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راهبرد سیاسی و امنیتی ایاالت متحدة آمریکا در قبال چین
( ٢٠١٢ـ  )٢٠٠٨بر اساس تئوری موازنۀ نرم
سيد محمد طباطبايي

1

استاديار گروه روابط بينالملل دانشگاه عالمه طباطبايي
2

امير قياسي
كارشناس ارشد روابط بينالملل دانشگاه عالمه طباطبايي
تاريخ دريافت - 92/3/17 :تاريخ پذيرش92/7/24 :

چکیده
در آغاز قرن بيستويکم ،آمريکا با خيزش اقتصادی و نظامي چين روبهرو شد؛ كشوری كه هماكنوون رقيو آمريکاسوت و در
آيندهای نزديک تهديدی برای او در نظام جهاني تلقي خواهد شد .هماكنون عواملي نظير نفوذ اقتصادی اين كشوور نوظهوور در
مناطق مختلف جهان و عضويت دائمي و دارا بوودن حوق وتوو در شوورای امنيوت سوازمان ملول از يوکسوو و حجوم وافور
بدهيهای مالي و كاهش مستمر نفوذ اقتصادی و سياسي آمريکا در جهان ،از سویديگر ،كه مواجهوه و مقابلوۀ مسوتقيم آمريکوا
با اين كشور را دشوار كرده است ،ذهن راهبردشناسان آمريکايي را برای مقابله با چين به خود مشغول كورده اسوت .بنوابراين در
اين مقاله تالش شده است راهبردهای سياسي و امنيتي آمريکا از سوال  2008توا  2012در قبوال خيوزش اقتصوادی ،نظوامي و
سياسي چين بررسي شود .در پژوهش حاضر اعتقاد بر اين است كه آمريکا با بهرهگيری از نظريۀ موازنۀ نورم ،دردودد اسوت از
سلطۀ نظامي چين و فرامنطقهای شدن قدرت چين جلوگيری كند .در ايون راسوتا آمريکوا از طريوق برقوراری روابوط گسوتردۀ
نظامي و متعهدكردن كشورهای پيراموني چين به خود ،استفاده از مناطق چالشزا بهعنوان ابوزاری بورای فشوار بور ايون كشوور،
بهرهگيری از سازمانها و نهادهای بينالمللي و منطقهای برای افزايش هزينههای سياسي و اقتصادی چين و رقابوت بوا چوين در
مناطق مختلف جهان برای كاهش نفوذ اين كشور ،به دنبال مهار و انزوای دولت پکن است.
واژگان کليدی :آسياوپاسيفيک ،اياالت متحدۀ آمريکا ،چين ،راهبرد ،موازﻧﺔ نرم ،نظام بينالملل.
1. tabasm234@yahoo.fr
(نويسنده مسئول) 2. ghiyasi.a@gmail.com
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مقدمه
تاريخ سياست و روابط بينالملل همواره حاكي از رقابت بين دولتها بورای برتوری بور
يکديگر و تالش آنها برای افزايش تأمين امنيت خود و بهتبع آن كاهش قدرت و امنيوت
طرف مقابل و نيز شاهد ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ در سطح جهان بوده است .بوا
فروپاشي اتحاد جماهير شوروی در اواخر سدۀ بيستم ميالدی ،آمريکا به قدرت برتور در
نظام بينالملل تبديل شد ،به گونهای كوه هويک كشووری در جهوان توانوايي بوه چوالش
كشيدن قدرت سياسي ،نظامي و اقتصادی اين كشور را نداشوت .از آن پو

آمريکوا ،بوا

اتخاذ سياست نظم نوين جهاني ،منافع مختلفي را در سراسر جهان بورای خوود تعريوف
كرد .اين دولت ،با در پيش گرفتن سياست حفظ وضع موجود در جهوان ،توا بوه اموروز
تالش كرده است از قدرتيابي هر كشووری كوه بتوانود در عردوۀ منطقوهای و جهواني
منافعش را به خطر اندازد و قدرتش را به چالش بکشد ،جلووگيری كنود .اموا در اوايول
سدۀ اخير تحولي در توزيع قدرت در نظام بينالملل رخ داده است كوه نقوش برخوي از
كشورها از جمله چين را در نظام بينالملل برجسته و حائز اهميت كرده است كوه ايون
امر نگرانيهايي را نيز برای اياالت متحدۀ آمريکا بهوجود آورده است.
با وجود ايون ،ظهوور چوين در ابتودای قورن بيسوتويکوم بوه عنووان يوک قودرت
فرامنطقهای و روند فزايندۀ توسعۀ اقتصادی و قودرت نظوامي آن در شورس آسويا وو كوه
پيشبيني ميشود در دورت تداوم اين رشد اقتصادی و نظوامي در آينودهای نوهچنودان
دور اين كشور بتواند قدرت آمريکا را در عردۀ بينالملل به چالش بکشد وو بوههموراه
جمعيت حدود  1/٥ميليارد نفری آن وكه با لغو سياست توکفرزنودی در حوال افوزايش
استو تغييراتي را در نظم بينالملل حاكم و معادالت سياسي بينالمللي بوهوجوود آورده
است كه تغيير و محدودسازی منافع تعريفشدۀ آمريکا را ،دستكم در قارۀ آسيا در پي
داشته است .شکلگيری اين وضعيت و رشد روزافزون قدرت اقتصادی و نظامي چوين،
محاسبات راهبردی آمريکا را در مقابل اين كشور پيچيدهتر كرده است.
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پيشگفته ،اكنون اين سؤال مطرح است كه آمريکا از سوال 2008

تاكنون ،راهبردهای سياسي و امنيتي خود را در قبال خيزش سياسي ،نظامي و اقتصوادی
چين و قدرتيابي اين كشور در منطقۀ آسياو پاسيفيک چگونه پيريزی كرده است؟
در پژوهش حاضر اعتقاد بر اين است كه با بهرهگيری از نظريۀ موازنۀ نرم ،آمريکا از
طريق برقراری روابط گستردۀ نظامي و متعهد كردن كشورهای پيرامووني چوين در بعود
امنيتي به خود ،استفاده از مناطق چالش زا به عنوان ابزاری برای فشار بر چين ،بهرهگيری
از سازمانها و نهادهای بوينالمللوي و منطقوهای بورای افوزايش هزينوههوای سياسوي و
اقتصادی اين كشور و رقابت با چين در مناطق مختلوف جهوان در حووزههوای انور،ی،
اقتصادی و نظامي برای كاهش نفوذ اين كشور ،در پي مهوار و انوزوای راهبوردی چوين
است تا از سلطۀ نظامي اين كشور و قدرت فرامنطقهای شدن آن جلوگيری كند .در ايون
پژوهش جهت بررسي فرضيه و برای دستيابي بوه پاسوخ پرسوش مطورحشوده از روش
توديفيوتبييني استفاده شده است .با توجه به ماهيت موضوع مطالعوهشوده ،جموعآوری
اطالعات و دادهها بهدورت كتابخانهای دوورت گرفتوه اسوت .بوراين اسواس ،در ايون
نوشتار ابتدا تحليلي از تئوری موازنۀ نرم خوواهيم داشوت .پو

از آن روابوط نظوامي و

امنيتي آمريکا با همسايگان چوين ،اسوتفاده از منواطق چوالش زا بورای فشوار بور چوين،
بهرهگيری از سازمانها و نهادهای بينالمللي و منطقهای برای افزايش هزينههای سياسوي
و اقتصادی چين و رقابتهای آمريکا با اين كشور در مناطق مختلوف جهوان را بررسوي
خواهيم كرد و در پايان جمعبندی مباحث ارائه خواهد شد.

موازنۀ نرم

١

تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروی ،نظريۀ موازنۀ قدرت به منزلۀ يک تئوری مهوم
در روابط بينالملل برای تبيين رفتار ابرقدرتها يا قدرتهوای بوزرگ (درجوۀ دوم) در
برابر قدرت برتر شناخته ميشد .اما با حذف نظام دوقطبي و شوکل نگورفتن موازنوه در
1. Soft balancing
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برابر قدرت برتر (آمريکا) در نظام بينالملل نظريۀ موازنۀ قوا نيز اهميوت خوود را بورای
تبيين روابط بين قدرتها تا حدود زيادی از دست مويدهود .در ايون راسوتا ،انتقوادات
مختلفي نيز از سوی مکات

ديگر روابط بينالملل بر رئاليستها وارد ميشود .به هموين

منظور ،رئاليستها سعي در بازتعريف موازنۀ قوا نمودند .آنها «موازنۀ نورم» را در مقابول
«موازنۀ سخت» 1به عنوان نظريهای برای تبيين وضوعيت رقابوتآميوز بوين قودرتهوای
جهاني در دوران بعد از نظام دو قطبي و شکل نگرفتن موازنۀ سوخت در برابور آمريکوا
مطرح كردند.
تئوری موازنۀ نرم نه تنها به عنوان شکل خادي از رفتارهوای نهوان و آشوکار ،بلکوه
پيش مقدمه ای برای موازنۀ سخت است .به عبارتي ديگر دولت هايي كه اقدام بوه موازنوۀ
نرم ميكنند ،همزمان ميتوانند راهبرد خود را تغيير دهند و به موازنۀ قوا به شکل سونتي
آن مبادرت ورزند ( .(yesiltas,2009:28موازنۀ نرم برخالف موازنۀ سخت و سونتي كوه
بر تغيير فيزيکي توازن تأكيد دارد ،به تضعيف ،خنثيسازی و افزايش هزينههای اقدامات
يکجانبهگرايانۀ قدرت در حال ظهور توجه نشان ميدهد (واعظي .)3٥:1389،موازنۀ نرم
به هر نوع تالش غيرمستقيم و غيرنظوامي بورای كواهش توانوايي دولوت تهديدكننوده و
افزايش قدرت خود (هژموني) برای كاهش سلطۀ قدرت در حال رشدگفته ميشوود .بوه
نظر استفن والت موازنۀ نرم دربرگيرندۀ هماهنگي آگاهانۀ اقدامات ديپلماتيک بوهمنظوور
دستيابي به نتايجي برخالف خواستههای قدرت تهديدكننوده اسوت ،نتوايجي كوه بودون
حمايت موازنه كنندگان بهدست نمي آيد (عسگری 39:1387،بوهنقولازWalt,2005:126-

 .)127نقطۀ تمركز موازنۀ نرم بيشتر مربوط به چکونگي كواهش و خنثويسوازی قودرت
دولت تهديدكننده بدون پا نهادن به عردۀ رودررويي است (احمدی و زارع.)89:1390،
ايجاد موازنۀ نرم در شکل اتحادی آن ،در برابر دولت قدرتمند زماني اتفاس مويافتود كوه
كشورها به فهم مشتركي از امنيت ميرسند و درددد برميآينود توا در برابور قودرت در
1. Hard balancing

راهبرد سیاسی و امنیتی ایاالت متحدة آمریکا در قبال چین...

