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  آثار دوگانه گشايش اقتصادي بر سياست خارجي چين

  
  *عبداله قنبرلو

  
 چكيده

سؤال اصلي مقاله اين است كه چرا سياست چين ضمن حمايت از وضع 
هژمونيك با آمريكا روي آورده است؟  الملل به رقابت موجود سيستم بين

فرضيه اين است كه ماهيت گشايش اقتصادي در دوره پس از آغاز اصالحات 
چين . اي در سياست خارجي چين به دنبال داشته است چنين آثار دوگانه

شده ادغام  اش در اقتصاد جهاني مجبور شده براي پيشبرد استراتژي اقتصادي
اما اين سياست تا حدي . المللي دفاع كند بات بينگردد و به تبع آن از نظم و ث

طلبانه پيدا كرده و به رقابت هژمونيك با آمريكا تمايل يافته  گيري توسعه جهت
هاي هر  هايي از منطق بر اين اساس، در تبيين سياست خارجي چين نشانه. است

يني تبي-اين مقاله چارچوب تجربي. شود دو تئوري ليبراليسم و رئاليسم ديده مي
هاي  االمكان از اطالعات و داده اش تالش شده حتي دارد و در تبيين فرضيه

  . معتبر استفاده شود
سياست خارجي چين، اصالحات اقتصادي، سياست درهاي باز،  :ها كليدواژه

  گرايي، هژموني آمريكا   الملل، چندجانبه جهاني شدن، صلح و امنيت بين
  
  مقدمه.1

به رهبري دنگ شائوپينگ، دولت چين با چند مشكل پيش از آغاز دوره اصالحات 
از جمله اينكه ركود و نابساماني اقتصادي كشور رو به افزايش . اساسي درگيري داشت

ها و اعتراضات به حزب كمونيست، جايگاه و مشروعيت حزب و دولت  بود؛ مخالفت
با فشارها و زدايي در روابط با غرب، كشور همچنان  را متزلزل كرده بود؛ به رغم تنش

انگيز ميان نخبگان سياسي مانع تحرك  تهديدات سنگيني مواجه بود؛ و اختالفات مناقشه
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اين شرايط باعث شد تا حزب كمونيست براي تضمين بقاي . و پيشرفت دولت شده بود
طلب حزب به  طيف اصالح. خويش هم كه شده، اصالحات را در دستور كار قرار دهد

اين نتيجه رسيده بود كه براي تضمين ثبات ملي و رهبري دنگ شيائوپينگ به 
مشروعيت حزب راهي جز بهبود وضع معيشت عمومي وجود ندارد و براي دستيابي به 
اين هدف نيز عالوه بر اصالحات ساختاري در داخل، نياز به باز تعريف سياست 

  . خارجي وجود دارد
اي نوين براي بازتعريف  به پايهدر پي آغاز اصالحات، اقتصاد مبتني بر درهاي باز به مثا

به دنبال آن، تالش شد اختالفات با ديگر كشورها . سياست خارجي شناخته شد
هاي بزرگ به حداقل ممكن برسد و منافع ملي كشور بر اساس  خصوصاً قدرت

در عمل، . دستاوردهايي تعريف شود كه در خدمت توسعه و امنيت كشور قرار دارند
الملل با موفقيت پيش  نگ شدن با وضع موجود سياست بينزدايي و هماه روند تنش

اما در عين حال چين از . رفت و با ورود چين به سازمان جهاني تجارت اوج گرفت
هاي اياالت متحده خودداري كرد و حتي در برخي موارد  همسويي كامل با سياست

گرايي، و  جانبهمحور انتقادات چين از آمريكا نفي هژمونيسم، يك. موضعي انتقادي گرفت
اين كشور همچنين تدريجاً به . گرايي آن در جهان پس از جنگ سرد بوده است مداخله

رقابتي تنگاتنگ با آمريكا بر سر نفوذ اقتصادي و سياسي در ممالك جهان سومي روي 
  . آورد

سؤال مقاله عبارتست از اينكه چرا چين . نكته مذكور مبناي پژوهش اين مقاله است
الملل، هژمونيسم آمريكا را به چالش كشيده  از نظم و ثبات سيستم بينضمن حمايت 

فرضيه مقاله اين است كه ماهيت اصالحات اقتصادي كه به خيزش چين در . است
در اين . اش گذاشته است اي بر سياست خارجي عرصه جهاني منجر شده، آثار دوگانه

اصي نيست، چرا كه در چارچوب، سياست خارجي چين قابل تحليل در يك پارادايم خ
رقابت اقتصادي به مثابه عامل صلح (هاي هر دو تئوري ليبراليسم  هايي از منطق آن نشانه
. شود ديده مي) رقابت اقتصادي به مثابه عامل كشمكش و منازعه(و رئاليسم ) و ثبات

 در اين راستا، ابتدا. تبييني دارد -اين مقاله به لحاظ چارچوب تحليلي، رويكرد تجربي
سپس، تأثير اصالحات . شود ماهيت و فرايند اصالحات اقتصادي چين تشريح مي

  .گيرد اقتصادي بر سياست خارجي اين كشور مورد بررسي و تحليل قرار مي
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  اقتصادي چين در عصر اصالحات روند خيزش.2
، بلكه بودتحول ساختاري در سيستم سياسي ن برآمده يك چين اصالحات اقتصادي

ها قبالً نيز به اهميت  چيني. ها توسط نخبگان حاكم بود خي ضرورتنتيجه درك بر
هاي  اما دولت چين در دهه. زيربنايي مدرنيزاسيون و رونق اقتصاد ملي توجه داشتند

اين . آغازين پس از انقالب، استراتژي كارامدي براي رشد و توسعه به كار نگرفته بود
هاي اروپايي و  ير رقبايي چون قدرتناكارامدي در كنار دستاوردهاي اقتصادي چشمگ

اصالحات در واقع بيانگر تحولي اساسي . گيران چين تكان دهنده بود ژاپن براي تصميم
  . در استراتژي رشد و توسعه اقتصادي بوده است

  
  هاي اقتصادي عصر اصالحات سياست.3

كه در آن  1978در نشست سوم يازدهمين كميته مركزي حزب كمونيست در دسامبر 
گيري  در مورد اصالح جهت ،مينه انتقال قدرت به دنگ شيائوپينگ فراهم گرديدز

اقتصادي چند تصميم كلي اتخاذ شد كه بعداً به عنوان اساس كار دولت جديد شناخته 
سران حزب ضمن تأكيد بر اهميت و ضرورت توسعه اقتصادي چين، تقويت . شد

حزب كمونيست، تصميم گرفتند  المللي، و ثبات سياسي كشور تحت رهبري جايگاه بين
  :به منظور تقويت نيروهاي بازار در اقتصاد چين

در اين . سيستم و متدهاي مديريت اقتصادي كشور مطابق با شرايط جديد تحول يابد -
راستا، ضرورت تمركززدايي از مديريت اقتصادي و حذف موانع سياسي و بوروكراتيك 

 مورد توجه قرار گرفت؛
 با ديگر كشورها گسترش يابد؛ همكاري اقتصادي -
 ها پيشرفته جهان به عمل آيد؛ هاي الزم جهت اخذ تجهيزات و تكنولوژي تالش -
گوي نيازهاي مدرنيزاسيون  مؤسسات علمي آموزشي و پژوهشي تقويت شود تا پاسخ -

 شود؛ 
) كشاورزي، صنعت، دفاع ملي، علم، و تكنولوژي(اهميت چهار حوزه مدرنيزاسيون  -

 أكيد قرار گيرد؛مورد ت
گويي اقتصادي  هاي اقتصادي در سيستم اقتصادي توجه شده و پاسخ به نقش انگيزه -

 مورد تأكيد قرار گيرد؛
 ؛»هر كس بر اساس نيازش«مبنا قرار گيرد تا اصل » هركس بر اساس كارش«اصل  -
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يز گرايي پره پرداخت دستمزدها بر اساس كميت و كيفت كار انجام شده و از برابري -
 شود؛ و

اصالحات اقتصادي از بخش كشاورزي آغاز گردد، چرا كه كشاورزي در آن زمان  -
  ).Tisdell, September 2009: 275-276(بنيان اصلي اقتصاد ملي چين بود 

سياست درهاي «با روي كار آمدن دنگ، اصالحات اقتصادي مد نظر وي تحت عنوان 
د و تدريجاً به بخش صنعت كشيده از بخش كشاورزي و تجارت خارجي آغاز ش» باز
به  1970راه حل فوري دولت براي رفع بحراني كه اقتصاد چين را در پايان دهه . شد

