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چکیده
یکی از واقعیتهای قرن حاضر ،وجود رژیمها و سازمانهای مختلف جهت همکاری کشورها در
حوزههای موضوعی متفاوت است .این امر بهویژه بعد از جنگ سرد رشدی چشمگیر داشته است،
بهصورتی که تعداد رژیمهای شکلگرفته بسیار متعدد و فراوان بوده و جهان را بهصورت شبکهای
از تاروپودهای ارتباطی به هم متصل کرده است .چین از جمله کشورهای نوظهور است و بهواسطۀ
پتانسیل خود در طول دو تا سه دهۀ اخیر ،جایگاه دوم اقتصادی جهان را از آن خود کرده است.
پرسش اصلی مقالۀ حاضر این است که چرا چین دست به رژیمسازی در شرق آسیا زده است؟
مقالۀ حاضر با بهرهگیری از روش تبیینی ،سودمحوری و کسب منافع بیشتر را انگیزۀ اصلی چین در
ایجاد رژیمهای منطقهای میداند و بر این استدالل استوار است که چین با قدرتیابی اقتصادی ،در
پی ایجاد رژیمهایی جهت تثبیت جایگاه خود است .در همین زمینه چین ،آسهآن بهعالوۀ سه ،منطقۀ
آزاد تجاری چین -آسهآن ،بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد
کرده یا از تشکیل آنها حمایت میکند .رویکرد موردنظر در پژوهش حاضر رژیمهای سودمحور بین
المللی و روش گردآوری مطالب نیز کتابخانهای و اسنادی است.

واژههای کلیدی

آسهآن ،چین ،رژیم ،سودمحوری ،شرق آسیا.

 .0نویسندۀ مسئول

Email: bsazmand@ut.ac.ir
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مقدمه
اصالحات اقتصادی یا «آزادسازی چین» در اواخر دهۀ  ،0311طی دورۀ پسامائو آغاز شد.
اصالحات اقتصادی چین در اغلب موارد برخالف جهت سیاستهای تعقیبی مائو که بر
خودکفایی تأکید داشت ،حرکت میکرد .جهتگیری جدید چین ،پس از ظهور مفهوم
«بازگشایی بهسوی جهان خارج» آشکار شد .در اوایل دهۀ  ،0331تجارت و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی چین بهسرعت رشد کرد و این کشور را به دومین دریافتکنندۀ سرمایهگذاری
خارجی در سال  0331تبدیل کرد .حجم سرمایۀ خارجی از  9/93میلیارد دالر در سال ،0330
به  95/9میلیارد دالر در سال  0331رسید و بحثهایی را در مورد ظهور چین برانگیخت
) . (Athwal, 2008: 78 -80پیش از سال  ،0332چین دربارۀ اهمیت مشارکت در سازمانهای
چندجانبۀ منطقهای تردید داشت و ترجیح میداد با همسایگان خود و قدرتهای اصلی،
معامالت را بر پایۀ دوجانبه انجام دهد .طی دهۀ  ،0331یعنی زمانیکه منطقهگرایی در اتحادیه
اروپا و موافقتنامۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی 0رشد سریعی را به ثبت میرسانید ،منطقه

گرایی در شرق آسیا از رشد بازمانده بود .در دورۀ مزبور ،سیاست چین نسبت به منطقهگرایی
منفعالنه بود ،اما از اواخر دهۀ  ،0331چین سیاست منفعالنۀ خود را نسبت به منطقهگرایی
تغییر داد و در بیشتر رژیمهای چندجانبۀ منطقهای بهصورت فعاالنهای مشارکت کرد .چین نه
تنها کنشگری مشارکتکننده ،بلکه رهبری فعال در همکاری منطقهای آسیاست

(Pu,

) ، 2017:112-113بهنحوی که عامل مهم شکلدهنده به رژیمهای اقتصادی منطقهای ،ظهور
چین بوده است .این امر در وهلۀ نخست از اثرگذاری بر تجارت و سرمایهگذاری در منطقه و
دوم ،از طریق رقابت فزاینده جهت نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک حاصل میشود؛ محرک
برجستهای که دیگر اقتصادهای شمال شرق آسیا را به سمت پیشنهاد مناطق آزاد تجاری به
دیگر اقتصادهای منطقه سوق داده است

)2008:48

. (Ravenhill,

با درنظر گرفتن اقدامات چین در قالب رژیمسازی منطقهای در اواخر دهۀ  0331و دو دهۀ
آغازین قرن بیستویکم (هنوز به پایان نرسیده است) ،سؤالی به ذهن متبادر میشود که چرا
چین چنین رژیمهای منطقهای را پس از بحران پولی و مالی سال  0331شرق آسیا ایجاد کرده
است یا از تشکیل آنها حمایت میکند؟ سؤالهای فرعی مقاله نیز اینگونه مطرح میشود :رژیم
هایی که بعد از بحران سال  0331ایجاد شدند ،کداماند؟ رژیمهای مزبور چگونه شکل گرفتند
و محرک گسترش آنها چه بوده است؟ و در نهایت کدام منطقه از اهمیت بیشتری جهت رژیم
سازی برخوردار است؟ مقالۀ حاضر سعی دارد با استفاده از روش تبیینی به ارزیابی سیر و
روند اقدامات چین بعد از بحران مالی شرق آسیا در سال  0331بپردازد  .فرضیۀ اصلی مقالۀ
)1. North American Free Trade Agreement (NAFTA
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حاضر این است که سودمحوری و کسب منافع بیشتر ،انگیزۀ اصلی چین در ایجاد چنین رژیم
های منطقهای است .در همین زمینه چین ،آسهآن بهعالوۀ سه ،منطقۀ آزاد تجاری چین -آسهآن،
بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده یا از تشکیل آنها
حمایت میکند .بهمنظور بررسی فرضیۀ حاضر ،ابتدا مبحث نظری تشریح میشود ،سپس برای
درک بهتر موضوع موردنظر ،با ذکر نمونههایی از رژیمسازیهای چین ،به تجزیهوتحلیل
مباحث مذکور پرداخته خواهد شد.
 .1چارچوب نظری :رژیمهای سودمحور
پنظریۀ رژیمهای بینالمللی در اواخر دهۀ  0311و اوایل دهۀ  0391بهواسطۀ انتقادهایی به
نظریۀ نوواقعگرایی ،بهخصوص در انتقاد به نظریۀ ثبات هژمونیک شکل گرفت که براساس آن،
نوواقعگرایان بر این نظر بودند که هژمون رژیمها را ایجاد میکند و بقای رژیمها وابسته به
هژمون است ،اما با افول قدرت ایاالت متحده در دهۀ  0311و  ،0391رژیمها نهتنها به حیات
خود ادامه دادند ،بلکه همکاری در عرصۀ بینالمللی رو به فزونی گذاشت
) . 76اما رژیم چیست و کارکرد آن چگونه است؟ رژیم میتواند بهعنوان مجموعهای از اصول
(Zanghl, 2014:

