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هاي اجتماعی بشر  و  جنگهاي سیستمی به دلیل آثار مخرب وسیع از جمله جنگ از نخستین تجربه   

به عنوان یکـی از     هاي بزرگ   روابط و مناسبات قدرت   . المللی محسوب می شوند   موضوعات مهم بین  
دراین راستا رفتار چین و چگونگی تعامل . هاي جنگ هاي سیستمی قلمداد می شوندمهمترین سرفصل

هاي بزرگ از موضوعات اساسی است که مورد توجه پِِِِژوهـشگران سیاسـت بـین    این کشور با قدرت   
رجی چـین و  نگاهی گذرا به چهـارچوب هـاي تحلیلـی رفتـار سیاسـت خـا      .  الملل قرار گرفته است 

رغم کوشش هاي فراوان هنـوز  چگونگی تعامل این کشور با قدرت هاي بزرگ نشان می دهد که علی 
براي نیل به . دیسیپلین سیاست بین الملل در جستجوي یک قالب فکري مناسب براي این موضوع است

 به منظور این پِژوهش. این مهم الزم است تا تالشی جدي براي فهم کوشش هاي موجود انجام پذیرد        
در این مقاله مباحث نظري گوناگون در . تمهید این مهم به معرفی مباحث نظري مربوطه پرداخته است   

این حوزه، از جمله نظریات مبتنی بر تحوالت سیاست داخلی و تأثیر آنان بر جهـت گیـري سیاسـت                
یاسـت  خارجی و همچنین نظریات کالن سیستمی و نحوه توضیح این نظریات در خـصوص رفتـار س     

  .در نهایت نوشتار به طرح دیدگاه منتخب خواهد پرداخت. گیردخارجی چین، مورد اشاره قرار می
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                                 مقدمه
 .یارویی با امور واقعی جهان دانستشاید بتوان جنگ را از نخستین تجربه هاي انسان در رو

اي علل و عوامل جنگ، جستجو بردر نتیجه .  سرنوشت انسان را رقم زده است جنگ همواره
 و روابط قدرتهاي بزرگ به عنوان یکی  مناسبات.یکی از دلمشغولی هاي مهم بشر بوده است

از این رو  پژوهش . از مهمترین موضوعات و مؤلف هاي صلح و جنگ شناخته شده است
پیرامون چگونگی روابط قدرتهاي بزرگ از مهمترین سرفصل هاي مطالعاتی صلح و جنگ می 

زایی س بزرگ در شرایط حاضر از اهمیت بفهم عوامل شکل دهنده روابط قدرتهاي. باشد 
روابط خارجی چین در سطح سیستمی و نحوه تعامل این کشور با قدرتهاي . دار است ربرخو

بزرگ مسلط می تواند مدخلی مهم براي فهم الگوهاي همکاري و منازعه در نظام بین الملل 
ح پژوهش حاضر از این رو در صدد است تا با نگاهی با این موضوع و طر. قلمداد گردد 

  . چند اولیه براي این بحث مهم فراهم آورد وطه چارچوبی هرمباحث تئوریک مرب
هاي اخیر  الملل در دهه هاي سیاست بین یابی روزافزون چین، یکی از مهمترین پدیده قدرت

اي که توجهات بسیاري را در حوزة نظر و عمل و در محافل آکادمیک و  بوده است؛ پدیده
دلیل اصلی چنین توجهی، به . کرده استالملل به خود جلب    سیاست گذاري روابط بین 

بر مبناي . گردد الملل و پیامدهاي ظهور و افول آنان برمی هاي بزرگ در نظام بین جایگاه قدرت
هاي بزرگ، مهمترین  الملل، ظهور وافول قدرت تاریخ و نیز نظریات جریان اصلی روابط بین

شوروي، آخرین نمونۀ چنین افول . عامل بروز تغییرات سیستمیک در این حوزه بوده است
الملل  با افول شوروي و پایان جنگ سرد، اساساً دوران جدیدي در سیاست بین. تأثیراتی است

 در نتیجه، سوال اصلی . دستور کار سیاست خارجی اغلب کشورها دگرگون گشتد؛ و آغاز ش
ملل و اینکه این نوشتار معطوف است به پیامدهاي استراتژیک قدرت یابی چین در نظام بین ال

  ؟ هاي بزرگ پیروي خواهد کردآیا این قدرت یابی ، از الگوهاي گذشته تعامل قدرت
یابی چین و مسیري که این کشور در آینده خواهد  در چارچوب چنین منطقی است که قدرت

 و هر مسیر محتملی که چین در طی خیزش خود بپیماید  ،به بیان دیگر. اهمیت می یابدپیمود، 
 سیاست بین الملل تاثیرات تعیین کننده اي ةتراتژیکی که صورت دهد، بر آیندهر کنش اس

 آن است که چه سناریوهایی در مورد چین دغدغه اصلیدر این چارچوب، . خواهد گذاشت
در حال ظهور مطرح است و کدامیک از این سناریوها محتمل تر است؟ پیرامون مسیرهاي 
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 از سوي نظریه پردازان و چین شناسان بیان شده محتمل پیش روي چین، سناریوهاي مختلفی
  : کلی می توان طبقه بندي کردۀاین سناریوها را در سه دست. است

  ؛ این کشور پرداخته اندةسناریوپردازانی که با تمرکز بر تحوالت درونی چین، به پیش بینی آیند
ره آینده این  را درباافرادي که از منظر سیاست خارجی چین و با تبیین تحوالت آن سناریوهایی

  ؛کشور بیان کرده اند
نظریه پردازانی که از زاویه نظریات کالن و با تمرکز بر تاثیرات سیستمی چین، سناریوهایی را 

  .  مطرح کرده اند در آیندهدرباره  رفتار استراتژیک این کشور
ي مطرح در بخش نخست، سناریوها:  سه بخش استدارايبر مبناي این تقسیم بندي، مقاله 

بخش دوم، معطوف به . گیرد درباره آینده نظام سیاسی این کشور مورد بررسی قرار می
 ،در بخش سوم و سناریوهاي موجود درباره رفتار سیاست خارجی این کشور است

 چین پرداخته اند مورد بحث واقع ةسناریوهایی که از منظر نظریات کالن به پیش بینی آیند
  .  از منظر نویسنده، بیان خواهد شدرت سناریوي محتملز  نی در نهایت .خواهند شد

  
   سناریوهاي محتمل درباره آینده نظام سیاسی چین .الف

 نه  استاز منظر بسیاري از کارشناسان، سیاست و قدرت در چین، نشأت گرفته از رهبران
، حزب 1949مظهر رهبران و دستگاه رهبري در چین پس از انقالب کمونیستی . جامعه
 بر حیات سیاسی این کشور تداوم بخشیده  راونیست است که تاکنون تسلط مطلق خودکم
اصالحات و سیاست «اما با دگرگونی سریع اقتصاد و جامعه چین در طول سه دهه  .است

اي  در هاله،  نظريةحزبی این کشور، حداقل در حوز  نظام سیاسی تکةاکنون آیند،»درهاي باز
بر سیاست داخلی و خارجی  آنجا که نوع تحول نظام سیاسی چین  از. از ابهام قرار گرفته است

اي می گذارد، دقت در سناریوهاي محتمل تحول سیاسی در این کشور  کننده آن تأثیرات تعیین
 نظام ةپیرامون آیند. الملل ضروري است  سیاست بینةن بر آیندآبراي تبیین تأثیرات ظهور 

  :سیاسی چین چند سناریو وجود دارد
  

بدیهی است که دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی نیازمند  .ـ ظهور چین دموکراتیک
قدرت ، قدرتترین آنها عبارتند از موازنه و کنترل نهادینه شده  هایی است که مهم  شاخص

در چین امروز دو . هاي مدنی  و آزادي از قدرتنهادهاي مستقلوجود حاکمیت قانون،  
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 درسطح جامعه و دیگري درسطح نظام سیاسی وجود دارد که یکی، مجموعه از روندهاي کالن
  .کند  این کشور تبدیل میةظهور چین دموکراتیک را به یکی از سناریوهاي محتمل در آیند
 متوسط و انقالب اطالعاتی ۀاولین روند کالن پویایی جامعه است که متأثر از شهرنشینی، طبق

 میلیون نفر از مردم چین از روستاها به 400ا  ت300 آینده بینۀدر دو تا سه ده. خواهد بود
شود که میزان شهرنشینی در این کشور از  بینی می رو پیش این از . شهرها مهاجرت خواهند کرد

ترین  این روند که بزرگ.  افزایش یابد2020 درصد در سال 60 به 2002 درصد در سال 39
 متوسط چینی منجر خواهد ۀیع طبق در تاریخ بشر خواهد بود، به ظهور سرمهاجرت به شهرها

 باید با چهار 2020هاي استراتژیک دولت چین، این کشور تا سال  در چارچوب طرح. گردید
 در سال ،ها برمبناي این طرح. ایجاد کند» اي مرفه جامعه«برابر کردن تولید ناخالص داخلی 

عنی متوسط درآمد  ی، دالر3000 درآمد سرانه چین برمبناي تولید ناخالص داخلی به 2020
کارانه  البته این تخمین دولت چین، تخمینی محافظه. کشورهاي مرفه در آن مقطع، خواهد رسید

 و حتی 6320 به حدود 2020برخی اقتصاددانان معتقدند درآمد سرانه چین تا سال . است
ین کشور  آن هنگام طبقه متوسط ا  ها در بینی برمبناي پیش .(Li, 2007)  دالر خواهد رسید9800

  .  میلیون نفر خواهد رسید520به حدود 
تحول کالن دیگري که احتماالً بر دموکراتیزاسیون چین در آینده تأثیر خواهد گذاشت، انقالب 

 تعداد ،ترین کشور جهان در این پرجمعیت. اطالعاتی و فراگیر شدن آن در این کشور است
 هزار در 48اي که از  گونه افته است، به همراه به سرعت در پانزده سال گذشته رشد ی هايتلفن
این امر باعث شده که ضریب .  رسیده است2007 میلیون در سال 480 به بیش از 1991سال 

تعداد کاربران اینترنت در چین نیز در سال .  برسددرصد 3/35کشور بهنفوذ تلفن همراه در این 
. ه قرار دادعد از ایاالت متحد دوم بة میلیون نفر رسید و این کشور را در رد123 به 2006

 ۀشود که توجه داشته باشیم در بیست سال قبل شبک ی بیشتر مینگامهپیشگفته  اهمیت آمار
 درصد 0 /6وجود نداشت و ضریب نفوذ تلفن ثابت در چین نیز تنها  در این کشور تلفن همراه 

  .بود
 درصد از کل 70 یعنی حدود ، یک میلیارد نفر از مردم چین2020ها تا سال  بینی برمبناي پیش

این رقم برابر با کل تعداد . جمعیت این کشور از تلفن همراه برخوردار خواهند بود
با این سرعت نفوذ . کنندگان از تلفن همراه در ایاالت متحده، اروپا و ژاپن خواهد بود استفاده
ی قادر به کنترل مؤثر  ارتباطات در چین، طبیعتاً دولت این کشور و اساساً هیچ دولتةالعاد فوق
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هاي شدید و مؤثري  حتی امروزه نیز که دولت چین محدودیت. جریان اطالعات نخواهد بود
در مقابل جریان اطالعات ایجاد می کند، تبادل اطالعات در این کشور قابل مقایسه با ادوار 

  .(Bottelier, 2007)پیشین نیست
ون در چین تأثیر بگذارد، رشد جامعه مدنی  دموکراتیزاسیةتواند بر آیند روند دیگري که می

 بدون گرایشات و  مدنیۀهاي جامع ازآنجاکه در این کشور ممنوعیتی براي گروه. است
هاي اخیر به  وجود ندارد، تعداد این نهادها در سال هاي غیردولتی  و سازمانتمایالت سیاسی

وزارت امور عمومی چین، ، برمبناي آمارهاي 2005در سال . سرعت رو به توسعه گذارده است
ند، در این کشور به ثبت ا هاي خارجی  هزارتاي آنها سازمان6 هزار سازمان غیردولتی که 280
  .(Ye, 2007)ان رسیده
تواند در راستاي سناریوي ظهور چین دموکراتیک قرار گیرد،  ومین روند کالنی که میس

هاي  نظارت و موازنه با ویژگی «ا عنوانهاي سیستم سیاسی این کشور است که از آن ب پویش
هاي کاریزمایی رهبران رو به  در تطور نسلی رهبران چین، پیوسته ویژگی. برند  نام می»چینی

  افول بوده و از همین رو در وضعیت کنونی نوعی رهبري مشارکتی ظهور کرده است
پیشینه و  و متکثر شدن روزافزون جامعه چین، رهبران آن نیز به لحاظ  طبیعتاً با پیچیده

داران و کارآفرینان بخش مهمی  ، سرمایه2020در سال . یابند تخصص و تجربه تنوع بیشتري می
حتی در حال حاضر نیز درصد قابل توجهی از . از نخبگان حاکم بر چین را تشکیل خواهند داد

برمبناي برخی مطالعات، در سال . دهند داران تشکیل می اعضاي حزب کمونیست را سرمایه
تشکیل  ستهاي خصوصی را اعضاي حزب کمونی  درصد از مدیران شرکت34، 2004
 درصد از پانصد تن از ثروتمندترین 35 نشان داده که 2006مطالعه دیگري در سال . دادند می

