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يکي از مهمترين فاکتورها در تعيين جهت سياست خارجي کشورها سبک و سياق مليگرايي در آن کشور است.
در گفتمان سياسي چين همانند بسياري از کشورها گونههاي متفاوتي از مليگرايي وجود دارد .اما فقط يک گونه
از مليگرايي به جايگاه مسلط در سياست خارجي چين رسيده است و به عنوان يکي از فاکتورهاي تاثيرگذار به
تکوين سيا ست خارجي تو سعهگرا کمک کرده ا ست .مقاله پيارو با برر سي انواع مليگرايي در چين در پي
پاسخ به اين پرسا است که گونه مسلط مليگرايي در چين چگونه به تکوين سياست خارجي توسعهگرا کمک
کرده است؟ در قالب نظريه سازهانگاري اين فرضيه مطرح شده است که «دولت توسعهگراي چين ناسيوناليسم را
به مسير عملگرايي سوق داده است و باعث تکوين سياست خارجي توسعهگرا به عنوان يک برساخت سياسي
شده ا ست ».نتايج حا صل از اين پژوها ن شان ميدهد که سيا ست خارجي تو سعهگرايانۀ چين هم ابزار و هم
محصول تفسير اقتصادي از ناسيوناليسم است که باعث رشد فزاينده شاخصهاي اقتصادي در چين شده است.
واژههاي کليدي :چين ،مليگرايي ،سياست خارجي ،سازهانگاري ،توسعهگرايي.

 .1اين مقاله مستخرج از تز دکتري و با پشتيباني صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور نوشته شده است.
Email: aliomidi@ase.ui.ac.ir
نویسنده عهده دار مکاتبات
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 .1مقدمه
در جهان کنوني دولت -ملتها کماکان جايگاه اصلي را در سياست بينالملل دارند .بدين سبب
مليگرايي از جمله عناصر مهم در گفتمان سياسي همه کشورها محسوب ميشود .مليگرايي يکي
از خروجيهاي دولت -ملتهاي وستفاليايي در جهان غرب است .لذا در امپراتوريهاي شرقي از
جمله چين و ايران مفهوم ملي گرايي به شکل امروزين آن وجود نداشته است .با اين وجود در
اواسط قرن نوزدهم اتفاقاتي در چين رخ داد که نطفههاي اوليه ناسيوناليسم نوين به ثمر نشست.
در جريان جنگ اول و دوم ترياک در فاصله سالهاي  1840-1860بخاهايي از امپراتوري چين
تجزيه شد و قانون کاپيتوالسيون به نفع دولتهاي غربي امضا شد .اين تحوالت که سرآغاز قرن
تحقير )1949-1840(1بود باعث شکلگيري احساسات اوليه چينيها بر عليه بيگانگان و مخالفت
با سلسله پادشاهي چينگ(منچو) شد .از جمله پيامدهاي شکلگيري احساسات ناسيوناليستي
تشکيل جنبا مشتزنها(بوکسرها) بر عليه استعمارگران در اواخر قرن  19بود که از نخستين
نشانههاي مليگرايي در ميان چينيها محسوب ميشود .در نهايت با فروپاشي آخرين سلسله
پادشاهي چين در  1911و تشکيل جمهوري چين توسط سون ياتسن2مليگرايي نوين در اين
کشور متولد شد(.)Friedman,2008:722

با پيروزي انقالب کمونيستي در  1949و شروع انقالب فرهنگي مليگرايي با آموزههاي کمونيستي
مائو ترکيب شد که ماحصل آن شکلگيري اهداف فرامليگرايانۀ ايدئولوژيک در سياست خارجي
چين بود .اما با سپري شدن حدود سه دهه ،چين کمونيست نه تنها به اهداف خارجي خود دست
نيافت؛ بلکه وضعيت اقتصاد داخلي نيز نابسامان شد .از اينرو چينيها از اوايل دهه  1970به فکر
به بود روابط خود با جهان خارج به ويژه با اياالت متحده افتادند .اما اين چرخا در واقع براي
کنار گذاشتن سياست تکيه به يک طرف3و مقابله با شوروي بود که خطر آن در قالب سوسيال
امپرياليسم تفسير ميشد .به طوريکه تهديد آن براي مدل کمونيسم چيني کمتر از سيستم کاپيتاليسم

)1.Humiliation Century (Xiuru
2.Sun Yat-sen
3.Lead on one Side
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غربي تلقي نميشد .بنابراين تغييرات سياست خارجي چين از  1971تا  1979را نميتوان يک
تغيير گفتماني قلمداد کرد .گشايا اصلي در سياست خارجي چين بعد از مرگ مائو  1976و با
روي کارآمدن دنگ شيائوپينگ  1979به وقوع پيوست .پس از به قدرت رسيدن دنگ در طول يک
دهه( )1989-1979انديشههاي مليگرايانه با چاشني ليبراليستي( )Modongal,2016:3جايگزين
تفکرات فرامليگرايانهاي مانند انترناسيوناليسم پرولتاريا ،سوسياليسم بينالمللي ،جهانسومگرايي و
حمايت از جنباهاي آزادي بخا شد .به تدريج در اواخر دهه 1980نشانههايي از افزايا تمايل
به ناسيوناليسم در ميان مردم چين نمايان شد( )Johnston,2018:7که از آن جمله ميتوان به
مشارکت مردم در برنامههاي آموزشي جيانگ زمين براي ميهنپرست ي ،1چاپ مقاالت در
فصلنامههاي معتبري همچون «مديريت و استراتژي» و چاپ کتابهاي پرفروشي مانند «چيني که
ميتواند نه بگويد»« ،2چين ناراضي» 3و «مسير چين در سايه جهاني شدن» 4اشاره کرد( Callahan,

 )2005:1به اين مجموعه ميتوان فيلمها و بازيهاي رايانهاي ميهنپرستانه را نيز اضافه کرد .البته
تقويت گرايشات ناسيوناليستي در دهه  1990به شدت تحت تاثير اعتراضات گسترده در چين و
کشتار ميدان تيانآمن در سال  1989بود که به مشروعيت حزب کمونيست آسيب زد .از اين رو
رهبران چين از ميهنپرستي همچون راهکاري براي ترميم مشروعيت خويا استفاده
کردند( .)Xiaolin,2017:887اين اقدام رهبران چين به طور ناخواسته باعث عرض اندام گونههاي
ديگري از ناسيوناليسم در سپهر سياسي چين شده است که هر کدام به نوبه خود ميتوانند رفتار
بينالمللي اين کشور را در سطح بينالمللي متاثر سازند( .)Tan and Chen,2013:381ضمن اين
که بازترشدن ف ضاي سياسي نسبت به دوران مائو امکان بروز و ظهور ساير اشکال ناسيوناليسم را
مهيا کرده بود .از اين رو نخبگان چيني کوشيدهاند که تاثيرات سوء انواع ناسيوناليسم را در عرصه
سياست خارجي مهار کنند.

1.Jiang Zemin’s Patriotic Education Campaigns
)2.China can say No (中国可以说不
)3.Unhappy China (中国不高兴
4.China’s Road Under the Shadow of Globalisation
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در پرتو تحوالت مزبور ،سياست خارجي توسعهگرايانه چين به تدريج تکوين و تکامل يافته
است .بدين ترتيب از دهه  1990به بعد مليگرايي در چين مورد توجه بسياري از پژوهاگران
قرار گرفته است .البته تنها بخا محدودي از اين آثار ارتباط ميان مليگرايي و سياست خارجي
را بررسي کردهاند که آن نيز بيشتر در مورد روابط دوجانبه چين و موضوعات خاصي مانند
تايوان و ژاپن بوده است .وجه تمايز پژوها حاضر در اين است که نقا مليگرايي را بر
شکلگيري سياست خارجي توسعهگرايانه چين بررسي ميکند .بدين منظور اين پرسا مطرح
ميشود که مليگرايي چگونه به سياست خارجي توسعهگرا در چين کمک کرده است؟ دو
ديدگاه کلي در مورد ناسيوناليسم در چين وجود دارد .نگرش اول که عمدتاً از طرف
پژوهاگران غربي حمايت ميشود الگوي مليگرايي چيني را از باال به پائين1ميداند .يعني
مليگرايي در چين توسط دولت و نخبگان سياسي در راستاي منافعي مشخص کنترل و هدايت
مي شود .گروه دوم الگوي ناسيوناليسم چيني را از پائين به باال2ميدانند .يعني مليگرايي از
بطن جامعه شکل ميگيرد و به عرصههاي کالن سياسي راه مييابد .هر کدام از اين دو ديدگاه
بخشي از واقعيت را نشان ميدهند .اما؛ نگارندگان معتقدند که رهيافت نخست نگاه
واقعبينانه تري در مورد نقا ناسيوناليسم در سياست خارجي چين ارائه ميدهد .بنابراين اين
فرضيه مطرح ميشود که «دولت توسعهگراي چين با هدايت ناسيوناليسم در مسير عملگرايي
باعث تکوين و تکميل سياست خارجي توسعهگرا به عنوان يک برساخت سياسي شده است».
براي تحليل اين فرضيه ،از نظريه سازهانگاري استفاده شده است.
 .2چارچوب نظري
در مورد ماهيت مليگرايي ميتوان سه ديدگاه با عنوان کهنگرايي 3،نوگرايي4و پسانوگرايي

5

را از يکديگر تفکيک کرد .کهنگرايان بر اين امر تاکيد دارند که ملتها پديدههايي کهن و

