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 چکیده
 ،نهـاد  گـام  يو تجار ياقتصاد ۀجانب همه ۀراه توسع در  شیکه چند دهه پ يکشور ن،یخلق چ يجمهور

 يگـو  یحت ،ها نهیاز زم یاست و در برخ ياقتصاد ۀتوسع يها ها و شاخص سرعت در حال فتح قله اکنون به
 ةحـوز  ایـ  یتیامن -ینظام ةجمله حوز ها از از حوزه ياریدر بس نیگرچه چ .ربوده است کایسبقت را از آمر

ـ ی جهانی هژمون با زیادي ۀفاصل یفرهنگ-یاجتماع از پژوهشـگران   ياریامـا بسـ   ،دارد کـا یکشـور آمر  یعن
ـ ا ،یو فرهنگـ  ینظـام  يهـا  ماننـد حـوزه   گرید يها به حوزه نیچ ياقتصاد يتوانمند زیمعتقدند که سرر  نی

عوامـل   .باشـد  نیآفـر  چـالش  ،ابرقدرت يکایآمر يبرا تواند یو ماست و قدرتمند کرده  تیها را تقو بخش
چـه   ی،هژمون جهـان  گاهیبه جا نیصعود چ ۀزمزم ی،باعث شده است که در محافل علم لیقب نیاز ا يچند

امـا   ،شـود  دهیچندان دور شـن  نه يا ندهیدر آ کایآمر نیگزیجا شکل و چه به کایتراز با آمر هم یتقدر شکل به
ـ از ظرف یهژمون جهان گاهیجا به دنیدر راه رس نیفراموش کرد که گرچه چ دینبا ـ  ییهـا  تی سـود   لیبـد  یب
پرسـش   نیبنـابرا  .دکشور وجـود دار  نیبر سر راه ا ییها و چالش ستیساده و هموار ن ریمس نیاما ا ،برد یم

هژمـون   گـاه یصعود به جا ریدر مس نیکشور چ يها و چالش ها تیاست که ظرف نیپژوهش حاضر، ا یاصل
 یـی گرا نوواقـع  یـۀ و با استفاده از نظر ینییتب-یفیفرارو با روش توص شتارنو ،منظور نیبه هم .ستیچ یجهان

هژمـون   گـاه یدر گذار به جا نیچ يها و چالش ها تیپژوهش، ظرف يچارچوب نظر رايب مریمرشا یتهاجم
 .کند می یبررس یاسیو س یتامنی–ینظام ،يرا در ابعاد مختلف اقتصاد یجهان
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 مقدمه
اند تا نفوذ، سـود   داشته یهمواره سع ،کوچک و بزرگ يها دوران گذشته، دولت یدر تمام

و  يا برتـر در معـادالت منطقـه    گـاه یآوردن جا دست به ریکسب کنند و در مس يشتریو منافع ب
بـه دنبـال    الملـل  نیها در نظام ب دولت ۀهم ،واقع در .اند فروگذار نکرده یاقدام چیاز ه ،یجهان

را در  شیقـدرت خـو   گـاه یقدرت خـود هسـتند و در تالشـند تـا جا     شیافزاکسب، حفظ و 
شـدن دولـت    یهژمـون  ۀممکن است تا مرحلـ  ،امر نیا کهود بخشند بهب الملل نیساختار نظام ب

 کیـ قدرت، جهت حرکـت کشـورها از    ۀچرخ یۀاساس نظر بر .)29: 2001، 1مرشایمر( ابدیتداوم 
ـ از ظرف يالبتـه برخـوردار   .اسـت  یهـان قدرت هژمون در سـطح ج  کیقدرت به زیر  يهـا  تی
ــیس ــاد ،یاس ــاع ،ياقتص ــ یاجتم ــه یو فرهنگ ــار ب ــارگ در کن ــتیس يریک ــا اس ــدق يه و  قی

ـ ن یگـاه  .کند دیو تشد عیروند را تسر نیا تواند یم يا در هر حوزه شده يزیر برنامه ممکـن   زی
 لیـ ش را زایخـو  يهـا  تیـ حـداقل ظرف  ،نامناسب يها استیگرفتن سشیاست کشورها با درپ

 .سازند
ونـه  بوده است که چگ نیا ،گران و پژوهشگرانلیتحل يتوجه برا از موضوعات جالب یکی

سـبب افـول    یطیچه عوامل و شرا ؛دیمایپ یاز ظهور، رشد و انحطاط را م يروند ،قدرت کی
 گـر، ید عبارت  و به الملل نیروند تحول در نظام ب تاًیو نها شود یقدرت بزرگ م کیو انحطاط 

و ضرورت پژوهش  تیاهم .است ریپذ امکان قیاز چه طر یمدع گریبازهژمون و  گریباز انیم
 ،بـا آن  الملل نیب نظام تیاست که صلح و جنگ و امن لیدل نیها به ا قدرت ییجا ابهج ۀنیزم در

 .مرتبط است
واقـع،   در .در حـال صـعود اسـت    ،قـدرت  ۀاست که در چرخـ  ییاز کشورها یکی ،نیچ

ـ ا .اسـت  الملـل  نیمدرن روابط ب خیتار يرخدادها نیتر از مهم یکی ،نیچ ياقتصاد زشیخ  نی
در دو  انـه یگرا و عمـل  یـی عقال يهـا  استیگرفتن س شیت که با درپاز دو دهه اس شیب ،کشور
 کـرده  دایـ دسـت پ  ياقتصاد ةدر حوز ژهیو به يادیز يها شرفتیبه پ یالملل نیو ب یداخل ةحوز
ـ قابل بـا  بیـ در ترک هـا  تیـ موفق نیکسب ا .است  کشـور  ایـن  دیپلماتیـک  و نظـامی  يهـا  تی

1. Mearsheimer 
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 داوطلبـان از  یکـ یو  رگـذار یگ و تأثبـزر  یاسـت و آن را بـه قـدرت    نیچ زشیخ ةدهند نشان
 نیبـه چنـ   نیچـ  یابیدسـت  .)189: 1391و همکـاران،   يری(بصـ کرده است  لیتبد 21در قرن  یابرقدرت

 متحـده   االتیساخته، ا رییرا دستخوش تغ يا و منطقه یالملل نیعالوه بر آنکه معادالت ب ی،تیموقع
و  یحـال حاضـر در محافـل علمـ     مواجه کـرده اسـت. در   يدیجد اتیو مقتض طیبا شرا زیرا ن
ـ ا یمربوط به افول هژمـون  يها بحث ،یاسیس و  نیچـ  رتقـد  شیو افـزا  کـا یمرآ ةمتحـد   االتی
باور هستند کـه   نیبر ا يا شده است. عده دیتشد ،الملل نیقدرت در نظام ب ییجا جابه یطورکل به

 کنشـگري بـا   دینظم جد به کایبرتر آمر یبا هژمون کالسیکدر حال گذار از نظم  ،الملل نیبنظام 
ـ نشان از قدرت رو به افـول ا  ،مسئله نیاست که ا نیچ همچون گريیبزرگ د يها قدرت   االتی
انـد.   لقـب داده  الملل نیبة نظام ندیآ هژمونرا  نیاند که چ رفته شیپ ییو تا جا دارد ة آمریکامتحد
 -در حـال ظهـور اسـت    قدرت نیتر که مهم-را  نیو چ کایآمر نیب یۀراستا، روابط دوسو نیدر ا
 .)2: 1393 ،یمانی(سازمند و نردانند  یم الملل نیحاکم بر روابط ب ۀمؤلف نیتر مهم

ـ  ابعاد مختلف قدرت ،یجمله زبان فارس از ،مختلف يها به زبان ياریبس يها پژوهش  یابی
ـ اما تـاکنون از ظرف  ،اند محور بحث خود قرار داده الملل نیرا در نظام ب نیو نقش چ  ۀنهفتـ  تی

 يهـا  و چالش ها تیظرف رامونیپ یو بررس لیتحل يبرا یتهاجم ییگرا نوواقع یۀموجود در نظر
 رسـد  یبه نظر مـ  .غفلت شده است یهژمون جهان گاهیآوردن جا دست به يابر نیچ يرو شیپ

بـروز رفتـار    یعلل و چگـونگ  يکه بر رو يشتریتمرکز ب لیبه دل یتهاجم ییگرا نوواقع یۀنظر
ـ ییتب ییاز توانـا  ،دارد گاهشـان یجا يو ارتقـا  شتریمنظور کسب قدرت ب به ها دولت یتهاجم  ین

 نیبنـابرا  .خصـوص برخـوردار اسـت    نیدر ا الملل نیب طرواب اتینظر رینسبت به سا يشتریب
و  یابرقـدرت  گـاه یبـه جا  نیصـعود چـ   ریموجود در مس يها و چالش ها تیحول ظرف یبررس

ـ   پردازان هیبه نظر دیبا یتهاجم ییراگ نوواقع یۀنظر ۀچیاز در ،یهژمون جهان  الملـل  نیروابـط ب
داشـته باشـند و    الملـل  نینظام ب یآت تنسبت به تحوال يتر قیتر و دق جامع دگاهیاجازه دهد د

  بـه  .دهد یارائه م الملل نیروابط ب يایدن ةندیمعادالت آ ۀنیسؤاالت معاصر در زم يبرا يا مقدمه
ابزارهـا،   ،یتهـاجم  یـی گرا نوواقع یۀست تا بر اساس نظرپژوهش حاضر در تالش ا ،گرید  انیب

 يکشـور بـرا   نیـ و رشـد ا  یرا که بسترساز ترق نیخلق چ يجمهور يها و فرصت ها تیظرف
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ـ   یالملل نینظم ب ۀآن در عرص گاهیجا يارتقا آن را  يرو شیپـ  يهـا  چـالش  نیاسـت و همچن
 .دبپرداز الملل نیدر نظام ب نیچ گاهیدرست از جا يریتصو يبه بازساز جهینت کند و در نییتب

 يچـارچوب نظـر   رايب یتهاجم ییگرا نوواقع یۀمنظور پژوهش حاضر، ابتدا از نظر نیا به
 ياقتصـاد  يها تیپژوهش، ظرف يدر بخش بعد .پردازد یآن م حیو به توضاست استفاده کرده 

ـ ترت به زیحاضر ن ۀمقال ییانتها يها بخش .شود می یبررس نیچ یتامنی–ینظام يها تیو ظرف  بی
ابرقـدرت   مثابـۀ  بـه  نیصعود چـ  ریدر مس یتامنی–یاسیس يها چالش ي واقتصاد يها شبه چال

