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چكیده
یکی از موضوعات مهم روابط بینالملل معاصر ،خیزش چین و توانمندیهای این کشوور سیویایی ایو
چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور از جمله کشوورهایی ایو کوه در دهوههوای اخیور ،تیییورات
وییعی به خود دیده ای ایون تیییورات از اواخور دهوه ٠٧٩١م و در چوارچو اصواحات و ییایو
درهای باز سغاز شد و شامل حوزههای اقتصادی ،ییایی و نظامی می باشد تویوعه یوریچ چوین توجوه
بسیاری از ییای شنایان و اقتصاددانان را به خود جلب کرده و این یرزمین را به دنیوایی از ررصوتها
تبدیل کرده ای یرمایه داران و ییای گذاران به این یرزمین به چشم دنیای ررص ها می نگرنود و
با حرص و ولچ در پی کسب یهمی در این دنیا هستند اقتصاددانان بیشتر به این الگوی منحصربه رورد
رشد اقتصادی و تبعات سن بر اقتصاد جهانی توجه دارند و ییایتمداران و ییای شنایان ضومن سنکوه
با تحیر به یازش یرمایه داری و کمونیسم می نگرند ،به امکان تداوم این یازش و مهم تر از سن ،تبعات
ظهور چین به عنوان قدرتی بزرگ در ییای بین الملل رکر می کنند این پژوهش در پوی پایووگویی
به این یوال ای که ابعاد خیزش چین چیس ؟ و این خیزش چه پیامدهایی در یطح جهانی دارد؟
کلید واژهها
چین ،اصاحات ،ییای داخلی ،تویعه اقتصادی ،نهادهای منطقهای و بین المللی
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مقدمه
جمهوری خلق چین ،پرجمعی ترین کشور جهان (حدود یک میلیارد و ییصد میلیوون نرور،
بر ایاس سمار یازمان تجارت جهانی) با بزرگی  ٧/٦میلیون کیلومترمربوچ ،بوهعنووان مهومتورین
کشور کمونیستی جهان ،قطبی اثرگذار در منطقه شرق سیویا و همننوین در یوطح جهوانی بوه
شمار میرود چین با پش یر گذاشتن تونشهوای دوران جنوس یورد ،در جسوتجوی الگووی
تازه ای در روابط خود با دیگر قدرتهای جهانی میباشد قدرت نوظهووری کوه در کنوار ایوا ت
متحده ،اروپا ،ژاپن ،روییه و هند ،یکی از شش قدرتی ای که از سنها بهعنوان قدرتهای بزرگ
بینالملل در یده ١٠م یاد میشود تویعۀ یریچ چین در یالهای اخیر توجه جهان را به خود
جلب کرده ای تأثیرات جنبهها ی گوناگون خیزش چین از پیشورر اقتصوادی سن گررتوه توا
گسترش نروذ و نیروی نظامی سن در جامعۀ بوین المللوی و همینطوور در داخول و خوار چوین
موجب بحثهای موتلری شده ای در نتیجه دیتاوردهای چوین بوه تویوعۀ بیشوتر از اهمیو
بسیار با یی برخوردار ای
در این مقاله یعی می شود در ابتدا نظریه انتقال قدرت را موورد برریوی قورار داده و یو
نگاه ییای گذاران داخلی این کشور پرداخته شود تا درک صحیحی از ییایو داخلوی چوین
عوامل و مؤلرههای خیزش در یه حووزه اقتصوادی،
نسب به نظام بین الملل ارائه گردد و ی
ییایی و نظامی مورد برریی قورار موی گیورد در اداموه بحوی نیوز مشوارک چوین در عرصوه
بینالمللی را مورد واکاوی قرار میدهد در واقچ ،این پژوهش درصدد پایوگویی بوه ایون یوؤال
ای که ابعاد و مؤلرههای خیزش چوین چوه موواردی را در بور مویگیورد؟ و ایون خیوزش چوه
پیامدهایی را در منطقه شرق سییا و در بعد وییچتر در یطح بینالمللی داشوته ایو ؟ زم بوه
ذکر ای که نوع تحقیق در این پژوهش توصیری -تحلیلی میباشد در خال مباحی نیز یوعی
میشود از نظریه انتقال قدرت برای تبیین خیزش چین ایتراده شود
گفتار اول :چارچوب نظری
نظریه پردازان و مکاتب نظری معدودی در روابط بوینالملول بوه بحوی تبیوین نظوری ررتوار
ایتراتژیک قدرتهای در حال ظهور پرداختهاند؛ به گونهای کوه مویتووان مودعی شود کوه ایون
موضوع را تنها نظریهپردازان واقچگرا ،برخی از نظریه پردازان مکتب انگلیسی و قائان بوه نظریوه
انتقال قدرت ،مورد واکاوی قرار دادهاند در واقچ نظریه انتقال قدرت ،نظریهای در موورد یرشو
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چرخه ای جنس در ییای بین الملل ای

گیل ین به عنوان یکی از مهومتورین نظریوهپوردازان

انتقال قدرت ،روایتی مهم از یرش چرخهای جنس در ییایو بوینالملول ارائوه مویکنود در
تعریف گیل ین ،نظام بینالملل عبارت ای از تجمچ موجودی های متراوت (یعنی دول ها) کوه
به وایطه تعامل قاعدهمند (یعنی یازمانهای بینالمللی و تقسیم کوار بوینالمللوی) ،بور مبنوای
نوعی از کنتورل بوا یکودیگر مورتبط مویگردنود نظوام بوینالملول مجموعوهای از ررصو هوا و
محدودی ها را پیش روی دول ها میگذارد که بر شیوههای پیگیری اهداف از یوی سنان توأثیر
میگذارد (شوریعتینیوا )٠٧٦ :٠٨٣٧ ،گیل وین معتقود ایو انتقوال قودرت از ریوق «جنوس
هژمونیک» انجام میشود که توازن را مجدداً در نظوام بوینالمللوی بواز صوورتبنودی مویکنود
قدرتهای هژمونیک ،نظام را با توجه به منوارچ خوود شوکل مویدهنود بوا ایون حوال ،کواهش
دیتاوردها ،هزینه های رزاینده ،پراکندگی قدرت برای رقیبان و ضعف در ییای گوذاری باعوی
می شود تا حرظ وضچ موجود برای سنها دشوار شده و در شرایط موجود یوک قودرت ناراضوی اموا
قدرتمند جنس شکل گررته و نظام با قواعد بدیل صورتبندی میشود سننه در قالب این نظریه
واجد اهمی ای این نکته می باشد که این رویکرد اگرچه در غالب تراییر سن ،انتقال قودرت را
از رهگذر جنس میبیند وجود برخی نمونههای تاریوی نظیر سننوه کوه روی موابین انگلسوتان و
سمریکا در دوران قبل و بعد از جنس جهانی دوم رخ داد گویای ایون نکتوه ایو کوه انتقوال در
شرایط مسالم سمیز نیز ممکن میشود (ارغوانی)١٢-١٦ :٠٨٧١ ،
از این رو ،نظریه انتقال قدرت ،به دول های قدرتمند توجه داشوته و اشوارههوایی بوه روابوط
