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چکیده
روابط خارجی کشورها همووار اوابم مومو وی ای ای نیواهد اهودااد م واامد خووانش هوا و کو شهوایی
است کی برآمد ای کانون های اصومی ییوری در سواخ ار درونوی و محودودیت هوای ننوال بوی ا م وی
بود و پیامودهای آن نیوب بور حووی داخ وی و خوارجی مشوهود اسوت .روابوط دو جانبوی ایواته م حود
آمریکووا و نووی نیووب ای ایوو وینیووی م وو ه ی نی ووت و اهوو اب وواد م سوواوه آن ای اهمیووت اساسووی
برخوردار اسوت .ایواته م حود آمریکوا و نوی کوی ای سوا 1791د روابوط دوجانبوی را ی و را داد
انوودد در ب وویاری ای یمی ووی هوواد بووی ویوون در حوووی ا صووادید م کوورد مواقیووت آمیووبی در ا ام ول بووا
یکدیگر داش ی اندد اموا ایو امور بوی م وای ودل اخو وا در روابوط دو کشوور نی وت و خ ور او ش و
بحراند هموار راب ی ای دو ودره جهوانی را اهدیود موی ک ود .مهو اوری بحوران هوای اح موا ی در
روابووط ایوواته م حوود آمریکووا و نووی شووامل بحووران و م ووی ی اووایواند بحووران شووبی جبیوور کوور د
ا خ وااه ارضی و موریی بوا کشوورهای ناپو و هم وی ح وور و مداخ وی ی و رد آمریکوا و دیگور
دراها در محدود نسوذ نی و ا ش های ایواد شد در راس ای آن است.
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واژگان لییاد  :بحووراند راب وی ایواته م حود آمریکووا و نوی د اوایواند شووبی جبیور کور د حقووو
بشر

مقدمه
ایوواته م حوود آمریکووا و نووی کووی ای سووا 1791د روابووط دوجانبووی را ی و را داد انوودد در ب وویاری
ای یمی ی هاد بوی ویون در حووی ا صوادید م کورد مواقیوت آمیوبی در ا امول بوا یکودیگر داشو ی انودد
اما ای امر بی م ای دل اخو وا در روابوط دو کشوور نی وت و خ ور او ش و بحوراند همووار راب وی
ای دو دره جهانی را اهدیود موی ک ود .در هموی راسو اد سوتاتای م ور موی شوود مب وی بور ای کوی:
اصووت بحووران نی ووت و ای نوی مت سووی هووایی اشوکیل شوود اسووتم نوی موضووو اه و مشووکوای مووی
اواند موجب بحران در روابوط بوی واشو گ

و پکو شوودم آمریکوا و نوی بورای ممان وت ای اشودید

بحران و مودیریت آن نوی راهبرد هوایی را بایود ااخواذ ک ودم نوشو ار اورارو بوا ور ایو پرسوش هواد
س ی در ش اخت ج بی های مخ ف و نوع مدیریت بحران های آی د بی آمریکا و نی دارد.
اوران یانگد ای اندیشم دان آمریکوایی حووی روابوط بوی ا م ول ن ود شاخصوی مهو بورای بحوران ذکور
می ک ود :ه وارهوای م موو سیاسوت بوی وور نایهوانی ریرا وا موی شوودد یونر یموان ب ویار سوریم
اسووتد اح مووا خشووونت ب وویار ییوواد اسووت و اوویبیر بحووران بوور ببوواه ب

ووی ای سی و هووای بووی

ا م ووی نشوومگیر اسووت ( .)Young, 1968: 15ایوول وی یووال نیووب ا قوواد دارد کووی بحووران هووای بووی
ا م ی ما بی دو یا ن ود کشوور اسوتد یموان بوی سور ت موی یونرد و اح موا ج وگ بوی کشوورهای
درییر در بحراند بی ور ب یار ابای د ای ییاد مداد می شود (.)Wiliams, 1976: 25
در اراباط با جمهوری خ ق نوی د اشوارهای م وی یرایوان د ر داخول و وجوود ب ووا هوایی بوا یورایش
هووای مخ ووف در حووبی کمونی ووتد را ووار رهبووران نووی را در بحووران هووا نامشووخص و مووبه ج ووو
داد و با ث سردریمی دیگر کشورها برای مقاب وی بوا بحوران هوا موی شوود .ای سووی دیگور یوه رهبور
ضوو یفد ممکوو اسووت یبی ووی اشوودید بحووران را ان خووای نمووود و نووی را درییوور م ای وواه ریوور
ضروری و پر هبی ی ک د .در ای راس اد ما هو سو ی داریو کوی مهو اوری بحوران هوا در روابوط نوی
و ایاته م حد را بررسی ک ی .
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 -1بحرا شبه جزیره تنیوا
اوایوان ای  1791د بووی یووه اموول او ش بوی ا م ووی ابوودیل شوود اسووت .در سووا  1791-99و 1791
ای او ش بوی درییوری هوای ننوامی هو کشوید و پ ان ویل ااوبایش درییوری هوا را شوده بخشوید .ای
سا  1791شوده بحوران کواهش یااوت اوا ای کوی ایواته م حود روابوط دیا ماایوه بوا نوی بر ورار
کرد .ب ود ای آن نوی

