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  چكيده

اي در سياست خارجي هاي گستردهگوني، سبب پيدايش دگر1949انقالب كمونيستي چين در سال 

هاي مختلفي از سياست خارجي را پشت سر گذاشته و روابطش با دورهاين كشور، . دشچين 

هم رفته، سياست خارجي چين از روي. كشورهاي دنيا، با فراز و فرودهاي فراواني همراه بوده است

ي مختلف تقسيم كرد؛ دوران مائو توان به دو دورهتاكنون را مي 1949زمان انقالب كمونيستي در سال 

در دوران مائو، چين براي پاسداري از نظام نوپاي خود، سياست اتكاي به . ئوو دوران پس از ما

شوروي را در پيش گرفت، اما مائو پس از مدتي به دليل اختالفات ايدئولوژيك با مسكو، از شوروي 

پس از مرگ مائو و روي كار آمدن . فاصله گرفته و سياست اتكاي به خود را در دستور كار قرار داد

گرايانه و هاي ايدئولوژيك فاصله گرفت و به سمت سياستي واقعپينگ، چين از سياست دنگ شيائو

هاي ايدئولوژيك مائو، در واقع در اين دوران بود كه چين با گسست از سياست. عملگرا پيش رفت

پژوهش پيش . شاهد چرخشي در سياست خارجي خود بود كه تا به امروز به قوت خود باقي است

تحليلي به بررسي و تشريح وجوه مختلف سياست خارجي چين از دوران مائو  -صيفيرو، با روش تو

كوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد كه سياست خارجي چين از انقالب تا به امروز پرداخته است و مي

ي نتايج اين پژوهش، سياست سو، دچار چه تغييراتي شده است؟ بر پايهتا بدين 1949كمونيستي سال 

گرايانه و عملگرا را براساس ي ايدئولوژيك خود فاصله گرفته و رويكردي واقعاز صبغه خارجي چين

  .كندهاي ژئوپليتيك جهاني دنبال ميواقعيت

  .ژئوپليتيك، 1949چين، سياست خارجي، مائو، انقالب كمونيستي  :واژگانكليد
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 .دانشيار گروه جغرافياي سياسي دانشگاه تهران. 2
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  مقدمه

يك  ،تهديدهاي امنيتي و دفاعي و بدبيني به خارجيان ياحساس ديرينه باتاريخ كهن چين 

توان در ساخت ديوار  كه نمونه بارز آن را مي دهدواقعيت ملموس و ژئوپليتيكي را نشان مي

دهنده اين نكته است كه اين كشور عرصه تهاجم  تاريخ چين به خوبي نشان. چين مشاهده كرد

هاي مختلف اين كشور توسط  بخشهاي مكرر با غريبان واشغال  اقوام مختلف، جنگ

هاي امنيتي، همواره در سياست خارجي چين  بنابراين استراتژي. هاي خارجي بوده است قدرت

توان در  نمود  اين تفكر را هم مي. اي داشته است از روزگار باستان تاكنون جايگاه ويژه

و هم در دوران مدرن در » كنفوسيوس«و  1»هسون ز«هاي متفكران چين باستان مانند  انديشه

2سنسون يات«تفكرات دكتر 

، 1949با اين اوصاف چين در سال  .مشاهده كرد» مائو«و » 

هنگامي پاي به عصر جديد نهاد كه مردم و رهبران آن آكنده از احساس تهديد كهن از بابت 

ها را وانسته بود چينيدوستي با شوروي نيز نت. هاي بزرگ بودند جويي قدرت استعمار و سلطه

» كشور برادرسوسياليستي«ي آنها برهاند؛ زيرا استالين رهبر  از نيات خارجيان و سوءظن درباره

نيز همانند غريبان خواهان بدست آوردن پايگاه دريايي و هوايي در سواحل شرقي چين بود 

هاي  قدرت يههمبنابراين مائو نيز همچون اسالف خود نسبت به ). 2-1: 1382اميدوارنيا، (

ي  استراتژي امنيت ملي چين در دوران مائو بر مبناي بدبيني به همه. بزرگ بدبين بود

دستيابي به . هاي بزرگ و غيرقابل اجتناب دانستن جنگ جهاني سوم قرار داشت قدرت

منظور بازدارندگي حداقل، توسعه مناسبات با كشورهاي جهان سوم براي اي به هاي هسته سالح

هاي جنگ مردمي براي رويارويي با دشمن در  المللي و توسل به شيوههاي بين ايتكسب حم

داد  صورت تعرض به خاك چين، مبناي بقا و استقالل و حاكميت كشور را تشكيل مي

با اين وجود در زمان مائو نيز چين از سياست خارجي يكساني  ).487: 1381اميدوارنيا، (

ا كشورهاي مختلف دنيا، خصوصاً شوروي داري فراز و برخوردار نبود و روابط اين پكن ب

 به لحاظ تاريخي، از زمان به قدرت رسيدن حزب كمونيست در چين. فرودهاي فراواني بود

  ، ويژگي و شاخصه اصلي سياست خارجي چين، 1950تا پايان دهه ) 1949اكتبر (
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ن سكان رهبري چين، مائو پس از به قدرت رسيدن و در دست گرفت. پيماني با شوروي بودهم

در نخستين سفر خارجي خود به شوروي رفت و پيمان اتحاد و دوستي ميان چين و شوروي 

هاي پس از مرگ مائو و روي كار آمدن دنگ شيائو پينگ، چين از سياست. را منعقد نمود

در واقع در . گرايانه و عملگرا پيش رفتايدئولوژيك فاصله گرفت و به سمت سياستي واقع

هاي ايدئولوژيك مائو، شاهد چرخشي در دوران بود كه چين با گسست از سياستاين 

پژوهش پيش رو، به بررسي . سياست خارجي خود بود كه تا به امروز به قوت خود باقي است

با رويكردي و تشريح وجوه مختلف سياست خارجي چين از دوران مائو تا به امروز 

  .پرداخته استژئوپليتيك 

  

  روش پژوهش

اطالعات . تحليلي است -وهش حاضر از لحاظ ماهيت بنيادي و از نظر روش، توصيفيپژ

منابع مورد نظر، شامل مراجع . اي گردآوري شده استي كتابخانهموردنياز از طريق مطالعه

ي استقرايي و تحليل نهايي نيز به شيوه. هاي اينترنتي استاسنادي از قبيل كتاب، مقاله و پايگاه

  .يخ سياست خارجي چين انجام پذيرفته استبا مرور تار

  

  چارچوب مفهومي

  سياست خارجي چين در دوره مائو •

استراتژي از سه  مائو بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه سياست خارجي چين در دوره

  :تأثيرپذير بود او

قطع رابطه با كشورهايي كه با دولت كومين دانگ مراودات ديپلماتيك داشتند و نيز  –

 هاي اعتقادي؛برقراري رابطه با ديگر كشورها بر اساس بنيان

تمايل نداشتن به برقراري روابط با اردوگاه امپرياليسم به رهبري اياالت متحده و در  –

 مراحل بعد گرايش به اخراج و پاك نمودن چين از لوث وجودشان؛

حاد تكيه به ات(پذيري در برابر قطب ديگرتكيه به يك قطب براي كاهش آسيب –

 . (Robinson, 1995: 489-493 ))شوروي به عنوان رهبر اردوگاه سوسياليسم
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توان جدا از هر المللي نمياصوالً مائو در دهه اول رهبري خود بر اين باور بود كه در صحنه بين

از آنجايي كه . دو قطب عمل كرد و براي حفظ موقعيت بايد به يكي از اين دو قطب تكيه داشت

گاه نقش اساسي داشت، شوروي به عنوان تكيهاعتقادي مائو در تعيين يك قطب بهمالحظات 

بخش ملي در نبرد هاي آزاديبه آهستگي چگونگي ارزيابي نقش جنبش. اين منظور برگزيده شد

و روياروي با بلوك امپرياليسم كه زير سايه رهبري اياالت متحده بود، بدل به نقطه كانوني 

پيوستگي اين اختالفات در تركيب با موضوعات ديگر . شوروي شد - يناختالفات اعتقادي چ

خود «چين به تدريج از الگوي شوروي رويگردان شده و بر  1960سبب شد تا در طول دهه 

در اين دهه بتدريج چين و شوروي وارد بگومگوهاي تند . در بازسازي داخلي تأكيد كند» اتكايي

