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بار بین امریکا و چین، هستیم؟ جدال تجاری ، اینجدید یی جنگ سردآیا در آستانه

برای اقتصاد این دو کشور و برای اقتصاد جهانی خواهد  آمدهاییپیهای اخیر چه ماه

 آن منطق و است جدی تا چه میزان جهان امروز بزرگِ قدرت ستیز این دوداشت؟ 

هایی است که در تالش هستیم گامی برای ترین پرسشها برخی از مهماین چیست؟

بب نوع به س قدرتابردو  وابط ساختاری بین ایندرک راریم. ها بردگویی به آنپاسخ

مثابه بهو هم  - شرکای مالی و اقتصادی -«دوست»عنوان بههم  تعامل این دو،

ی نیولفت آخرین شمارهپیچیده است. بسیار ، و رقبای اقتصادی و ژئوپلتیک «دشمن»

ای شامل چهار مقاله از در همین زمینه پرونده 9102 فوریهژانویه و ریویو به تاریخ 

، کریستوفر کانری، ویکتور شی و سوزان واتکینز منتشر کرده که در آن پیتر نوالن

ی روابط چین و امریکا بررسی شود. به همین آیندهمتفاوت  هاییمنطقتالش شده با 

 درنظرات چپ و مترقی ، این مقاالت به همراه دیدگاه برخی دیگر از صاحبدلیل

در سایت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه و منتشر خواهد شد. در تدریج بههمین زمینه 

 یاسیـ نقد اقتصاد سخوانیم. ی سوزان واتکینز را میمقاله ،مجموعهنخستین بخش این 

 

 

 وز یک جنگ سرد جدید را شکل ندادهگتن و پکن، هننها بین واشتنشتشدید 

 ،0991 ی. از دههاستآمریکا  سیاست در مهم یتغییر یهها، نشانتنش این اما است.

 ری این کشودالر هایدارایی تضمین و جهانی تجارت سازمان به چین رودو یهبره یعنی

 همکاریبین دو کشور  نظامی قدرت حتی به پشتوانه شرق آسیا، مالی بحران اوج در

اه ر را ایتعرفه جنگ یک که کند می تهدید واشنگتن امروز اما .برقرار بوده است

جم نسل پن پیشرانِ تکنولوژی تا دهدالعمل میدستور ناتو اعضای به وخواهد انداخت 

)G5( المللی مجازات بینوزارت دادگستری آمریکا  .دنکن تحریم هوری خلق چین راجم
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بر مدیر اجرایی یک شرکت تکنولوژیکی چینی برای معامله با ایران اعمال  یشدید

چین را در کنار روسیه نیز  0استراتژی امنیت ملی آمریکا یهکرده است. آخرین بیانی

 که سند طور. همانکرده استی بندطبقه 2«قدرت تجدیدنظرطلب»عنوان تحت 

آمریکا امیدوار بود که ادغام در نظم  دهد،توضیح می استراتژی امنیت ملی آمریکا

برای  چین جمهوری خلقتالش المللی چین را لیبرالیزه خواهد کرد. در عوض، بین

گذاری هدفطبق گزارش، . بوده است خود 3«محور-دولت اقتصادی مدل» بردِگسترش 

بوده ای رام غربی و ایجاد نظم مجدد منطقهبر جایگزینی آمریکا در اقیانوس آاین کشور 

ه عنوان نگتن بواش است، چرا که از دیدگاه آنانتقادازخود . گزارش مبتنی بر نوعی است

یادت سفرض ما بر این بود ». خودسرانه عمل کرده است جنگ سرداابرقدرت پس یگانه

وسعه جایگزین بود. ما اعتقاد داشتیم توکراتیک بیشده و صلح دم تضمین آمریکا نظامی

یر الملل را از اساس تغیدموکراتیک، ماهیت روابط بین-و فراگیرشدن الگوی لیبرال

عصر »به جای آن،  .«آمیز خواهد دادصلحخواهد داد و رقابت جای خود را به همکاری 

دازِ انچشمهای بزرگ و برخورد سیستمی بین دو جدیدی از رقابت قدرت

 4.«اقتدارگرا/آزادی خواه نسبت به نظم جهانی، آغاز شده است

بر این است  آمریکا که حمایت گسترده هر دو حزب را دارد، یموضع سرسختانه

به  5است. رابرت روبین بوده عجوالنه در سالیان اخیر استریتوال هایواکنش که

 قتصادیا تغییر مدل قادر نیست سادگیبه چینگفت که  نیویورک تایمزخوانندگان 

                                                      
1 US National Security Strategy 
2 ‘revisionist power’ 
3 ‘state-driven economic model’ 
4 National Security Strategy of the United States of America, Washington, 

