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 چکیده

مختلف جهت همکاری کشورها در  یهاها و سازمانمیقرن حاضر، وجود رژ یهاتیاز واقعکی ی
ژه بعد از جنگ سرد رشدی چشمگیر داشته است، یوموضوعی متفاوت است. این امر به یهاحوزه

 یاصورت شبکهگرفته بسیار متعدد و فراوان بوده و جهان را بهشکل یهامیصورتی که تعداد رژبه
 ۀواسطارتباطی به هم متصل کرده است. چین از جمله کشورهای نوظهور است و به یاز تاروپودها

اخیر، جایگاه دوم اقتصادی جهان را از آن خود کرده است.  ۀپتانسیل خود در طول دو تا سه ده
در شرق آسیا زده است؟  یسازمیحاضر این است که چرا چین دست به رژ ۀپرسش اصلی مقال

اصلی چین در  ۀاز روش تبیینی، سودمحوری و کسب منافع بیشتر را انگیز یریگاضر با بهرهح ۀمقال
اقتصادی، در  یابیداند و بر این استدالل استوار است که چین با قدرتیم یامنطقه یهامیایجاد رژ

 ۀسه، منطق ۀعالوآن بهجهت تثبیت جایگاه خود است. در همین زمینه چین، آسه ییهامیپی ایجاد رژ
زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد  یگذارهیآن، بانک سرماآسه -آزاد تجاری چین

نیسودمحور ب یهامیکند. رویکرد موردنظر در پژوهش حاضر رژیکرده یا از تشکیل آنها حمایت م
 و اسنادی است. یاو روش گردآوری مطالب نیز کتابخانه یالملل
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 مقدمه
پسامائو آغاز شد.  ۀ، طی دور0311 ۀدر اواخر ده «آزادسازی چین»اصالحات اقتصادی یا 

تعقیبی مائو که بر  یهااستیساصالحات اقتصادی چین در اغلب موارد برخالف جهت 
از ظهور مفهوم  پسجدید چین،  یریگجهت. کردیمداشت، حرکت  دیتأکخودکفایی 

 یگذارهیسرما، تجارت و 0331 ۀآشکار شد. در اوایل ده «جهان خارج یسوبهبازگشایی »
 یگذارهیسرما ۀکنندافتیدررشد کرد و این کشور را به دومین  سرعتبهمستقیم خارجی چین 

، 0330ر سال میلیارد دالر د 93/9خارجی از  ۀتبدیل کرد. حجم سرمای 0331خارجی در سال 
را در مورد ظهور چین برانگیخت  ییهابحثرسید و  0331میلیارد دالر در سال  9/95به 

(Athwal, 2008: 78-80).  یهاسازماناهمیت مشارکت در  ۀ، چین دربار0332پیش از سال 
اصلی،  یهاقدرتبا همسایگان خود و  دادیمتردید داشت و ترجیح  یامنطقه ۀچندجانب

در اتحادیه  ییگرامنطقهکه ، یعنی زمانی0331 ۀدوجانبه انجام دهد. طی ده یۀبر پامعامالت را 
منطقه، دیرسانیمرشد سریعی را به ثبت  0تجارت آزاد آمریکای شمالی ۀنامموافقتاروپا و 

 ییگرامنطقهمزبور، سیاست چین نسبت به  ۀاز رشد بازمانده بود. در دور آسیاشرق در  ییگرا
 ییگرامنطقه به نسبت را خود ۀمنفعالن استیس ، چین0331 ۀاواخر ده از اما بود،منفعالنه 

نه نیچ. کرد مشارکت یافعاالنه صورتبه یامنطقه ۀچندجانب یهامیرژ رشتیب در و داد رییتغ
 ,Pu)استیآس یامنطقه یهمکار در فعال یرهبر بلکه ،کنندهمشارکت یکنشگر تنها

، ظهور یامنطقهاقتصادی  یهامیرژبه  دهندهشکلمهم  عامل که ینحوبه،  (2017:112-113
در منطقه و  یگذارهیسرمانخست از اثرگذاری بر تجارت و  ۀچین بوده است. این امر در وهل

؛ محرک شودیمدوم، از طریق رقابت فزاینده جهت نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک حاصل 
که دیگر اقتصادهای شمال شرق آسیا را به سمت پیشنهاد مناطق آزاد تجاری به  یابرجسته

,Ravenhill) دیگر اقتصادهای منطقه سوق داده است  2008:48). 
 ۀو دو ده 0331 ۀدر اواخر ده یامنطقه یسازمیرژبا درنظر گرفتن اقدامات چین در قالب 

که چرا  شودیمالی به ذهن متبادر ؤ)هنوز به پایان نرسیده است(، س ویکمبیستآغازین قرن 
 شرق آسیا ایجاد کرده 0331را پس از بحران پولی و مالی سال  یامنطقه یهامیرژچین چنین 

میرژ: شودیممطرح  گونهنیافرعی مقاله نیز  یهاسؤال؟ کندیمحمایت  آنهایا از تشکیل  است
مزبور چگونه شکل گرفتند  یهامیرژند؟ اکدام ،ایجاد شدند 0331 که بعد از بحران سال ییها

میرژچه بوده است؟ و در نهایت کدام منطقه از اهمیت بیشتری جهت  آنهاو محرک گسترش 
حاضر سعی دارد با استفاده از روش تبیینی به ارزیابی سیر و  ۀبرخوردار است؟ مقال یساز

 ۀاصلی مقال ۀفرضی. بپردازد 0331روند اقدامات چین بعد از بحران مالی شرق آسیا در سال 

                                                           
1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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میرژاصلی چین در ایجاد چنین  ۀسودمحوری و کسب منافع بیشتر، انگیزحاضر این است که 
آن، آسه -آزاد تجاری چین ۀسه، منطق ۀعالوهآن بسهآ ،چین زمینهاست. در همین  یامنطقه یها

 آنهازیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده یا از تشکیل  یگذارهیسرمابانک 
، سپس برای شودیمحاضر، ابتدا مبحث نظری تشریح  ۀبررسی فرضی منظوربه. کندیمحمایت 

 لیوتحلهیتجزچین، به  یهایسازاز رژیم ییهانمونه، با ذکر موردنظردرک بهتر موضوع 
 پرداخته خواهد شد. مباحث مذکور

 
 سودمحور یهامی. چارچوب نظری: رژ1
انتقادهایی به  ۀواسطبه 0391 ۀو اوایل ده 0311 ۀدر اواخر ده یالمللنیب یهامیرژ ۀنظریپ

ثبات هژمونیک شکل گرفت که براساس آن،  ۀدر انتقاد به نظری خصوصبه، ییگرانوواقع ۀنظری
وابسته به  هامیرژ یو بقا کندیمرا ایجاد  هامیرژبر این نظر بودند که هژمون  انیگراواقعنو

به حیات  تنهانه هامیرژ، 0391و  0311 ۀهژمون است، اما با افول قدرت ایاالت متحده در ده
 :Zanghl, 2014) رو به فزونی گذاشت یالمللنیب ۀخود ادامه دادند، بلکه همکاری در عرص