 ـ که همگی میلیونر و میلیاردر بودند ـ را اعضاي حزب کمونیست 2006افراد چین در سال 
  (Yang, 2007). دادند تشکیل می

اند نیز اغلب  داران، کسانی که تحصیالت خود را در خارج از چین انجام داده بر سرمایه  وهعال
هاي آموزشی،  برمبناي طرح. کنند  قدرت مشارکت می برايبه کشور بازگشته و در رقابت

ویژه غرب اعزام   تحصیل به خارج، بهۀدولت چین ساالنه انبوهی از دانشجویان را براي ادام
 تحصیل به خارج اعزام ۀ هزار دانشجوي چینی براي ادام120 ساالنه 2000ال ازس. کند می
طبیعی  . هزار نفر در سال افزایش یابد300 به 2020رود این رقم در سال  انتظار می. شوند می
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هاي دموکراتیک در چین  توانند عامل نشر ایده کردگان، بالقوه می است که این سیل تحصیل
  (Li, 2008). باشند
 بلکه روند رو به ،ترین تغییر سیاسی اي که در چین رخ داده ، نه تنوع روزافزون نخبگان مهم

درواقع رهبران چین در وضعیت فعلی . رشد موازنه و نظارت در دستگاه رهبري چین است
 حزب ةاخیراً هفدهمین کنگر .هاي یکسان نیستند ها، اهداف و سیاست گروهی کوچک با ارزش
، ورود نسل پنجم رهبران به دفتر ترین حاصل این اجالس مهم. ار شدزکمونیست در چین برگ

بررسی این . سازي در این کشور بود ترین نهاد تصمیم سیاسی حزب کمونیست به عنوان مهم
رو اهمیت دارد که در چین نیز مانند برخی دیگر از کشورهایی که قدمت تاریخی  تحول از آن

 را  است، رهبران، نقش اساسی  آنها وجه کارکردي نیافتهدارند و هنوز نهادهاي مدرن سیاسی در
  .کنند هاي داخلی و خارجی ایفا می دهی به روندهاي سیاسی در حوزه در شکل

 شانزدهم حزب که در سال ةنامید، در کنگر» 1نخبه گرا«توان آنها را  رهبران نسل سوم که می
 نسلی که هوجین تائو و ون  برگزار شد جاي خود را به نسل چهارم رهبران دادند،2002

، قدرت را در چین در دست خواهند 2012آیند و تا سال  جیابائو نمادهاي آن به شمار می
هاي دوم و سوم را با خود  این نسل در هنگام رسیدن به قدرت، میراث رهبران نسل.داشت

 سریع و انباشت ثروت و وجه دیگرش ۀداشتند، میراثی که یک وجه آن دو دهه توسع
در چنین شرایطی کنگره هفدهم برگزار  .رفت هایی بود که پیامد این توسعه به شمار می برابرينا
هاي نخست در مسیر دموکراسی بود و  یکی برداشتن گامره، هاي این کنگ ترین ویژگی مهم. شد

هر دوي این تحوالت در آینده . دیگري ورود نسل پنجم رهبران به دفتر سیاسی حزب بود
در چین امروز دموکراسی واجد وجوه قوي کارکردي است، زیرا . ثیرگذارندچین بسیار تأ

تر شدن است و طبیعتاً به حکومتی نیازمند است که  جامعه به سرعت در حال رشد و پیچیده
روست که در این کنگره به صراحت و براي اولین بار، بحث  از این. متناسب با آن باشد

مراد آنان از دموکراسی . ن این کشور مطرح شده استاز سوي رهبرا» دموکراسی درون حزبی«
این تحول در درون . در درون حزب است» کنترل و نظارت«سازي فرآیند  درون حزبی، نهادینه

 . دانست» یک حزب، دو جناح«دهی به سیستم  توان شکل حزب را به طور خالصه می
 میان آن هاي عمیق فلسفی تو تفاوي است هاي کاربرد این دو جناح عمدتاً درحوزهاختالفات 

                                                
1.Elitist  
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جمهور سابق چین  که رهبري آن با جیانگ زمین، رئیس» گرایان نخبه«جناح . د ندارها وجود
است، و از نخبگان شرق این کشور با محوریت شانگهاي تشکیل شده است، اولویت را به 

رو  از همین. نهد دهد و به عدالت اجتماعی چندان وقعی نمی  پیشبرد توسعه و رشد اقتصادي می
جناح دیگر  .بود که در دوران جیانگ زمین شکاف طبقاتی در چین به سرعت گسترش یافت

که معتقدند رشد اقتصادي و عدالت اجتماعی باید تا حد امکان به طور  هستند »1گرایان مردم«
جمهور فعلی چین است و از   رئیس،محوریت این جناح با هوجین تائو. موزون پیش برده شود

این جناح از مقطع به دست گرفتن قدرت . ن مناطق مرکزي این کشور تشکیل شده استنخبگا
و توجه به موقعیت »  موزونۀجامع«و »  علمیۀتوسع«تاکنون، همواره در قالب شعارهایی چون 

در این کشور کند سازد و را  گسترش شکاف طبقاتی  روندپذیر، تالش کرده اقشار آسیب
هریک از ، در کنگره هفدهم .اد هرچه بیشتري از مردم فراهم سازدامکانات اولیه را براي تعد

در میان این افراد، . دوجناح تعدادي از اعضاي خود را به دفتر سیاسی حزب وارد کردند
، به عنوان نسل پنجم نیز 2012کاندیداهاي دوجناح براي به دست گرفتن رهبري چین در سال 

گراي  کاندیداي جناح نخبه.  بسیار مهم ساخته استحضور دارند که همین امر کنگره هفدهم را
او فرزند یکی از رهبران نسل اول حزب است که فرماندهی . حزب، زي جین پینگ است

در دوران پس از را نیروهاي چریکی حزب در دوران قبل از انقالب و ریاست کنگره خلق 
 بیشتر به توسعه و او تحصیالت دانشگاهی دارد و. انقالب در مقطعی برعهده داشته است

به قدرت رسیدن احتمالی وي طبیعتاً تأثیرات پراهمیتی بر مسیر . اندیشد انباشت ثروت می
 کیانگ، دیگر کاندیداي رهبري حزب در دوران نسل   کی لی .حرکت چین خواهد گذارد

گراها او را به عنوان کاندیداي خود وارد دفتر سیاسی حزب  هاست که ائتالف مردم پنجمی
هاي  هاي حقوق و اقتصاد از دانشگاه پکن دارد، در پست او که مدرك دکتري در رشته. اند هکرد

کنگره هفدهم نمادي پراهمیت ازتحول در واقع .مختلف، اقدامات قابل توجهی انجام داده است
اي دارد که  هاي گسترده این تحول عمدتاً ریشه در دگرگونی. تدریجی سیاست در چین است

  این تغییرات حزب را وادار کرده. قتصاد و اجتماع در این کشور رخ داده استهاي ا در حوزه
به همین لحاظ براي اولین بار در .  از درون خود آغاز کند،اصالحات سیاسی را هرچند محدود

                                                
1.Populists  
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نتیجه  این کشور کامالً مشخص نیست و انتخاب او به ة تاکنون، رهبر آیند1949تاریخ چین، از
  .(Miller, 2008)ب در پنج سال آینده بستگی دارد دو جناح حز  رقابت

 پویش جدید حزب کمونیست چین از چهار ویژگی به این ترتیب می توان گفت
  :برخوردار است

 گروه ،عنوان مثال به. کنند اجتماعی و جغرافیایی را نمایندگی می، ـ دو ائتالف دو نگاه سیاسی1
 حال ،کند شوند نمایندگی می آبی چین نامیده میهاي  گرا منافع مناطق ساحلی را که ایالت نخبه

  هستند؛هاي قرمز را  دیدگاه مناطق داخلی چین یا ایالتنمایندة گرا،  آنکه گروه مردم
گراها تأکید را بر رشد تولید  کنند ائتالف نخبه  را دنبال مییهاي متفاوت ـ دو گروه، اولویت2

تماعی و انسجام راها تأکید را بر عدالت اجگ  حال آنکه ائتالف مردم؛گذارد ناخالص داخلی می
  ؛دهد  قرار می ملی

  ؛اند اظ قدرت، قرار گرفتهطور متوازنی از لح ـ این دو گروه تقریباً به3
ها استقبال  ها، از همکاري در سایر حوزه ـ دو گروه در عین رقابت با یکدیگر در برخی حوزه4
آنان منافع مشترکی در بقاء حزب کمونیست . دانند که سرنوشتی مشترك دارند  زیرا می؛کنند می

  .در داخل و ظهور چین در خارج دارند
 کرده ، سیاست جناحی و   ترگري سیاسی را شفاف ینده البیآاین فرایند پویا می تواند در 

 یکی از سناریوهاي ،بنابراین .سازد حزبی را مشروعیت بخشیده و انتخابات را امکان پذیر
  .چین حرکت به سوي نظام دموکراتیک است محتمل درباره آینده 

به این سناریو معتقد است که رهبران چین به زودي درخواهند یافت که ظهور این ، چینگ لی
کشور در قرن بیست و یک نهایتاً وابسته به توانایی آن در تطبیق دادن خود با هنجارهاي 

 افیت و حکومت قانون تکثرگرایی سیاسی، فضاي باز سیاسی، شفاز قبیلحکمرانی جهانی 
روست و  ، چین با یک فرصت نیز روبهپیشگفتههاي  ر وي عالوه بر چالشاز منظ .خواهد بود

او معتقد  .کند یاد می» نسل سوخته«عنوان  آن ظهور نسل پنجم رهبران است که وي از آنها به 
ن حوزه  انقالب فرهنگی و ایدئولوژیک شدۀهاي فاجع است نسل سوخته از آنجایی که هزینه

ها، اعزام جوانان به اقصی نقاط کشور براي دادن  مانند تعطیلی مدارس و دانشگاه(سیاست 
را پرداخته و آثار زیانبار آن را بر کشور دیده است، اکنون از انعطاف و ) آموزش به روستاییان

اي که  ترین مسئله از منظر وي بنیانی. مداراي قابل توجهی در قبال تکثر سیاسی برخوردار است
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در این » دموکراتیزاسیون«ۀ با مسئل» نسل سوخته«کند، نحوه برخورد  آینده چین را تعیین می
  .(Li, 2009) کشور است

در .پیش بینی پیامدهاي تحقق این سناریو بر پویایی سیاست بین الملل چندان دشوار نیست 
 وارد 1دموکراتیک صلح ۀواقع اگر چین دموکراتیک شود ،پرجمعیت ترین کشور جهان به منطق

 به عنوان تنها مدل سیچین به این منطقه ،طبیعتا مدل لیبرال دموکرا با وارد شدن .شده است
 ۀحکومتی از جایگاه ویژه اي برخوردار خواهد شد و بحث هایی که اکنون در مورد مدل توسع

اعراب چندان محلی از  چینی به عنوان بدیلی در برابر مدل لیبرال دموکراتیک وجود دارد،
  . نخواهد داشت
ن در سیاست بین الملل قابل آیند خیزش آفر ، اگر چین دموکراتیک گردد،افزون بر این

ریسک ترین  فرایندي که در وضعیت کنونی یکی از پیچیده ترین و پر؛ مدیریت خواهد گشت
 به ،در واقع اگر چین دموکراتیک شود .یندهاي سیاست بین الملل محسوب می گرددآفر

 ،معنایی که جرویس به کار برده استدید در جامعه امنیتی قدرت هاي بزرگ به عضوي ج
هاي بزرگ، همواره موتور  از منظر جرویس، به طور سنتی جنگ بین قدرت. تبدیل خواهد شد

الملل بوده است، اما در وضعیت فعلی شرایط کامالً متفاوت است و  تحول در سیاست بین
ترین  یافته به گمان جرویس، توسعه .کمترین میزان قرار دارد در هااحتمال بروز جنگ میان آن

 به ، امنیتیۀیک جامع) هاي اروپایی ایاالت متحده، ژاپن و قدرت(الملل  هاي نظام بین قدرت
آنان  اند و بنابراین وقوع جنگ میان  معنایی که کارل دویچ به آن پرداخته است، تشکیل داده

هایی  هاي جنگ، فواید صلح و ارزش عواملی چون هزینهدرواقع ترکیبی از . غیرمحتمل است
اي قابل   تا آینده، امنیتیۀگردد در درون این جامع کنند، باعث می که از جنگ ممانعت می

اگر چین دموکراتیک گردد طبیعتا به عنوان  .(Jervis 2002)بینی بروز جنگ منتفی باشد پیش
یگري حافظ نظم و وضع موجود تبدیل عضوي جدید در این جامعه قرار می گیرد و به باز

 .خواهد شد
 
از این .  مقابل سناریوي ظهور چین دموکراتیک استۀاین سناریو، نقط .هرج و مرج طوالنی -

از .  سهل و آسان نخواهد بودبه هیچ وجهترین کشور جهان،  منظر دموکراتیک شدن پرجمعیت

                                                
1.Zone of democratic peace 
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به دموکراسی سیاسی است که هاي آینده چین، گذار آن  ترین ریسک رو یکی از مهم این
معتقدین  از منظر   مهمۀنکت. بار و توام با هرج و مرج طوالنی باشد تواند دردناك، خشونت می

