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Abstract 

Today, the US-China trade war is one of the major challenges in international 

relations. Academic circles have analyzed this war from different 

perspective. This article also seeks to answer this question that what kind of 

fundamental economic response from China will the US trade war against 

China eventually lead to? The hypothesis of the article, which is examined 

in a descriptive-analytical way, is that China's involvement in the US trade 

war will be a function of China's perception of US goals. If the US trade war 

against China in Beijing is seen as the result of an inherent rivalry between 

the United States and China for hegemony, China may move toward 

economic decoupling from the United States. Inherent rivalry refers to the 

competition that occurs due to the nature of power between two great powers 

to gain a hegemonic position. But if in Beijing the US trade war against China 

is seen as the result of an institutional conflict in the political and economic 

system of China and the United States, China's response is likely to be in the 

form of economic reforms and a move toward "greater economic ties" with 

the United States. The article's findings show that China is regarding both 

considerations as part of a larger strategy, and from this perspective it doesn't 

matter to Beijing whether Biden is in power or Trump. 

Keywords:  Offensive Realism, The ‘Further Links’ School, Economic 

decoupling School, Market Reform School. 
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 چکیده
امروزه جنگ تجاری امریکا و چین یکی از عمده ترین چالش ها در عرصه روابط بین 

الملل استتتمح ملاآل دمادمیز از زوایای اگوااگوی به تج یه و تللیل این جنگ 

پرداخته اودح این مقاله وی  در  پی پاسخ به این پرسش اسم مه جنگ تجاری امریکا 

وامنش اقتصادی بنیادینی از سگی علیه چین سر اوجام مگجب شکل ایری چه وگع 

سم  شده دن ا سی  صیفی تللیلی برر ضیه مقاله مه به روش تگ شد؟ آر چین خگاهد 

مه وامنش چین به جنگ تجاری امریکا تابع ادراک چین از اهداف امریکا استتمح اار 

شگر و چین برای  شی از رقابم ذاتی این م در پکن جنگ تجاری امریکا علیه چین وا

با  "جدایی اقتصادی"گوی تلقی شگد ممکن اسم چین به سمم مسب مگقعیم هژم

امریکا حرمم مندح منظگر از رقابم ذاتی، رقابتی استتم مه به اقتیتتای ذار قدرر، 

بین دو قدرر ب رگ برای مستتتب مگقعیم هژمگوی اتفای می اآتدح اما اار در پکن 

سی و  سیا شی از تعارض وهادی در وظام  صادی جنگ تجاری امریکا علیه چین وا اقت

چین و ایاالر متلده تلقی اردد، وامنش چین احتماالً در شتتتکل اوجام اصتتت حار 

با امریکا خگاهد بگدح یاآته های  "پیگود اقتصادی بیشتر"اقتصادی و حرمم به سمم 

مقاله وشان می دهد مه چین در چارچگب یز استراتژی ب رگ هر دو م حظه را مد 

آرقی وخگاهد داشتتم مه بایدن در قدرر باشتتد یا وظر دارد و از این منظر برای پکن 

 ترامپح

صادی، مکتب  کلید واژه: شتر ، مکتب جدایی اقت سم تهاجمی ، مکتب پیگود بی رئالی
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 مقدمه
تعرآه هایی به  2018داگستتتم  23ژوئیه و  6االر متلده به ترتیب در تاریخ ای

یارد دالر و  34ارزش  های چینی وضتتتع مرد ح در  16میل ماال یارد دالر بر   18میل

عرآتته  ت ی   و زر  م متتتا عیین  200درصتتتتدی بتته ارزش  10ستتت ت لیتتارد دالر  ی م

سترده ایاالر متلده  "جنگ تعرآه ای"(ح اینها بعنگان اع م ,2019Swansonومگد) ا

دولم ترامپ همچنین با حمله به دو شتتترمم تجهی ار  علیه چین تفستتتیر شتتتدح

این دو  چین و امریکا را آعال مردح "جنگ آناوری"و هگاوی ،  ZTE مخابراتی چینی

ا تشکیل جنگ )جنگ تعرآه ای و جنگ آناوری( اساس جنگ تجاری چین و امریکا ر

  می دهندح

این جنگ در دوره زمامداری جگ بایدن وه تنها تخفیف ویاآته بلکه تشتتتدید وی  

سمح  شد، تعرآه اوتخاباربایدن برای جگ  زماوی مه شده ا سنگینی را مه وام د  های 

، به ه بگدمریکا بر واردار ماالهای چینی وضتتع مرداجمهگر وقم دووالد ترامپ، رئیس

با ح امنگن مریکایی تگصتتیف مردامشتتاورزان و تگلیدمننداان  مننداان،ضتترر مصتترف

شم  سال اذ شاوه ای مزنی بر اینکه بایدن یز  سفید، هیچ و یگر وی در ماخ  از ح

ح حتی او به پیش قراول آشار تعرآه های ترامپ باشد، وجگد ودارد درپی برداشته شدن

سته از ام سزم به وگراوی دن د شده و وه تنها و ریکایی هایی مه در علیه چین تزدیل 
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شان وداده بلکه در خ ل  سزی و ضع تعرآه بر چین زیان دیده اود وامنش منا وتیجه و

در اوگلیس برا ار شتتد، همتایان اروپایی خگد  1400مه در خردادماه  7اج س اروه 

 را تلم آشار قرار داد تا مگضع سخم تری در قزال چین اتخاذ منندح

سخم سر  شان می دهد مه  ضع پذیرآته  این مهم و بگدن در قزال چین یز مگ

شترک ترامپ و بایدن در  سمح وه تنها رویه م شده در هر دو ح ب امریکا علیه چین ا

 250در تصتتگیب الیله ای مه  2021مقابل چین بلکه تصتتمیم ستتنا در اوایل ستتال 

میلیارد دالر در علم و آناوری را با هدف تقگیم رقابم امریکا درمقابل چین تصتتتگیب 

شان دادح اتفای وظر در امریکا  مرد، یز للظه وادر از همکاری دو ح ب علیه چین را و

علیه چین از اح اب ستتتیاستتتی آرا تر رآته و اآکار عمگمی را وی  در برارآته استتتمح 

سنجی مرم  تلقیقار پیگ ساس وظر  سه چهارم مردم امریکا دارای وگرش منفی 1برا  ،

 ح(khalid,2021)وسزم به چین هستند

تلم رهزری شی جین پینگ "چین این اسم مه وامنش بنیادی احتمالی سگال  

ن تابع در مقابل امریکا چه خگاهد بگد؟ بنظر می رستتد وامنش چی "و قاطع اقتدارارا

سمح در مجمگع در چ شگر از ماهیم جنگ تجاری امریکا علیه چین ا ین ادراک این م

ا واشی رجگد دارد: عده دن دو برداشم از ماهیم جنگ تجاری امریکا علیه این مشگر و

ریکا از رقابم ستتتاختاری میان ایاالر متلده و چین می داوندح طزی این رویکرد ام

زدیل سعی دارد از طریی جنگ تجاری علیه چین ماوع از قدرتمند شدن و در وتیجه ت

ذیر شتتدن چین به یز قدرر هژمگن شتتگدح از دید این رویکرد، این روود اجتناب واپ

ری ر امریکا قدرر را به دسم ایرد )چه دمگمرار باشد و چه جمهگاسم و هر مس د

شد مه چی شاید به همین دلیل با ن ج و خگاه( تغییری در این روود بگجگد ومی دیدح 

سد  شگرهایی بگد مه پیروزی بایدن را تزریز افم؛ چرا مه بنظر می ر رای بدخرین م

 چین بین بایدن و ترامپ آرقی وجگد وداردح

مستتتاویکه به این دیدااه اعتقاد دارود )در ادامه به تفصتتتیل در باره دوها در چین 

مکتب جدایی "و  "2مکتب ستتیستتتم مل ملم"افته خگاهد شتتد( حگل تفکراتی به وام

ارد امده اود و معتقدود در چنین شتتترایچی چین باید قاطعاوه به امریکا  "3اقتصتتتادی