  .هاي مرزي انجاميدبه درگيري 1960شدند تا جايي كه در اواخر دهه 

از سوي ديگر در اين دهه، روابط چين و اياالت متحده همچنان كينه ورزانه باقي ماند و مائو 

بارها تأكيد كرد كه مردم جهان بايد همپيمان شده، امپرياليسم آمريكا و دنباله روهاي آن را 

ني پيوسته در ادبيات سياست در اين دهه بايستگي تالش براي ايجاد انقالب جها. نابود كنند

در واقع در سالهاي پس از جدايي چين از شوروي، چين در . شدكار گرفته ميهخارجي چين ب

عنوان رهبر جهان سوم غيرمتعهد و نماد راستين پي پذيرفتن نقش جديدي براي خود به

ا بتواند در مائو باور داشت كه جهان كمونيسم بايد هر روز قدرتمندتر شود ت. كمونيسم برآمد

داري جهاني ياراي  رويارويي داشته باشد و بر اين باور بود كه همزيستي برابر نظام سرمايه

مداراگونه كه شوروي پس از كنگره بيستم حزب كمونيست در پي آن است راه به جايي 

 مائو هميشه باورمند بود. ناپذير استداري و سوسياليسم اجتنابنخواهد برد و برخورد سرمايه

داري در جهان خواهد بود، اين كار ساليان دراز به طول كه كمونيسم تنها جانشين نظام سرمايه

خواهد انجاميد، اشتباهات زيادي خواهد شد و به وسيله كشورهايي چون شوروي، دولتمردان 

طلب به قهقرا كشيده خواهد شد؛ اما پايان كار، پيروزي نظام كمونيسم بر خودخواه و جاه

المللي بايد فقط بنابراين به نظر مائو هر نوع قراداد و يا توافقنامه بين. اري خواهد بوددسرمايه

. شمار آيدعنوان سياستي براي تعيين تكليف آينده بهيك حالت ناپايدار داشته باشد و نبايد به

خواست چنين وانمود كند كه چين تنها پرچمدار راستين انقالب مائو با افكار ياد شده مي

  . ترين نهضت كمونيستي در جهان استاصيل» كمونيسم چيني«ونيستي جهان است و كم
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  تغيير گفتمان در سياست خارجي مائو •

، كه با دگرگوني توازن نيروهاي سياسي به سمت افراطيون 1966آغاز انقالب فرهنگي در سال 

فزون بر چيرگي گرا كه مائو و لين بيائو در باالي فهرست آن قرار داشتند، همراه بود؛ اچپ

مطلق بخشيدن به افكار مائو در وادي دروني، سياست خارجي اين كشور را نيز دچار 

در واقع در دوران انقالب فرهنگي، شيوه  ).80: 1365شاهنده، ( هاي اساسي نموددگرگوني

اي كه اساس آن را هاي مائو بر سياست خارجي چين چيره شد؛ شيوهانقالبي با تكيه بر انديشه

صدور انقالب  ،در چارچوب انديشه مائو از يك سو. دادتشكيل مي» انقالب و جنگ«دوگانه 

بخش براي پيشبرد كمونيسم در جهان مورد تأكيد بود و از هاي آزاديو پشتيباني از جنبش

  داري تكرار ميان دو اردوگاه كمونيسم و سرمايه» جنگ«ناپذيري پيوسته اجتناب ،ديگر سو

هاي سياسي مائو بر زيست سياسي چين از آغاز انقالب فرهنگي، مطلق انديشهچيرگي . شدمي

نخست به دليل ضربات كشنده به اقتصاد چين، . اي را از پي آوردپيامدهاي منفي گسترده

توسعه اقتصادي اين كشور متوقف مانده و توان ملي آن دچار فرسايش شديدي شده بود و 

الزم به ذكر است . شده بود تا احساس ناامني اوج گيرددوم، تهديدات هر دو ابرقدرت باعث 

اي هاي مجهز به كالهك هستهكه در اين برهه شوروي حدود يك ميليون نفر سرباز و موشك

هاي ها، در اين دهه، يك سوم موشكبه موجب برآوردهاي چيني. را در مرز چين پياده كرد

ل و شرق دور به سوي مناطق از شما» 201.اس.اس«هاي شونده از جمله موشكهدايت

افزون براين، اياالت متحده نيز با حضور . گيري شده بودحساس و شهرهاي بزرگ چين نشانه

  ). 117: 1365شاهنده، ( در شرق و جنوب محيط امنيتي چين، آن را مورد تهديد قرار مي داد

وروي از تر شدن تهديدات شدر اين وضعيت احساس شديد ناامني به ويژه به سبب پررنگ

باعث شد تا سياست  ،و ناتواني چين در برقراري موازنه در قبال آن از ديگر سو ،يك سو

اي به عنوان مؤلفه» قطب ديگر«خارجي چين در مسير تكيه بر يك قطب براي رويارويي با 

در اين راستا مناسبات چين با اياالت متحده بازتعريف . اساسي در گفتمان مائو دگرگون شود

ي روابط چين و آمريكا در عين حال بدين معني نبود كه چين گرايش خود را به گرم. شد

                                                 
1 .S.S.20 



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                   10

 

ايجاد نقش نويني براي خويش به عنوان رهبر جهان سوم راديكال و غير متعهد كنار گذاشته 

شاهنده، ( فقط يك حركت ناپايدار و تاكتيكي بود» شيطان امپرياليست«سازش با آمريكا . است

1365 :111- 116.(  

ن برهه به آهستگي گفتمان مائو چيرگي مطلق خود را بر سياست خارجي چين از دست از اي

دهد كه زائيده تقويت جناح چوئن الي و دنگ در درون كادر رهبري در دوران پس از مي

اي سستي گفتمان مائو در عرصه سياست خارجي اين كشور به گونه. انقالب فرهنگي است

در اين سال با مرگ مائو و نيز چوئن الي و نبود آنان در . بدياادامه مي 1976تدريجي تا سال 

 و باند چهار نفره ،صحنه سياسي، كشمكش سختي ميان دنگ و هوادارانش از يك سو

در اين مقطع، دنگ . ادامه يافت 1978درگرفت كه تا دسامبر  سوي ديگر،از ) طرفداران مائو(

  .ه نوسازي خود را آغاز كردقدرت را در صحنه سياسي چين به دست گرفت و برنام

با به قدرت رسيدن دنگ، گفتمان او بر زيست سياسي چين از جمله در حوزه سياست 

در واقع با تسلط گفتمان دنگ بود كه سياست خارجي چين چرخش . خارجي چيره گشت

تاريخي را تجربه كرد و از بخشي از مسئله توسعه اقتصادي اين كشور به بخشي از رهيافت آن 

  .دگرگون شد

  

  سياست خارجي چين پس از مائو •

 دقيقاً شود،مي خوانده چين در اصالحات دوره كه دوره پس از مائو است و گذشته سال سي

 جهاني جامعه با را خود و شد توانمند داخلي نظر قدرت از كشور اين كه است زماني همان

 تغيير  خارج در هم و داخل در هم  و محيط شرايط نظر از چين، ديگر سوي از .كرد هماهنگ

 تغيير را خود جايگاه و گشود، هويت دنيا روي به را خود درهاي چين ديپلماسي، نظر از .كرد

 كرد تقسيم سه دهه  به توانمي را دوره اين .كرد سازگار المللبين جامعه با را روابطش و داد

  :است چين اي از ديپلماسيمرحله هريك كه

 مرحله دوره اين .يافت ادامه دهه هشتاد اواخر تا و شد شروع هفتاد دهه از اول مرحله. الف

 اين در .داشت بازسازي دوباره به نياز چيز همه كه زماني درهاست؛ گشايش و اصالحات اوليه

  با نظام آشتي همچنين و مانده جا به هايزخم بر گذاشتن مرهم چين براي عمده كار دوره،
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 ايدئولوژي و دگرگون ديپلماتيك تفكرات جديد، وضعيت با سازگاري براي .بود المللبين

 توان آمريكا و شد گرفتار افغانستان در شوروي جماهير اتحاد 1980 دهه اوايل در. شدند زدايي

 چين شرايطي، چنين در .شد جهان در اي تازه رويارويي باعث بروز اين امر .بازيافت را خود

