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چکیـده
یکی از دشوارترین کارها در تحلیل سیاست خارجی کشورها درک چگونگی ایجاد شدن و به
عبارتی نحوه شکلگیری آن است .این مهم در مورد چین بسیار دشوارتر ب نظر میرسد چراک به
اقتضای پیچیدگی فرایند سیاستگذاری در این کشور ،بسیاری از جنب های سیاستگذاری خارجی
آن برای پژوهشگران مبهم و ناشناخت باقی مانده است .دریافهت چینیهها از خهارو و مته ار از آن
سیاست خارجی این کشور ب ندرت تحت ته ایر نیروههای خهارجی قهرار گرفته اسهت .سیاسهت
خارجی چین ب نسبت بسیاری از کشهورهای دیگهر ،بیشهتر مته ار از رونهدهای درونهی قهدرت و
تصمیمگیریهای داخلی است .این عوامل داخلی ب دو دست عوامل مادی و ادراکی -روانهی قابهل
تقسیم هستند .این مقال میکوشد ت ایر عوامل ادراکی ه روانی را بر سیاست خهارجی چهین تبیهین
نماید .ب همین دلیل ،رویکرد این مقال تحلیلی ه توصیفی اسهت و تهش

شهده در کنهار تو هی

هریک از این عوامل ب نمودهای عینی آنها در سیاست خارجی چین و وزن هر یک در این فراینهد
نیز اشاره شود .ویژگیهای رهبران ،جهانبینی رهبران ،فرهنه

اسهتراتژیک ،مسسسهات تحقیقهاتی،

رسان ها و افکار عمومی ب عنوان عواملی در نظر گرفت شدهاند ک فهم و ادراکات رهبران چهین را
در حوزه سیاست خارجی تحت ت ایر قرار میدهند.
 واژگان کلیدی:
سیاست خارجی ،جهانبینی رهبران ،فرهن

کنفوسیوس ،فرهن

استراتژیک ،افکار عمومی

مقدمه
با این که سیاست خااریی تاا حادودی آیناه ال هاا و فرصاتهای متعادد در نااام
بینالملل است ولی عوامل داخلای همواون فرایناد تصامی گیری سیاسای فرهنا

تااریخ

برداشت تصمی گیرندگان ژئوپلتیک و  ...همراه با شرایط و اوضاع بینالمللی سیاست خااریی
کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد .ویود تفاوت در رفتار و سیاست خاریی کشورها مؤید ایان
دیدگاه است .از این رو سیاست خاریی پدیدهای نیست که بتوان در خأل و به صورت تجریادی
و انتزاعی درباره آن بحث کرد .سیاست خاریی هر کشوری به حلقاههای سیاسای ایتمااعی
اقتصادی و فرهنگی آن کشور گره خورده است .سیاست خاریی کشوری مثل ین نیز از ایان
قاعده مستثنی نیست.
اهمیت مطالعه سیاسات خااریی این هیچگااه همسان

مطالعاه هماین حاوزه در

کشورهایی مانند لوکزامبورگ یا بلغارستان و یا حتی فرانسه آلمان یا انگلای

نیسات .ارا

که اساساً سیاست خاریی ین به اقتضای پیویدگیهای داخلی این کشاور و تا پ پکان
برای نق آفرینی در خارج و تحوالت سریع در یهتگیریهای سیاست خاریی ایان کشاور
که همزمان طیفی از یهتگیری تهایمی تادافعی و انطبااقی را باه خاود میگیارد بسایار
پیویدهتر از کشورهایی است که باه لحااس سااخت داخلای بسایط هساتند و یهاتگیری
سیاست خاریی آنها نیز شکل تقریباً با ثباتی به خود گرفته است .سیاست خاریی ین باه
نسبت بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر متأثر از روندهای درونی قدرت و تصمی گیریهای
داخلی است .به زبان دیگر باید گفت رفتارهای سیاست خاریی ین بیشتر از موضع ابتکاار
عمل بوده و از خواسات دولتماردان ینای متاأثر اسات تاا تحرکاات انفعاالی و م حااات
بینالمللی تحمیل شده از خارج (شاهنده و طاهایی  .)273 1989از این رو ایان مقالاه در
صدد پاسخگویی به این پرس

اساسی است که ه عاواملی و مؤلفاههای داخلای بار روناد

سیاست خاریی ین تأثیرگذارند؟ فرضیه مقاله که به روپ توصیفی ا تحلیلی مورد بررسی
قرار میگیرد آن است که از میان عوامال داخلای خصوصایات ادراکای -روانای رهباران بار
یهتگیری سیاست خاریی ین تأثیر قابل م حاهای دارد.
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مبانی نظری :نظریههای تصمیمگیری
در زمینه تحلیل سیاست خاریی کشورها ناریهها و دیدگاههای مختلفی مطرح شاده
است و پژوهشگر به هنگام روبرو شدن با تعادد دیادگاهها و رویکردهاا در بررسای سیاسات
خاریی اولین پرسشی که مطرح میکند این است کاه کادام یاک از دیادگاهها و رویکردهاا
ار وب کاملتری برای تحلیل سیاست خاریی ارائه میدهد؟ آیا میتوان آنهاا را در کناار
ه قرار داد و با ه تلفیق کرد؟ را که هر کدام از این ناریهها تنها باه ینباهای خاا

از

این فرایند تویه کرده و از بیان دیگر ابعاد آن غافل ماندهاند .بنابراین به نار میرساد بارای
بهرهگیری یامعتر از نکات و راهنماییهای مویود در برخی ناریات بهترین گزیناه تلفیاق
ناریات با یکدیگر است که در ادبیات روپشناسی اصط حاً به "ایمااع پاژوه " معارو
است .از آنجا که هد اصلی این مقاله واکاوی مؤلفههای ادراکی -روانی بر سیاست خااریی
ین است می بایست به ناریاتی تویه کرد که به این موضوع از ساط تحلیال خارد نگااه
میکنند .از این رو مدل تلفیقی این مقاله مجموعهای از ناریاات «فرایناد تصامی گیری در
سیاست خاریی» «محیط عملیاتی» و «سیاست خاریی مقایسهای» است که از نگاه ساط
خرد به بحث سیاست خااریی میپردازناد .از ناریاهپردازان مها فرایناد تصامی گیری در
سیاست خاریی میتوان اسنایدر 1بروک 2سایپن 9و ینیز 4را نام برد .این ناریه باا تمرکاز
بر فرایند تصمی گیری از یک سو باه نقا

گروههاا و تاأثیر آنهاا در روناد تصامی گیری و

سیاستگذاری خاریی میپاردازد و ایان گروههاا را از ابعااد گونااگونی همواون گاونگی
تصمی گیری در سیاست خاریی (ایماع /اکثریت /فردی) /نق

رهبری /نزدیکای باه مرکاز

تصمی گیری /پایگاه ایتماعی و توانمندیهای مادی و معنایی مورد تویه قارار میدهاد و از
سااویی دیگاار بااه فرآیناادهای سااازمانی و سیاسااتهای بوروکراتیااک و نقاا

آنهااا در

تصمی گیری در سیاست خارییاشاره دارد .ناریه «محیط عملیاتی» که از ساوی هارولاد و
مارگارت اسپروات 2مطرح شده نیز همانند ناریاه تصامی گیری باه یاای نتاایب بار روناد
1

. Snyder
. Bruk
3
. Spain
4
. Jains
5
. Harold and Margaret Sprout
2
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تصمی گیری سیاست خاریی تأکید دارد با این تفااوت کاه از دو بعاد روانشناسای فاردی و
ایتماعی به فرایند تصمی گیری سیاست خاریی تویه میکند .در بعاد روانشناسای فاردی
تاریخ یغرافیا اقتصااد ایادئولوژی و  ...کاه در شاکلگیری رفتاار

به عواملی ون فرهن

ایتماعی تصمی گیرندگان مؤثرند تویه میشود و در بعد روانشناسی ایتمااعی باه ارزیاابی
تأثیرات افکار عماومی گروههاای ایتمااعی و رساانههای یمعای بار روناد سیاساتگذاری
خاریی دولتها تأکید دارد (بنگرید به :یزدان فام  )1987در بررسی سیاست خااریی این
سعی شده است یوهره هر یک از این ناریات که به نوعی مکمل ه هساتند ماورد تویاه
قرار گیرند.
عوامل داخلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی چین
تجزیه و تحلیل سیاست خاریی ین بهویژه زمانی که در صدد بررسای انتزاعیتارین
عامل تأثیرگذار یعنی عوامل ادراکی -روانی باشی اساساً کار دشواری است .با ایان حاال در
ذیل مه ترین عوامل معنایی که تأثیرگذاری آن بر سیاست خاریی ین تقریباً مشهودتر به
نار میرسد احصائ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 .1ویژگیهای رهبران
از منار بسیاری از ین شناسان سیاست و قدرت در ین هماواره از رهباران نشاات
گرفته است .بدین معنا که رهبران حاک بر ین نه تنها یک عامال تأثیرگاذار در سیاسات
خاریی بلکه بخ

عمدهای از واقعیت سیاست خااریی این را شاکل میدهناد .از ساال

(1343سال تأسی

یمهوری خلق ین) تا سال  2119پنب نسل قدرت در صحنه سیاست

خاریی ین ظاهر شدهاند .نسل اول به رهبری مائو نسل دوم به رهبری دن
نسل سوم به رهبری ییان

شیائو پین

زمین نسل هارم به رهبری هو یاین تاائو و نسال پانج باه

رهبری شی یین پین  .از آنجا که تأکید این مقاله بر نسل پانج رهباری این اسات باه
ویژگیهای این نسل که اکنون بر ین حاک اند اشاره میکنی  .این نسل از سال  2112تاا
 2122قدرت ین را در اختیار خواهند داشت.
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الف) انقالب فرهنگی و تجارب مشترک
رهبران نسل پنج همگی انق ب فرهنگی را تجرباه کردهاناد و در دوران نویاوانی از
فقر و تنگدستی رنببردهاند .زیرا بسیاری از آنها از مدرسه اخراج شدند و به ایبار برای کاار
در بیرون از شهر به عنوان کشاورز فرستاده شادند ( )Li,2008:66ناین تجاارب مشاقت
باری نه تنها سبب شد با ویژگیهایی ه

ون شکیبایی انعطا پذیری فروتنای بردبااری

در برابر اخت فات و  ...آشنا شوند بلکه دریافتند که انق ب فرهنگی به یاز انازوای هار اه
بیشتر ین هیچ دستاوردی در حوزه سیاست خاریی به هماراه نداشاته اسات .از ایان رو
رهبران این نسل به علت سرخوردگی ایدئولوژیک که طی انق ب فرهنگی تجربه کرده بودند
نسبت به پیشینیان خود نگاه واقعگرایانهتری به رویدادها و یهان پیراماون دارناد .مصاداق
بارز این نوع نگاه واقعگرایانه به یهان پیراماونی برقاراری رابطاه این و آمریکاا و توساعه
مناسبات روز افزون با غرب است .بع وه تضادهای ایدئولوژیک آمریکا و ین در حال حاضر
تا حد زیادی نسبت به قبل کاه

یافته و احتماالً در آینده نیز ندان مطرح نخواهند بود.

