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 مقدمه
 راتیتأأی  چأین،  تحأوالت داخلأی و خأارجی    تحت تأأییر  شیائوپینگ سیاست درهای باز دنگ

شأرایطی   سیاسأت خأارجی  . در گذاشأت  این کشوررا بر سیاست داخلی و خارجی  ایگسترده

 یبأرای تیییأر   ئالیسأتی سأنتی کمتأر شأده و زمینأه     ر راهبأردی ایجاد شد تأا تسألط فرهنأگ    

چنین تیییأر و   در ایر(. Hines, 2013: 7-12فراهم آید ) راهبردی چیندر فرهنگ  انهیگراعمل

چین ایجأاد شأد   نزد رهبران  زادیتهد ، درک متفاوتی از منابع قدرت و امنیت و عواملتحوالتی

(Wang, 2013). رخ دادچین نسب بأه گذشأته    راهبردیفرهنگ  به این ترتیب، بازتعریفی در 

نأزد   1وسیکنفوسأ آیأین   یارتقأا  و وابستگی متقابل اقتصادی با دنیای بیرون هایی مانندو مولفه

رئالیستی سأنتی در   هاینگرهبنکاهش نفوذ برای شرایط  . به دنبال آن،ها اهمیت پیدا کردچینی

جویانه در سطوح و همکاری 5بر امنیت مشارکتی دیتأک فراهم شد وسیاست خارجی این کشور 

البته این به معنأی   آن تبدیل شد. فرهنگ راهبردی برجسته در به یکی از اصول اساسیمختلف 

 نسأل  ینباشد، بلکه در ب شده محوی در این کشور کلبهنیست که رویکرد استراتژیک رئالیستی 

 بینانأه نسأبت بأه محأیط داخلأی و خأارجی دأاکم شأد        نخبگان چینی نوعی درک واقعجدید 

(Hines, 2013: 7-12) . 

و برخورد فرهنگ چینی بأا   ویژه غرببه تجربیات تاریخی ناشی از تعامل با بیرونبنابراین، 

موضأو    مأورد در در سیاست خارجی این کشور  انهیگراعمل یدنیای مدرن، زمینه اتخاذ نگرش

نسبت به بسیاری از مسائل  که رویکرد چین روستنیا ازتقویت کرده است. را فراهم و امنیت 

 دانکردهسعی  هاینیچ و ی دچار تحول شده استالمللنیبی و امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه

دوران گذشأته کأه نگأاه     بأرخفف - و مشأارکتی را  زیأ آممسأالمت ی هأا ارزشو  هأا مؤلفأه تا 

در  -دکردنأ یمأ به دنیای بیرون از خود نداشتند و از تعامل گسترده بأا آن اجتنأاب    نانهیبخوش

یی و زدادیتهد راستایو زمینه همکاری با محیط بیرون در  کردهخود برجسته  راهبردیفرهنگ 

ورود نخبگأان جدیأد   در واقأع،   (.1۳3۳نیأا،  )شأریعتی  فراهم آورند کشورشان راتوسعه سریع 

، نگرش و اسأتراتژی کأفن   شدنیجهانو فرایند  المللنیببا تحول در نظام  توأم به قدرت چین

                                                                                                   
1. Promotion of Confucianism 

2. Cooperative security 
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که بسیاری از موضوعاتی که در دوران جنأگ سأرد    طوریه ؛ بکردامنیتی این کشور را متحول 

شأدند، امأروزه دیگأر تهدیأدآمیز     محسأوب مأی   هأا چینیامنیتی برای  یا تهدید چالش عنوانبه

بأا   رئالیسأتی و ایأدئولوکیکی   نظرانأه در رقابأت تنأگ   دوران گذشته کأه  رخففبها نیستند. آن

انتخأاب اسأتراتژیک    بأه را  المللنیبو همگرایی با جامعه  قرار داشتند، وابستگی متقابل دیگران

 . خویش تبدیل کردند

امنیتی،  دستاورد متقابل بینانه و مبتنی برواقع ،رئالیستیپسا در این مسیر، ایجاد محیط امنیتی

، در المللأی ای و بأین بأرد در سأطوح منطقأه    –مبتنی بر نگأرش بأرد    یعنی ایجاد فضای امنیتی

امنیتأی چأین و   شناخت الگوی با توجه به اهمیت . چین قرار گرفتکار سیاست خارجی دستور

برخورد  این کشور در تبیین نگرش امنیتی چین و رویکرد در پی این مقالهتیییر و تحوالت آن، 

المللأی اسأت.   در محأیط پیییأده و در دأال گأذار بأین      امنیأت  نیتأأم  و شأیوه  هایچالشبا 

پردازد امنیتی چین میی هاچالشبه بررسی کلی  سازماندهی مقاله به این صورت است که ابتدا

در مأورد   نیأز . در پایأان  دهأد را مورد بررسی قرار مأی نگرش جدید امنیتی این کشور  و سپس

 .شودبحث میرویکرد فراگیر و مشارکتی چین در مواجه با مشکفت امنیتی 
 

 ی امنیتی چینهاچالشالف. 
ابعأاد و  آنهأا دارای  از  کأدام  هأر مواجه است که  ییهاچالشملت با  -یک دولت عنوانبهچین 

ریشأه داخلأی و برخأی ماهیأت      هأا چالشبرخی از این  ،کلی ی. در نگاههستندریشه متفاوتی 

اجتمأاعی، ترکیأب    ییبأات یبأ . نابرابری، شکاف طبقاتی، توسعه نأامتوازن،  دارندی پیدا المللنیب

 جملأه  از(، کأاهش رشأد اقتصأادی، وابسأتگی بأه منأابع خأارجی        کیانکجمعیتی)تبت و سین

، مأاهیتی اقتصأادی  دارای  هأا چأالش این هر کدام از که ریشه داخلی دارند. ی هستند یهاچالش

 ،در یأک نگأاه اجمأالی    (.Yang, 2015: 142-145) اسأت فرهنگأی   -عیاجتمأا یا و سیاسی 

از چند منظأر کئوپلیتیأک، اقتصأادی، سیاسأی و      تواننیز می این کشور را المللیبین یهاچالش

 وسعت جیرافیایی بأا  رغمبه، سرزمین چین ینظر کئوپلیتیکاز  .دادی مورد ارزیابی قرار المللنیب

. مرزهأای طأوالنی و بأاز در کنأار تنأو  قأومی و فرهنگأی از        مواجه استی متعددی هابیآس

 52)دأدود   داشتن همسایگان زیادبوده است.  دردسرسازمسائلی است که برای دکومت چین 
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 شأده  هأا با برخی از آنها، باعث مشکفتی برای چینأی  بروز اختففات مرزی نیز به دلیلکشور( 

 (.  ۱6: 1۳۱2)قنبرلو،  است

کأاکو، اخأتفف بأا کشأورهای جنأوب      دیائویو و سن ریجزامرزی با کاپن بر سر  اختففات

 هایاختفف بر سر ددود و مرجانی ریجزا یتعدادشرق آسیا بر سر جزایر اسپراتلی، پاراسل و 

 چین با آنهأا مواجأه اسأت   است که سیاست خارجی  یهایچالش جمله از با همسایگان یدریای

، دریای جنوبی چین، اختففأات سأرزمینی بأا    کیانکسین(. تایوان، تبت، 175: 1۳3۱ارغوانی، )

کاپن، مسئله کره شمالی، اختفف با کشورهای جنوب شرق آسیا بر سر جزایأر و تعأین دأدود    

 دنأ توانیمأ که  ندموضوعاتی استراتژیکی هست جمله از.. ی سرزمینی، مسئله امنیت انرکی و.دریا

 ,Yang)کنأد   شرایط جدیأدی های بزرگ وارد  قدرت بارا با کشورهای منطقه یا  چینروابط 

چینی و بنا بأر ادعاهأای ایأن    منابع  اساسبر  در مناطق دریایی برای نمونه، (.142-148 :2015

 آنکأه بخأش عظیمأی از     اسأت مربأع  میلیون کیلومتر  ۳بیشتر از  آنهای سرزمینی آبکشور، 

