ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفتار شناسی سیاسی دیپلماسی نوین چین...
فصلنامه مطالعات سیاسی
سال ششم ،شماره  ،13پاییز 3191
صفحات391-131 :
تاریخ دریافت 3191/1/3 :؛ تاریخ پذیرش نهایی3191/6/3 :

رفتار شناسی سیاسی دیپلماسی نوین چین؛
تاکتیک سیاسی برای تداوم یا سیاست استراتژیک برای تغییر؟
وحید ذوالفقاری

*

چكیده
ایستارهای هر دولت نسبت بهجامعه بینالمللی و بازیگران مختلف بر مبنای جهان بینی مل ی برس اتته
می شود .جهان بینیهای گوناگون نیز با برسازی سیاسته ای رفت اری و گتت اری ور وره ا ،ت ثییرا
گسترده ای بر رویکردهای دیپلماتیک بهجای میگذارد .متعاقب این تغیی ر ،ایس تاره ا و سیاس ته ای
دولت نسبت بهتحوال بینالمللی دچار دگردیسی میگردد .در این پیوند ،تغییر ایستارهای چین نسبت
بهجامعه بینالمللی از دهه  07قرن بیستم ،رفتار دیپلماتیک این ورور را با شناسههای نوینی برس اتته
است وه فارغ از دیپلماسی رادیکال و تجدید نظر طلبانه ،درص دد انبب اب ب ا نظ اج هنج اری ،ق انونی و
اصولی جامعه بینالمللی است .بر این مبنا ،این پژوهش درصدد واواوی سیاسته ای دیپلماتی ک چ ین
میباشد؛ بدین ترتیب وه آیا تغییر ایستارها و رفتارهای دیپلماتیک چین ،استمرار سیاستهای گذش ته
است یا چرتری در سیاستهای این ورور میباشد ؟ این پ ژوهش ب ر ای ن ب اور اس ت و ه دگردیس ی
ایستاری ،شناتتی و ارزیابانه چین ،تجلّی تغییرا استراتژیکی است وه موقعیت چین را بهشد تقویت
نموده است.
کلید واژهها
دیپلماسی سیاسی ،رفتار دیپلماتیک ،تاوتیک سیاسی ،سیاست استراتژیک ،نظاج بین الملل ،چین.

* دانرجوی دوترای سیاست تببیقی ،دانرگاه بامبرگ آلمان
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مقدمه
سیاستهای رفتاری چین از منظر تبار شناتتی و تاریخی ،دورههای مختلتی را تجربهنم وده
است وه در هر مرحله ،رویههای گوناگون اندیرگی و رفتاری اتخاذ گرته است و ه تهدی دا و
فرصتهایی را برای این ورور تولید نموده است.
نخستین مرحله گذار تاریخی چین ،از نیمه دوج قرن  91بهویژه از سالهای بعد از دو جن
تریاک رخ داده است .در این دوران ،تبور اندوی در ذهنیت چین نسبت بهنظاج بینالمللی ایجاد
شد وه چندان عمیق نبود .در ای ن دوران ،م من اذع ان ب هنظ اج وس تتالیایی ،آگ اهی مل ی و
شهروندی مراروتی در قالب ملت -دول ت در چ ین تبل ور نیافت ه اس ت .بن ابراین ،ه م چن ان
بهصور امپراتوری اداره گرت .دومین مرحله گذار تاریخی چین ،در سالهای بعد از شکست از
ژاپن در طی سالهای  9911-9911بروز یافت .در واق  ،،تجرب هشکس ت از ژاپ ن پ یش بین ی
توسعه و پیررفت چین را از بین برد و آنها را بهاین باور رسانید و ه فاص له زی ادی ب رای نی ل
بهجایگاه و قدر تود در عرصه بینالمللی دارن د .ای ن ام ر منج ر ب هبازاندیر ی در حکمران ی
امپراتورانه گرته است .اما فروپاشی نظاج امپراتوری و تک وین نظ اج جمه وری در س ال ،9191
چین را وارد جن داتلی نموده است وه حدود چهار دهه ( )9111تداوج یافت .مرحله س وج از
گذار تاریخی چین بهدنبال ترکیل سازمان ملل ایجاد گرت .در این دوره ،چینیها ب های ن ب اور
دست یافتند وه توانایی وسب جایگاه مهم را دارا میباشند .ام ا ب روز جن س رد ای دیولوژیک
بهدنبال جن دوج جهانی ،رمایت نسبی چینیها نسبت بهنظم بینالملل ی را ب ا چ الش ج دی
مواجه ساتت وه با اتخاذ سیاست ع دج همراه ی و تجدی د نظ ر طلب ی ،ب هدنب ال آلترن اتیوی
برآمدند تا ممن حتظ اصول برابری ،حاومیت و عدج وابستگی بهابرقدر ها ،نظم س ازی ن وینی
از نظاج بینالمللی ارایه نمایند .برای عملیاتی ساتتن چنین سیاستهای تجدید نظر طلبان های،
جنبش عدج تعهد را تکوین نمود تا استقالل تودش را حتظ نماید (.)Guangwu,2008:25-27
»9
اما آترین مرحله گذار ت اریخی چ ین از س اله ای اولی ه حکمران ی «دن ژیایوپین
( )Qingmin,2006:45( )9109-9101بهویژه از سال  9119آغاز گرته اس ت .ای ن دوران و ه
اغلب بهعنوان دوران نوینی در چین تبلور یافته است ،تحولی در استراتژی اِعمالی و اِعالنی چین
تولید نموده است وه والبد شکافی چنین سیاستهای رفتاری را معروض تبیینها و تحلیله ای
1- Deng Xiaoping
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گوناگونی قرار داده است .تا جایی وه برتی چین پژوهان ،سیاست رفتاری و اِعمالی چ ین را ب ا
عنوان «دیپلماسی نوین» ( ،)Medeiros & Fravel,2003:22-34ع دهای آن را اقتض ایا عر ر
گ ذار ( )Guoli,2004:10-15و طیت ی دیگ ر آن را جه تگی ری ن وین ( & Johnston
 )Ross,2006:4-18در رفتار شناسی سیاسی چین عنوان مینمایند.
حال با تثمل و مداقه در مالحظا باال ،این پژوهش درصدد تبیین این پرسش میباش د و ه
آیا تغییر و تحول در سیاست تارجی چین ،با تغییراتی در رویههای دیپلماتی ک و رویک رده ای
مذاوراتی همراه است یا این وه تنها بهعنوان یک ابزار بهاین مسئله نگریسته می شود؟ ب هبی ان
دیگر ،تحوال و دگردیسیهایی وه در سیاستهای رفتاری و بیانی چین در طی سالهای اتی ر
ایجاد گرته است ،تداوج و اس تمرار سیاس ته ای رفت اری گذش ته م یباش د ی ا چرتر ی در
رفتار های سیاسی این ورور تولید گرته است .ب رای ای ن مس اله ،ب ا اس تتاده از روش جامع ه
شناسی تببیقی و روند پژوهی درصدد پاسخ بهاین پرسش بر میآییم.
گفتار اول :خیزش چین نوین و ادبیات تئوریک هژمون
ادبیا گستردهای راج ،بهماهیت و بازتابهای تیزش چین تولید یافته اس ت و ه ن ه تنه ا
چرم اندازهای تحلیلی و تئوریکی رشد و توسعه چین در سالهای اتی ر را ترس یم م ینمای د،
بلکه بهواواوی انتقادی آنها اقداج مینماید .این ادبیا وه بیرتر ماهیت ،ویژگی و نت ای رون د
صعودی چین را نران میدهد ،با رویکرده ای مکات ب ریالیس تی و لیبرالیس تی ب های ن پدی ده
مینگرد.
