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  1*عبداله قنبرلو

  چکیده 

به یک تحول مبنایی در سیاست خارجی چین است.  این مقاله در صدد ارائه پاسخ

در سیاست خارجی چین  ایدآلیستیسؤال اصلی این است که چرا با گذشت زمان عالیق 

است؟ فرضیه مقاله این است که شکنندگی امنیت ملی عاملی  رفتهکمونیست به حاشیه 

گرایی در سیاست خارجی چـین بـوده اسـت. ایـن      هاي عمل کلیدي در تقویت نشانه

شکنندگی معلول بقاي تهدیدات امنیتی در سه سطح داخلی، پیرامونی و سیستمی است. 

. است نقش امنیت ملی بسیار پررنگ چین، اري سیاست خارجیگذ از این رو، در هدف

کار و هماهنگ  گر محافظه خواه به کنش ، چین از نیروي انقالبی و تحولاین چارچوبدر 

گرایی آمریکا مخالف  چین اگرچه با یکجانبه تبدیل شده است. ی جاريالملل بیننظم با 

  . سنگینی بپردازد است، اما حاضر نیست براي مهار آن هزینه
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  مقدمه

اند. از مبـارزه   هاي مختلفی ظهور داشته کنون موضوعات و ایده در سیاست خارجی چین تا

گرایی، درهاي بـاز و   آمیز، مصالحه زیستی مسالمت گرفته تا همبا امپریالیسم و نظریه سه جهان 

یکـی از  انـد.   چین با جهان خـارج نقـش داشـته   همگی در تبیین نگاه و رفتار  ،گرایی چندجانبه

هاي ملموسی که در سیاست خارجی پکن وجود داشته این است که در طول حاکمیت  واقعیت

گرایانه تقویـت   هاي عمل کاسته شده و برنامهحزب کمونیست به تدریج از عالیق ایدئولوژیک 

هاي پایانی رهبري مائو محسوس بود. بازسـازي   گرایی در همان سال شده است. تمایل به عمل

گرایی چین پـس از   آید. عمل هاي این واقعیت به شمار می رابطه با ایاالت متحده یکی از نشانه

گرفـت و بـه خصـوص پـس از      به قدرت رسیدن دنگ و آغاز عصر اصالحات شتاب بیشتري

در این راسـتا، چـین آمریکـا را بـه     ضرورت استراتژیک تثبیت شد.  به مثابه من نآ  حوادث تیان

موضع گرایی آن  یکجانبههژمونیسم و ، اما در برابر هعنوان شریک استراتژیک خود انتخاب کرد

یدترین بوده و جد اجراییاین رویکرد همچنان در سیاست خارجی چین  .است گرفته مخالف

   مشاهده است. ریه قابلنمود آن در جریان بحران سو

دهد. سؤال اصلی این است که چرا  را تشکیل میحاضر موضوع مبناي اصلی مقاله این 

سیاست خارجی چین به تدریج از عالیق ایدئولوژیک فاصله گرفت و آنهـا را بـه حاشـیه    

گرایـی در   محـرك عمـل   ملی مهمتـرین است که شکنندگی امنیت اند؟ فرضیه مقاله این ر

سیاست خارجی چین بوده است. مشکالت امنیتی چین در هر سه الیه داخلی، پیرامونی و 

رغـم گذشـت     بـه رسـد   سیستمی بروز و ظهور داشته است. در حال حاضر نیز به نظر می

المللـی آن،   گیـر جایگـاه بـین    سال از ظهور چین کمونیست و رشـد چشـم   65نزدیک به 

هاي امنیتی همچنان پابرجا بوده و نقش مهمی در هدایت سیاسـت خـارجی چـین     دغدغه

رقبـاي  هـاي   شرایط جغرافیایی، وضعیت جمعیتی، فضاي بسـته سیاسـی، و دخالـت   دارد. 

  اند. خارجی از جمله عوامل مهم در بقاي شکنندگی امنیتی چین بوده

گرایـی در سیاسـت خـارجی     اي است که بر مبناي آن عمل فرضیه مذکور در واقع رقیب فرضیه

واضح اسـت کـه    ،گرایی و تمایل به توسعه اقتصادي در دولت چین بوده است. البته چین معلول رفاه
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بین رفاه و امنیـت وجـود    یاین دو فرضیه رابطه حاصل جمع صفري ندارند، چرا که وابستگی متقابل

تمایل به توسعه اقتصادي در دولـت  گرچه ورد تأکید قرار دارد این است که آنچه در این مقاله م دارد.

کـه از زمـان تکـوین     - هاي امنیتی جدي دغدغهشدن  ررنگ شده، اما این به معنی منتفیچین بسیار پ

 اي مواجـه اسـت.   دولت چین همچنان با شرایط امنیتی شکننده نیست. - جمهوري خلق وجود داشته

االمکان از شواهد و اطالعات موجود دربـاره مسـایل امنیـت ملـی چـین       حتی ،در تبیین فرضیه مقاله

هاي امنیـت ملـی چـین شناسـایی و سـپس       در این راستا، ابتدا مهمترین چالش استفاده خواهد شد.

  .گیرد میها مورد بررسی قرار  جهت مدیریت و مهار این چالش در دیپلماسی دولت چین

  

  چین هاي عمده در امنیت ملی چالشالف. 

هاي امنیت ملی، عواملی هستند که عناصر اساسی دولت شامل جمعیـت،   مقصود از چالش

دهنـد. ثبـات نظـام     المللی را مورد تهدید قـرار مـی   یت و پذیرش بینمسرزمین، حکومت، حاک

از  ،و نفوذهاي مخرب خـارجی ها  هجمهسیاسی، انسجام و آرامش ملی و بازدارندگی در برابر 

هایی است که محیط امنیتی به نسبت  جمله اهداف استراتژیک دولت چین هستند. چین از دولت

هاي تهدید مخربـی از ناحیـه    پرتهدیدي دارد. این کشور به رغم نظم و ثبات داخلی با پتانسیل

  شوند. می بیانهاي امنیت ملی چین  ست. در این گفتار، مهمترین چالشرو داخل یا خارج روبه

  

  هاي نابسامانی در نظام سیاسی پتانسیل. 1

امنیتـی   آثـار ضـد  محوري دو ویژگی مهم دولت در چین هستند کـه   اقتدارگرایی و شخص

محور بـا   هاي شخص هاي گذشته به مدت طوالنی تحت کنترل حکومت . چین در سدهاند داشته

پیرو قرار داشت. اختالف سالیق و منازعات طوالنی بین نخبگان سیاسـی از   -هاي حامی شبکه

هاي اوج امپراطوري نیـز چنـین    هاي چین بوده است. حتی در دوره هاي دائمی حکومت ویژگی

حل و فصل اختالفات نیـز  نفوذ جریان داشت. چون  هاي ذي شخصیتمناقشاتی بین نخبگان و 

هـاي   شخصی بود، در صورت استمرار مناقشات، توسل به زور و خشونت توسط افراد و گروه

هاي  زد. حکام چین معموالً در توجیه اقتدارگرایی و استفاده از روش قدرتمند حرف آخر را می



  92 تابستان، 60ه فصلنامه مطالعات راهبردي، شمار ــــــــــــــــــــــــــــــــ 128

ـ  سرکوب انـد. ایـن تصـور کـه      ی انگشـت گذاشـته  گرانه خویش بر همین مسأله منازعات درون

رانی گروه غالب یا ائتالفـی تحـت رهبـري     برقراري نظم و ثبات سیاسی در چین مستلزم حکم

هـا بـدبینی خاصـی     طرفداران زیادي دارد. در نتیجـه، چینـی  امروزه نیز یک رهبر مقتدر است، 

هـاي مـدعی    و گـروه فـراد  ها در مناسبات بـین ا  نسبت به تطویل منازعات سیاسی و نابسامانی

  ).Swaine and Tellis, 2000: 11-12( قدرت دارند

انفرادي نیسـت. کمیتـه    امروزه با وجود اقتدارگرایی آهنین نظام سیاسی، رهبري سیاسی در چین

دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست، متشکل از هفت عضو اصلی، مرجع عـالی حکومـت در ایـن    

دونگ، امروزه حزب کمونیسـت تمـایلی بـه ظهـور رهبـران      خالف دوره مائو تسه  کشور است. بر

داند. برداشت حـزب ایـن اسـت کـه رهبـر منفـرد و        تر می کاریزما ندارد و رهبري جمعی را مطمئن

قدرتمند در کنار مزایایی چون ایجاد انسجام و یکپارچگی ممکن است دردسرهاي خـاص خـود را   

اي براي حزب است کـه   گورباچف نمونه آموزندهایجاد کند. تجربه اتحاد شوروي در دوره میخاییل 

خطرات احتمالی تصمیمات فردي متهورانه رهبر را نشان داد. بنابراین، دبیرکل حزب کمونیسـت یـا   

بخش  تواند از خطوط قرمز مورد نظر کمیته رهبري حزب عبور کند. ارتش آزادي رییس جمهور نمی

در واقع در نقش سـتون نظـامی ایـن     - ستندکه تقریاً کلیه افسرانش عضو حزب کمونیست ه - خلق

هاي پکن و کشتار صدها معترض  ارتش با گسیل تانک به خیابان 1989کند. در سال  حزب عمل می

بحـران   جریـان وفاداري محض خود بـه حـزب را نشـان داد. ارتـش همچنـین در       من آن  تیانمیدان 

رار کرد. کنگره ملی خلـق چـین   به خواست حزب هفت ماه حکومت نظامی در پکن برق، من آن  تیان

نیز با وجود اختیاراتی که در قانون اساسی برایش در نظر گرفته شده، عمالً تحت کنترل حزب قـرار  

ی و تبـانی  بخشد. به هم وابستگی، همـاهنگ  هاي آن مشروعیت می داشته و با تصمیماتش به خواسته

نظـام سیاسـی اقتـدارگراي چـین      مبین فساد سیاسی گسترده در ،و دولت میان حزب، ارتش، کنگره

  ).  Lawrence and Martin, March 2013: 5-8است (

گـري و متقـابالً    بازتولید و ظهور مسایل مختلفی نظیر فساد و سـرکوب  ،تثبیت اقتدارگرایی

طی یکی دو دهه اخیر، رشـد   .استه داشتنارضایتی و اعتراضات داخلی یا خارجی را به دنبال 

