روابط آمريكا و چين :از همكاري اقتصادي تا رقابت
استراتژيک
تاريخ دريافت95/۰/1۶ :
پذيرش نهايي95/9/۳۶ :

سيدمحمد کشميري*

1

چكيده
بسياري روابط آمريكا و چين را مهمترين روابط دوجانبه ازمنظر تأثيرات و پيامدهاي آن
بر سياست و نظام بينالملل امروز و آينده دانستهاند .اين برآورد درست است ،زيرا اين
روابط ازيک سو ،تعامل استراتژيک ميان دو ابرقدرت در عرصه نظام بينالملل در دوران
پسا ـ جنگ سرد است و ازسويديگر ،مسائل همگرايانه و واگرايانه متعددي در روابط
جاري دو كشور وجود دارد ،مسائلي كه بالقوه ميتواند فرايندهاي كالن بينالمللي را
متأثر ساخته و بر موقعيت قدرتهاي برتر جهاني و آزادي عمل آنها تأثيرات مهمي
برجاي گذارد و دو كشور را بهسمت يک نظام جهاني ،با ماهيت مدل نظام دو ـ
چندقطبي سوق دهد .ازاينرو ،پايش تحوالت روابط اين دو بازيگر برتر ميتواند در فهم
روندهاي سياست بينالملل مؤثر واقع شود .بر اين اساس مقاله حاضر ،معطوف به
واكاوي روابط آمريكا و چين در چارچوب فضاي وابستگي متقابل و با تأكيد بر مسائل
مهم جاري در روابط دو كشور در قالب دو شكل همكاري و رقابت در دوره زماني پسا ـ
جنگ سرد است.
کليدواژهها :آمريكا؛ چين؛ وابستگي متقابل؛ رقابت؛ همكاري
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در اين نوشتار به دنبال فهم و تبيين تحليل روابط اياالت متحده آمريكا و چين
در دوران پسا ـ جنگ سرديم؛ زيرا اين روابط ازيکسو ،تعامل استراتژيک ميان
دو ابرقدرت در عرصه نظام بينالملل در دوران پسا ـ جنگسرد است و از
ديگرسو ،مسائل همگرايانه و واگرايانه متعددي در روابط جاري دو كشور وجود
دارد ،مسائلي كه بالقوه ميتواند فرايندهاي كالن بينالمللي را متأثر ساخته و بر
موقعيت قدرتهاي برتر جهاني ،ساختار توزيع قدرت در نظام بينالملل و آزادي
عمل آنها تأثيرات مهمي برجاي گذارد و دو كشور را بهسمت يک نظام جهاني
جديد با ماهيت مدل نظام دو ـ چندقطبي سوق دهد .بر اين اساس مقاله حاضر
در پي پاسخ به اين سؤال اصلي و بررسي موضوع اصلي اين نوشتار و استنتاج
پاسخ سؤال محوري آن ،مستلزم پاسخ به سؤال فرعي زير است:
آيا روابط استراتژيک آمريكا و چين در جهت حركت به يک نظم جهاني
جديد گام برميدارد؟ تغيير ساختار توزيع قدرت در نظام بينالملل كنوني به چه
صورتي خواهد بود و الگوي حاكم و سازوكارهاي تنظيمكننده بر اين روابط بر چه
مبنا و قاعده اي استوار است؟ در همين چارچوب فرضيه نوشتار حاضر اين است
كه ،در نظام بينالملل پساجنگ سرد ،هژموني ،رهبري اقتصادي و سياستهاي
يکجانبهگرا از سوي آمريكا به پايان رسيده است و چين ،اتحاديه اروپا ،ژاپن،
روسيه و هند بهعنوان بزرگترين بلوک تجاري جهان در كنار آمريكا ،بيشترين
نقش را در ثبات و تعادل بخشيدن به نظام در سه حوزه اقتصاد ،سياست و
فرهنگ ،ايفا خواهد كرد .در همين راستا ،ظهور چين در جايگاه ابرقدرتي،
پيامدهاي عمدهاي براي مناطق نيمهپيراموني يا پيراموني در جهان خواهد
داشت .در چنين شرايطي ،الگوي حاكم بر روابط آمريكا و چين در قالب مدل
همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک در دو سطح اقتصادي و سياسي ـ امنيتي،
به دو شكل همكاري و رقابت توأمان بوده و عامل وابستگي متقابل نيز بهعنوان
سازوكار تنظيمكننده در روابط دو كشور شناخته ميشود كه برمبناي آن،
استراتژي پيوند جايگزين استراتژي تحميل و اعمال زور ميشود.
 .1چارچوب نظري
 .1-1نظريه وابستگي متقابل پيچيده (تعريف ،مفاهيم و گزارهها)
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در اين قسمت قصد داريم با استفاده از رويكرد نظري وابستگي متقابل پيچيده و

1. Robert Keohane and Joseph Nye
2. interdependence
3. power and interdependence
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همچنين با بهرهگيري از آمارهاي كمّي موجود ،به شناخت نظري ـ تئوريک از
روابط استراتژيک ميان آمريكا و چين در دوران زماني پسا ـ جنگ سرد ،نائل
شويم .رابرت كوهن و جوزف ناي 1را مهمترين و اصليترين پديدآورندگان نظريه
وابستگي متقابل ميدانند .انديشه آنان در پارهاي از كتب و تحليلها در گروه
نظريههاي كاركردگرا و در برخي از مباحث در گروه نظريههاي همگرايي
دستهبندي ميشود.
كوهن و ناي در دهه  1073كوشيدند با طرح نگرشهايي نو نشان دهند
قالب فكري واقعگرايي تنها قالبي نيست كه بتوان روابط بينالملل را براساس آن
توضيح داد .آنان به چالش با رئاليسم و مفاهيم بنيادين آن پرداختند و كوشيدند
تا با طرح مفهوم و چارچوب نظري وابستگي متقابل 1شيوه متفاوتي را براي فهم
روابط بينالملل مطرح سازند .نظريهپردازي آنان زماني آغاز شد كه جنگ ويتنام
با ناكامي اياالت متحده بهعنوان برترين قدرت نظامي جهان پايان يافته بود،
ناكارآمدي ابزار زور و اعمال قدرت نظامي مشخص شده بود ،مسائل اقتصادي
اهميت فوقالعاده خود را در روابط بينالملل به ظهور رسانده بود ،اُپک بهعنوان
قدرت جديد اقتصادي پديدار گشته بود ،نيكسون يکجانبه نظام مالي بينالملل
و قرارداد برتنوودز را لغو كرده بود ،اختالفات نظامي ميان اعراب و اسرائيل پس
از دو جنگ كاهش يافته و اختالفات تجاري ميان آمريكا و ژاپن سربرآورده بود.
در اين شرايط ناي و كوهن انديشيدند جهان در معرض دگرگوني بنيادي
قرار گرفته و در جريان اين دگرگوني ،قاعده تعارض و تضارب و رويارويي
مبتنيبر تخاصم براي قدرت بيشتر جاي خود را به وابستگي متقابل و همكاري
ميدهد .بنابراين دولت ـ ملتها بهتدريج رقبا و بازيگران بينالمللي جديدي را در
كنار خود مييابند و بدينگونه هم بازيگران جهاني و هم قاعده رفتار آنها
دگرگون ميشود .مطالب فوق در كتاب قدرت و وابستگي متقابل 3كه براي
نخستين بار در سال  1077به چاپ رسيد ،درج شد .در اين كتاب تالش شد تا
نظريه رئاليسم مورد نقد قرار گرفته و مفاهيم جديد مطرح شده در قالب
وابستگي متقابل با ارائه اطالعات و دادههاي فراوان تجربي به اثبات برسد .به نظر
آنان رئاليسم در دنياي وابستگي متقابل براي توضيح روابط بينالملل بسيار
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محدود و ناكارآمد است .در نگرش واقعگرايانه ،دولت ـ ملت تنها بازيگران اصلي
روابط بينالملل و زور و قدرت نظامي مهمترين ابزار قابل استفاده در عرصه
جهاني و براي پيشبرد سياست محسوب ميشوند و همين امر نوعي
سلسلهمراتب جهاني را بهوجود آورده و در ضمن مسائل نظامي ـ امنيتي را به
مسائل اصلي روابط بينالملل تبديل ميكند .اما در دنياي وابستگي متقابل
شرايط كامالً متفاوت است .در اين شرايط بازيگران مهمي بهجز دولت ـ ملتها
وجود دارند .قدرت نظامي و اعمال زور تنها ابزار مفيد ،سودمند و اثرگذار در
عرصه روابط بينالملل نيست و تأثير و اهميت خود را روز به روز بيشتر از دست
ميدهد و نظام سلسلهمراتبي بهگونهاي كه رئاليسم بر آن اصرار دارد ،رنگ
ميبازد .در اين شرايط منابع موجود در عرصه جهاني توزيع شده و همكاري
داوطلبانه جايگزين تعارض و مخاصمه ميشود ).(Keohane and Nye, 1977: 5-35
مدل وابستگي متقابل گامي به جلو براي شناخت پديدههاي جهاني فراتر از
تعامالت دولتها محسوب ميشود .برخي از خصوصيات اين مدل را در عناوين
ذيل ميتوان خالصه كرد:
 .1بازيگران روابط بينالملل تنها دولتها نيستند؛ شركتهاي چندمليتي و
سازمانها و رژيمهاي بينالمللي بازيگران جديدي هستند كه در كنار دولتها
نقشآفريني ميكنند.
 .1مسائل اساسي جهان ديگر تنها مسائل نظامي ،امنيتي و استراتژيک
نيست ،بلكه مسائل اقتصادي ،زيستمحيطي ،اجتماعي و فرهنگي اهميت
بيشتري يافتهاند .اين دگرگوني حركت ازسوي سياست حاد 1بهسوي سياست
ماليم 1خوانده ميشود .به همين دليل نيز كاربرد زور و قدرت نظامي كمتر و
همكاريهاي اقتصادي ،اجتماعي بيشتر ميشود.
 .3قاعده رفتار در عرصه جهاني از تعارض و مخاصمه به همكاريهاي
فراملي تغيير كرده است .در شرايط وابستگي متقابل قاعده بازي ديگر بازي
حاصل جمع صفر نيست ،بلكه برد و باخت ميتواند بهطور يكسان براي همه
طرفهاي بازي باشد .در روابط بينالملل برد يک بازيگر لزوماً به معني باخت
ديگري نيست و بازي جديد ميتواند دو يا چند برنده و بازنده داشته باشد.
1. high politics
2. low lolitics

