
 

 همقدم

طی یک دهۀ آینده، رقابت میان چین و ایاالت متحده 

اقیراوس  آرا    –امریکا برای برترری در منقۀرۀ آاریا    

ترری امرا ان ومرامی،     شدت یافته و در ابعراد سترترده  

ایاای، اقتصادی و امنیتی مینیت خساهرد یافرتد در   

های دفرامی و امنیتری، دو وررسر هاننران بره       حسنه

هرای ومرامی و    های خسد بررای تسارعۀ قابتیرت    تالش

هرای   تتتیحاتی وسین، ارتباطرات، جسترتیک، طراحری   

یابی بره تورسن ومرامی     داتماتیاتی جدیدتر با هدف 

در منقۀرره در نمرران برررون هرسسورره درسیررری ومررامی 

 احتااجی، ادامه خساهند دادد  

در حال حاضر، یکری ان ابعراد در حرال ر رسر در     

 -های امنیتی میان چین و امریکا در حسنۀ آاریا  رقابت

اقیاوس  آرا ، مربسط به تالش دو ورسر برای افراای   

سیررری ان  ب رررههررای ومررامی ان طریرر     داترارری

های مسجرسد در منقۀره، سترترش یرارسیری،      ررفیت

هرای امنیتری برا شرروای      دهی و یا تعای  پیسود شکل

ای و تالش برای افاای  وورس  و اررسرراری برر     منقۀه

باشردد   هرای امنیتری در ایرن حرسنه مری      اانی تصایا

مسفۀیت و یا مد  مسفۀیت هر یک ان این دو وررسر در  

دادن  تیسۀ تالش آو ا برای شرکل این رقابت امنیتی و و

تساورد   به ترتیبات امنیتری ورسین در ایرن منقۀره، مری     

پیامدهای ااتراتژیک قابل تسج ی را برای ول منقۀرۀ  

اقیراوس  آرا  در پری داشرته باشردد ان ایرن رو،       -آایا

بتط و تعای  دامنۀ مناابات با ورسرهای وادیک بره  

ریکرا در  امریکا در این منقۀه، برای راهبررد جدیرد ام  

برابر چین، ان اهایرت براالیی برخرسردار اارتد بررای      

سیرری ان ترسان و ررفیرت شرروای      هرا ب رره   امریکایی

ای در جنسب شرن آایا به مثابه افاای  قدرت  منقۀه

ماوسر، پررتیباوی ومرامی و چرابکی ماتیراتی در برابرر      

شسدد این در حاجیترت وره    میتحروات چین محتسب 

مکران، فاراهای مسجرسد را    چین بر آن اات ترا حرد ا  

برررای محدوداررانی و جتررسسیری ان افرراای  ووررس  و  

ای واشرنتتن، ونتررل واایردد ان     های منقۀره  داترای

این رو، پرا  اصتی سراارش حاضرر ایرن اارت وره      

ااااا چه چیای مسجب شده تا رقابت میران چرین و   

دادن و تعایرر   امریکرا، دو وررسر را برره ارات شرکل    

ای در  تانه با شرروای منقۀره  یکتری تعامالت امنیتی 

 اقیاوس  آرا  اسن دهد؟  -حسنۀ آایا
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 تبیین موضوع

