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اقتدارگرایی و لیبرال  برخورد میان ،متحدهاعلان جنگ جدید سرد میان چین و ایالات
یم بر بینی میان دو کشور می. اما آن چه که در رقابت فزایندهشودتلقی میدموکراسی 

 داری.هدرون نظام سرمای است بلکه رقابتی ،نای تفاوت ایدئولوژیک شکل نگرفتهمب
 

 متحدهایالاتمیان چین و « جنگ سرد جدید»ی های بسیاری دربارهصحبت امروزه

دانیم مان میجاری است: جنگ سردی میان اقتدارگرایی و لیبرال دموکراسی. اما همه

یدی است که تمام تشکیلات های مدکه اقتدارگرایی چین چیز جدیدی نیست. سال

 اند.دارگرایی چین خوشحال بودهتاز اق متحدهایالات

، ژوئن 4در  منآنانیت، درست دو هفته پس از کشتار میدان 9191ژوئن  02در 

 گپین ای سری به دنگ ژیائونامه( متحدهایالاتجمهور وقت جورج بوش پدر )رئیس

هم از حزب کمونیست چین  آنچنان متحدهایالاتگفت که نوشت. محتوای نامه می

منظور سرکوب مردم خشمگین نیست. بوش به دنگ گفت که خاطر گسیل ارتش بهبه

کشوری است با قدمتی دویست ساله، اما چین با قدمتی پنج هزار ساله  متحدهایالات

بنابراین رهبران چین آنقدر عاقل هستند  ؛سهم بزرگی در تمدن دنیا داشته استکذا[ ]

ی شان چیست. بوش به دنگ اطمینان داد که قرار نیست حادثهکه بدانند صلاح مردم

و چین را بگیرد. اگر قرار  متحدهایالاتمیان گسترده جلوی روابط تجاری  منآنتیان

سی  تبایسمی، باشدبرقرار ایدئولوژی  یی بر پایهبود میان آمریکا و چین جنگ سرد

 گرفت.پا میسال پیش 

 رقابت
های آمریکایی به چین طی سه شرکت اقبالدر پژوهشی که در دست دارم، با بررسی 

ز ادگرگونی روابط میان آمریکا و چین  ها و پویایینگاهی به خاستگاهی گذشته، دهه

ها را اهی این بنگگرانههای لابیام. همچنین فعالیتسمت رقابت انداختهبه حسنهروابط 

ها که این شرکت امهکردام. در این مورد صحبت نظر قرار داده چین مد در راستای منافع

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/22/us-v-china-is-this-the-start-of-a-new-cold-war
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/22/us-v-china-is-this-the-start-of-a-new-cold-war
http://www.standoffattiananmen.com/2012/06/document-of-1989-president-bushs-secret.html
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اند. این پژوهش، شکل داده هادر این سالچین را و  آمریکا روابط میان سیاست چگونه

و چین است.  حدهمتایالاتتغییرات روابط میان  یدربارهیک تفسیر ماتریالیستی تاریخی 

 ت.های آمریکایی به چین اسگ انتقال شرکتراز تغییر بزناشی این تغییر در نهایت 

نظامی -دیپلماتیک-در تشکیلات جاسوسی همواره، 0222و  9112های دههطی 

متحده لاتاای یآیندهکرد چین را رقیب اصلی یی بود که تلاش میهامتحده صداایالات

ها صحبت د،پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جا بزند. از زمان پایان جنگ سر

 نشده است.متوقف جنگ سرد جدید با چین وقوع ی درباره

و  9112ی طی دههنظامی -دیپلماتیک-اما این نوع غرایز در تشکیلات جاسوسی

ه با چین غیردوستان سیاستنوع هایی که علیه هر توسط شرکتویکم اوایل قرن بیست

و آو ریویدر  پژوهش اخیرمکردند کنترل شده است. برای مثال همانطور که در لابی می
( Review of International Political Economy) اینترنشنال پولیتیکال اکونومی

حت ت ی که در قدرت بودکلینتون در سال اول دولتام، به صورت مستند بیان کرده

 Madeleineهای طرفدار حقوق بشر همچون مدلین آلبرایت )آلیستی ایدهسلطه

Albright( وارن کریستوفر ،)Warren Christopher( و وینستون لرد )Winston 

Lord.بوده است ) 

