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Abstract 

The US trade war against China started in the Trump administration and had a great 

impact on the political and economic situation of the world. After the end of the 

Trump administration, there was an expectation that the trade war would subside and 

with his departure, this issue would also be removed from the agenda of American 

foreign policy. But with the investigation, it seems that the fire of the trade war has 

not been extinguished and its flames are ready to ignite at any moment. In this regard, 

this research tries to answer these questions. First, why the trade war has noticed 

during the Trump era? Second, why did the US trade war eventually focus on China 

despite the increasing economic tension of the Trump administration with other 

countries? And finally, has Trump's desired trade war subsided during the Biden era, 

and if not, what changes have occurred in its implementation? According to the 

hypothesis, the emphasis on trade war in Trump's foreign policy has been influenced 

by his nationalistic policy in redefining America's economic relations with other 

countries, but due to America's strategic competition with China, America's trade 

war was focused on China. In the Biden period, despite his government's emphasis 

on reducing trade tension with China, the trade war approach against China has 

continued. In the findings of the research, it was found that instead of directly 

emphasizing the trade war, the Biden government tries to combine its actions against 

indirectly, and he actually seeks to achieve a global and regional alliance in Asia 



around China. The framework of this research is descriptive and analytical, and data 

collection and analysis have been done in a qualitative way based the Trend Analysis. 

Keywords: China, The States, Strategic Competition, Continuation of Trade war, 

Economic Realism 
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 چکیده
  یو اقتصدداد  یا ددیدر دولت ترامپ آغاز شددد و  ر مداد س  دد  نیچ هیعل کایآمر  ی تجارجنگ

  یتجارانتظار وجود داشدت هه جنگ نیدولت ترامپ ا انیگذاشدت  س  از سا ی ادیز ریجهان تأث

خارج شدود   کایآمر  یخارج  ا دتیاز د دتور هار  د زیموضدو  ن نیا ی فروهش هرده و  ا رفتن و

ور  آن هرلحظه آماده شدددله ی هاخاموش نشددده و ز انه  ی تجارجنگ آتش ر دددیاما  ه نظر م

 داا س سا دد داده شدود   نی ه ا شدودیم یسژوهش  دد نیرا دتا در ا  نیشددن ا دت  در ه 

در دوره ترامدپ موردتوجده قرار گرفدتو دوچ  چرا  دا وجود   ی تجدارچرا جندگ  نکده ینخسدددت ا

  ی ر رو کایآمر  ی تجارجنگ  تیدرنها  ها هشدددور گریدولت ترامپ  ا د ی تنش اقتصددداد  شیافزا

موردنظر ترامپ فروهش هرده و  ی تجارجنگ دنیدر دوره  ا ایآ ت یمت رهز شددو و درنها نیچ

 ر   دیدتدأه  ه یدآن  ده وجود آمدده ا دددتو  ندا  ر فرضددد  ی در اجرا  یو تحو ت  رییاگرنده چده ت 

روا ط   فی ازتدر در ی و  انهیگرایمل ا دتیترامپ متأثر از  د یخارج ا دتیدر  د  ی تجارجنگ

  ن  ی ا چ  کایآمر کیرقا ت ا ددتراتژ  لیهشددورها  وده ا ددت  اما  ه دل گری ا د  کایآمر  ی اقتصدداد

 ر  ی دولت و دیتأه  رغمیعل زین دنیمت رهز شددد  در دوره  ا نیچ  ی  ر رو کایآمر  ی تجارجنگ

  یهداافتدهیدا دددت  در   افتدهیدتدداوچ  نیچ  هیدعل  ی تجدارجندگ کردیرو  ن ی دا چ  ی هداهش تنش تجدار

تالش دارد اقداماس    ی تجار ر جنگ  میمسدت   دیتأه  ی  هجا  دنیسژوهش مشدخ  شدد دولت  ا

 ه  یا یه راه هند و ع الً  ه دنبال د دت  ی تجاراز جنگ  ریغ ی گرید لیرا  ا د   نیچ  هیخود عل

 یفیسژوهش توصددد نیا  تیا دددت  ماه نیچ رامونیس  ایدر آ ددد  ی او منط ه یائتالف جهان کی
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 م دمه

به بعد یکی از م ضاا تام م د در    2018از سااال   خصاا  بهی اخیر هاسااالدر 
تجاری بین آمریکا و چین و به تعبیر دیگر جنگ  مسالله المللنیباقتصااد سایاسای 

تجااری آمریکاا تلیاه چین در  جناگ  هرچناد  تجااری تراماع تلیاه چین بااشاااد جناگ
دوره ترامع نمایان شااد، اما مساالله اختید دیدداه دو  داا ر در م رد چگ نگی 

و باا  ناار رفتن   درددیبرمی پی  رو باه قبال از دوره تراماع  هااچاال مادیریات  
بعدی آمریکا  جم  رسیرئن مسالله  مرنگ نداد و  ما ان در دوره بایدن ترامع ای

ی و ت جه  م ردبررساانیز به اشااکال ملتلو وج د دارد  در این پهوه  دو نکته 
ی  ا لچهیتارها و  تجاری، ویهدیم ضا   جنگ  شا دیم  در ابتدا تیش ردید یمقرار 

داده شاا د و در  در ساایاساات خارجی آمریکا ت ضاای     خصاا  بهاز این رویکرد 
فضاای حا د بر روابط اقتصاادی آمریکا و چین  ازآنپسمرحله بعد دوره ترامع و 

 ش د در دوره بایدن به بحث دذاشته می
 ه   اسات نیا  زندیمنکته مداتر  و البته م می  ه دو م ضا   ف ر را به هد دره 

در    صاا  خبهتجاری آمریکا تلیه چین و ت املی منجر به بروز جنگ  هامؤلفهچه  
تغییر دولت در آمریکا این روند در دوره   باوج ددوره ترامع به بعد شاااد  و چرا 

 مطرح نم د د نهنیا  ت انیماست  برای پاسخ به پرس  ف ر    افتهیتداومبایدن نیز  
و   تیاامن  یبرا  ماانعی  نیچ  ب دتراماع معتداد    دولات  خصااا  باهآمریکاا و     اه

 دااد   ی داا ر را به چال  م نیو قدرم، نف ذ و منافع ا سااتآمریکا  ییشااک فا
 رد مانع از  اه  فاصاله   ی دا ر ساع  نیبا ا یجارتجنگ کیبا شارو    نیبنابرا

تجاری آمریکا و چین در قالب  شا د  بررسای م ضا   جنگ دا ر از آمریکا  نیا
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ملی    در حمایت از اقتصاد هادولتیی اقتصاادی  ه بر ند  و جایگاه  دراواقعنظریه 
  در این چارچ ب ماهیت ردید یمنساابت به اقتصاااد ج انی ت  ید دارد صاا رم  

روند    صا رمبهپهوه  شای ه ت صایفی تحلیلی داشاته و برای بررسای ب تر م ضا    
  ش دیمتجاری میان دو  د ر تحلیل پهوهی جنگ

 سیشینه سژوهش -1

انداز  آمریکا: چددتجاری چین و در پهوهدی تحت تن ان »جنگ  (2019)   1پانهسات 
متحاده و چین بر تجااری ایاا مجناگ  رینگر در م رد تا  انادونزی،، رویکردی  ال

در    متحادهدرایی ایاا مجاانباه  این مداالاه باه چگ نگی چاارچ ب یاکداردانادونزی  
ل   پردازدمی  دوره تراماع تحات تن ان »در    یادر مداالاه(  2019)   2یچااناگ و 

تجاری جنگ   ،یساانار  نیو بدتر  یاقتصاااد  ری، ت  تلل  ،و آمریکا نیتجاری چجنگ
هاا باا م ردمطاالعاه قراردادناد  آن  یلینظر تاارمتحاده را ازندطاهو ایاا م  نیچ  نیب

مدااابه   یتجار یهایریبا درد   عو آمریکا در دوره ترام نیتجاری چجنگ  سااهیمدا
متحده و رقابت  ایا م  یادورهانیانتلابام م  ،یتدم تعادل تجار  لیسه دل  خ،یدر تار

