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چکیده

کشور کمونیستی مانند چین علیرغم نظام اقتدارگرا ،برنامه ریزی مرکزی و سطح پائین مشارکت مدنی
دست به آزادسازی اقتصادی لیبرال زده و با برنامه اصالحات خود در  04سال توانست  044میلیون نفر را
از فقر خارج کند .این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه مورد خاص چین -هنگ کنگگ -تگایوان بگه ایگن
پرسش پاسخ دهد که آیا یک نظام اید ئولوژیک کمونیستی قادر است ضمن حفظ حاکمیت ملی خگود بگا
سیاستها و ابزار اقتصاد لیبرال به توسعه اقتصادی دست یابگد و از تعارضگات امتمگاعی در امگان بمانگد یگا
خیر؟ آیا اصوال میتوان نظامهای تلفیقی را به عنوان الگوی موفق توسعه در نظر گرفگت یگا بهتگر اسگت از
تعمیم دستاوردهای خاص خودداری و پرهیز کرد؟ هرچند اتخاذ سیاسگتهای تلفیقگی در برخگی کشگورها
نتایج فامعه باری داشته است ،اما دولتهایی مانند چین با اقتگدار گسگترده و منگابا مگالی کگافی در شگرای
بهتری برای امرای نظام مختل " یک کشور ،دو سیستم" هستند و هرچنگد در ایگن راه بگا چالشگهایی در
زمینه اعمال حاکمیت ملی خود موامه میشوند ،اما هزینه غیر ممکنی بر آنها تحمیل نمیگردد.

 واژگان کلیدی

چین،هنگ کنگ،تایوان،یک کشور دو سیستم.

مقدمه
وفاداری به نظامهای ایدئولوژیک در بین احزاب و گروههای سیاسی همواره به چشم خوورده
است .در جامعه لیبرال انتظار طبیعی وجود آزادیهای اجتماعی ،حضور فعال بخو

خصوصوی و

جامعه مدنی پویا است ،در حالی که در یک نظام سوسیالیستی توقع مالکیوت دولتوی بور منوابع
تولید و عرضه ،برنامه ریزی اقتصادی متمرکوز و کمبوود آزادیهوای اجتمواعی مویباشود .کشوور
کمونیستی مانند چین علیرغم نظام اقتدارگرا ،برناموه ریوزی مرکوزی و سوح پوائین مشوارکت
مدنی دست به آزادسازی اقتصادی زده و به برکت برنامه اصوححات خوود در  04سوال گذشوته
توانسته است  044میلیون نفور را از فقور خوار کنود و ادعوای رهبوری جهوانی شودن را دارد.
همزمان با تحشهای اقتصادی ،چین توانست حاکمیت از دست رفته بر هنو

کنو

و ماکوائو را

در اواخر قرن بیستم از انگلیس و پرتغوال پوس گیورد و در چوارچوب نظریوه " یوک کشوور دو
سیستم" تحش نماید؛ ضمن حفظ نظام سیاسی-اقتصادی حواکم بور دو منحقوه ،ایود ئولووژی و
حاکمیت سیاسی خود را بتدریج اعمال نماید .از سوی دیگر ،سیاست "یک چین" کوه در موورد
تایوان به کار گرفته شده و هدف آن دستیابی به چین یکپارچه میباشد در عمل بوا مقاومتهوای
داخلی و خارجی مواجه شده و امکان بروز یک برخورد نظامی را محرح کرده است.
اهمیت موضوع از این نظر است که چین به عنوان یک ابرقدرت توازه توانسوته ضومن حفوظ
نظام کمونیستی سیاستهای اقتصادی لیبرال را طی نیم قرن در کشور خود اجرا کرده و با نتوایج
رضایت بخشی روبرو شود .اما زمانی که آزاد سازی اقتصادی جای خود را بوه آزادیهوای سیاسوی
در مناطق بازگرفته شده یا با امید بازگیری در آینده میرسد نوع برخورد بازیگران تغییور شوکل
داده و دستاوردهای گوناگونی را رقم میزند.
در باره حاکمیت ملی چین و مسائل مبتح به آن کتابهای زیادی منتشور شوده اسوت اموا در
زمینه چالشهای به وجود آمده در پنج سال اخیر ادبیات جدیود در حوال تولیود اسوت .یکوی از
کتبی که تحلیلی ساختارگرایانه از نحوه اعمال حاکمیت در چین ارائه کرده تحت عنوان "چین،
حاکمیت دولت و نظام حقوق بینالملل" (چان )500-54 : 5412 ،به چوا رسویده کوه در آن
ضمن نقد نگرش غربی نسبت به حقوق بینالملل و حاکمیت دولوت ،مکتوچ چینوی را از زموان

 /4فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،2تابستان 8331

جن

تریاک تا جهوانی شودن موورد بررسوی قورار داده و نظورات دولوت را در زمینوه حقووق بشور،

دموکراسی ،حاکمیت و ضرورت تقویت حکومت قوانون در سوح جهوان ارائوه کورده اسوت .چوال
دموکراتیک هن

کن

در کتاب "یک کشور دو سیستم در بحران" مورد محالعه قرار گرفته و اشواره

میشود که انتظارات مردم هن
برآورده نشد و چین با هن

کن

کن

و دولت انگلیس از احترام دولوت چوین بوه قورارداد واگوذاری

به عنوان بخشی از قلمرو ارضی و ماننود شوهرهای دیگور برخوورد

کرده است و نه به مثابه یک دولت مستقل یوا حتوی خوود مختار(ییوچونو  .)11 :5440 ،در زمینوه
بحران تایوان جدیدترین کتاب توسط جامعه شناس تایوانی به رشته تحریور در آموده و در آن ضومن
بررسی ریشههای نارضایتی مردم و به قدرت رسیدن یک حزب طرفدار استقحل ،تبعوات سوناریوهای
احتمالی را با توجه به تحوالت بینالمللی بررسی کرده است (هومینگشو)570 : 5412 ،
این مقاله بر آن است تا ضمن محالعه مورد خاص چین -هنو

کنو  -توایوان بوه ایون پرسو

پاسخ دهد که آیا یک نظام ایدئولوژیک کمونیستی قادر است با سیاسوتها و ابوزار اقتصواد لیبورال بوه
توسعه اقتصادی دست یابد و از تعارضات اجتماعی در امان بماند یوا خیور؟ آیوا دسوتیابی بوه اهوداف
اقتصادی به منزله تضمین ثبات و آرام

سیاسی است؟ آیوا اعموال حاکمیوت در سورزمین اصولی و

قلمروهای وابسته از سازوکار یکسانی پیروی میکند و آیا اصوال میتوان نظامهای تلفیقی را به عنووان
الگوی موفق توسعه در نظر گرفت یا بهتر است از تعمیم دستاوردهای خاص خودداری و پرهیز کرد؟
هرچند اتخاذ سیاستهای تلفیقی در برخی کشورهای در حال توسعه نتایج فاجعوه بواری بوه
دنبال داشته است ،اما میتوان ادعا نموود در صوورتی کوه دولتهوایی ماننود چوین دارای اقتودار
گسترده بوده و منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند در شرایط بهتری برای اجرای نظام یک
کشور -دو سیستم هستند.
 -1از کمونیسم به اقتصاد بازار
در  74سالی که از انقحب چین مویگوذرد سوه نفور از رهبوران کشوور توانسوتهانود تواثیری
چشمگیر بر سرنوشت کشور بگذارند .مائوتسه تن  1با اعتقواد راسوخ بوه سوسیالیسوم توانسوت
کشاورزان چینی را متحد کرده و کشورش را با انقحب کمونیستی وارد مرحله ای جدید از تواریخ
. Mao Zedong
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معاصر نماید و نه تنها با نظام سرمایه داری غرب مقابله کرد ،بلکه حتی شوروی را نیز به چوال
کشاند .هرچند استقرار کمونیسم در چین مائو باعث جدایی تایوان از آن کشور شود ،ولوی موائو
موفق گردید تحت لوای کمونیسم جامعه را متحد کرده ،قومیت هوا و موذاهچ مختلو را تحوت
کنترل درآورده و قدرت دولت مرکزی را به نحو موثری افزای

دهد .سیاست خوارجی چوین در

زمان مائو تحش برای گسترش روابط با کشورهای در حال توسعه و مشابه سازی ایدئولوژیک در
بین آنان بود تا بتواند با امپریالیسم آمریکا و شوونیسم شوروی مبارزه نماید.
شیائوپین  1بنیان گذار اصححات چوین بوود کوه بوه دلیول عقوچ مانودگی اقتصوادی

