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چکیده

اجماع پکن به عنوان رهنمود سیاستهای اقتصادی توسعه بخش در عصر پسا اجمااع واشانگتن
توانسته است به مدل توسعه اقتصادی دولت چین تبدیل شود .ایان اجمااع و مادل اقتصاادی دولات
محور از مؤلفهها و شاخصهایی برخوردار است که پژوهش حاضر تالش دارد تا ضمن شناسایی آنها
جایگاه و نقش اجماع پکن را در سیاست خارجی چین مورد مداقه و تبیین قرار دهد .بر همین اساا،
سؤال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که اجماع پکن از چه نقش و جایگاهی در سیاست خاارجی
چین برخوردار است؟ با توجه به ماهیت دولت محوری اقتصاد چاین در پاژوهش حاضار از چاارچو
نظری اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین استفاده شده است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلای
است و گردآوری دادهها نیز کتابخانهای میباشد .یافتههای پژوهش مبین این واقعیت است که اجماع
پکن یک الگوی توسعه اقتصادی ویژهای است کاه از ساوی نخبگاان سیاسای چاین باا توجاه باه
ظرفیتها و ویژگیهای خاص این کشور جهت توسعه اقتصادی ارائه گردیده اسات .ایان اجمااع باا
برخورداری از شاخصههایی نظیر نوآوری و تجربه پایدار و حق تعیین سرنوشت بر سیاست خارجی چین
تأثیر گذاشته و رفتار این کشور را در قبال سایر کشورها بر اسا ،تأمین حاداکرری مناافا اقتصاادی
شکل میدهد.
کلیدواژهها :اجماع پکن چین اقتصاد سیاسی بینالملل سیاست خارجی.
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مقدمه
رشد اقتصادی چین بدون تردید یکی از غیر منتظرهترین تحوالت تاریخ معاصر جهان اسات .بار
خالف ناکامی نظام شوروی برای آشاتی دادن کمونیسا باا کاار آمادی اقتصاادی چاین باا ایجااد
همزیستی میان قدرت کمونیستی در کنار اقتصادی پویاا توانسات یکای از بزرگتارین چارخشهاای
اقتصادی تاریخ جهان را به نمایش بگاذارد .گاذار از اردوی انقالبای «صادر ماائو تساه تونا » باه
پویاترین قدرت نوظهور اقتصادی بسیاری از معادالت باین المللای را در ها ریختاه و پرساشهاای
تازه ای را درباره سیر تحول اقتصاد و سیاست جهانی در قرن بیست و یکا مایالدی مطار سااخته
است(خاوند  .)1931در همین ارتباط احسا ،یک خالء تئوریکی در حاوزه اقتصااد سیاسای توساعه
باعث شد تا یک سری اصول از ناحیه جاشوا کوپر رامو تحت عنوان «اجماع پکان» 1باه وجاود آیاد.
اجماع پکن فصل نوینی در مباحث اقتصاد سیاسی بینالمللی گشود تا جایی که از منظر منتقدین خود
نیز مورد توجه قرار گرفت .در این رابطه عارف دیرلیک از منتقدین اجماع پکن چنین اظهار مینمایاد
که در عصر آشفتگی اصول اقتصادی نئولیبرالیس هر چند که [اجماع پکن] نمایتواناد جاایگزین آن
باشد ولی میتواند راه نجاتی قلمداد گردد ).(Dirlik, 2006: 3
اصطال اجماع پکن که به لحاظ زمانی در سال  5004در برابر «اجماع واشانگتن» وارد ادبیاات
اقتصاد سیاسی شده الگویی از توسعه را معرفی میکند که مبتنی بر دخالت و کنترل دولات در روناد
توسعه اقتصادی است .با وجود این که شالوده این اجماع بر اسا ،ترکیب اقتصاد آزاد باا یاک نظاام
تک حزبی شکل گرفته است که میتواند بدیلی برای الگوی آمریکایی باشد اما دولت چین هیچگااه
به دنبال صدور آموزههای این اجماع در ورای مرزهای خود نبوده است .به عبارتی برای پرهیز ا ایجاد
حساسیت و تقابل با غر دولت چین تمایلی نداشته است به مدل توسعه خود به عنوان یاک نساخه
قابل تجویز به سایر نقاط جهان بنگرد .بر همین اسا ،است که گاها از این اجماع به عناوان الگاوی
«رشد با کیفیت صلح آمیز و عادالنه» یاد میکنند.
با توجه به این موضوع که دولت ها به تبا نیازهای داخلی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک و نیز
تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بینالمللی جهتگیریها و اساتراتژیهاای خاصای را باه منظاور
تأمین هدف ها و منافا ملی خویش در عرصه سیاست خارجی برمیگزینند (قوام  )951 :1930چاین
نیز بر همین اسا ،تالش نموده تا سیاست خارجی خود را بگوناه ای تنظای کناد تاا تاأمین کنناده
اهداف آن کشور بویژه در حوزه اقتصادی باشد .این کشور با توجه به نیاز داخلی خاود از قبیال حفا
اسا ،سوسیالیس و وضا معیشت مردم دگرگونی زیربنایی و سریعی در راستای جهتگیری سیاست
خارجی خود از تقابلگرایی به «تعاملگرایی» انجام داد .البته در راستای ایان تغییار جهاتگیاری در
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سیاست خارجی چین عالوه بر متغیرهای اشاره شاده متغییرهاای میاانگیری از قبیال کیفیات در
سیاستگذاران از اهداف و منافا ملی و یا عوامل شخصیتی نیز دخیل بوده اسات .در برخای متاون در
زمینه عوامل و انگیزشهای داخلی و بینالمللی تاثیرگذار بر تغییر جهتگیری سیاست خاارجی ماوارد
متعددی ذکر شده است که عبارتند از :مسائل داخلی نظیر ایادئولوژی زمیناههاای تااریخی شارایط
ژئوپولیتیک مبارزه برای کسب قدرت فرهن سیاسی عوامل شخصیتی حف قدرت به عنوان یک
قدرت بزرگ و ابرقدرت آینده تقاضاهای محیط فیزیکی نقش حز کمونیست ناسیونالیس مسائل
انقال فرهنگی و سیاست «جهش بزرگ به جلو» .و در زمینه عوامل بینالمللی نیاز بایاد باه نقاش
روزافزون روسیه و ایاالت متحده درصحنه سیاست بینالملل اشاره نمود (قوام .)941 :1930
با این مقدمه در پژوهش حاضر سعی میشود در ضمن شناسایی مؤلفههای اجماع پکن جایگااه
این اجماع در سیاست خارجی دولت چین مورد تبیین قرار گیرد .به عبارتی هدف پاژوهش آن اسات
تا آن دسته از مولفه ها و اصول اجماع پکن که در سیاست خارجی چین نمود دارند پرداخته شود و این
که اساساً نگرش و عملکرد غالب دولتمردان چین به سیاست خارجی بیشتر تحت تأثیر کادام یاک از
این مؤلفهها قرار دارد .فرضیه پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که برخی از مؤلفاههاای اجمااع
پکن نظیر نوآوری و تجربه پایدار و حق تعیین سرنوشت در عرصه سیاست خارجی چین مشهود است
و این دولت در چارچو این مؤلفهها سیاستها و راهبردهایی را اتخااذ مایکناد کاه تاأمین کنناده
حداکرری منافا اقتصادی کشور باشد .با توجه به ماهیت موضوع چارچو نظری اتخااذ شاده بارای
این پژوهش اقتصاد سیاسی بین الملل دولت – محور رابرت گیلپین است که در بخش بعادی باه آن
خواهی پرداخت.
