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چکیده
نمام بینالملل در طی سالهای اخیر شاهد خیدش فداینده چین اسا کاه
ضمن گ ار ای سیاسا هاای تجدیدنمرطلباناه و نماوریاد گ شاته ،توساعه
اقتصادی و ثبات سیاسی را در اولوی استراتژیک خود نشانیده اس

اساس

فلسفی سیاس های رفتاری چین در طی ساالهاای اخیار ،مفهاوم جهاان
هماهنگ اما غیرمتشابه بوده اس که نه تنها بر ثباات پویاا و فعاال تأکیاد
نموده اس  ،بل،ه با تغییر روی،ردهای اِعمالی و اِعالنای در سا وح مختلاف
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ملی ،من قهای و بین المللی ،در تالش برای دستیابی به اهادا اساتراتژیک
اس

پرسش ای من ق استراتژیک و م،انیسوهای مادیری

برای نیل به موقعی
اس ا

جاری بینالمللی ،به عنوان اهتمام ا لی این پاژوهش

مشااارک راهبااردی در نهادهااای چندجانبااه ،گسااترش دیپلماساای

اقتصادی ،تعقیب سیاس

درهای بای و وابستری متقابل پینیده و هم،ااری

با قدرتهای بدرگ جهانی و من قاهای ،باه عناوان فرضایه ا الی نراشاته
میباشد این پژوهش با استفاده ای م العه اسنادی و کتابخانهای ،به تجمیاع
اطالعات تحقیقی پرداخ و با استفاده ای روش شناسی مدیری اساتراتژیک
و کاربس تئوری سایهانراری ،به تبیاین روناد دساتیابی چاین باه جایرااه
قدرت بدرگ میپرداید

واژههای کلیـدی :مشاارک اساتراتژیک ،توساعه ،قادرت بادرگ ،جهاان
هماهنگ ،چین
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سیاسای چاین

مقدمه
بخش ستشر ها از ا بیات سیاسی مد  ،بینالال

به تبیدین خیدزه چدین

طدی

سالدا اخیر مییر از  .تحلی وضعیت چین اسشلزام توجه به و متئله ا ایجداب
و غیرمنعطف

صد نرم یز از جامعه بین الال و تنریم نرای چینی بو ه است.
دبرا ،اصالحسرا چرخش یا ا ایای

وم با تد تسیر

هو یافشه است که نگره ددا ایدن کشدو
لیبرالیتم اتشاا

س شادا ،سیاسدی چدین

ا بده سدو سیاسدت ددا بداز و

سوق ا .

این تغییر و تحوالت منجر به تولید ا بیدات ایجدابی و سدلبی سونداسونی شدده
است که برخی چنین وضعیت یگرسونه ا فرصشی بدرا تبددی چدین بده نیدرو
تأثیرسذا
ویرر

متا

بینالاللی ) (Kelly, 2003: 1-2عنوا ،ناو ند کده تابلیدت برسداز

اعشاا ساز و سازنده نتبت به متا

بینالاللدی و جهدانی ا

با و ساخشه است ).(Medeiros and Fravel, 2003: 22
تداوم چنین سیاست ددایی

سو

خدو ه

یگر و از منرر سدلبی

اسدشا اتددامات تجدیددنرر طلبانده و غیرمنعط انده

سذششه چین ا زیابی میشو که ضان انشقدا از سدازما،ددا بدینالاللدی بده ویدژه
سازما ،مل مشحد بیش از و ده مشرصد ایجا بدیلی بدرا چندین سدازما،ددایی
بو ه است

)2008: 21

 .(Gungwu,اما یایدا

سیاستدا ناداتدازانه و نامشقدا  ،تدا

یایا ،انقالب فردنگی و مشعاتب آ ،و کا آمد ،نتلی از دبرا ،اصدالحسدرا
اواخر ده  70بو ه است .ییرو چنین تغییرات ستشر ه و فزاینده و متدئله مهدم
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مینااید .نختت این که چین

طی دهدا سذششه ضان اتخاج سیاست ا یرال

نت جدید دبرا ،چین تولید شده است که یایایی و مانایی آ ،تا به امدروز ددم بده

عنوا ،کشرین سیاستدا اِعاالی و اِعالنی نخبگدا ،سیاسدی و ولدتمددا ا ،ایدن 165

کشو

نردام

آمده است .نختت تبلو و تجلی ویهددا و ویردر اسدشراتژیک

ت رراتی و سیاسدتددا عالدی دبدرا ،چدین و وم تردوین کشدرین «تدرویج و
اجشنابنایذیر تغییر»  1بدین معنا که تنها متئلها که تغییر ناییابد این اسدت کده
داه چیز صد تغییدر اسدت ).(Kerr, Harris and Yaqing, 2008: 110
تغییرات شگر

چین به نبال جلته کایشه مرکدز حدزب کاونیتدت چدین

سامبر  1978و سذا از جنگ طبقاتی به سو توسعه اتشاا
بنیا

واتدع وتدوع

مشأثر از چند مشغیدر

بو ه است .اول کو و فقر جاعیت چدین .وم تجهیدز شدناخشی و تداله

برا توسعه اتشاا
تأثیرسذا

به عنوا ،یدیشزمینده ییشدرفت و ثبدات اخلدی و

نهایدت

بر جامعه بین الاللی .سوم چرخش یا ا ایم و س شاا ،متلط

چدین و

ت تیر نوین از سیاست دا باز و ا تباطات بینالاللی ). (Xiaoping, 1993: 242-311
اکنو ،چین به ی این متئله سیده اسدت کده تجربده بدازیگر چدالشسدر و
تجدیدنررطلب

طی سدالددا  1950-1970ثابدت نادو ه اسدت کده کا بتدت

اسشراتژ مقابلهجویانده محدض و عددم اسدش ا ه از اسدشراتژ داردا

منجدر بده

امنیتز ایی و فرصتسوز از یکسو و تهدیدساز و چالشآفرینی از سو
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میشو  .بر این اسا

داتاز و دارا

برا تروین دویت بازیگر متئول

یگر

با دنجا دا بینالاللی بتدشردا الزم

جامعه بین الاللی ا تاهید مینااید .بندابراین

با اتدامات متشار چین از یک کشو بیرونی به یک کشو مهم
مبدل شد که صد تداوم سیاست محافرهکا

جامعه بینالالد

خویش برا یایدا

نرم جهدانی

و منطقها است.
حال با تأم و تعاق
سیاستدا

فشا

جاهو

ا بیات یژودشی باال ایدن یدژودش صدد واکداو
چین برا

سدتیدابی بده جایگداه تدد ت بدز

و

ترسیم امنیت و دویت نوین برا خو برآمده است .به عبا ت یگر نحوه کدنش و
واکنش و سشت و بازسشت چین ا
تأثیرسذا

سشیابی به موتعیت تد ت بدز

و بدازیگر

عرصه بینالاللی تحلی و تبیدین مدیناایدد .بدداعت ایدن یدژودش

وهشناسی و اسش ا ه از منابع جدید و اششن نگاه انشقا

است .بر این اسا

بدا

1. Prevalence and Inevitability of Change

اسددش ا ه از وه مدددیریت اسددشراتژیک بدده بر سددی ونددد تاددایمسدداز دددا و
تاایمسیر دا سوناسو ،یر اخشه میشو  .این یژودش از و بخش تشدری شدده
است .ا بیات تئو یک به عنوا ،بخش نختت یژودش است که موضوع یدژودش ا
تالب یک چها چوب نرر مشخص تئو یزه میکند .بخدش وم سیاسدتددا
فشا

چین ا

سطوح مخشلف ملی منطقها و بینالال تبیین مینااید .دریدک

از سطوح سهسانه ا ا انشعابات سوناسونی دتشند کده بده آزمدو ،فرضدیه تحقیدق
مییر ازند.

