
 835-187، صص 8931تابستان  وبهار ، پنجمی ه، شمارسومالملل، سال دوفصلنامه سیاست و روابط بین

 اقتصادی چین و آمریکا در بازی بزرگ قرن   -اسبات سیاسینم
 تبارسوتهمحمد سلمان

 ، بابلسر، ایراندانشگاه مازندران ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشجوی 

 شهرام فتاحی

 ، کرمانشاه، ایرانهدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا ،استادیار گروه علوم سیاسی

 عباس مهرورز

 ، کرمانشاه، ایرانکرمانشاه واحد دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل 
 (17/81/8931تاریخ پذیرش:     8931/ 18/11)تاریخ دریافت : 

  دهیچک

لیکن الملل گردید،  م بینعی جایگاه قدرتمندترین دولت در نظاآمریکا مدّ ،نظام دوقطبی یافتن با پایان

تلاش  ت و استراتژیکهای بلندمدّ  ریزی با برنامه ها سایر قدرتنظم جهانی اینگونه پیش رفت که 

با توجّه به های بزرگ است که  چین یکی از این قدرت نمودند که این کشور را به چالش بکشند.

در مقام بازیگری  فعلی آمریکا، جایگاه تصاحبو  یک هژمونشدن به  برای تبدیلداشتن پتانسیل لازم 

 روابط بسیاری. رقم زده استها و مقامات آمریکایی  استراتژیست های زیادی را برای نگرانی زیرک،

 الملل بین نظام و سیاست بر آن پیامدهای و تأثیرات منظرز ا دوجانبه روابط مهمترین را چین و آمریکا

املاً حساب شده و عقلایی در چارچوب بازی و تاکتیک را به صورت ک هاآنو رفتارهای متغیّر  دانسته

هدف ما از این پژوهش بررسی رفتارهای متغیر آمریکا و چین در روابط این  .های سیاسی تلقّی نمودند

است که بازی های سیاسی و  اصلی سؤال این به پاسخ پی در حاضری مقالهدو کشور است، لذا 

ثمره ی چیست و چگونه منجر به همگرایی یا واگرایی میان  نیچ و کایآمری  حدهمتّ الاتیااقتصادی 

ین چین و های فی ما برقابت  که است این ی پژوهش فرضیه چارچوب همین در گردیده است؟، هاآن

، ثمره ی انتخاب بهترین تصمیمات این دو کشور در عرصه سیاسی و اقتصادیدر حوزه های آمریکا 

به  خود خاصّ  یباز با ،یباز نیا از مرحله هر در بازیگران زا کیهر کهی روابط بین الملل بوده 

 گردیده است. هاآن روابط در ییواگرا ای ییهمگرا به منجر هاانتخاب نیا انتخاب اولویت پرداختند و

 .، هژمونالملل بین روابط کا،یآمری  ایالات متّحده ن،یچهمگرایی و واگرایی، ها: کلید واژه

 

  نویسنده مسئول                 ms29912991@gmail.com  
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 مقدّمه

 قدرت را کایآمر الملل، نیب روابط شمندانیاند از یتعداد ،یدوقطب نظام یفروپاش از پس

 ییتوانا آن بر وهلاع که کردند یفمعرّ جهان (دولت نیقدرتمندتر )شرویپ دولت و منازعلاب

 همچنان حال نیا با .داراست ییتنها به زین را یالملل نیب یها هیرو و هنجارها به یده جهت

 بزرگ یها قدرت. دادند ادامه تیوضع نیا رییتغ یبرا را خود شلات بزرگ، یهاقدرت گرید

 دیتهد را (کایآمر دوره نیا در) شرویپ دولت برتر گاهیجا ،هقوّالب بیرق کی عنوان به شهیهم

 اش هبالقوّ یهایی توانا که است یبزرگ یها قدرت از یکی زین نیچ خلق یجمهور. کنندی م

 رو نیا از و داده کشور نیا به را بیست و یکم نقر در شرویپ دولت گاهیجا تصاحب فرصت

) است شده ی(فعل شرویپ دولت عنوان بهیی) کایآمر مقامات و ها ستیاستراتژ ینگران باعث

 ک،ی و ستیب قرن دومی  دهه یابتدا در کایآمر جهیدرنت. (818: 8931حسن خانی و مسرور، 

 نیا با بتواند تا کرد منتقل ایآس شرق هب انهیخاورم از را خود یملّ تیامن یاستراتژ یاصل محور

 جهت نیا ملااع از سال هشت گذشت با و حاضر حال در. بپردازد مقابله به هبالقوّ دیتهد

 یرامونیپ مناطق در را خود تر الفعّ حضور یها رساختیز جیتدر به حدهمتّ تلااای ،یریگ

 دو نیای  رابطه هنوز اامّ (11: 8935)کشمیری، کرده فراهم ایآس شرق در ژهیو به و نیچ

 یبرا را خود یآرام به کشور دو هر و است نشده خود یزا تنشی  مرحله وارد یجهان قدرت

 . سازندی م آمادهآتی  یها سال

و رفتارهای متغیّر  چین و آمریکای  حدهمتّ تلاایا روابط تحلیل تبیین و فهم دنبال به نوشتار این در

 تعامل سو، یک از روابط این زیرا ؛هستیم سرد پساجنگ اندور دردر عرصه ی بین الملل  هاآن

 از و است سرد پساجنگ دوران در الملل بین نظامی  عرصه در ابرقدرت دو میان استراتژیک

 مسائلی دارد، وجود کشور دو جاری روابط در دیمتعدّی  واگرایانه و همگرایانه مسائل دیگرسو،

 برتر های قدرت موقعیت بر و ساخته رمتأثّ  را المللی بین نلاک فرایندهای تواند می هبالقوّ  که

 و گذارد برجای یمهمّ تأثیرات هاآن عمل آزادی و الملل بین نظام در قدرت توزیع ساختار جهانی،

لذا هدف ما  .دهد سوق چندقطبی نظام مدل ماهیت با جدید جهانی نظام یک سمت به را کشور دو

ر ایالات متّحده ی آمریکا و چین در آینده ی روابط این دو از این نوشتار بررسی رفتارهای متغیّ
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 یامپراتور صفر ساعت نیچ کشور است. ضمناً توجّه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که

 (.  Kennedy,2015)است نموده ملااع 1115 سال را شیخوی جهان

ی های سیاسی و است که باز اصلی سؤال این به پاسخ پی در حاضری  مقاله، اساس این بر

ثمره ی چیست و چگونه منجر به همگرایی یا  نیچ و کایآمری  حدهمتّ الاتیااقتصادی 

رقابت  که است این ی پژوهش فرضیه ،چارچوب همین در گردیده است؟ هاآنواگرایی میان 

، ثمره ی انتخاب بهترین سیاسی و اقتصادیدر حوزه های ین چین و آمریکا های فی ما ب

 هر در بازیگران از کیهر کهدو کشور در عرصه ی روابط بین الملل بوده  تصمیمات این

 به منجر ها انتخاب نیا به انتخاب اولویت پرداختند و خود خاصّ یباز با ،یباز نیا از مرحله

 گردیده است.  هاآن روابط در ییواگرا ای ییهمگرا

 ی تحقیقپیشینه

کنون پژوهش های  تا ی آمریکا و چین ایالات متّحده خصوص روابط سیاسی و امنیتیدر 

مناسبی را ارائه نمودند که  های خود تحلیلی به نوبه  هاآندی انجام شده که هر کدام از متعدّ

