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 همقدم

هرچند بسیار زود است که  بوههاهیا از جههر یهر       

 المله   بهی  در روابه  و سیاسهت    1یدن جریان  درت

تحههتت اجهروزی    وا عیهت  سو  ب  جیان آورد لیک  

نشان دهنهد  آن اسهت که  هرچه       المل  بی سیاست 

زجان جله ج  رود، ای  ایهد  و جرهروه هها از  ههت     

تحلیلهه  و تییینهه  بیشههخرر بر هههردار جهه  یهههد و  

هار  درت در یرق ب   صهص چهی  و روسهی      طب

نیهها از ایههار کههنر بیشههخرر بهه  نسههیت   یههخ    

بر هردار  هاهند ید. ههر چنهد ههدی ایه  جوخصهر      

ارایند یعن  یهر   یهدن جریهان     تییی  تلق  از ای 

نیست  «ارصت یا ریسک اسخراتژیک» درت ب  عنهان 

لیک  وا عیت آن است ک  ای  انخقال نم  تهاند انخقال 

ساد  و آسان  تلق  ید  و طییع  اسهت که  م ها و    

داجن  ر ابت و جنازعه  جیهان  طهب ههار  هدرت به        

                                                           
ب  جعنار تغییهر جریهان  هدرت     تهاند ج یر   یدن  درت  .1

جهر در و ترجم  ای  تغییر تالش برار  ،آسیاسمت ا خصادر ب  

ههار  هدرت در    هار سیاس  و نهایخا اااایر تمای   طهب  مهز 

یرق ب   صهص روسی  و چی  ب  سا ت ایهاهار ئوههتلخیک    

 جدید تعریف یهد.

 صهههص بهها آجریکهها را در اینههد  ااههاایر داد  و ایهه  

اایر ب  نهب   ههد جه  تهانهد تغییهرات اساسه  در      اا

و زیرج مهعه  ههار جوخلهف    «نظام هار ئوههتلخیک  »

اجنیخ  دایخ  باید. در اداج  تهالش جه  یههد تها به       

یهر   یهدن جریهان    »بر   از اجههار جقههم اراینهد    

 ب  صهرت جوخصر ایار  یهد. « درت

 وپلتیااو ژ   واکونومیااوتفاااهژ    کاااهش

 های بزرگ قدرت

باید بیان دایت ک  سیسخا جهان  جهجهد ک  آجریکها  

سال ها در آن  درت جسل  بههد و ا هدام به  ووه  و     

 ههار   هدرت  دیگهر  و نمهد   ج الملل بی اجرار  هاعد 

 جه    هاعهد  اجرار ب  ا دام روسی  و چی  جانند بارگ

 و م ها  و است  راخ   رار  دی  جهرد اجروز  نمهدند

داجنهه  ر ابههت  ههدرت هههار نهدههههر ههها در ابعههاد    

ئوهاکهنهجیک و ها در ابعاد ئوهتلخیک با نظا و  هدرت  

یااخ  است.  بیشخرر اااایر ب   صهص اجریکا جسخقر

در نخی هه  ارصههت هههار  چههی  و روسههی  دو کشهههر 

تهالش    الملل بی سا خارر ب  وجهد آجد  در سیسخا 

ایه  کشههر     دارند تا ترهق اجریکا و همچنی  جخحدی
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به  آراجه    سیا و همچنی  اروتار یهر   را  آدر یرق 