دن

کشورش تصمیم گرفت از اصول اقتصاد آزاد پیروی کند تا بتواند با فقر مبارزه کرده و با افوزای
تولید به نیازهای جامعه یک میلیاردی چین در دهه های  04و  24قرن بیستم پاسوخ دهود .وی
در راه تحشهای اصحح طلبانه خود محکوم به اعدام هم شد؛ ولی توانست با پایوداری بوه اهوداف
خود دست یابد و با پایه گذاری مبنایی جدید ،چوین را وارد راه توانوایی و بزرگوی نمایود .دنو
اولین فردی در چین بود که با صراحت ناکارآیی اقتصاد سوسیالیستی و مالکیت دسته جمعی را
گوشزد کرده و توانست در یک تحش بلند مدت راه را برای ورود شرکتهای چند ملیتی به چوین
هموار ساخته و بدون فراموش کردن اصول سوسیالیسوم ،زمینوه را بورای ایجواد و رشود بخو
خصوصی و اقتصاد بازار فراهم آورد .وی نه تنها با نیکسون و کیسینجر برای عادی سازی روابوط
با آمریکا مذاکره کرد ،بلکه توانست مذاکرات با مارگارت تاچر برای بازپس گیری هنو

کنو

از

انگلیس را در سال  1227به سرانجام برساند و طوی قورارداد واگوذاری کوه بوه امضوای دو طورف
وسازمان ملل رسید پذیرفت که طی پنجاه سال هیچگونوه تغییوری در نظوام اقتصوادی و حقووقی
هن

کن

ایجاد نکند .همین الگو برای بازپس گیری ماکائو از پرتغال تکرار شد و در سوال 1222

قرارداد واگذاری ماکائو نیز امضا گردید و بدین ترتیچ دن

توانست شرمساری قرن نووزدهم چوین

در از دست دادن بخشی از قلمرو را در واپسین سالهای قرن بیستم جبوران نمایود و بوا دیپلماسوی
ساکت خود نه تنها مبانی قدرت را در کشوورش تحکویم کورد بلکوه توانسوت بوا گسوترش روابوط
سیاسی با سایر کشورهای جهان چین را از انزوا خار کرده و به بوازیگری مووثر در صوحنه روابوط
بینالملل تبدیل کند بدون اینکه حساسیت خاصی در محیط پیرامونی خود برانگیزد.

. Deng Xiaoping
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در پایان قرن بیستم حاکمیت ملی چوین بوه او اقتودار خوود رسوید .وقتوی در سوال 5441
عضویت چین در سازمان جهانی تجارت مورد قبول قرار گرفت تهاجم تجاری آن کشوور در سوح
جهان آغاز و باعث ایجاد ذخایر عظیم ارزی ش

تریلیون دالری و خیز برای تبدیل شدن به اولوین

قدرت اقتصادی جهان شد)فن  .)71 :5412 ،چون عضویت در سازمان محدود به کشورها نیسوت
و قلمروهای گمرکی مستقل نیز میتوانند در آن عضویت داشته باشند چین اولین کشوری گردید
که با استفاده از عضویت هن

کن

و ماکائو دارای سه حق رای گردید و بوا اسوتفاده از ایون نفووذ

توانست به بازیگری مهم در تجارت بینالملل تبدیل شده و بر قدرت جهانی خود بیفزاید.

سومین رهبر قدرتمند شی ژینپین  1است که در سال  2013به قدرت رسید و توانست چهوره
جدیدی از چین به جهان عرضه کند .وی از دیپلماسی ساکت دست برداشوت و رویوه ای تهواجمی
در پی

گرفت .در داخل دست به یک مبارزه سیاسی زده و ضومن مهوار اقووام مختلو  ،موذاهچ

گوناگون و مناطق متشنج ،سلحه حزب کمونیست بر کلیه امور مملکت را تسهیل کورد .در مبوارزه
با فساد چهره های کشوری و لشکری متهم به سوء استفاده را از قدرت کنار گذاشت و از این شوعار
برای حذف پاره ای از مخالفان خود نیز بهره گرفت .بودجه نظامی کشور را افوزای
جزایر مصنوعی در دریای جنوب چین آمریکا و متحدان آسیائی
در زمینه اقتصادی ،با توجه به کاه

را به چال

داد و بوا ایجواد

طلبید.

تدریجی نرخ رشود اقتصوادی ،شوی بورای اسوتفاده از

ظرفیت خالی تولیدی چوین طورح "یوک کمربنود ،یوک جواده" 5را محورح سواخت و امکانوات
کشورش برای سرمایه گذاری در بخ

زیربنایی  22کشور در حال توسعه را ارائوه کرد(یئونو ،

اس سی ام پی (5417:سپس دست به ایجاد بانوک توسوعه سورمایه گوذاری زیربنوایی آسویایی
) 1 (AIIBزد تا بتواند چارچوب مالی طرح اول را پایه ریزی کند ،بوه رقابوت تجواری بوا آمریکوا
پرداخت و تحش نمود با استفاده از سوازوکارهای گونواگون رهبوری جهوانی شودن را در دسوت
گیرد ،با امضای قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه موقعیت خود را در سوازمان جهوانی تجوارت
تحکیم کرد و در زمینه تکنولوژی ،نوآوری و هوش مصنوعی انقحبوی ایجواد کورد کوه آمریکوا و
اروپا را وادار به واکن

و اخذ اقدامات احتیاطی برای منافع خود نمود( .الئو)17 :5410 ،
1

. Xi Jinping
). One Belt, One Road(OBOR) or Belt and Road Initiative(BRI
3
. Asian Infraestructure Investment Bank
2
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روند اصالحات چین :چندی پی

چین چهلمین سال اصححات خود را جشن گرفت و بوه

برکت روند طی شده تبدیل به یک ابرقدرت در جهان شد .بررسی روند مزبور و کش ویژگیهای
آن می تواند برای کشورهایی که مقید به اصول ایده ئولوژیوک خاصوی بووده و ضومنا بوه دنبوال
توسعه اقتصادی -اجتماعی هستند مفید باشد.
ویژگیهای اصححات چینی پیشرفت در حین حفظ ثبوات؛ ایجواد همواهنگی بوین سیاسوت
صنعتی و سیاست رقابتی؛ ایجاد پارکهای صنعتی در منواطق مختلو کشوور؛ تحکویم و توسوعه
اقتصاد دولتی در حین حمایت و ارتقاء بخ

خصوصی؛ حضور موثر چین در تعامل بوا بوازیگران

اصلی اقتصاد بین الملل؛ توسعه شهرسازی به موازات صنعتی شودن؛ سورمایه گوذاری وسویع در
زمینه توسعه و تحقیق ،نوآوری ،صنایع مبتکرانه و هوش مصنوعی؛ و مهمتر از همه جهانی شدن
اقتصاد آن کشور میباشد .ظرفیت تولیدی مازاد چین باعث شد تا طرح یک کمربند ،یوک راه از
سوی ریاست جمهوری چین محرح شده و  22کشور را هدف قرار داده و سپس تعداد کل را بوه
 05کشور و بازار زیربنایی آنها گسترش دهد .برای حمایت مالی از این طرح جواه طلبانوه بانوک
سرمایه گذاری زیربنایی را بنا نهاد و زمینه را برای حضوور مووثر در نیموی از کشوورهای جهوان
مهیا ساخت (کان هویی ،چاینا دیلی.)5412:
البته روند اصححات چهل ساله چین در سایه اقتدار دولت مرکوزی ،منوابع موالی داخلوی و
خارجی ،نگرش کحن جهانی و تعامل با شرکای خارجی به دست آمده است و اگور دولوت چوین
می خواست بر مدل توسعه درونزا تکیه کنود دسوتاوردهای

بوه مراتوچ محودودتر مویگردیود.

حکمت و فلسفه چین محصول اقتصادی بسیار مناسبی به وجود آورد که توانست  044میلیوون
نفر را از خط فقر خار کند.
چالشهای حاکمیتی :اما علیرغم مسائل فوق ،دولت چین با چالشوهای چنودانی در زمینوه
حاکمیت ملی خود مواجه است و همزموان بوا افوزای

اقتودار بوین المللوی بوا مشوکل کواه

مشروعیت داخلی مواجه شده و به تدریج صبر و بردباری خود را نیوز از دسوت مویدهود .هنو
کن

و تایوان که از سال  5410پورچم خوود مختواری و اسوتقحل برداشوته انود بوا تفسویرها و

تهدید های گوناگون پکن مواجهند ،مسلمانان سین کیان

که بوه دنبوال هویوت موذهبی خوود
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هستند اجبارا به اردوگاههای بازپروری فکری فرستاده شده و از عنووان آمووزش فنوی-حرفوه ای
استفاده میکنند ،واتیکان باید اسق ها و کاردینالهای چینی را با نظر مقامات پکون کوه

برای

کوچکترین اعتقاد و آشنایی با مذهچ ندارند انتخاب کند ،خارجیان و بوه خصووص دیپلماتهوای
خارجی حق سفر به تبت را ندارند و دسترسی اتباع چینی به اینترنوت و شوبکه هوای اجتمواعی
فقط از طریق وی پی ان ممکن میباشد.
قدرت و مشروعیت تنها چالشهای هیئت حاکمه چین نیست ،فرهنو

