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مقدمه
رابطه چین و آمریکا مهمتری��ن رابطه دوجانبه از 
منظر تأثیرگذاری بر روندها و فرایندهای سیاست 
بین الملل اس��ت. حجم منابع قدرتی که در اختیار 
دو کش��ور قرار دارد، دامنه نف��وذ و تأثیرگذاری 
آن��ان در پهنه بین المللی و نقش��ی ک��ه در ارکان 
مختلف نظم بین الملل ایف��ا می کنند، پایش روند 
تحول در تعامالت آن��ان را به موضوعی کلیدی 
در فهم روابط بین الملل و تطور آن مبدل می سازد.

مقاله حاضر می کوشد روند تحول این رابطه 
پراهمیت را در چندماهی که از به قدرت رسیدن 
ترامپ می گ��ذرد، مورد بحث و بررس��ی قرار 
دهد. در این بررسی پرسش کلیدی آن است که 
با به قدرت رس��یدن ترامپ چه طیفی از تغییرات 
در الگ��وی حاکم ب��ر روابط ای��االت متحده و 
چین ایجاد ش��ده اس��ت؟ در راس��تای پاسخ به 
این پرس��ش، این نوش��تار به دو گفتار تقس��یم 
ش��ده است. در گفتار نخس��ت الگوی حاکم بر 

تعامالت دو کش��ور مختصراً مورد بحث ق��رار می گیرد. در گفتار دوم 
تحوالتی که در این الگو در ماه های ابتدایی به قدرت رسیدن ترامپ در 
سخن و عمل رخ داده را با تأکید بر نتایج دیدار رهبران دو کشور مورد 

بحث قرار خواهیم داد و نهایتاً نتیجه گیری مباحث ارائه خواهد شد.

گفتار نخست: الگوی حاکم بر تعامالت چین و آمریکا
از پی��روزی انق��الب چین در 1949 تا کنون، س��ه الگ��وی متفاوت بر 
تعامالت چین و ایاالت متحده حاکم بوده اس��ت. الگوی نخس��ت که 
از 1949 تا 1969 بر مناس��بات دو کش��ور حاکم ب��ود را می توان تحت 
عنوان الگوی منازعه مفهوم بندی نمود. در این قالب از یک سو آمریکا 
چین سرخ را به عنوان موجودیتی نامشروع تلقی می کرد و بر سرنگونی 
حکومت کمونیستی اصرار می ورزید و از دیگر سو چین مائویی ایاالت 
متحده را به عنوان رهبر دنیای س��رمایه داری و کشوری که جنگ با آن 
اجتناب ناپذی��ر خواهد بود، تصویرس��ازی می کرد. دو کش��ور روابطی 
نداشتند اما بر سر مسائل مختلف با یکدیگر درگیر بوده و در شبه جزیره 

کره و ویتنام در جنگ هایی خونین رویاروی یکدیگر قرار گرفتند.
از ابت��دای دهه 1970 نخس��تین تغییر پارادیامی��ک در تعامالت دو 
کش��ور رخ داد و در قالب دیپلماسی پینگ پنگ همکاری استراتژیک 

دیدار رهبران آمریکا و چین: 
برتری تداوم بر تغییر

دونال�د ترام�پ رئیس جمهور کنونی آمری�کا در دوره رقابت انتخاباتی خود، بارها سیاس�ت های 
اقتصادی چین را مورد انتقاد قرار داد و وعده داد که پس از ورود به کاخ س�فید روابط واش�ینگتن 
و پکن را مورد تجدیدنظر قرار دهد. مواضع ترامپ به گونه ای بود که بسیاری از کارشناسان پس 
از به قدرت رس�یدن ترامپ، س�ردی روابط این دو در را محتمل می دانس�تند. با این حال ترامپ و 
ش�ی جین پینگ به عنوان رؤسای جمهور دو کش�ور در فروردین ماه با یکدیگر دیدار کردند و از 
»پیش�رفت عظیم« در روابط با یکدیگر سخن گفتند. این نوشتار ابعاد روابط این دو قدرت بزرگ 

اقتصادی در بستر تحوالت کنونی دو کشور را بررسی می کند. 