نهایت به جاعبند تحقیق یر اخشه میشو .

 .١فهم رفتار بین المللی چین
تا یخ وابط بینالال مالو از تئدو

سوناسو ،مقوله امنیت ا به بند تعریف و تشدریح محشدوایی آو ندد .خاسدشگاه و
منبع این مطالعات نه تنهدا امریردا و غدرب بدو ه اسدت بلرده سیدر ددا
خاو میانه فقر و بیثباتی وزافزو،
سیاسی جدید

اال،

افریقا و آسیا به ویژه آسیا جنوبی شدرا

غرب بر سر چگونگی دبر جهدا ،و حد منازعده آ ،و متدا

ناشی از جهانی شد ،و تتر بیثباتی سیاسی ناشی از آ ،به بتیا
به ویژه هو تد تدا اتشاا

از کشدو دا و

جدید است که مطالعات امنیشدی ا ددم از منردر

یوزیشیویتشی و دم یتایوزیشیویتشی مو مطالعه ترا ا ه است.

واتع سیر تحول

مطالعات امنیشی ییوند نز یری با تطو تدا یخی نردام بدینالالد و شدد فردر و
معرفشی آ ،ییدا کر ه است.
از منرر تئو یک خیزه چین با تئو

دا مخشل ی بر سی شده است.

ییوند ضان بیا ،کوتادی از ا بیدات تئو یدک سدازهانگدا

این

بدرا تئدو یزهسداز

موضوع یژودش برسزیده شد .ا بیات واتعسرایانه اجع بده هدو چدین بده عندوا،
تد ت بالقوه بر ا تبات بین تغییرات ساخشا

نرام بینالاللی و شدد تدد تددا

بز

تارکز ناو ه است .از منرر این تئو یتیندا خیزه چین بده عندوا ،تدد ت

بز

بتشر یایا ،نرام وتطبی و مشعاتب آ ،تبلو عار تکتطبی

بالقوه بایتشی

موفقیدتآمیدز ا تجربده

مطالعه شو .

این ییوند ولتدایی کده شدد اتشادا

ناایند نه تنها

صد چالشآفرینی و فرصتسدوز بدرا وضدعیت محافردهکدا
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ددا مخشل دی اسدت کده از چشدمانددازدا
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بینالال برمیآیند بلره با تجدیدنرر

مندافع کالسدیک و سدنشی و تداله بدرا

ترسیم منافع فراملی امنیت تد ت بز

جهانی ا به مخداطره مدیاندازندد

)3

 .1993:از منرر الیتشی چین

چالشدایی برا ایاالت مشحده

(Layne,

حال تبدی شد ،به تدد ت بز سدی اسدت کده
نرام تکتطبی ایجا مدیکندد .ایدن یدویشددا

اسشا تادیق این اسشدالل ترا ا که نرام تکتطبی منجر به هدو تدد تددا
نرام بین الال خوادد شد که درنوع اتدام و کنشی برا ماانعت از هدو

تیبی

حال شد به متئلها امنیشی بدل خواددد شدد

تد تدا
تغییر ساخشا

یگر که بتشردا الزم برا ددایت چین به سو تأمین امنیت ا

تاهید میکند نرام موازنه توا

حال تغییر

منطقه آسیا-یاسی یک است کده بدا

یایا ،یافشن جنگ سر نوعی خال تد ت 1تولیدد شدد
).109

)1993: 45-46

.(Layne,

(Dunne & Schmidt, 2014: 107-

این ییوند از زما ،اجرا سیاست دا باز و ویرر اصدالحسرایانده

عار یا ویینگ تا به امروز دبرا ،چین به طو فعاالندها مشرصدد توسدعه امنیدت
ملی فراسیر بو هاند تا توانایی تولید کا آمد برا
با تد ت بز
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یگر ا

براسا

تابت سیاسی نرامی و اتشاا

خو شا ،تقویت ناایند.

ویرر لیبرالی فشا ولتدا نه براسا

کنش بلره با فردنگ اید ولو

محددو یتددا سداخشا

و ساخشا سیاسی تنریم مدیشدو .

ایدن ییوندد

ولتدا تاای اندکی به منازعه از یکسو و تاای ستشر ها به توسعه اتشادا
تجا

نشا ،می دند ) .(Dunne, 2014: 116-117بر این اسا

به عنوا ،یک کنشسر تأثیرسذا
موفق و سیاست دا باز

نرام بینالال

بازخیز تد یجی چین

به عنوا ،ییامد اصدالح اتشادا

طی و ده سذششه بو ه است .بر این اسدا

این م روضه که چین موکراتیک سیاست متالاتآمیز
یایه تئو

و

ا

بنیدا،

ییش مدیسیدر بدر

صلح موکراتیک ترا سرفشه است .اما تقلید سرایدی تئدو

ددا اصدلی

وابددط بددینالالد و عدددم شدداولیت آ ،از یددکسددو و ندداتوانی آ،

تبیددین ونددد

سر یتی دا سوناسو،
کا بتت تئو

سازه انگا

چین معاصدر بده ویدژه

عادر اصدالحات منجدر بده

برا تبیین موضوع تحقیق حاضر شده است که ضدان
1. Power Vacuum

اششن ستشره فراسیر ابعا سوناسو ،متئله ا مشخص میساز .
مطالعات امنیشی سازهانگا ا ،ویرر
بین الاللی است .از این منرر سازهانگا

بتیا غنی

عرصه سیاست و وابدط

تالشی معرفتشناسانه برا یردیدز از بده

کا بر  ،م هوم مطالعات امنیشی به ملابده یدیددها کدامالً منتدجم و تحدت سدیطره
کنشدا فر
غلشید،

و یوزیشیویتشی است .م هوم سازهانگا

م هومی معرو

یردیز از

داینین سعی

از اجشااع و دنجا دا ا که به عنوا ،مقولدها منطقداً
از ا تبات آنهدا بدا یگدر تشدخص

مششر از عناصر مجزا است که دریک خا

یافشهاند (اصالت عنار و منافع) .سیالیت و شناو بو  ،م هوم امنیت ملی کده ناشدی
از عل جاتی نه شه

مشن آ ،است منجر به نگنجیدد ،تحدوالت و سر یتدیددا

عار یا از جنگ سر

ساخشا سرا-کنشسرا شده است که اسشلزام سشاخیز تئو
نرریه برساختسرا

مرا ،توجه ترا ا ه اسدت کده تبیدینددا و تحلید ددایش از

تغییرات سیاسی عرصه بینالال
این تئو

سازهانگا

ا به عندوا،

بیششر مقرو ،به حقیقت و واتعیت است.

