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نخبگان چین با اشراف به تحوالت ناشی از جهانی شدن ،اولویت سیاستگذاری خود را بر ارتقای
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قدرت اقتصادی بهعنوان محور قدرت ملی قرار دادهاندد بدر ایدن مبندا و در راسدتای اسدتزاده از
تمامی ظرفیتهای ملی و بینالمللی ،سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیددی در
ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بینالملل ایزا کرده است نتیجه این
امر توجه به دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یک رویکرد اقتصادمحور به سیاست خارجی و بهتبع آن
تجایهوتحلیل این مسئله ،پژوهش حاضر با استزاده از روش تحقیق کیزی مبتنیبر اسناد تداریخی
و کتابخانهای و همچنین تکیه بر دادههای آماری ،به تبیین مزهوم ،اهدداف و عملکدرد دیپلماسدی
اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور میپردازد سداا الدلی
مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهدانی ،در عرلده
سیاست خارجی چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سداا  ،فرضدیه پدژوهش ایدن
است که چین پس از مائو ،رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقدای جایگداه
جهانی اقتصاد این کشور بهلورت فعاالنه در پیش گرفته و در این راستا برنامههایی چون جذب
سرمایهگذاری خارجی ،تسهیل فضای کسبوکار تجاری ،رونق گردشگری ،دسدتیابی بده علد و
تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است
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توجه بده الاامدات رفتداری آن ،همدواره مددنظر مقامدات ایدن کشدور بدوده اسدت در راسدتای
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مقدمه
با در نظر گرفتن فرایند جهانی شدن و تحوالت ناشی از آن ،میتدوان گزدت کده امدروزه
کشورها نمیتوانند خود را بینیاز از عل  ،فنداوری و سدایر دسدتاوردهای تمددن جدیدد
بشری بدانند هر چقدر تالش یک کشور در جهت دسدتیابی بده دسدتاوردهای علمدی و
تکنولوژیکی بیشتر شود ،به همان نسبت جایگاهش در نظام بینالملل نیدا ارتقدا خواهدد
یافت فرایند جهانی شدن و بهویژه جهانی شدن اقتصاد باعد

شدده تدا کشدورهایی کده

دغدغه توسعه و پیشرفت دارند ،به مالزههای اقتصادی د کده نقدش اساسدی در افداایش
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قدرت ملی دارد د توجه جدی داشته باشند بهرغ اختالفنظرهدایی کده دربداره ندو و
میاان تأثیرات جهانی شدن وجود دارد ،بدیهی است جهانی شدن و بهویژه جهانی شددن

س ی ا س ت ج ها ن ی

اقتصاد واقعیتی غیرقابل انکار است و این مسئله مزروض پژوهش حاضر اسدت امدروزه
اقتصاد جهانی در حا تبدیل شدن به یک واحد ه گراست نتیجده وضدعیت فدو ،ایدن
است که امکان نظ بخشیدن به اقتصداد کشدورها در چدارچوب ملدی تضدعیظ و نظدام
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جهانی اقتصاد جایگاین آن میشدود حتدی نظریدهپردازان جدیدد ملیگدرا نیدا بدا تمدام
انتقاداتی که به این مسئله دارند ،بر این باورند کده «جهدانی شددن اقتصدادی بده معندای
وابستگی متقابل تشدید شده بین اقتصادهای ملی است جهانی شددن اقتصداد بده معندای
تغییر کیزی بهسوی اقتصاد جهانی است که دیگر برمبنای اقتصادهای ملی خودمختار قرار
ندارد ،بلکه بیشتر برمبنای بازار جهانی منسج تولید ،توزیع و مصرف واقع است» جهانی
شدن توسط چند عامل حرکت میکند و مه ترین آن تغییر فناوری اسدت کده بدا کمدک
رقابت اقتصادی مداوم بین شرکتها به پدیش مدیرود تصدمیماتی کده توسدط دولتهدا
گرفته میشود (مانند آزادسازی بازرگانی و مالی) ،نیا کاتالیاورهدای مهمدی هسدتند» در
این زمینه ،میلتون فریدمن عقیده دارد «اکنون میتوان هر محصولی را در هر جایی توسط
شرکتهای واقع در هر جا که منابع را از هر جایی استزاده میکنند ،تولید کرد تدا در هدر
جا فروخته شود» این بدان معناست که کشورها ،دیگر امکان توسعه و پیشرفت خودکزدا
و مستقل از جهان خارج را نخواهند داشت در ایدن شدرایطر رقابدت اقتصدادی جهدانی
خواهد شد و واحدهایی در این رقابت پیروز میشوند کده بده بازارهدای جهدانی توجده
بیشتری داشته باشند

پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و بهتبع آن ،تحو مزهوم امنیت در عرلده
بینالمللی این روندد را تسدریع کدرده اسدت ایدن تحدوالت باعد

ایجداد تغییراتدی در

اولویتبندی اهداف سیاست خارجی کشورها شده اسدتر سیاسدت خدارجی کده حلقده
واسط عرله داخلی و خارجی یک کشور است در این میان دیپلماسی بهمنالده یکدی از
اباارهای مه سیاست خارجی کشورها نیا از این تحوالت بیتأثیر نبوده اسدت یکدی از
عمدهترین این تدأثیرات افداایش اهمیدت مالزدههای اقتصدادی در دیپلماسدی و تقویدت
دیپلماسی اقتصادی بسیاری از کشورها (بهجای دیپلماسی سنتی مبتنیبر مالزههای امنیتی
و سیاسی) است در این میان برخی کشورها همراهی بیشتری با این روند داشتهاند و بده
همین نسبت موفقیتهای بیشتری نیا بهدست آوردهاند یکی از موفدقترین کشدورها در
این زمینه چین است این کشور سه دهه بعد از انقالبی که تقابل با نظدام بینالملدل را از
الو اساسی خود میدانست و پس از فرازونشیبهای فراوان در این زمینه ،توجه بیشتر
جهانی با محوریت قدرت اقتصادی را آغاز کرد اجما ملی و پایبندی بده الاامدات ایدن
امر ،چین را به الگویی قابل توجه تبدیل کرده است ازایدنرو نگداهی بده عملکدرد ایدن
کشور درزمینه دیپلماسی اقتصادی میتواند برای ایران بهعنوان یک کشور میانپایه حدائا
اهمیت باشد بنابراین مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی به روندد تحدوالت در سیاسدت
خارجی چین ،تجربه دیپلماسی اقتصادی ایدن کشدور را مدورد بررسدی قدرار دهدد ایدن
پژوهش با استزاده از روش تحقیق کیزی مبتنیبر اسناد تاریخی و کتابخانهای و همچندین
تکیه بر دادههای آماری ،بده تبیدین مزهدوم ،اهدداف و عملکدرد دیپلماسدی اقتصدادی در
سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور میپردازد ساا الدلی مقالده
این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی ،در عرله
سیاست خارجی چه رویکردی را در پدیش گرفتده اسدت؟ در پاسدخ بده سداا  ،فرضدیه
پژوهش این است کده چدین پدس از مدائو ،رویکدرد دیپلماسدی اقتصدادی را بدا هددف
قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور بهلورت فعاالنه در پیش گرفتده و
در این راستا برنامههایی چون جذب سرمایهگذاری خدارجی ،بهبدود فضدای کسدبوکار

سیاست جهانی
نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی و ظهور جهانی چین

به مسئله اقتصاد و الالحات در عرلههای مختلظ با هدف تبدیل شدن به یدک قددرت
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تجاری ،رونق توریس  ،دستیابی به عل و تکنولوژی روز و بهبدود تصدویر کشدور را بده
اجرا گذاشته است
در مقاله پیش رو ،بعدد از اشداره بده ادبیدات پدژوهش ،ابتددا بده چدارچوب نظدری
میپردازی و در این بخش به مباحثی مانند دیپلماسی اقتصادی و تعریدظ آن ،اهدداف و
اولویتها ،الاامات و سطوح دیپلماسی اقتصادی پرداخته میشود سپس در قسمت بعدد،
قدرتمندی چین در دوره پس از مائو ،مناسدبات چدین بدا کشدورهای پیشدرفته ،در حدا
توسعه ،همسایگان و سدازمانهای منطقدهای و جهدانی تشدریخ خواهدد شدد در ادامده،
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مه ترین الو و اهداف دیپلماسی اقتصادی چین شامل سرمایهگذاری مستقی خارجی،
بهبود تجارت ،توریس  ،عل و تکنولوژی و بهبود تصویر این کشور مدورد بررسدی قدرار
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میگیرد درنهایدت بده کارکردهدای دیپلماسدی اقتصدادی چدین و نتیجدهگیری پدژوهش
میپردازی
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 .1پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه پرداختن به اهمیت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی بهخصوص در
ایران از سابقه چندانی برخوردار نیست ،منابع چندانی دراینبداره وجدود نددارد و عمدده
نوشتهها نیا در چند سا گذشته منتشر شده است برخی از مه ترین نوشدتهها بده زبدان
فارسی عبارتاند از:
کتاب دیپلماسی اقتصادی که توسط محمود واعظی و مسعود موسوی شزایی تددوین
و گردآوری شده ،یکی از منابعی است که اخیراً در این زمینده منتشدر شدده اسدت ایدن
کتاب درواقع مجموعه مقاالتی است که بیشتر به بررسی جهانی شدن اقتصداد و تدأثیر آن
بر سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و همچنین به تجربه برخدی کشدورها درزمینده
دیپلماسی اقتصادی پرداخته است این کتاب بهرغ اینکه کتابی مزید درزمینده دیپلماسدی
اقتصادی است اما لرفاً یکی از مقاالت آن درخصوص سیاست خارجی چین و رویکرد
اقتصادی این کشور است و به بررسی جذب منابع و دفع موانع در سیاست خارجی چین
پرداخته است در کنار آن یکی از مقاالت مهمی کده در ایدن کتداب چداه شدده ،مقالده
«دیپلماسی اقتصادیر ابااری نوین سیاست خدارجی در عصدر جهدانی شددن» اسدت کده