 د. کراشاره خواهیم  هاآندر ذیل به برخی از 

 ،"US- CHINA Relations in the 21 Century"کتابدر فصل هفتم  (.1111 )زینکوان زو. 8

ین مسائل سیاست و امنیت جهانی یعنی انتقال قدرت از آمریکا به چین را مورد یکی از مهمتر

مهدی  و به نام آفاق امنیت برگزیده شدی برای ترجمه و نشر در فصلنامه که بررسی قرار داده 

 در سندهینوبه چاپ رسید.  "روابط آمریکا و چین در قرن بیست و یکم"بهادری تحت عنوان

 موارد ندهیآ یها دهه در نیچ به کایآمر از قدرت انتقال یچگونگ حیتوض یبرا مقاله نیا

. است نموده شیآزما را الملل نیب روابط مختلف یها هینظر و کرده یبررس تدقّ  با را یخیتار

 انتقال نیا کنند تلاش دیبا نیچ و کایآمر طرف دو هر که است گرفته جهینت نیچن تینها در او

 .شد خواهد روبرو بزرگ یا فاجعه با جهان رد،یگ انجام زیآم صلح صورت به قدرت

مطالعه مقایسه ای فرهنگ استراتژیک "(. در مقاله ای با عنوان8939. سلیمی و رحمتی پور)1

 و نخبگان نگرش بر یرگذاریتأث ییتوانا ،کیاستراتژ فرهنگعنوان نمودند که  "آمریکا و چین
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 که باشدیم برخوردار زین تیقابل نیا زا و داشته را کشور کی ی جامعه نیهمچن و دولتمردان

 یهافهمؤلّ ییشناسا بیترت نیبد. دینما نییتع مختلف یهاعرصه در را هاآن عملکردی  نحوه

 اریبس کمک کشورها کیاستراتژ فرهنگ جمله آن از و کشور یتیهو یمبان به دهندهشکل

 الاتیا چون یگبزر یهاقدرت جمله از -مختلف یکشورها کنش ییچرا فهم در یرثّؤم

 .دهدیم دست به -نیچ و کایآمری  حدهمتّ

روابط آمریکا و چین در خلیج فارس؛ "(. در مقاله ای با عنوان8935. موسوی و خدایی)9

ی م یبررس فارس جیخلی  منطقه در نیچ قبال در را کایامر یاستراتژ ، "همکاری یا تقابل

 به نیچ روزافزون یوابسـتگ بـه هجـّتو با که دنده پاسخ پرسش نیا به می کوشند و دنکن

 نیا در نیچ قبال در را یاستیس چه هژمـون قـدرت عنوان به کایمرآ فارس، جیخل یانرژ منابع

 با ای است کرده یهمکار نیچ با و گرفته شیپ در برالیل یاستیس ایآ است؟ کرده دنبال منطقه

 .است بوده نیچ مهار و تقابل یپ در گرا واقع یاستیس خاذاتّ

جایگاه آمریکا و چین در ترتیبات امنیتی "(. در مقاله ی خود با عنوان8931. جوزانی کهن)4

 از پس نیچ، به این موضوع اشاره می نماید که "(1187 -1113منطقه آسیای شرقی)

 و داریپا رشد به شد، آغاز کشور نیا در یلادیم 71 ی دهه از که یاقتصاد اصلاحات

 دیجدی  هزاره در رشد روبه روند نیا. افتی دست آن از بعد های دهه یّط یریچشمگ

 یایآس منطقه در کشور نیا گذاریهیسرما شیافزا و نیچ یاقتصاد روابطی  توسعه با یلادیم

 حضور دوم، یجهان جنگ از پس که حدهمتّ الاتیا که است یدرحال نیا. بود همراه یشرق

 های ضعف لیدله ب اکنون هم است، شتهدا یشرق یایآس منطقه یتیامن باتیترت در ای گسترده

 .است افتاده عقب نیچ به نسبت منطقه در تر الفعّ حضور از ،یاقتصاد

لات های ایا چالش؛ ظهور چین "(. در مقاله ای با عنوان8931. حسن خانی و مسرور)5

با عنوان داشتند که  "الملل آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بینی حدهمتّ

عی کسب جایگاه قدرت آمریکا مدّی حده ایالات متّ ،فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی

بازیگری که توانایی جهت دهی  ؛قدرتمند ترین دولت در نظام بین الملل گردیدلذا بلامنازع و 

های بزرگ با  به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی داراست. با این همه سایر قدرت
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خود را برای تغییر این شرایط با برنامه ریزی های ی چالش کشیدن آمریکا، تلاش ها به 

ه جایگاه برتر این بازیگران همیشه به عنوان یک رقیب بالقوّ .ت و استراتژیک ادامه دادندبلندمدّ

ی ه آمریکا را تهدید می کردند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که توانایی های بالقوّ

ور برای تبدیل شدن به ابرقدرت و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی این کش

دوم قرن ی حده در دهه استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. درنتیجه ایالات متّ 

ی خود را از خاورمیانه به شرق آسیا انتقال داد تا بتواند تمرکز استراتژی امنیت ملّ ،بیست ویکم

 ه مقابله کند. وّبا این تهدید بالق

ی) رقابترفتارهای ه تا گردیدش لا، در تحریر این مقاله تی ذکر شدهنه یبه چند پیش توجّه با

از منظر  سیاسیو  اقتصادیدر حوزه های  ین چین و آمریکاهمگرایی و یا واگرایی( فی ما ب

 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بازی هانظریه 

 روش شناسی تحقیق 

و برای پرداختن به این مسئله از  گردیده از روش توصیفی و تحلیلی استفاده ر این پژوهشد

همچنین در برخی موارد از منابع و منابع کتابخانه ای، مقالات وپایان نامه ها کمک گرفته 

 است. شده  بردهاینترنتی نیز بهره 

 رهیافت نظری 

وده است که از روش های نظریه ی انتخاب عقلایی به طور عمده متعلّق به اقتصاددانان ب

مشابه مانند اقتصاد خرد استاندارد استفاده می نمایند. مهمترین ابزار آنان همان نظریه بازی 

هاست. نظریه بازی ها با انتخاب عقلایی سر و کار دارد و این درجایی است که وابستگی 

توسّط دیگران بر  متقابل استراتژیک وجود داشته باشد. این بدان معناست که انتخاب استراتژی

بهترین انتخاب یک فرد تأثیر می گذارد و بالعکس. نظریه بازی ها موجب پیشرفت مهمّی در 

 (. 811: 8935نظریه ی کنش دسته جمعی شده است)مارش و استوکر،

 انهیگرا محاسبه یرفتار نیبنابرا است، یعقلان یموجود انسان که است نیا بر 8ها یباز هینظر

 کرده دیتأک انسان رفتار ییعقلا یمبان بر موده،یپ طیتفر راه ها، یباز هینظر زانپردا هینظر. دارد
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 ینمادها قالب در را انسان ییعقلا رفتار پردازان هینظر نیا که است فرض شیپ نیا با. اند

 نکهیا بر یمبن ردیگ یم شکل یدوم فرض شیپ بحث نیا یها وابسته از. اند کرده ارائه یاضیر

 مورد عقل ریتعب نیا با. است یشدن ینیب شیپ یکیمکان یها دستگاه رفتار ابهمش انسان رفتار