متقابل در مورد موضوعاتی مانند جنس و تیییرات یاختار ییستم بینالمللوی دارد ایون نظریوه
شبیه به نظریههای ییستمی روابط بین الملل ماننود چرخوه وو نی یوا نظریوه موازنوه قودرت
می باشد با این حال برخاف بیشتر نظریههای ییستمی یک نظریه رئالیستی صرف نیسو  ،بوه
این دلیل که نظریه انتقال قدرت ،تنها و تنها مربوط به قدرت نیس (هر چند ماحظات قودرت
نقش برجستهای در سن بازی میکند) عاوه بر قدرت ،نظریه انتقال قدرت به رضای مندی یوک
کشور از کل نظام بین المللی یا وضچ موجود ،می پردازد این وضوچ موجوود مودل مریودی بورای
الگوی کلی نسب به روابط متقابل دی لماتیوک ،اقتصوادی و نظوامی اعضوای نظوام بوینالمللوی
میباشد ( )Lemke, 1997: 23-24نظریه پردازان انتقال قدرت دیدگاه ینتی قودرت را اقتبواس
کردند ،به این معنی که کشورها از قدرتشان برای ارتقاء منارعشان ایتراده میکنند بوق ایون
دیدگاه ،دول مقتدر تاش می کند نظم ثاب و پایدار را حرظ کند به این دلیول کوه ایون نظوم
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اصل ایایی برای حرظ صلح می باشد بنابراین دول هژمون بورای ارتقواء منوارچ خوود ،درگیور
حمای از دول های دیگر میشود اما علیرغم قابلی هوای روراوان ،هژموون نمویتوانود رقیبوان
بالقوه اش را کنترل کند در چنین شرایطی دول پیشرو یک ییستم امنیتوی درواعی را  -یوک
ییستم اتحاد وضچ موجود را که بعد از جنس بزرگ پایانی برای حرظ و نگهوداری نظوم جهوانی
یودمند ایجاد کرده بود -راحی کرده ای برای مورق شدن ،تعدادی از قدرتهای متویط و
بزرگ بایستی به یم هژمون کشیده شوند دول هوای قدرتمنود یوعی مویکننود بوه خوا ر
حمای ارزشمند هژمون ،به یوی سن جذ شوند ()Bussmann & Onal, 2007: 90-91
بر ایاس نظریه انتقال قدرت ،زمانی که یک قدرت نوظهور پا به عرصه بینالمللی مویگوذارد
قدرت دیگر رقبای خود را به چالش می کشد و از سنجا که هژمون خوایتار حروظ وضوچ موجوود
می باشد بنابراین امکان وقوع جنس وجود دارد اما در شرایطی جنس میان سنها رخ میدهود کوه
رهبران ییایی در مورد سن تصمیم گیری کنند به عبارت دیگر ممکن ایو بوا تصومیماتی کوه
ییای گذاران می گیرند هیچ جنگی میان سنها اتراق نیرتد و انتقال قدرت از هژمون بوه صوورت
کاماً مسالم سمیز و از ریق صلح اتراق ارتد ()Zhu, 2006: 20
گفتار دوم :سیاست داخلی چین و خیزش
یکی از مؤلره های تأثیرگذار بر خیزش چین ،ییای خارجی سن میباشد که توانسوته ایو
ی دو دهه موقعی چین را در عرصه بین المللی به ور محسویی ارتقا بوشد در این مبحوی
تاش میشود به برریی این مؤلره و تأثیر سن در روند خیزش چین پرداخته شود
تسلط دنس شیائوپنس بر حز کمونیس و دول برسمده از انقا  ٠٧٩٧میادی در چوین
را میتوان مهم ترین مرحله در روند دگردیسی دول چین دانس ؛ زیورا از ایون مقطوچ بوه بعود،
مسیر حرک سن در دو حوزه داخلی و خارجی دچار دگرگونی شد دنوس در چهوارچو برناموه
اصاحات و درهای باز ،مس یر حرک جدید دول برسمده از انقا را ترییم کرد همانگونه کوه
از عنوان این برنامه پیدای  ،دنوس بوه عنووان رهبوری کوه زنودگی ییایوی خوود را بوا حوز
کمونیس سغاز کرده و در متن دول انقابی تداوم بوشیده بوود ،اصواد در داخول و تیییور در
ییای خارجی را مکمل و مقوم هم میدا نس او برخاف مائو که بنیواد دولو انقابوی را بور
مبنای مقابله با سمریکا و در مقا عی شوروی از یکیو و قرائتی رای کیشوانه از مارکسیسوم در
داخل ،از دیگر یو قرار داده بود ،اصاحات اقتصادی بازار محور و نیوز گشوایش درهوا بوه یووی
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جهان خار و نیل به نوعی همزیستی مسالم سمیز با دنیوای یورمایه داری را مبنوای بازیوازی
نظام برسمده از انقا قرار داد؛ نظامی کوه بوه زعوم وی ،اگور در ایون مسویر قورار نمویگررو
یرانجامی جز زوال نداش در واقچ در این دوران ،پیرامون دو مسئله مهم میان نوبگان چین با
محوری دنس اجماع حاصل شد -٠ :ارتقای موقعی چین در عرصوه بوینالمللوی و حرکو بوه
یم کسب موقعی قدرتی بزرگ در این عرصه ،بر پایه اقتصادی پیشررته میسور خواهود بوود
 -١تویعه اقتصادی جز در متن و بطن جهوان و برخوورداری از اتصوا ت مسوتحکم بوا اقتصواد
جهانی امکانپذیر نیس (شریعتینیا )١١٠ :٠٨٣٧ ،از این رو ،میتوان گر که بوا تسولط ترکور
دنس بر حیات ییایی چین ،نگرش سن به قدرت و قدرت یابی دگرگون شد و بوه تبوچ سن ،نگواه
چین به خود و جهان نیز دچار تیییرات ایایی گردید
پ از دنس ،جیانس زمین به عنوان نوستین رئی جمهوور در نظوام ییایوی چوین بعود از
پایان دوران جنس یرد ،با اعتقاد به اینکه «ییایو خوارجی بایود دربرگیرنودک درک صوحیح،
تعامل صلحسمیز با موقعی ها ،رهم ررص ها و بهترین ایتراده از شرایط باشد» بورخاف میورا
مائو که در تقابل غر و شوروی تأکید داش  ،خرو چوین از وضوعی انوزوا و تضومین رشود و
پیشرر این کشور را در گرو تعامل با بازیگران اصلی نظام بینالملل مویدانسو از ایون رو وی
بنا به ابتکار شوصی ،دو راهبورد عموده در ییایو خوارجی چوین در دهوه ٠٧٧١م در پویش
گرر اول رد ایده «دی لمایی قدرتهوای بوزرگ» کوه بوا جوایگزین نموودن سن بوا راهبورد
انگلیسی «پنهان نمودن تواناییهای چین و خرید زمان» ٠بر سن بود کوه در حوالی کوه چوین در
دهه  ٠٧٧١میادی به دلیل توانایی نسبی نظامی -ییایی و اقتصادی خوود هنووز یوک قودرت
بزرگ نبود باید ایرای نقش خود را ضمن ارزایش روابط با قدرتهوای بوزرگ در منطقوه سیویا-