ب) فارغالتحصیالن رشتههای علوم انسانی ،تجربه آموزش خارجی و نگاه به غرب
برخ

رهبران سابق ین که بیشتر فارغالتحصیل رشتههای فنی و تکنوکرات بودناد

رهبران کنونی ین بیشتر فارغالتحصیل رشتههای علوم انسانی و علاوم ایتمااعی همواون
علوم سیاسای حقاوق و اقتصااد هساتند کاه ایان امار باه معناای کااه

قادرت و نفاوذ

تکنوکراتها تغییر در اولویتها و اهمیت یاافتن مساائلی اون ضارورت نگارپ باه درون
حکومت قانون اساسی حقوق مالکیت فکری کاه

فقر تجدید ساختار در اقتصاد داخلای

و اص ح اقتصاد روستایی تویه به بعد ایجابی بازارهای رقابتی و سایر موضوعات ایتمااعی-
اقتصادی است که بیشک در یهتدهی به سیاست خاریی ین تأثیرگذارند .ع وه بر این
برخی از رهبران کنونی ین تحصی ت یاا اداماه تحصای ت دانشاگاهی خاود را در خاارج
گذراندهاند .در مجموع  82رهبر از نسل پنج در خارج درس خواندهاند .در میاان آنهاا 29
رهبر ( )%28از دانشگاههای خارج مدارک دانشگاهی خود را گرفتند 22 .رهبار ( )%39مادت
یک سال یا بیشتر به عنوان دانشجویان مهمان در خارج تحصیل نماوده یاا کاار کردناد و 7
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رهبر ( )%3در برنامههای ماهانه تحصایل در خاارج شارکت کردناد (.)Teiwes,1984:111
البته این نکته قابل ذکر است که اکثر رهبران ایان نسال باا تجرباه تحصایل در خاارج در
دانشگاههای کشورهای دموکراتیک تحصیل کردند .به طاوری کاه  %49در ایااالت متحاده
 %12در انگلستان و  %11در آلماان درس خواندناد ( .)Cherrington,1997:304از ایان رو
این نسل از رهبران بیشتر از نسلهای قبل تحت تأثیر عقاید و ارزپهاای غربای بودهاناد و
درک بهتری از غرب دارند .این به معنای این نیست که نگارپ نسال پانج غارب گرایاناه
است این رهبران همانند رهبران قبل از خود در مورد ارزپها و اولویتهای اخ قای غارب
بدبین هستند با این تفاوت که بدبینی این نسل از رهبران بیشتر رن

و بوی ناسیونالیساتی

دارد تا ایدئولوژیک از این رو تفکرشان الزاماً همانند پیشینیان خود یهان مدارانه نیست.
ج) سوابق طبقاتی و سیاسی متفاوت
رهبران کنونی ین در دو محدوده زمانی متفاوت یعنی  1379-1373و اوایال دهاه
 1381وارد حزب شدهاند .محیطهای سیاسی این دو دوره بسایار متفااوت بودناد .دوره اول
تحت تسلط بنیادگرایی کمونیس بود .در حالی که دوره دوم سالهای اص حات اقتصادی و
اع م سیاست درهای باز دن

بود .رهبران کناونی این کاه طای ایان دو دوره باه حازب

پیوستند از نار سوابق سیاسی و طبقاتی و گرایشات ایدئولوژیک و سیاسای کاام ً متفااوت
هستند .از این رو شاهد دو ائت
نخبهگرا .ائت

در حزب کمونیسات هساتی  .ائات

تاودهگرا و ائات

تاودهگرا کاه باه گاروه توانپاای 1معروفناد رهبرانای هساتند کاه مشااغل

سیاسیشان را عمادتاً از طریاق رهباری در اتحادیاه یواناان کمونیسات این 2باه دسات
آوردهاند .ائت

دیگر ائت

نخبهگراست .این ائت

به گروه شاهزادگان یوان معروفناد و

مشاغل سیاسی شان را عمدتاً به واساطه رابطاه خاانوادگی و پیوناد خونیشاان باا انق بیاون
کمونیست و بنیانگذاران یمهوری خلق به دست آوردهاند (.)Li,2008,102-103

. Tuanpai
). Chinese Communist Youth Leagua(CCYL

1
2
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د) ناسیونالیست (ملیگرا) و ابهام در روابط
رهبران کنونی ین به علت تجرباه انقا ب فرهنگای و مشااهده نتاایب آن در عرصاه
داخلی و بینالمللی که دستاوردی یاز انازوای بیشاتر این در عرصاه بینالمللای و فقار و
کشتار در داخل نتیجه دیگری برای ین نداشت دریافتند که ایادئولوژی نمیتواناد موتاور
محرکه مناسبی برای پیشرفت ین باشد .از این رو به ناسیونالیس ایاازه داده شاد کاه باه
موتور نوسازی ین تبدیل شود .این به معنای حذ افکار و اندیشههای بنیانگذاران انق ب
نبود بلکه رهبران ین در ت شی عملگرایانه برای حفظ قدرت ناام ایدئولوژیک ساقفی را
بر پایه ترکیبی از ایدههای ناسیونالیستی و کنفوسیوسی بنا کردهاند .ترکیب این دو آمیزه در
کنار اخت

نارهای مویود در حزب کمونیست باعث شده روابط ین مبه و رمز آلود باه

نار برسد .این روابط مبه منجر به برداشتهای متناقض از اقادامات و مواضاع ایان کشاور
شده است .از یکطر

ین مدعی رهبری کشورهای درحال توسعه اسات و ازطار دیگار

انتاار برخورد با خود بهعنوان یک قدرت بازرگ یهاانی را دارد .در نتیجاه درک این در
صحنه یهانی سخت و بیاعتمادی نسبت به این کشور زیاد اسات .ایان امار باعاث واکان
دفاعی ین و استمرار رخه بیاعتمادی میشود .برای فائق آمدن بر این مشاکل باازیگران
خاریی باید به لفاظیهای سیاسی نخبگان ین تویه نکرده و صرفاً بر اقدامات عملای ایان
کشور متمرکز شوند (.)Hsing and Brown,2011
ه)«دو حزب در یک حزب» و استمرار در پایبندی به حزب کمونیست
در نسل پنج رهبران دو ائت

ویود دارد که این واقعیت باعث دو حزبی باودن در حازب

کمونیست یا پدیدهای به نام «دو حزب در یک حزب» یا «یاک حازب دو ائات
علیرغ تفاوتی که این دو ائت

از لحاس سوابق سیاسی و طبقاتی و نیز اخت

» شاده اسات.
نارهایی کاه در

مورد سیاستهای اقتصادی و دموکراتیک سازی یامعه و عادالت ایتمااعی دارناد تاا باه اماروز
تمایلی به معرفی خود به عنوان یک حزب مجزا از دیگری از خود نشان ندادهاند .به ناار میرساد
که انگیزه پشت دو حزبی بودن در درون یک حزب این است که رهباران کناونی این همانناد
رهبران قبلی مه ترین دغدغهشان حفظ حاکمیت حزب کمونیست میباشد.
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و) شفافیت در اعالم مواضع (در قیاس با گذشته)
در گذشته بسیاری از رهبران فقط بازگو کننده خط مشی حزب بودند و نادان تماایلی
برای ابراز دیدگاههایشان برای عموم نداشاتند و تفاوتهاا و تضاادهای مویاود در دیادگاهها و
اولویتهای سیاست رهبران معموالً زمانی علنی شدهاند که برنده یک مبارزه یناحی شکسات
دشمن

را اع م کند (آذری پور  .)7 :1981در حالی که اماروزه باه علات رشاد تکنولاوژی و

سرعت انتقال اخبار و نق

تاثیرگذارپ در شکلدهی به افکار عمومی رهبران سیاسای این

نسبت به قبل برای مردم این قابال دساترستار شادهاند و دیادگاهها و ناارات خاود را در
برنامههای مستقی زنده رادیویی مصاحبه با مج ت و روزنامهها بیان میکنند .این شفافیت نه
تنها در اع م مواضع بلکه در بیان مشک ت و معض ت کشور نیز تبلور پیادا کارده اسات .باه
عبارت دیگر برخ

گذشته رهبران کنونی ین در بیان معض ت و مشک ت کشور به مردم

ابایی ندارند .ع وه بر آن سیاست یناحی و ویود دو ائت
برای کسب کرسیهای قادرت نیاز مویاب افازای

دو ائت

در حزب کمونیست و رقابت ایان
شافافیت نگرپهاا و مواضاع

مختلفی میشود که تصمی گیرندگان در موضوعات اصلی اتخاذ میکنند.
ز) اختالف در ارزشها و جهانبینیها
نمودار یهتگیری ارزشی رهبران ارشد ین را در دو محاور دموکراسای سیاسای و
یهانیسازی اقتصاد مورد قیاس قرار میدهد .در ایان نماودار نماینادگانی از هار دو ائات
تودهگرا و نخبهگرا ویود دارند .در رابطه باا دموکراسای سیاسای باه دیادگاهها و اظهاارات
عمومی این رهبران در مورد انتخابات درون حزبی انتخابات محلی حاکمیات قاانون آزادی
رسانه و نق

 NGOها و یامعه مدنی تویه شاده اسات .در رابطاه باا سیاسات اقتصاادی

رهبران براساس دیدگاهشان در مورد اساتخدام ایجااد شابکه امنیات ایتمااعی تجاارت و
سرمایهگذاری خاریی اهمیت برابری اقتصادی خانهساازی بارای کا درآمادها مهاایرت
داخلی حقوق مالکیت و مالیات مقایسه شدهاند (.)Li, 2008:89
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بر مبنای این نمودار میتوان گفت که ائات

تاودهگرا بیشاتر از ائات

نخباهگرا باه

بهبود دموکراتیک سازی سیاسی (رقابت میان کاندیداها و انتخابات و )...و موضاوعاتی اون
عدالت ایتماعی و عدالت توزیعی ع قهمند هستند در حالی که اشتیاق کمتاری نسابت باه
یهانیسازی اقتصاد از خود نشان میدهناد .ائات

نخباهگرا بیشاتر باه آزادساازی باازار و

یهانیسازی اقتصاد تویه دارند تا به موضوعاتی ون عدالت ایتماعی و  ...در حال حاضار
هو یین تائو 1ریی

یمهاور ساابق این نماینادگی ائات

تاودهگرا را برعهاده دارد کاه

معتقدند رشد اقتصادی و عدالت ایتماعی باید تا حد امکان به طور موزون پی
شی یین پین  2ریی

یمهور فعلی این نماینادگی ائات

بارده شاود.