نامتجوانس بخشوهای

گوناگون جامعه چین نیز در بلند مدت میتواند به شوکافهای عمیوق اجتمواعی منجور شوود .در
دوره چهل ساله اصححات چین عمدتا به آزاد سازی اقتصادی تحت نظارت دولت اهتمام ورزیود
و توانست "اقتصاد بازار مبتنی بر اصول سوسیالیسم" را اجرایی نماید .اموا آنقودر کوه چوین بوه
توسعه اقتصادی و تحکیم مبانی توسعه سخت افزاری توجوه کورد بوه فرهنو

و زیور فرهنگهوا

نپرداخت .ساختار جامعه چینی مانند گذشته بر اساس اصول کنفسیوس بنا شده اسوت .سلسوله
مراتچ اجتماعی کامح مشهود است و رابحه از راس هرم به قاعده بر اساس اقتدار شکل میگیرد.
هر حرکتی از حزب کمونیست شروع و به همان حزب ختم میشود .در شرایط فعلوی مویتووان
چین را یک شبه ابر قدرت یا یک قدرت جهانی بدون داشوتن یوک فرهنو

بوا کوحس جهوانی

نامید( .الم)572 ،5412 :
 -2جنبشهای دامنهدار هنگ کنگ
هن

کن

یکی از دو منحقه اداری ویژه چین میباشد که وضعیت جغرافیای اش در جنوب

کشور و در کنار دلتای رودخانه مروارید 1و دریای جنوب چین به آن مووقعیتی اسوتراتژیک داده
است .در قرون وسحی مرکز صدور ابریشم ،چای و ظوروف چینوی بوه جهوان بوود اموا در قورن
پانزدهم اروپائیها با سودای تجارت به منحقه وارد شده و پرتغال پایگاهی در ماکائو درست کورد.
انگلیسی ها دست به کار تجارت محصوالت مختل شده و یکی از اقحمی که در قرن هجدهم بوه
صورت کحن از هند به چین میفرستادند تریاک بود .خرید و فروش تریاک به تدریج با افوزای
تعداد معتادان همراه شد ،به نحوی که دولت چین در قرن نوزدهم تصمیم به ممنوعیوت واردات
. Pearl River Delta

1
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تریاک گرفت که این امر به مذاق دولتمردان انگلیس خوش نیامد و به چوین حملوه کردنود .در
کنو

سال  1005خاندان کین  ،هن
مستعمره بریتانیا تبدیل شد .جن

را در جنو

اول تریواک بوه انگلیسوی هوا باخوت و بوه

دوم تریاک  10سال بعد بین دو طرف واقع شد که انگلویس

منحقه کولون را به تسخیر درآورد .در سال  1020انگلویس بخشوهایی از سورزمینهای جدیود را
تصرف و دولت چین را وادار کرد مناطق تسخیر شده را به همراه النتائو و  512جزیره دیگور 22
ساله اجاره دهد که هن

کن

موافقتنامه بازگرداندن هن

فعلی را به مساحت بی
کن

از  1444کیلومتر مربع پدید آورد.

بین مارگارت تاچر و دن

شیائوپین

امضا شد و بعودا در

سازمان ملل نیز ثبت گردید .به موجچ این توافق نظام یک کشور دو سیستم تاسیس شد ،هن
کن

جزیی از حاکمیت ملی چین قلمداد میشود ولی دولت چین متعهد گردید تا خودمختواری

منحقه اداری ویژه را به رسمیت شناسود 24 ،سوال ( )1227-5407نظوام سورمایه داری هنو
کن

را بح تغییر گذاشته و تجارت آزاد را مجاز داند ،قوه مسوتقل قضوائیه و حکوموت قوانون را

پاس دارد و از آزادیهای اجتماعی مانند آزادی بیان و محبوعات دفواع نمایود .همچنوین ،قوانون
پایه ای برای منحقه تدوین شد که ساختار سیاسوی ،اقتصوادی و اجتمواعی را تودوین مویکورد.
رئیس اجرایی باالترین مقام هن

کن

است که برای یوک دوره پنجسواله انتخواب مویشوود و

مسائل جاری دولت را از طریق شورای اجرایی که همان نق

کابینه را دارد مودیریت مویکنود.

وظای قوه مقننه را شورای قانون گزاری بر دوش دارد که  74عضو آن اکثرا نماینده بازرگانوان،
اصناف و اتحادیه ها هستند و مردم فقط بیست نفر از نمایندگان را انتخاب میکنند .قوه قضوائیه
از استقحل کافی برخوردار بوده و با تبعیت از حقوق عرفی زمینه را برای ادامه مسیر پایه گذاری
شده توسط انگلیس دنبال کند.
در سالهای اول چین که هنوز در مدار اعتمادسازی بینالمللی حرکت میکرد نسبت به مفواد
قرارداد متعهد بود ،اما بتدریج رویه پکن تغییر کرد و این امر باعث تارضایتی گروههوای سیاسوی
این کشور شده است.
گروههایهای مزبور را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .دسته اول گروه طرفدار پکن بووده و
هن

کن

را جزء الینفک چین میدانند و دسته دوم که به بومی گرایان معروف هستند ظاهرا

به دنبال دموکراسی و خودمختاری ،و در باطن استقحل هن

کن

هستند .این مسئله از یکسو
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باعث ایجاد تنشهایی بین حکومت چین و دسوتگاه اداری هنو

شوده و از سووی دیگور

کنو

تعارضاتی بین احزاب و گروههای اجتماعی پشتیبان دو طرف را دامن زده است .رفتوار سوازمانی
سیاسی از یکدیگر متفاوت بوده اما تا اندازهای تحت تاثیر روابط شخصی در هورم

این دو گرای

قدرت پکن نیز قرار میگیرد ،در حالی که در هن

کن

گذشته از تفواوت نظور در زمینوه نووع

برخورد با چین ،مخالفان در باره حفظ اسوتقحل در زمینوههوای سیاسوی ،اقتصوادی و حقووقی
یگانگی نگرش دارند (پای.)547:1225،
طرفداران پکن پرچمداران هویت چینی و عمل در چارچوب سیاستهای کحن کشور هسوتند
و به دنبال آنند که اصححات هن

کن

در چارچوب خواستههای پکن بووده ،جامعوه بوا موردم

سرزمین اصلی همسویی بیشتری داشته باشد ،نظام حقوقی آن استقحل کمتری نسبت بوه قووه
مجریه داشته باشد و اقتصادش بیشتر از توریسم و سرمایه گذاری قلمرو اصلی متواثر گوردد .در
حالی که گروه دوم بر هویت هن

کن

تاکید داشته و با هر نوع چینی کردن سیاست ،اقتصاد،

جامعه و سیستم حقوقی مخالفت میورزند( .لو)117 :5440 ،
ایدئولوژی ناظر بر روابط چین و هنگ کنگ :ایدئولوژیهای موجود که به روابط پکون بوا
هن

کن

از سال  1227شکل دادهاند یکی شامل "ناسیونالیم طرفدار پکن" است که نوه تنهوا

نوعی وفاداری وطن پرستانه به سرزمین اصلی چین دارند ،بلکه دارای تعهود سیاسوی بوه حوزب
کمونیست چین به عنوان تنها رژیم مشروع حکومت ملی در کل کشور میباشند .در حوالی کوه
بومیگرایی هن

کنگی بیانگر یک حس بسیار قوی محلی یا منحقهای است که در آن سواکنین

یا اقلیتها نه تنها خودشان را متعلق به هنو

کنگوی مویداننود کوه در آن اقاموت دارنود ،بلکوه

بیرونیها و مخصوصا چینیهای سرزمین اصلی را به عنوان یک تهدید برای منافع محلوی خوود در
نظر میگیرند .البته باید در نظر داشت طرفداران ناسیونالیسم چینی خود بوه دو گوروه محافظوه
کار و لیبرال تقسیم میشوند .ملی گرایان محافظه کار در هن
چین معتقدند که باید سیستم موجود هن

کن

کن

و مقامات حوامی آنوان در

را حفظ کرد ،منافع حکومت مرکزی در نظوام

"یک کشور ،دو سیستم" اهمیت حیاتی دارد ،خودمختاری موجود در هن

کن

توسط دولوت

مرکزی اعحا میشود و لذا این خودمختاری نمیتواند فراتر از خواسته مقامات پکون قورار گیورد.
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برای مثال ،ژان دجیان  1عضو سابق کمیته دائمی دفتر سیاسی ( ،)5415-5417وان
مشاور حقوقی دفتر نمایندگی چین در هن
کن

هن

ژنموین

5

کن  ،رائو جپین  1عضو کمیته تفسیر قانون پایوه

از این افراد هستند .در ماه مه  5417دجیان

ارزیابی عملکرد یک کشور دو سیستم تاکید کرد دولت هن
دولت مرکزی را همیشه مد نظر داشته باشد و مردم هنو

در سفری به هن
کن
کنو

کنو

بوه منظوور

باید قدرت حکمرانی فراگیور
بوه صوورت عوام و کارمنودان

دولت این کشور به طور خاص قانون پایه خود را عمیقا محالعه کنند .او از هن

کنگی هایی کوه

میخواهند کشور خود را از سرزمین اصلی مستقل کنند گله کرد و گفت موضوع تفکیک قووا در
کن