صریح یا ضمنی ،هنجارها ،قواعد و رویههای تصمیمگیری حول محور انتظارات بازیگران در
حوزۀ موضوعی خاص بینالمللی تعریف شود .اصول ،باورهایی در مورد حقیقت ،علت و
صحت عمل است .هنجارها ،الگوهای رفتاری در قالب حقوق و تکالیف تعریف میشوند.
قواعد ،تجویزهای خاص یا تجویزهایی برای کنش هستند و رویههای تصمیمگیری نیز ،سنت
های غالبی برای اتخاذ و اجرای انتخاب جمعیاند .بهعبارت دیگر ،کیوهان و نای رژیم را
«مجموعهای از دستورالعملهای حاکم» دانستند .ارنست هاس و هدلی بال نیز به قواعد،
هنجارها و رویهها جهت تنظیم رفتار بازیگران اشاره کردهاند

)1982: 2

 . (Krasner,رویکرد

رژیمهای سودمحور یا نئولیبرال ،یکی از جریانهای اصلی برای تبیین رژیمهای بینالمللی
است .مفهوم رژیم در رویکرد رژیمهای سودمحور به معنی ایجاد مجموعهای از ارزشها،
هنجارها ،قواعد و بهصورت خالصه چارچوبی جهت شکلدهی به رفتار بازیگران (دولتها)
در عرصۀ روابط بینالملل است و کیوهان یکی از نظریهپردازان اصلی در حوزۀ مزبور است.
در این مقاله سه مؤلفۀ اصلی دیدگاه کیوهان ،دولت ،سود و همکاری

;(Keohane, 1984

) Keohane, 1989بهمنظور تبیین رژیمگرایی و رژیمسازی چین بررسی میشود :اولین مفهوم
موردنظر کیوهان ،دولت است .دولتها بازیگران اصلی صحنۀ بینالمللی هستند ،سازمانها و
رژیمهای بینالمللی تأثیرگذارند ،اما آنچه نقشی کلیدی در صحنۀ بینالملل دارد ،دولت است.
براساس همین مفهوم میتوان چین را بهعنوان بازیگر اصلی در رژیمسازی شرق آسیا درنظر
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گرفت؛ مفهوم دوم سود است ،به این معنا که دولتها بازیگرانی عقالنی ،خودبین و هدف
محورند که در راستای حداکثرسازی سود خود تالش میکنند .بر همین اساس چین در راستای
تثبیت جایگاه و افزایش قدرت (اقتصادی) خود دست به رژیمسازی میزند؛ مفهوم سوم
همکاری است که کیوهان برخالف نوواقعگرایان (مانند والتز) معتقد است امکان همکاری در
عرصۀ بینالمللی بهواسطۀ بازی تکراری و نتیجۀ نهایی بلندمدتتری که نسبت به عهدشکنی
دارد ،قابل دستیابی است .این مفهوم از بعد دستیابی چین به رژیمهای منطقهای براساس دور
مذاکراتی و اعتمادسازی طرفین ،قابل تبیین است.
 .2نمونههایی از رژیمسازی چین در شرق آسیا
 .2 . 1آسهآن بهعالوۀ سه

قبل از دهۀ  ،0331رابطۀ رسمی بین آسهآن ،بهعنوان یک گروهبندی و چین وجود نداشت .با
این حال چین بهصورت رسمی ،روابطی دوجانبه را با دولتهای عضو آسهآن داشت .از اواخر
دهۀ  ،0391چین اقدامات خود جهت ایجاد رابطۀ دیپلماتیک با تمام اعضای آسهآن بهعنوان
گام نهایی را تشدید کرد که در نهایت به شکلگیری رابطۀ رسمی با گروهبندی آسهآن انجامید.
در دیدار چین از تایلند در نوامبر  ،0399نخستوزیر چین بر چهار اصل جهت ایجاد ،ترمیم و
توسعۀ روابط با تمام دولتهای آسهآن تأکید کرد .پس از شکلگیری روابط دیپلماتیک با
آخرین دولت آسهآن (سنگاپور) در اواخر دهۀ  ،0331چین به سمت روابط رسمی با گروه
بندی آسهآن حرکت کرد .در سال  ،0330وزیر امور خارجۀ چین در جلسۀ آزاد بیست

وچهارمین نشست وزرای آسهآن 0در کواالالمپور ،بهعنوان میهمان حکومت مالزی حضور یافت
و تمایل خود برای همکاری با آسهآن را اظهار داشت که متعاقباً پاسخی مثبت به آن داده شد.
در سپتامبر  ،0339دبیر کل آسهآن از بیجینگ دیدار کرد و طرفین با تشکیل دو کمیتۀ مشترک
همکاری علمی-فنی و همکاری تجاری-اقتصادی موافقت کردند .تبادل نامه بین دبیر کل آسه
آن و وزیر امور خارجۀ چین در  0339در بانکوک ،به تشکیل دو کمیته رسمیت بخشید و در
ژوئیۀ ( 0331بیستونهمین نشست وزرای آسهآن در جاکارتا) ،آسهآن چین را بهعنوان شریک
مذاکراتی کامل پذیرفت .در دسامبر  ،0331رئیسجمهور چین ،جیانگ زمین 5و تمامی رهبران

آسهآن ،اولین نشست غیررسمی خود (آسهآن بهعالوۀ یک) را برگزار کرده و بیانیۀ مشترکی را
جهت ایجاد مشارکت همسایگی خوب و اعتمادسازی متقابل با چشمانداز قرن بیستویکم
منتشر کردند

)2003: 440 - 441

 . (Lijun,در شکلگیری رژیم آسهآن بهعالوۀ سه ،سیزده

)1. ASEAN Ministerial Meeting (AMM
2. Jiang Zemin
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دولت نقش داشتند که چین بهعنوان بازیگر اصلی در پی ترجیحات و منافع ملی خویش ،در
پی کسب حداکثری سود بود و در همین زمینه ،رژیم آسهآن بهعالوۀ سه را برای تأمین منافع
خود شکل داد .روند تدریجی ارتباطات سه کشور ژاپن ،کرۀ جنوبی و بهخصوص چین با آسه
آن نیز به شکلگیری و تقویت تدریجی روابط بین طرفین منجر شد ،این امر در قالب دیدارها
و بررسی اعمال و رفتار طرفین (بازی تکراری) صورت گرفت.
قدم مهمی که قبل از اجالس آسهآن بهعالوۀ سه برداشته شد و نقطۀ عطفی در
شکلگیری آسهآن بهعالوۀ سه محسوب میشد ،کسب موفقیت در نشست آسیا اروپا  0331در
بانکوک ،با حضور رهبران هفت کشور آسهآن بهعالوۀ چین ،ژاپن و کرۀ جنوبی بود
)& Nakagawa, 2014:189