پاییریک به اجرا گذارد دومین ابتکار جیانوس زموین در دوران رهبوری خوود عمودتاً ناشوی از
رضای حاکم بر نظام بینالملل (پایان نظام دو قطبی و عدم جایگزینی نظام نوین با مشوصههای
باثبات) و ررایندهای سن بود رد «مرهوم جدید امنیتی» ١که بر ایاس سن منارچ مشترک و نوه
تواناییهای نظامی ،پیش شر ی بورای امنیو بووده و روش اعتمادیوازی متقابول ،نوه تووازن و
بازدارند گی نظامی ابزاری مهم برای تأمین امنیو ایو در هموین رایوتا قابول توصویف ایو
(یازمند)٧٠-٠٨٧١:٧١ ،
1- Hiding China’s Capabilities and Biding Its Time
2- New Security Concept
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بعد از جیانوس زموین ،دورک ریایو جمهووری هوو جوین توائو از یوال ١١١٨م بوه بعود بوا
حسایی ها و مباحی بیشتری از یوی محارل موتلف پیگیری شده ایو زیورا او ً هوو جوین
تائو در عمل خود را به عنوان نماینده اصلی گروهی از نوبگوان چوین تثبیو نموود کوه مسواله
ایدئولوژی را تا حد ممکون از ییایو خوارجی جودا کورده و ارتقواء جایگواه کشوور را در گورو
عملگرایی می دانند و در عین حال به ایجاد یک نگاه متراوت از ترسیر ریمی اعتقاد دارند ثانیاً
هو جین تائو برخاف یلف خویش ،روابط با قدرتهای بزرگ را محور ییای خارجی ندانسوته
و بهرهگیری از تمامی ظرری هوای بوینالمللوی را در جهو تقویو ظهوور مسوالم سمیوز زم
میداند (یازمند)٧٩ :٠٨٧١،
در واقچ ،رهبران نسول یووم و چهوارم چوین (جیانوس و هوو) عمودت ًا ثبوات را وجوه مسولم
دیدگاههای خود قرار داده و حرظ روابط دویتانه با کشورهای منطقه و مجاور و نیز مشارک در
یازمانهای بین المللی را بسیار با اهمی تلقی مویکننود عواوه بور سن هور دو رهبور ،چوین را
به عنوان یک قدرت در حال ظهور در درون نظام بین الملل دیده و به این خا ر ترکر بینالمللوی
سنها از چین ،از یک قدرت میانه تعقیبکننده رویکورد مواجهوهجویانوه بوا نظوام بوینالمللوی بوه
رویکرد دولتی تبدیل شده ای که ضمن توجه به ثبات بینالمللوی ،ارتقوای جایگواه خوود را در
شأن یک قدرت بزرگ تعقیب مینماید در واقچ نسل جدید رهبران چوین در صوددند توا ظهوور
این کشور بر ایاس همزیس تی مسالم سمیز و بدون هیچ جنس و خشونتی صورت گیورد و ایون
ترکر با دیدگاه انتقال قدرت هم خوانی دارد چرا که بر ایاس ایون نظریوه ،اگور محویط تصومیم
گیری در دول نوظهور به گونه ای باشد که رهبران تمایلی به جنس نداشوته باشوند انتقوال بوه
صورت صلح سمیز از دول هژمون به کشور نوظهور منتقل خواهد شد
الف) توانمندی اقتصادی
یکی از شاخص های مهم خیزش چین توانمندی اقتصادی سن میباشد که در یالهای اخیور
توجه بسیاری را به خود معطوف داشته ای بنابراین در ادامه مهومتورین شواخصهوای تویوعه
اقتصادی چین را مورد برریی قرار خواهیم داد
 -١تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد اقتصادی
چین از زمان سغاز رشد و اصاحات اقتصادیاش در یال ٠٧٩٣م به ور متویط دارای رشود
تولید ناخالص داخلی یا نه  ٧/٩درصد که یکوی از بوا ترین نورخهوای رشود جهوان بوه شومار
38

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خیزش چین :ابعاد ،مولفهها ،پیامدها و چالشها

میرود ،بوده ای (ررزیننیوا )٧ :٠٨٣٣ ،در یوال ٠٧٣٠م درسمود روزانوه  ٦٩درصود جمعیو
بوق
چین زیر یک د ر در روز بود که در یال ١١١٠م این رقم به  ٩٩درصود کواهش یارو
گزارش منتشر شده تویط مرکز دولتی چین (شینهوس) رشد تولید ناخالص این کشوور در نیموه
نوس یال ١١١٦م نسب به یال ١١١٢م  ٠١/٧ ،درصد رشد کرده و به بوا ترین یوطح یوک
دهه اخ یر رییده ای بدیهی ای که این میزان رشود ،چوین را در صودر کشوورهای دنیوا بوه
لحاظ رشد اقتصادی و در رده قدرتهوای بوزرگ اقتصوادی دنیوا بوهدلیول وجوود ظرریو هوا و
تواناییهوای بالرعول و بوالقوه قورار داده ایو (رضوایی )١٣٣ :٠٨٣٩ ،در یوال ١١١٩م رشود
اقتصادی چین  ٠٠/٩درصد اعام شده ای (خوشاندام )٧ :٠٨٣٩ ،و تولید ناخالص داخلوی سن
معادل  ٨/١٩٧هزار میلیارد د ر سمریکا و تولید ناخالص داخلی بر مبنوای قودرت خریود معوادل
 ٩١٩٨میلیارد د ر بوده ای همننین در این یال یرانه تولید ناخوالص داخلوی چوین ٢٨١١
د ر اعام شد و نرخ رشد اقتصادی این کشور  ٠٠/٩درصد بوده ایو (رضوایی)١٧٩ :٠٨٣٩ ،
همننین در یال ١١٠٠میادی این رقم به  ٩٩١١١میلیارد یوسن و در یوال ١١٠١مویادی بوه
 ٣/١٣تریلیون د ر ریید ( )persian.ruvr.ruدر تشوویص قودرت اقتصوادی در حوال اروزایش
چین و مقاوم سن در بحران اقتصادیای که تقریباً یواختارهای اقتصوادی تموام کشوورها را بوا
اختال مواجه یاخ میتوان به این نمونوه اشواره داشو کوه در یوال ١١١٣م ( GDP ،تولیود
ناخالص داخلی) چین با رشدی خیرهکننده بوه  ٩/٨١تریلیوون د ر ریوید و سمریکوا در هموین
شاخص حجوم  ٠٩/١١تریلیوون د ر را احوراز نموود بور بوق گوزارش بانوک جهوانی در یوال
١١١٧م  GDP ،چین با  ٣/٩درصود رشود در مقابول  ١/٩درصود یوقوط  GDPسمریکوا بوه ٩/٩
تریلیون د ر در برابر  ٠٨/٣٦تریلیون د ر سمریکا ریید ،یعنی  GDPچین در یال ١١١٣م ٨١ ،
درصد  GDPسمریکا بود اما این میزان در یال ١١١٧م  ،به  ٨٨/٧درصد ارزایش یار (یوازمند،
 ) ٠١١-٠١٨ :٠٨٧١نسب مازاد درسمد به تولید ناخالص داخلی چین ،در یال ١١١٣م بوه ٧/٩
درصد و در یال ١١١٧م به  ٦درصد ریید به دنبوال بحوران موالی جهوانی ،چوین کمتورین و
یطحی ترین رکود را در میان اقتصادهای بزرگ تجربه کرده ای و مورق شده ای که در یال
