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Abstract 

China's government has started the process of economic liberalization since 
the late 1970s with its own unique pattern. In less than half a century, China 
economy has gained significant growth. The liberalization also has gradually 
eliminated poverty in China significantly and has improved the quality of 
Chinese citizens' lives. This paper examines the impact of policies based on 
economic liberalization model in the Chinese government and seeks to study 
the relationship between economic liberalization and national security in 
China through a policy-driven research process. This article, examines some 
of the most influential economic, political, military, and environmental 
indicators of the Chinese government over the past few decades. From this 
point of view, as this article shows for the past half century, with the 
exception of the "environmental and climatic security", China Government 
has been able to improve and stabilize other Chinese national security 
indicators. The paper also emphasizes that the Chinese model can be 
replicated by less developed countries. 
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 تیامن یدارسازیو پا یاقتصاد یآزادساز یسنجنسبت
 نیدولت چدر  

 ران یمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب یاسی علوم س ی دکتر ی دانشجو   زنوز  یمیرح نیفرز

 مسئول سندهینو رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب یاسیعلوم س اریدانش    یعت یشهروز شر

 چکیده

میالدی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد   1970دولت چین از اواخر دهة  
نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم

مند ساخت. این ری بهرهمیزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهت
های  های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخصمقاله تاثیر سیاستگذاری 

کوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به  و می  ثبات و امنیت در این کشور بررسی 
و  داده اقتصادی  مقولة آزادسازی  قرار  های آماری، نسبت دو  امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه 

دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی  
های تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و  اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخص

دهد که اگرچه در خالل این روندها، دولت چین شته نشان می محیطی دولت چین طی چند دهه گذزیست
چالش با  مقاطعی  در حوزهدر  امنیتی  استهای جدید  شده  مواجه  مختلف  دولتمردان   ؛های  همه،  این  با 

محیطی، امنیت زیست  نةاند به جز در زمین گذشته توانسته چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قر
های امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است رسازی سایر شاخصموفق به بهبود و پایدا

 ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.تواند مورد توجه دولتکه الگوی چین می 

 دولت، آزادسازی اقتصادی، امنیت ملی، چین، محیط زیست واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

واسطة آزادسازی در اقتصاد  آغاز شد. به  1970اواخر دهة  آزادسازی اقتصادی در چین از  
چین، تولید ناخالص داخلی افزایش و شاخص فقر در این کشور به شدت کاهش یافت.  
افزایش ثروت به افزایش بودجة نظامی و در نتیجه افزایش توان دفاعی کشور انجامید. از  

سرمایه  جذب  دلیل  به  دیپلماتیکطرفی  روابط  خارجی،  به  گذاری  کشور  طور  این 
روزافزونی گسترش یافت. در نتیجه به پشتوانة نیروی نظامی قدرتمند و روابط دوستانه با  

یافت. بهبود  نیز  انرژی  منابع  به  این کشور در دستیابی  امنیت  این همه،   جامعة جهانی،  با 
ر  اشکال نیز نبوده است. از یک سو با رشد طبقة متوسط دآزادسازی اقتصادی در چین بی

کند. از  این کشور، مطالبات دموکراتیک شهروندان ثبات سیاسی این کشور را تهدید می
کشور   این  زیست  محیط  پایدار،  توسعة  بر  اقتصادی  توسعة  تقدم  دلیل  به  دیگر  سوی 

الشعاع قرار داده است.  ها نفر را تحتهای جدی شده و امنیت جانی میلیون متحمل آسیب 
سوخت  به تأمین  ضرورت  تشدید  عالوه  به  کشور  این  کارخانجات  برای  اولیه  مواد  و 

انرژی و مواد اولیه منتهی شده است. همچنین   منابع  به  رقابت جهانی در جهت دسترسی 
ها را درنوردیده و امروزه  چین در جستجوی بازار مصرف برای کاالهای خود تمامی قاره 

اصلی  شبه  تبدیل  متحده  ایاالت  مقصد  به  کاال  صادرکنندة  مسئله  ترین  همین  است.  ده 
باعث شده است تا بازار کار در بسیاری از کشورهای جهان مختل شده و شهروندان این  

دولت جنگکشورها  سرگیری  از  به  مجاب  را  خود  واردات  تعرفه  های  قبال  در  ای 
آزادسازی   که  است  این  اساسی  پرسش  فوق،  مسائل  به  علم  با  نمایند.  چینی  کاالهای 

پیامدها چه  آیا  اقتصادی  دیگر  بیانی  به  است؟  داشته  همراه  به  چین  ملی  امنیت  برای  یی 
شاخصسیاست  پایدارسازی  و  رشد  به  اقتصادی  آزادسازی  کشور  های  این  امنیتی  های 

پایه  تضعیف  موجب  برعکس  یا  و  رسانده  مقیاس  یاری  در  چه  کشور  این  امنیتی  های 
 داخلی و چه در عرصة خارجی شده است؟ 

در   ؛رغم برخی تبعات منفی آزادسازی اقتصادی در چین ورند که علی نگارندگان بر این با
سیاست  اتخاذ  بین  مجموع  همبستگی  ایجاد  پایدارسازی،  بهبود،  موجب  آزادسازی  های 

های امنیت ملی این کشور شده است.  ساز و در نهایت ارتقای شاخصهای امنیتشاخص
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اقتصادی در چین می  بر روند آزادسازی  این کشور،  توان  با مروری  دریافت که رهبران 
کنترل »امنیت  نگاه  از  داشتند  آن  بر  دنبال  1بنیان سعی  به  بیشتر  چه  هر  و  گرفته  فاصله   »

پایدار  »امنیت  به  می2دستیابی  مقاله  این  باشند.  کشور  این  در  روش«  با  تا  شناسی  کوشد 
داده به  مستند  روندپژوهی  طریق  از  سیاسی،  آماری، ضمن  اقتصاد  دو  های  نسبت  مطالعة 

مقولة آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی در چین، مخاطراتی که ثبات و امنیت این کشور  
کند شناسایی کند. در این خصوص، مطالعة منسجمی  را در خالل این روندها تهدید می

نگرفته   صورت  دهد  قرار  ارزیابی  مورد  چین  امنیت  با  را  اقتصادی  آزادسازی  رابطة  که 
د چند  هر  امنیت  است.  بر  صرفاً  اقتصادی  آزادسازی  پیامدهای  موجود،  آثار  از  برخی  ر 

(، امنیت محیط زیست  Schwoob, 2018(، امنیت غذایی )Zhengyi, 2004اقتصادی )
(Hu & Cheng, 2013 ( انرژی  امنیت  یا  و   )Odgaard & Delman, 2014; 

Leung, G. C. K., Li, R., & Low, M., 2013به  ( مورد مطالعه قرار گرف یا  ته و 
، اما هیچیک  (1396)پیرسالمی و فروتن،  جایگاه رفیع دولت در این کشور اشاره شده است  

ها تأثیر آزادسازی اقتصادی را بر امنیت ملی چین در معنای وسیع آن برای از این پژوهش
های امنیت  شناسایی مولفه   ؛اند. بر همین اساس، نوآوری این مقالهاین کشور بررسی نکرده

اقتصادی بر یکایک آنها و در نگاهی جامع  ملی تر،  چین و بررسی همبستگی آزادسازی 
ملی در چین   امنیت  پایداری  اقتصادی و چگونگی تحقق روند  نسبت آزادسازی  بررسی 

با روش یافته است.  است. این پژوهش  اقتصاد سیاسی و روش »روندپژوهی« قوام  شناسی 
« که بر  3سی خود به دو مقولة »انتخاب عمومی شناختی، اقتصاد سیادر قالب رویکرد روش

جامعه رویکرد  و  دارد  تکیه  فردی  سمت    4شناختی عقالنیت  به  تحلیل  سطح  آن  در  که 
می میل  )نهادها  است  تقسیم  قابل  در Weingast & Wittman, 2006: 3کند،  و   )

ا تحول  یابی و یهایی تمرکز دارد که به چگونگی نظممجموع، بیشتر روی مسائل و تحلیل
 (.Palan, 2000: 17پردازد )یک ساخت اجتماعی می

 

 
1. Control-Base Security 
2. Sustainable Security 

3. Public Choice 
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 قیتحق نةیشیپ

ای حول آزادسازی اقتصادی در چین و رابطة آن با یک یا چند مولفة  مطالعات گسترده
با رویکردی   این مطالعات  از  برخی  به رشتة تحریر درآمده است.  این کشور  ملی  امنیت 

نگرانه، آزادسازی اقتصادی در چین را مورد تدقیق قرار داده و اشارات محدودی به  کلی
و اقتصادی  توسعه  بین  داشته  رابطة  این کشور  در  امنیت  و  ثبات  بهبهبود  مثال،  اند.  عنوان 

( قدرتBreslin, 2007برسلین  داخلی  پیکربندی  بین  رابطة  را  (  چین  با   در  نسبت    در 
مورد    را  پیامدهای تعامل دوبارة چین با اقتصاد جهانی  شدة تولید سنجیده وپروسة جهانی

( رویکرد دولت چین در  Yang, 2004یانگ )در همین راستا،    .داده استقرار    واکاوی
 ,Laiالئی )و    قبال نظام بازار و تصمیمات الزم در راستای گسترش آن را بررسی کرده

