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چکیده

-آسیاةبررسیکارکردژئواکونومیکیوژئوپلیتیکیدوبازیگرجهانیامریکاوچیندرمنطقدنبالبهاینپژوهش

عنوانبهآیندهةپاسیفیکوتایکدهةترینقدرتاقتصادیونظامیمنطقعنوانبزرگبه،پاسیفیکاست.چین

جهانی بزرگ قدرت دو از امروز،یکی امریکا عضبه،و جهان، ابرقدرت تنها وعنوان پاسیفیک منطقة غربی و

دارایمنافعفراوانوشرکایاقتصادیونظامیدراینمنطقهاست.ایندوکشوربادومدلهمکاریورقابت

ونظامی،.باافزایشمداومقدرتاقتصادی،فناوریاندینیآفرنقشدرمنطقةپاسیفیکدربرابریکدیگردرحال

نی،چین کشور این از امریکا یکنگرانی از است. فزونی به رو نمی،سوز بزرگامریکا ظرفیت از تواند

روبهسرعتبهژئواکونومیکیچینبرایاقتصادپویایخودبهرهنبردوازسویدیگرقدرتاقتصادیونظامی

مرزی ارضی، ژئواکونومیکی، اختالفات و چین بهان،رشد دارد خود پاسیفیک همسایگان با چین که امنیتی ةو

ظرفیتبزرگژئواکونومیکیدهدیمیپژوهشنشانهاافته.یکنداخلهونظارتامریکادرمنطقهرافراهممیمد

جهانینصیبةآفرینیاینکشوردرعرصچینومنافعسرشاریکهاقتصادوبازارروبهرشدچینوقدرتنقش

هایژئوپلیتیکیدراینقرنیشازرقابتاندازهمکاریژئواکونومیکیبیندوکشوربامریکاخواهدکرد،چشم

رقابت نظامی سود از امریکا اگرچه بود، کشیدخواهد نخواهد دست نیز پاسیفیک منطقة ژئوپلیتیکی با های و

دراینقرن،دوکشورسازشوبرامریکاگرفتنافزایشقدرتاقتصادیونظامیونفوذجهانیچینوپیشی
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مقدمه
کشورهای آسیای  همةو شامل  ردیگ یم برسواحل شرقی و غربی اقیانوس آرام را در ةمنطق بخش آسیای پاسیفیک کالن

غربی اقیانوس آرام کشورهای  ةاسترالیا و کشور پهناور روسیه است. در کران ةشرقی، جنوب شرقی، کشورهای قار

قدمت حضور مستقیم در منطقه )از  دلیل بهو جنوبی قرار دارند. امریکا عضو غربی پاسیفیک و  ،امریکای شمالی، مرکزی

جنگ جهانی دوم تاکنون( به همکاری ژئواکونومیکی و رقابت ژئوپلیتیکی با بازیگران این منطقه مشغول است. قرن 

گیلپین( و برژینسکی، میرشایمر، کسینجر، تارو،  ازجملهنظران بزرگ ) ها و صاحب ویکم را اقتصاددانان و استراتژیست بیست

زمین و بازار مصرف مرکز سرمایه و خاستگاه فناوری در این منطقه  ةدانند که نیمی از جمعیت کر یفیک میپاس -قرن آسیا

و امنیتی خود را در این قرن  ،ای از توجه و تمرکز سیاسی، اقتصادی متمرکز خواهد شد. به همین دلیل امریکا بخش عمده

پاسیفیک سود و منفعت الزم را ببرد هم  -رشار اقتصادی آسیابه این منطقه اختصاص خواهد داد تا هم بتواند از منافع س

شمالی را در کانون توجه و نظارت خود قرار دهد. یکی از  ةو کر ،بتواند رفتار بازیگران بزرگ منطقه نظیر چین، روسیه

ی ها ساز همکاری هایی است که زمینه بررسی مؤلفه شده  پرداختههای مهمی که در این پژوهش به آن  موضوع

جهان،  1تولید ناخالص داخلی ةدومین دارند عنوان بهژئواکونومیکی بین چین و امریکاست. ظرفیت بزرگ اقتصادی چین 

و دارندة  ،ترین کشور جهان رجمعیتکاال به جهان، پُ ةترین کشور صادرکنند ارزی جهان، بزرگ ةترین ذخیر بزرگ ةدارند

ی دیگر باعث راقتصادیغها ظرفیت بزرگ و کوچک اقتصادی و  و دهسرعت رو به رشد  المللی به یک بازار بزرگ بین

های سرزمینی،  امریکا نیز ظرفیت ،شود امریکا نتواند از همکاری ژئواکونومیکی خود با چین دست بردارد. از سوی دیگر می

علمی و فناوری  عداست و امروز از بُ  مدت بودن را دارا بوده یک قدرت جهانی طوالنی و انسانی الزم برای ،طبیعی

ای آزاد و آباد پیشرو جوامع انسانی است. در این  های فردی در پناه جامعه ترین بازار مصرف جهان و مهد خالقیت بزرگ

پژوهش به بررسی دو موضوع همکاری ژئواکونومیکی و رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور چین و امریکا در قرن حاضر پرداخته 

 شود. می

پژوهشنظریچارچوب
ژئواکونومی.9

 به. «رگذارندیتأث الملل بین تجارت بر که جغرافیایی و اقتصادی عوامل از ترکیبی»: از  ستا عبارت ژئواکونومیک اصطالح

 و ویل بلک نظر از(. 5۱13 وبستر، امیمار) «شود یم تیهدا ییایجغراف اقتصاد توسط که یدولت استیس کی» گر،ید  عبارت 

 نتایج ایجاد ملی، منافع از محافظت و ارتقا برای اقتصادی ابزارهای از استفاده: از است عبارت ژئواکونومیک ،5هاریس

نظام در  .(11 :5۱17 س،یراو ه لی)بلک وعملکردهای اقتصادی در اهداف ژئوپلیتیک کشور  سایر تأثیر و ،مفید ژئوپلیتیکی

دانان  یا همان ژئواکونومی است. دو تن از جغرافیالمللی توزیع قدرت به میزان زیادی تحت تأثیر اقتصاد ژئوپلیتیکی  بین

از دیگران بر پیوستگی روابط جغرافیا با مسائل اقتصادی و تأثیر آن  بیش 1و استوارت کوربریج 9های جان اگنیو سیاسی به نام

های  متقابل بین قدرتدرواقع، اقتصاد ژئوپلیتیکی، در میان سایر مسائل، با روابط . اند بر سلطه و وابستگی سیاسی معتقد بوده

به باور لوتواک، امروزه  (.23 :5۱۱۱دادز، ) ها ارتباط دارد و فرایندهای اقتصادی مربوط به آن ،الملل بزرگ، سیستم سیاسی بین

ده شهای نظامی  گزین روش های اقتصادی جای افراد بشر بر این اعتقادند که روش همةرسد  نظر می ویکم، به در سدة بیست
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های فنی نظامی و  جای پیشرفت های غیرنظامی به جای توان نظامی، نوآوری مصرف به های قابل هت سرمایهو در همین ج

ها و ارتباط مفاهیم جدید با یکدیگر  (. این تغییر جهت12 :5۱۱1 ،وتواکل)اند  گرفته ها قرار ها و پایگاه جای پادگان بازارها به

بر ی ا عده. برند یم  عنوان عصر ژئواکونومیک نام که از آن به استویکم  در سدة بیستشروع یک عصر ویژه  ةدهند نشان

 شدن خم یبر چگونگ گرید فی. تعاراست کیتیاهداف ژئوپل شبردیپ یبرا یاقتصاد یاستفاده از ابزارها که ژئواکونومیکاند  آن

اقتصاد »گفت ژئواکونومیک تعامل بین  توان یم ؛کند یم دیتأکی گسترده برای رسیدن به نتایج اقتصاد کیتیژئوپل تعضال

 (.52 :5۱17 ،نگریپتس) است« استراتژی»و  ،«ژئوپلیتیک»، «الملل نیب


مهممفهومژئواکونومیکۀدواژیکلسه.9شکل

5192منبع:پتسینگر،

 .ژئوپلیتیک5

مفهومی که هدف ساختار  ؛دانش جغرافیای سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان توسعه پیدا کرد در قالبژئوپلیتیک 

توانند قدرت خارجی خود را افزایش دهند  ها به کمک آن می هایی است که دولت دهی روش فکری آن شناسایی و سامان

و ارتباطات  ،ونقل کشاورزی، صنعت، سیستم حملو در این مسیر از مسائلی مثل توپوگرافی، هیدرولوژی، منابع مربوط به 

و  ،مکان ،فضا ،استیمانند قدرت، س یمیبا مفاه کیتیژئوپل(. 299: 5۱12به بهترین شکل ممکن بهره ببرند )گرینفینکل، 

  به (.11۱ :5۱11جونز، ) ردیگ یم مختلف را دربر یها نهیزم نیا  انفعاالت در و  از فعل یادیقلمرو سروکار دارد و تعداد ز

 یاز سو یاسیس یهاو فرایند سو کیاز  ییایجغراف یاندازها چشم نیتعامالت ب لیوتحل هیتجز کیتیژئوپل ،دیگر  عبارت

. رندیگ یقرار م یگرید ریتأث تحت کیهستند و هر  ایپو یاسیس یهاهم فرایند ییایجغراف یاندازها چشم  است. هم گرید

 (.5۱11کوهن، ) پردازد یتعامالت م نیا یامدهایبه پ کیتیژئوپل

 تجسم ژئوپلیتیک، ،واقع (. در13 :5۱11 )فریدمن، داند یمجغرافیا و قدرت  ةفریدمن ژئوپلیتیک را درک عمیق رابط

 کشورها سایر با رقابت در که کشورهایی بود توسط دریاها به دسترسی و ،طبیعی منابع جغرافیایی، مناطق لحاظ جهان به

تنوع در درک،  نیباوجودا(. اما 23 :5۱۱7بوده و هستند )کالپسا،   در تالش منابع و مناطق این به یابی دست برای

های پایدار  شود: تم تحولی مفهوم ژئوپلیتیک دیده می روند درو اهداف ژئوپلیتیکی استمرار مهمی نیز ها،  گرایش

بیند و  واحد می نهاد کیان دارد و جهان را یجغرافیایی که از طریق گفتمان ژئوپلیتیکی از مبدأ خود در اروپای رنسانس جر

 (.5۱۱9اگنیو، ) اند های تفوق جهانی اند که به دنبال استراتژی های جهانی کشورهای سرزمینی بازیگران در سیاست

های اقتصادی است  و ظرفیت ،های ژئوپلیتیکی به دنبال ایجاد کنترل ملی یا امپریالیستی بر فضا و منابع، جمعیت سیاست

متغیر « سلطه»و  ،«نفوذ»، «تقابل»، «رقابت»، «تعامل»(. الگوهای روابط در ژئوپلیتیک در طیفی از 1 :5۱۱1وت، )بل
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مستمر با یکدیگر در  طور به ها دولتشود که کشورها و  به وضعیتی اطالق می« رقابت ژئوپلیتیکی»است که در این میان 

 (. 2 :5۱۱7)بلک سل،  اند تغییر نظم موجود به نفع خودشان به دنبالکنند و  راستای گسترش منافع خود رقابت می

پاسیفیک-آسیا.منطقة3

 ،متحده  االتیا مانند کشورهایی توسط مفهوم این .شده استی گذار نام 131۱ و 137۱ ةده از کیفیپاس -آسیا مفهوم

 -آسیا». کرد پیدا گسترش و رشد آرام اقیانوس وسیع منطقة با آسیا شرق پیوند برای ابزاری عنوان به استرالیا و ،ژاپن

از  .تواند این کار را انجام دهد نمی «آرام اقیانوس منطقة» مفهوم که کند می برجسته یا گونه به را آسیا بعد «کیفیپاس

 شرق» و است محدودتر جغرافیاییازنظر  آشکاری شکل به ،کیفیپاسنسبت به آسیای  «آسیا شرق» مفهوم سوی دیگر،

 -آسیا» ،سیاسی دیدگاه از. دارد قدمت تاریخیازلحاظ  و شود می شناخته اروپامحور اصطالح یکعنوان  به «دور

عنوان  به را خود تواند نمی متحده  االتی. ابخشد می مشروعیت را شرقی آسیای امور در متحده  االتیا مشارکت «کیفیپاس

آسیای  از بخشیعنوان  به آن توصیف توجیه آرام اقیانوس در آن ةگسترد درگیری اما کند، توصیف آسیایی قدرت یک

پاسیفیک برخوردار از نقش مهم و رو به رشد در  -آسیامنطقة. (7 :5۱۱1)مک دوگال،  شود یم محسوب کیفیپاس

است.  شده  لیتبدمراکز ثقل ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک جهان  نیتر مهمی جهانی، امروزه به یکی از ها رقابتمعادالت و 

 ةپاسیفیک قلمرو جغرافیایی بسیار وسیع و فعال اقتصادی و دارای تنش سیاسی است که کشورهای حوز -منطقة آسیا

آبی یعنی  ةترین کشور در جنوب این حوز آبی یعنی ژاپن آغاز و تا انتهایی ةشرقی اقیانوس آرام از شمال شرق این پهن

 همچنین و ،آن، استرالیا.سه.کره، کشورهای آ توان ژاپن، چین، روسیه، شود. کشورهای این حوزه را می استرالیا ختم می

شود و از یک سو با این  پاسیفیک محسوب می ةحوز ودانست که در ضلع شرقی اقیانوس آرام قرار دارد و جز امریکا

ی و کیتیرقابت ژئوپلزمان در  طور هم و امنیتی بوده و از سوی دیگر با چین به ،کشورها دارای تعامالت اقتصادی، سیاسی

همکاری ژئواکونومیکی قرار دارد. بخشی از موفقیت اقتصاد صنعتی ژاپن در همکاری ژئواکونومیکی با چین و بخشی از 

مانده  یجا بهو منابع و اختالفات تاریخی  ،های تاریخی ژئوپلیتیکی بر سر دریای شرقی، جزایر روابط خارجی چین در رقابت