 .9مبانی نظری
با توجه به ماهیت موضوع که در رابطه با اجماع پکن و سیاست خارجی جمهوری خلق چین است
مبنای تئوریک این پژوهش در واقا نگاه دولت محور به اقتصاد سیاسی بینالمللی از منظار رابارت
گیلپین 1است .این نوع نگاه به اقتصاد قرابت مفهومی زیادی با واقا گرایی دارد .این مکتاب هماواره
دولت را به عنوان کنشگر محوری در دورن اقتصاد سیاسی بین الملل به تصویر میکشاد (اسامیت و
همکاران  .)14 :1935این مساله از آنجا ناشی میشود که اساساً واقا گرایی یک تئوری دولات بااور
است .از منظر گیلپین تالقی منطق بازار و منطق دولت از مساائل اساسای در اقتصااد سیاسای باین
المللی است .گیلپین به عنوان یک رئالیست ساختارگرا همواره درآثار خود تاکید بر رهیافت رئالیستی
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دولت محور 1در مقوالت اقتصاد سیاسی بینالمللی دارد .وی معتقد است که تاا باه حاال ادبیاات
گستردهای مبنی بر برتری تجارت آزاد در برابر حمایت گرایی ایجاد شده است اما واقعیت آن است
که حمایت گرایی همواره وجود داشته و با جلوههاای جدیادتری ظااهر شاده اسات (قنبرلاو :1911
.)114
هرچند که استداللهایی در رابطه با « محدودیتهای سیاسات» «افاول دولات» و یاا «عقاب
نشینی دولت» به تبا تفوق نسبی اقتصاد لیبرالی و جهانی شده بوجود آمده است اما باید خاطر نشان
کرد که به رغ وجود لفاظی در مورد سیاستهای نئولیبرالی همچنان پیوندی تنگاتن میان عملیات
بازار و میزان نظارت دولت در هر دو سطح ملی و بین المللی وجود دارد (اسمیت و همکااران :1935
 .)9به دیگر سخن هرچند یکی از انتقادات مه از پارادای واقا گرایی دولت– محور ایان اسات کاه
دولت به واحدی تبدیل شده که از بعد اقتصادی کارکردی نخواهد داشت و یا این که در گذشته برای
ایجاد ثروت و مدیریت امور جهانی بسیار مؤثر بوده است و تحوالت اقتصادی معاصر سبب از دسات
دادن کارکرد گذشته آن شده است (قاسمی  )100 :1914اما همانگونه که گیلپاین بیاان مایکناد
اقتصاد باز حتی با وجود موفقیتها در عرصه بین المللی یک وضعیت اساترناء باوده و ایان دولات
محوری در اقتصاد است که همواره در جهان ثابت میباشد .به عبارتی «دولت/ملات همچناان باه
عنوان یک بازیگر مه در عرصههای داخلی و بین المللی اقتصاد باقی خواهد ماند» (گیلپین :1935
 .) 7لذا همانگونه که مار توین بیان میکند شایعات در مورد مرگ دولات بشادت «مبالغاه آمیاز»
است .در همین ارتباط منتقدین حتی معتقدند که نظ اقتصادی بازار محاور حتای موجاب افازایش
نابرابری درآمدی میان کشورها و همچنین در دورن مرزهای ملی افزایش بیکاری در اروپای غربی و
سایر نقاط جهان و مه تر از همه تخریب محیط زیست شده اسات(گیلپین  .)15 :1935بناابراین باا
وجود اهمیت اقتصاد بازار محور همچنان اعتقاد بر این است که بازار و نیروهای اقتصادی به تنهاایی
تعیین کننده ساختار و اقتصاد جهانی نمیباشند .حتی اقتصاد بازار آزاد در صورت موفقیت آمیاز باودن
فعالیتش در بستری که محصول تعامل دولتها و اهداف سیاسی مختلف آنهاست عمل میکند.
علیرغ ادعای بسیاری از افراد مبنی بر این که اقتصاد سیاسی بین الملل باید بر روی اماور باین
المللی تمرکز کند و دولت محوری را پشت سر بگذارد با این حاال بارای بررسای کننادگان اقتصااد
سیاسی بین المللی اهمیت دارد که نگاه خود را روی دولت و نحوه سازگار شدن با نیروهای داخلای و
خارجی متمرکز سازند(گریفیتس  .)993 :1939باید توجه داشت که بازار جهاانی مساتقل از سیاسات
دولت وجود ندارد .حتی اگر بازار و آزادی تجارت و فعالیت اقتصادی را ه در نظر بگیاری همچناان
تصمی دولت و تسهیالت ارائه شده از سوی آن بر عرصه اقتصاد و فعاالن اقتصادی تأثیر گذار است.
- State-Centric
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هرچند در طی ربا پایانی قرن گذشته دولت/ملت به شدت از درون و بیارون از ناحیاه نیروهاای
اقتصادی فراملی و ملی گرایی های قومی تحت فشار قرار گرفتاه اسات اماا باا ایان وجاود دولات
همچنان به عنوان اصلیترین کنشگر باقی مانده است .چرا که دولت در شرایط خاص تااریخی بارای
ایجاد امنیت اقتصادی و دستیابی به اهداف دیگر ظهور کرد( گیلپین  )51 :1917و دولت یک نهادی
است که نتیجه تاریخ پر پیچ و خ و نتیجه عقل انباشتی است و به سادگی نمیتوان از حضور دولات
در عرصههای مختلف بو یژه عرصه فعالیت اقتصادی عبور کرد و نادیده گرفت .حتای گیلپاین معتقاد
است که گسترش دولتهای رفاهی مدرن نیز نتیجه دخالت دولت در امور اقتصادی است ناه دخالات
بازار آزاد و لیبرالیستی.
با توجه به مطالب فوق مایتاوان بیاان داشات کاه باه لحااظ نظاری چاین از یاک اقتصااد
سوسیالیستی بازار محور و یا به زع برخی »سرمایه داری دولتی» تبعیت مینماید .به این معنا که
در عین این که این کشور به مراودات اقتصادی و تجاری باین المللای روی آورده ولای همچناان
دولت چین بر اقتصاد کنترل داشته و بر خالف دُول لیبرالیستی به جای دست نامرئی دولت در درون
بازار و اقتصاد؛ مشت گره کرده و برجسته خود را بر دل بازار قرار داده است.
 .2اجماع پکن
 2-9سرمایه داری دولتی :الگوی اقتصادی چین
برای در بهتر از چگونگی اقتصاد چین و چرایی پیدایش مفهوم اجماع پکن بهتر است نگاهی
مختصر به اقتصاد چین از چند دهه قبل از ابداع این مفهوم داشته باشی  .چین کاه قبال از انقاال
کمونیستی از جامعهای مبتنی بر اقتصاد دهقانی برخوردار بود شرایط جدیدی را با آغاز رهباری ماائو
زدون  5در زمینه اقتصادی تجربه نمود .بی اعتمادی عمیق مائو به تمرکزگرایی به نخستین تاالش
وی برای اصال نظام اقتصادی منجر شد و چین را از الگاوی ارتادوکس اساتالینی سوسیالیسا دور
ساخت .اگرچه مائو جریان اندیشه را در ه کوبید و حوزه فکری را تک قطبی کرد اما هرگاز حاامی
تمرکزگرایی در دولت نبود .برخالف لنین و استالین که تمرکز در ساختار سیاسی و اقتصادی را بارای
سوسیالیس الزم میدانستند مائو در سراسر زندگیاش به شدت با تمرکز گرایی جنگید (کوز و وان
 )45 :1939شاید بهتر است بگویی اساساً برای ورود به عرصه بینالمللی حداقل در حاوزه اقتصاادی
این خود مائو بود که اول بار مائوزدایی را در چین شروع کرد.
از بدو انقال کمونیستی چین بدون شک دارای اقتصاد سوسیالیستی بود زیرا مالکیت خصوصی
1
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یا بازار آزاد اجازه فعالیت نداشت .اما در اقتصاد چین از آن برنامهریزی مرکزی که از سوسیالیسا باه
ذهن متبادر میشود خبری نبود البته ظاهراً این عدم تمرکزگرایی ریشه عمیاق تااریخی و فرهنگای
دارد .از نظر تاریخی می توان گفت برای حاکمان چین از زمانی که نخستین باار امپراتاور کاوین 1در
 551قباال از ماایالد چااین را متحااد کاارد کشاامکش بااین تمرکزگرایاای اداری یااا «جونکساایان»5و
تمرکززدایی یا «فنگجیان»9وجود داشته است (کوز و وان  .)24-22 :1939اما باا روی کاار آمادن
«دن شیائو پین » 4تغییر عمدهای در سیاست خارجی و داخلی این کشور پدید آمد .دنا رهیافات
ایدئولوژیک و تقابل گرایانه مائو را کنار گذاشت و در عوض رویکرد مسالمتآمیزی را در قبال غار
و آمریکا اتخاذ نمود .از این مقطا چین نه تنها جامعه باینالمللای را باه چااالش نکشااید بلکاه در
حوزههای مهمی وارد فرآیند همکاری با آن شده و ایان همکاااریهااا را بسااط داد (شاریعتی نیاا
 .) 111 :1913دولتمردان چین به این نتیجاه رسایده بودناد کاه توساعه اقتصاادی در خاالء صاورت
نمی گیرد بلکه توسعه اقتصادی جز در متن و بطان جهاان و برخاورداری از اتصااالت مساتحک باا
اقتصاد جهانی امکان پذیر نمیباشد (شریعتی نیا .)17 :1930
امروزه مواضا و دیدگاههای جدید با گذشته متفاوت شده است و بر مواردی نظیر گشایش درهای
چین بر روی جهان خصوصاً جهان غر ایجاد اصالحات اقتصادی در راساتای تحقاق خودکفاایی و
سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینی اساتوار گردیاده اسات .اصاالحات عملگرایاناه و
ایجاد زیرساختهای اقتصادی مناسب از مه ترین دالیل رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلای چاین
بوده است که این اصالحات در واقا بر دو اصل استوار بود  -1پیشبرد اصالحات اقتصادی و تداوم و
تعمیق سیاست درهای باز ؛  -5حف ثبات و آرامش سیاسی  -اجتماعی و وحادت و یکپاارچگی ملای
برای تداوم اصالحات (میرکوشش  .)517 :1917البته عالوه بر این اقتصااددانان پیگیاری و افازایش
صادرات در برابر سیاست جایگزینی واردات را هسته محوری اصالحات اقتصادی چین قلمداد میکنند
(کوز و وان  .)73 :1939در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند مدل چینی توسعه که امروزه چین را باه
این مرحله از رشد اقتصادی رسانده است در واقا ترکیبی از اصالحات اقتصادی تدریجی در داخل باه
جای شو درمانی در اقتصاد نئولیبرال ایجاد اجماع در سطح ملی برای نوسازی تضامین سیاسای و
ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کالن است.