حال ظهور يا دولت تهديودكننوده موازنوه كننود .موازنوۀ نورم اغلو

273

براسواس سواخت

غيرنظامي و با همکاری های ويژه و مشاركت در مؤسسات و سوازمانهوای منطقوهای و
بينالمللي شکل ميگيرد و اين سياستها ممکن است در دوورت وجوود رقابوتهوای
امنيتي تشديد و به موازنۀ سخت تبديل شود (.(Brooks & Wohlforth,2005:73

موازنۀ نرم نشانه ای هشداردهنده خواهود بوود كوه در آن الوزامهوای موازنوهگرهوای
قديمي پنهان است و بهگونه ای نامحسوس و هوشمندانه اجرا ميشود (.)Paul,2005:58

برخالف موازنۀ سخت كه عموماً يک رفتار راهبوردی خطرنوا قلموداد مويشوود و بوا
استفاده از اتحادها و اغل

بهدورت مبارزﺓ تسليحاتي بورای ايجواد موازنوۀ قووا شوکل

مي گيرد ،موازنۀ نرم مقواومتي غيرمسوتقيم ،و از طريوق رفتواری ديپلماتيوک يوا تالشوي
اقتصادی و سياسي است كه در مقابل سلطۀ دولت تهديدكننده دورت مويگيورد .بنوابر
تعريف پائول ،موازنۀ نرم يعني توسعه و گسوترش اتحادهوای ديپلماتيوک دولوتهوا بوا
يکديگر برای ايجاد توازن در برابر قدرتي كه بهدورت بالقوه در حال افوزايش اسوت و
همچنين بهدورت بالقوه دارای قدرت تهديد اسوت ( .)lanteigne,2012: 22-23موازنوۀ
نرم به كاهش قدرت نسبي رقي

با هدف افزايش امنيت خود تعريف شوده اسوت .ايون

شکل از موازنه به دو زيرشاخۀ نظامي و غيرنظامي تقسيم ميشود .شاخصهوای ادولي
موازنۀ نرم نظامي عبارتاند از .1 :فروش سالح به «دشمن دشمن من»  .2كنترل فوروش
و انتقال تسليحات به دشمن (شريعتينيا 203:1389 ،بوهنقول از .)Ross,2007در موازنوۀ
نرم نظامي تالش ميشود از حوزههايي كه مربوط و نزديک به امور نظوامي اسوت بورای
تضعيف قدرت نسبي دولت يا دولتهای تهديدكننوده اسوتفاده شوود .بورای مثوال يوک
دولت مي تواند تسليحاتي را به رقبای دولت تهديدكننده برای تضعيف و تقليول قودرت
نسبي دولت تهديدكننده بفروشد بدون اينکه بخواهد بهدورت رسومي وارد اتحادهوای
توازن بخش شود .در واقع مي توان گفت تجهيوز و مسولح كوردن دشومن يوک دشومن،
بهنوعي موازنۀ نرم نظامي بهشمار مي آيد و از اين طريق باعث تضعيف و تحليل قودرت
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نسبي رقي

ميشود .از سوی ديگر ،كشوری كه بدينكار دست ميزند خوود بوه امنيوت

دست پيدا ميكند (احمدی و زارع .)90:1390 ،در وجوه غيرنظوامي نيوز شواخصهوای
موازﻧﺔ نرم را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
 .1تحريمها و محدوديتهای سياسوي  .2عودم همکواری در حووزههوای راهبوردی
(شريعتينيا 203:1389 ،بهنقل از .)Ross,2007موازنۀ نرم غيرنظامي نيز بيشتر به تضعيف
قدرت نسبي رقبا بهوسيلۀ ممنوعيتها و تحريمهای اقتصادی و سياسي مربوط ميشوود.
اگرچه تحريم های اقتصادی باعث ازدياد قدرت يک دولت در برابر رقبا نمويشوود ،اموا
ميتواند به اقتصاد رقبا آسي

وارد كند و قدرت نسبي آنهوا را تحليول بورد (احمودی و

زارع .)90:1390،موازنۀ نرم گرچه قادر نخواهد بود از دسترسي قودرت تهديدكننوده بوه
اهداف نظامي خاص خود در كوتاهمدت جلوگيرى كند ،مىتواند هزينۀ آن را در استفاده
از قدرتش افزايش و تعداد دولتهای احتمالي را براى همکارى با وی در آينده كواهش
دهد .موازنهگر نرم همواره سعي ميكند با ايجاد شرايط سختتر برای قودرت در حوال
ظهور و يا ائتالف دولتهای تهديدكننده ،هزينههای اقدامات سياسوي و اقتصوادی آن را
پيوسته افزايش دهد .اين موضوع به روشهای زير اعمال مي شود (شفيعي وكمائيزاده،
 ٥٥:1389و ٥6بهنقلاز.)Pape,2005:36-37

الف) عدم پذيرش سرزميني 1:قودرتهوای تهديدكننوده اغلو

از دسوت يوافتن بوه

سرزمين ديگر كشورها جهت اسکان نظاميان و عبور و مرور نيروهای هووايي و دريوايي
شان سوود مويبرنود .رد دسوتيابي سورزميني توسوط سواير كشوورها ،موفقيوت قودرت
تهديدكننده را در پيروزی كاهش ميدهد.
ب) ديپلماسي گيرانداختن2:حتي قدرتهای موازنهگر در سطح نظام بوينالملول نيوز
نميتوانند قانون های مهم سازمانهای بينالمللي را ناديده بگيرند و بودون اهميوت دادن
به آنها به اهداف خود دست يابند .در همين راستا ،دولوتهوا مويتواننود بوا اسوتفاده از
1. Territorial Denial
2. Entangling Diplomacy
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نهادهای بينالمللي و ساير اقدامات ديپلماتيک برتوری قودرت در حوال ظهوور را بورای
جنگ احتمالي كاهش دهند و فردتي برای آمادگي بيشتر بهدست آورنود .فرآينودی كوه
ميتوان از آن تحت عنوان «خريد زمان» نام برد.
ج) تقويت قدرت اقتصادی 1:اگرچه قدرت نظامي ،دولتهايي را تهديد ميكنود كوه
اهدافي را در جهت ايجاد موازنه در برابر قدرت سلطه جو دنبال ميكننود ،هموواره ايون
قدرت عظيم اقتصادی است كه ميتواند پشتوانۀ خوبي برای به چوالش كشويدن دولوت
تهديدكننده باشود .در ايون راه ايجواد بلوو هوای اقتصوادی انحصواری توسوط قودرت
موازنهگر بدون حضور قدرت در حال ظهور و باالبردن رشود اقتصوادی و تجواری بوين
اعضا ميتواند از نقش تعيينكننده برخوردار باشد.
د) عزم راسخ برای موازنه 2:قدرتهای موازنه گور موي تواننود بوا ايجواد پيموان هوای
دستهجمعي در برابر قدرت در حال ظهور كه برای جاﻣﺔ عمل پوشيدن به برخي اهداف
خود به همراهي ساير قدرتها نياز دارد ،ايستادگي كنند .اين مسئله ضومن آنکوه سوب
ميشود اعتماد اين قدرتها به توانايي ايجاد موازنه در برابر قدرت تهديدكننده افوزايش
يابد ،موج

ترغي

ساير دولتها در جهت پيوستن بوه ائوتالف مويشوود (شوفيعي و

كمائيزاده ٥٥ :1389،و ٥6بهنقلاز .)Pape,2005:36-37اكثر انديشمندان روابط بينالملل
از تئوری موازﻧﺔ نورم بيشوتر بورای توضويح و تبيوين رفتوار ،اقودامات و سياسوتهوای
قدرتهای بزرگ يا كشورهای درجه دوم و ايجاد توازن توسط آنها در قبال ابرقدرتها
و دولتهای سيطرهجو استفاده كردهاند (برای مثال موازنۀ نرم چين و روسويه در مقابول
آمريکا) ،اما اين به آن معنا نيست كه اين تئووری تووان توضويح و تبيوين رفتوار قودرت
سيطرهجو در قبال قدرتهای نوظهور را ندارد يا نميتووان از ايون تئووری بورای تبيوين
رفتار ابرقدرت يا قدرت مسلط جهت جلوگيری از افزايش قدرت كشورهای درجه دوم
يا در حال ظهور استفاده كرد .آمريکا در سالهای اخير سياستهايي را در قبال خيوزش
1. Economic Strengthening
2. Signals of Resolve to Balance
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اقتصادی ،نظامي و سياسي چوين در پويشگرفتوه اسوت كوه مويتووان ايون اقودامات و
سياستها را در قال

و چارچوب موازنۀ نرم تبيين كورد .اكنوون بوا توجوه بوه مطالو

پيش گفته و مشخص شدن چارچوب نظری تحقيق بوه بررسوي راهبردهوای آمريکوا در
قبال چين در فادلۀ زماني مشخص شده ،در قال

تئوری موازنۀ نرم خواهيم پرداخت.

