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 سرآغاز
ـ ملت و توسعه نيازمند الزامات متعدد استيگام نهادن دولت اين الزامات. در مسير رشد

و شكل و نخبگان آن آغاز شده از ارتقاي بينش به پيشرفت در درون نظام گيري اراده معطوف

و جذاب در سطوح منطقه و بينو تا فراهم شدن محيط مناسب مي اي . يابد المللي تداوم

و دوري از تنش در حوزه پيش از. هاي موضوعي گوناگون است نياز هر دو روند فوق ثبات

و همراه با ظهور قدرت اين المللي اين نكته هاي جديد در عرصه نظام بين رو در چند دهه اخير

ش ودكامالً نمايان به موازات اجتناب از تفوق ايدئولوژي كه و هاي جزم نگرشه است گرايانه

و روي آوردن به عمل دن آن در حوزهكريا الاقل محدود  گرايي در تأمين منافع، هاي خصوصي

و پيشرفت به بنابراين. ويژه در عرصه اقتصادي سرعت بيشتر به خود گرفته است مسير توسعه

و بين ثبات منطقه مي اي ق اهداف تواند به تحق المللي در كنار شرايط مساعد داخلي

كه برخالف دور.ندكگرايانه كمك فراوان توسعه  جنگهدر همين راستا، جمهوري خلق چين

به همين ترتيب و و محوريت آن گذارده و در ذيل حكمراني مائو اصل را بر ايدئولوژي سرد

و براي سياست خارجي چين شد در عصر عمل هاي عمده گيري چالش موجد شكل گرايي

و چهارمحاكميت نخبگان نسل و برآوردن منافع با اولويت1 سوم به ضرورت توسعه بخشي

به عنوان يك اصل الزام و بين ملي و در عين حال موجد مشروعيت داخلي به دنبال آور المللي،

و از بين بردن تصورات منفي تكوين يافته در نزد آن است تا از رهگذر كاستن از تنش ها

و در ادامه نخبگان كشورهاي منطقه، بنيان همك و تعامل را از ميان همسايگان خود آغاز اري

به آن بخشد ;Heberer & Schubert, 2009:introduction) ابعادي جهاني Clegg, 2009:114-118).

ي را در آغاز هزاره جديد بسترهاي ايدئولوژيك متأثر از روندهاي تاريخي، چالش،با اين حال

با هاي تنش فراهم كرده است تا با وجود تالش زدايانه پكن در عرصه سياست خارجي، روابط

و سوي چارچوب مشاركت  نراهبرديكشورهاي جنوب شرق آسيا به سمت وكن حركت د

و ارزش و مشابه اين دقيقاً در شرايطي است كه چين با وجود تاريخ مشترك هاي تقريباً يكسان

ح و متفاوت از رابطه با اروپا با كشورهاي منطقه نتوانسته اولويت تعاملي خود را در د اعالء

مي.ندكتعريف به همان چيزي باز و روابط اين موضوع كه در ادبيات سياست خارجي گردد

به عنوان بين از نام برده ميThreat Perception/»تصور تهديد«المللي از آن شود؛ تصور تهديد

. چين نزد كشورهاي جنوب شرق آسيا
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و كشورهاي جنوب شرقيبه عنوان چالشنظرگيري اين محور با در  عمده در رابطه چين

و آسيا كه تقريباًٌ تمامي بنيان و سازنده را تحت ها محورهاي مهم در برقراري روابط فراگير

مي دهد، اين نوشتار پاسخ تأثير خود قرار مي :دهد گويي به دو سؤال را در مركز توجه خود قرار

و هاي شكل آنكه ريشه،اول از چين در نزد كشورهاي جنوب» تصور تهديد« تكوين گيري

و شرق آسيا كدام  اند؟

و ضرورت بسط همكاري چين در راستاي الزامات سياست خارجي توسعه دوم، با گرا ها

 چه اقداماتي به عمل آورده است؟» تصور تهديد«همسايگان خود، در برابر اين 

با ره، اين مقاله در بخشبا هدف يافتن پاسخ مناسب براي سؤاالت مورد اشا نخست

و كشورهاي جنوب شرق آسيا به ويژه در دو دهه اخير به تأثيرات اين بررسي روابط چين

مي بر روابط دو جانبه در قالب گونه» تصور تهديد« با. پردازد هاي مختلف روابط بخش دوم

و ريشه به سؤاالت پژوهش ضمن واكاوي ابعاد به» صور تهديدت«هاي تكوين هدف ارائه پاسخ

و رويكردهايي اشاره مي طي آن پكن تالش اقدامات كه هاي موضوعي تا در حوزهداشتهكند

كم» تصور تهديد«گوناگون از طريق آن  را در نزد كشورهاي منطقه را و در نهايت آن رنگ كند

. بزدايد

و.1 »تصور تهديد«چين، جنوب شرق آسيا
به عنوان يك تحول سيستميك در نظامو پيرو فروپ.م1990از آغاز دهه اشي شوروي

به بين در الملل، سياست خارجي چين در قبال همسايگان كه ويژه كشورهاي جنوب شرق آسيا

آن يا آسه Association of Southeast Asian Nations/ذيل اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا

ميدهعميبه حركتي نهادينه شكل بخشيده بودند با تغييرات كه توانست موجد مواجه شد

عالوه بر تأثيرپذيري اين تغيير از فضاي سياسي جامعه. مزايايي براي منافع ملي چين باشد

و ضرورت بهره(چين  به گيري از فرصت فروكش كردن تب انقالبي ها براي سرعت بخشيدن

و روي كار آمدن نسل عوامل سيستمي) گرا نوين از رهبران با رويكرد عمليتوسعه اقتصادي

و ضرورت رقابت با آمريكا در اين تحول مؤثر بودند  نيز نظير از بين رفتن تهديد شوروي

(Hsiung, 1995:573-586) . به كشورهاي همسايه در ذيل با وجود اينكه رويكرد چين

ديپلماسي« يا Good Neighbourness/»سياست همسايه خوب«راهبردهايي همچون 

جويانه هاي همكاريطي كننده مسيري مثبت همراه با سيگنال Peripheral Diplomacy/»پيراموني

و تعميق  و مجموعه كشورهاي آسياي جنوب شرقي به بسط و نويدبخش بود نگاه نخبگان

خو. روابط با پكن توأم با ترديد بوده است به بهداين ترديد در چند مورد نمود عيني و  گرفته

ا» تصور تهديد«شاخص :ستتبديل شده
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به تلقي اندونزي از چين در برهه-1 از اي از زمان به عنوان تهديدي جدي ويژه بعد