چین در واقا کشور را به دو بخش اقتصادی تقسی کرد :بازار کنترل شده دولتی و بازار آزاد فاار
از قید و بندهای قانونی برای جذ سرمایه گذاری فناوری مادیریت گساترش فرهنا صاادرات
1

. Qin
. Junxian
3
. Fengjian
4
. Deng Xiaoping
2

◊6

جایگاه اجماع پکن در سیاست خارجی چین ◊

توسعه توریس و غیره .چین وقتی استارت توسعه را زد یعنی سال  1373تراز بازرگانی 1چاین منفای
بود( )-0/5ولی طی حدود  52سال بعد یعنی  5002تراز بازرگانی چاین مربات( )101/3گردیاد ایان
تغییر قابل توجه در روند اقتصاد یک کشور ریشه در تغییر تفکر و نحوه مقابلاه و مواجهاه باا جامعاه
بین المللی دارد .به عبارتی این رویداد نتیجه ترکیب هوشمندانه سوسیالیس با کاپیتالیس بود .الگاوی
توسعه چینی یعنی تاکید وافر بر اقتصاد و اولویت قائل شدن برای اقتصاد و ایجاد بسترهای الزم برای
ایجاد جامعه مدنی از طریق ارتقاء سطح معیشتی مردم و امکاان دادن فرصات تعقال و مشاارکت در
آینده میباشد (شاهنده  .)13 :1913چینیها الگوی توساعه خاود را چناین بااز تعریاف کردناد کاه:
«الگوی رشد چینی عبارت است ازنظ درآمدزایی تجربه مدیریت غر فرهن باومی و تجرباهای
که در درون چین وجود داشت» .در اصل مدل توسعه چین ترکیبی از عقالنیت و نظ عقالیی و سود
محور غربی همراه با ویژگیهای بومی چینی است ).(Vardinejad, 1395
البته این الگوی چینی رشد اقتصادی جلوهای بارز از تلفیق اساتبداد و باازار آزاد اسات و احتمااالً
مسیر خود را ادامه خواهد داد .بسیاری از روشنفکران و منتقدان نظام بازار میگویند که تجرباه چاین
نشان داده است که استبداد میتواند همزیستی مسالمتآمیزی با تجاارت آزاد داشاته باشاد یاا نظاام
اقتصادی مبتنی بر سرمایهداری میتواند با استبداد کنار بیاید .همین مساله نگرانی مهمی برای غر
به شمار میآید .طبق گفته استفان هالپر 5آنچه برای غربیها خیلی ناراحت کننده است این است که
این همه رشد اقتصادی هیچ ربطی با دموکراسی سیاسی ندارد و این رویداد بسیاری از باورهای غربی
را در خصوص ارزشهای لیبرال دموکراسی به چالش کشیده است) .(Halper, 2010: 117بازار
مستبدانه تعبیر هالپر از مدل چینی توسعه است .هر چند که عمالً چاین در راساتای هماین اساتبداد
بازاری خود برخی از اصول لیبرال دموکراسی را به عاریت گرفته است؛ مانند بازکردن مرزهاای خاود
به روی سرمایه گذاری خارجی انعطاف نشان دادن در مالیات و نیروی کار مانا تراشی پایین نظاارتی
و احداث زیرساخت مناسب برای پیاده کاردن سارمایه گاذاریهاای خاارجی (Halper, 2010:
) .126پس بی دلیل نبود که اگر یکی از منتقدان جدی اجماع پکن یعنای جاان ویلیامساون 9بیاان
میداشت که اساساً اجماع پکن رجزخاوانی بایش نباوده و صارفاً ترجماانی دیگار از اصاول اجمااع
واشنگتن 4است .اجماع واشنگتن دربرگیرنده  10اصطال ابداع شده توساط جاان ویلیامساون جهات
رشد اقتصادی آمریکای التین و آفریقا و راهکار برون رفت از معضل بدهی عرضه گردیده که عبارتند
از .1 :انضباط مالی  .5باز ترتیب اولویات هاای مخاار عماومی  .9اصاال مالیاات  .4آزادی ساازی
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نرخ های بهره  .2نرخ ارز رقابتی  .1آزاد سازی تجاری  .7آزاد سازی سرمایه گذاری مساتقی خاارجی
 .1خصوصی سازی  .3مقررات زدایی  .10حقوق مالکیت معنوی (.)Williamson, 2004: 3-4
رشد اقتصادی چین عالوه بر تماام مقاوالت فاوق نتیجاه پیگیاری یاک ساری سیاساتهاای
هوشمندانه نیز است که به روند استیالی مطلق چین بر اقتصاد جهانی کمک کارده اسات .نخسات
نیروی کار فراوان و بسیار ارزان که ویژگی و گزینه منحصر به فردی است کاه چاین در اختیاار دارد.
دوم عضویت در سازمان تجارت جهانی است .از جمله قوانین و تسهیالتی که سازمان تجارت جهانی
در اختیار اعضای خود قرار میدهد منا تعرفههای باالی گمرکی و جلوگیری از مناا ورود کاالهاای
یکی از کشورهای عضو به دیگر اعضا است .پس بالطبا این قانون نیز مانند دیگر قوانین این سازمان
در اختیار چین به عنوان یکی از کشورهای عضو قرار میگیرد و دیگار اعضاا نمایتوانناد ماانا ورود
کاالهای چینی به کشورهای خود شوند یا بخواهند برای تقابل با هجوم کاالهای ارزان قیمت چینای
بر صادرات این کشور تعرفههای باالی گمرکی وضا کنند .سومین ویژگی که در اختیار کشاور چاین
قرار دارد پایین نگاه داشتن عمدی ارزش یوان(1واحد پول کشور چین) در برابر دیگار ارزهاای رایا
بینالمللی است .چینی ها با پایین نگه داشتن ارزش یوان به طریقی دیگار قادرت رقابات را از دیگار
قطبهای اقتصادی خصوصاً اروپای غربی و امریکای شمالی گرفتهاند .بازرگانان و صااحبان صانایا
چینی با یوان ارزان مواد اولیه و نیروی کار خود را تهیه میکنند و با دالر و یورو و دیگر ارزهای رایا
و گران بینالمللی کاالهای خود را به فروش میرسانند .در حالی که صاحبان صنایا و بازرگانان دیگر
کشورها به خصوص کشورهای غربی باید مواد اولیه و نیروی کار خود را با ارزهای قدرتمناد و گاران
تهیه کنند و قدرت رقابت از آنها سلب میشود (ملکی .)1917
البته انباشت سرمایه ه در این میان عامل مسلطی در رشد اقتصادی چین بود و بهباود باازدهی
نیز نقش مه فزایندهای را بازی میکرد .هرچند که از منظر منتقدین افزایش مازادی که چینیها در
سرمایه مالی انباشت کرده اند تنها با کمبود شادید در سارمایه ماالی همخاوانی دارد (کاوز و وانا
 ) 921 :1939که این نقطه ضعف را در حال حاضر به عنوان نقطه قوت اقتصاد خود جلوه میدهند .در
سی سال گذشته چین مرزهای اقتصادی را یکی پس از دیگری پشات سار نهااد .باا برخاورداری از
میانگین حدود نه در صد رشد ساالنه طی سه دهه چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی در سال 5001
به عنوان سومین اقتصاد جهان جای آلمان را گرفت و در سال  5010به جای ژاپن دوماین اقتصااد
جهان شد (خاوند  )1931و طبق آمار سال  5012صندوق بین المللی پول به عنوان بااالترین مرجاا
اقتصادی اعالم کرد چین با پیشی گرفتن از آمریکا در امر تولید ناخالص ملی بر اسا ،معیاار قادرت
خرید به اقتصاد اول جهان تبدیل شد .بر اسا ،اعالم مذکور چین با  17تریلیون و  700میلیارد دالر
1
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در مقایسه با  17تریلیون و  400میلیارد دالر متعلق به آمریکا برسکوی اول اقتصادی جهاان ایساتاد
(شاهنده )1939؛و اینجاست که جمله «باد برخواسته ازشرق غر را با خود خواهاد بارد» باه ذهان
متبادر میشود .ناپلئون در ابتدای سده 13چین را غول خفته نامید و آرزوی او بود کاه هیچگااه بیادار
نشود و بیان میداشت« :چین در آنجا چون غول بزرگ خفته است بگذار بخوابد چون هنگامی کاه
بیدار شود جهان را تکان خواهد داد» (الردی  .)1 :1974الگوی اقتصادی کنونی چین که مائو حتای
در بدترین کابو،های خود نمیتوانست مجس کند از همان آغاز از سوی نظریه پردازان نظام پکان
«اقتصاد سوسیالیستی بازار» نام گرفت یا بنا به گفته محسان رناانی 1در چاین شااهد «سوسیالیسا
سرمایه دوست» هستی (پیکتی  .)57 :1939به عبارتی مدل اقتصادی چین مخلوطی از نقش دولت
و بازار را نشان میدهد .یا همانند گیلپین بهتر است گفته شود چین تالش خود را معطوف به ترکیاب
رژی سیاسی به شدت اقتدارگرا با اقتصاد باازاری کارده اسات (گیلپاین  .)414 :1935دنا بهباود
استانداردهای زندگی روزمره مردم و نه رهنمودهای مائو را معیار ارزیابی صحت و سق سیاستهاای
داخلی و خارجی چین خواند و قویاً از این ایده دفاع نمود که واقعیات باید تعیین کننده سیاستها باشد
و نه رویههای مائو (بهرامی  .)1935البته دور ریختن رویههای منسوخ مائو توسط ایشان با احتیااط و
به دور از ایجاد حساسیت در جامعه انجام گرفت و همزمان به ماوازات «ماائوزدایی» «مائوساتایی»
ه انجام میگرفت.