 . (Nemotoآسهآن و سه قدرت شرق آسیا یعنی چین ،ژاپن و

کرۀ جنوبی ،گروهی آسیایی را برای تسهیل گفتوگو با همتایان اروپایی خود سازماندهی
کردند .گردهمایی آسهآن بهعالوۀ سه در اولین نشست آسیا اروپا ،شالودۀ چارچوب بعدی
سازمان آسهآن بهعالوۀ سه در  0331را شکل داد ). (He, 2008: 74
در ژانویۀ  ،0331نخستوزیر ژاپن ریوتارو هاشیموتو 0از آسیای جنوب شرقی دیدن کرد
و آسهآن بهعالوۀ یک را مطرح ساخت

)2005: 206

 . (Lapavitsas,وقتی مالزی پیشنهاد

تشکیل آسهآن بهعالوۀ سه را در سال  0331داد ،چین یکی از نیرومندترین حمایتکنندگان آن
در میان قدرتهای آسیایی بود .چین اشتیاق خود نسبت به آسهآن بهعالوۀ سه را در همان ابتدا
نشان داد .در نشست سال  0339آسهآن بهعالوۀ سه ،چین افزایش هماهنگی میان بانکهای
مرکزی کشورهای رژیم مزبور را مطرح کرد .نشست سال  ،5111نقطۀ عطف همکاری آسهآن
بهعالوۀ سه در حوزۀ ادغام پولی منطقهای بود

)2008: 74

 . (He,در سال  5111چین نقش

فعالی را در طرح چیانگ می 5جهت ایجاد شبکهای از ترتیبات مبادله و ذخیرۀ ارزی بهمنظور
جلوگیری از بحرانی مشابه (بحران پولی و مالی شرق آسیا در سال  )0331در آینده بازی کرد
) . (Hörhager, 2016: 368طرفین در نهایت به این نتیجه رسیدند که مراودات و همکاری بین
آنها سود بیشتری را در برخواهد داشت و به همین سبب ،چارچوبی را برای تنظیم اقدامات

خود شکل دادند که بعد از بحران سال  0331در قالب آسهآن بهعالوۀ سه ظاهر شد.

بهنظر میرسد چین در آسهآن بهعالوۀ سه دو هدف عمده را دنبال میکند؛ اول ،مراودات
اقتصادی :چین بهدنبال آن است تا رابطۀ با آسهآن را گسترش دهد و تحکیم کند و پیشنهاد
تشکیل منطقۀ آزاد تجاری را در نشست آسهآن بهعالوۀ سه مطرح کرده است؛ دوم ،نفوذ
سیاسی :چین به سمت وابسته کردن کشورهای جنوب شرق آسیا به خود است تا از این طریق،
1. Ryutaro Hashimoto
2. Chiang Mai
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از نفوذ بیشازحد کشورهای دیگر در منطقۀ همجوار خویش جلوگیری کند .بهصورت
خالصه ،سودمحوری دلیل اصلی چین (بهعنوان بازیگر اصلی) جهت شکلدهی و استقرار
رژیم آسهآن بهعالوۀ سه و تالشهای صورتگرفتۀ چین در قالب رژیم مزبور تأییدکنندۀ آن
است.
 .2 . 2منطقۀ آزاد تجاری چین -آسهآن

ایدۀ منطقۀ آزاد تجاری آسهآن برای اولینبار در سومین نشست سران آسهآن بهعالوۀ سه در
سال  ،0333با اتمام بحران مالی آسیا ،مطرح شد .با درک آسیبپذیری نسبت به نوسانات بازار
جهانی ،آسهآن در مورد همکاری بیشتر با چین ابراز امیدواری کرد و از چین خواست نقش
مهمتری را در اقتصاد منطقه بازی کند .در پاسخ ،چین نیز همکاری اقتصادی نزدیکتر را از
طریق تشکیل منطقۀ آزاد تجاری آسهآن مطرح کرد و طرح بالفاصله توسط آسهآن پذیرفته شد
) . (Cai, 2011: 150چین فعاالنه بهدنبال سیاست منطقۀ آزاد تجاری ،بهخصوص بعد از
تضمین عضویت خود در سازمان تجارت جهانی ( )5110بود .با پیشبینی ورود به سازمان
تجارت جهانی ،چین و آسهآن در سال  5111موافقت کردند امکان تشکیل منطقۀ آزاد تجاری
بین خود را بهصورت مشترک بررسی کنند .اندیشۀ غالب در مورد طرح منطقۀ آزاد تجاری
چین-آسهآن این بود که حقیقتاً ایدهای غیرواقعی است و اغلب ذطرح مزبور را فقط خدمات
سطح پایین میدانستند و توجه زیادی به آن نمیکردند .در نشست آسهآن-چین در سال ،5110
رهبران آسهآن و چین برای ایجاد منطقۀ آزاد تجاری تا سال  5101موافقت کردند .بعد از آن
تصمیمگیران ژاپنی کامالً از سیاست منطقهگرایی تجاری فعال چین آگاه شدند
)76

(Hamanaka,

 . 2008:توافق مزبور بدینمعناست که اهمیت آن خیلی بیشتر از خصومتها و منازعات

تاریخی بین آسهآن و چین است و نمیتواند بهعنوان عاملی بسیار مهم روابط آسهآن و
جمهوری خلق چین را تحت تأثیر قرار دهد .مقامات چینی معتقدند که این رژیم ،ابزاری را
برای چین فراهم کرد تا بتواند ژاپن و کرۀ جنوبی را بهعنوان قدرتهای اقتصادی و سیاسی
مسلط در جنوب شرق آسیا کنار بزند .رژیم فوق ابزاری است که نهتنها پیوندهای تجاری،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را از طریق آزادسازی قوانین تجارت ،سرمایهگذاری و خدمات
دوجانبۀ میان اعضا ایجاد میکند ،بلکه منافع اقتصادی برجستهای را برای دو طرف در بردارد
)2006: 122