مربأع آن توسأط فیلیپأین،     کیلأومتر  212222 ؛شده اسأت  تحت تسلط کشورهای دیگر تعریف

 مقأدار دیگأری  ویتنأام و   توسأط  مربع کیلومتر 72222مالزی،  به وسیلهمربع  کیلومتر 572222

کنوانسأیون ملأل متحأد در مأورد دقأوق       همأواره  چین. شودکنترل می های دیگرتوسط دولت

و دقوق خود را از این طریأق مطأرح و    دادهقرار  ها مورد تأکیدختففاین ا موردرا در  هادریا

 (.Yuan, 1998)کند پیگیری 

 ،بأوده  تأر گسأترده به نسبت شرایط داضر  گذشته دروسعت سرزمینی چین  در واقع، چون

ی اصلی خود را که در ایأر  هانیسرزم که کردهاین ذهنیت را برای نخبگان قدیم و جدید ایجاد 

 ,jakobsonی برگرداننأد) ربأه سأرزمین مأاد   ، انأد شأده  جأدا ی اسأتعماری  هأا قدرتدخالت 

اسأتقرار   راسأتای ، ماکائو و تفش در کنگهنگی تبت، هانیسرزم(. اعاده داکمیت بر 2013:4

ملأی   گیکپأارچ در راسأتای اتحأاد و ی   هأا چینیی امنیتی هاتیاولوداکمیت چین بر تایوان از 

و یکأی از واأایف    داننأد ینمأ داکمیتی ایأن کشأور را کامأل     دوزه چین است. رهبران جدید

 ی اصألی هأا نیسأرزم برداشتن در مسیر استقرار داکمیت بأر  کشورشان را قدمسیاست خارجی 

شدن تصادی، کاهش رشد اقتصادی و متوقفاق نظراز  (.۱۱: 1۳۱2)قنبرلو،  دانندیم رفتهازدست

 عقیأده منافع سیاسی و منافع امنیتی آن را بأه مخأاطره انأدازد. بأه      تواندیمیند توسعه چین آفر
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و مشأروعیت نظأام    ایأن کشأور  رابطه مستقیمی بأین رشأد اقتصأادی     ،برخی تحلیلگران چینی

مشأروعیت   توانأد یمأ زیرا رشد و توسأعه اقتصأادی    رد؛سیاسی و یکپارچگی ملی آن وجود دا

کأاهش رشأد    در مقابل،و  کندت مردم را جلب داخلی نظام سیاسی را به ارمیان بیاورد و رضای

 .کندی نظام داکم را متزلزل هاهیپانارضایتی داخلی را افزایش دهد و  تواندیماقتصادی 

ی و همینأین امنیأت انأرکی و منأاطق ترانزیتأی از      المللأ نیبکه نظم و یبات  روستنیا از

بأه   شأدت به. صنایع چین است برخوردار چینی جدید گذاراناستیسالعادی برای اهمیت فوق

 در نظم و یبأات بینأالمللی   خللی نیترکوچکالمللی متکی هستند. منابع معدنی و بازارهای بین

 ;Yang, 2015: 142-148) را بأه مخأاطره انأدازد    چأین فراینأد توسأعه اقتصأادی     توانأد یم

Antonescu, 2015.) نظام سیاسی چین،  توجهقابلیبات و استحکام  وجود باسیاسی،  منظر از

سریع طبقه متوسط که خواهان کیفیأت زنأدگی بهتأر بأا     است. رشد زیاد و آینده یبات آن مبهم 

ی را بأرای نظأام سیاسأی ایجأاد کأرده      کننأده نگراندقوق شهروندی بیشتری هستند، وضعیت 

نقش زیادی در باالبردن کیفیت زنأدگی، آگأاهی و    چینرشد مطلوب اقتصادی در واقع، است. 

، تعامفت گسترده شهروندان چینی با دنیای بیأرون  طورنیهمها داشته است. وغ سیاسی چینیبل

ها چینی به خارج از کشور و گسترش فضای مجازی فرایند آگأاهی سیاسأی   و مسافرت میلیون

هأا را  در عمأل زمینأه انتقأادات و نارضأایتی     مسائلاست. این  کردهشهروندان چینی را تسریع 

 (. 125-122: 1۳۱2) قنبرلو،  است کردهبه نظام سیاسی داکم تشدید نسبت 

دفتر دزب کمونیست چین سندی را در مورد امنیت  5212در سال که  به همین دلیل است

 -دال گذار، تیییرات عمیأق اجتمأاعی  ی در المللنیب طیمح را از پکنو نگرانی  کردملی منتشر 

. در شأرایط داضأر، بیشأتر    سطح داخل و تناقضأات اجتمأاعی بیأان کأرده اسأت      قتصادی درا

ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسأی  هادوزهبه محیط داخلی یعنی  رسدیمبه نظر  پکنی هاینگران

که چین در دأال داضأر    پینگ گفته است در این راستا، شی جی(. Tiezzi, 2015) گرددیبرم

ی خاصأی دارد. اتخأاذ   دگیأ ییپی المللأ نیبداخلی و  نظر ازی قرار دارد که هم ادر شرایط ویژه

ی جامعأه چأین   المللنیبچارچوبی جامع برای امنیت ملی الزم است تا مسائل مختلف داخلی و 

های اجتمأاعی، اقتصأادی، فرهنگأی، سیاسأی، فنأاوری، سأایبرنتیک و ... را مأورد        چالشنظیر 

 (. Lampton, 2015: 770) مفدظه قرار دهد
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امریکأا را در سأطح منطقأه و نظأام      متحأده االتیانخبگان جدید چین،  ی،المللنیباز منظر 

. آنهأا  کننأد یمأ ی کشورشأان تصأور   المللأ نیبأ تهدید برای قأدرت و نفأوذ    نیترمهم المللنیب

مأانع اصألی در    را جویی و نظم نوین آمریکا در دوران پسا جنگ سأرد گرایی، هژمونییکجانبه

 از(. 127: 1۳۱2)قنبرلأو،   داننأد یمأ ی خأود  المللأ نیبأ مسیر پیشبرد اهداف مربوط بأه جایگأاه   

و  کأرده خأواهی امریکأا انتقأاد    گرایانه و هژمونیه آنان همواره از رویکرد یکجانبهک روستنیا

خواستار تقویأت  این راستا . شی جین پینگ در اندشدهتر تر و عادالنهدمکراتیک یخواستار نظم

و از اصأفح و بهبأود    شأده ی دمکراتیک در سأازمان ملأل   هاروشهرچه بیشتر سازمان ملل و 

 ,General Assembly)کأرده اسأت   ی دمایأت  المللأ نیبی مالی هاسازمانمدیریت نهادها و 

ی ترجسورانهکه سیاست خارجی  «شی جین پینگ»از زمان به قدرت رسیدن  ،واقع در. (2016

رئأیس جمهأور    نظأر  ازاسأت.   کرده دایپی نمود بیشتری ، رقابت بر سر نفوذ منطقهکردهاتخاذ 

کأردن  در راستای مهار قأدرت چأین و محأدود   چرخش سیاست خارجی امریکا به شرق  چین،

 کرده. وی اشاره استدر منطقه در تعارض  چینهای با منافع و اولویت ه ونفوذ آن طرادی شد

کأه   یهأای شود و از دخالأت  هها سپردامور آسیا به دست خود آسیاییکه  دهیرس فراکه زمان آن 

 (.Burgman, 2016)شود ، پرهیز کندیمدر منطقه فراهم  را یباتیزمینه ناامنی و بی

 

 امنیتی چین نویننگرش ب. 
های مفهأومی  گیپیییدبوده و امروزه بر  المللنیبیکی از مبادث روابط  هموارهموضو  امنیت 

 الملأل نیبأ از مکاتأب فکأری روابأط     کدامر هبه همین دلیل، . است آن افزوده شدهو عملیاتی 

ی خود به تبیین پدیده امنیأت ملأی و مرجأع آن    شناختمعرفتشناختی و متناسب با مبانی هستی

رایج در باب امنیت را تشخیص داد که  رویکرددو  توانیم ،. در یک چارچوب کلیاندپرداخته

امنیأت را متأرادف بأا انباشأت      متفاوتی دارند. یک رویکرد، کامفًنقطه عزیمت  هاآناز  کدام هر

ی مانند دارایی، پأول،  هایابزار بایدیعنی بازیگران برای اینکه امنیت داشته باشند،  ؛ددانیمقدرت 

 ی بر رهایی یعنی رهایی از تهدیدهایدوم، امنیت را مبتنرویکرد سفح، ارتش و... داشته باشند. 

