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 *شهیدانی یهدایتمهدی  دکتر

 **یجواد رمضانپور شلمان
 چکیده
ت به پس از جنگ سرد واشنگتن همواره نسب دهدینشان م کایآمر یخارج استیس یبررس

در  نیشد چر نیب نیط مختلف جهان حساس بوده است. در ارقبا در نقا یامنطقه یرشد هژمون
دوران  در دکریرو نینبود. ا یواکنش مستثن نیاز ا یآن به حوزه نظام یو تسر یحوزه اقتصاد

شده  نبالد یدر ابعاد اقتصاد ژهیو به طور و یزیترامپ به شکل متما ددونال یجمهور استیر
 به ینترنتیو ا یاها بصورت کتابخانهداده یآورو گرد یلیتحل یفیمقاله با روش توص نیاست. ا

. باشدیپ مترام یجمهور استیدر دوره ر نیمتحده در قبال چ االتیا یخارج استیدنبال فهم س
 را در نیشد چترامپ نسبت به استمرار ر کردین مقاله آن است که رویا یاساس پرسش اصل نیبرا

 یاوجود تفاوته رغمیکه عل دهندینشان م پژوهش یهاافتهینمود؟  نییتب توانیم یچه قالب
 یمانتوا را در قالب نیترامپ مهار و کنترل چ کا،یجمهور آمر یروسا رینسبت به سا یماهو

 یهایژگیب وموازنه ترامپ در چارچو کردی. روکندیم یریگیپ یتهاجم یبیراهبرد موازنه ترک
با  یو تجار یاهجنگ تعرف قیطر و از کجانبهیصورت به یاو، عمدتا در حوزه اقتصاد یتیشخص

 قدرت شیسو، در کنار افزا کیاز  نیچ یاقتصاد ندهیدنبال شده است. مهار رشد فزا نیچ
 نیترم( مهکایمسلح آمر یروهاین یرقابت توان یجهت ارتقا ی)با تصاعد بودجه نظام یگرینظام

از  نشان یرآما یهاال دادهح نی. با ادهدیم لیرا تشک نیارکان راهبرد موازنه ترامپ نسبت به چ
 یسازحدودمدر  یابیدارند. عدم کام نیچ یترامپ در مهار و کاهش رشد اقتصاد یحداقل قیتوف

 یپ را در المللنیمتحده در نظام ب االتیا ژیستو پر گاهیترامپ، مسئله تحول در جا یپکن از سو
 خواهد داشت.
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 مقدمه
به هژمون جهانی تبدیل شد، با  1991ایاالت متحده آمریکا که پس از فروپاشی شوروی در 

ها و منابع قدرت ملی سعی در حفظ موقعیت خود بعنوان تنها قدرت هژمون در نظام افزایش مؤلفه
جمهوری آمریکا پس از  الملل داشته است. این موضوع در ادبیات و راهبردهای کالن رؤسایبین

با روی کار آمدن  1978فروپاشی شوروی قابل مشاهده و ردیابی است. اما در این بین چین که از 
و شروع اصالحات وی تاکنون بیش از چهار دهه رشد اقتصادی را تجربه کرده  1دنگ شیائوپینگ

این اساس شود. بر است، در حوزه اقتصادی تهدیدی جدی برای ایاالت متحده محسوب می
آمریکا از دوره ریاست جمهوی باراک اوباما بطور جدی به رشد و ظهور قدرت چین واکنش 

اوباما، در سخنرانی خود در پارلمان استرالیا به چرخش  2011ای که در نوامبر گونهنشان داد؛ به
 ندهیآبه گفته اوباما »سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به سوی آسیا پاسیفیک اشاره کرد. 

 آن منطقه به توجه مداوم ازین نیاز ظهور چ یناش یهاچالش لیبه دل کایآمر یاقتصاد
 .(Kamrava, 2018: 8)«دارد

ه بخش توان به سبا پکن از ابتدای تأسیس جمهوری خلق چین تاکنون را میروابط واشینگتن 
 1971گیری جمهوری خلق چین تا سال و شکل 1949دوره نخست، از سال »عمده تقسیم کرد: 

 زدوره دوم، ا که روابط این دو کشور در این برهه سرد و در مقاطعی تا مرز درگیری پیش رفت.
ری ها، که سبب بهبودی روابط و همکاپنگ آمریکا توسط چینیبا دعوت تیم پینگ 1971آوریل 

دیدار با مائو  به چین و 1972ای بر سفر نیکسون در بیشتر بین دولتمردان دو کشور و چه بسا مقدمه
وج توان دوران او شروع دوران ریاست جمهوری اوباما، که این دوران را می 2009شد، تا سال 

باما و ری اوتنش ذکر کرد. دوره سوم نیز با شروع ریاست جمهو همکاری و همزیستی با کمترین
« ستاتاکنون که رقابت قدرت بین این دو کشور پر رنگ شده  2011به طور خاص از سال 

(Council on Foreign Relations, 2019.) 
همراه « 2نخست آمریکا»دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایاالت متحده که با شعار 

نوسانات متعددی را متوجه فضای روابط قدرتهای بزرگ ساخت. تا جایی که روحیه بود، 
تاجرمنشانه ترامپ سبب شد متحدین سنتی ایاالت متحده همچون اتحادیه اروپایی نیز از 

نام امنیت نیز بصورت کاالی ای بهجمهور امریکا با مقولههای ترامپ در امان نباشند. رئیسواکنش
رده است و از کشورهای اروپایی درخواست دارد تا سهم خود را در پرداخت اقتصادی برخورد ک

های ناتو افزایش دهند. یکی از مسائلی که توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب هزینه
های ناسیونالیستی اقتصاد محور و کرده، چرخش از جهانی شدن به سمت انزواگرایی  و دیدگاه

های شخصیتی ترامپ مانند الملل است. ویژگیی در نظام بینعدم پذیرش مسئولیت هژمون
                                                           

1 . Deng Xiaoping 
2 . America First 
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ای ناپذیزی وی موجب ابهام بیشتر پیرامون نوع تعامل و مواجهه با متحدین و رقبای منقطهبینیپیش
های ترامپ که در سیاست خارجی ایاالت متحده واضح ایاالت شده است. یکی دیگر از ویژگی

الملل خود را بروز داده گرایی در نظام بینکه به شکل یکجانبهآید اقتدارگرایی اوست به نظر می
المللی مثل خروج از توافق پاریس، های چندجانبه و بینهای ترامپ در پیمانگراییاست. یکجانبه

تر از همه، نوع واکنش ترامپ ترنس پاسیفیک و برجام و تجارت تسلیحات و ... . در این بین مهم
تجاری علیه چین در کنار -اید. رویکرد ترامپ در اعمال جنگ تعرفهبه رشد اقتصادی چین بو

آینده مبهم تعامالت اقتصادی واشنگتن و پکن، بیانگر این نکته بوده است که رویکرد ترامپ در 
دهندۀ پیگیری نوعی استمرار نسبت با راهبرد کالن ایاالت متحده در ادوار مختلف گذشته نشان

 ها است. وهراهبردها در عین تغییر شی
ن را د چیبراین اساس، سؤال اصلی پژوهش آن است که رویکرد ترامپ نسبت به استمرار رش

که  شود که با توجه به آنتوان تبیین نمود در پاسخ به آن، این فرضیه مطرح میدر چه قالبی می
کاست، قطبی به رهبری آمریالملل تکامنیت و منافع ملی ایاالت متحده در گرو حفظ نظام بین

عملکرد  شروع شده است، در کنار 2018ای ترامپ علیه چین که از تابستان جنگ تجاری و تعرفه
دهد که نظامی ایاالت متحده در دوران ریاست جمهوری او در دریای چین جنوبی، نشان می

درت قحیای ترامپ با استفاده از رویکرد موازنه ترکیبی تهاجمی، مهار رشد چین را مکمل ا
مندی از منابع هتحلیلی و بهر-داند. این پژوهش با روش توصیفیی و نظامی آمریکا میاقتصاد

المللی به انطباق تحوالت اقتصادی پیرامون های آماری منابع معتبر بینای و استفاده دادهکتابخانه
 روابط دو کشور و رویکرد ترامپ نسبت به چین خواهد پرداخت.

