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  چکیده 
های جهانی  تاز در عرصه های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که آمریکا را به تنها ابرقدرت یکه سال

المللی  های گذشته، هر چه از میزان قدرت آمریکا در سطح بین ست. در سالتبدیل کرده بود، رو به پایان ا
 دنیـا رهبری اصطالح به مقام در واشنگتن خالی جای کردن پر دنبال به  کاسته شده، نقش کشورهایی که

 از ای ماهرانـه طـرز بـه کنـد تر شده است. در این بین کشوری همچون چـین تـالش می هستند، پررنگ
 رهبری خالی جای کردن پر برای را خود موقعیت وجودآمده، به خأل در و استفاده متحده االتای های اشتباه
 یندهایهای اخیر از لحاظ مناسبات راهبردی و فرا ن در سالیکند. موقعیت و قدرت فزاینده چ تقویت جهان
دی موجـب های اقتصا که قدرت گرفتن چین در حوزه یبه نحو ت بوده است؛یهمواره بااهم یکیژئوپلیت

طرح این مسئله شده است که این کشور تا چه حد تمایل به ایفای نقش در روندهای سیاسی و امنیتی در 
هایی که این  الملل به رغم همه پیشرفت المللی دارد؟ سطح و اندازه مقاومت چین در نظام بین سطح بین

ابسته است. شواهد و قـرائن نشـان کشور کرده، تا حد زیادی به تعامل و تقابل با ایاالت متحده آمریکا و
  خواهد بود. نوسان در آرامش و تنش مدت بین مدت و میان در کوتاه واشنگتن و پکن دهند روابط می
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  مقدمه
 شـده اربسیاری برخورد اهمیت از المللی بین سطح در جهان، کشور ترین پرجمعیت به عنوان چین

 شـورای در اصـلی کشور پنج از یکی است و متحده ایاالت با اقتصادی رقابت که در ویژه به است؛
 اتحاد کردند فروپاشی ها تصور می در حالی که آمریکایی. آید به شمار می امنیت سازمان ملل متحد

 بـه ینچـ در حـاکم سیستم سقوط باعث شرقی اروپای در کمونیسم رفتن بین از و شوروی جماهیر
 عکس این اتفاق رخ داد. چین قدرت خواهد شد، اما کمونیستی کشورهای از یکی عنوان

ً
 خود دقیقا

تبـدیل شـد. ایـن  آمریکـا متحـده ایاالت قدرتمند به رقیب اقتصادی نظر از ویژه به و داد افزایش را
 نبـرد و رداشـوروی پـرچم جمـاهیر اتحـاد جای به چین رقابت به حدی افزایش پیدا کرده که گویی

 به ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسـم  متحده ایاالت با درگیری
ً
شده است؛ با این تفاوت که چین صرفا

کرده و  ترکیب بودایی و تائوئیستی، کنفوسیوسی فرهنگ را با اکتفا نکرده، بلکه تفکرات سوسیالیستی
اقتصادی چـین، نگرانـی  خود رشد داده است. در این بین عالوه بر قدرت فزاینده جامعه با متناسب

 متحـده ایـاالت که است شمالی کره و ایران مانند کشورهایی با پکن روابط گرفتن اوج دیگر آمریکا
  . نامد می سرکش کشورهای را آنها

 یکیژئـوپلیت یندهایهای اخیر از لحاظ مناسبات راهبردی و فرا ن در سالیموقعیت و قدرت فزاینده چ
هـای اقتصـادی موجـب  که قدرت گرفتن چین در حوزه یبه نحو ده است؛بو یادیت زیاهم یهمواره دارا

طرح این مسئله شده که این کشور تا چه حد تمایل به ایفای نقش در روندهای سیاسی و امنیتی در سـطح 
المللی دارد؟ آیا چین همچنان رشد و توسعه اقتصادی را بر معـادالت سیاسـی و ژئـوپلیتیکی تـرجیح  بین
ر است برای حفظ رشد اقتصادی خود وارد معادالت سیاسی، امنیتی و نظامی نیـز شـود؟ دهد یا ناگزی می

المللـی و سـطح و انـدازه  ها تا حد زیادی نقش آینده چین در تعامالت بین پاسخ به هر یک از این پرسش
  دهد.  مقاومت این کشور در برابر ایاالت متحده آمریکا را نشان می

یی به مسئله اصلی، نخست به وضعیت چـین در جایگـاه یـک بر این اساس به منظور پاسخگو
هـایی بـرای ایفـای  قدرت بزرگ پرداخته خواهد شد؛ زیرا باید مشخص شود که چین از چـه ویژگی

المللی برخوردار است. پس از آن، تعامل و تقابل آمریکا با چین به عنوان یکی از  نقش در سطح بین
المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رقابت  ر سطح بیندهنده میزان مقاومت پکن د عوامل نشان

المللی برای دستیابی به جایگاه ابرقدرتی و همچنین راهبردهای ایـن کشـور  های بین چین در عرصه
برای جهان آینده از مباحث دیگری هستند که بـه درک بهتـر سـطح و انـدازه مقاومـت چـین کمـک 

های  از موقعیـت چـین و همچنـین الزامـات و محـدودیتهای ایران  کنند. عالوه بر این، فرصت می
  اند.  گذاری در خصوص رابطه با پکن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته سیاست
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  چین در جایگاه قدرت بزرگ
تاز در  های پـس از فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروی کـه آمریکـا را بـه تنهـا ابرقـدرت یکـه سال

های گذشته، هر چـه از میـزان قـدرت  ه پایان است. در سالهای جهانی تبدیل کرده بود، رو ب عرصه
 واشـنگتن خالی جای کردن پر دنبال به  المللی کاسته شده، نقش کشورهایی که آمریکا در سطح بین

تر شده است. در ایـن بـین کشـوری همچـون چـین  هستند، پررنگ دنیا رهبری اصطالح به مقام در
 وجودآمـده، بـه خـأل در و اسـتفاده متحـده ایـاالت های اهاشـتب از ای ماهرانـه طرز توانسته است به

 برای است تالش در کشور کند. این تقویت جهان رهبری خالی جای کردن پر برای را خود موقعیت
های تاریخی و مواقع حسـاس بـه عنـوان  در بزنگاه منظور همین به و کند پیدا حامیانی خود سیستم
گیری ویروس  شود. برای مثال، در حالی که در دوران همه یدهنده به سایر کشورها وارد عمل م یاری

کرونا بسیاری از کشورهای اروپایی به کمک نیاز داشتند، چین در غیـاب آمریکـا بـه اعطـای انـواع 
  ها به آنها پرداخت.  کمک
 بـه تمـایلی نیـز آمریکـا و شود دیده دنیا رهبر عنوان به که اگر داند می خوبی به چین حال این با
 در را آمریکـا جایگاه اساسی طور به پکن که آمد خواهد وجود به درک این باشد، نداشته دنیا یرهبر
است. در این خصوص هنوز تردیدهایی جدی  کرده خود آن از را ۲۱ قرن در رقابت و داده تغییر دنیا

 از چـین وجود دارد که آیا چین به این سمت حرکت خواهد کرد یا خیـر؛ بـه خصـوص کـه رهبـران
 اند داشته اظهار وضوح به همه پینگجین شی و تائوجین هو، زمین جیانگ، شیائوپینگ دنگ لهجم
اسـت  کـرده خاطرنشـان به صراحت پینگجین شی ».بود نخواهد هژمونی دنبال به هرگز چین« که

 معنا این به تواند چنین اظهار نظری می. نیست» جهان پلیس« اصطالح به شدن تبدیل به مایل چین
حـال همچنـان ایـن  ایـن بـا. نـدارد متحـده ایاالت جهانی نقش جایگزینی به تمایل چین که باشد

های  ها و هـدف نـاگزیر اسـت خواسـته ظرفیـت اقتصـادی، افـزایش استدالل وجود دارد که پکن با
 قدرت اقتصـادی یـا امیـال سیاسـی . دهد تغییر را نیز خود سیاسی

ً
البته برای رهبری بر جهان، صرفا

 قـدرت«، بلکه کشوری که قصد دارد چنین نقشی را بر عهده گیرد، باید از هـر دو بعـد کافی نیست
 اقتصـادی ظرفیت ویژه به سخت، برخوردار باشد. نباید از یاد برد که قدرت »نرم قدرت« و »سخت

