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 چکیده
و در آمريکاسوت   اكنوون رقيو     همكشوری كه  ؛رو شد به رو چينو نظامي  خيزش اقتصادی با آمريکا ،ويکم قرن بيست آغازدر 
در نوظهوور  نفوذ اقتصادی اين كشوور    عواملي نظير اكنون  هم. شدخواهد تلقي  جهاني در نظام تهديدی برای او نزديک ای آينده

حجوم وافور   و  سوو  از يوک  ملول   در شوورای امنيوت سوازمان    وتوو   حوق بوودن    دارا و  يمئدا   عضويتو  جهان  مناطق مختلف
مريکوا  آمسوتقيم   ۀكه مواجهوه و مقابلو    ،ديگر از سوی ،در جهان آمريکا اقتصادی و سياسي  نفوذ مستمر و كاهش ی ماليها بدهي

در بنوابراين  به خود مشغول كورده اسوت.    چينمقابله با برای  را آمريکاييراهبردشناسان ذهن  ،  با اين كشور را دشوار كرده است
در قبوال خيوزش اقتصوادی، نظوامي و      2012 توا  2008از سوال  آمريکا امنيتي  سياسي و های راهبرداين مقاله تالش شده است 

نورم، دردودد اسوت از       ۀموازن  ۀگيری از نظري با بهره آمريکا اين است كه  پژوهش حاضر اعتقاد بر در. شود بررسي چينسياسي 
 ۀبرقوراری روابوط گسوترد    از طريوق آمريکوا  گيری كند. در ايون راسوتا    جلوقدرت چين ای شدن  نظامي چين و فرامنطقه ۀسلط

عنوان ابوزاری بورای فشوار بور ايون كشوور،        هزا ب خود، استفاده از مناطق چالش  كردن كشورهای پيراموني چين به نظامي و متعهد
های سياسي و اقتصادی چين و رقابوت بوا چوين در     ای برای افزايش هزينه المللي و منطقه ها و نهادهای بين گيری از سازمان بهره

 .استانزوای دولت پکن  مهار و به دنبال ،نفوذ اين كشورمناطق مختلف جهان برای كاهش 
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 مقدمه
بور   برتوری  بورای  ها همواره حاكي از رقابت بين دولت الملل   بين و روابط تاريخ سياست

امنيوت   قدرت و تبع آن كاهش به مين امنيت خود وتأ افزايشتالش آنها برای  يکديگر و

بوا   های بزرگ در سطح جهان بوده است. سقوط قدرت نيز شاهد ظهور و و طرف مقابل

 در به قدرت برتور  آمريکا ،ميالدی بيستم سدۀ اواخر شوروی دراتحاد جماهير فروپاشي 

جهوان توانوايي بوه چوالش     كوه هويک كشووری در     ای به گونه ،الملل تبديل شد بين نظام

بوا   ،آمريکوا از آن پو    اقتصادی اين كشور را نداشوت.  نظامي و كشيدن قدرت سياسي،

منافع مختلفي را در سراسر جهان بورای خوود تعريوف     ،اتخاذ سياست نظم نوين جهاني

توا بوه اموروز     ،سياست حفظ وضع موجود در جهوان  گرفتن  با در پيش ،اين دولت كرد.

ای و جهواني   منطقوه   دوۀ عر كوه بتوانود در  يابي هر كشووری   قدرت تالش كرده است از

اموا در اوايول    .جلووگيری كنود   ،قدرتش را به چالش بکشد و را به خطر اندازد شفعنام

كوه نقوش برخوي از    ه است الملل رخ داد بين  اخير تحولي در توزيع قدرت در نظام سدۀ

ايون   كوه  حائز اهميت كرده استبرجسته و  الملل در نظام بين را ها از جمله چين كشور

 است. وجود آورده هب آمريکا ۀمتحداياالت برای نيز  را هايي نگراني امر

ويکوم بوه عنووان يوک قودرت       ظهوور چوين در ابتودای قورن بيسوت      ،ايون با وجود 

وو كوه    اقتصادی و قودرت نظوامي آن در شورس آسويا     ۀتوسع ۀای و روند فزايند منطقه فرا

چنودان   های نو  تداوم اين رشد اقتصادی و نظوامي در آينوده  شود در دورت  بيني مي پيش

هموراه   بوه   وو  الملل به چالش بکشد بين ۀعرد را درآمريکا قدرت  بتواند دور اين كشور

فرزنودی در حوال افوزايش     توک كه با لغو سياست  و  ميليارد نفری آن ٥/1جمعيت حدود 

وجوود آورده   هبو  يالملل سي بينو معادالت سيا حاكمالملل  تغييراتي را در نظم بين و است

در پي  آسيا ۀقاركم در  دست، را آمريکا ۀشد تعريفمنافع  محدودسازیاست كه تغيير و 

 ،رشد روزافزون قدرت اقتصادی و نظامي چوين  و گيری اين وضعيت شکل است. داشته

 .تر كرده است پيچيده اين كشور در مقابل را آمريکا راهبردیمحاسبات 
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 2008از سوال  آمريکا مطرح است كه ال ؤساكنون اين  ،گفته با توجه به مطال  پيش 

در قبال خيزش سياسي، نظامي و اقتصوادی   را امنيتي خود سياسي و های راهبردتاكنون، 

 ريزی كرده است؟ چگونه پي آسياو پاسيفيک ۀمنطقيابي اين كشور در  چين و قدرت

از آمريکا  نرم، ۀموازن ۀگيری از نظري ه با بهرهضر اعتقاد بر اين است كدر پژوهش حا

عود  نظامي و متعهد كردن كشورهای پيرامووني چوين در ب    ۀطريق برقراری روابط گسترد

گيری  زا به عنوان ابزاری برای فشار بر چين، بهره امنيتي به خود، استفاده از مناطق چالش

هوای سياسوي و    افوزايش هزينوه  ای بورای   المللوي و منطقوه   ها و نهادهای بوين  از سازمان

هوای انور،ی،    اقتصادی اين كشور و رقابت با چين در مناطق مختلوف جهوان در حووزه   

  چوين  راهبوردی اقتصادی و نظامي برای كاهش نفوذ اين كشور، در پي مهوار و انوزوای   

ن در ايو  گيری كند. ای شدن آن جلو منطقهفراو قدرت  اين كشورنظامي  ۀتا از سلط است

از روش شوده   مطورح پرسوش  و برای دستيابي بوه پاسوخ    بررسي فرضيه پژوهش جهت

آوری  جموع  شوده،  با توجه به ماهيت موضوع مطالعوه  تبييني استفاده شده است. و توديفي

در ايون   ،اين اسواس بور  .ای دوورت گرفتوه اسوت    دورت كتابخانه هبها   دادهاطالعات و 

پو  از آن روابوط نظوامي و     خوواهيم داشوت.   نرم ۀموازن  تئوری تحليلي ازابتدا  نوشتار

زا بورای فشوار بور چوين،      با همسايگان چوين، اسوتفاده از منواطق چوالش    آمريکا امنيتي 

های سياسوي   ای برای افزايش هزينه المللي و منطقه ای بينه ها و نهاد گيری از سازمان بهره

هوان را بررسوي   با اين كشور در مناطق مختلوف ج آمريکا های  و اقتصادی چين و رقابت

 بندی مباحث ارائه خواهد شد. و در پايان جمعخواهيم كرد 

 ١نرم ۀموازن
مهوم   تئوریيک  ۀقدرت به منزل  ۀموازن ۀنظري، اتحاد جماهير شورویفروپاشي  قبل ازتا 

در  (دوم ۀدرجو ) بوزرگ هوای   ها يا قدرت الملل برای تبيين رفتار ابرقدرت در روابط بين

موازنوه در  نگورفتن   و شوکل  قطبي دونظام حذف . اما با شد شناخته مي برابر قدرت برتر
                                                           
1. Soft balancing 
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بورای  قوا نيز اهميوت خوود را    ۀموازن ۀالملل نظري ( در نظام بينآمريکا) برابر قدرت برتر

انتقوادات   ،در ايون راسوتا   .دهود  موي تا حدود زيادی از دست ها  تبيين روابط بين قدرت

به هموين   .شود ميها وارد  الملل بر رئاليست از سوی مکات  ديگر روابط بين نيز مختلفي

 را در مقابول « نورم  ۀموازن» آنها. قوا نمودند ۀها سعي در بازتعريف موازن رئاليست ،منظور

ی هوا  بوين قودرت   آميوز  رقابوت وضوعيت  برای تبيين   ای به عنوان نظريه 1«سخت ۀموازن»

 آمريکوا سوخت در برابور    ۀموازن نگرفتن  بعد از نظام دو قطبي و شکل دوراندر  جهاني

 مطرح كردند.

 بلکوه  ،و آشوکار  نهوان  هوای رفتار از يخاد شکل عنوان  به تنها نه نرم ۀموازن یتئور

 ۀموازنو  بوه  اقدام كه ييها دولت گريد يعبارت به. است سخت ۀموازن یبرا یا مقدمه شيپ

 يسونت  شکل به قوا ۀموازن به ودهند  رييتغ را خود راهبرد توانند يم همزمان ،كنند يم نرم

سخت و سونتي كوه    ۀنرم برخالف موازن ۀموازن .yesiltas,2009:28)) دنمبادرت ورز آن

های اقدامات  سازی و افزايش هزينه دارد، به تضعيف، خنثيتأكيد بر تغيير فيزيکي توازن 

نرم  ۀموازن(. 1389:3٥)واعظي، دهد توجه نشان مي قدرت در حال ظهور ۀگرايان يکجانبه

و  امي بورای كواهش توانوايي دولوت تهديدكننوده     نظو تالش غيرمستقيم و غيربه هر نوع 

شوود. بوه    مي گفتهقدرت در حال رشد ۀ( برای كاهش سلطي)هژمون ت خودافزايش قدر

 منظوور  اقدامات ديپلماتيک بوه آگاهانۀ هنگي اهم ۀيرندگنرم دربر ۀموازنوالت استفن  نظر

نتوايجي كوه بودون     اسوت،  های قدرت تهديدكننوده  ايجي برخالف خواستهدستيابي به نت

-Walt,2005:126ازنقول بوه  1387:39عسگری،) آيد دست نمي هكنندگان ب مايت موازنهح

سوازی قودرت    نرم بيشتر مربوط به چکونگي كواهش و خنثوي   ۀتمركز موازن ۀنقط .(127

 (.89 :1390،زارع و  )احمدی پا نهادن به عردۀ رودررويي است دولت تهديدكننده بدون

افتود كوه    نرم در شکل اتحادی آن، در برابر دولت قدرتمند زماني اتفاس موي  ۀايجاد موازن