1. complex interdependence
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 .4سلسلهمراتب قدرت كه مبتنيبر قدرت نظامي بود جاي خود را به شبكه
پيچيدهاي از همكاريها ميدهد كه ديگر سلسلهمراتبي نيست (بزرگي.)041 :1378 ،
ناي و كوهن معتقدند با طرح مفهوم وابستگي متقابل مباحثه جديدي را در
عرصه روابط بينالملل آغاز كردهاند .مباحثه اول در روابط بينالملل بين
ايدئاليستها يا آرمانگرايان و رئاليستها يا واقعگرايان بود .مباحثه دوم به لحاظ
روششناختي بين سنتگرايان و رفتارگرايان يا علمگرايان جديد درگرفت و
ازنظر آنان مباحثه سوم ميان واقعگرايان ،هواداران وابستگي متقابل و نيز
راديكالهاي منتقد در جريان است .واقعگرايي كوشيد تا نشان دهد سياست
جهاني در وضعيت جنگي بالقوه قرار دارد و دولتها دائماً در معرض منازعه و
مخاصمهاند .البته نبايد با سادهانديشي پنداشت كه جنگ و نظاميگري و مسائل
امنيتي و استراتژيک از جهان رخت بربسته است و همه جهانيان به اين نتيجه
رسيدهاند كه جنگ را كنار بگذارند و به سراغ همكاريهاي مبتنيبر وابستگي
متقابل بروند .ازنظر كوهن:
طبق تعبير عمومي ،وابستگي به معناي وضعيتي است كه در آن يک دولت
شديداً تحت تأثير نيروهاي خارجي بوده يا كامالً بهوسيله آن شكل ميگيرد.
وابستگي متقابل نيز بهعبارت ساده بهمعناي وابستگي دوطرفه است .وابستگي
متقابل در سياست جهاني به وضعيتي اشاره دارد كه در آن بين كشورها يا
بازيگران داخلي كشورهاي مختلف تأثيرگذاري متقابل وجود دارد .اين
تأثيرگذاريها اغلب از مبادالت بينالمللي ـ نقل و انتقال پول ،كاال ،افراد و پيام
در سطح بينالمللي ـ ريشه ميگيرد .اين مبادالت پس از جنگ جهاني دوم
افزايش شديدي يافته و در دهههاي اخير شاهد گرايشي كلي بهسوي مضاعف
شدن هر  13سال يکبار بسياري از اشكال پيوند متقابل انسانها در فراسوي
مرزهاي ملي بودهايم (بزرگي.)043 :1378 ،
ناي و كوهن نظريه خود را با طرح مفهوم وابستگي متقابل پيچيده 1تكامل
بخشيدند؛ وابستگي متقابل پيچيده از نظر ايشان يک نوع آرماني در مقابل نوع
آرماني واقعگرايي يعني منازعه دايمي براي افزايش برتري است .ازنظر كوهن و
ناي وابستگي متقابل پيچيده سه ويژگي اساسي دارد:
 .1مجاري چندگانه ميان جوامع ارتباط برقرار مي كند ،اين مجاري عبارتاند
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از :روابط غيررسمي ميان نخبگان دولتي و ترتيبات رسمي وزارتخانههاي امور
خارجه ،روابط غيررسمي ميان نخبگان غيردولتي (روابط رودررو و ارتباطات دور
برد) و سازمانهاي فراملي (مثل بانکها يا شركتهاي چندمليتي).
 .1مفاهيم روابط بين دولتي از مسائل گوناگوني تشكيل ميشود كه بر آنها
نوعي سلسلهمراتب روشن يا ثابت حاكم نيست ،بدينمعني كه امنيت نظامي
همواره در رأس مسائل قرار ندارد.
 .3در چارچوب منطقه يا مسائلي كه وابستگي متقابل پيچيده بر آنها حاكم
است ،دولتها به كاربرد نيروي نظامي عليه يكديگر متوسل نمي شوند ،ولي در
روابط بين اين دولتها درزمينه مسائل ديگر يا در روابط آنها با دولتهاي خارج
از منطقه مذكور ،نيروي نظامي ممكن است اهميت داشته باشد (سليمي.)88 :1354 ،
اين سه ويژگي اصلي ،فرايندهاي سياسي و جهاني متمايزي را به وجود
ميآورد كه منابع قدرت را به قدرت بهعنوان نيروي كنترل نتايج تبديل مي كند.
براي مثال «استراتژيهاي پيوند ،»1جايگزين استراتژيهاي تحميل و اعمال زور
ميشود؛ وقتي اعمال قدرت نظامي تنها راه پيشبرد و اهداف سياست خارجي
نيست ،ايجاد پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي بين بازيگران مختلف روابط
بينالملل به بهترين طريق دستيابي به اهداف خارجي بدل خواهد شد،
شبكههاي سياستگذاري فرادولتي و فراملي نقش اساسي را در شكل دادن به
رفتارهاي جهاني بازيگران ايفا ميكنند و نقش مستقل سازمانهاي بينالمللي در
اين زمان برخالفنظر واقعگرايان گسترش مييابد.
همچنين براساس نظريه ناي و كوهن ،هژموني و تفوق يک قدرت برمبناي
قدرت نظامي در دنياي وابستگي متقابل به پايان رسيده است ،اين معنايي است
كه كوهن در كتاب پس از هژموني 1قصد بيان آن را دارد .به نظر او ،ديگر
نميتوان جهان را براساس نظام سلسلهمراتبي يک دولت هژمون در رأس آن قرار
داد .در دنياي جديد ،دنياي وابستگي متقابل مجموعهاي از بازيگران دولتي و
غيردولتي است كه در آن شبكههاي پيچيدهاي از همكاري و تعامل و تعارض
وجود دارد كه هيچ قدرت برتر و مسلطي در آن قابل تشخيص نيست
).(Keohane, 1984: 365
به عقيده وي ،جهان بهتدريج بهسوي همگرايي ميرود ،البته همگرايي مورد
1. link strategy
2. after hegmony

گزاره اول :اگر كانالهاي متعدد ارتباطي يا مجاري چندگانه ميان دولتها وجود
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نظر ناي و كوهن با همگرايي مورد نظر كارل دويچ و ارنست هاس تا حدودي
متفاوت است .آنان اصطالح همگرايي را بهمعناي «هر درجهاي از همبستگي بين
بازيگران از اين يا آن جنبه بهكار ميبرند» ،زيرا با اين معناي همگرايي ،انواع
مختلف آن مثل همگرايي اقتصادي ،اجتماعي ،سياستگذاري و نهادي در حال
شكل گرفتن است .در عرصه اقتصادي منظور از همگرايي صرفاً افزايش حجم
مبادالت يا شكلگيري نهادهاي مشترک تصميمگيري نيست .ممكن است سطح
و حجم مبادالت اقتصادي بين دو يا چند كشور افزايش نيابد ،اما وابستگي
متقابل و همگرايي آنها بيشتر شود ،معياري كه در اين زمينه ارائه ميشود معيار
حساسيت 1است؛ حساسيت به اين معنا كه تحوالت و روابط اقتصادي چند بازيگر
بينالمللي اهميت و تأثير فوقالعادهاي براي ديگري دارد.
در اين قالب ،ممكن است حجم مبادالت در كشور تغييري نكند ،اما اهميت،
تأثير و حساسيت مبادله براي آنها افزايش يابد و اين به معناي افزايش وابستگي
متقابل ميان آنهاست .اين امر بهتدريج موجب ميشود درجهاي از همبستگي
ميان بازيگران اقتصادي شكل گيرد ،زيرا آسيبپذيري آنها از هم باال ميرود
و افزايش ميـزان همبستگي پيوند ميتواند بـه افزايش منافع آنها بيانجامد
).( Keohane, 1984: 366-368
بنابراين ،همگراييهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در مناطقي كه سطوح
باالتري از تأثيرگذاري و حساسيت در آن وجود دارد ،ميتواند به شكلگيري روند
سياسي و نيز نهادهاي مشترک سياستگذاري منجر شود .همانگونه كه در اروپا
بهتدريج و بهرغم وجود منازعات مختلف ،نهاد اتحاديه اروپا شكل گرفت.
همچنين پيدايش و قدرتيابي تدريجي ناتو ،موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت
و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ،نمونههاي بارزي از شكلگيري همگرايي
در عرصههاي نهادي و تصميمگيري هستند ).( Keohane, 1984: 396
درحقيقت ،مفروضات محوري در رويكرد نظري وابستگي متقابل پيچيده را
ميتوان در قالب اين سه گزاره اصلي تعريف و خالصه كرد:
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بينالمللي در ميان دولتها در سطوح سهگانه :ابرقدرتها ،قدرتهاي بزرگ و
قدرتهاي منطقهاي است.
گزاره دوم :اگر سلسلهمراتب روشني در موضوعات دستور كار بينالمللي وجود
نداشته باشد ،ترتيب موضوعات براساس مسائل داخلي و بينالمللي ناشي از
وابستگي متقابل (بهخصوص در حوزه اقتصاد) ،تعيين ميشود .تحت اين شرايط،
اهداف دولتها تنوع پيدا ميكند ،يعني ديگر هدف فائقه و نهايي دولتها امنيت
نظامي نيست و اهدافي چون اهداف اقتصادي ،رفاهي و زيستمحيطي براي
دولتها اهميت مييابد.
گزاره سوم :وابستگي متقابل ميزان بااليي از عمل متقابل را سرعت ميبخشد،
در نتيجه اعمال قدرت يا تقابل نظامي از روابط ميان دولتها در دو سطح:
ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ حذف و عنصر خويشتنداري سياسي جايگزين آن
ميشود .بنابراين ،در اين شرايط عامل تعادلبخشي به نظام نه تقابل نظامي بلكه
همكاري و اجماع در قالب وابستگي متقابل است ).(Rosecrance, 1969: 3
بنابراين در مقاله حاضر ،عامل وابستگي متقابل پيچيده بهعنوان سازوكار
تنظيمكننده در نظام بينالملل پسا ـ جنگ سرد شناخته ميشود كه برمبناي آن
استراتژي پيوند جايگزين استراتژي تحميل و اعمال زور ميشود و الگوي حاكم
در روابط آمريكا و چين در قالب الگوي همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک
قابل تعريف و مفهومسازي است.
 .1-1-1گشتاري بر روابط آمريكا و چين