 .دپرداز یم یبالمنازع جهان
 

 شناسی تحقیق مبانی نظري و پیشینه
 شناسی تحقیق پیشینه

تـوان   دربارة موضوع پژوهش، آثار متعددي به رشتۀ تحریر درآمده است که از آن جمله می
 ارد اشاره کرد:به این مو

از جملـۀ اولـین    -منتشـر شـد   1958که در سـال   - 2جهان سیاستدر کتاب  1ارگانسکی
که در بخشی از کتـاب  -انجام داد  3هایی که در نظریۀ انتقال قدرت افرادي بود که که با بررسی

الملـل معرفـی کـرد کـه      هاي بالقوة نظام بـین  ترین ابرقدرت چین را یکی از جدي-مذکور بود
ــه  .ن جــایگزینی آمریکــا را داردامکــا ــردازان و  بعــد از ارگانســکی، طیــف وســیعی از نظری پ

خیـزش  «اي تحت عنـوان   مقاله 4از جمله، جان آیکنبري .اند زده  پژوهشگران در این مورد، قلم
در مجلـۀ فـارن    2008را در سـال   5»تواند زنـده بمانـد؟   چین و آیندة غرب: آیا نظام لیبرال می

سـانید و در آن، بیـان کـرده اسـت کـه چـین تـالش خواهـد کـرد از نفـوذ           به چاپ ر 6افیرز
المللی در جهـت منـافع خـود اسـتفاده      اش براي تغییر شکل قوانین و نهادهاي نظام بین فزاینده

1. A.F.K Organski 
2. World Politics 
3. Power Transition Theory 
4. G. John Ikenberry 
5. The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive? 
6. Foreign Affairs 
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ویژه هژمون در حال زوال (آمریکا)، چـین را تهدیـد    الملل، به کند و سایر کشورها در نظام بین
اعتمـادي و   کنند کـه نتیجـۀ ایـن تحـوالت تـنش، بـی       بینی می ها پیشآن .بینند امنیتی فزاینده می

همچنـین   .الملـل اسـت   معمولی انتقـال قـدرت در نظـام بـین      درگیري خواهد بود که ویژگی
از هژمونی تا موازنۀ قدرت: خیـزش  «با نام  2014که در سال -آیکنبري در مقالۀ متأخرتر خود 

بر این نظر اسـت کـه هـدف آمریکـا      -منتشر شد »1چین و راهبرد بزرگ آمریکا در شرق آسیا
جلوگیري از رشد قدرت و رهبري چین نیست، بلکه این است که مطمئن شود چـین از ایـن   
قدرت براي تبدیل منطقۀ شرق آسیا به یـک حـوزة نفـوذ بسـته و غیرلیبرالـی چینـی اسـتفاده        

شـدة آمریکـا و    مدیریت آمیز چین و رقابت ترین دیدگاه از ظهور مسالمت بینانه خوش .کند نمی
المللی لیبـرال بـه رهبـري     بیند که نظم بین چین در آسیا، دیدگاهی است که در آن، بیجینگ می

آمیز چین کمک کند، نـه اینکـه مـانعی در برابـر آن      تواند به تسهیل خیزش مسالمت آمریکا می
، فریـد  7سـکی ، برژین6، کیسـینجر 5، اسـتفن والـت  4، مرشـایمر 3، والتز2همچنین مورگنتا .باشد
و  11هایی همچـون رابـرت کیـوهین    و حتی لیبرال 10، مایکل پیلزبري9، رابرت جرویس8زکریا

اي از نویسـندگان چینـی از    طیـف گسـترده   .اند نیز این موضوع را بررسی کرده 12جوزف ناي
هـاي معتبـر چینـی پـژوهش      کـه در اندیشـکده  -نیـز   14و یانگ جیمیان 13قبیل وانگ زایبانگ

توجه این است که گرچـه ایـن پژوهشـگران     نکتۀ قابل .اند موضوعات پرداخته به این -کنند می
الملل متـأثر از ایـن    به بررسی حول خیزش چین یا افزایش قدرت این کشور و آیندة نظام بین

1. From Hegemony to the Balance of Power: The Rise of China and American Grand 
Strategy in East Asia 
2. Hans Morgenthau 
3. Kenneth Waltz 
4. John Mearsheimer 
5. Stephen Walt 
6. Henry Kissinger 
7. Zbigniew Brzezinski 
8. Fareed Zakaria 
9. Robert Jervis 
10. Michael Pillsbury 
11. Robert Keohane 
12. Joseph Nye 
13. Wang Zaibang 
14. Yang Jiemian 
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هـا و   طـور مشـخص بـه ظرفیـت     کـدام از ایـن پژوهشـگران بـه     اند، اما هـیچ  موضوع پرداخته
دیل به یک ابرقـدرت یـا یـک هژمـون جهـانی بـا آنهـا        هایی که این کشور در مسیر تب چالش

 .اند روست، از دریچۀ یک نظریۀ خاص نپرداخته روبه
 

 یی تهاجمیگرا نوواقعمبانی نظري: 
گرایـی اسـت کـه بـراي      رئالیسم تهاجمی، یک نظریۀ ساختاري و بخشی از مکتب نوواقـع 

تـدوین   2001 در سال بزرگ هاي قدرت سیاست تراژدينخستین بار، جان مرشایمر در کتاب 
الملل و سیاسـت   رویکردهاي نوینی که امروزه در تحلیل روابط بینز یکی ا .کرده است و ارائه 

 .گرایی تهاجمی است شود، رویکرد واقع خارجی، بدان توجه می
نخسـتین فـرض،    .کنـد  مرشایمر براي توضیح نظریۀ خود، مفروضاتی بنیادین را مطرح می

زده یـا   ومـرج  لل نظامی اقتدارگریز اسـت، ولـی ایـن بـه معنـی هـرج      الم این است که نظام بین
یابـد کـه    هاي مستقل تشـکیل مـی   الملل از دولت نظام بین .بودن آن نیست نظمی دستخوش بی

رو ذاتـی   بـه دیگـر سـخن، حاکمیـت از آن     .گونه مرجع مرکزي وجود نـدارد  باالدستشان هیچ
فـرض دوم،   .انروایی باالتر از آنها وجود نداردالملل هیچ نهاد فرم هاست که در نظام بین دولت

هاي بزرگ ذاتاً داراي توانایی نظامی آفندي هسـتند و ایـن خـود بـه آنهـا       این است که قدرت
هـا بـالقوه بـراي     دولـت  .دهـد  بردن یکدیگر را می زدن به یکدیگر و احتماالً ازبین امکان صدمه

امی بیشـتري از دیگـران دارنـد و از    هـا توانـایی نظـ    یکدیگر خطرناکند؛ هرچند برخی دولـت 
تواننـد از بابـت نیـات     ها هرگز نمـی  سومین فرض این است که دولت .ترند رو خطرناك همین

تواند اطمینان داشـته باشـد    تر، هیچ دولتی نمی به عبارت مشخص .ها مطمئن باشند سایر دولت
 .ده نخواهـد کـرد  که دولتی دیگر از توانایی نظـامی آفنـدي خـود بـراي حملـه بـه وي اسـتفا       

سـرعت تغییـر    توانند به وانگهی، نیات می .ها با اطمینان صددرصد ناممکن است بینی نیت پیش
بر اساس فرض چهـارم،   .خطر و فردا دشمن باشد که شاید یک دولت، امروز بی نحوي کنند؛ به

هـا سـعی در حفـظ     تـر، دولـت   بـه عبـارت مشـخص    .هاي بزرگ، بقاست هدف اصلی قدرت
فـرض پـنجم، ایـن     .رزمینی و استقالل عمل خودشان در نظم سیاسی داخلی دارنـد تمامیت س
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شناسـند و در   شان را مـی  آنها محیط خارجی .هاي بزرگ، بازیگرانی خردمندند است که قدرت
باره که چگونه در این محـیط، موجودیـت خودشـان را حفـظ کننـد، بـه تفکـر راهبـردي          این
ها چیست، چگونه رفتـار   هاي سایر دولت وجه دارند که اولویتویژه آنها به این ت به .پردازند می

ها احتماالً بـر   گذارد و چگونه رفتار آن دولت ها تأثیر می خودشان احتماالً بر رفتار دیگر دولت
 .)30-29: 2001(مرشـایمر،  گـذارد   انـد، تـأثیر مـی    گرفتـه  راهبردي که خودشان بـراي بقـا در پـیش   

نخسـت، آنهـا    .شان دستیابی بـه چهـار هـدف اساسـی اسـت     وغم هاي بزرگ، تمام هم قدرت
گرچه یک دولت، در صورتی بـه بیشـترین امنیـت     .جویاي چیرگی بر منطقۀ خودشان هستند

که بر رقباي خـود  -، ولی جز در این حالت بعید یابد که بر کل جهان استیال پیدا کند دست می
گرچه هر قدرت بزرگـی دوسـت    .برقراري چیرگی جهانی میسر نیست -اي یابد برتري هسته

شماري از آنها احتمال دارد که بـه   دارد در منطقۀ خودش قدرت چیره باشد، تنها تعداد انگشت
هاي بزرگ، به حـداکثر رسـاندن میزانـی از     دومین هدف قدرت .این موقعیت برتر دست یابند

دهنـد، زیـرا    ها به ثروت نسبی اهمیت مـی  دولت .ثروت جهانی است که در اختیار خود دارند
معناسـت کـه بـراي     از لحاظ عملی، این بـدان  .قدرت اقتصادي، شالودة توانمندي نظامی است

تنهـا   هاي بزرگ، اهمیت زیادي دارد که اقتصادي قدرتمند و پویا داشته باشـند؛ زیـرا نـه    قدرت
یابی اعتماد بـراي دسـت   هاي قابل کند، بلکه یکی از راه چنین اقتصادي رفاه عمومی را تقویت می

یافتن بر توازن قـدرت   هاي بزرگ، سلطه سومین هدف قدرت .به برتري نظامی بر رقیبان است
شان  توانند قدرت نظامی ارضی است؛ زیرا چنین چیزي، بهترین راهی است که از طریق آن می

هاي زمینـی قدرتمنـد و نیـز     ها ارتش این در عمل به معنی آن است که دولت .را بیشینه سازند
ولـی   .ی دریایی و هوایی بـراي حمایـت از آن نیروهـاي زمینـی تشـکیل خواهنـد داد      نیروهای
آنهـا منـابع    .کننـد  هاي بزرگ، کل بودجۀ دفاعی خودشان را صرف نیروي زمینـی نمـی   قدرت