بهلورت نظری به مباحثی مانند فضای جریانها و فضای مکانها ،دیپلماسدی اقتصدادی
در فضددای جریانهددا ،ظهددور کارکردهددای دیپلماتیددک در شددرکتهای فراملددی و تنددو
واحدهای متولی امور خارجی کشورها ،نقشها و بازیگران عرله دیپلماسی اقتصدادی و
پرداخته است اثر دیگر ،کتداب دیپلماسدی ندوین :جسدتارهایی در سیاسدت خدارجی
جمهوری اسالمی ایران اسدت کده شدامل مجموعده مقداالتی اسدت کده توسدط حسدین
پوراحمدی و چند پژوهشگر دیگر نوشته شده است در این مجموعه مقاالت به بررسدی
تحوالت نوین جهانی و آثار آن بر دیپلماسی خارجی جمهوری اسدالمی ایدران پرداختده
شده است در بیشتر مقاالت این کتاب جهانی شدن اقتصداد و تدأثیر آن بدر دیپلماسدی و
سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گرفته است ایدن کتداب بدیش از آنکده مداهیتی
تولیزی و تبیینی داشته باشد ،رویکدردی تجدویای دارد از بدین کتدب منتشدر شدده در
سا های اخیر ،شداید بتدوان جدامعترین کتداب را مجموعده مقداالت سیاسدت خدارجی
تدوین و گردآوری شده ،دربرگیرندده مقداالت ارائده شدده در همدایش ملدی چشد انداز
بیستساله و الاامات داخلی سیاست خارجی توسعهگراست این مجموعده مقداالت کده
توسط شماری از اساتید دانشگاه و برخی از دست اندرکاران عرله اقتصادی د سیاسدی
ارائه شده ،درزمینه الاامات نظری و عملی دستیابی به اهداف چش انداز و نو مواجهه با
فرایند جهانی شدن و خصولاً جهانی شدن اقتصاد میتواند بسیار مزید باشد ،با این حا
این کتاب نیا عمدتاً تجویای میباشد و با محوریت نگاهی به آینده ایران گردآوری شده
است در کنار این آثار ،دو مقاله دیگر از محمددجعزر جدوادی ارجمندد ،اسدتاد دانشدگاه
تهران با عناوین «جهانی شدن اقتصاد و پیامد آن بر سیاسدتگذاری خدارجی ج آ ایدران» و
«تعامل اقتصاد و سیاست خارجی در ج آ ایران» نیا مدرتبط بدا موضدو پدژوهش حاضدر
است مقاله او در فصلنامه سیاست دانشکده حقو ،و علوم سیاسدی دانشدگاه تهدران و
مقاله دوم در مجله فرهنگ اندیشه منتشر شده است در این دو مقاله نویسنده با بررسدی
جهانی شدن بهخصدوص درزمینده اقتصدادی بده بررسدی آثدار آن بدر سیاسدت خدارجی
جمهوری اسالمی ایران و نو تعامل آن دو میپردازد

سیاست جهانی
نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی و ظهور جهانی چین

توسعهگرا دانست این اثر که زیر نظر دکتر محمود واعظی و دکتر مسعود موسوی شزایی
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 .2چارچوب نظری
در این پژوهش قبل از ورود به بحد

الدلی ،بده تشدریخ مزهدوم دیپلماسدی اقتصدادی

میپردازی این مزهوم در دوران پس از جنگ سرد و گسترش فرایند جهانی شدن مطرح
شده و امروزه بدهعنوان یکدی از اباارهدای ندوین ،کارآمدد و قدرتمندد کدنش در فضدای
بینالملل در برابر دیپلماسدی سدنتی قدرار گرفتده اسدت اسدا

شدکلگیری دیپلماسدی

اقتصادی مبتنیبر کاستیهای دیپلماسی سنتی بدرای تحقدق اهدداف سیاسدت خدارجی و
تأمین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرلة بینالملل در چارچوب تعدامالت فاایندده
188

و چندوجهی اقتصاد جهانی است بنابرین دیپلماسی ابااری برای تأمین منافع طراحدان و
بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن اسدت (موسدوی شدزایی )80 :88 ،در
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این قسمت بده تعداریظ ،اهدداف و اولویتهدا ،الاامدات و سدطوح مختلدظ دیپلماسدی
اقتصادی پرداخته میشود تا زمینه ورود به بح

اللی پژوهش فراه شود کشدورهایی

که در عرله سیاست خدارجی رویکدرد توسدعهگرا در پدیش گرفتده و دارای دیپلماسدی
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اقتصادی فعالی هستند ،تدالش میکنندد کده در تدأمین اهدداف اقتصادیشدان در عرلده
بینالمللی از اباارها و ظرفیتهای سیاسی خود استزاده کنند در ایدن راسدتا بایدد گزدت
تعاریزی که ازسوی لاحبنظران درخصوص دیپلماسی اقتصدادی ارائده شدده ،در اکثدر
موارد به این مسئله اشاره دارد امروزه از الدطالحات مختلزدی چدون دیپلماسدی مدالی،
دیپلماسی تجاری ،دیپلماسی بازرگانی نیا در کنار دیپلماسی اقتصدادی اسدتزاده میشدود
دیپلماسی اقتصادی جدید چارچوبی اسدت کده براسدا

سده کشدمکش اسدتوار اسدت:

کشمکش بین سیاست و اقتصاد ،فشدارهای داخلدی و خدارجی ،بدین حکومدت و دیگدر
نیروها درواقع این نو دیپلماسی جدید پاسخی به چالشهای نوظهور ناشدی از جهدانی
شدن ،تصمی گیری داخلدی و همکاریهدای فاایندده بدین همده بدازیگران درگیدر اسدت
( )Woolcock, 2010: 94 ,Bayneازنظر برخی ،دیپلماسی اقتصادی به «مددیریت روابدط
اقتصدادی بددین دولدت و دیگددر بدازیگران گزتدده میشددود کده توسددط دولدت یددا عوامددل
غیرحکومتی هدایت میشود» ()Bryant, 1975:54
هدف عمده دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی اسدت و کدارکرد الدلی
آن جستجوی اهداف اقتصادی با معیارهای دیپلماتیک استر خواه با اباارهدای اقتصدادی

یا غیراقتصادی )(Ploae, 201 0:144ازاینرو باید توجه داشت که ترسی یک دیپلماسدی
اقتصادی موفق بدون در نظر گرفتن اولویتهای توسعه ملی و درک منطق بدازار جهدانی
ازسویدیگر ،بسیار بعید به نظر میرسد اولویتهای توسعه هر کشور بر اهداف توسدعه
اقتصادی آن کشور ماثر است برای مثا  ،برای کشوری همچون بدنگالدش بدا جمعیدت
بسیار زیاد و نرخ بیکاری باال ،یافتن فرلتهای شغلی یک اولویت دیپلماسدی اقتصدادی
است ( )Sobhan, 2009:97همچنین میتوان گزت دیپلماسی اقتصادی بده دنبدا تدأمین
امنیت اقتصادی یک دولدت در نظدام بینالمللدی آنارشدیک اسدت (

Jönsson and Hall,

)2005:297
 . 3قدرتیابی چین در دوره پس از مائو؛ در سایه دیپلماسی اقتصادی
در چارچوب سیاست خارجی توسعهگرا و دیپلماسی اقتصدادی ،در ایدن قسدمت روندد
هرچه بیشتر این کشور در عرله جهانی فراه کرده ،مورد بررسی قرار میگیرد
نخبگان چین بعد از مائو ،توسعه و رفتار اقتصادی را محور چش انداز خود در تمامی
ابعاد داخلی و خارجی در نظر گرفتهاندد و از آن زمدان تداکنون ضدمن پایبنددی بده ایدن
مسئله ،رعایت الاامات دستیابی به این هدف را نیا سرلوحه برنامههای خود قرار دادهاند
در عرله سیاست خدارجی ،چدین مه تدرین الداام را وجدود یدک فضدای لدلخآمیا و
همکاریجویانه میداندر ازاینرو چین چه در سیاست اعالمی و چه در سیاست اعمدالی،
خود را متعهد به کمک به ایجاد چنین فضایی میداندد از دهده  1980سیاسدت خدارجی
چین تحت مدیریت دنگ شیائوپینگ دو الل اساسی را برای دستیابی به للخ و دوستی
که هدف اللی وی بود دنبا میکردر  1حزظ یکپارچگی ،حاکمیت و اسدتقال چدین و
 2ایجاد یک محیط بینالمللدی مطلدوب ،الدالحات در چدین ،سیاسدت درهدای بداز و
مدرنیااسیون ()www.csis.org
این آغاز الالحات در عرله سیاست خارجی بودر اما بلندپروازیهای این کشدور و
توسعه اقتصادی چشمگیر آن ،ایدن الدالحات را محددود میدیدد بندابراین الدالحات
گستردهتری ،بهویژه پس از پایان جنگ سرد ،اعما شد امروزه در پدی ایدن الدالحات،
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مقامات چین یکی از الدو اساسدی سیاسدت خدارجی را حزاظدت از تمامیدت ارضدی،
حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها قرار دادهاند رویه دیپلماسدی
چین امروزه توسعه سریعی داشته و بیشتر پراگماتیستی ،سازنده و حرفدهای شدده اسدت
دیپلماسی جدید چین بیشتر با رهیافت نرم و انعطافپذیری فااینده شناخته شده است و
رهبران این کشور در سیاست خارجی بیشتر دنبا راهحلهای برد د بدرد بدا انگیاههدای
اقتصادی و سیاسی هستند سبک دیپلماسی چین بهطور فااینده توسط جامعه بینالمللدی
به رسمیت شناخته شده است و میتواندد در آیندده دسدتاورد مهمدی بدرای ایدن کشدور
190