نخباهگرا را بار عهاده دارد.

ائت فی که اولویت را به پیشبرد توسعه و رشاد اقتصاادی میدهناد و باه عادالت ایتمااعی
ندان وقعی نمینهند.

. Hu Jintao
. Xi Jinping

1
2
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 .2جهانبینی رهبران
گر ه ویژگیهای رهبران نق

اساسی در فرایند سیاست خاریی ایفا میکنند اماا نبایاد

تصور کرد که هد ها و منافع ملی بدون مقدمه از اذهاان سیاساتگذاران تاراوپ کارده و باه
صورت سیاستها و یهتگیریهای خا

به مورد ایرا در میآیند بلکه عواملی ویود دارند که

بر ذهنیت نق آفرینان سیاست خاریی این و فراینادهای تصامی گیری کاه در آن دخیال
هستند تأثیر میگذارند .مه ترین این عوامل که بر سیاست خاریی ین تأثیرگذارند عبارتنداز:
ایدئولوژی مارکسیس و ناسیونالیس فرهن

کنفوسیوسی تأثیر آماوزپ در داخال و خاارج

اهمیت روابط شخصی و سیاسی تفسیر حزب کمونیست ین ( )1CCPاز تاریخ.
الف) ایدئولوژی مارکسیسم و ناسیونالیسم
ایاادئولوژی مارکسیس ا و ناسیونالیس ا از باادیهیتاارین عواماال تأثیرگااذار باار ذهنیاات
سیاستگذاران ینی است بهگونهای که هیچ یک از صاحبناران روابط بینالملل منکر نقا
ایاان دو عاماال در سیاساات خاااریی ااین نیسااتند .کوش ا

باارای تمیااز میااان انگیزههااای

ناسیونالیستی و ایدئولوژی مارکسیستی در سیاست خاریی ین کار بسیار دشواری است زیرا
این دو بسیار در ه آمیختهاند و به یک اعتبار در یکدیگر تأثیر متقابل دارناد .ایان دو نیرویای
بودهاند که ینیها را وا داشتهاند تا به خارج از مرزهایشان بنگرند .اما در صورت تعارض میاان
آن دو ناسیونالیس بر ایدئولوژی مقدم داشته میشود و در ابتدا قرار میگیرد .سیاست خاریی
ین ویژگیهای ندگانهای دارد و رده وسیعی از هد هایی را در بار میگیارد کاه از ایازای
ینی کمونیستی و دولت ملی ریشه میگیرد (طارم سری و دیگران .)1971
از یمله دالیلی که مارکسیس به عنوان یک ایدئولوژی مورد انتخااب نهاایی و قطعای
نخبگان فکری و فرهنگی ین واقع شد را میتاوان ایان گوناه بار شامرد :اوالً مارکسیسا
ینبهای فراملی داشت و فاقد نسابت خاصای باا یاک کشاور خااریی باود و نیاز برخای از
راهحلهای ضد خاریی را در خود نهفته داشت .مارکسیس باه عا وه ترفناد ماؤثری بارای
انتقاد غرب از یک موضع غربی بود ثانیاً مارکسیسا باه نخبگاان ینای یاک هاار وب
. Chinese Communist Party

1
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متدولوژیک یدید برای فه گذشته کشورشان و امکاان طارح نقشاهای بارای آیناده اعطاا
میکرد ثالثاً ایدئولوژی مارکسیستی یاک نقطاهنار مفهاوم بنادی شاده از واقعیات رواباط
بینالملاال بااه ینیهااا نشااان ماایداد (ساارمایهداری پرولتاریااای یهااانی دولتهااای غیاار
سرمایهداری ضارورت گساترپ سوسیالیسا و .)Kapur,1987:1( .)...در این دو قرائات
متفاوت از ایدئولوژی مارکسیستی مطرح شده است .1 .قرائت مائویستی  .2قرائت دنگیستی.
با این شباهت که در هر دو قرائت مارکسیس به مثابه ابزاری برای ایجاد تحوالت ایتمااعی
و سیاسی در کشور در نار گرفته شاد و حازب کمونیسات مجاری اساتفاده از اندیشاههای
مارکسیستی برای ایجاد تحول بوده است .در قرائت مائویستی مه ترین عنصری کاه حازب
کمونیست از اندیشههای مارکسیستی اتخاذ کرد پیکار طبقاتی بود .مائو با بکارگیری اصال
پیکار طبقاتی میلیون ها دهقان بدون زمین کشورپ را برای مبارزه با مالکاان بسایب کارد.
وی توانست آگاهی طبقاتی را در میان دهقانان برانگیزاند و آنها را به سمت انقا ب عاای
سوسیالیستی ساوق دهاد ( ای  .)192-193 :1981در قرائات مائویساتی از مارکسیسا
ایدئولوژی نق

محوری در سیاست خااریی داشات و باه هماین دلیال تاا ابتادای 1371

سیاست خاریی ین مبتنی بر سیاست انزواگرایی و خوداتکایی بود .البتاه ذکار ایان نکتاه
ضروری است که مائو به عنوان نماد نسل اول رهبران ین گاهی البته تحت فشار یدید به
مصلحتگرایی و ارتباط با یهان خارج تغییر مسیر می داد که مه ترین نموناه آن گشاای
رابطاه بااا ایااالت متحااده آمریکاا و در آغااوپ کشایدن نیکسااون باه عنااوان رهبار دنیااای
سرمایهداری در سال  1372بود.
در قرائت دنگیستی از مارکسیس ایدئولوژی نق

محوری خود را در سیاست خااریی

از دست میدهد پیکار طبقاتی به حاشیه کشیده میشود و توسعه اقتصادی مرکزیات پیادا
میکند (قنبرلو  .)1939این قرائت از مارکسیس زمینهسااز تبادیل شادن این باه یاک
قاادرت اقتصااادی مه ا در سااط یهااان شااد .در ایاان قرائاات ت ا پ شااد کااه ایاادئولوژی
مارکسیستی با شرایط و واقعیتهای این ساازگار شاود .از مناار دنا

قرائات ینای از

مارکسیس نه تنها در تضاد با سرمایهداری نیست بلکه در پیوند عمیاق باا آن قارار دارد .در
این قرائت نه تنها مارکسیس با ساختارهای سرمایهداری هماهن
با ارزپها و فرهن

میشود بلکاه باه آشاتی

سنتی ین متمایل میگردد .در ایان زمیناه ارزپهاای کنفوسیوسای
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مجدداً در حال احیا و بازسازیاند (همان .)1939
در کنار ایدئولوژی ناسیونالیس عامل دیگری است که بر ذهنیت سیاساتگذاران ینای
مؤثر است .برای درک تأثیر این عامل باید باه ورای ایادئولوژی کمونیساتی این نگریسات و
ایستارها و الگوهای رفتاری را در نار گرفت که عمیقاً در سنت دیر پاای این و محرکهاای
یناای ورود قاادرتهای

ناسیونالیساتی قااوی ریشااه دارناد .در روایاات غالااب از ناسیونالیسا

استعماری خاریی به ین محرک اصلی ع یق ناسیونالیستی در این کشور باه شامار میآیاد.
این رویداد با ایجاد تصوراتی مشترک در افکار عمومی ین از یمله احساس تحقیار و قرباانی
شدن احساس ضعف و احساس ناامنی که اساساً حکومتهای بعدی آن را ترویب میکرد سبب
تکوین ع یق ناسیونالیستی در میان ینیهاا شاد ( .)Callahan, 2004:202ایان دیاد ضاد
خاریی تأثیر عمیقی بر یهانبینی رهبران ینی و در نتیجه یهتگیری سیاست خاریی این
کشور به سمت بیاعتمادی به سایر کشورها حتی متحدان شده است.
در کنار این نوع ناسیونالیس سیاسی کاه منشاأ خااریی داشات در عصار اصا حات
یریان ناسیونالیست دیگری ظهور کرد که بیشتر ینبه مردمی و هاویتی داشات .باه لحااس
سیاسی گرای

یک دستی در میان این طیف از ناسیونالیستها ویود ندارد .برخی ه سو

با قرائت سیاسی حکومت به هویت تقابلی در برابر غارب گارای

دارناد و برخای دیگار از

یبههگیری علیه غرب انتقاد میکنناد .ایان ناوع از ناسیونالیسا تا پ میکناد هویات و
عامت ین را بر پایه عواملی ون سرزمین فرهن

تاریخ و حتی تعلقات نژادی بازساازی

کند .از یمله نمودهای این ناسیونالیس در سیاست خاریی ین میتوان به سیاسات خاود
اتکایی ین اشاره کرد .خود اتکایی ین قویاً با ع یق ناسیونالیستی ماردم این در پیوناد
است .این ناسیونالیس خواهان عامت ملی ین با تکیه بر عامات گذشاته اسات .در ایان
ار وب ین نه فقط باید قدرتمناد باشاد بلکاه قادرت

حتایاالمکاان بایاد بار مناابع و

توانمندیهای ملی استوار باشد (قنبرلو  .)1939به مدد تأثیرات فرهنا

کنفوسیوسای ایان

ناسیونالیس پر شر و شاور براندازاناه و ملتهاب نیسات .مبتنای بار احساساات خصامانه و
سلطهیویانه ه نمیباشد .ناسیونالیس فرهنگای این ناسیونالیسامی معتادل و صابورانه
اساات و دقیق ااً مشخصااههای تاااریخی «انسااان یناای» را در خااود دارد .باارخ

اغلااب
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ناسیونالیس ها این گونه مینماید که ناسیونالیس

ینای باه یاای تخریاب (نتیجاه رایاب

ناسیونالیس های کشورهای در حال توسعه) به کار سازندگی آمده و خ صه به یاای شاعار
به عمل گره خورده است (شاهنده و طاهایی .)1989:933
ب) فرهنگ کنفوسیوسی
آموزههای کنفوسیوس عاری از هرگونه فلسفه ما بعد الطبیعه است و بی نهایت عق نی
میباشد .واقعگرا بودن اندیشههای کنفوسیوسی باعث شده تا ینیها به دنبال قدرت مابعد
الطبیعه برای توییه اعمالشان نباشند و واقعبینانه باه یهاان نگااه کنناد .باه دلیال هماین
واقعگرایی قدرت تحمل و تعامل آنها با طبیعت بسیار باال رفته و توانستند باا طبیعات باه
تعامل برسند که از تأثیرات آن میتوان به صبوری پشتکار قدرت تحمل و پذیرپ دیگاران
احترام به بزرگتر کار یمعی و سازمان یافته همهیانبه نگری روحیه آرام سخت کوشای
منفعتطلبی و مبادی آداب بودن اشاره کرد که این ویژگیها ه در رفتار داخلی و فاردی و
ه در رفتارهای خاریی آنها اثرگذار باوده اسات (خضاری  .)1987برخای از ویژگیهاای
فکری رهبران که برگرفته از آیین کنفوسیوس میباشد عبارتند از:
 داشتن تفکر حقوقی و قانونی و حفظ وحدت اندیشه و عمل تودهها
 تفکر انضباطی که ضامن ثبات امنیت و تداوم خط مشی است
 داشتن تفکر مبتنی بر ثبات و استمرار در اعماال سیاساتها و خطمشایها در اماور
سیاسی اقتصادی و سیاست خاریی
 تفکر مبتنی بر وحدت :رهبر باید بتواند مویبات همدلی مردم را فاراه نمایاد و باا
تفرقهافکنی و گرای های ضد اتحاد مقابله کند .الزمه حفظ اتحااد ایان اسات کاه ساخنان
رهبر بر مبنای اصول باشد نه عواطف بیطرفانه و شامل حال عماوم باشاد ناه بارای حفاظ
گروهی خا