ر دهنههد. بهه  بیههان دیگههر ااههاایر   جهههرد اشههار  ههرا 

چهی  و  آارین  ئوهتلخیک  و همچنی  ا خصهادر   نقر

، م ا و داجن  اشارهار اسخراتژیک بر الگههار روسی 

سههنخ  راخههارر اجریکهها در جنههاطا جوخلههف از جملهه  

   اورجیان  را ااهاایر  اروتار یر  ، یرق آسیا و مخ

بیشخر داد  است. جیاان تمایه  چهی  به   صههص از     

و آغاز دوران بحران ا خصهادر در غهرو و    2008سال 

آجریکا و روسی  ب   صهص تس از بحران اوکهرای  به    

سا ت ایاهار ئوهتلخیک  جدید اااایر یااخ  و ایه   

بههازیگران امسههاو نمهدنههد کهه  جهه  تهانههد بیههنر و 

را تثییهت و تهداوم    از نظها  ظهر  ههد  رهیاات جههرد ن 

بوشند. ای  جسئل  صراا جربهط به  دو  هدرت بهارگ    

سایر بازیگران و  درت هار  چی  و روسی  نیست بلک 

نیا تالش دارنهد تها    آلمان و ئات ،ار جانند هند جنطق 

 درت  هد را ا رچ  ن  در سهطه  کهالن، مهدا   در    

جحههی  هههار تیراجهههن  و همسههایگ   هههد تثییههت و 

 سخرش دهند. وجهد چنی  م م  از جیه  و تمایه    

ب  نرهذ و اثر  ارر بیشخرها در سطه  کالن سیسهخا  

و ها در زیرسیسخا هار سیاست بی  الم  تقرییها در  

س  ده  ا یر کا سابق  یا ب  سابق  بهد  است. ل ا به   

جرات ج  تهان  رت ک  وجهد چنهی  تمایه  و عهدم    

ج هددا  ینک  ج  تهاند عالو  بر اتراها هار ئوهتلخیک  

اص  ر ابت  درت هار بهارگ را از  هدرت تحلیله  و    

تییینه  بیشههخرر بههرار یهنا ت جسههیر آینههد  نظهها   

بر هردار نماید همچنی  جه  تهانهد اجکهان     المل  بی 

اااایر اجهار یر   یدن  درت را نیا در ته  دایهخ    

 باید.

نظژ سازی کاهش تمایل قدرت های بزرگ به 

  تعاملی

نشان ج  دهد ک  برار ای اد  المل  بی است تاریخ سی

و تیر رور یک نظا کنسرت ، ج مهعه  ار از تهیر   

اههره هههار ئوهههتلخک  بایههد جهجهههد بایههد. تههیر   

باثیات از جرص   سا خارهای  از جمل  وجهد یک  اره

بندر  درت در جیهان  هدرت ههار بهارگ و سیسهخا      

، تمای   هدرت ههار بهارگ به  امخهرام به        المل  بی 

   هاعد جشخرک وو  ید ، وجههد ایهخراکات   ج مهع

ر همگهرا کننهد    ئدوهلهئیک ب  عنهان یک نیرو و انرای

تزم ج  نماید. بررس  تحهتت جوخلف در یهک دهه    

ا یر نشان ج  دهد ک  ج مهع  آنچ  ب  عنهان تهیر  

اره هار سا خارر مرکت ب  سمت نظها کنسهرت    

را از  در اهق بیان ید ا ر نگهییا ب  کل  اعخیهار  ههد  

 تر از   یهخ  دست داد  است تا   بسیار کها اعخیهار  

 المله   بهی  ید  است. جرص  بندر  درت در سیسخا 

در مال تغییر است و  درت هار ت دیهد نظهر طلیه     

جانند چی  و روسی  امساو ج  نمایند ک  ج  تهانند 

ترهق اجریکا را به  چهالر بکشهند. همچنهی  جیهاان      

جهجهد و جسخقر ها به    ت یرش و دنیال  رور از  هاعد

نسیت   یخ  کا رنگ تر ید  است و مخ  بازیگران  

جاننههد چههی  تههالش دارنههد تهها از طریهها تهسهه  بهه    

نهادسازر هار جدید، بینر و  هاعد جهرد نظهر  ههد   

در همی  راسهخا   تاریا نمایند. المل  بی را ب  سیسخا 

به   یک  از نگران  هار جدر اجریکا  ج  تهان  رت ک 

چهی  در جهدیریت تحههتت     هااااایر سه  سخرش و 

 ردد و همی  عاج  ها ج  ج  جهان  و جنطق  ار بر

تهاند ب  عنهان یک  از زجین  هار جدر ر ابهت جیهان   

دو کشهر باید. اجریکای  ها تالش دارند تا جهدیریت و  

همچنی  بنیان ههاو اساسه  نظها جسهخقر را مره       
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 نمایند و از د   تصری  درت هار نهدهههرر جاننهد  