؛1965كودتاي كمونيستي جاكارتا در سال 

به عقبه ابراز نگراني مقامات ويتنام از حمايت چين از گروه-2 هاي مخالف دولت با توجه

به اين كشور در  و متعاقباً حمله ؛1979اوايل سال حمايت اين كشور از دولت خمرها

به-3 ضد2007ويژه بعد از حوادث حمايت چين از دولت ميانمار  در سركوب تظاهرات

.)Lanteigne,2009:122(دولتي در اين كشور

و عدم قطعيت پيگير در سياست و پايان جنگ سرد هاي اياالت متحده آمريكا در توجه

و و همزماني آن با ذهنيت  تجربه تاريخي منفي كشورهاي تعهد نسبت به جنوب شرق آسيا

و چين در گذشته باعث عطف شديد نگاه كشورهاي هاي توسعه منطقه از سياست طلبانه ژاپن

به چالش عضو آسه به آن شد هاي امنيتي در عصر جديد .(Ba, 2006:311-12)ويژه ظهور چين

شرق آسيا از جنوب» تصور تهديد«نتيجه اين روند تكوين آن چيزي بود كه اكنون با عنوان

به عنوان مانعي در تعميق همكاري مي چين و تعامالت عمل .ندك ها

آ و  بعد از جنگ سرد عالوه بر تأثيرپذيري از روندهاي كليهدر دورآنسهروابط چين

و گسست آن قرار داشته استيروابط عمدتاً در كشاكش طوربه. دوسويه ميان تعميق روابط

: ان همچون شاخص روابط در ذيل دو عنوان مورد بررسي قرار دادتو كلي اين كشاكش را مي

و جنوب شرق آسيا؛ تعميق روابط-1.1  چين
و چالش جنگ سرد كه روابط دو طرف متأثر از فضاي بينهنظر از دور صرف هاي المللي

 بعد از فروپاشي شوروي با وجود تداومه مطلوب قرار نداشت، در دوريايدئولوژيك در مسير

آ دغدغه و كشورهاي عضو ميسه ها، منحني روابط پكن تا نيمه. دهد آن سيري صعودي را نشان

به1990دهه  با طور فعاالنه به دنبال ايجاد روابط رسمي توأم با همكاري چين هاي فراگير

و آسه و فيليپين واجد همكاري آن نبود سه كشور مالزي، تايلند در در اين راستا صرفاً با هايي

الشعاع دو عامل قرار داشت؛ اين مسئله تا حد بسيار تحت. (Lai, 2007: 337)وح عادي بود سط

به راهبرد سياست خارجي چين در دهه   ديپلماسي« تحت عنوان 1990نخستين عامل

جيانگ زمين رئيس جمهور وقت چين. گردد بازمي Great Powers Diplomacy/»قدرت هاي بزرگ

به بينهاي با توجه به چالش و مسائل مورد منازعه هاي تنگه ويژه با غرب بعد از درگيري المللي

همنآو حوادث حقوق بشري ميدان تيان)1995-96( تايوان و چنين نياز مبرم به فناوري من

و تنشو سرمايه د تا محور ديپلماسيكرزدايي تالش گذاري خارجي براي تداوم مسير توسعه

س به به وي قدرتسياست خارجي پكن را .ندكويژه آمريكا معطوف هاي بزرگ (Lanteigne, 

از كار هيأت اين رويكرد باعث شد تا دستور(2009:127-8 هاي ديپلماتيك چيني عمدتاً فراتر
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تاشومناطق پيراموني در توجه به تعميق روابط با غرب تعريف به همين دليل و 1996د

و كشورهاي جنوب شرق آسيا شاره نشاني از گسترده شدنبه چندان توان نمي روابط چين

.دكر

به مشاركت در به عدم تمايل پكن  دومين عامل در عدم بهبود سريع روابط در اين زمان

هاي دروني حزب كمونيست در انتقال با توجه به چالش. گردد ديپلماسي چندجانبه بازمي

و همزمان تداوم مسير توسعه اقتصادي، مقامات پكن با ان گاره ضرورت پرهيز از قدرت

به ترتيبات ديگر، گام چندان استواري را در بسط همكاري محدوديت ها هاي خارجي در تعهد

.(Lai, 2007:380)با كشورهاي همسايه برنداشتند

از1990 برخالف رويه نيمه نخست دهه به1996، روابط دو طرف و ويژه از آغازبه بعد

گيهزاره جديد در مسير به چندجانبه نوين قرار و ضمن توجه چين گرايي، روند رفت

به همكاري در طوري ها اوج بيشتر به خود گرفت؛ كه بعد از برگزاري چندين نشست مشترك

به، از سال11990دهه  و يكم روابط از سطوح دوجانبه هاي آغازين دهه اول قرن بيست

هم چندجانبه و عمدتاً بر محورهايي  در مسائل مالي، توسعه ون همكاريچگرايي حركت كرد

و مسايل قضايي تأكيد شد عالوه بر كاهش نقش ايدئولوژي در . (Ibid)منابع انساني، بهداشت

و ايجاد تغييرات محسوس در سياست هاي دو طرف، تداوم روابط نوساني چين روابط دوجانبه

و اتخاذ سياست همسايه خوب از جانب چين از يك و عالقه آسهـ آمريكا به سو  گسترش آن

به رويكردهاي منطقه همكاري گرايانه هاي اقتصادي از سوي ديگر باعث شد تا هر دو طرف

و در اين ميان ايفاي نقش مؤثر چين در بحران مالي آسيا ويژهايعالقه )1997-98( نشان داده

و تعميق همكاري به به بسط ).1شكل شماره(دكرها كمك شايان مثابه كاتاليزوري

1.>�� 1��� 	��!9� 	�� �&���#( ?1@9� A�� :� �1#�� �!9�
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آ:1كل شمارهش و 1 بعد از جنگ سردهآن در دورسه روند تعميق روابط چين

 تعميق روابط

و چالش روابطآ چين، جنوب-2-1  سيا؛ تطور
و زمينه و گسترش همكاري عالوه بر بعد مثبت و هاي محرك تعميق ها ميان چين

ر ميكشورهاي جنوب شرق آسيا، وجه ديگر روابط اهميت. توان مورد بررسي قرار دادا نيز

كه اوالً مي» تصور تهديد«،اين وجه از آن جهت است و تقويت و ثانياًشواز آن برخاسته ،د

كه عمدتاً ابعاد انگاره مي اين بخش از روابط به نوعي ساز از بين رفتن تواند زمينه اي داشته

.دشودستاوردهاي مثبت روابط نيز 

و دامنه تنظيم روابط)2009(رالف پتمن بعد از بررسي رويكردهاي مختلف در قبال نوع

آ و كشورهاي عضو سهسه ميان چين آن معتقد است كه وجه اصلي روابط دو طرف تحت تأثير

و اهداف پكن  كه در ميان كشورهاي جنوب شرق آسيا نسبت به منويات نوع رويكردي است

:ازنداين رويكردها عبارت. وجود دارد

كه افكار آنها در پيش Pessimistic Realists./هاي بدبين رئاليستـ گيرندگان اين رويكرد

آن ظهور چين در نظام منطقهستا» تصور تهديد«مقوم اصلي  و را تهديدي اي را برنتابيده

به تجربه تاريخي اوج. دانند مستقيم عليه منافع كشورهاي منطقه مي و اينان با اشاره گيري چين

برژ كه رويكردهاي همكاري اپن يك اين نظرند و مقطعي جويانه در روابط با چين صرفاً سويه

به محض فراهم شدن شرايط مساعد منطقه و و بين بوده و اي المللي، پكن بار ديگر مشي

و ايدئولوژيك خود را در پيش خواهد گرفت برخورد توسعه غير شفاف بودن فرايند. طلبانه

س تصميم و ماهيت اقتدارگراي حاكم بر نظام سياسي اين كشور گيري در ياست خارجي چين

به نوعي گزاره  كند، را تقويت ميUnexpected Decisions/»ناپذيري تصميمات بيني پيش«كه

به اثبات برساند شاهدي است كه مي . تواند اين ادعا را

1.��� �� I�#@P���� H�6(Lai, 2007:377).