قودرت در   در برابور  آينود توا   د و درددد برمينرس مياز امنيت  يكشورها به فهم مشترك

                                                           
1.  Hard balancing 
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 نورم اغلو  براسواس سواخت     ۀوازنو موازنوه كننود. م   هكننود  تهديود حال ظهور يا دولت 

ای و  هوای منطقوه   های ويژه و مشاركت در مؤسسات و سوازمان  نظامي و با همکاریغير

هوای   ها ممکن است در دوورت وجوود رقابوت    يرد و اين سياستگ المللي شکل مي بين

 .Brooks & Wohlforth,2005:73)) دشول يبدتسخت  ۀامنيتي تشديد و به موازن

گرهوای   هوای موازنوه   ای هشداردهنده خواهود بوود كوه در آن الوزام     نرم نشانه ۀموازن

 .(Paul,2005:58) شود ای نامحسوس و هوشمندانه اجرا مي گونه قديمي پنهان است و به

شوود و بوا    خطرنوا  قلموداد موي   راهبوردی   سخت كه عموماً يک رفتار ۀبرخالف موازن

قووا شوکل    ۀتسليحاتي بورای ايجواد موازنو    ةدورت مبارز هاستفاده از اتحادها و اغل  ب

تالشوي  نرم مقواومتي غيرمسوتقيم، و از طريوق رفتواری ديپلماتيوک يوا        ۀگيرد، موازن مي

گيورد. بنوابر    دورت موي  دولت تهديدكننده ۀدر مقابل سلط است كه و سياسي اقتصادی

 هوا بوا   نرم يعني توسعه و گسوترش اتحادهوای ديپلماتيوک دولوت     ۀ، موازنپائولتعريف 

دورت بالقوه در حال افوزايش اسوت و    هيکديگر برای ايجاد توازن در برابر قدرتي كه ب

 ۀموازنو  (.lanteigne,2012: 22-23) دورت بالقوه دارای قدرت تهديد اسوت  ههمچنين ب

نرم به كاهش قدرت نسبي رقي  با هدف افزايش امنيت خود تعريف شوده اسوت. ايون    

هوای ادولي    شاخص شود. و غيرنظامي تقسيم مي نظامي ۀشکل از موازنه به دو زيرشاخ

كنترل فوروش   .2« دشمن دشمن من» فروش سالح به .1 ند از:ا نرم نظامي عبارت ۀموازن

 ۀدر موازنو (. Ross,2007  از  نقول  بوه   1389:203 نيا، شريعتي) و انتقال تسليحات به دشمن

امور نظوامي اسوت بورای    هايي كه مربوط و نزديک به  از حوزه شود نرم نظامي تالش مي

مثوال يوک    رای. بو شوود های تهديدكننوده اسوتفاده    دولت دولت يا تضعيف قدرت نسبي

تواند تسليحاتي را به رقبای دولت تهديدكننده برای تضعيف و تقليول قودرت    دولت مي

رسومي وارد اتحادهوای    تورد هننده بفروشد بدون اينکه بخواهد بنسبي دولت تهديدك

توان گفت تجهيوز و مسولح كوردن دشومن يوک دشومن،        بخش شود. در واقع مي توازن

آيد و از اين طريق باعث تضعيف و تحليل قودرت   شمار مي نرم نظامي به ۀنوعي موازن به
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خوود بوه امنيوت     زند كار دست مي كشوری كه بدين از سوی ديگر، .شود نسبي رقي  مي

هوای   (. در وجوه غيرنظوامي نيوز شواخص    90 :1390 ،زارع    و  حمدی)ا كند دست پيدا مي

 توان به دو دسته تقسيم كرد: نرم را مي نةمواز

راهبوردی  هوای   عودم همکواری در حووزه   . 2های سياسوي   ها و محدوديت تحريم. 1

نرم غيرنظامي نيز بيشتر به تضعيف  ۀموازن (.Ross,2007از نقل به 1389:203 نيا، شريعتي)

شوود.   مربوط مي و سياسي های اقتصادی ها و تحريم تيممنوع ۀوسيل هقدرت نسبي رقبا ب

شوود، اموا    های اقتصادی باعث ازدياد قدرت يک دولت در برابر رقبا نموي  اگرچه تحريم

و )احمودی  بورد  كند و قدرت نسبي آنهوا را تحليول    وارد  تواند به اقتصاد رقبا آسي  مي

بوه   كننوده تهديدقادر نخواهد بود از دسترسي قودرت   گرچه نرم ۀ(. موازن1390:90،زارع

را در استفاده  آن ۀتواند هزين مى ،مدت جلوگيرى كند اهداف نظامي خاص خود در كوتاه

در آينده كواهش   ویاحتمالي را براى همکارى با  های دولتاز قدرتش افزايش و تعداد 

در حوال   قودرت تر برای  كند با ايجاد شرايط سخت سعي مي همواره رمن گر . موازنهدهد

را  آن های اقدامات سياسوي و اقتصوادی   ، هزينههای تهديدكننده دولت ظهور و يا ائتالف

 زاده، وكمائي)شفيعي  های زير اعمال مي شود ته افزايش دهد. اين موضوع به روشپيوس

 .(Pape,2005:36-37ازنقلبه ٥6و ٥٥:1389

بوه  دسوت يوافتن   اغلو  از   تهديدكننوده هوای  قودرت  1:عدم پذيرش سرزميني (الف

و مرور نيروهای هووايي و دريوايي   و عبورظاميان سرزمين ديگر كشورها جهت اسکان ن

سورزميني توسوط سواير كشوورها، موفقيوت قودرت        يابيرد دسوت  برنود. شان سوود موي  

 دهد. را در پيروزی كاهش مي كنندهتهديد

 نيوز  الملول بوين  نظام سطح در گر موازنه هایقدرت حتي2:گيرانداختن ديپلماسي (ب

 بودون اهميوت دادن   وبگيرند  ناديده را المللي بين های سازمان مهم های قانون توانندنمي

 از اسوتفاده  بوا  تواننود موي  هوا  دولوت  ،راستا همين در. دست يابند خود اهداف بهبه آنها 

                                                           
1. Territorial Denial 

2. Entangling Diplomacy 
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 بورای  را در حوال ظهوور   برتوری قودرت   ديپلماتيک اقدامات ساير و الملليبين نهادهای

 كوه  ينودی فرآ. دست آورنود  هب بيشتر آمادگي برای فردتي و هندد كاهشجنگ احتمالي 

 .برد  نام «زمان خريد» عنوان تحت آن از توان مي

 كوه  كنود  مي تهديد را ييهادولت ،نظامي قدرتاگرچه  1:اقتصادی قدرت تقويت( ج

هموواره ايون    ،كننود  مي دنبال جو سلطه قدرت برابر در موازنهايجاد  جهت در را اهدافي

برای به چوالش كشويدن دولوت     خوبي ۀپشتوان تواند مي است كه اقتصادی عظيم قدرت

توسوط قودرت    انحصواری  اقتصوادی  هوای  بلوو   ايجواد  راه در ايون . باشود تهديدكننده 

 بوين  تجواری  و اقتصوادی  رشود  باالبردن و در حال ظهور قدرت حضور بدونگر  موازنه

 .كننده برخوردار باشد از نقش تعيين تواند مي اعضا

 هوای  پيموان  ايجواد  بوا  تواننود  موي  گور  موازنه های قدرت 2:موازنه برای راسخ عزم (د

عمل پوشيدن به برخي اهداف  مةبرای جا كه حال ظهور در قدرت برابر در جمعي دسته

 سوب   آنکوه  ضومن مسئله  اين. كنند دارد، ايستادگينياز  ها قدرت ساير همراهي بهخود 

 افوزايش  تهديدكننده قدرت در برابر موازنه ايجاد توانايي به ها قدرت اين اعتماد دشو مي

 وشوفيعي  ) دشوو  موي  ائوتالف  بوه  پيوستن جهت در ها دولت ساير ترغي  موج  يابد،

 الملل بينروابط اكثر انديشمندان  .(Pape,2005:36-37ازنقلبه ٥6و ٥٥ :1389زاده، كمائي

هوای   نورم بيشوتر بورای توضويح و تبيوين رفتوار، اقودامات و سياسوت         نةاز تئوری مواز

 ها كشورهای درجه دوم و ايجاد توازن توسط آنها در قبال ابرقدرتهای بزرگ يا  قدرت

نرم چين و روسويه در مقابول    ۀ)برای مثال موازن اند استفاده كرده جو سيطرههای  و دولت

ان توضويح و تبيوين رفتوار قودرت     نيست كه اين تئووری توو   معنا به آناما اين  ،(آمريکا

تووان از ايون تئووری بورای تبيوين       ظهور را ندارد يا نمينوهای  در قبال قدرت جو سيطره

درجه دوم جلوگيری از افزايش قدرت كشورهای  جهترفتار ابرقدرت يا قدرت مسلط 

هايي را در قبال خيوزش   اخير سياستهای  در سالآمريکا استفاده كرد.  ظهور يا در حال

                                                           
1. Economic Strengthening 

2. Signals of Resolve to Balance 
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تووان ايون اقودامات و     گرفتوه اسوت كوه موي     اقتصادی، نظامي و سياسي چوين در پويش  

تبيين كورد. اكنوون بوا توجوه بوه مطالو         نرم ۀها را در قال  و چارچوب موازن سياست

در آمريکوا  گفته و مشخص شدن چارچوب نظری تحقيق بوه بررسوي راهبردهوای     پيش

 خواهيم پرداخت. نرم ۀناني مشخص شده، در قال  تئوری مواززم ۀدلچين در فا قبال

 در قبال چینآمریکا نرم  ۀموازن
 ۀو مؤثر در عردو چين برای تبديل شدن به قدرت برتر در جهان نيازمند مشاركت فعال 

توسعه و رشد اقتصادی مبتني بر بوازار آزاد و برقوراری روابوط     جهاني است. اين كشور

نيوروی   سوازی  هوای بوزرگ و مودرن    خصوص قودرت  هها، ب ديگر دولتآميز با  مسالمت

قورار داده   مد نظور  را المللي ای و بين منطقه مسائلنظامي و همچنين مشاركت بيشتر در 

در  اًجهوان و خصودو   برای حفوظ برتوری خوود در   آمريکا اين درحالي است كه است. 