 دموکراسی نخواهد  نیل به  این هرج و مرج طوالنی ضمانتی براي است کهبه این سناریو آن
  .بود

ه است، نابرابري اقتصادي  از منظر این سناریو، از میان معضالت وسیعی که چین با آن مواج
در طول یک نسل، چین از یکی . روي این کشور قرار دارد ترین معضلی است که پیش خطرناك

این معضل در ترکیب با فساد . از برابرترین جوامع به یکی از نابرابرترین آنها تبدیل شده است
 براي شورش فجایع زیست محیطی زمینه را و نبود مراقبت هاي بهداشتی فراگیر گسترده،
قائالن به این سناریو معتقدند که شهرنشینی گسترده . ورد اي در این کشور فراهم خواهد آ توده

 بلکه شمار فقرا و بیکاران شهري را ،گیري طبقه متوسط شهري نشده تنها باعث شکل در چین نه
یتی در آنان براي تأیید مدعاي خود به فشار روزافزون جمع. نیز به شدت افزایش داده است

 میلیون نفر افزایش 955 میلیون فعلی به 723، زمانی که نیروي کار این کشور از 2020سال 
به گمان آنان اقتصاد چین توانایی جذب این حجم از نیروي کار . کنند خواهد یافت، اشاره می
 منابع نان تاکید دارند که به این امر باید نسبت نامتناسب جمعیت بهآ. به بازار را نخواهد داشت
درحالیکه .  درصد جمعیت جهان را در خود جاي داده است20چین . این کشور را نیز افزود

 درصد 2ها،   درصد جنگل3 درصد آب آشامیدنی،7هاي قابل کشت،  رصد زمیند 7تنها از 
بنابراین کمبود منابع طبیعی در آینده معضلی جدي .  درصد گاز جهان برخوردار است1نفت و 

 آشامیدنی   میلیون نفر در این کشور به آب300 به عالوه،.  پدید خواهد آوردر براي این کشو
کنند که هواي آن به شدت   میلیون نفر نیز در مناطقی زندگی می400سالم دسترسی ندارند و 

. آلوده است
3
 برخی کارشناسان. اند هاي اسیدي آلوده شده  بارانۀ چین به واسطهاي  زمین1

 30 تا 20 باید ساالنه پاسخگوي 2025 تا 2020هاي  محیط زیست معتقدند چین بین سال
 بهداشت در ةدر حوز .اند، باشد میلیون پناهنده که به دلیل فجایع زیست محیطی آواره شده

 ۀگونه بیم  درصد از روستاییان از هیچ80 درصد از شهرنشینان و 45وضعیت کنونی حدود 
 تا .کند  روند سریع پیرشدن جمعیت چین، این معضل را تشدید می.تنددرمانی برخوردار نیس

 میلیون نفر 243 درصد یعنی 17 درصد کنونی به 12، میزان سالخوردگان چین از 2030سال 
هاي اقتصادي ـ  تواند به بحران این روندهاي منفی جمعیتی و اقتصادي می .خواهد رسید

 ،کننده ثبات به این عوامل بالقوه بی. بدیل شودسیاسی و هرج و مرج طوالنی مدت در چین ت
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تواند به شدت  هاي اقتصاد جهانی که می باید تعارض منافع رهبران غیرنظامی و نظامی، بحران
 کیانگ و تبت،  هاي گریز از مرکز در سین به طبقه متوسط چین آسیب وارد کند، فعالیت

  . تایوان را نیز افزودۀ نظامی در تنگةدرگیري بالقو
 ۀغاز دهآ یعنی ، اوج این روندهاي منفیۀ پراهمیت از منظر قائلین به این سناریو آنکه نقطۀنکت

گیري   نسلی که به دلیل بهره:مقارن با انتقال قدرت به نسل ششم رهبران چین خواهد بودآینده، 
. ها را نخواهد داشت  قابلیت مدیریت بحران،اي از امکانات رانتی و پرورش در فضاي گلخانه
هاي محلی از دست خواهد داد، حزب کمونیست  بنابراین دولت کنترل خود را بر حکومت

ها چینی در سراسر  جنگ داخلی رخ خواهد داد و میلیون. کارکرد خود را از دست خواهد داد
  .(Pei, 2007) د شدنجهان آواره خواه

ن اقتصاد در حال  در واقع پرجمعیت ترین کشور جهان و مهمتری،در صورت وقوع این سناریو
دولت هاي ورشکسته از مهمترین منابع تهدید  . تبدیل خواهد شد1به دولتی ورشکسته رشد،

این در حالی است که دولت هایی که  .جنگ سرد بوده اندز ا زایی در سیاست بین الملل پس
در این دوران به چنین سرنوشتی دچار شده اند از بازیگران متوسط و کوچک در سیاست بین 

، حال اگر قدرتی بزرگ در حد و اندازه هاي چین به این سرنوشت دچار شود. لملل بوده اندا
بسیار وسیع و ،  تهدیداتی که متوجه سیاست بین الملل خواهد ساختةطبیعتا طیف و گستر

  .بود غیر قابل مدیریت خواهد احتماالً
 1949تا 1912ن از چی -براي چین ناشناخته نیست البته در صورت وقوع چنین وضعیتی که 

 گرایش و تجزیه طلبی -دورانی طوالنی از هرج و مرج و جنگ داخلی را تجربه کرده است
تبت و سین کیانگ اوج خواهد گرفت  در مناطق حاشیه اي همچون تایوان، گریز از مرکز هاي

سیا تبدیل خواهد شد و زمینه براي مداخالت آ این کشور بار دیگر به مرد بیمار در نهایت.
اما  .ن همچون گذشته فراهم خواهد گشتآ سیاسی ۀنان در صحنآقدرت هاي بزرگ و رقابت 

ن می تواند آجایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و نیز ابعاد تهدیدات جهانی اي که فروپاشی 
باعث شده تا این سناریو در میان قدرت هاي بزرگ و همسایگان این کشور از  موجب گردد،

سیب هاي آ اقتصاد جهانی را دچار فروپاشی چین اوالً. خوردار نباشدحامیان چندانی بر
.  کشورهاي مختلف خواهد کردۀوارگان را روانآثانیا سیل عظیمی از  استراتژیک خواهد کرد،

                                                
1.Failed state 
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 متنوع این کشور ،طیف گسترده اي از تهدیداتنیز در پی فروپاشی این کشور این  افزون بر
بنابراین می توان گفت که این سناریو از . واهد ساخت جهانی را با چالش مواجه خۀ،جامع

سوي بازیگران مهم سیاست بین الملل در وضعیت کنونی چندان پی گیري نمی شود و امکان 
 .ن تنها به تحوالت داخلی این کشور مرتبط استآپذیري وقوع 

   
نابع و در چارچوب این سناریو، تحوالت جمعیتی، کمبود م .پذیر  اقتدارگرایی انعطاف-

، داشت نخواهد را به دنبالنابرابري روزافزون لزوماً فروپاشی چین و درگرفتن جنگ داخلی 
اند به اوج  جمله ژاپن با کمبود شدید منابع مواجه بوده و توانستهاز زیرا بسیاري از کشورها 

انگیز در  ین، مراحل اصلی رشد اقتصادي شگفتهمچن .شکوفایی اقتصادي نیز دست یابند
هاي اقتدارگرا رخ داده است که کشورهاي تازه صنعتی شده آسیایی  ري موارد در بطن نظامبسیا
، رهبران کسانی که این سناریو را محتمل می دانند از منظر ،افزون بر این .هاي آن هستند نمونه

هاي وسیعی براي  اند، تالش اند و آنگونه که تاکنون نشان داده چین اقتدارگرایانی منعطف
  .دهند هاي خطرناك انجام می امور و جلوگیري از سقوط کشور به ورطهاصالح 

. کنند هاي رهبران نسل چهارم به سرکردگی هوجین تائو و ون جیابائو اشاره می آنان به تالش
 چین، اولویت اصلی این کشور ۀرهبران نسل چهارم با درك شکاف طبقاتی روزافزون در جامع

افزون بر این، آنان به . اي همگون تغییر دادند ه ایجاد جامعهرا از رشد تولید ناخالص داخلی ب
هایی  رهبران نسل چهارم اخیراً طرح. اند اي نشان داده معضالت زیست محیطی نیز توجه ویژه

. تواند در تداوم رشد اقتصادي این کشور در دهه آینده مؤثر واقع شود اند که می را ارائه کرده
 ۀتر مناطق، رشد اقتصادي مبتنی بر تقاضاي داخلی، توسع توازن مۀها معطوف به توسع این طرح

هاي چینی  و تقویت شرکت) هاي بیوتکنولوژي و نانوتکنولوژي ویژه در حوزه به(تکنولوژیک 
 توفیق  بهها طبیعی است که اگر حزب کمونیست در پیشبرد این طرح .در عرصه جهانی است

ق نخواهد یافت، بلکه تداوم حکومت آن از تنها به سوي فروپاشی سو یابد، نهدست نسبی 
ازمنظر این سناریو، حزب کمونیست اقدامات مهمی تا  .مشروعیت کافی برخوردار خواهد بود

 میلیارد دالري 60آمیز المپیک   آن برگزاري موفقیت  انجام خواهد داد که اولین2020سال 
، تالش براي کسب 2010در سال بود و با نمایشگاه جهانی شانگهاي ) گرانترین المپیک تاریخ(

 ماه در ة و فرود اولین فضانورد چینی بر سر سطح کر2018میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 
این اقدامات بر مشروعیت و تصویر مثبت آن نزد مردم این  .تداوم خواهد یافت 2020سال 
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یک حکومت  نه 2020 از منظر این سناریو چین ،طور خالصه به .کشور مؤثر خواهد بود
 بلکه تحت حکومت اقتدارگراي حزب ؛دموکرات و نه کشوري هرج و مرج زده خواهد بود

  .(Lampton, 2007)  ساله کمونیست اداره خواهد شد99
 در واقع رفتار سیاست خارجی و امنیتی چین تغییرات ،در صورت تحقق این سناریو

جدید نظرطلبی و حفظ وضع  تۀشکاري به خود نخواهد دید و این کشور همچنان در میانآ
فعلی چین بازیگري است که گرچه با برخی از جنبه  در وضعیت. موجود رفتار خواهد کرد

فرصت هاي گسترده اما این نظم را واجد  رض است،اهاي نظم موجود بین المللی دچار تع
نجا آاز  .(Suettinger, 2006)ن استآ در 1می بیند و خواهان ایفاي نقش قدرت مسئولاي 

 اقتصادي همچنان انتخاب استراتژیک حزب ۀپیشبرد توسع ینده،آکه حداقل تا دو دهه 
          دن را نشان می دهآامري که اسناد ملی این کشور  -کمونیست باقی خواهد ماند

)State Council, 2005( ،از . بنابراین رفتار استراتژیک این کشور چندان تغییر نخواهد کرد
جنگ سرد که ز ا  در دوران پس،بویژه ایاالت متحده ت هاي بزرگ ،سیاست قدر، دیگر سو

 با این کشور با هدف پیوند زدن هرچه بیشتر ان با ارکان نظم موجود 2همواره تعامل همه جانبه
 ادامه خواهد  چین،ۀیک همکاري جویانژدر صورت تداوم رفتار استرات بین المللی بوده است ،

  .(Goh, 2007)یافت 
   ر بر سناریوهاي محتمل در خصوص آیندة چین ما را به این مهم رهنمون مروري مختص

   می سازد که چین با هر وضعیت داخلی، چه نوع سیاست خارجی را در نظام بین الملل 
در ادامه تالش خواهد شد تا ضمن مرور کلی بر سناریوهاي محتمل . پی گیري خواهد کرد

اخلی از یکسو و سیاست خارجی این کشور از سیاست خارجی چین، ارتباط بین تحوالت د
 .سوي دیگر ایجاد گردد

 
   سیاست خارجی چین ةسناریوهاي محتمل درباره آیند. ب

در این .  سیاست خارجی نیز چندین سناریو وجود دارد ة چین در حوزةپیرامون رفتار آیند
آلود با  تار مخاصمتجویانه تا رف  همکاري حوزه نیز سناریوهاي مختلف طیفی از رفتار کامالً

 :کنند بینی می الملل را پیش نظام بین

                                                
1.Responsible power  
2.Omni-enmeshment  
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سیاست خارجی همکاري جویانه در صورت تحقق هر یک از دو  .ـ همکاري گسترده
گرچه این سیاست خارجی . احتمال چین دمکراتیک و اقتدارگرا قابل پیش بینی می باشد
رگرا بوده ولی می تواند بر تامین کنندة اهداف نظام سیاسی با دو ماهیت دمکراتیک و اقتدا
چین اقتدار گرا از این رفتار . شیوه تعامالت قدرتهاي بزرگ تاثیرات متفاوتی داشته باشد

سیاست خارجی به شکل تاکتیکی بهره خواهد برد و احتمال تغییر در آن در آینده متصور می 
ویانه خواهد شد باشد ولی چین دموکراتیک با مبانی کامالً متفاوت وارد تعامالت همکاري ج

