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ظهور چين: چالش های ایاالت متحده آمریکا در مواجهه با 
قدرت روزافزون  چين در روابط بين الملل 
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چکیده
مدعي کسب  آمریکا  متحده  ایاالت  دوقطبی  نظام  پایان  و  فروپاشی شوروی  با 
جایگاه قدرت بالمنازع و قدرتمند ترین دولت  در نظام بین الملل گردید،  بازیگري 
با  داراست.  به تنهایی  را  بین المللی  رویه های  و  قواعد  به  توانایی جهت دهی  که 
را  خود  تالش ها  آمریکا،  چالش کشیدن  به  با  بزرگ  قدرت هاي  سایر  همه  این 
برای تغییر این شرایط را با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک ادامه دادند. 
تهدید  را  آمریکا  برتر  جایگاه  بالقوه  رقیب  یک  به عنوان  همیشه  بازیگران  این 
این  بالقوه  توانایی های  که  است  بزرگ  قدرت های  این  از  یکی  می کردند. چین 
کشور برای تبدیل شدن به ابرقدرت و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی 
استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. درنتیجه ایاالت متحده در دهه دوم 
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قرن بیست ویکم تمرکز استراتژی امنیت ملی خود را از خاورمیانه به شرق آسیا 
انتقال داد تا بتواند با این تهدید بالقوه مقابله کند. 

آمریکا  ایاالت متحده  و  میان چین  رقابت  این  قراردادن  با مفروض  مقاله حاضر 
به بررسی چالش هایی پرداخته که ظهور چین در مقابل آمریکا قرار می دهد و 
این چالش ها در پنج حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و سایبری مورد 
واکاوی قرار گرفته است. مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که افزایش 
قدرت ملی چین در این پنج حوزه به صورت آشکار چالش و تهدیدی اساسی برای  

جایگاه برتر  ایاالت متحده در میان قدرت های جهانی است.
واژههایکلیدی: آمریکا، چین، قدرت، روابط بین الملل.

ظهور چین: 
چالش های

 ایاالت متحده آمریکا 
در مواجهه با قدرت 
روزافزون  چین 
در روابط بین الملل 



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستوچهارم
تابستان1396

161

مقدمه
پس از فروپاشی نظام دوقطبی، تعدادی از اندیشمندان روابط بین الملل، آمریکا را 
قدرت بالمنازع و دولت پیشرو - یعنی قدرتمند ترین دولت- جهان معرفی کردند که 
عالوه بر آن توانایی جهت دهی به هنجارها و رویه های بین المللی را نیز به تنهایی داراست. 
بااین حال همچنان دیگر قدرت های بزرگ، تالش خود را برای تغییر این وضعیت ادامه 
دادند. قدرت های بزرگ همیشه به عنوان یک رقیب بالقوه جایگاه برتر دولت پیشرو- در این 
دوره آمریکا- را تهدید می کنند. جمهوری خلق چین نیز یکی از قدرت های بزرگی است 
که توانایی های بالقوه اش فرصت اشغال جایگاه دولت پیشرو در قرن 21 را به این کشور 
داده و ازاین رو باعث نگرانی استراتژیست ها و مقامات آمریکایی- به عنوان دولت پیشرو 
فعلی- شده است. درنتیجه ایاالت متحده آمریکا در ابتدای دهه دوم قرن بیست ویک، محور 
اصلی استراتژی امنیت ملی خود را از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل کرد تا بتواند با این 
تهدید بالقوه به مقابله بپردازد. در حال حاضر و با گذشت پنج سال از اعالم این جهت گیری، 
ایاالت متحده به تدریج زیرساخت های حضور فعال تر خود را در مناطق پیرامونی چین و 
به ویژه در شرق آسیا فراهم کرده است. اما هنوز رابطه این دو قدرت جهانی وارد مرحله 
تنش زای خود نشده است و هر دو کشور به آرامی خود را برای سال های سخت آینده 
آماده می سازند. هدف از این نوشتار نیز بررسی چالش های پیشروی این ایاالت متحده در 
جلوگیری از ظهور چین در دهه آینده است. چراکه چین ساعت صفر امپراتوری جهانی 

.(Kennedy, 2015)خویش را سال 2025 اعالم کرده است
این نوشتار با رویکردی واقع گرایانه سعی در مطالعه چالش های پیشروی ایاالت متحده 
در قبال چین خواهد کرد. با این پیش فرض که علت چرخش در سیاست خارجی آمریکا 
در سال 2010 جلوگیری از رشد روزافزون چین و تبدیل شدن این کشور به تهدیدی علیه 
آمریکاست. سیاست های چین در چند سال اخیر موجب افزایش قدرت این کشور در 
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حوزه های مختلف شده است که این مسئله می تواند پیشرو بودن آمریکا را در میان مدت 
مورد خدشه قرار دهد. بنابراین آمریکا با شناسایی زمینه های تهدید از هم اکنون دست به 
اقدامات بازدارنده زده است تا بتواند در سال های آینده تهدیدات چین علیه قدرت برتر 

خود را مدیریت کند. 
این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه رئالیسم سعی 
در تبیین مسئله می کند. و در ادامه با نگاهی اجمالی به تاریخ روابط آمریکا و چین در 
چارچوب شرایط بین المللی روند تعامل این دو کشور نشان داده می شود و سپس به بررسی 
ابعاد رقابت استراتژیک چین و ایاالت متحده در دوره کنونی خواهد پرداخت. این نوشتار 
چالش های پیشروی آمریکا در مواجهه با ظهور چین را در دوره موردنظر در پنج حوزه 
اقتصادی، سیاسی، سایبری، نظامی و فرهنگی شناسایی کرده و به بررسی آن ها می پردازد. 

1.چارچوبنظری
در تحریر این مقاله تالش شده تا رقابت میان چین و آمریکا از منظر نظریه رئالیسم 
»جنگ  یعنی  توسیدید  اثر  در  کالسیکش  شکل  در  رئالیسم  گیرد.  قرار  موردبررسی 
پلوپونزی« منعکس شده است. این سنت را در عصر مدرن در اروپا لئوپولدرنگ با اولویت 
سیاست خارجی و فردریک ماینک با دلیل وجود دولت، دنبال کردند. رئالیست ها دولت ها 
را بازیگران اصلی صحنه سیاست بین الملل تلقی می کنند که بر این اساس سایر بازیگران 
مانند شرکت های چندملیتی، سازمان های مردم نهاد، سازمان های تروریستی و به طورکلی 
 (Waltz, 2008:سازمان های غیر حکومتی در چارچوب روابط میان دولت ها عمل می کنند
(78-76. آن ها ضمن تأکید بر قدرت و منافع ملی، بر این اعتقادند که اصوالً از بین بردن 

غریزه قدرت صرفاً یک آرمان است و مبارزه بر سر قدرت در محیط فاقد اقتدار مرکزی 
صورت می گیرد. واقع گرایی بر این تصور استوار است که در سطح بین المللی امیال و 
منافع کشورها با یکدیگر در تعارض اند. آنچه افراد و دولت ها در پی دستیابی به آن هستند 
–  همچون ثروت، اعتبار و البته قدرت – نه به قدری وجود دارد که همه را راضی سازد و 
نه می تواند تا این حد وجود داشته باشد؛ و به همین خاطر منازعه اجتناب ناپذیر است. در 
همین جاست که توماس هابز به عنوان یکی از پدران واقع گرایی می گوید: »بعالوه، امیال 
افراد آن ها را به سوی غایت واحدی سوق می دهد، غایتی که گاه نه بهره مندی مشترک از 

ظهور چین: 
چالش های

 ایاالت متحده آمریکا 
در مواجهه با قدرت 
روزافزون  چین 
در روابط بین الملل 



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستوچهارم
تابستان1396

163

آن میسر است و نه تقسیم آن. پس تنها هر که قوی تر است، باید از آن بهره گیرد، و این 
جنگ است که باید قوی تر را مشخص کند« )قوام، 1392: 357(.