 -1قرائت رئالیستی :قدرت و رقابت در جهان آنارشیک
نقبه یقل رویکرد ریالیستی بر این مترومه بنیان گذاشته ش ده اس ت و ه جه ان وم عیت
آنارشیکی دارد وه دولتها برای تثمین امنیت ملی ،درص دد تجمی  ،ق در اقتر ادی و حت ی
نظامی میباشند .بنابراین ،ساتتار نظاج بینالمللی ،رفتار دولتها را ش کل م یبخر د .از منظ ر
این تئوریسینها ،تیزش چین بهعنوان قدر بزرگ بالقوه ،بایستی در بستر پایان نظاج دوقببی
و متعاقب آن ،تبلور عرر تک قببی مبالعه شود .در ای ن پیون د ،چ ین در ح ال تب دیل ش دن
بهقدر بزرگی میباشد وه چالشهایی برای ایاال متحده در نظاج تک قبب ی ایج اد م یون د.
این پویشها در راستای تردیق این استدالل قرار دارد و ه نظ اج ت ک قبب ی منج ر ب هظه ور
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قدر های رقیبی در نظاج بینالملل تواهد شد وه هر نوع اقداج و ونری برای ممانعت از ظه ور
قدر های در حال رشد ،ب همس اله ای معک و مب دل تواه د گر ت (.)Layne,1993:45-46
فروپاشی شوروی ،واهش مداتال نظامی ایاال متحده در منبقه آسیا -پاسیتیک ،نوعی ت الء
قدر  9تولید نموده است وه از منظر ریالیستها ،چین را در جایگاه قدر هژمون ای ن منبق ه
نرانده است .در این پیوند ،از زمان اجرای سیاست درهای باز و رویکرد اصالح گرایان ه در عر ر
ژیایوپین تا بهامروز ،رهبران چین بهطور فعاالنهای مترصد توسعه قدر ملی فراگیر بودهاند ت ا
توانایی تولید وارآمدی برای رقابت سیاس ی ،نظ امی و اقتر ادی ب ا ق در ب زرگ دیگ ر را در
تودشان تقویت نمایند .این سیاستهای رفتاری ،تئوریسینهایی مانند بوزان ،روی و س یگال را
بهاین باور رسانید وه چین یک قدر نارامی و غیر محافظ ه و اری اس ت ( )Li, 2009:10و ه
درصدد تغییر قوانین نظاج بینالمللی میباشد وه توسط غربیهای تکوین و تولید گرته است.
 -2تفسیر لیبرالی؛ مدرنیزاسیون اقتصادی ،فرآیند دموکراتیک و رویه صلح آفرینی
برتالف ریالیستها وه بیرتر بر محدودیته ای س اتتاری و نش تثوی د دارن د ،ب ازتیزی
تدریجی چین از منظر رویکرد لیبرالی بهعنوان پیامد اصالح اقترادی موف ق و سیاس ت دره ای
باز در طی دو دهه گ ذش ته ب وده اس ت .در حقیق ت ،تمروززدای ی اقتر ادی و اف زایش رقاب ت
اقترادی در میان گروهها ،سازمانها و مناطق مختلف منجر بهآمیزش رشد اقترادی و وناونش
فرهنگی بین چین و جهان بیرون گرته است .بر ای ن اس ا  ،بنی ان ای ن متروم ه و ه چ ین
دمووراتیک ،سیاست مسالمت آمیزی را در پیش میگیرد ،بر پایه تئوری صلح دمووراتیک ق رار
گرفته است وه بهعنوان نقبه یقل تمروز رهیافت لیبرال ی م یباش د .ب ر اس ا تئ وری ص لح
دمووراتیک ،لیبرالها معتقدند وه چین بهسوی لیبرالیسم سیاسی و دمووراس ی در ح ال گ ذار
است .این گروه بر این باورند وه چین بهطور فزایندهای بهاقتر اد جه ان ارتب اا یافت ه اس ت و
روابط متقابلی با شروای تجاری دارد وه این شرایط ،بهوارگیری ونشهای رادیک ال و تر ونت
ورزانه توسط چین را وه مان ،دستیابی به مناف ،اقترادیاش میشود را غیر محتمل م یس ازد.
لیبرالهایی مانند «وینسنت وابل» 1و «پیتر فردیناند» 3معتقدند و ه رواب ط اقتر ادی در ح ال
رشد بین حزب ومونیست چین و دولتهای مجاور ،هزینههای استتاده از سیاس ته ای تق ابلی
1- Power Vacuum
2- Vincent Cable
3- Peter Ferdinand
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میلیتاریستی را بسیار افزایش میدهد ( .)Li, 2009:13از سوی دیگر «استورا هریس» 9معتقد
است وه بر اسا برآوردهای شناتتی چین در عرصههای فعالیت اقترادی ،این رویکرد لیبرالی
وه همکاری حتی میان جوام ،لیبرال و غیر لیبرال امکان پذیر است ،تقویت میش ود ( Harris,
 .)1997:151لیبرالها بر این باورند وه بر مبنای ارتباطا چند بعدی ،چین بهطور ت دریجی در
حال مراروت در فرآیندِ جهانیِ وابستگیِ متقابلِ پیچیده 1میباشد و ب ا مر اروت در نه اده ا و
رژیمهای بینالمللی محدود میشود.
 -3سازه انگاری؛ هنجارها ،هویت و منافع
یکی از تئوریهای دیگری وه قابلیت تحلیل تی زش چ ین را دارا م یباش د ،س ازه انگ اری
میباشد .این رهیافت معتقد است وه روابط بینالملل نبایستی تنها از منظر تئوری موازنه قدر
در نظاج آنارشیک مبالعه شود ،بلکه نظاج بینالمللی بر اسا فرآیند شناتتی جامعهپذیری و ه
بر اسا آن دولت ها بهوسب هویتها و مناف ،تودشان نایل میآیند ،بر ساتته م یش ود .ه م
چنین ،رفتار دولت میتواند از طریق ایدهها و ارزشهای مرترک بین االذهانی تحدی د و تح ت
تثییر قرار گیرد .یکی از محققانی وه بهتحلیل تیزش چین از منظر س ازه انگاران ه م ی پ ردازد،
«بوزینسکی» 3می باشد وه معتقد است رشد قدر چین ،چالری برای جه ان و منبق ه آس یا-
پاسیتیک تولید نمیوند و استدالل مینماید وه تئوری «تهدید چین» ،1نتیجه رشد قابلیتهای
نظامی حزب ومونیست نمیباشد ،بلکه درک رفتار چین میباشد و ه ب هعن وان تهدی دی ب رای
امنیت و مناف ،منبقه و جهان تتسیر میشود ( .)Li, 2009:17س ازه انگ اران در تثیی د دی دگاه
تود ،واونش ژاپن نسبت بهتیزش چین را واواوی مینمایند .در واق ،،رهبران ژاپنی با همراهی
ایاال متحده ،درصدد ایجاد ارتباا با چین از طریق مذاوره و وناونش در سبح نهاده ای چن د
جانبهدر منبقه میباشند .بدینترتیب ،آن چه وه این ونش و واونش نران می دهد ای ن اس ت
وه عناصر غیر مادی مانند تاریخ ،هویت ،مناف ،ونش گران و فهم بین االذهانی می ان دول ته ا
ب هان دازه قابلی ته ای ماتریالیس تی در واو نش ب هچ الش چ ین نق ش آفرین ی م ینماین د
( .)Alagappa,1998:665-667همچنین ،رشد سری ،ق در چ ین در ط ی س ه ده ه گذش ته،
1- Stuart Harris
2- Complex Interdependence
3- Leszek Buszynski
4- China Threat
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واونشهای اندوی را از سوی دولتهای مجاور در جهت رفتارهای موازنه ساز برانگیخت ه اس ت.