DC 2112, pp. 22, 22, 52–6.  
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 آمریکا برای چین سیستم پیامدهای برخی که تصدیق کرد باید اما ،کندراهبری  را خود

 توضیح داد که روش درستِ فایننشیال تایمزمارتین ولف در  .است قبولغیرقابل

هم دوست و »مدیریت روابط با چین باید مبتنی بر کنش متقابل با کشوری باشد که 

اند. کرده حمایت جدید خط این از زیادی حد تا لیبرال هایانهرس است. «هم دشمن

 هوآوری شرکت به مانند نیز چین سیستم ماهیت یدرباره»اظهار کرد،  فایننشیال تایمز

رامپ در مطرح کردن ت» ، تایمز نیویورک از دیدگاه. «المللی وجود داردبینظن سوء

کا آمریالزم است » نیز، نومیستاکو به باور. «مسائل حق داشته است یپشت پرده

اصلی عنوان  6.«مؤثر باشد تواندمی تمایل ترامپ برای اخالل و تهاجم و قدرتمند باشد

کامل  یچین سلطه» :کندموارد فوق را آشکار می 7امور خارجی یآخرین شماره نشریه

 یکتبدیل شدن به  شکه هدفهند را در سر دارد، جایی-اقیانوس آرام یبر منطقه

 با را ودخ روابط است توانسته پکن. «رقیبِ سیاسی، اقتصادی و نظامی استهژمون بی

 تجارت سازمان ملل، سازمان -آمریکا برای استقرار نظم جهانی یهشدطراحی مؤسسات

 ودان،س ایران، مرکزی، آسیای آفریقا، مانند مناطقی در و تحکیم -جهانی بانک ،جهانی

 این کشور از طریق .وپا کنددستغایب بوده، حمایت  نآ در آمریکا که شمالی یکره

عمال سیاست وبی برای انج یگتن، حمایت از کرهنپین به ایجاد فاصله با واشلییترغیب ف

 ظامِن های آمریکا،تعرفهبرابر  درشمالی و حمایت از ژاپن  یتجاری باز در برابر کره

یدوار ام آمریکا اگرچهف کرده است. الدولی آمریکا را در آسیا تضعیبینهای اتحادیه

                                                      
6 Editorial Board, ‘Huawei will struggle to assuage Western concerns’, FT, 

22 January 2112; Editorial Board, ‘You don’t understand tariffs, man’, 

NYT, 5 December 2112; ‘China vs America’, Economist, 12 October 

2112. 
7 Foreign Affairs 
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ظ حف خود آسیا خود را دربرتری  «آمیزصلح اما رقابتی» ابزارهای طریق از هاست ک

