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چین در تبدیل به هژمونی  یهاچالش تبیین   

الملل نی باز منظر اقتصاد سیاسی   
                                                                              م حمد ابوالفتح ی   1

 * 2   ی گلر ی جواد ب 

 چکیده 
 نی   ون ات  ا ن نگ،یائوپیتوسط دنگ ش    نیدر چ یالدیم 1978از سال  یبا آغاز اصالحات اقتصاد

مانن  د  یالمللنیب  یهااز سازمان  یاری ه بس  یرا تجربه  رده است؛ به طور  یاندهی  شور رشد فزا

باورند  ه مر ز ثقل  نی همچون راچمن بر ا  یپردازان هی و نظر یو توسعه اقتصاد  یسازمان همکار

 نی   ش  ده اس  ت و ا  دهی ش     نیچ     یجنوب به رهبر  یجهان به سمت شرق و  شورها  یتصاداق

پژوهش   یهاافتهی مواجه ساخته است؛ اما مطابق    یجد  یرا با چالش  متحدهاالتی ا  ینهژمو   شور

 یمبتن    نیاز آنجا  ه رشد چ     ،یلیهمچون  ِ  یاسیحوزه اقتصاد س  شمندانی از اند  یبرخ  دگاهی و د

 ش  ورها   ری  شور توسعه فناورانه  ه سا  نی ا  باشد،یم  یمونتاژ  ی االها  ادراتانبوه و ص  دیبر تول

 ار  میرا در تقس رامونیدولت پ کی همچنان نقش  نیسازد را تجربه نکرده و چ  ه خود وابستهرا ب

همچنان مهم    رامونیپ  -مر ز میوابسته است و مفاه یصنعت  ی ه به  شورها  ندیم فای ا  یالمللنیب

ب  ه   لی در تب  د  نیچ     یاقتص  اد  یه  ااس  ت    ه چالش  نی . حال سؤال مطرح اتندهس  یو  اربرد

 ه ب  ا توج  ه ب  ه مش  کالت و   دی مطرح گرد  هیفرض  نی در پاسخ به سؤال فوق ا  ؟ستیچ  یهژمون

 نیتوسط چ  یبه هژمون  لین  کا،ی اروپا و آمر  ژهی به و  یصنعت  یپکن به  شورها  یاقتصاد  یوابستگ

نشان دادن عدم استقالل اقتص  اد   یبرا  یمکتب وابستگ  هی نظر  زمقاله ا  نی است. در ا  ری امکان ناپذ

 یه  اجهت نش  ان دادن چالش  ینییاستفاده شده و از روش تب  یعتو صن  مر ز  یاز  شورها  نیچ

در   نیچ     یرام  ونیاشاره به نق  ش پ  زیپژوهش ن  نی نمود. هدف ا  میاستفاده خواه  نیچ  یرو  شیپ

 .باشدیم نآ یبا وجود رشد اقتصاد یالمللنی ار ب میتقس

 رامون.پی -اقتصادی، هژمونی، چین، مر ز یهاچالشوابستگی،    : ی لید اژگان ک و 

 

 
 .رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یدانشکده علوم اجتماع ،یاسیگروه علوم س اریاستاد .1

      )نویسنده مسئول( رانیانشاه، اکرم ،یدانشگاه راز ،یدانشکده علوم اجتماع ،یاسیس یشناسجامعه یدکتر یدانشجو. 2
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 مقدمه 

گذشته    یهادههمیلیون جمعیت، طی    400 شور چین با دارا بودن بیش از یک میلیارد و  

رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه  رده است و در حال حاضر حاضر به عنوان دومین  

ج  بزرگ  شن اهاقتصاد  اجرای  شودیم   اختهن  با  تا  دارند  قصد  این  شور  سران  ؛ 

سا   یهااست یس تا  خود  اول  این  شور    2030ل  مطلوب  رتبه  به  اقتصادی  لحاظ  از  را 

این   شیائوپینگ،  دنگ  توسط  چین  در  اقتصادی  اصالحات  آغاز  با  دهند.  ارتقاء  جهان 

عث شد تا  ر بان امیم شور یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی جهان را داشته است؛ ه

در اقتصاد جهانی تلقی   ری تأثیبچین  ه تا آن زمان به عنوان یک  شور پیرامونی و تقریباً  

، به یکی از موثرترین و بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل گردد. در نوامبر سال  شدیم

بدترین  2008 از  را  چین  تا  رونمایی  ردند  اقتصادی  محرک  بسته  یک  از  پکن  سران   ،

عظیم،    یهاپروژهدر    ی گذارهیسرمامالی مصون بدارد. این برنامه از طریق  ران  ت بحاراث

اقتص  به این  رشد  و  زد  دامن  این   هاینگرانادی  ایجاد  رد  ه  نخبگان حکومتی  بین  را 

. اما با توجه به موقعیت  گرددیماقدامات باعث ایجاد ظرفیت مازاد در برخی از صنایع  

اقدا دولت،  مستحکم  محاممالی  پت  این  شور  رک  اقتصاد  تضعیف  باعث  تنها  نه  کن 

نیز    2012د. در بحبوحه بحران مالی جهانی سال  نگردید بلکه منجر به شکوفایی آن ش

پی رهبری شی جین  به  مدل  دولت چین  ترویج  با هدف  اقتصادی خود  اقدامات  از  نگ 

 . درونمایی  رد تا در دراز مدت نیز رشد چین حفظ شو  ترمتعادلاقتصادی 

تحت    2020  سالدر   از    ریتأثو  ناشی  تنها    یریگ همهپیامدهای  چین  ویروس  رونا، 

ر   شوری اقتصادی  رشد  توانست  این  شور  بود  ه  تجربه  ند.  عنوان    ا نونهم ا  به 

وارد  ننده  اال و تحت عنوان  ارخانه جهانی شناخته   بزرگترین صادر  ننده و دومین 

اندیش  شودیم از  بسیاری  سوی  از  یک   یالمللنیباقتصادی    یهاسازمانو  دان  نمو 

چ  به  درصدد  گرفته  ه  لقب  اقتصادی  متحده  ابرقدرت  ایاالت  هژمونی  الش  شیدن 

طی  باشدیم چین  هرچند  اشاره  رد  ه  نکته  این  به  باید  اما  رشد   40.  گذشته  سال 

  وژیک لو اقتصادی غیر قابل باوری را تجربه  رده است، اما ابتنای این رشد به توسعه تکن

ه  بدیل شدن به یک  شور مر زی و صنعتی  ه سایر  شورها را از لحاظ تکنولوژی ب و ت

وارد  نندگان   بزرگترین  از  نبوده است. چین همچنان یکی  وابسته سازد،   االهای  خود 
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نقش  دهنده  نشان  قضیه  این  و  است  متحده  ایاالت  ویژه  به  و  غرب  از  تکنولوژیک 

تقسیم  ار   در  آن  ارزان    نیتأمو    یمللالنیبپیرامونی  نیروی  ار  نظر باشدیم ننده  از   .

و چین نیز رشد    آغاز شده  1970ی ایاالت متحده از دهه  نویسندگان هرچند افول هژمون

لحاظ  از  این  شور  دانست  ه  باید  اما  است،  تجربه  رده  را  چشمگیری  اقتصادی 

و توانایی    گرددی م  حراقتصادی فقط به عنوان یک چالش برای هژمونی ایاالت متحده مط

درت هژمون تعریف مدنظر خویش را به عنوان یک ق   یهام یرژآن را ندارد تا قواعد و  

را به تبعیت از خود وا دارد. از این رو نویسندگان   المللنیبنشگران نظام   ند و سایر   

متحده توسط چین به دلیل وابستگی پکن به   االتیابردن هژمونی    سؤالمعتقدند به زیر  

رشد اقتصادی این  شور و توسعه در سایر ابعاد قدرت، بسیار اغراق    رغمیعل،  گتنشنوا

ه ویژه ز است. هدف این پژوهش نیز نشان دادن وابستگی اقتصادی چین به غرب و بآمی

به   است؛  متحده  به    یاگونهایاالت  متحده  ایاالت  افول هژمونی  اقتصاد و  در   ه تالطم 

اقت فروپاشی  و  تالطم  به اس  چیند  صامعنای  همچنان  این  شور  اقتصاد  زیرا  ه  ت؛ 

حده وابسته است و اگر این دو ناحیه را از معادالت  بازارهای اتحادیه اروپا و ایاالت مت

 شور با  سری تراز تجاری مواجه خواهد شد؛ برای این    تجاری چین حذف  نیم، این

تبیینی موانع اقتصادی چین جه با روش  هژمونی را    به  دیلتبت  منظور سعی گردیده تا 

 ه چرا با وجود    مورد بررسی قرار دهیم. سوالی  ه در این پژوهش مطرح شده این است 

. در  شودیمشناخته    رشد اقتصادی گسترده همچنان چین به عنوان یک  شور پیرامونی

به   به    سؤالپاسخ  بازی  قواعد  در وضع  این  شور  اقتصادی  توانایی  فرضیه عدم  فوق، 

بررسی  هم  ن ومو هژعنوان قدرت   مورد  را  متحده  ایاالت  به  این  شور  وابستگی  چنین 

معتبر    یهات ی ساو آمار و اطالعات    یا تابخانه  منابعاین نوشتار از    قرار خواهیم داد. در

برای   این مقاله    هاداده  یآورجمعجهانی    ی هاچالشاستفاده گردیده است. همچنین در 

 .باشدیمبسته وا غیرمت، چین به عنوان متغیر مستقل و هژمونی

 

 پیشینه پژوهش -1

  ی هادهشد اقتصادی چین طی  قصد دارد تا به ر  از رویکرد تبیینی  یریگ بهرهاین نوشتار با  

این  شور  ه نمایانگر تالش سران    یاتوسعه  یهااست ی سو    هاشاخصگذشته، بررسی  
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سیر  ن مای  درا  پکن در دستیابی به هژمونی است و همچنین نقاط ضعف اقتصادی چین ر

قرار   بررسی  مورد  اختصاصی  صورت  مقالدهدیمبه  قالب  در  گذشته  در  هرچند  و .  ه 

تح موضوع  این  باب  در  هیچکدام  تحلیل  اما  پذیرفته،  انجام  در    طوربهقیقاتی  و  خاص 

به   هدفمند  نوشتار    یهاچالشچارچوبی  منظر،  این  از  فلذا  نپرداخته؛  چین  اقتصادی 

 ه ضرورت پرداختن به این موضوع را   باشدیمیز  تماو    گیازمذ ور دارای نوآوری و ت

س  پیش  از  بیش  نویسندگان  زمینه برای  این  در  اثر  چند  به  نمونه  عنوان  به  است.  اخته 

