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Abstract 

The hegemony formed by the U.S. which has been successful since the early 
1980s, faced a serious challenge at the beginning of the 21st century, because 
China was seen as a supporter of American capitalism for decades in order to 
move toward development and change its position, with a new approach to reduce 
dependence, more control over technology, and hierarchical growth in the 
international value chain; it laid the groundwork for expanding markets, taking 
ownership of them, and gaining a greater share of global added value which will 
be realized with the strategy of dominating the development of new generation 
technologies. The present study aims to examine the rivalry between the United 
States and China based on the components of the political economy of 
neoliberalism and focusing on the role of the international value chain. We will try 
to answer the main question on how China's strategy towards the U.S. can be 
analyzed from the perspective of the international value chain. The main 
hypothesis is that China's strategy in hegemonic rivalry with the U.S. is to control 
the most beneficial parts of the international value chain to shape the external 
environment favorably to integrate purposefully into the global capitalist system 
instead of adapting. The findings from the study are based on the explanatory-
descriptive method that what China has planned in recent years as a key element 
of qualitative and quantitative growth in the value chain ladder among its macro 
policies are the influence and dominance of the global value chain by role-playing 
in rules and technical standardization securing the lasting interests of this country 
by using the existing capacities of the international system. 
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 آمريكاک چين و در رقابت هژموني المللي بينجايگاه زنجيره ارزش 

مجیدشرفخاني
 

محمدرضادهشیری،رحمتحاجيمینه

چکیده
چین  ه است.دشجدی مواجه ی با چالش 21قرن آواز  المللی در در نظام بین ایا،ت متحده هژمونی

 راستایاکنون در  . کشور یاد شدهشد داری آمریكا تل ی می ها، در ن ش پشتیبان سرمایه عمالً طی دهه
و  وریافنبیشتر بر کنترل  ،وابستگی کاهش رویكرد جدیدبا  خودتغییر جایگاه و  توسعه مدار بر حرکت

 و هاآنتصاحب مالكیت  بازارها، توسعه با توسل به المللی بینزنجیره ارزل  مراتبی در رشد سلسله
با  شده توسط چین ریای پایهمبانی  کند. عمل می جهانی افاوده ارزلآوردن سهم بیشتر از  دست به

این مهم زمینه ساز رقابت بین  .بود خواهدپذیر جدید تح ق نسل های وریفناراهبرد سلطه بر توسعه 
 را و چین ایا،ت متحدهاست رقابت بین  درصددم اله حاار  در این راستا آمریكا و چین است.

 واکاوی المللی بین ن ش زنجیره ارزل با محوریتو نئولیبرالیسم  اقتصاد سیاسی های مؤلفهاساس بر
راهبرد چین در قبال که  اصلی خواهند بود سؤالگویی به این  پاسخدرصدد نویسندگان م اله . کند

که راهبرد فرایه اصلی این است  ؟است تحلیل قابل چگونه المللی بین منظر زنجیره ارزلاز آمریكا
 برای المللی بینزنجیره ارزل  های باش، کنترل سودمندترین آمریكاچین در رقابت هژمونیك با 

 جای بهجهانی  داری سرمایهادوام هدفمند در نظام  نتیجه درمطلوب به محیط بیرونی و  دهی شكل
آنچه چین در  آن است که توصیفی ر تبیینی یروش با پژوهش های یافته .سازگاری صرم است

های  ی در نردبان زنجیره ارزل در زمره سیاستیفک و میعنوان عنصر کلیدی رشد ک های اخیر به سال
آفرینی در قواعد و  تسلط بر زنجیره ارزل جهانی با ن شنفوذ و  ،دهکرکالن خود ترسیم 
موجود نظام های  منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیت تأمین منظور بهاستانداردسازی فنی 
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 مقدمه. 1
 مجدد دهی سازمانبرای  ایا،ت متحدهجهان شاهد عام  ،یكم و در دهه دوم قرن بیست

ظهور  نظیر الملل بیننظام  های مؤلفه در شده ایجاد های دگردیسی اساس برهژمونی خود 

 ظهورهمچنین  .بودعرصه جهانی در  هاآن تأثیرگذاریسطوح  تغییرو  اعضای جدید

 عنوان به ، بلكهاقتصادی جهانر  تولیدی کارخانه قدرتی در ابعاد عنوان به صرفاًچین نه 

قدرت  زمان هم توانست که رهبری فناوری در جهتجدی  متمایل به رقابت عنصری

را  الملل بینباشد بسیاری از معاد،ت نظام تحكیم  نیا را در حوزه نظامی خود

 انحصارطلبی تفكراتکشورها با  میانرقابت عنصر  بدیهی است قرار داد. الشعاع تحت

و  مراتب سلسلهدر  هاآن و جایگاه موقعیت دانند می ها دولت واست  شده  آمیاتهنیا 

 خواهد داشت. هاآنصنعتی بودن درجه به  معناداری بستگی ،الملل بیننظام  معاد،ت

 دولتی چین داری سرمایهمدل ، 2008سال جهانی پس از بحران با توجه به اینكه  

 ادوام قدرت اقتصادیبه یك  توأمان صورت به، محور و استراتژی ساختار ریای برنامهبا 

از زمان  ویژه به ایا،ت متحده د،تبدیل ش الملل بیندر نظام جاذب  حال درعینو  شده 

ضمین تتنظیم تراز تجاری از طریق ی برا صرفاًترامپ نه  دونالد دولت آمدن کارروی 

حوزه  های داراییکنترل و حفاظت از  منظور بهبلكه عراه محصو،ت وذایی و انرژی، 

و  این ظهور در حد امكان، بتواندتا  بسیاری انجام داد علنی های تالل آمریكافناوری 

 ده استش ریای پایهبودن  جاذب و گری نفوذ دو محور پایه چین را که بر رشد سریع

نظام  چینی در بینی پیشقابل  انحصارطلبیهموار شدن مسیر عرصه را برای  و متوقف

مجموعه  سازی پیادهتسهیل و  نسبت بهد تا کرتالل  بنابراین .دکندشوار  الملل بین

 سو هم  گونهانحصار  رویهبا توجه به  راظهور  فرایندکردن این  چندملیتی ،هایی سیاست

، نمود یافت هووآوی شرکت درخصوصنمونه  عنوان بهکه  با سیاست کالن دولت چین

 قرار دهد. مدنظر

چانگ، ) «به نردبان زدن لگد» عبارتمصداقی از  باید را آمریكا استراتژیاین  

در این  .کاربست یافت اروپا نیا با این کشور برخورد در بعضاًکه  برشمرد( 1399
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 طلبی توسعه در برابر خود دهی مجدد هژمونی برای سازمان ایا،ت متحدهتالل ارتباط 

در نگرل این کشور به  توان میرا  ناشی از قدرت ارتش روسیه های چالشچین و 

که به ارزیابی کرد  ی موجوداز ساختارها ای پارهدر راستای اصالح  و «برگایت»اعالمیه 

 جدید خواهد انجامید. های پیماناز طریق  آمریكاکردن برخی متحدان با  تر یكپارچه

اساس  و چین بر ایا،ت متحدهصورت ویژه در رقابت بین  م اله حاار قصد دارد به

های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت ن ش زنجیره ارزل، راهبرد کالن  مؤلفه

و با  توصیفی ر از رول تبیینیدر این پژوهش مورد واکاوی قرار دهد. را این دو کشور 

گویی به این  درصدد پاسخای و اینترنتی  استفاده از منابع اسنادی، پژوهشی، کتاباانه

 المللی بینمنظر زنجیره ارزل  از آمریكاکه راهبرد چین در قبال خواهیم بود  سؤال

فرایه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیك با  است؟ تحلیل قابل چگونه

 دهی شكل منظور به المللی بینزنجیره ارزل  های باش، کنترل سودمندترین آمریكا

 جای بهجهانی  داری سرمایهادوام هدفمند در نظام  درنتیجهمطلوب به محیط بیرونی و 

 م دمه م اله، دوم لاوباش اصلی است که  5م اله حاار شامل  سازگاری صرم است.