نگرش سلبی  یوجود دارد: یک نگرشدوم دو  رویکرد(. در 22: 1۳۱5)ویلیامز، کند یم تعریف

. در این برداشأت  )عمدتاً نظامی( است بیرونی ر رهایی از تهدیدهایامنیت که مبتنی ب نسبت به
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 نبأود امنیأت ملأی مسأاوی بأا      ،از امنیت که در چارچوب رویکرد سأنتی رئالیسأتی قأرار دارد   

، ه اسأت اتفاق افتاد المللنیب. با تحوالتی که در عرصه روابط دشویمبیرونی تعریف  تهدیدهای

را  ایأن دأوزه  جدیأد   هأای و پدیأده  تا مسائل نگرش جدیدی نسبت به امنیت ارائه شده است

 پوشش دهد. 

دانأد و بأر آن   مأی  کننأده گمراهبرداشت سنتی و سلبی به امنیت را محدود و  نگرش جدید،

هأای  راهکار بسیاری از موضأوعات و چأالش  نگرش ایجابی به امنیت  انه کنونیاست که در زم

. بقأا دفظ  تنهانه  است وتوسعه، رفاه و آزادی مطرح « امنیت برای». در این نگرش امنیتی است

 دیتأکعمدتاً نظامی( بیرونی که در برداشت سلبی مورد ترتیب، رهایی نسبی از تهدیدات ) بدین

ه ی درونأی تحأول یافتأ   ریپذبیآسبیرونی( و تهدید ) هرگونهی رویارویی با بود، به توانایی برا

 (.12: 1۳۱6، است )شاپوری و دیگران

 بأه  ؛، شاهد تحوالت زیادی در باب امنیأت هسأتیم  چینی گذاراناستیسنوین  نسل در نگاه

 آنبه  انهیگراعمل ی ایجابی ونظرانه فاصله گرفته و در چارچوبتنگ یاز ماهیتامنیت  که یطور

پأیش   پایه این نگرش بأه امنیأت، تهدیأدهای    (. برLoke, 2009: 200-201) شودیمنگریسته 

بعد  هبارکمستقیم خارجی به ی وناگون و پیییده شده است. تهدیدهایروی دولت ملی چین گ

ی از امنیأت مطأابق بأا شأرایط متحأول داخلأی و       ادهیییپو مفهوم  کردهاز جنگ سرد فروکش 

بأین  در ارتبأاطی تنگاتنأگ   در فضای جدید امنیت چین  ،واقع در. شکل گرفته استی المللنیب

 ,Lampton)شأود  یمأ های داخلی و خارجی تعریف و تبیأین  سطوح خرد و کفن یعنی متییر

، شأدن یجهأان  رینظکه در نگرش امنیتی نوین چین مفاهیمی  روستنیا از(. 760-761 :2014

ی، پأنج اصأل همزیسأتی    المللأ نیبأ و نهادهأای   الملأل نیبأ ی بزرگ، جامعأه  هاقدرتتعامل با 

ارتباط تنگاتنگی با  تگی متقابل و رشد و توسعه اقتصادیبرد، وابس –، سیاست برد زیآممسالمت

مسأتلزم   چأین ارزیابی دقیق نگرش و اهداف امنیتی جدیأد  در واقع، . اندکردهمفهوم امنیت پیدا 

 ,Antonescu)اسأت   ی مختلفهابخشی آن در مفدظه تعامل متقابل محیط داخلی و خارج

 دری امنیتأی ایأن کشأور    هأا و گزارشی چین جبررسی عملکرد سیاست خار (.61-62 :2015

نگأاه   همزمأان  این کشأور، زمینأه تقویأت    که محیط پیییده امنیتی دهدیمهای اخیر نشان سال

 آن فراهم آورده است؛ اجراییبین نخبگان فکری و را ی به امنیت ملی افزارنرمی و افزارسخت
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در سیاست خارجی این کشور  یخارجی جنگ سرد هایسنتی از نو  تهدید هایتهدید هرچند

 (.Lampton, 2015: 760; Chang, 2012) فروکش کرده است هاسالاین  در

ی نظامی، دومین اقتصاد بزرگ جهان تعداد نیرو از نظرارتش جهان  نیتربزرگ دارای چین

بودجأه   نظأر  از. است)با بیش از سه هزار میلیارد دالر(  بیشترین مازاد تجاری و ذخیره ارزی و

سأطوح مختلأف نظأامی در دأال مدرنیزاسأیون       دردر جایگاه دوم جهان قأرار دارد و   ،نظامی

چین به خاطر قرارگأرفتن   ندمعتقدنخبگان چینی (. 1۳۱۳، پورسلمان)است نیروی نظامی خود 

هم به فکر توسعه و پیشرفت اقتصادی خود باشأد   بایدی المللنیبدر موقعیت دساس و پیییده 

زیأرا تجربأه تأاریخی و منطأق      کنأد؛ و هم مسیر دفاعی خود را در سایه توسعه نظامی تکمیأل  

وی دفأاعی  الملل نشان داده است که توسعه اقتصادی بدون دمایت و پشتیبانی نیأر سیاست بین

 ,Zhang)فراهم آورد  بلندمدتی فرایند توسعه را در ریپذبیآسزمینه  تواندیمو مدرن  روزبه

 گأذاران اسأت یسبأه   المللنیبتجربیات تاریخی و منطق روابط  رسدیمبه نظر  (78-92 :2004

و آن را در  کننأد چینی آموخته است که برای افزایش امنیت به معنأای قأدرت همأواره تأفش     

د. مفدظأه شأرایط متحأول جدیأد     نأ ی جسأتجو کن المللأ نیبأ  هأای و همکأاری  بستر تعامفت

ی ایأن کشأور را در عرصأه    ابیأ قأدرت سأازی و  منافع ملی، فرصت امنیأت  نیتأمی در المللنیب

 است. افزایش دادهی المللنیب

 522۳اسناد جدید امنیتی چین ) سند  در توانیماین نو  نگرش در باب قدرت و امنیت را 

پیشأینیان خأود معتقأد     ماننأد . در این مورد، شی جین پینگ هأم  آشکارا مشاهده کرد( 5212و 

 یطور به است؛ خورده گرهی با کل جهان امفدظهقابل طوربهاست که سرنوشت و آینده چین 

توسأعه   طأور نیهمأ  کرد؛خواهد  روروبهی زیادی هافرصتجهان مرفه و بایبات، چین را با  که

چأین   در این راسأتا،  ی را برای کل جهان به ارمیان خواهد آورد.هافرصتآمیز این کشور صلح

و سیاسأت خأارجی    دکنأ یمأ خود را دنبأال   یابیقدرتمسیر توسعه و ای وقفه گونهچیهبدون 

در  یالمللأ نیبی و ادر عرصه منطقه است امنیتی که ماهیتاً دفاعی است راو سی زیآمصلحمستقل 

 در .(China’s Military Strategy, 2015; Antonescu, 2015: 61)پأیش گرفتأه اسأت    

در سأطوح مختلأف از بطأن تعأامفت بأا       چینگر این است که امنیت این موضو  نشان ،واقع

و سأعی شأده تأا امنیأت ملأی در چأارچوب        شودیمالملل داصل دیگر کشورها و جامعه بین
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بأودن چأارچوب   فهأم  قابأل . شأود یانه مطأرح  گراعملبا رویکردی  فهم قابلمفهومی و کفمی 

بسأیاری از مشأکفت و    وفصأل دأل ، های اخیردهه درمفهومی و زبانی سیاست خارجی چین 

 است.   کردهتسهیل را ی این کشور المللنیبی و امنطقه مسائل

ه تلقی سألبی از امنیأت یعنأی رهأایی از     هد کدی اخیر نشان میهاسالدر  هاینیچرویکرد 

تهدیدات خارجی )عمدتاً نظامی( در بین نخبگان این کشور فروکش کأرده و بأه سأمت تلقأی     

بأرای  (. Zeng et al, 2015: 245-246) ایجابی امنیت در سطوح مختلف در درکأت هسأتند  

هأای  چالش و تهدید برای چین، تهدید خارجی از نادیه قدرت نیترمهم، در دوران مائو نمونه

بود. چرخش ایأن   کردهدیگر بود. مائو سیاست خارجی خود را بر پایه دفع چنین تهدیداتی بنا 

 Iliev)کأرد  در این راستا تبیین  توانیم ه امریکا رانزدیکی ب واتحاد شوروی  اتحاد باکشور از 

2015 ,et al) . نیتأر مهمکه زمانی -شریک راهبردی چین  نیترمهمروسیه به فدراسیون تبدیل 

 نمونه آشکاری در این مأورد اسأت   -رفتیمبه شمار  هاچینیمنبع تهدید خارجی برای امنیت 

(Godement, 2013: 6-7). 