 : شودیماشاره 

  ر ی تأثتحت عنوان »اقتصاد سیاسی ترامپیستی و    یامقاله(، در  1398احمدیان و  هریزی )

ا آسیا«،  تجاری چین و  اقتصاد  بر  مالیاآن  سیاق  تحدت  بر  مقطع  وتاه  ه  به جز یک  ه 

خارجی   سیاست  همواره  رفت،  پیش  نگرشی انزواطلبی  و  اصول  بر  را  خود 

بنا نموده است. اما با روی  ار آمدن دولت ترامپ این اصول ملغی و    انهیگراچندجانبه

بر   مبتنی  جدید  و    ییگرایملنگرشی  و   ییگراواپساقتصادی  شدن  صنعتی  فرایند  از 

نایع داخلی بدون امتیاز دادن به عرصه تجارت خارجی اتخاذ گردید. جنگ  ز صت اای حم

چین و ایاالت متحده نیز به نوعی برآیند اتخاذ این رهیافت است. پرسش اصلی تجاری  

قاله این است  ه رویکرد اقتصاد سیاسی ترامپیسم در قبال چین چه برآیند و پیامدی بر  م

خ  آسیا  و  چین  تجاری  نتیجه  اشت گذ  هدوا اقتصاد  این  به  پژوهشگران   ه    رسندیم؟ 

سترش مبادالت اقتصادی چین  ی، موجب ایجاد و گ اقتصادی ترامپیست  انهیگرایملرویکرد  

بررسی   نئومر انتیلیسم،  نظریه  از  استفاده  با  مقاله  این  اصلی  هدف  شد.  خواهد  آسیا  با 

تجا  یاجنبه قالب جنگ  در  متحده  ه  ایاالت  رویکرد  از  چب   ریتازه  و  ین  ا  یافته  بروز 

 .باشدیمشده است،   چین به بازارهای نوین و گسترش مبادالت با آسیا یابیراهموجب 

با عنوان »چالش راهبردی چین و ایاالت متحده بر    یامقاله(، در  1393)  نامکین والیی و  

و  ام  رق ا  با استفاده از نظریه جابه جایی قدرت و با استناد به آمار و سر هژمونی جهانی«،

به  م اقتصادی جهان    یهاچالشستندات موجود  نظامی و  ابر قدرت  راهبردی دو  شور 

؛ در نهایت نیز به اندپرداختههانی یعنی چین و ایاالت متحده جهت دستیابی به هژمونی ج

نتیجه   با    رسندیماین  وودز  برتون  نظام  فروپاشی  از  پس  متحده  ایاالت  هرچند   ه 

به  یادهیعدمشکالت   اقتصادی   یدهگردو  ر  رو  و  نظامی  لحاظ  از  از طرفی هم چین  و 
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ان معنا نیست  ه چین توانسته به قدرت هژمون تبدیل  رشد چشمگیری داشته، اما این بد

اورند  ه چین تنها توانسته به عنوان چالشی برای ایاالت متحده شود. نویسندگان بر این ب

به سطح هرگز  اما  باشد  نظامی  و  اقتصادی  زمینه  بتواند رت  قد  ازی  در  نیافته  ه  دست 

به  هامیرژ تعریف و رهبری خود  را  نظر خود  مد  قواعد  به    و  را  عنوان هژمونی جدید 

 دیکته نماید. المللنیب سایر بازیگران نظام

نیز،    یهاپژوهشدر   )  اهللحافظخارجی  در  2020خان  »چین،   ی امقاله(  عنوان  تحت 

روابط پا ستان و آمریکا« به تجزیه    هایامدپیو    هانهیگزقدرت اقتصادی در حال ظهور:  

نوظهور با اشاره به روابط پا ستان و آمریکا  و تحلیل چین به عنوان یک قدرت اقتصادی  

. از دیدگاه وی در طول و پس از دوران جنگ سرد، ایاالت متحده و پا ستان  پردازدیم

ای مر زی  آسیو    یاآس مونیسم در جنوب    یطلبتوسعهروابط نزدیکی برای جلوگیری از  

حوادث   از  پس  اما  تصمیم  11دارند؛  متحده  ایاالت  هنگامی  ه  دولت   سپتامبر  گرفت 

خود را نسبت    یهایاستراتژ و    هااست یسطالبان را در افغانستان سرنگون نماید، پا ستان  

به ایاالت متحده تعدیل نمود و به منظور دریافت حمایت اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک  

 ه چین شد. ل بمایمتی و نظام

خارجی ایاالت تحت عنوان »عدم قطعیت سیاست    یامقاله( در  2021آ داگ و دیگران )

  یها ییایپواصلی جنوب« بر این باورند  ه    یهاشاخصستنباط برای  متحده و چین و ا

ایجاد   باعث  تنها  نه  )چین(،  متحده  ایاالت  با  ارتباط  در  ویژه  به  تجاری،  سیاست  اخیر 

قتصاد شده، بلکه منجر به سرایت عدم قطعیت به سایر اقتصادهای  و ار دد ستتعدیل سیا

  ها ت یقطعتا اثر عدم     ند یمز شده است. در نهایت مطالعه حاضر تالش  سراسر جهان نی

 بازار سهام بررسی  ند. یهاشاخستجاری ایاالت متحده و چین را بر  یهااست یسدر 

 رهیافت تحلیلی  -2

 وابستگی  رهیافت . 2-1

ام نظریات  از شکست  در  تی  لیسیاپرپس  نیافتگی  توسعه  نرفتن  بین  از  دالیل  توجیه  در 

انتقادات    هاست یمار سعمرات پس از فروپاشی نظام استعماری،  مست تا  درصدد برآمدند 

ساختار   این   یدارهیسرمابه  از  یکی  نمایند.  عنوان  مختلف  زوایای  از  از  را  جهانی 

جهانی باز   یدارهیسرماد  اقتصا  نظریات، نظریه وابستگی بود؛ اساس این نظریه به ساختار
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 ار بین محور مسلط و یک حاشیه تحت سلطه در آن    ی للالمنیب ه یک تقسیم    گرددیم

صورت گرفته است. بر این اساس، توسعه اروپا و آمریکای شمالی به بهای عدم توسعه 

،  کیوهارتیافتگی در  شورهای غیر اروپایی و آمریکایی حاصل گردیده است )پیت؛  

1396 :267 .) 

مکتب    پردازانهینظر  یها دگاهید  مکتب وابستگی  پردازانهینظر،  1970و    1960در فاصله  

تا ید   توسعه  درونی  موانع  بر  بیشتر  را  ه  نوسازی  و  آماج  ردندیممدرنیسم  مورد   ،

به   گروه  این  توجه  دادند.  قرار  خود  انتقادی  به    ی هاشکست حمالت  اقتصادی  متوالی 

ورند مکتب وابستگی بر این با  پردازانهینظرتمر ز بود.  ین مالت  یاویژه  شورهای آمریک

نیا توسعه  جوامع  بر   ه  آنان  هستند.  جهانی  اجتماعی  لی  نظام  از  جزئی  امروزی  فته 

مکتب نوسازی به توسعه اقتصادی طی مراحل متوالی و عبور از پنج   پردازانهینظرخالف 

اعت انبوه  مصرف  به  دستیابی  و  اقتصادی  ناقمرحله  توسعه  دارندی  جوامع  معتقدند  و  د 

وابستگی بر    پردازانهینظر.  اند ردهان پیش این مرحله را طی  نیافته و جهان سومی سالی 

یا   ساخت  محصول  نیافتگی  توسعه  دارند  ه  تا ید  نکته  اقتصادی،    ی هایژگ یواین 

ار تاریخی  نتیجه  تا حدود زیادی  بلکه  نیست،  فرهنگی جامعه  اط  بتسیاسی، اجتماعی و 

و  شورهای  ذشتهگ  پیرامون  میان  شورهای  اقتصادی  مداوم  عبارت    و  به  است.  مر ز 

نیست    عمدهدیگر، مشکالت   این جوامع  از مسائل درونی  ناشی   شورهای جهان سوم 

مسائلی   از  ناشی  باور    یالمللنیببلکه  به  بنابراین،  است.  جوامع  این  بر  شده  تحمیل  و 

ا این  وابستگی،  مکتب  تاریخی    پردازانهینظر  ای دعطرفداران  تجربه  نوسازی  ه 

یاف توسعه  ت شورهای  نیز  توسعه  در حال  برای  شورهای  امروزی  کرار خواهد شد،  ته 

به   وا نش  در  و  التین  آمریکای  در  بار  اولین  وابستگی  مکتب  است.  اساس  بی  ادعایی 

  1960ه  دهشکست برنامه  میسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای التین در اوایل  

 (.91 -92: 1386پدید آمد )ساعی، 

ی از تقارن دو گرایش فکری عمده به وجود  ذ ر شد، مکتب وابستگهمانطور  ه در باال  

مار سیست و  1آمد؛   در  2( سنت  آمریکای التین  مباحث ساختارگرایی  توسعه.    نهیزم( 

  غیر   نیای ل دفعاطرفداران مکتب وابستگی معتقد بودند  ه توسعه اروپا، توسعه نیافتگی  

ردازان وابستگی، توسعه اروپا بر تخریب  اروپایی را به دنبال داشته است. از منظر نظریه پ
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، منابع و مازاد جوامع  ها ملت ن استیالی خشن،  نترل مستعمرات و غارت  خارجی همچو 

(. افرادی همچون پل باران و پل سوئیزی بر  102:  1398غیر اروپایی استوار بود )موثقی،  

ه  ی اقتصاد و جامعجهانی و بازساز  یدارهیسرمافقط با خروج از نظام    د  هبودنور  با  این

به توسعه واقعی دست یافت. از طرف دیگر، آندره   توانیمبر اساس نظام سوسیالیستی  

بود  ه   معتقد  آمدن،    یدارهیسرماگوندرفرانک  وجود  به  محض  به    ی هانظام جهانی 

هرچه بیشتر خود تبدیل    توسعهه منابع  را بنها  و آون  اجتماعی اولیه را تخریب یا دگرگ 

ی و فرهنگی  شورهای توسعه نیافته،  او، نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماع رد. به نظر  

. فرانک  اندبوده  یدارهی سرما نفوذ    ریتأثبه جای این  ه اساساً اصیل یا سنتی باشند، تحت  

به   استناد  مصادره   ی هالیتحل با  از  استدالل  رد  ه  ماز   ارزش اتی  طبق  مار سیستی  اد، 

از مازاد اقتصادی ایجاد شده در آمریکای التین مهمی  بخش    مصادرهانحصار خارجی، به  

(. هرچند  ه اعضای مکتب وابستگی از  274:  1396،  کی وهارت)پیت؛    منجر شده است

گفت    توانیمایدئولوژیک و تعهدات سیاسی متفاوتی برخوردار بودند،    یها یریگ جهت 

 اساسی ذیل اتفاق نظر دارند:   یهافرضب بر مکت این اعضای

فرا  وابستگی (1 نظر  را  در  عام  سوم    رندیگ یمیندی  جهان  همه  شورهای  مورد  در   ه 

 صادق است. 