از مهم ترین مفروضات واقع گرایان این است که دولت ها جز کسب هرچه بیشتر قدرت 
چاره ای دیگری ندارند و دولت ها تنها به وسیله قدرت می توانند از خود محافظت کرده و 
امنیت و رفاه اتباع خود را ارتقاء بخشند. بدین ترتیب قدرت وسیله ای برای رسیدن به 
یک هدف و خود نیز یک هدف است، چراکه دست کم در کوتاه مدت دولت ها تنها به وسیله 
قدرت است که به خوبی می توانند سایر اهداف خویش مانند رفاه و صلح را دنبال کنند. 
واقع گرایان هرچند می پذیرند که حرص قدرت تنها ویژگی مهم سیاست بین الملل نیست 
اما آن را انگیزه اصلی دولت ها قلمداد می کنند)شیهان، 1388: 25(. بنابراین واقع گرایان 
قدرت را به منزله مفهوم بنیادی روابط بین الملل تلقی می کنند که نقشی همانند مفهوم 
انرژی در فیزیک را ایفا می کند. سیاست بین الملل همان طور که مورگنتا تصریح می کند، 

.(Anieri, 2010: 65-66)مانند انواع سیاست، مبارزه و کشمکش بر سر قدرت است
در رئالیسم افزایش قدرت رقیب خود به تنهایی به معنای افزایش تهدید است. در 
سیاست خارجی واقع گرا ازآنجاکه رشد هر قدرتی خطری بالقوه تلقی می شود، کشورها 
تالش می کنند مانع رشد دیگر قدرت ها شوند و اگر کشوری به قدرت نسبی زیادی دست 
یابد، دیگر کشورها علیه وی بپا خواهند خواست. به عبارت دیگر چون دولت ها در برابر 
از خود واکنش نشان می دهند، بیشینه  برای وضع موجود به سرعت  تهدیدات مشهود 
ساختن قدرت درنهایت موجب نقض غرض می شود)گریفیتس، 1388: 1022(. چند 
مفروضه بنیادین در نظریه واقع گرایی وجود دارد که تقریباً میان همه متفکران این نحله 

مشترک است؛ این مفروضه های بنیادین عبارت اند از:
اصل دولت ساالری: واقع گرایی فرض می کند که دولت – ملت ها بازیگران اولیه روابط 
بین الملل هستند که هسته مرکزی نظام بین الملل را تشکیل می دهند. این اندیشمندان 
استدالل می کنند که علی رغم ظهور بازیگران غیر دولتی، همانند سازمان های بین المللی 
و نهادهای فراملی، در نظام بین الملل، دولت ملی کماکان مهم ترین بازیگر در سیاست 
بین الملل محسوب می شود. این کشورها هستند که تصمیم نهایی را می گیرند و برای 

اجرای آن در سیاست بین الملل اقدام می کنند )دهقانی فیروزآبادی، 1391: 27-31(.
اصل بقاء: بر مبنای دیدگاه واقع گرایان بقا، پیش شرط حصول به کلیه هدف های ملی 
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تلقی می شود. خواه این گونه هدف ها در جهت کسب قدرت باشد یا حفظ استقالل. امنیت 
پیش شرطی در نظر گرفته می شود که برای کسب اهداف دیگر الزم است؛ حال می خواهد 
این اهداف مستلزم پیروزی بر دیگران باشد و یا فقط حفظ استقالل کشور. طبق نظر 
والتز، ورای انگیزه بقا، اهداف دولت ها بی نهایت مختلف است. رئالیست هایی مانند والتز 
و جوزف گریکو معتقدند دولت ها امنیت را هدف اصلی می دانند و بنابراین به دنبال آن 
میزان از قدرت هستند که بقای آنان را تضمین نماید. طبق این دیدگاه، دولت ها بازیگران 
دفاعی هستند و به دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود نیستند، به ویژه وقتی که این عمل 
به معنی به خطر انداختن امنیت آن ها باشد. از سوی دیگر رئالیست هایی همچون جان 
میرشایمر هدف نهایی همه دولت ها را دستیابی به جایگاه هژمونیک در نظام بین الملل 
اگر شرایط  به دنبال قدرت بیشتر هستند و  نگاه، دولت ها همواره  این  می دانند. طبق 
مناسب باشد خواستار تغییر توزیع قدرت موجود به نفع خود هستند حتی اگر چنین عملی 

امنیت آن ها را به خطر اندازد )بیلیس و اسمیت، 1388: 344(.
اصل خودیاری: بر اساس این اصل برای بقای خویش به هیچ وجه نمی توان به ضمانت 
دولت دیگری متکی بود. در سیاست بین الملل ساختار نظام اجازه  اعتماد را نمی دهد. در 
نبود یک حکومت جهانی ما در یک حالت مبهم و نا مشخصی به سر می بریم. بر مبنای این 

اصل، همزیستی از طریق حفظ موازنه قدرت حاصل می شود)قوام، 1392: 360(.
رابرت گیپلین در نظریه واقع گرایی ظهور و سقوط می گوید قواعد و رویه های نظام 
بین الملل را تمنیات دولت پیشرو یا قدرتمندترین دولت تعیین می کند. ازآنجاکه منافع 
سرشاری نصیب دولت پیشرو می شود، سایر قدرت های بزرگ نیز در صدد دست یافتن به 
چنین موقعیتی برمی آیند. واقع گرایی ظهور و سقوط توضیح می دهد که چگونه دولت ها 
نخست به موقعیت دولت پیشرو دست می یابند و سپس دچار فرازوفرود می شوند و این 
چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت ها دارد. خرده بنیان تبیین کننده این رفتار گزینش 
عقالنی است. با توجه به کاهش فاصله میان دولت های رتبه اول و رتبه دوم، دولت پیشرو 
لزوم اتخاذ اقدامات بازدارنده را سبک و سنگین می کند. در غیر این صورت دولت چالشگر 
برای کنار زدن دولت پیشرو فعلی، راه جنگ را در پیش خواهد گرفت. گیلپین در توضیح 
این مورد می گوید: »سرشت روابط بین الملل درگذر هزاره ها دگرگون نشده است. روابط 
بین الملل همچنان کشمکش مکرر بازیگران مستقل در وضعیت اقتدار گریزی بر سر ثروت 

ظهور چین: 
چالش های

 ایاالت متحده آمریکا 
در مواجهه با قدرت 
روزافزون  چین 
در روابط بین الملل 



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستوچهارم
تابستان1396

165

و قدرت است.« به گفته ارگانسکی دولت ها سه مرحله را پشت سر می گذارند: مرحله قدرت 
بالقوه که طی آن یک دولت کشاورزی هنوز گام در مسیر صنعتی شدن نگذاشته است؛ 
مرحله رشد گذرای قدرت که طی آن یک دولت دست به بسیج سیاسی و نیز اقتصادی 
می زند و آهنگ رشد آن افزایش اساسی می یابد و سرانجام مرحله پختگی قدرت که طی 
آن، دولت صنعتی شده است. وقتی قدرت دولت های ناخرسند از وضع موجود، تقریباً 
هم تراز قدرت رهبر نظام می شود احتمال وقوع جنگ می رود. درنتیجه زمانی احتمال صلح 
از همه قوی تر است که رهبران فعلی نظام برتری چشمگیری بر دیگر دولت ها داشته باشند 

)گریفیتس، 1391:  53 - 54(.

