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تا آن  کندایاالت متحده بعنوان کشوری که که دارنده معیارهای یک هژمون است، تالش می
به  خود را الملل تالش دارد کهبعنوان یک قدرت نوظهور در صحنه بینرا حفظ نماید و چین 

ونیک بل هژمنقطه مشترک در تقاعنوان یک رقیب هژمونیک آمریکا به جامعه جهانی بشناساند. 
ی چند برات. هرمیان آمریکا و چین در زمینه انرژی گرایش هر دو کشور به منطقه خاورمیانه اس

ت ید امنیا تهدبدی نیست، اما گرایش روز افزون چین برای مقابله ایاالت متحده این مسئله جدی
سایر  ود درانرژی خود اهمیت زیادی دارد، زیرا چین از این طریق در پی آن است که نفوذ خ

ژه نیک بویه هژموهای مختلف در حوزحوزه را نیز اعمال نماید. پژوهش حاضر با تاکید بر دیدگاه
 چین بر یکا ووال اصلی خود در مورد تاثیر رقابت هژمونیک آمرتئوری گرامشی تالش کرده به س

ونیک جریان انرژی و نفت در جهان پاسخ دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رقابت هژم
ین ده در اشفاده آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان است. روش تحقیق است

چین  وپژوهش به این نتیجه رسیده که میان آمریکا اشد. بتحلیلی می-پژوهش از نوع توصیفی
 ونیک بات هژمرقابت هژمونیک برقرار است تا تقابل هژمونیک. زیرا چین در مراحل اولیه رقاب

ن یک ا بعنوارخود  آمریکا قرار دارد و معلوم نیست این رقابت به موفقیت چین بیانجامد و بتواند
ا نه ها رام زمیجهت معرفی خود بعنوان هژمونیک در تمهژمون معرفی نماید. چین معیارهای الزم 

 که گرامشی بیان می کند مقبولیت الزم را نیز ندارد. گونههمانندارد و 
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 مقدمه
در طول تاریخ روابط  ترین مسائلروابط چین و آمریکا در قرن بیست و یکم یکی از پیچیده

ای از یکی از این مسائل است. هژمونی در واقع به مجموعه 1الملل است که رقابت هژمونیکبین
های پایین را کنند موافقت گروهتالش می های غالبوسیله آن گروهشود که بهها اطالق میایده

نی به معنای اعمال کنترل هژمو». (Pourgayoumi, 2009: 65نسبت به رهبری خود به دست بیاورند )
مندی از منافع آن کشور یا کشورهای هدف یا نسبت به یک یا چند کشور هدف به منظور بهره

های خود برای سازی برنامهای خاص است که نیازمند بدست گرفتن کنترل آن جهت پیادهمنطقه
 اریخی در نظرباشد.  دکترین هژمونی همواره میراث تتسلط و بدست گرفتن امور مربوطه می

، وجوداست. با این  دانسته «زور»به عنوان  هژمونی را مکمل نظریه دولت وی. بوده است 2گرامشی
 ترکیبکه در واقع  3گرایانه جریان اصلی مارکسیستیتقلیل مفروضاتبا اجتناب از  گرامشی

 انگاشته مانند ایدئولوژی، آموزش و فرهنگ را در ایجاد یک هژمونی نادیده متعددفاکتورهای 
که ی ی بزرگ در مقابل قدرتهاقدرت»(. Worth, 2015: 56)«بودند، این فرضیه را تدوین کرد

(. Zare Bidaki, 2016: 52)«کنندموازنه میایجاد درحال دست یافتن به جایگاه هژمونیک است، 
مورد  های زیادی دررانیکند و نگآمریکا چین را عامل اصلی باال رفتن قیمت جهانی معرفی می»

به لطف تکنولوژی شیل خود یکی از بزرگترین  آمریکا(. Lieberthal, 2006: 20)«آن دارد
در حالی که پایه صنعتی در حال رشد چین  شود،در جهان محسوب میتولیدکنندگان منابع انرژی 

ا با رقابت میان این بازیگران تنه تواننمی .استنیازمند مقادیر همواره در حال افزایشی از انرژی 
هر دو به دنبال  آمریکا. اخیرا چین و تعیین کردبرای دسترسی به بازارهای انرژی  کوشش آنها
روابط انرژی چین عمدتا به وسیله  بودند. مواردی مانند وابستگی به واردات انرژیهمکاری در 

ها از این ای از استفاده چینیرا نشانه مسألهبرخی محققان این  و شودهای ملی آن انجام میشرکت
امور انرژی خود را عمدتا  ، آمریکا. در مقابلکنندمحسوب می 4منابع به عنوان ابزاری استراتژیک

توانند به علت هایی که گاهی اوقات نمیدهد، شرکتهای خصوصی انجام میاز طریق شرکت
، به بازارهای مشخصی دسترسی آمریکا ساختار هژمونیک در اثرهای تحمیل شده محدودیت

که سیاست انرژی این کشور تنها محدود به منافع  مدعی استاشته باشند. بنابراین، اگرچه چین د
لزوما عاری از مداخالت دولتی  آمریکا نیزکه بازار  شودمیاین طور استدالل  اما ملی نیست،
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های مدرن انرژی چین و تکامل سیاستدر این تحقیق ، مسألهاین برای درک بهتر ، که نیست
 شده است.  بررسیاین که به چه میزان سیستم هژمونیک روی آن تاثیر گذاشته است،  همچنین

بسیار  آنها را های مختلف دارند که این امر رقابت میانآمریکا و چین منافع مشترکی در زمینه»
، ای در زنجیره تامین جهان داردو چون اقتصاد چین نقش عمده( »Jeff, 2018: 43« )کندپیچیده می

 وه انرژی توان گفت که تقابل هژمونیکی چین و آمریکا بر اقتصاد جهانی بویژه حوزانه میقاطع
رت ا یک قدر تنهنفت تاثیر بسزایی دارد. زیرا، استدالل نظریه ثبات هژمونیکی این است که ظهو

کشورها  ترین دلیل ایجاد روابط پایدار اقتصادی یا سیاسی بین هژمون و سایرهژمونیکی عمده
 (. Keohane, 1984: 24« )اشدبمی

کننده بزرگ نفت بعد از آمریکا و سومین واردکننده بعد از آمریکا و مصرف چین دومین»
آنجا که تاثیر انرژی در چرخه اقتصاد جهان بسیار هنگفت است، لذا با تبدیل  باشد. ازژاپن می

هی تحوالت جهان در دتواند در شکلکننده انرژی در جهان، میمصرف شدن چین به بزرگترین
، (Khezri, 2011: 169« )کننده استتری ایفا کند، امری که برای آمریکا نگرانپررنگ آینده نقش