هن
وان

قابل اجرا نیست (الئو ،ون وی پو.)5417:
کنگی هایی که به دنبال غربی کردن کامل هنو

ژمین از هن

کنو

هسوتند انتقواد

کرده و گفت این منحقه اداری ویژه تبدیل به جایی شده که هر روز سیاستهای جمهووری خلوق
چین نقد میشود( ژنمین ،اچ کی اف پی .)5417 :رائو نیز پکن را مسئول نهادینوه کوردن رونود
ماده  120قانون پایه در زمینه اختیار تفسیر قانون پایه توسط کمیته دائموی حوزب کمونیسوت
میداند جیتین  .))12:5412 ،از سال  1227تا  5412کمیته دائمی پنج بار از این حق استفاده
کرد .بار اول در  1222در مورد حق اقامت شهروندان چینی در هن

کنو  ،بوار دوم در 5440

در باره غیر ممکن بودن انتخاب مستقیم رئیس اجرایی و اعضای شورای قانون گزاری ،بوار سووم
در  5442در مورد طول دوره ریاست اجرایی ،بار چهارم در مورد شکایت یوک شورکت بور علیوه
جمهوری دموکراتیک کنگو و بار پنجم در  5412در ارتباط با نحوه سوگند خووردن دو نماینوده
در مجلس (لو .)00:70 ،5412 :از دید ملی گرایان محافظه کوار تفاسویر پنجگانوه الزم و مفیود
بوده و به از بین بردن نقاط مبهم و مناطق خاکستری کمک کرده است .بعضی از شواخ
این افراد مانند تون

تورین

چائئو یون  0رئیس اجرایی قبلی ،خانم السوی یئونو  2وزیور دادگسوتری
2

سابق و خانم رژینا ایپ وزیر امنیت قبلی میباشند.

1

. Zhang Dejiang
. Wang Zhenming
3
. Rao Geping
4
. Tung Chee-hwa5
. Elsie Leung
6
. Regina Ip
2
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در بین کسانی که به عنوان ناسیونالیسوت لیبورال شوناخته مویشووند میتووان بوه جاسوپار
تسان  1رئیس سابق شورای قانون گزاری ،آنتونی چئون  5وزیر سابق مسکن و راه ،و کریسوتین
لوه 1وزیر سابق محیط زیست اشاره کرد .هموه افوراد موذکور در ابتودا مواضوع نسوبتا مسوتقلی
داشتند و بعضا از سیاستهای رسمی پکن انتقاد میکردند اما پس از اخذ مقوام ،مواضوع خوود را
تعدیل کرده و در چارچوب کلی موضع گیری مینمودند.
محافظه کاران در مورد نظام آموزشی هن
اجباری تاریخ ،فرهن

کن

بسیار حساسند و همواره خواهان آمووزش

و زبان چین در مدارس هن

هستند که همواره با اعتراض موردم و

کن

مدیران مدارس مواجه شده است ،چون معتقدند این امر به دنبوال شستشووی مغوزی کودکوان
دبستانی است .رئیس اجرایی قبلی هن

کن  ،سی وای لئون  0وقتی در ژوئیه  5415قدرت را

در دست گرفت با مححظه مخالفت شدید مردم با سیاست آموزش ملی ،اجورای آن را در سوح
ابتدایی لغو کرد و در سح متوسحه نیز به تصومیم شوورای مودیران دبیرسوتانها واگوذار نموود.
موفقیت مخالفت عمومی با یک سیاست پکن باعث تعجچ و خشم مقامات چین گردیود و از آن
به بعد روش خشن و محافظه کارانه ای در قبال هن
کنو

اکتبر  5417خانم کری الم رهبر جدید هن

کن

در پی

گرفتند ،بوه نحووی کوه در

در نحوق خوود در مجلوس اجبواری شودن

درس تاریخ را در دبیرسوتانهای کشوور اعوحم توا محصوحن بتواننود چوین را بهتور بشناسوند و
احساسات ملی گرایانه آنها نسبت به جمهوری خلق چین افزای

یابد.

گذشته از آموزش ملی ،موضوع امنیت ملی نیز همیشه از حساسویت دو جانبوه ای برخووردار
بوده است .بعود از تشوکیل کمیسویون ملوی امنیوت در نووامبر  ،5411ناگهوان سوه شخصویت
اجتماعی هن
چویو مین

7

کن

متشکل از بنی تای 2کارشناس حقوقی ،چان کین موان 2جامعوه شوناس و
0

کشی  ،برنامه "محله سنترال را اشغال کنید" را در اوایل  5410طراحی کردنود
1

. Jaspar Tsang
. Anthony Cheung
3
. Christian Lowe
4
. Leung Chun-ying
5
. Benny Tai
6
. Chun Kean Man
7
. Chu Yu Ming
2

 .0سنترال منحقه ای است که قلچ سیاست و تجارت هن کنو بوه شومار موی رود و اکثور سواختمانهای دولتوی ،بانکهوا،
شرکتهای چند ملیتی و سرکنسولگری های خارجی در آن واقع شده اند .انتخاب این محل به منظور جلچ نظر بوین المللوی،
پوش خبری و ایجاد اختحل در رفت و آمد عمومی برای فشار بیشتر بر دولت صورت گرفت.
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تا بتوانند مبانی دموکراسی در این کشور را تحکیم کنند .متقوابح چوین نیوز موضوع سوختی در
پی

گرفته و مفهوم امنیت ملی را از امنیت سیاسوی بوه امنیوت اقتصوادی ،بهداشوت عموومی،

مسائل فرهنگی و زیست محیحی تسری داد .پکن تحش دموکراتیزه کردن هن
تهدیدی برای امنیت ملی کشور بر شمرد و هر گونه تغییر سیاسی در هنو

کنو

را ماننود

کن

را بوه مثابوه

و بقیوه چوین بوه حسواب

تحش کشورهای خارجی برای تقویت جای پای خود در هن

کنو

آورد .ضرورت مقابله با انقحبهای رنگین از سوی شی ژیپین

یادآوری شد و موضوع دمووکراتیزه

کردن بعد ایده ئولوژیک یافت( .اداره اطحعات شورای دولتی چین :5410 ،بیانیه محبوعاتی).
جنبش چتر زرد  :در سپتامبر  5410کمیته دائمی حزب کمونیست چین تفسیری از رویوه
انتخاب رئیس اجرایی هن

کن

برای سال  5417ارائوه کورد کوه بوه موجوچ آن هموه موردم

میتوانستند به دو یا سه کاندیدایی که توسط کمیته تعیین صححیت کاندیداها برگزیوده شووند
رای دهند .این کمیته  1544عضو از اقشار و اصناف مختل هن

کنو

داشوت و ایون فرموول

میتوانست رای عمومی را تضمین نماید ،ولی احزاب دمکرات بوا ایون نظور کوه منتخبوان پکون
بتوانند کاندیداهای واجد شرایط را انتخاب کنند و برخی را بنا به دالیل مختلو کنوار بگذارنود
مخالفت کرده و با شعار "دمکراسی ایرانی نمیخواهیم" راه را بر هرگونه توافقی با چین بستند.
جنب

چتر زرد یا جنب

ماه رهبران جنب

اشغال سنترال از سپتامبر تا دسامبر  5410فعال بود ،ولی در این

به دلیل برخورد شدید پکن ،تحلیل رفتن پشتیبانی مردم و اعتوراض اصوناف

بر تاثیر منفی تظاهرات بر تجارت تصمیم به تعحیل اعتراضات گرفتند. .
از دسامبر  5410که جنب

چتر و اشغال سنترال به تودریج برچیوده شود محافظوه کواران

دست به برگزاری کنفرانسها و سمینارهای متعددی زدند و در آنها به سختی گروههای طرفودار
دموکراسی را مورد انتقاد قرار دادند .آنها همچنین با استفاده از میلیاردرهای مسن هن

کنگوی

که ثروت افسانه ای خود را مدیون رانتهای واگذار شده از سوی پکن هستند ایون فکور را تورویج
میکردند که تغییرات دموکراتیک در جامعه باید تدریجی باشد و نباید امتیوازات عظویم واگوذار
شده از سوی پکن به هن

کن

را فدای جاه طلبی تعدادی جوان خام و بی تجربه کرد.
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در مقابل گروههای طرفودار دموکراسوی نیوز بوا اسوتفاده از فضوای سوایبری و شوبکه هوای
اجتماعی تحش کردند صدای خود را به گوش جوانوان ،روشونفکران ،دانشوگاهیان و کشوورهای
همسایه برسانند .برخی از بازرگانان لیبرال مانند جیمی الی و جور کاترلی 1سوعی مویکردنود
منعکس کننده آرمانهای دموکراتیک در بین تجار باشند.
در سالهای بعد از اشغال سنترال لحن مقامات چینی نسبت به هنو

هموواره تنودتر

کنو

شده است و رفتارهای پکن بیانگر از دست دادن شوکیبایی اسوت .سوخنرانی شوی ژیپینو
مراسم ادای سوگند کری الم رئیس جدید اجرایی هن
بود .هو جین تائو و جیان

کن

در

در سال  5417بیانگر این موضووع

زمین که درمراسم مشابه تغییر رئیس اجرایوی شورکت کورده بودنود

معموال با لحنی دیپلماتیک به دستاوردهای توافق و ضرورت همکواری هموه نیروهوای سیاسوی
اجتماعی برای تعمیق آنها اشاره میکردند ،اما شوی ضومن تاکیود بور مفهووم" یوک کشوور ،دو
سیستم "به مسائلی از قبیل -خدشه دار کردن حاکمیت ملی چین از راه هن

کن

و غیر قابول

قبول بودن مسائلی از قبیل خود مختاری و استقحل به عنوان خط قرمزهای جدی اشاره کورد و
به مردم این منحقه توصیه کرد وقت و انرژی خود را صرف تامین امنیت ملی و توسعه اقتصوادی
کنند .وی اضافه نمود که پکن حاضر به گفتگو با کلیه نیروهای سیاسی و اجتمواعی صورفنظر از
مواضع آنها میباشد اما به هیچ وجه در مقابل تمایحت جدایی طلبانه صحبت نخواهد کرد.