 . (Angresano,تجارت چین با آسهآن در سال  91 ،0339درصد افزایش یافت و

در سال  91 ،0332درصد افزایش را پشت سر گذاشت و به سطح  51میلیارد دالر رسید .ارقام
مربوط به حوزۀ مزبور در سالهای  0331و  0331ثابت ماند .آسهآن در اواسط دهۀ 0331
نزدیک به  1درصد تجارت خارجی چین را تشکیل میداد و چین کمتر از  2درصد کل
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تجارت آسهآن را به خود اختصاص داده بود .در کل ،تجارت (صادرات و واردات) چین و
آسهآن متوازن بود .زمانیکه این کشورها با موفقیت نسبی ،عواقب منفی بحران اقتصادی آسیا
در سال  0331-39را پشت سر گذاشتند ،چین نیز رشد اقتصادی برونگرا و قوی خود را ایجاد
کرد ،بهنحوی که تجارت چین و آسهآن در سال  5110بیش از  90میلیارد دالر بود .سنگاپور
بزرگترین شریک تجاری چین و مالزی ،تایلند و اندونزی در مراتب بعدی و فیلیپین با فاصلۀ
بیشتری ،پنجمین شریک تجاری چین بودند .در سال  ،5110آسهآن پنجمین شریک تجاری
چین بود .سهم تجارت آسهآن در تجارت کل چین همچنان افزایش مییافت و در سال 5110
به  9/5درصد رسید .چین ششمین شریک بزرگ تجاری برای اقتصادهای صادراتمحور عمدۀ
آسهآن بود .حجم تجارت چین و آسهآن در سال  22 ،5115میلیارد و در  19 ،5119میلیارد
دالر بود

)2005: 181 -182

. (Sutter,

در ادامه در سال  5119موافقتنامۀ تجارت کاال بین چین و آسهآن امضا و در سال 5112
اجرایی شد ) . (Yang & Heng, 2012: 54چین با عقالنیت موجود در پس اقدامات خود
(حداکثرسازی منافع اقتصادی) به سمت همکاری با مجموع کشورهای آسهآن حرکت کرد .این
عمل چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی فزونی یافت و اهداف مذاکرات و نشست
های طرفین به مرحلۀ اجرا درآمد .همانطورکه برخی از واقعیتهای روابط تاریخی دو طرف
را از نظر گذراندیم ،توسعه و تعمیق همکاری نتیجۀ تالشهای مداومی است که کسب سود
حاصل از همکاریهای دو و چندجانبه را دربر داشته و انگیزههای الزم را برای پیگیری مؤثر
به طرفین القا کرده است.
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نمودار  . 1تجارت کاال چین-آسهآن ( 1115-6511میلیارد دالر)

منبع:

)(ASEAN Secretariat, 2018; IMF, 2018

۰۰۰
۰

فصلنامه سیاست ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

115

براساس نمودار  0میتوان نتیجه گرفت که روابط چین و آسهآن در حوزۀ تجارت کاال
رشد چشمگیری را در دو دهۀ اخیر شاهد بوده است .در اوایل دهۀ  0331واردات چین از آسه
آن بیشتر از صادرات این کشور به منطقۀ جنوب شرق آسیا بود .بهعبارت دیگر چین در
تجارت کاال با آسهآن دارای تراز تجاری منفی بود ،بهگونهای که در سال  0331صادرات چین
به آسهآن  5/1میلیارد دالر برآورد شده است ،درصورتیکه واردات کاالی چین از آسهآن 9/9

میلیارد دالر بود و چین با ½ میلیارد دالر کسری تراز تجاری در تجارت کاال با آسهآن مواجه

بود.
روند افزایش تجارت کاال میان چین و آسهآن با ایجاد منطقۀ آزاد تجاری چین-آسهآن در
سال  5115خود را نشان داد ،بهنحوی که در فاصلۀ سه سال ،افزایش حدود سهبرابری را می
توان مشاهده کرد و کسری تراز تجاری که چین در اوایل دهۀ  0331با آن مواجه بود ،در سال
 5112به تراز تجاری مثبت تبدیل شد و حجم تجارت کل دو طرف در سال  5101به اوج
خود یعنی رقم  990/2میلیارد دالر رسید .چین در سال  5101در تجارت کاال با آسهآن دارای
 11میلیارد دالر تراز تجاری مثبت بوده است .همچنین مجموع تجارت کاال در اوایل دهۀ
 1/2 ،0331میلیارد دالر بود و این رقم در سال  5101به  990/2میلیارد دالر رسید که وابستگی
متقابل (نامتقارن) دو طرف را بازگو میکند .دلیل افزایش فزایندۀ تجارت چین و آسهآن،
آزادسازی تجارت مطابق با استانداردهای تجارت جهانی (البته نه بهصورت کامل) و رشد و
گسترش حجم اقتصادی ،بهعالوه اهمیت منطقۀ همجوار چین ،برای این کشور است .چین با
اهرم و ظرفیت اقتصادی خود _ که به این کشور توان بازیگری غالب در شرق آسیا را میدهد

_ توانسته است کشورهای آسهآن را به سمت تأمین حداکثری منافع اقتصادی خویش (نه به
صورت یکجانبه) سوق دهد.
بهسبب وقفهای که در آزادسازی تجارت خدمات در چارچوب سازمان تجارت جهانی به
وجود آمد ،کشورهای شرق آسیا به ایجاد موافقتنامههای تجارت آزاد ترجیحی چندجانبه با
پوشش گسترده جهت صورتبندی اجتماع منطقهای دست زدند

)2011: 1

 . (Ishido,موافقت

نامۀ تجارت خدمات بین چین و آسهآن نیز در همین زمینه در سال  5111امضا و اجرایی شد
). (Holden, 2011: 79
اقدامات چین بهعنوان بازیگر اصلی شرق آسیا برای ایجاد و ارتقای بلوک یا رژیمی با
هدف افزایش منافع اقتصادی و بهتبع آن توسعه و حفظ جایگاه برتر خود ،کشورهای آسهآن را
نیز به این نتیجه رسانده که چین بهعنوان شریک تجاری (با دارا بودن  0/9میلیارد نفر جمعیت
و تولید ناخالص داخلی بیش از  05تریلیون دالر در سال  ،)5101ظرفیت باالیی جهت تعمیق
و توسعۀ همکاری دارد و همین امر ،به گسترش همکاریهای طرفین سرعت بیشتری بخشیده
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است .شفافیت ایجادشده توسط کشورهای مزبور بهتدریج به اعتمادسازی منجر شده و نتیجۀ
آن ،دستاوردهای اقتصادی وسیع (در قالب رژیم مذکور) برای چین و سران آسهآن بوده است.
طرفین حاضر در رژیم منطقهای مزبور ،با مشاهده نتیجه بهدستآمده از همکاریهای اولیه ،به
سمت راهبردهای تأمین منافع بلندمدتتر (مانند تعمیق و توسعۀ منطقۀ آزاد تجاری دوجانبه)
حرکت کردهاند.
جدول  .1تجارت خدمات چین-آسه آن (میلیون دالر)
سال

