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 چکیده
 همواره المللبين روابط تاریخ طول در و نبوده برخوردار استمرار و ثبات از هرگز المللیبين نظم

 از متأثر. گرفت صورت بيستم قرن اواخر در آن تغيير ترینمهم که است بوده دگرگونی معرض در
 مورد در مباحثه واداشته، پردازينظریه به را پژوهاندانش که موضوعاتی ترینمهم از یكی تغيير، این
 متوجه نيز پيامدهایی مسير این در مسلماً. است بوده آن آتی اندازچشم و المللیبين نظم نوع

 در را مقاله هدف نویسنده اساس این بر. بود خواهد نيز المللبين عرصه در ایران نظير کشورهاي
 بر آن تأثير» و «آینده هايروند» ،«المللبين نظم از موجود وضع تصویر» محور سه تبيين و بررسی

 از تصویري چه که است قرارازاین مقاله اصلی سؤال لذا. کندمی خالصه «ایران اسالمی جمهوري
 دارد؟ ایران براي پيامدهایی چه  و است حاکم آن آتی اندازچشم و المللبين نظم کنونی وضعيت

 توزیع وضعيت که دهدمی نشان کلی گيرينتيجه و هست تحليلی-توصيفی پژوهش بررسی روش
 یافتهتداوم نيز اکنون وضعيت این است؛ درآمده قطبیتک صورتبه شوروي فروپاشی از بعد قدرت
 درنتيجه. کشدمی رقابت به را آن و کندمی دنبال را آمریكا چين که دهندمی نشان روندها اما است؛

 خواهد حرکت جدید المللیبين نظم استقرار دورۀ به و خارج موجود وضعيت از المللبين نظام
 با استراتژیک پيوند ضرورت بر نيز ایران نظير برکشورهاي وضعيت این تأثير خصوص در کرد؛
 .شودمی تأکيد بزرگ هايقدرت از یكی

 کلیدواژگان
 .ایران چين، آمریكا، دوقطبی، نظم قطبی،تک نظم
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 مقدمه
 تحليل به یسيستم رویكرد با که المللبين سياست پژوهاندانش مهم هايدغدغه از یكی

 توزیع ؤلفهم ثمره المللبين نظام عرصه در نظم پدیده. است المللیبين نظم موضوع پردازند،می
 نظم نوع شناسایی شيوه تریناساسی نظام، یک در قطبيت تعيين رو،ازاین. است بوده قدرت

 .است المللیبين
 اکثر کهدرحالی. دهدمی افزایش را درک و بينیپيش امكان زیرا است مهم قطبيت تعيين

 هاآن ميان در نظرياتفاق هيچ است، مهم قطبيت که دارند اذعان المللبين سياست حوزه محققان
 با 1990 دهه در گرایانواقع برخی. است نداشته وجود سرد جنگ از پس دوران قطبيت مورد در

 برابر در چندقطبی» که کردند استدالل قدرت، موازنه نظریه اساس بر خود مفروضات به استناد
 قطبیتک کامالً وضعيت دادن نشان پی در دیگر محققين از بسياري 1.«است توسعهدرحال ما چشمان

 کردند استدالل مطالعات برخی ،2007 سال مالی بحران زمان از وجود،بااین 2.اندبوده المللبين نظم
 بر گذارانسياست و دانشگاهيان از بسياري روازاین 3.است زوالروبه متحدهایاالت قطبیتک که
 هستند هايداده توسعه دنبال به و است شدن چندقطبی حال در کنونی المللبين نظم که باورند این

 طرفداران حال،بااین 4.است رسيده پایان به قطبیتک لحظه که کنند حفظ را استدالل این تا
  5.نيستند موافق یافتهپایان قطبیتک که ادعا این با قطبیتک

 چندقطبی به یا است هبود پایدار سرد جنگ از پس قطبیتک المللیبين نظم اینكه بنابراین،
 از بعد لمللابين نظم اینكه در درواقع. است موردبحث حاضر حال در شد خواهد یا و شدهتبدیل

 نچهآ اما. ندارد وجود ايشبهه و شک جاي است، شده ساختاري تحول دچار شوروي فروپاشی
 هاتوانمندي توزیع مثابهبه نظم کنونی وضعيت است؛ ماندهباقی نوین دوره در بحث و جدال موضوع

 .هست آن آتی اندازچشم و
 نظم کنونی وضعيت پيرامون وضعيت ترینروشنگر طرح و تحوالت این تبيين ترتيب، بدین

 کهدرصورتی چارچوب، این در. است مقاله این بحث کانون آن، تغيير اندازچشم و المللیبين
 فروپاشی از بعد المللیبين نظم نوع بایستمی ابتدا کنيم، درک را مذکور هايوضعيت بخواهيم
 قدرت ساختار بررسی براي بعد، مرحله در. دهيم قرار موردبررسی را آن فعلی وضعيت و شوروي

 منظور، این براي .کنيم تحليل را قدرتمند بازیگران ميان قدرت توزیع چگونگی آینده، هايدهه در

                                                           
 (2006(, ليان )2013والش) . 1
 (2013(؛ واریسكو)3/2002کراتهامر ) .2
 (2009(؛ بوزان )2008) زکریا .3
 (2012. ليان )4
 (2018بكلی ) .5



 

 

 

249  وضعیت کنونی نظم بینالمللی: روندهای آینده و پیامد آن برای جمهوری اسالمی ایران  

 

 وضعيت از تصویري چه که است  قرارازاین گيردمی قرار پژوهش این  مدنظر که کلی پرسش
 در قدرت توزیع روندهاي به توجه با است؟ حاکم ها،توانمندي توزیع مثابهبه المللبين نظم موجود

 مذکور ساختار و گرفت؟ نظر در را متفاوت ساختاري نزدیک ايآینده در توانمی آیا المللبين نظام
 سه بررسی پژوهش این هدف دارد؟ ایران نظير هايدولت براي خصوصبه پيامدي و مختصات چه

 نویسنده فرضيه. است «ایران بر آن تأثير» و« نظم آینده» ،«المللبين نظم از موجود وضع تصویر» محور
 المللبين نظام برتر قدرت همچنان متحدهایاالت و است قطبیتک موجود وضعيت که است این

 وضعيت از المللبين نظام آینده، هايدهه در که دهندمی نشان المللبين سياست روندهاي اما هست؛
 کرد؛ خواهد حرکت چين و آمریكا رهبري به جدید المللیبين نظم استقرار دورۀ به و خارج موجود

 قرار تأثير تحت را اتحادي روابط ویژهبه الملل،بين سياست از ايجنبه هر تقریباً جدید، نظم این
 پيوند ضرورت بر نيز ایران نظير کشورهایی بر وضعيت این تأثير خصوص در که دهد؛می

 .شودمی تأکيد چين ازجمله بزرگ هايقدرت با استراتژیک
 نابعم بر مبتنی اطالعات گردآوري شيوه و است تحليلی ـ توصيفی  پژوهش این بررسی روش

 .است اسنادي و ايکتابخانه
 

 موضوع پیشینه -1
 به منتهی هايسال در المللبين آینده نظم نگاري سناریو» عنوان با ايمقاله در دیگران و نعيمی

 روسيه تهاجمی رویكرد کنار در چين، فزاینده رشد به عنایت با که کنندمی استدالل «ميالدي 2030
 المللبين نظم در تغييراتی شاهد ما ویکبيست قرن سوم دهه پایان در اروپا، اتحادیه گراییملی و