دود چین باید به ستتتمم معتق "مکتب جدایی اقتصتتتادی"پاستتتخ دهدح حتی پیروان 

جدایی اقتصتتتادی با امریکا حرمم مندح عده ای دیگر جنگ تجاری چین و امریکا را 

                                                           
1  Pew Research Center 
2   Whole nation system school 
3   Economic decoupling School 
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شگر می داوندح  صادی این دو م سی و اقت سیا ستمی میان وظام  سی یاد  شی از ت وا

سرمایه  صادی چین ) سی و اقت سیا تعارض های ایدئگلگژیز به همراه وگع خاص وظام 

صلی این سته ا ساویکه به این  داری دولتی( ه شکیل می دهندح در چین م دیدااه را ت

شگدح بر عکس ،  صیه ومی منند چین با امریکا وارد جنگ تجاری  دیدااه معتقدود تگ

ود به ماهش جنگ  ها بر این باورود مه اوجام پاره ای اصتتت حار در چین می تگا دو

 ح مکتب اصتت"تجاری ممز مندح چنین تفکری باعث شتتکل ایری دو مکتب به وام 

شتتده استتمح از دید این رویکرد اوعچاف در بعیتتی  "پیگودهای بیشتتتر"و مکتب "بازار

مگاضع اخت ف زا بین امریکا و چین امکان پذیر اسم و به همین دلیل ممکن اسم با 

 روی مار دمدن بایدن اودمی از شدر اخت آار چین و امریکا ماسته شگدح

 "رظهو"و  "تجدید نظرطلبی"چارچوب مفهومی:  -1

شگود:  سیم می  سته تق شگرها اغلب به دو د در وظم بین المللی در حال تلگل، م

سیار  ضع مگجگد ب ضع مگجگد و تجدید وظرطلزانح تعریف قدرر طرآدار و طرآداران و

سی  سا سزم به ویژای های ا ستند مه در درجه اول و سم: دوها قدرر هایی ه ساده ا

ح این در   (Schweller,1994:85)وظم و تگزیع قدرر حامم در جهان رضتتایم دارود

حالی اسم مه یز قدرر تجدیدوظرطلب قدرتی اسم مه از وظم جهاوی واراضی اسم 

شده، وادیده  سط قدرر هژمگن مگجگد ایجاد  و می خگاهد هنجارهای مگجگد را مه تگ

مایدح ته و هنجارهای جدیدی جایگ ین دن و یز دولم  1به زبان رودال شتتتگلر ارآ

ستم تجدید وظرطلب می خگ سی یعیف مند تا قدرر خگد را در  اهد وظم مگجگد را ت

مشتتتگرهای تجدید وظر طلب به دو  ح  (Banchoff, 1999:134-137)اآ ایش دهد

ح 3و تجدید وظر طلب تکاملی 2دستتته قابل تقستتیم هستتتند: تجدید وظر طلب اوق بی

یی هماوچگر مه از این دو اصتتتچ ح بر می دید، تجدید وظر طلب اوق بی قدرر ها

ستم  سی صد دارود از طریی اقدامار یا ابتکارار جدید با براودازی مامل،  ستند مه ق ه

جهاوی مگجگد را داراگن منندح معمگالً چنین داراگوی هایی تگام با خشگوم و جنگ 

شان  ستم بین المللی و سی سریع یا وااهاوی در یز وظم یا  سمح بنابراین وقگع تغییر  ا

یگر یز قدرر تجدید وظ سم مه وقگع دهنده ح سم این در حالی ا ر طلب اوق بی ا

تغییر تدریجی در سیستم یا وظم بین المللی وشاوگر ظهگر یز قدرر تجدیدوظرطلب 

                                                           
1   Randall Schweller 

2   Revolutionary revisionist power 

3   Evolutionary revisionist power 
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سمح  صل، یز قدرر تجدید وظرطلب تکاملی ا شکل دن،  با هدف تقگیم  در ا در هر 

 قدرر، مگقعیم، و اقتدار خگد در آرایند تصتتتمیم ایری جهاوی، به دوزال ترمیم یا

یز قدرر تجدید وظر طلب اوق بی چنین  تغییر ستتیستتتم و وظم بین المللی استتمح

ت شتتی را از طریی لن های وظریه رئالیستتم مشتتاهده می مند حال دوکه یز قدرر 

پیروی می  1تجدیدوظرطلب تکاملی از مکتب ایده الیستتتم یا یز مستتتیر تدریجی ارا

لی مگجگد ل وماً با قدرر های مندح قدرر  اخیر برای تغییر ستتیستتتم و وظم بین المل

   (Xiao,2015:2024 ).ب رگ طرآدار وضع مگجگد به مقابله برومی خی د

سگئیشنگ ژائگملققاوی ماوند ج معتقدود مه قدرر های در حال  2ان میرشایمر و 

 ظهگر مثل چین و هند با برخگرداری از پتاوستتتیل ظهگر به عنگان قدرتهای ب رگ،

  ح(Mearsheimer,2019:82)سیستم و وظم بین المللی مگجگد را به چالش می مشند

از وظر شدر  به چالش مشیدن سیستم و یا وظم بین المللی مگجگد، وقش چین قابل 

دالیل مختلفی برای این   ح(Zhao, 2018:649)تگجه تر از قدرر های دیگر استتتم 

جاده بعنگان ب راترین پروژه در ستتتچه جهان خگد -ادعا وجگد دارد اما ابتکار ممربند

سار بین المللی یا اوجمن  به تنهایی برای اثزار این ادعا مفایم می س مندح ایجاد مؤ

هایی مه ظاهراً با مناآع ملی چین در ارتزاط هستتتند مثل باوز ستترمایه اذاری زیر 

 ح(Panda, 2019:134-137)ساخم دسیا وی  از عگامل مهم هستند 

امروزه در اینکه امریکا و چین به دو قدرر رقیب تزدیل شده اود مه یکی طرآدار  

ضع مگجگد سم تردیدی وجگد ودارد اما در  حفظ و سم و دیگری تجدید وظر طلب ا ا

اینکه چین بعنگان قدرر تجدید وظر طلب، در زمره مدام وگع از قدرر تجدید وظر 

طلب )اوق بی یا تکاملی( قرار دارد و امریکا وی  تگاومندی رو به اآ ایش چین را چگگوه 

امریکا علیه چین می تگاود تا جنگ تجاری  تفستتیر می مند، اخت ف وظر وجگد داردح

برخگرد "حدی به این ابهام پاستتتخ دهدح جنگ تجاری یکی از ا ینه های میاوی بین 

میان قدرر طرآدار وضتتع مگجگد و  "شتتیگه مستتالمم دمی  حل اخت ف" و  "وظامی

سم مه ادراک چین و امریکا از یکدیگر هنگز  سمح این بدان معنا ا تجدید وظر طلب ا

سم خگب"رار دارد؛ یعنی دوها یکدیکر را وه یز در میاوه راه ق شمن "و وه یز  "دو د

قلمداد می منندح اما اار بازی رقابم دمی  دوها ادامه یابد و حالتی استتتتراتژیز به  "بد

خگد ایرد شتتاید با شتترایط جدیدی مگاجه شتتگیمح اار ادراک امریکا بر این قرار ایرد 

االً برخگرد امریکا با چین آراتر از مه چین یز تجدید وظرطلب اوق بی استتتم احتم

                                                           
1   Gradualist path 

2   Suisheng Zhao 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10670564.2020.1766906
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سگی دیگر اار چین جنگ تجاری ایاالر متلده  جنگ تجاری حرمم خگاهد مردح از 

