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چکیده
ن یه موامنه قوا یلی ام مهمت ین ن یههنذ م بوط به ن

ینفتگی سننس

بنن اومل میبنشرد «شخصرن » و «نقرد» قردرتهرنذ برزرد در ایجرند
استم ار و حتی تزوز ن

در مندری اجتمندی بنناومللی توسط ن یههنذ

متفنوت مهجمله ن یه انتقن قدرت و موامنه قروا مرورد توجره قر ار ر فتره
اس  .ن یه موامنه قوا اددن میکهد که اوگوهنذ جنرذ در سننس بنناومل
ب اسنس مهطق موامنره شرل مریرن نرد .رشرد و افرزاید قردرت موجرب
شل رن ذ کهد هنذ است اتژیم بنمیگ ا دمده بنن اومللی شده و این امر
ثبنت و تغنن در ن نم بنناومل را سبب میشرود .در نتنجره دنمر «رشرد
قدرت» نقد مهمری در پرژوهدهرن پنردا کر ده اسر  .در شر ایط کهرونی
بنناومللی «رشد قردرت» چرنن بره دهروا مهمتر ین متغنر در مطنوعرنت
سننس بنن اومل به شمنر می آید .رشد قدرت چرنن بره طرور مسرتقن برن
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موقعن و کنرک د و نقد بنناومللی ایرنالت متحرده آم یلرن رر ه خرورده و
موجب در ه تهندری روابط راهب دذ این دو کشرور مریشرود .در نتنجره
تعنم است اتژیم چنن بن اینالت متحرده آم یلرن بره رونرهاذ رومافرزو بره
کلندذت ین پ سد سننس بنن اومل یعهی ثبنت و تغنن در ن ر یرنفتگی
سننس

قدرت در دوره پس ام جه

س د میپ دامد .ام مه

نویسرهده چهرنرچو

مفهومی موامنه قدرت به ویژه در خوانشی که که و اوتز و جن م شنیم ام
آ صورت داده اند ام بنشت ین قنبلن توضنح دههدری در تبنرنن تعرنمالت
است اتژیم دو کشور ب خروردار اسر  .بر ایرن مبهرن نویسرهده شرنوههرنذ
موامنه سنمذ اینالت متحده در ب اب چرنن و چرنن در ب ابر آم یلرن را مرورد
بحث ق ار داده اس .

واژههای کلیدی موامنه سنمذ موامنه قوا سننس بنناومل ن ر یرنفتگی چرنن
آم یلن
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بنن اومل تبدی شده اس  .مقنوه حنض به چگونگی روابط ایرن دو

مقدمه
شاید بتواق ادعا کرد که ارس

ایراموق نظ یافتگی نظاا بینال لل یکی از مه تیرین

دغدغههای محافل سیاستگذاری پ رکادمیک در شند سا ،گذشته بودا اسیت .ر یار پ
نتای این موضوع در زندگی رپزمرا بینال للی ،موجب شدا تا کوش هیای زییادی
مصیرپف تبییین پ توضییح ایین موضیوع شیود .نقی

پ جایگیاا بیازیگراق ع ییدا

بین ال للی در این مقوله پ تحوالت مربوط به مفهوا تدرت ،ه چنین فرریندهای مه
است .اما در ایراق ،سخن از نظ یافتگی بینال للی پ تغییر در رق ضرپرتی است کیه
به لحاظ عل ی پ رکادمیک ک تر مورد توجه ترار گرفته است .این پضویت بیه هییچ
رپی تناسبی با دیالوگهای سیاسی پ یا م لوبییات نظیاا سیاسیی نیدارد .ت یایالت
تجدیدنظرطلبی در نق

پ جایگیاا اییراق شیاید از مقیوالت ابیت در نگیرشهیای

سیاسی باشد .تالش حاضر مو وف به جلب نظر به این موضوع مه میباشد .امیید
است که با رپنق گرفتن مباحث مه استراتژیک در کشور ،سیاستگذاری اسیتراتژیک
از اشتوانه نظری پ تابلیت نقد عل ی پ کارشناسانه بهیرامنید گیردد پ گیذار از ایین
دپراق سخت بینال للی امکاقاذیر شود .رپشن است بیدپق توجیه بیه ت یایالت پ
م لوبیات سیاسی داهلی ،ایراق ه به لحاظ جغرافیایی پ ه به لحاظ نظاا سیاسیی،
به طور مستقی میتواند از این موضوع متر ر گردد .به عالپا ،فه موضیوعات مهی
بینال للی شرط اپلیه تحقق اهداف ملی می باشد .بیه هیر رپی تیالش بیرای ایجیاد
انباشت عل ی پ شاید ه تولید عل ی در این حیوزا مهی  ،امیری اسیت ه ییر کیه
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عل ی ،ارتباطاتی ،تکنولومیکی پ اتتصادی بر اه یت پ ایچیدگی این موضوع افزپدا

توجهی م لوب را میطلبد.

یکی از مه ترین نظریهها پ شاید تدی یترین نظریه مربوط به سیازماق ییافتگی 119

سیاست بینال لل ،نظریه موزانه توا اسیت .ایین نظرییه در مقیاطوی از تیرق بیسیت ،
مه ترین شهارشوب فکری محافل رکادمییک در تحلییل پ تبییین موضیوعات مهی
سیاست بینال لل به ش ار می رفت .اما اایاق جنگ سرد پ حوادث پ موضوعات بود
از رق پ ه چنین عدا شکلگیری هر گونه موازنه در مقابل ایاالت متحیدا رمریکیا پ
فقداق ت ایاالت تجدیدنظرطلبانه در تدرتهای بزرگ موجب شد این نظریه جایگیاا
محوری هود را از دست بدهید .در برهیهای از ایین مق یع متفکیرین گونیاگونی از
نحلههای فکری متوارض به این باپر مشترک رسیدند که تابلیت تبیینیی ایین نظرییه
تقریباً به اایاق رسیدا است ) .(Schweller and Wohlforth, 2000این هج ه سینگین بوید
از تحوالت اهیر مخصوصاً رفتار سه بازیگر مه بینال للی ،شین رپسییه پ رل یاق

() 1

مجدداً باعث رپنق کاربست نظریه موازنه تیوا در تحلییل سیاسیت بیینال لیل شیدا
است .بر این اساس ،هدف نوشتار حاضر بررسی رپابیط راهبیردی شیین پ اییاالت
متحدا با استفادا از نظریه موازنه توا می باشد .در این راستا رپیکرد دپ نویسندا مه
ی پالتز پ مرشای ر ی به موازنه توا مورد استناد ترار هواهد گرفت .این امر مییتوانید
رغازی برای استفادا تلفیقی از رپیکردهای گوناگوق در حوزا م الویات موازنیه تیوا
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باشد ،امری که ای

از این در حوزاهای پسیعتر در نظرییههیای رپابیط بیینال لیل

مورد توجه ترار گرفته است.
 .٠چهارچوب تحلیلی
عداای نظریه موازنه توا را شناهتهشداترین پ احت اال مؤ رترین نظریه موجود بیرای
توضیح ماهیت رپابط بینال لل از ترق  75به بوید دانسیته انید

(1953

 .)Hass,فقیداق

موازنه سخت در برابر رمریکا اس از جنگ سیرد ،پ عیدا شیکل گییری اتحادهیای
نظامی در میاق تدرت های بزرگ رپیکردهای رئالیستی پ به هصوص نظریه موازنیه
توای ساهتاری (نهورئالیس ) را با ارس

مه ی مواجه کردا اسیت .کنیت پالتیز 1در

ااس به این انتقادات میگوید «ما هنوز باید منتظر ظهور رفتارهای توازق بخی

در

برابر رمریکا باشی ب اگر شه شاید این امر با ترهیر رخ دهد» ( .)Waltz, 2000: 5-14پالتز
در ااس به رق دسته از متفکرینی که به سی را پ تفوق امریکا در نظاا جهانی اعتقیاد
1. Kenneth Waltz

دارند پ شکل گیری هژمونی امریکا را امری محتوا مییاندارنید پ در نتیجیه در ایی
تالبهای فکری مناسب برای این شرایط بررمدا انید ،دپ علیت را بیرای ناااییداری
نظاا تک ت بی بیاق میکندب اپال تدرتهیای مسیلط پظیایف متویددی در فراسیوی
مرزهای هود اذیرفتهاند که رنها را در درازمدت تضویف میین ایید .انییا بیه دلییل
اینکه تدرت ،مستقل از ارادا تهدیدزا مییباشید حتیی در صیورتی کیه ییک نییرپی
سل هگر با مدارا پ مالی ت رفتار کند ،باز ه دپلتهای دیگر در مورد رفتیار رینیدا
رق هراسناکند .در مج وع از نظر پالتیز عصیر تیک ت بیی امریکیا عصیری گیذرا پ
نااایدار هواهد بود ،اما تص ی ات اییاالت متحیدا در توییین اینکیه تحیوالت رینیدا
سیاست بینال لل ه راا با صلح هواهد بود یا رتابتهای بسیار شدید ،نق

مه یی

در این میاق بازی میکند (.(Waltz,1979:58
ه اق گونه که گفته شد ،تحوالت اس از جنگ سیرد ارسی هیای فراپانیی را
ایراموق تدرت تبیینی نظریه موازنه توا در سیاست بینال لل به پجیود رپردا اسیت.
میرمد ،اکنوق به یکی از ار مناتشه برانگیزترین نظریات تبدیل شدا اسیتب تیا رنجیا
که بوضی از نظریه اردازاق مانند برمینسکی ،تیدرت تبیینیی ایین نظرییه در شیرایط
کنونی را تقریبا ناشیز مورفی کردااند پ حتی گفتهاند که این عبارت تنهیا کل یاتی را
بیاق میکند که هیچ اندیشهای را به ذهن متبادر ن یسازد .نظریه موازنه توا به لحیاظ
مفهومی بر مبنای دپ گیزارا بنییادین تیواا گرفتیه اسیت  )7ت رکیز تیدرت در هیر
بازیگری اساساً کاه

ضریب امنیتی دیگر بازیگراق را موجب هواهد شید پ  )9در

یک نظ رنارشیک بینال للی ،دپلتها برای بقا پ افیزای

امنییت هیود مجبیور بیه

مقابله با ت رکز تدرت در نظاا بیینال لیل هسیتند .زمیانی کیه ییک تیدرت بیزرگ
نشانه هایی از تالش برای تسلط بر نظاا بینال لل را برپز میدهد ،دیگر تدرتهیای
بزرگ با یکدیگر متحد میشوند تا از این طریق ض ن مقابله با ت یایالت هژمونییک
در سیست  ،بقا پ استقال ،هود را نیز حفظ کنند .ت امی بازیگراق حاضر در سیسیت ،
از انباشت تدرت بسیار نگراق میشوند پ تالش مییکننید هرگونیه تغیییر در سی ح
سیست را رصد کردا پ رمادگی هود را برای ااس گویی افزای
).Ch.1

دهنید
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این نظریه که زمانی مه ترین نظریه در تحلیل صلح پ امنیت بینال للیی بیه حسیاب

