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چکیده

ایاالت متحده بجز در یک مدت کوتاه که بر سیاق انزواطلبی پیش رفت؛هموواره سیاست؛ رتار ی
رود را بر اصول و نگرشی چند انبهگرایانه بنا نوودهاس؛ .دول؛ اوباما در راستتا لیبرالیمتا اصتدتاد
و اصول تجارت آزاد ه؛ پیشبرد عناصر فراصنعتی شدن آمریکا گتا برداشت؛  .بتا رو کتار آمتدن
دول؛ ترامپ این اصول ملغی و نگرشی نوین مبنی بر ملیگرایتی اصتدتاد و واپت گرایتی از فرآینتد
فراصنعتی شدن و حوای؛ از صنایع دارلی بتدور از مرگونته امتیتازدمی در عرصته تجتارت رتار ی
اتخاذ شد .نگ تجار چین وایاالت متحده برآیند این نگرش و رمیاف؛ اتخاذ است؛.تاثیر و تتاثر از
نگ تجار میان دو صطب برتر اصتداد هانی بتر ستایر نطتای سیمتتا بتینالولت بمتیار صابت تامت
اس؛.پرسش اصلی مطاله این اس؛ که "رویکرد اصتدادسیاستی ترامییمتا در صبتال چتین چته برآینتد و
پیامد بر اصتداد تجار چین و آسیا روامد گذاش؛؟"در پاسخ با اتخاذ روش توصتییی تحلیلتی و بتا
بهرهگیر از ابزارکتابخانها میتوان فرض گرف؛ که"رویکرد ملیگرایانته اصتدتاد ترامییمتتیجمو ب
ایجاد و گمترش مبادالت اصتداد چین با آسیا روامدشد" .مدف این مطالته بتا استتیاده از چتارچو
اصتدادسیاسی در صالب نظریه نئومرکانتیلیماج بررسی بعد نوین از رویکرد ایاالت متحده کته در صالتب
نگ تجار با چین بروز یافته و مو ب رامیتابی چتین بته بازارمتا نتوین و گمتترش مبتادالت بتا
آسیا(آسیا مرکز جشرقجراورمیانه)شدهاس؛جمیباشد.

 واژگان کلید
ترامپیسم اقتصادی ،نئومرکانتیلیسم،حمایتگرایی،جنگ تجاری،اقتصاد تجاری آسیا.

مقدمه
در اصول سیاست خارجی ایاالت متحده ،تاکید بر روابط همکاریجویانه اقتصادی و سیاسیی
با سایر دولتها اعم از کشورهای غربی و اتحادیه اروپا و چه آسیای مرکزی و شرق آسیا هرچنید
گاهی با گستره کم و یا زیاد ،همواره وجود داشتهاست .روابط گسترده اییاالت متحیده بیا چیین
باالخص در بعد تجاری شاهد این مدعاست.دالیل ژئوپلتیک،ارتباطات انید تجاری،راهبردهیای
طرفین،نگرش سیاسی و حفظ توازن و توسعه همکیاری در ییک رشیته جب یههیای مشیتر از
م م ترین دالیل تداوم و ب بود مستمر روابط طرفین طی چند دهه اخیر بودهاسیت.این رونید بیا
گسترش همکاریها باالخص در حوزه تجاری و اقتصادی تداوم داشتهاسیت.امری کیه در حی یه
منافع ایاالت متحده و چین بوده و دو کشور از این مناسبات منتفع شدهاند.
اما با روی کار آمدن ترامپ خط ب الن بر ایین اصیول کشییدهشید.پ از انتاابیات، 2112
ج ییان بییا بییازتعریا ناش،اهییداع و منییافع آمریکییا در عرصییه ن ییم بییینالملییل توسییط دولییت
ترامپ،مواجه شد.تفاوت بین نگیرش اقتصادسیاسیی دولیت وی و دولتمیردان پییش از او بسییار
است.امری که در نوع سیاست اتااذ شده وی محرز است .شیاید اییاالت متحیده در هیچییک از
دورههای تاریخ خود،اصول و اقداماتی اینچنین حمایتگرایانیه ندییدهبود.بیا نگیاهی اجمیالی بیه
دوران ریاست جم وری قبلی تفاوت فاحش در مبانی و نگاه اقتصادسیاسی ترامپ قابل مشیاهده
است.دولتهای قبل و باالخص دولت اوباما بر حفظ و گسترش همکاریها در ابعیاد گونیاگون بیا
قدرتهای دیگر و لزوم ارتباطات میان دول ن ام بینالملل تاکید داشتهاند.
دولت اوباما به ابعاد گوناگون فراصنعتی شدن بیه عنیوان فرصیتی بیرای شیکوفایی بیشیتر و
گستردهتر اقتصادسیاسی ایاالت متحده مینگریست.اما در نا ه ماابل ،دولت ترامپ با اصل م م
سیاست خارجی وی در راهبرد ناست آمریکا،با بکارگیری ابزارهایی چون برقراری مجموعهای از
قوانین رفع محدودیت ج ت تحریک سرمایه گذاری،ایجاد تعرفه های باال ج ت واردات فیوالد و
آلومینیوم برای تاویت صنایع اصلی،اظ ارات ماتدرانه علیه انتایال اجبیاری امیوال و تکنولیوژی
آمریکا بویژه توسط چین،خروج از ن ادها و سازمانها و رژیمهای بینالمللی و برقراری تعرفههای
تنبی ی و افزایشی بر کاالهای وارداتی باالخص کاالهیای چینی،اییاالت متحیده را از عرصیه فیرا
صنعتی دور کرده است.دولت ترامپ چین را کشوری میداند کیه بیدون پرداخیت هزینیه گیزاع
توانسته از موقعیت ارتباطاتی ویژه خود با ایاالت متحیده ب یره گرفتیه و اقتصیاد خیود را رونی
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دهد.تعمی رویکرد ملیگرایانه اقتصادی مبتنی بر حمایتگراییی ترامیپ تیا بیدانجا پییش رفیت کیه
جنگ تجاری میان ایاالت متحده و چین را کلید زد.به ج ت اعمال جنیگ تجیاری مییان دو اقتصیاد
برتر ج انی،ابعاد آن گسترده و تسریباش خواهدبود و تن ا شامل اقتصاد طرفین ناواهد بود.
پرسش اصلی مااله این است که "رویکرد اقتصادسیاسی ترامپیسم در قبال چین چه برآینید
و پیامدی بر اقتصاد تجاری چین و آسیا خواهید گذاشیت "در پاسیخ بیا اتایاذ روش توصییفی
تحلیلی و با ب رهگیری از رویکرد کتاباانهای می تیوان فیرگ گرفیت کیه"رویکیرد ملییگرایانیه
اقتصییادی ترامپیسییتی،موجج ایجییاد و گسییترش مبییادالت اقتصییادی چییین بییا آسیا(آسیییای
مرکزی،شییرق و خاورمیانییه خواهدشیید".نویسییندگان مناسییبترین چییارچوی تروریییک را
مرکانتیلیسییییم و بعییید نیییوین آن نرومرکانتیلیسیییم دانسیییته و در چنیییدین بایییش اعیییم از
پیشینه،چارچوی ن ری،تغییر در رویکرد اقتصیاد سیاسیی اییاالت متحیده،تاریر رویکیرد اییاالت
متحده بر چین،برآیند رویکرد اقتصادسیاسی بر روابط چین و آسیا و در ن ایت نتیجه گیری  ،به
بررسی فرضیه اصلی پرداختهاند.
 -1پیشینه
در ذیل به اختصار به چند نوشتار که به موضوع مورد بررسی نزدیک بودهاند اشاره میشود:
در گزارشی از مرکز بررسیهیای اسیتراتژیک بیا عنیوان "راهبیرد امنییت ملیی ترامپنگونیه
جدیدی از مرکانتیلیسم" نوشته سلمان احمد و الکساندر بیک با ترجمه مترجمان این مرکز بیا
رویکردی ماایسهای راهبرد امنیت ملی اوباما و ترامپ بررسی شدهاست(احمد 18_25:2017،در
این گزارش در خصوص راهبرد امنیت ملی ترامپ تن ا به توضیحی ماتصر بیدون اشیاره مکفیی
به رخدادها و اقدامات وی کفایت شده است.همان ور که از عنوان م لیج برمییآید،نویسیندگان
میتوانستند با بررسی دقی تر،ابعادی کامل از رویکرد مرکانتیلیستی ترامپ ارائه دهند.
مااله بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسیابرجام نوشیته رضیا
امیری و محبوبه صالحی خنار با طرح این پرسش که چه عواملی در گسترش مناسیبات اییران و
چین پ از تواف ن ایی هستهای یا برجام ناش م می ایفا نمیودهانید بیه تیاریر عیواملی چیون
اهمیت ژئوپلتیک ایران ،بی اعتمادی نسبت به غری،لیزوم ماابلیه بیا افیرا گراییی در گسیترش
همکاری های دوجانبه اشاره نمودهاست(امیری :33،نویسیندگان ماالیه مییتوانسیتند بیا دییدی
وسیعتر و نگرشی جامعتر به یکی از متغیرهای اصلی مورر بر نگاه نیوین چیین بیه سیوی آسییا
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پرداخته و از سویی دیگر با توجه به گسترش روابط تجاری و اقتصیادی چیین در آسییا،نه تن یا
فاط ایران اسالمی بلکه سایر کشورهای آسیایی را مد ن ر قرار دهند.
در نوشتاری با عنوان “ظ ور چیننچالش های ایاالت متحیده آمریکیا در مواج یه بیا قیدرت
روزافزون چین در روابط بینالملل” نوشته محمدحسن خانی و محمد مسیرور بیا مفیروگ قیرار
دادن رقابت میان چین و آمریکا به بررسی چالشهایی پرداخته که ظ ور چین در ماابل آمریکیا
قرار میدهد و این چالش ها را در پنج حوزه م رح نمیودهاست(حسینخیانی 121:1362،حیوزه
اقتصادی را که میتوان م م ترین حوزه رقابتی میان دو ق ج برتر اقتصادی دانست در این مااله
به صورت کلی م رح شدهاست(حسنخانی 192:1362،در حالی که قابلیت این بود که با دیدی
جامع تر مورد بررسی قرار گرفته و نویسندگان مااله تاریر ابعاد گوناگون رقابت اقتصادی را میورد
بررسی قرار دهند.
