبي ٚيػٌيٞبي التهبزي ،ؾيبؾي  ٚأٙيتي آٖٔ ،حُ تاللي ؾيبؾت لسضتٞبي
ثعضٌي چ ٖٛايبالت ٔتحس ٜآٔطيىب  ٚچيٗ ٔيثبقس .ايٗ ٔٙغم ٝوب٘ ٖٛتٕطوع ؾطٔبيٚ ٝ
فٙبٚضي اؾت  ٚپٛيبتطيٗ التهبزٞبي ز٘يب ثب ثطذٛضزاضي اظ ثبالتطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ضقس خٟبٖ
زض ايٗ ٔٙغمٔ ٝتٕطوع ٞؿتٙس .تٛإ٘ٙسي التهبزي ثطتط غاپٗ ،انالحبت ض ٚث ٝپيكطفت
التهبزي چيٗ ،تدطثيبت لبثُتٛخ ٝوكٛضٞبي تبظ ٜنٙقتيقس ٚ ٜحطوت ض ٚث ٝضقس
التهبزي «آ .ؾ . ٝآٖ» ٟٔٓتطيٗ وبٖ٘ٞٛبي تحٛالت التهبزي زض ٔٙغم ٝقٕبَ  ٚقطق
آؾيب ثٝقٕبض ٔيض٘ٚس .ث ٝفال ٜٚض٘ٚس ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ ٌ ٚطايف ثٍٕٞ ٝطايي التهبزي زض
ٔٙغم٘ ٝيع لبثُ تٛخ ٝاؾت .زض پي تحٛالت ٘ؾبْ ثيٗإِّّي  ٚثب تٛخ ٝثٚ ٝيػٌيٞبي
التهبزي ،ؾيبؾي  ٚأٙيتي ٔٙغم ٝثٚ ٝيػ ٜتاللي ؾيبؾتٞبي ؾ ٝلسضت ثعضي آٔطيىب،
چيٗ ٙٞ ٚس ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس ؤ ٝطوع ثمُ اؾتطاتػيه خٟبٖ زض حبَ ا٘تمبَ ثٙٔ ٝغمٝ
آؾيب ـ پبؾيفيه ٔيثبقس.
ؾبذتبض ضٚاثظ زض ايٗ ٔٙغم ٝثط ٔجٙبي ٔٙبؾجبت ز ٚلسضت فٕس ٜيقٙي ايبالت
ٔتحس ٜآٔطيىب  ٚچيٗ زض حبَ قىٌُيطي اؾت  ٚزض وٙبض آٖ ثبظيٍطا٘ي ٕٞب٘ٙس
«آ.ؾ.ٝآٖ» ،غاپٗ ،وطٜخٛٙثي ٙٞ ٚس تأثيطات ذبل ذٛز ضا ثط ٔؿبئُ أٙيتي ٔٙغم ٝزاض٘س.
أب اظ آ٘دب و ٝچيٗ ث ٝفٛٙاٖ ثعضيتطيٗ لسضت زضٙٔ ٖٚغمٝاي آؾيب  ٚآٔطيىب ث ٝفٛٙاٖ
لسضت ثطتط خٟب٘ي ٘مف ٕٟٔي زض ٔقبزالت أٙيتي ٔٙغم ٝزاض٘س ،ايٗ ٔمبِ ٝزضنسز اؾت
ثب ضٚيىطز ٔمبيؿٝاي ث ٝثطضؾي اؾتطاتػي آٔطيىب  ٚچيٗ زض ٔٙغم ٝثپطزاظز .ث ٝفجبضت
زيٍطٔ ،مبِ ٝحبضط زضنسز پبؾد ث ٝايٗ ؾؤاَ اؾت :آيب اؾتطاتػي چيٗ  ٚآٔطيىب زض آؾيبـ
پبؾيفيه زض آيٙس ٜآٖٞب ضا ث ٝؾٕت تمبثُ ؾٛق ذٛاٞس زاز يب ث ٝؾٛي ٕٞىبضي؟
ثطاي پبؾد ث ٝايٗ پطؾف زض اثتسا اؾتطاتػي چيٗ  ٚآٔطيىب زض قطق آؾيب ٔٛضز
ثطضؾي لطاض ذٛاٞس ٌطفت  ٚؾپؽ ثطاؾبؼ تئٛضي ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ  ٚثب اؾتٙبز ث ٝضٚيىطز
ٔمبيؿٝاي زض حٛظٜٞبي ٔرتّف ؾيبؾي ،أٙيتي ،التهبزي٘ ،ؾبٔي  ٚا٘طغي تالـ
ٔيقٛز ٘تيدٝاي ٔكرم ٔجٙيثط حطوت ايٗ اؾتطاتػي ث ٝؾٛي تمبثُ يب ث ٝؾٛي
ٕٞىبضي ثٝزؾت آيس٘ .تيد ٝثطضؾيٞب ٘كبٖ ذٛاٞس زاز وٞ ٝط ز ٚوكٛض ث ٝزاليُ
ٔرتّف اٍِٛي "ضلبثتـ ٕٞىبضي" ضا ز٘جبَ ٔيٕ٘بيٙس.
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 .1تحلیل نظري روابط چین و آمریکا از منظر وابستگی متقابل
ؾيبؾت ثيٗإُِّ ثٔ ٝب٘ٙس زيٍط قىُٞب ي ظ٘سٌي اختٕبفي ثب ذٛز تطويجي اظ تقبضو ٚ
ٕٞىبضي ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .لبفس ٜضفتبض زض فطن٘ ٝؾبْ ثيٗإُِّ ٘يع اظ تقبضو ث ٝؾٛي
ٕٞىبضيٞبي ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي تغييط وطز ٜاؾت .زض قطايظ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ 1لبفسٜ
ثبظي زيٍط ثبظي ثب "حبنُ خٕـ نفط"٘ 2يؿت ،ثّى ٝثطز  ٚثبذت ٔيتٛا٘س ث ٝعٛض يىؿبٖ
ثطاي  ٕٝٞعطفٞبي ثبظي ثبقسٛٔ .لقيتٞبي ٕٞىبضي  ٚتقبضو ضا ٔيتٛاٖ ث ٝنٛضت
حبنُ خٕـ غيط نفط زيس و ٝزض آٖ ثطز يىي ضطٚضتبً ثبذت عطف زيٍط ٘يؿت ،اضظـ
٘تيد ٝثبظي غيطنفط اؾت ٞ ٚطيه اظ ثبظيٍطاٖ ٕٔىٗ اؾت ثط٘س ٜيب ثبظ٘س ٜق٘ٛسٔ .حيظ
عجيقي ثطاي ٕٞىبضي ٍٙٞبٔي ايدبز ٔيقٛز ؤ ٝقيبض ٟ٘بيي  ٚغبيي يقٙي ثطآٚضزٖ
٘يبظٞبي عطفيٗ ،زض قىُ ٌؿتطز ٜآٖ ٞسف لطاض ٌيطزٕٞ .ىبضي ٍٙٞبٔي ضطٚضت ٔييبثس
و ٝپيبٔسٞبي زؾت يبظيسٖ ث ٝآٖ ٘تبيدي ضا ضلٓ ظ٘س و ٝزض ٔمبْ ٔمبيؿ ٝثب پيبٔسٞبي
ثطآٔس ٜاظ زيٍط ٌعيٞٝٙب اظ ثبالتطيٗ ٔيعاٖ ايدبز أٙيت ثٟطٙٔ ٜس ثبقس .قىُ زازٖ ثٝ
خبٔقٔ ٝجتٙي ثط ٕٞىبضي زض ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚخٟب٘ي٘ ،يبظٔٙس ٚخٛز ٚؾيـتطيٗ ؾغح
ٕٔىٗ اظ زيسٌبٜٞبي ٔكتطن زضذهٛل ٔٙبفـ ثط آٔس ٜاظ تالـ ثطاي ٕٞىبضي
اؾت )ٚ .(Gilpin, 1986: 305اثؿتٍي ٔتمبثُ ث ٝفجبضت ؾبزٜتط ثٔ ٝقٙبي ٚاثؿتٍي
زٚعطف ٝاؾت  ٚزض ؾيبؾت ثيٗإُِّ ثٚ ٝضقيتي اقبض ٜزاضز و ٝزض آٖ ثيٗ وكٛضٞب
تأثيطٌصاضي ٔتمبثُ ٚخٛز زاضز .ايٗ تسثيطٌصاضيٞب اغّت اظ ٔجبزالت ثيٗإِّّي (حٛظٜ
التهبزي) ضيكٔ ٝيٌيطز .ث ٝعٛض وّي ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ چٙس ٚيػٌي اؾبؾي زاضز:
 ٚخٛز ٔدبضي چٙسٌب٘ 3ٝاضتجبعي ٔيبٖ وكٛضٞب؛ ايٗ چٙسٌبٍ٘ي وب٘بَٞبياضتجبعي زض ٟ٘بيت ٘مبط فعٖٚتط اضتجبعي زض ؾغح خٟب٘ي ٙٔ ٚغمٝاي ثطاي حطوت ثٝ
ؾٛي ٕٞىبضي  ٚحُ  ٚفهُ اذتالفبت اظ عطيك افعايف أٙيت زٚخب٘ج ٝيب چٙس خب٘ج ٝضا
فطأ ٓٞيوٙس.
 ٘جٛز ؾّؿّٔٝطاتت زض ٔيبٖ ٔٛضٛفبت؛ ؾّؿّٔٝطاتت لسضت ؤ ٝجتٙي ثطلسضت ٘ؾبٔي ثٛز ٜخبي ذٛز ضا أطٚظ ٜث ٝقجى ٝپيچيسٜاي اظ ٕٞىبضيٞب زاز ٜو ٝزيٍط
ؾّؿّٔٝطاتجي ٘يؿت.
 فسْ وبضثطز ظٚض زض ٘ؾبْ ٔجتٙي ثط ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ؛ ثطاي ٔثبَ ،ثطاي فيهّٝزازٖ ث ٝفسْ تٛافكٞب ثط ؾط ٔٛضٛفبت التهبزي زض ٔيبٖ افضبي يه اتحبز ٕ٘يتٛاٖ اظ
٘يطٚي ٘ؾبٔي اؾتفبز ٜوطز ).(Keohane, 1997: 23-26
1. Interdependence
2. Zero sum game
3. Multiple Channels
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ثطاي ؾٙدف ٔيعاٖ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ثٚٝيػ ٜزض حٛظٜ
التهبزي زٔ ٚقيبض حؿبؾيت  ٚآؾيتپصيطي ٔس٘ؾط لطاض ٔيٌيطز .حؿبؾيت 1ثسيٗ
ٔقٙي اؾت و ٝتحٛالت  ٚضٚاثظ التهبزي چٙس ثبظيٍط ثيٗإِّّي إٞيت  ٚتأثيط
فٛقاِقبزٜاي ثطاي زيٍطي زاضز .حؿبؾيت ٔٙقىؽوٙٙس ٜؾطفت تأثيط زٌطٌ٘ٛيٞبي
التهبزي  ٚتهٕيٕبت ؾيبؾي يه زِٚت ثط زِٚت زيٍط اؾت  ٚآؾيتپصيطي  ٓٞثساٖ
ٔقٙبؾت و ٝالتهبز يه وكٛض حتي زض قطايغي و ٝؾيبؾتٞبي ٔٙبؾجي ضا ثطاي وبٞف
آثبض ؾٛء ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ اتربش وٙس ،ثٚ ٝاؾغٚ ٝلٛؿ ضٚيسازٞبي ذبضخي ،التهبز آٖ
وكٛض ٕٞچٙبٖ آؾيت ذٛاٞس زيس .حطوتٞبيي و ٝزض ضاؾتبي ٘طخ ٔجبزِ ٚ ٝاضظ نٛضت
ٔيٌيط٘س  ٚتأثيط آٖٞب ثط ؾيبؾتٞبي پِٛي وكٛض يه ٔٛضز آقىبض اظ حؿبؾيت ٔجتٙي
ثط ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ ث ٝقٕبض ٔيضٚز  ٚتأثيط افعايف ٘طخ ثٟطٜٞبي ثيٗإِّّي ثط وكٛضٞب
ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ آؾيتپصيطي تّمي ٔيقٛز ).(Keohane, 1984: 366-368
ثط ايٗ اؾبؼٕٞ ،ىبضيٞب زض ض٘ٚس قىٌُيطي  ٚلٛأكبٖ خسا اظ ايٗ و ٝزض
ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚيب ؾغح خٟب٘ي ثبقٙس ،ثٝعٛض ٔكرم ثبيس اظ زٚ ٚيػٌي ٔٙحهط ثٝ
فطز ثطذٛضزاض ثبقٙس .اظ يىؿ ٛثبيس ثبظيٍطاٖ ٔٙبفـ ذٛز ضا ثب تٛخ ٝث ٝتقجيطي و ٝآٖٞب اظ
ٔٙبفـ زاض٘سٔ ،حفٛػ ثيبثٙس .ايٗ ثساٖ ٔقٙبؾت و ٝحطوت ث ٝؾٛي ٕٞىبضي ضا ظٔيٝٙ
ٔؿبفسي ثطاي زؾتيبثي ث ٝذٛاؾتٞبي ذٛز يبفت ٝثٌٝ٘ٛٝاي وٞ ٝعيٞٝٙبي ٔطتجظ ث ٝآٖ
ضا زض ٔمبْ ٔمبيؿ ٝثب زؾتبٚضزٞبي آٖ ثؿيبض لّيُ ٘ ٚبظَ ثسا٘ٙس .اظ ؾٛي زيٍطٞ ،ط ثبظيٍط
زض ثغٗ تٛخ ٝثٙٔ ٝبفـ ذٛز ث ٝايٗ ٔؿأِ ٝتٛخ ٝوٙس و ٝعطف زيٍط ٔٙبفـ ٘ ٚيبظٞبي
ذٛز ضا زض ٔقطو تٟسيس ٘يبثس  ٚثطاي آٖٞب إٞيت لبئُ قٛز  ٚثٌٝ٘ٛٝاي ايٗ تالـ ضا
ز٘جبَ ٕ٘بيس و ٝآٖ ٔٙبفـ ٘ ٚيبظٞب ٘يع فطنت تحمك ثيبثٙس .پؽ ٞؿت ٝانّي ضطٚضت
احؿبؼ ٘يبظ ثٕٞ ٝىبضيٞب زض ؾغٛح ٔٙغمٝاي  ٚخٟب٘ي ،احؿبؼ حفؼ ٔٙبفـ ّٔي زض
فيٗ حبَ تالـ ثطاي حفؼ ٔٙبفـ عطفٞبي زيٍط ٕٞىبضي اؾت.