پیشینه تح یق با توجه عدم وجود تح ی ات مرتبط در حوزه  ی، سومچارچوب نظر

 هشد بررسی المللی بینپیشرفت زنجیره ارزل  اقتصاد سیاسی، سیر تكاملی در روند

 آمریكاراهبرد حفظ هژمونی  بازنجیره ارزل  سازی ظرفیت به چهارم است. در باش

نیا استراتژی چینی ظهور  پنجمباش مجاا پرداخته خواهد شد. در باش در دو زیر

 زنجیره ارزل جهانی تبیین خواهد شد. های ظرفیتجامع قدرت با استفاده از 

 

 المللي بينزنجيره ارزش  ساختارتحت  نئوليبراليسم :نظري چارچوب. 2

 ده است.شایجاد  المللی بیناقتصاد سیاسی اخیر دو تغییر اساسی در  های دهه در

آزادسازی  واسطه بهمورد ماهیت یكپارچه بازارهای جهانی که تا حد زیادی  ناستین

 وریفنادر  ویژه بهتكنولوژی  و پیشرفت سریع ای منط هادوام  های نامهتواف تجارت، 

 یافته  تحولمفهوم  نیادومین مورد قابل تشری  است و  دهشایجاد  العات و ارتباطاتاط



 393 - 422چهارم، شمارة دوم، ، دورة 1400، الملل مطالعات اقتصاد سیاسي بین   396

 

قرار خواهد  تأکیدمورد  المللی بیندر قالب زنجیره ارزل  و این پژوهش شاکلهآن در 

و ایجاد پراکندگی استراتژیك  امكاندر نگاه ناست  هاست کهفرایندتجایه  ،گرفت

تجایه  این د کهکرو باید اذعان ساخته  آسانمتفاوت در سط  جهان را  افاوده ارزل

به رهبری  نئولیبرالیسم جهانیبارز نظام  های ویژگیهای تولیدی از فرایندجغرافیایی 

 .بوده است آمریكا

وید هاروی یكی از معدود افرادی است که تالل دارد تعریف ید خصوص این در 

 عنوان بهبا تعریف خود، نئولیبرالیسم را نه  وی. نئولیبرالیسم ارا ه دهد مفهوم از ای گسترده

ا که در دوره اخیر متمای یك نظریه اقتصاد سیاسی عنوان بهلیبرالیسم نوسازی شده بلكه 

در نظر گرفته است. واا  است هاروی، نئولیبرالیسم را نه  دهشیسم جایگاین لیبرال

در جریان اصلی  های سیاستو  ها ارزلادامه لیبرالیسم بلكه جریانی مست ل از  عنوان به

بدون ن اب انسانی در نظر گرفته،  داری سرمایهرا  ولیبرالیسمئنبر اینكه  . وی عالوهنظر دارد

 جای بهدارد و  تأکیددولتی جدید  داری سرمایهعنوان  با چینی نئولیبرالیسم های ویژگیبر 

تحت  تواند میکه  داند میاقتصاد سیاسی  های رویهاید ولوژی سیاسی و کامل آن را نظریه 

 :Harvey, 2005) دشولیبرال اجرا  های دموکراسیو همچنین در درون  ها خودکامهحمایت 

که در آن دولت  کند را بیان میدولتی نوعی اقتصاد سیاسی  داری سرمایهاو  ازنظر بنابراین. (2

و این  دکن میرا دنبال  داری سرمایهاما اصول  است،نیروهای اصلی تولیدی کننده  هدایت

 که درحالی ،مانند چین رخ دهد سوسیالیستیاسمی  نظامدر یك  تواند میمواوع حتی 

مست یم با گرایش به  یتناقضدولتی نوسازی شده در  داری سرمایهبر آن است والب تصور 

 .(Bremmer, 2010: 23) است اصول بازار آزاد لیبرال مانند اصول مرتبط با اجماع واشنگتن ایستاده

های تولید به ارت ا  سازی اقتصادی شبكه د جهانیکردر این راستا باید اذعان  

 زمان، زنجیره ارزل جهانی باگذشتشده که منجر گرایی و ادوام اقتصاد جهانی  هم

(Global Value Chain)  ده شن ش ستون ف رات و سیستم عصبی مرکای آن ظاهر و ت ویت در

که در میان عوامل اصلی در چارچوب نظام نئولیبرال  ای گونه به، (Draper, 2012: 21)است 

های تولیدی و زنجیره ارزل در سطوح ماتلف ن ش  تغییرات ساختاری شبكه جهانی،



 397(   مجید شرفخاني، رحمت حاجي مینه و محمدرضا دهشیري... )المللي در  جایگاه زنجیره ارزش بین

 

 .(Sturgeon and Memedovic, 2011: 4-5) ده استکربساایی در پیشبرد این راهبرد ایفا 

توسط امانو ل والرشتاین  که یجهان یها منظانظریه در قالب  و در نگاهی نادیك 

با  جهانی کار میت س واسطه بهها  همه دولتبر آن است که  تأکیداست  شده  دادهتوسعه 

 یدار هیسرما نظامنیروی کار باشی از عنوان  بهرا  هاآن توان یم و ارتباط دارندیكدیگر 

هسته، نیمه  یمراتب سه ،یه سلسله ازجهانی  کار  میت س ی کها گونه بهد کرجهانی درك 

آنجا صورت  انت ال سرمایه و تولید از و تشكیل شده است رامون و پیرامونپی

جهانی  کار  ت سیممضمون این نگرل آن بوده است که  .(Coccia, 2018: 459-460)ردیگ یم

 متفاوتی یها تیموقع ادوار ماتلف درها  که دولت اطور پیوسته ثابت نیست، به این معن به

سیستم جهان  واقع بهسودآوری خواهند داشت. مصرم، تولید و  مراتب ازنظر را در سلسله

 Li) دهد یم را منظاکه اجازه حرکت و تغییر درون  شود یایستا و پویا تل ی م ویر یسیستم

and Zhang, 2018: 11.) با، و  مراتب در سلسله تواند یم موقعیت کشورها، دیگر عبارت به

رفتن با با،  دنتوان یم ناواهند شد و محدوددر نیمه پیرامون یا حاشیه  رود، کشورهاپایین 

که در  دکننپیشرفت  (کاهش وابستگی به هسته صنایع داخلی یا رشدبا ) مراتب سلسله در

به  توان میاما  ،باشد دار مراتب ادامه سلسلهرشد در  موقعیت شود یتضمین نم این حالت

در قالب این نگاه همراه با بیم و امید ؛ (Grell-Brisk, 2017: 3) بهبود آن نیا امید داشت

تدریجی و  گیری شكل با توجه به ن طه انتااع با تفكری است که جهانی های نظامنظریه 

 از مؤثر گیری بهره منظور به جهانی شرایط تسهیل شده در نظام نئولیبرالقوام ساختاری 

 هتوج مورد در این پژوهش مدنظرزنجیره ارزل جهانی در قالب رویكرد  اشكال جدید

 است. قرار گرفته

 آن استتوسعه مفاهیم مرتبط کاربست یافته  در راستایآنچه در این م اله بنابراین  

نظم ایجادی در چارچوب اساس  بر المللی بینشاکله اصلی زنجیره ارزل که 

ساختار زنجیره ارزل  با محوریت شده ایجاد رگونیجهانی ما را در فهم دگ نئولیبرالیسم

 دهکریاری  می داردقدرت ارتباط مست ی یابی موقعیت اتولیدی یكپارچه که ب های منظا و

م نظادر این خود  های خواستهو  در تحمیل شرایطو کشورهای پیشرو تا حد امكان 
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 هایی شرکت نمونه عنوان به. (Pietrobelli and Saliola, 2008: 949) کنند می آفرینی ن ش

شرکت دارویی فایار در جریان شیوع ویروس  حتیو  ، نایك، تویوتاکوکاکو،اپل،  نظیر

 های فعالیتفعلی جهان برای مدیریت نظم در موارد ماتلفی از ساختارهای  کرونا

اساسی که  های چارچوبزنجیره ارزل و شناخت  وتحلیل تجایهاساس  جهانی خود بر

 برداری بهره گذارند می تأثیر تأمین زنجیرهبر رفتار بازیگران ماتلف در طول یك 

 استفاده ازنحوه ما را به  ها دولتبه این م وله در پوشش  تر موسعکه نگاهی  اند دهکر

دن بستر کرفراهم  و سازد می رهنمون بر زنجیره ارزل تأثیرگذاری حاکمیت های پیچیدگی

 باقابلیتدر قالب ساختار موجود نظیر چین ،زم برای سایر اجاای نظام جهانی 

مسا لی  ازجملهبا توجه به پیچیدگی ساختاری  این زنجیره در طول روند رماگذاری

 است. گرفته قرار توجه مورداست در این پژوهش 

 

 المللي بينزنجيره ارزش  روند درل تكام: سير تاريخي پيشينه. 3

در این م اله و نظر  شده  عنوانا مسئله عدم انجام مطالعات پژوهشی منطبق ببا توجه به 

را با  المللی بیناقتصاد سیاسی  تحلیلگران مواوعاین  درباره ات تح یاینكه به 

 مواوع،از  یفهم  قابلتبیین  منظور به ،زم است ،سازد میمواجه  متعددی های چالش

 عنوان بهتا جایی که در این م اله در گامی جدید  مؤثر فكری های ریشه وسیر تاریای 

از آن یاد  )کشوری نظیر چین( بودن رشد و تثبیت موقعیت دار ادامهن طه عطفی برای 

 .بحث شود دکرخواهیم 

عنوان کشورهای متحد در  المللی به منظر بین دهی صل  را از لیبرالیسم جهانی، سازمان 

جایی که تجارت باشد جنگی در کار در یعنی  گرفته بود؛ نظر یك جهان لیبرال در

داری  خصوص سرمایه های مهمی در جهانی اول بحثآستانه جنگ  اما در ،ناواهد بود

دلیل کمبود  عنوان یك انحرام به داری را به منظر مارکس شكل گرفت که مفهوم سرمایه از

اساس مارکس در کتاب  این  بر مصرم توسط طب ه کارگر و تمرکا ثروت معرفی کرد.

