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 دهیچک

 چان  ازجملا  نوظهاور هایقادر  ظهاور باا آمریکاا هژمونی با قطبیتک جهان شوروی فروپاشی از بعد     

 اسات ای  پژوهش ای  سئل م. است شده چندقطبی ب  قطبیتک از المللیبن  نظام تحول ایده تقویت موجب

 سناساتمداران و  محافا  ولای کشاور ایا  اقتصاادی خناز  بودن آمنزمسالمت بر چن  ادعای رغمعلی ک 

 ایکتابخانا  اساناد باا و تحلنلای-توصانیی رو  با  کا  پژوهش ای  رو همن  از. کندنمی اقناع را آمریکایی

 خناز  قباال در آمریکا هایسناست و هادیدگاه  ک است برآمده پرسش ای  ب  پاسخ دنبال ب  شدهگردآوری

 هایسناسات باا هماراه چان  اقتصاادی خناز  کا  دهادمی نشاان پژوهش یافت  چنست؟ چن  اقتصادی

 المللایبن  هاایطرح المللای بن  هایساازمان ایجااد و عضویت شام  ها سناست ای .است بوده اقتصادمحو

 انگاریساازه نظری  چارچوب در هاتحلن  طبق بر. است دهیوام و گذاریسرمای  ابریشم  جاده احنای همچون

 کشاور یک عنوان ب  کشور ای  جدی تهدید اتهام رفع موجب آمنزمسالمت خنز  آمریکا ازنظر ک  گیت باید

 و جهاانی سناسات در آن هژمونناک موقعنات از عمادتاً آمریکاا نگرانای دلنا . شاودنمی  طلب نظر تجدید

 شاده اقنااع آمریکاا دیادگاه همان  برمبنای. شود می ناشی غرب ارزشی نظام با چن  وژیکایدئول ناسازگاری

 از اساتیاده و اقتصاادی نیوذ سد تجاری  جنگ آغاز ازجمل  عملی اقداما  چن  مهار راستای در باید ک  است

 .بگنرد پنش در را غنراقتصادی فشارهای هایاهرم

 هاکلید واژه

 .انشرق آس  یجنگ اقتصاد کا یآمر متحدهالا یا   نچ
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 مقدمه

 سناسی و فکری محاف  ک  نپایند دیری اما شد حاکم برجهان یقطبتک نظام سرد جنگ پایان با     

 قدر  افول سویک از هایدگاهد ای  تقویت در مسئل  ی ترمهم. گیتند سخ  یچندقطب جهان از جهان

 در سازی دمکراسی شکست کشورها  سایر علن  نظامی اقداما  از پس کشور ای  موفقنت عدم آمریکا 

 اقتصادی خنز  دیگر سوی در و متحدهیالا ا پذیرینبآس و اقتصادی بحران بروز هدف  کشورهای

 هم ب  برای تلا  و جدید نهادهای نستأس کشورها  طلبان استقلال هایناستس وجود آمدن ب  چن  

 ب  یقطبتک از گذار مسئل . است دولت هاتوسط سایر  المللین ب ساختارهای دگرگونی و نظم زدن

 بر برتری موضع داشت  و خود جایگاه از صنانت برای آمریکا متحدهیالا ا تا شد موجب چندقطبی

 با جهانی قدر  یک ب  شدنی تبد احتمال آینده در ک  ییکشورها از دست  آن یژهوب  کشورها سایر

 .برای مهار دست زند متعددی اقداما  هستند ب  اتخاذ زیاد نرگذاریتأث ضریب

 ک  است چن  اقتصادی خنز  اخنر یهاده  طی در متحدهیالا ا چالش و مسئل  ی ترمهم     

 ای . است کرده تبدی  اقتصادی قدر  ازنظر جهان کشورهای ی تربزرگ از یکی ب  را کشور ای 

 اتخاذ باز درهای سناست و کشور ای  هایناستس تغننر با هشتاد ده  از یطورجدب  ک  خنز 

 انگاشت  جدی تهدید یک هایکاییآمر دید از ک  می کند فراهم برای ای کشور را امکاناتی ه استشد

 نبوده ب  صور  علنی جهانی نظم زدن برهم ادعای و تنش اعلام دنبال ب  هرگز چن  حالی باا. شود

 چگون  ک  شودیم مطرح ئل مس ای  حال. ورزدیم ندتأک بسنار خود خنز  بودن نزآممسالمت بر و

 هایکاییآمر برای اقتصادی خنز  مسئل  بودن نزآممسالمت بر مبنی هاننیچ ادعاهای رغمیعل

 ناستو بروز آن در س بدببننان  آمریکا یهاانگاره نرتأث یگردعبار ب  یا شودیم تیسنرتهدیدآمنز 

 رو  ب  پژوهش ای  در بنابرای ؛ کند باور را چن  ادعاهای است نتوانست  هرگز چرا خارجی

 ک  است پرسش ای  ب  پاسخگویی دنبال ب  یاکتابخان  منابع از استیاده با و تحلنلی-توصنیی

 یانگارسازه منظر از چن  اقتصادی خنز  قبال در آمریکا متحدهیالا ا هایناستو س هایدگاهد

چن  ک   اقتصادمحور هایناستس در قبالآمریکا  هاییدگاهد ک  است ای  مقال  فرضن  چنست؟

 ابریشم  جاده همچون احنای المللین ب یهاطرح  المللین ب یهاسازمان ایجاد و شام  عضویت

در راستای مهار با هدف عبور مسالمت آمنز از نظم آمریکامحور بوده و  یدهوامو  گذاریی سرما

 یهااهرماز  و استیادهتصادی سد نیوذ اق آغاز جنگ تجاری  ازجمل اقداما  عملی  باید چن 

 .گرفتنشپرا در  نراقتصادیغفشارهای 
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 چارچوب نظری

 المل ن ب روابط رشت  در علمی مناظره دو خلال در و منلادی 08 ده  اواخر در یانگارسازه نظری      

 .. سازه.آمد وجود ب  انتقادی پردازانی نظر و خردگرایان مناظره همچنن  و نئولنبرالها و یانگرانو واقع

. است هاارز  و هنجارها تکثر و تنوع دلن  ب  المل ن ب روابط بر حاکم ومرجهرج ک  معتقدند انگاران

 وضعنت  کننمیم زندگی مختلف یهابافرهنگ متکثر جهان یک در ما ک یمادام تا یگردعبار ب 

 مثلاً شود مطرح رهنگیف یابرنام  وضعنت ای  از رهایی و مدیریت برای ک  شودیم بحرانی زمانی

  است اطلاعا  تولند وسنع منابع و امکانا  دارای ک  آمریکا همچون قدرتمند کشورهای بعضی

 .(:216231 د )کریمی ده سوق مسلط غربی فرهنگ آداب و هاارز  سمت ب  را جهان بخواهد

ی  زبانی و دارد ک  بازیگران برحسب معانی ذهنبنان میهمچنن  انگاری رهنافت و مکتب سازه

زنند و در ای  تعام   ها برآمده است دست ب  کنش و واکنش میهای خویش ک  از هویت آنتلقی

گردند. بازتاب چنن  تلقی در تبنن  و وپرداخت  میواقعنت را ساخت  و خود در تعام  با واقعنت ساخت 

نن  مند خویش  اساس هویت زم توضنح رفتار سناست خارجی یک کشور آن است ک  کنش گران بر

اساس آن دست ب  کنش و واکنش زده و از ای  طریق  نمایند و برجهان را برای خود تعریف می

ها شده و هویت آنای دوسوی   در رابط  با آن ساخت گون سازند و ب المل  را بر مینظام بن  2واقعنت