استراتژی2006 زمین(  در  چین  موفق  حزب،    ةهای  رهبری  کشمکش  فصل  و  حل 
اصالحات اقتصادی هدایت شده و رشد سریع و پایدار اقتصاد این کشور برای یک ربع  

ر را در  است.قرن  به تصویر کشیده  این کشور  اقتصاد  آزادسازی  ایشان،    استای  از  پیش 
نتیجه  Swaine, 1995سواینی ) این  به  با بررسی رویکرد رهبران چین،  که    رسیده بود ( 

های اقتصادی آمریکا و ایجاد اطمینان خاطر از حفظ محیطی امن در منطقه جنوب  مشوق
ابط اقتصادی دو کشور بینجامد. اتفاقی که  تواند به گسترش روسیا برای چین، میآشرق  

زمان   فکری،  در گذر  پروژة  همین  تکمیل  در  رسید.  اثبات  به  تا حدودی  و  نیز  سواینی 
(  ,Sawaine, Mochizuki, Brown, Giarra, Paal, Odell, Luهمکارانش 

Palmer, & Ren, 2013در  پژوهانه، ابعاد مختلف توانمندی چین  ( با رویکردی آینده
آمریکا  قبال نظامی  سناریو  -اتحاد  شش  و  کرده  بررسی  شرقی  چین  دریای  در  را  ژاپن 

پژوهش    مورد ارزیابی قرار داده است.  2030محتمل پیش روی این کشورها را برای سال  
توجه مناسب به معادالت اقتصادی پیرامون هر سه کشور، اشاره چندانی به    رغماخیر، علی

فاکتورها بازیگرانی  سایر  یا  تحتن توانمیکه    و  را  چین  ملی  امنیت  دهد  د  قرار  الشعاع 
 نداشته است. 

های امنیت ملی چین  همچون مورد اخیرالذکر، مطالعات بسیاری تنها حول یکی از مولفه
مثال   بعنوان  است.  گرفته  روزافزون  صورت  افزایش  پیرامون  متعددی  کتب  و  مقاالت 

د در دسترسی این کشور به منابع توانهای انرژی در چین و تهدیداتی که میمصرف حامل
برون  )مرزیانرژی  است  شده  تألیف  کند،  ایجاد  خللی   ,Odgaard & Delmanاش 
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2014; Leung, G. C. K., Li, R., & Low, M., 2013.)    در مقابل، راهکارهایی
در  تواند از امنیت انرژی خود اطمینان بیشتری کسب کند  واسطة آن دولت چین میکه به

تونشو  توجه  رویکردی    (Tunsjø, 2014: 97-115)  کانون  با  وی  است.  گرفته  قرار 
دارد  اقتصاد چین، اذعان  رشد  به نفت وارداتی برای تداوم  مبرم  ضمن اشاره به نیاز    ، پژوهانهآینده

تواند ایشان می  1های ملی نفت نظام بانکی و سیاست حمایتی دولت چین از شرکت  دو عنصر  که
به برای    را  امنی  حاشیة  طریق  بدین  و  کرده  تبدیل  نفت  جهانی  بازار  مهم  تمامیت  بازیگران 

هرریاس و (. از طرفی،  Tunsjø, 2014: 109-111)  این کشور پدید آورده است  اقتصادی
  ثیر اصالحات اقتصادی أ( با اشاره به تHerrerias & Joyeux, 2014: 170-186ژویو )

کنندگان  مین أآزادسازی به تمقولة  و افزایش نرخ مصرف انرژی در این کشور، بسط    چین 
تکنولوژی از طریق  امنیت زیستاین کشور  بهبود  راستای  در  را  نوین  چین  محیطی  های 

زیست  داند.می امنیت  آالیندهمقولة  افزایش  دلیل  به  این کشور  در  از  محیطی  ناشی  های 
توان به آلودگی منابع  ای رسیده است که از آن جمله میسازی به مرز نگران کنندهصنعتی

 Huنفر از شهروندان این کشور اشاره کرد )  آبی این کشور و تهدید جان صدها میلیون

& Cheng, 2013.) 
از دیگر  پیامدهای  حوزه  یکی  اقتصادی،  آزادسازی  تبعات  با  رابطه  در  تحقیق  مهم  های 

است.   چین  در  ثبات  و  نظم  خوردن  برهم  از  نگرانی  و  یانگ  سیاسی  و  نائوتون 
(Naughton & Yang, 2004: 1-28  با را  چین  یکپارچی  حفظ  ساختار  وجود  ( 

 ,Walder)  نیز  والدر.  ندامراتبی در دوره پسامائو مورد بررسی قرار دادهگر سلسلهکنترل

سال41-54 :2009 در  مردمی  اعتراضات  و سطح  (  بررسی کرده  را  در چین  اخیر  های 
یا    تهدید آن را برای نظام سیاسی سنجیده با بهرهZhao, 2008ژائو )است و  گیری از  ( 

های جمعی چین را در  های رسانهمفهوم فضای عمومی هابرماس، ابعاد گوناگون و چالش 
البته مطالعات اخیر توجه  ذار اقتصادی این کشور مورد بررسی قرار داده استدوران گ  .

مولفه به  کمتر  و  نداشته  آزادسازی  مختلف  وجوه  به  این  چندانی  در  موثر  اقتصادی  های 
پرداخته مبسوط  فرایندها  مطالعة  بتوان  شاید  )اند.  پیرامون Zhang, 2000ژانگ   )

این    چین پیامدهای سیاسی آزادسازی اقتصادی در   را بعنوان یکی از مطالعات مفصل در 
 

1. National Oil Companies 
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رنگ شدن  تحوالت اقتصادی در این کشور به کمکه  معتقد است    حوزه قلمداد کرد. وی 
ماهیت توتالیتری نظام چین انجامیده و تواماً به از میان رفتن رادیکالیسم چپ و راست در  

است. کمک کرده  کشور  این  وجود،  عرصة  این  خ  ژانگ  با  غیررسمی  الگوی  با  واندن 
به   لیبرالیزاسیون در چین معتقد است که این کشور همچنان فاصله زیادی تا شکل دادن 

دارد خود  اقتصادی  رشد  با  متناسب  مدنی  جامعه  رویت  یک  قابل  وضوح  به  که  آنچه   .
نهاد دولت در چین حتی سال رفیع  این  است، جایگاه  اقتصادی در  از آزادسازی  ها پس 

  باشد میفردی  پیرسالمی و فروتن، منتج از سنت فکری منحصربهکشور است که به باور  
 (. 1396)پیرسالمی و فروتن،  است که در این سرزمین ریشه دوانیده

های مهم امنیتی برای کشوری که بیش از یک ششم جمعیت جهان را در  اما یکی از مولفه
غذایی امنیت  اخص،  طور  به  و  اقتصادی  امنیت  مقولة  است،  داده  جای  شهروندان   خود 

سال همچنان  ایشان  از  بسیاری  که  است  دارندکشوری  یاد  به  را  قحطی  در    .های سخت 
( Yushi, Nong & XiaoJing, 2013: 171-186یوشی و همکارانش )همین رابطه،  

انداز امنیت غذایی در چین را مورد بررسی قرار  پیشینه و چشم  ، در بخشی از کتاب خود
پیوستن  مثبت  نتایج  بر  و  غذایی    داده  امنیت  بهبود شاخص  بر  جهانی  تجارت  سازمان  به 

گذاشته ).  اندصحه  حق    نیز   (Carter, 1999: 202-219کارتر  شناسایی  به  اشاره  با 
زمین  بر  دهه  مالکیت خصوصی  اواخر  از  پیرو اصالحاتی که  این    70های کشاورزی  در 

ا شاخص  ارتقای  و  غالت  تولید  آمار  چشمگیر  افزایش  به  داد،  رخ  غذایی  کشور  منیت 
است. پرداخته  کشاورزی    چین  تولیدات  سطح  پایدارسازی  چگونگی  همه،  این  با 

(Schwoob, 2018  که راهکارهایی  و  شدن  جهانی  از  ناشی  پیامدهای  به  توجه  و   )
)می برساند  حداقل  به  را  آن  منفی  تبعات  دستZhengyi, 2004تواند  مطالعات  (  مایة 

 تری در این حوزه بوده است.مفصل
وسیعبه ابعاد  نگرانیعالوه،  از  توسعة  تری  و  طبقاتی  شکاف  با  رابطه  در  امنیتی  های 

توسعه  با بررسی سطح  (  Yang, 1997یانگ )نامتوازن مناطق مختلف کشور وجود دارد.  
سال در  چین  در  مختلف  نواحی  بین  رابطه  و  نخست  مناطق  نقد  به    زادسازیآهای 

صنعتیسیاست عدم  با  رابطه  در  مائو  بیم  سهای  دلیل  به  کشور  این  سواحل  ازی 
ارتش دست بیگانهاندازی  و  های  ویژه    پروسة  پرداخته  مناطق  سمت  به  گذار  فرایند 

تائو و لیو  را مورد ارزیابی قرار داده است.  آن در توسعه چین    مثبت   اقتصادی و تاثیرات