مبنای  بر داری سرمایهنظام  مدنظر بیان داشت تغییر شكل و تمرکا ثروت سرمایه
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به دنبال مارکس،   یابد میو ارزل مبادله در عرصه تجارت کا، وقوع  افاوده ارزل

 تأکیدبا الهام از مفاهیم پیشین مورد  ای سرمایه های داراییلف هیلفردینگ در مبحث ودر

 انعنو به داری سرمایهزنجیره مباد،ت کا، در توصیف اقتصاد جهانی  درباره ها مارکسیست

شاره اکا،  به روابط زنجیرهپیشرفته  های منظاجهان و  آتی انداز چشمباشی از 

گیری  روند شكل دکر بینی پیشهیلفردینگ  که گونه همان . (Hilferding, 2006: 60)دکر

داری صنعتی و بانكی و رقابت انحصاری تحت  ها نیا به ادوام سرمایه ها و بانك کارتل

ن ش حامی آن  در ایا،ت متحدهجهانی که  یافته در بازار  داری سازمان پوشش سرمایه

 د، انجامید.کرعمل 

در اوایل قرن بیستم  ،دموکرات آلمان  پرداز برجسته حاب سوسیال نظریه، کا وتسكی 

جهانی، جنگ و امپریالیسم گسترل بازار با داری و  درون نظام سرمایه دکر میاستد،ل 

برداری مشترك از  بهره منظور امپریالیسم بهداری و فرا  آمیا سرمایه مرکا صل د به تتوان می

تواند اتحادی از قدرتمندترین کشورهای  امپریالیسم می دیگر فرا عبارت به جهان بیانجامد؛

 بنابراینها باشد که مساب ه تسلیحاتی را از بین خواهد برد. های احتمالی آن یا بلوكصنعتی و 

نكته  حال بااینسازی نئولیبرال است.  سازی و جهانی ین ایده نادیك به فراملیتوان گفت ا می

بود کشورهای  معت دکا وتسكی  آن است که داشتباید به خاطر و مرتبطی که  تأمل  قابل

 تمایل دارندبا توسل به اباارهای در اختیار  صنعتی شدن ملل دیگر جلوگیری ازپیشرفته به 

(Thomas, 2003)  چالش عنوان به اشاره موردنگاه کشورهای این  شد تأکیدکه  گونه همانو 

تبیین بهتر برای نوآورانه  ای رویهایجاد  منظور به، جدی دو دهه اخیر نظری و عملی

اقتصادی سیاسی نئولیبرالیسم  های مؤلفهدر قالب  الملل بینکالن موجود در نظام  های رقابت

 .است قرارگرفتهنگارندگان  نظرمد المللی بین زنجیره ارزلجهانی و تحت شالوده 

ی آمریكاداری در چارچوب زنجیره ارزل در  سازی سرمایه با گسترل فراملی 

دهد اشاعه  1980د تا اقتصاد ویردولتی را از اواسط دهه شموفق  ایا،ت متحدهشمالی، 

ریگان در واشنگتن و تاچر در لندن، تصمیم جدی  ،لیبرال های نئو رهبری دولت و با

ع مالی، ت ویت داری جهانی با گسترل مناب دهی مجدد سرمایه منظور سامان بهرا خود 
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 ،(Foreign Direct Investment)گذاری مست یم خارجی  چشمگیر سرمایهد،ر، رشد 

 .(Peters, 2012: 134-136) قدرت نظامی به اجرا درآوردان الب صنعتی و فناوری و البته 

های  طور مشاص باعث شد تا شرکت این کشور به های گذاری سرمایه دیگر عبارت به

های سیاسی و  عنوان بازیگران کلیدی سلطه اقتصادی، بلكه در حوزه تنها به یی نهآمریكا

همچنین ن ش محوری این کشور در  .باشند کننده اروپا تعیینط  فرهنگی نیا در س

شده لیبرالی با ایجاد نظام   ایجاد نهادهای جدید و ت ویت مداوم اقتصاد جهانی اصالح

Bretton Woods) برتون وودز
 
تأسیس نهادهای اصلی برای اقتصاد باز لیبرالی  هدم با (

نامه تعرفه و تجارت )گات( که  المللی پول، بانك جهانی، مواف ت ازجمله صندوق بین

 اهدام ترسیمدر پیشبرد  ا به سازمان تجارت جهانی دادهجای خود ر 1994در سال 

نهادهای  با ایجاد راستا هم .(966-968: 1388گریفیتس، ) شده ن ش بساایی داشته است 

 اواسط، چارچوب جهانی زنجیره کا، نیا در جهانی حاکم منظاتوسط  شده اشارهمالی 

جهانی  داری سرمایهو با عنوان انتشار ارزل کا، و  میالدی بیشتر نمود یافت 1990دهه 

بنابراین  .(Gereffi and Korzeniewicz, 1994) معرفی گردید زینویچورتوسط گرفی و ک

تح ی ات جهانی زنجیره ارزل در  گیری شكلگرفی به چهره برجسته در  گفت توان می

رویكرد  رویكرد قوام باشیدن و اتحاد چند. تح ی اتی که با تبدیل شد 2000سال 

 .(Bair, 2009) شد انجاممطالعات زنجیره جهانی  دربارهمتفاوت پیشین؛ اما دارای تشابه 

: رقابتی مایت کتاب در را «ارزل زنجیره» اصطالح که بود کسی اولین پورتر مایكل 
 از نمایشی عنوان به را «ارزل زنجیره» پورتر .کرد معرفی برتر عملكرد اریپاید و ایجاد

 تعریف هاینه ساختار و گذاری قیمت استراتژی اساس بر ،افاوده ارزلدارای  های فعالیت

 است کلیدی های فعالیت تجایه ارزل، زنجیره وتحلیل تجایه انجام در گام اولین. کند می

 افاوده ارزل برای پتانسیل ارزیابی بعدی مراحل. دارند ن ش شده  تعیین چارچوب در که

 است مهم گر تحلیل برای ،درنهایت. است تمایا یا هاینه مایت اباار طریق از

 تا سازد می قادر ان رانفع ذی که اند هایی فعالیت بر متمرکا که کند تعیین را هایی استراتژی

آنچه پورتر به آن اشاره دارد به ن ش  هرچند .(Porter, 1985) دنیاب دست پایداری به

https://joer.atu.ac.ir/article_3350.html?lang=en
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او در قالب زنجیره ارزل آن چیای  مدنظراما پایداری  ،فراملیتی اشاره دارد های شرکت

و استفاده از  المللی بیناز دو جنبه حضور  تر موسعنگاهی است که در این م اله با 

به آن خواهیم بعد  های باشدر ابعادی که در  المللی بینزنجیره ارزل  مراتب سلسله

 است. قرارگرفته تأکیدمورد پرداخت 

خصوص روندهای  زنجیره ارزل در پیشین مرتبط با مفهوم های دیدگاه مشكل 

. اند نبودهبا پیچیدگی مواجه  امروز مانند هرگا که است این الملل بین اخیر یافته  تحول

 و هاکا، تولیدهاست  مدت ارتباطات، وون ل  حمل یها نهیها در ان البی کاهش دنبال به

 در ویژه به ،المللی بین های شرکتو  اند گرفتهبا است رار در یك کشور فاصله  خدمات

 بارا  خود تولید هایفرایند استتحت مداخله دولت مرکای نیا  والباً که چین

 پراکنده جهان ماتلف کشورهای در را خود یها تیفعال و کردهتكه  تكه یسپار برون

 که در است منجر شده شود مینامیده  المللی بینزنجیره ارزل  آنچه به که اند دهکر

 ,Timmer) اند شدهنهادینه  خدمات و ارتباطات تا تولید کفش از اعم ماتلف صنایع

Miroudot and De Vries, 2019.) 

نجیره ارزل جهانی دستاول تغییرات ز دهند نشان میدر این راستا تح ی ات جدید  

 درکه  شود محسوب می جهان امروزمهم  های ویژگیعمی ی است و توسعه سریع آن از 

 شده  تبدیلبه ستون ف رات زنجیره ارزل جهانی  تدریج بهچین در حال رشد  بین  این

 دستی پایینصنایع از  پیشرفته خارجی های فناوری بر  تكیهانت ال تدریجی چین با . است

و صادرکننده محصو،ت صنعتی  تولیدکننده عنوان به و با، سمت میانی به زنجیره ارزل

و بازسازی  المللی بیننامحسوسی بر تعدیل ساختار صنعتی  طور به تنها نهبارگ جهان، 

 كاآمریزنجیره صنعتی چین و « کار  ت سیمتعادل » بلكه گذارد میزنجیره ارزل جهانی تأثیر 

ظهور اقتصاد چین باعث شده است که هژمونی  ترتیب این بهقرار داد.  تأثیرنیا تحت را 

را  ای جدیو مناقشات تجاری ود جانبه تهدید ش یك ایا،ت متحده مدت طو،نی جهانی

 .Rajeesh and Thejaswini, 2020; Sundararaj and Rajeesh, 2021; Tiwari and et)اد برانگی

al., 2021) .درها  شرکت یده سازمان نحوه بارهدر عمیق تاصصی موجود دانش ومر به 



 393 - 422چهارم، شمارة دوم، ، دورة 1400، الملل مطالعات اقتصاد سیاسي بین   402

 

 تأثیر نحوه کافیاندازه  بهحوزه اقتصاد سیاسی  اما تح ی ات موجود ،المللی بینزنجیره ارزل 

