
  واشنگتن در عصر بایدن-چالش پکن

خارجی واشنگتن برای  های سیاستترین چالشترین و مهماز پیچیده تردید یکیمتحده و چین، بیرابطه ایاالت احسان ابطحی

  .هاست. چین بیشترین حجم مبادالت تجاری در جهان را در اختیار داردآمریکایی نسل آینده

بروکینگز، تولید ناخالص    بینی موسسهمتحده جمعیت دارد. بر اساس پیشاست و چهار برابر ایاالت  جهان  دومین اقتصاد بزرگ

صاد چین در ظاهر یک اقتصاد رقابتی و  خواهد گرفت. اقت  پیشی  از آمریکا  ۲۰۴۰تا    ۲۰۳۵های  داخلی این کشور بین سال

است. آسیایی قرار داده    های آمریکایی، اروپایی وگذاری فراوانی در اختیار شرکتموضوع فرصت سرمایه  باز است و همین

های  دهد و یارانهای در این بخش انجام میدارد و مداخالت گسترده  این در شرایطی است که چین یک بخش دولتی بزرگ نیز

 .دهدها قرار می اختیار این شرکت می درعظی

بعد نظامی نیز، به سرعت در حال پیشرفت است. اگرچه آمریکا همچنان قدرت   های عظیم اقتصادی، ازچین در کنار پیشرفت

طور روزافزون بر توانایی  خود را به  رود، اما چین آشکارا در رتبه بعدی است و تمرکزنظامی در جهان به شمار می  اول

 .استقرار داده  دهی به تهدیدات احتمالی آمریکاخپاس

ژاپن،   تواند چالشی برای متحدان واشنگتن در آسیا از جملهها مینگاه آمریکایی  های نظامی چین ازرشد روزافزون توانایی

 .تایوان، فیلیپین، مالزی، ویتنام و حتی هند به شمار رود

 .آیدکنگ نیز به مذاق کاخ سفید خوش نمیان هنگاقدامات ضدحقوق بشری پکن از جمله سرکوب معترض

  های چندجانبه جهانی تردید در قلب تالشو تولید ناخالص داخلی آن، چین بی  در نهایت و با توجه به حجم جمعیت این کشور

ن تولیدکننده  تریقرار دارد. این کشور بزرگ  های پاندمیک و همچنین توسعه اقتصادیبرای مقابله با تغییرات اقلیمی، بیماری

مقابله با    تردیدهمانند سارس از این کشور شیوع پیدا کرده و بی  ۱۹-است. ویروس کووید  های فسیلی در جهانکربن و سوخت

ترین اعطاکننده  پکن است. این کشور همچنین بزرگ  های آینده نیازمند همکاری نزدیک و تنگاتنگ جامعه جهانی باپاندمی

در ارائه خدمات    ، بسیاری از کشورهای فقیر۱۹-دنبال رکود ناشی از شیوع کوویدتوسعه است. به  های در حالاعتبار به کشور

 .کشورهای فقیر نیز، نیازمند همکاری معنادار و جدی پکن است های چندجانبه برای حمایت ازمالی دچار مشکل شدند. تالش

 .رودبرانگیز به شمار میها، چین هم رقیب، هم شریک و هم یک کشور چالشاز نگاه آمریکایی

 اما پرسش اساسی و کلیدی این است که نحوه مقابله آمریکا با چین و تاکتیک واشنگتن برای مهار پکن چیست؟ 

هژمونی   های بزرگ، کسب های تهاجمی مانند جان مرشایمر، هدف نهایی قدرتنئوکالسیک  گرایان ساختاری یااز نگاه واقع

متحده و جانشینان آنها به خوبی این منطق را درک و تالش ایاالت  گذارانضامن بقاست. بنیان  است؛ زیرا تنها هژمونی است که

های هژمون هدف  یافتند. دولت  به این هدف خود دست  ۱۸۹۸قدرت مسلط نیمکره غربی باشند و در نهایت در سال    کردند تا

  های های برتر در دیگر نقاط جهان. نئورئالیسته قدرتشدن کشورهای دیگر ب  گیری از تبدیلکنند؛ جلودیگری را نیز دنبال می

دهد که از ناحیه آمریکا و روسیه احساس خطر    تهاجمی بر این باورند که چین تالش خواهد کرد قدرت خود را تا جایی افزایش

قدرت هژمون   ریکا یکاین میان بسیار حائز اهمیت است. تجربه تاریخی نشان داده است که آم  متحده درنکند. اما واکنش ایاالت

خواهد کرد برتری خود را در خاوردور همچنان حفظ کند،   ای از جهان تحمل نخواهد کرد. بنابراین تالشرا در هیچ منطقه

ها در نهایت  نئورئالیست تواند از نگاهکه با شوروی در زمان جنگ سرد انجام داد. موضوعی که می  یعنی دقیقا همان رفتاری

 .شودبه بروز جنگ منجر 

امنیتی    کنند که رقابتتری به چین دارند و چنین استدالل میبینانهوالت، نگاه خوش  های تدافعی مانند استفاناما نئورئالیست

