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موجود جهننی مجن ط ح رست دهت ذ میینبد .پ سد در ایرن ممنهره

این اس که آیرن همگ ایری و پنر وذ چرنن نسرب بره قوادرد ههجنرهرن و
نهندهنذ ن
به این سوس

جهننی که وجه مشخص سننس خنرجی این کشرور ام 2878
منهنتی موق و تنکتنلی دارد و ین داراذ ویژری بلهدمدت و

است اتژیم اس ؟ در این نوشتنر بن به ه رنر ذ ام ن یره وابسرتگی متقنبر
استدال مری شرود کره بر خالف انت رنر و تحلنر صرنحبن ر ا متر ث ام
واقع ر ایی تهنجمی دستنوردهنذ همگ ایی چنن بن ن

موجود بنناومللری

سبب سنم متقنر شد نگنه و مهنفع این بنمیگ بن سنی بنمیگ ا دمده شرده
و واا پلن مالح نت و مهنفع مشت کی بن دوو هنیی مننهد اینالت متحده در
پنسدارذ ام ثبنت ننشی ام تداوم ن

جهننی ونبر ا ینفتره اسر  .ایرن امر

به معهنذ تبردی چرنن بره برنمیگ ذ حرنمی وضرع موجرود و رنر
تجدیدن طلبی این کشور در سطح کال اس .

واژههای کلیدی :ن

جهننی چنن تعنم ت فنع حفظ وضع موجود

برنختن

مقدمه
سیاست هارجی توسوهمحور شین که از اپاهر دهه  ،7271در ای

گرفته شید توانسیت

من قهای پ جهانی بد ،سازد .افیزای

تیدرت پ موتوییت بیینال للیی شیین از رهگیذر

ه گرایی با هنجارها پ تواعد حاک بر نظاا بینال للیی پ ارهییز از تقابیل اییدئولومیک،
سیاسی پ امنیتی با تدرتهای بزرگ محقق شدا است .ه چنین با پجود رنکه ماننید هیر
تدرت رپبهرشد دیگری ،نقی  ،منیافع پ شیال هیای امنیتیی شیین در سی ح جهیانی،
گسترداتر پ اردامنهتر از گذشته میشود ،اکن ه چناق در س ح جهیانی درصیدد دپری
گزیدق از اذیرش نق

پ مسهولیتهای سینگین اسیت پ تیرجیح مییدهید میادامی کیه

طرحهای توسوه ه چناق در دست اجراست پ تا پتتی که ایچییدگیهیا پ شیال هیای
مختلییف در سیی ح ملییی پ من قییهای گریبییاق اییین تییدرت را در شنییگ دارد ،از
بلندارپازیهای فرامن قهای بهپیژا از سن ک ا ،م لوبگراییهیای اییدئولومیک ارهییز
کند پ ض ن رنکه از ایجاد تصیویری بحیراقزا پ بیاتزدا از هیود جلیوگیری کنید ،در
راستای حل بحراقهای بیینال للیی در شهیارشوب نظی موجیود پ نهادهیا پ ترتیبیات
شندجانبه بینال للی رفتار کند .ه چنین بایید ایذیرفت کیه در سی ح من قیهای ،فضیای
فراختری برای ع لکرد شین پجیود دارد پ ایین کشیور بیا مشیارکت در سیازماقهیا پ
نهادهای من قهای ،در مسیر تحکی ایوندها با دیگر تدرتها اتداا کردا است پ با پجیود
رنکه اهتالفاتی با بازیگراق من قهای شوق ماان ،تایواق ،برهی کشورهای جنیوب شیرتی
رسیا پ نیز ایاالت متحدا بهعنواق کنشگری فوا ،در شرق رسییا دارد ،از ظرفییت منیافع پ
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موتویت بینال للی این کشور را ارتقا بخشد پ اکن را به تدرتی رپبهرشد در عرصههیای

شال های مشترک پ زمینههای رپبهتزاید ه کاری بهمنظیور جلیوگیری از ائیتالفهیای

من قهای علیه ترفیع شین پ تو یق تن ها بهرا جسته است .مسهلهای که در اینجا م یرح 097

میشود پ در پرای کنشگری من قهای پ جهانی اکن هودن ایی میکنید ،رپیکیرد شیین
درحا ،ترفیع نسبت به نظ موجود جهانی پ ت ایل پ توانایی رق برای تیداپا پ ییا تغیییر
این نظ است .ارس

رق است که رپیکرد تواملگرایانه پ ه گرایانه شین در تبیا ،نظی

موجود بینال للی پ ارزشها پ هنجارهای این نظ  ،شه تر یری بر ارزشها پ هنجارهیای
موجود پ بر توامل اکن با تدرتهای حامی نظ جهیانی در بلندمیدت هواهید داشیت؟
باید رپشن ساهت که ریا رپیه هیای ه گرایانیه شیین نسیبت بیه سیاهتارهای موجیود
بینال للی پ تواعد پ هنجارهای مستقر در نظاا بینال لل ،جنبهای تاکتیکی پ مییاقمیدت
دارد پ امکاق بهشال

کشیدا شدق این نظ با درپن ایههای رق از طیرف تیدرتی بیزرگ

شوق شین پجود دارد پ یا برعکس رپند الحاق شین به نهادهای بیینال للیی موجیود پ
رعایت فزایندا تواعد پ هنجارهای لیبرا ،،امکاق پ ارادا طرح بیدیلهیایی را بیرای نظی
موجود بینال للی از طرف شین تضویف یا حتی منتفی میکند پ گردق نهادق به ترتیبیات
پ تواعد موجود در بستر زماق پ بهموازات متجلی شدق ظرفییتهیای رنهیا بیرای تیرمین
منافع پ امنیت شین ،از گزینهای تاکتیکی فراتر میرپد پ بیه راهبیردی بلندمیدت تبیدیل
هواهد شد .نوشتار ای
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رپ با رپیکردی تبیینی ی تحلیلی نظری به این مسائل مییافکنید

پ با مدد گرفتن از نظریه پابستگی متقابل ادعا میکند که بیرهالف تحلییل صیاحبنظرانی
شوق جان میرشایمر 1که ترفیع شین را تهدیدی برای نظ بیینال للیی پ ااسیداراق رق از
تبیل ایاالت متحدا میداننید ،تیدرتییابی شیین از رهگیذر ه گراییی بیا سیاهتارها پ
نهادهای نظ موجود ،به تقویت پ تثبیت ارزشهای حاک بیر نظی بیینال لیل پ ایجیاد
منافع پ مالحظات مشترک بین اکن پ تدرتهایی مانند پاشینگتن میشود.
 .٠چهارچوب مفهومی
به منظور درک نگرش شین بیه نظی موجیود جهیانی پ تواعید پ هنجارهیای رق ،در ابتیدا
اشاراای به شهارشوب مفهومی بحث پ سیس رپیکرد اکن ساهتارها ،نهادها پ ارزشهیای
حاک در نظ موجود بهموازات ایگیری سیاست هارجی توسوهمحور تبییین هواهید شید.
ه چنین نسبت بین نظ مبتنیبر هژموق پ جایگاا بازیگرانی شوق شیین میورد اشیارا تیرار

1. John Mearsheimer

هواهد گرفت .نظریهاردازاق اصلی پابستگی متقابیل رابرت او ک هن 1پ ژوزف ا

نوای

2

هستند که در کتاب «تدرت پ پابستگی متقابل ،سیاست جهیانی در گیذار» 3نظرییه هیود را
ارائه دادااند .فرض ابتدایی این دپ محقق رق است کیه در عصیر پابسیتگی متقابیل ماهییت
پاتوی رپابط بینال لل در حا ،تغییر است .جهیاق از نظیر اتتصیادی ،ارتباطیاتی پ اهیداف
انسانی بیهسیوی پابسیتگی متقابیل حرکیت مییکنید .بیازیگراق ع یدا رپابیط بیینال لیل
موجودیتهای غیرسرزمینی از تبیل شیرکتهیای شنیدملیتی ،سیازماقهیای بیینال للیی پ
جنب های اجت اعی فراملی هستند ).(Keohane and Nye, 1977: 24-25
در شکلگیری پابستگی متقابل بین دپلتها در ب ن نظ موجود جهانی پ تقوییت
اه یت شایانی دارد .ازرنجاکه ارتباطیات بیین دپلیتهیا در حیوزاهیای مختلیف ،درک
مشترک را بین رنها ایجاد پ تقویت میکند ،ارتباط دپلتها در حیوزاهیای دیگیر بهبیود
مییابد .فرهنگ سیاسی ،هنجارها پ رپیههای مشترک بین دپ کشور احت یا ،ه یهگونیه
مناتشه را کاه

میدهد .الگوهای رپبهگسترش توامل دپلیتهیا پ تغیییرات در اتتصیاد

سیاسی بینال لل ،ه کیاری دپلیت بیا دپلیتهیا پ بیازیگراق غییر دپلتیی را در سی ح
بینال لل تسهیل میکندب ه کیاریای کیه هی م لیوب پ هی م کین اسیت .نهادهیای
بینال للی نیز در این فرایند سه تابلتوجهی دارند .بازیگراق بینال للی اهیداف هیود را
دنبا ،میکنند که با اهداف دپلتها متفاپت است .ه زماق سازماقهای بینال للیی نقی
تابلتوجهی در تنظی دستورکار امنیتی در نظاا بینال لل ایفا مییکننید .پجیود بیازیگراق
فراملی تدرت ند در شکلدهی مجدد به نگرانیهای امنیتی دپلتها دهالت دارد ،بیهپییژا
اینکه موضوعات جهانی مستلزا ه اهنگی سیاستها بهشکل نظاامند است .دپلیتهیای
بزرگ پ کوشک ه گی برای تحقق اهداف هود نگاهی به نهادهیای بیینال للیی دارنید.
اگر بازیگراق بتوانند دیگراق را به اذیرش ارزشها پ هطمشیهیای یکسیاق پ ه اهنیگ
متقاعد کنند ،ت واً از اه یت نیرپی نظیامی کاسیته مییشیود

(Keohane and Nye, 1977: 42-

) .52پابستگی متقابل ،منبع تدرت سیاسی برای کشورها ه محسیوب مییشیود .شنیین
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انگیزا تدرتهای بزرگ در صیانت از بات بینال للی ،حضور رنها در نهادهای این نظی