 هالبتّ. است نشده ینیب شیپ یانسان اریاخت یبرا یگاهیجا نیبنابرا است، رمقدّ یعقل آنان نظر

 که یمیتصم بر که است یرفتار طرف، کی یبرا افکار نیبهتر "انهیگرا عقل میتصم نیا در

 از یمفهوم یمدلی  ارائه منظور به ".باشد شده یمبتن کند، خاذاتّ ابلمق طرف رود یم انتظار

 چندجانبه و دوجانبه یها یباز از ییها مدلی  ارائه به پردازان هینظر ها، یباز هینظر در رفتار

 ها یباز کیکلاسی  هینظر در یسوم فرض شیپ فوق فرض شیپ دو قیتلف از. اند کرده اقدام

 و تیعقلان به کااتّ با که شود یم رتصوّ ها یباز هینظر از ریتعب نیا در. شود یم مطرح

ی  هیکلّ تا دارد وجود امکان نیا یباز طرف دو از کیهر یبرا ،بازیگران تعداد تیمحدود

 توماس. کنند محاسبه را آن از یناش یامدهایپ و جینتا و بیرق و خود ممکن یها حرکت

 یی،عقلا رفتار لیتعد در را انسان اریاخت از یا وهجل ،هینظر نیا به یزن چانه افزودن با نگیشل

 منافع تعارض زانیم از توان یم یزن چانه با نگ،یشل نظر به بنا. کند یم ها یباز هینظر داخل

 نیب حیصر و خاموش شکل دو به یزن چانه او، نظر به. کرد استفاده منافع یهمگون نفع به

 معتقد او. دیتهد ای و پاداش دتعهّ قیطر از :دارد شکل دو یزن چانه. دارد انیجر گرانیباز

. دارد وجود یقیتلف یها یباز ای و دیوع و وعده مقابل، دیتهد یباز مختلف تیموقع دو است

 شده مشهور "زندان یامعمّ "و "ترسو جوانک" یاسام به یباز مختلف تیموقع نوع دو نیا

 (. 411-595: 8939 زاده، فیس)اند

 سرعت با شانیها لیاتومب در نوجوان دو مدل نیا در(: ترسو جوانک یباز)متقابل دیتهد یباز

 جاده از و بچرخاند را لشیاتومب فرمان لاوّ که است یکس بازنده. رانندیم گریکدی طرف به

 :است ممکن حالت چهار یدارا یباز نیا .شود منحرف

 (.ازیامت دادن دست از)بردیم یگریشود،د منحرف و بترسد یکی اگر -

 نخواهند لمتحمّ زین یخسارت دو هر اامّ بردینم کسچیه شوند، منحرف دو هر اگر -

 (.یهمکار)شد
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 عدم)بازندیم را شانیزندگ احتمالا و شانیهانیماش دو هر نشوند، منحرف کدام چیه اگر -

 (.یهمکار

 (.شوندیم واقع تمسخر مورد.)دهند انصراف دو هر اگر -

 و نیبهتر که ،یهمکار عدم و یهمکار ؛باشدیم روبرو یاستراتژ دو با گریباز ی،باز نیا در

 قدرت ییرودررو با تیماه نظر از یباز نیا. است یهمکار یباز نیا یاستراتژ نیترمطلوب

 تیثیح و ژیپرست شیافزا یبرا متقابل تیقاطع دادن نشان و یاهسته دیتهد کی در بزرگ یها

 .دارد شباهت آمدن کوتاه و زدن جا به گرید طرف کردن وادار رمنظو به

 انیجر در مسلحانه سرقت کی در شرکت به هممتّ نفر دو (:یزندان یامعمّ )قرار و دیتهد یباز

 ییبازجو نیا یّط. رندیگیم قرار ییبازجو مورد جداگانه دو هر و اندشده ریدستگ یریدرگ کی

 :شودیم معامله صورت نیا ـهب جداگانه هاآن از کی هر با

 .شد خواهد محکوم حبس سال پنج به او یول ،یشویم آزاد تو یبده لو را دوستت اگر -

 .شد دیخواه محکوم حبس سال سه به دو هر د،یبده لو را گریکدی دو هر اگر -

 دیخواه خدمت یبازپرور مرکز کی در سال کی دو هر د،ینده لو را گریهمد کدام چیه اگر -

 .کرد

 یاستراتژ انتخاب به طرف دو تمدّ دراز در که است نیا یباز نیا از یمنطقی  جهینت

 گل)دارد یشتریب سود گریکدی کردن رها یاستراتژ از رایز ،دیرس خواهند متقابل یهمکار

 (.811-815: 8931 ،یشهاب و پرور

 یباز دو نیا از یکی از یباز نیا در ریدرگ طرف دو از کی هر نگارندگان، نظر به بنا   

 و کایآمر نیماب یف ی هایباز مقاله نیا. باشد یم یقیتلف مقاله، کردیرو لذا و کرده استفاده

 با ،یباز نیا از مرحله هر در بازیگران از کیهر که داند یم یمختلف مراحل یدارا را نیچ

 به منجر هک بودند ها انتخاب نیا و است پرداخته تیاولو انتخاب به خود خاصّ یباز

 . شدند هاآن روابط در همگرایی و یا واگرایی

 یخردمند بازیگران ،همه که است آن بر فرض ها، یبازی  هینظر در شد گفته که همانطور

 در را میتصم نیبهتر جهینت در و دانند یم را گرید بازیگران و خود یها تیاولو و هستند
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 منجر تواند یم بیرق یها تیاولو نییتع در اشتباه. کنند یم خاذاتّ خود منفعت شیافزا جهت

 .شود اشتباه یریگ میتصم جهینت در و اشتباه فهم به

 انتخاب که هستند امدهایپ نیا که چرا دارند ها یبازی  هینظر در یاریبس تیاهمّ امدهایپ

 نیهمچن. کنند تمام مختلف یها مرحله در را یباز توانند یم و کنند یم صمشخّ را بازیگران

 طتوسّ  امدیپ(. 873: 8935 ،یدآبادیسع و یاکرم)کرد خواهند نییتع زین را بازیگر انیز و سود

 بازیگر هر که ییازآنجا و شود یم صمشخّ بازیگران یها تیاولو تیاهمّ زانیم و درجه

 یینها امدیپ بازیگران که است نیا بر فرض نیبنابرا داند، یم زین را گرید بازیگر یهاتیاولو

 که شوند ییامدهایپ انتخاب به منجر تواند یم ها تیاولو از اشتباه فهم. دانند یم قبل از را

 .ستین هاآن از کی چیه انتظار مورد و دلخواه

در همین راستا می توان رفتارهای متغیّر آمریکا و چین در قبال یکدیگر را مطابق این دو بازی، 

الملل دانست که منجر به تقابل و  در عرصه ی روابط بین هاآنثمره ی انتخاب های عقلایی 

 یا همکاری استراتژیک در مسیر تاریخ شده است.