تحلیل

اشاره:

دکتر محسن شریعتی نیا*

* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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دیدار رهبران آمریکا و چین: برتری 
تداوم بر تغییر

علیه ش��وروی به الگوی حاکم بر روابط آنان تبدیل ش��د. این الگو تا 
پایان جنگ س��رد تداوم یافت و در قالب آن دو کش��ور در حوزه های 
اقتصادی و استراتژیک همکاری های وسیعی با یکدیگر صورت دادند. 
با پابان جنگ س��رد و فروپاشی ش��وروی، بنیان الگوی همکاری 
استراتژیک دو کش��ور نیز فرو ریخت و دوره گذار به الگوی جدید 
آغاز ش��د. به تدریج و در طول دهه 1990 الگوی همکاری و رقابت 
در تعامالت دو کشور شکل گرفت و تثبیت شد. از آن هنگام تا کنون 

تعامالت دو کشور در قالب این الگو صورت گرفته است.
همانگونه که از نام این الگو پیداست، دو کشور در حوزه های بسیار 
گس��ترده و رو به افزایش��ی با یکدیگر همکاری دارن��د و در حوزه های 
استراتژیکی نیز رقیب یکدیگرند. در سال های اخیر و به  ویژه با اجرایی شدن 
استراتژی کالن تجدید توازن در آسیا که در دولت اوباما آغاز شد از یک 
سو و تغییر در مسیر قدرت یابی چین از دیگر سو، وزن رقابت در تعامالت 
دو کشور رو به افزایش بوده است. با وجود این تغییرات، الگوی همکاری 
و رقابت را می توان همچنان به عنوان الگوی حاکم بر روابط دو کش��ور 
برش��مرد و تحوالتی که به روی کارآمدن ترامپ در این روابط رخ داده 

را در این قالب مورد بحث و بررسی قرار داد.

گفتار دوم: ترامپ، شی جین پینگ و تداوم همکاری و رقابت
چین در یک ده��ه اخیر همواره یکی از موضوع��ات داغ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بوده است. در انتخابات اخیر نیز هر دو نامزد 
از رواب��ط چین و آمریکا انتقاد کردن��د و وعده تغییر در آن را دادند اما 
لحن ترامپ آش��کارا تند بود. او در مبازارت انتخاباتی ش��دیداً به چین 
تاخت و حتی این کش��ور را به تجاوز تج��اری به آمریکا متهم کرد. او 
پ��س از انتخاب به این مقام نی��ز به لحن تند خ��ود در برابر چین تداوم 
بخش��ید .ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا از 1971 بدین سوست که 
سیاس��ت چین واحد را در س��خن به چالش کشید و آن را قابل مذاکره 
دانس��ت. افزون بر این گفتگوی تلفنی خود ب��ا رئیس جمهور تایوان را 
علن��ی کرد، گفتگویی ک��ه در چهار دهه ای که از برق��راری روابط دو 
کش��ور می گذرد هیچ یک از رؤس��ای جمهور آمری��کا صورت نداده 
بودند. ترامپ از زمانی که کاخ سفید را در دست گرفت، رویکرد خود 
در برابر این کشور را معتدل نمود. او دیگر از قابل مذاکره بودن موضوع 
تایوان و تجاوز تجار چین به آمریکا سخنی به میان نیاورد و در گزینش 
افراد برای پس��ت های کلیدی مرتبط با چین از یک سو پیتر ناوارو یکی 
از سرسخت ترین منتقدان سیاست های تجاری چین و تعامالت تجاری 
این کشور با آمریکا را به ریاست شورای تجارت آمریکا منصوب کرده 
و از دیگر سو فردی را به عنوان سفیر آمریکا در چین برگزید که در سه 

