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چكيده
سیاست خارجی تعامل گراي چین در سه دهه گتههت تساهسهت همیمه همچهاري چهین رها ههر
وجسد آورد و ر رقاي حهب

را ره

ممسهیسهت چهین و رد هسد مس عیهت رهین اپمننهی چهن مهدد رسهاهد .يچهی

اه اردامات اساسی در مسرد مقاصد آتی چهین مه رها تسجه ره رههد ا ت هادي و اقهباير هقهر آقريمهی
ايهن مشههسر وجهسد دارد هههسو مساجده يههق چهین درتممههد رها هموههار هها و سابههد ه ه مسجههسد رههین
اپمننی است .ررخی را نمداد مهرد رويه ههاي ممعده

در سیاسهت خهارجی چهین ره ممبپه تامتیهق

هايی جدت مماهعت اه واممر ر ا و همسايگا ره قرايمهد تسسهع چهین رهر ايهن راورههد مه چهن در
رنمد مدت و را ر رار هشستن طرح ههاي تسسهع رويچردههاي تقارهل جسياهه و رهی ا هات سهاه در ها
ه

پی را  -دمسمراتیهق حهام در هیر خساههد گرقهت .ايهن مقاپه رهر خهين ايهن ديهدگاال اسهتد

می ممد م مارمرد مث هت سابهد پی هرا در ارتقهاي مس عیهت چهین ره تث یهت آ سابهد و سهدی ههد
اين مشسر در اسداهت آهدا ممور می گردد.
واژگان کليدی :چین ،سیاست خارجی ،غرب ،تعامل ،نظم جهانی
1

دمتراي روارط رین اپمنل داهشگاال بيم

2

استاديار و بضس هیأ ت بنمی گروال روارط رین اپمنل داهشگاال بيم

ط اط ايیrezarostami1403@gmail.com .
ط اط ايیdaheshyar@merc.ir
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مقدمه
رژيهه مارمسیسههتی چههین اه همهها رهه ههدرت رسههید در  9191جدههت گیههري هههاي مترههاوتی را در
تعامل را ه ام رین اپمنل و درت هاي رهبر ،در هیر گرقهت .ايهن جدهت گیهري هها گرچه در ارتهدا
هيههر تههاایر آم ه سهال هههاي ايههدژسپسژي مارمسیسههتی توديههد ه ههر طن ههی مسههنچی در ه ههام رههین اپمنههل را
آماج خهسد مهی داهسهت وپهی رها مهر ،ره هر اهقهي

در  9191راه هرد تسسهع

اصهيح ا ت هادي و

تعامل همگراياه را راهيگرا بمهدال ه ه مسجهسد رهین اپمننهی را در دسهتسر مهار هرار داد  .ايهن راه هرد
اه جاهب هسل سسم و چدارم ره را چهین ادامه ياقهت و ره بمهسا هیر ههر ت هديل ايهن مشهسر ره
يهق ههدرت رهبر ،ا ت ههادي و سیاسههی ه رگهاال مههي چهن در هها سههاختار مسجهسد رههین اپمنههل و
هسو تعامل اين مدمترين حچسمت ها ررجهاي مارمسیسهتی ه

اه جمه

سهرد رها هدرت ههاي سهرماي

داري را تعیین همسد .مساپ اي م در اين میها تامهل رراهگیهب اسهت ايهن اسهت مه بسامهل بهدو چهن
اه توديد ه ر طن هی و اتاهار رويچهرد تعامهل رها ه ه مسجهسد رهین اپمننهی اه يهق سهس و چشه اههداه
تهداوم و تیییههر رويچهرد مبرههسر ره مههساهات اقهباير مدپره ههاي ههدرت چهین اه ديگههر سهس مداممههد .
رههراي اس ه ر ه ايههن رسههر هم اسههت ويیگههی هههاي سیاسههت خههارجی چههین در دورا اصههيحات
هماخت هسد و ر اين مسضهسو بده

ه رگهردد مه راه هرد تعامهل رها ههر

و جدها خهارج و اپحها

ر هدادهاي رین اپمننی در رنمدمدت چه تهاایري را رهر هگهرن چهین در ها ه ه مسجهسد جدهاهی رهر
جا می گتارد .هسهتار حاضر رر آ اسهت تها رها مهروري رهر بماصهر ررجسهت سیاسهت خهارجی تعامهل
گراي چین ر ماهیهت توديهد ه هر طنهب و يها حرهم وضه مسجهسد آ در رسهتر هدرت قبايمهدال ايهن
مشسر رپرداهد و ايهن ديهدگاال را مدهرح سهاهد مه حتهی يهق چهین درتممهد و تسسهع ياقته هیهب رهراي
ه