 ایتحت تن ان »آ  یادر مداله(  2019)   3ژائ  نسابت داد   یتسالط بر اقتصااد ج ان یبرا
متحده ایا م کیانداز رقابت اساتراتهچداد ،اسات  ریناپذاجتناب دیجنگ سارد جد

تحت   یادر مداله(  2019)   4 وقرار داده اسات     لیوتحلهیتجزرا م رد   اسات نیو چ
 نیچ یمازاد تجار صاحت  زانیم یبه بررسا  ،و آمریکا نیچ  یتن ان »روابط اقتصااد

متحاده  باا ایاا م  نیچ  ی  او معتداد اسااات ماازاد تجاارپردازدیمتحاده مو ایاا م
 ت جه است اما قابل ستیبزرگ ن ش دی ه تص ر م یااندازهبه
 نیچ یابیقدرم رامیتحت تن ان »ت    یادر مداله(  1397)   یزدانی  ،یرساتم ،یو  ق 

 ساب   یآن برا یهاو تیش   نیچ  یابیقدرم معتددند  ،بر روابط و رقابت با آمریکا
و آمریکا  نیچ نیرقابت ب نهیزم ،یالمللو بین  یانظام منطده تیریدر مد داتریند  ب

 

1 . Panqestu 

2. Chong & Li 

3 . Zhao 

4 . Lau 
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(  1399)  یقربان رده اسات  مهدان آمریکا را فراهد  یههم ن  یبرا  طرو احساا  خ
تجااری آمریکاا و چین: تلال و پیاامادهاای آن، جناگتن ان »ی تحات  امداالاهنیز در  

تجاری بین آمریکا و چین را از منظر تیش آمریکا برای م ار شااد م ضاا   جنگ
چین در قالب رقیب اساتراتهیک بحث نم ده اسات  همچنین این مداله به پیامدهای 

 تجاری میان طرفین نیز پرداخته است جنگ
 یهاتیترامع و واقع  یخارج اساتیتحت تن ان »سا دیگر  یدر پهوهدایمی فرد  ر

 رده اساات و  یبررساا  یترامع را به لحاظ نظر  یخارج  اسااتیساا  الملل،نینظام ب
در آن وج د داشاته اسات  آمریکا  ییدرادرایی و تملاز واقع ییهامعتدد اسات رده

فرهنگی در صااادر سااایاسااای و    ی،ازلحاظ منابع قدرم نظامی، اقتصااااد نکهیباا
ط ر  امل نسابت به دیگر  نداگران سایاسای به  ت اندی دا رهای ج ان اسات نم

  ،فرد   یمیبااشاااد ) ر  ت جاهیب  شااادنیهاا، ن اادهاا یاا فرایناد ج اانج اان ملال دولات
1397)  

ی صااا رم درفتاه، تیش هااپهوه دیری از مطاالاب و  این پهوه  ضااامن ب ره
ی متفاوم چرایی جنگ میان آمریکا و چین را به  بنددساااته ند در چارچ ب و می

تجاری بین آمریکا بحث بگذارد و در اقدامی متمایز از طریق بررسای اقدامام جنگ
و چین در چاارچ ب روناد پهوهی چرایی تاداوم این رویکرد در دولات باایادن را نیز 

 ی قرار دهد م ردبررس

 ادییی اقتصگراواقع از منظرتجاری چارچوب نظری: جنگ -2

و  اسات  یاقتصاادیی دراواقعرابرم دیلپین یکی از پهوهداگران برجساته در ح زه  
ط ر ماه ی تغییر ی سااالیان متمادی بهدر طالملل  معتدد اساات، ماهیت روابط بین

الملل حا د خ اهد ب د   یی همچنان بر ترصااه روابط بیندراواقعنکرده و بنابراین، 
ضااد، قدرم و روابط قدرم، ویهدی اسااسای  ی و منافع متبر آنارشادر ج ان مبتنی  

یی سانتی بر دراواقع   هیدرحال، دیآیمالملل و زنددی سایاسای به شامار  ام ر بین
ن اایی ام ر سااایااسااای تا  یاد دارد      ننادهنییتع   ریمتغ  تن انباهاهمیات قادرم نظاامی  

  ند، از این منظر در ج انی  ه بدریتمی  قیتصد  زیندیلپین دیگر اشکال قدرم را  
 ت اندیم، روابط اقتصاادی نیز انددهیدردهای متمایزی تدساید  از بعد سایاسای به دروه
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 ( 100،   1393م د تلدی ش د و با تنصر قدرم تجین دردد )قاسمی،
ها  به افزای  قدرم و نف ذ خ د هساتند و بنابراین با دیگر دولت  مندتیقه هادولت

های خ د را افزای  دهناد  یکی تا قابلیات  ننادیمیا بازیگران در این نظاام همکااری 
های حساا  برای همکاری روابط اقتصاادی اسات  ه پیدارفت در این از این ح زه

پین معتدد اساات  ه نظام   دیلآوردیمها به ارمغان ح زه قدرم زیادی برای دولت
 اه قادرم خ د را افزای  دهاد و یاا حاداقال     نادیمالملال یاک دولات را تحریاک  بین
 ( 247،   1388ن ریان، بد د ) ی رقیب هادولتمانع افزای  قدرم   ریباتدب

در درای  باه   هااآن ن  درانی خردمناد هساااتناد و ندااااناه خردمنادی    هاادولات
مسالله   ازآنجا هحدا لر ساازی قدرتداان اسات   محاسابام هزینه و فایده در راساتای

از طریق   هادولتاصالی تحکید م قعیت نسابی قدرم اسات، ممکن اسات برخی 
ی  هاا انیازی امنیتی و نظاامی برخی  هااناهیهزحماایات درایی یاا از طریق افزای   

در  بنابراین، اقتصااد    اقتصاادی را تحمل  رده و درصادد تضاعیو رقبای خ د باشاند
اسات  و تغییر و تح  م اقتصاادی تابع اهداد و منافع سایاسای  سایاسات   خدمت

 یاسایو اقتصااد سا  یاسایاقتصااد سا ،نیلپیبر اساا  نظر د  ( 89،   1393قنبرل ،  ) 
 یاجتمات  یاساینظام سا  کیاسات  ه بازارها در درون    یمبتن دهیا نیالملل، بر ابین

ت امال    یلیتاار  امیاو تجرب  یتر قرار دارناد  دولات، مناافع قادرتمناد داخلبزرگ
   ندیدرون آن تمل م  رد  هساتند  ه بازار ییهاهدد اقتصااد و شااخص  نندهنییتع 

و   یاقتصاااد یهاتیب دن فعال یاقتصاااددانان در خصاا   ج ان دهیبرخید تد
مت  ر از   یاقتصااد یهاتیلها در مناطق ملتلو ج ان، اهداد فعاآن کساانی  یهد یو
، 1392ن،یلپیب ده و در نداط ملتلو ج ان متفاوم هسااتند )د  یاجتمات یندهایفرا
  50) 

 کی   لو اصاا یالمللبین ین ادها ویتضااع  ،یترامع با رد اتحادها و متحدان ساانت
  درفته یرا در پ یسیک    ییدراواقع  افتیباز و آزاد ره یالمللبین یبازردان  ستدیس

 یوضااا ح در روابط  ن نآنچه به   (1398آبان   21چ، خبردزاری م ر، ب د )  ز ری
در دوره    بعادازآن، چاه در دولات تراماع و چاه  مدااااهاده اساااتو آمریکاا قاابال نیچ

به روند تح  م  ییدرابر اساا  مکتب واقع اسات  ه دو  دا ر، نیا  دولت بایدن،
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چ ن    ییهاایهد یشااادم وباه  ییدراواقع  نیا   نگرنادیم  گریکادیخ د باا   یاقتصااااد
 یرا در خ د حفظ  رده اساات  هر دو دولت سااع  یو قدرم مح ر  یمح ردولت

 نیدر ا  ابندیدسات   یروزیبه پ رید نفس  یاسایسا  و  یرقابت اقتصااد نیدر ا  نندیم
 مامیدر اتلاذ تصام  یچندان ریت   ت انندیها در هر دو  دا ر نمافراد و شار ت انیم