های ضد با شوالیه دولتحاضر در  های طرفدار حقوق بشرِآلیستاین ایده

 Bernie) های مخالف تجارت همچون برنی سندرزکمونیست دست راستی و چپ

Sanders) دسترسی  بر رویصدا شدند تا از افزودن شرط حقوق بشر در کنگره هم

حمایت و تجارت  9111ی پایین در سال با تعرفه متحدهایالاتکالاهای چینی به بازار 

خواه پیشین و مخالفت جمهور جمهوریآزاد با چین را که مورد حمایت دو رئیس

 یافته بود لغو نمایند.شدید نیروی کار سازمان

استریت بر سر جنگ قدرتی میان وزارت امور خارجه و وال 9111-14س در سپ

برت روبین ار 9111پا گرفت. کلینتون در سال  متحده و چینسیاست تجاری ایالات

https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1749105
https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1749105
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(Robert Rubinرا از وال ) کرد تا اولین مسئول شورای اقتصاد  دولتاستریت وارد

 برتاته شود. و در چند مورد ریافاسیستازه ت (National Economic Council) ملی

ها به مخالفت با همدیگر بر سر سیاست چین رد آشکارا در رسانهروبین و وینستون لُ

ینی به چدسترسی کالاهای  بر رویحقوق بشر  طپرداختند. روبین گفت که افزودن شر

ه این کار رد گفت کلُکه کاری ناعاقلانه بود، درحالی ی پایینمتحده با تعرفهبازار ایالات

بایست شرط حقوق بشر را نگاه دارد. در نهایت می متحدهایالاتدهد و جواب می

استریت کنترل سیاست چین را بر عهده خت و والاوزارت امور خارجه بازی را ب

 گرفت.

 ییافزاهم
های آمریکایی که توسط دولت چین بسیج شده گری تهاجمی شرکتبه خاطر لابی اگر

 9111توانست در این جنگ پیروز شود. چین در سال استریت نمینبود، وال بودند

ها پرداخت ترازآورد و درگیر یک بحران اقتصادی بود. اقتصاد چین داشت جوش می

. رفتداشت بر باد می کشور ی ارزدرصد رسید و ذخیره 02در بحران بود. نرخ تورم به 

ی امور وزیر و نفر اول ادارهون نخست( معاZhu Rongjiجی )در آن زمان ژو رونگ

 اقتصاد چین بود.

ی درباره 9111روستایی در پکن در اکتبر  کادر رهبران ارشدژو در کنفرانس 

وضعیت دشوار اقتصاد صحبت کرد. از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چندی 

تصادی که توسط تور جنوب ( با آشوب اقCCPگذشت و حزب کمونیست چین )نمی

 محور، بحران اعتباری وگذاری بدهیایجاد شده و موجب گسترش سرمایه گژیائوپین

کنفرانس گفت که چین  در بحران مالی دولت گردید مواجه شده بود. ژو به حاضرین

محور بحران را پشت سر گذارد. ی صادرتدهی مجدد به توسعهبایست با جهتمی

ها عبور خواهند کرد، ز تمام این دشواریها در نهایت اوی به همه اطمینان داد که آن

وی تضمین  (Morgan Stanley) مورگان استنلی با رئیسِ اخیرش در ملاقاتچرا که 

 .ور کامل را احیا خواهد کردطاقتصاد چین بهداده است که این امر 

https://www.google.com/books/edition/The_China_Boom/xle1CgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
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هایی که در مالکیت دولت چین بودند بسیاری از شرکت 9112ی در دهه

کنگ و نیویورک عرضه و در بازارهای خارجی سهام همچون هنگسازی خصوصی

های شرکتو  استریتهای والبانک بهسهام ولیه ی اها برای عرضهشدند. آن

های برای شرکت یپرمنفعتتجارت  د. اینکرده بودن اتکاحسابداری و حسابرسی 

بر  9112ی های دولتی چین در دههسازی شرکتابراین خصوصیاستریت بود. بنوال

شد. این موضوع توضیح  یگذاراستریت پایهوالو  حزب کمونیست چین افزاییهم

 ونیست چینترین مدافع منافع حزب کماولین و مشتاق تاستریدهد که چرا والمی

 در واشنگتن بود. 9191پس از کشتار 

 اشتیاقی برای 9111 سال درهای دیگر شرکت بسیاری از استریتوالبرخلاف اما 

های ی کارخانهدر آن زمان مشغول توسعه شرکت اپل. برای مثال نداشتندورود به چین 

ی کار وریبر ن مبتنی هایهانلورادو بود. بسیاری از کارختولیدی خود در کالیفرنیا و ک

بودند و های خود در مکزیک هی کارخانتوسعهبه دنبال ( NAFTA) نفتاپیمان در پی 

 9111-14کردند. اما در در آن زمان به چین به عنوان مرزهای جدید خود فکر نمی

ای در ازرا هدف قرار داد تا  متحدهایالاتهای دارای نفوذ سیاسی پکن برخی از شرکت

های انرژی( به حق حفاری )در مورد شرکتاعطای دسترسی به بازار و  یوعده

کاترپیلار  هااین شرکتبرای چین تبدیل شوند. یکی از « گران جانشینلابی»

