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 تعاليبسمه 

 مقدمه 

 

آمریکا موضوع پیشروی چین در اقتصاد جهانی  2016های انتخاباتی ریاست جمهوری از همان ابتدای آغاز به کار رقابت

در دوره ریاستتتت جمهوری  خواه قرار گرفت.آینده روابط آمریکا و چین مورد توجه دونالد ترامپ کاندیدای جمهوریو 

های قبل از آن که جورج بوش پستتر درگیر جند در افنانستتتان و  راد بود چین توانستتت در باراک اوباما و حتی ستتا 

ا در حا  رشتتد ب نیچدیری نپایید که  بدیل شتتود. رصتته پیشتترفت اقتصتتادی به الرویی برای دیرر کشتتورهای جهان ت

 وجود آورد. هی آمریکا بسابقه برایب اکونومیکچالش ژئو کی کایامر یاز قدرت اقتصاد فراتر یواقع یرقابت هایظرفیت

تبعات واند تکه اکنون امکان جداکردن اقتصاد چین از آمریکا میطوریهحتی در اقتصاد آمریکا نفوذ بسیاری یافت ب چین

شد. شته با صاد آمریکا دا ست ی منفی زیادی برای اقت ضح ا شد لیاز دال یکپروا شارها دیت  یهاو ده نیچ هیترامپ  ل یف

در اقتصاد  نیچ یشرویپ دراست که قو  داده بود تا شکست اسالفش  2016در سا   کایآمر یجمهور استیر یانتخابات

به  را جبران کند. آمریکا به کاالهای چینی ا ما  کرد کاخ ستتتفید تعرفهترامپ بعد از راهیابی  ری جن های ستتتنرینی 

در جهان  کرونا به راه انداخت و چین را متهم به مخفی کاری در قبا  شتتیوع ویرو « هواوی»روانی با شتترکت -اقتصتتادی

 .   کرد)که به اقتصاد آمریکا شدیدا آسیب زده است( 

 یدر م مع اقتصتتاد های اخیر در روابط چین و آمریکااره تنش استتتراتسیستتت باستتابقه آمریکایی درب«هنری کستتین ر»

سرد قرار دار یهاهیما در کوهپا" گوید:می« بلومبرگ» سین ر . "میجند  ب را موج کایو آمر نیچ نیب یت ار یهاتنشک

 یجد لیدو کشور به دل نیا نیدو کشور دانسته و  نوان داشته است که روابط ب نیب یوقوع جند نظام یهانهیزم شیافزا

رستتد  ب یبستتت واقعبه بن یمذاکرات ت ار نکهیکه به محض ا یاو تار خواهد شتتد  به گونه رهیت اریبودن مشتتکالت بستت

 1دور از ذهن نخواهد بود. یامنظ یریدرگ

انه جبران بود که در ابتدا به به کایآمر یجمهور سیرئ یاقتصاد یهااستیس رریتر از دبا پکن برجسته دیمناز ه کاخ سف

 یادابعاد اقتص جیتر و به تدرقیهر روز  م  سا  از آغاز آن کیاز  شیاما با گذشت ب  به راه افتاد کایآمر یت ار یکسر

شکل نیشود. ایدارتر م شهیآن ر ست که به ا تقاد برخ دهش یتنش به  سان بدون ترد یا صل دیکارشنا و پشت  یهدف ا

که متعاقب  نیچ یواشنرتن نسبت به روند پرشتاب رشد اقتصاد یاست. نرران یاسیبه مقاصد س یابیدست د یپرده کاخ سف

س میآن به تحک سیقدرت  شور من ر م نیا یالملل نیو ب یا ست ک هفکر انداخت نیرا به ا کایشود رهبران آمریک ه به هر ا

 بپردازند. نینحو ممکن به مقابله با چ

ستانه انتخابات  ضوع آینده رابطه آمریکا با چین را دوباره دو کاندیدای جمهوری هر 2020حاال در آ خواه و دموکرات مو

ی در هایاما تفاوتکه ترامپ و بایدن  هردو بر ضتترورت افزایش فشتتار بر چین تاکید دارند با وجودی اند.برجستتته کرده

 شود.  این دو وجود دارد که در این پسوهش به آنها اشاره میو نراه  هاسیاست

                                                           
 (11/5/1399ایرانی،دیپلماسی  ،«روند؟ یقله جنگ سرد م یبه سو نیمتحده و چ االتیا ایآ» شهره، )پوالب،. 1
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 )بررسی دیدگاه ترامپ درخصوص رابطه با چین الف 

 

ریاستتتت جمهوری آمری ا  2016خواه در انتخابات اهای جمهورییدکه در کارزار رقابت با دیگر کانددونالدترامپ هنگامی

 یکه در حوزه اقتصاد ستیبه ت رار ن یازین بود آش ارا وعده داد در صورت ورود به کاخ سفید چین را محدود خواهد کرد.

س ست و ا نیاز اهداف مورد نظر چ یاریب شده ا صل  سب جا نیتاکنون حا شور با ک صاد بزرگ جهان در  نیدوم گاهیک اقت

خود را به عنوان موتور محرک اقتصاد، هم اکنون  نیخود افزود. چ یاقتصاد گاهیو جا یگریباز تیدهه گذشته بر ظرف کی

 له برای آمری ا نگران کننده است. ئکه این مس جهان مطرح کرده است رکاال و تجارت د دیتول

 جنگ تجاری آمریکا و چین-1

ست. صاد چین انجام داده ا شته ترامپ اقدامات متعددی برای مقابله با اقت سال گذ فارغ از این ه این اقدامات آیا  در چهار 

شته یا خیر اما روابط پ ن شدیدا -کارایی الزم را دا شنگتن  ست.وا سیب دیده ا «  جنگ تجاری»راه انداختن  ،اولین اقدام آ

طور محستتوستتی به نفن چین هیت استتت که از ابتدای هزاره جدید تراز بازرگانی چین و آمری ا بعاین یک واق با چین بود.

