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  چكيده
ي التين در آمريكا ةهدف اين مقاله بررسي داليل و روند افزايش روابط چين و كشورهاي منطق

 پيش از آن، توجه چين به گسترش دورةكه در  درحالي. هاي رياست جمهوري هو جينتائو است سال
ويژه   بهتوسعةهو بسط روابط با كشورهاي در حال ة  در دور،روابط با كشورهاي غربي بود

پرسش اصلي اين مقاله اين است كه چرا سياست . ي التين بيشتر مورد توجه قرار گرفتآمريكا
گسترش روابط با كشورهاي ) 2002- 2012( رياست جمهوري هو جينتائو دورةخارجي چين در 

اي  الزامات دروني، منطقهدهد كه  هش نشان ميهاي اين پژو ي التين را مدنظر قرار داد؟ يافتهآمريكا
به  فقط توان  چين اين كشور را متوجه مناطق مختلف كرده و از اين جهت نميتوسعةالمللي  و بين
هاي سطح خرد  ويژگي. هاي سياست خارجي چين قائل بود  تغيير كادر رهبري در تغيير اولويتتأثير

اي  و سياست خارجي و تالقي آنها با متغيرهاي منطقه داخلي عرصةكيد هو در أهمانند اصول مورد ت
  .گيري در سياست خارجي چين كمك كرده است المللي به تغيير جهت و بين

  
  

  واژگان كليدي

  .هو جينتائو  سياست خارجي،،چين، سطح تحليل، ي التينآمريكا
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  مقدمه
 ،1970 ة ده ازپس از آغاز فرايند اصالحات اقتصادي در جمهوري خلق چين در دوران پس

 آنكه پيش از  درحالي. روند روابط خارجي چين با كشورهاي صنعتي غرب رو به بهبود نهاد
 از بودند،داري غربي براي مقامات چيني مظهر استعمار و امپرياليسم جهاني  كشورهاي سرمايه

حقق و ناشي از نياز فراوان به سرمايه و فناوري براي ت گرايي  عملتأثيراين زمان به بعد تحت 
تدريج  بههاي بزرگ  ويژه قدرت  اقتصادي تعامل چين با غرب و بهتوسعةتداوم رشد و 

ويژه  بهبه موازات اين تحول، مناسبات فراگير چين با كشورهاي در حال توسعه . تر شد گسترده
 نسبت به گذشته ،كه نماد جنبش ضداستعماري بودند) ي التينآمريكاآفريقا و (در مناطقي 

 ة در طول دهجيانگ زمين رياست جمهوري دورةاوج اين تحول سياستگذاري در . كمتر شد
پيرو آن فشارهاي حقوق   و1989من در سال  آن اگرچه حوادث ميدان تيان.  رخ داد1990

 رهبران نسل سوم جمهوري خلق ، ركود در روابط چين با غرب شدموجببشري تا حدي 
 چين را در گرو همكاري توسعةداوم رشد و چين با پيشگامي جيانگ زمين همچنان تضمين ت

 زماني مانند دورةبا وجود اين تمايل، برخي تحوالت در اين . ديدند هاي بزرگ مي با قدرت
 ة از تايوان، تعرض چندبارآمريكا وقفة بي حقوق بشري غرب، حمايت ة گستردةمداخل

گراد توسط نيروهاي يي به حريم هوايي چين، بمباران سفارت چين در بلآمريكاهواپيماهاي 
هاي نظامي و تكنولوژيك غرب عليه چين، حمايت گسترده از ژاپن و دامن  ناتو، افزايش تحريم

 شد تا نسل چهارم رهبران با موجب ، درياي چين جنوبيحوزةزدن به اختالفات كشورهاي 
نگ، هاي سياست خارجي جيا  و با نقد كنششوندگرايي سوار  دبيركلي هو جينتائو بر موج ملي

 سياست خارجي چين و افزايش توجه به گسترش روابط با در دستور كارهاي تغيير زمينة
  .مهيا كنندرا ي التين آمريكاويژه  بهجهان سوم و 

ال كه چرا ؤي التين با طرح اين سآمريكااين نوشتار با درك اين تحول در روابط چين و 
متوجه گسترش ) 2012- 2002( رياست جمهوري هو جينتائو دورةسياست خارجي چين در 

 سياست عرصة بر اين اعتقاد است كه اين تحول در ،ي التين شدآمريكاروابط با كشورهاي 
بوده ) سطح كالن(المللي  اي و بين ، منطقه)فردي( متغيرهاي داخلي تأثيرخارجي چين تحت 

ا متوجه  چين اين كشور رتوسعةالمللي  اي و بين الزامات دروني، منطقهبر اين اساس . است
هاي   تغيير كادر رهبري در تغيير اولويتتأثير به فقطتوان   نمينظرمناطق مختلف كرده و از اين 

المللي بررسي  اي و بين هاي منطقه لفهؤ آن را در كنار مد شد و بايقائلسياست خارجي چين 
، در بخش نخست. يابد با هدف ارزيابي اين ادعا، اين مقاله در سه بخش سامان مي. كرد

هاي سياست خارجي  ها يا اولويتدستور كارچارچوب نظري پژوهش به بررسي منابع تغيير 
با تكيه بر اين . پردازد مي) كالن(المللي  اي و بين ، منطقه)خرد(كشورها در سه سطح فردي 
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هاي موضوعي مختلف   را در حوزهآمريكاچارچوب، بخش دوم مقاله روندهاي روابط چين و 
شود و در  ز رهگذر آن افزايش حجم روابط چين با اين منطقه نشان داده مي و اكند ميبررسي 

 ةگيري تعامل فراگير ميان چين و كشورهاي منطق نهايت بخش سوم به واكاوي داليل شكل
  .پردازد گانه مي ي التين در سطوح سهآمريكا
  

  رويكردي نظري به مسئلة سطح تحليل: گيري سياست خارجي و تغيير در جهت
 بيستم ة دوم سدة سياست خارجي كشورها اگرچه در نيممطالعة سطح تحليل در ةمسئل
در شناخت ) 1959( شايد بتوان تالش والتز ،الملل شد  مطالعاتي روابط بينحوزةتدريج وارد  به

را  انسان، دولت و جنگ هاي رخداد جنگ در سطوح فردي، دولت و نظام در كتاب  زمينه
كنت والتز در اين كتاب و حتي اثر بعدي خود . شمار آورد ه بنهزمياولين اثر منسجم در اين 

 بر الگوهاي تأثير در نهايت سطح نظام را در رخداد تحوالت و )الملل  سياست بينةنظري(
 فردي گرفته تا دولت، ة اما توجه به ساير سطوح تحليل از حوز،داند  ميمؤثررفتاري كشور 

كه  طوري بهتدريج شدت گرفت؛  بهالملل  ات روابط بينمنطقه و سطح نظام در ساير آثار و ادبي
ات توجه به سطح تحليل بركنار تأثير مطالعات سياست خارجي نيز از حوزةادبيات موجود در 

 .نماند

شود كه تحت  اي در نظر گرفته مي  سياست خارجي عرصهحوزةدر سطح ملي يا داخلي، 
محققاني كه . گيري و بوروكراتيك است  متغيرهايي همچون محيط رواني يا محيط تصميمتأثير

 ة تغييرات موجود در سياست خارجي كشورها را نتيج،گزينند اين سطح از تحليل را برمي
ها در فرايند  تعامالت ميان نخبگان سياستگذار، ترجيحات ذهني آنها و قرارگيري اين سياست

 ة، جيمز روزنا در ارائسبب همين به. )30- 41: 1380؛ رمضاني،1385زاده،  سيف(دانند  بوروكراتيك مي
ميان سطوح معتقد است »  پيوستگينظرية«مدلي براي تحليل سياست خارجي كشورها با طرح 