روابط آمريكا و چين در دهههاي اخير ،فراز و نشيبهاي بسياري بهخود ديده
ا ست .به بيان ديگر ،از زمان پيروزي انقالب چين تاكنون ،الگوهاي مختلفي بر
روابط دو كشور حاكم شده است كه در دو مقطع زماني جنگسرد و پسا ـ
جنگسرد قابل بررسي و ارزيابي است:
 .1-1-1-1دوران جنگ سرد :از تعارض و پيچيدگي به همكاري و عاديسازي روابط
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از سال  1040تا  ،1071روابط دو كشور در قالب تعارض و پيچيدگي قابل
مفهومبندي است .در اين مقطع زماني دو كشور در حوزههاي موضوعي مختلف
يكديگر را به چالش كشيدند و حتي در مواردي مانند جنگ كره وارد نبرد با
يكديگر نيز شدند .در اين برهه نخبگان فكري و اجرايي در چين ،هويت خود را
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برمبناي دشمني و ضديت با اياالت متحده بهعنوان يكديگر ،تعريف ميكردند براي
مثال ،انقالبيون چيني آمريكا را ببر كاغذي ميخواندند و حزب كمونيست چين
هفته اي را به نام ـ هفته تنفر از آمريكا ـ در تقويم اين كشور گنجانده بود كه در
آن تظاهرات سراسري عليه سياستهاي اياالت متحده برگزار ميشد (Zhu, 2006:
) .172در هر صورت اين دوران در اوايل دهه  1073و با ديپلماسي پينگپنگ
بهسر آمد .ژانويه  1080تا فوريه  1071دوره بسيار مهم و حساسي در روابط آمريكا
و چين محسوب ميشود ،دورهاي كه در آن پس از دو دهه تنش و درگيري ميان
دو كشور كه تايوان ،جنگ كره و ويتنام نمادهاي بارز آن بودند ،گامهاي اساسي
بهمنظور برقراري روابط برداشته شد .وضعيت وخيم اقتصادي و سياسي ـ امنيتي
چين ازيکسو و گرفتاري اياالت متحده در ويتنام را ميتوان از مهمترين علل
شكلگيري مذاكرات و سوق يافتن دو كشور بهسوي برقراري روابط تلقي كرد.
از اواخر  1080و اوائل  ،1073تيم ريچارد نيكسون با مديريت هنري
کيسينجر ،اقدامات مختلفي براي از سرگيري گفتوگوي مستقيم آمريكا و چين
را كه مدتهاي مديدي معلق بود و قبالً در سطح سفير انجام ميشد ،پيگيري
كرد .در اين راستا ،در سپتامبر  ،1080وزارت امور خارجه آمريكا به سفير خود
در لهستان دستور داد تا با همتاي چينياش براي آغاز دور جديدي از گفتوگوها
تماس بگيرد ).(Sutter, 2010: 60
در اين راستا ،كيسينجر در ژوئيه  1071محرمانه از طريق پاكستان وارد
پكن شد و دولت چين بهتدريج مردم را براي دومين ديدار رسمي وي در اكتبر
آماده كرد و متعاقب آن ،بعد از  13سال اياالت متحده از فهرست تبليغات منفي
حزب كمونيست خارج شد .بنابراين از اين مقطع تا پايان جنگ سرد ،روابط دو
كشور در قالب نوعي ائتالف غيررسمي با محوريت مقابله با شوروي در جهت
عاديسازي روابط قرار گرفت.
 .۳-1-1-1دوران پسا ـ جنگ سرد :الگوي همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک

با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،نظام بينالملل دستخوش
تغيير شد و دشمن مشترک دو كشور يعني شوروي از ميان رفت ،از اين رو
بهطبع الگوي حاكم بر روابط دو كشور نيز تغيير شكل يافت .در اين راستا ،در
دهه 1003بهتدريج الگوي جديدي در روابط دو كشور شكل گرفت كه آن را
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ميتوان در قالب الگوي همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک ـ رويكردي مبتنيبر
همكاري و رقابت توأمان ـ مفهومبندي و تعريف كرد .در قالب اين الگو ،دو كشور
در حوزههاي وسيعي با محوريت اقتصاد وارد همكاري ،در حوزههاي مهم ديگر از
قبيل امنيت بينالملل وارد رقابت و در حوزه تأمين امنيت انرژي نيز از رويكردي
مبتنيبر همكاري و رقابت توأمان پيروي ميكنند .اين الگو در دوران پسا ـ جنگ
سرد ،همچنان بر روابط دو كشور در حوزههاي موضوعي مختلف در چارچوب
وابستگي متقابل حاكم بوده است .حال در اين قسمت از مقاله ،روابط آمريكا و
چين در دوران پسا ـ جنگ سرد را در دو سطح اقتصادي و سياسي ـ امنيتي در
قالب الگوي همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک ،مورد بررسي قرار ميدهيم.
 .۳-1سطح اقتصادي
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يكي از وجوه پراهميت اين روا بط ،تعامالت اقتصادي و تجاري دو كشور است كه
در سالهاي اخير بهسرعت رو به گسترش و تعميق گذاشته است .درحقيقت
حجم باالي مبادالت تجاري دو كشور بهاندازهاي بوده كه وابستگي متقابل
بهعنوان اصل تنظيمكننده در روابط ميان دو ابرقدرت در نظام بينالملل كنوني
تعريف شده است .برمبناي آخرين آمارها حجم تجارت دو كشور در سال ،1311
به ميزان  833ميليارد دالر بوده است ،جالب آنكه در سال  1070و در مقطع
گشايش سفارتخانه هاي دو كشور در خاک يكديگر ،حجم مبادالت تجاري بين دو
كشور تنها  133ميليون دالر بود ).(International Monteary Fund, 2012
با اين شرايط ،آمريكا نيز منافع بسيار زيادي در تجارت با چين دارد :رشد
صادرات آمريكا به چين دوبرابر رشد صادرات آمريكا به ساير كشورها بوده است و
اين ميزان در سال  1313بيش از  183ميليارد دالر خواهد بود .درواقع ،اهميت
چين براي اياالت متحده در  13سال گذشته بهطور پيوسته در سياستهاي
راهبردي اين كشور در نظام بينالملل رو به افزايش بوده است .طبق آمارهاي
رسمي وزارت خزانهداري آمريكا ،چين بهعنوان دومين شريک عمده تجاري براي
آمريكا ـ حجم تجارت دو كشور در سال  ،1311به ميزان  833ميليارد دالر بوده
است ،بزرگترين تأمينكننده واردات ـ در حدود  17/1درصد از كل واردات
آمريكا از جانب چين تأمين مي شود و سومين بازار بزرگ صادرات اياالت متحده
ـ ميزان صادرات آمريكا به چين به ميزان  7/1درصد در سال  1311است.
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همچنين در سال  ،1311چين بهعنوان دومين بازار براي صادرات اقالم
كش اورزي آمريكا محسوب شده است ـ اين ميزان صادرات معادل  15/0ميليارد
دالر در سال  1311بوده است ).(Lawrence and MacDonald, 2012: 24
دقت در اين دادهها سرعت رشد مبادالت تجاري دو كشور را بهتر نشان
ميدهد :از زماني كه چين در دسامبر  1311به سازمان تجارت جهاني پيوست،
تجارت ميان چين و اياالت متحده بهطورچشمگيري افزايش پيدا كرده است .در
سال  ،1311طبق دادههاي تجاري رسمي اياالت متحده ،تجارت دوجانبه كاال با
افزايش  13درصدي نسبت به سال  ،1313به  833ميليارد دالر رسيده ،از اين
قرار كه كل واردات اياالت متحده از چين بيش از  300ميليارد دالر ـ افزايش
 0/4درصدي نسبت به سال  1313و كل صادرات اياالت متحده به چين 134
ميليارد دالر ـ افزايش  13درصدي نسبت به سال  1313بوده است .گرچه
صادرات به چين به رشد خود تا دوبرابر ادامه داد ،ولي سرعت رشد در 1311
بهطور قابل توجهي آهستهتر از سال  1313ـ وقتيكه صادرات اياالت متحده به
چين تا  31درصد رشد كرد ـ بوده است .طبق دادههاي رسمي وزارت خزانهداري
اياالت متحده ،كسري تراز تجاري اياالت متحده با چين تا  5/1درصد از سال
 1313افزايش يافت و به  108ميليارد دالر در سال  1311رسيد.
در تجارت در بخش خدمات ،اياالت متحده با  18ميليارد دالر صادرات به
چين در سال ( 1330آخرين سالي كه آمار ارقام آن در دسترس است) و 5
ميليارد دالر واردات از چين ،مازاد  7/8ميليارد دالري ايجاد كرد .درحقيقت ،در
سال  ،1008صادرات كااليي آمريكا به چين تنها  11ميليارد دالر بود كه اين
رقم در سال  ،1338به  41ميليارد دالر و هماكنون نيز به رقم  134ميليارد
رسيده است .به همين دليل چين در ساليان اخير ،همواره در ميان پنج بازار
صادراتي عمده  43ايالت آمريكا بوده است (Lawrence and MacDonald,
).2012: 27
اهميت بـازار چيـن براي آمريكـا هنگامي روشنتر ميشـود كـه تـوجه
داشته باشيم ،دولت اوباما تالش دارد تا در چهار سال آينده صادرات آمريكا را
دوبرابر كند و طبيعي است كه چين بهعنوان بزرگترين بازار جهان ،از اهميتي
ويژه براي آمريكا برخوردار است .مازاد تجارت چين از ناحيه تجارت با آمريكا
در سال  ،1311بالغ بر  108ميليارد دالر بوده است در همين زمينه چين
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مدعي است اگر آمريكا ممنوعيت صدور فناوريهاي حساس به اين كشور را
لغـو كند ،بهسرعت كسـري تجـاري آمريكـا با چين جبـران ميشـود.

سال

واردات اياالت متحده صادرات اياالت متحده

کسري تراز تجاري اياالت

از چين

به چين

متحده با چين

1008

 48ميليارد دالر

 11ميليارد دالر

 ۲4ميليارد دالر

1333

 133ميليارد دالر

 18ميليارد دالر

 ۳4ميليارد دالر

1338

 143ميليارد دالر

 41ميليارد دالر

 ۳۶۳ميليارد دالر

1313

 388ميليارد دالر

 01ميليارد دالر

 ۳7۲ميليارد دالر

1311

 300ميليارد دالر

 134ميليارد دالر

 ۳95ميليارد دالر

منبع :داده هاي تجاري آمريكا ،تنظيم شده توسط :خدمات اطالعات تجارت جهاني.
Source: Breau of Economic Analysis (2011).