های مربرسط   ها، بحث های م ا امریکایی یکی ان دغدغه

اجاترل و ج ران    به تحسل قردرت در ارقن ومرا  برین    

هررای ومررا   پترراامریکایی ااررتد م اترررین ویژسرری 

در  1اجاتل ونسوی هااوتسوه وه اماوسئرل واجرشرتاین   بین

سسید مبارتنرد ان  وجرسد یرک     می 2ومریه وما  ج اوی

داری وره دارای اره ب ر  مرورا،      وما  واحد ارمایه

باشرد و طری چنرد قررن      ویاه پیرامسن و پیرامسن مری 

مکراویا   سرشته شکل سرفته و هاننان ان طریر  دو  

داری را در ایرن ومرا     بتط و تعایر ، روابرط اررمایه   

 بردد   پی  می

ها، در ب   مروای ایرن ومرا      در برخی ان دوره

داری، یرک قردرت هژمرسن تترتط پیردا       واحدِ ارمایه

هرای ایرن ومرا ، قابتیرت      ورده ااتد یکی ان مر صه

جایی بانیتران در  پریری آن اات و امکان جابه اوعقاف

 -وجسد داردد با این وجسد، این وسع وتررش  ااختار آن

، بقسر وامل قادر به تسضرین ومرا    -وترش واجرشتاینی

اجاتل ونسوی ویتت، چرا وه در حرال حاضرر یرک     بین

دوجتی ویا وجسد دارد وره مترتۀل ان ایرن     ایتتا بین

وند و منق  رفتراری   داری مال می وما  واحدِ ارمایه

ایاارت   م تص بره خرسدش را داشرته و دارای یرک    

باشدد بنابراین ومریه وما  ج اوی  اجاتل متتۀل می بین

دوجترری و  واجرشررتاین، قررادر برره تسضررین ایتررتا بررین

داری  واحرد   باشد و ومرا  اررمایه   واروردهای آن وای

مررسرد ومررر او، بررانیتران اصررتی را بررا یکتررری ان       

اراندد ان ایرن رو    رو مری  ها روبره  ها و فرصت محدودیت

اجاتل ونسوی، بایرد ایاارت      بینبرای درک ب تر وما

خارجی بانیتران ویا مسرد بحث و بررای قررار سیرردد   

داری  در مساسع باید سوت وه این  وما  واحد اررمایه 

                                                           
1. Immanuel Wallerstein 
2. World System Theory 

مسرد ومر واجرشتاین در حال تحسل و دسرسسوی اات و 

هررای بررارن ایررن ومررا  هررا وجررسد  یکرری ان  مر صرره

نیت های م تتف برون و می ات وه در دوره هایی بحران

 د  3ونند پیدا می

داری در حال تسربره   در حال حاضر، وما  ارمایه

یک بحران اااای اات وه این بحران مسددا مسجرب  

های متی خساهد شد و نمینره را   تۀسیت مسقعیت دوجت

های م تترف   های دوجتی در ب   برای افاای  دخاجت

ونردد ان   مربسط به ماجکیت، مدیریت و مۀررات م یا می

دوجتری ویرا در حرال تحرسل      یترتا برین  اسی دیتر ا

ااتد یعنی ان یک وما  دو ققبی، تبدیل به یک ومرا   

تک ققبی شد و این ایتتا در حال حاضر مسددا در 

حال دسرسسوی ااتد هرچند وه روود این جا به جرایی  

ماکن اات چندین دهره بره طرسل بیاوسامردد چرین      

ا تر  20تساود در و ایت بین  ات وه می احتااال بانیتری

هرای   اال آینده قدرت ویرژۀ امریکرا را برا چراج      25

جدی مساجه ااندد این ورسر، بانیتریتت وره ترالش   

وند وه ان ویاه پیرامسن، به مروای منتۀل شسد وه  می

یک قدرت هژمسن در آوسا حاضر اارت و تارایتی هرا    

جایی وداردد ان اسی دیتر، با ورود چین به  به این جابه

آیدد جرا این  وی ویا بسجسد میمروا، امکان چاج  هژمس

هرا مبردل بره     مسضسمات در حال حاضر برای امریکایی

 اودد یک چاج  جدی شده

هرای   در شرایط ونسوی، چین درصدد ایساد ومرا 

ارانی و ایسراد و ادهرای ترانه      ای، ومرا   جدید منقۀه

رارد وره تسنیرد قردرت در حرال       ااتد جرا بنمر مری 

به اات ایسراد   اجاتل ونسوی ات و وما  بین دسرسسوی

رودد ان یرک ارس رفتره رفتره      وسمی تسانن قسا پی  می

                                                           
ایاارت و فرهنرد در ومرا  متحرسل     »واجرشتاین ایااوسئل،  د3

، ترجاره پیررون ایرادی، وررر وری، چرا  دو ، ت رران         «ج اوی

 د175-153، 1384
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قدرت برتر ج اوی در حال افسل برسده و ابعراد تاریرک    