6551

6551

6515

6516

651

سنگاپور -چین

995

0951

5511

9159

9159

اندونزی -چین

113

5591

9201

9211

9311

ویتنام -چین

225

0359

9013

9099

9501

برونئی -چین

3

1/111

99

11

93

تایلند -چین

152

995

910

0090

0931

میانمار -چین

511

195

0999

5905

310

مالزی -چین

991

121

0919

5259

9991

الئوس -چین

020

552

219

5011

5239

کامبوج -چین

39

923

199

0539

0192

فیلیپین -چین

939

939

0155

0099

0911

آسهآن -چین

9191

9995

02191

50205

52192

کشور

منبع (ASEAN Secretariat, 2018) :

در جدول  0تجارت خدمات چین و آسهآن از سال  5111تا  5109قابل مشاهده است .از
بررسی آمار و ارقام میتوان نتیجه گرفت که تجارت خدمات بین چین و آسهآن بعد از امضای
موافقتنامۀ تجارت خدمات در سال  ،5111رشد چشمگیری داشته است .همکاریهای دو
طرف (یا بهطور عینیتر چین و ده کشور جنوب شرق آسیا) بهعنوان بازیگران اصلی صحنۀ
بینالمللی ،روندی تصاعدی را نشان میدهد و طرفین بهخصوص چین از این موافقتنامه سود
فراوانی را بهدست میآورند .به هر حال روند فزایندۀ رژیمسازی همینجا متوقف نمیشود،
بلکه با گذشت زمان از تنوع و قوت بیشتری برخوردار شده و فواید بهنسبت کالنی را عاید
چین ساخته است .چین با عقالنیت منفعتمحور و تجربۀ افزایش همکاری اقتصادی با آسهآن
در قالب موافقتنامۀ تجارت کاال ،در پی توسعه و بسط آن در قالب موافقتنامۀ تجارت
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خدمات برآمد و با بررسی اجمالی آمار موجود میتوان به حداکثرسازی منافع این کشور به
عنوان بازیگر اصلی شرق آسیا پی برد.
در اوت  ،5113چین و آسهآن موافقتنامۀ سرمایهگذاری چین-آسهآن را در چهلویکمین
نشست وزرای اقتصادی آسهآن تصویب کردند .موافقتنامه مزبور ،همراه با موافقتنامههای
تجارت کاال و خدمات چین-آسهآن که قبالً امضا شده بود ،فرایند مذاکرات منطقۀ آزاد تجاری
چین و آسهآن را کامل کرد .همچنین راه اجرایی شدن منطقۀ آزاد تجاری را از ژانویۀ 5101
برای چین و اعضای قدیمیتر آسهآن (برونئی ،اندونزی ،مالزی ،فیلیپین ،سنگاپور و تایلند)
هموار ساخت ). (Yang & Heng, 2012: 56 -57
جدول  .6سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای آسهآن (هزار دالر(
کشور

6515

6516

6511

6510

6511

6511

برونئی

1

کامبوج

051399

911129

229992

291191

210290

109101

اندونزی

929219

992139

0119505

959290

5392092

0991195

مقصد

الئوس

92215

1

109519

112131

113390

0909115

مالزی

-1991

99110

915501

512591

99021

0111191

میانمار

0251311

995511

11295

25999

512999

229191

فیلیپین

092

-0109

91109

23155

03291

59113

سنگاپور

133911

1015111

9910911

9905111

2911111

9999191

تایلند

199990

239921

-90111

912919

522109

19130

ویتنام

002095

031151

513211

990105

313999

925115

منبع(ASEAN Secretariat, 2018) :

ارقام و آمار ارائهشده در جدول  5نشاندهندۀ حجم سرمایهگذاری چین در کشورهای آسه
آن است .چین بهعنوان بازیگر اصلی به برخی کشورهای منطقه گرایش بیشتری دارد .در ویتنام
و مالزی به یکباره در سال  5101شاهد افزایش بیش از  511درصدی حجم سرمایهگذاری
چین هستیم .این امر برای مالزی در سال  5101مجدداً تکرار شده ،بهنحوی که حجم سرمایه
گذاری چین در این کشور نسبت به سال قبل ،دو برابر شده است .بهصورت کلی نیز در سال
 5101حجم سرمایهگذاری مستقیم چین در کشورهای آسهآن اندکی رشد را نشان میدهد،
یعنی از  00/5میلیارد دالر در سال  5101به  00/9میلیارد دالر در سال  5101رسیده است و در
سالهای آینده ،این امر به احتمال زیاد (اما به نسبتهای متفاوت) ادامه خواهد داشت .چین با
همکاری در قالب آسهآن بهعالوۀ سه و کسب نتایج مثبت ،به این نتیجه رسید که منطقۀ آزاد
تجاری میتواند جایگاه این کشور در مناسبات با آسهآن را تثبیت کند و منافع بیشتری را برای
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چین به ارمغان آورد .به همین دلیل ،به سمت منطقۀ آزاد تجاری دوجانبه پیش رفت تا به
صورت یکجانبه (در مقابل کشورهای رقیب) آسهآن را به سمت خود سوق دهد.
 .2 . 3بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی

در سال  5119چین تأسیس صندوق تعاون سرمایهگذاری چین-آسهآن را اعالم کرد و متعهد
شد ،وامهایی به ارزش  02میلیارد دالر به کشورهای آسهآن اختصاص دهد
) . 97توسعۀ شبکههای حملونقل چندوجهی و بههمپیوستهتر در شرق آسیا یکی از فعالیت
(Hong, 2015:

های تسهیلکنندۀ منطقهای شدن است .بهبود و توسعۀ زیرساختهای ارتباطی از جدیدترین
حوزههای مورد توجه همکاری و اقدامات ادغام منطقهای آسیا و شرق آسیاست .براساس
تخمین بانک توسعۀ آسیایی ،زیرساخت کشورهای آسیا در دورۀ زمانی  5101تا  5151به 9/5
تریلیون دالر نیاز دارد و  951میلیارد دالر دیگر نیز برای توسعۀ نزدیک به  0511پروژۀ
زیرساختی ارتباطی ضروری در منطقه مورد نیاز خواهد بود