مسجسد رهین اپمننهی رويچهردي ا هات هدا هاساههد داههت رنچه رهر بچه

در رنمهد مهدت تسسهع

چین رر م ماي سابد و ارهن ههاي پی هرا ره تث یهت و تقسيهت ايهن سابهد و ارهن هها و ه ه مم عه
اه آهدا مدد می رسهاهد .رهراي اسهتد

در ايهن چهارچس

تسجه ره ماهیهت ههرم هدرت چهین رهه

راختن ايدژسپسژي جهايگبين رهراي ايهدژسپسژي حهام پی هرا در برصه رهین اپمننهی و اقهباير میهبا و
مسارد اهتراک مماق چهین رها ههر

ره مهساهات همگراژهی چهن رها سهاختارها و هدادههاي رهین اپمننهی
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اهمیت دارد .ر بهيوال ره پحهاظ ه هري مهی تهسا رويچهرد مساههه سهاهي ههرم را رهراي ت یهین هگهرن
چین هس ت ر ه

رین اپمننی مسجسد و درت ررتر آ ايا ت متحدال در ه ر گرقت.

چییین ن نظییم جهییانی :هههماخت رويچردهههاي سیاسههت خههارجی چههین و اوپسيههت هههاي ايههن
مشهسر در تعامهل رها جدها خهارج در دورا اصههيحات مسهاپ ديهدگاال ره هرا چهن را در ها ه ه
مسجههسد ر ه میهها مههی آورد .ه ه مسجههسد جدههاهی م ه متشههچل اه هدادههها سابههد و هموارهههاي پی ههرا
دمسم راتیق هرری اسهت رها آه ه ره هرا ايهدژسپسژيق درصهدد اسهتقرار آ رسدههد در تضهاد اسهت .ره
مههساهات رهههد همگراژههی چههین رهها هدادهههاي پی ههرا اه يههق طههرن و اقههباير هقههر و ههدرت چههین اه
طرن ديگر هسساهاتی در هگهرن چهین در ها
ی خاتم جم

ه هام رهین اپمنهل و ه ه حهام رهر آ ديهد آمهد .در

سهرد ههسبی اردهام در مهسرد ه ه جدهاهی ره وجهسد آمهد مه تحنینگهرا چیمهی را ره
ره حیهرت اقچمهد .معضهن مرمهبي رهراي هها را و سیاسهتگتار چیمهی

ماهمد همتايها آهدها در ههر

معماي درت ايا ت متحدال و آرايهر هدرت در ه ه جدهاهی جديهد رهسد .سیاسهت خهارجی چهین مه
متههاار اه ايههن اردامههات رهسدال هیههب قههراه و هشههیب هههاژی را اه دهه  9111تورره مههرد .رهها ايههن حهها در
رررسی هگرن چین ر ه

جداهی ررخی مرهاهی مه در راه هرد تسسهع چهین هیهب ارهل طهرح هسهتمد

مسضسبیت می يارمد .اه اين مراهی می تهسا ره هگهرن چهن ره هقهر هدرت در ههچل دههی موهدد
ره ه ه جدههاهی ورود چههین ره قرايمههد جدههاهی ههد ا ت ههادي و مردههسم اممیههت اهههارال مههرد .م حه
درت و هقر آ در هچل دهی ره ه ه رهین اپمننهی معضهن هدرت ايها ت متحهدال و مساجده چهین
را آ را ر میا مهی آورد و در یسههد رها مردهسم ه هام چمهد د ی هرار مهی گیهرد .ه
سرد مساپ ترمیب آتهی هدرت در ه هام رهین اپمنهل ره م احه

اه ايها جمه

مهرت ط رها چمهد د ی روهه راشهید.