بـه شـمار  دوم جهـانی جنگ از پس متحده ایاالت جهانی رهبری نقش اساس و پایه نظامی، توان و
  متحده ایاالت نرم عین حال قدرت در. آمدند می

ً
 پس المللی بین سیستم رهبری و ساخت در عمدتا

 سیاسـت و عـالی آمـوزش و فنـاوری و علـم توسـعه آن، فرهنگی های ویژگی جنگ جهانی دوم، از
  ١یافت. پذیری آن تجسممهاجرت

                                                                                                                                         
١. Xue Li and Cheng Zhangxi, "Will China Replace the US Global Role?", The 



ت چ
اوم
 مق
ازه
اند

 و 
طح
س

  نی
 

 

 65  

 بـه را جهـانی داخلـی ناخـالص تولیـد از درصد ٦٠ متحده ایاالت، دوم جهانی جنگ پایان در
 ترتیـب بـه آن فـوالد و نفت تولید. بود جهان از نیمی آن صنعتی تولید ظرفیت و داد اختصاص خود
 ٧٣٫٤ متحـده ایاالت زمان آن در بود. داده اختصاص خود به را جهان کل درصد ٦٤ و درصد ٧٠

ه ظرفیـت در حـوز ایـن آمریکا با. داشت اختیار در را داری سرمایه بلوک کل طالی ذخایر از درصد
 پیشـی متفقـین های قـدرت سـایر از فنـاوری توسـعه و تولید پیشرفته پایگاه عنوان به سخت قدرت
 اقتصاد ترین بزرگ مداوم طور به دوم جهانی جنگ زمان از متحده ایاالت مزایا، این لطف به .گرفت
 دنیـا را در اقصی نقـاط نظامی های پایگاه از ای شبکه و جهانی اتحاد سیستم یک و است بوده جهان

    ١ساماندهی کرده است. زمان هم به صورت
 خـود را المللـی بین نفـوذ مسـتعمرات، طریق از که کشورهایی سایر و فرانسه بریتانیا، برخالف

 جهـان بـر المللـی بین های نظام از ای مجموعه ایجاد با داد ترجیح متحده ایاالت کردند، می اعمال
 آن نهادهـای وابسـته و ملـل امنیتی بـه سـازمان و سیسیا باشد. برای مثال، آمریکا در عرصه حاکم

 کلـی نامـه مالی ساماندهی و توافق تأمین را برای وودز برتون عرصه اقتصادی، سیستم شکل داد؛ در
تجارت را ایجاد کرد که بعدها به سازمان تجارت آزاد تبدیل شـد. در عرصـه نظـامی نیـز  و ها تعرفه

را بـرای ایـن کشـور  نظـامی هـای پایگاه هـا و متحد از ارتش پیمان ناتو را پایه گذاشت که سیستمی
  کرد.  فراهم می

الملل نـدارد، بلکـه در  ای در سطح نظام بین چین در حال حاضر نه تنها چنین موقعیت برجسته
برخـی  دارای متحـده هایی هم دارد. در واقـع ایـاالت مقایسه با شرایط کنونی ایاالت متحده ضعف

  داشت: خواهند ادامه همچنان که تاس ژئوپلیتیکی مزایای
همسـایگانی  و هـا مزیت اول آمریکا در برابر چین، جغرافیاست. در حالی که آمریکا با اقیانوس

، فیلیپـین، مالزی، ژاپن، اندونزی، هند، برونئی با مرز است که با آنها روابطی دوستانه دارد، چین هم
  . است ارضی دارای اختالفات ویتنام و تایوان

 گـاز و در صنعت نفـت انقالب است. در حالی که دوم آمریکا در مقایسه با چین، انرژی مزیت
 همچنـان بـه کـرده اسـت، چـین تبدیل آن صادرکننده به انرژی واردکننده از را متحده ایاالت شیل،

است. عالوه بر اینکـه منـاطق  وابسته کند، می عبور هند اقیانوس و فارس از خلیج که انرژی واردات
متحـده  دریایی ایاالت ای برای ناامنی و درگیری دارند، بلکه باید به برتری های بالقوه ر ظرفیتمذکو

تواند در رونـد صـدور نفـت بـه چـین  نسبت به چین توجه کرد که در صورت وقوع هر نوع تنش می

                                                                                                                                        
Diplomat, ٢٨ April ٢٠١٨. 

١.Ibid. 
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  اختالل ایجاد کند. 
هـایوتین   لآد تحقیقـات طبق است. شناختی مزیت سوم آمریکا نسبت به چین، مسئله جمعیت

 درصـد ٥ زیـاد احتمال به متحده ایاالت کار نیروی، آینده نیم و دهه یک طی استنفورد، دانشگاه در
 ٩ فرزنـدی حـدود تک سـابق چین به علـت سیاسـت کرد؛ در حالی که نیروی کار در خواهد رشد

 بـه هنـد و رسـید خـود اوج به ٢٠١٥ سال در چین کار در واقع نیروی. یافت خواهد کاهش درصد
 مسئله نیست که ایـاالت این در عین حال نیازی به تکرار. گیرد پیشی می در این حوزه از چین زودی

 و نـانو فنـاوری، بیوتکنولـوژی جملـه از کلیـدی هـای فناوری توسعه مقدم خط متحده همچنان در
 آمـوزش بـر غربـی مراکز تحقیقاتی سایر و متحده ایاالت های قرار دارد و دانشگاه اطالعات فناوری

  ١دارند. تسلط ها عالی در این حوزه
اگر چه بخشی از این مزایای ژئوپلیتیکی برای آمریکا به علت موقعیت جغرافیایی ایـن کشـور ایجـاد 

 نظـر از متحـده اند. باید توجه کـرد ایـاالت اند، اما بخش مهم دیگر به واسطه وقایع تاریخی رخ داده شده
 نظـر از دوم جهانی جنگ از پس، وجود این با. داشت قرار جهان لاو رتبه در ١٨٩٤ سال در صنعتی تولید

 در متحـده ایـاالت سـریع پیشرفت به توجه با. گرفت پیشی اروپایی کشورهای از عالی آموزش و فناوری
، دوم جهـانی های جنـگ طـی سـال اروپایی روشنفکران هجوم همچنین و اجتماعی علوم و انسانی علوم

و  شـد عـالی آموزش و علمی تحقیقات جهانی مرکز عنوان به اروپایی رهایکشو جایگزین متحده ایاالت
  کند. جلب خود به جهان سراسر از توانست استعدادهایی

  سیاست
ً
 آوری جمـع بـه واسـطه. بخشید ارتقا را روند این نیز متحده ایاالت مهاجرتی باز نسبتا

 محلـی بـه و آورد بـه دسـت نـوآوری بـرای نظیـری بی ظرفیت متحده ایاالت، جهانی استعدادهای
 جنـگ از این روند به شکلی بود که پس. شد تبدیل مختلف کشورهای از توانمند افراد برای جهانی
 ایـن. داد اختصـاص خـود بـه را نوبل جایزه برندگان درصد ٥٠ از بیش متحده ایاالت، دوم جهانی
 دوم جهانی ترتیب جنگ به این. کرد تقویت را متحده ایاالت جهانی رهبری نقش استعدادها هجوم
در حـالی کـه . کرد فراهم جهانی رهبر یک به شدن تبدیل برای متحده ایاالت برای استثنایی فرصتی

در شرایطی که کشـورهای غربـی بـه  توسل به جنگ طریق توسط چین از جهانی یک نظم بازسازی
ر در یک رونـد ای برخوردارند، قابل تصور نیست. از سوی دیگ هسته خصوص آمریکا از تسلیحات

های پـس از جنـگ  مدت بـه موقعیـت آمریکـا در سـال تواند در کوتاه آمیز نیز چین هرگز نمی صلح
    ٢جهانی دوم دست یابد.