چین با این رشد اقتصادی خود نظریههای رای در مورد استراتژیهای توسعه اقتصاادی و نقاش
مخر دولت در اقتصاد را با چاالش مواجاه کارد ) (Kennedi, 2010: 461و شااید از منظار
اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین که اسا ،نظری این پژوهش را ه تشکیل میدهد بتوان
این گونه به این سردرگمی پاسخ داد که آنچه همواره در جهان کنونی ماندگار است دولت محوری در
فرآیند اقتصادی است .این مدل رشد چین این شائبه را ایجاد کرده که عمالً دیگار چاین یاک نظاام
سوسیالیستی نیست و شاید بتوان «سرمایه داری دولتی» یا راه دیگر توسعه چین را بار آن نهااد کاه
امروزه به «اجماع پکن» معروف گردیده است.
 2 -2مؤلفههای اجماع پکن
علیرغ این که بلحاظ شکلی و محتوایی اجماع پکن نسخهای مشابه توصایه ناماههاای باناک
جهانی و صندوق بینالمللی پول محسو نمیشود ولی به طور نانوشته عناصری نظیر سرمایهداری
اقتدارگرایی و سرکو آزادیهای سیاسی و مدنی را با ها در مایآمیازد کاه گااه از آن باا عناوان
«سرمایه داری اقتدارگرا» یاد میشود (سجادپور  .)1 :1931عبارت سرمایهداری اقتدارگرا با این جمله
 .1دکتر محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان میباشند.
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روشنتر می شود که اجماع پکن برخالف آراء اجماع واشنگتن که به جریاان آزاد سارمایه و ارز توجاه
دارد به مداخله در حف بازار ارز و سازو کار آن اعتقاد دارد .دولتمردان چینی برای ایان کاه صاادرات
محر اصلی توسعه اقتصادی گردد به شدت تمایل به حف و کنترل سرمایه دارند (Bird & etc,
).2012: 1934
1
از دیدگاه جاشووا کوپر رامو اصلیترین نظریه پرداز اجماع پکن این اجماع یک نظ بینالمللای
جدید و واقعاً مستقل است که برای حفاظت از زندگی و انتخا های سیاسای در جهاان توساط یاک
مرکز قدرت مهمی تدار دیده شده است ) .(Ramo, 2004: 3اصول مدنظر اجماع پکن از نظار
رامو در سه اصل اساسی خالصه شده که این سه اصل عبارتند از:
الف) نوآوری وتجربه پایدار :به این معنی که هیچ قانون ثابت و حک شدهای برای رسایدن
به توسعه وجود ندارد و متعاقب موقعیتهای مختلف زمانی و مکانی استراتژیهاای توساعه متفااوتی
ه وجود دارد .هرچند که نوآوری محصول آزادی ایده و اندیشهها است و انحصار دولتی چین بر بازار
اندیشه ها موجب رکود این عرصه گردیده است .به طوریکه حتی منتقدان بیان میکنند اگر چاین باه
بزرگترین اقتصاد جهان در قرن  51بدل گردد هنوز ه از نظر عملکرد بهره وری و ظرفیت ناوآوری
در رتبهی میانهای قرار خواهد گرفت (کوز و وان .)941 :1939
ب) عدم تاکید بر رشد تولید ناخالص داخلی در رابطه با توسعه پایدار و برابری:
این مورد اشاره به این مساله دارد که صرفاً نماد رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه را نبایاد باا رشاد
تولید ناخالص داخلی 5برآورد کرد بلکه باید تالش نمود توسعه پایدار و منصفانه ایجاد گردد .توجه باه
این مقوله از آنجایی ناشی میشود که توسعه متوازن درحال حاضر یک نگرانی جدی برای این کشور
است و حداقل از زمان شروع توسعه اقتصادی شکاف طبقاتی در این کشور خیلی عمیق گردیده است.
عالوه بر این توسعه امری همه جانبه است خصوصاً نگرانی فزآینده جامعه در خصوص محیط زیسات
باید برطرف گردد .رشد تولید نباید به هر قیمتی بوده و برای عرصه محیط زیست آسیبزا گاردد .بناا
به گفته رامو گربه ای که باید موش بگیرد نباید سیاه یا سفید بودن گربه مطار باشاد .در حاالی کاه
امروزه نگرانی مقامات در این است که با توجه به این موضوع که نباید محیط زیست تخریاب گاردد
بهتر است این گربه سبز ه باشد) .(Ramo, 2004: 23بنابراین دستورالعمل دوم اجماع پکن به
این مساله توجه دارد که درآمد سرانه نباید تنها معیار اندازه گیری عادالت و پیشارفت کشاور قلماداد
گردد .در عوض پایداری سیست های اقتصادی و حتی توزیا ثروت همراه با تولیاد ناخاالص داخلای
شاخصههای مهمی از پیشرفت هستند که نیاز هست همگی آنها به موازات ه مورد توجه باشند.
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ج) حق تعیین سرنوشت :برخالف اجماع واشنگتن که تا حد زیادی نقش جغرافیای سیاسی
را نادیده گرفته بود رامو استدالل میکند در چین جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی اساساً در
ارتباط هستند .همچنین با توجه به بدبینی چین به نیت غر و خصوصاً آمریکا این کشاور میال باه
قدرت برای تعیین سرنوشت خود دارد).(Ramo, 2004: 40
هرچند که نمیتوان وضعیت فعلی چین را یک وضعیت ایدهآل تصور کرد ولی با ایان حاال اگار
چین بتواند نرخ رشد اقتصادی فعلی خود را حف کند آن اندازه نفوذ اقتصادی خواهاد یافات کاه باه
قدرتی جهانی با توانایی به چالش کشیدن چیرگی آمریکا تبدیل خواهد شد .به دیگر سخن قاد علا
کردن چین ه پیامدهای سیاسی بین المللی دارد و ه عواقاب اقتصاادی جهاانی و از ایان گذشاته
نتای داخلی ه در خود چین پدید میآورد (گریفیتس .)990-91 :1939
تعامل ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی چین
تحت تأثیر یک سری عوامل چندگانه فردی ملی و بین المللی که در شکل ذیل نشان داده شده
است سیاست خارجی چین طی چند دهه اخیر تغییرات بنیادینی به خود دیده است .اما کانون محوری
این دگردیسی عامل اقتصادی بوده که بیشترین تأثیر را بر این تغییرات اساسی چه در اقدامات داخلی
و چه در روند سیاست و روابط خارجی چین گذاشته است .تأثیر اقتصاد بر اقادامات چاین باه میزانای
است که بعضاً پیرو همین فاکتور برخی دیگر از رفتارهای چین در اولویتهای پاایین قارار گرفتاه و
حتی رفتار خارجی چین را غیرمسئوالنه و انتقادآمیز جلوه مای دهاد .ایان سیاسات از آنجاایی ناشای
می شود که چین همواره در اکرر رفتارهای سیاست خارجی خود بر اسا ،مالحظات اقتصاادی عمال
میکند .به عبارتی میتوان ادعا کرد که کانون اصلی کنشهای عرصه سیاست خارجی چین را مناافا
و مالحظات اقتصادی تشکیل می دهد .البته در برخی موارد سیاست منفعالناه و عادم مداخلاه چاین
باعث می شود تا منفعات اقتصاادی خاود را از دسات بدهاد .باه عناوان مراال چاین باا بکاارگیری
«راهبردهای انفعال و یا عدم مداخله» اهرم فشاری به منظور کساب توافقاات مطلاو انارژی – از
قراردادهای مربوط به قیمتگذاری تا صادرات -در اختیار ندارد .با ایان وجاود پار واضاح اسات کاه
کشورهای اصلی صادرکننده نفت در خاورمیانه امتیازاتی را در این رابطه بادون وجاود دیگار اشاکال
اهرم فشار در معامالت – مانند حمایت از ثبات – واگذار نخواهند کرد (اشراف .)1934
اما اقتصاد تنها عامل اصلی دگرگونی رفتار سیاست خاارجی چاین نمایباشاد و بایاد متغیرهاای
تاثیرگذار دیگر را نیز در نظر گرفت .برای این منظور مدلی که میتواند تماام جواناب تغییار سیاسات
خااارجی چااین را توضاایح داده و پوشااش دهااد ماادل تغییاار در سیاساات خااارجی جاااکو
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گوستاوسون1میباشد .شکل زیر در واقا به سادگی خود نشان دهناده پیچیادگی تغییارات در عرصاه
سیاست خارجی چین میباشد.
