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 عبداله قنبرلو

 چکیده

هاي اخیر، هنـوز    و چین طی دهه   به رغم توسعه مناسبات اقتصادي ایاالت متحده        

ارض و اخـتالف بـین دو کـشور     امنیتی مختلفی به عنوان محرك تعـ  -مسایل سیاسی   

هـاي اقتـصادي را از    انـد حیطـه همکـاري    هـر دو دولـت تـالش کـرده    . کنند عمل می 

بـا  . دیدن منافع متقابل جلوگیري کنند   امنیتی جدا کرده و از آسیب      -اختالفات سیاسی   

این وجود، این سؤال همچنان مطرح است که آینده روابط دو کشور به چـه سـمت و    

هـا   ها خواهد شـد یـا تعـارض        ها موجب تخفیف تعارض    ا همکاري آی. رود سویی می 

هـاي    همکـاري ،مـدت   حـداقل در کوتـاه    ،رسـد   به نظر مـی    .موجب تخفیف همکاري  

هاي اخیـر اتفـاق افتـاده،     اقتصادي طرفین ادامه خواهد داشت و همانطور که طی سال        

رد موضـوع  مـوا ایـران نیـز از     . الشعاع قـرار خواهـد داد      مسائل مورد اختالف را تحت    

چرا که براي چین استمرار همکاري با ایاالت باشد،   است که قابل مدیریت میاختالف

  .متحده اولویت دارد

 -هاي اقتـصادي، اختالفـات اقتـصادي، اختالفـات سیاسـی        ایاالت متحده، چین، همکاري    :ها کلیدواژه

  اي ایران، سازمان جهانی تجارت امنیتی، پرونده هسته

                                                                                                              
  الملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردي دکتري روابط بین  

 

  48 شماره مسلسل  1389 تابستان  دوم شماره  سیزدهم سال فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

 توسعه  ،هاي قابل توجه و پرمباحثه در محافل دانشگاهی، سیاسی و اقتصادي           یدهیکی از پد  

 و چین است که حـاکی از وقـوع تحـوالتی نـوین در شـرایط        آمریکاسریع مناسبات اقتصادي    

 از یـک سـو شـکوه و عظمـت           ،با خیـزش اقتـصادي چـین      . باشد الملل می  سیاسی بین اقتصاد  

فتـه و از سـوي دیگـر، ایـن دو کـشور در حـالی وارد       اقتصادي ایاالت متحده تا حدي تنزل یا   

سویی الزم را   هم،المللی  امنیتی بین –اند که در امور سیاسی       هاي اقتصادي شده   توسعه همکاري 

 به فراتر از 1980میلیارد دالر در سال  5 چین از حدود – آمریکاحجم مبادالت تجاري    . ندارند

ان اقتصادي نیـز بـه مناسـبات تجـاري دو کـشور       رسید و بحر2008 میلیارد دالر در سال   400

 و در عـین   آمریکـا  چین در ردیف بزرگترین صادرکنندگان به        ،امروزه. آسیب جدي وارد نکرد   

 اروپـا  ،در دوره جنگ سرد. داري این کشور است  بزرگترین خریداران اوراق قرضه خزانه    ،حال

 امنیتـی نیـز متحـد    –اظ سیاسـی  این شرکا به لح.  بودندآمریکاو ژاپن شرکاي اقتصادي اصلی   

 چین امروزي نه تنها متحد استراتژیک واشنگتن نیست،    در عین حال،  .  بودند آمریکااستراتژیک  

خیزش چین و توسعه مناسبات اقتصادي آن با . بلکه در مواردي با آن تعارض منافع جدي دارد     

 در ایـن مقالـه، پـس از     . بر کشورهاي ثالث نیز به انحاء مختلف تأثیرگذار است         ،ایاالت متحده 

بررسی ابعاد مختلف مناسبات اقتصادي دو قدرت، اثرات بالفعل و احتمالی آن بر امنیت ایـران            

  .دهیم را مورد توجه قرار می

  

  گیري استراتژیک مناسبات اقتصادي دو کشور جهت. الف

 و چـین بـا آن       آمریکـا هـاي    هاي بنیادینی که نـاظران مناسـبات و همکـاري          یکی از سؤال  

به عبارت دیگـر، آیـا   . یابد مواجهند این است که چنین روندي به چه سمت و سویی سوق می        

یـا اینکـه پتانـسیل بحـران و     روند  ها می هرچه بیشتر همکاريسازي  دو کشور به سمت نهادینه   

نظران به این سؤال تابع نگاه آنها بـه سیاسـت          گردد؟ پاسخ صاحب   تعارض بین آنها تقویت می    

کسانی که . الملل است خصوص نگاه آنها به نقش اقتصاد در تحوالت سیاست بین هالملل و ب  بین

 احتماالً برآنند که تا زمانی که هماهنگی و ،بینند الشعاع سیاست می اقتصاد را تحت تأثیر و تحت
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 استراتژیک دو کشور صورت نگیرد، امیـدي بـه   -هاي سیاسی   گیري مصالحه جدیدي در جهت   

. گیري متقابل و برخورد آنهـا وجـود دارد   د ندارد و هر زمان امکان جبهه     ها وجو  آینده همکاري 

کنند که توسعه  کننده قایلند، احتماالً چنین فکر می    کسانی که براي اقتصاد نقش تعیین      در مقابل، 

 و چین را تقویت کـرده و بـه   آمریکا به تدریج سطح هماهنگی سیاسی  ،هاي اقتصادي  همکاري

 در مقابل این رویکرد لیبرالی،یـک      ،البته. ها منجر خواهد شد    ر همکاري شدن هرچه بیشت   نهادینه

بـه نقـش اقتـصاد بـر آن اسـت کـه        دادن محوریـت  ضمن رویکرد مارکسیستی نیز وجود دارد که    

ها بـه    همین همکاري،داري موقتی است و در نهایت همکاري اقتصادي در بستر سیستم سرمایه    

  .)Gilpin, 1987; Keohane, 1984; Wallerstein,1979 :رك( شوند تعارض جدي منجر می

 و بر این نظرنـد     انندد کننده می  اي نگران   خیزش چین را پدیده    ،ییآمریکابسیاري از ناظران    

 امـا در  ،کنـد   منافع ایاالت متحده را تهدیـد مـی      ،که خیزش اقتصادي و به تبع آن سیاسی چین        

گـران قـضیه را از    برخی تحلیل. ر دارند اختالف نظ،مورد چگونگی مدیریت یا مهار این تهدید     

از نظر این گروه، . کنند  تحلیل می–کنند   البته آنگونه که خود برداشت می–منظر مقامات چینی 

 قدرت اصـل اساسـی   ،بینند که در آن   میمحور و رقابتی     مقامات و رهبران چین جهان را دولت      

وسعه نفوذ، رفاه و قدرت خود در سطح ند از هر ابزاري براي تا بر این اساس، آنها مصمم. است

هـا در امـور    رفتار چینی .  موقعیت ایاالت متحده را تنزل دهند      ،جهانی استفاده کنند و به تبع آن      

به این . طلبانه در سیاست آنهاست    گویاي نوعی رویکرد تهاجمی قدرت     ،مالی، تجاري و انرژي   

 طـرح  ،اي م اتحادهـاي منطقـه  ترتیب، ایاالت متحده نیـز بایـد بـا سـازوکارهایی چـون تحکـی         

سران چین اگرچه سعی دارند رشد     . استراتژیک جامعی براي مقابله با خیزش چین داشته باشد        

گیرند، چرا  المللی را نادیده می آمیز نشان دهند، اما عمالً بسیاري از هنجارهاي بین      خود را صلح  

ن ابرقدرت جایگزین معرفـی   را تنزل داده و چین را به عنوا  آمریکاکه درصددند نفوذ و قدرت      

 آمریکـا کنند، اما برآنند کـه        اگرچه وجود چنین رویکردي را تأیید می       ،گران برخی تحلیل . کنند

  تـالش کنـد سیاسـت و رفتـار چـین را هـدایت و مـدیریت کنـد                   ،باید بـه جـاي رویـارویی      

)Dumbaugh, November20, 2009:2-3(.سـیده  بندي ر  اگر واقعاً سران دو کشور به این جمع

هـا صـرفاً بـا     هاي آنها در چنین بستر رقابتی حادي جریان دارد و همکـاري          باشند که همکاري  
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گیرد، احتمال رویارویی  آمیز انجام می  هدف توسعه قدرت ملی آن هم در فضاي سیاسی منازعه         

  .آنها در آینده جدي است

 چـین رو بـه   –ده طبق رویکرد بدبینانه فوق، اگرچه وابستگی متقابل اقتصادي ایاالت متحـ    

مقامـات دو  . تواند مانع تعارضات استراتژیک دو طرف گـردد        رشد بوده و تعمیق شده، اما نمی      

بـین    به آینده مناسبات با یکـدیگر خـوش   ،توانند به خاطر توسعه همکاري اقتصادي      کشور نمی 

اقتـصادي  اند، رشـد    نگرانی داشته آمریکااز بابت تفوق اقتصادي     ها   همان گونه که چینی   . باشند

بـر   به عنوان نمونـه، بنـا   . ها شده است   ییآمریکاهایی میان    سریع چین نیز موجب بروز نگرانی     

 به منظور حفاظت از تفـوق  آمریکا در شرایطی که ،هشدار شوراي اطالعات ملی ایاالت متحده    

کند، برآوردها حاکی از آن است که چین تا    اقتصادي و نظامی خود در عرصه جهانی تالش می        

 براي تفوق اقتصادي در سطح جهانی تبـدیل شـود           آمریکاتواند به رقیب جدي      می 2020ل  سا

)Zhu, 2006:89(.آیند، اما   اقتصادي به نظر می– اهدافی اجتماعی ، توسعه و رفاه، اگرچه رشد

 اقتصادي دانست، بلکه در    –توان صرفاً هدف اجتماعی      تفوق اقتصادي در سطح جهانی را نمی      

هـاي   بنابراین، در پـس همکـاري  . گردد  استراتژیک پررنگ می   –هاي سیاسی    یزهاینجا نقش انگ  

محورانـه    اسـتراتژیک قـدرت  –هاي سیاسـی    نوعی انگیزه  ، چین – آمریکااقتصادي رو به رشد     

  .پنهان است که در آینده آشکار خواهد شد

 و کـا آمرینظران برآنند که توسـعه پیونـدهاي اقتـصادي        در مقابل، طیف دیگري از صاحب     

بـه  . شـدن شـده اسـت    چین برآیندي از شرایط نوین اقتصاد جهان است که وارد فرایند جهانی        