صری و روشن باشد نه کلیگاویی و در یهات وحادت باشاد ناه پراکنادگی

(همان )1987
از یمله نمودهای فرهن
ذیل اشاره کرد:

کنفوسیوسی در سیاست خاریی این میتاوان باه ماوارد
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صلح گرایی :امروزه صل گرایای این باه یکای از ابزارهاای دیپلماسای عماومی و
دیپلماسی اقتصادی ین تبدیل شده اسات .دولتماردان ینای ساعی میکنناد از طریاق
توسعه تبادالت فرهنگی فرهن

غنی و صل گرایی کشورشان را به یهانیان معرفای کنناد.

در اندیشه کنفوسیوسی صریحاً بر اصل «صل به مثابه ارزپ عالی» تأکیاد شاده اسات .در
اندیشه کنفوسیوسی صل به مثابه زیر بنای حفاظت از یکپار گی و ثبات داخلای شاناخته
شده است (قنبرلو  .)1939بسیاری از پژوهشاگران اذعاان میکنناد کاه این طای تااریخ
طوالنی خود غیر از مواردی که به حفظ حاکمیت داخلی و دفاع از تمامیت سرزمینی مربوط
بوده از اقدام ناامی روی گردان بوده است ( .)Scobell, 2003:27به عنوان نمونه میتاوان
به دورانی که این کشور به لحاس دریانوردی بسیار قدرتمند باود اشااره کارد .پای

گاامی

ین در دریانوردی به عهد «دودمان سون » باز میگردد .در آن زمان ناوگان ین تاوان و
ظرفیت گسترپ نفوذ امپراتوری و تسخیر و اکتشاا داشات .باا ویاود ایان این هرگاز
نقشه های استعماری نکشید و مستعمراتی به قلمرو خود نیفزود و رهبران آن کشور اشتیاقی
به تسخیر سرزمینهای فراسوی سواحل مرزی از خود نشان ندادناد (کساینجر .)12 :1932
در دوره کنونی نیز نق

فعال ین در حفاظت صال و ثباات در منااطق پیراماونی شاامل

شبه یزیره کره آسیای ینوب شرقی آسیای مرکازی و همکااری باا رژی هاای بینالمللای
تحت رهبری آمریکا از یمله رژی منع گسترپ هستهای ( )NPTاز نمودهای صال گرایای
این کشور است (.)Goldstein, 2001:842
چندجانبه گرایی :به نار میرسد اتخاذ سیاست ندیانبه گرایی از ساوی این از
یمله سیاستهای پارادوکسیکال در عرصه سیاست خاریی این کشور است زیرا از یک سو
اساس باورهای کنفوسیوسی اصول یمعگرایی نه فردگرایی بود و صاحبمنصبان فردگرایای
را با خودپسندی هرج و مرج بیبند باری و فقدان خویشتنداری یکسان میدانستند (اپتر و
اندی پین  )33 :1981و بر تقدم منافع ندیانبه بر منافع یکیانبه تأکید داشتند .از سوی
دیگر ین برحسب تجارب و تاریخ گذشته خود و در یهت حفظ یایگاه مساتقل خاود باا
بدبینی به ندیانبه گرایی مینگرد .از این رو نمیتوان با قاطعیات در ماورد علات مااهوی
اتخاذ سیاست ندیانبه گرایی از سوی ین سخن گفت .اما با این حاال باه ناار میرساد
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وقوع برخی از اتفاقات هموون فروپاشی شوروی و به دنبال آن پایان ین
نا نوین یهانی افزای

سرد طرح شاعار

حضور آمریکا در مناطق پیرامونی ین نگرانی کشورهای منطقاه

به رشد و خیزپ ین و گرای

این کشورها به تشاکیل ائات

باا غارب رشاد شامگیر

ینب های قومی و مذهبی و یرائ سازمان یافته در کشورهای همسایه و نیز ترس از ظهور
مجدد قدرت ژاپن و در حاشیه قرار گرفتن به وسیله همساایگان سابب شاد کاه این باه
ندیانبه گرایی به مثابه یک یبهه دیپلماتیک مقاوم نرم 1بیندیشد.
اقتصاد محوری :امروزه دیگر یایگاه ین باه عناوان یکای از قادرتهای اقتصاادی
یهان مورد تردید نیست .ین یکی از کشاورهایی اسات کاه در ساالهای اخیار از یملاه
کشورهای موفق در پشت سر گذاشاتن تحاوالت شاگر باوده و از روناد رو باه رشادی در
زمینههای مختلف اقتصادی برخوردار بوده است .آنوه که امروز به عنوان خیزپ این یااد
می شود اشاره به همین رشد اقتصادی ین دارد .تأثیر فرهنا

کنفوسیوسای را در اقتصااد

محور شدن سیاست خاریی ین نمیتوان نادیده گرفت .در فرهن

کنفوسیوسای بار رفااه

ایتماعی و توزیع متوازن ثروت تأکید شده است .کنفوسیوس یکای از ویژگیهاای حکومات
مطلوب

را تدارک مواد غذایی فراوان دانسته و تصری کرده که با توزیع عادالنه ثاروت فقار

از بین خواهد رفت و با رضایت مردم نیز یلوی شورپ گرفته خواهاد شاد (آشاوری :1928
 .)198-197سرمایهداری کنفوسیوس با تشویق پیروی از مهتران بر ضرورت انضباط کااری
تأکید داشت .گر ه باورهای کنفوسیوس رشد سریع اقتصادی را مستقیماً ایجاد نمیکرد اما
به تسهیل شرایط ساختاری -رفتاری کاه تحاوالت ایتمااعی اقتصاادی را در این مویاب
شدند کمک کردند ( .)Levely,1992:17-18به اعتقاد بسیاری اعتقااد سیاسای ماردم باه
حزب و دولت با موفقیتهای یاری گره خورده است .ینیها مردمی ماادی نفاع طلاب و
اقتصادی هستند و م کهای آنان برای ارزیابی یک حکومت م کهای مادی است .رهبران
ین نیز میدانند که در رابطه با مردم خود ابزارهای نیل به مشروعیت بیشتر ماادی اسات
تا ایدئولوژیک .از این رو به خوبی استدالل میکنناد کاه در صاورت افازای

اساتانداردهای

زندگی در ین مشروعیت الزم را برای بقای خود تا آیندهای طوالنی به دست خواهند آورد
 .1این اصط ح برگرفته از کتاب ین نو :دن

شیائو پین

و اص حات نوشته بهزاد شاهنده و سید یواد طاهایی است.
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(شاهنده و طاهایی .)1989
مسئولیتپذیری محدود و محتاطانه :مسئولیتپذیری محدود و محتاطاناه ینیهاا تاا
حدی در آموزههای فرهنگی کهن این ملت ریشه دارد و هر فرد یا گروهی باید در حد ظرفیات و
توان خوی

مسئولیت بپذیرد .مث ً پ

از فروپاشی اتحاد شوروی برخای از رهباران کشاورهای

یهان سوم از ین خواستند تا در یایگاه رهبار کشاورهای در حاال توساعه کاه از ناد دهاه
گذشته در قالب ینب

عدم تعهد متشکل شده بودند فعال شود .پاسخ دن

بود که ین نمیتواند نین نقشی را بپذیرد زیرا خارج از ظرفیات و تاوان

شیائو پین  1ایان
اسات .وی تصاری

کرد که این رهبری برای ین سودمند نیست .یا در موضوع رسیدگی به مسائل صال و آراما
بینالملل گر ه پکن همواره خود را حامی صل و امنیت در سط یهاانی معرفای میکناد اماا
حاضر نیست مسئولیت پر هزینهای را به سبب آن تقبل کند (قنبرلو .)1939
پایبندی به تعهدات با سایر کشورها :از دیگر آموزههاای کنفوسیوسای تأکیاد بار
ارتباطات سال و اعتماد آمیز و اعتقاد به تغییرات تدریجی و نه ناگهانی است و این که کارها
را باید آرام آرام پی

برد .اثر این فرهن

ه در رفتار عمومی مردم به عنوان یاک شااخ

رفتاری مردم این و ها در رفتاار سیاسای این قابال مشااهده اسات .آنهاا یاا قادمی
برنمیدارند یا اگر بردارند با اطمینان و حساب شده بر میدارند و دیگر پشیمان نمیشاوند و
برگشت نمیکنند .این ویژگی به صورت پایبندی آنها در تعهداتشان باا ساایر کشاورها باه
خوبی مشهود است .در واقع یلب اطمینان طر مقابل برای آنها بسیار حائز اهمیت است.
از این رو ینیها در مذاکراتشان وقت نسبتا زیادی برای اعتماد ساازی صار میکنناد .در
این ارتباط ینیها در ابتدا مقاوم و سرد به نار میرسند که دارای پوسته ساختی هساتند
اما در واقع آنها مردمی خون گرم و عاطفی هستند .اگر راه ورود از این پوسته ساخت پیادا
شود دارای درونی نارم هساتند کاه نموناه آن حال مساائل و انعقااد قراردادهاا در رواباط
غیررسمی است (وردی نژاد  .)1983از این رو رهبران ین معموالً این پیام را القا میکنناد
که ین دولتی حامی ثبات در سراسر یهان بوده و متعهد باه اصاول قواعاد و هنجارهاای
بینالمللاای اساات بااه اعتماااد متقاباال ارج مینهااد و معتقااد بااه دوسااتی و لاازوم توسااعه
. Deng Xiaoping

1
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همکاریهای دو و ندیانبه است (یان

یان

و دیگران .)281 :1973

ج) تأثیر آموزش داخل و خارج
بیشک آموزپ یکی از بدیهیترین و مه ترین عوامل تأثیرگذار بریهانبینی رهباران
است .آموزپ و ناارت بر آن علیرغ آنکه عنصر حیاتی برای همه کشورها است وسایلهای
مه در دست حکومتها برای حرکت به سوی وحدت سیاسی است .ارزپها و گرای هاایی
که توسط حکومت به اعضای یامعه آموزپ داده میشود بعدها میتواند به اهدا سیاسای
داشاته باشاد کاه رهباران باه عناوان