  
 پیشینه پژوهش -1

 وفارسی  زبان و ظهور چین و نوع مواجهه ایاالت متحده با آن آثار متعددی بهپیرامون رشد 
 ین زمینهاترین آثار در انگلیسی به رشته تحریر درآمده که در اینجا به چند مورد از برجسته

 خواهیم پرداخت:
یابی چین در پاسخ آمریکا به قدرت»ای تحت عنوان ( در مقاله1397مقدم )سجاد بهرامی

دریای  منطقه به عوامل افزایش تنش بین ایاالت متحده و چین در« شرقی و دریای جنوبی دریای
وزه حن به شرقی و جنوبی چین پرداخته است. از منظر نویسنده سرایت کردن رشد اقتصادی چی
یایی رو درقدرت دریایی و به چالش کشیده شدن تفوق دریایی ایاالت متحده در پیرامون قلم

 ا وادار به نشان دادن واکنش از خود کرده است.چین، واشینگتن ر
کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره »( در مقاله خود تحت عنوان 1395نیا )محسن شریعتی

طرح کالن چین در پروژه جاده ابریشم را از منظر زنجیره ارزش جهانی در « محورارزش چین
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نویسنده بر این نظر است که چین در واقع با  الملل مورد واکاوی قرار داده است.اقتصاد سیاسی بین
قطبی گرایی به سوی تعریف این ابر پروژه برای خود قصد دارد گام مهمی برای عبور از تک

المللی و ریزی مدل جدیدی از همکاری بینچندقطبی گرایی برداشته و به عبارتی قصد پی
لش کشیدن رهبری جهانی ایاالت تر در پی به چاحکمرانی جهانی دارد. شاید به عبارتی صریح

 باشد.متحده می
 یدر جنوب شرق نیمتحده و چ االتیرقابت ا»خود با عنوان  ( در مقاله2018) 1دیوید شمباو

به رقابت آمریکا و چین در آسیاپاسیفیک و آسیای « زیآمرقابت یستیهمز ایقدرت  ریی: تغایآس
در این حوزه عمدتا اقتصادی و  جنوب شرقی پرداخته است. به نظر نویسنده مزیت پکن

دیپلماتیک بوده در حالی که واشینگتن دارای مزایای چند وجهی است. نویسنده به واشنگتن 
کند که نباید صرفا در حوزه امنیتی در منطقه فعال باشد بلکه باید به صورت دیپلماتیک توصیه می

 و فرهنگی و اقتصادی نیز به ایفای نقش بپردازد.
استراتژی بزرگ ایاالت متحده پس از جنگ »( در اثر خود تحت عنوان 2018) 2استفان والت

، «گرایی باید راهنمای آن باشد؟تواند آن را توضیح دهد؟ آیا واقعگرایی میسرد: آیا واقع
راهبردهای ترامپ در سیاست خارجی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که عملکرد ترامپ 

هایی چون گرایانه شده و نمونهخارجی ایاالت متحده از راهبرد واقعموجب خارج شدن سیاست 
اعتماد ساختن متحدین قدیمی ایاالت متحده، خارج شدن ترامپ از معاهده ترنس پاسیفیک و بی

 بدترین وضعیت را برای آمریکا رقم خواهد زد. 
ت یاالانش اما نوآوری پژوهش حاضر آن است که براساس رویکرد نظری مقاله، موضوع واک

ری یابی مستمر جمهوری خلق چین در دوران ریاست جمهومتحده آمریکا نسبت به روند قدرت
 ار گرفتههای راهبردی و اقتصادی این بازه زمانی مورد بررسی قردونالد ترامپ براساس ویژگی

ما ست. ااهای پیشین در قالب رویکرد کلی آمریکا برای مهار چین پرداخته شده است. در پژوهش
ای و های تعرفههیچ کدام از آنها به واکنش مشخص دونالد ترامپ که خود را در قالب جنگ

 اند.تجاری به نمایش نهاده است، نپرداخته
 

 مبانی نظری -2
داند یقدرت م شیافزا یها برارا محرک دولت یبقا در آنارش هزیانگ \گراییمکتب نوواقع

الملل فاقد یک آنارشی بدین معنا که نظام بیناست.  کیرشآنا اختارس کی یالمللنیب نظامچرا که 

                                                           
1 . David Shambaugh 
2 . Stephen Walt 
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ها بتوانند در هنگام مواجهه با خطرات احتمالی از سوی قدرت مرکزی مشروع است تا دولت
المللی کسب ها صرفا به اندازه قدرتی که در عرصه بینلذا دولت»یکدیگر به آن تکیه کنند. 

از آن جا که  کیساختار آنارشدر یک  ضی خود دارند.اند توان دفاع از منافع و تمامیت ارکرده
از  زانیاما چه مای جز افزایش قدرت ندارند، چارههاست، آنها دولت یتنها قدرت، ضامن بقا

حد قدرت،  شیافزا یها برادولتتمایل است که مدعی  1یمتهاجگرایی واقعاست؟  یقدرت کاف
را به چالش گرفته و  3یتدافعگرایی واقع، 2ایمرجان مرش .( ,2001Mearsheimer :6(«و مرزی ندارد

 ز. والتدکنیآغاز م 4زاز نقد والت مریاطرح کرده است. مرشمرا  یتهاجم گرایینوواقع یهینظر
کند و ها برای بقا را ایجاد میالملل دغدغه دولتساختار آنارشیک نظام بیناست که  معتقد
ها در تجوی قدرت ندارند لذا هدف نهایی دولتای جز جسها برای رفع این دغدغه چارهدولت

بقا دغدغه که بر این باور است  مریمرشااین چارچوب حفظ بقا و اتخاذ استراتژی تدافعی است. 
این کند. مرشایمر،  نییقدرت تب یجستجوجهت ها را دولتتمایل تواند ینم ییبه تنها یدر آنارش

 یتدافع ییهاکه متشکل از دولت -المللظام بینندر  دهد کهسؤال را در مقابل والتز قرار می
در واقع با طرح این  مری. مرشاهراس داشته باشند گریدکیها از دارد که دولت دلیلیچه  -است

الملل از نیات و اهداف دنبال ارائه عناصر دیگری چون عدم اطمینان بازیگران نظام بینمسائل به
 استیتوانند سینم ییبقا به تنها هزیو انگ کیآنارش که ساختارحقیقی یکدیگر است و معتقد است 

ای که تمایل گانهاز منظر مرشایمر عناصر پنج. »(96: 1393بهرامی مقدم، کنند ) نییالملل را تبنیب
های ویژه قدرتکند عبارتند از: کشورها بهالملل را تبیین میها به افزایش قدرت در نظام بیندولت

اند که همه آنها تا حدی از توانایی نظامی تهاجمی سیاست جهان بزرگ بازیگران اصلی در
توانند ها هرگز نمیتوانند به همسایگان خود ضربه و خسارت وارد سازند. دولتبرخورداند و می

ها که همانا بقاست، ها آگاه شوند لذا جهت تأمین اهداف اصلی دولتاز نیات دیگر دولت
گرانی ها، کنشازی قدرت خود برآیند و در نهایت اینکه دولتسمجبورند همواره در حال بیشینه