بهعنوان قدرت میانجی در تعارضدات بینالمللدی بده ارمغدان بیداورد همچندین ،امدروزه
بازیگران غیررسمی نیا بهتدریج در سیاسدت خدارجی و دیپلماسدی ایدن کشدور درگیدر

س ی ا س ت ج ها ن ی

میشوند کنتر دولت بر تصمی گیری خارجی و دیپلماسدی عمیقداً از توسدعه داخلدی و
جهانی شدن متأثر میشود درواقع یک محیط متکثری که در اثر نقدش مددیران ،رهبدران
شرکتها و ماسسات تجداری ،دانشدگاهیان و سدازمانهای غیردولتدی ظهدور یافتده ،بده
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شکلگیری سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چین کمک میکنندد ایدن توسدعه تدا
اندازهای فرایند از پایین به باال محسوب میشدود ،امدا همچندان زیدر نزدوت دولدت ارتقدا
مییابد امروزه رهبران چین به دانش ،تخصص ،مهارتها ،و در برخی مواقع مشدروعیت
گروههای اجتماعی در راستای تنظی سیاست خارجی خود نیاز فااینددهای پیددا کردهاندد
( )12-Hooghe, 2007: 11در نتیجه این الدالحات ،مناسدبات بدا بسدیاری از کشدورها
بهبود یافت این بهبود مناسبات در چهار سطخ انجام گرفت:
د کشورهای پیشرفته،
د کشورهای در حا توسعه،
د همسایگان،
د سازمانهای منطقهای و جهانی
 .1-3مناسبات با کشورهای پیشرفته
سطخ پایین عل و فنداوری ،کمبدود سدرمایه و فقددان تجربده مددیریتی موفدق از جملده
مه ترین عوامل نیاز چین به برقراری رابطه و اسدتزاده از تجربیدات کشدورهای پیشدرفته

بود ازاینرو برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایزای نقشدی مهد در نظدام
بینالملل با هدف جذب ثروت و افاایش قدرت ،به برقراری روابط منطقدی و پایددار بدا
کشورهای توسعهیافته نیاز داشت به همین دلیل روابط پایدار با آمریکا ،ژاپدن و اتحادیده
اروپا بخش مهمی از اولویتهای سیاست خارجی این کشور شده بود بهطوریکه بهرغ
بدبینیهایی که مقامات چینی نسبت به نیات ایاالت متحده داشتند ،این کشور بارگترین
شریک تجاری چین محسوب میشود بهعنوان مثا در مقاطع مختلظ ،چدین همسدویی
خود را با سیاستهای آمریکا نشان داده است که نمونه بارز آن قطع همکداری اتمدی بدا
ایران و پاکستان و کاهش و قطع همکاری موشکی با ایران ،سوریه و پاکستان تحت فشار
آمریکا بوده است روابط با ژاپن نیا علیرغ اختالفات تاریخی ،حداقل ازمنظر اقتصادی
بسیار مناسب و سطخ باال بوده استر بهگونهای که ژاپن دومین شریک تجاری چین پدس
از ایاالت متحده است و دولت اهمیت بسیار زیادی بدرای روابدط بدا ژاپدن قائدل اسدت
لورت میگیرد دولت چین مانع از تداوم آن شده است نمونده آن اعتراضدات خیابدانی
علیه ژاپن در سا  2005بود که ابتدا با مماشات دولت همراه بود ،اما زمانی که معترضان
تهدید به قطع تجارت با ژاپدن گرفتندد ،دولدت مدانع آن شدد و متعاقبداً مسدئوالن شدهر
شانگهای ،تجار و بازرگانان ژاپنی را نسبت به حمایت دولت از منافعشان مطمئن کردندد
)(Saunders, 2006:69

 .2-3مناسبات با کشورهای در حال توسعه
روابط چین با کشورهای در حا توسعه ،بر خالف دوران مائو که خود را رهبدر سیاسدی
و فکری جهان سوم برای مقابله بدا انحصدارطلبی دو بلدوک میدانسدت ،عمددتاً ماهیدت
اقتصادی دارد اهمیت کشورهای در حا توسعه برای نخبگدان فعلدی چدین را میتدوان
دسترسی به بازار و دسترسی به منابع ،بهویژه منابع انرژی دانست یافتن بازارهای بکدر و
متنو از مه ترین کارکردهای دیپلماسی اقتصادی چین بهخصوص در کشورهای جهدان
سوم است کاالهای انبوه ،با قیمتهای اندک که به یمن نیروی کار ارزان بهدست میآید،
بهطور عمده بازارهای کشورهای در حا توسعه را هدف گرفته اسدت بده همدین دلیدل
دیپلماسی اقتصادی چین تأکید ویژهای بر این کشورها دارد ازاینرو دولت چین در سا
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بهطوری که در موارد مختلظ اعتراضات مردمدی کده در چدین علیده سیاسدتهای ژاپدن

191

 2004اجال

داخلی بارگی با عنوان «دیپلماسی اقتصادیر بهسوی کشدورهای در حدا

توسعه» برگاار کرد این اجال
میکردر همچنین این اجال

برنامههای همکاری را بررسدی و بهبدود آنهدا را دنبدا
یک برنامه کاری بدرای گسدترش همکاریهدای سیاسدی و

اقتصادی با کشورهای در حا توسعه تعیین کرد چنانچه گزته شد ،عالوهبر دسترسی بده
بازار ،یکی از مه ترین دغدغههای چین برای حزظ روند رو به رشدد توسدعه اقتصدادی
خود ،تضمین امنیت دسترسی به انرژی است ایدن کشدور دراینبداره بدهعلت تدأخیر در
ورود به این عرله نسبت به کشورهای پیشرفته با محدودیتهایی مواجه است و الدوالً
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نادیک شدن مقطعی به برخی کشورهای مورد ظن نظام بینالمللی که ازسوی کشورهای
غربی کمتر مورد استقبا قرار میگیرد ،در همین چارچوب قابل تبیین است

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .3-3مناسبات با همسایگان
بهبود روابط بدا همسدایگان نیدا ازنظدر مقامدات چدین در راسدتای رسدیدن بده اهدداف
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توسهمحور ،حائا اهمیت فراوان اسدت پیشدینه اختالفدات ارضدی ،مدرزی و سیاسدی د
تاریخی با اکثر همسایگان ،چین را به این امر واداشت که ابتدا با رویکدرد مسدالمتآمیا،
درلدد رفع یا کاهش اختالفات با این کشورها برآید در همین راستا ،در دهه  ،1990بده
حل برخی از اختالفات مرزی کده ازلحدات تداریخی موجدب تدنش بدین ایدن کشدور و
همسایگانش شده بود ،پرداخت از سا  1991چین شرو به حدل اختالفدات مدرزی بدا
قااقستان ،قرقیاستان ،الئو  ،روسیه و ویتنام ،حتی گاهی با شرایطی نه چنددان مطلدوب
کرد در این دوره روابط با هند نیا که یکی از دشمنان دیرینه چدین بدوده ،بهبدود یافدت
همچنین در اواسط دهه  ،1990شرو به برقراری ارتباط بدا سدازمان کشدورهای جندوب
شرقی آسیا کرد در  1995پکن با مقامات ارشد آ سه آن جلسات سداالنه برگاارکدرد و
دو سا بعد ،نیا به پایهگذاری سازوکار آ سه آن  3+که مجموعدهای از جلسدات سدالیانه
میان ده کشور عضو آ سه آن به اضافه چین ،ژاپن و کره جنوبی بدود ،کمدک کدرد ایدن
کشور همچنین مشارکتش را در مجمع همکاری اقتصادی آسدیا د پاسدیزیک بدا میابدانی
نهمین اجال

سران در شانگهای در سا  2001افاایش داد همچنین سازمان همکداری

شانگهای را بهعنوان اولین گروه چندجانبه منطقهای در آسیای مرکای تقویدت و رهبدری

کرد ( )Medeiros and Fravel, 2003:211بهطورکلی ،نخبگان چینی بهخوبی میدانند که
یکی از مه ترین و ضروریترین اقدامات در راستای توسعه چین و تبدیل آن به قددرت
مسلط اقتصادی در دنیا ،داشتن دنیایی با ثبات و للخآمیا بهخصوص در منداطق اطدراف
است تمام تالش دولتمردان چین امروز ،این است که منطقه آسیا و بهخصدوص محدیط
پیرامونی چین تبدیل به محیطی باثبات برای توسعه ،سدرمایهگذاری و فعالیدت اقتصدادی
شود
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 .4-3مناسبات با سازمانهای منطقهای و جهانی
چین عالوهبر عضویت در سازمانهای منطقهای همچون اُپک ،شانگهای و سازوکار آ سه
آن  ،3+توجه جدی به دیگر سازمانهای منطقهای بهعنوان ابااری برای گسترش نزدوت در
این مناطق دارد این کشور با سازمانهای منطقهای مثل اتحادیه اروپا ،آ سه آن  ،سدازمان
دارد همچنین در این زمینه به نحدو مداثری از دیپلماسدی چندجانبده در خدارج از آسدیا
استزاده کرده است برای مثا رئیسجمهور هوجینتائو در کنار شرکت در اجال