ماالهای با عنوان "مبنای ژئوپلتیک راه ابریشیمنآمریکا و چیین در آسییای مرکیزی" نوشیته
ماندانا تیشه یار و مجتبی تویسرکانی با هدع ماایسه گفتمیان ژئوپلتییک پشیتیبان رواییتهیای
آمریکایی و چینی راه ابریشم نوین در آسیای مرکزی تدوین شدهاست.فرضیه مااله این است که
برغم توسل ایاالت متحده به استعاره راه ابریشم،طرح راه ابریشیم نیوین ایین کشیور در آسییای
مرکزی بر بازتعریا ژئوپلتییک سیل ه و طیرح کمربنید -راه چیین بیر ژئوپلتییک انتایادی بنیا
شدهاست(.تیشهیار 1:1362،در این مااله نویسندگان به یکی از دالیل اصلی گسیترش و تعمیی
این طرح ع یم اقتصادی در آسیای مرکزی اشارهای نداشته و در واقع رقابیت و منازعیه تجیاری
آمریکا و چین را مدن ر قرار نداده اند.از سوی دیگر ،به بررسی و تدقی روایتهای آمریکا و چین
در قالج اقتصادی بسیار جامعتر می توانست پرداخته شده و علت اصیلی بییان و م یرح شیود و
برغم استفاده از منابع سال2119به دالیل اقتصاد سیاسی پرداخته نشدهاست.
 -2چارچوب نظری؛اقتصاد سیاسی نئومرکانتیلیستی
بنیان نئومرکانتیلیسم :مرکانتیلیسم که گاه از آن به صیورت ناسیونالیسیم اقتصیادی ییاد
می شود،یکی از مکاتج اندیشه است که برای تشریح اقتصادسیاسی بینالملل میورد توجیه قیرار
میگیرد.تاریر این رویکرد بر تحول ن ام روابط بینالملل قابل مالح ه بودهاستنزیرا بحث اولییه
آن دایر بر اینکه سیاست خارجی اقتصادی باید منعک کننده منافع دولیتهیا باشید ،بیا رونید
دولت محوری آن زمان سازگاری داشتنزیرا اصوال فلسفه اقتصادی ایین رویکیرد ایین اسیت کیه
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مدیریت اقتصادی باشی از تالش دولتها برای تعایج منیافع ملیی بیه صیورت رروت،قیدرت و
اعتبار است.مرکانتیلیسم خود محور و خود نگ یدار بیوده و تیوج ی بیه ب بیود کیفییت زنیدگی
انسانی و همکاری میان دولتها در ن ام بینالملل نمیکرد(قوام105-106:1390،
این دیدگاه در اوایل قرن بیستم و پ از بحران بزرگ دهه  1631تحت عنوان واقیعگراییی
م رح شد.واقعگرایان فرضیات و ادبیات منسجمتری نسیبت بیه اسیالع خیود ارائیه دادنید.آن ا
همواره بر این فرگ تأکید داشتهانید کیه دولیتهیا عوامیل مسیلط در عرصیه اقتصیاد سیاسیی
بینالملل هستند.دولتها در ن ام هرج و مرج زده بینالملل،قاضی ن ایی رفتار خویش محسیوی
می شوند و در پی حداکثر کردن منافع خود هستند.هرکشور باید آماده دفاع از خود بوده و برای
حمایت و حفظ باای خویش تن ا به قدرت و منافع خود وابسته باشید.بر ایین اسیام همکیاری
ن ادینه و پایدار بین کشورها تاریبأ محال اسیت.واقعگرایان،دولت یا را بیازیگرانی عاالییی فیرگ
میییکننیید کییه بییر مبنییای محاسییبه سییود و زیییان عمییل مییینماینیید.بر اسییام چنییین
مفروضاتی،واقع گرایان به این مسرله که چگونگی توزیع قدرت بینالمللی ،شیکل و نیوع اقتصیاد
بینالملل را تحت تأریر قرار میدهد توجه دارند(.موسوی شفایی. 110-111:1386،
مرکانتیلیسم در واقع بیانگر دغدغه های نابگان سیاسی در آغاز پیدایش دولت مدرن بیود.از
آنجییا کییه در آن دوران مسییرله شییکلگیییری و انسییجام دولییت ملییت بییاالترین اولویییت را
داشت،فعالیت های اقتصادی نیز در خدمت هدع ایجاد دولیت قیوی درآمد.مرکانتیلیسیتهیا در
عرصه بیین الملل،بیه بیازی حاصیل جمیع صیفر اعتایاد داشیتند.در ایین دییدگاه واحید اصیلی
تحلیل،دولتها بوده اند و از آنجا که قدرت اقتصادی دولیت ها،پاییه تیوان ن یامی آن اسیت بایید
مراقج دستاوردهای اقتصاد یکدیگر باشند و بر همین اسام همکاری(اقتصادی میان دولت یا در
عرصه بینالملل اگر نگوییم محال ،بسیار دشوار است.
در مرکانتیلیسم با کاهش واردات و در ماابل افزایش مجموع صادرات هیدع افیزایش ریروت
سرزمینی را دنبال میکند.مرکانتیلیستها همگی بر این عایده اتفاق ن ر دارند که کشور به هیر
ترتیبی که هست باید به هدع سیاست تراز بازرگانی مثبت دست یابد(تفضلی79:
به هر حال ،بیرای تحای شیکوه و رروت،دولیتهیای مرکانتیلیسیتی بایید دو کیار را انجیام
دهند:یکی ج ت دادن به اقتصاد داخلی خود تا آنجا که به یک موازنه دلاواه تجیاری برسیند.در
حایات ،هدع آن ا تولید کاال برای صدور است،در حالی که هم زمان س ح واردات را پایین نگاه
میدارند.دومین کار هدایت صنایع در راستای ارزش افزوده در سایه ورود مواد خام ارزان قیمیت
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است.در این روند دولت هیای مرکانتیلیسیت روی محصیوالت سیاختهشیده خارجی،تعرفیههیای
سنگین گمرکی اعمال می کنند و در عین حال به صنایع داخلیی هیم یارانیه مییدهند.بایسیتی
میان مرکانتیلیسم تدافعی(خوش خیم و ت اجمی(بدخواه تمایز قائیل شید.در حیالی کیه اولیی
درصدد حمایت از ارزش های حیاتی و حفظ استاالل یک دولیت در ماابیل جرییان بیینالمللیی
شدن تولید است،دومی به دنبال راهاندازی جنگ اقتصادی علییه سیایر دولیتهیا و پییروزی بیر
آن است(قوام112:1361،
اندیشه نئومرکانتیلیستی؛ تداوم رهیافت مرکانتیلیسم :نباید تصور کیرد کیه رویکیرد
مرکانتیلیسم مربو به گذشیته اسیت و امیروز اعتبیاری ندارد.سیاسیتهیای حمیایتی دولیت و
دیدگاههای نرومرکانتیلیستی نشان دهنده این است که وضیعیت چنیین نیسیت.به گونیهای کیه
امروزه تع دات بنیادی ایدئولوژیک مرکانتیلیسم دایر بر اینکه سیاسیت خیارجی اقتصیادی بایید
مبتنییی بییر افییزایش رروت،بییاال بییردن توانییایی و قییدرت باشیید،هنوز اعتبییار خییود را حفییظ
کردهاست(قوام112:1361،
ن ریه مرکانتیلیسم مانند ن ریه های مارکسیسم و لیبرالیسم تحول آشکاری به خیود ندییده
است.نرومرکانتیلیست اقتصاد سیاسی بینالمللی در اواخر دهه  1691عک العمل خود را نسبت
به استدالل های ضعیا لیبرال و مارکسیستی تغییر داد.بنابراین ،ییک مکتیج ن یری بیر اسیام
اصالح واقعگرایی روابط بین المللی و بازخوانی وبر ایجیاد مییشیود.ن ریهپیردازان نوواقیعگیرای
اقتصادسیاسی بینالمللی میراثدار سنت تجربی مرکانتیلیسم،تاریخگرایی و واقعگراییی هسیتند
که بر اهمیت قدرت دولت در امور اقتصادی تاکید دارند(محمدی 36:در مرکیز نرومرکانتیلیسیم
این فرگ وجود دارد که دستگاه نسبتا پایدار دولتی کامال به فرآیندهای اقتصادی هم در سی ح
ملی و هم در س ح بینالمللی شکل میدهد.چنین دیدگاهی ایین موضیوع را قبیول نیدارد کیه
منافع سیاسی دولت همواره بر نیروهای اقتصادی حاکم خواهدبود،در عوگ ،به روابط پیچییده و
متاابل سیاست و اقتصاد توجه دارد.این دیدگاه دولت را همچیون الگیوی روابیط ن یادی قیدرت
میداند که حاصل کشمکش سیاسی  -تاریای خاصی است(محمدی71:
اییین ن ریییه ،فرضیییه لیبرالیسییم مبنییی بییر افییزایش رییروت دولییتهییا در نتیجییه خودکفییایی
مصرعکنندگان را انکار میکند و در عوگ کنترل دولت بر افراد و شرکتها برای اطمینان از رفتار
شرکتهای اقتصادی هماهنگ با منافع ملی رابت همچون جایگاه نسبی کشور را ضروری میداند.