موازنۀ نرم آمریکا در قبال چین
چين برای تبديل شدن به قدرت برتر در جهان نيازمند مشاركت فعال و مؤثر در عردوۀ
جهاني است .اين كشور توسعه و رشد اقتصادی مبتني بر بوازار آزاد و برقوراری روابوط
مسالمت آميز با ديگر دولتها ،بهخصوص قودرتهوای بوزرگ و مودرنسوازی نيوروی
نظامي و همچنين مشاركت بيشتر در مسائل منطقهای و بينالمللي را مد نظور قورار داده
است .اين درحالي است كه آمريکا برای حفوظ برتوری خوود در جهوان و خصودواً در
منطقۀ آسياوپاسيفيک ،راهبرد مهار چين را دنبال ميكند .اهميت اين منطقوه در آن اسوت
كه بخش مهمي از خطوط تأمينكنندۀ انر،ی و اقتصاد آمريکا و اروپا از راههای دريوايي
آن ميگذرد و همچنين معبر بسيار مهم و جانشيني برای اعمال نفوذ آمريکوا بور منواطق
ديگر است كه در واقع انتقال قدرت آمريکا را از سرزمين مادری به مناطق ديگر تسوهيل
ميكند و بدون آن هرگونه جابهجايي قدرت آمريکا در سطح جهان بسيار پرهزينوه و نوا
ممکن خواهد بود (متقي و نجفيسيار 232:1389،و .)231در همين راستا ،آمريکوا بورای
مهار و انزوای چين براساس تئوری موازنۀ نرم ،چهار راهبرد مهم را در قبال اين كشوور
در پيش گرفته است كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
 .١برقراری روابط گستردة نظامی و متعهد كردن كشورهای پیرامونی چین به خود
اگرچه آمريکا درددد رويارويي مستقيم با چين نيست ،اما يکي از حوزههوای چوالشزا
در روابط دو كشور حوزۀ نظامي است ،چراكه چين در حال نوسازی نيروی نظامي خود
است ،عليالخصوص ازآنرو كه چين تالش ميكند در شرس آسيا و بهويژه در تايوان به
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برتری نظامي در مقابل آمريکا دست يابد .چين در چنود دهوۀ گذشوته خواهوان نظموي
چندجانبه گرا بوده تا بتواند نقش برجستهای را در عردۀ جهاني ايفا كند .آمريکا نيوز در
راستای مهار روند روبهرشد قدرتيابي چين در ﻣنطﻘﺔ آسياوپاسيفيک ،در توالش اسوت
با راهبرد برقراری روابط گسترده نظامي و امنيتي با كشورهای پيراموني چين از يکسوو
آنها را به خود متعهد كند و از سویديگر از ايجاد اتحاد و انعقاد پيمانهای امنيتوي ايون
كشورها با چين جلوگيری كند و با نفوذ در كشورهای همسايۀ چين ،جايگواه راهبوردی
اين كشور را در آسياوپاسيفيک تنزل بخشود .در چنود سوال اخيور آمريکوا بوا برگوزاری
رزمايشهای مشتر با كشورهای پيراموني چين سعي در بحراني كردن روابط چوين بوا
اين كشورها كرده است ،تا با ايجاد درگيری و وارد كردن چين در حل و فصل منازعات
منطقهای از ايفای نقش اين كشور در مسائل بينالمللوي بکاهود .در ايون راسوتا ،آمريکوا
تالش ميكند با برقراری روابط گسوتردﺓ نظوامي و امنيتوي و افوزايش حضوور و انجوام
تحركات نظامي درآسيا و انعقاد قراردادهای نظامي با ،اپن ،كرۀ جنوبي و هند بوهعنووان
رقبای چين و پيمانهای سياسي و نظامي با اسوتراليا و انودونزی بوهعنووان قودرتهوای
متوسط در منطقه ،اين كشور را در انزوا قورار دهود .در ايون رهگوذر ،حتوي آمريکوا در
راستای محدودسازی چين ،عادیسازی روابط با دشمن ديرين خود يعنوي ويتنوام را در
اولويت قرار ميدهد.
آمريکا با تأكيد بر خطر چين همواره در تالش بوده كه نظاميان و پايگاههوای نظوامي
خود را در ،اپن ،كه امروزه يکي از حاميان او در شرس آسيا محسووب مويشوود ،حفوظ
كند .آمريکا اخيراً درددد برقراری روابوط گسوترده بوا ،اپون در زمينوههوای اقتصوادی،
سياسي و خصوداً نظامي بوده است .اين كشور قراردادهای امنيتي و نظامي متعددی بوا
،اپن منعقد كرده و رزمايشهای نظامي مشتركي با اين كشوور انجوام داده اسوت .تورس
چين از اين جهت است كه روابط نظامي ،اپن ،از طريق تجارت دوطرفه در فناوریهای
دفاعي و جنگافزاری ،بهويژه همکاریهای دفاع موشکي ،به اتحاد نظامي آمريکا و ،اپن
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برای محدود كردن نفوذ چين در آسيا و بهمنظور جلوگيری از تهديدات احتموالي چوين
بينجامد (.)Shamdaugh,2003:305

چين معتقد است تالشهای آمريکا بورای تقويوت روابوط اتحوادی بوا ،اپون و ديگور
ملتهای جنوب شرقي آسيا جلوهای از راهبردهای مرزی آمريکا برای بازداشتن قودرت و
نفوذ چين در اين منطقهی حساس است ( .(Cranc et al.,2005:196آمريکا در سال 2010
حدود چهلهزار نيروی نظامي در ،اپون و  2٥000تفنگودار در كورﺓ جنووبي مسوتقر كورد
(روزنامۀ ايران ،)6:1389،و در دو سال گذشته نيز بر شمار آنها افوزود .رزموايش مشوتر
آمريکا، ،اپن و اسوتراليا در جووالی  2011در آبهوای برونئوي در دريوای جنووبي چوين
( ،)Yixin,2011و نيز توافقهای وزير دفاع آمريکا با معاون وزير دفاع ،اپن و وزيور دفواع
استراليا در تدوين «طرح اقدام» برای تقويت همکاریهای دفاعي و گسترش رزمايشهوای
نظامي در خردادماه سال جاری در حاشيۀ كنفران

گفتوگوهای امنيتي آسيا در سنگاپور،

برای افزايش حضور دريايي آمريکا در منطقه آسياواقيانوسآرام (واحد مركزیخبور)1391،
نمونههايي از اقدامات و همکاریهای نظامي آمريکا با سوه كشوور ،اپون ،كوره جنووبي و
استراليا است .كشور هند نيز قدرت منطقهای ديگری است كه ميتواند نقشي موازنهگور در
برابر چين داشته باشد .در سالهای اخير روابط راهبردی هند و آمريکا افزايش يافته است،
چراكه از يکسو آمريکا و هند در جهت ايجاد توازن در مقابل قدرت چين در آسيا ،منوافع
مشتر دارند و از سوی ديگر آمريکا ظرفيت هند بهعنوان يک بازار در حال رشود و يوک
رقي

در مقابل چين را مهم ارزيابي ميكند .مناسوبات نظوامي هنود و آمريکوا در فوروش

تسليحات و تمرينهای نظامي مشتر  ،نگرانيهايي را برای چين به هموراه داشوته اسوت،
چراكه افزايش نقش هند در منطقه سب

افزايش سورمايهگوذاری خوارجي در ايون كشوور

شده است و رقابت بر سر منابع انر،ی را به دنبال داشته و از هموه مهومتور اينکوه قودرت
فزاينده اقتصادی ،نفوذ سياسي و توانمندی نظامي را بورای هنود بوه هموراه داشوته اسوت.
آمريکا سعي دارد هند را بهعنوان وزنهای مقابل چين باال برد ،و كموک بوه هنود در ايجواد
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برتری سياسي خود در منطقه و حمايت از نقش رهبوری آن در جهوان سووم ،بوهويوژه در
آسيا ،بخشي از اين برنامه است (فرزيننيا .)22:1388،آمريکا در توالش اسوت بوا افوزايش
نقش هند در مناسبات منطقه و درگير كردن آن در برقراری نظم منطقهای آسياوپاسيفيک از
نقش و تأثير چين در اين منطقه بکاهد.
چينيها براين باورند كه هند امروزه در كانون توجه مقامات آمريکوايي قورار گرفتوه و از
آن بهعنوان شريک راهبردی آمريکا در منطقه و عامل مهار چوين يواد مويشوود كوه در بعود
دفاعي در حال تقويت توان خود اسوت .در ايون راسوتا عوالوه بور همکواریهوای گسوتردﺓ
هستهای ،دو كشور در ،وئن  2010قراردادی را به ارزش  3/3ميليارد دالر منعقود كردنود كوه
بر اساس آن هند 42 ،جت جنگندۀ اس.يو 300.هوابههوا و هوابهزموين را خريوداری كورد و
توافق شد كه شمار جنگافزارهای اين طرح تا سال  2018به  272فروند برسد .خصودويت
بارز اين جتها اين است كه ميتوانند بدون توقوف در فرودگواه جهوت سووختگيوری توا
اعماس كشور چين پورواز كننود (روزوف .)60:1389،از سوال  2011تواكنون ارتوشهوای دو
كشووور بوويش از پنجوواه فعاليووت نظووامي در هنوود انجووام دادهانوود (.)Garamone,2012

گفتوگوهای راهبردی دورتگرفته بين اين دو كشور در نهم جووالی  2011را كوه بورای
تعميق روابط نظامي با هند و ديگر متحودان منطقوهای آمريکوا و هموينطوور بورای اجورای
سياست موازنۀ راهبردی غيرمستقيم دورت گرفت نيز ميتوان بدين فهرست افوزود .آمريکوا
با اين سياست در واقع هم دامنۀ نفوذ قدرتهای بوزرگ نوظهووری ماننود چوين را محودود
ميكند و هم متحدان منطقهای اين كشور را در انزوا و تنگنا قرار ميدهد (زارع.)1:1390 ،
آمريکا عالوه بر افزايش روابط نظامي و امنيتي بوا كشوورهای ،اپون ،كورۀ جنووبي و
هند ،با كشورهای استراليا ،اندونزی و ويتنام ،كوه در حوال حاضور از جملوۀ كشوورهای
درجه دوم شرس آسيا محسوب ميشوند ،روابط نظامي گستردهای برقورار كورده اسوت.