 محوریت با چندقطبی – تک نظام یک سويبه خود کنونی شكل از حاکم نظام و بود خواهيم
 ,Naeimi et all).؛(1398 دیگران، و نعيمی) داد خواهد مسير تغيير تأثيرگذار کانون چند و آمریكا

 خرد کشيدن چالش به با «جهانی سياست در دوقطبی بازگشت» عنوان با درکتابی1تونسجو2019 (
 حاضر حال در چين ظهور که دهدمی نشان ايکنندهقانع طوربه ظهور، حال در چندقطبی متعارف
 جدید دوقطبی بررسی براي را والتز ساختاري نظریه و است بوده دوقطبی از جدیدي دوره آغازگر

 ,Tunsjø).دهدمی گسترش نامد،می «ژئوساختاري رئاليسم» را آن او که ژئوپليتيک چارچوب در
 استدالل« ماندمی باقی ابرقدرت تنها عنوانبه آمریكا چرا رقيب؛بی» عنوان با کتابی در 2بكلی 2018(

 عاقالنه اگر که است کشورها سایر به نسبت فرديمنحصربه مزایاي داراي متحدهایاالت که کندمی
 بماند باقی جهان ابرقدرت تنها قرن این طول در تا دهدمی آن به را امكان این شود، استفاده هاآن از

(Beckley, 2018) .و 2025 سال تا بزرگ هايقدرت جاییجابه» عنوان با ايمقاله در رشيد و اميدي 
                                                           

1. Tunsjø 
2. Beckley 



 

 

 

250   1401تابستان  (،73) 1، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 سال تا هاییشاخص قالب در کشورها قدرت بينی پيشبه« ایران براي آن امنيتی -سياسی پيامدهاي
 مقایسه همدیگر با( هند و روسيه چين، آمریكا،) موردبررسی کشور چهار سپس پردازند،می 2025

 مذکور هايقدرت با ایران روابط يآینده انتها، در گردد،می تحليل آن از حاصل نتایج و شده
 (.(Omidy & Rashid, 2015 ؛(1394 رشيد، و اميدي)شد خواهد بررسی

 مذکور موارد اب نيز حاضر تحقيق نتایج برخی و هستند مفيدي هايتحليل حاوي شدهمطرح آثار
 وضعيت محور سه به پرداختن و جامع بررسی به توجه با حاضر مقاله حالبااین دارد، همپوشانی

 از مزبور ايه درزمينه آن نتایج و پژوهش یک قالب در ایران بر آن تأثير و آن آینده نظم، کنونی
 .گرددمی متفاوت شدهمطرح آثار

 
 نظم تغییر و المللیبین نظم شناسی مفهوم: مفهومی چارچوب -2

 نظام با مترادف المللیبين نظم گاهی: است شدهتعریف گوناگونی هاي صورتبه المللیبين نظم
 متقابل رفتار شاخص ویژگی که هافعاليت از ايمجموعه صورتبه روازاین. گرددمی تلقی المللبين

 :Dehghani.Firouzabadi, 2018)؛(155: 1397 فيروزآبادي، دهقانی) شودمی تعریف هاست،دولت
 گونهاین را نظم 1بول هدلی روازاین. است تأکيد مورد الگومند رفتار عنوانبه دیگر برخی در 155(

 ايگونهبه اجتماعی زندگی از ترتيبی شود،می منتهی خاصی نتيجه به که الگویی»: کندمی تعریف
 2مرشایمر از منظر جان. ) ,28:2017Feng& He( «کندمی ترویج را خاصی هايارزش یا اهداف که

 کشورهاي بين تعامالت مدیریت به که است المللیبين نهادهاي از ايیافتهسازمان مجموعه نظم»
 .(Mersheimer, 2019: 9) «کندمی کمک عضو

 جزء اولين»: کندمی تعریف جزء دو با را آن المللیبين نظم از خود تعریف کيسينجردر هنري
 دومی و( کندمی تعریف را مجاز عمل حدود که)  است مشترک شدهپذیرفته قواعد از ايمجموعه

 واحد یک غلبه از مانع( خورندمی شكست قوانين که جایی) محدودیت اعمال با که است قوا توازن
 داندمی نظمی را نهادي نظم نيز3 ایكنبري جان(.  ,2018He :2-3(«شودمی هادولت سایر بر سياسی

 کندمحدود می را قدرت اعمال نهادي، -رسمی اقتدار و نهادها موردتوافق، قواعد طریق از که
(.(Ikenberry, 2006: 57-63 

 دانست ايسياسی نظام توانمی را المللیبين نظم طورکلیبه شدهمطرح تعاریف این از تأسی با
 تقسيم حوزه دو به نظمی چنين. است برتر هايدولت یا دولت منافع دهندهبازتاب وبيشکم که

                                                           
1. Hadley Bull 
2. John Mersheimer 
3. John Ikenberry 
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-اندازه با عمدتاً که دارد اشاره قدرت توزیع ساختار به اولی 1.نهادي نظم و ساختاري نظم: شودمی

 المللیبين نهادهاي قالب در دوم مورد. شودمی داده نشان واحدها ميان در قدرت توزیع گيري
 داده نشان هنجاري و سياسی اقتصادي، ازجمله مختلفی هايالیه در عمدتاً که شودمی عملياتی

 . شودمی
 نظم. گرفت ظرن در نظم تغيير براي نيز ها راشاخص برخی توانمی تعریف، این به عنایت با

 نهادهاي در اتتغيير با نهادي نظم و اصلی هايدولت بين قدرت مجدد توزیع با معموالً ساختاري
 .است نهادي تغيير بر مقدم باً غال قدرت تغيير که کرد ذکر باید حالبااین. شودمی مختل المللیبين

 اصلی بازیگران عنوانهب بزرگ هايقدرت هايقابليت در تحول گرایانهواقع دیدي از طبيعتاً
 داشته همراه به را قدرت توزیع در تغيير تواندمی که است تحولی چنين چراکه دارد؛ اساسی اهميت

 یک که نجاآ تا: است پویایی دو این از یكی حداقل شامل زمينه، این در عوامل ترینعمده. باشد
 از برخی یا تعداد است ممكن مقابل در و شود؛ محو حتی یا یابد، تنزل بزرگ قدرت یا ابرقدرت

 شوند منظا عمده هايقطب به تبدیل و کنند کسب بزرگ قدرت هايقابليت نوظهور هايقدرت
(Dawood, 2013: 14; He, 2018: 3)..   