هاي  ها و طرز تلقي كه توجه به نقش و جايگاه مقامات اجرايي و بوروكراتيك كشور، نگرش
حليل سياست خارجي گرايانه در ت حاكم بر جامعه در كنار شرايط ساختاري مانع از نگاه تقليل

كه سياست خارجي چين با تغيير رياست  ، زمانيزمينه در همين .)Rosenau,1969: 52(شود  مي
هاي داخلي و   با اتكا بر زمينه،شود ها مي  و اولويتدستور كارجمهوري دچار نوعي تغيير در 
مانند جايگاه گيرندگان جديد  هاي ذهني و ايدئولوژيك تصميم تغيير در مديران و تحليل گرايش

هاي فكري رهبران نسل چهارم در مقايسه با رهبران نسل سوم يا نوع ادراك رهبران  و ويژگي
  . توان به شناخت برخي از تحوالت نائل آمد جديد از روابط با غرب مي

 محيط خارجي كشورها نيز بگيريم، تصميم در نظر عرصة ةمثاب هبرا اگر محيط داخلي 
. ها اثرگذار است ل، بازخوردهاي محيط اجرا در اتخاذ تصميم اجراست؛ با اين حاعرصة
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ها،  المللي، اتحاد و ائتالف  بينعرصةرويكرد كشورها به نظم موجود، نوع توزيع قدرت در 
اي يا  المللي و تغيير و تحوالت در محيط منطقه هاي بزرگ در نظام بين  تعامل با قدرتةنحو

 استهاي سياست خارجي  گيري  در اتخاذ جهتگذار اثرتيك از جمله متغيرهاييمحيط ژئوپل
  .)30- 41: 1380رمضاني،(

اي در تعامالت و  كننده اي، مناطق پيراموني و مجاور نقش مهم و تعيين در سطح منطقه
مجاورت جغرافيايي، اشتراكات موضوعي و انسجام نسبي در . سياست خارجي كشورها دارند

قاسمي، (دهند  نقش مناطق را براي كشورها افزايش ميند كه ا  عواملي،تيكيهاي ژئوپل اولويت
 ةدهند نظم موجود و تلقي از اصل سازمان در نهايت در سطح جهاني نوع نگاه به. )86:1390-85 

گران اين سطح در بررسي سياست خارجي كشورها  تحليل. داردروابط ميان كشورها اهميت 
دهنده به الگوي رفتاري كشورهاست  ل شكلترين عام الملل اصلي معتقدند كه ساختار نظام بين

گيري الگوهاي رفتار خارجي  ترين زمينه براي شكل تواند مهم كه در اين ميان اصل آنارشي مي
 به نقش متغيرهاي داخلي كشورها ازحد توان بيش نميبه همين دليل، در تحليل . ها باشد دولت

  .)Waltz,1979:81-82( توجه كردگيري آنها  و فرايند تصميم
 اين سطوح، اتكاي صرف به هر يك از آنها در فرايند تحليل سياست رفتنگ با در نظر

در عين حال، بايد . گرايي منجر شود  به تقليلممكن استهاي آن  خارجي و تغيير اولويت
هاي سياسي حاكم بر  توجه داشت كه در مقاطع زماني مختلف و بنابر نوع و ماهيت رژيم

هاي سياست خارجي  گيري تواند در تعيين يا تغيير جهت  ميكشورها يكي از اين سطوح
ين يتواند در قالب يك كل به تب  عوامل مية اما در نهايت اين مجموع،اثرگذارتر باشد

هاي سياست خارجي در مقاطع زماني گوناگون بپردازد؛ چنانكه در افزايش توجه چين  اولويت
 رياست دورةي التين در آمريكاژه وي به گسترش روابط با كشورهاي در حال توسعه به

هاي  لفهؤعنوان بخشي از عوامل داخلي در كنار م  بهجمهوري هوجينتائو بايد به تفكرات وي
  . المللي توجه كرد اي و بين منطقه
  

  ها و روندهاي تعامل فراگير بنيان: چين و آمريكاي التين
 دورةروپاشي شوروي دو  از فپسي التين در دوران آمريكا ةروابط چين و كشورهاي منطق

 نخست كه عمدتاً دوران رياست جمهوري جيانگ زمين دورةمتفاوت را تجربه كرده است؛ در 
 روابط دوسويه در پرتو برخي تحوالت همچون مسائل حقوق بشري چين و ،گيرد را در برمي

گان و كيد زياد جيانگ بر اولويت بهبود روابط با همسايأ غرب به بيجينگ، تةفشارهاي فزايند
 دوم روابط كه دورةاما در .  وي به ارتقاي روابط با غرب چندان فراگير نبودةبينان نگاه خوش

 روابط دو طرف سمت و سوي فراگير به ،همزمان با روي كار آمدن هو جينتائو در چين است
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اي مواجه  كننده هها با افزايش خير خود گرفت؛ به بياني ديگر، حجم مبادالت در تمامي زمينه
  .شد

عنوان يكي از راهبردهاي اصلي  به ١، ديپلماسي سران»آميز ظهور مسالمت« دكترين ةپيرو ارائ
 پكن قرار گرفت كه در تمامي دستور كاري التين در آمريكاچين در تعميق روابط با كشورهاي 

بر اولويت روابط   ، عالوه)ديدار مقامات چيني از آمريكاي التين و برعكس(اين ديدارها 
اين . كننده مورد توجه قرار گرفت عنوان شاخص اصلي و تعيين بهادي، منطق برد ـ برد اقتص

توان با توجه به اصول اساسي مدنظر چين در رابطه با آمريكاي التين  اولويت و منطق را مي
آميز؛  مسالمت المللي  بين محيط  روابط؛ حفظ   اصلي ة هستةمثاب بههمچون توسعه و صلح 

 ,Teng(كارگيري تدابير و رويكرد اقتصادي  به  و گرايي  جانبه چند ادي؛ تعقيب اقتص گوي و گفت

ي التين در آمريكابر مبناي همين اصول تعامل فراگير چين با .  مشاهده كرد)2007:93-94
  . هاي اقتصادي، سياسي و نظامي در اين زمان رو به افزايش گذاشت حوزه

 هو دورةجي چين به آمريكاي التين در  روابط اقتصادي، توجه سياست خارحوزةدر 
. جوي نفت، مواد خام و غذايي معطوف شدو  به سمت گسترش تجارت، جستاغلبجينتائو 

ا تشكيل   آنكه حجم روابط تجاري آمريكاي التين بخش اندكي از حجم كلي تجارت چين ربا
جدول  ( است شدت در حال افزايش بهاي اهميت اين روابط تجاري  در حالت مقايسه، دهد مي
 تجارت دو طرف ة ميانگين نرخ رشد ساالن2005 تا 2001هاي   سالةكه در فاصل طوري به ،)1
 درصد 1/25حالي است كه ميانگين رشد تجارت جهاني تنها   اين در است، درصد بوده7/32

 به 1999 ميليارد دالر در سال 2/8مجموع تجارت چين با كشورهاي منطقه از . رشد كرده بود
، به رقمي 2007 رسيد كه اين ميزان با جهشي چشمگير در سال 2006سال  ميليارد دالر در 70

  .(Lanteigne, 2009:139)  ميليارد دالر ارتقا يافت61/102معادل 

  
  )ميليارد دالر(ي التين آمريكا حجم تجارت چين با .1جدول 

Source: Jiang, 2009:3  
 

 روند همچنان و تثبيت روابط دو طرف 2008 از پسهاي  سالاين حجم روابط تجاري در 
ترتيب به  به 2011 و 2009هاي  سالرت متقابل در كه ارزش تجا طوري به؛ داشتصعودي 

                                                            
1. Summit Diplomacy 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  سال
  1/124  6/102  70,2  5/50  40  8/26  8/17  9/14  مجموع