)2017: 75

 . (Dent,طرح جامع

پیوند آسهآن که در سال  5101ایجاد شد ،تأکید زیادی بر پیوند و ارتباط منطقه داشت و پنج
حوزه شامل زیرساختهای پایدار ،نوآوری دیجیتالی ،هماهنگی یکپارچه ،برتری نظم و بسیج
افراد را در برمیگرفت ) . (Asean Secretariat, 2016: 7,15طرح مزبور بهدنبال ادغام بیشتر
منطقهای با بیش از  111میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی  5/2تریلیون دالر بود .چند پروژه

در اولویت قرار داده شده بودند که شبکۀ بزرگراهی آسهآن ،راهآهن ارتباطی کانمینگ 0سنگاپور

و شبکۀ بارگیری مستقیم را شامل میشد .مشاهدۀ چنین سطحی از تمایل به پیوند و بحثهای
تأمین منابع مالی آن ،موجب شد چین وقت را غنیمت بشمارد و ایدۀ تأسیس بانک سرمایه
گذاری زیرساختی آسیایی را مطرح کند ). (Basu Das, 2016: 249 & 251
بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی جدیدترین طرح برای بهبود زیرساختهای آسیا
است که توسط چین ارائه شد .در سال  5109اعالم شد ،بانک براساس برنامهریزی بیجینگ
فعالیت خود را در اواخر سال  5102شروع خواهد کرد .اعضای مؤسس ،اعضای آتی آن را 21
کشور اعالم کردند که (با وجود مخالفت ایاالت متحده) فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،استرالیا و
نیوزیلند را نیز شامل میشد .این کشورها ،مشارکت در بانک مزبور را بهمنزلۀ فرصتی برای
افزایش مبادالت تجاری خود با چین تلقی میکنند .سرمایۀ اولیۀ بانک به میزان  21میلیارد دالر
(شامل مشارکت  01میلیارد دالری کشورهای عضو) بود .در عمل ،بانک برای ایجاد موازنه در
مقابل تأثیر بانک توسعۀ آسیایی (تحت سلطۀ ژاپن) ،صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
(تحت سلطۀ ایاالت متحده) شکل گرفت ). (Klecha-Tylec, 2017: 115
1. Kunming
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بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی به تأمین سرمایه برای ایجاد زیرساختها کمک می
کند .بانک بهویژه بهمنظور تکمیل نیازهای زیرساختی جهان در حال توسعه و بهخصوص
منطقۀ شرق آسیا طراحی شده است .از میان کشورهای اصلی ،ژاپن و ایاالت متحده در بانک
مشارکت نکردهاند .برخی از سران کشورهای مزبور نیز در مورد دستیابی بانک به اهداف خود
دچار شک و تردید هستند

)2017: 94 - 95

 . (Liu,بهدلیل روند کند توسعۀ زیرساخت

کشورهای آسیا و سلطۀ سازمانهای غربی بهواسطۀ منافع آنها و تخصیص سرمایۀ اندک جهت
توسعۀ زیرساختهای آسیا ،چین پیشنهاد تشکیل بانک را داد تا روند توسعۀ زیرساختی آسیا را
تسریع بخشد ) . (Lanteigne, 2016: 93بانک نیازهای زیرساختی قابل توجه اعضا آسهآن را
با سرمایهای اضافی تأمین خواهد کرد (شاید با شرایط سهلی که نسبت به رژیمهای مالی بین
المللی دارد)

)& Thuzar, 2016: 37 - 38

 . (Severinoمحرک و دلیل چین بهعنوان بازیگر

اصلی در شکلدهی به این رژیم ،هموار ساختن راه ظهور ،تثبیت جایگاه اقتصادی و فراهم
ساختن بازار مصرف و زیرساختهای مورد نیاز جهت همکاری بیشتر با کشورهای مختلف
جهان است ،این امر به ایجاد مشروعیت مضاعف برای چین (بهواسطۀ کمکهای خود به
کشورهای متقاضی) منجر خواهد شد و به چین اهرم بازیگری بیشتری اعطا خواهد کرد .انگیزه
های مذکور چین را بیشتر به سمت همکاری (بازی کردن نقش حامی) با کشورهای آسیایی
سوق میدهد .رژیم منطقهای مزبور نسبت به رژیمهای قبلی از وسعت بیشتری برخوردار است
و این امر نشاندهندۀ دیدگاه راهبردی و عقالنیت محاسبهگر چین جهت تأمین و کسب منافع
هرچه بیشتر در قالب همکاریهای بینالمللی است .چین بهعنوان دولتی تأثیرگذار در منطقۀ
شرق آسیا (و حتی جهان) ،نزدیک به  95درصد در سال ( 5101در اواخر سال 91 ،5109
درصد) سهام بانک را در اختیار دارد و این امر به چین قدرت بازیگری بیشتری نسبت به دیگر
اعضا میدهد .چین میتواند از این رژیم در جهت دستیابی به اهداف خود ،حتی در عرصۀ
جهانی و در مقابل دیگر قدرتهای جهان استفاده کند و سود بیشتری را بهدست آورد.
تا اواخر سال  5101بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی  59پروژه به ارزش 9/51
میلیارد دالر را طی بیش از دو سال به انجام رسانیده است .از میان  59پروژه تا اوایل سال
 2 ،5109مورد آن مربوط به سه کشور اندونزی (سه مورد به ارزش  011 ،501/2و 052
میلیون دالر) فیلیپین (یک مورد به ارزش  211میلیون دالر) و میانمار (یک مورد به ارزش 51
میلیون دالر) است که نشاندهندۀ نزدیک به یکچهارم سرمایهگذاری چین در منطقۀ جنوب
شرق آسیاست )بهتدریج تعداد کشورهای عضو نیز افزایش یافته و به عدد  99تا ژوئیۀ 5109
رسیده است ) .پروژههای دیگر این بانک در نقاط مختلف آسیا از هند تا تاجیکستان و مصر
پراکندهاند

