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چکیده

چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار ،ذخیرر اریی
قابل توجه ،تولید ناخالص داخلی عظیم ،حجم باالی تجارت با سایر کشرورها سررمایه اریاری
های سنگین خارجی در چین ای یمینه های الیم برای ایفای نقش جهانی برخوردار اسر .سروا
مقاله حاضر آن اس .که چگونه چین در دهه های آیند به اسرتفاد ای ررییر .هرای خرود بررای
ایفای باییگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش ،نگارنداان معتقدند که چین برا
اتخاذ ر یکرد چندجانبه ارایی ایجاد شبکه ای ای تعامالت تجاری با کشورهای جهان ،حضرور
شکل دهی نهادهای تجاری سرمایه ایاری های هنگف .در ییرساخ .هرای سرایر کشرورها
به دنبا تاثیرایاری مستقیم بر شمار قابل توجهی ای کشورهای منطقه آسیای شرقی جهان اس.
تا ای طریق ابستگی متقابل اقتص ادی که در آن کفره تررای بره نفرن چرین سرنگینی مری کنرد ،در
مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید

 اژاان کلیدی
چندجانبه گرایی ،چین ،آسیای شرقی ،ایاالت متحده ،منطقه گرایی نیمه باز.

مقدمه
واژه آسیای شرقی برداشتهای متعددی را در اذهان ایجاد میکند و سووال اینجاسوت کوه آسویای
شرقی چه بخشی از جهان را شامل میشود و چه کشورهایی در آن واقع هستند؟ واقعیت این است کوه
آسیای شرقی با توجه به حوزهای که در آن مطرح میشود میتواند کشورهای متفاوتی را دربور گیورد .از
منظر جغرافیایی میتوان آسیای شرقی را شامل دو منطقه آسیای شمال شرقی و آسیای جنوب شورقی
دانست .آسیای شمال شرقی شامل کشورهای چین ،ژاپن ،دو کره و مغولستان و آسیای جنووب شورقی
شامل کشورهای اندونزی ،مالزی ،برونئی ،فیلیپین ،ویتنام ،کامبوج ،الئوو ،،تایلنود ،سونواپور و میانموار
می باشد .در کنار اصطالح آسیای شرقی ،اصطالح آسیا پاسفیک 1و یا هموان آسویا اقیانوسویه اسوت .در
مورد اخیر تمرکز تنها بر جغرافیا نیست ،بلکه بازیوران حاضر در منطقه و همچنوین تکورار کواربرد ایون
واژه در آثار علمی منتشر شده ،محیطهای بینالمللوی و همچنوین عرصوه سیاسوت خوارجی کشوورها،
سبب شده است تا به گونهای بین محققان و متخصصان روابوط بوینالملول بوه عنووان عبوارتی فراگیور
پذیرفته شود .در تعریف اخیر ،استرالیا -نیوزلند -ایاالت متحده و روسیه به عنوان بوازیوران در مجموعوه
منطقهای آسیای اقیانوسیه در نظر گرفته میشوند .با این حال ،چین همواره در این منطقه دارای نقوش
کلیدی بوده و با تاریخ چند هزار ساله و فرهنگ غنی بر کشورهای همسایه خود تواثیر داشوته اسوت .در
واقع ،نمی توان در مورد آسیای شرقی صحبت کرد ولی چین را مورد توجه قرار نداد.
پس از آنکه در سال  1112امپراطوری چینگ 2توسط حزب کومین تانگ 3به رهبری سون یوات
سن 4فروپاشید ،جمهوری چین تاسیس گردید .اما چینی ها که امید به تحول و قدرت گیوری کشوور
در سایه حکومت جدید داشتند تا سال  1111با کشمکش گوروه هوای مختلوف بورای دسوتیابی بوه
قدرت رو برو بودند .در سال 1111سون یات سن دوباره به قدرت رسوید .ایون در حوالی بوود کوه در
سال  1121حزب کمونیست چین اعالم موجودیت کرد و اعضای این حزب توال کردنود از طریو
عضویت در حزب کومین تانگ در عرصه سیاسی چین حضور داشته باشند .روند احیای قدرت چوین
با تهاجم ژاپن به چین در سال  1131با مشکل جدی روبرو شد .استان های شمالی چین به سورعت
به اشغال ژاپن در آمدند و چینی ها که هنوز ارتشی کارآمد تشکیل نداده بودنود بوا نیروهوای نظوامی
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مجهز و کارآمد ژاپن مواجه شدند .با این حال ،نیروهوای چینوی در مقابول ژاپنوی هوا مقاوموت موی
کردند .با شروع جنگ جهانی دوم که به شکست ژاپن در جنوگ خوتم شود ،کمونیسوت هوا فرصوت
یافتند تا نقاط اشغال شده را از ژاپن پس گرفته و در سوال  1141قودرت را در چوین تحوت کنتورل
خود درآورند و جمهوری خل چین 1را تاسیس کنند .اما روند رو به رشد چین از اواخور دهوه هفتواد
که دنگ شیائوپینگ 2رهبر چین ،ثروتمند شدن را یک ارز تلقوی کورد ،چوین بوا رشود اقتصوادی
شوفت انویزی که ناشی از اصالحات و سیاست درهای باز و ورود سرمایه های جهوانی جهوت بهوره
گیری از نیروی کار ارزان این کشور بود ،رو برو شد .این روند افزایش ثروت موجوب سورمایه گوذاری
در سایر زمینه ها نظیر حوزه نظامی ،فناوری و تربیت نیروی انسانی کارآمد شد و منابع قودرت چوین
را در عرصه منطقه ای و جهانی افزایش داد.
تعبیری که از روند رو به رشد چین در تمامی زمینه هوا مطورح موی شوود ،احیوای چوین اسوت.