  1/61  5/51  36  7/23  2/18  9/11  5/9  2/8  صادرات چين
  63  1/51  2/34  8/26  8/21  9/14  3/8  7/6  چين واردات
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با اتكا بر اين . )china-latinAmerica relations,2014( ميليارد دالر رسيد 241 و 130رقمي معادل 
  تا2006ي ها  سالةي التين در فاصلآمريكات اروند صعودي روابط تجاري سهم چين از صادر

 4/8 زماني از ة درصد و واردات اين منطقه از چين نيز در همين باز9/8 درصد به 3/3 از 2011
 The Switzerland - Latin America Economic Relations Report( درصد رسيد 8/13درصد به 

2013( .   
 به توان ميويژه فعاليت چين را  هاي اقتصادي دو طرف به ترين همكاري در عين حال، مهم

  : برشمرد زيرشرح
ساله از سوي چين در آمريكاي التين كه براساس آن  دهگذاري   سرمايهةـ تدوين برنام

 ميليارد دالر در آرژانتين و انجام 19گذاري با حجمي بيش از  سرمايه دولت چين متعهد به
له در اي مشابه در ساير كشورها از جم گونه بهاين تعهدات . شد هاي مختلف زيربنايي مي پروژه

  برزيل نيز پي گرفته شد؛ 
  گذاري در بخش نفت و گاز؛ هاي چيني براي سرمايه ـ حمايت مالي و كمك بانك

  ؛2005گذاري مشترك با شيلي در بخش مس در سال  ـ قرارداد سرمايه
 با برزيل براي SINOPEC و CNPCهاي چيني  ي مشترك ميان شركتها ـ انجام پروژه

 درصدي 14 ميليارد دالر و كسب امتياز 3/1تقال گاز به ارزش  انة مايل خط لول1225ساخت 
  ؛ SINOCHEN نفتي در اكوادور توسط شركت چيني شانزدهاز اكتشاف ميدان 

 با كشورهاي مهم منطقه از جمله برزيل، )FTA( گسترش قراردادهاي تجارت آزاد - 
  دليل وزن باالي اقتصادي ـ سياسي آنها؛ بهآرژانتين، شيلي و مكزيك 

هاي گسترده  گذاري جمله ونزوئال از طريق سرمايه خيز از ـ افزايش توجه به كشورهاي نفت
توان در توافق دو كشور براي ساخت مشترك پااليشگاه در  ها را مي ترين اين همكاري كه مهم

 مشاركت در منظور به ميليارد دالري ميان دو كشور 5گواندونگ چين و انعقاد قراردادي 
  .(Pham, 2005: 365, Teng, 2007: 99-101) يد و اكتشاف نفت مشاهده كردهاي تول پروژه

گذار منطقه و نيز تعميق  ثيرأبر اين، گسترش مبادالت چين با كشورهاي مهم و ت عالوه
 دو موضوع مهم ديگر ،گرايي هاي بيجينگ با كشورهاي اين منطقه از طريق چندجانبه همكاري
توان به روابط  ذيل موضوع نخست مي. ي اخير بوده استها ال چين با اين منطقه در سةدر رابط
ترين شريك تجاري چين  برزيل بزرگ.  چين با برزيل، مكزيك و آرژانتين اشاره كردگستردة

اهميت اين روابط . در آمريكاي التين و چين نيز چهارمين شريك تجاري برزيل در جهان است
 به چين مورد - جمهور سابق برزيل رئيس- ا  داسيلو2004توان در سفر سال  اقتصادي را مي

از يك .  وزير وي را همراهي كردند7 فرماندار ايالتي و 6 تاجر، 421داد كه طي آن  اشاره قرار
هاي در حال رشد چيني دقيقاً مطابق با تقاضا و نيازهاي چين بوده و از  سو، توليدات شركت
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. ريزي شده است مده در برزيل برنامهگذاري ع  راهبرد تجاري چين با هدف سرمايه،طرف ديگر
بخش مواد فلزي خام برزيل و   در١كاري چين گذاري گروه معدن  بارز آن سرمايهةنمون

 براي ساخت -  Vale de Rio doce–همكاري بخش فوالد چين با شركت بزرگ معدني برزيل 
ها در ادامه به   ميليارد دالر است كه اين همكاري5/1 فوالد در سائولويس به ارزش ةكارخان

توان از   ميزمينههمين  در. (Teng, 2007:95) و هوافضا نيز گسترش يافت  بخش انرژي
  .هاي مشابه روابط چين با مكزيك و آرژانتين نيز نام برد نمونه

المللي و همكاري با  اي و بين ويژه حضور در نهادهاي منطقه به گرايي چين  چندجانبه
نشست   چين با برزيل درةاردي همچون همكاري گستردآمريكاي التين در مو كشورهاي

WTO حال توسعه   در راستاي پيشبرد منافع كشورهاي در2003 در كانكون در سال)Teng, 

طريق   از٢ تجارت آزاد آمريكاةنام  و به چالش طلبيدن آمريكا در تشكيل موافقت)2007:95
  .ست ظهور و بروز يافته ا٣تقويت بازار مشترك آمريكاي جنوبي

هاي اخير روندي كامالً  ي التين نيز در سالآمريكاروابط نظامي و استراتژيك چين و 
 مقامات ارشد نظامي ة افسران نظامي، ديدارهاي گستردةهاي مبادل برنامه. صعودي داشته است
.  تسليحات از محورهاي روابط در اين حوزه بوده استدوفروشيخراز كشور مقابل و 

ها براي مقابله با دشمن  ميان كشورهاي غربي كه با هدف ارتقاي تواناييبرخالف روابط نظامي 
هاي  ويژه دولت بهي التين آمريكا روابط نظامي چين با كشورهاي ،گيرد مشترك صورت مي

هاي  ترين همكاري بر همين اساس، مهم. بر محور تضمين بقاي رژيم بوده استاغلب گرا  چپ
 ميان مقامات ارشد نظامي دو طرف،  برگزاري مالقاتبر چند محور عمده از جمله  دوسويه

 فروش كاالهاي اساسي و حضور فيزيكي چين در دوفروشيخرمعامالت نظامي سطح پايين، 
  . )Ellis,2011: ix-xi( استراتژيك بوده است –ي نظامي ها ي التين با شاخصآمريكا

بت بوده و در نتيجه  مسائل سياسي و ديپلماتيك نيز نگاه طرفين به يكديگر مثحوزةدر 
بر پيوندهاي اقتصادي  عالوه. هاي روابط در اين حوزه رو به گسترش بوده است شاخص

 در آمريكاهاي دولت   مخالف سياستاغلبگرا و  هاي چپ طرفين، روي كار آمدن رژيم
، زمينهدر اين .  التين به گسترش روابط سياسي كمك فراواني كردآمريكايكشورهاي 

شد كه جمهوري  ي التين محسوب ميآمريكا ةم كوبا تنها كشور منطق1970 ةهكه در د درحالي
 با شناسايي رسمي چين توسط 2007 در سال ، را به رسميت شناخته بود)PRC(خلق چين 

 زماني دورةدر همين . كاستاريكا روند شناسايي دولت چين كمونيست در اين منطقه كامل شد
تر شد و   روابط سياسي جديةگانه از سوي هو به منطق با انجام سفرهاي سه) 2008 تا 2002(

                                                            
1. China Minmetals Group 
2. Free Trade Agreement of America 
3. MERCOSUR  
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 و تالش بيجينگ براي ١ييآمريكا بين توسعة در بانك 2008 سال دربا عضويت كامل چين 
ديپلماسي  ٢ پاسيفيك-  اقتصادي آسيا افزايش نقش اين دسته از كشورها در سازمان همكاري