                                                                                                                                         
١. Joseph S. Nye, "No, the Coronavirus Will not Change the Global Order", Foreign 

Policy, ١٦ April ٢٠٢٠. 
٢. Joseph S. Nye, "Will China Replace the US Global Role?", The Diplomat, ٢٨ April 
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 صـلح واقع انتخاب در چنین شرایطی برای چین، تنها
ً
آمیز اسـت. در  بینانه، داشتن رفتاری کامال

 ناخـالص تولیـد مانند خاص های جنبه یبرخ در داند که در حال حاضر تنها واقع چین به خوبی می
بگیـرد و  پیشی متحده ایاالت از تواند می ... و المللی بین دانشجویان تعداد دفاعی، مخارج، داخلی

، در اقصـی نقـاط جهـان نظـامی هـای پایگاهایجـاد  متعـدد، متحدین هایی همچون جلب در حوزه
رقابت با آمریکـا  غیره، و جهانی مالی بخش رد نفوذ، نهادهای تابع آن و ملل سازمان بر تأثیرگذاری

  است. دشوار بسیار
هایی اساسی وجـود دارد.  عالوه بر این میان چین و آمریکا از لحاظ فرهنگی و تمدنی نیز تفاوت

گسـترش  اروپـایی فرهنگی عناصر با جهانی آشنایی طریق از متحده ایاالت نرم قدرت حالی که در
 ای ی بسیاری از ملل در سطح جهان ناشناخته اسـت. چنـین مسـئلهچین هنوز برا پیدا کرد، فرهنگ

 محدود را این کشور جهانی جذابیت و دهد افزایش می را چین جهانی مدیریت های هزینه شدت به
 تبـدیل و متحـده ایـاالت ماننـد جهـانی استعدادهای جذب اینکه به توجه با، این بر عالوه. کند می

 آمـوزش در چـین کـه اسـت بعید بسیار است، دشوار مهاجران برای جدید مأمن یک به چین شدن
کند. بـا توجـه بـه ایـن وضـعیت،  عمل بهتر متحده ایاالت از های علمی نوآوری و تحقیقات، عالی

. باشـد در مناطق پیرامونی متمرکز خود خاص سیستم یا نظم ساختن برای چین مطلوب است که بر
  ای منطقه نفوذدر واقع چین باید تا حد زیادی خود را به 

ً
 های جنبـه در محدود و این نفـوذ را عمـدتا

  .  کند منعکس نظامی غیر
ها باید توجـه  های ایاالت متحده نسبت به چین در برخی حوزه به هر روی به رغم مزایا و برتری

 )PPPخریـد( قـدرت برابری شاخص به توجه با به عبارتی و دنیا بزرگ اقتصاد دومین کرد که چین
 انـرژی های حامل از کننده استفاده ترین بزرگ جهان، نظامی نیروی سومین دنیا، بزرگ داقتصا اولین

یکـی از  کشـور ایـن مشخصـاتی، چنـین بـا. اسـت جهـان در خـام نفـت واردکننـده ترین بزرگ و
  آید.  های بزرگ در سطح جهان به شمار می قدرت

  راهبرد آمریکایی مهار چین
 هم در زیادی های تنش شاهد دو کشور های گذشته، در طول سالآمریکا و چین  روابط توسعه با وجود
 مهـم در موضـوعات از یکـی هاسـت کـه دهه اند. چین ها بوده دموکرات خواهان و همجمهوری دوران

 ابـزار از پکـن یکـی بـه نسـبت تنـد زبـان و است متحده ایاالت جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات
آیـد. در عـین  افکار عمومی بـه شـمار می تحریک احساسات برای آمریکا جمهوری ریاست نامزدهای

 های مختلفی نسـبت بـه چـین دارنـد. در حـالی کـه بیـل حال رؤسای جمهور مختلف آمریکا دیدگاه

                                                                                                                                        
٢٠١٨. 
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 ایـن کشـور را بـوش، دبلیـو. جـورج، وی جانشین دانست، می» استراتژیک شریک« را چین کلینتون،
 شد متعهد نیز سابق جمهور رئیس اوباما، . باراکپنداشت می» شریک یک نه و استراتژیک رقیب یک«

بر ایـن  .»کند خود تشویق پذیر مسئولیت نقش ایفای به رشد، حال در قدرت یک عنوان به را چین«که 
 در چـین نفـوذ گسترش از ١»آسیا سمت به چرخش« سیاست پیگیری با کرد سعی اوباما اساس باراک

جنـگ «انـدازی  پ نیـز ایـده مهـار چـین را از طریـق راهکند. دونالد ترامـ جلوگیری آسیا شرق منطقه
  های اقتصادی مواجه کند.  دنبال و تالش کرد این کشور را با فشارهای سیاسی و تحریم» تجاری

 متفاوت بود. ترامپ
ً
 رویه دونالد ترامپ در برابر چین با همه رؤسای جمهور پیش از خود کامال

 آمریکـایی رفته ازدست مشاغل بازگرداندن برای را الزم اتاقدام شد متعهد خود انتخاباتی کارزار در
ــه ــل ب ــوذ« آنچــه دلی ــی نف ــد،» چین ــین انجــام خوان ــد. همچن ــول ده ــتری بررســی داد ق  در بیش

 در واقـع ترامـپ مجموعـه دهد. انجام متحده ایاالت در فعال چینی های شرکت های گذاری سرمایه
به خـود  ١٩٣٠ دهه از پیشین آمریکا ؤسای جمهوریک از ر هیچ که داد انجام را علیه چین اقداماتی

 عمـومی افکـار بسـیج نـداده بودنـد. وی بـزرگ تجـاری شریک یك رفتاری را با چنین اجازه انجام
 ترامپ در عرصه عمل نیز دونالد. داد قرار خود انتخاباتی مبارزات شعار و هدف را چین علیه آمریکا

 ٢٠٠ ارزش بـه چـین واردات بـر درصدی ١٠ یدجد گمرکی عوارض وضع از، ٢٠١٨ نوامبر ١٧ در
 تهدیـد وی دهد. تغییر را خود» ناعادالنه تجارت های رویه« خواست پکن از و داد خبر دالر میلیارد

 اقالم وارداتـی از ایـن کشـور بـه بعدی آمریکا اعمال تعرفه بر سایر هدف کند، چین تالفی اگر کرد
 ٦٥٩ درصـدی بـر ٢٥ حـال چـین در پاسـخ، تعرفـه با این ٢خواهد بود. دالر میلیارد ٢٦٧ ارزش

  ٣دالر وضع کرد. میلیارد ٥٠ متحده به ارزش ایاالت محصول
  سیر جنگ تجاری

  چین ر واردات ازشده توسط ایاالت متحده ب هاي اعمال تعرفه
  2018شده در سال  هاي اعمال تعرفه  .کرد 2019هایی که ترامپ تهدید به اعمال در سال  تعرفه

  میلیارد دالر 250  ارد دالرمیلی 325
  به ایاالت متحده 2018کل واردات چین در سال 

  میلیارد دالر 539

                                                                                                                                         
١. Pivot to Asia 
٢. Jim Tankersley and Keith Bradsher, "Trump Hits China with Tariffs on $٢٠٠ 

Billion in Goods, Escalating Trade War", The New York Times, ١٧ Sept. ٢٠١٨. 
٣. Dorcas Wong and Alexander Chipman Koty, "The US-China Trade War: A 

Timeline", China Briefing, ٢٥ August ٢٠٢٠.  
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  ایاالت متحده ر واردات ازشده توسط چین ب هاي اعمال تعرفه
  2018کل واردات آمریکا به چین در سال   شده هاي معتبر یا اعالم تعرفه

  میلیارد دالر 120  میلیارد دالر 110
  

 سـالح از سوءاستفاده از چین، ضمن خود واردات از نیمی اعمال تعرفه بر با ی ترامپبه هر رو
. کـرد وارد پکن بر را زیادی آمیز تحریک فشارهای سایر اقالم وارداتی، بر ها تعرفه اعمال برای تهدید

 یـا جاسوسـی دلیل به را چینی های شرکت کرد فعالیت برخی تالش متحده ایاالت برای مثال دولت
هـای  متوقـف کنـد. ایـن اقـدامات ترامـپ بـا حمایت دارد، مغایرت آزاد بازار اصول با که داماتیاق

 بـه آمریکا بازارهای در چین دامپینگ و نفوذ اقتصادی داخلی زیادی مواجه شد، زیرا پیشتر گسترش
توجـه  ابـ چین انجامیده بود. واردات از پکن در ایاالت متحده علیه کارگر طبقه از هایی جبهه ایجاد

 جنـوب صـنعتی شـهرهای داشت، بیشتر به اینکه پکن به صورت مصنوعی ارز یوآن را پایین نگه می
 ٣ از کمتـر های مختلف اقتصادی مواجه کرده بود. میـزان بیکـاری آمریکا را با بحران غرب و شرقی

 جدیـد طبقـه یـک ایجـاد بـه و رسـید ٢٠١٠ سـال در درصـد ١٥ از بیش به ٢٠٠٠ سال درصد در
ترامـپ  دونالـد های چین را به سیاسـت از خود های نارضایتی منجر شد. این طبقه جدید یکاییآمر