ست. شان می 375ش اف  تغییر کرده ا ش ل  دهد قدرت تجاری آمری ا بهمیلیارد دالری تبادالت تجاری چین و آمری ا ن

ونه گای با چین را ایندونالد ترامپ دلیل خود برای به راه انداختن جنگ تعرفه غیرقابل ان اری در حال تحلیل رفتن است.

سفانه دولت" دهد:توضتتیم می شته به چ یهامتأ حد تجارت عادالنه و متوازن را  نیاند که تا ااجازه داده نیگذ

 گریمن د جمهور،سیاســتب به ع وان ر  ییکایآمر ده دگاناتیالم یبرا نیبار ســ گ کی نیپا بگذارد و ا ریز

 " ب1ک د دایروند ادامه پ نیاجازه دهم که ا توانمینم

                                                           
 (2/6/1398)سایت خبری اتاق بازرگانی،صناین،معادن و کشاورزی ایران، .1

 

جند ت اری آمریکا و چین-1 مقابله با شرکت هواوی-2
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کرد و  یعمل نیچ هیرا عل تهدیداتشتعرفه واردات،  شیماه از طرح وعده افزا 3پس از  2018در ماه ژوئن   ایدولت آمر

شور، تعرفه  نیدالر واردات از ا اردیلیم 34معادل  ،ینیچ یکاال 1100بر  صد 25ک ضن نمود. یدر  این در حالی بود که و

  هزاریتالش کرده تا حدود  یکسر نیکاهش ا یترامپ برا و دونالد دالر است اردیلیم 375 ن،یبا چ آمری ا یتجار یکسر

 دیصتفحه تخت را که تول یهاونیزیو تلو مایقطعات هواپ ،یصتنعت آالتنیماشت ،یپزشت  زاتیاز جمله تجه ینیچ یکاال

ابله مق یدر اقدام هم بی ار ننشتستت و نیچالبته  استت، محدود کند. ییباال یاز ستطم ت نولوژ یمندآنها مستتلزم بهره

کشور  نیا انیم یتا جنگ تجار کردآغاز  یی ایآمر یواردات یدالر کاالها اردیلیم 35را بر  دیجد یهااعمال تعرفه انه،یجو

درصد  25معادل  یی ایآمر یتعرفه وضن شده بر واردات کاالها ن،یاعالم گمرک چ مطابق. شود یاتیعمل وارد فاز  ایو آمر

 بیترت نیبد .شتتده استتت نییتع ینیچ یبر واردات کاالها  ایآمر یو در مقابله به مثل با وضتتن تعرفه مشتتابه از ستتو

شد، جنگ نیجهان از ب یجنگ تجار نیتربزرگ صاد جهان آغاز  سعت تاث یدو قدرت بزرگ اقت ن آ یرگذاریکه به لحاظ و

 میتصتتم یاجرا ،ینظران اقتصتتادصتتاحب یبه باور برخ .زده استتت دیبرنده آن را کل نییتع یبرا هایزنگمانه نکیاز هم ا

 یزندگ نهیهز تواندیکه م نیگذشتتته از ا ینیچ یدالر کاال اردیلیم 100بر واردات  یدرصتتد 25ترامپ در وضتتن تعرفه 

 .1شود  ایدر اقتصاد آمر ی اریب شیو افزا یمنجر به کاهش رشد اقتصاد تواندیدهد، م شیرا افزا یی ایشهروندان آمر

همین  خواهد کرد. را متوجه دو طرف مشتت التیروند دانند ادامه این دوکشتتور خوب می ،با وجود تشتتدید جنگ تجاری

س شروع ئم شد.له منجر به  ستیابی به توافقی دوجانبه  و   ایرآم یجمهور سیدونالد ترامپ، رئدر نهایت  مذاکراتی برای د

ق تواف نیرا امضتتا کردند. دونالد ترامپ از ا یتجار هیمتن توافق اول در ژانویه گذشتتته نیچ ریوزمعاون نخستتت ،«یه ویل»

 ینیب شیناظران پ کرد. ادی نیو چ  ایدو کشتتور آمر نیب "یتجار یخیتوافق تار" یبرا "مهم یگام"مثابه به یتجار هیاول

                                                           
 (2018/07/06،«شوند؟یم روزیپ کیکدام ن؛یو چ  ایآمر یآغاز جنگ تجار »یورو نیوز،) .1
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اشتتد، دو کشتتور ب نیب یجنگ تجار انیصتتلم و پا مانیاز آن ه پ شیب ن،یو چ  ایآمر نیب یتجار هیاند که توافق اولکرده

 .موقت را دارد یبسح م آتش

شه ستیزی ترامپ ری شان داد چین  شت زمان ن اظهارنظر خود  نیدتریدر جدرئیس جمهور آمری ا  .های عمیقی داردگذ

ست شیدر پ یکامال افراط یموضع  کایمربه آ یبیآس چیه نیبا چ یقطع کامل م اسبات اقتصاد": گرفت و گفته ا

 "ب 1ک د ییجودالر صرفه اردیلیم ۵۰۰ کایکه آمر شودیاقدام ت ها باعث م نیب ازندینم

شان م یهاداده ش اف تجاریتازه ن شته نه تنها بهبود نیافته بل ه به سال در  نیو چ  ایآمر انیم یدهد که   میالدی گذ

ش نیاکه  ،دیدالر رس اردیلیم 419.2و به  هافتی شیدالر افزا اردیلیم 43.6 واردات  شیو افزا  ایاز کاهش صادرات آمر ینا