  .و از امکان استمرار بیشتري در صحنه عمل برخودار خواهد بود
طور روزافزونی تأمین و تضمین منافع   اخیر بهۀ چین مانند سه ده،در چارچوب این سناریو

از این منظر چین همچنان به افزایش . المللی خواهد دید خود را در تداوم سیستم موجود بین
. دنمواي بر قدرت نرم و قابلیت اقتصادي خواهد   داده و تأکید ویژهقدرت نظامی خود ادامه

المللی باعث خواهد شد تا این کشور  همپوشی روزافزون منافع چین با وضع و نظم موجود بین
 ،افزون بر این. با ایاالت متحده، ژاپن و سایر همسایگان خود برقرار سازد اي را روابط سازنده

لملل و سایر موضوعات جهانی، با حامالن و عامالن نظم موجود ا چین در حوزه امنیت بین
  .(Ikenberry, 2008)تري را در پیش خواهد گرفت هاي گسترده همکاري

پذیري استراتژیک چین  ترین آسیب  معتقد است که مهم،توماس بارنت، از قائلین به این سناریو
این کشور با جهان ) اي شبکه(بمب آساي روابط اقتصادي و اطالعاتی  در وضعیت کنونی رشد

این عدم توازن به . خارج و فقدان ظرفیت سیاسی و نظامی چین  براي حفاظت از آن است
از امکانات آمریکا در امنیت » 1سواري مجانی«ۀ گمان وي چین را مجبور به انتخاب گزین

 آمریکایی  شدن سربازانچرا که کشتهاند،   وضعیتی که رهبران چین از آن ناراضی؛جهانی کرده
پر مخاطره اي خواهد بود براي حفاظت از انتقال نفت به چین، در درازمدت تعامل استراتژیک 

 چین الزم است تا به .که در دراز مدت می تواند ضریب آسیب پذیري چین را افزایش دهد 
میزان پیشرفت اقتصادي به توسعه و گسترش قابلیت هاي نظامی خود پرداخته و از این مسیر 

او معتقد است که ایاالت متحده نیز در اواخر قرن . اء خود به قدرتهاي دیگر را کاهش دهداتک
هجده با چنین معضلی مواجه بود، اما با بازسازي نیروي نظامی خود در طول چند دهه به این 

آمیز از منافع  اي موفقیت که در جنگ جهانی اول توانست به گونه طوري  به؛موضوع فائق آمد

                                                
1.Free riding  
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از منظر وي از جنگ دوم جهانی، ایاالت متحده با افزایش مداوم توان نظامی، .  کندخود دفاع
او تأکید دارد که ایاالت متحده باید چین  .المللی را حفظ کرده است برتري خود در عرصه بین

ساز با قابلیت دسترسی  را تشویق کند تا نیروي نظامی خود را به عنوان یک نیروي نظامی ثبات
  :  مواجه استمشکلاز منظر وي تحقق این موضوع با دو . سازي کندجهانی، باز

ـ نیروي نظامی ایاالت متحده به تصویرسازي چین به عنوان دشمن نیاز دارد تا بتواند ساخت 1
  .هاي جدید و افزایش بودجه را موجه جلوه دهد سالح

قط در اطراف آن هم ف» عدم دسترسی«هاي محدود  ـ نیروي نظامی چین همچنان استراتژي2 
هاي گریزناپذیر  کند و تمایلی به آمادگی براي مواجهه با چالش  تایوان را پیگیري میۀتنگ
  . رو ندارد پیش

کند و  او معتقد است که تداوم این دو معضل به تأمین منافع درازمدت دو قدرت کمکی نمی
شور، امري است که روند از منظر بارنت، تغییر رهبران سیاسی و نظامی در دو ک. باید تغییر یابد

کند، زیرا رهبران  بینی تسهیل می اي قابل پیش در آینده گیري ائتالف میان چین و آمریکا را شکل
او تأکید دارد که . دهند هاي ائتالف میان دو کشور بها می  پتانسیلبهبیش از رهبران فعلی  آینده

روابط خود را حفظ کنند، اگر چین و ایاالت متحده در یک دهه آینده، وضعیت موجود در 
المللی منافع   زیرا هردو در حفظ نظم بین؛ائتالف میان دو کشور حتماً تحقق خواهد یافت

  .(Michael Schiffer , Gary Schmitt , 2008)اي خواهند داشت  گسترده
 اندیشمندان دیگري چون نیل فرگوسن و زبیگنیو برژینسکی نیز معتقدند زمینه ،افزون بر بارنت

 همکاري چین و امریکا به گونه اي روزافزون گسترش می یابد و این دو کشور پیوسته هاي
 مقاالت ۀ و ارائ1فرگوسن با ابداع مفهوم چیمریکا .پیوندهاي مستحکمتري بایکدیگر می یابند

.  (Ferguson, 2009) چندي با این عنوان تالش کرد تا این پیوستگی روزافزون را تبیین نماید
 استدالل کرده که چین و امریکا می G22 تشکیل گروه ةن برژینسکی نیز با طرح ایدافزون بر ای

زیرا دو کشور در  توانند با همکاري یکدیگر چالش هاي سیاست بین الملل را مدیریت نمایند،
در صورت تحقق این  .وضعیت فعلی از  چالش ها و منافع مشترك گسترده اي برخوردارند

کاري هاي روزافزونی را با ارکان نظم موجود بین المللی و قدرت سناریو پیداست که چین هم
ن صورت خواهد داد و خیزش این کشور نه تنها چالشی براي سیاست بین الملل آهاي حافظ 

                                                
1.chimerica 
2.G2 
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 بلکه وضعیت موجود را از ثبات و استحکام بیشتري برخوردار خواهد ،ایجاد نخواهد کرد
  .ساخت

 
این جهت گیري سیاست خارجی در چین در  .مللقابل وچالش با غرب و نظام بین الـ ت

صورت شکل گیري نظام اقتدارگرا یا احتمال مستولی شدن شرایط هرج و مرج در این 
، در مرحله اي از در صورت شکل گیري نظام اقتدارگرا. کشور امکان تحقق پیدا خواهد کرد

. وجود داردروند تحوالت بین المللی امکان اتخاذ چنین رویکردي در سیاست خارجی 
همچنین در صورت افزایش تنش ها و مشکالت داخلی چین، این جهت گیري براي 
فرافکنی مشکالت داخلی و جلب افکار عمومی و توسل به ناسیونالیسم امکان تحقق پیدا 

با نظم ن به عنوان یک قدرت در حال ظهور در چارچوب این سناریو، منافع چی .خواهد کرد
طور  هاي وسیعی در تعارض است و از همین رو این کشور به زهالمللی در حو موجود بین

به همین لحاظ روابط چین با . روزافزونی در پی افزایش قدرت قهرآمیز خود برخواهد آمد
 بینی به سوي تعارض پیش خواهد رفت اي قابل پیش ایاالت متحده و ژاپن در آینده

(Mearsheimer, 2006).  
المللی  ینبدر حال ظهور همواره در پی بازتعریف نظم رابرت راس معتقد است کشورهاي 

هاي در حال ظهور دشوار  سازي قدرت یند نظمآاز منظر وي فر. براي بهبود امنیت خود بوده اند
هاي حافظ وضع و نظم موجود را به  است، زیرا تقاضاي آنان براي امنیت بیشتر، امنیت قدرت

  است رقابت و تنش میان چین و ایاالتروست که وي معتقد از این. چالش خواهد کشید
بر این مبنا او چالش اصلی . ناپذیر نیست  اما تأکید دارد که جنگ اجتناب، حتمی استمتحده

  . داند آمیز طرفین می بینی حفظ روابط صلح اي قابل پیش سیاستمداران دو کشور را تا آینده
او ناتوانی . ازتعریف کرده استاي شرق آسیا را ب از منظر وي افزایش قدرت چین، نظم منطقه

اي کره شمالی، مخالفت کره جنوبی با بکارگیري دیپلماسی  آمریکا در متوقف کردن برنامه هسته
تر دفاعی  ه از سوي آمریکا علیه کره شمالی و نیز مخالفت آن با همکاري گسترد 1زور و اجبار

 او ،افزون براین. داند کره می ةهاي گسترش نفوذ چین در شبه جزیر با ایاالت متحده را نشانه
جمهوري جدید در تایوان را که طرفدار تعامل گسترده با چین و مخالف استقالل  انتخاب رئیس

                                                
1.Coercive diplomacy 
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راس تأکید دارد که  .داند  پذیرش قدرت چین از سوي مردم تایوان میۀاین جزیره است نشان
ظامی آمریکا در دانند که با افزایش سریع قدرت چین، نیروي ن تایوان و کره جنوبی می

درازمدت قادر نخواهد بود از آنها حفاظت کند و امنیت آنان به طور روزافزونی به همکاري با 
او معتقد است ایاالت متحده نیز ظهور چین و افزایش نفوذ آن در شبه  .گردد چین وابسته می

به ویژه تایوان مسائل، » میز آ حل مسالمت« کره و تایوان را پذیرفته، زیرا تأکید را بر ةجزیر
او تأکید دارد از آنجایی که چین، کره جنوبی و  .اندیشد یند بیش از نتیجه میآگذاشته و به فر

تایوان را قانع کرده که خود را با ظهور آن تطبیق دهند و همکاري میان آنان بسط یافته است، 
هش داده و امکان هاي آسیا کا تواند حضور نظامی خود را در خشکی بنابراین ایاالت متحده می

هاي  او معتقد است که جنگ سرد قدرت. هاي بزرگ در این منطقه را از میان ببرد جنگ قدرت
  .(Ross, 2007)بزرگ در آسیاي شرقی از میان رفته است

هاي خشکی آسیا در جوار  راس معتقد است اگر ایاالت متحده نیروهاي خود را در بخش
 نیروهاي دو 1هایی قی و چین جنوبی مانند خندقسرزمین چین کاهش دهد، دریاهاي چین شر

اما  .کشور را از یکدیگر جدا خواهند کرد و امکان درگیري دو قدرت را کاهش خواهند داد
بااین وجود راس اذعان دارد که با تداوم روند افزایش قدرت چین، این کشور در پی افزایش 

کتاب سفید دفاع ملی خود در ها در  موضوعی که چینی. (قدرت دریایی خود برخواهد آمد
و در چنین وضعیتی براي ایاالت (national defence , 2009) )اند  بر آن تأکید کرده2008سال 

 با این مرحله از ظهور چین دشوار خواهد بود، زیرا آمریکا از جنگ دوم 2»تطبیق«متحده 
 ۀیا را براي موازنجهانی به این سو روابط استراتژیک خود با ژاپن و کشورهاي جنوب شرق آس

 1990به همین دلیل با مطرح شدن بحث ظهور چین از دهه . داند اي حیاتی می قدرت منطقه
تاکنون، ایاالت متحده اوالً حضور نظامی خود در سواحل شرق آسیا را به شدت افزایش داده 

دلیل از به همین . هاي خود با کشورهاي این منطقه را تحکیم نموده است است و ثانیاً ائتالف
  .تداوم خواهد یافت) در دریا(منظر وي رقابت امنیتی چین و آمریکا در آسیاي شرقی 

گذارد، تأثیر ناسیونالیسم چینی بر رقابت امنیتی   اساسی که رابرت راس بر آن تأکید می اينکته
رقابت و جهت گیري  از منظر وي گفتمان ناسیونالیسم در چین نتیجه ،درواقع. دو قدرت است

                                                
1.Moats 
2.Accommodation 
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هاي در حال ظهور را  قدرت طور تاریخی ناسیونالیسم، او معتقد است به. تعیین خواهد کردرا 
المللی سوق داده است و اگر  به سوي پیگیري اهدافی بلندپروازانه و نامعقول از منظر جامعه بین

رهبران چین تحت تأثیر ناسیونالیسم در این مسیر گام بردارند و بخواهند با افزایش قدرت و 
ذ دریایی خود، مشروعیت خویش را افزایش دهند، ایاالت متحده با توسل به زور در پی نفو

در چنین شرایطی به گمان وي اگرچه ایاالت متحده به . اي برخواهد آمد حفظ نظم منطقه
راحتی قادر به حفظ و تداوم برتري خود خواهد بود، اما تشدید تنش سیاسی و نظامی دو 

 فراوانی در مسیر ظهور ةهاي بالقو هایتاً او تأکید دارد که چالشن. کشور محتمل خواهد بود
  .(Ross R. ,2005)داشت خواهد وجود چین، 

کارانه و  تیلور فراول نیز معتقد است در چارچوب معماي امنیتی حتی اهداف محافظه
. ثباتی در شرق آسیا را افزایش دهد طلبانه نوسازي نظامی چین نیز ممکن است بی غیرتوسعه

 معماي امنیتی بدان لحاظ وجود دارد که اقدامات یک دولت براي ارتقاي ،برمبناي این نظریه
با وجود ابهام ناشی از آنارشی . شود ها منجر می امنیت خود عموماً به کاهش امنیت سایر دولت

الملل، حتی اگر یک دولت، قدرت نظامی خود را به دالیل دفاعی افزایش دهد،  در نظام بین
اي  کنند و همین امر به رقابت امنیتی ها این اقدام را تهاجمی و تهدیدآمیز ارزیابی می ولتسایر د
از منظر  .اي هستند هاي زنجیره اعتمادي، سوءظن و تنش هاي آن بی دهد که ویژگی شکل می