مورد  ایا،ت متحدهنظام جهانی نظیر رقابت هژمونیك چین و تر  گسترده مسا ل بر آن را

 .اند ندادهواکاوی قرار 



حفظ هژموني  راهبردتحت  براي چين زنجيره ارزش سازي ظرفيت. 4

 آمريكا

در  داری سرمایهحفظ هژمونی  به 1980اواسط دهه  از یبراللوئولوژی نسترل و نفوذ اید گ

 ن شبه ارر  در ادامه اما ،یاری رساندچه تولیدی مالی و  های حوزهچه در  المللی بینسط  

ایجاد یك شبكه  و تشكیل زنجیره تولیدد. شمنتهی  متحدهایا،ت نظارتی پیشرو و ظرفیت 

 تحت کنترلبا مرکایت جغرافیایی  ماتلفتولیدی در مناطق  های پایگاهوابستگی بین 

از آن  المللی بینکه بعدها با عنوان زنجیره ارزل  ایا،ت متحده ویژه بهجهانی  داری سرمایه

شده تحت لوای زنجیره تولید جهانی . نتایج ملموس آن بوده است ازجملهشد  برده  نام

 داشترا مالی و تجاری  های عرصهممكن در  های آزادینیاز به بیشترین  المللی بینارزل 

 شده  اشغال گشودن فضایو  المللی بین و فضای تجارت مالینظام تغییراتی در  با ایجاد که

با دگرگونی در  نیا کشورها. دشمح ق  سازی خصوصیهای فراینداعمال  با ،ها دولتتوسط 

 ،حوزه اقتصادی به وقوع پیوست در آنچهنظیر ، با جهان هایشان دولتروابط و تعامل نوع 

 .خود گرفتند به تری فراملی یشكلنیا  ها حوزهدر سایر ، یاقتصاد های چارچوببر  عالوه

 ای فااینده طور به ماتلفتولید ناخالص داخلی و سرمایه کشورهای  ترتیب ینا هب 

 های شرکتتحت کنترل شدید  که ای گونه به سازمان یافتزنجیره ارزل جهانی در 

درصد تجارت جهانی توسط  80بیش از . اند پراکنده جهاندر سط   ،چندملیتی

نیمی از تولید ناخالص  ت ریباً هاآنفرول سا،نه  و شود میکنترل  چندملیتی های شرکت

 زنجیره کا،یی جنرال موتورزنمونه  عنوان به .(World Bank, 2017) گیرد برمی جهان را در

 ن ش دارندقطعات  تأمیندر  عمدتاًتجارت در سراسر جهان است که  نوع هاار 20شامل 

(American Automobile Labeling Act, 2018) سوم یك نیا بو ینگ ییکت هواپیمایا شر 



 403(   مجید شرفخاني، رحمت حاجي مینه و محمدرضا دهشیري... )المللي در  جایگاه زنجیره ارزش بین

 

. (Vyas, 2018)کند  میتهیه  سایر کشورهااز  برد کار می به که برای مونتاژ هواپیمارا قطعاتی 

به پیمانكاران فرعی  عمدتاًیی نظیر نایك و اپل نیا تولید خود را آمریكا دیگر های شرکت

 این. ندکن میعمل  هاآن فنیاساس مشاصات دقیق  که بر سپارند می کشورهای دیگر

در موقعیت  ای گستردهامروزی به تغییر  چندملیتی های شرکتتوسط  مرزی برونتولیدات 

با  مذکور های شرکت به بعد انجامید و 1970از دهه جغرافیایی اکثر مشاول صنعتی 

این  هرچندند. ا دخیل جهانی در تجارت شدت به گسترده، مست یم خارجی گذاری سرمایه

 اما م یاس و پیچیدگی زنجیره کا،یی امروز نتیجه کیفی ،ندشو نمیتل ی جدید  ها پدیده

 جهان است کنونی شاصیت اقتصاد سیاسی به دهی شكلتغییراتی بوده که در حال 

(Harvey, 2017). 

 ازجمله نیاز مورد نهادی های زیرساختایجاد  توجه به این نكته ،زم است که 

ی آمریكاتجارت آزاد  نامه توافق» نظیر تجاری های نامه توافق و «سازمان تجارت جهانی»

گسترل ابعاد ، در همچنین ن ش جدید ناتو و مالكیت معنوییا حمایت از  «شمالی

د این معادله پیشبر تهدیدهاو  ها فرصتاما از نگاه ، دکرن ش بساایی ایفا  زنجیره ارزل

 حفظبا نگاه به  ییآمریكا داری سرمایه ب ایتولید و زبه با در عین ماایای معطوم

 سایر عناصر اما توسعه گستره فعالیت ،ولیبرالیئن های مؤلفهدر سایه اجرای  یهژمون

از جانب رقبای  قابلیت تهدیدزایی ،چندملیتی های شرکتهمچون  ،در این نظام حاار

 ,Dimitrova) یافتفاونی  شده ایجاد سازی ظرفیتبا استفاده از  نظیر چین ای بال وه

 Gereffi, Humphrey) نواسترجو  همفریرفی، براساس دیدگاه گ چراکه ؛(3-5 :2020

and Sturgeon, 2005: 84)  حاکمیت زنجیره ارزل یعنی  اصلی کننده تعیینسه عامل

اطالعات و قابلیت مشارکت  دنکررماگذاری  لیت، قابسازوکارهاپیچیدگی 

 توجهی  قابل مثبت عمق و پیامدهای ،ماتلف زنجیره ارزل های باشدر  کنندگان تأمین

فعالیت در زنجیره ارزل یا حضور و  زیراسایر کشورها نظیر چین دارد؛  برای

از زمان  نیاز مورد های فعالیتکلیه  وتحلیل تجایهتولید جهانی شامل  های شبكه

تحویل به   بهو طراحی، مراحل ماتلف تولید، بازاریابی تا خدمات مربوط  پردازی ایده
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 دارند( ن ش 1شكل ) ارزلزنجیره  درطولشش فعالیت که در  نهایی را کننده مصرم

 .(Kaplinsky: 2000:133) گیرد برمی در

 

 
 

Source: Kaplinsky, 2000.  

زنجیرهارزش.1شکل

 

، با رشد 1 های رسمی در جدول براساس داده شده و با فضای ایجاداز طرفی  

، تولید ناخالص داخلی جهان از 2019تا  1990های  بین سال المللی تجارت بین

عنوان  میلیون د،ر رسید که سهم کشوری همچون چین به 501,691,87به  569,973,22

درصد به  7/1، در این دوره زمانی از آمریكاداری تحت رهبری  چالش اخیر نظام سرمایه

درصد کاهش  5/24درصد به  26از  آمریكادرصد افاایش و در ن طه م ابل سهم  2/16

 .(UNCTAD, 2021) یافت
 

 میلیوندالر()وجهانآمریکا.تولیدناخالصداخليچین،1جدول

 2019 2010 2000 1990 کشور/سال

 968,228,14 192,078,6 331,211,1 566,394 چین

 402,545,21 433,090,15 916,314,10 178,994,5 آمریکا

 501,691,87 829,231,66 666,620,33 569,973,22 جهان

Source: UNCTAD, 2021. 

 

کنار رشد  در ناخالص داخلی چین در نسبت های جهانیکننده رقم تولید  یرهآمار خ 

های مست یم خارجی ورودی و خروجی این کشور که به آن  گذاری های سرمایه نسبت

وجود آمده در والب  های به گیری از فرصت خواهیم پرداخت گواه این مدعاست که بهره

یی آمریكالباً های چندملیتی که وا زنجیره ارزل جهانی در قالب تولید و فرول شرکت

سب ت به چین  آمریكاند از همان ابتدا از صادرات مست یم این کشور نایا در زمره متحد
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ای که زمانی در ن ش عامل توسعه نفوذ و  های چندملیتی شرکتیعنی گرفته است. این 

توانند  شده جهانی می دند در مسیر تحو،ت ایجادکر سیطره هژمون ایفای ن ش می

چنین  حال بااین. بیابند ایا،ت متحدهاز کنترل و سیطره نظام مدنظر کاربردهایی خارج 

هژمون که نادیك شدن به  دشو میمنجر  ناصحی  این برداشتبه  بعضاً هایی ارزیابی

 که پیشین های دورهمشابه در  های نمونهبدون در نظر گرفتن این م وله که  قرن حاار

و با ن ش  چندملیتی های شرکت مند نظامملت و بدون تح ق  ر در سط  دولت عمدتاً

 .خواهد بود پذیر امكان راحتی بهوقوع پیوست،  بهجهانی  ارزلآربیتراژ 
 

فرصتيبرایچینمثابهبهزنجیرهارزش.4-1

 جهانی ن ش مهمی داری سرمایه نظام  بهپیوستن چین  د آن است که ابعادشو توجهآنچه باید 

در اوایل  آمریكاچین و  نادیكد. روابط کرایفا  آمریكادهی مجدد هژمونی  در روند سامان

و  گیری شكل لاوم با توجه به ،سینجریکنیكسون و  دوره حضور در و میالدی 1970دهه 

ویتنام و ترومای ر ولبه ب هدم بادید برای قاره آسیا یك سیاست ج از مندی بهره

راهبردی ویژه و اساسی در  ،شوروی جماهیراز اتحاد  چین فاصله گرفتندیگر  سوی از

با  1979این سیاست در دولت جیمی کارتر در سال  .شد میتل ی  آمریكاسیاست خارجی 

تحكیم باشیده  ،ینگبا روی کار آمدن دنگ شیا وپ زمان هم، روابط سازی عادی نامه توافق

ذینفوذ  وزیر ناست (، ZHOU ENLAI) (جُئُو  ِن ،ی) ،ی ن ونگاه چ منظر از چراکهشد 

در  بتواند ایا،ت متحدهارتباط نادیك با که  یافت میمعنا زمانی مفهوم توسعه چینی  ،وی