 یکستتر تجار 2018در ستتال  شتتود.البته فرستتایش قدرت تجاری آمری ا تنها به روابط با چین محدود نمی بود. نیاز چ

مهور ج سیدونالد ترامپ رئ یهابه طرح یااست که ضربه دهیرس ریدر ده سال اخ زانیم نیشتریجهان به ب یبا باق  ایآمر

کسر  بیترت نیکمتر از واردات آن بود و به ا  ایحجم صادرات آمر 2018در سال  ش اف است. نیکاهش ا یکشور برا نیا

 بیترت نیکمتر از واردات آن بود و به ا  ایحجم صادرات آمر 2018در سال  .دیدالر رس اردیلیم 621کشور به  نیا یتجار

سر تجار شور به  نیا یک س اردیلیم 621ک سر تجار .دیدالر ر سال  هیو اتحاد  ایآمر انیم یک به اندازه  2018اروپا هم در 

اروپا به  هیصتتادرات اتحاد شیاز افزا یهم ناشتت نیکه ا دیدالر رستت اردیلیم 169.3و به  افتی شیدالر افزا اردیلیم 17.9

 .2بود  ایآمر

 مقابله با شرکت هواوی-2

 یعنوم تیاست. البته نبود حق مال  نیدر چ یمعنو تیحق مال  فقدانا یضعف  نیچ یهاکارخانه تیمز نیترهمشاید م

اند هسازگار شد هیقض نیاز همان ابتدا با ا ی چینیوکارهاکسب نیاما ا .بزند بیآس ینیچ یوکارهابه کسب تواندیخود م

سود کنند. نیدر ا دانندیو م ضا چگونه  شرکت ف سود فراوانی بردند و ئهای بزرگ چینی از این مسدر دو دهه گذشته  له 

ب ماندگی خشتتم این عق اند.های آمری ایی را به عقب راندههای دنیای اقتصتتاد تبدیل شتتدند و شتترکتبه تدریج به غول

ش دیکار با نیمقابله ک دب ا نیبا چ دینفر با کی":گویدرا برانگیخته و ترامپ در جایی می هاییآمری ا ودب ت ها انجام 

ست که من دارم ا نیتفاوت ا ست از آمر 2۵ نیدهمب چ یکار را انجام م نیا ستفاده م کایسال ا  ب3ک د یسوء ا

صویب و اجرایی کردن   "   ایدر آمر «یا یزد ت»و  «یهواو» رینظی نیچ یمخابرات یهاشرکت تیفعال تیقانون ممنوعت

با چین بود. 2018در ستتتال  له  دهنده و توستتتعه دکنندهیتول نیترکه بزرگ یهواو دیگر اقدام دولت ترامپ برای مقاب

دولت  یاز ستتو زین نیاز ا شیپ شتتود،یدر جهان محستتوب م لیکننده موباستتازنده و عرضتته نیو دوم یمخابرات زاتیتجه

 .قرار گرفته بود یادیز یو تجار یاسیس یترامپ تحت فشارها

در پ ن، در ارتباط با ممانعت استتتتفاده  یکنفرانس مطبوعات یط نیوزارت امور خارجه چ یگنگ شتتتوانگ، ستتتخنگو 

اقدام  نیا "متحده گفت:  االتیجمهور ا سیبه فرمان دونالد ترامپ، رئ یشتترکت هواو زاتیاز تجه یی ایآمر یهاشتترکت

ست. رئ ستفاده از قدرت دولت  ایجمهور آمر سیشرم آور و ناعادالنه ا سوءا شرکت نیا یبا  شور  سرکوب  ینیچ یهاک را 

                                                           
 (27/2/1399. )دنیای اقتصاد 1
 (2019/03/06)بی بی سی، .2
 (30/5/1398)خبرگزاری تسنیم، .3
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شار قرار م شرکتیم یسع یتیامن یهابه بهانه  ایآمر دهد.یکرده و تحت ف شنگتن  ینیچ یهاکند  سرکوب کند. وا را 

سر دیبا صول تجارت را ن ،یمل تیامن یهادهد. ترامپ به بهانه انیاقدامات خود پا نیبه ا ترنیهرچه  "  .1دهدیم رییتغ زیا

شک  یهواو ینیشرکت چ شمار م یمخابرات یها و اپراتورهاشرکت نیتراز بزرگ ی یکه بدون  و در  رودیدر جهان به 

سعه و راه انداز یبرا یمتعدد یهاتالش ریاخ یهاسال ساختیز یتو شب ه ا یهار سل پنجم  همراه  نترنتیمربوط به ن

شب ه  سوم به  ست، در  5Gمو سو ی یکرده ا شدت از  شته به  سال گذ شار قرار گرفته و با   ایدولت آمر یدو  تحت ف

مواجه شتتده  5Gشتتب ه  یهارستتاختیدر جهت توستتعه ز یفروش محصتتوالت و هم ار تیدر فعال یجد یهاتیمحدود

 .2است

کانادا، ژاپن و  وزلند،ین ا،یاستتترال رینظ مانیهم پ یکشتتورها ریخود را به ستتا یتیامن یهاینگران در همین رابطه  ایآمر

 یگ تجاربتواند در ادامه جن بیترت نیخاتمه بخشند تا بد ینیشرکت چ نیبا ا یبه هم ار زیتا آنها ن کردمنتقل  انگلیس

صاد ا یضربه مهل  ن،یبا چ شور  نیبر اقت س دهیوارد کند و به عق پهناورک سام یجلو لگران،یاز تحل یاریب سر شد  آور و ر

و  اتهامات نیهمه ا یو شتترکت هواو نیدولت چ ن هیبا ا .ردیرا بگ ینیچ یت نولوژ یهاغول یاقتصتتاد نیستتر ییشتت وفا

