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  چکیده
چگونه در آیـین   آناینکه رشد  و موضوع تحول در راهبرد امنیت ملی چین

در  ،امنیت ملـی تبلـور یافتـه اسـت     تهدیدهاکشور در بازتعریف  اینامنیتی 
ن امحققـ  ۀگذاران و جامعـ  را میان سیاست يهاي بسیار هاي اخیر بحث دهه

بررسـی و ارزیـابی تحـول راهبـرد امنیـت ملـی چـین در         .برانگیخته اسـت 
 ،طی چهار نسل رهبري آن کشـور » امنیت فراگیر«ارچوب آیین امنیتی هچ

جـوي پاسـخ آن در کـانون توجـه     و پرسشی که جست. هدف این مقاله است
است که چگونه راهبرد امنیت ملی چـین در چهـار    این ،این مقاله قرار دارد

از  ،نسل رهبري چین تعریف و بازتعریف شده است؟ در پاسخ به این پرسش
و  بـاري بـوزان  » فراگیـر ت امنیـ «ارچوب نظـري  هتحلیلی و چ یینیروش تب
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بینی اصول  شود تا قدرت تبیین و پیش
هاي مکتب مزبور با واقعیت بیرونی تحول راهبرد امنیت ملـی چـین   

زدایـی   سـازي و امنیتـی  
تـوان ارزیـابی    مواقـع در بسیاري 

زدایی، امنیـت فراگیـر، راهبردهـاي    

شود تا قدرت تبیین و پیش در مکتب کپنهاگ استفاده می ویور
هاي مکتب مزبور با واقعیت بیرونی تحول راهبرد امنیت ملـی چـین    و گزاره

سـازي و امنیتـی   فرضیه اصلی این اسـت کـه امنیتـی   . یده شودسنج
در بسیاري  ،فراگیر هاي امنیت و مؤلفه ویورنظر  مورد

  .تحوالت امنیتی چین را ندارد
زدایی، امنیـت فراگیـر، راهبردهـاي     سازي، امنیتی امنیتی :کلیدي هاي واژه
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قدرت تأثیرگـذاري و بـرد   با 
ملـی   همواره تالش کرده است راهبرد کالن امنیت

خود را متأثر از تجارب تاریخی، منافع سیاسی و محیط ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک 
رو به پیشرفت بپرهیزد و  براي چینِ

هـا و   اینکـه خواسـته   بـه  با توجـه  
از رهگذر منشور ذهنی و تجارب نخبگان به تصمیمات تأثیرگذار و 
ملی چـین بـه ایـن نکتـه رهنمـون      

خـویش و   امنیت ملـی  تهدیدها
دهنـد   این راهبردها نشان مـی 

نگـاهی جـامع    ،انـد  آن موفق شده
 ۀارضی، بلکـه توسـع   تنها حاکمیت و تمامیت

بـر ایـن   . شـود  المللی را نیز شامل 
چـین طـی چهـار     امنیـت ملـی  

الملل متفـاوت   روابط بین به مربوط
  شـمول و موفقیـت   ۀمیان رویکردهاي مادي و سنتی، تأثیر ماهیت و دامن

چنان شدت داشته است که بـا  
بـه  هـا   هاي آن تأثیر االجتماع، هنوز هم رگه

                                                                
1. Years of humility 
2. Influential elites 

  

  مقدمه
با ظهور و  حال  ترین قدرت در مهم ،چین خلق جمهوري
همواره تالش کرده است راهبرد کالن امنیت است که المللی نظام بین وسیع در

خود را متأثر از تجارب تاریخی، منافع سیاسی و محیط ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک 
براي چینِ 1»هاي حقارت سال«خود تدوین کند و از تکرار 
با توجـه  . خشدبزرگ ارتقا بی جایگاه خود را در شأن قدرت

از رهگذر منشور ذهنی و تجارب نخبگان به تصمیمات تأثیرگذار و  ،نیازهاي جامعه
ملی چـین بـه ایـن نکتـه رهنمـون       سیر راهبردهاي امنیت ،شوند تأثیرپذیر تبدیل می

تهدیدهاچگونه به جامعه و  ،چین رهبري  شود که دستگاه می
این راهبردها نشان مـی . ناشی از آن توجه کرده است تهدیدهابیرونی و محیط 

آن موفق شده 2که با گذشت زمان، رهبري چین و نخبگان بانفوذ
تنها حاکمیت و تمامیت داشته باشند که نه امنیت ملیبه مفهوم 

المللی را نیز شامل  ناجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و حفظ موقعیت بی
امنیـت ملـی  پرسش مقاله حاضر این است که راهبردهاي  ،اساس

  رهبري، چگونه تعریف و بازتعریف شده است؟ ةدور
مربوطهاي  ارچوب نظریههپاسخ پرسش فوق در چ

میان رویکردهاي مادي و سنتی، تأثیر ماهیت و دامن. خواهد بود
چنان شدت داشته است که بـا   ،المللی بین    تفکر سیاسی ةطبیعی در حوز تبیینی علوم

االجتماع، هنوز هم رگه شناختی در علم هاي معرفت بازنگري ۀهم
                         



پردازان براي ماهیتی عینـی بخشـیدن بـه نگـرش خـود، سـبب       
 ،تا جایی که مطالعات امنیتـی 

در کنـار  . بهـره نمانـده اسـت   
ي در سطح آکادمیک و جهـان  
سیاست سر برآوردند و رویکردهـاي سـنتی مطالعـات امنیتـی را بـه نقـد و چـالش        

باري بـوزان و ویـور    1»امنیت فراگیر
 تهدیـدها تعریف سنتی امنیت را فراتـر از  

ــاگون مطالعــه از . شــمرد برمــی شــده هــاي گون
 بـه  با توجه . است 3زدایی سازي و امنیتی

پـردازان آن در تحلیـل نـوین    
هـاي مکتـب مزبـور بـا      الملل، اصول و گـزاره 

امنیـت  زدایی در بررسی تحـول راهبردهـاي   
تـا چـه انـدازه     ،ل شود که این مکتـب 

  .قابلیت بررسی تحول در راهبردهاي امنیت ملی چین در دوره هاي مختلف را دارد
نظري بـه مفـاهیم مکتـب کپنهـاگ     

هـاي   کنش ،سپس. شود هاي آن پرداخته می
مـائو، دنـگ، جیانـگ زمـین و     

ارچوب هـ و ارزیابی چگونگی ارتباط آنها با مفاهیم مکتب کپنهاگ در چ

 شـده  پیچیده مباحثی گیري شکل
 هنـوز  ذهنـی  و آکادمیـک  ةحـوز 

 در امنیـت  از غالـب  فهـم  در خصـوص 

                                                                
1. Comprehensive Security  
3. Securitizing and desecuritizing 

پردازان براي ماهیتی عینـی بخشـیدن بـه نگـرش خـود، سـبب        اهتمام نظریهت صور 
تا جایی که مطالعات امنیتـی  ؛ها شده است اي مادي در این نظریه گرفتن جوهره قوام

بهـره نمانـده اسـت    از ایـن تـأثیر مصـون و بـی     امنیـت ملـی  خصـوص   به
ي در سطح آکادمیک و جهـان  ماد هایی رقیب و بعضاً غیر هاي سنتی، رهیافت رهیافت

سیاست سر برآوردند و رویکردهـاي سـنتی مطالعـات امنیتـی را بـه نقـد و چـالش        
امنیت فراگیر«و کارآمد،  مفید هاي رقیبِ از رهیافت. کشیدند

تعریف سنتی امنیت را فراتـر از   ةاین مکتب حوز. است 2در مکتب کپنهاك
ــه نظــامی بســط داده و ــاگون مطالعــه آن را از جنب هــاي گون

سازي و امنیتی مکتب مزبور، امنیتیمهم نظري  هايدستاورد
پـردازان آن در تحلیـل نـوین     جایگاه نظري و اهمیت این نظریـه و ادعاهـاي نظریـه   

الملل، اصول و گـزاره  هاي امنیتی در ساختار نوین بین پویش
زدایی در بررسی تحـول راهبردهـاي    سازي و امنیتی محوریت قراردادن امنیتی

ل شود که این مکتـب شود تا این ادراك حاص می یدهچین سنج ملی
قابلیت بررسی تحول در راهبردهاي امنیت ملی چین در دوره هاي مختلف را دارد

نظري بـه مفـاهیم مکتـب کپنهـاگ       ارچوب بحثهنخست در چ ،بر این اساس
هاي آن پرداخته می زدایی و ریشه امنیتی ،سازي ازجمله امنیتی

مـائو، دنـگ، جیانـگ زمـین و      ةچین طـی چهـار دور   اي رهبرانه کالمی و سیاست
و ارزیابی چگونگی ارتباط آنها با مفاهیم مکتب کپنهاگ در چ هوجین تائو

 .شود می یدهرویکرد نظري سنج

  نظري چهارچوب. 1
  امنیت از نگاه مکتب کپنهاگ. 1- 1
شکل موجب آن، با مرتبط موضوعات و »امنیت موضوع«

حـوز  در حـداقل  فـراوان،  تالشبا وجود  این امر،. است
در خصـوص . است پایان بی هاي پرسش و ابهام از انباشته

                         
 2. The Copenhagen School 
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 ةحـوز  در هـم  آن ،و راهبـردي 
 و گرایـی  واقـع  منطق تداوم ،
 امنیـت  بـه  سـنتی  نگـاه  بـه  فـراوان 

 از فیزیکـی  پشـتیبانی  مبنـاي 
، بلکـه  نظرانـه  تنـگ  تنهـا  نـه 

 همـین  و هسـتند  پیچیـده  و 
هاي مهم کـه از ایـن    از رهیافت

پرداخته، مکتب کپنهاگ  امنیت ملی
 دوویلـد و  اول ویـور ، بري بوزان

پس  ویژه به ،امنیت ةتحوالت گسترده در حوز
 دهد؛ گسترش را خود کار  دستور
 نیـز  مرحلـه  ایـن  از و فتـه دربرگر

 و نظــامی تهدیــدها از گســترده

ــه راهداران  ــت میان ــر  ،اس از منظ
 فـردي،  گونـاگون  واقعیـت؛ توجـه بـه سـطوح    

در عین توجـه   دولت کنشگري
 بـوزان، (دارد  کـارگزار  و سـاختار 

در عین اتخـاذ موضـع    ،شناسانه نیز
 ،موردمطالعـه  هـاي  موضـوع  
بـوزان و همکـاران،   (کـرد   بررسـی 

 و فـرد  بـه  منحصـر  ۀجنبـ  بـر 
 ابعـاد  کنار در هویتی و هنجاري

 را جامعـه  و زبـان  ترکیـب  و
: 1386، ابراهیمـی (دانسـت   

شـناختی، اعضـاي    شناختی و روش

و راهبـردي  نظـامی  هـاي  نشانه و عناصر الملل، بین روابط ادبیات
،اساسیطور   به کهاست  به آن شده ویژه توجه سرزمینی

فـراوان  انتقـادات  شاهد ،از سوي دیگر .است آن نگرش
مبنـاي  بـر  امنیت ملـی  مفهوم تعریف ن،امنتقد باور به. هستیم
نـه  تعریفـی  خـارجی،  نظـامی  تهدیدها برابر در ملت دولت
 گوناگون ها دولت روي پیش تهدیدها. است کننده گمراه

از رهیافت. یابد می بازتاب ملی امنیت مفهوم و ابعاد در ویژگی
امنیت ملیویژه  تحلیل و نقادي مطالعات امنیتی به دریچه به

بري بوزانتوان از  این مکتب می اصلی پردازان از نظریه. است
تحوالت گسترده در حوز به با توجه  مکتب این اعضاي. نام برد
دستور امنیتی مطالعات باید که آن بودند بر ،سردگ از جن

دربرگر را کشورها علیه نظامی غیر تهدیدهاي که اي گونه به
گســترده طیفــی در را بــازیگران تمــامی امنیــت و رود فراتــر

  ).143: 1386 سلمانی،( دهد جاي خود در غیرنظامی
ــه از مکتــب ــور ک ــرین برجســته مزب ــرف ت داران  ط

واقعیـت؛ توجـه بـه سـطوح     بـه  بینابینی شناسانه، دیدگاهی هستی
کنشگري نقش بر المللی؛ تأکید بین و اي منطقه ملی، اجتماعی،

سـاختار  متقابـل  بخشـی  قـوام  و بازیگران و تعامل به سایر
شناسانه نیز شناسانه و روش از منظر معرفت ).37تا52 :1378
 در اساسی تجدیدنظربه جاي  که شود می یادآور ،بینابین

بررسـی  را جدیـد  و قدیمی هاي موضوع از اي آمیزه باید
بـر  و است تاریخی و رگرایتفس ،کپنهاگ مکتب نگاه). 8تا5

هنجاري ابعاد به توجه. دارد کیدأت اجتماعی هاي پدیده ۀیگان
و گفتمـان  بـه  منـدي  عالقـه  گرا، عینی تحلیلی و توصیفی

 کپنهـاگ  مکتـب  شناسی شناخت رهیافت معرف توان می
444.(  

شناختی و روش شناختی، معرفت با درنظرگرفتن مبانی هستی



فراگیر به نقد مفهوم امنیت مضـیق  
 مفهـوم  کردنـد  تـالش  ،امنیـت 
هـاي   زمینـه  در را آن و کننـد 

 نظـامی،  سیاسـی،  مختلـف  هـاي 
 نگــاه در. کننــد ارزیـابی  و تحلیــل
بتوان بـه آن دسـت    تا باشد 

 & Buzan( اسـت  مرجـع  اهـداف 

 سـاز  یامنیتـ  بازیگران ۀوسیل ه
 از لحاظ که ادعا این با ،سازند

 رهبـران « آنـان  کـه  داشـت  انتظـار 
 مرجـع،  اهـداف  .»باشند فشار
برحـق   و ادعـایی  رسـند  تهدیدکننده بـه نظـر مـی   
 تهدیـدها  نـوع  و مرجـع  البته، اهـداف 
 متفـاوت  امنیتی گوناگون هاي

سـازي و   شـویم کـه بـه امنیتـی    
 هاي ریشه ةدربار بحث به 2004
 بـه  والتـز  کنـت  و اشـمیت  کارل
 کپنهاگ، مکتب سازي امنیتی تئوري

منظـور   بـه . ري استضرو سازي
 بـا  آنهـا  ارتبـاط  از فارغ نظریه مزبور

نظریـه   در امنیـت  و معتقـد اسـت  
 و آسـتین  اثر بین طبیعی بنابراین، پیوندي
 کـنش  :شـود  مـی  قائـل  تمـایز 

 آنهـا  تـرین  اساسـی  کـنش،  سه
                                                                
1. The Locutionary act 
2. Illocutionary act 

فراگیر به نقد مفهوم امنیت مضـیق   و مضیق دسته دو به امنیتمکتب مزبور با تقسیم 
امنیـت  مفهـوم  به االذهانی بین نگرشی اتخاذ آنها با. پرداختند

کننـد  خـارج  نظـامی  تنـگ  دایره از را امنیتی مسائل تر وسیع
هـاي  الیـه  در و المللـی  بـین  و اي قـه طمن ملـی،  گوناگون

تحلیــل محیطــی زیسـت  و فرهنگــی اجتمــاعی اقتصـادي، 
 عینی ارزشی آنکهبه جاي  امنیت مکتب، این تحلیلگران

اهـداف  و وجـودي  تهدیدها حول برساخته گفتمانی ؛یافت
هب ،مرجع اهداف و امنیت نوع هر). 1998بوزان و ویور، 