)2018

 . (AIIB,تا سپتامبر  5109بانک در مجموع  92پروژه به ارزش  1/2میلیارد
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دالر را اجرایی کرده که برخی به اتمام رسیده و برخی در حال تکمیل هستند .بانک در تاریخ
مذکور  39عضو ( 19عضو اصلی و  52عضو ناظر) دارد که نسبت به اوایل سال  5101نزدیک
به  91عضو به آن افزوده شده است ) .(AIIB, 2018مینگجیانگ لی ،معتقد است اگرچه هیچ
یک از طرحها کامالً بر جنوب شرق آسیا متمرکز نیست ،تأثیر طرحهای اقتصادی جدید چین،
با نامهای راه ابریشم دریایی و بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی بر جنوب شرق آسیا
بسیار زیاد است ،زیرا با بحث از توسعۀ زیرساخت ،این موضوع آشکار میشود که بیشتر
کشورهای جنوب شرق آسیا در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند ). (Lim, 2017: 146
اقدامات چین در منطقه نشاندهندۀ تالش چین در راستای تأمین منافع و تثبیت جایگاه خود به
عنوان راهبرد این کشور است .رژیمسازیهای چین آشکارا حاکی از عقالنیت این دولت در
پیگیری سود اقتصادی حاصل از مناسبات و روابط با دیگر کشورهای شرق آسیا و فراتر از آن،
در قالب همکاریهای فزاینده است که در دورههای زمانی بعد از بحران سال  0331بهتدریج
افزایش یافته و از عمق بیشتری برخوردار شده است.
جدول  .9بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی (تا سپتامبر )6511
اعضا

بازیگر اصلی

دستاوردها

اهداف

 99عضو منطقهای،
 59عضو غیرمنطقهای و
 52عضو ناظر ( 1عضو
چین (دارا بودن 91
درصد از سهام بانک)

منطقهای و  03عضو غیر
منطقهای) ،در مجموع 39
عضو.
ژاپن و ایاالت متحده

تسریع روند توسعۀ

تأمین مالی  92پروژۀ

زیرساختی بلندمدت

زیرساختی در بیش از 09

اقتصادی (تحکیم نقش
چین بهعنوان رهبر منطقۀ
شرق آسیا)

کشور با مجموع 1/2
میلیارد دالر

به این رژیم نپیوستهاند.
منبع(AIIB, 2018) :

 .2 . 4ابتکار کمربند و راه

0

طرح یک کمربند یک راه ابتدا توسط شی جین پینگ رئیسجمهور چین ،در سپتامبر 5109

مطرح شد  .شی جین پینگ در دانشگاه نظربایف 5قزاقستان طرح را اعالم کرد  .برای اولینبار
بود که رهبر چین دیدگاه راهبردی خود را اعالم میکرد

)2

 . ( Larçon & Barré, 2017:چین در

1. Xi Jinping
2. Nazarbayev University
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سال  ،5101بهدلیل سوء تعبیر از نام این ابتکار ،بهخصوص از "یک" کمربند "یک "0راه،
عنوان آن را به ابتکار کمربند و راه تغییر داد.

تصویر  .1ابتکار کمربند و راه چین (تا ماه مه )6511
منبع(MERICS, 2018) :

در تصویر  ،0ابتکار کمربند و راه چین نمایش داده شده است .طرح ،سه قارۀ آسیا ،آفریقا و
اروپا را در برمیگیرد .ابتکار کمربند و راه تا سپتامبر  99 ،5109کشور را شامل میشود که
نسبت به اوایل سال  5109نزدیک به  01عضو به رژیم مزبور اضافه شده است

(HKTDC,

) .2018طرح کمربند و راه دو شاخه دارد که یک شاخۀ آن با نام کمربند اقتصادی راه ابریشم،
 .0واژۀ یک...یک در زبان انگلیسی نامناسب است و از آن برای تأکید بر معنی یا وجود چیزی استفاده میشود ،اما در زبان
چینی برای ایجاد هماهنگی در ساخنار جمله به کار میرود ،به همین دلیل پیشنهاد شد در انگلیسی ترجمۀ دیگری جایگزین
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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قسمت خشکی را در برمیگیرد و از استان زی آن (0شاآنکسی )5تا ونیز ایتالیا امتداد دارد.

شاخۀ دوم طرح کمربند و راه ،با عنوان راه ابریشم دریایی است که از استان فوژو( 9فوجی
آن )9تا ونیز ادامه دارد .چین همچنین شش راهرو اقتصادی را در نقاط مختلف در برمیگیرد و
با هدف تأمین مواد خام (نفت و گاز) و حملونقل کاال بین کشورهای در طول مسیر اجرایی و
در حال اجراست.
راه ابریشم دریایی برای اولینبار توسط شی جین پینگ طی دیدار از جنوب شرق آسیا
(اندونزی) در اکتبر  5109مطرح شد ) . (Casarini, 2017: 29شاخۀ دریایی ابتکار مزبور53 ،
کشور ساحلی را از دریای چین جنوبی تا اقیانوس هند در برمیگیرد و  59کشور ساحلی غرب
اقیانوس آرام تا اقیانوس هند در نزدیکی چین (بهجز کشورهای اروپایی متصلشده توسط
کانال سوئز) را شامل میشود .در میان کشورهای مذکور 3 ،کشور جنوب شرق آسیا شامل
اندونزی ،مالزی ،میانمار ،سنگاپور ،تایلند ،کامبوج ،ویتنام ،فیلیپین و برونئی حضور دارند
) . (Zhu, 2016: 10این ابتکار ،بهصورت بالقوه توسعۀ بنادر در چندین کشور جنوب شرق
آسیا را شامل میشود ) . (Nehru, 2017: 36همسایگان چین بیش از  51کشورند که از طریق
خشکی و دریا به آنها متصل شده است .به همین دلیل در این ابتکار ،چین اولویت دیپلماتیک
خود را بر توسعۀ دوستی با همسایگان قرار داده است .در سال  5109کنفرانسی در خصوص
کار دیپلماتیک بر روی کشورهای همسایه در بیجینگ تصریح کرد که مناطق همسایه با توجه
به جغرافیا ،محیط و روابط درهمتنیده ،اهمیت راهبردی زیادی دارند ،به همین دلیل چین باید
دیپلماسی خود را مشخص و مدیریت کند و توجه ویژهای به کشورهای همسایه داشته باشد
)2015: 8

 . (Zhang,واقعیت اقتصاد جهانی ،یعنی فاصلۀ بیشتر بین کشورها ،احتمال کمتر

تجارت ،دلیلی است که چرا کشورها بیشتر اوقات با همسایگان معامله میکنند .آسهآن با تولید
ناخالص داخلی بالقوه  5/2تریلیون دالر و دربرگیرندۀ  192میلیون نفر با مجموع  01کشور در
سال  5101است .نهاد مزبور در حال حاضر ششمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد
بزرگ آسیاست