وقتی دولتی در حین اقتدار از چنین الفاظی استفاده میکند بدین معناست که از سولحه بور
قلچ مردم احساس ناتوانی کرده و به دنبال سلحه از طریق ترس و رعچ میباشد .ایون امور کوار
کری الم و گروه

را دشوار خواهد ساخت چون به منزله دستورالعملی برای دولوت جدیود بوود

که در جهت اجرای اصل  51قانون پایه باید مقررات الزم برای قیام و جدایی طلبی را وضع کرده
و دروس چینی مانند تاریخ انقحب ،زبان و ادبیات چین ،و نقو
اجباری سازد .اقدام مشابهی در سال  5441بی

چوین در نظوام بوین الملول را

از  114هزار نفر را به خیابانهوا کشوید و باعوث

برکناری وزیر امنیت شد.

واکن

گروههای سیاسی مخال به سه روز حضوور شوی و همراهوان در هنو

حکایت از نارضایتی عمیق نیروهای دموکرات جامعه میکند .بی

کنو

نیوز

از  14هوزار نفور از موردم بوا
. Jimmy Lai & George Cautherley
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شعارهای گوناگون به خیابوان آمدنود توا ناخشونودی خوود را از شوکاف اجتمواعی عمیوق بوین
ثروتمندان و فقرا ،وابستگی همه نیروها و شخصیتها به پکن برای بهره مندی از رانتها ابراز کنند .

مجسمه گل باوهینیا را به عنوان سومبل آزادی و بازگشوت بوه وطون در

چین بیست سال پی

یکی از میادین نصچ کرده بود .اولین اقدام نیروهای معتورض سویاهپوش کوردن ایون سومبل و
آویختن شعارهای اعتراضی به آن بود .ده هزار نیروی امنیتی به کار گرفته شده برای مهار خشم
مردم بیانگر حضور فعال نیروهای سیاسی جوانی بود کوه بعودا در انتخابوات پارلموان توانسوتند
کرسی هایی را از آن خود کنند اما به دلیل عدم سوگند به حاکمیت چین یوا از مجلوس اخورا
شدند و یا در معرض اقدامات تنبیهی سختی قرار گرفتند.

به نظر میرسد در سالهای اخیر نظرات طرفداران چین و نیروهای حامی دموکراسی در مورد
آینده سیاسی هن

کن

در حال دور شدن از هم میباشد .احزاب طرفدار دموکراسی با استناد

به قانون پایه این کشور که به مینی قانون اساسی معوروف اسوت بور ایون باورنود کوه آزادیهوای
سیاسی و حقوق اجتماعی مردم هن

کن

در معرض تهدید قرار گرفته و پکن هیچ تمایلی بوه

برگزاری انتخابات آزاد با حضور همه مردم از خود نشان نمیدهد .متقابحً پکن با استناد بوه اصول
"یک کشور ،دو سیستم "از همان قانون پایه استدالل میکند که هر تغییری در هن

کنو

در

چارچوب" یک کشور "و با توجه به منافع ملی کحن چین صورت خواهد پذیرفت و با توجوه بوه
تقاضای هن

کنگیها برای خودمختاری بیشتر به کنترل و اعمال نفوذ بیشتر روی آورده است .

در سالهای اول واگذاری هن

کن

شعار" یک کشور ،دو سیستم "خوب عمل میکرد و هور دو

طرف سعی میکردند تفاهم زیادی با هم نشان دهند تا در صورت موفقیوت هموین مودل بورای
تایوان نیز در نظر گرفته شود ،اما در سالهای اخیر چینیها روی" یک کشور" تاکید دارند و هن
کنگیها روی" دو سیستم" .بیانات و رفتارهای اخیر رهبران چین نشان میدهد کوه از برخوورد
مسامحه آمیز سالهای اول پشیمانند و به این نتیجه رسیدهاند که باید بوا قودرت موضووع هنو
کن

را حل کنند تا درس عبرتی برای تایوان نیز باشد .شی جینپین  ،رئویس جمهووری چوین

در سخنرانی خود که به مناسبت چهلمین سالگرد اصوححات اقتصوادی ایون کشوور ایوراد شود،
ضمن شرم سارانه خواندن دوره  144ساله واگذاری حکمرانوی هنو

کنو

و ماکوائو بوه سوایر

کشورها گفت ،پکن از دست دادن حتی یک اینچ از سرزمین خود را تحمل نخواهد کرد.
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اتفاقات سالهای اخیر هن

مانند ناپدید شدن پنج کتواب فوروش هنو

کن

کنگوی 1یوا

شورش خشونت آمیز مون کوک 5باعث شده برخوی از ناراضویان چینوی بوه دولوت ایون کشوور
پیشنهاد دهند عحای رهبری جهانی را به لقای

بخشیده و تحش نماید نظم را در خانه خود و با

همسایگان خود برقرار سازد .امری که با روی کار آمدن ترامپ و خحء بین المللی قدرت بوه نظور
نمیرسد چندان مورد توجه پکن قرار گیرد.

کن

مجددا صحنه تظاهرات مردمی گردید که

جنبش ضد استرداد  :در سال جاری هن

علیه مداخحت روزافزون پکن در سیستم حقوقی هن

بود .این اعتراضات که از نظر تعداد

شرکت کنندگان چند برابر جنب

کن

چتر زرد بود به دلیل طرح دولت در مورد اسوترداد مجورمین

بود که در فوریه  5412توسط وزیر امنیت ارائه گردید .علت ظاهری پیشنهاد استرداد مجورمین
کنگی که برای جهانگردی به تایوان سفر کرده بودنود

تایوانی بود .در سال  5410یک زو هن

در محل اقامت خود به قتل رسیدند و قاتلین فراری گردیدند .هن

کن

با تایوان موافقت ناموه

استرداد مجرمین ندارد و چون چین تایوان را به رسمیت نمیشناسد به دولت هن

کن

اجازه

مذاکره چنین موافقتی را نمیدهد .طرح مزبور قرار بود متممی بور قوانون معاضودت قضوایی در
زمینه مجرمین فراری به دلیل موضوعات جنایی باشد 1اما گنجاندن نوام چوین در کنوار توایوان
سوءظن عمومی را برانگیخت و باعث راه افتادن اعتراضات گردید .مردم که خاطره ناپدید شودن
پنج ناشر هن

کنگی در سال  5417را از یاد نبرده بودند بر این باور بودند که بدون وجود قانون

استرداد پلیس چین شهروندان هن
تصویچ برسد تک تک شهروندان هن
دیگر نیز استدالل میکردند اگر هن

کنگی را ربوده و محبوس کرده بود ،اگر قانون اسوترداد بوه
کنگی ممکن است در معرض استرداد قرار گیرند .گروهی
کن

جزیی از چین است تصویچ قوانون اسوترداد معنوی

 .1کتابفروشی کازوی بی در هن کن دست به انتشار کتابهوایی در موورد سیاسوتمداران چینوی ،کارهوای خوحف قوانون و
مسائل اخحقی آنها می زد .پنج فروشنده این بنگاه انتشاراتی در سال  5412یکی پس از دیگری در هن کن ناپدید و بعود
از چندماه دیده شدند.
 .5مون کوک محله ای در هن کن است که دستفروشها در شبهای سال نووی چینوی غوذاهای محلوی را بوه فوروش موی
رسانند .در سال  5417کارمندان شهرداری قصد جمع کردن آنها و رفع سد معبر را داشتند که باعث اعتراض عمومی و چنود
روز درگیری با پلیس گردید که تعدادی از دو طرف مصدوم خسارات مالی زیادی به وجود آمد.
). Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment
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ندارد چون هیچ کشوری با شهر یا استان خوود موافقتناموه اسوترداد امضوا نموینمایود(.کلیفلود،
 )5 :5412تظاهرات میلیونی مردم باعث شد دولت که ابتدا بر موضوع خوود پافشواری مویکورد
توسط شخ

رئیس اجرایی به دلیل ارائه نامناسچ طرح و عدم توجه به حساسیتهای مردمی در

تلویزیون از همه پوزش خواست .اما نارضایتی مردم همچنان ادامه دارد ،چون کری الم از منتفی
بودن طرح صحبت نکرده و فقط در باره مسکوت گذاشتن آن قول داده است.