سازند می امنیتی را موضوعات که بازیگرانی شود؛ می هدایت
انتظـار  تـوان  می. است تهدیددر معرض  چیزي ،وجودي
فشار هاي گروه و ها البی ها، حکومت ها، بوروکرات سیاسی،
تهدیدکننده بـه نظـر مـی    وجودياز نظر  که هستند اهدافی

البته، اهـداف ). 13: 1997بوزان، (دارند  بقا براي) مشروع(
هاي بخش در ،شوند می رو هروب آن با بازیگران که وجودي

شـویم کـه بـه امنیتـی     گر مکتـب کپنهـاگ مـی   از اینجا وارد شق دی .هستند
2004 سال در اي مقاله در ویور. شود زدایی تعبیر می امنیتی

کارل ،دریدا ،آستین جان از که پردازد می اش نظریه تاریخی
تئوري بهتر فهممنظور  به). 2004ویور، ( است برده ارث

سازي امنیتی نظریه  درباره مزبور متفکر چهار آراي بررسی
نظریه مزبور ةباردر آنان مباحث به تنها انسداد، از جلوگیري

 .شود می صحبت سازي امنیتی
و معتقـد اسـت   اسـت  کالمـی  نظریـه کـنش   پـدر  آستین جان

بنابراین، پیوندي ؛شود می فهمیده کالمی یکنش سازي، امنیتی
تمـایز  کالمی کنش نوع سه بین وي. دارد وجود سازي امنیتی
سه این در میان 1پیشابیانی کنش و 2بیانی غیر کنش 1،بیانی
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 مثـال . شـود  مـی  داده معنی خاص
 و ، شلیک»شلیک« با که معنی
 و رود مـی  فراتـر  ایـن  از غیربیـانی 

 وادار مـرا  او« مثال، عنوان به
 نیرویـی همراه   به معنادار سخنی
 تمایز شرح براي راه ترین ساده
 را» ...گفـت  او« کالمی کنش 

» ...کـه  کـرد  متقاعد مرا او«پیشابیانی
 اسـتفاده  بیـانی  غیر کنش از تنها

 دربـاره  آسـتین  اثـر  ،»واقعـه  
 نظریـه : نویسـد  مـی  وي. کنـد 

 ثابـت  آن و گیـرد  مـی  نادیـده 
 غیـرممکن  بـودن  حضـورِ  و

 آن در کـه  فرایندي یعنی است؛
 بلکـه  باشـد،  ثابـت  توانـد  نمـی 

 کـنش  شکسـت  یـا  موفقیت 
 عقیـده  به. معناست بی تجربه 
 بنیـادي  فـرض  زیرا است؛ متافیزیک
 دریداست ایده این از برآمده 

Waever, 1997: 163; 1989: 64.(  
 تحلیـل از طریـق   کنشگر تمایالت

 تـالش  و کنـد  می عمل عمومی
 ،ماسـت  عالقه مورد آنچه. برسد
 کـه  چیـزي  آن نـه  و دارنـد  

                                                                                
1. Prelocutionary act 
2. diffusion of Meaning 

خاص سخنی به آنموجب   به که است بیانی کالمی کنش
معنی این به ؛»کنم شلیک) her(او  به تا گفت من به) he(او «
غیربیـانی  کـنش ). 101: 1962اوسـتین،  (او  او، به ارجاع با

به. دهد می شکل اجرایی نیروي با همراه را معنادار سخنی
سخنی پیشابیانی، کنش سومی،. »کنم شلیک )her(او به کرد

ساده شاید. کند می ایجاد نامتعارف اثري که است مشخص
 .}...{توانیم می ما«: که باشد این کالمی کنش نوع سه این

پیشابیانی کنش از را» ...کرد استدالل او« غیرکالمی کنش از
تنها ،سازي نظریه امنیتی). 102: 1962آستین، (دهیم  تمیز
  .کند می

 مـتن  امضـاي « بـه نـام   1982 در اي مقاله در دریدا
کنـد  مـی  ارزیـابی آن را  و بررسی تفصیل به را کالمی کنش
نادیـده  را مهـم  اي جنبـه  بـودن،   بدیع برغم آستین کالمی کنش
و ثابـت  مـتنِ  چنین دریدا، نظر به. است متن کردن فرض
است؛ 2معنایی پراکندگی تابع ی،متن و سخن هر زیرا است؛

نمـی  مـتن ). 322: 1982دریدا، (کند  می تغییر اصلی متن
 که نیست معنا آن به این. است تغییردر معرض  همیشه
 سیال، متن در زیرا ؛نشود قضاوت تجربه برمبناي کالمی
متافیزیک در سازي نظریه امنیتی براي دریدا اهمیت ویور،

 هست، که است چیزي آن امنیت که سازي نظریه امنیتی
Waever, 1997: 163; 1989: 64(دهند  می انجام ،گویند می آنچه از بیشتر متون که

تمایالت اثبات که است موافق دریدا تأکید این با وي
عمومی متون اساس بر گفتمانی تحلیل. است غیرممکن متن
برسد کنشگران پنهان هاي انگیزه یا تفکرات به تا کند نمی

 بـاور  آن به واقع به گیرندگان تصمیم که نیست چیزي آن
                                                                                                        



 بـا  کنشـگران  ارتبـاط  در مورداسـتفاده 

شـود کـه    سازي مکتب کپنهاگ اینجا مشخص مـی 
 سـازي،  امنیتـی  بـراي  ضـرورتی 

 سیاسـی  امـر  مفهـوم  کـه  اسـت 
 امـر « ماهیـت  طورکه همان دیگر،
 نیـز  امنیت ماهیت ،شود می تعیین
 العـاده  فـوق  هـاي  سیاست و

 و سـازي  امنیتـی  بین دوم پیوند
شود  نامیده می 1»حاکمیت  گیرنده

 تمـایز  هماننـد  سیاسـی  امـر  
 حـاکم  هـاي  قدرت که هنگام

 قـانونی  سیسـتم  مقـررات  و
بـه   حاکمیـت  جـوهر  کـه  اسـت 

Williams, 2003:517.(  
 سـازي ویـور   امنیت بر ،یهاز نظر
  نظریـه   کـه  کنـد  می دنبال را

 گفـت  توان می ،افزون بر این
 ارتبـاط  در نخسـت، : اسـت  

 جهـانی  در کنش براي بستري
 نظـر  در). Waltz, 1969: 92(ندارد 

). Buzan et al, 1989: 27(است 
 بـه  موفـق  بـه احتمـال   کـه  

 الگـوبرداري  نظـام  درون هاي
 باشـد،  بیشـتر  سـاز  امنیتـی   کنشـگر 

Buzan et al, 1989: 33.(  
                                                                
1. Decisionist theory of sovereignty

مورداسـتفاده  کدهایی بلکه ،است عموم میان مشترك عقاید
  ).Waever, 2001: 26-27(است  یکدیگر

سازي مکتب کپنهاگ اینجا مشخص مـی  ارتباط کارل اشمیت با امنیتی
ضـرورتی  عنـوان   به »وجودي تهدید« شناسایی بر ویور تمرکز

اسـت  اشـمیت  کارل دشمن  دوست بندي تقسیم دهنده بازتاب
دیگر، عبارت به). Williams, 2003: 516(سازد  می را اشمیت
تعیین دشمن و دوست بین بندي تقسیماز طریق  »سیاسی

و سیاست تابع عادي دموکراتیک قاعده بین بندي تقسیم با
پیوند ،افزون بر این. شود می تعیین مقررات و قوانین وراي

گیرنده نظریه تصمیم« است که چیزي در را اشمیت اندیشه
)Williams, 2003: 51 .(   اشـمیت  بـراي  ،بـه بیـان ویلیـامز 

هنگام آن شود؛ می تشدید اضطراري شرایط در دشمن  دوست
و قوانین از فراتر »است حاکم که را فردي« گیرنده تصمیم

اسـت  اضـطرار  قلمـرو  در ویلیـامز،  گفته به. دهند می قرار
Williams, 2003:517(شود  می برجسته روشنی به تصمیمصورت  

از نظر والتس تعریف چگونگی روش رسد می نظر به
را والتس نظر این ویور ،دیگر عبارت  به . است گذاشته اثر

افزون بر این. دارد نظریه مرزهایی اینکه و شود نمی چیزي هر شامل
 داشته سازي امنیتی بر بازتاب دو امنیت، از والتس قرائت

بستري يبقا والتس، نظر در آنموجب   به که امنیت و بقا بین
ندارد  وجود تضمینی ها دولت امنیت براي آن در که است
است  وجودي تهدیدها شکل در بق معناي به امنیتنیز  ویور
 فـردي  بـر  ویـور  هـاي  محـدودیت  گفـت،  توان می دوم،

هاي توانمندي توزیع والتسیِ مفهوم از شود؛ می سازي امنیتی
کنشـگر  هاي توانمندي هرچه ،دیگر عبارت  به . است شده

Buzan et al, 1989: 33(شد  خواهد بیشتر سازي امنیتی موفقیت احتمال
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 بـه  ،اسـت  وجـودي  تهدیـد 
در  کـه  درحـالی  شـود؛  مـی  منجـر 
 زبـان  از ساز امنیتی بازیگران). 

 از را مربـوط  مخاطبـان  و دهنـد 
 حـوزه  بـه  ،عـادي  هـاي  سیاسـت 

سرعت و بـدون توجـه بـه قـوانین     
Waever, 2004: 14.(   از سـوي

 از مرحلـه  نخسـتین  کنـد،  اعـالم 
 ضـروري  شـرطی  هرچنـد  اعـالم 

 شـمار  بـه  1سـاز  امنیتی حرکتی
 وجـودي  تهدیـد  عنـوان   بـه 

Buzan et al, 1998:37(. 

 
شـود تـا کـنش کالمـی و      شده، در ادامه تالش می
امنیـت ملـی چـین بررسـی      

توجه مکتب کپنهاگ به مطالعات امنیتـی پـس از جنـگ سـرد معطـوف      
                                                                
1. Securitizing move 
2. Audience 

پذیرش از سوي  
شنوندگان

تهدیـد  چیـزي،  اینکـه  گفـتن  با سازي امنیتی ترتیب، این به
منجـر  امنیـت  ارچوبهچ در موضوعات برخی قراردادن

). Waever, 2004: 13(اند  نداشته قرار حوزه این در گذشته
دهنـد  قـرار  امنیتی شرایط در را موضوع تا کنند می استفاده

سیاسـت  حـوزه  از سـپس  موضـوع . کننـد  آگاه فوري خطر
سرعت و بـدون توجـه بـه قـوانین        به جایی که یابد؛ می انتقال اضطراري هاي سیاست

Waever, 2004: 14-15(برآید  میحل مشکل د درصد ،گذاري عادي سیاست

اعـالم  امنیتی را اي مسئله ،ساز امنیتی بازیگر چنانچه ،دیگر
اعـالم  صـرف  است بدیهی. است شده انجام سازي امنیتی
حرکتی تنها و سازد نمی امنیتی را موضوعی نفسه فی اما است؛

بـه  حرکت این پذیرش مستلزم ،واقعی سازي امنیتی .آید می
Buzan et al, 1998:37-38(است  2شنوندگاناز سوي  مرجع هدف علیه

شده، در ادامه تالش می نظري ارائه چهارچوب به با توجه 
 تهدیـدها ادراك آنان از  ةبارهاي رهبران پکن در سیاست

توجه مکتب کپنهاگ به مطالعات امنیتـی پـس از جنـگ سـرد معطـوف       ةعمد. شود
                         

امنیتی سازي

کنشگر امنیتی ساز  
به مثابه مرجع  

امنیت

ورود به کنش 
کالمی  

شناسایی  
موضوعی به مثابه  
تهدید وجودي

پذیرش از سوي  
شنوندگان

توسل به 
ابزارهاي  

فوق العاده و  
استثنایی



هـاي چهـار نسـل رهبـري      به بررسی کنش کالمی و سیاست
 محیطـی  فرهنگـی و زیسـت   چین در پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی 

 وضـوع را بخـش ایـن م   توان بخـش 
  :شوداي و یکپارچه ارزیابی 

نخست، به باور اعضاي مکتب کپنهاگ باید مطالعات امنیتی سـنتی و غیرسـنتی   

زدایـی مکتـب    سـازي و امنیتـی  
  ت فرازمانی و فرامکانی برخوردار است؛

هـا و   سوم، نظام سیاسی چـین، نظـام یکپارچـه مارکسیسـتی اسـت کـه کـنش       
از ماهیـت ایـدئولوژیک    ،پس یا پیش از جنگ سـرد 

  هاي رهبران در بخش نظامی
با همت ) 1949(پس از اعالم استقالل جمهوري خلق چین 
خلـق از مرزهـاي    هـاي نـوین و ارتـش   

بر مبنـاي دو   ،هاي مائو بنیاد دولت انقالبی مبتنی بر اندیشه
این دو  .قابل بحث است» خلقی
» دشـمن   شـناخت دوسـت  «مبنی بر 

ساختار دوقطبی حـاکم بـر نظـام    
و دشمنی کشورهاي غربی با نظـام جدیـد کمونیسـتی،    
همواره رنگ و بوي نظامی داشـت و تقویـت آن در   

ارضـی    ویژه آنکـه بـر حفـظ اسـتقالل و تمامیـت     
 کنـگ تأکیـد   رفته تـایوان، تبـت، ماکـائو و هنـگ    

 جمـاهیر   ، اتحادامریکاهاي  دادن امپریالیست
طـورکلی   ژاپـن و بـه   ).اختالفات این دو کشور کمونیسـتی 

، آنها را تهدیدي وجودي براي بقا 

به بررسی کنش کالمی و سیاست، است؛ اما به دالیل زیر
چین در پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی 

توان بخـش  نمی علت این کار این است که. شود پرداخته می
اي و یکپارچه ارزیابی  مقایسهصورت  به  باید، بلکه کردبررسی 

نخست، به باور اعضاي مکتب کپنهاگ باید مطالعات امنیتی سـنتی و غیرسـنتی   
  ؛بررسی کردرا با هم 

سـازي و امنیتـی   این پژوهش بر نظریه امنیتـی  اصلی دوم، تمرکز
ت فرازمانی و فرامکانی برخوردار است؛اي از ماهی مزبور است و هر نظریه

سوم، نظام سیاسی چـین، نظـام یکپارچـه مارکسیسـتی اسـت کـه کـنش       
پس یا پیش از جنگ سـرد  ،تصمیمات راهبردي رهبران آن

  .بوده استمتأثر آن در امتداد هم 

  هاي چهار نسل رهبري کنش کالمی و سیاست. 2
هاي رهبران در بخش نظامی سیاستکنش کالمی و . 2- 1

پس از اعالم استقالل جمهوري خلق چین  ،رهبران چین کمونیست
هـاي نـوین و ارتـش    با کمک ترکیبی از فناوري تمام تالش کردند

بنیاد دولت انقالبی مبتنی بر اندیشه. تاریخی کشور دفاع کنند
خلقی تضاد درون«و » تضاد میان ما و دشمن«عنصر اصلی 
مبنی بر  ،تفکر ایدئولوژیک وي چهارچوبعنصر نیز در 

ساختار دوقطبی حـاکم بـر نظـام     به با توجه ). 234: 1358تسه تونگ، ( گیرد می  قرار
و دشمنی کشورهاي غربی با نظـام جدیـد کمونیسـتی،    الملل در این مقطع زمانی  بین

همواره رنگ و بوي نظامی داشـت و تقویـت آن در    ،نگاه حزب کمونیست به امنیت
ویژه آنکـه بـر حفـظ اسـتقالل و تمامیـت      شد؛ به تقویت بنیه نظامی دیده می

رفته تـایوان، تبـت، ماکـائو و هنـگ     دست هاي از کشور و اعاده سرزمین
دادن امپریالیست ترتیب، مائو با قرار این به. محوري داشت