از اصول  یامجموعه عنوانبه تواندیمرژیم چیست و کارکرد آن چگونه است؟ رژیم . اما (76
حول محور انتظارات بازیگران در  یریگمیتصم یهاهیروصریح یا ضمنی، هنجارها، قواعد و 

تعریف شود. اصول، باورهایی در مورد حقیقت، علت و  یالمللنیبموضوعی خاص  ۀحوز
. شوندیم. هنجارها، الگوهای رفتاری در قالب حقوق و تکالیف تعریف استصحت عمل 

سنتنیز،  یریگمیتصم یهاهیروقواعد، تجویزهای خاص یا تجویزهایی برای کنش هستند و 
کیوهان و نای رژیم را  ،دیگرعبارت ند. بهاغالبی برای اتخاذ و اجرای انتخاب جمعی یها
دانستند. ارنست هاس و هدلی بال نیز به قواعد،  «حاکم یهادستورالعملاز  یامجموعه»

رویکرد  .(Krasner, 1982: 2) اندکردهجهت تنظیم رفتار بازیگران اشاره  هاهیروهنجارها و 
 یالمللنیب یهامیرژاصلی برای تبیین  یهاانیجرسودمحور یا نئولیبرال، یکی از  یهامیرژ

، هاارزشاز  یامجموعهبه معنی ایجاد  سودمحور یهامیرژاست. مفهوم رژیم در رویکرد 
( هادولتبه رفتار بازیگران ) یدهشکلخالصه چارچوبی جهت  صورتبههنجارها، قواعد و 

 ست. مزبور ا ۀاصلی در حوز پردازانهینظراست و کیوهان یکی از  المللنیبروابط  ۀدر عرص
 ;Keohane, 1984)اصلی دیدگاه کیوهان، دولت، سود و همکاری  ۀمؤلفدر این مقاله سه 

Keohane, : اولین مفهوم شودمیچین بررسی  یسازمیرژو  ییگرامیرژتبیین  منظوربه (1989 
و  هاسازمانهستند،  یالمللنیب ۀبازیگران اصلی صحن هادولتدولت است.  ،کیوهان موردنظر

دارد، دولت است.  المللنیب ۀدر صحن یدیکل، اما آنچه نقشی رگذارندیتأث یالمللنیب یهامیرژ
شرق آسیا درنظر  یسازمیرژبازیگر اصلی در  عنوانبهچین را  توانیمبراساس همین مفهوم 
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هدفبازیگرانی عقالنی، خودبین و  هادولتکه  اگرفت؛ مفهوم دوم سود است، به این معن
. بر همین اساس چین در راستای کنندیمند که در راستای حداکثرسازی سود خود تالش محور

؛ مفهوم سوم زندیم یسازمیرژتثبیت جایگاه و افزایش قدرت )اقتصادی( خود دست به 
)مانند والتز( معتقد است امکان همکاری در  انیگراواقعهمکاری است که کیوهان برخالف نو

که نسبت به عهدشکنی  یتربلندمدتنهایی  ۀبازی تکراری و نتیج ۀطواسبه یالمللنیب ۀعرص
براساس دور  یامنطقه یهامیرژدارد، قابل دستیابی است. این مفهوم از بعد دستیابی چین به 

 مذاکراتی و اعتمادسازی طرفین، قابل تبیین است.
 

 چین در شرق آسیا  یسازمیاز رژ ییها. نمونه2
 سه ۀعالوآن به. آسه2.  1

و چین وجود نداشت. با  یبندگروهیک  عنوانبه، آنآسهرسمی بین  ۀ، رابط0331 ۀقبل از ده
داشت. از اواخر  آنآسهعضو  یهادولترسمی، روابطی دوجانبه را با  صورتبهاین حال چین 

 عنوانبه آنآسهدیپلماتیک با تمام اعضای  ۀ، چین اقدامات خود جهت ایجاد رابط0391 ۀده
. انجامید آنآسه یبندگروهرسمی با  ۀرابط یریگشکلگام نهایی را تشدید کرد که در نهایت به 

چین بر چهار اصل جهت ایجاد، ترمیم و  ریوزنخست، 0399در دیدار چین از تایلند در نوامبر 
روابط دیپلماتیک با  یریگشکلاز  پسکرد.  دیتأک آنآسه یهادولتروابط با تمام  ۀتوسع

گروه، چین به سمت روابط رسمی با 0331 ۀ)سنگاپور( در اواخر ده آنآسهآخرین دولت 
آزاد بیست ۀچین در جلس ۀ، وزیر امور خارج0330حرکت کرد. در سال  آنآسه یبند

0آنآسهوچهارمین نشست وزرای 
حضور یافت همان حکومت مالزی یم عنوانبهدر کواالالمپور،  

را اظهار داشت که متعاقباً پاسخی مثبت به آن داده شد.  آنآسهو تمایل خود برای همکاری با 
مشترک  ۀاز بیجینگ دیدار کرد و طرفین با تشکیل دو کمیت آنآسه ر کلیدب، 0339در سپتامبر 

آسه ر کلیدب بین هکردند. تبادل ناماقتصادی موافقت -فنی و همکاری تجاری-همکاری علمی
در بانکوک، به تشکیل دو کمیته رسمیت بخشید و در  0339چین در  ۀامور خارجو وزیر  آن

شریک  عنوانبهچین را  آنآسهدر جاکارتا(،  آنآسهونهمین نشست وزرای )بیست 0331 ۀژوئی
و تمامی رهبران  5چین، جیانگ زمین جمهورسیرئ، 0331. در دسامبر مذاکراتی کامل پذیرفت

مشترکی را  ۀیک( را برگزار کرده و بیانی ۀعالوهب آنآسهاولین نشست غیررسمی خود )، آنآسه
ویکم بیستقرن  اندازچشمجهت ایجاد مشارکت همسایگی خوب و اعتمادسازی متقابل با 

 سیزدهسه،  ۀعالوهب آنآسهرژیم  یریگشکلدر  .Lijun, 2003: 440)-(441منتشر کردند 

                                                           
1. ASEAN Ministerial Meeting (AMM) 
2. Jiang Zemin 



 
 191     سازی چین در شرق آسیا                                                                                   رژیم

در بازیگر اصلی در پی ترجیحات و منافع ملی خویش،  عنوانبهدولت نقش داشتند که چین 
سه را برای تأمین منافع  ۀعالوهب آنآسه، رژیم زمینهکسب حداکثری سود بود و در همین  پی

آسه با نیچ خصوصبه و یجنوب ۀکر ژاپن، کشور سه ارتباطات یجیتدر روند خود شکل داد.
 دارهاید قالب در امر نیا شد، منجر نیطرف نیب روابط یجیتدر تیتقو و یریگشکل به زین آن
 .گرفت صورت( یتکرار یباز) نیطرف رفتار و اعمال یبررس و

