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  چکیده                                                                  
الملل؛ فرهنگ از اهمیتی برابر با ي نظریات روابط بیني چهارم در عرصهگیري مناظره به دنبال شکل

در بستر و چهارچوب این نظریات، . دهی به رفتار کشورها برخوردار گردیدهاي مادي در شکلمولفه
اعم و فرهنگ استراتژیک به طور اخص از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانی  فرهنگ به طور

شود که با تأثیرگذاري بر نگرش نخبگان و الملل مطرح میي روابط بینهویتی هر بازیگر در عرصه
ي عملکرد یک کشور در  قابلیت اثرگذاري بر نحوهي یک کشور، چنین جامعه دان و همدولتمر

دهنده به مبانی  -هاي شکلبدین ترتیب شناسایی مولفه. باشدالمللی را دارا میاي بینهمدیریت بحران
هویتی یک کشور و از آن جمله فرهنگ استراتژیک کشورها، کمک بسیار موثري در فهم چرایی 

بدست  -هاي بزرگی چون چین المللی از جمله قدرتهاي بینکنش کشورهاي مختلف در بحران
به طور مشخص (ي خاورمیانه المللی در منطقههاي بینضوع بویژه در رابطه با بحراناین مو. خواهد داد

لذا ما در این مقاله در . به دلیل اهمیت و حساسیت زیاد این منطقه قابل تأمل است) در بحران سوریه
باشیم که فرهنگ استراتژیک چین چه تأثیري بر الگوي رفتاري آن در صدد پاسخ به این سوال می

  . به طور خاص داردمللی بطور عام و در بحران سوریه الهاي بینیریت بحرانمد
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  مقدمه
هاي اخیر در  هایی است که در سال ترین دگرگونی تحوالت خاورمیانه بی شک یکی از مهم

توان گفت موجبات  اي است که می به گونه تیت این تحوالاهم. الملل رخ داده است سیاست بین
در قبال این منطقه را هاي بزرگ  ویژه قدرت بازتعریف سیاست خارجی بسیاري از کشورها و به

کشورها موضع چین در قبال تحوالت این منطقه نیز از اهمیت در میان این.فراهم آورده است
الملل و به تبع آن  سیاست بین ياه این کشور در صحنهاي برخوردار است؛ چرا که نقش و جایگ ویژه

با عنایت به نقش آفرینی . اي چشمگیر ارتقا یافته است هاي اخیر، به گونه خاورمیانه در سال يمنطقه
ل به یکی از متغیرهاي یبدتتوان مدعی شد که نقش این کشور اکنون می ،هاي اخیرچین در بحران

توان تبیین دقیقی در و بدون تحلیل مواضع آن نمیاست رمیانه شده مهم شکل دهنده به تحوالت خاو
تیک یخاورمیانه منافع اقتصادي و ژئوپل يچین در منطقه. هاي این منطقه به دست دادمورد دگرگونی

هاي در قبال بحرانرا منطق رفتار سیاست خارجی این کشور  ،کند و همین منافعمهمی را پیگیري می
آفرینی چین در متن تحوالت خاورمیانه، متغیري جدید و مهم را به نقش. ده استخاورمیانه شکل دا

اي نه چندان دور دهنده به رویدادهاي این منطقه افزوده است، متغیري که در گذشتهمتغیرهاي شکل
شد، اما در شرایط کنونی و عدم توجه به آن کاستی مهمی در تحلیل رویدادهاي منطقه محسوب نمی

توان تحلیل دقیقی از تحوالت اي چین نمینقش خاورمیانه  ر آینده بدون توجه به سیاستویژه ده ب
لذا نظر به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر در تالش است به تحلیل رویکرد و  .این منطقه ارائه کرد

ترین متغیرهاي ي فرهنگ استراتژیک، به عنوان یکی از مهمالگوي رفتاري چین با تمرکز بر مؤلفه
المللی و از آن جمله هاي بینگذار بر سیاست خارجی و الگوي رفتاري آن در مدیریت بحراناثر

چرا که بر این باوریم منطق فرهنگ استراتژیک این باور مرکزي را به ذهن . بحران سوریه بپردازد
ي استفاده از زور در طراحی سیاست خارجی ها دربارهکند که عقاید جمعی و ارزشمتبادر می

ي تدافعی یا المللی بسیار حایز اهمیت است و در ایجاد روحیههاي بینرها و مدیریت بحرانکشو
  . باشدتهاجمی یک جامعه بسیار موثر می

گردد که فرهنگ گونه بیان میلذا سوالی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ به آن است این
المللی و از هاي بینبحران استراتژیک چین چه تأثیري بر الگوي رفتاري این کشور در مدیریت

هاي جمله بحران سوریه دارد؟ باید عنوان داشت که در خصوص رفتار چین در سوریه تحلیل
هاي دیگر در این حوزه چه پژوهش حاضر را با پژوهشنسبتاً زیادي مطرح گردیده است، اما آن

هاي ریت بحرانمتمایز ساخته است، این است که اوًال در خصوص الگوي رفتاري چین در مدی
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کارهاي پژوهشی بسیار کمی به زبان فارسی صورت گرفته است و عمده المللی، بین
ي فرهنگ که در خصوص مطالعهاند و ثانیاً اینهاي صورت گرفته به زبان التین بودهپژوهش

استراتژیک چین و ارتباط وثیق آن با الگوي رفتاري پکن در سیاست خارجی و مدیریت 
سفانه ادبیات استراتژیک أالمللی، کار پژوهشی صورت نگرفته است و متنهاي بیبحران

لذا نظر به اهمیت موضوع نگارندگان بر . کشورمان در این حوزه از غناي الزم برخوردار نیست
آن شدند تا این موضوع را به عنوان کار پژوهشی خود برگزینند و در این مسیر با تحقیقات 

گونه اي که به سوال پژوهش حاضر داده شد ایناحتمالی یا فرضیهفراوان در این حوزه، پاسخ 
فرهنگ استراتژیک تدافعی چین، بر الگوي رفتاري تدافعی و : بندي گردیده است کهصورت

ي خاورمیانه به المللی به طور اعم و حفظ نظم منطقههاي بیني آن در مدیریت بحرانمحتاطانه
  . متحده در بحران سوریه به طور اخص تأثیر داشته است جویی ایاالتجهت مخالفت با هژمونی

ریزي گردیده بندي منطقی در چندین بخش پایهپژوهش حاضر در یک نظم و چارچوب
انگاري ي سازهکه در چارچوب نظریه(در بخش اول به بیان چارچوب نظري پژوهش . است
بخش فرهنگ هاي قوامفهپردازد و در بخش دوم نیز به بررسی مولمی) بندي شده استقالب

هاي کالن پکن بخش سوم پژوهش نیز به بررسی استراتژي. استراتژیک چین خواهیم پرداخت
ي خاورمیانه خواهد پرداخت و موضوعات فرهنگ استراتژیک و الگوي رفتاري چین در منطقه

هاي چهارم و پنجم  المللی و بحران سوریه ارکان اصلی بخشهاي بیندر مدیریت بحران
  . پژوهش حاضر را به خود اختصاص خواهند داد

  
  روش تحقیق

ي هاي گوناگون در حوزهروش تحقیق پژوهش حاضر بر مبناي روش تلفیقی از روش
تحلیلی به  -مطالعات فرهنگ استراتژیک صورت گرفته است و در نهایت با روشی توصیفی

ها نیز بر مبناي داده چنین روش گردآوري اطالعات وهم. بررسی موضوع پرداخته شده است
.اي و اینترنتی بوده استروش کتابخانه

  
  چارچوب نظري) الف

نماید ابتدا مراد خود را از مفهوم پیش از پرداختن به چارچوب نظري پژوهش، ضروري می
ي منتخب مورد بررسی و فرهنگ استراتژیک بیان داشته و سپس جایگاه آن را در نظریه
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هاي فرهنگ گونه اجماعی در مورد تعریف دقیق و ویژگیکلی هیچبه طور. واکاوي قرار دهیم
براي اولین بار مفهوم فرهنگ استراتژیک را  »وربا«و  »آلموند«. استراتژیک حاصل نشده است

هاي یک اي از عقاید و ارزشتوسعه دادند و فرهنگ سیاسی را بصورت مجموعه 1960درسال 
1977در سال ) lantis,2005: 2(تعریف کردند ) شودکه به سیستم سیاسی مربوط می(جامعه 

ي مطالعات امنیتی مدرن بحث فرهنگ سیاسی و فرهنگ استراتژیک را به حوزه »اسنایدر«
او با استفاده از مفهوم فرهنگ استراتژیک به تفسیر استراتژي نظامی شوروي پرداخت . آورد

)lantis,2002:90 .(مفهوم وجود دارد که بیان  به طور کلی، تعاریف زیادي در خصوص این
رسد که موضوع اصلی فرهنگ استراتژیک گنجد، اما به نظر میي آن در این مقال نمیهمه

. ها و بررسی چگونگی استفاده از زور استثر در انتخاب استراتژيؤتوضیح عوامل فرهنگی م
هنگ ي هر فرهاي غیر قابل مشاهدهها، اهداف و آرزوها جنبهعقاید، احساسات، ترس

دهند هاي اصلی فرهنگ استراتژیک را شکل میي مرکزي و ارزشاند که هستهاستراتژیک
)Margaras,2009:4 .(هاي بحران شکل فرهنگ استراتژیک به واسطه مراحل اولیه در زمان

تغییر در فرهنگ استراتژیک کشورها به سختی . باشد گرفته و تحت تأثیر تجربیات گذشته می
اي حوادث تکان دهنده. دهدتغییر به صورت تدریجی و طوالنی رخ می صورت گرفته و این

توانند تصور یک ملت از خود و هاي اقتصادي و سیاسی میها، بحرانها، جنگچون انقالبهم
  . به تبع آن فرهنگ استراتژیک یک کشور را تغییر دهند

را در نظریات هاي فکري و نظري مفهوم فرهنگ استراتژیک حال اگر بخواهیم ریشه  
الملل بررسی نماییم، متوجه خواهیم شد که هرچند در نظریات مختلف مختلف روابط بین

اي به موضوع فرهنگ توجه شده است، با این حال، مفهوم فرهنگ تا اندازهالمللروابط بین
 این نظریه از این لحاظ حائز. انگاري درهم تنیدگی بسیاري دارندي سازهاستراتژیک و نظریه

اي را هاي مادي توجه ویژههاي ذهنی و هنجاري در کنار انگارهاهمیت است که به انگاره
الملل براي ي روابط بینهاي اصلی حوزهبه عبارت دیگر در اغلب نظریه. سازدمعطوف می

موضوع فرهنگ به طور عام و فرهنگ استراتژیک به طور خاص نقش ثانویه و کم اهمیتی قائل 
یابد، به هاي رادیکال نیز که این موضوع اهمیت بیشتري میر برخی از نظریهاند و دگردیده