در آن اسوت  اهميت اين منطقوه  . كند مهار چين را دنبال مي راهبرد ،پاسيفيک آسياو ۀمنطق

های دريوايي   و اروپا از راهآمريکا انر،ی و اقتصاد  ۀكنند مينكه بخش مهمي از خطوط تأ

منواطق   بور آمريکوا   اعمال نفوذبسيار مهم و جانشيني برای  معبرو همچنين  گذرد آن مي

تسوهيل  را از سرزمين مادری به مناطق ديگر آمريکا ديگر است كه در واقع انتقال قدرت 

نوا  در سطح جهان بسيار پرهزينوه و آمريکا جايي قدرت  هگونه جابركند و بدون آن ه مي

بورای  آمريکوا   ،(. در همين راستا231و 232 :1389سيار، نجفي  و  )متقي ممکن خواهد بود

قبال اين كشوور  مهم را در  راهبردچهار نرم،  ۀاساس تئوری موازنبر مهار و انزوای چين 

 ست كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.پيش گرفته ادر 

 نظامی و متعهد كردن كشورهای پیرامونی چین به خود ةبرقراری روابط گسترد .١

زا  هوای چوالش   اما يکي از حوزه ،ددد رويارويي مستقيم با چين نيستدرآمريکا  هچ اگر

چراكه چين در حال نوسازی نيروی نظامي خود  ،نظامي است ۀحوز در روابط دو كشور

تايوان به  ويژه در هشرس آسيا و ب كند در تالش مي چينرو كه  ازآن الخصوص علي ،است
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گذشوته خواهوان نظموي     ۀ. چين در چنود دهو  يابددست آمريکا برتری نظامي در مقابل 

در ز نيو  مريکاآ جهاني ايفا كند. ۀای را در عرد گرا بوده تا بتواند نقش برجسته چندجانبه

در توالش اسوت    ،پاسيفيک آسياو قةنطميابي چين در  رشد قدرت به راستای مهار روند رو

سوو   از يکكشورهای پيراموني چين  امنيتي باروابط گسترده نظامي و  برقراریراهبرد  با

ايون   های امنيتوي  ديگر از ايجاد اتحاد و انعقاد پيمان آنها را به خود متعهد كند و از سوی

 راهبوردی  جايگواه  ،چين ۀبا نفوذ در كشورهای همساي وكشورها با چين جلوگيری كند 

بوا برگوزاری   آمريکوا  . در چنود سوال اخيور    تنزل بخشود  پاسيفيک و آسيا در را كشور اين

ين سعي در بحراني كردن روابط چوين بوا   چ پيرامونيمشتر  با كشورهای  های رزمايش

فصل منازعات   و  تا با ايجاد درگيری و وارد كردن چين در حل ،كرده استاين كشورها 

آمريکوا   ،در ايون راسوتا  المللوي بکاهود.    ل بينئكشور در مسا ای از ايفای نقش اين منطقه

انجوام   نظوامي و امنيتوي و افوزايش حضوور و     ةكند با برقراری روابط گسوترد  تالش مي

ن عنووا  هو هند بو  جنوبي ۀكر، با ،اپن انعقاد قراردادهای نظامي و تحركات نظامي درآسيا

هوای   عنووان قودرت   هانودونزی بو   و های سياسي و نظامي با اسوتراليا  پيمانرقبای چين و 

در  آمريکوا در ايون رهگوذر، حتوي    را در انزوا قورار دهود.    اين كشور ،منطقهدر متوسط 

در  راشمن ديرين خود يعنوي ويتنوام   سازی روابط با د عادیسازی چين،  راستای محدود

 دهد. اولويت قرار مي

هوای نظوامي    بر خطر چين همواره در تالش بوده كه نظاميان و پايگاهكيد أتبا آمريکا 

حفوظ   ،شوود  كه امروزه يکي از حاميان او در شرس آسيا محسووب موي   ،در ،اپن را خود

هوای اقتصوادی،    بوا ،اپون در زمينوه     درددد برقراری روابوط گسوترده   اًاخيرآمريکا . كند

قراردادهای امنيتي و نظامي متعددی بوا   نظامي بوده است. اين كشور اًخصود سياسي و

تورس   با اين كشوور انجوام داده اسوت.    نظامي مشتركي های رزمايشو ،اپن منعقد كرده 

 های فناوریاز طريق تجارت دوطرفه در  ،روابط نظامي ،اپنچين از اين جهت است كه 

و ،اپن آمريکا اتحاد نظامي  به ،های دفاع موشکي همکاریويژه  بهافزاری،  دفاعي و جنگ
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منظور جلوگيری از تهديدات احتموالي چوين    بهو برای محدود كردن نفوذ چين در آسيا 

 (.Shamdaugh,2003:305) بينجامد

بورای تقويوت روابوط اتحوادی بوا ،اپون و ديگور        آمريکا های تالش چين معتقد است

قودرت و   بازداشتن برایآمريکا مرزی راهبردهای ای از  جلوه آسيا های جنوب شرقي تلم

 2010در سال  آمريکا. Cranc et al.,2005:196))است ی حساس  نفوذ چين در اين منطقه

 جنووبي مسوتقر كورد    ةتفنگودار در كور   2٥000هزار نيروی نظامي در ،اپون و   چهلحدود 

رزموايش مشوتر     و در دو سال گذشته نيز بر شمار آنها افوزود.  ،(1389:6ايران، روزنامۀ)

 چوين  جنووبي  برونئوي در دريوای   هوای  در آب 2011ليا در جووالی  ا، ،اپن و اسوتر آمريکا

(Yixin,2011) ،با معاون وزير دفاع ،اپن و وزيور دفواع   آمريکا وزير دفاع  های قتواف و نيز

هوای   های دفاعي و گسترش رزمايش برای تقويت همکاری« طرح اقدام» تدوين استراليا در

 ،گوهای امنيتي آسيا در سنگاپورو كنفران  گفت ۀنظامي در خردادماه سال جاری در حاشي

 (1391خبور، مركزی واحد) آرام اقيانوس و در منطقه آسياآمريکا برای افزايش حضور دريايي 

و  ، كوره جنووبي  ،اپون  كشوور  با سوه آمريکا نظامي  های از اقدامات و همکاری هايي نمونه

گور در   تواند نقشي موازنه ای ديگری است كه مي هند نيز قدرت منطقهكشور  است. استراليا

 ،افزايش يافته استآمريکا هند و راهبردی اخير روابط  های برابر چين داشته باشد. در سال

و هند در جهت ايجاد توازن در مقابل قدرت چين در آسيا، منوافع  آمريکا سو  چراكه از يک

عنوان يک بازار در حال رشود و يوک    هند بهظرفيت آمريکا مشتر  دارند و از سوی ديگر 

در فوروش  آمريکوا  كند. مناسوبات نظوامي هنود و     رقي  در مقابل چين را مهم ارزيابي مي

 ،را برای چين به هموراه داشوته اسوت   هايي  های نظامي مشتر ، نگراني تسليحات و تمرين

اری خوارجي در ايون كشوور    گوذ  ند در منطقه سب  افزايش سورمايه چراكه افزايش نقش ه

تور اينکوه قودرت     و رقابت بر سر منابع انر،ی را به دنبال داشته و از هموه مهوم   ه استشد

. سوت ه افزاينده اقتصادی، نفوذ سياسي و توانمندی نظامي را بورای هنود بوه هموراه داشوت     

و كموک بوه هنود در ايجواد      ،مقابل چين باال برد ای عنوان وزنه سعي دارد هند را بهآمريکا 

http://www.iran-newspaper.com/
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ويوژه در   هبو  ،برتری سياسي خود در منطقه و حمايت از نقش رهبوری آن در جهوان سووم   

در توالش اسوت بوا افوزايش     آمريکا  (.22 :1388نيا، )فرزين بخشي از اين برنامه است ،آسيا

پاسيفيک از  و ای آسيا  همناسبات منطقه و درگير كردن آن در برقراری نظم منطقنقش هند در 

 ثير چين در اين منطقه بکاهد.  نقش و تأ

مريکوايي قورار گرفتوه و از    ند امروزه در كانون توجه مقامات آكه ه ها براين باورند چيني

عود  شوود كوه در ب   در منطقه و عامل مهار چوين يواد موي   آمريکا راهبردی عنوان شريک  آن به

 ةهوای گسوترد   عوالوه بور همکواری   در ايون راسوتا    .دفاعي در حال تقويت توان خود اسوت 

ميليارد دالر منعقود كردنود كوه     3/3قراردادی را به ارزش  2010دو كشور در ،وئن  ،ای هسته

خريوداری كورد و    زموين را  هوا و هوابه هوابه 300اس.يو.جنگندۀ جت  42، بر اساس آن هند

فروند برسد. خصودويت   272به  2018اين طرح تا سال  افزارهای شمار جنگ د كهتوافق ش

توا   گيوری  د بدون توقوف در فرودگواه جهوت سووخت    نتوان ها اين است كه مي بارز اين جت

دو  هوای  ارتوش  كنونتوا  2011سوال  از  (.60 :1389روزوف، ) نود ناعماس كشور چين پورواز ك 

  .(Garamone,2012) انوود فعاليووت نظووامي در هنوود انجووام داده    پنجوواهكشووور بوويش از  

كوه بورای   را  2011جووالی   منهدر  گرفته بين اين دو كشور دورتراهبردی گوهای  و گفت

بورای اجورای    طوور  و هموين  آمريکوا  ای تعميق روابط نظامي با هند و ديگر متحودان منطقوه  

آمريکوا  . بدين فهرست افوزود توان  نيز مي غيرمستقيم دورت گرفتراهبردی  ۀسياست موازن

ی بوزرگ نوظهووری ماننود چوين را محودود      اه نفوذ قدرت ۀبا اين سياست در واقع هم دامن

 (.1 :1390 زارع،) دهد ای اين كشور را در انزوا و تنگنا قرار مي قهطكند و هم متحدان من مي

و  جنووبي  ۀ، كور ،اپون عالوه بر افزايش روابط نظامي و امنيتي بوا كشوورهای   آمريکا 

كشوورهای   ۀكوه در حوال حاضور از جملو     ،و ويتنامهند، با كشورهای استراليا، اندونزی 

 1ای برقورار كورده اسوت.    روابط نظامي گسترده ،شوند درجه دوم شرس آسيا محسوب مي

                                                           
عالوه بر سوه كشوور موذكور بوا توايوان، فيليپوين و تايلنود نيوز روابوط نظوامي           . البته اياالت متحده در اين راستا 1

 .استسازی قدرت چين  ای برقرار كرده كه هدف از آن محدود گسترده
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 یهای اخيور روابوط چوين بوا اسوتراليا، ويتنوام و انودونز        اين در حالي است كه در سال

هوای امنيتوي،    ملوي چوين را در زمينوه    ها منوافع اين كشوور  و پيچيده شده است كمابيش

گذشته روابط  ۀو استراليا در چند دهآمريکا اند.  اقتصادی و حقوس بشر به چالش كشيده

اند. افزايش همکاری دفاعي با اسوتراليا نيوز    ای با هم برقرار كرده امنيتي و نظامي گسترده

اقيوانوس آرام   و آسويا  قةنطمدر آمريکوا  حضور نظامي  قش ون ۀكنند يکي از عوامل تقويت

نيوز در راسوتای    2010به استراليا در جوالی آمريکا وزير دفاع  رابرت گيت سفر است. 