1

 .1البته اياالت متحده در اين راستا عالوه بر سوه كشوور موذكور بوا توايوان ،فيليپوين و تايلنود نيوز روابوط نظوامي
گستردهای برقرار كرده كه هدف از آن محدودسازی قدرت چين است.
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اين در حالي است كه در سال های اخيور روابوط چوين بوا اسوتراليا ،ويتنوام و انودونزی
كمابيش پيچيده شده است و اين كشوورها منوافع ملوي چوين را در زمينوههوای امنيتوي،
اقتصادی و حقوس بشر به چالش كشيدهاند .آمريکا و استراليا در چند دهۀ گذشته روابط
امنيتي و نظامي گستردهای با هم برقرار كردهاند .افزايش همکاری دفاعي با اسوتراليا نيوز
يکي از عوامل تقويتكنندۀ نقش و حضور نظامي آمريکوا در ﻣنطﻘﺔ آسوياواقيوانوس آرام

است .سفر رابرت گيت

وزير دفاع آمريکا به استراليا در جوالی  2010نيوز در راسوتای

گسترش روابط و همکاری های نظامي و امنيتي و افزايش حضور نظوامي آمريکوا بورای
مقابله با تهديدهای مشتر دورت گرفت ( .)Banusiewicz,2010رابرت گيت  ،وزيور
دفاع اياالت متحدۀ آمريکا ،در اجالس ساليانۀ مشتر آمريکا با استراليا در نووامبر 2010
گفت« :ما به دنبال راههای ممکن برای تقويت حضوور و در دوورت امکوان گسوترش

اقتدار خود در آسيا هستيم» (خضری ،الف .)6٥ :1389،سفر بارا

اوباما در مواه نووامبر

 2011به استراليا نيز منجر بوه افوزايش همکواریهوای سياسوي و گسوترش توافوقهوای

راهبردی دو جانبه در زمينههای نظامي و اطالعاتي بين دو كشور شود؛ همچنوين اوباموا
اعووالم كوورد كووه دردوودد اسووتقرار  2٥00تفنگوودار آمريکووايي در شوومال استرالياسووت
( .)Vaughn,2012:1با رویكار آمدن بارا اوباما ،آمريکا بورای تاثيرگوذاری در حووزۀ
پاسيفيک و نيز لزوم مهار چين و ايفای نقش در آسهآن ،روابطش را با انودونزی نسوبت
به دولت قبلي بهبود بخشيد و از سال  2010تحريمهايش را عليه اندونزی ،كه بوهسوب
تحوالت تيمور شرقي ايجاد شده بود ،به دليل رشد به ادطالح موازين حقوس بشوری و
لزوم كمک به اندونزی و ساير كشورها ،جهت مهار چين لغو كرد (مظفرپور.)٥6:1389،
اين دو كشور در جوالی  2012نيز رزمايش نظامي مشتركي را در آبهای بالي اندونزی
انجام دادند و بر گسترش روابط نظامي دو جانبه تأكيد كردند (.)Antaranews,2012

كشور ويتنام نيز از قدرت روزافزون چين در منطقه نگران است و آمريکا نيز از اين
فردت استفاده كرده و اقدام به برگزاری رزمايشهوای نظوامي مشوتر بوا ايون كشوور
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نموده است .برای مثال ميتوان به رزمايش مشتر نيروی دريايي آمريکا با ايون كشوور
در آوريل  2012اشواره كورد ( .)Armed Forces International News,2012از ايونرو
اقدامات آمريکا نظير دخالت در اختالفات بين كشورهای جنوب شرس آسويا و چوين در
دريای جنوبي چين و حمايت از اين كشورها ،همچنين كمکهوای فنوي واشوينگتن بوه
،اپن و هند ،به عنوان رقبای چين در آسيا ،نشان دهندۀ تالش آمريکا برای افزايش فشار
بر چين است.
 .٢استفاده از مناطق چالشزا به عنوان ابزاری برای فشار بر چین
آمريکا همواره از مناطق چالشزا و تونشزا بوه عنووان دسوتاويزی بورای حضوور در آن
منطقه و فردتي برای ترسيم منافع ملي برای خود و نيز اجرای سياسوتهوايش اسوتفاده
كرده است .آمريکا در سالهای اخير و از زماني كه راهبردشناسان ايون كشوور ،خيوزش
اقتصادی ،نظامي و سياسي چين را مهم تلقي و چين را خطری بوالقوه در برابور آمريکوا
قلمداد كردند ،درددد بوده است كه از مناطق چالشزا و موورد اخوتالف در جنووب و
جنوبشرس آسيا برای كنترل چين و تحت فشوار قورار دادن ايون كشوور اسوتفاده كنود.
تايوان و دريای جنوبي چين از جمله مناطقي است كه در سالهای اخير توجه آمريکا را
بسيار به خود جل

كردهاند و اين كشور تالش كورده اسوت از طريوق دخالوت در ايون

مناطق و نيز حمايت از كشورهايي كه سياستها و منافع آنها در اين منطقه در تقابول بوا
سياستها و منافع چين است ،اين كشور را تحت فشار قرار دهد.
الف) تایوان
بحران توايوان از زموان پيوروزی انقوالب چوين در سوال  1949مويالدی تواكنون يکوي از
بحثانگيزترين موضوعات در شرس آسيا بوده كه تأثيرات مهمي بر روابط دو كشور چوين
و آمريکا داشته است .آمريکا در اوايول انقوالب چوين هموواره از توايوان در مقابول چوين
حمايت نمود و پشتيباني خود را بهعنوان ابزاری برای مقابله با كمونيسم و فشار بور چوين
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بهكاربرد و برای دستيابي به اين هدف اقدام به فروش تسليحات به توايوان نموود .اموروزه
نيز نهتنها از اهميت تايوان برای آمريکا كاسته نشده اسوت ،بلکوه در چنود سوال اخيور بوا
افزايش قدرت اقتصادی و نظامي چين در آسويا ،و افوزايش نقوش ايون كشوور در منطقوه،
آمريکا از تايوان بهعنوان ابزاری برای تأمين منافع خود و نيز اهرمي بورای فشوار بور چوين
استفاده ميكند .از زمان بازگشت بارا اوباما از سفر به چين در سال  2009تمايل آمريکوا
به فشار بر چين بيشتر شد و از آن زمان ابزارهوای فشوار آمريکوا در سوه حووزۀ سياسوي،
نظامي و اقتصادی دنبال ميشود .از اين تاريخ به بعد آمريکا اسوتفاده از ابزارهوای مختلوف
برای فشار بر چين را در دستور كار خود قرار داد كه يکي از اين ابزارها توايوان اسوت .در
اين راستا آمريکا در اوايل سال  2010قراردادی را با ارزش  6/4ميليارد دالر بورای فوروش
تسليحات به تايوان منعقد كرد كه به وخاموت روابوط بوين چوين و آمريکوا منجور شود و
وزارت دفاع چين روابط نظامي دو كشور را به حالت تعليق درآورد.
امروزه از نگاه آمريکا كنترل چين يک ادل اساسي برای جلوگيری از تحقق اهداف
مدرنيزاسيون نظامي اين كشور است كه اين امر از دو طريق مويتوانود دوورت بگيورد:
يکي توجيه چين برای عدم گسترش تسليحات موشکي خود بهخصووص موشوکهوای
بالستيک ،بهمنظور حفظ ثبات و امنيت جهواني و ديگوری حضوور در حاشويۀ پيرامووني
چين يعني تايوان (خضری،ب .)66 :1389،در حال حاضر روابط آمريکا و چين بور سور
تايوان مسئلهای گذشتناپذير است كه در چوارچوب بوازی حادول جموع دوفر قابول
تحليل است (متقي و نجفيسيار .)229:1389،با افزايش قدرت اقتصادی و نظوامي چوين
و افزايش نقش آن در آسياوپاسيفيک در سالهای اخير ،تأكيد آمريکا نيز بر تايوان بورای
فشار بر چين و افزايش تونش در ايون منطقوه بورای سورگرمكوردن چوين در منازعوات
منطقهای و كمرنگ كردن نقش جهاني آن بيشتر شده است.
ب) دریای جنوبی چین
يکي ديگر از مسائلي كه آمريکا درددد است بهوسويلۀ آن فشوار بور چوين را گسوترش
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دهد ،منطقۀ دريای جنوبي چين است .تنشها ،با روشن شودن ايون مسوئله كوه مقوادير
بسيار زيادی نفت و گاز در آن منطقه وجود دارد ،شديدتر شده است .شش كشور چين،
فيليپين ،برونئي ،مالزی ،ويتنام و تايوان بر سر حاكميت مناطق واقع در دريوايي جنووبي
چين اختالف دارند .آمريکا نيوز فردوت را غنيموت شومرده و در پوي اسوتفاده از ايون
اخووتالفهووا بوورای توجيووه حضووور نظووامي در منطقووه و فشووار بيشووتر بوور چووين اسووت
(حاجيپور .)34:1390،چين بيشتر فضای دريای جنوبي چين را از آن خود ميداند؛ اين
در شرايطي است كه از ديد آمريکوا برخوي منواطق از جملوه ،آبهوای اطوراف جزايور
اسپراتلي در دريای جنوبي چين بايد محور عبور و مرور كشتيهای بينالمللي باشد .لذا
اين كشور در پي بينالمللي كردن دريای جنوبي چين است كه اين امر مخالفوت شوديد
چين را به دنبال داشته است .حضور نظامي نيروهای آمريکوايي در ايون منطقوه هموواره
باعث اعتراض چين به آمريکا شده است و چين در جهوت حفاظوت از منوافع خوود در
دريای جنوبي چين اقدام به اعزام كشتيهای گشتي نموده است .ازاينرو آمريکا مودعي
شده است كه چين با حضور نظامي خود در دريای جنوبي چين ايون منطقوه را متشون
كرده و امنيت كشورهای ديگر را به خطر انداخته است (حاجيپوور .)38:1390،در ايون
راستا آمريکا اقدام به استقرار زيردريوايي يوواساسوکاروالينا در يوک بنودر فيليپينوي در
نزديکي آبهای مورد مناقشه در دريای جنوبي چين نموده و همچنين برای رسويدن بوه
اين هدف افزايش كمکهای نظامي به فيليپين در جريان سفر آلبرتو دل روزاريوو ،وزيور
امور خارجه و ولتاير گازمين ،وزير دفاع فيليپين به آمريکا و ديدار با هويالری كلينتوون،
وزير امور خارجﺔ آمريکا و لئونپانتا ،وزير دفواع ايون كشوور تأييود نهوايي شوده اسوت.
(روزنامۀ ايران .)22:1391،از ديدگاه چين ،ادليترين دليول حضوور نظوامي آمريکوا در
روند معادالت نظاميوامنيتي آسيا ،اقيانوس آرام و دريای جنوبي چين مهار كوردن چوين
بهعنوان يک بازيگر مهم در معادالت منطقهای است (حاجيپور.)37:1390،