اعتمادي و سوءظن ناشی از معماي امنیتی در وضعیت کنونی میان نظامیان چین و  وي عالئم بی
 Defence)  وزارت دفاع آمریکاۀهاي ساالن از منظر وي گزارش. تحده وجود داردایاالت م

Ministery, 2009)شاهدي بر این مدعاست،  درباره توان نظامی چین که لحنی بدبینانه دارد .
دهد که آنان از تداوم تسلط نظامی ایاالت متحده  ازدیگرسو دقت در متون نظامی چین نشان می

  .به شدت نگرانند
هاي امنیتی در سواحل شرق آسیا ـ جایی که نوسازي نیروي دریایی چین،   گمان وي پویاییبه

قادر به قدرت نمایی در فواصل ] پیروزي انقالب چین [1949این کشور را براي اولین بار از 
افزون بر این در این منطقه چین . تواند بروز یابد  بیش از هر نقطه دیگر می،دور از ساحل کرده

هایی شده که همواره محل عملیات نیروي دریایی سایر کشورها  نمایی در آب به قدرتقادر 
  . بوده است

که کنند، بیش از آنچه  او معتقد است اهداف استراتژیکی که نوسازي نظامی چین را هدایت می
 گذشته ۀتغییرات در ساختار نیروي نظامی چین در ده. ندات هسترسد، داراي ثب به نظر می
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هاي الزم براي امنیت نظام سیاسی ، انسجام سرزمینی، اتحاد ملی، امنیت  ا کسب قابلیتمنطبق ب
را پی گرفته و نه  اي  طلبانه چین نه اهداف توسعه. اي بوده است دریایی و ثبات منطقه

گذاري عظیمی براي تقویت نیروي نظامی خود در جهت نیل به اهداف استراتژیک  سرمایه
اي تغییر  او تاکید دارد که در آینده اهداف چین ممکن است به گونهالبته . صورت داده است

امکان دارد رهبران چین حفاظت از منافع . هاي جدیدي باشد  نیازمند قابلیت این کشورکند که
اینکه چین .  جهان ـ را ضروري تشخیص دهند کل درکهاقتصادي این کشور ـ نه در منطقه بل

  . قدرت در مناطق دوردست برآید هنوز مشخص نیستدر پی ایجاد نیرویی براي نمایش 
به باور وي اینکه چین بتواند یا بخواهد به کسب قابلیت نمایش توان نظامی در دوردست ادامه 

هاي نظامی  در وضعیت فعلی اهداف استراتژیک چین، قابلیت. پاسخ است دهد، هنوز سؤالی بی
هاي  با این وجود به دلیل نگرانی.  استکارانه و ساختار نیروهاي نظامی آن نسبتاً محافظه

افزایش  چین براي تالشهاي نظامی و نیز ماهیت معماي امنیتی،  طلبی موجود در مورد جاه
 اقداماتی براي ارتقاي شفافیت، اعتمادسازي و کاهش سوء فهم به در صورتی کهقدرت نظامی 
  .(Fravel, 2008)ثباتی شود  تواند موجب افزایش تنش و بی عمل نیاورد می

روابط چین در حال ظهور و قدرت هاي حافظ نظم موجود بین ، در صورت تحقق این سناریو
ن با آالمللی به گونه اي روزافزون به سوي رقابت و تنش پیش خواهد رفت و مدیریت 

در واقع این سناریو مطابق با پیش بینی هاي نظریات . دشواري هاي بیشتري مواجه خواهد شد
 طبیعتا طرفین ،میز شدن این روابطآ با رقابت . ظهور قدرت هاي بزرگ استسنتی معطوف به

قدرت هاي حافظ  و ي مختلف براي حفظ یا تغییر نظم موجود بهره خواهند برداهاراز ابز
ن ها تالش خواهند کرد تا چین آ ۀوضع موجود با تحکیم ائتالف هاي موجود و گسترش دامن

 به موازات گسترش قابلیت هاي خود حوزه هاي  نیز چین،از دیگر سو. چالشگر را مهار کنند
جدیدي از منافع را تعریف خواهد نمود و نظم بین المللی را در حوزه هاي وسیعتري به 

  . چالش خواهد کشید
بر مبناي این جهت گیري سیاست خارجی که بیشترین  . و تعارض  همکاريۀـ در میان

 را خواهد داشت، همکاري و تعارض بیشتر از احتمال شکل گیري در شرایط چین اقتدارگرا
در چارچوب این سناریو، منافع چین با  .حیث تاکتیک مورد توجه خواهند بود تا استراتژي

هاي  الملل موجود متفاوت است و همین امر تمایالت این کشور را از سایر قدرت نظام بین
 تنش میان این کشور و سایر سازد و منبعی براي ویژه آمریکا و ژاپن متمایز می   به،بزرگ
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اي حاد  ها و تعارضات به اندازه ازدیگر سو این تنش. آورد  به ویژه آمریکا فراهم می،ها قدرت
برمبناي این سناریو، چین تأکید . الملل موجود گردد نیست که موجب دگرگونی  نظام بین

 با آمریکا و ژاپن روابط چین. داشتاي بر افزایش قدرت نظامی و اقتصادي خود خواهد  ویژه
را از رقابت امنیتی و از دیگر سو عناصر مهمی  را در این چارچوب ازیکسو عناصر پرقدرتی 

  . خواهد داشت همراه از همکاري اقتصادي 
هاي که بر قدرت و   معتقد است دیدگاه،جوزف ناي به عنوان یکی از قائلین به این سناریو

او معتقد . کنند نمایی می نقش مخرب چین در آینده تأکید دارند، قدرت این کشور را بزرگ
 درصد 10است گرچه از لحاظ ذخایر ارزي چین چهارمین قدرت اقتصادي دنیاست و هرساله 

25 این کشور ۀدرآمد سرانکند، اما  می را تجربه رشد 
 از منظر وي اگر چین و . آمریکاست1

تر از اقتصاد   سال آینده اقتصاد چین بزرگ30ایاالت متحده همین روند رشد را ادامه دهند، در 
  .آمریکا خواهد شد، حتی در آن هنگام نیز درآمد سرانه آمریکا چهار برابر چین خواهد بود

ر از ایاالت متحده است و برخالف  از منظر وي قدرت نظامی چین بسیار کمت،افزون بر این
هایی درکالس جهانی برخوردار   همچون هالیوود و دانشگاه نرمیایاالت متحده از منابع  قدرت

 1900 چین با آلمان ابتداي قرن بیستم درست نیست، زیرا در ۀاو معتقد است مقایس. نیست
اي را بنیان نهاد که  ي نظامیسر گذاشته و نیرو آلمان، بریتانیا را از لحاظ تولیدات صنعتی پشت

به گمان وي این واقعیت که چین راه زیادي  .دریایی بریتانیا را به چالش کشیدنیروي برتري 
 بدان معنا نیست که جنگی بر سر تایوان که ،در پیش دارد تا ایاالت متحده را پشت سر بگذارد

 دارد که کشورهاي ضعیف او تأکید. داند، درنگیرد  خود میۀ آن را سرزمین از دست رفتچین
نکته اصلی . دهند، همچون کاري که ژاپن در پرل هاربر کرد ترها را هدف قرار می گاهی قوي

  .اي گریزناپذیر نیست  چنین درگیرياین است کهفشارد  که ناي بر آن پاي می
 400این کشور توانسته .  ازمنظر وي روند تکامل داخل چین نیز هنوز مبهم است،افزون بر این

 با  و زیر خط فقرچینی دیگر میلیون 400میلیون نفر را از زیر خط فقر به درآورد، اما هنوز 
 میلیون 140 وجود دارد،  فزاینده ايفساد. کنند  دالر در روز زندگی می2درآمدي کمتر از 

 تکامل  و واضح است کهاند ثباتی  بیةکارگر مهاجر در شهرها وجود دارند که عامل بالقو
هاي قابل توجهی  ها آزادي اگرچه چینی. گام با تکامل اقتصادي پیش نرفته استسیاسی هم
  .  داردۀ بسیاراند، اما در کلیت آن، این کشور با استانداردهاي یک کشور آزاد فاصل کسب کرده
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خطري که ازمنظر ناي در این روند وجود دارد آن است که رهبران این کشور ایدئولوژي 
 و سیاست قرار دهند رو به زوال است  کهن ایدئولوژي کمونیسمناسیونالیسم را جایگزی

او براي مقابله با سیر  .ثبات سوق دهند ناپذیر و بی بینی خارجی این کشور را در مسیري پیش
داند، سیاستی که  لود ظهور چین، سیاست مناسب را ترکیبی از رئالیسم و لیبرالیسم می آ ابهام

 با ،ه باید ائتالف خود را با ژاپن تقویت کند و از دیگر سویکسو ایاالت متحد درقالب آن از
او . الملل مبدل سازد در نظام بین» سهامدار مسئول«پیگیري تعامل گسترده با چین آن را به 

مریکا در آینده، رشد تصورات  ترین چالش بالقوه در مناسبات چین و آ دهد که بزرگ هشدار می
  باري براي آنان درپی داشته باشد پیامدهاي فاجعهتواند  خصمانه در دوطرف است که می

(Nye,   2008).  
 چین ارائه کرده اند که با سناریوهاي فوق الذکر ةیندآ ةبرخی چین شناسان نیز دیدگاهی دربار

المللی چین را برمبناي مفهوم اسکیزوفرنی  دیوید شامباخ، معتقد است رفتار بین .متفاوت است
از یکسو این . المللی است  این کشور داراي دو نوع هویت متضاد بینتوان توضیح داد، زیرا می

هاي آن حاکی از این  کشور خواهان ایفاي نقش یک قدرت بزرگ است و بسیاري از نگرش
 ،از دیگر سو از اعتماد به نفس الزم براي ایفاي نقش قدرت بزرگ. نوع تلقی از خود است

از منظر وي به همین دلیل . گ برخوردار نیستهاي بزر ویژه در هماهنگی با سایر قدرت به
اي  هاي کودکانه المللی مانده است و گام اي و بین است که چین بین ایفاي نقش در سطح منطقه

از منظر وي . دارد در مسیر تبدیل شدن به یک رهبر جهانی برخوردار از اعتماد به نفس برمی
هاي داخلی ناشی ازروند نوسازي این  لشالمللی چین از چا بخش مهمی از ابهام در رفتار بین

او تأکید دارد که رهبران چین در هر روز . گیرد روي رهبران آن است، نشأت می کشور که پیش
 .اند نه خارجی روند، درگیر مسائل داخلی شوند تا به خواب می هنگامی که از خواب بیدار می
هاي لیبرالی  للی، مربوط به ارزشالم  بینۀانه چین در صحنگاز منظر وي دلیل دیگر رفتار دو
چین ازیکسو براي ایجاد مانع در برابر . المللی را شکل داده اند است که زیربناي نهادهاي بین

از دیگر سو . الملل است تمایالت هژمونیک ایاالت متحده در پی دموکراتیک کردن نظام بین
از  روست که از همین. للی نداردالم هاي لیبرالی یک نظام دموکراتیک بین وجه مشترکی با بنیان

الملل لیبرالی که این کشور با آن  در نظام بین» سهامدار مسئول«نظر شامباخ تبدیل شدن چین به 
ها چون منع تکثیر و  او معتقد است گرچه در برخی حوزه. سنخیتی ندارد، دشوار است

ها این  سیاري از حوزهالمللی را رعایت کرده است، اما در ب آزاد، چین هنجارهاي بین تجارت
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گرایی از سوي  ازمنظر وي ترجیح آشکار چندقطبی بر چندجانبه. اقدام را صورت نداده است
   . است نه لیبرالیسم نهاد محور، رئالیسمه تمایل این کشور بگویايچین، 

که عدم پذیرش کامل هنجارها و  است فشارد آن نکته مهمی که دیوید شامباخ بر آن پاي می
المللی از سوي چین بدان معنا نخواهد بود که این کشور در برخی موارد  لیبرالی بیننهادهاي 
او براي اثبات مدعاي خود به همکاري چین در بحران . هاي غربی همکاري نکند با قدرت
المللی چین  او معتقد است که تردید و دودلی در رفتار بین .کند اي کره شمالی اشاره می هسته

رو غرب باید استراتژي تعامل گزینشی را با این کشور در  خواهد کشید و ازاینچندان به درازا ن
 صورت بگیرد بسیار بهتر از چین خارج از نظام 1 زیرا چینی که با آن تعامل؛پیش بگیرد

المللی چین در حال رشد است و سایرین  او تأکید دارد که شخصیت بین .الملل خواهد بود بین
المللی که در داخل این کشور شکل گرفته و خواهد  اي روابط بینه باید از پویایی گفتمان

  .(Shambaugh. 2008)گرا و لیبرال اقدام کنند گرفت، آگاه بوده و به تقویت صداهاي چندجانبه
زنی   چین در موسسه مطالعات صلح استکهلم معتقد است براي گمانهۀبیتز گیل، مدیر برنام