ي شود، اما نظریهدهی به رفتار خارجی کشورها اهمیت کمتري داده میعوامل مادي در شکل
اي ما بین نظریات اي تالش دارد در جایگاه میانهاي است که با رویکرد میانهانگاري، نظریهسازه

لذا توجه خود را به عوامل ذهنی و هنجاري و به . پساساختارگرایانه قرار گیردخردگرایانه و 
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سازد و از این رهگذر تالش دارد طور کلی بر عوامل فرهنگی در کنار عوامل مادي معطوف می
.ي سیاست خارجی تبیین نمایدرفتار کشورها را در عرصه

الملل، پردازي روابط بینظریهنماید که در فرآیند نالبته، ذکر این نکته ضروري می  
شود، لکن این غفلت لزوماً به هرچند گاهی توجه اندکی به ابعاد فرهنگی الگوهاي رفتاري می

هاي بازیگران نسبت به رویدادهاي گوناگون از العملمعناي آن نیست که اعمال و عکس
ي سیاست داخلی جایی که سیاست خارجی ادامهبنابراین، ازآن. عوامل فرهنگی نشأت نگیرند

ي فرامرزي از جمله روابط المللی نیز به مجموعه روابط جریان یافتهشود و روابط بینتلقی می
الملل نیز ي سیاست خارجی و روابط بینشود، پاي فرهنگ به عرصهفرهنگی تعریف می

عنوان یک رهیافت جدید، تحولی اساسی بود از انگاري به  لذا سازه. شودمیکشیده 
ي داخلی و هاي فراگیر و کلی و جداسازي دو حوزهي نظریههاي سنتی براي ارائهتالش

ي ابعاد و هایی که با رفتن به درون دولت و مطالعهي نظریهخارجی کشور، به سوي ارائه
). 107: 1383کرمی،(عناصر مختلف آن، به تبیین سیاست خارجی به طور خاص بپردازند 

گیرند و این ل برساختن چیزي است که بازیگران تصمیم میاي عمسیاست خارجی تا اندازه
ي از این منظر بین عرصه. دهددیدگاه، اثر عوامل داخلی را بر سیاست خارجی نشان می

سیاست خارجی و فرهنگ ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به شکلی که هرگونه تالش براي جدا 
انجامد و لذا در این ها میدوي آن ساختن این دو عرصه به ناتمام ماندن درك و شناخت هر

چارچوب فکري، مفهوم فرهنگ استراتژیک متضمن تأکید بر بستر فرهنگی در تأثیرگذاري 
بر پیامدها یا نتایج استراتژیک و یا به طور کلی مفروض گرفتن فرهنگ به عنوان یک متغیر یا 

اتژیک با رد رویکرد گران فرهنگ استربدین صورت، تحلیل. عامل تأثیرگذار بر رفتار است
هاي برخاسته از محیط مادي، ها و محدودیتي صرف فرصتتفسیر رفتار به عنوان نتیجه

ها و رهبران هاي دولتتالش دارند تا اهمیت تأثیرات فرهنگی، فکري و هنجاري را بر انگیزه
  . مورد تأکید قرار دهند

:یر استوار استانگاران بر محورهاي زي ادعاهاي سازهبه طور خالصه هسته
  اند؛المللها واحد اصلی پردازش تئوري سیاست بیندولت

  اند تا مادي؛االذهانیها بینساختارها در نظام دولت
  اند؛ها بخش مهم ساخته شده بوسیله ساختارهاي اجتماعیها و منافع دولتهویت

).wendt,1994:385(و محور تعامل ساختار و کارگزار 
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ي سیاست خارجی گذاري ساختار محیطی و فرهنگی را بر عرصهي اثرشکل زیر نحوه
  .)Katzenstein,ed,1996:chapter2(داردکشورها را بیان می

  
  
  

    
  
  

المللی و سیاست هاي بیننظریه، منافع امنیتی، مدیریت بحرابنابراین، از نظر متفکران این ن
شوند، بلکه این و مادي این کشور تعریف نمی هاي نظامیخارجی چین صرفًا بر مبناي توانایی

ي روابط  ها و فرهنگ استراتژیک پکن است که منافع این کشور را درعرصههویت، ارزش
  .کنندالملل تعیین میبین
  

  فرهنگ استراتژیک چین) ب
هاي بزرگ امري چالش هاي فرهنگ استراتژیک قدرتجایی که شناسایی مولفهاز آن

هاي گوناگون در دو سطح نگارندگان بر آن شدند تا با روشی تلفیقی از روشبرانگیز است، لذا 
فرهنگ استراتژیک چین در سطح . ملی و نظامی به بررسی فرهنگ استراتژیک چین بپردازند

صلح امري است با ارزش؛ برتري فرهنگی چین؛ : (ها استملی شامل مواردي با این سرفصل
انه؛ لزوم اتحاد در داخل و رهایی از مداخالت خارجی؛ جایگاه ملی چین بعنوان پادشاهی می

گیري؛ مخرب و هزینه بر بودن ي تصمیممخالفت با هژمونی؛ گرایش به تمرکز گرایی در عرصه
و فرهنگ استراتژیک آن در سطح نظامی نیز شامل ) اعتمادي به سایر کشورهاجنگ؛ بی

ی استراتژي؛ حفاظت از تمامیت ادراك تهدید؛ رسیدن به اهداف، هدف اصل: (مواردي چون
الزم به ذکر . باشدمی) ارضی؛ مخالفت با حمله به سایر کشورها؛ جنگ عادالنه و دفاع فعال

ها هاي قوام بخش فرهنگ استراتژیک چین بر اساس گفتهها و مولفهاست که شناسایی شاخص
العات استراتژیک ي مطچنین نظرات متفکران حوزهو بیانات رهبران و سران این کشور و هم

  . اندآوري گردیدهجمع

  
ساختار هویت

محیطی، 
فرهنگی،  
نهادي و 
هنجارها

  
منافع

  
  سیاست
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  فرهنگ استراتژیک ملی - 1
  صلح امري با ارزش

طور مشخص مردم به. طلبی دارداکثر نخبگان چینی معتقدندکه چین فرهنگ استراتژیک صلح
رسد این امر، نوعی اشتیاق نظر میدر حقیقت به. گویند که صلح را دوست دارنداغلب کشورها می

چه که در مورد چین برجسته است، این است که در درجه وسیعی تأکید است، اما آنجهانی بشریت 
هاي استراتژیک دیگر طلب بوده است و آن را از سنتشده است که تمدن چینی منحصرًا صلح

نیز آمده  1998که در کتاب سفید دفاعی چین در سال چنانهم. کندکشورهاي جهان متمایز می
هاي تاریخی و فرهنگی این کشور ناشی از سنت... است دفاع ملی چینماهیت دفاعی سی«: است

متفکرین چین باستان بر حسن . طلب استساله و سنت صلح 5000چین کشوري با تمدن . شودمی
دهد که در سرتاسر تاریخ، مردم چین به دنبال صلح همجواري تأکید فراوان داشته و این نشان می

سنت ). Mahnken,2011:12(»اندنه با مردم سایر کشورها بودهجهانی و برقراري روابط دوستا
در . هاي کنفوسیوسی استطلبی در فرهنگ استراتژیک چین، خود منشأ گرفته از آموزهصلح

شود که تنها در شرایطاي شوم قلمداد میهاي کنفوسیوس به کارگیري نیروي نظامی پدیدهآموزه
  . گرددا در این دیدگاه صلح امري باارزش قلمداد میلذ. گریزناپذیر باید ازآن استفاده کرد

  
  )استثناگرایی چینی(برتري فرهنگی چین 

طور تاریخی به. هاي فرهنگی آن ناشی شده استبرتري فرهنگی چین از تاریخ و روایت
ها به عنوان جهان متمدن است و بقیه ماوراي آن به عنوان ها بر این باورند که دولت آنچینی

بنابراین فرهنگ استراتژیک چینی نوعی نژادپرستی را به نمایش . شوندبندي میستهبربرها د
اگرچه نژادپرستی منحصر به نگرش چینی نیست، اما این یک ویژگی کلیدي در . گذاشته است

انگارند و شگفت ها خود را ترجمان وجود یک تمدن میچینی. فرهنگ استراتژیک چینی است
از دیدگاه . )Dellios,1994:3(آمیزد ي هجوم در نمیبا اندیشه که این خودآگاهی غلیظآن

ي با آن، ها، کشورشان مرکز دنیا بود و بارگاه پادشاهی میانه و دیگر کشورها تنها با مقایسهچینی
چین در رأس گروهی از کشورهاي حقیرتر، که هرکدام از . شدندبندي میتعریف و درجه

گزار عظمت و شکوه آن بودند، نظام جذب کرده و خراجها تا حدودي فرهنگ چینی را آن
مرز بین چین و مردمان ساکن اطراف آن را بیشتر اختالف . دادندطبیعی عالم را تشکیل می

  ).15: 1392کسینجر،(هاي سیاسی و یا ارضی گذاريداد تا نشانهفرهنگی تشکیل می
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جایگاه ملی چین، به عنوان پادشاهی میانه
رهنگ استراتژیک ملی چین که مربوط به درك برتري فرهنگی چین است، مربوط ي سوم فانگاره

طور کلی در به . الملل استي نظم طبیعی سیستم بینها دربارهو دیدگاه چینی به موقعیت جغرافیایی
هایی از الملل همراه با شاخه ي سلسله مراتب سیستم بینبیشتر تاریخ آن، چین خودش را در هسته

در سلسله مراتب قدرت، چین در رأس قرار دارد و این به عنوان . بینددیگر در اطرافش میهاي دولت
در این دیدگاه بربرها ) چین در مرکز و بربرها اطراف چین قرار دارند. (پیش شرط ثبات و نظم است

له ها در سلسمشتاق سجده کردن به امپراطوران چین بودند و این براي نشان دادن جایگاه پایین آن
ي ها مبنی بر امپراتوري میانه بودن به وسیلهدر واقع این دیدگاه چینی. شودمراتب در نظر گرفته می

  ). Mahnken,2011:11(شود موقعیت ژئوپولتیک آن و به عنوان یک قدرت زمینی تقویت می
  

لزوم اتحاد در داخل و رهایی از مداخالت خارجی
. ترین محمل براي وحدت جهان چینی استیي برتري فرهنگی چین، اصلتداوم اندیشه

ها قبل از ظهور نافذ و تعیین کننده، تا مدت) مبهم و تعریف نشده اما(درواقع نوعی وحدت 
تدریج، جهان چین توسط  اما به.در جهان چینی جاري بوده است) م. قرن سوم ق(وحدت سیاسی 