 1400زمستان |  28شماره | سال هفتم    |ی پژوهفصلنامه دولت | 156

(Tao & Liu, 2007: 193-221  )  لیبرالی در  به مقولة فقرزدایی از آغاز اصالحات  نیز
با   شرقی  جنوب  صنعتی  مناطق  بین  درآمدی  شکاف  شناسایی  با  و  پرداخته  کشور  این 
بین   مناطق شمالی و غربی کشور، راهکارهای دولت چین برای کاهش اختالف طبقاتی 

 . اندمناطق را مورد تدقیق قرار داده
سواینی مبسوط  مطالعة  بتوان  شاید  مجموع  با  ک(  Sawaine, 2000)  در  آن  در  ه 

امنیت  الملل،  پژوهانه به منظور نیل به تخمینی از جایگاه چین در نظام بین رویکردی آینده
مسائل و چالش   کاویدهدر گذر زمان  را  ملی چین   ادوار مختلف مورد  و  های آن را در 

قرار داده   نزدیکبررسی  از  از جهاتی یکی  به  است،  مطالعات  با    ه مقالاین  ترین  دانست. 
ای از امنیت ملی چین را مورد اشاره قرار داده و از  این اثر اگرچه ابعاد گستردهد، این وجو

اما   است،  کرده  یاد  این کشور  گذار  در  عطفی  نقطه  بعنوان  کشور  این  در  لیبرالیزاسیون 
های آزادسازی و امنیت ملی از دید وی مغفول مانده و تنها به چند اشاره  رابطه بین مولفه

شده    کوتاه فرایند  محدود  تداوم  ضرورت  بر  وی  همه  این  با  )تقریباً آاست.    زادسازی 
برای   واشنگتن(  اجماع  اصول  با  تآمتناسب  چین  )أینده  است  کرده   ,Sawaineکید 

مولفه (99 :2000 شناسایی  مقاله،  این  نوآوری  اساس  این  بر  و .  چین  ملی  امنیت  های 
نگاه  در  و  آنها  یکایک  بر  اقتصادی  آزادسازی  تأثیر  جامعبررسی  نسبت  ی  بررسی  تر، 

 آزادسازی اقتصادی و پایداری امنیت ملی چین خواهد بود. 

 ی مل تیو امن یاقتصاد یآزادساز رابطه ینظر نییتب

اقتصادی« مدل1»انسان  اصلی  مولفة  نظری  ،  مدل  این  است.  سیاسی  اقتصاد  بر  مبتنی  های 
گیرد که عواقب رفتار  میسازی شده از فرد، وی را بعنوان موجودی عقالیی در نظر  ساده

بینی مورد محاسبه قرار داده و به دنبال به حداکثر  خودش را در شرایط معمول و قابل پیش 
( است  اقدامات خویش  از  انتظار  مورد  نتایج  این  Nurmi, 2006: 17-18رساندن  بر   .)

«  4ازی « و »نظریة ب3« که بر مبنای دو منطق »ساختار تصمیم 2اساس، نظریة »انتخاب عقالیی 

 
1. Homo Economicus 
2. Rational Choice Theory 

3. Structure of Decision 
4. Game-Theoretic 
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تضمن بر  است  یافته  بهرهقوام  افزایش  کنش های  افعال  و  وری  دارد  داللت  گران 
می1»عقالنیت  مفروض  انسان  در  مقدم  و  ثابت  عنصر  بعنوان  را   »(  & Colemanدارد 

Fararo, 1992: 209تصمیم نحوه  این  اهداف  (.  به  دستیابی  به  منجر  گیری 
میتصمیم )گیرنده  در    .(Nurmi, 2006: 22شوند  کینز  اقتصاد  شکست  به  توجه  با 

کشورهای   از  بسیاری  سوسیالیستی،  کشورهای  در  مارکسیسم  ناکامی  و  غربی  اروپای 
اقتصادی   آزادسازی  رویکرد  اتخاذ  گرو  در  را  بیشتر  ثروت  و  درآمد  به  دستیابی  جهان 
رهبران   اقتصادی،  شرایط  بهبود  در  مائویسم  شکست  به  توجه  با  چین  کشور  در  یافتند. 

افرادی محاسبهجدی مثابه  به  این کشور  فایدهد  و  به ضرورت تصمیمگر  گیری جدید گرا 
در خصوص نحوة ادارة کشور پی برده و در راستای دستیابی به سود بیشتر، اقتصاد چین  
را به نوعی در مسیر آزادسازی قرار دادند. در مدل زیر که توسط نگارندگان ترسیم شده  

های امنیت ملی چین نشان  لیت آزادسازی اقتصادی بر مولفه رابطة همبستگی و نه لزوما ع
است. شده  به داده  مولفه  شش  مدل  این  شدهدر  گرفته  نظر  در  میانجی  متغیر  اند. عنوان 

شش شاخص مطالعة  های  دورة  یک  از  پس  مدل  این  در  ملی  امنیت  برای  منتخب  گانة 
 اند. رار گرفتههای امنیت ملی چین مورد شناسایی ق اکتشافی در خصوص بایسته

  

 
1. Rationality 
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  یمل تیامن یهاو شاخص  یاقتصاد یآزادساز رابطه یمفهوم یسازمدل. 1شماره  نمودار

 ن یدر چ

گذاری  بذکر است با توجه به ماهیت ذهنی و نسبی امنیت و از آنجایی که شاخص  الزم
ندارد، در   منسجم و متحدالشکلی برای تشخیص میزان تحقق امنیت ملی کشورها وجود 

سازی برای مساله »امنیت ملی«  پردازی و شاخصتوان به سادگی اقدام به مفهومنتیجه نمی
( 1994« )1نظریات متاخر درباره امنیت نظیر »رابرت ماندل کرد اما با توجه به آثار و نگاه  

شاخص بعنوان  را  فرهنگی  و  سیاسی  و  محیطی  منابع  اقتصادی،  نظامی،  امنیت  های  که 
می نظر  در  ملی  )ماندل،  امنیت  بوزان1387گیرد  »بری  یا  نظریه2(  دیگر  و  در  «  پردازان 

تهدی شامل  را  ملی  امنیت  تهدید  منابع  که  کپنهاگ  و  مکتب  اقتصادی  نظامی، سیاسی،  د 
میزیست )محیطی  میBuzan, 1983: 75دانند  نتیجه  در  برای  (  نظری  حیطه  توان 

نظریه این  البته  شد.  قائل  ملی  امنیت  مفهوم  میپردازش  اذعان  خود  به  پردازان  که  کنند 

 
1. Robert Mandel 

2. Barry Buzan 
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ابعاد آن   ملی که دربرگیرندة تمامی  امنیت  از  مفهوم واحدی  میان جوامع،   تفاوت  دلیل 
(. از این منظر با استناد به وجوه  Buzan, 1983: 43اشد، به سختی قابل نمایش است )ب

های امنیت ملی و با تفکیک امنیت انرژی از امنیت محیطی، به دلیل  اشتراک در شاخص
بُعد سرزمینی و فراسرزمینی   اهمیت خاص آن برای چین و همچنین با تمیز دادن بین دو 

ش اقتصادی، کوشش  امنیت  تجاری  برای  و  اقتصادی  امنیت  بهتر  برای درک  تا  است  ده 
 این کشور، ابعاد بیشتری از امنیت ملی مورد کنکاش قرار گیرد. 

 ماهیت توسعة اقتصادی چین
گرایی  اگرچه نظام سیاسی جمهوری خلق چین ترکیبی از ایدئولوژی مارکسیستی و ملی

حات اقتصادی در جمهوری  تردید اصال، تحت لوای حکومتی اقتدارگرا است اما بی1هان 
است   کافی  مسئله  این  دادن  نشان  برای  است.  بوده  آزادسازی  جنس  از  چین  خلق 
کرد.  مقایسه  یکدیگر  با  اصالحات  از  پس  و  پیش  را  کشور  این  اقتصادی  ساختارهای 
آماری   اطالعات  کشور،  این  در  آزادسازی  فرایند  آغاز  از  پیش  تا  چین  دولت  متأسفانه 

نتشر کرده است و امکان استناد آماری به شرایط آن دوران را ناممکن  بسیار ناچیزی را م
بنا اما  است.  داده   نموده  دهة  به  اوایل  از  موجود  آزادسازی    1980های  روند  میالدی، 

آزادی   شاخص  لحاظ  به  کشور  این  چند  هر  شد.  آغاز  باال  بسیار  سرعت  با  اقتصادی 
»فرایزر موسسة  دو  توسط  که  »هریتیج 2اقتصادی  و  می3«  منتشر  متغیرهای  «  از  و  شود 

کند، فاصلة زیادی با اقتصادهای  بندی کشورها استفاده میمتفاوتی برای امتیازدهی و رتبه
طور ملموسی بر میزان آزادی اقتصادی  آزاد اروپای غربی و آمریکا دارد اما این کشور به

-به برخی از اصول دههای آن افزوده است. نمودار زیر پایبندی این کشور  و بیشتر مولفه
 دهد:« را در راستای آزادسازی اقتصادی در چین نشان می4گانة »اجماع واشنگتن
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های فرایند آزادسازی اقتصادی )از امتیاز دولت چین در برخی مولفه .2نمودار شمارة 

10 ) 

 
Source: Fraser Institute, Available in (20 Aug 2019). See Also: The Heritage 

Foundation. Note: The Component of Economic Freedom Score are Regulation, 

Size of Government, Freedom to Trade Internationally, Sound Money (With 

Positive Trend for China too) & Legal Systems and Property Rights (With 

Negative Trend for China). 