اين مردسم ر پحاظ قچري م حثی است مه ها گها چیمهی اه طريه آ تهين داههت اههد تها در ررارهر
هیمسهی ايا ت متحهدال در ه هامی تهق د هی مسضه رگیرههد .رايهد در ه هر داههت مه ادباههاي چهین
در سدح رین اپمننهی ره میهبا مدمهی مسمهس ره ارهيهاری چیمهی هها اه هدرت ايها ت متحهدال اسهت
) . (Johnston, 2003: 30–38هسسها ههرايط ه

اه جمه

سهرد ها گها قچهري و هیهب مقامهات

چهن را در ارتهدا ره اتچها ره «روههد بیمهی» دهسر ه هام چمههد د ی سهس داد .رها ايهن وجهسد و ههاي و
قرايمههدهاژی ديگههر هگههاال چههین را ر ه ه ههام چمههد د ههی تع هديل مههرد .رههدریمی هس ه ت ر ه
چمههد د ی رهه ويههیال رهها جمهه

دههسر ه ههام

هههاتس در يسگسههيوي و رم ههارا سههرارت چههین در يسگسههيوي سههار

تشديد هد .قراتر اه اين جداهی ههد ررداههت چیمهی هها را اه ه هام رهین اپمنهل تحهت تهاایر هرار داد
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و را خرال ر میا آمد ديهدگاال یهداير ه هامی مرمهب اه يهق ارر هدرت و چمهد هدرت رهبر ،تیییهر
ارهياری سیاسیس و ها گا قچري چین را در ها سهپدر در حها تیییهر ه هام رهین اپمنهل تچمیهل مهرد
و همیمه سههاه ههتيرن تنههسيحی ههدرت ررتههر ايهها ت متحههدال و تههين رههراي تعامههل رهها ايههن ههدرت اه
طرن چیمی ها گرديد ). (Qingguo, 2005: 404
پتا ههسو تعامهل هد رت در حها ترقیعهی چهس چهین رها هدرت ررتهر ه هام رهین اپمنهل يعمهی
ايهها ت متحههدال در تحنیههل ا ههات و يهها تیییههر ه ه حههام مسجههسد محسريههت دارد .هم مههین رررسههی
روهههدهاي جديههد سیاسههت خههارجی و ديپنماسههی اممیتههی چههین مههی تساهههد در ت یههین تچهها سي چههن در
مساهه ساهي در ررارر درت ررتهر ه ه مسجهسد جدهاهی و رويچهرد تیییهر يها تهداوم ايهن ه ه روههمگر
راهد .در ادریات روارهط رهین اپمنهل معمهس رهین مساههه سهاهي سهات 1و مساههه سهاهي ههرم 2ترهاوت
اژل می هسهد .مساههه سهاهي سهات رها تعقیهب هدرت ه هامی و ايوهاد و تحچهی اتحادههاي رسهمی
ابما می گردد در صسرتی م مساهه سهاهي ههرم در ههرايدی ههچل مهی گیهرد مه دوپهت هها بمسمها
روارط حسم و تراه هام هاي اممیتهی محهدود رها يچهديگر ايوهاد مهی مممهد تها در مقارهل دوپتهی خدهر
ساه يا درتی رو ره رههد مساههه سهاهي مممهد .مساههه سهاهي ههرم ره طهسر بمهدال م تمهی رهر آمهادگی
ه ههامی محههدود همچههاري مههسردي و تشههريق مسههابی در هداد هههاي ممدق ه اي و رههین اپمننههی اسههت و
اگر ر ارت اممیتی هديد هسد و دوپهت ههاي درتممهد تدديهد مممهدال تنقهی ههسهد مهی تساههد ت هديل ره
راه ردهههاي مساهههه سههاهي سههات گههردد ) .(Paul, 2004:3چههین در مساجدهه رهها ررتههري ههدرت
ايا ت متحدال راه ردي دو وجدهی را ده ها مهی ممهد مه ههامل بماصهري اه مساههه سهاهي داخنهی 3و
مساهه ساهي ههرم خهارجی 4اسهت .راه هرد مساههه سهاهي داخنهی درررگیرههدال رههد سهري ا ت هادي و
هسساهي ه امی است در حاپی م مساههه سهاهي ههرم خهارجی ههامل یسسهتن ره و يها خنه هدادههاي
چمدجاه ه و در ههیر گههرقتن ديپنماسههی ههدرت هههاي رههبر ،اسههت .قرو اهههی اتحههاد هههسروي ايههن
ب ههرت آمههسهي را رههراي جمدههسري خن ه چههین داهههت م ه در اوپسيههت ههرار گههرقتن امههسر ه ههامی و
تضهعی

هيررماهههاي ا ت هادي بسا ههب مضهمحل مممههدال رهراي رژيه در رهر خساهههد داههت .ره بههيوال

اوپسيت اژل هد رهراي تسسهع ا ت هادي هگراههی ممتهري در رهین همسهايگا اه يهق طهرن و هدرت

1 - Hard Balancing
2 - Soft Balancing
3 - Internal Balancing
4 - External Soft Balancing
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ررتهر ه هام رهین اپمنهل اه طهرن ديگهر رههر مهی اهگیهبد .در سها  9191مه دهه