این مساله بدین علت میباشد وه واونشهای دولتهای آسیای شرقی بهتیزش چ ین ب هج ای
تمروز محض بر تغییرا ساتتاری ،هم بر من اف ،و ه م هوی ت تثوی د دارد ()Kang, 2007:10
سازه انگاران بر این باورند وه واقعیت اجتماعی هم با متغیرهای مادی و هم غیرم ادی مر خ
میشود اما این نوع واقعیت ،فرآورده برساتتگی اجتماعی میباشد وه با تغییرا محیبی تغیی ر
مییابد.
 -4پست مدرنیسم؛ برسازی گفتمانی هویت
رویکرد پست مدرنیستی با اعتقاد بهبرساتتگی بین االذهانی واقعیتهای اجتماعی ،ب ر ای ن
باور است وه دانش ما از جهان واقعی از طریق گتتمانهای تاصی ب هدس ت م یآی د .از جمل ه
وسانی وه از منظر پست مدرنیستی ب هرش د و تی زش چ ین م یپ ردازد« ،چانگس ین پ ان»9
می باشد وه با ساتتارشکنی از ادبیا آمریکایی راج ،بهتهدیدسازی چین ،بر این باور است و ه
بحث تهدید چین بهجای واقعیت اجتماعی عینی ،تنها بازتاب ترویرسازی آمریک ایی م یباش د.
در این پیوند ،بایستی بهعنوان یک ونش هنجاری و معنا بخش تتسیر ش ود و ه سیاس ته ای
قدر در روابط چین -آمریکا را مرروعیت میبخرد ( .)Pan, 2004:306در واق ،،از منظر پست
مدرنیستی ،ایاال متحده نیازمند تولید یک نوع دگر تهدید ساز میباشد تا هویت جه انی ت ود
را برسازد .جدایی چین از ذهنیت و ارتباا با عینیت ،تنها ب رای حت ظ و ت داوج هوی ت آمریک ا
میباشد و برسازی گتتمانی چین بهعنوان یک دگ ر ،در معرف ت شناس ی پوزیتیویس تی ریر ه
دارد .بنابراین ،بر اسا رویکرد پست مدرنیستی ،چ ین در ن وعی و نش گتتم انی وارد گر ته
است وه عدج شناسایی دغدغهها نسبت بهچینِ قدرتمندِ در حالِ ظهور ،منجر بهتولید تهدی دا
بیرونی از سوی آمریکا ،ژاپن ،هند و دیگر ورورها میشود ( .)Callahan, 2005:709-710بر این
اسا  ،همانند بسیاری از سازه انگاران ،ادبیا پسا مدرنیستی استلزاج توجه بیرتر بهمتغیره ای
غیر مادی را ایجاب مینماید.

1- Changxin Pan
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گفتار دوم :رفتارشناسی سیاسی دیپلماتیک و شناسهها برساازنده سیاسات خاارجی
چین
بهموازا این وه مراروت چین در عرصه بینالمللی فعاالنه تر گرته است ،سیاست ت ارجی
و رویهها ی دیپلماتیک این ورور مورد تحلیل و واواوی بیرتری قرار گرفته است .اساسا تغییر و
تحوال این ورور از چرماندازهای گوناگونی نگریسته م یش ود .ع دهای در تر ریح و واو اوی
دیپلماسی چین از متهوج معکوسی بهره میگیرند .تئوری جن معکو بر این ام ر تثوی د دارد
وه رهبران چین وه با شکافهای داتلی روبهرو می شوند ،منازعه با دیگر دولتها را دس تاویزی
برای بهبود موقعیت در داتل بهوار می بندند .از سوی دیگر ،تئوری صلح معکو  9بر ای ن ام ر
تثوید دارد وه منازعا داتلی اغلب شرایط همکاری و تولید صلح معکو را ایج اد م ینمای د.
رهبران منازعه طلب اغلب تمایل بههمکاری با دولتهای دیگر جهت همک اری ب رای مقابل ه ب ا
سرچرمههای داتلی ناامنی دارند ( .)Fravel, 2005:49-50بر این اسا  ،تغییر و تح والتی و ه
متعاقب سیاست درهای باز و رویکرد اصالح گرایانه در طی سه دهه گذشته بروز یافته است ،ن ه
تنها بر رفتارهای این ورور در عرص ه ب ینالملل ی ت ثییر گذاش ته اس ت ،بلک ه منج ر ب هرش د
شناسه های صوری و ماهوی نوینی در سیاس ت ت ارجی و دیپلماس ی چ ین گر ته اس ت و ه
عبارتند از:
 -1مختصات صوری دیپلماسی نوین چین
 -1-1دیپلماسی مشارکت فعاالنه در مجامع بینالمللی و منطقهای
تمرین دیپلماسی یک مسئله سیاسی بسیار مهم در چین امروز میباشد .ای ن مه م ،بازت اب
تغییر اساسی در سیاست تارجی چین از زمان پایان جن سرد میباشد وه مر تمل ب ر نق ش
عمومی و فعاالن ه دیپلم ا ه ای رده ب اال 1م یش ود ( .)Plischke, 1986:21-24ب هدالی ل
تاریخی ،دیپلما ه ا ی رده ب اال ،مرخر ه ب ارزی در ت اریخ دیپلماتی ک چ ین ت ا دوران اتی ر
نداشتند .مایو زدون بهعنوان رییس دولت ،تنها دو بار بهمسافر تارجی رفت (مسکو در س ال

1 - Diversionary Peace
 .1در آمریکا دیپلما های رده باال ( )Diplomat-in- chiefتنها به رییس جمهور اطالب میش ود در ح الی و ه در چ ین،
گستره بزرگ تری را اشتمال مییابد.
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 9111و « .)9110لیو شووی» 9بهعنوان رییس دولت (رییس جمهور) در دوران تردی ت ود در
طی سالهای  ،9111-9111تنها با ورورهای همسایه دیدار داشت .وزیر امور تارجه و نخس ت
وزیر« ،ژو انالی» 1تنها از ورورهای سوسیالیست و جهان سومی وه روابط دیپلماتیک ب ا چ ین
بعد از سال  9111داشتند ،دیدار داشت .بعد از بازگر تن موقعی ت ریاس ت جمه وری در ده ه
 ،9197رییس جمهور «لی ژیانین» 3و رییس جمهوری «ش ان و ون» 1دی داره ای نم ادین از
برتی ورورها داشته است .اما بعد از پایان جن سرد« ،جیان زم ین» 1و ه ری یس جمه ور
چین شده است ،موج فعاالنه ای در سیاست تارجی ب هراه ان داتت و ب یش از  07ور ور را در
طی سال های  9191تا  1771دیدار ورد ( .)Zhicheng,2006:2رییس جمه وری فعل ی چ ین،
«هو جین تایو» 1وه دارای جایگاه رهبری حزبی ،نظامی و دولتی میباشد ،این الگوی دیپلماسی
فعاالنه را تداوج می بخرد .هم چنین در سازمانهایی مانند اجال سازمان همک اری اقتر ادی
ساالنه سازمان شانگهای( )SCO( 9وه قبال ش انگهای پ ن 1
آسیا -پاسیتیک ،)APEC( 0اجال
بوده است) ،اجال انجمن ملت های آسیای جنوب شرقی ،)ASEAN( 97عضویت در «آ.س ه.آن
بهعالوه سه»( 99وه شامل چین ،وره جنوبی و ژاپن می شود) ،مراروت فعاالنهای دارند.