سیاستی که چین پس از اصالحات دنگ اعمال کرد مشابه با روند طی شده توسط سایر قودرت هوای
جهانی مانند ایاالت متحده است .تمرکز بر توسعه و رشد اقتصادی و پرهیوز از برخوورد و مناقشوه بوا
سایر کشورها و هزینه کردن و مداخله در مناقشات بین المللی است .کسب رتبه دوم در زمینوه هوای
تولید ناخالص داخلی در جهان و هزینه در بخش نظامی در جهان نشان دهنده افزایش منوابع قودرت
این کشور در عرصه بازیوری بین المللی است .کسب رتبه اول تولید ناخالص داخلوی در جهوان بورای
چین در دهه سوم قرن بیست و یکم دور از انتظار نیست .چین در مقایسه با سایر قدرت هوای جهوان
از جمعیت بیشتری برخوردار است و این مسئله منابع قدرت چین را فزاینده می سازد .بوه نظور موی
رسد هیچ کشوری در آسیای شرقی منابع قدرت کافی برای موازنه با چین را نمی تواند داشوته باشود
و ایاالت متحده نیز به دلیل اشتغال به موضوعات امنیتی متنوع جهانی توان الزم را بورای جلووگیری
از روند قدرت یابی چین در منطقه آسیای شرقی را ندارد.
در این مقاله عالوه بر تاکید بر اهمیت آسیای شرقی در نظام بینالملل  ،تغییورات پدیود آموده در
نظم منطقهای آسیای شرقی در نتیجه رشد اقتصادی کشورها ،خیز چین و دیپلماسوی چندجانبوه
این کشور در منطقه آسیای شرقی و در نتیجه آن اهمیت یافتن این منطقه بررسی می شود.
رو پژوهش در این مقاله ،تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای اسوت .ایون مقالوه بوا
بهره گیری از رویکرد چندجانبه گرایی و مدل اجماع پکن ،در صدد است که با تبیین و تحلیول اقودامات
چین در ایجاد همکاری های اقتصادی ،بازیوری آینده چین را در عرصه بین المللی ترسیم نماید.
. People’s Republic of China
. Deng Xiaoping
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 -1چارچوب نظری و مفهومی :چندجانبهگرایی (ظرفیتسازیهاای منققاهای بار اساا
مدل اجماع پکن)
مفهوم چندجانبهگرایی برای نخستین بار در قرن بیستم به عنوان یک الوووی دیپلماسوی در
کنار دیپلماسی دوجانبه ظاهر شد .در سادهترین مفهوم ،این اصوطالح بوه معنوی اقودام گروهوی
متشکل از سه دولت یا بیشتر یا اقدامی میان آن هاست .همچنین ،یک آلترناتیو و مکمل روابوط
دوجانبه است .بریج و آلن جیمز 1نویسندگان فرهنوگ دیپلماسوی ،چندجانبوهگرایوی را وسویله
روابط در میان سه یا بیشتر از سه کشور در روابط دائموی یوا موقوت بوینالمللوی مویداننود.آنها
معتقدند که مطالعوات دیپلماتیوک اهمیوت فزاینوده ای در شوکل دوجانبوه بورای دسوتیابی بوه
دیپلماسی چندجانبه یافته است .یکی از بهترین و گستردهترین تعاریف چندجانبهگرایی متعلو
به اندیشمند مشهور روابط بینالملل رابرت کوهن است .وی چندجانبهگرایی را عمول تطبیو و
هماهنوی سیاستهای ملی در بین سه یا بیشتر از سه کشور بوا ترتیبوات موقوت یوا بوه وسویله
نهادهای بینالمللی میداند .روگی با بررسی مجموعهای از مصادی چندجانبهگرایوی کوه موورد
اتفاق عموم بود به این نتیجه رسید که وجه مشترک ترتیبات چندجانبه وجود مجموعه قواعدی
است که مناسبات میان گروهی متشکل از سه دولت یا بیشتر را مطاب با اصوول عموومی رفتوار
تنظیم میکند.اصول کلی رفتار معمول در شکل هنجارها و نرم هوای پذیرفتوه شوده کلوی (نوه
جهانی) به جای روابط مورد به مورد و بر اسا ،اولویت های فردی ،ضرورت هوای مووقعیتی یوا
زمینه های پیشینی اولیه مانند ایدئولوژی و مذهب است .چندجانبه گرایی وی اصول کلی رفتوار
را الزام کشورها به واکنش در برابر متجاوز در هر زمان و هر مکانی که اتفاق بیفتد ،نه بر اسوا،
وضعیت های دلخواه می دانود .ایون اصول مشوارکت برابور کشوورهای عضوو را تحوت نهادهوای
چندجانبه برجسته می کند( .روشن ،فرجی و حیدری.)15-41 :1311 ،
مدل اجماع پکن
2

اجماع پکن اصطالحی است که برای اولین بار توسط رامو (تحلیلور اقتصادی مؤسسوه سیاسوت
خارجی لندن) ،در سال  2554در کتابی با همین عنوان مطورح شود .موفقیوت اقتصوادی چشومویر
چین و عدم تال آن برای تحمیل راهبردهای سیاسی -اقتصادی مد نظر خویش در قالب کمک بوه
کشورهای توسعه نیافته و احترام آن کشور به حقوق سیاسی دیور کشوورها و عودم مداخلوه در اموور
. Berridge and Alan James
. Joshua Cooper Ramo
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داخلی آنها سبب توجه هرچه بیشتر به ایون مودل شوده اسوت (در ایون مودل دولوت فعالیوتهوای
اقتصادی را کنترل میکند)( .پیرسالمی و فروتن.)141 :1316 ،
مهمترین شاخصها و اصولی که در مدل اجماع پکن پیویری میشوند ،عبارتند از:
احترام به حقوق سیاسی کشوو رها در مسویر توسوعه :در ایون الووو ،هور ملتوی بایود در انتخواب
راهبردهای مربوط به ساختار اقتصادی خود ،آزادانه عمل کنود توا بوا آزموایش راهبردهوای گونواگون
توسعه آنها را متناسب با شرایط خویش بکار گیرد و یا با ابتکار راهبردهوای جدیودی بسوازد و آنهوا را
تعقیب کند .تعهد چین به عدم مداخله در امور داخلی سایر دولتها یکی از اصوول اساسوی سیاسوت
خارجی این کشور است که همین امر بر جذابیتهای مدل اجماع پکن به ویژه برای کشورهای دیوور
افزوده است( .پیرسالمی و فروتن.)113 :1316 ،
اقتصاد گرایی :اصالح طلبان به رهبری دنگ برای تأمین مشوروعیت نظوام سیاسوی حواکم ،بوا
اتخاذ استراتژیهایی چون سیاست درهای باز( ارتباط با نظام بین الملول و بهوره گیوری از ظرفیوت
های موجود در فراسوی مرزهای کشور به منظور کسب سرمایه،تکنولوژی و بازار مصرف خوارجی)،
کوشیدند تا رشد اقتصوادی را در صودر اهوداف توسوعه قورار داده و در جهوت گسوتر تعوامالت
اقتصادی در مناط مجاورحرکت کنند.