ها،  از اين رو، كنار گذاردن نظارت بر قيمت. باري كشاند، آزادسازي بود وضع اسف
افزايش خودمختاري توليدكنندگان، رقابتي كردن توليد، تشويق صادرات، و گشايش 

 .مورد توجه قرار گرفتند) گذاري خارجي ضمن استقبال از سرمايه(رهاي توليد بازا
: هاي اصالحي دنگ براي گذر موفق به اقتصاد بازار دو ويژگي مهم داشت سياست

گرايي به اين معني كه چين نبايستي براي درك دستيابي  واقع. گرايي گرايي و تدريج واقع
. هاي موجود تمركز كند ند، بلكه بر واقعيتها نگاه ك به حقايق به فراسوي واقعيت

گرايي نيز حاكي از پيگيري روش گام به گام، محتاطانه، و با آزمون و خطا در  تدريج
هاي اقتصادي جديد بايستي ابتدا در مكان يا  ساختارها و برنامه. هاست اجراي سياست

جه موفقي سپس، در صورتي كه نتي. بخش خاصي از اقتصاد مورد آزمون قرار گيرند
در عين حال، در صورتي كه . هاي ديگر تسري داده شوند داشتند، به مناطق يا بخش

دنگ اين روش . الزم شد، اصالحات مقتضي بر اساس تجارب حاصل شده اعمال شوند
گرايي دنگ  گرايي و تدريج واقع. كرد تشبيه مي» ها گذر از رودخانه با لمس سنگ«را به 

بعدها نيز به عنوان مبناي كار كميته مركزي حزب كمونيست  نه تنها در دوره وي، بلكه
  ).Tisdell, September 2009: 279(استمرار يافت 

براي سياستگذاران  1970در اواخر دهه . فرايند اصالحات ابتدا از سطوح خرد آغاز شد
انگيزگي كشاورزان و  چيني روشن بود كه ركود و ناكارايي توليد عميقاً تحت تأثير بي

كه در آن، دولت مسؤول اصلي سود و  -رگران است كه بخاطر سيستم توزيع برابرگراكا
بنابراين، الزم بود تا اقداماتي در جهت بهبود انگيزه . ايجاد شده است -ها بود زيان بنگاه

هاي  از گام» پذيري سيستم مسؤوليت«. ها انجام شود فعاليت توليدي براي اين گروه
از بخش كشاورزي شروع شد و با توجه به  1980از دهه اصالحي مهم بود كه در آغ

اين سيستم مديران . ها سرايت كرد نتايج رضايتبخشي كه داشت، سپس به ساير بخش
قرار . شان پاسخگو باشند محلي را مكلف كرد تا نسبت به سود و زيان بنگاه تحت اداره
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و كارگران بسته به  ها بيشتر شده و دريافتي كشاورزان شد سهم سود تصاحب شده بنگاه
ها براي استفاده از ابزار تشويق  اختيار و قدرت بنگاه. كم و كيف كارشان تغييرپذير باشد

اي از  كنترل و اداره بخش عمده 1980در دهه . و تنبيه در برابر نيروي كار افزايش يافت
. هاي محلي محول گرديد هاي تحت مالكيت دولت از دولت مركزي به حكومت بنگاه
پذيري كه ابتدا در نواحي فقير و دورافتاده تجربه شد، نتيجه مطلوبي  تم مسؤوليتسيس

بهبود . ها و خانوارها داشت و به همين دليل در كل كشور گسترش يافت براي بنگاه
هاي اقتصادي منجر به  زدايي در فعاليت وضعيت حق مالكيت و تمركززدايي و مقررات

 Li et ←(صادي شد و بازدهي آنها را افزايش داد تقويت انگيزه فعاالن و نيروهاي اقت

al, 2013.(  
گذاري خارجي نيز مورد تشويق  الذكر، تجارت خارجي و سرمايه به موازات تدابير فوق

از . هايي براي تجارت خارجي شدند بسياري از مناطق مجاز به برپايي شركت. واقع شد
گذاري  ني از طريق سرمايهگذاران خارجي نيز جهت همكاري با همتايان چي سرمايه

هاي  دولت به استان 1979در سال . دعوت به عمل آمد )joint venture(مشترك 
بخاطر ) دو استان ساحلي همجوار در جنوب شرقي چين(دونگ و فوجيان  گوانگ

سال بعد، . اي در راستاي توسعه صادرات داد موقيت جغرافيايي خاصشان امتيازات ويژه
ژن، ژوهاي، شانتو، زيامن كه در همسايگي يا نزديكي نقاط  شن چهار منطقه متشكل از

كنگ، و ماكائو قرار داشتند، به عنوان مناطق  استراتژيكي چون تنگه تايوان، هنگ
اي نظير ماليات كمتر و  اقتصادي خاص شناخته شده و به تبع آن از امتيازات ويژه

بعد، شهرهاي ساحلي ديگري هاي  در سال. اختيارات خودگرداني بيشتر برخوردار شدند
به جمع مناطق اقتصادي برخوردار از امتيازات خاص اضافه شدند كه به مثابه پلي بين 
چين و جهان خارج نقش مهمي در توسعه صادرات و جذب سرمايه و تكنولوژي 

  ).Ge, July 1999 ←(خارجي داشتند 
غيير جهت دادند و با مناطق ويژه از سيستم مديريت اقتصادي بسته به اقتصاد رقابتي ت

استفاده از امتيازات ترجيحي خاصي كه كسب كردند، موفق به جذب فزاينده سرمايه از 
: دولت مركزي روند رونق و توسعه اين مناطق را در سه مرحله تنظيم كرد. خارج شدند

مرحله خيز به سمت . 2مرحله ابتدايي از زمان تأسيس تا ساخت لوازم زيربنايي، . 1
دو مرحله اول و دوم تا . مرحله شتاب در رشد و توسعه مناطق. 3رات، و توسعه صاد
 1994در سال . مرحله سوم آغازشد 1990طي شدند و از آغاز دهه  1980پايان دهه 

رسيدند  4925گذاري خارجي ثبت شده در اين مناطق به عدد  هاي سرمايه ميزان شركت
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در اين . مشترك به تصويب رسيدگذاري  هزار پروژه سرمايه 39و در مجموع بيش از 
 80درصدي به حدود  6/16سال، توليد ناخالص داخلي مناطق آزاد ساحلي با رشد 

درصد كل توليدات صنعتي اين  67درصد توليد ناخالص داخلي چين رسيد و حدود 
در همين سال، صادرات مناطق آزاد ساحلي چين . شد كشور در مناطق مذكور انجام مي

دولت چين . ميليارد دالر رسيد 9/104يش نسبت به سال قبل، به رقم درصد افزا 36با 
هاي ديگر مناطق آزاد تجاري  در اين دوره عالوه بر شهرهاي ساحلي، در برخي استان

هاي صنعتي كرد  تأسيس كرد و همچنين در برخي شهرهاي مرزي اقدام به برپايي پارك
مجموع به رونق صادرات كمك  كه اگرچه مثل مناطق ساحلي درخشش نداشتند، اما در

اين تجارب، دولت چين را در ). 3-5: 1385دفتر مطالعات اقتصادي، تير (كردند 
  .هاي بعد مستعدتر ساخت ها طي سال استفاده بيشتر از ظرفيت

هاي بزرگتري در راه اصالحات  گام 1990ها با مشاهده تحوالت جهان در دهه  چيني
عصر پس از جنگ سرد كه گفتمان جهاني شدن  آنها متوجه شدند كه در. برداشتند

گيران چين جهاني  تصميم. غالب شده، اهميت توانمندي اقتصادي افزايش يافته است
ساز ديدند كه آثارش بر هر كشور تابع نحوه  ناپذير و سرنوشت شدن را واقعيتي اجتناب

رييس ، جيانگ زمين در مقام 1998در مارس . برخورد آن كشور با جهاني شدن است
جمهور چين تصريح كرد كه چين بايد جهاني شدن را پذيرفته و با آن برخوردي 

جهاني شدن اقتصاد يك روند توسعه در اقتصاد جهاني است كه . مناسب داشته باشد
اما نكته اساسي . هيچكس را از آن گريزي نيست و همه بايستي در آن مشاركت نمايند

صباغيان، پاييز (جهاني شدن باهم ديده شوند  اين است كه بايستي جوانب مثبت و منفي
  ). 5-6: 1386و زمستان 

هاي دستگاه ديپلماسي موجب تسهيل  زني هاي اصالحي دولت چين به عالوه چانه تالش
دولت چين با غلبه بر موانع سياسي و . ورود اين كشور به سازمان جهاني تجارت شد