ايٗ چبضچٛة ،تٛخ ٝضا ٔقغٛف ث ٝايٗ ٚالقيت ٔيزاضز و ٝتٕبٔي وكٛضٞب زض
نٛضتي و ٝذٛاٞبٖ تأٔيٗ ٘يبظٞب زض ثؿتط ٕٞىبضي ٞؿتٙس ثبيس تأثيط ضفتبضٞب ،ؾيبؾتٞب،
افٕبَ ٌ ٚفتبضٞبي ذٛز ضا ثط زيٍطاٖ ٔس ٘ؾط لطاض زٙٞس .يقٙي زض فيٗ ايٗ و ٝاِٛٚيت ضا
زض خٟت حطاؾت اظ ٔٙبفـ ذٛز ٔي يبثٙس ٘يبظٞبي عطف ٔمبثُ ضا ٘يع ٔٛضز تٛخ ٚ ٝفٙبيت
لطاض زٙٞس .ث ٝفجبضت زيٍطَ ،اٞساف تهٕيٌٓيط٘سٌبٖ ثبيس زض ايٗ ضاؾتب قىُ ٌيطز و ٝاظ
عطيك ايدبز پُ ثيٗ ٘يبظٞب ٙٔ ٚبفـ ثبظيٍطاٖ ثيٗإِّّي فضبي ٔغّٛة ثطاي ٕٞىبضيٞب
ايدبز ٕ٘بيٙس .ثط اؾبؼ ٘ؾطيٚ ٝاثؿتٍي ٔتمبثُ ٔيتٛاٖ ضٚاثظ آٔطيىب  ٚچيٗ ضا چ ٝزض
1. Sensitivity
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ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚچ ٝزض ؾغح ثيٗإِّّي تحّيُ ٕ٘ٛز .ايٗ ضٚاثظ اظ ٘ٛفي ضلبثت تٛأْ ثب
ٕٞىبضي و ٝعي آٖ تكطيه ٔؿبفي  ٚثطذٛضز ٔٙبفـ ثٛٔ ٝاظات يىسيٍط پيف ٔيض٘ٚس،
اِٟبْ ٌطفت ٝاؾت .تفبٚت ٔٙبفـ زض لجبَ ضٚيسازٞبي ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي  ٚتالـ چيٗ
ثطاي اضتمبي خبيٍب ٜذٛز زض ٔٙغمٔ ٚ ٝقبزالت ؾيبؾي  ٚالتهبزي خٟبٖ ثب تٛخ ٝث ٝضقس
 ٚتٛؾق ٝايٗ وكٛض ٍ٘ ٚطا٘ي آٔطيىب اظ ايٗ ٔؿئّ ٝوبٔالً عجيقي ث٘ ٝؾط ٔيضؾس  ٚزض
ٕٞيٗ ضاؾتب لبثُ ثطضؾي اؾت.
 .2نگاهی به استراتصي آمریکا در قبال چین در آسیا-پاسیفیک
ثط اي تكطيح اؾتطاتػي آٔطيىب زض لجبَ چيٗ زض ٔٙغم ٝثٟتط اؾت ث ٝخّٕٝاي اظ
ٔيطقبيٕط اظ ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛضئبِيؿت اقبض ٜوطز .أ ٚقتمس اؾت" :يه چيٗ ضقس يبفتٝ
ثٝعٛض اختٙبة٘بپصيط ث ٝز٘جبَ وؿت ٞػٔ٘ٛي ٔٙغمٝاي اؾت ٙٔ ٚبفـ آٔطيىب زض آؾيب ضا
تٟسيس ٔيوٙس" ).(Mearsheimer, 2010: 2-4
چيٗ  ٚآٔطيىب ث ٝفٛٙاٖ ز ٚلسضت تأثيطٌصاض زض ٔٙغم ٝضاثغٝاي ز ٚؾٛيٚ ٝ
زٌٚب٘ ٝزاض٘س .زض ثُقس التهبزي ثقس اظ ثطلطاضي ضٚاثظ ز ٚوكٛض زض زٕٞ 1970 ٝٞىبضي
التهبزي ثيٗ ز ٚوكٛض ازأ ٝيبفت ٚ ٝضٚظ ث ٝضٚظ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ آٖٞب افعايف پيسا
ٔيوٙس .أب زض ثُقس ٘ؾبٔي ضٚاثظ ز ٚوكٛض ٌبٞي حبِت قطاوت ٕٞ ٚىبضي ٌ ٚبٞي حبِت
ضلبثت  ٚزقٕٙي ث ٝذٛز ٔيٌيطز وٛ٘ ٝؿ ضاثغ ٝايٗ ز ،ٚتأثيط ٔؿتميٕي ثط ضٚيىطزٞبي
أٙيتي وكٛضٞبي ٔٙغم ٚ ٝثجبت آٖ ثط خبي ٔيٌصاضزٞ ،ط چٙس اظ ٔٙؾط تحّيٌُطاٖ،
ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ التهبزي ٔيبٖ چيٗ  ٚآٔطيىب فبّٔي ثبظزاض٘س ٜزض افعايف تٙفٞب
ٔيثبقس .زض ايٙدب ،آؾيتپصيطي ٔتمبثُ التهبزي ث ٝا٘ساظ ٜآؾيتپصيطي ٔتمبثُ
اؾتطاتػيه ٘يطٚي ٔتٛاظٖوٙٙس ٜلسضتٕٙسي ثٝقٕبض ٔيآيس .زض حبِيو ٝتقبزَ اؾتطاتػيه
ايدبز قسٔ ٜيبٖ آٔطيىب  ٚضٚؾي ٝاظ ثبظزاض٘سٌي ٞؿتٝاي ٔتمبثُ٘ 1بقي ٔيقس أب ٔٛاظ٘ٝ
ٔيبٖ آٔطيىب  ٚچيٗ ثيكتط اظ ٚاثؿتٍي فعايٙس ٜزض ٔؿبئُ التهبزي ٔٙتح ٔيٌطزز
(و.)542-541 :1387 ،ٗٞٛ
ٚضقيت و٘ٛٙي قطق آؾيب حىبيت اظ آٖ زاضز و ٝاوثط وكٛضٞبي ٔٙغم ٝتٛؾقٝ
ضا ثبالتطيٗ اِٛٚيت ذٛز ٔيزا٘ٙس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و ٝثجبت ٘ؿجي زض ايٗ ٔٙغمٝ
حىٕفطٔبؾت ،ظيطا زض حبَ حبضط التهبز زض وب٘ ٖٛتٛخ ٝايٗ وكٛضٞب لطاض زاضز .ث ٝعٛض
عجيقي تٕطوع ثط التهبز ،ضفتبض ”تقبّٔي“ ضا ثط ؾيبؾت ذبضخي حبوٓ ٔيوٙس  ٚآقىبضا
تقبُٔ ،ثب تٙف ٔيب٘ٝاي ٘ساضز .أب زضذهٛل پبيساضي ايٗ ثجبت ٘يع اثٟبٔبتي ٚخٛز زاضز،
1. Mutual Nuclear Deterrence
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ثحث ٞؿتٝاي وط ٜقٕبِئ ،ؿئّ ٝتبيٛاٖ  ٚاذتالف ثط ؾط خعايط اؾپطاتّي  ٚپبضاؾُ (وٝ
اظ ٘مبعي ٞؿتٙس و ٝقف وكٛض ٔٙغم ٝثط آٖٞب ازفبي ٔبِىيت زاض٘س .ثٚٝيػ ٜايٗ وٝ
ٌفتٔ ٝيقٛز ايٗ خعايط اظ شذبيط اؾترطاج ٘كس ٜلبثُتٛخٟي اظ ٘فت ٌ ٚبظ عجيقي
ثطذٛضزاض٘س) ،ثبفث تطزيس زض ازأ ٝايٗ ثجبت قس ٜاؾتِ .صا ثطلطاضي ٘ؾٕي پبيساض زض ايٗ
ٔٙغم ٝوبض آؾب٘ي ث ٝقٕبض ٕ٘يآيس .اظ ؾٛيي ٚيػٌي غبِت غئٛپّتيه آؾيب ـپبؾيفيه ثُقس
زضيبيي آٖ اؾت و ٓٞ ٝثطاي آٔطيىب  ٓٞ ٚثطاي وكٛضٞبي ٔٙغم ٝحبئع إٞيت اؾت.
آٔطيىب ثطاي ٘ؾبضت ثط فقبِيتٞبي ٘ؾبٔي چيٗ ٕ٘يتٛا٘س ٞيچ ٔحسٚزيتي ضا زض اؾتفبزٜ
اظ آةٞبي ثيٗإِّّي ثپصيطز ،ظيطا ثس ٖٚچٙيٗ ٘ؾبضتي ،ؾپط زفبفي آٔطيىب زض ٔمبثُ
تبيٛاٖ ٕٞ ٚچٙيٗ وط ٜخٛٙثي  ٚغاپٗ تضقيف ذٛاٞس قس .اظ ؾٛي زيٍط ث ٝزِيُ ثطتطي
ٔؿيطٞبي زضيبيي ثط ٔؿيطٞبي ظٔيٙي ثطاي ا٘تمبَ وبال ،وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاظ ٔٛلقيت
ذٛثي ثطاي حضٛض زض تدبضت ثيٗ إِّّي ثطذٛضزاض٘س ،أب ٔكىُ اؾتطاتػيه ايٗ ٚاثؿتٍي
ث ٝتدبضت ثطاي فجٛض ٔ ٚطٚض زضيبيي زض ٔٙغم ٚ ٝاظ آ٘دب ث ٝزيٍط ثرفٞبي خٟبٖ ٚ
ثبِقىؽ ثطاي ايٗ وكٛضٞب ،أٙيت ذغٛط زضيبيي اؾت؛ ِصا وكٛضٞبي ٔٙغم ٝث ٝلسضت
زضيبيي ٛٞ ٚايي آٔطيىب ثطاي تبٔيٗ أٙيت ذغٛط وكتيطا٘ي ٚاثؿتٍي زاض٘س .ثٕٞ ٝيٗ
زِيُ آٔطيىب زض تالـ اؾت ث ٝايفبي ٘مف ٔٛاظٌ٘ٝط ثپطزاظزٞ .سف اظ ايفبي ايٗ ٘مف
خٌّٛيطي اظ تجسيُ چيٗ ثٞ ٝػٔٙٔ ٖٛغمٝاي اؾت؛ ذغطي و ٝزض ؾبَٞبي اذيط  ٚثب
تٛؾق ٝلسضت ضٚظافع ٖٚچيٗ ٔحؿٛؼتط ٌطزيس ٜاؾت .اٌط چيٗ ثتٛا٘س آؾيب ضا تحت
ؾيغط ٜذٛز زض آٚضزٙٔ ،بفـ ايبالت ٔتحس ٜثب تٟسيسات اؾبؾي ضٚثطٔ ٚيٌطزز .زض ٕٞيٗ
ضاؾتب ،اٚثبٔب زض ٘كؿت ضٞجطاٖ  10وكٛض فض ٛآ ؾ ٝآٖ زض  24ؾپتبٔجط اؽٟبض زاقت وٝ
وكٛضـ ذٛاٞبٖ ايفبي ٘مف ضٞجطي زض آؾيبؾت.
أب اظ وكٛضٞبيي و ٝآٔطيىب ثطاي ثطلطاضي تٛاظٖ زض ٔٙغمٔ ٝس ٘ؾط زاضز ٙٞس ٚ
غاپٗ ٔيثبقٙس .آٔطيىب زض حبَحبضط تالـ ٔيوٙس حضٛض ٘ؾبٔي  ٚفقبِيتٞبي التهبزي
ذٛز ضا زض آؾيب ـ پبؾيفيه افعايف زٞس؛ ظيطا ايٗ ٔؿئّ ٝضا فبّٔي ٔ ٟٓزض ثجبت ٔٙغمٝ
ٔي زا٘س ،ثجبتي و ٝثطاي تسا ْٚضقس التهبزي ايٗ وكٛض اِٛٚيت  ٚإٞيت اؾبؾي زاضز.
ضاثطت ٌيتؽ ٚظيط زفبؿ آٔطيىب زض اخالؼ ؾبال٘ٔ ٝكتطن آٔطيىب ثب اؾتطاِيب زض ٘ٛأجط
 2010زض ٕٞيٗ ضاثغٌ ٝفتٔ" :ب ث ٝز٘جبَ ضاٜٞبي ٕٔىٗ ثطاي تمٛيت حضٛض  ٚزض
نٛضت أىبٖ ٌؿتطـ التساض ذٛز زض آؾيب ٞؿتيٓ" ) .(www.Reuters, 2010آٔطيىب
ٔسفي اؾت ٞسف ايٗ وكٛض ثطاي ٌؿتطـ حضٛض ٘ؾبٔي زض آؾيب ،تمٛيت ٕٞىبضيٞبي
٘ؾبٔي ثب وكٛضٞبي ٔٙغمٔ ٚ ٝمبثّ ٝثب تطٚضيؿٓ اؾت ،أب افعايف ٕٞىبضي زفبفي ثب
وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاظخّٕ ٝغاپٗٙٞ ،س  ٚاؾتطاِيب تمٛيتوٙٙس ٜتالقي ٌؿتطزٜتط ثطاي
حضٛض ثيكتط ٘مف ٘ؾبٔي آٔطيىب زض ٔٙغم ٝآؾيبـپبؾفيه ٔيثبقسٍ٘ .بٞي ث ٝضفتبض
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آٔطيىب زض آؾيب حىبيت اظ حطوت ايٗ وكٛض زض ضاؾتبي حفؼ ٚضـ ٔٛخٛز زاضز .ضقس
فٕس ٜوكٛضٞبي ٔٙغم ٝإٞيت اؾتطاتػيه ايٗ حٛظ ٜضا ثطاي آٔطيىب ث ٝقست افعايف
زاز ٜاؾت .زض زٚض ٜضيبؾت خٕٟٛضي ثٛـ ث ٝزِيُ زضٌيطي ٌؿتطز ٜآٔطيىب زض
ذبٚضٔيب٘ ،ٝايٗ ٔٙغم ٝثبالخجبض اِٛٚيت ا َٚزؾتٛض وبض ثيٗإِّّي ايبالت ٔتحسٔ ٜحؿٛة
ٕ٘يقس .تب لجُ اظ  11ؾپتبٔجط زض اؾتطاتػي أٙيت ّٔي آٔطيىب ،آؾيب زض حبقي ٝلطاض
ٌطفت ٝثٛز .أب فٛأّي چٍ٘ ٖٛب ٜث ٝچيٗ ث ٝفٛٙاٖ يه ضليت اؾتطاتػيه ،تسا ٚ ْٚتمٛيت
ثيكتط ائتالف ثب غاپٗ  ٚلبئُ قسٖ ث ٝايفبي ٘مف ثيكتط ايٗ وكٛض زض ٔٙغم ٝثطاي ٟٔبض
چيٗ ،پيكجطز ٔٙبفـ التهبزي آٔطيىب زض آؾيبي قطلي  ٚوٙتطَ ذغٛط زضيبيي ثبفث
تغييط خٟت ٍ٘ب ٜؾيبؾت ذبضخي آٔطيىب زض لجبَ قطق آؾيب قس ).(Blumenthal, 2010
ثط ايٗ اؾبؼ قبيس ثتٛاٖ ؾيبؾت آٔطيىب زض لجبَ چيٗ ضا ث ٝعٛض وّي قبُٔ ٔٛاضز شيُ
زا٘ؿت:
 .1خٌّٛيطي اظ ؾّغ ٝيه لسضت يب ائتالفي اظ لسضتٞبي ٔتربنٓ ثط آؾيب؛ اظ
ٔٙؾط آٔطيىب ٞيچ وؽ ٘جبيس تطزيس وٙس و ٝآٔطيىب يه لسضت زض ٔٙغم ٝآؾيب پبؾيفيه
اؾت  ٚث ٝزِيُ ٔٛلقيت اؾتطاتػيه ٔٙغم ٚ ٝزاقتٗ ٔٙبفـ ٔتسا ْٚضاٞجطزي  ٚالتهبزي
ث ٝفٛٙاٖ لسضت  ٓٞثبلي ذٛاٞس ٔب٘س.
 .2حفؼ تكىيالت ٘ؾبٔي ثطتط  ٚپيطٚي اظ يه ؾيبؾت ذبضخي ؾبظٌبض ثب ٔٙبفـ
ّٔي وكٛضٞبيي اظ ٔٙغم ٝو ٝاٞسافكبٖ ثب آٔطيىب ٕٞؿٛيي زاضز ،خٟت زفبؿ اظ ٔٛاظ٘ٝ
لسضت زض آؾيب ـ پبؾيفيه.
ٌ .3ؿتطـ ٕٞىبضي ثب چيٗ ثطاي خٌّٛيطي اظ ؽٟٛض چبِفٞبي ٔٙغمٝاي ٚ
ٔحسٚز ؾبذتٗ آ٘بٖ.
