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چکیده
الملـل را بـا چـالش    متحده در نظام بین، امنیت ایاالت 2001سپتامبر 11ی رخدادهاي تروریست
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متحـده را تشـدید   یابی چین افول قـدرت مـالی ایـاالت   رسند که قدرتنویسندگان به این نتیجه می
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مقدمه
ها معتقدند توسعۀ اقتصادي در ارتباط با جهان خارج و در شرایط صلح و ثبات تقویـت  چینی

کننـد و همـین را علـت ایجـاد     الملل را در دوران گذار برآورد مـی ها محیط نظام بینآن. شودمی
با فروپاشی اتحاد شوروي و پایان جنـگ سـرد، سـاختار نظـام     . دانندبراي توسعه چین میفرصت

عنـوان یـک   رفته براي چین مهیا شـد، تـا بـه   الملل از تصلب خود خارج شده، این شرایط رفتهبین
چـین بـا شـروع رونـد     . بگیـرد پـی المللـی یابی خود را در نظـام بـین  اي بتواند منزلتقدرت منطقه

ی با دنیاي غرب در دوران جنگ سـرد، کوشـید از انقـالب دانـش و فنـاوري در جهـان       زدایتنش
وجـود  داري هم ایـن فرصـت را بـراي چـین بـه     هاي اقتصادي در نظام سرمایهبحران. استفاده کند

گـذاري، خـود را مـأمنی مناسـب     آورد تا با تکیه بر نیروي کار ارزان و بستر مناسب براي سرمایه
.ان جلوه دهدگذاربراي سرمایه

متحده از نظر اقتصادي و سیاسی در بسـیاري  چین با توجه به این نکته که نفوذ کنونی ایاالت
-کننده خواهد بـود؛ روابـط بـی   المللی همچنان تعیینهاي بینها و سازمانبندياز کشورها، گروه

یاسـی اصـالحات و   نیازهـاي اقتصـادي و س  گرایانه با آمریکا براي تأمین پیشتنش، باثبات و واقع
که ریچـارد نیکسـون در قالـب مهـار     1971از سال .ارتقاي منزلتش در جهان برقرار ساخته است

اتحاد شوروي و کنترل جنگ ویتنام از طریق چین، مذاکره را با مـائو آغـاز کـرد، تـاکنون، ایـن      
کـرد چـین   آمریکا در هنگـام جنـگ ویتنـام، تـالش     . انددوکشور مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده

الي، آزادي دنگ این تالش با مرگ مائو و چوئن. کمونیست را به دنیاي بازار آزاد هدایت کند
.او  بر مقام صدر حزب کمونیست، شتاب بیشتري گرفتشیائوپینگ و تصدي

هـاي تجـاري و اقتصـادي    وسیله قواعد بازي سیستممتحده در پی آن بود تا چین را بهایاالت
هـا معتقـد بودنـد مشـارکت چـین در اقتصـاد جهـانی، فرآینـد         آن. شـدن سـازد  یوارد روند جهـان 

سـازد  کند، چین را متناسب با توانایی رشدش پاسخگو میاصالحات اقتصادي چین را تسهیل می
آمریکـا بـراي   . بخشـد و جایگاه این کشور را در تقویـت ثبـات و رونـق شـرق آسـیا تحکـیم مـی       

سازمان تجارت جهانی با رهبران آن کشـور همکـاري کـرده،    هنگام چین با هماهنگی کامل و به
انعطــاف و مبتنــی بــر بــازار تشــویق کنــد، تــا کــاال، کوشــد چــین را بــه مبــادالت ارزي قابــل مــی

ایـن اسـت کـه هژمـونی     اما نگرانی. محصوالت کشاورزي و خدمات بیشتري به چین صادر کند
الملـل پـس از   در دنیاي اقتصاد سیاسی بـین ها بحران و تالطماقتصادي ایاالت متحده پس از سال

طـور  هاي اخیر، بـه ها، در سالو در اثر سوء مدیریت جرج بوش در هزینه» برتون وودز«فروپاشی 



163متحده بر سر هژمونی جهانیچالش راهبردي چین و ایاالت 

ویـژه چـین بـه    هاي نوظهور مانند اتحادیه اروپـا، برزیـل، روسـیه، هنـد و بـه     وسیله اقتصادجدي به
باالترین نرخ رشـد را در دنیـا دارد و از نظـر    در این میان نقش چین که. رقابت طلبیده شده است

متحده قرار گرفته و اخیراً ناو هواپیمـابر خـود را نیـز بـه آب     تولید ناخالص داخلی پس از ایاالت 
مسائل چین را به رقیبی جـدي بـراي جایگـاه    این. رسدنظر میتر بهانداخته است، بسیار محسوس

هـا  هـایی را بـراي آمریکـایی   ی تبدیل کرده و نگرانـی ایاالت متحده در سلسه مراتب قدرت جهان
. فرآهم آورده است

جایی قدرتنظریه جابه
یک الگوي تاریخی و یـا  اند،جایی قدرت کار کردهبسیاري از دانشمندانی که در زمینه جابه

اي از جنگ بزرگ را که با تغییرهاي سیستمیک در سیاست جهانی همراه است، تشخیص چرخه
جایی و یا انتقال قـدرت را بـا جنـگ    به روشنی جابه) 1958(در این میان تنها ارگانسکی . اندداده

تغییرهـاي اقتصـادي و   : هـاي بـزرگ  ظهور و سقوط قدرت"در کتاب کندي پال . داندمربوط می
ــارض ــامی از  تع ــاي نظ ــا 1500ه ــی"2000ت ــوژیکی،  ، م ــرفت تکنول ــه پیش ــايآورد ک تغییره
کنـد  او اسـتدالل مـی  .توسعۀ تـاریخی هسـتند  ادي، نیروهاي محرك شناختی و رشد اقتصجمعیت

هـا مخـارج بـیش از    همـه آن هاي بزرگ به این دلیل در نهایت سقوط خواهد کرد کهکه قدرت
شـان در خـارج از کشـور تجربـه     فعنظـامی و پیگیـري منـا   -حد را در نتیجـه گسـترش اقتصـادي    

هـاي  ترین دلیلی است کـه قـدرت  مهم"لیستیگسترش بیش از حد امپریا"براي کندي، .کنندمی
.(Kennedy, 1989).کنندبزرگ یکی پس از دیگري در طول تاریخ سقوط می

بـه دنبـال   ) 1987(مادلسـکی  هـاي طـوالنی جـورج   در این زمینه، نظریـه بلندپروازانـه چرخـه   
"النیچرخه طـو "او پنج .است1494المللی و الگوهاي رهبري از سال هاي بیندرگیريتوضیح

بـا یـک جنـگ    در دیدگاه وي، هر چرخه طوالنی همیشه.سال مشاهد کرد100را در حدود هر 
کنـد بـا   عنـوان قـدرت جهـانی ظهـور مـی     دولتی که پس از آن به.استآغاز شدهبزرگ جهانی

کـه رهبـري   بـا گذشـت زمـان،   .بخشـد مشـروعیت مـی  هاي صلح پـس از جنـگ بـه خـود    پیمان
شود، جنـگ جهـانی و قـدرت جهـانی     هد و قدرتش غیرمتمرکز میدمشروعیتش را از دست می

هـاي ملـی در   مادلسکی به دلیـل محـدود شـدن اقـدام    . )Modelski, 1987(کنددیگري ظهور می
انجامـد را  هـاي بـزرگ مـی   تعادلی جهانی که به تعـارض قـدرت  سطح جهانی احتمال افزایش بی