دهه گذشته در صادرات محصوالت کشاورزی 
به چین فعال بوده و چینی ها او را دوست قدیمی 
خود می دانند. افزون بر این رویکرد وزیرخارجه 
و وزی��ر دفاع او به تعامل با چین نیز تفاوت هایی 
با یکدیگر دارد. چنین رفتاری می تواند نشانه ای 
از سیاس��ت قدیمی همه گزینه ها روی میز باشد. 
ع��الوه بر این ترام��پ رفتارهایی ب��روز داد که 
غیرمس��تقیم به مناف��ع منطق��ه ای و جهانی چین 
کمک ش��ایانی می کند. اینک��ه ترامپ در لفظ، 
رهبری جهان ب��ه عنوان مفهوم غالب سیاس��ت 
خارج��ی آمری��کا در دوره پ��س از جنگ دوم 
جهان��ی را نفی ک��رده و موافقتنامه مش��ارکت 
فراپاس��یفیکی را ابطال نموده، جملگی هدایای 

استراتژیک به چین محسوب می شوند. 
از دیگر س��و ط��رف چینی منافع خ��ود را در 
رادیکالیزه ک��ردن روابط و تنش زای��ی نمی دید و 
نمی بیند. واکنش چی��ن در برابر تندی های ترامپ 
خویش��تن دارانه بود. چینی ها زیردریایی اکتشافی 
آمریکا را در دریای چی��ن جنوبی توقیف کردند 
و ترام��پ آنه��ا را دزد خطاب ک��رد. دولت چین 
واکنشی نشان نداد و پس از چند روز زیردریایی را 
به آمریکا تحویل داد. زمانی که برای نخس��تین بار 
پس از دهه ها رئیس جمهور تایوان با ترامپ تلفنی 
گفتگو کرد و جنجالی ایجاد ش��د، تنها نهادی که 
در چی��ن در این مورد اظهار نظر کرد وزارت امور 
خارجه بود و این اتفاق ناخوشایند را به خیره سری 
رئیس جمهور تایوان نسبت داد و در مورد ترامپ 
سخنی نگفت. افزون بر این چینی ها از کانال هایی 
چون کیسینجر و جک ما )از سرمایه داران معروف 
چین( کوشیدند با ترامپ تماس بگیرند و راه هایی 
برای ش��ناخت بهتر او بگش��ایند. در اجالس اخیر 
داووس نی��ز ط��رف چین��ی پیش��نهاد دیدار ش��ی 
جین پین��گ و ترامپ را طرح کرده ب��ود که البته 

ترامپ در این اجالس شرکت نکرد.
معتدل شدن تدریجی ترامپ از یک سو و تالش 
چین برای برقراری کانال های مستقیم ارتباطی با او 
از دیگر س��و به سرعت به نتیجه رسید و رهبران دو 
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کشور در نیمه دوم فروردین ماه، در ملک شخصی 
ترامپ با یکدیگر دیدار کردند، دیداری که نتایج 
مهمی در برداشت و به نوعی زمینه را برای کاهش 

تنش ها بین دو کشور فراهم آورد.
دی��دار ش��ی و ترامپ از دو لح��اظ بدعتی 
در س��نت دیدارهای رؤسای دو کشور به شمار 
می آید. نخست آنکه از 1980 که روابط طرفین 
عادی ش��ده، عموماً پس از یک س��ال از روی 
کارآمدن رؤسای جمهور آمریکا یا حتی بیشتر 
از آن، دیداری میان طرفین صورت می گرفت. 
این نخستین بار است که به فاصله کوتاهی پس 
از روی کارآم��دن رئیس جمهور آمریکا که به 
مواضع ضد چینی ش��هره ب��ود، ترامپ با رئیس 
جمهور چین دیدار می کن��د. دوم آنکه ترامپ 
در ملک شخصی خود در فلوریدا میزبان رئیس 
جمهور چین بوده که این موضوع نیز بدعتی در 
سنت تشریفات دیپلماتیک میان دو کشور است.