-روابط نوساني چين

آمريكا

آسه آن

تمايل به همكاري

حمايت از سياست هاي

 منطقه گرايانه

حمايت از سياست هاي

همنطقه گرايان

بحران مالي

شرق
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نخست، طرفداران اين در برابر رويكرد.Optimists Globalists/بين گرايان خوش جهانـ

و توسعه به روند روبه رشد كه نوع نگرش با اشاره  كشورهاي جنوب شرق آسيا بر اين نظرند

و تعامالت گسترده در سطوح منطقه تداوم اين مسير نيازمند اتخاذ مواضع همكاري و جويانه اي

به اينكه در ده سال اخير چين هيچ. المللي است بين حر اينان با اشاره كت يا رويكرد گونه

ا و آمريكا نتوانستهابرتناموجه در اندط با كشورهاي منطقه نداشته، معتقدند كه در مقابل، ژاپن

و كارآمدي باشند  استراتژي«گرايان كه واقع درحالي. همانند چين ايفاگر نقش مثبت

هم چين مبتني بر ارائه رويكرد تنشHedging Strategy/»مصون سازي مان با نوسازيز زدا را

مي نظامي اين كشور مد با گرايان دهند، جهان نظر قرار اين نگاه چين را در حال انطباق

آ ارزش آنسه هاي و را به مثابه تالشي صادقانه در راستاي حركت از موضعي انقالبي آن دانسته

ميبه سوي موضعي محافظه گاه چين هيچگرايان در مجموع، از نظر جهان. نندك كارانه تفسير

آ نيسهبه دنبال تضعيف و ائتالف آن با آمريكا .ستآن

 در برابر دو جريان فوق، جريان سوم كه عمدتاً تشكيل دهنده وجه غالب.روها ميانهـ

و انگاره آ تصورات اسه هاي موجود در ميان سران و تفريطيستآن  با پرهيز از تفاسير افراطي

ك مورد اشاره بر اين اعتقاد بهه ظرفيتند مي ويژه در سال هاي در حال رشد پكن تواند هاي اخير

به جلوي جنوب شرق آسيا باشديبستر مي. مناسب براي حركت رو در آثار اين وجه تواند

و نهاد ابعاد منطقه توان از برخي مسائل حساس با اين حال نمي. گرايي عينيت يابد گرايي

و سياست اق همچون نوسازي نظام چين -Pettman, 2009:144)تصادي پكن نيز غافل ماند هاي

47).

مي رغم نظر جهانب و كشورهاي جنوب رسد عدم نيل همكاري گرايان، به نظر هاي چين

به سوي همكاري يا مشاركت  به فراگير تحت تأثير نظرات واقعراهبردي شرق آسيا ويژه گرايان

ساز براين با وجود بسترهاي زمينههمزما» تصور تهديد«گيري اينشكل. روها باشد ميانه

ـ همان همكاري در سال و نمود عيني آن كه هاي گذشته روابط دو طرف را متأثر كرده طور

به سوي همكاري و عدم حركت ـ نوع تصورات و همه اشاره رفت . جانبه است هاي فراگير

مس» تصور تهديد«رو با وجود عالوه بر آنكه طيف ميانه ير همكاري بر ضرروت حركت در

هاي گذشته از جانب پكن به انجام تالش عمده براي كاهش اين تصور در سال؛داردتأكيد 

و در ادامه نوع پاسخ پكن به آنها واجد اهميت رسيده است كه در اين راستا شناخت ريشه ها

.است
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و چالش.2 و پاسخ در جنوب شرق آسيا؛ ريشه» تصور تهديد«چين ها ها
و كاسته شدن از غلظت ايدئولوبعد از پايان گرايي در سياست خارجيژي نظام دو قطبي

و حاكميت رهبران عمل گيري اين هاي تصميم گرا بر حوزه چين، پيرو انجام اصالحات داخلي

و تصورات نخبگان كشورهاي همسايه چين تغيير  كه به تدريج ذهنيت انتظار وجود داشت

و در يك فرايند زماني ميان و تعامالت گسترده شرايط براي تقويت همكاريمدت كرده ها

به 1990هاي آغازين دهه اما اين موضوع نه تنها محقق نشد بلكه از سال.دشوفراهم   ميالدي

با» تصور تهديد«تدريج و سايه خود را بر روابط پكن در وضعيت نوين تكوين يافته

.كشورهاي منطقه گستراند

ته«هاي تكوين ريشه-1-2 »ديدتصور
از چين» تصور تهديد« تا به امروز در نتيجه چندين عامل 1990هاي دهه از نخستين سال

از مهم. در نزد كشورهاي جنوب شرق آسيا تقويت شده است : ترين آنها عبارتند

 هاي ژئوپلتيك ريشه-1-1-2

و بين تحوالت عمده منطقه و تغيير راهبهالمللي در دور اي و بعداز فروپاشي شوروي ردها

به يادگار خط مشي هاي موجود در روابط خارجي كشورهاي منطقه در كنار برخي منازعات

و روابط دوجانبه ميان مانده از گذشته باعث افزايش حساسيت ها در عرصه سياست قدرت

و پكن شده است درهدر اين بين چند مؤلفه مهم در دور. كشورهاي منطقه  بعد از جنگ سرد

كه اثرگذارترين آنها منازعات مرزي، مؤثر بوده» تصور تهديد«لتيك تقويت ريشه ژئوپ اند

و تفاوت در رويكرد ا هاي منطقه نوسازي نظام چين .ستگرايانه

و چالش مهم؛ـ منازعات مرزي برانگيز در روابط پكن با كشورهاي ترين حوزه مورد منازعه

و جنوب شرق آسيا اختالفات سرزميني به در همسايه . حوزه درياي چين جنوبي استويژه

و سن Diaoyu/ها در حوزه اختالفات مرزي بر سر جزيره ديائويو رغم اينكه چينيب

;Lo, 1989:c7:نك(دهستن نيز با ژاپن داراي اختالفات عمده Senkaku/كاكو Mao, 2007(.اما 

و دامنه روابط دوجانبه در مورد منازعه با كش ورهاي جنوب اثرگذاري اين اختالفات در وسعت