هژمونی آمریکا در دنیا در اثر ظهور چین با تهدید روبرو شده و چین با اثبات خود بعنوان زیرا 
هژمونی آمریکا را تضعیف  ی اقتصادی دنیا، تالش نمودهیکی از تاثیرگذارترین کشورها در حوزه

ها بر جریان انرژی اثر زیادی گذاشته چرا که دو کشور مذکور جزو سازد. این تقابل و تنش
شوند. لذا، چین که یک قدرت در کنندگان نفت و انرژی در دنیا محسوب میبزرگترین مصرف

واقع شود تا کند در تغییر و سمت و سو دادن به جریان انرژی موثر حال ظهور است تالش می
و  1بتواند منافع خود را تامین کند، از سوی دیگر آمریکا در تالش است تا همچنان نظام تک قطبی

هژمونی خود را حفظ نماید که این تقابل روابط میان این دو کشور را بسیار پیچیده ساخته است. با 
یکی بعنوان  این اوصاف، هدف پژوهش حاضر آن است که با تمرکز بر تقابل آمریکا و چین

هژمون موجود و دیگری بعنوان هژمون درحال ظهور به این سوال پاسخ داده شود که تاثیر رقابت 
هژمونیک آمریکا و چین بر جریان و قیمت نفت در دنیا چیست؟ و در راستای این سوال، این 

تواند به یم کایو آمر نیچهژمونیک رقابت فرضیه در پژوهش حاضر مطرح شده است که 
در جهان را  یانرژ انیجر زیو ن انجامدیب یو  اقتصاد یاسیس یهادو کشور در عرصه نیا ییارویرو

ی ساخته و تاثیر منفی بر آن بگذارد. الزم به ذکر است که دغدغهمواجه  یفراوان یهابا چالش
ظهور  ها میان این دو کشور با تاکید برهای موجود و تاریخچه بروز تنشاصلی نگارنده تببین تقابل

چین بعنوان رقیب هژمونیک آمریکا است و لذا در پرتو این تبیین نحوه اثرگذاری آن بر جریان 
مورد کنکاش قرار  «یلیتحل –یفیتوص»مطالعه  یبر مبنا یفیتوص قیروش تحقنفت با استفاده از 

 گیرد. می
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 پیشینه تحقیق-1
مونیک هندوستان و چین در ای با عنوان رقابت هژ( در مقاله2018و همکاران ) 1یارتیشه

اند که دو مولفه اقتصادی و نظامی نقش بنیادین در جنوب و جنوب شرق آسیا به این نتیجه رسیده
ساز نفوذ و تسلط برای به دست آوردن های هژمونیک دو کشور به عنوان ابزار زمینهرقابت

ای در مقاله( 2016) 2یزاده انصارکند. تقیهژمونی در مناطق جنوب و جنوب شرق آسیا بازی می
دارد که عنوان می «و باز موازنه نفی اقتصادی چین 3توافق تجارت آزاد فرا پاسفیک»با عنوان 

-ژئوپلتیکی در آسیا  اش پیامدهای مهمیرات اقتصادیثتوافق تجارت آزاد فرا پاسفیک فراتر از تأ
 4پاسیفیک-ت متحده به آسیاای مهم از استراتژی بازگشت ایاالپاسفیک دارد و این توافق مؤلفه

درواقع رشد چشمگیر اقتصادی چین پیامدهایی برای موضع مسلط ایاالت متحده در امور  است،
ی اقتصادی چین به چالشی برای طوریکه نفوذ فزایندهبه ،داشته است پاسیفیک-ای آسمیامنطقه

رسد که و به این نتیجه می شدهاین منطقه تبدیل ایاالت متحده در تسلط بر امور اقتصادی و سیاسی
این توافق کوشش برای تداوم  هدف ژئوپلتیکی ایاالت متحده از ایفای نقش فعال در گسمترش

ای در مقاله( 2014) 5کشمیری .ای خود در مواجهه بانفوذ اقتصادی چین استموضع مسلط منطقه
به تبیین و تحلیل روابط  «روابط ایاالت متحده و چین از همکاری تا رقابت استراتژیک»با عنوان 

همگرایانه و  مسائل پردازد و معتقد استمتحده و چین در دوران پسا جنگ سرد میایاالت
ی برتر هاقدرتتواند بر موقعیت واگرایانه متعددی در روابط دو کشور وجود دارد مسائلی که می

ای با عنوان در مقاله (2010) 6لیگیونه. یر گذاردثالملل تأساختار توزیع قدرت در نظام بین جهانی و
ای در نظامی چین بر موازنه منطقه به بررسی تأبیر ظهور اقتصادی و «توازن در حال تغییر در آسیا»

وی با مطرح کردن این  .ی چین و ژاپن داشته استشرق آسیا پرداخته و بیشترین توجه را به رابطه
 تواند بیشترینشرقی می ر آسیایکه رشد اقتصادی چین و همینطور ظهور نظامی چین د ثبح

گیرد که ای علیه آن ایجاد کند، نتیجه مینگرانی را برای ژاپن مبنی بر به هم خوردن نظم منطقه
های نظامی و اتحاد استراتژیک ایاالت متحده و ژاپن در قالب ائتالف یکی از عوامل اصلی

شده، شدت پویایی در  ای انجامهعلیرغم پژوهش .اقتصادی، برقراری موازنه در برابر چین است
ای و فرا بازیگران منطقه پاسفیک از یکسو و نیز رقابت و عمدم تقارن منافع -ی آسیامنطقه
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لذا ، امنیتی آینده در این منطقه شده -ای از سوی دیگر موجب پیچیدگی روندهای سیاسیمنطقه
چین  الملل یعنییگر مهم نظام بینآن بر دو باز تاثیراتها و نویسنده به دنبال بررسی این پیچیدگی

یک توازن قوای جدید »ای با عنوان در مقاله( 2000) 1ژمنگدنگ. وانگایاالت متحده است و
، چین و ایاالت متحده که آن را به چهار دوره تقسیم کرده به روابط بین «پاسفیک-در آسیا

سوم  مل در زمان کلینتون، دورهتعا دوم دوره دوره،  81 اول دوره مهار در دهه پردازد. دورهمی
 11پس از  علیه تروریست، تنش در اوایل دوران بوش پسر و دوران چهارم حمایت از جنگ دوره

 . نویسنده در این مقاله به اهمیت رابطه این دو کشور اشاره کرده و مدعی است با تمام2سپتامبر
بات در ثبط مخصوصاً برای حفظ فرودهای به وجود آمده هر دو کشور به اهمیت بهبود روا فراز و

این ، شده عمد نقش ژاپن در منطقه نادیده گرفته این مقاله گویی به اند، درمنطقه شرق آسیا واقف
ایاالت متحده بدون بهبود روابط ژاپن و چین بسیار  و است که بهبود روابط بین چین در حالی

 . سخت است
 

 مبانی نظری -2
 Gross Bergنظر  مطابق گرامشی بررسی شده است.های هژمونی در این بخش، نظریه