توان احتمال دگرگونی هرچه انـدك در نظـام   نمی"اما در مقابل اذعان داشت که . بینی کردپیش
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توانـد در  ؛ به این معنـا کـه نظـام در ایـن شـرایط مـی      "را که به کارکرد بهتر آن بینجامد، رد کرد
).175: 1377کوالیی، (جهت تعادلی جدید حرکت کند 

تـا  "جنگ عمـده "، مدعی است که یک مرحله از)1950(همچنین، دیدگاه تاریخی توینبی 
در . انتقال قدرت صورت گیرد، و یک سیستم جدیـد ایجـاد شـود، تکـرار شـده اسـت      زمانی که 

نیـز  "هـاي مکملـی  جنـگ "نامد، می"فضاي تنفس"هاي عمده که توینبی آن را میان این جنگ
"هـاي بـزرگ  جنـگ "آورد کـه  می) 1964(رایت در این زمینه، . (Toynbee, 1950)دهد رخ می

دوره صلح عمومی، سـپس یـک   نخست، یک. رخ داده استگونه منظمی در طول تاریخ بشربه
یـک دوره دیگـر از صـلح پـس از یـک نظـم جهـانی        ، سـرانجام  "هاي کوچکجنگ"دوره از 
. )Wright, 1965(وقوع پیوسته استجدید به

توضـیح  جایی قـدرت یورن ناتسن در زمینه جابهتربیسنت تجزیه و تحلیل ساختاري تاریخی 
بعدها، توسـط مـوج   هاي جهانی هستند؛ کههاي بزرگ، معرف نظمه جنگکه موج اولیدهدمی

سـه مرحلـه نظـم    پـس از فـروکش کـردن جنـگ در مـوج اول،     . انـد جنگ بعدي تخریب شـده 
سـازد  سلسله مراتب روشنی از قدرت را نمایان مـی مرحله هژمونی، که: شودمتعاقب آن منتج می

شـود، رقبـا ظهـور    متزلزل میحله دوم، رهبري هژمونمرو در نتیجه، سطح باالیی از ثبات را؛ در
دهد و مرحله سوم یک برابري نسـبی اسـت کـه در    ثباتی سیستمیک را افزایش میکنند، و بیمی

قـوانین را  سلسله مراتبـی کـه بتوانـد    در این مرحله . افتدیافته و رقبایش اتفاق میمیان هژمون افول
تـا  شود، یابد و نظم فرسوده میها افزایش میدرگیري.تعریف و اجرا کند به درستی وجود ندارد

از نظر ناتسن، توانایی هژمونیـک  . چه باقی مانده را نابود کندزمانی که موج دیگري از منازعه آن
ریـزي  شود، پایـه و مشروعیت که مشروعیت سیستمیک نامیده میبراي رهبري، بر اجماع داخلی

دهـد، بازتـابش بـه سـرعت در     خـود را از دسـت مـی   هژمون اجماع داخلـی وقتی که.شده است
اش هـاي داخلـی  سیاستبه عبارت دیگر، قدرت نرم هژمون و.شودالمللی احساس میسیستم بین

.)Knutsen, 1997(کندالمللی آن را تعیین میتا حد زیادي سیاست خارجی و ژست بین
هـاي  ، کـه بـر نـابرابري و وابسـتگی    نیمارکسیست نظـم جهـا  پردازان نووالرستاین، از نظریهامانوئل

کند که جنگ جهانی به طور منظم در طـول دوره تـاریخ و بـا مراحـل     ادعا میالمللی تمرکز دارد،بین
والرسـتاین  . افـول هژمـونی و ترقـی هژمـونی رقیـب، رخ داده اسـت      بلوغ و اوج هژمون و به دنبال آن،

جـایی نیـز در   دلیل والرستاین بـراي ایـن جابـه   ".دافتبه طور منظم اتفاق می"قدرتانتقالمدعی است 
کمتــر تــرین کشــورهاي رقیــبوري نســبی از نزدیــکبــه طــور کلــی بهــره:مطالعــاتش همــان اســت
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امـواج اقتصـادي را گـزارش    "چرخه طوالنی"همچنین اقتصاددانان )Wallerstein, 1987: 17(شودمی
ــرده ــدک ــدریتیف «. ان ــوالي کان ــه»نیک ــااش دردر مطالع ــرد از  1920ل س ــا ک ــوج  1780ادع ــه م س

. )Kondratieff, 1984(سال طـول کشـید، وجـود داشـته اسـت     50اقتصادي که هر یک در حدود مهم
در طـول دوره افـزایش مـوج    ) جنـگ و انقـالب  (بیشترین تعداد از تحوالت اجتماعی وي مدعی شد

هـاي  امپسـون، در تـالش  و ویلیـام ت مادلسـکی جـورج .هاي طـوالنی رخ داده اسـت  هر یک از چرخه
اي بـر سـر رهبـري جهـان در     هاي جانشـینی دوره ، بر مبارزه1970دهه فردي و مشترك خود از اواخر

کـه نیابـت بـراي    مدعی اسـت هاهاي طوالنی آننظریه چرخه.اندهاي بزرگ تأکید داشتهقدرتمیان
در مطالعـه  .ربـوط اسـت  مدر دست گرفتن رهبري به طور مستقیم به یـک دوره سیسـتمیک از منازعـه   

اقتصـاد جهـانی   هـاي پیشـرو در  کنند افزایش و کـاهش بخـش  مادلسکی و تامپسون استدالل میاخیر،
هماهنـگ ) چرخه طـوالنی سیاسـت جهـانی   (هاي جهان با ظهور و سقوط قدرت) کاندریتیففرآیند(

ي اولـین بـار چرخـه    کـه بـرا  ها به بحـث در مـورد ایـن   اما آن. )Modelski & Thompson, 1996(هستند 
دهنـد،  اع چرخـه، همزمـان رخ مـی   انـو کـه آیـا ایـن دو   آید، یا ایـن کدامیک می) اقتصادي یا سیاسی(

.پردازندنمی

، )1971(در اولین کتاب خود، سیاست جذب؛ هژمونی و پیامـدهاي آن  ، »دوران. افچارلز«
عنـوان علـت اصـلی    هرا بـ ) تغییر جـزر و مـد تـاریخ   (نظریه چرخه افزایش و کاهش قدرت دولت 

نظریـه چرخـه   در مـورد  »دوران«رسـد به نظر مـی . (Doran, 1971)جنگ در طول تاریخ برشمرد
هـاي جدیـد بـراي    هاي در بحـران؛ الـزام  سیستم"قدرت با اشاره به سیاست استراتژیک در کتاب 

، 9119سـال  کتـاب در. ، عقایدش را کامـل کـرده باشـد   )1991("هاي باال در پایان قرنسیاست
نظـام  انـداز آینـده  اي را از تـوازن قـدرت کنـونی، چشـم    دوران، تجزیه و تحلیل مهـم و گسـترده  

نشان » دوران«. ها نقش دارند، ارائه کردالمللی و مشکالت موجودي که بر سر این دگرگونیبین
دهد که چرا چنین تغییري اغلب جنگ جهـانی را بـه همـراه داشـته اسـت، کـه در ایـن زمینـه         می

افـزون بـر ایـن وي نظریـه     . کنـد به علل جنگ جهانی اول ارائه میهاي جدیدي را نسبتاهدیدگ
دهد مرزهاي ساختاري در کشورداري را نشان می» دوران«. دهدچرخه قدرت خود را توسعه می

توانـد در برابـر   جزر و مد تاریخی به طور ناگهانی و غیرمنتظـره مـی  سازد که چگونهو نمایان می
توانـد  ها از پیش تعیـین شـده نیسـت و مـی    مدعی است نتیجه تغییر سیستماما او. گیرددولت قرار 

