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چکیده
«نظم نوین جهانی» دوره ای در موازنه قدرت و باور ایدئولوژیکی است که تحقق نظم نوین
جهانی را از طریق فهم ،شناسایی و رفع مشکالت جهانی ،فراترر از تروا واحرداای ملری
میسرر مریدانرد .ایرن اصرالال برره اصرو «ویلسرو »« ،جرور اربررت واکرر بررو » و
«گورباچف» برای نظم پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد .فرا یک جانبه گرایری گراار از
این نظم نوین جهانی است .مسئله اصلی ایرن اسرت کره بره دلیر برروز منازعرات میرا
قدرتاای بزرگ مدعی رابری جها در عصر حاضر ،از جمله آمریکا و چین ،نظرم نروین
کنونی فاقد مشروعیت و نهادارای کارآمرد بررای رفرع موانرع تکروین سراتااراای نظرام
حکومای جهانی است .پژواش حاضر درصدد بوده است که عمدهترین چالشاای عبور از
نظم نوین جهانی به سمت گاار از یک جانبه گرایی را تبیین نماید .با این فرض که عبور از
نظم نوین جهانی ،ترجما فرا یک جانبه گرایی و ظهور قدرت ارای جهرانی بروده ،فرضریه
قاب پرداز

این است که چالشاای گاار از یکجانبهگرایی ریشه در دوگرانیی سراتاار

نظام بین المل  ،بروز دیدگاه مبانی بر گاار از نظام وسافالیایی و قواعد و موانرع امنیاری و
ایدئولوژیکی داشاه باشد .یافاه اای پژواش بیانیر جاه طلبری رو بره افرزایش قردرتارای
بزرگ ،تضعیف چشمییر نقش ایاالت ماحده آمریکا در نظام بین المل  ،تکوین قدرتارای
جدید اقاصادی و سیاسی و عبور از نظام تکقالبی بوده است.

واژه های کلیدی :نظم نوین جهانی ،موازنه قدرت ،فرا یکجانبرهگرایری ،ایراالت ماحرده
آمریکا ،جمهوری تلق چین
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مقدمه
تاریخ روابط بین الملل در هریک از دوره های خود تحوالت معینی را پشی

سیر

گذاشته و در سیر خود بیانگر شکل بندیهای متعدد و متنوع از قدرت اس  .این
مسئله به نظم جهان یا به تعبیر دیگر موازنه قوا شهرت یافته و نظریهپردازان علوم
سیاس و روابط بین الملل همواره برای تبیین آن دییدگاه هیای مختلفی را مطیر
کرده اند .بدیه اس

دیدگاه های مزبور مبتن بر مبان فلسف و اندیشه هرییک از

آنان و چگونگ رفتار دول ها و واقعی های نظام بیین الملیل اسی  .نظیم نیوین
جهان یک از این دوره های تاریخ  ،با ویژگ های منحصربه فرد خود ،بوده اس
که پس از جنگ جهان دوم به وجود آمد ،فراز و نشیبهای داش

و اکنون جای

خود را به دورهای دیگر موسوم به فرا یکجانبهگرای داده اس  .مطالعیه پیرامیون
چرای و چگونگ گذار از نظم نوین جهان و تکوین نظام بینالملل در قالب فیرا
یک جانبه گرای دغدغه اصل انجیام پیژوه

حاضیر و طیر مسیئله آن شیمرده

م شود .افرادی مانند «آندرو هیوود» « ،جان ایکنبری» « ،گییدون راشیمن» « ،نیوام
چامسک » « ،میشل کاکس» « ،جوزف نای» « ،فرید زکریا» « ،آلفیرد میککیوی» و
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که بیه علی

«استیفن کوهن» این نگرش را تبیین کردهاند .مسئله اصل این اس

وجود منازعات سیستم میان قدرتهای بزرگ مدع رهبری نظام بیینالملیل در
عصر حاضر ،از جمله آمریکا و چین ،نظم نوین کنون فاقد مشروعی

و نهادهای

کارآمد برای رفع موانع تکوین ساختارهای نظام حکومت جهان اس  .در پژوه
حاضییر مفییرون اییین اس ی

کییه « عبییور از نظییم نییوین جهییان  ،ترجمییان فییرا

یکجانبه گرای و ظهور قدرت های جهان اس » .بر این اساس ،فرضییه پیژوه
این اس

که چال های گذار از یکجانبهگرای ریشه در دوگانگ سیاختار نظیام

بین الملل ،بروز دیدگاه مبتن بر گذار از نظام وستفالیای و قواعد و موانع امنیت و
ایدئولوژیک داشته باشد .برای بررس این فرضییه سیه مبحیا اصیل مبتنی بیر
دوگانگ ساختار نظام بین الملل ،عدم توافق قدرت های بزرگ و فقیدان مکانیسیم
چانه زن و قواعد و موانع امنیت که در حقیق

ساختار اصل پژوه

م دهند مورد بررس و کنکاش قرار م گیرد .یافته های پژوه
رو به افزای

را تشیکیل

بیانگر جیاهطلبی

قدرت های بزرگ ،تضعیف چشمگیر ایاالت متحده آمریکیا در نظیام

بینالملل ،تکوین قدرت های جدید اقتصادی و سیاس و عبور از نظام تکقطب در
فرایند جهان شدن اس  .این پژوه

بیا نگیاه بیه دییدگاههیای نظرییهپیردازان

نئولیبرال و به شیوه توصیف -تحلیل انجام م شود.
 .7پیشینه و ادبیات پژوهش
«آمریکای بدون رقیب :آینده موازنه قدرت» عنوان مجموعه مقاالت اس

که «جان

ایکنبری» آنها را گردآوری کرده اس  .این مقاالت به دو مکتب وسیع اندیشیهای،
لیبرال ها و رئالیس ها م پردازد .در دیدگاه لیبرال این مجموعیه آمیده اسی
هژمییون آمریکییا حییداقل تییاکنون بییه خییاطر ماهی ی