(Caterpillar است که سهم ) بازار به آن پیشنهاد شد و شاهد موج عظیم بزرگی از

 وساز بود.تقاضا برای حفاری معدن و تجهیزات ساخت

چین با این وعده که ( است. AT&Tتی )اندتییدیگر شرکت مخابراتی اِمثال 

تی قرار است نقش بزرگی در بازار مخابرات چین بازی کند، این  کمپانی را اندتییاِ

های پکن انگیزه گرفته ها که از وعدهگر منافع چین گمارد. این شرکتعنوان لابیبه

تر از پیش علیه شرط حقوق بشر برای دسترسی کالاهای چینی به بازار بودند مشتاق

کلینتون  دولتبا موفقیت  9114ها در سال ردند. آنلابی ک ی پایینبا تعرفه متحدهایالات
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و شرط حقوق بشر بر تجارت  پا پس بکشندهای کنگره را وادار کردند تا و دموکرات

 .ملغی سازندکردند چین را که درست یک سال پیش با حرارت از آن دفاع می

پایین  یبا تعرفه متحدهایالاتبه بازار صادرات کشور چین از دسترسی  پساز آن 

جارت اش به سازمان تی خود راه را برای پیوستن احتمالینوبهاین نیز به ومند بود بهره

ها و با وعده 0222تا سال ها هموار کرد. بسیاری از شرکت 0229جهانی در سال 

ی علیه ی عظیمکنندهخنثی ه بودند تا به نیرویپیشنهادی پکن تهییج شد توقعات

من و دشعنوان بهبرای جا زدن چین نظامی -دیپلماتیک-ی تشکیلات جاسوسیغریزه

 تبدیل شوند. با چین دیدججنگ سرد آغاز 

 رویکردتغییر 
آمریکا به دست آورد، سیاست  هایخواست از سیاستکه چین آنچه را که میپس از آن

 نخواهندتی اندتییهای خارجی مانند اِ د که شرکتخود را تغییر داد تا اطمینان یاب

ارتباطات چین را داشته باشند. و پکن برای  بخشی بازار و رهبری توانست سهم عمده

اینکه بر بازار مسلط شود و کشورهای خارجی را به حاشیه براند شروع به پرورش 

کام هو چاینا تل (China Mobile) های مخابراتی دولتی خود مانند چاینا موبایلغول

(China Telecom)  و پس از آن بسیار آشکارتر  0292کرد. این وضعیت در سال

 شد.

ه که ی کنگرعلیه هر لایحه ،هایی که من پیگیرش بودممثال، یکی از شرکتبرای 

، کردمیمتهم  0292و  0221ویکم تا کاری ارز از اوایل قرن بیستچین را به دست

یستی چین و قربانی خود را هدف سیاست مرکانتل 0292. اما پس از کرده بودلابی 

های سیاست انتقال تکنولوژی اجباری آن دید. این شرکت ناگهان موضع خود را در لابی

ه چین ک نمودی کنگره کنگره تغییر داد. همین شرکت ناگهان شروع به حمایت از لایحه

ان توهای بسیار دیگری همچون این مورد را می. نمونهکردکاری ارز متهم میرا به دست

 د.برشمر
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موضع خود را تغییر دادند. یک پژوهشگر  0292ها در سال بسیاری از شرکت

 وجود آمد. در برخیبه متحدهایالاتدر « هاشورش ضد چینی شرکت»حقوقی گفت که 

سیاری بر خود گرفت. برا لابی نکردن فعالانه علیه چین  ترمنفعلانهموارد این امر شکل 

ع چین کردند منافعلنی علیه لوایحی که فکر میتر به صورت هایی که پیشاز شرکت

کردند، اکنون دست روی دست گذاشته و کاری برای کمک به کند لابی میرا نقض می

های اخیر لوایح بسیاری همچون تمام کردند. به همین دلیل است که در سالچین نمی

که  (Xinjiang) کیانگلوایح حمایت از تایوان و محکومیت نقض حقوق بشر در سین

ب ی دو قطبی به تصویسازد، توانستند به اتفاق آرا در کنگرهپکن را خشمگین می

 برسند.