به نظر میرسد در سالهای اخیر نظرات طرفداران چین و نیروهای حامی دموکراسی در مورد
آینده سیاسی هن

کن

در حال دورشدن از هم میباشد .احزاب طرفدار دموکراسی با اسوتناد

به قانون پایه این کشور که به مینی قانون اساسی معوروف اسوت بور ایون باورنود کوه آزادیهوای
سیاسی و حقوق اجتماعی مردم هن

کن

در معرض تهدید قرار گرفته و پکن هیچ تمایلی بوه

برگزاری انتخابات آزاد با حضور همه مردم از خود نشان نمیدهد .متقابحً پکن با استناد به اصول
"یک کشور ،دو سیستم " از همان قانون پایه استدالل میکند که هر تغییری در هن

کن

در

چارچوب " یک کشور " و با توجه به منافع ملی کحن چین صورت خواهد پذیرفت و با توجه بوه
تقاضای هن

کنگیها برای خودمختاری بیشتر به کنترل و اعمال نفوذ بیشتر روی آورده است .در

سالهای اول واگذاری هن

کن

شعار " یک کشور ،دو سیستم " خوب عمل میکرد و هر دو طرف

سعی میکردند تفاهم زیادی با هم نشان دهند تا در صورت موفقیت همین مدل برای تایوان نیز در
نظر گرفته شود ،اما در سالهای اخیر چینیها روی " یک کشور " تاکید دارند و هن

کنگیها روی

"دو سیستم" .بیانات و رفتارهای اخیر رهبران چین نشان میدهد کوه از برخوورد مسوامحه آمیوز
سالهای اول پشیمانند و به این نتیجه رسیدهاند که باید با قدرت موضوع هن

کن

را حل کنند تا

درس عبرتی برای تایوان نیز باشد .شی جینپین  ،رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود که بوه
مناسبت چهلمین سالگرد اصححات اقتصادی این کشور ایراد شد ،ضمن شرم سارانه خوانودن دوره
200ساله واگذاری حکمرانی هن

کن

و ماکائو به سایر کشورها گفت ،پکن از دست دادن حتوی

یک اینچ از سرزمین خود را تحمل نخواهد کرد .متقوابح موردم نیوز از ایون موضووع کوه روشوهای
اقتدارگرایانه چین در حال تحلیل بردن )دموکراسی نیمه جان هن
هستند و آستانه تحملشان در حال کاه

کنو

میباشد) .چوگانی)5 :5412 ،

اسوت بسویار ناراضوی
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اتفاقات سالهای اخیر هن

کن

مانند ناپدید شدن پنج کتاب فروش هنو

کنگوی  22یوا

شورش خشونت آمیز مون کوک  23باعث شده برخی از ناراضیان چینی بوه دولوت ایون کشوور
پیشنهاد دهند عحای رهبری جهانی را به لقای

بخشیده و تحش نماید نظم را در خانه خود و با

همسایگان خود برقرار سازد .امری که با روی کار آمدن ترامپ و خحء بینالمللی قودرت بوه نظور
نمیرسد چندان مورد توجه پکن قرار گیرد.

 -3نهضت گل آفتابگردان تایوان
اگر در هن

کن

تجارت تریاک باعث شد سرنوشت کشوور  1/2قورن بوه دسوت انگلیسوها

بیفتد ،تایوان نیز به دلیل معادن گوگرد و طح ،حضور خارجیان را در خاک خود تجربوه کورده و
در فاصله قرون  17تا  12بین پرتغال ،اسپانیا و هلند دست بوه دسوت شود .در سوال  1022بوه
دنبال شکست چین از ژاپن تایوان به مستعمره آن کشور تبدیل گردید و تا پایوان جو
دوم در اشغال ژاپنیها بود .در پایان جن

جهوانی

در کنفرانس قاهره تصمیم گرفته شد کوه بوا شکسوت

ژاپن تایوان و منچوری مستقل شوند .پس از جن

جهانی چینیها درگیر منازعات داخلی شودند

و حزب کمونیست به رهبری مائو توانست بعد از پیروزی ،جمهوری خلق چین را تشوکیل دهود.
پیروزی کمونیستها در جن

داخلی چین باعث شد چیانو

کوای شوک 1رهبور حوزب کوومین

تان  5نیروهای خود را به جزیره فرمز بکشاند تا بتوانود جنگهوای آزادیوبخ

خوود را بور علیوه

سرزمین اصلی چین ادامه دهد .مائو نیز قصد داشت با حمله نظامی توایوان را پوس بگیورد ،اموا
وقوع جن

کره در سال  1224و اعزام ناوگان هفتم آمریکا به تنگه تایوان باعث به عقچ افتوادن

تهاجم نیروهای چینی به جزیره فرمز شد.
چیان

کای شک طی  52سال حکوموت نظوامی هور گونوه آزادی سیاسوی و اجتمواعی را

سرکوب کرد اما پایه های رشد و توسعه اقتصادی را بنا نهاد و به برکت حمایت سیاسی آمریکوا و
ژاپن و دریافت ساالنه  1/2میلیارد دالر کمک اقتصادی آمریکا به یک قدرت اقتصادی منحقوه ای
با توان صادراتی باال تبدیل شود .بعد از مرگ شک پسر او چیان

چین

کوو 1قدرت را در سوال

1

. Chiang Kai-shek
). Kuomintang (KMT
3
. Chiang Ching-kuo
2
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 1272در دست گرفت و اجازه داد مردم از آزادی بیشتری برخوردار شوند ،محبوعات بدون هوراس
از دستگیری به انتشوار افکوار آزادیخواهانوه بپردازنود و اولوین حوزب مخوال معوروف بوه حوزب
دموکراتیک پیشرو (دی پی پی) 1شکل گیرد .در پایان دهه  04حکومت نظامی در تایوان برچیوده
شد ،سیستم دو حزبی و محبوعات آزاد به رسمیت شناخته شد و تایوان دموکراتیک به وجود آمد.
پس از سال  1990با توجه به گرای

استقحل طلبانه تایپه و پافشاری پکن بور چوین واحود،

شرایط منحقه رو به وخامت نهاد و با شدت گرفتن اختحفات ،مقامات دو طرف در سال  1992در
سنگاپور محقات نموده و توافقی موسوم به چین واحد یا اجماع  25به دست آوردند .طبوق ایون
توافق تا زمانی که تایپه اصل چین واحد را محترم شمارد ،پکن نیز خواهان روابحی صل جویانوه
در تنگه تایوان خواهد بود.

چین واحد :در عمل واژه" یک چین" نووعی ابتکوار دیپلماتیوک اسوت کوه اجوازه میدهود
کشورهای مختل روابط خود را با طرفین قضیه به صورت صل آمیزی حفوظ کننود و بوا بهوره
گیری از ابهام موجود در این مفهوم مجبور به انتخاب بین پکون و تایپوه نشووند .اکثور کشوورها
روابط سیاسی را با پکن گسترش میدهند اما در توسعه روابط تجاری و کنسولی هم زمان منافع
خود در دو طرف را در نظور مویگیرنود .ایون امور هممچنوین بوه توایوان اجوازه داده اسوت توا
خودمختاری خود را حفظ کرده و همزمان روابط مسالمت آمیزی با پکن داشوته باشود( وانو
همکاران ،دیپلمات)5410:

و

.

از آن زمان حزب کومین

تان

را بهبود بخشیده و مانع از بروز چال

هر وقت به قدرت رسید تحش نمود بتدریج روابط دو طورف
جدی در روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی شود .حوزب

کمونیست چین نیز با ارائه مشوقهای مختل سوعی در اثرگوذاری بور افکوار عموومی و رهبوران
تایوان داشت .موافقت نامه چارچوب همکاری اقتصادی 5در سوال  5442تحشوی بورای کواه
اختحفات از راه همگرایی اقتصادی بوین دو کشوور بوود .در سوال  5411دولوت توایوان قورارداد
تجارت خدمات با چین 1را امضا کرد تا چین  04بخ

اقتصادی خود را به روی سرمایه گوذاری
1

). Democratic Progressive Party (DPP
). Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA
3
. Cross-Strait Services Trade Agreement (CSSTA).
2
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شرکتهای تایوانی بگشاید و متقابح تایوان نیز در  20بخو

تسوهیحت مشوابهی بوه شورکتهای

چینی ارائه دهد .هر دو موافقت نامه فوق توسط حزب در قدرت کومین تانو
وقت تایوان ما یین

و رئویس جمهوور

جو امضا شده بود.