منطقه به چین بزرگ و تنها ابرقدرت بازمانده از  نیدر ایک قرار دارد. اما همکاری و رقابت اصلی های دور و نزد از گذشته

ترین  .آن مهم قرن بیستم یعنی امریکا اختصاص دارد. اصالحات و رشد مداوم پنج دهه اقتصاد چین و رشد اقتصادی آ.سه

ود و همکاری ژئواکونومیکی منطقه و وابستگی ر شمار می های تحوالت ژئواکونومیکی در منطقة شرق آسیا به کانون

های  المللی و با توجه به ویژگی توسعه داده است. در پی تحوالت نظام بین سرعت بهاخیر  ةمتقابل را طی یک ده

نظر  و ژاپن به ،های چهار قدرت بزرگ امریکا، چین، هند ویژه تالقی سیاست ةدر منطق و امنیتی ،اقتصادی، سیاسی

. امریکا یکی از شرکای استپاسیفیک  -ثقل استراتژیک جهان در حال انتقال از آتالنتیک به منطقة آسیارسد مرکز  می

و ژاپن  ،و تجاری با کشورهای چین، هند، آ.سه.آن ،یا هستهگذاری صنعتی،  مند به سرمایه اقتصادی و از کشورهای عالقه

عمده یعنی امریکا و چین خواهد بود که بر مبنای الگوی  است. ساختار روابط در این منطقه بر مبنای مناسبات دو قدرت

پاسیفیک بدین  -شود. هدف امریکا از افزایش نفوذ در منطقة آسیا همکاری ژئواکونومیکی و رقابت ژئوپلیتیکی تعقیب می

با حضور  ،ای و جهانی این کشور است های منطقه که مخالف سیاسترا، تواند دو کشور چین و روسیه  صورت است که می

د و در صورت تضعیف این دو به ومستقیم در این سمت از آسیا کنترل کند و به حیات خلوت این دو کشور نزدیک ش

 با نظامی همکاری قرارداد امریکاپاسیفیک  یدر منطقة آسیاو امنیتی خود دست یابد.  ،اهداف سیاسی، اقتصادی

و دیگر  ،لیا امضا کرده و با کشورهایی همچون هند، سنگاپور، اندونزیو استرا ،کره جنوبی، ژاپن، تایلند فیلیپین، کشورهای

پاسیفیک  -آسیایابی به بنادر کشورهای  دستامریکا در این منطقه، اصلی استراتژی  ةکشورها مشارکت نظامی دارد. هست

 ت.اسبرداری اقتصادی و کنترل نظامی و ایجاد محدودیت برای چین  جهت بهره
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 روشپژوهش

یری از قیاس در مقیاس گ بهرهحال  یندرعتوصیفی و  -بنا به اهمیت موضوع در شرایط کنونی، تحلیلی ،پژوهشروش این 

این پژوهش از در وسیع منطقة پاسیفیک در قلب همکاری ژئواکونومیکی و رقابت ژئوپلیتیکی امریکا و چین است. 

ی جغرافیای ها حوزهو داخلی نظیر منابع موجود در  ای، اعم از منابع مهم و معتبر خارجی اطالعات و مستندات کتابخانه

اثبات رویکرد این مقاله  برایالمللی  ی معتبر بینها ارقامو آمار و  ،الملل، اقتصاد سیاسی ینبسیاسی، ژئوپلیتیک، روابط 

است.  شده  استفادههای علمی  تقویت استدالل برایدر این حوزه  نظر صاحب داناتاسآرای از  ،است. همچنین شده  استفاده

گیری  های علمی و عقالنی استفاده کرده و به یک نتیجه وتحلیل مستندات، از استدالل یهتجزدر هنگام  فراروپژوهش 

 یافته است.   دستشناسی همکاری ژئواکونومیکی و رقابت ژئوپلیتیکی امریکا با چین  کالن آینده

هایپژوهشیافته
 هایژئواکونومیکیچینظرفیت

ها از غرب به  ابتدا، انتقال قدرت میان دولت ؛است داده  یروقدرت  ةجایی بزرگ در عرص ویکم دو جابه دة بیستدر س

ها به  قدرت از دولت ةم، اشاعودـ؛  پاسیفیک معروف است -که به منطقة آسیاـ   و آ.سه.آن ،شرق شامل چین، ژاپن، هند

(. چین در طول تاریخ حیات 11 :5۱15 انقالب فناوری اطالعات جهانی )برژینسکی، ةجیدرنتبازیگران غیردولتی 

سدة  بیستاز  ،طورکلی و درخوری داشته است. به توجه قابلوری موضع و منزلت اقتصادی تیک امپرا ةمثاب اش به طوالنی

 (. 12: 5۱15ه است )کسینجر، درصد از تولید ناخالص جهان را داشت9۱طور متوسط حدود  به هسد 1۱گذشته چین در طول 

از سوی امریکا به پایان  گرا جانبه کهای ی و سیاست ،الملل پساجنگ سرد، هژمونی، رهبری اقتصادی در نظام بین

تجاری جدید جهان در کنار  کنشگرانترین  عنوان بزرگ و هند به ،رسیده است و چین، اتحادیة اروپا، ژاپن، روسیه، برزیل

و امنیت ایفا خواهند  ،اقتصاد، سیاست ةالملل در سه حوز بین نظام  بهبخشیدن  را در ثبات و تعادل امریکا، بیشترین نقش

پیرامونی یا  ای برای مناطق نیمه در جایگاه قدرتی در حد و اندازة جهانی، پیامدهای عمده ،کرد. در همین زمینه ظهور چین

 پیرامونی جهان خواهد داشت.


 5191–9121وچینازسال،هند،ژاپن،امریکاناخا صداخلیروسیه،نرخرشدتو ید.9نمودار

5191منبع:بانکجهانی،

 ویکمیدرقرنبیستامنطقهیهاقدرتو یدناخا صداخلی.ت9جدول

روسیهبرزیلهندژاپنچینامریکااتحادیةاروپاکشور

 33/1 23/5 51/9 9/7 1/12 1/51 22/1۱ سهم از اقتصاد جهان

 2/1 ۱11/5 ۱2/5 1/2 11 1/5۱ 2۱/15 تولید ناخالص داخلی

 2/1 1 7/7 1/1 3/7 9/5 2/5 ناخالص داخلی دیرشد تول

5191بانکجهانی،منبع:



 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش9911

 پسدرصد رسیده است و 7به  5۱۱9درصد بوده است که تا سال 7/۱ فقط 1311سهم چین از تجارت جهانی در سال 

 با، 131۱دولت تجاری جهان تبدیل شد. در سال  نیتر بزرگبه  5۱15افزایش یافت تا اینکه چین در سال  سرعت به آن از 

. در کرد یم نیتأمدرصد تولید ناخالص جهان را 2/۱است، فقط  داده  یجادرصد از جمعیت جهان را در خود 52چین  نکهیا

درصد رسید که تا امروز 12به  5۱12درصد بوده و تا سال 5سهم چین از تولید ناخالص جهان کمتر از  133۱سال 

و  ،امریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان ةمتحد  االتیا، چین پس از 5۱۱1در سال  ،درمجموعهمچنان رو به افزایش است. 

و  ،فرانسه، انگلستان، ژاپن سرعت بهکشور در کمتر از یک دهه  شد، اما این اقتصاد جهان محسوب می نیتر بزرگفرانسه 

 نیتر بزرگو به  ردگذابامریکا را پشت سر  ةمتحد  االتیانزدیک  ةدر آیند رود یمآلمان را پشت سر گذاشت و انتظار 

تولید  درصد 40حدود دولت چین ،2040 سال در رود انتظار می ،گرید یسو(. از 1۱ :5۱12اقتصاد جهان تبدیل شود )تون، 

 ةزمین در است. کرده رشد ای طور فزاینده به چین اقتصاد نیز ها زمینه دیگر در دهد. اختصاص خود به را جهان داخلی ناخالص

 مستقیم گذاری سرمایه ةزمین در و شده  لیتبد صادرکننده نیتر بزرگو  واردکننده نیتر بزرگ به چین خارجی، تجارت

 کشور 127 شریک تجاری نیتر بزرگ امریکا 2006 سال در ،درمجموع است. خارجی بزرگ گذار سرمایهسومین  نیز خارجی

 نسبت این  2011 سال در اما شد، می جهان محسوب کشور 70 تجاری شریک نیتر بزرگ چین سال، همان در و بود

 شریک نیتر بزرگ به امریکا سهم و شده  لیتبد کشور 124 تجاری شریک نیتر بزرگ به چین که کرد تغییر گونه نیا

 های حوزه چین در عملکردهای اهرم قدرت بر ای فزاینده طور به روند این است. افتهی  کاهش کشور 17برای  تجاری

است  شده پاسیفیک آسیای ةمنطق در ژئواکونومیکی چین نقش اساسی تحول سبب رشدی چنین و افزوده جهان ژئوپلیتیکی

 .(3 :5۱11)هامر، 

های بزرگ حاکم خواهد کرد. در این  یابی چین بالضروره نوعی خاص از الگوی رفتاری را در میان قدرت قدرت

های موجود از اهمیت  تأثیرگذاری این مؤلفه بر سایر قدرتة وضعیت تعامل میان چین و قدرت مسلط )هژمون( و نیز نحو

ی روابط راهبردی دو کشور امریکا و وسو سمتای بر  تأکید ویژه های موجود، ، در نظریهرو نیازا. شود  ای برخوردار می ویژه

 وهفت شصتگرفته است. از منظر جان جی. ایکنبری، چین با برخورداربودن از یک میلیارد و سیصد و  انجامچین در آینده 

و  ،ی زیرکانهای، دیپلماس منطقه ةگسترد بخش الهامدرصد، 7 ای، رشد اقتصادی باالی میلیون نفر جمعیت، سالح هسته

افزایش  موازات بههای در حال ظهور  برخورداری از هویت تمدنی بزرگ قدرت بزرگ در حال ظهور است. برخی قدرت

اند )مانند ژاپن(، برخی  موجود تطبیق داده نظم باای روزافزون  گونه خود را به های اقتصادی و ژئوپلیتیکی خویش قابلیت

)بریتانیا و  اند کرده دایپکشیدن نظم موجود  چالش و خواست بیشتری برای به ،ها ، ظرفیتها افزایش توانایی موازات  بهدیگر 

قوی اقتصادی و شاید سیاسی برای فعالیت در درون نظم امریکامحور فعلی برخوردار است. منافع  ةامریکا(. چین از انگیز

ی باز است و کشورها دار هیسرماشود. سیستم جهانی  اقتصادی چین در وضعیت فعلی در چارچوب نظم غربی تأمین می

ویژه سازمان تجارت جهانی چتر  ن نظم بهنهادهای اقتصادی ای ،شوند. افزون بر این مند بهرهتوانند از مزایای آن  می

هایی که در آینده  آن از تبعیض بر  هیتکتا بتوانند با  آورند یمحمایتی حقوقی و سیاسی برای کشوری چون چین فراهم 

المللی  رسد این است که نظم امنیتی منطقه و بین نظر می جلوگیری کند. آنچه روشن به آن احتماالً اعمال شودعلیه اقتصاد 

محور از بیشترین اهمیت در تعیین مسیر انتقال قدرت از امریکا  المللی غرب به روی مشارکت امنیتی چین باز است. نظم بین

ی قابل مدیریت است و این ا دهیپدظهور چین  که استبر آن  نجریکس .(52 :5۱۱۱ ،یکنبریا)به چین برخوردار است 

طورکلی ظهور آسیا در چند  شکی وجود ندارد ظهور چین و به ،رخ دهد. از منظر وی زیآم مسالمتتواند در قالبی  تحول می

الملل را پس از سه سده از  ای گسترده از نو تعریف خواهد کرد و مرکز ثقل نظام بین گونه المللی را به دهة آینده نظم بین

اساساً روش چین در « یگر ینظامامپریالیسم مبتنی بر »، پاسیفیک انتقال خواهد داد. به گمان کسینجر -آسیا آتالنتیک به

javascript:void(0)
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 گذاران هیپاعنوان  به ،تسو سانو  تسیکالزومواجهه با دنیای خارج نبوده و نیست. او در جهت تأیید مدعای خود تفاوت 

همواره در آثار خود بر آمادگی برای نبرد پای  تسیکالزو»نویسد:  یکند و م را برجسته می ،تفکر راهبردی در آلمان و چین

است که بر آن  نجریکس«. کند دشمن و پیروزی بدون جنگ تأکید می ة، حال آنکه سان تسو بر تضعیف روحیفشارد یم

: 5۱15، رجنیس)کو نه نظامی خواهد بود  ،اندازی چالش اقتصادی، سیاسی با هر چشم مدت انیمچالش احتمالی چین در 

که  ـ رقابت از نوع جنگ سرد با امریکا بر استانداردهای زندگی مردم بار فاجعهدلیل پیامدهای بالقوه  چین به. (92

تواند در صورت  امریکا نمی ،خواستار همکاری با امریکا خواهد بود. از سوی دیگر ـ مشروعیت حزب به آن وابسته است

آنکه امریکا در همکاری با چین منافع  تر مهمبه چین از آسیب مصون بماند. زدن  گرفتن رویکرد جنگ سرد و آسیب پیش

کنند  های امریکایی تأکید می الملل است. به همین دلیل استراتژیست ترین آن تداوم ثبات در نظام بین اساسی دارد که مهم

 به همان اندازه متضرر خواهد شد. عقالنی نیست و امریکا نیز  که اتخاذ سیاست پیشگیرانه از سوی امریکا در قبال چین

در سدة که است  بر آن. او ستینگر یمی نیب خوشیی است که به ظهور چین ابتدا با ها ستیرئالبرژینسکی از دیگر 

در این منطقه چند قدرت وجود  ،آمد. از منظر او درخواهدالملل  عنوان مرکز ثقل سیاست بین جای اروپا به ویکم اوراسیا به بیست

روابط  ،ست. به همین لحاظها قدرتترین این  ی برخوردارند و چین مهما ژهیوالملل از اهمیت  دارند که برای صلح و امنیت بین