١١٠١م همننان رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشد بر ایاس گزارشهوای دولتوی چوین،
تولید ناخالص ملی در یال ١١٠١م  ٠١/٨ ،درصد رشد داشته ایو در حوالیکوه ایون عودد در
یال ١١١٧م  ٣/٩ ،درصد بوده ای با توجه به اینکه چین تقریبواً نیموی از رشود جهوانی را در
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یال ١١١٧م و ١١٠١م به خود اختصاص داده ای  ،میتوان نتیجه گرر که این کشور نقوش
به یزایی در ترمیم اقتصاد جهانی داشته ای (بوتلیه)٦٦ :٠٨٧١ ،
 -٢چین و تجارت خارجی
از سغاز دهه  ٠٧٣١میادی و در رایتای انجام اصاحات اقتصوادی ،نظوام مودیری تجوارت
خارجی در چین نیز دیتووش اصاحات وییچ یاختاری شد که مشوصه بارز سن تمرکززدایوی
از تجارت خارجی بود در این روند به تدریج بر تعداد شرک هایی که حق انجام تجارت خوارجی
داشتند ،ارزوده شد این حق ویژه برای شرک های خارجی که در چین یرمایهگوذاری مسوتقیم
کرده بودنود بوهعنووان امتیواز ویوژهای کوه منبعوی از مقوررات مربووط بوود ،شوناخته مویشود
(معصومی رر )٠٣٩-٠٣٢ :٠٨٣٩ ،در یوال  ٠٧٧١م  ،یوهم چوین از تولیود کا هوای جهوانی ٨
درصد بود که این میزان با رییدن به نرخ  ٠٩درصد در یوال ١١١٧م ایون کشوور را در زمینوه
مجموع کا های تولیدی جهان رراتر از ایا ت متحده در رتبه نوس جای داد همزمان با تداوم
این رشد ،چین تاش نمود تا با تویعه بوشهای خدمات و رناوریهای پیشررته زمینه را بورای
جدایازی اقتصاد خویش از شیوه تولید کشاورزی دوران پویش از اصواحات رهوا کند(یوازمند،
 )٠١١ :٠٨٧١در صحنه خارجی ،چند عامل دی به دی هم دادند تا توریق کشوور چوین در
برنامه تویعه اقتصادی را رراهم یازند این عوامل عبارت بودنود از :ایوتراتژیای قووی از جانوب
دول برای حمای از صادرات ،مشارک رعوال حکومو هوای محلوی و حضوور یورمایهگوذاران
هنس کنس و تایوان که به دنبال کارگر ارزان هستند از دیگر یو با شروع ییایو درهوای بواز،
حکوم مرکزی از ابزارهای گوناگون برای ترویج «ررهنس صادرات» ایتراده کورد ایون ابزارهوا
عبارت بودند از تعیین هدف جیراریایی و تعیین هدف در بوشهای خاص نظام یورمایهگوذاری
سزاد برای خارجیان و معاری مواد و ماشینس تی که بورای تولیود کا هوای صوادراتی از حقووق
گمرکی و یود بازرگانی وارد میشوند (معصومیرر)٠٣٣ :٠٨٣٩ ،
از سنجا که چین درهای خود را به روی جهان باز کرد ،در حال حاضر نسب تجارت به تولیود
ناخالص داخلی در چین  ٩١درصد ای که ایون کشوور را ردیوف یکوی از بوازترین اقتصوادهای
ی پانزده یال گذشته ،واردات سن از سمریکوا بویش از هرو برابور شوده
جهان قرار داده ای
ای (زکریا )٧٨-٧٦ :٠٨٣٣ ،اگر خوایته شود نگاهی سماری به تجارت خوارجی چوین ارکنوده
شود باید گر که در یال ١١١٩م  ،ارزش واردات چین  ٧٢٢/٧٢٢/٣٩١هوزار د ر بووده ایو
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این در حالی ای که در همین یال این کشور  ٠/١٠٩/٩٢٢/٩٩٩هزار د ر کوا صوادر نمووده
ای ارقام یاد شده نشان میدهد که در یال ١١١٩م تراز تجواری چوین  ١٦٠/٣٠٧/٧١٩هوزار
د ر مثب بوده ای (ضییمی )٧٩ :٠٨٣٣ ،عاوه بر این ،چوین بوهعنووان بوزرگتورین کشوور
جهان ،دارای شتابان ترین رشد بین اقتصادهای بزرگ ای بوزرگتورین تولیدکننوده و دوموین
مصرف کننده بزرگ ای و با ترین میزان پ انداز را دارد همننوین بوزرگتورین تولیدکننوده
ذغال ینس ،رو د و ییمان در جهان ای و بزرگترین بوازار تلرونهوای هموراه در جهوان را
دارای صادرات سن به سمریکا وی پوانزده یوال گذشوته  ٠٦١١درصود اروزایش یارتوه ایو
انگلستان در او انقا صنعتی کارگاه جهان خوانده میشد و امروز این عنوان متعلق بوه چوین
ای این کشور دو یوم دیتگاههای رتوک ی ،اجاقهای مایکروویو ،دیتگاههای پووش  DVDو
کرش جهان را تولید میکند (زکریا )٧٦-٧٢ :٠٨٣٣ ،همننین تجارت خوارجی چوین در یوال
 ١١٠١میادی با ١/٦درصد رشد نسب به یال  ١١٠٠مویادی بوه  ٨تریلیوون و  ٣٦٩میلیوارد
د ر ریید ()www.ircoach.ir
همزمان با تداوم این رشد ،چین تاش نمود تا با تویعه بوشهوای خودمات و رنواوریهوای
پیشررته زمینه را برای جدایازی اقتصاد خویش از شیوه تولید صرف کشواورزی دوران پویش از
اصاحات رها کند در حوزه ذخایر ارزی ،این کشور در یال ١١١٣م با  ٠/٧تریلیون د ر ذخوایر
ارزی خارجی توانس با اختصاص بیشترین حجم یرمایهگوذاری عمواً خوود را در برابور روراز و
ررودهای ناشی از بحران های اقتصادی بیمه نماید عاوه بر سن محایبه این نرخ بوه د ر سمریکوا
باعی شده ای تا بسیاری ضمن ابراز نگرانی از این موضوع و اثرات احتمالی یووء سن براقتصواد
سمریکا به ناگزیر از همزیستی ایون دو اقتصواد نوام ببرنود (یوازمند )٠١١ :٠٨٧١ ،بوا توجوه بوه
مطالب گرته شده پیرامون توانمندی اقتصادی چین میتوان اینگونوه نتیجوه گررو کوه چوین
توانسته ای به مورقی های وییعی در حوزه اقتصاد نائل شود و در این بوین توانسوته ایو از
ایا ت متحده پیشی گیرد و به عنوان رقیب اصلی این کشور مطرد شود بر ایاس نظریه انتقوال
قدرت که بر این اعتقاد ای قدرت نوظهور برای هژمون چالشهایی ایجاد میکند ،مویتووان در
مورد چین و ایا ت متحده نیز اینگونه گر که چین بهعنوان یک قدرت نوظهور با ایوتراده از
مؤلره اقتصاد توانسته ای هژمونی ایا ت متحده را به چالش بکشواند و ایون کشوور را وادار بوه
مقابله با خود نماید از دید عموم کارشنایان اقتصادی ،یوازمانهوای اقتصوادی ،پوولی و موالی