ل آشکار و کنتر ای در باب مدیریت و رهبری است تا تسلط ومسألههژمونی بیشتر »، (1984)
اعمال و  بندیبرداری از آگاهی عمومی و عقل سلیم از طریق مفصلشامل استعمار و بهره

 باشدهای معناداری ضمنی مییرههای خاص اجتماعی، مطابق کدهای ایدئولوژیک یا زنجموقعیت
بطور تاریخی با مفهوم  هژمونی دارد که قدرت وبیان می 3گیل .های ضمنی(هایی از دال)زنجیره

گردد، ه و شریک میشد دولت آنگونه که توسط جان الک تعریف و تبیین گردیده مرتبط
بصورت  -الک نجا قدرت هژمونیک و مفهوم دولت در نزد ،مفهوم گرامشی-بطوری که هردو

توان در یرا م یاز هژمون یقرائت مهم»آیند. می اجزا، مکمل یک واقعیت و حقیقت در
« یالمللنیو بعدا در حوزه ب یآشکار کرد، مشخصا ابتدا در سطح اجتماع یچهارچوب گرامش

(Ayers, 2008: 14)« .از با اجتناب و کرده  ریزور تعب -به عنوان -دولت هیرا مکمل نظر یاو هژمون
مانند  یاقتصاد یکه در واقع ادغام فاکتورها یستیمارکس یاصل انیجر انهیگرالیتقل اتیفرض

 نیرا تدو هیفرض نیگرفته بودند، ا دهیناد یهژمون کی جادیآموزش و فرهنگ را در ا ،یدئولوژیا
دست در جامعه  ریگر و زسلطه یهاطبقه انیم ینزاع طبقات یرو یتوسط گرامش یهژمون. کرد
ها و دست، برقلبریطبقه ز تیگر با به دست آوردن موافقت و رضاکند طبقه سلطهیم دیتاک

                                                           
1 . Wong Deng Jeng 
2 . 11 September 
3 . Gill 
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با شفاف کردن  یبر آن، گرامش عالوه»(. Gramsci et.al, 2011: 89« )شودیم روزیاذهان آنها پ
دو جنبه  نیا یرو ن،ییطبقه پا طبقه متوسط و یهایهژمون یو واگرا یپوشانهم یاشکال دارا

طبقه حاکم قادر است قدرت  د،یآیبه دست م یاسیکه قدرت س یهنگاه. کرد دیکتا نیدکتر
حال  نیبا ا یاعمال کند ول یاجتماع یروهایدست و ن ریز یهارا نسبت به گروه زیو قهرآم یاجبار

را حفظ کند که امکان تداوم سلطه  ییاز اتحادها یستمیس دی، طبقه حاکم بایهژمون نیتضم یبرا
با  یممکن بودن حفظ هژمون ریغ یرو یگرامش. آن را فراهم خواهد آورد 1کیوژدئولیو ا یاسیس

 چیه یکرد. مشابه آن، نه دستگاه دولت رهبر و نه جوامع مدن دیمنحصرا اتکا به زور و اجبار تاک
 یهژمون. را بدون مساعدت و کمک متقابل و دو جانبه حفظ کنند یهژمون کیتوانند ینم کی

 کیاست که هر  یادهیچیپ یهاشده متشکل از لوازم و دستگاه یرسم سمینمشابه با مکا یگرامش
تواند منجر به زوال کل یعنصر م کیدر  یدارند. هر گونه نقطه ضعف یاتیح یهایژگیاز آنها و

 تیبه تقو نجرم تایتواند نهایم سمیمکان نیتوازن و استفاده به موقع از ا گر،ید یشود. از سو ستمیس
 یعموم تیاساس موافقت و رضا یدارد که رو لیتما یگرامش یهژمون نیدکتر. گردد یهژمون

ادعا  یکند. همان طور که قبال استدالل شد، گرامش دیتاک یموجود در جامعه مدن یاسیس ستمیس
 مه انه،یگرالیتقل یهاشیاست که از گرا یابتدا ضرور یدرک هژمون یکرد که هنگام تالش برا

به دست  یرا برا یریمس یمطابق با گرامش کیهژمون ندیفرا. میدور شو ،یو هم نظر یتجرب
. رندیپذیکند که اکثر عامه مردم آن را میم جادیا یو اقتصاد یاسیس ،یاخالق ،یآوردن نظم فکر

ها و انگاره بیکنند و ترکیم دایپ یدر جامعه برتر یچند طبقه اجتماع ای کی ند،یفرا نیدر طول ا
را با اشاره به  یمفهوم هژمون یگرامش. شودیم یواقع یهژمون کی دجایاصول آنها منجر به ا

توان در هر دو یکه قدرت را م کندیکند و اشاره میم یجامعه موشکاف یو مدن یاسیجوانب س
-نیب یاز هژمون یدیجد ریتصو ،یگرامش یهژمون میکوکس با استفاده  از روش ترس. افتیمورد 

دولت -ملت یجهان ارتباط داشت و درون مرزها هیاول طیشرارا خلق کرد که عمدتا با  یالملل
الملل انتقال داد در نیکه شامل جوامع بود را به جامعه ب یشگرام لیگرفت. کوکس تحلیقرار م

 جادیدر ا یو مدن یاسیجوامع س تیبرابر به دست آوردن رضا تیاهم یرو 2رابطه، کوکس نیا
 (.Cox, 2004: 81« )کرد دیداشته باشد، تاک یبرتر یخواهد در حوزه جهانیکه م یقدرت

 تاریخچه موضوع -3
 1رهبری هژمونیک ریشه در ضرورت توجیه دارد.مورخ یونانی  3توسیدیدبر اساس دیدگاه 

آتن در نتیجه جنگ  مدتتوسیدید بیان کرد که زوال نهایی برتری سخاوتمندانه و طوالنی 

                                                           
1 . Ideological 
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 .متحدان اصلی را متقاعد کند که به او ملحق شوندزیرا این شهر نتوانست دیگر  ،رخ داد 2پلوپونز
با . بنابراین شانس به دست آوردن رضایت شهرهای دیگر در سیستم یونان باستان را از دست داد

 آمیزیها توانسته باشند به طور موفقیتاین حال، تاریخ شاهد این نبوده که هیچ یک از هژمون
فشان مدیریت کنند بلکه در مقابل باید بسیار تالش اتکا به رضایت را در محقق کردن اهدا صرفا

کنند تا بتوانند توازنی پایدار را میان دو شاخه رضایت و اجبار حفظ نمایند تا بتوانند کنترل و 
مشروعیت را به دست بیاورند، کاری بسیار سخت که با آتن آغاز شد و چندین بازیگر دیگر 