1. Robert O. Keohane
2. Joseph S. Nye
3. Power and Interdependence: World Politics in Transition
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برداشتی بهجای اصرار بر تر یر صلحرمیز رپابط اتتصادی ،بیشتر نیاظر بیر رااهیایی اسیت
که پابستگی متقابل اتتصادی به تولید تدرت اتتصادی منجر میشودب تدرتی که شانهزنیی
سیاسی بین دپلتها را متر ر سازد .دپلتها در شرای ی که بیهسی ت ه کیاری محیض
جهانی حرکت ن یکنند ،به تدرت اتتصادی هود بهجای تدرت نظیامیشیاق بیرای حیل
اهتالفات اتتصادی پ سیاسی اتکا میکنند .شش انداز پابستگی متقابل فیرض را بیر ایین
ن یگذارد که مبادالت اتتصادی بیه صیلح جاپییداق کیانتی منجیر مییشیود .اصی الح
پابستگی متقابل به موتویتهای مزایای دپجانبه محدپد ن ییشیود .شنیین توریفیی ایین
فرض را در هود دارد که مفهوا مزبور تنها در جایی سودمندی تحلیلیی دارد کیه تهدیید
نیرپی نظامی پ س ح درگیریها اایین باشد ) .(Keohane and Nye, 1977:9بنابراین میتیواق
گفت ایوندهای بین دپلتها فرصتهایی برای شانهزنی مهیا میکند که میتوانید پاجید
ایامدهای صلحجویانه پ یا مناتشهرمیز باشد.
محققاق نولیبرا ،بر ماهیت پابستگی متقابل در بین دپلت ی ملیتهیا پ بنیابراین بیر
تر یر جهانیشدق بر رفتار دپلتی در سیاست جهانی ت رکز میکنند .طبق دییدگاا کیوهن،
جهانیشدق نظاا ایچیداتری از دپلتهای متقابالً پابسته ایجاد کردا کیه در رق تواعید پ
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سازماقهای فراملی کسب نفوذ کردااند .از سوی دیگیر از نگیاا لیبیرا،هیا ،ه کیاری در
عین پجود هژمونی امکاقاذیر است پ پجود یک تدرت درحا،هییز میانع ه کیاری در
نظاا بینال لل پ حفظ نظ موجود ن یشود .ه کاری با هژمونی به شیواهای ایچییداای
به ه کاری با نهادهای بینال للی از تبیل رمی هیای بیینال للیی میرتبط اسیت .رهبیری
موفقیترمیز هژمونیک به شیکل مشخصیی از ه کیاری نامتقیارق بسیتگی دارد .هژمیوق
نق

مشخصی ایفا میکند .هژموق شرکای هود را رهبری میکنید پ در عیوض کسیب

احتراا مین ایدب پلی برهالف تدرت امیراتوری ن یتواند بدپق پجود میزانیی از توافیق
سایر دپلتهای حاک  ،تواعد رفتیار را ایجیاد پ تقوییت کنید .برتیری میادی بیهتنهیایی
ن یتواند بات یا رهبری مؤ ر را تض ین کند .هژموق باید با اهتصاص منابع به نهادهیای
بینال للی ،هدایت رفتار دیگر کشورها را از طریق تواعید م لیوب هیود تضی ین کنید.
ه کاری با هژمونی تحکی میشود پ درعینحا ،تدرت هژموق بیرای ایجیاد پ تقوییت
تواعد ،نیازمند ه کاری است .ه کاری پ هژمونی جایگزین یکیدیگر نیسیتند ،بلکیه در
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یک ارتباط ه زیستی با یکدیگر ترار دارند .برای درک ارتباط این دپ مفهوا باید بیه ایین

پاتویت توجه کرد که ه یشه در سیاست بینال لل اجبار م کن است پ اص کاک منیافع
هرگز محو نخواهد شد ،حتی پتتی که منیافع مشیترک مه یی پجیود داشیته باشید .لیذا
ه کاری را نباید براساس فقداق مناتشه ی که ه یشیه حیداتل بیهصیورت بیالقوا عنصیر
رپابط بینال لل است ی بلکه برمبنای فرایندی که شامل بهراگیری از اهیتالف بیهمنظیور
برانگیختن سازگاری متقابل میشود ،توریف ن ود ) .(Keohane, 1984: 46بیههرحیا ،طبیق
نظریه پابستگی متقابل ،کشی ک

پ مناتشیه در عرصیه بیینال لیل انکیار ن ییشیود پ

پابستگی متقابل بین کشورها بهمونای نبود اهتالف بین رنها نیست ،بلکه پجود پابستگی
متقابل می تواند هود موجد انواع جدییدی از رتابیت پ اهیتالف باشید .بیا ایین پجیود
مناتشات ت ااعیار میتواق دید .فرایند عبور از جنگهای هژمونیک بهسی ت ه کیاری پ
پابستگی متقابل بین تدرتهای درحا،ترفییع پ تیدرتهیای جانبیدار پضیع موجیود پ
درنهایت تبدیل تدرتهای نوظهور به حامیاق تواعد حاک بر نظ جهانی را که منجر بیه
تقویت امنیت بینال لل پ تثبیت تواعد پ هنجارهای حاک بر نظ بینال لیل مییشیود را
میتواق بهشکل زیر نشاق داد
از میان رفتن جنگهای هژمونیک در سطح نظام به همراه
عدم اراده و قابلیت قدرتهای نوظهور برای ارائه ارزشها و
قواعد جایگزین برای نظام

ایجاد بستر ترفیع قدرتهای جدید و ایجاد وابستگی متقابل بین آنها
با قدرتهای برتر نظام بینالملل در چهارچوب قواعد و هنجارهای
موجود حاکم بر نظام بینالملل

بدل شدن قدرتهای نوظهور به بازیگران حافظ وضع موجود و
پاسدار ارزشها و قواعد و هنجارهای حاکم

تقویت و تثبیت قواعد و هنجارهای حاکم بر نظم جهانی
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کارکرد پابستگی متقابیل را در رپابیط کشیورها در ایشیگیری از تسیری اهتالفیات بیه

110

 .٢لوازم سیاسی و ارزشی تجدیدنظرطلبی و فقدان این لوازم در چین
درحال ترفیع
در بررسی درپن ایههای نظ موجود جهانی ،میتواق عناصر پ پیژگیهای اتتصادی،
سیاسی پ هنجاری این نظ را از ه مت ایز کرد .در عرصه اتتصادی کیه در تجیارت
پ اتتصاد سیاسی بینال لل ،هنجارهای لیبرا ،حاک یت دارد ،زمینه جهانش و ،کیردق
ارزشها برای ااسداراق نظ  ،با گسترش جهانیشیدق پ بیا افیو ،رتییب ک ونیسیتی
سرمایه داری ،ه وارتر از گذشته است .یکی از اصو ،مسل اتتصاد سیاسی بینال لل،
لزپا شکستن ت ایز بین تل رپهای داهلی پ بینال للی بهمیوازات درنوردییدا شیدق
مرزهای ملی پ من قهای توسط امواج جهانیشدق است .لیذا گسیترش رپیکردهیای
اتتصاد سیاسی بینال لل نهتنهیا بیرای م الویه رپابیط بیینال لیل ،بلکیه بیرای درک
سیاست داهلی کشورها موضوعیت دارد .در نگاهی موردی ،گرشیه ایی

از الحیاق

شین به سازماق تجارت جهانی نیز ،اتتصاد سیاسی بینال للی از حیث ایامدهایی کیه
برای ساهتار داهلی این کشور داشت ،حائز اه یت بود ،پلی بهتحقیق ،این اه ییت
به دنبا ،عضویت اکن در سازماق مزبور فزپقتر شد .با پجیود رنکیه رفتیار نخبگیاق
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شینی را باید در تالب پیژا اتتصادی ،سیاسی ،اجت اعی پ فرهنگی شین تحلیل کرد،
پلی در این تحلیل باید جای پیژاای ه به نیرپهای جهانیشیدق پ تیر یرات انتظیاا
بخ

بازار رزاد یا اتتصاد نولیبرا ،بر پضویت داهلی این کشیور اهتصیاص داد .بیا

این دید حتی باید به ایجاد دستهبندیها پ ائیتالفهیای سیاسیی داهلیی از منظیری
بینال للیشدا نگریست .می تواق ادعا کرد که تصی ی اصیالحگراق شینیی در سیا،
 7222در ایوستن به سازماق تجارت جهانی در ائتالفی با تصی ی سیازاق در اییاالت
متحدا پ دیگر کشورها بود که درصدد بودند از اصالحاتی در شین ح ایت کنند که
این کشور را من بق با هنجارهای بینال للی پ منافع جاموه بینال للی حرکیت دهید
).(Breslin, 2007: 34-35
جهانیشدق بهطور گستردا بهعنواق یکی از نیرپهایی شناهته شدا است کیه در
بازسازی نظ جهانی دهالت دارد .پرپد فزایندا شین به فرایند جهیانیشیدق کیه در
رپی رپردق به بازار پ سرمایهداری جهانی در راهبرد کیالق ایین کشیور پ بیا تصید
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ایشبرد برنامه های توسوه پ نیز ان باق با الزامات بازار جهانی پ اتتصیاد بیاز مشیهود

است ،در نگرش این کشور به نظ جهانی پ نوع نق رفرینی این کشور در تبا ،این
نظ نفوذگذاری میکند .در این راب ه نیز توجه به تحولی کیه در سیا،هیای ایس از
جنگ سرد رخ داد ضرپرت دارد .در سا ،های تقابل دپ ت ب ،هدف سیاسی اتتصاد
بین ال لل که از طرف ایاالت متحدا پ متحداق رق توقیب میشد ،عبیارت از تقوییت
اتتصادی ائتالف ضدشورپی پ تحکی اتحاد سیاسی امریکیا پ ائیتالف ضدشیورپی
بود

)11

 .(Gilpin, 2001:با هات ه ج نیگ سیرد ،اتتصیاد جهیانی بیا محیو ایین من یق

راهبردی از عوامل جداکنندا اتتصادهای جهاق رهایی یافت .بهدنبا ،این تحو ،زمینه
برای گشای

اتتصادی بیشتر پ ه گرایی من قه ای ازج له در شرق رسیا فراه شد.