ن يكصد و چهل و سومين عضو به عنوا 2001غيرسياسي مختلف توانست در دسامبر 
ها براي ورود به سازمان متعهد به انجام دور جديدي از  چيني. وارد سازمان شود

هاي حقوقي و اداري، حمايت جدي از  اصالحات شامل تقويت شفافيت در سيستم
اي تجارت و كاهش ميزان تعرفه، و  حقوق مالكيت فكري، حذف موانع غيرتعرفه

هاي  طي مذاكراتي كه در سال. مالكيت دولت شدند هاي تحت سازي شركت خصوصي
هايي از موارد اصالحات در  ها ضمن ارائه ليست انجام شد، چيني 1990پاياني دهه 

هاي مشخص، تعهد خود به اصول اساسي سازمان از جمله اصل عدم تبعيض  بندي زمان
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اروپا در مورد  هاي آمريكا و اتحاديه آنها در اين فرايند با خواسته. را اعالم كردند
  . )Liang, 2007: 23, 35-36(هاي عضويت در سازمان هماهنگ شدند  شرط پيش

ورود به سازمان جهاني تجارت و اقدامات الزم جهت اجراي قوانين و مقررات سازمان 
نشان دهنده اهميت باالي رشد و توسعه اقتصادي در سايه رقابت آزاد براي دولت چين 

داري بود، پس از  ي پيش از دشمنان سرسخت سرمايهاين كشور كه تا چند. است
گذاري جهان  اصالحات حاضر شد در برابر الزامات بزرگترين سازمان تجارت و سرمايه

با ورود چين به سازمان جهاني . هاي آمريكا تمكين كند گيري داري و سخت سرمايه
ها  چيني. تجارت، اصالحات اقتصادي مربوط به سياست درهاي باز به اوج خود رسيد

طي دو دهه گذشته با اجراي تدريجي و پيشرونده سياست آزادسازي توانمندي و 
آنها به اين . استعداد الزم براي فعاليت در چارچوب سازمان را كسب كرده بودند

هاي مؤثرتر در  بندي رسيده بودند كه براي پيشبرد بهينه اصالحات و پيشرفت جمع
  . هاي اقتصادي جهان شوند گاتنگي با قدرتاقتصاد ملي بايستي وارد رقابت تن

  
  اقتصادي اصالحات دستاوردهاي.4

بين . هاي نويني از رشد و توسعه آشكار شدند پس از آغاز اصالحات، به سرعت نشانه
درصد افزايش  9متوسط نرخ رشد ساالنه چين به حدود  1990تا  1979هاي  سال
فضاي سياسي داخلي و جايگاه  كه 1990و اوايل دهه  1980در پايان دهه  1.يافت
بيني  المللي چين تحت تأثير حادثه تيانانمن قرار داشت، بسياري محققان پيش بين
روندي موقتي بوده و ادامه آن در  1980كردند كه درخشش اقتصاد چين در دهه  مي

صورتي ممكن خواهد بود كه اصالحات الزم براي گشايش فضاي سياسي كشور 
به  2010و  1990هاي  ال، متوسط نرخ رشد ساالنه چين بين سالبا اين ح. صورت گيرد

شرايط به نحوي رقم خورد كه چين به دومين اقتصاد . درصد افزايش يافت 10باالي 
درصد توليد ناخالص داخلي جهان را  10بزرگ جهان تبديل شد و توليد نزديك به 

فاق افتاد كه در طول اين اين كاميابي در حالي ات). Lin, 2012: 213-214(برعهده گرفت 
دو دهه بسياري از اقتصادهاي پساكمونيستي با شرايط دشواري رو به رو شدند و 

يافته در مناطق مختلف جهان جهان  مهمتر اينكه بسياري از اقتصادهاي نوظهور يا توسعه
  . هاي مالي بزرگ به مشكل برخوردند تحت تأثير بحران

ميزان كل توليد ناخالص داخلي . آشكار شد 1980اولين نمودهاي تحول در همان دهه 
ها به بيش از سه برابر افزايش  بيش از چهار برابر شد و به موازات آن درآمد سرانه چيني
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اقتصاد كشور با سرعتي بهتر از قبل رونق ). Chinability, November 5, 2011(يافت 
ديد؛ و بخش صنعت ها مرتفع گر گرفت؛ مشكل تأمين غذا و پوشاك براي اكثريت چيني

وري در  البته بعضاً مسايلي چون كاهش بهره. درصدي را تجربه كرد 11متوسط رشدي 
هاي رياضتي دولت در اواسط و نيمه دوم دهه  و نرخ باالي تورم و برنامه 1980سال 
در طول اين دهه، شاخص . وجود داشت، اما دستاوردها بسيار چشمگيرتر بودند 1980

فقط رشد . ارجي در چين روند بسيار مطلوبي داشتگذاري خ نرخ سرمايه
هاي آمريكايي در چين به نحوي سريع بود كه ارزش آن در سال  گذاري شركت سرمايه
گذاري  برابر ميزان سرمايه 30اين رقم تقريباً . ميليارد دالر رسيد 30به بيش از  1992

رجي نيز  ارزش در عرصه تجارت خا. است 1987ها در كره جنوبي در سال  آمريكايي
 4/115ميليارد به  38از نزديك  1990تا  1980هاي  تجارت خارجي چين طي سال

 62ميليارد به  18ميليارد دالر ارتقا يافت كه در اين چارچوب رقم صادرات حدوداً از 
  ).   223-229: 1383شاهنده و طاهايي، (ميليارد دالر رسيد 

رهاي ناشي از حادثه تيانانمن درگير بود، ، با اينكه چين تا حدي با فشا1990در دهه 
ميزان توليد  2000تا  1990هاي  بين سال. تري دست يابد توانست به نتايج درخشان
تريليون يوان افزايش  947/8تريليون به  855/1هاي جاري از  ناخالص داخلي به قيمت

هاي  لميزان رشد در سا 2.درصد رسيد 10يافت و متوسط نرخ رشد ساالنه به نزديك 
متوسط رشد ). Chinability, November 5, 2011(مياني بهتر از اوايل و اواخر دهه بود 

درصد افزايش  7/13به  1990درصد بود، در دهه  11بخش صنعت كه در دهه قبل 
 50، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي چين به حدود 2000در سال . يافت

درصد گزارش شده، به نحوي كه  4يش از متوسط رشد بخش كشاورزي ب. درصد رسيد
تجارت . دهد درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي 16نزديك به  2000در سال 

جارجي چين در اين دهه رشد چشمگيري داشت و بر اساس آمار منتشر شده به پنج 
 1990ميليارد دالر در سال  4/115حجم كل مبادالت تجاري چين از حدود . برابر رسيد

افزايش يافت كه در آن همه ساله ميزان صادرات  2000ميليارد دالر در سال  25/530به 
مبادالت . ميليارد دالر رسيد 28اي به بيش از  بر واردات غالب بود و با سير فزاينده

در اين دهه، . اي پيدا كرد تجاري چين با اقتصادهاي غربي و ژاپن افزايش قابل مالحظه
 17درصد، ژاپن  22به ترتيب عبارت بودند از آمريكا با  بازارهاي عمده صادرات چين

  ).229-233: 1383شاهنده و طاهايي، (درصد  10درصد، و اعضاي اتحاديه اروپا 



 53   قنبرلوبداله ع

  

هاي چشمگيري  در آغاز سده بيست و يكم، با وجود بحران مالي جهاني پيشرفت
به  2000تريليون يوان در سال  947/8توليد ناخالص داخلي چين از حدود . حاصل شد

افزايش يافت كه متوسط رشد ساالنه آن  2010تريليون يوان در سال  201/40باالي 
صورت گرفته است  2007  درصد است و بيشترين نرخ رشد در سال 10حدود 

)Chinability, November 5, 2011 .( بحران مالي جهاني باعث شد رشد اقتصادي چين
هاي تشويقي دولت چين باعث تقويت  برنامهالبته . سير نزولي پيدا كند 2008از سال 

گذاري داخلي شد و از كاهش اساسي نرخ رشد ممانعت به عمل  مصرف و سرمايه
در حالي كه متوسط نرخ رشد براي كشورهاي ژاپن،  2012تا  2008هاي  طي سال. آورد

روسيه  درصد، براي 1انگلستان، و ايتاليا منفي، براي آلمان، اياالت متحده، و فرانسه زير 
درصد بوده، دولت  5/6درصد، و براي هند حدود  4درصد، براي برزيل زير  2زير 

 ,Morrison( درصد داشته باشد 9چين موفق شد متوسط نرخ رشدي در حدود 

December 17, 2013: 3-5 .(  
به اين ترتيب، با گذشت نزديك به سه و نيم دهه از آغاز عصر اصالحات اقتصاد چين 