اختالفات این دو کشور کمونیسـتی  يپس از آشکار(شوري  
، آنها را تهدیدي وجودي براي بقا »تضاد بین ما و دشمن«داري در دسته  نظام سرمایه
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و بسیج خلق و قیـام مسـلحانه بـراي مبـارزه و     
  .کرد سرنگونی آنها را امري ضروري و هدف اصلی جنگ انقالب خلقی تلقی می

و مبنـاقراردادن  » نوسازي چهارگانه
الملل، نوسازي دفاعی دوره مـائو  

تـا  « ،بـه بـاور دنـگ   . نفع اولویت نوسـازي اقتصـادي کشـور بـه حاشـیه رانـد      
کشاورزي، صنعت و علوم و فنون پیشرفت نکنـد، نوسـازي دفـاعی نیـز غیـرممکن      
بر مبناي سیاسـت تعـدیل نظـامی    

هبـري    وذ نظامیان در هیئـت 
که در سـیزدهمین کنگـره    اي

میزان حضور نظامیان در کمیتـه مرکـزي از   
دنـگ توسـعه نظـامی را تـابعی از     
دمت آن دانست و به نیروهاي نظامی دستور داد در توسـعه  
اقتصادي کشور مشارکت کنند و منابع و امکانات خود را در جهت توسعه اقتصـادي  

دفـاعی   ۀلزوماً به معنـاي تضـعیف بنیـ   
در ایـن دوره نیـز نخبگـان چینـی دربـاره ضـرورت حفـظ اسـتقالل و         
تقلیـل شـکاف تسـلیحاتی و    

تحول در ارتـش   ،سبب همین
در دسـتورکار  ، 1980ز دهـه  
هـاي بـاز اقتصـادي     و سیاسـت دروازه 

سـرعت نتیجـه داد و بـا     درراستاي افزایش توان مالی، فنی و علمی صـنایع دفـاع بـه   
منظـور   بـه افزایش صنایع نظامی، ارتش مجاز به صدور سالح بـه کشـورهاي دیگـر    

 1990در اسناد دفاع ملی این کشور از دهه 
سیاست دفاع ملی چین در ماهیت تدافعی بوده 
                                                                
صـورت ابـزاري در سیاسـت خـارجی بـراي حمایـت از       

شـدن   رنـگ  با کـم  ،اما در دوره دنگ
به ابزاري براي کمک به پیشـرفت  

و بسیج خلق و قیـام مسـلحانه بـراي مبـارزه و     و حاکمیت حزب کمونیست دانسته 
سرنگونی آنها را امري ضروري و هدف اصلی جنگ انقالب خلقی تلقی می

نوسازي چهارگانه«در دوره دنگ شیائوپینگ، وي با ارائه طرح 
الملل، نوسازي دفاعی دوره مـائو   موضوع اصلی سیاست بین عنوان  بهصلح و توسعه 

نفع اولویت نوسـازي اقتصـادي کشـور بـه حاشـیه رانـد       هرا ب
کشاورزي، صنعت و علوم و فنون پیشرفت نکنـد، نوسـازي دفـاعی نیـز غیـرممکن      

بر مبناي سیاسـت تعـدیل نظـامی     ،بر این اساس). 76: 1370امیدوارنیا،(» خواهد بود
وذ نظامیان در هیئـت امر نوسازي دفاع از مقام سوم به چهارم تنزل یافت و نف

اي گونه و تعداد آنها در کمیته مرکزي حزب محدود شد؛ به
میزان حضور نظامیان در کمیتـه مرکـزي از    ،1982حزب کمونیست چین در سپتامبر 

دنـگ توسـعه نظـامی را تـابعی از     . کاهش یافـت  درصد 20حدود  ،درصد 34تا  30
دمت آن دانست و به نیروهاي نظامی دستور داد در توسـعه  توسعه اقتصادي و در خ

اقتصادي کشور مشارکت کنند و منابع و امکانات خود را در جهت توسعه اقتصـادي  
  .کار گیرنده ب

لزوماً به معنـاي تضـعیف بنیـ    ،حال، سیاست تعدیل نظامی مزبور این با
در ایـن دوره نیـز نخبگـان چینـی دربـاره ضـرورت حفـظ اسـتقالل و         . چین نبـود 

تقلیـل شـکاف تسـلیحاتی و     ،جلوگیري از تضعیف بنیه نظـامی کشـور و همچنـین   
همین به .اش اجماع داشتند قدرت نظامی چین با رقباي بالقوه

ز دهـه  و صنایع دفاعی را در قالب سیاست نوسـازي دفـاعی ا  
و سیاسـت دروازه » صـلح و توسـعه  «اتخاذ راهبـرد  . قرار دادند

درراستاي افزایش توان مالی، فنی و علمی صـنایع دفـاع بـه   
افزایش صنایع نظامی، ارتش مجاز به صدور سالح بـه کشـورهاي دیگـر    

در اسناد دفاع ملی این کشور از دهه  1ارجی شدکسب سود و ارزهاي قوي خ
سیاست دفاع ملی چین در ماهیت تدافعی بوده «همواره اصرار شده است که  ،به بعد

                         
صـورت ابـزاري در سیاسـت خـارجی بـراي حمایـت از        صدور سالح به ،ائودر دوره م .1

اما در دوره دنگ ؛هاي چپ به کار می رفت کشورهاي دوست و نهضت
به ابزاري براي کمک به پیشـرفت   و ایدئولوژي، رابطه بین ایدئولوژي و سالح از بین رفت

 .اقتصادي کشور تبدیل شد



قدرت همچنـان وجـود دارد، کشـور بایـد     
رهـاي  ابزااز طریـق  قابلیت دفاع از خود، حاکمیت، اتحاد، تمامیت ارضـی و امنیـت   

China's white paper on national defense 1993, 1995, 1998, 2000, 

برآمـده از   ،»نوسازي دفـاع ملـی  
  .بوده است نیاز به تضمین امنیت و نوسازي کشور و براي خودیاري

المللـی و   بر نسل سـوم، درراسـتاي نظـم بـین    
را خلق کرد تـا  » مفهوم نوین امنیت

بـه  . هاي متناسب با آنها اشاره کنـد 
 نـام بـرده شـد   » مفهـوم نـوین امنیـت   

در اواسـط دهـه   . دادبسط را 
آمیز تئوریزه شـد   و مفهوم ظهور مسالمت

هـاي توسـعه    سیاست ،لذا در این دوره
اي  هـاي منطقـه   گرایـی دورن همکـاري  

در هـاي مجموعـه جاسوسـی کشـور     
Yuejin, 2004: 266.(   هوجین تـائو

دیپلماسـی  «؛ اما برخالف جیانـگ زمـین، راهبـرد    
-Feng, 2005: 81(را وجه همت خویش قـرار داد  

، سیاسـت  کردنـد تـائو پیگیـري   
حضـور   ،بـر ایـن اسـاس   . بـود 
کاهش یافت؛  صددر 21به  2002

پـوش نظـامی بـه کمیتـه دفتـر      
بخـش از بودجـه سـاالنه     ، بودجـه ارتـش آزادي  

کـه تسـریع در نوسـازي ارتـش خلـق در دسـتورکار       
مأموریـت   عنـوان   بـه  2002ترتب، طرحـی در سـال   

راهبرد دفاعی چین از حفاظت صرف از مرزهاي ملی، به حفاظـت از وحـدت   
  هاي محلی پیروز شود، اگر مجبور به چنین کاري شود؛

قدرت همچنـان وجـود دارد، کشـور بایـد      است و تا زمانی که هژمونیسم و سیاست
قابلیت دفاع از خود، حاکمیت، اتحاد، تمامیت ارضـی و امنیـت   

 ,China's white paper on national defense 1993, 1995, 1998, 2000(» نظامی را داشته باشد

نوسازي دفـاع ملـی  «برنامه  ،بنایراین به گفته رهبران چین). 20010 ,2003
نیاز به تضمین امنیت و نوسازي کشور و براي خودیاري

بر نسل سـوم، درراسـتاي نظـم بـین    جیانگ زمین، ره ،از سوي دیگر
مفهوم نوین امنیت«جدید امنیتی سنتی و غیرسنتی،  تهدیدهااهمیت 

هاي متناسب با آنها اشاره کنـد  جدید و لزوم پیگیري سیاست تهدیدهابه اهمیت 
مفهـوم نـوین امنیـت   «از  ،1998آن در سند دفـاع ملـی سـال    دنبال 

)Finkelstain, 1999: 198 .( را بعدها هوجین تائو این مفهوم
و مفهوم ظهور مسالمت شداجرا » مفهوم نوین امنیت«طرح  ،1990
لذا در این دوره. درراستاي مفهوم نوین امنیت بود ،واقع که در

گرایـی دورن همکـاري   بـزرگ، هـم  هاي  همکاري راهبردي با قدرت
هـاي مجموعـه جاسوسـی کشـور      قابلیت يچندجانبه، نوسازي دفاع ملی و ارتقا

Yuejin, 2004: 266(تقویت امنیت ملی چین در پیش گرفته شد  جهت

؛ اما برخالف جیانـگ زمـین، راهبـرد    دادادامه و بسط  راها  این سیاست
را وجه همت خویش قـرار داد  » همسایه خوب«و نظریه » امونیپیر
تـائو پیگیـري    زمین و هوجین هایی که جیانگ از دیگر سیاست). 82
بـود » کاهش کمیـت و افـزایش کیفیـت قـدرت نظـامی     «

2002در سال  ،بخش در کمیته مرکزي حزب آزادي ارتش
پـوش نظـامی بـه کمیتـه دفتـر       که در شانزدهمین کنگره ملی، هیچ یـونیفرم  اي گونه به

، بودجـه ارتـش آزادي  وجـود  با این . سیاسی راه پیدا نکرد
کـه تسـریع در نوسـازي ارتـش خلـق در دسـتورکار        اي گونه کشور افزایش یافت؛ به

ترتب، طرحـی در سـال    نای به. رهبران چین قرار گرفت
  :جدید ارتش آزادیبخش ارائه شد که عبارت بود از

راهبرد دفاعی چین از حفاظت صرف از مرزهاي ملی، به حفاظـت از وحـدت   . 1
هاي محلی پیروز شود، اگر مجبور به چنین کاري شود؛ ملی تبدیل شود و در جنگ
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تغییر نیروهاي دفاعی چین از ارتش نیروي انسانی به ارتـش وسـیع علـوم و    
کـه قـادر    اي گونه محور به نیروي وسیع مبتنی بر کیفیت؛ به

 ,Scobel, 2000; Mulvenon(هاي سایبري باشـد  

هاي مزبور، چین تحت ریاست جیانگ زمـین و  
هوجین تائو همچنـان مایـل بـه اسـتفاده از نیـروي نظـامی بـراي پیشـبرد ادعاهـاي          

یـک  «برخالف مائو اصـل   ،دنگ در دوره رهبري خود
 .رفتـه مطـرح کـرد    هاي ازدست

 و هاي بعد پیگیـري شـد و موفـق بـه الحـاق ماکـائو      
تــرین  حــال، مقاومــت رهبــران تــایوان همچنــان از بــزرگ

پکن بـه حـزب دموکراتیـک خلـقِ تـایوان      
بـه  مـدت  دبلناعتمادي ندارد و بر این باور است که آنان راهبرد حرکت تـدریجی و  

، پکن همواره سیاست اسـتفاده از  
المللـی   ویژه اینکه تایوان با وجه بـین 

و اسـتفاده از   1996تـا 1995هاي 
اي از ایـن سیاسـت    ر دریاي جنوبی چین و جزایـر سـنکاکو نمونـه   

هـا، بـه نظـر پژوهشـگران      همه این سیاست
هـاي   هـاي غیرسـنتی همچـون خلـع سـالح، همکـاري      

نظامی چـین بـاقی    ، مسئله تایوان همچنان موضوع اصلی امنیتی
حـل بحـران تـایوان در اولـین     

  هاي رهبران در بخش سیاسی
شرایط خاص سیاسـی   به با توجه 

در . ن سیاسی و پژوهشگران آن از جایگاهی واال برخوردار است
دوره مـائو تحکــیم حــزب کمونیســت و ســاختار حزبــی از اولویــت بــاالي امنیتــی  
میل و بوروکراسی کـه بـه درون حـزب    

تغییر نیروهاي دفاعی چین از ارتش نیروي انسانی به ارتـش وسـیع علـوم و     .2
محور به نیروي وسیع مبتنی بر کیفیت؛ به فناوري و از نیروي کمیت

هاي سایبري باشـد   به ایجاد نیرویی براي پیروزي در جنگ
2006: 15.(  

هاي مزبور، چین تحت ریاست جیانگ زمـین و   گرفتن سیاست درپیشبا وجود 
هوجین تائو همچنـان مایـل بـه اسـتفاده از نیـروي نظـامی بـراي پیشـبرد ادعاهـاي          

دنگ در دوره رهبري خود. سرزمینی خود بوده و هست
هاي ازدست آمیز سرزمین را براي الحاق مسالمت» دو نظام ،کشور

هاي بعد پیگیـري شـد و موفـق بـه الحـاق ماکـائو       رهبران نسلز سوي ااین اصل 
حــال، مقاومــت رهبــران تــایوان همچنــان از بــزرگ بــااین. کنــگ شــد هنــگ

پکن بـه حـزب دموکراتیـک خلـقِ تـایوان      . هاي رهبران چین بوده است مشغولی دل
اعتمادي ندارد و بر این باور است که آنان راهبرد حرکت تـدریجی و  

، پکن همواره سیاست اسـتفاده از  دلیل همین به. کنند استقالل را پنهانی دنبال میسوي 
ویژه اینکه تایوان با وجه بـین  ؛ بهداند میابزار نظامی علیه تایوان را حق خود 

هاي  در سال ،بحران تنگه تایوان. چین گره خورده است
ر دریاي جنوبی چین و جزایـر سـنکاکو نمونـه   نیروي دریایی د

همه این سیاستبا وجود ). Joffe, 2006: 38-39(نظامی بود 
هـاي غیرسـنتی همچـون خلـع سـالح، همکـاري       ظهور مرجعبا وجود  ،چینی

، مسئله تایوان همچنان موضوع اصلی امنیتی...مشترك راهبردي و
حـل بحـران تـایوان در اولـین     «و » الحاق در اولین فرصـت «هاي  ماند و سیاست می

  .دهد درستی این مسئله را نشان می» فرصت

هاي رهبران در بخش سیاسی کنش کالمی و سیاست. 2-2
با توجه بخش سیاسی است و  مهم ثبات سیاسی از مباحث

ن سیاسی و پژوهشگران آن از جایگاهی واال برخوردار استچین، در نگاه رهبرا
دوره مـائو تحکــیم حــزب کمونیســت و ســاختار حزبــی از اولویــت بــاالي امنیتــی  

میل و بوروکراسی کـه بـه درون حـزب     و و براي مقابله با فساد، حیفبرخوردار بود 



را ارائه و اجرا » انهبالیاي پنجگ
از سـوي  ). 56: 1358تسه تونگ، 

مائو بر مقابله با ضدانقالبیون قرار داشـت کـه   
داد و  قـرار مـی  » بین ما و دشـمن 

الي  تیک، طبقه مالکین ارضی، مرتجعین گومیندان و بعدها چـوئن 
وي خواهان اصـالحات  ). 234
هـاي   انتقـاد و کنتـرل تـوده   در معرض 

بگـذار صـدگل   « مردم، یعنی عناصر خارج از حزب قرار گیرند و آن را در سیاسـت 
این سیاسـت در ابعـاد فرهنگـی و اجتمـاعی بـروز      