توانست به طور کامل پارد فرایند رزادسیازی اتتصیادی پ بازارییابی جهیانی شیود پ
منافع مشترک اتتصادی را با سایر تیدرتهیا شیامل ارپایا پ امریکیا جسیتجو کنید.
درنتیجه نوعی ه یوشانی پ ه گرایی بین اهیداف اصیالحات اتتصیادی در شیین پ
تحو ،در اتتصاد سیاسی بینال لیل ادیید رمید .ایین ه گراییی ،شیکوفایی شیین را
بهمنزله بزرگترین بازار درحا ،ظهور جهاق تسهیل کرد .این رپند از رااهای مختلفی
به نتای هود رسیدا است .در این رپند به شین دیگر بهعنواق اهاللگیر اتتصیادی پ
مت ایل به درافکندق نظ اتتصادی متفاپتی نگریسته نشد .افزپق بر این شین بهمثابیه
بازاری برای اتتصاد جهانی پ موتیور توسیوه در من قیه پ حتیی جهیاق ،در اتتصیاد
جهانی اذیرفته شد پ درنتیجه ت ایل اکین بیرای ایگییری بلنیدارپازیهیای ملیی پ
اهداف توسوه در شهارشوب نظ موجود پ نظاا مستقر سیاسی پ اتتصادی بیهرغی
لفاظیهای شالشگرانه علیه ساهتار تیدرت اتتصیاد سیاسیی بیینال للیی ،تقوییت پ
تثبیت شد ).(Zheng, 2004: 18
میتواق شین تواملگرا را فاتد انگیزا پ لوازا تجدیدنظرطلبی دانست .مخالفیت
با ارزش های یک نظ  ،تواعد پ هنجارهای رق پ تالش برای درافکنیدق طرحیی نیو
به جای رنها ،بیرای رفتیار پ موضیع بیازیگری تجدییدنظرطلب تابیل انتظیار اسیت.
تجدیدنظرطلبی ادیدا ای است که باید در تبیا ،ییک جامویه بیینال للیی هیاص پ
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با این تحو ،امکاق رفاا ،رشد پ توسوه بیشتر بهپجود رمد پ بهطور مشیخک شیین

مویارهییای مشییترک رق ارزیییابی شییود .شنییین فییرض میییشییود کییه یییک دپلییت
تجدیدنظرطلب باید با جاموه بین ال للی در تن

پ اهتالف باشد .در جهیاق کنیونی 111

سازماق ملل متحد یکی از ن ادهیای مهی جامویه بیینال للیی اسیت پ نیوع رفتیار
بازیگراق در تبا ،رق شاهک حائز اه یتی در سنج

مقاصد تجدیدنظرطلبانیه رنیاق

است .در مورد اعضای دائ شورای امنیت بررسی موارد پتوی ت ونامهها مییتوانید
نشاق دهد که هر عضو به شه میزاق با جاموه بینال للی ه دلی دارد ییا بیرعکس بیا
رپندهای بین ال للی در تخالف است .شورپی سابق تا دهیه  7271بیشیترین میوارد
پتوی ت ونامههای شورای امنیت را به هود اهتصاص داد ،پلی از این مق ع اییاالت
متحدا به بزرگترین اع ا ،کنندا حق پتیو تبیدیل شید .اییاالت متحیدا از 7275تیا
 53 ،9116مرتبه از حق پتو استفادا کرد ،درحالیکه شین در این مدت تنهیا دپ بیار
ت ونامه های شورای امنیت را پتو کرد .این شواهد شنداق با این ادعا که شین هارج
از جاموه بینال للی رفتار می کند پ امریکا ن ایندا شایسته این جاموه اسیت ،ان بیاق
ندارد

)2004: 149-150

 .(Chan,مویار دیگر تحلیل اتدامات یک بازیگر بر مبنای مقاصد

تجدیدنظرطلبانه یا طرفدار پضع موجود ،نوع نگرش پ میزاق ه اهنگی بیا نهادهیا پ
کنوانسیوقهای بین ال للی ،مویارهای شندجانبه گرایی پ موازین جهانی رفتیار اسیت.
موضوی که ه وارا بازیگری را از صالحیت نهادها پ رمی های بینال للی بیرپق نگه
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دارد ،با ادعای حفظ پ ح ایت از نظ بینال للی منافات دارد .مقایسه میزاق ایذیرش
کنوانسیوقها پ تراردادهای بین ال للیی نییز بیر تجدییدنظرطلب بیودق شیین صیحه
ن ی گذارد .از  5عضیو دائی شیورای امنییت ،رپسییه ،انگلسیتاق پ فرانسیه ت یامی
مواهدات مرتبط با نظارت بر حقوق بشر را تصویب کردااند .پلی ایاالت متحیدا تیا
سا 3 ،9116 ،مواهدا از  5مواهیدا در ایین زمینیه را تصیویب نکیردا بیود ،گرشیه
تصویب رس ی نیز بهمونای تبویت رضایتبخی

از مواهیدات ایینشنینیی نیسیت.

شین تا سا 9116 ،ت امی مواهدات به جیز کنوانسییوق مربیوط بیه حقیوق میدنی پ
سیاسی 1را تصویب کردا بود .گرشه اعالا ع ومی دپلت هیا در تبوییت از تواعید پ
هنجارهای بینال للی ،لزپماً بهمونای طرفداری رنهیا از پضیع موجیود نیسیت ،پلیی
استدال ،مقابل ،رنکه بازیگرانی شوق ایاالت متحدا که موارد ارشی اری از مخالفیت
با مواهدات پ رمی های بینال للی داشتهاند را جانبدار پضع موجود تلقیی مییکنید،
1. Convention on Civil and Political Rights

مسییهلهدارتییر اسییت

)2004:150-152

 .(Chan,انتظییار دیگییری کییه از دپلییتهییای

تجدیدنظرطلب پجود دارد ،ایگیری جدی افزای

تابلیتهای نظامی در مقایسیه بیا

دیگراق است .مقایسه مخارج نظامی تدرتهای بیزرگ نشیاق مییدهید کیه رپسییه
بیشترین سه تولید ناهالک داهلی هود را به امیور دفیاعی اهتصیاص مییدهید پ
شین ک ترین مخارج نظامی را در بین ان تدرت عضیو دائی شیورای امنییت دارد.
شین در شرای ی در دهه های اس از جنگ سرد مخارج نظامی محدپدتری نسبت به
دیگر تدرتهای بزرگ داشته است که تولید ناهالک داهلیی رق بیا سیرعت بسییار
بیشتری نسبت به دیگراق رشد یافته اسیت .کیاه

سیه مخیارج نظیامی از تولیید

ن ی کند .عدا رشد سه مخارج نظامی این تلقی را منتفی میکند کیه اتتصیاد شیین
درحا ،نظامی شدق پ بسی ظرفیتها برای موازنهسازی علیه اییاالت متحیدا اسیت
).(Chan, 2004: 153
ه چنین میتواق ادعا کرد که بهموازات بهرامندی تدرتهیای درحیا،ترفییع از
امکانات نظ حاک بینال للی در توسوه اتتصادی پ ارتقا موتویت سیاسی هیود ،از
میزاق تجدیدنظرطلبی م لق رنها کاسته پ بر انگیزاهای رنها بیرای صییانت از پضیع
موجود پ تحو،هواهی جزئی در شهارشوب کلیت نظ  ،افیزپدا مییشیود .در دپرا
اس از جنگ جهانی دپا ،مد،های توسوه درپقگرا با هط مشییهیای ملییگرایانیة
سیاست هارجی مرتبط بودا است .بیااینحیا ،شیاید حرکیت بیهسی ت رزادسیازی
اتتصادی پ ه گرایی بیشتر با اتتصاد جهانی در ه هجا بهمونای ایذیرش نظی کلیی
لیبرا ،نباشد .از این نظرگاا حتی در ب ن تداپا اصالحات اتتصادی مبتنیبر بیازار در
اتتصادی جهانی که تفوق با اتتصاد لیبرا ،است ،امکیاق برهیورد منیافع پ ارزشهیا
پجود دارد .در اینجا ارس هایی نظیر شه کسی شه مقدار بهدست میرپرد یا پاضع
تواعد کیست پ یا ارزشهای شه کسی در تواعد پضعشدا نهفته اسیت ،هودن یایی
میکنند .دپلتها بهپیژا دپلتهای بیزرگ پ دارای دعیاپی تیاریخی پ بلنیدارپازی
نسبت به ریندا ،توازنی بین ایگیری رفاا پ توسوه اتتصیادی پ مالحظیات تیدرت پ
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ناهالک داهلی در شین نیز شنداق باپر به تجدییدنظرطلبی ایین بیازیگر را تقوییت

اهدافی شوق تقویت هودمختاری پ امنیت ،تحکی نفوذ یا حتی سیی را من قیهای پ

بهپیژا کسب شناسایی دیگراق بهعنواق بیازیگری ع یدا پ مشیرپع در نظیاا برتیرار 111

میکنند .اهداف تدرت پ رپت اهدافی بسییار متیداهلانید پ در کشیورهایی ماننید
شین پ هند ،گرپاهای برجستهای از فرایندهای جهانیشیدق پ ه گراییی اتتصیادی
ح ایت کردا اند ،شراکه در این فرایندها ،مسیر م لوبی را برای ارتقیا تیدرت ملیی
یافتهاند .در این دپ کشور بیه شییواهیای متفیاپتی امکیاق ه زیسیتی ملییگراییی پ
رزادسازی اتتصادی شه بهصورت هودکار پ شه بهصورت تدبیر حکومت بهن یای
دررمدا است .درعینحا ،ه اقطورکه در نوسیازی رپسییه پ مااین تابیل ادعاسیت،
تن