کننده بوده است. این طبقه  طبقه متوسط چین براي حزب کمونیست نگرانحجمی و نفوذ سریع 

هاي حقوق شهروندي در دنیـاي   که به حد نسبتاً مطلوبی از رشد اقتصادي رسیده و با شاخص

مندي  اصالحات داخلی که به توانبر امروز آشناست، خواهان کیفیت زندگی بهتري است. عالوه 
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دولت چین نقش مهمی در رشد آگاهی و » است درهاي بازسی«اقتصادي شهروندان کمک کرده، 

دهی اقتصاد الجرم به تعامل نزدیک و فعال با  ها داشته است. دولت براي سامان بلوغ سیاسی چینی

تحصیل یا تجـارت و متقـابالً    ها چینی به خارج براي سافرت میلیونجهان خارج روي آورد. م

اصالحاتی است که از زمان دنگ شـروع شـد و    محصول ،ها از مسافران خارجی استقبال چینی

ها در عمل به تشدید انتقادات و  اما این آزادي ،رهبران بعدي نیز خود را ناگزیر از ادامه آن دیدند

ها انجامید. از این رو، براي جمـع کثیـري از شـهروندان چینـی، ایـدئولوژي رسـمی        نارضایتی

ست، منسوخ یا مرده تلقی لنین و مائو ،سکشورشان که اساساً محصول افکار کسانی چون مارک

  ). 12: 1369نمودي از این تحول در جامعه چین بود (شاهنده، خرداد و تیر  من آن  تیانشد. جنبش 

هاي  خواسته و تري از وضعیت خود یافته امروزه، طبقه متوسط چین آگاهی و شناخت عمیق

هاي قومی و  مطالبات و انتظارات اقلیت ا،نهدر کنار ای شدن است. نیز در حال متراکمآن جدید 

چین را کسانی تشکیل سیاسی و امنیتی سیاري از زندانیان ب مذهبی نیز در حال افزایش است.

کرده و به طرح مشکالت و موانع  اعتراضها  دهند که براي کسب حقوق شهروندي اقلیت می

هاي اجتماعی مجازي که  اینترنت و شبکه .اند خود در راه رسیدن به حقوق شهروندي پرداخته

طرفدارانش به سرعت در حال رشد است، در ظهور انتظارات جدید نقش مهمی دارد. دولت 

هاي چین تشکیل  اي براي کنترل تبادل اطالعات در شبکه چین با وجود اینکه نیروي پلیس ویژه

اختالف فکري پابرجا مانده  داده، اما همچنان نقش اینترنت به مثابه منبع ایجاد نارضایتی و

 ها گیري از اعتراض هاي پیش دولت اگرچه به راه ).Halper, February 2007: 18است (

  اندیشد، اما برنامه مشخصی براي گشایش فضاي سیاسی ندارد. می

  

  و مناقشات مرزي تهدیدات سرزمینی. 2

اسـت. مرزهـاي    هاي متعددي داشته پذیري سرزمین چین به رغم وسعت جغرافیایی، آسیب

هـاي چـین    طوالنی و باز در کنار تنوع قومی و فرهنگی از مسایلی اسـت کـه بـراي حکومـت    

هـاي قدرتمنـد، بارهـا     هاي گذشته با وجود حکومـت  دردسرساز بوده است. این کشور در سده

پـذیري   آماج تهاجم نیروهاي بیگانه قرار داشت. دیوار بـزرگ چـین نمونـه گویـایی از آسـیب     

-1644ن است که از زمان ساخت ( قبل از میالد مسیح) تا دوره خانـدان مینـگ (  سرزمینی چی
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به مثابه سپري مؤثر در برابـر تجـاوز    -که به مرور زمان بارها ترمیم و گسترش یافت - )1368

  . )Feng, 2007: 26کرد ( خارجی و حفاظت از تمامیت چین عمل می

 مـراه بـوده، چـین بـا نفـوذ و هجـوم      ه در دوره مدرن که ابتدا با افـول عصـر امپراطـوري   

هاي امپریالیستی جدید شامل بریتانیا، ژاپن، روسیه، فرانسه و آلمان مواجه شـد. در ایـن    قدرت

 ،هاي استعماري رقیب تبـدیل شـد کـه بـه تبـع آن      دوره، چین به یکی از اهداف جذاب قدرت

از زمـان تشـکیل   وردنـد.  گر روي آ هاي مداخله ها چندین بار به منازعه مسلحانه با قدرت چینی

هاي نوینی در جهت مدرنیزاسـیون و   گام 1912جمهوري چین به رهبري سون یاتسن در سال 

اما مشکل تجاوز خارجی همچنان باقی ماند. تا پـیش   حکیم سیستم دفاعی چین برداشته شد،ت

از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن فعالترین قدرت خارجی مهاجم علیه چـین بـود. پـس از    

فـاز   ،1949تشکیل جمهوري خلق چین توسط حزب کمونیست به رهبري مـائو در سـال   

هاي سرزمینی آغاز شد. از این دوره به بعـد،   هاي دفاعی در برابر دخالت نوینی از سیاست

تدریجاً به صورت قدرت جهانی ظـاهر شـد.   این کشور المللی چین تقویت و  جایگاه بین

م خـارجی، ذهـن سـران دولـت چـین درگیـر مسـایل        با وجود تضعیف زمینه تهـاج  ،البته

   سرزمینی متعددي بوده است.

همسایگی چین با کشورهاي متعدد در بروز اختالفات مرزي مؤثر بوده است. در حالی کـه  

برخی اختالفات مرزي کشوري مثل ایاالت متحده در مناسبات با دو همسایه شمالی و جنوبی 

اي و فاقـد پتانسـیل کشـمکش) داشـته، طبیعـی اسـت کـه چـین در          چند حاشـیه دار (هر ریشه

مناقشات مرزي داشـته  دعاوي سرزمینی و کشور پتانسیل بیشتري براي  24همسایگی با حدود 

ـ باشد. از زمان استقرار جمهوري خلق، دولت چـین موفـق شـده در کنـار اعـاده حاکم      ت بـر  ی

اختالفات مرزي با کشـورهاي همسـایه را بـه    هایی شامل تبت و هنگ کنگ، بسیاري از  بخش

در برخی موارد از جمله در تعامل با اتحـاد شـوروي،    ،آمیز حل و فصل کند. البته نحو مسالمت

موالً از حزب کمونیست معاما  ،به رویارویی خصمانه سوق یافته ها اختالف ،هند، ویتنام و ژاپن

  است. حل مشکالت پرهیز داشته رفتارهاي انتحارگونه براي

معنی اطمینان ایـن دولـت از رفـع    به کاري چین در مورد مسایل سرزمینی ضرورتاً  محافظه

مـرزي و حمایـت آمریکـا از     هـاي  تهدیدات سرزمینی نیست. با وجود بقـاي برخـی اخـتالف   
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استقالل تایوان، پکن درگیر مسایل سرزمینی حادتري در برخـی نـواحی داخلـی چـین اسـت.      

کیانگ، تبت، مغولستان داخلی، گوانگشـی و نینگشـیا از    امل سیناگرچه برخی مناطق چین ش

ها بعضاً به معضـلی امنیتـی تبـدیل     برخی حقوق خودمختاري برخوردارند، اما وجود نارضایتی

کیانـگ و تبـت چـالش     طلبان در مناطق سـین  تر، تهدیدات جدایی شده است. به طور مشخص

و یـان  یتبت بوداجریان اصلی مخالفان در  آید. امنیتی جدي براي حزب کمونیست به شمار می

ها  ها و فرصت موقعیتکنند  احساس میکه  هایی گروه هستند؛ اویغور مسلمانان ،کیانگ سیندر 

اعتـراض و   ،1990از دهه  در کشور به ضررشان توزیع شده و با تبعیض و ظلم ناروا مواجهند.

  طلبی در این مناطق پررنگ شده است. جدایی

منـاطق از یـک سـو،    این بسیار پردردسر بوده است.  مذکور دولت چین بر مناطقنحوه مدیریت 

طلبانه هستند و از سوي دیگر، سیاسـت مشـت آهنـین پکـن در      هاي استقالل مستعد خیزش حرکت

شـود. سـران چـین     مـی  ها تولید مخالفتزو با المللی طلبان موجب تشدید فشارهاي بین برابر جدایی

طلب تحت حمایت عوامل خارجی ثبات و تمامیت ملی کشورشـان را   اند که نیروهاي جدایی مدعی

از جملـه   ،کیانگ و تبت تحت حاکمیت چین به دالیل مختلـف  اند. حفظ سین مورد تهدید قرار داده

ز جملـه نفـت و   پیوندهاي تاریخی، اقتضاي یکپارچگی سرزمینی، برخورداري از منابع طبیعی غنی ا

  ).Elmer, 2011آید (رك:  به حساب می پکن برايضرورتی حیاتی  ،اهمیت باالي ژئوپولیتیک

هاي اخیر نحوه برقراري آرامش در غـرب چـین بـه معضـل جـدي بـراي حـزب         در سال

در پایانی از سـرکوب و اعتـراض شـکل گرفتـه اسـت.       کمونیست تبدیل شده، چرا که دور بی

نفر  150حدود  ،کیانگ اویغور در سین انمیان نیروهاي پلیس و مسلمان 2009 تابستاندرگیري 

 درباره علت حادثه اعالم کرد کـه شدند. کنگره جهانی اویغور نفر زخمی  800و بیش از کشته 

گري و فشار علیه اقلیـت مسـلمان ایـن     ن اویغور که خواستار پایان سرکوبوران خشم مردماف

چنـدین بـار    ،کنـون  از آن زمان تـا  .ضد دولتی بوده استمنطقه هستند، عامل شروع تظاهرات 

کیانگ و تبـت رخ داده کـه در    اي بین نیروهاي دولتی و معترضان در سین هاي پراکنده درگیري

هـاي متـداول اعتـراض     نتیجه آن بر میزان خسارات مخالفان افزوده شده است. یکـی از روش 

ش شـده  رگـزا  از آنزدیک به صد مـورد  ن ،کنون تا 2009که از سال  استخودسوزي  ،ها تبتی

ده دیگري نظیر تخریب اماکن مقـدس همـراه   کنن هاي دولت با اقدامات تحریک باست. سرکو
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بوده، به نحوي که اعتراض بسیاري از ناظران بیرونی از جمله مراجع تقلید ایرانی به نحوه رفتار 