آنها منتقل شود و در یهتگیری سیاسی آنها نق

عضوی از یامعه از این امر مستثنی نیستند .به موازات آموزپ در داخل آماوزپ در خاارج
نیز در تعیین یهتگیری سیاسی و اهدا سیاسی مؤثر اسات .باا ایان تفااوت کاه معماوالً
آموزپ در خارج از کشور به عنوان گسترپ دیدگاه فرد و افزای

تجربه تلقای میشاود .در

ین حزب کمونیست به دلیل فعالیت

در آموزپ و تربیت رهبران وزارتخاناهها و صادها

مقام سط باال و سط میانی دارای نق

مهمی در آموزپ در داخل ین بر عهده دارد .در

سال  2111کمیته مرکزی حزب به مدارس عالی حزب دستور داد تا یاک برناماه آموزشای
یدید ایرا کند و از آن پ

مدارس عالی حزب موضوعات مختلفی از یملاه اقتصااد باازار و

حقوق بینالملل را آموزپ داده است .ع وه براین دروس مربوط به نین موضوعاتی مانناد
مارک

گرایی -لنین گرایی اندیشه مائو ناریه دن

و مقاالت ناری ییانا

زماین هناوز

ه رایب هستند و در مدارس عاالی حازب آماوزپ داده میشاوند .از ایان رو ایان مادارس
همانگونه که هویین تائو ریی

یمهور پیشین ین گفته باید به عنوان آکاادمی نااری

مهمی برای حزب کمونیست ین عمل کنند ( .)Xinhua news, 2008همگاام باا آماوزپ
داخلی حزب برای مقامات آموزپ خاریی نیز در دهاههای اخیار در این بار یهاانبینی
رهبران مؤثر بوده است به طوری که ه اکناون ینباه یدیادی از سیاسات خااریی این
محسوب میشود .به دنبال سیاست گشای

دن

شیائو پین

طی سه دهه گذشاته حادود

 1/4میلیون دانشجوی ین برای ادامه تحصیل به خارج رفتهاند و پ

از بازگشت برخای از

آنها به مقامات حزبی و دولتی رسایدهاند ( .)Jakobson, Knox, 2010:31اداماه تحصایل
افراد تأثیرگذار بر سیاست خاریی ین در خارج نه تنها باعث گساترپ دیادگاه و افازای
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سط تعام ت آنها با خارییان و ادغام فزاینده ین با دنیای خارج میشود بلکه مویاب باه
ویود آمدن درک مطلوبی از فرهن

نهادها و آرمانها و اهدا ملی کشور خااریی مقصاد

میشود که این آگاهی بر روند تصمی گذاری و یهاتگیری سیاسای آنهاا در ماورد کشاور
مقصد تأثیر به سزایی دارد.
د) روابط شخصی و سیاسی
اگر بگویی نخبگان حاک در ین هماان صااحب نفاوذان هساتند ساخن باه گازا
نگفتهای  .زیرا در ین روابط شخصی بی

از توانایی افاراد اهمیات و کاارایی دارد و میازان

نفوذ و قدرت هر سیاستمدار در این کشور بستگی به میزان وفاداری او باه رهباران بااالتر از
خود و همونین افراد تحت الحمایت
کشور تا حد زیادی شخ

دارد به همین دلیل حکومت و سازمان سیاسای ایان

گراست .ینیها به استفاده از اعتبار ایتماعی و نفاوذ معناوی و

فکری در دیگران بیشتر ارزپ مینهند تا استفاده از ساز و کارهای قانونی ( Sebenius and

 .)Qian,2008:2-5گر ه ت پهایی برای نهادینه کردن فرآیندهای تصمی گیری از زمانی
که دن

شیائو پین

شروع به اص حات در اواخر دهه  1371نمود در حزب و دولت صورت

گرفت اما به رغ این ت پها همونان مجااری غیررسامی و وفاداریهاا تاأثیر مهمای بار
تصمی گیری سیاست خاریی ین میگذارند .طبیعت سیاست ین بدان گوناه اسات کاه
تفاوتهاای شخصاای و فااردی خااود را در قالاب شااکلگیری یناحهااا در پیرامااون و افااراد
سرشناس حزبی نشان داده و سپ

بنیادی را برای نبردهای آینده قدرت تشکیل میدهناد

(شاهنده وطاهایی  .)928 :1989قدرت مبتنی بر روابط شخصی و سیاسی در یامعاه این
به طور سنتی رایب بوده و هست .نه تنها فرصتهای ارتقا و افزای

مزایای فارد بساتگی باه

پیچ راههها ی روابط شخصی دارد بلکه توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات نیز نیازمند پارورپ
این روابط میباشد .بررسی دقیق پیوندهای خانوادگی شهر همک سایهای ساابق و مسایر
حرفهای یک مقام رسمی بیشتر شبکههای روابط
یون

را نشان میدهاد .باه عناوان مثاال ژو

کان  1که یک تصمی گیرنده ارشد است بر رهبران شارکت نفات این اعماال نفاوذ

. Zhou Yongkang

1
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دارد .ژو که از سال  2117عضو پولیت بورواست بی
کرده و پی

ار سای ساال در صانعت نفات کاار

از این که در سال  1338وزیر کشاورزی و منابع طبیعی شود ریاسات شارکت

ملی نفت ین را برعهده داشته است ( .)Miller, 2009:201به بیان دیگار از آنجاایی کاه
روابط شخصی در ین باالتر از توانایی افراد قرار میگیرد از این رو افرادی کاه میخواهناد
در روند سیاست خاریی نق

داشته باشند سعی میکنند با تصمی ساازانی کاه بار شاغل

آنها و زندگی آنها تأثیر میگذارند ارتباط و آشنایی برقرار کنند.
ه) تفسیر CCPاز تاریخ
آموزپ سیاسی شهروندان از سوی  CCPدر خصاو
تناقضآمیز است .از یک طر

رواباط این باا دنیاای خااریی

مقامات  CCPمرتباً به شهروندان ینی گوشازد میکنناد کاه

اعتماد و احترام دویانبه مؤلفه اصلی در دنیای دوستانهای هستند که ین قصد سااختن آن را
دارد .از سوی دیگر  CCPبه شهروندان آموزپ میدهد که میراث قرن حقارت و سر افکندگی
که طی آن ین از اواسط قرن نوزده تا اواسط قرن بیست از دست ژاپن و قادرتهای غارب
در عذاب بود را هرگز فراموپ نکنند (نسایی  .)31حزب کمونیست و ساران یمهاوری خلاق
قرائت فوق از سرگذشت ملت را به طارز گساترده و هوشامندانهای تارویب کردهاناد .بواههای
مدرسهای در وصف فجایع ژاپن و رفتارهای تبعیضآمیز غارب در ایان دوره شاعر میخوانناد.
بزرگساالن نیز با یریان ثابت کتابهاای یدیاد تئااتر فیل هاا فیل هاای مساتند موزههاا و
پارکهای یک مناوره که هزینه بسیار آنها توسط  CCPیا دولت تأمین میشود یاد این دوره
را زنده نگاه میدارند .این هویت دوگانهای که از آن به عنوان ترکیب عجیب احساس «خود ک
بینی» و «خود بزرگ بینی» یاد میکنند یک احساس نهفتاه تأثیرگاذار بار تصامی گیرندگان
ین معاصر است ( .)Jakobson, Knox,2010:98-102زدودن حقارت از دوران گذشته یکای
از مأموریتهای اصلی رهبران ین معاصر و هر دیپلمات ینای اسات (.)Yizhou, 2009:11
اثر تفسیر  CCPاز تاریخوه سیاست خاریی ین نه تنها در مورد ژاپن و غرب مشهود اسات
بلکه درباره وضعیت الینحل آینده تایوان نیز کام ً واض است .مردم ین ع وه بر ایان کاه از
کودکی شنیدهاند که تایوان بخ

یداییناپذیر ین است یااد گرفتهاناد کاه ایااالت متحاده

آمریکا بی نهایت در امور داخلی ین دخالت میکند و با فروپ س ح به تاایوان ماانع اتحااد
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دوباره ین با تایوان میشود .اثرگذاری این تفسیر تا حدی است که به عنوان مثال پ

از این

که فروپ س ح به تاایوان توساط آمریکاا در ژانویاه ساال  2111رساماً اعا م شاد یکای از
پژوهشگران دانشگاهی بدون اذعان به سایر عوامل مؤثر اظهار داشت که« :مانع خااریی اولیاه
برای اتحاد ملی ین ایاالت متحده است .اگر به خاطر دخالات آمریکاا نباود موضاوع تاایوان
پی

نمیآمد» (.)Li, 2010, 44

 .9مفروضات ذهنی رهبران
به طور کلی پنب عامل به عنوان مفروضات ذهنی رهبران در شاکل دادن طارز نگارپ
رهبران ین به یهان مؤثر است.

1

عامل اول اندیشه استق ل است .استق ل یکی از اصلیترین شاخصههای شاکلدهنده
طرز نگرپ ینی هاا باه یهاان خاارج اسات .ایان گارای

اساسای مویاب ایجااد روناد

تمرکزگرایی از یهان غرب و شاید باه هماان میازان روناد نزدیکای باه کشاورهای شارقی
میشود.)Freidman,1991( .
عامل دیگر را باید تلقی ینیها از کشور خود نه هموون یک ملت -کشور مدرن بلکه به
عنوان یک ملت ا تمدن دانست .ینیها خود را ملت نمیدانند بلکه تریمان ویود یک تمدن
میانگارند و شگفت آن که این خودآگاهی غلیظ با اندیشه هجوم در نمیآمیزد .اگر از ویتنام در
گاااذری در تااااریخ معاصااار اااین نااادان نشاااانی از امپریالیسااا

ینااای نمااایبینی

( .)Gettings,2006:225-227عامل یاد شده تا حد زیادی توضی دهنده رفتارهای دولت ین
در هر وضعیت خاصی است .با آگاهی به این عامل و تأثیرگذاری آن شرقی گرایی در سیاسات
خاریی ین و نگاه به شرق حتی در نشریات ین به صورتی اع ن نشاده قابال درک اسات.
عامل دیگری که بر رفتارهای خاریی ین و نحوه نگرپ آن به یهاان بیارون اثار میگاذارد
توانایی ایماع نخبگان حزبی -حکومتی ین در مورد سیاست خاریی این اسات .ایان کاه
تصمی گیری در ارتباط با مسائل مه کشور به ویژه در عرصه سیاست خااریی بایاد باا خارد
 .1این پنب عامل همان عواملی هستند که شاهنده و طاهایی در کتاب " ین نو دنا
عنوان عوامل موثر در شکل دادن طرز نگرپ ین یدید به یهان از آن یاد میکنند.