ان نشبسیاری است که های حاوی شاخص کنمبانک اطلاعاتی که من گردآوری می

آید این است: چرا سال عطف است. پرسشی که پیش می ینقطه 0292 سالدهد می

 0221های سال و محرک 0229ن بحران مالی جهانی در سال ؟ سر آخر این که ای0292

ی تغییرات را کشید. برای مثال کاترپیلار سهم زیادی از در چین بود که ماشه 0292و 

 های پیشروآلات ساختمانی در چین را در اختیار داشت. سپس شرکتبازار ماشین

وابط ر ند و قبلاًآلات ساختمانی چینی که تحت مالکیت دولت بودی ماشینسازنده

گذاری مشترک با کاترپیلار داشتند، طراحی محصولات کاترپیلار را کپی کرده و سرمایه

 رقیب آن شدند.

 عطفنقطه
اقتصاد چین متوقف شد و پکن بلافاصله یک  0229پس از بحران مالی جهانی در سال 

دولتی  هایشرکتمحرک اقتصادی بیشتر به ی برنامهبرنامه محرک را شروع نمود. این 

صورت ها بتوانند بهئه شد تا این شرکتهای دولتی ارای بانکبهرههای کمدر قالب وام

تهاجمی ظرفیت تولید و حقوق و دستمزد پرداختی خود را گسترش دهند. بسیاری از 

آلات ساختمانی این اعتبارات را دریافت کردند تا تولید سازندگان دولتی ماشین
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 های بسیارها را با قیمتی کاترپیلار را افزایش دهند و آنشدهه خارجهای از ردماشین

 تر به فروش برسانند.پایین

دست های دولتی و اسرار فنی بههای چینی که از اعتبارات نامحدود بانکاین شرکت

بحران مالی جهانی وقوع مند بودند، در پی آمده از شریک آمریکایی سابق خود بهره

. وقتی کردندآمریکایی خود را مجبور به فروش سهام و خروج از بازار چین همتای 

کنفرانس از کاخ سفید بازدید کرد و  0299( در سال Hu Jintaoتائو )هو جین

ه در قبال ای کمطبوعاتی مشترک با اوباما داشت، اوباما برای اولین بار از رفتار ناعادلانه

به هو شکایت کرد. این  رخ داده بود مستقیماًهای آمریکایی در بازار چین شرکت

ا در بازار چین ر« فرصت برابر»جمهور آمریکا اهمیت نخستین باری بود که رئیس

 مطرح کرد.

 Xiپینگ )بدتر شد. به دلیل به قدرت رسیدن شی جین 0290از سال  پساوضاع 

Jinping)  ناشی ادی اقتص رونقشد، بلکه به این دلیل بدتر شد که بدتر  اوضاعنبود که

شد که  درازمدت یفتاُو چین وارد  چین به تدریج کاهش یافتمحرک های از برنامه

ها بود. پکن برای افزایش ظرفیت تولید در تمام بخش انباشتاضافهنشانگر علائم بحران 

شد، اما اکنون دیگر بازار چین اشباع شده های دولتی متوسل میبه اعتبار ارزان بانک

السیر مثال خوبی است. این صنعت از ظرفیت عظیمی برای آهن سریعراه . خطبود

دیگر خط  0290السیر برخوردار بود، اما چین تا سال ساختن یک سیستم ریلی سریع

از  بسیاری .برای احداث نداشت ی اقتصادی داشته باشدجدیدی که ساختش صرفه

های محرک رونق گرفته بودند، از رده خارج ی برنامهواسطههای دولتی که بهشرکت

 شد. متوقف 0290و  0299های های دولتی چین طی سالشدند. رشد درآمد شرکت
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 راهکمربند و 
 Belt and Road) راهکمربند و  ابتکارپینگ در همان زمان بود که شی جین

Initiative ه از بسیاری جهات تلاشی برای ایجاد بازار راکمربند و ( را آغاز کرد. ابتکار