 دو کشور را به پیوند هرچه بیشتر سوق داده، به  ،شدن عبارت دیگر، شرایط خاص عصر جهانی     

الـشعاع قـرار    موجود طرفین را تحـت  امنیتی –تواند مشکالت سیاسی  اي که این پیوند می   گونه

وابـستگی  . هماهنگ شـد با آن   ش چین واقعیتی گریزناپذیر است که باید پذیرفت و          خیز. دهد

کنـد آنهـا بـه سـمت تفـاهم و همکـاري بیـشتر در          و چین اقتضا میآمریکامتقابل رو به رشد    

 باعث ،این گروه بر این نظرند که اقتصادمحوري و توسعه رفاه . هاي مختلف حرکت کنند    حوزه

اري از هرگونه تـنش و نـزاع بـا ایـاالت متحـده              درتر شده و برخود   کا ها محافظه  شود چینی  می

 از وضع دموکراسی در چین ناراضی است، باید از رشد چین استقبال      آمریکااگر  . مصرتر شوند 

خواهانه مردمی بر حکومت  شود فشارهاي دموکراسی کند، چرا که توسعه رفاه عمومی باعث می
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حده باید از توسعه مناسبات با چـین بـه عنـوان فرصـت              بنابراین، ایاالت مت  . چین افزایش یابد  

هـا را بـه سـمت        تواند چینی  هاي تند در برابر چین می      گیري ابراز نگرانی و موضع   . استفاده کند 

 ي سوق دهد و اوضاع را بدتر کند و بـه هـر دو طـرف ضـربه بزنـد     ستیزآمریکاناسیونالیسم و   

)Dumbaugh, November20, 2009:2(.  

هـایی کـه دارنـد، محکـوم بـه           ها و ناهماهنگی    و چین با وجود رقابت     آمریکا از این منظر،  

ــستند  ــارض و برخــورد نی ــی . تع ــصادي م ــل اقت ــستگی متقاب ــاهم و   واب ــه تف ــا را ب ــد آنه توان

ست و منافعش   آمریکاچین داراي اقتصادي وابسته به      . پذیري هرچه بیشتر سوق دهد     مسؤولیت

 نیـز متقـابالً بـه چـین وابـستگی           آمریکا. ین کشور است  در گرو استمرار مناسبات دوستانه با ا      

 شهـاي تنـد و تخاصـمی بـه اقتـصاد      گیـري  اقتصادي دارد و بر این امر واقف است که موضع       

 برايوابستگی متقابل اقتصادي به عنوان فرصتی    از  دو کشور باید    . کند ضربات اساسی وارد می   

 اقتـصاد  ،شـدن  در عـصر جهـانی   . کننـد شان اسـتفاده     هاي سیاسی  آمیز خواسته  پیگیري مسالمت 

اي که رفتار غیرمسؤوالنه از سوي هـر    به گونه،به هم پیوند خوردهاي  کشورها به صورت شبکه  

  .افتادن آن منجر گردد شدن و عقب تواند به منزوي دولت می

هاي حاکم بـر     هایی از واقعیت   الذکر، بخش  رسد هر دو رویکرد فوق      به نظر می   ،در مجموع 

مـدت   مدت و میـان    انداز کوتاه  چنان که بخواهیم چشم   . کنند  و چین را بیان می     آمریکامناسبات  

آینده مناسبات دو کـشور را بررسـی کنـیم، شـواهد کلـی حـاکی از اسـتمرار و حتـی تعمیـق            

 ایـاالت   1999نامـه تجـاري      گران برآنند کـه توافـق      برخی تحلیل . هاي اقتصادي است   همکاري

بـه  ود چین به سازمان جهانی تجارت شد، برآینـد نـوعی تفـاهم     چین که منجر به ور –متحده  

 همگرایی ی دو طرف به نوع،در این نظم  . دهی به نظم جهانی در سده جدید است         شکل منظور

 با این حال، باید .)Zhu, 2006:116(اند که براي ثبات روابطشان بسیار راهگشاست منافع رسیده

 پتانـسیل  ،درت ملی و حتی بعضی مسایل اقتصاديتوجه داشت که مسایل مربوط به امنیت و ق    

تـر    جـدي ،تعارض بین دو کشور را حفظ کرده و ممکن است در بلندمدت سناریوي برخـورد           

هاي موجود غالب شده و اختالفات ایـاالت   در شرایط فعلی، منافع مشترك آنها بر چالش  . شود

 ،مـدت  د حـداقل در کوتـاه     رسـ  بنابراین، به نظـر مـی     . تر ساخته است   چین را کمرنگ  و  متحده  
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هاي اقتصادي و تفاهم کلی بین دو قدرت حفظ خواهـد شـد و حتـی ممکـن اسـت                    همکاري

  .تعمیق یابد

  

  ها و روند کلی گرایش دو کشور به همکاري اقتصادي زمینه. ب

 طـی   ،هاي اقتصادي ایاالت متحـده و چـین        چنان که قبالً اشاره شد، روند توسعه همکاري       

 بازاري بسیار جذاب براي طرف      ،هریک از دو کشور   .  چشمگیر بوده است   هاي اخیر بسیار   دهه

 به شرکاي تجاري مهمـی بـراي یکـدیگر تبـدیل          ،در همین راستا  آیند و    دیگري به حساب می   

 یعنـی آغـاز خیـز چـین بـه سـمت       – 1978حجم مبادالت تجاري دو کشور در سال     . اند شده

 به رقم 2010 یعنی سال ،که در حال حاضر حول و حوش یک میلیارد دالر بود   –تجارت آزاد   

چین دومین دارنده اوراق بهادار و بزرگترین دارنده اسناد خزانه      .  میلیارد دالر نزدیک است    400

 –گیرند   که براي تأمین مالی کسري بودجه دولت فدرال مورد استفاده قرار می         –ایاالت متحده   

سـاز    بـراي دیگـر مـشکل   ،ک از دو کـشور  اختالل در اقتصاد هر ی  ،در چنین شرایطی  . باشد می

  .باشد می

از . هاي اقتصادي آنها دارد  ریشه در استراتژي،هاي اخیر همکاري فزاینده دو کشور طی دهه  

 زمان، ایـن  آن اما از ، اقتصاد بسته برخوردار بود  نوعی چین از    ،1970 تا اواخر دهه     1949سال  

ینگ به سمت توسعه تجـارت آزاد در         یعنی دنگ شیائوپ   ،کشور تحت رهبري معمار اصالحات    

هـاي دولـت    پس از آغاز اصالحات، اقتصاد در محـور سیاسـت     . الملل خیز برداشت   عرصه بین 

گذاران خارجی به شدت استقبال کردنـد و اقتـصاد    ها از حضور سرمایه چینی. چین قرار گرفت 

کـردن   ه معنی غربی رهبران چین اصالحات را ب   ،البته. کردن سوق دادند   خود را به سمت رقابتی    

هاي کمونیـستی و لـوازم توسـعه اقتـصادي      چین تلقی نکردند و تالش کردند تلفیقی میان ایده      

بنیـان جدیـدي بـراي      تـالش کـرد     حـزب کمونیـست چـین در دوره اصـالحات           . ایجاد کنند 

هاي اقتصادي به مثابه بنیان اصلی  ها و کارایی  به طوري که توانایی،مشروعیت خود فراهم سازد  

 ,Thorbun & Howell(هـاي ایـدئولوژیک   ایـدئولوژي و آرمـان  نـه  شروعیت تلقـی شـدند   مـ 

داري و   آمیز با جهان سـرمایه      این شرایط باعث شد حسن تفاهم و تعامل مسالمت         .)1995:169

  . شودلمداد براي دولت چین ضروري ق،در رأس آن ایاالت متحده
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بـا اتحـاد شـوروي و تغییـر         در دوره جنگ سرد، عواملی چون خصومت استراتژیک چین          

هـاي چـین اسـتقبال و بـه       نسبت به جهان غرب باعث شد ایاالت متحده از خواسته   آننگرش  

با این وجود، واشنگتن همچنان در برابر برخی . برقراري روابط اقتصادي نزدیک با آن اقدام کند

شهروندان موضع گرانه با  له الحاق مجدد تایوان و رفتارهاي سرکوبأهاي پکن نظیر مس سیاست

 ، پکـن 1ن مـن  آنتیـا  قتل عام معترضان توسط دولت چین در میدان      ،1989در سال   . گرفت می

چنـدي  .  را در مورد ادامه مناسبات عادي با چین به تردید واداشـت       آمریکاگیران   برخی تصمیم 

 فروپاشی اتحاد شوروي نیز باعث شد تردیدها در مورد اسـتمرار وضـع موجـود افـزایش            ،بعد

آمیز  ها و مواضع خود را تعدیل و بر ادامه مناسبات مسالمت ها به سرعت سیاست  اما چینی،دیاب

  .هاي اقتصادي با ایاالت متحده تأکید کردند و همکاري

:  دنگ شیائوپینگ اصول اساسی سیاست خارجی چین را چنـین بیـان کـرد       ،1989در سال   

کـردن   هـا، مخفـی     بـا چـالش     برخـورد آرام   ،ها، حفظ وضـع موجـود      توجه جدي به پیشرفت   «

 بـه  .» و هرگز ادعاي رهبـري نکـردن     ننبود طلب هاي خود و منتظر فرصت بودن، جاه       توانمندي

 جیانگ زمین با اشاره به نیاز چین به تثبیت روابـط   ، رئیس جمهور وقت   ،1993عالوه، در سال    

ایش اعتماد، کاهش افز«: قرار داد که عبارتند از    اصول دیگري را مورد تصریح       ،با ایاالت متحده  

  .)12: 1386فوت، فروردین (» .مشکالت، گسترش همکاري، و اجتناب از رویارویی

 در آن را پذیرفت، اما بـا  آمریکا نظم نوین جهان و نقش محوري    ،1990چین در آغاز دهه     

الـشعاع منـافع     مالحظات ایدئولوژیک تحـت   . تمام قدرت به تالش براي تقویت خود ادامه داد        

بندي رسیدند که چین قدرت بزرگ اسـت و بایـد بـراي     ها به این جمع    چینی. رفتملی قرار گ  

هـاي   آنهـا طـرح  .  استراتژي عمـومی داشـته باشـد   ،حفظ و ارتقاء موقعیت و پیشبرد منافع ملی   

گیـري آنهـا را در گـرو          و پـی   ترسیم کردند بزرگی براي مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادي چین        