 .4وٙتطَ چيٗ يه انُ اؾبؾي ثطاي خٌّٛيطي اظ تحمك اٞساف ٔسض٘يعاؾيٖٛ
٘ؾبٔي ايٗ وكٛض اؾت و ٝايٗ أط اظ ز ٚعطيك ٔيتٛا٘س نٛضت ثٍيطز ،يىي تٛخي ٝچيٗ
ثطاي فسْ ٌؿتطـ تؿّيحبت ٔٛقىي ذٛز ث ٝذهٛل ٔٛقهٞبي ثبِؿتيه ثٙٔ ٝؾٛض
حفؼ ثجبت  ٚأٙيت خٟب٘ي  ٚزيٍطي حضٛض زض حبقي ٝپيطأ٘ٛي چيٗ يقٙي تبيٛاٖ.
 .5ث ٝوبضٌيطي اثعاضٞبيي ٘ؾيط تحطيٓ ثطاي خٌّٛيطي اظ ٕٞىبضي چيٗ ثب زيٍط
وكٛضٞبيي و ٝآٔطيىبييٞب اظ آ٘بٖ ث ٝفٛٙاٖ وكٛضٞبي يبغي  ٚؾطوف يبز ٔيوٙٙس.
 .6ازأ ٝحٕبيت اظ زٚؾتبٖ ٔ ٚتحساٖ زض ٔٙغم ٚ ٝحفؼ أٙيت ايكبٖ؛ ثجبت
ٔحيظ أٙيتي ،ث ٝضقس انالحبت ِيجطاَ وٕه ٔيوٙس.
 .7اضتمبي ضٚاثظ ثب غاپٗ ٙٞ ٚس زض ضاؾتبي تٛاظٖ لٛاي ٔٙغمٝ؛ ثب تٛخ ٝث ٝضقس
ؾطيـ ا٘تمبَ چيٗ ث ٝيه لسضت خٟب٘ي ،آٔطيىب ٔ ٚتحساٖ ٚي ثبيس ٞط چ ٝظٚزتط ثٝ
اٞساف ٔٛضز ٘ؾط خٟت تٛاظٖ لٛاي ٔٙغم ٝزؾت يبثٙس.
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زض ٚالـ ،ؾيبؾت آٔطيىب زض آؾيب-پبؾيفيه ٕٞب٘ٙس ؾيبؾت ايٗ وكٛض زض
زٚضاٖ خ ًٙؾطز ٘يؿت و ٝثطذي ٔقتمس٘س چيٗ خبيٍعيٗ قٛضٚي ؾبثك قس ٜاؾت.
قطايظ ؾيبؾي  ٚضاٞجطزي حبوٓ ثط ٔٙغم ٝثٞ ٝيچٚخ ٝثطاي ٔطظثٙسي  ٚلطاض زازٖ
وكٛضٞب زض يه ؾٛي ٔطظ ثطاي خٌّٛيطي اظ ثطذي السأبت تحطيهآٔيع اؾبؾي اظ ؾٛي
چيٗ ٔٙبؾت ٘يؿت .تالـ فّٙي يب غيطفّٙي زض ايٗ ضا ،ٜتبثيطي وبٔالً ٔتضبز ثب آ٘چ ٝزض
اثتساي أط ٔٛضز ٘ؾط ثٛز ٜاؾت ،ذٛاٞس زاقت .ظيطا زض آٖ نٛضت وّي ٝوكٛضٞبي زٚؾت
آٔطيىب ،ؾيبؾت خسايي اظ آٔطيىب ضا پيف ذٛاٙٞس ٌطفت .ايٗ وكٛضٞب ذٛز ضا زض ٔٛضقي
ٔيب٘ ٝلطاض ذٛاٙٞس زاز؛ و ٝثسيٗ قي ٜٛقطايظ ٔٙبؾت ثطاي ا٘عٚاي تسضيدي آٔطيىب زض
ٔٙغمٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ثطاٍ٘يرت ٝقسٖ احؿبؾبت ّٔيٌطايي  ٚثيعطفي ،زض ٔيبٖ وكٛضٞبي
ٔٙغم ٝفطأ ٓٞيآيس .اظ عطف زيٍط ،تٟٙب چيٗ ٘يؿت ؤ ٝيتٛا٘س زض آيٙس ٜلبثّيت ثٝ
چبِف فطاذٛا٘سٖ آٔطيىب ضا زاقت ٝثبقس؛ ٙٞس  ٚضٚؾي٘ ٝيع وٕبثيف اظ أىب٘بتي ٘ؾيط
چيٗ ثطذٛضزاض٘س .آيب آٔطيىب لهس زاضز أٙيت ذٛز ضا ثط پبئٕ ٝب٘قت اظ ؽٟٛض احتٕبِي
ٞط لسضت فٕسٜاي زض خٟبٖ تقييٗ ٕ٘بيس؟ چٙيٗ حطوتي آٔطيىب ضا ث ٝپّيؽ خٟبٖ ٔجسَ
ذٛاٞس ؾبذت  ٚث ٝتسضيح وكٛضٞبي ثيكتطي ضا زض ٔمبثُ آٖ لطاض ذٛاٞس زاز .اٌط
السأبت ٔساذّٝخٛيب٘ ٚ ٝخًٞٙب ثٚ ٝيػٌي تجييٗوٙٙس ٜؾيبؾت ذبضخي آٔطيىب ٔجسَ
قٛز ٔٙبثـ  ٚتقبزَ ضٚا٘ي آٔطيىب ث ٝتحّيُ ذٛاٞس ضفت (ويؿيٙدط.)237 ٚ 80 :1381 ،
ثط ايٗ اؾبؼ ،حفؼ ٔٛاظ٘ ٝلسضت زض آؾيبـپبؾيفيه  ٚثطلطاضي ضٚاثظ ٔجتٙي ثط ٕٞىبضي
تٛأْ ثب ضلبثت پبي ٝاؾتطاتػي آٔطيىب زض ٔٙغم ٝث ٝحؿبة ٔيآيس .چٙيٗ ضاثغٝاي  ٓٞثٝ
٘فـ آٔطيىب  ٓٞ ٚث٘ ٝفـ چيٗ ٔيثبقس .آٔطيىب زض تالـ اؾت تب چيٗ ضا ث ٝؾٟبٔساضي
ٔؿئ 1َٛزض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ تجسيُ وٙس.
 .3استراتصي چین در قبال آمریکا در آسیا  -پاسیفیک
ٞط زِٚتي ثطاي ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ذٛيف زض نحٞٝٙبي زاذّي  ٚذبضخي٘ ،يبظٔٙس تسٚيٗ
اؾتطاتػي والٖ ّٔي اؾت تب زض پطت ٛآٖ ثتٛا٘س زض پبؾد ث ٝقطايظ ٔتغيط ٔحيغي،
اؾتطاتػيٞبي ذطز ضا اظ زض ٖٚآٖ اؾترطاج وطز ٚ ٜثط ٔحيظ افٕبَ ٕ٘بيس .اؾتطاتػي
والٖ چيٗ ٔب٘ٙس ٞط زِٚت زيٍطي ٔتأثط اظ تدبضة تبضيريٙٔ ،بفـ ؾيبؾي ٔ ٚحيظ
غئٛاؾتطاتػيه آٖ وكٛض اؾت .چيٙيٞب اؾتطاتػي والٖ ذٛز ضا ثطٔجٙبي ؾٔ ٝحٛض ٔطتجظ
ثب  ٓٞيقٙي حفؼ ٘ؾٓ زاذّي  ٚافعايف لبثّيت زِٚت زض ٔٛاخ ٟٝثب وكٕىفٞبي
زاذّي ،زفبؿ زض ثطاثط تٟسيسات ذبضخي فّي ٝحبوٕيت ّٔي  ٚؾطظٔيٙي  ٚوؿت  ٚتساْٚ
1. Responsible Stakeholder
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تأثيطٌصاضي غئٛپّتيه ث ٝفٛٙاٖ يه لسضت ثعضي قىُ زازٜا٘س .چيٗ زض حٛظ ٜضٚاثظ
ذبضخي ،تحٛالت ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ضا ث ٝزضؾتي قٙبذت ٚ ٝضٕٗ غٙيٕت قٕطزٖ فطنتٞب
ٛٔ ٚاخ ٟٝثب چبِفٞب ثطاي وؿت ٔٙفقت ذٛز  ٚخٌّٛيطي اظ ظيبٖٞب تالـ ٔيوٙس .ثط
ايٗ اؾبؼ چيٗ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ ضا ثٔ ٝثبث ٝا٘تربة اؾتطاتػيه ٔس٘ؾط لطاض زاز ٜاؾت،
ظيطا ٘رجٍبٖ ايٗ وكٛض زض تقطيف ٚضقيت خسيس ثيٗإِّّي ٔقتمس٘س و ٝآٔطيىب زض اثقبز
لسضت ٘ؾبٔي ،التهبزي  ٚؾيبؾي زض فطن ٝخٟب٘ي زض ٔٛضـ ثطتط ٘ؿجت ث ٝؾبيط ضلجب
لطاض زاضز؛ أب تالـ ثطاي ايدبز ٚضقيت ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ زض قطايظ فقّي خٟبٖ ؾجت
ٟٔبض لسضت آٔطيىب ٔيٌطزز .اظ ؾٛي زيٍط ،چيٗ ثطاي زؾتيبثي ث ٝخبيٍب ٜيه لسضت
خٟب٘ي٘ ،يبظٔٙس ٔكبضوت فٕيك  ٚفقبَ زض نح ٝٙخٟب٘ي اؾتِ .صا ضقس التهبز ٔجتٙي ثط
ثبظاض آظاز  ٚثطلطاضي ضٚاثظ ٔؿبِٕتآٔيع ثب تٕبْ زِٚتٞب ،ث ٝذهٛل لسضتٞبي ثعضي ٚ
ٔسض٘يع ٜوطزٖ ضٚظافع٘ ٖٚيطٚي ٘ؾبٔيٕٞ ،چٙيٗ ٔكبضوت ٞط چ ٝثيكتط زض تطتيجبت
ثيٗإِّّي ٔٙغمٝاي  ٚخٟب٘ي چٙسخب٘جٛٔ ٝضز تٛخ ٝچيٗ لطاض ٌطفت ٝاؾت .ث ٝفجبضت
زيٍط ،تسا ْٚتٛؾق ٝالتهبزي  ٚثجبت ؾيبؾي زض پطتٚ ٛاثؿتٍي ٔتمبثُ زض حبَ حبضط
انُ حبوٓ ثط ؾيبؾت ذبضخي ايٗ وكٛض اؾت .تسا ْٚايٗ انُ ٘يبظٔٙس ٔحيغي آضاْ  ٚثب
ثجبت ٔيثبقس  ٚثٕٞ ٝيٗ ِحبػ اؾت و ٝچيٙيٞب ؾقي وطزٜا٘س زض چبضچٛة ٚاثؿتٍي
ٔتمبثُ٘ ،ؾٓ ٔٛخٛز ثيٗإِّّي يب ٕٞبٖ ٘ؾٓ ٔس٘ؾط ٞػٔ ٖٛضا ث ٝچبِف ٘ىكٙس .ث ٝظفٓ
چيٙيٞب ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ اثعاضي اؾت و ٝاظ عطيك آٖ ٔيتٛاٖ ثب ايدبز اتهبالت
چٙسخب٘ج ٝزض نح ٝٙثيٗإِّّي ،زض ٔمبثُ ٞػٔ٘ٛيعّجي آٔطيىب ايؿتبزٌي وطز ٘ ٚؾٓ
ٔٛخٛز زض ايٗ فطن ٝضا ث ٝؾٛي پّٛضاِيعٔ( ٜتىثط) قسٖ ؾٛق زاز.
اظ ٔٙؾط اؾتطاتػيه چيٗ ٔيزا٘س و ٝتغييط ٚضـ ٔٛخٛز زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ
ذغطات ظيبزي زض ثطزاضز .آ٘بٖ ٛٙٞظ زض تٕبٔي ٔؤِفٞٝبي لسضت ،تٛا٘بيي ث ٝچبِف
وكيسٖ ٞػٔ٘ٛي آٔطيىب ضا ٘ساض٘س  ٚثٙبثطايٗ ثبيس اؾتطاتػيٞبي ٔقغٛف ثط تغييط زض زضٖٚ
٘ؾبْ ثيٗإِّّي  ٝ٘ ٚتغييط ٘ؾبْ ثيٗإِّّي ضا ث ٝوبض ٌيط٘س  ٚثب تىي ٝثط ٔؤِف ٝالتهبزي
لسضت ٔٙبفـ ذٛز ضا ث ٝپيف ثط٘س (قطيقتي٘يب .)1 :1383 ،چيٗ زض حبَحبضط ثب
ظ٘ديطٜاي اظ ٔكىالت التهبزي ،اختٕبفي ٔ ٚحيغي ضٚثطٚؾت و ٝزض نٛضت
ؾٛءٔسيطيت ٞطوساْ اظ آٖٞب ،ضقس ايٗ وكٛض ضا ثب ذُّ ٔٛاخ ٝذٛاٞس وطز .اظ آٖ خبيي
و ٝتٛاٖ التهبزي حعة وٕ٘ٛيؿت ث ٝتسا ْٚحىٕطا٘ي ؾيبؾي آٖ ٔكطٚفيت ٔيثركس،
ِصا ٞطٌ ٝ٘ٛاذتالَ زض ايٗ ثرف ث ٝضطض ٔكطٚفيت ؾيبؾي حعة وٕ٘ٛيؿت ذٛاٞس ثٛز.
حسالُ تب ظٔب٘ي و ٝچيٗ احؿبؼ ضقف ٘ؿجي زض لسضت زاضز ،ث ٝؾيبؾت و٘ٛٙي ذٛيف
ازأ ٝذٛاٞس زاز .ثط ايٗ اؾبؼ ٘مف ايٗ وكٛض ث ٝعٛض فٕس ٜزض اٍِٛي ضلبثت ـ ٕٞىبضي
ثب آٔطيىب تقطيف قس ٜاؾت .چيٗ اظ ِحبػ ٘ؾبٔي عطح تٛؾقٝعّجب٘ٝاي زض ٔٙغم٘ ٝساقتٝ
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 ٚزضنسز تمٛيت تٛاٖ التهبزي ذٛز ٔيثبقس تب ثتٛا٘س زض وٙبض لسضت ٘ؾبٔي  ٚوثطت
خٕقيت زض لطٖ ثيؿتٚيىٓ  ٚث ٝفٛٙاٖ يه لسضت التهبزي ث ٝخبيٍب ٜقبيؿت ٝزض ٘ؾبْ
أٙيتي ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي  ٓٞزؾت پيسا وٙس.