تعامل سنجیده:تعامل سنجیده از گرایش های مهم چین در عرصه سیاست خارجی است کوه در
شاخص های مدل اجماع پکن نمود یافته است .به این صورت کوه چوین انتخواب آزادانوه اسوتراتژی
های توسعه با تمرکز بر ابتکار و دانش بومی هر کشوور بورای بازسوازی سواختار اقتصوادی آن کشوور
بدون وابستوی به سایر کشورها را توصویه موی کنود.این کشوور ،بوه سیاسوت تونش زدایوی و سوند
همکاری با سایر کشورها روی آورده است .اما همچنان موضع استقالل طلبانوه خوود را در برابور آنهوا
حفظ می کند( .پیرسالمی و فروتن)161-163 :1316 ،
چندجانبه گرایی بر اسا ،مدل اجماع پکن نمونه ای جدیود از ایجواد ظرفیوت هوای گسوترده
برای ایجاد فرصت های گسترده سیاسی -اقتصادی در منطقه آسیای شرقی است.
 -2اهمیت منققه آسیای شرقی و شبه جزیره کره در مناسبات بین المللی
آسیای شرقی و شبه جزیره کره در مناسبات بین المللی جایواه برجستهای را احراز نمووده اسوت.
ذیالً به این موارد اشاره میگردد:
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بازی قدرت در شرق دور همچنان مبتنی بر رقابت است .با فرو ریختن دیوار برلین رقابوتهوای
استراتژیک میان قدرتها در خشکی و دریا تعدیل شد ،اما در شرق دور هنووز کوره شومالی در
برابر آمریکا ایستادگی میکند .کیفیت روابط در سطح منطقهای نیوز حواکی از رقابوت آمریکوا،
روسیه ،چین و ژاپن در جهت توسعه نفوذ است .برخالف سایر نواحی ژئوپلتیک سواخت قودرت
در شرق دور هرمی (با برتری یک بازیور) نیست؛ بلکه در موازنه است.
با اینکه بسیاری از مناط پس از فروپاشی شوروی به بلوغ شکلدهی یک ساختار امنیتوی
منطقهای دست یافتهاند (نظیر سازمان همکاریهای شانوهای در آسیا ،آسه آن در جنووب
شرق آسیا یا مرکوسور در آمریکای التین) اموا هویچ سواختار امنیتوی در منطقوه آسویای
شرقی ظهور نکرده است .همین موضوع آینده امنیتی این منطقه را نامشخص کرده اسوت.
(اسالمی)141-141 :1311 ،
شرق دور جایواه ویژهای در نقشه ژئواکونومی جهانی دارد .این منطقه  21درصد صوادرات
و  21درصوود واردات جهووانی را بووه خووود اختصووا .داده اسووت .همچنووین 21 ،درصوود از
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی نیز در آنجا انجام میشود مضافاً اینکه کشوورهای ایون
منطقه  61درصد از ذخایر اقتصادی جهوان را بوه خوود اختصوا .دادهانود .بوازار قابلیوت
صنعتی ،نیروی انسانی ،ثروت و پتانسیلهای اقتصادی آن برای هر اقتصاد رو بوه رشود یوا
رشد یافتهای حایز اهمیت است.
این منطقه جمعیتی بوال بور  2میلیوارد نفور را در خوود جوای داده اسوت و از ایون نظور
مهمترین کانون جمعیتی جهان به شمار میآید .در مرکز این منطقه چین قورار دارد .ایون
کشور  1/4میلیارد نفری با آگاهی از این پتانسیل گامهای درخور توجهی به سووی رشود و
بالندگی اقتصادی برداشته است .در صورتی که رشد اقتصادی چین بین  1توا  1درصود در
سال به همین شک ل ادامه یابد امری که با توجه به بسترهای موجوود محتمول اسوت ایون
کشور به مهمترین تولید کننده و مصرف کننده جهانی تبدیل خواهد شد و جای آمریکا را
در اقتصاد جهانی خواهد گرفت .پیشبینی شده که این مورد در سالهوای دهوه  45قورن
بیست و یکم روی خواهد داد.
بیشترین پتانسیلها برای اثرگذاری گسترده در عرصه بینالملل در این منطقه وجود دارد.
از رویکرد مورد نظر ،اگر چین با رشود اقتصوادی خیوره کننوده خوود کوانونهوای قودرت
اقتصادی را تغییر دهد ،با توجه به بستوی موازنه قودرت بوه موازنوه تولیود ،ایون موورد در
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بازیوری فعال در آینده نظام بینالملل نیز جابجایی بوه وجوود خواهود آورد .اتخواذ مشوی
نظامی در سیاست خارجی کشورهای همسایه چین ،فضای اسوتراتژیک را در ایون منطقوه
متحول خواهد نمود و مطمئناً آثار خا .خود را نیز بر نظام بینالملل خواهد گذاشت.