جدول )1مبادالت تجاري اياالت متحده با چين در سالهاي  1008تا 1311
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براساس آمارهاي رسمي ازسوي دولت چين ،آمريكا تا پايان سال  ،1313در
 80هزار پروژه به ارزش  83/8ميليارد دالر در اين كشور سرمايهگذاري كرده
است .در همين راستا ،مقامات چيني مدعياند كه با اين حجم سرمايهگذاري،
چين درواقع به سودآورترين كشور براي سرمايهگذاران آمريكايي تبديل شده
است .براساس آمارها ،به ازاي هر يک درصد افزايش صادرات آمريكا به آسيا133 ،
هزار شغل در آمريكا توليد ميشود .بر همين مبنا از سال  1331تا  ،1311از
ناحيه افزايش صادرات آمريكا به چين 1/5 ،ميليون شغل در آمريكا ايجاد شده
است ) .(Beech, 2012: 4در حوزه مبادالت مالي نيز ،چين در سپتامبر سال
 1313حدود  1/18تريليون دالر از اوراق قرضه آمريكا را خريداري كرده است.
عالوهبر اين ،در سفر اخير آقاي شي جين پينگ معاون رئيسجمهور وقت
چين به آمريكا (در  13فوريه  73 )1311موافقتنامه تجاري به ارزش 48
ميليارد دالر ميان دو كشور امضا شد .براسا س برآوردها اين توافقات زمينه را
براي ايجاد  138هزار شغل جديد در آمريكا فراهم ميكند .در اين ميان،
مهمترين توافق دو كشور نهايي شدن قرارداد خريد  133فروند هواپيماي بوئينگ
به ارزش 10ميليارد دالر بود كه قرار است تا سال  1313به چين تحويل داده شود.
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در هر صورت ،پيچيدگي روابط اقتصادي دو كشور و مسائل گسترده مطرح
در آن باعث شد تا بحث ايجاد چارچوبي براي مديريت اين روابط مطرح شود،
چارچوبي كه در قالب آن ازيک سو ،منافع مشترک ارتقا يابد و ازسويديگر موانع
و مشكالت آن روابط مرتفع شود .بر اين اساس ،اولين بار پيشنهاد رسمي
برقراري گفتوگوي استراتژيک اقتصادي ميان دو كشور در سال  ،1338ازسوي
هوجينتائو ،رئيسجمهور چين به جورج بوش ارائه شد كه با موافقت وي اولين
دور آن در همين سال ،در دسامبر سال  1338و در پكن برگزار شد .دور اول اين
گفتوگوها معطوف به روند توسعه چين و استراتژي توسعه اقتصادي آن بود و دو
طرف درزمينه ارتقا تجارت ،سرمايهگذاري ،حفظ محيط زيست و توسعه پايدار به
توافق رسيدند .دور دوم در ماه مي سال  1337در واشنگتن برگزار شد .در اين
نشست نيز طرفين درباره ارتقاي مبادالت مالي ،خطوط هوايي ،انرژي و محيط
زيست به تفاهم رسيده و برخي موافقتنامهها را به امضا رساندند .در زمان
رياست جمهوري اوباما نيز اين چارچوب ،اساس همكاريهاي اقتصادي و تجاري
بين دو كشور را تشكيل ميدهد.
 .۲-1سطح سياسي ـ امنيتي

از اواسط دهه  ،1003مناسبات سياسي و امنيتي ميان آمريكا و چين در سطوح
مختلف رو به افزايش بوده است .درحقيقت ،هر دو كشور انگيزههاي متعددي به
برقراري همكاريهاي سياسي و امنيتي در جهت نيل به اهداف خود داشتند ،كه
مهمترين آن عبارتاند از:
ـ ترس از احتمال درگيرشدن نيروهاي دو كشور بر اثر حادثه يا سوء
برداشت و محاسبه نادرست؛
ـ تمايل به آگاهي از فعاليت ها و تأسيسات دفاعي يكديگر؛
ـ عالقه شديد به ايجاد تحوالت دلخواه در محيط امنيتي آسيا ـ پاسيفيک.
درحقيقت ،حمالت  11سپتامبر  ،1331روابط آمريكا و چين را دچار تحول
كرد .بالفاصله پس از اين حمالت ،چين تصميم گرفت تا از فرصت بهوجود آمده
استفاده و نارضايتي خود از تروريسم بينالمللي و حمايت خود از مردم آمريكا را
در چارچوب استراتژي امنيتي اعالم كند .ازنظر مقامات آمريكايي ،چين ميتواند
با توجه به نقشي كه در سازمان ملل دارد ،از طريق تالشهاي دوجانبه ميان دو
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كشور ـ مانند مورد كره شمالي ـ از طريق تالشهاي چندجانبه به مبارزه با
تروريسم و گسترش سالحهاي كشتار جمعي به رهبري اياالت متحده كمک كند.
البته آشكار است كه چين در خط مقدم جبهه جنگ با تروريسم قرار ندارد.
 .1-۲-1مسائل سياسي ـ امنيتي موجود در روابط آمريكا و چين
 .1-1-۲-1نوسازي ارتش چين
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اياالت متحده از ديرباز درباره قصد اصلي چين در پس پرده نوسازي ارتش نگران
بوده است .ارتش چين ،با نام ارتش آزاديبخش خلق چين ،1با تكيه بر بيش از دو
دهه افزايش پيوسته هزينههاي نظامي ،بهسرعت به مدرن شدن ادامه ميدهد.
طبق گزارش وزارت دفاع آمريكا به كنگره در سال  1311درباره تحوالت امنيتي و
نظامي كه شامل كشور چين هم ميشد ،بودجه نظامي اعالم شده رسمي چين با
در نظر گرفتن تورم ،در دوره زماني  1333تا  1311ساالنه بهطور متوسط 11/5
درصد افزايش داشته است .در مارس  1311چين اعالم كرد بودجه دفاعياش براي
سال  138 ،1311ميليارد دالر خواهد بود كه  11/1درصد نسبت به سال 1311
افزايش داشته است و اين بودجه در سال  1314به  133ميليارد دالر رسيد.
پنتاگون معتقد است هزينههاي نظامي واقعي چين در سال  1311در محدوده 113
تا  153ميليارد دالر بوده است.
پنتاگون در گزارش سال  1311به كنگره ،برنامههاي مدرنيزاسيون نظامي
چين با نام «بهبود ظرفيت ارتش آزاديبخش خلق چين براي مديريت عمليات
نظامي منطقهاي شديد شامل عمليات ضدمداخله را ،بهعنوان وظايف
تعريفشدهاي كه براي جلوگيري از قدرتهاي نظامي خارجي (براي مثال اياالت
متحده) از مداخله در كشمكشها و همچنين جلوگيري از مقابله آنها در برابر
صورت گرفتن اهداف نظامي چين ،طراحي شدهاند» ،توصيف ميكند .طبق اين
گزارش ،ديگر اولويتهاي ارتش آزاديبخش خلق چين ،ادعاهاي منطقهاي و
توسعه عمليات غيرجنگي شامل عمليات ضددزدي دريايي و ضدتروريسم،
كمکهاي بشردوستانه و امدادرساني در حوادث ،حفظ صلح ملل متحد ،حفاظت
از مسيرهاي دريايي و تأمين سرمايههاي هوافضاست (Office of the Secretary
).of Defense, 2012: 6
)1. People’s Liberation Army (PLA
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از جمله ديگر برنامههاي تسليحاتي چين كه منجر به نگراني مقامات كاخ
سفيد شده ،تالش براي توسعه موشکهاي بالستيک ضدكشتي با اصابت كشنده
است كه به نام  DF-21Dشناخته ميشوند .گزارش پنتاگون توضيح ميدهد كه
اين موشک با هدف"قابليت ارتش آزاديبخش خلق چين براي حمله به
كشتيهاي عظيم ،بهويژه ناو هواپيمابر در اقيانوس آرام غربي" فراهم شدهاست.
چين همچنين نسل جديدي از هواپيماهاي جنگنده به نام  J-20را آزمايش كرده
است ،زيردرياييهاي شكاري غيراتمي از روسيه خريده و زيردرياييهاي توليد
بومي نسل چهارم ساختهاست و توليد هواپيماهاي جنگنده ضربتي و هواپيماهاي
جنگنده دستساز مدرن را افزايش دادهاست .اولين آزمايش دريايي ناو
هواپيمابري كه در سال  1005از اكراين خريداري كرده و قبالً به نام وارياژ
شناخته ميشد را انجام دادهاست .گزارش پنتاگون به كنگره پيشبيني ميكند
كه اولين ناو توليد بومي چين در سال  1318قابل استفاده خواهد بود .همچنين
با تشخيص مركزيت احتمالي عمليات سايبري ،توانايي نظامي چين براي حمالت
و دفاع شبكه كامپيوتري نيز افزايش چشمگيري يافتهاست (Office of the
).Secretary of Defense., 2011: 33
 .۳-1-۳-۳منازعات منطقه انحصاري اقتصادي 1و قلمرو دريايي