اُپدک

در نوامبر  2004در سانتیاگو ،مالقاتهای سطخ باال و مهمی ( )high-profileبدا مقامدات
آرژانتددین ،برزیددل و شددیلی داشددت او از ایددن سددزر بددرای پیدددا کددردن مشددتریانی بددرای
سرمایهگذاران چین در منطقه استزاده کرد بدرای مثدا بدا شدیلی پیرامدون تجدارت آزاد
توافقنامه دوجانبه امضا کرد )) aunders, 2006:77
درباره سازمانهای بینالمللی بهخصوص سازمانهای اقتصادی بینالمللی آخدرین و
حسا ترین مورد به عضویت چین در سازمان تجارت جهدانی بدازمیگردد در دسدامبر
 2001باالخره چین پس از چهارده سا مدذاکره بده عضدویت رسدمی سدازمان تجدارت
جهانی درآمد با این الحا ،،چین متعهد به پایبندی بده الدو اساسدی سدازمان تجدارت
جهانی شامل عدم تبعیض ،حمایت از تجارت ،حمایت از رقابت و

شد در عدوض از

امتیازات اعضای این سازمان نیا بهرهمند شد عضویت در سازمان تجدارت جهدانی اوالً،
بازار لادرات جهانی را برای چین بهعنوان یک عضو ،بارگتر و قابل پیشبینیتدر کدردر
ثانیاً ،اقدامات محدودکننده و سهمیهبندی علیه لادرات چین بهتدریج یا از بدین رفدت و
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دولتهای آمریکایی ،اتحادیه آفریقا و شورای همکاری خلدیج فدار

تعامدل فعاالندهای

سیاست جهانی

یا کاهش یافت عالوهبر این ،چین قادر به حلوفصل و رفع اختالفات تجداری بدا دیگدر
دولتهای عضو ،تحت سازوکار حلوفصل اختالفات سازمان تجارت جهدانی شدد بداز
شدن بازار داخلی ،سرمایهگذاری مستقی خارجی را در لنایعی جذب خواهدد کدرد کده
پتانسیلهای بازار باال باشد بهویژه لنایعی که تحدت تسدلط شدرکتهای دولتدی نسدبتاً
ناکارآمددد مثددل ارتباطددات راه دور ،بانکددداری و بیمدده هسددتندر منددافع فاایندددهای از
سرمایهگذاران خارجی بهخصوص شرکتهای چندملیتی خواهند برد نکته مه تر اینکده
عضویت در سازمان تجارت جهانی مشو ،چین در اجدرای الدالحات اقتصدادی بیشدتر
194

مثل بازسازی نهادی و قانونی برای تحقدق تعهدداتش در ایدن سدازمان خواهدد بدود در
نتیجه ،این مسئله برای بهبود محیط کسبوکار چین برای شرکتهای داخلدی و خدارجی

س ی ا س ت ج ها ن ی

مه د خواهددد بددود ) (Fung, Iozaka, Tong, 2002:98درنهایددت اینکدده همکدداری بددا
سازمانهای اقتصادی بینالمللی و منطقهای زمینه توسعه اقتصادی هرچه بیشدتر چدین را
در راستای تبدیل این کشور به قدرت برتر اقتصادی فراه خواهد کرد
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 .4اصول و اهداف دیپلماسی اقتصادی چین
امروزه دیپلماسی اقتصادی در تهن نخبگان چین اهمیت زیادی پیدا کرده است بنابراین،
دیدارهای اقتصادی مقامات چین بدا رهبدران دیگدر کشدورها نیدا افداایش یافتده اسدتر
بهطوریکه در سا های اخیر در سطخ گسدتردهای مسدافرت میکنندد و بدهطور مسدتقی
میابان چهرههای ارشد سیاسی از کشورهای کوچک و بارگ هستند دولت چدین بدرای
این جلسات و دیدارها ،ه بهعنوان سمبلها و نمادهای تعهد سیاسی و ه بهعنوان اباار
دستیابی به توافقات پایدار ،اهمیت زیادی قائل اسدت ( )Saunders, 2006:307براسدا
یک گاارش ،اعضای جدید دفتر سیاسی در طو چهار سا بیش از چهل سدزر خدارجی
انجام دادهاند ،درحالیکه مائو در طو حیاتش فقط دو بار کشدور را تدرک کدرد و دندگ
شیائوپینگ نیا به تعدداد انگشدت شدماری بده خدارج از کشدور رفدت (

Medeiros and

)Fravel, 2003:45
مجمو این اقدامات و انسجام در الگوهدا و عملکردهدا و بدهویژه پایبنددی بده یدک
محددیط لددلخآمیا ،همکاریجویاندده و رویکددرد توسددعهگرایانه بدده شددکلگیری یکددی از

موفقترین الگوهای دیپلماسی اقتصادی منجر شده اسدت چدین بدهرغ رشدد و توسدعه
خیرهکننده در دهه اخیر و تبدیل شدن به دومین اقتصاد جهان ،همچنان به رویکدرد خدود
پایبند استر چنانچه ضمن برگااری جلسه امور خارجده توسدط کمیتده مرکدای حداب
کمونیست خلق ،در آگوست  2008رئیسجمهور هو اعالم کرد« :چین قاطعانه بده دنبدا
توسعه للخآمیا است و هرگا به دنبا هژمونی نیست ما از طریق حزظ لدلخ جهدانی،
چین را توسعه میدهی و همچنین از طریق توسعه چین به للخ جهانی کمدک خدواهی
کرد هدف ما دستیابی به توسعه همگون ،همکاریجویانه ،باز و للخآمیا است مدا بایدد
سیاست خارجی چین را با آرمان جهانی برای توسعه ،بهمنظور دنبا کردن لدلخ ،بهبدود
توسعه و حلوفصل اختالفدات از طریدق همکداری ترکیدب کندی » ( )2009 ,Feiمیداان
موفقیت چین در دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی نشانگر اهمیدت نقدش و جایگداه
محیط بینالمللی برای حزظ ،بهبود رشد و توسعه اقتصادی بهعنوان مه ترین اولویت این
اهدافی که نخبگان چینی در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود دنبدا میکنندد،
میپردازی
 .1-4جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری خارجی که در حقیقت بازتدابی از الدل مایدت نسدبی درزمینده تجدارت
عوامل تولید بهجای تجارت کاال د با توجه به عدم تحرک دیگر عوامدل تولیدد د اسدت،
باع

میشود با انتقا تجهیاات سرمایهای به کشور میابان ،ه بازدهی نیروی کار و ه

اشتغا افاایش یابد چنانچه سرمایهگذار این افاایش بازدهی را بهکلی جذب نکند ،تولید
بیشتر کشور میابان میتواند به لورت دستماد حقیقی باالتر نصیب کدارگر ،قیمتهدای
پایینتر نصیب مصرفکننده و مالیات باالتر نصیب دولت کشور میابان شود عالوهبر این
منافع مستقی  ،مه ترین ویژگی که سرمایهگذاریهای خارجی را از اشکا دیگدر انتقدا
منابع مدالی متمدایا میکندد ،انتقدا فنداوری و اندوا مهارتهدای مربدوط بده مددیریت،
سازماندهی تولید و پرسنل فنی است (معصومیفر)202-203 :1384 ،
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کشور و توفیق استراتژی دیپلماسی اقتصادی است در اینجا به بررسی مه ترین الو و
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به همین دلیل از زمان شرو الالحات چین ،همواره یکی از اولویتهای این کشور
جذب سرمایهگذاری خارجی بهویژه سرمایهگذاری مستقی خارجی بوده است با توجده
به آمار و ارقام موجود ،چین در دستیابی به این هدف موفق بوده است چنانچه در سدا
 2005شرکتهای خارجی بالغ بر  28درلد از ارزش اضافی لنعتی و یکپنج مالیدات
چین را تأمین میکردند همچنین آنها حدود  57درلد از کل کاالها و خدمات را لادر
و بیش از  11درلد از اشتغا محلی را ایجاد کردهاند ( )Ali and Guo: 2005:89جریان
سرمایهگذاری مستقی خارجی در چین ازنظر مقداری ،از  1/5میلیارد دالر در اوایل دهده
196

( 1980شرو الالحات) به رقد خیرهکنندده  348میلیدارد دالر در سدا  2013رسدیده
است به این لورت با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاسدت خدارجی ،چدین

س ی ا س ت ج ها ن ی

تبدیل به یکی از جذابترین مقالد سرمایهگذاری در جهان شده است
با توجه به آمار و ارقام بانک جهانی ،سدرمایهگذاری خدارجی در چدین روز بده روز
پویایی بیشتری پیدا میکند بعد از الحا ،به سازمان تجارت جهانی ،چین بعد از ایداالت
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متحده آمریکا مه ترین مقصد سرمایهگذاری جهانی شد از سا  ،2005بخشهای دولتی
و خصولی اقتصاد چین مورد توجه سرمایهگذاران بینالمللی بدهویژه در حدوزه مندابع و
انرژی شد
 .2-4بهبود تجارت
در حا حاضر شاید بتوان لادرات را مه ترین وجه اقتصاد چین دانست بااینحا ایدن
کشور به هنگام آغاز الالحات اقتصدادی در اواخدر دهده  ،1970مشدارکت چنددانی در
بازارهای بینالمللی نداشت میاان لدادرات و واردات یدا گدردش تجداری آن در سدا
 1977کمتر از پاناده میلیارد دالر بود و ازنظر لادرات ،در جایگداه سدیام قدرار داشدت
سه چین از تجارت جهانی فقط  0/6درلد بود اما تا اوایل دهه  1990نقدش چدین در
اقتصاد بینالمللی کامالً دگرگون شده بود بهطوریکه در سا  ،1992کدل تجدارت آن از
مرز  165میلیارد دالر گذشت و به  2/2درلد از کل تجارت جهانی رسید ایدن رقد در
 1993به  196میلیارد دالر یعنی  2/5درلد تجارت جهانی بالغ شد چین در سا 1992
دهمین لادرکننده بارگ جهان بدود و از ایدن نظدر ،فقدط در پشدت سدر بارگتدرین و