بأه ویأژه   ی خأارجی  هأا قأدرت که چین دیگر از نادیه  کرداعفم  آشکاراائوپینگ یدنگ ش

 یرا بایأد در جأای دیگأر    چأین کأه منأابع تهدیأد     بود. وی معتقد نیستشوروی مورد تهدید 

داخلأی   یاز ماهیت ،از آنکه جنبه خارجی داشته باشد چین بیش هایتهدید کرد و ریشهجستجو 

 دکأر یمأ چالش جامعأه چأین تصأور     نیترمهمی اقتصادی را ماندگعقباست. دنگ  برخوردار

(Medeiros and Fravel, 2003 .)وی، نقطه شرو  امنیت ملی چین از رشد و توسأعه   ازنظر

پویا و شکوفایی ایجأاد   اگر بتوانیم اقتصاد »وی اعتقاد داشت  ،واقع درد. شواقتصادی شرو  می

 چأین  به دنبال این شعار، تعداد نیروهای نظأامی «. بیاوریم دست به میتوانیم راهر چیزی  کنیم،

دزب کمونیست چین، شأعار صألح   وقت کل ، دبیر1زیانگ . در همین راستا، زوکردکاهش پیدا 

 ,Ferchen)کأرد  اعفم  1۱37و توسعه را در سیزدهمین کنگره ملی دزب کمونیست در اکتبر 

2016.) 

فاصأله بیشأتری    ی امنیت ملی چین از امنیت فیزیکأی و نظأامی  استراتژ ،با پایان جنگ سرد

. بر این اساس، کارکرد دفا  ملأی  کردامنیت اقتصادی تیییر پیدا  سمت تأمین به گرفت و بیشتر

                                                                                                   
1. Zhao Ziyang 
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، بلکه دفاات از تمامیأت  شودینمبه دفظ و دفا  از تمامیت ارضی خفصه  تنها در این کشور

. دفأا  ملأی در خأدمت    گأذرد یمأ ارضی کشور از مسیر رشد و توسعه اقتصادی چأین عبأور   

توسأعه   بأرای  انعیوی کأه مأ  رعقفنأ یغجنأگ یأا اقأدامات خودسأرانه و      هرگونهجلوگیری از 

(. در این مسأیر، جیانأگ   Ferchen, 2016)شده است تعریف  ،دنآورمیفراهم  چیناقتصادی 

 برگزاردر کنو  1۱۱۱خلع سفح که در مارس سال  اجفسدر  ، رئیس جمهور اسبق چین،زمین

 متقابأأل، برابأأری و همکأأاری از اصأأولکأأه اعتمأأاد متقابأأل، منأأافع  کأأرداعأأفم  آشأأکارا ،شأأد

. جیانأگ  دهنأد یمأ را تشأکیل   یزیأ آمصألح ی ساختار سیاسی هاهیپاکه هستند  یآمیزمسالمت

ی و تا امنیت ایأن کشأور را بأا امنیأت منطقأه      کرداز امنیت ملی ارائه  انهیگراعملدرکی  ،زمین

 (.Jiang Zemin, 1999) جهانی پیوند بزند

تأا   کأرد سأعی   1«هماهنأگ جهأان  »با طرح ایده  ، رئیس جمهور سابق چین، نیزتائونجی هو

 ،نظر وی. از کندتکمیل  اقدامات جیانگ زمین در راستای پیوند امنیت چین به جامعه جهانی را

محیطأی   تا دارند راهمکاری الزم  با همدیگر که کشورها اشاره به شرایطی دارد جهان هماهنگ

و رفاه مشترک  منافع و، شرایط برای ادترام متقابل، تشریک منابع کنند که در آنهماهنگ ایجاد 

منطأق بأازی داصأل     ، بازیگران در چارچوبجهان هماهنگدر  ،واقع در .شودم فراهکشورها 

)بأر اسأاس    بلکه در چارچوب داصل جمع جبری مضأاعف  ،کنندعمل نمی جمع جبری صفر

در شصأتمین   5222تائو در سأال  . هو جین(Zheng (2007 ,نگرند میبه امنیت  برد(-منطق برد

که جهان هماهنگ زمینه ایجاد صألح   کردسخنرانی خود اشاره  در ،سازمان ملل سیتأساجفس 

 یگر نأوع بیان به نظم جهانی. این نگاه آوردیمجاوید و رفاه مشترک را برای بشریت به ارمیان 

صألح و امنیأت کشأورها ارتبأاط      در آن کأه  ی اسأت المللأ نیبجامعه ی نسبت به ستیدئالیانگاه 

 The National) شودینمتنگاتنگی به یکدیگر دارد و امنیت یکی بدون امنیت دیگری داصل 

Institute for Defense Studies, 2011.) 

امنیأت   5212 لیآوردر در سخنرانی  ، رئیس جمهور کنونی چین،شی جین پینگهمینین، 

جینتأائو(   از جیانگ زمین و هو ترگسترده)دتی گذشته از  ترگستردهملی چین را در چارچوبی 

، بیشأتر  شأده  منتشأر  5212که در باب امنیت ملی چأین در مأی   سندی . در کرده استتعریف 

                                                                                                   
1. harmonious world 
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ارجا  داده شده اسأت  اجتماعی  -خلی و مسائل فرهنگیهای امنیتی به دوزه سیاست دانگرانی

(Tiezzi, 2015.) ،یاز مأاهیت  ،دننبه خارجی داشأته باشأ  بیش از آنکه ج هاتهدید بر این اساس 

ریشه داخلی نظیر دفظ تمامیت ارضی، دفظ نظام سیاسی، دستیابی به اتحاد و یکپارچگی ملی 

در کمسأیون امنیأت ملأی     5212(. شی جین پینگ در سأال  ۱6-127: 1۳۱2گیرند ) قنبرلو، می

 بأرای ی امنیتأی و دفأاعی کشأور    روهأا ینو توانمندی  هاتیارفنیازمند باالبردن  گفت که چین

تأا کنأون اقأدامات     دوره ریاسأت وی در در این راستا، جدید هستیم.  هایمقابله بهتر با تهدید

ی ارتش آزاد جمهوری خلق چأین و ایجأاد   هایتوانمندو  هاتیقابلبردن زیادی در راستای باال

 The) رفته اسأت ی امنیتی صورت گواددهاکمسیون امنیت ملی برای نظارت و هماهنگی بین 

National Institute for Defense Studies, 2014 .) 