  .)Jenkins & Peters,2009:7-8(چندجانبه نيز ميان طرفين تقويت شد 
  :توان اشاره كرد  بررسي روابط چين با آمريكاي التين به چند نكته ميبا

هاي اقتصادي در آمريكاي التين متناسب با  بخشي چين به همكاري اول اينكه اولويت
رو تمايل  ازاين. اي آمريكاي التين بوده است هاي راهبردي اين كشور و نيازهاي توسعه بنيان

 داليل ةكنند  زير توجيهةچرخ. شد  برقراري روابط با پكن دوچندان ميكشورهاي منطقه براي
  تعميق مناسبات دوجانبه است؛ 

  
  
  

                                 
         
          

  
 

  چرخة وابستگي متقابل چين و آمريكاي التين. 1شكل 
  

ا آنكه نوع رويكرد دو ب. گردد يبازمطرف  دومين موضوع به تشابهات ايدئولوژيك دو
 اشتراكات ارزشي در رويكرد به نظم موجود، ،گرايانه بود ها عمل طرف در بسط همكاري

و تداوم   تسهيلموجب غرب ةگرايانه و نوع تنظيم رابطه با آمريكا و مجموع هاي چپ گرايش
  .شد مي مذكور ةچرخ

هاي   و همكاريحجم مبادالتي . گردد سومين موضوع به كشورهاي طرف ارتباط بازمي
 در رابطه با كشورهاي مهم آمريكاي التين از جمله برزيل، اغلباقتصادي ـ استراتژيك چين 

  . آرژانتين، مكزيك و شيلي تعريف شده است
چهارمين نكته در اولويت تعاملي چين با آمريكاي التين به درك شرايط و موقعيت چين از 

خوبي دريافته  بهپكن اين مسئله را . گردد ن بازميالملل موجود و شرايط آمريكاي التي نظام بين
 توسعة و داشتهكه تعقيب اهداف سياسي ـ امنيتي در وضعيت فعلي كه آمريكا قدرت فراواني 

هاي فراواني همراه  صورت مستقيم با هزينه به ، حساسي قرار داردةاقتصادي چين نيز در مرحل
                                                            

1. Inter-American Development Bank 
2. Asia-Pacific Economic Cooperation 

منابع انرژي و غذايي آمريكاي التين 
 صرفي گستردهو بازارهاي م

سودمند براي اقتصاد درحال 
  چينتوسعة

گذاري و تأمين كاال توسط  سرمايه
 چين

  توسعه درةتسهيل آغاز چرخ
  آمريكاي التين



  
 889                                                        ...        چين و الزامات توسعة روابط با آمريكاي التين؛ 

 سياست ١»ديپلماسي يوان«رايانه و با كاربست گ رو، با اتخاذ رويكردي كامالً عمل ازاين. است
 قدرت آمريكا را به چالش حوزةطريق آن  را دنبال كرد تا از ٢كردن آمريكاي التين  چيني
حضور تدريجي در كانال پاناما و انزواي ديپلماتيك تايوان در منطقه . Lam,2006:180)( بكشد

توان  ، ميبه همين سبب. بوده استتنها بخشي از رويكردهاي اخير پكن در آمريكاي التين 
هايي است كه در سطوح  گفت شناخت داليل اين تعامالت فراگير در گرو بررسي زمينه

  . مختلف به افزايش تمايل چين براي گسترش روابط با كشورهاي منطقه انجاميده است
  

  هاي تعامل فراگير زمينه: چين و آمريكاي التين
 روابط توسعةتوان  در بررسي سياست خارجي كشورها ميگيري از نگاه سطح تحليل  با بهره

  .ي التين را در دو سطح داخلي يا خرد و خارجي يا كالن مورد توجه قرار دادآمريكاچين و 
اي كه به گسترش روابط چين با  در اين سطح تحليل عوامل عمده: سطح خرد يا داخلي

اني هو جينتائو، خاستگاه و هاي حكمر  ويژگيتأثير تحت  است،ي التين منجر شدهآمريكا
هو (جمهور جديد  كيد رئيسأ ت2002از نوامبر .  زماني استدورةراهبردهاي اين دولت در اين 

 ،گشت بر برخي اصول كه تا حد بسياري نيز به خاستگاه حزبي و جناحي وي بازمي) جينتائو
ها مواجه  گيري اي در تعيين جهت با تغيير عمده  شد تا راهبردهاي سياست خارجي چينموجب
  . شود

كيد مستمر بر ضرورت أ تداشت،جمهور جديد اهميت  اولين اصلي كه در ديدگاه رئيس
هو بر اين اعتقاد بود كه انباشت . جاي اصالحات سياسي و حقوقي است رشد اقتصادي به

 عرصةهاي  ثروت و افزايش توان اقتصادي كشور تنها راهي است كه موضوعات و چالش
توجه به اين اصل . )Brown,2012(كند   ميرده و خطرهاي فراروي كشور را دفع سياسي را حل ك

بر مسير ر سياست خارجي د شد تا اولويت راهبردي دولت جديد موجبدر سياست داخلي 
در همين . گذاري خارجي قرار گيرد تحقق الزامات رشد اقتصادي مانند منابع خام و سرمايه

ي التين كه نقش مهمي در تأمين منابع خام آمريكايقايي و فرآ، بسط روابط با كشورهاي زمينه
  .يافت اهميت دارند،و بازارهاي فروش خارجي 

 دومين محور مهم در نگاه هو ٣ هماهنگةو ايجاد جامع» اولويت مردم «ةتوجه به گزار
 دولت و مردم ةويژه رابط بهايجاد توازن در ساختارهاي اجتماعي . رود شمار مي جينتائو به

از ديد هو تحقق اين هماهنگي در گرو ارتقاي .  حكمراني استةترين شاخص مهم
كه در بدو ورود  هايي از مردم است ويژه گروه بههاي اقتصادي تمامي اقشار جامعه  توانمندي

                                                            
1. Yuan Diplomacy 
2. Sinification of Latin America 
1. Harmonious Society 
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بازتاب اين . )Brown, 2012(داري به كشور با نوعي محروميت مواجه شدند  ناگهاني سرمايه
هاي محيط   از ظرفيتديابد كه دولت چين باي آنجا نمود مي سياست خارجي عرصةتفكر در 

ويژه در نواحي مستعد اقتصادي براي كاناليزه كردن منابع به داخل كشور و ايجاد  بهخارج 
  . هماهنگ بهره بردةجامع

.  دنگ شيائوپنگ استةگان كيد بر لزوم پيروي از سهأسومين اصل مورد توجه هو جينتائو ت
 با هدف جلوگيري از افزايش تنش با محيط )رهبر وقت چين(دنگ م 1990 دهةدر آغاز 

، »ها پنهان كردن توانايي «ةگان پيراموني و تضمين مسير باثبات رشد و توسعه خواهان رعايت سه
از سوي نخبگان و » حركت در زمان حال«و » گيري كشوري قدرتمند تمركز بر شكل«

 از اين اصول سبب شد تا سياست خارجي پيروي هو. )Zhao, 2012(سياستمداران چيني شد 
طلبي  دنبال رقابت با غرب و جاه بهكمتر )  نخست رياست جمهوريةخصوص در نيم به(وي 
  . جهاني باشدعرصةدر 

 ةمثاب بهدر نهايت چهارمين اصل مورد توجه هو برداشت وي از سياست خارجي چين 
اعتقاد به توانايي چين براي . استنفس، محروميت و ناامني  بازنمودهايي از احساس اعتمادبه

مقابله با غرب و مديريت موفق در بحران اقتصادي جهاني در مقايسه با غرب منبع اصلي 
هاي دائمي  نفس براي سياست خارجي چين است و در عين حال تصور چين از تالش اعتمادبه