آمیـز،  توضیحی در مـورد چگـونگی امکـان تغییـر مسـالمت     صلح آمیز و هم امن باشد؛ اما او هم
.)Doran, 1991(دهد ارائه نمی
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:شمردگونه برتوان اینرا می» چالز دوران«هاي نظریه چرخه قدرت ترین گزارهمهم
هـاي آن  هاي آن کشور است و در نتیجه افزایش توانمنديقدرت هر کشور تابع توانمندي-

. یابداست که قدرتش افزایش یا کاهش می
.شودقدرت امري نسبی است و در مقام مقایسه با سایر رقبا محاسبه می-
و کـاهش  الملل تابع قدرت آن اسـت و بـا افـزایش   جایگاه و نقش یک بازیگر در نظام بین-

.کندآن تغییر می
که بازیگري جدید قدرتش از بازیگر اصلی فزونی یابد و خواسـتار نقـش بیشـتر نیـز     زمانی-

.تواند به دگرگونی در ساختار آن منجر شودشود که میباشد، نظام با چالش اساسی مواجه می
) 1: اشـد توانـد بـه سـه صـورت ب    رفتار قدرت اصلی در برابر قدرت چالشگر و نوظهور مـی -

ایجـاد ائـتالف علیـه قـدرت     )2استفاده از قدرت نظامی علیـه کشـور چالشـگر جهـت پیشـگیري،      
پـذیرش جایگـاه   )3تنهایی قادر به مهـار آن نباشـد و   که خود بهچالشگر براي مهار آن درصورتی

: 1374اخـوان زنجـانی،   (المللـی و جهـانی   هاي بـین گیريقدرت نوظهور و مشارکتش در تصمیم
159-172.(
جهـان  جنـگ و تغییـر در  "شـود، در کتـاب   گرا محسوب میکه یک نوواقع» رابرت گیلپین«

"جنــگ هژمونیــک"، بــراین بــاور اســت؛ هــر انتقــال قــدرتی  کــه از طریــق  )1981("سیاســت

هـاي هژمـون،   قـدرت .کنـد المللـی ایجـاد مـی   بـین سیستمدوباره تعادل را درشود وفصل میحل
کـردن از  هـا، کـم  دهند، با این حال، کاهش بازده، افزایش هزینـه ب میسیستم را به نفع خود ترتی

اگـر  . کنـد تـر مـی  موجـود را بسـیار سـخت   افول در طرز حکومت، حفظ وضـعیت قدرت رقبا و
سیسـتم توسـط   افتـد و ساز نشود، یـک جنـگ هژمونیـک در پـی آن اتفـاق مـی      قدرت رقیب هم

کننـده توزیـع   موجـود جدیـدي کـه مـنعکس    کـه وضـع   هنگـامی . یابدقدرت پیروز از نو نظم می
هژمـون تقریبـاً   افـول . دوباره قدرت است، جایگزین شـود، چرخـه تغییـر بـه پایـان رسـیده اسـت       

حفظ تسلط در سیستم، از دسـت  هايهزینه: ناپذیر است و به عوامل مختلفی مربوط استاجتناب
رشد و توزیـع قـدرت در   ضلاي هژمون، تفادادن رهبري اقتصادي و فناوري، فرسایش منابع پایه

کـه مبـارزه در میـان    دلیـل ایـن  میان کشورها و گرایش براي تغییر قـدرت از مرکـز بـه حاشـیه بـه     
، نـاهمواري  »گیلپـین «بنـابراین، از نظـر   . کنـد ها را تضعیف میسیستم همه آنکشورهاي مرکزي
شـود  منجـر مـی  اي و جنـگ هاي تکنولوژیکی به انتقال قدرت دورهپیشرفتاقتصادي، سیاسی و

), 1983Gilpin( .
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بیند که ثبات را داري را وجود یک بازیگر هژمون میحل بحران در نظام سرمایهراه» گیلپین«
و ضــعف و بنــابراین، وجــود یــا نبــود قــدرت هژمــون. در ســایه برتــري بــر سیســتم جــاري کنــد

ر ایـن اسـت کـه چـه     امـا مـورد نظـ   . یابی آن با بحران در نظام اقتصـاد سیاسـی رابطـه دارد   قدرت
شـود تـا از ایـن    گیري یک هژمونی جدیـد مـی  رفتن هژمونی و یا شکلهایی سبب از بینشاخص

.رهگذر به بررسی وضعیت ایاالت متحده و چین بپردازیم
هـاي مـوثر   ثبات هژمونیک از نظر گیلپین شرایطی است که یک کشـور بـا ایجـاد قواعـد و رژیـم     

، ثبات سیسـتم را حفـظ کنـد و سـایر بـازیگران را بـه رعایـت قواعـد         هاي گوناگونالمللی در زمینهبین
کـه  در این روند دولت مقتدر با مزیت فناوري نسبت به دیگـران ضـمن آن  . )43Gilpin :1987 ,(وادارد 

در ایـن زمینـه   . جدید صادراتی اسـت، خواسـتار نـوعی نظـام بـاز تجـاري نیـز هسـتند        دنبال بازارهاي به
آورد تـا از سـواري مجـانی منتفـع شـوند و بـه       دولت هژمون ایـن امکـان را بـراي دیگـران فـراهم مـی      

الملـل  گیلپین سه نوع تغییر را در نظام بـین ). 116: 1384قوام، . (کاالهاي عمومی دسترسی داشته باشند
الملـل اسـت و از تغییـر در    که به معناي تغییر در ماهیت نظـام بـین  1نخست تغییر نظام. کندمیشناسایی 

درون نظـام  2دوم تغییـر سیسـتمیک  .گیـرد دهنده صورت مـی سرشت کنشگران و یا واحدهاي تشکیل
، حالـت سـوم  . کند و مورد مطالعه این نوشتار نیز هستکه به شکل تغییر در توزیع قدرت نمود پیدا می

وي در ارائـه  . فرهنگـی درون نظـام اسـت   - هاي سیاسی، اقتصادي، و اجتمـاعی تغییر در سرشت تعامل
: آوردبندي این تغییر سیاسی میاش براي مفهومهاي نظریهمفروض

الملـل باثبـات خواهـد    اگر هیچ دولتی تالش براي تغییر نظام را به نفع خود نداند، نظام بین-
ماند؛
کوشـد نظـام را   هاي آن باشد، یک دولت میتغییر نظام بیشتر از هزینهاگر منافع حاصله از-

تغییر دهد؛
یک دولت تا زمانی که هزینه نهایی تغییرهاي بیشتر و یا برابر با سـود نهـایی نشـده اسـت،     -

کوشد نظام را از راه گسترش سرزمینی، سیاسی و اقتصادي تغییر دهد؛می
هـاي اقتصـادي بـراي    ایاي تغییر حاصل شـود، هزینـه  ها و مزکه تعادلی میان هزینههنگامی-

یابد؛تر از ظرفیت اقتصادي براي حفظ وضع موجود افزایش میحفظ وضع موجود سریع
اگر نبود تعادل درون نظـام حـل نشـود، نظـام تغییـر خواهـد یافـت و تعـادل جدیـدي کـه           -

).122-121: 1384مشیرزاده، (شود بازتاب بازتوزیع قدرت است برقرار می

1. System Change
2. Systemic Change
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گیـرد را  همچنین گیلپین شرایطی را که در آن یک نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک شـکل مـی  
ي حاکم و منافع مشـترك اعضـا بـر    در وجود یک قدرت هژمون، تعهد ایدئولوژیک به ایدئولوژ