 -1-2متنوع سازی بوروکراسی دیپلماتیک
دومین تغییر قابل توجه در روی هه ای دیپلماتی ک چ ین ،نهادین ه س ازی و متکا ر س ازی
بورووراسی مسایل ت ارجی م یباش د .گس تره وزار تارج ه و اش تمال دیگ ر دپارتم انه ای
حکومتی در امور تارجی بهطور چرمگیری افزایش یافت ه اس ت .ب رای ما ال ،در س ال ،9101
زمانی وه چین درهای ورورش را بهروی دنیا باز نمود ،با  999ورور دارای رواب ط دیپلماتی ک
1- Liu Shaoqi
2- Zhou Enlai
3- Li Xiannian
4- Shangkun
5- Jiang Zemin
6- Hu Jintao
7- Asia- Pacific Economic Cooperation
8- Shanghai Cooperation Organization
9- Shanghai Five
10- Association of Southeast Asian Nations
11- ASEAN Plus Three
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بود .در سال  ،1771این میزان به 911رسیده است .ه م چن ین چ ین ب هب یش از  17س ازمان
بینالمللی پیوسته است و  131مثموریت دیپلماتیک ت ارجی داش ته اس ت و ه توس ط 1177
وارمند وه از این میزان 3177 ،توسط وزار تانه ،دپارتمان و نهادهای دیگر حکوم ت مرو زی
اعزاج شدند ،بهاجرا درآمده است ( .)People’s daily, 2005:1-2در زمان بنیان یافتن جمه وری
تلق چین در سال  ،9111وزار تارجه چین تنها دارای چن د دپارتم ان ب ا تع دادی وارمن د
داشته است .در سال  ،1771دارای  10دپارتمان شده است وه  1117وارمند مسایل تارجی در
آن بهوارگیری شدند (.)Foreign Ministry, 2007:1
عالوه بر چنین تغییر و تحوالتی وه سبح ظاهری سیاست تارجی و رفتاره ای دیپلماتی ک
چین را در طی سالهای اتیر ب ا پوشر ی از اق داما ن وین م زینن س اتته اس ت ،رفت اره ای
دیپلماتیک این ورور از منظر ماهوی و درونی هم تح وال عمیق ی را تجرب هنم وده اس ت و ه
عبارتند از:
الف) چرخش معرفت شناختی
بر مبنای چنین تحولی ،نسل جدید نخبگان سیاسی و روشنتکران چینی بهپایههای ادراو ی
نوینی دست یافتند وه سیاستهای انقالبی و رادیکال سابق را بهسوی استراتژیه ای متع ادل و
هوشمند نوین سوب داده است .در واق ،،گتتمان مسلط تجدید نظر طلبی در طی سالهای قب ل
از ژیایوپین  ،دوترین جن طبقاتی 9را ب هعن وان اص ل راهنم ای ماروسیس تی -لنینیس تی-
مایوییستی در آورده است ( .)Kerr et al., 2008:110اما از اواتر دهه  ،07با قدر یابی رهبران
اصالح گرا و تثوید بر سیاست صلح ،توسعه و پیررفت ،گتتمان ب دیلی تولی د یافت ه اس ت و ه
ممن ونار گذاشتن گتتمان مسلط ،بهدوترین هژمون مبدل گرته است .این در حالی است و ه
چین تجربهوقای ،میدان تیان آن من در س ال  9191و بم بگ ذاری بلگ راد در س ال  9111را
دارد ،اما فهم اساسی از ومعیت جهان معاصر تغییر یافته است و سیاست صلح جویی و توس عه،
همکاری و مراروت بهعنوان یک اصل راهبردی دیپلماس ی چ ین درآم ده اس ت ( Zhaoxing,
.)2005:1-3
 -9اصل « Class Struggleاتخاذ جن طبقاتی بهعنوان اصول راهنما» بهعنوان راهبرد اصلی برای تجهیز اجتماعی در
طول انقالب فرهنگی بوده است وه به جای توسعه اقرادی ،بر منازعا طبقاتی تثوید میورد وه نران از بحران داتلی در
چین بود.
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ب) برسازی جامعه رفاهی
دومین تغییر عمده این است وه اه داف سیاس ت ت ارجی چ ین از بران دازی نظ م جه ان
گذشته و برسازی نظم نوین بهسوی برسازی یک جامعه رفاهی 9تغییر یافت ه اس ت .ای ن ه دف
داتلی ،ومک بهدرک چندین هدف دیپلماتیک چین تواهد ورد وه شامل ت الش ب رای ایج اد
یک جهان بینالمللی بایبا و مس المتآمی ز ،همس ایگان متق ارن و همی ار ،همک اری براب ر و
متقابل ،و افکار عمومی غیر ترومتآمیز و همکاری گرا میشود .امروزه ،این مح وره ا ن ه تنه ا
بهعنوان اهداف و وظایف چین تعریف گرتند ،بلکه تغییرا عمده و اساسی در سیاست ت ارجی
چین ایجاد نمودند ( .)Fuchang et al., 2003:189در عرر ن وین ،رابب ه چ ین ب ا ور وره ای
مختلف ،با گذار از ایدیولوژی ،بر اسا مناف ،ملی ،توسعه و عدج مقابله هدایت م یش ود .ب دین
ترتیب ،گسترش همکاری با تماج دولته ا ب هعن وان اص ل راهنم ا و ت دبیر اص لی در سیاس ت
تارجی چین درآمده است .برسازی یک «جه ان متق ارن»Shijie and Waijiao,2006:15-( ،1

 ،)20تجلی توسعه عقالنی و منبقی تغییرا در راستای اهداف سیاست تارجی میباشد.
ج) تالش برای تقویت وجهه ملی
سومین تغییر این است وه سیاست تارجی چ ین ب هط ور فزاین دهای ب هفک ر وجه ه مل ی
ورورش افتاده است .سیاست تارجی این ورور با تثوید بر «بازیگر مس وول» ،3توان ایی تولی د
فرصتهایی برای دنیا دارد .بهعنوان یک بازیگر مسوول ،چین بر این باور است وه مرورتی برای
ترمیم نگرانیهای دیگر ورورها راج ،بهرشد اقترادی سری ،چین و ت الش ب رای ایج اد ت وازن
بین مناف ،ملی ورورش و مناف ،مرترک جامعه بینالملل وجود دارد .این اعتقاد در بس یاری از
اسناد و سخنرانیهای مقاما مسوول چین در عرصههای مختلف بینالمللی نگریسته می ش ود.
