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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  سياست خارجی چين نشانۀ از واقعبينی را تفهيم می نمايد
  ثبات هدفی است که رجحان دارد

  
ترجمه آن . اين راپور از مطبوعات سويس گرفته شده و موقف دولت مردم چين را در آسيای مرکزی بيان می دارد

  .ن تقديم استکه خالی ازدلچسپی نخواهد بود جهت معلومات عالقه مندا
  

  
  
  

سياست خارجی چين مرحلۀ واقعيت گرائی  را برجسته 
طبعًا تضاد های عال قه مندی  باديگر قدرت .  می سازد

يکنگ در ها وجود دارد ولی بدون شک ظاهر شدن پ
گذاری جمهوريت مردم چين  صحنۀ بين المللی از اساس

و ضع قابل محاسبه ترديد  م به اين طرف بدون ١٩۴٩
  .کرده استاختيار 

  
  

  :پيکنگ، اوايل می
 م به اين طرف ١٩۴٩اگر انکشاف سياست خارجی و امنی چين از بر قراری جمهوريت مردم چين از اول اکتوبر 

هنگاميکه .  فصول طويلتر از دوام موجود بوده اند،بنظر می رسد که ضمن مراحل متعدد از انقطاعاتتعقيب گردد، 
 چين در   دروازه های با تجديد سيستم اقتصادی چين شروع کرد، باز داشتن٧٠ۀ ه در اخير ده"تنگ سياو پنگ"

 و  باز شدن محدود بادر شروع. ريفورم دانسته می شد پروگرام معظم  اينبرابر جهان شرط اساسی موفقيت
ن  واضح بود که تجديد نظام  اقتصادی چين صرف با قرار گرفتن آن در قطار اقتصاد جهان ممکۀ چينسختگيران

 طبقاتی بين المللی و ۀ در مبارز"ماوستی"خواهد گرديد و اين خود بخود معنی آنرا داشت تا از چوکات تفکر کهنه 
تطبيق يک نظام جديد واقعبين گرايانۀ سيايت خارجی و امنی نسبت به تحقق  . فاصله اختيار گرددانقالت جهانی 

 کافی در تجارب بين  ایمقصر در ين مورد عدم تجربه. بخشيدن ريفورم اقتصادی بايد کمی بيشتربتعويق می افتيد
 زمان ماو تستونگ و همچنان تثبيت اولويت های رهبری چين را احتوا می کرد،  خودیکه بصورت کل خاتمهالمللی 

 در رهبری دولت و حزب، سياست خارجی چين، عمدتًا در "يانگ سيمينس"در اواخِر زمانِ  رهبری  .شناخته می شد
   .ع متحد امريکا، قيافۀ برنده تری را اختيار کردبرابر اضال

  

  عدم مداخله بحيث پرنسيپ
تداوم عينی و اگر در زمان يانگ سيمين روش امريکا وقتًا فوقتًا بايد تخمين ميگرديد، در سالهای اخير آن زمان 

بری چين ارتباط ميگيرد اين انکشاف ازيک طرف با آمدن يک نسل جديد در ره. واقعبين گرايانه را اختيار کرده بود
علل  .و از طرف ديگر اين واقعبينی منعکس کنندۀ عاليق اقتصادی و جيو پوليتيک جمهوريت مردم چين می باشد

شعار گويا . ، اگر ديپلوماسی مواد خام و انرجی پيکينگ در نظر گرفته شود، با يد اسباب اصلی را تشکيل دهداخير
دوام  عالقه مند به ،"نيخیمتر"ولينينيستی به فهم  ی مارکسيست جهانیقالبمی توان گفت که چين از پيشقراولی ان
  . تغير قيافه داده است،وضع موجود بحيث يک قدرت بزرگ

.  چين در سالهای اخيربه قارۀ افريقا قدم گذاشته است،در جهت يافت مواد خام، توليد انرجی، بازار يابی و ساحه نفوذ
. سبب تبصره های منتقدانه گرديده است" کشف  قاره سياه "وص در اروپا اين در ادارات و رسانه های غربی بخص

 منکوب سخن از آن در ميان است که چين شکل جديد استعمار را در همکاری با آن رژيم های که به فساد اداری،
ن انتقادات جواب پيکنگ به چني . سراغ می کردهستند، ديموکراسی و حتی در قسمت سودان به جينوسايد متهم کردن