این تفکر میراثی اسـت کـه از        . ندتعریف کرد  آمریکاون تنش با    مناسبات دوستانه یا حداقل بد    

  ).Saich, 2004: 310-311(دنگ شیائوپینگ به جا مانده است 

گیري در برابر چین بین مـسایل مختلـف         ها نیز تالش کردند در موضع      ییآمریکادر مقابل،   

در . ت ندهندآمده را از دس  فرصت پیش،تفکیک قایل شوند و به خاطر مالحظات حقوق بشري

                                                                                                              
1 . Tiananmen 
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ـ          1990دهه   تـالش بـراي   از  کلینتـون کـه فـاز نـوینی     ل و به خصوص از آغاز به کار دولت بی

 توسـعه   بـراي  هـا  ییآمریکـا  و رهبـري اقتـصاد جهـان آغـاز گردیـد،             آمریکابازسازي اقتصاد   

بـه  . دنهاي تجاري به کشورهاي جهان سومی مستعد و روبه رشدي نظیر چین روي آور  فعالیت

 و چین بیشتر به سمت تنظیم مناسبات اقتصادي سوق پیدا آمریکامذاکرات مقامات این ترتیب،  

 به توافق با عضویت چین در سازمان جهـانی تجـارت           ،1990این مذاکرات در پایان دهه      . کرد

ایاالت متحـده از عـضویت   . آید دو کشور به شمار میمنتهی شد که نقطه عطفی مهم در روابط   

  : به چند دلیل مهم حمایت کرد که از جمله آنها،2001ر  در دسامب،چین در سازمان

عضویت چین با جمعیت یک میلیارد و چندصدمیلیون نفر در سازمانی که داعیه فعالیـت در         -

  آمد؛  گام بزرگی در راستاي توسعه جهانی تجارت آزاد به شمار می،گستره جهانی دارد

هاي گمرکی خود بکاهد و   تعرفهشد تا حد زیادي از       چین با عضویت در سازمان مجبور می       -

هـاي    فرصـت ،1999این کار بر مبناي توافق دوجانبـه نـوامبر   . اي را حذف کند  موانع غیرتعرفه 

 یی فعال در بازار چین به همراه داشت؛آمریکاهاي  فراوانی را در اختیار شرکت

ات توانست از سازوکار حـل اختالفـ    میآمریکابا عضویت چین در سازمان جهانی تجارت،       -

هاي چینی  این سازمان به مثابه ابزاري براي جلوگیري و یا حداقل محدودسازي فعالیت شرکت     

 سازنده کاالهاي تقلبی استفاده کند؛ و

 روند اصالحات اقتصادي این کشور      ،ها امیدوار بودند با عضویت چین در سازمان        ییآمریکا -

 اصـالحات سیاسـی منجـر شـود       بـه  ،مدت و یا بلندمدت     در میان  ،شتاب پیدا کند و به تبع آن      

 .)23: 1384کولکمان، (

پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، مبادالت اقتصادي دو کشور به سرعت فزونی 

هـاي اقتـصادي، دوطـرف در         به موازات گسترش همکـاري     ،رفت گونه که انتظار می    آن. گرفت

هاي کـشتار جمعـی بـه     حهاي غیراقتصادي مثل مبارزه با تروریسم و گسترش سال  برخی حوزه 

هاي چین مثل توسـعه نفـوذ در آسـیاي           گیري تري رسیدند، هرچند برخی جهت     نزدیکمواضع  

هاي اقتصادي دو کشور بـا وجـود روبـه          از سوي دیگر، همکاري   . انگیز بوده است   شرقی بحث 

ت  تجـاري ایـاال   نماینده ،2003در دسامبر   .  با مسایل و اختالفاتی همراه بوده است       ،رشد بودن 
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انگیزي در مورد وضعیت اجراي تعهدات چین در سازمان          تأمل گزارش   1 رابرت زولیک  ،متحده

هـاي   رغـم پیـشرفت    بهزولیک در گزارش خود تصریح کرده بود که     . جهانی تجارت ارائه نمود   

بسیار مثبت چین در اجراي تعهدات، شور و عالقه این کشور به اجراي این تعهـدات در سـال           

 نبـوده   آمریکـا  عملکرد چین مطلوب     ،هاي کلیدي و مهم    ه و در برخی حوزه     کاهش یافت  2003

  .)30-31: همان(است 

هاي اخیر، چین در حالی به تـسخیر فزاینـده بـازار ایـاالت متحـده ادامـه داده کـه              در سال 

له عمـده  أمـس .  اختالفـاتی بـین طـرفین جریـان دارد    ،همچنان در برخی مسایل تجاري و مالی    

، ایـن  1980در سـال  . باشـد  تجاري فزاینده ایاالت متحده در برابر چین مـی   کسري   ،زا اختالف

 بـه صـفر   ،1985این رقـم در سـال   .  میلیارد دالر در برابر چین مازاد تجاري داشت       7/2کشور  

 در برابـر  آمریکـا در حالی که کسري تجـاري  . شدن میل پیدا کرد رسید و سپس به سمت منفی  

 میلیارد دالر  250هاي اخیر از رقم      الر بود، این رقم در سال     میلیارد د 4/10،  1990چین در سال    

 ،آمریکـا  میلیـارد دالر کـسري تجـاري    2/896 از مجمـوع     ،2007در سـال    . فراتر رفتـه اسـت    

 2/105بـا احتـساب   .  درصد به چـین اختـصاص داشـت    6/28دالر یعنی حدود    میلیارد  3/256

 میلیـارد دالر  791 کسري تجاري آن بـه        در این سال، مجموع    آمریکامیلیارد دالر مازاد تجاري     

 ,Morrison(گیـرد   ت مـی أ درصـد آن از تجـارت بـا چـین نـش     4/32 ،رسد که در مجموع می

October7,2008(.   بوده که بـه ویـژه      آمریکاساز بروز انتقادات جدي در داخل        این روند، زمینه 

ـ         . تر شده است   هاي اخیر جدي   طی سال  ان بـر اسـتمرار   با تمام ایـن مـسایل، دو کـشور همچن

  .آمیز مناسبات تجاري تأکید دارند مسالمت

و بـه منظـور   ئ بوش و هـو جینتـا  . سران دو کشور یعنی جورج دابلیو،2006 سپتامبر   29در  

دیالوگ «انجام گفتگو درباره مسایل اقتصادي مهم در باالترین سطح رسمی، نهادي تحت عنوان 

 آمریکـا داري   ر اطالعیـه رسـمی وزارت خزانـه        آنچنان که د   . دایر کردند  2»اقتصادي استراتژیک 

هاي بلندمـدت اسـت تـا     هاي سازنده درباره چالش  بحثبیشتر   هدف از برپایی این نهاد،       ،آمده

هاي دوجانبه اقتصادي در این چارچوب       دیالوگ. هاي فوري براي مسایل روزمره     حل  یافتن راه 

                                                                                                              
1 . Robert Zoellick 
2 . Strategic Economic Dialogue (SED) 
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 بـا حـضور   ، در ایـن چـارچوب  اولین نشست. گیري نتایج ملموس سوق یابد باید به سمت پی 

 2006در دسـامبر   2یی  و معاون نخست وزیر چین وو1سونل هنري پاوآمریکاداري  وزیر خزانه 

سیاسـت ماکرواکونومیـک    . 1: برگزار شد که طرفین روي چهار موضوع مهـم تمرکـز داشـتند            

یط انرژي و مح. 3حمایت از ابداعات و حقوق مالکیت فکري، . 2،  )شامل سیاست پولی چین   (

اهداف ایاالت متحده از مـذاکره در بـاب ایـن           . گذاري و تجارت خدمات    سرمایه. 4زیست، و   

تسریع اصالحات پولی، توسعه بازار براي خدمات : موضوعات عبارت بودند از ترغیب چین به     

، تقویت مصرف داخلی، بهبـود جـو   )فراتر از تعهدات سازمان جهانی تجارت   (مالی و غیرمالی    

سازي و اعطاي امتیازات تجاري بیشتر به ایاالت متحده  ا اقداماتی نظیر شفاف تجارت در چین ب   

)Ibid: 25(.در مـذاکرات  . کرد  چین نیز متقابالً اهداف صنعتی، تجاري و مالی خود را دنبال می

 آمریکـا هـاي    تري رسیدند و چـین بـا برخـی خواسـته           هاي مشخص    دو طرف به توافق    ،بعدي

  .)Ibid : 26 – 27(موافقت کرد 

 بـه اي کـه   هـایی مواجـه بـود، بـه گونـه        بعضاً با چالش   ،الذکر مذاکرات مربوط به نهاد فوق    

 بـسیاري از نـاظران بـه ایـن     ،بـه بعـد  ) 2008در ژوئـن  (چهارمین دور مـذاکرات  از  خصوص  

در . کنـد  اي اتخاذ می  موضع سرسختانهآمریکاهاي  بندي رسیدند که چین در برابر خواسته       جمع

 در حاشیه اجالس سـران     ،وئجینا  باراك اوباما و هو    آمریکا رئیس جمهور جدید     ،2009آوریل  

دیـالوگ اسـتراتژیک و   « لندن از توافق بر سـر ابتکـار جدیـدي تحـت عنـوان               203مالی گروه   

خبر دادند که چارچوب گفتگوهاي آن شامل امور اقتصادي و  4» چین–اقتصادي ایاالت متحده   

این نهاد که به نوعی محـصول مـذاکرات در قالـب نهـاد پیـشین          . باشد استراتژیک می  -امنیتی  

 سـران ارشـد     ،اي است که در چارچوب آن      باشد، مکانیسم دیپلماتیک گسترده    می) دوره بوش (

. پردازنـد  دو کشور به طور منظم به گفتگو درباره امور اقتصادي و استراتژیک بین دو طرف می                

 ،در پایان نشست.  در واشنگتن دي سی برگزار شد2009اولین دور مذاکرات این نهاد در ژوئیه 

 تعهد به همکاري در امور تغییرات آب و ،امضا گردید که در آن   یادداشت تفاهمی بین دوطرف     

آنها همچنین اعالم کردند در مورد اصالح نحوه مـدیریت  . هوایی مورد تأیید مجدد قرار گرفت    

                                                                                                              
1 . Henry Paulson 
2 . Wu Yi 
3 . G – 20 Financial Summit 
4 . U.S.- China Strategic and Economic Dialogue (S&ED) 
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کننده موقعیت اقتصادي رو بـه       که منعکس اي    به گونه  –المللی پول و بانک جهانی       صندوق بین 