 نیچ در یاقتصاد ی آزادساز ی تاوردهادس
ترین کشورها در زمینة توسعة  های اقتصادی متداول، چین یکی از موفقبر اساس شاخص 

بایست دستاوردهای اقتصادی این کشور را  اقتصادی بوده است. برای اثبات این مدعا می
اقتصادی نتایج  دیگر،  سوی  از  و  سنجیده  اصالحات  از  پیش  دوران  با  سو،  یک  این    از 

کشور را با سایر کشورهای جهان در همین بازة زمانی مقایسه کرد. در نمودار زیر رشد  
سال   تا  اقتصادی  اصالحات  از  پیش  دهه  دو  از  چین  داخلی  ناخالص  تولید   2017سرانة 

به که  است  داده شده  از طی  نمایش  بویژه پس  این کشور  اقتصادی  مبین جهش  وضوح 
 یکم است.  وو در آستانة قرن بیست  1990 و 1980های دوران گذار در دهه 
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 دالر آمریکا(  سرانة تولید ناخالص داخلی )به. 3نمودار شمارة 

 
Source: World Bank Public Data, Available in (9 Sept 2018). 

 

در خصوص موفقیت اقتصادی این کشور در قیاس با سایر کشورهای جهان، نمودار زیر 
دهد که مبین  ناخالص داخلی چین را نسبت به میانگین جهانی نشان میدرصد رشد تولید  

شاخص   تعیین  در  بعالوه  است.  متوسط جهانی  از  بیشتر  و  مثبت  رشد  نرخ  پیوستة  حفظ 
آن  نفری  میلیون  و چهارصد  میلیارد  یک  دلیل جمعیت  به  چین  اقتصاد،  جهانی  میانگین 

درصد از سهم حجم اقتصاد جهان    15ها  رغم آنکه امروزه تنبسیار تأثیر گذار بوده و علی
ایفا   جهان  اقتصادی  رشد  میزان  تعیین  در  بیشتری  مراتب  به  تأثیر  دارد،  خود  آن  از  را 
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 نرخ رشد تولید سرانة داخلی )به درصد( .4نمودار شمارة 

 
Source: World Bank Public Data, Available in (10 Sept 2018). 

 

از   پیش   2012سال  تنها  منظور  به  سو،  این  طریق  بینیبه  از  کشور  این  آیندة  کردن  پذیر 
سیاست  »متعارفاجرای  جدید های  در  1سازی  را  کشور  این  رشد  نرخ  چین  رهبران   ،»

درصد تثبیت کردند که این امر مستلزم پایدارسازی برخی متغیرهای آزادسازی    7حدود  
 (. Zhang & Chen, 2017: 2دار بوده است )اقتصادی به منظور دستیابی به توسعة پای

 ن یخلق چ یدر جمهور یاقتصاد یآزادساز یهااست یس یاجرا روند
دهة   اواخر  اصالح  1970از  شیامیالدی،  دنگ  رهبری  به  چینی  به  طلبان  ئوپینگ 

شیوة   اساسی در  تغییرات  و خواهان  اذعان کرده  مائو  اقتصادی عصر  ناکارآمدی سیستم 
چین شدند   اقتصادی  نظام  سازوکار  بر  نظارت  و چگونگی   ,Wedeman)تولید، عرضه 

دنگ و بسیاری از رهبران حزب کمونیست چین ضمن مشاهدة    راستا. در این  ( 28 :2003
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غربی،   جوامع  اقتصادی  دادند  پیشرفت  قرار  مطالعه  مورد  را  مختلفی  اقتصادی  الگوهای 
(Vogel, 2011: 217-218)  و در خالل سومین    1978. بر همین مبنا، دنگ در اواخر سال

«، که عبارت از نوسازی  1اجالس یازدهمین کنگرة عمومی حزب، بر لزوم »چهار نوسازی
: 1382وانگ،  )کید کرد  صنعت، کشاورزی، دفاع ملی و علوم و تکنولوژی بود مجدداً تأ 

 .(Goodman, 1994: 81-82 و 187
«، ضمن اعالم موضع جدید حزب در قالب  2در خالل همین کنگره، سیاست »درهای باز 

مردان چینی قرار گرفت.  « در دستور کار دولت3های چینی تئوری »سوسیالیسم با مشخصه 
مالکیت، حقوق  قوانین  در  تعدیالتی  پذیرش  ضمن  راستا  این  قیمت  در  سیستم  و  -کار 

وانگ،   و  )کوز  آزادسازی  120-122و    100-107:  1396گذاری  فرایند  چین  دولت   ،)
مرور به  و  آغاز  اقتصادی  ویژة  مناطق  تعیین  طریق  از  را  استان  ،اقتصادی  و  های  شهرها 

 .(Yuan, 2017: 24-32)بیشتری را مشمول مزایای این طرح کرد 
و از طرف دیگر،    ند دولتی چین همچنان باقی ماند های  در این چارچوب از یک طرف بنگاه 

وانگ،   و  )کوز  شد  آغاز  اقتصادی  منافع  و  سود  کسب  برای  دولتی  برنامة  از  خارج  تولید 
های بازاری در بخش کشاورزی و صنعت و  انگیزه   1980(. بدین ترتیب از دهة  131:  1396

شد شتابان اقتصادی  گذاری خارجی و تکنولوژی موجب شد تا چین در مسیر ر سپس سرمایه 
)عجم  گیرد  رابینسون،  قرار  و  تالش 507:  1392اوغلو  همین  موازات  به  چین  (.  رهبران  ها، 
میالدی به عضویت »سازمان تجارت    2001سال مذاکره، در اواخر سال    15توانستند پس از  

سیاست 4جهانی  آنکه  ضمن  و  درآیند  بین «  قوانین  با  را  خود  اقتصادی  همساز  المللی  های 
برای   این دو مسیر  پیمودن  مبادرت ورزیدند.  بازارهای خود  به گشایش در  بتدریج  کردند، 

«  6« که بر اساس »حاکمیت اشخاص 5حکومتی که تا پیش از این نه بر مبنای »حاکمیت قانون 
ها با نظام بازار آزاد به ستیز پرداخته بود، کار  شد و بعنوان کشوری سوسیالیستی، سال اداره می 
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« مفسدان اقتصادی و آزادسازی هر  1های »پاکسازی بسیار سختی بود که نهایتًا از طریق سیاست 
 . ( Yongtu, 2002: 26-27) چه بیشتر به سرانجام رسید  

 2006های آزادسازی اقتصادی، رشد واقعی ناخالص ملی چین در سال  در نتیجه سیاست
با سال    در دَ  1987مقایسه  بود،  که  قرار داده  اقتصادی  مسیر اصالحات  نگ کشور را در 

سیزده برابر رشد کرد و این کشور را در مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایاالت  
داد   قرار  آمریکا  نسل  (137:  1394فر،  )علمایی متحدة  نخبگان  رسیدن  قدرت  به  زمان  از   .

تعداد بر  نیز هر روز  ادامه    پنجم  این روند همچنان  و  افزوده شده  متوسط  و گسترة طبقة 
 (. Barton, Chen, & Jin, 2013: 1دارد )

 نی چ یمل تیامن یهاشاخص 
امنیت  همان متوجه  از شناسایی تهدیدات  اشاره شد پس  نیز  مقاله  این  مقدمة  طور که در 

پذیر امنیت  ط آسیبهای امنیت ملی این کشور در تناظر با تهدیدات و نقاملی چین، مولفه
مورد   چین  ملی  امنیت  اصلی  شاخص  شش  اساس،  این  بر  و  شد  داده  قرار  کشور  این 

ها توافق جامعی  ارزیابی قرار گرفت. از آنجا که در خصوص تعریف برخی از این مولفه
 وجود نداشت، متناسب با ماهیت هر شاخص، تعریف متناسبی با آن ارائه شده است. 

 ی اقتصاد ت یامنـ  الف
اقتصادی  مالی   2امنیت  امنیت  به3یا همان  منابع درآمدها،  ، وضعیتی است که  ثبات  واسطة 

دست و  حال  در  را  زندگی  از  استانداردی  سطح  داشتن  تداوم  نزدیک  امکان  آیندة  کم 
می اساس،  (Business Dictionary: Economic Security, 2018)کند  فراهم  این  بر   .

هایی نظیر امنیت  «، در پیوند با شاخص4ای از »امنیت انسانی مولفهامنیت اقتصادی به مثابة  
معنا می امنیت شغلی  و  امنیت کسب و کار  به سطوح  غذایی،  نیل  این تعریف،  بنابه  یابد. 