   ها را در پی داشته است. پکن با اقلیت

غرب چین با چالش مهم دیگر یعنی تروریسم ادغام شده اسـت. در  طلبی در  له جداییمسئ

هاي تروریستی (غالباً از مناطق غربـی   دولت چین به انحاء مختلف با چالش حرکت 1990دهه 

بـه تـدریج    ،تروریسـتی دولـت   هاي ضـد  رغم فعالیت  بهکیانگ) مواجه بود که  خصوصاً سین

ه تروریسم در چین متنوعنـد. وزارت خارجـه و   هاي متهم ب ها و سازمان تقویت گردیدند. گروه

هاي تروریستی در چـین و   کنون نام چندین فعال متهم به فعالیت وزارت امنیت عمومی چین تا

 ،2001انـد. در نـوامبر    برخی کشورهاي همسایه در غرب و شمال غربی چین را منتشـر کـرده  

یکـا بـا تروریسـم، وزارت    سپتامبر و آغاز فاز نوین جنـگ آمر  11یعنی چندي پس از حوادث 

طلـب فعـال در چـین و برخـی کشـورهاي       خارجه چین نام بیش از ده سازمان و گروه جدایی

برخی منـاطق دیگـر   کیانگ و  همسایه را فهرست کرد که به تحریک خشونت و ترور در سین

  ). McNeal, December 17, 2001: 7-11(چین متهم بودند 

هـاي   تروریست کـه از نظـر هـدف و برنامـه مشـابهت     طلب  گران جدایی میزان کنش ،البته

وزارت امنیت عمومی چین  ،2003بسیاري با هم دارند، فراتر از موارد مذکور است. در دسامبر 

فهرستی شامل چهار گروه تروریستی فعال در ترکستان چین را منتشر کرد که عبارت بودنـد از  

ان شـرقی، کنگـره جهـانی جوانـان     بخش ترکست جنبش اسالمی ترکستان شرقی، سازمان آزادي

ا، نام چند فرد اویغوري مـتهم بـه انجـام    نهمرکز اطالعات ترکستان شرقی. در کنار ای و اویغور

هـا   اقدامات تروریستی نیز منتشر شد. دولت چین خواستار کمک خارجی براي مهار تروریست

هـاي   رش ارزششت، اسـتقالل و بعضـاً گسـت   وحق تعیین سرن). Kan, July 15, 2010: 8شد (

کنون براي مقابله با معضل تروریسـم   هاي مهم این فعاالن بوده است. پکن تا اسالمی از انگیزه

هـاي خـارجی از جملـه     لهاي مختلفی روي آورده که یکی از آنها اسـتفاده از پتانسـی   به روش

  کاري شانگهاي و دولت آمریکا بوده است.  کاري اعضاي سازمان هم هم

کاري احتمالی القاعده بـا   با توجه به مالحظاتی نظیر هم ،2001سپتامبر  11 پس از وقوع حوادث

مبـارزه مـؤثرتر بـا     بـراي ایده همکاري چـین بـا آمریکـا     ،طلب چین گرایان جهادي و جدایی اسالم

سـپتامبر بـه جـورج     11سازي حوادث تروریستی  جیانگ زمین ضمن محکومتروریسم مطرح شد. 
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کـاري دو کشـور    همدر عمل، کاري خواهد کرد.  تروریسم با آمریکا همبوش قول داد در جنگ علیه 

دولت بـوش جنـبش اسـالمی     2002خصوصاً در حوزه تبادل اطالعات گسترش یافت. در آگوست 

سـازمان تروریسـتی اعـالم و    عنـوان  ترکستان شرقی را کـه مـتهم بـه ارتبـاط بـا القاعـده بـود، بـه         

ها در گـذر زمـان بـه     کاري اعمال کرد. با این حال، روند همهاي آن  هایی در برابر فعالیت محدودیت

موانع قابل توجهی برخورد. به دلیل اختالف در نحوه اجراي استراتژي مبارزه بـا تروریسـم و بـروز    

کـاري دو طـرف محـدودتر شـد.      انگیز از جمله حقوق بشر و قضیه تایوان، هم برخی مسایل مناقشه

زا بوده است. در حالی که دولـت   یکی از موضوعات مهم اختالفنحوه برخورد با اعتراض اویغورها 

تـوجهی کـرده و    آمریکا ادعا دارد پکن در برخورد با معترضان به استانداردهاي حقـوق بشـري بـی   

کند، مقامات چین بر ایـن نظرنـد کـه     تحت عنوان مبارزه با تروریسم مخالفان خود را قلع و قمع می

   ).Kan, July 15, 2010: 1-6با تروریسم دوگانه است ( استانداردهاي آمریکا در مبارزه

انـد. بـه    هاي جدیدتري براي تهدیـد دولـت روي آورده   ها به روش تروریست ،هاي اخیر در سال

پکـن بـه میـان جمعیـت      من آن  تیاندر میدان  اتومبیلی 2013در اواخر اکتبر  عنوان جدیدترین مورد،

و در فاصله نسـبتاً کمـی از   » شهر ممنوعه«مجموعه تاریخی این حادثه در مقابل . راند و آتش گرفت

سرنشـین   سـه  ،انتحـاري حملـه  ایـن  اثـر   برخی مهمترین نهادهاي دولتی چین به وقوع پیوست. بر

هاي پلـیس چـین    تبازداش. نفر دیگر مجروح شدند نزدیک به چهلکشته و خودرو و دو عابر پیاده 

کیانگ بوده و پیش از حمله در غرب پکن مخفی شده بودنـد.   ن از منطقه سینکنندگا نشان داد حمله

متهم اصلی این حادثه شـناخته شـده و وزارت خارجـه چـین ایـن       جنبش اسالمی ترکستان شرقی

ترین تهدید امنیتی چین خوانده است. این اتفاق در حالی رخ داده کـه چـین انتظـار     جنبش را فوري

    ها کاسته شود. از گستره اعتراض اقلیت ،ه امکانات رفاهیدارد با گذشت زمان و توسع

  

  المللی چین تهدیدات علیه جایگاه و نفوذ بین. 3

هـاي کنفوسیوسـی، سـابقه تمـدنی، سـابقه       دولت چین به دالیل مختلـف از جملـه آمـوزه   

پـذیري در   هاي اقتصادي و سابقه آسیب مندي امپراطوري، جمعیت باال، وسعت جغرافیایی، توان

ا موقعیت قدرت متوسـط در عرصـه   یحاضر نیست در نقش  ،هاي خارجی برابر دخالت قدرت

هـا عـالوه بـر     بینـی چینـی   الملل ایفاي نقش کند. در دوره امپراطوري، خـودبزرگ  سیاست بین
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هـاي اخالقـی و سیاسـی کنفوسیوسـی قـرار       هاي استراتژیک، تا حدي تحت تأثیر آموزه مزیت

مراتبی که با احتـرام و تبعیـت زیردسـت از رهبـر قـوام       سلسلهداشت. در این چارچوب، نظم 

نظـم و ثبـات   طبـق آن  ها باور شایعی وجود داشت کـه   یابد، ارزشمند است. در میان چینی می

یرفتـه و  ها مرکزیت و رهبري چـین را پذ  دولتدیگر جهان در صورتی تضمین خواهد شد که 

  ). Swaine and Tellis, 2000: 14-15(در برابر آن تمکین کنند 

ها در عصر مدرن نیز به انحاء مختلف نمود داشته است. تفـاوت مهـم    بینی چینی بزرگخود

این دوره با دوره امپراطوري این است که چین در دوره امپراطوري معموالً قدرت برتر بود، اما 

مـدتی   مدرنیتـه بـراي   رونـد افتـادگی از   هاي خارجی و عقـب  در دوره مدرن به واسطه دخالت

، اراده مارکسیسم انقالبی و باورهاي سنتیبا آمیزش  ،سده بیستم درضعیف و منفعل ظاهر شد. 

بینـی چـین در گفتـار رهبـران ایـن کشـور        شکل گرفت. خـودبزرگ چین نوینی براي خیزش 

چـین همچـون هیـوالي    «نمودهاي مختلفی داشته است. در ایـن رابطـه، دنـگ اظهـار داشـته:      

خواب فرو رفته است. بهتر است همچنان در خواب باشد، زیرا هنگامی دهشتناکی است که در 

). براي افکار عمومی چین نیز 220: 1378(آزاد، » که بیدار شود، دنیا را به لرزه در خواهد آورد

کننده در عرصه جهانی بسیار مهم است. بر اسـاس یـک    ایفاي نقش چین به مثابه قدرت تعیین

شوندگان اظهار کردند کـه چـین    درصد مصاحبه 87عمل آمد، به  2006نظرسنجی که در سال 

  ).Elliott, January 11, 2007بایستی نقش بزرگتري در امور جهانی بازي کند (

در عصر مدرن، به واسطه تغییـرات شـگرفی کـه در شـرایط و اسـتلزامات قـدرت و هژمـونی        

 - مراتبـی جهـان را   نظـم سلسـله  کننده  ها ایجاد شده، رهبران چین باورهاي کنفوسیوسی توجیه دولت

 ،اند. حداقل از اوایل سده بیسـتم  دهرانبه حاشیه  - اعم از اینکه با محوریت چین باشد یا دولتی دیگر

هاي بزرگ بـوده اسـت. چـین نیازمنـد همـان       ها برابري سیاسی با دیگر قدرت خواست عمده چینی

ایـن   ،عرصه جهانی دارند. البتـه  هاي بزرگ رقیب در موقعیت، احترام و نفوذي است که دیگر قدرت

ان به رهبري در با موقعیت سیاسی برتر چین در میان همسایگان آسیایی تعارض ندارد و چین همچن

دهد ایـن کشـور    ). رفتار عملی چین نشان میSwaine and Tellis, 2000: 15-16(اندیشد  منطقه می

ر سر تصاحب جایگاه اول جهـان بـا   گیري دارد، به نحوي که ب در عرصه اقتصادي بلندپروازي چشم

مشـابه   - اي رسـد افـق بلندپروازانـه    هاي سیاسی و نظامی به نظر می اما در عرصه ،آمریکا رقابت دارد

  براي آینده جایگاه چین در عرصه جهانی ترسیم نشده است.  - جایگاه اقتصادي
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جنـگ سـرد و    که پس از پایان -آمریکا را گرایی و یکجانبه جویی دولتمردان چین هژمونی