ههیاژس یم

سیاسههت

«اصههيح و گشههاير» را آهههاه مههرد ا ت ههاد آمريچهها تقري هها  19/5ررارههر ا ت ههاد چههین رههسد در حههاپی در
سها  2112حوه ا ت هاد آمريچها (رها  1/22ترينیهس د ر) تمدها  9ررارهر ربرگتهر اه ا ت هاد چهین( رها
 9/29ترينیس د ر) رسد.(Kang Wang, 2010:17) .
را خرال در ممچان جدت گیري چهین هسه ت ره ه ه جدهاهی مسجهسد و تهين رهراي حرهم و
يهها تچهها س در جدههت تیییههر آ رايههد ره سههماريسهايی مه در آهدهها امچهها دارد ايههدال همگرايههی اه جاهههب
گروال هايی م ديدگاال ههاي مترهاوتی در مهسرد ه ه جدهاهی و سهم مماسه ات رها همايمهدگا ايهن ه ه
دارهد ممار گتاهت هسد رداخت .ايهدال همگرايهی مه در سه دهه گتههت رهر سیاسهت خهارجی چهین
حام رهسدال دو تسجیه و اهت هار اساسهی را رها خهسد همهراال داههت اسهت :يچهی جامعه مرقه ره جهاي
اتحاديه ههاي مههارگري مه ره معمههاي جهايگبيمی ايهدژسپسژي سسسیاپیسههتی اه طهرن مرايهت ا ت ههادي
ره بمههسا م مههاي مشههروبیت حههب

ممسهیسههت اسههت و ديگههري ارتقهها و اسههداري اه حاممیههت يعمههی

استقي و تمامیت سرهمیمی مشهسر مهی راههد .ايهن دو تسجیه و اهت هار گرچه رها تامیهد وا ه گراياهه
رر هدرت و حاممیهت در یسههد اسهت وپهی اه ايهن حیه

مه ره هرا چهین آهدها را رهر م مهاي رد هسد

استاهدارد ههدگی و هه اقهباير اممیهت ت نیه مهی مممهد رها رويچهردي مه هدرت چهین را مهسرد تامیهد
ههرار مههی دهههد مترههاوت اسههت ) .(Lergo, 2007:525چماه ه ايهها ت متحهدال ره مههساهات اقههباير
ههدرت چههین مه در اپههب ه ه مسجههسد جدههاهی صههسرت مههی ههتيرد داممه هرههسر ریشههتري در سههدح
ممدق اي و رین اپمننهی رهراي چهن اژهل ههسد ههايد ايهن ا نیهت ههاي داراي هرهسر اههدک رهر ره هرا
چین هرگب موا هیارمد ر راهگشت سیاست هاي تقارل جسياه مدد رساهمد.

نتيجه گيری
گرچ سیاسهت خهارجی چهین در هی مهر ،مهاژس دسهتاسن چهرخر ههگرقی در هگهاال ره ه ه رهین
اپمننی و تعامل رها ايوهاد مممهدگا ايهن ه ه ههد و بهدو اه توديهد ه هر طن هی مسهنچی را ره مثاره
یر هر ر قرجام رسهاهد ررهامه ههاي تسسهع هتيرقت وپهی در تحنیهل رويچهرد مهي چهن ره
ه

رین اپمن نی رايد ههراژط ويهیال اي را مه سه ب سهاه ايهن چهرخر ههد در ه هر گرقهت و در مهسرد