بووینالمللووی ،پیاموودهای اقتصووادی اصوواحات چووین بسوویار مورقیو سمیووز و حتووی در مووواردی
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حیرت انگیز بوده ای به وری که حجم اقتصادی سن ی یه دهه ،در هر هش یال دو برابور
شده ای این کشور ی تقریباً یی یال ،یا نه بیش از  ٧درصد رشد داشته که شتابانتورین
رشد یک اقتصاد بزرگ در تاریخ به حسا میسید
ب) افزایش توان نظامی
یکی از شاخصهای قدرت یک کشور توانمندی در حوزه نظامی میباشود هموواره دولو هوا
همراه با تویعه اقتصادی و ییایی خوود یکوی از عوامول تأثیرگوذار در قودرت خوود را اروزایش
توانمندی نظامی می دانند چین به عنوان کشوری که در چند دهه اخیر در بسیاری از زمینوههوا
توانسته ای موقعی خویش را در عرصه بینالمللی بهبوود ببوشود ،در زمینوه ارتقوای نیوروی
نظامی خود نیز دی به اصاحات زده و توانسته ای به خووبی تووان نظوامی خوود را اروزایش
ببوشد ،بنابراین در این قسم به برریی توان نظامی سن خواهیم پرداخ
بدیهی ای که ییای و راهبرد قدرتهای بزرگ در زمینه دی لمایوی نظوامی نسوب بوه
یایر کشورها توجه بیشتری به خود جلب می کند و چین یکی از این کشورهای چوین ضومن
اینکه دی لمایی نظامی موصوص به خود را دارای  ،به عنوان یوک کشوور هودف ،موورد توجوه
یایر قدرت های بزرگ و به خصوص کشورهای غربی میباشود (بلووچی )٠١١ :٠٨٣٧ ،از اوایول
دهه  ٠٧٧١میادی ،رهبران چین ترجمه توان و قابلی اقتصوادی بوه یوایر وجووه قودرت را در
دیتور کار خود قرار دادند و تاکنون توانستهاند به دیتاوردهای چشمگیری در این زمینه دیو
یابند (شریعتینیا )٠٧ :٠٨٣٦ ،این هدف رهبران چین میتواند نمود عینی نظریه انتقال دانس
به این معنی که بر ایاس نظریه انتقال قدرت دول نوظهور تاش میکند از تمام قابلیو خوود
برای ارتقاء منارعش ایتراده کند تا بتواند با هژمون رقاب کند بر همین ایواس رهبوران چوین
نیز میکوشند تا از قابلی های خود برای با بردن موقعی خویش در نظام بینالمللی ایوتراده
کرده تا بتوانند در برابر هژمونی ایا تمتحده به رقاب ب ردازند
در یطح جهانی ،پیشررتهترین یامانههای موشکی بالستیک و کروز مستقر بور روی خشوکی
از سن چین می باشد و تقوی توان نظامی چین در این زمینه با برگزاری سزموایشهوای موتلوف،
ایجاد واحدهای موشکی جدید و ارتقای توان و دق هدفگیری یوامانههوای موجوود همننوان
ادامه دارد تا یال ١١١٧م  ،چین  ٠٠٢١موشک بالستیک کوتاهبرد را بور روی یوکوهای پرتوا
به یوی تایوان نصب کرده بود این موشکها حامل کاهکهای متعارف و هسوتهای مویباشوند
911
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( )Annual Report to Congress, 2010: 5بزرگترین ارتش دنیا با  ٠/١٢میلیوون نرور نیوروی
رعال و  ٢١١هزار نرر نیروی ذخیره در اختیار چین ای که حودود  ٩١١هوزار نرور از نیروهوای
رعال در یه پایگاه نظامی در مقابل مرزهای تایوان مستقر میباشند البته نیروهای زمینی چوین
با توجه به ییای های پیشین این کشور اغلب به شکل ینتی بودهاند و نویازی سنها هزینههای
بسیار ینگینی را در پی دارد با این حال ،ییای نویازی چین در زمینۀ نیروهای زمینوی نیوز
چشم انداز خوبی برای این کشور داشته و در یایۀ همین ییای  ،قابلی های مشوارک نیوروی
زمینی چین در عملیات های پینیده و هماهنس با نیروی هوایی و دریایی اروزایش یارتوه ایو
(بلوچی)٦-٩ :٠٨٣٧ ،
از سنجا که راهبرد کان چین در چارچو صعود صلح سمیوز تعریوف شوده ایو  ،تحقوق سن
مستلزم به دی سوردن وجهه و اعتبار بینالمللوی و منطقوهای از راه اعتمادیوازی ایو کوه از
شاخص های مهم راهبردی کشور به شمار میسید و مشارک گرایی چین در پویشهوای امنیتوی
بین المللی تجلی این شاخص میباشد (یلیمانی )٠٣١ :٠٨٣٧ ،اروزون بور ایون ،راهبردپوردازان
چین اظهار می دارند که ییای دراع ملی سنها ،تنها هدف حراظ از یرزمین و موردم چوین را
دنبال می کند بر مبنای یند دراع ملی چین ،نویازی دراع ملی و نیروهای مسلح هودری ایو
که تا اوایط قرن ١٠م حاصل خواهد شد این یند بر ایجاد یک ارتش پیشررتهتور و توانواتر بوه
لحاظ رناوری تأکید دارد؛ ارتشی که بوه سنهوا اجوازه عملیوات در مسوار هوای خوار از مورز را
میدهند ()China National Defense, 2008
از نظر توان نیروی دریایی ،ارتش چین قوویتورین نیوروی نظوامی قواره سییایو در حوال
حاضر ،نیروی دریایی چین شامل  ٩٢ناو جنگی بزرگ ٦١ ،زیردریایی ٢٢ ،کشتی سبی -خواکی و
حدود  ٣٢کشتی موشکانداز میباشد (بلوچی)٢-٦ :٠٨٣٧ ،
ایا ت متحده سمریکا نگران شراف نبودن بودجه نظامی چین ایو چوین در یوال ١١١٩م
میزان ریمی بودجه دراعی خود را با ارزایشی  ٠٩/٣درصدی نزدیک به  ٩٢میلیوارد د ر اعوام
کرد ،ولی سژان دراعی سمریکا بودجه نظامی چین در سن یال را  ٣٢تا  ٠١٢میلیارد د ر برسورد
کرده بود بر پایه سمارها در بودجه چین و نیز سمارهای صندوق بوینالمللوی پوول ،در یوالهوای
 ١١١٦-٠٧٧٦میادی ،میانگین نرخ رشد یا نه بودجه دراعی چین ( ٠٠/٣درصود) از میوانگین
نرخ رشد یا نه تولید ناخالص داخلوی سن کشوور ( ٧/١درصود) بیشوتر بووده ایو (شوریعی و
قنبری)١٧ :٠٨٣٩ ،
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با اینکه هزینههای نظامی چین در مقایسه با سمریکا بسیار کم ایو  ،اموا از دیودگاه سمریکوا،
دگرگون شدن ایتراتژی نظامی چین و مدرنیزه شدن ارتش سن کشور ،چالشی در برابر هژموونی
سمریکا به شمار میرود بر این ایا میتوان این دیدگاه ایا ت متحده را ،در قالب نظریوه انتقوال