مـانع اصـلی در مسـیر     -یافتـه  و ظهـور  هاي نظامی آمریکا زمینه بـروز  مندي توسعه بیشتر توان

پاسـیفیک، گسـترش    -دانند. نفوذ در آسـیا  المللی خود می پیشبرد اهداف مربوط به جایگاه بین

تهدیـدات   ،منـاطق دیگـر  هـاي نفـوذ چـین در     ناتو به شرق و تالش براي محدودسازي حوزه

کاري تنگاتنگی با اسـترالیا، ژاپـن، کـره     آیند. آمریکا هم اي براي پکن به حساب می کننده نگران

جنوبی، تایوان و دیگر اقتصادهاي نوظهور آسیاي جنوب شرقی دارد. نفوذطلبی این کشـور در  

آسیاي جنوبی و مرکزي نیز رو به پیشرفت است. پکن نفوذ آمریکا در مناطق پیرامونی خویش 

بخشی از استراتژي کالن واشنگتن براي تسلط بـر جهـان از طریـق شـبکه متحـدان       را به مثابه

ها از این شگرد در دوره جنگ سرد براي مهار شـوروي اسـتفاده کردنـد کـه      بیند. آمریکایی می

که مخـالف   گیرد بر را درگرانی  تواند کلیه کنش آمیز بود. مخاطب کنونی آمریکا نیز می موفقیت

هاي ویلیام پـري، وزیـر دفـاع اسـبق آمریکـا در دوره بیـل        هانند. صحبتهژمونی آمریکا در ج

 -کلینتون مبنی بر اینکه ژاپن و استرالیا دو لنگرگاه استراتژیک آمریکا در شمال و جنوب آسـیا 

کند.  اي است که تصور سیاست مهار چین توسط واشنگتن را تقویت می پاسیفیک هستند، نمونه

انـد   از اتحاد آمریکا با ژاپـن و اسـترالیا ابـراز کـرده    را ی خویش مقامات چین چندین بار نگران

)Goldstein, December 2001: 840.(  

با توجه به نیاز فزاینده چین و آمریکا به منابع انرژي و و نقش کلیدي انـرژي در امنیـت و   

ارد قدرت ملی دو قدرت، نفوذطلبی آمریکا در ممالک داراي ذخایر نفت و گـاز در برخـی مـو   

هـا بـراي    ساز بوده است. براي نمونه، آفریقا یکی از مناطقی است که چینـی راي چین دردسرب

اند. در این راستا، چـین بـه    تأمین منابع انرژي مورد نیاز حال و آینده خویش بدان چشم دوخته

گذاري در منابع انرژي آفریقا، واردات نفت از این قـاره را افـزایش داده    موازات توسعه سرمایه

کنندگان نفـت بـه چـین    ستوایی و نیجریه از مهمترین صادر. آنگوال، سودان، کنگو، گینه ااست

گذاري و واردات انـرژي   هاي جدیدي براي سرمایه ها همچنان در پی تنظیم توافق هستند. چینی

چه بیشتر بازارهاي مناسب بـراي کاالهـاي   آنها در عین حال، براي تسخیر هر از آفریقا هستند.

توسـعه   براياي را  کنند. از سوي دیگر، ایاالت متحده رقابت فشرده صادراتی خویش تالش می

نفوذ در آفریقا به راه انداخته است. مشابه چین، تمرکز نگاه آمریکا نیز به سمت نقاط پرانـرژي  
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رو بـه گسـترش اسـت. موضـوع     آفریقاست و واردات نفت ایـن کشـور از ممالـک آفریقـایی     

نفوذ سیاسی و حضـور نظـامی جهـت تضـمین     ابزار تر براي چین توسل آمریکا به  کننده نگران

  ).1386هژمونی خویش در آفریقاست (رك: قانع و شجاع، بهمن و اسفند 

هـاي نفـوذ در منـاطق مختلـف جهـان       ها در مورد آمریکا محدود به مسأله حـوزه  نگرانی چینی

گیرد. آنها بر این  الت در امور داخلی چین (جداي از موضوع تایوان) را نیز در بر مینیست، بلکه دخ

شـدن را دارد، کمـا اینکـه در دوره     جویی آمریکا پتانسیل انحراف یـا امپریالیسـتی   باورند که هژمونی

کاران چنین انحرافی ایجاد شد. جورج بـوش کشـورهاي دنیـا را بـه متحـدان و دشـمنان        نومحافظه

ا تقسیم کرد و بارها از ضرورت توسعه دموکراسی در جهان صـحبت کـرد. وي در سـخنرانی    آمریک

بقاي آزادي در سرزمین ما تـا حـد زیـادي بـه موفقیـت      «اش گفت:  آغاز دور دوم ریاست جمهوري

هاي دیگر بستگی دارد. بهترین امید براي گسترش صـلح در دنیایمـان، گسـترش     آزادي در سرزمین

هـا مبنـی بـر     ). با توجه به تأکید مکرر آمریکایی264: 1385(گریز، تابستان » یاستآزادي در تمام دن

ضرورت احترام دولت چین به اصول دموکراسی و حقرق بشـر، بـدیهی اسـت کـه چـین یکـی از       

ها نظـام سیاسـی چـین را بـه مثابـه       مخاطبان اصلی سیاست حمایت از آزادي آمریکاست. آمریکایی

  کنند. ی کرده و در صورت لزوم از این مجرا بر پکن اعمال فشار میپاشنه آشیل این کشور تلق

  

  محور چین هاي سیاست خارجی امنیت ویژگیب. 

انـد: ثبـات و بقـاي     الذکر سه مؤلفه مهم امنیت ملی چین را هدف قرار داده هاي فوق چالش

الملل.  بیننظام سیاسی، یکپارچگی و انسجام سرزمینی و حضور قدرتمندانه در عرصه سیاست 

تـرین نحـو    سیاست خارجی چین مشتمل بر رویکردهایی است که به مناسـب  ،به همین خاطر

ممکن امنیت ملی چین را تضمین کنند. در دوره جنگ سرد، دغدغه بنیادي چـین در سیاسـت   

خارجی عبارت بود از حفظ امنیت چین در برابر تهدیـدات احتمـالی دو ابرقـدرت آمریکـا و     

استا، چین در مقام دولت کمونیستی ابتدا اتحاد ناموفقی با شوروي را تجربـه  شوروي. در این ر

کرد. سپس با توجه به اختالف و ناامیدي از شوروي خود را در کنار ممالک جهان سـوم قـرار   

و ها در امور داخلی کشورهاي دیگـر شـد.    صدا با آنها خواستار عدم مداخله ابرقدرت داد و هم

صدایی با جهان سوم و همچنین منع تنش در برابر شوروي، بـا   ن همضم در نهایت، این کشور
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ایاالت متحده نیز به تفاهم رسید. پس از آغاز روند اصالحات به رهبـري دنـگ، چـین روابـط     

خارجی نسبتاً آرامی را در پـیش گرفـت. پـس از پایـان جنـگ سـرد، تحـوالت مهمـی نظیـر          

هـاي مردمـی و    ، رشد آگاهی و خواستههاي قومی و مذهبی شدن جهان، شیوع جنبش قطبی تک

اوضاع امنیتی چین را تحت تأثیر قـرار داده و منجـر بـه فـاز نـوینی در سیاسـت        ،شدن جهانی

هـاي قـدرت ملـی و تثبیـت      خارجی چین شد. تدریجاً، رهبران پکن به موازات بهبود شاخص

پـذیر   مسؤولیت جو، جایگاه چین به مثابه قدرت جهانی، تالش کردند تصویري معتدل، مصالحه

  و در عین حال مقاوم از کشورشان به نمایش گذارند. 

  

   با تکیه بر سیاست درهاي باز محور دیپلماسی توسعه. 1

طلب چین یعنـی دنـگ شـیائوپینگ     محور ریشه در استراتژي رهبر اصالح دیپلماسی توسعه

کاري  درهاي باز و همبرنامه اصالحات اقتصادي با تکیه بر سیاست  1978دارد. وي که از سال 

المللـی متناسـب بـا     محـیط بـین  ستور کار قرار داده بود، خواهـان  فعال با جهان خارج را در د

به این نتیجه رسید که جهان کنـونی بـه    1982هاي اصالحی کشورش بود. دنگ در سال  برنامه

 لی محتاجنیازهاي کثیر توسعه داخسمت صلح و توسعه تمایل دارد و چین نیز به منظور تأمین 

). اصالحات دنگ در حالی به مورد اجرا گذارده Gill, 2007: 3المللی باثبات است ( محیط بین

بـاري   به وضـعیت اسـف   1970ریزي چین در نیمه دوم دهه  شد که اقتصاد ناشی از نظام برنامه

ی شد، نه تنها معیشت عمومی بلکه امنیت مل اي اندیشیده نمی رسیده بود و در صورتی که چاره

گرفت. از این رو، توسـعه اقتصـادي (از طریـق سیاسـت      کشور در وضعیت خطرناکی قرار می

درهاي باز) به مثابه بنیاد امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. سران چین به این نتیجـه رسـیدند   

پـذیر نیسـت و سـالمت     که توسعه اقتصادي جز از طریق ادغام در شبکه اقتصاد جهانی امکـان 

  هانی نیز مستلزم وجود صلح و ثبات در جهان است.شبکه اقتصاد ج

گیري در عرصه سیاست خارجی چین  اصالحات اقتصادي و سیاست درهاي باز آثار چشم

المللی، رفته رفته مـنش   با توجه به وابستگی توسعه داخل به ثبات و آرامش بین به جا گذاشت.