با خدشه ا کر  ،صالبت ا عادا

دیافتدا کالسیک اجع بده

امنیت ملی وا ا بیات علوم سیاسی و وابط بین الال شده است .بنابراین از منردر
سازهانگا

 -1تعریف امنیت ملی برحتب یششیبانی فیزیری از ولت-ملتددا

برابر تهدیدات بیرونی نه تنها تعری ی تنگنررانه بلره اخاللآمیز اسدت چراکده
عار تحوالت و تطو ات ساخشا

سیتشای و کنشی امنیت ملی وجوه سونداسونی

به و خو تنیده است که دریدک از منردر خاصدی بده تبیدین آ ،مدییر ازندد-2 .
انباشت ح ظ و ستشره ابزا دا واتعسرایانه و آ ما،سرایانه عال داه چالشددا
و آسیبددا امنیشدی اسدت چراکده ح دا ی نداتص اسدت .بندابراین ییییددسی و
آسیبیذیر چندسانه امنیت ملی سیتشمدا سیاسی اسدشلزام نگدادی

انگدا و

مداتها موشرافانه ا ایجاب می کند -3 .از منرر دیافتدا کالسیک نوع محدیط
امنیشی به عنوا ،عام اصلی تبیین است

حالی که یدساهدا انشقدا

عدالوهبدر

نوع محیط امنیشی جنا موضوعات امنیشی ا زیر ج هبین مطالعاتی خو مدیکشدند.
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بندد تبیدین تئدو

ددا ماتریالیتدشی-فراماتریالیتدشی و

 -4اتخاج ابزا دا مشناسب با نوع محیط امنیشدی و ندوع تهدیددات امنیشدی از یگدر
اتدامات دیافتدا انشقا

است .به بیا ،یگر نوع ابزا دا براسا
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و به کا سیر میشو ).(Barnett, 2014: 156-160

ملی کشو دا اتشبا

این ویرر بر این باو است که خیزه چین به عندوا ،تدد ت تعیدین کنندده
یک امرا ،مشاایز است و مارن است به تغییدرات سداخشا

آسدیا بده دادراه

بازتابدا ستشر ها بینجامد .از ایدن منردر جامعدهیدذیر نادو  ،چدین براسدا
نها ددا و یدمددا بدین الاللدی

دنجا دا لیبرالی از طریق مشا کت بتداما،

امرا،یذیر است .وابط ستشر ه میا ،حزب کاونیتت چین و جها ،بیرو ،فردندگ
اسشراتژیک دنجا دا

فشا بین الاللی و ی و فهم از دویدت ملدی چدین ا بده

تد یج تغییر ا ه است .داینین ا عا میشو که مشا کت ستشر ه احشااال بده تغییدر
ایده باو دا و ی از منافع چین منجر خوادد شد که فشدا چدین ا بازسدامانددی
مینااید ).(Friedberg, 2005: 34-36
بدین ترتیب دریک از نرریات مخشلف
ت اسیر منحار به فر براسا

یایدهددا ا زشدی خدو

سیاست دا اِعاالی و اِعالنی آ ،میباشد.
از دیافتدا
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ترا تدا مشعد

واتع دریک از ویرر دا ضان انشقا

خلدق چدین مدییدر از  .بدر ایدن اسدا

از یدیدهدا سیاسی

وابط بدین الالد عرضده مدیشدو کده

خاسشگاهدا دتشی شناخشی و معرفت شناخشی خو ا ند.

 .٢متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار چین
سنجش سیاست دا تئو یک و عالی در کشو

نیازمند مطالعه آ،

سطوح سده

الیه است که ضان شناساند ،ابعا و زوایا سوناسو ،آ ،تأثیر آنهدا ا بدر ولدت-
ملت دد
فشا

مو تحلی و تبیین ترا می دد.

چین جز

یرتو جایابی تئو یدک آ،

بتشرمند عالی این کشو

ایدن ییوندد مطالعده سیاسدت ددا
سدطوح خدر میدانی و کدال ،و

سطوح اخلی منطقها و بینالاللی میتر نیتت.

برآو یویاییدا عرصه اخلی کاک به فهم این متئله میکند که از یکسدو
چگونه چین تا است که نرم نوین جهانی ا برسداز و از سدو
نقش چین
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صدد واکداو چدین و

یگر بر مبنا بنیا،دا ت رراتی خو و تاهیدد مادا یق و عینیدت

سیاسی به تحلی سیاست دا جاهو
دریک یشه

وابط بین الال

بدا ا ا ده تعدابیر و

متا

یگدر چگونده

جهانی با نرم نوین بدین الاللدی فعلدی ترینده مدیشدو  .شدد

توسعه ترنولو یری و نوساز نرامی متا

اتشاا

ویژها است که بایتدشی

نرر سرفشه شو داینا ،که ملیسرایی شد مطالبات اجشااعی بیثباتی سداخشا
سیاست دا سطح واال وابط مرکز-ییرامو ،و بدازتروین بو وکراسدی ولشدی بایدد
مو نرر باشد .بددین ترتیدب تردوین یرلااسدی ندوین چدین فرایندد یایددا
اکششا

از

و آموزه است که با فراینددا اصالح و دا باز سازسا است .عناصدر

تغییریذیر اخلی نقش تعیین کنندها

تغییر سیاست خا جی و یرلااسدی چدین

توسعه اتشاا

سیاست خا جی و یرلااتیک-2 .

ا  -1 :تأثیر تغییر

بر اددا

سیاست دا باز -3 .تداوم و بهتاز سیاست خا جی چدین -4 .تدأثیر تغییدرات
جامعه چین بر و

یرلااسی و فراینددا تروین سیاست خدا جی

(Kerr et al,

با تاایم حزب کاونیتدت چدین
یا ویینگ و

سدامبر  1978و و کدا آمدد ،ندگ

ییش سرفشن سیاست دا باز و اصالحسرا چرخشدی

جنگ طبقاتی چین به سو توسعه اتشاا

س شادا،

تولید شده است که نه تنها این مشغیر ا

به عنوا ،ضرو تی برا تواناندد و تدد تیدابی چدین بلرده بده عندوا ،انشخداب
اسشراتژیک این کشو نشانیده است .جهتسیر ندوین چدین مشدأثر از چدالشددا
سهسانه فقر ستدشر ه نداامنی سدرزمینی و ناداتداز بدین موتعیدت بدین الاللدی و
جایگادش به عنوا ،تد ت بز

و تجهیز شناخشی چین و ت تیر ندوین از سیاسدت

اصالحی و دا باز بو ه است .از منرر تا یخی چین سنت اسشراتژ توسعه ملی
ا ییگیر میکر  .اسرچه نرام اتشاا
دد

ملی برا توسعه اتشاا

حرومت

چین

اواخدر دده  1970ددا شدد امدا

داینا ،یایدا ماند .چنین سیاسشی بتشر الزم بدرا

جهت تعدی و جهدتسیدر

وبدا ه سیاسدشی ا تاهیدد نادو کده

نهایت سذا به سو جامعه یا وکنگ( 1جامعه ییشدرفشه مشعدا ل) ا دادوا نادو .
داینین تغییر تد یجی اتشاا از ویرر شد محو به سو الگو
ا داوا ساخشه است.

شدد فراسیدر

این ییوند برنامه توسعه ینج سداله واز ددم کده

سدال

 2010تنریم شد و تا اواخر سال  2015ا امده خواددد یافدت مددیریت ندابرابر و
1. Xiaokang Society

امنیت ،توسعه و انتخاب استراتژیک :تالش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ  وحید ذوالفقاری

2008: 114-115).
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تروین فضایی برا
عا النه ثروت مار

اولویت تدرا ا ه اسدت کده ضدان بدازتوزیع

شد یایدا ا

اخلی ا افدزایش ا و زیرسداخشا دا و شدبرهددا امنیدت

اجشااعی ا تقویت ناو .