  .)Dumbaugh, November20, 2009:13(همکاري خواهند کرد -رشد چین باشد 

 باراك اوباما طی اولین سفر رسمی به چین به طرح مسایل مهمی در باب               ،2009در نوامبر   

 ست که در اولین سال تصديآمریکاوي اولین رئیس جمهور     . هاي دو کشور پرداخت    همکاري

 منجر شد که در 1 چین–نتیجه دیدار به بیانیه مشترك ایاالت متحده . مقامش از چین دیدار کرد  

هـایی کـه دو    ها و دستاوردهاي مهم و حـوزه  به موفقیتو آن به اهمیت روابط دو کشور توجه      

هـایی کـه دو طـرف خـود را           حـوزه . طرف نیازمند همکاري بیشتر هستند، پرداخته شده است       

دانند شامل بازسازي و بهبود اقتصاد جهانی، تغییرات آب          ري بیشتر درباره آنها می    نیازمند همکا 

 نظرات مختلفی ابـراز  ،در مورد اثرات آتی این دیدار   . باشد انرژي و محیط زیست می    و هوایی،   

 مناسـبات دو کـشور رو بـه    ،برخی برآنند که با سـفر و مـذاکرات اوبامـا در چـین         . شده است 

 تمرکز مذاکرات سران چون. برخی دیگر به چنین پیشرفتی امیدوار نیستند. پیشرفت خواهد بود

دو کشور روي امور تجاري و مالی بود، برخی فعاالن حقوق بشر و نیز برخی مخالفـان دولـت    

هاي  حتی در حوزه.  مباحث در دستور کار طرفین در جریان سفر را مورد انتقاد قرار دادند،چین

اي ایـران و کـره شـمالی     هـاي هـسته   روي موضوعاتی چون فعالیت امنیتی نیز بیشتر  –سیاسی  

 امنیتی موجود – مسایل سیاسی ، این سفر نشان داد در شرایط فعلی.)Ibid: 3-4(بحث شده بود

  .الشعاع مناسبات اقتصادي آنهاست بین دو کشور تحت

  

  مسایل اقتصادي موجود بین دو کشور. ج

هـا و   بین اقتصاد دو کشور ایجـاد شـده، سیاسـت        اي که    به رغم پیوندهاي عمیق و گسترده     

اي گردیـده   اقدامات اقتصادي دو دولت بعضاً موجب بروز تعارض و اختالفات قابـل مالحظـه        

بخشی از این اختالفات از طریق مکانیسم حل و فصل اختالفات سازمان جهانی تجارت  . است

ه صورت شاکی و چین به صورت  ایاالت متحده ب،اند که در اغلب آنها مورد بررسی قرار گرفته   

اي چـین در برابـر     مـسایل مختلفـی شـامل موانـع غیرتعرفـه        آمریکابراي  . اند ع ظاهر شده  فادم

یی و عدم رعایت حقوق مالکیت فکري از سوي چین به مثابه نقض مقررات آمریکامحصوالت 

                                                                                                              
1 . U.S.- China Joint Statement 
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وضع موانـع   نیز بعضاً به آمریکا خود ،از سوي دیگر.  شده است لمدادجهانی تجارت ق  سازمان  

کننده دفاع کـرده   دامپینگ و خنثی ضدحقوق گمرکی    که از آنها تحت عناوینی چون        –تجاري  

 را در موضع مدافع قرار داده آمریکا در برابر چین اقدام کرده که موجب شکایت چین شده و –

 همچنـان الینحـل بـاقی       ،اند و برخـی دیگـر       حل و فصل شده    ،بخشی از این اختالفات   . است

 به بعد و در پی فشار کنگره به دولت 2006 از سال ،هاي حقوقی گیري بخش عمده پی. اند مانده

  ).Bown, Winter / Spring 2009(اند  جریان یافتهآمریکا

 اختالفات دو کشور فراتر از مواردي است که در چـارچوب مکانیـسم حـل و فـصل            ،البته

هـاي اقتـصادي     دي نظیر همکاري  اند و حتی موار    اختالفات سازمان جهانی تجارت مطرح شده     

ها  ییآمریکابرداشت کلی   . گیرند ها مثل جمهوري اسالمی ایران را دربرمی       چین با برخی دولت   

 آنهـا در  ،بر این اسـاس  . استفاده همراه است   ها در تجارت آزاد با سوء      این است که رفتار چینی    

 به دالیلی ،و تایر وسایط نقلیهبرابر ورود برخی کاالها از جمله برخی مواد غذایی، اسباب بازي 

 ابراز نگرانی کرده و بعـضاً مـوانعی       ،چون عدم رعایت استانداردهاي بهداشتی، ایمنی و کیفیت       

گذاران ایاالت متحده این است  روي سیاست  یکی از مسایل مهم پیش. اند در برابر آنها قرار داده

هاي نظارتی ایاالت     چگونه آژانس   و دارندکه چگونه چین را به رعایت این گونه استانداردها وا         

را تـضمین  ) و سـایر کـشورها  (متحده سالمت، ایمنی و کیفیت محـصوالت وارداتـی از چـین     

هایی کـه در ایـاالت متحـده در ایـن       به رغم تالش.)Morrison, October7, 2008:9-10(کنند

  .له همچنان در روابط تجاري دو کشور وجود داردأ مس،راستا به عمل آمده است

، )و برخی کشورهاي دیگـر     (آمریکایکی از مشکالت بسیار مهم در روابط تجاري چین با           

 معتقدنـد بـا     آمریکـا گیران و فعاالن تجاري      بسیاري از تصمیم  . مسأله سیاست پولی چین است    

 در برابـر  2 یـا یـوان  1گذاري پایین نرخ رنمینبی توجه به سیاست ارزي خاص چین که با ارزش       

 صـادرات  ،شـود و بـرعکس   تر تمام مـی   صادرات ایاالت متحده به چین گران     دالر همراه بوده،  

 جریان تجارت بین دو کشور از تـوازن  ،نتیجۀ آنگردد که در  تر می چین به ایاالت متحده ارزان    

 آن هم با نرخی که به طور تصنعی ، تثبیت ارزش یوان در برابر دالر،به نظر آنها. گردد خارج می

                                                                                                              
1 . Renminbi (RMB) 
2 . Yuan 



 125  ــــــــــــــــــــــــایرانامنیت ملی چین و آثار آن بر -آمریکامناسبات اقتصادي 

شود  گرایی غیرمتعارف تلقی می دارد، نوعی حمایت تر از حد طبیعی نگه می ارزش یوان را پایین

را ) نظیر نساجی و پوشاك، پالستیک، استیل، لوازم خانگی و لوازم ماشینی          (که صنایع مختلفی    

خواستند چین را به منظـور تقویـت    آنها در دوره بوش از دولت می      . سازد  متضرر می  آمریکادر  

اسـتدالل  . المللی تحت فشار قرار دهـد    سازي آن در بازارهاي آزاد بین     اش یا شناور   ارزش پولی 

جهـت ایجـاد   در   بلکـه    ،جهت تقویت صـادرات   در  ها این بوده که سیاست پولی آنها نه          چینی

ثباتی   چرا که بی  ، بسیار مهم است   براي مقامات چینی  ثبات اقتصادي   . ثبات اقتصادي بوده است   

را بـه دنبـال خواهـد    )  ویژه به شـکل اعتراضـات کـارگران   به(ثباتی سیاسی چین    بی ،اقتصادي

یی برآنند که سیاست ارزي چـین از سـوي سـایر اقتـصادهاي آسیاسـی         آمریکامنتقدان  . داشت

 بـا   معتقدنـد آنهـا   همچنین،  .  به دنبال داشته است    آمریکاشرقی تقلید شده و آثار مشابهی براي        

این کشور  ،) تریلیون دالر بود  5/1 حدود   2007در پایان سال    (توجه به ذخایر ارزي انبوه چین       

  .)Ibid:12(سازي دارد قابلیت باالیی براي ثبات

جویانـه ارزش پـول    استفاده خاطر آنچه دستکاري سوءه مقامات دولت بوش بارها چین را ب   

داري دولـت    که به عنوان وزیر خزانه1نر تیموتی گایت،2009در ژانویه   . سرزنش کردند نامند،   می

 بعـداً بـاراك   ،البته.  با عبارت مشابهی در برابر دولت چین موضع گرفت  ،معرفی شده بود  اوباما  

ن حـ نـشینی کـرده و بـا ل        اوباما و معاونش جوزف بایدن سعی کردند از موضـع گـایتنر عقـب             

ایـن  . گیري مـشابه خـودداري کـرد       خود گایتنر نیز بعداً از موضع     . گیري کنند  تري موضع  مالیم

 موجـب  ، چنـین تعـدیل موضـعی   .داري آشکار است   ارش نیمساالنه خزانه  واقعیت در اولین گز   

بـر   ضـمن تأکیـد   2 لیندسی گراهام،خواه  سناتور جمهوري ،از جمله . بروز انتقادات مختلفی شد   

اي در پیش گرفته، اظهار داشت که گـزارش   جویانه استفاده چین سیاست ارزي سوء که  این نکته   

، سناتور دیگر از حـزب  3چارلز شومر. داشت تا اقتصاديگیري سیاسی    داري بیشتر جهت   خزانه

گیري مجدد و تصویب طرحی شد که در سال  گیري مشابهی خواستار پی دموکرات نیز با موضع

اي در برابر محصوالت کشورهایی کـه ارزش پـول خـود را             به منظور ایجاد موانع تعرفه     2007

  ).Mckee, April 16, 2009(کنند، در نظر گرفته شده بود دستکاري می

                                                                                                              
1 . Timothy Geithner 
2 . Lindsey Graham 
3 . Charles Schumer 
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در کـل  .  تفاسیر مختلفی عرضه شده است،در مورد مواضع نرم کسانی چون اوباما و بایدن       

 ،جویانه نیز باشد، در شـرایط فعلـی   استفاده رسد حتی اگر از نظر آنها رفتار چین سوء   به نظر می  

ي منـافع   اي که آثار سوء بر مناسبات دو کشور به جاي گـذارد، اقتـضا              کردن آن به مسأله    تبدیل

 آمریکا اقتصاد اي برخی آثار مثبت بر، سیاست ارزي چین ،مضافاً بر اینکه  . یستایاالت متحده ن  

توان بـه تقویـت قـدرت خریـد مـصرف کننـدگان        ه که از برآیندهاي مهم آن می اشتهمراه د به  

 چـین  هرقـدر . ها اشاره کرد   داري این کشور توسط چینی     یی و خرید اوراق بهادار خزانه     آمریکا