تر شد. البته در گذشـته   طلبانه هاي رقیب صلح و ادبیات دیپلماسی پکن خصوصاً در قبال قدرت

آمیـز از جملـه اصـول     زیستی صلح ها بر اتکاي سیاست خارجی خویش بر اصول هم نیز چینی
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باندونگ تأکید داشتند. با این حال، آنها مقاومت و مبارزه در برابر  1955شده در کنفرانس  اعالم

پـس از  در دوره  در عـین حـال،  دانسـتند.   ناپذیر می هاي امپریالیست را ضرورتی اجتناب قدرت

هاي آغازین جنگ سرد فاصـله   اصالحات، رهبران چین که تا حدي از فضاي ایدئولوژیک دهه

هاي استراتژیک توسعه و امنیت کشورشان تمرکز کردند، موضوع صـلح و   گرفته و بر ضرورت

  تري یافت.  هاي امپریالیست اهمیت جدي ثبات در جهان حتی در برابر قدرت

اطالعات شوراي دولتـی چـین گزارشـی سیاسـتی در      اداره 1995به عنوان نمونه، در سال 

با توجه به وضعیت جاري «بود:  مورد کنترل تسلیحات و خلع سالح منتشر کرد که در آن آمده

پاسیفیک الزم است سیسـتم امنیتـی نـوینی متضـمن روابـط دوسـتانه و        -امنیت در منطقه آسیا

آمیز به اصول دیگري  زیستی صلح ل همها برقرار گردد که عالوه بر اصو احترام متقابل میان ملت

هـا و   و مشـورت  هـا  آمیـز اخـتالف   شامل توسعه اقتصـادي مشـترك، حـل و فصـل مسـالمت     

ها بایستی براي  کلیه ملت ،بر اساس این گزارش »هاي دوجانبه و چندجانبه متکی گردد. دیالوگ

معقـول تـالش کننـد.    آمیز، باثبات، منصفانه و  المللی صلح برقراري نظم سیاسی و اقتصادي بین

اداره مذکور طی گزارشی در مورد دفاع ملی اعالم کرد بـا توجـه بـه     ،1998همچین، در ژوئیه 

تغییرات عمیقی که جهان را در بر گرفته، الزم است طرز فکر جنگ سردي کنار گذاشته شده و 

عه یابـد کـه   المللی نوینی توس جاي آن مفهوم نوینی از امنیت با نظم سیاسی، اقتصادي و بینه ب

گوي نیازهاي زمان کنونی است. هسته مفهوم جدید امنیت عبارتست از اعتماد متقابل، نفع  پاسخ

کاري. در حالی که ضامن حفاظتی سیاسی نظم نوین عبارتست از منشـور   متقابل، برابري و هم

شـمول پذیرفتـه    آمیز و دیگر اصولی کـه بـه صـورت جهـان     زیستی صلح ملل متحد، اصول هم

آمیـز متقابـل و شـکوفایی و رفـاه      اند، ضامن حفاظتی اقتصادي آن شامل همکاري منفعت شده

   ).Gill, 2007: 5همگانی است (

هاي نوینی از تحول در سیاست خارجی چـین پدیـدار شـد. بهبـودي در      در عمل نیز نشانه

اصالحات نمایان شده بود، در دوره  1960هایش از اواخر دهه  مناسبات چین و آمریکا که نشانه

 1980با اقداماتی چون ایجاد سفارت در دو کشور و سفر دنگ به آمریکا شتاب گرفت. در دهه 

گیرد در کنار بهبود روابط با غرب، باب مذاکره با اتحاد شوروي را نیز باز کند.  چین تصمیم می

 زا ها با ژاپن پیمان صلح و دوستی امضا کرده و مناسبات خـویش بـا بسـیاري    همچنین، چینی
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دهند. اگرچه حوادثی نظیر  کشورهاي جهان سوم به ویژه همسایگان را بازسازي یا گسترش می

المللی چین آسیب زد، اما مقامـات پکـن    من تا حدي به جایگاه بین نآ سرکوب اعتراضات تیان

هـا تـالش    مجدداً براي بازسازي موقعیت خویش تالش کردند. پس از پایان جنگ سرد، چینی

صالحه با جهان خارج را با شتاب بیشتري دنبال کنند. رویکرد جدید به جهان کردند سیاست م

گیر، در حل و فصل برخی مسایل سرزمینی چین از  خارج عالوه بر دستاوردهاي اقتصادي چشم

کنگ و ماکائو به سرزمین اصلی چـین (البتـه    جمله توافق با بریتانیا و پرتغال براي الحاق هنگ

  ). 176: 1378نقش مهمی داشت (بهنام،  1990ودمختاري) در دهه ضمن پذیرش حدي از حق خ

گیـري   هـاي چشـم   ویکم پیشرفت کاري چین با جهان خارج در آغاز سده بیست توسعه هم

داشته است. این کشور ضمن اینکه مشکالت خویش با همسایگان را کاهش داده و با بسـیاري  

کاري شانگهاي) امضـا   ی (از جمله سازمان همکاري اقتصادي و امنیت هاي هم نامه از آنها موافقت

کاري با بسیاري از کشورهاي در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکـاي التـین    کرده، هم

کاري چین با جهان غرب نیـز اسـتمرار داشـته اسـت.      را گسترش داده است. در عین حال، هم

هاي بـزرگ در   اروپا نشانه پیشرفت هاي گسترده و متنوع این کشور با ایاالت متحده و کاري هم

سیاست خارجی نوین چین است. امروزه پیوندها و وابستگی متقابل بـین چـین و آمریکـا بـه     

هـاي   خـاطر هزینـه  ه گیري از رویارویی و منازعه بین دو طرف را ب قدري توسعه یافته که پیش

  باالیش ضروري ساخته است. 

دون توجه جدي به پیوند و وابستگی رفاه و در نگاه مائوئیستی به سیاست خارجی، چین ب

گرایانـه از   هاي جهـانی  امنیت داخلی به نحوه مناسبات با جهان خارج، اساساً پیگیر همان ایدآل

امـا در   ،هاي امپریالیست بـود  جمله هواداري از ممالک جهان سوم و ایستادگی در برابر قدرت

هـاي بـزرگ رقیـب بـه      ی از قـدرت سیاست خارجی اصالحی، چین همانطور که با تهدیدزدای

اندیشد، به جهان سوم نیز بیشتر به صورت فرصت قابل  هاي اقتصادي آنها می استفاده از ظرفیت

نگرد. بنابراین، تنظیم مناسبات با کلیه ممالـک بـر اسـاس اسـتلزامات منـافع و       برداري می بهره

که چین آرزوي تضعیف گیرد. از این منظر، آمریکا دیگر دشمنی نیست  قدرت ملی صورت می

آن را کند، بلکه شریک استراتژیکی است که در ثبات و آرامش اقتصادي و سیاسی چین نقـش  

اساسی دارد. مبادالت تجاري و مالی چین و آمریکا به حدي گسترش یافته که هر گونه بحران 
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الی از تواند به مثابه زنگ خطري براي چین تلقی شود. دولت چین در حـ  در اقتصاد آمریکا می

گرانه آمریکا در جهان و از جمله در قبال مسایل چـین   طلبانه و مداخله سیاست خارجی توسعه

تواند مطلوبیت آمریکاي بـا اقتصـاد قدرتمنـد را کتمـان کنـد (شـاهنده و        کند که نمی انتقاد می

  ). 277و  267: 1383طاهایی، 

  

  گرایی در برابر همسایگان داري و مصالحه خویشتن. 2

نشـده و   چین با ممالک همسایه دو ریشه اصلی دارد: اختالفـات سـرزمینی حـل    مشکالت

در مناطق پیرامـونی چـین متفـاوت بـوده      ها اي. شدت و ضعف اختالف رهبري ترتیبات منطقه

ها خصوصاً در شرق و جنوب شرق آسیا به دالیلی چون اهمیت استراتژیک  است. این کشاکش

تـر بـوده، بـه نحـوي کـه       ان نفت و گاز در منطقه پررنگها، جزایر و سواحل و ذخایر فراو آب

آمریکا نیز به عنوان طرف مدعی در آنها ورود پیدا کرده است. چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، 

اند. در این میان، چـین بـه دلیـل     هاي دعوا بوده از جمله طرف ،فیلیپین، مالزي، ویتنام و برونئی

هـاي مختلفـی    درگیري بیشتري داشته و با طـرف  ،جویانه هاي هژمونی سواحل طوالنی و داعیه

، هنـوز  هـا  آمیـز اخـتالف   کشاکش داشته است. با وجود تالش پکن براي حل و فصل مسالمت

مانده که شدت این مشکالت در سواحل جنوب و شرق (دریاي  مشکالت ارضی مختلفی باقی

ایر اسپراتلی و پاراسـل  چین جنوبی و دریاي چین شرقی) بیشتر است. حاکمیت بر سلسله جز

زا در روابط چین و همسایگان بوده است (رك:  در دریاي چین جنوبی یکی موارد مهم اختالف

Dolven, Kan, and Manyin, January 30, 2013 .(  

نفـوذ   ،چه در دوره جنگ سرد و چه پس از آن ،یکی از مشکالت پیش روي چین در آسیا

ریکا این بوده که چین در رسیدگی به مسایل ارضی از ست. برداشت آمسیاسی و امنیتی آمریکا

ت بر مناطق مورد ادعـا، تمـایالت   موضع قدرت وارد شده و درصدد است ضمن اعمال حاکمی

کند به نفع دوستان خویش دخالت کرده  سعی می بنابراین،جویانه خویش را ارضا کند.  هژمونی

طلبانه آمریکا  هاي توسعه چین، دخالتروي چین شود. این در حالیست که از منظر  و مانع پیش

چین به دالیلی از جمله غلبـه   ،مانع تثبیت نظم و آرامش منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد

تـرین و   بـه آرام  را بر نفـوذ آمریکـا در منطقـه تـالش کـرد اختالفـات ارضـی بـا همسـایگان         
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نیز داشت. پس از آغاز  هایی ترین شکل ممکن حل و فصل کند که در این راه پیشرفت هزینه کم

عصر اصالحات، انگیزه چین براي کاهش مشکالت سرزمینی افـزایش یافـت، چـرا کـه بقـاي      

  مانعی در برابر استراتژي توسعه چین بودند.  ها اختالف

گرانـه   چین زمینه را براي رفتارهاي سلطه خیزش و رشداند که  همسایگان چین نگران بوده

آن در منطقه از جمله در حل و فصل اختالفات سرزمینی تسهیل کنـد. تصـور چـین بـه مثابـه      

کاري با ایاالت متحده نقـش   پاسیفیک به هم -هاي آسیا تهدید بالقوه یا بالفعل در گرایش دولت

هاي منطقه  وده که همکاري دولتمهمی داشته است. در مقابل، نگرانی اساسی سران چین این ب

گیري ائتالف ضد چینی قدرتمند علیه کشورشان شود. در دوره جنگ سـرد،   با آمریکا به شکل

هاي آسیاي جنوب شرقی شامل فیلیپین، مالزي، اندونزي، سنگاپور و تایلند با هدف مهار  دولت

حمایت آمریکـا و  را تحت  (آ سه آن) ي جنوب شرقیآسیا مللاتحادیه  ،نفوذ چین کمونیست

اش بـه دنبـال    المللـی  دولت چین که موقعیت بین 1990غرب تشکیل داده بودند. در آغاز دهه 