مداپمی بین نیاز به مد،های درهور توسوه ازیکسو پ حفظ ت ایز فرهنگیی از

سوی دیگر پجود دارد ) .(Hurrell, 2007: 213-214
در این صیورت ،امکیاق حفیظ نظی در توامیل تیدرتهیای بزرگیی کیه تنهیا
رپیکردهای متفاپتی نسبت به ارزش های مشترک دارند ،پجود هواهد داشت .البتیه
رپشن است که دموکراسی های جهاق منافوی راهبردی در حفظ امید بیه دموکراسیی
در کشورهایی شوق شین پ رپسیه دارند پ دموکراتیک شیدق شنیین کشیورهایی را
رپش م لوبی برای ااسداری از نظ جهانی حاک می دانند .تصدیق اه یت ک ک به
توسوه شین برای تقویت جهاق لیبرا ،حتی از سوی صاحبنظراق پاتعگرا مشیاهدا
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میشود .هوشبینی سا ،های اپلیه اس از جنگ سرد در این مورد که رپسیه پ شین
دموکراتیک ،شرکای بینال للی بهتری هواهند بود ه ا نبود .ک تر احت یا ،درگییری
یک شین دموکرات با ایاالت متحیدا پجیود دارد ،زییرا پاشیینگتن نسیبت بیه ییک
تدرت درحا،ترفیع دموکراتیک بی

از یک تدرت درحیا،ترفییع هودکامیه تسیامح

دارد .ه ا در دهیه  7221ایین بیود کیه دموکراسیی بیرای کشیورهایی ماننید شیین
گریزنااذیر است .به هرحا ،از یک منظر ح ایت از دموکراسی بیرای تقوییت جهیاق
لیبرا ،پ ن ای

دادق ضوف حکومتهای اتتدارگرا مناسب است .در این زمینه رفیاا

اتتصادی شین ،بسترساز ه گرایی سیاسی بیشتر این کشور بیا غیرب اسیت .گرشیه
رپت پ نفوذ حکومتهای غیردموکراتیکی مانند شیین نسیبت بیه گذشیته افیزای
یافته است ،پلی این نفوذ با نفوذ پ تدرت اادشاهیهای ارپایا در تیرپق هجیده پ
نوزده متفاپت است .در عصر جدید مشرپعیتیابی یکی از تکااوهای رمیی هیای
استبدادی است پ حکومتی مانند شین بی
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از رنکه از تهاج هارجی هیراس داشیته

باشد ،نگراق مخالفتهای سیاسی داهلی است پ غیرب مییتوانید از ایین پضیویت

برای ایجاد تغیییرات سیاسیی م لیوب اسیتفادا کنید ) .(Kagan, 2008: 98-99بنیابراین
مالحظات مشترک در مورد نظ جهانی ناشی از پابستگی متقابل میتواند در نزدیک
شدق رپیههای داهلی تدرتهای برتر پ درحا،ترفیع نیز مؤ ر افتد.
 .9بهرهگیری چین از نهادها و قواعد نظم مستقر در روند ترفیع تعاملگرای
این کشور
سیاست هارجی تواملگرا پ توسوهمحور شین که به ترفیع این کشیور منجیر شیدا،
بهراگیری از ظرفیتهای نظ موجود پ ایرپی از ارزشها ،تواعید پ نهادهیای نظی
مستقر را در دستورکار داشته است .نق

مثبت عناصر نظ موجیود در تیدرتییابی

میاق جلوا های نفوذگذاری نظ حیاک جهیانی بیر رفتیار شیین ،تیر یرات نهادهیای
بین ال للی بر سیاست هارجی این کشور ،جایگاا تابلتوجهی دارد .درپاتع مشارکت
فزایندا اکن در نهادهای نظ موجود ،نشاقدهندا بهرس یت شناهته شدق نق
نهادها در ترفیع شین از سوی مقامات این کشور پ کوش

ایین

اکن در توسوه پ ترفییع

بهمدد ترتیبات جاری جهانی است .یکی از جنبههای تحلیل الحاق شین به نهادهیای
بینال للی پ ه راهی این کشور با تواعد پ هنجارهای بینال للی ،تیر یری اسیت کیه
این نهادها بر سیاست داهلی در شین برجای مینهند .نهاد بینال للی عبیارت اسیت
از «مج وعه تواعد اایدار پ مرتبط با ه که نق های رفتاری را تجویز پ فوالییت را
محدپد میکند پ به انتظارات شکل میدهید» ) .(Keohane, 1989: 3نهادهیا متشیکل از
رمی ها ،سازماقهای بینال للی پ کنوانسیوقهای شندجانبه هستند پ بهعنواق بخشیی
از ساهتار هنجاری بینال لل ،میتوانند فوالیت هیر دپلیت را ت یعنظیر از اینکیه رق
دپلت عضو نهادهای مربوطه باشد یا نباشید ،توییین کننید .پلیی رپشین اسیت کیه
اعضای نهادها توهدات مل وسی در تبا ،نهادها برعهدا میگیرند .رنچه اه ییت دارد
این است که نهادهای بینال للی ،از رهگذر ساهتار داهلی یک دپلت ،امیور داهلیی
رق دپلت را تحت تر یر ترار میدهند یا زمینه تغیییرات در رنهیا را مهییا مییسیازند.
برای مثا ،با عضویت یک دپلت در یک نهاد بینال للیی ،مؤسسیات مربیوط بیه رق
نهاد نیز در تل رپ دپلت ایجاد می شود پ از این طریق راا برای نفوذگذاری نهیاد بیر

نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرتیابی پکن  محمدرضا رستمی

اکن ،به تقویت انگیزا های شین برای ااسداری از نظ موجیود ک یک مییکنید .در

117

امور داهلی دپلت گشودا می شود .پانگهی پیژگی های نهادهای بینال للیی امیرپزا
مه ی در تغییر پضویت داهلیی اعضیا دارد .یکیی از پیژگییهیای مهی

هود نق

نهادهای بینال للیی ایین اسیت کیه فوالییت رنهیا در شهیارشوب لیبرالیسی اسیت.
موافقتنامه ع ومی تورفه پ تجارت  1GATTپ ایس از رق سیازماق تجیارت جهیانی
ن ونه شنین نهادهایی بهش ار میرپد .هدف سازماق تجارت جهانی ،تسهیل تجیارت
پ رزاد کردق سرمایهگذاری از طریق کاه

تورفههاست .تیالشهیای سیازماق ملیل

اس از جنگ سرد برای صیانت از حقوق بشر پ گسترش دموکراسی نیز در ان باق با
مفاهی پ اهداف لیبرالیس است .ه چنین بسیاری از رمیی هیای زیسیتمحی یی در
سازگاری با نظریه محیط زیست گراییی بیازار لیبیرا ،تیدپین شیدا اسیت .بنیابراین
دپلتها با الحاق به نهادهای بینال للی باید ساهتار داهلی هود را بیا ایین پیژگیی
بنیادین ساهتار هنجاری نظیاا بیینال لیل ه اهنیگ سیازند ) .(Changhe, 2007: 65بیا
کاه

انحصار دپلت شین بر تجارت هارجی تا سا 751 ،7227 ،هیزار شیرکت از

طرف پزارتخانه ها پ نیز استاق پ شهرهای رهاشدا از دهالت دپلیت ایجیاد شید .از
دیگر سو گرپاهای اجت اعی در شین توانسیتهانید ایونیدهای هیود را بیا بیازیگراق
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

فراملی به تصد گسترش دامنه فوالیت هود تو ییق کننید .انتظیار مییرپد گسیترش
فوالیت بخ های اجت اعی بیه نقی

اررنیگتیر بیازیگراق غیردپلتیی در جامویه پ

سیاست شین ازج له دموکراتیزا شدق این کشور ک ک کند .رپندی کیه بیا فوالییت
افزپقتر سازماقهای بینال للیی حکیومتی غیرسیاسیی 2پ سیازماقهیای بیینال للیی
غیرحکومتی 3نیز شتاب گرفته است ) .(Changhe, 2007: 69
ه گرایی شین با ترتیبات پ نهادهای بینال للی ،شاهک رسی ی تابیلتیوجهی
در سنج

نگرش اکن نسبت به نظی موجیود پ حافظیاق ایین نظی اسیت .رپنید

ارشتاب عضویت شین در نهادها پ ای اقهیای بیینال للیی در زمینیههیای مختلیف
اتتصییادی ،نظییامی پ حتییی حقییوق بشییری مییوتویتی را بییرای اییین کشییور جهییت
برهورداری از پجهه بهتر در س ح بینال للی پ بهراگیری از امکانیات نظی مسیتقر
1. General Agreement on Tariffs and Trade
)2. Non-Political International Governmental Organizations (IGOs
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)3. International Non Governmental Organizations (INGOs

بینال للی فراه میکند پ درعیینحیا ،محیدپدیتهیایی را بیر ایین بیازیگر بیرای
گسستن توهدات بین ال للی پ یا تغییر رپندهای حاک بینال للیی تح ییل مییکنید.
شین در سا ،7227 ،کنوانسیوق بین ال للی حقوق اتتصادی ،اجت اعی پ فرهنگیی 1پ
در سا ،بود کنوانسیوق بینال للی حقیوق میدنی پ سیاسیی 2را امضیا کیرد .در بوید
اتتصادی موج الحاق بیه ترتیبیات پ نهادهیای اتتصیادی ه ییای تیدپین پ اجیرای
اصالحات ،عرصه را برای برپقگرایی پ نق رفرینی شین گشود .این کشور در سا،
7291به عضویت صیندپق بیینال للیی ایو 3،پ گیرپا بانیک جهیانی شیامل بانیک
بینال للی بازسازی پ توسوه 4پ انج ن بینال للی توسوه 5دررمد پ در سا 7295 ،به
رراا (ااک) پ در سا 9117 ،به سازماق تجارت جهانی ملحق شید .شیین در حیوزا
نظامی در سا 7291 ،به کنفرانس هلع سالح 7پ در سا 7296 ،به رمانس بینال للیی
انرمی ات ی 8ایوست .در سا 7295 ،نیز اعالا کرد که از این ایس در فضیا رزمیای
هستهای ن ی کند که این نشاق اذیرش تلویحی ای اق منع محدپد رزمای

هسیتهای

9

بود .شین در سا 7229 ،نیز به ای اق منع گسترش ملحق شد .الحاق بیه ایین ای یاق
نشانه تحولی در برداشت رهبراق شیین از امنییت پ تصیدیق نقی