ا بتوانـد قواعـد و هنجارهـاي    اي از توانـایی باشـد تـ   لذا قدرت هژمون باید داراي درجه. شمردمی
براي این مهم، ایـن بـازیگر نیـاز بـه سـطح بـاالي       . الملل حاکم کنددر سطح نظام بینآور راالزام

هـاي اقتصـادي، نظـامی و سیاسـی دارد؛ تـا عـالوه بـر توانـایی بـراي          توانمندي و قدرت در زمینه
تضــمین ثبــات پــولی و تــأمین کــاال و امکانــات عمــومی یــک نظــام تجــارت آزاد، امنیــت نظــام  

خواهـد نقـش هژمـون را در ایـن نظـام      همچنین قـدرتی کـه مـی   . مین کندداري را نیز تضسرمایه
داري را پذیرفته و در بین دیگر بازیگران مشـروعیت  الملل بپذیرد باید ایدئولوژي نظام سرمایهبین

افزون بر این موارد، قـدرت هژمـون بایـد بتوانـد     . الزم براي رهبري این ایدئولوژي را داشته باشد
سایر بازیگران در سیستم مورد نظر خود را ایجاد کند تا تمایل بـه کـنش در   منافع مشترکی براي 

به ویـژه  (صورت و در نبود منافع در غیر این. سیستم مورد نظر براي سایر بازیگران نیز فراهم شود
-142: 1384سلیمی، (براي سایر بازیگران قدرت هژمون با مشکل مواجه خواهد شد ) اقتصادي

با طـرح نظریـه ثبـات هژمونیـک شـرایطی را بـراي قـدرت هژمـون در نظـر          1»کیندلبرگر«). 145
قـدرت  » چـارلز کینـدلبرگر  «از نظـر  . تـري نسـبت بـه گیلپـین دارد    گیرد کـه مفـاهیم ملمـوس   می

کـردن کشـورهاي   کنترل بر مواد خام، کنترل بـر واردات و وابسـته  بخش باید شروطی چون ثبات
اي، کنترل برکاالهاي داراي ارزش افزوده بـاال، داشـتن   مایهدیگر به بازار خود، کنترل برمنابع سر

اي، کنتـرل بـر بـازار سـهام و نـرخ ارز،      ایدئولوژي مردم پسند، کنتـرل برتسـلیحات نظـامی هسـته    
تمایـل و  ، ايهـاي اقتصـادي حمـایتی و موانـع تعرفـه     ترویج اقتصاد لیبرال و پیشگیري از سیاسـت 

کنتـرل بـر مـواد خـام، واردات،     . )dlebergerKin,(76 :1973را داشـته باشـد   تـوان بـراي رهبـري   
اي و بــازار ســهام و نــرخ ارز، بــه نــوعی کاالهــاي داراي ارزش افــزوده، تســلیحات نظــامی هســته

. تري است کـه گیلپـین بـا عنـوان قـدرت هژمـون آورده اسـت       هایی از همان مفهوم کلیشاخص
یـز همــان تعهــد ایـدئولوژیک بــه نظــام   پســند و تــرویج اقتصـاد لیبــرال ن داشـتن ایــدئولوژي مـردم  

دهـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه شـروط       داري و داشتن مشروعیت در نظام را موردنظر قـرار مـی  سرمایه
اما مـورد پایـانی کـه در    . رسندنظر میتر بهکند عملیاتیکیندلبرگر از مفهومی که گیلپین ارائه می

ه توان ناظر بر همان شـرط اول گیلپـین   یابی ژاپن به بحث جذابی تبدیل شده بود، واژزمان قدرت
گنجـد، امـا مفهـوم تمایـل در شـروط      تري که وي ارائـه کـرده اسـت مـی    است و در مفهوم کلی

1. Kindleberger
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ها مایـل  که آیا خود چینیدر این مطالعه، این. شودبندي وي مشاهده نمیگانه گیلپین و مفهومسه
.د جالب توجه باشدتوانبه رقابت براي نقش رهبري در دنیا هستند و یا خیر می

شود که بیشتر نـاظر بـر تفـاوت    کار گرفته میدر خصوص مفهوم هژمونی تعاریف متفاوتی به
داننـد، در  می) نظامی(گرایان قدرت را داراي یک بعد که واقعدر حالی. تعاریف از قدرت است

ژمـونی تنهـا   پس با تعریف نخست، ه. کنندها بر تکثر ساختار قدرت تأکید میطرف مقابل لیبرال
لـذا اگـر کشـوري از نظـر نظـامی فاصـله معنـاداري بـا سـایر          . شـود به سیطره نظامی خالصـه مـی  

امـا تعریـف مـورد نظـر ایـن پـژوهش مبتنـی بـر         . شـود کنشگران داشـته باشـد هژمـون تلقـی مـی     
ساختارهاي متکثري است که در کنار یکدیگر به هژمونی یک کشور در سلسـله مراتـب قـدرت    

به عبارت دیگـر، یـک کشـور هژمـون بایسـتی در سلسـله مراتـب قـدرت         . دهندجهانی شکل می
و نظامی نسـبت بـه سـایر رقبـا     ) جمعیت، منابع طبیعی و جغرافیا(جهانی از نظر اقتصادي، فیزیکی 

اي که توانایی وضع قواعد بـازي را داشـته باشـد و دیگـر     فاصله معناداري را کسب کند، به گونه
با این تعریف ممکن اسـت کشـوري در حـوزه نظـامی بـر سـایر       . ت کنندبازیگران نیز از وي تبعی

ها سیطره داشته باشد، اما از نظر اقتصادي توانایی تعیین قواعد را نداشته باشـد، کـه در ایـن    قدرت
.صورت هژمونی وي مورد چالش قرار گرفته است

تنهـا بـر اثـر فشـارهاي     المللـی  از طرفی نیز نگارندگان بر این باورند که رفتـار بـازیگران بـین   
دهـی بـه رفتـار بـازیگران     ر شـکل هـا نیـز د  گیـرد و عوامـل داخلـی دولـت    سیستمیک شکل نمـی 

گیرنـدگان، انسـجام و همپـارچگی    به طور مثـال عـواملی چـون نقـش تصـمیم     . المللی موثرندبین
از . هـا موثرنـد  در سـاخت رفتـار دولـت   ... درونی، توانایی بسیج عمومی، موضع افکار عمـومی و  

گیـرد، لحـاظ کـردن    رو وقتی رفتار دو دولت چین و ایاالت متحـده مـورد بررسـی قـرار مـی     این
.تواند در فهم بهتر مسائل کمک نمایدمباحث فروملی می

تعهد ایدئولوژیک و مشروعیت رهبري
جا که چین به هژمون تبدیل نشده است، در مـورد تعهـد ایـدئولوژیک ایـن کشـور بـه       از آن

داري دولتی را گرچه چین مسیر اقتصاد سرمایه. توان اظهارنظر قطعی کردداري، نمینظام سرمایه
هاي رهبـران چـین کـه هنـوز هـم در      ، اما با توجه به سیاست(Morrison, 2012: 25)کنددنبال می
که لیبرال دموکراسی کـه از ارکـان   جا دانند و از آنخود را سوسیالیست میهاي اعالنی،سیاست
اي در جهـت  شود، در ایـن کشـور جایگـاهی نـدارد، اراده    داري محسوب مینظام سرمایهاساسی 
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همچنین این موضوع مشروعیت آنان. شودتعهد ایدئولوژیک به این نظام از سوي آنان دیده نمی
متحده که اکنـون در  در برابر ایاالت. برددر رهبري این گونه از نظام ارزشی را نیز زیر سوال می