)Secretariat, 2017: 15 - 16

 . (ASEANدرصورتیکه جهان به بیجینگ

جهت هدایت رشد اقتصاد جهانی چشم دوختهاند ،همسایگان چین بیش از هر زمان دیگری
به پول ،تأمین مالی و تجارت با چین وابستهاند ) . (Arase, 2015: 405هدف اصلی این ابتکار
گسترده برای چین ،توسعۀ استانهای غربی محاط در خشکی و قادر ساختن آنها بهمنظور
دستیابی به بازارهای جنوب شرق آسیاست .این عملی است در راستای گسترش همگرایی و
1. Xiaan
2. Shaanxi
3. Fuzhou
4. Fujian
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پیوستگی اقتصادی بین چین و جنوب شرق آسیا که بهوسیلۀ احیای راه ابریشم دریایی همراه با
شبکۀ نوین راهآهنهای سریع ،بزرگراهها ،خطوط لوله و بنادر بسیط در امتداد منطقه ،با هدف
پیوند نزدیکتر منافع چین با کشورهای مجاور صورت خواهد گرفت ). ( Zhao, 2017: 211
براساس آمار ،بیش از  91میلیون چینی در جنوب شرق آسیا حضور دارند که اکثریت آنها در
تایلند ،اندونزی ،سنگاپور و مالزی زندگی میکنند و نیروی محرک اصلی راه ابریشم دریایی
چین در قرن بیستویکم محسوب میشوند

)& Wang, 2017: 126

 . (Miaoاین منطقه با دارا

بودن بیش از  191میلیون مصرفکننده برای چین از اهمیت بساری برخوردار است .چین با
ابتکار مزبور ،در تالش است تا ساختارهای کشورها ،بهویژه همسایه را با زیرساختها و
نیازهای خود سازگار کند و از این راه سود بیشتری را عاید خود سازد.
تأمین مالی ،از منابع گوناگون چینی (حکومت محلی و مرکزی ،بانکها و شرکتهای
دولتی) میتواند به میلیاردها دالر برسد .این سرمایهگذاریهای ساختاری به نیروی همگرایی
درونی اقتصاد جنوب شرق آسیا و بین جنوب شرق آسیا و چین خواهد افزود
) . 2017: 36چین بهعنوان بازیگر اصلی و با عقالنیت محاسباتی (بیشینهسازی سود و منفعت
(Nehru,

اقتصادی) خود در پی شکلدهی به ساختار کشورهای در حال توسعه در راستای تأمین منافع
حداکثری و تضمین رشد اقتصادی خویش با حضور کشورهای سه قارۀ آسیا ،آفریقا و
اروپاست 99 ،کشور در راستای همکاری در قالب رژیم مزبور به آن پیوستهاند .چین بهمنظور
همکاری با کشورهای عضو بهصورت دو و چندجانبه با آنها گفتوگو میکند که این امر به
اعتمادسازی و شفافیت اطالعاتی بین طرفین منجر شده و بهدنبال آن روند گسترش همکاریها
پیوسته ادامه دارد.
نتیجه
چین از اوایل دهۀ  0331و بهتبع آزادسازی اقتصادی ،دیپلماسی فعالی را در عرصۀ بینالمللی
دنبال کرده است .چین بهعنوان بازیگر اصلی در منطقۀ شرق آسیا و با در اختیار داشتن اهرم
اقتصادی عظیم بیش از  05تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی در سال ،جذابیت زیادی برای
کشورهای مختلف دارد .آزادسازی اقتصادی چین ،رشد اقتصادی در ابعاد گوناگون این کشور
را بههمراه داشت و ظهور واژهای بود که در اوایل دهۀ  0331به چین نسبت داده شد .چین به
واسطۀ افزایش حجم اقتصاد خود ،خواهان ایفای نقش بیشتری در مناسبات بینالمللی ،بهویژه
در شرق آسیا بود .پس از بحران شرق آسیا در سال  ،0331چین با عقالنیت محاسبهگر خود،
فرصت را غنیمت شمرد و وارد بازی بزرگی شده که سودمحوری (کسب و بیشینهسازی منافع
اقتصادی) مهمترین هدف چین در مناسبات با کشورهای منطقه بوده و هدف مزبور بهصورت
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رژیمسازی و حمایت از رژیمهایی خاص پدیدار شده است .چین در شکلدهی به رژیمهای
متعدد ،نقشی کلیدی دارد و هدف تمام آنها در عقالنیت محاسبهگر آن ،یعنی کسب منافع
اقتصادی بیشتر خالصه میشود .کشورهای منطقه بهویژه چین بهعنوان بازیگران اصلی صحنۀ
بینالمللی ،آسهآن بهعالوۀ سه را با پشت سر گذاشتن یک دهه دیپلماسی فعال ،مذاکره و گفت
وگو جهت تعمیق و گسترش همکاری منطقهای ایجاد کردند .آسهآن بهعالوۀ سه ،سهم بسزایی
در اعتمادسازی و آیندۀ روابط شرق آسیا داشت که در قالب نشستهای منظم و توسعه و
گسترش دیدارها (بازی تکراری) ،بیاعتمادی طرفین نسبت به یکدیگر را از بین برد .رژیم
سازیهای چین که نمونههای آن بررسی شد ،با تالشهای مکرر و پیگیر این دولت ،در
راستای شکلدهی به آیندۀ ساختار روابط بیندولتی و بهمنظور کسب سود و منافع بیشتر ،شکل
گرفت .این امر با گذشت بیش از دو دهه ،بهتدریج گسترش یافت و از عمق بیشتری برخوردار
شد .چین و طرفین حاضر در رژیمهای بهوجودآمده ،با مشاهده مثبت بودن و سودآوری
همکاری برای تمام اعضا ،به سمت همکاری بیشتر حرکت کرده و بهتبع آن ،رژیمهای گسترده
تری (از نظر عضویت و حیطۀ تمرکز) را ایجاد کردند .در حال حاضر رژیمهای منطقهای
مزبور ،بهویژه ابتکار کمربند و راه و بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی رشد و توسعۀ
فزایندهای دارند و عدم اعمال محدودیتهای زیاد (مانند سهل بودن شرایط دریافت وام از
بانک تحت رهبری چین) ،از مهمترین جاذبههای رژیمسازی چین محسوب میشود .میتوان
گفت چین با اقدامات خویش ،توانسته است در روند رژیمسازی منطقهای و فرامنطقهای موفق
عمل کند و با اقتصاد پویا و عظیم ،بر حضور و نفوذ در منطقۀ شرق آسیا بهعنوان سکوی
خیزش خود بیفزاید .با درنظر گرفتن ویژگی دگرگونی فزایندۀ جهان کنونی نمیتوان بهصورت
قطعی و صریح به پیشبینی پرداخت ،اما آنچه از تجربۀ همکاری (با بررسی روندی بیش از دو
دهه) چین با کشورهای شرق آسیا نتیجه میشود ،به احتمال زیاد گسترش و تعمیق همکاری
(البته به نسبت نامشخص) با کشورهای منطقۀ مزبور خواهد بود.
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