، یعنی وضعیتی  ه از بیرون تحمیل شده   نندی موابستگی را وضعیتی خارجی قلمداد   (2

 است. 

 . شودیموابستگی غالباً وضعیتی اقتصادی تلقی  (3

 .شودیممناطق در اقتصاد جهانی قلمداد  یبندقطب خشی از وابستگی ب (4

 ، وابستگی و توسعه دو فرایند ناسازگارند.پردازانه ینظراز دید این  (5

نگاه   در  هر صورت  از    هینظردر  رفتن  برون  راه حل  ،  یافتگینتوسعه  بست بنوابستگی 

اساس   و  بود  قیمتی  هر  به  و  زودتر  هرچه  شدن  ت  یزیر برنامهصنعتی  دربرای   وسعه 

بازار داخلی بود  ه با منطق  اتکا به    واردات و  جایگزینی  قالب چارچوب این رویکرد در  

:  1396،  کیوهارتو نوسازی در تضاد بود )پیت؛    یدارهیسرماتوسعه اقتصادی در نظام  

275.) 
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به    وسازی،ن  پردازانهینظرآماج انتقادات قرار گرفته است.    1970نظریه وابستگی از دهه  

ودگادی مه  انقالبی  ایدئولوژی  تبلیغاتی  بخش  منزله  به  حمله  ابستگی  .   نندیمار سیسم 

انتقاد دیگر، میزان باالی انتزاعی بودن این دیدگاه است و این  ه این مکتب، همه مناطق  

قلمداد   یکسان  را  منازعات   ندیمپیرامونی  نقش  وابستگی  رهیافت  دیگر،  سوی  از   .

فته و در مورد قدرت نیروهای خارجی اغراق  نادیده گردرونی را    یهامقاومت داخلی و  

باورند   رد این  بر  منتقدان  دیگر،  طرف  از  است.  توسعه  ه  و  وابستگی  با    توانندیم ه 

 .گرددینم منجر  یافتگینتوسعهیکدیگر همزیستی  نند و وابستگی لزوماً به 

گرچه   وابستگی  همانگو سازنو  یهادگاهیدرویکرد  اما  تعدیل  رد،  را  مطرح ی  نه  ه 

واب مکتب  نتی  ی افتگین توسعهستگی  گردید،  رواب را  گذشته  جه  تاریخی  نه داندیمط   ،

با   انتقادات به مکتب وابستگی، این مکتب  ساختارهای درونی جوامع. اما با وجود همه 

عوامل   و  توسعه  در خصوص  جدید  نگرشی  غالب    یافتگینتوسعهطرح  و   هاهینظردر 

ن  ییهادگاهید رابطه  جنظیر  میان  راهگشای  ابرابر  توانست  جنوب،  و  شمال  وامع 

 شورهای آمریکای التین و با  می مسامحه و    توسعهدهای جدیدی در خصوص  رویکر

باشد.   آسیا  شرق  در  در    ی هادگاهیدآثار    نیترمهماصالحات  توسعه  روند  بر  وابستگی 

 از: ارتند رقی عبآمریکای التین و آسیای جنوب ش 

 در راستای حمایت از صنایع داخلی؛  زادرونبه  زاونبر توسعهتغییر الگوی  (1

 ی سیاست صنعتی برای حمایت و بهبود وضعیت طبقات متوسط و پایین جامعه؛ رااج (2

 اصالحات ارضی مناسب در راستای مشار ت روستاییان در امر تولید؛ (3

سیاست   (4 آمریدر  شوره  گراتوسعه  یهادولت تقویت  التای  آسیا کای  شرق  و  ین 

 (.358: 1392مکاران، )رنجکش و ه

تبیین   به  ادامه  چاقتص  یهاچالش در  جهانی ادی  هژمونی  به  شدن  تبدیل  مسیر  در  ین 

غیره   و  خارجی  بدهی  میزان  پایین،  سرانه  درآمد  جهانی،  معتبر  برند  نداشتن  همچون 

سرمایه، فناوری  تکا به  یدار، اخواهیم پرداخت؛ زیرا  ه ساز و  ارهای اصلی وابستگی پا 

ه این نتیجه خواهیم . در مقاله حاضر با بیان مشکالت چین بباشدیمی خارجی  و بازارها

چالش   به  چین،  رسید  ه  توسط  متحده  ایاالت  هژمونی  نیست؛    یاافسانهشیدن  بیش 

معادال از  را  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  به  این  شور  فقط صادرات  اگر  ت  زیرا  ه 
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و    شودیمری  جهان دچار  سری تراز تجا  درات چین با دیگر  شورهاینیم، صاحذف   

اخیر باعث ترویج اشکال جدیدی از    یهاسالگفت  ه رشد چین در    توانیمدر واقع  

نقش   دهنده  نشان  امر  این  و  اقتصاد جهانی شده  در  وابستگی  و  مراتب  تبعیت، سلسله 

 .(Kiely, 2016: 21- 22) نی است تولید جها یهاشبکهتابع این  شور در 

 مفهوم هژمونی   . 2-2

معن  به  و  یونانی  ریشه  دارای  هژمونی  رهبری  واژه  روابط  باشدیمای  در  ،  المللنیب. 

از   گروهی  رهبری  وضعیت  یا  رهبر  به  حقیقت،  گرددیم اطالق    هادولت هژمون،  در   .

در   ه    پنداردیماز نظم اجتماعی و سازمان جمعی را مفروض    یادرجهرهبری ضرورتاً  

نقش  آ واحد  یک  )  یترعمدهو    ترمهمن  دارد  عهده  بر  برخی3:  1385 رمی،  را  از    (. 

تلقی  اند نفوذی  را  هژمونی  بزرگ     نندیمیشمندان،  قدرت  یک  نظام   تواندیم ه  در 

نوسان   المللنیب در  سلطه  تا  رهبری  از  نفوذ  این  میزان  و  نماید  وارد  سایر  شورها  بر 

نیز به وضعیت عدم   ازانپردهینظرخی دیگر از  (. بر 363:  1383اسمیت،    )بیلیس؛  باشدیم

بزرگ به قدری نامتوازن  یهاقدرت: وضعیتی  ه در آن رقابت میان  داننمودهتوازن اشاره 

قواعد و امیال    تواندیم و در نهایت    ردیگ یم ه یک قدرت در درجه اول قرار    باشدیم

ن  اتیک و غیره بر سایریظامی، دیپلمی، سیاسی، نگوناگون اقتصاد  یهاحوزهخود را در  

)مشیرز نماید  اما  199:  1395اده،  تحمیل  سیاسی    پردازانهیرظن(.  و    المللنیباقتصاد 

از  پس  ثبات  وضعیت  و  هژمونیک  ثبات  مفهوم  اساسی  شکل  به  نیز  لیبرال  نهادگرایی 

گسترش برای  قکری  تالش  بیشترین  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  نظری،   هژمونی 

 (.  Guzzui, 1998: 142ی آن انجام گرفت )می و  اربردمفهو 

گیلپ رابرت  راستا  همین  هژموندر  مفهوم  از  و  وهن  با ین  مرتبط  مباحث  در  بیشتر  ی 

سیاسی   جایگاه    ندینمایماستفاده    المللنیباقتصاد  اقتصاد   یهاییتوانابرای    یاژهیو و 

اشاره نمود  ه    نکته ضروری  باید به ایندولِت واجد عنوان هژمون قائل هستند؛ هرچند  

برتر    یگریهژمون نقش  ایفای  مستلزم  دولت  و  اقتصادی  نظامی  سیاسی،  ابعاد  سایر  در 

به موقعیتی    المللنیب(. ثبات هژمونیک در نظام  861  -862:  1385)قنبرلو،    باشدیمغیره  

در    شودیماطالق   یک  شور  را  یهانهیزم ه  سیستم  تعادل  و  نظم    ن یتأم  مختلف 

ود و  بر عهده هژمون است  ه صع   المللنیبدر نظام  . از این رو ایجاد نظم حا م  دیامنیم
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عظی تاثیرات  آن  پیلتن،  افول  )ساعی؛  دارد  سیستم  عملکرد  و  ثبات  بر  (. 94:  1390می 

  گران سلطه، به ویژه  جو سلطه  یهانقشنظریه ثبات هژمونیک مدعی آن است  ه یکی از  

نظم  نیتأمم، قرن بیست  در اواخر  متحدهیاالت نوزدهم و ا ستان در قرنلیبرال همچون انگل

را سهل    یالمللنیب ه همکاری    باشدیم  یالمللنیبنجارهای  نهادها و هبا ایجاد    یالمللیب

 (. Schmidt, 2018) دینمایم

  ی ها نهیزمبرای دستیابی به این امر، این بازیگر نیاز به سطح باالی توانمندی و قدرت در  

  ن یتأمین ثبات پولی و  وانایی الزم برای تضمی دارد تا عالوه بر تیاسی و نظاماقتصادی، س

نظام   امنیت  آزاد،  تجارت  نظام  امکانات عمومی یک  و  تضمین    یدارهیسرما اال  نیز  را 

را بپذیرد ) والیی؛   یدار هیسرمانماید؛ از این رو این قدرت هژمون باید ایدئولوژی نظام  

از  168:  1393،  نامکین ارگان(.  بایدیدگاه  هژمون  قدرت  ازسکی،  حدا ثری  بتواند    د 

زد تا بتواند ثبات در سیستم را برقرار نماید ) رمی،  خود همراه سادیگر را با    یهادولت 

1385 :9 .) 

بر  بیشتر  شده  ه  مطرح  گوناگونی  تعاریف  هژمونی  مفهوم  خصوص  در  مجموع  در 

قدرت را دارای یک    انی گراقعاو. از یک سو  تفاوت تعاریف از قدرت تا ید شده است 

. از  ورزندیمبر تکثر ساختار قدرت تا ید    هابرالیلو از سوی دیگر    دانندیمنظامی    بعد

؛ فلذا  شوری  ه از  گرددی ممنظر تعریف نخست، هژمونی فقط به قدرت نظامی خالصه  

بازیگران صحنه   سایر  با  فاصله چشمگیری  نظامی  عداشت  المللنیب نظر  به  باشد،  نوان ه 

هژ تلقی  قدرت  اگرددیممون  یک  شورما  .  نمود  ه  توجه  نکته  این  به  هژمون    باید 

در سلسله مراتب قدرت جهانی از نظر اقتصادی، فیزیکی و نظامی نسبت به سایر    دیبایم

نظام  در  بازی  قواعد  وضع  توانایی  صورتی  ه  به  ایجاد  ند  چشمگیری  فاصله  رقبا 

داش  المللنیب سارا  و  باشد  رته  ویر  نشگران  از خود  تبعیت  به  این  ا  از  نماید.  رو  ادار 

در   است  شوری  باممکن  توانایی  نظامی  اقتصادی حوزه  نظر  از  اما  باشد  داشته  الیی 

، نامکی ن) والیی؛  گرددیمتوانایی تعیین قواعد را نداشته باشد  ه با چالشی جدی روبرو 

1393 :169 .) 