 باالتر درآمدی متضمن دسترسی به استاندارهای بهتر زندگی برای شهروندان خواهد بود. 
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از  اقتصادی  بر رشد سریع  پافشاری  از یک دورة    1980اواسط دهة    اگرچه  میالدی پس 
تورمی، رکود شدیدی را در چین موجب شد و به یکی از دالیل عمدة اعتراضات خونین  

ثبات    من آنانی تمیدان   دیگر  بار  کشور  این  امنیتی،  بحران  این  از  عبور  با  اما  شد  تبدیل 
وسته ادامه دهد که  طور پی اقتصادی خود را بازیافت و توانست روند رو به رشد خود را به 

مهار   بیکاری  نرخ  یافته،  افزایش  به روز  نتیجة آن درآمد سرانة شهروندان چینی روز  در 
 ,Kobayashi, S., Baobo)تر شده است  شده و دسترسی به مواد غذایی به مراتب آسان

J., & Sano, J., 1999: 1)  این در حالی است که در خالل سیاست »جهش بزرگ رو .
فرد این  ، به دلیل ساختار اقتصادی منحصربه 1962تا    1958های  د فاصل سال «، ح1به جلو 

کشور   این  در  را  نفر  میلیون  پنج  و  چهل  از  بیش  جان  قحطی  مائو،  عصر  در  جمهوری 
 (.Dikötter, 2010: 12) گرفته بود 

پاره با  امنیت اقتصادی این کشور  سیاست  رو بوده است.  بهها روای از چالشبا این همه، 
های غربی موجب  توسعة نامتوازن در این کشور با تقدم سواحل شرقی در قیاس با دشت

از کشور شد   این دو بخش  بین  اقتصادی  از طرفی  (Wan, 2008: 11)شکاف گستردة   .
توسعة شهری به مراتب بیش از رشد مناطق روستایی بوده و اختالف درآمدی بین ساکنان  

عالوه ضریب جینی در این  به (.  Wan, 2008: 30)ایش یافت  به روز افز  شهر و روستا روز
کشور پس از آزادسازی روند رو به رشدی را طی کرده که باعث گسست بیشتر طبقات  

 & ,.Chen, J., Dai, D., Pu, M., Hou, W)مرفه از اقشار فرودست جامعة چین شد 

Feng, Q., 2010: 24-25 .) 
« طرفی  موعدمصرفاز  از  پیش  که  «  2گرایی  است  شده  توقعات، سبب  افزایش سطح  و 

نخبگان چین بویژه روشنفکران کم درآمد، به گروهی از افراد توانمند اما بسیار ناشکیبا و  
آن شدة  سرکوب  انرژی  انفجار  شوند.  تبدیل  میناراضی  نهادهای  ها  رشد  روند  تواند 

 (. 257: 1382جدید را کاماًل مختل و دولت را به اضمحالل بکشاند )وانگ، 
در خصوص تهدیدات متوجه امنیت اقتصادی این کشور نباید راه اغراق در پیش گرفت.  

مرور بخش به  اما  رسید،  به سواحل چین  نخست  اقتصادی  آزادسازی  امواج  های  اگرچه 
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که تا چند  ای  جامعهعالوه ضریب جینی برای  بیشتری از این کشور را درنوردیده است. به
توان  بردند را نمیتفاق آن در سطح برابری از فقر به سر میاکثریت قریب به ا   ،دهة پیش

در   اقتصادی  آزادسازی  زمان  از  دانست.  جامعه  آن  اقتصادی  سیستم  ناکارآمدی  نشانة 
بی رشد  بر  افزون  بهچین،  داخلی،  ناخالص  تولید  سرانه  درآمد  از  نظیر  چشمگیری  طور 

ا  شده  کاسته  آن  روستایی  مناطق  در  حتی  چین  فقیر  در ( Wu, 2016: 1)ست  جمعیت   .
 نمودار زیر روند نزولی شاخص نرخ فقر در چین نمایش داده شده است: 

 دالر در روز   1.9فقر متناسب با درآمد کمتر از  میزان .5مودار شمارة 

 )بر اساس برابری قدرت خرید( 

 
Sources: from 1981 to 1990: (Dollar, 2008); from 1990 to 2014: World Bank 

Public Data, Available in (12 Sept 2018). 

 ی اسی س ثبات  ـ ب
ثبات سیاسی، مواجهه یا  امنیت  از  تهدیداتی است که    مقصود  از  یکپارچگی  با آن دسته 

نی را در چین مورد هدف قرار  سرزمینی، نظام سیاسی، همبستگی اجتماعی و حیات انسا
سیاسی   امنیت  جایگاه  بهتر  درک  برای  است.  امنیت   چین داده  بر  مروری  تا  است  الزم 

شهروندان این کشور در دوران مائو داشته باشیم. افزون بر تلفات چند ده میلیون نفری در  
ها  نمیلیو ؛ های پاکسازیدوران قحطی بزرگ، نظام تحت امر مائو از طریق اجرای سیاست 

سرمایه سیاسی،  مخالفان  از  اعم  و  نفر  کشید  داران  زمین داران  مرگ  کام  به  را  بزرگ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

(بر اساس درصد جمعیت)چین  (بر اساس درصد جمعیت)جهان 



 167 |  زنوز  یمیرح

(Rummel, 2017: 219-266  هر چند در مرحلة نخست آزادسازی اقتصادی در این .)
اعتراضات   به  و  شد  رکود  وارد  کشور  این  اقتصاد  تورمی،  دورة  یک  از  پس  و  کشور 

کم ده  دستن زد و حکومت تنها پس از قتل عام  سیاسی علیه نظام دیکتاتوری چین دام
هزار نفر از دانشجویان و سایر اقشار جامعه توانست بقای خود و ثبات سیاسی را به کشور  

( کشتهLusher, 2017: 1بازگرداند  آمار  لحاظ  به  چه  اما  لحاظ  (،  به  چه  و  شدگان 
کمت  آزادسازی  دوران  سیاسی،  ثبات  حفظ  برای  خشونت  به  توسل  با  دفعات  قرابتی  رین 

بازتوزیع   چین،  در  محلی  انتخابات  واسطة  به  دیگر  منظری  از  است.  نداشته  مائو  عصر 
( یافته  سرعت  روستایی  جوامع  فرودست  اقشار  سمت  به  و خدمات  Martinez-درآمد 

2-, 2012: 1Bravo, M., Padró i Miquel, G., Qian, N., &Yao, Y.  که  )
 های فقیرتر در این نواحی شده است. های گروههمین مسئله منجر به کاهش خطر شورش

مطالبات جدایی  پراکندگی جمعیتی،  در خصوص  آمارهای  به  استناد  با  خواهانه در چین 
اقلیت اکثر  مذهبی،  و  قومی  تمایزات  و  ثروت  علیتوزیع  قومی  آنکه جمعیت  های  رغم 

این کشور با  دهد، در بیش از نیمی از خاک  کمتر از ده درصد کشور را تشکیل می  آنها
سکن  غربی  نواحی  در  )گزیده  ی تمرکز   National Bureau of Statistics ofاند 

China, 2017: 1به دلیل آغاز فرایند آزادسازی اقتصادی از سواحل شرقی  (. به عالوه 
اختالف   باعث  امر  همین  و  شده  آغاز  تأخیر  با  غربی  و  مرکزی  مناطق  توسعه  کشور، 

ب شرق  در  زندگی  سطح  در  اقلیتفاحش  سایر  است  ا  شده  کشور  غرب  در  قومی  های 
(Clarke, 2013: 121 نقشه .)  های زیر تصویر بهتری از مختصات چین در این خصوص

 کند. ارائه می 
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 ن یچ یزبان -یقوم ی هاگروه: 2نقشة شمارة   | نیچ یتیجمع تراکم .1 شمارة نقشة

 
Source: United States Central Intelligence Agency (CIA), Available in (16 Sept 

2018). 
 

در مواجهه با این معضالت، ثروت روزافزون چین این امکان را برای رهبران این کشور  
به   چین  در  مارکسیسم  که  واقعیت  این  تلویحی  پذیرش  ضمن  تا  است  آورده  فراهم 

( انجامیده  خفقانLi, 2015: 4-6شکست  فضای  از  مرور  به  به  (،  ولو  مائو  عصر  آور 
-های تجزیه(. در خصوص فعالیتMcCormick, 1990: 191آهستگی فاصله بگیرند )
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طور جدی به دنبال توسعة اقتصادی نواحی داخلی  طلبانه، رهبران این کشور از یک سو به
کشور بوده و از سوی دیگر با برقراری روابط دوستانه با دو قطب سیاسی روسیه )از طریق  

شانگهای  همکاری  )به1سازمان  آمریکا  و  مبادالت  (  حجم  روزافزون  افزایش  واسطه 
طلبانه  آمیز این دو کشور در معادالت قومیتی و مطالبات تجزیهتجاری(، از نقش تحریک

 (.Clarke, 2013: 125-133در چین در قیاس با گذشته کاسته شده است )

علی مجموع  پولیتی در  شاخص  آنکه  راب  2رغم  چین در  با  نظام    ،طه  تداوم  از  گواه 
در این کشور بسیار کند طی    4در این کشور داشته و روند دموکراتیزاسیون   3اتوکراتیک 

کارهای  ،  (China’s Authority Trends 1946-2017, 2019)شود  می و  ساز  اجرای 
اقتصاد چین بهآزاد  بازار   به مردم در حوزر  خودکا   طوردر  بیشتری   مسائل  ةآزادی عمل 

شمار در حال  توان در  این موضوع را میپیامدهای  است.    سیاسی و اجتماعی اعطا کرده 
  ة فدراسیون هم»های کارگری و  اتحادیههای غیردولتی و غیرانتفاعی نظیر  افزایش سازمان

 (. 335-336: 1394« دید )اوریو، 5زنان چین

 ستی ز ط یمح و  یمیاقل تیامن ـ پ
-محیطی و اقلیمی چین داشته است. بهزیستآزادسازی اقتصادی تأثیر مستقیم بر شرایط  

حامل  به  روزافزون  نیاز  و  کشور  این  صنعتی  بخش  اقتصادی  پویایی  انرژی،  واسطة  های 
به شدت افزایش یافته است. نمودار  ای  گلخانهآلودگی هوا از طریق انتشار انواع گازهای  

 دهد. ین کشور در میزان آالیندگی جو زمین را نشان میزیر سهم رو به افزایش ا
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 اکسید کربن )به کیلو تُن(سهم دولت چین از میزان انتشار گاز دی .6نمودار شمارة 

 
Sources: China (1975-2014): The Global Economy; World Data (1975-2014): 

EDGAR.JRC; World Data & China 2017 (Hausfather, 2017). 
 