 عطفی در ۀسه برداشته شد و نقط ۀعالوهب آنآسهکه قبل از اجالس  یقدم مهم

در  0331کسب موفقیت در نشست آسیا اروپا  ،شدیمسه محسوب  ۀعالوهب آنآسه یریگشکل
 جنوبی بود ۀچین، ژاپن و کر ۀعالوهب آنآسهکشور  هفتبانکوک، با حضور رهبران 

(Nemoto & Nakagawa, 2014:189) .و سه قدرت شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و  آنآسه
 یدهسازمانوپایی خود ربا همتایان ا وگوگفتجنوبی، گروهی آسیایی را برای تسهیل  ۀکر

چارچوب بعدی  ۀسه در اولین نشست آسیا اروپا، شالود ۀعالوهب آنآسهکردند. گردهمایی 
 .(He, 2008: 74) را شکل داد 0331سه در  ۀعالوهب آنآسهسازمان 

از آسیای جنوب شرقی دیدن کرد  0ژاپن ریوتارو هاشیموتو ریوزنخست، 0331 ۀدر ژانوی 
 شنهادیپ یمالز یوقت. (Lapavitsas, 2005: 206)یک را مطرح ساخت  ۀعالوهب آنآسهو 

 آن کنندگانتیحما نیرومندترین از یکی نیچ ،داد 0331در سال  را سه ۀعالوهب آنآسه لیتشک
در همان ابتدا  را سه ۀعالوهب آنآسه به نسبت خود اقیاشت نیچ. بود ییایآس یهاقدرت انیم در

 یهابانکسه، چین افزایش هماهنگی میان  عالوۀبه آنآسه 0339نشان داد. در نشست سال 
 آنآسه یهمکار عطف ۀنقط ،5111مرکزی کشورهای رژیم مزبور را مطرح کرد. نشست سال 

چین نقش  5111در سال . (He, 2008: 74) بود یامنطقه یپول ادغام ۀحوز در سه ۀعالوهب
 منظوربهارزی  ۀاز ترتیبات مبادله و ذخیر یاشبکهجهت ایجاد  5را در طرح چیانگ میفعالی 

( در آینده بازی کرد 0331جلوگیری از بحرانی مشابه )بحران پولی و مالی شرق آسیا در سال 
(Hörhager, 2016: 368) .نیب یهمکار و مراودات که دندیرس جهینت نیا به تینها در نیطرف 

 اقدامات میتنظ یبرا را یچارچوب ،سبب نیهم به و داشت برخواهد در را یشتریب سود آنها
  .شد ظاهر سه ۀعالوبه آنآسهدر قالب  0331ان سال بحر از بعد که دادند شکل خود

 مراودات ،اول کند؛یم دنبال را عمده هدف دو سه ۀعالوبه آنآسه در نیچ رسدیم نظربه
 شنهادیپ و کند میتحک و هدد گسترش را آنآسه با ۀرابط تا است آن دنبالبه نیچ: یاقتصاد

 نفوذ دوم، است؛ کرده مطرح سه ۀعالوبه آنآسه نشست در را یتجار آزاد ۀمنطق لیتشک
 ق،یطر نیا از تا است خود به ایآس شرق جنوب یکشورها کردن وابسته سمت به نیچ: یاسیس

                                                           
1. Ryutaro Hashimoto 
2. Chiang Mai 
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 صورتبه. کند یریجلوگ شیخو همجوار ۀمنطق در گرید یکشورها ازحدشیب نفوذ از
 استقرار و یدهشکل جهت( یاصل گریباز عنوانبه) نیچ یاصل لیدل یسودمحور خالصه،

 آن ۀدکنندییتأ مزبور میرژ قالب در نیچ ۀگرفتصورت یهاتالش و سه ۀعالوبه آنآسه میرژ
 .است
 

 آنآسه -نیچ یتجار آزاد ۀمنطق. 2.  2
سه در  عالوۀبه آنآسهدر سومین نشست سران  بارنیاولبرای  آنآسهآزاد تجاری  ۀمنطق ۀاید

نسبت به نوسانات بازار  یریپذبیآس، با اتمام بحران مالی آسیا، مطرح شد. با درک 0333سال 
در مورد همکاری بیشتر با چین ابراز امیدواری کرد و از چین خواست نقش  آنآسهجهانی، 

را از  ترکینزدد. در پاسخ، چین نیز همکاری اقتصادی را در اقتصاد منطقه بازی کن یترمهم
پذیرفته شد  آنآسهمطرح کرد و طرح بالفاصله توسط  آنآسهآزاد تجاری  ۀطریق تشکیل منطق

(Cai, بعد از  خصوصبهآزاد تجاری،  ۀدنبال سیاست منطقچین فعاالنه به. (150 :2011 
ورود به سازمان  ینیبشیپ( بود. با 5110تضمین عضویت خود در سازمان تجارت جهانی )

آزاد تجاری  ۀموافقت کردند امکان تشکیل منطق 5111در سال  آنآسهتجارت جهانی، چین و 
آزاد تجاری  ۀغالب در مورد طرح منطق ۀمشترک بررسی کنند. اندیش صورتبهبین خود را 

طرح مزبور را فقط خدمات اغلب ذغیرواقعی است و  یادهیا قتاًیحقن بود که ای آنآسه-نیچ
، 5110در سال  نیچ-آنآسه. در نشست کردندینمو توجه زیادی به آن  دانستندیمسطح پایین 

موافقت کردند. بعد از آن  5101آزاد تجاری تا سال  ۀو چین برای ایجاد منطق آنآسهرهبران 
 ,Hamanaka)تجاری فعال چین آگاه شدند  ییگرامنطقهاز سیاست  کامالًژاپنی  رانیگمیتصم

و منازعات  هاخصومتست که اهمیت آن خیلی بیشتر از امعنتوافق مزبور بدین. (76 :2008
و  آنآسهعاملی بسیار مهم روابط  عنوانبه تواندینمو چین است و  آنآسهتاریخی بین 

دهد. مقامات چینی معتقدند که این رژیم، ابزاری را  قرار ریتأثجمهوری خلق چین را تحت 
اقتصادی و سیاسی  یهاقدرت عنوانبهجنوبی را  ۀبرای چین فراهم کرد تا بتواند ژاپن و کر

پیوندهای تجاری،  تنهانهمسلط در جنوب شرق آسیا کنار بزند. رژیم فوق ابزاری است که 
و خدمات  یگذارهیسرمامستقیم خارجی را از طریق آزادسازی قوانین تجارت،  یگذارهیسرما

 برداردرا برای دو طرف در  یابرجستهبلکه منافع اقتصادی  کند،یممیان اعضا ایجاد  ۀدوجانب
(Angresano, 2006: 122) . درصد افزایش یافت و  91، 0339در سال  آنآسهتجارت چین با

ارقام  .میلیارد دالر رسید 51فزایش را پشت سر گذاشت و به سطح درصد ا 91، 0332در سال 
 0331 ۀدر اواسط ده آنآسهثابت ماند.  0331و  0331 یهاسالمزبور در  ۀمربوط به حوز