 داشته باشند   یخ  یهادولت

 
تن ان  های تجاری در جامعه مدرن به وج د نیامدند و همیدااه از دذشااته بهجنگ

های تجاری خ د نادرساات و راهی مؤ ر برای مدابله با  داا ری  ه در ساایاساات
شاده اسات   رفتار  رده و یا راهی برای  ساب سا د بیداتر شاناخته می یراخیقیغ

ها در  وق   پی ساااتند  تعدادی از آن  های تجاری بسااایاری در ط ل تاریخ بهجنگ
ی تریا ، قان ن تعرفه  هاجنگ  مانند  اندتر ب دهتر و با ت  یراتی تمیقمدیاساای بزرگ

تجاری اسام م هاولی، جنگ مر،، جنگ م ز، ف  د ساال و ، جنگ پاساتا و جنگ

مه ترین جنگ 
های تجاری تارید

جنگ های تریاک

تریاک اول
(1842-

1839)

تریاک دوچ 
(1860-

1856)
جنگ مرغ 

(1962)

جنگ سا تا 
(1975)

جنگ تجاری 
ژاسن و ایا س 

(1987)متحده 

جنگ موز 
(1993)

فو د  الوس 
(2002)
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 ریگان اتفار افتاد  جم  رسیرئدر زمان  1987 ه در سال  متحدها میاژاپن و 

 تجاری آمریکا و چینروند سژوهی جنگ -3

بساایاری به خ د دیده اساات و از زمان    یهابیروابط آمریکا و چین فراز و نداا
از دهه  اندیب چین الگ های ملتلفی بر روابط دو  داا ر حا د شااده اساات  اما 

روابط دو  دااا ر تغییر پیادا  رد  در دهاه    برالگ ی حاا د    مییدی باه بعاد  1970
روابط دو  دااا ر در غاالاب الگ ی همکااری اقتصاااادی و رقاابات    جیتادرباه  1990

الملل  ملتلفی ازجمله اقتصااد و امنیت بین  یهااساتراتهیک شاکل درفت و در ح زه
این  تییکی از وج ه پراهم ( 88: 1395 روابط خ د را شاااکل دادند ) دااامیری،

پیدا دسااترش ساارتت رو به اساات  ه بهب ده  روابط تعامیم اقتصااادی و تجاری 
متحده با تح ل و ارتدا سااختار اقتصاادی چین، محصا  م بین چین و ایا م  رد 
از مکمل به رقابتی تغییر یافتند  این تغییر و تح ل باتث شااده اساات  ه   جیتدربه

  (Sheng, 2018, P.399) ردیتن ان رقیب اصلی در نظر بگ متحده چین را بهایا م
د خ د به یک اقتصاااد خیر و ن آور تیش  رده  چین در راسااتای تبدیل اقتصااا

رساااد ی ملتلفی را در داخل  دااا ر در پی  بگیرد، اقدامی  ه به نظر میهاطرح
دساترش ند  و نف ذ چین در پیدابرد اقتصااد ج انی و هدایت و رهبری حا میت  

به طرح ساااخت چین   ت انیمدر این م رد  ای خ اهد داشاات   ج انی ت  یر تمده
 ند  سه هدد استراتهیک را دنبال می  2025طرح ساخت چین  داشت     اشاره  2025

خ اهان رسااااندن چین از یک غ ل ت لیدی به یک قدرم   ،در هدد اول ت ساااعه
های اسات  در دام دوم هدد رسایدن به ساط  مت ساط قدرم  2025ت لیدی تا ساال 

ان  تن اسات  دام سا م تحکید بیداتر م قعیت چین به  2035ت لیدی ج ان تا ساال 
یک قدرم ت لیدی و افزودن ت لیدام جامعه چین در لیساات برتر ج ان تا سااال 

 ( Huimin etc, 2018, P.3)  است  2049
ی قبل در آمریکا هادولت   آمریکا اساات یم نهظ  ر سااریع چین ت دیدی برای ه

اساتراتهی »یک  دا ر مسال ل، را   ردندیمنگران ت اقب رشاد چین ب دند و تیش 
با چین وارد تعامل سازنده ش ند، اما ترامع با چین   تمیًاذ  نند و نسبت به آن اتل

 رد  رقیبی  ه به دنبال تضعیو تددم آمریکا و یک رقیب معارض رفتار می  تن انبه
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ی خ د اسات  هد استراتهی امنیت ملی آمریکا در امنطدهروابط آن  دا ر با متحدان 
 بلندمدمآن  دا ر چال  اساتراتهیک   2018و هد اساتراتهی دفا  ملی   2017ساال 

باه همین دلیال    ( 391:  1400شااافیعی،  اسااات ) را در درجاه اول چین قلماداد  رده  
تجااری تلیاه چین را آغااز  رد و تیوه بر تحمیال متحاده آمریکاا جناگایاا م
را نیز برای  ییهااتیااضاااافی برای محصااا  م وارداتی چینی، محادود  هاایتعرفاه

هاای پیدااارفتاه چینی هاای تجااری برخی از شااار اتانتداال فنااوری چین و فعاالیات
آورد   باه وج دهاا    اقادامی  اه این نگرانی را برای چینیایجااد  رد  1ه آوی  ههیوباه
شااادن بین   ت اناد منجر باه جاداتجااری باه یاک جناگ فنی میتدااادیاد جناگ   اه

(  در ادامه در  Hung Kwant, 2019, P.1متحده و چین شاا د ) اقتصااادهای ایا م
 شااادهیدردآوری  تجاارجناگچاارچ ب روناد پهوهی مجم تاه اقاداماام طرفین در  

 550باه ارزش    مجم تااًی آمریکاا تلیاه چین  هااتعرفاهاسااات  در این جناگ، حجد  
اسااات میلیاارد د ر ب ده    185باه ارزش    مجم تااًمیلیاارد د ر و در مداابال چین  

 (Mullen, 15May, 2022 ) 
 2022- 2018تجاری آمریکا تلیه چین  اقدامام در جنگ   ن یتر م د روند پهوهی   تاریخ 

 د ر از س ی آمریکا  اردیلیم 34درصد تعرفه به ارزش  25وضع  06/07/2018

 د ر از س ی چین اردیلیم 34وضع تعرفه متدابل به ارزش  06/07/2018

 میلیارد د ر از س ی آمریکا  16درصد تعرفه به ارزش  25اتمال  23/08/2018

 د ر از س ی چین  اردیلیم 16ی به ارزش درصد 25اتمال تعرفه متدابل  23/08/2018

 میلیارد د ر از س ی آمریکا  200درصد تعرفه به ارزش  10وضع  24/09/2018

 میلیارد د ر از س ی چین  60ت ارض دمر ی متدابل به ارزش وضع  24/09/2018

 در آرژانتین 20تجاری در اجی  جی متدابل در جنگ  بسآت اتین  01/12/2018

 میلیارد د ر 200به ارزش  درصد 25درصد به   10افزای  تعرفه مجدد از س ی آمریکا از  10/05/2019

 به لیست اتمال تعرفه  Huaweiاتیم وزارم ام ر خارجی مبنی بر الحار شر ت هاوایی  15/05/2019

 میلیارد د ر  60افزای  تعرفه از س ی چین به ارزش  01/06/2019

 در ژاپن 20در اجی  جی  تجاریجنگ  بسآت م افدت دوباره چین و آمریکا برای  29/06/2019

 

Huawei-1 
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 ی تمدی ارز  ار دستی چین از س ی آمریکا در دذار نام 05/08/2019

23/08/2019 
میلیارد  75درصدی بر روی  ا های آمریکایی به ارزش  10 تا 5ی ها تعرفهچین اتیم  رد 

 د ر اتمال  رده است  

01/09/2019 
میلیارد د ر واردام چین آغاز  125آمریکا بر بی  از  یهاتعرفه، رفتیم ه انتظار  ط رهمان 

 ش د یم

14/02/2020 
را   2019در سال  شدهاتمالمیلیارد د ر از محص  م آمریکایی  75ی اضافی بر ها تعرفهچین 

 نصو  رد  

12/05/2020 
محص ل آمریکایی  79را بر روی  تجاری ی جنگا تعرفهی ها تیمعاف چین دومین دسته از 