1.Top-Down
)2.Down-Top (Bottom- Up
3.Primordailist
4.Modernist
5.Post Modernists
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طبيعي هستند .بنابراين مليگرايي ماهيتي کهن و پيشيني دارد .از اين نوع مليگرايي بيشتر براي
توصيف وابستگي هاي قومي استفاده شده است .گروهي نيز آن را در سطح وسيعتر براي
توصيف گروههاي متکي بر سرزمين ،زبان ،مذهب يا ساير سنتهاي مشترک به کار بردهاند.
نوگرايان(موقعيتگرا ،ابزارگرا ،شرايطگرا ،ساختارگرا) معتقدند که وابستگيهاي قومي و ملي
در طول زمان و برحسب شرايط تغيير ميکند .بنابراين دامنه مليگرايي ميتواند تغيير
کند( .)Ahmadi,2016:65پسانوگرايان به ماهيت سيال ملت و مليگرايي اشاره ميکنند که
ميتواند به عنوان يک برساخت سياسي -اجتماعي جديد که از پيا موجود نبوده است شکل
بگيرد( .)Lawrence,2014:202بيان ويژگيهاي هرکدام از اين ديدگاهها در اين مقاله نميگنجد
اما به نظر ميرسد که پسانوگرايان ابزار تحليلي مناسبتري را در اختيار پژوهشگران قرار
ميدهند .از اينرو پژوها حاضر با تکيه بر ديدگاه پسانوگرايان به بررسي نقا مليگرايي در
سياست خارجي ميپردازد .جنبه ديگر موضوع اين مقاله به مساله سياست خارجي برميگردد.
به بيان الکساندر ونت سياست خارجي چيزي است که دولتها آن را ميسازند .لذا بررسي
سياست خارجي از منظر سازهانگاري در زير مجموعه رويکرد «تحليل سياست خارجي» قرار
ميگيرد .اين رويکرد به دولت در مقام يک بازيگر توجه ميکند و سپس دورن جعبه سياه را
بررسي ميکند .در حالي که رهيافتهاي ديگر در روابط بينالملل معموالً بر ساختار نظام
بينالملل تاکيد دارند( .)Smith,2001:38از اينرو سازهانگاران «سياست خارجي را به عنوان
کنشي اجتماعي در محيطي اجتماعي و در تعاملي اجتماعي با ساير کناگران اجتماعي
مينگرند»( .) Moshirzadeh,2016:61سازهانگاران اجتماعي معتقدند که «سياست خارجي
حوزه انتخاب -هرچند محدود -است :بازيگران تفسير ميکنند ،تصميم ميگيرند ،اعالم ميکنند
و اجرا ميکنند» .بنابراين سياست خارجي کنشي است که ساخته ميشود(.)Smith,2001:38

بر اين اساس نخبگان سياسي ميتوانند با بهکاربردن شکل خاصي از مليگرايي به سياست
خارجي جهت دهند .زيرا از نظر سازهانگاران مليگرايي مقولهاي سيال و انعطافپذير1است
که نخبگان سياسي و دولتها ميتوانند به شکل هدفمند آن را دستکاري و تغيير دهند .اين
1.Fluid and Malleable
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رويکرد در چارچوب رهيافت پسانوگرايان که در ابتدا مطرح شد قرار ميگيرد .سازهانگاران
نقا عوامل سياسي و اقتصادي را در پديد آمدن مليگرايي ميپذيرند و ماهيتي سيال و
غيرتثبيت شده براي ملت و مليگرايي قائل هستند .بنابراين مليگرايي ميتواند از طريق
دستکاري نخبگان اشکال مختلفي به خود بگيرد( .)Tang and Darr,2012:813البته گزينههاي
نامحدودي در اختيار نخبگان قرار ندارد .به عنوان مثال نميتوان مليگرايي را در ميان چينيها
مانند مليگرايي در ميان يک گروه سياهپوست آفريقايي يا سفيدپوستان مسيحي در کشورهاي
اسکانديناوي ت عريف کرد .در حالي که اين امکان وجود دارد که بر ابعاد اقتصادي مليگرايي
بيا از ساير ابعاد نژادي ،مذهبي ،زباني ،جغرافيايي و ...تاکيد کرد .نخبگان سياسي با تاکيد بر
هر کدام از اين ابعاد سمت و سوي خاصي را در مليگرايي کشورها جهت ميدهند .برتري
بخشيدن به برخي از وجوه ملي گرايي بر ساير ابعاد آن و نحوه تاثيرگذاري آن بر سياست
خارجي در قالب الگوي ساختار -کارگزار نظريه سازهانگاري قابل تبيين است .ونت معتقد
است که ساختارهاي اجتماعي نتيجه خواسته و ناخواسته کناهاي انساني هستند .بنابراين
ساختارها با کنا متقابل ساخته ميشوند و بر اساس آن کناگران هويتها و منافع خود را
تعريف ميکنند .بنابراين ساختارها ضمن اينکه به رفتارها شکل ميدهد جداي از رويه
کنا گران نيز وجود ندارند .اين ديدگاه همانند نظريه ساختيابي آنتوني گيدنز
است(.)Moshirzadeh,2010:330

حال اين سئوال مطرح ميشود که ساختار و کارگزار اصلي در جهتدهي به مليگرايي در
ساختار سياست خارجي چين کدام است؟ جمهوري خلق چين بهرغم همه پيشرفتهاي
اقتصادي که داشته است به لحاظ سياسي داراي دولتي اقتدارگرا است که در وضعيت دمکراتيک
به سر نميبرد .بنابراين پيا و بيا از اينکه افکار عمومي ،مردم ،نهادهاي مدني و انتخابات
بر سمتوسوي مليگرايي در چين تاثيرگذار باشند؛ اين دولت است که جهتگيري مليگرايي
را به ويژه در عرصه سياست خارجي تعيين ميکند .درحاليکه در کشورهاي دمکراتيک گرايا
مردم به شکل خاصي از ملي گرايي بر نحوه رفتار دولت در عرصه تعامالت بينالمللي تاثير
قابل توجهي دارد .به عنوان مثال مردم انگلستان در سال  2016به رفراندم خروج از اتحاديه
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اروپا راي مثبت دادند .بسياري از تحليلگران موافقت مردم با برکزيت را ناشي از تولد شکل
جديدي از ملي گرايي در ميان مردم انگلستان دانستهاند( Pendlebury and Veldpaus,2018:

 )7و يا برخي سياست خارجي ترامپ را ناشي از تفوق شکل جديدي از ناسيونايسم پوپوليستي

1

در آمريکا دانستهاند( .)Gusterson,2017:210اما همانگونه که ذکر شد چين در وضعيت
دمکراتيکي به سر نميبرد .بهطوريکه بعد از رويکارآمدن دنگ شيائوپينگ يک برداشت خاص
از مليگرايي بر سياست خارجي چين حاکم شد که کماکان در دولتهاي جيانگ زمين ،هوجين
تائو و شي جينپينگ با اندک تغييراتي ادامه داشته است .البته اين به معناي يک دست بودن
گرايشات ناسيوناليستي در چين نيست؛ بلکه به اين معنا است که دولت توسعهگرا با مديريت
و کنترل در عرصه سياست خارجي ،يک رويکرد مشخص ناسيوناليستي را تداوم بخشيده است
که اصليترين دغدغه آن توسعه اقتصادي است .معموالً در کشورهاي اقتدارگرا يک تفسير
ثابت از مليگرايي توسط حکومت برساخته ميشود و براي مدتي طوالني تداوم مييابد .اما
هدف همه دولتهاي اقتدارگرا توسعه اقتصادي نيست .بنابراين کارگزار اصلي سياست خارجي
در چين يک دولت مقتدر توسعهگرا با نخبگاني توسعهگرا است.
 .3تببين ارتباط ميان مليگرايي و سياست خارجي توسعهگرا در چين
بر اساس يک نگاه سازهانگارانه ميتوان مدعي شد که عملکرد سياست خارجي کشورها در
نظام بينالملل تابعي از تعريف آنها از ملت است .بنابراين سبک و سياق مليگرايي دولتها
به سياست خارجي آنها جهت ميدهد .به طوريکه تعريف ملت در درون مرزهاي ملي،
محدوده تعريف شدهاي از تکاليف را براي دولتها ايجاد ميکند .در حاليکه فرارفتن از مفهوم
مليگرايي در قالب عناويني همچون اُمت ،امپراتوريگري و انترناسيوناليسم محدودهاي فراخ
از وظايف را پياروي دولتها ميگشايد .اينگونه سياست خارجي وظايفي فراتر از يک
دولت عادي را بر کشورها تحميل ميکند که معموالً با انگيزههاي ايدئولوژيک و ژئوپليتيک
همراه است .بر همين منوال چين در دوارن مائو ناسيوناليسم را به خدمت ايدئولوژي درآورده
بود( )Shambaugh,2014:2و خود را درگير رقابتهاي ژئوپليتيکي نيز کرده بود.
1.Nationalist Populism

 122فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره اول ،بهار  ____________________________ 1401