 در مسیر تاریخ  با چین حدهمتّتلاایا استراتژیکو همکاری  قابلت 

انتخاب شایسته ترین گزینه ، هر قدرتی به دنبال ی بازی هاه به مفروضات نظریه با توجّ

ا کنند. امّ رت بزرگ از این قاعده پیروی میعنوان دو قد ست که آمریکا و چین نیز بهها

 اخیر، باعث بروز نگرانیی های گوناگون در دوره  افزایش روزافزون قدرت چین در عرصه

: 8931گردیده)حسن خانی و مسرور، عنوان دولت پیشرو در این زمان  هایی برای آمریکا به

شده  1181ر از سال این مسئله باعث شروع دور جدیدی از روابط بین دو کشو ( که815

 .است

فرودهای زیادی را تجربه  و فراز ،8343ب کمونیستی لاروابط بین آمریکا و چین از بعد از انق

 :شود صورت مختصر در زیر بیان می های گوناگون آن به کرده است که دوره

 (استراتژیک رقابت و ایدئولوژیک تضادّ اعتمادی،بی)1797-1791ل:اوّی  دوره. 1
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صورت عمومی نگاه دو کشور نسبت به یکدیگر تحت تأثیر مسائل  ره بهدر این دو

لین تماس آمریکا و چین در های استراتژیک، خصمانه و متنافر است. اوّ ایدئولوژیک و رقابت

هزار سرباز چینی به  111که در آن  8351در سالشود به جنگ کره  این دوره مربوط می

 .درجه عقب راندند 91را تا مدار  هاآنرده و نیروهای آمریکایی و سازمان ملل حمله ب

سو و آمریکا از  بین نمایندگان چین و کره شمالی از یک 8359درنهایت قرارداد صلح در سال 

لین دور همچنین در این دوره اوّ(. 17 – 19 :8971امین،  طاهری)سوی دیگر به امضا رسید

مذاکرات  که این 8371. تا سال مذاکرات چین و آمریکا در سطح سفیر در ژنو انجام گرفت

  .دور مذاکره بین طرفین برگزار شد 891در طی پانزده سال،  مجموعاًکه قطع شد 

ای زد تا اینکه  های نظامی و هسته صورت گسترده دست به آزمایش در این دوره چین به

معادل )شده کیلوتن اورانیم غنی 11لین بمب اتمی خود را با قدرت اوّ 8314درنهایت در سال 

شونده، در سال  لین موشک هدایتاوّ 8311منفجر کرد. همچنین در سال  (بمب هیروشیما

علمی و تحقیقاتی خود را  ی لین ماهوارهاوّ 8378ین بمب هیدروژنی و در سال نخست 8317

(. می توان استنباط نمود که این دوره همان 817-37 :8971طاهری امین، )به فضا پرتاب کرد

 می کند که اگر هرکدام بترسند، دیگری خواهد برد. چیزی را تداعی

 ( مشترک مقاصد چارچوب در فاتلااخت حلّ برای شلات) 1797-1791: ی دوم  دوره. 1

آید. سفر ریچارد نیکسون  لین ارتباطات رسمی بین دو کشور به وجود میدر این دوره اوّ

ل بزرگی در و چوئن الی تحوّقات با مائو لاو م 8371فوریه سال  18جمهور آمریکا در  رئیس

ریچارد نیکسون و مائو تسه  ،روابط خارجی این دو کشور به وجود آورد. به اعتقاد کسینجر

های دیپلماتیک را نه به دلیل سازگاری بیشتر  تماس ،8371و  8378های  تونگ در سال

سر  های ژئوپولتیکی، از های آمریکا و چین با یکدیگر بلکه به علت ضرورت ایدئولوژی

های کسینجر، وزیر خارجه  شلاهای این سفر با ت زمینه(. 111 :8919کسینجر، )گرفتند

پنگ آمریکا به چین فراهم آمد. در پایان  وی به همراه تیم پینگ ی آمریکا، و سفر محرمانه

بین وی و چوئن الی به امضا رسید. از این منظر  «شانگهایی میه لااع» سفر نیکسون به چین
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نسبت به خطری مشترک بود.  هاآنشیاری رهبران وزدیکی دو کشور شده بود، هآنچه باعث ن

ای و  های هسته حاد شوروی شامل موشکقدرت نظامی اتّ زیادرهبران چینی، شاهد افزایش 

ها سرباز در امتداد مرزهای خود بودند. از طرفی  ل از میلیونچهل لشگر مدرن رزمی متشکّ 

منظور ایجاد توازن در برابر  ولتیکی برای نزدیکی به چین بهیل محکمی ازنظر ژئوپلاآمریکا د

، (ی با مسکوبا هدف مهار آن یا القای اجبار، برای وارد شدن در مذاکرات جدّ) حاد شورویاتّ

ها  نفس آمریکایی به منزوی ساختن هانوی و از آن راه پایان دادن به جنگ ویتنام، حفظ اعتماد

حده از هند و چین و سرانجام نشان دادن قابلیت متّ تلاایا نشینی دردناک ارتش در میان عقب

د المللی داشت. سفر مجدّ فرمان راندن به محیط بینی آمریکا در زمینه ی تحلیل نرفته 

م آمادگی برای تجدید روابط دو کشور، سفر وزیر امور لاو اع 8379کسینجر به چین در 

شترک دو کشور مبنی بر برقراری روابط می بیانیه  ،8377آمریکا به چین در سال ی خارجه 

ژانویه  13وزیر چین، در  سفر دنگ شیائوپینگ، معاون نخست ،8373ل ژانویهسیاسی از اوّ

شیائوپینگ در پکن و درنهایت دیدار بوش  ریگان با دنگ 8314قات سال لابه آمریکا، م 8373

 )دو کشور صورت گرفت منظور ارتقای روابط بین در طول این دوره به 8313از پکن در سال 

(. این ارتقای روابط و همکاری نیز مصداق این مهم است که 811-818 :8971طاهری امین، 

 . شد نخواهند لمتحمّ زین یخسارت دو هر اامّ بردینم کسچیه شوند، منحرف دو هر اگر

 (تجاری و بسط مناسبات اقتصادی) 1001-1797: ی سوم  دوره. 3

نظر  قات بین مقامات دو کشور را تبادللارتباط بین آمریکا و چین و مقبلی محور ای در دوره 

 ت، راهبردها و چگونگی استقرار نیروها در برمیبرآوردهای ژئوپولتیک بلندمدّ ی در زمینه

قبل ی گرفت و ارتباطات تجاری اندکی میان دو کشور برقرار بود. برقراری توازن در دوره 

جمهور از هر دو حزب با هماهنگی و اجماع در دو  ئیسبین آمریکا و چین از سوی پنج ر

ا دو رویداد اجماع نظر حزب را از ها به اجرا درآمد. امّ حزب در سطح راهبردها و سیاست

 ب در اروپای شرقی طیّ لامیان برداشت. نخستین رویداد سقوط کمونیسم بود که با چند انق

جماهیر شوروی به اوج خود رسید.  حادآغاز شد و دو سال بعد با فروپاشی اتّ 8313سال 
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بود.  در قلب پایتخت چین دومین رویداد سرکوب خونین دانشجویان، در میدان تیان آنمن

فروپاشی شوروی ترس مشترک را نابود ساخت و در همان حال شورش داخلی در چین، 

ره حمایت داخلی در آمریکا از سیاستی مبتنی بر مقاصد مشترک را تضعیف کرد. در این دو

در همان  تدریج سست شد. شناختی روابط سازنده بین چین و آمریکا به مبنای سیاسی و روان

حال که دولت کلینتون، درواقع روابط اقتصادی را با چین از طریق حمایت از عضویت در 

ا سازمان تجارت جهانی و برقراری روابط تجاری عادی با این کشور مستحکم ساخت؛ امّ

)کسینجر، ی ژئوپولیتیکی را برای اقدامات خود ارائه نداد کننده و قانع هرگز یک دلیل منطقی

8919 :191- 198 .) 