باشد و بنابراین ضمن آمیز با آمریکا داشتهمسالمت  ایکند رابطهحول محور چین شدید نخواهد بود و این کشور تنها تالش می

کشیدن هژمونی   به دنبال تسلط بر خاور دور و به چالش  -به میزان الزم و با هدف تضمین بقا - رتتالش برای افزایش قد

 .آمریکا نخواهد رفت



 اما سوال اساسی و مهم دیگر این است که نوع برخورد دولت بایدن با چین و تاکتیک او برای مهار پکن چگونه خواهد بود؟ 

  رسد ساکنان جدید کاخ سفید راه دیگری را برای مهار پکنارجی او، به نظر میخ  ها و مواضع بایدن و تیم سیاستاز مصاحبه

نئولیبرالانتخاب کرده به نظرات  بیشتر  نای،اند، راهی که  بر  نظریه  هایی همچون جوزف  که  پرداز مشهور »قدرت نرم« 

 .تاکید دارند، استوار است های غربیها و ارزشالمللی و هنجارهای بیننهاد گرایی، اهمیتجانبههمگرایی، چند

بایدن و هم وزیر خارجه بلینکنهم  تونی  تاکید کرده  اش،  بیان مواضع متعدد خود  را برایاند، چین، چالشدر    های مهمی 

جمهوری ترامپ و در شرایطی که  دوران ریاست  است. آنها معتقدند درپاسیفیک ایجاد کرده-هژمونی آمریکا در منطقه آسیا

 .گرفت روز از متحدانش فاصلهداد، ترامپ روزبهاتحاد با کشورهای مختلف انجام می ای برای ایجادوقفهچین تالش بی

  المللی را با هزینه آمریکا تثبیت کرد. خروج های بینرهبری خود بر نهاد  جمهوری ترامپ،چین در چهار سال دوره ریاست

 .ها هموارتر کردرا برای چینی المللی، این مسیرهای بیناعتنایی دولت ترامپ به نهادکم بیآمریکا یا دست

سفید، کاخ  جدید  ساکنان  اعتقاد  ارزشبی  به  به  ترامپ  دولت  دموکاعتنایی  جمله  از  آمریکایی  گرایی،  چندجانبه  راسی،های 

برای قدرت گرفتن قرار داد. تضعیف دموکراسی در درون آمریکا   المللی و حقوق بشر، چین را در موقعیت بهتریهای بیننهاد

 .جمهوری ترامپ نیز فرصتی طالیی برای قدرت گرفتن چین بودریاست  در دوران

حقوق    های آمریکایی از جمله تاکید بر دموکراسی،درت نرم و هنجاردارد با تکیه بر ق  با این تفاسیر، دولت جدید آمریکا تالش

 .ها، پکن را مهار کندبشر و ایجاد ائتالف با دموکراسی

  های جهان است؛ مسیری که ترامپ تقویت اتحاد با کشورهای اروپایی و دموکراسی  ترین برنامه واشنگتن برای مهار پکن،مهم

 .دقیقا بر خالف آن حرکت کرد

 باره گفتهای با موسسه هادسون در همینماه پیش از پیروزی بایدن در مصاحبه   لینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا چندتونی ب

اختیار دارد و این میزان با همکاری شرکای سنتی  درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در  ۲۵متحده به تنهایی  بود: »ایاالت

 «.یش یابددرصد افزا ۶۰ تا ۵۰تواند بین واشنگتن می

 خواهد کرد و پکن دیگر قادر نخواهد بود قواعد تجاری خود را به جهان دیکته   ای سنگین به چین وارداین موضوع، ضربه 

ای محکم به اقتصاد چین وارد خواهد  ضربه   های جهانکند و از سوی دیگر نادیده گرفتن تجارت با بیش از نیمی از اقتصاد 

 .حجم از تجارت جهانی نیست این کرد و پکن حاضر به از دست دادن

 .اش چین را مهار کندسازی با شرکای سنتیمتحده بر خالف دوره ترامپ قصد دارد با ائتالفبه عبارت دیگر ایاالت

ارزش بر  قرارتاکید  محور  و  آمریکایی  ایاالت  های  خارجی  سیاست  مرکز  در  آن  برنامهدادن  دیگر  از  دستگاه متحده   های 

 .ر برابر چین استدیپلماسی بایدن د

 ای که در طول دوران دارد با تقویت موضع خود در برابر چین و برقراری موازنه  جمهور جدید آمریکا قصدنتیجه آنکه رئیس

خارجی آمریکا بر این  ادامه دهد. تیم سیاست  های مشترک به همکاری با چینبود، در زمینه  ترامپ به نفع پکن تغییر کرده

از موض که  است  قدرتباور  پاندمی ومی  ع  بهداشت جهانی،  اقلیمی،  زمینه موضوعاتی همچون مسائل  در  گسترش    توان 

 .برقرار کرد آمیز با پکنای مسالمتهای مرگبار در جهان همکاری و رابطهسالح

 