قدرت برریی کرد بدین ترتیب که از دیدگاه نظریه انتقال قدرت ،قدرت نوظهووری کوه توانوایی
مقابله با هژمون را دارد یعی میکند بر ایاس تواناییهایی که دارد قدرت هژمون را بوه چوالش
بکشاند بر این ایاس ای که سمریکایی ها بودجه نظامی ینگین چین را نشوانه قصود پکون بوه
رویارویی با حضور نظامی سمریکا در خاور سییا و خطری بوالقوه بورای برتوری نظوامی سمریکوا در
حوزه اقیانوس سرام میدانند و به همین دلیل ای که رای وزیرخارجه یابق ایا ت متحوده در
نشس یران اپک ٠در  ١١١٦م نگرانی سمریکا از خیوزش چوین در سیویا را یوادسور شوده بوود و
خا ر نشان کرده بود که برنامههای چین در زمینه نظامی خود رراتور از وزن و نقوش منطقوهای
این کشور به نظر میرید
ج) مشارکت در نهادهای منطقهای و بین المللی
یکی از شاخص های خیزش و ظهور یک کشور رعالی و مشوارک در نهادهوای منطقوهای و
بینالمللی میباشد ،از سنجا که چین بهعنوان یک قدرت نوظهور شناخته میشود توانسته ایو
در این حوزه مشارک رعا نوهای از خوود نشوان دهود در یوطح منطقوهای ،چوین توانسو بوا
کشورهای همجوار و همسایه خود روابط مسوالم سمیوزی را برقورار کنود و در ایون زمینوه نیوز
توانس به مورقی های چشمگیوری دیو یابود مشوارک بوا سیوهسن و عضووی در یوازمان
همکاری شانگهای نمود عینی این همکاریها بهشمار میسیود در یوطح بوینالمللوی حضوور در
یازمان ملل به عنوان مهمترین یازمان بینالمللی و همچنین همکاری در عملیات حروظ صولح
یازمان ملل از دیگر حوزه هایی ای که چین در سن حضور رعال دارد در ادامه تاش مویشوود
به صورت اجمالی مشارک چین در عرصه منطقهای و بین المللی موورد برریوی قورار گیورد توا
درک عمیقتری از خیزش چین حاصل شود

1 - APEC
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 -١چین و سازمان همکاری شانگهای
بازتعریف موقعی ایتراتژیک چین در یالهای اخیر که به ور عمده متأثر از رشد اقتصادی
و ترجمه سن در توان نظامی و دی لماتیک ای  ،ییایو خوارجی ایون کشوور را در حووزههوای
موتلف دچار تحول یاخته ای حوزک سییای مرکزی یکی از حوزههای جدید مودنظر ییایو
خارجی چین ای چین به عنوان بنیانگذار اصلی یازمان همکاری شوانگهای نگواه ویوژهای بوه
کشورهای این حوزه در مسیر دیتیابی به اهداف ییایی ،اقتصادی و نظامی خویش دارد بورای
چین کشورهای این منطقه همسایگان سن تلقی میشوند و لذا چین برای گسترش نروذ خوود در
این کشورها چارهای جز برقراری روابط نزدیک با سنها ندارد ( با بایی )٠٩٩ :٠٨٧١ ،پیشونهاد
چین در تشکیل یازمان همکاری شانگهای ،دال بر موالر سن کشور با نظریوه سمریکوایی نظوام
بین المللی و ادعای سمریکا در مورد جهان تک قطبی بود حضور و نروذ روزارزون ایوا ت متحوده
در منطقه سییای مرکزی ،به ویژه پ از یازده ی تامبر ١١١٠م و اشیال اریانسوتان ،بوه نووعی
به دغدغه امنیتی چین تبدیل شده بود که این خود موجب شد تا چین به گونهای جودیتور بوه
همکاری نهادمنود بوا کشوورهای همسوایه در قالوب یوازمان همکواری شوانگهای ب وردازد و بوا
هموواهنگی رویوویه بووه نوووعی در برابوور نروووذ روزارووزون ایووا ت متحووده ایجوواد موازنووه نمایوود
(رضایی)١٧٢ :٠٨٣٩،
ایرای نقش کلیدی چین در یازمان همکاری شانگهای را میتووان در چنود عامول دیود-٠ :
تنظیم خطوط راهنمای مرهومی یازمان :نمود این ایرای نقش را میتوان در ارائوه مرهووم «رود
شانگهای» مشاهده کرد؛ به وریکه پکن با رد این عنوان که شوامل اصوولی همنوون اعتمواد
متقابل ،نرچ متقابل ،برابری ،مشاوره ،احترام به تنوع تمدنهوا مویشود ،عمواً ابتکوار خوویش را
مبنایی برای تویعه تدریجی یازمان همکاری شانگهای قرار داد؛ -١پیشوبرد نهوادینگی :تواش
چین در همکاری با روییه برای تداوم نهادینگی یازمان همکواری شوانگهای باعوی شود توا ژو
رانگژی ،نوس وزیر پیشین چین عاوه بر ارائه پیشنهاد جهو یورع گوررتن تودوین منشوور
یازمان همکاری شانگهای ،بر عملیاتی شدن یریچ تر یازوکار ضدتروریستی یازمان نیوز تأکیود
کند همننین به دنبال پیگیری های مداوم چین ،دبیرخانه یازمان در ژانویوه ١١١٩م در پکون
تأیی شد و ژانس دی گوانس به عنوان دبیرکل چینی یازمان رعالی گستردهای را بوه انجوام
ریاند؛  -٨حمای مستقیم از پوروژه هوای کوان :عواوه بور کموک در جهو بازیوازی یوطود
زیربنایی کشورهای عضو ،مهم ترین اقدام پکن در ذیل یازمان همکاری شانگهای و در همکواری
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با یایر کشورها اعطای اعتبار خرید  ٧١١میلیون د ری به اعضا در اجاس تاشکند بود در کنار
حمای های اقتصادی ،همکاریهای ررهنگی دیگر حوزه رعالیو و ایروای نقوش چوین در ذیول
یازمان بوده ای (یازمند)١٣٨ :٠٨٧١ ،
در واقچ ،شکل گیری یازمان همکاری شانگهای ررص جدیدی را پیش روی رهبوران چوین
قرار داد تا عاوه بر همکاری های دراعی و امنیتی ،همکاری در حوزههای اقتصوادی و تجواری را
تویعه بوشد حضور چین در این یازمان ررصتی برای اقتصاد رو به رشد چین رراهم کرد توا از
یک یو بازار هدف برای محصو ت چینی را در اختیار بگیرد و از یوی دیگر بتواند زمینوه رشود
یریچتر اقتصادی را رراهم نماید (واعظی)٠٢ :٠٨٣٧ ،
 -٢چین و آسهآن
از سغاز دهه  ٧١میادی و پیرو رروپاشی شوروی بهعنوان یک تحوول ییسوتمیک عموده در
نظام بین الملل ،ییای خارجی چین در قبال همسایگان بهویژه کشورهای جنوو شورق سیویا
که در ذیل اتحادیه ملل جنو شرق سییا یا سیهسن به حرکتی نهادینه شکل بوشیده بودنود ،بوا