 نگد (Open Door Policy) سیاست درهای باز بنابراین .قرار گیردخدمت منافع این کشور 

 گذاری سرمایهجذب  ر دو اولویتبا تمرکا ب میالدی 70پایانی دهه  های سال از شیا وپینگ

 Wang and) دش آوازفراملیتی  های شرکتتوسط  گذاری سرمایه مست یم خارجی و

Rosenau, 2009: 9-13). جدید برای گسترل  ای حوزهبه  تدریج بهچین  ترتیب این به

 میالدی 1980دهه . رشد مشارکت چین در اقتصاد جهانی از شدمبدل  آمریكا داری سرمایه

ابطه مكمل با به یك ربه دستیابی  به سازمان تجارت جهانی این کشور با ورود سپسو 
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بر  ای مالحظه  قابل تأثیر ،امكان استفاده از نیروی کار ارزان چراکهد منجر ش آمریكااقتصاد 

 شده  تمامکاهش هاینه بهای این  و گذاشتصنعتی تولیدی و محصو،ت  یقیمت صادرات

 .انجامید ها ییآمریكاقدرت خرید  افاایشمحصو،ت به 

تاصیص از  مندی بهره ،گرفته  شكل مراتبی سلسله رویه در کنار شده ذکرمایت  

زنجیره  . نمونه بارز آن را دردکر میزنجیره ارزل جهانی را نیا تضمین  سود متمرکا در

از درصد  8/1که حدود  ای گونه به مینک میمشاهده یفون محصو،ت آ ارزل جهانی

ناشی  های هاینهو  کار رفته در ساخت آن هآیفون به کا،های چینی ب قیمت نهایی فرول

 حال درعین و ؛(Foster, 2015) دشو میقطعات این محصول در چین مربوط  مونتاژاز 

درصد از  6/3 دشو میتوسط چین به کشوری صادر یك دستگاه آیفون  که زمانی

ردات نیا وا مت ابالًو  مربوط است ینبه چ شده صادر محصول نهایی افاوده ارزل

معادله خطی فوق تا  رو ، ازاینچین نیا معادل همین درصد خواهد بودکشور از  آمریكا

چین برای با، رفتن از زنجیره ارزل این  چندوجهی زمانی پابرجاست که استراتژی

مورد در زنجیره محصول آیفون  مؤثرنیازهای سایر کشورهای  تأمین بامحصول جهانی 

 .(Xing, 2019: 14) نگیرد رتوجه قرا

چین از زنجیره  اینكه ناست دارد:ع از دو جنبه اهمیت این مواو دشو میمشاهده  

سهم این  و دومده ش مند بهره شده ایجادفرصت  واسطه بهاین محصول  المللی بینارزل 

های ترکیبی فراینداین کشور در سایر  ن شبدون توجه به کشور در درآمد تولید نهایی 

سهم  عنوان بهو بیش از آن چیای است که  کننده گمراه کامالًزنجیره ارزل این محصول 

 گیرد. توجه قرار می مورداین کشور از صادرات محصول نهایی 

این کشور در  عمالً، المللی بینادوام چین در نظام اقتصادی در مراحل آوازین  رچنده 

اما این جایگاه بدین گرفت،  میقرار  آمریكا سلطهمراتبی و تحت  زیرین سلسله های ،یه

را  در جامعه فراگیر تحول ورشد  تا داد میامكان  این کشوربه  لحاظ حا ا اهمیت بود که

 در چارچوب سیاست درهای باز دنگ شیا وپینگ شده  تعیینبرمبنای تمرکا بر دو اولویت 

سنتی کشاورزی  نظام گوناگون نظیر های باشدر حتی که ابعاد آن  ای گونه به باشد سرعت
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 با .بودنیا اثرگذار  دشو میتل ی توسعه صنعتی در مؤثر  ای مؤلفهکه ور این کش نیافته توسعه و

 چراکه ،بود مؤثربرای چین بسیار اما  ،رسید نمینظر  به عاد،نه آمریكا مدنظر رویه كهاین

این  سازی اقتصاد یك عامل مهم برای مدرن عنوان به مست یم خارجی گذاری سرمایهجذب 

 با فراهم شدن فرصت ،زم برای این کشورکه  ای گونه به ؛داشت قابل توجهی نتایجکشور 

سهم این کشور در جذب ، 2جدول با توجه به  المللی بیناز بستر  مندی بهره منظور به

 17/9میالدی به  1990درصد در سال  7/1خارجی در جهان از مست یم  گذاری سرمایه

مست یم خارجی این کشور در  گذاری سرمایهافاایش یافت. همچنین  2019درصد در سال 

 رسید. 2019درصد در  91/8به  1990درصد در سال  34/0جهان نیا از رقم بسیار ناچیا 

 تغییریافته های سیاست واسطه بهمست یم خارجی  گذاری سرمایهرشد جذب  شود میمشاهده 

افاایش محسوس خروجی  ،فراملیتیتسهیل حضور شرکت  ازجملهاین کشور 

این آمار . در پی داشته استدر اقصی ن اط جهان را  مست یم خارجی چین گذاری سرمایه

در جذب  ایا،ت متحدهکاهش سهم باش مهمی از تر است که  تأمل  قابلزمانی 

درصد را در کنار  98/15به  1990 درصد در سال 63/23 از مست یم خارجی گذاری سرمایه

درصد، به  5/9به  7/12مست یم خارجی این کشور در جهان از  گذاری سرمایهکاهش 

 .(UNCTAD, 2021) وابسته بدانیمنیا چین  به چندملیتی های شرکت است رارجابجایی محل 

 

میلیوندالر()جهانوآمریکا،مستقیمخارجيچینگذاریسرمایهانورودیوخروجيجری.2جدول

 2019 2010 2000 1990 جریان سالـجریانکشور/

 225,141 734,114 715,40 478,3ورودی چین

 120,117 811,68 916 830خروجي

 215,246 049,198 007,314 422,48ورودی آمریکا

 899,124 779,277 626,142 982,30خروجي

 880,539,1 203,396,1 613,356,1 886,204ورودی جهان

 770,313,1 034,396,1 731,163,1 875,243خروجي

Source: (UNCTAD, 2021). 
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چینی  های شرکت تااقتصادی بود  های سیاستاز  ای مجموعه مهم، دیگر عناصراز  

در کشورهای  چندملیتی های گذاری سرمایه های ظرفیتاستفاده از با  بتوانند

و  امكان یابد وری بهرهو افاایش فناوری پیشرفته  های سامانهورود به  ،داری سرمایه

نظر مدالبته این نكته را باید  .(Blanchard, 2007) ندشو مند بهرههدفمند از آن  ای گونه به

ادوام و نفوذ ساختارهای  1990اواخر دهه  در ویژه به ایا،ت متحدهاستراتژی داشت که 

معاون وزیر دفاع سابق  ،ریمنچیس فدر ساختارهای داخلی چین بود.  الملل بین نظام

بگذارید چین بیدار شود و به جهان »با عنوان  ای م اله 1992در سال  ،ایا،ت متحده

م لیبرال نظابه ت ویت  تواند میبود رشد چین  آن بر ضفرکرد که  ارا ه« بپیوندد

 Van (3: نظام بیانجامداین مضاعف در  و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش المللی بین

Der Pijl, 2017) ینم چادوا تر جدین طه عطف مهمی برای به جریان افتادن  و این نگاه 

رشد  فراهم آوردن زمینه اولیه منطق چراکه دش میتل ی جهانی  داری سرمایهدر نظام 

و نظام جهانی در دوره جنگ سرد دوقطبی  روند در ایجاد تغییرات چین، اقتصادی

تغییر ماهیت  تا حدود زیادیبعدها  که شد میتل ی تحكیم موااع لیبرال دموکراسی 

 .یافت

 

تحولمفهومبهنگرانهچیننگاهمتمایزوآینده.4-2

 های بانكاز مارپیچ مرگباری گذر کرد که در آن  آمریكااقتصاد  2008در دسامبر 

 Lehman) ن برادرزامو ل (Bear Stearns) چون بیر استرن ای صدساله گذاری سرمایه

Brothers)  و ؛(15: 1395 ودرال،  ناو) دندشدچار فروپاشی بارگ بیمه  های شرکتیا 

 دهی سازمانرا برای  ایا،ت متحدههژمونی  اعف موجود قوت و ن اط این بحران مالی

مشهود ساخت.آن  از فروپاشی در ممانعتجهانی  داری سرمایهمجدد 

یكم با  و از اوایل قرن بیست قدرت نظامی جهان ترین بارگ عنوان به این کشور 

وارد مناقشه  برای سرنگونی طالبان 2001 در سال متعددی مواجه بوده است. های بحران

 جنگ تاریخ خود ترین طو،نی عنوان بهانستان شد که پس از بیست سال جنگ با افغ
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حمله همچنین در آزمایش جدی دیگری،  ؛ی مبهم مواجه استانداز چشمبا  درنهایت