اظ ؾٛي زيٍط ،چيٗ ضٚاثظ ذٛز ثب وكٛضٞبي ٔٙغم ٝضا ٘يع ٔس٘ؾط زاضز .ؾيبؾت
چيٗ ثطٔجٙبي اضائ ٝتهٛيطي ٔجتٙي ثط ٕٞىبضي  ٚافتٕبزؾبظي ثب وكٛضٞبي ٔٙغمٝ
ٔيثبقس .زض ؾبَ ٞبي اذيط ضٚاثظ چيٗ ثب وكٛضٞبي ٔتٛؾظ ٔٙغمٔ ٝب٘ٙس اؾتطاِيب،
ٚيتٙبْ ،ا٘س٘ٚعي ٘ؿجتبً پيچيس ٜقس ٜاؾت .ايٗ وكٛضٞب ٔٙبفـ ّٔي چيٗ ضا زض ظٔيٞٝٙبي
أٙيتي ،التهبزي ،حمٛق ثكط  ...ٚث ٝچبِف وكيسٜا٘س ٛٔ ٚخت پيچيس ٜقسٖ فضبي
أٙيتي پيطأ٘ٛي چيٗ ثب ٕٞطاٞي لسضتٞبي ثعضي قسٜا٘سٚ .يتٙبْ ثٙٔ ٝؾٛض ٔمبثّ ٝثب
لسضت ضٚظافع ٖٚچيٗ زض ٔٙغم ،ٝثٕٞ ٝطا ٜآٔطيىب الساْ ث ٝثطٌعاضي ٔب٘ٛض ٘ؾبٔي وطزٜ
اؾت ،ا٘س٘ٚعي  ٚزيٍط وكٛضٞبي ٔٙغم ٝالساْ ث ٝذطيس تؿّيحبت پيكطفتٕٛ٘ ٝزٜا٘س ،زض
ظٔي ٝٙحمٛق ثكط ٞ ٓٞط ؾبِ ٝاؾتطاِيب زض اخالؼ حمٛق ثكط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثٝ
اؽٟبضات ا٘تمبزي اظ ٚضقيت حمٛق ثكط زض چيٗ ٔيپطزاظز .اٌطچ ٝچبِفٞبي ايدبز قسٜ
تٛؾظ وكٛضٞبي ٔتٛؾظ ثطاي چيٗ لبثُ ٔمبيؿ ٝثب چبِفٞبي ايدبز قس ٜتٛؾظ
وكٛضٞبيي چ ٖٛآٔطيىبٙٞ ،س  ٚغاپٗ ٘يؿت ،أب  ٓٞپيٕب٘ي ٕٞيٗ وكٛضٞبي ٔتٛؾظ ثب
وكٛضٞبي ثعضي ٔيتٛا٘س ثطاي چيٗ ٔكىُؾبظ ثبقس .حتي ٔكبضوت ٔيبٖ ذٛز
وكٛضٞبي ٔٙغم ٝثطاي ٔمبثّ ٝثب چيٗ زضزؾط ؾبظ اؾتٔ ،ب٘ٙس ٕٞىبضيٞبي ٘ؾبٔي ٚيتٙبْ
ثب ٙٞس  ٚيب ٌؿتطـ ضٚاثظ وط ٜخٛٙثي  ٚغاپٗ ثب ٙٞس .زض ٚالـ ،ايٗ ٌط ٜٚاظ وكٛضٞب فٕالً
حّمٔ ٝحبنط ٜآٔطيىب ث ٝزٚض چيٗ ٔحؿٛة ٔيٌطز٘س .زض ايٗ ضاثغ ٝچيٗ اظ يه ؾ ٛثبيس
ث ٝخطيبٖ ايدبز لسضت ثبظزاض٘سٌي ٘ؾبٔي ثٙٔ ٝؾٛض خٌّٛيطي اظ زذبِت وكٛضٞبي ثعضي
ثٝذهٛل آٔطيىب زض أٛض پيطأ٘ٛي چيٗ ؾطفت ثركس ،ظيطا ٔٛخت ذٛاٞس قس تب
وكٛضٞبي ٔتٛؾظ ٔٙغم ٝثٍٙٞ ٝبْ ٚضٚز ثٞ ٝطٌ ٝ٘ٛزضٌيطي ثب چيٗ ٘تٛا٘ٙس ث ٝلبثُ اتىب
ثٛزٖ ث ٝآٔطيىب افتٕبز وٙٙس  ٚايٗ ثبفث ذٛاٞس قس تب اظ ث ٝچبِفوكيسٖ ٔٙبفـ چيٗ
فبنّ ٝثٍيط٘س  ٚاظ ؾٛي زيٍط چيٗ ٔيتٛا٘س اظ عطيك زيپّٕبؾي ،ثب وكٛضٞبي ثعضي ثٝ
ٔهبِح ٝاؾتطاتػيه زؾت يبثس .زض ٚالـ ثطاي چيٗ ،آٔطيىب  ٓٞوكٛضي وّيسي اؾت وٝ
زض خطيبٖ ذيعـ چيٗ اظ ِحبػ اؾتطاتػيه زچبض ٔكىُ ذٛاٞس قس  ٓٞ ٚوّيس انّي
ضٚاثظ چيٗ ثب وكٛضٞبي ٔتٛؾظ ٔٙغم ٝاؾت (ِ .)www.Global Times, 2010صا زض
ايٗ ضاؾتب چيٗ ٕٞ ٓٞب٘ٙس آٔطيىب اؾتطاتػي ذٛز ضا ثط ٔجٙبي ٕٞىبضي تٛأْ ثب ضلبثت ثب
آٔطيىب لطاض زاز ٜاؾت.
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 .4مقایسه مواضع استراتصیک آمریکا و چین در حوزههاي مختلف
فّيضغٓ اؽٟبضات ٔثجت ٔيبٖ آٔطيىب  ٚچيٗ ،چيٗ ٟٔٓتطيٗ چبِف آٔطيىب زض آيٙسٜ
ذٛاٞس ثٛزٚ .القيت ايٗ اؾت و ٝضٞجطاٖ چيٗ ٘ؿجت ث ٝؾيبؾتٞبي آٔطيىب ذٛـثيٗ
٘يؿتٙس ،ثٚٝيػ ٜآ٘ى ٝآٔطيىب  ٓٞذٛز ضا لسضتي آؾيبيي ٔي ثيٙس  ٝ٘ ٚفمظ ٘ؿجت ثٝ
ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝآؾيب ثيتفبٚت ٘يؿت ثّى ٝثب حضٛض ٘ؾبٔي ،التهبزي  ٚؾيبؾي فقبَ
ٔيذٛاٞس و ٝفٕسٜتطيٗ لسضت زض فطن ٝآؾيب ثبقس .زِيُ ثؿيبضي اظ ايٗ ثسثيٙيٞب ثٝ
ؾبذتبض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ  ٚاضظـٞبي ٔتفبٚت عطفيٗ ثبظ ٔيٌطزز .زض ٚالـ ،چيٗ ٕٞعٔبٖ
 ٓٞزٚؾت  ٓٞ ٚزقٕٗ ثطاي آٔطيىب ٔحؿٛة ٔي قٛز .اظ يه ؾ ٛآٔطيىب زض يه ضلبثت
غئٛپّتيه ثب چيٗ لطاض زاضز  ٚاٌط ٘ؾبْ ؾيبؾي چيٗ ،ثب آ٘ى ٝث ٝيه لسضت التهبزي
تجسيُ قٛزٞ ،يچ تغييطي ٘ىٙس ،ايٗ ضلبثت تكسيس ٔيٌطزز  ٚاظ ؾٛي زيٍط ،عطفيٗ ؾٛز
فطاٚا٘ي زض حفؼ قطايظ حؿٛٔ ٝٙخٛز زاض٘س ،و ٝثيكتطيٗ آٖ زض ثرف التهبزي لطاض
زاضز.
اظ آ٘دب و ٝوكٛضٞب ثب تٛخ ٝث٘ ٝيبظٞب ،اضظـٞبٙٔ ،بفـ  ٚخبيٍب ٜث ٝتقييٗ اٞساف
ٔيپطزاظ٘سٞ ،ط ثبظيٍطي ثس ٖٚاؾتثٙبء ،حساوثط تالـ ضا ٔيوٙس و ٝثب وٕتطيٗ ٞعيٞٝٙب ٚ
ثيكتطيٗ ثٟطٜٞب ث ٝتحمك اٞساف زؾت يبثس .ايٗ و ٝچ ٝقيٜٞٛب  ٚضٚـٞبيي ثطاي
ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ز٘جبَ ق٘ٛس ،ثب تٛخ ٝث ٝؽطفيتٞب ،تٛإ٘ٙسيٞب ،أىب٘بت ،ا٘تؾبضات ٚ
قطايظ قىُ ٔيٌيط٘س .وكٛض چيٗ زض اٚاذط زٞ ٝ ٞفتبز اؾتطاتػي ثّٙسٔست ضا ثطاؾبؼ
تٕطوع ثط تٛؾق ٝالتهبزي  ٚتجسيُ چيٗ ث ٝيه لغت التهبزي اؾتٛاض ٕ٘ٛز٘ .رجٍبٖ
چيٙي ايٗ اخٕبؿ ٘ؾط ضا ث ٝنح ٝٙآٚضز٘س و ٝالتساض  ٚفؾٕت خٟب٘ي اظ ٔؿيط تٛؾقٝ
التهبزي ٔيٌصضز .تدطث ٝتّد اتحبز خٕبٞيط قٛضٚي ثطاي ٍٕٞبٖ ٔحطظ ؾبذت ٝاؾت وٝ
حضٛض ٘بفص  ٚتأثيطٌصاض زض ثبالتطيٗ ؾغح خٟب٘ي ثؿتٍي تبْ  ٚا٘ىبض٘بپصيط ث ٝؾغح تٛؾقٝ
التهبزي زاضز .تٟٙب وكٛضٞبيي ٔيتٛا٘ٙس تقييٗوٙٙس ٜزض ٔقبزالت ثيٗإِّّي زض قىُ
ٟ٘بزي ٚ ٝٙثّٙسٔست آٖ ثبقٙس و ٝزض  ّٝٞٚا َٚث ٝيه لسضت التهبزي تجسيُ ق٘ٛس
)ِ .(Buzan, 2010: 25-30صا ضٞجطاٖ چيٗ اظ ٕٞبٖ آغبظ زٚض ٜتغييطات زض زٞ ٝٞفتبز
ؾطٔبيٌٝصاضي زض حٛظ ٜالتهبزي ث ٝخبي حٛظ٘ ٜؾبٔي ضا ٞسف لطاض زاز٘س .زض چبضچٛة
ايٗ ٔٙغك ثٛز ٜاؾت و ٝچيٗ اظ زضؾت وطزٖ زقٕٗ ثطاي ذٛز ذٛززاضي وطز ٜاؾت.
زض ٚالـ ،اظ آ٘دب و ٝچيٗ ذٛاٞبٖ تٕطوع تٕبٔي ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت ثطاي تٛؾق ٝالتهبزي
ثٛز ،ؾقي ٘ىطز ث ٝتطؾيٓ يه زقٕٗ ثپطزاظز .ايٗ ثبفث قس تب اظ ظيط شضٜثيٗ لطاض ٌطفتٗ
تٛؾظ لسضتٞبي ثعضي و ٝزضنسز ثؿظ ٘فٛش ذٛز  ٚاظ ثيٗ ثطزٖ ٞطٌ ٝ٘ٛاحتٕبَ چبِف
ٞؿتٙس ٌطيع وٙس .نقٛز چيٗ ثِ ٝحبػ ايٗ و ٝخٞٛطٙٔ ٚ ٜغك التهبزي اظ اثتسا ثط آٖ
حبوٓ ثٛز  ٚايٗ ٔٙغك اٍِٞٛبي التهبز ثبظاض ضا چبضچٛة ذٛز لطاض زاز ٜاؾت زضنسز
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٘بثٛزي اٍِٛي ٔؿتمط  ٚؾبذتبضٞبي حٕبيت قس ٜثٚ ٝؾيّ ٝلسضتٞبي حبوٓ ٘جٛزِ ،ٜصا
فبلس خٞٛط ٜترطيجي ثٛز .پيٍيطي ايٗ ؾيبؾت ثبفث ٌطزيس تب چيٗ فطنت ضقس پيسا
وٙس  ٚزض حبَ حبضط ث ٝفٛٙاٖ يه لسضت التهبزي زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ٔغطح ٌطزز.
لسضتي و ٝأطٚظ ٜضقس ضٚظافع ٚ ٖٚذع٘س ٜآٖ ٔٛخجبت ٍ٘طا٘ي آٔطيىب ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾت
 ٚايٗ ؾئٛاَ ضا ثطاي آٔطيىب ٔغطح وطز ٜاؾت و ٝچ ٝقيٜٛاي ضا ثطاي ٔٛاخ ٝقسٖ ثب
ٚالقيت نقٛز چيٗ پيبز ٜوٙس؟
زض زٚضاٖ ضيبؾت خٕٟٛضي ثٛـ ؾٌ ٝفتٕبٖ زض ايٗ ذهٛل ٔغطح ثٛز:
 اذغبضٌطايبٖ 1ؤ ٝقتمس ثٛز٘س ضقس چيٗ ذغطي خسي ثطاي آٔطيىبؾت .اظ٘ؾط ايٗ ٌط ٜٚثب فٙبيت ث ٝحبوٕيت وٕ٘ٛيؿتٞب زض چيٗ  ٚتالـ ثطاي ٌؿتطـ لسضت
٘ؾبٔي ،ايٗ وكٛض تٟسيسي ثطاي أٙيت آٔطيىب ث ٝحؿبة ٔيآٔس.
 ازغبٌْطايبٖ؛ ثٟتطيٗ ضأ ٜسيطيت ٔؿبئُ چيٗ  ٚآٔطيىب ضا ٕٞىبضي  ٚازغبْالتهبز  ٚؾيبؾت چيٗ زض ٘ؾبْ ؾيبؾي  ٚالتهبزي ثيٗإُِّ ٔيزا٘ؿتٙس ٔ ٚقتمس ثٛز٘س
و ٝزضذهٛل ٔؿبئُ ٘ؾبٔي زض فطن ٝآٔبض ٔطثٛط ث ٝثٛزخ٘ ٝؾبٔي چيٗ اغطاق قسٚ ٜ
تٕبْ تٛخ٘ ٝؾبٔي چيٗ ٔتٕطوع ثط لضي ٝتبيٛاٖ  ٝ٘ ٚثطذٛضز ٘ؾبٔي ثب آٔطيىبؾت
).(Zhinqun,2006
 ٌفتٕبٖ ؾ ْٛتطويجي اظ ازغبٌْطايي  ٚاذغبضٌطايي ثٛز .آٖٞب ٔقتمس ثٛز٘س وٝازغبٌْطايي زض فُٕ ا٘دبْ ٌطفت ٝثٚٝيػ ٜزض ؾغح التهبزي ،أب ايٗ ازغبٌْطايي ثب
اذغبضٌطايي ٘يع ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت  ٚآٔطيىب ٘ؿجت ث ٝؾيبؾتٞبي چيٗ زغسغٞٝبيي زاضز.