اياالت متحده از تالشهاي چين براي نگه داشتن هواپيماها و كشتيهاي نظامي
آمريكا در خارج از آبها و فضاي هوايي منطقه انحصاري اقتصادياش و اخيراً از
ادعاهاي گسترده تر چين در مورد حاكميت قلمرو دريايي درياي چين شرقي و
جنوبي به شدت اظهار نگراني كرده است.عمليات نظامي اياالت متحده در منطقه
انحصاري اقتصادي چين مسئلهاي كه ميتواند بزرگترين تهديد هر روزه را
درباره مواجهه نظامي ميان اياالت متحده و چين شكل دهد؛ اختالف در اينكه آيا
كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها به كشورهاي ساحلي اين اجازه را
مي دهد كه عمليات نظامي خارجي در منطقه انحصاري اقتصادي خود انجام
دهند؟ ديدگاه چين اين است كه طبق كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق
درياها ،انجام عمليات نظامي خارجي در منطقه انحصاري اقتصادي حق قانوني
چين است اين در حالي است كه مقامات آمريكايي معتقدند حقوق بينالملل
(1. Exclusive Economic Zone (EEZ
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همان طور كه در كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها بازتاب داده شده ،به
كشورهاي ساحلي اين حق را نميدهد ).(Dutton, 2010: 16
در همين راستا ،اياالت متحده بهمنظور تأمين منافع خود در اين منطقه
جغرافيايي ،از ديرباز هواپيماها و كشتيهاي نظامي را در اين ناحيه بهكار انداخته
است كه مأموريتهاي نظارتي براي ديدهباني فعاليتها و آرايش قشون نظامي
چين ،نقشهبرداري از سطح اقيانوس و انجام مانورهاي نظامي با همپيمانان ،انجام
ميدهند .همواره چين به اين فعاليتها ازسوي اياالت متحده اعتراض كرده و
گاهي بهصورت عملي در برابر آن واكنش نشان داده است .بهعنوان مثال ،هواپيما
و كشتيهاي چيني در ماه مارس  ،1331مارس و مي  1330به كشتيهاي
وابسته به نيروي دريايي اياالت متحده كه درحال بازديد و انجام عمليات
نقشه برداري اقيانوس در منطقه انحصاري اقتصادي آن كشور بودند ،حمله كردند،
و واقعه ديگر در  1آوريل  1311كه در آن يک هواپيماي نقشهبرداري الكترونيک
 EP-3نيروي دريايي اياالت متحده كه در حال پرواز در فضاي هوايي بينالمللي
حدود  88مايلي جنوب شرقي جزيره هاينان چين در درياي چين جنوبي بود،
توسط هواپيماهاي چيني راهش مسدود شد ).(Dutton, 2010: 34
درياي چين جنوبي
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تنش ها بر سر ادعاهاي سرزميني در درياي چين جنوبي ،به يک موضوع مهم
امنيتي براي اياالت متحده در منطقه آسيا ـ پاسيفيک تبديل شده است .در
همين ارتباط دولت چين ،رقابت گستردهاي در مورد مالكيت بخش وسيعي از
قلمروي سرزميني درياي چين جنوبي با كشورهاي مالزي ،فيليپين و بهخصوص
ويتنام دارد .در جوالي  1313وزير امور خارجه اياالت متحده ،هيالري كلينتون،
بهصراحت و آشكار به منافع آمريكا در درياي چين جنوبي اشاره كرده و حفاظت
از آن را جزء سياستهاي اصلي خود در منطقه آسيا ـ پاسيفيک دانست.
در حقيقت ،اين دريا يک راه آبي استراتژيک مهم براي نيروي دريايي اياالت
متحده محسوب ميشود ).(Ring, 2012: 5-6
در ژوئن  1311ويتنام ادعاي حقوقي مبنيبـر حاكميـت بـر دو مجموعـه از
رشته جزاير درياي چين جنوبي به نامهاي جزيـره پاراسـل و اسـپارتليس كـه در
)1. South China Sea (SCS
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چين با نام شيشا و نانشا ناميده مـيشـوند ،را مطـرح كـرد .در همـان روز ،چـين
تأسيس شهر جديدي بر يک جزيره از رشته جزاير پاراسل ،به نام وودي آيلنـد بـا
نام چيني يانـگژينـگدائـو را اعـالم كـرد كـه گفتـه مـيشـود جزايـر پاراسـل،
اسپارتليس و مکكلسفيلد بانک كه در چين با نام ژونگشا ناميده ميشود را نيز،
اداره خواهد كرد .اين شهر پايگـاه نظـامي نيـز دارد .در  3آگوسـت  1311وزارت
امور خارجه آمريكا از اقدام چين در تأسيس شهر جديد و پايگاه نظامي در درياي
جنوبي چين انتقاد كرد .آمريكا همچنين عالوهبر اعـالم سياسـت خـود مبنـيبـر
تجديد موازنه 1در منطقه آسيا ـ پاسيفيک كه شامل برنامـههـايي بـراي افـزايش
تعداد ناوهاي جنگي اياالت متحده در آسيا ـ پاسيفيک از  83درصد به  83درصد
مي شود ،همكاري نظامي بـا هـر دو كشـور فيليپـين و ويتنـام را افـزايش داده و
تعهدات نظامي خود با همسايگان چين را تقويت كرده است ).(Ring, 2012: 28
درياي چين شرقي

در درياي چين شرقي ،چين درگير منازعات سرزميني با ژاپن و تايوان بر سر
حاكميت بر جزايري است كه در ژاپن به نام سنكاكو ،در چين با نام ديائويو و در
تايوان با نام ديائويوتاي شناخته ميشوند .در سپتامبر  1313برخورد ميان
كشتيهاي گارد ساحلي ژاپن و كشتي ماهيگيري چيني در نزديكي اين جزاير و
تصميم ژاپن مبني بر توقيف خدمه و بازداشت كاپيتان كشتي چين طبق قوانين
ژاپن ،منازعات سرزميني را در سطح بحراني منطقهاي و بينالمللي ارتقا داد.
متعاقب آن ،آمريكا در يک اظهارنظر رسمي عنوان كرد درحاليكه در برابر
حاكميت اين جزاير موضعگيري نميكند ،ولي با توجه به پيمان امنيتي و
استراتژيک با ژاپن از همه مناطق تحت مديريت آن كشور شامل سنكاكو حفاظت
ميكند كه اين امر احتمال مواجهه اياالت متحده و چين را در اين جزاير در
سالهاي آتي افزايش ميدهد .در پاسخ ،وزير خارجه چين اظهار داشت پيمان
امنيتي ژاپن و اياالت متحده ،يک «معامله خصوصي توسط اياالت متحده و ژاپن
برسر قلمرو چين در جزاير ديائويو در انتهاي جنگ جهاني دوم بوده است و
بنابراين غيرقانوني و غيرمعتبر است» ).(Xiaoning, 2012: 14

1. rebalancing
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جاسوسي سايبري

1

موضوع جاسوسي سايبري بهعنوان مسئلهاي چالشبرانگيز و در حال رشد در
روابط اياالت متحده و چين است كه بهطور جدي ازسوي هر دو كشور در حال
پيگيري است .درحقيقت هر دو كشور در سالهاي آتي توجه بيشتري به افزايش
نگراني ها در باب امنيت در حوزه فضايي و سايبري خواهند داشت .در همين
راستا ،در ماه نوامبر  ،1311سازمان اطالعات مركزي آمريكا در گزارشي به كنگره
نسبت به سوءاستفاده سرويس هاي جاسوسي بيگانه از فضاي سايبري و سرقت
اطالعات حساس از شركتهاي آمريكايي هشدار داد و اعالم كرد جاسوسان
چيني و روسي فعاليتهاي خود را در اين زمينه افزايش دادهاند .در اين گزارش
ذكر شده است شناسايي جاسوسان سايبري بهمراتب از شناسايي جاسوسان
انساني دشوارتر است .انديشكده هريتيج در مقالهاي به قلم ديميتري تيدف،
سرپرست پروژه "يانگ ليدرز" در مؤسسه هريتيج ،مينويسد« :در سوم ماه
اكتبر ،اف.بي.آي از كشف شبكه جاسوسي تكنولوژيهاي نظامي در آمريكا و
دستگيري يازده تن در ارتباط با اين شبكه خبر داد .به گفته مقامات ارشد
سرويسهاي اطالعاتي ،چين در حال گسترش فعاليتهاي جاسوسي خود در
سراسر جهان است .آمريكا و كشورهاي غرب اروپا در صدر اين فهرست قرار
دارند .جاسوسان از شبكههاي كامپيوتري بيشترين استفاده را ميكنند .با وجود
چنين شرايطي ،هكرهاي چيني كه از بهترين هكرهاي دنيا محسوب ميشوند،
مي توانند در مدت زماني كمتر از چند ثانيه حجم قابل توجهي از اطالعات را
سرقت كنند .اين امر منجر به كاهش زمان و هزينههاي نفوذ جاسوسان در
بخشهاي مختلف شده است» ).(Wortzel, 2010: 22
تجديد موازنه استراتژيک اياالت متحده در منطقه آسيا ـ پاسيفيک
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در پاييز  ،1311دولت اوباما اعالم كرد با وجود آرامتر شدن بحران در عراق و
افغانستان ،اياالت متحده توجهاش را به منطقه آسيا ـ پاسيفيک معطوف خواهد
كرد .درحقيقت ،تدوين راهبرد استراتژي دفاعي اياالت متحده در منطقه آسيا ـ
پاسيفيک (در ژانويه  )1311تقويت اتحادهاي استراتژيک اياالت متحده در
منطقه ـ با ژاپن ،كره جنوبي ،استراليا ،فيليپين ،تايلند و بسط همكاري با شركاي
1. cyber espionage

روابط نظامي آمريكا و چين

تعهدات اياالت متحده آمريكا و چين در مسائل نظامي ـ امنيتي ،بهدليل بدبيني
و اكراه مقامات هر دو كشور نسبت به نيات و مقاصد يكديگر ،از تعهد به ايجاد
يک ارتباط اطمينانبخش و مداوم در حوزه روابط نظامي ،با چالشهايي
روبهروست .درواقع يكي از داليل تأكيد مقامات دو كشور بر تمركز در ايجاد
اعتماد متقابل در روابط دوجانبه نظامي ،به روابط سرد و گاهي تنشآلود دو
كشور در سه سال اخير برميگردد .نشانههاي اين تنش و تعارض را در وهله اول
در فروش تسليحات  8/1ميليارد دالري به تايوان در سال  1330كه منجر به
قطع گفتوگوهاي نظامي دو كشور شد و در مراتب بعد ديدار دااليي الما با اوباما،
انتقاد آمريكا از وضعيت حقوق بشر چين ،دعواي شركت گوگل و دولت چين
منجر به خاتمه فعاليتهاي اين شركت در سرزمين اصلي اين كشور شد و طرح
موضوع ايجاد پرده آهنين اينترنتي ازسوي چين ،ميتوان ديد .عالوهبر اين ،در
سطح افكار عمومي نيز مردم دو كشور نگرش چندان مثبتي به يكديگر ندارند.
برمبناي نظرسنجي مؤسسه پژوهشي پيو كه اندكي قبل از سفر هوجينتائو به
آمريكا منتشر شد ،از هر پنج آمريكايي يک نفر چين را بزرگترين تهديد عليه
آمريكا ميداند .گزارش اين مؤسسه كه در آن به مهمترين تهديدات پيش روي
آمريكا در دوران پساجنگ سرد پرداخته شده است ،نشان ميدهد از دهه 1003
به اين سو ،تعداد بيشتري از مردم آمريكا ،چين را بهعنوان مهمترين تهديد
عليه كشورشان تلقي ميكنند .برمبناي دادههاي اين گزارش ،در سال 5 ،1003
درصد مردم آمريكا چين را مهمترين تهديد عليه كشورشان ميدانستند كه اين