 اتین  رد  

01/09/2020 
 شدهدادههای قبلی های تعرفهمعافیت مدم   تاهها  ا ی وارداتی آمریکا از چین تمدید به ده

 است 

02/12/2020 
اقدام ف ری، برای  » دفت  ه او هیچ   مز ی تا  ر  ی  ی ن جم  ر منتلب آمریکا، به  ج  بایدن، رئیس 

 تجاری انجام نل اهد داد  های جنگ لغ  تعرفه 

18/02/2021 
»به ق م خ د باقی   نی برچهای دمر ی د ید  ه تعرفهداری آمریکا میجانت یلن، وزیر خزانه

 ، خ اهد ماند

 ، رسیددی نکرده است  مدکیم اساسی »د ید، تعامیم تجاری به جانت یلن می 19/07/2021

09/11/2021 
ی چینی را هاشر تدر  هاییآمریکای دذارهی سرما ه   ندیمممن تیتی را تمدید  متحدها میا 

  ندیمارتباط دارند، ممن    ارت  چینبا   نندیم ه ادتا 

26/01/2022 
ی جبرانی تلیه  ها تعرفهمیلی ن د ر  645سازمان تجارم ج انی به چین اجازه داد تا 

 پس از یک دهه وضع  ند  متحدها میا 

  ا ی وارداتی چینی بازدرداند   350ی را بر بی  از اتعرفهی هاتی معاف  متحدها میا  23/03/2022

10/05/2022 
ی تجاری بر چین  ه ت سط ها تعرفه ه بحث در م رد  اه  احتمالی  د ید یمج  بایدن 

 ب د ادامه دارد   شدهاتمالسلو او  
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18/06/2022 

ی جین پینگ دفتگ  خ اهد  رد و در حال بررسی اقدامام ش بای زودبهج  بایدن دفت  ه 

 شدهاتمالآمریکا بر  ا های چینی است  ه ت سط دولت ترامع  یها تعرفهاحتمالی در م رد 

 است  

05/07/2022 
، در م رد مسائل متحدها میا داری وزیر چین، با جانت یلن، وزیر خزانهلی  او، معاون نلست

 داشتند   درایانه و صری ،»تمل ود ی دفت م ردتیقه

(Mullen, 15 May, 2022) 

 تجاری آمریکا علیه چینتداوچ جنگرویکرد اعالن و  -4

باا آمادن باایادن   رفاتیمانتظاار    شااا دیم اه در جادول ف ر میحظاه    ط رهماان
تجاری آمریکا در دولت  ندااد  اتین جنگ د نهنیاتجاری مت قو شاا د اما  جنگ

تراماع و تاداوم آن در دولات باایادن تلیاه چین ریداااه در ت امال د نااد نی دارد   
تجااری آمریکاا در دولات تراماع و تاداوم آن در  تحلیال چرایی اتین جناگ  درواقع

ی نم د  ه هر بل   بنددیتدسا لی   دساته دودر   ت انیمدولت بایدن تلیه چین را 
تجاری   در بل  نلساات ریدااه اتین جنگشاا دیمند تلت تدااکیل  خ د از چ

هایی دانسات  ه دولت ترامع نسابت ناشای از سایاسات  ت انیمآمریکا تلیه چین را 
یی انزوا درابه روابط با  دا رهای دیگر در پی  درفت  در این چارچ ب ت  ید بر 

مت و در ساایاساات خارجی، حمایت درایی اقتصااادی، ت  ید بر بازدداات به تظ
تجاری م اردی اساات  ه باتث فراهد شاادن شاارایط جنگ ازجملهقدرم آمریکا 

هاایی  (  جاایگااه چین و نگرانی136،   1399قرباانی،  شاااد ) آمریکاا تلیاه چین  
دارد باتث  المللنیبی  ه آمریکا نساابت به ت سااعه ج انی چین در سااط   اندهیفزا

د  لذا بدین منظ ر م ارد  تجاری آمریکا بیداتر مت جه چین شا شاد ن   پیکان جنگ
ملال زد  ه دولت ترامع به پداات انه آن خ د را محق بر اتین    ت انیممتعددی را 

 دانست چنین سیاستی تلیه چین می
تجااری آمریکاا تلیاه شاااامال رویکرد بر اتین جناگ  رداذاریتا  در اداماه، ت امال  

رقیب    ن انتبهاقتصاادی و سایاسای دولت ترامع، سایاسات م ار نف ذ ج انی چین 
اساااتراتهیک آمریکا  رویکرد حمایت درایی اقتصاااادی در تجارم متدابل با چین   
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ی امنیتی هاینگرانهای ن ین و پیداارفته و م ار چین در ح زه تکن ل ژی و فناوری
ش د  در بل  دوم چرایی ناشی از رشد قدرم اطیتاتی چین به بحث دذاشته می

ت ان  می  هرچناداسااات  در این زمیناه    تاداوم این راهبرد از سااا ی دولات باایادن
یی از ت امل ف ر در دوره ترامع را در این دوره مدااهده  رد، اما بی  از هانداانه

این   ت انادیمچین برای دولات باایادن هد    هیابرتلهر چیز متمر ز نم دن این رویکرد  
 آورد  به دستبرای این منظ ر   رده و هد اجما  ج انی را  ارآمدترروش را 

   رویکرد اقتصادی و  یا ی دولت ترامپ4-1

آغاز آن در   مدلص  ط ربهتجاری میان آمریکا و چین و در م رد تلت وق   جنگ
بی  از هر چیزی ند  و رویکرد شاالص ترامع در   رساادیمدوره ترامع به نظر  

تراماع هم اره خ د را مادتی   درواقعاین زمیناه از اهمیات زیاادی برخ ردار بااشاااد   
ا  از اقتصاااد ملی آمریکا در مدابل  داا رهای دیگر دانسااته و تیش  رده در  دف

های ملتلو از این ساایاساات دفا   ند  دفا  وی از لزوم اتمال تعرفه بر م قعیت
شااا د به قبل از دوران ریاسااات   ا هایی  ه از  دااا رهای دیگر وارد آمریکا می

مصااحبه خبری اتیم  رد   در  1988ملال، در ساال   ط ربه  درددیبرمجم  ری وی  
وی   آمریکاا نیااز اسااات در مداابال ورود  اا هاای ژاپنی باه آمریکاا تعرفاه اتماال  ناد 

ق ی به لزوم حمایت از اقتصاااد  داا ر ت  ید و دیگر  داا رها را مت د به    ط ربه
 Tankersley,  Landler,  New York Times , May  رد ) چپاول اقتصااد آمریکا می

15, 2019 ) 
امنیت   تن انبهترامع در رویکرد جدید اقتصااد سایاسای خ د امنیت ملی را  دولت

اقتصاادی تعریو  رد و با این تمل م جب شاد  ه ملالفان آمریکا از این حر ت  
درایی، اقدامام متعددی را   چندجانبهسایاسای پیروی  نند  دولت وی با رد آشاکار 

ی  ها اسااتیساار ز بر  اتلاذ  رد  ه برای حفظ و یا دسااترش صاانایع داخلی، تم
ب د    شادهیطراحدر داخل و در قبال شار ای تجاری خارجی   انهیدرایملاقتصاادی  

یی، بازدداات درایملی اقتصااادی انزواطلبی و  هاهینظرمبتنی بر    هااسااتیساااین 
وی از   هرچناد   دادیمن یاد    متحادها میاامرزهاای اقتصاااادی را باه داخال قلمرو  

ی آداه ب د اما وی به دنبال المللنیبو ن ادهای اقتصااادی   چندجانبهمزایای تجارم 
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به نفع خ د ب د   المللنیبی تجارم آزاد و ق انین تجارم قراردادهای  ساازددرد ن
واشانگتن  م ردنظر  شادهلیتحمتا شار ای تجاری خ د را مجب ر به پذیرش شارایط 

 ( 7398-738، صص 1400صالحی، د )  نها از راه ت دیدها و محدودیت

 رقیب ا تراتژیک آمریکا عنوان ه   یا ت مهار نفوذ جهانی چین 4-2

پهوه   زم اسااات به آن پرداخته شااا د مسااالله   نیدر ایکی از نکام م می  ه  
قبل از این دوران   هرچندتجاری آمریکا در دولت ترامع اساات   چرایی آغاز جنگ