بورای ن ود دهوی در پوی حسوو وضوم موجوود برآمود و رواب وش بوا اوایوان نیوب

دوسو انی اوور شوود .بووا ی و را دموکراسووی در اووایوان ای سووا 1719د ببوواه ن ووبی در ای و م قووی بووی
ا شی دوبار اغییور یااوت .رهبوران اوایوان در پوی اسو قو رسومی بوود و سیاسوت ا موا شود م وی
یرایان و دو ت نی

بر ایو کشوور ای  1717را نقود کردنود .ایو امور م وور بوی بحوران اقابول ننوامی

بووی جمهوووری خ ووق نووی و ایوواته م حوود آمریکووا در  1779-79و اوو ش در ااب وو ان  1777و
اوایول دهوی  0111شود ( .)McCready, 2003: 3بوا و ووع حوواد

 11سوا امبرد سیاسوت ایوواته

م حد مداا م وا بی مبواری بوا اروری و و خاورمیانوی و ااغان و ان شود و بحوران اوایوان بوی وور
مو ووت بووی بواووی اراموشووی سووارد شوودد امووا اد ووای ما کی وت نووی بوور ای و شووبی جبیوور د ایکیوود دا و
یمامووداران واش و گ

مب ووی بوور داوواع ای اووایوان و اووروا ا و یحاه ننووامی ای سوووی آمریکووا بووی ای و

کشورد هموار اایوان را بی مهابوی اساسوی اوری م بوم بوا قو بحوران در روابوط ایواته م حود آمریکوا و
نی

رار داد است.

کشوورهای م قوی نیوب روابوط آمریکووا  -اوایوان را بوی مهابوی یوه ا هوود مهو

ا قوی کورد و پیاموودهای

ناکامی ایاته م حود در حمایوت ای اوایوان را ب ویار اساسوی اور ای شک وت وی وال ج ووبی در 1799
مووی بی وود ( .)Campbell, 2000در ب وود دولد ایوواته م حوود آمریکووا یووه را حوول ص و

آمیووب ای

جانووب نووی بوورای م ووی ی اووایوان را پنیرا ووی اسووت .آمریکووا بووی ووور همبمووان بووی نووی و اووایوان
اک و ووونی تیل را بوورای اوسو ی ارسووا مووی ک وود و ای راووی ارسووا اوهیووباه هوووایی و دریووایی بووی
اایواند بی ور با قو بوی ک ور سوریمی هوای دریوایی کوی بورای ا صواد ناپو و کور حیواای ه و دد
مووی پوورداید ( .)Berger, 2001ایوواته م حوود د ای مووداها پوویشد دارای یووه م وواام وودره نوورل در
پیشووبرد و حمایووت ای ی و را جوامووم دموکراایووه اسووت .اووایواند نمونووی ای یووه یوونار دموکراایووه
اسوتد در حووا ی کووی نوی دارای ایو خصیصووی نی وت و رهووا کووردن اوایوان در ا وواد بووا اریا هووای
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همیشووگی آمریکاسووت ( .)klintworth, 2000-2001: 15ای ایوو رود موضوووع اووایواند بوورای هوور
دو را م ای ی ای اهمیت اساسی برخوردار است و هیچ کدال ای آن نش پوشی نخواه د کرد.