حال حاضر طرح ینج سداله شدانز دم ()2016-2020

چین تنریم شده که سذا به سو اصالحات ساخشا

و تتهی فراینددا اجرایدی

بددرا تشددویق بازا دددا فعددال و شددروفا توسددعه ییشددرفتدددا و نددوآو
ترنولو یری تتهی ایجا اشدشغال و سشدایشددا بیشدشر ا
است .کا آمد

برابر و یایدا

دددا

اولویدت تدرا ا ه

یذیر به عنوا ،مهمترین م دادیم توسدعه دتدشند

که به عنوا ،اصول اصلی فرایندددا تنریادی دتدشند کده توسدط کایشده اصدالح و
توسعه ملی ییگیر شده است ).(UNDP, 2015: 6
سیاست دا باز ا تبات بین بازا دا چینی و بین الاللی ا تقویدت نادو و
تد ت چین ا ستشره ا  .موتعیت چین شادد یک تغییر اساسی

طدی و دده

تب یعنی از زما ،اتخاج سیاست دا باز بو ه اسدت .ندرخ میدانگین شدد تولیدد
ناخالص اخلی چین از سال  1978تا  9.67 2005صد بو ه است .از سدال 1978
تا  2005تولید ناخالص اخلی چین از  147.3بیلیو ،ال بده  2.374تریلیدو ،ال
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افزایش یافت و نیز سرانه تولید ناخالص اخلی ایدن کشدو از  1042ال
 2001به  5445ال

طدی

سال دا  1990-2000از  200ال به  1000ال و

طی سال ددا 2000-2010

از  1000ال به  5000ال سیده است و چین ا

یف کشدو دایی بدا آمدد

مشوسط ترا ا ه است ) .(World Bank, 2014این آما نشا ،می دد که سیاست دا
باز چین

صد

ی شد سریع

اتشاا آ ،کشدو اسدت .بدازا چدین اکندو،

بخشی از بازا نیا است و اتشاا چین از طریق ابطه نز یرش با بازا دا جهانی
حال توسعه است .چین صا اتش ا تقریبا تا  43برابدر از سدال  1979تدا 2004
افزایش ا ه است که نرخ شد ساالنه این کشو  17.4صد بدو
) .3مجاوع تجا ت خا جی چین به  1.154.8میلیا

(Xiaoqi, 2005: 1-

ال سیده اسدت و وابتدشگی

چین به تجا ت خا جی بیش از  70صد است ) .(Zixian, 2005: 21ناو ا زیر تبده
چین
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سال  2011سدید .دایندین سدرانه آمدد چدین

سدال

تجا ت جهانی و سهم تجا

آ،

سطح جهانی ا نشا ،می دد.

نمودار شماره  :1رتبه و سهم چین در تجارت جهانی

29

20

15
تبه جهانی

8

سهم جهانی

6

10

3

3
تبه جهانی

8 4

1

2

2008

2004

30

0
2000

1990

1978

ا غام

براین اسا

نرام اتشاا

نیا اتشاا و موتعیت بین الاللدی چدین ا بده

طو تاب توجهی افزایش ا ه است .این توسعه منجر بده تغییدر ستدشر ها
چین از جهانی شد ،نرام بینالال و موتعیشش
تغییر و تحول
که براسا

فهدم

آ ،نرام شده است.

یرلااسی چین از الگو حرارانی فعلی چین برخاسشه است

محو دا ثبات و انعطا یذیر بنیا ،مییابد .چنین الگدو حراراندی

مشناسب با سیاست دا باز و اصالحی است و فضایی برا خالتیدت یرلااتیدک
تاهید می نااید .نیرو ییش برنده سیاست دا چین داینا ،حزب کاونیتت است
).(Kerr et al, 2008: 120

این ییوند تجهیز سیاسی چدین تنهدا برآیندد از تجدا ب

تا یخی این کشو نیتت بلره
است.

دایی اسدت کده از واتعیدات تجربدی برسرفشده

حقیقت فلت ه سیاسی نگ یا ویینگ و جانشینا ،و

به عنوا ،یردی از

و هدا جتت وجو حقیقت از و ،واتعیات اسدت .بددین ترتیدب حراراندی
خوب

چین به معنا جتت وجو برا تواز ،بین تغییر و تداوم اتشاا و جامعده

و طبیعددت و مددر م اسددت .ایددن فلت د ه یراسااتیددک و عا د سددرا از اصددالحات و
سیاست دا

دا باز حزب کاونیتت چین به ویدژه زمدانی کده بدا چدالشددا و

مشرالت ستشر ها
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)Source: (Sun & Heshmati, 2010: 8

عار تغییرات اجشااعی مواجه شد حاایت ناو .

یری از تغییرات اساسی که از سیاست دا باز و اصالح و توسعه اتشاا بدازا
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چین برمیآید شهر شد ،جامعه چین است.
جاعیت شهر

سال  1980چین تنهدا  190میلیدو،

اششه است 26 .سال بعد ( )2006این تم به  577میلیو ،ن ر سدیده

است که  43.9صد ک جاعیت چین ا برمیسیدر ) .(CNSB, 2007: 1-5بده عندوا،
نشیجه شهر شد ،طبقات اجشااعی
براسا

چین مشرلر و مشندوع شددهاندد .طبقده مشوسدط
حال شدد اسدت ) .(UNDP, 2015: 6بعدد

کشرین «جامعه یا وکنگ» سریعا

مهم یگر توسعه اجشااعی این است که توسعه و ستشره طبقدات مشوسدط
احتا

حق مدا

ا

چدین

مر م تقویت ناو  .سروهدا مخشل ی

جامعده چدین کده

وندد سیاسدتسدذا

عادومی مشدا کت

به نبال ح ظ منافع خو شدا ،دتدشند

میکنند و از شبرهدا اجشااعی مخشلف مانند اینشرنت اسش ا ه میکنند.
توسعه بازا محو چین نه تنها وند شدهر شدد ،و طبقدهبندد اجشاداعی ا
تتریع بخشید بلره فرایند تروین و توسعه جامعه مدنی چین ا افزایش ا  .تا سال
 1978اصالحات اتشادا

تدد ت حرومدت مرکدز

ا بدر بخدش خاوصدی و

مقامات محلی کادش ا  .حرومت اسشراتژ « ولدت کوچدک جامعده بدز

» 1ا

تعقیب ناو که صد محول ناو  ،برخی از متئولیتددا حرومدت بده بخدش
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خاوصی و کادش سرمایهسذا

حرومت و

نهایت کادش حجدم ولدت بدو ه

است داینین توسعه جامعه مدنی چین بعد یگر متئله است .تب از سیاستددا
اصالحی و دا باز چینیدا مشرالت عاومی ا

حیطده متدئولیت حرومدت

می انتشند اما امروز مر م از فرصتدا بیشدشر برخو ا ندد.
الی اصلی موفقیت چین ا شال

بین اددا

١

واتدع یردی از

توسعه دزا ه( ) و ادددا

ملدی بدو ه

است که شام تقلی فقر کادش سرسنگی شدد آمدوزه و شدد سدالمشی اسدت.
بدین ترتیب فرایند سشیابی به اددا

توسعه دزا ه

چین یراسااتیک و نشیجهسرا

است که با ا ا ه سیاسی یششیبانی میشو .
براین اسا

با تددتیق و موشدرافی

میتوا ،به ادایت سه عنار تأثیرسذا

مشغیرددا تأثیرسدذا چها سانده بداال
سطح ملدی -تداله بدرا تدأمین مندافع

ترمیم وجهه و بازیابی دویت ندوین و تداله بدرا

سدشیابی بده موتعیدت شایتدشه

1. Small Government, Big Society

کا بر سیاست مدیریشی و دوشاند -ییبر .