 نظم ماهيت و هاقابليت کنونی توزیع از را خود رضایت 2«موجود وضع حافظ» بازیگران
 از رضایت و نظم شرایط تغيير به تمایل 3«طلبانهاصالح هايگيريجهت». کنندمی ابراز المللیبين

 اما پذیرند،می حدي تا را فعلی نظم شرایط 4«گراهاموقعيت». دارند موجود هايتوانمندي توزیع
 آرمانی نمونه 5«انقالبی بازیگران». باشند هاقابليت توزیع بعد در تغييري شاهد اندمایل

 را ترگسترده نظم هم و هاقابليت توزیع هم خواهندمی هاآن. هستند دوگانه تجدیدنظرطلبان
 و گيرياندازه تعاریف، و معيارها این از استفاده درمجموع،. (Cooley et all, 2019) کنند بازتعریف

 نسبتاً  را آن از بخشی یا المللیبين نظم از دولت یک نارضایتی سطح و نظم تحوالت نظم، سنجش
 .کندمی ساده
 

 المللبین نظم سقوط و ظهور: تاریخچه-3
 نظم که دوعاملی شد اشاره که طورهمان .است نبوده بادوام هميشه براي المللیبين نظم هيچ

 نيز و المللیبين هاينظم سقوط المللی،بين نهادهاي و قدرت توزیع یعنی دهند،می توضيح را حاکم
 مقدم قدرت توزیع تغيير غالباً زمينه این در. دهدمی توضيح را شودمی هاآن جایگزین که نظمی نوع

                                                           
1. Institutional order 
2. Status-quo 
3. Reformist orientations 
4. Positionalist 
5. Revolutionary 
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 .دارد وجود معين زمانیک در المللیبين نظم نوع چه که گویدمی ما به هاقابليت توزیع نحوه. 1است
 هایشانتوانایی که دارند وجود بزرگ قدرت چند یا سه چندقطبی، نظم یک در مثال، براي

 کشور هر از هاآن هايتوانایی که دارند وجود ابرقدرت دو دوقطبی، نظم یک در. است برابر تقریباً
 دیگري دولت هر از ابهام بدون ابرقدرت یک قطبی،تک نظم یک در. است بيشتر نظام در دیگري

 کيفيت و تعداد بررسی عبارتی به و قطبيت تعيين بنابراین،(. (Wohlforth, 1999 است قدرتمندتر
 معين هاينزما در المللیبين نظم نوع شناسایی شيوه تریناساسی نظام، یک در موجود هايقدرت

 .است بوده
 جنگ تا ستفالياو 1648 صلح زمان از هاملت-دولت تحوالت زمان از حداقل الملل،بين نظم

 در دوقطبی هب چندقطبی از تغيير. شد دوقطبی بيستم، قرن دوم نيمه در و بود چندقطبی دوم جهانی
 جایگاه تانيابری و فرانسه مانند سنتی بزرگ هايقدرت که شد باعث دوم جهانی جنگ از پس دوره
 جنگ ولط در فرانسه و بریتانيا قدرت کاهش با. (Reynolds, 2001: 36 )دادند دست از را خود برتر

 ,Kennedy )ندداد دست از مستعمرات بر را خود تسلط اروپایی هايقدرت آن، از پس و دوم جهانی
 پر ايبر دوم جهانی جنگ از پس و کردند استفاده فرصت از جدید هايابرقدرت. (359 :1989

 بودند، ورظه حال در که جدید هايدولت از بسياري در نفوذ آوردن دست به و قدرت خأل کردن
 .پرداختند رقابت به

 شاخص شكل که دوقطبی نظم که صورتی به. است تحوالتی چنين نمونه آخرین شوروي افول
 هيچ حال،بااین. رفت ميان از بود اتحادجماهيرشوروي و آمریكا مهم بازیگر دو بودن غالب آن،

 برخی. است نداشته وجود سرد جنگ از پس دوران قطبيت مورد در هاآن ميان در نظرياتفاق
 کردند استدالل قدرت، موازنه نظریه اساس بر خود مفروضات به استناد با 1990 دهه در گرایانواقع

 برخی(. (Wallsh, 2013;Mearsheimer, 1990 «است ظهور حال در ما چشمان برابر در چندقطبی» که
 نشانگر ساختار، این. بودند 1+4 بنديقطب ساختار تبيين صدددر نيز 2ویوراُلی و بوزان باري همچون

 ویور، و بوزان) است( روسيه ژاپن، اروپا، اتحادیه چين،) بزرگ تقدر چهار و ابرقدرت یک وجود
 .است «چندقطبی-تک» دنياي یک  3هانتينگتون زعمبه نظام این (. ,2021Buzan & Waever(؛(1400
 و کرده عبور سرد جنگ عصر دوقطبی نظم از جهانی هايسياست که بود کرده مطرح را تز او این
 این در .است «چندقطبی-تک» عصر در فعالً شود، چندقطبی دوران وارد واقعبه کهآن از قبل اکنون

                                                           
 جنگ پایان در شوروي جماهير اتحاد قدرت کاهش پيامد و علت توان می را ورشو پيمان انحالل مثال، عنوان به .1

 دانست. سرد
2. Barry Buzan & Ole Waever 
3. Samuel Huntington 
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 که دارد وجود بزرگ هايقدرت از دیگر شماري بلكه نيست، ابرقدرت تنها دیگر آمریكا دوران
 در. (Huntington, 1999 )است هاآن مشارکت جلب از ناگزیر جهانی مسائل وفصلحل در آمریكا
( 1990) 3کراتهامر و( 1999) 2ولفورث ،(1993) 1لين  چون کسانی ،هانظریه و هافرض این با مقایسه
 و کندمی مشخص را سرد جنگ از پس المللیبين ساختار شكل قطبیتک که بودند معتقد

 (.Krauthammer, 2002-2003)&(Varisco, 2013است ) ماندهباقی ابرقدرت تنها متحدهایاالت
 پس المللیبين نظم درنتيجه و داد تغيير را نظام این در قدرت توزیع اساساً شوروي فروپاشی واقع،به
 رهبري به وودز برتون نهادهاي کهازآنجایی و کرد تغيير قطبیتک به دوقطبی از سرد جنگ از

 .داشت جزئی ماهيت سرد جنگ از پس نظم انتقال نكردند، تغييري متحدهایاالت

 
 ایران برای آن پیامد و المللبین نظم وضعیت تبیین -4

 موجد ابهام این. هست روبرو نظم سامان تبيين در ابهام نوعی با المللبين اکنون نظام
  تشریح و جهان آینده نظم موجود، روندهاي تبيين درراه متعددي هايها و دیدگاهسناریوسازي

 ود.شهاي مذکور موردبررسی واقع میاین اساس  تبيين وضعيت بر .هاي آن شده استپيامد
 قطبیتک نظم: المللبین نظم از موجود تصویر-4-1

. است مشترک هاآن همه مایهبن البته که گرفته صورت مختلفی هايتعبير قطبیتک وضعيت از
 سيستم منابع از دولت یک سهم آن در که است نظامی قطبیتک» که است قرار این بر ايعده اعتقاد
 داردمی اظهار نيز ولفورث. (Gautam, 2014: 35)«است نامتوازن صورتبه دیگر هايدولت به نسبت

 که است زیاد حدي به دولت یک هايقابليت آن در که است ساختاري قطبیتک وضعيت» که
 این دهندهنشان این(. César& Agnol, 2018: 500« )نيست پذیرامكان آن برابر در توازن و مقابله

 هادولت سایر و یكدیگر به نسبت بلكه شوند،نمی تعریف 4مطلق مقياس در هاقطب که است واقعيت
 و قرارداد موردبررسی را هاتوانایی توزیع باید قطبيت، تعيين براي اساس، این بر. شودمی تعریف
 قرار آن با متناسب جایگاهی در را آن وضوحبه کل منابع از آن سهم که کرد تعيين را دولتی

 (Ikenberry et.al., 2009: 5).دهدمی
 مثال براي. بود برتر هاتوانمندي از معيار هر با متحدهایاالت شوروي، فروپاشی از بعد دهه دو در
 توليد درصد 50 به نزدیک و( دالر ميليارد 245,13) جهانی داخلی ناخالص توليد چهارمیک تقریباً

 خود به را – چين و آلمان بریتانيا، فرانسه، روسيه، ژاپن، -چون کشورهایی ميان در داخلی ناخالص