 ای گونه بهد منجر ش داعش و ظهور ثباتی بیبه  درنهایتبه عراق نیا  2003ال س پرهاینه

 آمریكا یکه مغایر با اولویت راهبردو سوریه را ایران در عراق  میدانیزمینه حضور  که

بحران مالی  بین  این در (.(Stern and McBride, 2013: 3 دکردر خاورمیانه بود فراهم 

با  توانست م سیاسی چیننظا چراکهداشت  ایا،ت متحده را بر تأثیربیشترین  2008سال 

 آمریكابه تضعیف حمایت نابگان حاکم در  واقعه این .دنکموف یت از این بحران عبور 

بحران  دیگر عبارت به ؛دمنجر شپیشین این کشور در م ابل چین  های سیاستنسبت به 

مدل  چراکهبگذارد، سیاسی چین را به نمایش قدرت اقتصادی و توانست  2008سال 

 بحران و آواز برادرز لمانبانك پس از س وط  یهاول در لحظات جهانی داری سرمایه

 جهانی انداز چشمتیره شدن جا  ای نتیجهو  عملكرد قابل قبولی نداشتاقتصاد جهانی 

 .نداشت سازی جهانینسبی اجماع بر  گسستگی وتجارت و تولید  شدن 

 این کشور کهنشان داد  گونه این در دوره ترامپ ایا،ت متحده تر تهاجمی استراتژی 

جدید برای حفظ سلطه روشی  جوی راه وو جست در، آمده وجود بهدار ناپایدر شرایط 

 آمریكادوباره »گاینش شعارهای نظر  به و اند الملل بیندر نظام  ایا،ت متحدهو هژمونی 

 2016کمپین ترامپ در انتاابات ریاست جمهوری سال  «اول آمریكا»و « را بارگ کنید

دو  ، کاندیداهایآن سال یانتاابات های مناظره در جریان البته بر همین اساس بوده است.

اشتراك  بود ایا،ت متحدههدم که همان حفظ و ت ویت هژمونی ماهیت و جناح در 

 نظر داشتمدکلینتون  هیالری آنچهبا  رول اجرا ازنظر پیشنهاد ترامپنظر داشتند اما 

 .بود اساسی هایی تفاوتدارای 

بینند نیا  میچگونه را  آمریكادیگران این مواوع که  معت د بود نای جوزم ازآنجاکه 

دهد و  تحت تأثیر قرار میمنفی قدرت نرم را  های دیدگاهو  ها برداشتمهم است، زیرا 

و  زور بهرا برای دستیابی به اهدام خود بدون توسل  ایا،ت متحدهتوانایی  درنتیجه

 2009در سال  نیا ها دموکراتجبهه روشنفكر  ؛((Nye, 2006 دادخواهد پرداخت کاهش 

متمایل به نظریات  های گرایشاز  تأثیرپذیریبا  آمریكاس نمایندگان در کمیته روابط مجل

https://journals.openedition.org/ejas/9157#ftn42
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حاد جهانی مشكالت  تواند نمی« آمریكاو جهان بدون  تنهایی به آمریكا» اظهار داشتندنای 

طرفدار  ،نظیر اوباما و کلینتون ،طیف روشنفكر دموکراترو  این از .دکن وفصل حلرا 

معنای جلب  به ند. این گرایششو میتل ی نای جوزم طبیعی رویكرد قدرت نرم 

 موردبرای دستیابی به نتایج  ایا،ت متحدهبلكه به معنای توانمند ساختن  نیست،محبوبیت 

به نتایج خود به آن نیاز  رسیدن، کسب احترام و جلب اعتماد کسانی است که برای نظر

قلمداد قدرت  افولرا  ایا،ت متحدهمشكل  هاآن بنابراین .(Hallams, 2011: 11-15) ددار

 قدرتمندترینکه حتی  دانستند میدرك این مواوع  مسئله اساسی را بلكه دندکر نمی

این دونالد ترامپ  .بدون همكاری قادر به تح ق اهدام خود ناواهد بود نیا کشور جهان

ایا،ت قدرت سیاسی و اقتصادی به  توسل را م ابله با آن راهكار وکارآمد نارا رویكرد 

 صورت در ومذاکره  با ،متحد ویرکشورهای متحد و  پیشبرد اهدام خود در برای متحده

 که در تفكریآن  درنهایت .دانست می اقتصادی های تحریم استفاده از اهرمبا  لاوم

بود که  آن قرار گرفت هرم رهبری رأس و دروالب  ایا،ت متحده 2016انتاابات سال 

و  نیست آمریكابازتولید هژمونی اامن  خود خودی به داری سرمایهو  سازی تولید لیفرام

 ایا،ت متحده راهبردیاز منافع ارادی  طور به لاوماً نیا المللی بین انحصارگران چندجانبه

 .کنند نمیدفاع 

ع اید والب در آن زمان  .بود گرفته قرار مدنظرنیا  در دوره گیلپیناین مسئله  

 آمریكا مشی خطو  ، طبق تعریفانحصارگران چندجانبهبود که گسترل منافع  گونه این

هشدار  ویاما  ؛حرکت خواهد کرد ایا،ت متحدهرفته و همیشه در راستای منافع  پیش

خود با نادیده انگلستان که در دوره اوج هژمونی  همچون تواند میداد که این استراتژی 

 تأسیسدر کاهش  ،دندشمرتكب اشتباه تولیدی داخلی  های پایگاه انگاشتن و وفلت از

این استد،ل  بر عالوه باشد. تأثیرگذارنیا  ایا،ت متحدهصنعتی و فناوری  های پایگاه

 چندملیتی های شرکت توانند می گذاری سرمایهکشورهای پذیرنده  های دولت دکر می

چیای  اینو ( 1387 گیلیپین،کنند ) مجبورمنافع خود  در راستایرا به خدمت  ییآمریكا

پكن را  که طوری به برانگیاترا  ال اروپایین امتحدو  آمریكا بیشتر حساسیت کهبود 
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درك این . دندکرپیشرفته  های فناوریانت ال  یافته سازمان به درخواست اجباریمتهم 

 اعتمادی بیبا توجه به اخیر  های سالاست که دریابیم چرا در  فهم  قابلزمانی  حساسیت

را دال بر  هایی سوءظنسوی چین  ، هر اقدامی ازاین دو کشوردر روابط  ویژه هب فااینده

 .دکن میپیشرفته ایجاد  های وریفنامربوط به  مسا ل درباره خصوص بهبازآفرینی چینی 

، و هول مصنوعی جدیداینترنت نسل های نوظهور نظیر  وریفنا هرچنددیگر،  سوی از 

یك  متوجهچینی  گذاران سیاست اما ،اند دهش الملل بیندر نظام  کلیدی عناصریتبدیل به 

استانداردهای تسلط بر قوانین و فناوری یعنی  جانبه همهمانده در روند توسعه  قطعه مغفول

باعث  ای ویژه صورت بهامر  این .اند دهش نیا زنجیره ارزل جهانی مراتب سلسلهدر  فنی

از افاایش مشارکت پكن در تدوین برنامه آینده استانداردهای  آمریكانگرانی م امات 

است.  پكن 2035 انداز چشماین برنامه شامل همان  چراکهشده است،  .تی .فناوری آی

و  از ارتباط بال وه میان استانداردهای فنی ای فااینده طور بهوربی  گذاران سیاست ازآنجاکه

 افاایش« 2035ین استاندارد چ» انداز چشمروی  هاآنکا تمرلذا ، ندمایت فناوری چین نگران

چینی در روند استانداردهای  های شرکتمشارکت  عواقب به که هنگامی بنابراین ؛است یافته 

. افاوده شد شان نگرانیبر عمق ، پی بردند جدیدنسل فناوری در حال ظهور مانند اینترنت 

حمایت  هنجارهای چینی کیفی و کمی، از الگوهایی مانند افاایش 2035استاندارد چین 

سط  رشد در زنجیره  ترین عالی عنوان به المللی بینبه استانداردهای  توانند میکه  ندک می

 قراررو و پیش تأثیرگذار المللی بیناستاندارد  ملاومات جایگاهدر  متعاقباً تبدیل وارزل 

برای  الملل بیننظام  یملاومات اساسی اجاا 2در شكل  Asfour and Pool, 2020).) گیرند

و آنچه درآمده به تصویر  در زنجیره ارزل جهانیحداکثری و صعود  افاوده ارزلرشد 

در نردبان زنجیره ارزل ی در یفک و یمکرشد  عنصر کلیدی عنوان بهاخیر  های سالچین در 

که دستیابی به  ای گونه بهاست؛  نشان دادهرا  دهکرترسیم کالن خود  های سیاست زمره

 استانداردسازیدر قواعد و  آفرینی ن شزنجیره ارزل جهانی با  و تسلط بر با، افاوده ارزل

موجود نظام  های ظرفیتمنافع پایدار این کشور با استفاده از  کننده تأمینو  فنی میسر

 .بودخواهد نظام نئولیبرال جهانی  سلطهتحت  الملل بین



 393 - 422چهارم، شمارة دوم، ، دورة 1400، الملل مطالعات اقتصاد سیاسي بین   412
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که چین به  دهکررا ایجاد  نگرانیاین  ها استراتژیو  این نوع ادبیاتکارگیری  هب 