گنرند  کنند  تصمنم میسنر میالمللی  تیها در مقام کنش گران صحن  بن شود. دولتدچار تحول می

اساس چهارچوب فهم خویش از جهان  ها را برنمایند  ولی هم  ای  کنشاعلام و درنهایت اجرا می

 (.362311  چهر آزاد)دهند ک  ماهنت و ذاتی بن  الاذهانی دارد انجام می

 درون درج  ب  بست  و شودیم المل ن ب نظام وارد بازیگر عنوانب  دولت ناارانگ سازه ازنظر     

 نمایش ب  را کانتی و لاکی هابزی  اقتدارگریزی فرهنگ س  از یکی المل ن ب جارهاینه کردن

 دوست کانتی فرهنگ در و رقنب لاکی فرهنگ در دشم   هادولت هابزی فرهنگ در. گذاردیم

 روابط در موجود سناسی فرهنگ یا اقتدارگریز ساختار نوع س  ب  قائ  هاآن بنابرای ؛ هستند

 از ساختار منظور. گنردیم بهره کلان و خرد ساختار تیکنک از ونت راستا ای  در هستند المل ن ب

 پذیردیم هم والتز گویدیم او. است خارجی سناست حوزه خرد ساخت از منظور و المل ن ب نظام

 برخی ک  یمروبرو شو مختلیی یزیگرراقتدا ساختارهای با است ممک  خارجی سناست سطح در ک 

 سطح در اقتدارگریزی ک  کندیم بنان ونت اما؛ باشند محور جنگ دیگر یو برخ محور صلح هاآن از

                                                                 
1 Fact 
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 را ساختار س  از یکی فقط گرانو واقع یزاقتدارگر ساختار بنابرای ؛ کندیم ایجاد ساختار نوع س  نکلا

 .(:22-22962301 دالوند را ) ساختارها تمامی ن  کندیم بنان المل ن ب سناست در

در ای  پژوهش از نظری  سازه انگاری ب  ای  دلن  استیاده شده است ک  اولاً مبحث سناست خارجی 

آمریکا با نوع برداشت سناستمداران آن در ارتباط بوده است. دوم اینک  سناست خارجی چن  تلا  

نز و بدون تهدید برای داشت  است تا ای  انگاره را ب  دیگران بدهد ک  خنز  ای  کشور مسالمت آم

سایر کشورها ب  ویژه آمریکا است و در نهایت اینک  ای  پژوهش تلا  خواهد ک  جنگ اقتصادی 

آمریکا علن  چن  را با مسای  برداشت ذهنی طرفن  ننز مورد توج  قرار بدهد. از ای  رو مباحثی 

 ازهابزی  برداشتو  ه  تهدیدانگاری  احساس خطر از آیندیدئولوژیا چون ارزشها  فرهنگ ها 

 در نظری  سازه انگاری بهتر قاب  بنان است. آنارشی

 

 اقتصادی چین و جایگاه خیزش

مختلف اقتصاد چن  ب  اقتصاد جهانی است ک  با  یهابخشتدریجی پنوند  سرآغاز 2190سال از 

 جهانی یعرص کلی چن  در  هایناستس تغننرتصمنم حزب کموننست حاکم ای  کشور مبنی بر 

ملی خلق  یکنگره 2191طبقاتی ب  نوسازی اقتصادی از بالا همراه بود. در ماه ژوئن   یمبارزهاز 

مشترک و خارجی را تصویب کرد. هدف جذب  هایگذاریی سرماچن  قانون حمایت از 

را در مناطق خاص ساحلی محدود  نباشت سریع سرمای  بود  اما دولت آو تسهن  ان گذاریی سرما

گان  ای تصویب ک  محنط  11دولت چن  مقررا   :210در سال  (.Harding,1987:131) کرد

برای کار و  ترین پا هایین هز6 ازجمل خارجی در چن  مهنا نمود  گذارانی سرماسودمندتری برای 

خارجی  گستر  طول مد   یهاشرکتمالناتی برای صادرکنندگان و  هاینفتخیاجاره  

ای  اقداما   (.Hamrin,1999:83) سال و غنره 08مشترک ب  فراتر از  گذاریی سرماقراردادهای 

صادرا  در بازارهای دیگر را ب   منظورب در چن  و تولند  گذاریی سرماجذب  یتوجهقاب  طورب 

 :) و واردا درصد(  1)مستقنم خارجی در صادرا   گذاریی سرماسهم  ک یطورب همراه داشت 

ب   1882از  .(Breslin,200615) رسند 1888درصد در سال  01و  80ب   :210در سال  درصد(

نوی  شد ک  مشخص   یامرحل بعد و با عضویت چن  در سازمان تجار  جهانی  ای  کشور وارد 

یعنی چن  در کنار ؛ ادام  داشت  است اکنونهمساختار اقتصادی دوگان  است ک  تا  آن یعمده

بست  و  نسبتاًی و اتخاذ یک رژیم صادراتی لنبرال  از یک رژیم پذیر  تعهدا  سازمان تجار  جهان

 مسائ زمنن  شام  در ای   هاننیچاقتصادی داخلی حمایت کرد. فهرستی از اقداما   شدهمحافظت
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 یکاردستبست  اقتصاد چن    یهابخش  حقوق تجار  و عدم دسترسی ب  هاتعرف  ازجمل تجاری 

ناقص تبدی  ارز در ای  کشور  عدم شیافنت در ساختار حقوقی و نرخ ارز توسط دولت و قابلنت 

دولتی پنهان  هاییاران چن   نقض حقوق مالکنت معنوی  فقدان اصلاحا  قنمتی و  گذاریناستس

 گلدم  گیت  ب  روند پنشرفت چن  ب  حدی خواهد شد ک (. Breslin,2008:6-7) استو غنره 

 بسنار آن اقتصاد اما داشت  خواهد را اقتصادی جهان دوم رتب  متحدهایالا  1808 سال ساکس در

 تا چن  داخلی ناخالص تولند ک  کندمی بننیپنش ساکس سگلدمن. بود خواهد چن  از ترکوچک

خواهد  پنشرفت پنوست  طورب  سپس و کندمی  برابری آمریکا داخلی ناخالص تولند با 1819 سال

 دست از 1831 سال تا را خود جهانی سلط  آمریکا دلار ک  کندمی بننیپنش جهانی بانک. کرد

شوند می برابر «ارزی چند» پولی سنستم یک در چن  رنمننبی و یورو دلار   1810در  داد و خواهد

 (.1162888)سلنمی و رضایی  
 

 
 چین اقتصادمحور جهانی هاییاستسآمریکا به دیدگاه 

 خارجی سناست مسائ  دردیدانگاران  دارد در حالنک  آمریکا نسبت ب  خنز  اقتصادی چن  نگاه ته     

 در پننگ جن  شی. است نزآمصلح او ننا  ک  کندیم ندتأک چن  رهبری جهانی  هاییاستراتژ و

 6داردیمبنان  1812 ژانوی  11 در داووس کار دستور در اقتصاد جهانی مجمع مجازی رویداد

 قوانن  استانداردها  کننم  حمایت چندجانب  تجاری ژیمر از بسازیم  باز جهانی اقتصاد یک باید ما"

 مبادلا  و گذاریی سرما تجار   موانع و بگذاریم کنار را انحصاری و آمنزنضتبع هاینستمس و
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 با بازی .داد خواهد ادام  المللین ب روابط از جدیدی نوع ترویج ب  چن  ببریم... بن  از را فناوری

 جدی پنرو عنوانب  چن . ننست چن  مردم راهنمای فلسی  گنرد یم را نزچهم  برنده یا صیر جمع