کیه

نهادینییهشییده و مشخصییاً

خویشتن دارانه دیپلماس این کشور استمرار داشته اس  .وی معتقید اسی

اینکیه

آمریکا به سرنوش

دیگر هژمونها دچار نشده ،به خاطر ماهی

و چندجانبه سیاس

خارج اش بوده و در واقع اییاالت متحیده آمریکیا بیه طیور

سنت  ،هژمون بوده که عالقه ای به ایفای نق

خودمحدودکننیده

یک امپراتور نداشته اس  .نهادهای
1. Stephen Cohen
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جهان که آمریکا در دهه  ۰۴۹۱ایجاد نمود ،به توسعه همکاری و غلبه بر ترس از
به استعمار درآمدن توسط کشورهای دیگر کمک کرده اس  .ایین نهادهیا نیه تنهیا
متحدان آمریکا ،بلکه خود آن را نیز محدود کرده اند؛ بنابراین دیگر ملی هیا دلییل
کمتری برای ترس از قدرت آمریکا داشته اند .بر این اساس وی نتیجه م گیرد کیه
در ابتدای قرن  1۰شاهد بروز و ظهور قدرت های بزرگ در عرصه نظام بینالملیل
هستیم و این همان اس
اس

که فرا یکجانبهگرای را با چال

اساسی مواجیه کیرده

(.)Ikenbery, 2011, pp 26-28
«گیدون راشمن» ،با اشاره به موقعی

ممتاز چیین ،چیال

هیای اجتمیاع و

اقتصادی ناش از بحران سال  1۱۱۲آمریکیا را عامیل ضیعف و سیقو موقعیی
جهان آمریکا دانسته اس  .به نظر وی رقابت متفاوت میان چیین و آمریکیای رو
بییه ضییعف ،در زمینییههییای مختلییف در حییال شییکلگییری اس ی

(

Racchman,

.)2011,chapter1
«چامسک » ،منتقد شیهیر سیاسی هیای دولی

آمریکیا ،ایین کشیور را ییک

امپراتوری رو به فروپاش تلق م نماید و بر این باور اس

که نظیام حکیومت و

اقتصادی آمریکا هم در داخل و هم در خارج در حال سیقو اسی

(Chomsky,

).2010
به نظر «آلفرد مک کوی» ،فرایند شتابان اضمحالل آمریکا تا سال  1۱1۲کامیل
م شود .وی بزرگترین عامل سقو آمریکا را سیاسی هیای نظیام گرانیه آن در
جهان م داند .بین سالهای  1۱1۱تا  ،1۱1۹شاهد ظهور قدرتهای دیگری ماننید
چین ،روسیه ،برزیل و هند خواهیم بود که بیاهم همکیاری خواهنید داشی

و در

مقابل ،قدرت های مانند انگلیس ،آلمان ،ژاپن و آمریکا عقب نشین و افول خواهند
کرد .در دیدگاه مک کوی ،احتمال دیگر بیرای نظیم جهیان آینیده« ،نظیم جهیان
نووستفالیای » اس

که در آن هژمیون هیای منطقیه ای ایجیاد خواهنید شید و هیر

هژمون بر منطقۀ خود مسلط خواهد بود ).(McCoy, 2010
از دیدگاه «مایکل کاکس» در اوایل قرن بیسی ویکیم شیاهد ظهیور واقعیتی
جدید به نام «تغییر قدرت» هستیم .در این فرایند ،قدرت هژمیون آمریکیا ،رو بیه
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جهان دیگیری بیه نیام «بیریکس» ،

زوال بوده و نظم جدید بین الملل با واقعی

شامل کشورهای برزیل ،روسیه ،هند و چین در حال شکلگیری اس

(Cox, 2012,

) .p369این کشورها یک جانبه گرای قیدرتهیای دیگیر جهیان و نادییده گیرفتن
سازمان ملل متحد را بههیچوجه برنم تابند!
همچنین ،به نظر فرید زکریا که از نگرش نئورئالیست برخوردار اس  ،میا در
حال گام نهادن به جهان پسا آمریکای هستیم که «مردمان بسیار در نقیا بسییار»،
جه

و ماهی

آن را تعیین م کنند ).(Zakaria, 2008, part6

بنا بر دیدگاه «آندرو هیوود» یکجانبه گرای بر اساس الگوی حکوم
به عنوان باالترین شکل سازمان فرامل اس

جهان

و در نظیر دارد دولتی جهیان را بیه

وجود بیاورد که در رأس همه دول های دیگر مل و فرامل قرار داشته باشد .بیه
زبان دقیق ،حکوم

جهان  ،دول

فرامل را ب معن خواهد کرد .از

مل و دول

این لحاظ که هیچیک از آن ها دیگر از قدرت حکمران برخیوردار نخواهنید بیود
(هیوود ،۰8۲۴ ،ص  )۰78بعد از جنگ سرد نظم جهان دوقطب جای خیود را بیه
نظم جهان تکقطب داد و در آن ایاالت متحده آمریکا که تنها قیدرت دارای تیوان
نظام و اقتدار سیاس برای مداخله مؤثر بود ،نق

«نیروی پلیس جهیان » را بیر

عهده گرف  .عملیات «توفان صحرا» و بیرون راندن عیرا از کویی  ،نقشی کیه
ایاالت متحده آمریکا در «مداخله بشردوستانه» ناتو بیرای بییرون رانیدن نیروهیای
صرب از کوزوو در سال  ۰۴۴۴داش