.شرق آسيا به مراتب بيشتر بوده است

و تعدادي جزاير مرجاني كم ارتفاع به عنوان Paracel/و پاراسلSpratly/جزاير اسپراتلي

ند هستحوزه سرزميني مورد اختالف متشكل از مجموعه جزاير كوچكي در درياي چين جنوبي

و در برهه1970كه از دهه  به هايبه بعد محل اختالف بوده زماني گوناگون اين اختالف

و درگيري دعاوي هر دو طرف برسر اين جزاير. هاي مستقيم نيز منجر شده است زدوخورد

، منافع Popular Irredentist Sentiments/عمدتاً تحت تاثير احساسات الحاق گرايانه عمومي
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و مسير مناسبات تجاري، راهبردهاي مذاكره، تأثيرات متفا و هزينه بوروكراتيك، سطح وت سود

و محدوديت بر منافع جدايي عالوه بر آن،  . (Chung, 2004:127)هاي نهادي بوده است طلبانه

و تالش دولت براي مديريت فشارها  اين مسئله در كشورهاي جنوب شرق با مشروعيت رژيم

و تهديدا و در شاكله حساسيت باال در مورد امنيت ملي ت جهت دموكراتيزاسيون پيوند خورده

حد. متصور نسبت به تماميت سرزميني بازتاب يافته است متقابالً در چين نيز اين مسئله تا

به رقابت و ارتش در مورد اولويت سياست بسيار و تخصيص هاي وزارت امور خارجه گذاري

.(Ibid)بودجه مرتبط شده است 

ظ در اين ارتباط، در حالي كه چيني و به آثار باستاني هاي يافت شده نوشتهرفها با استناد

و تاريخ كهن خود مدعي حاكميت بر اين جزاير  و ويتنام هستدر منطقه به زبان چيني ند تايوان

و فيليپين در ارتباط با دعوي خود بر بخشي  و مالزي در مورد حاكميت خود بر تمامي جزاير

 كه برونئي صرفاً اين در حالي است.د هستناز جزاير اسپراتلي با چين كمونيست دچار اختالف

.(Lo, 1989:C2 ;Ibid:129)كند بر حاكميت خود در مورد يك ساحل شناور تأكيد مي

و دعاوي داخلي هر يك از كشورها، عامل عالوه بر پيوند خوردن اين مسئله با چالش ها

كه زمينه به اين جزاير شده است گزارش مهم ديگر هاي ارائه شده از سوي ساز توجه بيشتر

و قرارگيري آنها مؤسسات و گاز در اين ناحيه  معتبر در مورد احتمال وجود ذخاير عظيم نفت

در اين موضوع زماني حساس(Lam, 2006:180).در شاهراه ارتباطي است كه اوپك تر شد

 ميالدي اعالم كرد كه تقاضاي جهاني براي تأمين نفت در 1990گزارش خود در نيمه دهه 

و از اين ميزان تقاضا،6 به 2000تا1995فاصله 3/2ميليون بشكه در هر روز خواهد رسيد

و آسه .(Chung, 2004:130)آن خواهد بود ميليون بشكه در روز مربوط به چين

ا و مناطق مورد به جزاير الفختمجموعه اين دو عامل مهم در ضرورت توجه كشورها

ا و مواجهات نظامي شده  ضمن تقويت رويكرد1؛ستعالوه بر آنكه باعث برخي برخوردها

به نوسازي به چين در حل مسائل مورد منازعه باعث شده تا با نگاه ويژه چين منفي نسبت

آ آن در مورد نياتسه نظامي به خصوص در بخش نيروي دريايي، ترديدها در ميان كشورهاي

.و اهداف چين افزايش يابد

بر وجود برخي چالش:ـ نوسازي نظامي چين بههاي عمده در در ابر مقامات چيني ويژه

و مداوم درياي چين جنوبي، ضرورت تأمين امنيت راه و در نهايت حضور فعاالنه هاي ارتباطي

تا آمريكا در ائتالف امنيتي با ژاپن در شرق آسيا در سال رغمبهاي اخير باعث شده است

 بر توسعه كيفي PLA(People’s Liberation Army/(بخش چين كاهش كمي نيروهاي ارتش آزادي

1.>�� �1�	�� 2��%� ���71� � T6@7� ���� '��L�=I��� �� ��EFQQ U� 8. 2���� V��@W� X�*�� �� �L 2@9. 8� 2&
��

��  K� �@8Y��L 	�� �� � '��� ��1P 8Z�L ���� �� 2��&GM���3 8@9. 2��&@�� ����1� �� 1*� .
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بههدر دور. شود آن تأكيد ويژه و1950ويژه در دهه جنگ سرد  با در نظرگيري شرايط انقالبي

و دولت، ؛ ميليون نيروي نظامي بود5 داراي بيش از PLAعدم تفكيك جدي ميان حزب

كه اين تعداد در قواي مختلف شب(درحالي و ه زميني، دريايي، هوايي، نيروهاي واكنش سريع

كه در اين ميان نيروي (Lanteigne, 2009:76) ميليون نفر كاهش يافت1/2به2008در)نظامي

ا ميليون نفر واجد بزرگ6/1زميني چين با  ,Ng:نك(ستترين بخش از نيروهاي نظامي چين

به خود PLA در درون 1990 مهم كه از نيمه دوم دههي تحول،با اين حال.)2005  سرعت بيشتر

و آموزش ته است تأكيد بر كيفيت نيروها با اتكا بر تغيير كادر به سوي نيروهاي حرفهگرف اي

و تالش براي تأسيس هاي هسته نوسازي فعاليت. ديده متناسب با شرايط روز است اي

و مهم مد نظر مقامات چين در سال نيروگاه . هاي اخير بوده است هاي اتمي جديد محور ديگر

چ و حساسيت كشورهاي ين در سالاين نوسازي نظامي به چند دليل محور نگراني هاي اخير

از جنوب شرق آسيا بوده است كه مهم : ترين آنها عبارتند

 طلبانه نوسازي نظامي چين؛ـ تفسير اين نوسازي به مثابه مشخص شدن اهداف جاه

و فهم مشترك در سطح منطقه در راستاي مديريت ـ فقدان هنجارهاي امنيتي يكسان

 هاي بالقوه؛ رقابت

و چين؛ ـ عدم تقارن ميان نيروهاي نظامي اين كشورها

و چالش با سنگاپور در مورد روابط آن با تايوان و اندونزي ـ منازعات مرزي چين با ويتنام
(Cunha, 1998: 3; Sukma, 1999:c6).