 و کند برطرف وگوگیت طریق از را اختلافا  تا کندمی تلا  سخت صلح  مستق  خارجی سناست

 احترام اساس بر را کشورها سایر با همکاری و دوستان  روابط و کند ح  مذاکره طریق از را اختلافا 

 .(Fmprc, 2021) "کند دنبال متقاب  نافعم و برابری متقاب  

 یهاطرح  المللین ب یهاسازمان ایجاد و چن  شام  عضویت اقتصادمحور هایناستسبا ای  حال 

در ادام  ب  بررسی  و است بوده یدهوامو  گذاریی سرما ابریشم  جاده همچون احنای المللین ب

 خواهد شد.  پرداخت اقتصادمحور چن  هایناستسدیدگاه آمریکا در قبال هر یک از ای  

 

 المللیینب یهاسازمانعضویت و ایجاد 

 و کشنده چالش ب  را موجود المل ن ب نظام ساختار اعمالی مواضع در گاه و یاعلام مواضع در چن      

 از مؤثر عم  مقام در امااست  کرده قلمداد جهانی مطلوبنت واجد را چندقطبی نظام جایگزی  مدل

ای  کشور با پذیر  (. 2862310 اسلامی  شورای مجلس مطالعا  مرکزاست ) نرفت  ترفرا حد ای 

 در چن . است درآمده جهانی چندجانب  نهادهای از بسناری عضویت ب  ساختار نظام بن  المل  موجود

 و( WTO) جهانی تجار  سازمان سلف  (GATT) تجار  وها تعرف  عمومی توافقنام  ب  :210 سال

( APEC) اقنانوسن  و آسنا اقتصادی همکاری ب  2112 سال در و( ADB) آسنایی  توسع بانک

 تجار  سازمان متحد  مل  سازمان چارچوب در چندجانب  نهادهای برای ای  کشورهمچنن   .پنوست

و  متحد مل  سازمان سلاح خلع کنیرانس در .است قائ  زیادی ارز ( G20) بنست گروه و جهانی

 در کنندهمشارکتیک  عنوانب  و کندیم شرکت (CTBT) یاهست  زمایشآ جامع منع معاهده

  وهواآب تغننرا  اقتصادی  بهبودازجمل   جهانی  توسع  مورد در چندجانب  یهابرنام  از بسناری

 .(Ying, 2021)است تروریسم با مبارزه و عمومی بهداشت

 و رسالت احساس و خود کردن قلمداد استثنایی فرهنگ و هایژگیو برن تک با آمریکاباید گیت      

برتری  ک  دارد یاگون ب  المللین ب ساختار یبازساز و هژموننک نظمی ایجاد قصد انسانی فرا تکلنف

 و نهادها ی ننزانگارسازه اندازچشم از(. :9-9962312 باطبی گردد ) ننز تثبنت آن الگوهای

 در رفتار برای شروع منطق آنچ  و اندیزیجوت و علی مشترک معانی تجسم المللین ب یهاسازمان

 هنجارها ناشری  شود. نهادها توجن  و تیسنر معانی ای  اساس بر باید شودیم تلقی هاآن چارچوب

 هاآن ارزشی مجموع  از ب  بخشی یسازمانفرهنگ و کنندیم یرپذجامع  را کنشگران و هستند
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همان سناستی است ک  آمریکا از خلال نهادهای بن  . ای  دقنقاً (:386231 کریمی شود )یم تبدی 

و یک قدر  اقتصادی  عنوانب چن  قدر  اقتصادی حضور بدون شک المللی ب  دنبال آن است و 

نمودار  باشد. نرگذارتأث هاسازمانب  ای   یدهجهتو  بر نوع روابط  ساختارها تواندیمرقنب آمریکا 

ی اندکی از آمریکا بافاصل ( 1800با نمره )ورهای جهان چن  ی کشبندرتب دهد ک  در یمزیر نشان 

را دارد  هاسازمانقابلنت نیوذ در  تنهان قرار دارد. ای  نمودار بنانگر ای  است ک  چن  ( 288)با نمره 

ی چندجانب  هاسازماننر نیوذ خود در مجامع و تأثتواند کشورهای متعددی را ننز تحت یمبلک  

 .(Power.lowyinstitute, 2021)قرار بدهد

 هاسازمان و مجامع نفوذ و مشارکت در ی کشورهای جهانبندرتبه

 
 (Power.lowyinstitute, 2021)منبع6 

 بازار اقتصاد و دموکراسی لنبرال غربی ایده عمدتاً  متحدهیالا ا رهبری ب  غرب ک  جهانیدرحال     

 چالشیعنوان ب  آن یحزبتک سنستم با  چن ظهور. کندیم تبلنغ جهانی هنجارعنوان ب  را آزاد

 با سوسنالنسم» - چننی مدل مزایای و قدر  پننگ جن  شی. شودیم تلقی میهوم ای  برای

 ح  برای چننی رویکرد» و «چننی خرد» از استیاده با تواندمی چن  ک  را «چننی هایویژگی

دهد یمد در مقاب  غرب قرار کن عم  کشورها سایر برای توسع  الگوی یکعنوان ب و  «مشکلا 

 (.3962882 شبانی  و ر.ک فرننان)

باید گیت حضورچنن  در سازمان های بن  المللی ذاتاً یک امر تهدیدزا ننست اما اینک  بر طبق      

می توان گیت  گذارندیم نرتأث هاکنش و روابط تولند بر انتظارا  چگون  ک  کندیم بنان ک  یانگارسازه

موجب  صور  ی اینک  در نظم لنبرالی چن  از الگوهای آن پنروی کند در غنر انتظار غرب از ا

ای  مسئل  از ای  بعد  می سازد؛ نزبرانگچالشرا مسئل   شودیمیک انگاره دشم  محور  نریگشک 

 خواستار و بوده جهانی موقعنت ب  دنبال نوظهور کشوری عنوانب  چن ک   آیدیدرمتهدید  عنوانب 

. است المللین ب حاکم نظام با همکاری و تعام  ننازمنداست بنابرای   جایگاه ای  قایارت و حیظ

از  روی ازا و است حاکم قواعدبر اساس  بازی ننازمند نافت نتوسع  تازه کشور یکعنوان ب  پک  دیگرنانبب 

 استراتژیست ک ن  گو. همانبستر سازمان های موجود برای ارتقای قدر  اقتصادی خود استیاده می کند
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 سهامداران از یکی ب  را آن چن  مهار برای ک اند کرده توصن  کشور ای  دولتمردان ب  آمریکایی های

 مرکزر.ک داند )یم ذینیع آن استمرار و موجود نظم در را خود ننز چن  کنند تبدی  موجود نظم

 لنبرال نهادهای از چن  رسدیم ظرن ب  ک یدرحالبنابرای   (.2862310 اسلامی  شورای مجلس مطالعا 

 از راها آن یآرامب  تواندیمچن  ای  تردید در غرب است ک   اما کند یم استقبال موجود چندجانب 

 با بنشتر اقتصادی و سناسی مدنی  حقوق از حیاظت نحوه ازها آن درک بنابرای  کند  متحول درون

 ک  شودمی روش  ازپنشنشب لنبرال  هایارز  از تحمای یجاب  و شودیم همسو چن  جهانی دیدگاه

 هایرژیم ب  انتقادی رویکردی با استبدادی هایرژیم هایسناست ب  بخشندن مشروعنت برای تلا  ای 

 .(Echo-wall, 2020) است شدهیطراح المللیبن  بازار در موجود بشری حقوق و دموکراتنک اقتصادی 