 چینـی مقامـات فشـارهای و ها ها تحت خواسـته مدت که آمریکایی های پیوند زد. همچنین شرکت
پکـن شـدند؛  علیه سفید کاخ شدیدتر مشابهی اتخاذ کردند و خواهان اقدامات موضع قرار داشتند،
 آنهـا فناوری سرقت در محلی های شرکت به کمک به را چینی مقامات ها شرکت که اینبه خصوص 

  ١.کردند می متهم
جمهوری ترامـپ  در دوره ریاسـت چـین و آمریکـا میـان هـا های اقتصادی، تنش عالوه بر حوزه

ا ابتـد به نحوی کـه آمریکـا شد؛ کشیده کشور دو میان دیپلماتیک روابط حتی به و یافت تازه ابعادی
 فناوری و علمی سرقت برای تالش آنچه دلیل به را تگزاس ایالت هیوستون شهر در چین کنسولگری

 را چنگدو شهر در آمریکا کنسولگری فعالیت توقف دستور نیز چین مقابل، در و کرد تعطیل خواند،
 رهایکشو از ائتالفی تشکیل آمریکا، خواستار خارجه نمود. در عین حال مایک پومپئو، وزیر صادر
  شد. چین های سیاست با مقابله برای واشنگتن با همسو

                                                                                                                                         
١. Bob Davis and Lingling Wei, Superpower Showdown: How the Battle between Trump 

and Xi Threatens a New Cold War, Publisher: Harper Business Publication, ٢٠٢٠. 
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  بررسی روند مقابله با چین نشان می
ً
 دهد که ایـن راهبـرد در سیاسـت خـارجی آمریکـا کـامال

 خـواه، راهبـرد جمهور چه از حزب دموکرات یا از حزب جمهوری فراحزبی است؛ از این رو، رئیس
های خود قرار  ها و اولویت را در رأس برنامه اقتصادی و ژئوپلیتیک نظامی، ابعاد در چین مهار کالن
 سـازی خنثی طریـق اسـت از کـرده تالش گذشته های سال در متحده ایاالت اساس این دهد. بر می

 بـا مـذاکرات در تجاری امتیازات اخذ و جهان در چین نفوذ کردن محدود چین، رقابتی های مزیت
 جمهـور رؤسـای اصـلی راهبردهـای از یکی به چین با مقابلهبپردازد. در واقع  آن مهار به کشور این

  .است تبدیل شده خارجی سیاست در آمریکا
 از ائتالفـی تشـکیل ضـرورت بـر مبنـی پومپئـو در این بین نکته درخور توجه، اظهارات مایـک

عجـز واشـنگتن را در  کـه یابد می اهمیت است. این سخنان بدان علت چین با مقابله برای کشورها
 یکجانبـه های سیاست اعمال آمریکا که تا کنون به دهد. در واقع دولت یکجانبه چین نشان می مهار
پرداخت و در مورد چین نیز در تالش بود همین شیوه را بـه کـار گیـرد،  الملل می سطح نظام بین در

اینک ناگزیر شده است از متحدان خود برای مقابله با پکـن دعـوت کنـد. ایـن مسـئله هـم بیـانگر 
های  فزایش قدرت چین و مهارناپذیری این کشور است و هم حکایـت از کـاهش فاصـله شـاخصا

  ساز میان آمریکا و چین دارد. قدرت

  ها ماهیت استراتژیک و ژئوپلیتیک تقابل
 جهـانی اقتصـاد بـر توانـد آغاز شده است، می ٢٠١٨ جنگ تجاری آمریکا با چین که از سال تداوم
 و زنـدگی بزنـد و حتـی هـم بـه را آسیا و اروپا، متحده ایاالت های شرکت های برنامه بگذارد، تأثیر
تـوان جنـگ  از ایـن رو می. دهـد قـرار تـأثیر را در سراسر جهان تحت نفر میلیارد یک از بیش شغل

به حسـاب آورد؛ بـه  در قرن حاضر ژئوپلیتیک رقابت ترین را مهم چین و متحده ایاالت بین تجاری
 سـود سیاسـی هـای وجـود اختالفـات و تنش طـرف از دو تجاری، هرخصوص که عالوه بر جنگ 

 و تحکـیم خـود را قـدرت تـا کند می کمک پینگ جین شی به آمریکایی دشمن یک داشتن. برند می
زیـادی  سیاسـی انگیزه چینی، دشمن یک داشتن همچنین. کند توجیه را خود مائومانند های گرایش

 کمـک داشـت، ابـراز» آمریکـا اول« شعار در که هایی امهبرن اجرای در وی به بخشد و می ترامپ به
بوده است. نبایـد از  ها آمریکایی اتحاد همواره موجب خارجی دشمن تقویت کند. در عین حال می

 عنـوان بـه جهـانی، امنیـت و بشـر حقوق نقض بر عالوه آمریکا شهروندان ذهن در یاد برد که چین
 جـا گرفتـه شـود، می محسـوب متحـده ایـاالت برای تجاری و اقتصادی تهدیدی که دشمنی اولین
 به واسطه وجود دشمنی به نام چین و برجسته کردن این مسئله که گزینـه عالوه بر این، ترامپ .است

در راستای مقاصـد سیاسـی  کنگره تواند از برابر برتری پکن است، می در تسلیم معنای به جایگزین
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    ١خود استفاده کند.
 آزمایشی جنگ و فناوری جنگ وضعیت از گذار برای را جهان مذکور، ردموا به این ترتیب همه

 ایـن رود مـی انتظـار و کنـد می آمـاده عیـار تمام سرد جنگ گیری شکل به چین و متحده ایاالت بین
 آن در ترامـپ اگـر حتـی یابد. در واقـع ادامه ٢٠٢٠ سال جمهوری ریاست انتخابات از فراتر جنگ

 هم اختالفات با شدت و حدت باقی خواهد ماند؛ بـه خصـوص کـه بخورد، باز شکست انتخابات
 است و نشده آغاز دونالد ترامپ جمهوری ریاست با و چین متحده ایاالت بین موجود تجاری جنگ

 ای از مجموعـه دهد می نشان کشور دو روابط تاریخ دقیق یافت. در واقع بررسی نخواهد پایان آن با
داشته که همـواره بـه میزانـی از  میان طرفین وجود اقتصادی و سیاسی سطوح در طوالنی اختالفات

دوجانبـه پکـن و  های اخیـر نـه تنهـا بـر روابـط اقتصـادی طـی سـال امر تنش دامن زده است. این
 بازارهـای در آشـفتگی و اطمینـان عـدم وضعیت و گذاشته منفی تأثیر جهان کل واشنگتن، بلکه بر

  .کرده است را ایجاد جهانی
 ایاالت سرد جنگ اگر آن، پیچیده های درگیری و الملل های موجود در نظام بین عیتواق براساس

 رو روبـه اروپـایی و آفریقـایی آسـیایی، شدن کشورهای قطبی چین فروکش نکند، جهان با و متحده
 و هـا راهبرد، هـا اولویت مجـدد تنظـیم به تا کند ترغیب را تواند کشورها این مسئله می. شد خواهد
با این حال چین به رغم همه فشارهای اقتصادی و امنیتـی آمریکـا همچنـان  .بپردازند ودخ متحدان

 بـا کنـد روابـط خـود را بندی با ایاالت متحده ندارد و تالش می تمایل به رویارویی مستقیم یا قطب
  . بخشد تعمیق عملگرایی اساس بر اروپایی و آسیایی، آفریقایی کشورهای

 بـود، جهـانی درگیری یک که سرد جنگ در نظامی رقابت برخالف در عین حال باید توجه کرد
 هنـد خواهـد و آرام هـای اقیانوس به محدود پکن و ناشی از رویارویی احتمالی واشنگتن خطرهای

 دریـای: اسـت برای وقوع درگیـری احتمالی نقطه چهار کم دست شامل منطقه این، حال این با. بود
تمایلی بـه  طرفین از یک اگر چه هیچ. کره جزیره شبه و ایوانت تنگه، شرقی چین دریای، چین جنوب

بوده است؛ بـه  افزایش حال به صورت پیوسته در ها های اخیر تنش وقوع درگیری ندارند، اما در سال
 در را خـود نظـامی حضـور هـم و گذاری تهاجمی سرمایه های خصوص که دو کشور هم بر توانایی