                                                           
1. Layne 
2. Wohlforth 
3. Krauthammer 
4. Absolute scale 
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 نشان را آن داخلی ناخالص توليد از درصد 4 تقریباً  آن نظامی عظيم هايتوانایی. بود داده اختصاص
 داده اختصاص خود به را( درصد 46 -دالر ميليارد 528) جهان نظامی هايهزینه از نيمی و دادمی
 مجموع از بيش نيز( دالر ميليارد 75) توسعه و موردتحقيق در آن نظامی هايهزینه همچنين. بود

 .بود جهان کشورهاي دیگر
 یک جهان در قدرت توزیع دهد،می نشان مذکور معيارهاي این که شاخص هر در رو،ازاین

 تمرکز این. بود ساختار این باالي سطح در متحدهایاالت که دادمی تشكيل را مراتبی سلسله ساختار
 در خود پيشينيان از را سرد جنگ از بعد المللیبين محيط متحدهایاالت در اقتصادي و نظامی بالقوه
 وضعيت این .کرد قطبیتک مرحله وارد را سرد جنگپسا جهان و کرد متمایز گذشته قرن چهار
 .است داشته را دهه چندین براي ماندگاري پتانسيل و نبود موقتی و گذرا قطبیتک

 هايهزینه و جهانی GDP از ايعمده سهم همچنان متحدهایاالت ،2020 سال در مثال، براي
 توسعه و تحقيق در و (1 و 2 جدول) است داده اختصاص خود به دیگر هايقدرت ميان در را نظامی

 متحدهایاالت باشد داشته را بلندمدت هايگذاريسرمایه مقياس بهترین است ممكن نظامی که
 (.2 جدول) است آورده ارمغان به خود براي دیگر کشورهاي به نسبت چشمگيري برتري
 

 داخلی ناخالص توليد کشور
 جاري قيمت به
 (دالر تریليون)

 ناخالص توليد درصد
 کشورهاي ميان داخلی
 جاري قيمت به مذکور

 ناخالص توليد درصد
 جهان از داخلی

 24.6 40.66 20,89 آمریكا متحده ایاالت
 17.3 27.65 14,72 چين

 1.8 2.8 1,48 روسيه
 4.5 7.47 3,84 آلمان
 3.1 5.1 2,63 فرانسه

 3.2 5.37 2,76 انگليس
 5.9 9.83 5,05 ژاپن

 انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه، چين، آمریكا،( اقتصادي هايشاخص) قدرت ساختار: 1 جدول
 (2020) ژاپن

Table 1: Power structure (economic indicators) of the United States, China, Russia, 
Germany, France, England, and Japan (2020) 

Source: World Bank, National Accounts Data (2020). at: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-1W 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-1W
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 جدول 2: ساختار قدرت )هزینههاي دفاعی( آمریكا، چين، روسيه، آلمان، فرانسه، انگليس، ژاپن1  )2020(
Table 2: Power structure (defense expenditures) of the United States, China, Russia, 

Germany, France, England, Japan (2020) 
Source: World Bank National Accounts Data (2020). at: 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=CN-1W; OECD, at: 
http://fas.org/sgp/crs/natsec/R45441; SIPRI Fact Sheet May 2018: Trends in world 

military expenditure, 2017 at 
https://reliefweb.int/.../world/sipri-fact-sheet-may-2018-

trends-world-military-expendi. 

 مّاا. نيست هادهه این طی در نشيب و فراز نبود معناي به مطالب این است، ذکرشایان
 ساختار اساس بر متحده،ایاالت تسلط بر تاکنون سرد جنگ از بعد المللیبين نظم درهرصورت،

 تكيه پول، المللیبين صندوق و جهانی بانک ازجمله وودز برتون نهادهاي و نظامی ویژهبه قدرت
 .دارد

 دوقطبی نظم بازگشت: المللبین نظم تغییر اندازچشم -4-2 
 بررسی آینده هايدهه در را( ساختاري نظم)المللبين نظم در تغييرات اندازچشم بخش این

 تغييرات .شودمی مختل اصلی هايدولت بين قدرت مجدد توزیع با معموالً ساختاري نظم. کندمی
 تأثيرات قطبيت در تغييرات کهازآنجایی. است تكاملی ناگهانی، جايبه المللبين نظام قطبيت در

 کمک ما به که باشيم داشتهیی هاشاخص ما که است مهم دارد، المللبين سياست بر توجهیقابل
 چقدر فرآیند این است، چنين اگر و نه یا است انجام حال در قطبی تغيير آیا بفهميم تا کنندمی

 .است پيشرفته
 وضعيت تغيير با مستقيم طوربه اغلب قدرت توزیع در تغييرات شد ذکر نيز قبالً  که طورهمان

 و تحقيق هايهزینه
 دفاعی توسعه

 (دالر ميليارد)

 هايهزینه درصد
 توليد از دفاعی

 داخلی ناخالص

 نسبت درصد
 هايهزینه کل

 جهان در دفاعی

 هايهزینه
 دفاعی

 (دالر ميليارد)

 کشور

 آمریكا متحده ایاالت 778 39 3.7 78,094

 چين 252 13 1.7 -

 روسيه 61 3.1 4.3 -

 آلمان 52,8 2.6 1.4 973.9

 فرانسه 52,7 2.6 2.1 1,117

 انگليس 59 3 2.2 2,355

 ژاپن 49 2.5 1 1,063

http://fas.org/sgp/crs/natsec/R45441
https://reliefweb.int/.../world/sipri-fact-sheet-may-2018-trends-world-military-expendi
https://reliefweb.int/.../world/sipri-fact-sheet-may-2018-trends-world-military-expendi
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  گيرينتيجه. (He, 2018: 3) است مرتبط مسلط هايدولت یا ظهور حال در هايدولت المللیبين
 

 به گذار حال در کنونی المللیبين نظم اینكه یا دارد، ادامه قطبیتک یا که است این تاکنون
 در حال،بااین .کرده است ظهور حاضر حال در جدید چندقطبی نظم یک اینكه یا است، چندقطبی

 موقعيت به بزرگ قدرت از هایش،توانایی دليل به چين، که کندمی استدالل مقاله نویسنده این
 دوقطبی نظم یک در قطب و ابرقدرت یک عنوانبه آن موقعيت ؛خواهد کرد حرکت ابرقدرت

 .شودتعریف می هاقابليت توزیع به توجه با آن وضعيت بر اساس جدید
 کشور این. شد خواهد قدرت مجدد توزیع باعث چين ظهور که است این بر فرض منظور، این براي

 یک ظهور. برسد ظهور منصه به و دهد افزایش را جهانی قدرت منابع از خود سهم است توانسته
 .است جهان برتر دولت با آن قدرت اختالف کاهش معناي به بزرگ قدرت

 ،2020 سال در اما بود؛ چين برابر 15 تقریباً متحدهایاالت اقتصاد اندازه ،1990 دهه در مثال براي
( دالر تریليون 14,72) چين از تربزرگ برابر 4/1 تنها( دالر تریليون 89/20) آمریكا اقتصادي حجم
 فعلی رشد روند ادامه صورت در شكاف این که رودمی انتظار. World Bank, 2020)) است بوده

 از جهانی داخلی ناخالص توليد از آمریكا نسبت ،2020 تا 2000 بين سال 20 در. شود کمتر چين،
 یافت افزایش درصد 17 به درصد 3 /7 از چين زمان، همان در. یافت کاهش درصد 24 به درصد 30