2.بررسیتاریخیتقابلاستراتژیکایاالتمتحدهباچین
با توجه به مفروضات نظریه رئالیسم ظهور و سقوط، هر قدرتی به دنبال بیشینه 
کردن قدرت خود است که آمریکا و چین نیز به عنوان دو قدرت بزرگ از این قاعده پیروی 
می کنند. اما افزایش روزافزون قدرت چین در عرصه های گوناگون در دوره اخیر، باعث بروز 
نگرانی هایی برای آمریکا به عنوان دولت پیشرو در این زمان شده است. این مسئله باعث 

شروع دور جدیدی از روابط بین دو کشور از سال 2010 شده است.
 روابط بین آمریکا و چین از بعد از انقالب کمونیستی 1949، فرازوفرودهای زیادی را 

تجربه کرده است که دوره های گوناگون آن به صورت مختصر  در زیر بیان می شود.

1-2.دورهاول:1972-1949بیاعتمادی،تضادایدئولوژیکورقابتاستراتژیک
در این دوره به صورت عمومی نگاه دو کشور نسبت به یکدیگر تحت تأثیر مسائل 
ایدئولوژیک و رقابت های استراتژیک، خصمانه و متنافر است. اولین تماس آمریکا و چین 
در این دوره مربوط می شود به جنگ کره - -1950 که در آن 200 هزار سرباز چینی 
به نیروهای آمریکایی و سازمان ملل حمله برده و آن ها را تا مدار 38 درجه عقب راندند. 
درنهایت قرارداد صلح در سال 1953 بین نمایندگان چین و کره شمالی از یک سو و آمریکا 
از سوی دیگر به امضا رسید)طاهری امین، 1370: -23 27(. همچنین در این دوره اولین 
دور مذاکرات چین و آمریکا در سطح سفیر در ژنو انجام گرفت. تا سال 1970 که این 
مذاکرات قطع شد مجموعاً در طی پانزده سال، 136 دور مذاکره بین طرفین برگزار شد. 
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در این دوره چین به صورت گسترده دست به آزمایش های نظامی و هسته ای زد تا اینکه 
درنهایت در سال 1964 اولین بمب اتمی خود را با قدرت 20 کیلوتن اورانیم غنی شده- 
معادل بمب هیروشیما- منفجر کرد. همچنین در سال 1966 اولین موشک هدایت شونده، 
در سال 1967 اولین بمب هیدروژنی و در سال 1971 اولین ماهواره علمی و تحقیقاتی 

خود را به فضا پرتاب کرد)طاهری امین، 1370: 97-107(.

2-2.دورهدوم:1989-1972تالشبرایحلاختالفاتدرچارچوبمقاصدمشترک
ارتباطات رسمی بین دو کشور به وجود می آید. سفر ریچارد  اولین  در این دوره 
نیکسون رئیس جمهور آمریکا در 21 فوریه سال 1972 و مالقات با مائو و چوئن الی تحول 
بزرگی در روابط خارجی این دو کشور به وجود آورد. به اعتقاد کسینجر ریچارد نیکسون و 
مائو تسه تونگ در سال های 1971 و 1972، تماس های دیپلماتیک را نه به دلیل سازگاری 
بیشتر ایدئولوژی های آمریکا و چین با یکدیگر بلکه به علت ضرورت های ژئوپولتیکی، از سر 
گرفتند)کسینجر، 1383: 220(. زمینه های این سفر با تالش های کسینجر، وزیر خارجه 
آمریکا، و سفر محرمانه وی به همراه تیم پینگ پنگ آمریکا به چین فراهم آمد. در پایان 
سفر نیکسون به چین »اعالمیه شانگهای« بین وی و چوئن الی به امضا رسید. از این منظر 
آنچه باعث نزدیکی دو کشور شده بود، هشیاری رهبران آن ها نسبت به خطری مشترک 
بود. رهبران چینی، شاهد افزایش مخوف قدرت نظامی اتحاد شوروی شامل موشک های 
هسته ای و چهل لشگر مدرن رزمی متشکل از میلیون ها سرباز در امتداد مرزهای خود 
بودند. از طرفی آمریکا دالیل محکمی ازنظر ژئوپولتیکی برای نزدیکی به چین به منظور 
ایجاد توازن در برابر اتحاد شوروی - با هدف مهار آن یا القای اجبار، برای وارد شدن در 
مذاکرات جدی با مسکو-، منزوی ساختن هانوی و از آن راه پایان دادن به جنگ ویتنام، 
حفظ اعتمادبه نفس آمریکایی ها در میان عقب نشینی دردناک ارتش ایاالت متحده از هند 
و چین و سرانجام نشان دادن قابلیت تحلیل نرفته آمریکا در زمینه فرمان راندن به محیط 
بین المللی داشت. سفر مجدد کسینجر به چین در  1973 و اعالم آمادگی برای تجدید 
روابط دو کشور، سفر وزیر امور خارجه آمریکا به چین در سال 1977، بیانیه مشترک دو 
کشور مبنی بر برقراری روابط سیاسی از اول ژانویه1979، سفر دنگ شیائوپینگ، معاون 
با دنگ  آمریکا، مالقات سال 1984 ریگان  به  ژانویه 1979  نخست وزیر چین، در 29 
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شیائوپینگ در پکن و درنهایت دیدار بوش از پکن در سال 1989 در طول این دوره 
به منظور ارتقای روابط بین دو کشور صورت گرفت) طاهری امین، 1370: 121-180(.

3-2.دورهسوم؛1989–2001بسطمناسباتاقتصادیوتجاری
در دوره قبلی محور ارتباط بین آمریکا و چین و مالقات بین مقامات دو کشور را 
تبادل نظر در زمینه برآوردهای ژئوپولتیک بلندمدت، راهبردها و چگونگی استقرار نیروها 
در برمی گرفت و ارتباطات تجاری اندکی میان دو کشور برقرار بود. برقراری توازن در دوره 
قبل بین آمریکا و چین از سوی پنج رئیس جمهور از هر دو حزب  با هماهنگی و اجماع در 
دو حزب در سطح راهبردها و سیاست ها به اجرا درآمد. اما دو رویداد اجماع نظر حزب را 
از میان برداشت. نخستین رویداد سقوط کمونیسم بود که با چند انقالب در اروپای شرقی 
طی سال 1989 آغاز شد و دو سال بعد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اوج خود 
رسید. دومین رویداد سرکوب خونین دانشجویان، در میدان تیان آن من بود. فروپاشی 
شوروی ترس مشترک را نابود ساخت و در همان حال شورش داخلی در چین، حمایت 
داخلی در آمریکا از سیاستی مبتنی بر مقاصد مشترک را تضعیف کرد. در این دوره مبنای 
سیاسی و روان شناختی روابط سازنده بین چین و آمریکا به تدریج سست شد. اما در همان 
حال که دولت کلینتون، درواقع روابط اقتصادی را با چین از طریق حمایت از عضویت 
در سازمان تجارت جهانی و برقراری روابط تجاری عادی، با این کشور مستحکم ساخت؛ 
اما هرگز یک دلیل منطقی و قانع کننده ی ژئوپولیتیکی را برای اقدامات خود ارائه نداد) 