 اقیـانوس غـرب از را آمریکا نیروهای است تالش در چین اینکه از واشنگتن. کنند می تقویت منطقه
مقابله با چـین باشـد، هـراس دارنـد. از سـوی  برای تالش در آمریکا اینکه از پکن و راند بیرون آرام

داشـت،  وجـود ایـدئولوژیکی شـدید اختالف بلوک دو بین سرد جنگ دیگر در حالی که در خالل
خبری از اختالفات عقیدتی نیست، بلکه ایـن اختالفـات جـای های چین و آمریکا  اینک در رقابت

                                                                                                                                         
١. Ibid. 
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  است.   فناوری داده و اقتصادی خود را به رقابت
 روابـط مشـکالت محـدوده میـان آمریکـا و چـین از اخـتالف به هر روی در حال حاضر علل

 ملی امنیت راهبرد است. گرفته خود به استراتژیک ابعادی و رفته فراتر کشور دو بین تجاری مستقیم
 زور طریـق از صلح حفظ در گرو آمریکا و سعادت پیشرفت که کند می بیان وضوح به ترامپ دولت

است کـه قصـد  روسیه و چین اتحاد از ناشی برابر خطرهای در ویژه ایاالت متحده به نفوذ پیشبرد و
 ایفضـ بازگردانـدن تردیـد چنـین رویکـردی بـرای این کشور را تضعیف کنند. بی ملی دارند امنیت

    ١.کند کفایت می الملل بین روابط در سرد جنگ
 در چینی های ارزش ارتقای و نرم دیپلماسی آرام، نفوذ بر مبتنی چین راهبرد ها، از نظر آمریکایی

 اسـت کـه جهان در المللی بین های بلوک یا بزرگ کشورهای با متعادل روابط ایجاد و جهانی سطح
 در تأثیرگـذار هـای قطب ظهـور ساز زمینه و بدهد دست زا را خود موقعیت واشنگتن شود می باعث
 اقتصادی های پروژه از متحده در عین حال به وضوح روشن است که ایاالت .شود المللی بین سطح
 توسـعه شـان هدف کـه» جاده یک کمربند ـ یک« پروژه و» ٢٠٢٥ چین ساخت« پروژه مانند چین
  . دارد هراس است، چینی محصوالت برای جدید گسترده بازارهای کردن باز و چین فناوری صنایع

  رقابت براي ابرقدرتی
توانـد سـطح و انـدازه مقاومـت  با توجه به رقابت موجود و سطح قدرت پکن و واشنگتن، آنچـه می

الملل را مشخص کند، شیوه پیشـبرد روابـط ایـن کشـور بـا ایـاالت متحـده  چین در آینده نظام بین
 و تعـارض از ترکیبـی مـدلی های گذشـته، چین در طـول سـال و متحده ایاالت آمریکاست. روابط

اند که در آن هم بـه واسـطه  داشته ای پیچیده بوده است. در واقع دو طرف روابط محتاطانه همکاری
منافع ناگزیر به رویارویی و تقابل  اختالف اند و هم به دلیل وابستگی متقابل، نیازمند همکاری بوده

 شـدید رشـد بـه توجه با خصوص به در آینده، آمریکا و چین روابط دلهستند. تردیدی نیست که م
 متحـده بر این اساس ایـاالت. کرد خواهد تعیین را جهانی جدید نظم های ویژگی پکن، های توانایی

 با چین اما کند، حفظ المللی بین نظام خود را بر هژمونی قصد دارد جهان در ابرقدرت تنها عنوان به
 سـطح موقعیـت خـود را در اسـت تـالش در نظـامی و سیاسـی، اقتصـادی، یجمعیتـ فزاینده وزن
  ارتقا بخشد.  المللی بین

 یـاد ظهـور حـال در قـدرت یـك عنـوان بـه چین از متحده بر این اساس در شرایطی که ایاالت
 دارای ابرقدرت تنها متحده ها، ایاالت از نظر چینی است، جهانی و ای منطقه نقش دارای کند که می

                                                                                                                                         
١  James Jeffrey, "The Trump National Security Strategy: Return to the Nineteenth 

Century?", The Washington Institute for Near East Policy, ١٩ Dec. ٢٠١٧. 
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در تعـامالت  مهمـی نقـش پکـن، است و بـه همـین دلیـل بـرای جهان در متعدد و گوناگون فعمنا
ایـن  ملـی امنیـت و حیـاتی منـافع متحده در حال تهدید المللی دارد. البته از نظر چین، ایاالت بین

 آمریکـا هژمـونی آن در کـه چنـدقطبی جهـان سمت به حرکت است است؛ از این رو معتقد کشور
برقـرار اسـت، یـک ضـرورت مهـم در عرصـه  مختلـف های قـدرت بـین توازن لکهب ندارد، وجود
   آید. المللی به شمار می بین

  حوزه قابل بررسی است: سه کم در دست متحده ایاالت با روابط استراتژیک اهمیت از نظر پکن،
 پیگیـری رونـد رشـد و توسـعه برای جهان در توسعه حال در کشور ترین بزرگ عنوان به چین .١

 کـه است جهان در کشور تنها متحده ایاالت دارد؛ در حالی که احتیاج آمیز مسالمت فضای به ودخ
 کشـور تنها همچنین و است زمان هر و مکان هر در جهانی سطح در بزرگ های جنگ انجام به قادر
از ایـن رو . چـین را دارد توسعه و صلح محیط در خرابکاری توانایی کلی طور به که است جهان در
 کنـد، حفـظ را خـود ماهیـت آمریکـا و چین که روابط جهانی اوضاع در آشفتگی و ناآرامی ر هر د

کرد. در واقع چین به حفظ صلح با آمریکا برای گسترش  تضمین را چین در توسعه وضعیت توان می
  روند رشد و توسعه خود نیاز دارد. 

 چـین در بسـیاری از سـاختارها سازینو روند راهبردی در اهمیتی از متحده ایاالت و چین روابط .٢
باشـد، امـا  خـارج بـه نسـبت فراگیر گستره با باز تالش کرده است کشوری اگر چه چین. است برخوردار

 مـدیریتی تجـارب و اطالعـاتی منابع، اداری های صالحیت، فناوری، پول، خارجی همچنان در بازارهای
 کشـور تـرین اد بـرد کـه آمریکـا در حـال حاضـر مهمدارد. نباید از ی احتیاج متحده به همکاری با ایاالت

آیـد. در نتیجـه  بـه شـمار می کشـور ترین نیز قوی اقتصادی قدرت نظر از است و فناوری توسعه در جهان
  های اقتصادی و فناوری به همکاری با آمریکا نیاز دارد.  چین همچنان در حوزه

 اسـت؛ بـوده تـایوان مسـئله درگیر شدت به که است جهانی بزرگ کشور تنها متحده ایاالت .٣
  آمریکا و چین روابط وضعیت بنابراین

ً
 امنیـت و ملـی وحدت حفظ در چین عمده منافع بر مستقیما

 توسـعه و حفـظ نـاگزیر اسـت ملی امنیت و ملی وحدت حفظ گذارد. چین به منظور می تأثیر ملی
 عنـوان به این مسئله به خود جیخار سیاست در دهد و قرار اولویت اول در را آمریکا با عادی روابط

  .بنگرد راهبردی موضوعی
 دائـم عضـو پـنج از یکـی از قدرت چـین، عـالوه بـر آمریکا متحده ایاالت از سوی دیگر درک

  :شکل گرفته است زیر اصول اساس بر بودن چین، ملل سازمان امنیت شورای
 ایـاالت ارتـش بـا رقابـت بـه قـادر آینـده سال ٢٠تا  ١٥ کم برای  دست چین نظامی نیروی اگرچه .١
 ایـن. اسـت موشکی و ای هسته فناوری دارای که است کشورهایی معدود از چین اما بود، نخواهد متحده
 در مهمـی نقش چین .کند، کافی است تهدید را متحده ایاالت که ای هسته قدرت یک ایجاد برای ظرفیت
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  .دارد مناطق سایر در کیموش فناوری کردن محدود و ای هسته های سالح گسترش منع حفظ
 در متحده ایاالت با راهبردی مشترکی منافع شرقی، آسیای منطقه در زیاد عالوه بر نفوذ چین .٢
  .دارد این منطقه در ثبات و صلح حفظ
 حـل در مهمـی نقـش اسـت، اقتصادی توسعه حال که به سرعت در کشوری عنوان به چین .٣
  .دارد موارد سایر و انرژی، مهاجرت، قاچاق، خدرم مواد، زیست محیط جمله از، جهانی مسائل