اقتصتتتادی بداود، احتماالً وامنش چین وی  به دن جنگ -را آراتر از یز مناقشتتته ژئگ

متفاور خگاهد بگدح در ادامه مقاله، با تمرم  بر ادراک و برداشم چین از جنگ تجاری 

امریکا علیه این مشتتگر، وامنش اقتصتتادی بنیادی احتمالی چین را بررستتی خگاهیم 

 مردح 

 ادراک چین از جنگ تجاری امریکا -2

مچالعه رآتار دولم چین و وی  بررستتی دیدااه اودیشتتمندان روابط بین الملل این 

صگص جنگ تجاری امریکا دو رویکرد عمده  شان می دهد مه در چین در خ شگر و م

 . رد : رویکرد ساختارارا و رویکرد وهاداراوجگد دا

  رویکرد ساختارگرا  -2-1

جاری  یه چین عمیی تر از یز اخت ف ت کا عل جاری امری در این رویکرد جنگ ت

صلی جنگ تجاری امریکا علیه چین ماهیم  شه ا سمح از منظر این رویکرد ری ساده ا

و امریکا ممتر می  ستتیاستتی داردح بدین معنی مه شتتکاف قدرر روز به روز بین چین

شتتتگد و ایاالر متلده تصتتتگر می مند مه در دینده و دیز چین مگقعیم هژمگویز 

امریکا را به چالش  می مشتتتدح از این منظر جنگ تجاری امریکا علیه چین با هدف 

سی و وظامی چین   سیا صادی چین بعنگان مگتگر ملرمه قدرر  شد اقت مند ومگدن ر

وظر حای  اهمیم اسم مه  چین خگد را  این مگضگع از دن صگرر می ایردح

مند و ماردمد قلمداد می "متریتگمراستتتی"وه یز دمگمراستتتی بلکه یز 

ماهش ورخ رشتتتد اقتصتتتادی و یا وقگع هراگوه بلران اقتصتتتادی جدی، 

تگاود به بلران مشروعیم برد و میمشروعیم وظام حامم را زیر سگال می

شم بگیژه هنگامی تقگی شگدح این بردا شد مه در اوریل منتهی   2018م 

شر غگل مخابرار چین را از تهیه  یعنی  (ZTE)مم تجهی ار ارتزاطار چین امریکا 

شنداان امریکایی منع مردح بع وه ساس از آرو سال،  آناوری های ح در ماه مه همان 

شدح این دو رخداد بعیی از  "2025ساخم چین "ایاالر متلده خگاستار تگقف پروژه

را متقاعد مرد مه قصد امریکا از جنگ تجاری با چین جلگایری از داوشگاهیان چینی 

به چالش مشیده شدن هژمگوی امریکا تگسط چین از طریی جلگایری از ت ش چین 

در چین معروف ترین مساوی   برای دستیابی به بخش های پیشرآته در صنعم اسمح
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ستراتژیز دمریکا مه علم اصلی جنگ تجاری چین و امریکا را در وگراوی های عمیی ا

ند از: یان زوتگوگ "تغییر قدرر"درباره  ند عزارت ، جین 1بین دو قدرر ب رگ می داو

 ح4، و ژاوگ یگون3، جگ جیان دووگ2ماورووگ

یکا یان زوتگوگ بر این باور استتم مه واقعیم و عمی رابچه دو مشتتگر چین و امر

یا  ورایری وظامی اسم مه در وهایم ممکن اسم به د "رقابم استراتژیز"مزتنی بر 

رایری ددر اصچ ح به دام تگسیدید منجر شگدح منظگر از دام تگسیدید احتمال بروز 

صف صل جمع  سمح این درایری بازی با حا ر وظامی بین دو قدرر هژمگن و وگظهگر ا

در شتترایچی مه چین ستتریعاً شتتکاف قدرر ملی با "یان  ح از دید(Jian,2018) استتم

ساختاری بین چین و ایاالر متلده به طگر امریکا را می بندد، درایر  اینده آی های 

  " (Yan,2018 )ای حاد می شگد

 ، ضتتمن اشتتاره به 2015وی  با یان هم عقیده استتمح او در ستتال  جین ماورووگ

شخص ت ش های چین برای ایجاد وگع جدیدی از روابط با قدرر های ب رگ و بچگر م

ای هدر، روابط چین و امریکا با چالش ایاالر متلده، اظهار داشتتتم مه در بلند م

مهمی روبرو خگاهد شتتد؛ چرامه امریکا قدرر مستتتقر استتم و طرآدار حفظ وضتتع 

در پی به چالش  مگجگد می باشتتتد و برعکس، چین قدرر در حال ظهگر استتتم و

ام د"مشتتاودن وضتتع مگجگد استتمح از دید ماورووگ روابط چین و امریکا در واقع در 

یتیز و ر از دن آرو رآته چرامه به غیر از درایری های ژئگپلو حتی آرات "تگستتتیدید

 (ح Conrong,2015اقتصادی، درایری ایدئگلگژیز وی  بین دوها وجگد دارد ) 

م حظار بلند مدر و استتتراتژیز در مگرد " وی  معتقد استتم  جگ جیان دووگ

هاوی ی ججنگ تجاری امریکا علیه چین وجگد داردح هدف وهایی امریکا دآاع از برتر

از  این مار با عقب وگه داشتتتتن یا حتی واامید مردن چین آناوری امریکایی استتتمح

تگستتعه ستتریع صتتنعم پیشتترآته خگد اوجام می ایرد و بدین ترتیب رهزری ایاالر 

ژاوگ  (Ju,2018:8).  لب دن در اقتصتتاد جهاوی حفظ می شتتگدمتلده و مگقعیم غا

شا صاددان دمادمی علگم اجتماعی  شتری اظیگون، اقت صراحم بی هار وگهای ، حتی با 

ازار رقابم تجاری آعلی چین و امریکا مربگط به رقابم دوها در ب"داشتتتته استتتم مه 

می  بگط  مر تژیتتز  ترا حگزه هتتای استتت وهتتا در  لکتته بتته رقتتابتتم د ب ویستتتتم 

 ح(Youwen,2018:8-10) "شگد

                                                           
1    Yan xuetong  

2   Jin conrong  

3   Ju jiandong  

4   Zhang youwen  
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 واکنش ساختارگرا -2-2

ساختارارایاوه  سب با تللیل  ساختارارا، متنا از جنگ تجاری امریکا علیه رویکرد 

ستمداران چینی ارائه می ومایند مه  سیا ساختارارایاوه ای را وی  به  چین، راهکارهای 

ستم مل  سی سم: مکتب  ضیه ا ماحصل دیدااه دوها در قالب دو مکتب آکری قابل تگ

 ملم و مکتب جدایی اقتصادیح

 مکتب سیستم کل ملت -2-2-1

واسیگوالیستی اسم و به تعارض ساختاری  این مکتب دارای ارایش های تندرواوه

سم  ستم مل ملم بدان معنی ا سی میان امریکا و چین اعتقاد داردح برای این مکتب، 

مه درحگزه تگلید و صتتیاوم از آناوری های مهم و پیشتترآته باید دولم و وه بازار دزاد 

م یم بی وقش اصلی را داشته باشدح این مکتب بر اهمیم تگاوایی های دولم، به ویژه 

سیج و هدایم منابع ملی تأمید می مندح سم مه   وظیر دولم در ب این مکتب بر دن ا

ستراتژی  ستقل"چین باید در پی اتخاذ ا شدح منگ دان اظهار می دارد  "وگاوری م با

شان  سب و ستم مل ملم دو بار از خگد در مقابل حگادث وامنش منا سی مه تامنگن 

 داده اسم:

  گویستتتی چین، دولم وظام اقتصتتاد بروامه ستتال اول اوق ب مم 40طی

ری ی را اعمال مرد و همه ملم در منار دن قرار ارآتند و آشتتتارهای 

 خارجی را وامام اذاشتندح

  پس از سیاسم اشایش بازار وی  مه اقتصاد مشگر با ت طم هایی وظیر

مگاجه  2008دستتتیا و بلران مالی جهاوی در ستتتال  1997بلران مالی

 ر منار یکدیگر قرار ارآتند و دوها را از سر اذراودودحشد، دولم و ملم د

  امنگن و در مقابل جنگ تجاری امریکا علیه چین باید وستتتخه ستتتگم

 ح (Dan, 2018 )همان مقاومم ها اعمال اردد

، ضعف چین را در آناوری پیشرآته  ZTE از دید مکتب سیستم مل ملم، حادثه

عث شتتتد چین از امنیم آنی خگد وشتتتان داد و حادثه متعاقب دن یعنی هگاوی با

شگدح  یچرب  ستی های آناوری  م سریع ما ستم مل ملم بر رآع  سی بنابراین مکتب 

آناوری تامید داردح از این منظر دوها « تنگناهای»پیشتترآته در چین و برطرف مردن 

ستقل خگد را تقگیم مند سعه آناوری م و از  اعتقاد دارود مه چین باید تلقیقار و تگ

اوری های ملیدی خگد پشتتتتیزاوی ومایدح ملققان این مکتب همچنین صتتتنایع و آن

استدالل می منند مه جنگ آناوری چین و امریکا در واقع آرصتی را برای چین برای 
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پروژه "ارتقاء آناوری خگد آراهم می مندح بنابراین، چین وزاید تلم آشتتتار امریکا  