براسا

این بعد از تحلی و تبیین خیزه چین ا از طریق سنجش سیاسدت منطقدها
آسیا شرتی برساز تد ت نرم

بتشر آسیا شرتی و تاله بدرا تأسدیا

منطقهسرایی نوین آسیایی مطالعه مینااید .تاله برا تروین سازما،دا منطقدها
و مشا کت فراسیر و فعاالنه

چنین سازما،ددایی تدأثیرات ستدشر ها بدر فرایندد

سیاست دا اِعاالی و اعالمی چین سذاششه است که اسدشلزام مطالعده و تبیدین آ ،ا
و چندا ،میساز .
تأسیا حلقه اتشاا

چین 1که مششا بدر کشدو دا تدایوا ،دندگکندگ و

چین میشو وابتدشگی مشقابد منطقدها یررا چدها

جهت تأمین منافع منطقه ا و

بین الاللی تاهید ناو  .این حلقه از زمانی که دنگکنگ و ماکا و

سالددا 1997

و  1999به چین بازسششند صو ت واتعیتر بده خدو سرفشده اسدت .بدازا مدالی
دنگکنگ به خطمشی ویژها برا تأمین خواسشهددا مدالی چدین آمدده اسدت.
ماکا و بعد از آزا ساز صنعشی به عنوا ،یری از اصلیترین سرمایهسذا ا ،منطقها
چین آمده است.
 37میلیا
یافت

داین اسشا تجا ت تایوا ،با چین مرکز

ال سیده است

)2008: 193

حالی که

سال  2002به

سال  2005به  76میلیا

 .(Cheung,داینین مجاع «بواو» 2و «اجال

ال افدزایش

آسدیا شدرتی»

3

و

سازما ،منطقها دتشند که ا ا خطمشی چینی میباشند .مجاع بدواو بدرا آسدیا
به طو سای
«جیاز لی داوی»

 26و  27فو یه 2001
5

این «دوسوکوا مو

داینن 4چین توسط نختتوزیر اسدشرالیا

یاجاهو سابق فیلیرین «فیدل امو » 6و نختتوزیر سدابق
دیرو» 7بنیا ،یافت که به عنوا ،مجاع اتشاا

اوو

بدرا

1. Chinese Economic Circle
2. Boao
)3. East Asian Summit (EAS
4. Hainan
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فرصتدا الزم به ویژه برا جاهو

خلق چین

ا ایجدا نادو ه اسدت کده

5. James Lee Hawke
6. Fidel Ramos
7. Hosokawa Morihiro
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آمده است ) .(Cheung, 2008: 194این مجاع به نبال فرصتدا بر -بر

خاو و

میا ،کشو دا آسدیایی اسدت کده بدا حاایدت تدو چدین بنیدا ،یافشده و یردی از
مشخاات آ ،عدم عضویت امریرا است.
از یگر سیاست دا منطقه سرایانه چین تأسدیا سدازما ،داردا
شانگها

1

شانگها

اتشادا

سال  1996اسدت .منطقدهسرایدی ندوین و بده ویدژه تأسدیا سدازما،
فرصتدا ویژها برا نقشآفرینی چین تولید نادو ه اسدت کده وندد

دویتیابی و تاله برا
تقویدت نادو .

سشیابی به موتعیت تدد ت بدز

منطقده و جهدا ،ا

ایددن ییوندد نقددشددا تعیددینکنندده جاهدو

خلدق چددین

منطقهسراییدا نوین عبا تند از :الف -تنریم ادبر ددا م هدومی ایدن مشغیدر
اشا ه به م هوم « وح شانگها » به کا سرفشه میشو که نختشینبا توسط «جیاندگ
زمین»

2

سال  2001عنوا ،شد و نه تنها شام اعشاا مشقاب

منافع مشقاب

برابر

مشو ت احشرام به تنوع تادنی و تعقیب توسعه مششری میشدو بلرده بده عندوا،
بخش مهای از م هوم امنیت نوین چین آمده است ) .(Guang, 2008: 249ب -تاله
برا نها ینه ساز

از زما ،بنیا ،یابی سازما ،داردا
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حاالت ترو یتشی  2001چین به طو فعاالنها

شدانگها بده ویدژه بعدد از
صد نها ینده سداخشن سدازما،

است .سه وز یا از حاالت  11سرشامبر و متئله توسط نختتوزیر چین «زو
ونگجی»
تعجی

3

کن رانا نختتوزیرا ،سازما ،شدانگها
تأ ید منشو سدازما ،داردا

شدانگها

مرانیتمدا ضدترو یتشی شانگها  .اهانداز

آلاداتی بیدا ،شدد-1 :

و  -2شدروع بده کدا نادو ،

بیرخانه سازما،

یرن

انویه

 2004و تالهدا مؤثر که به یاست بیرک آ « ،انگ سوندگ» 4انجدام یافدت
نقش مهای که چین

تنریم اتدامات سازما ،با اسدش ا ه از نها ددا موجدو ای دا

مینااید ا نشا ،می دد .امدا دندوز و ی ده مهدم اصدالح سداخشا نهدا
دارا

سدازما،

شانگها و به ویژه بهبو کا آیی این سازما ،باتی مانده اسدت .بدرا ایدن
1. Shanghai Cooperation Organization
2. Jiang Zemin
3. Zhu Rongji
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4. Zhang Deguang

اجال

منرو تطعنامها

نردام

سازما ،برا تقویت نقش بیرخانده سدازما،

چندجانبه به تاویب سید ) - .(Guang, 2008: 249حاایت متدشقیم از یدرو هددا
اصلی چین تا اندازها به لی
شانگها

بیششر نتبت به یگر اعضا سدازما،

شد اتشاا

و حاایدت مدالیاه از

حاایت متشقیم از یرو هدا آ ،به عا مدیآو

سازما ،بیششر از بقیه کشو دا عضو است .برا ناونه
اجال

تا و»

«آسشانا» 1وعده ا که چدین ادایدت زیدا

صا اتی  900میلیو ،ال
تا

اسدت .بدراین اسدا
ا

اتشاا

دیاجاهدو «ددو جدین

خریدا ا ،که

اجال

بدرا تراید اعشبدا

تاشرند تول آ ،ا ا ه اسدت

اجدرا طدرح حاایدت صدا اتی داردا

و توسدعه

سازما ،شد ا ).(Guang, 2008: 250

تهدیداتی چو ،وجو س شاا،دا خاومتآمیز ت داوت
سیاسی عدم تواز،
خیزه آ،
تد ت
تئو

سطح توسعه اتشاا

نردامددا اجشاداعی و

و سدنت یدرین ناسدازسا

وابط میا ،ولدتددا منطقده

)(Dent, 2002: 4-8

حال شد چین به ویژه بعد از بحرا ،تنگه تایوا،
«تهدید چین»

2

)(Preble, 2006: 13-15

تغییرات

تدومی و

افدزایش نگراندی از

سال  1996و برآمد،
سداخشا

ترکیدب تدد ت

بینالاللی آسیا شاال شرتی و منازعه بین چین کرهجنوبی و این بر سدر دبدر
منطقه ) (Womack, 2003-4: 529-548و حضو

وفیزیری ایاالت مشحده و موتعیشش به

عنوا ،ولت وفاکشو منطقه و مانع تراشدی آ،

وندد تأسدیا نها ددایی مانندد

تأسیا بخش آسیایی صندوق بین الاللی یول و یگر سامانهدا اتشاا

منطقدها

بدو ،حضو امریرا ) (Kurlantzick, 2001: 19-28و دژمونی چالشدا امنیشی
ت ررات اسشراتژیک امریرا علیه چین

)(Johnston, 2004: 65-100

نردام

وند منطقهسرایدی

نوین چین وجو ا که دایی از آ ،اسشلزام تولید سدرمایه اجشاداعی منطقدها و
فرصتدا اعشاا ساز برا برساز منطقهسرایی براسا
اجااع جاعی

بتشر چندجانبه ا ایجاب مینااید.