ٔتمبثالً چيٗ ٘ ٓٞؿجت ث ٝضفتبض ٞػٔ٘ٛيه آٔطيىب حؿبؾيت زاضز .چيٗ اظ ٌطايفٞبي
تٙس  ٚتمبثُ ٌطا و ٝثط ٔحٛضيت ٟٔبض چيٗ قىُ ٌطفت ٝآٌبٞي زاقت ٚ ٝؾقي وطز ٜوٝ
ايٗ ؾيبؾت ضا ٟٔبض وٙس .چيٙيٞب تٕبيّي ث ٝثطذٛضز  ٚتمبثُ آٖ  ٓٞاظ ٘ٛؿ ٘ؾبٔي ثب
آٔطيىب ٘ساض٘س .ثيكتطيٗ تالـ چيٗ ٔتٕطوع ثط حفؼ زؾتبٚضزٞبي التهبزي  ٚؾيبؾي
ذٛز ٔيثبقس  ٚايٗ اظ عطيك ازغبْ  ٚتقبُٔ ث ٝزؾت ٔيآيس (ؾدبزپٛض-284 :1385 ،
 .)288زض آٔطيىب ٌطٞٚي ثط ايٗ افتمبز ٞؿتٙس و ٝاٌط زض ثطاثط چيٗ ؾيبؾت تٛاظٖ لٛا
ز٘جبَ قٛزٔ ،غّٛةتطيٗ قئ ٜٛسيطيت اضتمبي خبيٍب ٜخٟب٘ي ايٗ تحٔ َٛؿتمط زض قطق
آؾيب ث ٝچكٓ ذٛاٞس آٔسٌ .طٞٚي زيٍط ٘ ٓٞؾطي ٝافعايف لسضت  ٚثبال ثطزٖ ؽطفيتٞب
زض ضاثغ ٝثب چيٗ ضا ٔغطح ٔيوٙٙس .اظ ايٗ ظاٚي ٝفىطي ،ثطاي ايٗ ؤ ٝسيطيت نقٛز چيٗ
آؾيجي ث ٝخبيٍب ٚ ٜالتساض آٔطيىب ٚاضز ٘ؿبظز ،ؾيبؾت ايدبة ٔيوٙس وٞ ٝػٔ ٖٛو٘ٛٙي
خٟبٖ ٔٛلقيت فع٘ٚي ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝفطاٌيط لسضت ذٛز ضا ثٞ ٝط ليٕتي حفؼ وٙس .ثطاي
1. Alarmist
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زضن ثٟتط ضٚاثظ ايٗ ز ٚثبيس ثطزاقتٞب ٘ ٚح ٜٛثطذٛضز آٖٞب ضا زض حٛظٜٞبي ٔرتّف
ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز .زض ايٗ چبضچٛة ٟٔٓتطيٗ حٛظٜٞبي ضلبثت  ٚتقبضو ز ٚوكٛض ضا
ٔيتٛاٖ ث ٝنٛضت شيُ ثطقٕطز:
 .1-4حوزه سیاسی -امنیتی :تبضيد ؾيبؾت ثيٗإُِّ حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ
ؽٟٛض  ٚاف َٛلسضتٞبي ثعضي ٕٛٞاضٟٓٔ ٜتطيٗ فبُٔ ايدبز تغييطات  ٚزٌطٌ٘ٛيٞب زض
٘ؾٓ ايٗ حٛظ ٜثٛز ٜاؾت .ثط ٕٞيٗ ٔجٙبؾت و ٝزض ٚضقيت و٘ٛٙي ،يىي اظ ٟٔٓتطيٗ
ٔجبحث ؾيبؾت ثيٗإُِّ ،ؽٟٛض چيٗ ٌٕ ٚب٘ٝظ٘ي پيطأ ٖٛتأثيطات آٖ ثط ٘ؾٓ
ثيٗإِّّي اؾت .ؽٟٛض لسضتي خسيس ٔٛخجبت تغييط  ٚزٌطٌ٘ٛي زض ٘ؾٓ ثيٗإِّّي ضا
فطأ ٓٞيآٚضز ٙٔ ٚبفـ ٞػٔ ٖٛضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس .ثٙبثطايٗ عجيقي اؾت وٝ
ٞػٍٔ٘ ٖٛطاٖ ؽٟٛض لسضتٞبي خسيس ثبقس  ٚحتياالٔىبٖ تالـ وٙس تب آٟ٘ب ضا وٙتطَ
ٕ٘بيس.
ثبضان اٚثبٔب يه اؾتطاتػي ؾ ٝؾت٘ٛي ضا زض ؾيبؾت ذٛز ٘ؿجت ث ٝچيٗ زض
قطق آؾيب تسٚيٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝايٗ و ٝچيٗ اؾتطاتػي تٛؾق ٝالتهبزي
ٔجتٙي ثط نبزضات ضا پيف ٌطفت ٝاؾت ،زِٚت آٔطيىب زض ايٗ ظٔيٕٞ ٝٙىبضي ضا ثطاي
تؿٟيُ ٚضٚز وبالٞبي چيٗ ث ٝوكٛض ذٛز ث ٝنح ٝٙآٚضز ٜاؾت .ايٗ قيٛٔ ٜٛؾ ْٛثٝ
«ؾيبؾت تٙيسٌي» ٔيثبقس .تطاظ ثبظضٌب٘ي چيٗ ثب آٔطيىب ث ٝؾٛز چيٗ اؾت  ٚايٗ
وكٛض اظ تطاظ ٔثجت چٙس نس ٔيّيبضز زالضي ثطذٛضزاض اؾت .ثبظاض ٔهطف آٔطيىب حّمٝ
وّيسي  ٚحيبتي ثطاي تسا ْٚتٛؾق ٝالتهبزي  ٚتٛؾق ٝاختٕبفي چيٗ ث ٝحؿبة ٔيآيس.
زض وٙبض ؾيبؾت تٙيسٌي زض ضاثغ ٝثب ٔٛضٛؿ حمٛق ثكط و ٝيه ٔم ِٝٛفطٍٙٞيـ
اختٕبفي اؾت «ذظ ٔكي ا٘تمبز» ضا اظ فّٕىطز چيٗ پيف ٌطفت ٝاؾت  ٚزض ٟ٘بيت زض
وٙبض تٙيسٌي التهبزي  ٚا٘تمبز فطٍٙٞي ـ اختٕبفي ،ؾت ٖٛؾ ْٛاؾتطاتػي آٔطيىب ضا ثبيس
پصيطـ اختٙبة٘بپصيط ثٛزٖ ٚخٛز ٘مفٞبي ثب قست وٓ ثطاي چيٗ زا٘ؿت (زٞكيبض،
 .)1388زض ؾٛي زيٍط اظ ٔٙؾط چيٗ ،زاقتٗ زيسٌبٜٞبي ٔتفبٚت  ٚثطذي
ؾٛءثطزاقتٞب اظ السأبت ايٗ وكٛض تٛؾظ آٔطيىب ثبفث ٌطزيس ٜوٙٔ ٝبفـ چيٗ
تحتاِكقبؿ لطاض ٌيطز .ايٗ ٔٛاضز و ٝچيٗ ٔسفي اؾت ؾٛءثطزاقت  ٚيب اذتالف٘ؾط
آٔطيىب زض ٔٛضز ايٗ وكٛض ٔيثبقس ضا ٔيتٛاٖ ث ٝنٛضت شيُ زؾتٝثٙسي ٕ٘ٛز:
 تالـ چيٗ ثطاي تؿّظ ثط وكٛضٞبي ٔٙغم،ٝ ث ٝچبِف وكيسٖ حضٛض آٔطيىب زض ٔٙغم ٚ ٝتالـ ثطاي ذبضج وطزٖ ايٗوكٛض تٛؾظ چيٗ،
ٔ -كبضوت أٙيتي ث ٝخبي أٙيت ٔغّك.
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ثط اؾبؼ زيسٌب ٜا ،َٚتهٛض حبوٓ زض آٔطيىب ٘ؿجت ث٘ ٝمف چيٗ زض قطق آؾيب
ايٗ اؾت و ٝچيٗ ذٛاٞبٖ ٘مف ٞػٔٙٔ ٖٛغمٝاي  ٚتؿّظ ثط وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاؾت ،أب
اظ ٔٙؾط چيٗ ايٗ زيسٌب ٜاقتجب ٜاؾت ظيطا اٚالً چيٗ ٔقتمس ث٘ ٝؾبْ چٙسلغجي زض ٞط زٚ
ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚخٟب٘ي ٔيثبقس  ٚاظ تسا ْٚتٛؾق ٝالتهبزي وكٛضٞبي ٔٙغم ٚ ٝضقس
ٔكبضوت ؾيبؾي ثيٗ آٖٞب  ٝ٘ ٚثطلطاضي ٘ؾبْ ؾّغ ٝثط ٔٙغم ٝحٕبيت ٔيوٙس ،ثب٘يبً
چيٗ حتي اٌط ثرٛاٞس زض ثطذي ظٔيٞٝٙب چ ٝزض ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚچ ٝزض ؾغح
ثيٗ إِّّي اثطٌصاضتط ثبقس ثِ ٝحبػ لسضت ٘طْ  ٚلسضت ؾرت ثب ٔحسٚزيت ضٚثط ٚاؾت.
خبيٍب ٜچيٗ زض حبَ حبضط لبثُ ٔمبيؿ ٝثب ٘مف ٞػٔ ٖٛزض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ يقٙي آٔطيىب
ٕ٘يثبقس.
ؾٛء ثطزاقت زيٍط حبوٓ زض آٔطيىب اظ ٔٙؾط چيٗ ايٗ اؾت و ٝايٗ وكٛض زض
تالـ اؾت تب آٔطيىب ضا اظ قطق آؾيب ذبضج وٙس .چيٗ ثط ايٗ ٔؿئّ ٝتبويس زاضز و ٝوؿي
ٕ٘يذٛاٞس آٔطيىب ضا اظ آؾيب ثيط ٖٚوٙس ٞط چٙس و ٝثطذي ؾيبؾتٞبي آٔطيىب زض ٔٙغمٝ
 ٚزذبِت آٖ زض أٛض زاذّي وكٛضٞبي ٔٙغمٛٔ ٝخجبت ٍ٘طا٘ي چيٗ ضا فطأ ٓٞيوٙس .أب
چيٗ لهس ث ٝچبِف وكيسٖ آٔطيىب زض ٔٙغم ٚ ٝخٟبٖ ضا ٘ساضز ،ثّى ٝايٗ آٔطيىب اؾت
و ٝثب تٕبْ لٛا ٔحسٚزيت ٔ ٚحبنط ٜاؾتطاتػيه چيٗ ضا عّت ٔيوٙس .اظ آ٘دب و ٝتٛا٘بيي
ّٔي چيٗ ثب ؾطفت ثباليي ض ٚث ٝافعايف اؾت ،ثطذي وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاحؿبؼ تسافقي
پيسا وطز ٜا٘س  ٚذٛاٞبٖ ؾيبؾت فقبَ آٔطيىب زض ٔٙغم ٝثطاي ايدبز تقبزَ  ٚتٛاظٖ زض ثطاثط
چيٗ ٞؿتٙس ،أب ايٗ تهٛض آٔطيىب ؤ ٝيتٛا٘س ثبفث ٔٛضـٌيطي وكٛضٞبي ٔٙغم ٝفّيٝ
يىسيٍط قس ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ وكٛضٞبي آؾيبي قطلي ،وكٛضٞبي ٔٙغم ٝضا وٙتطَ ٟٔ ٚبض
وٙس  ٚذٛز ٘مف ضٞجطي ضا ثطفٟسٌ ٜيطز ،تهٛضي اقتجب ٜاؾت.
تفبٚت زيٍط زض زيسٌبٜٞبي عطفيٗ ٘ؿجت ث ٝزؾتيبثي ث ٝأٙيت ٔغّك ث ٝخبي
ٔكبضوت أٙيتي ٔيثبقس .آٔطيىب ث ٝفٛٙاٖ لسضت ثطتط زض ظٔي ٝٙتؿّيحبتي ٘ ٚؾبٔي اظ
عطفساضاٖ أٙيت ٔغّك ثٝقٕبض ٔيضٚز ،أب چيٗ ٔقتمس اؾت وٚ ٝلتي يه وكٛض تالـ
ٔي وٙس أٙيت ذٛز ضا ثب افعايف لسضت ٘ؾبٔي اضتمب زٞس ثبفث ٌؿتطـ ٘بأٙي ثطاي
ؾبيطيٗ ٌطزيس ٚ ٜآٖٞب ضا زضٌيط ٔؿبثم ٝتؿّيحبتي ٔيوٙس .چيٗ عطفساض زؾتيبثي ثٝ
أٙيت اظ عطيك ثٟجٛز ضٚاثظ ؾيبؾي ٚ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ التهبزي  ٚتكٛيك أٙيت
ٔكتطنٔ 1يثبقس ) .(Wu. 2010: 1-8زض ٚالـ چيٗ ث ٝز٘جبَ ثطلطاضي ٔٛاظ٘ ٝلسضت ثيٗ
1. Common Security
 اهٌيت هشترک تالشي اظت براي كبظتي درگيري ،هحذٍدكردى اًببشت تعليحبت ٍ حركت بِ ظَي خلعظالحٍ اييكِ براي حل هشكل تعبرضّ ،وكبري هيتَاًذ جبي رٍيبرٍيي ٍ برخَرد را بگيرد (بيليط)331 :1131 ،
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وكٛضٞبي لسضتٕٙس ٔٙغم ٝاؾت ٘ ٚؿجت ثٞ ٝط ٘ٛؿ تغييط زض ايٗ ٔٛاظ٘ ٝحؿبؼ اؾت.
اتحبز غاپٗ ـ آٔطيىب يىي اظ ايٗ ٔٛاضز اؾت و ٝچيٗ احؿبؼ ٔيوٙس و ٝآٔطيىب ذٛاٞبٖ
ايدبز ٘مف ثيكتط ثطاي غاپٗ  ٚافعايف ؽطفيت ٘ؾبٔي ايٗ وكٛض زض ٔٙغم ٝاؾت .ضقس
ؾطيـ ٔؤِفٞ ٝبي التهبزي ٘ ٚؾبٔي لسضت چيٗ ،غاپٗ ضا زچبض ٍ٘طا٘ي ؾبذت ٝاؾت،
ٍ٘طا٘ي و ٝثِٝحبػ ٔٙغك ضئبِيؿتي حبوٓ ثط ٔٙبؾجبت فيٕبثيٗ تٛخيٝپصيط ث٘ ٝؾط
ٔيضؾس .زض چبضچٛة ضئبِيؿٓٔ ،قٕبي أٙيت ٔفٟٔٛي آقٙبؾت ،ثط ٔجٙبي ايٗ ٔف،ْٟٛ
افعايف لسضت يه ثبظيٍط ،ث ٝعٛض ذٛزوبض تٟسيسي فّي ٝثبظيٍط زيٍط ث ٝقٕبض ٔيآيس ٚ
آٖ ضا ثٔ ٝسيطيت ايٗ تٟسيس ٚأيزاضز .ضفتبض غاپٗ زض لجبَ چيٗ زض ؾبِيبٖ اذيط ،ثب ايٗ
ٔف ْٟٛلبثُ تحّيُ اؾت.