. رشد قدرت نظامی دیدرآی مدیریت شود و در شمار دستور کار اصلی سیاست خارجی امریکا ا ژهیوچین و امریکا باید با دقت 

ی چین نیز اغلب قابلیت ا هستهبینی تهدیدی علیه امریکا نیست. نیروهای  ی قابل پیشا ندهیآنه در وضعیت فعلی و نه تا چین 

های مهم آن  ای است. ورود چین به اقتصاد جهانی و سازمان بازدارندگی دارند. بر این مبنا قدرت نظامی چین در سطح منطقه

و این کشور را در وضعیت  ،شدت افزایش داده، تعمیق بخشیده ل آن را به این عرصه بهویژه سازمان تجارت جهانی نقاط اتصا به

بر سر شمال  فقط نهو مذاکره با چین بشود و این مذاکره  وگو گفتوابستگی متقابل با سایرین قرار داده است. امریکا باید وارد 

ن روابط تجاری با کردتر گستردهامریکا باید با  ،از سوی دیگر گیرد. انجامشرق آسیا، بلکه بر سر ثبات و امنیت بر سر کل اوراسیا 

آن به گروه هشت کشور صنعتی، اتصاالت ساختاری  واردکردنو  ،این کشور، تسهیل ادغام هر چه بیشتر آن در اقتصاد جهانی

آن را  ی رویکرد خود نسبت به چیناز نگاه وی امریکا باید با تغییر بنیاد ،المللی را افزایش دهد. بنابراین موجود بین نظم باچین 

 (.۱2: 5۱15 ی،نسکژی)برالملل درنظر گیرد  عنوان شریکی عمده در ثبات اوراسیا و بازیگر کلیدی در نظام بین به

در چنین شرایطی، الگوی حاکم بر روابط امریکا و چین در قالب مدل همکاری ژئواکونومیکی و رقابت راهبردی در دو 

و  تیراهمپُیکی از وجوه پاسیفیک خواهد بود.  -امنیتی )رقابت ژئوپلیتیکی( توأمان در منطقة آسیا -سطح اقتصادی و سیاسی

سرعت رو به  رو به توسعة روابط دو کشور افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری )ژئواکونومیکی( است که در دهة گذشته به

عنوان  ی بوده که وابستگی متقابل بها اندازهدر ابعاد و توان گفت حجم عظیم مبادالت تجاری دو کشور  فزونی بوده است. می

 ،شده ارائهآخرین آمارهای  براساساست.  شده  فیتعرالملل کنونی  در روابط میان دو ابرقدرت در نظام بین کننده میتنظاصل 

آغاز گشایش  1313حال آنکه در سال  ؛میلیارد دالر بوده 797، به میزان 5۱11حجم تجارت خارجی دو کشور در سال 

برابر شده( بوده است. در  797۱میلیون دالر )یعنی  1۱۱های دو کشور، میزان مبادالت تجاری دو کشور حدود  سفارتخانه

رشد صادرات امریکا به چین دو برابر رشد صادرات امریکا  .شرایط کنونی، امریکا نیز منافع بسیار زیادی از تجارت با چین دارد

اهمیت  ،میلیارد دالر رسیده است. درحقیقت 19۱به بیش از  5۱11به سایر کشورهای دنیا بوده است و این میزان در سال 

الملل رو به فزونی  های راهبردی این کشور در نظام بین طور پیوسته در سیاست سال گذشته به بیست چین برای امریکا طی

واردات این کشور محسوب ة کنند نیتأمترین  عنوان بزرگ دات امریکا بهدرصد از کل وار5/13بوده است. چین با میزان 

بوده  5۱11به چین در سال  صادرکنندهدرصد از نیازهای بازار بزرگ چین سومین 3/3امریکا با صادرات  ،همچنین .شود می

آن در خدمت نیروی یت دنیاست و رشد سریع اقتصادی چین و قراردادن عترین جم چین دارای بزرگاست. از سوی دیگر، 
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تواند جایگاه امریکا در شرق آسیا و متحدان آن یعنی کره و ژاپن  و این می دهد میبه این کشور  یا ندهیتوانمندی فزا  نظامی

اقتصاد چین به این  سریعبسیار نگران است که رشد امریکا . قدرت را در جهان به نفع خویش تغییر دهد ةرا تضعیف و موازن

امر منجر شود که از آن در خدمت نیروی نظامی و افزایش توان و قدرت خود در این حوزه بهره ببرد و چین را به هژمون 

ای یا هژمون جهانی(  در هر دو حالت )هژمون منطقه امکان داردمنطقة شرق آسیا یا در سطح جهانی تبدیل کند و این مسئله 

 پاسیفیک خواهد بود. -ویژه منافع متحدان آن در آسیا یکا و بهمنافع امر ةدکنندیتهد


5191تا9121رشدتو یدناخا صداخلیبازیگراناصلیمنطقةپاسیفیکازسال.5نمودار

5191منبع:بانکجهانی،

ا نگرشی بقدرت جدید اقتصادی و نظامی  عنوان به نگرانی خیزش چین 5۱11 امنیت ملی امریکا در سالدر راهبرد 

 ایبر سیهو رو چین. کند قابتر نجها سراسردر  مثبت بطروا ایبر بایدمریکا ا وز،مرا» :چنین آمده استمنفی و تهاجمی 

 فهدمریکا ا علیه قابتیر ییاامزآوردن  ستد بهو  ذنفو شگسترمنظور  توسعه را به درحال نجها دخو اریگذ سرمایه

 لنباد بهمریکا ا گرچهاست«. »ا نجها سراسردر  ها یرساختدر ز رالد هاردمیلیا اریگذ سرمایه لحادر  چیناند.  گرفته

 ایبر تلویحی نظامی یتهدیدهاو  ،ذنفو تعملیا دی،قتصاا زاتمجاها و  از مشوق چین ،ستا چین با ریهمکا اومتد

 یرساختیز یها اریسرمایهگذ. کند یم دهستفاا اش یتیو امن سیاسی رکا رستواز د ویپیر به ها لتدو یگرد دنمتقاعدکر

 یها هپایگا ساختن ایبر چین یها ش. تالکند یم تقویترا  رکشو ینا ئوپلیتیکژ یها نماآن آر ریتجا یهادهبرو را چین

را  نظامی یساز زهیمدرن سریع تعملیا شتهر چین .ازدندا می به خطررا  رتتجاآزاد  نجریا جنوبی چین ییادر در نظامی

 چین .ستا شده  یطراح نیچ  دست شتناگذو آزاد منطقه بهمریکا ا سترسید دنکرودمحد ایبر که دهکر زغاآ

از  ریبسیا حاکمیت لستقالا تضعیف خطر چین یستیالا ماا ،کند می معرفی متقابل دسورا دارای  دخو یها یطلب جاه

 .(5۱11)راهبرد امنیت ملی امریکا، « دارد بررا در قیانوسیهو ا هند یها دولت

حجم تجارت خارجی چین و  9اما از منظر ژئواکونومیک روابط اقتصادی چین و امریکا حکایت دیگری دارد. نمودار 

گونه که در  دهد. آن نشان می 5۱11تا  5۱۱7امریکا و میزان صادرات چین به امریکا و واردات چین از امریکا را از سال 

میلیارد دالر بوده که  797به میزان  5۱11خدمات دو کشور در سال  کل صادرات کاال و ،است شده  دادهاین نمودار نشان 

برابر امریکا به این  3/9میلیارد دالر بوده که چین حدود  1/19میلیارد دالر و سهم امریکا  7/222سهم چین از این مقدار 

اقتصاد صادراتی چین و  مهم است که قدرت جهت  نیا ازکشور کاال صادر کرده است. این موضوع از منظر ژئواکونومیکی 

شدن کاالهای اروپایی  تأمین نیازهای بازار امریکا با توجه به قیمت و کیفیت کاالهای این کشور و با توجه به گران تمام

 سازی کاالهای چینی در بازار امریکا به این سادگی وجود ندارد. گزین امکان جای
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 5191تا5112ووارداتکشورچینازسالصادراتحجم.3نمودار

5191منبع:بانکجهانی،

رو به رشد و بسیاری  سرعت بهکه اقتصاد چین  میابی یدرم ،بنگریم 1ی اقتصادی دو کشور در نمودار ها شاخصاگر به 

شدن به این کشور است. شاخص رشد  در حال نزدیک ها شاخصی اقتصادی آن از امریکا جلوتر و بعضی از ها شاخصاز 

ناخالص ثابت، میزان بدهی  ةصنعتی، صادرات کاال و خدمات، تشکیل سرمای ةافزود  ارزشتولید ناخالص داخلی سالیانه، 

... از  ... از امریکا جلوتر و امریکا نیز از بعد میزان تولید ناخالص داخلی، میزان تورم، میزان واردات کاال و خدمات و دولت و

ی پول و الملل نیبی صندوق نیب شیپ براساس 5۱9۱حائز اهمیت این است که چین تا سال  ةچین جلوتر قرار دارد. اما نکت

ی با توجه به رشد مداوم و باالی اقتصادی )رشد اقتصادی چین در سال الملل نیبی معتبر آمارهای اقتصاد ها سسهؤمسایر 

ناخالص داخلی از امریکا جلو خواهد افتاد و امریکا از بعد همکاری  حدود سه برابر امریکاست( از بعد تولید 5۱11

. به نمودار رشد اقتصادی ثروتمندو  قدرتمندژئواکونومیکی منافع بیشتری را کسب خواهد کرد تا رقابت ژئوپلیتیکی با چین 

 تر نییپادرصد ۱/2از  گاه چیهکه رشد اقتصادی چین  دهد یماین نمودار نشان  ؛نگاه کنید 5۱55تا  5۱1۱چین از سال 

تولید  ازنظرچین  5۱9۱ی پول از آیندة اقتصادهای بزرگ جهان تا سال الملل نیبگزارش صندوق  براساسنخواهد آمد و 

 (.5۱11ی پول، الملل نیبناخالص داخلی از امریکا جلو خواهد افتاد )صندوق 


دهدیمرانشان5155تا5191رشداقتصادیچینازسال.1نمودار

5191منبع:بانکجهانی،
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گرای امریکایی و غربی تحت هیچ شرایطی در قرن حاضر سود  عقل اقتصادی نئولیبرالیستی محاسبه ،رو نیازا

عملکرد اقتصادی،  ،رآینده نخواهد کرد. بنابراینهمکاری ژئواکونومیکی را فدای رقابت ژئوپلیتیکی با چین بزرگ و پُ

اقتصادی بین دو  ةیک استثنا خواهد بود تا یک قاعد عنوان بهریاست جمهوری امریکا )ترامپ(  ةو امنیتی این دور ،سیاسی

چنین بوده است. در سال  شیوب کمگذشته روابط خارجی چین و امریکا  ةکه طی دو ده گونه همانکشور در این قرن، 

این ده شرکت سه شرکت بزرگ  از 5۱11شرکت برتر جهان هیچ شرکت چینی وجود ندارد، اما در سال  دهاز  5۱1۱

ی ها شرکت( سوم کی دوم تا چهارم )حدود یها ردهو شرکت ملی نفت چین( در  ،)استیت گرید، سینوپیتک گروپ

 دستی خود تا بدین سطح ها شرکتایجاد و رشد  ةدر عرص ها ینیچموفقیت ژئواکونومیکی است که  کی  نیا. اند چینی

ی ژئواکونومیکی جهان بیشتر ها رقابتو  ،فعالیت، همکاری ةها در عرص ی آنها شرکتتعداد آینده  ةو یقیناً در ده اند افتهی 

نیز خواهد شد. 

و امریکا( به چین این حقیقت ژئواکونومیکی  ،ی بزرگ اقتصادی در قرون گذشته )انگلیس، آلمانها قدرت ةتجرب

باشد سایر کشورهای  تر امنو  تر افتهی توسعهکه هر میزان چین بیشتر در فرایند رشد اقتصادی قرار گیرد و  شود یمیادآور 

ی و تجارت خارجی گذار هیسرمادلیل  به ها آنو روسیه نیز وابستگی متقابل بین  ،آن، هند .سه.کشورهای آ ژهیو بههمسایه 

، شود یمهای ژئواکونومیکی تبدیل  به همکاری ها آنژئوپلیتیکی بین و تهدیدات  ابدی یمبین چین با این کشورها افزایش 

تجهیزات مادی و معنوی چین نیازمندند و امریکا و این کشورها برای تداوم توسعة خود به سرمایه، تخصص، منابع،  زیرا

خواهد داد. در  حیترجپلیتیکی و مترقی را در آینده بر رقابت ژئو افتهی توسعهنیز در این قرن با اکراه مسیر همکاری با چین 

 ژهیو بهکهن  ةآفرینی امریکا در این قار کاهش نقش ةجهت رشد فرایند توافقات تجارت آزاد در آسیا و تالش چین در زمین

های موفقی برداشته  گام ،که جایگاه تاریخی و همیشگی این قدرت برتر آسیایی بوده است ،شرق و جنوب شرقی آسیا

سیاسی  و امنیتی، اقتصادی، ةجانب همهم تا به امروز حضور واست. یکی از مناطقی که امریکا بعد از جنگ جهانی د

ی و با همکارگیری آ.سه.آن  ی داشته منطقة جنوب شرقی آسیا در همسایگی چین بوده است. تا جایی که شکلناپذیرانکار 

طور رسمی وارد روند تجارت آزاد شدند  ، چین و آ.سه.آن به5۱۱5از سال  .وجود آمد به 1371همراهی امریکا در سال 

 .(52: 5۱11 ،سی)سل

 ونقل حملی ارتباطات ساز آسان«. برای تولید ثروت نخست باید جاده بسازید» :دیگو یمالمثل قدیمی چینی  ضرب  کی

 - قبال سایر بازیگران دارد. راه ابریشم ریلی چین ی در گسترش و افزایش قدرت اقتصادی چین درا مالحظه قابلنقش 

تحت عنوان راه ابریشم جدید  5۱19خطوط ریلی دنیاست. این خط آهن از سال  نیتر رازدحامپُو  نیرسودترپُاروپا یکی از 