تیییرات عمده ای مواجه شد ،به وری که تعامل با همسوایگان بویش از سنکوه بوهعنووان تهدیود
نگریسته شود غالباً به مثابه ررصتی تعبیر میشد که میتوانس موجد مزایایی برای منارچ ملوی
چین باشد عاوه بر تأثیرپذیری این تیییر از رضای ییایی جامعه چین یعنوی روروکش کوردن
تب انقابی و ضرورت بهرهگیری از ررص ها برای یرع بوشیدن بوه تویوعه اقتصوادی و روی
کار سمدن نسل نوینی از رهبران با رویکرد عمل گرا ،عوامول ییسوتمی نیوز نظیور از بوین رروتن
تهدید شوروی و ضرورت رقاب با سمریکا در این تحول مؤثر بودند (یازمند)٨٠١:٠٨٧١ ،
از جمله عواملی که به نزدیکی چین به منطقه جنوو شورق سیویا بیشوتر کموک مویکنود،
میتوان به اقتصاد به عنوان مهم ترین عامل اشاره کرد به این دلیل که هموه کشوورهای منطقوه
در حال تویعه اقتصادی هستند و چین نیز در این مسیر قرار دارد رشد اقتصوادی چوین ،بورای
کشورهای منطقه ررص های زیادی را ایجاد می کنود از سنجوایی کوه جنوو شورق سیویا تنهوا
منطقه ای ای که با چین هم مرز ای  ،بنوابراین نرووذ چوین در ایون منطقوه بوه سیوانی قابول
گسترش میباشد ()Acharya, 2003: 2
روابط چین با کشورهای عضو سیهسن متأثر از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی ای  ،اما عوامول
دیگری مانند تهدیدات غیرینتی امنیتی هوم بایود محایوبه گوردد حمول موواد موودر ،دزدی
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دریایی ،قاچاق انسان ،خطرات زیس محیطی از جملۀ این خطرات ای

این عوامل باعوی بوروز

ظرائف و پینیدگیهایی در روابط کشورهای سیهسن و چین شده ای که دربرگیرنودک رشوار در
جه ایجاد توازن و دخیل کردن چین در مسایل ،نشانهای از تحوول روابوط کشوورهای جنوو
شرق سییا با چین ای عاوه بر این رد سیهسن ٨ +میتواند به نزدیکی بیشتر چین به سیهسن
و همین ور بهبود موقعی چین در منطقه شود نزدیکی چین به سیهسن و در قالب ایون ورد
به بر هم خوردن توازن قوا در منطقه جنو شرق سییا به نرچ چوین و بوه ضورر ایوا ت متحوده
منجر می شود از رف دیگر کره جنوبی نیز که در رکر توازن قوای خود با ایا ت متحده ای و
در صورت رها کردن این کشور از یووی ایوا ت متحوده مووقعیتش بوه خطور خواهود ارتواد در
پیویتن به این رد چین اشتیاق نشان داده ای (وثوقی )٩١ :٠٨٣٣ ،بر ایاس نظریه انتقوال
قدرت یکی از اقداماتی که قدرت نوظهور در رایوتای ارتقوای منوارعش در برابور هژموون انجوام
می دهد نزدیکی با کشورهای منطقه و تضعیف دیگر بازیگران قدرتمند منطقه ایو از سنجوایی
که ژاپن متحد عمده ایا ت متحده در منطقه ای و شریک ایوتراتژیک ایون کشوور محسوو
می شود و در جریان جنس یرد توانس توازن قوا را در جنو شرق سییا در دنیای دوقطبی بوه
نرچ سمریکا تیییر دهد ،نزدیکی چین به کشورهای سیهسن میتواند از یک یو نقش محوری ژاپن
در جنو شرق سییا را تضعیف کند و از یوی دیگر بر نگرانی ایا ت متحوده نسوب بوه قودرت
یابی روزارزون چین بیرزاید
د) مشارکت چین در نهادهای بینالمللی
یکی دیگر از حوزه هایی که چین به مشوارک در سن پرداختوه ایو  ،نهادهوای بوینالمللوی
میباشد نهادهایی مانند یازمان ملل ،یازمان تجارت جهانی ،سژان بینالمللی انرژی اتمی
 -١چین و سازمان ملل متحد؛ شرکت در عملیات حفظ صلح این سازمان
ررتار همکاری جویانه چین در شورای امنی یازمان ملل به عنوان کلیدیترین نهاد امنیتوی
جامعه بین المللی یکی از نمادهای همکاری این کشور به شمار میرود در دوران پساجنس یورد
چین در مجموع یه بار از حق وتوی خود ایتراده کرده ای که جملگی موواردی کوم اهمیو
بودهاند در حالی که در همین دوران جنس اول و دوم خلیج رارس و حمله به اریانسوتان رخ داد
که سشکارترین حرکات یکجانبه تک قطب به شمار میسیند و چین با هیچیک از سنها به موالرو
ن رداخ و با غیب خود به نوعی زمینه را برای صدور این قطعنامههوا روراهم سورد ایون کشوور
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حتی در جنس  ١١١٨م عراق به موالر

لرظی نیز مبادرت نورزید و به گوروه سلموان ،رویویه و

ررانسه که برخی سن را تاش برای شکل دهی به نوعی موازنه نرم در برابر ایا ت متحوده ترسویر
کردند نیز ن یوی (شریعتینیا )١٠١-١٠٨ :٠٨٣٧ ،بنابراین با دق در ررتوار وتوویی چوین در
شورای امنی یازمان ملل به عنوان یکی از نهادهای کلیدی جامعه بینالمللی ،میتووان سشوکارا
ررتار همکاری جویانه این کشور در قبال موضوعات مرتبط با صلح و امنی جامعه بوینالمللوی را
تشویص داد
رویکرد چین بعد از جنس یرد ،در زمینوه حروظ صولح و صولحیوازی بوه عنووان موضووعی
پراهمی در امنی بین الملل تیییر کرد و این کشور بورخاف گذشوته ،بوه شویوهای منعطوف و
رعال با این موضوع برخورد نمود مهمترین نماد این برخورد رعال ،مشارک مسوتقیم چوین در
این عملیاتها بود از اواخر دهه ٧١م  ،ارزایش یریعی در تعوداد ،یوف نیروهوای حوارظ صولح
چین و حوزه عملیواتی سنهوا رخ داد ،بوه گونوهای کوه از  ٢١نرور در ٠٧٧٣م  ،بوه  ٠٦١١نرور در
 ١١١٦م ریید چین از اوایل هزاره جدید ،به تدریج به قطعنامههای یازمان ملول کوه در قالوب
رصل هرتم ارائه میشدند ،رأی مثب داد که مهمترین نمونههای سن تیمور شورقی و اریانسوتان
بودند کمک های چین به عملیات حرظ صلح روند رو به ارزایشوی را در یوالیان اخیور بوه خوود
گررته ای به گونهای که در یال ١١١٧م چین به چهواردهمین کموک کننوده در ایون حووزه
تبدیل شده و بیش از هر عضو دیگر دائم شورای امنی به این عملیات یاری ریانده ای ( Gill
)and Huang, 2009:8