در تالل است بهترین مهندسان جهان را برای  بوده و الملل بیندنبال بازنویسی قوانین 

فناوری را به  انداز چشمتعریف استانداردهای داوطلبانه خود به خدمت گیرند تا بتوانند 

 .نفع خود شكل داده و با هر تغییر در فناوری، این کار را تداوم دهد

شود  مشاهده میوی اوه خصوص شرکت در آمریكا ای م ابلهبارز این سیاست نمونه  

در  اخت تجهیاات ارتباط از راه دورسحوزه را برای رهبری  ای گسترده های فعالیتکه 

متحدان سنتی  که ای گونه به؛ کند از آن حمایت می  شدت به چین دولت انجام داد و جهان

قراردادهای  وی ازاهوشرکت دن کربرای محروم  شدید فشار  تحت نیا ایا،ت متحده

 آن استفاده احتمالی از تجهیاات جاسوسی و که دلیل قرار دارندنسل آینده  های شبكه

 همراه استرالیا، انگلستان، نیوزیلند، کانادا ترتیب این به. دشحمالت سایبری عنوان حتی 

دند. کرواع  ایا،ت متحدهرا به درخواست  مشارکت با هووایقانون منع  ایا،ت متحده

 اختیار تصمیم گرفت این تصمیم را در 2019 مارس درکمیسیون اروپا  حال بااین

انجام  حال درکشور ازجمله آلمان  با توجه به اینكه چند قرار دهد تاکشورهای این بلوك 

دن فعالیت این کرخصوص ممنوع  بودند، خود در نسل پنجممناقصه برای ساخت شبكه 
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سرقت  مواوع توان میهمچنین  .(Sajjad Hosain, 2019: 23) نندک گیری تصمیمشرکت 

رشد در  برایرا نیا در مسیر استراتژی چین سوی چین  مالكیت فكری و اسرار تجاری از

یی متشكل از م امات سابق شرکتی، آمریكا. یك گروه دانستشدنی  مطرحزنجیره ارزل 

 انتشار داد برآورد 2013 یرا در ماه م هایش یافتهنظامی و دولتی، با ایجاد کمیسیونی که 

با  و همیلیارد د،ر بود 300سوی چین بیش از  ن سا،نه سرقت مالكیت فكری ازکرد زیا

 این است.ی داشته برابر شد میقاره آسیا صادر  کل به ایا،ت متحدهم دار کا،هایی که از 

 ازپیش بیشسال آینده، با اینترنتی شدن  10که بدانیم ظرم  شود می تر مهممسئله زمانی 

اشیا، دامنه این مسئله )امنیت سایبری( تا حد بسیار زیادی گسترده خواهد شد و اعف 

 (.2016 راس،) باشد پاشنه آشیل کشورها تواند میدر این زمینه 

تكنولوژیكی، قدرت علمی و فنی یك  های نوآوریبین  اساس تح ی ات موجود بر 

 تواند میآیا یك اقتصاد  که این .کشور و قدرت اقتصادی آن همبستگی مثبت وجود دارد

در درجه اول توسط قابلیت نوآوری فناورانه کشور تعیین  ؟از رقبا متمایا شود یا خیر

در پس تغییرات کلی در  زا دروننیروی محرکه  عنوان بهبنابراین فناوری  .شود می

های  های بارگ، ظرفیت بنابراین، قدرت .کند میسیاست جهانی و اقتصاد جهانی عمل 

ها  پیشرفت چراکه کنند اقتصادی خود را از طریق نوآوری مداوم در فناوری ت ویت می

توازن آینده قدرت اقتصادی و  ای مالحظه قابل طور بهتواند  های حیاتی می در زمینه

مباحث بیش از این مسئله را  ترتیب این به .Schumpeter, 2008)) نظامی را تغییر دهد

در حال  و ژ وپلیتیكی اکونومیكبه نظم ژ و توان می تجاری، ترازکسری مربوط به 

 جدی برای هژمونی یتعارا خود ایندانست و مربوط سوی چین  از گیری شكل

 است. و استمرار آن ییآمریكا

 

زنجيره  هاي ظرفيتبا استفاده از  ظهور جامع قدرتچيني استراتژي . 5

 ارزش جهاني

که  شود میجنبش سوم از تاریخ مدرن چین شناخته  عنوان بهدوران دنگ منظر زمانی  از
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و ظهور  1949ان الب  به وشروع  1921حاب کمونیست چین در  تأسیسابتدا با 

 عنوان بهدر دوره ما و  1979تا  1949. دوره دوم از انجامد میحاب کمونیست چین 

بود  2009 تا 1979چین از  دوره ظهور اقتصاداما  ؛است« ظهور سیاست چین»نماینده 

 اما ،ظهور کرد« قدرت اقیانوس آرام آسیا با دسترسی جهانی» عنوان بهکه طی آن چین 

ا ام ؛قدرت جهانی معرفی نكرد عنوان بهرا نادیده گرفت و  خود این کشور تا حدودی

 «ظهور جامع قدرت»پینگ، قدرت را به معنای  فاز جدید در دوره رهبری شی جین

 گذاری سرمایهبرای افاایش  المللی بینافاایش منابع و بازارهای  که گیرد میدرنظر 

 گیری شكلبا اشاره به پینگ  شی جین .است آن های هدم ازجملهمست یم خارجی 

قدرت  دیپلماسیچین باید با اتااذ دارد که  تأکیدجهانی  نظام درمهم ن طه عطفی 

 ,Xi) بازی و نظم موجود جهانی ببیند تغییردهندهرا  خود چینی های ویژگی ،بارگ

 چیننیا اعالم داشت  2014 نوامبر در خارجه امور مرکای . وی در کنفرانس(2017

 به هسته داد ناواهد اجازه و کرد ناواهد پوشی چشم قانونی منافع و ح وق از هرگا

این در نتیجه  .وارد شود آسیب ند،آمیا صل  توسعه دنبال به که درحالی آن منافع اصلی

 دبر همكاری بر باید مدلی جدید مبتنی الملل بیننادیك در جامعه  های همكاریبا  کشور

 .(Lida, 2020: 6) ندکبرد را دنبال ر 

حاب  طول کنفرانس در 2013 اکتبر در ،سیاست خارجی چین دکترین جدید 

کی.  اصلد. تا آن زمان شپینگ معرفی  جمهور شی جین چین توسط ر یسکمونیست 

توسط دنگ شیا وپینگ میالدی  1990که در سال  .(Keeping a Low Profile) ال. پی

 مذکوردکترین  اساس بر. رفت میشمار  استراتژی کالن این کشور به عنوان به پذیرفته شد

 :Xuetong, 2014) سازگار کرد الملل بینبا تغییرات در محیط منفعالنه را  چین خود

چین  دهد مینشان   .(Striving For Achievement) اس. ام. ای جدید راهبرد اما ؛(154

سازگاری به شكل مطلوبی  جای به خوداقدامات ،زم برای شكل دادن به محیط بیرونی 

، ابتكارات ترتیب این به است. تغییراتی محسوسکه این به معنای  انجام خواهد داد

مشاصی  کامالًاما اهدام ژ وپلیتیكی  ،اقتصادی است عمدتاًاول  نگاه درجدید هرچند 
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سیاست دفاعی و » ازانت ال  ،نتیجه این تغییر که ؛(Stokes, 2020: 467) خواهد داشت

تردید سایر کشورهای  بیخواهد بود و  «سیاست قدرت جهانی و فعال»به « گو پاسخ

فاصله  باناگهانی و  ظاهر بهدلیل حرکت  به جدی یهای نگرانیپیشرفته  داری سرمایه

 .خواهند داشت رویه گذشته چیناز  معنادار

 نظربایف دانشگاه در 2013 سپتامبر در رسمی طور شی جین پینگ بهدر این راستا  

 One Belt, One) راه یكپروژه یك کمربند و . کرد مطرح را ابریشم جاده طرح قااقستان

Road ) انداز جدید ژ واکونومیك و  با چشم راهبردیاهمیت و تمایل به توسعه

پذیری ،زم در  انعطام باهای جدید  در نظر دارد ظرفیت ودهد  ژ وپلیتیك را نشان می

 طرح کمربند اندونای در سال همین اکتبر د. درکنآفرینی بیشتر فراهم  راستای ثروت

 طرح این ماهیت. (Rolland, 2017) شد اعالم چینی م امات سوی از ابریشم دریایی

 محدوده شامل که است لیسبون تا شانگهای از تجاری مسیرهای گسترل بر مبنی

 4/4 محدوده این. گیرد برمی در مست یم طور به را کشور 64 و اوراسیاست جغرافیایی

. هدم (Dargant, 2016) داد خواهد پوشش را جهان جمعیت دوسوم یعنی نفر میلیارد

 و خارجی بازارهای به چین بیشتر چه اقتصادی این طرح، معطوم به دسترسی هر

 .است کشور این صادرات افاایش

 چیندولت ، میالدی 2015 سال یدر ماه م، اس. ام. ای.پیشبرد استراتژی  منظور به 

سازی صنعتی چین  طرحی بلندپروازانه برای مدرن. را آواز کرد «2025ساخت چین »طرح 

تبدیل چین به رهبری سال و  10طی  فناوری وارداتیاین کشور به و کاهش وابستگی 

 U.S. Chamber of) بود برانگیا حساسیتکه  پیشرفته های وریافناز جهانی در چندین جبهه 

Commerce, 2017: 9) .این طرح تحت نظر وزارت صنعت و فناوری اطالعات این  تدوین

بیش  متاصص از آکادمی مهندسی چین، 150و  آژانس دولتی 20کشور و طی همكاری با 

 باهایی  پروژه این استراتژیدر قالب  (.Kennedy, 2015) سال و نیم به طول انجامید 2از 

 5ها فناوری پیشرفته در پیشبرد آن دخیل خواهد بود که در قالب برنامه  ای از ده مجموعه