 آخرين کسانی بايد باشند که درس اخالق می ،ساختن اين است که اروپائی ها بحيث اختيار کنندگان پيشۀ جنايت غالم 
 غير قابل مغالطه است  .چين اتکا به پرنسيپ عدم مداخله در امور داخلی کشور های مستقل را دليل می آورد. دهند

منتقدين اشاره به آن دارند که . ی و جيو پوليتيکی را در بر داردبصورت مشخص اسباب اقتصادکه اين پرنسيپ 
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 و چشم  خود را متضرر سازد،پيکينگ در دراز مدت با امداد به ديکتاتور های منفور بين المللی مانند موگابی
  . در جناح غلط قرار گيرد با تغير رژيم ممکن برهمزدنی

در قضيۀ جينوسايد سودان در دارفور . ين مفيد تمام نخواهد گرديدارتباط با حکومت های جانی به شهرت بين المللی چ
 پيکينگ جهت ماليم و غير مفيد را اختيار ،تصويب يونو نسبت به غنی سازی يورانيوم از طرف ايرانو در مورد 
 قضايای اقليت حل مسالمت آميزقُر ُطازمی خواهد  شنيده می شود که پيکينگ ين اواخربهر صورت در. کرده است

قابل سؤال اين است که تا کدام حد دولت مردم چين با تجارب مورد نياز و با وسايل غير قابل انکار . ها پشتی بانی کند
با ارتقای معظم اقتصادی روبرو است در ساحۀ سياست امنی با آنکه چين . دپلوماسی و امنيت سياسی مجهز می باشد

  بيشتر به چينرژيم های خرطوم و تهران است که سودان و ايران به آسياب  ريختنآب. و دپلوماسی نو کار می باشد
  .د نسبت به عکس قضيهنضرورت دار

  

  روسيه و پاکستان
 مانند آن قبل آز آن با عالمۀ معکوس در چين یلفيک مح. برگزار است"  چين–سال "در حال حاضر در روسيه 

 اعدتًا مسايل کلتوری نسبت به ديگر موارد ذات البينیدر چنين برگزاری ها که دير پای نيستند ق. برگزار گرديده بود
بايد اين جشنواره بحيث عالمۀ از انکشاف مثبت و "  و روسيه–چين "در صورت مناسباب . بيشتر تجلی می کنند

به دن بربدست  در گذشته چين و روسيه به نسبت مناقشات سرحدی حتی. دوامدار بين دو همسايه بزرگ مشاهده گردد
شتی را بين چين و امريکا در اين حالت عدم اعتماد بين جانبين که پيش آمد فضای آ .جنگ باهم نزديک بودند
امروز . امروز در مسکو و هم چنان پيکينگ از همکاری ستراتيژی سخن در ميان است. برداشت، دير دوام کرد

صنعت انرجی روسيه، چين مهمترين بين جانبين در تحرک است، تجارت شگوفان و برای عالی در سطح  معامالت
از اهميت نيز برخور دار است که چين و روسيه در  .خريدار در رقابت با مارکيت های ارو پائی تلقی ميگرددکشور 

درين جا عاليق مهم سياست امنی در . فوروم اتحاديه شانگهای که با آسيای مرکزی در ارتباط است، همکار ميباشند
باالخير هردو کشور هم عقيده هستند تا از نفوذ امريکا در آسيای . اد خام بظهور ميرسدثبات اين منطقۀ بزرگ مو
  . مرکزی جلوگيری بعمل آيد

هنوز مشکالت .  برجسته می سازدواقعبينی که تعين کننده سياست خارجی چين است روش آنرا در جنوب آسيا
 تصميم گرفته اند به منفعت توسعه روابط سرحدی با هند بصورت دوامدار حل نشده است، با آن هم هردو جانب

پيکينگ و دهلی به اين نتيجه رسيدند که در سطح با الئی اقتصادی . تجارتی بين جانبين عجالتًا آنرا به تعويق باندازند
حتی آزمايش جديد راکت که پيکينگ را در ساحۀ .  ذيقيمت مو جود است  (Synergie)زينرجی   يک سلسلهجانبين

همچنان پيکينگ . ک های آتومی هند نزديکتر می سازد، از طرف چين به خورد گيری مواجه نشدانفجارکله گ
همقطار سابق خود پاکستان را نيز نمی خواهد فراموش کند چنانچه در اواسط ماه اپريل در سفر صدر اعظم پاکستان، 