284

مطالعات سیاسی – اجتماعی جهان؛ دورة 3؛ شمارة 2؛ پاییز و زمستان 1392

 .3بهرهگیری از سازمانها و نهادهای بـینالمللـی و منطقـهای بـرای افـزایش
هزینههای سیاسی و اقتصادی چین
در دهههای اخير آمريکا تالش كرده است با استفاده از سازمانهای بينالمللوي و منطقوهای
و با بهرهگيری از نفوذی كه در برخي از اين سازمانها دارد از نقشآفرينوي چوين بکاهود.
افزايش قدرت چانهزني چين در سالهای اخير در معوادالت بوينالمللوي در اثور افوزايش
قدرت سياسي ،اقتصادی و نظامي آن ،باعث شده است كه اين كشور نهتنها در آسويا بلکوه
در نقاط ديگر جهان برای خود منافعي تعريف كند .همچنين ايون افوزايش قودرت باعوث
شده است كه اين كشور اكثر اوقات مواضعي متضاد در برابر مواضع آمريکوا اتخواذ نمايود
كه اين مسئله ناخشنودی آمريکا را در پي داشته است .لذا آمريکا كه در تمام مناطق جهوان
و خصوداً در سازمانهای بينالمللي نفوذ وافری دارد ،با اِعمال سياستهای خود بر ايون
سازمانها در تالش است كه اين قودرت در حوال ظهوور را تحوت كنتورل خوود درآورد.
شورای امنيت سازمانملل ،سازمان تجارت جهاني ،سازمان همکاری شانگهای و آسوهآن از
جمله اين سازمانها هستندكه در ادامه بررسي خواهند شد.

الف) شورای امنیت سازمان ملل
يک راهبرد ماهرانه در جهت كنترل چين ،كه از زمان بيل كلينتون رئي

جمهوری وقت

آمريکا در دستور كار دستگاه ديپلماسي اين كشور قرار گرفت ،حمايت از عضويت دائم
كشورهای رقي

چين (هند و ،اپن) در شورای امنيت بوده است .تکيه و تأكيد بور ايون

راهبرد در زمان رياست جمهوری جرج دبليو بوش افزايش پيودا كورد و هوماكنوون نيوز
بارا اوباما و دستگاه ديپلماسي آمريکا از آن بهعنوان ابزاری مهم در اين راستا اسوتفاده
ميكنند .بيل كلينتون اولين رئي

جمهوور آمريکوا بوود كوه از هنود بورای عضوويت در

شورای امنيت سازمان ملل حمايت كرد .آن پاترسون 1سفير سابق آمريکا در سازمان ملل
در  23اكتبر  200٥قبل از برگزاری شصتمين اجالس سازمان ملل اعالم كرد كوه آمريکوا
1. Anne Patterson
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از عضويت ،اپن در شورای امنيت حمايت ميكند .كاندوليزا راي  ،1وزيور سوابق اموور
خارجﺔ آمريکا ،نيز در همين اجالس در خصوص ادالحات سازمانملل اعالم كرد «موا
خواهان آن هستيم كه هيئت (شورای امنيت) ،بازتابدهندۀ دنيوای  200٥باشود .آمريکوا
برای گسترش شورای امنيت آماده است و ما مدت زيادی است كه از يک كرسوي دائوم
برای ،اپن حمايت كردهايم و( »...موسيزاده و كوهي.)3٥2:1389،
در سالهای اخير نيز دولت آمريکا اعالم كورد از گسوترش محودود شوورای امنيوت
حمايت ميكند .در اين راستا آمريکا از يک كشور در حال توسوعه يعنوي هنود حمايوت

ميكند (موسي زاده و كووهي .)324:1389 ،بوارا

اوباموا در سوفر دهروزۀ خوود در 19

نوامبر  2010بوه آسويا از عضوويت دائوم دو كشوور ،اپون و هنود حمايوت كورد .او در
سخنراني خود در پارلمان هنود گفوت« :مون بوه دنبوال ادوالحات در سوازمان ملول و
گنجاندن هند به عنوان يکي از اعضای دائوم در شوورای امنيوت ايون سوازمان هسوتم و
معتقدم كه اين عضويت ،شورای امنيت را كاراتر و مؤثرتر خواهد كورد» (.)Yuan,2010

اين در حالي است كه رهبران چين از تالشهای هند و ،اپون بورای عضوويت دائوم در
شورای امنيت راضي نبودهاند ،چراكه تاييد عضويت اين كشورها از سووی چوين نقوش
پکن را بهعنوان تنها كشور آسيايي كه عضو دائم شورای امنيت است تضوعيف مويكنود.
عالوه بر آن ،اين دو همسايه دارای اختالفها و خصومتهای كهنه و جديد با پکون در
حوزههای مختلفاند .جنايات جنگي ،اپن در زمان اشغال چين و حمايتهوای هنود از
استقاللطلبي تبت و اعطای پناهندگي به دااليي الما 2از موضوعاتي اسوت كوه پکون بوه
سادگي از آنها چشمپوشي نميكند .چين همواره به جاهطلبيهای هند و ،اپون در آسويا
بدگمان بوده و در ايون موورد از سياسوت حفوظ وضوع موجوود حمايوت كورده اسوت
(موسي زاده و كوهي .)3٥7:1389 ،همچنين به دليل اينكه افکار عمومي چوين هنووز از
عملکرد ،اپن به خاطر اشغال خا آن كشور در جنگ جهاني دوم نگران است ،و نيز از
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
ايفاگر نقشي مهمتر و برجستهتر در ﻣنطﻘﺔ آسوياوپاسويفيک باشود و بوه موقعيوت چوين
بهعنوان تنها عضو دائمي شورای امنيت در آسيا لطمه وارد سازد ،با عضويت دائوم ايون
كشور در شورای امنيت مخالفت ميكند.
ب) سازمان تجارت جهانی
يکي از سازمانهايي كه اياالت متحدۀ آمريکا درددد است تا بهوسيله آن به كنترل چين
بپردازد سازمان تجارت جهاني است .الحاس چين به سازمان تجارت جهاني بوه افوزايش
قدرت اين كشوور منجور شود و نيوز محويط بوينالمللوي را بورای تعامول تجواری ايون
كشور ،بهويژه در اروپا ،آمريکا و ،اپن به شدت بهبود بخشيد و به افزايش نفوذ چين در
بازارهای اين كشورها منجر شد (شاتانيوز .)1391،بنوابراين در سوالهوای اخيور آمريکوا
تالش كرده است كه بورای جلووگيری از رشود اقتصوادی و تجواری چوين در سوازمان
تجارت جهاني ،از آن سازمان بهعنوان اهرم فشار بر چين استفاده كند .اقداماتي نظيور.1 :
شکايتهای متعدد آمريکا از چين در سوازمان تجوارت جهواني از جمله:شوکايت عليوه
چين در سازمان تجوارت جهواني در سوال  2009بابوت وضوع عووارض گمركوي ضود
دامپينگ و عوارض گمركي جبراني چين بر واردات فوالد الکتريکي از آمريکا؛ شوکايت
از چين بابت انحصاری كردن خدمات پرداخت الکترونيکي و ممنووع كوردن ارائوۀ ايون
خدمات به خارجيان و بياعتنوايي بوه مقوررات سوازمان تجوارت جهواني (خبرگوزاری
ايسنا)1389،؛ شکايت از چوين بابوت وضوع سياسوتهوای تجواری در زمينوۀ فووالد و
محصوالت پتروشيمي ،كه نخستين شکايت رسمي دولت اوباما از سياستهوای تجواری
پکن به سازمان تجارت جهاني به شمار ميرود (روزنامۀآفتاب يوزد)٥:1388 ،؛ شوکايت
نمايندۀ دائم آمريکا در سازمان تجارت جهاني در سال  2011از چين بابت وضع تعرفوۀ
ضد دامپينگ و حقوس گمركي بر خودروهای ساخت آمريکا از  2دردد به  21دردد و
نقض مقررات سازمان تجارت جهاني (سايت خبری تابنا  )1:1391،و شکايت از چين
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در سازمان بابت كاهش دادرات خا هوای كميواب در سوال جواری( 1واحود مركوزی
خبر .2 .)1391،مخالفت با قوانين و مقررات اقتصوادی و تجواری چوين  .3فشوار بورای
كاهش مبادالت تجاری چين در سازمان ،كه از جمله اقدامات آمريکا برای تحوت فشوار
قرار دادن آن كشور از طريق سازمان تجارت جهاني است.
ج) سازمان همکاری شانگهای
يکي از سازمانهای منطقهای كه امروزه نقش برجستهای را در عردوۀ منطقوهای و جهواني
ايفا ميكند ،سازمان همکاری شانگهای است .اين سازمان برای كشورهای آسويای مركوزی
سپر حفاظتي درخصوص تماميت ارضي و اقتدارگرايي آنها در برابر غرب ايجاد مينمايود.
كشور چين به عنوان يکي از اعضای بنيانگذار ،نقش برجسوتهای را در ايون سوازمان ايفوا
ميكند .چين به عنوان بنيانگذار ادلي سازمان نگاه ويژهای از لحاظ جغرافيوايي-اقتصوادی
و جغرافيايي-راهبردی به كشورهای حوزۀ شانگهای دارد .اين در حالي است كوه آمريکوا،
سازمان همکاری شانگهای را مجموعهای از كشورهای اقتدارگرا به حسواب مويآورد كوه
تحت رهبری و هدايت دو قدرت اتمي چين و روسيه قورار دارنود .از طرفوي بسوياری از
پژوهشگران ،اين سازمان را «ورشوی مدرني» ميدانندكوه كواهش نفووذ جهواني آمريکوا و
مقابله با توسعهطلبي و نفوذ هرچه بيشتر اين كشوور در منطقوه را هودف خوود قورار داده
است (طباطبايي ،180:1390،بهنقلاز .)Oresman and Chargor, 2005:6