زیرا . به عملکرد سیستم سیاسی آن در داخل توجه کرد استراتژیک چین باید ةپیرامون آیند
از منظر وي، در این . طور تاریخی رفتار خارجی این ملت تابعی از اوضاع داخلی بوده است به

  : اصلی باید براي تبیین آینده استراتژیک چین مورد توجه قرار گیردۀچارچوب دو مسئل
واجد تأثیراتی در وراي مرزهاي  روزافزون،اي  گونه ـ هر اتفاقی که در داخل چین بیفتد، به1

 روابط آن با همسایگان ةتوانایی چین در مدیریت مسائل داخلی بر نحو. این کشور خواهد بود
عنوان یک  چین به» پذیري مسئولیت«و شرکاء در سراسر جهان تأثیر خواهد گذارد و درجه 

هاي  جلوگیري از شیوع بیماري اقدامات چین در بهبا دقت . قدرت بزرگ را تعیین خواهد کرد
  مقابل پذیري این کشور در  نقاط جهان، میزان مسئولیتۀاپیدمیک از داخل این کشور به بقی

 مشابه، اقدامات چین در زمینه گسترش شکلی  به. توان حدس زد الملل را نیز می نینظام ب
 این کشور در پی المللی را که سالحهاي حساس از چین به سایر نقاط جهان، و نوع نقش بین

نوع برخورد چین . ن است به همسایگانش و سایرین در سراسر جهان نشان خواهد داد ایفاي آ
اي و جهانی نیز دارند، شاخص  با فجایع زیست محیطی داخل این کشور که اثرات منطقه

  . کند زنی پیرامون آینده استراتژیک چین بر آن تکیه می دیگري است که بیتز براي گمانه

                                                
1.Engagement 
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هاي داخلی در حال ظهور در این کشور   افزون بر این، نوع برخوردي که چین با چالشـ2
هاي آتی شکل خواهد گرفت،  خواهد داشت، بر نوع سیستم سیاسی ـ اجتماعی آن که در سال

هاي داخلی تا فساد،  اي از شورش رویکرد چین به حل معضالت گسترده. تأثیر خواهد گذاشت
سیر   تهدیدات زیست محیطی واي هاي توسعه ومی، شکافدر دسترس بودن خدمات عم

به سوي فضاي پر از برابري و عدالت و اعتماد به نفس سازنده را حرکت ساختار حکمرانی آن 
هاي چین،  از منظر وي رهبران و استراتژیست .آلود تعیین خواهد کرد یا مسیر متفاوت و تنش

ها مواجه خواهند شد که  اي با این چالش ه گونهآنان ب. دانند بهتراز هر کسی این مسائل را می
پذیر باشد، او معتقد است که هنوز  راستاي تصویر مطلوبشان به عنوان قدرتی مسئولیت در
  .(Gill, 2007) توان رأي به توفیق آنان در برخورد با این مسائل داد نمی

  
  ینده رفتار استراتژیک چینآ نظریات کالن و .ج
ینده چین، تالش بر این بود تا از طریق پیوند زدن بین ماهیت در خصوص فهم رفتار آ 

این تالش . سیاست داخلی و رفتار سیاست خارجی این کشور چار چوبی تحلیلی فراهم گردد
در ادامه به بررسی نظریاتی معطوف خواهد شد که در تالشند تا از طریق ایجاد یک فهم کالن 

این نظریات برآنند تا . جی چین را مهیا سازندسیستمی زمینه هاي تبیین رفتار سیاست خار
ضمن اشاره به گزینه هاي رفتاري استراتژیک چین در آینده، مسیر احتمالی را با توسل به 

این نظریات  به طور خالصه می توان گفت که . چهارچوب کالن سیستمی امکان پذیر سازند
و اثرات محتمل ان بر سیاست  سطح تحلیل سیستمی به خیزش چین ۀبا نگاهی کالن و از زاوی

نکه دقت در جزئیات سیاست خارجی آدغدغه این نظریات بیش از  .ندزپردامی بین الملل 
.  سیاست بین الملل استةیندآن به عنوان قدرتی بزرگ بر آواکاوي تاثیرات خیزش  چین باشد،

ش از سایر  انتقال قدرت و واقعگرایی ساختاري بیۀاز میان این رویکردهاي کالن دو نظری
نظریات به تبعات خیزش چین بر سیاست بین الملل پرداخته اند و سناریوهایی را مطرح 

  .ن ها می پردازیمآساخته اند که در ادامه به 
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 نظریه انتقال قدرت و خیزش چین . 1

 انتقال قدرت مهمترین نظریه سیاست بین الملل است که متمرکز بر بحث ظهور قدرت ۀنظری
  :این نظریه واجد چهار مولفه اساسی است . هاي جدید است

  
  ساختار نظام بین الملل  .1

در این نظام یک .  نظام بین الملل را سلسله مراتبی می داند،این نظریه برخالف نئورئالیسم
دولت مسلط دولتی است که از باالترین سهم منابع  . وجود دارد،  و نه هژمون دولت مسلط

پس از  . استربرخوردا) سیاسی در معناي انسجام و ثباتجمعیت ،تولیدوظرفیت (قدرت 
میانی و کوچک قرار می  دولت مسلط در سلسله مراتب بعدي به ترتیب قدرت هاي بزرگ،

 .در سطح منطقه اي نیز سلسله مراتب مشابهی وجود دارد افزون بر سلسله مراتب کالن،. گیرند
چنین سیستمی گاهی برخی قدرت هاي در . کند در این نظم دولت مسلط قواعد را تعیین می

دولتهاي  .اینان چالشگران بالقوه این نظم هستند. پیوند نمی خورندموجود بزرگ کامال به نظم 
از هشتاد درصد  حداقل چالشگر در صورتی می توانند دولت مسلط را به چالش بکشند که 

  . برخوردار باشند  دولت مسلط میزان قدرت
  
  قدرت. 2

وردن آتوانایی اجبار یا اقناع حریف براي بر" این نظریه عبارت از قدرت در چارچوب
  :در این چارچوب قدرت حاصل سه عنصر عمده است".تقاضاهاست

  .ظرفیت سیاسی.3 ؛تولید اقتصادي.2 ؛میزان جمعیت.1
  
   نارضایتی-3

در واقع دولت هایی . از این منظر رضایت به معناي شباهت اهداف سیاست خارجی دولتهاست
 از نهادهاي سیاسی و اقتصادي مشابه دولت مسلط برخوردار باشند احتماال از وضع موجود که

. ن راضی استآبر این مبنا  قدرت مسلط طبیعتا حافظ وضع موجود و از . راضی خواهند بود
ن ناراضی آاما برخی دیگر از  .برخی از قدرت هاي بزرگ نیز از وضع  موجود رضایت دارند

 سرزمینی، ایدئولوژیک، این قدرت ها می تواند ریشه در عوامل تاریخی،نارضایتی . هستند
  .یندآدولت هاي ناراضی طبیعتا در پی تغییر وضع موجود بر می . فردي یا فرهنگی داشته باشد
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  ائتالف ها .4
کشورهایی که اولویت هاي مشترکی دارند ائتالف هاي با ثباتی را ، در چارچوب این نظریه

. اما ائتالف ها میان قدرت هاي راضی و ناراضی چندان تداوم نخواهد داشتدهند،  تشکیل می
این  .ن از زمان وقوع جنگ هاي چرخه اي استآ در پیش بینی ، قوت این نظریهۀمهمترین نقط

.  کندتاکید می  2و میل1نظریه در پاسخ به چرایی درگیري در نظام بین الملل بر دو عامل فرصت
ضی براي برهم زدن نظم موجود باید از تمایل و نیز فرصت انجام این به بیان دیگر دولت نارا
  :شرایط ذیل از بیشترین اهمیت برخوردارند براي شکل گیري فرصت،. کار برخوردار باشد

  ؛برابري قدرت دولت ناراضی با دولت مسلط) الف
  .(Kugler and Lemke 2007)  پیشی گرفتن دولت ناراضی از دولت مسلط) ب

تن دولت ناراضی می تواند ناشی از افزایش تولید اقتصادي یا ظرفیت سیاسی این پیشی گرف
  .دولت باشد

 احتماالً رخ اتفاقدر چارچوب این نظریه با افزایش قدرت چین به عنوان قدرتی ناراضی، دو 
 : داددخواه

اي و  هاي روزافزون خود در جهت بازتعریف نظم منطقه ـ چین در پی استفاده از قابلیت1
  . بهتر منافع آن را تأمین کند، برخواهد آمدکه اي  المللی به گونه بین

، تصور تحدین آناي روزافزون به عنوان تهدید از سوي ایاالت متحده و م  گونه ـ چین به2
  . خواهد شد

رت چالشگر ارگانسکی معتقد است که قد. پیرامون جنگ انتقالی اجماع نظر کاملی وجود ندارد
کند، اما در مطالعات بعدي که با جک کالگر انجام داده،   انتقالی آغاز میۀرحلجنگ را قبل از م

از منظر . داند  بعد از انتقال میۀبه راه انداختن جنگ توسط قدرت چالشگر را در مرحل
شود که قدرت در حال ظهور، آنگونه که رهبران آن   میزیادترارگانسکی، نارضایی هنگامی 
تواند به دالیل ملموسی  افزایش یافتن نارضایتی می.  واقع نشودانتظار دارند، مورد پذیرش

ها و مواد خام و  چون، محدودیت ترانزیت در مسیرهاي تجاري، دسترسی به برخی سرزمین
هاي نظامی قدرت در حال  افزایش قابلیت .المللی نیز رخ دهد هاي بین عدم حضور در مجموعه

دهد و این امر ثبات نظم کهنه را که دولت مسلط  یظهور توانایی نمایش قدرت آن را افزایش م
                                                

1.opportunity 
2.willingness 
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 تهدید ،ها برقرار کرده بود  مشتري با سایر دولت- اربابۀبطاهاي امنیتی و نیز ر بر مبناي ائتالف
 با نظم موجود بین المللی به  را درگیري چین،  انتقال قدرتۀبنابراین قائلین به نظری. کند می

-Lemke and Lemke 2003, 270) اص محتمل می دانندطور عام و ایاالت متحده به طور خ

(271.  
  
  واقعگرایی ساختاري و آینده چین . 2

گرایی ساختاري بیشترین توجه را به بحث ظهور و افول قدرت هاي ع  واقۀنظریه پردازان نحل
این رویکرد .نان است آبزرگ داشته اند و از همین رو بخش اعظم ادبیات این حوزه متعلق به 

 به ظهور و افول قدرت هاي بزرگ و نیز  رانانآاینده شاخص دارد که در ادامه رویکرد دو نم
  . چین به عنوان قدرتی در حال ظهور مورد بررسی قرار می دهیمة یندآ

نظریه سیاست بین الملل والتز بر . گرایی ساختاري کنت والتز است واقعة شاخص ترین نمایند
 قدرت در این نظریه به حدي نۀاهمیت مواز. ستمحور موازنه قدرت صورت بندي شده ا

از منظر والتز توزیع قدرت با توزیع امنیت . است که والتز آن را موجد بازتولید آنارشی می داند
نسبت مستقیمی دارد و از همین رو دولت ها به توزیع قدرت حساس بوده و همواره تالش 

به بیان دیگر از منظر والتز دولت . ته باشنددارند آن را متوازن نگاه دارند تا احساس امنیت داش
نان ایجاد کند واکنش موازنه آ يها به هر تغییري که در توزیع کلی قدرت که تهدیدي علیه بقا

نکته مهمی که در نظریه والتز باید به ان توجه کرد آنکه موازنه قدرت . گرانه اي نشان می دهند
  .  ها براي بازیابی احساس امنیت است تدر نظام بین الملل پیامد ناخواسته تالش دول

 والتز از منظر بحث حاضر اهمیت ویژه اي دارد، توجه خاص وي به ۀ دیگري که در نظریۀنکت
 است که می توان نظریه وي را اساسا نظریه اي در قدري این توجه به .هاي بزرگ است قدرت

نظر والتز تنها رفتار قدرت از م. باب رفتار قدرت هاي بزرگ و پیامدهاي سیستمیک آن دانست
نان است که پیامدهایی براي ساختار سیستم بین المللی به آهاي بزرگ و تغییر در قابلیت هاي 

   .(Little, 2004)همراه دارد و براي تبیین تحوالت سیستمی باید به آنان معطوف شد
 و موازنه گري  موازنه گري داخلیۀ قدرت هاي بزرگ را به دو دستۀوالتز رفتار موازنه گران

 یکی از این ،خارجی تقسیم می کند و استدالل می نماید که قدرت ها به تناسب شرایط
پیرامون  .(Waltz, 1979)استراتژي ها را براي حفظ یا احیاي موازنه قدرت به کار می گیرند

 والتز معتقد است که نظام تک قطبی چندان پایدار ،وضعیت موجود در سیاست بین الملل
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به گمان والتز، دو دلیل براي ناپایداري سیستم تک قطبی به عنوان ناپایدارترین .  ماندنخواهد
 مسلط وظایف متعددي را در فراسوي مرزهاي خود  قدرت :نظام بین المللی  وجود دارد

گر با مدارا،  حتی اگر نیروي سلطه. داست که در درازمدت آن را تضعیف خواهد کر پذیرفته 
 . رفتار آینده آن هراسناکندةهاي ضعیف دربار  کند، باز هم دولتمالیمت و نرمش عمل