. به مبارزه طلبیده شد) ه و ژاپنروسی(ي خارجی یعنی همسایگان قدرتمند چین نیروي عمدهدو
این دو کشور، یکی از شمال و دیگري از غرب، با تهاجمات خود موجب تغییر مرزهاي سیاسی 

که به اصطالح گویاي تصور رهبران چین از جایگاه » امپراطوري میانه«نظام . شدندچین می
طاهایی و (ند توانست بیش از این منزوي بمامرکزي کشور خود در جهان بود، دیگر نمی

لذا در این وضعیت بود که گزینش مارکسیسم توسط برخی از نخبگان چینی ). 81: 1374اتابکی،
دهد که انقالب در چین بیش از هر چیز مطالعات نشان می. به روندي جاذب و فراگیر بدل گردید

داخله در هاي کشورهاي غربی براي مبر مبناي نفرت و بدبینی از خارجیان، مخصوصًا از ائتالف
بدین ترتیب، وحدت ملی و جلوگیري از . میالدي به بعد بود 19امور داخلی این کشور از قرن 

  . مداخالت خارجی، در محاسبات امنیت ملی چین ارزشی محوري و غیرقابل مصالحه است
  

  مخالفت با هژمونی
ر بسیاري طبق نظ. طلب نبوده استباور دیگر این است که چین هرگز دولتی مهاجم و توسعه

از پژوهشگران، چین هرگز در سرتاسر تاریخ طوالنی خود در یک جنگ تهاجمی درگیر نشده 
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چین  1949پس از سال ). 78: 1384سلیمانی پورلک،(و سایر کشورها را تهدید نکرده است
نیز  1980ي درطول دهه. اعالم داشته است که این کشور هرگز دنبال هژمونی نخواهد بود

ي چین یعنی ها و مواضع سه رهبر عمدهاز جمله محورهاي رایج در سخنرانی »ضدهژمونیسم«
نیز در  1990ي این اصطالح در طول دهه. بوده است» زائوزیانگ«و » دنگ«، »خویائوبانگ«

بیانات رهبران سیاست خارجی چین، بویژه آنگاه که مایلند از اصول سیاست خارجی چین 
اظهار داشت که یکی  1980در » دنگ شیائوپینگ«. آیدمیمدرن سخن بگویند، فراوان به چشم 

البته در آن زمان، . است »مخالفت با هژمونی«ي حمایت از صلح، از وظایف عمده براي دهه
هژمونی عبارتی مختص شوروي بود و پس از پایان جنگ سرد به سیاست دولت امریکا اشاره 

در  »حکومت زور«یا  Badao. یی عمیق داردي هژمونی در تفکر سیاسی چین، معنااما واژه. دارد
، متضمن معناي منفی است »حکومت خیرخواه«یا  »ي شاهانهشیوه«یا  Wangdaoمقایسه با 

)Scobell,2002:7 .(طلبی که به طور برجسته در سیاست خارجی در مجموع، سیاست ضد سلطه
در ظاهر به معناي نفی شود، ي معاصر و مدرن از حیات کمونیسم چینی دیده میهر دو مرحله

  .هاي بزرگ استطلبی قدرتسلطه
  

  گیريي تصمیمگرایش به تمرکزگرایی در عرصه
ي نگرش هاي فرهنگ استراتژیک که بر رفتارهاي خارجی چین و شیوهیکی دیگر از مولفه

حزب در مورد سیاست  - گذارد، توانایی اجماع نخبگان دولتآن به جهان بیرون اثر می
ها از موضعی مستحکم گردد که چینیاین مزیت برتر عمالً موجب می. شور استخارجی این ک

مشکل بتوان شبیه چنین اجماعی را در میان نخبگان سیاسی . و قاطع به مسائل جهانی بنگرند
اجماع نخبگان، از نظر تاریخی، یکی از عوامل اقتدار دولت در چین است و . دیگر کشورها دید

ي روابط چین با جهان خارج است کنندههاي اساسی تعیینمولفه قدرت دولت نیز از جمله
گیري لذا از منظر فرهنگ استراتژیک، ملت چین از سنت تصمیم). 97: 1374طاهایی و اتابکی،(

ترین سطوح کنند و اطاعت سلسله مراتبی از خانواده تا عالیجمعی و اجماعی پیروي می
ها، فرآیند برخالف لیبرال دموکراسی. ارداجتماعی ریشه در تربیت و تعالیم چینی د

ها و افکار عمومی تأثیر چندانی بر آن ندارد و گیري اوالً متمرکز است و ثانیاً رسانهتصمیم
گیري تأثیر زیادي نداشته و روند روندها و شرایط پس از دوران جنگ سرد بر فرآیند تصمیم

گان حاکم که تجلی آن حزب کمونیست از این رو، رهبران یا نخب. قبلی استمرار یافته است
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ها را نیز در چهارچوب این است، قادر به سیاستگذاري کالن در درازمدت بوده و بحران
  ). 32: 1389واعظی،(کنند سیاستگذاري مدیریت می

  
بر بودن جنگمخرب و هزینه

. الملل استبعد دیگر فرهنگ استراتژیک ملی چین، مربوط به نقش جنگ در امور بین
. این نگرش ریشه در تاریخ چین دارد. ي نفاق داخلی استبر، مخرب و ایجادکنندهنگ هزینهج

استراتژي نظامی چین شامل تأکید بر این موضوع است که در هرجایی که ممکن است از جنگ 
مورد استفاده » زور«ي بار واژه 9، فقط »سان تزو«در تمام سیزده فصل نوشته . باید پرهیز شود

منابع نظامی چین . ته است که آن هم در معناي منفی یا اخطارآمیز ذکر شده استقرار گرف
ي ممکن، بیشترین موفقیت و بدون کنند پیروزي باید با کمترین هزینهچنین تأکید میهم

هاي راجع به جنگ در چین، نسبت چنین در نوشتههم. درگیري واقعی و خونریزي بدست بیاید
بیشتر متفکران استراتژیک چین معتقدند که . داده شده است به طوالنی شدن جنگ اخطار
ها بر این باورند که چینی. طلب استطلب، تدافعی و غیرتوسعهفرهنگ استراتژیک چین صلح

که طبیعتًا تهاجمی ها فقط براي دفاع است و لذا تدافعی است حتی زمانیهاي چینیجنگ
باشد که بدون جنگ و خونریزي به دنبال فتح و می» سن تزو«ها این روش  از منظر چینی. هستند
باشند که این موضوع در افکار مائو نیز وجود داشت می) از طریق فریب و نیرنگ(ظفر 

)Bhattacharya,2011:2-5 .(هایش شفافیت ندارد گیريگاه در موضعبه همین دلیل چین هیچ
  . و تالش دارد از طریق حیله و فریب به اهداف خود دست یابد

  
  اعتمادي به سایر کشورهابی

هاي مختلفی است، از جمله ایدئولوژي کمونیستی آن تاریخ روابط خارجی چین شامل سنت
ي سیاسی و برتري فرهنگی را در آسیا تجربه کرده و هم زیر فشار کشور و این که چین هم سلطه

دید ضدخارجی آن بنابراین، . بیگانگان قرار گرفته و تابع دیگر کشورهاي زورگو بوده است
کشور و این عقیده که چین در جهان نقشی منحصر به فرد و ویژه و به اصطالح مرکزي دارد، 

هاي خارجی، مبارزات چین با قدرت. تأثیرات مهمی بر سیاست خارجی آن کشور گذاشته است
ل ، آن کشور را نسبت به هرگونه فشاري که احتماًال استقال)1839(» هاي تریاكجنگ«از زمان 

پاشی و به زانو جا باید متذکر شد که از همدر این. کامل چین را محدود سازد، حساس کرده است
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آمیز ز اواسط قرن نوزدهم و رفتار تحقیردر آوردن چین بر اثر نفوذ، فشار، تجاوز و استثمار غرب ا
لعاده عمیقی ا، نسبت به چین، تأثیر فوق1949تا  1839غربیان طی بیش از یک قرن، یعنی از حدود 

: 1370دفتري،(بر جهان بینی رهبران چین و در نتیجه، سیاست خارجی آن کشور گذاشته است 
از این روي، بی اعتمادي به سایر کشورها و متحدان، درس بزرگی است که زمامدار چینی ).  337

هاي الاي تاریخی بود که تا سلطمه دیدن از خیانت متحد، تجربه. از تاریخ کشورش آموخته است
گردد که متقابالً در مداومت این درس سبب می. نیز ادامه داشت) تعارض با شوروي(1960ي دهه

. هاي خود چندان حساب نمایدسویی چین با سیاستاین زمان هیچ کشوري نتواند بر روي هم
ابل هاي دیگر و غیر قي قدرتاستراتژي امنیت ملی چین در دوران مائو بر مبناي بدبینی به همه

  .اجتناب دانستن جنگ جهانی سوم قرار داشت
  

سطح نظامی - 2
  ادراك تهدید

ي کامل گستره. کنندرهبران سیاسی و نظامی چینی، تهدیدها را در هر جایی مشاهده می
نخبگان چینی بر اساس این ذهنیت . ذهنیت دفاعی رهبران چین همیشه قابل درك نیست

ي این کشور بر علیه مبارزه. زدا هستنددزا و امنیتهاي داخلی و خارجی تهدیمعتقدند محیط
گر عمق ترس رژیم از تهدیدهاي داخلی نشان» فالون گنگ« يفساد در چین و سرکوب فرقه

در تفکر مائو، چین . تواند به محیط خارج نیز تسري یابداین نوع ادراك و احساس می. است
چین دوران مائو، خود را در . داشت دوستان کمی مانند آلبانی، کره شمالی و پاکستان را

دید و این برداشت در زمان دنگ و حتی جیانگ زمین نیز ادامه داشت ي دشمنان میمحاصره
ها و تهدیدهاي که چین در حال حاضر نیز خود را با چالشچنان). 80: 1384سلیمانی پورلک،(

ک سو در معرض محدود این کشور از ی. بیندامنیتی بلندمدت، پیچیده و متنوعی مواجه می
طلب داخلی مانند نیروهاي معارض و تجزیه سازي جهان خارج است و از سوي دیگر، با

طلب طلب ترکستان شرقی و نیروهاي استقاللطلب تایوان، نیروهاي استقاللنیروهاي استقالل
این در حالی است که . کشندتبت مواجه است که وحدت و امنیت چین را به چالش می

اي غیرسنتی امنیتی مانند تروریسم، مصائب طبیعی، ناامنی اقتصادي و اطالعاتی نیز رو به تهدیده
ثباتی در محیط امنیتی چین برآیند این وضعیت آن است که عوامل ناامنی و بی. فزونی است
  ).180: 1389سلیمانی،(ي این کشور دارند اي بر امنیت ملی و توسعهتأثیر فزآینده
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رضیحفاظت از تمامیت ا
طور طبیعی از جغرافیا، تاریخ و کنند که حفاظت از تمامیت ارضی بهها تأکید میچینی