و آمریکاا حتی قبال از باه قادرم رسااایادن تراماع  م ارد اختیفی زیاادی بین چین  
مدالص از سا ی ترامع  لید   ط ربهتجاری وج د داشات، اما در این دوره جنگ

 یروسااملتلفی بساتگی دارد  ه    ت املچرایی این جنگ به   رسادیمخ رد  به نظر 
  ی محتااطااناه همراه باا همکاار  یکردیمتحاده تاا اوبااماا تیش  ردناد روجم  ر ایاا م

آمریکا  یخارج  اساتی  البته در آن دوران سارندیبگ   یدر پ ایدر آسا نیدر قبال چ
 ی متر تیاهم نیمتمر ز ب ده اسااات و ظ  ر آرام چ انهیدر منطده خاورم  داااتریب

ساازنده آمریکا   یهمکار  اساتیساجم  ر دذشاته داشاته اسات  درواقع    یروساا یبرا
 دایپ  رییتغ   2010 بعد از   دب  شاادهی»اتتماد سااازنده، طراح ی ه برمبنا نیدر قبال چ
تن ان  را به  یمح ر  ایآس  2010  سال  یمل  تیامن  یمتحده در سند استراته رد  ایا م

 ه در زمان ب ش   کیاتتماد اسااتراته یخ د مداالص  رده ب د  اسااتراته  تیاول 
  حا د یالمللنینظد ب درند  مسال  نه   تدا یق چین به ایفای باهدد ،وضاع شاد

را   نیخ د، م اار چ  دیاجاد  نیدر د تر  هااییآمریکاا  در اداماه   اهی  درحاالب د  فاایا
 نند )حسن   یریجل د   یاههم ن منطده کیآن به    شدنلیمدنظر قراردادند تا از تبد

آمریکاا در    یهاایا ن ن در  اان ن نگرانآنچاه هد   (169    ،1396مسااارور،  ،یخاان
 نیقرار دارد، نف ذ روزافزون چ  ایشارر آسا  یامنطده   یدایم رد سااختار در حال پ

تن ان م ت ر  را به نیچ  مسااتدم  شانگتندرچه وا  یااسات  در ح زه اقتصااد منطده
  حالنیشاناساد، درتیم تیج ان به رسام  یو رشاد اقتصااد  یامحر ه رشاد منطده

طرح    زیآمریکا ن  ین فته و م ج د در منافع اقتصااد  یهااش را درباره چال ینگران
 رمتن ان تن ا ابرقدبت اند همچنان به  نکهیا  یاساا ، آمریکا برا نی رده اسات  بر ا

  زی برانگ است تا مانع به وج د آمدن هرد نه قدرم چال   یبماند ضرور  یج ان باق
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 ( 27 ،   1397 ،یزدانی و یرستم ،ی قدر هر ندطه از ج ان ش د )و 
تجاری آمریکا تلیه  در همین ارتباط این نگرش وج د دارد  ه ریدااه اصاالی جنگ

بین چین و آمریکا  متر  روزروزبهچین ماهیت سیاسی دارد  بدین معنی  ه شکاد 
شااده و آمریکا این برداشاات را دارد  ه در آینده نزدیک، چین، م قعیت و جایگاه  

تجااری آمریکاا تلیاه چین جناگ  درواقع داااد   ههم نیاک آمریکاا را باه چاال  می
م ت ر محر ه قدرم ساایاساای و   تن انبه ند نم دن رشااد اقتصااادی چین  باهدد

 ه راهبرد   ساازدیمدیرد  این رویکرد این تحلیل را نمایان نظامی چین صا رم می
باه یاک دردیری نظاامی  تیادرن ااآمریکاا در قباال چین در قاالاب رقاابات اساااتراتهیاک  

 ( 8-7، صص 1401شفیعی، ش د ) یممنجر 
بعداً مجب ر خ اهد شااد  ردیرا نگ  نینف ذ چ  یادر آمریکا ا ن ن جل از منظر ف ر،  

 نیت قو رشد مستمر چ  یدولتمردان آمریکا برا  دیش د  تصم  کیشر  نیرا با چ  ایدن
ها چال   واساطه آن دا ر ممکن اسات به نیاسات  ه ا  ییهاح زه یتماممعط د به

باوج دآنکه   رسادی  اما به نظر مدینما جادیتمده در برابر اهداد بلندمدم آمریکا ا
مناافع مداااتر  و دااهااً متنااق     یاز ندااط ج اان دارا  یاریابسااا  و آمریکاا در  نیچ

منظ ر  مناقداه دو ابرقدرم به یبرا  یاسات  ه محل ایآسا نیا یهساتند در مدطع  ن ن
  ،ی زدانی  ی ورسااتم ،یشااده اساات )و  قنف ذ واقع  یهااز ح زه یگریتدب زدن د

1397   ، 35 ) 
رسااد ن   نگاه آمریکا به چین در دوره ترامع با دوره بایدن چندان  البته به نظر می

تفاوتی به لحاظ راهبردی نداشااته و فدط در شاای ه و چگ نگی مدیریت ت سااعه  
لاذا این جناگ در دوره    یی وج د داشاااتاه بااشاااد هااتفااومج اانی جاایگااه چین  
بایدن  هرچندداادید یافته اساات  تنزل پیدا نکرده بلکه ت تن انهزمامداری ج  بایدن 

ی دولت ترامع بر روی چین را به ضاارر اقتصاااد داخلی  هاتعرفهدر ابتدا وضااع 
 رد اما در ادامه خ د دولت بایدن چندان از م ضااع دولت قبل  آمریکا ت صاایو می

قرار دادن    فدااارتحتی نکرده و  ما ان بر این م ضااع اصاارار دارد  نیندااتدب
در انگلیس و حماایات دو   1400  خردادمااهدر    7ی  دروه  همتاایاان اروپاایی در اج

میلیارد د ر در تلد    250ی  ه  احهی در تص یب    خ اهیجم  رحزب دم  رام و 
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تصا یب  رد    2021تد یت رقابت آمریکا در مدابل چین در ساال  باهددفناوری را 
فیعی، شاااشااا د ) ی از تیش دولت باید در تداوم راه مدابله چین تعبیر میانداااانه
 ( 3-4صص ، 1401

ی بین دو  دا ر  امناقداهبایدن در م رد شای ه برخ رد با چین معتدد ب د  زم نیسات  
رقابتی جدی میان طرفین وج د دارد  دولت وی نیز همچ ن   هرچندصا رم دیرد، 

در این میاان آمریکاا   ه ناد و البتاتراماع چین را ت ادیادی م د برای آمریکاا تلدی می
ی و اقاداماام  المللنیبدر این دوره تر یبی از دیپلمااسااای، مدررام     نادتیش می

ن روزی و تله  )  ردید هماهنگ با متحدان خ د را برای شاای ه تعامل با چین به  ار 
به چین برای دسااتیابی به   اتکا(  از منظر دولت بایدن 547-546، صااص 1400پ ر،

ی به  دهشاکلیز ت انایی آمریکا دیگر ممکن نیسات و البته آمریکا ن  م ردنظراهداد 
ی به یک دهشاکلرفتارهای چین را ندارد  اقدامی  ه آمریکا  زم اسات انجام دهد 

به   درواقع(  این اقدام Joshi,31May,2022اساات ) محیط اسااتراتهیک پیرام ن چین 
ی رقیب چین هادولتمعنی دساترش ساط  تعامیم اقتصاادی و امنیتی آمریکا با 

 قرار نگرفت و  م ردت جهدر دوره ترامع این شااای ه    در منطده و ج ان اسااات  ه
یی اقتصاادی دولت ترامع حتی دامن متحدان و دوساتان ساابق درایملی هااساتیسا

 آمریکا را نیز در بردرفت 

   رویکرد ح ایت گرایی اقتصادی در تجارس مت ا ل  ا چین4-3

 ر  در یاک اقتصااااد بساااتاه افراد حدیدی یاا حد قی ادر بل اهناد در داخال  دااا
 ت اندی نند  اما اقتصاااد آزاد م   تفاانداز خ د ادذاری  نند فدط باید به پسساارمایه