پیشرفتهترین کشورهای لنعتی قرار گرفته بود (الردی )5-7 ،1374 ،چین در سدا های
پس از آن نیا همواره ازنظر تجارت و دسترسی به بازارهای جهدانی کداال و خددمات در
حا پیشرفت بوده است چنانچه رق کل تجدارت ایدن کشدور در سدا  2000بده 474
میلیارد دالر رسید و خود را بهعنوان هزتمین لادرکننده بارگ جهان مطرح کرد در ایدن
سا سه لادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی این کشور بهترتیب  23/1درلدد
و  20/8درلد

بود) (Fung, Iizaka, Tong, 2002:205

اخیراً سه چین از تجارت کاالهای لنعتی از سا  2000تا  2012از  7/9درلد بده
 7/17درلد رسیده است سرعت رشد چین در این زمینه بعد از پیوستن چین به سازمان
تجددارت جهددانی در سددا  2001بدده طددرز چشددمگیری افدداایش یافتدده اسددت حتددی در
کشورهایی مثل هند ،برزیل ،ترکیه و مکایک نیدا بدا اینکده ایدن کشدورها سیاسدتهای
تبعیضآمیا برای واردات اعما کردند ،اما سه چین در واردات کاالهای لدنعتی آنهدا
ساعت دیواری و مچی بسیار قوی است در سا  2011سده لدادرات چدین از حجد
تجارت این کشور  52/4درلد و سه وارادت  49/6درلد بود بنابرین امروزه با ظهور
و نزوت سیاسی فااینده این کشور ،جاهطلبی منحصر به فرد ،رهیافت دیپلماتکی مشدخص
و همکاری روزافاون با سازمانهای بینالمللی ،ساختار قدرت و پارامترهای عمل مربوط
به نظام بینالملل نیمه دوم قرن قبل تغییر یافته است ()Günther, 2014: 7
بهطورکلی ،در استراتژی تجاری چین دو عامل جدید اهمیت یافته است :اولین عامل
تأکید بر کشورهای در حا توسعه بهعنوان شرکای تجاری استر زیرا حتدی در مدواردی
که تولیدات و تکنولوژیهای چینی «کیزیت مناسب را ندارد» ممکدن اسدت بدرای بدازار
کشورهای در حا توسعه مناسب باشد بهویژه اگر شرکتهای چینی مایل به وارد کردن
دیگر کاالها باشند در آگوست  2004کنزرانس داخلی بر اهمیت گسترش تجارت چدین
با کشورهای در حا توسعه و نزوت در بازارهدای ایدن کشدورها تأکیدد کدرد عامدل دوم
تالشهای چین در مذاکرات منطقهای و دوجانبده پیرامدون توافقنامدههای تجدارت آزاد
است توافقنامه چین با آ سه آن مه ترین نمونده اسدت همچندین چدین توافقنامدههای
دوجانبهای با استرالیا ،نیوزلند ،ژاپن ،کره جنوبی ،شیلی ،هند و دیگر کشورها منعقد کرده
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بیش از یکچهارم است لادرات چین بهخصوص در منسوجات ،کاالهای چرم ،لبدا ،
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است مقامات چین بهطور منظ از توافقنامههای تسهیل تجاری برای اعما نزوت جهدت
دسترسی به بازار بهعنوان یک اباار دیپلماتیک اسدتزاده میکندد ()Saunders, 2006:402
باید گزت امروزه ،افاایش روزافاون سه چین از حج تجارت جهانی و تثبیت جایگداه
آن مه ترین الو سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی این کشور در ارتباط بدا دیگدر
کشورهاست نمودارها و جدو تیل آمدار لدادرات و واردات چدین از سدا  2009تدا
 2013را نشان میدهد
جدو  1ارزش کل لادرات و واردات چین
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عنوان

2009

سال
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ارزش کل
صادرات
ارزش کل
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واردات
تعادل

2011

2010

2012

2013

2،210،522،658 2،048،782،200 1،898،388،400 1،577،763،800 1،201،646،800
1،949،934،687 1،818،199،200 1،743،394،900 1،396،001،600 1،005،555،200
196،091،600

181،762،200

154،993،500

230،583،000

260،587،971

 .3-4گردشگری
در جریان توسعه و تحو چین بهسوی یک اقتصاد بازار سوسیالیستی ،توریس و مسدافرت
به یک لنعت استراتژیک تبدیل شده است میتوان گزت سه عامدل در بهبدود و موفقیدت
لنعت توریس و چش انداز مثبت آینده ماثر است
 1جاتبههای توریستی متنوّ و فراوانر
 2رشد اقتصادیر
 3سیاستهای دولت
چین ازنظر جاتبههای توریسدتی یکدی از غنیتدرین کشدورهای جهدان اسدت تندوعی
باورنکردنی از مناظر و فرهنگها در سراسر این کشور وجود دارد پوشدش گیداهی متندو ،
بیابانهای گسترده ،رشته کوههای پوشیده از برف و یخ ،فرهنگهای کهدن ،آثدار باسدتانی و
تاریخی فراوان فرلتهای فراوانی برای گسترش توریس فراه آورده است در کنار ایدن
مسئله ،تعمیق بیشتر الالحات اقتصادی و باز شدن فااینده درها به روی جهان بیدرون کده

به رشد سریع اقتصادی چین منجر شده ،به بهبود زیرساختها در راستای توسدعه توریسد
نیا کمک کرده است ازسویدیگر سیاستهای دولتی نیا تدأثیر مثبتدی بدر توسدعه لدنعت
توریس داشته است در ابتدا در دهه  1980دولت ،توریس را بهعنوان یک بخدش مهد در
عرله خدمات مورد تأکید قرار داد سدپس در اواخدر دهده  ،1990توریسد بدهعنوان یدک
موضو (هدف) رشد اقتصاد ملی مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل تداکنون دوسدوم
از دولتهای محلی متعهد به در نظر گرفتن توریس بهعنوان یکی از لدنایع پایدهای خدود
شدهاند همچنین نخستوزیر ،ژو رونگجی ،در گاارشش در دهمین برنامه پنجسداله بدرای
توسعه اقتصادی د اجتماعی ملی بر توسعه بخدش خددمات و تسدریع تالشهدا در لدنایع
خدماتی که مستقیماً با مصرف مردم سروکار دارند از جملده لدنعت توریسد و مسدافرت
تأکید کرد ازاینرو بیشتر سیاستهای ترجیحی دولت چه در سطخ ملدی و چده در سدطخ
محلی در راستای حمایت از توسعه توریس بوده است عالوهبر موارد تکر شده ،که بیشدتر
تشریزات و موانع برای مسافرتهای برونمرزی ،کاهش هاینه سدزر بدهعنوان یدک نتیجده
رقابت جهانی ،رفع برخی سیاستهای حمایتگرانه و ارتقای تسدهیالت اطالعداتی ،مدالی و
ارتباطی و همچنین شرکت فعاالنه ن در انجمدن مسدافرت آسدیا د پاسدیزیک فرلدتهای
دیگری برای توسعه توریس چین ایجاد کرد ()Lew and et al., 2003
مجمو این عوامل باع
بهطوریکه براسا

تسریع رشد جذب توریس چین در دهده اخیدر شدده اسدت

گاارش بانک جهانی ،توریس چین از  31میلیون نزر در سا  2000بده

بددیش از  53میلیددون در سددا  2008و حدددود  58میلیددون در سددا  2013رسددید
) (Worldbank.org, 2014:188بنابرین گسترش لنعت توریسد یکدی از اهدداف اساسدی
چین در مسیر توسعه میباشد که از طریق دیپلماسدی اقتصدادی دنبدا میشدود نمدودار 4
نشاندهنده آمار توریستهایی است که ساالنه از چین دیدن میکنند
 .4-4علم و فناوری
ارتقای سطخ عل و فناوری از اهداف و اولویتهای اساسی دولت استر بندابراین از طدر،
گوناگون به دنبا دستیابی به این هدف است برای مثا همانندد بسدیاری از کشدورهای در
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ماهیت داخلی دارندد ،عضدویت چدین در سدازمان تجدارت جهدانی ،از طریدق کد کدردن
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حا توسعه ،دولت چین انتقا فناوری را از طریق اَشکا گوناگون سرمایهگذاری خدارجی
در اقتصاد تشویق میکند سیاستهای سدرمایهگذاری مسدتقی خدارجی در چدین از زمدان
الالحات ،در واکنش به این هدف ترکیببندی شده است برای مثدا برخدی قراردادهدای
ترجیحی برای شرکتهای سرمایهگذاری خارجی مشروط به عملکرد لادراتی و یا انتقدا
فناوری

آنهاست.