لسضت ٔٙغمٝاي زيٍطي ؤ ٝيتٛا٘س ٘مف ٔٛاظٌ٘ ٝط زض ثطاثط چيٗ زض ٔٙغمٝ
زاقت ٝثبقسٙٞ ،س اؾت .چيٗ ٙٞ ٚس ز ٚلسضت ٔ ٟٓآؾيب ،اِٛٚيت ا َٚاؾتطاتػي والٖ ٞط
ز ٚضا زض ٚضقيت فقّي تٛؾق ٝالتهبزي  ٚضفب ٜتكىيُ ٔيزٞس .تسا ْٚتٛؾق ٝالتهبزي
عجيقتبً ٘يبظٔٙس ثجبت زض ضٚاثظ ذبضخي اؾت .اظ ٕٞيٗض ،ٚز ٚوكٛض ثٝعٛض خسي زض پي
حُ ٔٙبلكبت ٔطظي ثٔ ٝثبثٟٓٔ ٝتطيٗ ٔب٘ـ ثط ؾط ضا ٜفبزيؾبظي ضٚاثظ ٞؿتٙس .زض
ؾغح ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ٘يع ٙٞس  ٚچيٗ ذٛاٞبٖ ٘ؾٕي چٙسخب٘جٌٝطا ثٛز ٜتب زض پطت ٛآٖ
ثتٛا٘ٙس ٘مف ثيكتطي زض فطن ٝخٟب٘ي ثطفٟسٌ ٜيط٘س .اظ ؾٛييٙٞ ،س زض تالـ ثطاي
زؾتيبثي ث ٝوطؾي قٛضاي أٙيت ٘يبظٔٙس حٕبيت چيٗ اؾت .ايٗ زض نٛضتي اؾت وٝ
ضٚاثظ ٚيػ ٜچيٗ ـ پبوؿتبٖ اظ يهؾ ٚ ٛضٚاثظ اؾتطاتػيه ٙٞس  ٚايبالت ٔتحس ٜاظ ؾٛي
زيٍطٛٔ ،خت ايدبز ٍ٘طا٘ي زض ضٚاثظ ثيٗ عطفيٗ قس ٜاؾتٙٞ .س  ٚآٔطيىب زض خٟت ايدبز
تٛاظٖ زض ٔمبثُ لسضت چيٗ زض آؾيبٙٔ ،بفـ ٔكتطن زاض٘س .اظ عطفي ،چيٗ ثب حٕبيت اظ
پبوؿتبٖ ،ؾقي زاضز تب اظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ فبّٔي ثطاي تأثيطٌصاضي ثط ٙٞس ثٟطٌ ٜيطز
(قطيقتي٘يب.)13-11 :1386 ،
چيٗ تٛخٚ ٝيػٜاي ث ٝضٚاثظ زض حبَ قىٛفبيي آٔطيىب ٙٞ ٚس زاضز ،چطا و ٝچيٗ
ايٗ ٔٛضٛؿ ضا ث ٝفٛٙاٖ تالـ آٔطيىب ثطاي لطاض زازٖ ٙٞس ث ٝفٛٙاٖ يه ٚظ٘ ٝثطاثط ثبِمٜٛ
زض ٔمبثُ چيٗ اضظيبثي ٔيوٙس .آٔطيىب آقىبضا پتب٘ؿيُ ٙٞس ث ٝفٛٙاٖ يه ثبظيٍط ؾيبؾي
 ٚيه ثبظاض زض حبَ ضقس ٕٞ ٚچٙيٗ ٘مف آٖ زض ثجبت خٛٙة آؾيب  ٚپتب٘ؿيُ آٖ
ثٝفٛٙاٖ يه ضليت زض ٔمبثُ چيٗ ضا ث ٝضؾٕيت ٔيقٙبؾس .زض ايٗ ظٔيٙٔ ٝٙبؾجبت
٘ؾبٔي قبُٔ فطٚـ تؿّيحبت آٔطيىب ثٙٞ ٝس  ٚتٕطيٗٞبي ٔكتطن ٘ؾبٔي آٖٞب ٕٛٞاضٜ
ٔٛضز تٛخٚ ٝيػ ٜچيٗ ثٛز ٜاؾتٙٞ .س ثٙٔ ٝبؾجبت زض حبَ ضقس ذٛز ثب آٔطيىب ث ٝفٛٙاٖ
زضٚاظٜاي ٔ ٟٓثطاي تجسيُ قسٖ ث ٝيه لسضت ثعضي ٍ٘بٔ ٜيوٙس .اوٙٞ ٖٛٙس ٞسف
ثّٙسٔست ذٛز ضا تجسيُ قسٖ ث ٝچٟبضٔيٗ يب پٙدٕيٗ لسضت ثطتط التهبزي ز٘يب تب ؾبَ
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 2020تقييٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ايٗ ٔيتٛا٘س يه چبِف فٕس ٟٓٔ ٚ ٜثطاي چيٗ ثبقس چطا وٝ
تجسيُ قسٖ ٙٞس ث ٝيه ٔمهس ٔ ٟٓثطاي ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ٔؿتميٓ ذبضخي ،ضلبثت
ثطاي ا٘طغي  ٚثبظاضٞبي ثيكتط ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٚ ٝاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط ايٗ و ٝلسضت فعايٙسٜ
التهبزي٘ ،فٛش ؾيبؾي  ٚتٛإ٘ٙسي ٘ؾبٔي ضا ثطاي ٙٞس ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .چيٗ ٍ٘طاٖ لسضت
٘ؾبٔي ٙٞس اؾت ٔ ٚسض٘يع ٜوطزٖ زفبفي ايٗ وكٛض ضا ظيط ٘ؾط زاضز .ثٛزخ ٝزفبفي 13/9
ٔيّيبضز زالضي ٙٞس زض ؾبَ  2001ث ٝثيف اظ ٔ 36يّيبضز زالض ثطاي ؾبَٞبي -2012
 2011ضؾيس ٜاؾتٙٞ .س ٕٞچٙيٗ زض ؾبَٞبي اذيط ٘ٛؾبظي ٘يطٚي زضيبيي ذٛز ضا آغبظ
ٕ٘ٛز ٚ ٜزض حبَحبضط ٘يطٚي زضيبيي ايٗ وكٛض اظ ٘ؾط ا٘ساظ ٜضتجٞ ٝفتٓ ضا زض ضتجٝثٙسي
خٟب٘ي ث ٝزؾت آٚضز ٜاؾت .اظ ؾٛي زيٍط ،ضٚاثظ ض ٚثٌ ٝؿتطـ ٙٞس ثب وكٛضٞبي
ٔٙغمٛٔ ٝخت ٍ٘طا٘ي چيٗ اؾت .ضٚاثظ ٙٞس ثب غاپٗ ٕٞچٙيٗ ضٚاثظ ٙٞس ثب وكٛضٞبي
فض ٛآؾ ٝآٖ ض ٚث ٝضقس اؾت  ٚايٗ زض حبِي اؾت و ٝثؿيبضي اظ ايٗ وكٛضٞب ثب چيٗ
اذتالفبت لسيٕي زاض٘س ).(Yuan, 2007: 131-144
ايدبز يه ضاثغ ٝثبثجبت ٔيبٖ ٙٞس  ٚچيٗ ثٝضغٓ ٚخٛز اذتالفبت حُ ٘كسٜ
اضضي  ٚضلبثت فعايٙس ٜزض حٛظٜٞبي ا٘طغي ٘ ٚفٛش ٔٙغمٝاي٘ ،يبظ ثٔ ٝسيطيت ضٚاثظ چيٗ
ثب ٙٞس  ٚپبوؿتبٖ زاضزٌ .ؿتطـ ٔٙبؾجبت چيٗ  ٚپبوؿتبٖ ثٚ ٝيػ ٜزض حٛظٜٞبي زفبفي
 ٚأٙيتيٕٞ ،چٙبٖ اظ ٍ٘طا٘يٞبي خسي ٙٞس ث ٝحؿبة ٔيآيس  ٚثبفث ٘عزيىي ثيكتط ايٗ
وكٛض ث ٝؾٕت آٔطيىب قس ٜاؾت.
 .2-4حوزه اقتصادي :زض ايٗ حٛظ ٜؾيبؾتٞبي اضظي چيٗ زض وبٞف
غيطٚالقي پّٔ َٛي ايٗ وكٛض ثطخؿتٝتطيٗ ٟٓٔ ٚتطيٗ حٛظ ٜضلبثت  ٚثقضبً تقبضو ثب
آٔطيىب ٔيثبقس .حٕبيت اظ تِٛيسات زاذّي اظ عطيك ٔقبفيتٞبي ٔبِيبتي يب تؿٟيالت
اضظاٖ ليٕت ،پطزاذت يبضا٘ٞٝبي آقىبض  ٚپٟٙبٖ ث ٝتِٛيسوٙٙسٌبٖ  ٚنبزضوٙٙسٌبٖ ذٛزي
 ٚالسأبت زيٍطي اظ ايٗ زؾت ،ث ٝزضخبت ٔرتّف ،زض وكٛضٞبي ٔرتّف نٛضت
ٔيٌيطز ،أب ايٗ ٘ٛؿ حٕبيتٌطايي ٞطٌع وبضآيي وبٞف غيط ٚالقي پّٔ َٛي ضا ٘ساضز؛
السأي و ٝزِٚت چيٗ اظ ظٔبٖ ضذساز ثحطاٖ ٔبِي ث ٝآٖ زؾت ظز ٜاؾت .پبييٗ
ٍٟ٘ساقتٗ فٕسي پّٔ َٛي ٓٞ ،وبضآيي يبضا٘ٞٝبي نبزضاتي ضا زاضز  ٓٞ ٚاظ تبثيط
ثبظزاض٘سٌي تقطف ٝثطذٛضزاض اؾت .ايٗ ٔؿئّ ٝافتطاو اوثط وكٛضٞب ثٚ ٝيػ ٜآٔطيىب ضا ثٝ
ز٘جبَ زاقت ٚ ٝتٛخيٟي غيط اظ حٕبيتٌطايي ٘ساضز ) .(Evenett, 2009ذطيس زالض ٚ
اضظٞبي زيٍط او ٖٛٙشذبيط اضظي چيٗ ضا ث ٝثيف اظ  2/3تطيّي ٖٛزالض ضؾب٘س ٜاؾت .ايٗ
ؾيبؾت ٔٛخت ٌكت ٝچيٗ ؾطيـتطيٗ ٘طخ ضقس التهبزي ضا زض خٟبٖ زاضا ثبقس ٔ ٚبظاز
تطاظ ثبظضٌب٘ي آٖ ٘يع ثيف اظ ٞط وكٛض زيٍط زض خٟبٖ اؾت  ٚفّياِمبفس ٜايٗ فٛأُ ثبيس
ث ٝافعايف اضظـ پ َٛايٗ وكٛض ٔٙدطٌطزز ،أب ؾبَ  2009قبٞس وبٞف ٘طخ ثطاثطي
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ٚالقي پ َٛچيٗ ثٔ ٝيعاٖ 12زضنس ثٛز .تب لجُ اظ ثحطاٖ ٔبِي اذيط ،زِٚت ايبالت ٔتحسٜ
 ٕٝٞؾبِ ٝوؿطي ثٛزخ ٚ ٝوؿطي تطاظ ثبظضٌب٘ي زاقتٔ ٚ ٝيعاٖ ٔهطف زض ايٗ وكٛض
ٕٛٞاض ٜثيكتط اظ زضآٔس افطاز ثٛز ٜاؾت .أب ثقس اظ ثحطاٖ ٔبِي اذيط افعايف ٔهطف زض
آٔطيىب ٔتٛلف قس ٚ ٜزِٚت ٘يع ث ٝزِيُ وؿطي ثٛزخ ٝثيؾبثم٘ ٝبقي اظ تعضيك ٔبِي ثٝ
ثب٘هٞب ،ثؿت ٝحٕبيتي  ٚخٞ ًٙبي ذبضخي ،أىبٖ چٙسا٘ي ثطاي افعايف ٞعيٞٝٙبي ذٛز
ضا ٘ساضزِ ،صا تٟٙب ضا ٜثبلئب٘س ٜثطاي افعايف تمبضب  ٚض٘ٚكٌيطي التهبز ،ؾطٔبيٌٝصاضي
ثرف ذهٛني  ٚيب افعايف نبزضات اؾت .زض قطايظ و٘ٛٙي ثرف ذهٛني تٛاٖ ٚ
تٕبيُ چٙسا٘ي ثطاي ؾطٔبيٌٝصاضي ٘ساضز  ٚثٙبثطايٗ آٔطيىب ثبيس ذبِم نبزضات ذٛز ضا
افعايف زٞس .وبٞف اضظـ زالض ٘ؿجت ث ٝيٛض ٚ ٚيٗ غاپٗ زض ايٗ ظٔي ٝٙتب حسٚزي ٔؤثط
ثٛز ،أب ثب تٛخ ٝث ٝوب ٞف ٔكبث ٝاضظـ يٛآٖ ،وبالٞبي چيٙي ٕٞچٙبٖ زض ثبظاض ايبالت
ٔتحس٘ ٚ ٜيع زض  ٕٝٞوكٛضٞبي زيٍط حضٛض چكٍٕيط زاض٘س  ٚضقس نبزضات آٔطيىب ضا
ٔحسٚز ٔيؾبظ٘سِ .صا يىي اظ ٔكىالت اؾبؾي زض ضاثغ ٝتدبضي آٔطيىب  ٚچيٗ ،وؿطي
تطاظ ثبظضٌب٘ي آٔطيىب زض ثطاثط چيٗ اؾت ) .(www.nakedcapitalism,2009اظ ؾبَ
ٔ 2000يالزي تبو ،ٖٛٙوؿطي تدبضي آٔطيىب زض ثطاثط چيٗ آٍٙٞي فعايٙس ٜزاقت ٚ ٝاظ
ٔ 83يّيبضز زالض زض ؾبَ  2000ثٔ 266 ٝيّيبضز زالض زض ؾبَ  2008ضؾيس ٜاؾت .زض
ؾبَ  2009ايٗ ضلٓ تب حسٚزي وبٞف يبفت أب ايٗ وبٞف ِعٔٚب ٘كب٘ٔ ٝقىٛؼ قسٖ
خطيبٖ وؿطي ٔٛاظ٘ ٝتدبضي آٔطيىب ٘يؿت ،ثّى ٝفّت انّي آٖ ضوٛز ؾبَٞبي ٚ 2008
 2009اؾت و ٝتِٛيس التهبزي چيٗ  ٚتمبضبي ثبظاض آٔطيىب ضا وبٞف زاز .آٔطيىب ثطاي
ضٞبيي اظ ايٗ وؿطي تطاظ تدبضي ث ٝچيٗ فكبض ٔيآٚضز و ٝخطيبٖ پيٛؾت ٝاضظـظزايي
ٔهٛٙفي اظ يٛآٖ ضا ٔتٛلف وٙسِ .صا آٔطيىب ذٛاؾتبض ثبظٍ٘طي زِٚت چيٗ زض ؾيبؾتٞبي
اضظي ذٛز  ٚثبال ثطزٖ اضظـ يٛآٖ اؾت ،ضٕٗ آ٘ى ٝافعايف ٔهطف زض ثبظاض چيٗ ضا ٘يع
زض ايٗ ضاثغ ،ٝالظْ  ٚاؾبؾي ٔيزا٘س .زِٚت چيٗ ٞيچ تٕبيّي ٘ساضز و ٝايٗ تٛنيٞٝب ضا
ثپصيطز ٔ ٚقتمس اؾت و ٝث ٝا٘ساظ ٜوبفي زض ٔؿيط وٕه ث ٝالتهبز خٟب٘ي ٌبْ ثطزاقتٝ
اؾت .ثؿت ٝحٕبيتي ٔ 586يّيبضز زالضي ايٗ وكٛض التهبز ضا ض٘ٚك ثركيس ٜاؾت .ثب
اخطاي ثؿت ٝحٕبيتي چيٗٚ ،اضزات ايٗ وكٛض افعايف يبفت ٚ ٝتطويت تدبضت ذبضخي
چيٗ ث٘ ٝح ٛچكٌٓيطي تغييط يبفت ٝاؾت .ثط اؾبؼ ثطآٚضزٞبي ٔٛخٛز ،زض ؾٔ ٝب ٜزْٚ
ؾبَ  ،2008وكٛض چيٗ زض اظاي ٞط يىهس تٗ نبزضات 56 ،تٗ ٚاضزات زاقت ،زض حبِي
و ٝزض ؾٔ ٝب ٜز ْٚؾبَ ٔ ،2009يعاٖ ٚاضزات ثطاي ٞط يىهس تٗ نبزضات ث 80 ٝتٗ
ضؾيس ٜثٛز ٕٝٞ .ايٗٞب اظ زيسٌب ٜؾيبؾتٌصاضاٖ چيٙي٘ ،كبٕ٘ٞ ٝطاٞي ايٗ وكٛض ثب
٘يبظٞبي ضقس التهبز خٟب٘ي اؾت .چيٗ ث ٝنطاحت افالْ ٕ٘ٛز ٜوٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛتغييط زض
ؾيبؾت ٞبي اضظي چيٗ  ٚافعايف اضظـ يٛاٖ زض ثطاثط زالض آٔطيىب ثط ٔجٙبي ٔٙبفـ
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التهبزي چيٗ ذٛاٞس ثٛز  ٚتب ظٔب٘ي و ٝضقس  ٚض٘ٚك التهبزي چيٗ ثٚ ٝضقيت ثبثجبت ٚ
پبيساض ٘طؾس ؾيبؾتٞبي اضظي ايٗ وكٛض تغييط ٘رٛاٞس وطز.