هلیع سیالح در

ترمین امنیت شین از طرف مقامات اکن بود .عالپا بر این اکن انصیراف هیود را از
رزمای

انفجار سالحهای هستهای اعالا کرد پ در سیتامبر  7225به عضویت ای یاق

منع جامع رزمای

هستهای 10دررمد .امضای کنوانسییوق سیالح هیای شیی یایی 11در
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
2. International Covenant on Civil and Political Rights
3. International Monetary Fund
4. International Bank for Reconstruction and Development
5. International Development Association
6. Asian Development Bank
7. Conference of Disarmament
8. International Atomic Energy Agency
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9. Partial Test Ban Treaty
10. Comprehensive Test Ban Treaty
11. Chemical Weapons Convention
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 7223پ تصویب رق در  ،7227اعالا مقررات راجع به کنتر ،صادرات هسیتهای 1در
سیتامبر  7227پ مقررات راجع به کنتر ،صادرات مواد هستهای دارای کاربرد دپگانه
پ فناپریهای مربوطه 2در مپئن  7229ن ونههای دیگری از فوالیتهای اکین بیرای
ن ای

توهد هود به ترتیبات بینال للی در عرصههیای نظیامی پ امنیتیی اسیت کیه

بهموازات برپق گرایی بیشتر شین پ تیالش بیرای تسیهیل توسیوه بیه ک یک غیرب
صورت اذیرفت ).(Lampton, 2001: 36
توسوه اتتصادی شین نیز از مسیر بیازی در شهیارشوب هنجارهیای اتتصیادی
لیبرا ،محقق شدا است .ایرپی شین از تواعد اتتصیاد بیازار پ ایذیرش هنجارهیای
لیبرا ،توسوه عالپابر اینکه در ایشرفت اتتصادی این کشور ایفای نق

کردا اسیت،

در نزدیکی ترجیحات سیاسی اکن پ غرب نیز مؤ ر افتادا است .بیهنظیر عیداای در
حی ه اتتصادی با پجود رنکه از مد ،شینی پ «اج یاع اکین» سیخن مییرپد ،پلیی
درپاتع میتواق پیژگیهای ترفیع شین را با ارزشهیای «اج یاع پاشیینگتن» تبییین
کرد .لذا رنچه بهعنواق «اج اع پاشینگتن» هواندا مییشیود ،موییاری بیرای ارزییابی
هطمشی توسوه شین فراه میکند .این اص الح از طرف جوان ویلیامسو ن 3پ در
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

تالش برای تویین حداتل مخرج مشترک هطمشیهای ایشینهای از سیوی نهادهیای
امریکایی به امریکای جنوبی از  7292م رح شید .پیلیامسیوق محورهیایی را بیرای
اتتصییاد لیبرالییی درنظییر گرفییت .اییین محورهییا عبارتنیید از انضییباط مییالی ،4تویییین
اپلویت های مخارج ع ومی در زمینه هایی که ه بازگشت اتتصادی داشیته باشید پ
ه توزیع دررمد را ارتقا دهید از تبییل هیدمات بهداشیتی اپلییه ،رمیوزش اپلییه پ
زیرساهتها ،اصالح مالیاتی ،5رزاد کردق نرخ بهرا ،6نرخ مبادله رتیابتی ،7رزادسیازی
1. Regulations on the Control of Nuclear Export
2. Regulations on the Control of Nuclear Dual-Use Items and Related
Technologies Export
3. John Williamson
4. Fiscal Discipline
5. Tax Reform
6. Interest Rate Liberalization
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7. Competitive Exchange Rate

تجاری ،1رزادسازی جریاق سرمایه های مستقی هارجی ،هصوصییسیازی ،2حیذف
کنتر( 3،برای نس موانع پرپد پ هرپج به بیازار) پ تضی ین حقیوق مالکییت 4کیه
اصالحات شین دربرگیرندا این موارد بودا است .بهعبارت دیگیر اصیالحات شیین
م ابق با «اج اع پاشینگتن» بودا است .تنها نارسایی در این زمینه بخ

مراتبتهای

بهداشتی است که م کن است در ریندا نزدیک اصالحات در این زمینه نییز تسیریع
شود .برای کسانیکه اج اع پاشینگتن را دسیتورکار امیریالیسی نیولیبرا ،مییداننید،
تغییر کشوری شوق شین ه اهنگ با اصو ،رق تابیل درک نخواهید بیود .تحیوالت

شین با ایین دییدگاا کارشناسیانی شیوق جنو

ک رنوای 5ه سوسیت کیه نظیاا

سرانجاا به مسیر توسوه سرمایه دارانه هواهند رفت .اج یاع پاشیینگتن را مییتیواق
ایشنهادی برای نظااهای ترکیبی بهمنظور حرکت ایوسته بهسوی سرمایهداری تل داد
کرد .توصیههای اج اع پاشینگتن تلویحاً در ایشنهادهای اتحادیه ارپاا به کشیورهای
شرق پ جنوب ارپاا ه پجود دارد پ میتواق گفت اج اع پاشینگتن دسیتورالو لی
برای نظااهای درحا،گذار است پ از این حیث میتواق رق را اج یاع برپکسیل 6ییا
اج اع اکن نیز نامید ).(Zank, 2008: 29
گرشه در جریاق بحراق مالی  9117تا  ،9112دپلتهای درحا،ترفیع هواسیتار
اصالح نظاا اولی بینال للی شدند پ ازج له ژو شیائ چ ان 7رئییس بانیک مرکیزی
شین ایشنهاد عبور از تکیه او ،بینال للی به او ،ملی کشورهای منفیرد پ ییا متنیوع
شدق نظ اولی موجود را م رح کرد ،پلی این اظهارنظرها را نباید تحیولی در نظی
اتتصادی بین ال للی یا تالش کشورهایی شوق شین برای ارائه جایگزینی برای نظیاا
برتوق پپدز تل داد کرد .شین در جریاق گسترش مناسبات بینال للی هود نشاق دادا
1. Trade Liberalization
2. Privatization
3. Deregulation
4. Secure Property Rights
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ترکیب کنندا سوسیالیس پ سرمایه داری با بیات نخواهید بیود پ نظیااهیای ترکیبیی

5. János Kornai
6. Brussels Consensus
7. Zhou Xiaochuan
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است که به تواعد پسیتفالیایی حاک ییت دپلیت بیاپر دارد پ مسیهولیتهیای رفتیار
بین ال للی ه چوق عدا تجاپز پ ارهیز از دهالت در امور داهلی دیگر دپلتها را با
احتراا اجرا می کند .در جرییاق بحیراق اتتصیادی جهیانی نییز ،توجیه بیه نهادهیای
برتوق پپدز مورد ترکید اکن ترار گرفت .بحیراق مزبیور نشیاق داد کیه تیدرتهیای
جهانی تواق یا ت ایل ارائه جایگزینی برای نهادهای برتوق پپدز ندارند پ کشیورهای
دارای دررمد اایین باید بهمنظور مقابله با گسترش بحراق بیه ه یین نهادهیا مراجویه
کنند .بیااینحیا ،تیدرتهیای درحیا،ترفییع از کشیورهای دارای دررمید ایایین بیا
درهواست ترمین مالی سریع پ منو ف ح ایت کردند پ بیدینترتییب در مقابلیه بیا
گسترش بحراق پ بسترسازی ایگیری اهداف توسوه این کشورها سهی شدند .اکین
در این رپند ترجیح هود را به تحکی فه سنتی پستفالیایی از توسوه حاک یه ملیی
در دپرق نظاا برتوقپپدز پ نه الگویی هارج از رق نشاق دادا

است (Chin and Thakur,

).2010: 126
ادغاا شین در نظ جهانی افزپق بر ترمین منافع این کشور ،بیه بیررپردا شیدق
رما ،تدرتهای لیبرا ،نیز ک ک میکند پ لیذا گسسیتن ایونیدهای متقابیل را بیرای
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

ه گاق به گزینهای نام لوب بد ،می سازد .رهبراق شین با رپیکیردی ع لگرایانیه پ
مبتنیبر رزموق به گشای

اتتصادی دسیت یازیدنید پ از تح ییل ییک مید ،از بیاال

اجتناب کردند پ گزینه های مختلف توسوه را ازج له برای مقامات محلی رپی مییز
نگه داشتند .رهبراق شین عالپابر توسوه اتتصادی در زمینیه توسیوه انسیانی نییز در
مقایسه با پضویت رغاز اصالحات پ دپراق مائو پ هطمشیهای پی که به مرگ 31
میلیوق نفر منجر شد ،موفق ع ل کردااند .از نظر هارجی نییز گیذار شیین بیه سیود
جهاق بودا است .این کشور به ترمین کنندا پ تقاضاکنندا بزرگ کیاال بید ،شیدا کیه
بییرای دیگییر اتتصییادها مفییید اسییت .بییرهالف دپراق مییائو کییه شییین رپیکییردی
ستیزا جویانه نسبت به ه سایگاق پ تدرتهای فرامن قهای داشت کیه تجلیی رق در
مداهالت اکن در جنگهای کرا پ پیتناا دیدا شد ،دپرا گذار سبب شد ایونیدهای
شین پ ه سایگاق این کشور تقویت شود پ اکن بهمنظور تض ین تداپا رشد هیود،
ه کاری پ بات را ترجیح دهد .لذا گذار شین را میتیواق سیبب رپت نیدتر شیدق
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جهاق پ تحکی کنندا صلح بینال للی توصیف کرد ).(Zank, 2008: 30-31