((World Bank, 2018 .از که جهانی اقتصاد نسبت یابد، ادامه دیگر دهه چند براي روند این اگر 
 .گرفت خواهد پيشی آمریكا از است، شدهتشكيل چين داخلی ناخالص توليد

 2005–2020 متحده ایاالت و چين داخلی ناخالص توليد: 1 شكل
Figure 1: GDP of China and the United States, 2005–2020 

Source: World Bank National Accounts Data (2020). at: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&start=1960&view=chart 
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 و چين بين هرچند ،(2 جدول. ک.ر) کنيممی بررسی نيز را نظامی هايهزینه کههنگامی
 نظامی هايهزینه براي را خود گذاريسرمایه هاسال این در چين دارد، وجود فاصله متحدهایاالت
 درصد 39 که است دالر ميليارد 778 متحدهایاالت نظامی هزینه ،2020 سال در. است داده افزایش

 دالر ميليارد 252 حدود چين نظامی هزینه مقایسه، در. دهدمی تشكيل را جهان نظامی هايهزینه کل
 3 متحدهایاالت نظامی هزینه دیگر،عبارتبه. دهدمی تشكيل را جهان کل از درصد 13 که است
 برابر 32 امریكا نظامی هايهزینه 1990 دهه در که است صورتی در این. است چين از بيشتر برابر

 به .دارد قرار امریكا متحدهایاالت از بعد  دوم جایگاه در چين نظامی هزینه زنظرا .بود چين از بيشتر
 دارد قرار جهان سوم جایگاه در دریایی و هوایی نيروي  و اول جایگاه در نظامی نيروي تعداد لحاظ

)2021Zhang, .) خواهد ادامه خود رشد به چين نظامی هايتوانایی 1آنليتيكال آکسفور گزارش طبق 
 ایفاي براي اما کرد، نخواهد برابري متحدهایاالت ارتش با 2035 سال تا چين ارتش که هرچند و داد

  (Oxford Analytica, 2017: 43). است توانمند کشور نزدیک خارج در مهم نقش
 مختلف ابعاد در پيوسته طوربه چين که است این المللبين سياست هايواقعيت از یكی بنابراین

 اقتصادي، رشد در توانمی نيز را ظهور این بارز نمود. است یافته دست ايفزاینده رشد به
 مختلف مناطق در نفوذ هايحوزه گسترش و متنوع راهبردي ابتكارات ایجاد ،2نظامی مدرنيزاسيون

 دوره وارد را المللبين نظم که ساخته نوظهوري قدرت ترینمهم را چين نمودي چنين. کرد مشاهده
 نيست معنا این به کنونی سيستميک تغيير دوره. است کرده قطبيت تغيير معناي به 3سيستميک تغيير

-بين وضعيت که است این منظور بلكه است، یافته دست متحدهایاالت با قدرت برابري به چين که

 .استبهبود به رو آینده دوقطبی نظم در قطبیک و ابرقدرت یک سمت به آن المللی
 قدرت شكاف کاهش) گانه خودسه اهداف تداوم راستاي در بتواند چين اگر ترتيب، بدین

 مانعی براي ظهور چين استامریكا که  اقدامات سازيخنثی برتر، دولت احتمالی حمله با مقابله براي
 عمل ترالملل موفقنظم بين  هاي تحكيمبراي تضعيف زمينه (چين ظهور از المللیبين ترس بهبود و

 احتماالً ) آینده در آمریكا متحدهایاالت و چين رهبري به دوقطبی جهانی نظم یک امكان ،4کند
 دولت با آن قدرت اختالف کاهش معناي به) چين ظهور روازاین. داشت خواهد وجود( 2050

                                                           
1. Oxford Analytica   
2. Military Modernization 
3. Systemic change 

 متحدهایاالت که است معتقد و داندمی خود امنيتی منافع عليه تهدیدي را متحدهایاالت برتري از خاصی هايجنبه چين. 4
 المللیبين نظم کل پذیرش که است شده پذیرفته چين در. دارد را چين رشد کشيدن چالش به براي الزم هايتوانایی

 مطلق آستانه به دستيابی تا کشور این رشد پيشبرد هاآن پاسخ رو، همين از. بود خواهد همراه خطراتی با ناگزیر موجود،
 مواجه ساختاري هايمحدودیت با مسلط دولت تهدیدات به پاسخ براي چين قدرت رشد حال،بااین.است بوده امنيتی

 .نماید دنبال مذکور را  اهداف که دهدمی قرار وضعيتی در را چين واقعيات این .است بوده
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 نظم یک به را آمریكا محوریت با سرد جنگ از پس دوران ساختاري نظم زیاداحتمالبه( برتر
 توانایی معيارهاي در نابرابري کاهش که است رفتاري الگوي نتيجه این و کرد خواهد تبدیل دوقطبی

 اینكه اما است، تغيير این اصلی محرک چين ظهور .است آورده فراهم را متحدهایاالت و چين بين
 .نيست مشخص هنوز کند ایجاد جهان در نهادي تغيير خواهدمی یا تواندمی چين ظهور آیا

 توانایی زیاد شكاف دوقطبی، وضعيت به دهیشكل در دیگر مهم عامل چين، ظهور بر عالوه
 از یکهيچ توانایی حاضر، حال در. است چين و متحدهایاالت با دیگر کشورهاي سایر بين

 شكاف» تانسجو استن ازنظر. نيست چين از نيمی یا متحدهایاالت چهارمیک از بيش دیگر کشورهاي
 دو بين قدرت شكاف مشابه سوم، قدرت و چين و متحدهایاالت امروز، پيشرو کشور دو بين قدرت

 .(Tunsjø, 2018)«است 1950 سال در بزرگ هايقدرت و برتر ابرقدرت
 است متحدهایاالت به رسيدن حال در دیگري قدرت هر از ترسریع چين امروزه ها،داده اساس بر

 اصلی موتور چين بنابراین، برسد؛ چين امتياز به تواندنمی دیگري معاصر بزرگ قدرت هيچ و
 از نقش این براي احتمالی نامزدهاي دیگر و بود خواهد( ساختاري نظم) المللیبين نظم بازتعریف

 از بيشتر برابر ده حدود چين داخلی ناخالص توليد ،2020 سال در. نيستند برخوردار توانایی این
 بوده بيشتر بریتانيا و فرانسه برابر پنج از بيش و آلمان برابر سه از بيش ژاپن، برابر سه تقریباً و روسيه
 است کمتر متحدهایاالت اسمی داخلی ناخالص توليد از برابر نيم و یک چين کهدرحالی. است

(worldbank, 2020( )2 جدول. ک.ر .)را الزم رشد نرخ دیگر هايقدرت این است بعيد روازاین 
 بيشتر چين نفع به احتماالً اقتصادي قدرت شكاف و کنند پيدا اقتصادي ازنظر چين به رسيدن براي

 .شد خواهد
 دفاعی بودجه و بوده چين چهارمیک روسيه بودجه که بوده چنين نيز نظامی هايهزینه برآورد

 قدرت شكاف. است ژاپن و آلمان از بيشتر برابر شش تقریباً  و فرانسه و بریتانيا برابر چهار تقریباً  چين
 منطقی چندقطبی به گذار براي استدالل که است شده زیاد قدرآن دیگر کشورهاي و چين بين