بورای  آمريکوا  های نظامي و امنيتي و افزايش حضور نظوامي   گسترش روابط و همکاری

وزيور   ،رابرت گيت  (.Banusiewicz,2010) مقابله با تهديدهای مشتر  دورت گرفت

 2010با استراليا در نووامبر  آمريکا مشتر   ۀدر اجالس ساليان ،متحدۀ آمريکادفاع اياالت 

های ممکن برای تقويت حضوور و در دوورت امکوان گسوترش      ما به دنبال راه»: گفت

در مواه نووامبر    بارا  اوباماسفر  (.6٥: 1389،، الف)خضری «اقتدار خود در آسيا هستيم

 هوای  گسوترش توافوق  هوای سياسوي و    ر بوه افوزايش همکواری   استراليا نيز منجبه  2011

 اوباموا همچنوين   ؛های نظامي و اطالعاتي بين دو كشور شود  دو جانبه در زمينه راهبردی

 تفنگوودار آمريکووايي در شوومال استرالياسووت  2٥00 اعووالم كوورد كووه دردوودد اسووتقرار 

(Vaughn,2012:1.) ۀبورای تاثيرگوذاری در حووز   آمريکا ، بارا  اوباماكار آمدن  روی با 

آن، روابطش را با انودونزی نسوبت    پاسيفيک و نيز لزوم مهار چين و ايفای نقش در آسه

 سوب   كه بوه  ،عليه اندونزی را هايش تحريم 2010به دولت قبلي بهبود بخشيد و از سال 

و  به دليل رشد به ادطالح موازين حقوس بشوری  ،تحوالت تيمور شرقي ايجاد شده بود

(. ٥6 :1389)مظفرپور، جهت مهار چين لغو كرد ،لزوم كمک به اندونزی و ساير كشورها

های بالي اندونزی  رزمايش نظامي مشتركي را در آبنيز  2012دو كشور در جوالی  اين

 (.Antaranews,2012) كردند تأكيدانجام دادند و بر گسترش روابط نظامي دو جانبه 

نيز از اين آمريکا افزون چين در منطقه نگران است و  كشور ويتنام نيز از قدرت روز 

نظوامي مشوتر  بوا ايون كشوور       هوای  رزمايشفردت استفاده كرده و اقدام به برگزاری 
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با ايون كشوور   آمريکا توان به رزمايش مشتر  نيروی دريايي  نموده است. برای مثال مي

رو  از ايون  (.Armed Forces International News,2012) اشواره كورد   2012در آوريل 

نظير دخالت در اختالفات بين كشورهای جنوب شرس آسويا و چوين در   آمريکا اقدامات 

نگتن بوه  يشو وا هوای فنوي   كمک همچنين چين و حمايت از اين كشورها،جنوبي دريای 

افزايش فشار برای آمريکا تالش  ۀنشان دهند ،بای چين در آسيابه عنوان رق ،،اپن و هند

 بر چين است.

 برای فشار بر چینعنوان ابزاری ه بزا  . استفاده از مناطق چالش٢

بوه عنووان دسوتاويزی بورای حضوور در آن       زا تونش زا و  همواره از مناطق چالشآمريکا 

اسوتفاده   هوايش  نيز اجرای سياسوت و  برای خودمنطقه و فردتي برای ترسيم منافع ملي 

خيوزش  ايون كشوور،    راهبردشناسانهای اخير و از زماني كه  سالدر آمريکا كرده است. 

آمريکوا  در برابور   بوالقوه  چين را خطریاقتصادی، نظامي و سياسي چين را مهم تلقي و 

 زا و موورد اخوتالف در جنووب و    ددد بوده است كه از مناطق چالشدر ،كردندقلمداد 

اسوتفاده كنود.   و تحت فشوار قورار دادن ايون كشوور     كنترل چين برای شرس آسيا  جنوب

را  آمريکا توجه های اخير در سال كه استچين از جمله مناطقي جنوبي تايوان و دريای 

از طريوق دخالوت در ايون     و اين كشور تالش كورده اسوت   اند بسيار به خود جل  كرده

در تقابول بوا   نطقه در اين مآنها  ها و منافع ي كه سياستكشورهايحمايت از نيز مناطق و 

 .كشور را تحت فشار قرار دهداين  ،ها و منافع چين است سياست

 تایوان (الف

مويالدی تواكنون يکوي از     1949 بحران توايوان از زموان پيوروزی انقوالب چوين در سوال      

چوين   ثيرات مهمي بر روابط دو كشوركه تأ آسيا بوده انگيزترين موضوعات در شرس حثب

در اوايول انقوالب چوين هموواره از توايوان در مقابول چوين        آمريکا داشته است. آمريکا و 

عنوان ابزاری برای مقابله با كمونيسم و فشار بور چوين    را به پشتيباني خود حمايت نمود و
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و برای دستيابي به اين هدف اقدام به فروش تسليحات به توايوان نموود. اموروزه     كاربرد به

بلکوه در چنود سوال اخيور بوا       ،كاسته نشده اسوت يکا آمرتنها از اهميت تايوان برای  هن نيز

افزايش قدرت اقتصادی و نظامي چين در آسويا، و افوزايش نقوش ايون كشوور در منطقوه،       

چوين   فشوار بور  بورای   نيز اهرميمين منافع خود و برای تأعنوان ابزاری  بهتايوان از آمريکا 

آمريکوا  تمايل  2009ن در سال از سفر به چي بارا  اوبامااز زمان بازگشت . كند مي استفاده

سياسوي،   ۀدر سوه حووز  آمريکوا  به فشار بر چين بيشتر شد و از آن زمان ابزارهوای فشوار   

اسوتفاده از ابزارهوای مختلوف    آمريکا شود. از اين تاريخ به بعد  نظامي و اقتصادی دنبال مي

در  ت.يوان اسو برای فشار بر چين را در دستور كار خود قرار داد كه يکي از اين ابزارها توا 

ميليارد دالر بورای فوروش    4/6 قراردادی را با ارزش 2010در اوايل سال آمريکا اين راستا 

شود و  منجور  آمريکوا  تسليحات به تايوان منعقد كرد كه به وخاموت روابوط بوين چوين و     

 رد.وزارت دفاع چين روابط نظامي دو كشور را به حالت تعليق درآو

چين يک ادل اساسي برای جلوگيری از تحقق اهداف  كنترلآمريکا امروزه از نگاه  

 :توانود دوورت بگيورد    مدرنيزاسيون نظامي اين كشور است كه اين امر از دو طريق موي 

هوای   خصووص موشوک   هيکي توجيه چين برای عدم گسترش تسليحات موشکي خود ب

پيرامووني   ۀمنظور حفظ ثبات و امنيت جهواني و ديگوری حضوور در حاشوي     به ،بالستيک

و چين بور سور   آمريکا ابط ر رودر حال حاض (.66: 1389،،ب)خضری ايوانين يعني تچ

است كه در چوارچوب بوازی حادول جموع دوفر قابول        ناپذير گذشت ای مسئلهتايوان 

افزايش قدرت اقتصادی و نظوامي چوين   با (. 1389:229،سيار نجفي)متقي و  تحليل است

بر تايوان بورای  نيز آمريکا  تأكيدهای اخير،  پاسيفيک در سال و و افزايش نقش آن در آسيا

كوردن چوين در منازعوات     فشار بر چين و افزايش تونش در ايون منطقوه بورای سورگرم     

 ای و كمرنگ كردن نقش جهاني آن بيشتر شده است. منطقه

 چین یجنوبدریای  (ب

رش تآن فشوار بور چوين را گسو     وسويلۀ  بهدرددد است آمريکا يکي ديگر از مسائلي كه 
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كوه مقوادير    مسوئله با روشن شودن ايون    ،ها تنش چين است.جنوبي دريای  ۀمنطق ،دهد

چين،  شش كشورشديدتر شده است.  ،منطقه وجود دارد آندر  بسيار زيادی نفت و گاز

مناطق واقع در دريوايي جنووبي    سر حاكميت فيليپين، برونئي، مالزی، ويتنام و تايوان بر

را غنيموت شومرده و در پوي اسوتفاده از ايون      نيوز فردوت   آمريکا اختالف دارند.  چين

 هووا بوورای توجيووه حضووور نظووامي در منطقووه و فشووار بيشووتر بوور چووين اسووت اخووتالف

اين  ؛داند چين را از آن خود ميجنوبي چين بيشتر فضای دريای  (.1390:34پور، )حاجي

 هوای اطوراف جزايور    آب ،برخوي منواطق از جملوه   آمريکوا  در شرايطي است كه از ديد 

المللي باشد. لذا  های بين چين بايد محور عبور و مرور كشتيجنوبي تلي در دريای اسپرا

چين است كه اين امر مخالفوت شوديد   جنوبي المللي كردن دريای  اين كشور در پي بين

مريکوايي در ايون منطقوه هموواره     داشته است. حضور نظامي نيروهای آ چين را به دنبال

ت و چين در جهوت حفاظوت از منوافع خوود در     شده اسآمريکا باعث اعتراض چين به 

مودعي   آمريکا رو ازاين های گشتي نموده است. چين اقدام به اعزام كشتيجنوبي دريای 

چين ايون منطقوه را متشون     جنوبي شده است كه چين با حضور نظامي خود در دريای 

در ايون  (. 1390:38پوور،  )حاجي امنيت كشورهای ديگر را به خطر انداخته است كرده و

در يوک بنودر فيليپينوي در     اسوکاروالينا  واسيو اقدام به استقرار زيردريوايي  آمريکا راستا 

چين نموده و همچنين برای رسويدن بوه    يهای مورد مناقشه در دريای جنوب آب نزديکي

وزيور   ،آلبرتو دل روزاريوو های نظامي به فيليپين در جريان سفر  اين هدف افزايش كمک

 ،هويالری كلينتوون  و ديدار با آمريکا وزير دفاع فيليپين به  ،ر گازمينولتاي امور خارجه و

 شوده اسوت.  نهوايي  ييود  تأ وزير دفواع ايون كشوور    ،لئونپانتاو آمريکا  ةجوزير امور خار

در آمريکوا  ترين دليول حضوور نظوامي     ادلي ،از ديدگاه چين (.1391:22ايران،ۀ روزنام)

چين مهار كوردن چوين   جنوبي امنيتي آسيا، اقيانوس آرام و دريای  و روند معادالت نظامي