سیاستگذاران چینی برای اینکه آثار مثبت جانبی سرمایهگذاریهای خارجی درزمینده
انتقا عل  ،تکنولوژی و مدیریت در داخدل ایدن کشدور بیشدتر نمایدان شدود ،بده جدای
200

روشهای سنتی خرید لیسانس و کلید در دست بهسدوی روش سدرمایهگذاری مشدترک
چینیها و شرکتهای خارجی روی آوردند در روش سدرمایهگذاری مشدترک ،شدرکت

س ی ا س ت ج ها ن ی

خارجی به ناچار باید ه در سرمایه و ه در سود یا زیان شرکت مشارکت داشته باشدد
به همین دلیل ،طرفهای خارجی در سرمایهگذاریهای مشترک ،در مقایسه با روشهای
دیگر ،از جمله قرارداد لیسانس و یا پروژههای کلید در دست ،نسدبت بده موفقیدت کدار
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انتقا فناوری بهمراتب تعهد و پایبندی بیشتری احسا

میکنند ازسدویدیگر ازآنجاکده

فناوری پیشرفته ،تا حد زیادی از دانش غیرمکتوب تشکیل میشود و انتقدا آن در گدرو
اختالط و همکاری تنگاتنگ کارکنان هر دو طرف مشدارکت اسدتر امکدان دارد فرایندد
کامل انتقا  ،تا مدتها به طو بیانجامد ،بنابراین در یک سرمایهگذاری مشترک ،ترتیبات
سازمانی به واسطه درگیر کردن طوالنیمدت شدریک خدارجی ،مقتضدیات انتقدا داندش
غیرمکتوب تکنولوژیهای برتر را بدهنحوی شایسدته فدراه مدیآورد گذشدته از چندین
مایتی ،سرمایهگذاری مشترک برخالف روش تأسیس شعب نمایندگی کدامالً وابسدته بده
شرکتهای خارجی ،چینیها را قادر ساخت تا از شریک خارجی خود در کدار مددیریت
نیا بهره گرفته و برای آشنا شدن با روشهای لحیخ اداره شرکتها ،به شدکلی جدامع و
کامل از شیوه آموزش حین کار ،استزاده شایانی ببرند (فهی یحیایی )1381:33 ،همچنین
پکن از طریق دیگر کانا ها نیا به دنبا دستیابی به فناوریهای برتر است در این زمینده
چین توافقنامههای مشترک فناوری با  52کشدور شدامل روسدیه ،اسدرائیل و کشدورهای
بارگ اروپایی امضا کرده است این توافقنامهها کانا هایی برای دستیابی مشرو چین به
تکنولوژی ایجاد میکند)  (65Saunders, 2006:65دستیابی به آخرین دستاوردهای علد

و فناوری بشری و بهدست آوردن سه عمده در بازار جهانی فناوری از مه ترین اهداف
دیپلماسی اقتصادی چین است نمودارهای زیر نشاندهنده درلد فناوری پیشرفت از کل
لادرات کاالهای مصنوعی چین و همچنین آمار لادرات آن است
در کنار این سیاستها ،مقامات چین بدرای اسدتزاده از علد و توانمنددی چینیهدای
مقی خارج ،وزارت امور «چینیهای مقی خارج» و دهها سدازمان و نهداد نیمدهدولتی در
قالب بخش خصولدی ایجداد کردندد دسدتاورد ایدن اقددامات تمدا

سدازمانیافته بدا

چینیهای متخصص و نیروهای کارآمد و لاحب تجربه ساکن در شهرکهای چیندی در
سراسر جهان بود در پرتو این سیاست و جذب نخبگان چینی از سایر نقاط جهان ،زمینه
استزاده از سی میلیون چینی کاردان ،آموزش دیده و مجدرب از آن سدوی مرزهدا فدراه
شد این حرکت توانست به تعاملی دوسویه و موفق تبدیل شدود و مددیریت ،ارتباطدات،
اطالعددات ،مهددارت و سددرمایه چینیهددای خددارج نشددین را بدده بددازار چددین وارد کنددد
 2006اجرا شد و شرکتهایی که درزمینه تکنولوژی داخلی کار میکنند مورد توجه قرار
گیرند در سا  2009یک بخشنامه دولتی درباره اعتبارگذاری ابداعات تولید شده بومی
و ملی تصویب شد که هدف آن تصدیق و ثبت برترین اختراعدات بدود ایدن بخشنامده
تأکید میکرد مالکیت معندوی بایدد در کشدور و بدا برنددهای مالکیدت معندوی چیندی و
اختصالی ثبت شود مالکیدت معندوی بایدد بدهطور کامدل از شدرکتها و سدازمانهای
خارجی مستقل باشد طرح ثبت اجباری ،دسترسی خارجی را به خدمات دولتی محددود
کرد همچنین این طرح در لنایع خودروسازی ،قطعدات خدودرو ،فنداوری اطالعدات و
تجهیاات ارتباطی ،تجهیاات پاشکی و سالمتی ،تجهیاات الکترونیکی و انتقا قددرت و
اعما شد ( )Sally, 2011: 12بنابرین بعدد از مدائو ،در نتیجده تدالش و برنامدهریای
نخبگان چین در حمایت از اختراعات داخلی با هددف کسدب جایگداه برتدر در اقتصداد
جهانی ،بهتدریج منداطق ویدژه تجداری و اقتصدادی در ایدن کشدور بده وجدود آمدندد و
شرکتهای داخلی اجازه یافتند تا با شرکتهای خارجی همکاری کنند هاووی ،زد تی
ای و برخی غو های بینالمللی فعا درزمینه ارتباطدات از جملده آی بدی ام زیمدنس،
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ازطرفدیگر در راستای حمایت از اختراعات داخلی ،سیاست «ابداعات بدومی» در سدا
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سامسونگ ،هیتاچی در این زمینه مورد توجه قرار گرفتندد

( Bräutigam and Xiaoyang,

)2012: 4
 .5-4بهبود تصویر کشور
تصویر یک کشور در نظام بینالملل و در بین افکار عمومی جهانی میتواند آثار مثبت یدا
منزی بر منافع آن کشور در فروش کاال و خدمات ،جذب سرمایهگذاری خارجی ،جدذب
توریست ،دسترسی به جریانهای مالی جهانی ،توانایی کشدور بدرای تدأثیر گذاشدتن بدر
202

تحوالت جهانی ،روابط دیپلماتیکی ،تصویر و وجهده و حتدی مسدائل امنیتدی آن کشدور
داشته باشد در این راستا دیپلماسی اقتصادی رویکردی است که نخبگان یدک کشدور بدا

س ی ا س ت ج ها ن ی

در پیش گرفتن آن میتوانند تصویر و وجهه کشور خود را در بین افکار عمومی جهدانی
و نظام بینالملل بهبود ببخشند و زمینههای دستیابی به منافع ملی در دنیا را تسهیل کنندد
نکته مه این که نو تصویر یک کشور در نظام بینالملل عالوهبر منافع دولتی بدر مندافع
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بخش خصولی و شرکتهای سرمایهگذاری و لادراتی آن کشور نیا تأثیر اساسی دارد
یکی از دغدغههای اللی نخبگدان چیندی از زمدان الدالحات ،همدواره تغییدر نگداه
جهانی به این کشور از یک عنصر سرکش و بره زنندده نظد بده یدک بدازیگر معقدو ،
منطقی ،قابل پیشبینی و هماهنگ با نظام بینالملل بوده است الوالً تأکید رهبران چدین
بر ورود به عصر «للخ و توسعه» خود گویای توجه آنها بر لداوم حزدظ لدلخ جهدانی
بهعنوان یکی از الاامات توسعه این کشور است عالوهبدر سدرمایهگذاری و برنامدهریای
برای بهبود تصویر این کشور ازمنظر یک بازیگر مسئو  ،نخبگان چین برای بهبود تصویر
ایددن کشددور ،درزمیندده اقتصددادی تددالش و برنامددهریای گسددتردهای داشددتهاند درواقددع،
سیاستگذاران چینی خواهان ایجاد شرکتهای ملی هستند کده بتوانندد در سدطخ جهدانی
رقابت کنند و رویکرد «بارگ را بده چندگ بیداور ،کوچدک را رهدا کدن» انگیداه الدلی
خصولیسازی شرکتهای دولتی است ازاینروست که شرکتهای چیندی مثدل حدائر،
تی سی آ تامپسون و لنوون همگی بده دنبدا کسدب و فراگیدری بازرگدانی خدارجی
بددهمنظور بهدسددت آوردن مارکهددای تجدداری شددناخته شددده بینالمللددی و دسترسددی بدده
شبکههای توزیع موجود و با ثبات هستند دولت چین نیا با شعار «جهانی شدو» همدواره

از این رویکرد شرکتهای چینی در سدطخ جهدانی حمایدت کدرده اسدت (

Saunders,

 )2006بهطورکلی ،امروزه نخبگان ایدن کشدور در تالشاندد تدا بدا اسدتزاده از اباارهدا و
روشهای مختلظ ،تصویر قابل قبولی از کشور چین در ناد افکدار عمدومی دنیدا ایجداد
کنند در این راستا برگااری بازیها و مسابقات ورزشی جهانی المپیک  2008در پکدن و
امثا اینها قابل تحلیل است
از طرفدیگر ،امروزه بسیاری از چینیها متقاعد شدهاند که مد چینی از توسعه بدین
رشد اقتصادی و ثبات سیاسی و همچنین بین اقتصاد بازارمحور و دولت اقتددارگرا یدک
تعاد ایجاد کدرده اسدت ازنظدر آنهدا ایدن مدد بدرای چدین بهتدر از مدد غربدی از
مدرنیااسیون کار میکند همچنین در خارج از چین نیا ازنظر عدهای ،اقتصاد موفق چین
باع