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کنترل دولت بر منابع اقتصادی داخلی و خارجی استراتژی ضروری برای رسیدن به فرجیام عیالی
حداکثرسازی قدرت ملی در راب ه با رقبا و کیاهش آسییجپیذیریهیای همگراییی در درون اقتصیاد
ج انی است.اتکای این ن ریه در برابر من حاصل جمع متغیر لیبرالیسم بیر من ی حاصیل جمیع
صفر ماالا با منافع ملی دولتهاست.لیبرالیسم با حمایت از رقابت اقتصیادی و جرییان آزاد تجیارت
بدون موانع محدودیتساز در تاابل آشکار با سیاست حفاظت از بازارهای وابسته بیه دولیت بیا هیدع
افزایش شکوفایی و امنیت ملی در نرومرکانتیلیسم است(رفیع39:1363،
نرومرکانتیلیسم(حمایت گرایی تجاری اقتصادی بر توسعه اقتصادی و افزایش رروت ملیی در
ن ام بینالملل به جای ن امیگری صرع تاکید دارد.این رهیافت در تاابیل آشیکار بیا بیازار آزاد
لیبرالیسم قرار دارد و خواهان حفاظت از منافع دولتی و تثبیت جایگاه سیاسیی و ن یامی بیرای
شکل دادن به عملکردهای داخلی و بینالمللی بازار است.نرومرکانتیلیسم مواف با نوواقیعگراییی
ن ام آنارشیک بین الملل را به سوی رقابت و حداکثرسازی قدرت برای تثبیت حاکمیت و امنیت
ملی فرگ میکند.این نحله دولتها را به کنترل منابع خارجی و جریانهای میالی بیینالملیل و
کاهش آسیجپذیری از قواعد اقتصادی هدایت مینماید(gerriey & padoan,1986:84
اصول حمایتگرایی :از اصول بنیادی رهیافیت مرکانتیلیسیم و نحلیه نیوین آن یعنیی اندیشیه
نرومرکانتیلیستی،اصل حمایتگرایی است.حمایتگرایی سیاستی قلمداد میشود که تاریر م لکیی بیر
مردم کشورها دارد.سیاستهایی که از صنایع غیر رقابتی در برابر اصول بازار حمایت میکنند تجیارت
بینالملل را به فساد میکشانند،تااضا در بازار را تحریا میکنندقیمتهیا را بیه طیور تصینعی پیایین
میییآورنیید و ناکییارآیی را تشییوی مییینماینیید و در عییین حییال بییه تجییار منصییا اجحییاع
میکنند.حمایت،شعار صاحبان منافع خاص یا متنفذان در جامعه اسیت و حکومیت بایید در راسیتای
تییامین منفعییت ملییی بییا آن ییا ماابلییه کنیید.حمایت،ملتهییای در حییال توسییعه را از ورود بییه بییازار
ج انگستری که در آن میتوانند از مزیت داخلی خود از لحاظ نیروی کیار ارزان ب یرهبیرداری کننید
محروم میسازد و از این طری به آن ا اجحاع میکند(.برچیل111_112:1393،
اص الح حمایتگرایی بیشتر در زمینه اقتصیاد بکیار مییرود حماییتگراییی ییک سیاسیت
اقتصادی برای محدود کردن تجارت بینالملل است.تجارت ممکن است بیا تعرفیه بیاال در میورد
کاالهای وارداتی یا صادراتی،س میه محدود،انواع ماررات محدودکننده دولت برای جلیوگیری از
واردات و قوانین ضد دامپینگ طراحی شده برای حفظ صنایع داخلی از تصرع یا رقابت خارجی
محدود شود.این سیاست اقتصادی با ضد ج انی سازی همسو است.در واقع ،بیه سیاسیتهیا ییا
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آموزههایی اشاره دارد که از کسج و کار و برآیندهای زندگی در داخل یک کشور با محدود کیردن ییا
تن یم تجارت بین کشورهای خارجی محاف ت میکند.تاریباً همه اقتصیاددانان میدرن موافانید کیه
حمایتگرایی مضر است زیرا هزینه های آن از مزایا باالتر است و مانع از رشد اقتصادی میشود.
این سیاست در تاابل با تجارت آزاد تعریا میشود.تجارت آزاد سیستمی اسیت کیه تجیارت
کاالها و خدمات بین کشورها یا در داخل کشورها بدون محدودیتهیای دولتیی و میداخالتی از
قبیل مالیات و تعرفه ،موانع غییر تعرفیه ای ماننید قیانون تن ییم مایررات و سی میههیا اعمیال
میشود.یکی از قویترین استدالل ها برای تجارت آزاد توسط اقتصاددان کالسیک دیوید ریکاردو
در تحلیل خود از مزیت نسبی ارائه شده که چگونگی کسج منفعت طرفین(کشیورها،مناط ییا
افراد از تجارت را در صورت هزینه و فرصت تولید توضیح میدهدfouda,2012:351(.
حمایتگرایی اقتصادی ب ترین تجربه چانهزنی میان گروههای ذینفع داخلی اسیت.از ایین دییدگاه
عاالنیت در س ح گروهی و سازمانی بکار گرفته میشود.تااضای سیاسی داخلی برای برقراری تعرفیههیا
توام با تااضای فرعی و عرضه (انجام دادن خدمات دولتی و اجتماعی وجود دارد.وظیفیه ایین دو ایجیاد
موانع تعرفهای و غیر تعرفهای در راستای ایجاد تعادل اقتصادی است(محمدی77:
دولت ها با افزایش قدرت نسبی و با هدع کسیج سی م بیشیتر در بیازار آزاد ،سیاسیتهیای
حمایتی مدافع صنایع داخلی را اجرا میکنند.از اینرو نسیبت بیه عملکیرد بنگیاههیای اقتصیادی
خصوصی و غیردولتی بدبین هستند و در ماابل از کاربرد قدرت دولتی برای افزایش رروت ملیی
حمایت میکنند که در ن ایت به افزایش قدرت دولت میانجامد.از این من ر ،کنتیرل دولیت بیر
منابع اقتصادی داخلی و خارجی،استراتژی ضروری برای رسیدن به فرجیام عیالی حداکثرسیازی
قدرت ملی در راب ه با رقبا و کیاهش آسییجپیذیری هیای همگراییی در درون اقتصیاد ج یانی
است(رفیع. 37_38:1395،
در چارچوی فعلی ،مشاصه های برجسته تر مرکانتیلیسم عبارتنید از :عیدمپیذیرش مباحیث
کمونیستی بیه نفیع ناسیونالیسیم سیاسیی و اقتصیادی صیریح،دریافت صیفر و صیدی از منیافع
دولتهای ماتلا در تجارت بینالمللی.مرکانتیلیسم اصوال تفکری ناسیونالیستی بود.این مکتیج
به دنبال برتری قدرت کافی برای قانون گذاری برای دیگر کشورها،تسایر قلمروهای همسایه ییا
مستعمرههای برونمرزی یا شکست دادن دشمنان خود در جنگ بودند.این ییک دکتیرین کلیی
بود که قدرت به عنوان ابزاری برای محاف ت از رروت و انباشت آن ضروری اسیت.در حیالی کیه
رروت یک منبع راهبردی ضروری برای تولید قدرت و پشتیبانی از اعمال قدرت بود.نگرانیهیای
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امروزی در خصوص توانایی ایاالت متحده برای رقابت با چین و پیامدهای بیالاوه سیاسیتهیای
بین المللی اشکال مدرن ایین چیالش هستند.کشیورداری اقتصیادی یعنیی اسیتفاده از ابزارهیای
اقتصادی برای دستیابی به اهداع سیاسیی و اسیتفاده از ابزارهیای دیپلماتییک و ن یامی بیرای
پیشبرد اهداع اقتصادی میراری از مرکانتیلیسم است(احمد8-9:1397،
با توجه به فرضیه م رح شده در ابتدای نوشتار،ن ریه مرکانتیلیسم و ابعاد نیوین آن کیه در
قالییج نرومرکانتیلیسییم شییناخته میییشییود،و بییا تاکییید بییر اصییل م ییم اییین رهیافییت در قالییج
حمایتگرایی،خواهد توانست ج ت بررسی فرضیه م رح شده مثمررمر و نتیجهباش باشد.
 -3تحول در رویکرد اقتصادسیاسی ایاالت متحده
طی انتاابات2112آمریکا،کمتر فردی تصور میکرد که دونالد ترامپ بیا اییدههیای متفیاوت
خود،به عنوان ریاستجم وری پذیرفته شود.ج ان با بازتعریا ناش،اهیداع و منیافع آمریکیا در
عرصه ن م بینالملل توسط دولت ترامپ،مواجه شد.تفاوت بین نگرش اقتصادسیاسی دولیت وی
و دولتمردان پیش از او بسیار است.امری که در نوع سیاست اتااذ شده وی محرز است.ایدههای
م رح شده توسط ترامپ در خصوص مسائل ماتلا اعم از اقتصاد و سیاست یا اجرا شیدهانید و
یا در حال اجرا هستند.در حوزه رشد اقتصادی دوره ترامپ با سایر دورههای ریاسیت جم یوری
قابل قیام نیست.در ذیل بیه بررسیی ماتصیر رویکیرد اقتصادسیاسیی دولیت ترامیپ و دولیت
قبل(اوباما به ج ت ف م بیشتر تفاوت میان رویکرد دولت کنونی و دولیت قبلیی اییاالت متحیده
پرداخته میشود.