 8.کند مهیا نظامی نیروی از استفاده برای را خود باید کند،

0 
 است جدی تا چه میزان]چین و آمریکا[  جدید عصر بزرگِ های قدرتستیزیِ هم

گی تنها بدلیل وابستنه قدرتابر دو وابط ساختاری بین ایندرک ر چیست؟ آن منطق و

 صادیشرکای مالی و اقت -«دوست»عنوان بهمتقابل آنها بلکه به سبب تمایزات آنها، هم 

، ثروت، قدرت و هتنها اندازنه هاناهمگونی پیچیده است. این، «دشمن»مثابه بهو هم  -

کند. در آخرین میدو کشور را مشخص الگوهای سیاسی، بلکه اهداف و مقاصد این 

 -ملت های صنعتییعنی دولت رقابت قدرت های بزرگ، بازیگران اصلیعصرِ 

های یدارایها نابرابر و آن یاگرچه سرعت توسعه ؛بودند سنخهم یدارِ پیشرفتهسرمایه

های هر دو کشور هستیجدید رقابتیِ  عصردر ها ناهمسان بود. آن فراسوی دریاهای

زمین وجود نداشته است. یکی  یها در کرهکه مشابه آنحصربه فردی هستند، طوریمن

گستر است و دیگری یک دولت کمونیستی بازار آزاد جهان ها ابرقدرتِاز آن

 تجربه کرده را انهدارسرمایه رشدترین سریع ساله 31 یبنیاد که در یک دورهدهقان

ی سیستم لنین، شوروی در نف یگفتهبهد. اما فرد بوهشوروی نیز یک هستی منحصرب .است

بنیاد یافت. همین حکایت برای چین نیز مصداق  - ورد آنآمثابه همبه - دارانهسرمایه

 هایونتریل گذاریسرمایه آتالنتیک، یسرمایه برای باال درآمدایجاد  با چین داشت. اما

 هایقیمت و تمزدهادسبرای  «بزرگ آرامش» تضمین آمریکا، های دارایی در دالر

 هبکه کاالها را  آرام اقیانوس در کانتینری هایکشتی تکمیل ظرفیت و ،آمریکا

. وابستگی است شده تبدیل سیستم این بخشپویاترین  به رساند،می آمریکا هایقفسه

                                                      
8 Oriana Skylar Mastro, ‘The Stealth Superpower: How China Hid Its 

Global Ambitions’, Foreign Affairs, Jan–Feb 2112. 
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 - ار ثروتمندهککار فقیر، بدبستان - ها نه تنها نامتقارنبین آنمتقابل اقتصادی و مالی 

در سطوح مختلف  این کشورها ارزتغییر ارزشِ  سرعت و درجه بر حسب کهاست، بل

مثابه بهمفسران عدم توازن تجاری بین دو کشور را  ،2117کند. قبل از سال عمل می

 واردات ارزش زمان، آن از دیدند.ترین ریسک برای ثبات اقتصاد جهانی میبزرگ

 یکجمهوری خلق چین  که الیح در است، یافته افزایش درصد 57 چین از آمریکا

ا این ب .آمریکا است آالتماشین و کشاورزی محصوالت برای جایگزینقابل غیر بازار

 هایتنها بین شرکتنهبا تضاد و تشدید رقابت، توأم ستیِ حال شواهدی از همزی

 ود.شمیآمریکایی و چینی بلکه میان چین و بازارهای کشورهای ثروتمند جهان دیده 

کا یک . آمریها هستندتباین مختلفی از یوعهمجمبیانگر داخلی، دو کشور به لحاظ 

سال  71در  تولید آن صنعتبخش  رشد گونه است کهقارهداری بالغ و سرمایهکشور 

 مواجهسود  یسال اخیر این کشور با نرخ کاهنده 51خود رسید. در  اوج یپیش به نقطه

 زی در دارایی وباسفته گرایی،مالی ،سپاریبرون دستمزدها، بر پایین به فشار که با بوده

 الصناخ تولید از این کشور سهم اگر اما همراه بوده است. فراسوی دریاها گذاریسرمایه

رهبری  آمریکا است، یافته کاهش چهارمیک تا نصف از 0945 سال از جهان داخلی

 قویتت تکنولوژیکی نوآوری و فرهنگی اتتولید مالی،امور  یزمینه در را خود جهانی

 یسرانهدرآمد است. در مقام مقایسه، « آمریکا ساخت» دیجیتال انقالب :است کرده

درصد است.  08هفتم آمریکا است و سهم این کشور در تولید جهانی یکتر از چین کم

 افزایش درصد 01 متوسط طور به ساالنه گذشته یدهه سه طی چین اقتصادی رشد اما

 روتث تولید هفتاد، یدهه از. است داشته کاهش گذشته سال چند در تنها و است یافته

جنوب شرقی و جنوب  به آمریکا یشمال شرقی و غرب میانه از آرامی بهآمریکا  در

 یِآسیای کشور یک از را خود چین دوره، همان طی. است شدهمنتقل  غربی این کشور

 یهانج روشنفکر یطبقه نتریبزرگ با شهری و مدرن فوق یجامعه یک به روستایی

  .است کرده تبدیل
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 آسان ،در چینمتأخر  مرکب یتوسعهو تبیین  تشخیص خاستگاه تغییرات جدید