توان انتظار داشت سطح عمومی قیمت محصوالت وارداتی باال       می ،رزش پول خود را باال ببرد     ا

هـایی   موجـب افـزایش هزینـه تولیـد بنگـاه     کنندگان،  رفاه مصرفبر برود که عالوه بر اثر سوء  

داري در فروش   این انتظار وجود دارد که خزانه    ،به عالوه . شود که به مواد وارداتی نیازمندند      می

ها یـا   مخالفت.  نرخ بهره ایاالت متحده باال رود،راق بهادار با مشکل مواجه گردد و به تبع آن  او

تـابع  آورنـد،    مـی  از سیاست ارزي چین به عمل        آمریکاهاي مختلف در     هایی که طیف   حمایت

نحوه تأثیرپذیري منافع آنهاست و دولت نیز باید مواضعی اتخـاذ کنـد کـه منـافع ملـت را بـه                   

 2005چین پـس از اینکـه در ژوئیـه        الزم به ذکر است که       ،همچنین. ن نحو تأمین کند   تری بهینه

. درصد افـزایش یافـت  22 حدود ش ارزش پول،اصالحاتی در سیاست ارزي خود به عمل آورد     

 یوان بـود، ایـن رقـم     28/8 معادل   آمریکا هر دالر    ،)2005 تا ژوئیه    1994از  (در حالی که قبالً     

 نرخ یوان در محـدوده مشخـصی شـناور     ،سیستم جدید ارزي چین   در  . درصد کاهش یافت  22

اي که   تغییر شگرفی در آن ایجاد نشده، به گونه    ،سال اخیر   طی چند  ،است، هرچند که در عمل    

در مجمـوع، بـه رغـم چنـین         .  یوان بـود   8/6 هر دالر حدوداً معادل      ،2009هاي آغازین    ماهدر  

 بـسیاري از نخبگـان   ،نگیـز اسـت و همچنـان   ا اصالحاتی، سیاست ارزي چین همچنان مباحثـه  

: رك (اننـد د کننـده تعـادل تجـاري مـی      را غیرمنـصفانه و مختـل    آن ،آمریکااقتصادي و سیاسی    

Morrison, Decemberz ,2009(  

مسأله مهم بعدي که موجب بروز مجادالتی بین ایاالت متحده و چین شده، سطح پایبنـدي       

 دلیـل  بارها چین را به      آمریکا ، دو سه دهه اخیر    طی. چین به رژیم حقوق مالکیت فکري است      

هـاي تجـاري    عدم پایبندي به حقوق مالکیت فکري سرزنش کرده و حتی از تهدید به تحـریم              

پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کـشور موافقـت    . میان آمده است  صحبت به   
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تري  هاي جدي   گام ، این راستا  با الزامات حقوق مالکیت فکري سازمان اعالم کرد و در         را  خود  

تـا  هاي بیـشتري   نیازمند گام این نظر وجود دارد که چین آمریکابا این حال، هنوز در  . برداشت

انـد   یی مـدعی  آمریکـا هـاي    شـرکت . هاي حقوق مالکیت فکري است     تعهد کامل به چارچوب   

ر عمـل  هاي اخیر تشدید شده و حکومت چین د  در سال،تخطی چین از حقوق مالکیت فکري 

به تعهدات خود مبنی بر پیگرد قانونی مخاطیان، بهبود عملکرد نهادهاي حافظ حقوق مالکیـت          

 تا به حال آمریکا ،در این راستا. کند فکري و مسدودسازي مجاري نقض این حقوق کوتاهی می

بار از چین به خاطر نقض حقوق مالکیت فکري در چارچوب مکانیسم حل و فـصل                 یکی دو 

 را مجاز به اعمال آمریکا سازمان   ،اختالفات سازمان جهانی تجارت شکایت کرده که به تبع آن         

 این مسأله همچنان .)Morrison, October 7, 2008: 17-23(هایی علیه چین کرده است مجازات

هـا   هـاي چینـی    اسـتفاده ءکننـد از بابـت سو       ادعا مـی   آمریکاهاي مختلفی در     باقیست و شرکت  

ها بیشتر در صنایعی نظیر صنایع تولیدکننـده        ه استفاد  این سوء  .اند شدهمتحمل  گینی  هاي سن  زیان

  .افزاري و  فیلم محسوس است محصوالت نرم

هـاي اقتـصادي چـین وارد       از دیگر اتهاماتی که از سوي دولت ایاالت متحده علیه سیاست          

صوالت چینـی  هاي سوبسیدي غیرمنصفانه این دولت از برخی صـادرات محـ            حمایت ،شود می

 اداره ،2008در دسـامبر   . است که منجر به مجادالتی در مسایل تجـاري دوجانبـه شـده اسـت              

 علیه آن در سازمان جهانی ،سازي چین به چنین تخلفی  با متهم1نمایندگی تجاري ایاالت متحده

 وزارت بازرگانی ایـاالت متحـده از تـصمیم    ،2007قبل از آن، در مارس  . تجارت شکایت کرد  

علیـه دو شـرکت     ) هاي مقابله با سوبسید    از راه ( به کارگیري حقوق گمرکی جبرانی       برايیه  اول

 نـوعی بازگـشت از     ، در واقع  ،این تصمیم .  خبر داده بود   آمریکانده کاغذ براق به     نچینی صادرک 

این کشور مبنی بر عدم بـه کـارگیري قـوانین حقـوق             ) 1984از سال   (ساله   وسه سیاست بیست 

وزیـر بازرگـانی   . آیـد  یاالت متحده علیه اقتصادهاي غیربازاري به حساب مـی   گمرکی جبرانی ا  

 درصـدي واردات تولیـدات کاغـذ بـراق طـی      177 با اشاره به رشد 2گاتیرز. وقت، کارلوس ام  

 ، گفت که با توجه به رشد قابل توجه اقتصاد چین طی دو دهه گذشته،2005 – 2006هاي  سال

                                                                                                              
1 . U.S. Trade Representative (USTR) 
2 . Carlos M. Gutierrez 
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این حرکت حاکی از .رهاي الزم در برابر رقابت غیرمنصفانه است نیازمند به کارگیري ابزاآمریکا

هـاي تجـاري چـین و احتمـال اسـتفاده از        در به چالش کـشیدن سیاسـت    آمریکاتمایل جدید   

یی نظیر نساجی،فوالدوپالستیک است که     آمریکاراهکارهاي مشابه در حمایت از برخی صنایع        

 و از  دانـسته چنین اتهاماتی را مغایر با واقعیت        پکن   ، البته .اند متضرر شده  صادرات چین    عبه تب 

  .)Dumbaugh, November20, 2009:10( به شدت انتقاد کرده استآمریکاهاي جدید  سیاست

هـاي اقتـصادي بلندمـدتی کـه دو کـشور ترسـیم              مجموع این اختالفات در کنار استراتژي     

وابـستگی متقابـل   . فرو بـرده اسـت  اي از ابهام   آینده مناسبات اقتصادي آنها را در هاله      ،اند کرده

ساز   مشکل،به هم بسیار عمیق است، اما ممکن است همین وابستگی متقابل اقتصادي دو کشور    

 از طریـق خریـد   آمریکا بسیاري از درآمدهاي ناشی از صادرات چین به       ،در حال حاضر  . باشد

 کل میزان ذخـایر  ،2009در آغاز سال   .  به ایاالت متحده بازگشته است     ،اوراق بهادار این کشور   

همین پشتوانه باعـث شـد در جریـان بحـران مـالی             . تریلیون دالر بود   2ارزي چین نزدیک به     

گـرفتن    بازسازي و رونـق چون. آفرینی براي این کشور فراهم گردد     نوعی فرصت نقش   ،جهانی

، تقویت نقش چین به    آن کشور است  هاي جدید دولت     اقتصاد ایاالت متحده مستلزم استقراض    

با این وجود، برخی    . تواند راهگشا باشد    می آمریکاصورت خریدار اسناد و اوراق بهادار دولت        

ها ممکـن اسـت در    چینی. هاي احتمالی این فرایند نگرانند   گذاران این کشور از ریسک     سیاست

 بسیار سنگین باشـد   آمریکااي را بطلبند که براي        امتیازات سیاسی  ،شان  در ازاي همکاري   ،آینده

 آمریکـا داري دولـت    حتی ممکن است آنها بـه دالیلـی از ادامـه رونـد خریـد اوراق خزانـه              یا

دولـت چـین   . گذاري خود را با بازگرداندن این اوراق بیـرون بکـشند   خودداري کرده و سرمایه  

وزیر چین ون   نخست،2009 در ژانویه    ،از جمله . دهد اي ارائه می   کننده هاي نگران  بعضاً سیگنال 

 تابع نیازهـاي چـین   ،آمریکاداري  ر لندن اعالم کرد که کم و کیف خرید اوراق خزانه د 1جیابائو

گـذاري خـود    هاي سرمایه  استراتژيلزوم،این بدان معنی است که چین در صورت . خواهد بود 

  .)Ibid: 4-5(را تغییر خواهد داد

ین عواملی چون ایجاد محدودیت در برابر واردات محصوالت چینی ممکن است دولت چـ  

 به عنوان اهرم فشار علیه ایـن  آمریکاگذاري عظیم در   بندي برساند که از سرمایه     به این جمع  را  

                                                                                                              
1 . Wen Jiabao 
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 باالخص در دولـت    آمریکا،تحت تأثیر چنین سناریوهایی است که مقامات        . کشور استفاده کند  

 آمیز حفـظ کـرده و از نیازهـاي آن بـه بـازار      کنند مناسبات با چین را مسالمت    تالش می  ،اوباما

 انتظـار دارد از  آمریکـا بـه عـالوه، دولـت چـین از       .  به عنوان اهرم فشار استفاده نکننـد       آمریکا

بحران مالی اخیـر نیـز   . تر آن در عرصه مدیریت اقتصاد جهانی حمایت کند آفرینی پررنگ  نقش

از . کـارایی الزم را نـدارد   8 محدودشـدن بـه گـروه    ،نشان داد که براي مدیریت اقتصاد جهـان  

ثیرگذاري بر اقتـصاد  أهاي چین براي ت  فعالیت، فعال شده و در قالب آن20ت که گروه  روس این

با این وجود، ایـن نقـد بـه چـین وارد اسـت کـه رویکـرد آن در               . جهان تقویت گردیده است   

 چنین انتقادي به خـصوص از  .)Ibid: 5(گذاري اقتصادي جهانی شفافیت الزم را ندارد سیاست

چنان که قبالً نیز اشاره شد، برداشـت بـسیاري از آنهـا ایـن        . شود میها مطرح    ییآمریکاجانب  