گيري  شكلثباتي و تنش براي چين در كنار نوعي تحقير تاريخي به  غرب براي ايجاد بي
 تاريخي و تصور از ةهمين زمين. )Zhao, 2012(احساس محروميت و ناامني منجر شده است 

گيري سياست   گذاشت و جهتتأثيرغرب به ترديدهاي هو براي تعميق روابط با غرب 
در . نداشت به آنها ي احساسچنين به سمت كشورهايي معطوف شد كه چين اغلبخارجي 

  :ند ازا ي التين داد عبارتآمريكااي به  ردهايي كه جايگاه ويژهترين راهب ، مهمزمينهاين 
 توسعةشدن و    جهانيفرايندهمزمان با ): حركت در وراي آسيا(اي  ـ ديپلماسي فرامنطقه

 نويني از ديپلماسي با عنوان حوزةاي، بسط تجارت و بازرگاني ميان كشورها  هاي منطقه سازمان
 خوانده ٢»تهاجم مسحوركننده« هدف اصلي اين نگرش كه . ظهور كرده است١ »اي فرامنطقه«

 ارتقاي قدرت نرم چين، برآوردن نيازها و در نهايت رقابت با آمريكا در مناطقي است ،شود مي
 از طريق انعقاد اغلباجرايي شدن اين سياست كه . داردطور سنتي در آنجا نفوذ  كه به

 در ارتباط با آمريكاي التين به بسترسازي ،دگير صورت مي به جان هاي دو يا چند نامه موافقت
سازي براي تأمين امنيت و ثبات منطقه با  گذار چيني، زمينه هاي سرمايه براي حضور شركت

                                                            
2. Cross-Regional Diplomacy 
3. Charm Offensive 
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 اقتصادي در رقابت با مدل غربي، فروش توسعة الگوهاي ة انرژي، ارائةهدف ثبات در عرض
  .)Lanteigne,2009: 127-8(يابد   مصرفي ارتباط ميةتسليحات و در نهايت تسخير بازار گسترد

 نفت و انرژي ةتغيير وضعيت چين از صادركنند: سازي منابع ـ ديپلماسي انرژي و متنوع
 چين را ناگزير استمدارانيس ، جديدة نفت در آغاز هزارةترين واردكنند  به بزرگ1990 ةدر ده

اگرچه در گذشته . رداز توجه به رويكردي جديد در قالب امنيت انرژي يا ديپلماسي انرژي ك
 با افزايش سهم نفت در ،شد مين ميأغال سنگ تزاي از انرژي مصرفي چين يا  بخش عمده

هاي دولت در اين  گذاري ، سرمايه) درصد زغال سنگ70 درصد در برابر 19(صنعت چين 
 درصد بين 75المللي انرژي مبني بر افزايش تقاضاي چين تا  بيني آژانس بين حوزه و پيش

موسوي شفايي و ( امنيت انرژي از اهميت زيادي برخوردار شد ة مسئل2035 تا 2008ي اه سال
كه (ها در خاورميانه  اين موضوع زماني شدت گرفت كه با افزايش تنش. )56-59: 1390دارابي،

كنندگان بزرگ نفت چين در  مينأ يكي از تة آيند،) نيمي از واردات نفت چين استةكنند مينأت
 جديد ديپلماسي ةب شد تا از آغاز هزارب اين شرايط سةمجموع. هام قرار گرفتاي از اب هاله

 احتمالي مورد هايعنوان يكي از محورهاي مدنظر دولت هو براي جلوگيري از خطر بهانرژي 
ي التين با در اختيار داشتن منابع مهم انرژي آمريكاتوجه قرار گيرد كه در اين ميان كشورهاي 

برخي از . گاه مناسبي در رويكرد جديد دولت چين برخوردار باشندتوانستند از جاي مي 
  : ند ازا ي التين عبارتآمريكا چين در اين حوزه در هاي اقدام
  ؛2004 انرژي در سال ة ميليارد دالري با برزيل در زمين10انعقاد قرارداد .1
امور كشف، هاي عملياتي در  گذاري مشترك براي انجام تحقيق و اجراي پروژه سرمايه .2

گذاري در نقاط مختلف جهان توسط شركت ملي نفت چين و شركت برزيلي  تصفيه و لوله
  پتروبراس؛

   پرو و بوليوي؛،اكوادورجمله اجراي قراردادهاي مشابه با كشورهاي ديگر منطقه از  .3
 ميليون دالري در 400گذاري   و سرمايه2005امضاي قرارداد نفتي با ونزوئال در سال  .4
  هاي مختلف نفت و گاز؛ ن زمان در پروژههمي

 و 2011ي التين تا سال آمريكا ميليارد دالري در بخش انرژي در 15گذاري  سرمايه .5
و )  ميليارد دالر45(مين انرژي چين بعد از آسيا أ تحوزةتبديل شدن اين منطقه به سومين 

  .)Dumbaugh & Sullivan,2005:4-5؛ 66: 1390موسوي شفايي و دارابي ()  ميليارد دالر15(آفريقا 
 نفت پيرو ة كشورهاي واردكنندة با قرارگيري در چارچوب شبكم1993اين كشور از سال 
 مواد حوزةدر .  نفت در جهان تبديل شدةكنند  به دومين مصرفم2004افزايش نيازها، تا سال 

 اين مواد از  گوشت و حبوبات، نيازمند تأمينةكنند ترين مصرف عنوان بزرگ بهغذايي، چين 
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خصوص با مناطقي است كه  بهگذاري در سراسر جهان  طريق گسترش روابط تجاري و سرمايه
  .(Teng, 2007: 90)  و در اين ميان نقش آمريكاي التين بسيار برجسته استدارندمنابع غني 

دعوت « در برابر راهبرد م1990 ة دوم دهةاين راهبرد از نيم: ١»بيرون رفتن«ـ استراتژي 
محور كلي اين راهبرد . هاي سياستگذاري چين قرار گرفت ، مورد توجه دستگاه»به درون

 برآوردن نيازها و كسب منظور بههاي چيني براي حضور در خارج از كشور  تشويق شركت
ز  انرژي، تمركةدر حوز. (Lanteigne,2009:44) الزم براي انتقال به درون كشور است ةتجرب

 ة پاسخگويي به نيازهاي فزايندمنظور بهاصلي اين راهبرد تالش براي تأمين منابع جديد انرژي 
 انرژي، سه شركت بزرگ نفتي چين يعني  حوزةاين راهبرد در. (Chen,2010:46)داخلي است 

 و شركت ملي نفت خارجي ٢، شركت ملي پتروشيمي چين(CNPC)شركت ملي نفت چين 
امنيت انرژي از خارج از طريق سهام برابر در بازارهاي خارجي، كشف و را براي تأمين 3 3چين

  (Leverett & Bader, 2005:193)كند حفاري، ساخت پااليشگاه و خطوط انتقال لوله تشويق مي
دليل افزايش منابع در حال كشف و  بههاي اخير   آمريكاي التين در سالزمينهو در همين 

  . هاي آن يافته است اي چين و شركتاي بر اهميت فزاينده،استخراج
 طي سفر هو 2003اين دكترين نخستين بار در اكتبر : ٤آميز ـ دكترين ظهور مسالمت

از حيث سياسي، اين رويكرد بر اين امر . جينتائو به كشورهاي جنوب شرق آسيا مطرح شد
دي خود باشد؛  اقتصاتوسعةآميز براي  دنبال محيط جهاني مسالمت به دداللت دارد كه چين باي

 به چالش گرفتن در پياي كه تالش كند تا صلح جهاني را از طريق توسعه تضمين كند؛  گونه به
در تعبير اقتصادي، اين مفهوم . جويي را پيشه نكند  هژمون نباشد و در نهايت مواجهه قدرت