هـاي   چهـارم، قـدرت   .کننـد  اي مـی  افزارهاي هسـته  اي را صرف دستیابی به جنگ مالحظه قابل
تواند  در جهانی آرمانی، هر دولت می .باي خودشان هستنداي بر رق بزرگ جویاي برتري هسته

اي جهان را در اختیار داشته باشد و همین امر به دولـت یادشـده توانـایی     یگانه زرادخانۀ هسته
چنـین برتـري نظـامی     .دهد که بدون ترس از تالفـی رقبـایش، آنهـا را نـابود سـازد      آن را می
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درت چیرة جهانی مبدل خواهد ساخت کـه در  اي مورد بحث را به یک ق عظیمی، دولت هسته
اي، دیگـر موضـوعیت خـود را از دسـت      این صورت، بحث قبلی دربارة قدرت چیرة منطقـه 

اي بر آن استیال  وانگهی، توازن قدرت زمینی هم در جهانی که یک قدرت چیرة هسته .دهد می
ن، دشـوار اسـت؛   اي و حفـظ آ  ولی دستیابی به برتري هسته .دارد، اهمیت کمی خواهد داشت

کننـده، هـر کـاري کـه از      اي تالفـی  آوردن نیـروي هسـته   دسـت  هاي رقیب براي به زیرا دولت
گوینـد: در   گرایـان تـدافعی، مـی    ویژه واقع برخی از پژوهندگان، به .دستشان برآید خواهند کرد

ي اي، پیگیـري برتـر   افزارهاي هسته هاي مجهز به جنگ جهان نابودي قطعی متقابل براي دولت
اي نبایـد   افزارهاي هسته هاي مسلح به جنگ در تأیید این ادعا که دولت .معنی است اي بی هسته

نابودي قطعی متقابل، نیروي قدرتمندي بـه   .شود اي باشند، دو دلیل اقامه می پیگیر تفوق هسته
ی آوردن برتـري نظـام   دسـت  وانگهی، به .ساختنش معنا ندارد نفع ثبات است و بنابراین، متزلزل

هـاي دفـاعی، تقریبـاً نـاممکن      افزارهاي ضد نیرو و سیسـتم  مالحظه، از طریق ایجاد جنگ قابل
اي هـر دو   اي، چنان مخرب هستند که در یک درگیري هسـته  افزارهاي هسته است؛ زیرا جنگ

اي  طرف از بین خواهند رفت؛ بنابراین اندیشـیدن بـه کسـب برتـري نظـامی در سـطح هسـته       
هاي بـزرگ بـه زیسـتن در جهـان نـابودي قطعـی        ما بعید است که قدرتا چندان معنا ندارد؛

هایی براي کسب برتري بر دشمنان مسلح بـه   متقابل رضایت دهند و احتماالً درصدد یافتن راه
گرچه جاي تردید نیست کـه نـابودي قطعـی متقابـل،      .آیند اي خود برمی افزارهاي هسته جنگ

اي داشـته   دهد، ولی اگـر دولتـی، برتـري هسـته     احتمال جنگ میان قدرت بزرگ را کاهش می
تر، قـدرت بزرگـی کـه در     به عبارت مشخص .باشد، احتماالً امنیت بیشتري هم خواهد داشت

هـاي بـزرگ رقیبـی دارد کـه بایـد       کند، بازهم قدرت چارچوب نابودي قطعی متقابل عمل می
پـذیر   لـی بـازهم امکـان   که گرچـه بعیـد و  -اي  نگرانشان باشد و همچنان در برابر حملۀ هسته

اي پیـدا کنـد، بـه یـک      از سوي دیگر، قدرت بزرگی که برتري هسته .پذیر است آسیب -است
از همـه   .اي ندارد کـه مایـۀ هراسـش شـود     شود و بنابراین، رقیب عمده قدرت چیره مبدل می

ـ   رو نیست؛ بنابراین، دولـت  اي بر ضد خودش روبه تر، با تهدید یک حملۀ هسته مهم زة هـا انگی
کنـد کـه    این منطق، انکار نمـی  .اي دارند شدن به یک قدرت چیرة هسته نیرومندي براي تبدیل
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با وجود ایـن،   .مالحظه، هدفی است که دستیابی به آن، بسیار دشوار است اي قابل برتري هسته
پیگیـر آن خواهنـد    -دهـد  اي، نویدشان را می که برتري هسته-ها به دلیل مزایاي بزرگی  دولت

هـا در   گرایی تهاجمی، دولت به هر ترتیب، بر اساس نظریۀ نوواقع .)167-138: 2001(مرشـایمر،  بود 
معنـا نیسـت    گرچه لزوماً این بدان .تالشند تا سیري صعودي به لحاظ سطوح قدرت، طی کنند

منظـور از   .توانند مسیر صعود تا بـاالترین سـطح از قـدرت را طـی کننـد      ها می که همۀ دولت
بـر ایـن    .ها بر اساس میزان قدرت آنها اسـت  بندي دولت در واقع نوعی تقسیمسطوح قدرت، 

بنـدي   ها را با توجه به میزان قدرتشـان دریکـی از ایـن سـطوح دسـته      اساس، هریک از دولت
(هژمـون جهـانی)، قـدرت بـزرگ،      ترتیب به پـنج گـروه ابرقـدرت    به سطوح قدرت .کنند می

شوند؛ بنابراین بر اسـاس مفروضـات    تقسیم می زقدرتاي و ری اي، قدرت منطقه هژمون منطقه
توان گفت: جمهوري خلق چین در سطح یک قـدرت بـزرگ    گرایی تهاجمی می نظریۀ نوواقع

قرار دارد که در تالش است تا به جایگاه یک هژمونی جهانی ارتقا یابد، اما در مسیر صعود بـه  
رو اسـت کـه    هایی روبـه  زمان با چالش هایی برخوردار است و هم جایگاه ابرقدرتی، از ظرفیت

 .شود ها پرداخته می ها و چالش در ادامه به بررسی این ظرفیت
 

 تحقیق شناسی روش
شود و روش اجـراي آن،   اي محسوب می توسعه-پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردي

ي اطالعـات آن،  گردآورروش  .گیرد تبیینی است و در زمرة تحقیقات کیفی قرار می -توصیفی
ي و مصاحبه با جامعـۀ  بردار ابزار گردآوري اطالعات، یادداشت .مطالعۀ اسنادي و میدانی است

   .است شده  انتخابي هدفمند ریگ نمونهآماري تحقیق است که از طریق 
هاي چین در مسیر گذار به جایگاه هژمـون   ها و چالش در تحقیق حاضر، هریک از ظرفیت

نامه تنظـیم و بـراي تأییـد روایـی بـه پـانزده نفـر از         شکل یک گویه در قالب پرسش جهانی به
الملـل و   کـه در حـوزة روابـط بـین    -هاي دولتی مختلـف ایـران    اعضاي هیئت علمی دانشگاه

از  .اند، ارائه شد و همۀ یازده گویه تأیید شد اي سابقۀ تدریس و پژوهش داشته مطالعات منطقه
 کـه مقـدار   پانزده نفر بوده اسـت، در صـورتی  نامه  دهنده به پرسش آنجا که تعداد خبرگان پاسخ
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CVR   براي تعیین پایـایی   .شود باشد، گویه تأیید و در غیر این صورت، رد می 49/0بزرگتر از
   .به دست آمد 91/0هم از آلفاي کرونباخ استفاده شد و نتیجۀ 

 

 نامۀ خبرگان نتایج روایی محتواي پرسش
 نتیجه CVR گویه مقوله

 
 

 ظرفیت اقتصادي

 تأیید 95/0 گذاري خارجی جذب باالي سرمایه

هاي چندجانبۀ  طرح
 جدید

 تأیید 90/0 هاي آسیایی گذاري زیرساخت بانک سرمایه
 تأیید 85/0 گروه بریکس

 تأیید 99/0 ابتکار کمربند و راه ابریشم جدید

 
-ظرفیت نظامی

 امنیتی

 تأیید 1 تقویت توان نظامی
 أییدت 95/0 افزایش بودجۀ نظامی

تأثیرگذاري در 
اي و  ترتیبات منطقه

 المللی بین

 تأیید 85/0 آنآسه

 تأیید 85/0 سازمان همکاري شانگهاي

هاي  چالش
 اقتصادي

 تأیید 1 پذیري در حوزة انتقال و امنیت انرژي آسیب

-هاي سیاسی چالش
 امنیتی

 تأیید 99/0 مسئلۀ تایوان
 تأیید 1 مناقشات دریاي چین جنوبی

 
 ها وتحلیل داده هاي تحقیق و تجزیه فتهیا

 ي چین در گذار به جایگاه هژمون جهانیها تیظرف
هـاي   هاي اقتصـادي چـین و سـپس بـه ظرفیـت      در این بخش از پژوهش، ابتدا به ظرفیت

 .شود امنیتی آن پرداخته می–نظامی
 

 هاي اقتصادي ظرفیت
هاي بـزرگ را بـه حـداکثر     دومین هدف قدرت مرشایمر، از منظر نظریۀ رئالیسم تهاجمی،

هـا بـه ثـروت نسـبی اهمیـت       ازنظر مرشایمر، دولـت  .داند رساندن ثروت و توان اقتصادي می
دهـد و   دهند، به این دلیل که قدرت اقتصادي، بنیان و شالودة قدرت نظامی را تشـکیل مـی   می



 49                             1401 بهار، 1، شمارة ششم، سال شناسی راهبردي ج.ا.ایران محیطلنامه فص

 

حاظ عملـی  مرشایمر معتقد است که از ل .تواند تبدیل به قدرت نظامی شود راحتی می ثروت به
ایـن موضـوع    .هاي بزرگ اهمیت زیادي دارد هم توانمندي اقتصادي و پویایی آن براي قدرت

کنـد و دوم اینکـه،    دو دلیل عمده دارد: اول اینکه اقتصاد قدرتمند، رفاه عمومی را تقویت مـی 
اعتماد براي دستیابی بـه برتـري نظـامی بـر رقیبـان       هاي قابل قدرت اقتصادي عظیم یکی از راه

ترین نقطـۀ قـوت چـین     رسد اقتصاد به مهم به نظر می بر این اساس، .)144: 2001مرشایمر، (است 
در نتیجه ایـن کشـور در راسـتاي رسـیدن بـه یکـی از       و  شده است  طی چند دهۀ اخیر تبدیل