ستقل، آناوری را رها مند  بلکه بر عکس باید از طر "2025ساخم چین یی وگدوری م

 (Jie,2018:51-52).پیشرآته خگد را تقگیم وماید

سم  سیا شگاه پکن وی  مه تمرم  دن مچالعه  سی در داو سیا صاددان  لگ آنگ، اقت

سم، در مقاله خگد تلم عنگان  صنعتی چین ا ستقل "های  سگی وگدوری م به  -به 

ی مستتتتقل در مقابل ضتتتمن تأمید بر این وکته مه وگدور  "دوزال منزع قدرر چین

وگدوری بازار قرار دارد معتقد اسم یز مشگر وزاید به خرید تگاوایی های آناوری خگد 

از طریی بازار اعتماد مند  بلکه در حگزه آناوری های پیشتترآته همگاره باید مستتتقل 

ح لگ آگوگ در تأیید دیدااه خگد به وظریه الکستتتاودر ارشتتتنکرون، (Lu,2019)باشتتتد

صاددان  سم: درهنگام رقابم اقت ستناد می مند مه معتقد ا شهگر جهان ا سی م سیا

شگرها تمایل دارود از قدرر دولم و منابع دولتی بیش از بازار به  شدید بین المللی م

 ح(Gerschenkron,1962)منظگر دستیابی سریع به تگسعه اتکا مند

 مکتب جدایی اقتصادی  -2-2-2

صادی طیف رادیکال تر م سم و به دو مکتب جدایی اقت ستم مل ملم ا سی کتب 

شگد: تج یه تجاری و تج یه آناوریح سیم می  اولی به ماهش حجم واردار   بخش تق

و صتتتادرار بین هر دو مشتتتگر و ماهش تدریجی وابستتتتگی به بازار یکدیگر اشتتتاره 

سترش بازار داخلی خگد  داردح صادی معتقدود چین باید با ا پیروان مکتب جدایی اقت

به یز بعد مهم از استتتراتژ ی چرخه دوااوه چین تزدیل شتتد(،  2020)مه در ستتال 

زاً   1.4برای مگچکتر شتتتدن حجم تجارر با ایاالر متلده دماده شتتتگدح چین تقری

سط  سم میلیارد وفر جمعیم دارد و طزقار متگ سترش ا شگر دائماً در حال ا این م

ا اقتصاد صادرار بنابراین بررسی مامل پتاوسیل بازار داخلی به چین ممز می مند ت

به عنگان مثال، جاستین  ملگر خگد را به سمم رشد تقاضای اقتصاد ملگر سگی دهدح

ییفگ لین اظهار داشم مه در دینده رشد اقتصادی چین باید عمدتاً به تقاضای داخلی 

برخی دیگر از ملققان (Yifu Lin,2019:164) . )سرمایه اذاری و مصرف( متکی باشد

می تگاود با تقگیم همکاری با ستتایر اقتصتتادها از جمله اتلادیه  وی  معتقدود مه چین

اروپا و ژاپن )مه رمن دوم استراتژی چرخه دوااوه چین را تشکیل می دهد( و به ویژه 

، تأثیرار "ممربند و جاده"با تقگیم همکاری های اقتصتتتادی با مشتتتگرهای حگزه 

   (feng,2019:4) .ماهش حجم تجارر با امریکا را جزران مند
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تج یه آناوری بعنگان وجه دیگر جدایی اقتصتتتادی وی  به ماهش همکاری های  

 تکنگلگژیکی بین دو مشگر و ماهش تگلید ملصگالر تکنگلگژیز مشترک اشاره دارد

معتقد استتم مه زوجیره تأمین تکنگلگژی پیشتترآته چین به  "تج یه آناوری"مکتب  ح

مه ایاالر متلده امریکا در پیش  امریکا وابستتته استتم، به همین دلیل جنگ آناوری

ارآته استتم تهدیدار ب رای را برای چین ایجاد مرده استتمح در طگالوی مدر، حتی 

اار جنگ تجاری از طریی مذامرار به پایان برسد، رقابم بین چین و امریکا در بخش 

در چنین شرایچی، چین باید با ترویج وگدوری   آناوری پیشرآته شدیدتر هم می شگدح

بعنگان مثال، لی  ل، استتتق ل خگد را در مگرد آناوری ستتچه باال تقگیم مندحمستتتق

دردواک  ZTE درس های مربگط به حادثه تراشه"مینگ ی از داوشگاه روین می اگید: 

اسمح برای جلگایری از آشار دوباره، چین باید سنم اعتماد به وفس را پیش بگیرد و 

 ح(Qingsi,2018:14)وابستگی خارجی را ماهش دهد 

تگلید دو بمب "از دید مکتب تج یه آناوری، دستتتتاورد تاریخی چین در مگرد 

مه چین به تنهایی بخش عمده دوها را تگلید مرد،   "هستته ای و ستاخم یز ماهگاره

اسمح از دوجا مه چین می تگاود چنین پیشرآم  "تج یه آناوری"شگاهد بارز استدالل 

بنابراین می تگاود تلقیقاتی اوجام دهد مه به ب رای را پشم درهای بسته اوجام دهد، 

برستتتدح این مکتب  G 5وگدوری مستتتتقل در پروژه هایی ماوند هگاپیماهای ب رگ و 

معتقد استتم مه جدا شتتدن اقتصتتادی چین از ایاالر متلده آرصتتتی مناستتب برای 

 .پرورش یز زوجیره صنعتی سالم مستقل از ایاالر متلده آراهم می مند

صتتادی به طگر عمده روابط اقتصتتادی چین و امریکا را از منظر مکتب جدایی اقت

امنیم ملی تللیل می مند و تأمید دارد مه وابستتتتگی متقابل بیشتتتتر همیشتتته به 

بنابراین، چین اار به درستتتی از  خچرار امنیتی اقتصتتادی بیشتتتر منجر می شتتگدح

واردار دن برای  امریکا جدا شتتگد و تا حدودی بازار صتتادرار چین برای ماالها و بازار

سمح ع وه بر  صادی چین قابل اآ ایش ا ستق ل و امنیم اقت آناوری را متنگع مند، ا

وگراوی های امنیتی، مکتب جدایی اقتصتتادی معتقد استتم مه جنگ تجاری چین و 

در طگل بلث در مگرد جنگ  امریکا تأثیر ملدودی بر اقتصتتاد چین داشتتته استتمح

سم ا سعی مرده ا عتماد به وفس را به اآکار عمگمی ت ریی مند و تجاری، دولم چین 

تأثیر منفی جنگ تجاری بر اقتصاد چین را ممروگ مند و دن را ملدود و قابل منترل 

با تسریع تلگالر اقتصادی چین در سالهای  جلگه دهدح یز دلیل عمده این اسم مه

آ ایش اخیر، ظرآیم چین برای رشد اقتصادی مزتنی بر مصرف به طگر قابل تگجهی ا
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 یاآته استتتم و امنگن صتتتادرار، ممتر به رشتتتد اقتصتتتادی چین ممز می مند

. (Jisi,2019:76-78 

در مجمگع طرآداران مکتب جدایی اقتصتتتادی معتقدود ویازی به وگراوی بیش از 

حد در مگرد جداشتتدای چین از اقتصتتاد ایاالر متلده ویستتم و چین باید اقدامار 

ستگی خگد ب صنایع مگثری را برای ماهش واب ه تجارر با امریکا و همچنین آناوری و 

 امریکا اتخاذ مندح

 رویکرد نهادگرا  -2-3

بر اساس این رویکرد دوچه مایه جنگ تجاری میان امریکا و چین شده اسم ریشه 

شگر داردح صادی دو م سی و اقت سیا سعه  لی در وگع وظام  سم روود تگ رواگ معتقد ا

صادی چین در چین مچابی اوتظارار ایاالر متلده وی سی و اقت سیا ستم  سی سم و 

سمح شروی ا صاد بازار دزاد دن ومی تگاود با  حال پی سم مه اقت ایاالر متلده معتقد ا

به عقیده وی، جنگ تجاری چین و امریکا  چین رقابم مندح "ستتترمایه داری دولتی"