بین روابط تجاری و حقوق بشر ی ای از افکار عمومی آمریکا و کنگره بر رابطه  خش عمدهب

اند. بر این مبنا روابط تجاری بهتر منوط به بهبود شرایط حقوق بشر است و در  تأکید کرده

 یابد. با عنوان مجازات، روابط تجاری گسترش نمی مت شرایط حقوق بشر، بهصورت وخا

ی ویژه در زمینه  ها به حال کلینتون تأکید داشت که با افزایش ارتباطات در تمامی زمینه این

های داخلی به  حقوق بشر و سیاستی مسئله ی تواند نظریات آمریکا را درباره  بازرگانی می

تایوان به ی هایی هم بین آمریکا و چین در مورد مسئله  دوره تنشند. در این لاچین بقبو

 انتخابات ریاست جمهوری تایوان، چین موشکی و در آستانه  8331وجود آمد. در سال 

دستانه در برابر  پیش تهدیدیی منزله  هایی را در نزدیکی سواحل تایوان آزمایش کرد. این به

ود. در واکنش به این اقدام آمریکا دو تیپ نظامی طلب ب های جدایی احتمال انتخاب لی تنگ

( که مجدّداً تداعی از دست 818 :8931،سازمند) برای حمایت از تایوان به منطقه اعزام کرد

ندادن امتیازها را ذهن می پروراند و هر یک از این دو کشور برای برتری قدرت خود دست به 

 ه است.  اقداماتی زده که با واکنش طرف مقابل همراه بود

 (ش در جهت ایجاد اعتماد سازندهلات) 1010-1001: ی چهارم  دوره. 9

 در آمریکا رقم می 1118سپتامبر  88 ی روابط آمریکا و چین در این دوره تحت تأثیر حادثه   

وه بر تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا در لاعطفی بود که عی خورد. این حادثه نقطه 
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 الملل و مناسبات بین گیری فصل نوینی در روابط بین نه، موجب شکلخاورمیای قبال منطقه 

این رویداد سیاست آمریکا در مورد چین دگرگون  از پس(. 813 :8931،سازمند)المللی گردید

های بزرگ  گردید و نیازهای استراتژیک مقابله با تروریسم ایجاب نمود که بین قدرت

، مناسبات آمریکا و چین رو به توسعه نهاد و با همکاری و هماهنگی پدید آید. بر این اساس

قات بین لار بین رؤسای جمهور دو کشور، به روابط همکاری سازنده انجامید. در مقات مکرّلام

های مقابله با تروریسم، گسترش  ها در زمینه همکاریی های توسعه  مقامات دو کشور راه

ها  گرفت. چینی ه موردگفتگو قرار میای و مسائل چندجانب ت بازرگانی، امنیت منطقهلامباد

مناسبات کشورهای  مخصوصاً ،نیز مانند آمریکا بر این نظر بودند که اوضاع استراتژیک جهان

کشورهای مهم باید برای مقابله ی متفاوت با گذشته جریان یافته و همه لًا بزرگ در جهتی کام

ز پژوهشگران آمریکایی همچون برخی ا ر در برابر تروریسم به آمریکا یاری رسانند.مؤثّی 

جدیدی همانند آنچه در « شالوده استراتژیک» پروفسور لمپتون بر این نظر بودند که تروریسم

برای مقابله با شوروی پدید آمده بود، بین چین و آمریکا فراهم آورده  8371 ی دهه

 (.11 :8911،امیدوار نیا)است

ریخی نیکسون، به چین رفت و با مقامات امین سالگرد سفر تا بوش در سی 1111در سال    

این کشور دیدار کرد. در همین سال جیانگ زمین و هو جین تائو به آمریکا سفر کردند و برای 

نیز چین  1119ای کره شمالی به توافق رسیدند. در سال  هستهی مسئله ی همکاری در زمینه 

شمالی بود. که آمریکا هم در  ای کره های هسته الیتجانبه در مورد فعّ میزبان مذاکرات شش

 تلاصان در ایاه برخی متخصّلبتّ(. ا Lida,2009:87-97) جمع این شش کشور قرار داشت

بر سیستم چندقطبی به  ش کند تا با تکیهلاحده در این دوره معتقد بودند که آمریکا باید تمتّ

برقرار سازد که مانع ای  گونه توازن قدرت را در شرق آسیا به ،18وجود آمده در ابتدای قرن 

ط چین بر این منطقه شود. این افراد معتقد بودند که از کشورهای روسیه، ژاپن و هند تسلّ

 از یمنطقی  جهینت(. Layne,2008:16)برای برقراری توازن قوا در برابر چین باید استفاده شود

 رایز ،رسیده تقابلم یهمکار یاستراتژ انتخاب به طرف دو این دوره در که بود نیا یباز نیا

 می بردند.  یشتریب سود گریکدی کردن رها یاستراتژ از



 117                اقتصادی چین و آمریکا در بازی بزرگ قرن  -مناسبات سیاسی

 

 

 (دوران رقابت استراتژیک) 1015-1010: ی پنجم  دوره. 5

شده بود  احیطرّ «اعتماد سازنده» آمریکا در قبال چین که بر مبنایی سیاست همکاری سازنده 

آسیا  1181ی سال ستراتژی امنیت ملّحده در سند امتّ تلاتغییر پیدا کرد. ایا 1181بعد از 

ص کرده بود. استراتژی اعتماد استراتژیک که در زمان عنوان اولویت خود مشخّ محوری را به

نه را در نظم لاشده بود برای این بود که چین را تشویق نماید تا یک نقش مسئو بوش وضع

نظر قرار مهار چین را مدّها در دکترین جدید خود  المللی حاکم ایفا کند. حال آمریکایی بین

 این مشاهده می از ای جلوگیری کنند. بعد شدن آن به یک هژمون منطقه اند تا از تبدیل داده

های  سیاست ای با ای و جهانی تفاوت عمده های چین در قبال مسائل منطقه کنیم که سیاست

 های آن را می هکند که نمون پیدا میدر دوران پریزیدنت دونالد ترامپ پذیرش آمریکا  مورد

)حسن خانی و مسرور، ای ایران و بحران سوریه مشاهده کرد هستهی توان در مورد پرونده 

 (. سیاست های دونالد ترامپ پراگماتیسم، مشابه بازی امتیاز از دست ندادن است. 813: 8931

 کنونیی  در دورهآمریکا  و چین استراتژیکو رفاقت رقابت . 3

داده است که بررسی چرایی  گوناگون رخ دلایلکا در قبال چین به تغییر سیاست خارجی آمری

ی بوده که در ئلامساز این تغییر و چرخش در سیاست آمریکا که مبتنی بر آسیا محوری است 

 این نظریههای  است. بر اساس انگارهقابل فهم این مقاله  قالب چارچوب تئوری بازی ها در

ای امنیت در روابط دو کشور معمّ ایجادیکرد آمریکا باعث عا کرد که همین تغییر روتوان ادّ می

تواند  الملل است که می افزایش قدرت هدف اصلی کشورها در سیاست بین. شده است

المللی دارای  عنوان دولت پیشرو در محیط بین ضامن امنیت و بقای آن کشور باشد. آمریکا به

تواند جایگاه آمریکا  یک به آمریکا میهای همتراز و نزد منافعی است که افزایش قدرت دولت