طلبـی و   ها، انشعاب روي اي براي مقابله با کج
اعتراض به حمله بـه سـبک کـار    

انتقـادات متوجـه   ، بلکـه  گرایـی آنهـا اکتفـا نشـد    
مـوج انتقادهـا، حـزب     افزایش

بـا خشـونت واکـنش نشـان داد؛     
هاي ادبی سـرایت   از محافل سیاسی به حوزه مطبوعات و انجمن

فرهنگی مائو با ایجاد تزلـزل در ارکـان نظـام کمونیسـتی،     
بردن مشروعیت حزب کمونیست و تشـدید اختالفـات جنـاحی و حزبـی، بـه      

تا آنجا کـه   ؛حت رهبري وي و کشور تبدیل شد
رونـد   ،درنهایـت . ناچار بـه ارتـش متوسـل شـد تـا نظـم و ثبـات را اعـاده کنـد         

در سال  ،ز کارهاي روزمره اداري
ده شـ  آغاز شد و با اعاده حیثیت از افراد حزبی و نیروهـاي ارتشـی پاکسـازي   

 چهــارچوبدر  ،رهبـري دنــگ 
. اجتماعی به خود دید اصالحاتی در مقوالت سیاسی
حفظ و تثبیت حزب  ،همانند دوره قبل

با این تفاوت که دنـگ  . دبوزبی 
مائو در پـیش گرفـت و همـواره نـوعی     

بالیاي پنجگ«و » گانه بالیاي سه«رخنه کرده بود، سیاست مقابله با 
تسه تونگ، (آمیز متوسل شد  که به اقدامات خشونت کرد چنان

مائو بر مقابله با ضدانقالبیون قرار داشـت کـه   اصلی تمرکز  ،در بخش سیاسی ،دیگر
بین ما و دشـمن «ناپذیر  نظریه تضاد آشتی چهارچوبوي آن را در 

تیک، طبقه مالکین ارضی، مرتجعین گومیندان و بعدها چـوئن بورژوازي بوروکرا
234: 1358تونگ،  تسه(شد  شیائوپینگ را شامل می و دنگ

در معرض که اعضاي کادر مدیریت  نحوي به ؛آشکار بود
مردم، یعنی عناصر خارج از حزب قرار گیرند و آن را در سیاسـت 

این سیاسـت در ابعـاد فرهنگـی و اجتمـاعی بـروز      . بسط داد 1956مه2در  ،»بشکفد
اي براي مقابله با کج یافت؛ اما مائو همچنین آن را وسیله می

اعتراض به حمله بـه سـبک کـار     ،برخالف انتظار مائو. دانست گرایی حزب می ذهن
گرایـی آنهـا اکتفـا نشـد     یا ذهن ساالري ها، دیوان کمونیست

افزایش در برابر. ساختار یکپارچه و نفوذناپذیر حزب گردید
بـا خشـونت واکـنش نشـان داد؛     » ضـد دسـت راسـتی   «با اعالم سیاست کمونیست 

از محافل سیاسی به حوزه مطبوعات و انجمن تسویهکه  اي گونه به
  .کرده و به انقالب فرهنگی منجر شد

فرهنگی مائو با ایجاد تزلـزل در ارکـان نظـام کمونیسـتی،      ترتیب، انقالب این به
بردن مشروعیت حزب کمونیست و تشـدید اختالفـات جنـاحی و حزبـی، بـه       ازبین

حت رهبري وي و کشور تبدیل شدتهدیدي وجودي علیه مائو و نظام ت
ناچار بـه ارتـش متوسـل شـد تـا نظـم و ثبـات را اعـاده کنـد          هب

ز کارهاي روزمره اداريازدایی از انقالب فرهنگی با کنارکشیدن مائو  امنیتی
آغاز شد و با اعاده حیثیت از افراد حزبی و نیروهـاي ارتشـی پاکسـازي    1972

رهبـري دنــگ  بــاچـین  ). 45: 1368داربـی شــر،  (اسـتمرار یافــت  
اصالحاتی در مقوالت سیاسی ،هاي نوسازي چهارگانه سیاست

همانند دوره قبل ،ترین نگرانی رهبري در این مقطع زمانی مهم
زبی کمونیست و حاکمیت دولت و مقابله با سیستم دوح

مائو در پـیش گرفـت و همـواره نـوعی      ازتر  گرایانه و مالیم شیوه و نگرشی تساهل

راهبرد امنیت 
تداوم : ملی چین
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وي بـر ضـرورت   . شـد  مـی  
کاري سیاسـی تمایـل    عد سیاسی به محافظه

هـاي عینـی تغییـرات ناگهـانی در     

بحـران مشـروعیت ناشـی از    
کـردن   اصـولی منظـور   بهبه برخی اصالحات سیاسی 

کلربـرژر،  (ی را حذف کرد هاي ضدانقالب
رهبري دنـگ،   درترین تهدید وجودي براي چین 

هاي سیاسی مبنی بـر حقـوق   
هـاي ایـدئولوژیک    سیاسی و گاه نفـی ارزش 

خــواهی درنهایــت در حادثــه میــدان 
دولت این جنبش را نشانه آزادسازي بـورژوازي تلقـی   

هنگـامی کـه   . کرده و تهدیدي براي حزب کمونیست چین و حاکمیـت دولـت دیـد   
 سـاختن مطالبـات   مذاکرات میان مقامات دولتـی و رهبـران دانشـجویان در بـرآورده    

 1989مـی 20دولـت در  از سوي 
صادر شد و با حمله ارتـش بـه تظاهرکننـدگان، بازداشـت و اعـدام آغـاز گردیـد و        

 The(امنیتی در سراسر کشور در دستورکار قرار گرفت 

بخش سیاسی در این دوره امنیتـی  
همچنان امنیتی باقی ماند و  ،

هاي جدید رهبران و آزادي برخی افـراد و کـاهش   

ثبـات  «سیاسـت   چهـارچوب 
هاي دنگ  سازي عرصه سیاسی و تالش

هـا و   همچنین نقش ایدئولوژي، سیاست
در نظـر  . اي کـاهش یافـت   اي بـراي سـازمان فرقـه   

ایــدئولوژي ســازوکاري بــراي تنظــیم دســتورکار عمــومی و ایجــاد 
مشروعیت بود و براي کسب اعتبار مجـدد بایـد روابطـی قابـل قبـول بـا تحـوالت        

 دیـده  ويهـاي   اقتصاد در اندیشـه  تضاد دوگانه سیاست
عد سیاسی به محافظهاصالحات اقتصادي تأکید داشت، اما در ب

هـاي عینـی تغییـرات ناگهـانی در      بنابر ضـرورت  ،سیاسی وي مشی داشت و در خط
  .شد شرایط مختلف دیده می

بحـران مشـروعیت ناشـی از     بـه  با توجه دنگ و گروه حامی وي  ،در آن مقطع
به برخی اصالحات سیاسی  ،هاي داخلی قدرت حاکم ستیزه

هاي ضدانقالب هاي دولت اقدام ورزید و برچسب سیاست
ترین تهدید وجودي براي چین  حال، مهم بااین). 310و309: 1368

هاي سیاسی مبنی بـر حقـوق    خواهی ناشی از نتایج ناخواسته آزادي فرایند دموکراسی
سیاسی و گاه نفـی ارزش   دموکراتیک بیشتر و آزادي و مشارکت

خــواهی درنهایــت در حادثــه میــدان  فراینــد دموکراســی. بــوداز ســوي مارکسیســم 
دولت این جنبش را نشانه آزادسازي بـورژوازي تلقـی   . تجلی یافت 1989من  آن تیان

کرده و تهدیدي براي حزب کمونیست چین و حاکمیـت دولـت دیـد   
مذاکرات میان مقامات دولتـی و رهبـران دانشـجویان در بـرآورده    

از سوي دانشجویان به نتیجه نرسید، دستور حکومت نظامی 
صادر شد و با حمله ارتـش بـه تظاهرکننـدگان، بازداشـت و اعـدام آغـاز گردیـد و        

امنیتی در سراسر کشور در دستورکار قرار گرفت  هاي شدید سیاسی محدودیت
Europa world year book, 2011: 1244 .(بخش سیاسی در این دوره امنیتـی  یب، ترت این به

،1990و در دوره رهبري جیانگ زمین در طول دهه  شد
هاي جدید رهبران و آزادي برخی افـراد و کـاهش    با سیاست ،تنها در اواخر این دهه

  .زدایی شد ها وارد فرایند امنیتی سرکوب
چهـارچوب در  ،در دوره رهبري جیانگ زمین و هوجین تـائو 

سازي عرصه سیاسی و تالش روند نهادینه ،»جامعه هماهنگ«و » براي همه
همچنین نقش ایدئولوژي، سیاست. اي ادامه یافت هاي فرقه براي تقلیل درگیري
اي بـراي سـازمان فرقـه    پایـه  عنوان  بهمنافع بوروکراتیک 

ایــدئولوژي ســازوکاري بــراي تنظــیم دســتورکار عمــومی و ایجــاد زمــین  ،جیانــگ
مشروعیت بود و براي کسب اعتبار مجـدد بایـد روابطـی قابـل قبـول بـا تحـوالت        



تـرین اصـالحات جیانـگ بـر     
. اتیـک کردن اصالحات دموکر

به مناسبت هشتادمین سالگرد حـزب کمونیسـت   
خاطر نشان کرد که معیار جذب به درون حزب کمونیست باید به افراد طبقه متوسط 

The Europa world year book, 2009: 1218 .(  اجـراي
ترتیـب، وي نقـش پیشـرو     ایـن 

تاریخیِ حزب و جایگاه ویـژه پرولتاریـا در آن را بـه چـالش کشـید و دانشـمندان،       
درمجمـوع،  . فکران، مدیران و مهندسان را به نمایندگان طبقه کارگر تبدیل کرد

دادن بــه فراینــد  هــدف جیانــگ حفــظ حــزب و کــارکرد آن و نــه تغییــر یــا اجــازه
کـه بـا ورود نسـل چهـارم رهبـري، مـوفقیتی       

  .در توانایی چین براي حفظ انتقال آرام قدرت سیاسی بود

  هاي رهبران چین در بخش اقتصادي
تـوان گفـت بخـش     هاي اقتصادي چین در این مقطع زمـانی مـی  

. عمده بر اهداف ایدئولوژیک انقالب مبتنی بود
 ،کشور يو ارتقا تولید ۀتوسعه و تعالی کشور در تکمیل سوسیالیسم انقالبی و توسع

از مشی جدیـد دگرگـونی سوسیالیسـتی    
ع دستی، بازرگـانی و صـنایع   

جهـش بـزرگ بـه    «طوالنی سخن به میان آورده و راهبـرد  
کـردن کشـاورزي را بـه اجـرا     

 وایـن بخـش درحقیقـت، تهدیـدي وجـودي      
بـه    نسـبت هاي مائو  اولویت برنامه

هـایی از برنامـه اقتصـادي     گرچه بخش
با خشونت همراه بوده است؛ این خشـونت از  

دنگ شیائوپینگ و آغاز سیاست درهاي باز اقتصادي و اصالحات 
نظامی کـه اغلـب    ؛گیري نوعی نظام خاص بازار شد

تـرین اصـالحات جیانـگ بـر      مهـم ). Dittmer, 1995: 22(اقتصادي چین داشـته باشـد   
کردن اصالحات دموکر نه بر نهادینه ،نوسازي حزب و گسترش آن استوار بود

به مناسبت هشتادمین سالگرد حـزب کمونیسـت    ،2001جوالي1در  ،اساس بر همین 
خاطر نشان کرد که معیار جذب به درون حزب کمونیست باید به افراد طبقه متوسط 

The Europa world year book, 2009: 1218(و حتی بورژوازي گسـترش یابـد   

ایـن  بـه  .شد این سیاست به کاهش نقش ایدئولوژي منجر
تاریخیِ حزب و جایگاه ویـژه پرولتاریـا در آن را بـه چـالش کشـید و دانشـمندان،       

فکران، مدیران و مهندسان را به نمایندگان طبقه کارگر تبدیل کرد روشن
هــدف جیانــگ حفــظ حــزب و کــارکرد آن و نــه تغییــر یــا اجــازه

کـه بـا ورود نسـل چهـارم رهبـري، مـوفقیتی        اي گونه سازي در آن بود؛ به دموکراسی
در توانایی چین براي حفظ انتقال آرام قدرت سیاسی بوداساسی 

هاي رهبران چین در بخش اقتصادي کالمی و سیاستکنش . 2- 3
هاي اقتصادي چین در این مقطع زمـانی مـی   اولویت به با توجه 

عمده بر اهداف ایدئولوژیک انقالب مبتنی بودطور   به ،عصر مائو نِاقتصادي در چی
توسعه و تعالی کشور در تکمیل سوسیالیسم انقالبی و توسع

از مشی جدیـد دگرگـونی سوسیالیسـتی     ،اساس بر همین . آن قرار داشت يدر پرتو
ع دستی، بازرگـانی و صـنایع   کردن کشور، صنای رساندن صنعتی سرانجام کشاورزي، به

طوالنی سخن به میان آورده و راهبـرد  اي  داري طی دوره سرمایه
کـردن کشـاورزي را بـه اجـرا      کـردن اقتصـاد و اشـتراکی    و برنامه سوسیالیستی» جلو

ایـن بخـش درحقیقـت، تهدیـدي وجـودي      ). 59و58: 1358تونگ،  تسه(گذاشت 
اولویت برنامه به با توجه نبود و  الوقوع براي امنیت کشور قریب

گرچه بخش. سیاسی شده است ،سیاست و برنامه انقالبی
با خشونت همراه بوده است؛ این خشـونت از   ،کردن کشاورزي مائو ازجمله اشتراکی

  .گرفت ت میئهاي وي نش گري و برنامه ماهیت انقالبی
دنگ شیائوپینگ و آغاز سیاست درهاي باز اقتصادي و اصالحات کارآمدن  روي

گیري نوعی نظام خاص بازار شد سبب شکل ،اقتصادي خاص آن

راهبرد امنیت 
تداوم : ملی چین
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هـایی را بـراي    سـرمایه  حال،
ایـن تحـول   مهم  از نتایج. کنار گذاشت

تاکنون، تبدیل این  1970اقتصادي و تبدیل آن به ضرورت امنیتی چین از اواخر دهه 
رهبران چین بر مبناي اصل برابـري  
مثابه ابزار راهبردي در نوسازي سوسیالیسـتی چـین تحـت عنـوان     
، انحصارات تجارت خارجی را محـدود کردنـد و   

 The Europa world( پرداختنـد 

در دوره رهبري جیانگ زمین و هـوجین تـائو، اصـالحات اقتصـادي و تـداوم      
 ،این بار. تعمیق یافت »رفاه براي همه

به ضرورت امنیتی کشور  ،اي و جهانی
از  ،نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی

با افـزایش حجـم   . کردرشد  
بـه   1990در سال  امریکامیلیارد دالر 

بـا ورود چـین بـه سـازمان تجـارت      
العـاده   گذاري مستقیم خارجی سـیر صـعودي فـوق   

میلیـارد   700/59و  2003در سـال  
The Europa world year book, 2005: 1153 .(  2005در اکتبـر، 

با هدف چهـار برابرکـردن تولیـد ناخـالص     
هـاي   در سـال  درصـد  20مدي انـرژي بـه   

هاي دولتی نیـز در ایـن دوره   
 افـزایش هـدف چـین    ،2007

هـاي   هـاي کوچـک تـا متوسـط بـیش از همـه شـرکت       
 The Europa world year(بخـش خصوصـی اسـت    

هـاي مـالی و    ترتیب، قدرت اقتصادي چـین نقـش گسـترده در همکـاري    
طـی بحـران مـالی آسـیا در      