از سوی هواوی را از اطالعات کاربران  یدر مورد جاسوس ینگران اما آمری ا کردند، بیرا بارها رد و ت ذ یتیامن یهاینگران

 کند.ترویج می

 اتهام زنی به چین در قبال شیوع کرونا -3

قرار  یکرونا مورد بررس ریهمه گ یماریترامپ را در قبال ب عمل رد دولتدر گزارشی  ؛«وزین یس یب یا»یونیزیشب ه تلو

ست.داد شهر  یدر مجمن جهان هیژانو 22 خیدر تار  ایجمهور آمر سیترامپ رئ دونالد ه ا صاد در  و  سیسوئ «داووس»اقت

ست یبرا سخ داد که آ نیبار به ا نینخ سش پا ست؟ ترامپ د نیکرونا در چ ریهمه گ یماریب شیدرباره افزا ایپر ر نگران ا

ستب ما نینفر که از چ کی "پرستتش گفته بود:  نیواکنش به ا  ترل تحت ککامال را  یماریب این آمده بود مبتال ا

شکلمیدار د من هرگز اعتقا"گفت:   ایارتش آمر یاز مراکز پزشتت  ی ی سیرئ «استتت ر دیوید» دکتر "بستین یب م

گزارش  نیا ."میالزم را انجام نداد یهاکه ما کار دانستمیوجود ندارد، چون م یخوب است و مش ل زینداشتم که همه چ

 3است.  ایدر خارج از آمر یهم نان اصرار داشت که کرونا مش ل  ای: دولت آمردیافزایم

سیبا وجودی شان میکه برر ش ارا دیدگاهدهد ترامپ در هفتهها ن شیوع کرونا آ سی و علمی را های ابتدای  شنا های کار

له منجر به شتتیوع بی ستتابقه کرونا در آمری ا و وارد شتتدن ضتتربات اقتصتتادی گستتترده به ئنادیده گرفته و همین مستت

ست. شده ا صادآمری ا  سرپوش این  اقت صرار دارد برای  شتباه راهبردی دولت آمری ا بود اما رئیس جمهور آمری ا ا یک ا

ارت زهای م رر ترامپ ودر واکنش به اتهام زنی چین را مسبب شیوع کرونا در آمری ا معرفی کند. ،گذاشتن بر این اشتباه

کننده ر کارزار اطالعات گمراههمواره در براب نیچ"نوشتتتت:  تریخود در توئ یرستتتم یدر حستتتاب کاربر نیخارجه چ

                                                           
 (2019/05/15،یآناتول ی)خبرگزار .1
 (25/2/1399)دنیای اقتصاد،. 2
 (8/5/1399)خبرگزاری صداو سیما،. 3
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 یکنپراکننده و اتهامآن. مطرح کردن اطالعات گمراه دکنندهینه تول میاکنندهاطالعات گمراه ی. ما قربانکندیم یستادگیا

 ".1به کل رد شوند دیو با شودینم شنهادیپ ریگهمه یماریب نیا هیلع یالمللنیب یهم ار یعنوان به جا چیبه ه

 هم نین در جدیدترین اظهار نظر خود در ستتخنرانی ویدئویی ستتاالنه خود در مجمن عمومی ستتازمان ملل گفت:ترامپ 

شور دیما با" سار ا یک شوده،  انیجهان یطاعون را به رو نیکه اف س ن،یچ یع یگ ش ا سخگو ب  یشتت بمیپا

کرونا را مح وم  روسیو وعیش "یسازیاسیس" یخود هر گونه تالش برا ییویدیو امیدر پ نیجمهور چ سیرئ نگ،یپنیج

 وارد جنگ سرد شود. یکشور چیقصد ندارد با ه"هشدار داد. او گفت کشورش  "هابرخورد تمدن"کرد و درباره خطرات 

 میو مذاکره ادامه خواه الوگید قیاز طر نیریها با ساما به کاهش اختالفات و حل مناقشه" رئیس جمهور چین تاکید کرد

 "2.میشوینبرد برد و باخت نم ریو درگ میستین نیداد. ما فقط به ف ر توسعه چ

 تعطیلی کنسولگری چین در  هیوستون  -4

شنگتن مبن ریور اخستد سولگر یلیبر تعط یوا ستون ایالت تگزاس آمری ا  در نیچ یکن صبانهیو شد و  تیباعث ع پ ن 

ز ا در چنگدو را صتتادر کند.  ایآمر یکنستتولگر یلیدستتتور تعط انهیجو یتالف یدر اقدام زیکشتتور ن نیاگردید که موجب 

سبات د یزمان برقرار سال  نیب کیپلماتیمنا شور در  شور  یسطح نیکنون، چنتا 1979دو ک سبات دو ک از تنش در منا

ش ست؛ تن شده ا شاهده ن شروع زمامدار یم ضن تعرفه یدونالد ترامپ با جنگ تجار یکه پس از   یبر رو یگمرک یهاو و

شب ه  جادیمشارکت در ا قیاز طر یهواو ینیشرکت چ یسوسآغاز شد و پس از آن به اتهام جا نیاز چ یواردات یکاالها

سل پنجم ا ش یهاراه برد و ظرف ماه نترنتین شته در ارتباط با  گ کنهنگ دخالت آمری ا در امورکرونا و  روسیو وعیگذ

 .افتی یترابعاد گسترده

فاده است یصنعت یجاسوس یتگزاس برا التیوستون ایخود در ه یاز کنسولگر نیچ»عی هستندمددولت ترامپ  یهامقام

 نی. به هم«کندیم دایکرونا دست پ روسیباشد که به واکسن و یکشور نینخست ردو با سرقت اطالعات قصد دا کندیم