دی تولیدکنندة  بزرگترین  به  چین  ترتیب  است  بدین  شده  تبدیل  جهان  کربن  اکسید 
(EDGARv.4.3.2, 2016: 5بر اساس داده از  های جدول زیر می(.  دریافت که  توان 

مصرف حامل بهینه در  برای  سازی  که  چرا  است؛  شده  غفلت  این کشور  در  انرژی  های 
از   معینی  مقدار  آلودگیتحصیل  داخلی،  ناخالص  کمتر هم   تولید  کشورهای  با  تراز 

 کند. یافته جهان وارد جو زمین میتوسعه
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 اکسید کربن سازی مصرف انرژی بر طبق میزان انتشار گاز دیبهینه .1جدول شمارة 
اکسید کربن )بر حسب  انتشار گاز دی

کیلوگرم( به ازای هزار دالر از تولید 
 **2014سال ناخالص داخلی در 

اکسید کربن در  انتشار گاز دی
 *)بر حسب کیلو تن( 2015سال 

 کشور/منطقه 

 جهان  36.061.710 490.8
 چین  10.641.789 1234
 ایاالت متحدة آمریکا 5.172.336 324.2
 اتحادیة اروچا  3.469.671 184.7
 هند  2.454.968 1051.5
 روسیه  1.760.895 999.4
 ژاپن 1.252.890 205.2

Sources: *CO2 Time Series 1990-2015 per Region/Country, Netherlands 

Environmental Assessment Agency. Available in 2018-09-12, **CO2 Emissions 

(kg per 2010 US$ of GDP), World Bank. Available in 2018-09-12. 
 

از   این حجم  تولید  عوامل  از  بهرهیکی  زغال  آلودگی،  معادن  از  اندازه  از  بیش  برداری 
به است.  کشور  این  صدر  گونهسنگ  در  زیادی  بسیار  اختالف  با  را  کشور  این  که  ای 

(. با Chen & Xu, 2010: 2123سنگ قرار داده است )  کنندة زغال کشورهای مصرف
مادة سوختی کاسته شده  توجه به نمودار زیر اگرچه در گذر زمان از میزان استفاده از این  

طور چشمگیری به  است اما به دلیل رشد اقتصادی باال و نیاز مبرم به سوخت، این کشور به
زغال مصرف  مصارف    میزان  برای  حتی  و  مادر  صنایع  حیات  تداوم  برای  خود  سنگ 

 ,Shan, Y., Guan, D., Zheng, H., Ou, J., Li, Y., Mengخانگی افزوده است )

J., Mi, Z., Liu, Z., & Zhang, Q., 2018: 8.) 
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 اکسید کربن در چینمنشأ انتشار گاز دی .7شمارة  نمودار

 
Source: (Shan, Y., Guan, D., Zheng, H., Ou, J., Li, Y., Meng, J., Mi, Z., Liu, Z., & 

, 2018: 8).Zhang, Q 
 

داده اساس  فوقبر  آماری  به  ، های  کشور  در این  ملموسی  مواج   طور  یک ه آستانة  با  ه 
، میزان مرگ و میر ناشی 1زیستی قرار دارد. بر اساس گزارش نشریة فوربس  بحران محیط

از   بیش  چیزی  کشور  این  در  هوا  آلودگی  سال    1500000از  در  است   2016نفر  بوده 
(McCarthy, 2018: 1که این رقم نسبت به ده )    سال گذشته بیش از دو برابر افزایش

 داشته است.

شود. پس از آغاز فرایند  زیستی این کشور تنها به آلودگی هوا ختم نمی   مشکالت محیط
رودخانه  کشور،  این  در  اقتصادی  فاضالبآزادسازی  دفع  محل  به  کشور  این  های  های 

این آب به آلودگی  منجر  تنها  نه  تبدیل شده است که  بلکه سفرهها  راهصنعتی  های  شده 
طرفی   از  است.  کرده  آلوده  شدت  به  نیز  را  قدری  زیرزمینی  به  چین  در  آب  مصرف 

-ریزند و این موضوع در برخی از سالها به دریا نمی باالست که حتی برخی از رودخانه
از   بسیاری  آب  سطح  از  و  است  داده  رخ  نیز  زرد  رودخانة  دربارة  حتی  اخیر  های 

 (.213: 1394دت کاسته شده است )اوریو، های چین به شرودخانه 
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هایی برای کاهش آلودگی آب، خاک و هوای  با این همه، رهبران این کشور به دنبال راه 
کم بحران  پکن  رهبران  راستا  این  در  هستند.  کشور  گرفتهاین  جدی  را  سال   آبی  در  و 

دسترسی به آب پاکیزه را بعنوان یک اولویت ملی تعیین کردند، چرا که تظاهرات    2006
)مردیت، شد  زیست روز به روز بیشتر می   و اعتراضات ناشی از نگرانی از آلودگی محیط

مقام(.  312:  1393 شده  سبب  شرایط  طرحاین  چینی  اجرا  های  به  را  آب  مهار  مهم  های 
آن از  که  می  بگذارند  »سهجمله  سدهای  به  جورجستوان  آب  1گانة  انتقال  طرح  یا   »

یانگ اشاره    2تسه رودخانة  پکن  منقطه  به  آن  رساندن  و  کیلومتری  هزار  مسافت چند  در 
 (.214: 1394)اوریو، کرد 

های آالینده از طریق افزایش استفاده  های ملموسی نیز برای کاهش مصرف سوختتالش
تجدیدپذیر صورت گرفته است.    تر از منابع انرژیبرداری جدیهای و بهراز انرژی هسته

پیگیری  به حال  در  جدیت  با  کشور  این  در  الکتریکی  خودروهای  ساخت  طرح  عالوه 
( نرخ The Economist, 2018است  بیشترین  است  توانسته  این کشور  ترتیب  بدین   .)

انرژی  نام خود ثبت کند ) رشد توسعة  به  با این همهIEA, 2017های تجدیدپذیر را   .)،  
ترین منابع تهدید امنیت ملی و توسعة  چین یکی از اصلی محیطی همچنان مشکالت زیست

 پایدار این کشور است. 

 ینظام یبازدارندگ ـ ت
نظامی   تهدیدات  با  مقابله  در  کشور  یک  دفاعی  توان  از  است  عبارت  نظامی  امنیت 

های نظامی بازدارندگی  فراتر از امنیت دفاعی، اهرم   نظامیبر این اساس، امنیت  خارجی.  
نیز در برمی . در خصوص جمهوری خلق چین،  (Collins, 2015: 185-199)  گیرد را 

امنیت   مست   نظامیدرک مختصات  تغییر رویکرد رهبران حزب  این کشور  از  لزم آگاهی 
مائو  اندیشه  بنیادین در  منطق  مائو است.  این کشور در عصر  به مواضع  نسبت  کمونیست 

قدرت مسئلة  او    ،پیرامون  معروف  می "گزاره  خارج  تفنگ  لوله  از  سیاسی    "شود قدرت 
(Tse-Tung, 1975 b: 224اجتناب و  جنگ (  بودن  انقالبی  ناپذیر  جوامع در  های 

 
1. Three Gorges 
2. Yangtze River 
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این  بود. همین رویکرد شاکلة سیاست  (Tse-Tung, 1975a: 344طبقاتی ) های امنیتی 
می تشکیل  وی  عصر  در  را  با  کشور  بارها  چین  خلق  جمهوری  برهه،  این  در  داد. 