آمريکا تا قبل از سال  2006به سازمان همکاری شانگهای حساسويت زيوادی نشوان
نميداد ،ولي از ،وئن  2006اين كشور به اين سازمان حسواس شوده اسوت .آمريکوا بوا
در

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

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

 .1خا های كمياب مادۀ اوليۀ فناوریهای پيشرفته و الکترونيکي و خودروهای برقي به شمار ميرود كه در حوال
حاضر  9٥دردد دادرات اين خا ها در كنترل چين است.
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اتحاديهها و سازمانهای جديدی همانند شوانگهای در عردوۀ تحووالت جهواني موورد
استقبال آمريکا قرار نگرفته است .ايجاد سازمانهايي نظير سازمان همکاری شوانگهای از
سوی راهبردشناسان سياست خارجي آمريکا تهديودی بورای برتوریجوويي آمريکوا در
عردﺔ جهاني ارزيابي شده است .ايون هموان ديودگاهي اسوت كوه از سووی برخوي از

داح نظران آمريکايي ارائه شده است؛ نمونهای از اين تفکر آمريکايي را ريچارد هاس
در مقالهای با عنوان «عصر بيقطبي» ترسيم كرده است (طباطبايي181:1390،و.)182
بخش اعظم نگرانيهای آمريکا در مورد اين سازمان به حضوور چوين در آن ارتبواط
دارد .بيشتر سياست گذاران آمريکا بر اين باورند كه در منطقۀ شرس آسيا وآسيای مركزی
چين قدرت تهديدكنندهای برای منافع اين كشور است .تالشهای متعودد آمريکوا بورای
عضويت ناظر در اين سازمان و اقدام به برقراری روابط گسوتردﺓ دوجانبوه و چندجانبوه
با اعضای سازمان و حمايتهای همهجانبه از متحدان و حاميان خود در سازمان در قبال
سياستهای اعمالي چين ،از جمله سياستها و راهبردهای آمريکا برای فشار بر چين و
افزايش هزينههای اين كشور و كاهش نفوذ آن در سازمان همکاری شانگهای است.
د) آ سهآن
آسهآن در چند دهۀ اخير نقش برجستهای را در تجارت بينالمللي ايفوا كورده اسوت .ايون
سازمان در دهۀ گذشته مورد توجه بسياری از كشورها نظير چين ،آمريکا، ،اپن ،روسويه و
اتحاديۀ اروپا واقع شده است .آمريکا از جمله كشورهايي است كه در سالهای اخير روابط
گستردهای با اين سازمان برقرار كرده است .روند رو به گسترش مبادالت و مناسبات چين
با اعضای آسهآن در سالهای اخير ،در ابعاد تجاری ،سياسي و نظامي ،اهميت يافتن شورس
آسيا برای آمريکا ،و نيز ضرورت كنترل و مهار چين و جلوگيری از نفووذ ايون كشوور در
كشورهای شرس آسيا و جلوگيری از افزايش مناسبات تجاری و سياسي چين با كشورهای
اين منطقه ،سب

شده است كه آمريکا توجه ويژهای به شرس آسيا و سازمانهای منطقوهای

اين حوزه نظير سازمان همکاری شانگهای و آسهآن نشان دهد.
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آمريکا در دهههای گذشته نيز درددد برقراری روابط با اين سازمان برآمده بود ،اموا
روابط ميان آسهآن و اياالت متحده بيشتر روابط گفتوگويي بود و بهدورت محدود در
روابط تجاری خالده ميشد (حقي .)٥9:1390 ،با رویكار آمدن بارا اوباموا ،آمريکوا
توجه ويژهای به شرس آسيا و خصوداً آسهآن داشته است .سفرهای متعدد بارا اوباموا،
وزير امور خارجۀ وی و ديگر مقامات آمريکايي به كشورهای منطقه ،برگزاری سه دوره
نشست آسهآنوآمريکا و گسترش روابط در زمينههای متعدد سياسي ،امنيتوي ،اقتصوادی،
تجاری و توسعﺔ اجتماعي و فرهنگي حاكي از توجه ويژۀ آمريکا به سازمان آسهآن بوده
است (حقي .)60:1390،در اين راستا آمريکا برای گسترش روابط با آسهآن در سالهوای
اخير اقدام به برگزاری سلسله نشستهای دوجانبه كرده است .نخسوتين نشسوت سوران
آسهآنوآمريکا در حاشيۀ بيستمين نشست اوپک در سونگاپور در پوانزدهم نووامبر 2009
برگوزار شوود و روابووط دو طورف را وارد مرحلوۀ تووازهای كورد .دومووين نشسووت در 24
سپتامبر 2010در نيويور

در حاشيۀ مجمع عمومي سازمان ملل تشکيل شود و سوومين

نشست در  18نوامبر 2011در بالي برگزار شود .آمريکوا در راسوتای بهبوود و گسوترش
روابط با اين سازمان اقدام به تعيين سفير مقيم نزد آسوهآن در اوايول سوال 2010نموود.
اهميت و حساسيت اين موضوع در اين است كه آمريکا تنها كشوری است كه اقدام بوه
تعيين سفير مقيم در آسهآن كورده اسوت (حقوي .)62:1390،آمريکوا چهوارمين شوريک
تجاری آسهآن است .حجم مبادالت تجاری دو طرف در سال 2010حدود 186/1ميليارد
دالر بود كه در مقايسه با  149/6ميليارد دالر سوال  2009حودود  24/4دردود افوزايش
داشت (حقي .)63:1390،تغيير سياست آمريکا و توجهش به شرس آسيا و سوازمانهوای
منطقهای اين حوزه ،خصوداً آسهآن جدا از تالش در جهت تأمين منافع ملي اين كشور
در منطقه ،برای رقابت با چين و جلوگيری از گسوترش نفووذ ايون قودرت نوظهوور در
منطقه است (حقي .)62:1390،روابط گستردۀ آمريکا با آسوهآن در زمينوه هوای مختلوف
سياسي ،امنيتي و اقتصادی بيشتر در راستای نفوذ و نقشآفريني هرچه بيشتر در منطقه و
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برای كنترل چين و جلوگيری از آن دسته از تصميمات و اقدامات اين كشور اسوت كوه
ممکن است منافع ملّي آمريکا در منطقه را به خطر بيندازد.

 .4رقابت با چین در مناطق مختلف جهان برای كاهش نفوذ این كشور
شرايط كنوني دولت چين به همراه جمعيتي حدود يکونيم ميليوارد نفوری ايون كشوور
اقتضا ميكند كه اين دولت برای تأمين مواد اوليه و معدني و نيوز توأمين امنيوت انور،ی
مورد نياز خود در حال وآينده تدابيری بينديشد ،چراكه نيازهای چين بوه موواد اوليوه و
انر،ی با اقتصاد و جمعيت روبهرشد اين كشور روز به روز در حال افزايش اسوت .ايون
در حالي است كه ذخاير منابع و انر،ی در جهان در حال كاهش است .بنابراين چين در
سالهای اخير با برقراری روابط اقتصادی و سياسي بوا نقواط مختلوف جهوان درتوالش
است چالشهايي را كه ممکن است در آينده در بخش تأمين انور،ی و ديگور حووزههوا
برای اين كشور ايجاد شود ،با ايجاد اعتماد دركشورهای مختلف مديريت كند .همچنوين
چين در سالهای اخير تالش كرده است تا روابط اقتصادی ،سياسوي و نظوامي خوود را
فراتر از آسيا برقرار كند تا از اين طريق بتواند بازارهوای مصورف جديودی را بوهدسوت
آورد و همکاریهای سياسي ونظامي خود را افزايش دهد .سياسوتهوای چوين در ايون
زمينه سب