(Little 2007:
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موازنه توا اس از جنگ جهانی دپا توسیط مورگنتیا بیه صیورت ییک نظرییه
تدپین شد پ سیس متفکرینی شوق اسیایک ن ،ررپق ،کسینجر ،مکیندر پ نیبور رق را
تک یل کردند .در هصوص موازنه توا نظریه پاحدی پجود ندارد بلکیه نظرییههیای
گوناگونی پجود دارد که ت امی رنها مله از این فرضیه بنیادی پاتعگرایی هستند که
دپلت ها بازیگراق اصلی نظاا بینال لل می باشند پ تحت فشیارهای نظیاا رنارشییک
بینال للی به طور عقالیی در ای افزای

تدرت پ یا امنیت هود هسیتند .بیر اسیاس

این اصل ،مکانیس بقا اجت اع دپلتها یا دپلیتهیای منفیرد را پادار بیه مقابلیه بیا
ت رکز پ انباشت تدرت مین اید .این امر موازنه توا را به عنواق یک ایوی
سیاست بینال لل م رح میسازد کیه بازتولیید اجت یاع دپلیتهیا پ افیزای

بنییادین
بقیای

پاحدها را میسر میسازد.
علیرغ تالشهای مورگنتا ،نظریه موازنیه تیوا تنهیا ایس از بازسیازی توسیط
پالتز به جایگاا نظری تابل تبولی دست یافت .پالتیز در نظرییه رئالیسی سیاهتاری
هود موتقد است که امنیت پ بقای دپلتها در گرپ تالش برای جلوگیری از ت رکیز
پ انباشت تدرت است .پی به این نکته اشارا دارد کیه انباشیت تیدرت پ «مییل بیه
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هژمونی» ،من قا به موازنه هت میشوند .به بیاق پالتز اگر دپلتهیا رزاد بیه انتخیاب
باشند ،به طور طبیوی به طرف کفه ضویفتیر تیرازپی «موازنیه» اضیافه مییشیوندب
شراکه طرف تویتر بقا پ استقال ،رنها را تهدید مییکنید .براسیاس رق شیه پالتیز پ
دیگر رئالیستهای ساهتاری به رق اذعاق دارند ،دپلیتهیای ضیویفتیر هییچ گیاا
ن یتوانند به این ت ویت پ یقین برسند که دپلت تویتر از تدرت

بیرای تجیاپز پ

نقض حاک یت رنهیا اسیتفادا نکنید پ ییا تهدییدی بیرای بقیا پ امنییت رنهیا نباشید
(.(Waltz,1979 :58-69
پالتز در مباحث مربوط به موازنیه دپ نگیرش متفیاپت را ابیراز مییدارد .اپ،،
موازنه به مثابه ییک ایوی

درپق سیسیت ی بیرای تضی ین بقیا پ بیاز تولیید نظیاا

بین ال لل .به عبارت دیگر ،موزانه توا به مثابیه تبییین برگشیتایذیری پ بیاز تولیید
رنارشی مورد اشارا ترار میگیرد (لیتل .)97 7392 ،از طرف دیگیر ،موازنیه تیوا بیه
عنواق عامل شکل دهندا ساهتار توزیع تدرت بینال للی میورد توجیه پالتیز اسیت.
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این نگرش توجه به موازنه توا را رغاز فهی سیاهت توزییع تیدرت پ تغیییر در رق

میداند .پالتز در هر دپ نگرش هود ،ایامدهای موازنه را مدنظر تیرار مییدهید .پی
ترکید بسیار محدپدی بر استراتژیهای موازنه دارد.
بر عکس ،مرشای ر ت رکز هود را بیر رفتیار پ اسیتراتژیهیای موازنیهای تیرار
میییدهیید .در تبیییین رفتییار اسییتراتژیک پاحییدهای سیاسییی ،میرشییامیر از موازنییه پ
موازنهسازی به عنواق یک تالب رفتاری سخن به میاق می رپرد .در نتیجه «تص ی » پ
«طراحی» در موازنه جایگاا اژپهشی مه ی ایدا میکننید .میرشیامیر ارزییابی کیامالً
متفاپتی از سایرین در بحث موازنه توا را ارائه میکند .پالتز پ مورگنتا هر دپ پجهی
از ه کاری را در بحث موازنه توا مورد اذیرش ترار میدهنید( .لیتیل-333 7392 ،
 .)339اما مرشای ر ،نظریهای کامالً بدبینانیه م یرح مییکنید .اپ موتقید اسیت فشیار
ساهتار بینال للی بر کشورها ،رنها را پارد به یک رتابت دائ ی میکنید بیه گونیهای
که به طور ایوسته پ دائ ی پ نیز در ه ه زماقها پ مکاقها ،ایگیر بر ه زدق موازنیه
تدرت به نفع هود میباشند .به طور هالصه ،پالتز رنارشی را عاملی مورفی مییکنید
می دهد .برای فه بهتر موضوع ،لیتل شنین توضیح میدهد «اگر نظاا بینال لل را به
صورت یک تردمیل در نظر بگیری  ،در مییابی که پالتز دپلت را به موشهیایی بیر
رپی این تس ه تشبیه میکند که ناگزیرند برای حفظ بقای هود بیا هیر سیرعتی کیه
تردمیل میشرهد ،حرکت کنندب در غیر این صورت سقوط هواهند کرد .نظریه پالتز
متض ن رق است که در یک نظاا شند ت بی کشورها کنتر ،نسبتاً اندکی بیر سیرعت
تردمیل دارند پ این سرعت بسیار متغیر هواهد بود .در حالی که اگر ش ار کشیورها
بر رپی این تردمیل به دپ کشور کاه
کاه

یابید ،احت یا ،تبیانی ایین دپ کشیور بیرای

سرعت تردمیل یا متوتیف سیاهتن رق ییا حرکیت موکیوس رق امکیاقایذیر

هواهد بود .اما اگر استوارا تردمیل در مورد دیدگاا میرشیای ر بیه کیار بیردا شیود،
متض ن رق هواهد بود که تدرت های بزرگ به امید اینکه بتوانند تردمیل را سریعتیر
از تواق پ تح ل رتبای هود به حرکت دررپرند ،سرعت هود را تا جایی که بتواننید
افزای

دهند .حتی پتتی که تنها دپ تدرت بزرگ در نظاا بینال لیل پجیود دارنید،
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که دپلتها را به رفتار تدافوی پ حفظ موازنه تدرت پ نه پامگیوق کیردق رق سیوق

انگیزا حذف کشور رتیب به توت هود باتی میماند» (لیتل.)333 7392 ،

ه چنین نظریه مرشای ر ،تصویر متوارف پالتزی از نظاا بینال لل را جیایگزین 111

تصویری من قه محور از نظاا بینال لل مین اید .نکتیه مهی دیگیری کیه در بحیث
مرشای ر پجود دارد مربوط به تجدیدنظرطلبی ت امی تیدرتهیای بیزرگ اسیت .اپ
موتقد است ساهتار رنارشی ه ه تدرتهای بزرگ را به س ت کسب حداکثر تدرت
پ توسوهطلبی سوق میدهد .ت رکز اپلیه رئالیس ساهتاری در بحث موازنه تیوا ،بیر
مفهوا سخت تدرت پ غیرارادی بودق موازنه بودا است که ایین دپ موضیوع اغلیب
مورد نقد اکثر متفکرین متاهر ترارگرفتهاند .در این زمینه میتواق به متفکرینی شیوق
پیلیاا پلفورث پ استفن برپکس 1اشارا کرد که نقیدهای اساسیی بیه نظرییه موازنیه
توای هارجی داشتهاند .پیلیاا پلفورث پ استفن برپکس موتقدند امرپزا شکلگیری
«موازنه سخت» در برابر تفوق رمریکا به اایاق رسیدا پ ایین امیر دلیلیی جیز « بیات
سیست تک ت بی» ن یتواند داشته باشد (.)Brooks and Wohlforth,2002: 39-45
تحو ،در مفهوا تدرت پ پضویت ایچیدا کنونی سیاسیت بیینال لیل ،شیرایط
بسیار سختی را در حوزا ع یل پ نظیر بیه پجیود رپردا اسیت .در ااسی بیه ایین
پضویت ،در تازاترین نورپری نظری ،نظریه موازنه نرا طرح شدا کیه بیر دپ عامیل
کنترلی پ بازدارندگی حریف تاکید می ن اید .در نظریه موازنه سخت ،اسیاس بحیث
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بر دپ عامل سختافزاری (نظامی) پ بیشینهسیازی تیدرت اسیت .در مقابیل ،نظرییه
موازنه نرا بر مؤلفههای غیرنظیامی پ محدپدسیاز تیدرت اسیتوار اسیت .در موازنیه
سخت ،دپ تالب نظامی پ غیر نظامی نیز میتوانند مورد ترکید ترار گیرنید .در تالیب
غیر نظامی موازنه سخت ،تالشهای غیرنظامی برای افزای

توان نیدیهیای نظیامی

یک دپلت یا گرپهی از دپلتها در برابر تدرت تهدیدرمیز است .این اتدامات شامل
ک ک های اتتصادی استراتژیک پ انتقا ،تکنولومی می باشند .به عنیواق مثیا ،،طیرح
مارشا ،در ارپاا پ انتقا ،تکنولومیهای نوین به کشورهای ه ای اق رمریکا میتواند
به عنواق موازنه سخت غیرنظامی در برابر شورپی در طو ،جنگ سرد در نظر گرفته
شوند.
در حوزا موازنه نرا نیز دپ تالب نظامی پ غیرنظامی تابیل ت ییز مییباشیند .در
تالب نظامی اتیداماتی کیه سیبب تضیویف تیدرت نسیبی دپلیتهیای تهدیدکننیدا
1. Stephen Brooks and William Wohlfort

می باشند ،اه یت اژپهشی ایدا میکنند .فرپش تسلیحات به رتبای کشورهای تهدید
کنندا ،بدپق پرپد مستقی به اتحادهای توازق بح

از ج له این موارد است .تالیب

غیرنظامی نیز اهتصاص به م نوعیتها پ تحیری هیای اتتصیادی بیه منظیور کنتیر،
حریف پ کاه

کاررمدی استراتژیک رق دارد ) .(Kelly, 2008: 42-49مفهوا موازنه نرا

ناظر به پضویتی است که در رق بازیگراق از طریق مج وعه اتداماتی نظیر ایجاد فه
محدپد مشترک امنیتیی ،ه یاهنگی هوشی ندانه دییل اتییک ،ه کیاریهیای نظیامی
محدپد پ به کارگیری ظرفیتهای سازماقهای بینال للیی ،سیوی در محیدپدسیازی
حریف پ دستیابی به نتایجی هالف میل رق دارند .به عبارت دیگر ،موازنه نرا زمانی
رخ میدهد که دپلتها به صورت ع ومی توافقات پ فه امنیتیی محیدپد هیود بیا
دیگراق را به منظور موازنه با یک دپلت تهدیدرمیز یا تدرت در حا ،هیزش بیه هی
ایوند زنند .به طور کلی ،در ت امی مباحث مربوط به موازنه دپ عنصر اساسی بسییار
برجسته می باشد میزاق تدرت نظامی پ امنییت .دپلیتهیا بیرای کسیب پ افیزای
سنتی به اتحادهای نظامی هارجی (موازنه هارجی) یا افزای

توان ندیهای نظیامی

داهلی (موازنه داهلی) مربوط میشود.
به طور کلی ،میتواق گفت که موازنه نرا پ موازنه سخت به دپ شکل متفیاپت
در ادبیات این رشته مورد توجه ترارگرفته انید .عیداای از متفکیرین موازنیه نیرا را
جایگزین موازنه سخت در تحلیل سیاست بینال لل ن ودااند پ بر این باپر اافشاری
کردا اند که تحو ،در مفهوا تدرت ،موازنه سیخت را بیه عنیواق ییک شهیارشوب
نظری از تحلیل پتایع ناتواق ساهته اسیت .دسیتهای دیگیر از اندیشی نداق بیر ایین
باپرند که موازنه نرا جایگزین موازنه سخت ن ی شود ،بلکه میتواند نکات تارییک
پ مبه این نظریه را اوش

دهد .به عبارت دیگر ،ایین متفکیرین در صیددند تیا از

طریق نظریه موازنه نرا کاستیهای تحلیلی نظریه موازنیه سیخت را جبیراق ن اینید.
نوشتار حاضر با اذیرش این استدال ،که نظریههای متفاپت موازنه سیخت در عیین
کاررمد بودق در شرایط حاضر تابلیت توضیحی پ تبیینیی تیاا پ کیاملی از صیورت
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امنیت ،از طریق ابزارهای نظامی با یکدیگر به موازنه میاردازند .موازنه توا به لحیاظ

بندیهای رفتاری در سیاست بینال لل را دارا ن یباشد ،بیرای رفیع ایین نقیصیه از
تلفیقی از نظریههای متفاپت مدد میجوید تا تابلیت اژپهشی هود را افزای

دهید111 .