رییس جمهور «جیان زمین» در شانزدهمین ونگره ملی حزب ومونیست چین )CCP( 1اشاره
داشت وه «چین با مقتضیا تاریخی پیش میرود و درصدد حتظ مناف ،مرترک برری اس ت»
و نیز «هدف سیاست تارجی چین ،تداوج صلح جهانی و اف زایش توس عه مر ترک م یباش د»
1- Welfare Society
2- Harmonious World
3- Responsible Actor
4- Chinese Communist Party
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( .)Zemin, 2002:1-2در سالهای اتیر هم صحبتهایی راج ،بهچنین مسایلی از سوی مقاما
چینی ابراز گرته است وه بر این مسئله تثوید داشتند وه چین بایستی بهتثمین صلح و ارتق ای
توسعه از طریق همکاری در جهت مناف ،توسعه انسانی و تالش ب رای نت  ،مر ترک و وم عیت
برد -برد از طریق گسترش تقارن مناف ،همه ورورها بپردازد ( .)Zhaoxing, 2005:1-4این مهم
در ارتباطا اقترادی میان ورورهای آسیایی هم بهوموح مر اهده م یش ود .رش د اقتر ادی
چین بهطور گستردهای بهول منبقه تخری یافته است .برای ماال ،برآوردها راج ،ب هبراب ری
قدر ترید نران میدهد وه چ ین از س ال  1779ت ا  ،1771ب هترتی ب؛  9159درص د0151 ،
درصد 0159 ،درصد و  0151درصد رشد تولید ناتال داتلی آسیا را تخر ی و توزی  ،و رده
است .در سال  ،1771چین  11درصد تولید ناتال داتلی آسیای شرقی (شامل ژاپن) بههمراه
 0151درصد منبقه و  3959درصد جهان را بهت ود اتتر اد داده اس ت ( .)IMF, 2006چ ین
بهطور روزافزونی بهعنوان یکی از اصلیترین مقاصد ص ادراتی مل ته ا و اقتر اده ا در ش رب و
آسیای جنوب شرقی تبدیل گرته است .بر اس ا برت ی ب رآورده ا ،س هم چ ین در ص ادرا
(آسیای شرقی بهغیر از ژاپن) بهحوزه توافقنامه تجار آزاد آمریکای شمالی (نتت ا))NAFTA( 9
و اتحادیه اروپا ،از  11درصد به 11درصد در طول سالهای  9191ت ا  1779رس یده اس ت و ه
اونون این درصد به 11درصد رسیده است ( .)Bottelier, 2003:1بع د دیگ ر سیاس ت آس یایی
چین این است وه از منظر سیاسی ،بهطور فعاالنه ای در ترتیبا چند جانبهمنبقهای مر اروت
مینماید .بهعنوان مراروت وننده در سازمانهای منبقهای مانن د «همک اری اقتر ادی آس یا-
پاسیتیک»« ،)APEC( 1اجالسیه آسیا -اروپا» )AEM( 3و «آ.س ه.آن ب هع الوه س ه»،)APT( 1
چین در تالش برای ارتقای همکاری درون و بین منبقهای است .با توجه بههمکاری منبق های،
چین از منبقهگرایی آزاد حمایت میوند و نیز از نقش مابت ای اال متح ده در فرآین د جامع ه
سازی در آسیای شرقی استقبال م ینمای د .ه مچن ین ،ای ن ور ور ب ر س ازمان «آ.س ه.آن»1
( )ASEANبهعنوان نیروی محرک همکاری منبقهای تثوید میون د و درص دد تثس یس نظ اج
امنیت غیر والسیک در جهت همکاریهای واربردی میباشد.
1- North American Free Trade Agreement
2- Asia- Pacific Economic Cooperation
3- Asia- Europe Meeting
4- ASEAN Plus Three
5- Association of Southeast Asian Nations
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بنابراین ،در یک نگاه ولی ،دیپلماسی نوین چ ین دارای ترایر ی مانن د؛ بهب ود رابب ه ب ا
قدر های بزرگ ،دیپلماسی اقتر ادی فعاالن ه و دیپلماس ی چندجانب هو مر اروتی ( Yaqing,
 ،)2008:43-45گسترش و تعمیق روابط دو جانبهاز طریق م ذاورا و مر اروت اس تراتژیک ب ا
دولتهای دیگر و نیز ،مراروت قدرتمندانه در نهادهای بینالمللی ( )Liqun, 2008:111و اتخاذ
اوار هنجارها و قواعد قانون بینالمللی ( )Kent, 2008:70-71میباشد .ب ر ای ن مبن ا ،سیاس ت
تارجی چین ،بازتاب فرآیند «یادگیری برای اق داج و اق داج ب رای ی ادگیری» 9اس ت .در واق ،،
اینطور بیان میشود وه چین در حال یادگیری چند جانب هگرای ی ،منبق ه گرای ی و همک اری
منبقهای است ( .)Liqun, 2008:114در این راس تا ،س ه مرحل ه از ه الل ی ادگیری چ ین؛ -9
رهایی از جن سرد -1 .ترکیک بهدوران اولیه پس از جن س رد -3 .مر اروت در نه اده ای
چندجانبهاز اواس ط ده ه  )Liqun, 2008:114( 9117بی ان م یش ود و ه مر اروت چ ین در
مذاورا دیپلماتیک مختلف را نران می دهد و ه ن ه تنه ا محرو ه تغیی ر سیاس ت ت ارجی و
دیپلماسی چین هستند ،بلکه تبلور هویت نوین برسازنده این ورور میباشند.
 -2دیپلماسی نوین چین؛ تغییر تاکتیکی یا استراتژیک؟
در حالی وه توافقی ولی بین محققان و چین پژوهان راج ،بهمحروهها ،مرخر ا و تح ول
دیپلماسی نوین چین وجود دارد ،اما راج ،بهاین مسئله پیچیده وه آی ا دیپلماس ی ن وین چ ین
یک تغییر تاوتیکی است یا این وه رویه ای اس تراتژیکی دارد ،اجم اعی وج ود ن دارد .ب هبی ان
دقیق تر ،برتی محققان با دیدگاهی توش بینانه معتقدند وه تغیی ر اس تراتژیکی در دیپلماس ی
نوین چپن ایجاد گرته است وه ارتباا تنگاتنگی با تحول هویت چین دارد .در حالی وه عدهای
دیگر ،محتاا و مردد هستند .این دسته اعتقاد ومتری بهتغییر بنیادی دیپلماس ی چ ین دارن د.
در مقابل قایل به تغییر تاوتیکی هستند وه ب ا اه داف هژمونی ک و تجدی د نظ ر طلبان ه چ ین
سازگاری دارد .استداللهایی وه از تاوتیکی بودن تغییر دیپلماسی چ ین حمای ت م ی نماین د،
درصدد تثوید بر توسعه مناف ،و قدر مادی برای هدفِ استراتژیکِ هژمون شدن و دیگر اهداف
تجدید نظر طلبانه می باشند .عناصر دیگر بهعنوان شاترههای سبح پایین تر جای م یگیرن د.
اما استدالالتی وه بر بنیادی بودن تغییر دیپلماسی چین تثوید دارند ،از من اف ،و ق در م ادی
1- Learning While Practising, Practising While Learning
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غتلت نمی وند ،بلکه اغلب بر این مساله تثوید مینمایند وه یک منبق عقالنی وج ود دارد و ه
چین در شرایط حامر بهعنوان یک قدر محافظه وار میباشد .این دس ته ب ر اهمی ت عناص ر
دیگر بهویژه ،وابستگی متقابل و مراروت در هنجاره ا ،روی هه ا و اص ول جامع ه ب ینالملل ی و
تکوین هویت ملی وه مرتمل بر این شناسهها میشود ،تثوید دارند .بسیاری از ای ن عناص ر ،ت ا
اندازهای از طریق روندهای وناونش و ارتباا با بازیگران بیرونی مانن د ونر گران دیپلماتی ک و
سازمانهای بینالمللی نهادینه گرته است.