مخدوش شده بود، از این احتمال که آ سه آن زمینه نفوذ آمریکـا و تشـکیل    من آن  تیانحوادث 

ش شـمار  ائتالف ضد چینی در آسیا را تسهیل کند، نگرانی داشت. این نگرانی خصوصاً با افزای

براي حل این مشکل، گزینه تعامل  تر شد. جدي 1990اعضاي سازمان آ سه آن در اواسط دهه 

مقامات پکن بـا   1990کاري طرفداران بیشتري پیدا کرد. از نیمه دوم دهه  جویانه و هم مسالمت

ها در مناطق پیرامونی تصمیم گرفتند دیپلماسی نوینی با هـدف نمـایش    مشاهده رشد بدگمانی

گان کاري فعال چین با همسـای  ه رئوف و قابل اعتماد از چین اتخاذ کنند. در این راستا، همچهر

  ). Kuik, April 2005(به ویژه آ سه آن جریان یافت 

بزرگ قـرار گرفـت کـه     یدر جریان بحران مالی آسیاي جنوب شرقی، چین در برابر آزمون

زده سقوط کرد،  توانست آن را با موفقیت سپري کند. در حالی که ارزش پول همسایگان بحران

بینـی   پکن تصمیم گرفت از کاهش ارزش یوان خودداري کند. برخی اقتصاددانان خارجی پیش

ملی دیدگی رشد اقتصاد  کردند که دولت چین به منظور جلوگیري از تنزل صادرات و آسیب می

باالخره اقدام به کاهش ارزش یوان خواهـد کـرد، خصوصـاً کـه در آن برهـه دور جدیـدي از       

المللی براي چین به قدري  اي و بین اما بهبود اعتبار منطقه ،اصالحات اقتصادي را آغاز کرده بود

مانع از استمرار التزام بـه تصـمیم سـابق نشـد.      1998اهمیت داشت که حتی کندي رشد سال 
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تواننـد بـه سـهم     کن حاوي این پیام بود که در حالی که دیگران (خصوصاً ژاپن) نمیتصمیم پ

خود بار مسؤولیت بازسازي و نجات اقتصاد منطقه را به دوش کشـند، چـین در قبـال شـرایط     

نظرانـه   اش احساس مسؤولیت کرده و به همین خاطر از خودبینی تنگ حساس ممالک پیرامونی

  ). Goldstein, December 2001: 845کند ( پرهیز می

کاري و ورود در نهادهاي چندجانبه منطقه از جمله آ سه آن و اَپک، خود  چین عالوه بر هم

در تنظیم برخی نهادهاي چندجانبه در مناطق پیرامونی نقش فعالی داشته است. نمـود برجسـته   

شـش   ازمتشـکل   ایـن سـازمان   .قابل مشاهده است کاري شانگهاي سازمان هماین سیاست در 

به طور رسـمی در   که ازبکستان است دولت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و

کاري شانگهاي در حقیقت ترکیب جدیـد سـلفش یعنـی     سازمان هم. تأسیس شد 2001ژوئن 

مـنظم   جلسـات عنوان تریبونی براي برگزاري ه ب 1996است که در سال » شانگهاي پنج«گروه 

با عضـویت ازبکسـتان   تأسیس شده بود.  سایل مرزي و سرزمینی میان اعضا)(عمدتاً در مورد م

کاري شانگهاي تغییـر نـام یافـت و در سـال      گروه شانگهاي پنج به سازمان هم ،2001 سالدر 

   معرفی شد. یالملل به عنوان سازمان بین 2002

 هـاي  اخـتالف  ،سازمان این امکان را در اختیار پکن قرار داده تا در قالب سیستم هماهنـگ 

مرزي با همسایگان محدوده شمال و غرب را مدیریت کند، کنترل مؤثرتري بر فعالیت نیروهاي 

کیانگ و تبت داشته باشد و از سرایت مشـکالت   واگرا و رادیکال در مناطق غربی شامل سین

هـاي   یافته در آسیاي مرکزي (مثل جنبش هاي تازه استقالل برخی همسایگان از جمله جمهوري

یافته و مهاجرت غیرقانونی) به چین جلوگیري بـه عمـل آورد.    قومی و مذهبی، جرایم سازمان

تواند از طریق سازمان بـه نحـو مـؤثرتري بـا همسـایه قدرتمنـد        نکته مهم دیگر اینکه چین می

خویش تعامل داشته باشد. در دوره جنگ سرد، مرزهاي طوالنی چین و اتحاد شوروي (حدود 

شاء اختالف و منازعه دو همسایه بود. پس از فروپاشـی شـوروي، چـین بـه     کیلومتر) من 7000

کـه البتـه بخشـی از     -منظور اعتمادسازي و رفع نگرانی از بابت اختالفـات امنیتـی بـا روسـیه    

هاي دوجانبـه بـا ایـن کشـور      به انعقاد توافق -خاطر کاهش مرزها منتفی شده بوده اختالفات ب

کاري شـانگهاي منتهـی    مان همشگیل گروه شانگهاي پنج و سازمبادرت کرد که این فرایند به ت

  ). 176-178: 1389واعظی، زمستان (گردید 
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  پذیر معرفی چین به عنوان قدرتی بزرگ و مسؤولیت. 3

در دوره جنگ سرد، هدف استراتژیک چین این بود که با ایجاد جهـش بـزرگ در قـدرت    

در کنار آمریکا و شوروي ایجـاد کنـد.    المللی خویش کانون قدرت دیگري ملی و موقعیت بین

کاري نزدیـک بـا    از طریق برقراري همانقالبی مائو ابتدا در نظر داشت نودولت  ،1950در دهه 

هاي این کشور، فشارهاي غرب را تا حدي خنثی کند. در ایـن   شوروي ضمن استفاده از کمک

شوروي بود. سیاست خارجی چین ابتـدا   يرو دهه، چین براي مدتی در سیاست خارجی دنباله

بر این فرض اسـتوار بـود کـه همبسـتگی نزدیـک بـا شـوروي و دیگـر کشـورهاي اردوگـاه           

در ایـن راسـتا،   امـري ضـروري اسـت.     ،داري سوسیالیستی در برابر اردوگاه امپریالیسم سرمایه

 یکا و سازمانروي نیروهاي آمر ها در جنگ کره با حمایت جدي از کره شمالی مانع پیش یچین

هـاي دهـه    ). چین در عین حال از میانـه 52-54: 1370 دیگران،و سري  (طارم ملل متحد شدند

کـرد کـه از    براي توسعه نفوذ و ایفاي نقش رهبري در جهان سـوم فعاالنـه تـالش مـی     1950

  باندونگ بود.  1955هاي مهم آن شرکت در کنفرانس  نشانه

ها تصـمیم گرفتنـد راه    الف بین مسکو و پکن، چینیهاي اخت با آشکارشدن و افزایش نشانه

طلبانـه نیکیتـا خروشـچف در     استالینی و اصالح خویش را مستقل و فعال طی کنند. افکار ضد

گیري در برابر آن نقش مهمی داشت. از این به بعد، شوروي نیـز   جدایی پکن از مسکو و جبهه

ها طی توافـق سـري در سـال     که روس به اعمال فشار بر چین روي آورد. براي مثال، در حالی

هاي فنی الزم را اعطـا نماینـد،    متعهد شده بودند براي تجهیز چین به سالح اتمی کمک 1957

دو کشور، چین را در گرایش به جهان سـوم   هاي نشینی کردند. تشدید اختالف بعداً از آن عقب

که با حمایـت از   -ن سومضمن استمرار نفوذ در جها 1960ها در دهه  تر کرد. چینی نیز مصمم

هاي بزرگ دیگـري در بهبـود جایگـاه     توانستند گام -هاي انقالبی کمونیستی همراه بود حرکت

المللی خویش بردارند. در حالی که آمریکـا و شـوروي پـس از بحـران کوبـا وارد فراینـد        بین

وژنی اراده زدایی شده بودند، چین با موفقیت در انجام آزمایش اتمی و انفجار بمب هیـدر  تنش

هاي برتر جهـانی را بـه نمـایش گذاشـت. در      محکم خویش براي قرارگرفتن در ردیف قدرت

ورود رسـمی بـه    ،زدایی با آمریکا و متحدانش و همچین به دنبال آغاز تنش ،1970ابتداي دهه 

  ). 271-272: 1387زاده،  سازمان ملل، جایگاه قدرت بزرگی چین رسمیت یافت (نقیب
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کردنـد، مـائو    زدایی را پیگیري می در حالی که آمریکا و شوروي روند تنش ،1974در سال 

تئوري سه جهان را به عنوان مبناي نظري سیاست خارجی چین معرفی کرد. طبق این تئـوري،  

جهان اول متشکل از ایاالت متحـده و شـوروي اسـت؛ جهـان دوم شـامل کشـورهایی چـون        

کشورها از جمله چین به جهان سوم تعلـق دارنـد.    و بقیه هاي اروپایی، ژاپن، کاناداست درتق

ها بـر ممالـک    هژمونیسم (ضدیت با سلطه قدرت هاي دیگري نظیر آنتی در کنار سه جهان، ایده

انـد. تئـوري    جهان سوم) نیز با هدف تثبیت جایگاه چین به عنوان رهبر جهان سوم مطرح شده

داند  ین خود را متعلق به جهان سوم میاز جمله اینکه اوالً، چ ،سه جهان حاوي چند پیام است

کنـد و ثانیـاً، شـوروي صـالحیت      سازي روابط با آمریکا به آنها را پشت نمی خاطر عاديه و ب

  ).Gillespie, 2004: 123-125رهبري ملل جهان سوم را ندارد (

پس از به قدرت رسیدن دنگ و آغاز عصر اصالحات، ایده تبدیل چین بـه قـدرت بـزرگ    

زدایی با غرب و حتـی   ارجی مستقل اوج گرفت. پکن در این زمان عالوه بر تنشبا سیاست خ

هـاي دو   سازي روابط خصمانه با شوروي سیاست مقاومت در برابـر دخالـت   تالش براي عادي

جـو تخاصـم بـین     يو احیا 1979ابرقدرت را دنبال کرد. حمله شوروي به افغانستان در سال 

ها فراهم شـد. اگرچـه اصـالحات باعـث تقویـت       چینیآمریکا و شوروي فرصت نوینی براي 