بسیار موفـق عمـل کـرده     -ها متصور است که رئالیسم تهاجمی براي دولت-ترین اهداف  مهم
و شـعار صـلح    1980شیائوپینگ در دهۀ  صادي، سیاست درهاي باز دنگاصالحات اقت .است

آمیز سـوق داده و اقتصـاد    المللی باثبات و صلح و پیشرفت، چین را به سمت توسعۀ محیط بین
این قدرت و تـوان اقتصـادي عظـیم چـین،      .شده است  آن به موتور رشد اقتصادي آسیا تبدیل

 .الملل بـازکرده اسـت   این قدرت بزرگ در نظام بینهاي زیادي را پیش روي  ابزارها و فرصت
هـاي چندجانبـۀ جدیـد     گذاري خارجی، مشارکت در طرح ها، جذب باالي سرمایه این فرصت

گذاري زیرساخت آسیایی، گروه بریکس و ابتکار جاده و کمربند است کـه   شامل بانک سرمایه
 .شوند تفصیل بررسی می در ادامه به

 

 یخارج يگذار هیسرما يجذب باال
گذاري خارجی از نظر رهبران چینی، بـراي توسـعۀ اقتصـادي ایـن کشـور، امـري        سرمایه

آید؛ زیرا مستقیماً به رشد سریع اقتصـاد چـین در طـول بیسـت      حساب می  سودآور و مؤثر به
چین به دو دلیـل، بسـتر مناسـبی بـراي      .)33: 1386(کیث، سال گذشته، کمک شایانی کرده است 

شـود؛ اول، نیـروي کـار فـراوان و ارزان بـراي تولیـد و        رجی محسوب مـی گذاري خا سرمایه
ترین هزینـه بـراي    صادرات؛ و دوم، بازارهاي داخلی گسترده که امکان تولید و فروش را با کم

عالوه بـر ایـن، سیاسـت دوسـتانۀ چـین در جـذب سـرمایۀ         .آورد تولیدکنندگان به ارمغان می
بدیل به سرزمینی جذاب براي سـرمایۀ خـارجی کـرده    خارجی و تسهیالت ویژة آن، چین را ت

توجه به آمار و ارقام موجـود، چـین در دسـتیابی بـه ایـن       با .)142: 1392شناس،  (قوام و یزداناست 
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درصـد از  28بـر   هـاي خـارجی بـالغ     شـرکت  2005که در سال  هدف، موفق بوده است؛ چنان
همچنـین آنهـا حـدود     .کردنـد  پنجم مالیـات چـین را تـأمین مـی     ارزش اضافی صنعتی و یک

درصـد از اشـتغال محلـی را ایجـاد     11درصد از کل کاالها و خدمات را صـادر و بـیش از   57
میلیـارد دالر در  5/1گذاري مستقیم خارجی در چین از نظر مقـداري، از   جریان سرمایه .کردند

رسـیده   2019میلیارد دالر در سال 251کنندة  (شروع اصالحات) به رقم خیره 1980 اوایل دهۀ
گرفتن دیپلماسی اقتصادي در سیاست خارجی، چین تبدیل به  به این صورت، با درپیش .است

با توجه به آمار و ارقـام بانـک    .گذاري در جهان شده است ترین مقاصد سرمایه یکی از جذاب
بعـد از الحـاق    .کنـد  روز پویایی بیشتري پیدا می گذاري خارجی در چین روزبه جهانی، سرمایه

گـذاري   ترین مقصد سـرمایه  متحدة آمریکا، مهم  ه سازمان تجارت جهانی، چین بعد از ایاالتب
 .)196: 1398(جهانگیري و ساعی، جهانی شد 

 

 دیجد ۀچندجانب يها طرح
گـذاري سیاسـت    هاي رو به رشدي است که بـا پایـه   جمهوري خلق چین، از جمله قدرت

فـرد در   زایش قدرت و نیز ایفاي نقشی منحصربهخارجی بر مبناي توسعۀ اقتصادي، به دنبال اف
هاي مختلفی را براي تحقق این هدف در جغرافیـاي   الملل است و در این راستا، طرح نظام بین

توان به بانک توسـعۀ آسـیایی (بانـک     ها می از جملۀ این طرح .سیاسی جهان دنبال کرده است
یک جاده را اشـاره  -کار یک کمربندهاي آسیایی)، بانک بریکس و ابت گذاري زیرساخت سرمایه

 .شود کرد که در ادامه به توضیح هریک از آنها پرداخته می
 

 هاي آسیایی گذاري زیرساخت بانک سرمایه
ـ   داریدر د 2013در اکتبر  نگیپ نیج یش ،نیچ جمهور سیرئ  ي،انـدونز  يجمهـور  سیبـا رئ

در اکتبـر   نـگ یجیب يها تالش ۀدر ادام .را مطرح کرد ایآس رساختیز يگذار هیبانک سرما ةدیا
 نیا يسازمان مرکز یرسم سیتأس يبرا نیچ تیبا محور ییایدولت آس 22 ندگانی، نما2014
دولـت   57بـه   2015مؤسس بانک تـا سـال    ياعضاو  تفاهم امضا کردند ادداشتی کی ،بانک

 نیچ تیبا محور ییایآس و برون ییایآس يها دولت تیبا عضو یالملل نیبانک ب نیکه اول دیرس
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ـ لیم100بـا   2015ژوئن  29از   کـا یاز متحـدان آمر  ياریبسـ  .افـت یاسـتقرار   هیدالر سـرما  اردی
آن  تیکشـور بـه عضـو    نیا يها وجود مخالفت و سنگاپور) با ایاسترال ،یجنوب ةکر س،ی(انگل

 يرهـا یکـه تأث  کردنـد  ادیـ  ينهـاد  مثابـۀ  از آن بـه  گـران لیاز تحل یکه برخ يا گونه به .درآمدند
احتمـال   زین ندهیو در آ است گذارده يدر سطح جهان بر جا یاساس یتیک)ژئوپلست (جغراسیا

 مثابـۀ  خـود را بـه   گاهیجا ،نیبانک کمک کرده است تا چ نای .)8: 2016، 1اتزیونی( ابدیدارد تداوم 
 .کنـد محکم  ی،اقتصاد جهان یدر حکمران يدیعنصر کل کیقدرت بزرگ در حال رشد و  کی

 يتحـت رهبـر   یمـال  ياست و برخالف نهادها آزاد ،نهاد نای درها  لتدو یۀکل يبرا تیعضو
 يگـذار  هیبانـک سـرما   يریـ گ میرا در نظام تصم يحق رأ نیشتریب یی،ایآس يها دولت کا،یآمر

   .)162: 1395 ،يانصار ةزاد ی(تقدارند  ایآس رساختیز
محاسـبه   یناخـالص داخلـ   دیتول زانیبانک بر اساس م نیعضو ا يکشورها يسهام و حق رأ

 یتعلق خواهد گرفت. با توجه بـه مبلغـ   ییایآس يبه اعضا يدرصد حق رأ 75 نی. همچنشود یم
، 17/3 ي، انـدونز 93/5 هی، روسـ 51/7هنـد   رأي حق ،اند داده صیبانک تخص نیکه کشورها به ا

ـ . ادهـد  یم لیتشکرا درصد کل آرا  06/26 نیچ يو حق رأدرصد است  02/3 لیبرز بانـک   نی
در حـال   يدر کشـورها  هایرساختز یجادا يبرتون وودز برا نهادهاي ازتر راحت اریبس تواند یم
ـ ا ،تی. واقع)395: 1399و همکـاران،   یترابرمی( بگذاردآنها  یاردر اخت یهوام و سرما ،توسعه  اسـت کـه    نی

ـ دارد و ا يمحـور  ینقشـ  نیچ، کشور ایآس رساختیز ۀدر بانک توسع طـور بـالقوه    نهـاد بـه   نی
ـ  یالمللـ  نیب یمال ياصالح ساختارها يبرا را نیچ ةشد مطرح يها دهیا دتوان یم ـ ببـرد. ا  شیپ  نی

د. وپـول ظـاهر شـ    یالملل نیو صندوق ب یدر مقابل بانک جهان بیرق کی شکل به تواند یبانک م
ـ  يهـا  وام نیها، بلکـه در قـوان   وام ریتنها در مقاد نه ،رقابت نیا تجـارت   تیـ و حاکم یالمللـ  نیب
ممکـن اسـت    نیچـ  نـگ، یجیب ۀمداخلـ   عـدم  ین)دکتـر رهنامـۀ ( خواهد بود. در کنار  یالملل نیب

در  يا ارز مبادلـه  کیـ  شـکل  خود بـه  یو واحد پول یالملل نیب يارزها يارتقا يبرا ییها استیس
 .)1298: 2016، 2چو(کند يریگیپ دیجد ينهادها نیرا در قالب ا یالملل نیمعامالت ب

1. Etzioni 
2. Chow 
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 گروه بریکس
دهندة آن، یعنی برزیل، روسیه،  رفته از حروف اول نام کشورهاي تشکیلبرگ 1»بریک«واژة 

گلـدمن  «گـذاري   المللـی سـرمایه   کارشـناس مؤسسـۀ بـین    2»جیم اونیل«هند و چین است که 
این عنوان را منتشـر کـرد    2005آن را ابداع کرد و در سال  2001در آمریکا در سال  3»ساکس

به بریکس موسوم شـد و شـکل    2011این گروه در سال  که البته با پیوستن آفریقاي جنوبی به
مجموعۀ کشورهاي عضو بـریکس از   .)100: 1392سـادات،   و هوشی زاده یول(تر به خود گرفت  جهانی

تـوجهی در سـطح جهـانی     نظر جمعیت، وسعت، تولید ناخالص داخلی و تجارت، سهم قابـل 
درصـد  41درصد مساحت و 3/29ز اعضاي این بلوك قدرتمند اقتصادي با برخورداري ا .دارند

درصـد تجـارت جهـانی را در    16درصد تولید ناخالص داخلـی و بـیش از   24جمعیت جهان، 
 ).2022(بریکس، اختیار دارد 

 

 
  2027تا سال  2000. نمودار روند رشد تولید ناخالص داخلی گروه بریکس از سال 1نمودار 

 )2022، 4استاتیستا( (بر اساس میلیارد دالر)

1. Brics 
2. Jim O'Neill 
3. Goldman Sachs 
4. Statista 
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ـ لیتر14از  شیب ن،یچ یناخالص داخل دیتول از دو برابـر   شی)، بـ 2020دالر (تـا سـال    ونی
ـ  .بوده است کسیبر يکشورها ریسا ـ با نیهمچن  يدر نظـر داشـت کـه مجمـوع اقتصـادها      دی