ای دوم  جهانی  جنگ  از  نسبیا  ب  متحدهاالت  پس  توزیع  از  سهمی  ه  به  قدرت   توجه 

(. اما با رشد 130:  1395،  زادهیتق)را شکل دهد  بر هژمونی    داشت، توانست نظمی مبتنی
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اقتصادی و    یها حوزهاخیر، به ویژه در    یهادهه و پیشرفت سریع و چشمگیر چین در  

بروز   باعث  این  یهاچالشنظامی  میان  اقتصادی  و  سیاسی  و  مهم  شد  این    دو  شور 

  فول هژمونی ، بیانگر ادهدیمد خبر  هور یک ابرقدرت جدیوه بر این  ه از ظ موضوع عال

 (.149 -150: 1391؛ شفیعی، زادهیقل) باشدیمنیز  هانهی زمآمریکا در سایر 

هژمونی   افول  است  ه  درست  شد،  اشاره  همانطور  ه  بحران    االتیااما  با  متحده 

سال    ویژه ازرا به    یا گسترده  یز رشد اقتصادیروع شد و چین نش  1970اقتصادی دهه  

تجربه  رده است،    2000 بعد  به    گرددیماما همچنان مالحظه  به  این  شور  اقتصاد   ه 

ویژه به اتحادیه اروپا و ایاالت متحده وابسته است و رشد آن مبتنی بر استراتژی افزایش  

خا لوازم  همچون  شده  مونتاژ  همراصادراتِ  االهای  تلفن  غیرنگی،  و  خودرو  ه  ه، 

نان در صنایع تکنولوژیک  این موضوع اشاره نمود  ه چین همچ باید به . همچنینباشدیم

پیماسازی به اروپا و ایاالت متحده وابسته است و توسعه صنعتی و اقتصادی  همچون هوا

را   المللنیببرای سایر بازیگران صحنه    یالمللنیبرا تجربه نکرده و توانایی وضع قواعد  

هند چیارد.  نقش  دهنده  نشان  امر  پیرامو مین  یک  شور  عنوان  به  تقسیم  ار ن  در  ن 

فیزیکی  شور    توانیماست. در مجموع    یالمللنیب نظامی و  از لحاظ  گفت  ه هرچند 

به  به غرب،  این  شور  اقتصادی  وابستگی  دلیل  به  اما  است  داشته  معناداری  چین رشد 

 ,Kiely)  باشدیمز ذهن  چین امری دور ات متحده توسط  چالش  شیدن هژمونی ایاال

2016: 42) . 

 

 ا هژمونی آمریک فرسایش  -3

به    ذیل  سال    بحراندر  و    2008مالی  اقدامات  از  برخی  ایاالت   یهااست یسو  سران 

 متحده اشاره خواهیم نمود  ه منجر به تسریع روند افول هژمونی این  شور گردید.

 به افغانستان و عراق حمله . 3-1

سرد  جنگ  پایان  به  شدن  نزدیک  تدریج  با  به  متحده  ایاالت  دولت  راهبرد  ،  سمت  به 

ستقیم و دائمی نظامی در منطقه الزمه آن بود، سوق پیدا  رد.  یالطلبی«  ه حضور م»است

 امل    طوربهحمله صدام به  ویت نیز بهانه الزم برای این حضور را برای ایاالت متحده  

ریکا با جمله  ر وقت آمئیس جمهو (. جرج دبلیو بوش، ر55:  1396فراهم نمود )آهویی،  
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ا به اوج رساند و عراق، سیاست استیالطلبی ایاالت متحده رنظامی گسترده به افغانستان  

به  57:  1396)آهویی،   عراق  در  متحده  ایاالت  نظامی  مداخالت  فرایند    بهانه(.  تعمیق 

و   ناپذیریسازملّت دمو راتیزاسیون  تح، خسارات جبران  آمریکا  اقتصاد  بر  نمود ی  میل 

اما  147:  1395،  فامزدانی) ع  یهانهیهز(.  در  به  آمریکا  منجر  تهدید  راق  سطح   اهش 

این   فشار  بلکه  نگردید؛  متحده  ایاالت  منافع  به  باعث  هانهیهزنسبت  اینکه  بر  عالوه   ،

شد،   دهندگان  مالیات  اعتراض  و  طبقاتی  شکاف  تمر ز  افی  افزایش  عدم  موجب 

(. در  60:  1396دیگر شد )آهویی،    قدرتمند   شورهای   گتن برای مهار چین و سایر واشن

وهای آمریکایی از افغانستان نیز  ز سقوط  ابل توسط طالبان و خروج سریع نیرنهایت نی

بود  ه   آن  از  توسط    یزیر برنامهحا ی  استراتژیکی  و  افغانستان   هاییکای آمرعملی  در 

 (. 122: 1400نداشته است )پاپی؛ سیفی، وجود 

 2008ال بحران اقتصادی س. 3-2

به قدرت رسید،    ایاالت متحده دیده  میلیارد  200زمانی  ه بوش   دالر مازاد در بودجه 

دوباره  اهش  شدیم بوش،  تصدی  دوران  در  اما  یک    هااتیمال؛  قشر  به  بیشتر   ه 

آمریکا  مک   جامعه  بنمودیم درصدی  عالوه  باال،  سری ،  در  مذ ور  جنگ  دو    ر 

االت متحده به وجود آورد برای ای  2008را در سال    میلیارد دالری  450حدود    یابودجه

 ه در آن    یابهرهتریلیون دالر افزایش یابد. میزان  9باالی   و سبب شد  ه بدهی دولت به

آمریکا   از    پرداختیمسال  ه  400بیش  و  )شیرخانی  بود  در سال  دالر  مکاران،  میلیون 

ر117:  1390 نخستین  سال  (.  در  مهم  آس2008ویداد  در  قرارگرفتن  ورش  تانه،  کستی 

بود.  آمریکا  بیراستیرنز  شر ت  موسسه  چهارمین  هم  ه  برادرز  لمن  موسسه    همچنین 

حساب    نیتأم به  آمریکا  بزرگ  ماه    آمدیمسرمایه  در  فعالیت،  سال  صد  حدود  از  بعد 

ورشکستگی اعالم  سال  همان  مجموع    سپتامبر  در    ن یترمهم ه  گفت    توانیمنمود. 

ای در  اقتصادی  از  اهشتحوالت  عبارتند  سال  ورشکست  سابقهیب  ن  نفت،  گی  قیمت 

قیمت مسکن و ر ود،  مک    یهابانک به    700آمریکایی،  اهش شدید  میلیارد دالری 

سهام  شورهای  هابانک درصدی  چهل  سقوط  بحران،  شدن  جهانی  و  بحران  ادامه   ،

بهاروپای بحران  انتقال  و  آمریکا  و  همچ  یها شر ت   ی  آمریکایی  جنرال  موتورسازی  ون 

 (. 54 -55: 1388بودند )بختیارزاده،  الکتریک و غیره
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 رویکرد سیاست خارجی ترامپ . 3-3

مشی    خط  نمایانگر  آمریکا«  »نخست  سیاست    ییگراکجانبهیراهبرد  در  انزواگرایی  و 

باور بود  (. ترامپ  274:  1397و همکاران،    زادهمانیسل)  باشدیمخارجی ترامپ   این  بر 

پرستیژ یک بازیگر    در شکل دادن به جایگاه و  یاندهیفزاو اولویت    یت هم ه اقتصاد از ا

(. از این رو به صراحت مخالف نقش رهبری ایاالت Hanson, 2014: 5ار است )برخورد

را   شدندیمینه برای آمریکا   ه باعث ایجاد هز   یالمللنی بمتحده در جهان بود و تعهدات  

نیا ویی،    بردیم  الؤ سزیر   ر103  -105:  1398)زمانی؛  همین  در  در  (؛  ترامپ  نیز  استا 

بادوران   سرسختانه  خود  صورت    انتخابات  در  مه  نمود  اعالم  و  مخالفت  رد  برجام 

رسیدن به قدرت آمریکا از این توافق خارج خواهد شد و بالفاصله پس از دستیابی به  

 (.123: 1400اقدام را نمود )پاپی؛ سیفی،  ریاست مهوری ایاالت متحده نیز اینسمت 

یا    ییگرایملّ دینیز    ییگرات یحمااقتصادی  و  از  اصول  دولت   یهایژگیوگر  سیاست 

ترامپ در قبال سایر  شورها بود. ترامپ بر خالف روسای جمهور سابق آمریکا اصول 

،  دانست ینمیکا  منافع آمر  نیتأم، افزایش امنیت و  لیبرالیسم را نه تنها موجب تولید ثروت

ب بازی  را  آن  ر  -ردبلکه  نفع  به  و  تلقی  باخت  آمریکا  : 1395،  فامزدانی)  نمودیمقبای 

برای  151 تعیین مجازات  در  اقدام وی  مشاغل    خواستندیمآمریکایی  ه    یهاشر ت (. 