حال، درعین و داري را در برداشت هاي اقتصاد سرمایه ویژگی
کنار گذاشت) SOE(دیده  حمایت از شرکتهاي دولتی زیان

اقتصادي و تبدیل آن به ضرورت امنیتی چین از اواخر دهه 
رهبران چین بر مبناي اصل برابـري  . هاي بزرگ اقتصادي است کشور به یکی از غول

مثابه ابزار راهبردي در نوسازي سوسیالیسـتی چـین تحـت عنـوان      و سود دوطرفه به
، انحصارات تجارت خارجی را محـدود کردنـد و   »چینیهاي  سوسیالیسم با ویژگی«

پرداختنـد گذاري مستقیم و غیرمستقیم خـارجی   به جذب سرمایه
year book, 2005: 1154.(  

در دوره رهبري جیانگ زمین و هـوجین تـائو، اصـالحات اقتصـادي و تـداوم      
رفاه براي همه«سازي دنگ بر مبناي سیاست  برنامه خصوصی

اي و جهانی گذاري مالی و تجاري در عرصه منطقه سرمایه
نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی. تبدیل شد و تا به امروز امنیتی باقی ماند

 2000در سال  درصد 3/49به  1990در سال  درصد 30
میلیارد دالر  5/3 زذاري مستقیم خارجی اگ سرمایه ،تجارت

بـا ورود چـین بـه سـازمان تجـارت      . رسید 1996در سال  امریکامیلیارد دالر  7/41
گذاري مستقیم خارجی سـیر صـعودي فـوق    ، سرمایه2001در دسامبر  جهانی
در سـال   امریکامیلیارد دالر  510/53که به  اي گونه به ؛یافت

The Europa world year book, 2005: 1153(رسید  2004دالر در سال 

با هدف چهـار برابرکـردن تولیـد ناخـالص      را ساله هوجین تائو یازدهمین برنامه پنج
مدي انـرژي بـه   آو افزایش کار 2010تا  2006داخلی بین 

هاي دولتی نیـز در ایـن دوره    روند اصالح شرکت. به تصویب رساند 2010تا  2005
2007جیابائو در مـارس   وزیر ون به گفته نخست. ادامه یافت

هـاي کوچـک تـا متوسـط بـیش از همـه شـرکت        هاي اعتباري شرکت حمایت
بخـش خصوصـی اسـت     حمایت از توسـعه نیز خصوصی و 

book, 2007: 1204.(  
ترتیب، قدرت اقتصادي چـین نقـش گسـترده در همکـاري     این به

 کـه  اي گونـه  اي و جهانی داشته اسـت؛ بـه   تجاري منطقه



هـا و نهادهـاي    هاي غربی و صـندوق 
مـدیریت بحـران ایفـا کـرد      

که پیامدهاي آن تا امروز تداوم داشـته  
رغـم تأثیرپـذیري از ایـن     بـه 

بحـران اقـدام   مدیریت مـؤثر ایـن   
ـ   رو  همدت با مشکالت جـدي روب

 محور بوده است ها دولت طی این سال
. سـبب کسـري زیـاد بودجـه شـده اسـت      

سـبب پیشـرفت    ،رشد سریع چین
 درصد 50هاي زندگی شده و تولید ناخالص داخلی هر فرد به بیش از 

رسیده است؛ اما بیشتر این رشد در مناطق سـاحلی شـهري شـرقی و جنـوبی اتفـاق      
انـدازهاي مـازاد را    گذاري مستقیم خـارجی پـس  

براي مردم  را رفاهاینکه به جاي 
)The Europa world year book, 

  فرهنگی هاي رهبران در بخش اجتماعی
فرهنگی در تعریف بوزان بـه هویـت جمعـی و پایـداري همـراه بـا       
شرایط قابل قبول براي تکامل الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویـت ملـی و   
بـر اسـاس ایـن تعریـف، بررسـی      
دهـد کـه نگرانـی رهبـران حـزب      

جامعه براي تحقـق سـاخت    
هاي این جامعـه از آغـاز انقـالب، بهبـود     

ي هـا  وفصـل درگیـري   زندگی دهقانان و کارگران روستایی و شـهري، حـل  
خلقـی،   هاي مذهبی، کـاهش تضـادهاي بـین طبقـات درون    

  .پرستی شهروندان بوده است
بـه تضـادهاي    ،فرهنگـی  امنیـت اجتمـاعی  

هاي غربی و صـندوق  مدي سیاستآو با ناکار 1998و1997هاي  سال
 اي در نقش گسترده ،نجیم مانندبه آن، چین  مالی وابسته

)Zhu, 2006: 8 .( که پیامدهاي آن تا امروز تداوم داشـته   2008همچنین در بحران مالی
بـه تأثیرات خود را خواهـد داشـت،   نیز نزدیک  ةو تا آیند

مدیریت مـؤثر ایـن    برايبحران توانسته است به تزریق پول و سرمایه 
ـ   رغم همه این مسائل، اقتصاد چین در کوتاه به. کند مدت با مشکالت جـدي روب

طی این سال ،رشد اقتصاديبر هاي مؤثر  بیشتر بنگاه. است
سـبب کسـري زیـاد بودجـه شـده اسـت       ،المنفعـه  هاي بزرگ عام به شکل پروژه و

رشد سریع چین. هاي عمومی را کم کند بنابراین، دولت باید هزینه
هاي زندگی شده و تولید ناخالص داخلی هر فرد به بیش از دبارز استاندار

رسیده است؛ اما بیشتر این رشد در مناطق سـاحلی شـهري شـرقی و جنـوبی اتفـاق      
گذاري مستقیم خـارجی پـس   سرمایه ،از سوي دیگر. افتاده است
به جاي کند و  دهد، نابرابري درآمدها را بیشتر می افزایش می

(فراهم کرده است ها  خارجیبراي  ،چین به ارمغان آورد
2005: 1155-1156.(  

هاي رهبران در بخش اجتماعی استکنش کالمی و سی. 2- 4
فرهنگی در تعریف بوزان بـه هویـت جمعـی و پایـداري همـراه بـا        بخش اجتماعی

شرایط قابل قبول براي تکامل الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویـت ملـی و   
بـر اسـاس ایـن تعریـف، بررسـی      ). Buzan & Little, 2000: 73(شـود   سنت مربوط می

دهـد کـه نگرانـی رهبـران حـزب       هـاي چـین نشـان مـی     و سیاست کالمی هاي کنش
 يهمواره متوجه ثبات اجتماعی و احیا ،کمونیست چین

هاي این جامعـه از آغـاز انقـالب، بهبـود      از آرمان. سوسیالیستی بوده است اي جامعه
زندگی دهقانان و کارگران روستایی و شـهري، حـل   وضعیت

هاي مذهبی، کـاهش تضـادهاي بـین طبقـات درون     گرایی و تنش ملی /قومی
پرستی شهروندان بوده است تقویت و آموزش سوسیالیستی و میهن

امنیـت اجتمـاعی  بـه    نسـبت تـرین نگرانـی مـائو     مهم
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طلبی و نمادهاي  تجدیدنظر ،
نمـود   ،»بگذار صد گل بشـکفد 

خلقـی تئـوریزه    حـل عادالنـه تضـادهاي درون   
اجتماعی  این سیاست در ابعاد فرهنگی
مـائو و  . فرهنگـی منجـر شـد   

ها و اقشـار محـروم    ها از میان گروه
اقـدامی کـه    ؛دیدند می کمرا براي خود 

آنـان موجـب   هاي گسترده بـه دسـت   
ثبـات در   يدادن به انقالب و احیا

بخشـیدن بـه نوسـازي جامعـه و     
اجتمـاعی   سیاست فضاي باز فرهنگی

ــد ــود را برچی ــاز  . اي قی ــاي ب ــن فض ای
زدایی سبب افزایش قـدرت   نوسازي اقتصادي و اشتراکی

در کنـار   ایـن مقولـه  . دستمزدها شد
و در کنـار   کـرد تشـدید  هاي اجتماعی را 

. اي جدیـد از دهقانـان سـوداگر را شـکل داد    
گسـیختگی و   هـا از روسـتا بـه شـهر، ازهـم     

به  موضوعاین  ).328و327: 
ویژه اینکـه نسـل سـوم     همواره با فرازوفرود همراه بوده است؛ به

. انـد  توجـه کـرده  پیشـینیان خـود بـه ثبـات اجتمـاعی      
اي در چـین نظیـر    در ایـن دوره، گسـترش حـوادث تـوده    

ت تالش رسـمی مقامـا  با وجود 
رو بـه افـزایش    هاي داخلی، شمار این حوادث جمعی

 Scott(رسـیده اسـت    2004

 رسـید به ایـن نتیجـه    اش هوجین تائو در دوران رهبري

،ویژه میان بورژوازي و کارگر و درمجموع خلقی به درون
بگذار صد گل بشـکفد «این نگرانی در قالب سیاست . گشت می بورژوازي بر

حـل عادالنـه تضـادهاي درون    چهارچوبیافت که در نگاه مائو در 
این سیاست در ابعاد فرهنگی ،طورکه در این نوشتار اشاره شد همان. شد می

فرهنگـی منجـر شـد     وسیالیسـتی و درنهایـت انقـالب   به جنبش آموزش س
ها از میان گروه همفکرانش در پیشبرد این انقالب به بسیج توده

را براي خود بسیار دست زدند که شانس تحرك اجتماعی 
هاي گسترده بـه دسـت    سازي ها و تصفیه و پاك گیري خشونت با اوج

دادن به انقالب و احیا پایانمنظور  بهدادن ارتش  تصمیم مائو براي دخالت
  ).Harding, 1997: 166(کشور شد 

بخشـیدن بـه نوسـازي جامعـه و      بـه شـتاب   ،دنگ شـیائوپینگ، بـرخالف مـائو   
سیاست فضاي باز فرهنگی ،اساس بر همین . هاي آن توجه داشت خالقیت

ــ ــول را در ح ــل قب ــردد قاب ــرا ک ــاره اج ــد و پ ــود را برچی اي قی
نوسازي اقتصادي و اشتراکیهمراه   به ،اجتماعی فرهنگی

دستمزدها شد افزایشخرید مردم و جذب تدریجی بیکاري و 
هاي اجتماعی را  افزایش رفاه شهروندان، نابرابري و تفاوت

اي جدیـد از دهقانـان سـوداگر را شـکل داد     طبقه فقیر، طبقه ثروتمند جدید و طبقه
هـا از روسـتا بـه شـهر، ازهـم      انداختن موج مهاجرت راه این وضع با به

: 1368کلربرژر، (پی داشت   نابسامانی اجتماعی بسیار در
همواره با فرازوفرود همراه بوده است؛ بهپارادوکس صورت  

پیشـینیان خـود بـه ثبـات اجتمـاعی       بیش از  جیانگ زمین رهبري
در ایـن دوره، گسـترش حـوادث تـوده     تـرین مظهـر تهدیـد    مهم

با وجود تظاهرات، شورش و دادخواست جرم بوده است که 
هاي داخلی، شمار این حوادث جمعی داشتن ناآرامیهبراي پنهان نگ

2004در سـال   83000که به بـیش از   اي گونه گذاشته است؛ به
Tanner, 2004: 138-140.(  

هوجین تائو در دوران رهبري موضوع، باعث شداین 



بـه توسـعه   سعه اقتصادي برابر نیست، توسعه اقتصادي لزوماً 
 The new five(» ابزار توسعه است

هـوجین تـائو،   » جامعـه هماهنـگ  
در آن رسـیدگی بـه    سند سیاستی مهم را انتشار داد که

نظـر گسـترده    دهنده اتفاق این سند نشان
نیازمند رهیافتی جامع بـراي حـل   

هـاي اجتمـاعی در سـطوح     کنترل نـاآرامی 
ماق و هویج یا ترکیبی از تاکتیک مماشـات و ارعـاب   
به نیروهاي پلیس و پلـیس مسـلح خلـق متوسـل     

ویـژه فسـاد دولتـی     مبارزه با فساد بـه 
کنتـرل آن   بـراي هـاي مـؤثر   

هوجین تائو، براي نخستین بـار سـاخت   
و مبارزه با فساد و ارائـه   شده

ات اجتماعی و کاالهاي عمومی به جاي کنترل مستقیم سیاسـی و اقتصـادي در   
ترتیب، ثبات اجتماعی  این به). 

واال براي چین بوده و تهدید بـه ایـن ارزش، از جملـه    
  .شود

  محیطی هاي رهبران در بخش زیست
عمده بـه نسـل سـوم و چهـارم رهبـري چـین       
به سـبب اولویـت توسـعه نظـامی و سـپس      

بـا  . شـد  قربـانی پیشـبرد آن دو سیاسـت   
محیطی در دوره رهبري نسل 

هـاي   ناپذیر سیاسـت  به بخش تفکیک
 یکـه چـین از کشـورهای    1992

منتشـر کـرد و در    1994را در سـال  

سعه اقتصادي برابر نیست، توسعه اقتصادي لزوماً رشد اقتصادي با تو«که 
ابزار توسعه است، بلکه رشد هدف نیست... شود اجتماعی منجر نمی

year plan, 2005(جامعـه هماهنـگ  «راهبرد  چهارچوببنابراین، در  ؛
سند سیاستی مهم را انتشار داد که ،2006دولت مرکزي در سال 

این سند نشان. داشتمشکالت روستاییان در اولویت قرار 
نیازمند رهیافتی جامع بـراي حـل    ،که حفظ ثبات اجتماعیبود  مبنی بر اینو دولت 

کنترل نـاآرامی منظور  بهدولت . استمشکالت روستایی 
ماق و هویج یا ترکیبی از تاکتیک مماشـات و ارعـاب   محلی و مرکزي، از سیاست چ

به نیروهاي پلیس و پلـیس مسـلح خلـق متوسـل      ،کند و در صورت لزوم استفاده می
  ).Jiabao, 2004(شود  می

مبارزه با فساد بـه  ،ترین دغدغه رهبران پکن حال، مهم بااین
هـاي مـؤثر    است که مقامات را همواره به اتخاذ اقـدامات و تـالش  

هوجین تائو، براي نخستین بـار سـاخت   » جامعه هماهنگ«در راهبرد . واداشته است
شدهبیش از ترویج توسعه اقتصادي تأکید  ،جامعه هماهنگ

ات اجتماعی و کاالهاي عمومی به جاي کنترل مستقیم سیاسـی و اقتصـادي در   خدم
). Zheng &Tok, 2007(دستورکار رهبران قرار گرفته است 

واال براي چین بوده و تهدید بـه ایـن ارزش، از جملـه     مهم و هاي از ارزش ،همواره
شود سوب میتهدیدهاي عمده به امنیت ملی این کشور مح

هاي رهبران در بخش زیست هاي کالمی و سیاست کنش. 5-2
عمده بـه نسـل سـوم و چهـارم رهبـري چـین       طور   به ،محیطی هاي زیست سیاست

به سـبب اولویـت توسـعه نظـامی و سـپس       ،رهبري مائو و دنگبا چین . گردد برمی
قربـانی پیشـبرد آن دو سیاسـت    ،محیطـی  اقتصادي در عمل بخـش زیسـت  

محیطی در دوره رهبري نسل  گرفتن بخش زیست آشکارشدن پیامدهاي وخیم نادیده
به بخش تفکیک ،محیطی سوم و چهارم، توجه به مسائل زیست

1992پس از اجالس زمین در سال  .آنان تبدیل شده است
را در سـال   21کار قـرن   بود، دستورابتدایی کننده  مشارکت
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راهنمـاي اصـلی و    عنـوان   بـه 
 Thenational(هدف راهبردي براي توسعه ملی اقتصادي و اجتمـاعی آن اعـالم کـرد    