 صلح و مستقل خارجي سياست سوي به و دهد مسير خارجي تغيير استراتژي از گرفت تصميم

  : دربرداشت نكته سه مرحله اين در سياست تغيير اين .برود آميز

 حد تا ناپذيريسازش و استقالل بر مبتني چين خارجي سياست طوالني سنت اينكه اول .1

 خط مراقب بايد چين ،سويك از .دشمي الملليبين امور در كشور اين مانع مشاركت زيادي

 سياست چين كه گذاشتنمي الملليبين تجربه نداشتن ،ديگر سوي از و ودبمي قرمزها

  .كند دگرگون را اشخارجي

 به هاچيني .بود مهمي انگيزه چين خارجي سياست براي اقتصادي منافع اينكه دوم نكته .2

 مشاركت خواستندمي و بودند زمينه اين در تحول و اقتصادي فكر بازسازي به شدت

 با .كنند بيشتر بازار به دسترسي و تكنولوژي به سرمايه، دستيابي براي را كشور اقتصادي

 بازار و مديريت تكنولوژي، اصلي سرمايه، منبع چين براي پيشرفته كشورهاي اينكه به توجه

  . يافت بهبود زود خيلي غرب و چين ميان تجاري روابط بودند،

 سياست از چين .بود رايانهگدرون بسيار اوليه مرحله در چين خارجي سياست اينكه سوم .3

 دهه در .بود داده قرار اولويت در را كشورها بعضي با دوجانبه روابط و دور بود المللبين

 دچار كشور دو اقتصادي و سياسي كرد، روابط ديدن از آمريكا شيائوپنگ دنگ وقتي 1980

 كه رسيد آنجا به و يافت بهبود دو طرف تالش با هم شوروي و چين روابط .شد تحول

 سازيعادي آغاز و بر گذشته پاياني ديدار، اين .كرد ديدار پكن از 1989 سال در گورباچف

 و همراه شد پيشرفت با زمان همين در اروپا و ژاپن با چين روابط .بود كشور دو روابط

  .كرد ايجاد پكن براي را مساعدي الملليبين فضاي

 به جهاني جامعه تركيب .يافت ادامه قرن چرخش تا 1980 دهه اواخر از دوم مرحله. ب

 نظام بر زيادي تأثيرات سرد جنگ پايان و شوروي فروپاشي .يافت گيري تغييرچشم صورت

 از پس چين .كرد ايجاد چين خارجي سياست براي زيادي هم چالش و گذاشت المللبين

 .گذراندمي المللبين عرصه در را با چالشي همراه سخت دوران ،1989 سال سياسي وقايع
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 شناخته رسميت به و سايه سياسي از عبور مرحله، اين در چين ديپلماسي دستاورد بزرگترين

 الملليجامعه بين با چين روابط در اگرچه ميان اين در .بود المللبين جامعه توسط شدن

درها  گشايش و اصالحات به ميل نوعي غرب، فشار بدون و همواره اما شد ايجاد اختالالتي

 مقابل در اهچيني ديگر، سوي از .شد بيشتر 1992 سال در ويژهبه ميل اين .داشت وجود

 لملليابين نظم يك ايجاد از گفتن سخن به شروع سرد، جنگ از المللي پسبين تغييرات

 هم بزرگ هايقدرت با چين روابط تحوالت اين با همزمان. كردند آميزصلح و باثبات عادالنه،

 با اما نبود خوب چندان هاقدرت اين با چين روابط مرحله، اين اوايل در .شد پختگي دچار

 توانست چين .يافت بهبود اين رابطه تجارت، و اقتصاد مسيرهاي از استفاده با و پكن تالش

 همپوشاني ميان، دراين البته .كند تقويت را گراييچندقطبي و بشكند را غرب انزواي و تحريم

 برونئي وكره سنگاپور، با چين 1990 دهه در .شد بيشتر ديگر هايقدرت و چين ميان منافع

 احيا هم ويتنام و اندونزي با را ديپلماتيكش روابط و كرد برقرار ديپلماتيك روابط جنوبي

  . ساخت

 پرشتاب رشد با .دارد ادامه امروز تا و شد آغاز 1990 دهه از چين ديپلماسي سوم مرحله .ج

 حال در هم كشور اين ديپلماسي الملل،بين نظام در كشور اين جايگاه و تقويت چين قدرت

 از چين برداشت البته .بگيرد قرار بزرگ قدرت يك مسير ديپلماسي در تا است تحول و تغيير

 المللبين امور در مشاركت از خود اهداف در زمينه چين .است تحول حال در المللبين نظم

 محورهاي همچنان توسعه و چين صلح دولت براي .كندمي عمل ترروشن و تردقيق اكنون

 به چين ديپلماسي و همچنين، است المللبين نظام در شيوه بهترين همكاري، و هستند جهاني

 و چين ، روابط2001سپتامبر  11ماجراي  از پس .است رشد حال در بزرگ قدرت يك عنوان

آغاز  همكاري  بر مبتني را ياسازنده مشاركت كشور دو و شد ايهعمد پيشرفت شاهد آمريكا

 برگزاري راه از شمالي كره ايهسته برنامه مانند موضوعاتي سر بر آمريكا و چين .كردند

 به تايوان طلبياستقالل مهار سر بر و كردند همكاري مشترك ايگونه چندجانبه به مذاكرات

  در نظر تبادل به و كردند آغاز را اقتصادي مذاكرات استراتژيك طرف، دو. رسيدند توافق

 هايعرصه چين در. )Odd, 2012: 92( پرداختند اجتماعي و اقتصادي سياسي، هايزمينه

كرد و در مجموع ديپلماسي چين دچار  اتخاذ تريسازنده رويكرد هم چندجانبه ديپلماتيك
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  .است هاي خاص خودتغييرات و در عين حال ثبات مداومي شده است كه داراي ويژگي

  

  ها و تجزيه و تحليليافته

 ديپلماسي اين .است شده همراه كشور اين ديپلماسي رشد با گذشته سال سي در چين توسعه

گرايي و ديپلماسي چين رويكردي تلفيقي از واقع .دارد را خود به هاي مخصوصويژگي

  : است زير موارد آنها ازجمله ژئوپليتيك را دنبال كرده است كه

  

    تغييرپذيري  •

 و در نتيجه، انجاميد درها گشايش و اصالحات به هابرداشت و مفاهيم دگرگوني و هاذهن آزادي

 در ويژه به است؛ تغيير بر مبتني چين فرهنگ. دش بزرگي تغييرات هم دچار چين ديپلماسي

 با مقابله در توانست كه شد موفق دليل اين به چين ديپلماسي. كندمي تغيير پيوسته خود كه دنيايي

 را خود و شد متحول جهان تغيير با همزمان و زمان به مرور چين ديپلماسي .كند عمل موفق تغيير

 در مسائل واقعي تحليل به شيائوپنگ دنگ دوران اصالحات، از پس .داد تطبيق جهاني شرايط با

 در اساسي دو موضوع  توسعه و صلح اكنون. )Laura, 2006: 70( پرداخت الملليبين عرصه

 و جنگ سرد پايان با و كرد تغيير مفهوم دو اين بروز با هم چين ديپلماسي. هستند جهاني عرصه

دنبال  به چين كرد مي اقتضا جديد شرايط .كرد بروز جديدي شرايط شدن، جهاني گرفتن سرعت

 كه رسيد باور اين به چين .باشد الملليبين عرصه در مشترك همكاري و صلح و توسعه و تغيير

 جامعه درون تواند مي كه است همكاري با تنها و برسد توسعه و رشد به تواندنمي از دنيا فارغ

  ). International Energy Agency, 2013: 8( گيرد قرار المللبين

  

  سازگاري  •

. است نبوده سرخوردگي و ناكامي بدون چين در البته درها گشايش و اصالحات سال سي

 به سازگاري قابليت اگر شك، بي كه شد روروبه زيادي مشكالت با راه اين چين در ديپلماسي

 به ميان اين در كه نبود تغييرپذيري قابليت فقط اين .ماندراه بازمي اين در آمد،نمي كمكش

 بسيار هم كشور گذشته روندهاي و هاسنت با شرايط جديد سازگاري قابليت آمد؛ چين كمك
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 و هماهنگ خارج دنياي با را خود هايتواند سنتمي داد نشان چين فرهنگ .كرد كمك آن به

 چين .هستند يكديگر نندهكملقابليت كا دو سازگاري، و تغييرپذيري ميان، اين در .كند سازگار