کأه مأا    گفت 5212در سال  «بروپولیت»شی جین پینگ در سخنرانی خود در کمیته دائمی 

. در این شرایط تاریخی، چین به دنبال معنا و مفهأوم  میبریمدر شرایط تاریخی جدیدی به سر 

سأطوح مختلأف ادامأه     دربتواند مسیر پیشرفت و توسعه خود را  کهی از امنیت است هیچندال

سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگأی،   دوزه امنیتی شامل 11د از امنیت دهد. وی در تعریف خو

وی بأا   ،واقأع  در. بردیمای و سایبرنتیک را نام ، هستهستیزطیمحاجتماعی، علمی و فناوری، 

امنیتأی جامعأه چأین     مسأائل  عنوان به، موارد متعددی را از امنیت و فراگیر جامع یارائه مفهوم

اسأت  متفاوت با برداشت سأنتی و محأدود از امنیأت     در اساس چنین نگرشی که کرده؛ معرفی

(Tiezzi, 2015 .) ،ای اسأت کأه   به گونه امنیتی هایو چالش ماهیت موضوعاتدر این نگرش

 برگأرفتن کأه   روستنیا از. استمختلف ی هادوزهنیازمند همکاری متقابل در  برخورد با آنها

رهبران نسأل   دیتأکمتقابل سودمند و امنیت مشترک مورد  مبتنی بر همکاری استراتژیک ینگرش

در  ییو پاسأخگو  م امنیتی شأفاف زمکانی استراتژی غالباً سعی شده تا در این .جدید چین است

 (. Kumar, 2012)شود ها ایجاد اعتمادسازی بین دولت راستای

این است که امنیت چه کسأی   شودیمکه در باب امنیت مطرح  تیسؤاالترین یکی از مهم

امنیت دولت و نظام سیاسی اهمیت دارد یأا امنیأت مأردم و     دیگر، در میان است؟ به عبارتی

و اسناد جدید چین دکایت از  هاگزارشبررسی  .(22-21: 1۳۱5ها مختلف؟ )ویلیامز، گروه

یت ارضی و یکپارچگی ملی و همینین دفظ نظام سیاسأی هنأوز در   این دارد که دفظ تمام
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. امنیت ملی به معنای امنیت استاین کشور های امنیتی سیاسترویکرد و ی هاتیاولوصدر 

ی هأا گأروه مأردم و  ، نیأ ا وجأود  با. است یچین گذاراناستیسدولت هنوز در کانون توجه 

ایأن   ویأژه بأه  ؛شأوند یمأ تأر  رنأگ پرچین ی امنیتی هانگرشروز در اسناد و  فروملی روز به

وی بر امنیت داخلی و  دیتأک. کرد مشاهدهتوان میوضعیت را در دوره شی جین پینگ بیشتر 

ی داخلی گویای این است کأه در کنأار مفهأوم امنیأت ملأی      هاگروهی برای همه اقتصادرفاه 

چینأی  نخبگأان   نسأل جدیأد   نأزد  نیزسنتی یعنی امنیت برای دولت، امنیت مردم در سطوح 

شأود،  یمکه در زمان شی جین پینگ ارائه  چین . نگرش جدید امنیتیاهمیت پیدا کرده است

شامل همأه شأهروندان   . امنیت ملی شودیمی المللنیبامنیت داخلی و  توجه توأمان به شامل

کمأک   چأین ها در گستره جهأانی کأه بأه توسأعه     و دیگر گروه هاشرکت داخلی و خارجی،

 (. Zhang & Tan, 2017; Lampton, 2015: 771)شود یم، کنندیم

با افزایش گستره یا دایره امنیأت ملأی چأین، دیگأر امنیأت       نویندر این نگرش بنابراین، 

، بلکه کیفیأت  شودینممحدود به دفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی و دفظ نظام سیاسی 

نیز شامل ی اقتصادی داخلی و خارجی این کشور را هابنگاههای فعالیتزندگی شهروندان و 

هأا و مشأاغل   تا امنیت سأرمایه  کندیممنافع در دال گسترش چین ایجاب در واقع، . شودمی

 تجاری شهروندان چینی در گستره جهانی در نظر گرفته شود.

 منافع ملی چین ابعاد جهانی پیدا کرده اسأت یأا بأه عبأارتی     ،در زمان شی جین پینگچون 

 اسأت  گرفتهدر نظر  گذشتهی نسبت به ترگستردهدر تعریف منافع ملی خود، دایره  دیگر، چین

ی هأا تیأ مأمور، برای نیروهای امنیتی و نظامی این کشور رودیمفراتر  آنکه از ددود مرزهای 

، دفااأت از خطأوط ارتبأاطی دریأایی و     بشردوسأتانه ی هاکمکنظیر جهانی و فراتر از مرزها 

گسأترش قأدرت چأین در    در واقأع،  اسأت.   شأده  گرفتأه انزیت کاال و... در نظأر  مسیرهای تر

تر از منأافع و امنیأت ملأی ایأن کشأور را در گسأتره       ی مختلف، زمینه تعریف گستردههادوزه

نسأل جدیأد نخبگأان    ، در مجمأو   .(Heath et al, 2016: xi- xii) است کردهجهانی فراهم 

در دفظ تمامیت ارضأی و یکپأارچگی ملأی و رشأد و توسأعه       تنهارا  این کشورامنیت  چین،

نقأاط جهأان و دمایأت از     سراسأر کند، بلکه صحبت از منأافع چأین در   اقتصادی خفصه نمی

 .استی چینی در گستره جهانی هاشرکتها و یگذاردقوق تمام شهروندان، سرمایه
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 فراگیر چین امنیتی رویکردج. 
پیأروی   یاهداف امنیتی خود از استراتژی جامع و فراگیر نیتأمدر چند دهه اخیر برای  هاینیچ

قدرت از تلفیقی ترکیبی ) یی از رویکردبرداربهرهامکان  هاآنبه  چنین استراتژی. اتخاذ انددهکر

در شرایط جدید، امنیت هنگأامی بأه بهتأرین    ( داده است. سازیدر راستای امنیت سخت و نرم

میان کشورها وجأود   المللی و نیز همکاریپایدار در عرصه بینوجه تأمین خواهد شد که یبات 

انعأت از وقأو  جنأگ و    مالمللی، مداشته باشد. به بیانی دیگر، الزمه ایجاد امنیت در عرصه بین

امنیأت  »برداشت جدید خود از امنیأت را تحأت عنأوان     هاچینیاست.  ممکن جایتا ری درگی

و  «برابأری »، «منأافع متقابأل  »، «اعتمأاد » اند که مبتنی بر چهار مفهأوم اسأت؛  کرده بیان «مشترک

امنیت و تکرار آن در متون مختلف، داکی از تداوم درکت بر  نوینبر مفهوم  . تأکید«همکاری»

المللی اسأت  در شرایط موجود بین هاچینیانتخاب استراتژیک  عنوان مبنای وابستگی متقابل به

از دو  تأوان یمأ چین برای تأمین امنیت را  ، رویکرد فراگیردر نگاهی کلی(. 1۳3۳ )شریعتی نیا،

 .کردی بررسی افزارنرمی و افزارسختمنظر 

زایش معیأار  چینی اقأدامات زیأادی در افأ    گذاراناستیسنسل جدید ی، افزارسختنظر از 

امنیت در چارچوب  نیتأم. انددادهانجام  ابرقدرتآن به یک کردن قدرت سخت چین و نزدیک

بأوده   هأای اخیأر  دهأه سیاست خارجی این کشأور در   توجهقابلانباشت قدرت یکی از نکات 

و  واردکننأده  نیتأر بأزرگ مرکز تولید جهان، دومأین اقتصأاد بأزرگ جهأان،      نیتربزرگاست. 