 دو سال به اين طرف در ساختمان چين از.  اقتصادی بين جانبين به امضاء رسيد موافقه١۵ ،شوکت عزيز به پيکينگ
يک بندر بحری در گوادر پاکستان مصروف است که از نظر هند بايد بحيث يک عنصر سياست امنی تلقی شود، با 

  .آنهم هند در زمينه خاموشی اختيار می کند
  

  جاپان بحيث آزمايش
.  از جاپان ديدن کردن جيا باوس،، ويدراواسط اپريل بعد از تقريبًا هفت سال برای بار اول صدر اعظم مردم چين

 بعد "َابی". ديدار پر مصرف  وين جيا باوس به تعقيب ديدار صدراعظم جاپان، شينسو َابی ، از چين صورت گرفت
 در مناسبات دو جانبه بين جاپان و چين و  رافصل جديدی  او می خواهداز اشغال ماموريتش بزودی بيان نمود که

 پيکينگ در برابر اين پيش . کندلفش، يونيشيرو کويی سومی، مکدر بود، بازسدارت کوريای جنوبی که در زمان ص
. ت جلوه دادي که اشتباهات را می توانست بميان بکشاند، بی اهم راو مواردینشان داد  مثبت  عکس العملآمد صريحًا

ين به نا آرامی های خاطر از طرف جاپان که مدتی کوتاه قبل برابه يک باره گی عالمه های سياست خارجی و امنی 
 به يقين ديدار، وين جيا باوس، همه عواملی را .در پيکينگ می انجاميد، سخاوت مندانه در بی اعتنائی قرار داده شد

 رفع نکرده  بطور قطعد،ندکه تازه درج تاريخ است و مناقشات سياست جيوپوليتيک که می تواند باعث کشيدگی گر
شش بيشتر ضرورمی افتد واين از لحاظی که در هردو کشور قدرت های صاحب  وکویع برای اين منظور س.است

  . د نگرننفوذ وجود دارند وهم آهنگی دو جانبه را به نظر نيک نمی
در جبهۀ اقتصادی بايد . از هر نگاه جاپان يک مورد آزمايش است ،برای شکل دادن سياست خارجی  و امنی چين

که بتاريخ م  ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶م تجارت خارجی جاپان، چين در سال مالی فراموش نگردد که در تازه ترين ارقا
 عدم فهم .  اشغال نمود جاپانمارچ خاتمه پذيرفت، جای امريکا رابحيث عمده ترين مشتری در تجارت خارجی٣١

ود که  از نظر ستراتيژی مهم دانسته می ش، اروپاۀمکمل در آيندۀ انکشاف مناسبات تجارتی چين با امريکا و اتحادي
از اين نگاه جاپان در دو دههۀ اخير در بافت اقتصاد ملی  .منافع متناوب را درنظر داردچين در راوبط تجارتی خود 

بهبودی مناسبات جاپان و چين غرض حقيقی از اين گذشته دوام در . دو کشور جای ممتازی را اختيار کرده است
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ر مناسبات در افراط و تفريط  که در گذشته بهبودی ها را به اگ. سياست خارجی و امنی چين را معيار شده می تواند
،  نه تنها نشانۀ غير مساعد در ثبات آسيای شرقی می باشد بلکه هم چنان در دور منظر،قرار گيردداده است، باد فنا 

  . نيز متاثر می سازد٢١بحيث يک قدرت جهانی در قرن مسؤوليت چين را 
اليمت امروزی در سياست خارجی و امنی چين را يک مانوره تکتيکی می هنوز نظرات زيادی موجود است که م

در راه ارتقا به يک داليل آورده می شود که چين امروز هم عاليق اصلی خود را تعقيب ميکند که می گويد . ندنخوا
 به يک وقتی ارتقای چين. قدرت جهانی همه کوشش را بخرچ برود  تا تشنج در عراضی  دور و نزديک تخفيف يابد

   .ا توسل به زور بدست می آرد بش راقدرت جهانی بسربرسد، چهرۀ حقيقی آن ظاهر گرديده و عاليق
 غنای اقتصادی و با آن ثبات سياسی خود را به بازی نگرفته ، بااين رويهباهمه اين تجسس ها بايد بانديشيد که پيکينگ

 انتخاب را که ماوتستنگ با آن  هایهانی يک سلسله خيالبافت با اقتصاد ج. کندنميگذشتۀ غير قابل قبول رجعت و به 
  . دولتش را از دنيای بيرون بريده بود، کهنه و غير قابل استفاده ساخته است

  
  پايان