 روابط و جهاني دنيا، نظم به نسبت هم را خود ديدگاه المللي،بين نظام به شدن وارد با همزمان

 مسير و دگرگون را المللبين نظام با برخورد خط چين .)Hsiao, 2010: 8( داد تغيير المللبين

 تيره غرب با چين روابط كه هم 1990 دهه اوايل در حتي مسير اين .كرد را انتخاب مشاركت

 و چالش .شود سازگار جهاني تغييرات با كه كرد را خود همه تالش چين .نكرد تغيير شد،

  .شوندمي و شده تكرار بسيار چين ديپلماسي در كه هستند مهمي واژه دو فرصت،

 صلح به فقط نه واژه اين .چين است ديپلماسي عرصه در مهم تفكرات از يكي سازي،مسالمت 

 ديگر و دنيا در كنار بودن يعني اين شود؛مي مربوط هم چندجانبه و دوجانبه روابط به بلكه

مسير  از و بگيرد ياد را المللبين جامعه قوانين كرد زيادي تالش راه اين در چين .كشورها

  .)Blanco, 2014: 5( باشد توسعه دنبال به سازگاري

  

 موازنه •

 نوعي عمل، در هم چين ديپلماسي .كندمي حمايت تعادل و موازنه از چين كهن و بومي فرهنگ

 منافع از كشور اين برداشت چين، ديپلماتيك فلسفه توسعه و نوسازي با. دهدنشان مي را موازنه

 نظام و ايدئولوژي از ديگر چين .كرد تغيير عدالت و منافع ميان برقراري توازن سمت به ملي

 در را ملي منافع ،بلكه كردنمي استفاده دشمن و دوست براي تعريف استانداردي عنوان به اجتماعي

 شد؛ ترمتوازن و ترجامع ملي منافع از چين برداشت. كردمي تعريف خارجي سياست چارچوب

 سوي از و بود خود فيزيكي قدرت درصدد تقويت درها گشايش و اصالحات راه از يكسو از چين

  ).Luft, 2006: 3( گرفتناديده نمي هم را الملليبين عدالت و ملي منافع اخالقي ارزش ديگر،

  

 اصالحات نرم •

 غلبه با كشور اين ديپلماسي .شد المللبين نظام وارد تدريجي ايهشيو به چين اصالحات، آغاز با

 صورتي به نه  تدريجي و آرام صورتي به روند اين و بخشيد بهبود را خود شرايط ها،بر دشواري

 در .است مشهود كامالً الملليبين نظام از برداشت تغيير در تدريجي روند اين. شد طي هگونقارچ
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 تغيير كه دريافت و كرد مسئول قدرت يك عنوان به خود به تغيير چين شروع ،1990 دهه نيمه

 همكاري مسير انتخاب همچنين .نيست نو با كردن كهنه جايگزين روي هيچ به الملليبين نظام

 اهميت ايمنطقه هايهمكاري اين ميان، در .گرفت صورت تدريجي صورتيبه هم الملليبين

 سي در كشور اين يامنطقه چنين در .است واقع جنجالي و پرخبر ايمنطقه در چين .دارد ايويژه

 ديپلماسي در مسير تدريجي تغيير اين .است كرده ايجاد سابقهبي و آميزصلح فضايي گذشته سال

 .كرد الملل مشاركتبين نظام با تدريجي مسير يك طي با چين .است مشهود هم چين رايگعمل

 چين ديدگاهي .دارد زيادي تفاوت كند،مي تقسيم بد و خوب به را دنيا كه آمريكا با كشور اين

جهاني  ايجاد. شناسدمي را آن ضعف و قوت نقاط و تضادها همه كه كرده انتخاب را جهاني

 تغييرات با كار اين .دارد نياز هماهنگي و همكاري مدارا، به كه است درازمدت روندي هماهنگ

  ).Dillon, 2004: 43( شودنمي ممكن و خصمانه يكجانبه

  

  و صلح توسعه: شيائو پنگ گفتمان دنگ •

 كشور توسعه و نوسازى به نيل ،)1949(تاسيس زمان از چين خلق جمهورى مهم اهداف از يكى

 از كشورشان برخوردارى براى كه اندبوده باور اين بر بيستم قرن در چين رهبران همه ،بوده است

 ضرورى نوسازى و توسعه به يابىدست المللى،بين جامعه در وجهه كسب و و استقالل امنيت

 به نيل روشهاى درباره سياسى، نخبگان نظر اجماع وجود با  .(Barnett, 1974: 11-17) باشدمى

 دوره در كه روشى و الگو دليل؛ همين به .است داشته وجود نظر آنها اختالف بين در هدف اين

  شيائوپينگ  و روش دنگ الگو با شد بسته كار به چين نوسازى و توسعه مائو براى

 توسعه راهبرد چين مائو، دوران در .(Freymond, 1974: 32) داشت اساسى هاىتفاوت

 اين طى .گرفت در پيش بود تكايى ا خود بر مبتنى اساسى طوربه كه را سوسياليستى اقتصادى

 ادارى طريق نظارت از و دولت مديريت با اقتصاد كليدى هاىبخش براى منابع تخصيص مدت،

بدون  ،اوالً دادند تشخيص چين رهبران هفتاد، دهه اواخر از اما (Hao, 1989:13). شدمى انجام

و  قوى دفاعى توان از برخوردارى امكان قوى، تكنولوژى و اقتصادى قدرت از برخوردارى

 سنتى هاىروش اينكه دوم). 128 - 101: 1368شر، داربى(داشت  وجود نخواهد نيز امنيت

 در چين رو،اين از .باشدمى ضرورى نوين هاىسياست اتخاذ و كارايى بوده فاقد اقتصاد مديريت
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 را ديگر كشورهاى روى به درها گشودن سياست گذشته، مالكي نظام كلى چارچوب ابقاى عين

 دستورى ريزىبرنامه تدريج به راستا، اين در .آغاز كرد را داخلى اقتصاد ساختار اصالح و اتخاذ

 در بيشتر دخالت امكان بخش غيردولتى و بازار نيروهاى به و شد بيشتر دولت ارشادى نقش و ،رها

ويژه در بخش دفاعي گرچه سياست امنيتي مائو در صنعتي كردن كشور به .شد داده اقتصادى عرصه

توجهي به اقتصاد بازار، عدم موفقيت در جلب اعتماد  دستاورد بزرگي بود، اما از طرف ديگر، بي

اليسم  در محاسبه توان جامع كشور و ايده) اقتصادي(مادي  كشورهاي پيرامون، بها ندادن به قدرت

  ).487: 1381اميدوارنيا، (توان از نقاط ضعف استراتژي مائو ناميد  گراي عقيدتي را مي افراط

بر اين اساس پس از مائو، دنگ شيائو پينگ در استراتژي توسعه خود برجستگي خاصي به  

، با آرزوهاي بزرگ مائو تسه 1949ب سوسياليستي اقتصاد نوين چين پس از انقال. اقتصاد داد

دونگ رهبر انقالب آغاز شد، با جسارت هوآكوفنگ به آرزوهاي كوچك روي آورد و با 

 صدري،(اصالحات تدريجي ليوشائوچي، چوئن الي و دنگ شيائو پينگ به مسير عادي رفت 

، »قتصادياصالحات ا«دنگ شيائو پينگ محور اصلي سياست خارجي خود را ). 1384

قرار داد و معتقد بود براي تحقق آن بايد در راه حفظ » نوسازي اقتصادي«و » هاي باز دروازه«

  ).491: 1381اميدوارنيا، (تالش نمود » صلح پايدار«

توسعه «بلكه » جنگ و صلح«طور كلي از ديدگاه دنگ، موضوع اصلي سياست بين الملل نه به

يت بيشتري دارد؛ زيرا چنانچه كشورها به توسعه در اين ميان توسعه اهم. است» و صلح

اقتصادي سرگرم باشند و در واقع توسعه اقتصادي دستور كار اصلي سياست خارجي آنها را به 

همكاري و تعامل با . خود اختصاص دهد، ناگزير از همكاري و تعامل با يكديگر هستند

صلح «باور دنگ به . كندميكاهش تهديدات، خطر جنگ را نيز كاهش داده و صلح را تقويت 

هاي الملل، گواهي از فاصله گرفتن او از انديشهعنوان مسئله اصلي در سياست بينبه» و توسعه