بر  2012توليد ناخالص داخلي چين در سال . آسايي تحول يافته است به نحو معجزه
تريليون دالر برآورد شده كه معادل  2/8حدود ) نرخ مبادله اسمي(اساس دالر آمريكا 

با توجه به جمعيت باالي اين كشور، درآمد سرانه . دو سوم سايز اقتصاد آمريكاست
 12ده كه از اين حيث در سطح دالر برآورد ش 6190ها  توليد ناخالص داخلي چيني

البته در صورتي كه محاسبات بر اساس . باشد درصد ژاپن مي 13درصد اياالت متحده و 
صورت گيرد، توليد ناخالص داخلي چين به ) PPP(» برابري قدرت خريد«استاندارد 

يابد كه در اين صورت سايز اقتصاد چين معادل  تريليون دالر افزايش مي 6/12حدود 
بر اساس استاندارد برابري قدرت خريد، سهم . د اياالت متحده خواهد بوددرص 80

درصد در سال  15به  1990درصد در سال  7/3چين در توليد ناخالص داخلي جهان از 
به  1999درصد در سال  3/24رسيده، در حالي كه سهم آمريكا از نقطه اوج  2012

  ).Morrison, December 17, 2013: 8-9(  تنزل يافته است 2012درصد در سال  7/18

  
  اصالحات اقتصادي و سياست خارجي.5

در دوره مائو، چين به داليلي چون مالحظات ايدئولوژيك حزب كمونيست روابط 
در جريان ورود به دوره اصالحات متغير . اي داشت خارجي نسبتاً محدود و بسته

كمونيست در  جديدي بر سياست خارجي چين اثرگذار شد و آن تغيير نگرش حزب
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حزب به اين نظر رسيد كه احياء مشروعيت و بقاي . مورد جايگاه و كاركرد خويش بود
مستلزم پيشبرد اصالحات اقتصادي از طريق  - كه طي دو دهه اخير ديده بود -قدرتش

دولت چين . داري است هاي سرمايه تعامل فعال با شبكه اقتصادي جهان خصوصاً قدرت
الملل  از در واقع لوازم ورود به شبكه به هم وابسته اقتصاد بينبا اعالم سياست درهاي ب

  . پذيرفت
  
  مثابه محرك صلح و ثبات  اصالحات به.6

پس از آغاز سياست درهاي باز يك تغيير رويكرد در سياست خارجي چين هويدا شد 
ن در دوره مائو، چي. المللي نگراني ندارد و آن اينكه چين ديگر از وابستگي متقابل بين

اگرچه پس از گسست روابط با شوروي به تعامل بيشتر با ديگر كشورهاي جهان روي 
آورد، اما هدفش بيشتر حفاظت از امنيت ملي در برابر تهديدات دشمنان خارجي و رفع 

در اين مدت چين تحت تأثير مالحظات ايدئولوژيك نزاع . نيازهاي اقتصادي داخل بود
پس . هاي انقالبي گرايش داشت هد و برخي جنبشطبقاتي به حمايت از ممالك غيرمتع

از آغاز سياست درهاي باز تحت رهبري دنگ تعامل چين با جهان خارج به سرعت 
برداري  گسترش يافت، اما اين بار هدف چين فراتر از رفع نيازهاي داخلي و شامل بهره

ابسته هاي پراكنده جهان از طريق رقابت فعال در شبكه به هم و حداكثري از فرصت
 بر تصميمات دولت به جا گذاشتكه آثار خاص خود را داري  اقتصاد سرمايه

)Yahuda: September 1993: 554 .( ،خويش گرايانه  هاي جهان سوم داعيهچين از جمله
نشيني از سياست كمك به كشورهاي جهان سومي به  و با عقب حاشيه كشاند را به

الشعاع توسعه اقتصادي  ئولوژيك تحتمالحظات ايد .كشوري كمك گيرنده تبديل شد
گرايانه در سياست  هاي ايدئولوژيك جهاني و لوازم آن قرار گرفت و اهميت ارزش

  ).277: 1383شاهنده و طاهايي، (خارجي چين كمرنگ شد 
ها تالش داشتند با نزديكي بيشتر  هاي آغازين اصالحات، در حالي كه آمريكايي در سال

رم فشار بر شوروي استفاده كنند، چين به اين نتيجه رسيده به چين از آن به عنوان اه
از اين رو بود كه سران . بود كه منافعش در بهبود روابط با اين همسايه شمالي است

مقدمه تخفيف تنش با » سياست خارجي مستقل چين«با اعالم  1982پكن در سال 
آنها در عين حال  .مسكو و اجتناب از نزديكي صميمانه به واشنگتن را فراهم كردند

مذاكره دو در رو بين اياالت متحده و شوروي را خواستار شدند، چرا نفعشان را در 
 1986ژائو زيانگ، نخست وزير وقت چين در سال . ديدند زدايي بين دو قدرت مي تنش
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آميز با كليه كشورها تصريح كرد كه مخاطب  ضمن تأكيد بر اصل همزيستي صلح
هاي مختلف  ي خاصي نيستند، بلكه كليه كشورها با مسلكسياست درهاي باز كشورها

، 171: 1372چيانگ، زمستان (گيرد  داري يا سوسياليسم را در بر مي اعم از سرمايه
173 .(  

هاي جنگ ايران و  چين در حالي كه به خاطر فروش تسليحات به طرف 1980در دهه 
ها به بهانه تهديد  ي ابرقدرتعراق در معرض انتقاد قرار داشت، قوياً با رقابت تسليحات

اي را معرفي كرد  پكن طرحي سه مرحله 1982در سال . كرد صلح جهاني مخالفت مي
اش نه تنها كاهش و كنترل تسليحات اتمي بود، بلكه تسليحات متعارف  كه هدف نهايي

هاي شيميايي و  ها حتي پيشنهادهايي براي كنترل سالح چيني. شد را نيز شامل مي
صريحاً در  1985دنگ در سال . هاي كشتار جمعي ارائه دادند زمايش سالحمحدوديت آ

ها موجب  برابر پروژه جنگ ستارگان موضع گرفت و استدالل كرد كه اين گونه طرح
  ). 251-252: 1383شاهنده و طاهايي، (شود  تشديد رقابت تسليحاتي و تهديد صلح مي

ربيات يك و نيم دهه اصالحات، اتفاقاتي چون فروپاشي بلوك كمونيسم در كنار تج
دولت چين را به اين نتيجه رساند كه پيشبرد استراتژي توسعه اقتصادي در عصر جهاني 

از اين رو، . هاي تحت كنترل آن است تر با آمريكا و رژيم شدن مستلزم هماهنگي جدي
خويش تالش كرد از خود يك چهره » استراتژي بزرگ«دولت چين در چارچوب 

اولين جلوه اين تصميم در . المللي به نمايش بگذارد هد به هنجارهاي بينمسؤول و متع
مقامات پكن تصميم گرفتند ديپلماسي نويني با . اي اين كشور آشكار شد سياست منطقه

رشد همكاري . هدف نمايش يك چهره خيرخواه و قابل اعتماد در منطقه اتخاذ كنند
همچنين اقدامات . يج اين روند بودآن از نتا فعاالنه با همسايگان به ويژه آسه

هاي شبه جزيره كره، همكاري در  اي شامل وساطت براي كاهش تنش طلبانه صلح
تشكيل گروه شانگهاي پنج و سپس سازمان همكاري شانگهاي، كمك به مهار بحران 

. ها صورت گرفت آن توسط چيني مالي آسياي جنوب شرقي، و توسعه همكاري با آسه
المللي تحت  هاي بين تر با رژيم الملل نيز به همكاري فعال بين چين در سطح سيسم

اي  هاي هسته تصميم به امضاي پيمان منع جامع آزمايش. رهبري آمريكا روي آورد
)CTBT (اي در كشورهاي ديگر شامل پاكستان  هاي هسته سازي انجام آزمايش و محكوم

گرفت، حاوي اين پيام صورت ) NPT(اي  كه با هدف تقويت رژيم منع گسترش هسته
  ).Goldstein, 2001: 842-845(پذير است  طلب و مسؤوليت بود كه چين دولتي صلح
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گرايي آمريكا به مثابه  ها پس از فروپاشي شوروي به هژمونيسم و يكجانبه اگرچه چيني
المللي نگريسته و تالش متنوعي براي مهار آن  يك تهديد اصلي عليه صلح و ثبات بين

تالش كردند مناسبات خويش با غرب را كه به  1990، اما در همان دهه آغاز كردند
داليلي چون سركوب تيانانمن و مسايل حقوق بشري چين آسيب ديده بود، بهبود 