 یهشدجهانی تجارت متنِ در و کرد آغاز را خود خیز صنعتی 91 یدهه در چین. نیست

 هسرمای چرخش آمریکا، هایتعرفهکاهش  مطمئناً - گرفت قرار تحت هدایت آمریکا

 موارد فوق هذا،مع .ونقل در مقیاس بزرگ تاثیرگذار بودندحمل اتتدارک و

این کشور فرمول درونی برای مدل صادرات محور خود  .بود چین رشد یهاشرطپیش

شرق آسیا اقتباس کرد، و بخش زیادی از  9«غازهای در حال پرواز یهدست»را از 

کنگ، تایوان هنگازجمله  -منطقهآغازین آن از جمعیت دیاسپورای چین در  یهسرمای

 هایدر فعالیت مطیع و ارزان کارنیروی  یعرضهوجود  باشد. چین تأمین  -و ژاپن

ابل ق که را مدرن تولیدبرای  الزم تکنیکی دانش اقتصادی، یویژه مناطقدر  مونتاژ

 کایی،آمری هایشرکت که مغناطیسی اما .آورد دست به ،باشد صادراتی درآمد تبدیل به

زا فعالیت خود را در این کشور گسترش دهند، درون تا کرد جذب را اروپایی و ژاپنی

 اقتصادی های ظرفیت که داخلیبزرگ  مصرف بازار (0 از جمله: بود «ساخت چین»یا 

 ،باسواد دهقانی یجامعه (2 ؛است یافته توسعه کمونیستی قواعد تحت آن فرهنگی و

یافته  که تا اقصا نقاط روستایی توسعه بوروکراتیک سیستم یک و زنان آزادِ کار نیروی

 (3 ؛است سرمایه جریان و هازیرساخت سازماندهی بانکی، هایوام تدارک به قادرو 

چین هستند که سرنوشتی  توسعهزا پیشرانِ دروناین عوامل  .چین یگونهقاره یاندازه

 اند.زدهر رقم را برای این کشو« شدهصنعتیتازه  کشورهای» سایر از متمایز

9 
 تلفمخ هایسرعت با تنهانه اقتصادی،-سیاسی هاییهست عنوان به آمریکا و چین

ند. در اکرده تغییر یبیرون و یدرون های متمایزی در سطوحروشبلکه به  ،کرده رشد

                                                      
9 ‘flying geese’ 
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 01عنوان هژمون جهانی میزان باالی حمایت گرایی اقتصادیبهخالل جنگ سرد، آمریکا 

 تشدید و کمونیستی تهدید افزایش . اما باکار بردهباردوگاهِ خودی کشورهای را برای 

 هانیج و وزن کنار گذاشت را ساختهخود یاین رویه واشنگتن ،داریاسرمایهبین رقابت

جمهور نیکسون سیستم رئیس 00.کار بستهب آمریکا ملی منافع را برای دفاع از خود

 آلمانبر  ریگان،دولت  مقاماتلغو کرد.  02پشتوانهبرتون وودز را به نفع سیستم دالر بی

ان صادرکنندگسیاست تقویت پولی را اتخاذ کنند، تا  اعمال زور کردند که ژاپن و

وق های مش پول المللیبین صندوق و جهانی بانکعمل پیدا کنند.  یهآمریکایی حاشی

ها را آن و تحمیل زدهبحران اقتصادهای خود را برای اعمال سیاست های تجاری باز به

 ترغیب کردند. خود های داراییبه فروش 

 آمریکا هکآن از پس که ندبود امپریالیستی جدید نظم یک هاینشانه نخستین هااین

ک . این کشور یندبندی شدبه طور کامل صورت کرد، ظهور قدرت ابر یگانه عنوان به

 ادی و سیاسیطور عمیق در حیات اقتصهایجاد کرد که ب «رژیم اصالحات ساختاری»ـ

 -تجاری و مالی المللیبین هایجریان روی بهآنها  درهایبا گشودن  -هادولت سایرِ

 و آن سوی اقیانوس اطلس های شرکت مالکیت حقوق بر اصالحات اینرخنه کرد. 

 هایداراییبر  مالکیت ساخت قادر را آنها و ،کرد تمرکز فراسوی دریاها گذارانسرمایه

 جهانی سود هایجریان به کشورهای همسو را و دنآور دستهب را کشورهاسایر  داخلی

                                                      
10 economic protectionism 
11 Perry Anderson, ‘Imperium’, NLR 23, Sept–Oct 2113, p. 16; and 

American Foreign Policy and Its Thinkers, London and New York 2112, p. 

12. Here the fit and friction between the universal-capitalist and the national-

supremacist aspects of US hegemony, varying over time, are examined in 

detail.  

12 fiat-dollar system 

زی که دولت منتشر کرده و پشتوانه استاندارد فلاست پول کاغذی اسکناس بی پشتوانه: 

 ندارد.
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، که به کرد ایجاد ادولتیبین روابط در تغییراتی اساسی آمریکا زمان،هم .دنساز متصل

 اکمیتح حق بود. حاال دولتی مستقلِ حاکمیتقلمرو  ستفالیاییِو اصلنوعی عبور از 

مطابقت با  یک دولت در اگر که شدفهم می جزئیو  شرطی مجوز یک عنوانبه

 حت هدایتت «المللیِبین اجتماع» توسط شدهتعیین لیبرالِ سیاسی و اقتصادی هنجارهای

توان آن را سلب می 03،خوردشکست می آن جهانی سساتؤم نظارت تحت و واشنگتن

 مرکز در حاکمیت انباشت با کشورها سایر حاکمیتِ فرسایش ،در عین حال. کرد

 رضایت نبدو /با را رژیم تغییر حق خود رایب آمریکا که جایی ،شد همسان امپریالیستی

 سراسر در افروزیجنگ یبرنامه با جدی طوربه رویه این. قائل بود خود متحدان

  .تسریع یافت 04بزرگ یخاورمیانه

های دستورالعملتحت نظم جدید، سیاست آمریکا در قبال چین شفاف بود. 