 نظم یک منشاء که است زیاد قدرآن اکنون سوم و دوم درجه قدرت بين قدرت شكاف .نيست
 را انتظار مورد چندقطبی ورود یک نظم تا دهدمی امكان ما به این. دهدمی نشان را جدید دوقطبی

 مساوي هايتوانایی تقریباً  بزرگ قدرت چند یا سه آن در که بودن، چندقطبی. کنيم بررسی دوباره
بحث روندهاي  دررو،ازاین. شودنمی دیده بينیاي قابل پيشکنونی و نيز در آینده وضعيت در دارند،
 نباید نادیده قطبيت تعيين در سوم و دوم درجه هايقدرت بين قدرت شكاف اهميت قطبيت آینده
 مانور فضاي مهم کشور چندین اکنون اینكه که گرفت نظر در باید را مهم واقعيت شود. این گرفته

نظم  ایجاد براي راه که نيست معنا بدین دارند نظم دوقطبی داشتند، در آنچه با مقایسه در بيشتري
 برخی در نوظهور هايقدرت عنوانبه کشورها ساخت.درست است که این خواهد هموار چندقطبی

ها)توليد ناخالص داخلی آن شكاف توانایی  ولی دارند هاییاقتصادي توانمندي خصوصبه ها،زمينه
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 قرابتی بين گونهرو،هيچهست. ازاین مقایسه غيرقابل و بسيار زیاد یكدیگر با هاي نظامی(و هزینه
 قدرت شكاف کاهش درمجموع، باشند. شریک رقابت این در بتوانند شود کهنمی مشاهده هاآن
 دوعاملی دیگر، قدرت هر با امریكا و چين بين قدرت شكاف افزایش متحده؛ایاالت و چين بين

 شكل را آینده در دوقطبی المللیبين نظم گيريشكل مورد در ما استدالل اساس و پایه که است
 به را چندقطبی قطبی با محوریت آمریكا و تداوم تک  سناریو تحقق امكان ترتيب بدین دهد ومی

 .رساندمی صفر
 ممكن بينیپيش قابل آینده در جهان. نيست ترکيبقابل سرد جنگ با دوقطبی وضعيت این 
 جنگ حالت دوار دیگر بار لزوماً که بود نخواهد معنا بدان اما بگيرد، خود به دوقطبی شكل است
 ي،اهسته تسليحات ازجمله. است الزم شروطی سرد جنگ گيريشكل براي چراکه. شودمی سرد

 ميان، این رد. برسد صفر به ابرقدرت دو بين اجتماعی و اقتصادي و نيز ارتباط ایدئولوژیک رقابت
 ارتباطات کشور دو این و نيست ایدئولوژیک تقابل از برگرفته آمریكا و چين مناقشه تریناصلی

 (.(Xuetong, 2019: 88 دارند مختلف هايزمينه در ايگسترده
 آمریكا و شوروي دوقطبی از هاجنبه از برخی در بودن دوقطبی این آینده، هايدهه در بنابراین،

 همكاري الگوهاي با توانمی را بودن دوقطبی طرفازیک: بود خواهد متفاوت سرد جنگ طول در
 خود استراتژیک رقابت در مستمر طوربه کشور دو واقع،به. کرد تعریف برتر قدرت دو بين رقابت و
 هايحوزه آمریكا و چين استراتژیک رقابت دیگر، محتویات سوي از .بود خواهند همكاري دنبال به

 دو رقابت شيوه. دهدمی پوشش را نظامی و سياسی فنی، اقتصادي، هايبخش ازجمله وسيعی
 نيز نفر هاميليون که بوده 1نيابتی جنگ چون هايروش با زمان آن در شوروي و آمریكا ابرقدرت

 براي امنيتی هايتضمين ارائه و اقتصادي حمایت آمریكا و چين روش آینده، در اما رفت؛ بين از
 ناپذیراجتناب استراتژي به است ممكن اتحادها ایجاد بنابراین،. بود خواهد استراتژیک نفوذ گسترش

 .شود تبدیل رقابت
 ایران برای قدرت تحول حال در توزیع پیامد-3-4

 در ود،خ چشمگير رشد ادامه با چين که بود خواهد این جدید دوقطبی دنياي مهم ویژگی از
 اتحادهایی و نهادها شامل نيز رقابت این هاينشانه از یكی. گيردمی قرار متحدهایاالت با رقابت
 ودخ اعضاي ميان همكاري تقویت هاآن هدف که بود خواهد کشور دو از یک هر رهبري تحت
 قطب دو بر مشتمل المللیبين نظم نوعی دید، خواهيم المللبين نظام سطح در آنچه بنابراین است؛
 نيز قدرت هايبنديبلوک به دهیشكل قالب در گرایانهواقع قواي موازنه به متكی که است عمده

 .هستند
 اکثر. است کرده منعقد جهان سراسر در کشور هاده با را دفاعی تعهدات متحدهایاالت  امروزه

 هايپيشرفت از جلوگيري براي آن هايتالش اصلی جزء و سرد جنگ دوران ساخته هااتحاد این

                                                           
1. Proxy War 
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 به رو هايطلبیجاه مهار براي تالش در متحدهایاالت براي اندازه همان به اتحادها. بودند شوروي
 .شد خواهد مهم چين رشد

 متناقض گاه و پيچيده را آسيا و اروپا در آمریكا اتحادي روابط چين، و متحدهایاالت دوقطبی
 براي نتيکآتال اتحاد که اندکرده استدالل سرد جنگ پسا فضاي در محققان از تعدادي. سازدمی

 مریكاآ و چين بودن دوقطبی که است بعيد. دارد کمتري اهميت معاصر، امنيتی هايچالش کاهش
 متحدهایاالت تادراکا. کند کمک اروپا و آمریكا استراتژیک تفكر در ناتو بازسازي براي انگيزه به
 دوران رد شوروي تهدید مقابل در که صورتی همان به چين، ظهور خطرات و هاهزینه از اروپا و

 است معتقد مرشایمر حال،بااین(. Maher, 2018: 503)نيست سازگار باهم تقریباً بود، سرد جنگ
 رهبري تحت نظم از بخشی احتماالً بزرگ، هايقدرت ویژهبه اروپایی، کشورهاي اکثر

 هاآن. اشندب  داشته چين مهار در جدي نظامی نقش که است بعيد اگرچه هستند، متحدهایاالت
 چين چراکه دارند؛ آن براي کمی دليل و ندارند آسيا شرق در را توجهیقابل نظامی پروژه توانایی

 (.(Mearsheimer, 2019: 49 کندنمی تهدید را اروپا مستقيم طوربه
 چندین با ودخ اتحادي هايمشارکت متحدهایاالت خود، اروپایی متحدان به توجه بر عالوه

. Grossman, 2021; Campbell, 2016; Silove, 2016)) کندمی تقویت نيز را پاسيفيک آسيا در کشور
 اقتصادي رشد به رو وابستگی به توجه با که است این کشورها این براي آلترناتيو یک حال،بااین

 به ایلیتم است ممكن و باشند بيجينگ با خوب روابط حفظ خواهان آسيایی همسایگان ها،آن
 توازن مسئوليت ربا تا کرد خواهند سعی هادولت این. باشند نداشته آمریكا با نزدیک داريجانب

 .کند منتقل همسایگانشان و متحدهایاالت دوش به است ممكن که اياندازهبه را چين
 ياستس در روسيه و چين استراتژیک مشارکت گران،تحليل از برخی نيز، چين با رابطه در