شکل :9مدل تغییر در سیاست خارجی از جاکوب گوستاوسون

منبا( :خسروی و محمدی .)592 :1939
جامعیت مدل فوق بدان سبب است که ه عوامل داخلای و ها عوامال باینالمللای را در نظار
میگیرد و همچنین د ر عین توجه به عوامل سیاسی به عوامل اقتصاادی نیاز مایپاردازد .در هماین
رابطه عوامل سیاسی داخلی تاثیرگذار بر سیاست خارجی چین را میتاوان اعتقااد و عالقاه در رأ،
هرم تصمی گیری برای حف اسا ،سوسیالیس ذکر کرد که موجب شد آنهاا در رویاه ساابق رفتاار
خارجی خود تغییراتی از خود به نمایش بگذراند .در بعد اقتصادی داخلی نیز روشان اسات کاه تحات
تأثیر سیاست های اقتصادی ناموفق مائو همچون سیاست «جهش بزرگ باه جلاو» و سیاساتهاای
ناموفق دیگر وضا معیشت و اقتصاد مردم وضعیت نامطلوبی را تجربه می کرد کاه ایان عامال خاود
محرکی جدی در تغییر روند سیاستهای کشور خصوصاً در بعد خارجی بود.
در بررسی عوامل سیاسی بینالمللی ه میتوان به رقابات دو ابرقادرت یعنای شاوروی و ایااالت
متحده در مقیا ،جهانی اشاره داشت که محرکی برای تحر رفتار خارجی چین گردیاد .همچناین
این کشور برای مطر شدن در مقیا ،جهانی با توسل به شناسایی سیاسای و اتصاال باه نهادهاای
بینالمللی نیاز داشت تا مواضا تقابل گرایانه خود را تعدیل نماید و عضوی از جامعه جهانی گاردد .در
سطح اقتصاد بین المللی ه در هر حال اسا ،چرخش سودآور اقتصاد جهان بیشتر بر مبنای توسل به
اقتصاد بازار آزاد و فراه نمودن مراودات اقتصادی در سطح بینالمللی بود که چاین خاود را از ایان
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بهره بینصیب نکرد و وارد گردونه ی اقتصاد بازار البته با شکل و شمایل چینی شاد .اماا عاالوه بار
موارد تغییر در سیاست خارجی بر اسا ،مدل یاد شده نیااز اسات کاه ایان مولفاههاا در کناار فارد
تصمی گیر و فرآیند تصمی گیری مورد توجه قرار گیرد .بهطوری که حتای گوستاوساون در پیشانهاد
مدل خود اظهار میدارد که «مطالعه تغییر سیاست خارجی مستلزم رهیاافتی اسات کاه همزماان باه
نقش شرایط ساختارهای داخلی و بینالمللی کارگزاری سیاسی و فرآیند تصمی گیاری توجاه کناد»
(خسروی و میرمحمدی .)545 :1939
در توضیح نقش فرآیند تصمی گیری و فرد تصمی گیر چناان کاه پیشاتر اشااره گردیاد حضاور
سیاستمداران نواندیش و اصال گر همچون دن و دیگران موجب گردید که روند تغییار در سیاسات
خارجی شدت فزایندهای بگیرد .نقش افراد در تصمی سازی های سیاسی چنان مؤثر باوده اسات کاه
گاها این عامل به تنهایی به عنوان مه ترین عامل همه تغییرات محسو میگردد.
اما به لحاظ تاریخی دگرگونی ملموسی که در سیاست خارجی چین از اواخار دهاه  1320تاا باه
امروز رخ داده است به این صورت بود که ابتدا این کشور بعد از انقال  1343بعد از یک دهه اتکا به
شوروی به سمت انزواطلبی حرکت کرد و سپس به ارتباط با غر و ایاالت متحده گرایش پیدا نماود
و در نهایت به ترکیبای از اتکاا باه خاود و تناوع در رواباط خاارجی روی آورد .ایان هماه تغییار در
جهت گیری سیاست خارجی یک کشور همچون چین ناشی از سردرگمی نمیباشاد .بلکاه ناشای از
عقالنیت و در واقعیتهای بین المللی است که منافا و اهداف ملی خود را در هر کجای جهان کاه
باشد جستجو می کند؛ خواه نزد شریک ایدئولوژیک خود شوروی کمونیست و یاا دشامن ایادئولوژیک
خود آمریکای کاپیتالیست باشد.
در همین چارچو چین حتی سعی نمود روابط خود را با سازمانهایی همچون صندوق بینالمللای
پول و سازمان تجارت جهانی که به عنوان سازمانهای « پلید » در نظر گرفته میشد گسترش دهد
و حتی عضوی از آنها گردد .در حقیقت حکومت چین به منظور دستیابی باه مناافا اقتصاادی بلناد
مدت رویکردی مشارکتی و همکاری جویانه در قبال نظام اقتصادی جهاانی اتخااذ کارد .درهماین
رابطه در سال  1310به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیوست و در سال  1311چین رسماً
خواهان عضویت در گات شد (شیرخانی و مهدی زاده  )502 :1917و ها اکناون ها چاین عضاو
رسمی سازمان تجارت جهانی میباشد .بنابراین مایتاوان بیاان داشات کاه نهاادگرایی در سیاسات
خارجی چین به تبا رویکرد مشارکت جویانه این کشور در سیاست خارجی گستردهتر گردیاد و بارای
پیشبرد این منظور نیز چین تعامل جدی با جهان را در اولویت خود قرار داد .به عبارتی به دلیال ایان
که چین توسعه اقتصادی را انتخا استراتژیک خود قرار داده اراده خود را در همکاری با جامعه باین
المللی در دوران پساجن سرد تعریف نماود (شاریعتینیاا  .)502 :1913حکومات چاین در راساتای
تحقق بخشیدن اهداف خود اوالً روابط اقتصادی خود را با سایر کشورها به طور اساسی گسترش داد.
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ثانیاً پکن شرکتهای بینالمللی را به سرمایهگذاری مساتقی در چاین و شارکتهاای چینای را باه
ساارمایهگااذاری در خااار تشااویق نمااود (معصااومی فاار  .)114 :1914باار اسااا ،سیاساات جااذ
سرمایه گذاری در همین دوره راهبردهای اقتصادی همچون «بیرون رفتن »1و «دعوت به درون »5به
اجرا گذاشته شد و طی آنها تالش شد تا ضمن این که با فعالیات شارکتهاای چیناای در خااار از
کشور زمینه برای کانالیزه کردن سود و کاسب تجرباه فااراه شااود بااا حااضور شاارکت هااا و
مؤسسات خارجی در سرزمین اصلی چین از فناوری هاا و سارمایه هاای آنهااا بهااره گرفتااه شااود
(شیرخانی و ارغوانی پیرسالمی  .)197 :1932همان گونه که هانریدر بیان میکناد امکاان پاذیری
اجرای یک سیاست خارجی [موفق] وابسته به اجماع داخلی و سازگاری بینالمللی اسات (خساروی و
میرمحمدی  ) 11 :1939که در این مورد چین موفق عمل کرده است .چرا که نیروهای داخلی اع از
تالش مردم به عنوان نیروی کار و اجماع نخبگان ابازاری و فکاری بارای تجدیاد نظار در سیاسات
خارجی به یک تفاه ضمنی برای برون رفت از مشکالت اقتصادی رسیدند .از طرف دیگر ها ایان
رویکرد جدید چین با استقبال جامعه جهانی و خصوصاً غر و حتی ایاالت متحده مواجه گردید.