درصد کل  2و چین کمتر از  دادیمدرصد تجارت خارجی چین را تشکیل  1نزدیک به 
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 مجموع صادرات واردات

در کل، تجارت )صادرات و واردات( چین و  .آن را به خود اختصاص داده بودتجارت آسه
که این کشورها با موفقیت نسبی، عواقب منفی بحران اقتصادی آسیا آن متوازن بود. زمانیآسه

گرا و قوی خود را ایجاد گذاشتند، چین نیز رشد اقتصادی برون را پشت سر 0331-39در سال 
میلیارد دالر بود. سنگاپور  90از  بیش 5110آن در سال تجارت چین و آسه که ینحوبه ،کرد

 ۀشریک تجاری چین و مالزی، تایلند و اندونزی در مراتب بعدی و فیلیپین با فاصل نیتربزرگ
آن پنجمین شریک تجاری ، آسه5110بیشتری، پنجمین شریک تجاری چین بودند. در سال 

 5110و در سال  افتییمآن در تجارت کل چین همچنان افزایش چین بود. سهم تجارت آسه
 ۀمحور عمددرصد رسید. چین ششمین شریک بزرگ تجاری برای اقتصادهای صادرات 5/9به 

میلیارد  19، 5119میلیارد و در  22، 5115آن در سال آن بود. حجم تجارت چین و آسهآسه
  .(Sutter, 2005: 181-182)دالر بود 

 5112آن امضا و در سال تجارت کاال بین چین و آسه ۀنامموافقت 5119ر سال ددر ادامه 
(Yang & Heng, 2012: 54)شداجرایی  چین با عقالنیت موجود در پس اقدامات خود .  

حرکت کرد. این  آنآسه)حداکثرسازی منافع اقتصادی( به سمت همکاری با مجموع کشورهای 
نشستاهداف مذاکرات و  از پیوستن به سازمان تجارت جهانی فزونی یافت و پسعمل چین 

روابط تاریخی دو طرف  یهاتیواقعکه برخی از طورهماناجرا درآمد.  ۀطرفین به مرحل یها
مداومی است که کسب سود  یهاتالش ۀرا از نظر گذراندیم، توسعه و تعمیق همکاری نتیج

 مؤثرالزم را برای پیگیری  یهازهیانگدو و چندجانبه را دربر داشته و  یهایهمکارحاصل از 
 به طرفین القا کرده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ر   )میلیارد دالر( 1115-6511آن آسه-نیتجارت کاال چ. 1نمودا

 (ASEAN Secretariat, 2018; IMF, 2018)منبع: 
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تجارت کاال  ۀآن در حوزتوان نتیجه گرفت که روابط چین و آسهیم 0براساس نمودار 
واردات چین از آسه 0331را در دو دهۀ اخیر شاهد بوده است. در اوایل دهۀ  یریرشد چشمگ

عبارت دیگر چین در جنوب شرق آسیا بود. به ۀآن بیشتر از صادرات این کشور به منطق
صادرات چین  0331که در سال  یاگونهآن دارای تراز تجاری منفی بود، بهتجارت کاال با آسه

 9/9آن که واردات کاالی چین از آسهیر برآورد شده است، درصورتمیلیارد دال 1/5آن به آسه
آن مواجه میلیارد دالر کسری تراز تجاری در تجارت کاال با آسه ½میلیارد دالر بود و چین با 

 بود. 
آن در آسه-نیآزاد تجاری چ ۀآن با ایجاد منطقروند افزایش تجارت کاال میان چین و آسه

یبرابری را مسه سال، افزایش حدود سه ۀنحوی که در فاصلداد، بهخود را نشان  5115سال 
با آن مواجه بود، در سال  0331 ۀتوان مشاهده کرد و کسری تراز تجاری که چین در اوایل ده

به اوج  5101به تراز تجاری مثبت تبدیل شد و حجم تجارت کل دو طرف در سال  5112
آن دارای در تجارت کاال با آسه 5101چین در سال میلیارد دالر رسید.  2/990خود یعنی رقم 

 ۀمیلیارد دالر تراز تجاری مثبت بوده است. همچنین مجموع تجارت کاال در اوایل ده 11
میلیارد دالر رسید که وابستگی  2/990به  5101میلیارد دالر بود و این رقم در سال  2/1، 0331

آن، تجارت چین و آسه ۀیل افزایش فزایندکند. دلیمتقابل )نامتقارن( دو طرف را بازگو م
صورت کامل( و رشد و آزادسازی تجارت مطابق با استانداردهای تجارت جهانی )البته نه به

همجوار چین، برای این کشور است. چین با  ۀعالوه اهمیت منطقگسترش حجم اقتصادی، به
دهد یدر شرق آسیا را م که به این کشور توان بازیگری غالب _اهرم و ظرفیت اقتصادی خود 

آن را به سمت تأمین حداکثری منافع اقتصادی خویش )نه بهتوانسته است کشورهای آسه _
 کجانبه( سوق دهد.یصورت 

تجارت خدمات در چارچوب سازمان تجارت جهانی به که در آزادسازی یاوقفه سبببه
تجارت آزاد ترجیحی چندجانبه با  یهانامهموافقتوجود آمد، کشورهای شرق آسیا به ایجاد 

موافقت .(Ishido, 2011: 1)دست زدند  یامنطقهاجتماع  یبندصورتپوشش گسترده جهت 
امضا و اجرایی شد  5111در سال  زمینهنیز در همین  آنآسهتجارت خدمات بین چین و  ۀنام

(Holden, 2011: 79) . 
بلوک یا رژیمی با  یایجاد و ارتقا بازیگر اصلی شرق آسیا برای عنوانبهاقدامات چین 

را  آنآسهآن توسعه و حفظ جایگاه برتر خود، کشورهای  تبعبههدف افزایش منافع اقتصادی و 
میلیارد نفر جمعیت  9/0شریک تجاری )با دارا بودن  عنوانبهنیز به این نتیجه رسانده که چین 
(، ظرفیت باالیی جهت تعمیق 5101تریلیون دالر در سال  05و تولید ناخالص داخلی بیش از 

طرفین سرعت بیشتری بخشیده  یهایهمکارو همین امر، به گسترش  داردهمکاری  ۀو توسع
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 ۀبه اعتمادسازی منجر شده و نتیج جیتدربهتوسط کشورهای مزبور  جادشدهیااست. شفافیت 
بوده است.  آنآسه( برای چین و سران مذکورآن، دستاوردهای اقتصادی وسیع )در قالب رژیم 

اولیه، به  یهایهمکاراز  آمدهدستبهمزبور، با مشاهده نتیجه  یامنطقهطرفین حاضر در رژیم 
آزاد تجاری دوجانبه(  ۀمنطق ۀ)مانند تعمیق و توسع تربلندمدتسمت راهبردهای تأمین منافع 