روابط آمريكا و چين :از همكاري اقتصادي تا رقابت استراتژيک

در حال ظهور (از جمله هند) بهمنظور تضمين توانمنديهاي جمعي براي تأمين
امنيت دستهجمعي در راستاي منافع ملي است .در همين راستا ،معاون
رئيسجمهوري چين ،شيجينپينگ ـ رهبر جديد حزب كمونيست و رئيسجمهوري
جديد جمهوري خلق چين ،طي سفرش به اياالت متحده در فوريه  1311اظهار
داشت « :چين از نقش سودمند اياالت متحده در ترويج صلح ،ثبات و موفقيت در
آسيا ـ پاسيفيک استقبال ميكند .درعينحال ما اميدواريم اياالت متحده نيز به
منافع و عاليق چين و ديگر كشورها در منطقه احترام بگذارد» (Lampton,
).2012: 22
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رقم در سال  1331به  31درصد و در سال  ،1311به  13درصد رسيده است
).(Swaine, 2011: 55-76
درهر صورت ،روابط نظامي آمريكا و چين در مقايسه با روابط دو كشور در
حوزههاي موضوعي ديگر نظير روابط دوجانبه اقتصادي از توسعه كمتري
برخوردار بوده است .در بيانيه مشترک مقامات اجرايي اياالت متحده و چين در
سال  1311كه به نام «رؤساي جمهور دو كشور» منتشر شد ،هر دو كشور
متعهد شدند در راستاي تحكيم روابط دوجانبه و بهبود امنيت نظم جهاني به يک
رابطه نظامي سالم ،باثبات و مورد اطمينان برسند .درحقيقت ،چنين تعهداتي
ازيک طرف ،امنيت فكري مقامات نظامي هر دو كشور را در ارتباط با موضوعات
مختلف افزايش ميدهد و ازطرفديگر ،سازوكارهايي براي جلوگيري از بحران در
نظام بينالملل و مديريت آن توسط هر دو كشور ،فراهم ميكند(Office of the .
).Secretary of Defense, 2012: 12
در همين راستا ،هر دو كشور از اواخر سال  1313درزمينه ايجاد يک ارتباط
گستردهتر پيشرفتهايي داشتهاند .در سال  1311و نيمه اول سال  ،1311چين
ميزبان بازديدهايي از جانب چندين مقام ارشد نظامي و دفاعي اياالت متحده بود
و تعدادي مقام ارشد نظامي خود را نيز براي بازديد به اياالت متحده فرستاد.
1
همچنين رهبران چين با طرح اياالت متحده براي گفتوگوي امنيت راهبردي
موافقت كردند كه اين امر براي نخستين بار مقامات رسمي نظامي و غيرنظامي
هر دو كشور را بهمنظور بحث درباره مسائل مهم و حساس ،گرد هم آورد.
نخستين نشست گفتوگوي امنيت راهبردي بهمنظور بهبود روابط نظامي
بهصورت فرعي در گفتوگوي اقتصادي و راهبردي 1در مي  1311در واشنگتن و
دومين نشست نيز در مي  1311در بيجينگ برگزار شد ).(Swaine, 2011: 147-182
موضوع برنامه هستهاي جمهوري اسالمي ايران
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يكي از مهم ترين موضوعاتي كه از آغاز هزاره جديد سبب نوعي از فرايند
همكاري و رقابت ميان اياالت متحده و چين شده موضوع برنامه هستهاي ايران و
چگونگي واكنش و برخورد به آن است .درحقيقت ،طي چند سال اخير روابط
)1. Strategic Security Dialogue (SSD
)2. Strategic and Economic Dialogue (S & ED

روابط آمريكا و چين :از همكاري اقتصادي تا رقابت استراتژيک

آمريكا و چين بهطور همزمان متضمن دو فرايند متعارض بوده است:
الف) همكاري در برخي از عرصهها مانند همكاريهاي اقتصادي دوجانبه و
در برخي از مسائل مهم بينالمللي مرتبط با امنيت جهاني؛ چين بهعنوان يكي از
اعضاي دائم شوراي امنيت ،براي ايفاي نقش بهعنوان يک ابرقدرت نسبت به
مسائل مرتبط با امنيت جهاني خود را متعهد ميداند و از اين نظر ناگزير به
برخي همكاريها با ساير اعضاي اين نهادهاي بينالمللي است.
ب) رقابت در برخي حوزههاي استراتژيک در روابط دوجانبه منطقهاي و
بينالمللي؛ از زمان مطرح شدن موضوع هستهاي جمهوري اسالمي ايران در سال
 ،1351قدرتهاي بزرگ يعني آمريكا ،چين ،اتحاديه اروپا و روسيه ،بيشترين
نقش را در اين موضوع در سطح بينالمللي داشتهاند تا جايي كه بهنظر ميرسد
امكان مانور بازيگران منطقهاي در اين مورد به حداقل رسيده است .از مذاكرات
ايران و سه كشور اروپايي آلمان ،فرانسه و انگلستان تا زمان شكلگيري گروه
 8+1در ژوئن  1338و بعد از پيوستن آمريكا به اتحاديه اروپا در موضوع هستهاي
ايران ،قدرتهاي بزرگ نقش اصلي را در ارسال پرونده هستهاي ايران از شوراي
حكام به شوراي امنيت و صدور سه قطعنامه تحريمي و يک قطعنامه بدون
تحريم و يک بيانيه شوراي امنيت ايفا كردهاند .با وجود اين ،بررسي دقيقتر رفتار
اين قدرتها نشان ميدهد افزونبر اشتراكات موجود در رفتارهاي آنها در قبال
برنامه صلحآميز هستهاي ايران ،تفاوتهايي نيز در رفتار آنها ديده ميشود .به
تعبير ديگر براي درک رفتار قدرتهاي بزرگ در قبال برنامه هستهاي ايران ،بايد
دو عنصر تشابه و تفاوت در رفتار آنها را همزمان مطالعه كرد.
سياست خارجي چين در قبال برنامه هستهاي ايران همواره از يک مدل
خاص كه جان گارور آن را "بازي دوگانه" مينامد ،پيروي كرده است .ازيکسو
اين كشور تالش كرده تا در همراهي با آمريكا ايران را به قواعد بينالمللي از
جمله معاهده منع گسترش سالحهاي هستهاي متعهد ساخته و فعاليتهاي
هسته اي آن را در مسيري متناسب با هنجارهاي پذيرفته شده قرار دهد.
عقبنشيني پكن از همكاري هستهاي با ايران در سال  1007تحت فشار اياالت
متحده ،رأي اين كشور به تهديد بودن برنامه هستهاي ايران در آژانس بينالمللي
انرژي اتمي در سال  ،1338رأي مثبت به مجموعهاي از قطعنامههاي شوراي
امنيت عليه ايران كه تحريم هايي را به ايران تحميل كرد از جمله اين همراهيها
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با آمريكا در پرونده هستهاي ايران بوده است.
ازطرفديگر ،مشاركت فعاالنه در پروژههاي انرژي ايران به ويژه بعد از
استنكاف غرب و ژاپن از سرمايهگذاري در اين حوزهها ،تعريف پرونده هستهاي
ايران بهعنوان چالش آمريكا با ايران و نه جامعه بينالمللي با ايران و تبديل شدن
اين كشور به دومين عرضهكننده تسليحات به ايران در فاصله زماني - 1330
 1331براساس گزارش مؤسسه سيپري شواهدي از رويكرد عملگرايانه چين و
حمايت آن از ايران در برخي مقاطع است(سازمند.)188-187 :1303 ،
مديريت بحران کره شمالي
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باتوجه به كاركرد و موقعيت چين بهعنوان بزرگترين تأمينكننده منابع سوخت
و مواد غذايي كره شمالي و همچنين قدرتمندترين متحد سياسي آن ،اياالت
متحده هنوز به فراخواندن چين به استفاده بيشتر از اهرم نفوذ خود در روابط با
پيونگيانگ بهمنظور واداركردن آن به خلع سالح هستهاي و اجتناب از تحريک
همسايگان ـ كره جنوبي و ژاپن ،ادامه ميدهد .در همين راستا ،چين نيز از
برخي تحريمهاي سازمان ملل متحد عليه كره شمالي حمايت كرده است.
بهعنوان مثال در آوريل  ،1311چين از اظهارات رئيس شوراي امنيت ـ البته نه
بهعنوان راهحل الزامآور ـ كه كره شمالي را بهشدت محكوم كرد ،حمايت كرد.
همچنين چين از قطعنامههاي ( 1715سال  )1338و ( 1574سال )1330
سازمان ملل متحد عليه اقدامات كره شمالي مبنيبر آزمايش هستهاي ،حمايت
كرد ).(Nikitin, Chanlett-Avery and Manyin, 2010: 45
بنابراين ،برخالف بحران تايوان كه حوزهاي از رقابت و تعارض ميان آمريكا و
چين محسوب ميشود ،بحران كره شمالي در آغاز هزاره جديد بهعنوان نمودي از
همكاري دو طرف براي مديريت يک چالش منطقهاي است .عالوهبر اين ،مسئله
كره شمالي فراتر از روابط آمريكا و چين و شبهجزيره كره براي ماهيت تهديدزا و
امنيتي آن در سطح منطقه ،ژاپن و روسيه را نيز درگير خود كرده است و از
زمان آغاز گفت وگوها براي خلع سالح كره شمالي ،اين پنج كشور همواره در
مركز توجهات جهاني براي مديريت اين بحران بودهاند .با اين شرايط ،چين
ناگزير از ايفاي نقش فعال و مهم بهويژه در ملزم كردن پيونگ يانگ به مشاركت
در گفت وگوهاي  8جانبه از سال  1333به بعد بوده است ).(Perlez, 2010: 22