ارزی )بأیش   رهیأ بودن بیشترین مازاد تجاری و ذخدارابرخی از منابع اولیه و خام،  کنندهمصرف

 دهمتوسأط رشأد اقتصأادی     نأرخ  ،ذخیره ارزی جهأانی(  سومکیاز سه هزار میلیارد دالر یعنی 

(، رتبه دوم در هزینه نظامی، رتبأه اول در تعأداد نیأروی    1۳۱۳ی در سه دهه )سلمانپور، درصد

( همگأی از  Shambaugh, 2003: 164)وم در نیروی نظامی هوایی و دریایی نظامی و رتبه س

امنیأت   نیتأأم ی در اکنندهنقش تعیین در شرایط داضر که چین هستندارهای قدرت سخت معی

 کنند. این کشور ایفا می

 هأا ، چینأی جدیأد  بخشیدن اهداف استراتژیک و پاسخ بأه تهدیأدات و چأالش   برای تحقق

. در پاسخ بأه  هستنددر دال نوآوری و مدرنیزاسیون نیروهای نظامی در سطوح مختلف  پیوسته

تأا نیروهأای    ها بر آن اسأت تأکید چینیی جدید ناشی از منافع استراتژیک، هاتیاولونیازها و 
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ی دضور فعال داشأته باشأند و منأافع ایأن کشأور را در      المللنیبدر عرصه داخلی و  شانمسلح

بله با مقا چین واایف استراتژیک نیروهای مسلح جمله از. کنندچین پیگیری  هایبیرون از مرز

ی از شرایط اضأطراری و تهدیأدهای امنیتأی، دفااأت از داکمیأت و تمامیأت       اگستردهطیف 

، دفظ یبات اجتمأاعی و امنیأت سیاسأی    طلبانهییجدای هاشیگراارضی، جلوگیری از هرگونه 

چین، دفاات قاطعانه از وددت سرزمین مادری، دفاات از منافع و امنیت چین در خأارج از  

 The State)بیأان شأده اسأت    ی المللأ نیبأ ی و امنطقأه کشور و شرکت در همکأاری امنیتأی   

Council Information Office of the People’s Republic of China, 2015).   در ایأن

کأه   طأوری ه ب کرده است؛افزایش چشمگیری پیدا  ی اخیرهاسال در چینمسیر، بودجه نظامی 

در سأال  )میلیأارد دالر   122بأیش از   ( به5222در سال )میلیارد دالر  12سال گذشته از  12 در

 (.122:  1۳۱2شریعتی،  )پورنجفی و رسیده است (5212

تطبیأق بأا شأرایط جدیأد،      در راستای 521۳در کنار مدرنیزاسیون نظامی، در سال ها چینی

قأانونی   5212 کوئیأه برداشتند و در  1اولین قدم را در مورد ایجاد یک کمسیون امنیت ملی چین

. با توجه بأه اهأداف   کردندتصویب ی امنیت ملی هااستیسنقش این کمسیون در  برای تقویت

ی امنیتأی بأا شأرایط جدیأد     هأا استیسبرای تطبیق  رسدیمبه نظر  ،ی این کمسیونهابرنامهو 

در بیأان اهأداف    ،است. شی جأین پینأگ   شده جادیای و ارزیابی این شرایط المللنیبداخلی و 

کمأک بأه موفقیأت و تضأمین      راسأتای که ایأن نهأاد در    گفته استاولیه کمسیون امنیت ملی 

اصفدات عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و هماهنگی بأین نهادهأای امنیتأی بأرای ایجأاد      

ی این کمسیون به امنیأت در معنأای گسأترده آن    هابرنامه. استسیستم وادد و یکپارچه امنیتی 

نیت فعالیأت  دیپلماسی مواف هستند در چارچوب این معنا از ام هایاشاره دارد و همه دستگاه

  (.Kejin, 2015) داشته باشد

 رای، زمینه این تحول مفهوم امنیت المللنیببر هماهنگی درونی و  دیتأکی، افزارنرماز منظر 

امنیت را از طریق همکاری و مشارکت داصل  توانیمنزد نخبگان چینی فراهم آورده است که 

شأدن و مشأارکت   فضا را بأرای درگیر ن نخبگان چینی یی بیگراتعاملی رویکرد ریگشکل. کرد

 یطأور  به ی مهیا کرده است؛المللنیبهای بردن سطح همکاریی و باالالمللنیبفعال با نهادهای 

                                                                                                   
1. CNSC 



 77   ینچ یرفراگ یتیامن یکردو رو یتبه امن یننگرش نو

ی در المللأ نیبأ ی و امنطقأه شاهد روابط گسترده سیاسی و اقتصادی چین با بازیگران متعدد  که

شأدن  گأری و دأاکم  رویکأرد نظأامی  شدن نگرش و رنگکمبا  ،واقع در. ایمبودهی اخیر هاسال

ی ادراکأات  ریأ گشأکل فضأا بأرای    چین،بر سیاست خارجی  اقتصادمحور انهیگراعمل یکردرو

جامعه چین  یی تهدیدزاهامؤلفه ،. در چنین شرایطیآمده استی در مورد امنیت فراهم ناذهنیب

تهدیأد بأرای جامعأه چینأی      عنأوان بأه تیییر کرده و منابع جدیدی در سند امنیأت ملأی چأین    

 (. Hines, 2012) اندشدهیمعرف

ی هأا اسأت یسرا فراهم آورده اسأت تأا    یشرایط ،تعقیب سیاست امنیتی فراگیر و مشارکتی

 چأین . سند استراتژی امنیت ملی بدهدنظامی  هایهمکاریبه جای خود را نظامی  طلبانهتوسعه

اشأاره دارد کأه چأین در آینأده      مسأئله  ، بأه ایأن  است شده منتشرکه در زمان شی جین پینگ 

امنیتی جمعی کارآمد و مفیدی را شرو  خواهد کرد و همکاری امنیتأی و نظأامی    سازوکارهای

اشأاره دارد کأه چأین     بأرای نمونأه،  ی گسترش خواهأد داد.  المللنیبخود را در سطح منطقه و 

و در راسأتای   همکاری جامع و پایداری را با روسیه در سأطوح مختلأف شأرو  خواهأد کأرد     

را بأرای تبأادالت نظأامی و     ییهابرنامه آمریکای و تقویت اعتماد متقابل بین چین و سازشفاف

در  5227روسأیه در سأال    بأا توافأق   .(Xinhua, 2015) گفتگوهای امنیتی ترتیب خواهأد داد 

خصأو  منأاطق   در  5222و 1۱۱6، 1۱۱۳ هایهند در سالها با مرزهای مشترک، توافق مورد

اصل تعامل در اکتشأاف و همکأاری    در موردتوافق با ویتنام، مالزی، فیلیپین و برونئی  مرزی و

توافق با کاپن در چارچوب اصل تعامل و همکأاری   و 5225مشترک در دریای جنوبی در سال 

همگی در راستای سیاسأت امنیتأی مشأارکتی و     5222در سال  یومشترک در مورد جزایر دیائو

برابأر، فهأم متقابأل و     رکتبر اساس اصل مشأا چین . قابل ارزیابی استنطقه در مچین فراگیر 

 از و نود درصأد  نمودهی مرزی با دوازده کشور از چهارده کشور همسایه امضا هامانیپسازش، 

هأای مأورد   دأوزه اکنأون   آن، جأه ینت دررا تعیین کرده اسأت.   اشیمرزهزار خط  دو و ستیب

   .(17۳: 1۳۱2)چن،  اندی پر رونقی تبدیل شدهتجاری هادوزهمناقشه سابق به 

یکی از منابع قدرت و امنیت در سیاست خأارجی   عنوان بهنهادها های اخیر در سالهمینین، 

المللأی  ی و بینامنطقهی هاسازمانها از ی گسترده چینیبرداربهره. مشارکت و اندبودهچین مطرح 

 اهأداف ملأی   نیتأم برایاعی، سیاسی، فرهنگی و علمی و... اقتصادی، اجتم مختلفی هادوزهدر 
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مشارکت فعأال و مأویر در    هاآن نظر از. در این راستا ارزیابی کردتوان میرا  اهداف امنیتی ویژهبه

 مینأین، ه. کند هموارترمسیر اهداف ملی این کشور را  تواندیمی المللنیبی و امنطقهی هاسازمان

ی تصأور تهدیأد قأدرت    سازیخنثالمللی کمک شایانی به و نهادهای بین هامیرکهمراهی چین با 

دوران  بأرخفف  هأا چینأی (. در واقأع،  Xie, 2011: 85)کنأد  مأی  المللنیبدر جامعه  این کشور

را  الملأل نیبنظام  هایاولویتی آن، هامؤلفهتا در تعریف منافع ملی خود و  اندکردهگذشته سعی 

به دداقل برسانند. تأفش گسأترده   را ی خود با دنیای بیرون هاتیاولولحاظ کرده و تعارض بین 

مشأترک جهأانی از طریأق مشأارکت در نهادهأا و       دسأتورالعمل در یأک  شأدن  برای سأهیم  چین

از تفش رهبران این کشأور بأرای    اینمونه ،چندجانبهدیپلماسی  پیگیریی و المللنیبی هاسازمان

 .رودیماالذهانی از امنیت با دنیای بیرون از خود به شمار ی بینایجاد فهم

 نسأبتاً که چین همراهی  انددهیرسدر تحقیقات خود در مورد چین به این نتیجه  5و کنت 1چان

داشأته  ی المللأ نیبأ در دوزه امنیت و اقتصأاد سیاسأی    به ویژهی المللنیبخوبی با قوانین و قواعد 

مین اهأداف  ألی و قواعد و نهادهای آن فرصت خأوبی را بأرای تأ   الملاست. همراهی با جامعه بین

توان در مشارکت فعال است. نمونه این همراهی را می کردهفراهم این کشور امنیتی، اقتصادی و... 