شده است آمريکا كه خود را قدرت برتر در نظام بوينالملول مويدانود و در

سراسر جهان برای خود منافعي تعريف كرده و بوا بيشوتر كشوورهای جهوان بوه لحواظ
سياسي ،اقتصادی و نظامي روابط گسترده دارد ،از ورود چوين بوه فضوای امنيتوي خوود
احساس نگراني كند .اين امر فضايي رقابتي را در مناطق مختلف جهوان بوين دو كشوور
ايجاد كرده است.
الف) خاورمیانه
يکي از مناطقي كه در سالهای اخيور در سياسوت خوارجي چوين بوازتعريف شوده ،منطقوۀ
خاورميانه است .خاورميانه بهدليل برخورداری از بيشوترين منوابع نفتوي و گوازی از اهميوت
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ويژهای برای چين برخوردار است .چين با در اين موضوع تالشهای وسيعي برای ارتقای
روابط با كشورهای نفتي اين منطقه انجام داده است ،تا در پرتوو آن بتوانود سوهم خوود را از
ذخاير اين منطقه افزايش دهند .منطقۀ خاورميانه و منابع نفتي و گازی آن بورای چوين بسويار
حائز اهميت است .جايگاه اين منطقه خصوداً كشورهای حوزۀ خلي فوارس در سوالهوای
اخير در سياست خارجي اين كشور ارتقا يافته است ،به نحوی كه چين در اين منطقه در پوي
دستيابي به منافع راهبردی در حوزههای مختلف بهويژه در حوزۀ اقتصادی و انر،ی اسوت .از
طرفي منطقۀ خاورميانه از جهات بسياری برای چين حائز اهميت است :از يکسو خاورميانه
با داشتن بيش از شصوت دردود (حودود 73٥/3ميليوارد بشوکه) نفوت جهوان از مووقعيتي
انحصاری برخوردار است و از سوی ديگر ،در حالي كه عمر ذخاير ساير منواطق كمتور از ده
سال است ،متوسط عمر ذخاير كشورهای خاورميانه حدود هفتاد سال است (ترابي.)2:1390،
چين جزء بزرگترين توليدكنندگان و مصرفكنندگان انور،ی در سوطح جهوان اسوت .ايون
كشور بعد از آمريکا و روسيه سومين توليدكنندۀ انر،ی است و از نظر ميزان مصورف بعود از
آمريکا در رتبۀ دوم قرار دارد .بر اساس پيشبينيهای دورتگرفته ،هر روز بر ميزان مصرف
انر،ی چين افزوده ميشود و در آينده نيز اين كشور به بزرگترين مصرفكنندۀ جهان تبديل
خواهد شد (ترابي .)6:1390،به همين دليل اين كشور ايجاد امنيت در عرضۀ نفت را يکوي از
اهداف مهم خود قلمداد ميكند.
در چارچوب برنامۀ انر،ی چين مقرر شده بود كه ايون كشوور بايود توا سوال 2008
حدود ددميليون بشکه معادل سيوپن روز واردات ،ذخاير راهبردی داشوته باشود كوه
اين هودف در سوال  2008محقوق شود .بوراسواس هموين برناموه توا سوال  201٥بايود
دويستميليون بشکه معادل پنجواه روز واردات ،و توا سوال  2020بايود ششصودميليون
بشکه معادل نود روز واردات به ذخاير راهبردی اين كشور افزوده گردد .افزايش سوريع
تقاضای انر،ی اين كشور در حالي دورت ميگيرد كه توليد داخلي بههيکوجوه كفواف
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نيازهای اين كشوور را نموي دهود و بخوش مهموي از ايون تقاضوا بايود از طريوق منوابع
بينالمللي تأمين شود (ترابي.)10:1390،
اين در حالي است كه آمريکا نيز راهبردهای متفواوتي را در راسوتای حفوظ جريوان
نفت خاورميانه به سمت غرب پيگيری مينمايد .اين كشور برای تأمين درازمدت نفوت
خود ناچار به توسل به كشورهايي است كه بادوامترين جريان عرضوۀ نفوت را دارنود و
در اين ميان ،منطقۀ خلي فارس در مقام نخسوت قورار دارد .دكتورين نفتوي اوباموا نيوز
شباهتهای فراواني به دكترينهای نفتي ساير رئيسوان جمهووری آمريکوا دارد .در ايون
زمينه بارا اوباما در راهبرد انر،ی خود ،مانند همکاران پيشينش تأكيد خادي بركنتورل
خاورميانه ،روابط نزديک با كشورهای ميانهرو ،آزادی عبور نفت و تقريباً تموامي نکواتي
دارد كه در راهبرد نفتي گذشتۀ آمريکا ميان همگي رئيسوان جمهووری شوکلي مشوتر
داشته است (طاهری و ترابي .)22:1389،مهمترين هدف اين كشور بازداشتن قدرتهای
منطقهای خصوداً چين و روسيه از تبديل شدن به بازيگران مؤثر در منطقه بهطور عام و
فعاليت در زمينۀ بهدست آوردن و انتقال نفت و گاز بهطور خاص بووده اسوت .در دهوۀ
جاری با افزايش ميزان مصورف كشوورهای غربوي ،كواهش ظرفيوت توليود كشوورهای
توليدكنندﺓ نفت در خارج از خاورميانه و ورود كشورهای جديودی بوه بوازار نفوت (از
جمله چين و هند) نگرانيهای گستردهای در سطوح مختلف جامعۀ آمريکا ايجواد شوده
است (طاهری و ترابي12 :1389،و.)13
ب) قارة آفریقا
قارۀ آفريقا ،به لحاظ دارا بودن مواد اوليه ،منوابع معودني ،نفوت و گواز و بوازار مصورف
مناس  ،همواره از اهميت بسيار بااليي برخووردار بووده اسوت .در گذشوته كشوورهای
ضعيف اين قاره بازار مصرف مناسبي برای كاالهای آمريکا بود و ناامنيها و درگيریهوا
بين كشورهای اين قاره ،زمينه را برای حضور ايون كشوور و برقوراری روابوط گسوتردۀ
سياسي و نظامي فراهم آورده بود  .اما ورود چين به اين قاره و برقراری روابط در ابعواد
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مختلف با كشورهای آفريقايي تغييراتي را در مناسبات سياسي آنها با آمريکا ايجواد كورد
كه اين امر فضايي رقابتي را برای دو كشور در اين قاره پديد آورده است.
قارۀ آفريقا در چند دهۀ اخير شاهد كمکها و سرمايهگوذاریهوای فوراوان مسوتقيم
فرامنطقهای به سوی خود بوده است .در اين ميان ،چين لق

بزرگتورين سورمايهگوذار

آفريقا را به خود اختصاص داده است .راهبورد چوين در قوارۀ آفريقوا عبوارت اسوت از
دسترسي به انور،ی و موواد خوام بوا اسوتفاده از سورمايهگوذاری ،تجوارت و ديپلماسوي
(علمي .)6:1387،چين در سالهای اخير تالش كرده است با برقراری روابط گسترده در
زمينههای مختلف با كشورهای آفريقايي ،بازارهوای مصورف جديودی را بورای فوروش
كاالهای متنوع خود بهدست آورد .نياز كشور چوين بوه بوازار مصورف ايون كشوورها و
استقبال وافر كشورهای آفريقايي از كاالها و خدمات ارزان قيمت چيني ،نفووذ چوين را
در اين قاره گسترش داده است .چنين رويکردی حساسيتهای آمريکوا را بيشوتر كورده
است ،چراكه افزايش روابط چين در حوزههای مختلف و در ابعاد گسوترده و متنووع بوا
كشورهای آفريقايي سب

شده است آمريکا بازارهای مصرف و نيوز بعضوي از متحودان

اقتصادی و سياسي خود را در اين كشورها به نفع چوين از دسوت بدهود .دولوت چوين
برای توسعۀ مناسبات خود با كشورهای آفريقايي درسال  2000اقدام به تشکيل مجمعي
تحت عنوان مجمع همکاری چينوآفريقا 1نمود .اين مجمع سوازوكاری بورای گسوترش
روابط ديپلماتيک ،روابط تجاری و سرمايهگذاری بين چين و كشورهای آفريقايي ايجواد
كرد .در يک دهۀ اخير چين و آفريقوا از ايون طريوق سيسوتم هموهجانبوۀ همکواری در
زمينههای سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ايجاد كردهاند .بور ايون اسواس حجوم
تجارت طرفين از دهميليوارد دالر در سوال  2000بوه 122/٥ميليوارد دالر در سوال2010
افزايش يافته و آفريقا تبديل به چهارمين هدف بزرگ سرمايهگذاری چوين در خوارج از
كشور شده است (خضری.)٥0:1390،
)1. Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC
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آمريکا نيز در سالهای اخير سياسوت فعوالي را بورای نفووذ هرچوه بيشوتر در اقتصواد
كشورهای اين قاره در پيش گرفته است .حضور اين كشور در قال

سورمايهگوذاریهوای

گسترده در بخشهای متعدد و در زمينههای اقتصادی ،فناوری و نظوامي جلووهگور اسوت.
چين و آمريکا برای حضور در اين قاره راهبرد همانندی مبتني بر دسترسي به منابع انور،ی
و مواد خام با استفاده از تجارت و ديپلماسي را دنبوال مويكننود (خضوری .)٥2:1390،در
حوزۀ نظامي نيز چين همکاریهای گستردهای با كشورهای آفريقايي دارد .چين با حودود
 2٥كشور آفريقايي (از جمله كنگو ،مصر ،اتيوپي ،سودان ،تون  ،زيمبابوه ،نيجريه و ليبي)
روابط دوجانبۀ نظوامي دارد .آمريکوا نيوز در مقابول در سوال  2007اقودام بوه ايجواد يوک
فرماندهي جديد در آفريقا به نام آفريکام 1نمود كه در واقع پاسوخي بوه مجموع همکواری
چينوآفريقا بود .از زمان تأسي

آفريکوام تواكنون ،آمريکوا رزموايشهوای متعوددی را در

آفريقا برگزار كرده و توافقنامههايي با شركای آفريقايي خود برای ايجاد پايگاههای نظوامي
در سراسر اين منطقه امضا كرده است (خضری.)٥2:1390،
بارا اوباما در سال  2009هدف آفريکام را از قال

توسعۀ دموكراسي خارج سواخت

و مواجهه با مسائل امنيتي راي و مشتر را در اولويت اهداف سازمان قرار داد و در كنوار
آن نيز پايگاه مشاركت آفريقا با نيروی دريايي اياالت متحده برای تأمين امنيت دريايي نيوز
ايجاد شد .آمريکا از طريق اين پايگاه اقدام به برگزاری رزمايشهای مشتر ميكند ،بورای
نمونه 9٥ ،ناو آمريکايي در سال 2010در كمپ كشوور غنوا مسوتقر و در خلوي گينوه بوه
تمريني سه هفتهای با نيروی مسولح ايون كشوور پرداختنود (خضوری .)3٥:1390،حضوور
پررنگ چين در آفريقا با انتقادات فراواني از سوی قدرتهای سنتي غربوي روبوهرو شوده
است و اتهامات گوناگوني نيز از سوی رقيبان چين بهويژه كشورهای اروپايي و آمريکا بوه
چين و كشورهای آفريقايي زده شده است .از اين رو آمريکا دردودد اسوت بوا گسوترش
روابط با كشورهای آفريقايي در ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادی ،نظامي و غيره ،از يکسوو
(1. The United States Africa Command, also Known as U.S. ) AFRICAM
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جايگاه گذشتۀ خود را در اين قاره بهدست آورد و از سوی ديگر از افزايش حضور چوين
در آفريقا و گسترش روابط اين كشور در آن قاره جلوگيری كند.
ج) آمریکای التین
آمريکای التين بهدليل وجود منابع طبيعي و برخورداری از ظرفيوتهوای متعودد ،رشود
اقتصادی و قوانين سرمايه گذاری مناس  ،در سوالهوای اخيور بوه محول مناسوبي بورای
سرمايهگذاری تبديل شده است .چين با توجه به اهميت اين منطقه برای سرمايه گذاری،
روابط خود را در حوزههای مختلف با اين منطقه گسوترش داده اسوت ،بوهگونوهای كوه
امروزه اين كشور به رقيبي برای آمريکا در اين منطقه تبديل شوده اسوت .آمارهوا نشوان
ميدهد كه ميزان سرمايه گذاری چين در اين منطقه افزايش زيادی يافتوه اسوت ،ايون در
حالي است كه ميزان سرمايهگذاری آمريکا قديميترين شريک تجاری آمريکای التوين و
كارائي

در اين منطقه در حال كاهش است.