 / 00فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی  شماره   9زمستان8390

چش اهداه آتهی روههد ههاي حهام رهر روارهط خهارجی جمدهسري خنه چهین جاههب احتیها را هگه
داهت .درک مقامات چین اه محدوديت هايی م ه هام رهین اپمنهل رهر دوپهت ههاي توديهد ه هر طنهب
تحمیههل مههی ممههد ر ه اتاههار طههرح ه ه ايی جدههت تقسيههت بماصههر ههدرت منههی رههدو رههر اهگیاههتن
حساسیت همسايگا و ر اي رین اپمننهی در مهسرد هیهات چهین و آاهار اقهباير هدرت رهین اپمننهی آ
مموهر ههد .ره ب هارت ديگهر ايههن وا عیهت رهر سهردمدارا چهن بیهها ههد مه مهادامی مه حچههسمتی
توديد ه ر طنب اه ه ر رهین اپمننهی درگیهر مسهاژل هدر ت و اهروت در مقیهاد داخنهی راههد هه تمدها
همی تساههد رهراي رهاهيگرا هاراضهی اه وضه مسجهسد در برصه رهین اپمننهی ره ممبپه ره هر يها اپگهس
ايراي هقر ممهد رنچه دابیه ههاي ايهدژسپسژيق معدهسن ره تیییهر ه ه رهین اپمننهی چمهین حچهسمتی
می تساهد ضمن تقسيت یسههد ههاي دو طرقهدار حرهم وضه مسجهسد جدهت مقارنه رها آ حچسمهت
تامین هیاههاي منمسد مادي داخنی و تسجه ره مداپ هات ههدروهدا را هیهب ره محها اقچمهد و اه ايهن
رهگههتر حتههی تدديههدات مسجههسديتی حههاد رههراي رژي ه رهه وجههسد آورد .چماه هه مسههچست گتاهههتن
خساست هاي توديد ه ر طن اهه اه جاههب چهن تمدها تهامتیچی در جدهت همیمه سهاهي اقهباير رهدو
مباحمهت مسپره هههاي هدرت چههین راهههد در رنمهد مههدت و رهها قهرا ره امههر هشسهتن راه ههرد هههاي
تسسهع مههی تهسا اهت ههار داههت ره ههرا چهین ره شهتساه مس عیههت جديهد ههدرت مشهسر ره هههچنی
رساتر مداپ ات ممرعت محسر خسد را را حاق ها ه ه مسجهسد جدهاهی در میها گتارههد .رها ايهن وجهسد
را پحاظ همسد اين وا عیت م ره امهر هشسهتن دسهتاوردهاي تسسهع و اقهباير هدرت چهین اه مسهیر
همگرايی را ارهن هها

سابهد و هموارههايی صهسرت مهی گیهرد مه اه جاههب هدرت ههاي پی هرا –

دمسمراتیق بمدتا هررهی اسهداري مهی ههسد چهن همهی تساههد رراههداختن ه ه حهام رهین اپمننهی و
مقار ن را ايواد مممهدگا آ را رها ايهن اسهتد

مه سهاختارهاي مم عه

اه ايهن ه ه هاباد هه اسهت و

ماه یشرقت منت ها می گردد در رهین سهاير مشهسرها ت نیه ممهد و هیهب همهی تساههد جهايگبيمی رهراي
ه

مسجسد ر مم هسر رسهتر سهاهي تسسهع منهت هها و باد هه تهر مهرد مماسه ات رهین اپمننهی اراژه

همايههد .قراتههر اه ايههن ر ه مههساهات ادهههام چههین در سههاختارهاي پی ههرا ايههن مشههسر ممههاق مشههترمی رهها
ههدرت هههاي هررههی در صههیاهت اه ه هه مسجههسد و هدادههها و سههاختارهاي آ مههی يارههد و رههد رهه
راهيگري حاقم وض مسجسد می ههسد .ايهن اههتراک ممهاق رها ههر
مشسرهاژی م مشچيتی را هر

در سیاسهت ههاي چهن در ها

دارههد هیهب مشهدسد اسهت .رويه ههاي چهین در ها ررهامه هسهت اي

ايرا و مساپ هست اي مرال ههماپی حچايهت اه تیییهر تهدريوی رويچهرد چهین هسه ت ره مسهاژل رهین

03 / ...سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی
 ايهن تیییهر رها تسجه ره ممهاق و ردهرال ههاژی مه چهین اه ا هات ه ه پی هرا مهی رهرد در.اپمننی دارد
ا هات هدا نمهداد

و هدادههاي تحهت ره هري ههر

جدت مقار ن را ا داماتی اسهت مه اه طهرن ههر

 چماه ه. اپ ته ت ههديل چهن ره رهاهيگري حههاقم وضه مسجههسد مهاهیتی مشههرو هیهب دارد.مهی گههردد
و سابهد پی هرا حهام ره تسسهع رقهاال و در هی آ ا هات سیاسهی در چهین ممهق

همگراژی را هر

ممد اهگیبال ره هر ا چهین رهراي اسهداري اه ه ه مسجهسد جدهاهی اقهباير مهی يارهد وپهی در صهسرتی
اههداهي ههسد و يها ا هات سیاسهی مهسرد

م در مسیر تسسع چهین اه طهرن هدرت ههاي هررهی سهم

ه ههر در داخههل تضههمین هگههردد احتمهها راهگشههت موههدد ره توديههده ر طن ههی در رويچردهههاي چههن
. سیر تحس ت و تورر د ه هاي گتهت تحق وضعیت او را ت دي می ممد.وجسد دارد
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