ساله چهاردهم خود هفت حوزه فناوری ازجمله تح ی ات گسترده در هول مصنوعی، 
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و ، فناوری ترکیب مغا و کامپیوتر، بیوتكنولوژی، پاشكی ها هادی نیمهمحاسبات کوانتومی، 

عنوان اهدام اصلی و ن اط کانونی در نظر گرفته است. در همین راستا  را به علوم فضایی

های  تیابی به پیشرفتوزیر این کشور نیا اعالم داشت پكن برای دس کی کیانگ ناست

بودجه باش تح یق و توسعه را  2025تا  2021های  های مرزی، طی سال وریبارگ در فنا

گرایش زیادی به تعریف  فرایندانجام این  .(Kharpal, 2021) درصد افاایش خواهد داد 7

المللی یا پیكربندی مجدد در  انت ال بین فراینددوباره روابط چین با جهان در قالب یك 

منظور حصول نتیجه بهتر، تمایل به گفتمان و رقابت با سایر کشورها  سراسر جهان دارد و به

 .های ژ واکونومیك و ژ وپلیتیك وجود دارد قالب رقابت در ایا،ت متحده بر عالوه

ساختاری  های بلوكمربوط به فناوری پیشرفته چینی به تفسیر  های گذاری سرمایه 

 مند نظامدست آوردن  درواقع هدفی برای به این دارد.نیاز یك برنامه سیاسی فراگیر 

 بلندمدتمصمم است در . چین است فناوری پیشرفته و انت ال فناوری در م یاس بارگ

 دست آورد. تولید جهانی را به های شبكهو  تأمینزنجیره  های باشکنترل سودمندترین 

فرسایش کشورهای صنعتی تسریع « 2025ساخت چین »طرح   یتصورت موف در

 ,Marcato) صنعتی تغییر خواهد کرد های باشر فعلی د های فناوریو رهبری شود  می

 درجهان  سراسر درجدید  ساختار ایجاد هدم باچین  رسد نمی نظر به بنابراین .(2020

، سازی و تسریع روند صنعتی رشد داخلی نیازهای ثابت،. باشد گذاری سرمایه حال

 های زنجیرهدر عصر  صورت ایندر ویر  چراکه کند میپارامترهای گسترل را تعیین 

سرمایه جهانی را از شتاب تجارت، دانش و  حداکثری از برداری بهره ارزل جهانی،

بازار،  های سازوکاراقتصادی و فضای برای رهبری چین باز بودن . دست خواهد داد

ارت ا  باهدم بلندمدت انداز چشم ابااری برای رسیدن و پیشی گرفتن از رقبا در

 .ندشو میدرآمدها تل ی رشد  مشروعیت سیاسی، یكپارچگی دولت و

فناوری  عملیاتی و توسعه صنعتی های سیاستن ش اساسی  چین دولت دشو میمشاهده  

، نفت آهن راهمهمی از ماابرات، خطوط هوایی،  های باشبارگ دولتی  های شرکت بادارد و 

گفت  توان میمتعلق به دولت یا تحت کنترل دولت است و  عمالًو گاز و استاراج معادن 
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را از دولت  فردی منحصربهدیالكتیك  ،نظام نئولیبرال های مؤلفهمدل نوظهور و همگام چینی با 

 فرایند گیری شكلآنچه در قالب  گفت بایدبه همین دلیل  (.McNally 2012) شود شامل می

 چراکهخوانی ندارد؛  چین هم نگرانه آیندهو با راهبرد بوده بعید  دشو میتصویرسازی  گرایی هم

دیگر  های حوزه در مست یماًتعادل و رشد،  حفظ درفناوری  و توسعه صنعتی شدتاندازه و 

در اشكال  یرقابت باکه درگیری  ای گونه به خواهد گذاشت تأثیرازجمله مناطق جغرافیایی 

پویایی  چین بر پتانسیل متضاد ظهور توان نمیهمچنین  .ظاهر خواهد شد داری سرمایهماتلف 

هم ساختار  تواند نمیو نتیجه گرفت که چین تحلیل کرد  خطییك ترکیب  عنوان بهداخلی را 

تبدیل رسمی به بدیهی است  .با نظام جهانی لیبرال ادوام شود  هم حفظ کند و را خودسیاسی 

یك مدعی جهانی  عنوان بهرا نیا باید  ورب داری سرمایه نظام  به از تعظیمامتناع  با داری سرمایه

 د.کرتل ی  موجود های ظرفیتاساس  بر

 

 گيري نتيجه. 6

به  ایا،ت متحدهها را در حفظ هژمونی  ها و محدودیت اعف 2008بحران مالی سال 

ای تغییرات در  پذیر بودن ایجاد پاره خصوص امكان نمایش گذاشت و شواهدی را در

د. این کراقتصاد چین با موف یت بر این بحران ولبه  چراکهقدرت نسبی برجسته ساخت 

ولبه بر بحران مالی جهانی که  نمایش تا حد زیادی به توانایی اقتصاد و پویایی چین در

گروه »یافت. همچنین تأسیس  تولیدی و صادراتی آن نبود ارتباط میبر ظرفیت  تنها مبتنی

دلیل ماهیت سیاسی آن امكان  به« 7گروه »با حضور کشورهایی نظیر چین که در « 20

همین دوران تفكر  حضور نداشتند به معنای شناخت ن ش و جایگاه آن کشور بود و از

المللی شكل گرفت.  ادی بینم اقتصنظاجدید در رهبری چین برای اطمینان از ثبات 

نیاز به فناوری،  روند پیشرفت خود، طلبی و تمایل چین به حفظ ثبات ،زم در است الل

دهی و  و کنترل نسبی بازارها داشت و از این طریق توانست نسبت به سامان توسعه

 .ندکالمللی اقدام  دن زنجیره ارزل بینکرنهادینه 

ایا،ت تكاپوی شاهد تالل و  آن از  پس ،تحو،تسیر و  وقوع این بحراناز زمان  
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 بحراناین  .ایم بوده الملل بیندر نظام  خودهژمونی  جایگاه افولبرای جلوگیری از  متحده

نسبت  آمریكابه تضعیف حمایت نابگان حاکم در م سیاسی چین نظابا توجه به موف یت 

شدن  تر پررنگبا توجه به شد. منجر این کشور در برابر چین  منعطفبه سیاست 

ژ واکونومیك جهانی  انداز چشمگیری شكل  چالش و ناسیونالیسم اقتصادی های جلوه

در  نظام نئولیبرالیسازی و  تصمیم گرفت با منطق فراملی ایا،ت متحده، توسط این کشور

 قدرت و اجبار، های اهرم کارگیری به از دور  بهو  المللی بین های رقابتچارچوب 

دولتی چین متناسب با  داری سرمایه هرچندطرم دیگر  از. برای آن بیابد یمناسب جایگاین

راهبرد ترك  مشاصاًاما  ،است منطبق ساختار تولیدی و فناوریدر  حداقلی داری سرمایه

 تمرکا بر زنجیره ارزل با در رفتن با، پیشروی در تولید و ،ها زنجیرهموقعیت فرعی در 

اهتمام بیشتری در دستور حوزه فناوری را با  بر استانداردهایچه بیشتر  نوآوری و کنترل هر

 کار قرار داده است.

به  849از  2017تا  2010که از سال  ایا،ت متحده توجه به این نكته که بودجه نظامی 

روندی افاایشی گرفت و به  2020تا  2018از سال  امابود  یافته  کاهشمیلیارد د،ر  662

بیش  مسا ل موجودکه است  آنبیانگر  نیا (Sipri, 2021) رسید 2020میلیارد د،ر در  731

که  مواوع زمانی قابل تبیین استاین  ؛دارداهمیت  شود میجنگ تجاری خوانده  ازآنچه

زیادی دارد و  های تفاوت میالدی 90دهه با ژاپن  در ابعاد گوناگون چین معاصربدانیم 

آلمان نیا تمایل ندارند  ویژه بهاروپا و همچون  آمریكان سنتی امتحد هرچنددیگر  طرم از

نتیجه که  ندا بر این امر واقفاما  ،ندکنحرکت  آمریكادر قالب راهبرد جدید کامل  طور به

تولید  زنجیرهبر طب ه حاکم جهانی و  مسلطچین  گیری شكلبه  داری سرمایهسازی  فراملی

شناخته  آمریكارهبری  با داری سرمایهنظام خط قرما  عنوان بهکه  دشو میمحتوم  المللی بین

را  وریر دیپلماسی، تجارت و فناداین دو کشور جنگ سرد جدید  مواوع و شده

 .ساخته است ناپذیر اجتناب
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