شنگتن از چ لیدل ست ا نیوا سولگر نیخوا  یهامقام ماتوم،یاولت نیپ ن به ا یتوجهیو پس از ب کند لیخود را تعط یکن

:  دیگویم  ایمقام ارشتتتد وزارت امور خارجه آمر کی کردند. لیم ان شتتتده و آن را تعط نیبه زور وارد ا سیو پل یتیامن

ها آن ینیقابل درک است که چرا چ میکنم، برایکرونا رخ داد نگاه م روسیو وعیبا ش 2019به آن ه در اواخر سال  یوقت»

در  نیچآشتت ار و نهان  یارتباطات پزشتت  نیبنابرا .شتتوند لیواکستتن کرونا تبد یبازار جهان نیاصتترار دارند که به اولقدر 

شورها که در حال کار رو گریمتحده و د االتیا صال عج یک ستند، ا سن ه ش ستین بیواک ستویدر ه ی. ارتباطات پز ن و

 از ییهاو خراب ارانه خود چه بخش یبا اقدامات پنهان نیمشخص نشده که چ قایکامال روشن و مشخص است اما هنوز دق

 .3«وستون را هدف قرار داده بودیدر ه یپزش  ساتیتاس

مات را رد کرده و از  نیا نیچ ها بت نقض آمری اات گفته  نیهم ن نی. چکندیانتقاد م یالمللنیب نیمختلف قوان یهابا

 نیا هیعل یشتتتمار یب یدهایامر موجب تهد نیاستتتت و هم ینیاتباع چ هیعل یپراکندر حال نفرت آمری ااستتتت که 

ست. شده ا شنگتن  شنگتن با صدور ب نیسفارت چهم نین  سفارتخانه در وا ست تا از تنش آمری ااز  یاهیانیدر وا ها خوا

                                                           
 (9/2/1399،خبرگزاری ایران پرس،«کرونا روسیو وعیبه بهانه ش نیچ هیترامپ عل دیجد دیتهد»)میرطاهر،سیدرضا، .1
 (2020/09/22سی،بی)بی .2
 (8/5/1399،«در تگزاس نیچ یکنسولگر یلیپشت پرده تعط»)روزنامه شرق، .3
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در حال   ایخودرو باشد، آمر کی  ایآمر-نیکرد: چنان ه روابط چ دیتاک هیانیب این در نیسفارت چ دو کشور ب اهد. انیم

س ست که پا رو ریراندن آن در م ست. اکنون زمان آن ا شردن پدال گاز ا ست و بدتر آن ه، در حال ف شتباه ا پدال ترمز  یا

 .1ردددرست بازگ ریگذاشته و به مس

 تحوالت هنگ کنگ -5

 ییهایناآرام ریدرگ نیو چ  ایآمر یجنگ اقتصتتتاد لیاستتتت که به دل یمدت نیثروتمند هنگ کنگ متعلق به چ رهیجز

 یهایناآرام شتتود.یم تیهدا سیو انگل  ایآمر یاعتراضتتات از ستتو نیالملل ا نیمستتائل ب لگرانیتحل دهیاستتت که به عق

 نیبه ستترزم (سیمستتتعمره ستتابق انگل) رهیجز نیا نیاستتترداد مجرم یقانون حهیال میتقد هنگ کنگ پس از یاجتماع

سونیشان )چیمادر شورا رهیجز نیمقامات ا ی( از  شد، به تدر یقانونگذار یبه  ش جیآغاز   از یخودمختار ی برایبه جنب

سعه  شد. لیتبد رهیجز نیا ندانشهرو یسو صادی زیادی به این جزیره موفق و تو ضات خسارات اقت در جریان این اعترا

از  رفت واکنش آمری ا و دیگر کشتتتورهای غربی به این اعتراضتتتات، حمایتطور که انتظار میهمان یافته وارد شتتتد.

حاکمیت پ ن بر این جزیره بود. جدایی چالش کشتتتیدن  به  قانون نیچطلبی و  با  له  قاب شتتت نی و اعتراضتتتات هم م

هنگ کنگ را دخالت در امور  «تیقانون امن»به  کشتتورهای غربی یهاواکنشآمیز را حق خود دانستتت و غیرمستتالمت

 خواند. نیچ یداخل

 خواهمیهستمب نم طیشرا نیمن نگران ا" امال محتاطانه بود و گفت:کنگ در ابتدا کواکنش ترامپ به اعتراضات هنگ

شونت سرکوب خ شمب زیآمشاهد  رو در رو با  داریبا د تواندیم نیجمهور چ سییر  گ،یپنیجیش آنان با

  " ب2شهر را رفع ک د نیا یک گ، بحران فعلرهبران معترضان ه گ

صواما  سط  "هنگ کنگ یخودمختار" حهیال بیت شان داد دولت ترامپ با همراهی حزب دموکرات به   ایآمر کنگرهتو ن

 دیجد یتیقانون امن یدر اجرا لیدخ ینیچ یهاکه با مقام ییهابانکدنبال افزایش فشارها بر چین هستند. بر این اساس 

سوامضای این مصوبه  .شوندیمجازات م کنند،یم یهنگ کنگ هم ار ون با واکنش و تبدیل شدن آن به قان ترامپ یاز 

در هنگ کنگ  یمل تیبه قانون امن  ایآمر حهیال نیا"باره گفت:  نیدر ا نیوزارت خارجه چشتتتدید پ ن مواجه شتتتد. 