و همچنی   هدرت ههار نرجهال  جاننهد روسهی       چی  

 جله یرر نمایند. آندر

تالش چین ژ رژسیه برای سااتت ضاااهای   

   وپلتیکی جدید

یک  از روندهار جدر ک  در مال ماوهر در اوراسهیا   

در ب  نظر جه  رسهد که      در مال اتراق ااخادن است و

 درت ههار   الشتقهیت  هاهد ید تبیشخر آیند  ها 

ند چهی  و روسهی  بهرار سها ت ایهاهار      بار   جان

ااهاایر م ها ر ابهت ههار      اسهت.  جدید ئوهتلخیک 

ئوهتلخیک  چی  در جحهی  اجنیخه  یهر    ههد به       

 صهص در آسیا تاسریک و تالش آجریکا بهرار مصهر   

ئوهتلخیک  ای  کشهر در ای  جنطق ، نویگان و تصمیا 

سههازان چینهه  را بههر آن دایههخ  اسههت تهها بهه  دیگههر  

وهتلخیک  در جحهی  ههار اجنیخه  غربه      هار ئ مهز 

 هههد بهه   صهههص آسههیار جرکههار بههیر از تههیر  

سا خ  و تردا خ  نمههدن اسهخراتژر    جند یهند. عال  

جههاد  ابریشهها در کنههار اهههدای جههها ا خصههادر کهه   

تهانههد بههرار ایهه  کشهههر دایههخ  بایههد همچنههی   جهه 

تهاند ماص  چنی  درک  از طری تصهمیا سهاران    ج 

ز مصر ئوههتلخیک  در جنطقه  یهرق    چین  برار ارار ا

آسیا و مرکت در ایاهار جدید کنر نیاتلق  یههد.  

عالو  بر آنچ  در ارتیاط با چی  بیان یهد، همچنهی ،   

چنی  تمایل  را در روسی  ب   صهص تهس از بحهران   

بحهران اوکهرای  و   تهان جشاهد  کهرد.   اوکرای  نیا ج 

عمهال ایهار    ،ههار روسهی  بها غهرو      سخرش تهنر 

را بسهیار تحهت    خیک  یهرو آتالنخیک برار روسی ئوهتل

تاثیر  رار داد و ب  همی  دلی  تمایه  ایه  کشههر به      

سهها ت ایههاهار ئوهههتلخیک  جدیههد بهه   صهههص در 

را برار ای  کشهر وهرورر نمههد  اسهت. ههر      اوراسیا

چند هنهز نم  تهان با  اطعیت از جهاقیت و یها عهدم   

و   رهت  جهاقیت ای  تروئ  برار چی  و روسهی  سه  

لیک  یدت یهااخ  چنهی  تمهایل  جه  تهانهد باعه        

بازتعریف بر   از الگههار سنخ  رواب  و تعاجالت در 

اوراسیا بر  الی آنچ  ک  جهرد نظر آجریکها تها کنههن    

 بهد  است، یهد.

ای  ش بازتعریف رژابط بازیگران منطقاه اضزای

 های شرقی با قدرت

م ایهد  و  یک  دیگر از اجهار جدیدر ک  ج  تهاند جقهه 

جرروه یر   یدن جریان  درت باید را جه  تههان   

ب  اااایر تمای  بازیگران و دولت هار جوخلف جخحد 

اجریکا ب  نادیک  و  سخرش روابه  هرچه  بیشهخر بها     

 طب هار  درت در یرق ب   صهص چی  و روسهی   

دانست. ای  جسئل  را یاید بخهان در طه  چنهد سهال    

ایه  جنطقه  و تهالش     ا یر در  اورجیانه  و بهازیگران  

برار اااایر جسیرهار تعاجل  با  طب هار  درت در 

یرق ب   صهص روسی  و چهی  به   ههب  جشهاهد      

ب  اسخثنار ایران هم   درت هار جنطقه  جاننهد   کرد. 

تها   و مخه  رئیها صهیهنیسهخ     جصر، عربسخان، ترکی 

بها اجریکها   جسهخحکم    بسیار رواب  چند سال   یخ 

بندر هار جهجهد در جنطق  نیا بها  دایخ  و نهع طیق  

کر راخارر یعن  نهع و چگههنگ  ارتیهاط    همی    

با آجریکا و ج مهع  غرو تعریف و جشوص جه  یهد.   