در   را  اتم  بمب  به  دستیابی  مائو  اثنا  این  در  و  مرزی شد  مناقشات  وارد  خود  همسایگان 
صار دشمنان چین در زمینة مالکیت بمب اتم در  راستای نمایش اقتدار ملی و شکستن انح

 (.Lewis & Xue, 1988: 35-36اهداف خود گنجاند )
با آغاز فرایند آزادسازی در این کشور، گفتمان سابق کنار گذاشته شد و رهبران جدید 

صلح »توسعه  نظیر  را  مفاهیم جدیدی  کشور  صلحاین  )خیزش  ادبیات  1آمیز( آمیز  وارد   »
تی این کشور کرده و سعی در جلب اعتماد و همکاری جهانی در راستای  امنی  ـ  اقتصادی 

 (.Wang, 2010: 556منافع ملی خود را داشتند )
آزادسازی اقتصادی تأثیرات مثبتی را در توان دفاعی و نفوذ جهانی جمهوری خلق چین  

علی آغاز،  در  کرد.  ناخالص  ایجاد  تولید  از  کشور  این  نظامی  بودجة  سهم  کاهش  رغم 
وری در نهادهای نظامی و امنیتی از طریق تمرکز بر ارتقای تکنولوژیکی ارتش  لی، بهرهم

رشد یافت. در ادامه با افزایش درآمد ملی این کشور و تثبیت محدودة مشخصی از بودجه  
نظامی و دفاعی امور  برای  میزان سرمایه2کشور  بر  افزوده ، ساالنه  این بخش   گذاری در 

گذاری قرار  ر ردة دوم قدرت نظامی جهان به لحاظ حجم سرمایهاین کشور را د   و  شده
 دهد.(. نمودار زیر میزان ساالنة بودجة نظامی کشور را نشان میIISS, 2017: 19داد ) 

  

 
1. Peaceful Development/Peaceful Rise 

 . شودیم داده صی تخص ینظام امور به  نیچ ساالنة  بودجة  درصد  دو  از کمتر یزیچ. 2
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 های دولتسهم بودجة نظامی چین از کل هزینه .8نمودار شمارة 

 

 
Sources: China Military Expenditure, Trading Economics; China Government 

Spending, The Global Economy, Available in (20 Aug 2019). 
 

پیوستة  علی رشد  به  توجه  با  کشور،  بودجه  کل  از  نظامی  بودجه  سهم  ثابت  نسبت  رغم 
-درصد بر میزان سرمایه  8بالغ بر    طور میانگین، ساالنهتولید ناخالص داخلی این کشور به

شود که از این جهت با فاصلة بسیار از سایر  گذاری این کشور در امور نظامی افزوده می
کشورهای جهان در مقام نخست قرار داد. جدول زیر درک بهتری از جایگاه نظامی چین  

 کند.را در ذهن تداعی می

 2017ر سال های نظامی جهان دباالترین بودجه .2جدول شمارة 

 درصد تغییرات  
 ( 2017 ـ 2008)

  2017بودجة نظامی در سال 
 )به میلیارد دالر( 

 کشور

 ایاالت متحدة آمریکا 610 -14
 چین  *228 110
 عربستان سعودی  *69.4 34
 روسیه  66.3 36
 هند  63.9 45

 جهان  1739 9.8

Source: (Tian, N., Fleurant, A., Kuimova, A., Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T., 

2018: 2); Note: * SIPRI Estimate 
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افزون بر این، کشوری که تا پیش از این از داشتن کمترین متحد نظامی در عرصة جهانی  
می خارج رنج  سیاست  مشی  تغییر  و  اقتصادی  آزادسازی  از  پس  به    ه برد،  کشور،  این 

شانگهای  همکاری  »سازمان  با  1تأسیس  جدایی«  علیه  مبارزه  و  محوریت  تروریسم  طلبی، 
در   بویژه  را  بیشتر  توسعة  برای  الزم  امنیت  و  ثبات  و  گمارد  همت  مذهبی  بنیادگرایی 

( است  آورده  پدید  کشور  این  غربی   & Yuan, 2010: 856 & Bailesمرزهای 

Dunay, 2007: 2-3.) 

 ی انرژ تیامن ـ ث
-گذاری را در بخشاقتصادی در جمهوری خلق چین، حجم باالیی از سرمایه  آزادسازی

به   کشور  این  روزافزون  نیاز  موجب  امر  این  داشت.  همراه  به  کشور  این  صنعتی  های 
های انرژی شد و این کشور را به بزرگترین واردکنندة نفت خام جهان تبدیل کرد.  حامل

مس به  کشور  این  برای  انرژی  تأمین  یافت.  ئلهبدین جهت  ارتقا  ملی  امنیت  حوزة  در  ای 
نمودار زیر میزان تولید نفت جهان را در مقایسه با تولید و مصرف آن در چین در نیم قرن 

 دهد. گذشته نشان می 
  

 
1. Shanghai Cooperation Organization 
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میزان تولید جهانی نفت در قیاس با میزان تولید و مصرف نفت در چین  .9شمارة  نمودار

 )به میلیون بشکه در روز( 

 

Sources: World Crude Oil Production & China Oil Consumption, The Modern 

Financial Data Research Platform (YCHARTS), Available in (7 Sept 2018). China 

Crude Oil Production, Trading Economics, Available in (8 Sept 2018). 
 

، دولت چین برای تداوم توسعة اقتصادی این کشور  آیدطور که از این نمودار برمیهمان
دهة   اواسط  به   1990از  روند  این  امروز  به  تا  و  است  شده  خام  نفت  واردات  از  ناگزیر 
میلیون بشکه    8ای که چین با واردات بیش از  گونه ای ادامه داشته است. بهصورت فزاینده

 :Paraskova, 2018است )در روز به بزرگترین واردکنندة نفت خام جهان تبدیل شده  

گره  1 جهان  نفتی  بازارهای  به  دستیابی  به  پیش  از  بیش  کشور  این  حیات  نتیجه،  در   .)
رغم وابستگی شدید به نفت منطقة خلیج  خورده است. در این خصوص دولت چین علی

می خریداری  جهان  نقاط  اقصا  از  را  خود  وارداتی  نفت  از  نیمی  از  بیش  نماید. فارس، 
 دهد.نشان می 2017نسبت بازار نفتی چین را در سال نمودار زیر 
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 2017ترین صادرکنندگان نفت خام به چین در سال اصلی .10نمودار شمارة 

 
Source: (Workman, 2018: 1) 

 

با   تنگاتنگی  ارتباط  نفت خام  امنیت در کشورهای صادرکنندة  و  ثبات  مبنا حفظ  این  بر 
بعبارتی دیگر در صورت اختالل در تولید و عرضة نفت خام  ثبات در اقتصاد چین دارد.  

نفتی  به دلیل حجم باالی واردات و محدودیت ذخایر  اش، بیش از سایر  در جهان، چین 
 رقبای اقتصادی خود متحمل زیان خواهد شد.

امن  این راستا دولت چین ضمن  اقدامات  سازی راه در  این کشور،  به  منتهی  های دریایی 
نیز   نیاز خود در دستور کار قرار داده است. از  دیگری را  انرژی مورد  در راستای تأمین 

بهره اقدامات  این  نفوذ  جملة  حوزة  گسترش  کشور،  غرب  نفتی  ذخایر  از  بیشتر  برداری 
بهره برای  چین  دریای  در  گاز شیل خود  و  »نفت  از  در  1بردای  دریا  بستر  زیر  در  نهفته   »

(، کاهش وابستگی به تنگة ماالکا  Odgaard & Delman, 2014: 114آینده نزدیک )
پمپاژ مستقیم   به منظور  میانمار  انتقال نفت و گاز در خاک  لوله  از طریق احداث خطوط 

( چین  اصلی  سرزمین  به  بنگال  خلیج  از  همچنین  Shaofeng, 2010: 17نفت  و   )
انرژی سرمایه بخش  در  جدی  شرایگذاری  بهبود  به  هم  که  تجدیدپذیر  ط  های 
 ها به نفت خواهد کاست. انجامد و هم از وابستگی چینی محیطی در این کشور می زیست
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نیز جنبة   انرژی  تأمین  اقتصادی در چین و رونق روزافزون آن،  با آزادسازی  در مجموع 
اقتصاد شکوفا   با این همه، روابط دیپلماتیک گسترده در کنار  یافته است.  بیشتری  امنیتی 

به مشتری مورد احترامی در بازار جهانی نفت تبدیل کرده است.   شدة چین، این کشور را
چینی به  نفت  بیشتر  چه  هر  فروش  نتیجه،  به  در  بیشتر  دسترسی  امکان  ایجاد  بر  افزون  ها 

دولت  به  کشور  این  ساخت  هممحصوالت  داشتن  نوید  شورای  ها  در  قدرتمند  پیمانی 
 دهد.  امنیت سازمان ملل را می

 یالمللنیب  تجارت ت یامن ـ ج
گسترد تجارت  زمینة  چین  در  اقتصادی  اقص   هآزادسازی  با  را  کشور  جهان    یاین  نقاط 

فراهم کرد. بدین ترتیب واردات مواد اولیه، نفت و مشتقات آن از یک سو و صادرات  
محصوالت تولیدی این کشور از سوی دیگر به شریان حیاتی جمهوری خلق چین مبدل  

های مواصالتی و جریان پیوسته و با ثبات کاال در این  راهشد. در نتیجه، صیانت از امنیت  
از شاخص  یکی  به  از  مسیرها  مقصود  مبنا  این  بر  یافت.  ارتقا  این کشور  ملی  امنیت  های 

امنیت تجاری، تضمین امنیت بازرگانی و مقابله با تهدیداتی است که مبادالت این کشور  
 کند.را مختل می

ری برای چین، آگاهی از حجم و نسبت مبادالت چین  برای درک بهتر اهمیت امنیت تجا
 ترین شرکای اقتصادی این کشور حائز اهمیت است. با اصلی
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 2017میزان صادرات و واردات کاالی چین در سال  .3جدول شمارة 

 
Source: World Integrated Trade Solution (WITS), Available in (21 Aug 2019). 