 (.1390:37پور، )حاجي ای است عنوان يک بازيگر مهم در معادالت منطقه به
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بـرای افـزایش    ای و منطقـه  المللـی  ها و نهادهای بـین  سازمانگیری از  بهره .3

 های سیاسی و اقتصادی چین هزینه

 ای و منطقوه  المللوي  های بين از سازمان استفادهتالش كرده است با آمريکا اخير  های  دههدر 

بکاهود.  فرينوي چوين   آ ها دارد از نقش در برخي از اين سازمانكه  نفوذیگيری از  بهرهو با 

افوزايش   در اثور  يالمللو  های اخير در معوادالت بوين   در سال چينزني   افزايش قدرت چانه

تنها در آسويا بلکوه    هث شده است كه اين كشور نباعآن،   قدرت سياسي، اقتصادی و نظامي

در نقاط ديگر جهان برای خود منافعي تعريف كند. همچنين ايون افوزايش قودرت باعوث     

 اتخواذ نمايود  آمريکوا  ضع واشده است كه اين كشور اكثر اوقات مواضعي متضاد در برابر م

كه در تمام مناطق جهوان  آمريکا لذا را در پي داشته است. آمريکا ودی ناخشن مسئلهكه اين 

بر ايون   ای خوده عمال سياستبا اِ ،دارد وافریالمللي نفوذ  های بين در سازمان اًو خصود

ها در تالش است كه اين قودرت در حوال ظهوور را تحوت كنتورل خوود درآورد.        سازمان

از آن  و آسوه  شانگهای همکاری سازمان جهاني،سازمان تجارت ملل،  شورای امنيت سازمان

 .  شدخواهند  بررسي كه در ادامههستندها  جمله اين سازمان

 سازمان مللشورای امنیت  (الف

رئي  جمهوری وقت  بيل كلينتونكه از زمان  ،در جهت كنترل چينماهرانه  راهبرديک 

ت دائم يحمايت از عضو، قرار گرفت اين كشورديپلماسي   در دستور كار دستگاهآمريکا 

بور ايون    تأكيدشورای امنيت بوده است. تکيه و  )هند و ،اپن( در كشورهای رقي  چين

اكنوون نيوز    افزايش پيودا كورد و هوم    جرج دبليو بوشدر زمان رياست جمهوری  راهبرد

اسوتفاده   در اين راستا مهم ابزاری عنوان هب آن ازآمريکا و دستگاه ديپلماسي  بارا  اوباما

بوود كوه از هنود بورای عضوويت در      آمريکوا  اولين رئي  جمهوور   بيل كلينتون كنند. مي

ملل   در سازمانآمريکا سفير سابق  1پاترسون  آنملل حمايت كرد.   شورای امنيت سازمان

آمريکوا  ملل اعالم كرد كوه    قبل از برگزاری شصتمين اجالس سازمان 200٥اكتبر  23در 

                                                           
1. Anne Patterson 
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وزيور سوابق اموور     ،1 كاندوليزا رايكند.  از عضويت ،اپن در شورای امنيت حمايت مي

موا  » م كردملل اعال در خصوص ادالحات سازمان نيز در همين اجالس ،آمريکا ةجخار

 آمريکوا باشود.   200٥دنيوای   ۀدهند )شورای امنيت(، بازتاب تئخواهان آن هستيم كه هي

ما مدت زيادی است كه از يک كرسوي دائوم    برای گسترش شورای امنيت آماده است و

 (.  1389:3٥2،كوهيزاده و  )موسي« ايم و... برای ،اپن حمايت كرده

اعالم كورد از گسوترش محودود شوورای امنيوت      آمريکا های اخير نيز دولت  در سال

وسوعه يعنوي هنود حمايوت     از يک كشور در حال تآمريکا كند. در اين راستا  حمايت مي

 19 خوود در  ۀروز دهدر سوفر   بوارا  اوباموا  (. 1389:324 ،كووهي زاده و  )موسي كند مي

بوه آسويا از عضوويت دائوم دو كشوور ،اپون و هنود حمايوت كورد. او در           2010نوامبر 

ملول و   مون بوه دنبوال ادوالحات در سوازمان     » :سخنراني خود در پارلمان هنود گفوت  

يکي از اعضای دائوم در شوورای امنيوت ايون سوازمان هسوتم و        گنجاندن هند به عنوان

 (.Yuan,2010) «معتقدم كه اين عضويت، شورای امنيت را كاراتر و مؤثرتر خواهد كورد 

های هند و ،اپون بورای عضوويت دائوم در      اين در حالي است كه رهبران چين از تالش

چراكه تاييد عضويت اين كشورها از سووی چوين نقوش     ،اند شورای امنيت راضي نبوده

 كنود.  عنوان تنها كشور آسيايي كه عضو دائم شورای امنيت است تضوعيف موي   هپکن را ب

های كهنه و جديد با پکون در   و خصومت ها عالوه بر آن، اين دو همسايه دارای اختالف

هوای هنود از    ايت. جنايات جنگي ،اپن در زمان اشغال چين و حماند های مختلف حوزه

از موضوعاتي اسوت كوه پکون بوه      2االيي المادپناهندگي به اعطای طلبي تبت و  استقالل

های هند و ،اپون در آسويا    طلبي جاه بهچين همواره  كند. پوشي نمي سادگي از آنها چشم

 بدگمان بوده و در ايون موورد از سياسوت حفوظ وضوع موجوود حمايوت كورده اسوت         

از  هنووز  چوين   كه افکار عمومي به دليل اين(. همچنين 1389:3٥7 ،كوهيزاده و  )موسي

و نيز از  ،در جنگ جهاني دوم نگران است آن كشور ،اپن به خاطر اشغال خا  عملکرد

                                                           
1. Condoleezza Rice 

2. Dalai Lama 
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اين بابت كه عضويت دائمي ،اپن در شورای امنيت منجر خواهود شود كوه ايون كشوور      

پاسويفيک باشود و بوه موقعيوت چوين       و آسويا  قةنطمتر در  تر و برجسته ايفاگر نقشي مهم

با عضويت دائوم ايون    ،وارد سازدعنوان تنها عضو دائمي شورای امنيت در آسيا لطمه  به

 كند. كشور در شورای امنيت مخالفت مي

 سازمان تجارت جهانی (ب

وسيله آن به كنترل چين  همريکا درددد است تا بآ متحدۀهايي كه اياالت  يکي از سازمان

به سازمان تجارت جهاني بوه افوزايش    الحاس چينازد سازمان تجارت جهاني است. بپرد

المللوي را بورای تعامول تجواری ايون       محويط بوين  شود و نيوز   منجور  قدرت اين كشوور  

در افزايش نفوذ چين  به شدت بهبود بخشيد و ويژه در اروپا، آمريکا و ،اپن به هب ،كشور

آمريکوا   اخيور  هوای  بنوابراين در سوال   .(1391نيوز،)شاتا شدمنجر بازارهای اين كشورها 

ری چوين در سوازمان   بورای جلووگيری از رشود اقتصوادی و تجوا      ش كرده است كهتال

 .1 اقداماتي نظيور:  استفاده كند.عنوان اهرم فشار بر چين  سازمان بهآن از  ،تجارت جهاني

شوکايت عليوه   از جمله:از چين در سوازمان تجوارت جهواني    آمريکا های متعدد  شکايت

وضوع عووارض گمركوي ضود      ابوت ب 2009 چين در سازمان تجوارت جهواني در سوال   

شوکايت   ؛آمريکادامپينگ و عوارض گمركي جبراني چين بر واردات فوالد الکتريکي از 

ايون   ۀممنووع كوردن ارائو    انحصاری كردن خدمات پرداخت الکترونيکي و ابتاز چين ب

خبرگوزاری  ) رات سوازمان تجوارت جهواني   اعتنوايي بوه مقور    خدمات به خارجيان و بي

فووالد و   ۀهوای تجواری در زمينو    وضوع سياسوت   ابوت شکايت از چوين ب  ؛(1389ايسنا،

هوای تجواری    از سياست اوبامامحصوالت پتروشيمي، كه نخستين شکايت رسمي دولت 

شوکايت   ؛(1388:٥ يوزد،  آفتابۀ)روزنام رود پکن به سازمان تجارت جهاني به شمار مي

 ۀتعرفو وضع  ابتباز چين  2011در سازمان تجارت جهاني در سال آمريکا دائم  ۀنمايند

دردد و  21دردد به  2از آمريکا ضد دامپينگ و حقوس گمركي بر خودروهای ساخت 

شکايت از چين  و (1391:1تابنا ،سايت خبری ) نقض مقررات سازمان تجارت جهاني
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 مركوزی  )واحود  1سوال جواری  هوای كميواب در    كاهش دادرات خا  ابتدر سازمان ب

فشوار بورای    .3مخالفت با قوانين و مقررات اقتصوادی و تجواری چوين    . 2 (.1391خبر،

برای تحوت فشوار   آمريکا از جمله اقدامات  كه ،كاهش مبادالت تجاری چين در سازمان

 كشور از طريق سازمان تجارت جهاني است.  آن قرار دادن 

 شانگهای همکاری سازمان (ج

ای و جهواني   منطقوه عردوۀ  ای را در  ای كه امروزه نقش برجسته های منطقه سازمانيکي از 

 ای مركوزی يآسو  كشورهای برای اين سازمان .همکاری شانگهای است نسازماكند،  ايفا مي

. ديو نما يجاد ميا غرب برابر در آنها يياقتدارگرا و يت ارضيتمام درخصوص يحفاظت سپر

ای را در ايون سوازمان ايفوا     نقش برجسوته  ،گذار بنيان یكشور چين به عنوان يکي از اعضا

 اقتصوادی -جغرافيوايي  از لحاظ ایژهيو نگاه سازمان يادل انگذاريبن عنوان ن بهيچكند.  مي

 ،آمريکوا كوه   اين در حالي است. دارد شانگهای ۀحوز كشورهای به راهبردی-جغرافيايي و

 كوه  آورد يمو  به حسواب  اقتدارگرا كشورهای از ای مجموعه شانگهای را همکاری سازمان

 از بسوياری  طرفوي از . دارنود  قورار  هيروس و نيچ ياتم قدرت ت دويهدا و رهبری تحت

 وآمريکوا   يجهوان  نفووذ  كواهش  دانندكوه  يم« يمدرن ورشوی» ن سازمان رايا پژوهشگران،

 داده قورار  خوود  هودف  را منطقوه  در اين كشوور شتر يب هرچه نفوذ و يطلب توسعه با مقابله

 (.Oresman and Chargor, 2005:6از  نقل به، 180 :1390طباطبايي،) است

نشوان   ادیيو ز تيحساسو  شانگهای سازمان همکاری به 2006 سال از قبلتا آمريکا 

بوا  آمريکوا  . اسوت  شوده  حسواس  ن سازمانيا به كشور نيا 2006 ،وئن از يول داد، ينم

 نواظر  تيعضوو  درخواست اين سازمان از 2006 سال در شانگهای در  اهميت سازمان

 سوربرآوردن  مجمووع،  در .شود  رد سوازمان شوانگهای   سووی  از درخواست نيا كه كرد

                                                           

رود كه در حوال   ه شمار ميهای پيشرفته و الکترونيکي و خودروهای برقي ب های كمياب مادۀ اوليۀ فناوری خا  1.