ـ ا ةانداز اروپا است و به یۀتر از اقتصاد اتحاد اکنون بزرگ ،کسیرب ـ نزد متحـده   االتی شـده   کی
 يفضـا  جـاد یامکـان را بـه آن داد کـه بـا ا     نیا ،کسیدر بر نیچ حضور .)10: 1،2021اونیل(است 

خود بـا هنـد را    یاختالف ارض جیتدر به کسیاهداف مشابه در درون بر يحرکت مشترك برا
با موضـع مشـترك در مسـائل     ،گرید يو از سو دیو درصدد حل آن برآ هدتوجه قرار د مورد

کمـک کنـد    نیبـه چـ   تواند یامر م نیا .است افتهی  شیافزا زین نیچ یزن قدرت چانه یالملل نیب
قدرتمند و استوارتر از گذشـته بـر لـزوم     یضمن به اشتراك گذاشتن اهداف و منافع به صورت

بـا   نیچـ  .کنـد  دیـ در آن تأک گـر ید يها قدرت حضور نیو همچن یو اصالح نظم جهان رییتغ
ـ  ابدیدست  ،ندارد یکه دسترس یقاطبه تمام ن تواند یم کسیکمک بر ـ  از  شیو ب قـدرت   شیپ

حرکـت کنـد کـه در     یبـودن نظـم جهـان    یبگستراند و در چنـدقطب  یجهان ۀصحن خود را در
و  نیچـ  گـاه یجا يو ارتقـا  تیتثب ،يهمکار شیبه کاهش تنش، افزا تواند یامر م نیا قت،یحق
با چـالش   -ی استجهان قطبی کت یمدع که-را  کایو آمر منجر شود یجهان ۀدر عرص کسیبر

ي بـریکس و در رأس آنهـا روسـیه و    کشـورها  .)54: 1394 ،یو بهرامـ  يری(دهشه است رو کرد روبه
چین مشروعیت دالر آمریکا را نیز رد کرده است و در بسیاري از مبـادالت اقتصـادي از پـول    

بریکس به یکی از نهادهاي بـزرگ   .)164-163: 1393(شیرخانی و همکاران، کنند  ملی خود استفاده می
وسعه در جهان تبدیل خواهد شد و پایۀ مالی مناسبی براي کشـورهاي عضـو   مالی چندجانبۀ ت

 .دار اصلی آن خواهد بود ویژه چین، در جایگاه سهام آن، به
 

 دیجد شمیابتکار کمربند و راه ابر
آغـاز کـرده    2013، یک ابتکار راهبردي است که چین از نوامبر سـال  2ابتکار کمربند و راه

ۀ اقدامات راهبردي است که بخـش مهـم آن، سـاخت کمربنـد     است و در واقع شامل مجموع

1. O’Neill 
2. Belt & Road Initiative 
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طرح کمربنـد   .است 2ویک و مسیر دریایی ابریشم قرن بیست 1اي) اقتصادي جادة ابریشم (قاره
دهد چین از لحاظ تاریخی، پیوندهاي گسترده و  و راه، یک نماد بسیار قوي است که نشان می

 .)171-167: 1398انی و میراحمدي، (ارغوعمیقی با آسیاي میانه و خاورمیانه دارد 

 
 )2018، 3(بانک جهانی اي و آبی طرح ابتکار کمربند و جاده . مسیرهاي قاره1شکل 

ابتکار کمربند و راه در تالش است تا بازارهاي موجود را توسعه دهد و بازارهاي جدیدي 
در ایـن   کننـده  را براي محصوالت چینی فراهم کند و همچنین براي دیگر کشـورهاي شـرکت  

ایـن شـبکه از    .)171-167: 1398(ارغـوانی و میراحمـدي،   هاي جدید بازار را ایجاد کنـد   طرح، فرصت
اقتصادي جهان را ایجاد خواهد کرد و تـا تـاریخ مـارس     داالن ترینهاي زیربنایی، بزرگ طرح
ر شـکل  د .انـد  کشور، یادداشت تفاهم ابتکار کمربند و راه را امضا کرده 147، تعداد 2022سال 

بـراي برخـی از کشـورهایی کـه امضـاکنندة ایـن        .انـد  شـده  ، این کشورها مشـخص  3شمارة 
کشور اتـریش، بنـین،     براي مثال، هفت .نامه هستند، اطالعات مستقل در دسترس نیست تفاهم

نامه را منتشر نکـرده و حتـی آن    کومور، کنگو، دومینیکن، نیجر و روسیه تأییدیۀ امضاي تفاهم
اگرچـه   .انـد  عنوان نامشخص ذکـر شـده   این کشورها در شکل زیر با  .اند م نکردهرا تکذیب ه

1. The Silk Road Economic Belt 
2. The 21st Century Maritime Silk Road 
3. The World Bank 
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حـال، ابتکـار کمربنـد و راه،     چین، مبتکر و آغازگر و همچنین رهبر این طـرح اسـت، بـا ایـن    
کشوري است کـه در   140تنها براي چین بلکه براي بیش از  دهندة یک فرصت توسعه، نه نشان

کشـور از منطقـۀ خاورمیانـه و شـمال      18ستند و این طرح، تعداد امتداد جادة ابریشم جدید ه
 .)2022، 1(مرکز فاینانس و توسعۀ سبزگیرد  آفریقا را در بر می

 
 اند. یادداشت تفاهم ابتکار کمربند و راه را امضا کرده 2022. کشورهایی که تا تاریخ مارس 2شکل 

 )2022(مرکز فاینانس و توسعۀ سبز، 
 

راه را امضا   یادداشت تفاهم ابتکار یک کمربند، یک 2022شورهایی که تا تاریخ مارس . تعداد ک1جدول 

 اند (به تفکیک منطقه). کرده
 تعداد کشور منطقه

 کشور 43 جنوب صحراي آفریقا
 کشور 35 اروپا و آسیاي مرکزي

 کشور 25 شرق آسیا و اقیانوس آرام
 کشور 20 آمریکاي التین و کارائیب

 کشور 18 شمال آفریقا خاورمیانه و
 کشور 6 جنوب شرق آسیا

 کشور 147 جمع کل

 )2022 سبز، توسعۀ و (مرکز فاینانس

1 Green Finance and Development Center 
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بدون شک، اساس اصلی راهبرد کمربند و راه، عالوه بـر تـداوم رشـد اقتصـادي پایـدار و      
متوازن در چین و همچنین تقویت ارتباطات اقتصادي و ترابري با همسایگان آسـیاي مرکـزي،   

بـرداري از آنهـا و    انه، جنوب آسیا، اروپا و آفریقا، تسـخیر منـابع انـرژي جهـان، بهـره     خاورمی
منطق اصلی ایـن طـرح، ایجـاد بنـدرها یـا سـکوهاي        .تضمین مسیریابی آنها براي چین است

بـراي ایـن منظـور،     .متنوع اقتصادي و حتی نظامی با هدف تضمین ورود منابع به چین اسـت 
منظـور کـاهش    ی خود به مناطق عمدة داراي منابع انرژي را بـه چین در تالش است تا دسترس

آور  تـر کنـد؛ بنـابراین، تعجـب     خطرات تأمین منابع و نیز حفاظت از جریان انتقـال آن، سـهل  
د هایی که داراي منـابع طبیعـی بسـیارن    راه، از طریق سرزمین  نیست که طرح یک کمربند، یک

هاي کشاورزي) و در نتیجه ایجـاد یـک محـور نفـوذ (از طریـق       (آب، مواد خام فسیلی، زمین
هـاي بنـدر و    اي در خاورمیانه)، به لطف توسعۀ زیرساخت قاره سیبري و مسیرهاي مختلف بین

 .)171-167: 1398(ارغوانی و میراحمدي، گیرد  تدارکات، با گذر از معضل تنگۀ ماالگا شکل می
 

 امنیتی–نظامی  هاي ظرفیت

دولـت   کیـ  ینظام يروهایعمدتاً محصول ن الملل نیب استیقدرت در س ،مرینظر مرشا از
در  يتوانمنـد  ،قدرت هـر کشـور   يها از شاخص یکی ،واقع در .)83: 2001مرشایمر، است (

 شیدر قـدرت خـود را افـزا    رگـذار یاز عوامـل تأث  یکیها  است و همواره دولت ینظام ةحوز
 يبـرا  ياعتمـاد  قابـل  اریمع ییتنها به ،معتقد است که ثروت مریامرش .دانند یم ینظام يتوانمند
 یسـادگ  بـه  ،اسـت  ینظـام  یـۀ اسـاس بن  ،گرچـه ثـروت   نیبنابرا ست؛ین یقدرت نظام ۀمحاسب

قـدرت   يارهـا یمع ریپس الزم است کـه بـه سـا    ؛دانست یکی ینظام یۀثروت را با بن توان ینم
بر توجـه بـه    مریکه مرشا يدیبر اساس تأک نیبنابرا .)83-82: 2001مرشـایمر،  (پرداخته شود  ینظام
مختلـف قـدرت    يهـا  تیـ و ظرف ارهایمع ،بخش نیدر ا ،دارد یمختلف قدرت نظام يارهایمع

 .شود میکنکاش  ی،هژمون جهان کیبه  شدن لیتبد يدر راستا نیچ یتیامن-ینظام
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 تقویت توان نظامی
ـ  یابیدست ،ارتش يتوسعه و نوساز ي چین در جهتها تالش  يهـا  يفنـاور  نیروزتـر  هبه ب

 يهـا  موشـک  شیتوجه در ساخت و آزما قابل يها تیموفق ی بهابی، دستی و امنیتیدفاعی، نظام
رو بـه  ها بـه فضـا و رونـد     و پرتاب ماهواره یاتم يها ییایردریز ما،یپ قاره یک)بالستپرتابشی (

نـاظران  از  ياریتوجـه بسـ   ،هگذشـت  ۀدهـ  کیـ در طـول   نیدر چـ  نظـامی  ۀبودج ۀساالن رشد
 گرایـی  واقـع  پـردازان یـه از نظر یکـ ی مر،یمرشـا  .را به خود معطوف سـاخته اسـت   یالملل نیب

 حـتم،  طـور  بـه  شـود،  لیتبد ياقتصاد رومندین قطب  کیبه  نیمعتقد است که اگر چ ی،تهاجم
بـه   یشـرق شـمال   يایتسلط بر آسـ  يو برا ندک می لیتبد یخود را به توان نظام اقتصادي توان