به این ترتیب چین و آمریکا هر دو به همکاری یکدیگر به دالیل خاص خود نیازمند هستند. بـا 
ها و نیازهـای متقابـل باعـث توسـعه و گسـترش ای از همکاریهای گذشته، مجموعهاینکه در سال

طلبانـه واشـنگتن در برابـر پکـن رویکـرد برتـری روابط چین و آمریکا شده، اما واقعیت آن است که
هـای آمریکـا همـراه برخـی نقشی مهم در افزایش واگرایی میان آنها داشـته اسـت. در واقـع تـالش

  کشورهای اروپایی برای محدودسازی و مهار چین موجب بدبینی این کشور به غرب شده است. 
وان و هنـگ یالف نظر درباره تـااست اخت یاالت متحده، فقط کافین با ایدر خصوص روابط چ

د یش از اندازه شدین، انتقادات ثابت و بیچ یمرزها یکیکا در نزدیآمر ییایدر یرویت نیکنگ، فعال
ان دو یـزا م ر مـوارد اخـتالفین درباره معضل حقوق بشر، مسئله سین کیانگ و سـایواشنگتن از چ

  کشور مد نظر قرار گیرد. 
 تـالش و امنیتـی مسـائل در تـوانمـی بـا آمریکـا را چـین اصلی اختالفـات بر این اساس نقطه

 گرایی یکجانبه سیاست اتخاذ واقع در. کرد وجو برای مهار این کشور جست متحده ایاالت روزافزون
 را چـین منـافع و امنیـت ملـی، کشورهای دیگر منافع نکردن لحاظ و سفید کاخ دولتمردان سوی از

 بـا های اخیـر، ضـمن مخالفـت به تدریج در سـال رو پکن، این از. داده است قرار خود تأثیر تحت
 هـایسیاسـت اتخـاذ الملـل وبیننظام  شدن چندقطبی آمریکا، در پی گرایانه یکجانبه هایسیاست

  . گرایانه برآمده است چندجانبه

  راهبردهاي چین براي جهان آینده
هـای مختلـف  بیری در حوزههای اخیر تالش کرده است با انجام اقدامات و اتخاذ تـدا چین در سال

اقتصادی، انرژی، فناوری، نظامی و همچنین طیفی وسیع از مسـائل سیاسـی و امنیتـی، رویکـردی 
الملل دنبال کند که هم به ارتقای موقعیتش منتهی شود و هم به نـوعی بـر  چندجانبه را در سطح بین

ین به مناسـبات آینـده نظـام های مهم رویکرد چسطح و ماهیت قدرت آمریکا تأثیر بگذارد. از جنبه
  توان به موارد زیر اشاره کرد: الملل می بین

المللی، پیگیری قدرتمندانـه  . تداوم رشد اقتصادی: یکی از راهبردهای مهم چین در سطح بین١
 تدریجی شدن باز و اقتصادی اصالحات را چین اقتصادی رشد رشد اقتصادی خویش است. زمینه
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 کـار نیـروی و فـراوان جمعیـت. آورد فراهم ۱۹۷۰ دهه اواخر از رجیخا گذاری سرمایه روی به آن
 دهـه پایـان در کـه شـد باعـث چـین در خارجی فعالیت و گذاری سرمایه سهل شرایط همراه ارزان
 از شود. پـس تبدیل جهان تجاری و صنعتی بزرگ های قطب از یکی به تدریج به کشور این ،۱۹۹۰
 از ناشـی ضررهای با مقابله سرگرم پیشرفته کشورهای که یحال در ،۲۰۰۸ سال جهانی مالی بحران

 در کشـور درآمد. ایـن جهان اقتصاد رشد برای کلیدی موتور یک صورت به چین بودند، بحران این
 آنهـا تولیـد که است شده تبدیل کاالهایی تولید برای جهانی عمده مرکز یک به گذشته دهه سه طول
  نیست. صرفه به مقرون دستمزد االیب هزینه علت به پیشرفته کشورهای در

و  چـین بـین های اخیر همکاریروابط راهبردی با کشورهای مختلف: در سال دهی به. شکل٢
مناسـبات چـین بـا برخـی کشـورها  باال دنبال شده است. ماهیـت سطح ای از کشورها در مجموعه

کـرده اسـت از طریـق  بر این اساس چین تالش .دارد استراتژیک تعاملی و جامع نشان از مشارکت
 ثبـات حفـظ منظور به جهانی هایافق و استراتژیک رویکردهای گرفتن نظر در و با جامع همکاری

  در دستور کار قرار دهد.  خود را امنیتی منافع از حفاظت، جهان سراسر در
 هـایهمکاری مکانیسم طریق های اخیر ازساختار راهبردی مناسبات: چین در سال . تقویت٣
 هـایزمینـه بـا سـایر کشـورها در را هـای متقابـلهمکـاری و داده خود را توسعه ارتباطات ،دولتی

 هـایمراقبـت، الکترونیکـی تجـارت، دیجیتـال اقتصاد، فناوری و علمی نوآوری، مالی، کشاورزی
همچنین پکن تالش کـرده اسـت  .بخشیده است ارتقا هازمینه سایر و نسل پنجم اینترنت، بهداشتی

 چینـی بـا جامعـه یـک ایجـاد، جدیـد توسعه و تحقیق هایپروژه شناسایی برای خود تقو نقاط از
 کشـورهای برخـی توسـط تکنولـوژیکی محاصره و هژمونی شکستن و فناوری و علمی هاینوآوری
 کیفیـت بهبـود عالوه بر این، چـین بـه همکـاری بـا کشـورهای مختلـف بـرای .کند استفاده غربی

 ت.عملی پرداخته اس های همکاری
کارهای منطقه .٤

ِ
المللـی: یکـی از نکـات مهـم و درخـور تأمـل در روابـط بـینای و ایجاد ساز

المللی است. برای مثال، بینهای ها و گروهخارجی چین، نهادمندسازی مناسبات در قالب سازمان
گیری سازمان همکاری شانگهای به عنـوان یـک نهـاد امنیتـی ایفـا کـرده  چین نقشی مهم در شکل

دهی به گروه بریکس به عنوان مجمعی برای گرد هم  ت. همچنین پکن از بازیگران مؤثر در شکلاس
 یـک کمربنـد ـ یـک« برنامـه در آمدن و تشریک مساعی اقتصادهای نوظهور بـوده اسـت. تسـریع

های منطقهسازمان و کشورها با نزدیک همکاری ای،منطقه گذاری سرمایه و تجارت ترویج، »جاده
های چین  مشترک از تالش توسعه و ثبات، صلح برای همکاری فضای به اوراسیا قاره بدیلت برای ای

  برای نهادمندسازی روابط خارجی خود بوده است. 
؛ از ایـن رو نـاگزیر در جهان است یکننده انرژ ن مصرفیتر بزرگ ن یچتأمین پایدار انرژی:  .٥
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کارهایی متنوع دست بزنـد. تنوعاست برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به استفاده از 
ِ
بـه  یبخشـ ساز

یکی از راهکارهای چین در این زمینه بوده است. عـالوه بـر انـرژی فسـیلی،  ین انرژیتأم یبازارها
ای انجـام داده اسـت. بـرای های گسـترده گذاری های مرتبط با انرژی نیز سرمایهچین در سایر حوزه

 المللـیبین هایپروژه ترین بزرگ از یکی ای،هسته ژیحوزه انر در روسیه با در همکاری مثال، چین
شده است که عـالوه  هاییای را آغاز کرده است. در عین حال چین به صورت فعال وارد پروژه هسته

های جدیـد را انرژی و سنگ زغال برق، مانند هازمینه سایر گاز، لوله خط احداث و انرژی انتقال بر
  شود. نیز شامل می

های گذشته، تالشـی مسـتمر مردمی با سایر ملل: چین در طول سال ارتباطات مداوم . ارتقای٦
برای افزایش ارتباطات مردمی با سایر کشورها انجام داده اسـت. تعـداد دانشـجویان، گردشـگران و 

اند، چند برابر شده است. عالوه بر این،  تجاری که از چین به سایر کشورها و بالعکس عزیمت کرده
ایر کردن مؤسسات آموزشی کنفوسیوس در اقصی نقـاط جهـان در پـی تـرویج فرهنـگ و چین با د