لذا در آن دوران مليگرايي براساس مولفههاي ايدئولوژي کمونيستي و ادعاهاي ژئوپليتيکي

1

تعريف ميشد .به همينجهت سياست خارجي چين در نبرد مداوم با کاپيتاليسم و امپرياليسم
بهسرمي برد .اما بعد از روي کار آمدن دنگ شيائوپينگ تعريفي مشخص از مليگرايي جايگزين
فراملي گرايي شد .در نتيجه سياست داخلي و خارجي چين از دغدغههاي ايدئولوژيک و
ژئوپليتيک فاصله گرفت( )Laplam,2006:213و رويکرد بينالمللي چين به تدريج تغيير کرد
و منافع ملي جايگزين ايدئولوژي در روابط چين با ساير کشورها شد( .)Zhimin,2005:46البته
ماريا چانگ 2در کتاب معروف خود با عنوان بازگشت اژدها3معتقد است که مورد توجه
قرارگرفتن ناسيوناليسم در چين بيا از آنکه يک انتخاب بوده باشد؛ ناشي از يک الزام براي
چين بوده است .همچنانکه در رژيمهاي پساکمونيستي4مانند روسيه ،صربستان ،يوگسالوي،
کوزوو و کشورهاي آسياي مرکزي شاهد بازگشت ناسيوناليسم به عنوان يک ايدئولوژي
جايگزين بودهايم(.)Chang,2018:6
به هرحال علت بازگشت ب ه ناسيوناليسم در چين هرچه که باشد اين عنصر در دوران پسامائو
تبديل به مقوله اي مشترک ميان حزب کمونيست و منتقدان آن شده است و اين مساله حزب
کمونيست را قادر ميسازد که هرگونه مخالفت بر عليه حزب را يک اقدام وطن فروشانه5جلوه
دهد و بدين وسيله مشروعيت خويا را تضمين کند( .)Zhao,2016:1169از اينرو سيمون
شن 6با نگاهي بدبينانه معتقد است که نوعي سازگاري پنهان7بين ايدئولوژي کمونيستي با
مليگرايي حال حاضر در چين وجود دارد به شکلي که کارکرد اصلي هر دو حفظ حاکميت و
مشروعيت حزب کمونيست است( .)Shen,2004:123در همين راستا سويشنگ ژائ و 8از
 . 1درگيري در کره شمالي ويتنام و برخورد سخت افزارانه در قبال مو ضوع تايوان و درگيري با شوروي و حمايت از جنبا
هاي آزداي بخا مانند ظفار
2.Maria Chang
3.Return of the Dragon
4.Post-Communist Regimes
5.Unpatriotic
6.Simon Shen
7.Hidden Compatibility
8.Suisheng Zhao
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مليگرايي مورد حمايت رهبران چين با عنوان مليگرايي دولتي1نام ميبرد و جهتگيري آن
را برخالف مليگرايي مردمي2از باال به پائين ميداند( .)Zhao,2013:537عالوه بر پژوهاگران
فوق ،بسياري ديگر از منتقدان نيز معتقدند که حزب کمونيست چين از مليگرايي براي حفظ
مشروعيت خويا سواستفاده کرده است .اما آنچه که به موضوع اين مقاله مربوط ميشود
استفاده بهينۀ دولت توسعهگراي چين از مليگرايي در عرصه سياست خارجي است که در
راستاي سياست خارجي توسعهگرا بوده است .اين نوع از مليگرايي فارغ از سواستفادههاي
داخلي حزب کمونيست به توسعه اقتصادي چين کمک کرده است .ابعاد مثبت اين موضوع
ميتواند به عنوان الگويي براي کشورهايي که مشکالت عديدهاي در سياست خارجي دارند
مطرح شود .البته شکلگيري سياست خارجي توسعهگرا را نميتوان صرفاً به متغير مليگرايي
تقليل داد .اما يکي از شروط الزم و نه کافي براي شکلگيري سياست خارجي توسعهگرا
محوريت منافع ملي در سياست خارجي است و اين امر بدون نگاه مليگرايانه در ميان نخبگان
سياسي محقق نخواهد شد .ارائه تعريف گسترده از ملت به شکلي که بخشي از اعضاي آن در
بيرون از مرزهاي سياسي مشخص قرار گيرند باعث ميشود که منافع ملي در هالهاي از ابهام
قرار گيرد .بر همين اساس گذار نخبگان سياسي چين از فرامليگرايي به مليگرايي ،از
ايدئولوژي به منافع ملي ،از تنا به ثبات ،از جنگ به صلح و از ژئوپليتيک به ژئواکونوميک
باعث برسازي سياست خارجي توسعهگرا در چين شده است .به عبارت ديگر مليگرايي و
منافع ملي هسته کانوني سياست خارجي توسعهگرايانه است .اين نوع نگاه به مليگرايي در
کاميابي سياست خارجي چين براي جذب سرمايه بينالمللي و رشد اقتصادي موثر بوده است.
در قسمت پاياني مقاله به بخشي از آمار و ارقام مربوطه اشاره شده است.

1.State Nationalism
2.Popular Nationalism
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.4تحول مفهومي انواع مليگرايي در چين
پژوهشگران از زواياي مختلفي مليگرايي را در چين تقسيمبندي کردهاند .به عنوان مثال آلن
وايتينگ1چين پژوه آمريکايي با نگاهي جامعهشناختي سه نوع مليگرايي سازگار ،قاطعانه و
خشونتبار2را در دوران پسا دنگ از يکديگر تفکيک ميکند .وايتينگ در توضيح اين انواع
معتقد است که مليگرايي سازگار بر «ما» به عنوان يک مفهوم مثبت درونگروهي تاکيد دارد و
با احساس غرور نسبت به افتخارات و دستاوردها همراه است .مليگرايي قاطعانه «آنها» را به
عنوان يک مفهوم منفي برونگروهي مطرح ميکند که منافع و هويت درونگروهي را به چالا
ميکشند .مليگرايي خشونتبار نيز يک دشمن خارجي را به عنوان تهديدي جدي شناسايي
ميکند که نيازمند واکنا براي دفاع از منافع حياتي است( .)Whiting,1995:295گوو ينجينگ

3

ناسيوناليسم در جمهوري خلق چين را به قبل و بعد از سال  1980تقسيم ميکند .وي معتقد
است تا پيا از  1980مليگرايي چيني به معناي وفاداري به دولت بود .اما بعد از دوران
اصالحات ناسيوناليسم فرهنگي4نيز مطرح ميشود که انحصار دولت را در اين زمينه به چالا
ميکشد و خواهان انطباق دولت با خواستها ،باورها ،ارزشها و تصور ملت از هويتملي
خويا است( .)Guo,2004a:39شامر مودنگا ل 5بر اساس يک طبقهبندي زماني چهار نوع
ناسيوناليسم را در جمهوري خلق چين به شرح زير از هم تفکيک ميکند .نخست دوران غلبه
ايدئولوژي بر ناسيوناليسم()1979-1949؛ دوم ناسيوناليسم ليبرال()1989-1979؛ سوم
ناسيوناليسم وطنپرستانه )2001-1989( 6و چهارم ناسيوناليسم سايبري 2001(7به بعد) که
ديگران با عنوان ناسيوناليسم اجتماعي نيز از آن نام بردهاند( .)Modongal,2016:3آنچه که مسلم
است هيچکدام از اين طبقهبنديها مطلق نيستند .ارائه گونهشناسيهاي مختلف بسته به هدف
1.Allen Whiting
2.Affirmative, Assertive and Aggressive
3.Guo Yingjie
4.Cultural Nationalism
5.Shameer Modongal
6.Patriotic Nationalism
7.Cyber Nationalism
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مطالعه ميتواند متفاوت باشد .بنابراين تقسيمبندي نگارندگان در اين مقاله تناسب بيشتري با
موضوع سياست خارجي دارد .بر همين اساس سه نوع مليگرايي قومي ،ليبرال و عملگرا با الهام
از ديدگاه سوشينگ ژائو مطرح شده است.
.4-1مليگرايي قومي و نژادي
اين نوع از مليگرايي که از آن با عنوان مليگرايي پيراموني1نيز ياد شده است()Koch,2006:1