 تقويت بعد از جنگ سرد نيروي هوايي چين بيش از ساير بخشهبا وجود آنكه در دور

و اين موضوع از سوي كشورهاي منطقه به مثابه تالش پكن براي ارتقاي امنيت وجودي شده

كه مسلّم(Lewis & Litai, 1999:75)ويژه در درياي چين جنوبي ارزيابي شده است خود به  آنچه

و كامل نبودن ظرفيتبه نظر مي هاي نظامي كشورهاي منطقه در ايجاد توازن رسد عدم توانايي

و اين مسئله خود در تقويت در برابر نظامي بسيار اثرگذار بوده» تصور تهديد«گري چين است

. است

با وجود آنكه از آغاز هزاره جديد تالش عمده مقامات پكن بر: گرايانهـ رويكرد منطقه

و در اين راه بر لزوم حركت به  و كاهش تنش با آنها معطوف بوده جلب رضايت همسايگان

مي گرايي تأكيد داشتههسوي منطق به نظر رغم برخي ترتيبات نهادي اوليه رويكردبرسد اند اما

و منطقه گرايانه چين از سوي محافل داخلي كشورهاي جنوب شرق به طور كامل پذيرفته نشده

.بينانه قرار داشته است تحت تأثير تفاسير بد

بدبينانه رئاليستي، ظهور از نظر محافل داخلي كشورهاي منطقه جنوب شرق با تمايالت

به مثابه چالشي براي دولت ا چين از اين جهت پاسخ به اين چالش بايد.ستهاي پيراموني آن
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به گونه كه نظم موجود از طريق توازن محقق شود نماي تجربه تاريخي در مورد.دشوختل

كه پيامد رويكرد منطقه و ژاپن گواه اين مسئله است ظه آلمان و ور آن در اين گرايانه چين

و بهبود وضعيت منطقه قالب، تجديد نظر نه تالش صادقانه براي ارتقاء اينان. طلبي خواهد بود

. هاي تجربي بر اين نظرند كه جنوب شرق آسيا قادر به مهار چين نيست با توسل به برخي داده

به ايجاد جبهه متحد در برا كه قادر بر چين اين منطقه پوشش ناهمگوني از كشورهايي است

و تمامي آنها در غلب به طور انفرادي به دنبالانيستند؛  و ارضي خود بوده  حفظ تماميت ملي

 ضعف اساسي،رو از اين. پذيرند بيني نظام اقتصاد جهاني آسيب برابر روندهاي غير قابل پيش

به سوي توازن قدرت را ايجاب مي تصور«اين نحله فكري مقوم. كند منطقه، لزوم حركت

به دنبال كاهش ند كه چين با تكيه بر راهبرد منطقه هستبر اين عقيده» ديدته گرايانه خود

و در نتيجه فراهم حساسيت و در اين راستاكرها دن زمينه براي تجهيز نظامي با فراغ بال است

ميهاي نظامي مقامات چينيبه گزارش و تجهيز نندك استناد كه همواره بر لزوم بهسازي

و فرامنطقهي نظامي براي مقابله با تهديدات منطقهها ناوگان مي اي به همين. شود اي تأكيد

آ و همين امر توازن آن در برابرسه جهت، و نه يك جامعه امنيتي نه يك پيمان نظامي است آن

.(Pettman, 2009:142-44)كند چين را تضعيف مي

در اين نوع تفسير از رويكرد منطقه ي جنوب شرق آسيا تنها وجهي از كشورها گرايانه چين

ش وجوه كلي چشم به ديدگاه غالب تبديل كه هرگاه » تصور تهديد«هدانداز روابط با پكن است

.گيري كشورهاي منطقه دامن زده است از چين را در ميان نخبگان تصميم

در» تصور تهديد«ساز هاي امنيتي نوين زمينه ترين چالش مهم:هاي امنيتي نوينـ چالش

و تروريسم بين ارتباط با امنيت راه مي هاي ارتباطي دريايي و مشخص در. شود المللي تعريف

به كرويدورهاي ارتباطياها هاي ارتباطي دريايي حساسيت چينيط با امنيت راهابرتا غلب

مي دريايي ا اي مربوط به چين و يا انتقال انرژي از ساير نقاط كه محل ترانزيت كاالها ستشود

 عظيم از واردات انرژي چين از اينيونه برجسته آن تنگه ماالكا است كه ساالنه حجمو نم

به. گيرد ناحيه صورت مي و سنگاپور در اين راستا كشورهاي جنوب شرق ويژه اندونزي، مالزي

و پكن ضمن ابراز نگراني از اين موضوع با  مسئوليتي در قبال تأمين امنيت آن پذيرا نبوده

و نوساز يكتقويت و چانهي فزاينده نيروي دريايي خود از شكل سو و اقدام براي به زني دهي

-Lanteigne, 2009:1)گويي به اين چالش داشته است ترتيبات امنيتي در منطقه سعي در پاسخ
19) . 

هاي دوطرف بر خالف ساير المللي همكاري با وجود آنكه در زمينه تروريسم بين

و بنيادگرايانه در منطقه،  و رشد تحركات تروريستي موضوعات بيشتر بوده از آغاز هزاره جديد

هاي تروريستي هاي راديكال در منطقه با گروه ها در ارتباط با نسبت سازمان حساسيت
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جويانه در اين موضوع، رغم رويكرد همكاريب.)107 :1389سازمند( است المللي افزايش يافته بين

و گرايي، اجماع آن بر لزوم چندجانبه خود با آسهراهبردي ها همواره در گفتگوهاي چيني سازي

و با قرار دادن مفهوم نوين امنيتي به حاكميت تأكيد داشته  به New Security Concept/احترام

ساز نگراني زمينه (Ibid :222)هاي امنيتي با همسايگان خود همكاريعنوان چارچوب مد نظر

و از اينراهبرديكشورهاي منطقه از نفوذ  رو به دنبال ايجاد توازن اين كشور در منطقه شده

و آمريكا در رابطه با مبارزه با تروريسم  .هستندامنيتي ميان چين

ـ تاريخي ريشه-2-1-2  هاي ارزشي

و تداومه ترين ريشه مهم ـ تاريخي در تكوين از چين در جنوب» تصور تهديد«اي ارزشي

: شرق آسيا عبارتند از

و ذهنيت تاريخي و كنار 1949بعد از انقالب كمونيستي:ـ ايدئولوژي متفاوت  در چين

و ايدئولوژيك ميان گرا از صحنه سياسي اين كشور، جدال رفتن نيروهاي ملي هاي ارزشي

و كه. كشورهاي منطقه گسترش يافتجمهوري خلق چين به جز كشورهاي حوزه هندوچين

با كم به نوعي متأثر از روابط وبيش در معرض ايدئولوژي كمونيستي قرار داشتند ساير كشورها

و دور و دليل عمده اين مسئله عالوه استعمار با اين نوع جهتهغرب گيري موافقتي نداشتند

و و هراس حاكمان اين بندي بلوكبر تأثيرپذيري از فضاي جنگ سرد هاي جهاني به بيم

مي كشورها در حركت دومينوي كمونيسم بازمي توانست فضاي داخلي اين كشورها گشت كه

و دستخوش دگرگوني نمايد را بي  عالوه بر آن، مسئله ديگر در تفاوت).1388سازمند:نك(1ثبات

ر كمونيستي موجود در هندوچين بود ايدئولوژيك، اختالفات تفاسير كمونيستي چين با تفاسي

و همين مسئله نيز زمينه هايكه عمدتاً تحت تأثير حزب كمونيست شوروي قرار داشتند

. را فراهم آورد1980و1970دهه دو درگيري چين با ويتنام در 

به روند رو به گسترش ظهور چين در حوزه:ـ تبليغات غرب ويژه هاي مختلف موضوعي

به سالحوزه اقتصاد در  اين. ويژه آمريكا نبوده است هاي گذشته چندان خوشايند مقامات غربي