 (.198-197: 1394دهقانی فیروزآبادی، «)عاقل هستند
های مادی آنها ارزیابی قدرت کشورها بر اساس قابلیت ،یتهاجم گراییمنظر نوواقعاز 

بیش سازی قدرت و سپس تضمین بقای خود در این بین کشورها جهت بیشینه پذیرد.صورت می
کنند تا جایی که فاصله چشمگیری را بین های نظامی تمرکز میاز هرچیزی بر افزایش توانایی

ها که در ساختار آنارشیک نظام تضمین امنیت و بقای دولت خود و دیگر بازیگران ایجاد نمایند.
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ش قدرت را کند تا همواره افزایها را ناگزیر میای از ابهام قرار دارد، دولتالملل در حالهبین
 (. برMearsheimer, 2006: 160) بعنوان تنها ابزار جهت حفظ بقای خود در دستور کار قرار دهند

هژمون  کیشدن به  لیراه حفظ بقا تبد نیهاست و بهتردولتهمه  هیاول یاساس، بقا، نگران نیا
به سراغ کسب  ها ابتداعمال غیرممکن است لذا این دولت ،این جایگاه هب دنیاما رس .است یجهان

روند و سپس آنان برای کسب هژمونی جهانی اقدام جایگاه هژمونی در منطقه پیرامونی خود می
کنند. با این گونه اقدامات، کشورها تالش دارند تا از هژمونی دیگر بازیگران در سایر مناطق می

های رت. از منظر مرشایمر دومین هدف قد(97: 1393بهرامی مقدم، )جهان جلوگیری کنند 
ها به بزرگ به حداکثر رساندن میزانی از ثروت جهانی است که تحت کنترل خود دارند. دولت

ی توانمندی نظامی است. چنین اقتصادی دهند زیرا قدرت اقتصادی شالودهثروت نسبی اهمیت می
برای حکومت و نیز ابزاری قابل اتکا  1تواند در داخل ضامن حفظ قدرت و مشروعیتهم می
هایی را که دارای های بزرگ دولتسازی توانایی نظامی نسبت به رقبا باشد. قدرتبیشینهجهت 

اقتصاد بسیار قوی و یا در این مسیر بوده باشند را فارغ از اینکه به لحاظ نظامی قدرت زیادی داشته 
 کنند زیرا ثروتباشند یا خیر، خطر و تهدیدی جدی برای امنیت و حفظ بقای خود شناسایی می

 (.117: 1389توان به سادگی تبدیل به توانایی نظامی کرد )لیتل و اسمیت، را می
 

 رویکرد ایاالت متحده به رشد چین تاریخچه -3
میالدی متوجه تبعات افزایش قدرت چین شد، در نتیجه تالش کرد تا  90آمریکا از اوایل دهه 

 استیدر اواخر دوره ر 2پدر جورج بوشای رشد چین را پاسخ دهد. به عنوان نمونه گونهبه
 سازی افزایش قدرت چیناز لزوم مهار یا موازنه نیرشد چمیالدی پیرامون  1993در  شایجمهور

نیز جهت تشویق پکن به همگرایی و همکاری با  3نتونیکلبیل  و حمایت از آن سخن به میان آورد.
هادهای امنیتی و اقتصادی المللی، سعی کرد چین را در پیوستن و مشارکت فعال در ننظم بین

داد که  هئرا ارا 4کیفیپاس دیجد یجامعه جادیا یدهیا نتونی. کلالمللی حمایت کندای و بینمنطقه
بود.  یمبتن یادر برابر تجاوزات منطقه یبازدارندگ یبرا کیفیدر پاس کایامر یبر حضور قو

ای آمریکا در مگرایی با نظم منطقهبر این مبنا استوار بود که پکن را در مسیر ه نتونیکلراهبرد 
 . (Gibney, 1993)آسیا پاسیفیک قرار دهد 
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آمریکا به دالیلی چون تمرکز بر خاورمیانه و مبارزه با تروریسم و  1،پسر بوش یدر دوره
اوباما  2011در نوامبر  جنگ عراق و افغانستان نتوانست پاسخی مناسب به رشد سریع چین بدهد.

از تغییر کانون توجه ایاالت متحده از غرب آسیا به آسیا پارلمان استرالیا اش در یدر سخنران
ای که با منطقه»پاسیفیک پرده برداشت و توجه به این منطقه را بعنوان اولویت خود مطرح ساخت. 

ای و حدود های هستهترین رشد، بیش از نیمی از اقتصاد جهانی و نیز بیشترین تعداد قدرتسریع
یت جهان را درون خود جای داده و این پتانسیل را دارد که تعیین کند قرن آینده قرن نیمی از جمع

 کیمتحده به مثابه  االتیا های سخت.همگرایی و همکاری خواهد بود یا قرن تعارض و رقابت
 میخواهد کرد. من به ت یمنطقه باز نیا ندهیآ بهدر شکل دادن  یترینقش قو یکیفیملت پاس

« قرار دهند تیلوودر ا کیفیو حضور ما را در پاس تیام که مأمورستور دادهام دیمل تیامن
وزیر امور خارجه ایاالت متحده در دوره اول  2. هیالری کلینتون(122-120: 1393بهرامی مقدم، )

مشغول  کایگذشته امر یدر طول دهه»نویسد: می 3ریاست جمهوری اوباما در نشریه فارین پالیسی
مان را در یکه زمان و انرژ میدقت کن باید ندهیآ یان و عراق بوده است. دههجنگ در افغانست

 ایآس هاست که به منطق نیمهم ا اریبسمسائل از  یکیو  میکنمی یگذارهیسرماو چه چیزی کجا 
قرار دارد و  یمحور گاهیجا کیدر  کیفیپاس ایدر آسآمریکا . میکنبیشتری توجه  کیفیپاس

روابط  ک،یپلماتید ارتباطات ،اقتصادی یهایگذارهیسرما ایویژهبطور  یندهآ یدر دهه ستیبایم
 (.Clinton, 2011)«گسترش دهد کیفیپاس ایاش را در آسیکیو استراتژ یاقتصاد

 ؛شد یجد رییبه بعد دچار تغ 2011 سال از نیز به پکن نگتننگاه واشبر اساس این رویکردها، 
تحرکات  نیچ»داشت:  انیب 4پکپس از اجالس اَ یبوعاتکه اوباما در کنفرانس مط یابگونه

، ما در منطقه لطمه وارد آورده یتجار یبلکه به تمام شرکا کایانجام داده که نه تنها به آمر یادیز
 یهانهیهز ریچشمگ شینسبت به افزا ییکایمقامات آمردر واقع . «شودمتوقف  دیروند با نیلذا ا
 کردندمواضع خود را اعالم می نیچ یایشرق و جنوب در آن در یرضا یپکن و ادعاها ینظام

جهت چگونگی  2012(. در گزارشی که توسط وزارت دفاع آمریکا در سال 57: 1397)بابکان، 
منتشر شد، بین منافع اقتصادی و امنیتی  21های قرن تداوم و استمرار رهبری جهانی و اولویت

اسیفیک ارتباط برقرار گردید. این گزارش با ایاالت متحده و افزایش حضور در منطقه آسیا پ
برخورداری از حساسیت نسبت به مسائل منطقه و تحوالت آن، به اهمیت روابط ایاالت متحده با 

اش جهت بازیابی توازن در آسیا پاسیفیک اشاره داشته است. این گزارش به نوعی متحدان آسیایی
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و بر توسعه همکاری با شرکای نوظهور در داد گری چین را هدف قرار میافزایش قدرت نظامی
سراسر آسیا پاسیفیک از یک طرف و حفظ صلح و ثبات و جریان آزاد تجارت و نفوذ واشینگتن 