اي است که با کشورهاي زیادي مرز چین قدرت قاره. شودهاي فرهنگی چینی ناشی میروایت
ي بزرگ شمالی ها، ترس و تنفر رهبران چین از همسایهاز میان این همسایگان، براي سال. دارد

توان اظهار داشت که ها را مشغول و مغشوش ساخته بود که میچنان ذهن آن) رويشو(خود 
الشعاع قرار سیاست چین در قبال شوروي، تمام مسائل دیگر سیاست خارجی آن کشور را تحت

بدین ترتیب چین همواره در جستجوي به دست آوردن امنیت مرزي خود بوده و . داده بود
البته ). 339: 1370دفتري،(یاست خارجی خود قرار داده است دستیابی به آن را هدف نخست س

در همین حال باید دانست که از قرون گذشته تاکنون هیچ حکومت چینی بر تمامیت سرزمینی 
جمهوري خلق چین نیز استثنایی بر این . شود کنترل نداشته استخوانده می» چین«که معموالً 

ین مدرن عبارت از این است که مرزهاي مشخص مسأله براي هر حکومتی در چ«. قاعده نیست
اي آسمانی و متعلق به کسی ها، حکومت را ودیعهاز این روي چینی» .و دقیق آن کجاست

دفاع کند و  -یا بیگانگان –دانستند که بتواند از مرزهاي کشور در برابر حمالت وحشیان می
  ).49: 1361فارسی، (امنیت داخلی را از دستبرد شورشیان مصون بدارد 

  
  مخالفت با حمله به سایر کشورها

سومین رکن آیین دفاعی چین این است که چین داراي فرهنگ استراتژیک صرفا دفاعی 
ي چین، این کشور هرگز وادار نشد به اعتقاد متفکرین چینی، در طول تمدن چندهزارساله. است

شور هرگز به دنبال با کشور یا تمدنی در مقیاس و کمال خودش درگیر شود و لذا این ک
در مستندات تاریخی نیز به این امر اشارات . استعمار و تجاوز به سایر کشورها نبوده است

توان به دورانی که این کشور به لحاظ دریانوردي بسیار  به عنوان نمونه می. فراوانی شده است
. گرددباز می» دودمان سونگ«پیشگامی چین در دریانوردي به عهد . قدرتمند بود اشاره داشت

. در آن زمان، ناوگان چین توان و ظرفیت گسترش نفوذ امپراطوري و تسخیر و اکتشاف داشت
هاي استعماري نکشید و مستعمراتی به قلمرو حکومتی خود با وجود این، چین هرگز نقشه

هاي فراسوي سواحل مرزي از خود نشان نیفزود و رهبران آن کشور اشتیاقی به تسخیر سرزمین
دند و منطقی هم جستجو نکردند تا در پناه آن، به بیرون از مرزهاي خود لشکرکشی کرده و ندا

: 1392کسینجر،(را به پذیرش طریقت کنفوسیوس و یا پرهیزگاري بودایی وادار سازند » بربرها«
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طور کلی، ایدئولوژي کمونیستی و تعالیم سنتی چین بر این باور است که  یک دولت به). 12
لذا . ي جنگ نباشدبایست آمادگی مقابله با دشمن را داشته باشد، اما شروع کننده سوسیالیست

  ). Dellios,1994 : 6(آلی نیست، پس نباید اتفاق بیفتد جنگ، چیز ایده
  

  جنگ عادالنه
به نظر . اندهاي چینی توجه خاصی به مفهوم جنگ عادالنه معطوف داشتهاستراتژیست

در حقیقت . ناصر حیاتی رهیافت سنتی چین نسبت به جنگ باشدرسد که این اصل یکی از عمی
را جذب کرد و کنفوسیوس این اصل را اتخاذ کرد و مائو نیز آن. این یک اصل باستانی است

جنگ عادالنه، جنگ خوب است و جنگ : ها تشخیص آسان استاز منظر چینی. توسعه بخشید
یدگان در برابر ستمگران و جنگ جنگ عادالنه، جنگ ستم د. غیرعادالنه جنگ بد است

در تفکر چین معاصر، چین کشوري . غیرعادالنه، جنگ ستم پیشگان علیه ستم دیدگان است
از نظر . جنگدضعیف و سرکوب شده است که بر علیه سرکوبگران امپریالیست و قدرتمند می

تی اگر این ورزد، مصداق مناقشه عادالنه است حها، هر جنگی که چین بدان مبادرت میچینی
هاي هژمونیک از بنابراین، هرگونه جنگی به ابتکار قدرت. کشور ضربه اول را وارد کرده باشد

  ).Scobell,2002:10(شود قبیل آمریکا، جنگ غیرعادالنه محسوب می
  

  دفاع فعال
فرهنگ استراتژیک چین صرفاً از دفاع منفعالنه به عنوان ابزار دائمی و کارآمد مقابله با یک 

در . سازدکند، بلکه بالعکس، مفهوم دفاع فعال را مطرح میید خارجی جانبداري نمیتهد
هایی است که اساسًا براي مسدود ي روشفرهنگ استراتژیک چین، دفاع منفعالنه دربرگیرنده

گرچه سایر . روندیا متوقف کردن حرکت دشمنی که در موضع تهاجمی قرار دارد به کار می
پرداختند، ولی این هاي تهاجمی میین دفاع استراتژیک به عملیاتنیروها در چارچوب هم

دفاع منفعالنه، طرف مقابل را . ها ارزش محدودي براي دفاع موقت از سرزمین داشتنداستراتژي
گردید قدرت نظامی طرف مقابل تضعیف و پراکنده داد و باعث میدر موضع واکنشی قرار می

ریزي با این هدف طرح -دفاع استراتژیک ر چارچوبدفاع تاکتیکی د -دفاع متحرك. شود
گیري به تهاجم استراتژیک را ایجاد نماید گردید که شرایط مساعد براي چرخش جهت

بنابراین، دفاع فعال از نظر متفکران استراتژیک چین به عنوان یک ).  388: 1390جانستون،(
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این ایده راهنماي مهمی در . شوداي نسبتًا جدید محسوب میاصل استراتژیک کلیدي و ایده
به نظر دنگ . نیز اهمیت خود را حفظ خواهد کرد 21دوران مائو و دنگ بود و در قرن 

. گیردشیائوپینگ، دفاع فعال فی نفسه و صرفاً دفاع نیست؛ بلکه تهاجمات دفاعی را نیز در بر می
مرز بین دفاع و حمله  در این جا. شودي دیگران نیز میدفاع فعال شامل حمله در برابر حمله

  ).Scobell,2005:10(داند ي اول را منتفی نمی در واقع دفاع فعال، ضربه. کدر و مبهم است
گرایی طور کلی، چین در فرهنگ استراتژیک تدافعی خود همواره با تقابل موضوع آرمانبه

کشور در  رو بوده است و همین امر سبب گردیده است که اینگرایی روبهکنفوسیوسی و واقع
چنین باید هم. ي خود را حفظ نمایدي سیاست خارجی ویژگی تدافعی و محافظه کارانهعرصه

جویانه در آغاز عنوان داشت که؛ فرهنگ استراتژیک چین از یک فرهنگ استراتژیک ستیزه
طلبانه تغییریافته انقالب کمونیستی، به سمت یک فرهنگ استراتژیک همکاري جویانه و صلح

همان طور که فرهنگ استراتژیک چین در حال تغییر است، رهبران هم زماناین روي،  از. است
هاي لیبرالیسم پیش این کشور نیز هر چه بیشتر به سمت پذیرش هنجارها و ارزش

بلکه منظور . مکانیسمی که در این رابطه مد نظر است، تنها بحث منابع مادي نیست.روندمی
بازتابی از میل چین براي مطرح شدن به عنوان یک کشور  پذیري است کهاز جامعهروندي 

المللی نشان از آن دارد که هاي بینچین به ورود به انواع سازمان يعالقه. مدرن و پیشرفته است
که دوباره در این اند و از اینهاي اجتماعی حساس شدهرهبران چین بیش از پیش به محرك

حالی است که در چند سال گذشته رهبران چینی از ترس  این در. ترسندنظام منفور باشند، می
-ها سر باز میکه مبادا اصول این نهادها آزادي عملشان را سلب کند، از عضویت به آنآن

هر چه چین بیشتر در . شوندمشارکت و تغییر هنجارها، به طور دو طرفه، توانمندتر می  .زدند
، باورها و انتظارات رهبران این کشور نیز بیشتر اي و جهانی مشارکت داشته باشدنهادهاي منطقه

لذا ). Friedberg,2005: 7-45(کنند از همیشه با اصول و قواعد آن نهادها خود را سازگار می
گیري این کشور را نیز شکل ي رفتار و تصمیمها با ویژگی تدافعی خود، عرصهاین مولفه

  .اندداده
  

  سیاست خارجی چین در خاورمیانه) ج
نگاهی ایدئولوژیک بود که از تقابل با شوروي و  1970ي اه چین به خاورمیانه تا دههنگ

گیري انقالب فرهنگی و اتخاذ سیاست درهاي باز در اواخر گرفت، اما با شکلغرب نشأت می
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ي ایدئولوژي خارج شد و مسائل و این دهه، سیاست و روابط خارجی اندك اندك از سیطره
پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروي این روند را به . ایگزین آن گردیدرویکردهاي اقتصادي ج

ترین هدف سیاست خارجی به کانونی ،"قدرت اقتصادي"تکامل رساند و تبدیل شدن به یک 
مین انرژي، به عنوان یکی از مناطق أدر نتیجه خاورمیانه نیز به عنوان قطب ت. چین تبدیل شد

هایی براي حضور فعال ي مجدد قرار گرفت و برنامهگذارهدف سیاست خارجی مورد اولویت
براي نیل به چنین هدفی طبیعتاً بسط مناسبات با تعداد هرچه  .ریزي شداقتصادي در منطقه طرح

تولید و لذا  .یابد هاي استراتژیک، ضرورت و اهمیت می بیشتري از کشورها و دوري از تنش
بوده است و چین نیز چنین اولویتی را در  چینهاي حفظ ثبات در محیط امنیتی، از دیگر اولویت

بدیهی است که بسط مناسبات اقتصادي و تجاري . کند گیري می سیاست خارجی خود پی
طرفداران ثبات و  يرو چنین کشورهایی همواره در جبههاز این. نیازمند ثبات و امنیت است

 يثباتی براي رشد و توسعه یگیرند؛ زیرا ناامنی و ب المللی قرار می بین يامنیت در صحنه
کنندگان نفت و تبدیل وارد يبا ورود چین به جرگه. اقتصادي و تجاري آنان سمی مهلک است

ترین منبع نفت وارداتی این کشور، این منطقه به بخشی از محیط امنیتی  شدن خاورمیانه به مهم
  .رو به گسترش این کشور تبدیل شده است