حزب كمونيست بر اين نظر بوده كه اصالح روابط و جلب اعتماد غرب براي . بخشند
صوص با توجه به نقش و به خ. هاي اقتصادي چين اهميت اساسي دارد پيشبرد برنامه

. آمد نيازي كليدي به نظر مي جايگاه نوين آمريكا در جهان بهبود رابطه با اين كشور پيش
امنيتي از تمايالت  -هاي سياسي هاي غربي نيز با وجود برخي نگراني در عمل، طرف

چراغ سبز آمريكا مبتني بر اين استدالل بوده كه شرايط خاص . چين استقبال كردند
تواند  شدن دو طرف را به پيوند هرچه بيشتر سوق داده و اين پيوند مي هاني عصر ج

گرايي  اقتصادمحوري و رفاه. الشعاع قرار دهد امنيتي فيمابين را تحت -مشكالت سياسي
. كارتر شده و بر خودداري از تنش مصرتر شوند ها محافظه شود چيني باعث مي

تواند اين كشور را به سمت  ميهاي تند و چالشي در برابر چين  گيري موضع
ناسيوناليسم و آمريكاستيزي سوق داده و اوضاع را بدتر كند كه اين به هر دو طرف 

  ). Dumbaugh, October 8, 2009( زند ضربه مي
ريزي براي  چين پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت تحت رهبري آمريكا، برنامه

با اياالت متحده و  هجانب يان مذاكرات دوپس از پا اين كشور. ورود به آن را آغاز كرد
. جانبه با ساير كشورها را به نتيجه برساند اتحاديه اروپا توانست به سرعت مذاكرات دو

هاي نزديك  البته در سال .با موفقيت به پايان رسيد به دنبال آن، بقيه مذاكرات هم سريعاً
وسط آمريكا، سقوط هواپيماي به الحاق، اتفاقاتي مثل بمباران سفارت چين در بلگراد ت

هاي دولت بوش در مورد سيستم  جاسوسي آمريكا بر فراز تنگه تايوان، و اعالم برنامه
ها از  هايي در روابط چين و آمريكا ايجاد كرد، اما نهايتاً آمريكايي دفاع موشكي دشواري

و به  1990آنها از همان نيمه اول دهه . ممانعت در برابر الحاق چين خودداري كردند
خصوص پس از آغاز به كار دولت بيل كلينتون كه فاز نويني از تالش براي بازسازي 

هاي تجاري با  اقتصاد آمريكا و رهبري اقتصاد جهان آغاز گرديد، به توسعه فعاليت
كشورهاي جهان سومي مستعد و روبه رشد از جمله چين تمايل بيشتري پيدا كرده 

ل مهم زير از عضويت چين در سازمان جهاني تجارت اياالت متحده به چند دلي. بودند
  :حمايت كرد
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عضويت چين با جمعيت يك ميليارد و چند صد ميليون نفر در سازماني كه داعيه . الف
فعاليت در گستره جهاني دارد، گام بزرگي در راستاي توسعه جهاني تجارت آزاد به 

  آمد؛ شمار مي
هاي گمركي خود بكاهد و موانع  هشد تا حد زيادي از تعرف چين مجبور مي. ب

هاي  فرصت 1999اين كار بر مبناي توافق دوجانبه نوامبر . اي را حذف كند غيرتعرفه
  هاي آمريكايي فعال در بازار چين به همراه داشت؛ فراواني را در اختيار شركت

اختالفات اين سازمان به مثابه ابزاري  توانست از سازوكار حل و فصل آمريكا مي. ج
هاي چيني سازنده كاالهاي  براي جلوگيري و يا حداقل محدودسازي فعاليت شركت

  تقلبي استفاده كند؛ و
اين اميد وجود داشته كه با عضويت چين در سازمان روند اصالحات اقتصادي اين . د

موجب اصالحات سياسي مدت يا بلندمدت  كشور شتاب پيدا كند و به تبع آن در ميان
  ).119-120: 1389قنبرلو، تابستان (شود 

با توجه به اينكه ورود چين به سازمان جهاني تجارت ثمرات اقتصادي قابل توجهي 
نكته . بيشتر شدهاي غربي  برايش به دنبال داشت، انگيزه آن براي همكاري با قدرت
وده اين است كه جهاني ها ب مهمي كه در آستانه سده بيست و يكم مورد توجه چيني

شدن شمشيري دولبه است كه براي حداكثرسازي ثمرات و دفع يا كاهش عوارض آن 
در حالي كه جهاني شدن . هاي بزرگ همكاري صورت گيرد بايستي در سطح قدرت

هاي بزرگي براي رشد و توسعه چين فراهم كرده، در عين حال برخي تهديدات  فرصت
بنا بر اعالم جيانگ زمين، چين . را نيز افزايش داده است امنيتي شامل تروريسم عليه آن

تر شده و  آميز مصمم در عصر جهاني شدن براي پيگيري سياست خارجي مستقل صلح
المللي  المللي پيگير همكاري بين در اين راستا ضمن تأكيد بر عدالت در نظم بين

چين تالش خواهد بدين منظور، . خواهد بود) يافته خصوصاً با ممالك غربي توسعه(
-Jiang, 2002: 46(ها فايق آيد  هاي اجتماعي و ايدئولوژي ها در سيستم كرد بر تفاوت

49.(  
به اشكال مختلف با چالش واگرايي و تروريسم مواجه  1990ها كه طي دهه  چيني

دريافتند كه چنين تهديداتي در صورت  2001سپتامبر  11بودند، با مشاهده حوادث 
ي ثبات و آرامش آنها را نيز به هم خواهد ريخت و پيشرفت اقتصادشان عمل انفعال و بي

الملل  تحت چنين شرايطي بود كه جيانگ اعالم كرد با جامعه بين. را مختل خواهد كرد
البته بعدها چين با انتقاد . و آمريكا در برابر هر شكل از تروريسم همكاري خواهد كرد
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هاي كشتار جمعي  رد با مسأله تروريسم و سالحگرايي دولت آمريكا در برخو از يكجانبه
چين و . همكاري با آن را تنزل داد كه اين موجب نگراني مقامات آمريكا بوده است
رهبران . اند آمريكا در تعريف مصاديق تروريسم و نحوه مبارزه با آن اختالف نظر داشته

زم همكاري و مفاهمه اند كه مبارزه مؤثر با چنين تهديداتي مستل چين بر اين نظر بوده
برداري  سناريوي بهره. المللي باشد المللي بوده و بايستي منطبق با هنجارهاي بين بين

هاي كشتار جمعي موجب نگراني  سياسي واشنگتن از شعار مبارزه با تروريسم و سالح
  ).Kan, July 15, 2010 ←(آنها بوده است 

عني همسويي دائمي اين كشور با سياست پكن در حمايت از صلح و ثبات ضرورتاً به م
گرايي بارها  سران چين تحت عنوان چندجانبه. منويات آمريكا و غرب نبوده است

كه عموماً به بهانه حفظ  -گرانه آمريكا در امور كشورهاي ديگر را هاي مداخله برنامه
 چين در موارد مختلفي به. اند به چالش كشيده -شوند الملل طرح و اجرا مي امنيت بين

عنوان مدافع كشورهاي مخالف هژموني آمريكا شامل ايران، كره شمالي، سودان و 
اين قدرت نوظهور حاضر نيست در . سوريه در برابر فشارهاي غرب عمل كرده است

هاي كشتار جمعي، و قاچاق  حل و فصل برخي مسايل جهاني مثل تروريسم، سالح
-Zhao, Spring 2013: 117(هاي غربي عمل كند  موارد مخدر مطابق خواست قدرت

هاي جهاني خويش شانه خالي  از منظر دولت چين، اين كشور از مسؤوليت). 118
خواهانه يا غلط ديگران از همراهي  هاي زياده كند، بلكه به علت مخالفت با سياست نمي

  . كند با آنها خودداري مي
و ادغام چين  مجموع نكات فوق، حكايت از اين واقعيت دارند كه سياست درهاي باز

اين قضيه در  .آميزتر شدن سياست خارجي چين انجاميده است در جهاني شدن به صلح
هماهنگ » توسعه وابستگي متقابل به مثابه محدود كننده جنگ«واقع با ايده ليبراليستي 

در سياست خارجي ) low profile(بنابراين، ايده دنگ مبني بر نمايش چهره افتاده . است
اصالحات اقتصادي . كمل ضروري سياست گشايش اقتصادي دانستتوان م را مي