 -2-1جهانی شدن ،مشارکت و وابستگی متقابل
برای بحث و واواوی این مساله ،تتکیک عناصر استراتژیک و داتل ی ی ک تحلی ل س ودمند
میباشد اما در حقیقت ،این یک راببه متقابل است وه دارای تثییرا پیرینی و پسینی اس ت و
بهجای تبی بودن ،دونار و حلقوی است ( .)Liqun, 2008:113عدهای بر این باورن د و ه زم انی
وه جهانی شدن و فرآیند وابستگی متقابل پیچیده بهعنوان تغییر اصلی دیپلماس ی ن وین چ ین
درآید ،نمایان گر تناقضاتی است وه در زمان حام ر و آین ده ،اس تلزاج م دیریت دیپلماتی ک را
ایجاب مینماید .بنابراین ،از منظر این طیف فک ری ،رهب ری فعل ی چ ین بایس تی ب هم دیریت
تناقضا و اتخاذ استراتژی یکپارچگی اقترادی بپردازد .بدینترتیب ،دولت چین نه تنها نیازمند
همکاری درونی است ،بلکه حمایت جامعه بینالمللی را برای مدیریت چن ین ع دج ت وازنه ایی
تواستار است .در این پیوند ،تئوری «عدج بازگرت» 9از رویکردی حمایت مینمای د و ه نر ان
میدهد تغییر بنیادی در حال اتتاب افتادن است .در حالی وه در مقابل ،ع دهای م من تک ذیب
چنین عدج تعادلی ،معتقدند وه گسترش وابستگی متقابل ،منجر بهرفتار ب ینالملل ی انبب اقی و
هماهن چین تواهد شد .بهبیان دیگر ،وابستگی متقابل با دیپلماسی اقترادی چین بروز یافت
وه یکی از مهم ترین فرایند یکپارچگی و ادغاج چین در نظ اج اقتر ادی جه انی اس ت .در ای ن
پیوند ،دیپلماسی اقترادی نه تنها اب زاری ب رای تض مین توس عه اقتر ادی چ ین اس ت ،بلک ه
فرآیندی است وه مقاما چینی را در بازار جهانی نهادین ه م ینمای د (.)Yaqing,2008:40-43
بنابراین ،فرآیندهای ادغاج در نظاج اقترادی دنیا ،منجر بهتغییر بنیادی در فهم چ ین از جه انی
شدن ،نظاج بینالمللی و موقعیتش در این نظاج گرته است .بهویژه ،پن دهه مذاوره چین ب رای
1- No Retreat
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عضویت در سازمان تجار جهانی ،آموزش و جامعهپذیری مهمی بوده است .این فرآیند نه تنه ا
بر ابزار بلکه بر ابعاد وارگزارانه دیپلماسی تثوید مینماید وه بهعنوان یک قاعده مهمی است و ه
بسیاری دیگر بر آن تثوید مینمایند.
بدین ترتیب ،وابستگی متقابل چین در بازارهای جهانی و جامعه ب ینالملل ی ،نر انه تغیی ر
بنیادی است؛ چرا وه بهعنوان بعد مهم هویت تغییر یافته چین میباشد .در پیش بین ی دی دگاه
منتقدین وه وابستگی متقابل بهعنوان معیار چالش برانگیزی است و ه ب هط ور تجرب ی تک وین
مییابد ،مرادیق بارزی بهعنوان رویکرد تغییر بنیادی دیپلماسی نوین چین ارای ه م یش ود و ه
عبارتند از؛ وابستگی گسترده چین بهتجار بینالمللی بهعنوان سهمی از تولید ناتال داتلی،
وابستگی فزاینده چین بهنتت وه نیازمند همکاری بیرتر است ،عضویت چین در سازمان تجار
جهانی و عض ویت در ح ال رش د چ ین در ونوانس یونه ای چن د جانب ه(.)Yaqin, 2008:51
بنابراین ،پیوند چین با قدر و موقعیت بینالمللی در حال رشد ،منجر بهگ ذار چ ین از جایگ اه
قرن نوزدهمی و اوایل قرن بیستمی بهعنوان مخالف و چالش گر قانون بینالمللی بهح امی و در
قرن بیست و یکم بهعنوان تثیید وننده قانون بینالمللی گرته است.
 -2-2قدرت
عنرر موموعی دیگری وه شاهدی برای تغییر تاوتیکی یا بنیادی دیپلماسی چین میباش د،
قدر در حال ظهور بهطور ولی و قدر نظامی بهطور تاد میباشد .از یک سو ،رویکردی و ه
دیپلماسی نوین چین را تغییر تاوتیکی عنوان میوند ،بر اهمی ت ق در در نظ اج ب ین المل ل
بهویژه قدر اقتر ادی و توانمن دی نظ امی ب رای دس تیابی ب هاه داف اس تراتژیک و تجدی د
نظرطلبانه تثوید میوند .در برابر ،استدالالتی وه بر تغییر بنیادی تثوید دارن د ،من اف ،م ادی را
نادیده نمیگیرند ،بلکه بهعنوان پایه و اساسی در سبح داتل میدانن د .ه م چن ین ب ر عناص ر
دیگری مانند؛ وابستگی متقابل و هویت تثوید دارند .در ول ،اوا ر محقق ان درص دد حمای ت از
وابستگی متقابل و هویت میباشند .بنابراین ،سیاست درهای باز و اتحاد در بازارهای دنیا ،قدر
جام ،چین را افزایش داده اس ت ( .)Liqun, 2008:116-117بن ابراین ،چ ین مت اهیمی چ ون؛
امنیت نوین ،برپایی جهان هماهن  ،وابس تگی متقاب ل اقتر ادی و تثیی د هنج اره ای جامع ه
بینالمللی را بهعنوان سرلوحه اقداما دیپلماتیکش قرار داده است (.)Yaqing, 2008:39
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منتقدین بر این باور هستند وه شاتره اصلی دیپلماسی نوین چین ،استراتژی دف اعی مل ی
و برنامه نوسازی نظامی چین میباشد .این منتقدین بر متهوج «تهدید چ ین» 9تثوی د و تمرو ز
دارند و معتقدند وه چین بیش از تهدیدا س رزمینی ،نگ ران تهدی دا دری ایی م یباش د؛ دو
مساله ای وه بیرتر منازع ا ای اال متح ده ب ر س ر مس اله تحرو ا ت ایوان ب رای دس تیابی
بهاستقالل و منازعه در ترود ارتباطا دریایی را شامل میش ود .ب ر اس ا مته وج پ ردازی
چین از تهدیدا مرزهای سرزمینی ،عدهای بر ای ن باورن د و ه تثس یس مناس با دیپلماتی ک
گسترده با ورورهای همسایه ،پویشها و ونشهای سلبی را بهونشهای ایجابی و مابت تغیی ر
داده است .این عده معتقدند وه تحلیل استراتژی دفاعی چین ،بهتولید یک برآورد هوش یارانهای
می انجامد وه بایستی در زم ره دیپلماس ی ن وین چ ین ق رار گی رد .در ح الی و ه چ ین دارای
استراتژی دفاعی برای تهدیدا سرزمینی و دریایی میباشد ،رگههایی از عناصر تهاجمی ه م در
استراتژیهای دفاعی وجود دارد .اما بر مبنای محدودیته ایی و ه ب ر چن ین عناص ر ته اجمی
وجود دارد ،اندک وسانی هستند وه بر این اعتقاد هستند و ه دیپلماس ی ن وین چ ین درص دد
حمایت از استراتژی دفاعی برای اهداف تجدید نظر طلبانه میباشد (.)Ji,2008:90
 -2-3هویت معاصر چین
سومین عنرری وه میتواند بهعنوان استدالل یا شاید ب همر داقی ب رای تغیی ر بنی ادی ی ا
تاوتیکی درآید ،حول مساله هویت معاصر چین ق رار م یگی رد .ب رای تثیی د تغیی ر بنی ادی در
دیپلماسی نوین چین ،هویت تحول یابنده چین احتماال بهعنوان فاوتوری حمایت گر م یباش د.