المللي گشته، باعث هاي اقتصادي غرب در عرصه بين ساز چالش مسئله عالوه بر آنكه زمينه

به همين روي. الشعاع قرار گيرد شده است تا نفوذ آمريكا در منطقه نيز تا حد بسياري تحت

دردهكريكا تالش ويژه آمر مجموعه غرب به اند از هر فرصتي جهت يادآوري نيات چين

 ,Amador)در كشورهاي جنوب شرق آسيا بهره گيرند» تصور تهديد«گذشته در تقويت 
و با وجود اين تالش غرب، رويكرد كشورهاي منطقه در قبال جدال.(2010:602-9 هاي آمريكا

به چين نشان از نوعي جهت باكرآن تالشكه آسه طوري گيري دووجهي داشته است؛ ده
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دردراي برجسته كردن نقش آمريكا در مناسبات مختلف منطقه عمل از آن به مثابه نوعي ابزار

و از طرف ديگر اين تالش ضمني را نيز در نظر داشته تا از ظهور  توازن با چين استفاده كند

و اين در وا آ قع همان بهرهچين براي كاستن از اتكاي صرف به آمريكا بهره گيرد ازسه گيري آن

.هاي برآمده از شكاف ميان قدرت هاست فرصت

 هاي اقتصادي ريشه-3-1-2

به عالوه بر حوزه كه و ايدئولوژيك، عامل مهم ديگر هاي اخير ويژه در سال هاي ژئوپلتيك

و زمان با رشد اقتصادي چشمگير چين سببو هم ساز ترديد در بهبود اساسي روابط با چين

در سياست؛در نزد كشورهاي جنوب شرق آسيا شده» تصور تهديد«كوينت هاي اقتصادي پكن

و بين سطوح منطقه گرچه اين عامل در مقايسه با دو عامل ديگر چندان. المللي بوده است اي

بر نميپ، با اين حالستني» تصور تهديد«واجد قدرت تبيين باال در بررسي  توان از آثار آن

و رفت و معامله چين غافل ماندرويكرد در ارتباط با كشورهاي. ار كشورهاي طرف تجاري

ترين وجوه برانگيزنده ترديد در ميان آنها از جانب چين در بخش روابط جنوب شرق آسيا مهم

: اقتصادي عبارتند از

كه نمونه بارزـ عدم توانايي چين در تداوم روابط اقتصادي پردامنه به ويژه در زمان ركودها

كه در نتيجه بحران2008و 1997هاي آن سال ها، چين كمتر متقاضي كاالهاي كشورهاي است

 جنوب شرق آسيا شد؛ 

درـ حركت سيل و به سوي بازارهاي كشورهاي منطقه  گونه كاالهاي ارزان قيمت چيني

و از بين رفتن توانايي رقابت در اين كشورها ويژهبه(نتيجه تعطيلي بسياري از مراكز توليدي

؛)2001در سال WTO بعد از پيوستن چين به

و شركت وـ پيوندهاي نامشخص مؤسسات به ظاهر خصوصي چين با بخش دولتي هاي

 حمايت دولت از آنها؛ 

و درنتيجه فشارـ بهره گيري زياد چين از ابزار كاهش ارزش پول خود در مواقع اضطراري

به رقبا در فروش كاالها؛

و جذب بي  چين به يلهوسبگذاري خارجي جريان يافته از غرب شترين سرمايهـ دريافت

 درون مرزهاي خود؛

و صادرات آنها به ـ عملكرد چين به مثابه مركز مونتاژ كاالهاي توليدي كشورهاي منطقه

كه و توليدكنندگان اين كشورها در بازارهاي مانع از حضور سرمايهلعمدر غرب گذاران

م جهاني به بهشويطور مستقيم د كه اين موضوع آهنگ تجاري منطقه جنوب شرق آسيا را

 Pettman, 2009: 146; Wibowo, 2009: 213;Deng). نوسانات اقتصاد چين پيوند زده است

&Zheng, 2008:128; Glosny, 2007: 167) 
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و بعد از پايان جنگ سرد مجموعههبا وجود آنكه در دور اي از عوامل مختلف در تداوم

مي مؤثر بوده» تصور تهديد«تكوين  به نظر كه مهم اند اما هاي ترين اين عوامل شاخص رسد

و اختالفات در حوزه سياست اعلي باشد  چين در تداوم راهبردهاي،با اين حال. ژئوپلتيك

مي توسعه و تعميق روابط با كشورهاي منطقه رو اي، خود را ناگزير از بسط و از اين بيند

ها براي پكن حائز اهميت در جهت تسهيل همكاري» تصور تهديد«گويي به چالش پاسخ

. فراوان است

و پاسخ به چالش-2-2 »تصور تهديد« چين، جنوب شرق آسيا
و نماد نسل چهارم 2003بعد از روي كار آمدن هوجين تائو در  به عنوان رئيس جمهور

به بسط ديپلماسي بينابرهبران چين كمونيست،  Cross- Regional/اي منطقه رغم اولويت بخشي

Diplomacyسياست همسايه خوب«د در ادامهكر وي تالش؛و گسترش روابط با ساير مناطق «

و دكترين به مقابله با چالش با تدوين برخي رويكردها و منافع چين» تصور تهديد«ها برخاسته

ر ترين اين پاسخ مهم.ندكرا از رهگذر آنها تأمين  ـ اهبردي از سوي دولت ها در حوزه سياسي

:چين عبارتند از

در:Peaceful Rise Doctrine/آميز دكترين ظهور مسالمتـ  اين دكترين براي نخستين بار

شد2003اكتبر به كشورهاي جنوب شرق آسيا مطرح طي سفر هوجين تائو از حيث. در

كه چين باي جدسياسي اين رويكرد بر اين امر داللت داشت آميز هاني مسالمتبه دنبال محيط

كه تالش كند صلح جهاني را از طريق توسعه گونهبه؛براي توسعه اقتصادي خود باشد اي

را هاي هژمون نباشد ودر نهايت مواجهه ند؛ به دنبال به چالش گرفتن قدرتكتضمين  جويي

ن و منا.ندكپيشه بع مورد در تعبير اقتصادي، اين مفهوم بيانگر آن است كه چين سرمايه، فناوري

و اقتصاد خود را از رهگذر توسعه طريق ابزارهاي مسالمت نياز را از طلبي آميز به دست آورده

آميز، حضور در مناطق مختلف ظهور مسالمت،بنابراين. هاي مشابه آن بسط نخواهد داد يا راه

و فعاالنه در اقتصاد بين دنيا از به منظور مشاركت مثبت للي الم جمله جنوب شرق آسيا را

.(Teng, 2007:89)دكنتشويق مي

اين رويكرد راهبردي چين گرچه در دوره:Peripheral Diplomacy/ديپلماسي پيرامونيـ

به عنوان يك اصل كلي سياست خارجي چين در دوره رياست هو  جيانگ زمين ارائه شد اما

ب. نيز مورد توجه خاص واقع شد ه بهبود بر اساس ديپلماسي مزبور مقامات چيني موظف

در،در نتيجه. پاسيفيك بودند–المللي با كشورهاي همسايه در منطقه آسيا روابط بين  چين

و فصل اختالفات مرزي، براي بهبود سطح 1990سراسر نيمه دوم دهه  با تالش براي حل
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به قدرتي اثرگذار در سطح منطقه بود به دنبال تبديل كردن خود ترين داليل روي مهم. روابط