کسینجر، 1383: 230-231(.
بخش عمده ای از افکار عمومی آمریکا و کنگره بر رابطه بین روابط تجاری و حقوق 
بشر تأکید کرده اند. بر این مبنا روابط تجاری بهتر منوط به بهبود شرایط حقوق بشر 
است و در صورت وخامت شرایط حقوق بشر، به عنوان مجازات، روابط تجاری گسترش 
نمی یابد. بااین حال کلینتون تأکید داشت که با افزایش که با افزایش ارتباطات در تمامی 
زمینه ها به ویژه در زمینه بازرگانی می تواند نظریات آمریکا را درباره مسئله حقوق بشر و 
سیاست های داخلی به چین بقبوالند. در این دوره تنش هایی هم بین آمریکا و چین در 
مورد مسئله تایوان به وجود آمد. در سال 1996 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
تایوان، چین موشک هایی را در نزدیکی سواحل تایوان آزمایش کرد. این به منزله تهدیدی 
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پیشدستانه در برابر احتمال انتخاب لی تنگ های جدایی طلب بود. در واکنش به این اقدام 
آمریکا دو تیپ نظامی برای حمایت از تایوان به منطقه اعزام کرد)سازمند؛ 1390: 181(.

4-2.دورهچهارم؛-20102001تالشدرجهتایجاداعتمادسازنده
روابط آمریکا و چین در این دوره تحت تأثیر حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا رقم 
می خورد. این حادثه نقطه عطفی بود که عالوه بر تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا 
در قبال منطقه خاورمیانه، موجب شکل گیری فصل نوینی در روابط بین الملل و مناسبات 
بین المللی گردید)سازمند؛ 1390: 189(. پس ازاین  رویداد سیاست آمریکا در مورد چین 
دگرگون گردید و نیازهای استراتژیک مقابله با تروریسم ایجاب نمود که بین قدرت های بزرگ 
همکاری و هماهنگی پدید آید. بر این اساس، مناسبات آمریکا و چین رو به توسعه نهاد و با 
مالقات مکرر بین رؤسای جمهور دو کشور، به روابط همکاری سازنده انجامید. در مالقات بین 
مقامات دو کشور راه های توسعه همکاری ها در زمینه های مقابله با تروریسم، گسترش مبادالت 
بازرگانی، امنیت منطقه ای و مسائل چندجانبه موردگفتگو قرار می گرفت. چینی ها نیز مانند 
آمریکا بر این نظر بودند که اوضاع استراتژیک جهان، مخصوصاً مناسبات کشورهای بزرگ در 
جهتی کامالً  متفاوت با گذشته جریان یافته و همه کشورهای مهم باید برای مقابله مؤثر در 
برابر تروریسم به آمریکا یاری رسانند. برخی از پژوهشگران آمریکایی همچون پروفسور لمپتون 
بر این نظر بودند که تروریسم »شالوده استراتژیک« جدیدی همانند آنچه در دهه 1970 برای 
مقابله با شوروی پدید آمده بود، بین چین و آمریکا فراهم آورده است)امیدوار نیا؛1382: 20(. 
در سال 2002 بوش در سی امین سالگرد سفر تاریخی نیکسون، به چین رفت و با مقامات این 
کشور دیدار کرد. در همین سال جیانگ زمین و هو جین تائو به آمریکا سفر کردند و برای 
همکاری در زمینه مسئله هسته ای کره شمالی به توافق رسیدند. در سال 2003 نیز چین 
میزبان مذاکرات شش جانبه در مورد فعالیت های هسته ای کره شمالی بود. که آمریکا هم در 
جمع این شش کشور قرار داشت(Lida, 2009: 87-97). البته برخی متخصصان در ایاالت متحده 
در این دوره معتقد بودند که آمریکا باید تالش کند تا با تکیه بر سیستم چندقطبی به وجود 
آمده در ابتدای قرن 21، توازن قدرت را در شرق آسیا به گونه ای برقرار سازد که مانع تسلط 
چین بر این منطقه شود. این افراد معتقد بودند که از کشورهای روسیه، ژاپن و هند برای 

.(Layne, 2008: 16)برقراری توازن قوا در برابر چین باید استفاده شود
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5-2.دورهپنجم:2025-2010دورانرقابتاستراتژیک
سازنده«  »اعتماد  مبنای  بر  که  چین  قبال  در  آمریکا  سازنده  همکاری  سیاست 
طراحی شده بود بعد از 2010 تغییر پیدا کرد. ایاالت متحده در سند استراتژی امنیت ملی 
سال 2010 آسیا محوری را به عنوان اولویت خود مشخص کرده بود. استراتژی اعتماد 
استراتژیک که در زمان بوش وضع شده بود برای این بود که چین را تشویق نمایند تا 
یک نقش مسئوالنه را در نظم بین المللی حاکم ایفا کند. حال آمریکایی ها در دکترین 
جدید خود مهار چین را مدنظر قرار داده اند تا از تبدیل شدن آن به یک هژمون منطقه ای 
جلوگیری کنند. بعدازاین مشاهده می کنیم که سیاست های چین در قبال مسائل منطقه ای 
و جهانی تفاوت عمده ای باسیاست های موردپذیرش آمریکا پیدا می کند که نمونه های آن 

را می توان در مورد پرونده هسته ای ایران و بحران سوریه مشاهده کرد. 

3.بررسیابعادرقابتاستراتژیکچینوایاالتمتحدهدردورهکنونی
تغییر سیاست خارجی آمریکا در قبال چین به دالیل گوناگون رخ داده است که 
بررسی چرایی این تغییر و چرخش در سیاست آمریکا که مبتنی بر آسیا محوری است 
مسئله اصلی این مقاله است. بر اساس انگاره های واقع گرایی می توان ادعا کرد که همین 
تغییر رویکرد آمریکا باعث به وجود آمدن معمای امنیت در روابط دو کشور شده است( 
(Layne, 2004: 57. طبق مفروضات واقع گرایی، افزایش قدرت هدف اصلی کشورها در 

سیاست بین الملل است که می تواند ضامن امنیت و بقای آن کشور باشد. آمریکا به عنوان 
دولت پیشرو در محیط بین المللی دارای منافعی است که افزایش قدرت دولت های هم تراز 
و نزدیک به آمریکا می تواند جایگاه آمریکا را دچار خدشه کند. به همین منظور آمریکا در 
مقابل چین دست به اقدامات بازدارنده می زند که سیاست اتخاذشده توسط آمریکا موسوم 
به آسیا محوری ذیل همین اقدامات بازدارنده تعریف می شود. به عبارت دیگر مهم ترین 
چالش های ایاالت متحده برای جلوگیری از ظهور چین به عنوان دولت پیشرو بعدی و 
تصاحب جایگاه ایاالت متحده همان ابعاد استراتژیک رقابت چین و آمریکا هستند. بدین 
معنا که این عرصه ها به عنوان مسیرهای رشد چشمگیر قدرت چین هستند که سیطره 
آمریکا را برجهان به عنوان یک هژمون و یا قدرت برتر آشکارا به چالش می کشند. این در 
حالی است که ایاالت متحده در این دوره به هیچ کدام از گزینه های جنگ، تغییر رژیم و 



170

محاصره – یا استراتژی سد نفوذ که در مقابل شوروی سابق به کار گرفت- در مورد چین 
.(Tellis, 2014: 27- 30)دسترسی ندارد