  زبانی چینی برآمده است. 
های معارض آمریکا: چین به مـوازات افـزایش اختالفـات خـود بـا  . گسترش روابط با قدرت٧

لل الم آمریکا تالش کرده است به همکاری با کشورهایی که هم دارای قدرت زیاد در سطح نظام بین
های درخـور توجـه  ای از تعارض با آمریکا برخوردارند، بیفزاید. یکی از نمونه هستند و هم از درجه

شـود.  های پکـن بـا مسـکو مـرتبط می توسعه روابط چین با کشورهای معارض آمریکا، به همکاری
گیـری  ، با توسعه چشمیا منطقه یها رنگ شدن اختالفات و رقابت که به موازات کمروابط دو کشور 

مکره یکا در نیآمر یدر برابر هژمون یتیک بلوک قدرتمند امنیجاد ی، به اهای اخیر مواجه بوده در سال
ن پکـن و یشیپ یها ، دامنه اختالفات و رقابتیشورو ی. پس از فروپاشدامن زده استجهان  یشرق

بـه  ید مرزیدسم و اختالفات شیجهان کمون یک، رهبریدئولوژیمسائل ا مانند ییها نهیمسکو در زم
ان مسـکو و پکـن بـه یـم یهمکـار یبـرا یانداز روشن ن امر چشمیهممحدود شد.  یشکل ملموس
  وجود آورد. 

های اخیر موجب افزایش همکـاریدر این بین عالوه بر نیازهای متقابل اقتصادی، آنچه در سال
بـینکا در سـطح های روسیه و چین شده، مقابله با سیاست تهاجمی و یکجانبه ایاالت متحده آمری

تری به خود گرایانه و تهاجمیالمللی است. در واقع هر چه سیاست خارجی آمریکا حالت یکجانبه
کند سیاسـت خـارجی مسـتقلی داشـته گرفته، به تبع آن میزان همکاری پکن با مسکو که تالش می

  باشد، افزایش یافته است. 
 در مکمـل شـرکای عنـوان بـه و پکـن، سفیر چین در روسـیه، مسـکو »هانوی ژانگ«به اعتقاد 

 مشـکالت و اساسـی منـافع بـه مربـوط موضـوعات در یکـدیگر از پیوسته راهبردی، هایهمکاری
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 و تجـارت زمینـه در روسـیه طرفانـه بی و عینـی نگـرش از چینـی طـرف. کننـدمی حمایت بنیادین
 مـوارد سـایر و کنـگ هنـگ ملـی امنیـت قانون، چین و متحده ایاالت بین اقتصادی هایهمکاری
 بـا نزدیـک از و بایسـتند شـانه بـه شـانه روسیه و چین که زمانی از نظر هانوی، تا. کندمی قدردانی
 مـؤثر طـور به المللیبین عدالت و بود خواهد پایدار جهان سراسر در ثبات کنند، همکاری یکدیگر
 طـرف بـا را للیالمبین راهبردی هایهمکاری است آماده شد؛ به خصوص که چین خواهد تضمین
 هماهنگی مداوم طور به، کند مخالفت هژمونی یکجانبه مظاهر هرگونه با قاطعانه، دهد ادامه روسی

ملل، سازمان همکاری شانگهای، گـروه بـریکس و گـروه  سازمان مانند چندجانبه هایمکانیسم در
  ١.بخشد قاارت را منطقی و عادالنه المللیبین نظم یک گیری شکل و دهد افزایش را بیست

  هاي ایران با تقویت موقعیت چینرصتف
افزایش قدرت چین به عنوان کشوری که خواهان اتخاذ یـک رویـه و رویکـرد مسـتقل در سیاسـت 

های بسیاری برای جمهوری اسالمی ایران است، زیرا تهران نیـز خارجی خود است، حاوی فرصت
الوه بر این، روابط ایران و چین نـه تنهـا ای از تعارض با واشنگتن است. عهمانند پکن، دچار درجه

 دیدگاه
ً
هـای های طرفین مبتنی بر توسعه همکـاریفاقد هر نوع تنش و خصومت است، بلکه عمدتا

  های زیر امکان همکاری با چین را دارد:  دو و چندجانبه بوده است. بر این اساس ایران در حوزه
  ان در توسعه مناسبات با چین وجود دارد: کم سه فرصت مشخص برای ایر در حوزه اقتصادی، دست

هـا فرصت نخست، همکاری در حوزه تأمین کاالهای راهبردی است که ایران به علـت تحـریم
  تواند آنها را از کشورهای غربی تأمین کند. نمی

های غرب تا حد زیـادی محـدود شـده فرصت دوم، فروش نفت و گاز است که به علت تحریم
ها به خرید نفـت خـود داران سنتی نفت ایران بوده و حتی در دوران تحریماست. چین یکی از خری

  ادامه داده است. 
خـارجی خـود تـا  تجارت فرصت سوم، حذف دالر از معامالت اقتصادی است. چین قصد دارد در

حـذف دالر از  یبـه معنـا ین امـریکنـد. چنـ سـایر ارزهـا اسـتفاده ای وآنیحد ممکن دالر را حذف و از 
و  یمـال یتواند نظام فعل یکاست که میآمر یالملل نیف دالر به عنوان ارز بین و تضعیچ یتجار معامالت

شک ایران نیـز کـه بـه لحـاظ تـأمین  اند، به چالش بکشد. بی کرده یزیر ها طرحیرا که غرب یجهان یبانک
هـایی شته توافـقتواند به این طرح بپیوندد. البته در گذدالر با مشکالت خاص خود مواجه شده است، می

  اند.  های چینی صورت گرفته است که هنوز به صورت کامل عملیاتی نشدهبا طرف

                                                                                                                                         
١. Посол КНР: Китай и Россия ведут переговоры о новых крупных энергетических 
проектах, и не только в сфере транспортировки ресурсов, Интерфакс, ١٥ июня ٢٠٢٠. 
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در حوزه فنی ـ نظامی، چین از تولیدکنندگان و فروشندگان بـزرگ تسـلیحات در جهـان اسـت. 
کنندگان و خریداران تسلیحات و تجهیزات چینـی های گذشته یکی از مصرفایران نیز در طول سال

 این روند در سال بوده و
ً
 یکی از نگرانیقاعدتا

ً
هـای آمریکـا از های آتی نیز حفظ خواهد شد. اساسا

اتمام زمان تحریم تسلیحاتی ایران، احتمال انجام معامالت تسـلیحاتی بـین تهـران و پکـن اسـت. 
  ت. های پیشرفته نظامی از چین به ایران استر واشنگتن، احتمال انتقال فناوری همچنین هراس بزرگ

جانبه ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه مـی های سهاز سوی دیگر در حوزه نظامی، همکاری
تواند سد دفاعی و امنیتی مستحکمی برای هر سـه کشـور ایجـاد کنـد. موضـع کشـورهای غربـی بـه 

یـانوس ـ چـین در اق ـ روسیه جانبه ایران خصوص ایاالت متحده آمریکا درباره برگزاری مانور نظامی سه
دهـد تـداوم چنـین های امنیتی و دفاعی بود، نشان مـیهند که بیانگر تعامل نزدیک سه کشور در حوزه

  المللی دگرگون کند. بینای و تواند بسیاری از معادالت را در سطوح منطقههایی میهمکاری
 یتـیامن و یرامون موضـوعات نظـامیژه پیشتر به ویب ییهمگرا ین برایتالش چدر حوزه امنیتی، 

اتحـاد  یای به معنـا ن مسئلهیختم شود. چن یشانگها یمان همکاریگسترش پ ت ویتواند به تقو یم
خواهـد  یا منطقـه یهـا و سازمان یالملل نیب یتیامن یهامیمسکو در چارچوب رژبا پکن  یراهبرد

اری تردیـد پیوسـتن ایـران بـه سـازمان همکـکـا در تضـاد اسـت. بـییبود که به شدت با منافع آمر
تواند یک فرصت مهم با مزایای زیاد در حوزه امنیتی بـرای جمهـوری اسـالمی ایـران شانگهای می

تواند نقش مؤثری ایفا کند و زمینه پیوستن ایران بـه ایـن سـازمان را  باشد. در این خصوص چین می
  تسهیل کند.