خاورمیانه و موضع آن در قبال تحوالت این منطقه  يمنطقهطبیعی است که رفتار چین در 
توان به  اي چین می بر این مبنا چند اصل را در سیاست خاورمیانه. نیز بر مبانی فوق شکل بگیرد
  :عنوان اصول اساسی برشمرد

  احتراز از رقابت ژئوپولتیک آشکار با ایاالت متحده -اول
هاي رقابت آن با سایر  بنابراین، حوزه. ک استچین در وضعیت کنونی، قدرتی ژئواکونومی

آمریکا، عمدتًا در اقتصاد و تجارت قابل تعریف  يویژه ایاالت متحده هاي بزرگ و به قدرت
هستند و این کشور تالشی آشکار براي رقابت ژئوپولتیک با ایاالت متحده در مناطق حساس و 

طور تلویحی نقش ایاالت متحده را  چین به. دهد چون خاورمیانه صورت نمیخیزي هم بحران
هاي آشکاري  خلیج فارس، پذیرا شده است و تالش يویژه در منطقه خاورمیانه و به يدر صحنه

مواضع چین در . در جهت رقابت استراتژیک با آمریکا در این منطقه صورت نداده است
امنیت علیه ایران،  هاي شوراي آمریکا به عراق و نیز رأي مثبت آن کشور به قطعنامه يحمله

چین این است که در این میان وجود دارد  که ظریفی يالبته نکته. شاهدي بر این مدعاست
پذیرش نقش آمریکا در این منطقه، با هژمونیک شدن موقعیت ایاالت متحده مخالف  باوجود
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از  ها از ایران و نیز مواضعی متفاوت ها را در قالب برخی حمایت بوده است و این مخالفت
چین ). 1390،نیاشریعتی(ایاالت متحده در شوراي امنیت سازمان ملل، بروز داده است 

ضمن . آمریکا بپرهیزد ي هاي سیاسی با ایاالت متحدهکوشد تا حد امکان از ایجاد اصطکاكمی
کند که فرهنگ استراتژیک چین نیز به طور سنتی پرهیز از برخورد را همواره توصیه میآن

هدف از استراتژي چین در خاورمیانه، حضور در حد کمترین ). 88: 1390و شریعتی،سجادپور (
ي قوا به معنی مقابله در برابر آمریکا نیست، بلکه آمادگی در برابر رویدادهاي احتمالی موازنه
ي خاورمیانه، نه منازعه که هدف چین در سیاست خارجی خود در منطقهدر نهایت این. است

  .ازعه استکه اجتناب از من
ثبات در نقل و انتقال انرژي-دوم

 يامنیت انرژي و تجارت منافع اساسی چین در منطقه ؛اشاره شد که در وضعیت کنونی
چرا  مین این دو دسته منافع به امنیت و ثبات در منطقه وابسته استأت. آیند خاورمیانه به شمار می

فزایش تصاعدي نیاز این کشور به اخیر و ا ياقتصادي سریع چین در دو دهه يتوسعهکه 
و  "امنیت انرژي"و نیز محدود و ناکافی بودن منابع انرژي داخلی، سبب شده است تا  "انرژي"

زیرا . کننده تبدیل شودانداز آن براي این کشور به امري پر اهمیت و در عین حال نگران چشم
اقتصادي  ي در مسیر توسعهتواند با ایجاد مشکالت جدي  هرگونه اخالل در جریان انرژي می

جایی که سیاست خارجی لذا از آن .چین، بر امنیت ملی آن تأثیرات منفی عمیقی بر جا گذارد
بنابراین به دنبال  ،رو هستندها با مشکل منابع طبیعی روبهسیاست داخلی است و چینی ي ادامه

  .هستندي آینده ایجاد ثبات در تأمین منابع انرژي خود به ویژه در دو دهه
  

  المللیهاي بینفرهنگ استراتژیک و الگوي رفتاري چین در مدیریت بحران) د
دهنده به فرهنگ استراتژیک هاي شکلهاي قبلی ذکر گردید، شاخصکه در بخشچنان

هاي ي مدیریت بحرانچین بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رویکردهاي این کشور در عرصه
ي سیاست الگوهاي رفتاري کشورها در عرصه: براین باوریم کهچون . المللی اثرگذار استبین

از جمله؛ ایدئولوژي، (هاي داخلی اثرگذار ي مولفهخارجی تا حدود زیادي منعکس کننده
در . باشدي تصمیم گیري می، بر عرصه)ساختار تصمیم گیري و فرهنگ استراتژیک کشورها

المللی را با تمرکز هاي بینر مدیریت بحراناین بخش نگارندگان تالش دارند تا رویکرد پکن د
گیري و چرا که پیش از این ساختار تصمیم. بر موضوع فرهنگ استراتژیک ارائه دهند
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که با این حال، ضمن این. ایمي فرهنگ استراتژیک بررسی نمودهایدئولوژي را در درون مولفه
طور مختصر و کوتاهی نیز به هي فرهنگ استراتژیک چین خواهد بود، بتمرکز اصلی بر مولفه

  .ي دیگر پرداخته خواهد شددو مولفه
المللی را بررسی هاي بینطور کلی، اگر بخواهیم الگوي رفتاري چین در مدیریت بحرانبه 

ي پیش از انقالب کمونیستی و دوران نماید در الگوي رفتاري پکن در دورهنماییم، ضروري می
رفت و  در دورانی که چین به تدریج رو به زوال میکه، چرا. اصالحات تمایز قائل شویم

در واقع تا پیروزي انقالب  ،دستخوش استعمار از یک سو و جنگ داخلی از سوي دیگر بود
تواند چندان محلی از  صحبت از سبک چینی مدیریت بحران نمی 1949کمونیستی در سال 

ی و الگویی برگرفته از شوروي بود و اي واردات نظام کمونیستی اوالً پدیده. اعراب داشته باشد
چین را سراسر  يهاي اولیه پس از پیروزي و تا زمان حیات مائو، فرهنگ گذشته ثانیًا در دهه
ترین فرد تاریخ چین لقب داده  کنفوسیوس را مرتجع ،ها دانست، چنان که کمونیست ارتجاع می

هاي اولیه پس از انقالب نیز، چندان بنابراین، سخن گفتن از مدیریت چینی بحران در دهه. بودند
اصالحات و سیاست درهاي  يتنها پس از آغاز برنامه. تواند داشته باشد اي در واقعیت نمی پایه

هاي مختلفی توأم بود و نظام  که با بحران -هاي اخیر هاي سریع چین در دهه باز و پیشرفت
ادبیاتی پیرامون سبک چینی  به تدریج -ها را با هوشمندي مدیریت کندآن نستسیاسی توا

چنان که در ذکر هملذا،). 1389واعظی، (المللی به وجود آمد هاي بین مدیریت بحران
در بازشناسی کلیت مدیریت چینی هاي فرهنگ استراتژیک چین نیز توضیح داده شد، شاخص

هاي این  یهتوان به ایدئولوژي و سلسله مراتبی که از دیگر ستون پا المللی می هاي بین بحران
ایدئولوژي ناسیونالیستی و مارکسیستی چینی و سلسله مراتب . مدیریت است، اشاره کرد

گیري اجتماعی در مدیریت مذکور به همراه مباحث فرهنگی و سیاسی، این نوع  تصمیم
انقالب فرهنگی . الملل متمایز کرده است هاي مدیریت در روابط بین مدیریت را از دیگر سبک

کنند که ایدئولوژي و سلسله مراتب حزبی  موجب شد که رهبران چین تصور در چین نیز 
المللی کمک نماید هاي بین تواند دولت را بیش از گذشته در مدیریت بحران می

)Kaibin,2007:97-8( . ،گیري  حزب کمونیست چین نقش بالمنازعی در فرآیند تصمیمچراکه
هاي بحران به مردم و  ررسانی و عدم انتشار واقعیتفقدان خب. داردالمللی هاي بین مدیریت بحران

المللی یکی از مختصات  هاي بین هاي خارجی بحران پیامدهاي ضد و نقیض به طرف یا طرف
  .)Budgle,2004: 1-3(خاص این سبک از مدیریت است
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گیري نیز در الگوي گیري نیز باید اذعان داشت که ساختار تصمیمدر خصوص ساختار تصمیم
در چین برخالف لیبرال . المللی نیز حائز اهمیت استهاي بیني پکن در مدیریت بحرانرفتار

ها و افکار عمومی تأثیر  گیري استراتژیک اوالً متمرکز است و ثانیاً رسانه یند تصمیمآها فر دموکراسی
 گیري تأثیر یند تصمیمآفرچندانی بر آن ندارند و روندها و شرایط پس از دوران جنگ سرد بر

رو، رهبران یا نخبگان حاکم که تجلی آن  از این. زیادي نداشته است و روند قبلی استمرار یافته است
ها را نیز در  گذاري کالن و دراز مدت بوده و بحرانحزب کمونیست است، قادر به سیاست

ی الملل هاي بین ساختار مدیریت بحرانبدین ترتیب،  .کنند گذاري مدیریت می چارچوب این سیاست
. گیري از سوي ارگان حزبی همراه است در چین با مفهوم کارکردي رهبري در فرآیند تصمیم

این نوع . گیري حزب نیز بر اجماع در درون صدر هیئت رئیسه استوار است فرآیند سازمانی تصمیم
گیري عجوالنه و واکنش غیرعقالیی نسبت به  است که این فرآیند مانع از تصمیممدیریت مدعی

شناسی این سبک از مدیریت  آسیب. )Christensen,2006:14(شود المللی می هاي بین بحران
هاي الزم براي مواجهه با  ظرفیت محدود حکومتی را همراه با نواقص و کمبودها در امر توانمندي

هاي ساختاري و منابع از عالیم بیمارگونه مدیریت  محدودیت. دهد المللی نشان می هاي بین بحران
المللی در  هاي بین سیستم مدیریت مؤثر بحران يجانبه همه ياین عالیم مانع از توسعه. استمذکور 

رو، افکار عمومی بر  از همین. باشد چین شده و ریشه و منشأ آن نیز تمرکز قدرت در رأس حزب می
در  شود، رهبري حزب معموالً زمانی که چین با بحران مواجه می. روي تصمیمات تأثیر زیادي ندارد

 کند و تالش المللی مواضع حزبی خود را اعالم می هاي بین اولین واکنش علنی خود در قبال بحران
مقامات زیر دست نیز . کند با استفاده از ابزارهاي خاص خود افکار عمومی از آن حمایت نماید می

رانی نیز جانب گیري در شرایط بح براي انتقال پیام و پیامدهاي حساس به مقامات باال براي تصمیم
معیارها و . ها به باال منعکس شود کنند که مبادا اخباري خالف سیاست احتیاط را رعایت می

شود که نتایج معکوس و زیانباري داشته است هاي متضادي براي این نوع مدیریت اتخاذ می روش
)Deng,2006:186-9(.  