شایائو پینا

و اصا حات" باه
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یمعی همراه باشد خود یک اصل در فرهن

ینی است که متأثر از تعالی کنفوسیوس است.

موضوع دیگری که میتوان در ارتباط با نحوه نگرپ ینیان به یهان روابط بینالملال
یاد کرد یزی است که با وام گرفتن اصاط حی از گوناار میاردال 1میتاوان آن را «دولات
سخت» 2نامید .مناور از این عناوان اساتحکام و در عاین حاال خاصایت تطبیقپاذیری و
انعطا در رفتار سیاستمداران ین اسات ( .)Deshpnde,1990:26-27رهباران ینای در
طول تاریخ خود و به ویژه در دوره استعماری بحرانهای فراوانای را از سار گذراندهاناد اماا
همواره اقتدار داخلی ین را به دست آورده و اعاده کردهاناد .در دوران معاصار دریاه ایان
اقتدار تا آن حد بوده است که برای مثال دولت ین از شناسایی حقوق اقلیتها طفره رفتاه
است .رد کردن و نفی حقوق اقلیتها تا بدان یا پی

میرود که دولت ین به رغ وساعت

ارضی خود از پذیرپ مناطق مختلف یغرافیایی کاه سااعت خاا

خاود را داشاته باشاند

امتناع می ورزد .این مه ترین تصویر نمادین ین از قبول ناریه حقوق اقلیتهاست .به هر
حال نکته اساسی این است کاه ثباات قابال م حااه و تاداوم دولات این در طاول دوره
حیات

احترام خاصی را برای این کشور برانگیخته است .این احترام از عوامل تعیین کننده

ر وابط ین با یهان خاارج اسات .سارانجام آخارین عنصار ساازنده تلقای این از رواباط
بین الملل مائوئیزم است .مائوئیزم را باید یدا از یک تداوم بارای سیاسات و فرهنا

کهان

ینی به عنوان واقعیتی در ذات خود نیز در نار گرفت (شااهنده و طاهاایی -282 :1989
 .)281نوسازی سریع و بازسازی انق بی اندیشه همتراز شدن با غرب (برای ال

با آن) نه

غربی شدن تز سه یهان که هنوز به عنوان یاک مادل نااری در سیاسات خااریی این
ناان رهباران

مطرح است و تأکید بر خود اتکایی از یمله میراثهایی از مائو است که ه
ین با مد نار قرار دادن آنها در سیاست خاریی ین بر آن تأکید میکنند.
 .4فرهنگ استراتژیک

کشورها و دولتها دارای روپها و زبانهای دیپلماتیک گوناگونی در تعام ت و مناسبات

. Gunar Myrdal
. Hard State

1
2
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خود با دیگران هستند و هر کشوری فرهن
میکند .موضوع اصلی فرهن

استراتژیک خا

با ادبیات خا

خاود را دنباال

استراتژیک توضی عوامل فرهنگی مؤثر در انتخاب استراتژیها و

بررسی گونگی استفاده از زور است .درک فرهن

استراتژیک هر کشوری میتواناد در نحاوه

تعامل آن در سیاست خاریی مؤثر واقع گردد و تا حدی میتواند به ما کمک کند بفهمی

را

یک کشور این گونه رفتار میکند؟ یا حتی میتوان یک گام را یلوتر نهاد و به پی بینی رفتاار
(واکن ) آن کشور نسبت به برخی رخدادها و رویادادهای سیاسای پرداخات .ریشاههای ایان
فرهن

را میتوان در قانون اساسی تجارب تاریخی اسطورههای ملای گفتمانهاای سیاسای

بیانات رهبران و سران کشورها سمت و سوی غالب افکار عمومی نسبت به رخدادهای سیاسی
فرهن

سیاسی و مانند آنها یستجو کرد .در ارتباط با فرهن

استراتژیک ین میتوان گفت

ینیها به کلیات ع قه کمی دارند و در عوض به یزییات و موارد خا

میپردازند .با حوصله

ریزبین و نکته سنب هستند و به عمق مسائل فرو میروند و دیدی تااکتیکی دارناد تمایال باه
ارزپ دادن و بذل تویه به یزییات به یای تویه به کلیات در بسیاری از ابعاد مختلف فرهن
ین قابل مشاهده است .ینیها به اط عاتی که زاییده درک مستقی باشاد اهمیات زیاادی
میدهند به خصو

این که اط عات مزبور از راه دیداری به دست آمده باشد .این ویژگای باه

وضوح در سیاست خاریی این کشور مشاهود اسات (خضاری  .)1987مخالفات باا هژماونی
صل طلبی پایبندی به تعهدات با کشورها تا کید بر برتری فرهنگی نسبت باه ساایر کشاورها
لاازوم اتحاااد در داخاال و رهااایی از مااداخ ت خاااریی گاارای
تصمی گیری اعتقاد به مخرب و هزینه بر بودن ین

بااه تمرکزگرایاای در عرصااه

و بیاعتمادی به ساایر کشاورها ینا

عادالنه و دفاع فعال مخالفت با حمله باه ساایر کشاورها از دیگار مؤلفاههای شاکلدهنده باه
فرهن

استراتژیک ین هستند (سالیمی و رحمتای پاور  .)1939باه بیاان دیگار فرهنا

استراتژیک این کشور دارای ویژگی تادافعی اسات .در اساتخوانبندی ایان فرهنا
کنفوسیوسی نق

فرهنا

مهمی ایفا میکند که به برخی از نمودهای آن در سیاسات خااریی این

اشاره شد .مؤلفههای قوام بخ

به فرهن

استراتژیک ین میتواند ما را در درک و فه علال

و حتی پی بینی برخی از یهتگیریهای سیاست خاریی ین و تحلیال مساائلی همواون
رایی لزوم ایماع نخبگان در فرایند تصمی گیری (به ویژه در حزب کمونیسات) مخالفات باا
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هژمون گرایی آمریکا رویکرد اعتراضی ین به حضور ناامی آمریکا در آسیا سیاست خااریی
تدافعی این کشور در منطقه خاورمیانه اخت فات با ژاپان همکااری بینالمللای در مباارزه باا
تروریس حمایت و شرکت در عملیات پاسداری از صل سازمان ملل متحد و اع م بای طرفای
این کشور در بحران اکراین یاری نماید.
 .5مؤسسات تحقیقاتی و مکاتب فکری
مقامات رسمی در همه سطوح به دنبال مهارت و دیدگاههای متخصصاان دانشاگاهی و
مؤسسات تحقیقاتی هستند .این روند در قرن بیست و یک به شدت تسریع یافتاه اسات .در
بحثهای داخلی و خاریی مقامات باا دانشاگاهیان مشاورت میکنناد و از آنهاا خواساته
میشود طرحهای سیاسی بنویسند و در مورد ناین طرحهاایی اظهاارنار کنناد .مقاماات
حزبی و دولتی روزنامهنگاران ارشد مقامات رسامی و دانشاگاهیان مؤسساات غیرنااامی و
ناامی را دور ه یمع میکنند و از نارات آنها بهره میبرند .نکته قابل تویه این است که
پژوهشگران ارشدی که ناراتشان مورد استفاده مقامات سیاست خاریی ین قرار میگیرد
بیاان

مشااترکی در مااورد اهاادا سیاساات خاااریی ایاان کشااور ندارنااد .از ایاان رو

تصمی گیرندگان با انبوه توصایههای متفااوت و متضااد موایاه هساتند (نساایی .)1931
محققان و دانشگاهیان مؤسساات و دانشاگاههای غیرانتفااعی مها و غیروابساته باه حازب
کمونیست در شانگهای و سایر شهرها (هموون دانشگاه پکین

1

دانشاگاه تساین

هاوا 2و

دانشگاه فودان )9دارای تفکر مستقلتری نسبت به مؤسسات رسمی در پکن هستند .اگر اه
آنها نیز باید در محدودههای مجاز در مقاالت و سخنرانیهای عمومیشان بمانند .در میاان
اندیشمندان و محققان مشاور شناخته شده اکثرشان کارشناسان ایااالت متحاده هساتند و
مشاغول تجزیاه و تحلیال و اظهاارنار در ماورد رابطااه این ا ایااالت متحاده میباشااند
( .)Miller,2009:54-57یدول زیر معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی که متمرکز بار مساائل
خاریی هستند را معرفی میکند که اغلب آنها زیار ناار ارگانهاای زیار مجموعاه حازب
1

. Xinhua
. Peking
3
. Fudan
2
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کمونیست و دولت و ارت

اداره میشوند.

شاخصترین مؤسسات تحقیقاتی متمرکز بر مطالعه سیاست خارجی چین
مؤسسات وابسته به حزب کمونیست
سازمان اجرایی
مدرسه مرکزی حزب

موسسه
موسسه تحقیقات استراتژیک بینالمللی

مؤسسات وابسته به ارتش آزادیبخش
موسسه
آکادمی علوم ارت
دانشگاه دفاع ملی
موسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی ین

سازمان اجرایی
کمیسیون مرکزی ارت
کمیسیون مرکزی ارت
اداره فرمانده کل ارت

مؤسسات وابسته به دولت
موسسه

سازمان اجرایی

مرکز تحقیقات توسعه
آکادمی علوم ایتماعی ین
موسسه مطالعات بینالمللی ین
موسسه روابط بینالمللی ین
مرکز مطالعات بینالمللی ین

شورای دولتی
شورای دولتی
وزارت امور خاریه
وزارت امنیت دولت
کمیسیون توسعه و اص حات ملی

مؤسسات و دانشگاههای مستقل
موسسه

سازمان اجرایی

موسسه روابط بینالملل
مرکز تحقیق بحران و استراتژی
موسسه مطالعات بینالمللی
مدرسه مطالعات بینالمللی
مدرسه مطالعات بینالمللی
موسسه مطالعات بینالمللی
1
موسسه استراتژی و توسعه بینالمللی

دانشگاه امور خاریه ین
دانشگاه امور خاریه ین
دانشگاه فودان
دانشگاه پکن
1
دانشگاه رنمین
3
دانشگاه تسین هوا
دانشگاه تسین

هوا

1

. Institute of International Strategy and Development
. Renmin University
3
. Tsinghua University
2

 / 411فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،03زمستان  ،4035شماره 1