ج اوی شدن و ت دیدهای واشی ان ستترش دامنره آن  

رون به رون برای ایاالت متحدۀ امریکا در حال افراای   

هرای رقیرب  ومرا      وما اات و ان اسی دیتر، یکتری 

سیری و تۀسیرت   ری مسجسد ها در حال شکلدا ارمایه

هتتندد مالوه بر ایرن، معادجرۀ امارال قردرت ویرا در      

اجاترل، یرک ارسیه ویترت و یکری ان       اقن وما  برین 

واپریر بانیتران  بینی های این معادجه، رفتار پی  ویژسی

تساود بر رفترار برانیتران برار      این حسنه اات وه می

 تاریر بتراردد 

ادراوری ان صرحنۀ تحرسالت     با منایت بره چنرین  

اجاتتی، ایاالت متحدۀ امریکرا در طری چنرد ارال      بین

سرشته، درصدد تغییر رویکرد و راهبرد خسد در قبرال  

دید قدرت در ج ران برآمردد   های ج سیری واوسن شکل

اقیاوس   -ها، منقۀۀ آایا ترین این واوسن جدییکی ان 

تررین   هرا، چرین جردی    آرا  ااتد ان منمرر امریکرایی  

بانیتریترررت وررره در بتنرررد مررردت ان تساوانررردی و  

هررای الن  برررای برراالوی و حترری برره چرراج   ررفیررت

وراودن قدرت هژمسویک امریکا در ارقن ومرا  برین    

اجاتل برخسردار اارتد جررا تارورا برر ایرن منقۀره و       

برخررسرداری ان یررک راهبرررد منتررسا و جررامد برررای  

ونترل و م ار قدرت و ووس  در حال افاای  چین، بره  

یک اوجسیت جردی در واشرنتتن تبردیل شرده اارتد      

بدین منمسر، طی ااج ای اخیر امریکرا تارورا اصرتی    

خسد را بر تۀسیت حاسر و ستترش و تعای  مناابات 

ایاای، اقتصادی و امنیتری برا وررسرهای هاایاران     

 اقیاوس  آرا  قرار داده ااتد -خسد در منقۀه آایا

کررا، ان منمررر ونارت دفرراع ایرراالت متحرردۀ امری  

تعامرل برا ارانماو ای    »هاکاری دفرامی، بره معنرای    

دفررامی خررارجی برره منمررسر ایسرراد روابررط دفررامی در 

رااتای تامین منافد امنیتری ایراالت متحرده، تسارعۀ     

های ومامی متحدان و دوارتان بررای دفراع ان     قابتیت

تعریرف  « 4های چندمتیتی خسد و مراروت در ماتیات

شرامل تنمریا    شسدد در اقن ماتی، ایرن تعامرل،   می

هرای آمسنشری و تارینری برا ویروهرای       یکتری بروامه

ومامی ورسر هدف، فرروش تس یراات ومرامی و ارائرۀ     

هررای ومررامی و هاامرران تۀسیررت دیاتااارری  مررراوره

باشدد به مبارت دیتر، ان منمر  دفامی میان طرفین می

هرای دفرامی    دادن و تعای  هاکاری ها، شکل امریکایی

شان در جنسب شررن   ای ن منقۀهو امنیتی با هاایااوا

واپریر بررای تۀسیرت    آایا، یک اقدا  ضروری و اجتناب

 -مراروت، ووس  و اررسراری این ورسر در منقۀه آایا

اقیاوس  آرا  و پیربرد منافد امنیتری امریکرا در ایرن    

 شسدد   حسنه محتسب می

هااوتسوه وه در ابتدای این سراارش سوتره شرد،    

ااا چره چیرای مسجرب    پرا  اصتی این اات وه اا

شده تا رقابت میران چرین و امریکرا، دو وررسر را بره      

دادن و تعای  یکترری تعرامالت امنیتری     اات شکل

اقیراوس  آرا    -ای در حسنۀ آایا تانه با شروای منقۀه

اسن دهد؟ برای ایاالت متحدۀ امریکا، م رار چرین در   

حسنۀ پیرامسوی  این ورسر و مۀابته مسرر با روورد رو بره   

اجاتترری آن،  ای و حترری بررین منقۀررهترش ووررس  سترر

متتتا  طراحی و شکل دادن به یک شربکۀ ومرامی و   

ای امریکرا   امنیتی وسین با مراروت هاایااوان منقۀره 

های این ورسر  قابتیتاقیاوس  آرا  و افاای  -در آایا

های برسمی ومیرر    سیری ان ررفیت ان طری  امکان ب ره

ا و امکاوررات ومررامی و هرر هررا، پایترراه بنررادر، فرودسرراه

                                                           
4. U.S. Department of Defense, Dictionary of 

Military and Associated Terms, Joint Publication 1-

02 (November 8, 2010) 212, www. dtic. mil/ 

doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf. 
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د در راهبررد  5باشرد  جستتیکی ورسرهای هاایاان می