این اقدامات بازدارنده ناشی از افزایش قدرت روزمره چین است که با گذشت زمان 
ظهور و بروز بیشتری یافته است. در مدت زمان طوالنی سلطه واقع گرایی بر مطالعات روابط 
بین الملل، تعریف و کاربرد امنیت به شدت محدود و مضیق بود که ماهیتاً آن را مرتبط با 
قدرت نظامی می دید بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، عبارت »امنیت ملی« جعل شد تا 
توصیف کننده حوزه ای از سیاست عمومی  باشد که معطوف به صیانت از استقالل و آزادی 
عمل دولت است. با توجه به اینکه امنیت ملی مترادف با امنیت فرض گردید، درنتیجه با 
نیاز کشورها برای حفظ استقالل سیاسی و آزادی در تصمیم گیری ملی نیز مرتبط دانسته 
شد. ابزارهای الزم برای پیگیری و تأمین این اهداف، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی 
و کارگزاری ها و دستگاه های اطالعاتی بودند. عالوه بر این سایر ابزارهای نفوذ مانند قدرت 
اقتصادی یا توان نمادین کشور متجلی در نفوذ فرهنگی نیز می توانست مورداستفاده قرار 
گیرد. بااین وجود دیپلماسی و جنگ متعارف به عنوان ابزارهای اصلی قلمداد می شدند که 
کشورها به وسیله آن ها تالش می کردند تا خود را در برابر تهدیدات ناشی از نیروهای نظامی 
سایر کشورها حفظ و حراست کنند)شیهان، 1388: 18(. اما پس ازآن به تدریج و با ظهور 
نگاه های جدید در دهه 1980 در نظریه واقع گرایی دیگر مفهوم قدرت با حجم نیروی نظامی 
به معنای صریح کلمه مترادف نبوده و یا به ندرت مترادف است. واقع گرایان می گویند قدرت 
پدیده ای چندبعدی است و دارای هر دو مؤلفه ی نظامی و غیرنظامی است. نظریه پردازان 
واقع گرا چارچوب هایی برای دسته بندی عناصر قدرت ملی تدوین کرده اند که مرکب از 
عوامل کیفی و کمی است. رابرت گلیپین قدرت را شامل توانایی های نظامی، اقتصادی و 
فّناورانه می داند و چارلز کیندلبرگر نیز در تحلیلی پیرامون ابعاد اقتصادی سیاست بین الملل 
و ابعاد سیاسی اقتصاد بین الملل به ارزیابی قدرت در بافت به هم تنیده اقتصادی و سیاسی 
آن می پردازد)دوئرتی و فالتزگراف، 1383: -212 218(. درنتیجه می توان از ابعاد مختلف 
قدرت سخن گفت که به فراخور زمان اشکال متفاوتی به خود می گیرند. در این زمان 
می توان از افزایش قدرت چین در پنج حوزه به صورت چشمگیر سخن گفت که باعث اتخاذ 
سیاست آسیا محور به وسیله آمریکا شده و در آینده نیز محور اصلی رقابت های استراتژیک 

این دو کشور خواهد بود. در ادامه به بررسی این پنج حوزه می پردازیم:
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4.قدرتاقتصادی
قدرت اقتصادی ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلیGDP، سهمGDP  از مجموع 
GDP جهان، سرانه درآمد ناخالص ملی، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ 

رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی و مجموعه ذخایر مالی بین المللی به دالر است)زرقانی، 
سید هادی، 216:1388(. که چین در همه این شاخص ها در دهه های اخیر رشد بسیار 
باالیی را تجربه کرده است. در حال حاضر نیز چین بزرگ ترین مصرف کننده انرژی با 
سهمی نزدیک به 12 درصد تقاضای جهانی است. رشد اقتصادی 8 درصدی برای این 
کشور بعد از اصالحات اقتصادی دنگ شیائو پینگ محقق شد. بسیاری از اقتصاددانان 
پیش بینی می کنند که با تداوم این رشد اقتصادی، چین در سال 2025  بتواند خود 
در  همچنین   .(khan, 2010: 109-110)کند معرفی  دنیا  اقتصاد  بزرگ ترین  به عنوان  را 
گزارش روند جهانی که توسط شورای ملی اطالعات آمریکا در سال 2012 منتشرشده 
آمریکا  از  اقتصاد جهان  بزرگ ترین  به عنوان  است تصریح شده که چین ظرف دو دهه 
پیشی خواهد گرفت(National Intelligence Council, 2012). در پایان ماه مارس 2001، 
“جاستین لین“، نایب رئیس بانک جهانی در مجمع توسعه اقتصادی چین- هنگ کنگ- 
 (Bosworthاعالم کرد اقتصاد چین تا سال 2030 تبدیل به برترین اقتصاد جهان خواهد شد
(others, 2010: 38 &. در زمان نسبتاً کمی، چین تبدیل به برترین شریک تجاری ژاپن، 

استرالیا، کره جنوبی و قزاقستان و حتی برزیل و آفریقای جنوبی- تنها پس از 13 سال از 
گذشت آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و افریقای جنوبی- شد. در رده بندی 500 شرکت 
برتر جهان، نه تنها در سال 2005 یک شرکت مستقل چینی توانست جزو 20 شرکت برتر 
قرار گیرد، بلکه در سال2010، سه کمپانی که مرکز فعالیت آن ها در پکن بود، در بین 10 

شرکت اول جای گرفتند)گاست، 1390(. 
 بزرگ ترین اقتصاد دنیا یعنی کسی که می تواند سرنوشت و آینده اقتصادی جهان را 
رقم بزند و مدیریت بازار جهانی را بر عهده بگیرد. این مسئله می تواند بر سرنوشت اقتصادی 
دیگر کشورها تأثیر جدی داشته باشد. همان طور که آمریکایی ها نیز در حال حاضر همین 
کار را می کنند. بدین معنی که چون آمریکا قدرتمند ترین اقتصاد دنیا را دارد می تواند 
اقتصاد مادر در کل دنیا  اقتصادی را اعمال کند چراکه به عنوان  تحریم های یک جانبه 
شناخته می شود و دیگر کشورها ناچارند که به قواعد آمریکایی بازار توجه نمایند. بسیاری 
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از متفکران اقتصاد بین الملل در حال حاضر سخن از تولد اجماع پکن در مقابل اجماع 
واشنگتن می گویند(Ramo, 2004 & Hasmath, 2014 ). در دوره اخیر رقابت آمریکا و چین 
در حوزه اقتصاد بسیار سخت و نفس گیر است، درحالی که آمریکایی ها از پیشرفته ترین 
بازار  ارزان قیمت  انبوه کاالهای  تولید  با  برخوردارند، چینی ها سعی می کنند  فّناوری ها 
جهانی را به تسخیر خود دربیاورند. شرکت های خارجی که وارد چین می شوند عالوه بر 
دستیابی به نیروی کار ارزان عالقه مندند بتوانند به بودجه کالن امنیتی و مدیریتی این 
کشور نیز دست یابند اما چینی ها بر اساس پیمانی که در سازمان تجارت جهانی1 امضاء 
کرده اند، دسترسی بسیار کمتری را در این حوزه به شرکت های خارجی نسبت به صنعت 

 .(Yueh, 2010: 220)بیمه و بانکداری می دهند
همچنین چینی ها در تالش اند تا با فراهم آوردن تسهیالت ویژه برای سرمایه گذاری و 
فعالیت های علمی به فّناوری های جدید نیز دست پیدا کنند. عالوه بر این ها نگرانی از انتقال 