 اولویت .اندشده دنبال وقفهبی تا به حال ،0993سال در ملی امنیت استراتژی در شدهمطرح

 ینااستراتژیک آمریکا پس از جنگ سرد، ممانعت از ظهور یک ابرقدرت جدید بود. 

 زاکه آمریکا  اقیانوس آرام را یناپذیر در منطقهچالش رویه برتری هوایی و دریایی

و ره اتن چین را از نزدیک نظنگکرد. واش تثبیت کردمند بود، بهرهاز آن  0945 سال

برقرار  «قدرت یموازنه»یا با آن  «مهار»آن را ، «حمایت»برحسب نیاز از این کشور 

 مدنظر بانک جهانی کرد. هدف آمریکا فشار بر چین برای اجرای اصالحات ساختاریِمی

گذاران اقیانوس اطلس شمالی سرمایهها و شرکتبرای گشایش بازارهای چین به روی  -

 مشارکت اجتماعینگتن امیدوار بود که بود. واش - هاو تضمین حقوق مالکیت آن

انند از نخبگان م یجدید یبه ایجاد الیه آمریکاسیستم دانشگاهی  نخبگان چین درونِ

                                                      
13 Peter Gowan, ‘Neoliberal Cosmopolitanism’, NLR 11, Sept–Oct 2111. 

The 1652 Treaty of Westphalia put an end to Europe’s devastating 

seventeenth-century wars of religion through a mutual agreement to respect 

the sovereign’s domestic jurisdiction.  

15 greater Middle East 



 سیدرحیم تیموریی / ترجمه واتکیزسوزان  01 

 جایگزینی حزب کمونیست ییلتسین و گورباچف کمک کند، و فضا را برای ایده

 بگشاید. «ترمعقول»چین با یک حزب 

برای رفرم در سیستم داخلی آمریکا از خود نشان نداده مشابهی طلبی جاهچ پکن هی

 حزب کمونیست یو قصد سرشاخ شدن با نظم جدید بینادولتی را ندارد. هدف دوگانه

سیاسیِ خود و ارتقای جایگاه چین درون سیستم بین -چین حمایت از مدل اقتصادی

 آمریکا و وتابپرآباسناد سیاسی  با مقایسه درآمریکا است.  یالمللیِ تحت اداره

بخش  دلیدو و تردید چین، «بزرگ استراتژی» خطر یدرباره عمومی لفاظی

که ی بر اینمبن شیائوپینگ دنگ متوحک .استچین  کاستراتژیسیاست  ناپذیرجدایی

وی ردنباله کنید، پنهان را بزرگ روشنایی ،دورنمای کوچک را حفظ کنید» همواره،

است در عمل، سیاین است که  مبین؛ «خود بدست گیرید را امور بلکه ،نباشید رهبری

 ،هاهای گذشته برای خوشایند آمریکاییها در دهه. آنداردقرار  نوسانخارجی چین در 

 زآمیفاجعه تهاجماز جمله در : ندشد متمایل «برادر» هایرژیم علیه تهاجمی حرکات به

 آمریکا تحت حمایت مجاهدین از حمایت رایب ااویغوره اعزام ؛0979 سال در ویتنام به

رای نشان چین باگرچه . شمالی یکره علیه تحریم در آمریکا به پیوستن افغانستان؛ در

 ،طلبی آمریکا، گاه اقدامات دیگری را نیز برگزیده استهژمونیدادن تضاد نسبت به 

 .نفع آن گام برداشت به در مواردی مانند اشغال عراق و بمباران لیبی اما با رأی ممتنع

 دبو امیدوار ،شدهجهانی نوین نظم گشایش درهای خود به روی یآستانه پکن در

 وقوع به 0997 سال در آسیا بحران طی منطقه «باز بازارهای» در که سرنوشتی از را خود

 - آورد ئولس و بانکوک جاکارتا، بر سر پول المللی بین صندوق بالیی که - پیوست

 دفاعی خطوط اولین دالری درآمدهای عظیم یذخیره و سرمایه کنترل .کند محافظت

 وابستگیدلیل هب ،را آمریکا با یدالر تریلیون 2 تجاری مازادکه  – بود هاآن

 ،همزمان .به روی اژدهای سرخ گشود چین، صادرات مدل این کشور با کنندگانمصرف

 طریق از داخلی، رشدل مد به صادراتی مدل بر گذار از چین کمونیست حزب رهبری
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 یاز ابتدای دهه .گذاری کردهدف داخلی، گذاریسرمایه کالن برای یبرنامه یک

