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  موازنه قدرت آسيا ـ پاسيفيك:
  1وراي روايت آمريكايي ـ چيني

  
به گفته نويسندگان، در مقطع كنوني، تفسير غالب از توزيع قدرت در آسيا ـ پاسـيفيك حـول    

ذهنيـت  انگارانه بودن، يـادآور   بر ساده چرخد؛ اما اين ديدگاه عالوه دوقطبي چين ـ آمريكا مي 
جاي تعديل اختالفـات موجـب تشـديد آن خواهـد شـد. لـذا بـراي         جنگ سردي است كه به

هـاي موجـود توزيـع     نياز است روايـت  2030واكاوي توزيع احتمالي قدرت در منطقه تا سال 
  هاي قدرت مورد بررسي قرار گيرند. قدرت و نيز اهرم

  كنند: روايت نقش اصلي را ايفا ميدر تفاسير مربوط به موازنه قدرت آسيا ـ پاسيفيك، پنج 
در اين روايت، با اشاره به پيشرفت چشمگير چين، منطقه تحـت تـأثير    ـ پيشرفت چين:

  شود. متحده و چين تفسير مي فضاي دوقطبي رقابت بين اياالت 
ترين تغييـر در توزيـع قـدرت     شود كه مهم در اين روايت استدالل مي :ـ تغييرات جهاني

ويـژه در حـوزه آسـيا ـ      يافته غـرب و اقتصـادهاي نوظهـور (بـه     بين كشورهاي توسعه
  پاسيفيك) درحال رخ دادن است.

يـك   اي باعث ايجاد چندين مركز قدرت كه هـيچ  تغييرات منطقه ـ پراكنده شدن قدرت:
  ه است.بر ديگري تسلط ندارد شد

كشد كه در درون خود تعريـف   تصوير مي اين روايت آسيايي را به ها: ـ آسيا براي آسيايي
متحده قائـل    شود و نقش چنداني براي نيروهاي خارجي ازجمله اياالت و مديريت مي

  نيست.
                                                 
1. Xenia Wickett, John Nilsson-Wright and Tim Summers, "The Asia-Pacific Power 
Balance; Beyond the US–China Narrative", Chatham House, September 2015. 
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اي را متـأثر از   هـاي منطقـه   ايـن روايـت پويـايي    محـور و هنجـارمحور:   ـ قطبيت ارزش
  پندارد. هاي مشترك مي ارزشبر  همكاري مبتني

هاي ساختاري تغيير  براي فهم بهتر توزيع قدرت در منطقه الزم است تعدادي از محركه
  هاي هر دولت را مدنظر قرار داد: در توانمندي

تـرين و مجهزتـرين    متحده همچنـان بـزرگ    هاي آتي، اياالت در سال ـ نيروي نظامي:
گـذاري گسـترده در    رغـم سـرمايه    چـين بـه  نيروي نظامي را در اختيار خواهد داشت. 

ها فاقد توانمندي كافي خواهد بود؛ حوزه عمل ژاپن و هنـد گسـترش    بسياري از حوزه
  خواهد يافت.

رغم در اختيار داشتن دومين اقتصاد بزرگ جهان در بلندمدت   نرخ رشد چين به ـ اقتصاد:
ين اقتصـاد جهـان را حفـظ    تر ها رتبه اول بزرگ متحده تا سال افول است؛ اياالت  روبه

خواهد كرد؛ وضعيت ژاپن بستگي به موفقيت اصالحات اقتصادي دولـت شـينزو آبـه    
گـرفتن از رشـد چـين     رغم اقتصاد كوچك آن) در آستانه پيشي  دارد؛ نرخ رشد هند (به

  قرار خواهد گرفت.
رو  ژاپن و چين با مشكالتي ازقبيل پيري جمعيت و عدم توازن جنسيتي روبـه  ـ جمعيت:

تواند مشكل پيري جمعيتي خـود را   متحده برخالف دو كشور فوق مي  اند؛ اياالت شده
ها  پذيري مرتفع كند؛ هند با جمعيت نسبتاً جواني كه در اختيار دارد، تا دهه با مهاجرت

  دچار مشكل جمعيتي نخواهد شد.
اي  ر شـبكه داري هند و ژاپن يك ساختا در منطقه آسيا ـ پاسيفيك، با ميدان ـ مشاركت: 

مركز ـ  «گيري است و مدل آمريكايي  هاي چندجانبه درحال شكل در چهارچوب گروه
  اضمحالل گذاشته است. روبه» پيرامون 

  برشمرد: 2030هاي زير را براي آسيا ـ پاسيفيك در سال  توان شاخصه درمجموع مي
بـازيگران  تر شدن توزيع قدرت در ميـان   ـ افزايش سرعت و تنوع تغييرات باعث پيچيده

  اصلي خواهد شد.
ـ افزايش تنوع و پراكندگي قدرت باعث تأثيرگذاري بيشتر بازيگران دولتي و غيردولتـي  

  اي خواهد شد. در معادالت منطقه
ها و ابزارهاي جديد، پيچيدگي منطقه بيشتر و مديريت  ـ درنتيجة ظهور بازيگران، چالش

  آن دشوارتر خواهد شد.
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اي افـزايش   هـا و سـاير بـازيگران منطقـه     ل كشورها، شركتـ درنهايت، وابستگي متقاب
  خواهد يافت.

بــه گفتــه نويســندگان، در ايــن شــرايط، كشــورهاي منطقــه بــراي موفقيــت بايــد قــدرت 
گذاري خود تنـوع   پذيري و سازواري خود را افزايش دهند و به منابع و ابزارهاي سياست انعطاف

خواهنـد   1اي متغيـر  ظهور يك منطقه گـره  جربه هاي تغيير من ها و محرك ببخشند. اين شاخصه
نفوذ وجود خواهند داشـت كـه در    جاي يك يا دو دولت برتر، چندين قدرت ذي شد كه در آن، به

اي نيـز بـا توجـه ماهيـت و      هاي منطقه كنند. ائتالف هاي مختلف با يكديگر همكاري مي حوزه
اري با يكـديگر نقـش حيـاتي در    موضوع آن تغيير خواهند كرد. ظرفيت اين كشورها براي همك

اي دارد و به آنها در ارتقا و حفظ منـافع ملـي خـود نيـز      هاي منطقه وفصل و كاهش چالش حل
تنها با بازيگران غيردولتي، بلكه  كمك خواهد نمود. كشورها براي موفقيت مجبور خواهند بود نه

در حـوزه روابـط تجـاري و    در موارد مقتضي، با ساير بازيگران خارجي مانند كشورهاي اروپايي 
  كشورهاي خاورميانه براي امنيت انرژي همكاري كنند.

                                                 
1. flexi-nodal 
 