.(Kennedy, 2015)فّناوری و منابع مالی به حوزه نظامی نیز به صورت جدی وجود دارد

5.قدرتنظامی
نیروهای نظامی خود کرده  و  ارتش  نوسازی در  به  اقدام  اخیر  چین در دهه های 
است. چه ازنظر فّناوری تسلیحاتی و چه ازنظر سازمان نیروهای دفاعی دست به ابداعات 
نوینی زده است)کندی، 623:1385(. این نوسازی و تحرکات نظامی چین به گونه ای بوده 
است که باعث شد در گزارش استراتژی دفاعی آمریکا در ژانویه 2012 به شکل عمده به 
بررسی چگونگی برخورد آمریکا با تهدیدهای آینده چین پرداخته شود. در حال حاضر در 
یک فرایند منطقی، چین به موازات افزایش رشد اقتصادی، توجه زیادی را به ارتقاء صنایع 
نظامی خویش نموده است. با افزایش بودجه نظامی، این کشور موفق شده تا فن آوری های 
بومی کشور را در حوزه های دفاعی و نظامی بهبود بخشد. هزینه های نظامی چین در سال 
2013 تا حدود 114.676 میلیارد دالر افزایش داشته است. این نکته را نیز باید افزود 
که هزینه های دفاعی این کشور به طور سالیانه در حال افزایش است؛ به طوری که در سال 
2012 به میزان 113.6 میلیارد دالر صرف امور نظامی در این کشور گردید که تقریباً 11.6 
درصد بیشتر از هزینه های سال 2011 به حساب می آید. در این زمینه بسیاری از رسانه ها 

1.  WTO
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پیش بینی نموده اند که تاکنون مخارج نظامی این کشور از رقم 238.2 میلیارد دالر فراتر 
رفته است و برخی طرح های نظامی خود را به صورت پنهانی پیش می برد، به گونه ای که 
ناوهای هواپیمابر مدرن و نسل پنجم هواپیماهای نظامی  بر ساخت  نشانه هایی مبنی 
به وسیله آن به چشم می خورد. حتی پنتاگون نیز به روندهای نوسازی نیروهای موشکی 
افزایش قابلیت های سالح های  چین، ساخت زیردریایی های جدید توسط این کشور و 

.)Office of the Secretary of Defense, 2015)هسته ای اذعان نموده است
در حال حاضر چینی ها موشک های قاره پیمایی در اختیاردارند که قادر است خاک 
آمریکا را مورد اصابت قرار دهد. موشک های کروز چینی بردی معادل سه برابر مشابه 
آمریکایی خود دارند. عالوه بر این چینی ها موشک هایی دارند که می تواند به وسیله آن ها 
ماهواره ها را مورد اصابت قرار دهند، اولین سری از این نوع موشک ها را در حدود شش سال 
 (Lin & Singer,پیش با هدف قرار دادن یک ماهواره هواشناسی مورد آزمایش قراردادند
(2015A. سال گذشته نیز دو کشتی نیروی دریایی چین - یک ناوشکن مجهز به موشک 

هدایت شونده ی چانگ چون، و یک ناوچه، شانگزو- وارد بندرعباس ایران شدند و یک 
رزمایش مشترک چهارروزه با نیروهای دریایی ایران آغاز کردند که اولین حضور چین با 
کشتی نظامی در بندرعباس بود. این مسئله به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نشان دهنده 

.(Singh, 2014)تمایل چین برای مشارکت راهبردی در منطقه است
تجربه  گذشته  سال های  در  را  زیادی  پیشرفت های  چین  نیز  فضایی  عرصه  در 
کرده است و همچنان برنامه های جاه طلبانه ای را پیگیری می کند. پروژه موقعیت یابی 
»بایدو2«1 با 35 ماهواره از ابتدای سال 2015 کلید خورد. این سامانه چین را از سامانه 
جی پی اس2 آمریکا بی نیاز خواهد کرد و می تواند به عنوان جانشینی برای آن در عرصه 
موقعیت یابی بین المللی تلقی شود. چین همچنین برنامه ای را برای مدیریت زباله های 
فضایی تدارک دیده  چراکه تنها در سال 2014 این کشور 30 ماهواره خود را به دلیل 
برخورد زباله های فضایی از دست داده است. عالوه بر 130 ماهواره ای که سلطه فضایی 
چین را در آینده  ای نه چندان دور رقم خواهند زد، این کشور برنامه های دیگری نظیر 
ارسال کاوشگرهایی به مریخ و مشتری، یک ایستگاه فضایی بزرگ، موشک های 130 

1.  Beidou 2
2.  GPS
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در  نیز  مجدد  قابل استفاده  پرتابگر  سامانه های  و  الکتریکی  فضایی  سفینه های  تنی، 
 .(Lin & Singer, 2015B)دستور کار خود دارد

گروه بررسی مناسبات اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین در ماه نوامبر سال 2015 در 
گزارش ساالنه خود بیان کرد که چین پس از دهه ها سرمایه گذاری مستمر و اولویت دهی 
به برنامه فضایی خود به یکی از قدرت های برتر جهان در عرصه فضایی تبدیل شده است. 
این گزارش تأکید می کند که برنامه فضایی چین دارای دو بعد نظامی و غیرنظامی است . 
بااین حال این کشور همچنان ازلحاظ قدرت فضایی پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم 

 .(David, 2015)قرار دارد

6.قدرتسیاسی
و  بین الملل  در محیط  نقش مسئوالنه  ایفای  قدرت چین،  افزایش  موارد  از  یکی 
عملکرد مستقل این کشور به عنوان یک قدرت بین المللی است. رویکرد چین در جهت 
مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا و مخالفت با راه حل و روندهای غربی برای حل مسائل 
و مشکالت منطقه ای و جهانی در حال حاضر نمود و ظهور بیشتری پیدا کرده است. یکی 
از موارد مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و اتخاذ سیاست های مستقل، سازمان همکاری 
شانگهای است. چین سعی دارد با تقویت هرچه بیشتر سازمان همکاری شانگهای، از آن 
به عنوان اهرم قدرت استفاده کند. این کشور نقش تعیین کننده ای در سازمان همکاری های 
شانگهای دارد ازجمله تعیین خط مشی ها، تبدیل پیمان شانگهای به سازمانی نهادینه و 
حمایت مستقیم از پروژه ها و برنامه های آن(Guang, 2008: 249). از دیدگاه چین، این 
سازمان می تواند به گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی منجر 
شده و عمق استراتژیک چین را در هنگام مقابله با ناآرامی های احتمالی در آینده، در استان 
سین کیانگ، افزایش دهد. از سویی دیگر این سازمان می تواند ابزار مناسبی برای مقابله 
چین باسیاست های آمریکا در آسیای مرکزی محسوب شود. این کشور همواره با تصریح 
بر این امر که کشورهای منطقه می توانند مشکالت منطقه ای خود را در قالب همگرایی 
منطقه ای حل کنند، تالش کرده است تا بدین وسیله مانع گسترش حضور و نفوذ هرچه 
بیشتر ایاالت متحده در منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم شود)حاجی یوسفی و الوند، 