طلبانه چین به ممالک جهان سوم شـد، امـا پکـن همچنـان خـود را هـوادار آنهـا         نگاه فرصت

اي چین نمودي از این هواداري است. این کشـور ضـمن تأکیـد     کرد. سیاست هسته معرفی می

اي یـا   عـم از هسـته  ا -هـا معتقـد بـود خلـع سـالح      بر تهدید جهان توسط تسلیحات ابرقدرت

بایستی ابتدا از آمریکا و شوروي آغاز گردد. پکن همچنین بـه ایـده تضـمین امنیـت      -متعارف

ها مـدعی بودنـد    اي بدبین و معترض بود. چینی هاي هسته اي توسط قدرت هاي غیرهسته دولت

بـل  انـد و ایـن رونـد زمـانی قا     شان با مقاصد دفاعی طراحـی و اجـرا شـده    اي هاي هسته برنامه

هـاي دیگـر پذیرفتـه شـود (شـاهنده و       توقف خواهد بود که خلع سالح کامل توسـط قـدرت  

  ).249-254: 1383طاهایی، 

 چـین  پـذیري  مسـؤولیت  و اعتبـار به  من نآ تیان شتارهاي پایانی دوره جنگ سرد، ک در سال

المللی این کشور را متزلزل کرد. سیاست مشت  آسیب جدي وارد کرد و براي مدتی جایگاه بین
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آهنین حزب کمونیست در برابر معترضان از یک سو و پایان جنگ سـرد بـا پیـروزي ایـاالت     

از سوي دیگر، سیاست رهبـري جهـان   و متحده (و گرایش نوین ممالک جهان سوم به غرب) 

هاي جـاري جهـان    اما سران چین با آگاهی از واقعیت ،أثیر قرار دادسوم توسط پکن را تحت ت

المللـی متناسـب بـا     خیز جدیدي براي ترمیم قدرت ملی و موقعیت بـین  1990مجدداً در دهه 

سیاست خـارجی چـین بـر مبنـاي اسـتراتژي       ،1990شرایط جدید برداشتند. از نیمه دوم دهه 

  ناپذیر بازسازي شد.  آسیبشدن به قدرت  بزرگ این کشور در جهت تبدیل

تغییر مهمی که از این دوره بارز شد این بود که چـین سـعی کـرد خـود را قـدرت رو بـه       

المللی نشـان دهـد. عـالوه بـر نقـش فعـال در        پیشرفت اما مسؤول و متعهد به هنجارهاي بین

حفاظت از صلح و ثبات در مناطق پیرامونی با اقـداماتی نظیـر ایفـاي وسـاطت بـراي کـاهش       

کـاري   کاري در تشکیل گروه شانگهاي پنج و سپس سـازمان هـم   جزیره کره، هم هاي شبه تنش

کاري با آ سه آن، چـین   شانگهاي، کمک به مهار بحران مالی آسیاي جنوب شرقی و توسعه هم

تـر شـد.    المللی تحت رهبـري آمریکـا هماهنـگ    هاي بین الملل نیز با رژیم در سطح سیسم بین

) بـا تصـمیم بـه امضـاي پیمـان منـع جـامع        NPTاي ( گسـترش هسـته  حمایت از رژیم منـع  

کشورها از  دیگراي در  هاي هسته سازي انجام آزمایش ) و محکومCTBTاي ( هاي هسته آزمایش

  ).  Goldstein, 2001: 842-847(پذیري نوین پکن است  از مسؤولیتجمله پاکستان مصداقی 

کاري در  با سازوکارهاي جدیدتري نظیر هم دیپلماسی مبتنی بر استراتژي بزرگ چین بعدها

هاي قـدرت ملـی    کاري در مهار بحران مالی جهانی دنبال شد. شاخص جنگ با تروریسم و هم

گیري داشته است. در جریان بحران مالی جهان کـه از سـال    چین نیز در دوره اخیر رشد چشم

ترین  کننده ه اخیر، چین خیرهطی دو دهتر ظاهر شد.  نمایان شد، اقتصاد چین بسیار مقاوم 2008

هاي بزرگ تجربه کرده است. رشد اقتصادي چین موجب تقویـت نفـوذ    رشد را در میان قدرت

سروصـدایی را   هـا خیـزش آرام و بـی    سیاسی آن در جهان شده اسـت. بـا ایـن حـال، چینـی     

ن دهند. ریزي کرده و قصد ندارند خود را تهدید خطرناکی براي رقبا خصوصاً آمریکا نشا برنامه

کنند که چین دولتی حامی صلح و ثبات در سرتاسر جهان  سران پکن معموالً این پیام را القا می

هـاي   المللـی در حـوزه   شده بین بوده و متعهد به اصول، قواهد و هنجارهاي به رسمیت شناخته

  الملل و تجارت آزاد است.  مختلف از جمله امنیت بین
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  با هژمونیسم آمریکا گرایی بدون رویارویی چندجانبه. 4

مخاطـب  و گرایی چین اساساً در دوره پس از جنگ سرد پررنـگ شـده    سیاست چندجانبه

گرایـی در   یک سلسله از اتفاقـات باعـث شـد چندجانبـه     ،1990در دهه  اصلی آن آمریکاست.

هـاي   سیاست خـارجی چـین نقـش محـوري بیابـد. فروپاشـی شـوروي، گـرایش جمهـوري         

المللـی جدیـد بـه رهبـري      گیري ائـتالف بـین   به سمت غرب، شکلتأسیس پساکمونیست  تازه

هاي آمریکا در امـور داخلـی کشـورهاي     آمریکا، طرح شعار نظم نوین جهانی و توسعه دخالت

شـدن جهـان بـه     قطبـی  همگی القاکننده یک پیام بودنـد و آن عبـارت بـود از تـک     ،جهان سوم

ادامـه چنـین   با ب کمونیست احساس کرد هاي آمریکایی. حز رهبري آمریکا و با اتکا به ارزش

ها و فشـارهاي آمریکـا نخواهـد بـود،      وضعیتی چین و مناطق تحت نفوذ آن مصون از دخالت

گیـري از تبـدیل    ها براي پـیش  جویانه آن هماهنگ شوند. چینی مگر اینکه با خط مشی هژمونی

ز بـا تکیـه بـر    آمیـ  زیسـتی صـلح   تر از سیاسـت هـم   راهی مناسب ،این فرایند به چالشی جدي

  گرایی نیافتند.   چندجانبه

چـین شـاهد رشـد تمـایالت      ،ویکم و آغاز سده بیست 1990هاي پایانی دهه  در سال

گرایانه آمریکا شد. در نتیجه این روند، حاکمیت ملی برخی کشورهاي جهان سوم  جانبه کی

 هـاي کشـتار   و ساخت سـالح  نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم تحت عناوینی چون

جمعی نقض گردید. چین معموالً مخالفت خود را با این گونه تحرکات یکجانبه ابراز کرده 

) و عراق 1998است. با وجود اینکه مداخله نظامی آمریکا در برخی موارد شامل کوزوو (

هاي چینی بـر ایـن بـاور     بدون تجویز شوراي امنیت انجام شد، اما استراتژیست ،)2003(

مچنان از محوریت سـازمان ملـل حمایـت کـرد، چـرا کـه بـا ادامـه         اند که بایستی ه بوده

بدبینی افکار عمومی جهـان نسـبت بـه ایـن      ،گرایی و مداخالت نامشروع آمریکا یکجانبه

کشور افزایش یافته و از شمار هوادارانش خواهد کاسـت. در عـین حـال، اعتبـار و نفـوذ      

المللی تقویت خواهـد   ادهاي بینالمللی چین به علت تقید به تعهدات و حمایت از نه بین

  ).Wuthnow et al, September 2012: 279( شد
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گرایـی آمریکـا صـرفاً بـا شـعار ناکـافی        ها این امر محرز بوده که مهار یکجانبه براي چینی

است و سیاست تحکیم مبانی قدرت ملی همواره بایستی مورد توجه باشد. به عالوه، با توجـه  

مندي اقتصادي در قوام قـدرت ملـی بایسـتی رونـد      کلیدي توان به شرایط نوین جهان و نقش

هــاي بزرگــی بــراي  مدرنیزاسـیون و رشــد چــین بــا شـتاب بیشــتري رشــد کنــد. آنهـا طــرح   

گیري آنها را در گـرو مناسـبات    سازي و توسعه اقتصادي کشورشان ترسیم کردند و پی صنعتی

هـاي   ا کـه بـراي اجـراي پـروژه    آمیز یا حداقل بدون تنش با آمریکا تعریف کردنـد، چـر   صلح

مـذاکرات   کاري آمریکـا ضـروري بـود.    هم ،استراتژیکی چون ورود به سازمان جهانی تجارت

نهایتاً به توافق واشنگتن با عضویت چین در سازمان جهـانی تجـارت    1990دو کشور در دهه 

ـ  منتهی شد که نقطه عطف مهمی در روابط دو کشور به شمار مـی  2001در سال  برلـو،  (قن دآی

پس از الحاق چین به سازمان، مبادالت اقتصـادي چـین بـا جهـان      ).119-120: 1389تابستان 

خارج از جمله آمریکا فزونی گرفت و به موازات آن در استراتژي توسعه این کشـور پیشـرفت   

  گیري حاصل شد.   چشم

کـه از سـوي برخـی     -کـاري شـانگهاي   گرایی با روسیه و تشکیل ائتالف سـازمان هـم   هم

گرایـی   از دیگر مجاري اجراي سیاست مهار یکجانبـه  -ناظران به عنوان ناتوي شرق تلقی شده

هـاي اصـلی مخالفـت بـا جهـان       در واقع یکی از کـانون  ،آمریکا بوده است. سازمان شانگهاي

قطبی است. چین اگرچه در برخـی قضـایا از جملـه نفـوذ در آسـیاي مرکـزي بـا روسـیه          تک

گرایـی آمریکـا تهدیـدي     ه به اتفاق نظر دو کشـور در اینکـه یکجانبـه   اختالف دارد، اما با توج

شان است، بـراي مقابلـه در برابـر آن بـا یکـدیگر متشـکل شـده و بـه          جدي علیه امنیت ملی

صورت سدي (ولو نه چندان مطمئن) در برابـر مـداخالت ائـتالف تحـت رهبـري آمریکـا در       

ایـن موضـوع از عوامـل مهـم نزدیکـی       کنند. امور کشورهاي مخالف هژمونی آمریکا عمل می