اصدول عقایدد دویدت و
ایدن ییوندد تدالهددا
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اما علی غم وجو فرصتددا الزم بدرا منطقدهسرایدی ندوین چدالشددا و

1. Astana
2. China’s Threat
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ستشر ه چین برا مذاکرات ششجانبه 1یک ناونه برجتدشه اسدت کده تدالهددا
چین ا برا ایجا اعشاا
اساسا فشا ولتدا

منطقه نشا ،می دد.
نرام بین الال معروض مشغیردا سهسانها اسدت کده بده

تحلی و تبیین وضعیت و موتعیت کشو دا مییر از  .این مشغیردا شام ساخشا تدد ت
جهانی توسعه اتشاا

جها ،و نرم نها

فشدا

جها ،است که سیاست ددا

چدین

عرصه جهانی و زیرسیتشمددا جهدا ،ا ددم مشدروت مدیکندد). (Katzenstein, 2005
این مدل فشا دا کنشسرا ،عرصه جهدانی بده طدو کلی و جاهدو

براسا

خلدق

چین به طو خاخ طی ی از یدویشددا متدالاتآمیدز تدا خشدونتآمیدز ا مشدشا
می شو  .به بیا ،یگر اتدامات یک ولت میتواند از تاله برا ح منازعده و ا تقدا
با یگر بازیگرا ،تا ایتشا دا خشونتآمیز سیاسدت توسدعهطلبدی و تشددید

دارا

منازعه ا مششا شو که به موازات اتخاج چنین ایتدشا دا و سیاسدت ددا
نقشآفرینی
جاهو

فشدا

بده

عرصه بینالاللی و جهانی مییر از .
خلق چین به عنوا ،یری از کشو دا

شد یافشه

طدی سدال ددا

اخیر بدا سدذا از سیاسدت ددا تجدیدنررطلبانده و نردم یزانده و و آو  ،بده
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سیاست دا

یرلااتیک و داتازانه م دادیم ندوینی بدرا سیاسدت خدا جی خدو

تعریف ناو ه است که بتشردا الزم ا برا تاهیدد جایگداه تدد ت بدز

چدین

تولید مینااید که عبا تند از  -1توسعه متالاتآمیز 2که بر سیاست عدم خشدونت
تارکز ا  -2 .امنیدت ندوین 3کده بدر امنیدت مشقابد و دارا انده تأکیدد ا -3 .
دارا

بر -بر  4که فهم باز با حاص جاع ص ر

متا

مینااید -4 .تروین جها ،داادنگ و مشقا  5،که بر وحدت
حدد وفادد منازعددات و موکراتیزاسددیو،
داا،طو

بین الاللی ا ترذیب
کلرت مذاکره برا

سیاسددت جهددا ،تأکیددد مددیناایددد.

که این م ادیم نشا ،می دد چین صد اتخا سیاست دا انقالبدی و
)1. Six- Party Talks (SPT
2. Peaceful Development
3. New Security
4. Win- Win Cooperation
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5. Harmonious World

نرام بین الال نیتت بلره خواددا ،تبددی شدد ،بده بدازیگر

تجدیدنررطلبی

متدئول خر مندد و سدازنده

متدا

جهدانی اسدت ) .(Yaqin, 2008: 39بندابراین

سشیابی به چنین رفیتدا و فرصتدا سازنده
یرلااسدی اتشادا

بر یرلااسی تدد ت بدز

عرصه جهانی سیاست چین ا
و یرلااسدی چندجانبده مشارکدز

ساخشه است که به تشریح آنها مییر ازیم.
دیپلماسی قدرت بعرگ :نختشین چهره یرلااسی نوین چین بهبو ابطدهاه
با تد تددا بدز

اسدت .تبد از سدال 1979

حقیقدت از زمدا ،بنیدا،یدابی

جاهو

خلق چین

است.

ده  1950و  1960ایاالت مشحده امریرا اصلیتدرین شدان چدین بدو ه
طول جنگ و کدره و ویشندام بدا یرددیگر مقابلده ناو ندد.

اواخر ده  60و  70اتحا شو و جایگزین امریرا به عنوا ،نختشین شان چدین
شد و

سال  1969و کشو وا یک جنگ مرز شددید بدا یرددیگر شددند.

تنها از زما ،چرخش

اددا

و مقاصد ملدی و سیاسدت خدا جی چدین

 1979بو که یرلااسی چین صد بهبو ابطهاه با تدد تددا بدز
است .این نختشین با
«نداششن شان» 1ا
است .از سو

تا یخ جاهو

برآمدده

خلق چین است که ایدن کشدو سیاسدت

ابطهاه با تد تدا بز

یگر عضویت چین

سدال

نرام بین الال اتخاج نادو ه

سازما،دا و نها دا چندجانبه

مقایته با

سال دا تب از و کا آمد ،ولتدا اصالحسرا شادد شدد فزاینددها اسدت
که

جدول زیر مشادده میشو .
عضویت چین در کنوانسیونهای چندجانبه و میزان تجارت خارجی این کشور (درصدی از )GDP

سال
1949-1970
1980
1990
2000
2007

عضویت
7
66
161
222
298

سال
1980
1990
1995
2000
2005

تجارت بینالمللی
%12.61
%29.97
%40.33
%43.92
%63.86

)Source: (FMPRC, 2008) (STATS, 2008

1. No Enemy
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است و و کشو

سال  1949ابطه چین با تد تدا بدز

چالشدی بدو ه
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امروزه از طریق یرلااسی تد ت بز
تقریبا با داه تد تدا بز
ا که با امریرا

چین

تاله برا تداوم ابطها باثبات

و ،نرام بینالاللی است .این کشو مشدرالتی

خاوخ بابسذا

یوستدالو سدابق

س ا ت چدین

سال  1999ییدا ناو ا ح وفا کر و یک مشا کت ادبر
و ا ،زمامدا

مشحده

سازنده بدا ایداالت

کلینشو ،به وجو آو ه است .حشی سخنرانیدا جو

بلیو بوه بعد از انشخاب شدنش به عنوا ،یاجاهو

امریرا مبنیبدر ایدن کده

چین یک شریک اسشراتژیک نبو ه است تأ ید کننده س شهددا بداال اسدت .مشعاتدب
حا ثه  11سرشامبر  2001دارا
و آغاز مذاکرات اسدشراتژیک
دارا

دا

متدا

و کشو
سدطح وز ا

سدال  2005کده بتدشردا توسدعه

جهدانی ا تاهیدد نادو منجدر بده ابطدها

داادنگتر بین و کشو شده است.
بز

تعقیب سیاستددا ضدترو یتدشی
ادبدر تدر و

این اثنا چین ابطهاه با یگر تد تددا

ا توسعه بخشید و ابطهاه با اتحا یه ا ویا ثبات الزم ا ییدا ناو  .مذاکرات

و س توسودایش ا با وسیه اجع به متدا
و ،سازما ،دارا

صد دارا

مدرز سداما ،بخشدید و و کشدو
شانگها دتشند

(Guang and Jian, 2006:
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) .21-45چین داینین ابطهاه ا با دند اسشرالیا برزی و یگر تد تدا

حال

هو از طریق کانالدا

یرلااتیک و مر م با مر م توسدعه بخشدیده اسدت .تجربده

ابطه تنشآلو با این

و ا ،حرومت «جونی چیرو کویزومی» 1منجر شد تدا و

کشو مشرالتی
 2006ؤسا

ابطه با یردیگر اششه باشند کده یددا دا سدالددا -2008
و کشو از یردیگر منجر به تقلی چالشدا

و کشو شده است.