آ ازكار به اين نوع از ديپلماسي عبارتند : مدن چين

بهـ جلوگيري از انزواي چين درنظام بين و منطقه اي  من؛آن ويژه بعد از حوادث تيان المللي

كه چين عالوه بر حوزه داخلي ـ ممانعت از تقويت اين احساس در ميان كشورهاي منطقه

 اي است؛به دنبال ماجراجويي منطقه

كه جمعي منطقه ايجاد مجموعه امنيت دستهـ تالش پكن براي اي با حضور همسايگان

به رشد چين بود؛  هدف اصلي آن در واقع خنثي كردن طرح مهار قدرت رو

ـ پكن از رهگذر اين نوع از ديپلماسي به دنبال اقناع همسايگان درباره اين موضوع بود كه

و نيز مند نبوده بلكه عالقهاي چين خواهان نقش هژموني منطقه به ايجاد يك مشاركت فعاالنه

.سازي براي قدرت آمريكا در منطقه با حضور كشورهاي منطقه است بديل (Lanteigne, 2009: 

109) 
آ آن جايگاهي ويژه در سياستسهاتخاذ اين رويكرد ديپلماتيك از سوي چين باعث شد تا

به كشورهاي. خارجي چين بيابد بهدرحالي كه درگذشته رويكرد چين صورت منطقه عمدتاً

و شوروي بود مهره و.هايي براي بازي در برابر آمريكا  بعد از تشديد اصالحات در چين

. زدايي در ديپلماسي اين كشور روابط پكن با كشورهاي منطقه بهبود يافت محوريت تنش

به اصو؛ اين دسته از سياستMultilateral Policies/سياست چند جانبه گرايانهـ و ها ل

 خود در راستاي راهبرديگيري از منابع ابزارهايي اشاره دارد كه از طريق آن چين به دنبال بهره

 اي است كه در چند قالب همگرايي هاي چند جانبه منطقه تشخيص اهداف همكاري

/Integrationحكمراني مشترك ،/Co-Governanceهدايت ،/Guidanceو تسلط/Dominance 

از هاي چندجانبه ترين اهداف اين سياست مهم. ريزي شده است طرح : گرايانه عبارت است

و و گنجاندن تمامي كشورها اعم از كوچك ـ احترام به منافع اصلي كشورهاي منطقه

 اي؛ متوسط در فرايند همكاري منطقه

و گسترش منافع متقابل با ساير كشورها در منطقه به منظور ارتقاي ـ تالش براي شناسايي

و توسعه تدريجي همكاري يي منطقههمگرا  ها؛ اي

به منافع آمريكا در منطقه به  ويژه نقش آن در همكاري با كشورهاي منطقه؛ـ توجه

جهت ممانعت از ايفاي نقش فعاالنه» همگرايي«با»هدايت«ـ تالش براي تلفيق عنصر

.(Sun, 2010: 518-20)اي هاي منطقه آمريكا در برخي چارچوب

و گرايانه چين در سطح منطقه نشانگر اين موضوع اهداف مهم سياست چندجانبهمحورها

است كه چين عالوه بر تالش براي كاستن از ترديدها در ميان كشورهاي منطقه در مورد نيات 



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 180

به دنبال آن مي به خود كه باشد تا طور شكلي تصور گذشته از خود در ميان كشورهاي منطقه

ميحضور پكن را صرفاً ناشي رق .ندكدانستند كمرنگ ابت با آمريكا

و ژئوپلتيكراهبرديها درحوزه مسائل پاسخ-2-2-2

از چين در نزد كشورهاي جنوب شرق آسيا» تصور تهديد«از عمدهيبدون ترديد بخش

با؛و ژئوپلتيك استراهبرديتحت تأثير مسائل   زيرا اين حوزه عالوه بر ارتباط قوي آن

و مشروعي و بالقوه تنش در روابط ميان سياست قدرت ت داخلي كشورها منبع اصلي

ترين اقدامات پكن در اين راستا داراي وجهي دوگانه است؛ مهم؛بنابراين. كشورهاست

و از طرف طوري به به ارائه پاسخ بپردازد كه پكن از يك سو تالش دارد تا در همين حوزه

ودهكرديگر با مشاهده عدم انعطاف در اين بخش تالش  تا از رهگذر تسري قدرت نرم

هاي پكن در اين ترين تالش مهم.ندكزدايي هاي غيرمنعطف، تنش رويكرد اقتصادي به بخش

:راستا عبارتند از

 The Southeast/هاي هسته اي درجنوب شرق آسياـ امضاي معاهده منطقه عاري از سالح

Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty ؛1999 در سال

باـ امضاي بيانيه مشترك درخصوص مسائل امنيت غير سنتي براي كمك جهت مقابله

؛2002 در سال Severe Acute Respiratory Syndrome/شيوع سارس

و دوستي به معاهده همكاري اين معاهده چين را : Amity and Cooperation Treaty/ـ الحاق

و  و ويتنام به حل منازعات سرزميني با الئوس حل اختالفات مرزي در درياها با متعهد

مي كشورهاي هم .(Pettman, 2009:143)دكرمرز در درياي چين جنوبي

ترين اقدامات مهم؛دهستنگر همكاري هاي مورد اشاره فوق كه تسهيل نامه عالوه بر موافقت

و نوسازي نظامي قابل اشاره استحول زدايي پكن در اين حوزه، تنش در. منازعات مرزي

و دوستي، دستگاهل منازعات سرزميني در كنار تعهد نهادين در ذيل موافقتقبا نامه همكاري

سياستگذاري چين با سه سناريوي عمده مواجه است؛ اول تأكيد بر غير قابل تقسيم بودن 

به تداوم منازعه خواهد شد؛ دوم حوزه كه اين امر منجر و نوسازي،هاي مورد اختالف  تقويت

ب هاي مورد منازعه كه اين سناريو نيز به دليل حضورآمريكا راي كنترل سرزميننيروهاي نظامي

و ضعف كلي نيروهاي نظامي تقريباً واجد كارايي الزم ني  تحميل نظم،و سومست؛در منطقه

مي رغم زمانبپيشين اي جديد كه اين محور در مقايسه با دو مورد منطقه تواند واجد بر بودن

و حساس .(Yoshihara & Holmes, 2011:46-7)يت كمتر باشدكارايي بيشتر

زا بوده هاي اخير محور ديگر تنش در كنار منازعات مرزي، نوسازي نظامي چين در سال

به. است و طور پيوسته بر اين نكته تأكيد داشته كه تقويت با وجود آنكه پكن در سالهاي اخير

و مهم راهبرديهاي ژي در تنگهنيروهاي نظامي عمدتاً با هدف تضمين جريان عرضه انر
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و در صورت شكل هم گاه به دنبال گيري ترتيبات امنيتي مشترك هيچ چون تنگه ماالكا بوده