و ب  نظر ج  رسد ک  و ههع اراینهد بیهدارر اسهالج      

عهالو  بهر اینکه  تهرو هسهخ        همچنی  جنگ عراق

ینا خ  را در جیان ای  بازیگران ای اد نمههد در نههع   

ای  بازیگران با آجریکها و چگههنگ  اسهخراد  از     تعاج 

چخر ممایخ  ای  کشهر در مهز  هار اجنیخ  هها تها   

هار  مدودر اثر  ار بهد  است و ب  همی  دلی   طب

 درت در یرق ب   صهص چی  را در ااها راهیهردر   
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 600ای  کشهرها واجهد جعنها نمههد  اسهت. ااهاایر      

جیان  بها  درصدر رواب  ت ارر کشهرهار جنطق   اور

در  چی   هد ج  تهاند نشان دهند  ایه  جهها بایهد.   

مهال ماوهر روابه  دوجانیه  ت هارر چهی  بها اکثهر         

کشهرهار  اورجیان  و  لهی  اهارو از م ها روابه      

مخه  در   .ت ارر آجریکا با ای  کشههرها بیشهخر اسهت   

بهرار    و تالیه  ها چنهی  تمایه   رئیا صهیهنیسخ  

د در هند و چهی   اسخراد  از ارصخهار ا خصادر جهجه

سرجای   اب  جشاهد  است.) ب  عنهان دو  درت یر   

 10  ارر چی  در اسراوی  در س  سهال   یهخ  به     

اااایر یااخه  اسهت . ایه  جسهال  را به       جیلیارد دتر 

هار دیگرر ج  تهان در ترکی  اردوغان و تمایه     هن 

بیشخر ای  کشهر ب  یرق در مهز  هار جوخلف نیا ب  

 هد  نمهد.نهع  جشا

ارزیابی مجدد جریاان قادرت ژ اساترات ی    

 نظامی در آمریکا

ارزیههاب  ج ههدد از جریههان  ههدرت و ورود اسههخراتژر   

1نظاج  آجریکا ب  جرمل  
Third Offset    جیران  سهم(

تهانهد بایهد که  نشهان      های  ج  یک  دیگر از سیگنال

بت و کشهاکر جیهان ایه  کشههر و     دهد م ا ر ا ج 

یگهر به   صههص چهی  و روسهی       هار بارگ د  درت

اااایر یااخ  و اجریکا تالش دارد تا بها تحههل  که  در    

 هد ای اد جه  نمایهد، همچنهان یهکای      اجهر نظاج 

تیشرات و بهیهد   درت  هد با دیگران را مر  نماید.

                                                           
 2014. ای  اسخراتژر ک   طهط و اصهل اصهل  آن در سهال   1

در آجریکا تنظیا و بیان ید  است ب  دنیال مر  برترر و ترهق 

ها و  ای  کشهر از طریا تهسع  تهانمندرآجریکا بر ر یار بالقه  

اسههت.  هههار نظههاج  در مهههز  جرههاهیا جدیههد و  ههارق العههاد 

و دوجی  اسخراتژر  1950ریکا در ده  سخراتژر جیران  اول آجا

تنظهیا و اجرایه  یهد      1970جیران  ای  کشهر نیها در دهه    

 است.

 اب  تهج  در تهانمنهدر ههار نظهاج  ر یهار بهالقه       

و  2015آجریکا باع  ید  است تا ای  کشهر در سهال  

تالش نمایهد تها ارزیهاب  ج هددر از ووهعیت       2016

 درت، تهان و اسخرتژر هار نظاج   هد ان هام دههد   

تا بخهاند ااصل  و یکای  درت  هد با دیگر  طب هار 

در هر   درت ب   صهص چی  و روسی  را مر  نماید.