رویکرد اقتصادسیاسی دولت اوباما؛نگرش بینالمللیگرایانه لیبرالیی :اولیین راهبیرد
امنیت ملی اوباما که در سال 2111ت یه شد همانند عااید روسای جم ور پیشیین در خصیوص
فواید یک ن ام تجارت باز بین المللی و ناگزیر بودن رهبری ج یانی اییاالت متحیده در برقیراری
ن م بینالملل را منعک میکرد.اهدافی که او تعیین کیردهبیود بیرای پیشیگیری از بییربیاتی
مجدد در اقتصاد ج ان،پ انداز بیشتر و صادرات بیشتر،متوقا کردن ت دیدات علیه ن ام میالی
بینالمللی و ایجاد همکاری بیشتر با شرکای اقتصادی بینالمللی طراحی شده بودند.از ن یر وی،
قدرت در دنیایی با روابط پیچیده کنونی دیگر یک بازی صیفر و صیدی نیسیت.وی راهبیردی را
طراحی نمود که منافع اصلی ایاالت متحده را مجددا در قالبی مشابه طرح رونالد ریگان تضیمین
میکردنحفظ امنیت ایاالت متحده،ش روندان و همپیمانان و شرکا،احترام به ارزشهیای ج یانی
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در داخل و سراسر دنیا و ن می بینالمللی تحت هدایت ایاالت متحده که صلح،امنیت و فرصیت
را از طری همکاری قویتر در برخورد با چالشهای ج انی ترویج کند (احمد19_22:2017،
سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جم یوری اوبامیا بیر اولوییتهیایی چیون:
 1خودداری از یکجانبهگرایی در حل مسائل بینالمللی 2،تامین و استواری امنیت ملی آمریکا از
طری همکاری با متحیدان آن و تاکیید بیر گسیترش همکیاری بیا قیدرتهیای نوظ یور ماننید
چین،هند و روسیه 3،لزوم پیوند میان قدرت ن یامی و اقتصیادی تاکیید داشیتهاسیت.در واقیع،
تلفی قدرت نرم و سات از ویژگیهای بارز دولت اوباما در سیاستخارجی بوده کیه اسیتفاده از
ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک و ابزارهای غیرخشونتآمیز از محورهای م م وی در سیاست
خارجی بودهاست(کریمیفرد129:1367،
سیاست خارجی وی همواره از من بینالمللگرایی لیبرال تبعیت میکرد.این من مواف
اولویت دادن به اهداع بینالمللی به جای اهداع ملی،تمرکز بر سراسر ج ان به جای کشیورها و
مناط خاص جغرافیایی،چندجانبهگرایی به جای یکجانبهگرایی،ایفای نایش رهبیری مشیروع و
مشارکتی به جای رهبری ضعیا یکجانبه و از طرع دیگر مواف درگیرشدن در امور بیینالملیل
هستند.اوباما رویکرد چرخش به آسیای شرقی را اتااذ نمود و به جای تاابل بیا قیدرت در حیال
ظ ور چین،ضمن تالش برای م ار این کشور،الگوی تعامل با آن را پیگیری کرد و زمینیه ادغیام
هرچه بیشتر چین در ساختار ن ام بینالملل را فراهم آورد(امیدی3:13 ،
در دکترین اوباما تمرکز با تعامل سازنده و مورر با ج ان تاکیید و از موضیوع کنتیرل ج یان
دوری شدهاست.در این دکترین بر ح ،مسرولیت و قدرت برای نائل شیدن بیه اهیداع از طریی
ارعای و اجبار تاکید نمیشود.از دیدگاه اوباما،ایاالت متحده ضمن ایفا نمیودن نایش حییاتی در
ج ان،از افتادن در بحرانهای بینالمللی جلوگیری میی نماید.بیه عبیارتی ،دولیت وی خواهیان
انزواگرایی و یکجانبهگرایی در روابط بینالملل نبودهاست(کریمیفرد196:1367،
در راهبرد دوم امنیت ملی دولت او در ،2113ایاالت متحده وچین به عنوان دو کشوری کیه
بیشییترین حجییم انتشییار گازهییای گلاانییهای را دارنیید،در تعیییین اسییتانداردهای ج ییانی بییرای
پیشگیری،آمادگی و مبارزه با آلودگی با هم همکاری میکنند .دولت وی به من ور ترویج قوانین
رفتار مسروالنه در حوزههای مشتر مثل سایبری،فضا و هوا و اقیانومها که امکان جرییان آزاد
مردم،کاالها،خدمات و عااید را فراهم میکنند،با چین و سایر بازیگران اصلی بینالمللی همکاری
می نمایند(احمد23:2119،
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سیاست دولت اوباما در آسیا_اقییانوم آرام مبتنیی برمتیوازنسیازی قیدرت بیازیگران من ایهای از
طری ایجاد ،تاویت و گسترش پیمانهای اقتصادی،سیاسی و امنیتی با بازیگران همپیمان خود در ایین
من اه بودهاست.اوباما به دنبال ایجاد یک ن م جدید و برقراری پیمانهای استراتژیک با کشیورهای ایین
من اه برآمد.برخی از اهداع ن م جدید موردن ر اوباما شیامل تغیییر رفتیار و ییا م یار چیین از طریی
درگیرسازی آن در حوزه پیرامونی،کنترل بر بازار تجیاری و اقتصیاد نوظ یور من ایه و تاوییت موقعییت
آمریکا در حملونال دریایی جنویشرق آسیا بود(منفرد 2:1363،سیاست دولت وی در قبال چیین بیه
عنوان اقتصاد نوظ ور من اه مبتنیی بیر راهبیردی بیوده کیه در ضیمن م یار  ،کنتیرل و جلیوگیری از
گسترش نفوذ اقتصادی و به تبع سیاسی این کشور،روابط ایاالت متحده را با کشور چین حفظ نماید.
در سال ،2117صادرات خیدمات آمریکیا بیه چیین حیدود 72میلییارد دالر بیودهاسیت کیه
چ ارمین بازار صادرات خدماتی ایاالت متحده محسوی میشد.از سیال2112تیا 2117صیادرات
خدمات به چین بیش از 311درصد رشد داشته  ،در حالی که رشد صادرات خدمات آمریکیا بیه
سایر کشورها در مدت مشابه دارای رشد61درصدی بود  .در ماابل ،صادرات کاالهیای چیین بیه
آمریکا از 213میلیارد دالر در سال2112به 716میلیارد دالر در  2113رسید که حاکی از رشید
بیش از 111درصد می باشد(.ناظر اقتصاد11:2113،
رویکرد اقتصادسیاسی دولت ترامپ؛نگرش حمایتگرایانه مرکانتیلیستی :حزی جم یوری
خواه در حوزه سیاست خارجی به 3جریان اصلی تاسیم میشود 1 :جریان بینالمللگرایی محاف یهکیار
،این طیا معتاد است که آمریکا باید در خیارج از کشیور در زمینیه ن امی،اقتصیادی،دیپلماتیک بسییار
فعالیت کند 2.انزواگرایی محاف هکارانه که از جنگهای خارجی اجتنای میینمایید و از کیاهش هزینیه
های دفاعی و کاهش پایگاههای ن امی آمریکا و همچنین از کاهش مشارکت در اتحادهیای بیینالمللیی
حمایت میکند 3.در ن ایت ،جریان ناسیونالیسیم محاف یهکیار اسیت .ناسیونالیسیتهیای محاف یهکیار
آنچنان تمایلی به کمکهای خارجی و مداخالت بشردوسیتانه چندجانبیه ندارنید و همیواره بیه قیدرت
دفاع ملی بسیار توجه دارند و مواضع بسیار سرساتانهای نسبت به دشمنان آمریکا در خیارج از مرزهیای
این کشور دارند.گرچه ،ترامپ شامل ترکیبی از دیدگاههای ماتلا در حوزه سیاستخیارجی اسیت امیا
عملکرد او تا به امروز نشان داده کیه وی در حیوزه سیاسیتخیارجی تحیت تیاریر جرییان ناسیونالیسیم
محاف هکارانه است(بیکدلی19:1362،
دکترین ترامپ به دنبال فاصله گرفتن از سیاختارهای موجیود آن هیم حیداقل پینج مسیرله
اساسی اهداع آمریکا شامل  :مبارزه با تروریسم،ترویج دموکراسی  ،ملتسازی،بحث م یاجرت و
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روابط قدرتهای بزرگ ج انی است.کاستن از تع دات امنیتی آمریکا در قبال متحدان خیود بیه
عنوان یکی دیگر از اصول مستارج از مواضع ترامپ نیز از نگاه اقتصیادمحورانه وی بیه سیاسیت
خارجی نشات میگیرد.ترامپ بارها اعالم کرد که آمریکا نباید برای دیگران هزینه کنید و حتیی
نزدیک ترین متحدان این کشور باید س م عادالنه خویش را در امور مربو به امنییت و دفیاع از
خودشان بپردازند.وی معتاد است آمریکا در حالی به بسیاری از کشورها سواری مجانی میدهید
که منافع مستایمی در آنجا ندارد(نورعلیوند76:1363،
ترامپ از خود دیدگاهی مرکانتیلیستی نسبت بیه سیاسیت خیارجی نشیان دادهاسیت کیه در آن
کشورها با استفاده از منابع،توافاات امنیتی منعاد میکنند کیه تن یا روی منفعیت مسیتایم و فیوری
خودشان متمرکز اسیت(احمد 2:1369،عاایید ترامیپ بیه ظیاهر از مرکانتیلیسیم سینتی بیه طیرق
گوناگونی فاصله گرفته است میثال بییزاری جسیتن او از قیوانین دولتیی کیامال بیا ایین بیاور محکیم
نویسندگان مرکانتیلیست که دولت میتوانید و بایسیتی در اقتصیاد دخالیت کنید،در تضیاد اسیت.اما
اظ ارات و اقدامات وی قرابت نسبی با من ملیگرا و صفر و صدی دوران مرکانتیلیستها دارد.