را از خارج از  دا ر به دسات آورد  بنابراین با ایجاد  ساری تجاری  ییاندازهاپس
دذاری  ند  انداز داخلی سارمایهو اساتدراض از بدیه  دا رهای ج ان بیداتر از پس

بیدااتر از  جهیمازاد تجاری به بدیه ج ان وام دهد و درنت با داشااتن ت اندیمتناوباً م
ونالد ترامع معتدد د(   Lawrence, 2018, P.2انداز  ند ) در خانه پس  یدذارهیسارما

متحده با ساایر نداط ج ان م جب  اه  اشاتغال و تجاری ایا م یهایب د  سار
ت لید در آمریکا شاده اسات  این  اه  ت لید آمریکا را بیداتر به  دا رهای دیگر 

 ند  درواقع واردام  ند و  اه  اشااتغال قدرم خرید افراد را  د میوابسااته می
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 در ارتباط باشد با امنیت ملی آمریکا  ت اندیم متیقو ارزان ازاندازه یب
 

(Buchholz,2019. Aug 19) 

  

 ه    دهدیارزش ج انی تن ا تامل سااختاری است  ه تا حدی ت ضی  م یهارهیزنج
متحده از تجارم آن با چین ناشاای شااده  نیمی از  سااری تجاری ایا م  باًیچرا تدر

دذشاته چین مر ز م نتاژ محصا  م ت لیدی ملتلفی اسات  ه   یهااسات  در دهه
شاده  فروخته  یهاف نیملال تمام آتن ان  بهرسادیمتحده به فروش مبازار ایا مدر 

متحده حمل شا ند ابتدا در چین  ننددان آمریکایی قبل از اینکه به ایا مبه مصارد
متحده ها بلدای از مازاد تجاری چین به ایا مشادند  ارزش این واساطهم نتاژ می

متحاده درواقع انتداال از ری چین باا ایاا ماز ماازاد تجاا  یت ج شاااد  سااا د قاابال
 ( Yuqing,2018, P.15 د رهای س م است ) 

افزای  صااادرام  داا ر دارای  سااری تجاری به  داا ر مازاد  ه ن تی فرصاات  
  ترضاه ، زیرا ایجادردید یمعم  ً م رداساتفاده قرار نم  شا دیصاادراتی محسا ب م

 مدمیط  نو تع د یک تداضای    ت جهدذاری قابلصادراتی  امیً جدید به سرمایه
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تدااضاااای بلنادمادم جادیاد تن اا در صااا رم وج د ترضاااه    و  نیااز دارد  جادیاد
شااا د  بناابراین نیااز باه همااهنگی طرفین  جادیاد و باالعکس ایجااد می  مادمیط  ن
نی وج د دارد  ه تجارم و تداضا وج د دارد  تیوه بر این همیده این نگرا  ترضه

متحده به  دو منبع صاادرام ایا م به د یل سایاسای ت ساط هر دو دولت قطع شا د 
ها برای چین م د اساات  ا های  داااورزی و انرژی چین  ه بساایار واردام آن

متحده وج د دارد   در ایا م  یت ج اساات  در هر دو م رد ظرفیت صااادرام قابل
خ را  )سا یا و ذرم(     یها)داو، خ  ، مر،( و دانهملال ان ا  د شات،  تن انبه

میلیارد د ر  ا ی  داااورزی وارد  رده اساات  ه    115 ،2017البته چین در سااال  
متحده ب د  در ح زه انرژی نیز چین یک تداضااا ننده  درصااد آن از ایا م  20فدط  

 نیت م متحدهت اند با واردام داز طبیعی و نفت شاایل از ایا مبزرگ اساات  ه می
 ( Lau,2020,P.42-43ش د ) 

تجاری بت انند تراز تجاری   یهااستیحتی ادر این بعید باشاد  ه ساز منظر آمریکا، 
متحده بت اند از معامیم  نیساااتند  ادر ایا م  تیااهمیبلنادمدم را تغییر دهناد اما ب

تجاری برای باز  ردن بازارهای خارجی برای صاادرام خ د اساتفاده  ند وضاعیت 
های آمریکایی  ارآمد ادر بت انند صاادرام بیداتری را شار ت   تری خ اهد داشاتب 
دساتمزد با تری نیز پرداخت  نند   ت انندیبا تر داشاته باشاند به طبع م یهامتیباق

متحاده م انع تجااری خ د را در داخال  ااه  دهاد باه همین ترتیاب ادر ایاا م
 ( Law rence,2018, P.8)  د اهد ب متحده با تر خاستانداردهای زنددی ایا م

دهنددان  ت لید ف  د چینی، ت لید ننددان صافحه خ رشایدی، ت ساعه  یها ارخانه
ای از و ت لید ننددان روغن همگی از شاابکه دسااترده سااازانیباتری برقی،  داات

های چینی را در برابر شاا ند  مدامام در پکن شاار تمند میپدااتیبانی دولت ب ره
دولتی، زمین ارزان، برر   یهااتلفیو یاافتاه از بااناک  یهااخ د باا وامرقباای خاارجی  

دذاری مصا ب رسامی حمایت  سارمایه یهاو تزریق پ ل ندد از صاندور  نهیهز د
ابزاری اصالی برای مدیریت اقتصاادی هساتند   هاارانهی نند  ازنظر رهبران چینی می

 هایدهد اتتبار، زمین، انرژی و سایر منابع را به سمت شر تها امکان می ه به آن

دانند اسااتراتهیک می ها راپکن آن  ه های خصاا صاایدولتی و همچنین شاار ت
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 ( Lynch,31Dec, 2019 نند )  هدایت
ریکا مسالله تدم دساترسای مساتدید  یکی دیگر از مساائل م رد مناقداه میان چین و آم

دذاران خارجی  دذاران آمریکایی اسات  مدااغل و سارمایهبه بازار چین برای سارمایه
و اغلاب  شااا نادیزیاادی برای ورود باه باازار چین م اجاه م  یهااتیااغلاب باا محادود

هایی  با یک شااریک محلی  ار  نند  ازجمله ح زه  شاا ندیمجب ر م تیها درن اآن
وندل و حدودیت رادارند شااامل رسااانه، اینترنت، ملابرام، حمل ه بیدااترین م

دذاران  ب داشات اسات  ت جی ی  ه برای آن ارائه شاد امنیت ملی اسات  ملیً سارمایه
 دا ر چین باشاند  در م رد   یهامارساتانیط ر  امل مالک ببه  ت انندیخارجی نم

های خارجی  شار ت ند  را مدالص می  هالدیرساانه نیز دولت چین زمان ا ران ف
متحده در ایا م یساازلدیهای چینی فنددای در اتین زمان آن ندارند اما شار ت

از  (Achour& Pak, 22Feb, 2021آزادی تمال دارناد )  ی تماده هااینگران  یکی 
ی اقتصاااادی و نظاامی این  دااا ر  هاایت انمنادآمریکاا در م رد چین مکمال ب دن  

ین و نگرانی آمریکا در این م رد، رقابت  رشاد اقتصاادی چ  سارتتبهاسات  با ت جه  
  باه وج دی را برای این  دااا ر  انادهیفزاتسااالیحااتی چین برای آمریکاا نیز نگرانی  

ساا د    واسااطهبهابتکار  مربند و راه از ساا ی چین   ملال طرح  ط ربهآورده اساات   
سارشااری  ه برای چین دارد م جب خ اهد شاد زمینه ت ان نظامی و دفاتی چین و 

د هری مددم و باشااد ) حضاا ر در این  داا ر در دیگر  داا رها را در پی داشااته  
 ( 221،    1400انصاری بارده، 

رویکرد متفااوتی باا دولات تراماع دارد اماا باه   هرچناددر این زمیناه دولات باایادن نیز  
اقتصاااد و ادغام   شاادنیج ان  دولت بایدن معتدد اساات  ه اساات یکنظر نتیجه ی

اقتصاادی در ساط  ج ان این فرصات را برای بازیگران بد فراهد  رده اسات  ه از 
اساتفاده  نند  لذا محدودیت در    هاآناین فرصات برای تد یت خ د برای مدابله با 