را   نمایند  منتقل  سایر  شورها  به  را  حر ت    توانیمخود  به    ییگراچندجانبهاز  نوعی 

(. بنابراین با توجه به اقدامات ترامپ در Stokes, 2018: 6نامید )  صرفهبه  ییگرادوجانبه

ازمان علمی فرهنگی یونسکو و  از برجام، پیمان تجاری اقیانوس آرام، خروج از سخروج  

ه  جهانی همچون یمن، سوری یهابحرانغیره، یک تردید جدّی نسبت به توانایی مدیریت 

رهبرا در  برجام  از  خروج  مسئله  متو  ایاالت  با  همسو  دیگر  شورهای  ایجاد ن  حده 

منجر   تواندیمز  (. این اصل عملگرایی نی12:  1397)اندیشکده راهبردی تبیین،    دینمایم

به  اهش قدرت نرم آمریکا در جهان گردد و اعتبار آن را در نزد متحدان غربی و حتی  

 (. 251: 1397کاران، شرقی  اهش دهد )رستمی و هم 

 بازگشایی درب ها و ظهور چین . 4

با تغییر در نظام   پس از به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ با اندیشه سوسیالیسم چینی و

توانست چین را   این  شور،  اقتصادی و تجاری در اقتصادی و مدیریتی  به یک قدرت 
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در    یالمللنیبسطح   او  نماید.  بامطرح  و  اقتصادی  اصالحات  مرحله  انجام    چندین 

در   اقتصاد    یهابخشاصالحات ساختاری  در  زیربنایی  اصالحات  همچنین  و  گوناگون 

رنامه نوسازی  ه مشتمل بر نوسازی در علوم و تکنولوژی،  این  شور و اجرای چهار ب

و   ارتش  صنعت،  شاورزی  در  اصالحات  و  اقتصادی  شدیمنوسازی  رونق  به  منجر   ،

ردید؛ به  اقتصادی جهان گ  یهاقطب به یکی از  ن و در نهایت تبدیل شدن این  شور  چی

داخلی    یاگونه ناخالص  تولید  ساالنه  متوسط  رشد  نرخ  طور   ه    چین  (GDP) ه  به 

درصد    9/ 2به طور میانگین به    1979  -1991  یهاسالدرصد بود، در فاصله    5/ 3میانگین  

نرخ نیز  مدت  این  در  پیدا  رد.  متو   افزایش  طور  به  چین  واقعی صادرات  به  رشد  سط 

اقتصادی در    یهاشرفت یپاز    یاعمده بخش    توانیمین رو  درصد ارتقا یافت. از ا  12/ 5

دنگ شیائوپینگ دانست. وی با اندیشه درهای باز،    یهاشهیاندو    هاتالش چین را مرهون  

و   نمود  چین  سوی  به  تکنولوژی  و  سرمایه  صاحبان  فراخواندن  به  به اقدام  امر  همین 

بود  ه در    یاشرفتهیپنات  از امکا  یوربهرهاخلی چین به سوی  معنای گشایش اقتصاد د

یافته و صنعتی بود. در م ابتنای    توانیمجموع  انحصار  شورهای توسعه  مدعی بود  ه 

آزادی    یهامولفه اقتصادی،  عقالنیت  بر  دنگ  سوی  از  شده  مطرح  اقتصادی  مدل 

به  ارگیری علخارجی، فعا  یگذارهیسرما وم و فنون غرب،  ل نمودن بخش خصوصی، 

وپا و آمریکا و تا ید بر بازارهای جهانی استوار بوده است )سلطانی؛  توسعه روابط با ار

 (. 6 -7: 1392نی، سلیما

 چین  ظهوراقتصادی  یهاشاخص  .5

در   آغاز شده بود، منجر به آن شد تا این  شور  1978رشد اقتصادی چین  ه از سال   

تجاری    2012سال   دولت  بزرگترین  زمینه  به  در  همچنین  شود.  تبدیل  ت  تجارجهان 

شد )پاپی؛ سیفی، خارجی نیز به بزرگترین وارد  ننده و صادر  ننده  اال در جهان تبدیل  

سال    یطوربه(؛  119:  1400 پایان  در  دارند  انتظار  مازاد    2022 ه  ارشناسان  میالدی 

(. از این رو سران 126:  1400لیارد دالر برسد )پاپی؛ سیفی،  می  519تجاری این  شور به  

اف درصدد  اقتصاد    زایشچین  لیبرال  نهادهای  در  این  شور  تا   یالمللنیبنقش  هستند 

ر راستای با منافع خود بازسازی نمایند. سیاست پکن از لحاظ قواعد این نظم را دبتوانند  

دره  یامنطقه  لیبرالی همچون  رفتارهای  باز،  و جهانی  ،  ییگرا ثرت،  ییگراچندجانبهای 
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)میرترابی؛  شوریان،    دهدیمتصادی و غیره را بازتاب  تصاد بازار، همکاری امنیتی و اق اق

اقتصادی سران پکن  ه    یها وششدامه به برخی از اقدامات و  (. در ا149  -150:  1399

 .جهت تبدیل به هژمونی است، اشاره خواهیم نمود هاآننمایانگر تالش 

 یالمللنیب یهاسازمانعضویت در 

به شکل    یالمللنیبچین جهت باال بردن مشروعیت    تا  در    یاندهی فزاخود سعی نموده 

و مسئولی را    دارسهمی داشته باشد و تصویر  نقش فعال  چندجانبه  یالملل نیب  یهاسازمان

بازی   قواعد،  طبق  گذاشته  ه  جای  بر  خود  همچنین   ندیماز    ی زیآمت یموفق  طرزبه. 

عضویت   به  تا  نموده  )الوند؛ سیب   ی المللنیبو    یامنطقه  یهاگروهتالش  درآید  اری 

 (. 19: 1393عسگرخانی، 

 الحاق چین به سازمان تجارت جهانی

) حاال  جهانی  تجارت  سازمان  به  چین  اقتصاد  WTOق  توجه  قابل  ارتقای  به  منجر   )

پیدا  آزاد تجاری چین افزایش    یهانامهموافقت تعداد    ا نونهمجهانی این  شور گردید.  

خصو  این  در  و  تهدیدی  نموده  برص  محسوب  بالفعل  متحدانش  و  غرب   گرددیمای 

مو 139  -140:  1398،  یمحمدشاه) رمی؛   است  ه  (. چین  نموده  با   ییهابخشافق  را 

هستند،  یتجارشر ای   فراوان  اهمیت  حائز  خدمات  ه  و  مانند  شاورزی  آزاد   خود، 

مستلزم    ق چین به سازمان تجارت جهانی بودهبگذارد. بیشتر مطالعاتی  ه  ه موافق الحا

چین   یهاتعرفهاینکه پایین آمدن    رغمیعل،  باشدیمش رفاه  لی در چین و جهان  افزای

باید  برای شر ای چین  قطعاً  چین  رشد  در  تقویت شتاب  ماند.  نخواهد  پایدار  همواره 

بمفید فایده باشد و   نماید )رامبا؛  ایفا   -76:  1392النچر،  نقش مهمی در فرایند تجاری 

75.) 

 کاری شانگهایسازمان هم تشکیل

مر ز   آسیای  منطقه  سایر  شورهای  با  پکن  روابط  تاریخی  سابقه  به  از نظر  یکی  ی، 

شانگهای، فراهم آوردن   ی همکارراهبردی چین برای شکل دادن به سازمان    یهازهیانگ

با  شورهای حوزه  زمی آسیای مر زی بود. در نه مناسب برای گسترش و تعمیق روابط 

ب تا ید  اقتصا واقع  مثبت  روابط  از سیاست  ر  با  شورهای همسایه بخشی  دی و سیاسی 

 (. 63 -64: 1389، زادهی مال)شفیعی؛ چین است  تربزرگ یا هیحاش
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 2020همکاری چین و اتحادیه اروپا بر اساس دستور کار 

،  2018اروپا در ماه جوالی سال  پس از برگزاری بیستمین اجالس سران چین و اتحادیه   

 ی صادر  ردند  ه در قیاس با قبل تا ید زیادی بر تقویت مشار ت  طرف بیانیه مشتردو  

طرف   دو  تعهدات  جدید  و  فضای  ریاست    یالمللنیبدر  سمت  در  ترامپ  حضور  و 

 ین در سه زمینه عمده با رویکرد آمریکا مشکل دارند: جمهوری ایاالت متحده دارد. طرف 

حو  • اق در  باز، زه  اقتصاد  بر  تا ید  مق  تصادی؛  در  تجاری  آزادسازی  ابل  تسهیل 

 آمریکا.  ییگرات ی حما

بر   • دو طرف  تا ید  اقلیمی،  تغییرات  در در حوزه  پاریس  اقلیمی  توافقنامه  از  حمایت 

  ه آمریکا از آن خارج شده است.  زمانی

آن )پاپی؛ سیفی،   برجام و پایبندی به آن در برابر خروج یکجانبه آمریکا از  حمایت از •

1400 :130- 129) . 

نیز    ا نونهماین سه موضوع مورد تا ید اتحادیه اروپا و چین، در شرایطی  ه ترامپ و  

خالف آن قرار دارند، حکایت از ایستادگی چین به عنوان  بایدن در جهت م  به نوعی جو 

نوظهو  قدرت  در  یک  متحده  ایاالت  قدیمی  متحد  عنوان  به  اروپا  اتحادیه  و  برابر  ر 

دریافت  ه در   توانیم ه است. اما با  می دقت  پ بود ترام   ی«  سیاست »نخست آمریکا

چین   مشترک  بیانیه  در  مختلفی  ه  موضوعات  حوزه  میان  شاید  آمده،  اروپا  اتحادیه  و 

گسترده    ریتأثو    هاتعرفهنین  ت ترامپ در خصوص وضع قوااقتصادی با توجه به تصمیما

اروپا   باشد. در حال    نیترمهمآن بر تجارت چین و  اروپا  موضوع بوده  اتحادیه  حاضر، 

شریک  بزرگت دومین  متحده  ایاالت  از  بعد  هم  چین  و  است  چین  تجاری  شریک  رین 

  198/ 2به میزان    2017. حجم صادرات چین در سال  باشدیمبزرگ تجاری اتحادیه اروپا  

نیز    میلیارد چین  از  اروپایی  اتحادیه  واردات  و  است  میلیا   375/ 4یورو  بوده  یورو  رد 

م134  -137:  1397)خضری،   از  حجم  این  روز  بادال(؛  به  روز  نیز  بحران    رغمیعلت 

اشاره    19 ووید    یریگ همه موضوع  این  به  بعدی  مباحث  در  است  ه  افزایش  به  رو 

 خواهیم نمود. 
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 یر تبدیل شدن به هژمونی اقتصادی پیش روی چین در مس یهاچالش . 6

ه رشد و  دستیابی ب  خود را جهت رنامه اصالحات اقتصادی  ب  1978دولت چین از سال  

و بعد از آن    2000و بهبود سطح رفاه و زندگی آغاز  رد؛ به طوری  ه از سال    توسعه

نامیده شده است.   به ویژه چین  به عنوان زمان ظهور و رشد  شورهای جنوب و  غالباً 

مدل سرمایه داری دولتی     نندهیاری از صاحبنظران معتقدند  ه این تحوالت منعکس  بس

ل واشنگتن به محوریت ایاالت متحده  ع نئولیبراین  شور اجرا شده و اجمااست  ه در ا

و   آمار  به  استناد  با  پردازان  نظریه  از  بسیاری  راستا  این  در  است.  چالش  شیده  به  را 

رفتن هژمونی ایاالت متحده    سؤالسعه چین مدعی زیر  مستندات موجود در خصوص تو

چی نظاندشدهن  توسط  از  برخی  دیگر  سوی  از  معتقدند  ه  .  پردازان  چین  اریه  قتصاد 

به عنوان یکی    یالمللنیبهمچنان به اتحادیه اروپا و آمریکا وابسته است و در تقسیم  ار  

شناخته    یهادولت از   وابسته  و  ایاال  شودیمپیرامون  هژمونی  افول  توسط  و  متحده  ت 

  مؤثر اقتصادی    یهامولفهرخی از  بیش نیست. در ذیل به تبیین و بررسی ب  یاافسانهچین  

تبدی عنوان  جهت  به  هژمونی  ه  به  قرار    ییهاچالشل  مسیر  این  در  چین  روی  پیش 

 دارند، خواهیم پرداخت. 