. از سوی دیگر، همان طور که آتن این کار را انجام داد، نتوانستند به طور موثری آن را انجام دهند
صلح و آرامشی که امپراطور روم به وجود آورد نیز نوع موفقی از هژمونی را خلق کرد که ثبات و 
پایداری را از درگیری تضمین کرد و رونق اقتصادی را حفظ نمود. این واقعیت سیستماتیک زمان 

 شود.الملل تاریخی حاکمیت نگریسته مینحال به عنوان مثالی از یک شکل بی
های هژمونیک آتن و صلح و آرامش روم پتانسیل مربوط به موارد دوره مسألهبارزترین 

طلبانه این دو قدرت در طول های امپریالیست به علت تمایالت توسعهها به عنوان دورهشناسایی آن
ی با امپراطوری با در نظر گرفتن این که رشد مربوطه آنها است. با این حال، تلفیق این دو هژمون

تبدیل به  ،دادهای سرزمینی محدود که با آنها اجازه نمیتاثیر هر دو هژمون به وسیله چهارچوب
های های متعدد در بخشهای جهانی شوند، یک خیال باطل است. بنابراین، تمدنامپراطوری

( 2015لیت بودند. همان طور که ورث )های خود در حال فعامتعدد جهان در این دوره در سیستم
المللی از انسجام را که های باستان نتوانستند شکل واقعا بینکند، هیچ یک از امپراطوریاشاره می

بعدها مذهب، به عنوان نوعی کنترل ایدئولوژیک، در طول امپراطوری روم مقدس فراهم کرده 
مذهب نقش برجسته ای را در ساخت و کند که بود، ایجاد نمایند. گرامشی همچنین تاکید می

ی مدرن، برتری اخالقی مذهب، هادولتبا ظهور ولی های خاص ایفا کرده حاکمیت هژمونی
کشور از طریق -سازی ملتنفوذ و مشروعتی که قبال از آن برخوردار بود را از دست داد. رسمی

ر استخراج فلزات گرانبها در یعنی هنگاهی که رقابت بر س ،محقق شد 3تدابیر اقتصادی مرکانتالیسم
به دولت مشروعیت  4های هژمونیک استعماری اسپانیا و پرتغال رایج شد. نظم وستفالیطول دوره

نهادی برای استفاده از خشونت در مواقع اضطراری را داد. در این راستا، این پویایی جدید نقطه 
زیرا تاکید  -المللهوم دامنه بینجنبه دیگری از مف -کانونی نظریه ثبات هژمونیک را تشکیل داد

-باشد. این دوره اغلب به عنوان شروع بینکرد که هژمونی نیازمند رهبری کردن، بر سیستم  می

                                                                                                                                       
1. Lebow, R. N., & Kelly, R. (2001). Thucydides and hegemony: Athens and the United States. Review of 
International Studies, 27(04). 
2 . Peloponnesian War 
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 هاقدرتبا این حال، دوره توزان  شود.المللی سازی و دقیقا اروپایی سازی جهانی دنیا ترسیم می
ی اروپایی به خارج از هاقدرتسرزمینی  در اروپا وارد عصر هژمونی بریتانیایی مبتنی بر گسترش

این قاره از یک سو و توسعه دکترین اقتصاد لیبرال و تجارت آزاد از سوی دیگر گردید. 
های ناپلئونی تا شروع جنگ جهانی اول بود. سرنوشت بریتانیا پوشیدن لباس هژمون از پایان جنگ

با ظهور آلمان قدرتمند از نظر . شوداین دوره اغلب به عنوان دوره صلح صد ساله خوانده می
، اما افول آلمان، نظامی و اقتصادی، نیروی ایدئولوژیکی بریتانیا، قدرت قبلی خود را از دست داد

بنابراین، هژمونی بریتانیا، (. Cox,2004) مرحله را برای ظهور یک هژمونی جدید فراهم ساخت.
با معرفی استاندارد طالیی و تجارت آزاد، تا  المللیمبتنی بر ایده نظم جهانی لیبرال در مرحله بین

زمان ظهور ایاالت متحده به عنوان یک قدرت جهانی به وسیله هیچ چالش ایدئولوژیکی مورد 
 اعتراض قرار نگرفت.

 تحلیل هژمونی آمریکا  -4
ا افزایش و پس از فروپاشی شوروی تبدیل به هژمونی جهانی شد و ب 1991آمریکا از سال 

 ون جهاندرت هژممنابع قدرت ملی خود تالش کرد که موقعیت خود را به عنوان تنها قها و مولفه
 تکامل(. Hedayati Shahidani & Ramezanpour Shelmani, 2019الملل حفظ کند )در نظام بین

 2020 – 1991و  1991تا  1945 یها: سالخالصه نموددر دو دوره را می توان  ییکایآمر هژمونی
 توضیح داده شده است.  1که در جدول 

  (2020-1991هژمونی آمریکایی )  (1945-1991هژمونی آمریکایی )
 کانادا -مزیت جغرافیایی آمریکامزیت ژئوپلتیک: 

و مکزیک و شرق و غرب به طور گسترده توسط 
 اند.اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام جدا شده

انادا و ک -مزیت جغرافیایی آمریکامزیت ژئوپلتیک: 
ک و شرق و غرب به طور گسترده توسط مکزی

 اند.اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام جدا شده
مزیت منابع: محصوالت فراوان کشاورزی، شبکه 

 حمل و نقل داخلی، رشد پایدار جمعیت 
مزیت منابع: محصوالت فراوان کشاورزی، شبکه 

 حمل و نقل داخلی، رشد پایدار جمعیت
عنوان یک ارز مزیت ارز جهانی: دالر آمریکا ب

جهانی است که بزرگترین منابع طال را به خودش 
 اختصاص داده است.

مزیت ارز جهانی: دالر آمریکا بعنوان یک ارز 
جهانی است که بزرگترین منابع طال را به خودش 

 اختصاص داده است.
-رهمزیت قابلیتهای نوآورانه: نوآوریهای دارای به

 نمود.وری، که چالشهای کیفیت ژاپن را محو 
 لی،مزیت قابلیتهای نوآورانه: ابتکارات سیلیکون و

اجرای استانداردهای آمریکا و جهان برای شبکه 
 مخابرات

مزیت جریان شبکه جهانی: حفظ قدرت دریایی، 
 ایجاد  و اجرای اتحاد غربی ناتو

مزیت جریان شبکه جهانی: حفظ قابلیتهای نظامی، 
 مدیریت رقابت چین و چالش یک کمربند یک

رفتن فراتر از اتحاد غربی ناتو به اتحاد   راه،
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 ناسنالیسم هند و پاسفیک )اقیانوس آرام(
 خالصه تغییرات و ثبات هژمونیک آمریکا 1جدول 

Table 1. Summary of changes and stability of USA (Hong & Park, 2020: 58) 
ت با تغییرا ، اما اینا وجود داردتغییر الگویی در هژمونی آمریک»که مشاهده گردید  گونههمان