آمأار دپارتمأان    اسأاس بأر   بأرای نمونأه،   های صلح سازمان ملأل دانسأت.  این کشور در عملیات

 تیأ مأمور 12نیأرو بأه    515۳دأدود  چین  522۱در پایان سال  ۳عملیات دفظ صلح سازمان ملل

دفظ صلح سازمان ملل روانه کرده است که در بین اعضای دائم شورای امنیت یکأی از بأاالترین   

در سأال  ای در بیانیأه  ، رئیس جمهور سأابق چأین،  جینتائو هو ،در این راستا .رودیمآمار به شمار 

کمأک شأایانی بأه نظأم و      المللنیبیکی از اعضای اصلی نظام  عنوانبه که چین کرداعفم  5223

 تأر پررنأگ دفأظ صألح سأازمان ملأل      اتیعملو دضور خود را در  کردی خواهد المللنیبیبات 

کأه چأین مشأارکت و    گفته اسأت  شی جین پینگ  همینین،(. Masayuki, 2011: 2-3)کند می

هأای معمأول   و توسأعه خأویش را از طریأق رویأه     ههمراهی خود را با جامعه جهأانی ادامأه داد  

 نکأردین این به معنای مقابله خواهد کرد. البته وی به این نکته نیز اشاره کرده کهالمللی پیگیری بین

   (.,Burgman 2016)نیست ها در منطقه گرایی و دخالت دیگر قدرتبا یکجانبه

                                                                                                   
1. chan 

2. kent 

3. UN Department of Peacekeeping Operations 
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 با کشأورها  برگزاری اجفس سالیانهآن و .سه.تعمیق روابط و مشارکت با کشورهای منطقه و آ

 از، شأانگهای و سأارک   کیفیپاسأ و توسعه همکاری با سازمان همکأاری آسأیا    عضو این سازمان

در  ت اهداف و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خأود و اقدامات این کشور در جه هاتفش جمله

 ایجاد بهو کمک  آ.سه.آن سدر اجف 522۳ای در سال امنیتی منطقه سازوکار. پیشنهاد استمنطقه 

 بأرای های چین تفش جمله ازو مشکفت منطقه  وفصل مسائلدل راستایدر  ۳+ آ.سه.آن گروه 

-Wan, 2010: 521)شأود  اعتماد و همکاری متقابأل ارزیأابی مأی    مبتنی بر یذهننایب یفهمایجاد 

اقأدامات   نظیأر  در سازمان شانگهای و پیگیأری اهأداف امنیتأی    نقش فعال چینهمینین، . (522

و جدیأد، مبأارزه بأا تروریسأم      نواهأور  هایامنیتی در نوادی مرزی، مبارزه با تهدیأد  اعتمادساز

بأر اسأاس منأافع متقابأل و      المللی و بنیادگرایی، قاچاق مواد مخأدر و دیگأر جأرائم فراملأی    بین

. کأرد فراگیر و مشارکتی این کشور تبیأین   امنیتی استراتژیتوان در راستای همکاری مشترک را می

بأه سیاسأت    انأد در بسأیاری از مسأائل توانسأته    گأذاران چینأی  رسد سیاستبه نظر می ،واقع در

 چأارچوب سأازوکار  ای را در و مسأائل امنیتأی منطقأه    نزدیک شوند اندکردهکه مطرح  هماهنگی

 (61-23 :1۳3۱زاده، کمالیو  )شفیعیکنند فصل  و دل یمشترک

های اقتصادی جامعه چین از طریق همراهی و مشارکت فعال ، بسیاری از چالشبرای نمونه

، دسترسأی بأه   هأا چینیو نهادهای آن برطرف شده است. از نظر  المللنیباین کشور در جامعه 

و همینأین بازارهأای    نأوین  پیییأده و  هأای خأارجی، فنأاوری   هایمنابع خام و اولیه، سرمایه

سأطوح   یو نهادهای آن و ارتقأا  المللنیبدر جامعه  کشوشانی مستلزم مشارکت فعال المللنیب

از دولأت مواأف اسأت    بر ایأن اسأاس،   (. Bath, 2012)است با کشورهای دیگر   تعامفت 

ی علیأه منأافع   المللنیبمانع اجما   چندجانبهو  دوجانبه گفتگوهایی و المللنیبطریق نهادهای 

ایأن  که علیه منافع اقتصادی و سیاسی  ییهامیتحرتهدید اقتصادی و طرح  هرگونهو  شودچین 

 چیندر واقع، همکاری و مشارکت  (.Antonescu, 2015) کندخنثی را  ،شودکشور مطرح می

بانأک توسأعه و    و ی پأول المللأ نیبی نظیر بانک جهانی، صندوق المللنیببا نهادهای اقتصادی 

در راسأتای سیاسأت تعامأل سأازنده      تأوان یمأ نهادهأا را   گونأه نیأ اسعی در اصفح تدریجی 

امنیأت اقتصأادی ایأن     نیتأأم  راسأتای در  المللنیباین کشور با نهادهای جامعه  انهیگرااصفح

  .(Wang and Rosenau, 2009) کردکشور ارزیابی 
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بأا   دوران گذشته که چأین در رقابأت تنگاتنأگ رئالیسأتی و ایأدئولوکیک      خفف، برهمینین

مثابأه  را بأه  وابسأتگی متقابأل  گرایأی،  در چارچوب رویکرد تعامأل های بزرگ قرار داشت، قدرت

معتقدنأد بأرای    چینأی  گذاراناستیسنسل جدید  است. داده قرار توجه انتخاب استراتژیک مورد

علیأه   متحأده( از جانب ایأاالت  به ویژه) ی و بین المللیجلوگیری از ایجاد موازنه در سطح منطقه

ها برای مهأار  تواند تفش دیگر قدرتمیو  کننده باشدتواند بسیار کمکمی وابستگی متقابل چین،

هأای اخیأر   سأال در در چأارچوب ایأن نگأرش،     (.72-72: 1۳۱2)خضأری،  کنأد  خنثی  را چین

ی هأا توافقنامأه و همأواره در   هقأرار گرفتأ   چأین کار سیاست خأارجی  برد در دستور-سیاست برد

در بسأیاری از مأوارد    که یطور به ؛به آن اشاره شده است اندیگربا  این کشور اقتصادی و امنیتی

بأر یأک سیاسأت     و کأرده پرهیأز   بازی داصل جمع جبری صفر مسائل امنیتی از منطق دلبرای 

بأا   هو جینتائو، در چارچوب جدید امنیتی، کشأورها  نظر ازکید دارند. امنیت مشترک تأ و برد-برد

توانند همکاری زیادی داشته باشند. شی جأین پینأگ هأم    می های متفاوت توسعهالگوها و نگرش

م همکأاری و  هأ  بأا  که بازیگران آن مواجه هستیم در این راستا معتقد است که ما با جهان متنوعی

هاسأت کأه امنیأت    دارند و در چارچوب همین همکاری و هماهنگی بین ملأت  هماهنگی متقابلی

 (.Antonescu, 2015: 61-62) متقابل اهور پیدا می کند

امنیت پایأدار   نیتأم راستایی مهم در امؤلفه عنوانبهبه مبادالت اقتصادی و بازرگانی  چین

تجارت چأین بأا کشأورهای جنأوب     ، رای نمونهب (.Beeson, 2005: 981) نگردیمدر منطقه 

تنیأده شأده کأه    درهم چناناندونزی و سنگاپور  ،مالزی ،تایلند جمله با کشورهایشرق آسیا از 

 مریکأا همکأاری کننأد.   آداضر نیسأتند در مناقشأه دریأای جنأوبی چأین بأا        هاآناز  کدامچیه

قوی که با چین دارند، تمایلی  ی اقتصادیوندهایپ به دلیلدو کشور الئوس و کامبوج  همینین،

آن آ.سأه. بأه شأریک اول    522۱. جمهوری خلق چأین از سأال   رندیگدر مقابل آن قرار  ندارند

مریکا با ده کشأور عضأو   آدالر یعنی دو برابر  اردیلیم 232به ارزش شده است و تجارتی  تبدیل

تریلیون دالری در جایگأاه هفأتم جهأان     2/5 بلوک اقتصادی عنوانبه آنآ.سه.این اتحادیه دارد. 