و به مقامات واشینگتن در این باره هشدار   کردتأکید می 1در این منطقه با حضور و موازنه نظامی
(. 2012Century Defense, ST 21ities For Sustaining U.S. Global Leadership: Prior :2) دادمی

راهبرد چرخش سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه بسوی آسیاپاسیفیک نقطه عطف سیاست »
اش در پی آن بود شود. اوباما از ابتدای ریاست جمهوریخارجی اوباما در قبال چین محسوب می

های اقتصادی تغییر دهد. ظهور قدرتتا تمرکز واشنگتن از خاورمیانه را به سمت آسیاپاسیفیک 
، قرن آسیاپاسیفیک است و آمریکا نیز 21جدید از آسیاپاسیفیک نویددهنده این بود که قرن 

 (.83-82: 1397بابکان، «)خواستار نفوذ بیش از پیش در این منطقه است
 نیشت. ااداوم بر آسیا تد کایدر مورد تمرکز دوباره آمر آمریکامقامات  کیپلماتید یهاامیپ

کرد. در یم تیحکا کایآمر یسنت استیمهم در س یرییاز تغ نتونیکلهیالری اوباما و  کردیرو
ن یتر، مهمبامااز دولت او شیداشته است؛ اما پ تیمتحده اهم االتیا یبرا شهیهم ایکه آس یحال

دیدی رویکرد ج آسیامحور استینظر س نیاز ا .واشنگتن نبوده است یخارج استیس تیاولو
ه ود را بختوجه  دینبا نیاز ا شیب کایکه آمر بودند . مقامات دولت اوباما معتقدشدلمداد میق

اسیفیک پایتر در آسمهم یهاتیبر اولو دیمعطوف کند و در مقابل با انهیهمچون خاورم یمناطق
 یهاتیولواازه در اند نیتا اپاسیفیک ایآس گاهیکه جا بودبار  نیاول یبرا در نتیجهمتمرکز شود. 

ه راهبرد موضوعات مرتبط ب. »(Shambaugh, 2013: 10) یافتمیارتقا آمریکا  یخارج استیس
ائل باره مس. دردبو یتیو امن یاقتصاد ک،یپلماتیهمچون ابتکارات د یدربردارنده موارد آسیامحور

جه بودبر  یریأثتکشور،  نیا ندهیآ یکه هرگونه کاهش بودجه دفاع داده بوداوباما وعده  ،یتیامن
 (.Kelly, 2014: 491)«نداشته باشد ایآس یبرا کایآمر ینظام

قابل توجه در منطقه  ینظامریو غ ینظام یروهاین برخورداری از بر عالوهمتحده  االتیا»
ه دکرتالش  ییایآس یبا کشورها یررسمیو غ یرسم یاتحادها میگسترش و تحک یبرا ،هیانوسیاق

 ن،یپیلیف ،یو روابط خود با ژاپن، کره جنوب یرسم یهاضمن حفظ و گسترش اتحاد کای. آمراست
 نیتا از ا رساندبه انجام میمنطقه را هم  یهادولت گریبا د یراهبرد یهایکارهم ا،یو استرال لندیتا

 فی، ط2009 -2014 یهاسال نیحفظ نظم در منطقه را کاهش دهد. ب یتیامن یهانهیراه هز
 تنامیو و وزلندین ،یهند، سنگاپور، اندونز میان این کشور و یرسمریغ یهااز مشارکت یاگسترده

راهبرد  (.Parameswaran, 2014: 262-266)«به انجام رسید یراهبرد یهایهمکار البدر ق
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اقتصادی ایاالت متحده در آسیاپاسیفیک حول محور تقویت همکاری ترنس پاسیفیک در مقابل 
کرد که به دنبال ینگتن با این طرح ادعا میداری دولتی مطرح شد. واشالگوی چینی سرمایه

گسترش رفاه در آسیا و افزایش نفوذ خود در کشورهای آسیایی است. البته واشینگتن به نهادهای 
های و سازمان همکاری 1ای همچون اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیاچندجانبه منطقه

طقه آسیا برای آمریکا از شروع دوره توجه داشت. اولویت و توجه به من 2اقتصادی آسیا اقیانوسیه
اوباما در دیدارها و فعال شدن تحرکات دیپلماتیک آمریکا در سراسر منطقه مشهود بوده و این 

گرایی دولت اوباما و تمایل به همکاری و همگرایی تحرکات با توجه به رویکرد چندجانبه
در واقع  (.96-95: 1397ابکان، ب) المللی قابل تبیین استالمللی در حل و فصل مسائل بینبین

سنگ بنای آنچه را که در دوران ریاست جمهوری ترامپ نسبت به چین در دستور کار قرار 
 گرفت را می بایست در دوران اوباما جستجو نمود.

ای که هاهمیت ذاتی آسیا برای واشنگتن از گذشته تاکنون بر کسی پوشیده نیست بگون»
خستین مثال ن اند. برایط هر دولتی بر این منطقه حساسیت نشان دادهمقامات آمریکا همواره بر تسل

کنش ود واخبار آمریکا جهت جلوگیری از هژمونی ژاپن بر این منطقه در جنگ جهانی دوم از 
ی واقف به خوب ن امرنشان داد. بنابراین پکن نیز از این پاسخ مستثنی نخواهد بود. چین نیز به ای

ه نگتن بویژ. واشاستآمریکا شده  یهاینگرانباعث افزایش  ریاخ یهادر سال نیرفتار چ است.
اریانا ه دوم مجزیر نگران این است که چین قصد دارد عملیات دریایی آمریکا را فراتر از ژاپن، به

ا آسیا ر ده درمحدود کند و توانایی آمریکا برای دفاع از تایوان و سایر متحدان ایاالت متح
در  نیمتحده نسبت به چ االتیا یخارج استیاز مجموع س (.David, 2015: 17)«محدود نماید

و  نیشد چهمواره نسبت به ر دیبرداشت کرد که مقامات کاخ سف نیچن توانیدوران مختلف م
اما اوبیکرد رو براین اساس .اندنشان داده تیاز خود حساس یاهژمون منطقه کیآن به  لیتبد

 ریاست که در دوران دانست کایآمر یخارج استیدر س ینقطه عطف توانیرا منسبت به چین 
 ه است. تری به خود تجربه کردجمهوری ترامپ ابعاد عینی

 
 رشد اقتصادی و نظامی چین وظهور  -4

برابر با  نیچ 3تسهانگیرودخانه  یسرانه در دلتا یناخالص داخل دیدر اواخر قرن هجدهم، تول»
از  ،یزندگ تیفیک یاز شاخص ها یعیوس فیط ،یور کلاروپا بود. به ط یهابخش نیثروتمندتر

و اروپا تا  نیچ نیب یاساس یهمبستگ کینشان دهنده  ،یمصرف کالر ات یبه زندگ دیسطح ام
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(. کیسینجر درباره رشد چشمگیر Buzan and Lawson, 2013: 624«)آغاز قرن نوزدهم است
 یدر اقتصاد جهانکوچک  گریباز کصرفا ی نیکه چ یزماندر »نویسد: اقتصادی چین، چنین می

در  یبرخوردار نبود؛ حت یچندان تیعمده از اهم ی، ارزش پول آن در برابر ارزهاشدمحسوب می
از  1وانی یارزش برابر یکه روز دیرسیمخیلی بعید بنظر ، 1990و  1980 یهاطول دهه

 یاقتصاد شزیبشود. اما خ کایرها در آمرسانه یلیو تحل یاسیگفتمان س یاصل موضوعات
متحده، آنچه را که  االتیو ا نیچ نیب یتنگاتنگ و روزافزون اقتصاد یو وابستگ نیالعاده چخارق