 تقریباً همه کشورهای این منطقه با همسایوان خود اختالفات ارضی و مرزی دارند و لذا بواتوجه به دسترسیها و قابلیتهای اقتصادی کشورهای منطقه ،امکوان شوکلگیوری جنوگ
های بزرگ در این منطقه محتمل است .مهمتورین کوانونهوای اخوتالف و تونش در ایون
منطقه ،اختالف چین با برخی کشورهای منطقه در دریای جنوبی چین ،اختالف روسویه و
ژاپن بر سر مالکیت جزایر کوریل ،موضوع چین و تایوان و اختالف در مورد مالکیت برخوی
از جزایر در دریاهای ژاپن و زرد میان ژاپون ،کوره جنووبی و چوین اسوت .در موورد نحووه
مدیریت بحران اتمی کره شمالی نیز دیدگاه بازیوران دخیل یک دست نیست.
 این منطقه شاهد جابجوایی در نقوش بوازیوران منطقوهای و فرامنطقوهای اسوت .پوس ازفروپاشی شوروی ،روسیه نقش ویژه خود را در شورق دور ازدسوت داد و از تاثیرگوذاری آن
کاسته شد .این در حالی است که نقش چین پیوسته در حال برجستوی است .ایون موورد
می تواند موجد برخوردهایی باشد؛ چه اینکه همانطور که نایول فرگوسون گفتوه اسوت ،بوه
لحاظ تاریخی جابجایی در قدرت ،یکی از مهمترین دالیل ظهور جنوگهوای بوزرگ بووده
است( .اسالمی)141-141 :1311 ،
اما نکته ای که نباید از آن غافل شد موقعیت ژئوپلتیک شبه جزیره کره اسوت .ایون موضووع
جلوهگری خاصی دارد تا جایی که به نظر میرسد تاریخ این شبه جزیره توابعی از ژئوپلتیوک آن
بوده است .این شبه جزیره هم اکنون مهمترین کوانون رقابوت میوان قودرت هوای منطقوهای و
مداخله گر است .ناحیه مذکور در مرکز منطقه شرق دور واقوع شوده و لوذا بوه سوهولت بوه کول
منطقه اشراف دارد .به عبارت روشن تر،کره شومالی بوا واقوع شودن در جووار نوواحی صونعتی و
جمعیتی ژاپن ،کره جنوبی ،چین و روسیه (در شرق دور) در صورت تشدید بحوران اتموی موی-
تواند کل منطقه شرق دور را با ناامنی روبرو کند.
کره جنوبی دیور یک کشور جهان سوم به شمار نمیآید .رشد اقتصادی این کشوور ،افوزایش
تواناییهای صنعتی این کشور در حوزههای مختلف ،به ویژه در زمینه نرمافزار و نیمه هوادیهوا،
اتومبیل ،رایانوه و پتروشویمی خیوره کننوده بووده اسوت .شورکتهوای بزرگوی چوون :هیونودا،
سامسونگ ،دوو در این کشور هم اکنون به عنوان رقبای جدید شرکتهای بزرگ غربی درآمده-
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اند .افزون بر آن این کشوور از جمعیوت مناسوب حودود  15میلیوون نفوری تحصویلکرده و توانوایی
برخوردار است؛ لیکن قابلیت های کره شمالی در زمینه نظامی و تسلیحاتی است .این کشور 21
میلیون نفری پنجمین ارتش بزرگ دنیا و نخستین ارتش جهان سوم را در اختیوار دارد .شومار
نفرات این ارتش به یک میلیون و صد هزار نفر میرسد و به عالوه  3/1میلیون نفر نیز به صورت
نیروی مردمی در آن خدمت میکنند .ارتش این کشور  45زیر دریایی سواخت شووروی و 445
رزم ناو را در اختیار دارد که از این نظر حایز اهمیت اسوت .عموده توانواییهوای ایون کشوور در
زمینه موشکی متمرکز شده است.
به لحاظ جغرافیایی شبه جزیره کره دروازه آسویا لقوب گرفتوه اسوت .بورای سوالهوای متموادی
بازیوران دریایی نظیر ژاپن و آمریکا برای ورود به سرزمینهای داخلی آسیا ابتدا به شبه جزیوره کوره
قدم گذاشتهاند .تسلط بر این ناحیه مقدمه هر گونه نفوذ و سلطه در آسیاسوت .بوه جورات مویتووان
گفت که این مورد تاریخ این منطقه را پرتالطم ساخته است( .اسالمی)115 :1311 ،
 -3جایگاه چین در منققه آسیای شرقی
از 1111رهبران چین به این نکته توجه را معطوف کردند که برای پایوهگوذاری قودرت و کسوب
اعتبار جهانی ضرورت اولیه پایهگذاری یک اقتصاد پویا و بینالملل محوور اسوت .بورخالف بسویاری از
کشورهای در حال توسعه و جهان سومی رهبران چین بعد از هزینههای سنوینی کوه پور جمعیوت-
ترین کشور جهان برای تجربه دیدگاه های موائو تسوه تونوگ در خصوو .تعریوف بزرگوی و عظموت
پرداخت نواه حاکم را متحول ساختند .اینان این نور را پوذیرا شودند کوه کسوب جایوواه متموایز
جهانی غنا بخشیدن به هویت ملی و وادار ساختن دیور بازیوران به در نظر گرفتن منافع ملوی کشوور
در ابتدا نیازمند درک اولویتها است .اولویتها محققاً تخصیص منوابع بوه دسوتیابی بوه تسولیحات و
برتری نظامی در منطقه آسیای شرقی نیست( .دهشویار)251: 1311 ،چوین سورمایهداری را الوووی
اقتصادی خود قرار داده است .چین ملیگرایی اقتصادی را نفی و تجارت آزاد را حمایت مویکنود؛ بوه
همین جهت ،سازمان تجارت جهوانی را نهواد محورک شوروع توسوعه اقتصوادی قلموداد موینمایود.
(دهشیار)111: 1311 ،
چین از قدرت اقتصادی در حال شکوفایی خود برای گسوتر تاثیرگوذاری سیاسوی در سرتاسور
جنوب شرقی و شرق آسیا استفاده کرده است .بیشتر کشورهای کوچکتر در جنوب شرقی آسویا کوم
کم در حال چرخش به سووی سیاسوت هوای چوین هسوتند .زیورا موفقیوت و پیشورفت خوود را در
مناسبات نزدیک و روابطشان با این کشور می بینند(Layne,2008:13) .