و  هـا  يدر خصـوص توانمنـد   این کشـور  تیشفاف عدم .)403-401: 2001مرشـایمر،  ( افتد یتکاپو م
در خصوص توان رو  چین جوار همکشورهاي و  کایباعث سوءظن آمر اش ینظام يها ظرفیت

از  ياریبسـ  .اسـت  یتوان نظام تیدر پس تقو یپنهان اتیکشور و احتماالً ن نیا یبه رشد نظام
بـه   يزسرری و در حال اشاعه نیچ ياقتصاد ۀرشد و توسع ندیباورند که فرا نیبر ا نگرالیتحل

 وادبـه مـ   نیاقتصاد چ یوابستگ لیبه دل ،نیچ ییایدر يرویگسترش توان ن .است ینظام ةحوز
 نیـ در ا .اسـت  کایآمر واپایشو تحت  شود یمنتقل م ییایدر يرهایخام و کاال است که از مس

ـ ا يهـا  ییایـ ردریتـوان ز  شیرا صورت داده است که افـزا  يا ستردهاقدامات گ نیچ ،راستا  نی
  .)123: 1392پور،  ی(علاقدامات است  نیا نیتر از مهم يا هسته يها ییایردریز ژهیو کشور به

 هاي نظامی جهان . مقایسۀ ظرفیت و توان نظامی چین با دیگر قدرت2جدول 

 کشور
کارکنان 

 فعال
نیروي 
 ذخیره

زیردریایی 
کی تاکتی

 (راهکنشی)

بالگرد 
 جنگی

 کالهک
 اي هسته

هواپیماي 
 نظامی

ناو 
هواپیما

 بر

 تانک
 جنگی

بودجۀ 
دفاعی به 
 میلیارد دالر

 740 6100 11 13233 7506 904 68 845500 1400000 آمریکا

 42 13000 1 4144 8484 538 64 2000000 1014000 روسیه

 178 3205 2 3260 250 327 79 510000 2185000 چین

 73 4730 1 2119 90 37 17 115500 1445000 هند

 51 1004 ندارد 1480 ندارد 119 20 55000 250000 ژاپن

 )1،2021(گلوبال فایر پاور

1. Global Fire Power 
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 افزایش بودجۀ نظامی
اسـت.   متحـده   االتیدر جهان پس از ا یبزرگ نظام ةکنند نهیهز نیدوم ،نیخلق چ يجمهور

ـ ا دو برابر شـده اسـت. بـا    باًیل گذشته تقرسا دهدر  نیخلق چ يجمهور یدفاع ۀبودج  حـال،  نی
ـ ا تیعدم شـفاف  لیعمدتاً به دل ن،یچ ینظام یواقع يها نهیهز ۀمحاسب کشـور، دشـوار اسـت.     نی

طـور   بـه  نیچـ  یرسـم  ینظـام  ۀکـه بودجـ   دهـد  ینشان م 2019تا  2010 يها سال نیب يها داده
ـ لیتر1,36 نیچـ  2021سـال   یدفاع ۀدرصد رشد داشته است. بودج8ساالنه حدوداً  ،متوسط  ونی

 شـده  نیـی تع یوانیـ  ونیلیتر1,27 ۀدالر) اعالم شد که نسبت به بودج اردیلیم209,16بر   (بالغ وانی
 .)139-140: 2020، 1توسعۀ نظامی و امنیتی چین(داشت  شیدرصد افزا6,8در سال گذشته 

 
 )2021تا  2011د ناخالص داخلی( . نمودار درصد رشد ساالنۀ بودجۀ نظامی چین به نسبت تولی2نمودار 

 )2،2021(سی اس آي اس

 
ـ را در اولو ینظـام  يهمچنـان نوسـاز   ،نیکند کـه رهبـران چـ    یم دییارقام تأ نیا قـرار   تی

 یدفـاع  يهـا  نـه یهزاست که زده  نیاستکهلم تخم یالملل نیصلح ب قاتیتحق ۀسسؤم .دهند یم
 یرسـم  ۀاز بودجـ  شـتر یدرصـد ب 40 بـاً یکـه تقر  دیدالر رس اردیلیم240به  2019در سال  نیچ
 شتریب اریبس نیچ ینظام يها نهیسسه معتقد است هزؤم نیا نیهمچن .دالر) بود اردیلیم5/183(

 یجنـوب  ةژاپن، کر ه،یهند، روس يها نهیاست و از مجموع هز گانشیهمسا ینظام يها نهیاز هز
 .)2020، 3سیپري(بوده است  شتریب 2019در سال  وانیو تا

1. Military and Security Developments of China 
2. Csis 
3. Sipri 
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شدة  بر اساس مقایسۀ بین رقم اعالم 2021تا  2011هاي  هاي نظامی چین بین سال . برآورد هزینه3نمودار 

 )2021(سیپري،  دولت چین و تخمین مؤسسۀ سیپري

 
ـ ا ینظـام  يها تیقابل شیهمچنان به افزا نیتوجه چ قابل ینظام يها نهیهز کـه  -کشـور   نی

مسـتمر   يگـذار  هیسـرما  .شـود  ینجر مم -و متحدانش است متحده  االتیمنافع ا يبرا يدیتهد
عـالوه   .داده اسـت  رییدر منطقه را به نفع خود تغ یتوازن نظام ،یو دفاع یدر بخش نظام نیچ

داده اسـت و   شیرا افـزا  يریـ خطـر درگ  ن،یمتعارف در برابر چـ  یارندگبازد شیفرسا ن،یبر ا
 قیـ موجـود از طر  تیضـع و ۀجانب کی رییبه دنبال تغ ،و جسورتر شترینفس ب  به با اعتماد نیچ

از  نیچ یرسم ینظام يها نهیهز ۀساالن شیگذشته، افزا ۀدر ده .استفاده از زور است ای دیتهد
اسـت کـه    یتیاولـو  ةدهنـد  گرفته است که نشـان  یشیپ ،آن ۀساالن یناخالص داخل دیرشد تول

 .قائل است ،مسلح خود يروهاین تیتقو يبرا نگیجیب
 

 یالملل نیبي و ا منطقهي در ترتیبات رگذاریتأث
ي در رگـذار یتأثهاي خیزش و ظهـور یـک کشـور، توانـایی      شاخص نیتر مهمیکی از 

ي و ا منطقـه در نهادهـاي   مـؤثر المللی و نیز مشـارکت و فعالیـت    اي و بین ترتیبات منطقه
شود، توانسـته اسـت در   ی است. از آنجا که چین، یک قدرت نوظهور شناخته میالملل نیب

و  هـا یـت فعال تـرین مهـم  ادامـه  اي از خـود نشـان دهـد. در    ت فعاالنـه این حوزه، مشارک
 -دارد یتدر آن عضـو  کشور این که- یرامنیتیغ و یتیامن ییدر نهادها ینچ يها مشارکت

 اشاره خواهد شد.
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 آنآسه
 یکل  بنديیمتقس یکبه  توانیم قرن،یماز ن یشآن در طول بو آسه ینروابط چ یبا بررس

 نیـ در ا شد. آغاز 1960 دهۀ از -بود خصومت دورة که- اول دورة: رسید از روابط دوطرفه
شـدن   دوم، گـرم  ةدور ؛داد یمرتبـاً رخ مـ   نیآن و چ آسه يکشورها نیب ییها يریدرگ ،دوره

 يبـرا  یدو طرف، محرکات نیمراودات ب شیآغاز شد و با افزا 1980 ۀده لیاز اوا زیروابط ن
متقابـل کـه از    یوابسـتگ  ةدور ای سوم دورة در آمد؛ وجود بهتر  روابط مستحکم يریگ شکل

 ةراسـتا، دور  نیآغـاز شـد. در همـ    یقشـر  يایآس یو مال یبا وقوع بحران پول 1990اواخر 
ـ نزد یظهور کرد و در ط نیاقدامات) چ دی(منظور تشد یتهاجم یپلماسید یعنیچهارم   کی

ـ بـه نفـع خـود تغ    يادیحدود ز امتقابل را ت یوابستگ تیتوانست وضع نیبه دو دهه، چ  ریی
 .)433: 1398 ،ی(سازمند و رمضاندهد
عامل در نزدیکی چین به کشورهاي منطقۀ جنوب شـرق آسـیا    نیتر مهماقتصاد را  توان یم

ـ ن نیهستند و چـ  ياقتصاد ۀتوسع  حال منطقه دراین  يکشورها اکثر بیان کرد؛ زیرا  نیـ در ا زی
مـرز   هـم  نیاست کـه بـا چـ    يا تنها منطقه ،ایجنوب شرق آس که یی آنجا از .زمینه پیشرو است

بـر   .گسـترش اسـت   قابـل  یآسـان  منطقه به نیدر ا نینفوذ چ به دالیل اقتصادي، نبنابرای است،
منـافعش در   يارتقا يکه قدرت نوظهور در راستا یاز اقدامات یکی ،انتقال قدرت یۀاساس نظر

قدرتمنـد   گرانیبـاز  گـر ید فیضـع منطقه و ت يبا کشورها یکینزد ،دهد یبرابر هژمون انجام م
 راهبـردي  کیدر منطقه است و شـر  متحده  االتیا ةژاپن متحد عمد که ییآنجا از .منطقه است

ـ از  توانـد  یآن مـ  آسـه  يبه کشورها نیچ یکینزد ،دوش یکشور محسوب م نیا نقـش   سـو  کی
ـ ا یبر نگران گرید يکند و از سو فیرا تضع ایژاپن در جنوب شرق آس يمحور  تحـده م  االتی

 .)107: 1392زاده،  ی(سازمند و تق دیفزایب نیروزافزون چ یابی نسبت به قدرت
 

 سازمان همکاري شانگهاي
هاي آسیاي مرکزي، سازمان همکاري شانگهاي فرصتی ایجاد کرده اسـت تـا    از نگاه دولت

این کشورها بتوانند مناسبات تجاري خود را با همسایۀ قدرتمند شـرقی خـود (چـین) بهبـود     
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هـا   ایـن رزمـایش   .شده از سوي این سازمان نیز داراي اهمیـت اسـت   هاي اجرا رزمایش .ندده
توانـد باعـث    بـه نظـر آنـان، ایـن امـر مـی       .نگرانی کارشناسان نظامی غرب را برانگیخته است

اي شـبیه بـه    چرخش اولویت اول این سازمان به موضوعات نظامی شود و در آینده، مجموعـه 
 .)6: 1389(بزرگی و حسینی، رد پیمان ورشو به وجود آو