 کشور دو نای(. ;(Safari et.al., 2021: 88( 88: 1400دیگران، و صفري) اندکرده مطرح را المللبين
 چالش روسيه و چين نزدیک اتحاد. هستند مختلف هايحوزه در مشترک منافع داراي همواره
 براي زرگیب مانع همچنين مسئله این. بود خواهد اروپا منافع براي مخصوصاً  و غرب براي بزرگی

 توجه هاآن به عميقی طوربه غرب (که ایران ايهسته اهداف است)مانند هاییچالش و مشكالت حل
 .(Maher, 2018: 506) دارد

 هاآن هدف که شودمی ابتكاراتی تقویت و توسعه چين، سوي از شدهاعمال هايراه دیگر از
 نسبت مختلف مزایاي آوردن دست به براي تالش در که است خود اعضاي ميان همكاري تقویت

 ،2بریكس ،1شانگهاي سازمان همكاري ازجمله راهبردي ابتكارات مثال براي. هستند رقيب نظم به

                                                           
1. Shanghai Cooperation Organization 
2. BRICS 
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 کنندمی پيدا بيشتري نمود... و 2راه یک کمربند یک طرح ،1آسيا زیرساخت گذاريسرمایه بانک
.(Cimek, 2021: 142) تقویت براي بلكه چين، اقتصادي رشد به کمک براي تنهانه ابتكارات، این 

 .شوندمی گرفته کار به جهان سراسر در چين سياسی و نظامی قدرت
 روابط ازجمله الملل،بين سياست از ايجنبه هر تقریباً قدرت تحول حال در توزیع اساس این بر 

. است مدهاییپيا متضمن ایران نظير کشورهاي براي امر این که دهدمی قرار تأثير تحت را اتحادي
 کنشگري منةدا شدن محدود داشت را آن انتظار توانمی که پيامدهاي ازجمله شرایطی چنين در

. شودمی محدود بلوک دو از مستقل نقش ایفاي امكان دوقطبی هاينظم در. است بازیگرانی چنين
 از هک کشورهایی براي مخصوصاً. یافت خواهد افزایش بازیگرانی چنين براي سيستمی فشارهاي
 لحاظ به یا و شوندمی شناخته ايمنطقه قدرت عنوانبه و برخوردارند ژئوپليتيكی موقعيت

 وارد که یمستقل نسبتاً  کنشگران این. شوندمی دور یا نزدیک هابلوک از یكی به ایدئولوژیكی
 قرار هاآن کالن توافقات المصالحهوجه ازپيشبيش نشوند قطب دو ايموازنه هايبنديبلوک

 بر هاآن اثرگذاري توان درنتيجه، که شد خواهد زیاد هاآن پذیريآسيب درنتيجه و گرفت خواهند
 .ماند خواهند دور پيشرفت از و کاهش المللیبين روندهاي
 سياست ميان، ینا در. بود دوقطبی اسالمی، انقالب دوران در المللبين نظام ساختار نمونه براي

 این اصلی شخصهم. شد پذیرفته ایران خارجی سياست در ثابت اصل یک عنوانبه غربی، نه شرقی نه
 رقراريب از خویش خارجی سياست پيشبرد براي ایران اما بود؛ آمریكا با اعتقادي ضدیت سياست

 ابرقدرت پشتيبانی ونبد که آمریكا با گرایی مقابله سياست این. نبرد بهره هاابرقدرت از یكی با اتحاد
 ابرقدرت دو که بود مواردي تنها از یكی نيافت. ایران دست چندانی اقبال به بود، شوروي یعنی دیگر

 ؛(155: 1386 اميدي،)بودند نظرهم ايگونهبه دوره آن در آن با رویارویی چگونگی مورد در
(Omidy, 2007: 155 .)این چراکه نيست، ممكن ها،بنديگروه از ایران جدایی نسبت، همين به 

 .ساخت خواهد مواجه جدي تهدیدات با را ملی امنيت جدایی،
 هاآن ميان در قدرت ترینمطرح که متحدهایاالت ویژهبه بزرگ هايقدرت با ما روابط اصوالً

. نيستيم استراتژیک متحد دیگر بزرگ هايقدرت با حالدرعين و است تخاصم بر مبتنی است،
 این با است شده حاکم کشور خارجی سياست دستگاه بر نادرستی مفروض امر این موازاتبه

 حيات به المللیبين هايائتالف از فارغ و مستقل کنشگري صورتبه تواندمی کشور که مضمون
 براي قطبیک به پيوستن) موازنه عدم بر 3منفی موازنه راهبرد ترازوي وزن درواقع. دهد ادامه خود

 در هايبنديصف منتها، .کندمی سنگينی ایران خارجی سياست دستگاه بر( دیگر قطب با مقابله
 و مستقل کنشگري به اعتقاد یا منفی موازنه راهبرد مفروض جدید المللبين نظم گيريشكل حال

                                                           
1. Asian Infrastructure Investment Bank 
2. One Belt- One Road 
3. Negative Balance  
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 اساساً را چنيناین کشورهاي و برد خواهد سؤال زیر را ایران سوي از المللیبين هايائتالف از فارغ
 دارد که ایدئولوژیكی نگاه نوع هم و ايمنطقه نقش لحاظ به هم ایران. کندمی تبدیل حائل مناطق به

 ضرورت بر ایران بر وضعيت این تأثير خصوص در نسبت همين به. کند مشخص را خودش نقش باید
 .شودمی تأکيد بزرگ هايقدرت با استراتژیک پيوند

گيري سياست خارجی ایران مطرح است. هاي مختلفی در رابطه با جهتدر همين رابطه رویكرد
 اول جناح. شودمی تقسيم جناح دو به خود کندمی حمایت چين با روابط تقویت از رویكرد اول که

-می المللیبين هايتحریم با مواجهه در ایران براي حياتی اقتصادي نجات راهیک عنوانبه را چين

 .داندمی همدل کنونی ژئوپليتيک نظم بازتعریف براي ایران اهداف با را چين دوم جناح.  بيند
 بدبين چين به نسبت سوم کنند؛ این جناحنمی حمایت چين با ترقوي پيوند برخی نيز از حال،بااین

 :Green & Roth, 2021 ). دانندمی ایران حاکميت نقض حال در ايفزاینده طوربه را آن و هستند
 ایران اصلی رویكرد از جایگزینی( تابعی )نه تواندمی فقط شرقی هايکشور با ها تعاملاز دید آن (8
 شود. تلقی غرب به نسبت ایران خارجی سياست به

 ویژهبه و المللیبين جامعه با همواره ایران حاضر حال تا شوروي فروپاشی زمان از اصوالً،
 کردن فرض ناعادالنه با تجدیدنظرطلب کشوري عنوانبه ایران و بـوده سـتيز در غربـی هايقـدرت

 آمریكا رو همين از.روندي پرداخته است چنين با مخالفت به صریح و ضمنی طوربه موجود، نظم
 هايتحریم طرق مختلف همچون از که کرده تالش وضع موجود، حفظ دولت خواهان عنوانبه

 .اندازد خطر به را ایران ...امنيت اي ومنطقه اتحادهاي ایجاد اقتصادي،
 سياسـت که دهدمی نشان چين خاص طوربه شرق با ایران روابط تحول سير دیگر طرف از

 هاییظرفيت امر، ایـن و اسـت هاییهمپوشانی برخی واجـد مختلـف سـطوح در کشور دو خـارجی
 سطوح در قدرت توزیع به چين و ایران نگرش ،کالن سطحی در. کندمی ایجاد کشور دو روابط در