قـرار دارد، در ایـن   ) کم از نظـر سیاسـی و امنیتـی و نـه مـالی     دست(و هژمون 1ابرقدرتیموقعیت
زمینه هم به این نظام متعهد و هم در دفـاع از آن مشـروعیت الزم را دارد کـه ایـن موضـوع کفـه       

اي نرسـیده اسـت،   عبارت دیگر چین هنـوز بـه مرحلـه   به. کندتر میترازو را به نفع آمریکا سنگین
.الملل جایگزین کند و یا حتی ارزش کنونی را رهبري کندی جدید را در نظام بینکه ارزش

ها نسبت به ایاالت متحده و چیننوع نگاه.1جدول 

(The Pew Global Attitudes Project, 2011: 36)Source:

متحـده  که ایـاالت نرم و اینگذاري گسترده دو کشور در زمینه قدرتاما، با توجه به سرمایه
پس از حمله به عراق و افغانستان بخش مهمی از پذیرش نزد افکار عمـومی را از دسـت داد و در   

چـه خـود   هاي خارجی هدفمند و آنتر کردن دیپلماسی عمومی، دولتی، کمکبرابر چین با فعال
جویانه نام نهاده است، به افزایش پذیرش پرداخت؛ این موضوع نیاز بـه دقـت   آن را خیزش صلح

هـاي اخیـر کوشـیده اسـت، هرچـه      چـین در سـال  . Lum & Others, 2008: 23)-(24بیشـتري دارد 

1. Super Power
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المللی وارد تعامل شود و در این راه بـه ابزارهـایی کـه گفتـه شـد، روي آورده      بیشتر با جامعه بین
. یابــدیرش معنــاي متفـاوتی مــی شـود، مفهــوم پـذ  اسـت؛ امــا وقتـی مقبولیــت هژمـون مطــرح مــی   

یابی اقتصادي چین موافقند، امـا  دهد، افکار عمومی بیشتر با قدرتآمارها نشان میگونه که همان
شـویم  رو مـی آیـد بـا آراي مخـالف روبـه    یابی نظامی این کشور به میان مـی جایی که پاي قدرت

)The Pew Global Attitudes Project, 2011: 36(   عنـوان  ، که این خود نشانگر نپـذیرفتن چـین بـه
این موضـوع  . الملل استکننده امنیت در نظام بیني توانایی تنظیم قواعد تضمینیک قدرت دارا

گـردد، امـا وقتـی از پـذیرش     هـاي نظـامی ایـن کشـور برمـی     تا حدي به کمبود شفافیت در برنامه
شود، اشاره هم به رویکرد اقتصادي و هم به رویکـرد نظـامی ایـن کشـور     متحده گفته میایاالت

و شـرایطی نیسـت کـه بخواهـد مشـروعیت رهبـري نظـام        تنهـا در مرحلـه  نـه  بنابراین چـین . دارد
یـابی نظـامی و امنیتـی آن کشـور، نگـاه منفـی       داري را داشته باشد، بلکه در زمینـه قـدرت  سرمایه

یـابی ایـن کشـور در زمینـه نظـامی، احتمـال بـروز        تري وجود دارد و در صـورت قـدرت  پررنگ
.هاي مهم دیگر نیز وجود داردوسیله قدرتمتحده بلکه بهتنها توسط ایاالتهایی نهمقاومت

منافع مشترك اعضا
هـاي قـدرت نـرم    عنوان شـاخص هاي خارجی و دیپلماسی دولتی که البته بهدو موضوع کمک

جا بـه دنبـال بررسـی ایـن     در این. شوندشوند، به این بخش بسیار مربوط میبندي میدو کشور دسته
عنوان قدرت هژمـون، توانـایی ایجـاد منـافع مشـترك بـراي       متحده بهایاالتموضوع هستیم که آیا 

شـود کـه   رو براي چین مطرح نمیالملل را دارد یا خیر؟ این سوال از ایناعضاي حاضر در نظام بین
دسـت  این کشور هنوز به مرحله هژمونی نرسیده است و توانایی تعریف قواعد در این ساختار را بـه  

گرچـه چـین بـا شـرکت در     . ا بتواند از راه آن براي دیگر بازیگران منافعی تأمین کندنیاورده است ت
تـري نسـبت بـه گذشـته دارد و بـا      اي و جهانی سعی در ایفاي نقش فعـال هاي مختلف منطقهسازمان

عی در ایجـاد منـافع متقابـل بـا دیگـر کشـورها       درگیرکردن بیش از پیش خود در اقتصاد جهانی، سـ 
هـا  ها و پیمـان برداري بیشترین سود ممکن در جهت رشدش را دارد، اما بیشتر این سازمانبراي بهره

اند و یا در سطحی نیستند که بتواننـد رژیمـی   اش تنظیم شدهمتحده و متحدان غربییا توسط ایاالت
جا که چین در تـالش بـراي   از آن. شش دهد، شکل دهندموثر را که طیف وسیعی از کشورها را پو

، بیشـتر در حـال رقابـت بـا     )Mearsheimer, 2010: 387-388(اي اسـت  دسـتیابی بـه چیرگـی منطقـه    
بـا نگـاهی بـه    . هاي درحال رشد اقتصاد جهـانی از سـوي دیگـر اسـت    اقتصادهاي بزرگ و نیز غول
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تـري دارنـد   رهایی که نسبت به چین نگاه مثبتیابیم که بیشتر کشودر می"پیو"آمارهاي نظرسنجی 
برند و چـین بـر   ها از نفوذ بیشتري برخوردار است، خود در وضعیت باثباتی به سر نمیو چین در آن

ها بیشتر به عنـوان یـک بـازار مصـرف و یـا شـریک تجـاري و یـا یـک اهـرم فشـار بـراي             روي آن
. گـذاري کـرده اسـت   سـرمایه ) ر بـه ایـن کشـور   یا نـدادن امتیـاز بیشـت   (امتیازگیري از ایاالت متحده 

یـابی چـین و   هاي غربی همراه با روسیه و برزیل و هند، نگاه چندان مثبتـی بـه قـدرت   بنابراین قدرت
عنـوان  گونه که اشاره شـد، احتمـاالً، خـود بـه    خیز آن کشور براي جایگزینی آمریکا ندارند و همان

.)Pew Global Attitudes Project, 2011:36The(کنندمانع بر سر راه این کشور عمل می
ــتراتژي از ســـوي دیگـــر ایـــاالت متحـــده در دوران مـــدیریت بـــارا  ك اوبامـــا و بـــا اسـ

گرایانه وي در سیاست خارجی، تالش در جهت افزایش منافع براي دیگـر بـازیگران   چندجانبه
هـاي  تقابـل بـا قـدرت   هـاي م را در دستور کار خود قرار داده است و با بستن قراردادها و پیمان

المللـی داشـته   ها در فرآیند اقتصادي و سیاسـی بـین  تر کردن آنمهم دنیا سعی در هرچه دخیل
در این زمینه ایاالت متحده با یک استراتژي دوگانـه از یـک سـو بـه     . (Gowan, 2010:1)است 

دیگـر بـا   المللـی پرداختـه و از سـوي   هاي گذشته در نهادهاي بینتري نسبت به سالبازي فعال
در مسـایل مهـم   . ها روي آورده استمحور به مذاکرات خارج از این نهادیک رویکرد دولت

پیمانـانش همچـون   الملل، نقش بیشتري را به هـم امنیتی و تهدیدهاي اصلی براي ثبات نظام بین
. اي کمـک گرفتـه اسـت   ناتو و کشورهاي اروپایی داده و حتی در مواردي از بازیگران منطقـه 