 . اندکردهحرکت 
 آسه آن )میلیون دالر(-. تجارت خدمات چین1جدول 

651 6516 6515 6551 6551 
 سال

 کشور

 چین -سنگاپور 995 0951 5511 9159 9159

 چین -اندونزی 113 5591 9201 9211 9311

 چین -ویتنام 225 0359 9013 9099 9501

93 11 99 111/1  چین -برونئی 3 

 چین -تایلند 152 995 910 0090 0931

 چین -میانمار 511 195 0999 5905 310

 چین -مالزی 991 121 0919 5259 9991

 چین -الئوس 020 552 219 5011 5239

 چین -کامبوج 39 923 199 0539 0192

 چین -فیلیپین 939 939 0155 0099 0911

 چین -آنآسه 9191 9995 02191 50205 52192

 (ASEAN Secretariat, 2018): منبع

 
قابل مشاهده است. از  5109تا  5111از سال  آنآسه و نیچ خدمات تجارت 0 جدول در

بعد از امضای  آنآسهنتیجه گرفت که تجارت خدمات بین چین و  توانیمبررسی آمار و ارقام 
 دو یهایهمکار. است داشته یریچشمگ ، رشد5111تجارت خدمات در سال  ۀنامموافقت

 ۀصحن یاصل گرانیباز عنوانبه( ایآس شرق جنوب کشور ده و نیچ ترینیع طوربه ا)ی طرف
 سود نامهموافقت نیا از نیچ خصوصبه نیطرف و دهدیم نشان را یتصاعد یروند ،یالمللنیب

 ،شودینم متوقف جانیهم یسازمیرژ ۀندیفزا روند حال هر به. آورندیم دستبه را یفراوان
 دیعا را یکالن نسبتبه دیفوا و شده برخوردار یشتریب قوت و تنوع از زمان گذشت با بلکه

 آنآسه با یاقتصاد یهمکار شیافزا ۀتجرب و محورمنفعت تیعقالن با نیچ. است ساخته نیچ
 تجارت ۀنامموافقت قالب در آن بسط و توسعه یپ در کاال، تجارت ۀنامموافقت قالب در
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به کشور نیا منافع یحداکثرساز به توانیم موجود آمار یاجمال یبررس با و برآمد خدمات
 . برد یپ ایآس شرق یاصل گریباز عنوان

ویکمین آن را در چهلآسه-چین یگذارهیسرما ۀنامموافقت آنآسه، چین و 5113در اوت 
 یهانامهموافقتمزبور، همراه با  نامهموافقتتصویب کردند.  آنآسهاقتصادی  یوزرانشست 

آزاد تجاری  ۀند مذاکرات منطقیاامضا شده بود، فر قبالًآن که آسه-تجارت کاال و خدمات چین
 5101 ۀآزاد تجاری را از ژانوی ۀمنطق شدن ییاجراراه  همچنین کرد.را کامل  آنآسهچین و 

)برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند(  آنآسه تریمیقدبرای چین و اعضای 
 . (Yang & Heng, 2012: 56-57)ساختهموار 

 

 )دالر هزارآن )مستقیم خارجی چین در کشورهای آسه یگذارهی. سرما6جدول 

کشور 

 مقصد
6515 6516 6511 6510 6511 6511 

      1 برونئی

 109101 210290 291191 229992 911129 051399 کامبوج

 0991195 5392092 959290 0119505 992139 929219 اندونزی

 0909115 113390 112131 109519 1 92215 الئوس

-1991 مالزی  99110 915501 512591 99021 0111191 

 229191 512999 25999 11295 995511 0251311 میانمار

-0109 092 فیلیپین  91109 23155 03291 59113 

 9999191 2911111 9905111 9910911 1015111 133911 سنگاپور

-90111 239921 199990 تایلند  912919 522109 19130 

 925115 313999 990105 513211 031151 002095 ویتنام

 (ASEAN Secretariat, 2018)منبع: 

 
گذاری چین در کشورهای آسههیحجم سرما ۀدهندنشان 5شده در جدول ارقام و آمار ارائه

عنوان بازیگر اصلی به برخی کشورهای منطقه گرایش بیشتری دارد. در ویتنام آن است. چین به
گذاری هیدرصدی حجم سرما 511شاهد افزایش بیش از  5101مالزی به یکباره در سال و 

هینحوی که حجم سرمامجدداً تکرار شده، به 5101چین هستیم. این امر برای مالزی در سال 
صورت کلی نیز در سال گذاری چین در این کشور نسبت به سال قبل، دو برابر شده است. به

دهد، یآن اندکی رشد را نشان می مستقیم چین در کشورهای آسهگذارهیحجم سرما 5101
رسیده است و در  5101میلیارد دالر در سال  9/00به  5101میلیارد دالر در سال  5/00یعنی از 

متفاوت( ادامه خواهد داشت. چین با  یهاآینده، این امر به احتمال زیاد )اما به نسبت یهاسال
آزاد  ۀعالوۀ سه و کسب نتایج مثبت، به این نتیجه رسید که منطقآن بههمکاری در قالب آسه

آن را تثبیت کند و منافع بیشتری را برای تواند جایگاه این کشور در مناسبات با آسهیتجاری م
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آزاد تجاری دوجانبه پیش رفت تا به ۀچین به ارمغان آورد. به همین دلیل، به سمت منطق
 آن را به سمت خود سوق دهد.ی رقیب( آسهصورت یکجانبه )در مقابل کشورها

 
 ییایآس یرساختیز یگذارهیسرما بانک. 2.  3

را اعالم کرد و متعهد  آنآسه-نیچ یگذارهیسرماچین تأسیس صندوق تعاون  5119 در سال
 :Hong, 2015)اختصاص دهد  آنآسهمیلیارد دالر به کشورهای  02به ارزش  ییهاوامشد، 

تیفعالدر شرق آسیا یکی از  تروستهیپهمبهو  یچندوجه ونقلحمل یهاشبکه ۀتوسع .(97
ارتباطی از جدیدترین  یهارساختیز ۀشدن است. بهبود و توسع یامنطقه ۀکنندلیتسه یها

آسیا و شرق آسیاست. براساس  یامنطقهمورد توجه همکاری و اقدامات ادغام  یهاحوزه
 5/9 به 5151تا  5101زمانی  ۀرهای آسیا در دورآسیایی، زیرساخت کشو ۀتخمین بانک توسع

 ۀپروژ 0511نزدیک به  ۀمیلیارد دالر دیگر نیز برای توسع 951تریلیون دالر نیاز دارد و 
طرح جامع  . (Dent, 2017: 75)در منطقه مورد نیاز خواهد بود ضروریزیرساختی ارتباطی 

زیادی بر پیوند و ارتباط منطقه داشت و پنج  دیتأکایجاد شد،  5101که در سال  آنآسهپیوند 
پایدار، نوآوری دیجیتالی، هماهنگی یکپارچه، برتری نظم و بسیج  یهارساختیزحوزه شامل 
,Asean Secretariat) گرفتیبرمافراد را در  دنبال ادغام بیشتر طرح مزبور به .(7,15 :2016 