با ه گرایی شین با نهادها پ هنجارهیای بیینال للیی پ گشیای

اتتصیادی در

توامل با اتتصادهای بزرگ ،توجه بیه نفوذایذیری الییههیای حیاک یتی هی در بیین
تحلیلگراق شینی م رح شدا است .درپاتع جهیانیشیدق پ امنییت غیرسینتی زمینیه
تجدیدنظر در حاک یت پستفالیایی را فراه رپردا است .برهی بیر ایین باپرنید کیه
زیر تر یر این مالحظات حتی موضع اکن در تبا ،مداهالت بشردپستانه نیز تویدیل
شدا است پ از مخالفت جدی با شنین مداهالتی بیا اسیتدال ،حاک ییت دپلیتهیا
فاصله گرفته است .شاید به تدری از طرف شین نیز حاک یت مترادف با منیافع ملیی
انگاشته نشود ،بلکه موضوع کلیت منافع ملی تل داد شیود پ در کنیار دپلیت سیایر
حاک یت شین نقشی اررنگ کسب کنند ).(Carlson, 2005: 188
 .٤منافع مشترک پکن و واشینگتن در صیانت از نظم جهانی
سرانجاا در بحث نسبت شین با نظ حاک بینال للیی پ م البیات اکین در عرصیه
بینال للی ،ازیکسو باید به توامل شین با ااسدار ردا اپ ،نظ جهانی موجود ،یونیی
ایاالت متحدا گریزی زد پ از دیگر سو ماهیت بیهطیور فزاینیدا لیبیرا ،شیین را در
عرصه بینال للی مورد تحلیل تیرار داد .در ادامیه اسیتدال ،مییشیود کیه رپنیدهای
موجود حکایت از جانبداری اکن از حفظ پضع موجود دارد.
رپابط شین پ امریکیا رپاب یی ایچییدا بیا متغیرهیایی ارشی ار اسیت .عوامیل
متوددی شوق جغرافیا ،منابع ،اتتصاد ،سیاست ،تاری پ پضیویت کشیورهای شیرق
رسیا در شکل دهی به تص ی ات اکین پ پاشیینگتن در تبیا ،یکیدیگر ایفیای نقی
میکنند .در ارزیابی افق مناسبات این دپ بازیگر باید به ن ونیههیای تیاریخی توامیل
تدرت های بزرگ نیز توجه کرد .به هرحا ،در بحث ترفیع شین یک نکته حییاتی رق
است که موتویت ایاالت متحدا بهعنواق یک تدرت برتر بهرپشنی درک شود .فرض
گذار هژمونیک دربارا مواجهه شین پ امریکا بر این فرض استوار است که بهموازات
تدرت یابی شین ،تدرت اتتصادی پ نظیامی اییاالت متحیدا رپبیهافیو ،مییگیذارد.
میتواق با این فرض مخالفت کرد پ به جای رق این بیاپر را بیا توجیه بیه پضیویت
جاری در نظاا بین ال لل ارپراند که تدرت نظامی پ اتتصادی ایاالت متحدا ه چناق
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بازیگراق از شرکت های اتتصادی بین ال للیی تیا جامویه میدنی در رینیدا در اع یا،
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دست برتر را در عرصیه جهیانی دارد پ از ایین منظیر گیذار هژمونییک حیداتل در
کوتاامدت پ میاق مدت منتفی است .با این دیدگاا حتی میتواق ادعا کرد کیه ترفییع
شین پ رپند توسوه پ تدرت یابی این کشور ،استیال پ برتری ایاالت متحدا را تغذیه
پ تحکی میکند ).(Cooney, 2009: 38-39
مقایسه فضای حاک بر رپابط امریکا پ شورپی با ماهیت مناسبات پاشینگتن پ
اکن میتواند فرصت هایی را که برای اجتناب از مناتشه در جریاق ترفیع شین پجود
دارد ،بهتر به ناظرین پان اید .رپابط شین پ امریکا بسیار ع ییقتیر پ الییه دارتیر از
مناسبات ایاالت متحدا پ اتحاد شورپی در دهههای اس از جنگ جهانی دپا است.
مراپدات شورپی پ امریکا حکیومتی پ در سی وح نظیامی پ نیه اجت یاعی جرییاق
داشت پ فاتد الگویی از پابستگی متقابل اتتصادی بود .در شورای امنیت ناکامیهای
ناشی از حق پتو بر فضای توامل دپ بازیگر سایه انداهته بود پ مج ع دیگری بیرای
رهایی تدرت های بزرگ از تبلیغات جهانی پجود نداشت پ کوشی هیای دپجانبیه
برای بهبود رپابط ناکاا ماند .ازج له سفر سا 7259 ،نیکیتا خروشچ  1بیه امریکیا
ناموفق بود پ جلسه ااریس بهدنبا ،سرنگونی هواای ای جاسوسیی امریکیا در هیاک
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

رپسیه ،لغو شد .بحراقهای بزرگی شوق بحیراق موشیکی کوبیا پ مسیهله بیرلین بیا
ریسک اذیری هرپشچف ایجاد شد پ ر ار رق در سا،های بوید هی بیاتی مانید .در
مقابل ،رهبراق شین پ امریکا در سا،های گذشته توامیل احتیراارمییزی بیا یکیدیگر
داشته اند .شین به امریکا در جنگ سرد با شورپی ک ک کرد پ اکن پ پاشینگتن در
سا ،های  7279پ  ،7279توافق هرشند متزلزلی در مورد تایواق بهصورت ترکیید بیر
شین پاحد بهدست رپردند ) .(Allison, 2009: xiiفراتیر پ مهی تیر از ایین ،ایونیدهای
اتتصادی شین پ امریکاست ،بهطوریکه پابستگی متقابل اتتصادی میتواند به ظهیور
«بازدارندگی اتتصادی» 2بینجامید .اگیر رابورت موک ناموارا 3از «پیرانیی تضی ینی
متقابل» 4در مورد موازنه هستهای امریکا پ شورپی سیخن مییگفیت کیه بیهمونیای
1. Nikita Khrushchev
2. Economic Deterrence
3. Robert McNamara
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4. Mutual Assured Destruction

تابلیت تالفی گستردا کشور مورد ح لیه بیود ،در میورد شیین پ امریکیا مییتیواق
شبیهسازی اتتصادی کرد پ تصریح کرد که پابستگی متقابل رپبهتزاید ،منیع تجیارت
پ جریاق سرمایه را بین دپ کشور شنداق رسیبزا می سیازد کیه دیگیر نتیواق بیه رق
بهمثابه گزینهای پاتعبینانه اندیشیید .در شنیین پضیویتی «تخرییب تضی ینی متقابیل
اتتصاد» 1را باید در کنار پیرانی تض ینی متقابل بهکار برد ) .(Allison, 2009: xiiارس
مه دیگر که به جهتگیری امریکا نیز مربوط میشیود ،مییزاق پ فراینید اصیالحات
داهلی در شین است .درحالی که ایاالت متحدا پ مقامات رق از «دموکراتیزا شیدق»

2

کشورهای جهاق سوا ح ایت میکنند ،در میورد شیین شیاید «رزادسیازی» 3هیدف
پاکن های ملیگرایانهای در جریاق تکااو برای نیل به دموکراسی نارس پ غیرلیبرا،
برپز کند .ابتدا باید اهدافی شوق رعاییت حقیوق مالکییت ،حاک ییت تیانوق ،نظیاا
تضایی کامالً مستقل پ تکامل یافته ،نظاا اپلییه گرپهیی ییا حزبیی پ طبقیه متوسیط
پسیوی محقق شود تا دموکراسی سازی مونا پ ر ار مثبت داشیته باشید .در غییر ایین
صورت صرف انتخاب حکومت از طریق انتخابات میتواند غیرمفید پ حتیی زیانبیار
باشد پ ازج له به درغلتیدق کشور به ملیگرایی افراطی پ توسوه نظامی منجر شیود،
ک ا اینکه ماان پ رل اق در جریاق «دموکراتیزا شدق» در اپاهر ترق نیوزده پ دهیه
 7231به این مسیرها درغلتیدند« .رزادسازی» بیشتر نیز شیامل اصیالحات اتتصیادی
کامل ،هلع ید شرکتهای تحت مالکیت دپلیت ،شیناپر شیدق نیرخ ارز پ اسیتقرار
نظاا ارداهت پ رفاا میشود .ه چنین ارداهتن بیشتر به کیارگراق بازنشسیته سیبب
کاه

نیاز به ذهیرا سازی پ در مقابل افزای

مصرف شدا پ بیدینترتییب پاردات

تشویق میشود ).(Allison, 2009: xii-xiv
رنچه از پضویت فولی برمی رید این است که برهالف انتظاری که برهی بهپیژا
در ایاالت متحدا دارند ،رفتار شین با حفظ پضویت موجود ان باق دارد .اکن م ابق
تواعد بینال للی رفتار می کند پ بر توسوه پ تحکی اپضاع داهلی شین ت رکز دارد.
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مناسییبتییری از دمییوکراتیزا شییدق در رینییدا نزدیییک باشیید ،شراکییه احت ییا ،دارد

1. Mutual Assured Destruction of the Economy
2. Democratization
3. Liberalization
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ابهاا در مورد تجدیدنظرطلبی شین به ریندا برمیگردد .در ریندا هی نظی من قیهای
مبتنی بر مذاکرا پ یا تحوالتی شوق کند شدق رپند توسوه شین مییتوانید بیه پضیع
موجود تداپا بخشد .به هرحا ،مسهولیت مشترکی برای شین پ امریکا جهیت ییافتن
راا های ان باق با تغییرات در موازنه تدرت در رسیا پ اتیانوس رراا پجود دارد .ایین
مسهولیت نه تنها در مورد موازنه نظامی بلکه در تبا ،رتابت ایچیدا بیر سیر نفیوذ در
عرصه های اتتصادی پ دییل اتیک پجود دارد .رتابتی که در فضای پابستگی متقابیل
پ فرایند جهانیشدق که رسیا پ اتییانوس رراا در رق تیرار گرفتیه مییتوانید اه ییت
راهبردی مضاعفی داشته باشد .رتابت در این عرصهها بازی صفر نیست پ میتوانید
فرصتهای حییاتی بیرای جامویهایذیری متقابیل پ میذاکرا دپطرفیه جهیت ییافتن
هنجارهای جدید رفتاری پ تواعد تسهی تدرت ایجاد کند ).(Goh, 2009:84
بار دیگر ترکید می شود که پابستگی متقابل بین شین پ کشورهایی شوق امریکا
پ حرکت اکن در شهارشوب هنجارهای موجود بهمونیای نبیود اصی کاک منیافع پ
مناتشه نیستب بلکه باید انتظار داشت پجود پابستگی متقابیل پ منیافع مشیترک بیه
تودیل تن ها منجر شود .ن ونه این تن ها ،اهتالفات شین با ه سایگان
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

مالکیت جزایر در دریای شرتی شین است که به موضعگیری پاشیینگتن نییز منتهیی
میشود .شین در ااییز  9173اعالا کرد که ت امی هواای اهیایی کیه از من قیه میورد
اهتالف در دریای شرتی شین عبور میکنند ،باید برنامه ارپاز پ مشخصات هیود را
ارائه دهند ،در غیر این صورت با «اتدامات دفاعی اض راری» رپبهرپ هواهنید شید.
اکن حری دفاعی جد ید هود را در این من قه اعیالا کیرد پ رق را م یابق عیرف پ
هنجارهای بینال للی هواند پ از ه سایگاق هود هواست به رق احتراا بگذارند.
 .٥چین بهمنزله حافظ و تثبیتکننده قواعد وضع موجود
ه گرایی شین با عناصر نظ جهانی در بلندمدت منافع این کشور را در ااسداری از
این نظ افزای