 و افراد ثروتمند چینی   هاشرکت نسبتتوزیع و   .1-6

قدر دلیل  افزایش  اقتصادی چین  را    ی اعمدهت  این  شور  رقیب  بود  ه  عنوان یک  به 

  مؤثر   یهامولفهاستا یکی از  ته است؛ در این رهژمونیک برای ایاالت متحده مطرح ساخ

و   افراد  تعداد  هژمون،  قدرت  به  یک  شور  تبدیل  در    یهاشر ت در  معتبر  و  ثروتمند 

جهان   این  باشدیمسطح  ح  هاشر ت .  به  توجه  با  با  موارد  برخی  در  و  تجارت  جم 

امکان    ندتوانیمانحصاری  ه   این  ایجاد  نند،  خدمات  و  از  االها  برخی  برای در  را 

وجود   شورشان   صحنه    آورندیمبه  سایر  نشگران  تحریم  با  و    المللنیب تا  از  االها 

این   تولیدی  به    هاشر ت خدمات  را  خود  متبوع  هژمونی  شور  بازی،  قواعد  وضع  و 

اثبات سای برای  شواهد  برخی  رو  این  از  دهند.  نشان  و    یهاشر ت ظهور    رین  معتبر 

ب دارد.  در چین، وجود  از ساثروتمند  اساس  این   یهاییداراارزش    2011تا    2002ل  ر 

تریلیون یوآن به   7/ 1دولتی چین از  ی هاییدارااداره شده توسط  میسیون نظارت و اداره 

آن به  تریلیون یو   3/ 4و افراد نیز از    هاشر ت رآمد این  تریلیون یوآن افزایش یافت و د  28
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رسید    20/ 2 یوآن  هرچ(Nolan, 2012: 79)تریلیون  این  .  رآمدهای د  هاشر ت ند 

نباید از اند ردهچشمگیری  سب  رده و رشد قابل توجهی را تجربه   ، اما این موضوع 

بحث به   ی المللنیبطح ثروتمند در س یهاشر ت نظر پنهان بماند  ه وقتی در مورد تعداد 

شر ت چینی وجود  8شر ت برتر دنیا، آمریکایی و فقط   100شر ت از  45، دیآیممیان 

به    هاشر ت نیز در هنگ  نگ مستقر هستند. همچنین همه این    هاآنز  دارد  ه بسیاری ا

  یهانهی زمو رایانه فعالیت دارد، مابقی در  یافزارنرم ه در امور  Tencentاستثنای شر ت 

ع آلوده  ننده محیط زیست، با حاشیه سود  نفتی، گازی یا بانکی فعالیت دارند  ه از صنای

مبتنی و  چین  ق  یهایفناوربر    پایین  به  را  چندانی  وابستگی  هستند  ه  ساده  و  دیمی 

شماره  آورندینمفراهم   جدول  در  طبق    1.  نیز،  جهانی  ثروتمند  افراد  تعداد  مورد  در 

ده و دو نفر از  نفر از ایاالت متح  13نفر اول،    20فوربز در میان  آخرین رتبه بندی مجله  

سپرینگ مائو هائوتنگ مدیر ا  فو نونگ معدنی    مدیر عامل آب  شانشانچین به نام ژونگ  

 . (Forbes.com, 2021)عامل علی بابا حضور دارند 
 . افراد ثروتمند جهان 1جدول 

////// // / 

////// // / 
 افراد 

میزان دارایی  

 آمریکا( )دالر 
 ملّیت

نام شرکت/  

 موسسه 
 حوزه فعالیت 

 فناوری آمازون  ایاالت متحده  میلیارد  177 ف بزوس ج 1

 ایاالت متحده  ارد میلی 161 الن ماسک ای 2
تسال/ اسپیس  

 ایکس 
 اتومبیل 

3 
برنارد آمالت و  

 خانواده 
 مد و لباس  LVMH فرانسه  میلیارد  150

 فناوری کروسافت مای ایاالت متحده  میلیارد  124 بیل گیتس 4

 فناوری فیسبوک ت متحده ایاال میلیارد  97 مارک زاکربرگ  5

 هاتاوی  برکشایر  الت متحده ایا  میلیارد  96 وارن بافِت  6
بورس و  

 ی گذارهیسرما 

 فناوری افزار نرم ایاالت متحده  میلیارد  93 لری الیسون  7

 فناوری گوگل ایاالت متحده  میلیارد  5/91 لری پُج  8

 فناوری گوگل ایاالت متحده  میلیارد  89 رین سِرجی ب  9

 گوناگون  گوناگون  هند میلیارد  5/84 کِش آمبانی مو 10

 مد و لباس  زارا  اسپانیا  لیارد می 77 نسیو اورتگا آما 11

 مد و لباس  لورال  فرانسه  میلیارد  6/73فرانسیس َبتِن   12
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کورت میرز و  

 خانواده 

13 
ژونگ شان  

 شان 
 چین میلیارد  9/68

دنی/  نوشی

 داروسازی 
 غذا و نوشیدنی 

 فناوری مایکروسافت  ایاالت متحده  میلیارد  7/68 استیو بالمر  14

 فناوری رسانه اینترنتی ینچ میلیارد  8/65 نگمائو ت 15

16 
کارلوس اسلیم  

 هلو و خانواده 
 مخابرات  تلکام  مکزیک  میلیارد  8/62

 د و لباس م مارت وال ایاالت متحده  میلیارد  8/61 آلیس والتون  17

 مد و لباس  مارت وال ده ایاالت متح  میلیارد  2/60 جیم والتون  18

 مد و لباس  ارت موال یاالت متحده ا میلیارد  5/59 راب والتون  19

20 
مایکل  

 بلومبرگ 
 رسانه و سرگرمی  بلومبرگ  ایاالت متحده  میلیارد  59

 
Source: (Forbes.com, 2021) 

 

مجموع   رشد ر ود    رغمیعلگفت    توانیمدر  متقابالً  و  جهانی  اقتصادی  مشکالت  و 

بق  چینی است و ط  هی سرما از    تر نندهتعیین   ایاالت متحده  هیسرما همچنان    شتابان چین

ایاالت متحده    42 ه    گرددیمآمار مشخص   از شهروندان  افراد میلیونر جهان  از  درصد 

و   از    46آمریکایی    یهاشر ت هستند  معتب  یهاشر ت درصد  و  را  ثروتمند  جهانی  ر 

پیش  دهندیمتشکیل   از  یکی  آنجا  ه  از  به هژمونی   یهاطشر.  اساسی جهت دستیابی 

اقتصادی قدرت  نباشدیم  جهانی،  در  حضور  ،  و  بازرگانی  و  مالی  توانایی  تیجه 

ایجاد    یهاشر ت  بازی همچون    ی هام یرژبزرگ ظرفیت یک  شور را در وضع قواعد 

ارت  یالمللنیب غیره  و  تحریم  مطرح شده  بخشدیمقا  مالی،  مطالب  به  توجه  با    توانیم. 

ین  د شاهد بود و ااین امر بود  ه هرچند چین رشد چشمگیری را در اقتصاد خو   مدعی

 شور تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ دنیا شده است اما همچنان این  شور نقش تابع در  

ایفا    المللن یبنظام   تقسیم  ار     ندیمرا  در  پیرامونی  به    یالمللنیبو  عنوان  شوری 

 به هژمونی جهانی فاصله زیادی دارد.و با تبدیل شدن   شودیمشناخته  
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 ح جهانچینی در سط برندهای معتبر . 6-2

از   برند   یهاشاخصه  نیترمهمیکی  داشتن  به هژمونی جهانی،  اقتصادی جهت دستیابی 

ارزشی    تواندی مبرند  . متخصصان مالی نیز بر این باورند  ه  باشدیممعتبر در سطح جهان  

د  ند و ارزش یک  االی دارای برند به مراتب باالتر  به مراتب بیش از ارزش رایج ایجا

باز    بدون  اطالق  االی  راهکارهایی  به  برندسازی  است.  برند   گرددیمرند  یک  به   ه 

ار  . یک برند موفق تقریباً مترادف با اعتب سازدیمهویت بخشیده و آن را از دیگر رقبا برتر  

گرفته   نظر  ر  شود یمدر  توجهی  قابل  نامشهود  ارزش  به  و  همگان  و  دارد  اختیار  در  ا 

احترام   آن  به  همکاران،    ) ریمیان  ندگذاریمنوعی  ارائه  246:  1398و  تعریف  بنابر   .)

  الملل نیببه شناسایی یک  شور به عنوان هژمون در سطح    توانندیمشده، برندهای معتبر  

بر   شایانی  نند.  به   مک  و  معضالت  شورهای جنوب  بزرگترین  از  یکی  اساس  این 

معتبر   برند  فقدان  چین،  در    یالمللنی بویژه  چند  هر  حدود  گذش  یهادههاست.  تا  ته 

در صنایع پایین دستی و پتروشیمی    یگذارهیسرمابسیاری از این  شورهای پیرامونی با  

ودروسازی پروتون و غیره را  برندهای معتبری همچون گاز پروم، پتروناس، خ  اندتوانسته

است  ه توسط    ییهاشر ت بسیار  متر از    هاشر ت عداد این  در جهان عرضه  نند؛ اما ت

مر   به   شورهای  غیره  و  اپل  مایکروسافت،  بنز،  بوئینگ،  ایرباس،  همچون  صنعتی  و  ز 

عرضه   در  اندشدهجهان  مستقر  صنایع  این  توجه  رد  ه  نکته  این  به  باید  همچنین   .