و بمباران هوای افغانستان که به فروپاشی

رژیم طالبان در سال  1۱۱۰شتاب بخشیید ،ایین موقعیی

را بیه خیوب نشیان داد

(هیوود ،۰8۲۴ ،ص  .)1۱۱بر این اساس ،شاید اندیشه تکقطبی بیودن افسیانهای
بی

نباشد ،چراکه دولت سلطه جو بذر نارضایت و دشیمن را مییان دولی هیای

دیگر م پاشد و بدان سبب که نق

نیروی پلیس جهان در تحلیل نهیای پاییدار

نیس  ،تکقطب بودن شرایط گذرا خواهد بود.
نظم جهان سده بیس

و یکم با پیدای

پنج بازیگر اصل یا بیشتر ،خصلت

چندقطب خواهد داش  .این بیازیگران اصیل افیزون بیر اییاالت متحیده آمریکیا
1. BRICs
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عبارت اند از :چین ،اتحادیه اروپا تح

سیلطه آلمیان ،ژاپین و روسییه ،همیراه بیا

بازیگران برجسته منطقه ای ،مانند برزیل و هند (هیوود ،۰8۲۴ ،ص )1۱1؛ امیا بیاز
هم بودند عده ای که تصور م کردند با هدای

اییاالت متحیده آمریکیا بیه سیم

رهبری یک نظام لیبرال غرب می تیوان در ایین راسیتا حرکی

کیرد؛ امیا فراینید

جهان شدن ،ظهور بازیگران فرامل  ،تکوین جامعه مدن جهیان و رشید فزاینیده
معیارها و هوی های جهان منجر به عصر حکوم

جهان شد (عبیداله .)۰8۴۱،

در این مسیر موانع و مشکالت و دوگانگ های هم وجود دارد و به نظر م رسید
دو مسئله عمده در جرگه مهمترین موانع قرار دارند؛ نخسی  ،جیاهطلبی فزاینیده
قدرت های موجود و تالش برای ممانع

از شکل گییری فراینید اجتمیاع شیدن

قدرت میان اعضای قدرتمند و اثرگیذار در حیال ظهیور در نظیم جدیید جهیان
( .)Buzan, 2011, p 6پس از خاتمه یافتن جنگ سرد همواره یک دیدگاه ساختاری
قالب وجود داش  ،مبن بر اینکه با اتخاذ شیوهای جمع توسیط اعضیای جامعیه
جهان م توان میانع از بیروز مخاصیمات و منازعیات در نظیام بیینالملیل شید،
مشکالت و مسائل را به صورت گروه حل وفصل نمود و سرانجام اینکه کاالهای
مورد نیاز کشورهای جهان را مهیا کرد.
این دغدغیه

پس از اضمحالل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست بر اهمی

بهصورت مضاعف افزوده شد و متعاقب این رخداد ،افول قدرت سیاس  ،اقتصادی
و امنیت آمریکا در سال هیای اخییر ،اندیشیمندان غربی و غییر غربی را دربیار
پایانپذیری نظم جهان مبتن بر قدرت آمریکیا بیه فکیر واداشی  .آنچیه در نقید
دیدگاه های نظریه پردازان مورد اشاره در این خصوص شایان دق
م رسد در شناخ

اس

و به نظیر

نقا ضعف و کاست های آنها کمک م کند ،ایین اسی

کیه

اغلب نظریهپردازان مزبور متأثر از دیدگاههای ضد نظام سرمایهداری و در مخالف
با هژمون ایاالت متحده آمریکا هستند و به همین عل

هم تمیام اهتمیام خیود را

برای تبیین یک جانبهگرای در نظام بینالملل مبتنی بیر اضیمحالل حتمی الوقیو
ایاالت متحده آمریکا م گذارند .جدای از انطبا یا عیدم انطبیا ایین دییدگاه بیا
واقعی های مشهود و عین  ،به نظر م رسد این ویژگ نوع تحمیل نگرش هیای
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شخص و پارتیکوالریست بر مسائل علم اس
فاصله م گیرد؛ ول این واقعی

و از رویکرد علم به موضوعات

را نم توان انکار کرد که با توجه به نظرییه هیای

اندیشمندان روابط بینالملل و نیز واقعی های مشهود در نظام بینالملل ،امپراتوری
جهان آمریکا تح

عوامل داخل مختلف و از جمله ضعف ساختارهای سیاسی

و اقتصادی و نیز عوامل خارج چون ظهور قدرتهای نوظهور منطقهای و جهان
رو به کاه

و ییک جانبیهگرایی جیای خیود را بیه فیرا

و حت فروپاش اسی

یکجانبهگرای م دهد!
در حقیق  ،نوآوری پژوه

حاضر این اس

که در آن کوش

می شیود در

فضای جدای از نظریات نئولیبرالیست  ،سیاختارگرایانه ،نومارکسیسیت و نییز فیرا
مدرن و تنها به کمک شناسای واقعی های موجود در نظام بینالملیل و تحیوالت
اقتصادی ،اجتماع  ،سیاس  ،صنعت و امنیت  ،اضمحالل یک جانبه گرایی و گیذار
به سوی فرا یکجانبهگرای را تبیین نماید .اشاره به منازعه چین و آمریکیا در ایین
میان تنها یک از مصادیق تحول مزبور اس ؛ به عبارت دیگر م توان گف
ایاالت متحده آمریکیا ،بلکیه هییچ دولی
یکجانبهگرای ابتکار عمل را به دس

دیگیری قیادر نیسی

نهتنهیا

در برپیای نظیام

گیرد.