به گرايشات گروهي از مردم اطالق ميشود که داراي تاريخ ،زبان ،فرهنگ و قلمرو مشترک
هستند و هويت خود را به گونهاي بيان ميکنند که معموالً نيازمند به دست گرفتن قدرت براي
اداره امور خويا از طريق ايجاد يک دولت مستقل است( .)Tan and Chen,2013:367به عبارت
ديگر ملي گرايان قومي ملت را به مثابه يک گروه قوميِ سياسي شده در نظر ميگيرند و معموالً
طرفدار جنباهاي دولتگرا نيز هستند .قديميترين شکل مليگرايي در چين ،نوع قومي آن
است .تبوتاب اين نوع از ملي گرايي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به اوج خود
رسيد .بهطوريکه يک جنبا قومي دولتگرا2به رهبري قوم هان3شکل گرفت .هدف اين
جنبا سرنگوني سلسه چينگ 4بود که تحت سلطه اقليت قومي منچو قرار داشت .بعد از
فروپاشي سلسله چينگ به عنوان آخرين نظام پادشاهي چين ،حزب کومينتانگ (حزب ملي مردم)
در سال  1911توسط دکتر سون ياتسن بنيانگذاري شد .اگرچه حزب کومينتانگ عنوان ملي را
يدک ميکشيد اما از  1911تا  1949ايده ناسيوناليسم چيني مبتني بر الگوي نژادي با مرکزيت
قوم هان بود .به همين دليل  55اقليت قومي در چين خارج از دايره مليگرايي قرار داشتند .البته
سون ياتسن چهار گروه قومي منچو ،مغول ،تبتي و هويي5را به رسميت ميشناخت .اما هدف
نهايي وي يکسانسازي(آسميله کردن )6قوميتها در قالب نژاد چيني با مرکزيت قوم هان بود که
1.Peripheral Nationalism
2.Ethnic State Seeking Movement
 . 3قوم هان ) (Hanبزرگترين قوم چيني هستند که بيا از  90درصد جمعيت کشور را تشکيل ميدهند.
4.Qing Dynasty
 . 5قوم هويي ) (Huiيک گروم قومي -مذهبي م سلمان در جنوب شرقي آ سيا ه ستند که در برخي مناطق چين نيز ساکن
هستند.
6.Assimilate
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بيا از  90درصد جمعيت چين را تشکيل ميدهند( .)Modongal,2016:3,7بعدها حزب
کمونيست در سال  1949چين را به عنوان يک واحد سياسي چند قومي تعريف کرد .البته اين به
معناي پايان مليگرايي قومي در چين نبود .در حال حاضر مليگرايي قومي به طور غيررسمي در
ميان اقليتهاي قومي چين در تبت ،اويغورها1و مغولها در جريان است .اين اقليتها حق ايجاد
دولت مستقل را براي خود قائل هستند .از نگاه بيجينگ اين گروهها تهديدهاي جدي را متوجه
چين مي کنند به همين جهت از طرف حکومت مرکزي اقداماتي براي سرکوب مليگرايي قومي
انجام شده است( .)Zhao,2005:132-133مليگرايي قومي در نقطه مقابل مليگرايي ليبرال قرار
دارد در حالي که نوع ليبرال بر حقوق فردي تاکيد دارد نوع قومي اولويتهاي قومي گروهي را
تقدم مي بخشد با اين تفاوت که ملت را به مثابه يک گروه قومي سياسي شده با فرهنگ ،نژاد و
معموالً زبان مشترک تقليل ميدهد( .)Hughes,2011:607شکل توسعهيافتهتري از مليگرايي
قومي در چين با عنوان مليگرايي نژادي2نيز وجود دارد که خود را فراتر از يک قوم خاص
خاص تعريف مي کند و نژاد زرد را در مقابل نژاد سفيد قرار ميدهد .با اين وجود در هسته
ناسيوناليسم نژاد زرد قوم هان به عنوان بزرگترين قوم چين وجود دارد .از  1989به بعد
ناسيوناليسم نژادي به تدريج به عنصري مهم براي ايجاد هويت جمعي در چين تبديل شده
است( .)Meissner,2006: 14در اين سبک از ناسيوناليسم نه تنها خصومتهاي چين با ژاپن به
فراموشي سپرده ميشود بلکه ژاپن به عنوان پيشتاز ناسيوناليسم آسيايي در نظر گرفته ميشود که
از گوانژو تا تهران مورد تحسين است .در اين روايت ژاپن سردمدار تالش براي بازگرداندن آسيا
به آسياييها پنداشته ميشود که بايد سرلوحه چين قرار گيرد( .)Friedman,2008:722اما
همانگونه که ملي گرايي قومي يکپارچگي چين را تهديد و رفتار خارجي اين کشور را آشفته و
ناهماهنگ ميکند مليگرايي نژادي نيز سياست خارجي چين را در مقابل دنياي غرب راديکاليزه
خواهد کرد( .)Tan and Chen,2013:371حزب کمونيست چين با آگاهي از مضرات اين دو نوع

1.Uyghurs
2.Racial Nationalism
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ناسيوناليسم تالش دارد که همه اين نيروها را زير چتري مشترک با عنوان «سوسياليسم با
ويژگيهاي چيني» گردآورد(.)Meissner,2006:14

شکل( )1تعداد درگيريها و جنباهاي قومي چين از سال  1900تا سال  2013را نشان ميدهد.
ستونهاي خاکستري جنگهاي ناسيوناليستي پيراموني1را نشان ميدهد اولين و مهمترين آن
اعالم استقالل مغولستان در سال  1911بعد از فروپاشي سلسله چينگ بود .ستونها سياه بيانگر
تعداد تحرکات اصلي ناسيوناليستي2است به عنوان مثال در سال  2009بيا از بيست جنبا
ناسيوناليستي در چين رخ داده است .چهار خط هاشوري در نمودار دورههاي مهم سياسي در
چين را از يکديگر تفکيک کرده است .به عنوان مثال از  1976به بعد به عنوان دوران اصالحات
نام برده شده است که نسبت به دوران انقالب فرهنگي جنباهاي قومي در اين دوره افزايا
يافته است .ساير دورهها و تعدت تحرکات قومي در شکل زير مشخص است.
شكل( :)1نمودار الگوي جنبشهاي قومي در چين از  1900تا 2013

)(Source:Karatasli and Kumral,2017:17

1.Peripheral Nationalist Warfare
2.Frequency of Major Nationalist Movements
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 .4-2مليگرايي ليبرال

مليگرايي ليبرال ملت را به عنوان گروهي از شهروندان تعريف ميکند که وظيفه حمايت و دفاع
از حقوق دولت خويا را در عرصه بينالمللي بر عهده دارند و در عين حال خواهان آزاديهاي
فردي نيز هستند .سابقه مليگرايي ليبرال در چين به اوايل قرن بيستم برميگردد که همانند ابزاري
براي بهبود موقعيت چين از طريق اصالحات سياسي و اجتماعي شکل گرفت .اين گروه از
ملي گرايان در دوران مائو تحت فشار قرار گرفتند .اما با شروع عصر اصالحات در دوران دنگ
شيائوپينگ فرصتهاي جديدي پياروي مليگرايان ليبرال براي کسب نفوذ بيشتر در چين
فراهم شد( .)Zhao,2005:133در سال  1972با بازديد نيکسون از چين عادي سازي روابط دو
کشور از سر گرفته شد و متعاقب آن روابط چين با ساير کشورها مانند ژاپن و قدرتهاي غربي
بهبود يافت و فضا براي فعاليت مليگرايان ليبرال مهيا شد .اما چرخا اصلي در سياست خارجي
چين بعد از روي کارآمدن دنگ شيائوپينگ  1979به وقوع پيوست .از  1979به بعد مليگرايان
ليبرال براي توسعه چين ،توصيه به آموختن از غرب1و همکاري با کشورهاي قدرتمند ميکردند.
زماني که مليگرايان ليبرال بيشترين امکان فعاليت را يافتند از آغاز دوران اصالحات( )1979تا
حادثه ميدان تيانآمن( )1989بود .البته از آن زمان به بعد نيز سياست اقتصادي نئوليبرالي کماکان
در قالب ناسيوناليسم عملگرا2تداوم پيدا کرده است .اما روابط حسنه چين و کشورهاي غربي
در فاصله  1979تا  1989اين باور را در کشورهاي غربي ايجاد کرد که ليبراليزاسيون اقتصادي و
توسعه چين ميتواند به حرکت در مسير دموکراسي نيز منجر شود .اين خواست با هدف
ناسيوناليستهاي ليبرال براي انجام اصالحات سياسي در چين هماهنگ بود.
به طورکلي مشخصه اصلي مليگرايي ليبرال گشودگي3آن است .به همين جهت در طول دهه
 1980جامعترين و شجاعانهترين بحث ها در مورد انجام اصالحات سياسي در چين انجام
شد( )Lijun and Kia,2010:463-465که به نوعي مکمل سياست درهاي باز دنگ محسوب

1.Learning from the West
2.Pragmatic Nationalism
3.Openness
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ميشد .البته اين گروه از مليگرايان در مبارزه با امپرياليسم در کنار دولت چين قرار داشتهاند اما
ضرورتاً از حزب کمونيست حمايت نکردهاند و همواره بر مشارکت عمومي در فرايند سياسي
تاکيد داشته و حکومت اقتدارگرايانه را به چالا ميکشند .اين گروه بعد از پايان جنگ سرد
صراحتاً آرمانهاي ليبرال دموکراسي را به عنوان بهترين راهکار براي تجديد حيات چين مطرح
کردند( .)Zhao,2005:133عليرغم سياستهاي نئوليبرالي چين در عرصه اقتصادي ،اما
مليگرايان ليبرال خارج از دولت شکل گرفتهاند و معموالً توسط روشنفکران حمايت ميشود که
معتقدند مسير افزايا ثروت و قدرت ملي بايد بر اساس گسترش حقوق فردي و افزايا
همکاري با غرب باشد(.)Hughes,2011:607
مهمترين هدف ناسيوناليست هاي ليبرال در چين آزادي اقتصادي ،مشروطيت ،حاکميت قانون و
جامعه باز است .اين گروه معتقدند که سواستفاده دولت از قدرت سياسي بهخاطر انحصار دولت
بر قدرت اقتصادي است .لذا براي جلوگيري از سواستفادههاي سياسي توصيه به محدوديت
مالکيت دولتي و افزايا مالکيت خصوصي ميکنند .همانند اکثر ليبرالها ،چينيهاي ليبرال نيز
از تودهها1بهخاطر تهديد آزادي هراس دارند( .)Guo,2004b:27-28لذا اين ديدگاه مخالف هر
نوع نگاه پوپوليستي به جامعه است.
.4-3مليگرايي عملگرا

از مليگرايي عملگرا با عنوان ملي گرايي دولتي ،رسمي ،ابزاري و مثبت نيز ياد شده است .اين
نوع از ملي گرايي با هرعنواني که باشد بارزترين ويژگي آن آمادگي براي همکاري با جهان خارج
در راستاي دستيابي به منافع دولت توسعهگراي چين است(.)Tan and Chen,2013:370