و مشکالت  جنوب   پایین  سودآوری  مواجه    نهیزمدر    یادهیعدبا حاشیه  زیست  محیط 

 (Huawei)تنها برند هوآوی    2014  د  ه در سال. در همین زمینه باید اشاره  رباشندیم

 Inter)جهان قرار گرفته است    فناورانهاست  ه از چین در لیست عالمت تجاری برتر و  

brand, 2020)ین شر ت نیز بیشتر فروش خود را در  شورهای در . باید دانست  ه هم

یار ناچیز  و اروپا بس  ه و به ویژه در آفریقا داشته و سهم آن در بازارهای آمریکاحال توسع

در   بازارهای    یهاسالاست.  به  و...  لنوو  شیائومی،  بابا،  علی  همچون  برندهایی  بعد 

سوی از  چینی  برند  یک  عنوان  به  پیدا  ردند  ه  راه  شناخته    جهانی  مصرف  نندگان 

این   تردید  بی  م  هاشر ت شدند.  متحده  سب  در  ایاالت  بازار  در  درآمدهایی  جموع 

از   اما  دو ردند،  جا  ه  از  آن  ملی  امنیت  نام  به  متحده  ایاالت    ی ها است یسلت 

است،   استفاده  رده  چین  محدود  ردن  برای  این    یهاشر ت حمایتگرایانه  در  مذ ور 
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از  ش بسیاری  اروپا شور و  اتحادیه  آمریکا هستند همچون  مهم  و   ورهایی  ه شر ای 

امروزه ما شاهد . هرچند   (Nolan, 2014: 757- 758)   انددهیگرداسترالیا، دچار زیان   ه 

به بازیگران مهم جهانی هستیم،    هاآن چینی و تبدیل شدن    یهاشر ت افزایش روزافزون  

این   داشت  ه  نظر  در  باید  بر   هاشر ت اما  محصوالت    مبتنی  با    آورانهفنتولید  و 

 و توسعه تکنولوژیک به معنای واقعی  لمه رخ نداده است.   تکنولوژی پیشرفته نبوده

 و صادرات محور رشد کمّی. 6-3

سال   اصالحات   1978از  این  آغاز  رد،  را  خود  اقتصادی  اصالحات  برنامه  چین   ه 

ین  شور به طور واقعی حدود  صادرات ا  2008تا    1993زمانی    بازهموجب گردید  ه در  

سهم چین از صادرات جهانی در سال   (.Stainfeld, 2010: 71)درصد رشد پیدا  ند  500

و حتی    2010ر سطح جهان بود، در حالی  ه این رقم در سال  درصد د  1/ 9ط  فق  1990

این    2012درصد رسید. با این اوصاف تا سال    10/ 06به    2012پس از بحران مالی سال  

 ه تجارت نه تنها    یا گونهجهان شناخته شد؛ به     نندهعنوان بزرگترین صادر     شور به

افزا در  بلکه  این  شور  اقتصادی  قوت  نرم  نقطه  قدرت  بسیار  یش  نیز  افتاد.    مؤثرچین 

دنگ   اقتصادی  اصالحات  اهداف  از  یکی  شد،  مطرح  نیز  فوق  مطالب  در  همانطور  ه 

مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم   یهانهیزمشیائوپینگ، فراهم  ردن بسترها و  

جی  میلیارد دالر سرمایه گذاری خار  193مبلغ    2006وری  ه تا سال  خارجی بود؛ به ط

 . (Farooki & Kaplinsky, 2012: 40- 42) پروژه صورت گرفت   27514در 

به  آن  وابستگی  چین،  سریع  رشد  عوامل  مهمترین  از  یکی  شد  اشاره  همانطور  ه 

در  صادرات  اال شده  مونتاژ  باز  نهیزمهای  اسباب  خانگی،  لوازم  غیره  خودرو،  و  ی 

و    1990یل دهه   شور از اوا  . نسبت صادرات/ تولید ناخالص داخلی برای اینباشدیم

 :Hung, 2009) درصد بوده است    30تا    20به طور مداوم بین    2004تا    2000بخصوص  

به    2012بحران فراگیر مالی در سال    ؛ نکته جالب توجه آن است  ه این میزان پس از (8

صادرات   2008تا    2002زمانی    بازهنیز افزایش یافته است. در  درصد در سال    30بیش از  

درصد در سال رشد  رده است در حالی  ه مصرف داخلی چین از   25طور متوسط    به

منتشر شده این رشد عقب مانده است. اندیشمندان حوزه اقتصاد با استناد به آمار و ارقام  

حدود یک سوم   2012ورند  ه تا سال  مالی معتبر بر این با  یالمللنیب  یهاسازمانتوسط  
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داخلی   ناخالص  تولید  رشد  چین  (  GNP) از  سرمایه  در  و  صادرات  دلیل  به  مستقیماً 

حال یکی از مهمترین عوامل رشد چین از نظر    (.Akyuz, 2012: 27)گذاری بوده است  

شدید اقتصاد این  شور به بازارهای ایاالت متحده و اتحادیه   الگوی صادرات، وابستگی

از معادالت تجاری چین حذ بات  ف شوند، مناس اروپا است. در واقع اگر این دو ناحیه 

 2010. بنابراین در سال  شودیماین  شور با سایر  شورهای جهان دچار  سری تجاری  

، در حالی  ه مازاد آن با ایاالت میلیارد دالر مازاد بود  143تراز تجاری چین در حدود  

  میلیارد دالر بود. بنابراین  سری   155دالر و با اتحادیه اروپا  میلیارد    201متحده حدوداً  

تجاری   از  تراز  بیش  جهان  سایر  شورهای  با  بود  ه    200آن  دالر  این    عمدهمیلیارد 

با   بود    79 سری  ژاپن  و  جنوبی  به  ره  مربوط  دالر  از   (.Hung, 2016: 129)میلیارد 

ود نمودن مازاد تجاری چین با  دولت ترامپ جهت محد  یهاتالش  رغمیعلسوی دیگر  

از    ترمبهمنی، تجارت دو  شور حتی  ر  االهای چیایاالت متحده از طریق وضع تعرفه ب

ارزش  االهای    2018درصد دیگر نیز رشد  رد. در سال    17گذشته گردید و مازاد چین  

. با  (Buchholz, 2019میلیارد دالر نیز فراتر رفت )   323از چین از    خریداری شده آمریکا

پکن بتواند   2022یان سال  توجه به رشد صادرات چین،  ارشناسان انتظار دارند تا در پا

به   را  تجاری  برساند  519مازاد  دالر  به  Focus Economics, 2021)  میلیارد  توجه  با   .)

شماره   چین  گرددیممالحظه    1نمودار  شروع     ه  با  و    یری گ همهحتی  ویروس  رونا 

ان، تنها  شوری بوده  ه رشد اقتصادی را تجربه  رده است؛  تبعات اقتصادی آن در جه

تجهیزات    یهایتکنولوژد اقتصادی پکن تا حدی مبتنی بر صادرات  این دوره رش  اما در

 پزشکی همچون وا سن و  یت آزمایشگاهی بوده است. 

را    ه چین توانسته رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه  ند اما این موضوعبنابراین گرچ

ه به  نباید فراموش  رد  ه اوالً چین، غرب را از لحاظ صادرات  االهای فناورانه نتوانست

باز به  این  شور  ثانیاً عدم دسترسی  ایاالت  خود وابسته سازد و  به ویژه  ارهای غرب و 

ساختار اقتصاد  الن    تواندیمو با فناوری ساده،    متحده جهت صادرات  االهای مونتاژی

بحر با  را  رو  چین  این  از  سازد.  رو  به  رو  عنوان یک    توانیمان  به  تابع چین  نقش  به 

ارزان   ه    یاهیحاش  شور   نیروی  ار  در  باشدیمدارای  ا  یها شبکه،  شاره  تولید جهانی 
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طی   متحده  ایاالت  هژمونی  افول  از  بحث  رو  این  از  چین    یها سال رد.  توسط  آتی 

 .باشدیممبحثی غیر علمی 

 مریکا در برابر یوان چین هژمونی دالر آ .6-4

بروز   دهه    یهابحرانبا  از  مالی  بح  1920متعدد  همچنان  تثبیت  تا نون،  یا  افول  ث 

نجا باید به هژمونی دالر آمریکا اشاره  رد  ه  . در ایباشدی مهژمونی ایاالت متحده مطرح  

است. هرچند  ه برخی از  شورهای    یالمللنیب  یهاپرداخت وسیله    نیتریاصلهمچنان  

جنوب به ویژه ایران، ونزوئال و غیره در معامالت تجاری خود به دنبال شکستن ارزش و  

امری ناشدنی   المللنیبام اما باید دانست  ه این امر در واقعیت نظ باشندیمنی دالر هژمو 

نظام   در  حاضر  ا ثر  نشگران  و  در    المللن یباست  دالر  از  استفاده   ی هاپرداخت با 

، طبق  یسیبیب. به گزارش   نندیمنوعی ادای احترام به دالر آمریکا  خود، به    یالمللنیب

با رنگ  پول اخیراً اعالم  رده است، سهم ارز چین  ه    یالمللنیبق  نمودار زیر  ه صندو

درصد در سه   2/ 45ر ورد    مر زی جهان به  یهابانکنشان داده شده است، در    یاقهوه

میلیارد    287/ 45ن در ذخایر ارز خارجی تا  رسیده است و سهم یوا  2021ماهه اول سال  

  ی اسرمه ه دالر آمریکا با رنگ    دهدیمدالر افزایش یافته است؛ اما همین گزارش نشان  

با   بیش  59/ 5و  ذخایر  درصد  در  را  سهم  فاصله    یها بانکترین  دارد  ه  جهان  مر زی 

ارزی  چشمگ ذخایر  در  ارز  دو  این  بین  وجود    یهابانکیری  دارد  مر زی  شورها 

(bbc.com, 2021)  مدعی این امر بود  ه ا ثر  شورهای حاضر    توانیم. پس در مجموع

را    المللنیبنظام    در متحده  ایاالت  هژمونی  نوعی  باعث     نندیم  دییتأبه  امر  همین  و 

آمریکا   هژمونی  اباشدیمتداوم  این  با  مالحظه  .  دارای    گرددیموصاف  چین  یوان   ه 

فق و  نیست  و  چنین  اربردی  جنوب  برخی  شورهای  با  چین  خود  معامالت  در  ط 

دلیل   به  بریکس،  گروه  است  آم  یهامیتحراعضای  اعتبار  دارای  پولی  واحد  این  ریکا، 

(Hung, 2016: 125) . 

 میزان درآمد سرانه  . 6-5

ی از قدرت برسد  ه رهبری جهان را به عنوان قدرت چین برای این  ه بتواند به سطح

هژمون بر عهده گیرد، باید در بعد اقتصادی سطح رفاه اجتماعی را در  شور تقویت  ند. 