بود. چند پروژه  تریلیون دالر 2/5ناخالص داخلی میلیون نفر و تولید  111از با بیش  یامنطقه
سنگاپور  0ارتباطی کانمینگ آهنراه، آنآسهبزرگراهی  ۀدر اولویت قرار داده شده بودند که شبک

 یهابحثچنین سطحی از تمایل به پیوند و  ۀ. مشاهدشدیمبارگیری مستقیم را شامل  ۀو شبک
هیسرمابانک  سیتأس ۀتأمین منابع مالی آن، موجب شد چین وقت را غنیمت بشمارد و اید

  . (Basu Das, 2016: 249 & 251)زیرساختی آسیایی را مطرح کند یگذار
آسیا  یهارساختیززیرساختی آسیایی جدیدترین طرح برای بهبود  یگذارهیسرمابانک  

بیجینگ  یزیربرنامهاعالم شد، بانک براساس  5109شد. در سال  است که توسط چین ارائه
 21شروع خواهد کرد. اعضای مؤسس، اعضای آتی آن را  5102فعالیت خود را در اواخر سال 

کشور اعالم کردند که )با وجود مخالفت ایاالت متحده( فرانسه، انگلیس، آلمان، استرالیا و 
فرصتی برای  ۀمنزلبهرها، مشارکت در بانک مزبور را . این کشوشدیمنیوزیلند را نیز شامل 

میلیارد دالر  21بانک به میزان  ۀاولی ۀ. سرمایکنندیمافزایش مبادالت تجاری خود با چین تلقی 
میلیارد دالری کشورهای عضو( بود. در عمل، بانک برای ایجاد موازنه در  01)شامل مشارکت 

پول و بانک جهانی  یالمللنیبژاپن(، صندوق  ۀلطآسیایی )تحت س ۀبانک توسع ریتأثمقابل 
 .(Klecha-Tylec, 2017: 115)ایاالت متحده( شکل گرفت  ۀ)تحت سلط

                                                           
1. Kunming 
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یمکمک  هارساختیززیرساختی آسیایی به تأمین سرمایه برای ایجاد  یگذارهیسرمابانک  
 خصوصبهتکمیل نیازهای زیرساختی جهان در حال توسعه و  منظوربه ژهیوبه. بانک کند

شرق آسیا طراحی شده است. از میان کشورهای اصلی، ژاپن و ایاالت متحده در بانک  ۀمنطق
. برخی از سران کشورهای مزبور نیز در مورد دستیابی بانک به اهداف خود اندنکردهمشارکت 

زیرساخت  ۀدلیل روند کند توسعبه .Liu, 2017: 94)-(95دچار شک و تردید هستند 
اندک جهت  ۀو تخصیص سرمای آنهامنافع  ۀواسطبهغربی  یهاسازمان ۀکشورهای آسیا و سلط

زیرساختی آسیا را  ۀتشکیل بانک را داد تا روند توسع پیشنهادآسیا، چین  یهارساختیز ۀتوسع
,Lanteigne)تسریع بخشد  را  آنآسهبانک نیازهای زیرساختی قابل توجه اعضا  .(93 :2016 

نیبمالی  یهامیرژشاید با شرایط سهلی که نسبت به )اضافی تأمین خواهد کرد  یاهیسرمابا 
بازیگر  عنوانبهمحرک و دلیل چین . Severino & Thuzar, 2016: 37)-(38دارد(  یالملل

به این رژیم، هموار ساختن راه ظهور، تثبیت جایگاه اقتصادی و فراهم  یدهشکلاصلی در 
مورد نیاز جهت همکاری بیشتر با کشورهای مختلف  یهارساختیزساختن بازار مصرف و 

خود به  یهاکمک ۀواسطبهجهان است، این امر به ایجاد مشروعیت مضاعف برای چین )
زهیانگرم بازیگری بیشتری اعطا خواهد کرد. کشورهای متقاضی( منجر خواهد شد و به چین اه

مذکور چین را بیشتر به سمت همکاری )بازی کردن نقش حامی( با کشورهای آسیایی  یها
قبلی از وسعت بیشتری برخوردار است  یهامیرژمزبور نسبت به  یامنطقه. رژیم دهدیمسوق 

چین جهت تأمین و کسب منافع  گرمحاسبهدیدگاه راهبردی و عقالنیت  ۀدهندنشانو این امر 
 ۀدر منطق رگذاریتأثدولتی  عنوانبهاست. چین  یالمللنیب یهایهمکارهرچه بیشتر در قالب 

 91، 5109)در اواخر سال  5101درصد در سال  95شرق آسیا )و حتی جهان(، نزدیک به 
نسبت به دیگر  درصد( سهام بانک را در اختیار دارد و این امر به چین قدرت بازیگری بیشتری

 ۀاز این رژیم در جهت دستیابی به اهداف خود، حتی در عرص تواندیم. چین دهدیماعضا 
 دست آورد.و سود بیشتری را به ندجهان استفاده ک یهاقدرتجهانی و در مقابل دیگر 

 51/9پروژه به ارزش  59زیرساختی آسیایی  یگذارهیسرمابانک  5101تا اواخر سال 
پروژه تا اوایل سال  59میلیارد دالر را طی بیش از دو سال به انجام رسانیده است. از میان 

 052و  011، 2/501مورد آن مربوط به سه کشور اندونزی )سه مورد به ارزش  2، 5109
 51میلیون دالر( و میانمار )یک مورد به ارزش  211میلیون دالر( فیلیپین )یک مورد به ارزش 

جنوب  ۀچین در منطق یگذارهیسرما چهارمکینزدیک به  ۀدهندنشان( است که میلیون دالر
 5109 ۀتا ژوئی 99تعداد کشورهای عضو نیز افزایش یافته و به عدد  جیتدربه(شرق آسیاست 

دیگر این بانک در نقاط مختلف آسیا از هند تا تاجیکستان و مصر  یهاپروژه(. رسیده است
میلیارد  2/1پروژه به ارزش  92 در مجموعبانک  5109تا سپتامبر . (AIIB, 2018) اندپراکنده
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دالر را اجرایی کرده که برخی به اتمام رسیده و برخی در حال تکمیل هستند. بانک در تاریخ 
نزدیک  5101عضو ناظر( دارد که نسبت به اوایل سال  52عضو اصلی و  19عضو ) 39مذکور 

,AIIB)عضو به آن افزوده شده است  91به  چیه. مینگجیانگ لی، معتقد است اگرچه (2018 
اقتصادی جدید چین،  یهاطرح ریتأثبر جنوب شرق آسیا متمرکز نیست،  کامالً هاطرحاز  کی

زیرساختی آسیایی بر جنوب شرق آسیا  یگذارهیسرماراه ابریشم دریایی و بانک  یهانامبا 
که بیشتر  شودیمزیرساخت، این موضوع آشکار  ۀبسیار زیاد است، زیرا با بحث از توسع

. (Lim, 2017: 146)بسیار نامطلوبی قرار دارند  تیدر وضعکشورهای جنوب شرق آسیا 
بهتالش چین در راستای تأمین منافع و تثبیت جایگاه خود  ۀدهندنشاناقدامات چین در منطقه 

کی از عقالنیت این دولت در چین آشکارا حا یهایسازمیرژراهبرد این کشور است.  عنوان
پیگیری سود اقتصادی حاصل از مناسبات و روابط با دیگر کشورهای شرق آسیا و فراتر از آن، 

 جیتدربه 0331زمانی بعد از بحران سال  یهادورهفزاینده است که در  یهایهمکاردر قالب 
 افزایش یافته و از عمق بیشتری برخوردار شده است. 