 ةعقیدکشور در امتداد آن قرار دارند. این طرح به  7۱و اکنون بیش از شد میلیارد دالر آغاز  1۱ویکم با  قرن بیست

و افریقا را برای مبادالت تجاری با یکدیگر بیش از گذشته مرتبط سازد. این طرح  ،چینی باید آسیا، اروپا مردان دولت

شهر چین به سمت  92قطار باربری از  9511و حدود  اند بودهشاهد اوج رونق آن  5۱11طرحی جهانی در سال  عنوان به

کشور و بالعکس حرکت کرده است. این شرایط باعث افزایش میزان تجارت بین چین و اروپا به  15شهر اروپایی در  91

میلیارد دالر و  31.11افریقا ) ةبه دو قار 5۱11. صادرات چین در سال (9۱: 5۱1۱، یلید نی)چدرصد شده است 17میزان 

درصد اقتصاد 2بوده است. با توجه به رشد باالی  متحده  االتیامیلیارد دالر( و امریکای جنوبی نیز بیش از  93مریکا ا

آینده این روند رو به رشد صادرات کاال و خدمات ادامه خواهد یافت و بیشتر بازارهای جهان را این  ةچین طی دو ده

رشد . فتح خواهد کرد ها قارهو  ،صادرات خود بر واردات مناطق، کشورهای و بردباری و برتری آرام بههای شکیبایی  اژد

، پیامدهای شده  مطرح 5۱11که در راهبرد امنیت ملی امریکا در سال  گونه همانمداوم اقتصاد چین طی پنج دهة گذشته 

 ةک برای موضع مسلط گذشتهای ژئواستراتژی های ژئوپلیتیکی و نگرانی رقابت ساز نهیزمو داشته راهبردی برای این کشور 
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های مختلف اقتصادی نظیر صادرات، واردات،  ای که در زمینه گونه به ؛است بودهپاسیفیک  -امریکا در منطقة آسیا

مذکور کسب کرده و موقعیت برتر  ةهای اقتصادی چین نفوذ گسترده و رو به افزایش در منطق و همکاری ،گذاری سرمایه

ی در سال ا فرامنطقه(. چین در مقیاس 23 :1931پاسیفیک حفظ خواهد کرد )زارعی،  -آسیا در بازارهایرا ژئواکونومیکی 

و خدمات در جهان  ،کاالها، منابع، محصوالت ةترین صادرکننده و واردکنند صادرات و واردات به بزرگ ةدر زمین 5۱15

مطلق امریکا بود و هیچ رقیبی در اروپا و دست آورد که بیش از شش دهه در اختیار  د و در این زمینه جایگاهی بهشتبدیل 

های ژئواکونومیکی آن کشور تسلط و برتری اقتصادی  ها و سیاست برنامه همةداد و  شدن به آن را نمی آسیا اجازة نزدیک

تریلیون دالر تولید  ۱/55، از مجموع 1335و عدم اجازه به هیچ رقیب دیگر اعم از دوست یا دشمن بود. در سال  جهان بر

میلیارد دالر بیش از  15.599.1۱ به 5۱11اخالص جهان دو درصد آن متعلق به چین بوده، اما این نسبت در سال ن

است. اگر صادرات  افتهی  شیافزاتریلیون دالر تولید ناخالص جهان  ۱۱.7۱9.13 درصد )بیش از سه برابر( از مجموع23/7

شود به آمار  قلمرو جغرافیایی و سیاسی چین محسوب مینیز که امروز بخشی از را  کنگ هنگمیلیارد دالری  22۱

کنیم. افزایش سهم چین در  بهتر درک می فراروهای  قدرت اقتصاد صادراتی چین را در سال ،مییفزایبصادرات چین 

ه بود ـ پاسیفیک چین -ای آسیا ترین رقبای جهانی و منطقه عنوان بزرگ به ـ مقایسه با کاهش سهم جهانی امریکا و ژاپن

درصد بوده و سهم چین 1/51سهم امریکا از اقتصاد جهان  5۱11در سال  ،ی پولالملل نیبگزارش صندوق  براساساست. 

اقتصاد چین طی چند سال آینده این برتری به نفع چین پایان خواهد  تر عیسردرصد بوده است. اما با توجه به رشد 1/12

بوده  131۱ برابری نسبت به سال 119انگر رشد بین دالر رسید که تریلیو 9تجارت خارجی چین به  5۱11یافت. در سال 

که سیر نزولی را طی دهة اخیر  ،امریکا ژهیو به ،ویژه در مقایسه با تجارت خارجی سایر رقبای چین است. این دگرگونی به

جدا کنیم، اساساً زمانی که یک  ها دولتاست. اگر استثناها را در رفتار و روابط اقتصادی  درک قابلطی کرده است، بهتر 

وابستگی متقابل این کشور با کشورهای قدرتمند اقتصادی دیگر بیشتر و عالقه  شود یم قدرتمنداقتصادی  نظر ازکشور 

چین در شرایط  نکهیا. شود یمدوچندان  رسانند یمبه جهت سودی که به یکدیگر  ها آنبه همکاری ژئواکونومیکی بین 

یا هیچ کشور دیگری ندارد ناشی از جایگاه اقتصادی  ،به رقابت یا ستیز اقتصادی با امریکا، اروپای ا عالقهحاضر هیچ 

و هند نیز  ،همین شرایط برای امریکا، اتحادیة اروپا، ژاپن .جهانی است ةموفق و منافع مسلط اقتصادی این کشور در عرص

 وجود داشته و دارد.  ها آندر رفتار اقتصادی 

5191هادرسالیاقتصادیآنهایژگیو(همراهباسایرکنگهنگو،کاال)چین،امریکاۀربزرگصادرکنندسهکشو.5جدول

صادرات
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)درصد(صادرات
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 )درصد(5192-5191

درسالیترازتجار

)دالر(هزار5191

ارزشصادراتدرسال

)دالر(هزار5191

 17/585/232/346 248/038/085- 10 100 جهان

 2/263/370/504 419/577/565 8 12/9 چین

 1/546/272/961 862/202/741- 7 8/8 امریکا

 550/239/646 39/584/037- 7 3/3 کنگ هنگ

5191سازمانمللمتحد،منبع:

 5 که دارد )به جدولی ژئواکونومیکی چین با توجه به ظرفیت تولیدی و صادراتی بسیار باالیی ها یژگیویکی از 

ست. در منطقة آسیای جنوب شرقی کشورهای عضو ها قارهو  ،بنگرید(، تالش برای تسلط بر بازارهای کشورها، مناطق

 ،درمجموعاست.  شده  لیتبدها  سیاسی جهان، چین به شریک اول تجاری آن - مناطق اقتصادی همة.آن نیز مانند  آ.سه

 1۱ترین شریک تجاری  کشور بود. در همان سال چین بزرگ 151ک تجاری برای ترین شری امریکا بزرگ 5۱۱7در سال 
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ترین شریک تجاری  سرعت تغییر کرد و در این سال چین بزرگ این نسبت به 5۱11تا سال  ؛شد یمکشور جهان محسوب 

 یالملل نیب صندوق) افتکشور کاهش ی 17ترین شریک تجاری کشورهای جهان به  کشور و سهم امریکا از بزرگ 151

این موضوع رقابت ژئواکونومیکی چین با امریکا برای کسب بازارهای کشورهای جهان و کاهش سطح (. 92 :5۱15 پول،

دهد که چین رقابتی دقیق و آگاهانه برای  روابط اقتصادی امریکا از این کشورها و بازارهای تجاری آنان را نشان می

این روند  ،و تا به امروز در این رقابت موفق نیز بوده است. از سوی دیگر تسلط بر اقتصاد و تجارت جهان را شروع کرده

های ژئوپلیتیکی چین با امریکا و قدرت اهرم عمل چین  چین در عرصة جهانی و رقابت نفس اعتمادبهی بر ا ندهیفزاطور  به

سایر رقبای شرقی و غربی بر سر  حتی در جوالنگاه ژئوپلیتیک جهانی افزوده است. رقابت ژئواکونومیکی چین با امریکا و

گیر این کشور نسبت به سایر کشورها در عرصة اقتصاد جهانی دارد. در سال  توافق تجارت آزاد نیز حکایت از برتری چشم

مورد در آسیا رسیده  51۱به  5۱11ها تا سال  این توافق ؛شده وجود داشت توافق تجارت آزاد نهایی 22، در آسیا 5۱۱۱

هایی رسمی برای تجارت دوجانبه یا همکاری اقتصادی با  کشور و منطقة تجاری توافق 12۱اکنون  هم  یاناست. در این م

این  (.12 :5۱17 نگ،یخان و م ی)لیافتة جهان است  کشورهای صنعتی و توسعه همةاند که بیش از  چین به انجام رسانده

ی براساس پیشنهاد چین و در قالب مفهوم چینی این ی مشارکت راهبردها نامه موافقتنکته حائز اهمیت است که اغلب 

 ةالملل یعنی توسع نظام بین ةاست و آن را باید در قالب راهبرد کالن چین در حوز شده امضا ها ییاروپانوع همکاری با 

 با بنابراین،د. کرو نه در مفهوم غربی مشارکت راهبردی و در قالب ژئوپلیتیک و نظریات جنگ و صلح تفسیر  زیآم صلح

تحریم تسلیحاتی چین از سوی اتحادیة  ةند، ادامکردعنوان شرکای راهبردی معرفی  آنکه اروپا و چین یکدیگر را به وجود

 وقوف با ،گذشته برخالف ،. این واقعیت سبب شد تا چینکرداروپا سرشت راهبردی روابط اروپا و چین را با تردید مواجه 

و امریکا را کند ة اروپا به امریکا، این اتحادیه را بازیگر مهم اقتصادی و تجاری تلقی به وابستگی ژئوپلیتیک اتحادی

به سیاست واحد و هماهنگی  اند نتوانستههنوز  ها ییاروپا. در این شرایط کندالملل قلمداد  مخاطب اصلی خود در نظام بین

 همکاری تجاری و اقتصادی در سال ةنام موافقتچوب رو، اتحادیة اروپا و چین هنوز در چار در قبال چین دست یابد. ازاین

اتفاقی : »دیگو یم ،رئیس اسبق شرکت اسپرینت ژاپن ،فانو رابرت(. 12۱-112 :1932پور،  )سلیمان ردیپذ یمشکل  13۱2

ترین  چین در مدت ده سال یکی از پیشرفته اجتماعی کم نداشت. ةمعجزدر چین افتاد چیزی از یک  133۱که در دهة 

های  ترین زیرساخت پیشرفته بههای ارتباطات راه دور را ساخته است. احتمال دارد ظرف مدت چند سال  زیرساخت

ابتدا باید فناوری جدید را در  دهد چین برای رسیدن به این نقطه توضیح می فانو«. ارتباطات راه دور جهان تبدیل شود

. بعد باید دیبخش یمو بهبود  ساخت یمکرد و مشابه آن را  آن را موشکافی می کرد، یممان ممکن وارد ز نیتر عیسر

ی برای نوآوری تر بزرگصورت پایگاهی برای توسعة ظرفیت  و آن را به رساند یمهای فناوری بومی را به حد غرب  توانایی

فناوری محدود نمانده است، بلکه بخشی از فرهنگ جدید ی و ا حرفه. شتاب در چین به شگرد گرفت یمکار  در فناوری به

موشک  ۱۱11ی )در برابر روسیه با ا هستهموشک  51۱چین با » که است بر آن القلم عیسر(. 93 :19۱7کشور است )تافلر، 

 9۱حدود هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی برخوردار خواهد شد و امریکا با  1۱، از حدود 5۱2۱ی(، در سال ا هسته

دهد که اقتصاد چین در چند دهة آینده حدود  م را به خود اختصاص خواهد داد. آمارها نشان میوهزار میلیارد دالر مقام د

های سیاسی و  نظام بارورکردنبسیاری از کشورهای جهان در حال  اکنون همدو برابر اقتصاد امریکا خواهد شد. از 

ارمغان  ری را برای شهروندان خود از طریق مشارکت اقتصادی با این کشور بهبردا اقتصادی خود هستند تا نهایت بهره

: چین توانسته کنند یمتحلیل  نیچن نیاویکم را  های امریکایی چین سدة بیست (. استراتژیست25 :193۱القلم،  آورند )سریع

های  به فضا با شرکتاست از تشنجات سیاسی بزرگ و سقوط اقتصادی خویش جلوگیری کند، در پرتاب ماهواره 

رقابت خواهد کرد و چندین شرکت خواهد داشت که از فناوری باالی جهانی برخوردارند و در  هامریکایی در این سد
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چین به شبکة ارتباطی  ،بسیار زیاد احتمال به ،ها دخیل خواهند بود. همچنین ای از مشارکت سراسر جهان در دامنة گسترده

یابی برای اهداف بازرگانی و  های موضع عیتی خواهد بود که از بازرسی و ارتباطات و فناوریجهانی خواهد پیوست و در موق

نویسد:  اقتصاد و شرایط امروز چین می ةدر زمین تارو(. 51امنیت ملی امریکا در سدة  نظامی استفاده خواهد کرد )استراتژی،

توسعه  ی مستقیم خارجی را که به دنیای درحالگذار هیاسرمرسد. آن کشور بیشتر  نظر می رابهت بهچین رقیبی ترسناک و پُ

بودن چین،  دلیل بزرگ ی خارجی جذب کرد و بهگذار هیسرمابیش از امریکا  5۱۱9کند. در سال  جلب می شود سرازیر می

سرعت از بین نخواهد رفت. عرضة نیروی کار  حتی اگر آن کشور بسیار سریع رشد کند، عرضة نیروی کار ارزان آن به

ی گذار هیسرماو بازارهایی که همراه با  ،ی زیاد است که به تزریق فناوری، مدیریتا اندازه  بهة آن کشور کرد لیتحص

سرعت تولید کند. با  کنند به یافته تولید می کشورهای توسعه اکنون همکه را تواند محصوالتی  می ندیآ یممستقیم خارجی 

کشورهای دنیا در حال کاهش است.  ةیبقکنند که رشد  احساس می ترسند یمتشدید رشد چین، کسانی که از آن کشور 