زند  را دچار خدشه کند. به همین منظور آمریکا در مقابل چین دست به اقدامات بازدارنده می

ذیل همین اقدامات بازدارنده  ،ط آمریکا موسوم به آسیا محوریشده توسّ خاذکه سیاست اتّ
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حده برای جلوگیری از ظهور متّلات های ایا دیگر مهمترین چالش عبارت د. بهگرد تعریف می

همان ابعاد استراتژیک رقابت  آمریکاعنوان دولت پیشرو بعدی و تصاحب جایگاه  چین به

عنوان مسیرهای رشد چشمگیر قدرت  ها به چین و آمریکا هستند. بدین معنا که این عرصه

ین در . ازیر سوال می بردعنوان یک هژمون  آمریکا را برجهان بهی چین هستند که سیطره 

یا ) محاصره های جنگ، تغییر رژیم و در این دوره به هیچکدام از گزینه آمریکاحالی است که 

دسترسی  در مورد چین (نفوذ که در مقابل شوروی سابق به کار گرفت استراتژی سدّ

 (. Tellis,2014:27-30ندارد)

گذشت زمان ظهور چین است که با ی ه این اقدامات بازدارنده ناشی از افزایش قدرت روزمرّ

گرایی بر مطالعات روابط  واقعی نی سلطه لازمان طو تو بروز بیشتری یافته است. درمدّ

آن را مرتبط با  بود که ماهیتاً در مضیقه ت محدود وشدّه الملل، تعریف و کاربرد امنیت ببین

تا جعل شد  «یامنیت ملّ» فاصله پس از جنگ جهانی دوم، عبارتلاب ،دید قدرت نظامی می

ل و آزادی لاای از سیاست عمومی باشد که معطوف به صیانت از استق حوزهی کننده  توصیف

ی مترادف با امنیت فرض گردید، درنتیجه با نیاز ه به اینکه امنیت ملّعمل دولت است. با توجّ

ی نیز مرتبط دانسته شد. گیری ملّ ل سیاسی و آزادی در تصمیملاکشورها برای حفظ استق

ح، دستگاه دیپلماسی و زم برای پیگیری و تأمین این اهداف، نیروهای مسلّالابزارهای 

وه بر این سایر ابزارهای نفوذ مانند قدرت لاعاتی بودند. علاهای اطّ ها و دستگاه کارگزاری

استفاده قرار  توانست مورد ی در نفوذ فرهنگی نیز میاقتصادی یا توان نمادین کشور متجلّ

شدند که  عنوان ابزارهای اصلی قلمداد می لماسی و جنگ متعارف بهدیپاین وجود  گیرد. با

کردند تا خود را در برابر تهدیدات ناشی از نیروهای  ش میلات هاآنی وسیله  کشورها به

تدریج و با  آن به از ا پسامّ (. 81 :8911شیهان، ) نظامی سایر کشورها حفظ و حراست کنند

دیگر مفهوم قدرت با حجم  ،گرایی واقعی در نظریه  8311 ی های جدید در دهه ظهور نگاه

 گرایان می ندرت مترادف است. واقع نیروی نظامی به معنای صریح کلمه مترادف نبوده و یا به

ی نظامی و غیرنظامی است.  فهبعدی است و دارای هر دو مؤلّ ای چند گویند قدرت پدیده

اند  ی تدوین کردهی عناصر قدرت ملّبند هایی برای دسته گرا چارچوب پردازان واقع نظریه
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های نظامی،  ی است. رابرت گلیپین قدرت را شامل تواناییب از عوامل کیفی و کمّ که مرکّ 

برگر نیز در تحلیلی پیرامون ابعاد اقتصادی  داند و چارلز کیندل اورانه میفنّ  اقتصادی و

ی م تنیده ه رت در بافت بهالملل به ارزیابی قد الملل و ابعاد سیاسی اقتصاد بین سیاست بین

توان  درنتیجه می(. 181-181: 8919دوئرتی و فالتزگراف،) پردازد اقتصادی و سیاسی آن می

گیرند. در  از ابعاد مختلف قدرت سخن گفت که به فراخور زمان اشکال متفاوتی به خود می

خن صورت چشمگیر س بههای مختلف توان از افزایش قدرت چین در حوزه  این زمان می

آمریکا شده و در آینده نیز محور اصلی ی وسیله  خاذ سیاست آسیا محور بهگفت که باعث اتّ

 های حوزهمهمترین های استراتژیک این دو کشور خواهد بود. در ادامه به بررسی  رقابت

 میدر حوزه های اقتصادی و سیاسی  هاآنتأثیرگذاری این دو کشور پیرامون رفتارهای متغیّر 

 :پردازیم

  قدرت اقتصادی. 1

 GDPاز مجموع  GDP سهم ، GDPتولید ناخالص داخلیی قدرت اقتصادی ناشی از سرانه    

گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد  ی، میزان جذب سرمایهدرآمد ناخالص ملّی جهان، سرانه  

زرقانی، ) ر استلاالمللی به د ذخایر مالی بینی تولید ناخالص داخلی و مجموعه ی نه لاسا

یی را لاهای اخیر رشد بسیار با ها در دهه این شاخصی که چین در همه ( 181 :8911

انرژی با سهمی نزدیک ی کننده  تجربه کرده است. در حال حاضر نیز چین بزرگترین مصرف

درصدی برای این کشور بعد از  1درصد تقاضای جهانی است. رشد اقتصادی  81به 

در عرصه ی تجارت با توجّه به رشد ق شد. حات اقتصادی دنگ شیائو پینگ محقّلااص

که از رتبه ی دهم به سرعت در حال طی نمودن و  8331اقتصادی چشمگیر چین از سال 

پشت سرگذاشتن سایر کشورها است؛ به طوری که برابر پیش بینی های انجام شده در سال 

بر این صاددانان بسیاری از اقتچین به ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد و های آتی 

عنوان  خود را به می تواند 1115که با تداوم این رشد اقتصادی، چین در سال  باورند

همچنین در گزارش روند جهانی که (. Khan,2010:109-110)فی کندبزرگترین اقتصاد دنیا معرّ
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ه که چین گردید منتشرشده است تصریح 1181عات آمریکا در سال لای اطّط شورای ملّتوسّ

 Council 2012)عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از آمریکا پیشی خواهد گرفت دو دهه به ظرف

Intelligence, National .) رئیس بانک جهانی  ، نایب"جاستین لین"،1118در پایان ماه مارس

تبدیل به  1191اقتصاد چین تا سال  :م کردلااع (کنگ هنگ )اقتصادی چینی در مجمع توسعه 

کمی، چین  در زمان نسبتاً(. Bosworth&others,2010:38)هان خواهد شدبرترین اقتصاد ج

ی برزیل و آفریقای تبدیل به برترین شریک تجاری ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و قزاقستان و حتّ

 (شت آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و افریقای جنوبیسال از گذ 89تنها پس از ) جنوبی

چینی  یک شرکت مستقلّ 1115تنها در سال  تر جهان، نهشرکت بر 511بندی  شد. در رده

 هاآنالیت سه کمپانی که مرکز فعّ ،1181شرکت برتر قرار گیرد، بلکه در سال 11توانست جزو 