 ها در كنترل چين است. دردد دادرات اين خا  9٥حاضر 
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موورد   يجهوان  تحووالت  ۀعردو در  شوانگهای  همانند دیيجد های و سازمان ها هياتحاد

از  شوانگهای نظير سازمان همکاری  ييها سازمان ايجاد .است هقرار نگرفتآمريکا  استقبال

 در کوا يمرآ جوويي  برتوری  بورای  دیيو تهدآمريکا  يخارج استيس راهبردشناسان سوی

 از يبرخو  از سووی  كوه  اسوت  يدگاهيو د هموان  نيو ا. است شده يابيارز يجهان ةدعر

 هاس چارديررا  يي کايمرآ تفکر نيا از ای نمونه ؛ارائه شده است ييکايمرآ نظران داح 

 (.182و181 :1390 طباطبايي،) است كرده ميترس «يقطب يب عصر» ای با عنوان مقاله در

 ارتبواط  آن در حضوور چوين   به سازماناين  مورد درآمريکا های  نگراني اعظم بخش

 مركزی وآسيای شرس آسيا ۀمنطق در كه بر اين باورند آمريکا گذاران سياست بيشتر. دارد

بورای   آمريکوا های متعودد   تالش .است كشور اين منافع برای ای تهديدكننده قدرت چين

 دوجانبوه و چندجانبوه   ةبرقراری روابط گسوترد  و اقدام به سازمان اين در ناظر عضويت

انبه از متحدان و حاميان خود در سازمان در قبال ج های همه و حمايتبا اعضای سازمان 

برای فشار بر چين و  آمريکاهای  راهبردها و  سياست  از جمله ،های اعمالي چين سياست

 .است در سازمان همکاری شانگهای آنو كاهش نفوذ های اين كشور  افزايش هزينه

 آن آ سه (د

المللي ايفوا كورده اسوت. ايون      ای را در تجارت بين اخير نقش برجسته ۀآن در چند ده آسه

، ،اپن، روسويه و  آمريکانظير چين،  گذشته مورد توجه بسياری از كشورها ۀسازمان در ده

وابط رهای اخير  از جمله كشورهايي است كه در سالآمريکا واقع شده است.  اروپااتحاديۀ 

روند رو به گسترش مبادالت و مناسبات چين  سازمان برقرار كرده است.اين ای با  گسترده

در ابعاد تجاری، سياسي و نظامي، اهميت يافتن شورس   ،های اخير آن در سال با اعضای آسه

چين و جلوگيری از نفووذ ايون كشوور در    و نيز ضرورت كنترل و مهار  ،آمريکاآسيا برای 

كشورهای شرس آسيا و جلوگيری از افزايش مناسبات تجاری و سياسي چين با كشورهای 

ای  های منطقوه  ای به شرس آسيا و سازمان توجه ويژهآمريکا اين منطقه، سب  شده است كه 

 .نشان دهدآن  اين حوزه نظير سازمان همکاری شانگهای و آسه
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اموا   ،های گذشته نيز درددد برقراری روابط با اين سازمان برآمده بود در دههآمريکا 

دورت محدود در  و بهبود گويي و بيشتر روابط گفت آن و اياالت متحده ميان آسه روابط

آمريکوا   ،بارا  اوباموا كار آمدن  (. با روی1390:٥9 )حقي، شد روابط تجاری خالده مي

 ،بارا  اوباموا سفرهای متعدد  است. داشتهآن  آسه اًخصود وای به شرس آسيا  توجه ويژه

رگزاری سه دوره مريکايي به كشورهای منطقه، بديگر مقامات آ وی و ۀخارج  وزير امور

های متعدد سياسي، امنيتوي، اقتصوادی،    مريکا و گسترش روابط در زمينهآ  و آن  نشست آسه

آن بوده   به سازمان آسهآمريکا  ۀفرهنگي حاكي از توجه ويژ اجتماعي و ةسعتجاری و تو

هوای   در سال آن برای گسترش روابط با آسهآمريکا  در اين راستا (.1390:60)حقي، است

كرده است. نخسوتين نشسوت سوران      های دوجانبه اقدام به برگزاری سلسله نشست اخير

 2009نووامبر   پوانزدهم بيستمين نشست اوپک در سونگاپور در   ۀمريکا در حاشيآ و آن آسه

 24 . دومووين نشسووت دركورد  یا تووازه ۀمرحلووبرگوزار شوود و روابووط دو طورف را وارد   

مجمع عمومي سازمان ملل تشکيل شود و سوومين    ۀدر نيويور  در حاشي 2010سپتامبر

در راسوتای بهبوود و گسوترش    آمريکوا  . شود در بالي برگزار  2011نوامبر 18در نشست 

نموود.   2010آن در اوايول سوال   آسوه  مقيم نزدروابط با اين سازمان اقدام به تعيين سفير 

تنها كشوری است كه اقدام بوه  آمريکا اهميت و حساسيت اين موضوع در اين است كه 

شوريک  چهوارمين  آمريکوا  (. 62 :1390)حقوي،  اسوت ده كور آن  تعيين سفير مقيم در آسه

ميليارد  1/186حدود 2010آن است. حجم مبادالت تجاری دو طرف در سال تجاری آسه

دردود افوزايش    4/24 حودود  2009 ميليارد دالر سوال  6/149 الر بود كه در مقايسه باد

هوای   و توجهش به شرس آسيا و سوازمان آمريکا تغيير سياست  (.1390:63)حقي، داشت

مين منافع ملي اين كشور آن جدا از تالش در جهت تأ  آسه ای اين حوزه، خصوداً منطقه

در نوظهوور   از گسوترش نفووذ ايون قودرت    در منطقه، برای رقابت با چين و جلوگيری 

هوای مختلوف    آن در زمينوه  با آسوه آمريکا  ۀ(. روابط گسترد1390:62)حقي، استمنطقه 

آفريني هرچه بيشتر در منطقه و  سياسي، امنيتي و اقتصادی بيشتر در راستای نفوذ و نقش
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تصميمات و اقدامات اين كشور اسوت كوه   رل چين و جلوگيری از آن دسته از تبرای كن

 در منطقه را به خطر بيندازد.   آمريکا ي ممکن است منافع ملّ

 برای كاهش نفوذ این كشور مناطق مختلف جهان  با چین در رقابت .4

 يون كشوور  ميليوارد نفوری ا   نيم و يک چين به همراه جمعيتي حدود شرايط كنوني دولت

مين امنيوت انور،ی   توأ نيوز   معدني و مين مواد اوليه وكند كه اين دولت برای تأ اقتضا مي

بوه موواد اوليوه و     چينهای نياز چراكه ،تدابيری بينديشد آيندهدر حال و مورد نياز خود

ايون   .اسوت در حال افزايش  روزبه  اين كشور روز رشد با اقتصاد و جمعيت روبه انر،ی

 دراين چين بنابر .ی در جهان در حال كاهش استمنابع و انر،حالي است كه ذخاير  در

های اخير با برقراری روابط اقتصادی و سياسي بوا نقواط مختلوف جهوان درتوالش       سال

 هوا  و ديگور حووزه   انور،ی مين تأده در بخش نهايي را كه ممکن است در آي است چالش

همچنوين   مديريت كند. مختلف دركشورهای اعتماد با ايجاد د،برای اين كشور ايجاد شو

خوود را   نظوامي  سياسوي و  اقتصادی،های اخير تالش كرده است تا روابط  چين در سال

دسوت   ههوای مصورف جديودی را بو    كند تا از اين طريق بتواند بازارفراتر از آسيا برقرار 

هوای چوين در ايون     های سياسي ونظامي خود را افزايش دهد. سياسوت  آورد و همکاری

دانود و در   الملول موي   خود را قدرت برتر در نظام بوين كه آمريکا است  شدهزمينه سب  

سراسر جهان برای خود منافعي تعريف كرده و بوا بيشوتر كشوورهای جهوان بوه لحواظ       

از ورود چوين بوه فضوای امنيتوي خوود       ،دارد  سياسي، اقتصادی و نظامي روابط گسترده

بوين دو كشوور    ق مختلف جهوان را در مناط  يرقابتاين امر فضايي  احساس نگراني كند.

 ايجاد كرده است.

 خاورمیانه (الف

 ۀمنطقو  ،شوده  فيبوازتعر  نيچو  يخوارج  اسوت يس در ريو اخ های سال در كه يمناطق از يکي

نفتوي و گوازی از اهميوت     عمنواب ن يشوتر يب از برخورداری ليدل به خاورميانه .است خاورميانه
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 ارتقای برای يعيوس های تالش موضوع نيا در  با نيچ. ای برای چين برخوردار است ويژه

 از را خوود  سوهم  دبتوانو  آن پرتوو  در تا ،است داده انجام منطقه نيا ينفت كشورهای با روابط

رای چوين بسويار   خاورميانه و منابع نفتي و گازی آن بو  ۀمنطق .دهند شيافزا منطقه نيا ريذخا

هوای   خلي  فوارس در سوال   ۀكشورهای حوز جايگاه اين منطقه خصوداًحائز اهميت است. 