.)180-181 :1387
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از چارچوب های  درروندهای جهانی خارج  نقش آفرینی چین  به  که  دیگری  مورد 
موردپذیرش آمریکا اشاره دارد، گروه بریکس است. این اصطالح از سال 2009 یعنی همزمان 
با برگزاری نخستین اجالس سران کشورهای بریکس در روسیه، عالوه بر معنای اقتصادی 
از ماهیتی سیاسی نیز برخوردار شد و وارد ادبیات روابط بین الملل و سیاست جهانی شد. 
بریکس با برخورداری از 25 درصد سرزمین و 40 درصد جمعیت، حدود 14.5 درصد تولید 
ناخالص و 12.8 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد و پیش بینی می شود تا 2050، 
بازیگر اقتصادی مهم جهان را تشکیل دهد. نگاهی گذرا به موقعیت کشورهای عضو بریکس، 
روشنگر مختصات، جایگاه و چشم انداز آینده این گروه بندی نوظهور در اقتصاد و سیاست 
جهانی است. چین مهم ترین بازیگر بریکس محسوب شده و این گروه بندی، سرشتی چین 
محور دارد. تغییر محیط بین الملل، تقویت هویت بین المللی، افزایش قدرت اثرگذاری و 
چانه زنی و رویارویی با تصویر منفی از چین، ازجمله مهم ترین اهدافی هستند که چین از 

رهگذر همکاری با بریکس پی جویی می نماید)سلیمان پور و موالیی، 1392: 16-18(.
سیاست های اتخاذی چین در مسئله بحران سوریه آخرین نمونه ای است که می توان 
آن را نمایش قدرت و بازی مستقل چین در محیط بین الملل تفسیر کرد. منطق کنش 
چین در بحران سوریه نشان از تغییر عمده در سنت دیپلماسی بی سروصدای این کشور 
دارد. سنتی که قبل از این عدم دخالت در بحران های بین المللی به منظور پیشبرد برنامه های 
توسعه ای را سرلوحه خود قرار داده بود. تعداد دفعات و استفاده مکرر چین از حق وتو در  
بحران سوریه نشان از عملکرد متفاوت این کشور در بحران سوریه و تالش برای شکل دهی 
به مسیری متفاوت از غرب برای حل بحران است. درحالی که چین درمجموع 9 مرتبه از 
حق وتو استفاده کرده است، چهار مرتبه آن در بحران سوریه و با فاصله زمانی کم اتفاق 
افتاده است. پکن در این بحران تنها به بیان مخالفت خود بسنده نکرد، بلکه تالش نمود تا 
نقشی ایجابی نیز درروند حل وفصل این بحران ایفا نماید. در همین راستا، از ابتدا نماینده 
ویژه این کشور در امور خاورمیانه وارد رایزنی با طرف های درگیر در سوریه و نیز کشورهای 
مؤثر در این بحران شد و رویکرد چین را برای آنان تشریح کرد. بیان پیشنهاد ها و راه حل های 
چین برای حل این بحران در راستای مسیر متفاوت چین برای حل این بحران قرار داشت، 
مسیری که در آن بر حل وفصل سیاسی بحران، گفتگوی نیروهای درگیر در سوریه با 
یکدیگر و حمایت جامعه بین المللی از این گفتگوها تأکید می کرد )شریعتی نیا، 1393: 12(.
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7.قدرتفرهنگی
قدرت فرهنگی یکی از مظاهر قدرت در دنیای امروز به حساب می آید و نظریه پردازان 
واقع گرا نیز باوجود تأکیدی که به وجوه کمی قدرت مانند قدرت نظامی و اقتصادی دارند، 
نیز جزو مؤلفه های  را  باشد،  ایدئولوژی و فرهنگ اصیل  نرم که می تواند شامل  قدرت 
شکل دهنده به قدرت واحدهای ملی به حساب می آورند.  خاستگاه هویت مردمان چین از 
دو عامل نژاد و بن مایه های تاریخی- فرهنگی نشأت گرفته است(Kelly, 2006: 416). چین 
کشوری با تمدن چند هزارساله و دارای فرهنگی بسیار غنی است. فرهنگ حاکم بر این 
کشور دارای ویژگی هایی است که باعث قدرتمند شدن این کشور می شود؛ ازجمله این موارد 
کار و تالش زیاد و قناعت است که این عناصر ریشه در عقاید باستانی چینیان و به خصوص 
آئین کنفوسیوسی دارد. در این آیین بر اجرای اصول عادالنه در زندگی تأکید شده است که 
ازجمله آن ها می توان به اصل شو اشاره کرد که بیان می کند:» آنچه بر خود روا نمی داری 
بر دیگران روا مدار«)پیرویان، ویلیام، 285:1381(. درمجموع آیین کنفوسیوسی مبتنی بر 
اصول اخالقی مدارا و صلح آمیز است که سیاست گذاران چینی در عرصه سیاست داخلی 
و خارجی به ترویج آن می پردازند. در عرصه داخلی شهروند چینی بر اساس این مؤلفه ها 
هویت پیدا می کند و در سیاست خارجی هم چینی ها اصول آئین کنفوسیوسی را به عنوان 
ویژگی های اصلی ملت و دولت چین برند سازی می نمایند. این روند مخصوصاً از زمانی که 
ایاالت متحده پروژه چین هراسی را کلید زد به عنوان پادزهری مؤثر در سیاست خارجی 
چین مورد تأکید بیشتر قرار گرفت. سیاستمداران و رسانه های چینی مرتباً به ویژگی های 
صلح آمیز و انسان مدارانه فرهنگ چینی استناد می کنند و آن را گزینه ای مناسب برای مبنا 
قرار گرفتن در تأمین صلح و امنیت بین المللی قلمداد می نمایند. از سوی دیگر زبان چینی 
به دلیل اقتصاد قدرتمند چین به تدریج در حال تبدیل شدن به زبان تجاری دنیا است)لی، 
142:1390(. مجموعه این عوامل می تواند قدرت نرم چین را در مدت نه چندان طوالنی 

به تهدیدی جدی برای هژمونی فرهنگی آمریکا تبدیل کند.

8.قدرتسایبری
انسا ن ها از دیرباز در دو حوزه زمین و دریا زندگی کرده و به رقابت و جنگ می پرداختند؛ 
در سال 1903 بشر توانست آسمان را نیز به قلمرو خود اضافه کند و در سال 1957 فضا نیز 
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به عرصه رقابت و نبرد انسان ها اضافه شد اما همه این ها حوزه هایی طبیعی بودند. برخالف 
همه این ها حوزه سایبر زمینه ای بشر ساخته برای حیات و رقابت انسان ها است. این حوزه 
دارای دو بخش فیزیکی و مجازی است که بخش فیزیکی آن شامل ماهواره ها، کابل ها، 
رایانه ها، رتورها، پردازنده ها و... می شود. و بخش مجازی آن حاصل ارتباط الکترونیکی 
می شوند(  ذخیره  و  پردازش شده  انتقال یافته،  فیزیکی  بخش  به وسیله  داده ها  که  است 
(Jones, 1994: 1-4. این حوزه انسان ساخت در دنیای امروز به بخش جدایی ناپذیری از 