وتـو یـک در حوزه سیاسی، حضور چین در شورای امنیت سازمان ملل با برخـورداری از حـق 
هـای توانـد از اعمـال سیاسـتهـای تـاریخی مـی آید کـه در بزنگاهمزیت بسیار بزرگ به شمار می

 نزدیکی تهران به پکن می
ً
تواند یکجانبه و زورگویانه آمریکا و کشورهای اروپایی ممانعت کند. قطعا

   مندی ایران از مزایای دوستی با این قدرت عضو دائم شورای امنیت شود. موجب بهره

  در برابر چین رانیا يگذار استیس يها تیالزامات و محدود
المللـی ممکـن اسـت بـرای بـینهای درخور توجهی که همکاری با چین در فضای به رغم فرصت

کشوری همچون ایران ایجاد کند و همچنین با وجود منافعی که همکاری با پکن بـرای تهـران دارد، 
  زمینه مورد توجه قرار داد: کم دو محدودیت مهم را در این باید دست

ای نخست آنکه سطح و ماهیت قدرت ایران با چین متفاوت است. ایران به عنوان قدرتی منطقـه
شود، اما چین به دلیل موقعیت اقتصادی و نظامی برتر و همچنـین با تأثیرگذاری جهانی شناخته می

انی است. با توجه بـه تفـاوت های جهبرخورداری از حق رأی وتو در شورای امنیت، در زمره قدرت
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 احتمال دارد در برخی مسائل رویکرد طرفین 
ً
موجود در سطح و ماهیت قدرت ایران با چین، قاعدتا

ای خـود هایی داشته باشد. در واقع ممکن است ایران به موضـوعی از دریچـه منـافع منطقـهتفاوت
. در عین حال ممکن است چین در بنگرد، اما چین آن را در معادالت جهانی مورد ارزیابی قرار دهد

 بـرای ایـران چنـدان مسـئله مهمـی المللی با مسائل و چالشبینسطح 
ً
هایی مواجه باشد که اساسا

  تلقی نشوند. 
هایی دارد. ایران بـه دوم آنکه نوع نگرش ایران به ایاالت متحده آمریکا با نوع نگرش چین تفاوت

ای تضادهای عقیدتی و مـاهوی بسـیار زیـاد اسـت. در نگرد که با آن دارآمریکا همچون قدرتی می
های عقیـدتی و بنیـادین واقع بخش اعظمی از اختالفات ایران با آمریکا به واسطه تضادها و تعارض

است. با اینکه چنین دیدگاه عقیدتی در چین نیز وجود دارد، اما علت اصلی تعارض بـا آمریکـا بـه 
هـای ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیـک با آمریکا ذیل رقابـت آید، بلکه اختالفات اصلی چینشمار نمی

طرفین قابل تعریف است. بنابراین ماهیت متفاوت اختالفات ایران و چین با آمریکا ممکن است در 
   ١هایی ایجاد کند.برخی مسائل محدودیت
 های فوق، جمهوری اسالمی ایران باید منافع راهبردی خود بـا چـین را دربا توجه به محدودیت

  های عینی و در سطح تحلیل جهانی تعریف کند. قبال آمریکا بر اساس واقعیت

  گیرينتیجه
هایی که این کشـور کـرده، تـا  الملل، به رغم همه پیشرفت سطح و اندازه مقاومت چین در نظام بین

دهنـد  حد زیادی به تعامل و تقابل با ایاالت متحده آمریکا وابسته است. شـواهد و قـرائن نشـان می
 خواهد بود. در حوزه نوسان در آرامش و تنش مدت بین مدت و میان در کوتاه واشنگتن و پکن روابط
 هـم در موقـت آرامـش از هایی دوره با که بود خواهند متوالی تنش های موج شاهد کشور دو تجاری

  کشـور دو متـداخل و مشـترک شود. در واقع منافع نمی اما متوقف آمیزد، می
ً
 ایبـر منبعـی احتمـاال

 آمریکـا بـرای البته تالش .بود خواهد بازگشت بدون ای نقطه به آنها انتقال عدم و ها تنش این کاهش
  .مختلف ادامه خواهد یافت های زمینه در چین المللی بین موقعیت فزاینده رشد از جلوگیری

 تـنش مرزهـای و تجـاری روابـط محـدوده از طـرف دو بـین راهبردی رقابت عرصه در عین حال،
 جهـان کـه ندارنـد ای عالقـه هیچ طرف دو بنابراین است؛ رفته فراتر کیهانی فضای به آسیا در انبهدوج

 توسـعه نفـوذ بـر مبتنـی راهبردی که چین .شود تبدیل قدرت بزرگ جنگ یک برای ای صحنه به دوباره
 بـا تنش اهشک دنبال به و کند می جلوگیری متحده ایاالت با آشکار درگیری از گرفته است، پیش را آرام

                                                                                                                                         
ــن، ١ ــعیب بهم ــت«. ش ــران های فرص ــت در ای ــتالف تقوی ــردی ائ ــین راهب ــیه و چ ــکده»روس ــردی ، اندیش  راهب

 .١٣٩٩شهریور  ١٩تبیین، 
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بیشـترین  بـا متکـی اسـت، قوی اقتصاد یک با این حال چین که به. است المللی بین بزرگ های قدرت
باقی خواهد مانـد. همچنـین پکـن  متحده از ایاالت طلبکار ترین همچنان بزرگ جهان، در رشد میزان

  .  دهد قرار أثیرت تحت را آمریکا اقتصاد تواند با آنها می که دارد اختیار در زیادی ابزارهای
ر دهـد. یینده تغیآ یها را در سال یالملل نیتواند معادالت ب ین به عنوان قدرت بزرگ جهان میچ

االت متحـده یـا یهژمـون یادیـاین کشور، تا حد ز یهای نظام ن همراه توانایییچ یقدرت اقتصاد
کـا بـه شـدت یتحده آمراالت مین رو ایالملل با مشکل مواجه کرده است. از ا نیکا را در نظام بیآمر

خود را بارها بـه صـورت آشـکار اعـالم کـرده  ین نگرانین است و ایچ یش توان اقتصادینگران افزا
ها مواجـه ییکایاست. بر این اساس هرگونه گسترش و تقویت قدرت پکن به شدت با مخالفت آمر

  خواهد شد. 
د تـالش کـرده اسـت تـا های گذشته برای تقویت قدرت اقتصادی خو با آنکه چین در طول سال

المللـی دور نگـه دارد، امـا  حد ممکن خود را از مسائل و معادالت سیاسی و امنیتـی در سـطح بین
برای توسعه قدرت اقتصادی خود نیازمند گسترش نفوذ سیاسـی، امنیتـی و ژئـوپلیتیکی اسـت. در 

شـود.  محدود میهای اقتصادی برای پکن  ها امکان پیشبرد سیاست واقع بدون حضور در این عرصه
 محـدود بـه 

ً
در عین حال سیاست آمریکا برای مهار و کنترل قـدرت فزاینـده اقتصـادی چـین صـرفا

 از ابزارهـای  های اقتصادی نیست. در واقع آمریکایی حوزه
ً
ها برای مهار رشد اقتصادی چـین صـرفا

انـد.  نه طراحی کردههای سیاسی و امنیتی متعددی در این زمی کنند بلکه برنامه اقتصادی استفاده نمی
های سیاسی، امنیتی و ژئـوپلیتیکی نداشـته باشـد،  در نتیجه چین حتی اگر تمایلی به ورود به عرصه

تردید چنین واکنشی ناخواسته پکن را  های ایاالت متحد است. بی ناگزیر به واکنش در برابر سیاست
  کند. تر در برابر آمریکا می وادار به ایفای نقش فعال

های معـارض بـا آمریکـا از جملـه چـین افـزایش یابـد، ن هر چه ضدیت میان قدرتدر این بی
تواند به معنای چالشی اساسی در برابر هژمونی ایاالت متحده آمریکـا باشـد و فرصـت زیـادی  می

تواند از یک برای جمهوری اسالمی ایران به وجود آورد. در واقع ایران از طریق همکاری با چین می
ها در به چالش کشیدن منافع و اهداف آمریکا همکاری کنـد المللی با سایر قدرتبینسو در سطح 

توانـد های مستقالنه خود را پیش ببرد. همچنین توسعه روابط بـا چـین مـیو از سوی دیگر سیاست
های اقتصادی، فنی، نظامی، امنیتی و سیاسـی بـرای ایـران فضای مساعدی برای همکاری در حوزه

  ایجاد کند. 
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