 .2نظم جهانی لیبرال و سلطه آمریکا
نظم جهان لیبرال مفهوم گسترده اس

که در عرصه روابط بین الملل توسط جان

ایکنبری به آن پرداخته شده اس  .این مفهوم بر نظم تأکید دارد که در چارچوب
آن قدرت آمریکا افول یافته ،تحول در سیاختار جهیان قیدرت از نظیام متمرکیز
به نظام چندقطب رخ خواهد داد .در این چارچوب ،جهیان بیهنیوع در وضیعی
تحول قدرت جهان از قدرت متمرکز به نظام چندقطب اس

کیه می تیوان آن را

به مثابه «سیستم انتشار قدرت» یاد کرد که کشور چین شاید بیشترین بهره را از این
انتقال قدرت ،داشته باشد) . (Ikenberry, 2014, p 56وی در مقالهای با عنوان «پایان
نظم بین الملل لیبیرال » بیر ایین نگیرش تأکیید می ورزد کیه ریشیه اصیل فیرا
یکجانبهگرای پایان یافتن لیبرال دموکراس شکننده ،قطب شده و غیر قابل تحمل
اس  .ایکنبری این بحران را بسیار جدی و عمیق تلق م کند و در این راسیتا بیه

سیونهم♦پاییز7931
511روابطخارجی♦سالدهم♦شماره 

سه عامل مهم مشتمل بر گسترش دیدگاه های متعدد مبن بیر بازسیازی و تجدیید
سازمان نظم جهان  ،ورود به قرن بیس
ایدئولوژی پرداخته اس

و یکم و روند بین الملل شیدن بیه مثابیه

).(Ikenberry, 2018, pp 8-10

بخش از چارچوب مفهوم نظم جهان لیبرال ،تیالش بیرای خیارج کیردن
قدرت از انحصار اس  .این نگرش امتداد نظریه «روسو» مبن بر تشویق بشیر بیه
زیس

بینالملل نیز اس

( )Owen, 2019, p 55در مقابل ضعف هژمیون اییاالت

متحده آمریکا ،قدرتهای نوظهور از جمله چین ،هند و برزییل بیهنیوع توانیای
آمریکا برای شکلده نظام جهان را دستخوش محدودی

م نمایند؛ بیه عبیارت

دیگر ،درحال که ساختارها و فرایندهای بینالملل و فرامل میرتبط بیا حکومی ،
محمل برای مفاهیم نظیر نهادسازی ،حاکمی

و

ارزشهیا و معیارهیا ،پیشیرف

توسعه ،تغییر و تحول و روند قانونسیازی در راسیتای نییل بیه اسیتقالل متمرکیز
هستند ،اما جاه طلب و انحصارگرای قدرتهای حاکم بر نظام بیینالملیل در ایین
فرایند مانع اصل به حساب م آید .سپس اینکه ،ایاالت متحده آمریکا ،بیهوییژه از
سوی قدرت های مثل چین ،مورد مخالف
تالش اس

و اعتران جیدی قیرار گرفتیه کیه در

ساختارها و فرایندهای حکوم

جهیان را تقویی

و تحکییم نمایید

).(Terhalle,2015, chapter1
ثبات و نظم در دول
کشاک

تا حدی به ثبات و نظیم در کیل جهیان بسیتگ

دارد.

های بین الملل و تن ها ،این ترس را م آفریند که جنگی ناخواسیته در

هر زمان ممکن اس

برای بشر مصیب

به بار آورد! منطق این وضع ایجاب م کند

صلح جهان از راه حقو بینالملل برقرار شود( .عیالم ،۰8۴۰ ،ص  )112ایین بیه
معن تردید در نق

بالمناز آمریکا در سیاس

نظام تک قطب دیگر قابلی

جهان اس ؛ بیه عبیارت دیگیر،

پاسخگوی ندارد و دچار اضمحالل شده اس  .خاتمه

یافتن هژمون آمریکا و آغاز پیشروی فزاینده سیاس

مبتن بر قدرتنمیای چیین

در مقابل آمریکا ترجمان روشن این تحول اس  .در اینجا توجه به دو نکتیه ذییل
ضروری اس  -۰ :رقاب

سیاس و نظام میان چیین و آمریکیا تیا جیای ادامیه

م یابد که بر روابط متقابل اقتصادی آنها نیز اثر می گیذارد .ایین ییک وابسیتگ
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متقابل بسیار پیچیده اس  -1 .چین و آمریکیا در فراینید اجتمیاع شیدن متقابیل
درگیر هستند و در حقیق
الزامات نظام بین الملل تحی

هر یک از آنها م کوشند یکیدیگر را از نظیارتهیا و
تیأثیر قیرار دهنید و مجبیور بیه تین دادن بیه نظیام

سلسلهمراتب جهان نمایند .بر این اساس به نظر م رسد اتخاذ این روش کوشش
برای کاه

قدرت رقیب و ایجاد حاشیهای امن برای پیشبرد اهداف باشید

(Foot

) & Walter, 2011, p 4و استنبا می شیود کیه در ایین زمینیههیا و ابعیاد منازعیه
جایگزین رقاب

شده اس  .در شرایط که نظریه های مرسوم و متداول ،وابستگ

متقابل اقتصادی را در سایه استقرار یک نظام مبتن بر تالشهای صیلحجویانیه در
زمینه تجاری و اقتصادی تبیین م نمایند ،ابعاد سیاس و نظام در وضعی

بسییار

متفاوت هستند.
 .9دوگانگی ساختار نظام بینالملل
چنانکه اشاره شد ،یک از زمینههای ایجاد چال

در مسیر گذار از یکجانبهگرای ،

دوگانگ ساختار نظام بین الملل در مواجهه با بازیگران فرامل و حکمران جهان
و عدم توافق قدرت های بزرگ و به عبارت روشن تر فقیدان مکانیسیم چانیه زنی
اثربخ

اس  .در اینجا پرسش محوری وجود دارد که پاسخ به آن می توانید تیا

حدودی از ابهامات بکاهد؛ اینکه «اصوالً چرا باید به بازیگران فرامل و حکمرانی
جهان بیندیشیم » شاید پاسخ این باشد که بعید از پاییان جنیگ سیرد ایین ییک
ضرورت بود ،چرا که اعتقاد بر این قرار گرف