 (.8931گاست، ) ل جای گرفتندشرکت اوّ  81در پکن بود، در بین 

 به نسبت درصد 1.4 یلادیم یجار سال نخستی  ماههسه در نیچ یداخل ناخالص دیتول

 یبرا شدهاعلام رشد نرخ با اسیق در رقم نیا که است داشته رشد قبل سال مشابهی  دوره

 به اگرچه نیچ یاقتصاد رشد نرخ. دهدینم نشان یرییتغ 1181 سال یانیپای  ماههسه

 رشد نرخ با سهیمقا در هم هنوز اامّ است دهیرس ریاخی  دهه کی در خود زانیم نیترنییپا

 ینیچ مقامات هالبتّ. است بالاتر شرفته،یپ یکشورها جمله از کشورها از یاریبس یاقتصاد

 سال .باشد دتریشد افت کی یبرا یامهمقدّ یاقتصاد رشد نرخ کاهش نیا مبادا که نگرانند

 دیرسیم نظر به ؛شدیم دهیشن جاهمه در نیچ اقتصاد از کنندهنگران یهازمزمه گذشته

 یبازارها شد، خواهد منجر اریعتمام یتجار جنگ کی به سرانجام کایآمر با یتجار یهاتنش

 بر را عرصه که یدولت قدرتمند یهاشرکت از نانیکارآفر و بودند سقوط حال در نیچ بورس

 سطح کاهش یبرا نیچ دولت یهاتلاش یطرف از. داشتند تیشکا ،بودند کرده تنگ هاآن

 که بود شده باعث و انداخته لرزه به را کشور نیا یمال نظام خانوارها، و هابنگاه یهایبده

 دومی  مهین در اامّ .کنند رفتار قبل از ترمحتاطانه اریبس لاتیتسه و وام یاعطا یبرا هابانک

 درآمد بر اتیمال نرخ. گرفت شیپ در را یمتفاوت کاملاً ی هیّرو نیچ دولت، 1181 سال

 که شد داده دستور یدولت یهابانک به و افتی کاهش هاشرکت سود بر اتیمال و اشخاص
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 ی توسعه نیماش ن،یا بر علاوه. کنند اعطا کوچک یوکارهاکسب به یشتریب لاتیتسه

 هدف همان یراستا در که بود ها ماه که یحال در افتاد راه به گرید بار نیچ یهارساختیز

 تابستان فصل اواسط در شد،ینم موافقت دیجد یشهر پروژه چیه با هایبده سطح کاهش

. زدند دیکل را یبزرگ یهاپروژه یشانگها جمله از نیچ مهم شهر نیچند و کرد رییتغ تیوضع

 شود،یم قلمداد یشهر یوسازهاساخت رشد یبرا یاریمع که یگودبردار آلاتنیماش فروش

 ریاخ سال 1 یّط نیچ در خود یفصل زانیم نیبالاتر به 1183 سال نخستی  ماههسه در

 .(87/1/31یگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، )پااست دهیرس

سرعت در حال استفاده از چرا دولت چین بهنکته ی حائز اهمّیت در این میان این است که 

ابزارهای خود برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور است؟ پاسخ این سؤال شاید ی همه 

رایطی که مذاکرات تجاری چین و آمریکا به مراحل به عوامل سیاسی مربوط باشد. در ش

تواند اعتماد به نفس چین را در اسی رسیده است، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر میحسّ

با  شاید زنی نمایندگان این کشور را بالاتر ببرد. از طرفیمذاکرات افزایش داده و قدرت چانه

دولت چین دوست ، حکومت حزب کمونیستهفتادمین سالروز آغاز توجّه به نزدیک شدن به 

 .اقتصادی بر این کشور سایه افکنده باشندی ها ندارد در روز برگزاری این جشن مهم، نگرانی

اقتصادی جهان را رقم ی تواند سرنوشت و آینده  بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی کسی که می   

تواند بر سرنوشت اقتصادی  بزند و مدیریت بازار جهانی را بر عهده بگیرد. این مسئله می

ها نیز در حال حاضر همین کار  طور که آمریکایی ی داشته باشد. هماندیگر کشورها تأثیر جدّ

های  تواند تحریم را دارد میکنند. بدین معنی که چون آمریکا قدرتمندترین اقتصاد دنیا  را می

شود  دنیا شناخته می ر کلّنوان اقتصاد مادر دع اقتصادی را اعمال کند چراکه بهی جانبه  یک

ران اقتصاد ز متفکّا ه نمایند. بسیاریو دیگر کشورها ناچارند که به قواعد آمریکایی بازار توجّ

 د اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن میالملل در حال حاضر سخن از تولّ بین

ی اخیر رقابت آمریکا و چین در حوزه ی در دوره (.  Hasmath & Ramo,2004)گویند

ها  اوریفنّ ترین ها از پیشرفته که آمریکایی گیر است، درحالی اقتصاد بسیار سخت و نفس

را به  بازار جهانی ،قیمت های ارزانلاکنند با تولید انبوه کا ها سعی می برخوردارند، چینی
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وه بر دستیابی به لاشوند ع های خارجی که وارد چین می تسخیر خود دربیاورند. شرکت

ن امنیتی و مدیریتی این کشور نیز دست لاکی مندند بتوانند به بودجه  قهلاع ،زاننیروی کار ار

اند،  امضا کرده (WTO)جهانیها بر اساس پیمانی که در سازمان تجارت  ا چینیامّ یابند

های خارجی نسبت به صنعت بیمه و  دسترسی بسیار کمتری را در این حوزه به شرکت

(. آمریکا معتقد است که چین به دنبال جاسوسی Yueh,2010:220)دهند بانکداری می

اقتصادی بوده و در این راستا اقدامات زیادی را انجام داده است که مهمترین آن تلاش چین 

 برای جاسوسی سایبری از مراکز و نهادهای مهمّ اقتصادی آمریکا می دانند. 

  قدرت سیاسی. 1

 الملل و عملکرد مستقلّ نه در محیط بینلایکی از موارد افزایش قدرت چین، ایفای نقش مسئو

 جانبه المللی است. رویکرد چین در جهت مخالفت با یک عنوان یک قدرت بین این کشور به

ای و  ت منطقهلامسائل و مشک حل و روندهای غربی برای حلّ گرایی آمریکا و مخالفت با راه

 جانبه موارد مقابله با یک جهانی در حال حاضر نمود و ظهور بیشتری پیدا کرده است. یکی از

های مستقل، سازمان همکاری شانگهای است. چین سعی دارد  خاذ سیاستگرایی آمریکا و اتّ

عنوان اهرم قدرت استفاده کند. این  با تقویت هرچه بیشتر سازمان همکاری شانگهای، از آن به

 مشی عیین خطّهای شانگهای دارد ازجمله ت ای در سازمان همکاری کننده کشور نقش تعیین

های  ها و برنامه ها، تبدیل پیمان شانگهای به سازمانی نهادینه و حمایت مستقیم از پروژه

تواند به گسترش نفوذ سیاسی و  ز دیدگاه چین، این سازمان میا(. Guang,2008:249)آن

آسیای مرکزی منجر شده و عمق استراتژیک چین را در هنگام ی اقتصادی چین در منطقه 

های احتمالی در آینده، در استان سین کیانگ، افزایش دهد. از سویی دیگر  با ناآرامیمقابله 

های آمریکا در آسیای مرکزی  چین باسیاستی تواند ابزار مناسبی برای مقابله  این سازمان می