است که چین در عمل به موازین تجارت آزاد و بدون تبعیض پایبند نیست، اگرچه خـود را در    

  .کند ظاهر مقید معرفی می

  

  مناسبات اقتصادي طرفین و مسأله ایران. د

 درگیر برخی مسایل سیاسی ،ديهاي اقتصا ایاالت متحده و چین در کنار گسترش همکاري     

طـرفین  اقتصادي هاي  اي هستند که ممکن است به انحاء مختلف تحت تأثیر همکاري        نشده حل

هـاي اقتـصادي بـراي     مهم است که بتواند از قابلیـت براي هریک از این دو قدرت     . قرار گیرند 

آنها تقریباً متوازن  وابستگی متقابل در عین حال، چون   . هاي سیاسی استفاده کند    پیشبرد خواسته 

کننـده   هاي اقتصادي خود به عنوان اهـرم سیاسـی قـوي و تعیـین         توانند از توانمندي    نمی ،است

رضـات سیاسـی ظـاهراً کمرنـگ     ا تع،اگرچه به تبع گسترش مناسـبات اقتـصادي    . استفاده کنند 

رت پـس از بـه قـد   بـراي مثـال،   . ندا ماندهگردیده، اما مشکالت موجود در عمل همچنان باقی         

 در بـسیج    آمریکـا هاي متعدد مبنی بر توان باالي دولـت جدیـد            بینی رغم پیش   بهرسیدن اوباما،   

هاي  ها علیه ایران به خاطر فعالیت      ها چندبار با تشدید تحریم     الملل علیه ایران، چینی    جامعه بین 

یـز تأکیـد    آم هاي دیپلماتیک مسالمت   اي آن مخالفت کرده و بر استفاده هرچه بیشتر از راه           هسته

گیري قرارداد فروش سالح به ارزش  هایی چون پی ها نیز با حرکت ییآمریکادر مقابل، . اند کرده
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در ( رهبر معنوي در تبعید بوداییان تبـت  1 میلیارد دالر به تایوان و دیدار اوباما با داالي الما          4/6

در اعتراض به قـرارداد  اي که دولت چین  ند، به گونه  ا هها را برانگیخت    خشم چینی  ،)2010فوریه  

بـار   مقامـات چـین چنـد   .  سفیر ایاالت متحـده در پکـن را فراخوانـد          ،فروش سالح به تایوان   

یی فروشنده سالح به تایوان را تهدید به تحریم کرده و نارضایتی خود را از         آمریکاهاي   شرکت

  .اند داالي الما ابراز نمودهبا دیدار اوباما 

هـاي    واشـنگتن را ناشـی از سیاسـت        –ود میان پکن     مشکالت سیاسی موج   ،مقامات چین 

هـاي خـود در برابـر      و مقاومـت  انـسته گرانـه دولـت ایـاالت متحـده در امـور چـین د              مداخله

از . کنند  را در چارچوب دفاع از حاکمیت و استقالل خود توجیه میآمریکاهاي سیاسی  خواسته

. زمین اصـلی چـین ملحـق شـود    باید مجـدداً بـه سـر    تایوان بخشی از چین است که  ،نظر آنها 

 نحوه برخورد با معترضان امري ، نحوه مدیریت سیاسی کشور و باالخص، از نظر آنها   ،همچنین

 مناسـبات  ،یا حتی به نظر آنها . شود داخلی است که از استقالل و حاکمیت ملی چین ناشی می          

ملـی آن بـوده و در   آمیز چین با کشورهایی نظیر کره شمالی و ایران نیز اقتضاي منافع       مسالمت

 نیز برآننـد کـه   آمریکا مقامات ،در مقابل. چارچوب استقالل و حاکمیت ملی چین جریان دارد       

 آمریکـا  و دولت استالملل  برخی رفتارهاي دولت چین نوعی تخطی از هنجارهاي جامعه بین        

. دکنـ  گیري می  در امور دولت چین موضع   ،در راستاي مسئولیتش براي حفاظت از این هنجارها       

ایـاالت  .  بازي قـدرت هـستند  نوعی درگیر ،توان گفت دو طرف  گرایانه می  در تحلیل کلی واقع   

 خیـزش چـین   ،رو متحده درصدد تثبیت موقعیت خود به عنوان قدرت هژمونیک است و از این  

ایـن کـشور از چـین انتظـار دارد در     . انـد د کننده می آن هم با سیستم سیاسی اقتدارگرا را نگران 

برداري   بهره ،آمریکااز منظر دولت    . الملل همکاري کند   هاي نظم و ثبات جامعه بین      نهتأمین هزی 

النه و مـسؤو  نوعی حرکـت غیر  ،شمالی و ایران   چین از توسعه همکاري با کشورهایی نظیر کره       

  .زند شود که به موقعیت ایاالت متحده ضربه می  میلمدادسوارانه ق مفت

در حـالی کـه طـی    .  مسأله ایران است،گتن و پکن  یکی از مشکالت سیاسی مهم بین واشن      

 در ،ایـران آمیز  اي غیرصلح هاي هسته  ایاالت متحده تحت عنوان پرونده  فعالیت      ،هاي اخیر  سال

 تهران رو به گسترش –المللی علیه این کشور بوده، مناسبات پکن        ایجاد جبهه قدرتمند بین   پی  

                                                                                                              
1 . Dalai Lama 
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 تـشدید   آمریکـا مقامـات   . ق یافته اسـت   هاي اقتصادي آنها تعمی    همکاري ، و به خصوص   است

المللی علیـه ایـران را در چـارچوب مـسئوولیت حفاظـت از صـلح و امنیـت         هاي بین   مجازات

 در راستاي –کنند و از چین انتظار دارند در چنین مواردي از موضع رقابتی         الملل توجیه می   بین

آنهـا  .  کـرده و همکـاري کنـد   خـودداري  -اهدافی نظیر احاطه بر بازارها و کنترل منابع انرژي     

هـاي سیاسـی دو       پکن موجب توسعه همکاري    –هاي اقتصادي واشنگتن     انتظار دارند همکاري  

اي که چین حاضر شود به خاطر منافع ناشی از مناسبات اقتصادي با ایاالت   به گونه،دوطرف ش

ال با تصویب چند  چین تا به ح،البته. متحده از منافع ناشی از همکاري با ایران صرف نظر کند       

اي و  هـاي هـسته   هـایی در قبـال فعالیـت    ها را به اعمال تحریم  قطعنامه شوراي امنیت که دولت    

اش بـا ایـران گـسترش      مناسبات تجاري، اما در عین حال  ،کند، موافقت کرده   موشکی ایران می  

  .):Ilias, June15, 2009رك(یافته است 

در این . برابر افزایش یافت 9ین به بیش از  حجم تجارت ایران و چ،2007 تا 2000از سال 

عمده اقالم صادراتی چین بـه  .  چین به بزرگترین شریک تجاري ایران تبدیل شده است        ،فرایند

ایران به محـصوالت  . ایران عبارتند از تجهیزات ماشینی و الکترونیکی و برخی لوازم تسلیحاتی    

بیشتر . کند نیازهاي چین را برآورده می    قیمت چینی نیازمند است و بخش قابل توجهی از           ارزان

 ،2000در سـال   . دهنـد  صادرات ایران به چین را نفت و گاز و مـواد پتروشـیمی تـشکیل مـی                

. میلیارد دالر بود 2واردات ایران از چین کمتر از یک میلیارد دالر و صادراتش به چین کمتر از        

.  میلیـارد دالر رسـیدند  18/12ر و میلیـارد دال  8 به ترتیب بـه حـدود   ،2007این ارقام در سال     

 در ،بـه عنـوان مثـال    . چنین افزایشی در رابطه با سایر شرکاي تجاري ایران اتفاق نیافتاده است           

 میلیارد دالر بـود کـه ایـن رقـم در سـال      5/1 حدود ، میزان واردات ایران از آلمان     ،2000سال  

ان صادرات ایران به آلمان حـدود  از سوي دیگر، میز  .  میلیارد دالر رسید   5/5 به کمتر از     ،2007

.  تقریباً ثابت بود و تغییر قابل توجهی در آن اتفـاق نیفتـاد  2007نیم میلیارد دالر بود که تا سال  

اگرچه روابط تجاري ایران با کشورهایی چون ژاپن نیز افزایش یافته، اما کمتـر از چـین بـوده                   

ها سعی کرده مناسبات تجاري خود  دهد ایران طی این سال ها نشان می کلیت این شاخص.است

  .)Ibid: 21-22(با کشورهاي آسیایی را افزایش داده و وابستگی تجاري به غرب را کاهش دهد
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بنا به گزارشی که در فوریه .  در یکی دو سال اخیر نیز استمرار داشته است        ،الذکر روند فوق 

یران حتی از حجم تجارت  منتشر شد، حجم مبادالت تجاري چین با ا1 در فایننشال تایمز2010

در این گزارش تحلیلی آمده که اگرچـه برخـی    . کل اتحادیه اروپا با ایران نیز  فراتر رفته است         

 35 بـه ترتیـب   ،2008در سـال  را  حجم تجارت اتحادیه اروپا و چین بـا ایـران         ،مراکز رسمی 

حجم تجـارت چـین بـا    اند، اما واقعیت این است که   میلیارد دالر اعالم کرده   29میلیارد دالر و    

با احتساب . شود از طریق امارات متحده عربی انجام میایران باالتر است، چرا که بخشی از آن     

 میلیـارد  5/36 حجم تجارت دو کـشور بـه حـدود    ،محصوالتی که از طریق امارات مبادله شده    

. دهـد  ن مـی بیشتر از اتحادیه اروپـا نـشا  ت تجاري چین با ایران را کاررسد که میزان ش   دالر می 

)Bozorgmehr & Dyer, February8, 2010(  

هاي تجاري چـین   به موازات توسعه همکاري تجاري چین و ایران طی دهه اخیر، همکاري   

 2/116بـین دو کـشور از حـدود          حجم مبادالت کـاال   . با ایاالت متحده نیز افزایش یافته است      

این رقم . رسید 2007 دالر در سال  میلیارد 385 به رقمی در حدود      ،2000میلیارد دالر در سال     

 408 بـه حـدود   ، کامالً آشکار شده بود  آمریکاهاي بحران اقتصادي در       که نشانه  2008در سال   

باعث شد سطح تجارت دو طرف  ،2009در سال فراگیرشدن بحران . میلیارد دالر افزایش یافت

). U.S. Census Bureau: رك( میلیـارد دالر برسـد   366تـا حـدي تنـزل یافتـه و بـه حـدود       