همانگونه که "گوید  شود که می  آنجا آشکار میگرا و منطبق با علوم طبیعی والتز دیدگاه طبیعت
والتز معتقد  ."نفرت داردرقیب  الملل هم از قدرت بی طبیعت از خأل متنفر است، سیاست بین

گرایی مرده  واقع شوند که اعالم دارند شود، اشخاصی پیدا می یاست که هر گاه صلح برقرار م
تغییر ساختاري اما او تأکید دارد که . عیتی استر وي، پایان جنگ سرد، چنین موقظاز من. است

 سیاست ضروري ولی پیوستگی ،ها و عواقب تعامالت آنان مؤثر است بر روي رفتار دولت
  .)1381ایکنبري  (تواند چنان کند الملل می  سیاست بینۀکند؛ فقط استحال الملل را قطع نمی بین

نکه والتز در آعلیرغم . مفهوم بندي نئورئالیستی از موازنه قدرت تنها به والتز خالصه نمی شود
 اصرار دارد که نئورئالیسم تئوري خوبی براي سیاست حتی تا زمان حاضر و 90 ۀطول ده

 که توسط وي ياصله گرفتن از مفهوم  ساختارها با ف خارجی نیست، برخی دیگر از رئالیست
هاي  ارائه شده، قرائتی تازه از رئالیسم تحت عنوان رئالیسم تهاجمی صورت دادند که تفاوت

  .آشکاري با قرائت والتز دارد
.  قدرت را نیز تغییر داده استۀشان از موازن قرائت متفاوت آنان از ساختار، طبیعتاً تلقی

الملل است، اما  اي ساختاري در باب سیاست بین  نظریهۀز مدعی ارائمرشایمر هم مانند والت
 دولت ها در نظام آنارشیک بین ۀاو گرچه می پذیرد که هم. نهد رویکرد متفاوتی را بنیاد می

از منظر . المللی در پی بقا هستند، اما بر خالف والتز این بازیگران را هژمونی طلب می داند
نارشیکی ناامنی مزمن و ترس است و دولت ها به عنوان بازیگران مرشایمر ویژگی هر سیستم آ

      قدرت خود و نیل به موقعیت هژمون برسازيعقالنی در چنین سیستمی در پی حداکثر 
هاي  از منظر وي هژمون دولتی است که به قدري قدرتمند است که بر تمام دولت. می آیند

 ۀها براي تثبیت موازن هایی را که دولت اتژياو سپس طیفی از استر. دیگر سیستم تسلط دارد
  . شمارد کنند برمی  مضر به حال خود اتخاذ میۀمطلوب خود یا جلوگیري از تثبیت موازن

هاي  ، به اهداف قدرت"هاي بزرگ تراژدي سیاست قدرت"مرشایمر در فصل پنجم کتاب 
ین استراتژي براي افزایش از منظر وي، جنگ، مهمتر .پردازد هاي آنان می بزرگ و نیز استراتژي
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هاي بزرگ انرژي خود را بر  به باور وي، قدرت .(Mersheimer 2001, 140)قدرت است
  :کنند دستیابی به چهار هدف متمرکز می

از منظر میرشایمر، از  ؛حداکثرسازي سهم خود از ثروت جهانی-2 ؛اي نیل به هژمونی منطقه-1
ها براي کسب آن و برخورداري از اقتصادي پویا،   قدرت نظامی است، دولتۀآنجا که ثروت پای

به باور میرشایمر،  ؛زمینی به سود خود) نیروي( تغییر موازنه قدرت - 3؛ اهمیت فراوانی قائلند
زیرا این امر، بهترین شیوه . هاي بزرگ، تغییر موازنه به سود خود است سومین هدف قدرت

کند که  البته او اشاره می. ن استبراي حداکثرسازي سهم آنان از قدرت نظامی در جها
توان ي کنند؛ بلکه به ارتقا  توان خود را بر نیروي زمینی متمرکز نمیۀهاي بزرگ هم قدرت
 . اي  برتري هسته-4؛ ورزند اي خود نیز مبادرت می هسته

اي نسبت به رقبا است  هاي بزرگ از منظر مرشایمر، کسب برتري هسته چهارمین هدف قدرت
-Mersheimer 2001, 143)  از منظر وي، بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن استکه نیل به آن

گذارد  هاي آنان را نیز به بحث می هاي بزرگ، استراتژي او افزون بر تبیین اهداف قدرت .)150
   .گیرند ها را براي کسب قدرت به کار می و معتقد است که این بازیگران، طیفی از استراتژي

هاي بزرگ براي افزایش قدرت  هایی که عموماً توسط قدرت بیین استراتژيمرشایمر، افزون بر ت
هایی که این بازیگران در قبال یک قدرت مهاجم  طیفی از استراتژي شود،  گرفته میرخود به کا
او در این راستا، دو استراتژي . دهد کند را نیز مورد بحث و بررسی قرار می اتخاذ می

ها به کار  داند که دولت هایی می  را مهمترین استراتژي"یتاحالۀ مسئول" و "گري موازنه"
 را واجد تکرار بیشتري در سیاست "احالۀ مسئولیت"گیرند و در مقام مقایسه، استراتژي  می
گري، یک قدرت مستقیماً مسئولیت ممانعت  از منظر وي در استراتژي موازنه.داند الملل می بین

چنین قدرت در معرض . گیرد مهاجم را برعهده میاز برهم خوردن موازنه قدرت توسط یک 
  :آید  موجود برمیۀتهدیدي از منظر مرشایمر به سه شیوه در پی حفظ موازن

هاي دیپلماتیک، مبنی بر اینکه برهم  هاي روشن به دولت مهاجم از طریق کانال ارسال پیام-
قدام، جنگ خواهد  موجود قابل پذیرش نیست و تحمل نخواهد شد و پیامد این اۀزدن موازن

 ؛بود
  ؛)موازنه خارجی(دهی به ائتالف محدودکننده  شکل-
  ).موازنه داخلی(هاي دفاعی توسط قدرت در معرض تهدید  افزایش هزینه-
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، دولت در معرض تهدید در پی انداختن 1از دیگرسو در چارچوب استراتژي شانه خالی کردن
در این . آید تا بتواند خود را در امان نگه دارد به بازیگر دیگري برمی مسئولیت مقابله با مهاجم،

استراتژي، علیرغم آنکه دولت در معرض تهدید کامالً مخالف افزایش سهم دولت مهاجم از 
از منظر وي، . قدرت جهانی است، اما تمایل دارد که دیگرانی این وظیفه را به انجام برسانند

  :دهد قدام را صورت میکند، چهار ا قدرتی که این استراتژي را پیگیري می
 هر اقدامی که موجب تحریک اجتناب از دیپلماتیک با دولت مهاجم و ة حفظ روابط سازند-  

کردند تا با برقراري  ، شوروي و فرانسه، هر دو تالش می1930 ۀبه عنوان مثال، در ده. آن شود
 ؛روابط حسنه با آلمان، تهدید آن را متوجه دیگري سازند

خود با دیگر دولت در معرض تهدید؛ با این هدف که دولت تهدیدگر سرد کردن روابط -
 ؛تحریک نشود

 ؛ احتمالیۀافزودن بر توان نظامی خود به منظور مواجهه با حمل-
اجازه دادن به دیگر دولت در معرض تهدید براي افزودن بر قدرت خود یا تسهیل کردن -

 استراتژي شانه خالی کردن را بر ها معموالً مرشایمر معتقد است که دولت. ینديآچنین فر
 کمتري صورت ۀزیرا در این استراتژي، دفاع با هزین. دهند استراتژي موازنه ترجیح می

تواند تغییر موازنه قدرت به نفع  افزون بر این، از منظر وي، شانه خاي کردن می. پذیرد می
 میان دولت مهاجم و دیگر زیرا اگر جنگ. کند، نیز دربر داشته باشد دولتی که آن را اتخاذ می

دولت در معرض تهدید درگیرد، دولتی که استراتژي شانه خالی کردن را اتخاذ کرده، آشکارا 
 .جنگ مسلط گرددز ابعد تواند به نظم  گردد و می قدرتمندتر می
 وي معتقد است شانه خالی کردن هنگامی که یک دولت با بیش از یک رقیب ،افزون بر این

زیرا شانه خالی کردن باعث کاهش تعداد تهدیدات . گزینه جذابی استمواجه است نیز 
 .او نهایتا تاکید می کند که شانه خالی کردن اساساٌ یک استراتژي بازدارندگی است. گردد می

(Mersheimer 2001, 157-162).  
که به زعم وي ر را نیز دو استراتژي دیگ مرشایمر در بحث استراتژي هاي قدرت هاي بزرگ

استراتژي را به عنوان استراتژي او این دو . د بررسی قرار می دهدمور، اهمیت تر هستندکم 
 ۀمخالف منطق موازن ها، هاي بزرگ نمی پذیرد و معتقد است پیگیري این استراتژي هاي قدرت

                                                
1.Buck Passing 
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در تعریف میرشایمر، . سازد هاي بزرگ را با تهدید مواجه می  قدرتيقدرت است و بقا
تر از خود به اشتراك  دهد که دولتی نیروهاي خود را با دشمن قوي ی زمانی رخ م1همراهی

شود تا از غنائمی که به دست خواهد آمد، می بگذارد، به این تصور که این مشارکت باعث 
 این مشارکت باعث خواهد شد که توزیع قدرت، بیش از ،اما از منظر وي. بهره بیشتري ببرد

اساس همراهی در نگاه میرشایمر در این جمله . ییر کندگذشته به ضرر دولت همراهی کننده تغ
دهد و ضعیف نیز به آن  قدرتمند هر آنچه بخواهد انجام می"شود که  توسیدید خالصه می

از منظر مرشایمر،  .(Mersheimer 2001, 163)"دهد چیزي که باید تن دهد، رضایت می
ها به حداکثر سازي قدرت نسبی  که تمایل دولترا استراتژي همراهی بنیان رئالیسم تهاجمی 

. گرفته شده است هاي بزرگ نیز به ندرت پی سازد و از سوي قدرت با چالش مواجه می، است
هاي کوچکی که در مقابل یک قدرت بزرگ  از منظر وي، این استراتژي عمدتاً از سوي قدرت

انتخاب دیگري نیز ها ضعیفند و  از آنجا که این دولت. شود اند، اتخاذ می مهاجم تنها مانده
نمونه تاریخی مهم چنین رفتاري را مرشایمر، . ندارند، بنابراین، باید به قدرت بزرگ بپیوندند

پیوستن رومانی و بلغارستان به آلمان نازي در ابتداي جنگ جهانی دوم و در مراحل بعد، 
   (Mersheimer 2001, 164).داند  پیوستن آنان به شوروي می

اي است که وي به بررسی  هاي به زعم مرشایمر حاشیه از دیگر استراتژي 2،دلجویی یا تسکین
در قالب این استراتژي، دولت در معرض تهدید، امتیازي را به دولت مهاجم . پردازد آن می
در این قالب، دولت .  قدرت به نفع دولت مهاجم تغییر یابدۀگردد تا موازن دهد که باعث می می

 کل یا بخشی از سرزمین یک کشور ثالث توسط دولت مهاجم، ةاصرامتیازدهنده معموالً با مح
کند؛ بدان امید که تعدیلی در رفتار تهاجمی آن ایجاد شود و دولت مهاجم به  موافقت می

مبناي این استراتژي، آن است که رفتار تهاجمی . بازیگري حافظ وضع موجود مبدل گردد
گیرد و هر گامی که در  یک آن صورت میپذیري استراتژ دولت مهاجم به دلیل احساس آسیب

زیرا . دهد  راستاي کاهش احساس ناامنی آن صورت پذیرد، در واقع شانس جنگ را کاهش می
یابد و بنابراین، احساس ناامنی آن   قدرت به سود آن قدرت تغییر میۀبا اعطاء این امتیاز، موازن

ن با همراهی در آن است که در در تعریف میرشایمر ،تفاوت استراتژي تسکی .یابد کاهش می
 اما در استراتژي تسکین، ،پذیرد همراهی، اقدامی در جهت محدود سازي مهاجم صورت نمی

                                                
1.Bandwagoning 
2.Appeasement 
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از منظر . گیرد، همچنان متعهد به کنترل نمودن تهدید است دولتی که این استراتژي را به کار می
منطق بنیادین رئالیسم  همراهی، با  استراتژيمرشایمر، استراتژي تسکین و دلجویی هم مانند
زیرا . آید اي خیالی و خطرناك به شمار می تهاجمی در تناقض است و از این رو، استراتژي

اما . تبدیل یک دولت مهاجم به دولتی دوست و حافظ وضع موجود، عمالً امکانپذیر نیست
اء مجوز شمارد که در آن، اعطاي امتیاز به حریف و اعط مرشایمر برخی از مواقع خاص را برمی

ها  از منظر وي، گاهی دولت. گردد اي رئالیستی محسوب می  قدرت، استراتژيۀبراي تغییر موازن
اند و در عین حال منابع الزم جهت مقابله با تمامی آنها را نیز در اختیار  با چند تهدید مواجه