دو ـ چندقطبي

هنگامي كه سخن از نظام بينالملل است يعني با يک رهيافت سيستمي و كالن
به تحوالت نگريسته ميشود .در چنين وضعيتي ميزان توزيع قدرت ميان واحدها
و بازيگران ـ يعني قطببندي ـ شكل نظام و دگرديسيهاي آن را نمايان ميكند.
بسياري از پژوهشگران عرصه سياست بينالملل درباره چگونگي نظام بينالملل
كنوني همنظر نيستند و طيف مختلفي از نظريات در اين زمينه وجود دارد.
براي نمونه ولفورت هنوز نظام بينالملل كنوني را تکقطبي ميداند و
معتقد است نظام بينالملل تکقطبي موقت يا در لحظه 1نبوده و براي حداقل
يک دهه تداوم دارد ،زيرا بهنظر او آمريكا در اين دوران از تمام قدرتهاي بزرگ
ديگر برتر است و افزونبر اين آمريكا تنها قدرت برجسته در تاريخ بينالمللي با
چيرگي قطعي در تمامي عوامل قدرت يعني قدرت نظامي ،اقتصادي ،تكنولوژيک
و ژئوپلتيک محسوب ميشود .همچنين ازنظر ولفورت نظام تکقطبي جاري رو
به صلح دارد؛ يعني رقابت هژمونيک بر سر رهبري نظام بينالملل كه يكي از
منابع مهم كشمكش است ،ديگر وجود ندارد .البته بحران اقتصادي سال 1337
آمريكا و تداوم آن بهصورت بحران اقتصادي بينالمللي در سال  1335نشان داد
اين ديدگاه تا چه حد از واقعيت دور است.
اما ازسويديگر پژوهشگراني هستند كه اين ديدگاه ولفورت را نقد كردند كه
اولين آن ريچارد هاس 1،رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا ،بود .هاس در مقالهاي
با عنوان «عصر بيقطبي :آنچه اياالت متحده براي تفوق خود انجام خواهد داد» 3در
مجله فارين افيرز در سال  1335اعالم كرد :لحظه تکقطبي 4آمريكا پايان يافته
است؛ براساس اين ديدگاه ،نظام بينالملل در قرن بيستويكم با تحوالت و تغييرات
گستردهاي مواجه شده چراكه قدرت در اين قرن بيشتر بهسمت توزيع تمايل دارد تا
تمركز .وي كه نظام بينالملل كنوني را يک نظام بينالملل بيقطب 8ميخواند،
اعتقاد دارد يک جهان بيقطب نه تنها دربرگيرنده بازيگران متعدد است ،بلكه شامل
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 .۳-۲-1روابط آمريكا و چين :حرکت به سمت يک نظم جهاني با ماهيت مدل نظام
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فقدان ساختار ثابت و قابل پيشبيني است .در چنين شرايطي نظام بينالملل متحول
و متغير خواهد بود و نظام بينالمللي بيقطب بهصورت نظامهاي بينالمللي
تکقطبي ،دوقطبي و چندقطبي يا تركيبي عمل خواهد كرد ).(Haass, 2008: 44
همچنين فريد زکريا 1،استاد دانشگاه ييل و عضو شوراي روابط خارجي
آمريكا ،در كتابي با عنوان جهان پساآمريكايي 1،جهان جديدي را تبيين كرد كه
توانسته تحوالت جديد در قرن بيستويكم را نشان دهد .زكريا كه ساختبندي
اين تحوالت را با واژه جهان پساآمريكايي بيان ميكند ،معتقد است ،جهان طي
پانصد سال گذشته شاهد سه جابهجايي ساختاري در قدرت و توزيع آن در
حوزههاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي بوده است .اولين تحول در توزيع قدرت
به قرن پازدهم بازميگردد كه گستره تغييرات آن تا قرن هجدهم طول كشيد.
اين فراگرد قدرت ،مدرنيته را در علوم و فناوري ،تجارت و سرمايه داري بهوجود
آورد كه درعينحال موجبات تسلط سياسي غرب و تداوم آن شد .دومين تحول
در سالهاي پاياني قرن هجدهم رخ داد و آن ظهور اياالت متحده آمريكا بهعنوان
يک قدرت جديد بينالمللي بود .آمريكا طي سالهاي گذشته بر اقتصاد ،سياست،
علوم و فرهنگ جهاني مسلط بوده و طي بيست سال گذشته اين تفوق بر تاريخ
مدرن را در اختيار داشته است .از ديدگاه فريد زكريا اينک ما در سومين دوره
تحول در توزيع قدرت در عصر مدرن به سر مي بريم ).(Zakaria, 2008: 9
يكي از وجوه اين دوران نوين ،انتقال قدرت از دولتهـا بـه بـازيگران جديـد
است .اين بازيگران جديد و در حال ظهور ،طيفي از دولتها و بازيگران غيردولتي
را دربرميگيرند .در جهان جديد ،سلسـله مراتـب قـدرت ،تمركزگرايـي و نظـارت
ضعيف شده است .در چنين فضايي ،قدرت دولـت ـ ملـتهـا در جهـات مختلـف
بازتوزيع شده است و از تأثير سنتي قـدرت ملـي ،چـه ازلحـاظ اقتصـادي و چـه
نظامي ،كاسته شده است .نظام نوپديد بين المللي با نظامهاي پيشين خـود كـامالً
تفاوت دارد .يکصد سال پـيش ،نظـامي چنـدقطبي وجـود داشـت كـه از سـوي
مجموعهاي از قدرتهاي اروپايي ،با ائتالفها ،رقابتها و جنگهاي دائمي جابهجا
ميشد .در پي پايان چنين نظمي ،نظام دوقطبي دوران جنگ سرد فرارسـيد كـه
از بسياري جهات باثبات و درعينحال وجود دو ابرقدرت ،با تقابلهـاي منطقـهاي
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همراه بود .ازمنظر فريد زكريا «با پايان جنگ سرد ما بـا نـوعي جهـان آمريكـايي
روبهرو هستيم كه در وضعيت تکقطبي اقتصاد جهاني و نظـامي قـرار دارد»؛ امـا
در ساير ابعاد ـ صنعتي ،مـالي ،آموزشـي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي ـ قـدرت در حـال
بـازتـوزيع و فاصلـه گرفتن از تفـوق آمريكـايي اسـت (زكريا.)7 :1355 ،
البته چين از جمله كشورهايي است كه در جهان پساآمريكايي فريد زكريا
حضور پررنگي دارد .در اين مسير ساموئل هانتينگتون ،استاد روابط بينالملل
دانشگاه هاروارد ،نيز نظام بينالملل كنوني را تک ـ چندقطبي 1خواند كه نشانگر
حضور يک ابرقدرت يعني آمريكا با چندين قدرت بزرگ ديگر است .او در سال
 1000در مقالهاي با عنوان «ابرقدرت تنها» 1اعالم كرد ما وارد يک نظام تک ـ
چندقطبي شده ايم .مقصود هانتينگتون از نظام تک ـ چندقطبي ،نظامي است با
يک كشور برجسته كه مشاركت آن به تنهايي براي حل مسائل بينالمللي كافي
نيست و بهمنظور رسيدن به اهداف نيازمند مشاركت ديگر قدرت هاست
(حسيني اسفيدواجاني.)118 :1358 ،
البته اين رويكرد هانتينگتون اشاره به وضعيتي دارد كه پيش از اين ريچارد
رزكرانس آن را يک نظام بينالملل دو ـ چندقطبي 3ناميده بود و درواقع تبيين
وضعيتي دلخواه بود نه وضعيتي موجود .او وضعيت را با توجه به ويژگيهاي نظام
دوقطبي و چندقطبي تبيين كرده بود كه نمونه آن به بحران كوبا در سال 1081
بازمي گشت .در اين سال دو ابرقدرت آمريكا و اتحاد جماهير شوروي به اين باور
رسيدند كه بايد رفتار خود را محدود و كنترل كنند .ازاينرو در سال 1083
معاهده "منع آزمايشهاي اتمي" به امضا رسيد .اين دوره را پارهاي از پژوهشگران
دو ـ چندمركزي 4يا دو ـ چندقطبي مينامند .ولي اين دو عنوان ازنظر محتوايي
نيز تفاوت هايي با يكديگر دارند؛ برعكس نظام چندقطبي سنتي كه قدرتها
كموبيش ميتوانستند سمتگيريهاي سياسي خود را با بيرون رفتن از يک
اتحاديه و پيوستن به يک اتحاديه ديگر دگرگون سازند ،در نظام دو ـ چندمركزي
چنين حالتي بهسادگي رخ نميدهد .در نظام دو ـ چندقطبي مراكز وابسته به
سياست خارجي يكي از دو ابرقدرت ،متحد باقي ميمانند ،ولي گاهي در درون
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اتحاديه در برابر سلطهگري ديگران مقاومت ميكنند يا براي حفظ منافع ملي
خود به رقابت ميپردازند ).(Rosecrance, 1969: 325-327
اين نمونه را ميتوان در فرانسه غرب مشاهده كرد .بنابراين در چنين نظمي:
دو ابرقدرت با چند قدرت بزرگ وجود دارند و نظام باثبات و قواعد بازي محدود
و روشن ،خواهد بود .در چنين نظامي ،بهدليل نبود عناصر آشوبساز در نظام به
شيوه گذشته ،از قبيل ،ايدئولوژيهاي بحرانساز و جاهطلبي رهبران و همچنين
بهدليل كاهش گوناگونيها در ارتباط با منابع موجود جهاني ،از قبيل انرژي ـ
نفت ،ميزان اختالالت و عناصر آشوبساز در ميان دولتها بهخصوص در دو
سطح ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ ،در كمترين حد خود بوده و با اين شرايط،
سازوكار تنظيمكننده نظام ـ در قالب وابستگي متقابل ـ توانايي غلبه بر
اختاللآفرينهاي آن را دارد .كه برمبناي آن ،استراتژي پيوند و خويشتنداري
سياسي ،جايگزين استراتژي تحميل و تقابل نظامي ميشود (سازمند.)187 :1303،
در چنين نظامي ،سمتگيري رهبران و نخبگان اجرايي بر موضوعات و
مسائل سياسي ـ امنيتي منجر به ناخشنودي ابرقدرتها از وضعيت نظام
بينالملل و احساس عدم امنيت و درنهايت جنگ بين آنها ،نميشود .درحقيقت
اگر سلسلهمراتب روشني در موضوعات دستور كار بينالمللي وجود نداشته باشد،
ترتيب موضوعات براساس مسائل داخلي و بينالمللي ناشي از وابستگي متقابل ـ
بهخصوص در حوزه اقتصاد ـ تعيين ميشود ).(Brzezinski, 2012: 98
بنابراين ،از پايان جنگ سرد تاكنون روابط دو كشور آمريكا و چين در قالب
گونهاي پيچيده از همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک قرار داشته كه البته
تاكنون وجه همكاري آن چشمگيرتر بوده است .چينيها با اتخاذ رويكرد "توسعه
صلحآميز" ظهور خود را تهديدي براي امنيت صلح جهاني نميدانند و با
تغييرالگوي تعامل خود با آمريكا از ـ تعارض ـ بهگونه پيچيدهاي از رقابت و
همكاري ،ضمن كاهش فشارهاي آن كشور ،از قابليتهاي گسترده اياالت متحده
در جهت توسعه بهرههاي فراواني بردهاند.
در شرايط كنوني و با شكلگيري نظم بينالملل جديد ،روابط آمريكا و چين
روز به روز عميقتر شده و بهرغم چالشهايي ،روند گسترش بسيار جدي است .در
سال  ،1330رؤساي جمهور آمريكا و چين ـ باراک اوباما و هوجينتائو ،در حاشيه
اجالس سران  13كشور در لندن بيانيهاي منتشر كردند كه در شناخت بههم