 .3-4حوزه نظامی :يىي زيٍط اظ حٛظٜٞبي چبِفثطاٍ٘يع زض ضٚاثظ چيٗ ٚ
آٔطيىب حٛظ٘ ٜؾبٔي اؾت .زض ٌعاضـ ؾبال٘ٚ ٝظاضت زفبؿ آٔطيىب ث ٝوٍٙط ٜزض ٔٛضز لسضت
٘ؾبٔي چيٗ زض ؾبَ  2010آٔس ٜاؾت و ٝچيٗ اذيطاً زؾت ثٛ٘ ٝؾبظي ٔٛقهٞبي
ٔؿتمط زض ذكىي ذٛز ظز ٚ ٜتٛاٖ ظيطزضيبييٞبي ذٛز ضا افعايف زاز ٜاؾت .ايٗ وكٛض
ٕٞچٙيٗ تٛاٖ ؾالحٞبي ٞؿتٝاي ذٛز ضا ثٟجٛز ثركيس ٜاؾت .اظ ٔٙؾط پٙتبٌ ٖٛضقس
ؾطيـ ٘ٛؾبظي  ٚتٛؾق٘ ٝؾبٔي چيٗ و ٝثب پٟٙبٖوبضي ٕٞطا ٜاؾتٔ ،يتٛا٘س ثبفث ثطٚظ
اقتجبٔ ٜحبؾج ٚ ٝؾٛءتفب ٓٞقٛز .زض ؾبَٞبي اذيط ٞعيٞٝٙبي ٘ؾبٔي چيٗ ث ٝؾطفت
افعايف يبفت ٚ ٝزض ؾبَ  2011ثب  13زضنس افعايف ثٔ ٝيعاٖ تمطيجي ٔ 91يّيبضز 500 ٚ
ٔيّي ٖٛزالض ضؾيس ٜاؾت؛ ٞط چٙس و ٝآٔطيىب ٔقتمس اؾت ثٛزخ ٝثيكتطي ثٝعٛض
ٔحطٔب٘ ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙاظ ؾٛي زِٚت چيٗ ٞعي ٝٙقس ٜاؾت .چيٗ زض حبَ ٌؿتطـ
ثطتطي ٘ؾبٔي ذٛز ثط تبيٛاٖ اؾت  ٚث ٝعٛض فعايٙسٜاي ث ٝز٘جبَ ٌؿتطـ ايٗ ثطتطي
حطوت ٔيوٙس .چيٗ ٕٞچٙيٗ زضحبَ تمٛيت ٘يطٞٚبيي ثب تٛا٘بيي حّٕ ٝث ٝاٞسافي زض
آؾيب  ٚحتي ٔٙبعك زٚضتط اؾت ).(Pentagon Report, 2010
چيٗ ٔيتٛا٘س پبيٍبٜٞب  ٚوكتيٞبي آٔطيىب ضا زض نٛضت ثطٚظ ثحطاٖ ثيٗ زٚ
وكٛض ثط ؾط تبيٛاٖ ٞسف حّٕٛٔ ٝقىي لطاض زٞس .فال ٜٚثط تِٛيس ٔٛقهٞبي پيكطفت،ٝ
چيٗ زؾت ث ٝثٟيٝٙؾبظي  ٚآضايف ٘ؾبٔي ختٞبي خٍٙٙس ٜذٛز ظز ٜاؾت .چيٗ
ٕٞچٙيٗ ؾبٔب٘ٞٝبي زفبؿ ٛٞايي ذٛز ضا ثٟجٛز ثركيس ٜاؾت .زض نٛضت ثطٚظ زضٌيطي،
ٔٛقهٞبي چيٗ ث ٝتٟٙبيي خٟت ترطيت  ٚثؿتٗ پٙح پبيٍب ٜاظ قف پبيٍب ٜفٕسٜ
آٔطيىب زض ٔٙغم ٝوبفي ذٛاٞس ثٛز .تٟٙب اؾتثٙب پبيٍب ٜآٔطيىب زض خعيطٌٛ ٜاْ اؾت ،ظيطا
ايٗ پبيٍبٔ 1800 ٜبيُ ثب چيٗ فبنّ ٝزاضز .اِجت ٝظضازذب٘ٞٝبي ثٕتافىٗ چيٗ وٝ
ضٚظثٝضٚظ ثطز آٟ٘ب افعايف ٔييبثس ،ث ٝظٚزي لبزض ذٛاٞس ثٛز پبيٍبٌٛ ٜاْ ضا ٘يع ٞسف لطاض
زٞس .ؽطف ثيؿت ؾبَ ٌصقت٘ ٝيطٞٚبي ٔٛقىي  ٚزضيبيي چيٗ ٔتح َٛقس ٚ ٜاظ يه
٘يطٚي ٔٙؿٛخ  ٚلسيٕي ٔجسَ ث٘ ٝيطٚي ٔدٟع ثٛٞ ٝاپيٕبٞبي ٔسضٖ  ٚؾبٔب٘ٞٝبي زفبؿ
ٛٞايي  ٚظضازذب٘ ٝض ٚث ٝضقس حبٚي ٔٛقهٞبي ٔتقبضف ثبِؿتيه  ٚوطٚظ ظٔيٙي قسٜ
اؾت ) .(www.washingtontimes, 2010ثطاؾبؼ ٌعاضـ پٙتبٌ ٖٛچيٗ ٕٞچٙيٗ زض
حبَ افعايف ؾطٔبيٌٝصاضي ثط ضٚي تؿّيحبت ٞؿتٝايٛٔ ،قهٞبي زٚضثطز ظيطزضيبيي،
٘بٞٚبي ٛٞاپيٕبثط  ٚخ ًٙايٙتط٘تي زض ثطذي ٔٙبعك اؾت .اظ ؾٛي زيٍط تقبزَ ٘يطٞٚبي
٘ؾبٔي زض ٔٙبعك ٔطظي چيٗ  ٚتبيٛاٖ ث٘ ٝفـ چيٗ زض حبَ تغييط اؾتٌ .طايف فقّي زض
تٛإ٘ٙسيٞبي ٘ؾبٔي چيٗ يه فبُٔ ثعضي زض تغييط تقبزَٞبي ٘ؾبٔي زض قطق
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آؾيبؾت  ٚث ٝچيٗ ايٗ أىبٖ ضا ٔيزٞس تب زاضاي ٘يطٚيي ثبقس و ٝلبزض ث ٝا٘دبْ
فّٕيبتٞبي ٘ؾبٔي زض آؾيب  ٚفطاتط اظ تبيٛاٖ ثبقس .اؾتطاتػيؿتٞبي چيٗ ث ٝز٘جبَ
ٌؿتطـ تٛا٘بيي ايٗ وكٛض ثطاي حّٕ ٝث ٝاٞسافي فطاتط اظ ٌٛاْ اظ خّٕ ٝغاپٗ  ٚفيّيپيٗ
ٞؿتٙس )ٔ .(Pentagon Report, 2010مبٔبت چيٗ ثب اقبض ٜث ٝآٖ چ ٝو ٝؾيبؾتٞبي
ٔحبنط ٜايٗ وكٛض تٛؾظ آٔطيىب ذٛا٘سٜا٘س ،ؾيبؾتٞبي ايٗ وكٛض ضا تٟسيسي ثطاي
ٔٙبفـ حيبتي چيٗ فٛٙاٖ ٔيوٙٙس.
تحطوبت ٘ؾبٔي آٔطيىب زض آؾيب  ٚثطٌعاضي ضظٔبيفٞبي ٔكتطن ثب ٚيتٙبْ،
وطٜخٛٙثي  ٚغاپٗ خبي تطزيسي ثطاي چيٗ زض ٔٛضز لهس ايٗ وكٛض ثطاي ث ٝچبِف
وكيسٖ حضٛض ض ٚث ٝضقس چيٗ زض ٔٙغم ٝثبلي ٍ٘صاقت ٝاؾت .اظ ٘ؾط اؾتطاتػيؿتٞبي
چيٗ ،آٔطيىب تٕبْ ٕٞت ذٛز ضا ثطاي تكىيُ ٘ؿر ٝآؾيبيي ٘بتٕٞ ٛطا ٜثب ٔتحسا٘ف زض
ٔٙغم ٝث ٝوبض ٌطفت ٝاؾت  ٚثطاي ضؾيسٖ ث ٝايٗ ٞسف ،ث ٝضاٞجطز ٟٔبض چيٗ پٙب ٜآٚضز،ٜ
ظيطا ٘فٛش ضاٞجطزي  ٚالتهبزي ايٗ وكٛض زض لّٕطٚي ثيٗإِّّي زض حبَ افعايف اؾت .زض
حبَ حبضط ذطٚج ؾطثبظاٖ آٔطيىبيي اظ فطاق  ٚافغب٘ؿتبٖ يب ث ٝفجبضت زيٍط وٕطً٘قسٖ
حضٛض آٔطيىب زض ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝزض ٔمبثُ حضٛض پطضً٘ زض قطق آؾيب ثحثثطاٍ٘يع قسٜ
اؾت .زض ٚالـ آٔطيىب ث ٝزِيُ ز ٚخ ًٙافغب٘ؿتبٖ  ٚفطاق اظ إٞيت ضاٞجطزي قطق آؾيب
غبفُ قس ٜثٛز .أب حطوبت اذيط آٔطيىب زض ٔٙغم ،ٝيقٙي ضظٔبيف ٔكتطن ثب وط ٜخٛٙثي
 ٚغاپٗ  ٚزفبؿ زيپّٕبتيه اظ آظازي زضيبي خٛٙة چيٗ٘ ،كبٖ اظ تٛخٔ ٝدسز آٔطيىب ثٝ
ٔٙبفـ أٙيتياـ زض قٕبَ قطق  ٚخٛٙة قطق آؾيب زاضز .زض ايٗ ضاؾتب وٍٙط ٜآٔطيىب اظ
وبضٌط ٜٚزفبفي ذٛز ذٛاؾت تب فقبِيتٞبي ذٛز ضا فطاتط اظ ٔجبضظ ٜثب تطٚضيؿٓ زض
افغب٘ؿتبٖ  ٚفطاق ٌؿتطـ زٞسٕٞ ،چٙيٗ تٛاٖ ٘يطٚي زضيبيي آٔطيىب ضا ثطاي ٔٛاخ ٟٝثب
تٟسيسات لسضتٞبي زض حبَ ؽٟٛض زض آؾيب ثبال ثجطزٌ .عاضـ ايٗ وبضٌط ٜٚاظ ٘يطٚي
زضيبيي آٔطيىب ٔيذٛاٞس تب تقساز وكتيٞبي ذٛز ضا اظ  282ث 346 ٝوكتي ثطؾب٘س ٚ
زض ٔدٕٛؿ لسضت زضيبيي ايٗ وكٛض ضا زض آؾيب تمٛيت وٙس .لسضتٕ٘بيي ٘ؾبٔي آٔطيىب زض
قطق آؾيب ايٗ تهٛض ضا پسيس آٚضز ٜو ٝآٔطيىب زض ا٘سيك ٝايدبز ٘ؿر ٝآؾيبيي ٘بت ٛاؾت.
تأؾيؽ يه ٘بتٛي خسيس اظ ِحبػ فيعيىي قبيس غيطٔحتُٕ ث٘ ٝؾط ثطؾس أب اظ ٘ؾط
ضٚا٘ي فّٕي اؾت ،ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝآٔطيىب ٔيوٛقس ٕٞؿبيٍبٖ چيٗ ضا زض قجىٝاي ٕٞفىط
ٌطز  ٓٞآٚضزٔ ٚ ٜدٕٛف ٝاي پسيس آٚضز و ٝزاضاي يه ٍ٘ب ٜيىؿبٖ ٘ؾبٔي ث ٝچيٗ ثبقس.
تهٛض زيٍط ٔجتٙي ثط ايٗ اؾت و ٝآٔطيىب ث ٝز٘جبَ قىُ زازٖ ث ٝوب٘ ٖٛخسيس ثحطاٖ زض
ٔٙغم ٝقطق آؾيبؾت تب ثتٛا٘س فالٜٚثط ايدبز ٍ٘طا٘ي ٘عز ٔتحسيٗ ذٛز زض ٔٙغم ،ٝوٍٙطٜ
ضا  ٓٞثطاي افعايف ثٛزخ٘ ٝؾبٔي تحت فكبض ثٍصاضز  ٚضطٚضت حضٛض ٘ؾبٔي زض پكت
ٔطظٞبي چيٗ ضا تٛخي ٝوٙس .زض ٚالـ پٙتبٌ ٖٛزض ٔؿيطي ٌبْ ثطٔيزاضز وٟ٘ ٝبيتبً چيٗ
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ضا يه ذغط خسي ٔ ٚحؿٛؼ ٔقطفي وٙس  ٚضطٚضت ٟٔبض چيٗ ضا ٔغطح ٕ٘بيس و ٓٞ ٝاظ
زيسٌب ٜالتهبزي ٘ ٓٞ ٚؾبٔي ٔكىُؾبظ قس ٜاؾت .فالٜٚثط ايٗ آٔطيىب زض پطتٔ ٛقطفي
چيٗ ث ٝفٛٙاٖ يه ذغط ،اثمبي ٘ؾبٔيبٖ ذٛز زض غاپٗ  ٚحفؼ پبيٍبٜٞبي ٘ؾبٔي زض
ٔٙغم ٝضا تضٕيٗ ٔيوٙس .ثب افعايف لسضت چيٗ عجيقي اؾت و ٝوكٛضٞبي قطق ٚ
خٛٙة قطق آؾيب زضٌيط ٔؿبثم ٝتؿّيحبتي ق٘ٛس  ٚيب ذٛز ضا زض ؾبي ٝيه لسضت ذبضخي
لٛيتط لطاض زٙٞس .ث ٝايٗ تطتيت آٔطيىب ث ٝزِيُ ثطذٛضزاضي اظ پبيٍبٜٞبي ٔتقسز ٘ؾبٔي
زض آؾيب  ٚپي٘ٛسٞبي ٘عزيه التهبزي ثب آٖٞب زض ٘مف يه ٔأٔٗ ثطاي قطق آؾيب ؽبٞط
ذٛاٞس قس.
 .4-4حوزه انرشي :تٛؾق ٝالتهبزي ؾطيـ چيٗ زض ز ٚز ٝٞاذيط ،افعايف
تهبفسي ٘يبظ ايٗ وكٛض ث ٝا٘طغي ٘ ٚيع ٔحسٚز ٘ ٚبوبفي ثٛزٖ ٔٙبثـ ا٘طغي زاذّي ،ؾجت
قس ٜاؾت تب أٙيت ا٘طغي  ٚچكٓا٘ساظ آٖ ثطاي ايٗ وكٛض ث ٝأطي پط إٞيت  ٚزض
فيٗحبَ ٍ٘طاٖوٙٙس ٜتجسيُ قٛز ،ظيطا ٞطٌ ٝ٘ٛاذالَ زض خطيبٖ ا٘طغي ٔيتٛا٘س ثب ايدبز
ٔكىالت خسي زض ٔؿيط تٛؾق ٝالتهبزي چيٗ ،ثط أٙيت ّٔي آٖ تأثيطات ٔٙفي ثط خب
ٌصاضز .اظ اثتساي ٚضٚز ث ٝخطٌٚ ٝاضزوٙٙسٌبٖ ٘فت ،چيٙيٞب زضن وطز٘س و ٝأٙيت ا٘طغي
٘يع ٔيتٛا٘س حٛظٜاي ثبقس و ٝآٔطيىب زض آٖ چيٗ ضا تحت فكبض لطاض زٞسِ .صا چيٗ ثٝ
ز٘جبَ تٛٙؿ ثركيسٖ ث ٝحٛظٞ ٜبي ٘فت ٚاضزاتي ذٛز ٔيثبقس .ايٗ ٔؿئّ ٝثبفث ٌطزيسٜ
تب زض حبَحبضط چيٗ فال  ٜٚثط ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ٝثٙٔ ٝبثـ ٘فتي آفطيمب ،آؾيبي ٔطوعي ٚ
آٔطيىبي التيٗ  ٓٞتٛخ ٝوٙس .تحّيٌُطاٖ أٙيت ا٘طغي چيٗ ٔقتمس٘س و ٝايٗ وكٛض زض
آيٙس ٜثط ؾط ٔٙبثـ ٘فتي ذبٚضٔيب٘ ٝثب آٔطيىب ٔ ٚتحسيٙف ٚاضز ضلبثت خسي ذٛاٞس قس.
آ٘بٖ ايٗ ٔٛضٛؿ ضا ٘يع زضن ٔيوٙٙس و ٝوٙتطَ ٘فت ذبٚضٔيب٘ ٝتب حس ظيبزي زض اذتيبض
آٔطيىبؾت ٘ ٚيع غاپٗ  ٚاضٚپب ث ٝفٛٙاٖ قطوبي آٖٚ ،اضزوٙٙسٌبٖ ٔ٘ ٟٓفت ايٗ ٔٙغمٝا٘س.