گر غنر اقتصادی ننز بهره می گنرد از ای  دیدگاه ناروا ب  نیع مقاصد دی در حالی غرب از ای  سازمان ها

 تری  اساسی چن  ب  عنوان یکی از کنیوسنوسیاز  ها  تمدن برخورد در هانتننگتون ساموئ نبود ک  

 مالی بحران و عراق جنگ لطف ب  یکم  و بنست قرن آغاز ازدانست  است؛ باید گیت  غرب برای هاتهدید

 کشورهای و لاتن  آمریکای کشورهای نظر از «پک  اجماع» با مقایس  در «واشنگت  اجماع» جهانی 

 ایالا  در نئولنبرال هایگروه هاینقص و هااستیاده سوء. دید آسنب شد  ب  جنوبی و شرقی اروپای

 یتمانگ قدر  افزایش و متحده ایالا  مدل زوال ب  و شد آشکار ایفزاینده طور ب  بریتاننا و متحده

 .(Zhao, 2016) دنبخش سرعت چن  اجتماعی

 

 جدید یهاسازمان یستأس

اولاً از  باید گیت چن . شدتر فعال چن  چندجانب  یهابرنام  یکم  و بنست قرن ب  ورود با     

و از  ن  منافع ملی خود بهره برده استتأمدر ارتقای روابط و المل  ن بنهادهای موجود در نظام 

. ای  کشور با درک نیوذ و رفت  استپنش  ننز ی جدیدهاطرحایجاد اتحادها و  سوی دیگر ب  سمت

بدون حضور و مشارکت آمریکا و نهادهای جدید را  تلا  داشت  است تا برنهادهانرگذاری آمریکا تأث

 توسط برزی   روسن   هند  چن  و آفریقای جنوبی 1881بریکس در  ایجاد کند. تشکن  اروپا

 ائتلاف تنها و جهانی سناست و اقتصاد برای جدیدی ساختاربندی ای  فراقاره لافائت یکعنوان ب 

 قوی صدایی تا دارد را ظرفنت ای  ک را نشان می دهد  امریکا و اروپا مشارکت بدون جهانی قدرتمند

 ب  را فعلی مسلط نظم سنطره و باشد المللین ب سناسی و اقتصادی مختلف مباحث و مجامع در

 شورا دائم عضو بریکس  گروه اعضا بن  در روسن  و چن  کشور دو اینک  ب  توج  با .بکشد چالش

 شورا آن در دانم عضویت مدعنان هند  و برزی  ننز دیگر عضو دو و هستند مل  سازمان امننت
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 بریکس عضو کشور س  جهان  اصلی اقتصاد چهار از 1838 سال تا اقتصادینظر ازنقط باشند. یم

 ظرفنت ای  خود  اقتصادهایمبادلا   حجم ب  توج  با بلوک اعضای ننز حاضر حال در. بود خواهند

 (.11:-9862318 )ابراهنمی  باشند نرگذارتأث جهانی اقتصادی و مالیتحولا   بر تا دارند را

 المللین ب صندوق جهانی  بانک ک  است باور ای  بر بریکس توسع  بانک همچون اقداماتی با چن      

 متحدهیالا ا محوریت تحت المللین ب لنبرال نظم مالی نهادهای جایگاه در آسنا توسع  کبان و پول

 را آسنا یرساختز در نازموردن هایی سرما کردن کانالنزه برای کارکردی لازم هاینتو قابل ظرفنت

ارتباطا  و  مالی مبادل سازوکار  یجادا دولتی  بن  هاییهمکار تقویت جهت در رو چن ی . ازاندارند

و  سناسی متقاب  اعتماد افزایش مشترک  منافع گستر  دولتی  بن  سطحی چند کلان هایناستس

 درونتا  استدرصدد  ای  کشور. کندیم حرکت مالی نظم در همکاری برای جدید اجماع ب  یابیدست

 برای یگاهیجا واشننگت  اجماع قولی ب  و المل ن ب مالی نظم ک  دهد تشکن  جدیدی اجماع بریکس

 یتراب نرم) بگنرد قرار یر موردپذ مالی حوزه در چن  یها و رفتارهاارز  و باشد نداشت  نرگذاریتأث

 یجاب  چن  المللی ن ب هاییهمکار نن درزم هایکاییآمر ازنظراز ای  رو   .(88262311 همکاران  و

 ب  و شوندیم رهبری متحده الا یا مانند لنبرال  هاییدموکراس توسط ک  ییهاسازمان در مشارکت

 یا آن آس  های دیگر چون سازمان در المللین ب مسائ  مورد در بحث شود یم داده تعمنمها آن

 اغلب و جدایی احساس کند یم مشکوک را غرب دننای آنچ بنابرای  ؛ دهدیم ترجنح را بریکس

هشداردهنده  هاینگنالعنوان س ب غربی تحلنلگران توسط ک  است چن  رهبری ارتباطی غنر نگر 

یا آ  شانگهای همکاریسازمان آمریکا ب  علاوه  .(Coco, 2020) شودیم تلقی غنرمنتظره تصمنما 

 اتمی قدر  دو هدایت و رهبری ک  تحت آوردمی حسابب  اقتدارگرا کشورهای از ایمجموع  را س  آن

 نیوذ و طلبیتوسع  با را مقابل  سازمان ان  ای از پژوهشگر بسناری طرفی از .دارند قرار روسن  و چن 

دیدگاه مداخل  گرایان  آمریکا با  یانگارسازهاز منظر  ؛دانندمی منطق  آمریکا در کشور بنشتر هرچ 

. الف6 در تناقض است گرفت قرار پذیر  و تأکند مورد آن .س .آ اعضای منان دریی ک  هنجارها

 تمامنت و حاکمنت ب  احترام. ج  زورب  نشدن متوس . ب ر یکدیگ داخلی امور در نکردن مداخل 

 چن باید گیت  (.:286231 شهبازی  و منرزاییاختلافا  ) نزآممسالمت وفص ح . د کشورها  ارضی

 و طولانی تاریخ بر مبتنی چننی گیتمان دنبال ب  بلک  پذیرد نمی را جهانی هایارز  غربی میهوم

 مادی  هایتوانایی نظر از تنها ن  چن  ک  دهدمی نشان وضوح ب  انگنزه ای . است تمدن عظنم منراث

 ب  را چن  اص   ای  جهانی  صحن  در چن  مداوم صعود با. است قدرتمند ننز گیتمانی قدر  در بلک 
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 کند پنروی مستقر سناسی نظم از صرفاً اینک  ن  دهد  می سوق جدید سناسی مدل یک ایجاد سمت

(Zhao, 2016). 
 