هزاران شهر جدید، هزاران مایل بزرگراه، ایجاد  - کشوربازسازی کالبدی ، 2111

 هاینهاده و خام مواد به را چین - شمار نیروگاه، پل بتونی، قطارهای فوق سریعبی

 رالیا،است سودان، زامبیا، ونزوئال، آرژانتین، برزیل، مانند جنوبی یهنیمکر کشورهای

 این در کرد. تبدیل خود تجاری شرکای بزرگ به را هاآن کرد و تجهیز اندونزی

 ایهکوهستان در بزرگراه ایجاد - هازیرساخت جهانی یسازنده عنوانبهچین  فرآیند،

 بردرخشانی  نور مدرن چینِ. شد رحمط - هند اقیانوس جزایر بین پلساخت  و آند

 شان گذشتنیافتهتوسعه ،ساختاری تعدیل که مناطقیآمریکا تاباند. در  قدرت محدودیت

یل یک بداین کشور ، ندکمی مجازاتها را آن واشنگتنهای سیاست چرخش ناگهانیو 

 قدرتمند است. 

3 
 از حجم باالییایجاد کرد.  آمریکا و چین روابط در عطفنقطه یک مالی بحران

 شده ذخیره 06مک فردی و 05همنیافهایی چون بنگاه در اطمینان با پکن دالری ذخایر

 شدن ناپدید حال در و سقوط نظام اعتباری بحران در این ذخایر که این کشف .بود

 رشد بلاز قِ ما که زمانی» یکی از کارشناسان، یبه گفته بود. شوک یکمانند  بودند،

نگتن واش 07.«شد دالر یتله گرفتار آگاهانهنا چین ،بهبود یافتیم یخارج ذخایر سریع

صرفاً تالش برای خاموش  کار ایناما  سعی کرد بازار رهن مسکن را محافظت کند.

                                                      
15 Fanny Mae 
16 Freddie Mac 
17 Yu Yongding, director of CASS Institute of World Economics and 

Politics, speaking in 2111. Cited in Jonathan Kirshner, American Power after 

the Financial Crisis, Ithaca 2115, p. 112. 
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 اطلس اقیانوس بانکی سیستم اصلی در ریسک ایجاد شده برای خطر .بود آتش کردن

سواپ ارزی وارد عمل با  ن بهروی آورد با رزرو فدرال. بود یکپارچه کلمثابه یک به

 .شدند استثنا چین و روسیه. بانک های مرکزی شد

 ،وارد آمد ژاپن جانب از 2119 در سال تیکلیژئوپ شوک بزرگترین واشنگتن، برای

 ستد به دهندهتکان پیروزی ،اپوزیسیون در جایگاه ژاپن یکدموکرات حزب وقتی

ست جنگ عراق و سقوط . رهبری حزب هاتویاما یوکیو اعالم کرد شکآورد

طبی عصر چندق آغاز شدنِ تحت رهبری آمریکا وجهانیعصر گر پایان استریت نشانوال

شور حوزه بنیادی کنش این ک باید آسیا شرق یمنطقه که این بود ژاپن است. تشخیص

ش ی از گسترعنوان بخشبه - با چین - ایژاپن مشتاق ادغام نظام پولی منطقه. باشد

 نآ خواستار بود. ژاپن در منطقه چارچوب امنیتی جدید ایجاد قتصادی وطبیعی رشد ا

 به فرماندهی اقیانوس غربی اوکیناوا را از خود دریایی و نظامی پایگاه آمریکا که بود

 نای برابر در را خود نیروهای اوباما دولت و دریاهای جنوبی و شرقیِ چین تغییر دهد.

چرخش »اتویاما سقوط کرد. طرح اوباما با عنوان ه 2101تا آوریل  .کرد بسیج خواسته

 درصد از قدرت آتش آمریکا را در این مکان مستقر ساخت. 61 ،«به آسیا

 ائوت هوجین دولت دیپلماتیک، سطح درواکنش چین به بحران مالی دوسویه بود. 