طلبي به عرصه  محصول نياز جامعه چين به رفاه و آرامش بوده كه در نتيجه آن آرامش
المللي هماهنگ شده،  چين با هنجارها و نهادهاي بين. روابط خارجي تسري يافته است

. داند الملل مسؤول مي ينبا آنها همكاري دارد، و خود را در قبال صلح و امنيت ب
خصوصاً، با ورود به سازمان جهاني تجارت، اين كشور نشان داده كه اوالً، ميدان رقابت 

 - كه مصداق سياست ماليم است -را اساساً در عرصه تجارت آزاد و توسعه اقتصادي
 كه مستلزم تغييراتي در -المللي تعريف كرده، و ثانياً، از پذيرش تعهدات جاافتاده بين
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طبيعتاً يك چنين سياستي در صورتي ثمربخش . نگراني ندارد -نهادهاي داخلي است
به همين خاطر، چين خود را مدافع . آميز باشد المللي صلح خواهد بود كه محيط بين

گرايي آمريكا  گرايي و مداخله مخالفت با يكجانبه. دهد المللي نشان مي صلح و ثبات بين
المللي  گيرد كه آن را تهديد كننده صلح و آرامش بين نيز با اين استدالل صورت مي

  .داند مي
  
  طلبانه  مثابه محرك رقابت توسعه اصالحات به.7

الشعاع پروژه  از منظر رئاليستي، سياست چين در حمايت از نظم و ثبات جهان تحت
روند گشايش و خيز . الملل قرار داشته است يابي آن در عرصه سياست بين قدرت

ولت چين را در شرايطي قرار داد كه براي پيروزي در بازي رقابت اقتصادي اقتصادي، د
طلبي  اما اين تعامل زمينه فرصت. مجبور به تعامل فعال و مستمر با كشورهاي ديگر شد

به عبارت ديگر، سياست درهاي باز منجر به حذف . و نفوذطلبي سياسي را تقويت كرد
براي درك اين موضوع . ن را عوض كردسياست قدرت نشد، بلكه سازوكار پيگيري آ

به طور كلي، چين از . الزم است روند ادغام چين در جهاني شدن مورد توجه قرار گيرد
نظر گشايش اقتصادي و ايفاي نقش در فرايند جهاني شدن تاكنون سه مرحله مهم را در 

  : سه دهه طي كرده است
و صادرات، بازار چين به  در اين مرحله ضمن تشويق توليد: مرحله گشايش اوليه.1

 . هاي چيني مستقر در خارج گشوده شد گذاري خارجي از جمله كمپاني روي سرمايه

در اين مرحله گشايش اقتصادي : المللي اي و بين مرحله ورود به نهادهاي منطقه.2
كند، به نحوي كه  پذيري برقرار مي تعميق شده و پيوند نزديكتري با اصل رقابت

 . شود المللي احساس مي هاي بين ها، ترتيبات، و رژيم النه به مجمعضرورت ورود فعا

دستاوردهاي چشمگير دو مرحله : مرحله تالش براي كسب جايگاه برتر جهاني.3
هاي اقتصادي برتر جهان  پيشين سطح رقابت اقتصادي چين را به سطح رقابت قدرت

و يكم به بسيج هر چه  به اين ترتيب، چين در دهه آغازين سده بيست. دهد ارتقا مي
آورد تا بتواند با تسريع يا حفظ سرعت باالي رشد  بيشتر منابع و عوامل روي مي

 ,Pang(اش گوي سبقت را از رقباي خويش و در رأس آنها آمريكا بربايد  اقتصادي

March 2009: 246-247.(  
ش آنچه طي سه مرحله فوق قابل توجه بوده، اين است كه با توسعه سياست گشاي

طلبي، و نفوذطلبي چين بخاطر نياز  المللي، فرصت اقتصادي تدريجاً هم زمينه تعامل بين
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فزاينده به عوامل توليد و بازارها مساعدتر شده، و هم انگيزه اين كشور براي رقابت با 
به عنوان نمونه، در جريان جنگ ايران و . هاي اقتصادي رقيب بيشتر گرديده است قدرت

جهان سومي وارد جنگي مخرب با يكديگر شده بودند، چين بجاي عراق كه دو كشور 
هاي ناشي از  تالش براي بازگشت صلح و ثبات به منطقه به فكر استفاده از فرصت

هايي منتشر شد مبني بر اينكه چين از  گزارش 1980در همان نيمه اول دهه . جنگ بود
ايران طي هشت . ه استابتداي جنگ به تسليح هر دو كشور ايران و عراق اقدام كرد

سال جنگ مقداري از ادوات جنگي ساخت چين را كه به عراق فروخته شده بود، در 
در نيمه دوم اين دهه با افزايش حمايت تسليحاتي چين از . ميدان جنگ به دست آورد

طلبانه اين كشور  هاي موسوم به كرم ابريشم رويكرد فرصت ايران از جمله موشك
ام موجب شد آمريكا از ترس پيروزي ايران به تجهيز غيرمستقيم اين اقد. آشكارتر شد

ريچارد مورفي معاون وزير امور خارجه وقت آمريكا حتي اعالم كرد كه . عراق ادامه داد
هاي چيني براي ناامن كردن تنگه هرمز استفاده كرده و منطقه را  تواند از موشك ايران مي
هايي نظير  ي پاياني جنگ براي مدتي تحريمها از اين رو، آمريكا در سال. ناامن كند

: 1374شاهنده، زمستان (تعليق ارسال تكنولوژي پيشرفته به چين را به اجرا درآورد 
1016-1013.(  

چين ضمن ادامه كمك به برخي كشورهاي جهان سومي عمدتاً آفريقايي،  1980در دهه 
نظور استفاده بهتر از به م. المللي بدل شد هاي بين به يكي از دريافت كنندگان كمك

المللي پول شد؛  وارد بانك جهاني و صندوق بين 1980ها، اين كشور در سال  فرصت
در اين دهه، چين با . آمدند نهادهايي كه قبالً ابزارهاي مالي امپرياليستي به حساب مي

هاي  پروژه به عنوان يكي از بزرگترين گيرندگان وام 52ميليارد دالر براي  5/5دريافت 
هاي  دنگ اگرچه از سياست حمايت از جنبش. انك جهاني در جهان معرفي شدب

گرايانه و  نشيني كرد، اما به شكل عمل انقالبي ضدامپرياليستي در جهان سوم عقب
اي در ميان ممالك جهان سومي نفوذ كرد و با هدف كسب نفوذ سياسي و  طلبانه فرصت

ايران، عراق، پاكستان، . مي تحويل دادهاي نظا اقتصادي، به آنها تسليحات و تكنولوژي
الجزاير، سوريه، و عربستان سعودي از جمله كشورهايي بودند كه مورد توجه چين قرار 

  ). Mitchell and McGiffert, 2007: 17-18(گرفتند 
هاي هدفمندي براي مقابله با هژمونيسم  پس از فروپاشي اتحاد شوروي، چين طرح

صادي و سياسي هر چه بيشتر در جهان در حال توسعه را نفوذ اقت. آمريكا آغاز كرد
آن و تالش  هاي پكن همگرايي با آسه از اولين برنامه. توان محور اين طرح دانست مي
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در جريان بحران مالي . آميزي داشت براي نفوذ هژمونيك در آن بود كه سير موفقيت
سقوط كرده بود، زده  آسياي جنوب شرقي، در حالي كه ارزش پول همسايگان بحران

المللي براي چين  اي و بين بهبود اعتبار منطقه. پكن از كاهش ارزش يوان خودداري كرد
مانع از استمرار اين تصميم  1998به قدري اهميت داشت كه حتي كندي رشد سال 

) خصوصاً ژاپن(تصميم پكن حاوي اين پيام بود كه در حالي كه ديگران . نشد
ر مسؤوليت بازسازي و نجات اقتصاد منطقه را به دوش توانند به سهم خود با نمي

اش احساس مسؤوليت كرده و به  كشند، چين در قبال شرايط حساس ممالك پيراموني
  ).Goldstein, December 2001: 845(كند  نظرانه پرهيز مي همين خاطر از خودبيني تنگ

زمان همكاري گروه شانگهاي پنج و سپس ساسياست نسبتاً مشابهي در مورد تشكيل 
آسياي مركزي و روسيه عالوه بر بازار مصرف براي كاالهاي چيني . اتخاذ شد شانگهاي
با توجه به رشد اقتصادي . هاي ديگري نظير ذخاير فراوان نفت و گاز دارد جذابيت

سريع چين در دو دهه پاياني سده بيستم كه موجب نياز روزافزون آن به بازار و منابع 
تواند در حفظ رونق اقتصاد چين  ين در آسياي مركزي و روسيه ميانرژي شد، نفوذ چ