توانند  محسوب شود. این کشور همواره با تصریح بر این امر که کشورهای منطقه می

ش کرده است تا لاای حل کنند، ت را در قالب همگرایی منطقه ای خود ت منطقهلامشک
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مبارزه ی حده در منطقه به بهانه متّ تلابدینوسیله مانع گسترش حضور و نفوذ هرچه بیشتر ایا

 (. 818-811: 8917 حاجی یوسفی و الوند،)با تروریسم شود

 های مورد روندهای جهانی خارج از چارچوب آفرینی چین در مورد دیگری که به نقش

یعنی همزمان با  1113ح از سال لاپذیرش آمریکا اشاره دارد، گروه بریکس است. این اصط

وه بر معنای اقتصادی از لا، ع س سران کشورهای بریکس در روسیهلابرگزاری نخستین اج

. الملل و سیاست جهانی شد ماهیتی سیاسی نیز برخوردار شد و وارد ادبیات روابط بین

درصد تولید  84.5درصد جمعیت، حدود  41درصد سرزمین و  15داری از بریکس با برخور

، 1151شود تا  بینی می درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد و پیش 81.1ناخالص و 

د. نگاهی گذرا به موقعیت کشورهای عضو بریکس، روشنگر گردجهان  بازیگر اقتصادی مهمّ

بندی نوظهور در اقتصاد و سیاست جهانی  روهاین گی انداز آینده  ات، جایگاه و چشممختصّ

بندی، سرشتی چین محور  است. چین مهمترین بازیگر بریکس محسوب شده و این گروه

زنی و  المللی، افزایش قدرت اثرگذاری و چانه الملل، تقویت هویت بین دارد. تغییر محیط بین

که چین از رهگذر همکاری رویارویی با تصویر منفی از چین، ازجمله مهمترین اهدافی هستند 

 (. 81-81 :8931یی، لاسلیمان پور و مو) نماید جویی می با بریکس پی

توان آن  ای است که می بحران سوریه آخرین نمونهی خاذی چین در مسئله های اتّ سیاست

الملل تفسیر کرد. منطق کنش چین در  را نمایش قدرت و بازی مستقل چین در محیط بین

تی که سروصدای این کشور دارد. سنّ ت دیپلماسی بیاز تغییر عمده در سنّ بحران سوریه نشان

ای را  های توسعه منظور پیشبرد برنامه المللی به های بین قبل از این عدم دخالت در بحران

وتو در بحران  ر چین از حقّمکرّی خود قرار داده بود. تعداد دفعات و استفاده ی سرلوحه

دهی به  ش برای شکللافاوت این کشور در بحران سوریه و تسوریه نشان از عملکرد مت

 حقّ تا کنون از کمترین میزانکه چین  بحران است. درحالی مسیری متفاوت از غرب برای حلّ 

زمانی کم ی آن در بحران سوریه و با فاصله ی استفاده کرده است، چهار مرتبه خود  یوتو

. پکن در این بحران تنها به بیان مخالفت (875: 8931)حسن خانی و مسرور، فاق افتاده استاتّ

وفصل این بحران ایفا  ش نمود تا نقشی ایجابی نیز درروند حلّلاخود بسنده نکرد، بلکه ت
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ویژه این کشور در امور خاورمیانه وارد رایزنی با ی نماید. در همین راستا، از ابتدا نماینده 

ر این بحران شد و رویکرد چین را برای ر دهای درگیر در سوریه و نیز کشورهای مؤثّ طرف

این  های چین برای حلّ حل . بیان پیشنهادها و راه(81 :8939شریعتی نیا، ) آنان تشریح کرد

این بحران قرار داشت، مسیری که در آن بر  بحران در راستای مسیر متفاوت چین برای حلّ

ی یکدیگر و حمایت جامعه فصل سیاسی بحران، گفتگوی نیروهای درگیر در سوریه با  و حلّ

 . کرد المللی از این گفتگوها تأکید می بین

 نتیجه

این  ناشی از احساس خطر 1181ه با چین بعد از هتغییر سیاست خارجی آمریکا در مواج

در محیط جهانی،  پیشتازعنوان دولت  در قبال قدرت گرفتن چین است. آمریکا به کشور

 قدرتی که می ؛داند افزایش قدرت روزافزون چین می امنیت و منافع خود را در جلوگیری از

عنوان قدرت برتر جهانی را فراهم  جای آمریکا به جایگزینی چین بهی تواند در آینده زمینه 

دهنده به قدرت، چین رشد  های شکل فهعنوان یکی از مؤلّ اقتصادی بهی آورد. در زمینه 

های آینده چین به  سال از آن است طیّبینی نهادهای آمریکایی حاکی  زیادی داشته که پیش

 گران روابط بین بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از تحلیل

گویند که به معنی نظم چینی  د اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن میالملل سخن از تولّ

کنار رشد قدرت نظامی رشد قدرت اقتصادی در  علاوه بر آن الملل است. اقتصاد سیاسی بین

های معناداری  تواند نشانه ن در این زمینه میلاهای ک های نظامی و صرف بودجه اوریفنّو 

. اخیر بسیار پرشتاب بوده استی برای تحلیلگران باشد؛ رشد قدرت نظامی چین نیز در دوره 

 ی جاهها چین به سومین قدرت فضایی جهان تبدیل شده است و برنامه مورد،در کنار این 

گذاری  توان به سرمایه ها می آنی گرفته است که ازجمله  ای را در این حوزه در پیش طلبانه

و همچنین  1یاب بایدو موقعیتی برای ساخت یک ایستگاه فضایی بزرگ، آغاز به کار پروژه 

به قدرت سیاسی و  همچنین می توانهای فضایی اشاره کرد.  زباله هایی برای مدیریت پروژه

 الملل اشاره داشت. نمونه بینی ر در عرصه عنوان یک بازیگر مستقل و مؤثّ چین بهظهور 
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 مسائل بین دهی به مسیرهایی متفاوت از غرب در حلّ های چین برای شکل شلاهایی از ت

های شانگهای و گروه  های چین در پیمان همکاری آفرینی توان در نقش المللی را می

بحران سوریه  سیاستی است که چین برای حلّ ،تر مهمی ا مسئله بریکس مشاهده کرد. امّ

صدای چین در  و سر مداخله و دیپلماسی بی خاذ کرده است و نشان از تغییر سیاست عدماتّ

 گرایی ظهور و سقوط، این موارد می مبتنی بر واقععقلایی با نگاهی  داشت.المللی  محیط بین

ند که به همین منظور آمریکا به اقدامات بودن و امنیت آمریکا را تهدید ک پیشتازتواند 

و در نحوه ی بازی خود در رفتار با این کنش، تغییر ایجاد نموده  بازدارنده دست زده است

واکنشی است که آمریکا به این افزایش  ،سوی آسیا و آسیا محوری . سیاست چرخش بهاست

باید در افزایش قدرت چین ت این تغییر استراتژی آمریکا را قدرت چین نشان داده است و علّ 

که مبتنی بر انتخاب بهترین تصمیم این کشور در عرصه ی روابط بین الملل بوده  دانست

 هر در بازیگران از کیهر است. به هرحال می توان با یک جمله اینگونه جمع بندی نمود که

 به منجر ها بانتخا نیا به انتخاب اولویت پرداختند و خود خاصّ یباز با ،یباز نیا از مرحله

 گردیده است.  هاآن روابط در ییواگرا ای ییهمگرا
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