با  ،ائوت هوجین یبه گفته .ایجاد کند «تنوع» خود خارجی سیاست در گرفت تصمیم

 اساس کار توسعهحالدر کشورهای» است، اما «نهایی کلید» هنوز واشنگتن هکاین

ین چ ،سطح اقتصادی در .«باشندمی اهمیت حیاتیواجد  چندجانبه هایفوروم و ،هستند

ا محرک تبا هدف رفرم در نظام بانکی ارائه کرد  را اقتصادی بزرگ محرک یبسته یک

 هاییبخش مرکزیدولت  مقاماتکشور باشد.  درصد تولید ناخالص داخلی این 21تقریباً 

 تحفاظ دیجیتال، یتوسعه و تحقیق درآمد،کم هایگروه مسکن آموزش، سالمت، - را

نه هزی محلی های دولتباید توسط  آن در که کردند مشخص - غیره و زیست محیط از
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 ستهب مشکوک هایوام و بازیسفته هایحباب ،نامناسبتخصیص  بر راهو  صرف شود

 .شود

حت ت مالی بخش و رشد سریع از آنِ بنگاه های تحت مالکیت دولت ،مدتکوتاه در

را از کنترل دولتی بر سرمایه به همراه  جهانی بانک نکوهش که حمایت دولت بود

برای  ،به دیگری یدولتسازمان و چرخش آن از یک  داخلی هایبدهی افزایش داشت.

 یرمایهس روی به تریبا سرعت بیش راچین ای بازاره تا بودکافی دلیلی رهبران حزب 

 این نطقم، مردمی نارضایتی خیزش و یاقتصاداما کندشدن رشد  .ندنکن باز آتالنتیک

 بخش در ظرفیتاضافهبا علم به  پینگجین شی دولترا تقویت کرد.  سیاسی محدودیت

این  عالمابا  .داد خارجیقراردادهای  به را استراتژیک اهمیت داخلی، وسازساخت

 سمت به 08اصلی ساخت و ساز در چین های شرکت ،2103 سال درجدید  رویکرد

امبانتوتا ه از فعالیت در بنادر یدر زمینه و روی آوردند سنگاپور نیز و اوراسیا یعنی غرب

تا نبض فعالیت در  ندنقل مکان کرد جیبوتی وگوادر  بندرتا در سریالنکا 

 اییآمریک ناظران زمان،هم .دنبگیر اختیار در راآسیا  یقاره جنوبی هایاقیانوسِ امتداد

 هوش و چهره تشخیص دیجیتال، فناوری در چین های پیشرفت مورد در خطر را زنگ

 .به صدا درآوردند مصنوعی،

4 
 ودهب یدارسرمایه ناموزون رشد از کالسیک مثالی جمهوری خلق چین نگاه، یک در

 رد اصطکاک و ایجاد جدید بزرگ قدرت کی ظهور نیروی پیشرانی که موجب است،

 های قدرت، 0904اما در سال  .است زمین یسیاره های متعارف قدرت در بندیتقسیم

 چهار دقادر بودن کهچنان ،بودند برابر هم با اقتصادی و نظامی نیروی در اروپایی بزرگ

                                                      

 ها عبارتند از:شرکتاین  یاز جمله18
 Belt and Road Initiative 
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زه، قدرت وکند. امر غلبهبر دیگری  طرف یک کهآن بدون کنند مبارزه یکدیگر سال با

 کهاست، طوری شور در مطالبات خود کامالً خودسرمریکا بسیار بزرگ و این کآ مطلق

 ظامین قدرت قفس این هیوال ببیند. فعالًدر خود را  بالفاصله باید نوظهوری قدرت هر

غیرمحتمل تبدیل کرده و تسلیم یا فرسایش  یبه گزینه را آن سرنگونی ،آمریکا

 های تجدیدنظرطلب بوده است.تدولمدت، سرنوشت طوالنی

ش داده است. اما تغییر آمریکا را کاه-آهنگ روابط چیندولت ترامپ ضرب

 دولت اوباما نیز بود. یقبالً رویه «مهار»و  «موازنه»به  «حمایت»نگتن از سیاست واش

د منتظر بود و بای است نامتقارن ، مبتنی بر الگویکشور دو این بین افزایش به رو تنش

ستگی واباما چنین  شود یا خیر.جوتر از پیشینیانش ظاهر میید که آیا شی ستیزهو د

تن همچون نگسالح های واش شاید اثبات کندچین عاملی است که -بین آمریکا یمتقابل

تر یشب هاتنش که زمانیمابین فی تجارتکه، کنند. طرفه اینشمشیر دولبه عمل می

 هایحوزهدهندگان رأی حاضر حال ترامپ در ایهتعرف جنگ .است یافته افزایش ،شده

کند؛ را تهدید می -داخلی هایشرکت بانکداران، کشاورزان، - آمریکا داخلی انتخاباتی

 یبا بهانه ار داخلی نارضایتی قادر است به راحتی به چین در سیاسی سیستم که حالی در

 ی راخارج گذاریسرمایه دتوانمی فدرال رزرو مهار کند. خارجی و تهدیدات هاتحریم

 دام هب را جهان نقاط سایر و مریکاآبا این کار  اما دور کند، چین از بهره نرخ افزایش با