ناسيوناليسم عمل گرا تالش دارد که انرژي و استعداد مردم چين را در راستاي رفاه اقتصادي و
عظمت ملي2کشور هدايت کند .چنانکه در قسمتهاي قبل تشريح شد بعد از رويکارآمدن
دنگ شيائوپينگ ،ناسيوناليسم عملگرا تبديل به گونه مسلط در سياست خارجي چين شد و
روابط اقتصادي چين با اياالت متحده ،ژاپن ،شوروي و اروپاي غربي به شکل چشمگيري افزايا
)1.Demos (Common People
2.National Greatness
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يافت( .)Zhimin,2005:47زيرا عملگرايان مساله اصلي چين را عقب افتادگي اقتصادي و ضعف
نوسازي کشور ميدانند( .)Zhao,2000:6اين نوع از ملي گرايي سه ويژگي اصلي دارد .نخست
اينکه ملت چين را در پيوند با دولت کمونيستي تعريف ميکند به طوري که احساسات
ناسيوناليستي به طور رسمي به مفهوم دوست داشتن دولت1بيان ميشود .دوم اينکه ناسيوناليسم
با پراگماتيسم هدايت ميشود نه با راهکارهاي مبتني بر مجموعهاي از ارزشها يا اصول
تغييرناپذير .اين ويژگي به وضوح در نظريه گربه دنگ2بدين شکل بيان شده است که «يک گربه
چه سياه باشد چه سفيد ،فقط تا زماني خوب است که موش بگيرد ».سومين ويژگي نشان ميدهد
که ناسيوناليسم عملگرا در امور بينالمللي بيا از اينکه به صورت کناگرانه عمل کند به
4

صورت واکنشي و تدافعي3عمل کرده است.

نخبگان چيني از اين طريق اطمينان حاصل کردهاند که احساسات ناسيوناليستي مبناي مشروعيت
آن ها را يعني ثبات سياسي و مدرنيزاسيون اقتصادي را به خطر نخواهد انداخت .اين ويژگيها
باعث پيگيري منافع ملي از طريق همکاري با قدرتهاي بزرگ و اتخاذ استراتژيهاي
انعطافپذير در سياست خارجي شده است( .)Zhao,2013:537-539از اينرو ،سه هدف اصلي
که ماهيت ناسيوناليسم عملگرا را تشکيل ميدهد شامل توسعه اقتصادي ،ثبات سياسي و اتحاد
ملي است .در ميان اين سه هدف توسعه اقتصادي از جايگاهي ويژه برخوردار
است(.)Zheng,1999:91

ناسيوناليسم عمل گرا با وجود همه تاکيدي که بر حفظ وضع موجود دارد؛ دوران صد ساله
حقارت ملي را فراموش نکرده است .با اين وجود عملگرايان به صورت ماليم ،غيرهجومي،
انعطافپذير و صبورانه رفتار کردهاند .ناسيوناليسم عملگرا يادآور اين توصيف معروف است که
«چينيها خونسرد هستند و نقطه جوش بااليي دارند .آنها ميتوانند خشم خود را براي قرنها

)1,Loving the State (爱国
2.Deng’s Cat Theory
3.Reactive and Defensive
 . 4منظور از سيا ست خارجي واکن شي يا تدافعي در اينجا انفعال سيا ست خارجي چين ني ست .بلکه منظور پرهيز از ايجاد
تنا و اتخاذ سياست خارجي تعاملي است.
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نگه دارند و در زمان مناسب آن را تخليه کنند»( .)Bloodworth,1980:356ميشل اُکسنبرگ

1

ويژگيهاي ناسيوناليسم عملگراي چيني را اينگونه توصيف ميکند «قاطع ،انعطافپذير در
تاکتيک ها ،ظريف در استراتژي اما عميقاً متعهد به حفظ استقالل ملي ،اتحاد مجدد چين [با
تايوان] و دستيابي به ثروت و قدرت ملي»( .)Oksenberg,1986:505ژائو در تعريفي سلبي
ناسيوناليسم عملگرا را بدين شکل تعريف ميکند «دولتمحور و عمدتاً حالت واکناپذير دارد،
ناسيوناليسم دولتي محتواي تعريف شدۀ ثابت ،ذهني و ابدي ندارد .همچنين با ايدئولوژي،
اعتقادات مذهبي و يا ساير ايدههاي انتزاعي هدايت نميشود»( .)Zhao,2013:539ناسيوناليسم
عمل گرا بازتاب احساس ناامني در چين به ويژه از بُعد اقتصادي نيز است .با اين وجود به نظر
نميرسد که اين شکل از ناسيوناليسم حامل جاهطلبي امپراتوري و امپرياليستي2باشد .عليرغم
نگاه مثبت خارجي که به ناسيوناليسم عمگرا وجو دارد ،ديويد شامباق3چين شناس معروف از
منظر داخلي معتقد است که ناسيوناليسم عملگرا در حفظ جايگاه مسلط خويا قاطع عمل
ميکند و ساير ديدگاههاي ناسيوناليستي را در چين برنميتابد و آنها را کنار خواهد زد
( .)Shambaugh,1996:205يکي از انتقاداتي که متوجه حزب کمونيست چين است به همين
رويکرد مورد اشاره شامباق برميگردد .مليگرايان عملگرا نسبت به اصالحات دمکراتيک
بيتوجه هستند؛ زيرا معتقدند که باعث بيثباتي سياسي و به تعويق افتادن توسعه اقتصادي چين
ميشود .دولت توسعهگراي چين زير لواي ناسيوناليسم عملگرا از مردم خويا انتظار دارد که
تحت رهبري حزب کمونيست براي ساختن چيني برخوردار و قدرتمند سخت کار
کنند( .)Zhao,2016:1169با پيروي از ديدگاه شامباق ،نگارندگان بر اين باورند که ناسيوناليسم
عمل گرا ساير انواع ناسيونايسم چيني را در راستاي اهداف توسعهاي خويا کنترل و مديريت
کرده است .اگرچه دولتهاي توسعهگرا واجد خصيصه اقتدارگرايانه هستند اما در حوزه اقتصادي
کارنامه قابل قبولي ارائه ميدهند .چين نيز به عنوان يک دولت توسعهگرا با مهار پيامدهاي منفي

1.Michel Oksenberg
2.Imperious or Imperial
3.David Shambugh
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انواع ناسيوناليسم در عرصه سياست خارجي موفق به جذب منابع بينالمللي به درون مرزهاي
ملي شده است .اين روند باعث شکلگيري سياست خارجي توسعهگرا به عنوان يک برساخت
سياسي شده است .در جدول( )1به شکل مقايسهاي مهمترين شاخصهاي مورد نظر در سه نوع
ناسيوناليسم چيني آمده است.
جدول( :)1ويژگيهاي انواع ناسيوناليسم در چين

ناسيوناليسم در چين ميتواند همانند يک شمشير دو لبه عمل کند .اما با شکلگيري دولت
توسعه گرا در دوران پسامائو ناسيوناليسم چيني در سمت وسويي هدايت شده است که بازخورد
آن در سياست خارجي و اقتصاد اين کشور مثبت بوده است و اصطالحاً به شکلگيري سياست
خارجي توسعهگرا انجاميده است .در صورتي که انواع ناسيوناليسم چيني مديريت و کنترل نشوند
ممکن است که درعرصه روابط خارجي به شکلي راديکال امتزاج يابد که ماحصل آن مخالفت
با سياست درهاي باز و مقابله با قدرتهاي بزرگ و نظم رايج بينالمللي خواهد بود( Lap lam,

 .)2006:214نحوه کنترل ناسيوناليسم توسط دولت توسعهگراي چين در ادامه بررسي شده است.
.5ناسيوناليسم و الزامات سياست خارجي توسعهگرا
هرکدام از انواع ملي گرايي اين پتانسيل خطرناک را دارند که همچون مانعي بر سر راه سياست
خارجي توسعهگرا قرار گيرند .اما دولت توسعهگراي چين با مديريت انواع مختلف ناسيوناليسم
نه تنها از مضرات آنها جلوگيري کرده است بلکه باعث تکوين سياست خارجي توسعهگرا نيز
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شده است .اگرچه ملي گرايي قومي بيشتر داراي ابعاد داخلي است .اما پتانسيل کشيده شدن به
عرصه سياست خارجي را نيز دارد .زيرا ممکن است از سوي قدرتهاي رقيب به عنوان ابزاري
براي اعمال فشار بر چين مورد استفاده قرار گيرد .ناسيوناليسم قومي عمدتاً در دو منطقه
خودمختار سينکيانگ و تبت1نمود يافته است .برخورد دولت چين با جنباهاي جداييطلب
قومي از دو الگوي کوتاهمدت و بلندمدت تبعيت ميکند .در الگوي کوتاهمدت هرگونه آشوب
با مشت آهنين دولت توسعه گرا چين مواجه شده است .شامباق در اين زمينه بيان ميدارد که
عمل گرايان براي مديريت ابعاد منفي ناسيوناليسم قومي پاسخي داخلي را ارائه دادهاند که از آن
با عنوان ناسيوناليسم قاطعانه در داخل نام ميبرد( .)Shambaugh,2014:3به عنوان مثال ميتوان
به سرکوب ناآرميهاي سال  2008در تبت و برخورد سخت افزاري با اعتراضات سال  2009در
سينکيانگ اشاره کرد .اما دولت چين در الگوي بلندمدت تالش کرده است که با گسترش توسعه
اقتصادي در مناطق بيثبات گراياهاي جداييطلبانه را کاها دهد .ضمن اينکه چين در دهه
اول اصالحات( )1989-1979با نوعي توسعه ناموزن مواجه بود زيرا اکثر سرمايهگذاريها در
شهرهاي ساحلي و شرقي چين انجام شد .اما در سالهاي اخير ميزان سرمايهگذاري در بخاهاي
کمتر توسعهيافته کشور رشد داشته است جدول( )2رشد سرمايهگذاري در سه استان کمتر
توسعهيافته تبت ،يوننان و سين کيانگ را از  2005تا  2018نشان ميدهد.