 كسب كردهآميز  بيانگر آن است كه چين سرمايه، فناوري و منابع را از طريق ابزارهاي مسالمت
  . هاي مشابه آن بسط نخواهد داد طلبي يا راه  و اقتصاد خود را از رهگذر توسعهاست
 بر گسترش روابط چين با نظرآميز بودن اين راهبرد از دو  كيد اين رويكرد بر مسالمتأت

 گذاشت؛ اول اينكه اين نگاه جديد با تلقي منافع اقتصادي تأثيري التين آمريكاكشورهاي 
 عزيمت روابط چين با ديگر كشورها در عمل نقش ايدئولوژي را كمرنگ نقطةعنوان  بهمتقابل 

 ةي التين از جمله اياالت متحدآمريكااي چين در  هاي رقباي منطقه كرد و اين از حساسيت  مي
اي در  دومين بعد اثرگذار اين دكترين به ايجاد محيط آرام منطقه. كاست شدت مي به آمريكا

ها با كشورهاي همسايه  كيد بر ضرورت كاهش تنشأاين دكترين با ت. گردد شرق آسيا بازمي
تيك به يهاي ژئوپل اي و رقابت هاي منطقه اين امكان را براي چين مهيا كرد تا با فراغت از تنش

                                                            
1. “Going out” Strategy 
2. SINOPEC 
3. CNOOC 
4. Peaceful Rise 



  
 893                                                        ...        چين و الزامات توسعة روابط با آمريكاي التين؛ 

سازمند و (د نهاي فراگير مهيا ساز  و زمينه را براي همكارينشان دهندديگر مناطق توجه بيشتري 
هاي  آميز حضور در مناطق مختلف دنيا و قاره بنابراين، ظهور مسالمت. )154- 158: فال 1391ارغواني،

المللي تشويق  منظور مشاركت مثبت و فعاالنه در اقتصاد بين بهجهان از جمله آمريكاي التين را 
  .Teng, 2007:89)(كند  مي

ي گسترش  كه نگرش جديد دولت چين براگفتتوان  شده مي با توجه به راهبردهاي اشاره
 تغيير نخبگان حزبي و روي كار آمدن تأثيري التين تحت آمريكاروابط با كشورهاي 

با اين حال بايد در نظر داشت كه تدوين و اجراي راهبرد در . جمهور جديد بوده است رئيس
 متغيرهاي تأثيرگيرد و طبعاً بخشي از الزامات سياستگذاري آن به   عملياتي صورت مييمحيط
  .گردد ا جهاني بازمياي ي منطقه
  

  )الملل منطقه و نظام بين(سطح كالن 
پذيري از رويكرد مقامات تأثيربر  ي التين عالوهآمريكاافزايش همكاري ميان چين و كشورهاي 

  .المللي مرتبط بوده است اي در شرق آسيا و در سطح نظام بين جديد با تحوالت منطقه
اي به افزايش  يري است كه در سطح منطقهتصور تهديد از چين در شرق آسيا نخستين متغ

 سيستميك يعنوان تحول بهپيرو فروپاشي شوروي . توجه چين به مناطق ديگر كمك كرده است
ويژه كشورهاي جنوب  الملل، سياست خارجي چين در قبال همسايگان به نظام بين عمده در

داشته راي منافع ملي چين برا توانست مزايايي  اي مواجه شد كه مي شرق آسيا با تغييرات عمده
فروكش كردن تب انقالبي و ( چين ةبر تأثيرپذيري اين تغيير از فضاي سياسي جامع عالوه. باشد

 اقتصادي و روي كار آمدن توسعةها براي سرعت بخشيدن به  گيري از فرصت ضرورت بهره
تن تهديد شوروي  از بين رفمانندعوامل سيستمي نيز ) گرا نسل نويني از رهبران با رويكرد عمل

با وجود اين . (Hsiung, 1995;573-586) بودند مؤثرو ضرورت رقابت با آمريكا در اين تحول 
 ١» خوبةسياست همساي«رويكرد چين به كشورهاي همسايه كه در ذيل راهبردهايي همچون 

جويانه و  هاي همكاري  مسيري مثبت همراه با سيگنالةكنند  طي٢»ديپلماسي پيراموني«يا 
 نگاه نخبگان و مجموعه كشورهاي آسياي جنوب شرقي به بسط و تعميق ،يدبخش بودنو

 ايدئولوژيك و ذهنيت تاريخي توأم با ترديد بوده است هاي  اختالفتأثيرروابط با پكن تحت 
  . )172- 178: ب 1391سازمند و ارغواني، (

گرفته از  شكلت  تصورابراي تعديلهاي بسياري  از زمان روي كار آمدن هو جينتائو تالش
 اما عمق صورت گرفت،ويژه كشورهاي جنوب شرق آسيا  بهچين در نزد كشورهاي همسايه 

                                                            
1. Good Neighbourness 
2. Peripheral Diplomacy 
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هاي ايدئولوژيك  خصوص در بعد مرزهاي سرزميني و تفاوت بههاي موجود ميان طرفين  چالش
 دوم ة شد تا روابط دو طرف در نيمموجباي  هاي فرامنطقه  قدرتةاز يك سو و مداخل

 مشابه ميان چين و يگيري رويكرد عدم شكل. هايي همراه شود  هو با تنشرياست جمهوري
 روابط با مناطق توسعة مسائل مشترك يكي از عوامل مهم در توجه چين به در زمينةهمسايگان 

توانست  تنها از حيث اقتصادي مي ي التين نهآمريكا چراكه ،ي التين شدآمريكاديگر از جمله 
 حوزة بلكه اين اقدام بيجينگ براي حضور در ،سايه چين باشدجايگزيني براي كشورهاي هم

  .شد  در شرق آسيا تلقي ميآمريكاهاي   دخالتيمابازانوعي  به) ي التينآمريكا (آمريكانفوذ 
 يكي ،تيك و امنيتييي التين در ابعاد گوناگون اقتصادي، ژئوپلآمريكااي  هاي منطقه جذابيت

ي التين بخش اعظم آمريكا ةمنطق.  به اين منطقه بوده استساز توجه چين ديگر از عوامل زمينه
 ميليون كيلومتر 21، از شمال مكزيك تا جنوب شيلي و آرژانتين با وسعتي بيش از آمريكا ةقار

 كارائيب و حوزةي مركزي، آمريكاي شمالي، آمريكا كه به بخشي از گيرد را دربرميمربع 
 زمين و جمعيتي بيش از نيم ةرصد مساحت كر د15شود و داراي  ي جنوبي تقسيم ميآمريكا

تيك، ياز نظر ژئوپل.  كشور است30نفر با توزيع جغرافيايي در بيش از )  ميليون560(ميليارد 
توان آن را در  دهد كه مي  را تشكيل ميآمريكا ةاي از كشورهاي قار ي التين مجموعهآمريكا
ي التين از جمله مناطقي آمريكا ، ديگراز سوي. زبان قرار داد ي شمالي انگليسيآمريكابرابر 

 و اروپا بوده است؛ زيرا از يك سو آمريكا ةاست كه در قرن بيستم محل نزاع اياالت متحد
ي التين را حياط خلوت خود تلقي كرده و از سويي ديگر، اروپا آمريكا ةاياالت متحده، منطق

ماندن از ساير مناطق جهان استعمار و حضور در اين منطقه و همچنين محروم ة علت سابق به
  . )103- 104: 1390نوروزي، (خواهان دستيابي به اين حوزه است ) آمريكا هاي علت اقدام به(

ي التين از كشوري به آمريكا اقتصادي بايد توجه داشت كه وضعيت اقتصادي حوزةدر 
اقتصادي، منابع زيرزميني، نرخ توليد ناخالص داخلي، شركاي . كشور ديگر بسيار متفاوت است