دلیـل    بهتحلیلگران سیاست اقتصادي چین بارها اعالم کردند که مناطق ساحلی 
در معـرض  شـدت   بـه  است کـه 

اي  توسعه اقتصادي در سطوح محلی، منطقـه 
 ،برنـد  سـالی رنـج مـی    خشک

حقـوق آب و   ةبـار هاي اجتماعی ناشـی از اختالفـات در  
Farber, 2011.(  

محیطی که چین با آن مواجه است، ساختاري به 
هـایی همچـون تقویـت مـدیریت     

داري و منـاطق   پذیر مانند منـابع آب، کشـاورزي، جنگـل   
هاي هشداردهنده زودهنگام و شـبکه نظـارت، افـزایش آگـاهی     

 المللـی،  کارگیري منابع بـین  هاي تحقیق و توسعه و به
قرارنکردن بین سطوح محلی و مرکـزي و فقـدان مشـارکت مـؤثر عمـومی      
هاي موردنظر دولت مرکـزي را در  
زیستی دولت مرکـزي را اجـرا   

China's national climate change program,  .(    ،در کنـار ایـن مشـکالت
محیطـی   بار و برخی مخـاطرات زیسـت  

چـین، بـا   زیسـت   محیط همکاري وزارت حفاظت از
در مـدیریت مـواد زائـد خطرنـاك در سـال      
و بهداشت در کشـورهاي شـرق و جنـوب    

گذاشـتن اطالعـات، بهبـود     اشـتراك 
هاي نظارتی و ترویج اجراي یکپارچه راهبردهـا و مقـررات   

 & Liu(آینـد   هاي بااهمیت در این زمینه به شمار مـی 

چـین و دیگـر   زیسـت   محـیط 

بـه بار توسعه پایدار را  براي اولین ،1996سند سفید سال 
هدف راهبردي براي توسعه ملی اقتصادي و اجتمـاعی آن اعـالم کـرد    

intelligence council, 2009: 8.(  
تحلیلگران سیاست اقتصادي چین بارها اعالم کردند که مناطق ساحلی 

است کـه  موتور موفقیت اقتصادي ،انداز هموار و پست چشم
توسعه اقتصادي در سطوح محلی، منطقـه  وتوفان، سیل و افزایش سطح دریاست 

خشکاز نیز که مناطق داخلی کشور . کند و ملی را تهدید می
هاي اجتماعی ناشـی از اختالفـات در   ممکن است مستعد ناآرامی

Farber, 2011(ها باشد  هاي اجتماعی و بخش توزیع بین گروه

محیطی که چین با آن مواجه است، ساختاري به  ترین موانع امنیت زیست بزرگ
هـایی همچـون تقویـت مـدیریت      ذ برنامهآیند؛ بااینکه این کشور براي اتخا شمار می

پذیر مانند منـابع آب، کشـاورزي، جنگـل    هاي آسیب دولت در بخش
هاي هشداردهنده زودهنگام و شـبکه نظـارت، افـزایش آگـاهی      ساحلی، ایجاد شبکه

هاي تحقیق و توسعه و به گذاري عمومی، افزایش سرمایه
قرارنکردن بین سطوح محلی و مرکـزي و فقـدان مشـارکت مـؤثر عمـومی      ارتباط بر
هاي موردنظر دولت مرکـزي را در   مقامات محلی اغلب همان اولویت. کند تالش می

زیستی دولت مرکـزي را اجـرا    هاي محیط  نظر ندارند و بسیاري از آنها، هنوز دستور
China's national climate change program, 2007(انـد   نکـرده 

بار و برخی مخـاطرات زیسـت   دولت مرکزي در زمینه کاهش گازهاي زیان
همکاري وزارت حفاظت از. اقداماتی مؤثر انجام داده است

در مـدیریت مـواد زائـد خطرنـاك در سـال       امریکـا زیست  محیط آژانس حفاظت از
و بهداشت در کشـورهاي شـرق و جنـوب    زیست  طمحی اي و همکاري منطقه 2006

اشـتراك  طراحی سازوکاري براي بـه منظور  بهشرقی آسیا 
هاي نظارتی و ترویج اجراي یکپارچه راهبردهـا و مقـررات    ها و چهارچوب سیاست

هاي بااهمیت در این زمینه به شمار مـی  سالمت محیط زیست، از نمونه
Gill, 2007.(  

محـیط  توان دید که وزارت حفاظـت از  ترتیب، می این به



را آنهـا   رو بوده و بـا هوشـیاري  
اندازه کافی گسترده نیسـت تـا واجـد شـرایط     

فراینـد   ،محیطـی  دهـد کـه موضـوع زیسـت    

هاي مکتب  ها و راهبردهاي چین با مؤلفه

توان دریافـت   می ،هاي رهبران چین
دولت مرکزي بوده است و  ساز، همواره حزب کمونیست چین و

اند  سازي نداشته نهادهاي غیردولتی نقشی در فرایند تنظیم راهبردهاي امنیتی و امنیتی
مکتـب کپنهـاگ بـه     ،اهداف مرجـع کـه در ادبیـات   

حفـظ   ،در دوره رهبـري مـائو  
در ایـن  . اسـت  شده تلقی می
ضـعف در بنیـه   نیز هاي خارجی و 

بخش نظامی امنیتی باشد و حتـی  
اهداف مرجع، ماهیت  به  با توجه

 ،نیز ماهیت وجودي داشتند که بقاي جمهوري خلق چین در معناي عـام آن 
. کردنـد  کنگ، ماکـائو و تـایوان را تهدیـد مـی    

ایـن نگـرش   . مبتنی بر مبارزه و جنگ مسلحانه بـود 
 ،گرایـان  او نیز همچون سایر واقـع 

پـردازان مکتـب    کرد و برخالف مواضـع نظریـه  
اگرچـه بـین    ،بنـابراین . توجـه بـود  
زدایـی   سـازي و امنیتـی   هاي دوره مائو در سـیر فراینـد امنیتـی   

بر صبغه مادي امنیت در ابعـاد  
نگاه بـه امنیـت   از نظر دوره مائو در بعد نظامی 

تفکـر   چهـارچوب مائو بر مبناي نگرش انقالبی و در 
فرهنگی باور نداشت و  به ابعاد امنیتی در امور اقتصادي و اجتماعی

رو بوده و بـا هوشـیاري   همحیطی روب امنیت زیست هاينهادهاي آن با تهدید
اندازه کافی گسترده نیسـت تـا واجـد شـرایط      این هوشیاري به البته. کنند تعریف می

دهـد کـه موضـوع زیسـت     نشان می موضوع این. سازي باشد امنیتی
  .شدن را طی کرده است سیاسی

ها و راهبردهاي چین با مؤلفه تحلیل و ارزیابی سیاست. 3
  کپنهاگ

هاي رهبران چین کالمی و سیاست با نگاهی جامع و گذرا به کنش
ساز، همواره حزب کمونیست چین و که کنشگران امنیتی

نهادهاي غیردولتی نقشی در فرایند تنظیم راهبردهاي امنیتی و امنیتی
اهداف مرجـع کـه در ادبیـات   . اند داشتهبسیار محدود نقشی یا 

در دوره رهبـري مـائو   ، امـا که باید امنیتی شـوند  شود اطالق میموضوعاتی 
تلقی میرفته  هاي ازدست گیري سرزمین و بازپس تمامیت ارضی

هاي خارجی و  پذیري چین در قبال قدرت احساس آسیب ،مقطع
بخش نظامی امنیتی باشد و حتـی   ،هاي رهبري مائو نظامی سبب شد که در تمام سال

با توجه. ها نیز شود گیر سایر بخش سازي دامن فرایند امنیتی
نیز ماهیت وجودي داشتند که بقاي جمهوري خلق چین در معناي عـام آن  هاتهدید

کنگ، ماکـائو و تـایوان را تهدیـد مـی     یعنی متشکل از سرزمین مادري، هنگ
مبتنی بر مبارزه و جنگ مسلحانه بـود  هاي یادشدهپاسخ مائو به تهدید

او نیز همچون سایر واقـع . گرایانه بود هاي واقع مائو به امنیت واجد خصلت
کرد و برخالف مواضـع نظریـه   امنیت را فیزیکی و مادي تعریف می

توجـه بـود   به امنیت غیرمادي و امنیت بیناذهنی بی ،کپنهاگ
هاي دوره مائو در سـیر فراینـد امنیتـی    کالمی و سیاست کنش

بر صبغه مادي امنیت در ابعـاد   وياما به دلیل تأکید  شت، تطابق و همراهی وجود دا
دوره مائو در بعد نظامی این که  رسیم میاین نتیجه به  ،نظامی

مائو بر مبناي نگرش انقالبی و در  ،سوي دیگر از. دشو تبیین نمی
به ابعاد امنیتی در امور اقتصادي و اجتماعی ،گرایانه خود واقع

راهبرد امنیت 
تداوم : ملی چین

و تغییر 
سازي و  امنیتی

زدایی امنیتی
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  ،نهمشماره 
  1392 پاییز

  .داشت توجه خود را به ابعاد نظامی و سیاسی معطوف می
حفظ تمامیت ارضی همچنان هـدف  

رفتـه بـا اسـتفاده از     هـاي ازدسـت  
ــام  ــور، دو نظ ــک کش ــتورکار » ی از دس

الملـل را   بـین   باوجوداینکه دنگ مانند مائو نظـام 
یـاري و رقابـت بـه دسـت     خود

ین رقابـت و  زگرایانه، همکـاري را جـایگ  
 /ناپـذیري جنـگ   نظریـه اجتنـاب  

از بعد تهدید  هاتدریج ماهیت تهدید
ترتیـب، اهـداف    ایـن  به .زدایی پیش رفت

  .در این دوره دستخوش تغییر شد
دهد که در بعد نظـامی،   هاي رهبران چین در نسل سوم و چهارم نشان می

رهبـران پکـن بارهـا اعـالم     . 
کردند که جنگ سرد خاتمه یافته و اتحاد جماهیر شـوروي فروپاشـیده اسـت؛ امـا تـا      
د دارد، قابلیـت دفـاع از خـود،    
ابزار نظامی ضرورت امنیتـی کشـور خواهـد بـود     

هاي جیانگ و هوجین تـائو   تالش
م ویژه تـایوان، تـداو   ریزي، به

حال، تایوان بـه دلیـل مقاومـت    
ایـن  . مشغولی رهبران سـرزمین مـادري بـوده اسـت    

شـود، بلکـه    نفسه تهدید امنیتی براي چین تلقی نمی
. آیـد  ب اسـتقالل دوژوره تهدیـد امنیتـی بـه شـمار مـی      

دانـد و هـر حرکتـی     جمهوري خلق چین، تایوان را بخشی از قلمرو سرزمینی خود می
براي تجاورز به این قلمرو ملی، چه از داخل و چه از خارج، را تهدید امنیـت ملـی در   

کنـد   ا نقض میطلبی تایوان عناصر تمامیت ارضی ر
کیانگ را نیز تهییج کنـد و چـین، از   

  .هراسد ها می ها و اویغوري

توجه خود را به ابعاد نظامی و سیاسی معطوف می بیشتر
حفظ تمامیت ارضی همچنان هـدف   ،در دوره دنگ، جیان زمین و هوجین تائو

هـاي ازدسـت   گیري سـرزمین  مرجع امنیت باقی ماند؛ اما بازپس
ــامی در   ــروي نظ ــارچوبنی ــت  چه ــام «سیاس ــور، دو نظ ــک کش ی

باوجوداینکه دنگ مانند مائو نظـام . امنیتی دولت چین خارج شد نظامی
خوداز طریـق  دانست و معتقد بـود امنیـت    آنارشیک می

گرایانه، همکـاري را جـایگ   آید؛ اما با توسل به سیاست امنیتی عمل می
نظریـه اجتنـاب   ،الملل کـرد و در نتیجـه   رویارویی در مناسبات بین

تدریج ماهیت تهدید به ،با اتخاذ این رویکرد. انقالب را کنار گذاشت
زدایی پیش رفت امنیتیبه سوي ودي خارج شد و نظامیِ وج

در این دوره دستخوش تغییر شد هامرجع و ماهیت تهدید
هاي رهبران چین در نسل سوم و چهارم نشان می سیاست

. اند اهداف مرجع همچنان حفظ تمامیت ارضی باقی مانده
کردند که جنگ سرد خاتمه یافته و اتحاد جماهیر شـوروي فروپاشـیده اسـت؛ امـا تـا      

د دارد، قابلیـت دفـاع از خـود،    هنگامی که سیاست قدرت و هژمونیسم همچنان وجـو 
ابزار نظامی ضرورت امنیتـی کشـور خواهـد بـود     از طریق حاکمیت و تمامیت ارضی 

)China's national defense on 1998, 2003, 2005, 2010 .(تالش
ریزي، به آمیز و به دور از جنگ و خون براي تداوم الحاق مسالمت

حال، تایوان بـه دلیـل مقاومـت     بااین. دهد زدایی بخش نظامی را بازتاب می روند امنیتی
مشغولی رهبران سـرزمین مـادري بـوده اسـت     ترین دل رهبران آن، همواره بزرگ

نفسه تهدید امنیتی براي چین تلقی نمی دهد که تایوان فی بررسی نشان می
ب اسـتقالل دوژوره تهدیـد امنیتـی بـه شـمار مـی      تالش رهبران تایوان براي کس

جمهوري خلق چین، تایوان را بخشی از قلمرو سرزمینی خود می
براي تجاورز به این قلمرو ملی، چه از داخل و چه از خارج، را تهدید امنیـت ملـی در   

طلبی تایوان عناصر تمامیت ارضی ر صورت، جدایی دراین. گیرد نظر می
کیانگ را نیز تهییج کنـد و چـین، از    طلبان در تبت و سین هاي جدایی بسا حرکت و چه

ها و اویغوري طلبانه مثل تبتی هاي استقالل تأثیر آن بر حرکت



دادن  تواند ازدست ماهیت تهدید در این مورد می
دادن  بسا ازدسـت  ارت براي جمهوري خلق چین و چه

ماهیـت تهدیـد تنهـا     ،تایوان
هـدف  . فرهنگی است بلکه بیشتر متوجه بخش اجتماعی

رود؛ هـویتی کـه اسـتقالل     ساز نیز احساس غرور و هویت به شمار مـی 
رهبـران پکـن در کنـار ابـزار     

  .اند آمیز، حق استفاده از ابزار نظامی را براي خود محفوظ نگه داشته
هـاي   دهد که هـدف اصـلی در طـول دوره   

مـائو بـا اسـتفاده از     .انـد  همواره بر محور حفظ ثبات سیاسـی تجلـی یافتـه   
چون تضاد بین ما و دشمن و تضاد درون خلق تـالش کـرد تـا تحکـیم     

 چهـارچوب وي در . موقعیت حزب کمونیست را به هدف مرجع امنیتی تبدیل کنـد 
تفکرات ایدئولوژیک و انقالبی، ضدانقالبیون را تهدیدي وجودي علیه هدف مرجـع  
نهایت بـه انقـالب فرهنگـی    
منجر شده و راه را براي توسل به ابزارهاي فراقانونی همچون سرکوب شدید، اعـدام  

هـاي مکتـب    دهد که بین مؤلفه
ش سـازي بخـ   و فرایند امنیتـی 

نظر مائو از امنیت و دحال، تعریف م
 ،در دیـدگاه وي  .چگونگی تغییر و تحول آن با تعریف مکتـب مزبـور تفـاوت دارد   

 هايتهدیـد  ،انداختنـد  حزب کمونیسـت چـین را بـه خطـر مـی     
و فیزیکی داشتند که از صـحنه داخلـی   
بوزان سیاست امنیتی حـزب کمونیسـت   