 و فرهادي)دانستهاییهمپوشانی واجـد توانمی را المللیبين نظم بـه آنان نگرش نيز و المللیبين
 از که هستند ايتوسعهدرحال کشورهاي ایران و چين. (Farhadi& shamiri, 2021) ؛(1400شاميري،

 مانند غربی کشورهاي برخالف چين تاریخ همچنين. اندخودنگران همسایگی در آمریكا قدرت
 .است ایران داخلی سياست در داخلی مداخله هرگونه از عاري آمریكا و انگليس
 وجود عينی مشـترک منـافع نيز انرژي مبادالت و اقتصادي مبادالت ازجمله هاحوزه برخی در

 شده موجب خام مواد سایر و انرژي منابع بازارها، به چين نياز. انجامدمی همكاري به طبيعتاً که دارد
 ایران ازجمله کند، حفظ را کندمی اجتناب هاآن از غرب که هاییرژیم با را خود روابط که است

 & Khan است شده منجر متحدهایاالت و چين بين دیپلماتيک اصطكاک به اوقات گاهی که
Changgang, 2018: 20) .)و تعدیل دنبال به ایران، انرژي منابع در خود منافع از محافظت براي چين 

 است آن ايهسته هايفعاليت دليل به تهران عليه شدهاعمال اقتصادي هايتحریم انداختن تأخير به
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 منبع چين دیگر، سوي از(. Garver, 2016)&(ShariatiNia, 2020: 103)؛(103: 1399نيا، شریعتی)
 (Green & Roth, 2021: 16).  است نظامی افزارسخت حدودي تا و فناوري گذاري،سرمایه

 آمریكا احتماالً تداوم و ایران ميان تخاصم تشدیدکننده بنابراین ازآنجاکه نيروهاي ساختاري
 «ضرورت» یک بلكه ندارد، اهميتی به چين گرایش براي «انتخاب» بحث یافت، دیگر خواهند

البته ناگفته  .است ضروري آن با ارتباط دارد، کشور این که ظرفيتی به توجه با چراکه خواهد بود؛
نماند که موفقيت چنين سياستی مستلزم مدون، معين و مفهوم یافته و ساختارمند بودن همكاري است. 

 جلوروبه قدمساله یک 25 همكاري سند هرچند که عضویت دائم ایران در سازمان شانگهاي و 
 و راهبردي ابطرو ایجاد عدم و است غایب کشور، این هايبنديگروه بيشتر در است، ولی ایران

 شد.  خواهد محسوب آسيب یک ها،بنديگروه این در ایران فعال حضور
دهد، عليرغم نگاه  ادامه تخاصمانه همچنان امریكا با را خود روابط درمجموع،اگر ایران الگوي

 مؤلفه منفی مخالفان روابط با چين، راهی جز دوستی با چين براي تعدیل فشارهاي ساختاري نيست و
 گسترش. است با چين روابط در همكاري ساختارمند و مفهوم یافته نيز پيوند این کنندهتأمين اصلی

داشته باشد  ایران بر ساختاري نقش پررنگی در تعدیل فشارهاي تواندمی چين با ساختارمند همكاري
 ضرورت که است راهبردي منطق این یک دهد، و گسترش آن براي را المللیبين مانور فضاي و
 نداشته هابلوک در زنیچانه قدرت اگر که البته الزم به ذکر است .سازدمی آشكار را چين با تحادا

 .بود نخواهد ملی منافع کنندهتأمين که دارد وابستگی بيم باشيم
 

 گیرینتیجه
 توزیع مثابهبه نظم: شودمی مشخص مهم واقعيت دو با سرد جنگ پسا المللیبين وضعيت

 حال،درعين. است ساختار این رأس در متحدهایاالت و بوده مراتبیسلسله صورتبه هاتوانمندي
 چندین است ممكن .بودند رشد حال در پيوسته طوربه چين چون دوم درجه هايقدرت از برخی

 و چين دوقطبی چين؛ قطبیتک تواندمی هادیدگاه این. شود گرفته نظر در چين رشد براي دیدگاه
 مقاله دید از. باشد دیگر کشورهاي از تعدادي و متحدهایاالت چين، چندقطبی و ؛ متحدهایاالت
 دارد، ضعيفی احتمال چين قطبیتک اندازچشم. دارد را ممكن احتمال  دوم بيشترین دیدگاه حاضر

قدرت، آمریكا را پشت سر بگذارد. از  معيارهاي اساس بر بتواند چين که رسدمی نظر به بعيد زیرا
دیگر دو عامل  اساسی براي  کشورهاي با امریكا و چين قدرت شكاف و چين دیگر، ظهورطرف 

 قطبی است.انداز دوتقویت چشم
 قدرت دو روابط در ایجادشده هايرقابت ویژهبه المللیبين مختلف روندهاي بررسی واقع،به
)  سيستميک تغيير ترینمهم وقوع امكان که دهدمی نشان هاآمریكا و توزیع توانمندي و چين

 از بيشتر بسيار بلوغ، به فرانيد این تدریجی رسيدن و( آمریكا و چين المللبين نظم شدن دوقطبی
 ادامه بدون چين کهاین ازجمله است؛ مواردي به مشروط  نظم  حال،اینبااین. شد خواهد گذشته



 

 

 

264   1401تابستان  (،73) 1، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 صورتبه رشد این همچنين. دهد ادامه رشد به خود، سياسی وحدت حفظ با و داخلی هايبحران
 . یابد تداوم ظهورنو کشورهاي سایر  به نسبت همتابی

بازیگرانی  روي به فرصت و چالش را پنجره ترینمهم تواندمی شرایطی چنين تحقق طبيعتاً
 چنين که است پيامد این متضمن ایران نظير کشورهایی براي وضعيت این بگشاید. نيز ایران ازجمله

 دست و مشخص را خود نقش باید و گيرندمی قرار سيستمی فشارهاي معرض در بيشتر بازیگرانی
-می باعث  بزرگ هايقدرت ايموزانه هايبنديبلوک در عضویت عدم چراکه. بزنند انتخاب به

 مواجه جدي تهدیدات با را ملی امنيت و گيرد قرار هاآن توافقات المصالحهوجه ازپيشبيش شود
راهبردي و در  شریک یک به چين تبدیل ازجمله را هافرصت از برخی طرفیاز .ساخت خواهد

شود که مستلزم همكاري ساختارمند و سياستی مدون و معين در می باعث را ایران براي  دسترس
هاي مختلف با چين گسترش یابد که زمينه اتحاد هاي ساختاري در حوزهاین زمينه است تا پيوند
 راهبردي فراهم گردد.

باید متذکر  گيري ایران، رویكرد مخالفی نيز وجود دارد. ليكنمقابل این رویكرد براي جهت رد
 فشارهاي تواندمی چين با ساختارمند همكاري گسترش شد که با تداوم تخاصم ایران و آمریكا،

 بتوانند که است نيازمند کشورهایی به ایران در واقع،. دهد کاهش ایران بر را و هژمونيک ساختاري
تري براي نقش پررنگ  تواندمی که است ايبالقوه کاندیداهاي از چين و دهند تعدیل را فشارها این

 مسجل را چين اتحاد با ضرورت که است راهبردي منطق یکاین و المللی ایفا کندتعدیل فشاري بين
 سازد.می
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