گروهی بر این باورند وه اصالحا و سیاستهای درهای باز نه تنها چرم انداز چ ین را ب هط ور
بنیادی تغییر داد ،بلکه ماهیت چین را تغییر داده است .این گروه معتقدند وه چین با پذیرش و
تبعیت از هنجارها ،اصول و رویهه ای نه اده ای ب ینالملل ی ،ب هعن وان عض و مس وول جامع ه
بینالمللی درآمده است و اونون بهعنوان قدر محافظه واری است وه این هنجارها را از طریق
افزایش فرآیند جامعه پذیری نهادینه میس ازد ( .)Liqun,2008:123بن ابراین ،اون ون چ ین در
حال باز تعریف هویت ملی و گذار از بازیگر بیرونی بهعنوان عضو جامعه بینالمللی میباش د .ب ر
این اسا  ،واونش چین بهگتتمان نوین حاومیت وه بر دولت مداری مرروع تثوید م ینمای د،
1- China’s Threat
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تثییر فزایندهای بر هویت چین هم در سبح داتلی و هم بینالملل ی دارد .ب ر ای ن اس ا  ،اگ ر
چین مدعی دولت مداری مرروع بهعنوان عنرر اص لی ه ویتش م یباش د و ه در و نشه ای
دیپلماتیکش مراهده می شود ،پس استلزاج گذار از ومعیت جاری و دیپلماسی عمومی فعل ی و
قرار گرفتن در جایگاه حقوب برری را ایجاب می نماید .در این پیوند ،عده ای معتقدند وه چین
در مسئله هویت ملی با چالری مواجه اس ت و ه چگ ونگی م دیریت چن ین چالر ی ،اس تلزاج
بازگرداندن حیایت گذشته را ایجاب می نماید تا از س وی ق در ه ای ب زرگ ب هوی ژه ای اال
متحده ،بهماابهقدر بزرگ تلقی گردد .در حالی وه ایاال متحده ،ق در نظ امی را ب هعن وان
معیار قدر بزرگ بودن قرار می دهد ،چین علی رغ م تک ذیب ای ن مس اله ،درص دد نوس ازی
نظامی بهعنوان یکی از عناصر برسازنده هویت ملی میباشد .ب دینترتی ب ،ت الشه ای مجدنان ه
برای نوسازی نظامی ،متهوج تهدید ساز بودن چین را افزایش تواهد داد و این وجهه چ ین و ه
تواستار تبدیل شدن بهعضو مسئول جامعه بینالمللی و برسازنده جهان همگون و متقارن است
را وم اهمیت میسازد.
 -2-4پویشها و رویههای دیپلماتیک
چهارمین عنرری وه درص دد تبی ین تغیی ر ت اوتیکی ی ا بنی ادی دیپلماس ی ن وین چ ین
می باشد ،حول ونش و پویشهای دیپلماتی ک چ ین م یگ ردد .در ی ک س بح ،ای ن تحلی ل،
بینشها ی واملی از فرآین د تک وین و تکمی ل دیپلماس ی چ ین و تغیی ر ی ا ت داوج آن تمهی د
مینماید .این گرایشها در چندین مساله تلخی میش ود .اول؛ در ی ک مته وج ول ی ،عناص ر
ایدیولوژیک اهمیت ومتری دارند .عناصر شخری هنوز دارای اهمیت میباشند ولی ومتر گر ته
اند .برتی معتقدند وه عناصر شخری از دیپلماسی مواجهه جویانه و گس تاتانه ای و ه نس بت
بهگذشته ومرن تر گرته است ،اهمیت بیرتری دارند .ه م چن ین ،دیپلماس ی چ ین بیر تر
اعتماد ساز و ومتر دفاعی است .اگر چین با نوسازی نظامی ،درصدد تعدیل آس یبپ ذیریه ا و
تهدیدا است ،بنابراین ،تنها ذهنیت دیگران راج ،به تهدید ساز بودن چین را فزونی میبخر د
وه بهنوبهتود ،آسیبپذیری چین را افزایش میدهد .بنابراین ،این مساله میتواند چالری ب رای
چین باشد ( .)Qingmin,2008:154دوج؛ ی ک تغیی ر در زمین ه تک وین دیپلماس ی و سیاس ت
تارجی چین وه سرمرق بسیاری از ورورها قرار گرفته است ،نهادین ه س ازی و متکا ر س ازی
بورووراسی مسایل تارجی چین میباشد .این مساله ،بازتاب افزایش نگرانی راج ،بهبرنام هه ا و
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مناف ،عمومی در سیاست تارجی و دیپلماسی چین میباشد .سوج؛ رفت ار م ذاوراتی چ ین ه م
نران از تداوج و هم تغییر دارد .اصول و رهنمودها برای نیل بهتوافق هم چنان مه م ب اقی مان د
ولی بهطور منعبتی تداوج مییابد .ب دین ترتی ب ،همک اری شخر ی و رهب ری س بح ب اال در
مذاورا  ،مهم و ارزشمند باقی ماندند .اما تغییراتی هم وجود دارد .اونون چ ین ن ه تنه ا دارای
سیاست تارجی و دیپلماتیک غیر متعهد نیست ،بلکه با هنجاره ای جامع ه ب ینالملل ی پیون د
دارد .بر این اسا  ،چنین رفتار مذاوراتی هم از هویت چین بهعن وان ق در مس وول حمای ت
مینماید و هم نتوذ مذاوراتی تاصی برای چین تمهید مینماید .در ای ن پیون د ،آت رین چه ره
رویکرد تغییر یافته مذاوراتی چین ،تالش برای همکاری بورووراتیک میباشد .چهارج؛ ب ا توج ه
بهبرتی ونشها و پویشهای دیپلماتیک تاصی وه حول چنین سیاستهای مهمی وجود دارد،
رویکردهای مختلتی وجود دارند وه هم تغییر و هم ت داوج را نر ان م یدهن د .ب هبی ان دیگ ر،
دیپلماسی چین در حال تغییر میباشد وه ب هت دری ب ا دیپلماس ی ور وره ای عض و جامع ه
بین الملل مرترک است .بنابراین ،سیاست واق ،گرایانه چین مستقیما از تئوری واق ،گرای ی و ه
بر اسا توازن قوا یا توازن تهدید در دیپلماسی منبقهای یا جه انی ق رار دارد ،برگرفت ه نر ده
است ( .)Zhang,2008:131در این پیوند ،و در ارتب اا ب ا رابب ه ب ین چ ین و ای اال متح ده،
تغییری در دیپلماسی چین در ارتباا با آمریکا از زمانی وه نظ اج ت ک قبب ی در زم ان دول ت
بوش مسلط بود ،از زمانی وه ایستارها نس بت ب هچ ین ب ر اس ا مته وج دیپلماتی کِ «رقی ب
استراتژیک» پویایی زیادی نداشته است و نیز از زمانی وه چ ین درص دد مر اروت س ازنده دو
جانبهبا ورورهای مختلف بهماابه تالشهای آشکار برای مقابله با یک جانبهگرای ی آمریک ا ب ود،
ایجاد شده است .اما بعد از این نوع سیاست ،چین چند جانبهگرای ی را ب هعن وان روش ی ب رای
دستیابی به اهداف دیپلماتیکش وه شامل اعتمادسازی در راببه ب ا دیگ ران و تع دیل ت ثییرا
ایاال متحده میباشد ،اتخاذ نموده است .اما امروزه ،هدف چین ومتر بلن د پروازان ه و مواجه ه
جویانه می باشد ( .)Harris,2008:213همکاری و مذاورا استراتژیک چین ب ا دیگ ر ور ور ه ا
بهویژه از طریق دیپلماس ی اقتر ادی پیگی ری م یش ود .در ح الی و ه چ ین درص دد اتخ اذ
موقعیتهای مستقل از ایاال متحده میباشد ،اما بر مسایل حساسیت برانگیز تمروز نم یون د.