سـازي ایـن بخـش بـه      دید که به معناي امنیتـی 
اگـر موضـوعی   «: وي خاطر نشان کـرده اسـت  

سیاست امنیتی چین در طول جنگ سـرد دوره مـائو را دربرگیـرد؛ ایـن     
موضوع به احتمال بسیار حول محور تحکیم و تثبیت حزب کمونیست چین خواهـد  

ارزیـابی  . چین تحت رهبري دنگ هدف مرجع خود را همچنان حفظ کرده بود

ماهیت تهدید در این مورد می ،اگر این استدالل پذیرفته شود
ارت براي جمهوري خلق چین و چهوجه ملی یا حتی احساس حق

تایوان ةباربنابراین در. مشروعیت حزب کمونیست چین باشد
بلکه بیشتر متوجه بخش اجتماعی ،متوجه بخش نظامی نیست

ساز نیز احساس غرور و هویت به شمار مـی  مرجع امنیتی
رهبـران پکـن در کنـار ابـزار      ،دلیـل  همـین  بـه . کنـد  ونی تایوان آن را تهدیـد مـی  قان

آمیز، حق استفاده از ابزار نظامی را براي خود محفوظ نگه داشته مسالمت
دهد که هـدف اصـلی در طـول دوره    ها در بخش سیاسی نشان می بررسی

همواره بر محور حفظ ثبات سیاسـی تجلـی یافتـه    ،مختلف
چون تضاد بین ما و دشمن و تضاد درون خلق تـالش کـرد تـا تحکـیم     هم یمفاهیم

موقعیت حزب کمونیست را به هدف مرجع امنیتی تبدیل کنـد 
تفکرات ایدئولوژیک و انقالبی، ضدانقالبیون را تهدیدي وجودي علیه هدف مرجـع  

نهایت بـه انقـالب فرهنگـی    در ،در بخش سیاسی سازي این فرایند امنیتی. دانست می
منجر شده و راه را براي توسل به ابزارهاي فراقانونی همچون سرکوب شدید، اعـدام  

دهد که بین مؤلفه هاي این پژوهش نشان می یافته. و تبعید باز کرده بود
و فرایند امنیتـی  هاکپنهاگ همچون هدف مرجع، نوع و ماهیت تهدید

حال، تعریف م بااین. سیاسی دوره مائو نوعی تطابق وجود دارد
چگونگی تغییر و تحول آن با تعریف مکتـب مزبـور تفـاوت دارد   

حزب کمونیسـت چـین را بـه خطـر مـی      يکه بقا هاییتهدید
و فیزیکی داشتند که از صـحنه داخلـی    واقعیتی عینی، بلکه برساخته بیناذهنی نبودند

بوزان سیاست امنیتی حـزب کمونیسـت   . گرفت ت میئنش) جنگ سرد(المللی  و بین
دید که به معناي امنیتـی  در دوره مائو را بر اساس انقالب می

وي خاطر نشان کـرده اسـت  . ها بود گرفتن سایر بخش بهاي نادیده
سیاست امنیتی چین در طول جنگ سـرد دوره مـائو را دربرگیـرد؛ ایـن      واحد بتواند

موضوع به احتمال بسیار حول محور تحکیم و تثبیت حزب کمونیست چین خواهـد  
  ).Buzan, Waever, 1991: 140(» بود

چین تحت رهبري دنگ هدف مرجع خود را همچنان حفظ کرده بود
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بحران مشروعیت سیاسیِ حـزب کمونیسـت   
منظـور   بـه  ،سـبب  همـین  بـه . 

 ،حزبی دست زد که حاصل آن
ایـن اصـالحات   . هاي محدود سیاسی، مدنی، آزادي اعتصاب و حق بیان بـود 

بیشتر و مشارکت سیاسی را بـین  
. سـاند رحـد خـود    بیشـترین 

شده، انباشت متـراکم اعتراضـات را بـه مرحلـه     
و سرانجام به حادثه میدان انفجار رساند و اعتراضات را به سراسر کشور سرایت داد 
تـوان   این حادثه را مـی ). 126

زدایی از بخش سیاسی دانست کـه در بخـش اعظـم دوره    
ترتیب، بار دیگر موضوع ثبات سیاسی بـه ارزشـی واال تبـدیل    
ــا   ــه سیاســت ضــدیت ب توســل ب

Xiaoping, 1975 .(    ازآنجاکـه ماهیـت تهدیـد
واکنش شـدید دنـگ و    ،رفت

وسل شـد  به ابزارهاي فراقانونی مت
تـوان گفـت کـه بـین      مـی کلـی  

نـوعی تناسـب وجـود دارد و مفـاهیم و     
 پـذیري دارنـد   قابلیت آزمـون 

مـن تـا    آن سازي ناشی از حادثه میدان تیـان 
سیاسـی  به سوي تدریج  همچنان باقی ماند؛ اما از اواخر این دهه به

در  ،در این دوره و در دوره رهبري هوجین تائو
مفـاهیم و اصـطالحات اشـاره بـه عنصـر تهدیـد       

زدایی این  دهنده امنیتی نشان این نتیجه،
عد وجودي خود را نیز ب هاماهیت تهدید

در این دوره فساد به مفهـومی کلیـدي تبـدیل شـده     
بـا  . زدایـی قـرار گرفتـه اسـت    

بحران مشروعیت سیاسیِ حـزب کمونیسـت   مؤید این نکته است که براي دنگ حل 
. ناپذیر بود شد، اجتناب هاي داخلی ناشی می که از ستیزه

حزبی دست زد که حاصل آن اصالحات درون و برون احیاي اقتدار حزب به سلسله
هاي محدود سیاسی، مدنی، آزادي اعتصاب و حق بیان بـود  آزادي

بیشتر و مشارکت سیاسی را بـین   قاضاهاي جدید براي حقوق دموکراتیکسرعت ت به
بیشـترین ویـژه دانشـجویان و کـارگران بـه      هاي مختلف به گروه

شده، انباشت متـراکم اعتراضـات را بـه مرحلـه      ترتیب، فضاي باز سیاسی ایجاد این به
انفجار رساند و اعتراضات را به سراسر کشور سرایت داد 

126: 1383شاهنده و طاهایی، (منتهی شد  1989من  آن تیان
زدایی از بخش سیاسی دانست کـه در بخـش اعظـم دوره     نماد شکست فرایند امنیتی

ترتیب، بار دیگر موضوع ثبات سیاسی بـه ارزشـی واال تبـدیل     این به. دنگ حاکم بود
ــاو  ــه ب ــه ب ــگشــد ک ــا ،ر دن ــا ب ــا   تضــمین آن تنه ــه سیاســت ضــدیت ب توســل ب

Xiaoping, 1975-1982(پذیر بـود   خواهی امکان دموکراسی

رفت مزبور، تهدیدي وجودي علیه هدف مرجع به شمار می
به ابزارهاي فراقانونی مت ،داشت و بر این مبناهمراه   بهحزب کمونیست را 

کلـی  گیـري   در نتیجـه . تا تهدید مزبـور را فـروکش کنـد   
نـوعی تناسـب وجـود دارد و مفـاهیم و      ،هـاي دوره دنـگ   کالمـی و سیاسـت   کنش
قابلیت آزمـون  ،هاي مکتب مزبور با فرایندهاي سیاسی این دوره مؤلفه

  ).196تا194: 1391محروق، (
سازي ناشی از حادثه میدان تیـان  زمین امنیتی در دوره رهبري جیانگ

همچنان باقی ماند؛ اما از اواخر این دهه به 1990اواخر دهه 
در این دوره و در دوره رهبري هوجین تائو ،دلیل همین به. شدن پیش رفته است

مفـاهیم و اصـطالحات اشـاره بـه عنصـر تهدیـد        ،هاي آنـان  کنش کالمی و سیاست
این نتیجه،. شود هدف مرجع مشاهده نمی برايوجودي 

ماهیت تهدید. استبخش در نسل سوم و چهارم رهبري 
در این دوره فساد به مفهـومی کلیـدي تبـدیل شـده      ،در عوض. از دست داده است

زدایـی قـرار گرفتـه اسـت     سـازي و امنیتـی   که در مرز بین امنیتی اي گونه به است؛



توان چنین استدالل کرد که مفهوم فساد بین دو بخش سیاسی 
تنهـا بـه بخـش    این مقولـه  که 

ه بخش سیاسی و همچنـین اقتصـادي   

در دوره رهبري مائو تحقق  ،
بنابراین، توسعه تولیـد  . سوسیالیسم انقالبی به صورت یکپارچه مورد نظر بوده است

گرفـت کـه در    وجه مائو قـرار مـی  
بخـش اقتصـادي    دلیـل،  همـین 

هاي دیگر مثل حفظ تمامیـت ارضـی و تثبیـت موقعیـت حـزب      
تهدیـدي وجـودي    ،گاه مباحـث بخـش اقصـادي   

  .رفت
کارگیري الگوي امنیت فراگیر مکتب کپنهاگ در دوره دنگ شـیائوپینگ در  

شـاهد   ،دوره دنـگ  ازضرورت دارد کـه  
. نگرشی منعطف و فراگیر هسـتیم 

حـزب    /سـاز همچنـان دولـت   
کمونیست چین است؛ با این تفاوت که دنگ مشخصه کاریزماتیک مائو را نـدارد تـا   

هاي  کرد تا اهداف و برنامه ، تالش می
دنـگ را بــه   ،برخـی از تحلیلگـران  

شـاهنده و طاهـایی،   ( کنند گري مائو متهم می

 شده در بخـش اقتصـادي   هاي تدوین
سـازي و تمرکـز    گرایی، اشتراکی

زدایـی، جلـب    اقتصـادي، اشـتراکی  
 ،در نظـر دنـگ  . کـرده اسـت  

تـرین   مهـم  ،و فقـر  )انزواگرایی
 ,Xiaoping( رفـت  هاي چینی به شمار مـی 

او نوســازي اقتصــادي را ضــرورت حیــاتی کشــور 

توان چنین استدالل کرد که مفهوم فساد بین دو بخش سیاسی  پذیرش این انگاره، می
که  منظور این است. پوشانی دارد فرهنگی هم و اجتماعی

ه بخش سیاسی و همچنـین اقتصـادي   اجتماعی اختصاص ندارد، بلکه در زیرمجموع
  ).198و197: 1391حروق، م( گیرد نیز قرار می

،هاي این پژوهش عرصه اقتصادي ارزیابی بر اساس
سوسیالیسم انقالبی به صورت یکپارچه مورد نظر بوده است

وجه مائو قـرار مـی  تنها در صورتی مورد ت ،اقتصادي کشور يو ارتقا
همـین  بـه . خدمت تحقق سوسیالیسم مـورد نظـر وي باشـد   

هاي دیگر مثل حفظ تمامیـت ارضـی و تثبیـت موقعیـت حـزب       الشعاع ارزش تحت
گاه مباحـث بخـش اقصـادي    هیچ و کمونیست چین قرار داشت

رفت ی به شمار نمیساز در این مقطع زمان براي مرجع امنیتی
کارگیري الگوي امنیت فراگیر مکتب کپنهاگ در دوره دنگ شـیائوپینگ در   هبا ب

ضرورت دارد کـه  بخش اقتصادي، در وهله نخست این نکته 
نگرشی منعطف و فراگیر هسـتیم به سوي نوعی چرخش از نگاه متصلبانه به امنیت 

سـاز همچنـان دولـت    مرجـع امنیتـی   ،ذشـته در این دوره نیز همانند دوره گ
کمونیست چین است؛ با این تفاوت که دنگ مشخصه کاریزماتیک مائو را نـدارد تـا   

، تالش میدلیل همین به. فراسازمانی و فراقانونی عمل کند
برخـی از تحلیلگـران  . خـود را در درون سـاختار موجـود پـیش ببــرد    

گري مائو متهم می کاري و عدول از اصول انقالبی محافظه
  ).124و123: 1383

هاي تدوین هاي کالمی و سیاست کنش ،در دوره دنگ
گرایی، اشتراکی از تمرکز ،داللت دارند که اهداف مرجع بر این نکته

اقتصـادي، اشـتراکی   نوسـازي بـه سـوي    ،دوره مائو بر صنایع سنگینِ
کـرده اسـت  گرایـی تغییـر    گذاري خارجی و خروج از انـزوا  سرمایه

انزواگرایی(اقتصادي  ۀنیافتگی، درهاي بست ماندگی، توسعه عقب
هاي چینی به شمار مـی  علیه الگوي سوسیالیسم با ویژگی هاتهدید

او نوســازي اقتصــادي را ضــرورت حیــاتی کشــور  ،اســاس بــر همــین  ).1975-1982
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جنـگ  «نوسازي چهارگانه تجلی یافت و در آن نگرش 
دنـگ اقتصـاد را   . داد» صلح و توسـعه 

خـویش قـرار داد و آن را از حـوزه سیاسـی     

بخش اقتصـادي   هايکرد ماهیت تهدید
حزب کمونیست چین را بـه خطـر   

اقتصـاد همچنـان بـر سـایر      
 هايتهدیـد  .اولویـت دارد ها ارجحیت دارد و در دستورکار رهبران این کشور 

همچنان پابرجا هستند و در سرتاسر دوره جیانـگ و  
سـازي، اتخـاذ سیاسـت     اصالح اقتصادي، خصوصـی 
  ،شـود کـه اقتصـاد چـین     گـذاري مسـتقیم خـارجی سـبب مـی     

حفـظ سـطحی   اسـت کـه     حـالی 
حـال،   بـااین . رود امري حیـاتی بـه شـمار مـی    

زي اقتصـاد در دوره  سـا  امنیتی
سـازي مـورد نظـر امنیـت      دنگ، جیانگ زمین و هوجین تائو مغایر با اصـول امنیتـی  

دولت مرکزي هرگـز از   زیرا
وارد بر امنیت اقتصـادي چـین   

فراگیـر مکتـب     مدي این جنبه از الگـوي امنیـت  
دوره دنـگ، جیانـگ   (سازي در سه نسل رهبري چین 

200.(  
هاي پـس   در تمامی سالدهد که 

 /فرهنگی تهدیدي وجـودي بـراي بقـاي دولـت    
ــد  ــت تهدی ــابراین، ماهی ــش  هابن ــراي بخ ب

بخـش   زیرافرهنگی با فرازوفرودهایی همواره تهدیدي وجودي بوده است؛ 
. شـد  ارزش براي ثبات بـوده و بایـد حفـظ مـی    

تـر از سـایر    بسـیار متنـوع   ،بحـث 
ترین تهدیـد مشـترك در    مهم

نوسازي چهارگانه تجلی یافت و در آن نگرش  چهارچوبدانست که در  می
صلح و توسـعه «دوره مائو جاي خود را به راهبرد » و انقالب

خـویش قـرار داد و آن را از حـوزه سیاسـی     باالترین ارزش در اولویت دستور کـار  
  .تدریج به حوزه امنیتی انتقال داد خارج و به

کرد ماهیت تهدید ، دنگ تالش مییادشدهبر اساس بینش 
حزب کمونیست چین را بـه خطـر     /را امنیتی جلوه دهد که ثبات و حاکمیت دولت

 ،تـائو در دوره رهبري جیانگ زمین و هوجین . اندازد می
ها ارجحیت دارد و در دستورکار رهبران این کشور  بخش

همچنان پابرجا هستند و در سرتاسر دوره جیانـگ و   ،از دوره دنگ جامانده امنیتی به
اصالح اقتصادي، خصوصـی به نیاز . هوجین تائو ادامه دارند

گـذاري مسـتقیم خـارجی سـبب مـی      و سرمایهدرهاي باز 
حـالی  دراین  .المللی پیوند یابد ازپیش به اقتصاد بین بیش