اي کـره   آمریکـا در عـراق و بحـران هسـته     2003مواضع دو قدرت در قضایاي دخالت نظامی 

اي ایران و گسترش ناتو بـه شـرق بـوده اسـت. بـه عـالوه، چـین بـراي          شمالی، بحران هسته

 -ر داردبا توجه به اینکه عمالً تحت تحریم تسلیحاتی غرب قـرا  -مدرنیزاسیون نظامی خویش

 ،). البتـه 173-177: 1389کاري روسیه استفاده کـرده اسـت (واعظـی، زمسـتان      تا حدي از هم
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آنها از معرفی شانگهاي بـه مثابـه    دارند.هاي آمریکا را در نظر  چین و روسیه هر دو حساسیت

هـاي ایـن کشـور، بـا      تشکلی تهدیدکننده منافع آمریکا خودداري کرده و در واکنش به نگرانی

  کنند. ش عضویت کشورهایی مثل ایران در سازمان مخالفت میپذیر

گرایی چین است که  از دیگر مظاهر چندجانبه ،هواداري از ممالک فرودست یا جهان سومی

هاي گذشته بـه جـا مانـده اسـت. امـروزه نگـاه چـین بـه جهـان سـوم از چـارچوب             از دوره

لبانه پیدا کرده است. در حـالی  ط گیري فرصت ایدئولوژیک دوره جنگ سرد فراتر رفته و جهت

که در دوره جنگ سرد سیاست جهان سومی چین حول محور جنبش عدم تعهد تمرکز داشت، 

د تمایل چـین بـه   شاه در جهان سوم المللی مختلفی هاي بین تشکلها و  دولت ،طی دوره اخیر

منبـع غنـی    ست کها سازان پکن، جهان در حال توسعه جایی از منظر سیاستاند.  کاري بوده هم

مواد خام براي حرکت موتور اقتصاد چین است؛ بازارهـاي مسـتعدي بـراي جـذب صـادرات      

اي براي مانور سیاسی چین بـه مثابـه قـدرت بـانفوذ در      محصوالت چینی دارد؛ فضاي گسترده

هاي قابل توجهی براي کمک به چین در  جهان در حال توسعه پتانسیل ،جهان دارد؛ و در نهایت

ــدایت ج  ــت ه ــدقطبی جه ــه چن ــان ب ــین   ه ــط ب ــیون رواب ــدن و دموکراتیزاس ــل دارد  ش المل

)Heginbotham, 2007: 193-198.(  

گرایی چین نقـش مهمـی    یابی چندجانبه گرایی و هژمونیسم آمریکا در قوام قطبی اگرچه تک

هـاي دیگـر و    کـاري دولـت   جاي تقابل با آمریکا معموالً به جلب هـم ه داشته، اما این کشور ب

آمیز و  المللی گرایش داشته است. به عبارت دیگر، چین به اصالح مسالمت تقویت نهادهاي بین

ها واقفند که تهدید مسـتقیم   الملل تمایل نشان داده است. چینی م بیننظاتدریجی وضع موجود 

ن به دنبال داشـته  تواند عوارض سنگینی علیه منافع و امنیت ملی کشورشا هژمونیسم آمریکا می

هاي آمریکا در آسـیا نیـز از رویـارویی بـا      باشد. آنها حتی در موضوع حضور نظامی و دخالت

اند. به باور گروهی از محققان امنیت چین، حضور و هژمونیسم آمریکـا در   آمریکا پرهیز داشته

منطقـه   آسیا با وجود برخی عوارض، آثار مثبت بزرگی دارد که مهمترین آنها کمـک بـه ثبـات   

کند. بنابراین،  است. فراتر از آن، هژمونیسم آمریکا در گستره جهانی نیز به ثبات جهان کمک می

کاري با آمریکا و غرب را نیـز   هاي پیرامونی، هم چین باید به موازات توسعه همکاري با دولت
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اشـد  تواند مزایاي بیشتري نسبت به جهان چنـدقطبی داشـته ب   قطبی می افزایش دهد. جهان تک

)Gill, 2007: 8-9 دولت چین نه تابع چنین رویکردي است و نه به حرکت انقالبی در عرصه .(

  پیش گرفته است. الملل اعتقاد دارد، بلکه راه میانه را در بین

 .گرایی چین در جریان بحران سوریه نمـود یافتـه اسـت    جدیدترین نمود از چندجانبه

علیـه   نیت طبق فصل هفـتم منشـور ملـل متحـد    روسیه مانع اصلی اقدام شوراي ام وچین 

 کننـد کـه   دفاع از دولت سوریه را چنین توجیه مـی  چین اند. مقامات دولت بشار اسد بوده

جامعـه  براي حـل مسـاله سـوریه    فشار و اقدام نظامی شوراي امنیت کارساز نیست، بلکه 

براي یافتن یـک  ا ه رایزنی به موازات آنو را متوقف کرده ها  خشونت ستی ابتدابایجهانی 

اگرچه خود را متحد دولت چین  .کردشروع  نحوه عملیاتی کردن آن را راه حل سیاسی و

را در ثبات منطقه  و همچنین اهداف منشور ملل متحد منافع خودکند، اما  اسد معرفی نمی

 آن هم تحت رهبري غرب را غیر قابل قبول دخالت نظامی ،به همین دلیلو  تعریف کرده

  .کند تلقی می

گونه دخالت  از هر گرایی آمریکا حساس بوده و در نظر دارد چین خصوصاً به یکجانبه

غرب در لیبی در نظامی ارضایتی پکن از دخالت ن کند.نظامی به رهبري آمریکا جلوگیري 

در مـورد سـوریه بسـیار     ایـن دولـت  باعث شـده   ،پیرو تصمیم شوراي امنیت 2011سال 

با رأي ممتنع چین (به همراه روسیه) بـه قطعنامـه    2011در مارس  .عمل کندتر  محتاطانه

شوراي امنیت در خصوص ایجاد یک منطقه پرواز ممنـوع در لیبـی روزنـه قـانونی      1973

ت نظامی غرب در این کشور فراهم شد؛ سـناریویی کـه چـین و روسـیه از آن     براي دخال

 يدیگر مشابه که به دخالت تاسمصمم  چیندر شرایط کنونی . از این رو، نگرانی داشتند

حساسیت چین به دخالـت نظـامی غـرب در    قانونی ندهد.  مشروعیترهبري غرب  تحت

سوریه به شدت روسیه نیست، چرا که منافع آن در سوریه در مقایسه با روسیه محـدودتر  

 رسـد چـین   نیز به نظـر نمـی   و تغییر رژیم سوریه در صورت دخالت نظامی آمریکا است.

اما براي چین مهم است که  نجام دهد.ا منع دخالت نظامیاقدام عملی قابل توجهی جهت 

    زدایی کند. گرایی آمریکا مشروعیت از یکجانبه
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  گیري نتیجه

گرایی،  پذیري سیاست خارجی چین از ایدآلیسم به عمل در پاسخ به چرایی تحول مقالهاین 

روابـط خـارجی    .پرداخته استمتغیرهاي امنیت ملی  بر اساسسیاست خارجی چین  به تبیین

داري  سرمایه ها در دوره مائو در حد قابل توجهی تحت تأثیر مالحظات ایدئولوژیک ضد چینی

قرار داشت. این مالحظات در برخی شرایط دولت چین را تا جایی پیش برد که اتحاد شوروي 

آل کمونیسم معرفی  هرا به مثابه الگوي اید امپریالیزم نموده و کمونیسم چینی را متهم به سوسیال

گرایی چینی کم کم رشد کرد و پـس از بـه قـدرت رسـیدن      اما در همان دوره مائو، عمل ،کرد

هـاي   دنگ جا افتاد. پس از آغاز اصالحات دنگ بود که سیاست خارجی چین به دنبال ناکـامی 

دیـدات امنیتـی بـه رغـم     اسـتمرار ته  پذیراي برخی تحوالت اساسی و مانـدگار شـد.   ،گذشته

. ها به جهان خارج نقش مهمی داشت یرویکرد چین تغییردر  ،شدن چین اي تحوالتی چون هسته

 فعال با آمریکا و غـرب روي  و مشارکت اقتصادي کاري آنها در دوره پس از جنگ سرد به هم

هـاي   چـالش  معموالً از ایجادگرایی آمریکا  با هژمونیسم و یکجانبه مخالفتآنها ضمن  .آوردند

داشـته خـود را   تالش  تعامل با آمریکادر  دولت چین .اند کرده جدي در برابر آمریکا خودداري

  المللی نشان دهد. هاي بین و هماهنگ با رژیم مسؤولبزرگ و در عین حال به مثابه قدرتی 

کنون امنیت ملـی چـین را تحـت     سه مجموعه از مسایل بنیادي که از زمان انقالب کمونیستی تا

و  م سیاسی، تهدیـدات مـرزي و سـرزمینی   هاي نابسامانی در نظا پتانسیلاند، عبارتند از  تأثیر قرار داده

پـذیري امنیـت چـین در     دهنده تزلزل این مسایل نشان المللی چین. تهدیدات علیه جایگاه و نفوذ بین

، چنـد ویژگـی در سیاسـت    تهدیـدات این پاسخ به در  اي و سیستمی است. سه سطح داخلی منطقه

، سیاسـت درهـاي بـاز   از طریـق   یافتن توسـعه اقتصـادي   خارجی چین پدیدار شده است: محوریت

، معرفی چین به عنـوان  اي آنها و متحدان فرامنطقه گرایی در برابر همسایگان داري و مصالحه خویشتن

گرایی بـدون رویـارویی بـا هژمونیسـم آمریکـا.       پذیر و چندجانبه مسؤولیتدر عین حال قدرتی بزرگ و 

اینکـه ایـن    تهدیدات امنیتی را به حداقل برسـانند. گستره ها  د با اتخاذ این سیاستان بوده ها امیدوار چینی

در سـایه تحـوالت نـوین    رسـد   به نظر می توند ثمربخش باشد، قابل بحث است. حدي میچه روش تا 

ن نظـم و ثبـات   یبراي تضـم  رهبران چینهاي سیاسی در جهان،  ها و گسترش آگاهی افکار عمومی ملت

  .تري در جهت توسعه سیاسی هستند هاي جدي نیازمند گامکشورشان  آینده سیاسی - اجتماعی
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