1.Xinjiang and Tibet Autonomous Regions
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جدول( :)2حجم کلي سرمايهگذاري در سه استان غربي چين

()Source: NBSC,2019

عالوه بر اين از دهه  1990در قالب استراتژي به سوي غرب1راه کارهايي براي مهار ناسيوناليسم
قومي در غرب کشور در نظر گرفته شد .اين راهکارها شامل مهاجرت قوم هان به بخاهاي
غربي ،تمرکز بر سياستگذاري اقتصادي ،سرمايهگذاري عظيم در بخاهاي زيرساختي و
بينالملليسازي سياسي و اقتصادي است( .)Koch,2006:2-14منظور از مورد آخر «طرح ابتکار
کمربند راه » ،سازمان همکاري شانگهاي و به طور کلي ائتالف مياندولتي2و همگرايي منطقهاي
در مجاورت مناطق کمتر توسعه يافته است.
منطقه خودمختار سينکيانگ در واقع گلوگاه طرح ابتکار کمربند راه 3در آسياي مرکزي است.
پيوند سينکيانگ با توسعه منطقهاي راهکاري براي کاستن از گرايشات جداييطلبانه اويغورهاي
ساکن در اين ناحيه است( .)Clark,2018:85-86عالوه بر اين دولت چين با قدرت اقتصادي خود
به کشورهايي که به نوعي با جنبا جدايي طلبانه در تبت(مانند آمريکا و هند) و سينکيانگ(مانند
ترکيه) موافق هستند فشار وارد ميکند( .)Karatasli and Kumral,2017:21از نظر حزب
کمونيست ،موضوع تبت نه تنها مسالهاي داخلي براي چين محسوب ميشود بلکه مرزهاي تبت

1.Go West
2.Inter-State Coalition
)3. Belt Road Initiative (BRI
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محل اختالف چين و هند نيز است .چين در عين برخورد سخت افزاري با هرگونه جداييطلبي
در تبت تالش کرده است که با افزايا ميزان سرمايهگذاري در اين منطقه خود مختار گرايشات
جداييطلبانه را مهار کند .حجم کلي سرمايهگذاري در تبت در سال  2018بيا از  19ميليارد
يوهان بوده است.
مليگرايي ليبرال بر خالف مليگرايي قومي داراي ابعاد خارجي پررنگتري است .لذا به نظر
مي رسد که قابليت تاثيرگذاري آن بر سياست خارجي چين مشهودتر باشد .دولت توسعهگراي
چين از ابعاد مثبت ناسيوناليسم ليبرال(ابعاد اقتصادي) در راستاي توسعه اقتصادي بهرهبرداري
کرده است و در عين حال تالش کرده است که تاثيرات منفي سياسي را کنترل کند .چنانکه چن
ژيمين1استاد دانشگاه شانگهاي بيان ميکند «حزب کمونيست چين [در دوران مائو] قادر بود که
جهت گيري ،محتوا و شدت ناسيوناليسم چيني را تعيين کند و از طريق آن مردم را بسيج کند.
حتي بعد ا ز آغار اصالحات و سياست درهاي باز توسط دنگ شيائوپينگ ،به شدت از انحصار
دولت/حزب بر گفتمان ناسيوناليسم در مقابل نفوذ محافل غيررسمي محافظت شد»( Zhimin,

 .)2005:50در همين راستا بعد از فروپاشي بلوک شرق ،مليگرايان عملگرا از بابت نفوذ غرب
در چين احساس خطر کردند زيرا فقدان آموزشهاي وطنپرستان ه 2در طول يک دهه
گذشته( 1979تا  ) 1989باعث رشد قابل توجه ليبراليسم سياسي در ميان روشنفکران و دانشجويان
چيني شده بود .از سوي ديگر ،جمهوري خلق چين تنها حکومت کمونيستي باقي مانده در جهان
بود .لذا ،دولت توسعهگراي چين خطر فروپاشي سياسي را احساس ميکرد .ضمن اينکه
اعتراضات سراسري و اتفاقات ميدان تيانآمن باعث اعمال تحريم و فشار غرب بر عليه بيجينگ
شده بود .در نتيجه مليگرايان عملگرا «کمپيني براي وحدت ملي» 3به راه انداختند که هدف آن
تقويت احساسات وطنپرستانه در مردم و به ويژه جوانان بود(.)Zhimin,2005:48-49

1.Chen Zhimin
2.Patriotic Education
3.A Campaign for National Unity
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از ناسيوناليسم ليبرالي در چين با عنوان «تحول صلح آميز» 1نيز ياد ميشود2که به شکل تدريجي
نظام سياسي را تحت تاثير قرار مي دهد .بنابراين از منظر حاکميت بايد ناسيوناليسم ليبرالي را
کنترل و مديريت کرد .تا ضمن بهرهبرداري از مزايا اقتصادي آن در عرصه روابط خارجي
پيامدهاي منفي آن را نيز مهار کرد .به عنوان مثال با توجه به اعتراضات داخلي و فشارهاي
خارجي در دهه  1990تندروهاي چيني فرصت را غنيمت شمردند و مخالفت خود را با سياست
درهاي باز علني کردند .اما تفکر عمل گرايانه در ميان نخبگان اصلي کماکان تداوم يافت و از
اتخاذ رويکردهاي افراطي در سياست خارجي جلوگيري شد .با توجه به شرايط پيا آمده دنگ
شيائوپينگ به تعدادي از شهرهاي تجاري و صنعتي مهم در جنوب چين سفر کرد تا بر تدوام
مسير عملگرايي و سياست درهاي باز تاکيد کند .به عنوان مثال دنگ در ديدار با مقامات،
کارخانهدارن و تجار در يکي از شهرهاي جنوبي اظهار داشته بود« :ما بايد نسبت به اصالحات و
سياست درهاي باز جسورانهتر از قبل عمل کنيم و در به کارگيري تجارب شجاعت داشته باشيم.
نبايد مانندزني عمل کنيم که پاه ايا بسته شده است .به محض اطمينان از يک کار بايد جرأت
آزمايا مسير و روند جديد را داشته باشيم»( .)Coase and Wang,2012:116با اين وجود دولت
توسعهگراي چين براي حفظ ثبات داخلي برخي محدوديتها را اعمال کرد .به عنوان مثال در
فاصله سالهاي  1979تا  1989شبکههاي غربي مانند  BBC, CNNو  VOAپنجرههاي
ارتباطي چيني ها با جهان خارج بودند .اما بعد از اتفاقات ميان تيانآمن ،محدوديتهاي شديدي
بر رسانه ها اعمال شد .مجموعه اين حوادث و همچنين بمباران سفارت چين توسط آمريکا در
جريان جنگ کوزوو باعث فوران احساسات ضدغربي و مطرحشدن نوعي از ناسوناليسم
وطنپرستانه شد .دولت توسعهگراي چين با طرفداران ناسيوناليسم ليبرال و وطنپرستانه منافع
مشترکي دارد .به عنوان مثال در مورد يادگيري از غرب و مزاياي اقتصادي با ليبرالها و در مورد
کنترل نفوذ غرب با مليگرايان وطنپرست همنظر است(.)Lijun and Kia,2010:465-470

1.Peaceful Evolution
 .2در اين جا ابعاد اقتصادي ليبراليسم مدنظر نيست .بلکه وجوه سياسي انديشههاي ليبرالي مبني بر آزادهايي سياسي و مدني
مدنظر است.
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همانند اقدامات باال که دولت توسعهگراي چين(بيشتر در دوران جيانگ زمين) براي مقابله با
اثرات منفي ناسيوناليسم ليبرال انجام داده است؛ تدابيري نيز براي کنترل مليگرايان وطنپرست
صورت گرفته است .زيرا ماهيت احساسي وطنپرستان چالشي جدي براي انحصار دولت
توسعه گرا در حوزه سياست خارجي ايجاد کرده است .به عنوان مثال در سال  2001قوانين
سختگيرانه براي پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني1باعث تشديد احساسات ناسيوناليستي
و انتقاد روشنفکران و مردم از غرب بخاطر تحميل شرايط سنگين براي ورود به سازمان تجارت
جهاني شد( .)Modongal,2016:4با اين وجود ،دولت در راستاي منافع اقتصادي بلند مدت چين
روند الحاق به سازمان تجارت جهاني را تکميل کرد و به آن سازمان پيوست .شکل( )3نمودار
حجم صادرات چين قبل و بعد از پيوستن به سازمان تجارت جهاني را نشان ميدهد .در آغاز
دهه  1980حجم صادرات چين  11/3ميليارد دالر بوده است اين ميزان در سال  2000به 253
ميليارد دالر رسيد .اما همانگونه که در شکل( )3مشاهده ميشود بعد از پيوستن چين به سازمان
تجارت جهاني شيب صعودي نمودار افزايا يافته است بهطوريکه حجم صادرات در سال
 2018به رقم  2.656تريليون دالر رسيده است.
شكل( :)3نمودار حجم صادرات چين قبل و بعد از پيوستن به سازمان تجارت جهاني