 جاده ابریشمطرح 

 ی ترعنوان بزرگب ی چندجانب  همچون جاده ابریشم ننز هاطرح چندجانب ی هاسازماننراز غب      

شده مطرحاز سوی چن   ژئواستراتژیک و ژئواکونومنک طرح ی تربزرگ تاریخ و در زیرساختی پروژه

 1:حدود  ک  آفریقا و ان خاورمن اوراسنا  کشور 0: و کمربند اعضایعنوان ب  کشور 231 با است ک 

درصد تولند ناخالص جهان را ارتباط برقرار  38درصد مساحت زمن    31درصد جمعنت جهان  

 (.3962882 شبانی  و ر.ک فرننانسازد )یم

 اروپا در طرح جاده ابریشم و آفریقا شمال آسیا، کشورهای با ارتباط چین

 
 (8362882 شبانی  و )فرننانمنبع6 

 سری یک ب  پایبندی موجب مشترک تعهدا  نریگشک  و هایهمکار ینگاراسازه ازنظر     

 بنشتر همسویی و منافع سازینشنن ب ب  متقاب  وابستگی قالب در تواندیم ک  شودیم هنجارهایی

 ای  آمریکا ک  بعد ای  از جهان کشورهای با چن  تعام  رو همن  از شود منتهی هاناستس

 محوریت بر هاناستس همسویی و متقاب  وابستگی و هنجارها نریگشک  راستای در را همکاری

 جاده ابریشم از ؛ بدی  ترتنب  پروژهشماردیم خود علن  تهدید یک عنوانب  بنندیم منتهی چن 
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 وکننده شرکت کشورهای بر چن  سناسی نیوذ ب  عمدتاً  انتقادا  و ننست مصون منتقدان غربی ننز

 نظر در سناسی ابزار یک ابتکار ای . شودیم مربوط چننی یهاتشرک توسطشده کسب مزایای

مورداستیاده  استراتژیک مصلحت یک یا «بدهی تل » یکعنوان ب  معمولاً و شودمی گرفت 

 خود سناسی نیوذ و خود صنایع برای اقتصادی منافع آوردن دست ب  برای چن  «بدهی دیپلماسی»

 برای مارشال طرح با را ابتکار ای  ننز محققان از یرخب 22. است شده جهانی جهان و آسنا بر

 اقتصادی پروژه یکعنوان ب  بنابرای  واند کرده مقایس  چن  رهبری تحت آسنایی کشورهای

 را آن توانیم نظامی نظر . ازنقط شودیم تلقی منطق  در نظامی برتری کسب برایاجراشده 

 کنترل دادن دست از احتمال زدن دور برای( زمن  طریق از) ن تأم جایگزی  منبع یکعنوان ب 

ضعف نقط  ک  گرفت نظر در( متحدهیالا ا دریایی ننروی سوی از دریایی محاصره) دریایی ناوبری

 آن در همچنان متحدهیالا ا ک  مندانی و چن  دفاعی نظامی سنستم. شودیم تلقی فعلی اصلی

 .(Coco, 2020) رددا یتوجهقاب  برتری منابع و توانمندیازنظر 

 

 به کشورهای جهان یدهوام

 داده افزایش چشمگنری نحو ب  را توسع درحال کشورهای ب  خود یهاوام چن   1888 سال از     

 بنا  حالی باا. است پرداخت  هانتفعال ای  توضنح ب  خارجی کمک درباره سیند مقال  دو انتشار با و

 کشورهای ب  چن  خلق جمهوری مالی کمک اقتصادی  توسع  و همکاری سازمان تعریف بر

می  پرداخت  ک  ییهاوام از بسناری. گنجدینم خارجی توسع  کمک دست  در کام  طورب  خارجی

برای  خارجی مستقنم گذاریی سرما چن  ب  عنوان خلق جمهوری ک است  مالی هاییانجر شود

 علاوه .می شود انجامهستند  خود محصولا  برای جدید بازارهای دنبال ب  ک  دولتی یهاشرکت

 شرایط وضع خصوص در متیاوتی مواضع چن  و متحدهیالا ا مالی  کمک شک  در هاتیاو  ی برا

 جهانی بانک. وجود دارد توسع درحال کشورهای در هاحکومت ب  هاوام بر بازار و حکمرانی اصلاحا 

 بخش در حکمرانی اصلاحا  انجام ب  زممل را نرندهگوام کشورهای اغلب پول المللین ب صندوق و

 دولتی  یهابنگاه سازییخصوص بودج   کسری کاهش ازجمل  مالی  بخش اصلاحا  و دولتی

 برای شرایطی هنچ اغلب چن  مقاب   . درسازندیم بازار آزادسازی و فساد با مبارزه هایناستس

 برای تا سازندیم ملزم را کنندهیافتدر کشورهای هاوام ای  گرچ   کندینم لحاظ خود یهاوام

 ازجمل  چن   دیپلماتنک اهداف از یا کرده استیاده چننی خدما  یا مواد از توسع  یهاپروژه

شورای اسلامی   مجلس مطالعا  مرکزکنند ) حمایت چن  اصلی خاک عنوانب  تایوان ایده سناست
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 منلنارد 988 بر بالغ هایی وام اب است  جهان رسمی طلبکار بزرگتری  اکنون ک  چن  (.9862310

تبعا  سناسی  وام داده است. جهانی بانک و پول المللی بن  صندوق مجموع برابر دو از بنش دلار 

و با  هامبانتوتا استراتژیک بندر شد مجبور سریلانکا  1829 سال درای  وام ها مشخص است مثلًا 

 نرخ پرداخت ب  قادر کشور ای  زیرا کند  واگذار چن  ب  سال 11 مد  ب  راهکتار  888: از بنش

 سال  10 امتنازی قرارداد لائوسیا  .(OPRESCU, 2019) نبود فزاینده های بدهی و بالا بهره های

 صادرا  جمل  را از خود ملی برق شبک  تا دهد می اجازه چننی شرکت یک ب  ک  است کرده امضا

 مجبور را کشور ای  تاجنکستان بدهی حران. بآن قرار بدهد کنترل تحت همسای  کشورهای ب  برق

 برای چننی های شرکت ب  را پامنر هایکوه استراتژیک قلمرو از مربع نلومترک 2200 ک  کرد

 چن  ب  چننی  هنگیت بدهی با پاکستان .کند اعطا معدنی های سنگ سایر و نقره طلا  استخراج

 است دادهرا  آینده ده  چهار برای گوادر بندر هادار برای مالناتی  معافنت با همراه انحصاری  حقوق

واکنش ها دربرابر  .(Thehill, 2021) کسب خواهد کرد را بندر ای  درآمد از درصد 12 چن  و

 خارج  امور پنشن  وزیر تنلرسون  رکس سناست اقتصادی چن  بسنار انتقادآمنز بود. از جمل 

 را وابستگی مدل ای  ک  گیت و کرد انتقاد یقاآفر در چن  اقتصادی توسع  مدل از متحده  ایالا 

 از چن  گیت تنلرسون. کند می محروم درازمد  دموکراتنک رشد از را ها دولت و کند می تشویق

 بدهی در آنها کردن غرق و آفریقایی هایدولت تضعنف برای غارتگران  هایوام هایشنوه و فساد

 دموکراتنک  نهادهای تقویت برای متحده ایالا  های ا تل با تضاد در ای  ک  افزود او. کرد استیاده

 & Dahir) است امننتی بلندمد  اهداف و داری حکومت بهبود و قانون حاکمنت تقویت

Kazeem, 2018) . بدهی کشورها موجب نیوذ چن   نرمش کشورها در برابر ای  کشور و دادن

دبننان  است و ب  سناست خصمان  آمریکا ب ب  بدهی ها از همن  رو دیدگاه آمریکاامتنازا  می شود 

 علن  چن  منتهی می شود.