دیپلماسی اقتصادی :ومین ویژسی یرلااسی نوین چین یرلااسی اتشادا
سذششه یرلااسی چین بر سیاستدا واال 2مشارکز بدو ه

فعال این کشو است.

است .از ده  50تا  70متدا
منعطف ساخشه است .تنها
سو توسعه اتشاا
ییدا ناو ه است.

سیاسدی و نردامی بیشدشر توجهدات ا بده خدو ه
سال  1979بو ه است که اددا

ملدی ایدن کشدو بده

ساتسیر کر ه است و یرلااسی اتشاا

جایگداه مهادی

نادو ا زیدر شدد تولیدد ناخدالص اخلدی چدین ا

طدی

1. Junichiro Koizumi
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2. High Politics

سالدا مخشلف مشادده میناایید.
نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی چین 1993-2007
13.1
11.111.4
10 10.110.4

9.1

7.8 7.6 8.4 8.3

9.3

10

14

10.9

14
12
10
8
6
4
2

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
)Source: (World Bank, 2008

با توجه به ناو ا باال شد اتشاا

طول سه ده سذششه تاب توجه است

چین

و نه تنها ملت ا غنیتر ساخشه است بلره مشدروعیشی بدرا حرومدت اصدالحسدرا
تاهید ناو ه است.
اتشاا

واتع یرلااسی چین و ی ه مهای ا تا

کشو ا از مداخالت سلبی و تنشزا خا جی محافرت ناایدد بده طدو

کامال باثباتی چین ا به سو نرام اتشاا
برا تداوم و یایدا
یرلااسی اتشاا

نیا دناو ،ساز  .یرلااسی اتشادا

چنین ییشرفتددایی نقدش انتدجام بخشدی ای دا مدیناایدد.
چین شام توسعه وابدط اتشادا

سرمایه خا جی ایجا توافقنامه تجا ت آزا
مشا کت

حالی که امنیدت

1

بدا یگدر کشدو دا جلدب

و تشویق سرمایهسذا ا ،چیندی بدرا

جامعه اتشاا جهانی است .عضویت

سازما ،تجدا ت جهدانی ددم

یک سام اساسی و دم یک حرکت ناا ین بو ه است که تاایم تاطع چین ا بدرا
تبدی شد ،به بخشی از اتشاا نیا نشا ،می دد .این نوع یرلااسی به عنوا ،یردی
از مهمترین سیاست دا چین برا ییوند با نرام اتشاا

نیدا جهدت سدشیابی بده

)1. Free Trade Agreements (FTAs
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0
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توسعه اخلی و ملی است .وابتشگی مشقاب بتیا باال اتشاا چین با اتشاا نیدا
این کشو است.

نشیجه آشرا یرلااسی اتشاا

نوع منحنی آموزه برا چینیدا است

این ییوند فرایند عضویت یک

)2006: 199-220

 .(Shirk,اسرچه ایدن واتعیدت

ا که چینیدا تاای شدید برا تداوم سیاستدا اصالحسرا و ددا بداز و
تاله برا ایجا اتحا بیششر
است که مقامات حرومت
با زا ا نها ینه سداخشند و

اتشاا جهانی ا ند اما متئله مهدمتدر شداید ایدن
سطوح مخشل ی جامعدهیدذیر شددند و م هدوم اتشادا
تداله بدرا اجدرا آ،

دتشند .بدین ترتیب یرلااسدی اتشادا
فرایند است که مقامات چینی ا

ابدزا

سدطوح مخشلدف اخلدی
و

مهدم بدرا توسدعه اتشادا

بازا جهانی جامعهیذیر مینااید.

دیپلماسی چندجانبه :بعد مهم یگر یرلااسدی ندوین چدین مندافع فزایندده و
اتدامات فعاالنه این کشو
 1990چین فراینددا
سیاست وابط
است.
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عرصه یرلااسی چندجانبه است .تب از اواسدط دده
یرلااتیک وجانبه ا ترجیح می ا  .یک ناونه

تأیید این

حال تحول چین با «انجان آسدیا جندوب شدرتی» (آ.سده .آ)،

سذششه چین به لی این که چندجانبهسرایی ا به معندا آ.سده.آ ،مشحدد

علیه چین آسیب یده تعبیر و ت تیر میکر

()٢

مشاای به برترا

ا تبات وجانبه با

کشو دا عضو بو ه است ) .(ASEAN Secretariat, 2005: 1-3امروزه چین ضان تداوم
وابط وجانبه با کشو دا عضو آ.سه.آ ،وابط چندجانبده ا ددم نیدز ا تقدا ا ه
است.
منافع چین

چندجانبهسرایی چه

ده  1990شروع شد .نختشین موفقیت

سطح منطقها و چه جهدانی
این زمدا ،سدازما ،داردا

بو ه است که کاک به تلبیت مرزدا شاالی چین از طریق داردا
وسیه و مل آسیا مرکز ناو ه است.

اواسدط
شدانگها

چندجانبده بدا

سال  1997زمانی که بحرا ،اتشادا

و مالی آسیا شرتی ات اق افشا و معیا دا صندوق بینالاللی یول تأثیرسذا نبدو
مل آسیا جنوب شرتی نیاز فو

و تدو بده یدک مجادع منطقدها

ا احتدا

()٣

ناو ند .چین سریعا به این جدنیت یاسخ ا و وا سازما ،آ.سه.آ ،به عالوه سده

و آ.سه.آ ،به عالوه سروهبند دا چندجانبه منطقدها چدین 1شدد .از آ ،بده بعدد
یرلااسی چین ایجا یک جامعه آسیا شرتی منطقهستشر ا توسعه ا  .به عدالوه
چین صد یافشن اهحلی برا بحرا ،دتشها کره شاالی با آغاز مدذاکرات شدش
جانبه برآمده است .داینین

حدال

مذاکرات بدین سدروه دشدت و ملدتددا

بتدیا

توسعه مشا کت میکند و به عضویت نیرودا حافظ صلح سازما ،مل
از کشو دا بحرا ،خیز آمده است.
بدین ترتیب چندجانبهسرایی به شناسها مهم و نو

یرلااسدی چدین مبددل

شده است .فرایند کناکنش و ا تبات منجر به کاک به توسعه دارا
سیاسی شده است که شام متدا

چندجانبدهسرایانده مدیشدو و ایدن یرلااسدی

خدمت منافع چین است و نشیجه بر -بر ا تضاین مدیکندد .ایدن
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چندجانبهسرا

میا ،نخبگدا،
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وجوه جدید یرلااسی چین نشا ،از تاای چین بدرا حد مشدرالت و مددیریت
واتع

اخشالفات ا

صد تحقق تاامی اددا

سیاست خا جی چدین اسدت.

این ییوند چین از دویت من ی و سلبی سذششه به سو دویت صد ر (خنلدی) و
طی سال دا اخیر به سو دویت ملبت و ایجابی سذا ناو ه است که بدا تلقدی
سالدا ییش و به عنوا« ،عار فرصدت» یرلااسدی فعاالنده و داتدازانها
جامعه بین الاللی

ییش سرفشه است کده امنیدت ثبدات و توسدعه اتشادا

ا بدا
ا بده

عنوا ،اولویت نختت خو ترسیم ناو .
نتیجهگیری
یرسش اصلی که این یژودش به آ ،یر اخشه است این بو ه است که چین چگونه و
با کا بتت چه خطمشی اسشراتژیری صد ترمیم وجهده ییشدینی و سشرسدی بده
م وتعیت تد ت بز

برآمده است.