 یجد تریمغا یالملل نیمناستتبات ب یو اصتتول استتاستت یالملل نیب نیکند که با قوانیم دیتهد میرا به تحر نیو چ نیتوه

ست  نیچ لتشود. دویمحسوب م نیچ یدارد و مداخله در امور هنگ کنگ، مداخله در امور داخل قاطعانه با آن مخالف ا

 ".3کند یمح وم م دایو آن را شد

داند و تالش دارد پکن را محدود ک د ترین دشمن آمریکا میبا توجه به موارد ذکر شده ترامپ، چین را بزرگ

 زیرا:

                                                           
 (2/5/1399)ایسنا، .1

  (25/5/1398)انصاف نیوز، .2

 (25/4/1399)خبرگزاری تسنیم، .3
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 نیدرخصوص رابطه با چ بایدن دگاهید یبررس (ب 

 انداز مثبتی هم در این خصوص وجود ندارد.شده است و چشم یدوران دشواروارد   ایو آمر نیروابط چهای گذشته در ماه

دونالد ترامپ در  های انتخاباتی ماه آینده نیز کامال مورد توجه است.در رقابت )آینده مناسبات دوکشور( لهئاین مس

شده  وزریپ نیچ قتیشود، در حق روزیرو پ شیدر انتخابات پ دنیاگر با " سخنانش تاکید کرده است:جدیدترین 

 کباریکرد و  میخواه لیجهان تبد یدیرا به ابرقدرت تول کایب ما آمرآوردیرا بدست م کایآمر تیمالک نیچ رایز

 عمالا قیداد و ستد و چه از طر ییجدا قیدادب چه از طر میخواه انیپا نیبه چ مانیبه وابستگ شهیهم یبرا

داد  میخواه انیپا نیبه چ مانیام، به وابستگکه در حال حاضر اعمال کرده ییهمان د آنها دیشد یهاتعرفه

 "ب 1میک  هیتک نیبه چ میتوانیچرا که نم

یت خواهد بود از اهمال که روی رد دولت بایدن در صورت پیروزی در انتخابات به مناسبات با چین چگونه ؤپاسخ به این س

رسد رفتن بایدن به کاخ سفید پایان تنش در روابط چین و آمری ا باشد. با توجه به و به نظر نمی ،زیادی برخوردار است

رسد حزب دموکرات کند به نظر میاین ه بایدن از اظهارنظر درباره تنش میان آمری ا و چین در دوران ترامپ خودداری می

ی انتیجه نهایی برای رویارویی با چین نرسیده و در مناظرات آینده ترامپ و بایدن این موضوع رسانه و تیم بایدن هنوز به

 خواهد شد.   

را به سانسور اطالعات مرتبط  نیدولت چ کشور نیا یجمهور استیدر انتخابات ر  اینامزد حزب دموکرات آمر «دنیجو با» 

 :وی گفت بوده است. فیکرونا ضع وعیدر برابر ش  ایواکنش دولت آمر :متهم کرد و گفت 19-دیکوو روسیو قاتیبا تحق

را سانسور  1۹-دیکوو روسیو قاتیاطالعات مرتبط با تحق نیدولت چ مهم اک ون که من در حال صحبت هست"

 یکرونا با دشوار روسیشکست دادن و یجهان برا هیبق یهاکه تالش شودیباعث م نیو با اقدام چ ک دیم

دولت  بدهدیکرونا انجام نم روسیدر برابر و یهم اقدامات کاف کایجمهور آمر سیمواجه شودب دونالد ترامپ، ر 

                                                           
 (18/6/1399آفتاب، تی)سا .1

 

.دشمنی ترامپ با چین به خاطر افزایش جایراه چین در نظام جهانی است

.راه اندازی جند ت اری با چین گام او  برای محدود کردن چین در  رصه بین المللی است

.ترامپ به دنبا  یافتن راهی برای جلوگیری از افو  اقتصادی آمریکا در جهان است

.ترامپ به دنبا  محدود کردن توان تکنولوژیک چین است

.ترامپ نرران نفوذ فزاینده چین در حوزه پاسیفیک و به خصوص دریای چین جنوبی است

افزایش قدرت نظتامی و نفتوذ و حرتور راهبتردی چتین در نقتاف مختلتخ جهتان خصوصتا آفریقتا و 
.آمریکای التین  ترامپ را نرران کرده است
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 یهاها و آژانسسازمان  دگانیجمهور شوم نما سیکه ر  یزمان نشان ندادب تیقاطع نیدر برابر چ کایآمر

 های یچ دیخواهم کرد که با دیآن که به پکن اعتماد بک م تاک یبازخواهم گرداند و به جا نیرا به چ ییکایآمر

 یاتقیعمل ک  دب من درخواست خواهم کرد که تحق کایمردم آمر یبه تعهداتشان در خصوص بهداشت و سالمت

انجام  روسیو نیدر برابر ا نیو واک ش چ 1۹-دیکوو وعیدرباره ش قاتیانجام تحق یبرا یالملل نیمستقل و ب

 " ب1شود

صودر جایی دیگر بایدن  و  دانستآن منطقه  یبه آزاد« مهلک یاضربه»را  در هنگ کنگ نیچ یتیامن دیقانون جد بیت

 .وضن خواهد کرد یاقتصاد دیجد یهامیتحر نیچ هیانتخاب شود، عل  ایجمهور آمر سیکرد اگر به عنوان رئ دیتهد

 گونه باشد:های وی در مقابله با چین اینلویتوا ،در انتخابات بایدنرود در صورت پیروزی انتظار می

 

 

)ریاست جمهوری آمریکا  سیاست چین درقبال انتخابات ج 

شرایط س زیدر پ ن ن نیرهبران چ یکنون در  ستند: ا یالؤبا  ساله د کی نیباز  ن هیمهم مواجه ه سیر گریدور چهار   تا