Jakobson,Knox,2010:38

همگام با مؤسسات تحقیقاتی مکاتب فکری نیاز در سیاسات خااریی نقا

دارناد .از

مکاتب فکری تأثیرگذار بر ساختار و روند تصمی گیری سیاست خااریی این میتاوان باه
مکتب رئالیست مکتب بومیگرایی مکتب قدرتهای بزرگ 1مکتب اولویت با آسیا 2مکتب
ینوب یهانی و مکتب ندیانبه گرایان انتخابی 9اشاره کرد .پیروان مکتب رئالیست که ه
اکنون در دستگاه دیپلماسی ین مسلط هساتند باه دو دساته دفااعی و تهاایمی تقسای
میشوند .رئالیستهای دفاعی بر این باور هستند که ین باید یک ارتباط خوب و با نفاوذی
را با ایاالت متحده آمریکا برقرار کند تا از یک سو آمریکا را ترغیب به کمک ناامی به این
کند و از سوی دیگر مانع آن شود که کشور آمریکا به تاایوان سا ح بفروشاد .رئالیساتهای
تهایمی بر این باور هستند که ین باید تبدیل به یک قدرت ناامی شود ولی در یاایی از
آن استفاده کند که مورد تهای واقع شده باشد .مکتب باومیگرایای شاامل مجموعاهای از
پوپولیست ها و ناسیونالیستهای افراطی و مارکسیساتها هساتند .ایان مکتاب فکاری باه
یهان خارج بیاعتماد است و به نهادهای بینالمللی اعتمادی نادارد و مخاالف ایفاای نقا
فعال در عرصه بینالمللی از یانب ین میباشد .این گروه معتقدند که کشاورهای ثروتمناد
با قوانین ناعادالنهشان نمیتوانند باعث پیشرفت کشورهای ینوب بشاوند .بارای پیشارفت و
ایجاد صل در یهان باید اصول اساسی و توزیع قدرت و ثروت متحاول شاود .بحاران ماالی
سالهای  2113و  2111این گروه را در عقاید خود راسختر کرد و اینها اعا م کردناد کاه
باالخره سرمایهداری اقتصاد یهانی را به ورطه نابودی کشاند (بی نام .)1939
گروه دیگر در ین مکتب قدرتهای بزرگ است .این گروه معتقد است که ین بایاد
به روابط با قدرتهای بزرگ و بلوکهای قدرت  -روسایه امریکاا و احتمااالً اتحادیاه اروپاا-
اهمیت بدهد .این افراد همه از متخصصان مسائل امریکا روسایه و اتحادیاه اروپاا هساتند و
نکته یالب آن است که ژاپن هند و یا کشورهای عضو آ ساه آن را بخشای از بلاوک قادرت
نمیدانند گر ه ین را یزو بلوک قدرت میدانند .این گروه بر این باور هستند کاه امریکاا

1

. The Major Powers School
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و کشااورهای عضااو اتحادیااه اروپااا منبااع اصاالی و باازرگ تکنولااوژی پیشاارفته ساارمایه و
سرمایهگذاری هستند .کشور روسیه ه منبع خوبی بارای تاأمین انارژی و سا ح نااامی و
البته مکان خوبی برای سرمایهگذاری است و برای امنیت ین خیلی اهمیت دارد .این افاراد
روابط ین و امریکا را شاه کلید میدانند (همان  .)1939قابل ذکر است که نق

این گروه

از سال  2118در سیاست خاریی کشور ین کمتر شد.
مکتب دیگر مکتب اولویت با آسیا است .تفکر این گروه از متفکرین آن اسات کاه اگار
همسایه ما کشور با ثباتی نباشد این مسئله مانعی برای ما است تا به توسعه مورد نار خاود
برسی  .این گروه بر این باور هستند که هر قدرت بزرگی باید از حیاط خلوت خود محافاات
کند لذا باید با کشورهای همسایه روابط دوستانهای برقرار کنی  .این مکتب در اواخار دهاه
 1331بر سیاست خاریی ین تأثیر زیادی داشت .باه دنباال بحاران ماالی آسایا در ساال
 1337و بحث های مربوط به صل و توسعه که مربوط به نق
به این نتیجه رسیدند که کشور ین باید نق

فعالتری را در منطقهایفا کند .در این حین

ین دورهای از ایجاد روابط فرامرزی خوب باا همساایگان
همسااایگان

انفعالی ین بود ایان گاروه
را آغااز کارد و کااری کارد تاا

احساااس امنیاات کننااد .ایاان دیاادگاه مویااب شااد تااا ااین از سااال 1337

دستاوردهای زیادی کسب کند و روابط خوبی با همسایگان

برقرار کناد و فضاای آرامای را

در خارج از کشور خود داشته باشد (بی نام .)1939
از دیگر مکاتب تأثیرگذار بر سیاست خاریی ین مکتب ینوب یهانی است .دیادگاه
این مکتب به دیدگاه مکتب بومیگرایی نزدیک است با این تفاوت که نگاه این مکتب به بعد
از توسعهیافتگی ین (نگاه باه آیناده) برمیگاردد و باه نقا

هویات و مسائولیت اصالی

بینالمللی ین در ارتباط با یهان توسعه یافته میپردازد .مکتب دیگار مکتاب ندیانباه
گرایان انتخابی است .در این مکتب نق

و یایگاه ین در حکومت یهانی اهمیات دارد .در

این مکتب دو موضع تقریباً متضاد ویود دارد برخی از اینها معتقدند که ین آماده عارض
اندام در صحنه یهانی نیست و تا زمان رسیدن به یک موضع مستحک

ین نبایاد خاود را

درگیر مسائل بینالمللی کند .زیرا این امار نتیجاهای یاز تضاعیف موقعیات فعلای این و
بهرهبرداری قدرتهای غربی به همراه ندارد .ولی برخی دیگر از اعضای این مکتاب بار ایان
باور هستند که اتفاقاً دخالت ین در وضایعت کناونی در اماور یهاانی مزایاای بسایاری را
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میت واند به همراه داشته باشد ولی باید این کار را بسیار با احتیاط و انتخابی انجام داد.
 .1رسانهها و شبکهها و افکار عمومی
رسانههای گروهی در تمامی کشورها نق

حساسی ایفا میکنند و این نقا

باه ویاژه

در زمینه ارتباطات سیاسی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است .امروزه اساتراتژی
رسانهای ینبهای حیاتی از سیاست خاریی دولتها محسوب میشود .رسانهها با اساتفاده از
عوامل سازمانی فنی و فرهنگی امور خاریی را پوش

میدهناد و بادین وسایله در فرایناد

سیاست خاریی نفوذ دارند .در ین رسانهها ت پ میکنند بار تادوین سیاسات خااریی
تأثیرگذار باشند .تحول رسانهها و گسترپ استفاده از اینترنت در میان مردم این در ناد
دهه گذشته روپ برقراری ارتباط میان شهروندان ینی و مقامات رسمی کشور را به طاور
کلی تغییر داده اند .این مسئله همونین منجار باه دو تغییار محساوس در رابطاه باا بحاث
همگانی موضوعات سیاست خاریی شده است .اولین تغییر مربوط به «کثرت تحلیلی» است
که در دسترس مردم ین قرار میگیرد که این تغییر اشاره به سارعت انتشاار اخباار دارد و
واحد و اندازهای که مردم ین میتوانند دیدگاههای خاود را در ماورد موضاوعات سیاسات
خاریی ابراز کنند .دومین تغییر «ماهیت پویا و ند سویه برقراری ارتباط» اسات .پی تار
رسانه ها ابزاری بودند که انحصاراً در دسترس مقامات رسمی قرار داشتند .در حال حاضار باا
ظهور اینترنت گروههای ذینفاع و شاهروندان نیاز میتوانناد از رساانهها و اینترنات بارای
تأثیرگذاری بر افکار عمومی و نیز یکدیگر استفاده کنند (.)Jakobson,2008:123-124
اینترنت و شبکههای مجازی که طرفداران
انتاارات یدید نق

به سرعت در حاال رشاد اسات در ظهاور

مهمی دارند .دولت ین با ویود این که نیروی پلای

کنترل تبادل اط عات در شبکههای ین تشکیل داده اما همونان نق
منبع ایجاد نارضایتی و اخت

ویاژهای بارای
اینترنت باه مثاباه

فکری پا بر یا مانده است ( .)Halper, 2007:18در رسانهها

و یامعه آن ین ین گروههایی ویود دارند که ت پ میکنند بر تادوین سیاسات خااریی
تأثیرگذار باشند .تصمی دولت ین در دهه  1381برای قطع سوبسید رساانهها آنهاا را وا
داشت تا به وسیله رقابت در بازار بودیههای خاود را افازای

دهناد .اماروزه تقریبااً 2111

روزنامه و مجله صدها ایستگاه تلویزیونی و تعداد زیادی سایت اخبار اینترنتی برای مخاطاب
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و در آمد تبلیغات با ه رقابت میکنند .در ین اخبار بینالمللی خواهان زیادی دارد .اخباار
مریع عمدتاً متشکل از تریمههای گزارشات اخبار خااریی اسات پرفروپتارین روزناماه در
ین با تیراژ  9میلیون است .گلوباال تاایمز )Huanqiu Shibao(1کاه هار ناد دیادگاههای
ناسیونالیستی را منتشر میسازد ولی بر امور بینالمللی متمرکاز اسات دارای تیاراژ  1میلیاون
میباشد .روزنامه گلوبال تایمز که ابتدا در سال  1339توسط رنمین ریبائو به عناوان منباع در
آمدی برای یبران امکانات مالی ضعیف

تأسی

شد از آن پ

بهگونهای تکامل یافته که آن

را به عنوان تأثیرگذارترین روزنامه در حوزه سیاست خاریی توصایف میکنناد (.)Wen,2007
گسترپ شمگیر استفاده از اینترنت در ین سرعت رسیدن اخبار بینالمللای و داخلای باه
دست شهروندان معمولی را به شدت افزای
عقایدشان در اینترنت بی

از بی

داده است .نه تنها افاراد معماولی در حاال بیاان

هستند بلکه بسیاری از روشنفکران و مقامات فعال سیاست

خاریی درباره امور خاریی در وب گهایشان مطلب مینویسند.
این رشد ناگهانی یوالنگاههای یدید برای بیان عقاید به همراه بحثهای زنده دربااره
تصمیمات سیاست خاریی در روزنامهها و اینترنات باه شاکلگیری پدیادهای بناام "افکاار
عمومی" و تأثیرگذاری آن بر سیاست خاریی نیز منجر شده است .راکه مردم یاک کشاور
به دو شکل میتوانند امکانات و یا محدودیتهایی برای سیاست خااریی فاراه ساازند باه
صورت یک کل سازمان نیافته و خودیوپ و یا به صورت یک کل سازمان یافته .نفوذ مثبت
افکار عمومی در سیاستگذاریهای خاریی تنها از طریق گروههای سازمان یافته یا رهبری
اعمال میشود که در این وضعیت افکار عمومی سیاست خاریی را هدایت میکنند .در نقطه
مقابل تأثیر منفی افکار عمومی بر تصمی گیریها زمانی است که به صورت انباوه و هادایت
نشده اعمال میشود که در این شرایط انتخابهای عملی کنار میرود و تصمی گیرندگان باا
موانع زیادی روبرو میشوند و د ار بی تصمیمی میگردند (.)Frankel,1971:71
در ارتباط با افکار عمومی ین باید گفت که اماروزه طبقاه متوساط این آگااهی و
شناخت عمیقتری از وضعیت خود یافته و خواساته یدیاد آن نیاز در حاال متاراک شادن
است .در کنار اینها مطالبات و انتاارات اقلیتهای قاومی و ماذهبی نیاز در حاال افازای
. Global Times