ايٗ ز ٚزض تطويت ثب يىسيٍطٚ ،ضقيت ؾرتي ضا ثطاي چيٗ ايدبز ٔيوٙسِ .صا چيٗ ثٝ
ؾٛي اتربش اؾتطاتػي ثطلطاضي ضٚاثظ ز ٚخب٘ج ٝثب زاض٘سٌبٖ ٔٙبثـ ٘فتي پيف ضفت ٝاؾت تب
زؾتطؾي پبيساض ذٛز ث٘ ٝفت ضا تضٕيٗ وٙس .ث ٝفجبضت زيٍط چيٙيٞب ثب ث ٝوبضٌيطي
زيپّٕبؾي ٘فتي زض پي افعايف ضطيت أٙيتي ٘فت ٚاضزاتي ذٛز ٞؿتٙس.
چيٗ زٔٚيٗ ٔهطفوٙٙس ٜثعضي ٘فت ثقس اظ آٔطيىب  ٚؾٔٛيٗ ٚاضزوٙٙس٘ ٜفت
ثقس اظ آٔطيىب  ٚغاپٗ ٔيثبقس .ثطاؾبؼ آٔبض ازاضّٔ ٠ي آٔبض چيٗ ،ايٗ وكٛض ؾبال٘200 ٝ
ٔيّي ٖٛتٗ ٘فت اظ ذبضج ٚاضز ٔيوٙس .زض ؾبَ  1995چيٗ ضٚظا٘ ٝتٟٙب حسٚز ٔ 3يّيٖٛ
ثكى٘ ٝفت ٚاضز ٔيوطز أب ايٗ آٔبض زض ؾبَ  2008ث ٝحسٚز ٔ 8يّي ٖٛثكى ٝزض ضٚظ
ضؾيس ) .(www.Ibtimes,2010ثط اؾبؼ افالْ ٚظاضت ا٘طغي آٔطيىب ،چيٗ زض ؾبَ 2030
ثب ٚاضز وطزٖ ٔ 10يّي ٖٛثكى٘ ٝفت زض ضٚظ ث ٝثعضيتطيٗ ٚاضزوٙٙس٘ ٜفت خٟبٖ تجسيُ
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ذٛاٞس قس .اظ آ٘دب و ٝا٘طغي زض چطذ ٝالتهبز خٟبٖ ثؿيبض اثطٌصاض اؾتِ ،صا ثب
تجسيُقسٖ چيٗ ث ٝثعضيتطيٗ ٔهطفوٙٙس ٜا٘طغي زض خٟبٖ ،ايٗ وكٛض ٔيتٛا٘س زض
قىُزٞي آيٙس ٜتحٛالت خٟبٖ ٘مف ثيكتطي ايفب وٙس ،أطي و ٝثطاي آٔطيىب
ٍ٘طاٖوٙٙسٔ ٜيثبقس.
٘فت ٚاضزاتي چيٗ ثيٗ ؾبَٞبي  2008تب  2009اظ ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ٝپٙدبٜ
زضنس ،اظ آفطيمب  30زضنس ،اظ آؾيب  ٚاليب٘ٛؾي ٝؾ ٝزضنس  ٚاظ ؾبيط وكٛضٞب ٞفس ٜزضنس
ثٛز ٜاؾت ).(www.EIA.gov, 2010
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حوزه آفریقا :قطوتٞبي ٘فتي چيٗ زض آفطيمب زضحبَ اخطاي عطحٞبي
ؾطٔبيٌٝصاضي ٞؿتٙس .چيٗ زاضاي نٙسٚق ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝاضظـ ٔ 5يّيبضز زالض زض
آفطيمب ٔيثبقس  ٚثطاي ٚضٚز ثٔ ٝيبزيٗ ٘فتي آفطيمب ؾٔ ٝيّيبضز زالض ٚاْ ٘يع ثطاي آٖٞب زض
٘ؾط ٌطفت ٝاؾت .چيٗ لهس زاضز چيعي زض حسٚز ٔ16يّيبضز زالض ثطاي تٛؾقٔ ٝيبزيٗ
٘فت ٌ ٚبظ زض آفطيمب ؾطٔبيٌٝصاضي وٙس  ٚقطوتٞبي چيٙي زض تالقٙس تب ؾٟبْ ٔيبزيٗ
ثعضي ا٘طغي ايٗ لبض ٜضا اظ آٖ ذٛز وٙٙس .چيٗ زض حبَحبضط تمطيجبً يهؾ ْٛاظ ٘فت
ٚاضزاتي ذٛز ضا اظ آفطيمب تأٔيٗ ٔىوٙس ،ايٗ زض حبِى اؾت و ٝزض ؾبَ  2004تٟٙب
يهچٟبضْ اظ ٘فت ٚاضزاتى ايٗ وكٛض اظ آفطيمب تأٔيٗ ٔىقس .حسٚز زٚؾ ْٛاظ نبزضات
آفطيمب ث ٝچيٗ ضا ٘فت تكىيُ ٔيزٞس.
حوزه آسیاي مرکسي :زض ايٗ حٛظ ٜوكٛضٞبي تطوٕٙؿتبٖ ،اظثىؿتبٖ ٚ
لعالؿتبٖ ثيكتطيٗ ٕٞىبضيٞبي ٘فت ٌ ٚبظ ضا ثب چيٗ زاض٘س .قطوت ّٔي ٘فت چيٗ زض
٘ؾط زاضز ثيٗ  5تب  8ؾبَ آيٙسٞ ٜط ؾبَ ٔقبزَ ٔ 70يّي ٖٛتٗ ٘فت اظ وكٛضٞبي آؾيبي
ٔطوعي ٚاضز وٙس .ايٗ قطوت چيٙي زض آؾيبي ٔطوعي ٘عزيه ثٔ 24 ٝيّي580 ٚ ٖٛ
ٞعاض تٗ ٘فت  ٚقف ٔيّيبضز ٔ 300 ٚيّئ ٖٛتطٔىقت ٌبظ عجيقي زض ؾبَ  2011تِٛيس
وطز ٜاؾت.
حوزه آمریکاي التین :چيٗ ثب اوثط وكٛضٞبي نبحت ٘فت ايٗ ٔٙغمٕٞ ٝىبضي
٘فتي زاضز .لطاضزاز اوٛازٚض ثب چيٗ و ٝثط اؾبؼ آٖ ايٗ وكٛض تٛافك وطز ٜاؾت ثطاي
ٔست ز ٚؾبَ ٔبٞب٘ ٝحسٚز ؾٔ ٝيّي ٖٛثكى٘ ٝفت ث ٝچيٗ نبزض وٙس .چيٗ ٘ٚ ٚعٚئال ٓٞ
ؾطٔبيٌٝصاضي ٔكتطن ٔ 10يّيبضز زالضي زض ظٔيٌ ٝٙؿتطـ ٕٞىبضيٞبي ٘فتي زاض٘س.
چيٗ ٕٞچٙيٗ لطاضزازي ثب ثطظيُ زض  2009تٙؾيٓ وطز ٜو ٝثطاؾبؼ آٖ ثب زازٖ ٚاْ
ٔ10يّيبضز زالضي ث ٝثطظيُ ٔيعاٖ ثطزاقت ٘فت اظ ثطظيُ ضا و ٝحسٚز ٔ 3يّي ٖٛتٗ زض
 2008ثٛز ضا ثٔ12/5 ٝيّي ٖٛتٗ زض  2010افعايف زٞس .چيٗ يه قطوت ٘فتي
آضغا٘تيٗ ضا ٘يع ث ٝاضظـ زٔ ٚيّيبضز ٔ 450 ٚيّي ٖٛزالض ذطيساضي وطز ٜاؾت
).(www.EIA.gov,2010
نتیجهگیري
اظ آ٘دب و ٝتٛؾق ٝالتساضٌطايب٘ ٝأب ٔؿبِٕت آٔيع وب٘ ٖٛانّي قىُزٞي ث ٝضفتبض زِٚت
چيٗ زض ز ٚفطن ٝزاذّي  ٚثيٗإِّّي اؾت ،ثط ايٗ ٔجٙب نّح  ٚثجبت زض ٔحيظ ثيط٘ٚي ٚ
تسا ْٚتٛؾق ٝالتهبزي  ٚثجبت ؾيبؾي زض ٔحيظ زاذّي ،اظ ثيكتطيٗ اِٛٚيت ثطاي ايٗ
وكٛض ثطذٛضزاض اؾت .چيٙيٞب زضيبفتٝا٘س و ٝاضتمبي ٔٙعِت زض فطن ٝثيٗإِّّي ،ثب
تٛؾُ ثٔ ٝؤِف ٝالتهبزي لسضتٙٔ ،بؾتتطيٗ ٌعي ٝٙاؾت .ظيطا اظ يه ؾ ٛثؿتط ضا ثطاي
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اضتمبي ؾبيط ٔؤِفٞٝبي لسضت فطأ ٓٞيؾبظز  ٚاظ ؾٛي زيٍط ،حؿبؾيت ثبظيٍطاٖ ٔؿّظ
ضا ثط ٕ٘ياٍ٘يعز .ثسيٗتطتيت ثب ٚخٛز چبِفٞبي ٔرتّف زض ضٚاثظ عطفيٗ ثب ايٗ حبَ ٘ٝ
چيٗ  ٝ٘ ٚآٔطيىب ث ٝز٘جبَ ٌعيٞٝٙبي افطاعي  ٚثطذٛضز خسي ٘يؿتٙس .اظ ٔٙؾط چيٗ
اضتمبي ٔٙعِت ثط ثٙيبٖ ٔؤِف ٝالتهبزي لسضت ثط تقبُٔ ٔجتٙي اؾت  ٝ٘ ٚتمبثُِ ،صا زض
ايٗ ضاؾتب تقبُٔ ثب ٞػٔ ٖٛزض ؾيبؾت ذبضخي ايٗ وكٛض زض اِٛٚيت لطاض زاضز .چيٗ ثٝ
ذٛثي آٌب ٜاؾت وٛٙٞ ٝظ ضا ٜزضاظي زض پيف زاضز تب ثرٛاٞس ث ٝفٛٙاٖ يه اثطلسضت زض
ٔمبثُ آٔطيىب ثبيؿتس .ضٞجطاٖ چيٗ زض ايٗ ضاؾتب ؾيبؾتٞبي فٌُٕطايب٘ٝاي ثطاي حفؼ
ثجبت زض ٔٙغم ،ٝوؿت ٔٙبفـ ثيكتط التهبزي  ٚافعايف تأثيطٌصاضي ؾيبؾي ،ثسٖٚ
ٔهبِح ٝثط ؾط ٔٙبفـ حيبتي ،زض پيف ٌطفتٝا٘س  ٕٝٞ ٚايٟٙب ٔقغٛف ث” ٝتسا ْٚتٛؾقٝ
التهبزي  ٚثجبت ؾيبؾي“ اؾت .اظ ٘ؾط آ٘بٖ آ٘چ ٝؤ ٝيتٛا٘س ثٛ٘ ٝفي ٔٛخجبت ٕٞىبضي
ثيكتط چيٗ  ٚآٔطيىب ضا فطا ٓٞآٚضز ٍ٘ب ٜچيٗ ث ٝأٙيت ثّٙسٔست زض ؾغح ٔٙغمٝاي ٚ
ثيٗإِّّي اؾت .چيٗ زض ضاٞجطزٞبي أٙيتي ذٛز ث ٝز٘جبَ تضٕيٗ اؾتمطاض يه ٔحيظ
ثيٗإِّّي ثب ثجبت  ٚنّحآٔيع ثٚ ٝيػ ٜزض ٔٙبعمي اؾت و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ ٘ٛفي ٚاثؿتٍي
زاضز  ٚيب ٞطٌ ٝ٘ٛثحطاٖ  ٚزضٌيطي زض آ٘دب ٔيتٛا٘س چيٗ ضا ٔؿتميٓ يب غيطٔؿتميٓ
زضٌيط ٔؿبئُ أٙيتي ٕ٘بيس .ايٗ ٔؿئّ ٝيه اِٛٚيت ٔ ٟٓزض ثط٘بٔٞٝبي ايٗ وكٛض
ٔحؿٛة ٔيٌطزز .اظ ؾٛي زيٍط تٕبيُ چيٗ ثٕٞ ٝىبضي ثب ثبظيٍطاٖ ٔٙغمٝاي  ٚتالـ
ثطاي حُٚفهُ اذتالفبت ثب ٕٞؿبيٍبٖ ،چيٗ ضا ث ٝثبظيٍطي ٕٞطا ٜثب ٘ؾٓ ٔٛخٛز زض ٘ؾبْ
ثيٗإُِّ تجسيُ وطز ٜاؾتِ ،صا زض حبَحبضط چيٗ ٕٞىبضي ثب خبٔق ٝثيٗإُِّ ضا ثطاي
زؾتيبثي ث ٝاٞسافف ٌعي ٝٙثطتط ٔيزا٘س.
1
زض ٔمبثُ ،ضٚيىطز آٔطيىب زض ثطاثط لسضتٞبي زض حبَ ؽٟٛض ٕٞچ ٖٛچيٗ ٘يع
لبثُتٛخٔ ٝيثبقس .ايٗ ضٚيىطز ٔجتٙيثط تقبُٔ قجىٝاي 2اؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ لسضتٞبي
خسيس ٘ؾبْ ثيٗإُِّ زض قجىٝاي اظ ٔجبزالت  ٚضٚاثظ پبيساض ثب خبٔق ٝثيٗإِّّي لطاض
ٔي ٌيط٘س  ٚث ٝؾٛي اٍِٛيي پبيساض ٔجتٙي ثط تقبُٔ ثب ٘ؾٓ ٔٛخٛز ؾٛق زازٔ ٜيق٘ٛس
) .(Goh, 2007: 47-52آٔطيىب زض اؾتطاتػي ؾيبؾت ذبضخي ذٛز زض حبَحبضط ٔقتمس
ثٔ ٝسيطيت تٟسيسات ثبِم ٜٛاظ عطيك ٕٞىبضي  ٚتقبُٔ ،ثب تىي ٝثط اثعاضٞبي ٔؿبِٕتآٔيع
ٔيثبقس؛ اؾتطاتػي و ٝزض ٔٛضز چيٗ  ٓٞث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .آٔطيىب تالـ ٕ٘ٛز ٜتب
ثط اؾبؼ اؾتطاتػي تقبُٔ قجىٝاي ٚ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ چيٗ ضا زض خبٔق ٝثيٗإِّّي ازغبْ
و ٙس و ٝاِجت ٝزض ثؿيبضي ٔٛاضز ثب پبؾد ٔثجت چيٗ ثطاي پيطٚي اظ ضٚيىطز
ٕٞىبضيخٛيب٘ ٚ ٝزض لبِت اؾتطاتػي تٛؾقٔ ٝؿبِٕتآٔيع ٘ ٝتٟٙب زض حٛظ ٜثيٗإُِّ ثّىٝ
1. Rising Powers
2. Omni- enmeshment
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ٗ اؾتطاتػيه چيٜ ٍ٘بٝ ٘ؾط ٔيضؾس وٝؿ ثٕٛ زض ٔد. اؾتٜزٛ ثٜٕطاٞ ايٝغمٙٔ ٜظٛزض ح
اي ثبفثٝيثط تقبُٔ قجىٖٙ ٔجٛٔػٞ يىطزٕٚعٔبٖ ثب ضٞ  ٔؿبِٕتآٔيعٝؾقٛيثط تٙٔج
.سٙٙ تّمي وٝٙتطيٗ ٌعيٟأْ ثب ضلبثت ضا ثٕٛىبضي تٞ زٛخٛٔ ضقيتٚ  تب عطفيٗ زضٌٜطزيس
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