به نحوی كه چين در اين منطقه در پوي   ،اخير در سياست خارجي اين كشور ارتقا يافته است

اقتصادی و انر،ی اسوت. از   ۀويژه در حوز های مختلف به در حوزه راهبردی دستيابي به منافع

خاورميانه سو  از يک :برای چين حائز اهميت است خاورميانه از جهات بسياری ۀطرفي منطق

نفوت جهوان از مووقعيتي     ميليوارد بشوکه(   3/73٥دردود )حودود    شصوت  با داشتن بيش از

در حالي كه عمر ذخاير ساير منواطق كمتور از ده    ،ديگر  انحصاری برخوردار است و از سوی

(. 1390:2ترابي،)است سال  هفتاد حدود سال است، متوسط عمر ذخاير كشورهای خاورميانه

در سوطح جهوان اسوت. ايون      انور،ی كنندگان  گان و مصرفدين توليدكننتر چين جزء بزرگ

از نظر ميزان مصورف بعود از   و است  كنندۀ انر،ی توليدو روسيه سومين آمريکا كشور بعد از 

هر روز بر ميزان مصرف  ،گرفته دورتهای  بيني دوم قرار دارد. بر اساس پيش ۀدر رتبآمريکا 

جهان تبديل  ۀكنند ترين مصرف نيز اين كشور به بزرگو در آينده  شود ی چين افزوده ميانر،

نفت را يکوي از   ۀ(. به همين دليل اين كشور ايجاد امنيت در عرض1390:6ترابي،) خواهد شد

 كند. اهداف مهم خود قلمداد مي

 2008انر،ی چين مقرر شده بود كه ايون كشوور بايود توا سوال       ۀدر چارچوب برنام

داشوته باشود كوه     راهبردیروز واردات، ذخاير  پن  و سيکه معادل ميليون بشدد حدود

بايود   201٥ن برناموه توا سوال    ياسواس همو   بور  محقوق شود.   2008اين هودف در سوال   

ميليون ششصود بايود   2020روز واردات، و توا سوال    پنجواه  ميليون بشکه معادل دويست

گردد. افزايش سوريع  اين كشور افزوده  راهبردیروز واردات به ذخاير  نودبشکه معادل 

وجوه كفواف    هيک گيرد كه توليد داخلي به تقاضای انر،ی اين كشور در حالي دورت مي
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 عدهود و بخوش مهموي از ايون تقاضوا بايود از طريوق منواب         نموي  رانيازهای اين كشوور  

 (.1390:10،ترابي) مين شودالمللي تأ بين

راسوتای حفوظ جريوان    تفواوتي را در  م راهبردهاینيز آمريکا اين در حالي است كه 

مين درازمدت نفوت  أبرای ت اين كشور .نمايد گيری مي نفت خاورميانه به سمت غرب پي

نفوت را دارنود و    ۀترين جريان عرضو  دوامهايي است كه باتوسل به كشور بهخود ناچار 

 نيوز  اوباموا  ينفتو  دكتورين  .قورار دارد خلي  فارس در مقام نخسوت   ۀدر اين ميان، منطق

 ايون  درد. رداآمريکوا   یجمهوور  رئيسوان  ساير نفتي های دكترين هب فراواني های شباهت

 بركنتورل  خادي تأكيد شمانند همکاران پيشين خود، انر،ی دراهبر در اوباما بارا  زمينه

 تموامي نکواتي   اًتقريب و نفت عبور آزادی رو، ميانه كشورهای با نزديک روابط خاورميانه،

مشوتر    يشوکل  رئيسوان جمهووری   همگي ميان آمريکا ۀگذشت نفتي راهبرد در كه دارد

های  بازداشتن قدرت اين كشورترين هدف  مهم (.1389:22طاهری و ترابي،) است داشته

طور عام و  همؤثر در منطقه ب انروسيه از تبديل شدن به بازيگر و چين خصوداًای منطقه

 ۀدر دهو  بووده اسوت.   طور خاص هو انتقال نفت و گاز ب دست آوردن هب ۀفعاليت در زمين

 كشوورهای  توليود  ظرفيوت  كواهش  غربوي،  كشوورهای  مصورف  ميزان افزايش باجاری 

 )از نفوت  بوازار  بوه  كشورهای جديودی  ورود و خاورميانه از خارج در نفت ةتوليدكنند

ه شود  ايجواد آمريکا  ۀمختلف جامع سطوح در ای گسترده های  ينگران هند( و چين جمله

 (.13و12: 1389طاهری و ترابي،) است

 آفریقا ةقار (ب

بوازار مصورف    معودني، نفوت و گواز و     منوابع  مواد اوليه، به لحاظ دارا بودن ،آفريقا ۀقار

كشوورهای  در گذشوته   .اسوت همواره از اهميت بسيار بااليي برخووردار بووده    ،مناس 

هوا   درگيری و ها ناامني و بودآمريکا ناسبي برای كاالهای ضعيف اين قاره بازار مصرف م

 ۀبرقوراری روابوط گسوترد    زمينه را برای حضور ايون كشوور و   ،بين كشورهای اين قاره

. اما ورود چين به اين قاره و برقراری روابط در ابعواد  بودفراهم آورده  ظامين سياسي و
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 ايجواد كورد   آمريکا  باآنها سياسي  مختلف با كشورهای آفريقايي تغييراتي را در مناسبات

  پديد آورده است.در اين قاره  برای دو كشور را رقابتي يفضاي اين امر كه

هوای فوراوان مسوتقيم     گوذاری  ها و سرمايه اخير شاهد كمک ۀآفريقا در چند ده ۀقار

گوذار  تورين سورمايه   چين لق  بزرگ ،ميان اين است. دربوده ای به سوی خود فرامنطقه

 از سوت ا عبوارت  قوا يفرآ ۀقوار  در نيچو  راهبورد  .آفريقا را به خود اختصاص داده است

 يپلماسو يد و تجوارت  ،یگوذار  هيسورما  از اسوتفاده  خوام بوا   موواد  و یانور،  به يدسترس

تالش كرده است با برقراری روابط گسترده در  های اخير در سالچين  (.6 :1387 )علمي،

بازارهوای مصورف جديودی را بورای فوروش       ،های مختلف با كشورهای آفريقايي زمينه

دست آورد. نياز كشور چوين بوه بوازار مصورف ايون كشوورها و        هكاالهای متنوع خود ب

استقبال وافر كشورهای آفريقايي از كاالها و خدمات ارزان قيمت چيني، نفووذ چوين را   

را بيشوتر كورده   آمريکوا  های  حساسيت . چنين رويکردیاين قاره گسترش داده است در

های مختلف و در ابعاد گسوترده و متنووع بوا     چراكه افزايش روابط چين در حوزه ،است

بازارهای مصرف و نيوز بعضوي از متحودان    آمريکا كشورهای آفريقايي سب  شده است 

دولوت چوين   در اين كشورها به نفع چوين از دسوت بدهود.     را اقتصادی و سياسي خود

اقدام به تشکيل مجمعي  2000يي درسال فريقامناسبات خود با كشورهای آ ۀی توسعبرا

نمود. اين مجمع سوازوكاری بورای گسوترش     1آفريقا و تحت عنوان مجمع همکاری چين

گذاری بين چين و كشورهای آفريقايي ايجواد   ديپلماتيک، روابط تجاری و سرمايهروابط 

همکواری در   ۀجانبو  هموه اخير چين و آفريقوا از ايون طريوق سيسوتم      ۀكرد. در يک ده

ند. بور ايون اسواس حجوم     ا هاجتماعي و فرهنگي ايجاد كرد ،های سياسي، اقتصادی زمينه

 2010سوال  ميليوارد دالر در ٥/122بوه   2000ميليوارد دالر در سوال    دهتجارت طرفين از 

گذاری چوين در خوارج از    افزايش يافته و آفريقا تبديل به چهارمين هدف بزرگ سرمايه

 (.1390:٥0)خضری، كشور شده است

                                                           
1. Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 
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بورای نفووذ هرچوه بيشوتر در اقتصواد       را های اخير سياسوت فعوالي   نيز در سالآمريکا 

هوای   گوذاری  كشورهای اين قاره در پيش گرفته است. حضور اين كشور در قال  سورمايه 

گور اسوت.    و نظوامي جلووه   وریناف های اقتصادی، های متعدد و در زمينه گسترده در بخش

همانندی مبتني بر دسترسي به منابع انور،ی  راهبرد برای حضور در اين قاره آمريکا چين و 

در (. 1390:٥2)خضوری،  كننود  نبوال موي  و مواد خام با استفاده از تجارت و ديپلماسي را د

ای با كشورهای آفريقايي دارد. چين با حودود   های گسترده نظامي نيز چين همکاری ۀحوز

مصر، اتيوپي، سودان، تون ، زيمبابوه، نيجريه و ليبي(  )از جمله كنگو، كشور آفريقايي 2٥

اقودام بوه ايجواد يوک      2007سوال   در بول ادر مق نيوز آمريکوا  امي دارد. ظو ن ۀروابط دوجانب

نمود كه در واقع پاسوخي بوه مجموع همکواری      1فرماندهي جديد در آفريقا به نام آفريکام

هوای متعوددی را در    رزموايش  آمريکوا سي  آفريکوام تواكنون،   فريقا بود. از زمان تأآو چين

های نظوامي   هايي با شركای آفريقايي خود برای ايجاد پايگاه نامه آفريقا برگزار كرده و توافق

 (.1390:٥2)خضری، در سراسر اين منطقه امضا كرده است

دموكراسي خارج سواخت   ۀهدف آفريکام را از قال  توسع 2009در سال  اوبامابارا  

امنيتي راي  و مشتر  را در اولويت اهداف سازمان قرار داد و در كنوار  ئل مساو مواجهه با 

مين امنيت دريايي نيوز  يروی دريايي اياالت متحده برای تأپايگاه مشاركت آفريقا با ن نيزآن 

بورای   ،كند های مشتر  مي ايشاز طريق اين پايگاه اقدام به برگزاری رزمآمريکا ايجاد شد. 

در خلوي  گينوه بوه     غنوا مسوتقر و   در كمپ كشوور  2010 در سالآمريکايي او ن 9٥نمونه، 

(. حضوور  1390:3٥)خضوری،  ای با نيروی مسولح ايون كشوور پرداختنود     تمريني سه هفته

و شوده  ر های سنتي غربوي روبوه   پررنگ چين در آفريقا با انتقادات فراواني از سوی قدرت

 ژه كشورهای اروپايي و آمريکا بوه وي بهاز سوی رقيبان چين است و اتهامات گوناگوني نيز 

دردودد اسوت بوا گسوترش     آمريکا از اين رو شده است. زده چين و كشورهای آفريقايي 

سوو   ، از يکغيرهروابط با كشورهای آفريقايي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادی، نظامي و 

                                                           
1. The United States Africa Command, also Known as U.S.   ) AFRICAM( 
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حضور چوين   ديگر از افزايش  دست آورد و از سوی هخود را در اين قاره ب ۀجايگاه گذشت

 آفريقا و گسترش روابط اين كشور در آن قاره جلوگيری كند. در

 مریکای التینآ (ج

 رشود  متعودد،  یهوا  تيو ظرف از یبرخوردار و يعيطب منابع وجود دليل هب نيالت یکايآمر

 یبورا  مناسوبي  محول اخيور بوه    هوای  در سوال  مناس ، یگذار هيسرما نيقوان و یاقتصاد

گذاری،  يهبرای سرمااين منطقه  با توجه به اهميتچين  .است شده ليتبد یگذار هيسرما

ای كوه   گونوه  بوه  ،گسوترش داده اسوت  اين منطقه های مختلف با  در حوزه را روابط خود

نشوان  ا هو شوده اسوت. آمار   تبديل  منطقه ايندر آمريکا امروزه اين كشور به رقيبي برای 

ايون در   ،افزايش زيادی يافتوه اسوت   گذاری چين در اين منطقه كه ميزان سرمايه دهد مي

مريکای التوين و  آترين شريک تجاری  قديميآمريکا گذاری  حالي است كه ميزان سرمايه

 در اين منطقه در حال كاهش است.  كارائي

اختصواص  آمريکا  به نيالت یکايآمر دادراتاز  دردد  شصت حدود 2000 سال در

 افتوه ي كواهش  دردود  6/39 بوه  زانيو م نيا 2010 سال در كهاين در حالي است  ،داشت

 سوال  در دردود   پنجاه سقف از زينآمريکا  از رداتاو به منطقه يوابستگ نيهمچن. است

 یكشوورها  محصووالت  دوادرات  و اسوت  دهيرس 2010 سال در دردد 7/29 به 2000

 یتور  عيسور  رشد 2010 تا 200٥ یها سال نيب در نيالت یکايآمر به ،اپن و نيچ ييايآس

ونويم   ويوک  سوي  نيالت یکايآمر و نيچ نيب یتجار مبادالت 2011 سال در .است داشته

ج. خبرگوزاری ) گذشوت  دالر ارديليم ويک وچهل دويست مرز از يافت و شيافزا دردد

مريکوای  های اخير با كشورهای آ نيز در سالانر،ی  ۀروابط چين در حوز .(1391ايران،ا.