 آمریکاو ها حاکی از آن است که با بهبود شرایط اقتصاد جهان، مناسبات تجاري چین        بینی پیش

تـون    نمـی ،مجدداً افزایش یابد، هرچند در مورد شدت و ضعف و استمرار آن طـی دهـه آتـی          

  .برآورد دقیقی به عمل آورد

 گویاي جایگاه بسیار ،ت متحدههاي روابط تجاري چین با ایران و ایاال نگاه کلی به شاخص

 باید خاطر نشان ساخت که بخش عمده مازاد تجاري چین           ،به عالوه .  ایاالت متحده است   مهم

 مـازاد تجـاري چـین در    ،الـذکر  هاي فوق  در چارچوب شاخص  . گیرد  نشأت می  آمریکااز بازار   

یـارد دالر در سـال    میل5/258 بـه  ،2000 میلیارد دالر در سال 84 از حدود   ،برابر ایاالت متحده  

 این رقم در ، تحت تأثیر بحران اقتصادي،سپس.  رسید2008 میلیارد دالر در سال 268 و 2007

 این در حالیست که بازار ایران چنین کششی .)Ibid :رك( میلیارد دالر رسید 227 به 2009سال 

                                                                                                              
1 . Financial Times 
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منـابع انـرژي   هـاي    رسد اهمیت روابط تجاري با ایران بیشتر ریشه در مزیـت           میبه نظر   . ندارد

کند  درصد نیازهاي انرژي خود را از ایران تأمین می11 چین تقریباً ،در شرایط کنونی. ایران دارد

)Bozorgmehr & Dyer, February 8.2010 .(با توجه به اقتصاد سـریعاً رو بـه   ،از سوي دیگر 

رسـد نقـش     به نظر می،هاي قابل توجه ایران در حوزه انرژي       مزیت ،رشد چین و در عین حال     

  .تر خواهد شد هاي آتی مهم ایران در تأمین نیازهاي انرژي چین در سال

با توجه به مناسبات اقتصادي عمیق رو به که شود  حال در اینجا این سؤال مجدداً مطرح می

توانند در مـورد ایـران بـه توافـق جـامع و پایـداري          پکن، چرا دو طرف نمی     –رشد واشنگتن   

  :اسخی موجه باید چند مسأله را مورد توجه قرار دادبرسند؟ براي رسیدن به پ

ها اصوالً آن گونه  چینی. هاست اي ایران متفاوت از نگاه غربی   هاي هسته  نگاه چین به فعالیت    -

اي ایـران را تهدیـدآمیز و خطرنـاك          هاي هـسته    فعالیت ،کنند که مقامات ایاالت متحده ادعا می     

. ح باشد، متوجه معدود دشمنان آن نظیر اسرائیل است اگر تهدیدي هم مطر،به عالوه . دانند نمی

  .بیند  نمیآمریکاگیري مشابه  بنابراین، چین ضرورتی به موضع

جویانـه   هاي مسالمت ها برآنند که براي جلب همکاري ایران باید اولویت را به فعالیت          چینی -

آنها معتقدند . لل داردالم دیپلماتیک داد، چرا که کارآمدي بیشتر و هزینه کمتري براي جامعه بین 

هـاي ایـران را تحـت      فعالیـت ،تواند با استفاده از ابزارهاي سیاسی و دیپلماتیـک   می5+1گروه  

 .کنترل قرار دهد

 ریشه در نگاه متفاوت آنهـا       ،اي ایران  هاي هسته  بینی چین به فعالیت    ها و خوش   بدبینی غربی  -

ها بـه خـصوص    لی که از نگاه غربیدر حا. به ماهیت انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی دارد       

سـاز    انقالب اسالمی و تشکیل سیستم جمهوري اسالمی به عنوان نهـاده بحـران             ،آمریکادولت  

الملل عمل کرده و به خصوص منافع آنها را مورد تهدید قرار داده،  علیه نظم و ثبات سیستم بین

ي و ضدامپریالیـستی    بخش ضداسـتعمار    آزادي هاي چین انقالب اسالمی را مصداقی از حرکت      

 .داند تلقی کرده و جمهوري اسالمی را محصول آن می

شدن جهان با اسـتانداردهاي سیاسـی، اقتـصادي و فرهنگـی       که از یکدست آمریکابرخالف   -

هـاي سیاسـی، اقتـصادي و     کند، چین حامی نظمی اسـت کـه در آن سیـستم       غربی حمایت می  

یالیسم حـاکم بـر چـین را سوسیالیـستی بـا         ها سوس  چینی. فرهنگی متنوعی وجود داشته باشند    
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هـا و   دانند و برآننـد کـه در جامعـه جهـانی بایـد چنـین تفـاوت                 هاي خاص خود می    مشخصه

ی است کـه بایـد   لرو، مدل جمهوري اسالمی نیز مد   از این . هایی به رسمیت شناخته شوند     تنوع

 .به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار گیرد

 و آمریکـا اصوالً دوستانه و با همکري متقابل است، در حالی که روابط            روابط چین و ایران      -

 کـه واشـنگتن برخـورد    بـر ایـن نظرنـد   هـا    چینـی ،به عـالوه . آمیز است  و تنش  هایران خصمان 

هـاي    در قبـال فعالیـت   آمریکـا سیاست  . اي ایران ندارد   هاي هسته  اي با موضوع فعالیت    منصفانه

هنـري  . و پس از انقالب اسالمی تفاوت آشکار داشـته اسـت       هاي پیش    اي ایران در دوره    هسته

اش  رغم برخورداري  بهشدن ایران   اي  از هسته  ، بود 1فوردکیسینجر زمانی که وزیر خارجه جرالد       

کرد و حتی تصریح کـرده بـود کـه ایـن قـضیه بـه گـسترش                  از ذخایر عظیم نفت حمایت می     

 در 2005 کـه همـین شـخص در سـال        در حـالی  . شـود  اي نظامی منجر نمی    هاي هسته  فعالیت

اي   براي یک کشور تولیدکننده نفت مثل ایران، استفاده از انرژي هـسته     ،روزنامه واشنگتن پست  

 .)Zarif, 2007:81(دورآ نوعی اتالف منابع به حساب میرا 

ایـاالت متحـده   . الملـل متفـاوت اسـت     به نظم حاکم بر سیستم بـین   آمریکارویکرد چین و     -

 نظم هژمونیک تحت رهبـري ایـاالت متحـده اسـت، در     یه در پی تثبیت نوع   ابرقدرتی است ک  

. قطبی موافق نیست حالی که چین قدرت در حال خیزش و در حال ظهور است که با نظم تک              

الملل باید مبتنی بر همکاري و اعتماد متقابـل و بـا       نظم حاکم بر سیستم بین     ،از نظر این کشور   

دولت چین حامی نظم مبتنی بر امنیـت  . هاي مختلف باشد تاحترام به استقالل و حاکمیت دول    

 این چیزي است کـه هـو  . گیري از نزاع و جنگ است جمعی عادالنه و مؤثر با هدف پیش      دسته

.  بیـان کـرد  2005 سـپتامبر  15 طی نشست سران سازمان ملل در   ، رئیس جمهور چین   2ائوتجین

 اما آنچه مهم است این است ،النی باشدگیري صرفاً یک سیاست اع    شاید این گونه موضع    ،البته

در همـین راستاسـت   . کشند ها با چنین ادبیاتی خواست ایاالت متحده را به چالش می       که چینی 

که از سوي برخی ناظران بـه   - 3که چین ضمن تالش براي تقویت سازمان همکاري شانگهاي      

                                                                                                              
1 . Gerald Ford 
2 . Hu Jintao 
3 . Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
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 در عمل بنـا  ندکند، هرچ ی استقبال م آن از همکاري ایران با–شود   عنوان ناتوي شرق تلقی می    

  .نشده استپذیرفته عضو رسمی این سازمان به عنوان  ایران هنوز ،به مالحظاتی

المللـی از جملـه رژیـم کنتـرل تـسلیحات       هاي بـین  نگاه دو کشور به نقش و عملکرد رژیم      -

 ،ها برآنند که رژیم کنترل تسلیحات زمانی موفـق خواهـد بـود کـه جهـان       چینی. متفاوت است 

اند که در صورت همکاري غرب، چین نیـز در   آنها ادعا کرده. اي شود ز تسلیحات هسته  عاري ا 

این در حالی است که از منظر     . اي گام برخواهد داشت    جهت برچیدن و امحاء تسلیحات هسته     

دولـت  . پذیر نیست اي از سیاست دفاعی این کشور امکان حذف تسلیحات هسته   ،آمریکادولت  

اش اقـدام کـرده     اي کردن هرچه بیشتر تسلیحات هسته      به مدرنیزه  ،حظاتی حتی بنا به مال    آمریکا

حرکتـی  چـین   از نظـر دولـت   ،1ام .بـی  . در نقض تعهدات پیمان اي     آمریکااقدام دولت   . است

 دولـت  ،هـا در مـوارد مختلـف     چینی،به عالوه . تعبیر شده است  گرایانه   جانبه غیرصادقانه و یک  

 2003آنها حملـه بـه عـراق در سـال     . اند الملل متهم کرده   نایاالت متحده را به نقض حقوق بی      

از منظـر   . انـد   بدون مجوز صریح شوراي امنیت را مصداقی از ایـن تخلـف بـه حـساب آورده                

اي  هاي بزرگ باید در مـورد مـسأله جلـوگیري از گـسترش تـسلیحات هـسته                  قدرت ،ها چینی

شـدن دوسـتان و دشـمنان     اي هه با هستهبه نظر آنها، ایاالت متحده در مواج  . منصفانه عمل کنند  

 در آمریکـا  برآنند که چین بایـد در همکـاري بـا           ،بر این اساس  . کند آمیز عمل می   خود تبعیض 

  . محتاط عمل کند،المللی هاي بین قالب رژیم

. الذکر را باید در کنار وزن و جایگـاه اقتـصادي چـین در نظـر گرفـت           مجموع عوامل فوق  

 بسیار بیشتر از چین و ایران است، اما وابـستگی    آمریکادي چین و    اگرچه حجم مبادالت اقتصا   

رسد واشنگتن در شرایط فعلـی   متقابل دو قدرت به قدري عمیق و پیچیده است که به نظر نمی    

 ایـن  .مسأله ایران در روند همکاري اقتصادي با چین اختالل ایجـاد کنـد          حاضر شود به خاطر     

 بخواهد در قبال چین از سالح آمریکااگر . آگاهی دارندها به خوبی از آن  چیزي است که چینی