اي و  هاي داخلی، منطقه حرانچین از آن دسته کشورهایی است که همواره با ببه هر ترتیب، 
ت گرفته از أنش نیز بیش از هرچیز، المللی مواجه بوده است و مدیریت بحران در چین بین

سبک و روش مدیریتی چینی . است ها و منش چینی استراتژیک فرهنگ ،تاریخی يپیشینه
 .یت کندالمللی و منطقه مدیر روابط بین يهاي مختلفی را در عرصه تاکنون توانسته بحران

خیز را در محیط امنیتی خود غیر فعال سازند و  هاي بالقوه بحران کانون اندها توانستهچنین آنهم
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 يکه بر چهار پایه ،)در قالب یک سند ملی(» مفهوم نوین امنیت«از دیگر سو با مطرح کردن 
با  مکاريسعی دارند با بسط ه ،همکاري، اعتماد متقابل، منافع مشترك و برابري قرار دارد

در . گذارد، مبادرت ورزند المللی که بر منافع چین تأثیر می هاي بین دیگران به مدیریت بحران
 23چین از (همین چارچوب است که حل و فصل اختالفات مرزي چین با اغلب همسایگان 

و نیز نقش ) اختالف را تاکنون حل و فصل کرده است 17اختالف مرزي خود با همسایگان، 
 "آن آسه"هایی که با کشورهاي عضو دهی سازمان همکاري شانگهاي و همکاري کلآن در ش

  .گردد صورت داده است، قابل تحلیل می
در یک اصل کلی، چین تحت تأثیر فرهنگ استراتژیک خود خواستار آن است که به 

 از این. دست یابد -رسیدن به جایگاه قدرت بزرگ و امپراطوري میانه  - جایگاه حقیقی خویش
رهگذر روشی که در این مسیر مورد انتخاب رهبران چینی واقع گردیده است، مسیر پیشرفت و 

اند که  چین کشوري است که رهبران آن دریافته به عبارت دیگر،. ي اقتصادي استتوسعه
هاي اقتصادي و فرهنگی و افزایش انسجام  شان صرفًا از طریق تقویت بنیه اهداف بلند پروازانه

االمکان در  اي دورتر محقق خواهد شد و از این نظر، در پی آن هستند که حتی یندهداخلی در آ
خیزي است که اگر  اطراف چین پر از نقاط بحران. المللی پرخطر مداخله نکنند هاي بین بحران

. ها بنگرد، ممکن است تمام نیرو و پیشرفت چین را زایل سازدامنیتی به آن ياین کشور با دیده
لی چین تحقق اهداف اقتصادي است و به همین جهت تالش دارد که از خود اولویت اص

از سوي دیگر، . مناطق جهان همکاري اقتصادي نماید يتصویري ارائه دهد که بتواند با همه
شدنش دریافته است که پیشرفت و قدرتمند» آمیز ظهور مسالمت«چین در پی هدف بسیار مهم 

آمیز در دراز  چین با هدف ظهور مسالمت. متحده استدر گرو همکاري با غرب و ایاالت 
گرایی که حاوي امتیازات  مدت، سیاست همکاري با غرب را پیشه کرده و از نوعی چندجانبه

 .کند اقتصادي در بیرون از منطقه و امتیازات سیاسی و امنیتی در درون منطقه باشد، حمایت می
حات و سیاست درهاي باز تاکنون با فراز و اصال ياستراتژي کالن چین از دورهبدین ترتیب، 

این استراتژي کالن، سیاست خارجی . بوده است» اقتصادي و ثبات سیاسی يتوسعه«؛فرودهایی
هاي ثروت و قدرت قرار  سازي در محیط امنیتی و ارتقاي روابط با کانون چین را در مسیر ثبات

ستراتژیک براي مدیریت بحران به در این نوع سیاست خارجی، همکاري انتخاب ا. داده است
ها از یک سو نوعی دیپلماسی پیشگیرانه را اتخاذ  بر همین مبناست که چینی. آید شمار می

  .)Gudgel,2004:1-4(اند کرده
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سازي،  سازي روابط، ثبات لی چون عاديئرهبري حزب و دولت چین همواره مساعالوه بر این، 
این سبک از مدیریت . المللی را دنبال کرده است بین هاي سودمندي دو جانبه در مدیریت بحران

گذشته به چین آموخته که در قالب یک فرهنگ  يتجربهچراکه،  .زنی است بحران به دنبال چانه
زنی  اي را از رهگذر چانه هاي منطقه موفقیت در حفظ سهم بیشتر در مدیریت بحران ؛استراتژیک

ناموفق چین در خارج از منطقه، به این کشور آموخته که  يعالوه بر این، تجربه. بیشتر دنبال کند
گرایی چین  این انزواگرایی و منطقه. اي حضور نداشته باشد هاي فرامنطقه االمکان در بحرانحتی

در راه این هدف، چین . آمیز ظهور مسالمت: ستهعمدتًا متأثر از یک تصمیم استراتژیک چینی هم 
توازن نرم با ابرقدرت در جهت قانع کردن ایاالت متحده به  ؛کند می نفوذ بیشتر را به دو طریق دنبال

هاي اقتصادي نفوذ به ویژه از این  گیري از فرصت رعایت مالحظات سیاسی و نظامی چین، و بهره
هاي رشد را حفظ کرده  چنان ظرفیتتر نشان داده و هم پذیر حیث که اقتصاد چین بسیار کم آسیب

کویت، بحران  1991در مدیریت بحران چینی در جنگ  نوان یک رویکردزنی به علذا چانه .است
اي  سپتامبر، بحران هسته 11ي جنوب غرب آسیا، حادثه 1998اي  مالی شرق آسیا، رقابت هسته 1997

منافع در حال رشد . افغانستان و عراق پیگیري شده است 2003و  2002هاي  شمالی و جنگ ي کره
المللی  هاي بین سازي را در مدیریت بحران زدایی و ثبات ه سیاست تنشکند ک جهانی چین ایجاب می

  ).22: 1389واعظی،(کنند المللی دنبال می ها توسعه را در بستر امنیت بین چینی. تعقیب کند
هاي هاي الگوي رفتاري چین در مدیریت بحرانترین ویژگیچنین، یکی از مهمهم

به - سازد، به تأثیر استراتژي کالن  تا حدي متفاوت می ها که آن را از سایر سبکالمللی، بین
بر سیاست خارجی به طور  - کارگیري هدفمند تمام منابع قدرت در دسترس براي نیل به اهداف

دولت چین همواره از ابزارها و منابعی که در .گردد کلی و مدیریت بحران به طور خاص باز می
این  يکند و مطالعه المللی استفاده می هاي بین قبال بحرانزنی در  اختیار دارد براي هدایت و چانه

ها و ابزارهایی گردد که دولت چین در  تواند موجب شناخت بیشتر از روش سوابق نیز می
همواره از ابزارها و منابعی که  پکن .برد ها بهره می گیري براي مدیریت بحران روندهاي تصمیم

 يکند و مطالعه المللی استفاده می هاي بین ی در قبال بحرانزن در اختیار دارد براي هدایت و چانه
ها و ابزارهایی گردد که دولت چین در  تواند موجب شناخت بیشتر از روش این سوابق نیز می
  .برد ها بهره می گیري براي مدیریت بحران روندهاي تصمیم

. کند خیز دنبال می انقابل توجه را در مناطق مختلف بحر ياین کشور دو شیوه طور کلی،به
شرق آسیا و مشخصاً در مورد کره شمالی و یا تایوان، چین  يهاي نزدیک مانند حوزه در بحران
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در پی آن است که ایاالت متحده را با اعمال فشار اقتصادي و سیاسی و یا دادن امتیاز در 
کشور را در نظر جانبه اقدام نکند و مالحظات این هاي دیگر وادار کند که به طور یکعرصه
-ها در صورتی که فرصت حضور و نفوذ داشته باشند  تر، چینی هاي دور دست در بحران.بگیرد

نخست، امتیازات سیاسی بگیرند و  يدر پی آن هستند که در مرحله -مانند مسائل خاورمیانه 
شود، معاوضه  میهایی نظیر ایاالت متحده ارائه  نهایتًا آن را با منافع اقتصادي که از سوي قدرت

  ).2: 1389واعظی،(کنند
: طور خالصه، باید اذعان نمود که فرهنگ استراتژیک تدافعی با داشتن عناصري مانندبه

 يگیري به همراه پیشینه ایدئولوژي ناسیونالیستی و مارکسیستی چینی و سلسله مراتب تصمیم
دیگر در مدیریت بحران هاي  ، وجه تمایز مدیریت بحران چینی با سبکدر دل خود فرهنگی

گیري  ساز و کارهاي مدیریت بحران چینی با مفهوم کارکردي رهبري در فرآیند تصمیم. است
ها و افکار عمومی تأثیر  و رسانه »گیري متمرکز تصمیم«. از سوي ارکان حزب همراه است

ه دولت چین با هدف تحقق اهداف اقتصادي در مدیریت بحران هموار. چندانی بر آن ندارد
در این . استزنی در جهت تحصیل منافع بیشتر  امنیت و ثبات را مدنظر قرار داده و به دنبال چانه

ی که تحت تأثیر فرهنگ استراتژیک این کشور سبک از مدیریت بحران، استراتژي کالن
ها مقدم است و براي نیل به آن از تمامی منابع قدرت  بر سایر سیاست ریزي گردیده است،پایه

چین بر مبناي پرهیز تدافعی پس از دوران جنگ سرد، فرهنگ استراتژیک . شود تفاده مینرم اس
گرایی و ارتقاي جایگاه  چند جانبه. گیري متمرکز استمرار یافته است از جنگ و ساختار تصمیم

  .شود هاي اقتصادي از رویکردهاي جدید چین محسوب می المللی حول محور همکاري بین
  

  ن در مدیریت بحران سوریهالگوي رفتاري چی) ه
هاي هاي کارکردي خود در زمینهي خاورمیانه به دلیل ویژگیگونه که گفته شد، منطقههمان
اي راهبردي هاي اخیر، اعتبار و نقش خود را به عنوان منطقههمواره و به ویژه در طی دهه ،گوناگون

بل انتظار در کشورهاي اسالمی بروز تحوالت سریع و غیرقا. الملل حفظ کرده استدر سیاست بین
بار دیگر این منطقه را به مرکز ... یمن و ،لیبی ،مصر ،خاورمیانه بویژه کشورهایی همانند تونس

. اي تبدیل کرداي و فرامنطقههاي ژئوپولتیک بازیگران منطقهالمللی و کانون رقابتهاي بینسیاست
هاي مردمی در این پی اعتراضمصر و لیبی در  ،دموکراتیک تونسهاي غیرحکومتسقوط 