سه . كند اين گوناگوني را نمايان مي... هاي صادراتي و  وردهاثروت، فر/ ميزان تورم، توزيع فقر
ترين   برزيل، آرژانتين و مكزيك هستند كه پرجمعيتهدولت بزرگ اقتصادي اين منطق

ترتيب دهمين و  بهدر غالب منابع، برزيل و مكزيك . شوند كشورهاي آن منطقه نيز محسوب مي
همچنين ونزوئال بيشترين ذخاير نفتي را . شوند محسوب مياردهمين قدرت اقتصادي دنيا چه

بر اين، منابع و معادن طبيعي بسياري مانند طال،  عالوه. )9- 10: 1390رضايي،(در اين منطقه داراست 
از سوي ديگر، بازار . هاي معدني، همچنين نفت و گاز در منطقه وجود دارد مس، نقره و سنگ

  .  داردي التين براي تمامي كشورها جذابيت بسياريآمريكاميلياردي نيم 
 ميليارد دالر 423 تريليون دالر توليد ناخالص داخلي، 4/5ي التين با داشتن آمريكا

، جذب بيش از )2005( ميليارد دالر واردات كاال و خدمات 368صادرات كاال و خدمات و 
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 و برخورداري از منابع عظيم 2009ن در سال گذاري مستقيم خارجي جها  درصد سرمايه5/10
هاي باالي معدني، صنعتي و كشاورزي از ديرباز مورد توجه ساير  نفت و گاز و ظرفيت

 United States Agency for؛ 14:1387كالجي،(هاي بزرگ بوده است   رقابت قدرتحوزةكشورها و 

International Development, 2011:138- 140(. توجه داشت كه از نظر اقتصادي  بايدرو ازاين 
ي التين اقتصاد جهاني را آمريكاهاي كشورهاي  ها و بدهي  پيش، بحرانةاگرچه تا چند ده

 در حال حاضر رشد چشمگير كشورهاي اين منطقه سبب شده تا اين كشورها ،كرد تهديد مي
. ير جايگاه هستندمركوسور و نفتا نمادهايي از اين تغي. نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كنند

هاي اقتصادي نوظهوري همچون برزيل، آرژانتين و   جديد نيز با سر برآوردن قدرتدورةدر 
نگاهي به سمت غرب داشتند نيز به همگرايي   ساير كشورهاي اين منطقه كه هنوز نيم،مكزيك
  . اي در قالب مركوسور روي آوردند منطقه

ي التين براي ساير مناطق و كشورها ريكاآم اهميت ةكنند از ديگر مسائل مهم و افزون
يند امنيت مناطق اامنيت جهاني بر. ي التين و امنيت جهاني استآمريكاپيوستگي امنيت 

وابسته تهديدي براي نظم  هم اي از جهان به ثباتي و عدم امنيت در گوشه بي. مختلف است
اند كه همكاري و  ههاي بزرگ دريافت  تمامي كشورها و قدرترو ازاين. موجود خواهد بود

تفاوتي در مورد امنيت  هاي كمتري نسبت به بي مراتب هزينه بهبخشي  همگرايي در جهت امنيت
هاي  ي التين از جمله دغدغهآمريكاثباتي در  خشونت و بي. هاي مختلف جهان دارد بخش

ي،  به لحاظ امنيتي و سياسرو ازاين. اصلي كشورهاي اين منطقه و ساير كشورهاي جهان است
اي است كه غفلت از آن  گونه بهي التين نشان داده كه اين منطقه آمريكا اخير ةتحوالت چند ده

هاي مهم  وجود اين ظرفيت. )118: 1390نوروزي، (شود  موجب بر هم خوردن نظم جهاني مي
الملل   آن در امنيت بينمهم همراه نقش بسيار ي التين بهآمريكاتيك در ياقتصادي و ژئوپل

دنبال افزايش نفوذ  بههاي نوظهور اقتصادي  عنوان يكي از قدرت بهه است تا چين  شدموجب
اي و نيز تعدد كشورهاي موجود در  در كنار آن، وجود نهادهاي منطقه. خود در اين منطقه باشد
هاي گذشته موجب شده است تا اهميت ديپلماسي چندجانبه براي  آمريكاي التين در سال

  .بيجينگ افزايش يابد
هاي مهم جهاني است كه سياست  لفهمؤالملل يكي ديگر از  گرايي در نظام بين سوم هانج

گسترش فرايند وابستگي متقابل در نظام . ثر كرده استأخارجي كشورها از جمله چين را مت
شدن سياست خارجي كشورها را در دو حوزه با تغيير    طبيعي جهانيةعنوان نتيج بهالمللي  بين

 كرد؛ از يك طرف، در نتيجة افزايش نيازهاي اقتصادي و ضرورت پاسخ به رو و تحول روبه
، يعني اگر حوزة سرمايه، فناوري و متنوع شدهاي جغرافيايي كشورها  اين نيازها، حوزه

شود، انرژي و بازار مصرف  هاي بزرگ و ديپلماسي آنها تأمين مي تكنولوژي از جانب قدرت
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»  سوم جهان«تعامل با كشورهايي است كه با عناويني از جمله عنوان نيازهاي ثانوي نيازمند   به
. نوعي در راستاي مورد اول است بهدومين تحول . شوند شناخته مي» در حال توسعه«يا 
هاي سياست خارجي دستور كارعبارت ديگر، با تغيير در حوزة جغرافيايي سياست خارجي،  به

هاي نوين اقتصادي، هويتي و فرهنگي نيز در  و حوزهشود  مي نيز از حالت صرف امنيتي خارج 
گرايي در سياست  سوم   جهان اين دو حوزه، به تقويت رويكرد . گيرد كنار امنيت نظامي قرار مي

  .خارجي كشورهايي همانند چين كمك كرد
به بيان ديگر، . نيز صادق است) ي التينآمريكاآفريقا و ( سوم  همين فرايند در مورد جهان

و اين كشورها با است آور ساخته  ضرورت توسعه و رفع نياز را براي آنها الزامشدن   جهاني
گيري ديگر كشورها از  شدة خود در فرايند وابستگي متقابل، بهره هاي شناخته علم به ظرفيت

اين فرايند دوجانبه به . دانند ها را در گرو برآوردن نيازهاي خود از جانب آنها مي اين ظرفيت
 سبب اگرچه اين رويكرد سياست خارجي كشورها به. شود  متقابل منجر ميتقويت وابستگي

 برخي ديگر ،رود شمار مي به از پايان شوروي رويكردي جديد پساهداف و ماهيت در دوران 
ها و فعاليت   نوين در سياست خارجي كشورها بلكه زاييدة ايدهيمثابة رويكرد بهآن را نه 

دليل  بهدانند و معتقدند كه اين ايده اگرچه  استعماري ميهاي ضد گرايان در قالب جنبش ملي
هاي موجود در پارادايم اقتصاد سياسي و استعمارزدايي دوران جنگ سرد رو به افول  تناقض

: 1389سميبر و قرباني، (گذار است تأثيرگذارده، هنوز در تنازعات شمال و جنوب در قرن حاضر 
تدريج  به جديد ميالدي ةالملل، از آغاز هزار بينبا تقويت اين نگرش در نظام . )171- 192

ويژه كشورهاي نوظهور از جمله چين  بهگيري سياست خارجي بسياري از كشورها  جهت
گسترش سفرهاي خارجي . ي التين شدآمريكافريقايي و آمتوجه گسترش روابط با كشورهاي 

 به كشورهاي ديگر، حضور ي التين در مقايسه با ميزان سفرهاآمريكارهبران چين به كشورهاي 
هاي زيربنايي كشورهاي مزبور  هاي دولتي و خصوصي چين در پروژه  شركتةفعال و گسترد

در مقايسه با دوران پيش از آن و در نهايت تدوين راهبردهاي سياست خارجي دولت چين در 
ايي از ه  نشانه، روابط با جهان سوم بودتوسعةنوعي معطوف به  به اول انقالب كه همگي ةده