ین ان به آمطرح شدن چین بعنوان یک رقیب هژمونیک برای آمریکا تسریع گردید که با ورود 
رگی چالش بز چین به ظهور ای کهبه گونهالمللی قبل دچار تغییرات زیادی شد. عرصه نظم بین

 (. Allison, 2017: 84« )استالمللی تبدیل شدهبرای این نظم لیبرال بین
 عوامل موثر در تثبیت هژمونی آمریکا -4-1
توان قدرت ا میدر تثبیت هژمونی ایاالت متحده آمریک عوامل مختلفبررسی نقش در »

قدرت ساختاری عبارت است از ساخت را مورد بررسی قرار داد.  3و گفتمانی 2، نهادی1ساختاری
گرایی ایاالت کجانبهی .(Barnett & Duvall, 2008: 58« )دو جانبه و مستقیم توانایی بازیگران

-متحده آمریکا پس از فروپاشی ساختار دوقطبی جنگ سرد مهمترین چالش ساختاری نظام بین

گرایی گویای این موضوع است که آمریکا در اندیشة یکجانبه. باشدالملل پساجنگ سرد می
تأکید بیشتری خواهد  فنی و نظامیهای یکسویه، حلالمللی و جهانی، بر راهرویاروئی با مسائل بین

این گفته هم که هنوز . گراییجانبه جویانه و مبتنی بر چندداشت، تا راهکارهای سیاسیِ همکاری
-گیری رفتاری موازنهعدم شکل الملل تداوم دارد، به معنایهژمونی آمریکا در عرصة نظام بین

 ای موازنه را با دستیابی عملی به موازنهبر تالشی دیگر نیست، زیرا نباید هادولتطلبانه از سوی 
 اشتباه گرفت. 

. قدرت نهادی، کنترل بردیگری از طریق اجتماعی و با فاصله و به صورت غیرمستقیم است»
تواند فرایند دستور کار را به شکلی جهت دهد که موضوعات مورد منازعه را تنظیمات نهادی می

محافظه کاران آمریکایی با تاسیس سازمان (. »Barnett & Duvall, 2008: 47« )از آن حذف کند
سازمان ملل  ملل و بسیاری از نهادهای دیگر موافقت کردند چون که به این نتیجه رسیده بودند که

مشروعیت بر عملکرد آمریکا و متحدان این کشور در صحنه جهانی ببخشد و اهرمی تواند می
 ,Dehshyar)« ببرد باالوروی را به میزان فزاینده های رفتاری و هنجاری شباشد برای اینکه هزینه

بانک جهانی ابزار قدرتمند کشورهای پولدار برای خرید نفت و گاز ارزان از و » (14 :2006
دیگر ابزار جهان گشایی اربابان قدرت (. »Vosogh, 2004: 30« )آیدکشورهای فقیر به شمار می

راستای سرعت بخشیدن به آزادسازی جهانی سیاسی، سازمان تجارت جهانی است که در  -مالی
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های مالی سازی کلیه فعالیتها و خصوصیزدایی از تمامی سیاستتجاری، قانون مبادالتکلیه 
 .( ,2011Schweller :50« )کندعمل می

ای که قدرت گفتمانی عبارت است از ابزاری غیرمستقیم برای جذب یک بازیگر به گونه»
. (Moghadam, 2003: 12« )های بازیگر دیگر عمل کندبق با خواستهبدون استفاده از زور منط

قویترین استدالل حامیان قدرت گفتمانی این است که جذابیت امریکا در جهان مبتنی بر ادراک »
 & Toker«)های این کشور در داخل و خارج از آن استمشیمشروعیت و اعتبار خط

Hendricson, 2004: 75.) «کنند عنصر جهانی به تمانی امریکایی استدالل میطرفداران قدرت گف
گرایی  جانبهجانبه. پیامد یکحلی یکحلی جهانی است و نه راهتروریسم مستلزم راه اصطالح

شده و بدین  «فتح قلوب و اذهان»امریکا این است که باعث از بین رفتن توانایی این کشور در 
هایی هم طرح نظریهبه همین دلیل،  دهد.را کاهش می(قدرت گفتمانی)وسیله قدرت جذبه امریکا 

جایگاه و نقش فرهنگ و  1های هانتینگتونچون نظریه پایان تاریخ فوکویاما و نظریه برخورد تمدن
همچون تروریسم، محور  طرح مفاهیمی و جهانی افزایش داد مبادالتقدرت نرم را در مناسبات و 

هایی در برابر هژمونی ایاالت متحده آمریکا مقاومتی یاغی و... سبب ایجاد هادولتشرارت، 
 (. Tozo, 2018« )گردید

 نرژیاهژمونی آمریکا و تاثیر آن بر نفت و  -4-2
اگر . سیاست خارجی امریکا و سیاست خارجی انرژی این کشور متقابال متناقض هم هستند»

بنابراین باید مشوق  امنیت انرژی هدف اصلی سیاست و استراتژی خارجی آمریکا است، واشنگتن
-افزایش تولید و عرضه جهانی نفت باشد و به طور منطقی، مشارکت چین در توسعه و سرمایه

گذاری نفتی جهانی باید از سوی آمریکا مورد حمایت قرار بگیرد. اگر امنیت انرژی در راس 
دیگر  دستور کار سیاسی آمریکا قرار دارد، آمریکا باید سیاست وضع تحریم علیه ایران و

های اصلی رهبری کشورهای تولید کننده نفت را بازبینی کند. اگر امنیت انرژی یکی از نگرانی
آمریکا است، هدف استراتژیک اصلی آمریکا باید تسهیل توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی 

های زیادی بوده و (، زیرا منطقه خاورمیانه شاهد جنگBahgat, 2006: 29) درخاورمیانه باشد
دولتی آرام آرام نظم های بین دولتی و درونهای زیادی را تحمل کرده و این درگیریبحران

 ,Abbasi & Hamidfarای تاثیر منفی داشته است )ثبات ساخته و بر روابط درون منطقهمنطقه را بی
 ای کهتواند امنیت انرژی را تضمین کند، مسئلهیک خاورمیانه موفق و پایدار بهتر می و (8 :2020

 ,Bahgat« )در جهت منافع ایاالت متحده، پیشرفت اقتصادی جهانی و خود آمریکا هم هست
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عقیده گرامشی از هژمونی که از طریق عبور از ساختار و رفتن به حوزه . »(29 :2006
ابرساختارهای پیچیده یا تغییر و تحول از منافع خاص یک گروه یا طبقه به سوی ایجاد نهادها و 

ها حرکت می کند، به طور موفقی در کلیه این جوانب در منطقه آسیا پاسفیک یتفصیل ایدئولوژ
 ,Cox« )پاسفیک است-ها در منطقه آسیاتوصیف مناسبی از مسیر آمریکاییو  ریشه دوانده است