 (6511گذاری زیرساختی آسیایی )تا سپتامبر هیسرما. بانک 9جدول 

 دستاوردها اهداف اعضا بازیگر اصلی

 91چین )دارا بودن 
 درصد از سهام بانک(

، یاعضو منطقه 99
و  یاعضو غیرمنطقه 59
عضو  1عضو ناظر ) 52

عضو غیر  03و  یامنطقه
 39(، در مجموع یامنطقه

 عضو.
ژاپن و ایاالت متحده 

 اند.وستهینپ به این رژیم

 ۀتسریع روند توسع
زیرساختی بلندمدت 

اقتصادی )تحکیم نقش 
 ۀعنوان رهبر منطقچین به

 شرق آسیا(

 ۀپروژ 92تأمین مالی 
 09زیرساختی در بیش از 

 2/1کشور با مجموع 
 میلیارد دالر

 (AIIB, 2018)منبع: 

  
 . ابتکار کمربند و راه2.  4

 5109چین، در سپتامبر  جمهورسیرئ 0شی جین پینگطرح یک کمربند یک راه ابتدا توسط 
 بارنیاولبرای . قزاقستان طرح را اعالم کرد 5شی جین پینگ در دانشگاه نظربایف .مطرح شد

:کردیمبود که رهبر چین دیدگاه راهبردی خود را اعالم   2) Barré, 2017Larçon & (.  چین در

                                                           
1. Xi Jinping 
2. Nazarbayev University 
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0کی"کمربند  "یک"از  خصوصبهدلیل سوء تعبیر از نام این ابتکار، ، به5101سال 
راه،  "

 عنوان آن را به ابتکار کمربند و راه تغییر داد.

 
 (6511)تا ماه مه  نیچ راه و کمربند ابتکار. 1 ریتصو

 (MERICS, 2018) منبع:

 
، آفریقا و آسیا ۀقار سه ،. طرحاست ، ابتکار کمربند و راه چین نمایش داده شده0در تصویر 

که  شودیمکشور را شامل  99، 5109ابتکار کمربند و راه تا سپتامبر . ردیگیبرماروپا را در 
 ,HKTDC) عضو به رژیم مزبور اضافه شده است 01نزدیک به  5109نسبت به اوایل سال 

آن با نام کمربند اقتصادی راه ابریشم،  ۀطرح کمربند و راه دو شاخه دارد که یک شاخ .(2018

                                                           
شود، اما در زبان واژۀ یک...یک در زبان انگلیسی نامناسب است و از آن برای تأکید بر معنی یا وجود چیزی استفاده می. 0

رود، به همین دلیل پیشنهاد شد در انگلیسی ترجمۀ دیگری جایگزین ایجاد هماهنگی در ساخنار جمله به کار میچینی برای 

 آن شود. دلیل دیگر تغییر نام این ابتکار، توسعه و گسترش راه ابریشم به چندین طرح و راه از جمله زمینی و دریایی است.
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( تا ونیز ایتالیا امتداد دارد. 5)شاآنکسی0و از استان زی آن  ردیگیبرمقسمت خشکی را در 
)فوجی  9دوم طرح کمربند و راه، با عنوان راه ابریشم دریایی است که از استان فوژو ۀشاخ

و  ردیگیبرمرا در نقاط مختلف در  راهرو اقتصادی شش( تا ونیز ادامه دارد. چین همچنین 9آن
بین کشورهای در طول مسیر اجرایی و  کاال ونقلحملبا هدف تأمین مواد خام )نفت و گاز( و 

 در حال اجراست.
بار توسط شی جین پینگ طی دیدار از جنوب شرق آسیا نیبرای اولراه ابریشم دریایی 

 53دریایی ابتکار مزبور،  ۀشاخ . :Casarini, 2017)(29مطرح شد  5109)اندونزی( در اکتبر 
کشور ساحلی غرب  59رد و یگیکشور ساحلی را از دریای چین جنوبی تا اقیانوس هند در برم

شده توسط جز کشورهای اروپایی متصلاقیانوس آرام تا اقیانوس هند در نزدیکی چین )به
کشور جنوب شرق آسیا شامل  3شود. در میان کشورهای مذکور، یکانال سوئز( را شامل م

 دارند حضوراندونزی، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند، کامبوج، ویتنام، فیلیپین و برونئی 
(Zhu, 2016: 10). بنادر در چندین کشور جنوب شرق  ۀصورت بالقوه توسعاین ابتکار، به

کشورند که از طریق  51همسایگان چین بیش از . (Nehru, 2017: 36)شود یآسیا را شامل م
خشکی و دریا به آنها متصل شده است. به همین دلیل در این ابتکار، چین اولویت دیپلماتیک 

کنفرانسی در خصوص  5109دوستی با همسایگان قرار داده است. در سال  ۀخود را بر توسع
کرد که مناطق همسایه با توجه کار دیپلماتیک بر روی کشورهای همسایه در بیجینگ تصریح 

ده، اهمیت راهبردی زیادی دارند، به همین دلیل چین باید یتنبه جغرافیا، محیط و روابط درهم
به کشورهای همسایه داشته باشد  یاژهیدیپلماسی خود را مشخص و مدیریت کند و توجه و

(Zhang, 2015: 8). ها، احتمال کمتر بیشتر بین کشور ۀواقعیت اقتصاد جهانی، یعنی فاصل
با تولید آن کنند. آسهیتجارت، دلیلی است که چرا کشورها بیشتر اوقات با همسایگان معامله م

کشور در  01مجموع  با نفر میلیون 192 ۀرندیتریلیون دالر و دربرگ 2/5ناخالص داخلی بالقوه 
 اقتصاد نیسوم و جهان بزرگ اقتصاد نیششم حاضر حال در مزبور نهاد است. 5101سال 
,ASEAN Secretariat)-(16 استیآس بزرگ  نگیجیب به جهان کهیدرصورت. 15 :2017 
 یگرید زمان هر از شیب نیچ گانیهمسا اند،دوخته چشم یجهان اقتصاد رشد تیهدا جهت

هدف اصلی این ابتکار . (Arase, 2015: 405) اندوابسته نیچ با تجارت و یمال نیتأم پول، به
منظور غربی محاط در خشکی و قادر ساختن آنها به یهااستان ۀتوسع گسترده برای چین،