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روند وابستوی کشورهای آسیا-اقیانوسیه به چین کماکان اداموه یافتوه اسوت .ایون رونود بوه
عوامل متعددی بستوی داشته است .عامل اول ،بزرگی کشور چین و در نتیجه قابلیتهای بالقوه
این کشور است .در مقایسه با امریکا ،اگرچه تولید ناخالص داخلی چین به ازای هر نفور 1حودود
یک پنجم است ،اما در حال حاضر اندازه اقتصاد چین حداقل به انودازه دو سووم اقتصواد امریکوا
است .بودجه دفاعی چین تقریباً سه برابر بیشتر از بودجه دفاعی ژاپن و کمتر از یک سوم بودجه
دفاعی امریکا است .ظهور مجدد چین نشاندهنده خیز قدرتی آسیایی است که مویتوانود بور
آسیا تسلط یابد و حضور امریکا را به چالش بکشد.
عامل دوم ،نقش و موقعیت جغرافیایی و تاریخی چین در منطقه است .این موضووع بوه ایون
معناست که رشد در قدرت راهبردی ،نظامی و اقتصادی چین به طوور مسوتقیم بور منوافع هور
کشور آسیایی تأثیر میگذارد.
عامل سوم ،چین اولین کشور آسیایی بزرگ پس از دوره جنگ جهانی دوم است و به عنووان رقیوب
نظامی نیرومندی در مقابل امریکا ،حداقل در منطقه آسیای شرقی برای امریکا نورانکننده است.
عامل چهارم ،ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی ،چالشی منحصر بوه فورد بورای امریکوا اسوت.
چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ژاپن ،کره جنوبی ،ویتنام ،انودونزی و اسوترالیا مطورح اسوت.
همچنین ،چین بزرگترین شریک تجاری هند و امریکا در آسیا است .ایون دوراهوی بورای شوماری از
کشورها از جمله استرالیا است که حاال بزرگترین شریک تجاری آنها درگیور در رقابوت راهبوردی در
حال گستر با تضمینکننده امنیتی آنها یعنی امریکا است .شماری از کشورها از جمله ژاپن بورای
رشد خود به اقتصاد درحال رشد چین وابسته هسوتند .ایون موورد نشوان مویدهود امنیوت و منوافع
اقتصادی ضرورتاً هم ردیف نیستند .اهمیت چین در اقتصاد جهانی و منطقهای سبب شوده اسوت توا
ائتالف امنیتی آشکار به سرکردگی امریکا علیه چین ممکن نباشد ). (Lee,2016:35-37
بنا بر اعالم سازمان آمار جمهووری خلو چوین ،اقتصواد ایون کشوور در سوال  2511رشود 6/6
درصدی داشته است .چین از  1111تا پایان سال  2554به طور متوسط از نرخ رشود اقتصوادی 6/1
درصد برخوردار بوده و توانست در موقعیتی قرار بویرد که از امکان افزایش قودرت نظوامی بوه لحواظ
طبیعت رشد اقتصادی بهرهمند شود .افزایش قدرت نظامی این کشور به معنای چوالش آمریکوا موی-
باشد .آمریکا در جهت مبارزه با چالش گریزناپذیر چین که برآمده از افزایش قدرت نظامی این کشوور
خواهد بود چارهای جز حرکت به سوی توازن نخواهد داشت( .دهشیار)251: 1311 ،
. GDP per capita
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کاندولیزا رایس 1در سال  2555در مورد چین اعالم کرد" :چیزی که ما میدانیم ایون اسوت
که چین قدرتی بزرگ با منافع حیاتی حل نشده است ،بویژه در موورد توایوان و دریوای جنووبی
چین ".چین با نقش مداخله گرایانه ایاالت متحده در منطقه آسیا-اقیانوسیه بوه شودت مخوالف
است .این به این معنا است که چین خواهان تغییر در توازن قدرت در آسیا به نفوع خوود اسوت.
جنگ علیه تروریسم القاعده و کاهش رشد اقتصوادی امریکوا در دوران بوو فرصوت بزرگوی را
برای افزایش نفوذ چین در منطقه ایجاد کرد .منافع اصلی چین از تایوان تا تبت و دریای جنوبی
و شرقی چین بسط یافت و این کشور مناقشه با ژاپن ،ویتنام ،فیلیپین ،مالزی ،برونئی و اندونزی
را در آبهای منطقه در پیش گرفت(Chadha,2014:33) .
همکاریهای اقتصادی چین با کشورهای جنوب شرقی آسیا :دولت چین سیاست افازایش
مناسبات تجاری و سرمایهگذاری را در سراسر جهان و به ویژه با کشورهای آسیایی حفظ
کرده است (Morrison,2015:25) .از سال  1991تا  ،2001چاین از رریام مجمو اهای از
همکاریهای اقتصادی ،نظامی و توسعه روابط دیپلماتیک موفقیتهاای قابات تاوجهی در
بهبود روابط با همسایگان خود بدست آورد(Saunders,2013:4) .

در اوج بحران مالی آسیا در سال های 1111تا  ،1111چین و آسهآن 2رابطه نزدیکتری بوا یکودیور
ایجاد کردند .رشد چین نیروی کشش قدرتمندی را بر اقتصادهای آسهآن به سووی خوود اعموال کورد،
تولید قطعات در مالزی ،ایجواد بانوک در سونواپور و اسوتخراج معودن موس در میانموار نمونوههوایی از
گستر همکاریها بین چین و اعضای آسهآن بود .درجه وابسوتوی اعضوای آسوهآن بوه چوین از نظور
صادرات ،واردات و یا هر دو متفواوت اسوت .کشوورهای ثروتمنود آسوه آن از شورکای تجواری متنووعی
برخوردارند ،درحالیکه کشورهای فقیرتر آسهآن به شودت وابسوته بوه چوین هسوتند .سوهم ویتنوام در
جریان صادرات و واردات چین به طور چشمویری افزایش داشته است ،اما این مسئله در مورد سونواپور
کاهش را نشوان مویدهود (Salidjanova, Koch-Weser and Klanderman,2015:3) .بسویاری از
شرکای تجاری چین ،بویژه همسایوان کوچکتر به علت وابستوی به چین از هرگونوه حرکتوی بور ضود
سیاستهای پکن خودداری میکنند )(Blackwill and Tellis,2015:12
پس از بحران مالی جهانی در سالهای  2551-2551و رکود اقتصادی در ایواالت متحوده ،چوین
با مناسبات تجاری به میزان  1116درصد از حجم کل تجارت آسهآن ،بوه بزرگتورین شوریک تجواری
. Condoleezza Rice
). Association of South East Asian Nations (ASEAN
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آسه آن تبدیل شد .موقعیت اقتصادی و سیاسی چین در جنوب شرقی آسیا با تقویت روابط تجاری بوا
آسهآن از طری منطقه تجاری آزاد چین و آسوهآن کوه در اول ژانویوه  ،2515عملیواتی شود بسویار
بهبود یافته است( Chan and Katz,2013:2).