 (ح(Jiping,2019اساساً در مگرد رقابم بین مدل های تگسعه اسم

تیاد وهادی باور دارود به وگراوی های مشابه از سگی ژاپن و  مساوی مه به رویکرد

یاالر متلده از  ند اروپا و ژاپن هم مثل ا اتلادیه اروپا اشتتتاره می منند و می اگی

پرداخم یاراوه به شتترمتها، وادیده ارآتن مالکیم معنگی ، و ولگه استتتفاده چین از 

ند و این وه بخاطر تعارض سازمان تجارر جهاوی در مقام یز مشگر جهان سگم وگراو

ستتاختاری بلکه بخاطر تعارض وهادی استتمح به عزارر دیگر وهادارایان اعتقاد دارود 

ژاپن و اتلادیه اروپا منازعه ای از وگع ساختاری با چین ودارود پس چرا دوها هم وگران 

رآتار اقتصتتادی چین هستتتند؟ دوها اعتقاد دارود دوچه باعث جنگ تجاری امریکا علیه 

سعه ایاالر چی سعه چین و مدل تگ شی از تعارض وهادی بین مدل تگ سم وا شده ا ن 

 ح(Rougu,2018:41)متلده اسم

دوها معتقدود مه ایاالر متلده، اصتت حار اقتصتتاد بازار چین را مه  بر این استتاس

می وامد، به رستتمیم ومی شتتناستتد اما چین همیشتته  "ستترمایه داری دولتی"دن را 

سم مه  سعه خگد را داردمعتقد بگده ا ح   (Kong,2019 )هردولم حی اوتخاب مدل تگ

تلم رهزری دوگ شتتتیائگپینگ، یکی از  1970مدل آعلی اقتصتتتاد چین در دهه 

شگر طراحی اردیدح در دن هنگام با یز  سته ترین و قدرتمندترین رهزران این م برج

سیاسی مشگر چین از او وا اقتصادی خارج شد ص حار اقتصادی و حتی  ح از سری ا

سط  صادی چین به طگر متگ شد اقت سمح متأثر از  7در حدود دن پس ر صد بگده ا در
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از ژاپن پیشی ارآم و در جایگاه دومین اقتصاد جهان  2010دن، این مشگر در سال 

پس از امریکا ایستتتادح برخی از اقتصتتادداوان پیش بینی مرده اود مه اقتصتتاد چین تا 

ارآمح امروزه چین دومین منزع ب رگ ستترمایه  از امریکا پیشتتی خگاهد 2030ستتال 

اذاری مستتتقیم خارجی در خارج از مشتتگر و دومین دریاآم مننده ستترمایه اذاری 

سمح در بین  صادراتی برای  186داخلی ا صد  شگر، چین ب راترین مق شگر و  33م م

 ا ارش مؤستتستته جهاوی مز مین یمشتتگر استتمح  65ب راترین منزع واردار برای 

 22وشان داد مه بسته به تعامل چین با جهان در سالهای دینده، ارزش اقتصادی بین 

 .د جهاوی اضتتاآه یا مم شتتگداز اقتصتتا 2040تریلیگن دالر می تگاود تا ستتال  37تا 

(Petras,2019) 
همااگوه مه م حظه می شتتتگد قاعدتاً خروجی مدل تگستتتعه چینی باید وگراوی 

هایی را برای امریکا به وجگد دورد و به همین دلیل استتم مه جیا چینگگ، مارشتتناس 

افم  2018روابط چین و امریکا در داوشگاه پکن، در سخنراوی خگد در داگسم سال 

از دالیل عمده درایری های اقتصادی چین و امریکا در واارایی بین مدل تگسعه یکی 

لم  بازار -چینی دو کایی  وگ Qingguo,2018:50)  (ملگر استتتم -ملگر و امری ح وا

ژیگوگ وی  معتقد استتم مه اقتصتتاد غیر بازاری چین،  دلیل اصتتلی تلریز ترامپ به 

سمح صادی و تجاری با چین ا سم مه این ب درایری های اقت دولم امریکا "دان معنا

جنگ تجاری علیه چین را به یز دلیل عمیی دغاز مرد: آهم خگد از ستتیستتتم چین؛ 

مگاوع پنهان در سیستم چین، ورود سرمایه های امریکا را از طریی مجاری عادالوه به 

بازار چین دشتتتگار می مندح واوگ می اگید پس برای ادامه همکاری تجاری بین دو 

این دو باید تغییر مند یا برداشم امریکا از سیستم اقتصادی چین و یا  مشگر یکی از

 ح(Wang,2018:54)خگد سیستم اقتصادی چین

این رویکرد به تفاوتهای ایدئگلگژیز بین چین و ایاالر متلده وی  اهمیم زیادی 

داوشتتتمندان چینی عمگماً اعتراف می منند مه اخت آار استتتاستتتی بین  می دهدح

سی سیا شگر منزع مهمی از  وهادهای  شی این دو م ستم های ارز سی یادهای "و  ت

استتمح امریکایی ها چین را به عنگان یز مشتتگر اقتدارارا تلقی می منند و  "وهادی

های  ها و ارزش  مان  حامم بر چین خ ف در گان  یدئگلگژی وخز مه ا ند  عا می من اد

را به طگر ستتتیاستتتی امریکا استتتمح اآ ایش قدرر چین، این اخت آار ایدئگلگژیکی 

ح از این منظر تللیلگران (Jianhua,2012:3942)چشتتتمگیری عمیی تر مرده استتتم

زارر  کا از ع گام افتگگ در مگرد روابط چین و امری زاً هن غال نگ "چینی  یم ج ذهن

به  "ذهنیم جنگ ستترد"استتتفاده می منند مه دارای بار ایدئگلگژیکی استتمح  "ستترد

https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship
https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship
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سی چین و سیا سیستم  دمگزه ایدئگلگژیز ح ب ممگویسم  معنی خصگمم امریکا با 

ضع  شکل ایری مگ شی بیاوگر  سمح چنین وگر سم» چین ا در امریکا « وئگ مز مارتی

علیه چین استتم و از دید وظریه پردازان چینی یز روود واقعاً وگران مننده استتم مه 

 ح  (Mei,2018:5-7)تأثیر منفی استرده ای بر روابط ایاالر متلده و چین می اذارد

 کنش نهادگراوا -2-4

مشگر  مساویکه به تیاد وهادی بین چین و امریکا اعتقاد دارود و جنگ تجاری دو

 دیکی ورا ومادی از این تیاد می بینند در قالب دو مکتب خگاهان ماهش تعارضار و 

 شدن بیشتر چین و امریکا هستند: مکتب اص ح بازار و مکتب پیگود بیشترح

 1مکتب اصالح بازار  - 1-4-2

با آرصتی  2018اد زیادی از اقتصادداوان حامی اقتصاد بازار دزاد در اواخر سال تعد

، مه تگسط ب راداشم های چهلمین سالگرد اص حار اقتصادی چین آراهم شده بگد

ری بسیج شدودح دوها شروع به شرمم در بلث و افتگگهای استرده درباره جنگ تجا

یه چین مردودح بر خ ف رادیکال ها کا عل مار متقابل ، اینامری قدا ها معتقد بگدود ا

ای هچین باعث ومی شتتتگد مه امریکا جنگ تجاری را متگقف مندح از این رو راه حل 

ساختارارایان(،  لکگم مردودح ماآراطی را مه قز ً تندروها از دوها حمایم مرده بگدود )

ند م به عزارر دیگرمکتب اص ح بازار از اص حار و اشایش بیشتر چین حمایم می

و از درماوگرایی در ستتیاستتم های اقتصتتادی و ملی ارایی در ستتیاستتم های خارجی 

  اگوه مه واسیگوالیسم های رادیکال می اگیند اوتقاد می مندحدن

ص حار در چین می تگاود به  ص ح بازار، اوجام پاره ای ا از دید طرآداران مکتب ا

ص حار عزارتند از:  به حداقل رساودن واارایی ماهش جنگ تجاری ممز مندح این ا

یاالر متلده، ماهش رقابم با امریکا در عرصتتته جهاوی،  یدئگلگژیکی بین چین و ا ا

این اودیشتتمندان در تأیید دیدااه خگد به   ارتقاء اصتت حار بیشتتتر در بازار داخلیح