که دول ها بهتنهای مشیروعی

و

توان اداره جوامع را ندارند .این نکته در نشس هیای متعیدد سیران سیازمان ملیل
متحد ،سازمان تجارت جهان و گروه هش

نیز مورد توجیه قیرار گرفتیه اسی ؛

برای مثال در رویاروی با بحران مال  ،بیه اعتقیاد نظرییه پیردازان علیوم سیاسی ،
حکوم

جهان

بهتر جواب م دهد ) .(Koppel, 2013, p 222البته نم توان نقی

محیط بینالملل را در تعیین رفتار نظامهای سیاس معاصر انکار کرد ،اما این هیم
اهمی

دارد که آمادگ یکایک دول ها ،یا حت یکایک شهروندان برای گزین

و

چیدن نقشه راه خاص خودشان درون نظام بیین الملیل را نادییده نگییریم .برخی
1. Global Governance
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عناصر محیط بین الملل مانند بازارهای مال  ،کامالً بی شیکل و بی نظیم انید؛ امیا
جنبههای دیگر تصمیمات سازمانهای بینالملل تا حدی عرصه دیگری می شیود
که در آن دول ها م توانند بکوشند اعمال نفیوذ کننید (بیال و گیای ،۰8۲۹ ،ص
 .)۰۱۰به نظر م رسد موضو به همین سادگ نباشد و همیانطیور کیه در مبیان
نظری گفته شد ،دوگانگ ساختار نظام بینالملل در مواجهه با این فرایند یک نکته
درخور اهتمام اس  .به زعیم بسییاری از نظرییه پیردازان علیوم سیاسی نهادهیا و
نظامهای اجتماع به دلیل عدم وفا میان قدرتهای بزرگ به بنبس

رسیدهانید

و این مسئله تا حدودی از فقدان یا ضعف زمینه های چانه زن سیاس مییان آنهیا
نشئ

م گیرد.

 .4دیدگاه مبتنی بر گذار از نظام وستفالیایی
برای توضیح این مبحا تأمل در دو برداش

اهمی

سیستم دول  -محور وستفالیای اس  .برداش
اس  .بدیه اس

دارد؛ برداش

نخس

مبتن بر

دوم اما قائل به عبور از این سیستم

هر یک از این برداش ها ،بهعنوان پی فرن ،تعیینکننده رفتار

بازیگران صحنه روابط بین الملل هستند و این مطلب در شناخ

مبنیای دوگیانگ

ساختار نظام بینالملل در این خصوص شایان توجه اس  .توجه به این مسئله مهم
اس
مخالف

که چگونه مذاکرات گذار به نظم جدید در شرایط که دیدگاههای در تقابل و
با عبور از سیستم دول  -محور وستفالیای وجود دارد قابل درک اس

در این میان دغدغه های دیگری نیز در ارتبا با چرای توجه بیه نقی
فرامل  ،درجه اهمی

هر یک از بازیگران در ایفای نق

کاربرد نتایج تحقیقات فرامل  ،اذعان علمای سیاس

بیازیگران

فرامل آنها و اهمیی

و

را به خود مشغول ساخته اس .

سه تحول عمده مشتمل بر وجود امواج دموکراس سیازی کیه ریشیه در تحیوالت
دهههای  7۱و  ۲۱میالدی دارد و سبب تحول در مفهوم و مرزهای جامعه مدن شد،
موج جدید جهان شدن اقتصاد متأثر از مفاهیم دموکراسی و حکمرانی خیوب و
فعالی های فرامل در عرصه سیاس

و در نهای

توسعه اینترن

و فنیاوریهیای

ارتباط و رسانهای که موجب پیوند مل ها و جوامع بشری شد ،در تکیوین ایین
دوگانگ مؤثر اس

).(Hurrel, 2007, p101
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عالوه بر اینها ،دو دسته از انتقادها نسب

به ماهی

دول  ،در راستای توجه

بهضرورت مباحا مرتبط با حکمران جهان و فرامل مطر اس ؛ دسته نخس ،
ریشه در «ماهی
از سیاس

سیاس زدای شده» سیاس

جه ان اغلب جه

دارد .این ماهی

سیاس زدای شیده

تسهیل ضرورت انعطافپذیرانه اداره پیچیدگ های

پویای حکمران جهان کاربرد دارد و با ویژگ های ذات گذار از نظیم کنیون در
آشکار نمودن بنبس های نظام بینالملل در حیل منازعیات ذاتی مییان چیین و
آمریکا در تقابل شدید اس  .دسته دوم از انتقادها ،متوجه مسامحه و غفلی
نظریه های کالسیک قدرت از نق

ذاتی

قدرت های بزرگ در مباحا مرتبط با رهبری،

عدم تساوی ساختاری قدرت و منیافع اسی

) (Koskenniemi, 2012, p 359بیرای

شفاف سازی این نکته اشاره به جمله معروف «هنری کیسینجر» ضرورت می یابید.
وی در کتاب «دیپلماس » م نویسد« :بنا بر قانون طبیع در هر سدهای کشوری بیا
قدرت ،خواس

و انگیزه و روحیه مخصوص به خیود ظهیور کیرد تیا کیل نظیام

بین الملل را مطابق با ارزشهیای خیود شیکل دهید؛ در سیده هفیدهم «کاردینیال
رشیلیو» در فرانسه با طر الگوی دول  -مل
قوا در سده هیجدهم و اتری

بریتانیای کبیر و طر مفهوم موازنه

«مترنیخ» و بازسازی کنسرت اروپا در قرن نوزدهم،

در قرن بیستم داعیه ایفای چنین نقش از سوی ایاالت متحده آمریکا با سرسیخت
و لجاج

مطر شد .در واقع هیچ جامعه ای به اندازه آمریکا به دخالی

کشورهای دیگر و مقبولی

جهان ارزشهای

نیاروا در

اصرار نورزیده اسی » (کیسیینجر،

 ،۰۴۴۹ص .)۰8
بنابراین مسئله دوگانگ در ساختار نظیام بیین الملیل و چیال
معطوف به حفظ قدرت در محیدوده حاکمیی
حکمران جهان و فرامل یک واقعی