های مالی که علیه ایران و روسیه اعمال شده و اخیراً مدیریت تحریم .کشاندمی رکود

 اًهوآوی را هدف گرفته، اثرات معکوس بر روی متحدان داشته و اخیرشرکت اجرایی 

 آمریکا خارجی سیاستتر اینکه، اروپا را درآورده است. مهم یصدای آلمان و اتحادیه

 کشاند.می بالفعل ائتالف یک به را ایران و چین روسیه، خود، فعلی مسیر در

 نای بین افزایش به رو تنشجا که از آن .است محدودتر حتی چین هایگزینه اما

به  چین ؛ستا -ثروتمند کاربده فقیر، کاربستان -نامتقارن الگوی بر مبتنی کشور، دو

 وخود توسط آمریکا برآید ذخایر ها و داراییراحتی قادر نیست از عهده تنزل ارزش 
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ندارد. نقاط عطف و احتماالت  آمریکاثروتمند  دولت یحد و اندازهشریکی در  هیچ

 کننده هستند.تعیینبسیار 

5 
مدت دولت چین، به عنوان بزرگترین میانتفسیری مناسب از جهت گیری  یهارائ

 لدلیبه دلیل ماهیت خود دولت و دومجمعیت جهان، دشوار است. این موضوع نخست به

هر دو غیرشفاف هستند. در این چرا که است؛  دولتاقتصادی است که تحت هدایت 

ولت د نیولفت ریویو ما سه دیدگاه متقابل درباره روابط بین اقتصاد و یشماره از مجله

با  09،«جمهوری خلق چین و رژیم قدیم» یدر چین ارائه کردیم. پیتر نوالن در مقاله

 -پینگتا بر رویکرد رژیم شی جین کردسازیِ نقش بازار و مقامات دولتی شروع مفهوم

 ریستوفر کانِریپرتو افکند. ک - یسمپیوند مسئله به منابع ایدئولوژیک کنفوسیان از طریق

 اقتصاددان اصالحات را در کتابِ این یدوره 21،«الد کوز در پکنرون» یدر مقاله

 یکتا  دنبال کرد 20گونه کاپیتالیست شدهچین چبا عنوان  شیکاگومعروف مکتب 

تاً، نهای .دنک کشف دارد، آن در ریشه دولتی ولیبرالن فرهنگ که را چینی ینسخه

ه عنوان ب کمونیست رژیمقش در مباحثه با رابرت برنر، تحلیلی واحد از ن 22ویکتور شی

 دهقانی یجامعه آفرینی یکنقشالبته با  ؛ارائه کردهعامل جهش صادرات محور چین 

 چین. یهدارانسرمایهاقتصادیِ برای گذار 

 اقتصاد بینتناسب نوالن:  .پرسش هایی داشت توانمیاین افراد  ازکدام  هر از

 کانری: ؟است نزدیکن برقرار و تا چه میزا مستقر، دولت کنش و سیوکنفوسی سیاسی
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21 How China Became Capitalist 
22 Victor Shih 



 سیدرحیم تیموریی / ترجمه واتکیزسوزان  06 

مایی های چین را بازنواقعیتولیبرالیسم که رونالد کوز بدان اشاره دارد آیا آن سنخ از ن

ها بر سر آنسیاست های اقتصادی که حزب کمونیست چین  معضالتِ: شی کند؟می

 چه نیروهای متضادی، در درون و بیرون حزب، در حال بازیگری -چیست د، کنمیتقال 

 هستند؟

 هر کدام از این افراد دیدگاه ،است مربوط چین -آمریکا های تنش به که آنجا تا

 ادیاقتص سیستم اساسی تغییر که است این نوالنمنطق . دارد داللت های متفاوتی

ر گریزناپذی آمریکا-چین مابینفیبرخوردهای  که شودمی باعث جمهوری خلق چین

ا چر ،نخواهد داشت داریسرمایه مورد در نگرانی چآمریکا هی کانری، از دیدگاه .باشد

یستم چین زیاد س اترا دارد. اعتقاد شی بر این است که تغییر اقتصادی برتریکه امتیاز 

چالش سیستمی یا رقابت  یدر زمینه آمریکا اندکنگرانی  چرایی یدهندهتوضیح

 وابطر حورهایم یمبنای تفکر درباره ،متفاوت منطق سه . ایناستاقتصادی با چین 

 .خواهند دادامریکا را شکل -چین یآینده
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