در این راستا ،نوشتار حاضر با محور ترار دادق دپ نظریه پالتز پ مرشای ر ،در صیدد
است اپالً نشاق دهد «تک» نظریه فاتد تابلیت م الواتی تاا پ کامل است پ انییاً الزا
است تا مبادرت به ارائه تلفیقی از این نظریات ن ود.
در این راستا می تواق گفت در بیین متفکیرین مهی موازنیه ،پالتیز پ مرشیای ر
تناسب بیشتری با بحث جاری دارند .این دپ متفکیر تیالش داشیتهانید تیا درکیی از
موازنه ارائه دهند که تابلیت فه تغییر پ بات در نظاا بینال لل را فیراه ن ایید .در
نتیجه بحث حاضر با محور ترار دادق این دپ نظریه به م الوه رپابط راهبردی شیین
پ رمریکا میاردازد .در عین حا ،تالش میشود تیا از نق یه نظیرات تک یلیی سیایر
نظریات نیز به طور حاشیهای استفادا شود .از این مسیر ،میتیواق گفیت کیه تحلییل
حاضر ه میتواند با ت رکز بر رفتار شین پ ه با ت رکز بر رفتیار رمریکیا سیازماق
ایدا کند .اگر بنا را بر فه رپابط از منظر پالتز بگیذاری  ،هیراس پ تیرس از سیی را
رمریکا تدرتهای بزرگ دیگر را پادار به عکسالو ل میکند .در نتیجه ،ت رکیز بیر
شین پ شناسایی رفتار توازق بخ

رق کانوق بحث را شکل میدهد .براساس دیدگاا

پالتز ،هراس تدرتهای انویه در سیست موجیب شیکلدهیی بیه موازنیه مییشیود
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)1979

 .(Waltz,در نتیجییه ،رنچییه از اییین منظییر مه ی اسییت هییراس شییین (پ سییایر

تدرتهای بزرگ دیگر) از شیرگی ایاالت متحدا امریکا بر نظاا بینال لل اسیت کیه
موجب شکلگیری موازنه میشود .در تالب من ق نظری مرشیای ر ،رفتیار من قیهای
شین پ عکسالو ل های رمریکا به عنواق هژموق نی کرا غربی از یک سو پ بازیگراق
من قهای مخالف رشد شین از سوی دیگر باید میورد توجیه تیرار گیرنید .مرشیای ر
اعتقاد دارد که یکی از فرریندهای مه سیاست بینال لل بیه رپابیط منیاطق حسیاس
بینال للی مربوط میشود .هژموق در هریک از مناطق حسیاس بیینال للیی ،تیالش
میکند موجبات عدا شکل گیری هژمونی در مناطق دیگر را فراه سیازد .در ه یین
راستا ،شکلدهی به موازنه من قهای پ یا موازنه دپر از سیاحل بیه عنیواق مه تیرین
راهکارهای احت الی مدنظر ترار میگیرند ).(Mersheimer, 2001
تبل از ارداهتن به بررسی رپابط راهبردی شین پ رمریکا الزا به ذکر است کیه
تنوع در موضوعات جاری سیاست بینال لل پ دستورکارهای امنیتی دپلتها از یک
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سو پ شکل گیری ساهتهیای متفیاپت اجت یاعی ،سیاسیی در نظیاا بیینال لیل پ

هاص 1پ پیژا بودق نظاا کنونی بینال لل باعث شدا که به کارگیری یک نظرییه در
تحلیل موضوعات پ مباحث متنوع کنونی تقریبا غیرم کن گردد

(Katzenstein and Sil,

) .2008بنابراین ،رپشن است که فه دتیقی از مباحث کنونی نظاا بینال لیل نیازمنید
کاربست مج وعه منسج ی از نظرییات مختلیف اسیت کیه مج وعی ًا بتوانید تببیین
کاملتر ی به دست دهد .از این رپ ،اژپه

حاضر درصدد است ت رکز هیود را بیر

استفادا موردی از نظریات مختلف موازنه توا در تحلییل پ تبییین رفتیار اسیتراتژیک
امریکا پ شین ترار دهد .در این تس ت ابتدا بر اسیاس نظرییه مرشیای ر شگیونگی
کنتر ،پ مدیریت شین توسط امریکا مورد بررسی ترار هواهد گرفت پ در ادامه بیه
طور مختصر نحوا رفتار توازق بخ
پ افزای

شین در تبا ،امریکا با تاکید بر موازنیه داهلیی

توان ندیهای نظامی این کشور مورد بررسی ترار میگیرد.

 .٢امریکا و موازنه چین
در صورت ت رکز بر رفتار ایاالت متحدا در تبا ،شین میتواق شنین ادعا ن یود کیه
کرد .حامیاق استراتژی مهار که اکثراً در میاق ایرپاق مکتب رئالیستی یافت میشیوند،
موتقدند شین به زپدی به عنواق یک شالشگر اساسی برای منیافع رمریکیا در شیرق
رسیا ظهور میکند پ رتابت بین دپ تدرت بزرگ شین پ رمریکا غییر تابیل اجتنیاب
هواهد بود .لذا برای توتف هیزش شین پ رمیادگی بیرای سیتیز بیا شیین ،مقامیات
رمریکایی باید ه اق استراتژی مهاری را که ایاالت متحدا در مقابیل شیورپی سیابق
اتخاذ کردا بود ،در مقابل شیین نییز اتخیاذ کننید (.28-36 (Bernstein and Munro,1995:
طرفداراق موازنه سخت موتقدند ایاالت متحدا امریکا باید با تقوییت تیدرت نظیامی
هود پ گسترش شکاف تدرت بین این کشور پ شین ،تالش کند تا بیه مهیار شیین
بیردازد .از طرف دیگر ،موتقدین به موازنه نرا موتقدند امریکا باید از طرییق تحلییل
تدرت شین مانع از رشد جایگاا این کشیور در سلسیله مراتیب سیسیت ی شیود .در
مقابل نیز حامیاق سیاست توامل از شش اندازی لیبیرا ،موتقدنید شیین مییتوانید از
طریق فرایند اجت اعی شدق ،در جاموة بین ال للیی هضی شیود پ اتخیاذ اسیتراتژی
1. Uniqueness
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ااس اژپهشگراق متفاپت ایراموق این موضوع را میتواق به دپ دسته تقسیی بنیدی
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موازنه توا در برابر شین ضرپرتی نداردب شرا که پابسیتگی متقابیل اتتصیادی ایجیاد
بات در سیست را تض ین میکند .ایاالت متحدا نیز باید از طرییق سیاسیت توامیل،
ه در زمینه اتتصادی پ ه در زمینه مسائل استراتژیک ،شین را به درگییری بیشیتر
در جاموه بینال للی پادار کند (.)Mahbubani,1995: 80-103
در یک تحلیل اپلیه میتواق عنواق ن ود که این پضویت نسبی تدرت موجیود،
شرایط م لوبی را برای امریکا در مناطق حساس بیینال للیی شیوق رسییای جنیوب
شرتی پ هلی فارس پ هاپرمیانه به پجود رپردا است .هیر گونیه شیال

در ایین

مناطق که به تغییر موتویت پ پضویت نسبی تدرت موجود منجر گردد ،از این منظیر
ت واً با ااس امریکاییها رپبرپ هواهد شد .شاید شین ع داترین دل شغولی ه در
حوزا رکادامیک پ ه در حوزا سیاستگذاری محسوب شود .در نتیجیه ،مقابلیه بیا
شین ،کنتر ،پ مهار این کشور پ نحوة تنظی رپابط با رق از ع داتیرین موضیوعات
به ش ار میرینید .گزینیههیای امریکیا در مقابلیه بیا شیین عبارتنید از درگیرسیازی
دییل اتیک پ اتتصادی شین ،ترغیب پ تشویق کشورهای من قه به موازنیهسیازی در
برابر شین ،استفادا از ظرفیتها پ اتانسیلهیای من قیهای ،موازنیة دپر از سیاحل پ
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جلوگیری از دسترسی شین به تکنولومی برتر نظامی.
امریکا از زماق رغاز سیاست اصالحات پ درهای بیاز در شیین( ،)7279درگییر
سازی دییل اتیک پ گسترش رپابط اتتصادی را به عنواق ابزار مه کنتر ،پ مدیریت
این کشور مورد توجه ترار دادا است .بر ایین اسیاس ،امریکیاییهیا تیالش زییادی
داشیتهانیید تیا از طریییق ایجییاد علقیههییای اتتصییادی (از ج لیه افییزای

سرمایهگذاری هارجی) مبادرت به کنتر ،پ مدیریت رفتیار سیاسیت هیارجی شیین
ن ایند .حج تجارت شین پ ایاالت متحدة امریکا از یک میلیارد دالر در سا7279 ،
به صد بیست میلیارد دالر در سا 9111 ،افزای

یافته است .این رت در سا9116 ،

رشدی صد در صدی را شاهد بود پ به رت ی مواد ،دپیست پ شهل پ ان میلییارد
دالر رسید .در حوزا سیرمایه گیذاری هیارجی نییز ایین رشید تکیرار شیدا اسیت.
سرمایه گذاری مستقی هارجی امریکا در شین از دپیست پ انجیاا پ شهیار میلییوق
دالر در سا 7221 ،به نزدییک دا میلییارد دالر در سیا 9111 ،افیزای
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تجییارت پ

یافیت .ایین

حج گستردة رپابط اتتصادی بین دپ کشور نیرپها پ سازماقهیای بسییار زییادی را

درگیر ساهته پ ع الً ساهتار تص ی گیری را از ایچیدگی زیادی برهیوردار سیاهته
است .این امر باعث شدا است تا تص ی ات از ییک من یق هیاص اییرپی کیردا پ
زمینة اتخاذ تص ی ات عجوالنه پ غیربرنامهریزی شدا از بیین بیرپد .درگییر سیازی
ه ه جانبة شین از طریق پارد کردق رق در شبکهای از مبیادالت پ رپابیط ااییدار پ
بلند مدت ،موجب ایجاد ایونیدهای ع ییق رق بیا اییاالت متحیدة امریکیا پ جامویة
بینال للی شدا پ زمینة باز توریف مناطق پ هویت این کشور فراه میگردد.
افزپق بر این ،فوا،سازی شین در نهادهای بیین ال للیی پ متوهید سیازی ایین
کشور به سازماقها پ رمی های بینال للی از اهداف مهی امریکیاییهیا بیه حسیاب
میرید .ایوستن شین به مواهدة منع تکثیر سیالحهای هسیتهای در  7225پ سیازماق
تجییارت جهییانی در سییا 9117 ،دپ اتییداا مه ییی بودنیید کییه تابلیییت تر یرگییذاری
بینال للی در سیاستهای شین را افزای

میدادند .شیین ه چنیین بیین سیا،هیای

 7277تا  7227حضور هود در سازماقهای بینال للی به دپ برابر افزای
ال للی باعث افزای

شین در سازماقهیا پ نهادهیای بیین

توامالت این کشور با ایاالت متحدة امریکیا شیدا پ در نتیجیه

زمینة گسترش درک متقابل پ ایجاد اعت اد میاق طرفین فیراه هواهید گردیید .میاالً
این رپند تن

پ درگیری در نظاا بینال لل را کاه

هواهد داد.