دادا است .شایاق ذکر است که تحو ،شین که به تغییر نگیرش ایین

کشور در تبا ،نظ بینال للی منتهی میشود ،ازج له در عرصه هویتی تابل مشیاهدا
است .هویت شین پ طرفداری از پضع موجود را بایید موضیوعی ناشیی از شییدق
رات گشای
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بیر سیر

پ رزاد کردق اتتصادی پ سیاسی در توامیل بیا کشیورها پ بیازیگراق

تدرت ند پ رپت ند پ تر یراذیری از ارزشها پ هنجارهای میورد نظیر رنهیا تل یداد
کرد .سا ،های اصالحات در شین ،کشوری را به جهاق ارائه کرد که بیه ه کیاری پ
مسهولیت اذیری رپی رپردا است .سازگاری با جهاق بیرپق گرشه در پهلیه اپ ،بیا
مالحظات راا تبدیل شین به کشوری تدرت ند پ مرفه صورت گرفت ،پلی توهیدات
به جهاق بیرپق در بلندمدت هود بهعنواق عاملی محدپدکنندا در سیاسیت هیارجی
شین ظاهر میشود .توامل اکن با بازیگراق هارجی ،در تغیییر مفهیوا مضییق منیافع
ملی پ اصالح رفتار شین در تبا ،دیگراق مؤ ر افتیادا پ رفتیار در تالیب هنجارهیا پ
تواعد بینال للی را به پاس های برای ترمین منافع ملی این کشور بد ،ساهته اسیت.
محدپدیت های بیشتری بر رفتیار سیاسیت هیارجی ایین کشیور پضیع مییشیود پ
هزینههای عقبنشینی از برپقگرایی پ ه کاری ،فزپقتر پ بهرامندی از فرصتها پ
رات ه کاری با تدرت های جهانی ازج له در حی ه اتتصیادی پ سیرمایهگیذاری

دشوارتر میشود ) .(Lampton, 2001: 26تغییراتی که بهپیژا از دهیه  7221در سیاسیت
هارجی شین ،نگرش این کشور نسبت به ترتیبات شندجانبه پ رپابط با تدرتهیای
بزرگ ادید رمدا ،با تغییری در هویت این کشور ه یراا بیودا اسیت پ در مج یوع
سبب تبدیل شین به بازیگری طرفدار پضع موجود شدا است .هوییت ملیی عنصیر
ت ایز یک دپلت در رپابط با دیگر دپلتها پ مفهوا بنیادین سیاستگیذاری اسیت.
هویت ملیی مفهیوا یابتی اسیت پ در رپنید سیاسیی پ اجت یاعی تحیو ،تیاریخی
دستخوش تغییر پ جرح پ تودیل می شود پ از تغییرات رادیکالی که بر ا یر پتیایوی
شوق تهاج  ،گذار اتتصادی پ از بین رفتن شییواهیای اسیتقراریافته زنیدگی ایجیاد
میشود ،متا ر میگردد ) .(Farrands, 1996: 3هویت ملیی شیین دارای عناصیر دپگانیه
برتری پ مادپنی بودا است .ازیکسو این کشور بهدلیل سوابق تاریخی پ نق

غرب

در تحوالت این کشور به پیژا در سدا نوزده احساس تحقیر پ توهین میکنید پ از
سوی دیگر در دپرا اس از انقالب مائوئیستی  ،7262رگههایی از شیرافت پ افتخیار
در ایکرا سیاسی پ اجت اعی این کشور ریشه دپاندا اسیت .تحیو ،هوییت شیین را
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هرشه توامل شین با هارج به پابستگی متقابل بیشتری منجیر شیود ،از ییک حییث

باید از حیث نگاا این کشور به نسیبت هیود بیا تیدرتهیای بیزرگ پ کشیورهای

درحا ،توسیوه نییز میورد مداتیه تیرار داد .غلظیت رپیکردهیای ضدامیریالیسیتی پ 107

فاصله ای که شین در دپرا جنگ سرد ه با اردپگاا غرب پ هی بیا رهبیر اردپگیاا
شرق داشت ،اکن را بهس ت کشیورهای درحیا،توسیوه رانیدا بیود پ شیین را در
مخالفت با سیاستهای تدرت های بزرگ در کنیار کشیورهای افریقیایی ،رسییایی پ
امریکای التین ترار دادا بود .در رق دپرا تغییر نظ بینال للی پ گسترش انگاراها پ
دستورالو لهای انقالب یکی از درپن ایههای اصلی سیاست هارجی شین بود ،پلی
بهدنبا ،اایاق جنگ سرد ازیکسو پ نتای سیاسیت اصیالحات شیین از دیگیر سیو،
تغییری در هویت شین بیرپز کیردب تغیییری کیه بیهشیکل حضیور شیین در ج یع
تدرتهای بزرگ ،مسیهولیتایذیری ایین کشیور در عرصیه بیینال للیی پ تقوییت
انگیزا ها پ منافع اکن در حفظ پضع موجود پ ااسداشت نظی موجیود بیینال للیی
متجلی شدا است .لذا تالش برای گسترش رپابط با تدرتهای بزرگی شوق اییاالت
متحدا ،ماان ،ارپاا پ رپسیه در عین حفظ رپابط با کشورهای جهاق سیوا پ عیدپ،
از موضع تلقی هود بهعنواق تربانی غرب پ لزپا اتحاد علیه امیریالیستها که بهپیژا
در دهه  7221برجستگی یافت را باید تغییری هویتی در شین دانست کیه ایامیدهای
مل وسی برای بازیگری این کشور در صیحنه بیینال للیی پ نگیاا بیه نظی پ بیات
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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بینال للی دارد ).(Medeiros and Taylor Fravel, 2003: 32
پزیر امور هارجه پتت شین ،کیان کایچن 1در سا ،7227 ،مفهوا امنیت ملیی
جدید شین را در اجالس مج ع من قه ای رسیا ارائه کرد .در این مفهوا ترکیید شیدا
است که حل مسال ترمیز اهتالفات ،شییواای مناسیب بیرای حفیظ صیلح پ بیات
من قهای است پ گفتگو پ ه کاری ،اایه های اصلی توسوه پ صلح در من قه بهش ار
می رپند .در گزارش رس ی مربوط به دفاع ملیی شیین در سیا 9119 ،نییز تصیریح
می شود که تهدیدات علیه امنیت جهانی ،منافع مشیترک کشیورها را در حیوزاهیای
امنیتی گسترش دادا است پ تقویت اعت اد متقابیل از طرییق گفتگیو ،ارتقیا امنییت
مشترک از راا ه کاری پ درانداهتن مفهوا امنیتی جدیدی که پیژگی رق توجیه بیه
اعت اد متقابل ،منافع متقابل ،برابری پ ه کاری باشد ،از نیازهای عصر حاضر اسیت
)  .(Information Office, 2002: 5ه راستا با این نظرگاا ،تالشهیایی هی بیرای کیاه
1. Qian Qichen

نگرانی های دیگیراق از نوسیازی نظیامی شیین صیورت گرفیت پ کوشی
دییل اسی ارت

به ارت

شید بیا

با دیگر کشورها ،زمینه اعت ادسازی بیشتر فراه شیود .در

شهارشوب این دییل اسی پ در سا،های  9117پ  ،9119هیهتهای نظیامی شیین از
بی

از  51کشور بازدید کردند .این هیهتها از ک یسییوق مرکیزی نظیامی ، 1سیتاد

مشترک ارت

پ ادارات مشترک سیاسی پ ح لپنقل 2بودند .ه چنین بیی

هیهت نظامی عالیرتبه از سراسر جهاق از شین بازدید کردند

از 771

(Information Office, 2002:

).80-84
البته تغییر نگرش در مورد نظاا بین ال لل با رپشنی پ پضوح کامل ه راا نبودا
پضویت تکت بی به شندت بی حفظ کردند .درعینحا ،بهتدری کارشناسیاق شینیی
در مورد صرف امید بودق پ نه پاتویت جاری بودق نظاا شندت بی سیخن راندنید پ
ه زماق ادعای ساداانگارانه دربارا افو ،تدرت ایاالت متحدا را به ارس

گرفتنید پ

درحالیکه ااراای این دیدگاا را م رح ساهتند که گذار در نظاا بینال لل تیبالً پ بیا
طرحریزی اکن برای تبدیل به هرداابرتدرت 3تا سا ،9191 ،رغاز شیدا ،دیگیراق از
اینکه تدرتهای ردا دپا در س ح جهانی در مقابل ایاالت متحیدا حتیی دسیت بیه
موازنه سازی نرا ه ن یزنند در شگفت شدند .بدینترتیب پ با این مباحث داهلی،
انگارا مقامات در مورد نظاا شندت بی پ تلقی از رق بهمنزله هیر ع یومی در سی ح
جهانی به شال

کشیدا شد ).(Deng, 2001: 364-365

افزپق بر اه یت مسامحه سیاسی با نظ موجیود ،ه گراییی فزاینیدا شیین در
عرصه اتتصادی با جهاق سرمایه داری ،امتزاجی را بین رنها به پجود رپردا اسیت کیه
شناق که ایشتر ذکر شید ،دا زدق از مید ،غربیی پ شینیی توسیوه پ نقی

«اج یاع

پاشینگتن» یا «اج اع اکن» در توسوه را دشوار اگر نه نام کن پ گسستن ایوندها را
ازج له به تصد درانداهتن طرحی نو در اهنیه گیتیی از سیوی اکین ،تهیی از پجیه
ساهته است .برهی از محققاق از مفهوا «اج اع اکن» در تحلیل ترفیع شین اسیتفادا
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است .حداتل در س ح رس ی ،سردمداراق شینیی ترکیید هیود را بیر گیذار نظیاا از

1. Central Military Commission
2. General Political and Logistics Departments
3. Sub-Superpower
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میکنند که بهمونای رپیهها پ پیژگیهای مشخصی برای سیاست ،توسیوه پ موازنیه
تدرت جهانی است .برهی دیگر تنها به «مد ،شین» 1بیهمونیای «سیرمایهداری بیازار
شینیشدا» 2اشارا می کنند که در هود توجه به نق