ونسوی امریکا، تۀسیت تعرامالت ومرامی برا وررسرهای     

هاایاان، مقتسبیت شرایط ااتراتژیک منقۀه را برای 

اانی و  دهدد ان اسی دیتر، ائتالف این ورسر ارتۀاء می

تۀسیت حاسر ومامی امریکا در منقۀه، بررای اراج ای   

اش درسیرر   تساود چین را در حسنۀ پیرامسوی وی میطسال

ااندد جرا احتااال چین ها برای ایساد مسانوه در برابرر  

شرایط جدید امریکرا در  منقۀره، بره ارات تۀسیرت      

ای پری    های امنیتی برا هاایااوران منقۀره    هاکاری

 خساهد رفتد  

تساود بره منرسان    آونه وه میها  ان منمر امریکایی

هاینره بررای ترداو  مسقعیرت      یک راهبرد مرسرر و ورا  

رهبری امریکا در ج ان محتسب شده و مسجب تسقرف  

یا وند شدن روود اوتۀال قدرت ان غرب به شرن شرسد،  

هرای امنیتری و ومرامی     دادن بره پیاران   هاین شرکل 

سیری ان فاراهای   ای و ب ره متتحکا با شروای منقۀه

ای میران برانیتران و    منقۀره   رقابت رای درون  واشی ان

های ومامی آو ا بررای   ها و تساواندی بکارسیری ررفیت

 باشدد پیربرد اهداف و منافد امنیتی مرترک می

 گیری نتیجه

هرای الن    اسر چه در شرایط ونرسوی چرین فاقرد ابراار    

برای رفتار در خارج ان چارچسب ومرا مسجرسد ج راوی    

اما با افراای  مرراروت چرین    به رهبری امریکا اات، 

اجاترل و تۀسیرت اراختارهای درووری آن،      در وما  بین

های این ورسر بررای اررسرراری برر     امکاوات و ررفیت

اجاتترری رو برره افرراای    ای و بررین روورردهای منقۀرره 

باشدد امررونه چرین ان طریر  و ادارانی و ایسراد       می

ای در صردد تۀسیرت تاریرسرراری و     اانماو ای منقۀره 

                                                           
5. Desmond Walton, “Security Cooperation:The 

Key to Access and Influence in the Asia-Pacific 

“,Center for New American Security,May 2016. 

جایی چرین ان ویاره    جابهاجاتتی خسد ااتد با  نبرد بی

ارانی، ایرن    پیرامسن به مروا و تۀسیت اباارهای مسانوه

ورسر طری دو دهره آینرده قرادر خساهرد برسد قردرت        

های  اجاتل با چاج  هژمسن امریکا را در اقن وما  بین

رو اراندد چررین ان دوران بعرد ان اوۀررالب،    جردی روبرره 

ت بتساود اجتسی جدیردی ان  روودی را پیاسد وه در و ای

اجاتتی را صسرتبندی واایدد تحسل در  قسامد و رفتار بین

نمینه تساعه داختی و رشد شرتابان اقتصرادی، بررای    

مینیت ب ریدن به این اهداف، بتریار حرایا اهایرت    

بسده و منسر به تۀسیت جایتاه این ورسر در اقتصراد و  

بتساود اجاتل شده ااتد هر اودانه وه چین  ایاات بین

اجاتل ارتۀاء ب رد،  مسقعیت خسد را در اقن وما  بین

احتااال اقن ت دیدنایی آن برای مسقعیت هژمسویرک  

امریکا افاای  خساهد یافرتد امررونه چرین مرالوه برر      

اجاترل، در حرال افراای  ارقن      ایاات و اقتصاد بین

ای ویرا   مراروت و هاکاری اقتصادی در ابعراد منقۀره  

 ادارانی و ایسراد ارانماو ای    باشرد و ان طریر  و   می

ای  های منقۀره  هاکاری چندجاوبه، درصدد ایساد وما 

 برآمده ااتد

هرا، مرسررترین    در این میران، ان منمرر امریکرایی   

راهبرد به منمسر جتسسیری ان ادامه چنرین وضرعیتی،   

اقیراوس  آرا ،   -تۀسیت حاسر ومامی در منقۀۀ آاریا 

ری  واربتت م ار و درسیراانی چین در پیرامسن ان ط

هایی ومیر ستترش روابط ایاای، اقتصرادی   مکاویتا

ای ااتد هدف ان  و امنیتی واشنتتن با متحدان منقۀه

سیرری ان   ای و ب رره  اانی منقۀه راهبرد جدید، اجااع

هرای   های هاایااوان به منمسر وراه  هاینره   ررفیت

سیرری  چرین در ارقس      تۀابل امریکا با روورد قردرت  

 باشدد ی میای و ج او منقۀه