این مختصر ،نوشتار را به طرح موضوع فوا،سازی پ اسیتفادا از ظرفییتهیا پ
اتانسیلهای من قه ای رهن وق میسازد .با اایاق جنگ سرد بسیاری موتقد بودند کیه
رپند رپابط پ توامالت استراتژیک در شرق رسییا بیه سی ت ییک نظی شنیدت بی
بی بات در حرکت است .اما ماهیت رفتار تدرتهای من قهای پ فرامن قیهای بیات
را در این من قه به پجود رپردا است .ایاالت متحدة امریکا شبکة ائتالفیی هیود در
من قه را حفظ کردا پ نسبت به فوا،سازی پ اوییایی رق اتیداا مییکنید .امریکیا در
تالش است تا ض ن بهرابرداری از انگیزاهای من قهای پ تزریق تواق به این نیرپهیا
تواق مدیریتی هود را در من قه افزای

دادا پ کنتیر ،پ مهیار شیین را امکیاقایذیر

سازد.
گرشه شین تالش داشته است تا عوامل تن
(از ج له اهتالفات مرزی) را کاه

موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایاالت متحده امریکا  غالمعلی چگنیزاده

این باپر پجود دارد که عضویت رپ به افزای

دادا است.

زا بین هود پ بازیگراق من قیهای

دهد ،اما هنوز انگییزاهیای سیاسیی ی تیاریخی 119

زیادی پجود دارند تا رفتار شین را در س ح من قهای بیه ییک د ،مشیغولی جیدی
تبدیل ن ایند .ماان یکی از مه ترین ایین بیازیگراق اسیت .محییط امنیتیی مااین در
سا،های اهیر دشار دگرگونیهای ع داای شدا است که مه ترین رنها ظهیور شیین
است .تاری من قه ش ا ،شرتی رسیا حکایت از رق دارد که ه یوارا در ایین من قیه
یکی از دپ تدرت شین پ ماان ،تدرت ند پ مسلط پ دیگری ضویف پ تحیت سیل ه
بودا است .تا ترق نوزده  ،شین با تکیه بر منیابع سینتی تیدرت ،نقی

برتیر را در

من قه ایفا میکرد پ ماان حرف شندانی برای گفیتن نداشیت ،امیا تحیوالتی کیه بیا
انقالب میجی در سا 7959 ،در ماان رغاز شد ،در مدت کوتاهی ایین کشیور را بیه
تدرت برتر من قه مبد ،ساهت پ این مق وی بود که شین اس از ترقها تسیلط ،در
سراشیب زپا ،افتاد .نشانه رشکار زپا ،شین اشغا ،ایین کشیور توسیط مااین بیود.
گرشه شکست ماان در جنگ دپا جهانی پ هزینههای سنگینی که این جنگ بیر رق
تح یل کرد ،از تدرت رق به پیژا در حوزا نظامی کاست ،اما در دپراق بود از جنگ
دپا جهانی ،این کشیور توانسیت بیه سیرعت هیود را بازسیازی کنید پ ااییههیای
مستحک ی برای تدرت ملی هوی

بنا ن اید.
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شین نیز در دپراق اس از جنگ دپا جهانی ،گرشه بی

از دپ دهه بیه پاسی ه

دپراق انقالبی پ انقالب فرهنگیی سیرگرداق بیود ،امیا از رغیاز دپراق اصیالحات پ
سیاست درهای باز به سرعت در حا ،طی مسیر تدرت ییابی از داالق تولیید یرپت
است .شاهد این مدعا رشد سریع اتتصادی این کشیور در بیی
افزای

از دپ دهیه اهییر پ

سریع تابلیتهای نظامی رق کشیور در شنید سیا ،گذشیته اسیت .بنیابراین،

من قه ش ا ،شرتی رسیا در مق ع فولی با پضویتی رپبه رپست که در طیو ،تیاری
رق سابقه نداشته است پ رق تدرت ند بودق شین پ ماان در یک زماق است.
ادید رمدق شنین پضویتی مه تیرین عامیل در دگرگیونی محییط امنیتیی مااین
است ،محی ی که در رق از ترق نوزده تا سیا،هیای اهییر ایین کشیور ه یوارا بیا
فاصلهای رشکار از سایرین ،در پضویت برتر تیرار داشیته اسیت .در شیرایط فولیی،
ماان رشکارا از افزای

سریع تدرت شین نگیراق اسیت پ بیه ه یین لحیاظ نظرییه

«تهدید شین» در این کشور مورد اتبا ،نخبگاق فکری پ ابزاری تیرار گرفتیه اسیت.
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نگرانی ماان توجیه ایذیر اسیت ،زییرا از منظیر رئالیسی بیه عنیواق جرییاق اصیلی

نظریهاردازی در سیاست بینال لل ،در شنین پضویتی «مو ای امنیتی» ای
بداق لحاظ که افزای

مییریید،

تدرت یک بیازیگر بیرای دیگیری بیه طیور هودکیار تهدیید

میرفریند .در شنین شرای ی ،بازیگر دپا برای ااس به تهدید باید بر تدرت هوی
تدرت ،نگرانی بازیگر اپ ،را به بیار مییرپرد پ ایین دپر ادامیه

بیفزاید ،این افزای
مییابد .اکنوق افزای

سریع تدرت شین پ بال بع تغیییر محییط امنیتیی مااین ،ایین

کشور را نگراق ساهته است پ باعث شدا تا به فکیر تغیییر محیدپدیتهیای تیانوق
اساسی پ افزای

توانایی نظامی هود بررید .حرکت ماان در مسییر افیزای

توانیایی

نظامی به نوبه هود مایه نگرانی شین شدا پ پضویت بغرنجی در رپابیط دپ کشیور
ایجاد کردا است .بنابراین ،میتواق رشد سریع تدرت شیین پ تیرار گیرفتن رپابیط
ماان با رق در تالب «مو ای امنیت» را مه ترین عامل در تغییر محیط امنیتی مااین پ
بال بع تغییر در رپیکردهای امنیتی رق دانست.
بر این مبنا میتواق گفت که درک نخبگاق حاک بر ماان از امنیت پ شییواهیای
مونا که بی

از رنکه نق

دپلت در صحنه بینال للی را «تجارت» توریف کننید ،بیه

رق به عنواق دستگاا تولید پ عرضیه «امنییت» میینگرنید .نگرانیی مااین بیه عنیواق
مه ترین مؤتلف رمریکا در رسیا طبیوتاً بر رپابط دپ ه ای اق تر یرگذار میباشد.
نگرانی ماان از افزای

تدرت شین یکی بدین لحیاظ اسیت کیه ایین افیزای

تدرت به طور طبیوی منافع ماان را با شال
به دلیل افزای

مواجه هواهد کرد پ دیگر رنکیه شیین

تدرت هود تادر هواهد بود نوعی رپابط بیا اییاالت متحیدا برتیرار

کند که در نتیجه رق منافع ماان پجه ال صیالحه تیرار گییرد .تجدیید نظیر مااین در
نیرپی دفاعی هود مؤید این امر است .مااین در دراز میدت احت یاالً نیازمنید تیواق
هستهای برای حفاظت از هود در برابر شیین پ کیرا شی الی بیه عنیواق دپ تیدرت
هستهای است .یک رلترناتیو دیگر برای ماان ،رسیدق بیه نیوعی توافیق بیا شیین بیه
عنواق تدرت برتر در ریندا من قه است .این امر (رسیدق به توافق با تدرت برتر) در
تاری مدرق ماان دپ بار اتفاق افتادا است .اپ ،بار توافق با بریتانیا به عنیواق تیدرت

موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایاالت متحده امریکا  غالمعلی چگنیزاده

ترمین رق به تدری از درکی لیبرالیستی به درکی رئالیستی در حا ،تغییر است ،بیداق

مسلط در دپراق تبل از جنگ اپ ،جهانی پ دپا توافق با رمریکیا بیه عنیواق تیدرت

مسلط بود از جنگ دپا جهانی .طرف شینی نیز دالیل توی برای رسییدق بیه شنیین 110

توافقی دارد که از ج له مه ترین رنها استفادا از ظرفیت تکنولومیک ماان است کیه
در س ح باالیی ترار دارد .حصو ،شنین توافقی ،احت االً بیشترین تیر یر منفیی را بیر
نفوذ سیاسی پ نظامی رمریکا در من قه هواهد گذاشت.
ایاالت متحدا برای تداپا موازنه پ نظ موجود در رسییا بیه اتیدامات مختلفیی
دست یازیدا است که در یک تقسی بندی کلی میتواق رنها را به دپ دسته دپجانبه پ
شندجانبه تقسی کرد .در س ح دپجانبه ،برتراری مشیارکت اسیتراتژیک بیا هنید از
مه ترین موارد به ش ار میرید .هند یکیی از میوارد تغیییر ششی گیر در اسیتراتژی
رسیایی رمریکاست .از رغاز هزارة جدید ،پاشینگتن توجیه رپزافزپنیی بیه موتوییت
استراتژیک هند نشاق دادا اسیت .کیاخ سیفید در سیا 9119 ،در سیند امنییت ملیی
رمریکا که توسط دپلت بوش ارائه شد ،برای اپلین بار هند را در ردیف «تدرتهای
جهانی» ترار داد .این توجه پیژا را میتواق مولو ،دپ عامل دانسیت یکیی توسیوه
سریع اتتصادی این کشور پ ارتقای شش گیر موتویت رق در سیاست بینال لیل کیه
در ترکیب با سایر مؤلفههای تدرت ،توانسته است هند را از اسیتانداردهای «تیدرت
بزرگ» برهوردار کند.
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عامل دیگر پ مه تر رنکه هند با برهورداری از ایین موتوییت ،گزینیه مناسیبی
برای برتراری موازنه در تارا رسیا به ش ار مییریید .نقی

بازیگری «موازنه گر» در رسیا ،جلوگیری از هژمونیک شدق نظ من قهای (به پاس ه
تدرت رپ به رشد شین) در رق است .ه ری کیه در سیا،هیای اهییر پ بیا توسیوه
تدرت رپزافزپق شین محسوس تر گردیدا است .اگیر شیین بتوانید رسییا را تحیت
سی را هود دررپرد ،منافع ایاالت متحدا با تهدیدات اساسیی رپبیرپ مییگیردد .بیه
ه ین دلیل در سا،های اهیر رپابیط هنید پ رمریکیا در شهیارشوب نیوعی ائیتالف
غیررس ی یونی مشارکت استراتژیک ای

رفته است.