پیامدهای گسترده دگرگونی در سیاست خاارجی چاین را مایتاوان در حاوزه اقتصااد و تجاارت
مشاهده کرد .به طوری که همواره از زمان پیاده کردن «سیاست درهای باز» چین به دنبال بازارهای
مصرف متعددی بود که در این راه ه دستاوردهای کالنی همچون بازار خاورمیانه و یا آفریقاا را باه
دست آورد .به عنوان مرال امروزه چین بزرگترین سرمایه گذار در عراق محسو میگردد و در ماورد
آفریقا تا جایی پیش رفته که برخی منتقدین سخن از استعمار آفریقا توسط چین را مطار مایکنناد.
همچنین در حوزه اقتصاد داخلی به طور مرال از سالهای آغازین فرایند اصااالحات در سااال 1371
تاا  5004تولیاد ناخاالص داخلای چین با چهار برابر افزایش تقریباً به  4/1تریلیون دالر رسااید و در
هماین برهاة زماانی حج تجارت خارجی آن با رشدی فزاینااده بعااد از آمریکااا و آلمااان رتبااة
ساوم را باه خاود اختصاص داد .در سال  5002چین با پااشت ساارگذاردن بریتانیااا باار حااسب
شااخص تولیاد ناخالص داخلی به چهارمین قدرت اقتصادی دنیا بعااد از آمریکااا ژاپاان و آلمااان
تبادیل شاد و در صورت ادامه این رشد  GDPچین بین سال های  5050تا  5020از  GDPآمریکا
نیز فراتر خواهد رفت  .در کناار ارزش بااالی  GDPنارخ رشاد 10/9درصدی نرخ افراد زیر خاط
فقر  1/5درصدی و نرخ بیکاری کمتر از  4درصد موجب شاد تاا اقتصاد چین در سال  5010در رتباة
دوم جهانی قرار گیرد (شیرخانی و ارغوانی پیرسالمی  .)197 :1932اخیراً ها یعنای طباق گازارش
سال  5012صندوق بین المللی پول چین به جایگاه اول اقتصاد جهان نائل آمد.
چین در راستای اقدامات سیاست خارجی خود مخصوصاً در حوزه روابط اقتصادی با دنیای خاار
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درصدد پر کردن و استفاده بهینه از خالء حضور ایاالت متحده آمریکا است .البته در این راستا چاین
تالش دارد تا خیلی محتاطانه عمل کند .چرا که عدم تعاارض و برخاورد باا امریکاا یکای از اصاول
اساسی سیاست خارجی چین در دهه های گذشته بوده است و هر زمانی که امریکایی هاا موضاوعی را
بخشی از منافا حیاتی خود محسو می کردند چینی ها معموالً در آن حوزه دچار تعاارض باا امریکاا
نمیشدند .این سیاست تا به امروز نیز ادامه یافته است.
بنابراین چین در راستای سیاست خارجی خود بر آن است تا به جامعه جهانی این اطمینان را بدهد
که این کشور از سیاست «ظهور مسالمیتآمیز »1پیروی میکند و لزوماً تضادی با دیگران ندارد .علت
مطر ساختن این رویه در اصول سیاست خارجی چین ناشی از این مساله است که اوالً پاسخی باشد
به نگرانیهایی که راجا به پیامدهای مخر ظهور چین بر نظام بینالملل وجود دارد و دوما اطمینان
بخشیدن به همسایگان نسبت به پیامدهای ظهور چین با مطر ساختن ظهاور چاین در قالاب یاک
بازی برد -برد (شریعتی نیا  .)525 :1911پس در حال حاضر سیاست خاارجی چاین در اداماه روناد
اصالحات شروع شده از دهه  1370و همچنین ادامه ظهور مسالمت آمیز ماد نظار رهباران ناوگرای
چین میباشد .ولی مشخصاً سیاست خارجی چین امروزه و در آینده بر گرفته از چندین مؤلفه است که
از زبان وزیر امور خارجه این کشور یان جیه چی 5چنین بیان شده است « :سیاست خارجی چین بار
چهار محور اساسی استوار است؛ تقویت مناسابات پایادار باا کشاورها تحکای دوساتی و ماودت باا
کشورهای همسایه توسعه و ارتقای سطح همکاری با کشورهای در حال توسعه و پایگیاری حال و
فصل مشکالت در سطح منطقهای و بینالمللی میباشد» (عباسی و قیاسی .)995 :1931
این نوع سیاست خارجی در حقیقت ناشی از پیگیری جدی چین با هدف افزایش تاوان اقتصاادی
خود با توسل به دیپلماسی مبه و پیچیده است .در برخی مواقا مشاهده مایشاود کاه یکای از کاار
ویژههای اساسی سیاست خارجی پکن ایجاد میزانی از هماهنگی با نظا باینالمللای بارای پیشابرد
فرایند ظهور مسالمت آمیز آن کشور به عنوان قدرتی بزرگ در صحنه بین المللی است .ورود این کار
ویژه اساسی در سیاست خارجی چین روابط آن کشور با دولتهای تجدید نظرطلب و انقالبی ( نظیار
ایران کوبا کره شمالی و  )...را با محدودیتهایی مواجه میسازد .اما این مسااله موضاوعی ثابات و
غیر منعطف نمیباشد چرا کاه چاین باا هادف افازایش و بهباود تاوان اقتصاادی خاود بعضااً ایان
محدودیتها را نادیده میگیرد .بویژه در مواقعی که غر ستیزی در برخی از کشورها ظاهر میگردد
چین در بخشهای اقتصادی آن کشورها نفوذ کرده و بدون توجه به منویات و تمایالت جامعه جهانی
مناسبات اقتصادی با آنها را ادامه میدهد .در این زمینه میتوان به قرارداد اقتصادی چاین باا دولات
گینه که یک دولت سرکوبگر است اشاره نمود .همچنین در سومالی و سودان ه مایتاوان ردپاای
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گسترده چین را در شئونات اقتصادی مشاهده نمود .بنابراین قابل در است وقتیکه اساتفان هاالپر
یکی از منتقدین اجماع پکن یا مدل توسعه چین چنین اظهار مینماید که چاین در عاین تعامال باا
جامعه جهانی از کشورهایی (به اصطال محور شرارت) حمایت میکند که غر درصدد فشار آوردن
به آنها برای قاعده مند کردن رفتارشان است .عالوه بر موارد فوق از جملاه تادابیر چاین در تعامال
اقتصادی با سایر کشورها این موضوع است که همواره بیطرفی کامل در ماورد نظاام و ایادئولوژی
حاک بر کشور مقابل را مد نظر قرارداده است (ودیعی  .)77 :1911به عبارتی دیگار رهباران پکان
معتقدند که نباید روابط تجاری و اقتصادی تحت شعاع مسائل ایدئولوژیک قرار بگیرد .البته پکان باه
موازات تعامل گسترده اقتصادی با کشورهای در حال توساعه و توساعه نیافتاه رواباط اقتصاادی باه
مراتب گستردهتری با غر و به خصوص ایاالت متحده دارد که هیچگااه حاضار باه از دسات دادن
آنها نیست .نمودار زیر تفاوت تعامل تجاری چین با کشورهای مختلف را به وضو نشان میدهد.
نمودار :2مقایسه روابط تجاری چین با ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،ژاپن و ایران در سنوات
گذشته (میلیارد دالر).
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منبا ( :شریعتی نیا )501 :1931
 .3اجماع پکن در سیاست خارجی چین
در این قسمت تالش میشود تا ضمن شناسایی نشانهها و ردپای مؤلفههاا و متغیرهاای اجمااع
پکن در سیاست خارجی چین جایگاه و نقش این مؤلفهها را در تنظی مناسبات این کشور باا ساایر
کشورها مورد تبیین و تحلیل قرار دهی  .پکن همواره قاطعانه از سیاست خارجی صلح آمیز مساتقل و
عدم وابستگی پیروی میکند که هدف اصلی این سیاست حف و حراست از استقالل حق حاکمیات
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و تمامیت ارضی چین ایجاد یک محیط مطلو بین المللی برای اجارای سیاسات هاای اصاالحات و
درهای باز و مدرنیزاسیون حف صلح جهانی و مساعدت جهت توسعه مشتر می باشد .این رویکرد
یعنی در پیش گرفتن رویه عدم وابستگی در روابط خارجی بر مبنای یکی از اصول اجماع پکن یعنی
«حق تعیین سرنوشت و خودمختاری» است؛ که این مؤلفه همواره در سیاست خارجی مساتقل چاین
مشهود است.