شده تا مد چینی آلترنداتیو مناسدبی بدرای مدد غربدی در نظدر گرفتده شدود در

بخشهایی از آسیا ،آفریقا و آمریکای التین ،مد چینی یا اجما پکن بیشتر مدورد قبدو
ازآنجاکدده بسددیاری از کشددورهای در حددا توسددعه مدددلی را جسددتوجو میکننددد کدده
دستورالعملی برای رشد سریعتر و ثبات بیشتر نسبت به نسخه نئدولیبرا از بدازار آزاد و
انتخابات آزاد داشته باشد ،بر این اسا

مد چین مورد استقبا آنها قرار گرفته اسدت

جذابیت این مد در جهان سوم ،ازنظر بسیاری از چینیها از افتخار ملی به نمداد فکدری
تبدیل شده است ( )Zhao, 2013: 108توسعه اقتصدادی و افداایش رفداه عمدومی مدردم
چین نسبت به دو دهه پیش که در نتیجه اتخات دیپلماسی اقتصادی در سیاسدت خدارجی
اتزا ،افتاد ،در بهبود تصویر این کشور ه در داخل و در بین افکار عمومی جهانی نقش
اللی را داشت نمودار تیل نشاندهنده میاان رشد تولید ناخدالص داخلدی چدین در دو
دهه گذشته است
در سا های اخیر سیاسدت خدارجی چدین در راسدتای توجده بیشدتر بده دیپلماسدی
اقتصادی و رویکرد برونگرایانهر تغییرات سریعی داشته و این تغییدرات سدودمند ،نقدش
اللی در بهبود تصویر چین در دنیا داشته است باید گزت سیاست خارجی چین تا حدد
زیددادی بددر دو هدددف عمددده توسددعه اقتصددادی و مدرنیااسددیونپایهگذاری شددده اسددت
همچنانکه این کشور به محیط بینالمللی باثبات و للخآمیا ،اندرژی و مدواد خدام بدرای
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قرار گرفته تا مد اجما واشنگتن که در گذشته مسلط بدود در ایدن راسدتا بایدد گزدت
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توسعه اقتصادی خود نیاز دارد ،باید با بهبود تصویر خدود در بدین افکدار عمدومی دنیدا،
تعارضات خود را با دیگر کشورها حل کرده و روابط خدارجی را بسدط و نیرومندد کندد
( )Hooghe, 2007: 10در این راستا تصدمی گیران ایدن کشدور از قددرت ندرم چدین در
جهت بهبود تصویر خود در دنیا استزاده میکنند برداشت ما از قدرت نرم همان تعریدظ
جوزف نای است ازنظر جوزف نای ،قدرت نرم یعنی توانایی رسیدن به آنچده کده شدما
میخواهید ،از طریق جذب نه اجبار و پرداخت ( )Nye 2004, 256چین از قددرت ندرم
نه فقط در بح
204

توجه به سرمایهها و کمکهای ملیر بلکده در بحد

جدذابیت تصدویر،

ایدهها ،فرهنگها ،ارزشهای ملی و توسعه اقتصادی موفق در ارتبداط بدا کشدورهای در
حا توسعه بهخصوص در آفریقا بهره میبرد درواقدع توسدعه موفدق چدین و تجربیدات

س ی ا س ت ج ها ن ی

توسعهای آن یک وجهه مثبت و مه از این کشدور در بدین کشدورهای در حدا توسدعه
بهخصوص در آفریقا به جا گذاشته است نخبگدان چیندی از ایدن مسدئله بدهعنوان ابداار
قدرت نرم استزاده میکنند ()Bräutigam and Xiaoyang, 2012: 4
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 .5آزمون فرضیه
همانطور که تکر شد ،فرضیه پدژوهش ایدن اسدت کده چدین پدس از مدائو ،در راسدتای
قدرتمندی و ارتقای جایگاه اقتصادی خود در عرله جهانی رویکرد دیپلماسی اقتصدادی
را در پیش گرفته است برای رسیدن به این هدف ،نخبگان این کشور برنامدههایی چدون
جذب سرمایهگذاری خارجی ،تسهیل فضای کسبوکار تجاری ،رونق توریس  ،دسدتیابی
به عل و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجدرا گذاشدتهاند امدروزه در نتیجده
تغییر جهتگیری سیاست خارجی چدین پدس از مدائو و روی آوردن تصدمی گیران ایدن
کشور به رویکرد سیاست خارجی توسعهگرا ،جایگاه قدرتی این کشور در نظام بینالملل
بهطور قابلتوجهی افاایش یافته است در این خصوص باید گزت که ظهدور چدین یدک
اتزا ،گذرا نیست بلکه نتیجه حداقل  25سا الالحات مداوم اقتصادی و سیاسی است
«مه ترین دغدغه نخبگان چینی در طو این سا ها این بوده که بدون بهه زدن موازنده
قوا به دنبا افاایش قدرت و ارتقای جایگاه خود در نظام بینالملل باشند آنها بدر ایدن
باورند که توسعه چین و تبدیل این کشور بده یدک ابرقددرت ،در یدک محدیط بدا ثبدات

بینالمللی ،بهتر به نتیجه میرسد» ( )Sklias, Spyros and Victoria, 2012: 288امدروزه
چددین در حلوفصددل مسددائل چندجانبدده بینالمللددی از یددک بددازیگر منزعددل بدده یددک
مشارکتکننده فعا تبدیل شده اسدت میتدوان گزدت معمدای سیاسدت خدارجی چدین
استراتژی همسایگی خوب ،جهان موزون و پیشرفت للخآمیا است
با توجه به اهداف دیپلماسی اقتصادی که در بخدش قبدل بررسدی شدد ،بایدد گزدت
امروزه مه ترین فاکتور داخلی که به سیاست خدارجی و دیپلماسدی چدین شدکل داده و
میدهد ،پیشرفت اقتصادی است انتقا چین از یک اقتصداد برنامدهریای شدده بده یدک
اقتصاد بازار (سوسیالیست) ،ه گرایی با اقتصاد جهانی و رشد چشمگیری که چین را بده
برج قدرت اقتصادی تبدیل کرد ،در شکلدهی به سیاست خارجی این کشور نقش مهمی
دارد «این یک موفقیت اقتصادی است که درهای خود را به روی دنیا بداز گذاشدته و بده
پکن اعتماد و قدرت نزوت الزم را داده تا خود را بهعنوان یک بازیگر جهانی قلمداد کندد
از جمله آمریکا بهعنوان یک تهدید درک شده است» ()Hooghe, 2007: 9
مؤلفههای دیپلماسی اقتصادی چین :براسا

یافتدههای ایدن پدژوهش ،شداخصها،

مالزهها و کارکردهای رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چین بعدد از مدائو را
میتوان در قالب زیر دستهبندی کرد:
جدو  2مالزههای دیپلماسی اقتصادی چین
ردیف مؤلفههای دیپلماسی اقتصادی چین

1

2

توضیح

یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی چین عدم مداخله
در امور داخلی دیگران چه در ارتباط با تایوان ،تبت،
 Xinjiangو همسایگان و چه در ارتباط با دیگر
کشورهاست با این کار زمینه و محیط امن الزم برای
حفظ یکپارچگی ،حاکمیت ،تمامیت
توسعه اقتصادی این کشور فراه میشود بنابرین
ارضی و استقالل چین
احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی ،عدم
تعرض متقابل و اطمینان دادن به کشورهای منطقه
درخصوص اینکه پیشرفت چین تهدیدی برای آنها
نیست ،از اهداف دیپلماسی اقتصادی چین است
اهداف کالن چین شامل دیپلماسی اقتصادی ،توسعه
توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون
اقتصادی و مدرنیااسیون است در این مسیر نخبگان
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اما باید به این مسئله نیا اشاره کرد که گاهاً این موفقیت اقتصادی ازنظر برخدی کشدورها
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دستیابی به علم و تکنولوژی
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4

برابری و سود متقابل

5

همزیستی مسالمتآمیز

6

استراتژی همسایگی خوب

توضیح
چین در طو سه دهه گذشته ،به الااماتی همچون
انتقا چین از یک اقتصاد برنامهریای شده به یک
اقتصاد بازار (سوسیالیست) ،نوسازی چین ،سیاست
درهای باز به روی جهان ،و مدرنیااسیون ساختارهای
اقتصادی چین تن دادند و همواره دیپلماسی اقتصادی
این کشور در خدمت این اهداف بود
دستیابی به آخرین پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی
از اللیترین اهداف دیپلماسی اقتصادی چین است
چرا که بدون دستیابی به آخرین دستاورد علمی
بشری ،ارتقای جایگاه چین در دنیا در رقابت با
دیگران معنایی ندارد در این راستا این کشور سعی
کرده تا روابط خود را با قدرتهای بارگ و
کشورهای توسعه یافته بهبود بخشد
نخبگان چین در سیاست خارجی خود به دنبا ایجاد
محیط بینالمللی مطلوب برای رشد و توسعه هستند
آنها بر این باورند توسعه چین در یک محیط
بینالمللی باثبات و آرام میسر است بر این اسا
بازی برد د برد را در روابط خارجی و دیپلماسی
اقتصادی خود در پیش گرفتهاند
سیاستگذاران چین تمام تالش خود را در سیاست
خارجی بهکار گرفتند تا این تصویر که پیشرفت چین
منافاتی با للخ جهانی و موقعیت دیگر کشورها در
نظام بینالملل ندارد را به کشورهای قدرتمند القا
کنند آنها در سایه دیپلماسی اقتصادی به دنبا
پیشرفت سریع ولی بدون درگیری با کشورهای
قدرتمند هستند در این راستا مقامات چین همواره
شعار «للخ و توسعه» و «همایستی مسالمتآمیا» را
در سیاست خارجی سردادهاند و ضمن تأکید بر
همکاریهای اقتصادی سودمند بین دولتها و عدم
تشکیل شرکای استراتژیک دوجانبه علیه کشور ثالت،
پیشنهاد جایگاینی نگاهی به نظ بینالمللی بهویژه در
رابطه با ساختار امنیتی اتحاد محور ایاالت متحده
آمریکا در آسیای شرقی را مطرح کردهاند
مقامات چین بر این باورند توسعه اقتصادی چین در
لورتی محقق میشود که منطقه پیرامونی این کشور
از فاز امنیتی عبور کرده باشد در این راستا در
سیاست خارجی ،تعدیل کردن میل و توانایی
ملتهای منطقه در مورد متوقظ کردن پیشرفت از