یکی از مه ترین دالیل توجه پیژا رمریکا به هند را میتواق تابلیتهیای رق در
جهت موازنیه در برابیر شیین دانسیت .ایس از گذشیت بیی

از  95سیا ،از رغیاز

اصالحات در شین پ توسوه ار شتاب این کشور ،ه چناق ابهامات مختلفی ایرامیوق
نق
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اصیلی رمریکیا بیه مثابیه

پ جایگاا رق در عرصه بینال للی پ من قهای م رح میباشید .ابهامیاتی کیه در

پضویت کنونی بیشتر در حوزا اتتصاد ن ود دارد ،اما در ریندا به سایر حوزاها پ بیه

هصوص حوزاهای استراتژیک نیز سرایت هواهد کرد .رشد شین در دپ دهه اهییر
به طور ایوسته موجب بازتوریف موتویت رق در سی وح من قیهای پ جهیانی شیدا
استب باز توریفی که نگرانی بازیگراق مختلف پ بیه هصیوص تیدرتهیای بیزرگ
هصوصاً هند پ رمریکا را فراه رپردا پ به عنیواق یکیی از عوامیل اصیلی نزدیکیی
بی

از ای

دهلی نو -پاشنگتن ع ل کردا اسیت .ایین دپ تیدرت بیا نزدیکیی بیه

یکدیگر میکوشند تا مانع از بره زدق توازق توا در رسیا توسط شین گردند.
جدا از این دپ بازیگر ،دیگر بازیگراق من قهای نیز از تسلط بی شیوق پ شیرای
یک تدرت بزرگ بر من قه هود هراس دارند پ سوی میکنند با شیواهیای مختلیف
مانع این امر شوند .این تالشها باعث شدا اند تا نتای بسیار ایچیداای از تویامالت
بین کشورهای من قه به پجود رید .نتایجی که ع الً فضاهای استراتژیک مشیخک پ
موینی را فرارپی تدرتهای بزرگ من قهای پ فرامن قهای ترار می دهد.
از این مه تر ،افزای

مهارتها پ تکنیکهای دییل اتیک کشورهای متوسیط پ

ضوف پ رپزنههای رسیب اذیری تدرتهای بزرگ حوزا ع یل ایین تیدرتهیا را
کاه

دهند .به عنواق مثا ،،سنگااور تیالش کیردا اسیت تیا بیا اسیتفادا از مزییت

جغرافیایی هود بات ،رفاا پ امنیت هوی

را به بخشی از سهاا تدرتهیای بیزرگ

در نظ من قهای تبدیل ن اید .ه چنین این کشور در تالش است تا بیا ایفیای نقی
حائل در س ح من قهای مزیت امنیتی هوبی برای هود فراه سازد .این نق
میتواند به نق

تقریبیاً

فنالند در جنگ سرد شباهت داشته باشد .کشیورهای من قیهای در

تالشند تا با درگیر سازی هدف ند تدرتهای بیزرگ در موضیوعات من قیهای ،تقابیل
میاق منافع رنها را کاه

دادا پ زمینههای درگیری مثبت رنها در موضیوعات امنیتیی

را فراه رپرند.
هسته اصلی ت امی این اتدامات در س ح من قهای استفادا از اهراهای متفیاپت
(از ج له حضور ایاالت متحدة امریکا) در من قه بیه منظیور ایجیاد بازدارنیدگی در
مقابل اتانسیلهای تهاج ی پ یا گیرای هیای هژمونییک شیین در سی ح من قیهای
میباشد .از طرف دیگر ،دپلتهای این من قه با افزای
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کوشک من قهای از ج له سنگااور پ تایلند موجب شدا تا رنها بیا اسیتفادا از نقیاط

تویداد تیدرتهیای بیزرگ

مؤ ر پ دهیل در س ح من قه ای بیر رننید تیا بیا متنیوع سیازی منیابع پ گزینیههیای 111

استراتژیک از پابستگی بی

از حد به یک تدرت بزرگ جلوگیری به ع یل رپرنید.

تاعدامندسازی پ نهادمند کردق نق
باعث افزای

تدرتهای بزرگ در موضوعات من قیهای نییز

ای بینیاذیری رفتار من قهای این تیدرتهیا هواهید شید .ایین امیر

باعث میشود تدرتهای بزرگ بر اساس ضرپرتهای من قهای به سوی شکلدهی
به الگویی اایدار از توامل با یکدیگر سوق دادا شوند.
کشورهای من قهای ،افزپق بر تقسی کار من قهای تدرتهیای بیزرگ پ نقی
تواملجویانه ه کاری بین این تدرتها در موضیوعات من قیهای تیالش دارنید تیا
نوعی «موازنهی (ایچیدا) نفوذ» به پجود رپرند .ایین کشیورها در تیالشانید تیا بیا
توسل به برتری نیرپی نظامی امریکا در من قیه ،هزینیه رفتیارهیای شیین در سی ح
من قهای را بسیار افزای

دادا پ به نوعی من یق بازدارنیدگی در تبیا ،شیین ایجیاد

ن ایند .به عالپا ،این کشورها در تالشاند تا از اهرا رپابط دپ جانبه با یک تیدرت
بزرگ برای بهبود رپابط با تدرت دیگر استفادا ن ایند پ از این طریق زمینیه موازنیة
نفوذ تدرتهای بزرگ را فراه سازند .افزپق بر اتدامات مو وف بیه ایجیاد موازنیة
نفوذ ،تدرتهای من قهای در تالشاند تا از طریق ایوند زدق شین بیا موضیوعات پ
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مباحث من قهای زمینه را برای تبدیل شین به یک تدرت حافظ پضع موجود فیراه
سازند .موازنة نفوذ ای

از رنکه مدیوق اتدامات پ فوالیتهیای تیدرتهیای بیزرگ

باشد ،براساس هواست پ تیدبیر تیدرتهیای متوسیط پ کوشیک من قیهای شیکل
می گیرد .این امر تقریباً در نق ة مقابل فه جاری از موازنه در ادبیات رئالیستی تیرار
دارند .این استراتژی من قهای توفیقات مه ی داشته است.
افزپق بیر مکانیسی هیای من قیهای پ نقی

پاشنگتن مبادرت به اتدامات متنوع دیگری نییز در جهیت کنتیر ،پ مهیار شیین در
من قه رسیای جنوب شرتی ن ودا است .یکی از مه ترین این اتدامات کیه بیه طیور
مختصر مورد توجه ایین نوشیتار تیرار مییگییرد ،موازنیة دپر از سیاحل مییباشید.
امریکاییها با انباشت نیرپها در دریا در تالشاند تا تابلیتهای گسیترداای را بیرای
ااسیی بییه هییر گونییه تغییییر احت ییالی در مناسییبات تییدرت من قییهای فییراه
سازند ) .(Mershiemer, 2011افیزای
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جایگیاا امریکیا در ایین مباحیث،

ش الی برای پاکن

تویداد حامیلهیا پ هواای اهیا در اتییانوس رراا

سریع به حوادث احت الی در رسییای شیرتی از ایین میوارد بیه

حساب میریند .ه چنین افزای

اایگااهای اشتیبانی دریایی پ افیزای

تویداد زییر

دریاییهای مسلح به موشکهای کرپز برای تحقق این مه میباشد .ایین اسیتراتژی
به پسییلهی اژپهشیگراق برجسیتهای ه چیوق مرشیای ر بیرای کنتیر ،پ میدیریت
تدرتهیای نوظهیور من قیهای میورد ترکیید تیرار گرفتیه اسیت .مضیافاً بیه اینکیه
امریکاییها از طریق افزای
J-35

نیرپهای هود در من قه پ افزای

جنگنداهای

F/A-183,

 F-22,در تالشاند تا تواناییهای هود را در س ح من قهای بیه شیکلی سیازماق

بخشند که ظرفیت الزا برای ااس به هر اتدامی را داشته باشند .حضیور امریکیا در
من قه اتیانوس رراا تا رق اندازا گستردا است که تحلیلگراق موتقدنید صیف رراییی
برهی از تجهیزات نظامی امریکا در اتیانوس رراا بیشتر از اتیانوس رراا میباشد.
ضرپریترین رکن استراتژی موازنة دپر از ساحل ،پجود بیازیگراق مهی پ بیا
ظرفیت مناسب در س ح من قهای میباشد که انگیزا پ تواق ایفای نق

من قیهای را

داشته باشند .پاتویت صحنة رسیای شرتی حکایت از رق دارد که این من قه اتانسییل
ماان ،هند ،اندپنزی پ در ریندا کرة متحد میتوانند ارکاق ییک نظی شنید ت بیی را
ایریزی ن ایند .در شنین شرای ی ،امریکاییها یا از طرییق اسیتراتژی تیوازق دپر از
ساحل پ یا با اتکا به منابع درپق من قهای میتوانند به عنواق عامیل «تیوازق بخی »
من قه ای ع ل ن ایند .این نقی

باعیث هواهید شید تیا اییاالت متحیدة امریکیا در

شکلدهی پ تغییر اتحادها در من قه از حداکثر انو اف پ حیداتل هزینیه برهیوردار
باشد.
به طور هالصه ،باید اذعاق کرد که سیاست رمریکا در مقابل شین اس از جنگ
سرد در پاتع ترکیبی از سیاست مهار پ توامل با برجسیتگی نسیبی سیاسیت توامیل
بودا است .رمریکا بود از جنگ سرد در زمینههای اتتصیادی نییز بیا تشیویق شیین،
ایوستن به سازماق تجارت جهانی پ حفظ گفت اقهای امنیتی یک سیاست تویاملی را
با شین در ای

گرفت .عالپا بر این ،ایاالت متحدا نییز تیالش کیردا اسیت تیا بیه

عنواق یک سیاست مک ل ،ایوندهای نظامی هیود بیا متحیدان

در شیرق رسییا بیه
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نیل به یک سیست شند ت بی را دارا میباشد .در این من قه بازیگرانی شیوق شیین،

هصوص ماان را نیز گسترش دهد .اگر شه هر دپی این کشورها اذعاق میکنند کیه

هدف این سیاستها شین ن یباشد ،اما مسل اً مدیریت هیزش شین یکی از اهداف 111

سیاستهای این دپ کشور است.
افزپق بر این ،گسترش تسلیحات راهبردی یکیی از اصیلیتیرین نگرانییهیای
ایاالت متحدا از اایاق جنگ سرد تاکنوق بودا است .مقامات رمریکیایی نگراننید کیه
گسییترش تسییلیحات هسییتهای ،شییی یایی ،سییالحهییای بیولییومیکی پ ه ییین طییور
موشک های بالستیک ،تواق بازدارندگی ،تدرت ،تسلط پ تفیوق رمریکیا در جهیاق را
تضویف کند .فرپش تسلیحات شینی پ ه کاری نظیامی بیا دیگیر کشیورها از ایین
حیث که باعث افزای

نفوذ سیاسی پ ه چنین افزای

ضریب امنیتی شین میشود،

بسیار برای این کشور حائز اه یت اسیت .بیرای مثیا ،،ه کیاری نظیامی شیین بیا
ااکستاق در دهههیای  7291پ  7221شیامل انتقیا ،دانی

پ تکنولیومی هسیتهای پ

فرپش موشک های مختلف به این کشور میتواند گامی در جهت ییک بازدارنیدگی
استراتژیک یا موازنه در برابر هند در جنوب رسیا ارزییابی شیود پ ه چنیین هیدف
شین از شکل دادق به ه کاریهای نظیامی بیا عربسیتاق سیوودی پ سیوریه نییز در
جهت افزای

پزق پ نفوذ سیاسی این کشور در هاپرمیانه بودا است.