()Source: World Bank,2019a
)1.World Trade Organization (WTO
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عليرغم دغدغههاي اقتصادي نخبگان چيني مليگرايان وطنپرست به شکلي احساسي انتظار
دارند که دولت چين با اقتدار بيشتري در مقابل غرب به ويژه آمريکا و ژاپن رفتار نمايد .با اين
وجود نخبگان توسعهگرا به خوبي ميدانند که تواناييهاي چين فعالً به اندازهاي نيست که قادر
به ايستادگي در مقابل جهان غرب و قدرت هژمون باشند .از سوي ديگر توسعه و رشد اقتصادي
چين وابسته به تعامل با قدرت هاي بزرگ است .لذا بيجينگ تالش دارد روابط دوجانبه با
قدرت هاي بزرگ به دليل احساسات ناسيوناليستي آسيب نبيند .به عنوان مثال در سال 2008
توکيو و بيجينگ «توافقنامه همکاري براي توسعه منابع دريا شرقي چين» 1را امضا کردند .اما
واکناهاي داخلي باعث تعويق اجراي موافقتنامه شد .عليرغم همه اعتراضات بيجينگ
توافق نامه را لغو نکرد اگرچه در تفسير آن با ژاپن دچار اختالف شدند(.)Manicom,2010:10

همچنين بعد از اتفاقات مربوط به جزاير سنکاکو در سال  2011-12دولت چين ناسيوناليسم
تودهاي ضد ژاپني را کنترل کرد .زيرا از نظر دولت توسعهگراي چين اين گونه احساسات
ناسيوناليستي تاثير منفي بر روابط اقتصادي پرسود چين و ژاپن خواهد داشت( Tan and Chen,

 .)2013:376چين با مديريت اعتراضات ضدژاپني همواره يک رويکرد عملگرايانه را در مقابل
ژاپن به نمايا گذاشته است( .)Gries and et al,2016:266-267جايگاه ژاپن در صادرات و
واردات چين به خوبي گوياي اين امر است .جدول( )3نشان ميدهد که چين در سال 2017
حدود  137ميليارد دالر به ژاپن صادرات و حدود  166ميليارد دالر از ژاپن واردات داشته است.
ژاپن در سال  2017در صادرات چين جايگاه سوم و در واردات آن جايگاه دوم را دارد .آمريکا
نيز در صادرات چين جايگاه اول و در واردات چين جايگاه سوم را دارد.

1.Agreement on Cooperation for the Development of East China Sea Resources
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جدول( :)3ده کشور برتر در صادرات و واردات چين

()Source: UN Comtrade Database,2018

با توجه به جايگاه و اهميت قدرتهاي بزرگ در سياست خارجي چين ،دولت توسعهگراي اين
کشور به شکلي هوشيارانه مانع از آسيب رساندن احساسات ناسيوناليستي به روابط با قدرتهاي
بزرگ شده است .نخبگان چيني براي مديريت ناسيوناليسم دو استراتژي اتخاذ کردهاند .نخست ،تا
جايي که احساسات مليگرايانه به حفظ منافع حاکميت و يکپارچگي چين کمک کند دولت
توسعهگرا نه تنها آن را تحمل ميکند بلکه به ترغيب آن نيز ميپردازد .دوم ،در موارد الزم نخبگان
توسعهگراي چين اقدامات متعددي براي محدودکردن يا بازداشتن اين گروه از برپايي تظاهراتهاي
ضدخارجي1اتخاذ کردهاند .به عنوان مثال ،در بهار  2005مجموعهاي از تظاهراتهاي ضدژاپني
در چين به راه افتاد که دولت تا حدودي با تسامح نسبت با آن برخورد کرد .اما با گسترش
فراخوان ها براي تظاهرات ضدژاپني دولت در اواخر آوريل دستور پايان دادن به هرگونه تظارات
را صادر کرد .حتي در شهرهاي بزرگ براي شهروندان پيامک اخطار ارسال شد؛ زيرا امکان تحت
تاثير قرار گرفتن روابط خارجي چين و ژاپن در صورت تداوم اعتراضات وجود داشت .با توجه
به اهميت قدرتهاي بزرگ در روابط خارجي چين ،نخبگان توسعهگراي اين کشور براي مهار

1.Anti-Foreign Demonstrations
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احساسات ناسيوناليستي مردم ،بر عليه آمريکا و ژاپن «با توپ پر سخن ميگويند اما سنجيده عمل
ميکنند».) Zhao,2013:540-542(1

از ديگر تاثيرات ناسيوناليسم عملگرا در حوزه سياست خارجي تغيير نگرش ژئوپليتيکي بيجينگ
به موضوع تايوان است که در دوران مائو نگاهي مطلقاً ايدئولوژيک در قبال آن وجود داشت .در
زمان مائو ،سواحل و جزاير تحت کنترل تايوان به طور مداوم توسط ارتا آزاديبخا خلق
گلوله باران ميشد .اما از اوايل دهه  1980به بعد که ناسيوناليسم عملگرا به گونه مسلط در
سياست خارجي چين تبديل شد؛ گلوله باران جزاير و شعارهاي مبني بر آزادسازي تايوان متوقف
شد و به جاي آن بر وحدت مسالمتآميز از طريق گفتگو تاکيد گرديد .همچنين ميزان بودجه
اختصاص يافته به هزينههاي نظامي کاها يافت .اندازه ارتا آزاديبخا ملي کوچک شد و
صنايع نظامي براي توليد کاالهاي مصرفي جامعه ترغيب شدند( .)Zhinin,2005:472با اين وجود
ناسيوناليسم عملگرا هيچ گاه الحاق مجدد تايوان را به فراموشي نسپرده است .به همين جهت
ديويد شامباق اين نوع ازمليگرايي را «ناسيوناليسم تدافعي» 3مينامد که «در ظاهر تهاجمي اما
ذاتاً تدافعي» 4است( .)Shambaugh,1996:205به هرحال نخبگان عملگراي چيني موفق شدهاند
که وجوه منفي ناسيوناليسم ايدئولوژيک دوران مائو را مهار کنند .به عنوان مثال بعد از روي کار
آمدن دنگ شيائوپينگ ادعاهاي تاريخي در مورد نفوذ امپراتوري چين در قسمتهاي شرقي آسيا
پايان يافت و همچنين حمايت از بازماندگان نسل چيني5در کشورهاي همجوار متوقف شد.
حتي در  1997با آغاز شورش ضدچيني در مالزي و عليرغم فشارهاي داخلي و خارجي بيجينگ
کماکان خويشتندار بود و بر سياست عدم مداخله پايبند ماند .چنين رويکردي باعث بهرهمندي
1.Talking tough but Acting in a Calculated Manner
 .2اگرچه در حال حاضر چين بعد از آمريکا بيشترين هزينه نظامي در جهان را دارد .اما اگر سهم هزينههاي نظامي را به نسبت
 GDPمحاسبه کنيم چين  %1.9از  GDPخود را به امور نظامي اختصاص داده است و رتبه هفتم را در جهان دارد .اين در
حالي است که آمريکا و روسيه حدود  3.5درصد از  GDPخود را به امور نظامي تخصيص دادهاند و بعد از عربستان با
تخصيص  10درصدي در رتبه دوم و سوم جهان قرار دارند .اگر اين ارقام را در کنار رشد اقتصادي فزاينده چين قرار دهيم
اين نتيجه حاصل ميشود که منطق اقتصادي بر منطق نظامي در نگاه بينالمللي چين همچنان غلبه دارد( Fallahi and
.)Omidi,2017:159
3.Defensive Nationalism
4.Assertive in Form, but Reactive in Essence
5.Chinese Descendents Overseas
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چين از منابع مالي عظيم کشورهايي شرق آسيا در جهت توسعه داخلي شده است( Yu,

 .)2014:1179بر اساس آمار وزارت بازرگاني چين 101کشور برتر سرمايهگذار در چين در سال
 2016به شرح زير است.
جدول( :)4ده کشور نخست سرمايهگذار در چين

()Source: MOFCOM, 2016

چنانکه جدول باال نشان ميدهد هفت کشور برتر سرمايهگذار در چين(به جز آمريکا) از شرقآسيا
هستند .مسلماً با تدوام نگاه ايدئولوژيک فضاي امن براي سرمايهگذاري در چين مهيا نميشد.
نخبگان چيني با درک واقعيت از شعارها و احساسات ناسيوناليستي اجتناب ورزيدهاند و بدين
وسيله اعتماد الزم را براي سرمايهگذاري در کشور خويا ايجاد کردهاند(.)Zhao,2004:7

بهطوريکه بر اساس آمار آنکتاد2چين در جذب سرمايه خارجي در سالهاي  2016و  2017بعد
از اياالت متحده در جايگاه دوم قرار داشته است .شکل( )4نمودار  10کشور برتر در جذب سرمايه
خارجي در سالهاي  2016-17را نشان ميدهد.