همه تصمیمات ترامپ در کنار هم حاکی از یک راهبرد نرومرکانتیلیستی می باشد کیه در آن نایش
ایاالت متحده در دنیا در وهله اول تبادلی و خصمانه است،تواف جامع هماوان بیا تجیارت آزاد را در راه
ارضای برخی خواستههای خاص داخلی قربانی میکنند و ابزارهای کشیورداری اییاالت متحیده ناسیت
صرع دستیابی به تعریفی تنگن رانه از نفع شاصی میشود.جای کمی برای همکاری بینالمللی پاییدار
که ایاالت متحده طی هفتادسال گذشته آرزوی آن را داشتهاست،باقی میماند(احمد25_27:2017،
ترامپ در زمره انزواگرایان اقتصیادی اسیت و در عرصیه سیاسیت داخلیی و خیارجی نیوعی
ناسیونالیسم اقتصادی و یا حمایتگرایی را دنبیال مییکنید ن بیدین معنیی کیه جرییان نییروی
کار،سرمایه و کاال برای تامین اهداع اقتصادی آمریکا در داخل کشور را محدود کیرده و گیرایش
به سمت ایجاد ماررات حمیایتی بیرای حفیظ صینایع و اقتصیاد ملیی آمریکیا اسیت.این کشیور
قراردادهای م م بینالمللی را یا تر کردهاست و یا ت دید کرده که از آن یا خیارج مییشیود از
جمله پیمان ترن پاسیفیک،تواف پاری ،نفتا،برجام،یونسیکو(امیدی،براتی 11:13،ملییگراییی
اقتصادی یا حمایت گرایی در اصول ترامپ بیدین معناسیت کیه وی بیر خیالع تمیامی روسیای
جم وری آمریکا که همواره معتاد به تجارت آزاد بودند و آن را بازی برد،برد تلای میکردند کیه
بر اسام اصول لیبرالیسم موجج تولید رروت،افزایش امنیت و تامین منیافع آمریکیا در داخیل و
خارج میشودنآن را بازی برد،باخت به نفع رقبای آمریکا میداند(.یزدانفام131:1363،

 /94فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،3پاییز 9318

واپسگرایی از عصر فراصنعتی در حکومت ترامپ :ده ا سال است بسییاری از اقتصیاددانان
بر ج انیسازی در کاهش س م هزینه در تولید ناخالص داخلیی اییاالت متحیده و سیایر کشیورهای
توسعهیافته صنعتی تاکید داشتند(بردی و دنینیسیتون2112،نوود 2117،در تجزییه و تحلییل اولییه
این راب ه فروبلز،هاینریش و کرای( 1691فراینیدی از کسیریسیازی کیار ج یانی را کیه بیه عنیوان
"تاسیم بینالمللی کالسیک کار" شناخته میشود،پیشن اد میکنند.این م العه نشان مییدهید کیه
کشورهای در حال توسعه در تولید کاالهای اولیه مانند کاالهای خام و کشاورزی تاصیص دارنیدن در
حالی که کشورهای توسعهیافته و صنعتی در استفاده از ایین کاالهیای کشیاورزی و خیام بیه عنیوان
ورودی برای تولید کاالهای ن ایی تاصص دارند .وجه فوق به طیور طبیعیی باعیث صینعتی شیدن و
افزایش س م تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته شدهاسیت.این ییک دوگیانگی جدیید را
ایجاد میکند بدین معنا که کشورهای در حال توسعه صنعتی با م ارت کم و ملیل توسیعهیافتیه در
زمینه کار با م ارت باال و مرتبط با جنبه غیر تولیدی صنعت از جمله میدیریت زنجییره تیأمین ،امیور
مالی و بازاریابی تاصص دارند (greenman,2018:8
با کسج جایگاه ریاست جم وری،ترامپ قول داد که باش تولید آمریکیا را دوبیاره فعیال نمایید و
سیاستمداران مستار که از ن ر وی اقتصاد را غیر صینعتی جلیوه مییدادنید،خارج کنید .ایین ادعاهیا
مبتنی بر بسترهای پوپولیستی استنیک مکتج رو به رشد اقتصادی محاف یهکارانیه در تیالش بیرای
توصیا اررات منفیی ج یانیسیازی ،اختالفیات بیین گیروههیای اقتصیادی و اجتمیاعی را برجسیته
میکند(greenman,2018:26
حکومت ترامپ به طرق ماتلا در رسانهها اعالم نموده که سیاست تجاری وی در اخیتالع
فاحش با سیاست تجاری باز حکومت های قبل از وی قرار داردناو معتاد است کیه سیاسیتهیا و
رهبری نامناسج در نوع تجارت آزاد با ج ان که در ارر فرآیند ج انیشیدن ایجیاد شیده اییاالت
متحده را از سیر صعودی خود عاج نگاه داشتهاست.با توجه به اهداع اعالنی ترامپ و نگرانیی از
آسیجپذیری مداوم باالخص در تجارت و صنعت،ایاالت متحده طرقی را در پیش گرفیت کیه در
حی ه فعالیت یک جامعه فراصنعتی نبودن با عاجگرد به سیاختار اقتصیادی صینعتی بیه سیمت
ترویج و تشوی صنایعی رفت که تا پیش از حکومت ترامپ نیاز جامعه فراصنعتی ایاالت متحیده
نه در این صنایع داخلی بلکه در تجارت با کشورهای آسیای شرقی همچون چین تامین میشد.
بیش از هزار اقتصاددان به دونالید ترامیپ در خصیوص خیطمشیی حماییتگراییی اقتصیادی و
لفاظیهای وی در حی ه تجارت هشدار دادند و بیان داشتند اشتباهاتی را که ایاالت متحیده در دهیه
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 1631مرتکییج شییده تکییرار خواهیید شدناشییتباهاتی کییه ج ییان را بییه رکییود بییزرگ فییرو خواهیید
برد(guardian,may2018
در حایات ،اقتصاد فراصنعتی ایاالت متحده که سیر صنعتی شیدن را در حاکمییتهیای پیشیین
طی کرده و تا قبل از ریاست جم وری ترامپ با ویژگی رشد و توسعه صینعت فنیاوری اطالعیات(نرم
افزار،برنامییه نویسییی و غیییره و خییدمات مالی(بانییک و موسسییات مییالی و تجاری،سییازمانهییای
ارزی فناوریهای حوزه هوش مصنوعی به سمت گسترش اقتصادی فراصنعتی در حرکت بود بیا روی
کار آمدن دونالد ترامپ و با سیاست حمایتگرایی ملی حکومت وی عرصه صنایعی که تولید آن یا بیه
دول آسیای شرقی سپرده شدهبود،به میدان بازگردانده شد کیه تیاریراتی بیر ابعیاد اقتصیاد تجیاری و
روابط تجاری میان ایاالت متحده و چین و نیز سیاست اقتصادی چین و سایر دول گذاشت.
با نگاهی که به اصول اقتصاد سیاسی دونالد ترامپ شدنتفاوت بین نگرش حمایتگرایانه دولیت وی و
دولتمردان پیش از او باالخص دولت اوباما قابل احراز است.دول گذشته ایاالت متحده به ابعیاد گونیاگون
فراصنعتی شدن به عنوان فرصتی برای شکوفایی بیشتر و گستردهتر اقتصادسیاسی اییاالت متحیده نگیاه
داشتند در حالی که ترامپ ایاالت متحده را با رویکردی نرومرکانتیلیستی از فراصنعتی شیدن بیه عایج
کشاند.دولت ترامپ در حالی سیاست خارجی و اقتصادی را تدوین نمود کیه اییاالت متحیده را از اصیول
اقتصاد سیاسی همیشگی آن در دوران روسای جم ور پیشیین دور نمود.اصیل "ناسیت آمریکیا" خیط
ب النی بر چندجانبهگرایی بوده که با بازخوردهایی در س ح اقتصاد ج انی همراه شد.
 -4تاثیر اقتصادسیاسی ترامپیستی بر چین
راب ه تجاری دو طرفه آمریکا و چین یک عامل حیاتی برای اقتصاد دو کشور است ب وری کیه
هرگونییه تغییییر و تحییول در هریییک از کشییورها تییاریر شییگرفی در اقتصییاد دیگییری دارد(نییاظر
اقتصاد 21:2113،مسرلهای که در سیاست ترامپ نسبت به چین بسیار نمود پییداکرده،انتاادهای
شدید وی در مورد سیاستهای تجاری چین در قبال اییاالتمتحیده اسیت.ترامپ چیین را میت م
کرده است که مالیات مضاعفی بر روی کاالهای آمریکایی اعمال میکند.حجم روابیط تجیاری ایین
دو کشور از رقم 311میلیارد دالر فراتر رفته و هرگونه محدودیت و ت دیید فراتیر از آسیتانه عمیل
مناسبات،برای هر دو کشور بسیار هزینهزا خواهدبود(نورعلیوند39:1363،
ایاالت متحده پ از روی کارآمدن ترامپ بتدریج وارد جنگ تجاری با چین شید.ترامپ بیه
این ب انه که آمریکا با کسری تراز تجاری در برابر چین مواجه است،خواسیتار اعمیال تعرفیه بیر
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باش قابل توج ی از واردات چین گشت .چین نیز در ماابل تعرفههیایی بیر واردات محصیوالت
کشاورزی از آمریکا وضع کرد که منجر به کاهش قیمت شدید این محصوالت در بیازار آمریکیا و
ضرر و زیان گسترده باش کشاورزی در آن کشور شد(اندیشکده تبیین،اردی شت1369
جنگ اقتصادی تحمیل شده ایاالت متحده بر چین مانند هر جنگ دیگیری بیا هزینیههیای
باالیی همراه استنکه برای طرفین این هزینهها متفاوت خواهید بود،صیادرات چیین بیه اییاالت
متحده  3221میلیارد یورو کاهش داشته در حالی که صیادرات اییاالت متحیده بیه چیین 3921
میلیارد یورو کاهش یافته است و اندکی تراز تجاری ایاالت متحده را ب بود میباشد.این جنیگ
تحمیل شده بر چین تولید ناخالص داخلی آمریکا را  623میلیارد یورو و تولیید ناخیالص داخلیی
چین را  3127میلیارد یورو کاهش میدهد(. felbermayer,2019:30
تغییر در درآمد واقعی
(میلیارد یورو)
37229
-62/69

آمریکا
چین
منبع(felbermayer,2019:28

آمار این جداول بر اسام وجود تعرفه 11تا 71درصد بیر واردات آورده شیدهاسیت.همانگونه
که در این جداول آمده،تغییرات حاصل از جنگ تجاری در شاخصهای اقتصادی طرفین به یک
اندازه نیستناین آمار نشان دهنده تغییرات منفی فاحش در آمارهای تجیاری و اقتصیادی چیین
است که در ماابل تغییرات تجاری ایاالت متحده بسیار ملمومتر و عمی تر است.