هدف موازنه رمریکا در راب ه با مباحث مربوط به گسترش تسلیحات ،تضیویف
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تدرت نس بی شین پ حی ة نفوذی است کیه بیا گسیترش ایین تسیلیحات بیه سیایر
کنشگراق ایوند هوردا است .لذا رمریکا تالش دارد تیا هی از طرییق فشیارهای دپ
جانبییه پ ه ی از طریییق نهادهییای شنیید جانبییه ،فییرپش تسییلیحات شییین پ انتقییا،
تکنولومیهای مربوطه به دیگراق را به هصوص در منیاطقی کیه اییاالت متحیدا در
رنها دارای منافع شش گیری است ،محدپد کنید .بیرای مثیا ،،در سیا 7227 ،جیرج
بوش ادر درهواست صنایع دفاعی این کشور برای صادر کردق ت ویات میاهواراای
به شین را رد کرد .ه چنین در سا 7229 ،شیین مجبیور شید توافقیات مربیوط بیه
فرپش موشکهای  M-9به سوریه را لغو کند

)23

 .(Richelson,1999:ه چنیین در ا یر

این فشارها شین ه کاریهای تکنولومیک هستهای هود با ج هوری اسالمی اییراق
را در سا 7225 ،به تولیق در رپرد پ از فرپش موشکهای کرپز 1به اییراق در سیا،
 7227جلوگیری کرد.
1. Cruise

عالپا بر این ،رمریکا ه وارا در تالش بودا است تا از نهادهای بینال للی برای
فشار رپردق به شین به منظور محدپد کردق رفتار گسیترش تسیلیحاتی ایین کشیور
استفادا کند .تحت ه ین فشیارها (فشیارهای سیاسیی پ اتتصیادی) ،شیین در سیا،
 7229به مواهدا منع گسترش سالحهای هستهای 1پ در سا 7225 ،نیز به ای اق منع
جامع رزمای های هستهای 2ایوست .شرا که براساس بررپردهای استراتژیک رمریکیا
این رمی های بینال للی می توانند به هوبی در جهت محدپد کردق رفتار کشورهایی
مانند شین به کار گرفته شوند .عالپا بیر ایین ،در سیا 7227 ،رمریکیا بیه صیورت
موفقیت رمیزی شین را مجبور به ایوستن به ک یته زنگر( )2در مورد کنتیر ،صیادرات
هسته ای کرد .در این راب ه پینستوق لورد موتقد است عضویت شین در ک یته زنگر،
ه کاری شین – رمریکا را در راب ه با بحراق هستهای کیرا شی الی در اپاهیر دهیه

 7221بسیار تسهیل کرد ).(Tucker, 2001 :61- 67
اما در عین حا ،باید یادرپر شد که علیرغی فشیارها پ محیدپدیتهیایی کیه
پ ه کاری نظامی با ااکسیتاق در دهیه  7221ادامیه داد ،شیرا کیه ااکسیتاق اه ییت

استراتژیکی زیادی برای شین دارا میباشد .عالپا بر این ،برنامههای موشکی شین –
ااکستاق ه به عنواق گزینهای موازنهساز در برابر فرپش تسلیحات رمریکا به تیایواق
دنبا ،میشود که به صورت مستقی منافع امنیتی پ حیاتی شیین را تهدیید مییکنید.
سیاست رمریکا در تبا ،تایواق بود از جنگ سرد مثا ،دیگیری از موازنیه رمریکیا در
برابر شین است .در طو ،جنگ سیرد ،رپابیط حسینه شیین پ رمریکیا پ بوید از رق
ه کاری استراتژیک در برابر شورپی سابق ،ارداهتن به مسهله تیایواق را هزینیه بیر
ساهت .رمریکا در اپاسط دهة  7271سربازاق هود را از تایواق عقب کشید پ اعیالا
کرد که این کشور هواای اهای جنگندة ایشرفته به تایواق نخواهد فرپهت .اما بیوش
ادر این توافق را زیر اا گذاشت پ فرپش هواای اهای جنگندا به تیایواق را در سیا،
 7229در دستور کار هود ترار داد .پ از این زماق به بود ایاالت متحیدا بیه صیورت
فزایندا ای فرپش سالح بیه تیایواق را افیزای

داد .پ از ایین حییث تیایواق بوید از
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رمی های بینال للی برای شین ایجاد کردا بودند ،این کشور به ح ایت تکنولومییک

1. Non – Prolifertation – Treaty
2. Comprehensive Test Ban Treaty
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عربستاق سوودی پ مصر در رتبه سوا دریافت تسلیحات از رمریکا ترار گرفت .ایین
کشور از سیا 7227 ،تیا  9111تقریبیاً شییزی مویاد 7/5 ،میلییارد دالر هیدمات پ
تسلیحات از رمریکا دریافت کردا است (.(Kan,2003:11
در ارتباط با شرایی فرپش تسلیحات به تایواق ه شاهکهای داهلیی پ هی
شاهکهای بینال للی بسیار مؤ رند .برای مثا ،،تص ی بوش ادر برای فرپش 751
جنگندة  F-16به تایواق ،در پاتع ،براساس تولی بود کیه پی در جرییاق رتابیتهیای
انتخاباتی برای تصدی مقاا ریاست ج هوری در سا 7229 ،دادا بود پ ه یین تیو،
پ فرپش این جنگندا ها به تایواق به بوش برای ایرپز شدق پ کسب ررای انتخابیاتی
در تگزاس یونی جایی که هواای اها پ جتهای جنگندا این کشور در رق جا ساهته
میشود ،بسیارک ک کرد (. (Garrison,2005: 138
در پاتع ،باید گفت که هیدف اصیلی رمریکیا از فیرپش تسیلیحات بیه تیایواق
ارداهتن به استراتژی موازنه نرا با شین پ تضویف پ تحلیل بردق توان نیدی نظیامی
پ جایگاا پ تدرت نسبی این کشور در تنگه تایواق است .یکی از مقامات رمریکیایی
فرپش تسلیحات به تایواق را این گونه توجیه میکند که «موازنه توا در تنگه تیایواق
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به نفع شین در حا ،تغییر میباشد» پ ایاالت متحدا می هواهد این تواد ،پ توازق را
برگرداند (.(Garrison, 2005: 85
در هات ه ذکر این نکته ضرپری میباشد که علیرغ اتصاالت پسیع اتتصیادی
بین رمریکا پ شین ،ابهااهای جدی در هصوص فوالیتهای نظامی شین مخصوصیاً
در حوزا تسلیحات راهبردی پ عدا پجود ساهتارهای ذهنی پ عینی سازماق دهنیدا
دیالوگهای امنیتی بین دپ کشور ،پاکن های رمریکا به سو فه های مق وی را غییر
تابل ای بینی مین اید .در نتیجه ،این امر افزای

تابلیتهای پاکن

سیریع رمریکیا

را تشدید کردا پ میتواند ع ق رپابیط جیاری را علییرغی ظیاهر رراا رق ،بسییار
بحرانی ن اید .طبیوتاً کثرت بحراقهای بینال للی پ ناتوانی رمریکا در حیل پ فصیل
رنها در شرایط کنونی میتواند عکسالو لهای غیرتابل ای بینی رمریکیا را بیی
ای

جدی ن اید .تحوالت مربوط به دسامبر  9173مؤید این م لب است.

از

 .9چین و موازنۀ امریکا
ه اقگونه که در ابتدای بحث اشارا شد ،دپ کشور تالش دارند تا از مسییرهای مختلفیی
به موازنه سازی در برابر یکدیگر بیردازند .شین در فرایند موازنة رمریکا تالش دارد تیا از
گزینههای زیادی بهرا گیرد .مه ترین این گزینهها عبارتند از افیزای

توان نیدی داهلیی

نظامی پ متنوع سازی گزینههای استراتژیک .شین با متنوعسازی گزینههیای اسیتراتژیک،
سوی می کند از طریق رپسییه پ برهیی دیگیر از کشیورها ،موانیع ایجادشیدا در تالیب
تحری های غرب را از ای

رپی هود برداشته پ بیه تکنولیومی برتیر در حیوزة نظیامی

دست ایدا ن اید .امیا بخی

ع یدة فوالییت شیین در بحیث موازنیه سیازی  ،افیزای

توان ندیهای داهلی است که در ادامه به رق اشارا هواهد شد.
در سا،های اهیر ،فرریند توسوه در شین از حوزة اتتصاد به سایر حوزاهیا نییز
پارد شدا است .یکی از اراه یتترین حوزاها که شتاب گرفتن توسیوه پ نوسیازی
در رق بحثها پ پاکن ها زیادی را برانگیخته ،حیوزة نظیامی اسیت .سیاسیتهیای
ارتقای سریع نیرپهای نظامی دارد .در این راستا ،شینیها به اتدامات شنیدی دسیت
یازیدا اند .مقابله پ مبارزا با فساد در ارت

یکی از جنبههای اراه ییت نوسیازی پ

کاررمد ساهتن نیرپی نظامی شین بودا است .در این راستا ،در سیا 7229 ،جیانیگ
زمین ،رئیس ج هور پتت شین ،پرپد نیرپهای نظامی در فوالییتهیای اتتصیادی را
م نوع ساهت .سیاستی که در سا ،های بود نیز ایگییری شیدا اسیت .در رق هنگیاا
ارت

رزادیبخ

هلق بی

از اانزدا هزار بنگاا اتتصادی در اهتیار داشت ،اما با این

اتداا حج فوالیتهای اتتصادی ارت
هنوز بی

تا حد تابل توجهی محدپد شدب هرشنید کیه

از هزار بنگاا اتتصیادی کوشیک پ محلیی را در اهتییار دارد .بیا کیاه

فوالیت های اتتصادی ارت  ،میزاق فساد به عنواق یک شیاهک مهی در ناکاررمیدی
یک سازماق نیز در رق به نحو تابل توجهی اایین رمدا است.
به موازات م نوع ساهتن فوالیتهای اتتصیادی ارتی
شین به سیرعت بودجیة رق را افیزای

در سیا ،7229 ،دپلیت

دادا اسیت .ایرامیوق بودجیه نظیامی شیین

موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایاالت متحده امریکا  غالمعلی چگنیزاده

اعالنی پ اع الی شین در این حیوزا نشیاق از تیالش رهبیراق رق بیرای نوسیازی پ

بررپردهای متفاپتی پجود دارد .از یک سو طبق رمارهای رس ی که دپلت شین رنها

ارائه میدهد بودجة نظامی این کشور بیا پجیود رشید سیریع ،در تییاس بیا اییاالت 119

متحدا ،شنداق شش گیر نیست .از دیگر سو ،برهی مؤسسیات اسیتراتژیک موتقدنید
بودجة نظامی پاتوی شین بسیار بی
اعالا میشود .جدپ ،ذیل رپند افزای