بنابراین، مقامات ایاالت متحده تالش .  مسلماً خود نیز آسیب خواهد دید  ،اقتصادي استفاده کند  

کنند از مجاري دیگري چین را تحت فشار قرار دهند که قبالً به دو نمونه اخیر یعنی قرارداد     می

 بـه اسـتفاده از   ،چین نیـز در مقابـل    .  داالي الما اشاره گردید    فروش سالح به تایوان و دیدار با      

                                                                                                              
1 . Anti – Ballistic Missile Systems 
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. آورد اي روي مـی  هایی چون ادامه همکاري با ایران و مقاومت در موضوع پرونده هـسته          گزینه

هـاي اقتـصادي از      بنابراین، دو طرف همچنان در قبـال یکـدیگر بـه اصـل تفکیـک همکـاري                

  . امنیتی پایبندند–اختالفات سیاسی 

هـاي اقتـصادي بـه تعمیـق       آیـا همکـاري  ،شود کـه در آینـده    این سؤال مطرح میدر اینجا 

 –هـا و اختالفـات سیاسـی      امنیتی منجر خواهد شد یا اینکـه تعـارض  –هاي سیاسی    همکاري

 ،مـدت  رسد حداقل در کوتـاه  انجامد؟ به نظر می   هاي اقتصادي می   امنیتی به اختالل در همکاري    

 بـه کـاهش   ،رار خواهـد یافـت و ممکـن اسـت در مـواردي       مناسبات اقتصادي دو کشور استم    

دولت چین در سیاسـت خـارجی هویـت مـشخص و          .  امنیتی منجر گردد   –اختالفات سیاسی   

 نظیـر مـستعمره     –ها در عین حال که به واسطه شرایط تاریخی خـاص             چینی.  ندارد منسجمی

هاي برتـر در دوره      استعماري و مواجهه با فشارهاي سنگین قدرت       شدن، تحوالت انقالبی ضد   

 نظیـر توسـعه   – هویت جهان سومی دارند، به واسطه شرایط خاص دیگـري       –پس از انقالب    

هـاي برتـر جهـانی و     قـدرت  مـپ شدن، اقتصاد سریعاً روبـه رشـد، ورود بـه ک      فزاینده صنعتی 

شدن به عنوان دولت قدرتمند و تأثیرگذار   متمایل به معرفی–اي  برخورداري از تسلیحات هسته

کارانـه جـاري میـان     بـازي محافظـه    ناگزیر از رعایت قواعد ،رو  امور جهانی هستند و از این      بر

ها تابع منافع ملی خود هستند و این منافع گاه ممکن اسـت              چینی. باشند هاي جهانی می   قدرت

ري علیـه ایـران تعریـف    یگ هاي برتر در جبهه سویی با قدرت   سویی با ایران و گاه در هم       در هم 

رسـد   انگیز است، اما به نظـر مـی       ظ روابط اقتصادي با ایران براي دولت چین وسوسه        حف. شود

 تعریـف خواهـد   آمریکـا  در عدم تعارض با ، در نهایت،اقتضاي منافع کالن و استراتژیک چین     

بنـدي   جمـع . هاي گذشته به خوبی خود را نشان داده اسـت          این واقعیت در تحوالت سال    . شد

 مقطعـی بـوده و بـا حـصول     آمریکا است که مقاومت چین در برابر ها این حاصل از این گزاره  

  .امتیازات مورد نظر از طرف مقابل شکسته خواهد شد

زاسـت، امـا    انگیـز و اخـتالف   مناسبات چین و ایاالت متحده آمیخته با مسایل متعدد رقابت  

همکـاري هنـوز جریـان اصـلی روابـط دو کـشور را تـشکیل داده و آنهـا بـه ویـژه در عـصر            

هـاي مهمـی     واشنگتن نیز گام،که قبالً اشاره شد   چنان.  بر ضرورت آن تأکید دارند     ،شدن جهانی

 جلب اعتماد چین و تعمیق روند همکاري با ایـن کـشور در ابعـاد مختلـف اقتـصادي و                  براي
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 به جاي   ، در مواجهه با سازمان همکاري شانگهاي      آمریکابه عنوان نمونه،    . امنیتی برداشته است  

ایـران  . آمیـز و همکارانـه روي آورده اسـت          به تعامل مسالمت   ،ساز ضع تقابلی و تنش   اتخاذ مو 

. روسـت   روبه آمریکاکند، اما همواره با مانع        عضویت در این سازمان تالش می      برايسالهاست  

شـدنی    از مسایل آسیاي مرکـزي حـذف  آمریکابا توجه به اینکه که نظران برآنند   صاحببرخی  

در ایـن   . ي ناچار از پذیرش این کـشور بـه عنـوان عـضو نـاظر اسـت                نیست، سازمان شانگها  

. )Marketos, 2009(انداز اعتماد متقابل چین و ایاالت متحـده نیـز مثبـت اسـت      چشم،صورت

نفوذ و فعال در آسیاي مرکزي است و چـین بـراي اینکـه بتوانـد بـه        بازیگر ذي ،ایاالت متحده 

آمیز و همکـاري   ینی کند، ناگزیر از تعامل مسالمتآفر عنوان قدرت هدایتگر در این منطقه نقش 

  .اي است با این قدرت فرامنطقه

در نهایت، مسأله ایران به عنوان یکی از مسایل مورد اختالف و در عین حال قابل مدیریت          

اگر مسایل مورد اختالف بین این دو قـدرت را بـه    . ماند  پکن باقی می   –در مناسبات واشنگتن    

 ضـمن اینکـه همکـاري را بـه     –ل حل و فصل تقسیم کنیم بن و مسایل قادو دسته مسایل مزم  

 پرونده ایران به عنوان یکی از مسایل قابل –مثابه جریان اصلی مناسبات طرفین در نظر بگیریم 

هاي اقتصادي را از  اند جریان همکاري  اگرچه دو کشور تالش کرده    . آید حل و فصل به نظر می     

اي که در عرصه  اختالف تفکیک کنند، اما وابستگی متقابل فزاینده امنیتی مورد –مسایل سیاسی 

 خواسته یا ناخواسته بـر تفـاهم آنهـا در مـسایل غیراقتـصادي اثـر مثبـت         ،اقتصادي ایجاد شده  

.  ندارنـد آمریکـا اي براي تقابل دردسر ساز در برابـر      انگیزه ،ها در شرایط فعلی    چینی. گذارد می

. پذیر هـستند  شدن موقعیت چین به عنوان قدرت جهانی مسئولیت تهآنها به دنبال تثبیت و پذیرف     

 بـراي دولـت چـین    آمریکاهاي جهانی و در رأس آنها   جلب اعتماد سایر قدرت،بر این اساس  

دهنده این واقعیت است که هویت جهان سومی چین          نشان ،چنین وضعی . بسیار بااهمیت است  

  .باشد  هویت قدرت جهانی آن میعالشعا تحت

  

  گیري تیجهن

هاي اقتصادي ایاالت متحده و چـین بـا تعمیـق وابـستگی       توسعه همکاري ،در حال حاضر  

. کنـد  در امور مختلـف جهـانی تقویـت مـی    را  سطح تفاهم و همسویی آنها  ،متقابل بین طرفین  
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المللی کنترل تـسلیحات در   اي است که دو قدرت در چارچوب رژیم بین  مسألهنیز  مسأله ایران   

هـاي چـین در برابـر     اگر شاهد برخی اختالفات و مقاومت. کنند زنی می کره و چانه باب آن مذا  

ها علیه ایران هستیم، این به معنی تضاد استراتژیک عمیق و   توسعه مجازاتدر خصوص آمریکا

چین به واسطه برخی منافع و مالحظـات متفـاوتی کـه    .  پکن نیست –حاد در روابط واشنگتن     

بیند و بـر آن اسـت کـه در ازاي ایـن       نمی آمریکاقید و شرط با      ی بی سوی  ضرورتی به هم   ،دارد

  . تواند امتیازات بیشتري را از طرف مقابل طلب کند سویی می هم

 کـه بیـشتر از سـوي    –سناریوي تضاد و برخورد استراتژیک جدي بین واشـنگتن و پکـن         

 حداقل در کوتـاه     –شود   هاي مارکسیستی یا رئالیستی مطرح می      با گرایش نظران   برخی صاحب 

 سناریوهاي عمـده در بـاب کـم و    ،مدت مدت و حتی شاید میان     در کوتاه . مدت محتمل نیست  

هاي اقتصادي که بـه      کیف مناسبات دو قدرت عبارتند از ادامه وضع موجود و توسعه همکاري           

 امنیتی نیز به طرز محسوسی تخفیـف  –هاي سیاسی    اختالف نظرهاي موجود در حوزه     ،تبع آن 

 صرفاً ،این آثار سوء. باري بر منافع ایران به جاي گذارد تواند آثار زیان سناریوي دوم می. ابدی می

هاي اقتصادي نیز ممکن است آثار مشابهی   بلکه در حوزه، امنیتی نیست–هاي سیاسی  در حوزه

 مبنـی بـر افـزایش ارزش پـول     آمریکـا  اگر دولت چین با خواسـته  ،به عنوان مثال . داشته باشد 

شوند و دست دولـت در   خلی موافقت کند، محصوالت چینی با قیمت باالتري وارد ایران می        دا

 گزینه سیاسـتی مهمـی کـه    ،در شرایط موجود. تر خواهد شد   مهار تورم از طریق واردات کوتاه     

شود این است که تا حد امکان از محدودکردن وابستگی تجاري به چـین              براي ایران مطرح می   

درازمـدت، توسـعه   اگـر هـدف   . هاي خود را متنـوع سـازد    اري وابستگی خودداري کرده و مج   

شدن باشد، تقویت ارزش پـول چـین بـه نفـع ایـران          صادرات غیرنفتی به تبع گسترش صنعتی     

هاي بازاري براي صادرات ایران به چین نیز ریسک باالیی  است، اما بازهم محدودکردن فرصت    

اي و چه در سـایر مـسایل      هاي هسته  یه فعالیت رسد چه در قض    ، به نظر می   در هر صورت  . دارد

هـاي   زنی متوازن با کلیه قـدرت  ، ایران نیازمند چانهآمریکا امنیتی موجود میان ایران و  -سیاسی  

 بـراي از یـک قـدرت   اسـتراتژیک  تجربه نشان داده سیاست کسب حمایت    . طرف مقابل است  

  .ار را به دنبال ندارد دستاورد مورد انتظ،در برابر ایاالت متحدهمستمر مقاومت 
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