مال ج  تههان  رهت که  مرکهت آجریکها به  سهمت        

تهانههد  عههالو  بههر آنکهه  جهه   third offsetاسههخراتژر 

هل در دهند  نیاز اسخراتژیک ای  کشههر به  تحه    نشان

تهانهد جحصههل ادراک    اجهر نظاج  باید همچنی  جه  

تهدید از جانب دیگر  طب هار  درت جاننهد چهی  و   

روسی  و تالش ای  کشهرها برار کاهر یکای  درت 

و بهه  تیهه  آن دسههخکارر در نظهها و   هههد بهها آجریکهها

به  بیهان دیگهر     نیها بایهد.   الملل  سیسخا جهجهد بی 

تهان  رت ک  تحهل در اسخراتژ ر نظاج  آجریکا را  ج 

جهه  تهههان یا صهه  بههرار چگهههنگ  مرهه  سیسههخا 

الملهه  در ر ابههت بهها دیگههر  طههب هههار  ههدرت   بههی 

 الملل  نیها جهد نظهر  هرار داد. به  عنههان جثهال         بی 

جسئهل بور تحقیا و جهندس  وزارت داهاع آجریکها   

آوریهه   12ار آجریکهها جهههر  در جلسهه  اسههخماع سههن

 کنههد کهه     اذعههان جهه  1395اههروردی   24) 2016

، جههر  نمهای  نظهاج  روسهی  در کهارزار سههری        درت

تایان  بر اسهخراتژر جیرانه  دوم بههد  اسهت، بهدی       

د کهه  سههط  انهه جعنهه  کهه  کشهههرهار دیگههر تهانسههخ 

تههراز بهها   نظههاج   هههد را ههها   -تهانمنههدر داههاع  

هار تنخا هن کهرد  و برتهرر کیره  ایهاتت      تهانمندر

رو  نظهاج  را بها چهالر روبه     -جخحد  در مهز  داهاع  

عالو  بر آنچه  در اههق بیهان یهد، همچنهی        .سازند

آزجایر بار خری  بمب غیر اتم  آجریکا )جهادر تمهام   

نیا ج  تهان در همی   الب بمب ها   در ااغانسخان را 

 تییی  نمهد.

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=101745
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  نتیجه گیری

هر چند باید تاکید نمهد ک  بوش  از ارایند انخقال در 

جریان  درت ب  یرق ب   صههص در ابعهاد ا خصهادر    

تهس  چی  جحقا ید  است لیک  همانگهنه  که  در   

ابخدار ای  نهیخار نیا بیان ید بسهیار زود اسهت که     

  مههز  ههار سیاسه  و    بخهان از تسرر ای   درت به 

همچنی  جهاقیت یا عدم جهاقیت ارایند یر   یهدن  

طییعخا یک  از جهها تهری    جریان  درت سو   رت. 

چهالر هها و جهانه  در اراینهد یهر   یهدن جریهان        

اجریکا و تراجپ و یعار ور برار امیار ج هدد   ، درت

هار  نهع کشاکر اجریکا و  درت ای  کشهر هاهد بهد.

چی  و روسی  در الهب ممله  جهیهک     ا یر آجریکا با 

آجریکا ب  سهری  و همچنی  اعاام ناو ان دریای   ههد  

ب  یی  جایر  کهر  و مخه  اعهالم ا هدام یک انیه  در      

صهههرت عههدم همکههارر چههی ، نشههان از ااههاایر     

هار تنر و ر ابت در جیان  درت هار بارگ  سیگنال

 در آیند  نادیک  هاهد داد.

د نهسان در م ها  ج  تهان  رت ک  وجه هرچند

و داجنهه   ههدرت هههار بههارگ و همچنههی   سههخرش  

هار دو و چندجانی  جیان ای   درت هار بارگ  ر ابت

بهد  است اجها   المل  بی اجرر نرجال در تاریخ سیاست 

نکخ  و نخی   جهم  ک  ای  جسهئل  جه  تهانهد بهرار     

دایخ  باید آن اسهت که   طهر     المل  بی نظا آیند  

تهانههد در نخی هه  ایهه     جهه  «جنههگ سیسههخمیک »

 اوه    الیخه  ها اااایر بیشهخرر تیهدا نمایهد.     کشاکر

یدن ب  چنی  روندر ج  تهاند بسیار بدبینانه  بایهد   

لههیک  ااههاایر یههکنند   نظهها ج مهعهه  هههار     

اجنیخ )سههط   ههرد  را زجههان  کهه  در کنههار ااههاایر 

یههکنند   نظهها کههالن )اقههدان ترههاها  ههدرت هههار 

که  عهالو  بهر اینکه       بارگ   رار دهیا، طییع  است

یا ص همکارر و تعاجالت نههادر را از دسهخهر کهار    

همچنی  اااایر امخمهال بر ههرد و    ، ارر ج  نماید

 جنازع  را نیا ج  تهاند در ت  دایخ  باید.