شاره می منند مه افته بگد:  شیائگپینگ ا ما ضمن اینکه باید "روایار م سیز دوگ 

چپ وگران اولر آار  ید وگران اولرا با مه  ما بیش از ه باشتتتیم، ا های راستتتم  اف 

شیم ص ح بازار در  ح هگاوگ میفان ( Kang,2018:51)    "با یکی از طرآداران مکتب ا

شگاه آگدان در  صاد داو شکده اقت سخنراوی در داو چین "افم:  2019دوریل  9هنگام 
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صفر، ی ساس تعرآه  سم درهای باز بر ا سیا شزرد  صفر، باید با پی صفر، و مگاوع  اراوه 

قا دهد هاوی ارت جارر ج زه خگد را در ت ح  این ستتتخنراوی تگجه  (Qifan2019)"مرت

 استرده ای را به خگد جلب مرد و به دیدااه غالب در مکتب اص ح بازار تزدیل شدح

در مل، اصتت ح طلزان بازار دو وستتخه برای مقابله با جنگ تجاری چین و امریکا 

ص حار بازارارائه دادود: تعم سریع ا در چارچگب این دو مؤلفه چین  ح یی اشایش و ت

چند مار را باید اوجام دهد: اول از همه، یکی از اولگیم های مهم دولم چین رشتتتد 

بنابراین، چین باید   تقاضتای داخلی از طریی تلریز تقاضتای مصترف داخلی استمح

در عین حال به جای ماهش مالیار در مقیاس ب رگ را در دستتتتگر مار قراردهد و 

استترش دژاوس های دولتی، بخش خصتگصتی را آعال مندح ثاویاً در مگاجهه با ت ش 

های ایاالر متلده برای من وی مردن چین از اقتصتتاد، تجارر و علم و آناوری، چین 

باید با برقراری روابط و دیز با شتتترمم ها در همه مشتتتگرها از جمله بنگاه های 

ها مقابله مندح برای این منظگر، چین باید ستتترعم اشتتتایش امریکایی، با این ت ش 

ستتگم اینکه  چین باید   ح (Yongzhon,2019: 76-78)درها بر خارج را شتتتاب بخشتتد

سریع مندح صادی بازار را ت ستم اقت سی ص ح  ص حار در  ا به طگر خاص، چین باید ا

 ب بنگاه های دولتی را مه در ستتتگمین جلستتته عمگمی ممیته مرم ی هیجدهم ح

مشخص شد، اجرا مند، وقش تعیین مننده بازار را در تخصیص منابع  ممگویسم چین

تقگیم مند و بازده تخصتتتیص منابع را بهزگد بخشتتتدح چهارم، چین برای مقابله با 

آشتارهای ایاالر متلده باید همکاری با اتلادیه اروپا و ژاپن را تقگیم مندح  بنابراین، 

سازوده به برخی از در سخگگئی  ضروری پا سم های اتلادیه اروپا و ژاپن از چین  خگا

 اسمح

حامیان اص حار بازار به شدر از مکتب بسیج سیستم مل ملم و وظریه وگدوری 

و در این باره دو سؤال اساسی را مچرح می منند: اول، چگگوه  مستقل اوتقاد می منند

شاهده مرد؟ و دوم دیا  سعه م ستقل می تگان وقش دولم را در تلقیی و تگ وگدوری م

یا اینکه چین آقط در  بدان معنی استتم مه چین باید پشتتم درهای بستتته مار مند؟

با تگجه به این دو ستتتؤال مهم، بنیاوگذار هگاوی، رن  یز آیتتتای دزاد مگآی استتتم؟

ژوگفی، هنگامی مه شرمم وی زیر دتش قرار ارآم، وارد ماوگن تگجه رساوه ها شد و 

فم: هر پیشرآم آنی مه هگاوی به دن دسم یاآته بگد وظرار خگد را ابراز مردح وی ا

مزتنی بر تقسیم مار بین المللی صنعتی اسم و هگدوی تمام دستاوردهای آکری بشر 

را ترستتیم می مندح رن به شتتدر به اوجام تلقیقار آناوری در پشتتم درهای بستتته 
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فم قل  "من هرا  از"اعتراض داشتتتتم و ا آداری ومی منم"وگدوری مستتتت  طر

(Zhengfei,2019)" ح 

 1مکتب پیوند بیشتر -2-4-2

شتر  ساوی مه طرآدار پیگودهای بی سگی م صادی از  ستدالل جدایی طلزان اقت ا با

ر دارود مه دوها اصرا اقتصاد ایاالر متلده هستند، مگرد اوتقاد شدید قرار ارآته اسمح

تر، یشدر مگاجهه با ت ش های جداسازی ایاالر متلده، چین باید از طریی اشایش ب

ستراتژ سرمایه اذاری، ا یای  ی پیگود مگاوع واردار را ماهش و به ویژه برای بهزگد آ

می  یا استتتراتژی ضتتد جداستتازی را اتخاذ مندح چنین ت شتتهایی چین را قادر دهنده

شایش وفع می برو شرمتهای امریکایی و جهاوی مه در وتیجه این ا د، وی  سازد تا از 

ج های  تا در برابر ت ش  هد  تادای بخگا لده ایستتت یاالر مت لم ا داستتتتازی دو

 ح (Zemin,1992)منند

سیاسی شتر، طزی دمگزه  ، تگصیه می مند  ح ب ممگویسم چین مکتب پیگود بی

برای دستیابی به بروامه چین در حگزه اقتصادی و سیاسی، ساختن یز ملیط صله 

سم ضروری ا های  ح از این منظر، روابط این مشگر با دیگر قدرر(Zemin,1992)دمی  

صلی"ب رگ  صله امی  "ملید ا شگد برای ایجاد ملیط  به ویژه، روابط چین  تلقی می 

اولگیم در "با ایاالر متلده ، تنها قدرر آگی العاده در دوران پس از جنگ ستتترد، 

ح بنابراین، چین به طگر عمده روابط خگد با ایاالر (Hong,2011) استتتمح "اولگیم ها

سازی تلقی مند، متلده را باید اب اری برای تلق ی هدف ب رگ خگد به ویژه تقگیم وگ

نابع  تأمین م یز ملیط بین المللی صتتتله دمی  و  جاد  زیرا چنین روابچی برای ای

ح هماوچگر  (Tong,2009) استراتژیز آراوان برای تگسعه اقتصادی دن بسیار مهم اسم

ناآع اصلی مه برخی از ملققان چینی استدالل می منند تا زماوی مه ایاالر متلده م

قدرر "چین را تیتتتعیف وکند و به عنگان قدرر مستتتئگل عمل مند، چین باید با 

سم مه خگد را در منار ایاالر متلده  "هژمگویز زودای مند و در واقع به وفع چین ا

قرار دهد، در هدایم سیستم بین المللی امریکا را همراهی مرده  و با جستجگی وفگذ 

ش سی، پی سیا سیستم دوزال آ اینده اقتصادی و  صله دمی  خگد را در درون این  رآم 

ح به این ترتیب وجه اصلی استراتژی چین در قزال ایاالر متلده باید (Jisi,2005) مند

ادغام خگد در ستیستتم اقتصتادی بین المللی به رهزری غرب برای پیگیری وگستازی 
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بین دو مشگر از دید مکتب پیگود بیشتر، پیگودهای اقتصادی و تجاری  اقتصادی باشدح

 هم هسته اصلی و هم تثزیم مننده روابط چین و امریکا را تشکیل می دهدح

از چهار  "دیدااه مکتب جدایی اقتصتتادی"عمدتاً از  "پیگودهای بیشتتتر"مکتب 

اول، جدا شتتدن چین از آناوری های ایاالر متلده احتماالً می  منظر اوتقاد می مند:

صادی و تکنگلگژیکی شرآم  تگاود مزادالر اقت چین با جهان خارج را ماهش دهد و پی

سته به دسم دوردح  یائگ یاوگ،  آناوری و تلقیی و تگسعه را ومی تگان پشم درهای ب

سخنان  سمح وی در  شکارا با جدایی مخالف ا شگاه پکن،  د شهگر در داو صاددان م اقت

خگد خاطروشان مرد: یز سیستم اقتصادی باز جهاوی از طریی همکاری مشترک می 

گاود بهترین ملیط را برای دستتتیابی چین به آناوری های پیشتترآته آراهم مند این ت

در حالی استم چین باید برای وگدوری مستتقل در پشتم درهای بستته قیمم باالیی 

بمردازدح یائگ حتی آکر می مند مه بلث جدایی اقتصادی تگسط اروه های ذی وفعی 

ص سم مه می خگاهند پس از دوکه اقت شده ا اد چین از ایاالر متلده امریکا ساخته 

جدا شتتتد ستتتگدهای م وی را به دستتتم بیاورودح ع وه بر این، یائگ به عنگان یز 

اقتصاددان بر این باوراسم مه اار چین مدعی رهزری جهاوی به ویژه در حگزه اقتصاد 

شد بلکه باید از ظرآیم های  صنعتی خگد متکی با سم وزاید آقط به تگاومندی های  ا

جهاوی بهره جگیدح با این مار چین به جهان وشتتان می دهد مه چگگوه ظهگر آناوری 

 ح(Yang,2019)چین به جهان اجازه می دهد آرصم های تگسعه را به اشتراک بگذارد

را مه اغلب  "دو بمب هستتتته ای و یز ماهگاره"وو جینگلیان وی  ومگوه هایی از 

وی  شده اسم، رد می مندح ذمر "وگدوری مستقل"و  "جدائی آناوری"تگسط  مکاتب 

سعه  سیاری مه در تگ شرآم های آنی بگمی ب دو بمب "اظهار می دارد  مه علیرغم پی

وجگد دارد، داوشتتمندان و مهندستتان چینی برای اوجام دن  "هستتته ای و یز ماهگاره

ممز های قابل تگجهی از طرف متخصتتصتتان اتلاد جماهیر شتتگروی دریاآم مردودح 

از متخصصان دن پروژه ها قزل از تأسیس جمهگری خلی چین، ع وه بر این، بسیاری 

تلصی ر خگد را )عمدتاً در رشته آی یز اورژی( در خارج از مشگر در ایاالر متلده 

زال مرده بگدودح نابراین،  و آراوستتته دو همه  "دو بمب هستتتته ای و یز ماهگاره"ب

 ح(Jinglian,2019)ملصگالر تلقیی و تگسعه مستقل چین ویستند

صنعم دو ستدالل می منند مه وگدوری در آناوری  صادی ا م، مخالفان جدایی اقت

وظامی منچی خاص خگد را دارد و ومی تگان به بهاوه وگدوری در آناوری صنایع وظامی 

همان آگرمگل را در باره آناوری غیروظامی هم اعمال مردح صتتتنعم وظامی ویازهای 

وظامی ویازی به مسب سهم بازار از  آنی وسزتاً واضلی دارد و به طگر ملی ملصگالر
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طریی رقابم دزاد ودارودح ع وه بر این، صتتنایع وظامی معمگالً می تگاوند بدون در وظر 

ناوری های  نابع ملی را بدستتتم دورودح این در حالی استتتم مه آ نه، م ارآتن ه ی

 غیروظامی سه ویژای مج ا دارود: رقابم باال، مشتری مداری، و عدم اطمینانح تشگیی

به هر قیمتی، حتی در شتترایط جنگ تجاری یا ممزگد منابع، وه « وگدوری مستتتقل»

چین باید از م ایای منلصتتر به آرد خگد بهره  بجای دن، ح ممکن و وه ضتتروری استتم

در همین رابچه،  ح بزرد و منابع مختلفی را در آردیند جهاوی سازی آناوری مسب مند

ستدالل می مند مه زی آگزان ، رئیس دمادمی علگم اجتماعی  ب راترین واآع "چین ا

سیم م ایای وگدوری با  ضمن تق شد مه بتگاود  شگری با صنعتی جدید باید م اوق ب 

دیگران، عناصتتر آناوری جهاوی را به روشتتی بازتر جمع مندح مشتتگرهایی مه قادر به 

ند در اوق ب صتتتنعتی جدید  ایجاد یز ملیط وگدوری علمی باز هستتتتند می تگاو

به طگر   ح  (Fuzhan,2019:7) گدمندتری را در سیستم صنعتی اشغال منندمگقعیم س

خ صتته، مخالفان مکتب جدا ستتازی معتقدود مه هیچ مشتتگری ومی تگاود بر تمام 

سلط یابدح صنعتی امروزی و زوجیره های تأمین ت ستمهای  تلقیی و تگسعه مامً   سی

 وی شدن اسمحمستقل در واقع ا اره ای وادرسم اسم مه خ ف منچی جها

سگم، جدا شدن تجارر چین و امریکا به وقل و اوتقاالر صنعتی منجر خگاهد شد 

ایاالر متلده ب راترین  مه رشتتد اقتصتتادی چین را در طگالوی مدر تهدید می مندح

اار صتتادرار چین به ایاالر متلده ملدود شتتگد، تعداد   بازار واردار جهان استتمح

  زیادی از صنایع مه مقصد صادراتی دوها ایاالر متلده اسم به واچار جابجا می شگودح

بنابراین، یگ یگوگدینگ تأمید می مند مه اخت آار جاری چین و امریکا بر اعتماد به 

سمح شته ا شرمم ها تأثیر اذا سرمایه اذاری  اآ ایش عدم اطمینان  به دلیل  وفس 

شدن برای ترک چین  شرمم های امریکایی در حال دماده  شی جنگ تجاری، امثر  وا

شان می مند مه اوتقال یز ظرآیم تگلید به دور از چین  ستندح یگ همچنین خاطرو ه

ممکن اسم یز یا دو سال طگل بکشدح بنابراین چین باید از این دوره استفاده مامل 

شتتگد و در مگرد ستتیاستتم ها، دولم باید ت ش مند تا ستترمایه مند تا از قزل دماده 

ها را حفظ  کایی  های امری اذار یه  ما خارجی مخصتتتگصتتتتاً ستتتر های  اذاری 

 ح (Yongding,2019)مند

لی رواگ در پاستتتخ به این استتتتدالل مه چین می تگاود از بازار داخلی خگد برای 

چین "معتقد استتم مه  مقابله با ت ش های جداستتازی ایاالر متلده استتتفاده مند، 

و اار اقتصتتاد چین از  "هنگز قادر به ایجاد بازار جدیدی برای رقابم با امریکا ویستتم

ایاالر متلده جدا شگد، دستاوردهای چین مه به دلیل سیاسم اص حار و اشایش 
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در طی چهل ستال اذشتته حاصتل شتده از جمله تزدیل شتدن به ب راترین مشتگر 

گلید مننده، ب راترین صتتتادر مننده ماال و ب راترین بازرااوی، ب راترین مشتتتگر ت

شگد؛ زیرا  170شریز تجاری بیش از  شکل  سم دچار م شگرجهان،  ممکن ا این "م

بازار جهاوی در ایاالر متلده و غرب حامم استتم و ما وه تنها با ایاالر متلده بلکه با 

 ح(Ruogu,2018:40-41)مل بازار غربی روبرو خگاهیم شد

سم مناآع چهارم، از دو صادی بین چین و ایاالر متلده ممکن ا جا مه تج یه اقت

مشتتتترک دوها را بیشتتتتر ماهش دهد، روابط ستتتیاستتتی دوها وی  احتماالً از بین می 