درصد افزایش یافت و شکوفایی ۱5( 5۱۱2-5۱۱۱ناگفته نگذاریم که صادرات چین به امریکا طی مدت پنج سال )

ین چ .شود نه دوندگان سرعت است. موفقیت اقتصادی نصیب دوندگان ماراتون می شدنی مشاهده شهرهای ساحلی آشکارا 

در حال حاضر برای این » ،(. به قول زکریا27 :19۱7ثابت کرده است که دوندة ماراتون است نه سرعت )تارو،  کنونتا 

یی ها دههخود عبور کند. چون ممکن است تا  حدومرزیا اقتصادی از  ،کشور خوشایند نیست که از ابعاد نظامی، سیاسی

بندی  مسلط خواهد شد. این کشور در حال حاضر در یک جمع جهان برتنها بماند. ولی در آینده و تحت شرایطی مطلوب 

آید و یک عنصر اصلی و کارآمد در نظام  می شمار  بهکشور مهم جهان  نیدومجهانی  زودرشتیرکلی در مواجهه با مسائل 

: چنین بود ،امپراتور ابتدای سدة نوزدهم فرانسه ،معروف ناپلئون ةجمل(. 53 :1931)زکریا، « گردد المللی محسوب می بین

چین پس از دویست سال از خواب گران اکنون «. دنیا را تکان خواهد داد ،بگذارید چین در خواب باشد چون اگر برخیزد»

ی ا سلطهدادن جهان است. هیچ کشوری در جهان به قدمت چین در شرق و جنوب شرق آسیا  تکان ةبرخاسته و در آستان

و سیاست منطقه  ،توان کشور و ملتی یافت تا این اندازه بر فرهنگ، اخالق نداشته است و نمی هدار به طول هجده سدپای

الملل نشان از  های بین و سریع این کشور به مرکز قدرت و سیاست ،تأثیرگذار بوده باشد. بازگشت قدرتمندانه، هوشمندانه

ساز سدة حاضر و درک درست از  های قدرت ی و کاربرد راهبرد مؤلفهشناس ندهیآتدبیر و تمرکز دولتمردان این کشور بر 

دادن درست افق آینده  و امنیتی قدرت نوین است. درایت یک دولتمرد و نشان ،اولویت کارکردهای اقتصادی، سیاسی

در چین  دنگتوان گفت  . میاستی یک کشور ماندگ عقبسوی توسعة پایدار و رهایی از دور  سبب نجات و حرکت به

 دنگشدن چین امروز ایفا کرده است.  در فرایند توسعه و جهانی مائوی ها ینیب کوتهو  ها یشیاند کجچنین نقشی را بعد از 

دنیا هیچ جنگ جهانی را تجربه نخواهد کرد، حتی ارتش چین هم  سال آینده پنجاهتا  گفت یمبه دولتمردان فردای چین 

های اقتصادی و سیاسی  ی و صادرات کاال برای چین باشد. امروز چین مدیون اندیشهباید در خدمت تولید و توسعة اقتصاد

های عقالنی کشور را به  راهبرد برگزیدة پس از اوست که با برنامه ةدهند ادامهو رهبران  دنگدرست دولتمرد بزرگی چون 

چین و روابط خارجی آن براساس شش  توان گفت رفتار سیاسی می چین نشان داد. ةآینده پرتاب کرد و راه را برای آیند

 است:  گرفته  شکلزیر  ةهدف عمد

جغرافیایی احتمالی چین وجود دارد، با توجه به روابط امنیتی امریکا با  ةی که در محاصرا یاساس هایکاهش خطر

ماالکا به اقیانوس  ةة محرومیت از دسترسی دریایی چین از طریق تنگواسط بهی ریپذ بیآسژاپن، کرة جنوبی و فیلیپین، 

 باثباتو  ،مسیرهای زمینی در دسترس، مناسب فقدانو دیگر مناطق و  ،به خاورمیانه، افریقا، اروپا آن از  پسهند و 

 اقتصادی در درون خاک روسیه  یا آسیای مرکزی برای تجارت با اروپا. ازلحاظ
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 برو کره را در ،)که منطقة آزاد چین، ژاپنایجاد موقعیتی مناسب برای خود در جامعه در حال ظهور آسیای شرقی 

محدودکردن، اگرچه نه هنوز حذف کامل، حضور یا  زمان هم( و همچنین موقعیتی مناسب در آ.سه.آن و ردیگ یم

 گیر امریکا در این کشورها. آفرینی چشم نقش

سوی دریای عرب  و امن بهتعادل در مقابل هند و دسترسی به مسیری مستقیم  ةعنوان وزن تحکیم جایگاه پاکستان به

 از طریق این کشور. فارس جیخلو 

کردن میزانی از  نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی و مغولستان و به دنبال برآورده لحاظ ازیافتن به روسیه  برتری

 ند. تر کینزدنیازهای چین به منابع طبیعی در مناطقی که نسبت به افریقا و امریکای التین به این کشور 

از دوران جنگ داخلی در این کشور است به نفع چین  مانده یباقنامشخص  ةتایوان، که آخرین مسئل ةمسئل وفصل حل

 دنگ و غیره.« یک چین دو نظام»مطابق با فرمول 

و امریکای التین  ،سیاسی در شماری از کشورهای خاورمیانه، افریقا میرمستقیغحضور مطلوب و مستقیم اقتصادی و 

تضمین موقعیت  زمان همضمین دسترسی مداوم به مواد خام، معدنی، محصوالت کشاورزی و انرژی، و آن ت تبع بهو 

یابی به موقعیت سیاسی شایان توجه در  مسلط محصوالت تولیدی رقابتی چین در بازارهای محلی و به دنبال آن دست

 (. 11 :19۱9جهانی به نمایندگی از چین )شاهنده و طاهایی،  ةعرص

های چینی از  و اقتصادی کشورند که برخی استراتژیست کیتیژئوپلراهبردی مزبور ترکیبی از منافع  ةدعمشش هدف 

حق قانونی این کشور برای  ةها نگاه تاریخی چین در زمین کنند، اما این استراتژیست یاد می« بزرگ ةحاشی»عنوان  آن به

 کنند. نقشی مسلط در منطقه و شاید جهان را نیز منعکس می ازبرخورداری 

 191میالدی برتری اقتصادی را از دست اروپا و انگلستان بیرون آورد و به مدت  1۱۱۱کشوری مانند امریکا از سال 

ن در سال است که قدرت برتر اقتصاد جهان را با اقتدار در اختیار دارد. در دوران فترت و رکود و خموشی صنعت جها

 ههم این سهم طی یک سد  درصد رسید و پس از آن2۱سهم امریکا در تولید جهانی به  132۱و  131۱های  سال

نیمی از کل تجارت جهان را در  بیتقر بهمیالدی  131۱م تا پایان دهة وبوده است. بعد از جنگ جهانی د چهارم کی

آسانی رأی بر افول  توان به نمی .قتصاد جهان را در اختیار داردرصد از کل ا د یی بیستتنها بهاختیار خود گرفت و هنوز نیز 

این بوده و خواهد بود تا این کشور از حیث سه « سدة امریکایی»تالش دولتمردان امریکا در  همةقدرت این کشور داد. 

این وضعیت برتر را و فناوری در رأس هرم جهان قرار بگیرد و اجازه ندهد سایر رقبا  ،رکن قدرت اقتصادی، نظامی، علمی

رسد امریکا طی مدت چندین دهه این بازی را در برابر رقبای اروپایی و آسیایی خود با پیروزی  نظر می از آن خود سازند. به

گرفتن رقبای نوظهور آسیایی شرایط مطلوب و  دلیل قدرت عد اقتصادی بهی است که از بُزمان  مدتاما  ،پشت سر گذاشته

قدرت نسبت به سایر کشورهای  ةگان اگرچه هنوز این کشور پیشتاز عوامل سه .ر کامل در اختیار نداردطو موفق گذشته را به

قدرت اقتصادی امریکا دو برابر چین خواهد بود.  5۱52حاکی از آن است که در سال  ها ینیب شیپقدرتمند جهان است. 

یک نگاه  رقابت با سایرین بوده و از بسیاری جهات برتر و در ةبنابر آمار سازمان اقتصاد جهانی، امریکا همچنان صحن

در یابی به فناوری  دستو در  جمعی هنوز نیز اقتصاد برتر جهان است. این کشور در میدان نوآوری اولین کشور جهان

دارد و مقام  در اختیارجهان  1ةتحقیق و توسع ةاز کل بودج سوم کیی بیش از یتنها بهتحقیقاتی  ةهزین است و ردیف نهم

های پژوهشی در جهان نسبت به  است. این کشور در ایجاد و احداث مؤسسه ساخته خود آن از بعدنخست جهانی را از این 

در  ها دورانم در جهان را داراست. با اقتدار باید گفت امریکا در این وتعداد مقام اول و نسبت به تعداد و جمعیت مقام د

سهم امریکا در رهبری جهان » که استبر آن  هالدی پیشگام کشورهای جهان بوده است. ی اقتصاور بهرهبخش تولید و 

                                                                                                                                                                   
1. R&D 



 9991… درکایامرونیچیکیتیژئوپلیهارقابتویکیکونوماژئویهایهمکار

با این احوال، امریکا در امور جهانی هنوز یک بازیگر محوری  .است شده  واقعهای بزرگ دیگر مورد چالش  مانند قدرت

م و جنگ سرد وی اول و دهای جهان های پس از جنگ ی به نظامده شکلشود. نقش حیاتی این کشور در  محسوب می

های امریکا در دوران پس از جنگ سرد بد یا خوب،  فعالیت تیدرنهای نیست. و ادآورخوبی مشخص است و نیاز به ی به

هنوز یک  رشمارپُهای بزرگ و  چالش وجود باشود. امریکا  المللی قلمداد می عامل مهمی در مراحل تکوین کنونی نظام بین

عنوان یک قدرت عمده و یکی از سه کشور بزرگ دارای موقعیت برتر در میان برابرهاست.  ابرقدرت است. این کشور به

 گذر درآن  مانانیپ همها قرار دارد واشنگتن و  آن ةمنافع ویژ ةحوز کنند که در حتی در مناطقی که چین و روسیه ادعا می

 ،. حضور امریکا و غرب در اروپای مرکزی، شمالیاند دی در برابر اقتدار پکن و روسیهاند که حریف نیرومن زمان نشان داده

پیشین  جمهور سیرئ ،(. اوباما1939 )هال،« های مهمی از این موضوع هستند و بالتیک، شرق و جنوب شرقی آسیا نمونه

بدون همکاری و همراهی و مشارکت یی و تنها بهامریکا » :گفت ی درک کرده بود که میدرست بهاین موضوع را  ،امریکا

حضور خود در برابر قدرت برای  ،رو نیازا .ای خود در پاسیفیک دست یابد تواند به اهداف منطقه کشورهای دوست نمی

در این قلمرو  مانانیپ همگرفتن از بازیگران و  های مختلف در این منطقه نیازمند به بهره مستمر رو به تزاید چین در حوزه

 ،اینکه امریکا :ام تصمیم سنجیده و راهبردی گرفته ،ی امریکاجمهور سیرئدر مقام »دهد:  او ادامه می«. گ استبسیار بزر

و دوستان  مانانیپ همآرام، از طریق تقویت اصول اساسی و همراه با مشارکت نزدیک  انوسیاقعنوان یک کشور واقع در  به

بر این  ایزکر (.5۱11)اوباما، نوامبر « ایفا خواهد کرد اش ندهیآی به منطقه و ده شکلو درازمدت در  تر بزرگنقشی  خود

های شدیدی با دیگران خواهد شد؛ ولی اقتصاد این کشور و نظام اجتماعی  باور است: کشور امریکا در آینده درگیر رقابت

اقتصاد است.  ةقابله با دیگران در زمینی در مگذار هدفآن توانایی رویارویی با این فشارها را دارد. برای دولت امریکا 

ی به انداز دستهای دیگر از طرفی تمنای  است که ظهور قدرت ریگ دندانی ا طعمهاقتصاد غنیمت ناچیزی نیست بلکه 

ی دارد که دیگر ا فائقهدهد و این امر برای همه سودمند است. معتقدم که امریکا قدرت  این غنیمت را افزایش می

انتقادی و نئومارکسیست مطرح  پرداز هینظر(. شاید دیدگاه 1931 توان کنارزدن آن را ندارند )زکریا، دهیرس تازهقدرتمندان 

برای حداقل دو دهة آینده معنا و مصداق پیدا کند که در کتاب  ،کاستلز مانوئلمانند  ،دانشگاه کالیفرنیای برکلی امریکا

ینده تحت سلطة تضادی بنیادین میان چندسویگی اای فز گونه نوشت: ژئوپلیتیک نیز به خود ةهزار انیپا اطالعات عصر

ی فناوری ماندگ عقباجرای نظامی این تصمیمات خواهد بود. دلیل این امر این است که پس از اضمحالل شوروی و 

های  بیشتر تصمیم ،ترتیب این هنزدیک نیز چنین خواهد بود. ب ةجدید، امریکا تنها ابرقدرت نظامی است و تا آیند ةروسی

 (.92 :19۱3امنیتی برای اینکه واقعاً مؤثر و معتبر باشند، باید امریکا آن را اجرا یا حمایت کند )کاستلز، 

هایژئواکونومیکیامریکاظرفیت

، روسیه، چین ژهیو بهترین مزیت امریکا نسبت به سایر رقبای خود  بزرگ ،نظران امریکایی به اظهار بسیاری از صاحب

برتر و پنهان و پیدای امریکاست.  ةو هند قدرت اقتصادی پویا و ممتاز این کشور است که به قول زکریا اسلح ،ژاپن

ترین اقتصاد ملی جهان را در سیطره و اختیار خود دارد. تنها اتحادیة اروپا با  امنیتی بسیار زیاد بزرگ ةامریکا هنوز با حاشی

یی اندکی جلوتر ایستاده است. اما اتحادیة اروپا در مقابل امریکا دارای نرخ رشد بیکاری تنها بهعضو در مقابل امریکا  51

 حائز اهمیت و درخور توجه این است که امریکا با ةدرصد( است. نکت9/5در برابر  2/1بیشتر و رشد اقتصادی کمتری )