 

 منطقه ای وجهانی سرمایه گذاری 

 کشور از خارج گذاری سرمای مبادر  می ورزد. و جهانی  یامنطق  هایگذاریی سرماب   چن      

 ایبر خود اقتصادی قدر  از بلک  کند  تقویت را خود اقتصاد تنها ن  تا دهد می فرصتی چن  ب 

 است6 شدهیبنددست ای  سرمای  گذاری ها در جدول زیر  .کند استیاده ننز خود نیوذ افزایش
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 چین ی و جهانیامنطقه اقتصادی روابط جدول

 جزئیات مشخصه عنوان

 روابط

 تجاری

 یامنطق 

 

رتب  اول با 

 امتناز

28808 

 تأثنرگذاری توانایی

 از کشورها سایر بر

 هاییانجر طریق

 و نب دوجا تجاری

 هاییوابستگ

 نسبی

  (1818) فعلی دلار شاخص  کشورهای با تجار  ک  ارز  6منطق  تجار 

 ت  30032 نخست رتب 

 شریک دولت آن در ک  شاخص کشورهای تعداد 6اصلی تجاری شریک

 کشور 12 نخست  رتب   (1818) است اصلی یامنطق  تجاری

 شاخص کشور 10 رد واردا  سهم منانگن  6یامنطق  فرو  قدر 

 درصد 3:000 با نخست رتب   (1818)

 شاخص کشور 10 در صادرا  سهم نانگن م 6یامنطق  خرید قدر 

 درصد 31001 با نخست رتب   (1818)

روابط 

گذاری سرما

 یامنطق  ی

 

رتب  اول با 

 1801 امتناز

 تأثنرگذاری توانایی

 از کشورها سایر بر

 هاییانجر طریق

 گذاریی سرما

 و خارجی مستقنم

 هاییوابستگ

 نسبی

سال  ده تجمعی هاییانجر 6منطق  در خارجی گذاریی سرما

 سوم  رتب   (1818-1822) شاخص کشورهای در یخارج گذاریی سرما

 دلار منلنارد 398

 گذارسرمای  ایالت آن در ک  کشورهایی شاخص 6اولن  خارجی گذاری سرما

 تجمعی هایجریان اساس بر است  ایطق من اولن  داخلی خارجی مستقنم

 28 اول  رتب   (18–1822سال  )ده خارجی گذاریسرمای 

 مستقنم گذاریسرمای  سهم منانگن  6خارجی گذاریی سرما سهم منانگن 

سال  ده تجمعی هایجریان اساس بر شاخص  کشور 10 در خارجی

 درصد 12018 اول  رتب   (1818-1822) خارجی گذاریسرمای 

 خارجی گذاریی سال  سرماده تجمعی هاییانجر 6گذاریی سرما جذابنت

 دلار منلنارد 028 اول  رتب   (1818-1822) داخلی

 دیپلماسی

 اقتصادی

 

رتب  اول با 

 0303امتناز 

 ابزارهای از استیاده

 برای اقتصادی

 منافع پنگنری

 نتایج و مشترک

 ژئوپلنتنکی

 دوجانب  آزاد تجار  قراردادهای 6ایر کشورها()س FTA جهانی قراردادهای

 کشورها سایر با شاخص کشورهای توسطمنعقدشده  چندجانب  و

 21 دوم  رتب   (1812)

 آزاد تجار  قراردادهای )کشورهای شاخص(FTA 6جهانی  قراردادهای

 1  :   رتب (1812) شاخص کشورهای بامنعقدشده  چندجانب  و دوجانب 

 کشور از خارج سالان  توسع  یهاکمک (6جهانی) یخارج یهاکمک

(ODA )رسمی هاییانجر سایر- و (OOF)  رتب   (1821) جاری دلار 
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 دلار منلنارد 09:: اول 

 کشور از خارج سالان  توسع  یهاکمک 6(یا)منطق  خارجی یهاکمک

(ODA )رسمی هاییانجر سایر و (OOF ) اول  رتب   (1821) آسنا  ب 

 دلار منلنارد 3:08

 (Power.lowyinstitute, 2021)منبع6 

 

 خیزش اقتصادی چین در قبال آمریکا هاییاستس

 نرتأث هادولت محاسبا  بر قدر  توزیع ک  است ای  یانگارسازه در بننادی  اصول از یکی     

 در ی بنابرا؛ دارد یگریو د خود از انتظارا  و درک ب  بستگی هاآن اقدام چگونگی اما گذاردیم

 در را خود منافع هادولت و است مهم یکدیگر از طرفن  برداشت و درک آن توزیع و باقدر  رابط 

/ آمنزصلح ظهورعبار   .(22962301 دالوند کنند )یم پندا دیگری و خود وضعنت تعریف فرآیند

 مورد  ک چن  با فروپاشی نظری  و چن  تهدید نظری  با مقابل  هدف با چن خنز  مسالمت آمنز 

با توج  ب  انگاره مشکوک و  اما (Kwun-Sun-Lau, 2021) بکار رفت بود متحده ایالا  استیاده

ب  چن   مسالمت آمنز   خنز و وابستگی متقاب  چن  جهانی شدن اقتصاد بدگمانی آمریکا ب 

ست س  راهبرد اصلی در سنا در نظر گرفت  می شود و باخت-عنوان راهی برای ایجاد یک نتنج  برد

و  سد نیوذ اقتصادی جنگ تجاری  از اتخاذ می شود ک  عبارتندخارجی آمریکا در قبال چن  

 پرداخت  خواهد شد. هاآندر ادام  ب  هر یک از  .نراقتصادیغ هایفشار یهااهرماز  استیاده

 آغاز جنگ تجاری-2

 چن  اقتصادی اقداما  توقف برایچن   یاورفن کنترل ب  ب  خوبی می داند ک  قادر واشنگت      

 1829 سال در امریکا ملی امننت کاخ سیند است ک  استراتژی یهاینگرانبر اساس  .ننست

کننم اما می پافشاری تجاری موازن  تأمن  برای منصیان  و متقاب  اقتصادی روابط بر گوید ک  مایم

 زمنن  ای  در کاامری هایدولت دیگر ب  نسبت ترامپ ای  استراتژی در عم  با روی کار آمدن دولت

  1820 جولای در ک  است ملی تجاری قوانن  سرسختان  نمون  بارز آن رویکرد شد. ترتهاجمی

 حقوق ای . کرد وضع دلار اردنلنم 38 ارز ب   چن  واردا  بر درصد 10 گمرکی حقوق کایامر

 ایشنش  هایونتلویزی ها باتری هواپنما  قطعا  نظنر پنشرفت  فناوری محصولا  ب  عمدتاً گمرکی

 هایتعرف  اولن  اعمال از بعد امریکا تجاری نماینده. دارد تعلق تخصصی پزشکی تجهنزا  و مسطح
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 ارز . شودمی چن  ساخت تجاری کالا 888: شام  ک  کرد منتشر فهرستی  382 قانون

 اواخر در محصولا  ای  از یک هر بر. است دلار منلنارد 188 حدود لنست ای  تجاری هایتعرف 

 ب  منزان ای  1821 ژانوی  یکم در و شد وضع گمرکی حقوق درصد 28 منزان ب  1820 سپتامبر

 (.18162888 بصنری  و درج) دنرس درصد 10

  کندیمنرخ ارز خود  داشت نگ ک  دولت چن  برای پاین   یااران ی یمداخل ب  نظر آمریکا      

کسری تجاری شدید امریکا در برابر چن  یاری ب  افزایش شدید واردا  امریکا از چن  و  عملاً

 1880تا جولای  1880صنعتی امریکا گذاشت  است. از جولای  یهابخشمنیی بر  رنتأثو  رساندیم

و  1880یوان ب  ازای هر دلار رسند. پس از وقوع بحران مالی  :/03ب   10/0نرخ ارز رسمی چن  از 

 :/03ب  منزان  1828ا متوقف و نرخ ارز  را تا ن  دولت چن  ای  سناست رشدن اثرا  آ آشکار

کاهش شدید تقاضای جهانی برای  رنتأثکمک ب  محدود کردن  منظورب یوان ب  ازای هر دلار  

سناست ارزی  1828  از ژوئ  1880اما با عبور از بحران مالی ؛ محصولا  چننی  ثابت نگ  داشت

سقوط ارز  یوان یک  .(Garrett, 2011: 114) از گذشت  ادام  یافت ترآهست تی چن  با سرع