  . چون سوریه را سبب شدها در کشورهایی همکشورها، شروع اعتراض
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اي بر اساس منافع و عالیق خود اي و فرا منطقهگیري بحران سوریه، بازیگران منطقهبا شکل
هاي مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک گیريجهت

ي آسیاي غربی، واقع شدن سوریه در منطقه. اندمنطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده خاصی در
آفریقا و اروپا و مرکز بازرگانی میان  ،ي آسیااین کشور را از دیرباز به مرکز ارتباطات سه قاره

ي اتصال موقعیت ژئوپولیتیک سوریه این کشور را نقطه. شرق و غرب تبدیل کرده است
ي استراتژیک لذا سه عامل واقع شدن در منطقه. خیز با غرب نموده استنفتي خاورمیانه
کیلومتر ساحل و  501ي شرقی دریاي مدیترانه و برخورداري از قرار گرفتن در کناره ،خاورمیانه

به وضوح اهمیت ژئوپولیتیک این کشور را  ،ترکیه و عراق ،لبنان ،همسایگی با فلسطین اشغالی
از این روي با توجه به اهمیت موقعیت . سازداي و جهانی نمایان میدر مناسبات منطقه

المللی شد و سوریه اي بینژئوپلیتیک سوریه، شاهد آن هستیم که تحوالت در این کشور مسئله
در این میان تالش . اي شده استاي و فرامنطقهتبدیل به زمین بازي در رقابت کشورهاي منطقه

هاي بارز تحوالت عمال فشار و ساقط کردن حکومت اسد از جلوهها براي اپیگیر برخی دولت
  . شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده استسوریه محسوب می

گیري بحران سوریه نظرات متعددي ارائه گردیده است، اما شناسی شکلدر خصوص ریشه
طور کلی دو نوع داریم که بهبندي از این نظریات ارائه نماییم باید اذعان چه بخواهیم دستهچنان

اي این عده. گیري بحران سوریه وجود داردنگاه و سطح تحلیل در خصوص علل شکل
دانند و برخی از هاي مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا میها را در امتداد جنبشآرامینا

ان حقوق کنند و خواهکارشناسان بر این اعتقادند که معترضین براي دموکراسی فعالیت می
برخی دیگر معتقدند حوادث سوریه بیشتر منبع خارجی دارد و . سیاسی و آزادي هستند

اي و رقابت بازیگران منطقهبرداري و مشکالت داخلی سوریه عرصه و فرصتی براي بهره
از موضوعات بحث لذا ). 98-99: 1391منش، نیاکوبی و بهمن(ایجاد کرده است  المللیبین

در این میان . هاي بزرگ در این تحوالت بوده استآفرینی قدرتنقش ،اخیرهاي برانگیز ماه
 ین؛زیرا سایر. استها بیش از سایرین مورد بحث قرار گرفته مواضع یکی از این قدرت

. اند و رویکرد استراتژیک آنان به منطقه تا حدي روشن بوده استبازیگران سنتی منطقه بوده
یانه قرار متحوالت خاور يکشوري که به طور سنتی در حاشیهاین بازیگر چین است،  طبیعتًا

شده رو در تحلیل تحوالت این منطقه به نقش و جایگاه آن چندان توجهی نمیداشته و از همین
ویژه در بحران سوریه با شگفتی بسیاري از هشاید به همین دلیل مواضع اخیر این کشور ب. است
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توان مدعی شد که می ،هاي اخیرآفرینی چین در بحرانبا عنایت به نقش.ناظران مواجه شد
ل به یکی از متغیرهاي مهم شکل دهنده به تحوالت خاورمیانه شده یبدتنقش این کشور اکنون 

. هاي این منطقه به دست دادتوان تبیین دقیقی در مورد دگرگونیو بدون تحلیل مواضع آن نمی
ن پیگیري سیاست تبدیل شدن به قدرت بزرگ و طور که گفته شد، فرهنگ استراتژیک چیهمان

آمیز را ضروري ساخته و از این رهگذر تبدیل شدن به قدرت اقتصادي و نیاز آن هم از مسیري صلح
خاورمیانه منافع اقتصادي و  يدر منطقهوافر این کشور به انرژي سبب گردیده است که این کشور 

در قبال  را منطق رفتار سیاست خارجی این کشورژئوپولتیک مهمی را پیگیري کند و همین منافع 
تحت ي گذشته الگوي رفتاري چین در خاورمیانه در دو دههلذا  .هاي خاورمیانه شکل داده استنبحرا

هاي بی از مدل کلی پرهیز از تنشجویانه و تدافعی آن قرار داشته و  تأثیر فرهنگ استراتژیک صلح
این کشور در موضوعات مختلف با . کنداقتصادي پیروي می مورد در راستاي پرهیز از آسیب منافع

المللی سعی کرده است تا وضع موجود هاي بینهماهنگ با دیدگاه هاي کلی و اکثراًگیريموضع
موتور  مین انرژي به عنوان پیشراِنأاي خود، یعنی تمنطقه را حفظ کند و مهمترین اولویت منطقه

در وضعیت کنونی، امنیت انرژي و مبادالت تجاري لذا . حفظ کند اش را از مواجهه با چالشاقتصادي
. آیند و چین به شمار می ي خاورمیانهمنطقههاي همکاري و تعامل  ترین حوزه مهم

ي حضور چین انگیزه در کنار این موضوع توجه به این نکته نیز ضروري است که بدانیم اما
این کشور به عنوان یک قدرت در حال . شودمیدر خاورمیانه تنها محدود به مسائل اقتصادي ن

المللی را نیز به نمایش بگذارد و از هاي یک قدرت سیاسی بینظهور تمایل دارد کارویژه
بیداري . یابدرو حضور در خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان اهمیت میهمین

فراهم ساخت و به عنوان یکی از  ،ودکه چین در انتظار آن برا فرصتی ) بهار عربی(اسالمی 
این کشور ابتدا در قالب شوراي . اعضاي شوراي امنیت، به ایفاي نقش در این زمینه پرداخت

امنیت و به طور سنتی به بیان مواضع کلی درمورد تحوالت مربوطه اکتفا کرد و ضمن دعوت 
یند اوضاع لیبی به خصوص اما برآ. طرفین به صلح و آرامش، از ایفاي نقش مستقیم پرهیز نمود

موضع این کشور را تغییر داد  ،تر شدن بحران در سوریهي شوراي امنیت و پیچیدهبعد از قطعنامه
گذاري کردند که چین را از ي عطفی نامبه طوري که برخی تحلیل گران، سوریه را نقطه

  .ي تحوالت خاورمیانه به متن آن کشاندحاشیه
بر مریکایی شوراي امنیت در رابطه با سوریه و مخالفت با آمریکا هاي آچین با وتوي قطعنامه

اوًال چرا چین سر کنار گذاشتن اسد این سوال را مقابل دیدگان تحلیلگران قرار داده است که 
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در مقابل سایر تحوالت صورت گرفته در منطقه واکنش جدي از خود بروز نداد و صرفًا در 
چون مورد لیبی همراهی با غرب را اتخاذ برخی دیگر همها موضع بی طرفی و در برخی از آن

که در رابطه با بحران سوریه مخالفت با غرب و آمریکا را در پیش گرفته است؟ نمود؛ حال آن
آیا چنین اقداماتی تحت نفوذ روسیه و در راستاي خواست و منافع آن کشور صورت گرفته ثانیاً 

  هایی نموده است؟ گیريه چنین موضعاس منافع خود اقدام باست، یا چین بر اس
دانند و معتقدند مناسب نمی تبسیاري از تحلیلگران زمان فعلی را براي پاسخ به این سواال

این است که چه که مشخص است گذشت زمان خود، پاسخ را مشخص خواهد کرد، اما آن
در سطح جهانی اي و سپس چین به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ ابتدا در سطح منطقه

ي آمریکا نیز به عنوان هژمون خود را ناگزیر از کنترل رقبایی که ایاالت متحدهاست حال آن
در این خصوص در . بیند که تالش دارند به سطح قدرت این کشور در جهان نزدیک گردندمی

را  ي ابقا هژموني ثبات هژمونیک نیز الزمهچون نظریهالملل همنظریات مختلف روابط بین
ترین چون چین را از مهماز این روي واشنگتن کنترل قدرت رقبایی هم. داندکنترل رقبا می

رهبران چین نیز با آگاهی از این موضوع تالش دارند . هاي خود تعریف نموده استمسئولیت
به همین . جویی ایاالت متحده آمریکا بیان دارندهاي دیگر مخالفت خود را با هژمونیتا از راه

به ) آسیاي جنوب شرقی(ي نفوذ چین هاي آمریکا در مسائل مربوط به حوزهموضع گیريدلیل، 
هاي خصوص در مورد اختالفات با تایوان و تبت و نیز حضور پررنگ نظامی آن کشور در آب

ي چین هاي مذکور و مواضع ناسازگارانهنزدیک مرزهاي چین، در شکل دهی به مخالفت
  ).2: 1390شریعتی نیا، (ثیر نبوده استأتبی

تا یک بدین ترتیب، پکن تحت تأثیر فرهنگ استراتژیک هژمون ستیز خود تالش دارد 
چیزي که ایاالت متحده همواره . را با آمریکا در دستور کار خود قرار دهددر منطقه ي نرم موازنه

این  در. سازي صورت نخواهد گرفتنمود با تک قطبی شدن جهان، دیگر موازنهتصور می
پس از فروپاشی شوروي شرایطی را مورد بررسی  يدر روزهاي اولیه» جان ایکنبري«خصوص 

. رسید قابل تحقق به نظر می 21ي  ها رؤیاي قرن آمریکایی براي سده قرار داد که با لحاظ آن
ي هژمونیک خود عبور  ها به سرعت از لحظه استلزاماتی که دولت آمریکا بدون در نظر گرفتن آن

ترین  یکی از مهم. شد هایی پر از کشمکش براي این کشور محسوب می کرد و قرن جدید سالمی
آمریکا در کنار تعهد به عمل سازي مطرح کرده است، توان خودمحدود »ایکنبري«مفاهیمی که 

رغم  با این توضیح که اگر ایاالت متحده بتواند علی. المللی استل بینئجمعی نسبت به مسادسته



187  المللی هاي بین فرهنگ استراتژیک و الگوي رفتاري چین در مدیریت بحران

هاي  هاي منحصر به فرد، نسبت به دیگر قدرت بودن و در اختیار داشتن توانمندي قدرت اول
ها و  بندي به تصمیم هاي داوطلبانه مانند پاي ي منافع، با محدودیت بزرگ، خود را در توسعه

سازي از سوي دیگر کشورهاي قدرتمند ي جهانی، وفق دهد، احتمال موازنه رویکردهاي جامعه
که واقعیت چیز حال آن  (Kurth, 2005). میزان زیادي کاهش خواهد یافتبرضد این کشور به 