از رت ی است که از سوی دپلیت ایین کشیور
بودجة نظامی شین در سا،های اهییر را در

مقایسه با سایر رتبای من قه ای این کشور نشاق میدهد.
جدول شماره ( .)2مخارج نظامی چین در مقایسه با سایر قدرتهای آسیایی 1٤٤1-1٤22
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Source: SG Cross Asset Research, Stockholm International Peace Research
)Institute (SIPRI

یکی دیگر از اتدامات شین در این راستا ،نوسازی تسلیحات نظامی بودا است .نوسیازی
تسلیحات ارت

شین ،از یک سو با سالحهای ساهت داهل پ از دیگر سو با هرییداری

برهی تسلیحات ایشرفته از سایر کشورها صورت گرفته است .البته شیین در هرییداری
تسلیحات گزینههای محدپدی دارد ،زیرا بیا تحیری تسیلیحاتی غیرب مواجیه اسیت پ
رپسیه پ در بر طی موارد اسرائیل تنها گزینههای رق هستند ) .(Waits, 2007افزای

تیدرت

نیرپی دریایی را می تواق یکی از مه تیرین اتیدامات شیین در راسیتای موازنیه سیازی
دانست .نیرپی دریایی به طور سنتی نق ه ضوف ارت

شین بودا است پ به ه ین دلییل

در اسناد دفاع ملی شین در سا،های اهیر ترکیید پییژاای بیر گسیترش تیواق ایین نییرپ
صورت گرفته است .از منظر این سند ،گسترش تیواق نییرپی درییایی بایید بیه گونیهای
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صورت گیرد که نهتنها در مناطق ساحلی ،بلکه در ربهای رزاد پ اتیانوسهیا نییز بتوانید

به حراست از منافع این کشور بیردازد .ترکید بر گسترش توانایی نیرپی درییایی احت یاالً
به دپ دلیل صورت گرفته است
 .7ضوف رشکار نیرپی دریایی شین در مقایسه با ایاالت متحدا پ تدرتهیای
من قهای نظیر هند.
 .9پابستگی رپبه افزای

شین به مسیرهای دریایی نقل پ انتقیا ،کیاال پ میواد

هاا که ایامد طبیوی رشد سریع اتتصادی این کشور به ش ار میرید .ایین پابسیتگی
به پیژا در مورد «انرمی» که مسیرهای انتقا ،رق کامالً تحت کنتیر ،نییرپی درییایی
ایاالت متحدا است ،نگرانیهای زیادی برای این کشور ایجاد میکنید .شیین نگیراق
است ایاالت متحدا از این رسیباذیری استراتژیک ،در مواتع تن

(به پیژا بیر سیر

تایواق) استفادا کند .در این راستا ،شین اتدامات گسترداای را صورت دادا است که
تواق زیردریاییهای این کشور ،به پیژا در مورد زیردریاییهای هسیتهای ،از

افزای

ج له مه ترین رنها به ش ار میرید ).(State Council , 2009
ارت

شین ،در برنامة فضایی این کشور ن ود یافته است .این برنامه بیه طیور کامیل

تحت کنتر ،ارت

شین ترار دارد .شینیها موتقدند در شرایط جدید ،فضا عرصیهای

استراتژیک است پ اگر شین نتواند در این حوزا تابلیتهیای تابیل تییاس بیا سیایر
تدرتهای بزرگ کسب کند ،بازدارندگی رق با مشکل مواجیه مییگیردد .بیه ه یین
دلیل ،این کشور در این زمینه سرمایهگذاری پسیوی را صورت دادا که نتیای رق بیه
تدری پ در ریندة نزدیک ظهور ایدا هواهید کیرد .رزمیای

موفقییترمییز موشیک

ضدماهوارا در سا 9117 ،پ اعزاا موفقیت رمیز فضا ای ا به کیرا میاا از مهی تیرین
ن ادهای موفقیت این برنامه بودا است .با این ه ه ،رپنید نوسیازی نییرپی نظیامی
شین ،رق گونه که در سند دفاع ملی ایین کشیور در سیا 9115 ،میورد توجیه تیرار
گرفته است ،در پاتع در رغاز راا است پ تا سا،ها تداپا هواهد یافت .در این سیند،
نوسازی تواق نظامی شین به سه مرحلة زمانی تقسی شدا است
 .7مرحله اپ ،تا  9171ایجاد بنییانی مسیتحک بیرای مدرنیزاسییوق نیرپهیای

موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایاالت متحده امریکا  غالمعلی چگنیزاده

یکی دیگر از مه ترین جنبههای انقالب در امور نظیامی پ سیاهتار پ ع لکیرد

نظامیب
 .9مرحله دپا  9191ی  9171ایشرفت سریعب
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 .3مرحله سوا  9151ی  9191نیل به اهداف استراتژیک ایجیاد نییرپی نظیامی
مبتنی بر [تکنولومی] اطالعات ،به گونیهای کیه از توانیایی اییرپزی در جنیگهیای
دیجیتا ،محت ل در نی ه ترق بیست پ یک برهوردار باشد ).(State Council, 2006
در پاتع ،شین با طراحی پ اعالا این استراتژی سه مرحلهای ،تصی ی هیود را
برای باال بردق تواق نظامی در حد یک ابرتدرت طی نی ترق ریندا بیاق کردا اسیت.
این تص ی پ اتدامات گسترداای که در راستای رق صورت گرفته اسیت ،طبیوتیاً بیا
پاکن ها پ حساسیتهایی مواجه شدا است.
در پضویت فولی  -تواناییهای شین در حوزاهای مختلف نظامی متفیاپت اسیت.
در حوزة سالحهای هستهای به عنواق مه ترین بخ  ،تابلیتهای شیین تنهیا در جهیت
بازدارندگی حداتل میباشد .ه اقگونه که جدپ ،ذیل نشاق میدهد ،زرادهانیة هسیتهای
شین در مقابل ایاالت متحدا پ رپسیه نیاشیز اسیت .رپسییه نزدییک بیه  75111سیالح
هستهای در اهتیار دارد پ توداد کالهکهای هستهای ایاالت متحیدا نییز حیدپد 71311
بررپرد شدا است ،در حالی که این رت برای شین بیه زح یت بیه  671مییرسید .ایین
تفاپت رشکار گواا رپشنی بر ایگیری بازدارندگی حداتلی از سوی شین اسیت .البتیه بیا
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

پجود این ،باز شین از لحاظ تابلیتهای هستهای در ردا سوا جهانی تراردارد.
جدول شماره ( .)1زرداخانه کشورهای دارای سالح هسته ای

Source: Carnegie Endowment for International Peace, 2012
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در حوزة تسلیحات متوارف ،شین از هر سه نیوع موشیک کوتیاا بیرد ،مییاق بیرد پ

تاراای ا برهوردار است .شین با برهورداری از این تواق موشکی تادر اسیت حیوزة
پسیوی را هدف ترار دهد  .نقشههیای ذییل بیه ترتییب منیاطقی را کیه در تییررس
موشکهای کوتاا برد ،میاق برد پ تارا ای ای شین ترار دارند ،نشاق میدهد.
نقشه  -2توان موشکی چین

رپند سریع نوسازی نیرپی نظامی شین ،پاکن ها پ حساسیتهای زیادی را شه در
میاق تدرتهای بزرگ پ شه در میاق ه سایگاق این کشور بر انگیخته استب از ییک
سو ،ایاالت متحدا پ از سوی دیگر ،ماان پ هند به عنواق متحدین من قیهای امریکیا.
ایاالت متحدا بارها نگرانی هود را از افزای

سریع بودجة نظامی شین ابیراز داشیته

پ رق را غیرتابل توجیه دانسته است .از ه ینرپ ،انتیاگوق در گیزارشهیای سیاالنة
هود از سا 9119 ،تاکنوق ،رپند افزای

تواق نظامی این کشور پ تهدیدات احت الی

رق برای ایاالت متحدا را بررسی میکند .در گزارش سیاالنة انتیاگوق کیه بیا عنیواق

موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایاالت متحده امریکا  غالمعلی چگنیزاده

Source: Defence Ministery, 2013

گزارش ساالنه به کنگرا ایراموق تدرت نظامی ج هوری هلیق شیین انتشیار یافتیه،
رمدا است «ایاالت متحدا از ظهور یک شین مسال تجو ،با بیات پ مرفیه اسیتقبا،
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می کند پ  ...ه چناق شین را تشویق به ایفای نق

سهامداری مسهو ،پ ااسیخگویی

بیشتر در تبا ،بات ،ترمی پ بهبود سیست هیای جهیانی میین ایید .بیا پجیود ایین،
ابهامات فراپانی در مورد مسیر ریندة شین ،به پیژا در مورد توسیوة تیدرت نظیامی
این کشور پ شگونگی استفادا از این تیدرت پجیود دارد .ارتی

رزادییبخ

هلیق

شین در مسیر دگرگونی کامل از ارتشی تودا ای پ سنتی به ارتشی ترار گرفته کیه از
تابلیت ایرپزی در جنگهای محدپد پ شدید علییه دشی نانی برهیوردار اسیت کیه
مجهز به فناپریهای ایشرفته هستند ....گرشیه توانیایی شیین در ایین حیوزا هنیوز
محدپد است ،اما این کشور از بیشترین اتانسیل برای رتابت نظامی با ایاالت متحیدا
پ از بین بردق مزیت های سنتی رمریکا در عرصه نظامی برهیوردار اسیت .گسیترا پ
ع ق دگرگونی در تواق نظامی شین در سا،های اهیر با هرید سالحهیای ایشیرفته،
سرمایه گذاری گستردا در صنایع داهلی مرتبط دستیابی بیه ایشیرفتهیای عل یی پ
فناپری [در این حوزا] پ اصالحات گستردة سازمانی پ دکترینا ،نیرپهای نظیامی پ
نیز مجهز شدق بیه موشیکهیای جدیید تیاراای یای  DF-3پ  ،DF-31Aتابلییتهیای
استراتژیک تهاج ی شین را توت بخشیدا است ...نبیود شیفافیت در امیور امنیتیی پ
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

نظامی شین با افزای

احت ا ،سو فه پ سو محاسبه ،بات [بینال للی] را با ه ر

مواجه میسازد .شنین پضویتی به طور طبیوی باعث اتخیاذ سیاسیتهیای محتاطانیه
هواهد شد ).(Defence Ministery, 2013
از دیگر حوزاهایی که افزای

تواق شین پ اتدامات این کشور در شهیارشوب

رق حساسیت ایاالت متحدا را برانگیخته اسیت ،حیوزة تولیید پ تکثییر سیالحهیای
هستهای است .در گزارش ساالنة ک یسیوق بازبینی اتتصادی پ امنیتی شیین -امریکیا
در سا 9117 ،رمدا است
 .7اط یناق ایاالت متحدا از اینکه شین ،برهالف توهیدات هیود ،منبیع تکثییر
تسلیحات هستهای نخواهد بود ،بسیار اه یت دارد.
 .9ه کاری ایاالت متحدا در تقویت تواق شین برای کنتر ،بر تکثییر پ انتقیا،
تسلیحات کشتار ج وی بسیار حائز اه یت است.
 .3درحوزة عل پ تکنولومی ،شین در تالب برنامیههیای این سیاله ،در کوتیاا
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مدت در ای بومیسازی تکنولومیهای ایشیرفته پ کیاه

پابسیتگی هیود در ایین

زمینه استب اما در بلند میدت هواهیاق اشیت سیر گیذاردق غیرب در ایین حیوزا
میباشد.
 .6هدف اصلی شین در حوزة تکنولومی پ عل  ،دستیابی بیه تکنولیومیهیایی
است که ارت