 -2مننزعه ژاپن – چین
اد اهای ناپ و نی دربوار بخوش هوایی ای دریوای نوی شور ی و جبایور دیوا ویو (در ناپو بوی نوال
جبایور سو کواکو م وروا اسووت)د ای م ای واا ی اسوت کوی بوی آسووانی ابول حول و اصول نی وت و بووا
حمایت ایواته م حود ای ناپو د موی اوانود یمی وی ایوواد بحوران در روابوط آمریکوا و نوی را ااوبایش
دهد .اموا اخو وا نوی و ناپو دربوار دربوار دریوای نوی شور ی و جبایور دیوا و ای نوی ووام ی و
پیشی ی ای برخوردار استم بورای پاسوب بوی ایو سوتا د بوی اد اهوای دو ورا پرداخ وی و نقوش آن در
ی را بحران آمریکا و نی بررسی خواهد شد.
اد ووای پک و در مووورد اخ و وا دریووای نووی شوور ید بوور اسوواف اصوول ی و را بی ووی اوووه ووار
استد در حا ی کی اوکیو بر خوط میانوی دریوای نوی شور ی ایکیود موی ک ود کوی یوه خوط آیاد اسوت.
واش گ د ااک ون ای هیچ را م ای وی جانبوداری نکورد اسوت .یور نوی ناپو و نوی د هویچ کودال در
پی را حل ننوامی نی و دد اموا امکوان برخوورد ااسوا ی بوی

وایق هوای یشوت ینوی ناپو و نوی یوا

ر های ننامی در ایو م قوی وجوود دارد .در ن وی شورای ید ا ودروها در ناپو و نیروهوای حوامی
ای و کشووور در ایوواته م حوود د اح مووات آمریکووا را وادار بووی ک و ش هووایی (مان وود مووانور هووای ننووامی
مشو را آمریکووا و ناپ و در دریووای نووی شوور ی یووا م یوواه دریووایی ایوواته م حوود در ایو م قووی)
خواه د کرد اا حمایت واشو گ

ای ناپو را نشوان ده ود .ایورد ن وی کو ش هوایی ای سووی واشو گ

ا ما شوودد اقوط بو ب وت بوی ناپو و نوی را بودار خواهود کورد و او ش هوایی را بوی آمریکوا و
نی ایواد می ک د (.)Xinbo, 2008: 32
نک ی مه دربار ای بحوراند ودل امایول نوی و ناپو بورای درییوری ننوامی اسوت .بوا بمد هور دو
را س ی می ک د اا ای م ای وی ننوامی اج وای ک ود .ایواته م حود آمریکوا نیوب بایود بکوشود اوا ای
جانبداری بی یود و شورط در بوا ناپو خوودداری ک ود و خصوومت نوی را ااوبایش ندهود .آمریکوا
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بایوود دو وورا را بووی حوول م ووا مت آمیووب اخ واوواه در یمی ووی دریووای نووی شوور ی و جبایوور دیووا و
د وه ک د اا دنار یه ج گ امال یار نشوند.

 -3بحرا شبه جزیره لره:
شبی جبیر کر کی ای یموان ج وگ  1791همووار یکوی ای وامول بحوران بوی ایواته م حود آمریکوا
و نووی بووود اسووتد در آی وود نیووب مووی اوانوود خصووومت و دشووم ی بووی دو کشووور را ااووبایش دهوود.
آمریکووا و نووی ای دو ج بووی دارای رویکووردی م وواد دربووار شووبی جبیوور ه و د .اوت؛ در حووا ی کووی
آمریکووا ای اروپاشوو ی ننووال ک ووونی کوور شووما ی و جووایگبی ی آن بووا سی وو می یبوورا دموکراایووه و
هم وو بووا سیاسووت هووایش جانبوداری مووی ک وودد جمهوووری خ ووق نوی حووامی ببوواه و حسووو رهبووری
ا وی کور شوما ی اسوت .بانیوا ای کوید واشو گ

احقوق م واا ش را در نسووذ اسو راانیه بور ایو شووبی

جبیر می داندد و ی پکو مایول اسو ت اوا ایو شوبی جبیور ای وجوود ننوامی آمریکوا واری باشود .در
ضووم د ایوواته م حوود آمریکوواد نگووران اسووت کووی ااووبایش نسووود سیاسووی و ا صووادی نووی د م ووور بووی
جهت ییری های مداخ ی جویانی ایو کشوور در آی ود شوبی جبیور کور شوود و م واام ایواته م حود
را ا و یف ک وود ( .)Snyder and Wit, 2007: 183ب ووابرای د پوور واضو اسووت کووی ایو بحووران
ه می اواند در ایوواد او ش بوی دو کشوور موتبر باشود و دو ورا بایود ای انووال ا وداماای کوی م وور
بی اابایش ا ش ایمابی شودد خودداری ک د.