سم رودح شترک ا سط امثر ملققان روابط بین الملل م به عنگان  ح چنین دیدااهی تگ

شان می مند مه  صاد به اتلادی م"مثال، یگان پنگ خاطرو ستند مه از دو اقت صل ه ت

کا  به مگآی روابط چین و امری ند و این تجر وده هستتتت ند و بر عم ستتتگدم وظر طزی

وی آنگ ، وظریه پرداز روابط بین الملل وی  استتتدالل می مند    "(Peng2018).استتم

صلی در روابط اقتصادی و تجاری چین و امریکا تیعیف شده  مه اارچه سنگ بنای ا

سم و جنگ تجاری همچنان رو به سم،  دو طرف هنگز آیای زیادی برای  ا اآ ایش ا

چین برای ایجاد "به افته وی  همکاری در زمینه هایی ماوند اورژی و مشاورزی دارودح

-Feng,2019:8 )"ثزار در روابط خگد با ایاالر متلده باید زمینه مشتترمی پیدا مند

ش اقتصادی در ح  این داوشمندان روابط بین الملل معتقدود مه علیرغم تیعیف وق (9

صادی خگد اقداماتی اوجام  سریع در تج یه اقت روابط چین و امریکا، چین وزاید برای ت

اار همکاری اقتصتتادی و مزادالر دوها ماهش یابد، روابط ستتیاستتی دوها رو به  دهدح

 وخامم می رودح

شتر همچنین معتقدود چین باید به پاره ای از وگراوی های  پیروان مکتب پیگود بی

یاالر متلده به دالیل زیر  پاستتتخ مثزم دهدح امریکا زه بین چین و ا روابط دو جاو

سمح شگر وجگد  وامتقارن بگده ا صادی و وظامی ب رای بین دو م شکاف های اقت اول ، 

برابر  11، تگلید واخالص داخلی ایاالر متلده  1993به عنگان مثال، در ستتتال  داردح

سال  چین بگد کار، تگلید واخالص داخلی چین هنگز سال ابت 25، پس از  2018و در 

 International Monetary Fund )تگلید واخالص داخلی ایاالر متلده بگدح ٪65تنها 

سیا را در وظر بگیریم، شکاف قدرر بین ( 2019 ، اار سیستم اتلاد امریکا در شری د

 چین و ایاالر متلده حتی بیشتر شده اسمح حتی اار مسی این داده ها را به عنگان

سمم برابری مل با ایاالر متلده بخگاود،  واقعیم های "شگاهدی از حرمم چین به 

وامتقارن استتتم قاً  به ویژه در مگرد ثرور و ظرآیم تکنگلگژیکی مه  "این دو عمی  ،

وامتقارن"براوتی ووماک دن را  وامد   "برابری  یًا  ( Womack,2016: 1464)می  ثاو ح 
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سائل روابط دو جاوزه ا سزم به م سائل مربگط به تایگان، دریای چین چین و ز جمله م

جنگبی، درایری های تجاری، حقگی بشتتتر و تگستتتعه علم و آناوری دستتتیب پذیری 

سزم به همتای خگد داردح بنابراین  برای حفظ روابط دوجاوزه پایدار، چین  شتری و بی

پاسخ باید ضمن دآاع از مناآع خگد، مرتزاً به وگراوی ها و خگاسته های ایاالر متلده 

 .منچقی دهد

 نتیجه گیری

به وظر می رستتد برای تزیین جنگ تجاری چین و امریکا باید ع وه بر م حظار 

صادی"ساختاری و وهادی، دو مؤلفه دیگر را وی  در وظر ارآم:  سًا  "رقابم اقت سا مه ا

شگری اتفای اآتد مثل دوچه در روابط امریکا و ژاپن یا امریکا و  سم بین هر م ممکن ا

مه باعث می شتتگد رهزران یز  "اخت آار ستتیاستتی داخلی"اروپا اتفای می اآتد و 

مشگر سیاسم خاصی را در مقابل مشگرهای دیگر اتخاذ منند مثل سیاسم ترامپ در 

ابم با اوباما صتتگرر ارآته استتمح از این رو در وهایم مقابل برجام مه استتاستتاً در رق

هممگشاوی این چهار چشم اوداز )ساختارارایی، وهادارایی، رقابم اقتصادی،اخت آار 

سیاسی داخلی( اسم مه می تگاود تصگیر عمیی تر و ملی تری از جنگ تجاری امریکا 

 و چین را به ومایش بگذاردح 

ستراتژی های ایاالر متلده در قزال چین چهار وجه عمده دارد مه  از این منظر ا

از دوره ای به دوره ای دیگر تفاور هایی را از منظر اجرا به خگد دیده استتتم: اولگیم 

صادی جهاوی، اولگیم دوم تزدیل چین به یز لیزرال  ستم اقت سی اول ادغام چین در 

ل دمگمراستتتی مچابی با مناآع امریکا، اولگیم ستتتگم مشتتتارمم دادن چین برای ح

مشتتتک ر منچقه ای و جهاوی، اولگیم چهارم جلگایری از تزدیل شتتتدن چین به 

تهدیدی برای هژمگوی ایاالر متلدهح ستتتیاستتتم ترامپ در این حگزه ها تلکمی و 

تهاجمی بگده استتم ولی ستتیاستتم بایدن تا زمان وگارش این مقاله وشتتان می دهد 

ا چین اودمی منعچف به اارچه در هدف با ترامپ مشتتابه استتم اما در ولگه برخگرد ب

 وظر می رسدح

در مقابل استتتتراتژی چهارااوه ایاالر متلده، بنظر می رستتتد پکن وی  مچابی با 

برداشم خگد از اهداف امریکا، چهار استراتژی اصلی را در دستگر مار قرار داده  اسم: 

تر با پیگیری وگسازی چین در پرتگ رابچه با امریکا از طریی اتخاذ استراتژی پیگود بیش

ص ح بازار،  ستراتژی ا سته های امریکا از طریی اتخاذ ا یی از خگا سخ به بع امریکا، پا

مقاومم در برابر ایاالر متلده از طریی اتخاذ استتراتژی ستیستتم مل ملم و جدایی 
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اقتصتتادی،  اتخاذ استتتراتژی چرخه دوااوهح این چهار استتتراتژی از دوره ای به دوره 

بگده استتم ولی مام ً تابع وگع رآتار ایاالر متلده بگده  دیگر اودمی تفاور را شتتاهد

ضع  سفید، چین هم در مگا سیاسم ماخ  سمح از این رو به وظر می رسد متناسب با  ا

 اش تغییراتی را صگرر دهدح

شگر، به  سی عملکرد چین در مقابل جنگ تجاری امریکا علیه این م در مل با برر

سگ ا ز جدایی اقتصادی با امریکا پرهی  مند چرا وظر می رسد پکن تمایل دارد از یز 

سم مه  صاد امریکا و چین را در هم تنیده ا صادی چنان اقت سال ادغام اقت مه چهل 

از سگی دیگر با تگجه به آشارهای  جدایی دن هم دشگار و هم بسیار ه ینه بردار اسمح

سرمایه استرده امریکا، پکن در ت ش اسم با تسریع در تنگع بخشیدن به صادرار و 

اذاری و تقگیم قابلیم های مستتتتقل وگدوری از وابستتتتگی بیش از حد به امریکا در 

صلی بکاهدح در دخرین جلسه ممیته مرم ی ح ب ممگویسم مه  تگلید آناوری های ا

ستراتژی  2020در جگالی شد، از این ابتکار به وام ا شده  "چرخه دوااوه"برا ار  یاد 

ل اآ ایش ستتهم مصتترف داخلی، و خگدمفایی و استتمح چرخه اول یا مگتگر ملرمه او

استق ل بیشتر در عرصه تکنگلگزیز اسم و چرخه دوم جلب سرمایه اذاری خارجی 

اسمح این دو چرخه مزنای جدید الگگی تگسعه چین و بنیاد چهاردهین بروامه تگسعه 

 اقتصادی این مشگر را تشکیل می دهدح 

بار  خا به اوت جه  کا و پیروز 2020با تگ ند امری یدن، هرچ با یدن ی جگ  با

 استم دن بیاوگر ها وشتتاوه همه اما وکرده، اع م چین مگرد در دقیقی استتتراتژی هنگز

للن ستتنجیده تری وستتزم به تهدیدهای ترامپ در مگرد چین اتخاذ مند و بر  او مه

بایدن در دوران مارزار  حمند تکیه «صتتتریه رویارویی» جای به «رقابم استتتتراتژیز»

و مجازار  ،آشتتتار، من وی مردن»گل داد یز مارزار بین المللی برای اوتخاباتیش ق

 ستتین در مستتلماوان علیه چین اقدامار همچنین وی مممینح مند رهزری را «چین

 مگرد حال او معتقد استتتم دراین با .استتتم مرده معرآی «مشتتتی وستتتل» را میاوگ

عاتی ناآع با مه مگضتتتگ کا همخگاوی م ند دارد امری  منع هگایی، و دب تغییرار ماو

 با چین داردحهمکاری  بهس ح های هسته ای و امنیم جهاوی ویاز  استرش
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