چین همچنین در حال تبدیل شدن به یوک سورمایهگوذار برجسوته در سوایر کشورهاسوت.
استفاده از ذخایر بزرگ ارزی چین و همچنین کاهش سطح سرمایهگذاری ایون کشوور در بوازار
داخلی خود از عوامل رشد سرمایه گذاری خارجی ایون کشوور اسوت .متوسوط سورمایه گوذاری
خارجی در چین طی سالهای  1111توا  2511برابور بوا  44میلیوارد و  316میلیوون دالر بووده
است .سرمایهگذاری خارجی چین از  34میلیارد دالر در سوال  2553بوه رقوم  12111میلیوارد
دالر در سال  2513رسید(Salidjanova, Koch-Weser and Klanderman,2015:6). .
همکاری چین با نهادهای منققه ای آسیای شرقی :ورود چین باه چاارچوب رفتااری

1

آسهآن در سال  2002برای مناقشات در دریای جنوبی چین ،تاکید بر آسهآن به اضافه
سه و حرکت به سوی منققه تجاری آزاد آسهآن -چین 2همه نشان از تغییر اصولی در
روابط بین چین و آسهآن بوده است(Vaughn and Morrison,,2006:8) .

محیط بینالمللی با یک انتقال بزرگ در وضعیت قدرت بوین دولوتهوا و همچنوین افوزایش
تعامل با نهادهای جهانی روبرو شده است .چین با دارا بودن اقتصادی در حوال رشود و نوسوازی
نظامی ،ظرفیت و انویزه الزم برای تعامل با نهادهای منطقه ای و کشورهای عضو ایون نهادهوا را
به دست آورده است و در نهایت از این طری  ،نظام بوینالمللوی را تحوت توأثیر قورار مویدهود.
رویکرد چین در چندجانبه گرایی ،نشاندهنده اولویت چوین در همکواریهوای اقتصوادی چنود
جانبوه ،اسوتفاده از قودرت نورم ،ارتبواط دوسوویه بوین چندجانبوه گرایوی و دوجانبوه گرایوی و
تأثیرگذاری بر هنجارهای نهادی است .چین بوسیله تعامل اقتصوادی بیشوتر بوا آسوهآن کوه بوه
عنوان مرکز ثقل حفظ نظم ژئوپلتیک و اقتصاد با ثبات منطقه در نظر گرفته مویشوود ،توانوایی
رهبری نظم منطقهای را بدست میآورد .حضوور چوین در گوروهبنودی آسوهآن بوه اضوافه سوه
میتواند قدرتهای بزرگ سنتی در منطقه را به چالش بکشد(Blakemore,2014:22-23) .

. Code of Conduct
). ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA
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همکاری چین با کشورهای جنوب شرقی آسیا :پیشنهاد چین در مورد کمک به تایلناد در
پی بحران مالی آسیا در سال  1991و تصمیم چین برای کاهش نادادن ارزش ارز خاود در
رول بحران مالی ،وقایعی کلیدی هستند که تأثیرگذاری مثبت چین بر آساهآن را نشاان
داد .چین برای ایجاد کنفرانس سیاست امنیتای در حیقاه چاارچوب انجمان منققاه ای
آسهآن 1تالش کرد .در ناوامبر ساال  ،2002آساهآن و چاین موافقتناماهای را در زمیناه
همکاری های اقتصادی جامع ،برای ایجاد منققه تجاری آزاد آساه آن و چاین در راول 10
سال ،به امضا رساندند .در نوامبر  ،2002دو ررف توافقنامه ای را در زمینه تجارت کاال تحت
نوان چارچوب همکاریهای اقتصادی جامع امضا کردند که شامت یک برناماه زمانبنادی
برای کاهش تعرفه و حذف نهایی برای خقوط تعرفه (از آغاز سال  )2002بین دو ررف بود.
)(Vaughn and Morrison,,2006:8-9

وو ای 2معاون وقت نخست وزیر چین در سال  2551در طوول سوفر خوود بوه میانموار ،متعهود بوه
گستر تجارت با میانمار از حدود  1میلیارد دالر به رقم  111میلیارد دالر شود .چوین توا سوال ،2556
حدود  116میلیارد دالر کمکهای نظامی برای میانمار از جمله در زمینه نوسازی نیوروی دریوای فوراهم
کرد .پیشنهاد سریع چین در مورد کمک های مالی در زمینه مشکالت موالی تایلنود در سوال  1111بوه
شدت با پاسخ ایاالت متحده به تایلند متمایز بود .عدم وجود اختالفات ارضی بین چوین و تایلنود نیوز از
جمله عوامل گستر روابط بین دو کشور بود .با وجود پیشرفت در روابط بین چین و ویتنام ،تنشها بور
سر اختالفات در جزایر اسپرتلی 3و پرسل 4در دریای جنوبی چین که این دو کشور در سالهای  1114و
 1111با یکدیور وارد درگیری شدند ،کماکان باقی مانده است .سنواپور به عنووان بخشوی از یوک گوروه
بندی به همراه ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان و استرالیا ،ایواالت متحوده را نسوبت بوه چوین بیشوتر تورجیح
میدهند .استرالیا همکاریهای اقتصادی خود را با چین به سرعت گسوتر داده اسوت.چین بوا تعامول
گسترده با کشورهای منطقه توانسته است بر نفوذ و تأثیرگذاری خود بر منطقه و تحوالت آن بیافزاید.