نوان نمونه در مسأله سوریه، ایاالت متحده با اتخاذ استراتژي مدیریت بحران، سعی کـرده  به ع
گرایان این کشور قـرار دارد  پیمانش در منطقه که زیر رهبري اسالمعنوان هماست، از ترکیه به

.و در میان کشورهاي عربی نفوذ دارد، بیشتر استفاده کند
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گران منافع کشور شما است؟متحده تا چه اندازه نایاالت.2جدول

Source: (The Pew Global Attitudes Project, 2011: 36)

از نظر اقتصادي، ایاالت متحده با در اختیار داشتن باالترین سـطح تکنولـوژي در دنیـا، یـک     
-آمریکـا از بـزرگ  . آیدظرفیت مهم براي کشورهاي در حال توسعه و حتی پیشرفته به شمار می

تواند بسیاري از کشـورهاي  اي مصرفی دنیا است و اجازه دستیابی به چنین بازاري میترین بازاره
سـرانجام الزم  . در حال ظهور و حتی پیشرفته اقتصادي را براي همراهی بـا آمریکـا وسوسـه کنـد    

. مرکز تحقیقاتی پیو در همین زمینـه  اشـاره شـود   2011است به یک پرسش که در گزارش سال 
وسـیله ایـاالت   هـا بـه  کنندگان نگاه مثبتی نسبت بـه حفـظ منـافع آن   ر شرکتدر این گزارش بیشت

بینیم، در دوره پـس از بـوش در بیشـتر کشـورها،     می2گونه که در جدول همان. اندمتحده داشته
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که ایـن نگـاه   تر آنجالب. ها است، رشد داشته استاین تلقی که ایاالت متحده متضمن منافع آن
هاي اوباما براي محدودسازي دلیل سیاستد منفی داشته است، که بیشتر بهدر اسراییل و چین رش

.توجهی نسبت به قبل، در مورد موضوع اسراییل استو مهار چین و همچنین کم

تمایل براي رهبري
هـاي انـزواي پـیش    این موضوع باید تنها براي چین بررسی شود، زیرا ایاالت متحده که سال

قــدرت مســلط و هــاي جهــانی بــهســر گذاشــته و پــس از جنــگشــت از جنــگ جهــانی دوم را پ
شدن، بلکه در تالش بـراي  به فکر خواستن هژمونچندبعدي در جهان تبدیل شده است، دیگر نه 

چه در مورد چین و فرهنگ کنفوسیوسی این کشـور  اما آن. حفظ این هژمونی ضعیف شده است
مدارانـه  ز کارشناسـان خیـزش چـین را صـلح    که برخی ادرحالی. شود جالب توجه استگفته می

ها همواره خـود را بـا شـرایط    اند، چینیکنند و با استناد به فرهنگ کنفوسیوسی مدعیبرآورد می
المللی ترین نهاد بینها از ساختار سازمان ملل و عملکرد آن، بزرگبیشتر چینیکنند،سازگار می

ها در پاسخ بـه ایـن سـوال    درصد از چینی84همچنین . هستندهاي جهانی، ناراضیپس از جنگ
که این خوب یا بد است که چین به یک قدرت نظامی مثل آمریکـا تبـدیل شـود، پاسـخ خـوب      

بنابراین، بـا همـه ادعاهـایی کـه     .  )The Pew Global Attitudes Project, 2011: 36(انداست، داده
هـا وجـود دارد کـه بـه     در میان چینیمدارانه چین وجود دارد، این خواسته در مورد خیزش صلح
هـا ایـن   مـیالدي، ژاپنـی  80اسـت کـه در دهـه    ایـن درحـالی   . متحده برسـند سطح قدرت ایاالت 

خواست را نداشتند و یکی از عواملی هم کـه آمریکـا توانسـت رشـد ایـن کشـور را مهـار کنـد،         
.همین بود

وجود یک قدرت هژمون
شـود  قدرت بالمنازع در دنیا شـناخته مـی  عنوان ابرمچنان بهمتحده هدر زمینه قدرت نظامی ایاالت 

25در حـالی کـه چـین در    . و هیچ قدرتی در دنیا در زمینه نظامی، حتی به این سطح نزدیک هم نیست
، ایـاالت متحـده   )مهر4، 1391خبر آنالین، (نخستین ناو هواپیمابرش را به آب انداخت 2012سپتامبر 

.سـت اپیشـرفته نظـامی در دنیـا؛ یکـی بیشـتر      رد که از مجموع این سـالح فـوق  ناو هواپیمابر فعال دا11
شان بگذریم، بودجـه دفـاعی ایـن کشـور در     کاري مسئوالن چینی در مخارج نظامیحتی اگر از پنهان

) برابـر 16یعنی نزدیک به (میلیارد دالر 100دو دهه گذشته براساس آمار رسمی این کشور در حدود 
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رسد این افزایش در بودجه نظامی، ریشه در اقتصـاد رو بـه رشـد ایـن     نظر میاما به. تافزایش داشته اس
بـا نگـاهی اجمـالی بـه درصـد مخـارج نظـامی        . طلبانه پکنهاي توسعهکشور داشته باشد تا در سیاست

درصـد  5,1یابیم این رقم در حدود عـدد ثابـت   چین نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور، در می
)Globalانده و بـا رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی ایـن کشـور ایـن رقـم نیـز افـزایش یافتـه اسـت             باقی م

)Security, 2012 . متحـده در دو دهـه اخیـر در حـدود سـه برابـر شـده و        در برابر بودجه دفاعی ایاالت
در مجموع با وجود رشد بیشتر در بودجه نظـامی چـین نسـبت   . میلیارد دالر افزایش داشته است583,1

925,2میلیـارد دالر اسـت، بـا بودجـه     106,4به ایاالت متحده، هنوز هم بودجه نظامی چین که معادل 
متحـده بـا اخـتالف زیـادي در ایـن زمینـه       ایـاالت . ، قابل مقایسه نیست2012میلیاردي آمریکا در سال 

. )US Government Spending, 2012(نسبت به رقیب خود پیشتر است
المللـی، بـا ایـن کـه چـین      ظامی در جهان و مسئولیت حفظ صـلح و ثبـات بـین   در مورد عملیات ن

دهد تا جنبه حیثیتی را حفظ کرده و جایگـاه بهتـري نسـبت    نیروهاي خود را در حفظ صلح افزایش می
ایـاالت . چنان مـوثر عمـل نکـرده اسـت    متحده کسب کند، اما در بخش تأمین منابع مالی آنبه ایاالت 

کند، با باالترین سـهم در بودجـه حفـظ صـلح     هاي برآوردي را تأمین مید کمکدرص26متحده که 
متحـده سـومین اقتصـاد برتـر     چین که پس از مجموع اتحادیـه اروپـا و ایـاالت    . سازمان ملل اول است

3تنهـا  Piovani & Li, 2011: 77)-(94جهان و از نظر رشد اقتصادي بهترین اقتصـاد را در اختیـار دارد،  
هاي جمهـوري خلـق چـین در سـازمان ملـل از      با این حال، دیپلمات. کندها را تأمین میمکدرصد ک

میلیون دالر بـراي  190,6، چین 2007در سال . بار مالی که چین مجبور است تحمل کند، گالیه دارند
میلیـارد دالر  1,2عملیات حفظ صلح سازمان ملل هزینه کرد، در حالی که سهم ایـاالت متحـده برابـر    

.Others, 2008: 43)(Lum &بود
که مفاهیم جدید امنیتی بنا به نیازهاي عصر حاضر همچون امنیت سایبري پا بـه  همچنین با این