اساساً  هراهای دولتی بود. ابتکار کمربند و خارجی برای صادرات ظرفیت مازاد شرکت

ها را به خرید توسعه وام دهد تا آنکه به سایر کشورهای درحال در پی آن بود

های شای مثال، گزارهای چینی تشویق کند. برکارگیری شرکتمحصولات چینی یا به

 0290دهد که پس از سال آلات ساختمانی نشان میماشین یهای پیشروی شرکتسالانه

با موفقیت توانستند بحران سودآوری خود را پشت سر گذارند و رشد درآمدشان 

پینگ و ابتکار های خود صریحاً از شی جینها در گزارشافزایش یافت. این شرکت

این  عضو این شان از کشورهایتر سفارشاتکه بیش کردند، چرا قدردانیه راو کمربند 

های دولتی چین که در حال بیرون راندن ابتکار به دست آمده است. این شرکت

ا های آمریکایی رشرکتهای آمریکایی از بازار چین بودند، حالا دیگر داشتند شرکت

 .راندندبه بیرون می نیز توسعهدرحال کشورهای المللیِبازار بین از

یکرد روای برای تغییر زههای چینی انگیشرکت نوظهورهمین ترتیب، رقابت به

کایی های آمریمالی نیز بانک بخشچین بود. حتی در  نسبت بههای آمریکایی شرکت

د شتنداتوسعه درحال کشورهایشرکت فعالانه در های دولتی چین که با رقابت بانک

میزانی که هنگام پیوستن آن که چین درهای بخش مالی خود را به مواجه بودند، درحالی

کم های خارجی باز نکرد. کمروی بانکبه ازمان تجارت جهانی وعده داده بودسبه 

. این همان نیروی بینندمی آسیبچین سوی از  کردند های آمریکایی احساسشرکت

ساز رقابت میان آمریکا و چین است. دولت ترامپ رقابت را آغاز نکرد؛ اصلی زمینه

 آغاز شده است ادامه داد. رقابتی را که از پیش در دولت اوباما صرفاً

  

https://www.google.com/books/edition/Fateful_Decisions/zGLcDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PT331&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/Fateful_Decisions/zGLcDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PT331&printsec=frontcover
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 استمرار
 ایرا آغاز کرد و بخش عمده «آسیا سویبه چرخش»واشنگتن سیاست  0290در سال 

ین در چ جوییستیزهاز نیروهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در پاسخ به افزایش 

ون اوباما و کلینت همچنین. گسیل کردتایوان به آسیا  یدریای جنوبی چین و تنگه

 .اجرا کردند( را TPPاقیانوس آرام ) میان دو سویتجارت آزاد مشارکت  ینامهتوافق

حت تاقتصادی منزوی کرده و لحاظ بهچین را این بود که ی این توافقنامه هدف کل

تغییر ود را خ سیاست اقتصادی باید بپیونددبه این توافق تا اگر بخواهد  فشار بگذارند

 راگملی هایروزنامهاز جمله  بسیاری از مردم چین. هنگامی که ترامپ انتخاب شد، دهد

 رخشچهیلاری کلینتون که قصد داشت سیاست  از پیروز نشدن رسمی پژوهشگرانو 

زده و خوشحال هیجان را ادامه دهدآرام  انوسیاق یدو سو مشارکتآسیا و  سوی به

ر کند برقرا نواز آمریکا و چین را روابط  ها انتظار داشتند که ترامپ سیاست. آنشدند

چین وی ربر  متحدهایالاتفشار  از ستتوانمی که ی را به انجام برساندو با چین توافق

 .بکاهد

ط اساسی در رواب ساختاریِ اتشد. تغییر ی حاکمبدتر بسیار در نهایت وضعیت

ا از . اوباماش تغییر یافته استشیوه، اگرچه همان است که بودو چین  متحدهایالات

ا تکرد استفاده می طعمه برای فریب چینعنوان به آرام انوسیاق یدو سو مشارکت

ون اکناما های آمریکایی تغییر دهد. خاطر منافع شرکتسیاست اقتصادی خود را به

تمایل ی پردهکند. اما هدف همان است. پشت ها استفاده میتعرفه چماقترامپ از 

های برنامهبرای مقابله با  دولت ترامپ تااوباما دولت از  متحدهایالاتروزافزون 

های تشرک است کههمان شرایط ساختاری  اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین، یتوسعه

 .با آن مواجه بودندآمریکایی 

کنند که بسیاری از مردم فکر می این؟ جالب از این چه بشود پسقرار است بنابراین، 

ییر واقع انتخابات تغارد. اما دربستگی د پیش روانتخابات ی نتیجهاین موضوع به 

انتخاب شود به  (Joe Biden) نخواهد کرد. اگر جو بایدن ها ایجادییپویا درچندانی 

یا و آس سوییعنی چرخش به، چین قبالاحتمال زیاد سیاست اوباما و کلینتون در 
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. شدیدتر اجرا خواهد کردرا آرام  انوسیاق یدو سو انیم مشارکت ای از نوعبرنامه

همچنان به شدت چه کسی پیروز خواهد شد، که  این فارغ ازرقابت آمریکا و چین 

 ادامه خواهد یافت.
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