به فروش تسليحات به كشورهايي هم به اين مسئله نخواهد بود در ضمن چون وسعت بخشي

و مالزي اقدام كرده است  مي اما به.(Pettman, 2009:144)برمه، تايلند، الئوس رسد نقش نظر

و ارتقاي امنيت منطقه ارتش آزادي و بين بخش چين در مواجهه از اي المللي دوگانه بوده است؛

و توسعه يك سو رويكرد تنش الشعاع محور چين نوسازي نظامي را تا حد بسياري تحت زدا

و از طرف ديگر عدم قطعيت در محيط منطقه قرار مي به دهد و همكاري اي  ويژه ائتالف

كشورهاي منطقه با آمريكا ترديدهايي را در نزد مقامات پكن در مورد نوسازي يا عدم نوسازي

.(Lam, 2006:207) فراهم آورده است

 پاسخ در حوزه مسائل اقتصادي-3-2-2

در» تصور تهديد«پاسخ هاي ارائه شده در حوزه اقتصاد از سوي چين در برابر چالش

گوي ترديدهاي كشورهاي پيراموني در حوزهبه نوعي پاسخجنوب شرق آسيا عالوه بر آنكه

از مسائل اقتصادي بوده واجد كاركردي مضاعف در كاستن از تنش و تصورات منفي برآمده ها

از مهم. هستهاي ديگر نيز حوزه :ترين اقدامات چين در اين حوزه عبارتند

و صندوق بعد : (98-1997)ـ اقدامات چين در بحران اقتصادي شرق آسيا  از ناكامي آمريكا

بين المللي پول در مهار بحران اقتصادي شرق آسيا، چين توانست از طريق جلوگيري از كاهش

و ارائه كمك ارزش پول خود براي رقابت هاي مالي پذيركردن كاالهاي كشورهاي منطقه

به اين كشورها به ا اضطراري و قابل اتكا در شرايط ركود قتصادي در مثابه يك جزيره ثبات

؛(Lanteigne, 2009; Pettman,2009: 120)ندكسطح منطقه عمل 

 ASEAN)China Comprehensive Economic/نامه همكاري جامع اقتصاديـ امضا موافقت

Cooperation Agreement ( كه هدف اصلي آن كنار گذاردن تمامي تعرفه با آسه2004در هاي آن

 بود؛ 2015گمركي تا 

ب به Mekong/ سد روي رودخانه مكونگ8راي ساختـ طرح چين كه اين اقدام با توجه

مي موقعيت چين در سر شاخه به پروژه هاي رودخانه هاي آبياري، صنايع، حمل ونقل توانست

د؛كنويژه الئوس كمك فراوانو ماهيگيري در كشورهاي همسايه به

ورهاي عضو آن از جمله سنگاپور آن وكش هاي متعدد تجارت آزاد با آسه نامهـ امضا موافقت

؛1+در ذيل چارچوب آسه آن

درو همكاري2007بيانيه مشترك براي توسعه بنادر دو طرف در اكتبر- و نقلي هاي حمل

؛2005ژانويه 

 گذاري دوجانبه ميان دو طرف؛ـ تالش براي تسهيل جريان سرمايه
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كه اين امرـ تأكيد بر افزايش مبادالت تجاري ميان دو تواند ايجاد كننده اين تصورميطرف

آ  نه تنها تهديد نيست بلكه واجد مزايايي نيـز بـراي آنهـاسه در كه رشد اقتصادي چين آن باشد

و همكاري اين موافقتنامه.ستا هـاي اخيـر عمـدتاً در ذيـل ويـژه در سـال هاي دوجانبـه بـه ها

و قرار گرفته است1+چارچوب آسه آن  ,Pettman,2009;Ryosei & Wang,2004:241). تنظيم شده

asean.org) 

 نتيجه
و راهبردهاي توسعه به اتخاذ معيارها طور همزمان در ميان كشورهاي آسياي جنوب گرايانه

يكي از زمينه و چين و مناسبات اين دو با يكديگر بوده هاي مهم اهميت شرقي بخش به پيوندها

ه. است و اين اشتراك راهبردي نسبي ضمن ايجاد ضرورت و تعامل ميان پكن مكاري

و از اين كشورهاي عضو آسه و فرود مواجه شده رو آن متأثر از برخي عوامل مياني بعضاً با فراز

در اين ميان تأثيرگذاري اختالفات مرزي،. است فراگير منتهي نشدهرتهبرديبه مشاركت

و تفاوت ر هيمنه اقتصادي هاي ايدئولوژيك در كنا ترديد در اهداف چين از نوسازي نظامي

در ميان» تصور تهديد« بعد از جنگ سرد باعث شده است تا چين با چالشهچين در دور

و از اين رو بعضاً تمامي ظرفيت ها ها در بسط همكاري كشورهاي پيراموني خود مواجه شده

و شرايط منطقه. بالفعل نشود ده با اتخاذكراي تالش با اين حال، پكن ضمن درك موقعيت

و ضمن گام نهادن در مسير تنشو كردهاي گوناگون راهبردي روي با اقتصادي به مقابله زدايي

. برخيزد» تصور تهديد«اين 

به نظر مي مي رسد چين در مسير رفع ترديد با وجود اينكه دارد كشورهاي جنوب ها گام بر

و در مجموع منطقه به موقعيت اقتصادي، نظامي به شرق آسيا نيز بنا  صورت منفعل اي خود

ن به ظرفيتكرعمل و در عين توجه هاي واالي پكن، تهديدات برآمده از آن را نيز كوچك ده

به قلمداد نمي اند از طريق افزايشدهكرهاي اخير تالشكه اين كشورها در سال طوري كنند؛

و ثبات منطقه به چارچوب سهم چين در صلح هاي امنيت چندجانبه، اي، پيوند زدن پكن

و حفظ روابط حسنه با آمريكا عمالً احتمال هرگونه ماجراجويي ايش كانالافز هاي اقتصادي

به. چين در منطقه را از بين ببرند و قابل توجه اين راهبرد كشورهاي منطقه زماني ابعاد جديد

كه دريافت توازن نهاديميدخو ترين راهبرد مد نظر آنهاست؛ مهمInstitutional Balance/گيرد

يكدهكرد كشورها تالش اين  Inclusive/گيري از توازن نهادي فراگير سو با بهره اند تا از
Institutional Balanceآ در قالب نشست منطقه به محدود ASEAN Regional Forum/آنسه اي

و تضمين حمايت آمريكا مبادرت و از سوي ديگر با دست يازيدن به توازن كنند كردن چين

 به ASEAN  Plus Three/3+آن از رهگذر آسهExclusive Institutional Balance/نهادي محدود

و يكه به  . (He, 2008:489)تازي آن در منطقه نايل آيند ايجاد توازن در برابر آمريكا با اين حال
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آ رسد در سال نظر مي و اولويتسه هاي آتي و متقابالً آن ناگزير از درك منويات هاي چين بوده

ن و همكاري صلح يز در تداوم ظهور مسالمتپكن با آميز خويش راهي جز مشاركت آميز

.پيرامون خود ندارد

:و مĤخذ منابع
:فارسي. الف
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