تبا شناسانه سیاست دا
به تد ت بز

فشا

و س شا

یاسخ به چنین یرسش مهای ضان واکداو
چین ویه یلرانی این کشو بدرا نید

مو کند و کاو ترا سرفشه است .یافشهدا تحقیدق حرایدت از ایدن

متئله ا که سالدا حرومت دبرا ،ا یرال و دژمونی سیاستدا ما و یتشی
وابددط یرلااتیددک چددین

منطقدده و سدداخشا بددینالالد

ا براسددا

مشددروعیت

اید ولو یک ترسیم ناو ه است .اما و کا آمد ،دبرا ،اصالحسدرا منجدر بده
ییش سرفشن سیاست دا باز و تاله برا نوساز اتشادا
اید ولو

کالسیک ما کتیتشی شده است.

یایه نوساز اتشاا

و کدادش ادایدت

این و ا ،وابط خا جی چدین بدر

و ثبات سیاسی ییگیر شده است .آ ،چه که امروز به عندوا،

تجربهدا اسشراتژیک چین آمده است بر سده محدو نردام چنددتطبی مشدواز ،و
باز ا نده اتشاا بازا ِ جهانیِ تانو،محو با وابتشگی مشقابد
مد  ،عقالنی و سروال تارکز یافشه است.
بعد جها ،امروز

واتع چین بدا تأکیدد بدر محدو سده

صد برساخشن نوعی «دژمونی شایتشه» است تا بشواند ضدان

کتب جایگادی بایتشه
تد تدا بز

و جهدا ،تادد،ددا

عرصه منطقه و بینالال

بدا

تابلیدت تابدت و داردا

ا به ست بیاو .

بدین ترتیب نرام سیاسی چین یک مشغیر وابتشه اسدت کده مشدأثر از تغییدرات
فضایی مانند تغییر جامعه و اتشاا تحول می یابدد .اعشقدا بدر ایدن اسدت کده نردام
سیاسی چین نیازمند تغییرات
اجرایی است داا،طو
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عرصهدا مخشلف نهدا

که اصالحات زیا

طدی دده سذشدشه

داه ابعدا

این ییوند چین بدا اتخداج اسدشراتژ محاسدبهسدر و عقالندی از

یکسو سذا از جتا ت تهاجای سال دا سذشدشه و عبدو از سیاسدت تددافعی و
سید ،به جتا ت سازنده و نیز کا بتت سیاست محیط امنیشی غیرتقدابلی از سدو
یگر

صد نی به جایگاه تد ت بز

برا عالیاتیساز سیاستدا اتخاج
سرفشه است که

سطح بینالاللی است.

اسشراتژیک ( )5مشا کت جامع و فراسیر
8

بلندمدت و باثبات( ) و

این اسشا و

چین اسدشراتژ ددا مخشل دی ا

سطح بینالاللی شام مشا کت اسشراتژیک
()٦

()٤

یدیش

مشا کت مشو تی

مشا کت فراسیر آینددهسدرا

()7

مشدا کت

سطح منطقها شدام مشدا کت داتدایگی شایتدشه

()٩

مشا کت وسشانه( )١٠و مشا کت بنیا ین( )١١میشو  .بنابراین بدا عنایدت بده سدطوح
مخشلف مشا کت و دارا

چین اسشدالل میشو که ییشرفت چین

سرو تغییدر

جدنیت یرلااتیک است .به ویژه چین بایتشی از یرلااسی سرافرندسی و احتدا
حقا ت که توسط تد تدا خا جی
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دنجدا

مشدا کشی و

نااید.

تر ،ندوز دم تحاید شدده اسدت سدذا

واتع با سذا از جدنیت شرا تربانی و انزواسزیندی اسدشراتژ دنجا مندد

منطقی و اعشاا ساز

ا

ا تبات با تد تدا بدز

سشیابی به وضعیت تد ت بز

یدیش سیدر تدا تابلیدت
جامعه بین الاللی بدرا چدین

و متئولیتیذیر

محقق شو .
از منرر

یگر مشا کت و دارا

بازتاب کشرین فلت ی کن وسیو

چدین

سدطوح خدر میدانی و کدال،

است که بنیا،دا چین نوین ا بر مبنا م هدوم

«داادنگ اما غیرمششابه» 1اسشوا کر ه اسدت .براسدا

چندین الگدو و کشریندی بدا

وجو نامششابهات سونداسو ،میدا ،کشدو دا و وجدو

ویرر ددا یلو الیتدشی

عرصه جهانی امرا ،مشا کت و دارا

بین کشدو دا مخشلدف وجدو ا .

سطح م هومی این کشرین بر برابر و عدالت عایدت وابتدشگی مشقابد

سطح عالی حاکایدت تادام

امنیت ،توسعه و انتخاب استراتژیک :تالش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ  وحید ذوالفقاری

تانو،یذیر و افزایش اعشاا و تتاد تأکید ا .

تندوع و

1. Harmonious but Dissimilar

185

ولتدا اتحا سرزمینی نرام اخلی و متیر توسعه بایتشی مو احشدرام ترا سیدر
که

نهایت به برساخشگی جها ،داادندگ منجدر خواددد شدد.

واتدع از منردر

محققا ،چینی م هوم جها ،داادنگ آمیزه ییییدها از الیتم و ایددهآلیتدم
وابط بینالال است .بنابراین علی غم یشهدا ییییده و تأکیدات فردنگی ایدده
برساز جها ،داادنگ

مقام بازسامانددی اصول دازیتشی متالاتآمیز و م هوم

امنیت نوین چین تبلو یافشه است .بدین ترتیدب اسدشطاعت فلتد ی و تبا شدناخشی
چین فرصتدا الزم برا نی به موتعیت تد ت بز

ا تاهید میکند.

یادداشتها
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 .1اددا توسعه دزا ه چین عبا تند از :از بین بر  ،فقر و سرسنگی سشیابی بده آمدوزه و
سوا شد برابر جنتی و تقویت نقش زنا ،کادش مر و میدر کو کدا ،بهبدو
سدالمشی مددا ا ،مبددا زه بددا ایدددز ماال یددا و یگددر بیاددا دددا تضدداین یایدددا
زیتتمحیطی و توسعه مشا کت جهانی برا توسعه.
ده دا  1960و  1970زمانی که ابطه اه با کشو دا عضو آ.سه.آ ،به خادومت
.2
کشیده شد.
 )ASEAN+3( .3سه کشو الحاتی به آ.سه.آ ،عبا تند از :چین این و کره جنوبی.
 Strategic Partnership .4دارا امریرا و چین اکشبر .1997
 Strategic Consultative Partnership .5دارا امریرا و چین آو ی .1996
 Comprehensive Partnership .6دارا چین و فرانته می .1997
 Comprehensive Partnership that Faces the Future .7داردا چدین و بریشانیدا
اکشبر .1998
 Long-term & Stable Constructive Partnership .8دارا چدین و اتحا یده ا ویدا
آو ی .1998
سدامبر
 Good Neighbourly Partnership .9دارا چین و کشو دا عضو آ.سه.آ،
.1997
 Friendly Partnership .10دارا چین و این نوامبر .1998
حال توسعه مانند مرزیک اواخر
 Basic Partnership .11دارا چین و کشو دا
سال .1997
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