سیاختارهای

ملی بیا سیاختارهای متماییل بیه

همیشگ در تاریخ سیاس جوامع اس

عبور از آن هرگز به معنای برطرف کردن آن نیس  ،بلکه مدیری

و

نمودن دوگانگ

ساختاری و تالش برای تجمیع گرای های درونگرا و برونگرا در عرصه سیاس
شاید معقول تر و عمل تر باشد .با وجود این ،اشاره به این راهحل تیا حید گرفتیار
شدن در آرمان گرای افرا برانگیز تجویز نم شود .فرا یکجانبهگرایی  ،انحصیار
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زدای از قدرت و ظهور قدرت های جدید در این چهارچوب قابل تجزیه وتحلییل
اس .
 .5قواعد و موانع امنیتی و ایدئولوژیکی
شاید بتوان روابط چین و آمریکا را پیچیدهترین روابط در میان قدرتهیای بیزرگ
تلق کرد .این روابط بهروشن تح

تأثیر متغیرهای مختلف ،از جملیه متغیرهیای

امنیت اس  .بدیه ترین خواسته آمریکیا در پیشیبرد ایین روابیط حفیظ و تیداوم
هژمون خود در نظام بین الملل اس ؛ اگرچه به نظر م رسد ایین خواسیته دچیار
چال

اساس شده اس  .طبیع بود که با فروپاش شوروی ،آمریکا درصدد برآید

نظام تکقطب را حفظ یا دس کم یک صلح آمریکای بیه وجیود آورد کیه در آن
همه امور زیر نظر و موافق با نظر ایاالت متحیده آمریکیا حیل وفصیل گیردد و بیا
سیطره این کشور از نزا های کوچک و بزرگ که در گوشه و کنار جهان م افتید
جلوگیری کند .بالطبع آمریکا برای خود برنامهها و تدابیری پی بین کرده بود کیه
به این هدف جامه تحقق بپوشاند؛ اما قدرت های معارض نییز وجیود داشیته کیه
چنین صلح را نم پذیرفتند (نقیبزاده ،۰8۴1 ،ص  .)1۴۰چیین در گذشیته ،بیه
دلیل اینکه چندجانبهگرای را به معنای آسهآن متحدِ علیه چین آسیب دیده تعبییر و
تفسیر م کرد تمایل چندان به برقراری ارتبا دوجانبه با کشورهای عضو آسیهآن
نبوده اس  .چین امروزه ضمن تداوم روابط دوجانبه بیا آن کشیورها ،ایین روابیط
ارتقا داده اس  .منافع چین در چندجانبیه گرایی چیه در سیطح منطقیه ای و چیه
جهان  ،در اواسط دهه  ۰۴۴۱شرو شد .سازمان همکاری شانگهای در سال هیای
اخیر به سوی هوی

و ایجاب گذار نموده که بیا تلقی سیال هیای پیی

مثب

رو

بهعنوان عصر فرص  ،دیپلماس فعاالنه و همسازانهای را با جامعه بیینالمللی در
پی
نخس

گرفته اس ؛ بهطوریکه امنی  ،ثبات و توسعه اقتصادی را بهعنیوان اولویی
خود ترسیم کرده اس

از قدرت های عمیده اسی

(ذوالفقاری ،۰8۴۹ ،ص ص  .)۰۲۴-۰28چین یک
کیه توسیعه فزاینیده آن موجیب نگرانی هیا و شیاید

تهدیدهای برای استراتژیس ها و مقامات آمریکای شده اسی  .بیر ایین اسیاس،
آمریکا استراتژی امنی

مل خود را از خاورمیانه به شر آسیا انتقال داده تا از آن
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نگران ها و تهدیدهای احتمال بکاهد.
در بررس امنی

مل ایاالت متحده آمریکا مهیم تیرین مسیئله ،مییزان رونید

همگرای نظام اقتصادی جهان ،اس ؛ چرا کیه ایین همگرایی بیر توزییع جهیان
قدرت اقتصیادی و سیاسی و در نهایی

نظیام

تأثیرگیذار خواهید بیود .تیداوم

همگرای در عین آنکه برای بیشتر کشورها از جمله آمریکا ثیروت بسییاری را بیه
ارمغان م آورد ،آسیبپذیریهای جدیدی را نیز به دنبال خواهد داش .
به عقیده یک از نویسندگان ،بدون چانهزن غیررسیم ییا تیاکتیک بیر سیر
قواعد بازی مرتبط با همکاری منطقه ای در شر آسیا ،نهادهای چندجانبیه هرگیز
قادر نخواهند بود از عهده وظیفه خود در حل مشکالت جمع موفق بییرون آینید
) .(Prantel, 2013, p 12بر این مبنیا و در راسیتای حیل ایین کشیمک
سیاس

در عرصیه

جهان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و کنوانسیون سازمان ملل در

حقو دریاها پیشنهاد شده اس

و هر دو نهاد مزبور به مداخله برای حیل وفصیل

منازعات از طریق اتخاذ سازوکارهای مدیریت و حقوق تماییل دارنید و اهمیی
کنوانسیون سازمان ملل در حقو دریاها هم به دلیل فعالی ها و ترتیبات حقیوق
آن از سال  ۰۴۲1در راستای حلوفصل منازعات میان دول ها اسی

(Beckman,

).2013, Vol.107
با لحاظ نمودن وابستگ دوجانبه ،به ویژه در زمینه اقتصادی ،میان قدرت های
بزرگ ،آمریکا و چین ،نخستین گف وگوی راهبردی و اقتصادی خیود را در  17و
 1۲جوالی  1۱۱۴بهمنظور هماهنگ ساختن هر چه بیشتر سیاس های خود انجیام
دادند .در آن زمان «اوباما» و «هو» در نشس
مسائل اقتصادی و امنیت دس
(2015, p 131