در این دیدار آن گونه که بیانیه های جداگانه 
کاخ س��فید و وزارت خارجه چین نشان می دهد 
دو طرف بر گسترش روابط و مدیریت اختالفات 
در چارچ��وب احترام متقابل تأکی��د کردند. این 
ادبیات خاص طرف چینی در تعامل با آمریکا در 
سال های اخیر است و سخن گفتن از آن در بیانیه 
کاخ سفید نشان می دهد که به تیم جدید سیاست 

خارجی آمریکا قبوالنده شده است.
در بیانیه منتشره از سوی کاخ سفید، آمریکا 
بر رعایت قواعد بین المللی و نیز غیرنظامی ماندن 
دریای چین ش��رقی و جنوبی تأکید کرده و از 
مداخله روزافزون دول��ت چین در اقتصاد این 
کش��ور که منجر ب��ه تأثیرگذاری بر سیاس��ت 
صنعتی، کش��اورزی، فناوری و س��ایبری علیه 
منافع کارگران آمریکایی و صادرات آمریکا 
و به طور کلی نامنصفانه ترش��دن تجارت میان 
دو کشور می ش��ود، ابراز نگرانی کرده است. 
رئیس جمهور آمریکا مک��رراً از طرف چینی 
خواسته تا اقدامات جدی برای رفع این معضل 
ص��ورت دهد و به  ویژه در زمینه دسترس��ی به 

بازار همچنان که بازار آمریکا به روی تولیدات چین گش��وده است، 
بازار خود را به روی صادرت آمریکا بگشاید.

دو طرف بر افزایش تالش ها برای غیر هسته ای کردن شبه جزیره کره 
و رعایت قطعنامه های ش��ورای امنیت از سوی کره شمالی تأکید کردند. 
طرف چینی در واکنش به فشارهای آمریکا واردات زغال سنگ از کره 
شمالی را متوقف کرده است. صادرات زغال سنگ یکی از مهمترین منابع 
درآمدی دولت کره ش��مالی است. افزون بر این آن گونه که توئیت های 
دونالد ترامپ نشان می دهد، او از همکاری چینی ها در این بحران رضایت 
دارد. ترامپ در توئیت جدیدی که در این مورد منتش��ر کرد به صراحت 
از همکاری چین در مقابله با کره شمالی تقدیر کرد و تأکید کرد که این 

همکاری تأثیرات مثبتی بر مناسبات اقتصادی دو کشور خواهد داشت.
شاید بتوان مهمترین رخداد این نشست را تحول در مکانیسم مدیریت 
همکاری و رقابت میان دو کشور دانست. چارچوب گفتگوهای اقتصادی 
و اس��تراتژیک دو کشور که در یک دهه اخیر مهمترین مکانیسم مدیریت 
روابط دو کشور بوده به پیشنهاد طرف چینی به نوع جدیدی ارتقاء خواهد 
یافت. در گذشته تنها مباحث اقتصادی و امنیتی در این مکانیسم مورد بحث 
قرار می گرفت اما در آینده در چارچوب گفتگوهای جامع، حوزه های ذیل 
به طور منظم میان دو کش��ور مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند: مباحث 
دیپلماتیک و امنیتی، مباحث اقتصادی به طور جامع و کالن، امنیت سایبری و 
اجرای قانون، مباحث اجتماعی و فرهنگی. به دیگر سخن دو کشور در چهار 

حوزه مجزا به طور منظم با یکدیگر گفتگو خواهند داشت.
ترامپ این دیدار را بس��یار سازنده توصیف کرد و مدعی شد که 
به دستاوردهای عظیمی در روابط با چین دست یافته است. افزون بر 
این دعوت طرف چینی برای سفر به چین را پذیرفت. از دیگر سو در 
رس��انه های چین نیز این دیدار به عنوان یکی از موفقیت های سیاست 