 

توانسته است از طریق آزادسازی اقتصادی، کشورهایی را که در دوره  بر این اساس چین  
دست تأسیس  مائو  با  و  کرده  تبدیل  خود  تجاری  شرکای  به  را  نبودند  چین  دوست  کم 

از   گسترده  250بیش  جهان،  سراسر  در  کنسولگری  و  را  سفارتخانه  سیاسی  روابط  ترین 
 (. Lowy Institute Global Diplomacy Index, 2017پس از آمریکا داشته باشد )

های امنیتی خاصی را متوجه ساز و کار  با این همه، آزادسازی اقتصادی در چین پیچیدگی 
این   بازرگانی خارجی و کسب درآمد ارزی برای چین،  تجاری این کشور نموده است. 
کشور را هر چه بیشتر به خطوط مواصالت دریایی از طریق اقیانوس هند وابسته ساخته و  

)امیدوارنیا،  این ک ناوگان تجاری عظیم کرده است  به داشتن یک  : 1370شور را مجاب 
کاروان167-166 از  صیانت  برای  نتیجه  در  ناوگان (.  استقرار  و  تأسیس  دریایی،  های 

نماید. در این راستا این کشور همگام با رشد ثروت  نظامی متناسبی برای چین ضروری می
نیروی توانمندسازی  تجهیز و  به  مبادرت ورزید    خود  و    (O’Rourke, 2018: 2)دریایی 

های جهان را چه به لحاظ کمّیت و چه به لحاظ قدرت  ترین ناوگانامروزه یکی از قوی 
های  افزون بر این، این کشور پروژه(.  Globalfirepower, 2018: 1)آتش در اختیار دارد  

منظور تأمین نیازهای امنیتی این  های هواپیمابر خود را به  برداری از ناوپیاپی ساخت و بهره
    (.Kassim, 2017: 82) کندهای دور از ساحل با جدیت دنبال می کشور در آب

به این کشور  رقبای اصلی  اقتصادی چین،  به واهمه  از طرفی رشد  متحده را  ایاالت  ویژه 
بار دیگر پس از جنگ ویتنام متوجه شرق  انداخته است. به همین جهت این کشور یک 

در  آسی  تا  دارد  را  این کشور  آبی  مسیرهای  به  اشراف  و  محاصرة چین  دنبال  به  و  ا شده 
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خواهی رهبران چین در معادالت جهانی، اهرم قدرت بالقوة خود را بالفعل  صورت زیاده
 نماید. 

ژئواستراتژیک  موقعیت  بهبود  چین،  چالش  شرایطی  چنین  تهدید    شدر  بدون  منطقه،  در 
متحد و  آمریکا  منافع  میآشکار  آمریکا  مقابل،  در  و  است  آسیا  شرق  در  کوشد  انش 

با  رویارویی  از  را  خود  چین  که  مادامی  و  کرده  حفظ  آسیا  شرق  در  را  خود  موقعیت 
می حذر  بر  دهد  آمریکا  گسترش  کشور  این  با  را  اقتصادی  روابط   ,Campbell)دارد، 

است و چین با توجه  ایاالت متحده مصمّم به محدود کردن چین  با این همه،    (.20 :2012
کرد  خواهد  مقاومت  آمریکا  اقدام  این  مقابل  در  خود  نظامی  گسترش  به  رو  توان  به 

 (. 299: 1393)مردیت، 
ابریشم »راه  احیای  با  کشور  این  دریایی،  عرصة  در  چین  تقویت  موازات  داالن  1به   ،»

»چین  چین 2هند   -میانمار  -بنگالدش  -اقتصادی  اقتصادی  »داالن  و  آن  3پاکستان -«  بر   ،»
« که بیشترین حجم حمل و نقل دریایی چین را  4است تا از وابستگی خود به »تنگة ماالکا 

می دوش  بکاهد  به  پیوندهای  (Joshi, 2016: 2-5)کشد،  افزایش  با  کشور  این  بعالوه   .
اش، خود را در رابطة وابستگی متقابل با ایشان قرار داده و  اقتصادی خود با رقبای سیاسی

باخت« را به روی ایشان -برد« و »باخت -یب تنها حق انتخاب بین دو گزینة »بردبدین ترت
 گشوده است. 

-در مجموع، آزادسازی اقتصادی در چین مقولة امنیت تجاری را بعنوان یکی از شاخص 
گسترش  با  و  کرده  کشور  این  نظامی  و  سیاسی  معادالت  وارد  ملی،  امنیت  مهم  های 

شود. با  ، اهمیت این موضوع بیش از پیش هویدا می اشروزافزون حجم مبادالت تجاری
این همه با توجه به کارنامة چهار دهة گذشته دولت چین در این زمینه و با علم به رابطة  
وابستگی متقابل بین جامعة جهانی و چین، این کشور در تأمین امنیت تجاری خود کاماًل  

رت را به نحو احسن به موقع  ات و آزادی تجا موفق بوده و اقدامات الزم جهت حفظ ثب 
 اجرا گذاشته است. 

 
1. Silk Road 

2. BCIM 

3. CPEC 
4. Strait of Malacca 
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 یریگجهینت

های حاصل از تحلیل روندها در این پژوهش، دولت چین در عصر پسامائو  بر اساس یافته
با وجود حفظ باورهای ایدئولوژیک اما منبعث از درک جدیدی از امنیت، این کشور را  

این   است.  کرده  هدایت  اقتصادی  آزادسازی  مسیر  روند در  که  داد  نشان  پژوهش 
پیاده و  اقتصادی در دولت چین صرفنظر از چگونگی اجرا  امروزه   ، سازی آنآزادسازی 

دستاوردهای متمایز اما ممتازی را برای امنیت ملی چین به همراه داشته است. بدین واسطه  
به کشور  این  نظامی  بهامنیت  است؛  شده  تقویت  مشهودی  کاماًل  توان  گونهطور  که  ای 

ارتقا   به شدت  نظامی آن  بودجة  افزایش چشمگیر  به مدد  این کشور  نظامی  بازدارندگی 
نیز دست این کشور  اقتصادی  امنیت  است.  به کاهش  یافته  و  بوده  مثبت  تحوالت  خوش 

نظیر سرانه تولید ناخالص داخلی به کاهش  تهدیدات اقتصادی منتهی شده است. رشد کم
فرودست جامعة چ  اقشار  انسانیملموس جمعیت  و شرایط  انجامیده  برای زیست  ین  تری 

و   این کشور  قدرتمند  دریایی  نیروی  طرفی  از  است.  آورده  پدید  این کشور  شهروندان 
رضایت تجاری  امنیت  جهانی،  جامعة  با  گسترده  دیپلماتیک  همراه  روابط  به  را  بخشی 

علی نیز  سیاسی  ثبات  است.  فعالیتداشته  و  دیکتاتوری  نظام  تداوم  برخی    هایرغم 
توجهی  های جداییگروه  قابل  رشد  اقتصادی  آزادسازی  از  پیش  دوران  به  نسبت  طلب، 

به گواه آمار و ارقام، محیط زیست این    ؛محیطیداشته است اما در خصوص امنیت زیست
محیطی نسبت  کشور به شدت آسیب دیده است. هرچند به نظر ضریب تأثیر امنیت زیست

شاخص سایر  کمتربه  امنیتی  بازنگری    های  بدون  اقتصادی  آزادسازی  تداوم  اما  است، 
تهدید جان    کهتخریب بیشتر محیط زیست  به  محیطی چین،  های زیستاساسی در سیاست

در  میلیون چین  رهبران  مورد  این  در  انجامید.  داشت  خواهد  پی  در  را  چینی  شهروند  ها 
و آالیندگی  سطح  کاهش  زمینه  در  را  توجهی  قابل  تالش  اخیر  سال  از    چند  ممانعت 

زیست کردهتخریب  اتخاذ  میبوم  جمله  آن  از  که  در  اند  کشور  این  هموندی  به  توان 
 »توافق پاریس« اشاره کرد.

به واردات حامل وابستگی روزافزون  نیز،  انرژی  امنیت  انرژی  در خصوص شاخص  های 
رسد  رفته به نقطة ضعف بزرگ امنیت ملی این کشور تبدیل شده که البته به نظر میرفته
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تدابیر هوشمندانه راه«  و  »کمربند  راهبرد  قالب  در  تهدید  اندیشیده شده  این  آن  برای  ای 
های پاک، ضمن کاهش وابستگی به  است. افزون بر این تاکید دولت چین بر بسط انرژی

زیست شرایط  بهبود  به  این  واردات،  که  آنجا  از  نهایت  در  انجامید.  خواهد  نیز  محیطی 
بة پیامدهای امنیتی دولت چین در روند آزادسازی اقتصادی پرداخته  مقاله به بررسی تجر

می نمونهبود،  عنوان  به  در  تواند  اقتصادی  آزادسازی  امنیتی  پیامدهای  تخمین  برای  ای 
اگرچه نباید از نظر دور داشت    کشورهای کمتر توسعه یافتة جهان مورد استناد قرار گیرد؛

قرا بررسی  مورد  مقاله  این  در  آنچه  میان  که  همبستگی  نحوه  تبیین  بیشتر  گرفت  ر 
های مد نظر در چین و نه لزوما تاکید بر مکانیسم علیتی آزادسازی اقتصادی به هر  شاخص

 های امنیت ملی بوده است.  نحو ممکن برای بهبود شاخص
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