 .تواند دستیابی چین را به تسلیحات پیشـرفتۀ روسـی تسـهیل کنـد     دوستی با روسیه نیز می
عالوه بر این، چین کشورهایی همچون روسیه، قزاقستان و ازبکستان را منبع مهمـی از ذخـایر   

یـن کشـورها   داند و تشکیل سازمان همکاري شانگهاي، ابـزاري بـراي دخالـت در ا    انرژي می
اگرچه فشارهایی از طـرف روسـیه وجـود دارد کـه خواهـان دسـتیابی بـه         .شود محسوب می

آمیـزي بـا    طـور موفقیـت   واپایش قزاقستان و ازبکستان است، اما چین، روابط امنیتی خود را به
حفـظ   -که در معرض آسـیب هسـتند  -دهد تا بتواند نواحی شمال و غرب را  روسیه ادامه می

ن روابط چندجانبه در قالب سازمان شانگهاي براي چین، میـدان انتخـاب حسـاب    کند؛ بنابرای
دیدگاه تفکـر راهبـردي سیاسـت خـارجی      از .)20-19: 1395 آباد،دولت(امیراحمدیان و صالحی شود  می

تواند به گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادي چین به منطقـۀ  چین، سازمان همکاري شانگهاي می
هاي محتمل آتـی   و عمق راهبردي چین را در هنگام مقابله با ناآرامی آسیاي مرکزي منجر شود

ترین هدف چین از تقویت سازمان همکـاري شـانگهاي،    در واقع، مهم .در شرق گسترش دهد
کیانگ، تضمین امنیت دستیابی خود به منابع انرژي منطقۀ آسـیاي مرکـزي و    تأمین امنیت سین

شده، چین  بر اساس آمارهاي اعالم .کاالهاي خود استساختن بازارهاي جدید براي  نیز فراهم
رو، سـازمان همکـاري    از ایـن  .کنندة انـرژي در جهـان شـده اسـت     ترین مصرف تبدیل به مهم

سازي خطـوط انـرژي، داراي اهمیـت بسـیار بـاالیی       کردن انرژي و ایمن شانگهاي در برآورده
 .است
 

 ي چین در گذار به جایگاه هژمون جهانیها چالش

از آن یاد  بزرگ هاي قدرت سیاست تراژدي نام با تر شیپکه -ایمر در اثر مشهور خود مرش
ها یا نقـاط   هاي عمدة قدرت توجه به چالش .ها پرداخته است هاي قدرت دولت به مؤلفه -شد



 ي چین در مسیر گذار به جایگاه هژمون (قدرت) جهانیها چالشو  ها تیظرف                                                             62

 

بـر   .ها به شمار آیـد  اي منفی در محاسبۀ قدرت دولت تواند مؤلفه پذیر آنها نیز تلویحاً می آسیب
ها نیز باید توجه و بررسـی و   هاي قدرت ها یا چالش پذیر قدرت تحلیل، نقاط آسیباساس این 

در واقع، کشور چین  .مثابۀ یک قدرت بزرگ از این امر مستثنا نیست  چین هم به .تحلیل شوند
اي از مشـکالت، معضـالت و موانـع مختلـف      منظور رسیدن به جایگاه ابرقدرتی با مجموعه به

هاي مختلف و داشتن عوامـل   رشد این کشور در زمینه رغم قدرت رو به رو است که علی روبه
منظـور دسـتیابی بـه جایگـاه      اساسی قدرتمندبودن، در نهایت بر ظرفیت بالقوه و بالفعل آن بـه 

در ایـن بخـش از پـژوهش،     .بودن تـأثیرات سـوئی داشـته اسـت و خواهـد داشـت       ابرقدرت
امنیتی بررسـی  -سطوح اقتصادي و سیاسیهاي پیش روي چین در  معضالت موجود و چالش

 .شوند می
 

 هاي اقتصادي چالش
وپنجـه نـرم    هـا و موانـع متعـددي دسـت     در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادي با چـالش  چین

تـرین چـالش    مهـم  .کرده است کند که این موانع، حرکت چرخ اقتصاد این کشور را سخت می
 .پذیري در حوزة انتقال و امنیت انرژي است آسیب
 

 پذیري در حوزة انتقال و امنیت انرژي آسیب
شـمار   هاي راهبـردي پـیش روي چـین بـه     امنیت انرژي در وضعیت فعلی، یکی از چالش

هاي فسیلی در دنیا و اولـین واردکننـدة    کنندة بزرگ سوخت چین اکنون دومین مصرف .آید می
ن نیـاز چـین بـه    آمار و ارقـام موجـود، نشـان از افـزایش روزافـزو      .نفت خام در جهان است

بـا اینکـه چـین، داراي     .)2022، 1یجهـان  يانـرژ  يآمـار  ۀسالنام(هایی نظیر نفت خام و گاز دارد  انرژي
هاسـت کـه کفـاف مصـرف      منابع نفتی و تولید داخلی نیز هست، اما این تولید داخلـی مـدت  

 را بـه خـود   2019چین حدود دوسوم از مصرف جهانی نفت در سـال   .دهد اش را نمی داخلی
میلیون بشکه در روز، نفت و سایر 14,5حدود  2019این کشور در سال  .اختصاص داده است

1. Global Energy Statistical Yearbook 
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 2018درصـد از سـال   4هـزار بشـکه در روز یـا تقریبـاً     500مایعات نفتی مصرف کرده اسـت کـه   
کننـدة بـزرگ    متحده و روسیه، سومین مصرفیافته است. همچنین این کشور بعد از ایاالت   افزایش

تریلیـون مترمکعـب   9,9، از 2018جهان است. مصرف گاز طبیعی در چین در سـال   گاز طبیعی در
 .)2020، 1نیکشور چ لیوتحل هیتجز جامع ۀخالص(رسید  2019تریلیون مترمکعب در سال 10,9به 

 
  2019تا  1993هاي  . مقایسۀ میزان تولید و مصرف نفت در چین بین سال4نمودار 

 )2020، نیکشور چ لیوتحل هیتجز جامع ۀالصخ((بر اساس میلیون بشکه در روز)
 
 

 
  2019تا  1993هاي  . میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در چین بین سال5نمودار 

 )2020، نیکشور چ لیوتحل هیتجز جامع ۀخالص(  (بر حسب تریلیون مترمکعب)

 

1 Country Analysis Executive Summary China 
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یـت  بنابراین، طبیعی است با این حجم وابستگی، هرگونه خلل در عرضه، انتقال یا امن
انرژي زیان مهلکی براي حیات اقتصادي این کشور باشد. از سوي دیگر، مشروعیت چین 
نو و حزب کمونیست، وابسته به تداوم رشد اقتصادي این کشور و افزایش اسـتانداردهاي  

توان گفت: انرژي، محور سازنده و موتور توسعۀ ملی در چـین  زندگی است؛ بنابراین، می
پذیري نسبی در تـأمین انـرژي در عرصـۀ     ست که چین، آسیباست. این امر، سبب شده ا
المللـی   هاي تهدید قدرت خود در سیسـتم توزیـع قـدرت بـین     جهانی را یکی از شاخص

معنا که همیشه در این اضطراب است که ممکن است رقبـاي ایـن کشـور در     بداند؛ بدین
انرژي وارداتی ایـن   گیري اختالفات، با اختالل در عرضۀ المللی در شرایط اوج عرصۀ بین

المللی این کشور برآیند. نگرانـی دیگـر چـین، امنیـت      کشور، درصدد تضعیف قدرت بین
مسیر انتقال انرژي است؛ چین همواره از تهدید تـایوان دربـارة امنیـت انـرژي انتقـالی از      

ونقل دریایی انرژي  تبعِ نگرانی چین دربارة خطوط حمل مسیر تنگۀ تایوان، هراس دارد. به
یافته است که همـین مسـئله     هاي جنوبی چین افزایشارداتی، حضور این کشور در دریاو

شود. شاید به هراس همسایگان کوچک چین و نزدیکی هرچه بیشتر آنان به آمریکا منجر 
بخشـی   ریزي کرده است که تا اواخر دهۀ میالدي جاري بتواند تسلط اطمینـان  چین برنامه

را به دست آورد و با گسترش همکاري بـا کشـورهاي غـرب    بر مسیر انتقال انرژي خود 
آفریقا و آمریکاي التین از وابستگی خود به نفت خاورمیانه بکاهد. به همین دلیـل، چـین   

هـاي جغراسیاسـت، منـابع     براي اطمینان از عرضۀ کافی نفت و گاز و کاهش عدم قطعیت
 .)111: 1393(رحیمی و همکاران، خود را متنوع کرده است. 
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 2019. میزان واردات نفت چین از کشورهاي مختلف در سال 6نمودار 
 )2020، نیکشور چ لیوتحل هیتجز جامع ۀخالص(

 
 2019. میزان واردات گاز و نوع خطوط لولۀ انتقال گاز به چین از کشورهاي مختلف در سال 7نمودار 

 )2020، نیکشور چ لیوتحل هیتجز جامع ۀخالص(
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 تیامنی -هاي سیاسی چالش
پیچیـده و متنـوعی مواجـه اسـت؛      امنیتـی -هـاي سیاسـی   چین در حال حاضر بـا چـالش  

  بـه تهدیدات امنیتی سنتی و غیرسنتی نـام بـرد.    عنوانا به آنهااز  توان یمي امنیتی که ها چالش
سو در معرض تهدیدات امنیتی سنتی همچون نیروهـاي معـارض    ، این کشور از یکگرید  انیب

طلب تایوان، ترکستان شرقی و تبت مواجه اسـت   انند نیروهاي استقاللطلب داخلی م و تجزیه
کشند و از سوي دیگر با تهدیدات غیرسـنتی امنیتـی    که وحدت و امنیت چین را به چالش می

اسـت.   بانیگر به دستمانند تروریسم (تارشگري)، مصائب طبیعی، ناامنی اقتصادي و اطالعاتی 
که چین در مسـیر گـذار بـه    -امنیتی -هاي سیاسی چالشترین  در این بخش از پژوهش به مهم

 شود. پرداخته می -جایگاه هژمون جهانی با آن مواجه است
 

 مسئلۀ تایوان

الملـل بـوده    برانگیزترین موضـوعات روابـط بـین    مسئلۀ چین و تایوان، همواره یکی از بحث
بـه   زمـان  هـم  طور بهرا  کردیدو رو ،وانیتا ۀدر قبال مسئل ها ینیکه چاست. از شواهد هویداست 