ست و پ ن  نیا یاهداف راهبرد یبرا کیکدام  ،دنیجو با یجمهور استیشروع ر ای ،ترامپ یجمهور کشور سودمندتر ا

توان جواب در این خصوص نمی ؟دهدواکنش نشان   ایآمر یجمهور استیاز آنها به ر کیبه انتخاب شدن هر  دیچطور با

ستتیاستتت کلی چین درباره  توانند مزایا و معایبی برای پ ن داشتتته باشتتند.صتتریحی داد زیرا ترامپ و بایدن هر کدام می

                                                           
 (31/1/1399)باشگاه خبرنگاران جوان، .1

 

ا جنگ تجاری آمریکا و چین ت *
ح  ز ای  اری ش  رو ا  ن  ز  م  ا 

. ما ان  ر مه خو هز ر شت

آمریک  ا    ا     زی  ا  اای    ا *
ا مزحز نا،آنها ر  مزقاع ز  ن ز  

.زتعمیق رو  ط  ا چین  کاهن

ششارهای جهانی  ر چین   ر ی*
رعای  ت حق  ول ما کی  ت معن  وی 

. شز یا یا ز

آمریک  ا تح  ریی ه  ای جزی  زی *
 ر ی نقض حق ول  ش ر رر چ ین

گ خصوصا رر منطق ه ا ین  یان 
. عمال  نز

موضوع هنگ  نگ   ه چا ش ی*
عمیق رر رو   ط آمریک ا و چ ین 

.تبزیل شور



 

11 

 

خواست  نیاز چ یوگو با خبرنگاران به صورت علندر گفتکه ترامپ طرفی است و حتی زمانیبات آمری ا س وت و بیانتخا

ه در واکنش ب نیوزارت خارجه چ یسخنگو ،دارند، منتشر کنند اری، در اخت«هانتر»و پسر او،  «دنیبا» هیعل یاگر اطالعات

 .کندیکشورها دخالت نم گرید یگفت پ ن در امور داخل  ایآمر جمهورسیدرخواست رئ

 توان فرضیاتی درباره مطلوبیت هر یک از کاندیداها برای چین متصور شد: طور کلی میه ب

 :معایب ترامپ برای چین 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تر مپ غیرقا ل پیا  ینی  ات* 

.رو ت تر مپ  سیار  حساای و تهاجمی عمل می  نز*

ژه ت ر  ا شر ت های حواه تکنو وژی های پیشرشزه چین  ه ش کیی وی* 
تر مپ ض ر ه خورره  ن ز و تحریی ه ای  و عیی ه ش ر ت عخ یی ا  ت 

م اعی  شز ری هوآوی و شر ت تنسنت  ه شعال رر حواه شبکه های  جز
. ات رر  رر رنزه تهزیز شیج  ررن  ین شر ت های  ییزی  ات

ی و ر ر  ررن  ارخانه های آمریکایی  ر ی  یرون آوررن انجیره ه ا* 
مریکا تو یز خور  ا خاک  صیی چین  ه  ین منخور  ه شر ت هایی رر آ

ر ش ونز مجب و-«تنسنت»و « تیک تاک»ماننز - ه ما ک آنها چینی  ات
.ما کیت  ین شر ت ها ر   ه آمریکایی ها و گذ ر  ننز

ا رر های چینی رر  اا ر  ورس رر آمریکحذ  ر  می عضویت شر ت* 
صورت خورر ری  ا  جر ی مقرر ت تااه حسا رای
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 :مزایای ترامپ برای چین 

 

 

 :معایب بایدن برای چین 

 

 

 

 

 

 

ح ز  تر مپ ش صا رر قبال یک اری مسا ل  رضی  ییزی  ه  ر ی*
ا  ل  مونیست چین جزو مناشع میی مح وری هس زنز،  همی ت چن ز نی ق

.ز ررنبوره و یا  ه  نز اه ریگر عناصر تنزروی رو زا  ا آنها آگاهی ن

ب ت ن ز ره تر مپ و قعا  همیزی  ه تایو ن، هنگ  نگ، این  یانگ یا ت*
. ه یک شرصت ر هبرری  ر ی چین محسو  می شور

ه انی تیش های  ایزن  ر ی  ااااای   زی  های  شور خورش و تقوی ت جایگ اه رهب ری ج* 
.آمریکا رر  رر رنزه ریسک ها و چا ا هایی  ر ی چین  ات

ر  « یان گا ین  »های قومی رر چین خصوص ا  ایزن مسئیه حقول  شر و وضعیت  قییت* 
.ها  ر پکن ر   شز یا خو هز ر ر رجسزه  رره و ششارها و محزوریت

 نگ شز یا ششار  ر چین  ه عیت تحوالت ایاای جزی رر هنگ* 
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 :مزایای بایدن برای چین 

 

 سیرئکه چین هیچ موضتتعی که دال بر حمایت از ی ی از کاندیداها باشتتد اتخار ن رده استتت اما دونالد ترامپ با وجودی

گنگ » .ردیاو در انتخابات نوامبر را بگ یروزیپ یجلو کوشتتدیکه با تمام قوا م ه استتترا متهم کرد نیچ  ایآمر یجمهور

ور کش نیا یموضوع داخل کی  ایدر آمر یجمهور استیت رکه انتخابا نیا انیبا ب نیوزارت خارجه چ یسخنگو «شوانگ

 تننگکرد که واش یدواریابراز ام و را رد کرد دنیجو با یروزیپ یکشور برا نیاست، اظهارات دونالد ترامپ در مورد تالش ا

شد.   ایپ ن را به انتخابات آمر یپا صد کمک به پ نیگمان را مطرح کرد که چ نیا دونالد ترامپ قبالن   یروزیاحتماال ق