دستیابی به بازارهای جنوب شرق آسیاست. این عملی است در راستای گسترش همگرایی و 

                                                           
1. Xi’an  
2. Shaanxi  
3. Fuzhou  
4. Fujian  
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راه ابریشم دریایی همراه با  یاحیا ۀلیوسپیوستگی اقتصادی بین چین و جنوب شرق آسیا که به
ها، خطوط لوله و بنادر بسیط در امتداد منطقه، با هدف سریع، بزرگراه یهاآهننوین راه ۀشبک

,تر منافع چین با کشورهای مجاور صورت خواهد گرفت کیپیوند نزد  2017: 211)Zhao( .
میلیون چینی در جنوب شرق آسیا حضور دارند که اکثریت آنها در  91براساس آمار، بیش از 

کنند و نیروی محرک اصلی راه ابریشم دریایی یزندگی م تایلند، اندونزی، سنگاپور و مالزی
دارا  با منطقه نیا .(Miao & Wang, 2017: 126)شوند یویکم محسوب مچین در قرن بیست

 با نیچ. است برخوردار یبسار تیاهم از نیچ یبرا کنندهمصرف میلیون 191بودن بیش از 
 و هارساختیز با را هیهمسا ژهیوبه کشورها، یساختارها تا است تالش در مزبور، ابتکار

 .سازد خود دیعا را یشتریب سود راه نیا از و کند سازگار خود یازهاین
 یهاشرکتو  هابانکتأمین مالی، از منابع گوناگون چینی )حکومت محلی و مرکزی، 

ساختاری به نیروی همگرایی  یهایگذارهیسرمابه میلیاردها دالر برسد. این  تواندیمدولتی( 
,Nehru)درونی اقتصاد جنوب شرق آسیا و بین جنوب شرق آسیا و چین خواهد افزود   

سود و منفعت  یسازنهیشیببازیگر اصلی و با عقالنیت محاسباتی ) عنوانبهچین  .(36 :2017
منافع به ساختار کشورهای در حال توسعه در راستای تأمین  یدهشکلاقتصادی( خود در پی 

آسیا، آفریقا و  ۀحداکثری و تضمین رشد اقتصادی خویش با حضور کشورهای سه قار
 منظوربه. چین اندوستهیپکشور در راستای همکاری در قالب رژیم مزبور به آن  99 ،اروپاست

که این امر به  کندیم وگوگفت آنهابا  چندجانبهدو و  صورتبههمکاری با کشورهای عضو 
 هایهمکاردنبال آن روند گسترش اعتمادسازی و شفافیت اطالعاتی بین طرفین منجر شده و به

 پیوسته ادامه دارد.
 

 جهینت
 یالمللنیب ۀدیپلماسی فعالی را در عرص ،اقتصادی یآزادساز تبعبهو  0331 ۀچین از اوایل ده

شرق آسیا و با در اختیار داشتن اهرم  ۀبازیگر اصلی در منطق عنوانبهدنبال کرده است. چین 
تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی در سال، جذابیت زیادی برای  05اقتصادی عظیم بیش از 

کشورهای مختلف دارد. آزادسازی اقتصادی چین، رشد اقتصادی در ابعاد گوناگون این کشور 
بهبه چین نسبت داده شد. چین  0331 ۀدر اوایل ده بود که یاواژههمراه داشت و ظهور را به
 ژهیوبه، یالمللنیبافزایش حجم اقتصاد خود، خواهان ایفای نقش بیشتری در مناسبات  ۀواسط

خود،  گرمحاسبه، چین با عقالنیت 0331از بحران شرق آسیا در سال  پسدر شرق آسیا بود. 
منافع  یسازنهیشیبسودمحوری )کسب و فرصت را غنیمت شمرد و وارد بازی بزرگی شده که 

 صورتبههدف چین در مناسبات با کشورهای منطقه بوده و هدف مزبور  نیترمهماقتصادی( 
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 یهامیرژبه  یدهشکلخاص پدیدار شده است. چین در  ییهامیرژو حمایت از  یسازمیرژ
آن، یعنی کسب منافع  گرمحاسبهدر عقالنیت  آنهامتعدد، نقشی کلیدی دارد و هدف تمام 

 ۀبازیگران اصلی صحن عنوانبهچین  ژهیوبه. کشورهای منطقه شودیماقتصادی بیشتر خالصه 
سه را با پشت سر گذاشتن یک دهه دیپلماسی فعال، مذاکره و گفت عالوۀبه آنآسه، یالمللنیب
سه، سهم بسزایی  عالوۀبه آنآسهایجاد کردند.  یامنطقهگو جهت تعمیق و گسترش همکاری و

منظم و توسعه و  یهانشستروابط شرق آسیا داشت که در قالب  ۀدر اعتمادسازی و آیند
میرژطرفین نسبت به یکدیگر را از بین برد.  یاعتمادیبگسترش دیدارها )بازی تکراری(، 

مکرر و پیگیر این دولت، در  یهاتالش، با شدآن بررسی  یهانمونهچین که  یهایساز
کسب سود و منافع بیشتر، شکل  منظوربهدولتی و ساختار روابط بین ۀبه آیند یدهشکلی راستا

گسترش یافت و از عمق بیشتری برخوردار  جیتدربهگرفت. این امر با گذشت بیش از دو دهه، 
آمده، با مشاهده مثبت بودن و سودآوری وجودبه یهامیرژشد. چین و طرفین حاضر در 

گسترده یهامیرژآن،  تبعبهعضا، به سمت همکاری بیشتر حرکت کرده و همکاری برای تمام ا
 یامنطقه یهامیرژتمرکز( را ایجاد کردند. در حال حاضر  ۀ)از نظر عضویت و حیط یتر

 ۀزیرساختی آسیایی رشد و توسع یگذارهیسرماابتکار کمربند و راه و بانک  ژهیوبهمزبور، 
زیاد )مانند سهل بودن شرایط دریافت وام از  یهاتیمحدوددارند و عدم اعمال  یاندهیفزا

 توانیم. شودیمچین محسوب  یسازمیرژ یهاجاذبه نیترمهمبانک تحت رهبری چین(، از 
موفق  یافرامنطقهو  یامنطقه یسازمیرژگفت چین با اقدامات خویش، توانسته است در روند 

سکوی  عنوانبهشرق آسیا  ۀعمل کند و با اقتصاد پویا و عظیم، بر حضور و نفوذ در منطق
 صورتبه توانینمجهان کنونی  ۀخیزش خود بیفزاید. با درنظر گرفتن ویژگی دگرگونی فزایند

همکاری )با بررسی روندی بیش از دو  ۀپرداخت، اما آنچه از تجرب ینیبشیپقطعی و صریح به 
، به احتمال زیاد گسترش و تعمیق همکاری شودیمچین با کشورهای شرق آسیا نتیجه  دهه(

 مزبور خواهد بود. ۀ)البته به نسبت نامشخص( با کشورهای منطق
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