 صالیکه است ییبزرگ کشاند، جا یهاتختیروزمره در پا یاهویدور از انتظار بود، به ه یزمان
 (. 654: 1395)کیسینجر، « دشدنیم انیمصرانه ب نیمتحده و سوءظن چ االتیا

کننده اقتصاد چین را با اجرایی شدن اصالحات دنگ ی از کارشناسان شروع رشد خیرهبسیار
آغاز شده  1979اند. این اصالحات اقتصادی که از پیوند برقرار کرده 1978شیائوپینگ در دسامبر 

درصدی را برای چین رقم بزند به عبارتی  5/9توانسته بطور متوسط نرخ رشد اقتصادی  2018تا 
این رشد  سال یک بار میزان تولید ناخالص داخلی را دو برابر کند. 8ات توانسته هر این اصالح

توان گفت در ای که میهای گوناگون تأثیرات قابل توجهی داشته به گونهاقتصادی در حوزه
و  (Wayne, 2018: 2)میلیون شغل ایجاد کند  800سال در چین  40حوزه اشتغال توانسته در طی 

برساند که  2005درصد در  16به  1981درصد در سال  84فقرزدایی نرخ فقر را از  در زمینه»نیز 
سازی برای حزب کمونیست چین بسیار حائز اهمیت چنین دستاوردی برای چین در مشروعیت

. این رشد اقتصادی حاصل از اصالحات دنگ شیائوپینگ نیز (137: 1397مقدم،  ی)بهرام است
درصد  18به بیش از  1990درصد در  2د ناخالص داخلی از کمتر از توانسته سهم چین را در تولی

ترین شریک تجاری برای اکثر برساند و از سویی دیگر توانسته چین را به بزرگ 2016در 
ای چین تأثیر بسزایی داشته کشورهای حوزه اقیانوس آرام تبدیل کند و از این طریق بر نفوذ منطقه

های تهاجمی معتقدند که . همانطور که رئالیست(International Monetary Fund, 2018)«باشد
گری سرریز شده و افزایش توانایی نظامی را به همراه آورد تواند به حوزه نظامیرشد اقتصادی می

ای که رشد اقتصادی چین موجب افزایش قابل این انگاره در مورد چین هم صادق بوده، بگونه
میلیارد  173و به بیش از  2000میلیارد دالری در سال  6/14 مالحظه بودجه نظامی چین به حدود

قرار گرفته است.  2شد. اکنون نیز نیروی نظامی چین در یک روند مدرنیزاسیون 2018دالر در سال 
توان گفت که رشد اقتصادی چین توانسته بر تمایل دولت پکن جهت تبدیل شدن به یک لذا می

ها، استراتژی، توان در اهداف، مأموریتوضوع را میقدرت بزرگ دریایی بیفزاید و این م
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 ییایدر ینظام یهاتیو قابل یاساس استراتژ نیبر ا وضوح مشاهده کرد.تسلیحات، فناوری و ... به
و  یبه استراتژ ،یرامونیپ یهاآب یلومتریک 300تا عمق  کیاز دفاع از سواحل نزد نیچ

دور  یاهایدفاع از در تیو قابل یسپس استراتژو  کینزد یاهایدفاع از در ینظام یهاتیقابل
 یرویاست که ن ییهااز سالح یآن چین در صدد کسب انواع یاست که در پ افتهیگسترش 

از آب، از  یعیدفاع از پهنه وس یموثر برا ییرویتا بتواند به ن کندیدولت را قادر م نیا ییایدر
 نیچ یطور کلبه . دشو لیآرام تبد انوسیدوردست در اق ریجزا رهیزنج نیدوم یسواحل تا فراسو

متحده  االتیو ا ایتانیبرامپراتوری بزرگ از جمله  یاست که همه قدرتها یریمس مودنیدر حال پ
رشد شتابان و بادوام  یعنیاند؛ مودهیدر عصر مدرن پ ستم،یدر قرن نوزدهم و قرن ب بیبه ترت

 جهیدر نت ،ییایبه قدرت در یوت اقتصاداز ثر ینسبت ندهیاما فزا یجیسپس ترجمه تدر ،یاقتصاد
)بهرامی  است ییایقدرت بزرگ در کیشدن به  لیدر حال تبد یقدرت قاره ا کیاز  نیچ

 (.139-136: 1397مقدم، 
را تا  1بخش خلقکامل کند و ارتش آزادی 2035چین قصد دارد مدرنیزاسیون ارتش را تا »
اری و فرماندهی به یک ارتش در سطح کالس از طریق مدرنیزه کردن و تغییرات ساخت 2049سال 

جهانی تبدیل کند. در طول دهه گذشته، چین توانایی خود را برای رسیدن به اهداف امنیتی 
های احتمالی تایوان افزایش داده است. مدرنیزاسیون شامل ارتقای ای و فراتر از قابلیتمنطقه

الی طرف سوم و همچنین بازدارندگی ظرفیت نظامی برای اجرای ضدحمله در برابر مداخله احتم
بخش خلق بزرگترین ریزی عملیات است. ناوگان دریایی ارتش آزادیو قدرت طرح 2ایهسته

خاکی است که های آبیجنگنده، زیردریایی، کشتی 300ای است که دارای بیش از ناوگان منطقه
بخش خلق به رتش آزادیپذیر است. ناوگان دریایی اای نیروی مدرن و انعطافبطور فزاینده

های چندجانبه پیشرفته و های کهنه عموما یکپارچه با سیستمسرعت در حال جایگزینی سیستم
های پیشرفته ضدکشتی و ضدهوایی و ضدزیردریایی هستند. در سال بزرگ است که دارای سالح

 2015بخش چین به اجرای اصالحات ساختاری که از اواخر ش آزادیناوگان دریایی ارت 2018
 (. Office of the Secretary of Defense, 2019: 31-35«)آغاز کرد، ادامه داد

 
 ایهای منطقهامنه نفوذ چین در سایه همکارید -5

 چین نیز همانند سایر قدرتهای بزرگ و براساس اصل گسترش در سایه افزایش ثروت، همواره
ای خود بوده تا بتواند از یک بازیگر منفعل و از دوران جنگ سرد بدنبال افزایش نفوذ منطقه
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پکن توانسته با افزایش روابط خود با  وابسته به شوروی به یک بازیگر فعال و مستقل تبدیل شود.
کشورهای جنوب شرق آسیا همچون فیلیپین و تایلند که از متحدین قدیمی ایاالت متحده 

شدند، آنها را تشویق کند که به سمت تعامل و همکاری با چین متمایل شوند. بعالوه می محسوب
چین توانسته همین استراتژی را تا حدودی در مورد کشورهایی چون ژاپن، تایوان و کره جنوبی به 

هایی ای خود در جنوب آسیا و آسیای مرکزی از طرحاجرا درآورد. چین برای افزایش نفوذ منطقه
گذاری کند. در واقع پکن توانسته از توانایی سرمایهجدید استفاده می 1جاده ابریشم چون

زیرساختی ناشی از رشد اقتصادی خود در تغییر موازنه قدرت منطقه به نفع خود سود جوید 
در سال  2پینگجینابرپروژه یک کمربند یک جاده که ابتدا توسط شی» .(147: 1396)قهرمانی، 

المللی است که های چین جهت همکاری اقتصادی بینترین طرحیکی از بزرگمطرح شد  2013
زند. طرح جاده ابریشم کشور را در سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا را به هم پیوند می 70حدود 

قطبی به رهبری ایاالت متحده و جدید به اعتقاد برخی کارشناسان، در پی خروج از جهان تک
های دهی به مدل جدیدی از همکاریای و به عبارتی بهتر شکلقههای منطتعمیق همکاری