شرکای تجاری چن  است. صندوق  ین یهزسناست عمدی برای افزایش رشد اقتصادی ب  

اعلام  :182گذاری نرخ ارز چن  اذعان و در جولای  ارز کمب   1820پول ننز در م   یالملل نب

ن کرده و مانع از افزایش ارز  آ خل در بازار نرخ ارز مدا شد ب  1820کرد ک  دولت چن  در سال 

 :Morrison, 2017) اند نچارز  ارز  آوردنال پاین  شده و ننروهای داخلی بازار چن  ننز در ح

 1880در اثر فشارهای روزافزون امریکا و شرکایش بر چن   ای  کشور از جولای  بنابرای  ؛(79-81

مت یک سنستم شناور نرخ ارز حرکت ب  س سرعتب ی ارزی خود را اعلام و هااستنساصلاحا  

 .(Garrett, 2011: 114)کرد 

 متحدهالا یا تجاری نمایندگی دفتر 1829 سال تحلن فشار دیگر در حوزه مالکنت معنوی بود      

 نابرابر دسترسی و معنوی مالکنت ناکارآمد و ناکافی حیظ نشان معنوی مالکنت جهانی روندهای از

 ننز همچنان تجاری اسرار حیظ است  معنوی مالکنت حیظ بر متکی ک  ابازاره ب  متحدهالا یا افراد

 چننی بازیگر هزاران سوی از معنوی مالکنت دزدی طبق گزار  کمسنونی است؛ جدی معضلی

 مالکنت از حیاظت (.8362310 اسلامی  شورای مجلس مطالعا  )مرکزاست  حدوحصریب همچنان

 ایالا  شد باعث ک  بود پک  علن  متحده ایالا  تجاری جنگ اصلی های محرک از یکی معنوی

 د.کن وضع تعرف  چننی کالاهای اکثر بر متحده
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 موسس  برآوردهای اساس برسومن  اقدام تلا  برای خروج شرکتهای آمریکایی از چن  بود.      

 :10 مجموع در 1829 تا 2118 هایسال بن  آمریکایی هایشرکت رودیوم  گروه تحقنقاتی

 .(Staff, 2019) کرده است گذاریسرمای  در آمریکا دلار منلنارد 288 و چن  چن  در دلار منلنارد

 برای ارجح هدف ویتنامک  چن  را ترک کنند احتمالاً  از شرکتهای چننی می خواستترامپ 

 جایگزی  تواندنمی ویتنام ک  کرد بنان وضوح ب  ژورنال استریت وال اما باشد آمریکایی هایشرکت

 ب  شکاف ای . است کرده شروع تولند زمنن  در ویتنام در ک  است سال 20 چن  زیرا شود  چن 

 منانمار  بنگلاد   مورد در. ننست چننی های شرکت با رقابت ب  قادر ویتنام ک  است معنی ای 

 با حتی اجتماعی امننت و کارگری های مهار  نق   و حم  ها  زیرساخت هند  حتی و اندونزی

 مهاجر  مورد در آمریکایی های شرکت ک  ننست آور تعجب بنابرای ؛ ننستند مقایس  قاب  ویتنام

 118 از درصد 23 طی یک نظر سنجی فقطاما  ؛(Shikun, 2019) دارند تردید کشورها ای  ب 

 .(Reed, 2019) دارند چن  از خارج ب  عملنا  ویژه انتقال برای هاییبرنام  ک  گیتند دهنده پاسخ

 اقتصادیسد نیوذ  -1

ای  کشور اقدام کند. مهار چن  آگاه است ک  آمریکا تلا  دارد تا با رویکرد اقتصادی در جهت      

 در کشور ای  ادغام برای را راه 1882 سال در( WTO) جهانی تجار  سازمان ب  چن  الحاق

 تجار  سازمان تضعنف ترامپ دولت آمریکا در زمان کرد اما تاکتنک هموار المللین ب مالی سنستم

 مشک  واقعنت  در. بود گرایی چندجانب  تضعنف و چن  جهانی نیوذ کاهشمنظور ب  جهانی

 هرگون  تا است نهیت  آن ناکافی اجرایی قدر  و حاکمنتی ساختار در بنشتر جهانی تجار  سازمان

 متیاوتی رفتار مقررا  از رسمیطور ب  چن  سیند  کاخ اتهاما  برخلاف. چن  ب  نسبت سوگنری

 کشوری تنها ای   . درواقعنکرد استیاده بود شده توسع  ارائ درحال اعضای ب  پنوست  هنگام در ک 

 دارای خود الحاق نهاییدربست   و شد ملحق آن ب  معمول حد از ترسخت شرایط با ک  است

 ری تجا روابط افزایش ک  کردیم تصور متحدهیالا ااست.  پلاس WTOاصطلاح ب  دوجانب  تعهدا 

 بازار عمدتاً  حاضر حال در چن  اقتصاد. کندیم نزدیک غربی هنجارهای ب  را چن  اقتصادی سنستم

 آن ارز نرخ و شوندمی تعنن  بازار ننروهای توسط بهره هاینرخ و هاقنمت هم  تقریباً. است محور

 1880 دیب  اعتقاد برخی بحران اقتصا (HUANG, 2020) .است شده گذاریارز  از کمتر دیگر

  یتربزرگ عنوانب بنابد و  یالملل نبموجب شد تا چن  فرصتی برای ابراز وجود در عرص  

قلی است )منزان اعتبار در جهان  دهندهنشانجهان برای ح  بحران ظاهر شود ک   یدهندهوام

 (.23062309زاده  
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 یرا در فضا ا ناسیستا نیوذ  کندیمخود استیاده  یگسترده یاز قدر  اقتصاد  نچ     

را دنبال نموده است. در سال  یمختلی هایناستسراستا پک    یخود گستر  دهد. در ا این حاش

را اعلام کرد و در  12قرن  شمیابر یجادهو  یکمربند اقتصاد یبرنام  یشروع اجرا  نچ 1823

 یجاده دلار در صندوق اردنلنم 88 ناآسدر  ونق حم جهت بهبود تجار  و  در 1828نوامبر 

دلار  اردنلنم 288  یبا سرما ناییآس یتوسع بانک  یاندازراه زنن 1828انتقال داد. در اکتبر  شمیابر

در  هایرساختز یتوسع  یدلار برا اردنلنم :8اعلام کرد ک    نچ 1820 ی آوررا اعلام داشت. در 

 یخود روابط اقتصاداز ظهور  یناش یکاهش فشارها برای  ن. چکندیم گذاریی سرما پاکستان

است.  آورده دیپد یمتقاب  اقتصاد یوابستگ یو نوع دهنبخش قنرا تعم ا ناییآس گانیخود با همسا

  نو ژاپ  ب  چ یجنوب یکره یاقتصاد قنعم یشام  وابستگ یشمال شرق گانیبا همسا  نروابط چ

  نمتحدان چ یحوزهر دو کشور را د  یا هرچند هاآن  نب گذاریی سرماو  یروابط تجار ازجمل 

و  یارض افا با توج  ب  اختل  نروابط ژاپ  و چ زنارتباطا  ن  یقرار نداده اما در صور  فقدان ا

 .( ,Jacques  (107 :2016 رسندینمو ب  ثبا   گذاردیمدو کشور رو ب  وخامت   یا یمرز

 (2221اقتصادی ) ابلمتق هاییوابستگ طریق از اهرم ونفوذ اعمال یری جهانی ظرفیتگاندازه

 
 (Power.lowyinstitute, 2021)منبع6 

اهرم ای   ونیوذ اعمال چن  توانست  است ظرفنت اقتصادی دهد ک  روابطیمنمودار فوق نشان      

)با نمره  اقتصادی افزایش دهد. پنشی گرفت  چن  متقاب  هاییوابستگ طریق از کشور را در جهان

دهد ک  یموجود اختلاف فاحش جهانی بن  چن  و آمریکا نشان  و( 0202)با نمره از آمریکا  (11

و ای  امر ب  نیوذ  انددادهکشورهای جهان تمای  بنشتری برای روابط اقتصادی با چن  از خود نشان 

های کشورهای ناستسنج  ب  دست آوردن اهرم لازم برای اعمال بر و درنتهر چ  بنشتر چن  

 مختلف را منجر شده است.