قبل از جنگ جهانی دوم تاکنون از ی شرقی آسیا ةیافت ها رشد اقتصادی سریع چین و سایر کشورهای توسعه وجود دهه

 درصد( را در اختیار دارد.1/51ی از اقتصاد جهان )ا عمدهسهم 

را درصد کل اختراعات جهانی 1۱هزار اختراع یا  199مخترعان امریکایی در حدود  5۱11در سال  که استبر آن نای 

درصد اختراعات جهان مربوط به چین بوده است. بسیاری استدالل 51ثبت رساندند و در همین سال  در این کشور به



 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش9991

پذیر، سنت ارتباط میان  گذاری ریسک دلیل داشتن فرهنگ کارآفرینی، بهترین صنعت سرمایه ها به کنند که امریکایی می

ده  9(. جدول 37 :5۱11ترند )نای،  ری خالقی فناوساز یتجاردانشگاه و صنعت و سیاست پذیرای مهاجرت، در کاربرد و 

شرکت متعلق  سه و شرکت متعلق به امریکا چهار که دهد یمرا نشان  5۱11 یی در سالدرآمدزا ازنظرشرکت اول جهان 

بیست شرکت اول جهان مربوط به دو کشور امریکا و چین هستند. اما از ده درصد 1۱ ،به چین است. به زبان ژئواکونومیک

 ةمتحد  االتیای بزرگ جهان متعلق به ها شرکتدرصد از 12شرکت آن امریکایی است یعنی  نُهر جهان شرکت برت

 ژئواکونومیک جهانی است. ةها و تولید در عرص قدرت اقتصادی این کشور در میان شرکت ةدهند امریکاست که نشان

هامداقتصادیآنآهمراهبادردهشرکتنخستجهان.3جدول

کشور 5191سالدرآمددر ردیف نامشرکت

 1 والمارت امریکا بیلیون 500/343

 5 دولتی ةشبک چین بیلیون 348/903

 9 گروه نوپکیس چین بیلیون 326/903

 1 نیچ ینفت مل چین بیلیون 326/008

 2 داچ شل الیرو هلند بیلیون 311/870

 7 موتورتویوتا  ژآپن بیلیون 256/172

 1 واگن فولکس آلمان بیلیون 260/028

 ۱ بی پی انگلستان بیلیون 244/582

 3 اکسون موبایل امریکا بیلیون 244/363

 1۱ یهاتاو ریبرکشا امریکا بیلیون 242/137

5192منبع:سایتثروت،

فعالیت اقتصادی سودرساندن به  ةسیستم اقتصاد سیاسی امریکا بر این فرض استوار است که هدف اصلی و اولی

وجود برخی  زمان افزایش تولید ثروت است. در این سیستم توزیع ثروت دارای اهمیت ثانویه است. با و هم کنندگان مصرف

صدد افزایش منافع  مدل نئوکالسیک مبتنی بر اقتصاد بازار رقابتی که در آن افراد در براساساستثنائات، اقتصاد امریکا 

رود تا سود را به حداکثر برسانند. اقتصاددانان  ی انتظار میهای تجار کند و از شرکت شخصی خود هستند عمل می

ترین  شود مهم ی زمانی که بازار با شکست مواجه میاستثنا بهامریکایی و برخی دولتمردان با تأکید بر این اصل که رقابت 

تنها  در اقتصاد نهکنندگان است نسبت به نقش فعال دولت در اقتصاد نگرشی منفی دارند. نقش دولت امریکا  حامی مصرف

های اساسی سیستم سیاسی امریکاست. اعتقاد بر  اقتصادی، بلکه متأثر از ویژگی ةناشی از تأثیر مدل نئوکالسیک بر اندیش

های آن  و جبران شکست بازار است که از نمونه ،اصلی دولت نظارت بر اقتصاد، تولید کاالی عمومی ةاین است که وظیف

و حفظ سالمت جامعه اشاره کرد  ،ی برای آلودگیگذار قانونای ضد انحصار، جلوگیری از ه توان به اجرای سیاست می

این کشور  ةو حصر دولتمردان و جامع ازحد شیبمدت امریکا توجه  (. یکی از دالیل پیشتازی طوالنی12 :1935)گیلپین، 

 ها دانشگاه. حمایت مالی دولت از اند است اولویت و اهمیتی که به دانش و دانشگاه قائل و جایگاه علمی کشور در جهان به 

ی کشور در زمینة این سیاست قرار دارد. به همین دلیل و ها دانشگاهدولتی برای پیشبرد اهداف علمی  ةو اختصاص بودج

ی جهان از هر حیث قرار ها دانشگاهی این کشور در رأس ها دانشگاهسیاست انتخاب درست بیش از یک سده است که 

دانشگاه مربوط به امریکا  نوزدهدانشگاه برتر جهان را معرفی کرد که  پنجاه ،5۱13سال  در 1کیو اس ةدارد. مؤسس

                                                                                                                                                                   
1. Quacquarelli Symonds  
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برابر است  پنجی امریکا نسبت به چین نزدیک به ها دانشگاهتفاوت تعداد  .دانشگاه مربوط به چین است چهاردرصد( و 93)

های  : امریکا در بیشتر رشتهدیگو یم(. تافلر 5۱13و اس، دانشگاه نخست جهان تماماً در امریکا قرار دارند )کی چهارو 

تحقیقاتی جهان )تحقیق و  ةدرصد از بودج57طورکلی در علوم پیشتاز است و  فناوری دیجیتالی و میکروبیولوژی و به

 ةمتحد  تاالیادانشمندان  5۱1۱تا سال  5۱۱3نوبل از سال  ةگزارش دبیرخان براساسکند.  توسعه( را در این راه هزینه می

درصد کل جوایز طی ده سال اخیر(، با اختالف مقام نخست را در میان کشورهای 15نوبل ) ةجایز 1۱امریکا با کسب 

، 5۱۱9تا  1333های  و پزشکی در فاصلة سال ،های فیزیک، شیمی نوبل در رشته ةبرندة جایز 9۱از . »اند کردهجهان اخذ 

کردند. امریکا حداقل در زمان  قع دریافت جایزه در مؤسسات امریکایی کار میدوسوم یا امریکایی بودند یا مو بیتقر به

کشورها در تحقیق و توسعه در  ة(. نمودار زیر میزان هزین29 :5۱۱2 )تافلر،« است مانده  یباقحاضر، نیروگاه علمی دنیا 

میلیارد دالر در مقام  ۱1/111با مبلغ میلیارد دالر و چین  3۱/225دهد که دو کشور امریکا با مبلغ  را نشان می 5۱1۱سال 

 ةبیشترین رشد بودجی د و آر ةگزارش مجل براساس (.5۱1۱)آمار، اول و دوم در میان ده کشور برتر جهان قرار دارند 

های اخیر تا سال  درصد رشد طی سال19امریکا با  آن از بعددرصد رشد و 7۱تحقیق و توسعه مربوط به کشور چین با 

  (.5۱1۱و توسعه،  قی)تحقنشان از اهمیت و اعتبار پژوهش و توسعه برای این دو کشور بوده است بوده که  5۱1۱


5191کشورهادرتحقیقوتوسعهدرسالةمیزانهزین.2نمودار

5191منبع:تحقیقوتوسعه:

که سهم اروپا نیمی از  حالی در ؛میلیارد دالر رسیده 2/1 سهم امریکا از فروش محصوالت نانو بیش از 5۱17در سال 

های علمی و فنی به ساخت مواد و  های امریکایی توانایی باالیی برای تبدیل نظریه شرکت که  آنجا ازاین مبلغ بوده است. 

درصد این نوع 7۱بیش از  5۱17کند. در سال  تجهیزات کاربردی دارند، این مشاغل درآمدزایی فراوانی را حاصل می

به امریکا بوده و حدود دوسوم صادرات کشورهای اروپایی است. امریکا و کشورهای اروپایی از اینکه در درآمدها مربوط 

تولید مقاالت  نظر از 5۱19ند. چین در سال ا محصوالت چینی در این حوزه باشند بسیار نگران کنندگان مصرفآینده 

مقام نخست تولید مقاالت علمی نانو و با  5۱11و  5۱17علمی نانو مقام هفتم را دارا بوده است، اما سه سال بعد در سال 

سازی  برابر نسبت به امریکا پیشتاز این دانش قرار دارد. اما برتری امریکا در صنعت نانو قدرت تجاری 1/5اختالف بیش از 

داشته است. با محصوالت نانو است که از چین در ده سال اخیر پیشتاز بوده و چین در دو سال اخیر در جایگاه دوم قرار 

، دو کشور نیاز به همکاری بازارپسندتوجه به اهمیت دانش و صنعت نانو در قرن حاضر برای تولید محصوالت 
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و  نهیرهزپُی ها رقابتبرسانند نسبت به  به همدر پناه تعامل ژئواکونومیکی سود بیشتری دارند تا ژئواکونومیکی بیشتری 

 .اند که اکنون گرفتار آن ی ژئوپلیتیکیها رقابتی تجاری و ها جنگ

وسهمکشورهاازکلمقاالت5191نانودرسالۀدرحوزدشدهیتو تعدادمقاالتعلمی.1جدول

 رتبهمقاالتنانودرصدکشور

 1 7221۱ 17/97 چین
 5 511۱۱ 71/12 امریکا
 9 1571۱ 13/۱ هند
 1 ۱131 1۱/2 ایران

 2 ۱195 271 کره جنوبی

5191علوم،تیساوبمنبع:

تجارت امریکا در  ةگزارش ادار براساسدر زمینة تجارت کاال و خدمات دو کشور همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند. 

درصد صادرات خود را به بازار 13درصد واردات کاال به بازار چین را برعهده داشته و چین 3/3امریکا میزان  5۱11سال 

 19/91به میزان  5۱۱1میزان رشد صادرات امریکا به چین است که از سال  وجهت قابلامریکا ارسال کرده است. موضوع 

برابر به نفع  3/9هنوز کسری صادرات دو کشور  5۱11برابری در سال  1/9میلیارد دالر بوده اما این میزان با رشد بیش از 

میلیارد  91صدی امریکا بر روی در52های  ای برای افزایش تعرفه و زمینه ستمورد اعتراض امریکا شدت بهچین است که 

  (.5۱1۱، متحده  االتیتجارت ا یندگی)دفتر نمابوده است  5۱1۱شده به امریکا در سال  دالر کاالهای چینی صادر

شود اعمال کرد. دو  ای به همین میزان تعرفه بر روی کاالهای امریکایی که وارد بازار چین می چین نیز در چنین رویه

این رفتار اقتصادی تداوم نیابد و  درازمدتدر  رسد یمنظر  که به اند شدهژئواکونومیکی علیه یکدیگر  کشور وارد یک رقابت

گرفته از فرهنگ کارآفرینی و سطح  که بر ،به سمت همکاری ژئواکومیکی گام بردارند. توانایی فناورانه و قابلیت نوآوری

ترین اقتصادهای جهان پس از سوئیس،  چهارم رقابتی ةاین کشور را در رد ،باالی مؤسسات آموزش عالی امریکاست

کرة جنوبی،  جز بهی گروه مشاورین بوستون از نوآورترین اقتصادهای دنیا بند ردهو سنگاپور قرار داده است. در  ،سوئد

 مدت تاهکوامریکا در  ةآنچه برای آیند» که استبر آن اقتصادهای بزرگ دنیا ایستاده است. تارو  همةامریکا باالتر از 

های  بندی یافتن در عرصة جهانی در بیشتر رتبه بیشتر حائز اهمیت است این حقیقت است که مدعیان عمده برتری

تر  ای که پیش ... فاصلة معناداری با امریکا دارند. این شرایط تأییدی است بر نکته و ،اقتصادی، اجتماعی، فناوری، نظامی

ای برای امریکا که برخوردار از هر دو بعد قدرت نرم و سخت  گزین برجسته جای نزدیک هیچ ةبدان اشاره کردیم. در آیند

 (.1۱ :19۱7)تارو، « المللی باشد وجود نخواهد داشت در عرصة بین

های امریکا طی یک سدة گذشته که تاکنون نیز با این کشور همراه و همگام است و در  و مزیت ها یبرتریکی از 

و  ،ویژه در مقایسه با اروپا، ژاپن آفرین بوده است پایگاه جمعیتی نسبتاً قوی این کشور به فرایند توسعة این کشور نقش

شود، منبع اصلی قدرت این کشور در  میلیونی امریکا که پنج درصد جمعیت جهان را شامل می 95۱روسیه است. جمعیت 

دیگر کشورها  که چنان آننفی جمعیت امریکا در معرض خطر پیری جمعیت یا حتی رشد م ،عالوه بهعرصة جهانی است. 