توان گفت که چین (. در واقع می100: 1395نیا، )شریعتی« جهانی استالمللی و حکمرانیبین
کند المللی دنبال میای و بینهای تجاری و اقتصادی منطقهافزایش نفوذ خود را از مسیر همکاری

 پژوهان مزیت پکن در اقتصاد است.ی از کارشناسان و چینگونه به اعتقاد بسیارهمان
که  میندارد که ثابت کن یلزوم»معتقد است که:  ایدر اوراس نیدر مورد نفوذ چ 3ینسکیبرژ

قدرت قابل توجه در منطقه است و به نظر  کیهم اکنون  نیاست. چ یاصل گریباز کی نیچ
های برخی ظهور چین را از نشانه (.45: 1385 ،ینسکی)برژ« هم دارد ییهایبلند پرواز رسدیم

دانند و معتقدند چین بدنبال این است که با افول ایاالت متحده بعنوان قطبی میپایان دوران تک
یک هژمون جهانی، کشورهای متحد آن را تحت حوزه نفوذ خود قرار دهد. عالوه بر افزایش 

ت اقتصادی خود، از پتانسیل چشمگیری قدرت نفوذ در خارج، چین در داخل نیز به پشتوانه قدر
جهت به چالش کشیدن ابرقدرت جهانی در مناطق مختلف بخصوص اوراسیا برخوردار شده 
است. نفوذ گسترده پکن در کشورهای جنوب شرق آسیا در قالب سازمان همکاری اقتصادی 

ون اوراسیا طلبانه چین در مناطق مهمی چآ.سه.آن، به خوبی بیانگر اهداف سیاست خارجی جاه
است. چین به پشتوانه قدرت، ظرفیت و نفوذ اقتصادی خود اهداف بلندمدتی را برای خود در نظر 

ای ایجاد کند که حتی با گرفته است و در پی آن است که سلطه و نفوذ خود را در منطقه بگونه
د )آدمی و تغییر در حاکمیت آن کشورها، تغییری در نفوذ و سلطه چین در آن کشورها ایجاد نشو
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(. عالوه بر موارد فوق باید مواردی چون پیمان پولی دوجانبه چین و 17-14: 1397وند، آئینه
و افزایش  2گذاری زیرساخت آسیاییو بانک سرمایه 1روسیه و ایجاد سازمان همکاری شانگهای

ر گذاری و نفوذ چین در منطقه غرب آسیا و کشورهای نفتی خلیج فارس را نیز در نظسرمایه
 یدیجد یهاغرب چالش یبرا ادیبه احتمال ز نیپوت یتحت رهبر هیبا روس نیاتحاد چ»داشت. 

در کنار اینها یکی از دالیل افزایش نفوذ چین  (Monshipouri and Dorraj, 2019: 1)«کندیم جادیا
در منطقه و جذابیت همکاری با آن این بوده که برخالف واشینگتن، پکن اصراری بر تحمیل 

  های اقتصادی و سیاسی ندارد.انداردهای خود به دیگر کشورها جهت همکاریاست
این منطقه شاهد رقابت »رقابت بین چین و امریکا در منطقه آسیاپاسیفیک منحصر به فرد است. 

آن هستند تالش دارند بین این دو قدرت تر این دو کشور است. کشورهایی که جزو آسهگسترده
سازی روابط خود با دو کشور هستند اما با این درحال سیاست مصون حرکت کنند. این کشورها

مشخص شده است که تمایل این کشورها به چین بیشتر است. حتی دو متحد  2016حال از سال 
اند که این در نتیجه تیره قدیمی آمریکا یعنی تایلند و فیلیپین نیز به سمت چین گرایش پیدا کرده

مالزی نیز به سمت چین گرایش یافته و روابط سیاسی و اقتصادی و  شدن روابط با واشنگتن است.
منافع حاصل از آن افزایش یافته است. البته سطح روابط آنها در بخش دفاعی نیز گسترش یافته 
است. کشور سنگاپور یک متحد قوی برای ایاالت متحده است، اما با این وجود دارای منافع 

بط نزدیکی با این کشور دارد. کامبوج و الئوس به شدت به اقتصادی عظیمی در چین است و روا
کند روابط را با هر دو کشور حفظ کند اما با این وجود چین وابسته هستند. برونئی نیز تالش می

کند فاصله خود این کشور نیز در مدار اقتصادی چین قرار گرفته است. تنها کشوری که سعی می
هرچند روابط دیپلماتیک اقتصادی میان آنها رو به رشد است. را با چین حفظ کند، اندونزی است 

  .(Shambaugh, 2018: 87)«اگر این وضعیت ادامه یابد موازنه قدرت به نفع چین رقم خواهد خورد
 کیفیاپاسینفوذ خود را در منطقه آس ،یاقتصاد یباال تیپکن توانسته با استفاده از مز یبه طور کل

 چندبرداری پکن همچون ینهادسازرویکرد  دهد. شیمتحده افزا االتیا نیمتحد نیدر ب یحت
نفوذ  شیگام پکن در افزا نیترمهم ییایآس رساختیو بانک ز یشانگها یسازمان همکار جادیا

 .شوندمحسوب می 3ییکاینظم آمر دنیدر به چالش کش یامنطقه
 

 ویکرد ترامپ در مواجهه با رشد چینر -6
کرد که مناظرات انتخاباتی خود بر این موضوع پافشاری می ترامپ همواره در تبلیغات و
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سازی در این منطقه مداخالت ایاالت متحده در خاورمیانه و تالش برای ایجاد دموکراسی و دولت
های سنگین بر اقتصاد ملی و از سویی دیگر سبب تضعیف جایگاه آمریکا در موجب تحمیل هزینه

اره بر این باور بوده که دولت اوباما با کاهش بودجه نظامی ترامپ همو الملل شده است.نظام بین
از طرفی موجب کاهش قدرت سخت آمریکا شده و از طرفی دیگر رقبای ایاالت متحده را 
جسورتر ساخته است. رویکرد چندجانبه اوباما در مورد متحدان آمریکا از نظر ترامپ سبب شده تا 

راحتی در مسیر واشینگتن تحمیل شود و آنها بههای آنها بخصوص در حوزه امنیت بر هزینه
یکی دیگر از  های اقتصادی مواجه شود.پیشرفت و رشد اقتصادی قرار گیرند، اما آمریکا با بحران

نقدهای ترامپ به دولت اوباما این بود که معاهداتی که آمریکا با کشورهای دیگر در حوزه های 
( منعقد کرده 2و ترنس پاسیفیک 1افق پاریسمختلفی چون زیست محیطی و تجاری )همچون تو

(. از اولین اقدامات ترامپ پس از 147: 1395فام، است به ضرر آمریکا تمام شده است )یزدان
های نظامی آمریکا بود که این دستور، تسلیحات پیروزی، دستور بازسازی و تقویت پایگاه

ای آمریکا افزایش توان هسته شد. ترامپ در خصوصای و سایبری را شامل میمتعارف، هسته
« آمریکا باید قدرت اتمی خود را بیشتر کند تا جهان بر سر عقل بیاید»کند: اینگونه توییت می

، هایبا سعود یتیترامپ ضمن حفظ روابط دوستانه و حما»عالوه، به  (.213: 1396)امینیان، 
 شیدر حال افزا نیچ تیکرده است تا بتواند در برابر نفوذ و قاطع کیمتحده را به هند نزد االتیا

 .(Mousavian and Mahmoudieh, 2018: 181)«باشد
اما در سوی مقابل مدرنیزاسیون نظامی چین که برخی آن را رویکردی تخاصمی و برخی 