داري پرهيزناپذير است و مائو در اين حوزه بود؛ زيرا مائو باورمند بود كه جنگ با سرمايه

ت بست و به همين سبب و صدور آن كمر هم» انقالب«بنابراين بايد براي پيروزي در آن به 

دنگ  .(Yahuda, 1993: 550-552) فشردپاي مي» انقالب و جنگ«بود كه پيوسته بر دوگانه 

توان از جنگ ميان اردوگاه كمونيسم و با دوري جستن از انديشه مائو، باور داشت كه مي

خوبي عمل المللي به داري اجتناب كرد، مشروط بر آنكه طرفين در مديريت صحنه بينسرمايه

گردد كه توجه كنيم از تر مياهميت اين نگاه به مسئله جنگ و صلح هنگامي روشن. كنند
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تا دوره دنگ اين ديدگاه كه جنگ با اردوگاه  1949هنگام پيروزي انقالب چين در اكتبر 

بنابراين . ناپذير و حتي نزديك است، در حزب كمونيست چيرگي داشتسرمايه داري اجتناب

اين امر با سوق دادن كالن منابع به . يافتفضاي كشور ضرورت و عقالنيت مي امنيتي شدن

ها بويژه اقتصاد، تأثيرات ويرانگر ژرفي سمت بخش نظامي و به حاشيه راندن ديگر حوزه

دنگ در دهه هفتاد ميالدي با به دست گرفتن قدرت، شروع به دگرگون . برچين گذاشت

اي در اعالم كرد كه تا پنج سال آينده جنگ جهاني 1975او در سال . ساختن اين وضعيت كرد

از آن هنگام به بعد دنگ تالش منظمي را براي  .(Chang, 2005: 13) كار نخواهد بود

تقريباً . المللي و به ويژه مسئله جنگ و صلح انجام داددگرگون ساختن نگاه چين به صحنه بين

سال  10يا  5داشت كه جنگ در مي هاي مهم حزب كمونيست او اعالمهر سال در مناسبت

تر پيرامون دگرگوني نگاه خود و اي صريحاو به گونه 1984در اكتبر . آينده اتفاق نخواهد افتاد

  با دنياي ( حزب درباره خطر جنگ صحبت گفت و اشاره كرد كه از ميان برده خطر جنگ

كنند، پيوسته رو به افزايش پذير است و عواملي كه اين روند را تقويت ميامكان) داريسرمايه

اي شفاف در جلسه كميته مركزي نظامي حزب با ارائه بيانيه 1985دست آخر در ژوئن . است

ما ديدگاه كلي خود پيرامون نزديك بودن جنگ را پس از بررسي «كمونيست، اعالم داشت كه 

از جنگ جلوگيري توانيم در درازمدت ما باور داريم مي. ايمالمللي، دگرگون كردهشرايط بين

در واقع اگر ما خوب عمل كنيم، اجتناب از جنگ ممكن خواهد . كرده و به صلح اميد بست

بر پايه درك جديد از جنگ و صلح، دنگ داوري نويني پيرامون . (Powell, 2006: 3 ) »بود

براستي او بود كه درك حزب . الملل ارائه دادروندهاي ممكن در عرصه سياست بين

المللي ديگر كرد و پيش شرط الزم مثابه دستگاه رهبري چين را از صحنه بين كمونيست به

ريزي استراتژي توسعه ملي چين را فراهم آورد؛ زيرا با اين دگرديسي چين از چالش براي پي

در پي اين ديگر شدن، فهم حزب كمونيست از جهان از . بقاء تا حد قابل توجهي رهايي يافت

بر دنگ  .و ضرورت آن دگرگون شد» صلح و توسعه«زوم آن، به و ل» جنگ و صلح«دوگانه 

هنگامي كه چالش و درگيري ميان گروه بزرگي از كشورهاي شرق و غرب و نيز «باور بود اين 

ميان دو ابرقدرت به شيوه بارزي كاهش يافته است، عوامل اصلي كه توانا به ايجاد جنگ 

بر . »برقدرت توانمندي ايجاد جنگ دارند و نه ديگراناند، زيرا تنها دو ابودند نيز از ميان رفته

افزاري ميان دو قطب در آن دوران به امري فرعي تبديل شده اين مبنا از نظر دنگ رقابت جنگ
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بيشتر قدرتها با شتاب به . آوري كانون اصلي رقابت بودبود و توسعه اقتصادي، دانش و فن

و به شدت در حال تقويت فناوريهاي  اندسمت اصالحات اقتصادي و موازنه پيش رفته

پيشرفته خويش هستند تا با آن بتوانند با برتري اقتصادي و فناورانه، به برتري در ابتكارات 

 .(http://english.peopledaily.com, 8/21/2006) استراتژيك دست يابند

و گروه  گرايي، جهاني شدناز ديدگاه دنگ در آن برهه روند اقتصاد جهاني به سمت منطقه

گرايي بود و پيامدهاي اين امر به صورت وابستگي متقابل و همگرايي بروز كرده بود كه عامل 

  به گمان وي در آن برهه از زمان به راحتي . آمدشمار ميبسيار مهمي در پرهيز از جنگ به

دي گذاري و مديريت مشترك اقتصاالمللي، سرمايهتوان رشد شركتهاي چندمليتي، ادغام بينمي

طبيعي است كه اين روند سطحي از وابستگي متقابل و همگرايي را . را در سطح جهاني ديد

در اين وضعيت اگر يكي از طرفين جنگ را برگزيند، به . نيز با خود به همراه خواهد آورد

پذيري متقابل كند، زيرا سمت ديگر وابستگي متقابل، آسيبمنافع خود نيز ضربه وارد مي

اي نيز از عوامل اساسي افزارهاي هستهاين از نگاه دنگ، ترس ناشي از جنگ افزون بر. است

پذير بودن جنگ بدان معنا البته از ديدگاه دنگ اجتناب. در ايجاد مانع در مقابل جنگ است

تواند به تعويق بيفتد اما اتفاقات و جنگ جهاني مي«. نبود كه هيچ وقت جنگي رخ نخواهد داد

بنابراين در مجموع بايد  .) (Wang, 2013: 46-49»بيني نيستابل پيشاوضاع محلي چندان ق

گفت با چيرگي انديشه دنگ در حزب كمونيست چين به عنوان دستگاه رهبري در اين كشور، 

اي كه پس از نشست سوم الملل دچار دگرگوني شد؛ دگرگونينگرش آن به سياست بين

توان آن را اي آشكارتر بروز يافت و ميونهگاجالس يازدهم كميته مركزي حزب كمونيست، به

  ؛)Sutter, 2013: 65( بندي كردبه صورت زير دسته

الملل مانند موضوعات اصلي سياست بين» جنگ و صلح«ديدگاه حزب كمونيست پيرامون  .1

گير اتفاق نخواهد دگرگون شد و حزب به اين نتيجه رسيد كه در درازمدت جنگي همه

 افتاد؛ و

الملل دهي به رفتار سياست خارجي چين در صحنه بيناقتصادي كانون اصلي شكلتوسعه  .2

 .شد

داد و او به آن نه تنها به توان گفت كه توسعه كانون اصلي تفكر دنگ را تشكيل ميبنابراين مي

عنوان مهمترين چالشي كه چين در آن دوران عنوان رسالت تاريخي حزب كمونيست، بلكه به
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تنها هنگامي كه مسئله توسعه حل گردد، قدرت ملي «از ديد او . نگريستمي با آن روبرو بود

طور همه جانبه افزايش يابد و استانداردهاي زندگي مردم باال رود، چين خواهد توانست بر به

رسيدن به چنين هدفي . »جايگاه مناسب خود در جهان تكيه زند و اهداف خود را به پيش برد

يكي از مهمترين بايدهاي دستيابي به چنين هدفي از ديدگاه دنگ، . تهايي اسنيازمند بايسته

اي طبيعتاً بايد با سياستي كه در چنين سياست خارجي. سياست خارجي متناسب با توسعه بود

بنابراين دگرديسي در سياست خارجي چين . بودشد، بسيار متفاوت ميدوران مائو پيگيري مي

  ).86: 1368دارابي شر،(بايسته بود 

 شروع 1978 سال در شيائوپينگ دنگ اصالحات با چين نوسازى روند در نويني بنابراين مرحله