رزادیبخ

هلق را تقویت کند پ در عین حا ،منافع تجیاری نییز در

بر داشته باشد ).(United States government, 2007
لحن این گزارشها نشاق از نگرانیی جیدی اییاالت متحیدا از رپنید نوسیازی
نظامی شین دارد .افزپق بر این ،از منظر انتاگوق ،بودجة نظامی شین بسییار بیی

از

رت ی است که بهطور رس ی ازسوی این کشیور اعیالا مییشیود .از منظیر اییاالت
متحدا ،بخشی از سرمایهگذاری های شیین در حیوزة نظیامی کیه طیفیی از افیزای
تابلیتهای نیرپی درییایی پ هیوایی ،افیزای

توانیاییهیای راداری پ سیسیت هیای

ایشرفته موشکی پ تسلیحاتی را دربرمی گیرد ،توانایی نظامی شین را بیه کیل من قیة
رسیای شرتی گسیترش مییدهید پ موشیکهیای بالسیتیک تیاراای یا پ جنگنیدا پ
میبرد.
نتیجهگیری
در هات ه الزا است یادرپر شوی که مرپری بر مباحث مربیوط بیه رپابیط شیین پ
رمریکا در سایه نظریه موازنه توا ،نکات مه ی را رپشن میکند .در ابتدا ،میتواق بیه
رپشنی ادعای لیتل در هصوص ک توجهی به نظریات دیگراق در ادبیات موازنه توا
را تریید کرد .این ک توجهی باعث شدا که پجه تابل توسوه یک نظریه ک تر میورد
استناد پ استفادا نظریه اردازاق بودی ترار گیرد .از این مسیر میتواق اسیتدال ،ن یود
که هر دپ نظریه مورد استناد این نوشتار تدرت پ تابلیت ه اوشیانی زییادی دارنید.
هر دپ از یک نق ه ،بحث موازنه را طرح پ مورد توجه ترار داداانید .در نتیجیه ،هیر
دپ در کنار یکدیگر می توانند تصویر کاملی از تر یرات متقابل بین بازیگراق را نشیاق
دهند .در نتیجه ،ترکیدات یک سویه فاتید تابلییت انوکیاس ت یامی موضیوع میورد
بررسی هواهد بود .این امر زمینیه طیرح ضیرپرت اسیتفادا تلفیقیی از نظرییههیای
گوناگوق را مورد اشارا ترار دادا تا امکاق ارائه یک بحث ایچییدا پ بیه هی میرتبط
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زیردریایی های هریداری شدا از رپسیه ،تابلیتهیای ایین کشیور را از رسییا فراتیر
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فراه گردد.
دپا ،با عنایت به م الب م رح شدا میتواق مدعی شید کیه شیکاف تیدرت پ
میزاق پ شگونگی پابستگی متقابل اتتصادی ،پ ه چنیین تنیوع ابزارهیا بیه انتخیاب
دپلتها برای اینکه کداا یک از استراتژیهای موازنهگرایی را انتخاب کننید ،سیاماق
می بخشد .براساس رق شه که در متن این مقاله به رق ارداهتی  ،با توجه بیه شیکاف
تدرت کنونی بین شین پ امریکا ،گزینة عقالنیی ایی رپی هیر دپ کشیور انتخیاب
طیفی از استراتژیهای موازنه است .به نظر مییرسید شیین بیه شییواای ظرییف بیا
رمریکا موازنه ایجاد میکند پ در حقیقت اکن به دنبا ،این است که موازنة داهلی را
با موازنة نرا هارجی ترکیب ن اید .راهبرد موازنة داهلی ،نیاظر بیه افیزای

تیدرت

نسبی شین از طریق توسوة اتتصادی پ مدرنیزاسیوق نظامی ،با ترکید بر توانیاییهیای
نامتقارق استب در حالی که راهبرد موازنة نرا برای محدپدسازی یا هنثییسیازی رق
دسته از سیاست های رمریکا طراحی شدا که برای منافع شین مضر است پ ایین امیر
از طریق ایشنهادهای دییل اتیک در ای اق های شند جانبه پ دپ جانبه محقق میشود.
این من ق استرتژیک ،یک محیط هارجی با بات را برای شیین فیراه مییکنید تیا
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بتواند با رشد اتتصادی پ انباشت تدرت نسبی هود پ بدپق مواجهة شدید با رمریکا،
مسیر هود را برای رسیدق به جایگاا یک تدرت بزرگ طی ن اید .موارد مورد اشارا
به عالپا نقشی که تدرتهای متوسط پ کوشیک مییتواننید در مویادالت من قیهای
داشته باشند پ ه چنین تنوع بسیار زیادی ابزارهای مورد استفادا ،ترکید مجیددی بیر
فاصله گرفتن از رپیکرد «تک» نظریه پ ت ایل رپزافزپق به نگرشهیای «تلفیقیی» پ
«تک یلی» میباشد.
سوا ،پالتز با ترکید پ ت رکز بر نظاا بینال لل ،مدعی است که میتواق تحوالت
جهانی را بدپق توجه به متغیر من قهای مورد توجه تیرار داد .در نتیجیه ،کین هیای
راهبردی تالبی بینال للی به هود می گیرند .اما ،مرشای ر بحث را با ترکید بیر من قیه
ساماق می بخشد .اپ از شکلگیری ساهتارهای تدرت من قهای سخن به مییاق رپردا
پ موتقد است که این ساهتارها میتوانند محدپدیتهای رفتاری به پجود رپرند .بیه
عالپا ،عامل جغرافیا پ نق
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دیگر از ترکیدات مرشای ر میباشد .اپ موتقد است عامل اصلی م انویت از هژمیونی

جهانی رمریکا بی

از هر شیز جغرافیاست .شاید بتیواق از فحیوای کیالا مرشیای ر

فه ید که عامل اصلی حفظ موازنه جهانی جغرافیاست .مورفی من قه پ جغرافییا بیه
عنواق دپ عامل مه در مبحث موازنه تیوا ،نظرییه موازنیه تیوای مرشیای ر را تیادر
ساهته تا امکاق رپایی بیشتری نسبت به پالتز داشته باشد .تحوالت اهییر در منیاطق
مه بینال للی پ موناداری من قهای کن های راهبیردی اعتبیار تبیینیی بیشیتری بیه
دیدگاا مرشای ر می دهد .در این راستا ،نکته مه دیگری نییز پجیود دارد .مرشیای ر
می گوید فشارهای سیست یک من قه ای م کن است برای جلیوگیری از ظهیور ییک
هژموق من قهای کافی نباشند .اینجاست که نق

یک موازنهگر فیرا من قیهای بسییار

حساس می شود .کارکردهای مداهله ای رمریکیا در منیاطق حسیاس بیینال للیی در
شرایط حاضر مؤید این نگاا میباشد.
شهارا در حی ه نظری ،هر دپ متفکر تالش دارند تا با مورفی ساهتار به عنیواق
عامل اساسی باز تولید رنارشی ،فاصلة موناداری با ایدا راز گونه موازنه توا کیه رق را
نظری را مهیا سازند .عالپا بر این ،ترکید بر عامل تدرت پ تابلیت ک ییایذیری رق،
این گرای

را تقویت می کند .در نتیجه هر دپی این نظریهها بستر م الویات عل یی

در حوزا سیاست بینال للی را توسوه میدهند.
انج  ،گرشه ت رکز ت امی دیدگااهای موازنه تیوا ،توضییح تیداپا در سیاسیت
بین ال للی است .اما رنچه حائز اه یت است پجه تجدیدنظر طلبی پ تغیییر در نگیاا
مرشای ر است که امکاق طرح ارس های مربوط به تغییر در نظ یافتگی بینال للیی
را نیز م کن میسازد .در نتیجه ،در مق یع کنیونی گیذار بیینال للیی ،شیاید نظرییه
مرشای ر از این بود مناسبتر باشد.
شش  ،فه مرشای ر از موازنه توا ،ریندا پ گذشته سیاسی بینال لل را شبیه هی
می سازد .اپ در بین ت امی متفکرین مربوط به موازنه توا از این حییث مت یایز اسیت
که هنوز جنگ را استراتژی کاررمدی در شکلدهی به هژمیونی پ ییا م انویت از رق
میداند .اما پالتز پرپد تسلیحات هستهای به حی ه رپابط تدرتهای بزرگ پ ایجیاد
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محصو ،تانوق طبیوی (مورگنتا) مورفی میکند ،ایجاد کردا پ زمینه م الوات منسج

توانایی ضربه دپا پ ه چنین نابودی ت وی را امری میداند که امکیاق شیکلگییری
جنگ در بین تدرت های بزرگ را بسیار کاه

دادا است .با توجه به اینکه جنگ به 117

عنواق یک استراتژی عقالنی در بین بازیگراق ع دا جایگاا محوری گذشته هیود را
از دست دادا است ،لذا ریندا پ حا ،سیاست بینال لل از منظر پالتز ت واً بیه شیکل
گذشته نخواهند بود .با این حا ،،رتابت از نظاا بینال لل محو نشدا پ ماهییت ایین
نظاا ک اکاق مانند گذشته رتابتی هواهد بود .هوان

پالتز پ نق

مه بازدارنیدگی

هستهای در رپابط تدرتهای بزرگ شیاید تابلییت تحلیلیی پییژاای را بیرای فهی
رپابط شین پ رمریکا فراه ن اید .از ایین بوید ،پالتیز پ هیوان

اپ از موازنیه تیوا

تناسب بیشتری با تحلیل پضویت فولی رپابط شین پ رمریکا دارد.
هفت  ،مونای ض نی مستتر در امر موازنه توا موجب شدا اسیت تیا کشیورها از
منافع حاصله از ه کاری صرفنظر کردا پ مت رکز بر کنتر ،پ میدیریت حرییف در
فرریند رتابت شوند .این امر ه کاری بیین بیازیگراق ع یدا بیینال للیی را کیاه
میدهد .اما پالتز ،علیالخصوص در مبحث مربیوط بیه نظیاا دپ ت بیی تیالش دارد
نشاق دهد شگونه حرکت از رتابت به س ت ه کاری امکاقاذیر هواهید شید .الزا
به توضیح است که این شرایط در نظاا شندت بی کامالً متفیاپت اسیت پ ه کیاری
شهرا ک رنگی در این حی ه هواهد داشت .رپشن است که الگوی رفتاری شیین پ
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رمریکا در شرایط حاضر تلفیقی از پجوا دپگانه رتابت پ ه کاری اسیت .در نتیجیه
نگاا پالتز به موازنه توا شاید امکاق تحلیلی بهتری برای اژپهشگر مهیا

سازد.

یادداشتها
 .7رجوع شود به گزارشی که مؤسسه  SWPرل اق با عنواق تدرت نو پ مسیهولیت نیو ارائیه
ن ودا است .این گزارش محصو ،جلسات متودد ارگاقهیای مهی ایین کشیور در
هصوص نق پ جایگاا رل اق در شرایط حاضر است.

http.www.SWP-berlin.org. New Power. New Responsibility

 .9گرپا غیر رس ی کشورهای عرضه کنندة مواد هسته ای عضو  NPTپ برگرفته از ناا کلود
زانگر اپلین رئیس این گرپا ،این گرپا ه چنین بیه نیاا ک یتیة صیادرکنندگاق هی
مورپف هستند.
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