 -4تقویت توا نظنمی چین و مشکالت و چنلشهن

امریکن بنچین

ای دیگوور بحرانهووای مح موول آی وود در روابووط نووی و آمریکوواد م ووی ی پیشوورات هووای ننووامی نووی و
اوا پک و واش گ

برای سوی ر بور آسویای شور ی و م قوی پاسوسیه اسوت .نوی بوا رشود م وابم

ا صووادی نشوومگیرد اوان و ی سوورمایی یووناری در بخووش ننووامی را ای سووا  1771ااووبایش دهوود و بووی
ن وای نشوومگیری در ایو یمی ووی دسوت یاا ووی اسووت .ای ایو رود بودجووی داوا ی نووی در آسوویاد او و
در جهان ب د ای ایواته م حود آمریکوا بوی رابوی دول اراقوا یاا وی اسوت ( .)Dong, 2012: 11ای ایو
رود ااووبایش اوووان ننووامی نووی مووی اوانوود پ ان وویل ااووبایش بحووران و ا و ش را در روابووط دو کشووور
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داش ی باشد .ای سووی دیگورد ان قادهوای ایواته م حود آمریکوا ای پرونود حقوو بشور نوی و نوا ش
اساسی یمامداران آمریکا در موورد ایوواد اشوار بور نوی بورای ا وریم اصووحاه اوواری و ا صوادی
و احووو کاموول بووی سوومت یووه ا صوواد مب ووی بوور بووایار ( ، )Morrison, 2007: 58-59ای دیگوور
وامل م ای ی بی ای دو کشور است کوی بوای هو موی اوانود در روابوط ایموابی بحوران و او ش ایوواد
ک د.

نتیجه گیر
دو کشوور ایواته م حود آمریکوا و نوی بوی ررو ی و را یمی وی هوای همکواری بوی ویون در اب واد
ا صادید دارای مشکوه م ددی نیوب ه و د کوی موی اوانود آی ود روابوط پکو و واشو گ

را احوت

ایبیر ورار دهود .م وی ی اوایوان اساسوی اوری بحرانوی بوی آمریکوا و نوی اسوت .مدرنیباسویون شودن
اراش نی و اوا ایو کشوور بورای دسو یابی بوی سوو هوای نووی ای دیگور موضوو اای اسوت کوی
می اواند یبی ی های بحران اح ما ی را با آمریکوا ر و ببنودد بوی ویون آنکوی ر ابوت و حووی نسووذ ایو
دو در م قی پاسسیه در حا ااوبایش اسوت .م ا شوی نوی و ناپو دربوار جبایور دیوا ویو و مریهوای
دریا یید می اوانود ایواته م حود را در راسو ای حمایوت ای م واام ناپو بوی درییوری بوا نوی وا دارد.
ای دیگر بحران های اح ما ی آمریکوا و نوی موی اووان بوی بحوران شوبی جبیور کور اشوار کورد کوی در
س حی پایی ار ای یبی ی هوای ذکور شود د اخو وا بوی آمریکوا و نوی را ااوبایش دهود .بوی ویون آن
کووی دو کشووور در بحووران اخیوور س و ی در ک وور بحووران داش و د و نووی کوور شووما ی را بووی پرهیووب ای
خشووونت د وووه کوورد .ای دیگوور اب ووادی کووی مووی اوانوود موجووب بحووران بووی آمریکووا و نووی شووودد
ان قاداه ایاته م حد ای نقض حقو بشور و حمایوت ای اب وی هوا و رهبور آن داتیوی تموا موی باشودد
هر ن د دو کشور سو ی در پرهیوب ای ایبیریوناری ایو شواخص بور رواب شوان دارنود .ر ابوت ا صوادی
دو کشوور ایور نوی موی اوانود موجوب اخو وا دو کشوور شوودد اموا بور واب و گی م قابول و ی و را
همکاری هاد ایبیر بیش ری دارد.
پیدایش بحران در روابط بوی کشوورها اموری بودیهی اسوتد و وی ه ور یماموداران ایو اسوت کوی ح وی
اتمکان ای بروی او ش در روابوط خوارجی ج ووییری ک ود .رهبوران نوی و آمریکوا نیوب موی اوان ود بوا

620 / ...بحران های احتمالی در روابط
ااووبایش درا م قابوول و ایکیوود بوور موضووو اه مش و را مان وودد واب و گی م قابوول ا صووادید مبوواری بووا
د اح رال بوی اصول حاکمیوت م وید مودیریت مشو را او ش هوای کشوورهای پیراموون نوی و

اروری

 اموری کوی نوی.ر ایت مووایی حقوو ی و بوی ا م وی ای ایوواد بحوران هوای اح موا ی ج ووییری ک ود
.و بباه جهانی خواهد بود

اقط بی سود دو کشور؛ ب کی در راس ای ص
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