متحده در تبدیل شدن به قدرت نظامی، متحدان ایاالت تحول قدرت اقتصادی چین و» (.69 :1987
های پن، فیلیپین، تایلند و استرالیا( را ترساند. اختالفات سرزمینی و درگیریاین منطقه )خصوصا ژا

تاریخی حل نشده میان جمهوری خلق چین و متحدان آمریکا  که به وسیله فقدان یک قدرت 
ایاالت متحده ، زیرا سخت موثر تشدید شد، بازگشت این هژمون به این منطقه را تسهیل کرد

گرایانه کرد که هدف آن مشارکت در هر گوشه و با هر است کنششروع به دنبال کردن یک سی
وقفه بنابراین چین که به جریان بی(. »Allison, 2017: 84« )است پاسفیک -ای از منطقه آسیاسرمایه

منابع انرژی برای حفظ رشد خود وابسته است، به طور آشکاری نگران افزایش حضور این قدرت 
ست. مقامات چینی صراحتا مداخالت هژمونیک ایاالت متحده هژمونیک در حیات خلوت خود ا

کنند که ها استدالل میدهند. آنیا ترمیم حصارهای موجود در این منطقه را مورد انتقاد قرار می
ها، منجر شده که ایالت متحده مجددا روی ها توسط چینینپذیرفتن رقصیدن با آهنگ آمریکایی

کنند نهایتا به طور عام امنیت ملی چین و به ها ادعا میکه آن پاسفیک تمرکز کند. واقعیتی-آسیا
هژمون ایاالت متحده و چین با قدرتی در حال  کشد.می طور خاص امنیت انرژی آن را به چالش

کند و هایی مسلما برجسته را در شکل دادن به بازارهای انرژی و قیمت انرژی ایفا میظهور نقش
از . »(Johnston, 2014: 65« )تر هستندبرای تغییر این میدان حساس قطعا نسبت به بازیگران دیگر

کاهش قیمت منابع انرژی در نتیجه جهش شیل ایاالت متحده قطعا تاثیر مثبتی روی  سوی دیگر،
کننده منابع انرژی در سراسر جهان دارد. با این حال،  برخی چین به عنوان بزرگترین مصرف

های ایاالت متحده دیگر ترکد که شرکتاین حباب زمانی می دهند کهگران هشدار میتحلیل
امری که یک رویا برای واردکنندگان انرژی  های بیشتر پیدا نکنندهیچ سودی در حفاری چاه

 نسبتاً  فارس خلیج نفت واردات به متحده ایاالت . در طرف دیگر، وابستگیباشدبرای چین می
، است یافته کاهش توجهی قابل طور به وارداتتصورات،  خالف بر، است مانده باقی ثابت

 به خاورمیانه در پکن واردات، حال همین در. است داشته نزولی روند 2013 سال از پس اگرچه
 آمریکای از را خود نفت بیشتر که متحده ایاالت خالف بر است. یافته افزایش درصد 50 از بیش

 ترحیاتی بسیار چین برای عربستان. کندمی نتامی آنجا از نفت کمی را چین، کندمی تأمین التین
-می ایفا را بزرگتری نقش ایران، نبود ایران علیه اقتصادی هایاگرچه در صورتی که تحریم، است

« اتفاق بیافتد 2015 ژوئیه در ایران ایهسته توافق به توجه با است ممکن اکنون که همانطور، کرد
(Tweed, 2019: 25همجنین، شیوع ویرو  .)نیز از دیدگاه برخی محققان به عنوان  19-س کووید
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 ,Norrlofپایان هژمونی آمریکا و آغاز شروع هژمونی چین در حوزه گاز دانسته شده است )
2020 .) 

 مون جدید و تاثیر آن بر عرصه انرژیظهور چین به عنوان هژ -4-3
امنیت انرژی -یکیک قدرت جهانی در حال ظهور و ستاره درخشان منطقه آسیا پاسیف -چین»

بیند. چین، با تغییر پذیرترین جنبه اقتصاد به سرعت در حال رشد خود میرا به عنوان آسیب
 تدریجی از یک کشور خودکفا و صرفا صادرکننده نفت خام و تبدیل شدن به یک وارد کننده

، 2013، مسیر جدیدی را آغاز کرد. در سال 1990نفت خام و محصوالت پتروشیمی از اوایل دهه 
خام و محصوالت پتروشیمی پیشی ترین وارد کننده نفتچین از ایاالت متحده به عنوان بزرگ

بود. امروزه،  2014کل مصرف نفتی جهان در سال  %43گرفت. مطابق با آن، مصرف نفت چین 
کوهن دو نگرانی بنیادین در رابطه با امنیت انرژی چین وجود دارد.  1مطابق با گفته رابرت الرنس

الش اول مربوط به مصرف بسیار باالی ذغال سنگ توسط چین است که مقادیر بسیار زیادی چ
کند. چالش دوم مربوط به افزایش واردات نفت و گاز طبیعی ای را در هوا منتشر میگاز گلخانه

به این قدرت  . امنیت انرژی(Kuhn, 2011: 104« )ترین و دورترین مناطق دنیا استچین از نابسامان
دارد را از قبل محاسبه کند و در غیر این صورت یک اشتباه می کند تا هر گامی که برک میکم

تواند تاثیر منفی بسیار زیادی روی سلطه و برتری آن داشته باشد. اگر قرار باشد محاسباتی ساده می
-نکه چین با هر تجاوزی به امنیت انرژی خود مواجهه شود، این قدرت در حال ظهور در نظم بی

نخواهد  -کشنده احتمالی ساختار هژمونیک کنونیالمللی، دومین اقتصاد بزرگ جهان و به چالش
را حفظ  ،دهدهای جاه طلبانه آتی آن را تشکیل میهای پروژهتوانست اهرم اقتصادی که شالوده

 کند.
ر ترین کشور از تاثیر تقاضای به سرعت دترین و ناراضینگران ،دولت ایالت متحده اولین

حال افزایش چین برای انرژی روی امنیت انرژی جهانی است و متعقد است که این کشور متهم به 
الملی نفت ناشی از های بینافزایش قیمت بااین حال،. الملی نفت استهای بینافزایش قیمت

 یم،اگر تنها از منظر قیمت مشتق شده از تقاضا به این مسئله نگاه کن» چندین فاکتور پیچیده است.
 2006بدیهی است که تاثیر  ایاالت متحده  بسیار بیشتر از تاثیر چین است. مطابق با بررسی آماری  

میلیون  42/4، واردات نفت ایاالت متحده تا 2005تا  1995های ، بین سالBPانرژی جهان توسط 
اوپک  کل افزایش صادرات نفتسه چهارم بشکه در روز  افزایش پیدا کرده که معادل  بیش از 