یافتند که هنوز هم در بسیاری موارد گره گشا اس

 .)Terhalle,از نظر «رابرت گیلپین» ،چین ویژگىهاى یک قدرت در

حال خیزش اقتصادى را دارد و ضرورى اس
چین به موقعی

سران گیروه  1۱بیه توافیق هیای

در

که قدرت هژمون جهانى از دستیابى

هژمون منطقه اى جلوگیرى کند و خیزش اقتصادى این کشیور در

صورت عدم جلوگیری منجر به تضعیف موقعی

هژمون فعل و تبدیل چیین بیه

هژمون آینده خواهد شد« .مرشایمر» مهم ترین هدف دول ها و قدرتهای بیزرگ
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را بقا و حداکثرسازی سهم خود از قدرت جهان و تسیلط بیر نظیام بیین المللی
م داند .در این راسیتا ،چیین بیه عنیوان ییک قیدرت در حیال خییزش بیه دنبیال
حداکثرسازی قدرت خود و تأثیرگذاری بر معادالت بین الملل اس « .بوزان» نییز
معتقد اس

که بهرغم ادغام چین در اقتصاد جهان و هنجارهای بینالمللی  ،ایین

کشو ر از نظر محیط داخل با هنجارها همراه نبوده ،ول خیزش چین مسالم آمیز
(.)Buzan, 2010, p 33

اس

تداوم رشد اقتصادی چین ط چنید دهیه آینیده موجیب رقابی

امنیتی بیا

مالحظه امکان جنگ با ایاالت متحده خواهد شد و بررس ها نشیان می دهید کیه
کشورهای منطقه و همسایگان چین از جمله هند ،ژاپین ،سینگاپور ،کیره جنیوب ،
روسیه و ویتنام در خصوص تسلط چین و تهدیدات این کشیور در آینیده نگیران
بوده اند و برای ایجاد توازن با ایاالت متحیده همچیون ائیتالف فرانسیه ،انگلییس،
ایتالیا ،ژاپن و حت چین با ایاالت متحده در زمان جنگ سیرد در برابیر شیوروی،
علیه قدرت چیین ائیتالف خواهنید کیرد

(pp 160-162

 .)Mearsheimer, 2006,در

سالهای اخیر قدرت نظام چین ،همانند توسعۀ اقتصادی بلندمیدت آن ،در حیال
فزاینده اس

افزای
وضعی

و ایاالت متحده نگران توسعۀ نفوذ چین و ایجاد چال

برای

هژمونیک اش اس .

بنابراین ،با توجه به تبدیل چین از یک اقتصاد فقیر به موتور اقتصاد جهیان و
قدرت بزرگ و همچنین ییک ابرقیدرت در آینیده نزدییک
سیاس

(p 18

،)Buzan, 2010,

خارج این کشور بعد از روی کار آمدن «جیانگ زِمین» و «هو» در قالب

نظریۀ واقعگرای قابل تبیین و تحلیل اس  .این کشور ضمن تعامل با قدرت هیای
بزرگ ،به ویژه ایاالت متحده به دنبال توسعه و تقوی
نظام  ،مستقل شدن در شورای امنی

و غیره بوده اس

قدرت خود ،افزای

قدرت

و همچنین در پ توسیعه

روابط چندجانبه با کشیورهای آسییای  ،آفریقیای و آمریکیای التیین و همچنیین
تقوی

و توسعه همکاریهیای منطقیهای بیه وییژه بیا آسیهآن و تأسییس سیازمان

همکاریهای شانگهای اس  .دکترین «خیزش مسالم آمیز» نیز در راستای کاستن
از تن ها و ایجاد ثبات برای تحقق توسعۀ اقتصیادی ایین کشیور و بیه نیوع در
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راستای کاه

«تهدید چین» برای کشورهای همسایه و منطقه بود .این دکترین بر
به اروپا ،آمریکیای التیین و آفریقیا تأکیید دارد.

رویکرد بینمنطقهای بهویژه نسب

به عالوه ،موضو توسعۀ سال های هستهای کره شمال  ،توسیعه و ارتقیای سیطح
اجالس سران آسیا و اقیانوسیه ،همکاری با سازمانهای منطقهای و توسعۀ روابط با
کشورهای جنوب شر آسیا و آسیای مرکزی از دیگیر اقیدامات اسی

(براتی و

شیرخان  ،1۱۰8 ،صص .)۰2۹-۰88
در مذاکرات ایاالت متحده آمریکا و جمهوری خلق چین ط سال های 1۱۱۲
و  1۱۱۴هر دو قدرت دوگانگ ساختار قدرت سیاس بازیگران را به عنوان امیری
مسلم پذیرفته بودند .پرواضح اس

تصمیمات گروه های فرامل متأثر از عدم وفا

میان قدرتهای بزرگ اس  .نقطه کانون این مباحا کوش

بیرای افیزودن وزن

سیاس گروه ها فرامل در راستای توانمندسیازی آنهیا بیرای هیدای

و راهبیری

فرایندهای حکومت اس  .یک طر پیشینهادی مبتنی بیر همکیاریهیای بخی
خصوص و سازمانهای عهدهدار وظایف مشاورهای و وکالت با یکدیگر اس ؛ اما
طر دیگر بر اساس پذیرش فعالی های فرامل در سایه تصمیمات متخذه توسیط
دو قدرت چین و آمریکا ،برای مثال درباره مسائل محیط زیسی
اس