چین با توجه به نگاه انتقاد آمیز خود به غر و خصوصاً ایاالت متحده معتقد است باید در عرصه
تصمی گیری مستقل و خود مختار عمل نمود .تمایل به جایگاه برابر با ساایر قادرتهاای بازرگ باه
نحوی در فرهن و تجربیات تاریخی چینی ها ریشه دارد .در فرهن سنتی چین نظ هژمونیک فقط
در صورتی پذیرفتنی است که بر مبنای فضیلت باشد .در چنین نظمی قدرت هژمون ناه باه واساطة
قدرت فیزیکی برتر بلکه به سبب برتری در فضیلت پذیرفته مایشاود« .هژماونی خاوش خای » یاا
هژمونی فضیلت محور چینی بر اسا ،تجربیات تلخ رویارویی با مداخالت امپریالیساتی قادرت هاای
غربی و همچنین با توجه به ناسیونالیس چینی که تا حدی بر پایة انزجار از سالطة غار بناا شاده
است شکل گرفته است .به عبارتی دیگر به دلیل این که چینیها نمیتوانند هژمونی جهانی آمریکا و
غر را بپذیرند بنابراین تأیید فراوانی بر حق تعیین سرنوشت دارند.
در شرایطی که امکان حکومت جهانی فضیلت محورانه وجاود نادارد چناد قطبای شادن جهاان
مطلو ترین گزینه برای چینیها میباشد .چرا که در نظ چناد جانباه قادرتهاای بازرگ متقاابالً
همدیگر را مهار و محدود میکنند (قنبرلو  .)145 :1939بنابراین به این دلیل است که جهاتگیاری
استراتژیک چین شامل گزینه های احتمالی بادیل مانناد تاوازن در برابار غار یاا تعقیاب هژماونی
منطقه ای در مناطق مجاور مانند آسیای مرکزی و جنو شرق آسیا و حتی حرکت باه سامت جهاان
جنو مانند آمریکای التین و آفریقا برای ایجاد موازنه قدرت میباشاد (ارغاوانی پیرساالمی :1931
.)215
در چارچو خودمختاری در سیاست خارجی چین همچنین باید بیاان داشات کاه تلقای چاین و
انسان چینی از جایگاه با عظمت و پر افتخار خاود یکای از عوامال بسایار مها در خیازش عظای
اقتصادی این کشور میباشد .انسان چینی با توجه به پیشینهی پرمایهی فرهنگی و سیاسای خاود در
دوران گذشته تحت امپراطوری منسج و قوی تا جایی پیش رفته بود کاه جهاان خاار از چاین را
دنیای «بربرها» می نامید .همین ذهنیت در رابطه با مردمان غیر چینی یا بربرها یکی از علل احاداث
دیوار چین بوده است .با توجه به این شیوه نگرش مناسبات استعماری چنان بر این در از فرهنا
و تمدن چین اثرگذار شد که سده ما بین  1193یعنی شروع جن تریا و شکست چاین تاا ساال
 1343یعنی انقال کمونیستی و شکل گیری یاک دولات قدرتمناد را «سادهی حقاارت» نامیدناد.
بنابراین صرفنظر از ظهور و حضور برخی رهبران نوگرا در عرصه تصمی گیری چاین بعاد از 1343
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میبایست این علت کمتر توجه شده را ه در نظر بگیری که نوستالژی بازگشات باه دوره درخشاان
چین بعد از مدتها دست اندازی بیگانگان و شرمساری از شکستهای متمادی موجب یاک حرکات
مل ی در راستای عظمت چین گردید .البته برای حصول به این مقصود ضرورت داشت تا این کشور باا
دنیای مدرن و ساز و کار فنی سیاسی اقتصادی جهان خار مواجه شده و خود را انطباق دهد .ایان
کشور به دلیل توانایی زیاد در وفق دادن خود با شرایط خاارجی و بیرونای یاا باه عباارتی بهتار باا
برخورداری از قابلیت انطباق خود با موقعیتهای گوناگون نهایتاً موفق به این کاار شاد .همچناین در
این راستا چهره قدرتمند و خشن مدرنیته به چینیهاا آموخات کاه بارای بازساازی قادرت و منزلات
خویش باید با منطق های حاک بر جهان جدید آشنا و ساازگار شاد (قنبرلاو  .)190 :1939در هماین
زمینه باید تاکید کرد که به موازات مؤلفههای سوسیالیستی تاثیرگذار بر تصامی رهباران در راساتای
جهش اقتصادی ناسیونالیس نیز نقش تاثیرگذاری را ایفاء نمود .باه طاوریکاه در روایات غالاب از
ناسیونالیس چینی ورود استعماری قدرت های خارجی به چین محر اصلی عالیق ناسیونالیساتی در
این کشور به شمار می آید .نسل های جدید آموختند که چگونه کشورشان از جایگاه مرکاز جهاان باه
«مرد بیمار آسیا» بدل شد و چگونه مجدداً در مسیر بازگشت به عظمت و عزت خاویش قارار گرفات
(قنبرلو .)191 :1939
به نظر میآید حتی بعد از انقال کمونیستی چین بقای رژی مارکسیستی باا آن هماه اقادامات
ناکارآمد مائو همچون شکست تدابیر اشتراکی کردن زمینهای کشاورزی تغییر کاربری زماینهاای
کشاورزی به کارخانههای نافرجام فوالد سازی سیاست جهش بازرگ باه جلاو و اقادامات شکسات
خورده دیگر تنها در قالب توجه رهبران چین به ناسیونالیس قابل توجیاه اسات .باه عباارتی حاز
کمونیست چین عالئق مارکسیستی خود را با تمنای ناسیونالیستی مردم تلفیق کارد کاه نتیجاه ایان
رویداد همدلی دولت و ملت بود که نهایتاً منجر به نائل شدن این کشور باه جایگااه رفیاا اقتصاادی
گردید .در همین راستا هرگونه اقدام موفق خصوصی در راستای اقتصادی حتی اگار در مغاایرت باا
اصول مارکسیستی قرار داشت عمیقاً از طرف دن شیائوپین و یا دیگار رهباران ناوگرا حمایات و
پشتیبانی میشد و یا حداقل در مقابل آن مانا تراشی نمیشد .پس باید گفت کاه تحات آماوزههاای
دن بود که فه حز کمونیست از جهان از دوگانه «جن و انقال » به ضرورت «صلح و توسعه»
تغییر یافت (شریعتی نیا )212 :1931؛ و توسعه اقتصادی کانون رقابت دو قطب به جای تقابل جنا
افروزانه شد.
بنابراین با توجه اولویت داشتن منافا ملی به جای مصالح ایدئولوژیک برخی بر این اعتقادند که
سوسیالیس مد نظر مائو سوسیالیس مارکس نبود و وی آرمانهایی چاون فروپاشای کامال سارمایه
داری را دنبال نمیکرد .مائو درصدد استفاده از مارکسیسا باه مراباه ابازاری بارای ایجااد تحاوالت
اجتماعی و سیاسی در کشورش بود .وی تصریح می کرد که ملت چین پس از صد سال مبارزه بارای
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آزادی و نجات کشور مارکسیس  -لنینیس را بهترین ابزار برای دست یابی به این هدف یافتند .حز
کمونیست درواقا مجری استفاده از اندیشه های مارکسیستی برای ایجاد تحاول باوده اسات (چای
 .)192-193 :1911همین عالئق ناسیونالیستی حتی در بدنه یک حکومت مارکسیستی موجاب شاده
بود که چینیها توج ه جدی به مقوله خودمختاری و خود اتکایی در مواجهاه باا جهاان خاار داشاته
باشند .به عبارتی در این چارچو چین نه فقط باید قدرتمند باشد بلکه قدرتش حتی االمکان بایاد
بر منابا و توانمندیهای ملی استوار باشد (قنبرلاو  .)191 :1939موضاوعی کاه اماروزه در سیاسات
اقتصادی این کشور نیز مشهود است.
در مورد دیگر اصول اجماع پکن که همانا «عدم تاکید صرف بر تولید ناخالص داخلی» به عناوان
معرف اصلی توسعه و عدالت می باشد؛ بایاد بیاان داشات کاه نماود آن در سیاسات خاارجی چاین
نمیتواند موضوعیت چندانی داشته باشد .چرا که اساساً این متغیر در راستای سیاست و اقتصاد داخلای
قرار دارد و نمیتواند مال عمل و رفتار خارجی چین باشد .این مؤلفه همان گونه کاه پیشاتر ماورد
بررسی قرار گرفت در واقا به این مساله میپردازد که برای رشد و توسعه پایدار و براباری و عادالت
صرفاً توجه به افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اصلی رشد اقتصادی یک کشور کاافی
نمیباشد و باید توجه و ارزیابی گستردهای برای سنجش توسعه و عدالت در یک کشور ممکن گاردد.