بر این اسا  ،این راببه پیچیده و غیر قابل پیشبینی باعث ایجاد این ترور میش ود و ه چ ین
درصدد وسب موقعیت قدر بزرگ بالقوه در نگاه آمریکا میباشد وه چالری برای آمریکا تولی د
نمیوند .بر این اسا  ،نگرانی چ ین از ه ویتش ،ی ک مس اله مه م در رواب ط چ ین و آمریک ا
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می باشد وه نران میدهد وه دیپلماسی دیگری غیر از دیپلماسی تجدی د نظرطلبان ه ت اوتیکی
وجود دارد .پنجم؛ روابط چین و آمریکا بر دیگر ابعاد دیپلماس ی چ ین مانن د؛ م ذاورا ش ش
جانبهراج ،بهبرنامه هستهای وره شمالی ،آمریکای التین ،امنیت انرژی و رواببش با همس ایگان
نتوذ ورده است .در نهایت ،یکی از تغییرا اساسی دیگر ،استقبال چ ین از چن د جانب هگرای ی
میباشد .در واق ،،چین دیپلماسی چند جانبهگرایی را بهعنوان فرآیند هماهن سازی من افعش
با مناف ،جامعه بینالمللی مینگرد .برای نمون ه ،چ ین ن ه تنه ا ب هط ور فعاالن های در منبق ه
مراروت میوند ،بلکه توانایی ایتای نقش رهب ری در س ازمان همک اری اقتر ادی ش انگهای و
مذاورا شش جانبهرا دارا میباشد ،همانطوریو ه ب هط ور فعاالن های در همک اری اقتر ادی
آسیا -پاسیتیک و مجم ،منبقهای آ.سه.آن ایتای نقش مینمای د ( .)Kerr et al., 2008:241در
سبح دیگر ،تحلیل پویشها و رویههای دیپلماتیک چین ،بینشهایی را تمهی د م ی نمای د و ه
چین در حال آموزش اشکال نوین از رفتار میباشد .یکی از روشهای یادگیری ،از طریق ارتب اا
و وناونش دیپلماتیک با نهادهای بینالملل ی و جه انی و ب ا دول ته ا و ب ازیگران غی ر دولت ی
میباشد .یادگیری چگونگی وارایی چند جانبهگرایی ،نه تنه ا ب ر عملک رد دیپلماتی ک مقام ا
چینی نتوذ میگذارد ،بلکه بر سیاستهای چین هم ایر میگذارد .ب هع الوه ،وج ود تغیی را در
سیاسی و دیپلماتیک ،بر هویت چ ین ت ثییر م یگ ذارد .ب دین ترتی ب ،دیپلماس ی و ب ازیگران
دیپلماتیک ،بهعنوان وارگزاران تغییر می باشند.
همانطوریوه برتی محققان اظهار داشتند ،هالل یادگیری چ ین عام ل دیگ ری در تغیی ر
هویت چین میباشد .بر این اسا  ،در دوران جن سرد ،چین از نهادهای بینالملل ی گسس ته
بود سپس در سالهای اولیه پس از جن سرد ،با ترکیک و تردید م ینگریس ت ام ا از اواس ط
دهه  ،9117بهطور فعاالنهای در نهاد های بینالمللی مراروت می نماید ( .)Liqun,2008:114از
این رو ،با تعقیب سیاست «ی ادگیری ،اج را و اص الح» )Wiseman,2005:409-430( 9درص دد
عملیاتی سازی فرآیندهای دیپلماتیک در بستر وابستگی متقابل میباشد تا نه تنها چ الشه ای
داتلی درونی و بیرونی را بهگونه ای مسالمت آمیز حل و فرل نماید ،بلکه جایگ اه و م وقعیتش
را در جامعه بینالمللی ارتقاء دهد.

1- Learning, Practising, Improving
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نتیجهگیری
این پژوهش جوانب مختلف دیپلماسی نوین چین را مورد تحلیل قرار داده است .نخست این
وه بر تتاو بین تاوتیکهای دیپلماتیک و دیپلماسی تاوتیکی تمروز نم وده اس ت و ای ن و ه
چین همانند بسیاری از ورورها ،از تاوتیکهای مختلتی برای دستیابی بهاهدافش استتاده م ی
وند .دوج؛ شواهد اندوی وجود دارد تا نران دهد چین در فرآیند دیپلماسی ت اوتیکی ب ا برنام ه
تجدید نظر طلبانه مراروت دارد .سوج این وه ،تابیت چنین رویکردهایی وه از تغییرا بنیادی
حمایت می نمایند ،بهعناصر مختلتی بستگی دارد .یک عنر ر ،ت داوج بس تره ای اس تراتژیک و
داتلی است وه اساسا سیاستهای درهای باز و اصالح گرای چین را بهارمغان آورده است .برای
ماال ،جامعه بینالمللی بهویژه ایاال متحده نه تنها نیاز بهانبب اب ب ا پ ویشه ای دیپلماتی ک
دارند ،بلکه نیازمند انبباب با هنجاره ا و اص ول پ ویشه ای دیپلماتی ک و جامع ه ب ینالملل ی
میباشند .دیپلماسی چین بایستی بهطور گسترده ای هنج اره ای جامع ه ب ینالملل ی ب هوی ژه
آنهایی وه با مرروعیت دولتها سر و وار دارند را تثیید نماید .چهارج این وه ،ورورهای دیگ ر
نیز نیازمند انبباب با ونشهای دیپلماتیکی هستند وه بهچین برای م دیریت مر کال وم ک
می نماید .یکی از این چالشها  ،معضل امنی ت چ ین اس ت .چ الش دیگ ر ،معض ل یکپ ارچگی
سرزمینی چین میباشد .برای حل و فرل چالش نخست ،چین بایستی با ونشه ا و روی هه ای
دیپلماتیکی وه دیگر ورورهای عضو جامعه بینالمللی بر آن تثوید دارند ،تببیق یابد .اما ب رای
حل و فرل مرکل دوج ،نه تنها نیازمند یک جامعه رفاهی ،بلکه جامعه ای دمووراتیک میباشد.
پنجم؛ رویههای دیپلماتی ک مس اله ای مه م در فرآین د ی ادگیری و جامع ه پ ذیری ور وره ا
محسوب می شود .بهعالوه ،ونش دیپلماتیک یک ورور ،مهم ت رین دال ه ویتی و نر انه ای از
تغییر بنیادی است.
بر مبنای این مخترا  ،دیپلماسی نوین چین ،مح وره ا ،مختر ا و مت اهیم ن وینی را در
مقایسه با سالهای قبل از اصالح و سیاست درهای باز نران می دهد .این پیررفتهای جدی د،
نه سبحی و نه مرحلت گرایانه و ابزاری است ،بلکه بهارتباا ب ین چ ین و جامع ه ب ین المل ل
بستگی دارد .بهعالوه ،آنها پویاییها ی درون ی بس یار قدرتمن دی دارن د و ه محرو ه ای ب رای
سیاست درهای باز میباشد .اتحاد عمیق چین با نظاجهای اقترادی جهان و جامعه ب ینالملل ی
بدان معنا است وه چین قدج در مسیری نهاده است وه هیچ برگرتی ندارد و شاید بتوان گت ت
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 هوی ت و،، مت اهیم من اف،  بر ای ن اس ا.وه به نقبه عدج بازگرت و عقب نرینی رسیده است
.رهبری بهعنوان مهم ترین عناصر تثییرگذار بر دیپلماسی نوین چین هستند
 دیپلماسی نوین چین محر ول بس یاری از ون اونشه ای پیچی ده می ان،در تحلیل نهایی
، سیاس ی، ارزشها و هویتهایی است وه از تمامی ابعاد اقتر ادی،،عناصر مختلتی مانند؛ مناف
 این فرایند تغییر بهطور آشکاری ت داوج م ییاب د و ویژگ یه ای.اجتماعی و فرهنگی برمی آید
.نوینی در مسایل داتلی و تارجی چین ایجاد می وند
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