 یامرب با افزایش قدرت اقتصادی این کشور گرایی تهاجمی آن را متناسدیگر از منظر نوواقع
، موجب نگرانی و واکنش مقامات کاخ سفید شده است. آمریکا که در سال انددانسته یعیطب

با بحران مالی مواجه شد، اما پکن در این میان همچنان با رشد پرشتاب و مستمر خود در  2008
ای خود بیفزاید. کارشناسان ظهور حوزه اقتصادی و نظامی توانست بر قدرت ملی و نفوذ منطقه

دانند که این موضوع سبب تفاوت واکنش واشنگتن به رشد قدرت چین را متفاوت از شوروی می
چین نسبت به شوروی شده است. دریای چین جنوبی که برای چین بخاطر وجود منابع طبیعی و 

همسایگان، حائز اهمیت المللی مهم و اختالفات سرزمینی با اهمیت آن بعنوان یک آبراهه بین
است و از طرفی دیگر برای واشنگتن به لحاظ امنیت دریانوردی آزاد و حضور متحدین این کشور 

تر موازنه قدرت دریایی چین اهمیت دارد. در سالیان اخیر که پکن در دریای چین و از همه مهم
طقه بصورت جنوبی به گسترش تحرکات نظامی روی آورده، واشنگتن سعی کرده در این من

ای چین، نفوذ پکن را موازنه کند )قهرمانی، مستقیم و از طریق فروش تسلیحات به رقبای منطقه
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گرایی و جهانی شدن را به نفع اقتصاد ترامپ در حوزه اقتصادی نیز چندجانبه» .(146-148: 1396
« قابل تحلیل استای آمریکا علیه چین در این راستا داند و لذا جنگ تجاری و تعرفهواشنگتن نمی

علیه چین با وضع  2018ای و تجاری را که ترامپ از تابستان (. جنگ تعرفه156: 1395فام، )یزدان
 200میلیارد دالر شروع کرد و تا رقم  50درصدی بر واردات کاالهای چینی به ارزش  25تعرفه 

حوزه اقتصادی  توان راهبرد موازنه چین توسط ترامپ درشد، میمیلیارد هم تخمین زده می
 دانست.

بوده  ای و تجاری برای آمریکا چهاما پرسش اساسی آن است که پیامدهای این جنگ تعرفه
 بد و ازست یااست؟ آیا ترامپ توانسته است به اهداف خود در جلوگیری از رشد اقتصادی چین د

ران رای بیکااست بکرد با ایجاد تعرفه بر کاالهای چینی توانسته طرفی دیگر آنچه که او تصور می
 آمریکایی شغل ایجاد کند یا خیر؟ 

دهنده ناکامی ترامپ و نشان« نخست آمریکا»جنگ تجاری آمریکا علیه چین ناشی از برنامه 
این کشور در رهبری جهانی است. اقتصاد چین دیگر مانند ده سال گذشته به تجارت وابسته 

د از تولید ناخالص داخلی بوده که این درص 8.3مازاد تجارت خالص چین  2008نیست. در سال 
درصد رسید. سهم مصرف خانوار در تولید ناخالص داخلی چین  1.3به  2018رقم در سال 

درصد از مشاغل 97بسرعت درحال رشد است. در یک نظرسنجی شورای تجاری آمریکا و چین، 
ای برای نامهدرصد نقل مکان نکرده و یا بر87آمریکایی در چین اظهار سودآوری داشتند. 

ها که از چین به کشورهایی مانند ویتنام نقل مکان کرده بودند جابجایی نداشتند. بعضی شرکت
های محدود مجبور به بازگشت به چین شدند. اگرچه بدلیل کمبود نیروی کار ماهر و زیرساخت

 0.1درصد کاهش داشته اما صادرات کل 8، 2019صادرات چین به آمریکا در نیمه اول سال 
جویی چین بر صادرات کشاورزی آمریکا متمرکز درصد رشد داشته است. عالوه بر اینها انتقام

تعداد  2019و ژوئن  2018شده تا از این طریق پایگاه انتخاباتی ترامپ را تضعیف کند. بین ژوئیه 
 (.Lardy, 2019درصد افزایش یافته است )13اند مزارعی که در آمریکا اعالن ورشکستگی کرده

اینگونه توییت کرد که:  2019ترامپ در دفاع از جنگ تجاری خود علیه چین در اواخر آگوست »
ها درحال ترک این خواهد معامله خیلی بدی را انجام دهد؛ هزاران شرکت بدلیل تعرفهچین می»

ها از چین را تأیید حال حقایق و آمار سخن ترامپ مبنی بر خروج شرکتبا این«. کشور هستند
شود. گذاری مستقیم خارجی به چین نمیکنند. جنگ تجاری باعث کاهش سرمایهنمی

میلیارد دالر ساالنه در حال  140گذاری مستقیم خارجی غیرمالی در حال حاضر تقریبا سرمایه
شوند. از انجام است به این معنی که هزاران شرکت خارجی جدید هرماه در چین تأسیس می

گذاری مستقیم خارجی حدود آغاز شد، سرمایه 2018واسط سال آنجایی که جنگ تعرفه در ا
(. از طرفی دیگر Liang, 2019«)درصد رشد داشته است؛ یعنی با سرعتی مشابه با پنج سال گذشته3
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دهد چین به راحتی میلیارد دالر تعرفه نشان می 50های آماری مربوط به دور اولیه وضع داده
رزیل را جایگزین سویای آمریکایی کند. اما جایگزینی توانسته در حوزه کشاورزی سویای ب

محصوالت چینی برای واردکنندگان آمریکایی به این سادگی نبوده و طبق نمودار زیر پس از 
ها گرچه صادرات چین و آمریکا به یکدیگر کاهش یافته است، اما صادرات آمریکا اعالم تعرفه

میلیارد  4که صادرات چین به آمریکا تنها صورتیمیلیارد دالر کاهش داشته در  11به چین حدود 
 (.Freund et al, 2019دهد )دالر کاهش را نشان می

 
Sources: (Freund et al, 2019) 

بسیاری از کارشناسان نیز این گزاره را که چین هم بزودی همچون ژاپن دچار رکود اقتصادی 
های خارجی درمورد کاالهای چینی باال دانند و معتقدند که حتی اگر تعرفهشود، اشتباه میمی

های آینده برخوردار است. باقی بماند، چین از یک بازار داخلی برای ادامه رشد اقتصادی در سال
ای که عالوه براین جایگاه آمریکا هیچگاه به اندازه دوره ترامپ در جهان تنزل نداشته است. بگونه

بینند. برخی وان یک شریک قابل اعتماد نمیحتی متحدین نزدیک واشینگتن، دیگر آن را بعن
معتقدند از آنجا که اقتصاد آمریکا و چین درهم تنیده شده، مهار رشد آن از طریق جنگ تجاری 
مؤثر نخواهد بود. بنابراین رقابت با چین باید در چارچوب تداوم وابستگی متقابل اقتصادی 

ات خود علیه چین، قانون دفاع از حقوق ترامپ در آخرین اقدام(. »Westad, 2019مدیریت شود )
کنگ و نیز قانون ممنوعیت تحویل برخی از ساز و برگ پلیسی به این بشر و دموکراسی در هنگ

منطقه از چین را امضاء کرد که واکنش شدید چین را به همراه داشته است. مقامات پکن در پاسخ 
کنگ را به ای جنگی آمریکا به هنگبه ترامپ عالوه بر احضار سفیر آمریکا، مجوز ورود ناوه

های ترامپ گرایییکجانبه». استفان والت معتقد است که (Qin, 2019)«حالت تعلیق درآورده است
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در عرصه سیاست خارجی مانند خارج شدن از معاهده ترنس پاسیفیک، پاریس، برجام و شروع 
ی خود بر سر موضوع پرداختن یک نزاع با متحدان اصلی خود چون اتحادیه اروپا و متحدان آسیای