امري حیـاتی بـه شـمار مـی     ،معین از ایمنی براي امنیت ملی چین
امنیتی .رود از نوع وجودي به شمار نمی هاماهیت این تهدید

دنگ، جیانگ زمین و هوجین تائو مغایر با اصـول امنیتـی  
زیرافراگیر مکتب کپنهاگ به اقدامات فراقانونی منتهی نشد؛ 

وارد بر امنیت اقتصـادي چـین    هايتمامی ابزارهاي قدرت خود براي مقابله با تهدید
مدي این جنبه از الگـوي امنیـت  آاین، شاهد ناکاربنابر. استفاده نکرد

سازي در سه نسل رهبري چین  کپنهاگ در تبیین فرایند امنیتی
200تا198: 1391محروق، (هستیم ) زمین و هوجین تائو

دهد که  هاي پژوهش حاضر نشان می ارزیابی و بررسی
فرهنگی تهدیدي وجـودي بـراي بقـاي دولـت     ر چین، مسائل اجتماعیاز انقالب د

ــ  ــین ب ــت چ ــزب کمونیس ــتح ــد  وده اس ــت تهدی ــابراین، ماهی بن
فرهنگی با فرازوفرودهایی همواره تهدیدي وجودي بوده است؛  اجتماعی

ارزش براي ثبات بـوده و بایـد حفـظ مـی     بیشتریناجتماعی و فرهنگی واجد 
بحـث  ایـن بخـش   هايرسد کـه تهدیـد   ین به نظر میچن

مهم. وارد بر امنیت فراگیر چین تلقی شده است هايتهدید



شـدن اقتصـاد    هاي قومی و مذهبی، قطبی
 و سـاالري  تضـادهاي طبقـاتی، دیـوان   

بـه  » انقـالب فرهنگـی  « ،در دوره مـائو 
دنـگ موفـق شـد انقـالب فرهنگـی دوره مـائو را       

فرهنگـی   شدن پـیش بـرد؛ امـا بخـش اجتمـاعی     
 تهدیـدها  این امر به این دلیل بود که

مشـغولی اصـلی رهبـري و حـزب     

هاي رهبران نسل سوم و چهارم داللت دارند بر اینکـه  
ملی، نابرابري اجتماعی، فسـاد دولتـی،   

ي جدیـد متـأثر از   تهدیـدها 
ثبات اجتماعی و سیاسی چین را هـدف قـرار   

مراتـب   هاي گذشته، بـه  با دوره
بنـدي اقتصـادي    تشـدید قطـب  

منـاطق سـاحل در مقابـل منـاطق     
 ).یعنــی منــاطق شــهري در مقابــل منــاطق روســتایی

هـاي اجتمـاعی،    آنفوالنزاي مرغی، ناآرامی
انـد تـا    سـبب شـده   ،ویژه فساد دولتی

Scott Tanner, 2004: 138.(  
در بررسـی   و محیطـی  طورکه پیش از ایـن ذکـر شـد، در بخـش زیسـت     

شـود کـه در دوره مـائو و دنـگ     
الملل و اولویت توسـعه نظـامی و   

زیسـت   سپس اقتصادي در پیشبرد سوسیالیسم انقالبی در عرصـه داخـل، بـه محـیط    
یاسـی رهبـران   سنتی در دستور کار س

. محیطی قربـانی پیشـبرد آن دو سیاسـت شـد    
هرگز بخش  ،برخالف دیدگاه مکتب کپنهاگ

 محیطی را تهدیدي وجودي و حتی تهدید سیاسی براي اهـداف مرجـع خـود   

هاي قومی و مذهبی، قطبی درگیري: هاي مختلف عبارت بودند از دوره
تضـادهاي طبقـاتی، دیـوان   شهري و روستایی، فقر، فساد،   و تقابل اقتصاد

در دوره مـائو . )Hsiung, 2004( طلبـی  هـاي جـدایی   شـورش 
دنـگ موفـق شـد انقـالب فرهنگـی دوره مـائو را       . شدن ایـن بخـش انجامیـد    امنیتی
شدن پـیش بـرد؛ امـا بخـش اجتمـاعی      سیاسیسمت  به زدایی کند و  امنیتی

این امر به این دلیل بود که .دنگ امنیتی باقی ماند همچنان در سراسر دوره
مشـغولی اصـلی رهبـري و حـزب      دل ،مثابه تهدیدي وجـودي  این بخش همچنان به

  .رفت کمونیست چین به شمار می
هاي رهبران نسل سوم و چهارم داللت دارند بر اینکـه   بررسی بیانات و سیاست

ملی، نابرابري اجتماعی، فسـاد دولتـی،    سنتی همانند مسائل قومی تهدیدهايدر کنار 
تهدیـدها  غیـره، شـدن و  طلبـی، جهـانی   هاي جـدایی  فقر، شورش

ثبات اجتماعی و سیاسی چین را هـدف قـرار    نیز المللی تحوالت نوین داخلی و بین
با دوره جدید درمقایسه تهدیدهايکه ماهیت  اي گونه دادند؛ به

تشـدید قطـب   ).Minzner, 2005:2(انـد   تـر شـده   تـر و پیچیـده   متنوع
منـاطق سـاحل در مقابـل منـاطق      ،دیگـر  عبـارت   بـه  (درراستاي خطوط جغرافیایی 

یعنــی منــاطق شــهري در مقابــل منــاطق روســتایی(و خطــوط صــنعتی ) خشــکی
آنفوالنزاي مرغی، ناآرامی گیر مثل سارس، ایدرز و هاي همه بیماري

ویژه فساد دولتی به ،تر از همه فساد جرایم و قاچاق دارو و مهم
Scott Tanner, 2004: 138-140( فرهنگی همچنان امنیتی باقی بماند بخش اجتماعی

طورکه پیش از ایـن ذکـر شـد، در بخـش زیسـت      همان
شـود کـه در دوره مـائو و دنـگ      بحـث، آشـکار مـی    ایـن  ةاي چهـار دور ه سیاست
الملل و اولویت توسـعه نظـامی و    به دلیل جنگ سرد در عرصه نظام بین ،شیائوپینگ

سپس اقتصادي در پیشبرد سوسیالیسم انقالبی در عرصـه داخـل، بـه محـیط    
سنتی در دستور کار س تهدیدهايدر این دو دوره، . توجه نشده است

محیطی قربـانی پیشـبرد آن دو سیاسـت شـد     که بخش زیست اي گونه قرار داشت؛ به
برخالف دیدگاه مکتب کپنهاگ ،رهبران چین بنابراین، دو نسل نخست

محیطی را تهدیدي وجودي و حتی تهدید سیاسی براي اهـداف مرجـع خـود    زیست
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تحـوالت   ،نتیجهدرو جدید امنیتی 
گـرفتن   با آشکارشدن پیامدهاي نـاگوار ناشـی از نادیـده   

زیسـت در دسـتورکار رهبـران    
هـاي پـژوهش حاضـر بـا      حـال، یافتـه  

محیطی تصریح دارد که هیچ روند صـریح  
نظـري   چهـارچوب شود که بـا  

سـازي و   در مجمـوع، طیـف امنیتـی   
  ).207تا205: 1391محروق، 

  

در پژوهش حاضر تالش شد راهبردهاي امنیـت ملـی جمهـوري خلـق چـین را بـا       
راگیـر مکتـب کپنهـاگ    ت فهـاي اصـلی نظریـه امنیـ    

میزان انطبـاق و قابلیـت تطبیـق اصـول و مبـانی انتزاعـی       
نخستین دسـتاورد   .شودآزمایی 

مکتب کپنهاگ در بررسی راهبرد 
ـ   ـ  هدر این نظریـه ب ژه مفـاهیمی  وی
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جدید امنیتی  تهدیدهايمتناسب با  ،1990در دهه  .دانستند نمی
با آشکارشدن پیامدهاي نـاگوار ناشـی از نادیـده    زمان  همسرد،  پس از جنگ
زیسـت در دسـتورکار رهبـران     به محیط محیطی، توجه به مسائل مربوط بخش زیست

حـال، یافتـه   ینابا. نسل سوم و چهارم رهبري قرار گرفت
محیطی تصریح دارد که هیچ روند صـریح   بخش زیست تهدیدهايارزیابی بررسی و 

شود که بـا   مشاهده نمی ،کنونی اوضاعکم در  دست ،سازي امنیتی
در مجمـوع، طیـف امنیتـی   . امنیت فراگیر مکتب کپنهاگ انطباق داشته باشد

محروق، (نمایش داده شده است  زیرزدایی در جدول  امنیتی

  گیري نتیجه
در پژوهش حاضر تالش شد راهبردهاي امنیـت ملـی جمهـوري خلـق چـین را بـا       

هـاي اصـلی نظریـه امنیـ     استفاده از مبانی، اصول و گزاره
میزان انطبـاق و قابلیـت تطبیـق اصـول و مبـانی انتزاعـی        شود تاو ارزیابی  یدهسنج

آزمایی  مکتب مزبور با واقعیت عینی راهبردهاي چین راستی
مکتب کپنهاگ در بررسی راهبرد  چهارچوبپژوهش پیش رو این است که بر مبناي 

ـ   شده امنیت ملی چین، اثبات شد که مفاهیم استفاده در این نظریـه ب

شیائوپینگ 
جیانگ زمین هوجین تائو

امنیتی زدایی -طیف امنیتی سازي 

نظامی
سیاسی
اقتصادي

فرهنگی -اجتماعی
زیست محیطی



زمـانی کـه رویـاروي واقعیـت     
پوشانی بـوده و مـرزي متمایزکننـده بـین آنهـا      

وفور دیـده   به ،هاي مختلف سبب، خلط مبحث در بررسی بخش
تنیدگی مفهوم امنیت، ابعاد و منابع تعریـف  

هاي  امنیتی در بخش هاي بنابراین، برخی موضوع
 عنـوان   بـه . گیرنـد  تنهایی در یک بخش قرار نمی

هـاي نظـامی و    هـا بـر آن داللـت دارنـد؛ بخـش     
هـاي اقتصـادي،    همچنـین، بـین بخـش   

مختلف همچون فساد، رشـد اقتصـادي و   
 ،مثابـه توسـعه پایـدار    زیست به

سـازي و   دستاورد دوم این است که تأکید مکتب کپنهاگ بر مرزبندي بین امنیتی
سـازي   توان مرزي مشخص بین امنیتی

نخبگـان بـا نفـوذ در چـین بـر اسـاس       
بـر همـین   نگرند و  گانه می ج

بنابراین، به هـر بخـش    گمارند؛
فرهنگی امنیتـی   عنصري از مؤلفه اجتماعی

مطرح در مؤلفـه   هاي یافت؛ اما لزوماً سایر موضوع
هـاي   هایـن تفکیـک موضـوعی، در عمـل مؤلفـ     

گانه مکتب کپنهاگ را که از نـوعی تصـلب و انسـجام برخوردارنـد، دسـتخوش      
هـاي ایـن پـژوهش شـواهدي فـراوان از ایـن       

  .پیش روي ما قرار داده است
فراگیر مکتب کپنهـاگ و مباحـث بـوزان و ویـور، تـأثیر      

هـاي امنیتـی جمهـوري     و تنظـیم سیاسـت  
رشـدي  بـا وجـود    ؛ زیـرا گذاران امنیتی نداشـته و نـدارد  

گـذاري امنیتـی    ها در گروه سیاست
                                                                
1. Partial 

زمـانی کـه رویـاروي واقعیـت      غیـره، شـدن و  زدایی، سیاسی سازي، امنیتی مثل امنیتی
پوشانی بـوده و مـرزي متمایزکننـده بـین آنهـا       گیرند، واجد هم بیرونی چین قرار می

سبب، خلط مبحث در بررسی بخش همین به. وجود ندارد
تنیدگی مفهوم امنیت، ابعاد و منابع تعریـف   و درهم شود که این مسئله، پیچیدگی می

بنابراین، برخی موضوع. دهد آن در عصر جدید را نشان می
تنهایی در یک بخش قرار نمی پوشانی دارند و به مختلف با هم هم

هـا بـر آن داللـت دارنـد؛ بخـش      که داده در بخش نظامی، چنانمثال، 
همچنـین، بـین بخـش   . پوشـانی داشـتند   فرهنگی با هم هم اجتماعی

مختلف همچون فساد، رشـد اقتصـادي و    هاي محیطی در موضوع اجتماعی و زیست
زیست به رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر و تأثر اقتصاد و محیط

 .پوشانی و تداخل دیده شده است هم
دستاورد دوم این است که تأکید مکتب کپنهاگ بر مرزبندي بین امنیتی

توان مرزي مشخص بین امنیتی نمی ،دیگر عبارت  به . شود شدن رد می سیاسی
نخبگـان بـا نفـوذ در چـین بـر اسـاس        ،از سـوي دیگـر  . شدن ترسیم کرد و سیاسی

جهاي پن به مؤلفه 1)جزءنگرانه(هاي بخشی  اولویت سلسله
گمارند؛ زدایی از آنها همت می شدن و امنیتی ، به امنیتیاساس 

عنصري از مؤلفه اجتماعی ،براي مثال فساد. شد مثابه کل توجه نمی به
یافت؛ اما لزوماً سایر موضوع شد و به بقیه عناصر تسري می می

ایـن تفکیـک موضـوعی، در عمـل مؤلفـ     . شـدند  فرهنگی امنیتی نمی اجتماعی
گانه مکتب کپنهاگ را که از نـوعی تصـلب و انسـجام برخوردارنـد، دسـتخوش       پنج

هـاي ایـن پـژوهش شـواهدي فـراوان از ایـن        داده. کنـد  نظمـی مـی   پراکندگی و بـی 
پیش روي ما قرار داده استپراکندگی را در چهار دوره رهبري چین 

فراگیر مکتب کپنهـاگ و مباحـث بـوزان و ویـور، تـأثیر       بنابراین، نظریه امنیت
و تنظـیم سیاسـت  » امنیت ملی«مستقیم بر چگونگی تعریف 

گذاران امنیتی نداشـته و نـدارد   سیاستاز سوي خلق چین 
ها در گروه سیاست هاي امنیتی غیرسنتی و سیاست دغدغه ناپذیرانکار
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به  این کشورگذار امنیتی  انداز راهنماي سیاست
نبودن  دهند که به دالیل گوناگون مثل مشخص

بودن  پوشانی موضوعی، نامتعین
توان تحلیل تحـوالت   مواقعدر بسیاري 

انداز راهنماي سیاست گرایی همچنان چشم این کشور، واقع
دهند که به دالیل گوناگون مثل مشخص نتایج نشان میهمچنین . رود شمار می

پوشانی موضوعی، نامتعین ، همکپنهاگ گانه مدنظر مکتب هاي پنج مرز بین بخش
در بسیاري  ،سازي مکتب کپنهاگ سازي و سیاسی امنیتی

  .امنیتی چین را ندارد
 

    



، سـال  فصـلنامه سیاسـت خـارجی   

دفتـر مطالعـات سیاسـی و    : تهـران 

 .مطالعات راهبردي
 .سازمان انقالبی

هـاي مکتـب    ها و کاستی یافته(اصول و مبانی تحلیل امنیت 
 .154تا139

مرکـز  : ، تهـران دنگ شـیائوپینگ و اصـالحات  

عبـاس هـدایت   : متـرجم ، در جمهوري خلق چین

معاونـت  : تهران ،عباس آگاهی :ترجم

ر تـداوم و تغییـ  : راهبرد امنیت ملی چین در دوران مائو، دنگ و پسادنگ
 .، دانشگاه تهرانالملل  نامه کارشناسی ارشد روابط بین
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