پکن در کنار روسیه در تالش است تا نوعی موازنه سازي نرم را در .  دیگري را بیان داشته است
سیاست اصلی چین در قبال تحوالت سوریه، از این روي، . ي اجرا گذاردمنطقه به مرحله

 .خاورمیانه است يدر سوریه به دلیل برهم خوردن نظم منطقهجلوگیري از سقوط نظام سیاسی 
طور قدرت در خاورمیانه دارد و حکومت اسد به يسوریه بر خالف لیبی نقش کلیدي در موازنه

بنابراین سقوط حکومت این کشور، خاورمیانه . تاریخی پیوندهاي استراتژیک با چین داشته است
پیمانی مهم محروم خواهد کرد اهد داد و این کشور را از همرا بیش از پیش به ضرر چین تغییر خو

ي مهم خاورمیانه یکی از اضالع  افزون بر قرار گرفتن در منطقه یهرسو). 3: 1390شریعتی نیا،(
نوع عملکرد سوریه که باعث شده . شود ي موجود معطوف به اسراییل محسوب می اصلی موازنه

حور مقاومت محسوب شود، به میزان قابل توجهی توانسته هاي اصلی م تا این کشور از جمله حلقه
. یل انجامیده استئهاي اسرا به محدودیت بلند پروازيثباتی که . به ثبات موجود کمک کند

ي  گیري نظام سیاسی فعلی، همواره با میزانی از تفاوت با قاطبه چنین این کشور از ابتداي شکل هم
تر از همسایگان خود را  توانسته ثباتی به مراتب بیش کشورهاي عربی حرکت کرده و در عین حال

ي عرب از  هایی مانند اتحادیه ها و عملکرد سازمان گیرياین موضوع به لحاظ جهت. تجربه کند
  . اهمیت به سزایی برخوردار است

اي  گمان، سقوط نظام سیاسی در سوریه بر مبناي این برداشت، با تضعیف قدرت منطقه یب
باید گفت هرچند رهبران چین . شود که مورد رضایت دولت چین نیست رزیابی میایران ا. ا. ج

گذاران روسیه نیز بر این  بر حفظ شخص بشار اسد در سوریه اصراري ندارند و در کنار سیاست
اند، باید گفت اجازه نخواهند داد تا روشن شدن وضعیت آتی سوریه،  نکته اشاره و تأکید کرده
سیاست اصلی چین در قبال لذا  .غرب و متحدانش در منطقه پایان یابد معادالت قدرت به سود

 يتحوالت سوریه، جلوگیري از سقوط نظام سیاسی در سوریه به دلیل برهم نخوردن نظم منطقه
).3: 1391،فرازي(خاورمیانه است
تالش چین براي محدود کردن آمریکا و متحدان غربی آن باید توجه داشت که با این حال 

این کشور بیشتر در تالش  ؛ر خاورمیانه به خصوص در سوریه چندان جدي به نظر نمی رسدد
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طور که گفته شد ي نرم را با آمریکا در دستور کار خود قرار دهد تا هماناست تا یک موازنه
و ) به ویژه با توجه به حجم روابط تجاري با آمریکا(ثیر قرار نگیرد أمنافع اقتصادیش تحت ت

به طور همزمان با ابراز وجودي در برابر آمریکا، این کشور را از مداخله در امور چنین هم
داخلی خود، به خصوص در موضوعات حقوق بشري و نیز در موضوعات مربوط به تبت و 

.تایوان باز دارد

نقش ي انرژي، چین، جز در عرصهخاورمیانه در استراتژي کالن سیاست خارجی بنابراین، 
این کشور مهمترین هدف خود را تبدیل شدن به یک قدرت برتر اقتصادي قرار  .پررنگی ندارد

در تحوالت منطقه نیز چین . داده و خاورمیانه فقط بخشی از این استراتژي کالن است نه بیشتر
-ي چندانی به مداخلهکند، اما عالقهگیري میزدیک اوضاع را رصد و حوادث را پیهرچند از ن

مدار اول امنیتی چین و در نتیجه مهمترین  ،آسیاي جنوب شرقی. طقه نداردي مستقیم در امور من
که چین مایل نیست نقش و نفوذ لذا با این ،شودمنطقه در سیاست خارجی آن محسوب می

چه که هست بیشتر شود، اما در این منطقه حاضر آمریکا به عنوان یک رقیب در خاورمیانه از آن
باشد و اگر اصطکاکی بین دو کشور پدید ی در برابر آمریکا نمیکردن براي ایستادگبه هزینه

چین یک کشور منافع محور و بازیگري عقالنی است و . تر استآید در تبت و تایوان محتمل
در بازي سوریه با آمریکا و غرب چندان بعید نیست که در قبال منافع و امتیازاتی که از آمریکا و 

به عبارت دیگر چین در حمایت از . ت اسد و نظام وي برداردگیرد، دست از حمایمتحدانش می
کند و حاضر نخواهد بود وارد چالش جا پیش خواهد رفت که منافعش اقتضا میسوریه تا آن

  ). 1391کارگروه سیاست خارجی، (ود جدي با آمریکا آن هم در خاورمیانه بش
چه دشوار است، اما آن خاورمیانه يبینی پیامدهاي درازمدت ورود چین به صحنهپیش

اي آفرینی این کشور به همراه روسیه، امکان هژمونیک شدن نظم منطقهکه نقشروشن است آن
در جهت تولید نوع  آفرینی چین احتماًالبه بیان دیگر نقش. را آشکارا کاهش خواهد داد

که در یک اي نظم امنیتی این منطقه عمل خواهد کرد، موازنهقدرت در يجدیدي از موازنه
یل قرار دارند ئر با محوریت عربستان، قطر و اسراموتلفین این کشو يآمریکا و شبکه ؛سوي آن

البته تداوم این سیستم نوپدید تا . گیرندایران، سوریه، چین و روسیه قرار می ؛و در سوي دیگر
طور کلی، بهلذا  .حد قابل توجهی منوط به باقی ماندن نظام سیاسی موجود در سوریه خواهد بود

رسد عملکرد و الگوي رفتاري محتاطانه و تدافعی چین در بحران سوریه، بیش از هر نظر میه ب
هاي کالن بخش سیاستهاي فرهنگ استراتژیکی این کشور باشد که قوامچیز تحت تأثیر سنت
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ي زنی خود در عرصهاین کشور با پیروي از اصول چانه. ي سیاست خارجی استچین در عرصه
خواهی در ترتیبات و امور المللی در تالش است تا با افزایش سهمهاي بینمدیریت بحران

ي نرم را در برابر اي، جایگاه خود را در منطقه ارتقا بخشیده و نوعی از موازنهمنطقه
    . جویی آن برقرار سازدهژمونی

  
  گیرينتیجه

تژیک تدافعی چین تأثیر ي پژوهش ذکر شد، فرهنگ استراهاي گذشتهکه در بخشچنان
المللی و از هاي بینها و رویکردهاي این کشور در مدیریت بحرانژرفی را بر کالن استراتژي

زنی، ظهور به اصل حاکمیت کشورها، اصل چانه احترام. آن جمله بحران سوریه داشته است
ها طریق آن شود که پکن ازهایی محسوب میو مخالفت با هژمونی از استراتژي آمیزمسالمت

هاي عملکرد ترین عرصهجایی که مهماز آن. المللی پرداخته استهاي بینبه مدیریت بحران
یابد، لذا الگوي رفتاري این کشور ي خاورمیانه حول موضوع انرژي محوریت میچین در منطقه

ر چین د. ثیر این مولفه شکل گرفته استأي خاورمیانه نیز تاحدود زیادي تحت تدر منطقه
چون اصولی هم ؛الگوي رفتاري خود در منطقه همواره اصولی را براي خود در نظر گرفته است

از این . مخالفت با حمله به سایر کشورها و لزوم احترام به اصل استقالل و حاکمیت کشورها
هاي ها، سیاست خارجی و الگوي رفتاري آن در مدیریت بحرانروي تحت تأثیر این مولفه

امتناع از ": ها عبارتند ازکند که برخی از آندر منطقه خاورمیانه از اصولی پیروي میالمللی بین
دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورها و به رسمیت شناختن اصل حاکمیت و اقتدار ملی هر 

اي  هاي منطقه میان قدرت حفظ توازن در رقابت"؛"کشوري مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد
خلیج فارس، شامات و (اي  هاي منطقه و زیر سیستم) ، رژیم اسرائیل و ترکیهایران، عربستان(

جایی که پکن در لذا از آن  ."هاي آمریکا پذیرش اهمیت رفتار و سیاست"و  ")شمال آفریقا
الملل ارتقا بخشد، به ي نظام بینهاي اخیر تالش داشته است موقعیت خود را در عرصهسال

از این رهگذر موضوع . جویی ایاالت متحده پرداخته استهژمونی موازنه جویی نرم در برابر
بحران سوریه فرصتی را براي این کشور فراهم آورده است تا از آن طریق در کنار روسیه، 

با توجه به اصول از این روي، . ي نرم در برابر ایاالت متحده قوام بخشدسوریه و ایران به موازنه
حفظ "سد سیاست اصلی این کشور در قبال بحران سوریه بر رسیاست خارجی چین به نظر می

اي خاورمیانه شاهد آن با توجه به اهمیت حفظ نظم منطقه .مبتنی است "اي خاورمیانهنظم منطقه
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که این چنان از اسد و نظام حاکم بر سوریه حمایت نماید، اما اینخواهیم بود که چین هم
تأثیر امتیازاتی خواهد بود که پکن از ایاالت متحده  ها تا کجا تداوم داشته باشد تحتحمایت

لذا شاید بتوان از تمام این مباحث به این نتیجه رسید که سیاست خارجی . بدست خواهد آورد
 ؛اي خاورمیانهسازي و چه در قالب حفظ نظم منطقهپکن در موضوع سوریه، چه در قالب موازنه

هاي تدافعی و اي از ویژگیباشد که داراي جلوهاز فرهنگ استراتژیک این کشور می برگرفته
به عبارت دیگر، چین در موضوع بحران سوریه در قالب ویژگی . حفظ وضع موجود است

سازي نرم در برابر ستیز فرهنگ استراتژیک خود در تالش است تا به نوعی موازنههژمونی
هاي  گر در قالب ویژگیي ایاالت متحده اقدام ورزد و از سوي دیتمایالت هژمونی جویانه

گرفته و در راستاي دیگر فرهنگ استراتژیک این کشور روشی محتاطانه و تدافعی را در پیش
سازي سیاست خارجی خود در بحران سوریه به دنبال اجتناب و پرهیز از هرگونه عملی

  .ي آمریکا استاصطکاك سیاسی با ایاالت متحده
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