این قرارداد انتقادات زیادی در مجلس تایوان برانگیخت و بوه هموین دلیول توافوق شود حوزب
کومین

تان

که اکثریت مجلس و دولت را در اختیار داشت با حزب مخال دی پی پی جلسواتی

برگزار کرده و قرارداد مربوطه را بند به بند بررسی و مذاکره نمایند .اما حوزب کومینو

تانو

بوه

دفع الوقت پرداخت و در نهایت با این استدالل که قورارداد بوا چوین نهوایی شوده و چوون امکوان
مذاکره مجدد آن وجود ندارد در مارس  5410آن را برای رای گیری مسوتقیم در صوحن مجلوس
ارائه نمود .اعتراض حزب دی پی پی به این برخورد باعث شد طرفداران حزب که اکثرا دانشجویان
طرفدار دموکراسی و استقحل بودند پارلمان توایوان را بوه اشوغال خوود درآورده و  50روز آن را در
تصرف خود نگه داشتند (روون .)2 :5412 ،اما حرکت دانشجویان بوه منزلوه بوه چوال
حاکمیت چین در سرزمینهای مورد ادعای
جوان در هن
ژینپین

کن

کشویدن

بود .کسی توقع نداشوت ناگهوان گروهوی دانشوجوی

و تایوان بتوانند قدرت وسیع چین را زیر سوال برده و ریاست جمهوری شوی

را در ارتباط با این دوکشور متزلزل و غیر موثر نشان دهند (یان)5417،

هرچند در قرن بیست و یکم حرکتهای استقحل طلبانه تایوان از چین مانند زنجیوره انسوانی
" 550دست در دست" سال 5440؛ "جنب
اعتراض" سال  5442علیه نزدیکی بی
دیالوگ ،)5412 :اما جنب

توت فرنگیهای وحشی" 5440؛ و بواالخره "217

از حد به پکن شکل گرفتوه بوود (مینگشووهو ،گلوبوال

گل آفتابگردان به دلیل وقوع بعد از چتر زرد هنو

پارلمان تایوان بعد از اشغال سنترال هن

کن

و طرح ادعاهای مشوابه در بواره هویوت ملوی و

حفظ فاصله از چین اهمیت بیشتری یافت .رهبران جنب
وی تین  ،5هوان

کنو  ،اشوغال
1

دانشجویی مانند لین فی فان  ،چون

کو چان  1و چهار نفر دیگر از دانشجویان توانسوتند نقو

اصولی در بسویج

دانشگاهها و جامعه مدنی تایوان ایفا کنند ،هر چنود کوه در اواخور سوال  5410توسوط دادگواه
تایوان محکوم شدند .تسای تین

کوئی 0که رئیس انجمن اساتید دانشگاه تایوان بود نیوز نقو
1

. Lin Fei-fan,
. Chen Wei-ting
3
. Huang Kuo-chang
4
. Tsay Ting-kuei
2
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بسزایی در این جنب

به عهده داشت و بعدا نیز حزب آزاد تایوان را پایه گذاری کرد .در جریان

اشغال مجلس ،گروهی از دانشجویان نیز سعی کردند برخی وزارتخانه ها و سوازمانهای دولتوی را
نیز به تصرف خود درآورند ولی با مداخله خشن پلیس این تحش ناکام ماند.
در سال  2015ما رئیس جمهور تایوان و شی ژینپین
اولین دیدار رهبران سیاسی دو طرف پس از پایان جن

رئیس جمهور چوین در سونگاپور در
داخلی  1949محقوات نمودنود ،روابوط

تایپه-پکن در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بی
پی

از پی

توسعه یافت و افق روشونی

روی همکاری دو جانبه قرار گرفت .اما این محقات دانشجویان را به تحرک بیشتر واداشوت

و در نهایت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد را تحت الشعاع قرار داد.
در انتخابات سال  2016خانم تسای این
کومین

تان

وون 1به عنوان نامزد حزب دموکرات دولت حواکم

را شکست داد .وی در کارزارهای انتخاباتی خوود عوحوه بور ترسویم افوق روشون

اقتصادی ،وعده حفظ وضعیت موجود در تنگه تایوان را داده بود .با این حال ،تسوای پوس از بوه
قدرت ر سیدن ،توافق  1992و اصل چین واحد را زیر سوال برد .چنین رویهای از سووی دولوت
وی باعث اختحف مجدد با چین شد و اقدامات محدود کننده پکن همچون کواه

تعوداد سوفر

گردشگران چینی به تایوان و فشار نظامی را در پی داشت .وضوعیت امنیتوی بوی ثبوات و تون
فزاینده با چین که مولفه بسیار تاثیرگذار بر وضعیت داخلی تایوان است ،موجچ نارضایتی موردم
از عملکرد سیاست خارجی تسای گردید .برغم گرای

عمومی به حفظ هویت مستقل از چوین،

صل و ثبات در تنگه و عدم ورود به درگیری بیشتر با پکن اولویت اصلی است(لیوو.)57 :5412 ،

عحوه بر خسارات اقتصادی ناشی از تن

سیاسی با پکن ،مو ضوعاتی چون هزینههوای روزموره،

اشتغال زایی ،هزینههای زندگی ،اصححات کاری و غیره نیز تاثیر بسزایی در داوری مردم داشته
و همین مسئله سبچ شکست حزب دی پی ی در انتخابات پارلمانی تایوان در سوال  5410شود
و خانم تسای را وادار به استعفا از ریاست حزب خود کرد.
همان طور که به قدرت رسیدن خانم تسای به عنوان نامزد حزب دموکرات در سال  2016به
منزله ضربهای به چین و پیروزی بزرگی برای آمریکا به شمار میآمد ،شکست حزب دموکرات در
انتخابات اخیر به گونهای است که نتیجه گیری در رقابتهای آتوی  2020ریاسوت جمهووری بوا

. Tsai Ing Won

1
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حضور تسای و یا هر نامزد دیگر حزب دموکرات دشوار به نظر میرسد .بازگشت به قودرت حوزب
ناسیونالیست کومین

تان

 -همانند سال –  2008با توجه به روابط دوستانه این حزب با چین

و سابقه اجرایی موثر آن ،بی تردید دستاورد بزرگی برای پکن خواهد بود .دولت چین نیز ضومن
استقبال از پیروزی کومین

تان

در انتخابات اخیر آن را نشانه تمایل مردم تایوان بوه برقوراری

روابط بهتر با سرزمین اصلی برشمرده و سعی خواهد داشت با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسوی
مناسچتر از طریق همکاری با طرفداران خود در تایوان زمینه را هر چه بیشتر برای اقبال عمومی
به کومین

تان

و پیروزی آن در انتخابات ریاست جمهوری  2020آماده کنود .رئویس جمهوور

چین در سخنرانی خود به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز اصححات کشورش اظهوار داشوت کوه
منافع اساسی ملت چین در اتحاد کامل این کشور نهفته است و پکن با قودرت سیاسوت «چوین
واحد» و «اجماع  »1225را دنبال میکند« .ما قویا مخال قدرت جدایی طلچ تایوان میباشویم
و به خوبی قادر به رهبری توسوعه روابوط در تنگوه توایوان هسوتیم ...موا اراده سیاسوی قواطع و
توانمندی باالیی برای دفاع از حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی مان داریم و اجازه واگوذاری
حتی یک اینچ از خاک مقدس کشورمان را نمیدهیم(».جیانا و همکاران ،چاینا دیلی)5410:
تهاجم دیپلماتیک :در زمینه سیاست خارجی نیز تایوان با چالشی جدی مواجه است چون
چین مدتی است دست به یک تهاجم دیپلماتیک علیه آن کشور زده است .کمکهوای اقتصوادی
پکن به کشورهای در حال توسعه در چارچوب" یک کمربند ،یک پهنوه "سوبچ شوده برخوی از
کشورهای آفریقایی و آمریکای التین با هدف جذب امکانات مالی چینی از خیر روابط سیاسی با
تایوان بگذرند و به پکن نزدیک شوند .از زموان روی کوار آمودن شوی کشوورهای سوائو نوموه و
پرنسیپ ،بورکینا فاسو ،جمهوری دومینیکن ،پاناما و هائیتی روابط دیپلماتیک خود را بوا توایوان
قحع و تعداد کشورهای دارای روابط سیاسی با آن کشور را به  10کاه

دادنود .از ابتودای قورن

 10 ،51کشور ترغیچ به فاصله گرفتن از تایپوه و نزدیکوی بوه پکون شوده انود(نگووین ،توایوان
نیوز .)5410:چین همچنین طی نامهای به  21شرکت هواپیمایی که به آن کشور پرواز میکنند
از آنان خواست از بردن نام تایوان به عنوان یک کشور مستقل خودداری کنند که این امر موورد
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قبول اکثر آنها قرار گرفت .در سازمانهای بین المللی هم چین موانع از حضوورنماینده توایوان در
مجمع ساالنه سازمان بهداشت جهانی گردید(کوئلهو ،اکونومیست.)5412:

هر چند رئیس جمهور تایوان از جامعه بین الملل خواسته در مقابل سولحه جوویی و افوزون
طلبی چین بایستد و با فشار روزافزون پکن به مثابه یک تهدید جهوانی مقابلوه نمایود ،اموا امیود
تایوان برای مقابله با زیاده خواهی چین در درجه اول به حمایت آمریکاست .با آنکه اکثر روسای
جمهور ایاالت متحده از سال  1970به سیاست چین واحد پایبند بوده اند ،دولوت تراموپ روابوط
سیا سی – امنیتی خود با تایوان را توسعه داده و از این ترفند به عنوان اهرم فشار حداکثری برای
محدود کردن نفوذ چین استفاده مینماید .همزمان با سفر ترامپ و همسورش بوا پکون ،آمریکوا
دفتر نمایندگی فرهنگی خود در تایپه را افتتاح کرد .ابتدا قرار بود جان بولتوون مشواور امنیتوی
رئیس جمهور آمریکا در مراسم افتتاحیه شرکت کند ولوی بوا فشوار دولوت چوین معواون وزیور
آموزش آمریکا مسئولیت گشای

دفتر را بوه عهوده گرفوت .در او اختحفوات تجواری چوین و

آمریکا ،در آخرین شچ سال  5410دونالد ترامپ قانون "ابتکار اطمینان مجدد آسویا" 1را امضوا
کرد و با تاکید بر تعهد آمریکا به ادامه عرضه سحح به تایوان نمک جدیدی بر زخم چین پاشید.
خانم تسای نیز با دلگرمی از پشتیبانی ترامپ در پیام سال نوو مسویحی بوه پکون توصویه کورد
در انتخابات ماه نوامبر را به منزله صرفنظر کردن از حق حاکمیت خوود در نظور

شکست حزب

نگیرد .فروش تسلیحات به تایپه و قائل شدن حق حاکمیت برای تایوان دو خط قرمز پرای پکون
به حساب میاید که نمیتوانست بدون جواب بماند .اما پاسخ شوی ژینپینو

در عوین قاطعیوت

حکایت از نوعی نگرش جدید میکرد .وی ضمن باز گذاشتن امکوان اسوتفاده از زور بورای حول
مشک تایوان ،به رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد کرد مدل "یک کشور ،دو سیستم" را بپذیرد،
مدلی که قبح در هن
رضایتبخ

کن

تجربه شده و نتیجه اش حداقل برای موردم هنو

کنو

چنودان

نبوده و لذا پیشنهاد قانع کننده ای برای تایوانیها نیست .اما ایون امور مویتوانود بوه

معنای تعدیل سیاست "یک چین" و اجماع  1225تلقی شود و راه را برای موذاکره بواز نمایود.

چهل سال پی

وقتی از دن

شیائو پین

در باره اختحفات ارضی با ژاپن سوال شود وی پاسوخ

داد "اگر نسل ما از حکمت کافی برای حل این نوع مشکحت برخوردار نیست عیبوی نودارد ایون
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مسائل را موقتا در یک قفسه بگذاریم و امیدوار باشیم نسل بعدی منحق کافی بورای حول آن را
در اختیار داشته باشد(".وو ،اس سی ام پی )5412:شاید شوی ژیپینو

در صودد باشود رسوالت

نسل خود را به مرحله اجرا درآورد.
از سوی دیگر تشکیل گروه کواد متشکل از آمریکا ،استرالیا ،ژاپن و هند که از مخالفین پروژه
یک کمربند یک راه چین هستند پکن را محدود کرده وتحش دارند از ظهور این کشور به عنوان
قدرتی بینالمللی در سالیان آتی جلوگیری نمایند .چین اما همچون گذشته از درگیری مستقیم
با آمریکا خودداری مینماید و در تحش است بوا اسوتفاده از قودرت نورم و ابزارهوای اقتصوادی،
سایبری و دیپلما سی عمومی موانع ایجاد شده از سوی ایاالت متحده را برطرف نماید .

در خاتمه باید اظهار داشت که روابط پکن و تایپه تحت تاثیر مسائل دوجانبه ،منحقهای و بوین
المللی قرار دارد و به تنهایی قابل حل بین دو طرف نیست .هموان قودر کوه تایپوه از افتتواح دفتور
نمایندگی آمریکا خوشحال است به همان میزان هم نگران میباشد که در مذاکرات آمریکا بوا کوره
شمالی وجه المصالحه قرار گیرد و یا همان طور که پکن توانست موانع از حضوور جوان بولتوون در
افتتاح دفتر نمایندگی آمریکا شود مبادا تحش برای جلوگیری از جن
کاه

تجاری بوین طورفین باعوث

سرمایه گذاری آمریکا و ژاپن در جزیره گردد .به عبارت دیگر ،بازی کردن کارت تایوان برای

تنظیم روابط دیگر کشورها با چین میتواند اثرات متفاوتی به دنبال داشته باشد.
نتیجهگیری
انقحب چین در هفتاد سالگی به او قدرت داخلی و بین المللی خود رسیده و بر سر رهبوری
روند جهانی شدن در حال رقابت با آمریکا میباشد ،رقابتی ایده ئولوژیوک ،سیاسوی ،اقتصوادی و
فرهنگی .ده سال پی

در زمان بحران مالی بین المللی ،چین به کمک آمریکا شتافت و با خریود

اوراق قرضه توانست آن کشور را از ورشکستگی نجات دهد ،اما اکنوون بوه عنووان اولوین صوادر
کننده و دومین اقتصاد جهان با دولتی در واشنگتن مواجه است که انواع محدودیتهای تعرفوه ای
و تضییقات دسترسی به فناوری پیشرفته را برای

فراهم کرده است.

علیرغم ظاهر به شدت قدرتمند چین به نظر میرسد آن کشور از نووعی فقودان مشوروعیت
داخلی و چال

ها جدی در زمینه حاکمیت ملی رنج میبرد و شکیبایی خوود را نیوز بتودریج از

نظام یک کشور -دو سیستم در حاکمیت ملی چین 25/

دست میدهد .چتر زرد و آفتابگردان تبدیل به تابوهای حاکمیتی پکن شوده انود و سوال 5410
شاهد اشغال قلچ سیاسی-تجاری هن

و پارلمان تایوان توسط گروهی دانشجوی ناراضوی

کن

بود که به دنبال هویت بومی خود بوده و حاضر به پذیرش هویت تحمیلی چین نبوده و نیستند.
در هن

کن

جرقه نهضت ،طرح انتخاب رئیس اجرایی و تحش بورای تحمیول طورح پکون

بود و در تایوان قرارداد تجارت خدمات بین پکن و تایپوه و توحش بورای تحمیول نظورات پکون.
مساله اما محدود به چین ،هن

کن

اعمال نفوذ میزنند .در موضوع هن

و تایوان نمیشود و دول خارجی نیز دست بوه مداخلوه و
کن

انگلیس و اتحادیه اروپا حساس هسوتند و در توایوان

آمریکا ،ژاپن ،استرالیا و هند.
حاصل دو جنب

دانشجویی  5410در هن

کن

و تایوان متفواوت بوود .در هنو

کنو

دانشجویان نتوانستند خواست اصلی خود یعنی جامعه عمل پوشاندن به توافق انگلویس و چوین
برای م شارکت عامه موردم در انتخابوات و تعیوین رئویس اجرایوی و نماینودگان مجلوس بوا رای
مستقیم را به دست آورند .نظام انتخابات تغییور نکورد و فضوای سیاسوی بسوته شود .آزادیهوای
اجتماعی محدود شد و نمایندگان پکن در جزئیات اداره امور هن

کن

نیز دسوت بوه مداخلوه

زدند .در تایوان ولی نیتجه انتخابات ریاست جمهوری مستقیما تحت تواثیر جنوب
قرار گرفت ،حزب کومین

تان

قودرت را از دسوت داد و حوزب دمووکرات پیشورو توانسوت از

صندوق رای سربلند بیرون آمده و توانسوت اصول "چوین واحود" را بوه چوال
انتخابات اخیر صحنه تغییر کرد و آرای
هرچند جنب
بی

آفتوابگردان
بکشود ،اموا در

سیاسی به همان وضعیت سابق برگشت.

گل آفتابگردان تایوان در سال  5410به منزله مخالفت بوا سیاسوت نزدیکوی

از حد به پکن بود ،اما در سال  5412نیز گروه دیگری از تایوانیها از نزدیکی بوی

از حود

تایپه به واشنگتن ناراضی شده و خواستار حفظ رابحهای متعادل به منظور عدم تحریک پکن بوه
منظور حمله نظامی به تایوان هستند .در هن
که حتی اگر استقحل هن

کن

کن

هم در سال جاری این سووال پوی

امری عملی باشد آیا هن

اقتصاد چین امکان ادامه حیات خواهد داشت؟ زمانی که هن
برگردانده شد سهم هن

کن

از تولید ناخال

کن
کن

آموده

بودون دسترسوی بوه بوازار و
از سوی انگلیس بوه چوین

چین معادل  54درصد بوود در حوالی کوه ایون

رقم در پایان  5410به نزدیک  %0تنزل کرده است.
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