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پيوستگي منافع چين و آمريكا حائز اهميت است .در اين بيانيه دو كشور از تصميم
خود به راهاندازي روابط استراتژيک و اقتصادي ،سخن گفتند .در حوزه مناسبات
اقتصادي ،آمريكا و چين به تالشي مشترک براي بازگشتن به بازارهاي مالي جهاني
و تأكيد بر بستههاي محرک اقتصاد بهمنظور كنترل بحران اقتصاد اشاره و چندين
حوزه اقتصادي و تجاري را براي همكاري بيشتر مشخص كردند .اوباما نگرش
مشخصي در مورد چين دارد .او معتقد است با افزايش قدرت جهاني چين ،آمريكا
بايد همكاري توأم با رقابت با پكن را افزايش دهد و چين را در مسير يک قدرت
جهاني مسئوليتپذير ،سوق دهد .تأمين امنيت منطقهاي در آسيا و جهان ،از
ديدگاه اوباما ،همكاري با چين را ميطلبد بنابراين اوباما عالوهبر سازوكارهاي
دوجانبه در روابط استراتژيک خود با چين ،مرحله جديدي از تعامالت منطقهاي در
شرق آسيا را در پيش گرفته كه در آنها همكاري با چين جدي است .بر اين اسا
بهنظر ميرسد كه برايند تفكر استراتژيک آمريكا در عمل آن خواهد بود كه چين
يک شريک استراتژيک و نه يک دشمن براي اياالت متحده است.
رهبران چين نيز تداوم رشد اقتصادي خود را در گرو ثبات امنيت بينالمللي
و حفظ مناسبات گسترده اقتصادي با آمريكا ميبينند .بازارهاي تجاري و مالي
آمريكا براي پكن ،جزئي جدانشدني از پيكره رشد اقتصادي چين محسوب
ميشوند .اين همكاري روبه رشد البته با چالشهايي روبهروست .آمريكاييها از
نقض حقوق بشر چين انتقاد ميكنند .آمريكا و چين موافقت كردهاند كه
گفت وگوهاي حقوق بشري را ازسرگيرند .چالش تايوان و ديدگاههاي متفاوت بين
آمريكا و چين را نيز بايد مدنظر قرار داد ،ولي مرزهاي اين بحران كموبيش براي
هر دو طرف مشخص است .چالش ديگر نگرشهاي اخطارگرايانه است ،در
واشنگتن برخي از خطر چين بهويژه افزايش ظرفيت نظامي آن سخن ميگويند.
در پكن ،گروهي لزوم مهار تمايالت امپرياليستي آمريكا را مطرح ميكنند ،ولي
در وراي اين گرايشها ،روند همكاري بين آمريكا و چين در حال گسترش است.
چين و آمريكا بهرغم چالشها و همراه با چالشها ،پيوسته منافع خود را در
همكاري با يكديگر در چارچوب وابستگي متقابل ،پيوند زدهاند و اين پديده در
دوره اوباما شدت گرفته است .در همين راستا ،اوباما معتقد است ـ رئيسجمهور
آمريكا در مالقات با هوجينتائو ،رئيسجمهور چين ،در سال  ،1330در ارتباط
با اهميت روابط استراتژيک ميان آمريكا ـ چين و آينده نظام جهاني ـ روابط
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آمريكا و چين قرن بيست ويكم را شكل خواهد داد و آن را تبديل به بزرگترين
رابطه دوجانبه در جهان ميكند ).(Indyk, Lieberthal and Hanlon, 2012: 66
همانگونه كه اشاره شد ،در وضعيت كنوني و احتماالً تا آيندهاي نزديک ،روابط
دو كشور در قالب الگوي همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک تحول خواهد يافت.
بهطبع اقتصاد ،بنيان همكاريهاي دو كشور را شكل ميدهد .سرعت تعامالت
اقتصادي و تجاري دو كشور بهاندازهاي بوده كه وابستگي متقابل ميان دو كشور
شكل گرفته به اين معنا كه دو كشور را درهمتنيده و درواقع داراي سرنوشت
مشترک دانسته است .با توجه به آنچه ذكر شد ميتوان گفت تحوالت اخير در روابط
آمريكا ـ چين ،در تداوم الگوي همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک ميان دو كشور
بوده است .در اين تحوالت ازيکسو وابستگي متقابل اقتصادي دو كشور ژرفتر شده
و حجم مبادالت دوجانبه بهسرعت در حال افزايش است و ازسويديگر رقابت
استراتژيک دو كشور نيز تداوم يافته و در دوران اوباما در حوزههايي نيز تشديد شده است.
نتيجهگيري
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روابط استراتژيک آمريكا و چين در دوران پسا ـ جنگ سرد ميتواند حركت
بهسمت نظمي جهاني با شكل و مختصات  1+4ـ آمريكا و چين بهعنوان دو
ابرقدرت و اتحاديه اروپا ،ژاپن ،روسيه و هند بهعنوان چهار قدرت بزرگ ـ باشد .با
اين شرايط ،روابط استراتژيک و در حال گسترش آمريكا و چين در قالب
وابستگي متقابل اقتصادي و نظم دو ـ چندقطبي در شكلدهي و تعادلبخشي به
اين نظم نوين ،بيشترين نقشآفريني را خواهد داشت .بنابراين ،با چنين
ساختاري ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه:
الف) دو ابرقدرت آمريكا و چين با چند قدرت بزرگ اتحاديه اروپا ،ژاپن ،روسيه و
هند ائتالف ميكنند و نظام باثبات و قواعد بازي محدود و روشن ،خواهد بود.
ب) از پايان جنگ سرد تاكنون روابط دو كشور در قالب گونهاي پيچيده از
همكاري و رقابت استراتژيک قرار داشته است كه آن را ميتوان در قالب الگوي
همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيک نظريهپردازي و مفهومبندي كرد .در قالب
اين الگو ،دو كشور در حوزههاي وسيعي با محوريت اقتصاد وارد همكاري ،در
حوزههاي مهم ديگر از قبيل امنيت بينالملل وارد رقابت و در حوزه تأمين امنيت
انرژي نيز از رويكردي مبتنيبر همكاري و رقابت توأمان پيروي ميكنند .اين الگو
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در دوران پسا ـ جنگ سرد ،همچنان بر روابط دو كشور در حوزههاي موضوعي
مختلف در چارچوب وابستگي متقابل حاكم بوده است (شريعتينيا .)13 :1303،در
همين چارچوب ،مهمترين مؤلفههاي استراتژيک آمريكا در قبال چين عبارت است از:
 .1جلوگيري از گسترش نفوذ همهجانبه و فراگير چين در منطقه
آسيا ـ پ اسيفيک ،رهبران اياالت متحده با تأكيد بر تعامل با چين در منطقه
آسيا ـ پاسيفيک در تالشاند تا روابط با چين را برمبناي تعامل بر پهنه پاسيفيک
توسعه بخشند .در اين راستا ،سياست خارجي اياالت متحده در منطقه آسيا ـ
پاسيفيک مبتنيبر پيوندهاي امنيتي دوجانبه سخت و روابط اقتصادي چندجانبه نرم
است .در اين سياست ،مجموعهاي از چانهزنيهاي سياسي ميان اياالت متحده و
كشورهاي منطقه شكل گرفته است .آنچه هماكنون در كانون نگرانيهاي اياالت متحده
در مورد ساختار در حال پيدايش منطقه جغرافيايي آسيا ـ پاسيفيک قرار دارد ،نفوذ
روزافزون چين است و درصورت تسلط چين بر نهادهاي منطقهاي شرق آسيا اين خطر
وجود دارد كه اين كشور آنها را در مسيري قرار دهد كه با منافع اياالت متحده منطبق
نباشد ) .(Chachavalpongpun, 2012: 85ازنظر زبيگنيو برژينسكي ،مشكل
سياست خارجي اياالت متحده در آسيا ـ پاسيفيک ،چگونگي پرداختن به
مليگرايي چين بدون شعلهور ساختن آن ،همچنين قاطعيت درصورت تهديدآميز
شدن اين مليگرايي است ).(Gill, Oresman and Brzezinski, 2012: 67
 . 1تمركز بر ايجاد اعتماد متقابل در روابط دو جانبه ،ازمنظر مقامات اياالت
متحده دو كشور عليرغم اختالفاتي كه در حوزه مسائل امنيتي با يكديگر دارند،
در حوزههاي وسيعي با يكديگر همكاري ميكنند و همين امر ميتواند زمينه را
براي اعتماد متقابل فراهم آورد؛
 .3مشاركت فعال چين در چالشهاي مشترک بينالمللي از قبيل :ركود
اقتصاد جهاني ـ اشاعه تسليحات هستهاي ـ تروريسم و دزدي دريايي؛
 .4تقويت همكاريها درزمينه امنيت انرژي؛
 .8مديريت چرخههاي كالن مالي و اقتصادي ،توسعه سرمايه انساني و
منافع متقابل تجاري ).(Brzezinski, 2012: 98
مهمترين مؤلفههاي استراتژيک چين در نظام بينالملل پسا ـ جنگ سرد
عبارتاند از :گسترش همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه در مناسبات منطقهاي و
جهاني در قالب هويت صلح و توسعه؛ عملكرد دستگاه سياست خارجي چين در
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سالهاي اخير بهگونهاي بوده است كه اكنون تصويري مسالمتجويانه و متفاوت
با گذشته از اين كشور در ذهن ساير بازيگران شكل گرفته و تقريباً در همه
كشورها از چين بهعنوان كشوري داراي سياست خارجي تعاملمحور و صلحجو و
درنهايت مسئوليتپذير و امن ياد ميشود .در شرايط كنوني ،سياست خارجي
پكن عالوهبر حفظ امنيت و تداوم روابط مسالمتآميز ،دستور كار جديدي را
بهويژه از سال  1331به بعد براي خود تعريف كرد و آن تبديل تعداد هرچه
بيشتري از كشورها ،به ويژه همسايگان ،به شركاي آينده چين بود .در اين راستا،
در كنگره شانزدهم حزب در سال  ،1331نمايندگان حزب از دولت خواستند به
دنبال سياستي باشند تا كشورهاي همسايه به شركاي چين تبديل شوند.
درحقيقت ،نسل چهارم نخبگان چين به رهبري هوجينتائو ،با اهميت دادن به
روابط سازنده با همسايگان ،روابط خود را بهگونهاي حساب شده با تمامي آنها
توسعه بخشيد ).(Zhu, 2010: 217
بهاين ترتيب ،روابط چين با كشورهاي شمال شرقي آسيا ـ كره جنوبي و
ژاپن ،رابطه چين با كشورهاي شمال شرقي آسيا نيز در سالهاي اخير و در پرتو
سياست خارجي مسالمتآميز و مداراكننده آن كشور ،بهطور چشمگيري بهبود
يافته است .همكاري چين با ژاپن و كره جنوبي سبب شده آرامش ،پيشرفت و
رفاه در آن منطقه گسترش يابد .درواقع ،رهبران چين اين نكته پراهميت را
همواره مدنظر داشتهاند كه فقط با در پيش گرفتن سياست رابطه نزديک با
همسايگان و در نظر گرفتن منافع جمعي كشورهاي همسايه قادرند در قالب
وابستگي متقابل اقتصادي به منافع و اهداف سياسي ،اقتصادي و استراتژيک
دست يابند.
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