خارجی شی جین پینگ نام برده شد.
نکته نهایی در مورد این دیدار آنکه ترامپ ش��خصاً در هنگام صرف 
شام خبر حمله به سوریه را به رئیس جمهور چین داده است. آن گونه که 
وزیر خارجه آمریکا گفته پاسخ رئیس جمهور چین اینگونه بوده  »هنگامی 
که برخی به کشتن کودکان مبادرت می ورزند، انجام چنین حمله ای قابل 
درک اس��ت«. فراتر از آن وزارت خارجه چین نیز تأکید کرد که موضع 
این کشور در مورد تسلیحات شیمیایی روشن است و آن اینکه استفاده از 
این س��الح ها توسط هر کسی و با هر انگیزه ای محکوم است و باید کمیته 
حقیقت یابی توسط سازمان ملل تشکیل شود تا عامالن این اقدام مشخص 
شوند. س��خنگوی وزارت خارجه این کشور از پاسخ به این سؤال که آیا 
چین حمله موش��کی به سوریه را در چارچوب حقوق بین الملل می داند یا 
خیر طفره رفت و به بیان کلیات مواضع چین مبنی بر حل و فصل سیاس��ی 
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بحران سوریه بس��نده کرد. به عالوه وزارت خارجه چین تأکید کرده که 
همچنان از راه حل سیاس��ی در سوریه حمایت می کند. در قطعنامه ای که 
ش��ورای امنیت چند روز پس از این واقعه برای تحقیق در مورد استفاده از 
س��الح های شیمیایی در س��وریه به رأی گذاشت نیز چین رأی ممتنع داد، 

رأیی که از اجالس اخیر رهبران دو کشور متأثر بود. 

نتیجه گیری
رابطه چین و آمریکا مهمترین و پیچیده ترین روابط در سیاست بین الملل 
است. دو کش��ور در حوزه های بسیار وسیعی با یکدیگر همکاری دارند 
و در حوزه های رو به افزایش��ی رقیب یکدیگرند. حجم تجارت روزانه 
میان دو کشور نزدیک به دو میلیارد دالر است. 125 مکانیسم همکاری 
و رایزنی منظم میان دو دولت وجود دارد. حدود 304 هزار دانش��جوی 
چینی در آمریکا درس می خوانند. 1.8 میلیون چینی در س��ال به آمریکا 
س��فر کرده و 50 هزار ش��رکت آمریکایی در چی��ن فعالیت می کنند. به 
عنوان یک نمونه نتایج تحقیقات ش��رکت بوئینگ نشان می دهد که در 
دو دهه آینده چین ب��ه 6810 فروند هواپیمای جدید نیازمند خواهد بود 
ک��ه ارزش آنها به یک تریلیون دالر بالغ می گردد. به دیگر س��خن چین 
در دو ده��ه آین��ده تنها ب��ازار تریلیون دالری صنع��ت هوایی در جهان 
خواه��د بود. اگ��ر این داده را در کنار تبدیل ش��دن چین ب��ه بزرگترین 
ب��ازار محصوالت آمریکایی در بس��یاری از حوزه ه��ا از ذرت تا آیفون 
قرار دهیم، حوزه های وس��یع همکاری دو کش��ور و نی��از متقابل آنان به 
یکدیگر را بهتر می توان درک کرد. البته این رابطه پرچالش نیز هس��ت. 
در حوزه چالش ها، چین تنها کش��وری اس��ت ک��ه از قابلیت الزم برای 
جایگزینی آمریکا و تبدیل ش��دن به ابرقدرت برخوردار است. افزون بر 
این دو کشور در دریای چین جنوبی، نظم منطقه ای در آسیا، حقوق بشر، 
تجارت، تایوان، دریای چین شرقی، حکمرانی جهانی،حمالت سایبری، 
نظامی کردن فضا، تعامل با روس��یه و نفوذ در ساختارهای کلیدی اقتصاد 
سیاس��ی بین الملل با یکدیگر رقابت تنگاتنگ��ی دارند. رادیکالیزه کردن 
چنین رابطه ای و به طور کلی تالش برای ایجاد تغییرات اس��تراتژیک در 
آن برای هر یک از طرفین دش��وار اس��ت. از همین روست که ترامپ از 
سخنان بسیار تند انتخاباتی خود علیه چین در زمانی بسیار کوتاه به شدت 