 خود اصلى هدف عنوان به را اقتصادى توسعه كشور، كردن نيزه مدر براى رهبران پكن و شد

 اقتصادى اصالحات و باز درهاى سياست هدف اين به نيل دنگ براى دولت .كردند انتخاب

 چين نوسازى برنامه موفقيت كه بودند باور اين بر و همكارانش او .گذاشت اجرا به را داخلى

 پيشرفته، تكنولوژى و علوم به دسترسى و المللىجامعه بين با مناسب پيوندهاى برقرارى مستلزم

  (Yahuda, op. cit:314). باشدمدرن مى مديريت و بشرى روز دانش ، خارجى سرمايه

 سياسى، عوامل و فشارها از تركيبى شيائوپينگ دنگ دولت توسط باز درهاى سياست اتخاذ در 

 در بالياى طبيعى، و حوادث نيز و اقتصادى، لحاظ به .داشتند نقش ايدئولوژيك و اقتصادى

 تازه كشور سياسى، نظر از .بود گرفته قرار فروپاشى آستانه در چين اقتصاد ،1970 دهه اواسط

 نارضايتى داخلى سياسى هاىنزاع دليل به و بود يافته رهايى فرهنگى انقالب مرج و از هرج

 كه داشت وجود عمومى احساس اين نيز ايدئولوژيك نظر از .زدمى موج بين مردم در گسترده

 كره ژاپن، از كشور اين و دهد سوق اساسى پيشرفتى به را است چين نتوانسته سوسياليسم

 چين كمونيست حزب مشروعيت رو، اين از. استافتاده عقب تايوان حتى و سنگاپور جنوبى،

  . (Wang, 1999: 210) بود رفته سوال زير نيز آن ايدئولوژى و

 نيز و چين، مردم روحيه بازسازى براى كه رسيدند نتيجه اين به پكن رهبران ايطى، شر چنين در

 آلترناتيو بايد اقتصادى پيشرفت به نيل براى چين مردم ديرينه آرزوى به بخشيدن جهت تحقق

 دنگ چهارگانه نوسازى برنامه همان جديد آلترناتيو اين .كنند ارائه را اى نويننامه بر و جديد

 بنا هدف با كه بود تكنولوژى و علوم ملى، دفاع كشاورزى، صنعت، نوسازى: شيائوپينگ شامل

 ملى، بعد در سياسى، لحاظ به راستا ين هم در. شد اجرا چينى خصوصيات با سوسياليسمى نهادن
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 گذشته، سياسى اشتباهات از جبران بعضى و هاآزادى برخى اعطاى با كرد تالش پكن حكومت

 خارجى سياست المللى چينبين حوزه در. نمايد بسيج نوسازى برنامه از يت حما براى را مردم

 حكومت اقتصادى نظر از .گرفت پيش در را كشورها همه با سازنده تعامل و جويانهمصالحه

 كه اين به با توجه. كرد تبديل چين داخلى و خارجى سياست اصلى هدف به را نوسازى پكن،

 متمركز بود، غرب در عمدتاً فنى دانش و تكنولوژى سرمايه، يعنى چين اىتوسعه عمده نيازهاى

 بر شيائوپينگ دنگ دولت .يافت ىايژه و اهميت غرب ارىدسرمايه كشورهاى با روابط برقرارى

 تحقق ثبات و صلح شرايط در و خارج جهان با روابط در اقتصادى توسعه كه باور بود اين

 امنيت برقرارى و يافتگىتوسعه كه پذيرفتند را يدگاه د اين هم هاعبارتى، چينى به .يافت خواهد

 نظام در چين اقتصاد ادغام مستلزم نوسازى برنامه و موفقيت ناپذيرند، تفكيك المللىبين ثبات و

 (Robinson, 1995: 47-69). باشدمى از خارج ىژتكنولو و سرمايه كسب و جهانى اقتصاد

 ساير با خود اقتصادى روابط ،اوالً اهداف اين به بخشيدن تحقق راستاى در چين حكومت

 سرعت با چين خارجى تجارت نتيجه، در .است داده گسترش اساسى به صورتى را كشورها

 چين در مستقيم گذارىسرمايه به را المللىبين شركتهاى پكن، حكومت، ثانياً. است كرده رشد

 ادارى نظام راستا، اين در .است كرده تشويق خارج در گذارىبه سرمايه را چينى شركتهاى و

 بين كه است ذكر قابل .نداشده وضع ترىمناسب و قوانين شده اصالح نيز خارجى تجارت

 صورت چين در خارجى گذارىدالر سرمايه ميليارد 176 تقريباً ،1996 و 1985 هاىسال

 خارجى مستقيم ذارىگبزرگ سرمايه ميزبان دومين چين ، 1997 و 1993 هاىسال بين. گرفت

  ). 184 :1384 فر،معصومى( شدمى محسوب دنيا در

 همكارى و مشاركتى رويكردى بلندمدت، اقتصادى منافع به يابىدست منظور به پكن حكومت

 صندوق و جهانى به بانك چين 1980 سال در. است كرده اتخاذ ىانجه اقتصاد نظام در قبال جويانه

 همان در .در گات شد عضويت خواهان رسمى طور ، به1986 سال در پول پيوست و المللىبين

 نوسازى برنامه گرفتن شتاب با عبارتى به .توسعه درآمد يىياآس بانك به عضويت كشور اين سال،

 37 عضويت به چين 1989 سال تا. است يافته سرعت نيز المللىبين هاىسازمان عضويت در چين،

 چين ديدگاه  (Hao, Op.cit,p. 59). بود درآمده غيردولتى سازمان 677و  يالدولبين سازمان

 آلت عنوان به سازمان اين به پكن دولتمردان گذشته، در .است شده متحول نيز ملل سازمان درباره

 سازمان اين اهميت بر بعد به 1980 دهه از اما كردندنگاه مى ابرقدرتها منافع خدمت در و دست
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  المللىبين مسايل فصل و حل در آن نقش خواهان تقويت همواره و كرده تاكيد صلح برقرارى براى

 تعامالت و روابط بر كه چين در نوسازى و اصالحات سياست پيامدهاى از ديگر يكى. اندبوده 

 .بود المللىبين كار تقسيم درباره پكن ديدگاه تغيير داشت، عميق تاثيراتى كشور نيز اين خارجى

 ريزىبرنامه داراى كشورهاى زيان به المللىبين كار تقسيم كه معتقد بود چين ،1978 سال از پيش

 و چين ميان نابرابر اىمبادله به جهان سطح در تقسيم كار كه داشت تاكيد و باشدمى متمركز

 ليد تو جز اىچاره توسعه حال در و كشورهاى چين يعنى .شد خواهد منجر يافته توسعه كشورهاى

 با. نخواهند داشت شده كاالهاى ساخته واردات و اوليه مواد و كشاورزى محصوالت صدور و

  .بود ىاحاشيه و رنگچين كم اقتصادى ريزىبرنامه در خارجى تجارت نقش تفكرى، طرز چنين

 جايگزينى« سياست عليه بر و» صادرات توسعه«سياست  مبناى برً كامال چين تجارت رژيم

   (Bin Huwaidian, 2002: 36). داشت قرار» واردات

 در محورى عنصرى به صادرات توسعه باز، درهاى سياست و اقتصادى اصالحات آغاز از پس اما

 يك به شدن تبديل براى چين كه دريافتند تدريج به دولتمردان. شد تبديل چين برنامه نوسازى

 تجربيات به توجه با اگرچه .است جهانى تجارت در فعال كت مشار ناگزير از صنعتى كشور

 رابطه و مراوده گونه هر به نسبت پكن حكومت گذشته، بيگانگان در استعمار از آنها ناخوشايند

 كه آنجا از اام .داد مى نشان شديد حساسيت )هاى خارجى قدرت ويژه به( ديگر كشورهاى با اى

 تكنولوژى انتقال تجارت، گذارى،سرمايه شيائوپينگ بر دنگ اصالحات سياست و نوسازى برنامه

 عنوانبه متقابل وابستگى و شودتاكيد مى متقابل منافع بر، داشت اىويژه تاكيد علمى مبادالت و

 تجارت ساليانه متوسط رشد ،1996 و 1978 هاىسال بين .گرددمى تلقى گريزناپذير فرآيندى

 در چين). 184: 1384فر، معصومى( رسيد درصد 8/15به ) واردات و صادرات( خارجى چين

كرده  را ردارىببهره نهايت كشورها ساير امكانات و مالى منابع از باز درهاى سياست چارچوب