میلیون بشکه در روز است و  95/2باشد در حالی که همین عدد برای چین در این دوره ده ساله می
 :Mufson, 2006« )میلیون بشکه جلوتر از چین است5/1شویم  که ایاالت متحده بنابراین متوجه می
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جهانی نفت و بدیهی است که این ایاالت متحده است که متهم به افزایش تقاضای »بنابراین، . (15
کنند که افزایش قیمت نفت جهانی است نه چین. برخی از محققان منطقی آمریکایی نیز بیان می

دربازار نفت درطول دهه گذشته،آمریکا بیشتر مشابه یک فیل وحشی درنده است تا چین و اغراق 
به تنهایی  توان چین را. بنابراین، نمینقش چین در افزایش قمیت نفت یک خیال واهی بیش نیست

با توجه به حق  ،متاسفانه. (Lieberthal & Herberg, 2006: 20« )مسئول افزایش قیمت نفت دانست
چین با ادامه تقویت رویکرد  رسد که آمریکا وسرمایه نفتی چین و رفتار احتکاری، به نظر می

دادن به  اتخاذ شده بر اساس این فرض که طرف دیگر منابع نفتی آتی را خالی، در حال پاسخ
-کنند که سرمایهیکدیگر باشند. به عنوان مثال، حتی برخی از پژوهشگران آمریکایی تصور می

گذاری چین در نیم کره غربی به طور جدی مزیت سنتی آمریکا در رابطه با تضمین منابع نفتی را 
که یک کند از موسسه تجزیه و تحلیل امنیت جهانی بیان می 1گال لوفت»به چالش خواهد کشید. 

غربی به این معنا است که یک بشکه نفت از  کرهنیم بشکه نفت خریداری شده توسط چین در
کره شود و این که تالش چین برای جستجوی انرژی در نیمبازار عرضه ایاالت متحده خارج می

طق کند که وابستگی بسیار زیادی به خاورمیانه و دیگر مناغربی نهایتا ایاالت متحده را مجاب می
 (. Economy, 2018: 68« )ثبات برای تامین نفت داشته باشدبی

تحلیل انرژی چین مربوط به حاکمیت جهانی امنیت انرژی است که یکی از  دیگرمسئله 
المللی کنونی امنیت انرژی باشد. مکانیزم بینالمللی امنیت انرژی میهای بینجوانب مهم نهاد

شده به رهبری ایاالت متحده در پاسخ به بحران نفتی محصول خلق شده توسط کشورهای صنعتی 
باشد که هدف آن، با در نظر های نفتی اعمال شده توسط کشورهای عربی میو تحریم 1973

های های انرژی، اجتناب از رقابتگرفتن شرایط توقف عرضه نفت، تضمین هماهنگی خط مشی
نده نفت از متوسل شدن به سالح نفت بیش از اندازه برای تامین و منع کردن کشورهای صادرکن

(، نظارت و SPR) ذخایر نفتی استراتژیک (،IEAالمللی انرژی )عناصر اصلی آن آژانس بین»است. 
های منابع اظطراری هنگامی است های انرژی و هماهنگی مسئولیتتحلیل بازار انرژی و سیاست

مشکل مربوط به این . (Yergin, 2006: 75« )که تامین نفت از سوی منابع خارجی متوقف شود
واقعیت است که بین چین و آمریکا در کشور های غربی مدیریت امنیت انرژی وجود ندارد، هیچ 

آور باشد وجود مکانیسم امنیت انرژی دو جانبه یا چند جانبه رسمی که برای هر دو طرف الزام
بنابراین دولت  .ی نخواهد بودالمللی انرژندارد و چین در آینده نزدیک یکی از اعضای آژانس بین

ایاالت متحده بنا به دالیلی نگران این است هنگامی که بحران اتفاق بیفتد، چین ممکن است و 
المللی انرژی منتفع شود بدون اینکه مجبور باشد از های اضطراری آژانس بینتواند از مسئولیتمی

                                                           
1 . Gul Luft 



 

 

 

116    1400 تابستان(، 96) 1، شماره 81المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

المللی را نپذیرد و در با جامعه بین ذخایر نفتی استراتژیک خود استفاده کند و اگر چین همکاری
مقابل در بحران یا یک شرایط شبه بحران سواری مجانی بگیرد، چین و ایاالت متحده وارد یک 

آمیز هستند زیرا امنیت انرژی مسئله اطنابها احتماال در واقع، این نگرانی. شونددرگیری جدی می
 . باشدجهانی می هایحلجهانی است که نیازمند همکاری جهانی و راه

های چینی به بازاریست که نسبتاً تحت تاثیر قدرت چین به دنبال تسهیل دسترسی شرکت
امتداد یک بردار انرژی  اند و این کار را برای ایجاد یک بلوک تاریخی درهژمونی قرار نگرفته

ی کنونی دهد. این بلوک سپس ممکن است قادر به ایجاد اصالحاتی در نظم هژمونخود انجام می
های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آینده این کشور قرار باشد. اقتصاد چین که در غرب جاه طلبی

-دارد، به حفظ امنیت انرژی وابسته است. به طور مشابهی، کمبودهای چین در حوزه انرژی را می

های ی حوزههایی از بین برد موانع این کشور برای تاثیر گذاشتن بر روتوان از طریق انجام پروژه
برند. دهند یا از بین میدیگری که قبالً تحت نظارت ساختار هژمونیک قرار داشتند را کاهش می

مسائل مطرح شده پیرامون سیاست مدل قطب و  متعاقباً، موانع جغرافیایی موجود در این نظم و
اند. حل و رفتهحال در راس دستور کار امنیت ملی چین قرار گ اقمار ایاالت متحده در این منطقه،

کنندگان در پروژه پذیر باشد زیرا چین روابط خود و مشارکتتواند امکانفصل این مسائل می
ای متفاوت با هژمون ایاالت متحده، چین کند. به گونهرا تقویت می« 1کمربند یک جادهیک »

اقتصادی خود  تواند مانع از برتریهایی که میها و محدودیتقصد دارد از کلیه انواع دلبستگی
های نفت خارجی ایران های ایاالت متحده مانند محرومیتشود، اجتناب کند. بنابراین، محدودیت

های خارجی را از صادرات فناوری انرژی به وضع شده توسط دولت ایاالت متحده که شرکت
ابهی، شود. به طور مشآفرین نگریسته میکند، توسط چین به عنوان یک امر مشکلایران منع می

خط لوله روسیه که گاز را به که  شود جلوگیری از تحقق ساخت خط لوله که از روسیه آغاز می
از سوی اروپا توسط چین به عنوان مداخله هژومونیک در  ،کندسمت جریان جنوبی منتقل می

  شود.المللی امنیت انرژی در نظر گرفته میعرصه بین
 گیریبحث و نتیجه

توان بیان داشت که میان آمریکا و چین رقابت ت گرفته بخوبی میهای صورپس از بررسی
ای در هژمونیک برقرار است تا تقابل هژمونیک. چرا که برای اینکه بتوان دو کشور را در زمینه