اند و ایاالت متحده و هر کشور دیگري از این نظر نقاط ضعفی دارنـد، کـه   عرصه وجود گذاشته
ناخته نشده است؛ حتـی در ایـن   طور کامل شالبته بیشتر به این خاطر است که این موضوع هنوز به

نـت نشـان داده اسـت، کـه پیشـرو      سزمینه نیز ایاالت متحده با امتحـان عملیـاتی همچـون اسـتاک    
هـاي  که آمریکا به دلیل بحـران در زمینه تعهد براي حفظ امنیت در دنیا نیز، با وجود این. باشدمی

ن خود کـرده اسـت، امـا هنـوز هـم      پیمااقتصادي اخیر سعی در استفاده از توان سایر بازیگران هم
بنـابراین در زمینـه   . عهـده دارد این کشور با پرداخت بیشترین مخارج همچنان نقش رهبري را بـه 

.عنوان قدرت هژمون را ایفا کرده استقدرت نظامی آمریکا نقش خود به
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ل گونه نتیجه گرفـت کـه چـین در حـا    توان ایندر مورد قدرت اقتصادي، با اینکه به ظاهر می
تـر بـه موضـوع    تـر و پیچیـده  متحده در ایـن زمینـه اسـت، امـا نگـاه عمیـق      پیشی جستن از ایاالت 

در زمینه تولید ناخالص ملی، گرچه اقتصاد چین با رشد مطلوبی در مقایسـه بـا   . نمایدضروري می
درصـد  4از حدود 2011تا 1999هاي این نرخ براي آمریکا در سال(ایاالت متحده روبرو است 

الـی  9بـه حـدود   7درصد نزول کرد و براي چین در همین فاصله زمانی از بـیش از  2کمتر از به
نخسـت برتـري   . ،  امـا از دو نکتـه نبایـد غافـل شـد     ))Index Mundi, (A)(درصد رسیده است 10

15,09ایـن شـاخص بـراي آمریکـا معـادل      (عددي تولید ناخالص داخلی آمریکا نسبت به چـین  
)& USIndex Mundi,(B)هـزار مـیالرد دالر اسـت   11,44ر و براي چین معـادل  هزار میلیارد دال

)Government Spending & The World Fact book (A)   و دوم فاصله بسیار زیاد ایـاالت متحـده
2010سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی بـراي آمریکـا در سـال        . در زمینه سرانه این شاخص با چین

مـورد اول  . )Index Mundi, (C)(دالر بـوده اسـت   7600چین معادل دالر و براي 47200معادل 
تـر بـه نظـر    کشـد؛ امـا مـورد دوم پـر اهمیـت     قدرت غیرقابل انکار اقتصـاد آمریکـا را بـه رخ مـی    

کـه بتوانـد بـه    چـین بـراي ایـن   . رسد، زیرا به نقص در ساختار اقتصاد کـالن چـین اشـاره دارد   می
ادي جهـان را برعهـده بگیـرد، بایـد ابتـدا سـطح رفـاه        سطحی از قدرت برسـد کـه رهبـري اقتصـ    

هـاي اخیـر و زیـر فشـار اقتصـادهاي غربـی بـه        گرچه در سـال . اجتماعی را در کشور تقویت کند
رهبري آمریکا، چین براي افزایش مصـرف خـانوار تـالش کـرده اسـت، امـا هنـوز هـم شـکاف          

کمونیسـت چـین در اداره   اجتماعی و سطح پایین رفاه از معضالت اقتصـادي و اجتمـاعی حـزب   
هاي اخیر، رشد اقتصادي ایـاالت متحـده   این در حالی است که در سال. شودکشور محسوب می

).Piovani & Li, 2011, p. 82-84(بوده است) داخلی(در درجه اول متکی بر مصرف خانوار 

ــه سیاســت ــا  در زمین ــدگی موضــوع بیشــتر نمای ــی، پیچی ــیهــاي جمعیت کــه جــایی. شــودن م
. شـوند گـذاري خـارجی، بـه یکـدیگر مربـوط مـی      هایی چون جمعیت، بیکاري و سرمایهاخصش

کار چشمگیري برخوردار است؛ اما در آینـده، میـانگین سـنی جمعیـتش بـا      گرچه چین از نیروي
بـرد  کشور باال مـی هاي تأمین اجتماعی را براي اینپیري مواجه خواهد شد که از یک سو، هزینه

گرچـه چـین بـا حرکـت بـه      . کنـد ر زمینه نیروي کار چین را دچار مشکل مـی و از سوي دیگر د
بر قصد دارد در آینده این مشکل را حل کند، اما یادآوري این نکتـه  سوي صنایع پیشرفته سرمایه

هـاي  نظیـر آن در دهـه  ضروري است که از مهمترین نقاط قوت مدل اقتصادي چـین و رشـد کـم   
اي شـگرف  کـار ارزان اسـت کـه جاذبـه    همـین نیـروي  . بوده استکار ارزاناخیر، تکیه بر نیروي
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بنـابراین  . اسـت گذاري در چین ایجاد کردهالمللی در جهت سرمایههاي بزرگ بینبراي شرکت
شدن نرخ رشد اقتصادي و همچنین خـروج  قوت در آینده، کمبا کاهش و از میان رفتن این نقطه 

افـزون بـر   . گذاري در چـین شـکل خواهـد گرفـت    مایهاي کاهش نرخ رشد سرسرمایه یا به گونه
حـال کسـب دانـش ایـن     بر، نیاز به تکنولـوژي و در همـان  این، رقابت براي بازار کاالهاي سرمایه

در ایـن  . شـود طلبد، که به سادگی در اختیار چـین گذاشـته نمـی   ها در سطح باال را میتکنولوژي
متحـده، اتحادیـه   هایی چـون ایـاالت  از قدرتعرصه، رقابت بسیار نزدیک و فشرده است و عبور 

اي که اقتصاد چین مزیت نیروي کار ارزان خود را از دست بدهـد، بسـیار   اروپا و ژاپن در مرحله
.سخت است

39,980میلیـارد دالر در برابـر بـدهی    406,6هاي خارجی هم گرچه چـین بـا   در مورد بدهی
، بـدهی بسـیار کمتـري دارد و از سـاختار     )Index Mundi((D),هزار میلیارد دالري ایاالت متحده 

هـاي  تري برخوردار است، این نکته نیـز نبایـد پنهـان بمانـد کـه بیشـتر بـدهی       اقتصاد کالن باثبات
ایـن موضـوع بـه نـوعی وابسـتگی      ).Kruger, 2012&Capaccio(متحده بـه چـین اسـت   ایاالت

اگرچه در اختیـار داشـتن بخـش    . شده استمتحده وابستهاقتصاد چین به ثبات در اقتصاد ایاالت
هاي خارجی ایاالت متحده براي چین، خود مزیتی جهت افـزایش قـدرت بـراي    بزرگی از بدهی

شود، اما این نکته تا جـایی و در زمـانی کـاربرد دارد کـه سـالمت سـرمایه       زنی محسوب میچانه
تصـاد آمریکـا میسـر اسـت     متحـده تضـمین شـده باشـد و ایـن تنهـا بـا پویـایی اق        چین در ایـاالت 

)84-Piovani & Li, 2011: 82(نظیر خود اقتصـاد  بنابراین اگر چین بخواهد با قدرت اقتصادي بی
و رژیـم پـولی   ) که به این سطح از قدرت رسیده باشدبا فرض این(ایاالت متحده را درهم بکوبد 