  انجام براى بحار ماوراى هاىچينى و خارجى گذارانسرمايه از شيائوپينگ دنگ .است

 از گيرىبهره با هاتالش اين عمده. آورد عمل به دعوت كشور اقتصادى در هاىفعاليت 

 گرانتحليل از بسيارى .گرفت صورت غربى و اروپاى ژاپن متحده، اياالت با دوستانه پيوندهاى

  جذب و باز درهاى سياست مديون از هرچيز بيش چين اقتصادى هاىموفقيت كه باورند اين بر

 400 حدود ،2005سال  در. (Bin Huwaidin, 2014: 37) است بوده خارجى هاىسرمايه

 حجم .بودند كرده گذارىچين سرمايه در جهان بزرگ چندمليتى كت شر 500 مجموع از شركت
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 درصد 50 بودند، تشكيل شده خارجى هاىگذارىسرمايه با كه هاكت شر اين صادرات و واردات

ميالدي  2000سال  پايان تا موجود، آمار اساس بر. دادمى تشكيل را چين واردات و صادرات كل از

جاري  ).215: 1384فر، معصومى( است شده مندبهره خارجى سرمايه دالر ميليارد 348از  چين

 و آورده ارمغان به خود با نيز را فنى دانش و تكنولوژى كشور، درون به خارجى هاىسرمايه شدن

   .است كرده ايفا اساسى نقش چين توسعه اقتصادى در

 كه حالى در ).1374 الردى،( است يافته افزايش شدت به جهانى اقتصاد در چين امروزه نقش

كمتر از  1997آن در سال » گردش تجاري«صادرات يا  و واردات ، ميزان1970 دهه اواخر در

 تجارت از چين سهم و جهان قرار داشتام ميليارد بود و از نظر صادرات، در جايگاه سي 15

 حضور سرمايه جهانى بازارهاى در ندرت به بود و اين كشور 6/0  فقط 1997 در سال جهانى

 سال در .داد تغيير را چيز باز همه درهاى سياست 1990 و 1980هاىدهه در اام .يافتمى

 از بيش به 2002سال  در و گذشت دالر ميليارد 165 مرز از چين خارجى تجارت حجم ،1992

تجارت  نظر از را نهم رتبه جهان كشورهاى ميان در توانست چين .رسيد دالر ميليارد 620

 بود چيز نا رقمى 1978 سال در اصالحات آغاز در كه چين ارزى ذخاير ميزان همچنين .كند كسب

 دوم جايگاه درارزى  ذخاير ميزان حيث از كشور اين و رسيد دالر ميليارد 316 به 2002سال  در

 هاىكمك و وام كنندهدريافت كشورهاى ترينبزرگ از يكى چين .ژاپن قرارگرفت از پس دنيا

 گذارىسرمايه كنندهجذب ترينبزرگ نيز و سرمايه المللىبازارهاى بين و نهادها از اقتصادى

 اين مجموعه ). 227: 1384فر، معصومى( است توسعه بوده حال در كشورهاى ميان در خارجى

 با كشور اين اقتصادى پيوندهاى و داده افزايش نيز را اقتصاد جهانى در چين ادغام سرعت تحوالت

  (Schaller, 2002: 2000).است تقويت كرده را متحده االت ايويژه به غربى، جوامع

 خارجى شرايط بايد داخلى، مساعد شرايط بر عالوه چين، نوسازى برنامه پيشبرد و موفقيت براى

 خارجى سياست رفتار در نوسازى و باز درهاى سياست اهداف با متناسب و شدمى نيز فراهم

 خارجى روابط جديد اصولى مبناى بر بايد پكن مقامات بنابراين، .گرديدمى تغييرات ايجاد چين

 نامشخصى زمان تا مائو اصول و هاايده از بسيارى اى اجر ترتيب، بدين .كردندمى تنظيم را خود

 با جنگ فصل و حل«مائو، فرمول » جنگ با جنگ فصل حل و«فرمول  جاى به و افتاد تعويق به

سال  پكن در حكومت راستا، ين هم در. شد شيائوپينگ جايگزين دنگ »آميزمسالمت هاىروش

 محيط يك ايجاد آن اساسى اهداف از يكى كه كرد اعالم را خارجى مستقل خود سياست 1982
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 چين دولت راستا، اين در. بود چين اصالحات و نوسازى برنامه پيشبرد براى مطلبوب جهانى

 بهبود. نمايد برقرار عملگرايانه و متوازن كشورها روابطى رايس و ابرقدرت دو هر با كرد تالش

 به هم تا آورد فراهم چين را براى امكان اين 1980 دهه در واشنگتن و مسكو با پكن روابط

 خود، دفاعى هاىكاهش هزينه با هم و كند پيدا دسترسى غرب بازارهاى و سرمايه تكنولوژى،

 سياست در كه مهمى تحول قع، وا در. گيرد كاربه اقتصادى توسعه پيشبرد براى را مازاد منابع

 و نخستين مائو، دوران در. كشور بود اين اولويتهاى جايىجابه بود، افتاده اتفاق چين خارجى

 استراتژيك - اهداف ايدئولوژيك داد،مى شكل چين خارجى هاىيمشخط به كه عاملى ترينمهم

 دنگ دوره ا درام. داشتند قرار اقتصادى نيازهاى و اهداف تر،پايين اىمرتبه در و آن از بعد .بود

 گذارى خارجىسياست در كنندهتعيين عاملى به اقتصادى توسعه و نوسازى الزامات شيائوپينگ،

 برعكس عبارتى، به. يافت كاهش زيادى حد تا ايدئولوژيك عوامل نقش و شده تبديل چين

 در چين خارجى سياست جديد، دوران در اشت، د قرار سياست خدمت در اقتصاد گذشته كه

   (Faust, 1995: 71-75). است قرارگرفته توسعه نوسازى و برنامه خدمت

  

  گرايي و ژئوپليتيكواقع •

 انقالب جاى استراتژى آميز مسالمت همزيستى پنجگانه از او، اصولدر دوران دنگ و پس 

 اصول به اين از او از بعد رهبران و دنگ .است گرفته را مائو عصر مسلحانه مبارزه و جهانى

 نوين نظم يك برقرارى براى مبنايى حتى و چين خارجى سياست راهنماى اصول عنوان

  : اين اصول عبارتند از .اندكرده ياد دنيا در و اقتصادى سياسى

  ارضى؛ تماميت و حاكميت به متقابل احترام .1

  متقابل؛ تجاوز عدم .2

  همديگر؛ داخلى امور در مداخله عدم .3

 و ؛متقابل منافع و برابرى .4

   (Craig, 1986).آميزهمزيستى مسالمت .5

رهبري . پس از دنگ شيائوپينگ، جيانگ زمين رهبري حزب كونيست چين را بدست گرفت

در اين دوران مسابقه . جيانگ زمين مصادف شد با فروپاشي شوروي سابق و پايان جنگ سرد
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آسيا در استراتژي امنيتي آمريكا جايگاه . رو به گسترش بود تسليحاتي جديد با محوريت حمله

گسترش ناتو به شرق و تهديد عليه استقالل و حاكميت كشورها رو به بزرگتري يافته بود و 

در چنين شرايطي . مضافاً اينكه جنگ كوزوو نيز بر وخامت اوضاع افزوده بود. افزايش بود

  :گانه سياست خارجي خود را بدين گونه مطرح كرد جيانگ زمين اصول سه

دوم، تجديدنظر در . شيائو پينگ بود اول، ادامه اصالحات اقتصادي همانگونه كه مورد نظر دنگ

1دفاع فعال«به » دفاع«استراتژي نظامي چين و تغيير آن از 

اي  ، كه كاربرد جنگ افزارهاي هسته»

كرد، و سوم آنكه بر آموزش سياسي و عقيدتي  عليه دشمن را فراتر از حد بازدارندگي تجويز مي

  اوضاع و احوال جديد داخلي و  در ارتش بيش از گذشته تأكيد شد و نظرات كساني كه در

  ).23: 1381اميدوارنيا، (المللي خواهان غيرسياسي و حزبي شدن ارتش هستند نفي گرديد بين

نسل . پس از جيانگ زمين، هو جين تائو سكان رياست جمهوري چين را بدست گرفت

در صدد تر از اسالف خود بودند،  چهارم رهبران چين كه بسيار عملگراتر و غيرايدئولوژيك