فاصله گرفت و کوشید تا عقالنیت را محور تعامل با چین قرار دهد.
از دیگر سو اشاره شد که طرف چینی در شرایط کنونی منافع خود را در 
رادیکالیزه کردن روابط و تنش زایی نمی بیند. مهمترین اولویت سال 2017 از 
منظر چینی ها و به ویژه شی جین پینگ برگزاری آرام و بی حاشیه نوزدهمین 
کنگره ملی خلق اس��ت، کنگره ای که قرار است گردش قدرتی جدید در 
حزب کمونیس��ت چین را کارگردانی نماید. سیاس��ت خارجی کم تنش و 

به ویژه تعامل سازنده با قدرتمندترین کشور جهان 
نقش مهمی در برگزاری آرام این اجالس دارد. 
به عالوه این نکته را با احتیاط می توان طرح کرد 
که چینی ها احساس می کنند زمان و ثبات به نفع 
آنهاست و می کوش��ند صبوری استراتژیک در 

برابر ترامپ تجدیدنظرطلب را تداوم بخشند.
چینی ها خط قرمزه��ای منافع ملی خود را 
تحت عنوان  »هس��ته منافع مل��ی« مفهوم بندی 
کرده اند. عدم مداخله خارجی در امور تایوان، 
تب��ت و س��ین کیانگ هس��ته منافع مل��ی این 
کش��ور را تشکیل می دهند. برخی چین شناسان 
معتقدند در دوره ش��ی، دریای چین جنوبی نیز 
به این موارد افزوده شده است اما هنوز در این 

مورد نمی توان با قاطعیت سخن گفت.
از منظ��ر چینی ه��ا رابط��ه با آمری��کا چند 
پایه کلیدی باید داش��ته باش��د: »درگیر نشدن با 
یکدیگ��ر، به چالش نکش��یدن یکدیگر، احترام 
متقابل به هسته منافع ملی یکدیگر و تعامالت بر 
مدار منطق برد- برد«. از زمان به قدرت رس��یدن 
ترامپ و به ویژه با انجام این مالقات، چینی ها تا 
حد قابل توجهی موفق شده  اند این فرمول سنتی 
را به طرف آمریکایی بقبوالنند. رویکرد ترامپ 
به چین با خصومت آشکار آغاز و با شیبی تند به 
سوی مداراجویی و تعامالت مسالمت آمیز تغییر 
کرده است. چینی ها بس��یار بیش از روس ها در 
تعریف روابط خود ب��ا آمریکای ترامپ توفیق 
داشته اند. ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
به سرعت از سخنان گذشته خود که در مواردی 
به چالش کشیدن هسته منافع ملی چین محسوب 
می شد، عقب نشس��ت و در دیدار اخیر رؤسای 
جمهور دو کش��ور احترام به منافع حیاتی چین 
را پذیرفت. پذیرفتن ای��ن امر راه را برای تداوم 
همکاری و رقابت مدیریت شده در تعامالت دو 
کش��ور باز می کند. بر پای��ه رخدادهای چندماه 
اخیر می توان مدعی ش��د که در تعامالت چین 

و آمریکا، »تداوم« بر »تغییر« برتری یافته است.

دیدار رهبران آمریکا و چین: برتری 
تداوم بر تغییر