آمیز است، در چنین شرایطی، این دولت با اعطاي امتیازاتی به رقیبی که کمتر تهدید. ندارند
در همین راستا، . آورند تر فراهم می زمینه را براي تقویت آن و ائتالف با آن  علیه تهدید جدي

کند که در قالب  وي به استراتژي بریتانیا در قبال ایاالت متحده در ابتداي قرن بیستم اشاره می
 حال ظهور واگذار کرد آن، بریتانیا با وجود داشتن منافع فراوان، نیمکره غربی را به آمریکاي در

نهایتاً او اعطاي قدرت  .تر، یعنی آلمان را مدیریت نماید تا بتواند با ائتالف با آن، تهدید جدي
مدت و با هدف خرید زمان براي بسیج منابع الزم جهت محدود  به رقیبی خطرناك براي کوتاه

 در  راین دیدگاه والتزمرشایمر گرچه ا. پذیرد اي عقالنی می سازي آن را به عنوان استراتژي
پذیرد، اما  کنند می ها در رقابت امنیتی از یکدیگر و از الگوهاي موفق تقلید می مورد اینکه دولت

آورند و  هاي بدیعی در رقابت امنیتی روي می ها گاهی اوقات به شیوه تأکید دارد که دولت
 در 1مین دلیل است که شگفتیاز منظر وي، به ه. کنند لزوماً همواره رفتارهاي موفق را کپی نمی

  .         الملل به دفعات رخ داده است سیاست بین
 قدرت را چگونه توجیه ۀ موازن،آید که مرشایمر تداوم آنارشی و بالتبع این سؤال پیش می

در ابتدا او این . دهد کند؟ او با وارد کردن جغرافیا به بحث موازنه به این سؤال پاسخ می می
شوند،  جدا مییکدیگر ها از ه به وسیله اقیانوسهایی ک کند که دولت بحث را مطرح می
کند که  سپس او استدالل می. یابند هاي تهاجمی علیه یکدیگر را دشوار می  بکارگیري قابلیت

بریتانیا و آمریکا دو نمونه از . پذیرند هاي خشکی آسیب هاي آبی بسیار کمتر از قدرت قدرت
اي یک  اي تبدیل شده و دیگري در دوره ه تنها هژمون منطقهها هستند که یکی ب این قدرت

 یا دور از 2گر مرزي ها در نقش موازنه هر دوي این قدرت. امپراطوري جهانی بنا نهاده است
                                                

1.surprising 
2.Offshore Balancer 
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اي در  هاي منطقه  جلوگیري از ظهور هژمون اند و قدرت خود را در جهت دسترس عمل کرده
.  قدرت قابل فهم استۀتراتژي در قالب منطق موازناین اس. اند سایر مناطق جهان به کار گرفته

 به شانه خالی کردن مبادرت می ورزند  بیشترها با این وجود مرشایمر معتقد است این دولت
  . (Mersheimer 2001, 166-167)تا به موازنه گري 

در فصل نهایی کتاب خود و نیز در برخی مقاالت و سخنرانی هایش وارد مباحث  مرشایمر،
او در  .سعی در تبیین روندها دارد ، سیاست بین الملل نیز می شود و بر مبناي نظریه خودعینی

نماید که در هر دو سناریو، چین از نقش   آسیا، دو سناریو را مطرح میةاین فصل، پیرامون آیند
از منظر وي، در آینده شمال شرق آسیا، ژاپن و  روسیه، بنا به . محوري برخوردار  خواهد بود

جمعیت، توانایی تبدیل شدن به هژمون بالقوه را نخواهند داشت و کمی یل مختلف، به ویژه دال
از همین روي، او هر دو سناریوي . تنها چین است که بالقوه از چنین توانایی برخوردار است

  :دهد بینی ارائه می  قابل پیشة تداوم یا عدم تداوم رشد اقتصادي چین در آیندۀخود را بر پای
ر صورت متوقف شدن روند رشد اقتصادي چین، این کشور قابلیت تبدیل شدن به یک  د-1

در این صورت، احتماالً ایاالت متحده نیروهاي خود را از این . هژمون بالقوه را نخواهد داشت
.  تبدیل شود1منطقه بیرون خواهد کشید و باعث خواهد شد تا ژاپن به یک قدرت بزرگ معظم

البته از . اي شرق آسیا، همچنان چندقطبی متوازن باقی خواهد ماند نطقهدر این صورت، نظام م
زیرا روند جانشینی ژاپن به . منظر وي، رقابت امنیتی، شکل حادتري به خود خواهد گرفت

  .جاي آمریکا در منطقه به این رقابت دامن خواهد زد
القوه ظهور خواهد  اگر رشد اقتصادي چین تداوم یابد، این کشور به عنوان یک هژمون ب-2

ایاالت متحده در . یافت و نظام چندقطبی موجود در شمال شرق آسیا، نامتوازن خواهد شد
 2واکنش به چنین وضعیتی، نیروهاي خود را در این منطقه حفظ خواهد کرد تا چین را محدود

نیروي کند که چین با بنیان گذاردن چنان  بینی می در قالب این سناریو، مرشایمر پیش. نماید
نظامی قدرتمندي که از سوي هیچ کشور آسیایی قابل چالش نباشد، تالش خواهد کرد تا بر 

در مرحله بعد، این کشور همانند اقداماتی که آمریکا در قرن . جنوبی تسلط یابدة ژاپن و کر
نوزدهم در قالب دکترین مونروئه انجام داد، براي ایاالت متحده روشن خواهد ساخت که 

  ).Mersheimer2001, 396-402( االت متحده در آسیا غیرقابل قبول است ایۀمداخل
                                                

1.Formidable 
2.Contain 
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 باید گفت که گرچه والتز و مرشایمر هر دو پیرامون رفتار قدرت هاي در حال در مجموع
هاي موازنه قدرتی دارند که چرایی خودکفایی و بازتولید  ظهور سخن گفته اند و هر دو مدل

هاي متفاوتی  دهد، اما آنان از پایه توضیح میهاي آنارشیک را  خودي سیستم خود به
رو مورد انتقادات سختی  مدل والتز به جهان واقعی چندان مرتبط نیست و از این. برخوردارند

 آنها این استدالل والتز است که به دلیل فشارهاي هدف اصلیقرار گرفته است، انتقاداتی که 
گرچه . کند پذیر می  آنارشی را امکان تولیدگري استراتژي مسلطی است که باز ساختاري، موازنه

فرض قوي دارد و آن  مرشایمر تحلیل خود را محدود به تاریخ مدرن کرده است، اما یک پیش
  .(Little, 2008)کل تاریخ قابل اطالق باش تواند به  اینکه این تئوري می
 ،نآیف مختلف از نه قدرت و به بیان بهتر تعارزگرایان ساختاري از موا دقت در تبیین واقع

دهد که این مفهوم به همان میزان که در ادبیات سیاست بین الملل واجد اهمیت است  نشان می
والتز و میرشایمر هیچ یک تعریف دقیقی از موازنه قدرت . داراي ابهامات فراوان نیز هست ،

 بر ان تاکید که والتزرا حتی اگر کشش ذاتی سیاست بین الملل به سوي موازنه .ارائه نکرده اند
امري که خود والتز نیز . باز وضعیت موجود سیاست بین الملل غیر طبیعی است دارد بپذیریم ،

 (Waltz, 2003).به ان معترف است 
میرشایمر همانگونه که نشان داده شد برخالف والتز وارد بحث هاي عینی می شود و به اهداف 

اف چهارگانه اي که او براي قدرت هاي از اهد.و استراتژي هاي قدرت هاي بزرگ می پردازد
بزرگ بر می شمارد ،شواهدي دال بر هژمونی طلبی ،کسب برتري هسته اي و تغییر موازنه 

اما هدف حداکثر سازي سهم  ،ار استراتژیک چین مشاهده نمی شودنظامی به سود خود در رفت
ها نیز شواهدي  استراتژيدر حوزه . توان مشاهده کرد از ثروت جهانی را کامال در رفتار ان می

 .تژیک چین در حال ظهور وجود ندارد در رفتار استراها  و سایراستراتژياز به کارگیري جنگ
  .  از سوي چین وجود دارداحالۀ مسئولیتاما برخی شواهد دال بر پیگیري استراتژي 

 اما در چارچوب قرائت والتز از سیاست بین الملل و نیز موازنه قدرت ،خیزش چین نه
زاتی که از این منظر در واقع به موا.  خواهد بودمخاطرهپدیده اي غیر طبیعی و نه لزوما پر

این کشور تمایل بیشتري براي شکل دهی به نوعی موازنه در  ،قدرت چین افزایش می یابد
نگاهی گذرا به  .برابر قدرت نامحدود امریکا در دوران پسا جنگ سرد خواهد یافت

م رفتار آینده چین و نحوة تعامل این کشور با قدرتهاي بزرگ هاي تئوریک فهجارجوب
  .موجود، ما را به فراز پایانی یعنی گزینه محتمل از دید این نوشتار رهنمون می سازد
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  نتیجه گیري 
دقت در رفتار نظام سیاسی چین، به ویژه از دوران اصالحات و سیاست درهاي باز تاکنون، 

ري آن از یک سو و مهارت در حفظ حزب در رأس قدرت و پذی دالیل آشکاري را در انعطاف
در واقع در دوران پسااصالحات، . دهد حزبی نشان می گرایی تک تداوم بخشی به اقتدار

در . هاي مختلف نشان داد هاي ناشی از  روند نوسازي، به سرعت خود را در حوزه بحران
وقوع . اند ها بوده رین این بحرانآنمن و درگیري درون نخبگان، مهمت عرصه داخلی، شورش تیان

آنمن در واقع نقطه اوج درگیري درون نخبگان حاکم از یک سو و تضاد جامعه، به  شورش تیان
اي سهمگین بود که  آنمن به اندازه چالش تیان. ویژه نخبگان فکري با آنان از دیگر سو بود

ست، اما حزب توانست با بسیاري در آن هنگام، بر این باور بودند که فروپاشی حزب حتمی ا
طلبان  رحمانه، بقاي خود را تداوم بخشد و نیروهاي اجتماعی مخالف و نیز اصالح مهارتی بی

  .(Yu Cao, 2006) رادیکال درون حزب به رهبري ژائوژیانگ را به عقب براند
البته حزب هزینه قابل توجهی براي این امر پرداخت کرده است که عبارت از تغییر مرکز ثقل 

به بیانی نمادین، حزب . مشروعیت آن از ایدئولوژي، به پیشبرد سریع توسعه اقتصادي است
کمونیست با مردم چین قرادادي نانوشته منعقد کرده است؛ قرادادي که در آن در ازاي سکوت 

هاي مختلف، در  حوزه در انعطاف حزب. دي تضمین شده استسیاسی، تداوم توسعه اقتصا
 رهبران آن به سیاست است؛ نگاهی که ریشه در تفکرات هنگاه عملگرایان از نوع برآمدهواقع 
سفید، مهم این  مهم نیست که گربه سیاه باشد یا "جمله مشهور دنگ که . شیائوپینگ دارد دنگ

 رهبران این کشور از دوران اصالحات تاکنون ۀ، نماد مشی عملگرایان"است که موش بگیرد
هاي دوره گذار، نحوه واکنش رهبران  انه در مدیریت بحراناین مشی عملگرای. گردد تلقی می

 در قالب 1990زمین در دهه  در همین چارچوب است که جیانگ. حزب را تعیین کرده است
داران و کارآفرینان به حزب کمونیست و  ، راه را براي ورود سرمایه"سه نمایندگی"نظریه 

 آورد و رهبران نسل چهارم نیز با طرح داري و کمونسیم فراهم آلود سرمایه همزیستی تناقض
 ناشی از راهاي دوران گذار   تا بخش دیگري از بحرانند تالش کرده ا" موزونۀ توسع" ۀنظری

  . افزایش شدید نابرابري اقتصادي است  مدیریت نمایند
این  ،مبناي نظریات رایجیابی چین، بر  در عرصه سیاست خارجی نیز به موازات روند قدرت

اما نه تنها رفتار . ردک هاي روزافزونی مواجه می المللی موجود را با چالش ید نظم بینکشور با



  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  51..../چین در حال ظهور/1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره                                               

 

به ، 1"آمیز ظهور مسالمت"دکترین  نبوده است، بلکه در قالبچین تجدیدنظرطلبانه استراتژیک
شناسان،  همکاري گسترده با ارکان مختلف این نظم شکل داده است؛ تا جایی که برخی از چین

 اروپا به عنوان ۀروابط چین با ایاالت متحده و اتحادی .اند  نام نهاده2"مدار مسئولسها"آن را 
 در وضعیت وابستگی متقابل قرار گرفته  وهاي حافظ نظم موجود، با تساهل مهمترین قدرت

المللی نیز نشانی از رفتار  هاي بین و سازمان است و رفتار چین در اقتصاد جهانی
توان گفت که پویش نظام سیاسی چین و رفتار   بر این مبنا، می.داردتجدیدنظرطلبانه در خود ن

اقتدارگرایی "هاي سناریوي  زنی  استراتژیک آن در دوران پس از جنگ سرد، با گمانه
  .داردبیشتري خوانی   هم"پذیر انعطاف

 
  
  
  
  
  
  

  

                                                
1.Peaceful Rise 
2.Responsible Stakeholder 
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