میلیون نفر خواهد رسید که  1۱9جمعیت امریکا  5۱2۱ست. طبق برآورد سازمان ملل، در سال ین اند با آن مواجه

 139میلیون به  131 از سال خواهند بود. در طول این دورة زمانی جمعیت اتحادیة اروپا 72درصد از آن باالی 21/6

 تشکیل خواهند داد. را سال  72درصد از آن را افراد باالی 28/7که  میلیون نفر خواهد رسید



 9959… درکایامرونیچیکیتیژئوپلیهارقابتویکیکونوماژئویهایهمکار

های داخلی اخیر با این  وجود مخالفت یکی از دالیل این تفاوت برجسته توانایی امریکا برای جذب و جلب مهاجرین با

اعالم کرده  ترامپکند و آقای  این کشور عمل می ةسنت تاریخی گذشت برخالفجریان است )البته دولت اخیر امریکا 

دلیل ورود  ها به های مهم او جلوگیری از ورود مهاجران و اخراج بخشی از آن یکی از شعارهای انتخاباتی و برنامهکه است 

نفر به ازای هر هزار نفر است؛ توانایی جذب جمعیت از خارج  1.52(. نرخ خالص مهاجرت امریکا ستی به امریکارقانونیغ

المللی این  بین ةانداز اقتصادی و افزایش جذب شود هم سبب بهبود چشم گاه جمعیتی امریکا میکشور هم سبب تقویت پای

ی زیست گانهیبی و ضد مهاجرتهای  های ضد مهاجرتی را اجرا کند و تسلیم سیاست کشور خواهد بود. اگر امریکا سیاست

 ـ مهاجران بوده ةی این کشور بر عهدپویایی و شکوفایاز ای  که بخش عمده ـ  خود در جهان بةشود، سبب کاهش جذ

 کالسین(. جمعیت امریکا در حال نوسازی است. یکی از پژوهشگران امریکایی به نام 21 :5۱15 )کسینجر، شود می

 72به میزان  5۱9۱برآورد کرده است که جمعیت امریکا در سال  زینترپرایا کنیمراعنوان یکی از محققان  به نهتیابزم

که سده جلو  کشورها همچنان نیتر افتهی توسعهجمعیت اروپا ثابت خواهد ماند.  که یدرحالیابد.  می میلیون نفر افزایش

رود. پنجاه سال  شمار می جهان به تیرجمعپُامروز امریکا سومین کشور  که یدرحالشوند  رود با کمبود جمعیت مواجه می می

 قدرت باتنها  حکایت از این دارد که امریکا در همین رتبه باقی خواهد ماند. این مهم نه ها ینیب شیپنیز  نیا از بعد

یافته در حال پیرشدن و مواجهه  کشورهای توسعه همةاقتصادی در ارتباط است، بلکه با توجه به این واقعیت که به تقریب 

 (.12: 5۱11نای، تواند از شدت این معضل بکاهد ) مهاجرت می اند با جمعیت مسن فزاینده

دهدرانشانمی5121تا5191جمعیتامریکاازسال.2جدول
درصدشهرنشینی تراکمنسبی جمعیت نرخرشد تغییرسا یانه مهاجرت نرخباروری سال

%3/۱5 97 ۱3/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 5،922،557 %19/۱ 957111،۱19 5۱11 

%7/۱9 91 3/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 5،921،9۱۱ %15/۱ 999،212،29۱ 5۱5۱ 

%1/۱1 9۱ 3/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 5،9۱1،۱۱1 %7۱/۱ 912،۱۱1،221 5۱52 

%۱/۱2 93 31/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 5،197،۱۱9 %71/۱ 922،171،371 5۱9۱ 

٪۱1 1۱ 31/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 1،3۱۱،521 %29/۱ 972،577،55۱ 5۱92 

٪۱۱ 11 35/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 1،۱1۱،1۱۱ %17/۱ 919،177،729 5۱1۱ 

%1/۱3 15 35/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 1،211،253 %11/۱ 9۱1،111،531 5۱12 
%1/3۱ 19 35/1 1،۱۱۱،۱۱۱ 1،11۱،۱3۱ %9۱/۱ 9۱۱،۱71،111 5۱2۱ 

 Source: worldometers.com 

های جمعیت امریکا تبدیل آن به  در امریکا جمعیت کودکان در حال افزایش به نسبت سالمندان است. یکی از ویژگی

هماهنگی خاصی کنار هم زندگی  ی و رنگ و نژاد و کیش و آیین است که باا لهیقبی از هر قوم و فرانژاد ةیک جامع

سال بوده در سال  وسه یس 5۱۱2کند متوسط سنی نیروی کار چین که در سال  بینی می پیش ساچ گلدن ةکنند. مؤسس می

 72ردگان باالی تعداد سالخو 5۱9۱است. در چین در سال  خورده سالسال برسد که جمعیتی نسبتاً  وپنج چهلبه  5۱2۱

اروپاییان دچار مشکل خواهند  مهاجران همانندها خواهد بود و کشورهای آسیایی در مقابل  ساله پانزدهسال بیش از تعداد 

وری در امریکا به  این بهره ،امریکا همسان اروپاییان است. اگر جمعیت مهاجران نبود دپوستیسفشد. کارآمدی جمعیت 

کوشی همین مهاجران عامل اصلی پیشرفت امریکا بوده است.  اند. نوآوری و سختم همان میزان اروپا باقی می

 ةکردگان درج ، چهل درصد تحصیل5۱۱7. در سال اند انجام دادهمهاجران را تحقیقات علمی این کشور  درصد پنجاه

 5۱1۱. در سال اند دهبودرصد دارندگان مدرک دکترای رایانه از همین مهاجران  72های علمی و  دکتری و مهندسان رشته

درصد خواهد رسید. 12های علمی به  مهاجران بودند و این میزان در رشته ها رشته ةاز هم النیالتحص فارغ درصد پنجاه
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یابد.  ثبت اختراع نیز افزایش می ةرود، سران مهاجر باال می النیالتحص فارغکه میزان  دهد همچنان مطالعات نشان می

ة مهاجران یا لیوس بهشرکت موفق پانصد درصد از  چهلن هستند. ان آن مهاجراسسؤفناوری پیشرفته می با یها آپ استارت

برند برتر  1۱۱از  5۱11گویای این واقعیت است که در سال  7(. جدول 22 :1931)زکریا،  اند شده  سیتأسها  فرزندان آن

برند مربوط به کرة جنوبی است و  9و  ،ژاپن برند مربوط به 1امریکاست،  ةمتحد برند مربوط به ایاالت 2۱دنیا 

یی نزدیک به دو تنها بهد. امریکا نهای دولتی و خصوصی چین در دنیای برندهای برتر جهان هیچ جایگاهی ندار شرکت

ریکا رسد تا یک دهة آینده کشوری بتواند با ام نظر می برابر آسیا دارای برند جهانی است و بعید به 7برابر اروپا و نزدیک به 

 .کندبعد رقابت و هماوردی به از این 

5191برندهایبرترجهاندرسالۀکشورهایدارند .2جدول
مجموعارزشبرندها)میلیارددالر(تعدادبرندبرترمربوطبهکشورنامکشور

 7۱/1137 2۱ امریکا

 7۱/15۱ 1۱ آلمان

 5۱/37 1 ژاپن

 1۱/۱2 1 فرانسه

 2۱/25 9 کرة جنوبی

Source: Brand magazine, 2017 

و امن  ،، استثناییفرد منحصربهموقعیت جغرافیایی  اند های بزرگ و جهانی فاقد آن مزیت دیگر امریکا که سایر قدرت

 ةسارهای موجود در کشور است که هزین این کشور است. امریکا یکی از کشورهای غنی جهان از حیث منابع معدنی و کان

واحد سیاسی مستقل و  52۱توان گفت در میان  ماندن را برای امریکا تسهیل کرده است. می صنعتیشدن و تداوم  صنعتی

رود. سرزمین پهناور امریکا  می شمار بهو آب  ،معادن و منابع، زمیننظر کشور غنی جهان از  پنج وغیرمستقل جهان جز

. امریکا سومین کشور وسیع کند  فراهم میرا عه یافتگی و تداوم توس مزایای اقتصادی و ظرفیت الزم برای فرایند توسعه

و  تر بزرگیافته هم  های آن حتی از بعضی کشورهای توسعه که وسعت بسیاری از ایالتاست ایالت  2۱جهان با 

وسعت به یمن  ،تر است(.  امروز ... وسیع و ،یی از ژاپن، انگلستان، آلمان، ایتالیاتنها بهتر است )ایالت کالیفرنیا  رامکاناتپُ

ای از محصوالت کشاورزی آن به اروپا،  امریکا، بخش عمده های جوی مطلوب و ریزش ،ها رودخانهزیاد، منابع آب، 

میلیارد دالر محصوالت  1/19۱میزان  5۱11. این کشور در سال دشو یمچین صادر  ازجملهو آسیا  ،امریکای التین

 میلیارد دالر بوده است.  7/13 مقدارکشاورزی به سراسر جهان صادر کرده که سهم چین از این 

 محسوب متحده  االتیاامنیتی  متحدان استرالیا و ،جنوبی کره ژاپن، کیفیپاس آسیای ةحوز عد ژئوپلیتیکی نیز دراز بُ

ی تعامل ریگ شکل در حیاتی نقش جنوبی کره و متحده  االتیا و ژاپن و متحده  االتیا ةدوجانب اتحادهای .شوند می

 روابط آن، بر عالوه .است داشته ی ژئوپلیتیکی امریکا و چین در این منطقهها رقابتو  کشورهاژئوپلیتیکی امریکا با این 

 در .شد یم محسوب ای منطقه نظم چنین از و مهم سازنده عواملی نیز تایوان و ،زالندنو استرالیا، با متحده  االتیا امنیتی

 و داشت بازیگران این اقتصادی رشد در یا مالحظه قابل نقش متحده  االتیافناوری  و ،سرمایه بازارها، سرد جنگ عصر

 محسوب ها آن شریک تجاری نیتر بزرگ ابرقدرت این که یطور به ؛بود کرده برقرار ها آن با محکمی روابط اقتصادی امریکا

 ،نوظهور قدرت این چین، اقتصادی با رشد و شده تحول دستخوش گذشته ةده در وضعیتی چنین (.5۱19)سولیس،  شد می

 و ،استرالیا زالندنو، نیز امریکا( و ای منطقه متحدان ترین کلیدی ةمثاب به)ی کره جنوب و ژاپن تجاری شریک نیتر بزرگ به

 340 به با چین ژاپن ةدوجانب تجارت حجم ، 2014 سال تا است. شده  لیتبداش(  امنیتی مهم عنوان شرکای )به تایوان

 دالر میلیارد 201 معادل سال همان ژاپن در و متحده  االتیا ةدوجانب تجارت میزان که یدرحال ؛رسیده است دالر میلیارد



 9953… درکایامرونیچیکیتیژئوپلیهارقابتویکیکونوماژئویهایهمکار

 مذاکرات آن براساس که شده سئول و توکیو با تاریخی توافق یک وارد ، چین نیز 5۱15 می اواخر در از آن، فراتر است. بوده

 چین تجاری رشد نفوذ سبب  نیا از بیش مذاکراتی چنین موفقیت و کرده آغاز جانبه سه آزاد تجارت پیشبرد توافق برای را

 میلیارد 55۱ به  1335 سال در دالر میلیون 791 دولت از این با چین خارجی تجارت نیز جنوبی  کره مورد در شد. خواهد

 حجم آن، با مقایسه در. است شده  لیتبد کشور این تجاری شریک نیتر بزرگ به چین و افتهی  شیافزا 5۱11 سال در دالر

 شیافزا  5۱12 سال در دالر میلیارد 111 به 5۱11 سال در دالر میلیارد 3۱ حدود از یکره جنوب و امریکا ةدوجانب تجارت

 جنوبی کره و امریکا ةدوجانب تجارت با مقایسه در را جنوبی کره و چین ةدوجانب تجارتبه  نسبت یبزرگ شکاف که افتهی 

 ای که گونه به است؛ مشابه تحولی بیانگر نیز متحده  االتیا و چین با تایوان ةتجارت دوجانب حجم ةمقایس دهد. می نشان

 سال در میزان این است که رحالی د این رسد؛ می دالر میلیارد 13۱ به 5۱11 سال تا تایوان و چین ةساالن حجم تجارت

)تون،  نگریست می تایوان با اقتصادی روابط به گسترش اکراه با پکن 131۱ ةده اوایل تا و بوده دالر میلیارد ۱ معادل 1331

 ؛یافته یا ندهیفزا رشد تایوان و چین ةدوجانب تجارت دهد نرخ می نشان شواهد و ها داده اساس، این (. بر171 :5۱12

رسد  می 5۱12 سال در دالر میلیارد 77 به 5۱1۱ سال در دالر میلیارد 61 از تایوان و متحده  االتیا تجارت حجم که یدرحال

 شریک نیتر بزرگ عنوان چین نیز کیفیپاس ةحوز در .امریکاست با مقایسه در تایوان در چین بیشتر اقتصادی نفوذ انگربی که

فزاینده  رشدی نیوزیلند و چین تجاری روابط و کرده کسب امریکا امنیتی متحد دو عنوان استرالیا به و زالندنو برای را تجاری

شدن تر کینزدسبب  کیفیپاسآسیای  ةرشد و گسترش تعامالت چین با کشورهای متحد امریکا در حوز ،بنابراین .دارد

 (.521: 5۱17اقتصاد این دو کشور به هم شده است )کین، 

موقعیت جغرافیایی و راهبردی،  شاملامریکا  ةی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایاالت متحدها یژگیواز سوی دیگر، 

های جهان در سدة  مایلی با کانون بحران 1۱۱۱جغرافیایی حدود  ةو فاصل ،میان دو اقیانوس بزرگ آرام و اطلس شدن واقع

های اقتصادی ایپک و  های الزم برای مشارکت در طرح بیستم یعنی اروپا، قرارگرفتن در حوزة شرقی اقیانوس آرام، زمینه

و  ،که مهد تمرکز سرمایه، بازار ـ ویکم و سدة بیست کند .آن تا استرالیا و هند را مهیا می یک با چین، ژاپن، آ.سهپاسیف -آسیا

. امریکا کند ی ژئواکونومیکی ممتازی فراهم میها تیظرفای است، برای این کشور  فناوری در این قلمرو کالن منطقه

امنیت ملی و کنترل ناامنی  ةید و تهاجم قرار نگرفته و هزیناز سوی همسایگان مورد تهد گاه چیهکشوری است که 

ساز ایجاد بنادر تجاری و  پیرامون مرزهای خود را تقریباٌ نداشته است. سواحل طوالنی و عمیق دو اقیانوس هم زمینه

برای صدور و شرایط طبیعی و دریایی الزم  کردهررونق را فراهم ساز یک نیروی دریایی پویا و پُ بازرگانی و زمینه

محصوالت صنعتی و کشاورزی و خدماتی را در اختیار نظام اقتصادی این کشور قرار داده است. خود اقیانوس نقش 

کمتری به تأمین امنیت ملی  ةبا هزین گذشته درتا  کردهسازی برای مردم و دولتمردان امریکا فراهم  بالانکاری در امنیت

میلیارد  117دفاعی  ةالزم است که بودجذکر این نکته است.  افتهی  تداومز نیز خود اقدام کنند و این ویژگی تا به امرو