ین  تحت فشار اقتصادهای غربی به رهبری ایاالت متحده، چ  اخیر و  یهاسالگرچه در  
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خانوار،   مصرف  افزایش  ه  ییهاتالشبرای  اما  است  آورده  عمل  شکاف  به  مچنان 

اجتماعی و سطح پایین رفاه از معضالت اقتصادی و اجتماعی حزب  مونیست چین در  

محسوب   در  شودیماداره  شور  است  ه  در حالی  این  رشد    یهاسال .  اقتصادی اخیر 

 :Piovani & Li, 2011)وار بوده است  ایاالت متحده در درجه اول متکی بر مصرف خان

دالر و دارای رتبه هشتم در جهان   543,63ایاالت متحده    سرانهمیزان درآمد    .(84 -82

به بعد    2012اینکه با آغاز قرن بیست و یکم و به ویژه از سال    بوده ولی چین با توجه به

انه تجربه  رده،  الحات اقتصادی رشد قابل توجهی را در میزان درآمد سردر نتیجه اص  و

میزان   با  همچنان  رتبه    دالر  500,10اما  دارای   ,World bank) باشدیمجهانی    69و 

 ه افراد فقیر  ه با روزانه  متر از  همچنین باید به این موضوع  لیدی اشاره  رد    (.2020

 ,Kiely) شورهای جنوب و به ویژه چین اقامت دارند راً در  ، ا ث نندیمدالر زندگی  10

 . پس در نتیجه با توجه به پایین بودن میزان درآمد سرانه و باال بودن میزان(215 :2008

به   توجه  با  فقیر  ا  یهایگذار  هیسرماافراد  چین،  در  خارجی  همچنان عظیم  ین  شور 

ایفا   را  پیرامونی  دولت  یک  این  شور    ندیمنقش  دس  و  با  جهت  هژمونی  به  تیابی 

  رغمیعل؛ و دستیابی آن به هژمونی جهانی باشدیممواجه  یاعمده  یهابحرانو  هاچالش

ای  یاندهیفزارشد   طی  چین  ذهن    هاسالن   ه  از  دور  به  تجربه  رده،  خود  اقتصاد  در 

زیرا  شو  هژمون  است؛  قدرت  به  تبدیل شدن  دنبال  به  تمامی   باشدیم ری  ه  در  باید 

ن مقبول همه  نشگران ابعاد  بازی و  قواعد  توانایی وضع  دارای  مالی  و  اقتصادی  ظامی، 

 باشد.  المللنیبصحنه 

 میزان بدهی خارجی. 6-6

در مباحث قبل نیز ذ ر شد، مطرح شدن یک  شور به عنوان قدرت هژمون  همانگونه  ه  

عد بازی  وضع قوا   منوط به داشتن قدرت در ابعاد اقتصادی، فیزیکی و نظامی و توانایی

مذ ور با چالش جدی مواجه گردد، هژمونی    یهامولفهو  شوری  ه در یکی از    باشدیم

  ی هاشاخصهخواهد رفت. یکی از    سؤالزیر    المللنیبآن نیز توسط سایر بازیگران نظام  

اقتصادی  ه   بعد  در  بدهی   تواندیممهم  میزان  گردد،  هژمون  قدرت  افول  به  منجر 

این    یهایبدهش سایت رسمی اعالم بدهی آمریکا، میزان  طبق گزارخارجی آن است.  

است.  میلیون دالر رسیده    373میلیارد و    469تریلیون و    28 شور تا پایان ماه ژوئن به  
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هزار و    85طور میانگین  همچنین میزان بدهی هر شهروند این  شور تا پایان این ماه به  

ب  427 دالر بوده   794هزار و    226وسط  ه طور متدالر و میزان بدهی هر مالیات دهنده 

میزان   نیز، مجموع  ماه  این  پایان  تا  متحده    یهایبدهاست.  ایاالت  دولتی  غیر  دولتی و 

و    70و  تریلیون    85معادل   است    329میلیارد  بوده  دالر   ,usdebtclock.org)میلیون 

2021) . 

ا ونومیکس   تریدینگ  موسسه  گزارش  طبق  دیگر  سوی  تسویه  از  بانک  ، للالمنیبو 

درصد رسیده است تا دومین اقتصاد   303نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین به  

جها بزرگ  بدهکار  دومین  به  جهان  تقریبی  بزرگ  میزان  با  متحده  ایاالت  از  پس   40ن 

جهان متعلق به   یهایبده درصد از  ل    15این گزارش حدود  تریلیون دالر گردد. طبق  

است  منتش .  چین  آمار  به  توجه  از سوی  با  گرچه  ه  م  یالمللنیب  مؤسساتر شده  عتبر، 

رد و به نوعی در نگاه اول به  چین نسبت به ایاالت متحده بدهی خارجی بسیار  متری دا

هژمونی    دیآی منظر   توانسته  چین  از  ه  نباید  نکته  این  اما  بکشد  چالش  به  را  آمریکا 

بیشتر   پنهان بماند  ه  به نوعی  ایاالت متحده به چی  یهایبدهنظرها  امر  این  ن است و 

است وابستگی   شده  منوط  آمریکا  اقتصاد  در  ثبات  به  چین  اقتصاد 

(Tradingeconomics.com, 2020)  شکستن هم  در  درصدد  چین  اگر  اساس  این  بر   .

اقت بازی  قدرت  این  بازنده  بزرگترین  خودش  بداند  ه  باید  باشد  متحده  ایاالت  صادی 

افول هژمونی رو  این  از  بود.  قدرت رسیدن چی  خواهد  به  و  متحده  عنوان ایاالت  به  ن 

در سطح   بی  المللنیبهژمونی جهانی جدید  وابستگی  دلیل  در  به  این  شور  از حد  ش 

از   آم  ی هانهیزمبسیاری  و  اروپا  به  است اقتصادی  ناپذیر  امکان   & Capaccio)   ریکا، 

Kruger, 2012). 

 یریگجه ینت

متحد ایاالت  هژمونی  افول  آغاز  با  دهه  همزمان  نفتی  بحران  دنبال  به  شاهد   ،1970ه 

سال   از  چین  در  اقتصادی  در    1978اصالحات  پکن  شکوفایی  و  رشد   یهابخشو 

با شروع قرنمیباشیمصنعتی و خدماتی   به ویژه  این  شور  باال،    21  ؛  شاهد نرخ رشد 

افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد چشمگیر تجارت و غیره بود و حتی بحران مالی  

در این  شور نگردید بلکه این توسعه را شدت  نه تنها منجر به ر ود    2012سال    جهانی
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قاب رشد  بطوری  ه  از  بخشید؛  بسیاری  تا  شد  باعث  آن  توجه  اقتصادی    یهاسازمانل 

بحث    یالمللنیب به  مطرح  پردازان  نظریه  و    دربارهو  چین  توسط  آمریکا  هژمونی  افول 

)اجماع پکن(  یدارهیسرمابرتری   ب  دولتی  اقتصادی  پیشرفت  گرفته   ه چین برای  ه  ار 

بپردازند.   اجماع واشنگتن  یا  نئولیبرالیسم  برابر  این وجود  بود در  با    توانیمبا  گفت  ه 

روز افزون چین و تبدیل   یابیقدرتتصاد جهانی و  در ساختار اق  بحرانعنایت به وقوع  

از   برخی  جهانی   یهاشر ت شدن  معتبر  و  مهم  بازیگران  به  توانسته  چینی  این  شور   ،

هژمون را  است  متحده  ایاالت  هژمون   دارخدشهی  قدرت  افول  آنجا  ه  از  اما  سازد؛ 

، از گرددیم  مالی، سیاسی و نظامی آشکار  یهاجنبهندی طوالنی دارد و با ضعف در  رو

رو   نتوانسته    توانیماین  متحده  ایاالت  از  قدرت  مختلف  ابعاد  در  پکن  شد  ه  مدعی 

لشی اقتصادی برای ایاالت متحده ایجاد  ند بلکه چین تنها توانسته است چاپیشی بگیرد،  

بیشتر به نو  نیز  . از  گرددیم اقص موجود در ساختار  الن اقتصاد آمریکا باز   ه این امر 

دیگ به وجود  طرف  توجه  با  هژمونی  به  تبدیل  و  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  نیز  ر چین 

در    یهامولفهمشکالت عدیده و   به  شورهای صنعتی و مذ ور  پژوهش    رأس در    این 

صادرات از طریق مونتاژ    ایاالت متحده وابسته است؛ چرا  ه تنها امتیاز این  شور  هاآن 

غربیِ   اتح  زدهبحران االهای  ناحیه  دو  شمالی  به  آمریکای  و  اروپا  به  باشدیمادیه  ؛ 

 نیم، این  شور     ه اگر این دو منطقه را از فهرست مقاصد صادراتی چین حذف  یاگونه

تراز مواجه    با  سری  امر    گرددیمتجاری  این  گره خوردن   دهنده  نشانو  و  وابستگی 

کنولوژیک را  ؛ از این رو این  شور نوظهور شرقی، توسعه تاشدییمصاد پکن به غرب اقت

همچون  شورهای عضو گروه هفت،  ه سایر  شورها به آن وابسته باشند تجربه نکرده  

، ا نون   ردیمدر شرق آسیا ایفا    1950بل از  گفت نقشی را  ه ژاپن ق  وانتیمو به نوعی  

گرفته است؛ وجو  بر عهده  در  چین  تا چین  این شده  به  منجر  به غرب  وابستگی  این  د 

اقتصادی مدنظر خود در جهان با مشکالت اساسی مواجه گردد. این    ی هااست یساجرای  

وع خویش را  مالی متب   یهامیرژبازی و    باعث شده تا پکن نتواند قواعد  ها چالشسلسله  

ود و شناسایی حدا ثری  را به پیروی از خ   المللنیبتعریف  ند و سایر بازیگران صحنه  

نهایت  در  دارد.  وا  جدید  هژمون  قدرت  عنوان  با    به  و  شده  مطرح  مباحث  بررسی  با 

ل بیرونی استناد به نظریه وابستگی  ه دلیل توسعه نیافتگی  شورهای جهان سوم را عوام 
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صن  دانست یم به  داشت،  و  تکیه  جوامع  این  قیمت  هر  به  و  زودتر  هرچه  شدن  عتی 

ن  نتیجه رسید  ه با توجه به روابط چین و  شورهای توسعه یافته، همچنابه این    توانیم

  ی المللنیبتولید جهانی، نقش تابع را داراست و در تقسیم  ار    یهاشبکهاین  شور در  

دول یک  عنوان  به  انیز  نیروی  ار  با  پیرامونی  شناخته  ت   ه  شورهای    شودیم رزان 

وسازی، فوالد، صنایع پتروشیمی و غیره را  همچون خودر  زده بحرانتوسعه یافته صنایع  

و همین    اندنمودهو حاشیه سود پایین، به این  شور منتقل  به دلیل تخریب محیط زیست  

ای  همچون هواپیماسازی، موتورهامر باعث شده تا پکن همچنان در صنایع تکنولوژیک  

زرگترین  با سوخت پاک و غیره به  شورهای صنعتی و مر زی وابسته است و یکی از ب

دارای قدرت نظامی و   . هرچند  ه این  شورگرددیموارد نندگان این  االها محسوب  

پشرفته   دریایی  دشواری جهت  باشدیمنیروی  بس  و  راه طوالنی  اقتصادی  نظر  از  اما   ،

دارد. از این رو افول و به چالش  شیدن هژمونی    شدن به قدرت هژمونی جهانی  تبدیل

 .باشدیمسیار اغراق آمیز و به دور از ذهن ایاالت متحده توسط چین ب
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