حیات بشر تبدیل شده است به گونه ای که پنجمین ساحت مطالعات استراتژیک را به 
خود اختصاص داده است. چینی ها نیز در این زمینه به رقابت با ایاالت متحده پرداخته و 
توانسته اند جایگاه ویژه ای در این حوزه نیز در دنیا به دست آورند. آمریکایی ها پیش ازاین 
ادعا کرده بودند که روزانه میلیون ها حمله سایبری علیه آمریکا صورت می گیرد که 98 
درصد آن ها از چین سازمان دهی می شود. در این رابطه یکی از سناتور های آمریکایی 
می گوید:» یک حمله سایبری به آمریکا می تواند همچون یک حمله نظامی، یا حتی فراتر 
از آن، به بانک ها، ارتباطات، اقتصاد و حمل ونقل ما آسیب برساند.« همچنین وابستگی 
شدید ارتش و حکومت آمریکا به فّناوری های ارتباطی و سایبری به عنوان پاشنه آشیل 
آمریکا در جنگ های نامتقارن آینده ذکر شده است(Spade, 2012). این در حالی است 
که 40 درصد از شبکه اینترنت چین که عمدتاً ارتباط زیرساخت های حیاتی این کشور 
را تأمین می کند، اینترنت ملی بوده و امکان حمله به آن از خارج از کشور وجود ندارد و 
در صورت بروز تهدیدات سایبری، زیرساخت های این کشور از حمالت احتمالی مصون 
خواهد بود. آمریکایی ها نیز اعالم کرده اند که حق قطع اینترنت را برای دفاع از خود در 
مقابل حمالت سایبری محفوظ می دانند و در این رابطه قانونی را در آمریکا به تصویب 
رسانده اند که رئیس جمهور آمریکا می تواند فرمان قطع اینترنت را صادر نماید. از سوی 
دیگر مسئولیت حفظ امنیت سایبری و شبکه های دولتی به پنتاگون واگذار شده است. بر 
طبق این قانون، هرگونه اقدام علیه سامانه ها و شبکه های نهادهای این کشور از سوی هر 
کشور یا گروه غیردولتی، اقدام جنگی محسوب شده و نیروهای آمریکایی مجاز خواهند 
بود با حمله نظامی به کشور مبدأ حمالت و یا محل اقامت گروه حمله کننده، پاسخ دهند. 
وزیر دفاع آمریکا پیش ازاین ادعا کرده بود که:»تهدیدهای سایبری عالوه بر آسیب زدن به 
سامانه های کامپیوتری و از  بین بردن اطالعات، می تواند پیامدهای خطرناکی برای آمریکا 
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دربرداشته باشد.« وی گفته است که آمریکا ازلحاظ امنیت سایبری در  موقعیت پیش از 
11 سپتامبر است و مهاجمان در حال توطئه هستند و پنتاگون باید آماده باشد در فضای 
سایبری به مهاجمان بالقوه حمله پیشدستانه کند. این در حالی است که چین از زمان به 
قدرت رسیدن شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور در سال 2012 
شتاب ویژه ای به برنامه توسعه سایبری خود بخشیده است. شی اعالم کرده است که حوزه 
سایبر یکی از اولویت های ملی چین است و باید به اندازه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و 

.(Lewis & Hansen, 2014)نظامی به آن پرداخته شود

نتیجه
از احساس  ناشی  از 2010  بعد  با چین  تغییر سیاست خارجی آمریکا در مواجه 
خطر آمریکا در قبال قدرت گرفتن چین است. آمریکا به عنوان دولت پیشرو در محیط 
جهانی پیشرو بودن، امنیت و منافع خود را در جلوگیری از افزایش قدرت روزافزون چین 
می داند. قدرتی که می تواند در آینده زمینه جایگزینی چین به جای آمریکا به عنوان قدرت 
برتر جهانی را فراهم آورد. در زمینه اقتصادی به عنوان یکی از مؤلفه های شکل دهنده به 
قدرت، چین رشد زیادی داشته که پیش بینی  نهادهای آمریکایی حاکی از آن است طی 
سال های آینده چین به بزرگ ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از 
تحلیل گران روابط بین الملل سخن از تولد اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن می گویند 
که به معنی نظم چینی اقتصاد سیاسی بین الملل است. این رشد قدرت اقتصادی در کنار 
رشد قدرت نظامی و صرف بودجه های کالن در این زمینه می تواند نشانه های معناداری 
برای تحلیل گران باشد؛ رشد قدرت نظامی چین نیز در دوره اخیر بسیار پرشتاب بوده است 
به گونه ای هزینه های نظامی این کشور در سال 2013 تا حدود 114.676 میلیارد دالر 
افزایش یافت. که می توان رشد ساالنه 11 درصد را نسبت به سال پیش از آن مشاهده کرد. 
در عرصه فّناوری های نظامی نیز چین دستاوردهای قابل توجهی را داشته است به طوری که 
موشک های کروز چینی سه برابر نمونه مشابه آمریکایی برد دارند. در کنار این امر چین به 
سومین قدرت فضایی جهان تبدیل شده است و برنامه های جاه طلبانه ای را در این حوزه 
در پیش گرفته است که ازجمله آن ها می توان به سرمایه گذاری برای ساخت یک ایستگاه 
فضایی بزرگ، آغاز به کار پروژه موقعیت یاب بایدو2 و همچنین پروژه هایی برای مدیریت 

ظهور چین: 
چالش های

 ایاالت متحده آمریکا 
در مواجهه با قدرت 
روزافزون  چین 
در روابط بین الملل 



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستوچهارم
تابستان1396

179

زباله های فضایی اشاره کرد. در کنار این موارد باید به قدرت سیاسی و ظهور چین به عنوان 
یک بازیگر مستقل و مؤثر در عرصه بین الملل اشاره داشت. نمونه هایی از تالش های چین 
برای شکل دهی به مسیرهایی متفاوت از غرب در حل مسائل بین المللی را می توان در 
نقش آفرینی های چین در پیمان همکاری های شانگهای و گروه بریکس مشاهده کرد. اما 
مسئله مهم تر سیاستی است که چین برای حل بحران سوریه اتخاذ کرده است و نشان 
از تغییر سیاست عدم مداخله و دیپلماسی بی سروصدای چین در محیط بین المللی دارد. 
قدرت نرم و فرهنگ اصیل چینی نیز یکی از موارد به چالش کشیده شدن هژمونی غرب 
است که شرایط را برای ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت فراهم کرده است. فرهنگ مبتنی 
به آئین کنفوسیوسی که ترویج دهنده صلح و آرامش است، توانسته برند بسیار مناسبی 
برای چینی ها تحت عنوان ظهور مسالمت آمیز فراهم آورد و مانعی اساسی در برابر پروژه 
چین هراسی آمریکا به وجود آورد. همچنین پیشرفت های شگرف چین در زمینه سایبری 
و شتاب باالی آن ها زنگ خطر را برای آمریکایی ها به صدا درآورده است. این مسئله 
بدین دلیل است که چینی ها بخش زیادی از اینترنت خود را درون شبکه ای ملی محصور 
کرده اند اما ایاالت متحده به سرور های جهانی وابسته است که در دسترس حمله چینی ها 
قرار دارد. دولت چین از سال 2012 توجه ویژه ای را به بخش سایبری نموده که موجب 
شتاب کم سابقه برنامه سایبری این کشور شده است رئیس جمهور شی حوزه سایبر را یکی 
از اولویت های ملی کشور اعالم کرده است. با نگاهی واقع گرایانه و مبتنی بر واقع گرایی 
ظهور و سقوط، این موارد می تواند پیشرو بودن و امنیت آمریکا را تهدید کند که به همین 
منظور آمریکا به اقدامات بازدارنده دست زده است. سیاست چرخش به سوی آسیا و آسیا 
محوری واکنشی است که آمریکا به این افزایش قدرت چین نشان داده است و علت این 

تغییر استراتژی آمریکا را باید در افزایش قدرت چین دانست.*
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