صادرات

واردات

تغییر در تجارت

آمریکا
چین

چین
آمریکا

-222
-7229

ایاالت متحده صرفا به جنگ تجاری و اقتصیادی تحمییل شیده اکتفیا نکیردهاسیت.آمریکا از طریی
برقراری روابط گسترده ن امی و متع دکردن کشورهای پیرامونی چین در بعد امنیتی بیه خود،اسیتفاده
از مناط چالشزا به عنوان ابزاری برای فشار بر چین،ب رهگیری از سازمانهیا و ن ادهیای بیینالمللیی و
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من اهای برای افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی این کشور و رقابیت بیا چیین در منیاط ماتلیا
ج ان در حوزههای انرژی،اقتصادی و ن امی است (.طباطبایی2912299:1362،
صاحجن ران مسائل راهبردی معتادند رویکردهای ترامپ مبنی بر کسج حداکثر امتییازات
از طرع ماابل و اع ای کمترین امتیاز ممکن،م مترین مانع برای ایجاد تفاهم و کیاهش رقابیت
های سیاسی،اقتصادی و امنیتی خواهدبود(واحدی،آبان. 1362
جنگ تجاری :ترامپ از ناحیه قدرت اقتصادی چین احسام خ یر کیرده و سیاسیتهیای
تجاری آن با ایاالت متحده را به شدت به ناد کشیده است به گونهای کیه برخیی تحلییلگیران
دوره ترامپ را دوره جنگ تجاری میان آمریکا و چین میدانند(نورعلیوند. 37:1363،
در اوت 2113بانک مرکزی چین ارزش یوان را در برابر دالر  3درصد کاهش داد.در پی ایین
کاهش ناگ انی قیمت کاالها و ارزش پول اقتصادهای نوظ ور افت کرد و بازارهای سی ام اروپیا و
آمریکا دچار تالطم شدند.این اقدام موجی از آشفتگی را در بازارهای س ام و ارز سراسر ج ان به
وجود آورد و منجر شد تا کارشناسان اقتصادی نسبت به آغاز فاز جدیدی از جنگ ارزی هشیدار
دهند(ناظر اقتصاد. 31:2113،
ترامپ در مارم  2119آیین نامه ای را برای اعمال  ٪23تعرفه بر واردات فوالد و  ٪11بیر
آلومینیوم ابالغ نمود.عالوه بر این ،ترامپ در آوریل  2119ف رسیتی از محصیوالت چینیی را بیا
تعرفه وارداتی معادل  31میلییارد دالر تعییین کیرد.در همیان میاه ،چیین بیا ارائیه ف رسیتی از
کاالهایی که بر روی آن ا تعرفه وارداتی اعمال خواهد شد،از جمله تحمیل  23درصیدی مالییات
بییر سییویای وارداتییی اقییدامات تجییارت تالفییی جویانییه خییود را بییه اطییالع ایییاالت متحییده
رساند(carvalho,2019:2
جنگ تجاری تا حد زیادی با اقدامات تعرفه ای ایاالت متحده آغاز شده و چین در نوع خیود
بدان واکنش نشان میدهد .از اکتبر سال ، 2119تعرفههای ایاالت متحده کاالهای واس های را
در درجییه اول در باییش الکترونیییک و ماشییینآالت بییا ارزش  231میلیییارد دالر هییدع قییرار
داده است.در پاسخ،چین تا حد زیادی محصوالت خودرویی و کشاورزی آمریکیایی را هیدع قیرار
داده که بزرگترین حجم از واردات کاال از ایاالت متحده را تشکیل میی دهنید( the economist
intelligence unit,2018:3

این منازعه تجاری تأریر منفی قابل توج ی بیر اقتصیاد ج یانی خواهید گذاشیت.با تحرییا
جریان های تجارت ج انی،این درگیری تولید را به سمت شرایط غامض تر سیوق داده و افیزایش
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قیمت ها را در پی خواهد داشت و ب ور بالاوه باعث ساتتر شدن سریع سیاستهیای پیولی در
بسیاری از بازارها میشود،روند تجارت ج انی به ویژه در کوتاه مدت نیز کند خواهد بود چرا کیه
افزایش تنشهای ایاالت متحده و چین زنجیرههای عرضیه موجیود را ماتیل مییکنید.م مرناً،
بیشترین تأریر در ایاالت متحده و چین احسام خواهد شید امیا بسییاری از اقتصیادهای دیگیر
احتماالً آسیج های زیاد را تجربه خواهند کرد(the economist intelligence unit,2018:1
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی ج انی ژوئیه  2119هشیدار داد کیه جنیگ
تجاری ترامپ میتواند برای اقتصاد ج انی  731میلیارد دالر هزینه داشته باشد و ایاالت متحده می تواند
در بحث تعرفه،کانون تالفی ج انی باشد.ت دیدات فعلی ایاالت متحده و شرکای تجاری این کشور باعیث
کاهش رشد ج انی به میزان  ٪123تا سال  2121در سراسر ج ان خواهدشد(sardana,2019:6
جنگ تجاری حتی در صورت نابود نکردن هنجارهای تجارت آزاد کیه پی از پاییان جنیگ
ج انی دوم رژیم تجاری ج انی را توصیا می کند،بشدت آن را تضعیا خواهد کرد.هرچند ایین
جنگ تجاری در سیستم تجارت ج انی موجج اختالل می شود،ایاالت متحده برد اخالقیی را در
این میدان به چین واگذار می کند و البته چین روابیط خیود را بیا اروپیا و آسییا تاوییت خواهید
نمود،درست در همان زمانی که همکاری های اقیانوم اطل بیا رفتیار آمریکیا بسییار تضیعیا
شدهاست.از ن ر اقتصادی ،ایاالت متحده و چین در جنگ تجاری بازنده خواهند بود.
تعرفههای تاابلی باعث افزایش قیمیت واردات،اخیتالل در صیادرات،افزایش هزینیه و تعویی
رشد اقتصادی میشود.طرفین برای جلوگیری از وقوع و تداوم کشمکش افزونتر اقداماتی چیون
مذاکرات را نیز اتااذ کردهاند(mallick,2018:46
در دراز مدت و اگر درگیری تجاری دائمی شود تأریر منفی آن برای آسیا کمتر خواهد شد چیرا کیه
تولیدکنندگان و مصرعکنندگان در بازارهای جدید قیمتها و روابط تجاری قیویتیر را در داخیل آسییا
تن یم میکنند و بین آسیا و مناط دیگر مانند اتحادیه اروپا این اختالل را جبران خواهند کرد.
زنجیرههای عرضه ج انی سیاخته شیده طیی چنید دهیه کیه زیربنیای شیبکههیای تولیید
بین المللی هستند قادر خواهند بود به کشورها اجازه ایجاد تواف نامه تجیارت آزاد بیا سیایرین را
دهند که در واقع شرکای خود را تغییر خواهند داد(abiad,2018:28
در این جنگ اقتصادی چین میبایست برای فرار از دام درآمد متوسط به سیمت صینایع بیا
فناوری پیشرفته و صدور آن حرکت کندن این برنامه شامل یارانه های دولت،سرمایهگیذاریهیای
سنگین در تحایاات و نوآوری و اهداع تولید مبتنی بر محتوای محلی است(sardana,2019:2
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 -5تعمیق روابط اقتصادی تجاری چین در آسیا
جاستین لین نایج رئی بانک ج انی در مجمع توسعه اقتصادی چین،هنگکنگ اعالم کرد
اقتصاد چین تا سال 2131تبدیل به برترین اقتصاد ج ان خواهد شد.در زمان نسبتا کمی چیین
تبدیل به برترین شریک تجاری ژاپن،استرالیا،کره جنوبی و قزاقستان و حتیی برزییل و آفریایای
جنییوبی (تن ییا پ ی از 13سییال از آغییاز روابییط دیپلماتیییک بییین چییین و آفریاییای جنییوبی
شد.بزرگترین اقتصاد دنیا در آینده ،یعنی کسی که میتواندسرنوشت و آینده اقتصادی ج یان را
رقم بزند و مدیریت بازار ج انی را برع ده بگیرد.این مسرله میتواند بر سرنوشت اقتصادی دیگیر
کشورها تاریر جدی داشتهباشد(حسنخانی191:1362،
طب پیشبینیها رشد مصرفی چین تا  2131حیدود  2تریلییون دالر اسیت کیه قابیل ماایسیه بیا
ایاالتمتحده و اروپای غربی و تاریباً دو برابر هند و کشورهای آسه آن اسیت.تعامل بیشیتر بیا چیین بیه
عنوان یک ماصد تجاری جریانهای تجاری بیشتری را ایجاد میکند که راهی برای دستیابی بیه حجیم
تجارت بیشتر،صادرات کاالهای مصرفی بیشتر،افزایش کیفیت و انتاای بیشتر برای مصیرعکننیدگان و
در عین حال فرصت بیشتری برای بازیگران بینالمللی باشد(woetzel,2019:112
با افزایش حمایت گرایی بین دو اقتصاد بزرگ ج انی برخی از کشورهای م م در حال ظ ور
که مستایماً درگیر جنگ تجاری نیسیتند بیا تغیییر تااضیا بیه بایشهیایی کیه دارای مزاییای
ماایسهای هستند،سود خواهند برد (. carvalho,2019:1
در آسیای در حال توسعه،تأریرات ناشی از مناقشه تجاری نسبتاً مثبت استن زیرا من اه از تغیییر
مسیر تجارت در الکترونیک و منسوجات سود می برد.قابل ذکر است کیه اعمیال تعرفیه در خیودرو و
ق عات خودرو به نسبت آسیای در حال توسعه بیشتر برای اقتصادهای پیشرفته (مانند اتحادییه اروپیا
و ژاپن آسیج رسان است.سیاستگذاران آسیا اکنون به دنبال راههایی هسیتند کیه بتواننید اقتصیاد
خود را با ابزارهایی چون سیاست های میالی انبسیاطی از اریرات منفیی مناقشیه تجیاری دور کیرده و
اطمینان حاصل کنند که تجارت همچنان محر م میی بیرای رشید اسیت (abiad,2018:26-28
نتیجه جنگ تجاری ترامپ یک ادغام اقتصادی سریعتر و گسترده تر در خارج از ایاالت متحده اسیت
و سرعت باشیدن به مرکز رال اقتصادی ج ان به سمت آسیا است(sardana,2019:5
در حال حاضر ،شواهدی در دست می باشد که نشان میدهد چین در تیالش اسیت تیا ییک
لنگر اقتصادی بالاوه برای من اه خود باشد و در عین حیال روابیط اقتصیادی را بیا اقتصیادهای
نوظ ور فراتر از آسیا تعمی باشد.واردات کاالهای مصرفی در چیین بییش از ده برابیر افیزایش
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یافته است،تن ا از سال  2112تا  2119واردات کاالهای مصرفی چین به انیدازه واردات ده سیاله
دو کشور ژاپن و کره جنوبی افزایش یافته است .بیشتر واردات مربو به آسیا با  39درصد است
کییه از کییل واردات 29درصیید مییواد غییذایی و  71درصیید دیگییر حمییل و ناییل و ارتباطییات
اسییت( woetzel,2019:115طب ی اعییالم بانییک توسییعه آسیا،شییرکتهییای چینییی در 2119
سرمایهگذاری خود را برای توسعه آسیا سه برابر کردند(zou,2019
آسیای مرکزی و قفقاز :از دیدگاه چین ،سازمان همکاری شانگ ای میتوانید بیه گسیترش
نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در من اه آسیای مرکزی منجر شده و عم اسیتراتژیک چیین را
افزایش دهد.این کشور همواره با تصریح بر این امر که کشیورهای من ایه مییتواننید مشیکالت
من اهای خود را در قالج همگرایی من اهای حل کنند،تالش کردهاست تیا بیدین وسییله میانع
گسترش حضور و نفوذ هرچه بیشتر ایاالت متحده در من اه شود.