حفـظ   رویکرد دوم، و رویکرد نرم)( زیآم مسالمت ياستفاده از ابزارهااول،  کردیرو :اند گرفتهکار 
 يابزارهـا  ژهیـ و (بـه  زیآم مسالمت ابزارهاي از استفاده گرچه. رویکرد سخت) است( ینظام ۀنیگز

گسـترش تعـامالت    هجـ ینت درو  نیچ تصادبه اق وانیاقتصاد تا شتریاتصال هرچه ب یعنی ياقتصاد
در قبـال   نیچ استی) وجه غالب سیمردم دو کشور و تبادل فرهنگ يها تماس شیافزا ،ياقتصاد

ـ آم مسـالمت  یاتیـ همواره ادب ،بحران نیکشور در قبال ا نیا اتیرا شکل داده و ادب وانیتا بـوده   زی
ـ  شده  تیتقوسرعت  بلکه به شدهتنها کمرنگ ن نه ی،نظام ۀنیها گز سال نیا یاست، ط  راياست. ب

 یکـ یکـه   يا گونه به ،داشته یدورقم يهمواره رشد ،ریاخ يها در سال نیچ ینظام ۀبودج ،نمونه
 لیـ رشد در سـطح جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. هرچنـد دال        يها نرخ نیاز باالتر

 نیچـ  تـالش  ،آن نیبارزتر هاست ک شده  انیب ینظام ۀبودج ریچشمگ شیافزا نیا يبرا يمتعدد
امـا بـه نظـر     ،اسـت  یو تهـاجم  یدفـاع  يها يتوانمند يارتقا يدر حال ظهور برا یقدرت مثابۀ به
ـ اسـت. عـالوه بـر ا    شده  لیکشور تبد نیا یمل تیامن یاصل دیبه تهد وانیتا رسد یم حـزب   ن،ی
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بـه   2004سـال   رخلق د یمل ةرا در کنگر »یطلب هیتجز«موسوم به قانون  یقانون ،نیچ ستیکمون
اعالم اسـتقالل کننـد    ،یوانتایطلب  استقالل يروهاین که یدرصورت ،آن يرساند که برمبنا بیتصو

کشور را با خطر مواجه سازند، دولت موظـف   نیا یارض تیو تمام نیچ ینیسرزم یکپارچگیو 
 کـرد یدو رو هـا  ینـ یچ :گفـت  تـوان  یمجموع مـ  آنها را سرکوب کند. در ،است با استفاده از زور

انـد.   بـه کـار گرفتـه    وانیمحتمـل در بحـران تـا    مـاجراي گفتن به دو  پاسخ يبراسخت و نرم را 
آن  شـبرد یخـود را صـرف پ   يانرژ ةبه تحقق آن دارند و عمد يشتریب دیکه آنان ام-اول  ماجراي

کـه در صـورت    گـر ید مـاجراي و  ؛اسـت  یاصل نیبه سرزم وانیتا زیآم الحاق مسالمت -کنند یم
اسـتقالل از   یاعـالم رسـم   ،شود یمحسوب م نیچ یخارج استیس يبرا سوگنامه یتحقق، نوع

 .)167-166: 1391 ،ی(سازمند و ارغوانو جنگ است  وانیرهبران تا يسو
 

 مناقشات دریاي چین جنوبی
تـرین   هاي ایجادشده، بـه یکـی از مهـم    هاي اخیر به دلیل تنش دریاي چین جنوبی در سال

این منطقه عالوه بـر داشـتن منـابع دریـایی،      .است شده الملل تبدیل  ها براي امنیت بین نگرانی
الملل است که سـاالنه   هاي کشتیرانی و تجارت بین ترین آبراهه ذخایر نفت و گاز، یکی از مهم

هـاي   سـت کـه ارزش محمولـه   برخی آمارها حـاکی از آن ا  .کنند هزاران کشتی از آن، عبور می
بـیش از نیمـی از    .تریلیـون دالر اسـت   بـر پـنج   تجاري عبـوري از ایـن منطقـه، سـالیانه بـالغ      

ونقـل دریـایی از آن    سـوم حمـل   کننـد و یـک   هاي تجاري جهانی از این دریا عبور می محموله
درصد واردات نفت چین، دوسوم انرژي کره و بیش از نیمی از انرژي ژاپـن  80 .شود انجام می

ایر نفت و گـاز طبیعـی   همچنین این دریا دربرگیرندة ذخ .کنند از دریاي چین جنوبی عبور می
دریاي چین جنوبی شده، بلکـه   ژئواستراتژیک اهمیت تنها وجود ذخایر فوق، موجب نه .است

همچنین در این منطقه، صدها جزیره وجـود   .وجود اختالفات دریایی نیز تأثیرگذار بوده است
هـاي   در ایـن میـان، قـدرت    .دارد که بسیاري از آنها محل مناقشـۀ کشـورهاي سـاحلی اسـت    

اي نظیر آمریکا، انگلستان و استرالیا نیز نسبت به تحوالت این منطقه حسـاس بـوده و    فرامنطقه
 .انـد  هاي مشترك نظامی بـا برخـی کشـورهاي سـاحلی کـرده      حتی اقدام به برگزاري رزمایش
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هاي دریایی چین جنوبی باعـث تشـدید مسـئله شـده و      اي در تنش دخالت نیروهاي فرامنطقه
 .)170: 1397(مسرور و خانی، ي را بر آن تحمیل کرده است هاي بسیار پیچیدگی

 نظر این کشور با ژاپن در مورد حاکمیـت بـر   نخستین اختالف مرزي مهم چین به اختالف
 حـدود  تعیـین  نیـز  و شـرقی  چـین  دریـاي  جنوبی هايبخش در سنکاکو و دیائویو جزیرة دو

 يمـرز  ۀمورد منازع حوزة دومین .رددگبازمی دریا همین در ژیهو فرورفتگی در ویژهبه دریایی
 .یه، اختالفات سرزمینی در حوزة دریاي چین جنـوبی اسـت  همسا يبا کشورها چین ۀدر رابط

 پاراسـل  و یاسـپراتل  در این منطقه هم موضوع عمدة اختالف و مناقشـه در مـورد دو جزیـرة   
تنـام و در مـورد   مورد جزیرة اسپراتلی، شاهد وجود چالش میان رابطۀ بیجینگ بـا وی  در .است

تـر بـا تـایوان،     جزیرة پاراسل و تعدادي جزایر مرجانی دیگر، اختالفات چین در سطحی وسیع
ادعاهـاي   .)171-172: 1391(سـازمند و ارغـوانی،   اشاره اسـت   اندونزي، مالزي، برونئی و فیلیپین قابل

درخواسـت   هاي آتی افزایش نیز خواهد یافت؛ زیـرا  سرزمینی در دریاي چین جنوبی طی سال
آسیا براي انرژي در آینده، افزایش چشمگیري خواهد داشت و در نتیجـه ایـن دریـا در مرکـز     

 .تضمین رشد اقتصادي منطقه قرار خواهد گرفت

 
 )2018، 1(رویترز جوار با چین . نقشۀ دریاي چین جنوبی و مناطق مورد مناقشه کشورهاي هم3شکل 
کـه   شـود  یمـ  یتلقـ  ایدر جنوب شرق آس یتیع امنموضو نیتر مهم ،نیچ یجنوب يایدر ۀمناقش

 :شـود  یمـ  یفـرد تلقـ   مناقشه از چنـد لحـاظ در جهـان منحصـربه     نیاست. ا یجهان راتیتأث يدارا

1. Reuters 
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 نیچـ  یجنـوب  يایدر راهبردي تیدوم، اهم ی؛آب ۀپهن نیا ۀدر مناقش گرید يها نخست، تعداد طرف
ـ ا تاًینهاو  ؛الملل نیدر اقتصاد و تجارت ب این درینقش ا زیو ن ـ ا کـه  نی ـ مناقشـه باعـث رو   نی  ییاروی

در منطقـه،   نـگ یجیب يفتـار ر يشده است. تمرکز بر الگو نیو چ کایآمر ةمتحد  االتیا انیم میمستق
که به فکر حفظ وضع موجود باشـد،   از آن شیب نیچ ر،یاخ يها مطلب است که در سال نیا يایگو

موجـود   يهـا  کشـمکش  یکرده و منشأ اصـل منطقه به نفع خود عمل  پویايکردن  در جهت متالطم
 .)297: 1397و راستگوافخم،  ي(محمودشده است  نیچ یجنوب يایدر در يراهبرد ۀدر عرص

 

 يریگ جهینت
چین، قدرتی نوظهور در عرصۀ جهانی است که بیشتر از همه، آیندة هژمـونی آمریکـا   

آمریکـا در  کشد. این کشور، در حال حاضر به یـک رقیـب جـدي بـراي      را به چالش می
الملل  ها درك درستی از نظام بین رسد که چینی به نظر می شده است. عرصۀ جهانی تبدیل 

صـعود  «دارند. از نظر آنها تغییرات در سیاست جهانی در چهـارچوب عبـاراتی همچـون    
تحلیل است. آنها بانی تغییر در گرانش اقتصاد جهـانی    ، یا یک جهان چندقطبی، قابل»بقیه

سوي شرق عالم هستند؛ اما ایـن، بـه معنـاي حـذف غـرب از معـادالت         به از غرب عالم
شـده    قدرت جهانی نیست. آسیا با محوریت چین به قطب مهمی در اقتصاد جهانی تبدیل

است. امروزه چین به خاطر حجم اقتصادي بزرگی که دارد، موفـق شـده اسـت بـه یـک      
روز بازارهاي جهانی را بـه   زبهکارگزار مهم جغراسیاست در عرصۀ جهانی تبدیل شود. رو

؛ شـود  آورد و میل این کشور براي تسلط بر نظام جهانی افـزوده مـی   تسخیر خویش درمی
بنابراین دایرة نفوذ آن در حال فراتررفتن از قـارة آسـیا و چالشـی دائمـی علیـه هژمـونی       

اري بر مثابۀ یک قدرت بزرگ، از وزن زیادي براي تأثیرگذ آمریکا در جهان است. چین، به
شدن به هژمون جهـانی نیـاز بـه     المللی برخوردار است، اما هنوز براي تبدیل معادالت بین

رو اسـت   هایی روبه ها و چالش زمان بیشتري دارد و در این مسیر پرفرازونشیب با فرصت
هـا عبـور کنـد،     ها استفاده کنـد و از سـد چـالش    که بتواند از مزایاي فرصت که درصورتی

 هن نخواهد بود که به هژمون جهانی تبدیل شود.چندان دور از ذ
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