اين منطقه كه در هسايگي زميني چين قرار دارد، كمتر از مناطق ديگري . مؤثر باشد
اما اهداف نفوذ چين در منطقه مذكور . چون خاورميانه در معرض نفوذ آمريكا قرار دارد
مكاري اقتصادي به تشكيل نوعي بلوك فراتر از نيازهاي اقتصادي بوده و در عمل نيز ه

امنيتي با متشكل شدن دو قدرت بزرگ شرقي يعني چين و روسيه منجر شده  -سياسي
گرايي و چندقطبي  اين در واقع برآيندي از سياست چين در تقويت چندجانبه. است

به عالوه، چين از طريق تشكل شانگهاي به دنبال كنترل مؤثرتر بر . كردن جهان است
شود به نحوي تحت حمايت  ت واگرايانه در تبت و سينكيانگ بوده كه گفته ميتمايال

  ).176-183: 1389واعظي، زمستان (اند  آمريكا قرار داشته
طلبانه پكن آفريقا بوده كه در آن  هاي پرمباحثه برنامه توسعه يكي ديگر از ميدان

. حده انجاميده استگذاري و نفوذطلبي چين به رقابتي تنگاتنگ با اياالت مت سرمايه
گذاري، و منابع طبيعي غني اين قاره براي دو  تسلط بر بازار مصرف، فضاهاي سرمايه

قدرت مهم بوده و به خصوص احاطه بر منابع انرژي آفريقا به محور اصلي رقابت دو 
با تبديل شدن چين به وارد كننده خالص نفت  1993از سال . قدرت تبديل شده است

از سال . يوي بحران انرژي و آثار سوء آن بر اقتصاد چين قوت گرفتاحتمال بروز سنار
كه دور جديدي از سير صعودي نرخ رشد اقتصادي و به تبع آن تقاضاي فزاينده  2000

به انرژي در چين آغاز شد، اهميت دسترسي متناسب به منابع انرژي بيش از پيش 
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خويش را به كنترل منابع جديد ها ادامه رونق اقتصاد  از اين رو، چيني. افزايش يافت
. هايي مثل قاره آفريقا مورد توجه قرار گرفت انرژي منوط دانستند كه در اين راستا مكان

گذاري، بازار  هاي ديگري چون فضاهاي سرمايه آفريقا عالوه بر منابع انرژي، مزيت
 هاي تجاري و فعاليت 2000از سال . گسترده، و ساير منابع طبيعي پرفايده دارد

گذاري چين در آفريقا به سرعت گسترش يافت، به طوري كه امروزه يه يكي از  سرمايه
هاي  بستان -به موازات رشد بده. بزرگترين شركاي اقتصادي قاره تبديل شده است

اقتصادي و سياسي چين با ممالك آفريقايي، آمريكا نيز تالش مشابهي را در دستور كار 
يل شد كه در آن چين هژموني آمريكا را بدون درگيري آفريقا به ميداني تبد. قرار داد

  ).Carmody and Owusu, 2007 ←(كشد  مستقيم به چالش مي
. انگيز در مناسبات چين و آمريكاست اي چين از ديگر موارد تعارض سياست خاورميانه

هاي اقتصادي چين با كشورهاي  در دوره اصالحات، به موازات توسعه همكاري
از اعراب، ايران، تركيه، و اسرائيل نفوذ سياسي پكن نيز در منطقه رو به خاورميانه اعم 

اين كشور در عين حال تمايلي براي ورود به منازعات منطقه نشان . افزايش بوده است
اعمال نفوذ فزاينده چين در خاورميانه  .طرف ظاهر شده است داده و معموالً بي

اي  در آمريكا باور گسترده. ه استحساسيت واشنگتن به عملكرد چين را برانگيخت
هاي مخالف آمريكا در نقاط  وجود دارد مبني بر اينكه چين به طور هدفمند از دولت

ها به روشني  با اين حال، آمريكايي. كند مختلف جهان از جمله خاورميانه حمايت مي
نزديكي دانند كه نفوذ چين در منطقه محدود به مخالفان آمريكا نبوده، بلكه دوستان  مي

. گيرد ،  اردن، و اسرائيل را نيز دربرمي]فارس[چون اعضاي شوراي همكاري خليج 
مشكل اصلي اين است كه منازعات پرهزينه آمريكا با برخي كشورهاي منطقه فرصت 

. هاي آمريكا افزوده است بزرگي در اختيار پكن قرار داده كه اين در نهايت به هزينه
در جريان . گيرد هاي بزرگ نيز محتاطانه موضع مي تچين حتي در مناقشات ميان قدر

تر از  آمريكا به عراق، چين در حالي كه مخالف اقدام آمريكا بود، ضعيف 2003حمله 
در قضاياي . گيري كرد هاي مخالف ديگر شامل فرانسه، آلمان، و روسيه موضع قدرت

و از ورود به اي ايران نيز چين اعتدال را رعايت كرده  ديگري نظير مسأله هسته
ها، چين روند نفوذ اقتصادي  در كنار اين. هاي پرهزينه خودداري كرده است بازي

  . اش را ادامه داده و استراتژي خيزش بي سر و صداي خود را پيگيري كرده است سياسي
نمود . رسد هاي اخير مواضع مخالفتي چين در برابر آمريكا آشكارتر به نظر مي در سال

اتفاق افتاد كه در آن چين به همراه روسيه قطعنامه  2012فوريه چشمگير قضيه در 
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شوراي امنيت سازمان ملل در محكوميت دولت بشار اسد بخاطر نقض حقوق بشر را 
در سال قبل نيز چين با يك قطعنامه تحريمي عليه رژيم سوريه مخالفت كرده . وتو كرد

ز انزجار معترضان سوريه و اين اقدام عالوه بر ناخرسندي دولت آمريكا، ابرا. بود
اگرچه پكن از اين اقدام . هواردان آنها در ديگر كشورها عليه چين را در پي داشت

اي  اما بخش گستردهتحت عنوان عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها دفاع كرده، 
از افكار عمومي جهان چنين عدم دخالتي را حركتي ضداخالقي، ضدانساني و معارض 

وتوي قطعنامه سوريه هشتمين وتوي چين از . اند المللي تلقي كرده آرامش بينبا صلح و 
با توجه به اينكه چهار مورد از وتوها . است 1971زمان ورود به شوراي امنيت در سال 

گيري عليه  سد چين در موضع اتفاق افتاده، به نظر مي 2012تا  2007هاي  بين سال
  ).Sofer, March 8, 2012 ←(است  هاي آمريكا و غرب جسورتر شده خواسته

. هاي مختلفي وجود داشته است البته در تعامالت اقتصادي مستقيم دو كشور نيز چالش
يك مشكل مهم در روابط تجاري چين و آمريكا به منطق سياست ارزي چين 

گيران و فعاالن تجاري آمريكا معتقدند با توجه به سياست ارزي  تصميم. گردد بازمي
گذاري پايين نرخ يوان در برابر دالر همراه بوده، جريان تجارت  با ارزش خاص چين كه

به نظر آنها، تثبيت ارزش يوان . گردد بين دو كشور به ضرر آمريكا از توازن خارج مي
تر از حد طبيعي  در برابر دالر، آن هم با نرخي كه به طور تصنعي ارزش يوان را پايين

شود كه صنايع مختلفي را در  يرمتعارف تلقي ميگرايي غ دارد، نوعي حمايت نگه مي
منتقدان آمريكايي برآنند كه سياست ارزي چين از سوي ساير . سازد آمريكا متضرر مي

. اقتصادهاي آسياي شرقي تقليد شده و آثار مشابهي براي آمريكا به دنبال داشته است
بااليي براي  همچنين، آنها معتقدند چين به پشتوانه ذخاير ارزي انبوهش قابليت

مقامات دولت آمريكا تاكنون بارها چين را به اتهام رفتار تجاري . سازي دارد ثبات
  ).124-125: 1389قنبرلو، تابستان (اند  جويانه سرزنش كرده استفاده سوء

شود كه در پس چهره آرام و سياست  الذكر اين نكته استنتاج مي از مجموع نكات فوق
رتمندي براي پيگيري منافع مادي و ارتقاء آن به جايگاه برتر گرايانه چين انگيزه قد صلح

در مورد خيزش چين  اين نكته مقوم ديگاه رئاليستي جان ميرشايمر. جهاني وجود دارد
طلبانه چين در آينده به بازي  به نظر ميرشايمر، خيزش اقتصادمحورانه و صلح. است