طور متقابل از  بهاين حضور كه . گرايي در رويكرد سياست خارجي چين بود سوم تقويت جهان
 با راهبرديگيري نوعي رقابت   شكلة زمينشد، ميسوي كشورهاي مزبور نيز استقبال 

  .دانستند طور سنتي خود را در مناطق مورد اشاره صاحب نفوذ مي بههاي بزرگي شد كه  قدرت
ويژه  بهترين منابع نگراني مقامات غربي   اخير يكي از مهمة چين در يك دهظهور اقتصادي

ساز   زمينهآمريكا ميان چين و راهبرديدر واشنگتن بوده و همين عامل با گسترش رقابت 
ترين  اين ظهور كه در حال حاضر جدي. ي التين شده استآمريكاافزايش توجه چين به 

 منبع اين دليل به ،رود شمار مي بهمللي براي حفظ تفوق ال  بينعرصة در آمريكاچالش فراروي 
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ها تسري  تدريج به ساير حوزه به اقتصادي باقي نمانده و حوزةدر فقط نگراني در غرب بوده كه 
 اقتصادي اين توسعةهاي اخير با هدف تضمين رشد و  كه چين در سال درحالي. يافته است

 در آمريكا هاي  از ديد مقامات بيجينگ اقدام، دنبال كرده» آميز مسالمت«ظهور را به شكلي 
ساز تنش شده  تيك شرق آسيا و مداخله در روندهاي امنيتي اين منطقه زمينهيهاي ژئوپل حوزه
م دولت هو جينتائو با تغيير در روند گذشتة سياست 2009، از سال سبببه همين . است

 تقابل - همكاريراهبرد بر  تا در برا است، تالش كردهآمريكاخارجي خود در تساهل با 
در اين . )35- 67: 1391؛ عراقچي و سبحاني، Zhao,2012 (تري مواجه شود  واشنگتن با شكل جدي

 نفوذ حوزةعنوان  بهي التين آمريكاويژه  ، روند حضور چين در كشورهاي جهان سوم بهزمينه
هاي  س آنها رژيمأ ر گسترش يافته و سطح روابط با بسياري از اين كشورها كه درآمريكاسنتي 
رسد اگرچه چين  نظر مي بهبا اين حال، .  ارتقا يافته است،يي قرار دارندآمريكاگرا و ضد چپ

ي التين را از رهگذر تعامالت اقتصادي و نيازهاي مشترك با آمريكا ةحضور در منطق
ي و توان از وجه واكنشي آن به افزايش حضور سياس  نمي،كند كشورهاي اين منطقه توجيه مي

 تالش براي پرهيز دليل به شرق آسيا غافل شد؛ امري كه تاكنون ة در منطقآمريكانظامي دولت 
 برخوردار ياز سياست انقالبي و ايدئولوژيك توسط دولت چين در منطقه از صراحت چندان

  .)Bliss,2009: 45(نبوده است 
ي التين مريكاآبررسي مجموعه متغيرهاي اثرگذار در سياست خارجي چين در رابطه با 

 رياست جمهوري هو جينتائو اولويت دورةدهد كه اگرچه سياست خارجي چين در  نشان مي
توان از   نميزمينهي التين داده است و در اين آمريكااي را به روابط با مناطقي همچون  ويژه

يت در سياست عگيري اين واق  شكل،اهميت تغيير نخبگان و راهبردهاي دولت هو غافل ماند
  .المللي است اي و بين هاي دروني، منطقه  كنش پويا ميان حوزهتأثيررجي اين كشور تحت خا

  
   نتيجه

گيري  المللي جهت  جديد ميالدي و همزمان با تغيير و تحوالت داخلي و بينةاز آغاز هزار
كه در دوران رياست جمهوري جيانگ  درحالي. سياست خارجي چين با تغييراتي مواجه شد

 المللي و تضمين انتقال   تالش اين كشور براي ايجاد فضاي مساعد بينثيرتأزمين تحت 
 اقتصادي اولويت چين در روابط توسعة و سرمايه براي تداوم روند اصالحات و فناوري

 رياست جمهوري جديد توجه چين بيش از گذشته به دورة در ،خارجي توجه به غرب بود
در اين زمان . ي التين معطوف شدآمريكاويژه  به روابط با كشورهاي در حال توسعه توسعة

ي التين آمريكاوآمدهاي ديپلماتيك ميان چين و كشورهاي  حجم مبادالت اقتصادي و رفت
  .هاي مساعدي براي تعامل فراگير فراهم شد افزايش يافت و زمينه
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اي از عوامل داخلي و  گيري، مجموعه ين چرايي اين تغيير جهتيدر تالش براي تب
گيري از رويكرد نظري سطح  با بهره. شود ي موجود در سطح نظام در ذيل آن مطرح ميمتغيرها

كيد بر اصولي أجمهور و ت عنوان رئيس بهتحليل نشان داده شد كه با روي كار آمدن هو جينتائو 
 هماهنگ و ةگرا، ايجاد جامع همانند ضرورت تداوم رشد اقتصادي، سياست خارجي مردم

كري دنگ شيائوپنگ در حفظ احتياط در روابط با محيط خارجي هاي ف پيروي از ميراث
پذيري سياست خارجي چين از اين مباني تأثير. هاي اوليه براي اين تغيير فراهم شد زمينه

اي، ديپلماسي   شد تا تدوين راهبردهاي سياست خارجي همچون ديپلماسي فرامنطقهموجب
ي آمريكا ةمنطق  پيش روابط با كشورهاي  بيش ازة توسعةآميز به ايد انرژي و ظهور مسالمت

اي و   اين عوامل سطح خرد، وجود متغيرهايي در سطح منطقهبر عالوه . التين كمك كند
المللي مانند گسترش تصور تهديد از چين در نزد همسايگان اين كشور، افزايش توجه به  بين

تين براي چين و رقابت ي الآمريكااي  هاي منطقه گرايانه، جذابيت سوم سياست خارجي جهان
 نيز در تقويت رويكرد دولت چين براي افزايش روابط با اين آمريكا اين كشور با راهبردي

 اگرچه گفتتوان  گيري از رويكرد نظري اين پژوهش مي بنابراين با بهره.  بوده استمؤثرمنطقه 
ي التين اآمريك ةمنطق گيري در سياست خارجي چين در گسترش روابط با  اين تغيير جهت

جمهور  عنوان رئيس بهآمدن هو جينتائو   ناشي از روي كار-ثر از عوامل سطح خرد يا فردي أمت
  . تالقي اين سطح با متغيرهاي سطح نظام به عملياتي شدن آن كمك كرده است،است - چين 

 تفاوت آن با برخي كشورهاي ،اي كه نبايد در مورد سياست خارجي چين از ياد برد نكته
 نظري سياست خارجي كشورهاي اقتدارگرا حوزةاگرچه در . يستي و اقتدارگراستسوسيال

 تفاوت چين با ،ويژه تغيير رهبران و مقامات آنهاست به متغيرهاي دروني تأثيرشدت تحت  به
حزبي  ها با وجود نظام تك  شمالي آن است كه چينيةساير كشورهاي اقتدارگرا مانند كوبا و كر

به بياني ديگر، تالش براي تداوم . اند المللي تعريف كرده  بينعرصة را در اقتدارگرا اهداف خود
المللي چين را   بينعرصةگذار در تأثير قدرتمند و يعنوان كنشگر بهرشد اقتصادي و ظهور 

شود تا   ميموجبناگزير ساخته تا با محيط پيراموني خود در ارتباط بيشتري باشد و همين امر 
 متغيرهاي سطح نظام بر سياست خارجي اين كشور تأثيرهاي آينده  لانتظار داشت تا در سا

  .افزون شود
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