و منیابع طبیعی

) (Terhalle,2015, pp 149-150محدودی ها و مشکالت متعدد ذیل وفا این

قدرت های بزرگ را با چال

اساس مواجه ساخته اس  .در این خصیوص ذکیر

نکات ذیل ضروری اس :
 .۰تالق ارزش های داخل و نهادهای سیاس و ویژگ منحصربه فرد قدرت
در آمریکا با نظم نوین در حال شکلگیری که سیبب می شیود خیارج از سیاختار
موجود ،پس از یکجانبهگرای  ،رفتار نماید.
 .1روابط نامساوی میان اهداف سیاس گذاری اقتصیادی ،محیطی و امنیتی
مانع عبور از یکجانبهگرای اس .
 .8وجود رقاب های راهبیردی و اییدئولوژیک دیرینیه مییان چیین و آمریکیا
بهعنوان عامل اثرگذار بر روند مذاکرات ط سالهای .1۱۱۴ - 1۱۱۲
 .۹وجود نهادهای بینالملل مثل سازمان تجارت جهان و صندو بینالملل
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پول که به دلیل تأثیرپذیری از روند کند مذاکرات و چال های مییان قیدرتهیای
بزرگ قادر به ایفای کارکرد صحیح خود نیستند.
 .۲تالش هریک از قدرت های بزرگ برای به دس
نظام بینالملل ،بهعنوان حرکت رو به عقب به سم

آوردن نق

محیوری در

یکجانبهگرای  ،میانع اصیل

در این فرایند اس .
بدیه اس
مانع اساس اس

که هریک از این محدودی ها و موانع محیطی و اییدئولوژیک
و تداوم هرگونه از اشکال مذاکره مبتن بر مباحا ذیل م تواند

نیل به وفا را تسریع نماید:
 .۰حاکمی

اخال بر نظم نوین جهان ؛

 .1وجود ارزشهای ایدئولوژیک مشترک؛
 .8ایجاد فرهنگ لیبرال مشترک؛
 .۹تفسیر جدید حاکمی

برای دو قدرت مطر ؛

 .۲رسیدن به یک مفهوم نوین از حقو بینالملل؛
 .2اصل عدم مداخله در امور یکدیگر؛
 .7اصل تعهد به وظیفه قانون .
نتیجهگیری
نظام جهان در دو دهه گذشیته تحیوالت شیگف انگییزی را پشی
تغییرات چشمگیر در جایگاه و نق

سیر نهیاده و

قدرت های اقتصیادی و ظهیور قیدرت هیای

جدید اقتصادی تأثیرات شگرف بر نظام بین الملل نهیاده اسی  .در ایین وضیعی
تولید ثروت و موفقی

های اقتصادی و تجاری در انحصار کشورهای توسعهیافتیه

سرمایهداری قرار ندارد .بهموازات اینکه کشورهای چون چین ،هند ،کیره جنیوب ،
برزیل ،مکزیک ،آفریقای جنوب  ،ترکیه و ...در حال تبدیل شدن به بازیگران بزرگ
اقتصادی هستند ،قدرت های سابق اقتصادی و سیاس جهان دستخوش ب ثبات اند.
با خیزش اقتصادی چین بهعنوان یک قیدرت نوظهیور در نظیام بیینالملیل دیگیر
آمریکا در افکار عموم دنیا به عنوان ابرقدرت مسلم اقتصادی و سیاس به اذهیان
متبادر نشده ،یک قدرت هژمون محسوب نم شود .مطالعه راهبردهای نوین چیین
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در عرصه اقتصادی و تجاری برنامه های هدفمند آن را برای تبدیل شدن به قیدرت
اقتصادی شماره یک در جهان نمایان م سازد .عضوی
 ،1۱تأسیس و عضوی

در گیروه اقتصیادی جی

در کشیورهای گیروه شیانگهای ،عضیوی

در بیریکس و

ایجاد بانک آسیای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخ ها حرکی

پرشیتاب آن را

در این رقاب

پیچیده و دشوار نشان م دهد که روزبیهروز ابعیاد جدییدتری پییدا

م کند.
جمهیوری ترامی

همچنین کاخ سفید در دوران ریاسی
سیاستمداران ارشد کشور چین را به چرخ

درصیدد اسی

تیا

سیاس های اقتصادی راغب نمایید؛

زیرا موجب آسیب به کسب وکارهای آمریکای و کارگران شده انید .بیرای نمونیه،
چین بهعنوان شر کسبوکار و فعالیی

تجیاری در کشیور چیین ،شیرک هیای

خارج را وادار به انتقال تکنولوژی به شرکای مشترک محل نموده اسی  .پکین،
یک رقیب جدی جهان برای واشنگتن محسوب می شیود کیه بیه دنبیال ارسیال
کشت های دریای به دریای بالتیک و ساخ

پایگاه دریای در شر آفریقا اسی

.

چین برنامه تهاجم و بلندپروازانه ای را بیرای تبیدیل شیدن بیه قیدرت برتیر در
آینده ای نه چندان دور دنبال م کنید تیا قیادر باشید در رباتییک ،هوافضیا ،هیوش
مصنوع و غیره بر رقیب چیره گردد.
بنابراین در مجمو  ،استنتاج م شود کیه بیه دلییل وجیود منازعیات متعیدد مییان
قدرت های بزرگ مدع رهبری نظام جهان  ،از جمله آمریکا و چین ،نظیم نیوین
کنون فاقد نهادهای الزم و کارآمد برای رفع موانع موجود بر سر راه سیاختارهای
نظام حکومت جهان و عنصر مشروعی
در جاه طلب رو به افزای

اس

و م توان گف

این مسیئله ریشیه

قدرت های بزرگ ،تضیعیف چشیمگیر اییاالت متحیده

آمریکا از رهبری بالمناز نظام بیین الملیل ،تکیوین و ظهیور قیدرت هیای جدیید
اقتصادی ،سیاس و نظام و عبور از نظام تکقطب و کمرنگ شدن اییدئولوژی و
تحوالت ناش از پدیده جهان شدن دارد.
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