 یراقتصادنغ یفشارهارم اه -3

آسنا   در چن  نیوذ  منطق گنریبازپسافزایش قدر  نظامی امریکا   نراز رویکرد اقتصادی غب      

امریکا در شرق آسنا با تأکند بر ننروی دریایی و هوایی و  متحدانتقویت ننروهای نظامی خود و 

 پاسنینک  در منطق ریکاآماهداف  تری مهم هفرو  تسلنحا  نظامی ب  متحدان امریکا در زمر
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دهد ک  موجب افزایش یاقداماتی انجام م است لازم اهداف ای  ب  یافت  دست برای امریکا. است

برای مهار تهاجم و در  هاتوانمندیافزایش  شود. هدف ای  کشوریمتنش منان آمریکا و چن  

با  ابط مثبت با چن برای بهبود رو در منطق   تلا  متحدانصور  لزوم جنگندن  حیظ و تقویت 

جدید و نوظهور  افزایش توانمندی نظامی برای  هایقدر برای برقراری رابط  با    تلا منویا  خود

از تهدیدهای امننتی غنرتجاری در منطق   افزایش توانمندی نظامی برای  ایگستردهپاسخ ب  طنف 

مواردی هستند ک  ب   ولنتشدن در مسئ برای سهنم هاآنایجاد ظرفنت شرکا در منطق  و ترغنب 

و نیوذ در آن و انجام ای   نظم مطلوب خودب   دادن شک فزایش توانمندی دولت امریکا برای ا

آمریکا با  (.20162311 همکاران  و ر.ک جمشندیاست ) شدهگرفت در برابر چن  بکار  هامسئولنت

محور  یرنگشک تا از  وشدکیم   ژاپ   کره جنوبیهند ازجمل کشورهای همسای  هند  نزدیکی ب 

خوردن توازن قوای استراتژیک در آسنا توسط چن  شود.  ب  همشرق جلوگنری کرده و مانع از 

ند؛ از ک معطوفبنشتر  پاسنینک آسنا منطق  ب  را ا  توج تلا  کرده است تا  متحدهالا یا

 یهاآب ازجمل  مناطق برخی ک  کندیم دنتأکاقداما  آمریکا برای تحدید چن  ای  است ک  

. باشد یالملل نب یهایکشت مرور و عبور محور باید چن  جنوبی دریای در اسپراتلی جزایر اطراف

 (.3062318 ر پو حاجیاست )همراه  چن  شدید مخالیت با چن  جنوبی دریای کردن یالملل نب

 

 یبندجمع

 یسو از گراجانب یک دولت و یتصاداق رهبر هژمون  سرد  پسا جنگ المل ن ب نظام در     

صاد و ای  چالش بر محوریت اقتب  چالش کشنده شده است.  چن  ازجمل دیگری  یهاقدر 

 بسناری نز ازآمصلح ظهور مانند متعددی ب  کار بردن عبارا  و گنردیمخنز  ای  کشور شک  

از  ادیاعتمیب وسوءظ   شک  گنری. است نکرده متقاعد هاننیچ خنر ننت مورد در را غرب جها 

 یدنظرطلبعنوان یک کشور تجدرا ب ک  ای  کشور  است شده باعث نسبت ب  چن  هایکاییآمردید 

قدر   تواندیمبا خنز  اقتصادی چن   المل ن ب نظامک   کندیمای  دیدگاه بنان  .ندکمعرفی 

ریکا آم راستا همن  در. ب  چالش بکشد امننت حتی و سناست تصاد اق حوزه س  درآمریکا را 

مختلف از  یهارو تلا  داشت  است تا ب  خود  جایگاه بری حیظ چن  ظهور تهدید از بااحساس

آمریکا متوج  است ک   خنز  ای  کشور ممانعت ب  عم  آورد یا حداق  آن را ب  تعویق اندازد.

 ک  لحاظ ای  از بنابرای  دارد ندتأک دولت برساخت  در.و قواعد هنجارها  نهادها  نقش بر یانگارسازه

 سازییتهو در نهادها ای  و کند کمک جدید نهادهای ایجاد ب  تواندیم چن  اقتصادی خنز 
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استیاده از نهادهای موجود و  ک  شودیم موجب باشد نرگذارتأث آنان هایناستس و هادولت

 .یددرآ آمریکا نظر در خطر یک عنوانب  چن  سوی از نهادسازی

ای  کشور در مقابل   بود.جنگ تجاری همراه با اقدام آمریکا  ی چن در واکنش ب  خنز  اقتصاد     

سد  . همچنن  بارا رقم بزندمهار اقتصاد چن  چننی  یبر کالاها وضع عوارض با کوشند تا با چن 

تجار  خارجی چن  و حضور در شرق  هاییتمحدودایجاد  تا با ه استنیوذ اقتصادی تلا  کرد

 باهدفرا ننز  نراقتصادیغکنترل  یهااهرم آمریکا علاوهب اقدام نماید.  آسنا برای ایجاد فشار مضاعف

آنک  حضور خود را در شرق آسنا تقویت و  ازجمل است  گرفت نشپدر  مندان عم  چن قرار دادن 

بر گستر  روابط با کشورهای همسای  چن  در جهت ایجاد محدودیت نیوذ ای  کشور اقدام نموده 

چن  با  هایناستسک  تمامی تبلنغا  و  آیدیدرماقداما  در حالی ب  اجرا است. باید گیت ای  

بوده و آن را  پذیر نرقاب غبودن و چندجانب  گرایی از سوی مقاما  آمریکا  نزآممسالمتعنوان 

. ب  عبارتی آمریکا معتقد داندیمبرای تمامی تحولا  آتی با خنز  اقتصادی ای  کشور  یامقدم 

بر نوع نیوذ  روابط آمریکا با کشورهای جهان  ساختارهای  تواندیماقتصادی چن   است ک  خنز 

بگذارد و موجب شود تا دیگر ای  کشور نتواند  نرتأثو افزایش وابستگی ب  چن   المل ن بنظام 

آمریکایی ب  دنبال الگوپذیر  یهاارز یک کشور پنشتاز و قدرتمند ک  با تحمن  فشارها و  عنوانب 

مداوم اقدام کند. از همن  رو جنگ اقتصادی آمریکا  طورب ن ای  کشور برای سایر کشورها است بود

. شودیمگرفت   در نظر المل ن بعلن  چن  اقدامی ضروری برای تضمن  جایگاه ای  کشور در نظام 

در خاتم  باید گیت هرچند جنگ اقتصادی آمریکا علن  چن  ب  دنبال مهار ای  کشور صور  

 و اروپاحضور آمریکا  و بدونمستق   صور ب ک  چن   ییهاسازمانو  هاطرحولی ب  سبب  گنردیم

در امور داخلی کشور  ییگرامداخل  یجاب تمرکز چن  بر اقتصاد  علاوهب است و  گرفت نشپدر 

 روزافزون باشد. صور ب ک  استقبال از همکاری با چن   رودیمانتظار 
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