روش چين اين است . اهد شدقدرت آشكاري بين اين كشور و اياالت متحده تبديل خو
كه به قدرت اقتصادي اولويت داده و فعالً به دنبال تفوق نظامي نيست، هر چند كه 

همان طوري كه آمريكا . گري وجود دارد امكان تغيير جهت به سمت نظامي
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جويي خويش را از نيمكره غربي آغاز كرد، چين نيز ابتدا در صدد تسلط بر  هژموني
كند شكاف قدرت خويش با همسايگان خصوصاً  ظور تالش ميآسياست و به همين من

به همان دليل كه آمريكا ضعف . ژاپن و روسيه را به نفع خودش حداكثرسازي كند
دهد، چين نيز خواهان  نظامي همسايگان شامل كانادا و مكزيك را ترجيح مي

چين  از سوي ديگر،. تري برخوردار باشند همسايگاني است كه از توان نظامي ضعيف
طوري آمريكا نيز در  در حال حركت به سمت كاهش نفوذ آمريكا در آسياست، همان

بنابراين، . هاي اروپايي از نيمكره غربي را ضروري ديد سده نوزدهم دفع نفوذ قدرت
اين . خاص خويش براي دفع رقبا استفاده كند» دكترين مونروئه«رود چين از  انتظار مي

در حال . سط ژاپن به اجرا درآمد، ولي به نتيجه نرسيدتو 1930سياست قبالً در دهه 
حاضر نيز آمريكا در پي توسعه نفوذ در ممالك همسايه چين است تا از طريق آنها 

  ).Mearsheimer, April 2006: 160, 162(هژمونيسم چين را مهار كند 
  
  گيري نتيجه.8

يزي شده متمركز ر اقتصادي برنامه سيستم ، چين داراي يكآغاز اصالحاتتا پيش از 
ها در عرصه سياست خارجي نيز يك رويكرد غالباً  به موازات آن، چيني. بود

طلبان زمينه براي  پس از به قدرت رسيدن اصالح. زا داشتند ايدئولوژيك و تا حدي تنش
طلبان بر اين باور بودند  اصالح. يك تحول اساسي در سيستم اقتصادي چين فراهم شد

ر كشورشان در عرصه جهاني مستلزم تجهيز به يك اقتصاد كه خيزش مؤثر و پايدا
اين نيز ميسر نخواهد بود مگر با تحول سيستم اقتصادي . قدرتمند، پويا، و پيشرو است

به رهبري  دولت اصالحات .كشور از حالت متمركز به سمت حالت بازاري و رقابتي
الملل پايان  رصه بينبه دوره انزواي اقتصادي در ع» سياست درهاي باز«در قالب دنگ 
ها  هاي دولت كمونيست حفظ شد، به تدريج محدوديت ضمن اينكه حدي از كنترل. داد

 ي فعالهاي چيني وارد رقابت هاي خارجي كاهش يافت و بنگاه در برابر كاالها و سرمايه
با اين روند، اقتصاد چين با سرعت چشمگيري در . با رقباي داخلي و خارجي شدند

يون و توسعه قرار گرفت، به نحوي كه تدريجاً سطح رقابت آن به رده ريل مدرنيزاس
  . هاي اقتصادي جهان رسيد قدرت

اينكه گشايش فضا و خيزش اقتصادي چه تأثيري بر سياست خارجي چين گذاشته، 
هاي جاري حكايت  آنچنان كه واقعيت. سؤالي است كه اين مقاله در پي پاسخ به آن بود

دهند، توسعه اقتصادي به  حوالت سياست خارجي چين گواه ميكرده و اغلب ناظران ت
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كاري و عملگرايي رهبران چين در روابط خارجي منجر شده و احساس  محافظه
چين با . الملل افزايش داده است مسؤوليت آنها را در برابر نظم و ثبات سيستم بين

قام بزرگترين المللي تحت نفوذ و رهبري آمريكا هماهنگ شده و در م هاي بين رژيم
اين روند در . آميز با آن گرايش يافته است شريك اقتصادي آمريكا به تعامل مسالمت

الملل است كه بر  واقع مؤيد تئوري ليبراليستي در مورد تأثير تجارت آزاد بر روابط بين
اما وجه . گردد ها مي آميز شدن روابط خارجي دولت مبناي آن تجارت آزاد موجب صلح

تر خواهد شد،  شود در آينده ملموس ن سياست خارجي چين كه بعضاً ادعا مينسبتاً پنها
اين است كه توسعه اقتصادي و سياست درهاي باز زمينه خيزش قدرت ملي چين را در 

از اين . عرصه جهاني فراهم كرده و از زاويه ديگري آن را به بازي قدرت كشانده است
كار، تدريجاً به دنبال تغيير وضع موجود  منظر رئاليستي، چين با وجود ظاهري محافظه

مهمترين نشانه اين قضيه نحوه تقابل چين در برابر هژمونيسم . الملل است بين
تواند صلح و امنيت  اگرچه ادعاي چين اين است كه هژمونيسم آمريكا مي. آمريكاست

رد رقابت الملل را مورد تهديد قرار دهد، اما واقعيت اين است كه خود چين عمالً وا بين
تالش اين كشور براي نفوذ اقتصادي و سياسي از آسيا . هژمونيك با آمريكا شده است
اي مناطق ديگر جهان شامل خاورميانه، آمريكاي التين، و  فراتر رفته و به نحو فزاينده
بنابراين، چين دولتي است كه به دنبال تغيير وضع موجود . آفريقا را در بر گرفته است

اي  جويانه لل است و اين تغيير خواهي ممكن است در آينده شكل ستيزهالم سيستم بين
  . به خود بگيرد

  
  نوشت پي

 .درصد برآورد شده است 6 حدود 1978تا  1952هاي بين  سالمتوسط رشد ساالنه چين در .1
هاي مربوط به توليـد ناخـالص داخلـي دوره مـائو      البته اختالف برآوردها در مورد شاخص

شـود كـه مقامـات چـين در ايـن دوره بـه داليـل سياسـي در مـورد           ته ميگف. بيشتر است
 Agnus(طبق بـرآورد اگـنس مديسـون    . كردند هاي اقتصادي كشورشان اغراق مي پيشرفت

Maddison( متوسـط رشـد    1978تـا   1953هاي  اقتصاددان و محقق اين موضوع، بين سال
 Morrison, December( دباشـ  درصـد مـي   4/4ساالنه واقعي توليد ناخالص داخلي چين 

17, 2013: 3.(  
ميليـارد   363 هاي جاري از باالي طبق آمار بانك جهاني توليد ناخالص داخلي چين به قيمت.2

متوسط رشد واقعي . رسيد 2000تريليون دالر در سال  077/1به حدود  1990دالر در سال 
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نده و طاهـايي،  شـاه (درصد گزارش شده است  3/10 1990توليد ناخالص داخلي در دهه 
1383 :229.(  

معـادل فارسـي   از ) James C. Hsiung(نـام نويسـنده   بـراي  مقالـه  ايـن  در متن چاپ شده .3
  .شده است استفاده» جيمس هيسانگ«

  
    منابع

ترجمـه  » شوروي سياست خارجي چين و تشنج زدايي در روابط چين«) 1372زمستان ( 3چيانگ، جيمز
  .167-183، 0. ، ش30، دوره و علوم سياسيمجله دانشكده حقوق محمود حقيقي، 

گـزارش  » صـنعتي در چـين   -مروري بر تجربه مناطق آزاد تجاري«) 1385تير (دفتر مطالعات اقتصادي 
  .7865هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل  پژوهشي مركز پژوهش

، فصلنامه خاورميانـه  »اي چين با تكيه بر درهاي بـاز  سياست خاورميانه«) 1374زمستان (شاهنده، بهزاد 
  .1011-1038، 7. ش

مركـز  : ، تهـران دنگ شـياء پينـگ و اصـالحات   : چين نو) 1383(شاهنده، بهزاد و سيد جواد طاهايي 
  .تحقيقات استراتژيك

تأثير جهاني شدن بـر رونـد الحـاق چـين بـه سـازمان جهـاني        «) 1386پاييز و زمستان (صباغيان، علي 
  .1-24، 7و  6. شهاي تجارت جهاني،  پژوهش» تجارت

» چـين و آثـار آن بـر امنيـت ملـي ايـران       -مناسـبات اقتصـادي آمريكـا   «) 1389تابستان (قنبرلو، عبداله 
  .113-140، 48. ، شمطالعات راهبردي

» اهـداف و منـافع چـين و روسـيه در سـازمان همكـاري شـانگهاي       «) 1389زمسـتان  (واعظي، محمود 
  .165-200، 72. ، شمطالعات آسياي مركزي و قفقاز
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