به عبارتی توجه صرف به این موضوع که افزایش تولیاد ناخاالص داخلای موجاب توساعه پایادار و
برابری خواهد بود یک تفکر تقلیلگرایانه است؛ لذا سایر معیارها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اما شاخصه سوم از متغیرهای سه گانه اجماع پکن که توجه به« ناوآوری» اسات را مایتاوان در
سیاست خارجی چین در قالب پرهیز این کشور از هژمونی حداقل در حوزه توسعه و اقتصاد ردیاابی
نمود .چین عالوه بر این که منتقد حضور هژمونیک در شئونات بینالمللی است از هژمون شدن خود
حداقل در شرایط فعلی پرهیز میکند .مقامات این کشور نیز همواره با گفتار و رفتار خاارجی خاود باه
این مساله تاکید دارند که به دنبال حضور هژمونیک در عرصه بینالمللی نیستند تا از تنش و تقابل با
غر بکاهند .به عبارت دیگر اساساً قدرت هژمونی برای سازگار کردن بخشهاای دیگار جهاان باا
رویه اقتصادی و سیاسی خود به دنبال تجویز نسخههای مشابه اقتصادی سیاسی و غیاره مایباشاد.
ولی چین با توجه به اعتقاد به نوآوری در رهیافت توسعه اقتصادی هیچگاه به دنبال ارائه مدل توسعه
در سیاست خارجی خود نبوده است و معتقد است با توجه به ارتباط معنادار جغرافیای یک سارزمین و
فرهن حاک بر آن با نحوه رشد اقتصادی و همچنین نبود قانون ثابت برای رسیدن به توسعه نحوه
رشد و توسعه اقتصادی در مکان و زمانهای مختلف شیوههای گوناگونی را میطلبد.
چین با نوآوری و ابتکار در مسیر توسعة اقتصادی مادل قادیمی آغااز باه کاار باا فناوریهاای
ساده و سپس حرکت به سوی فناوری پیشرفته را که یک اصل مسل محسو میگردید را با چاالش
مواجه ساخت .به دیگر سخن یکی از مه ترین آثار رشد چین بی اثر کردن کارآمادی مادل سانتی
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«قوهای در حال پارواز »1در آسیای شرقی بود که طی آن قوی اصلی یا ژاپن زماانی کاه براساا،
فناوری پیشرفته و صنایا جدید قدرتمند شده و توسعه می یافت فنااوری هاای قادیمی را باه سااایر
قاوهاا (کاره جناوبی سنگاپور تایوان و  )...انتقال می داد .باار ایاان اسااا ،سااایر کااشورها در
ماسیر توساعه قارار می گرفتند اما کنشگر اصلی نقاش محاوری خاود را همچناان حفا مای کارد
(شیرخانی و ارغوانی پیرسالمی .)145 :1932
به طور کلی اجماع پکن ارائه نگرش یکپارچه به توسعه را که توسط کشورهای موفق در اقتصااد
بینالمللی دنبال میشود نمیپذیرد .بنابراین این متغیر در چارچو اصل توجه به نوآوری عالوه بار
این که می تواند به عنوان یک شاخص داخلی در رشد اقتصادی چین تلقی گردد توصیهای نیز برای
کشورهای خارجی می باشد که برای برون رفت از مشکالت اقتصادی به دنبال نسخههای جهانشاول
نیستند.
نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تا ضمن شناسایی نشانههای اجماع پکن در سیاست خارجی چین این
موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهی که تا چه میزانی متغیرهای اجماع پکن با اقدامات خارجی چین
همخوانی دارند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که اصول حق تعیین سرنوشت و خود مختااری
در کنار نوآوری به عنوان مؤلفههای اصلی اجماع پکن در عرصه سیاست خارجی چین کامالً مشاهود
است و متعاقباً نیز بر رفتارهای این دولت در مناسبات خود با سایر کشورها تأثیر میگذارند.
واقعیت آن است که با توجه به این که نظام سیاسی حاک بر پکن مشروعیت کنونی خاود را تاا
حدود زیادی مدیون رشد اقتصادی است لذا عرصه سیاست خارجی این کشور میبایسات بگوناه ای
عمل کند تا روند رشد اقتصادی کماکان حف شود و تداوم یابد .چین در سیاست خارجی رویاه عادم
وابستگی در روابط خارجی را الگوی عمل خود قارار داده اسات و تاالش دارد تاا در عرصاه تصامی
سازی بطور مستقل و خود مختار عمل کند .در همین راستا چین با هادف توساعه اقتصاادی تاالش
نموده تا از ایجاد حساسیت و تندروی در عرصه سیاست خارجی پرهیاز نمایاد تاا باا تانش و چاالش
کمتری در این عرصه مواجه گردد .امروزه چین به این مساله واقف است که ثبات و آرامش در رواباط
خارجی پیش شرط تداوم و پایداری توسعه اقتصادی است.
عالوه بر این چین با نوآوری در عرصه سیاست خارجی ضمن تنوع بخشی به روابط خارجی خود
تالش کرده از تقابل اسمی یا واقعی مدل توسعه خود یعنی اجمااع پکان در قباال ایااالت متحاده و
اجماع واشنگتن پرهیز نموده و در عوض «ظهور مسالمت آمیز» و به دور از ایجاد حساسیت در مقوله
1

. Flying Geese

◊ 21

جایگاه اجماع پکن در سیاست خارجی چین ◊

توسعه را پیگیری نماید .همچنین این کشور با توجه به این که هیچگاه به دنباال هژماونی نباوده از
عرضه اجماع پکن به شکل جهانشامول نیاز پرهیاز مایکناد و در مقابال تاکیاد دارد کاه کشاورها
میبایست تالش کنند تا با توجه به شرایط و امکانات محیط زیست خود مادلی مناساب و کارآماد را
برای توسعه بیابند.
پکن همچنین تالش کرده است تا از رویکرد ایدئولوژیک در تنظی روابط خارجی امتناع ورزد .به
عبارتی مساله دیگری که در سیاست خارجی چین مشهود است این موضوع است که از یک مقطاا
مشخص به بعد شاهد دگردیسی در سیاست های مبتنی بر ایدئولوژیک بودی و در مقابل چین تالش
کرد تا اهداف مبتنی بر مقوالت اقتصادی را برجسته سازد .به عبارتی در حال حاضر موضاوع توساعه
اقتصادی انتخا استراتژیک چین محسو میشود که منجر شده تا تعامل گرایای جاایگزین تقابال
گرایی در عرصه سیاست خارجی گردد .بر همین اسا ،برخالف دروان مائو که چین در یک انازوای
خود خواسته قرار داشت و شرکتهای چندملیتی را «مظهر شیطان» میدانسات اماروزه باه بهشات
سرمایه گذاری های خارجی از سوی همان شرکت هاا بادل شاده اسات .کشاوری کاه خودکفاایی در
چارچو مرزهای بسته را به منزله تنها راه رستگاری به متحدان جهان سومی خود توصیه مای کارد
امروزه در عرصه بازرگانی خارجی بیش از پیش به بازار های صادراتی جهان وابسته شده است .تاداوم
صادرات از یک سو و سرمایه گذاری خارجی از سوی دیگر پویایی دستگاه سیاست خاارجی و تنظای
روابط چند جانبه و غیر ایدئولوژیک را ضروری میسازد.
اما به دلیل توجه بسیار وافر به افزایش و تقویت توان اقتصادی برخی مقوالت اخالقی در رواباط
خارجی چین نادیده انگاشته شده است .بگونهای که میتوان ادعا نماود اخاالق سیاسای در سیاسات
اقتصادی خارجی چین جایگاهی ندارد .در همین راستا چین با اقدامات خود خصوصاً در حاوزه رواباط
تجاری و اقتصادی با کشورهایی که دارای رژی های اقتدارگرا و بنیادگرا هستند مانند کاره شامالی و
کوبا موجب قوام رژی سیاسی آنها شده است .بنابراین در صورت هرگونه نقا حقاوق انساانی در
این کشورها اگر نه به لحاظ حقوقی حداقل به لحاظ اخالقی پکن مسئول و پاسخگو اسات .اماا در
مجموع تداوم این نوع توسعه اقتصادی چین یا به اصطال اجماع پکن و نمود مؤلفههای این اجمااع
در سیاست خارجی این کشور به میزان زیادی منوط به این مساله است که آینده نظا سیاسای ایان
کشور به چه سمتی حرکت کند و همینطور این که آستانه تحمل جامعه جهانی و خصوصاً نظام هاای
سیاسی دموکراتیک در استقبال و پذیرش رفتار خارجی چین تا چه حدی باشد.
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