با  یدارد و مثل خود او در مناسبات تجار نیدوستانه در قبال چ یاو مواضع" راینامزد حزب دم رات را دارد، ز دن،یجو با

 "1.ستین ریگسخت  ایآمر

 یریگ جهینت 

ها منجر وزهح گریدر د یبرترتواند به یجهان مدر  یاقتصاد تداشتن قدر روابط بین الملل معتقدند لگرانیتحلبسیاری از 

د برسند تا قادر شوناز توانمندی اقتصادی سطم  نیتالش دارند به ا نیکشورها از جمله چ به همین دلیل برخی ازشود و 

سیس یهادر حوزه شوند. کیت نولوژالبته و  یتیامن ،یا از جمله  و  ایدر آمر یالمللنیمتخصصان مسائل ب صاحب اعتبار 

ند کنتالش میکشتتتورها  گرید لیدل نیو به هم دهیرستتت انیبه پا یباورند که دوران تک قطب نیبر ا «ستتتونیگراهام آل»

 جایگاه برتری در نظام بین المللی آینده داشته باشند.

 در آن یگذارهیشد سرماباز کرد و باعث  ایرا به دن نیاقتصاد چ یدرها یدر سازمان تجارت جهان تیعضوباید توجه کرد 

سان صاد چآ شود. در آن زمان اقت صادها ی ی نیتر  سر یاز اقت شد در دن نیترنیبا  ساطت آمر لیبود و دل ایسرعت ر   ایو

                                                           
 (2020/04/30)دوی ه وله، .1

 

ا پی  روای  ای  زن رر  نز ا   ات آمریک  * 
 هی شرصت هایی  قزصاری  ر ی چین ش ر
می می  نز و  ه رشز  قزصاری چین  مک

. نز

ا و ه همکاری  یشزر آمریکا  ا ا اامان*
نهاره ای    ین   میی  ی و    اها می  ل    ه 

گر یی  ا اوی آمریکایکجانبه

ک ا  ا توجه  ه  ینکه ر هبرر جزی ز آمری*
رر هر ص ورت، مح زور   ررن چ ین رر 
عرصه جه انی  ا ت   ه ق زرت را یزن 
 ای  زن پیام  زهای  مز  ری    ر ی چ  ین 

. خو هز ر شت
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با  توانستتتتندیم یی ایآمر یهاو شتتترکت  ایآمر رایز. بود نیهم هم یجهان در ستتتازمان تجارت نیچ تیعضتتتو یبرا

 ود.در حال بزرگ شدن ب نیسر اریکه بس ی یداشته باشند. ک نیبزرگ اقتصاد چ کیاز ک یسهم ن،یدر چ یگذارهیسرما

در عرصتته  نیآشتت ار چ یهاشتترفتیپ با توجه به کرد.تر از چیزی شتتده که آمری ا تصتتور میاما حاال چین بستتیار بزرگ

ساقتصادی  شنگتن آن است که  کشور  نیشناسان او کارخواه چه دموکرات و چه جمهوری استگذارانیمنطق قالب در وا

روابط تازه را در  یریمستت دیاند که دوره تعامل تمام شتتده استتت و باکرده دایدستتت پ نیاجماع در مورد چ نیاکنون به ا

رفتن از فاصتتتله گ  ردیبه رو دیدارند واشتتتنگتن با دیتاک زین گرید ی. برخرندیبگ شیخود در پ یراهبرد بیبا رق دوجانبه

 هم ف ر کند.و تالش برای منزوی کردن پ ن  نیچ

با این حال ستتیاستتت چین در مقابل روی رد تهاجمی آمری ا کامال مبتنی بر صتتبر و شتت یبایی و پرهیز از هرگونه تنش و 

 میح ت یبرا ییباعث شده فضازیرا  است، بیشتر منافن چین را تامین کرده نیترامپ در قبال چ استیس خصومت است.

این  های بین المللی افزایش یابد.فراهم شتتود و نفور و تاثیرگذاری چین در ستتازمانر در داخل و خارج کشتتو نیقدرت ا

ست.ست که چین گاما درحالی شته ا چین دومین قدرت اقتصادی  های بزرگی برای تبدیل شدن به ابرقدرتی جهانی بردا

سی قابل توجهی هم در  سیا ست و نفور  سومین قدرت نظامی جهان ا به لحاظ فرهنگی  آفریقا و آمری ای جنوبی دارد.و 

دانشتت ده  60در حدود که هم اکنون طوریهای برای ترویج فرهنگ کنفوستتیوس انجام داده بنیز چین اقدامات گستتترده

 شود.یم سیتدر وسیکنفسفرهنگ و اندیشه   ایامر

ست خارجی آماین موفقیت سیا شده تا راهبرد به عقب راندن چین در  سبب  شود.وری ا به اها  از  این راهبرد لویت تبدیل 

 شود.خواه مورد تایید قرار گرفته و تنها اختالفاتی در اجرایی شدن آن مشاهده میسوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری

بنابراین فارغ از این ه چه کستتتی رئیس جمهور آمری ا شتتتود آینده روابط چین و آمری ا با تنش همراه استتتت و به نظر 

سنمی شد زیرا چین با اتخار راهبرد ر شته با ست آمری ا در مقابل چین کارایی الزم را دا سیا شارکت در نظام د  نفور و م

س صاد  سییاقت صادی و دست-های جنوبگسترش هم اری جهانی، ا شد اقت ی برقرار به منابن، ابییجنوب با هدف حفظ ر

 و شتترکای آن نیگرا که در آن چیک جهان چندقطبی و چندجانبه ریِیگشتت لو  زیباثبات و صتتلم آم المللینیب طیمح

 المللی دارد. دست برتر را در ش ل دادن نظم جدید بین ،کنند ایفا توانندمی

 