)1.Ministry of Commerce People’s Republic of China (MOFCOM
)2.United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD
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شكل( :)4نمودار ده کشور برتر در جذب سرمايه خارجي

()Source: UNCTAD,2018:4

بانک جهاني ميزان جذب سرمايه خارجي چين در سال  2017و  2018را به ترتيب  166/084و
 203/492ميليارد دالر اعالم کرده است( .)World Bank,2018bاگرچه اين آمار با  136و 134
ميليارد دالر ارائه شده توسط آنکتاد تفاوت دارد اما در هر حالت چين بعد از اياالت متحده در
رتبه دوم جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي قرار دارد .شکل( )5نمودار رشد سرمايهگذاري
مستقيم خارجي را در چين از  1982تا  2018نشان ميدهد.
شكل( :)5نمودار روند رشد سرمايهگذاري خارجي در چين

()Source: World Bank,2019b
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ناسيوناليسم عملگرا در واقع نوعي مليگرايي خيرخواه1است که قائل به پيوند ميان منافع چين
و منافع سيستمي در سطح بينالمللي است .لذا از اين نوع از ناسيوناليسم در عرصه سياست
خارجي مبتني بر حرکت بر اساس منافع حاصل جمع مثبت است .در حالي که ساير انواع
ناسيوناليسم را ميتوان در قالب ناسيوناليسم بدخواه2قرار داد که تامين منافع ملي در چارچوب
آنها ممکن است با هزينه ديگران همراه شود( .)Zhimin,2005:47چنانکه از مثالهاي باال
مشخص است ناسيوناليسم عملگرا تالش کرده است که اليههاي منفي ساير انواع ناسيوناليسم
را مهار و به نفع منافع اقتصادي چين عمل کند .آمار و ارقام اقتصادي نيز نشان ميدهد که بيجينگ
در دستيابي به اين هدف کامياب بوده است .لذا ميتوان مدعي شد که در عرصه سياست
خارجي مليگرايي عملگرا به جايگاه مسلط رسيده است( .)Hughes,2011:607به عبارت ديگر
تمرکز نخبگان اجرايي بر ناسيوناليسم عملگرا باعث تکوين سياست خارجي توسعهگرا در چهار
دهه گذشته به عنوان يک برساخت سياسي شده است که خروجي آن به اعتقاد نگارندگان تعامل
با قدرت هاي بزرگ و توانايي جذب سرمايه خارجي است .بارزترين پيامد اين روند رشد توليد
ناخالص داخلي چين بوده است .بهطوريکه ميزان  GDPچين در آغاز دوران اصالحات در
 1980حدود  191ميليارد بوده است در حالي که اين رقم در سال  2018به حدود  14تريليون
دالر رسيده است .چنانکه در شکل( )6مشاهده ميشود فاصله ميان  GDPچين و آمريکا سال
به سال کاها يافته است .اين رقم در سال  2018براي آمريکا حدود  20تريليون دالر يعني 6
تريليون دالر بيا از  GDPچين بوده است .پيابيني ميشود که تا يک دهه آينده چين بتواند
آمريکا را پشت سرگذاشته و تبديل به قدرت نخست اقتصادي در جهان شود.

1.Benign or Benevolent Nationalism
2.Malign Nationalism
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شكل( :)6نمودار توليد ناخالص داخلي چين و آمريكا

()Source: World Bank,2019c

 .6نتيجهگيري
سياست خارجي کشورها در تداوم سياست داخلي آنها قرار دارد .بنابراين يکي از راههاي ممکن
براي فهم صحيح سياست خارجي کشورها بررسي الگوي مليگرايي آنها است .ناسيوناليسم در
جمهوري خلق چين دو دوره را در قالب گفتمان مائو و دنگ پشت سرگذاشته است .در گفتمان
مائو ايدئولوژي کمونيستي در صدر اولويت ها قرار داشت .لذا ناسيوناليسم در بستر ايدئولوژي
تفسير مي شد .اين روند منجر به تکيه بر اهداف انترناسيوناليستي و معرفي چين به عنوان ملتي
سرخ(انقالبي) در عرصه بينالمللي شده بود .لذا بيجينگ در نبردي دائم با کشورهاي امپرياليستي
به سر مي برد که پيامد آن رشد اقتصادي ضعيف و فقر فزاينده در چين بود .با اين وجود جانب
انصاف را در مورد اقدامات مائو بايد رعايت کرد .در دوران مائو برخالف دوران جمهوري
چين( )1949-1911يک تعريف فراقومي از مليگرايي ارائه شد .در اين دوره چين تحت تاثير
احساسات فرامليگرايانه به عنوان يک قدرت جهاني مطرح شد که درجنگ کره ،ويتنام و
منازعات مرزي با هند و روسيه قدرتنمايي کرد و تاحدودي احساس تحقير ملي چينيها التيام
يافت .با اين وجود بعد از درگذشت مائو نخبگان جديد تداوم چنين رويکردي را به ضرر منافع
ملي در بلندمدت ميدانستند .بر همين اساس در کنگره يازدهم حزب کمونيست  1978نوسازي
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اقتصادي و ارتقا استاندارد زندگي چينيها به عنوان وظيفه اصلي1حکومت تائيد شد .از اينرو
در گفتمان دنگ ايده هاي انترناسيوناليستي به حاشيه رانده شد و فضا براي انواع مليگرايي در
چين بازتر شد .با اين وجود حزب کمونيست کماکان کنترل خود را بر مليگرايي حفظ کرده
است .با اين تفاوت که در ابرگفتمان دنگ انگيزههاي اقتصادي جايگزين انگيزههاي ايدئولوژيک
شده است .از اين رهگذر دولت توسعهگراي چين الگوي مليگرايي عملگرا را در عرصه سياست
خارجي به نمايا گذاشته است که به تکوين سياست خارجي توسعهگرا در اين کشور کمک
کرده است.
مقاله پيارو در پي پاسخ به اين پرسا بود که گونه مسلط مليگرايي در چين چگونه به سياست
خارجي توسعهگرا کمک کرده است؟ نخبگان چيني با ذهنيت اقتصادي خويا دريافتهاند که در
صورت عدم کنترل انواع مليگرايي ممکن است خواستها و تمايالتي به عرصه سياست خارجي
چين راه يابد که به راديکاليزه کردن رفتار بينالمللي اين کشور منجر شود و توسعه اقتصادي
چين را تحتالشعاع قرار دهد .لذا با استفاده از سازوکار دولت توسعهگرا از راه يافتن عناصر
تهاجمي به حوزه سياست خارجي جلوگيري کردهاند .با وجود برخي تمايالت ستيزهجويانه در
انواع مليگرايي ،بيجينگ رفتارهايي را در عرصه بينالمللي از خود بروز داده است که نشان از
رويکرد صلحآميز و توسعهمآبانه دارد .از آن جمله ميتوان به مواردي مانند تداوم سياست درهاي
باز ،برقراري روابط تجاري و ديپلماتيک مستحکم باکانونهاي ثروت و قدرت جهاني(حتي
کشورهايي که در تحقير چين نقا داشتهاند) ،پيوستن به سازمان تجارت جهاني ،پذيرش وضع
موجود در تنگه تايوان(البته به صورت موقت) ،مشارکت منطقهاي(حتي با کشورهاي غيردوست)،
تاکيد بر ژئواکونوميک به جاي ژئوپليتيک و تالش براي جذب سرمايه خارجي اشاره کرد .بنابراين
دولت توسعهگراي چين ،ناسيوناليسم را در مسير عملگرايي سوق داده است و باعث تکوين
سياست خارجي توسعه گرا به عنوان يک برساخت سياسي شده است .تاثيرگذاري ناسيوناليسم
در سياست خارجي چين از پائين به باال نبوده است بلکه مليگرايي عملگرا داراي الگويي از
باال به پائين است.
1.Central Task
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روند تحوالت در سياست خارجي چين نشان ميدهد که بدون کاستن از بار ايدئولوژيک و
مسئوليتهاي فراملي دولت نميتوان انتظار شکلگيري سياست خارجي توسعهگرايانه داشت.
زيرا توانايي و منابع در دسترس دولتها محدود است .اختصاص دادن بخا اعظم تواناييها به
وظايفي فراتر از سطح ملي باعث ميشود که سياست خارجي حالت فرسايشي به خود بگيرد و
نوعي احساس سوءظن در ميان ساير کشورهاي رقيب ايجاد شود که در نهايت باعث به حاشيه
رفتن عملکرد اقتصادي در حوزه سياست خارجي ميشود .روند توسعهگرايي در سياست خارجي
چين مبتني بر رويکار آمدن و تداوم حضور نخبگان توسعهگرا بوده است .به طوريکه بعد از
درگذشت مائو چهار نسل از نخبگان چيني همچنان نگاه مليگرايانه خود را در راستاي آمال
اقتصادي سوق داده اند و از اين طريق بدون تغيير ساختار سياسي اهداف فراملي و ايدئولوژيک
حزب کمونيست را به نفع پيشرفت اقتصادي اصالح کردهاند .تجربه سياست خارجي چين حامل
اين آموزه ارزشمند است که رويکار آمدن تکنوکراتهاي توسعهگرا و ارائه تعريفي مشخص و
عملگرايانه از ناسيوناليسم يکي از پيانيازهاي شکلگيري سياست خارجي توسعهگرا است.
الگوي نگاه به ناسيوناليسم در کشور چين حامل آموزههاي ارزشمندي است که ميتواند همچون
سر آغازي براي فرآيند تحول اقتصادي در کشورهاي مورد توجه قرار گيرد.
.7قدرداني
اين مقاله مستخرج از رساله دکتري و با و با پشتيباني صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران
کشور نوشته شده است .بدينوسيله نويسندگان مراتب سپاسگزاري خود را از معاونت پژوهشي
دانشگاه اصفهان و صندوق مذکور اعالم ميدارند.
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