1
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است .بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی ین را کسانی تشکیل میدهند که برای کساب
حقوق شهروندی اقلیت ها اعتراض کرده و به طرح مشک ت و موانع خود در راه رسایدن باه
حقوق شهروندی پرداختهاند .دولت اگر ه به راههای پیشگیری از اعتراضها میاندیشد اماا
برنامه مشخصی برای گشای

فضای سیاسی ندارد (قنبرلو  .)1932نار مقاماات ینای در

مورد افکار عمومی دو ویهی است .آنها گاهی از طریق رسانهها مردم را تلویحاً تشاویق باه
ابراز عقایدشان در مورد موضوعات بینالمللی میکنند گااهی نیاز تماام ت ششاان را بارای
یلوگیری از ابراز افکار عمومی در خصو

سیاست خاریی بکاار میگیرناد .روپ متاداولی

که مقامات استفاده میکنند این است که به رسانهها دستور میدهند تا دستورالعمل مرباوط
به تفسیرهای قابل قبول وقایع را از آژان های خبری رنمین ریبائو 1یاا شاین هاوآ بگیرناد
( .)Shrik,2007:68-70پژوهشگران و روزنامهنگاران ارشد از طریق مقاالت و گزارشات خاود
که اغلب آنها را به صورت مستقل و در برخی مواقع به در خواست  CCPدولات یاا ارتا
تهیه میکنند به افکار عمومی یهت میدهند .هر ند توافقی دربااره ماهیات نقا

آنهاا

ویود ندارد اما نق هایی از یمله ناظران ایتماع سازندگان افکار عمومی و مشوقان ماردم
در امر مشارکت سیاسی برای آنها مناور شده است.
بسیاری از مقامات سیاست خاریی ین از ناسیونالیسا بارای پیشابرد برناماه کااری
خود به نام منافع ین اساتفاده میکنناد .اماا از طار دیگار دیادگاههای ناسیونالیساتی
شدیدی که در رسانهها و اینترنت بیان میشوند آزادی عمل مقاماات رسامی باه ویاژه در
رابطه با اخبار و یا موضوعات مه مربوط به ژاپن و ایاالت متحده را محدود میساازند .یاک
مقام رسمی میان پایه در مصاحبهای بیان کرد« :وقتی افکار عمومی به ناد شااخه تقسای
میشود دولت تویهی نمیکند اما اگر اکثر ناارات در ساایتهای گفاتوگو و ساتونهای
روزنامه منعک

کننده یک دیدگاه واحد در ماورد یاک موضاوع باشاند مقاماات احسااس

میکنند که باید محتاطانه عمل کنند .زیرا آنها مایل نیستند نارضایتیها شدت بگیرند و به
اعتراضااات خیابااانی بیانجامااد» ( .)Shrik,2007:77از ایاان رو باارانگیختن گرای هااای
ناسیونالیستی میتواند شمشیر دو لبه باشد زیرا افکار عمومی میتوانند به سارعت از انتقااد

. Renmin Ribao

1
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کردن از رفتار کشورهای خاریی به نکوه

رهبران ین به دلیل اقدامات ضعیفشان تغییار

کند .مقامات ینی کام ً آگاهند که این نارضایتیها از سیاسات خااریی گوناه میتواناد
باعث زیر سؤال بردن توانایی  CCPبرای حکومت کردن شود .از این رو اقدامات رهباران باه
وسیله افکار عمومی به ویژه دیدگاههای مویاود در یامعاه آن یان طای ایجااد بحرانهاای
بینالمللی در ین محدود میگردد .این مسئله زمانی پررن

میشاود کاه ژاپان یاا ایااالت

متحده در رابطه با هر موضوعی مربوط به تایوان و تبت دخالت کنند .به بیان دیگار گر اه
مقامات دولتی ین همواره به افکار عمومی به عنوان عاملی برای تادوین سیاسات خااریی
استناد میکنند اما در عمل درصدد کنترل افکار عمومی و تدوین سیاست خاریی بر اساس
آستانه تحمل آنها هستند نه در ار وب خواستههای آنها.
نتیجهگیری
به نار میرسد آنوه تاکنون توانسته است سیاسات خااریی این را باه رغا فاراز و
فرودهای مویود در عرصه منطقهای و بینالمللی در مسیر تقریباً ثابت و ماوفقی قارار دهاد
بنیانهایی بوده است که ادراکات رهبران ین را شکل داده اسات .سیاسات خااریی این
ه در گذشته و ه در آینده قابل پی بینی محصول رهبری یمعای و بنیادهاای معناایی
بوده که تصمی گیرندگان سیاست خاریی ین بهعنوان مفروضات ذهنای خاود را از قبال
بدان پایبند میدانند .از این رو یز تفاوت در برخی از اولویتها  -بسته به نگاه رهبران ین
و شرایط بینالمللی -بیشتر شاهد تداوم در سیاستهای کلی ین هستی  .باه بیاان دیگار
نباید انتاار داشت که سیاست خاریی ین همانند برخی از کشورها با تغییر رهبران تغییر
ندانی کند .تفاوت در برداشت ملی هر یک از رهبران ین به معنای رخ

(تفااوت) در

سیاست خاریی ین نیست بلکه به معنای تفاوت در برخی از اولویتهاا و پار رنا

شادن

برخی از ابعاد سیاست خاریی این کشور در آن بازه زماانی اسات .شااید فقاط بتاوان باین
سیاست خاریی نسل اول (دوره مائو) و نسلهای بعدی تفاوت ماهوی احساس کرد و حتای
بعضی معتقدند که این ه تغییر ماهوی قلمداد نمیشود بلکه در ظااهر تغییاری بازرگ باه
نار میرسد ولی آنوه مائو تعقیب میکرد رهبران نسلهای بعد آن را عملگرایانهتر دنباال
میکنند .به همین دلیل است که رهبران نسل دوم (دن

شیائوپین ) به عملگرایی معرو
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شدند و نسل سوم نیز با اندکی تغییر خط مشی نسل سوم را ادامه داد.
در واقع نسل سوم رهبران ین (دوره ییان

زمین) سیاسات اصا حات اقتصاادی و

برونگرایی که نسل دوم آغاز کرده بودند را با شتاب بیشتری پی
غالب در این دوره رسماً بیانیههای سه گاناه ییانا
گشای

بردند .ایدئولوژی سیاسی

(اصا حات متاوازن توساعه و ثباات

درها به روی خارج) بود .این نسل از رهبران به علت آن که تکنوکرات بودناد و نیاز

با اعتقاد به این که سیاست خااریی بایاد در برگیرناده درک صاحی

تعامال صال آمیز باا

موقعیتها فه فرصتها و بهترین استفاده از شرایط باشد راه را برای ورود سارمایهداران و
تکنوکرات ها به حزب کمونیست باز کردند .دوران نسال ساوم رهباران آغااز دوران ط یای
توسعه اقتصادی در ین بود دورانی که اقتصاد این کشور به سرعت از «رشد» به «توساعه»
تغییر مسیر داد و ادغام آن در اقتصاد یهانی با پیوستن به سازمان تجاارت یهاانی در ساال
 2111روند سریعی به خود گرفت .در کنار عضویت ین در سازمان تجارت یهانی از دیگر
نمودهای سیاست خاریی این نسل میتوان به موفقیت ین در مدیریت بحران شرق آسایا
 1337-1338و اعاده صل آمیز هنا

کنا

از انگلای

در ساال  1337و ماکاائو در ساال

 1333از پرتغال اشاره کرد.
نسل هارم رهبران ین (دوره هاو یاین تاائو) همانناد رهباران نسال قبال عمادتاً
تکنوکرات ها بودند با این تفاوت که بسیار عملگرایانهتر و غیر ایدئولوژیک تر از اس

خود

به شمار می آمدند و بیشتر از مناطق ثروتمند ین وارد حزب شده و کنترل آن را به دسات
گرفتند .این نسل در زمان به قدرت رسیدن میراث رهبران گذشته ین را با خود داشاتند
میراثی که یک ویه آن توسعه و انباشت ثروت و ویه دیگر آن نابرابریهایی بود کاه پیاماد
توسعه به شمار میرود .ت پ این نسل از زمان به قدرت رسیدن کاه

نابرابریهای ناشی

از توسعه بود .ایدئولوژی سیاسی غالب این دوره مفهوم توسعه علمی "هاو" و تا پ بارای
ایجاد یک یامعه هماهن

سوسیالیستی بود .از این یهت این نسل به رهباری هاو کااه

سط نابرابریهاا حمایات از عادالت ایتمااعی توساعه علمای و ایجااد یامعاه هماهنا
سوسیالیستی را شعار خود قرار داد .این نسل برخ

نسل سوم که سیاست خاارییاپ بار

کشورهای پیرامون آسیا تمرکز داشت سیاست خود را برمناطق دورتر از آسیا هموون اروپاا
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آمریکا و آفریقا متمرکز کرد .در مجموع از یمله مه ترین رویکردهای نسل هارم رهباران
در سیاست خاریی ین میتوان به همگرایی سیاسی و بینالمللی حمایت از ایده انصاا و
عدالت و تویه به کمکهای یهانی مشارکت در عملیات پاسدار صل سازمان ملال و اتخااذ
رویکرد همسایه خوب و دیپلماسی مردم محور در راستای معرفی ین به عنوان یک کشاور
صل دوست اشاره کرد.
نسل پنج (دوره شی یین پین ) نیز با مبنا قراردادن بنیادهای معناایی ذکار شاده در
این مقاله به رغ تفاوتهایی که با نسلهای گذشاته دارناد و در قسامت اول ایان مقالاه باه
تفصیل شرح داده شد روند اص حات ین را که در دوره "دنا " بناا نهااده شاد و هریاک از
نسلهای بعدی آن را تداوم بخشیدند با شتاب بیشاتری اداماه میدهناد .در عاین حاال آنهاا
سیاست خاریی ین را با حفظ آرمان تمدن ینی با روپ آرام و روانتری به پی

میبرند.

در مجموع تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ یک قدرت صل یو و یک قادرت الگاو ساه
مؤلفهای است که رهبران ین بر اساس ادراکات و بنیادهای معناگرایانه خود در حوزه سیاست
خاریی آن ه به قول کنث والتز از نوع نگاه درون به برون برای ین ترسی میکنند.
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