گروه بریک با برخیورداری از 23درصید سیرزمین و71درصید جمعیت،حیدود1723درصید تولیید
ناخالص ملی و 1229درصد تجارت ج یانی را در اختییار دارد و پییشبینیی مییشیود تیا 2131بیازیگر
اقتصادی م م ج ان را تشکیل دهد،این گروهبندی سرشتی چینمحیور دارد(حسینخیانی193:1362،
به پیشبرد سیاستهای اتااذی چین کمک می کند و میتواند در صیورت تیداوم رونید کنیونی عرصیه
منافع چین را بیش از پیش در آسیای مرکزی گسترش دهد.
اولویت رهبران چین در آسیای مرکزی به عنوان عابه استراتژیک،اهمیت گسترش روابیط تجیاری و
اقتصادی دو جانبه با طراحی استراتژی جدید کمربند اقتصادی جاده ابریشم است.افزایش سرمایهگیذاری
و تالش برای همگرایی تجاری اقتصادی با کشورهای من اه از طری توسیعه و ب بیود زیرسیاختهیایی
ن یر بزرگراهها،خ و لوله انتاال انرژی و راهآهن همچنین دارای اهمیت سیاسی،اقتصادی برای توسعه و
پیشرفت مناط جداییطلج در شمال غری چین است(رفیع33:1363،
گستردگی فعالیت شرکت ملی نفت چین در حوزه گاز ترکمنستان با مشیارکت فعیال در 39
شرکت انرژی و 22طرح سرمایهگذاری مشتر با ارزش کلی 723میلییارد دالر،چیین را بیازیگر
اصلی و بزرگترین شریک تجاری ترکمنستان در بلندمدت با هدع حیداکثر دسیتیابی بیه منیابع
گاز تبدیل کردهاست(رفیع39:1363،
چین نه تن ا میتوانید دسیتور کیار من ایهای آسییای مرکیزی را تعییین کنید بلکیه بانیک
سرمایهگذاری زیربنایی آسیا و صندوق راه ابریشم هر دو منعک کننده حضور فعالتیر چیین در
آسیای مرکزی به نسبت دیگر بازیگران است(تیشهیار21:1362،
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صادرات چین به قزاقستان محصیوالت مکیانیکی هسیتند:فلزات پایه،پالسیتیک و السیتیک.
واردات چین از قزاقستان به طیور عمیده شیامل میواد شییمیایی،مواد معیدنی و فلیزات اساسیی
است.طب اعالم وزارت امور خارجه جم وری خل چین،تجارت بین این کشور و ترکمنستان در
سال  2119از  226میلیارد دالر فراتر رفتهاست.س م چین در حجم تجارت ترکمنستان بیال بیر
 33درصد است.چین به بزرگترین شریک تجاری ترکمنستان تبدیل شدهاست.عالوه بر این ،دو
کشور بزرگترین شرکای مشتر در گاز طبیعی هستند.
طب گزارش سازمان تجارت ج انی هیچ مشاجره رسمی تجیاری بیین چیین و ییک کشیور
آسیای مرکزی وجود ندارد .بیشترین اختالفات تجاری بین چین و سایر کشیورها چیون اییاالت
متحده،اتحادیه اروپا،کانادا و مکزیک صیورت میی گیرد.تجیارت دو جانبیه بیین چیین و آسییای
مرکزی به طور فزاینده ای رو به افزایش است به ویژه در طرح کمربند -راه به عنوان بزرگتیرین
پروژه زیرساختی این امر مش ود است(. gussarava,2018:8-9
آسیای شرقی :چین معتاد است تالش های آمریکا برای تاویت روابیط تجیاری بیا ژاپین و
دیگر ملتهای جنوی شرق آسیا جلوهای از راهبردهای مرزی آمریکیا بیرای بازداشیتن قیدرت و
نفوذ چین در این من اه حسام است(طباطبایی299:1362،
ویتنام و مالزی از جنگ تجاری ایاالت متحده و چین بیشترین ب ره را خواهنید برد،خصوصیاً
در تولید محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات و تولید کاالهای مصرفی همچون تلفن همراه و
لپتاپ.شرکت های عمده الکترونیکی در این کشورها فعالیت دارند و بدان معنی است کیه قیادر
خواهند بود از سرمایه گذاری و تولید ب ره ببرند.عالوه بر این ،هیر دو کشیور از زیرسیاختهیای
جاده ای،ریلی و بندری قوی برخوردار هستند که به نوبه خود به توسعه لجستیک و شیبکههیای
حمل و نال محلی برای حمایت از تجارت کاال کمک کردهاست.مالح ات مثبت در مورد محیط
کسج و کار ماننید وجیود ییک سیسیتم روشین و پاییدار بیرای قیانون شیرکتهیا در میالزی و
سیاستهای قوی تاویت سرمایه گذاری در ویتنام از طری قوانین ویژه اقتصادی به جیذابیت دو
کشور برای شرکتهایی که آن ا را به عنوان مراکز بالاوه سرمایهگیذاری در فنیاوری اطالعیات و
ارتباطات در ن ر میگیرند،افزودهاسیت( . the economist intelligence unit,2018:4ویتنیام
در ماایسه با مدت مشابه در 2119شاهد افزایش  91درصدی در حجم سرمایهگیذاری خیارجی
توسط چین در آوریل 2116بود(. zou,2019
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هند دیگر کشوری است که ازجنگ تجاری ایاالت متحیده و چیین سیود بیرده و در حایایت قیادر
خواهد بود از ظرفیت تجاری و نیازهای وارداتی چین ب ره گرفته و مبیادالت اقتصیادی خیود را بیا ایین
کشور گسترش دهد.با توجه به مالیاتهایی که چین بابت محصوالت کشاورزی چون سویا که منشیا آن
اییاالت متحیده بودهنبایسییتی بپیردازد و در حییالی کیه واردات ایین کاالهییا از اییاالت متحییده بیه صییفر
رسیده،میتواند سود برده و به لحاظ رقم باالی واردات  312هزار تنی سیویا از اییاالت متحیده در بیازده
زمانی2112تا،2119فرصت بزرگ تجاری برای هند خواهدبود.از سوی دیگر ،همزمان بیا تشیدید جنیگ
تجاری ایاالت متحده و چین،چین به دنبال اتحاد با هند خواهد بود .به همین ترتیج،هند نییز مییتوانید
از این فرصت ب ره کافی ببیرد( sardana,2019:7همچنیین ،در هنید بایشهیای صینعتی نییز سیود
بسیاری را از طری افزایش س ح مبادالت اقتصادی کسیج مییکننیدناین بایشهیا شیامل تج ییزات
الکترونیک و البته ماشین آالت نیز میشود(carvalho,2019:17
چین اکنون بزرگترین شریک تجاری هند ب ور ق ع میتواند با خرید بیشتر از هند به عیدم کیاهش
بیشتر مازاد تجاری سال گذشته که بال بر  3129میلیارد دالر بوده،کمک کند.صادرات هند بیه چیین در
سال گذشته  3621درصد افزایش یافته و به  1223میلیارد دالر رسیده است اما هنوز راه طیوالنی وجیود
دارد چرا که چین تن ا حدود  7درصد از صادرات هند را میگیرد(mallick,2018:42
تعدادی از اقتصادهای در حال توسعه آسیا در تجارت خارجی خود به بایش نسیاجی و پوشیا
وابسته هستند .اقتصادهای کوچک در حال توسیعه آسییا ماننید کامبوج،بنگالدش،سریالنکا،پاکسیتان
شاهد افزایش صادرات خود از  ٪123به  ٪327بوده است .میزان کل تجارت در این منیاط کیه طیی
جنگ تجاری تغییر مسیر داده استن 227میلیارد دالر تامین زده میشود که اندکی پیایینتر از آسیه
آن با ارزش  229میلیارد دالر است(abiad,2018:18
خاورمیانه :جایگاه این من اه خصوصا کشورهای حوزه خلیجفارم در سیالهیای اخییر در
سیاست خارجی این کشور ارتاا یافته به نحوی که چیین در ایین من ایه در پیی دسیتیابی بیه
منافع راهبردی در حوزه های ماتلا بویژه در حوزه اقتصادی و انرژی است.این من اه با داشتن
بیش از  21درصد نفت ج ان از موقعیتی انحصاری برخوردار است.