چأین بأا کشأورهای     چندجانبأه و  دوجانبأه . در واقع، همکاری (2۱: 1۳۱2)شاهنده،  قرار دارد

مین أرا در سطح منطقه تها چینیبرخی از اهداف امنیتی  میان آنها،شرق آسیا و وابستگی متقابل 

کأه   رودیمأ است. منطقه شرق آسیا یکی از بازار بزرگ اقتصادی و تجاری دنیا بأه شأمار    کرده
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ایجأاد  چأین   بأرای منافع اقتصأادی و امنیتأی زیأادی را     ،بودن در مرکز این بازار بزرگ جهانی

  .(Ravenhill and Jiang, 2009: 28-29)کند می

مشأروط بأه شأرایطی     و رسیدن به اهداف بلندمأدت خأود   شانتوسعه کشور ها،از نظر چینی

تأا   تأوأم بأا اصأول و قواعأد آن     شرایط نانوشته نانوشته در جهان امروز است و الزم است تا این

بر پایه اصأل   کردندسعی  که در ابتدا روستنیا از جایی که امکان دارد، مورد مفدظه قرار گیرد.

مریکأا بهبأود بخشأند و منأافع     آمتحده  جمله ایاالت از های بزرگتعامل، روابط خود را با قدرت

بأا   1همراهی و یکپارچگی همینین، .نندرا در تعریف منافع خود لحاظ ک هاقدرتاستراتژیک این 

ها و نیاز جامعأه  اولویت ،واقع . دردارد قرار پکناقتصاد جهانی از مواردی است که در دستور کار 

با اقتصاد جهانی و قواعأد و مقأررات    تا اقتصاد خود را هچینی را بر آن داشت گذاراناستیس ،چین

 نظأام نسأبت بأه    چأین  نرم رویکرد در این دوران شاهد به همین دلیل است که. کنندآن هماهنگ 

 هسأتیم  ایأن نظأام  جأای تیییأر   هبأ الملأل  نیبأ  نظامتیییرات در درون و پیگیری  یجهاناقتصادی 

(Kumar, 2012) . 

 

   یریگجهینت
 یچند دهه اخیر نزد سیاستگذاران و محققان چینی تحأوالت  درامنیت یکی از مفاهیمی است که 

کفن  و عملی و هم در سطوح خرد و نظری دوزهاست. این تحوالت هم در  را به خودزیادی 

چأین بأه مسأائل     نخبگأان نسل جدیأد  نو  نگرش و رویکرد  بر این اساس،. اتفاق افتاده است

ی کأار  رو باهای سیاست خارجی نسبت به گذشته متفاوت شده است. تیاولوامنیتی و ترتیب 

جینتائو و شأی جأین پینأگ، نگأرش      هو به ویژه آمدن دنگ شیائوپینگ و جانشینان بعد از وی

و نگرش ایجابی نسبت  شده استنظامی خارجی( تضعیف  هایبه امنیت )تهدید هاچینی سلبی

. تقویأت شأده اسأت   الملأل  با جامعأه بأین   جویانهو همکاری گرایانهتعامل یدر چارچوببه آن 

با پدیأده امنیأت و تعامأل سأازنده آنأان بأا        چینی گرایانه و معقول نخبگان جدیدبرخورد عمل

 هأای و چأالش  محیط پیرامون و درکت به سمت رفع تردیدها، دل و فصل بسیاری از مسأائل 

                                                                                                   
1. integration 
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هأا،  از نظر چینیدر شرایط جدید،  است. کردهی را برای آنان تسهیل المللنیبی و اهمنطقامنیتی 

المللأی و نیأز   امنیت هنگامی به بهترین وجه تأمین خواهد شد که یبات پایأدار در عرصأه بأین   

 میان کشورها وجود داشته باشد.  همکاری

انأد  کأرده  بیان مشترک جامع و برداشت جدید خود از امنیت را تحت عنوان امنیت هاچینی

امنیأت در   ،. همینأین اسأت  مفاهیم منافع متقابل، اعتماد متقابل، برابری و همکاریکه مبتنی بر 

همسأایگی خأوب    و آمیز، جهأان همانأگ  برداشت جدید چینی با پنج اصل همزیستی مسالمت

ائل نسبت به مس انهیگراعمل یاتخاذ رویکرد با چین رهبراننسل جدید ارتباط تنگاتنگی دارند. 

های رقیب که ی قدرتهابرنامهاهداف و اند توانستهی، المللنیبی و امنطقهو موضوعات امنیتی 

تأا  ، را ح بین المللأی طرادأی شأده   مهار قدرت رو به رشد چین و انزوای آن در سطبه منظور 

به مفهوم امنیت بر اعتماد متقابل،  هاین. هسته اصلی نگاه چیبگذارندناکام کنون تا ددود زیادی 

و در چارچوب این مفاهیم بأه موضأو  امنیأت     استمنافع متقابل و برابری و هماهنگی استوار 

، اجتمأاعی  ی ایأدئولوکیک هأا تفأاوت از رفتن . اعتماد متقابل به معنأای فراتأر  شودیمنگریسته 

پرهیز از هرگونه  ینینهم و چندجانبهبستری برای گفتگوهای دوجانبه و کردن سیاسی و فراهم

 .  استدوران جنگ سرد  سوءانو  دشمنیسیاست قدرت، 

شرایطی برای دستیابی به امنیت متقابل و مشترک اسأت.  کردن منفعت متقابل مبتنی بر فراهم

بودن همه اعضای جامعه در برابر هم و ادترام متقابل به داکمیت یکأدیگر و  برابری به مساوی

از  هأا اخأتفف  زیآممسالمتدر امور یکدیگر اشاره دارد. هماهنگی به معنای دل  نکردندخالت

هأا بأا   چینأی در مجمأو ،   .استی عمیق در دوزه امنیت هایهمکارطریق مذاکرات مستقیم و 

انأد بسأیاری از   توانسأته نظرانأه کئأوپلیتیکی و جنأگ سأردی بأه امنیأت،       گذار از نگرش تنگ

همزمان  کنند و و مهار را کنترل المللیای و بینداخلی، منطقه خود در سطوح های امنیتیچالش

   بر قدرت و امنیت کشور خود بیفزایند.
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فصلنامه بر اساس موازنه نرم،  یدر برابر سازمان شانگها یکاو امر ینروابط چ نبیی( ت1۳3۱) یونسزاده، یکمال و نوذر شفیعی،

 .7شماره  ،سال سوم ،یمرکز یایمطالعات اوراس

، پژوهشأکده مطالعأات   مبانی سیاست خارجی تطبیقی: بررسی سله الگلوی ایلران، ترکیله و چلین      (1۳۱2قنبرلو، عبداهلل )

 راهبردی.

در  یمتحول مفلاه  اهلل ابراهیمأی، : دمیرا مشیرزاده و نبیدر ،المللیندر روابط ب یممفاه یی( تحول معنا1۳۱2) یرازاده، دممشیر

 چاپ دوم. ی،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ،المللینروابط ب

 .یرکبیرتهران: انتشارات ام یب،ط یرضاترجمه عل ،یتامن هاییبر بررس یدرآمد( 1۳۱5) .یپل د ویلیامز،
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