در ). 13: 1384نوربخش،(بودند بين خواست پيشرفت و توسعه اقتصادي تعادل برقرار كنند 

ها، چين از رشد اقتصادي باالتري نسبت به نرم اققتصادي جهان  زمان رهبري نسل چهارمي

جهاني مطرح شد  عنوان يك بازيگر بالقوهالمللي نيز به برخوردار بود و از لحاظ بين

ايدئولوژيك  و راديكال شخصى، حالت از چين نيز خارجى سياستگذارى). 3: 1384مولوي،(

 تعريف تردقيق چين ملى منافع. است شده حاكم آن بر گرىمحاسبه و عقالنيت و گرفته فاصله

 پكن مقامات .شوندمى پيگيرى بيشتر انعطاف و بينىواقع با خارجى سياست و اهداف شوندمى

 به بزرگ، هاىقدرت با پراگماتيك روابطى كشورشان توسعه و برنامه نوسازى پيشبرد براى

 نفوذ كه اندپذيرفته را نكته اين هايچين رسدمى به نظر .نداهكرد برقرار متحده، اياالت ويژه

  اىمنطقه و المللىبين هاىو سازمان كشورها از بسياري در آمريكا سياسى و اقتصادى

 ويژه به و با غرب گرايانهواقع و باثبات روابط مدخل از آنها رو، اين از. باشدمى كنندهتعيين

ارتقاى  و حفظ نهايت در و اصالحات سياسى و اقتصادى نيازهاى پيش تامين متحده، اياالت

 نيز سوم جهان با چين مناسبات (Craig, 2007: 3). كنندمى جستجو را دنيا در خود جايگاه

                                                 
1 .Active Defense 
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 پيامدهاى به سوم معضالت جهان و مسائل كه گذشته برعكس. است شده ژرفى تحوالت دچار

 بر نقش بيشتر امروزه شد،مى داده نسبت دارىسرمايه نظام شوم اثرات يا استعمار مخرب

 توسعه خارجى الگوهاى از آنها نادرست استفاده و سوم جهان كشورهاى خود در سوءمديريت

 جهان قبال در چين سابق رويكردهاى كه حالى در .شودمى تاكيد مزبور مشكالت در ايجاد

 نظير(استراتژيك  يا )1960دهه  انقالبى رويكرد مثالً( ايدئولوژيك و اهداف اصول بر سوم

 اقتصادمحور شدت به كشور اين نوين بودند، رويكرد مبتنى) 1970 دهه متحد جبهه استراتژى

  (Craig, 2007: 6). باشدمى

 جهان كشورهاى با مناسباتش در ايدئولوژى نقش كردن كمرنگ ضمن كشور اين راستا، اين در 

 جهان هاىدولت با روابط گسترش به انقالبى، هاىگروه و هااز جنبش حمايت كاهش و سوم

 حال در كشورهاى به اقتصادى هاىكمك دادن ضمن كاهش پكن عالوه به .است پرداخته سوم

 حاضر، حال در نتيجه در .كندمى تاكيدكشورها  اين با تجارى روابط گسترش بر بيشتر توسعه

 شرايط و متعارف هاىمبناى روش بر توسعه حال در كشورهاى و چين اقتصادى مبادالت عمده

 از با بسيارى خود مراودات در حتى چين. گيردمى صورت گرايانهمحاسبه و دقيق تجارى

در  پكن مقامات كه است ذكر قابل. است برخوردار تجارى مازاد از توسعه حال در كشورهاى

 جهان بلندمدت اهداف بين بايد كه اندكرده يدكتا نكته اين بر همواره خود جديد سياست توجيه

 ايجاد كه است معتقد هنوز چين نظرى، لحاظ به اگرچه. شد قايل تمايز آن فورى و نيازهاى سوم

  ضرورى سوم جهان يافتگىتوسعه براى المللىبين تجارى و مالى و ترتيبات نهادها در تحول

 جاى به سوم جهان كشورهاى كه كنندمى استدالل راهكارها تدابير و درباره حال، اين باشد؛ بامى

  به طريق اين از و بياموزند را آن از شدن و منتفع بردارىبهره شيوه بايد كنونى نظام طرد

 نظمىبى از بيشتر آرامش و ثبات ها بهماندگىعقب جبران براى و دهند شتاب خود يافتگىتوسعه

 مدت براى كنونى نظام ناعادالنه حيات استمرار معناى به مطلب اين اگر حتى دارند نياز آشوب و

  (Hao, Op.cit, pp.240- 245). باشد خاص زمانى
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  گيرينتيجه

گرايي و فهم درست تحوالت ها در سياست خارجي چين تركيبي از واقعنظر تغيير گفتمانبه

 طوربه كه را سوسياليستى اقتصادى توسعه راهبرد چين مائو، دوران در. ژئوپليتيك بوده باشد

  براى منابع تخصيص مدت، اين طى. گرفت در پيش بود، اتكايى خود بر مبتنى اساسى

 اواخر از اما. شدمى انجام ادارى طريق نظارت از و دولت مديريت با اقتصاد كليدى هاىبخش 

 تكنولوژى و اقتصادى قدرت از بدون برخوردارى كه دادند تشخيص چين رهبران هفتاد، دهه

داشت بر اين اساس  وجود نخواهد نيز و امنيت قوى دفاعى توان از برخوردارى امكان قوى،

دنگ . پس از مائو، دنگ شيائو پينگ در استراتژي توسعه خود برجستگي خاصي به اقتصاد داد

قرار داد و معتقد بود » اصالحات اقتصادي«ئو پينگ محور اصلي سياست خارجي خود را شيا

تالش نمود و جانشينان وي نيز راه او را ادامه » صلح پايدار«براي تحقق آن بايد در راه حفظ 

 نيز همزمان المللبين نظام در بزرگي تغييرات با باز فضاي ايجاد و اصالحات سال سي. دادند

 تغيير را خود هايبرداشت چين ديپلماسي .كرد تجربه را توسعه چين دوره، اين در البته و شد

  شرايط در تغييرات فرصت از همزمان و باشد گفته خود پاسخ داخلي توسعه نياز به تا داد

 با روابط تغيير در چين شدند باعث الملليو بين داخلي هايفرصت .كند استفاده الملليبين 

 سال سي در چين مشاركت ديپلماسي ترين بزرگ .برسد بزرگي دستاورد به خارج دنياي

 و خط با سياسي، چين ازنظر .است خارج در چين توسعه براي مناسب فضاي ايجاد گذشته،

 همزمان را تاكتيك و اصل كه شد الملليژئوپليتيك بين نظام وارد خارجي سياست خطوط

 چندقطبي نظام ايجاد براي خود، ملي و اصلي تماميت سر بر سازش بدون چين. كرد مي دنبال

 بدون را درها گشايش و اصالحات كه شد تبديل جهاني صلح مهم در عنصري به و آورد فشار

 با و كرد فعال را خود ديپلماسي چين هم حوزه اقتصادي در .دادمي انجام خارجي مداخله

 مقدار تنها نه چين. كرد برقرار ارتباط حال توسعه در كشورهاي و همسايگان بزرگ، قدرتهاي

 براي كه آورد وجود به را بلكه شرايطي كرد؛ وارد پيشرفته تكنولوژي و خارجي سرمايه زيادي

 تقويت چين باعث ديپلماسي امنيتي، نظر از .بود مناسب درها گشايش استراتژي اجراي

از  استفاده چين گذشته، سال سي در .شد آن يكپارچگي و كشور ارضي تماميت و استقالل

 اين جاي به. كرد متوقف دشمن و دوست سنجش ابزار عنوانبه را اجتماعي نظام و ايدئولوژي
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 .رفت مختلف هايفرهنگ و اجتماعي هاينظام با كشورهايي با رابطه دنبال برقراري به كار

 قدرتهاي با چين رابطه اكنون .كرد برقرار ارتباط دنيا كشور 171از  بيش با 2008 سال تا چين

 سي در .دهدمي تشكيل را كشور اين خارجي سياست اصل حال توسعه، در كشورهاي و بزرگ

و توسعه اقتصادي در  كرده را سپري خود مسير آرامي به چين در نوسازي جريان گذشته، سال

  .استشده پذير سايه صلح جهاني و روابط نزديك با ساير كشورها امكان
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