دارد  لذا ممانعت  دا ر را مصا ن نگه  ت اندیم  هایتکن ل ژدساترسای به برخی از 
ی  نترل ن تبهاز ارسااال تج یزام پیداارفته به دیگر  داا رها همچ ن چین خ د  

ی هاجنگاین دیدداه غالب شاده  ه در   درواقع   شا دیمرفتار آن  دا ر محسا ب  
 ردناد تاا از قادرم اقتصاااادی خ د اساااتفااده می  هااملات  معم  ًتجااری متعاارد  
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 ددود  نند و البته این به نظر دیگر  ارآمدسااترساای دیگران به بازار داخلی را مح
نیسات، بلکه در مدابل شای ه جدیدی در حال اجراسات و آن اینکه قدرم اقتصاادی  

از دسااترساای به  ا های م د و  ا ه  داا رهای دیگر ر  دیآیم  به دساات  د نهنیا
حساااا ، محادود  نناد و این شااای ه جادیاد در دوره باایادن در حاال اجراسااات  

 (Krugman,13Oct,2022 ) 
 ناد اقاداماام  در این زمیناه ذ ر این نکتاه نیز م د اسااات  اه دولات باایادن تیش می

ی دیگری پیااده  ناد و ضااامن اینکاه  هااقاالاباقتصاااادی خ د تلیاه چین را در  
اما با د یل دیگر همچ ن مساائل حد ر بداری ساعی   ندیمتجاری را دنبال  جنگ
 دیانمااام دیگر  نترل  تجااری را باه ب ااناه اقاداما ناد ساااط  حسااااسااایات جناگمی
 (Mishra,8 Sep, 2022 ) 

 های نوین و سیشرفته  مهار چین در حوزه فناوری4-4

برتری در ح زه نظاامی و اول  دفات برتری تکن ل ژیکی شااارط    ت انیمروزه ما
متحده و اقتصاادی و سایاسای در ج ان اسات  به همین دلیل بلدای از رقابت ایا م

این ادتاا وج د دارد  اه     شااا دیتکن ل ژیکی و فنااوری مرب ط مچین باه ح زه  
اجباری فناوری انتدال   ی صانعتی و فناوری باتثهابل ر د  دولت چین با مداخله

های  متحده به چین این است  ه شر تدرواقع ات ام اصلی از طرد ایا م   ش دیم
زار چین باه خ د را برای دساااترسااای باه باا یهاایآمریکاایی مجب ر هساااتناد فنااور

 های چینی منتدل  نند شر ت
دذاری مداتر  و مالکیت خارجی ازجمله الزامام سارمایه یهاتیچین از محدود

فدااار قرار  دذاری و صاادور مج ز اداری برای تحتهای ساارمایهسااایر محدودیت
 ند  ه  های آمریکایی برای انتدال فناوری به ن ادهای چینی اساتفاده میدادن شار ت

های  متحده و رقابت ج انی شار تدذاری و فناوری ایا مارزش سارمایهاین  ار 
و تعیین شارایط   یزنت انایی چانه چین یهاتی ند  محدودآمریکایی را تضاعیو می

 ند  متحده محروم میمبتنی بر بازار برای انتدال فناوری از صاااحبان فناوری ایا م
ها ت سااط  آمریکا و تملک آن  یهادذاری ساایسااتماتیک در شاار تچین ساارمایه

پیداارفته و مالکیت معن ی و  یهایآورچینی را برای دسااتیابی به فن  یهاشاار ت
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صانعتی دولت چین  یهار صانایعی  ه ازنظر برنامهانتدال فناوری در مدیا  وسایع د
 ( Kw ant,2019, P.7 ند ) یش د، هدایت و تس یل مم د تلدی می

چین باا قرار دادن تنگنااهاای د نااد ن در مسااایر صااااحباان سااارماایاه و تکن ل ژی  
را  ساب  ند  بلدای از ت ساعه ساریع چینی به خاطر   ازیم ردن یهایت انسات فناور

دذاری خارجی  دید ب ده اسات  برای ملال در  اتال گ سارمایهج یهایفناور  ساب
درصااد در    50 متر از   ت انسااتیدذاری طرد چینی نمساارمایه  2017در سااال 

 ت انساتیدذار خارجی نمتجارم ات مبیل سا د داشاته باشاد  همچنین یک سارمایه
  درصاد باارزش افزوده در تجارم خدمام ارتباط از راه سا د داشاته  50بیداتر از 

، ه اپیما و ریالساعیدر صانایع دیگری ازجمله قطارهای سار هاتیباشاد  این محدود
 ( Lee,2020, P.332)  شدیصنایع جدید اتمال م

از  یکی یبه تبارت ای ه دو  دا ر درباره آن اختید دارند   یبلدا نیتردرواقع م د
ترامااعجنااگ  تمر ز  یهاااب ااانااه دوره  در  فناااور،  تجاااری  انتدااال     ب د   یبل  
باه   ییآمریکاا  یهاااز شااار ات  یفنااور  یرا مت د باه انتداال اجباار  نیمتحاده چایاا م

 زی دااا ر ندو    انیام  یتجاار  ی سااار  لملا  یگری  البتاه مساااائال دب د   رده  ینیچ
متحده دو اقتصااااد بزرگ ج ان هساااتند  چین و ایا مب د   م ردبحث و اختید 

الملال و ن تجاارم بینتریتن اا در ت لیاد نااخاالص داخلی، بلکاه بزرگهاا ناهآن
تن ا دذاری مساتدید خارجی را دارا هساتند  بدون تردید روابط دو  دا ر نهسارمایه

تمیدی   رامیهای ت لید ج انی ت  ها بلکه بر اقتصااد ج انی و زنجیرهدر اقتصااد آن
هایی باتث نگرانی(  اقدام ف ر Qiu, Zhan and Wei, 2019, P.148اساات ) داشااته  

 اه  رشاد در   یبه معنا  نیت م رهیبه زنج بیچرا ه آسا، ا شادبرای ساایر  دا ره
 خ اهد ب د ت سعه درحال ی د رها

به دلیل   هایبرخی از فناورمساالله م می  ه نباید از آن غافل شااد این اساات  ه  
  نظریه سارریز دان  به معنی تبادل شا ندیسارریز دان  در شارایط تادی منتدل م

ن    یهادهیمنجر به خلق ا تیهاسات تا درن اافراد یا شار تتل م و اطیتام میان 
خط بین انتدال فناوری داوطلبانه و اجباری داهی بنابراین نکته اینجاسات  ه شا د   

  شاا رای دولتی در چین اسااتد ل  رده اساات  ه تمام انتدال شاا دیاوقام تار م
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  دولت اصارار دارد  شا دیتکن ل ژی در  دا ر داوطلبانه و با آزادی قرارداد انجام م
 دهندیخ د را به خاطر منافع خ د انتدال م  یهایهای خارجی تکن ل ژ ه شاار ت
دذار خارجی در م رد  های تادی بازار هسااتند  هر ساارمایهها فعالیتو این انتدال

داذاری  ناد یاا خیر و یاا پیدااان ااد دولات مبنی بر انتداال اینکاه آیاا در چین سااارماایاه
  یط ر ل (  چین باهLee, 2020, P. 346)   دیردخیر تصااامید می  فنااوری را بپاذیرد یاا

متحده مبنی بر ند  حد ر مالکیت معن ی از سااا ی چین را رد  رده  ات ام ایا م
 2020  تاا  2019  یهاامتحاده، طی ساااالفداااار ایاا متحات وج دنیاسااات، اماا بااا

رد  در  برخی از ق انین مرب ط باه تجاارم تااد ناه فنااوری را اصااایح    جیتادرباه
به    2020دذاران خارجی را  ه از اول ژان یه ساال چین قان ن سارمایه  2019مار  

 ناد  اه دولات از حد ر  این قاان ن تصاااری  می  22اجرا درآماد ابی،  رد  مااده  
دذاری خارجی و از های سارمایهدذاران خارجی و شار تمالکیت معن ی سارمایه