الملل منزوی کند و از سویی دیگر تواند ایاالت متحده را در عرصه بینهزینه امنیت، از طرفی می
المللی فراهم ای و بینفضا را برای رقیب مهمی مثل چین جهت اعمال نفوذ بیشتر در سطح منطقه

شواهدی همچون ایجاد ارتش  توان با(. البته این گزاره را میWalt, 2018: 14-15«)سازد
 2جمهور فرانسه و پس از آن آنگال مرکلرئیس 1مشترک اروپایی که ابتدا امانوئل مکرون

صدراعظم آلمان، پس از فشارهای ترامپ بر متحدین اروپایی خود مبنی بر افزایش سهم 
تر انی روشنهای ناتو، خواستار آن شدند، مشاهده کرد. به بیکشورهای اروپایی در پرداخت هزینه

توان ناشی از کاهش اعتماد اتحادیه اروپا نسبت به مقامات کاخ سفید در ایجاد این موارد را می
 الملل قلمداد کرد.امنیت و صلح بین

 
 گیرینتیجه

های بزرگ رسیدن به جایگاه هژمونی گرایی تهاجمی هدف نهایی قدرتاز دیدگاه نوواقع
ترین گزینه ممکن برای ایگاهی غیرممکن است و عقالنیاست، اما در عمل دستیابی به چنین ج

ای است. چین نیز این امر را در آسیا بطور عام و در های بزرگ هژمون شدن در سطح منطقهقدرت
کند و برای نیل به این هدف بر روابط خود با منطقه آسیاپاسیفیک بطور خاص دنبال می

کننده انرژی مورد نیاز لیج فارس بعنوان تأمینکشورهایی چون روسیه و ایران و کشورهای نفتی خ
ای خود بوسیله سازمان همکاری شانگهای بخصوص به جهت به چین و نیز با افزایش نفوذ منطقه

کند. عالوه بر اینها چین سعی کرده با افزایش چالش کشیدن قدرت ایاالت متحده تأکید می
ای هند و ژاپن که از رقبای اصلی منطقه روابط اقتصادی خود حتی با متحدین ایاالت متحده چون

برد در حوزه -شوند، آنها را به واسطه وابستگی اقتصادی و نیز ایجاد روابطی بردچین محسوب می
شیرین اقتصادی به سمت خود بکشاند. چین همچنین با رشد چشمگیر اقتصادی که در چند دهه 

 12به بیش از  1980میلیارد دالر در سال  191اخیر داشته، توانسته تولید ناخالص داخلی خود را از 
گرایی تهاجمی که معتقد است با افزایش برساند و این انگاره نوواقع 2017تریلیون دالر در سال 

دارند در مورد تری قدم برمیهای تهاجمیدرآمد ملی و رشد اقتصاد، کشورها به سمت سیاست
به بیش از  2000میلیارد دالر در سال  14.6کند و افزایش بودجه نظامی چین از چین هم صدق می

کند. در واقع چین اکنون در حال این نگاه راه تقویت و تأیید می 2018میلیارد دالر در سال  173
باشد تا بتواند هژمونی خود را بر منطقه سپری کردن مرحله مدرنیزاسیون نظامی خود می

                                                           
1 . Emmanuel Macron 
2 . Angela Merkel 
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م باید درنظر داشت که چین عالوه بر حوزه استراتژیک آسیاپاسیفیک تثبیت نماید. این نکته را ه
نظامی، در موضوعات مهمی چون نهادسازی و ایجاد نظم مورد نظر خود نیز ابتکار عمل از خود 

های مالی و سیاسی همچون سازمان همکاری شانگهای نشان داده و دست به ایجاد نهادها و سازمان
ی دوجانبه با روسیه و .برخی دیگر از گذاری زیرساخت آسیا و نیز پیمان پولو بانک سرمایه

تواند هژمونی آمریکا را بعنوان تنها قطب نظام کشورها زده است که این دست از اقدامات می
 الملل با چالش مواجه سازد.بین

تبدیل به هژمون و تک قطب نظام  1991ایاالت متحده که پس از فروپاشی شوروی در 
ای های ژئوپلیتیکی منطقههایی واحد بر حوزهه سلطه قدرتالملل شد در ادوار مختلف نسبت ببین

یابی و خیزش بخصوص آسیاپاسیفیک، از خود واکنش و حساسیت نشان داده است که این قدرت
های نظامی ایاالت اقصتادی و نظامی چین در دوره باراک اوباما بصورت یکجانبه با تقویت قابلیت

ایاالت متحده در آسیا پاسیفیک و بصورت چندجانبه متحده و احیاء و گسترش حضور اقتصادی 
 های سیاسی و اتحادهای امنیتی ایاالت متحده در آسیا پاسیفیک پاسخ داده شد.با تقویت همکاری

یابی چین در آسیاپاسیفیک و نتایج حاصل از آن ایاالت متحده به استمرار رشد و قدرت رویکرد
هایی داشته است. براین اساس تغییرات یر و تداومهمچون ادوار گذشته در راهبردهای خود تغی

شد و تداوم در بخش راهبردهای کالن مربوط به افراد و احزابی که قدرت را در دست داشتند، می
الملل بوده است. این مسئله در شد که حفظ جایگاه هژمونی ایاالت متحده در نظام بیندنبال می

د یعنی ترامپ در راهبردهای کالن ایاالت متحده کندوره ریاست جمهوری ترامپ نیز صدق می
گیری یک همچون اسالف خود حفظ هژمونی ایاالت متحده را دنبال کرده و در برابر شکل

ها و کشورهای رقیب همچون چین در جهت ای بخصوص دولتدولت قوی بعنوان قدرت منطقه
ن بیشتر سعی کرده بصورت موازنه آن از خود واکنش نشان داده است. ترامپ در مواجهه با چی

یکجانبه با افزایش توان و قابلیت نظامی خود بخصوص در حوزه آسیا پاسیفیک در حوزه نظامی و 
ای در بُعد اقتصادی، چین را موازنه و مهار نماید. ترامپ اگرچه شروع جنگ تجاری و تعرفه

ن تا حدودی حفظ توانست در حوزه نظامی فاصله قدرت نظامی ایاالت متحده را در برابر چی
نماید اما در حوزه اقتصادی نه تنها نتوانسته مانع استمرار رشد چین و یا کاهش آهنگ رشد آن 

ها و شواهد آماری نشان از شکست سیاست ترامپ در مهار استمرار رشد شود بلکه حتی داده
از  اقتصادی چین شده است. چرا که پکن به سادگی توانست محصوالت مورد نیاز خود را که

کرد با محصوالت کشاوزی برزیل و دیگر کشورها جایگزین کند اما ایاالت آمریکا وارد می
 4متحده نتوانست چنین کاری را به انجام برساند. لذا در جنگ تجاری دو کشور در ازای کاهش 

میلیارد دالر از صادرات آمریکا به چین کاهش  11میلیارد دالری صادرات چین به آمریکا، حدود 
المللی آمریکا و پرستیژ آن را دچار های یکجانبه ترامپ، جایگاه بینفت. عالوه بر این سیاستیا
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ای که حتی متحدین اصلی و قدیمی آمریکا نیز اعتمادشان نسبت به آن کاهش آسیب کرد. بگونه
 المللی مورد تردیدپیدا کرد. تا جایی که توانایی رهبری آمریکا در موضوعات و مسائل مهم بین

تواند در بلندمدت اثرات وسیعی بر کیفیت اعمال قدرت آمریکا در نظام واقع شد. این موارد می
 الملل داشته باشد.بین
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