در سال  2000حدود شصت دردد از دادرات آمريکای التين به آمريکا اختصواص
داشت ،اين در حالي است كه در سال  2010اين ميوزان بوه  39/6دردود كواهش يافتوه
است .همچنين وابستگي منطقه به واردات از آمريکا نيز از سقف پنجاه دردود در سوال
 2000به  29/7دردد در سال  2010رسيده اسوت و دوادرات محصووالت كشوورهای
آسيايي چين و ،اپن به آمريکای التين در بين سالهای  200٥تا  2010رشد سوريعتوری
داشته است .در سال  2011مبادالت تجاری بين چين و آمريکای التين سويويوکونويم
دردد افزايش يافت و از مرز دويستوچهلويک ميليارد دالر گذشوت (خبرگوزاری ج.
ا.ايران .)1391،روابط چين در حوزۀ انر،ی نيز در سالهای اخير با كشورهای آمريکوای
التين رو به گسترش بوده است .افزايش تقاضای نفت چين سب

شوده اسوت كوه ايون

كشور روابط نفتي خود را با اكووادور ،ونوزوئال ،برزيول و ديگور كشوورهای ايون قواره
گسترش دهد .برای مثال ،دولت اكوادور در سال  2009قراردادی با ايون كشوور منعقود
كرد كه بر اساس آن اين كشور توافق كرد بهمدت دو سوال ماهانوه حودود سوه ميليوون
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بشکه نفت به چين دادر كند .چين به يکي از منابع مهم تأمين اعتبار موالي پورو،ههوای
اكوادور تبديل شده است .اين كشور با ونزوئال نيز سرمايهگذاریهای مشتر ده ميليارد
دالری در زمينۀ گسترش همکاریهای نفتي دارد .همچنين چين قوراردادی را بوا برزيول
در سال  2009تنظيم كرد كه بر اساس آن با دادن وام ده ميليارد دالری بوه ايون كشوور،
ميزان برداشت نفت از برزيل را كه در سال  2008حدود سه ميليوون تون بوود بوه 12/٥
ميليون در سال  2010افزايش داد (خضری،ج.)48:1389،
تالش های چين در ايجاد روابط نظامي با كشورهای آمريکای التين نيوز حساسويت
شديد آمريکا را برانگيخته است؛ آمريکای التين و تعامل نظامي چين با كشوورهای ايون
منطقه ،ازآن جهت حائز اهميت است كه اين منطقه حيواط خلووت آمريکوا بوه حسواب
ميآيد .چين با حضور در حياط خلوت آمريکا و با برقراری روابوط بوا كشوورهای ايون
منطقه بهويژه كشوورهای مخوالف آمريکوا يعنوي كوبوا و ونوزوئال و عضوويت نواظر در
اتحاديههای منطقهای همچون مركوسو (بازار مشتر

جنوب) به نوعي بوه دنبوال عمول

متقابل و تالفيجويانه در مقابل نفوذ آمريکا در كشورهای شرس آسويا و همسوايۀ چوين
است (خضری،ب .)7٥:1389 ،حضور نظامي چين در آمريکای التين به دو دليول حوائز
اهميت است :يکي دستيابي به منابع جديد و مواد اوليه بهدليل نيواز مبورم دونعت ايون
كشور به مواد اوليه و ديگری دستيابي به بازار مصورف جديود ،كوه بورای توداوم رشود
دادرات و بهتبع آن حفظ رشد اقتصادی ضروری است.

نتیجهگیری
امروزه رفتار ،اقدامات ،سياستگوذاری و نيوز تصوميمگيوری اكثور دولوتهوا در حووزۀ
سياست خارجي و اِعمال آن در نظام بينالملل با ديدی عملگرايانه دورت ميپوذيرد و
كشورها در هر سطح از قدرت (ريز قدرت ،قدرت متوسط يا ابرقدرت) كه باشند ظهور
قدرتي رغي

را برنميتابند .چراكه از منظر واقعگرايي افزايش قدرت يک يا چند كشور

يا وارد شدن قدرتي در حال ظهور در جمع بازيگران سلطهجووی نظوام بوينالملول ،بوه
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كاهش قدرت و امنيت ديگر بازيگران نظام جهاني منجر مويشوود و هركشووری چنوين
امری را تهديدی برای منافع حياتي و ملي خود قلمداد ميكند .آمريکا نيز با سابقۀ بويش
از چند دهه ابرقدرتي و رهبری نظام بينالملل از قاعدۀ فوس مستثنا نيست .اين كشور از
سال  1991تاكنون با هركشوری كه در عردۀ منطقهای و جهواني منوافعش را بوه خطور
انداخته و قدرتش را به چالش كشيده از طرس مختلف مقابله كرده اسوت .واكونش ايون
كشور در سالهای اخير در قبال افزايش قدرت اقتصادی ،سياسي و نظامي چوين نيوز وو
البته با راهبردی جديدو به مدد موازنۀ نرم گويای همين مسئله است .آمريکا در سالهای
اخير با توجه به شرايط خاص حاكم بر نظام بينالملل در هزارۀ سووم مويالدی و محويط
متفاوت آن نسبت به نظام دوقطبي و جنگ سرد ،آغاز جنگهای فرسايشوي در عوراس و
افغانستان و اِعمال سياستهای هزينهبر در نقاط مختلف جهان و نيز با توجه بوه بحوران
اقتصادی در اين كشور درددد بوده است با راهبردی متفاوت ،كمهزينه ،ولي موؤثر و از
طريق مواجهه و برخورد غيرمستقيم از سلطۀ سياسي و نظامي چين و فرامنطقهای شودن
قدرت آن جلوگيری كند.
آمريکا در سالهای اخير چهار راهبرد بسيار مهم ،كمهزينه و مؤثر برای دسوتيابي بوه
هدف مذكور را در پيش گرفته است .اولين راهبرد اين كشور برقوراری روابوط گسوتردﺓ
نظامي ،امنيتي و انجام رزمايشهای متعدد با كشورهای پيراموني چوين از جملوه، :اپون،
هند ،استراليا ،اندونزی ،ويتنام ،كرۀجنوبي ،فيليپين و ديگر متحدانش در شرس و جنووب
شرس آسيا است ،تا بدينوسيله از يکسو اين كشورها را به خود متعهد كند و از سووی
ديگر از ايجاد اتحاد و انعقاد پيمانهای امنيتي و نظامي اين كشورها با چوين جلووگيری
كند و اين كشور را در منطقۀ آسياوپاسيفيک در انزوا قرار دهد و با نفووذ در كشوورهای
همسايۀ چين ،جايگاه راهبردی آن قدرت تهديدكننوده را در ايون منطقوه تنوزل بخشود.
دومين راهبرد اين كشور استفاده از مناطق چالشزا بهعنوان ابزاری برای فشار بور چوين
است .آمريکوا بوا شناسوايي و تبوديل منواطق چوالشزا و موورد اخوتالف در جنووب و
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جنوبشرس آسيا بهعنوان يک فردت درددد است بوا اسوتفاده از آن بوه كنتورل چوين
بپردازد .تايوان و دريای جنوبي چين از جمله مناطقي است كه در سالهای اخير بسويار
مورد توجه آمريکا قرار گرفته است و اين كشور تالش كرده است از طريق دخالوت در
اين مناطق و نيز حمايت از كشورهايي كه سياستها و منافع آنها در اين منطقه در تقابل
با سياستها و منافع چين است ،اين كشور را تحت فشوار قورار دهود .سوومين راهبورد
آمريکا بهرهگيری از سازمانها و نهادهای بينالمللي و منطقهای برای افزايش هزينههوای
سياسي و اقتصادی چين است .در چند دهۀ اخير آمريکا تالش كرده است تا با اسوتفاده
از سازمانهای بينالمللي و منطقهای و با بهرهگيری از نفوذی كه اين كشور در برخي از
اين سازمانها دارد ،از نقشآفريني چين در نظوام بوينالملول و منطقوۀ آسوياووپاسويفيک
بکاهد .تالش و حمايت آمريکا برای عضويت دائموي ،اپون و هنود در شوورای امنيوت
سازمان ملل ،فشارها و شکايتهوای متعودد ايون كشوور از چوين در سوازمان تجوارت
جهاني ،تالشهای آمريکا برای عضويت در سازمان همکاری شانگهای و اقودامات ايون
كشور در برقراری روابط گسترده دوجانبه و چندجانبه با اعضای سازمان و حمايتهای
همهجانبه از متحدان و حاميان خود در سازمان و برقراری روابط گسترده بوا آسوهآن در
زمينههای مختلف سياسي ،امنيتي و اقتصادی ،همگي در راستای كنتورل و كواهش نفووذ
چين در شرس آسيا و ديگر مناطق جهان و نيز برای ايجاد توازن قدرت ديگر كشوورهای
منطقه در برابر قدرت در حال افزايش چين و كاهش توأثيرگوذاری ايون كشوور در ايون
سازمانها دورت گرفته است .چهارمين راهبرد آمريکا ايجاد رقابت بوا چوين در حووزۀ
انر،ی در خاورميانه ،قارۀ آفريقا و آمريکای التين و نيز در حوزههای نظامي ،اقتصادی و
تجاری در دو منطقۀ اخير است .براين اساس آمريکا بوا اسوتفاده از راهبردهوای موذكور
درددد است از افزايش قدرت تهديدكنندگي چوين در آسياووپاسويفيک و جهوانيشودن
قدرتي در حال ظهور جلوگيری كند تا از اين طريق سلطه و برتری خوود را در سراسور
جهان حفظ كند.
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