 -2ساختارها و فرایندهای جدید در منققه آسیای شرقی
افزایش قدرت منطقهای چین موجب شکل گیری ساختارها و فرایندهای جدیدی در منطقه شود
که منشاء آنها خاستواه منطقهای داشته و در بعضی از موارد بدون حضور و دخالوت ایواالت متحوده
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بوده است .ابتکاراتی که عمدتا با ایفای نقش محوری چین و کشورهای منطقه شکل گرفتوه و سوبب
کاهش تاثیرگذاری امریکا در مناسبات منطقه شده است .در این گفتوار پوس از بررسوی سواختارهای
منطقه نظیر :بانک سرمایه گوذاری زیرسواخت آسویا)،(Asian Infrastructure Investment Bank
ابتکار کمربند-راه) (Belt and Road Initiativeو شراکت اقتصوادی جوامع منطقوه ای (Regional
)Comprehensive Economic Partnershipو سازمان همکاریهای شانوهای 1به عنوان سوازمانی
بدون حضور امریکا و با نقش آفرینی دو رقیب جهانی این کشور یعنی چین و روسیه که نقشوی مهوم
در تحوالت امنیتی و نظامی منطقه دارد ،به فرایندهایی مانند منطقه گرایی نیموه بواز و رقابوت هوای
اقتصادی پرداخته میشود .منطقهگرایی نیمه باز به عنوان فرایندی منطقهای با هدف شوکلدهوی بوه
کنش و واکنش ها در سطح منطقه با محور بازیوران منطقه و معدود بازیوران بوین المللوی فعوال در
سطح منطقه صورت می گیرد .در واقع ،در مقایسه با منطقه گرایی بواز ،در منطقوه گرایوی نیموه بواز
کنش و واکنش در سطح منطقه با تاثیرپذیری کمتری از محیط خارجی انجام می شود.
ساختارهای جدید :سازمان همکاری شاانگهای در ساال  2001توساط کشاورهای چاین،
روسیه ،ازبکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان تاسیس شاد .همنناین هناد و
پاکستان در سال  2011به نوان ا ضاای جدیاد باه ایان ساازمان وارد شادند ،ایاران،
مغولستان و افغانستان و روسیه سفید ا ضای نااظر ایان ساازمان هساتند .در منشاور
سازمان به اهدافی نظیر تقویت ا تماد متقابت ،دوستی و همسایگی ،توسعه همکاریهاا در
تقویت صلح ،امنیت و ثبات در منققه و کماک باه ایجااد آن ،نظام منققای سیاسای و
اقتصادی بینالمللی و اقدام مشترک لیه تروریسم ،جداییرلبی و افراطگرایای در تماام
مظاهر خود اولویت داده شده است .مشارکت چین در نظام بینالمللی در تعامت با آساهآن
و سازمان همکاری شانگهای آشکار میشود .تفاوت بین این دو سازمان در این اسات کاه
چین موجب گسترش آسهآن نشاده اسات .فراینادهای دیپلماتیاک مشاورت محاور و
همکاری جویاناه باه چاین اجاازه اساتفاده از قادرت اقتصاادی بارای تأثیرگاذاری در
سیاستهای منققهای را میدهد(Blakemore,2014:24-26).

فرآیندهای جدید؛ منققه گرایی نیمه باز :از اواسط دهه  ،1990چین به رور فعاالنه توساعه
روابط خود را با آسیای جنوب شرقی از رریم رویکردهای همکاری جویانه بیشاتر دنباال
. Shanghai Cooperation Organization
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کرده است .این رویکرد از زمان بحران مالی  1991-1991تا کنون مشهود اسات.در ماورد
اهداف چین از منققهگرایی نیمه باز به موارد زیر باید اشاره کرد:
 حفظ محیط سیاسی و امنیتی پایدار ،به طور ویژه محیط پیرامونی چین که به توداوم رشوداقتصادی چین کمک میکند؛
 حفظ و گستر مسیرهای تجاری ترانزیت آسیای جنوب شرقی؛ دسترسی به منابع انرژی و مواد خام منطقه؛ توسعه روابط تجاری برای اهداف سیاسی و اقتصادی؛ محدود سازی دسترسی ایاالت متحده به تایوان؛ نفوذ در منطقه برای شکست دادن تال هوای امریکوا در مهوار و یوا محاصوره راهبوردی. .)(Vaughn and Morrison,,2006:7-8

رویکرد پکن در منطقه شامل توافقاتی است کوه از نظور مقیوا ،کووچکتر از طورحهوای امریکوا
هستند و کشورهای آسیایی خاصی را مویپوذیرد ،درحالیکوه امریکوا را از شورکت در آنهوا محوروم
میکند .چین گروههایی با محوریت ده عضو آسهآن به همراه ژاپن و کره جنوبی را موورد توجوه قورار
1
داده است که تحوت عنووان آسوهآن بوه اضوافه سوه (آسوهآن )3+شوناخته مویشووند(Sutter et .
)al,2013:14-15پیمان همکاری و مودت با آسهآن در سال  ،2553اجال ،آسیای شرقی 2و توال
برای منطقه تجاری آزاد آسهآن که در نوامبر  2554مطرح شد ،به عنووان راهبوردی بورای وابسوتوی
متقابل و مهار ایاالت متحده بوده است(Vaughn and Morrison,,2006:3). .
چین از مناسبات اقتصادی عمی با همسایوانش برای کواهش نورانویهوای منطقوهای در موورد
خیز چین بهره میبرد ،درحالیکه افزایش تاثیرگذاری منطقهای چین را نیز در پی خواهود داشوت.