دپلیت در توسیوه اتتصیادی پ

بات سیاسی پ اجت اعی را دارد .با هر مفهومی که درنظر گرفته شود ،میتیواق ایین
ادعا را تائید کرد که شین تحو ،مرفی را اشت سر میگذارد پ به «کارهانه جهیاق»

3

بد ،پ بهمنزله تدرتی اتتصادی در عرصه جهانی م رح مییشیود .یکیی از حواشیی
توسوه اتتصادی شین ،افزای
شدق بخ

کارگر مزدبگیر پ هودن ایی اررنگ فراینید کیارگری

هیای مه یی از جامویه ایین کشیور بیودا اسیت کیه تیا سی ح جوامیع

نی هایرامونی امریکای التین نیز گسترش مییابد .از این منظر میتواق نگیاهی دیگیر
به «تهدید شین» افکند .تهدید شین میتواند از تر یرات بی بیاتسیاز بیازاری شیدق
اتتصاد در داهل برهیزد .گسست ناشی از بیکیاری ،ک بیود انیرمی ،پ اعتیراض بیه
نابرابری ،زپا ،زیستمحی ی ،مهاجرت ،تن های تومی پ جیداییطلبیی اتلییتهیا،
شال هایی است که بی باتی داهلی را بیه امنییت جهیانی ایونید مییزنید .درپاتیع
هزینههای اجت اعی مخالفت با گذار شین بسییار عظیی اسیت

(Hart-Landsberg and
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) .Burkett, 2004:75در بلندمدت افق توسوه شین از رهگیذر توامیل بیا نظی موجیود
اتتصادی پ نه نظ ی جایگزین رپشن بهنظر میرسد .در این صورت اکین تدرت نید
را میتواق حامی پ ااسدار نظ موجود جهانی تل داد کرد .تخ ینهایی که در میورد
ایشی گرفتن اتتصاد شین از تیدرت هیای دیگیر ماننید اییاالت متحیدا پ مااین زدا
می شود ،بر مبنای رپندهای کنونی ادغیاا شیین در اتتصیاد جهیانی پ توامیل رق بیا
تدرت های برتر جهاق است .جداپ ،زیر به مقایسه تولید ناهیالک داهلیی پ سیرانه
این تولید در سه کشور شین ،ماان پ ایاالت متحدا در سا 9177 ،پ ای بینی ارتیاا
تولید ناهالک داهلی اس ی پ تولید ناهالک داهلی بر اساس برابری تدرت هریید
در کشورهای مزبور طی سا،های ریندا ک ک میکند .تابل ذکر است کیه بیه ک یک
ارزیابی اتتصاد براساس تدرت هرید در هر کشور ،نتیای ع لیی تولیید بهتیر تابیل
1. Chinese Model
2. Sinicized Market Capitalism
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3. World Factory

بررسی است .با توجه به ارزاق بودق کاال در شین نسبت به مااین پ اییاالت متحیدا،
محاسبه اتتصاد شین براساس برابری تدرت هریید ،پضیویت بهتیری را بیرای ایین
کشور رپایت می کند .این رمار پ ارتاا دالیل موجهی برای هرسیندی شیین از نظی
موجود اتتصادی عرضه میکند.
جدول شماره ( .)2مقایسه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی چین ،ژاپن و ایاالت متحده در
سال  1٤22براساس دالر و براساس برابری قدرت خرید (به میلیارد دالر)

Source: Economist Intelligence Unit estimates, 2012

جدول شماره ( .)1تخمین تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن ،چین و ایاالت متحده ،سالهای ( 1٤2٥-1٤9٤به
میلیارد دالر)

ژاپن
ایاالت متحده
چین

8015
99 .9314
10 .11443
20 .10091

8080
39 .1320
45 .88805
10 .19139

8085
14 .2001
39 .89419
54 .89193

8030
49 .2904
84 .82911
10 .39951

Source: The Tokyo Foundation Asia Security Project, 2011:22

نتیجهگیری
از  7272به این سو ،درک مقامات شین از محدپدیتهایی که نظاا بینال لل بر
دپلتهای تجدیدنظرطلب تح یل میکند ،به اتخاذ طرحهایی بیرای تقوییت عناصیر
تدرت ملی بدپق برانگیختن حساسیت ه سایگاق پ رتبای بین ال للی در مورد نیات
شین پ ر ار افزای

تدرت بینال للی رق منجر شد .بهعبارت دیگر ایین پاتوییت بیر

سردمداراق اکن عیاق شد که مادامی که حکومتی تجدیدنظرطلب از نظر بیینال للیی
درگیر مسائل تدرت پ رپت در مقیاس داهلی باشد ،نهتنها ن یتواند برای بازیگراق
ناراضی از پضع موجود در عرصه بینال للی بهمنزله رهبر یا الگو ایفای نقی

کنید،

بلکه داعیههای ایدئولومیک مو وف به تغییر نظ بینال للی شنین حکومتی میتواند
ض ن تقویت ایوند های دپ ،طرفدار حفظ پضع موجود برای مقابله با رق حکومت،
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تولید ناخالک داخلی اسمی
تولید ناخالک داخلی براساس برابری قدرت خرید
سرانه اسمی تولید ناخالک داخلی
سرانه تولید ناخالک داخلی براساس برابری قدرت خرید

چین
802/1
11/985
990/5
950/2

ژاپن
211/5
329/9
980/99
990/39

ایاالت متحده
049/15
049/15
910/92
910/92
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ترمین نیازهای مل وس مادی داهلی پ توجه به م البات شهرپنداق را نیز بیه محیاق
افکند پ از این رهگذر حتی تهدیدات موجودیتی حاد برای رمی به پجیود رپرد .بیا
این دید پ اابهاای ک رنگ شیدق ارزشهیا پ تواعید ک ونیسیتی در شیکلدهیی بیه
مناسبات هارجی شین ،این کشور توانست به تدرتی بزرگ بد ،شود که در سی وح
من قهای پ بین ال للی ا رگذار است .در شند دهه گذشته رپند تدرتگیری شیین بیا
ایوستن این کشور به نهادها پ سازماق های منبوث از نظ موجود پ اجرای اصیو ،پ
تواعد لیبرا ،در مراپدات بین ال للی این کشور ه راا بودا اسیت پ مییتیواق گفیت
اکن بدپق توسل به نهادها ،تواعد پ اصیو ،نظی حیاک بیینال للیی ن ییتوانسیت
برنامه های توسوه پ ترفیع هود را اجرا کند .در این فرایند ،مییزاق پابسیتگی متقابیل
بین شین پ ن ایندگاق نظ لیبرا ،موجود بهپیژا ایاالت متحدا افیزای
یافته است پ گسستن این ایوندها از طرف شین را بهمنظور به شال

ششی گیری
کشیدق نظ یی

که بسترساز توسوه اکن بودا است ،به سناریویی ارهزینیه پ نامحت یل بید ،سیاهته
است .اص کاک منافع شین با ه سایگاق که ازج له در تن

ایاییز  9173در درییای

شرتی شین مشاهدا شد را باید رپندی دانست که در فراینید تیدرتییابی اکین رخ
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

می دهد پ با توجه به منافع مشترک تابل مدیریت است .بهعبارت دیگر سه هیواهی
من قه ای اکن را نباید رپیارپیی رق با هنجارهای نظ جهانی تل داد کردب بلکه بایید
رق را رپندی دانست که از سوی هر تدرت بزرگیی پ در تالیب نظی حیاک دنبیا،
میشود .به هرحا ،دستاپردهایی که شیین در سیه دهیه گذشیته داشیته اسیت نیه از
رهگذر مقابله با نظ موجود پ ایدئولومی ااسدار این نظ بلکه از راا فاصله گیرفتن
از ایدئولومی ک ونیستی پ ک ا ،م لوبهای رق پ اذیرفتن تواعد بیازی موجیود در
س ح جهاق میسر شدا است .هرشه بازیگری پ ترفیع شین در ب ن نهادها پ تواعید
موجود رات فزپق تری برای اکن داشته باشد ،این بازیگر بیشتر از ارائه جیایگزین
برای نظ موجود فاصله می گیرد پ بیشتر بیه بیازیگری حیامی پضیع موجیود بید،
میشود .درپاتع تدرت یابی اکن پ رفاا این کشور ،فرصتی برای حامیاق نظ مسیتقر
بینال للی ازج له امریکاست که به پاس ه منافع پ شال های مشترکی کیه بیا شیین
می یابند ،از بقای نظ لیبرا ،ااسداری کنند .با این دید انتظار میرپد در بلندمیدت پ
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با رنگ باهتن بی

از ای

ایدئولومی ک ونیستی پ دعاپی تجدیدنظرطلبانیه ،رپییه

شین در ه راهی با ارزشها پ تواعد مسیتقر بیینال للیی تو ییق شیود پ ارزشهیا،
تواعد ،نهادها پ سازماقهای برهاسته از د ،نظ موجود بینال للی بی

از گذشته با

توجه به بازیگری شین تحکی پ تقویت شوند .میتواق سیر حرکیت شیین در نظیاا
بین ال لل که منجر به تبدیل شدق ایین کشیور بیه تیدرتی بیزرگ در ب ین تواعید پ
هنجارهای موجود بینال للی پ ایجاد پابستگی بین ایین کشیور پ اییاالت متحیدا پ
سایر بازیگراق نظاا بینال لل شدا را بهشکل زیر ن ای

داد .در این سیر شیین بید،

به بازیگری حامی نظ موجیود پ تثبییت کننیدا تواعید پ هنجارهیای حیاک بیر رق
میشود 

ایجاد بستر ترفیع چین و ایجاد وابستگی متقابل بین
این کشور با قدرتهای برتر نظام بینالملل ازجمله
امریکا در چهارچوب قواعد و هنجارهای موجود حاکم
بر نظام بینالملل

بدل شدن چین به بازیگری حافظ وضع موجود و پاسدار
ارزشها و قواعد و هنجارهای حاکم

تقویت و تثبیت قواعد و هنجارهای حاکم بر نظم
جهانی
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از میان رفتن جنگهای هژمونیک در سطح نظام
بههمراه عدم اراده و قابلیت چین برای ارائه ارزشها
و قواعد جایگزین برای نظام
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