تقابل با یکدیگر قلمداد نمود بایستی مرحله رقابت را پشت سر گذاشته باشند و سپس به مرحله 
شود یا خیر را ور کلی چین یک رقیب هژمونی برای آمریک تلقی میتقابل برسند. اینکه آیا بط

توان پاسخ داد که چین اگر چه از نظر اقتصادی رشد خوبی داشته است اما از نظر اینگونه می

                                                           
1 . One Belt One Road Project 
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های فناروانه، داشتن ارز جهانی و جذب نخبگان جهانی با آمریکا فاصله زیادی دارد. نوآوری
های اساسی وجود ندارد که ودن حکومت حاکم بر چین آزادیعالوه بر این، بخاطر کمونیست ب

با این بتواند جذابیتی برای نخبگان جهانی ایجاد نماید و لذا آمریکا در این زمینه بسیار پیشرو است. 
توان رشد چین را نادیده انگاشت بطوری که تقابل میان چین و آمریکا، برای آمریکا اوصاف، نمی

توان به نفوذ ژئوپلتیکی چین اشاره نمود ود آورده است. از این جمله میچالشهای فراوانی را بوج
ها را نیز گسترش دهد و این امر که سعی دارد با توسل به حوزه انرژی نفوذ خود در سایر حوزه

خیز مثل خاورمیانه نفوذش کمتر شود، از آنجایی که شود که آمریکا در مناطق نفتباعث می
تواند بر قیمت فت جهان چین است، این کشور اثرگذاری شدیدی میکننده نبزرگترین مصرف

شود قدرت کنترل بازار نفت که در جهان بسیار حائز نفت داشته باشد که این امر نیز سبب می
 اهمیت است از دست آمریکا برود.

 توجهی قابل طور به فارس خلیج حاشیه کشورهای همه با را خود انرژی هایهمکاریچین 
نه بارز آن انعقاد که نمو شده ترقوی ویژه به ایران و عراق با آن انرژی روابط، است ادهد گسترش
 بر ایران و سعودی نعربستا رسیدمی نظر به که حالی در، حقیقت در. ساله با ایران است 25قرارداد 

 راقع به یرانا از را خود تمرکز 2000 دهه اواخر در چین، دارند تسلط 1990 سال از چین انرژی
 ان، چینفتی ایرسابقه حداکثری آمریکا بر تولید و فروش منابع نداد که با فشارهای بی تغییر

رای بتمند فرصت را مغتنم شمرده و مشتری اصلی نفت ایران شد تا بدین وسیله یک متحد قدر
 ودت نفت خامنی خود داشته باشد که به فروش نفت به چین احتیاج دارد و هم اینکه خودش بتواند
ان ونیک میل هژمرا تامین کند. بنابراین، نمی توان رشد چین را نادیده انگاشت بطوری که تقاب

ا دارد ب ه سعیچین و آمریکا، برای آمریکا چالشهای فراوانی را بوجود آورده است، به طوری ک
 هشود کاعث میبها را نیز گسترش دهد و این امر توسل به حوزه انرژی نفوذ خود در سایر حوزه

-صرفمترین آمریکا در مناطق نفت خیز مثل خاورمیانه نفوذش کمتر شود، از آنجایی که بزرگ

شد که شته باتواند بر قیمت نفت داکننده نفت جهان چین است، این کشور اثرگذاری شدیدی می
ز دست است ا شود قدرت کنترل بازار نفت که در جهان بسیار حائز اهمیتاین امر نیز سبب می

 برود.آمریکا 
 از حفاظت برای اصلی کند، اما انگیزه کنترل را متحده ایاالت تا استکرده  تالش بارها چین

 در تواندمی تنها پکن است، تالش این برای مرکزی آمریکا که آنجا از .است بوده نفت امنیت
اما،  .ندکمی همکاری نفت امنیت زمینه در اوقات گاهی و بردارد گام آمریکا متحده ایالت توازن

توانایی چین برای وارد شدن به بازارهایی که هیچ محدودیتی نسبت به اعضای افتخاری نظم 
تر کرده است. بنابراین، اقتصاد هژمونیک نئولیبرال ندارند، این کشور را تبدیل به یک بازیگر موفق

ازارها بدون این سیستم و بررسی آزادانه ب سازی سودهای خود درچین و تاثیر آن با زیر بهینه
رقابت، به تدریج رشد کرد. اگر چه چین در محدوده خود به وسیله قدرت هژمونیکی که منافع 
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این کشور حال توانایی ورود به مناطق غنی از اما محدود شده است، ، آسیایی خود را رها نکرده
 منابع انرژی بدون رقبای جدی را دارد.

مین ، تضز جهش نفت شیل در ایاالت متحدهدر طرف دیگر این سکه، تقسیم مزایای حاصل ا
واند به تهای ضروری که میبه چین و فراهم کردن تکنولوژی LNGواردات بدون وقفه نفت و 

 هاییامنوان گعهای جایگزین و منابع شیل توسط چین را بهبود ببخشد نیز به دست آوردن انرژی
نبال ن از دکردن جمهوری خلق چی تواند برای منحرفدر نظر گرفته شدند که هژمون کنونی می

توان یمیم آن ای بسیار عظای استفاده کند، مواردی که در پروژهکردن مسیر ماجراجویی منطقه
ابراین، بن اید.اده نمها برای بازگرداندن چین به یک پناهگاه امن استفآن را مشاهده کرد، و از آن

لی نی عوامست یعار منطقه میانی مائو شده ظهور چین تبدیل به یک داستان موفق برای بازیگران د
ا رکنونی  اختارسکه از استعمارگری در گذشته رنج بردند و امروزه هم اجازه دسترسی به مزایای 

زه این حو سد کهربه علت مغایرت سیاسی خود با ساختار کنونی ندارند. عالوه بر آن، به نظر می
ژی ابع انرست مناادر قناسب باشد زیرا این کشور جغرافیایی برای این قدرت در حال ظهور بسیار م

ی سیر الش براتآن،  بسیار زیادی را برای تغذیه برتری بر سلطه اقتصادی خود فراهم کند. عالوه بر
 ردن جاهنهان کتوان به عنوان لباس مبدلی در نظر گرفت که چین برای پکردن عطش انرژی را می

ه تن ن را بتاریخی هم راستای بردار انرژی خود آ های بزرگ خود برای ایجاد یک بلوکطلبی
ز می ن آغاآکرده است.کلیه رفتارهای این قدرت در حال ظهور که از سیاست زیر بهینه سازی 

ن ن کردشود تا استراتژی تخصیص و تصاحب تا سنجش مزایا و موانع ساختار کنونی و گلچی
م تر نظچه جمهوری خلق چین تحت تعهدات بین المللی بدون مجازات شدن، تایید می کنند ک

 .هژمونیک به جای این که به درستی در حال تغییر و تحول باشد، در حال رشد است
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