)(Blackwill and Tellis,2015:14

نتیجه گیری
منطقه آسیای شرقی در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم شاهد رقابت آمریکوا و شووروی
در این منطقه بوده است .شوروی که پس از اشغال ژاپن به دست آمریکوا عموال نفووذ خوود را در آن
کشور از دست داد ،شروع به حمایت و گستر جریانهای کمونیسوتی در شوبه جزیوره کوره کورد.
موضوعی که به جنگ کره در سالهای  1115تا  1113انجامید و منجر به جدایی دو کره شود .کوره
. ASEAN Plus 3
). East Asia Summit(EAS
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جنوبی با مبانی لیبرال دموکراسی و کره شمالی با مبانی کمونیستی .شوروی و چوین در آن دوره بوه
تقویت نیروهای نظامی کره شمالی پرداختند تا ایاالت متحده بویش از پویش نفووذ خوود را در آسویا
گستر ندهد .اما در دهه  15شرایط دگرگون شد و چین که دارای مبوانی مشوابه شووروی بوود بوا
اتخاذ سیاست درهای باز خود و نواه به غرب به بهبود روابوط بوا ایواالت متحوده اقودام کورد و عموال
شوروی در آسیا شریک مهمی را از دست داد .رشد اقتصادی چین در پرتو رابطوه رو بوه گسوتر بوا
دیور کشورها و سرازیر شدن سرمایه گذاریهای خارجی در چین به سرعت افزایش یافوت.این رشود
اقتصادی و در پی آن قدرت اقتصادی چین منجر به بازیوری موثر چین در صحنه منطقهای و تغییور
در ساختارهای منطقهای به سود چین شد .حضور فعوال چوین در نشسوتهوای متعودد منطقوهای،
افزایش حجم مبادالت اقتصادی با کشورهای منطقوه ،ایجواد سوازمان همکواری شوانوهای ،ابتکوارات
منطقهای و جهانی نظیر ابتکار کمربند  -راه 1و بانک سورمایه گوذاری زیرسواخت آسویا 2بور منطقوه
آسیای شرقی تاثیرگذار بوده است .بطوری که دیور ایاالت متحده همچوون سوالهوای اولیوه پوس از
پایان جنگ جهانی دوم نمی تواند بدون در نظر گرفتن مالحظات و منوافع چوین در منطقوه آسویای
شرقی عمل کند.
چین دارای سریع ترین رشد اقتصادی جهان ،وسعت سرزمینی معادل با آمریکا ،بزرگترین ارتوش
جهان ،بیشترین جمعیت جهان و قابلیت های مدرن در فضا و سایبر است .قدرت نرم این کشوور نیوز
عموما مبتنی بر فرهنگ سنتی جذاب و موسسات کنفسویو ،در سرتاسور جهوان اسوت .همچنوین،
چین در تال است تا استفاده از ارز خود را در تجارت با سایر کشورها مورد تشووی قورار دهود .بوه
نظر می رسد چین هم اکنون نیز از منابع کافی برای ایفای نقش بزرگتر از آنچه کوه در حوال حاضور
می بینیم ،برخوردار است.
پدیده بارز محیط امنیتی آسیای شرقی اقدامات کره شمالی در خصو .کسب سالح اتموی بووده
است .به دلیل تهدیدات مستمر و فزاینده آمریکا علیه حاکمیت کره شمالی ،این کشور راهبرد دفواعی
خود را بر بازدارندگی از طری دستیابی به سالح اتمی قرار داد .بررسی مذاکرات میان کره شومالی بوا
آمریکا نشان میدهد این کشور حاضر بووده در برابور دریافوت تضومینهوای امنیتوی و مشووقهوای
اقتصادی از گستر سالح های هستهای دست بردارد .خوامو نموودن راکتوور یانوگ بیوون 3و یوا
تخریب برجهای خنک کننده نشان می دهد که این کشور اساساً نسبت به توافقات بدسوت آموده در
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مذاکره با آمریکا پایبند بوده است .اما پایبند نبوودن آمریکوا بوه توافقناموه سوال  1114و در پوی آن
مواضع تهدیدآمیز بو  ،سبب شد کره شمالی از توان هسوته ای خوود صورف نظور نکنود .چوین بوا
ابتکارهای گوناگون نظیر مذاکرات شش جانبه 1سعی کورد توا از پیچیوده تور شودن محویط امنیتوی
آسیای شرقی جلوگیری کند اما عدم ارائه تضمین امنیتی و همچنین تحریم اقتصادی گسوترده علیوه
کره شمالی موجب شد تا کره شمالی همچنان به دنبال توسعه برنامه اتمی خود باشد.
چین با ایجاد فرایندهای جدید در منطقه آسیای شرقی نظیر منطقه گرایی نیمه باز بوه گسوتر
تعامالت خود در منطقه مبادرت ورزید .منطقه گرایی نیمه باز شکلی از منطقوه گرایوی اسوت کوه در
آن تعدادی از کشورهای جهان دارای بازیوری بسیار موثر در منطقه هسوتند؛ اموا کشوورهای منطقوه
اجازه به گستر و افزایش بازیوری سایر کشورها را در منطقه نمی دهنود .از جملوه سواختار جدیود
در منطقه آسیای شرقی ،ابتکار کمربند  -راه است که چین در جهوت افوزایش تاثیرگوذاری سیاسوت
های خود در منطقه و دیور نقاط جهان بکارگرفته است.
در هزاره جدید ،چین با موضوعات امنیتوی گسوترده و متنووعی در منطقوه آسویای شورقی
روبروست .در کنار بحران هستهای و موشکی شبه جزیره کوره ،اختالفوات سورزمینی در دریوای
شرقی و جنوبی که نظامی سازی جزایر واقع در دریای جنوبی چین توسط کشورهای درگیور در
مناقشات سرزمینی منجر به ایجاد چالش امنیتی دیوری برای این کشور شده است .روند ادغوام
اقتصادی در منطقه آسیای شرقی نیز به گونه ای رقم خورده است که اگر چین به انعقاد توافقات
تجاری با کشورهای منطقه مبادرت نورزد ،این کشور اهرم اقتصادی برای تاثیرگذاری در منطقوه
آسیای شرقی را از دست میدهد.
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