نفت چين سب  شوده اسوت كوه ايون     التين رو به گسترش بوده است. افزايش تقاضای 

برزيول و ديگور كشوورهای ايون قواره      ، كشور روابط نفتي خود را با اكووادور، ونوزوئال  

قراردادی با ايون كشوور منعقود     2009دولت اكوادور در سال  ،گسترش دهد. برای مثال

ميليوون   سوه سوال ماهانوه حودود     دو مدت بهكرد كه بر اساس آن اين كشور توافق كرد 
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هوای   مين اعتبار موالي پورو،ه  هم تأبه چين دادر كند. چين به يکي از منابع م بشکه نفت

ميليارد  دههای مشتر   گذاری اكوادور تبديل شده است. اين كشور با ونزوئال نيز سرمايه

های نفتي دارد. همچنين چين قوراردادی را بوا برزيول     گسترش همکاری ۀدالری در زمين

ميليارد دالری بوه ايون كشوور،     دهاس آن با دادن وام تنظيم كرد كه بر اس 2009در سال 

 ٥/12ميليوون تون بوود بوه      سهحدود  2008ميزان برداشت نفت از برزيل را كه در سال 

 (.48 :1389،،ج)خضری دادافزايش  2010ميليون در سال 

حساسويت   التين نيوز آمريکای  های چين در ايجاد روابط نظامي با كشورهای تالش 

مريکای التين و تعامل نظامي چين با كشوورهای ايون   آ ؛برانگيخته است آمريکا راشديد 

بوه حسواب    آمريکوا خلووت   طحيوا منطقه، ازآن جهت حائز اهميت است كه اين منطقه 

و با برقراری روابوط بوا كشوورهای ايون     آمريکا  چين با حضور در حياط خلوت .آيد مي

ونوزوئال و عضوويت نواظر در    يعنوي كوبوا و   آمريکوا  ويژه كشوورهای مخوالف    همنطقه ب

)بازار مشتر  جنوب( به نوعي بوه دنبوال عمول     ای همچون مركوسو های منطقه اتحاديه

چوين   ۀدر كشورهای شرس آسويا و همسواي  آمريکا جويانه در مقابل نفوذ  متقابل و تالفي

ی التين به دو دليول حوائز   آمريکاحضور نظامي چين در  (.7٥ :1389 ،،ب)خضری است

دليل نيواز مبورم دونعت ايون      هيکي دستيابي به منابع جديد و مواد اوليه ب :اهميت است

ديگری دستيابي به بازار مصورف جديود، كوه بورای توداوم رشود        كشور به مواد اوليه و

 .تبع آن حفظ رشد اقتصادی ضروری است دادرات و به

 گیری نتیجه

 ۀدر حووز هوا   دولوت  اكثور   گيوری  تصوميم نيوز  و    گوذاری  امروزه رفتار، اقدامات، سياست

پوذيرد و   دورت مي گرايانه عملالملل با ديدی  عمال آن در نظام بيناِسياست خارجي و 

ظهور ( كه باشند  قدرت متوسط يا ابر  ، قدرت )ريز قدرت كشورها در هر سطح از قدرت

كشور  يا چند گرايي افزايش قدرت يک تابند. چراكه از منظر واقع نمي را بر رغي  يقدرت

بوه   ،الملول  نظوام بوين   جووی  سلطهدر جمع بازيگران  قدرتي در حال ظهورارد شدن يا و
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هركشووری چنوين    ود شوو  موي منجر  جهانيبازيگران نظام ديگر كاهش قدرت و امنيت 

بويش  ۀ نيز با سابق آمريکاكند.  تهديدی برای منافع حياتي و ملي خود قلمداد مي امری را

از  نيست. اين كشور امستثنفوس  ۀالملل از قاعد بينقدرتي و رهبری نظام  دهه ابر چند از

ای و جهواني منوافعش را بوه خطور      منطقه ۀتاكنون با هركشوری كه در عرد 1991سال 

انداخته و قدرتش را به چالش كشيده از طرس مختلف مقابله كرده اسوت. واكونش ايون    

 وو  نيوز  چوين  قبال افزايش قدرت اقتصادی، سياسي و نظاميهای اخير در  كشور در سال

های  در سالآمريکا است.  مسئلهنرم گويای همين  ۀبه مدد موازن  البته با راهبردی جديدو 

سووم مويالدی و محويط     ۀهزار الملل در حاكم بر نظام بين با توجه به شرايط خاصاخير 

در عوراس و   فرسايشوي های  جنگآغاز فاوت آن نسبت به نظام دوقطبي و جنگ سرد، مت

و نيز با توجه بوه بحوران    بر در نقاط مختلف جهان های هزينه عمال سياستو اِ افغانستان

ثر و از ولي موؤ  ،هزينه ، كماقتصادی در اين كشور درددد بوده است با راهبردی متفاوت

ای شودن   منطقهفراسياسي و نظامي چين و  ۀمستقيم از سلط طريق مواجهه و برخورد غير

 .گيری كند آن جلوقدرت 

تيابي بوه  دسو  برایثر ؤهزينه و م بسيار مهم، كم راهبرد های اخير چهار در سالآمريکا 

 ةاين كشور برقوراری روابوط گسوترد    اولين راهبرد .هدف مذكور را در پيش گرفته است

،اپون،   كشورهای پيراموني چوين از جملوه:   های متعدد با انجام رزمايش امنيتي و ،نظامي

شرس و جنووب  ديگر متحدانش در  فيليپين و ،جنوبي ۀهند، استراليا، اندونزی، ويتنام، كر

سو اين كشورها را به خود متعهد كند و از سووی  يکاز  وسيله تا بدين ،است شرس آسيا

های امنيتي و نظامي اين كشورها با چوين جلووگيری   ديگر از ايجاد اتحاد و انعقاد پيمان

و با نفووذ در كشوورهای   دهد  پاسيفيک در انزوا قرار و آسيا ۀو اين كشور را در منطق كند

 تنوزل بخشود.   ايون منطقوه   در را قدرت تهديدكننوده  آنراهبردی چين، جايگاه  ۀهمساي

عنوان ابزاری برای فشار بور چوين    هزا ب استفاده از مناطق چالش دومين راهبرد اين كشور

زا و موورد اخوتالف در جنووب و     و تبوديل منواطق چوالش   بوا شناسوايي   آمريکوا  است. 
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عنوان يک فردت درددد است بوا اسوتفاده از آن بوه كنتورل چوين       هآسيا ب شرس جنوب

های اخير بسويار   كه در سال استبپردازد. تايوان و دريای جنوبي چين از جمله مناطقي 

قرار گرفته است و اين كشور تالش كرده است از طريق دخالوت در  آمريکا مورد توجه 

ها و منافع آنها در اين منطقه در تقابل  تاين مناطق و نيز حمايت از كشورهايي كه سياس

سوومين راهبورد    ها و منافع چين است، اين كشور را تحت فشوار قورار دهود.    با سياست

هوای   ای برای افزايش هزينه المللي و منطقه ها و نهادهای بين گيری از سازمان بهرهآمريکا 

ست تا با اسوتفاده  تالش كرده اآمريکا اخير  ۀدر چند ده است. سياسي و اقتصادی چين

گيری از نفوذی كه اين كشور در برخي از  ای و با بهره المللي و منطقه های بين از سازمان

پاسويفيک   وو  آسويا ۀ الملول و منطقو   فريني چين در نظوام بوين  آ از نقش ،ها دارد اين سازمان

شوورای امنيوت   ،اپون و هنود در    يبرای عضويت دائمو آمريکا تالش و حمايت بکاهد. 

سوازمان تجوارت   هوای متعودد ايون كشوور از چوين در       فشارها و شکايتملل،   سازمان

و اقودامات ايون    شانگهای همکاری سازمانبرای عضويت در آمريکا های  تالشجهاني، 

های  كشور در برقراری روابط گسترده دوجانبه و چندجانبه با اعضای سازمان و حمايت

آن در  بوا آسوه  روابط گسترده برقراری  و جانبه از متحدان و حاميان خود در سازمان همه

كواهش نفووذ    تورل و كن ، همگي در راستایلف سياسي، امنيتي و اقتصادیهای مخت زمينه

قدرت ديگر كشوورهای  برای ايجاد توازن و نيز  چين در شرس آسيا و ديگر مناطق جهان

 در ايون  ايون كشوور  گوذاری   ثيرو كاهش توأ  چين در حال افزايش در برابر قدرتمنطقه 

 ۀحووز رقابت بوا چوين در   ايجاد آمريکا چهارمين راهبرد  ها دورت گرفته است. سازمان

نظامي، اقتصادی و  های و نيز در حوزه التينمريکای آآفريقا و  ۀدر خاورميانه، قار انر،ی

بوا اسوتفاده از راهبردهوای موذكور      آمريکابراين اساس  است. اخير ۀدو منطقتجاری در 

شودن   و جهواني پاسويفيک   چوين در آسياوو   قدرت تهديدكنندگياست از افزايش درددد 

سراسور   دررا سلطه و برتری خوود   جلوگيری كند تا از اين طريققدرتي در حال ظهور 

 حفظ كند. جهان
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