کشورهای خاورمیانه،شرکای تجاری نزدیک طرفین جنگ تجاری در ایین من ایه،خود را در
وسییط یییک جنییگ تجییاری گرفتییار میییبینندکییه م مرن یاً تییأریراتی بییر اقتصییاد آن ییا خواهیید
گذاشت.بسیاری پیشبینی میکنند که ایران به کانون جنگ تجاری تبدیل خواهید شید.انت یار
نمی رود که چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت اییران همچیون اروپائییان کیه خریید نفیت را
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کاهش دادهاند به خواستههای ایاالت متحده توجه کند.چین به طور متوسط بیین ژانوییه و میه
 2119حدود  919111بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده است که معادل بیش از یک چ ارم
صادرات نفت ایران است.از من ر کارشناسان قابل انت ار اسیت کیه چیین همچنیان بیه تعمیی
موقعیت اقتصادی خود در ایران ادامه دهد و اگر آمریکا تصمیم بر تداوم و تعمی شرایط جنیگ
تجیاری بگیییرد چییین نیییز میییتوانیید منبیع اصییلی خرییید و فییروش صیینعت پتروشیییمی ایییران
باشدsalacanin,2018(.
در این درگیری بزرگ ژئوپلتیک که بین ایاالت متحده و چیین در حیال وقیوع اسیت،معنی
ندارد که پکن به برنامه واشنگتن ج ت منزویکردن ت ران وقعی بن د.چینیها بیا ادامیه خریید
نفت ایران،آشکارا تحریمهای اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران را ناض کیردهانید.رابرت کیپالن
در مااله ای نوشت :برخی از ناظران تا آنجا پیشبینی میکنند که ایران کلید برنامیههیای چیین
است.چین در حال حاضر بزرگ تیرین شیریک تجیاری اییران اسیت.بدون شیک چیین از غییای
شرکت های انرژی غربی در ایران به دلییل فشیارهای اییاالت متحیده از لحیاظ اقتصیادی سیود
میبرد.شرکت های انرژی چینی به توسعه دهندگان م م میادین نفتی و گازی طبیعیی در اییران
تبدیل شدهاند(. vatanka,2019
با استناد به آمارهای گمرکی چین مشاص شد که ایین کشیور همچنیان بیه معاملیه بیا اییران و
واردات نفت از این کشور ادامه میدهید.آمارهیای گمرکیی چیین نشیان مییدهید عربسیتان در میاه
سپتامبر همچنان بزرگترین تامین کننده نفت چین بوده و خرید نفت شرکتهای چینی از ایران بیه
حدود  336هزار تن رسیدهاست.بر اسام تحلیل جدیدی که توسط موسسیه refinito oil research
انجام شدهاست:همه محمولههای نفتی که چین پ از تشدید تحریمهای آمریکا از ایران خرییده ،در
ماازن متعل به ذخایر ملی چین ذخیره شدهاست(اسپوتنیک ایران،آبان. 69
عالوه بر نفت،ایران دارای جایگاه کلیدی در ابتکار کمربند  -راه چین ییا کمربنید اقتصیادی
جاده ابریشم و جاده دریایی ابریشم قرن بیست و یکم است.این ابتکار بر اتصال و همکیاری بیین
چین و کشورهای اوراسیا تمرکز دارد .چین قبالً نیز تع د خود را برای تاوییت جایگیاه خیود در
ایران نشان دادهاست.کمربند  -راه به عنوان سیاست تجاری چین،برای ماابله با بلیو تجیارت
اقیانوم آرام ایاالت متحده است که قرار بود شامل چین نیز باشد که از آن محروم شید.نیازهای
فزاینده انرژی چین تا حد زیادی در فشار چینیها به من اه ناش داشیته و وابسیتگی شیدیدی
بین خاورمیانه و چین ایجاد کرده است.
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عالوه بر ت ران،پکن روابط تنگاتنگی با گروه کشورهای عضو شورای همکیاری خلییج فیارم
نیز برقرار کرده است.در همین زمان ،چین برای بسیاری از کشورهای من اه عمیدتاً بیه عنیوان
تییأمینکننییده کییاال بییه یییک شییریک تجییاری م ییم بییاالخص بییرای مصییر و عربسییتان تبییدیل
شده است.چین در مصر یک فرصت واقعی برای تیأمین ییک شیریک تجیاری پاییدار و مایدم در
مدیترانه و پایگاه پشتیبانی برای استراتژی تجاری خود در دریای سیر دارد.در واقیع ،چیین در
سال  2119بر ایاالت متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی پیشیی گرفیت
و این کشور تفاهمات اقتصادی در حوزههای پتروشیمی،فناوری و سیایر بایشهیا بیه ارزش 23
میلیارد دالر برقرار کرد.قابل ذکر است که چین یک صیندوق بیینالمللیی همکیاری بیا ظرفییت
تولید بینالمللی را برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارم در خاورمیانه تم ید دییده
که می بایست سرمایهگذاری در ظرفیتهای صنعتی را تس یل کندsalacanin,2018(.
مبادالت تجاری در مصر به عنوان کشوری در خاورمیانیه رشید چشیمگیری داشیتهاسیت.در
اواسط سال  2119بال بر  2723میلیارد دالر (شیامل سیرمایهگیذاری اعیالم شیده  21میلییارد
دالری در پروژه ساخت پایتات اداری جدیید در شیرق قاهره سیرمایه گیذاری شیدهاسیت.این
سرمایهگذاری به بسیاری از پروژههای بزرگ زیرساختی از جمله راهآهن،پاالیشیگاههیای نفیت و
سرمایهگذاریهای انرژی اختصاص یافتهاست.چین همچنین با هدع تاویت تجارت،اشتغالزاییی
و صنعتی شدن من اه اقتصادی ویژهای را با دولت مصر ایجاد کردهاست (woetzel,2019:54
نتیجه گیری
در اصول سیاست خارجی ایاالت متحده تاکید بر روابط همکاریجویانه اقتصادی و سیاسیی بیا
سایر دولتها جای خود را به سیاستی یکجانبهگرایانه و رئالیستی در حوزه اقتصاد دادهاسیت.دولت
ترامپ با بکارگیری ابزارهایی چون :برقراری مجموعهای از قوانین رفیع محیدودیت بیرای تحرییک
سرمایه گذاری،ایجاد تعرفه های باال ج ت فوالد و آلومینیوم بیرای تاوییت صینایع اصیلی،اظ ارات
ماتدرانه علیه انتاال اجباری اموال و تکنولوژی های فکری آمریکیا بیاالخص توسیط چین،افیزایش
قابل توج ی در بودجه ن امی و تالش برای به دست آوردن زمین بازی برای کارگران،شرکت هیا و
کشاورزان آمریکایی،محدودیت بر همکاری با مجیامع بیینالمللی،خیروج از ن ادهیا و سیازمانهیا و
رژیمهای بینالمللی و برقراری تعرفههای تنبی ی و افزایشی بر کاالهای وارداتی(بیاالخص کاالهیای
چینی اهداع خود را در قالج حمایتگرایی و مرکانتیلیسم دنبال میکندناما در حایایت بیا تغیییر
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خطمشی اقتصادی  ،ایاالت متحده در مسیر فراصنعتی شدن با واپ گرایی مواجه شد کیه نتیجیه
آن بر چین در جنگ تجاری و تغییر رویکرد اقتصادی این قدرت آسیایی محرز است.
اییین جنییگ تحمیییلشییده بییر چییین تییاریراتی انکارنشییدنی بییر اقتصییاد تجییاری اییین کشییور
داشتهاست.قدرت نوظ ور آسیایی به دنبال اختالل در بازار اقتصادی خیود بیا اییاالت متحیده در پیی
بازارهای مصرفی نوین،مسیر اقتصادی و تجاری خود را بیه آسییا تغیییر دادهاسیت.چین در پیی رفیع
برآیند منفی اقتصادی خود و همینطور حفظ رشد اقتصادی چندین ساله به آسیا بیه عنیوان مکیان
نوین تداوم رشد و بازار مصرفی و سرمایهگذاری مینگرد.این امیر بیا بررسیی سییر اقتصیادی آسییای
مرکزی و قفااز،آسیای شرقی و خاورمیانه با تمرکز بر حوزه خلیج فارم قابل مشاهده است.
هر چند نمیتوان تاریر منفی ایین منازعیه تجیاری را از ن یر دور داشیتنتحلیلگران در خصیوص
ضعیا شدن تراز رشد اقتصادی ج انی هشدار میدهند که به دلیل اختالل و عیدم ق عییت تجیارت
است .اگر اررات تجاری منفی و مثبت عملکرد دو ق ج اقتصادی ج یان را در ن یر نگیریم،بیا نگیاهی
فراتر از رقابت و منازعه اقتصادی آنچه نگران کننده است،گسترش نگرش حمایتگرایی ملی است.
اماباید گفت که در جنگ تجاری بیشتر تولیدات چین به سمت سایر شرکای تجاری آمریکیا
حرکت میکنند.آسیا را میتوان از برندگان این جنگ تجیاری و برآینید اقتصیاد سیاسیی نیوین
ایاالت متحده دانست.دول در حال توسعه آسیا با تحیوالت زیرسیاختی ب تیر و بیشیتر خواهنید
توانست از فرصت بوجود آمده ب ره ببرند که ایران اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
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