های امنیت  و مدیریت چالش جهان برمدیریت جهانی تسلط و تمرکز امریکا  منظور بهبیشتر  5۱13دالری امریکا در سال 

توان  گیتی کشوری را نمیسراسر اینکه در  سخن  کوتاهی و جهانی است تا نیازهای واقعی امنیت ملی این کشور. ا منطقه

در درون خود داشته باشد و هم  جا  کهای توسعه و توانمندی جهانی )اگر نگویم برتری( را ی مزیت همةیافت که 

و هم سرشار از استعداد و خالقیت و نوآوری و هوش ملی باشد. داشته باشد صورت طبیعی و خدادادی استعداد پیشرفت  به

های استثنایی و سودمندی است در اختیار امریکا برای تداوم قدرتمندی و ابرقدرتی در  ی فرصتهای طبیعی و دائم مزیت

ابعاد قدرت  همةکشور جهان از  نیقدرتمندتر(، که 5۱1۱تاکنون ) 1۱۱۱سال یعنی از سال  191جهان. امریکا طی 

باشد و با فاصلة رو به  بیرق یبهانی ویکم همچنان در عرصة قدرت ج تا نیمة نخست سدة بیست دتوان شود، می شناخته می

 کاهش چین را پشت سر خود داشته باشد یا نگه دارد. 
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بر ...(  و ،نظران امریکایی )تارو، نای، کسینجر، برژینسکی، گیلپین، فرگوسن، زکریا حاصل سخن اینکه بیشتر صاحب

و قدرت نرم درنظر  ،ر منابع نظامی، اقتصادیتفوق استثنایی امریکا د ةسدة امریکایی اگر آن را به معنای دور که ندا آن

قوای جهانی و مدیریت تأمین منافع مشترک جهانی قرار داده پایان نیافته، اگرچه  ةبگیریم که امریکا را در مرکز موازن

کنند، ما هنوز وارد دورة جهان  مدعیان شروع سدة چینی ادعا می آنچهای شده است. برعکس  های عمده دارای ضعف

آنچه در سدة بیستم گذشت نخواهد بود. سهم امریکا از اقتصاد  مانند بهتداوم سدة امریکایی  دیترد یب .میا نشدهیکا پساامر

نیمی از تولید جهان را در اختیار داشت رو به کاهش بوده و  آن از بعدم و تا یک دهه وجهانی که پس از جنگ جهانی د

پراکنده و توزیع خواهد  اندازه از  شیبویکم  قدرت در سدة بیست ،ینسکیبرژاین وضع همچنان ادامه خواهد یافت. به قول 

یافته و کسب بخشی از سهم جهانی کیک اقتصاد به کاهش سهم قدرتمندانی چون  شد و با افزایش کشورهای توسعه

افزایش نقش بازیگران  عالوه بهدیگر و  ةیافت ظهور کشورهای متعدد توسعه ةجیدرنتامریکا منجر خواهد شد و پیچیدگی 

ی اقدامات برای کشور قدرتمندی چون امریکا مشکل خواهد کرد ده سازمانو  نفوذ  اعمالغیردولتی عرصه را برای 

داشتن  امریکا در این سده باید برای شریک .ویکم رهبری به معنای سلطه نیست (. در سدة بیست52 :5۱11)برژینسکی،

المللی  بین ةوجود میزان تفوق کمتر و قدرت رو به افول امریکا در عرص شد. امروز بادیگران در جهان چندشریکی آماده با

عد داخلی و تر و بازیگرانی متعدد و متنوع باید دست به انتخاب راهبردی و هوشمندی در دو بُ و مواجهه با جهانی پیچیده

امریکا باید  پس  نیا ازادامه دهد. را ریکایی خارجی بزند تا بتواند چند دهة دیگر قدرت برتر خود را یا به قولی سدة ام

و فناوری  ،همکار ژئواکونومیکی خود با توجه به جایگاه اقتصادی، سیاسی، امنیتی عنوان بهی بزرگی مانند چین را ها قدرت

یافت که بتواند این  توان ینم ها آنی ها لیپتانسو  ها تیظرفدر این میان کشور دومی هم با توجه به  ؛رسمیت بشناسد به

 نقش را بازی کند.

ی سیاسی و فرهنگی که مبتنی بر همکاری و مشارکت با ها یژگیوامریکا با توجه به  مردان دولتبنابراین، جامعه و 

 و منازعات نظامی ترجیح خواهند داد. ها رقابتبر را بازیگران بزرگ اقتصادی است در درازمدت همکاری ژئواکونومیکی 

و  ندریگ مینادیده  برند یمسر  خواهند آمد اغلب فضای آنارشیک را که در آن به سرکاریی که در امریکا بر ها دولتزیرا 

خوبی از یک چنین رفتارهایی است، زیرا  ة. امریکا نموناند قوا در تعارض ةکه با منطق موازن کنند یمیی اتخاذ ها یاستراتژ

 نیتر مهم(. 5۱۱1گرایانه است )میرشمایر،  نه و شدیداً مخالف عقاید واقعگرایا فرهنگ این کشور عمیقاً لیبرال و همکاری

به شکل همکاری، کاهش تعارضات، و نهایتاً نیل به صلح جهانی  الملل نیبوجه لیبرالیسم باور به امکان تحول در روابط 

آن وابستگی متقابل میان جوامع  تبع بهنقش تجارت و  الملل نیبنظام لیبرال در روابط  موردتوجهی ها کانوناست. یکی از 

. در میان اندیشمندان لیبرال کالسیک هاست دولتدر ایجاد تحول در روابط بین کشورها و کاهش احتمال تعارضات میان 

 ها دولتو در روابط میان  شود یمنیز کانت معتقد بود که پیوندهای اقتصادی میان کشورها باعث همگرایی فزاینده 

خواهد شد. در این میان  وفصل حلحل شود از طریق مراحل قضایی  بار خشونتکه از طریق ی آنجا  بهتعارضات 

ی نیز روابط چین و امریکا انگار سازه. سنت اند دادهخاص قرار  توجه موردی بعد در دو قرن اخیر نیز این محور را ها برالیل

هویت مشترک که  بر آن استو  کند یملیل و هویتی تح ،و عوامل معنایی، هنجاری، فرهنگی ها مؤلفهرا در چارچوب 

گذار چین از میراث جنگ سرد و تبدیل آن به  ،چگونگی نگرش دو دولت به یکدیگر را تعیین خواهد کرد. از این منظر

و از مزایای نظام  دپذیربی را الملل نیبسبب خواهد شد تا هنجارهای  الملل نیب ةو پیوند متقابل آن با جامع گرا توسعهدولت 

دیدگاه  ازضمن انتقاد  ،(. برخی محققان غربی5۱1۱ی برای منازعه نداشته باشد )عر و وی، ا زهیانگو  ویدسود ج الملل نیب

وابستگی متقابل »که اصوالً در شرایط  اند بر آن ،ها دولتمستقل توسط خود  طور بهتعقیب منافع  بارةگریان در واقع

مرزهای خویش منافع خود را تأمین کند و  چارچوبیی و در تنها بهبتواند  این امکان وجود ندارد که هر دولتی« پیچیده
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اهمیت  ها دولتدیگر تأمین امنیت نظامی نیست و اهدافی چون اهداف اقتصادی و رفاهی برای  ها دولت ةهدف فائق

در چنین  ،نابراین(. ب5۱11)نای،  شود ینمو زور راه مناسبی برای نیل به اهدافی نظیر رفاه اقتصادی تلقی  ابدی یم

دیگر استثنا  ةو اجماع است و هر شیو ،کشمکش، رقابت، همکاری الملل نیبقرن حاضر در نظام  ةشرایطی، شاخصه و قاعد

شود، همکاری  تر کینزدخواهد بود. در پایان باید یادآور شد، هر میزان قدرت اقتصادی امریکا به چین  زودگذرو 

اقتصادی این دو قدرت بزرگ و جهانی بیشتر باشد  ةخواهد یافت و هر میزان فاصل چین افزایش باژئواکونومیک امریکا 

 ی ژئوپلیتیک بین این دو بیشتر خواهد شد.ها رقابت

گیرینتیجه

ی ده جهتبا فروپاشی شوروی و پایان عصر تعارضات ایدئولوژیک در مقیاس جهانی، مباحث اقتصادی و ژئواکونومیک در 

ده 1۱، با نرخ میانگین 131۱یافته است. در این میان، اقتصاد چین، از سال  یو چین نقش کانونبه سیاست خارجی امریکا 

های مختلف اقتصادی مواضع و  باالی اقتصادی چین را قادر ساخته در زمینه بادوام درصد رشد یافته و این نرخ رشد نسبتاً

 5۱15، چین تا سال بیترت نیا بهخود اختصاص دهد. تعلق داشت به  متحده  االتیاکه بیش از شش دهه به را هایی  رتبه

ی مستقیم خارجی گذار هیسرماجذب  ةدر زمین 5۱11و در سال  شد  لیتبدجهان  ةواردکنندو  صادرکنندهترین  به بزرگ

منطقة جهان در قرن  نیتر یدیکل عنوان به) کیفیپاسگزین امریکا شد. در منطقة آسیای  نخست را کسب کرد و جای ةرتب

در این پژوهش به بررسی  گیرتر است. ویکم( پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی رشد چین برای امریکا چشم بیست

ی ژئواکونومیکی این دو کشور ها یهمکارو امنیتی امریکا و چین و الزامات  ،ی اقتصادی، سیاسیها یتوانمندو  ها تیظرف

رشد سریع و مداوم اقتصادی )بیش از چهار  ،خورداربودن از ظرفیت بزرگ مادی و انسانیدلیل بر پرداخته شد. چین به

به همکاری ژئواکونومیکی با امریکا و جهان است. به  مند عالقهو توانایی صدور کاال و خدمات بیش از امریکا  ،دهه(

. اما امریکا کند یمی خود را تعقیب ی رقابت ژئوپلیتیکی در روابط خارججا بهیی و همکاری زدا تنشهمین دلیل سیاست 

( رقابت ژئواکونومیکی و 5۱5۱-5۱17اخیر ) ةرقابت ژئوپلیتیکی و همکاری ژئواکونومیکی و در دور زمان هم طور به

این دو قدرت بزرگ و جهانی حدود  اینکهروابط خارجی خود قرار داده است. نظر به  ةژئوپلیتیکی را در دستور و برنام

آینده به نیمی از سهم اقتصاد جهانی دست خواهند یافت، نیاز دو  ةست و تا یک دهها آندرصد اقتصاد جهان متعلق به 1۱

 ةدر قالب یک قاعد مرور بههمکاری ژئواکونومیکی بیش از رقابت ژئوپلیتیکی خواهد بود و  ضرورت بهکشور در آینده 

ی ها یهمکاری سیاست اقتصادی افزایش زیر برنامه اینکهآمد. ضمن  درخواهدی بین دو کشور اقتصاد - سیاسی

و سیاست آسیامحوری چین در اقتصاد این کشور  ،ژئواکونومیکی بین چین و اتحادیة اروپا، آ.سه.آن، مرکوسور، سارک

در صورت کاهش  ـ ی الزمها نهیزم و این سیاست دوراندیشانهبا دادن است.  گذشته در حال نتیجه ةظرف یک ده

اقتصاد صادراتی چین در قرن حاضر کمتر دچار نوسان خواهد شد. اساساً  ـ ی ژئواکونومیکی بین امریکا و چینها یهمکار

ی ژئواکونومیکی بین امریکا و این کشور بیشتر ها یهمکارباشد بستر  تر امنو  ،تر باثبات، تر افتهی توسعههر مقدار چین 

ی از رقابت ا عمدهبخش  دیآ یمنظر  . بهدهد یمو امنیتی چین این را نشان  ،و افق آیندة اقتصادی، سیاسی شود  یمفراهم 

امریکا هستند و بخش  مردان دولتی تهاجمی است که در ارتباط با ها ستیرئالی ها ینگرانژئوپلیتیکی امریکا متأثر از 

چین را باید  ،که کسینجر معتقد است گونه همانی این کشور است. اما رنظامیغدیگر نفوذ صاحبان صنایع نظامی و 

نظامی با او شد.  ةی او را مشارکت داد، نه وارد منازعالملل نیبو در مسائل کرد مدیریت کرد و وارد همکاری اقتصادی 

عیت مسلم ژئواکونومیکی یک واق اش یفناورو  ،نظامی - امروز چین با توجه به ظرفیت و قدرت اقتصادی، تولیدی، امنیتی

که ویژگی نخست این  ،جغرافیای سیاسی جهان است. با توجه به اولویت ژئواکونومیکی ةعرصی در پوش چشم رقابلیغو 
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چین و  ازجملهروابط ژئواکونومیکی بین کشورها  ،یک قاعده عنوان به ،ی بزرگها قدرتقرن است، اولویت روابط خارجی 

ی ها یهمکارو در تضاد با  ،ی فراوان، منافع اندکها نهیهزدلیل  رقابت ژئوپلیتیکی بهامریکا افزایش خواهد یافت و 

رقابت ژئوپلیتیکی بین امریکا و چین بازتابی از اختالفات چین با همسایگان خود  ،اقتصادی کاهش خواهد یافت. همچنین

ی ژئوپلیتیکی نیز در ها رقابت، ها تنشاین  وفصل حلبا کاهش و  ،در دریای چین جنوبی و شرقی خواهد بود. بنابراین

 انداز چشم الملل نیبیک اصل در اقتصاد سیاسی  عنوان بهمنطقة پاسیفیک به حداقل ممکن بین دو کشور خواهد رسید. 

ویکم و تأمین منافع ملی دو کشور در همکاری ژئواکونومیکی با یکدیگر قرار  روابط خارجی امریکا و چین در قرن بیست

نظامی  ةرقابت ژئوپلیتیکی. اگرچه رقابت ژئوپلیتیکی بین دو کشور با افزایش قدرت اقتصادی و افزایش بودج دارد نه در

ی ژئواکونومیکی چین ها یهمکارکشورهای منطقة پاسیفیک با چین در ذیل  نیب  پنهانی پیدا و ها چالشچین و امریکا و 

 با کشورهای منطقه و با امریکا تداوم خواهد یافت.
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