براین چین در همان حـال کـه   بنا. کار این بازي خواهد بودترین زیاندالر را برچیند، خود بزرگ
کنـد، نیـاز بـه زمـان دارد، تـا      حرکت مـی )نه تقویت ارزش آن(در پی تقویت جایگاه پولی خود

زیـرا در  . خواهدبتواند از رژیم پولی دالر عبور کند؛ این همان چیزي است که ایاالت متحده می
شـکالت اقتصـاد کـالن    تواند جایگزینی براي این شـراکت و رفـع م  متحده میدرازمدت ایاالت

هاي بیشتر بـا مکزیـک   متحده به هند، برزیل و همچنین همکارينزدیکی ایاالت .  خود پیدا کند
.در این راستا قابل تحلیل است

تجارت نیز نه تنها نقطه قوت اقتصادي چین، بلکه در سیاست خارجی و حتی قدرت نرم ایـن  
بـا  در مجمـوع تجـارت خـارجی، امریکـا    . استآید، قابل توجهکشور نیز بسیار موثر به شمار می

همچنـان برتـر   2012هزار میلیـارد دالر چـین در سـال    3,867هزار میلیارد دالر  در برابر  3,969
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، گرچه چـین فاصـله چنـدانی بـا     (The World Fact book(A) &The World Fact book(B))است
طـور  مجمـوع بـراي هـر کشـور بـه     ولی وقتی تراز تجاري، چـه دوطرفـه و چـه در   . آمریکا ندارد

شود، چین تمایزش از ایاالت متحده را، از نظر ساختار اقتصاد کـالن جـوان و   جداگانه مطرح می
ها همچنان منفی مانده اسـت،  متحده که در طول دههتراز تجاري ایاالت. دهداستوارش نشان می

بر ساختار اقتصاد ایـن کشـور   ،1980و 1970هاي هایی است، که از بحران مالی دههنشانگر زیان
چین در برابر، با اقتصاد مبتنی بـر صـادرات،   ) 2جدول . (بر جاي مانده و هنوز هم رفع نشده است

.خود را به طور موثر و چشمگیر افزایش داده استتراز تجاري
اسـت کـه   ایـن درحـالی   . در زمینه تجارت دوطرفه نیز چین تراز مثبت نسبت به آمریکا دارد

تجاري چین با کشورهاي منطقه پاسیفیک منفی است و بیشتر منابع مـورد نیـاز بـراي اقتصـاد     تراز
، چـین کسـري تجـاري معـادل     2007طور نمونه در سـال  به. کندکشورها تأمین میخود را از آن

هـزار  1,4جنـوبی و  هـزار میلیـارد دالر در برابـر کـره    4,8هزار میلیـارد دالر در برابـر ژاپـن،    3,2
بـر پایـه گـزارش اداره تحلیـل اقتصـادي      . ارد دالر در برابر دیگر کشـورهاي آسـیایی داشـت   میلی

هزار میلیـارد دالر بـا   256,3، آمریکا کسري تجاري دوطرفه معادل 2007آمریکا، در همان سال 
اگر این آمار را با آمارهاي رسمی که از سوي دولت چین ارائه شده، مقایسه کنـیم؛  . چین داشت
توان اسـتدالل کـرد کـه تمـام مـازاد تجـاري چـین بـه تجـارت          خطا در برآوردها، میبا احتساب

بـر اسـاس گـزارش اداره    )Piovani & Li, 2011:82-84(دوطرفه میان چین و آمریکـا وابسـته بـود   
هزار 273، تراز تجاري دو طرفه بین دو کشور بیش از مثبت 2010متحده براي سال آمار ایاالت 

با مقایسه این رقم با کل کسري تجاري چین کـه در  . سود چین برآورد شده استمیلیارد دالر به 
نیز درسـت  2010بینیم که این موضوع براي سال هزار میلیارد دالر، می200، در حدود 1نمودار 

بنـابراین گرچـه بـر روي کاغـذ تـراز تجـاري       ).BureauCensusStateThe United,2010(است 
چین از ایاالت متحده باالتر است، اما وقتی این رقم معادل کل تراز تجاري چـین اسـت، بـه ایـن     

اي موثر ساختار اقتصـاد  گونهتواند بهزار آمریکا میمعنی است که دسترسی داشتن یا نداشتن به با
در همین زمینه بایـد گفتـه شـود کـه ایـاالت متحـده پـس از        . رو کندکالن چین را با بحران روبه

ایـن سیاسـت   . طور جدي در پی کاهش کسري تراز تجـاري خـود اسـت   بحران اقتصادي اخیر به
ازار اتحادیه اروپا تنهـا بـازاري اسـت کـه از     تواند زنگ خطري براي اقتصاد چین باشد، زیرا بمی

بـرد و واردات و صـادرات   متحده شود در تعادل به سـر مـی  تواند جایگزین ایاالتنظر حجم می
بنابراین داشـتن مـازاد تجـاري چـین     . داشته شده استآن به رهبري آلمان در یک حد ثابت نگه
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شمار آید، موضـوعی حسـاس و مهـم    ه بهضعف ایاالت متحدکه نقطهدر برابر آمریکا بیش از آن
. براي چین است

2010تا 1980تراز تجاري ایاالت متحده؛ .1نمودار 

source: http://www.theglobalfczone.com/Deindustrialisation-Crisis-2.html(accessed
on 7 Agu 2012)

صادرات و واردات ایاالت متحده و چین. 2نمودار 

Source: Index Mundi.(E) & The World Factbook.(B) & The World Factbook.(C)
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نتیجه
داري و شـرایط تـأمین کـاال و    متحده همواره کوشیده است امنیت نظام سرمایهگرچه ایاالت

هـاي پیـاپی در   امکانات عمومی یک نظام تجارت آزاد را مهیا سازد، اما با توجه به وقـوع بحـران  
متحده در زمینه اقتصادي بـا چالشـی   یابی چین، هژمونی ایاالتتوجه به قدرتاقتصاد جهانی و با

هنوز نتوانسته است رژیـم  » برتون وودز«این کشور پس از فروپاشی نظام . عمده مواجه شده است
چنینـی  هـایی ایـن  پولی مورد نظرش را براي یک دوره طوالنی باثبات کنـد و همـواره بـا چـالش    

ین به آن معنی نیست که چین از آمریکا پیشی گرفته است، بلکه چین تنهـا  اما ا. مواجه شده است
توانسته است چالشی را براي ایاالت متحده در زمینه اقتصادي ایجاد کند که ایـن خـود بیشـتر بـه     

در سـوي دیگـر، چـین بـا     . گـردد متحـده برمـی  هاي موجود در ساختار اقتصاد کالن ایاالتنقص
اش قرار گرفته اسـت هنـوز بـه سـطحی از قـدرت      بر سر مسیر توسعهداشتن معضالت فراوانی که 

هاي مورد نظرش را تعریف و از راه آن به رهبري خـود در  اقتصادي نرسیده است که بتواند رژیم
متحده نتواند از این بحـران خـارج شـود، و    بنابراین اگر ایاالت . قالب یک هژمون جدید بپردازد
المللـی  دامه دهـد، شـاهد نـوعی از تـوازن قـوا در نظـام مـالی بـین        چین نیز به مسیر رو به رشدش ا

علیـه ژاپـن اسـتفاده    1980چه در دههاي مشابه آنمتحده از استراتژياما اگر ایاالت . خواهیم بود
توانـد بـار دیگـر ایـن چـالش را پشـت سـر بگـذارد، امـا بـه دلیـل مشـکالت             نمود بهره ببرد، مـی 

هـاي آتـی موکـول    را به سـال تواند آنشود و تنها میارج نمیساختاري در اقتصادش از بحران خ
.کند
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