و افراد یاا ن اادهاای     نادیحد ر صااااحباان حد ر ماالکیات معن ی محاافظات م
  لهیوسابهنیز   ننده حد ر قان نی باید پاسالگ  باشاند  شارایط همکاری فنی ند 

و   شا دیدذاری با ت جه به اصال تدالت تعیین ممذا ره مسااوی بین طرفین سارمایه
اداری و   یهااتحمیال هرد ناه انتداال فنااوری و اطیتاام محرمااناه ت ساااط آژانس

 ( Lee, 2020, P.337)  ها ممن   است ار نان آن
ی پیدارفته به دولت ترامع محدود هایتکن ل ژبه  هاینیچمحدودیت در دساترسای  

لال م  ط ربهشاتاب بیداتری درفته باشد    رسادیمنداده و حتی در دوره بایدن به نظر 
ی وساایعی بر صااادرام  هاتیمحدودبایدن در آخرین تصاامید خ د در م رد چین 

(  اقدامی Swanson, Oct7,2022اسات ) ای به چین وضاع  رده  های تراشاهتکن ژی
تجاری بایدن نسابت به چین اسات البته با ادبیام  ه خ د د یای تداوم روند جنگ

 ی متفاوم ها هیشو 

 از رشد قدرس تکنولوژیک و اطالعاتی چین ی امنیتی ناشیهاینگران  4-5

، یکی از دا ردهیاز زمانی  ه چین به قدرم و ت انمندی در ح زه ساایبری دسات پ
های رقابت بین آمریکا و چین ترصااه سااایبری اساات  م ضاا   جاساا سای  ح زه

متحده و و در حال رشاد در روابط ایا م زیبرانگ تن ان یک مسالله چال ساایبری به
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  این م ضا تی  شا دیاز طرد هر دو  دا ر پیگیری م  یط رجد ه بهچین اسات 
اساات  ه چندین سااال اساات م جب تن  بین دو  داا ر را فراهد  رده اساات  

در زماان    ،شااا دمتحاده محسااا ب میچین رقیاب جادی برای ایاا م   اهییازآنجاا
متحده معتدد   ایا مشا دیها به سامت چین روانه ماولین نداانه  ،حمیم ساایبری

تا اسارار تجاری و   نندیهای تجاری آمریکایی حمله مبه شار ت  هاینیاسات  ه چ
ها را سارقت  نند تا از این طریق ابتدا به اقتصااد و های ن ین آنفناوری  یهاروش 

 سپس به م قعیت ههم نی آمریکا لطمه وارد  نند 
در مدیریت  متحده به آن مزایایی  دولت ایا م  یا امپی تری و شبکه  یهارساختیز

این اتکا به فضااای   حالنی  باادهدیدان  و اطیتام نساابت به ملالفان و رقبا م
  اسااتفاده دسااترده از  ندیرا ایجاد م  یبردارقابل ب ره  یهایریپذبیمجازی آساا

متحده به یک مر ز  دل اسااتراتهیک ایا م یاشاابکه یهاانهیفناوری اطیتام و را
هاا،  ناد تاا از برنااماهفراهد می  هااآن  رقباای  را برایاسااات و این امکاان  شااادهلیاتباد
اطیتام  سااب  نند یا ارتباطام را قطع و یا  اه  دهند و  امیو تمل هاییت انا

(  این Spade, 2011, P.31هاای تمرانی و اقتصاااادی را بر هد بزنناد ) زیرسااااخات
تن ان  همتحده ب ند  درواقع ایا مشاارایط فرصااتی مناسااب برای هکرها فراهد می

، وابساتگی زیادی به اینترنت دارد و بنابراین بسایار در  افتهییک اقتصااد بزرگ ت ساعه
ب دن از فناوری   برخ ردارمتحده باوج د  معرض حمیم ساایبری قرار دارد  ایا م

در ح زه ساایبری دسات پیدا   یت ج پیدارفته و سارمایه زیاد ت انساته به ت ساعه قابل
م ضا   حمیم   اما همچنان این  دا ر درخطر حمیم ساایبری قرار دارد  ، ند

این  وی  متحده همیداه وج د داشاته اسات اما در دوران ترامع،ساایبری به ایا م
اسااارار   هااینیچ  تراماع معتداد ب د  د پیگیری  ر  تریصااا رم جادم ضااا   را باه

برند تا در معامیم  به سارقت میمیم ساایبری از طریق حهای تجاری را شار ت
دذاری خارجی در  تجاری به نفع خ د اسااتفاده  نند  در این راسااتا  میته ساارمایه

مسااتدید خارجی را بر اسااا   یهایدذارهیمتحده وظیفه نظارم بر ساارماایا م
د  ن اتیم  دذاری خارجی و امنیت ملی بر ت ده دارد  ادر این  میتهقان ن ساارمایه

داذاری خاارجی در یاک شااار ات آمریکاایی ت ادیادی برای امنیات ملی سااارماایاه
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در    ف ر  میتهدر همین راسااتا، از آن جل دیری  ند   ت اندیمتحده اساات، مایا م
 نیترشااار ات بزرگ ه اوی و زد تی ای را  اه بزرگخ د،  تحدیداام  راساااتاای  

 ان ت دیدی تلیه امنیت تنهای ارتباط از راه دور ج ان هساتند، بهشابکه  نندهنیت م
(  این Hung Kwant, 2019, P.12ملی شاناخته و آن را در لیسات سایاه خ د قرارداد ) 

 تر شدن دامنه تن  تجاری میان دو قدرم فناوری ج ان شد مسلله م جب دسترده
تجااری آمریکاا احتماال اینکاه در این زمیناه دولات باایادن آت  جناگ  هااینیچاز منظر  

احتماال   بلنادمادمدر    رسااادیمناد وج د نادارد و حتی باه نظر  و چین را خاام ش  
 ,Xiaomingباشد ) تجاری میان طرفین وج د داشته  ی ناشی از جنگهاتن تدادید 

24 Nov,2022 ) 

 گیرینتیجه

تجاری آمریکا تلیه چین در ح زه جنگ سااؤالدر این پهوه  تیش شااد به دو 
در دوره    نکهیباوج داپاساخ داده شا د  در ابتدا این م ضا   مطرح دردید  ه چرا 

ترامع سایاسات حمایت درایی از اقتصااد ملی آمریکا نسابت به  دا رهای دیگر 
تجااری آمریکاا تلیاه چین منجر و ختد شاااد  در  باه جناگ  تیادرن اااتیم شاااد اماا  
تجاری پهوه  ص رم درفت مدلص دردید  ه رویکرد جنگ بررسی  ه در این

دولت ترامع دانست و در  انهیدراواقعناشای رویکرد اقتصاادی و سایاسای   ت انیمرا 
بر  تجاری رارقابت اساتراتهیک میان آمریکا و چین، ترامع جنگ  ریت  ادامه به دلیل  
 هدفمند دنبال نم د  ص رمبهروی چین 

تجااری و اقاداماام طرفین آمریکاایی و چینی   م جناگباا روناد پهوهی  اه از تح
 انهیدرایملص رم درفت مدلص شد  ه هرچند دولت و شلص بایدن با ماهیت  

چین م افق نب ده و نیسات،   خصا  بهتجاری تلیه دیگر  دا رها ترامع در جنگ
این رویکرد همچنان در دولت بایدن در حال اجراسات  البته در   رسادیماما به نظر 

آمده اساات  نلساات تیش شااد  ه اختیفام    به وج دیی هاتفاومنکته م د  دو
ی فزاینده  هاینگرانو   شدهتیریمدتجاری با دیگر  د رهای متحد و دولت آمریکا 

با تغییر تا تیک و اتلاذ شای ه    ندیمتدلیل پیدا  ند و دوم دولت بایدن ساعی   هاآن
ی برای تریق مذا ره و جلب اتحاد دیگر بازیگران م د اقتصااااد ج ان، پدااات انه  
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تجااری باا چین را برای دولت  فراهد  ناد  دساااترش اختیفاام اخیر  تاداوم جناگ
مسااائل حد ر    نهیدرزممیان اروپا و آمریکا و حمایت از ساایاساات خارجی بایدن 

 ایدن نسبت به چین است بدری د یای رویکرد ب
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