 -٢مشارکت چین در سازمان تجارت جهانی

١

حوزه حاکمی و مداخله از دیگر حوزه هایی ای که چین در دوران پ از جنوس یورد در
سن همکاریهای رو به اروزایش بوا جامعوه بوینالمللوی داشوته ایو در واقوچ از دهوه ٠٧٧١م
نشانه های تیییر در رویکرد چین نسب به حاکمی و مداخلوه گرایوی پدیودار شود نقطوه سغواز
پذیرش محدودی های حاکمیتی از یووی چوین ،حووزه اقتصواد و روابوط اقتصوادی بوا جامعوه
بین المللی بود که پیویتن به یازمان تجارت جهانی نقطوه او سن بوه شومار مویسیود در واقوچ
پیویتن به این یازمان نشانه عمده ای در تیییر درک چین از حاکمی به شومار مویسیود ،زیورا
1- World Trade Organization
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باعی شد چین در اختارات تجاری با یایر کشورها ،تصمیمات این یازمان را ب ذیرد و مهومتور
از سن در روند الحاق ،تیییرات عظیمی در قوانین داخلی خود برای مطابق سنهوا بوا هنجارهوای
اقتصاد و تجارت جهانی ایجاد نماید (شریعتینیا)١٠١-١٠٠ :٠٨٣٧ ،
چین پ از عضوی در یازمان تجارت جهانی یک دوره انتقال را پش یر گذاشو بودین
منظور تا پایان یال ١١١٦م به یرمایهگذاران خارجی اجازه داده شد تا در بسیاری از زمینوههوا
از جمله مالی و خرده رروشی ،سزادانه یرمایهگوذاری کننود گسوترش نقوش چوین در بازارهوای
جهانی ،اختاف با برخی کشورها را به دنبال خواهد داش بنابراین این کشور مجبوور ایو بوا
یارتن راه های جدید و وادار نمودن یازمان تجارت جهانی به تیییر قوانین تجاری بوه نروچ خوود
همانند یایر کشورها چرخه اقتصواد را هرچوه بیشوتر رونوق بوشود (حسونزاده-١١٧ :٠٨٣٩ ،
)١١٣
الحاق به یازمان تجارت جهانی به چوین امکوان داد توا منوارچ حاصول از رراینود اصواحات
تجاری که دول چین تا سن مقطچ به عمل سورده بود را ثب کند و مبنای تداوم اصاحات ستوی
سن شود با جای گررتن اصاحات چین در چارچو وییچتر سزادیازی تجاری در تمامی اعضای
یازمان تجارت جهانی ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی میتوانند با ایتراده از اصل ررتوار
متقابل در دیتریی به بازار ،عواید حاصول از اصواحات تجواری در چوین را اروزایش داده و بوه
دول چین در مقابله با رشارهای داخلی برای توقف ررایند اصواحات کموک کننود الحواق بوه
یازمان تجارت جهانی از دیدگاه چین ،برای اولین بار این کشور را در یطح بینالمللی ملوزم بوه
اعمال اصاحاتی در نظام حقوقی و ییایی در جه تضومین شوراری و امنیو بیشوتر نموود
(رضایی)١٧٩ :٠٨٣٩ ،
 -٣چین و آژانس بینالملل انرژی اتمی
شاخص دیگر مشارک چین در حوزه همکاری با قواعد و نهادهای بینالمللی ،همکاری چین
در حوزههای منچ تکثیر و کنترل تسلیحات میباشد که در دوران پساجنس یورد رونودی رو بوه
ارزایش داشته ای در این رایتا ،رویکرد چین از اوایط دهوه ٠٧٧١م شوروع بوه تیییور کورد
چین جزو اولین کشورهایی بود که پیمان منچ جامچ سزمایشهوای هسوتهای را امضوا کورد ایون
کشور با همکاری و مشارک بیشتر در معاهدات بین المللی این حوزه و همننین ایجاد مقوررات
یو گیرانه داخلی در مورد صادرات یادها و رناوریهای حساس ،رویکرد یابق خوود را کنوار
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گذاش

چین به شدت موالف اشاعه یادهای کشتار جمعی و ابزار پرتا سنهای و از ایون رو

به ور رعالی در رژیم بینالمللی عدم اشاعه مشارک دارد اعتقاد چین ایون ایو کوه رویکورد
یک پارچه و همگونی نسب به علل و پیامدهای اشاعه یادهای کشتار جمعی پیگیری شوود توا
جامعه بین المللی قادر به حرظ ثبات و امنی بینالمللی گردد در ایون جهو  ،چوین مشوارک
رعا نهای در یاز وکارهای چندجانبه منچ تکثیر و کنترل تسلیحات انجام داد و با ایا ت متحوده
بر یر برنامه هستهای کره شمالی و ایران همکاریهای نزدیکوی بوه عمول سورد ()Gill,2007:37
(یلیمانی)٠٧٠ :٠٨٣٧ ،
نتیجهگیری
در این مقاله به ابعاد خیزش چین و مؤلره های مرتبط با سن پرداخته شد در عرصه اقتصادی
چنانکه ماحظه شد چوین شوتابان تورین رشود را در بوین اقتصوادهای بوزرگ داشوته و عنووان
بزرگترین تولیدکننده و دومین مصرف کننده جهان را به خود اختصواص داده ایو عواوه بور
سن ،چین بیشترین ذخیره ارزی جهان و بیشترین میزان پ انداز در جهان را در اختیار دارد به
عاوه می توان گر که در یایه اصاحات و نگاه واقچ بینانه رهبران چوین ،ایون کشوور توانسو
ی یه دهه جایگاه خود را در نظام بینالملل در عرصههای موتلف بهبود ببوشد و بوه رقیبوی
جدی در برابر ایا ت متحده تبدیل شود عاوه بر این چین با برتری در زمینوههوای اقتصوادی،
نظامی و ییایی یعی کرده صعود خود را بوه شویوه ای کواماً مسوالم سمیوز مطورد کنود و از
همینجای که توجه محارل بین المللی به صعود این کشوور جلوب شوده ایو زیورا چوین در
یال های اخیر به خوبی توانسته ای از توانمندیهای خود در رایتای پیشبرد اهداف خود بهره
ببرد نوس ؛ تیییر یطح اختارات امنیتی به یوطح اختاروات ییایوی دوم؛ بهورهبورداری از
امکانات اقتصادی نظام بینالملل (چینیها نظام بینالملول را یوک ررصو تلقوی مویکننود نوه
تهدید) یوم؛ چین در پی همزیستی مسوالم سمیوز بوا هموه کشوورها ضومن حروظ اختاروات
ییایی ای چهارم؛ بهبود روابط با همه کشورها کانون نظری و ایتراتژیک چین کسب قدرت
اقتصادی ای و اینکه چین حداقل در منطقه سییا جایگاه اول را داشته باشد ییای چینیها
بر مبنای بهرهبرداری وییچ از امکانات بینالمللی به منظور متحول کردن چین ای
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