ردیف مؤلفههای دیپلماسی اقتصادی چین

7

9
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8

توضیح

طریق دیپلماسی ،کاهش حمایتهای بینالمللی برای
محدود کردن چین ،ایجاد محیط امنیتی پایدار در
منطقه و جلوگیری از بیثباتی منطقهای که به موجب
تحریک حساسیتهای داخلی میشود را در دستور
کار سیاست خارجی قرار دادند
بهبود تصویر چین در افکار عمومی جهانی از جمله
الاامات و پیششرطهای رشد اقتصادی و تسلط این
کشور بر اقتصاد جهانی است تصمی گیران چین به
خوبی میدانند که افاایش لادرات و مشارکت دادن
بخش خصولی این کشور در اقتصاد جهانی در
لورتی ممکن است که این کشور اعتبار خود را در
بهبود تصویر چین
جامعه جهانی ارتقا دهد در این راستا ،ایجاد رهیافتی
فعا به امور بینالملل با هدف بهبود تصور چین،
تعقیب اقدامات اعتمادسازانه بین دولتها با این
هدف که چین مسئولیتپذیر و متعهد به قواعد نظام
بینالملل است و اتخات تدابیری جهت جذب
توریست از جمله فعالیتهای این کشور در مسیر
توسعه است
یکی از مه ترین شعار دولتمردان چین «جهانی شو»
است سعی آنها بر این است که تولیدات و
محصوالت خود را در عرله جهانی و در رقابت با
غو های اقتصادی بینالمللی ارزیابی کنند
سیاستگذاران چین در میسر ه گرایی با اقتصاد جهانی
همگرایی با اقتصاد جهانی
راهی جا در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در
سیاست خارجی نیافتند در این راستا آنها از طریق
دیپلماسی اقتصادی به دنبا جستوجوی فرلتهای
جدید برای تجارت و سرمایهگذاری بیشتر برای چین
و مشارکت فااینده در مناقصات بینالمللی بودند
تالش برای اطمینان دادن به جامعه بینالمللی ،بهویژه
کشورهای همسایه درباره اینکه آینده چین بیخطر
خواهد بود ،از دیگر اهداف دیپلماسی اقتصادی چین
است در طو سا های اخیر رهبران این کشور در
رفتار سیاست خارجی خود اینگونه القا کردند که
پیشرفت صلحآمیز و جهان موزون
چین جدید بدون بهکارگیری بازی حالل جمع لزر
پیشرفت خواهد کرد و آنها به دنبا جهان موزون یا
هماهنگ هستند رئیسجمهور هو اعالم کرد پیشرفت
چین به للخ جهانی کمک خواهد کرد و توسعه این
کشور نیا در شرایط للخ امکان تحقق دارد

ردیف مؤلفههای دیپلماسی اقتصادی چین

10

208
11

س ی ا س ت ج ها ن ی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

12

13

14

توضیح

تصمی گیران چین همواره از فرلتهای استراتژیک
برای بهبودی روابط با محیط پیرامونی و همچنین
استفاده از فرصتهای استراتژیک
نادیک شدن به قدرتهای بارگ از جمله ایاالت
متحده با هدف ساختن جامعه ثروتمند در داخل
استزاده بهینه کردهاند
سیاست خارجی چین ،در طو سه دهه گذشته
تسهیلکننده مسیر توسعه اقتصادی این کشور بوده
است رهبران چین با اتخات رویکرد اقتصادی در
سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی فعاالنه ،به
همکاریهای اقتصادی و امضای توافقنامههای
تجاری با سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان
گسترش تجارت و توسعه صادرات
تجارت جهانی ،سازمانهای منطقهای و همچنین
کشورهای توسعهیافته و در حا توسعه با هدف
گسترش تجارت خارجی ،توسعه لادرات کاالهای
چینی و تسخیر بازارهای جهانی و تقویت بخش
خصولی و تشو ،آن به رشد هرچه بیشتر و رقابت
در سطخ جهانی پرداختند
جذب سرمایههای خارجی نیا از مه ترین اهداف
کالن دیپلماسی اقتصادی چین است رهبران این
کشور سا هاست با اتخات سیاستهای تشویقی زمینه
جذب سرمایههای خارجی را فراه کردهاند در نتیجه
جذب سرمایههای خارجی
این تالشها ،امروزه چین بعد از ایاالت متحده دومین
مقصد سرمایهگذاریهای خارجی در دنیا قلمداد
میشود
یکی دیگر از اهداف اللی دیپلماسی اقتصادی ،تأمین
کردن و متنو ساختن دسترسی به انرژی و منابع
طبیعی است رشد اقتصادی چین در آینده مستلام
تضمین امنیت انرژی
تضمین امنیت انرژی است در این راستا ،این کشور
سعی کرده با کشورهای دارنده بیشترین تخایر انرژی
جهانی از جمله روسیه ،ایران ،عربستان ،عرا ،و
برخی کشورهای آفریقایی روابط نادیکی برقرار کند
چین در زمینههای دسترسی به بازار ،استزاده از عل و
تکنولوژی ،جذب سرمایهگذاری خارجی و ایزای
نقش در نهادهای حکمرانی بینالمللی به کشورهای
همکاری با کشورهای توسعهیافته پیشرفته وابسته است ازاینرو روابط با این کشورها
اهمیت زیادی برای این کشور دارد رهبران چین با
هدف کسب تجربه مدیریتی ،تکنولوژی و فناوری و
رشد علمی روزافاون و همچنین تسخیر بازار جهانی

ردیف مؤلفههای دیپلماسی اقتصادی چین

توضیح
سعی در بهبود روابط با کشورهای توسعهیافته دارند

15

با در نظر گرفتن جهتگیری و رفتار سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته و آمار
و ارقام اقتصادی و بدا توجده بده شداخصها و مالزدههایی کده درخصدوص دیپلماسدی
اقتصادی چین در جدو فو ،تکر شد ،میتوان گزت که دولت این کشور پدس از مدائو،
دیپلماسی اقتصادی فعاالنه را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگداه جهدانی اقتصداد ایدن
کشور در پیش گرفته است
 .6نتیجهگیری
جهانی شدن به علت ظهور مسائل و بازیگران جدید موجب پیچیدهتر شدن هرچه بیشتر
دیپلماسی اقتصادی شده است در پیش گرفتن موفقیتآمیا دیپلماسدی اقتصدادی توسدط
یک کشور ،عالوهبر درک محیط سیاسی د اقتصدادی داخلدی ،نیازمندد شدناخت محدیط
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دولت چین با نادیک شدن به کشورهای در حا
توسعه ،بیشتر به دنبا تسخیر بازار مصرف آنها و
تأمین مواد اولیه لنایع خود از این کشورهاست این
کشور با نزوت در کشورهای جهان سوم دو بهره
سیاسی عمده نیا میبردر او اینکه از این روابط برای
نفوذ در جهان سوم
تضعیظ انتقادات و آرای سازمانهای بینالمللی
درباره مسائل حقو ،بشر در این کشور بهره میبرد و
دوم اینکه از این روابط برای اناوای بیشتر تایوان و
کاهش فضای بینالمللی در به رسمیت شناختن و
مشروعیت دادن به تایوان استزاده میکند
از جمله الااماتی که دولت چین در دیپلماسی
اقتصادی خود به آن تن داده است ،همکاری با
سازمانهای منطقهای همچون اُپک ،شانگهای و
سازوکار آ سه آن  3+و توجه جدی به دیگر
همکاری با سازمانهای منطقههای و سازمانهای منطقهای مثل اتحادیه اروپا ،آ سه آن ،
سازمان دولتهای آمریکایی ،اتحادیه آفریقا و شورای
بینالمللی
همکاری خلیج فار و است چین از این
سازمانها بهعنوان ابااری برای گسترش نزوت در این
مناطق با هدف ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی
استزاده کرده است

سیاسی د اقتصادی بینالمللی و همچنین محیط مذاکرات است نتیجه پژوهش با بررسدی
اهداف دیپلماسی اقتصادی و همچنین الااماتی که کشور چین در مسیر توسعه اقتصدادی
به آن روی آورده است ،این است که نخبگان بعد از مائو با ارائه تعریزی برونگرایانده از
خود ،نقش کلیدی برای سیاست خارجی توسعهگرا بهعنوان بسترساز محیط مناسب برای
توسعه اقتصادی قائل شدند و در این راه بدا تجدیددنظر در بسدیاری از الدو سیاسدت
خارجی خود ،دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفتهاند
بنابراین رهبران چین براسا
210

تعریظ جدیدی که از نقش و جایگداه ایدن کشدور در

عرله جهانی در نظر داشتند ،اقتصاد را بدهعنوان مه تدرین مالزده قددرت ملدی ،محدور
برنامهریایهای خود قرار دادند بر این اسدا
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دولتمدردان از سده دهده پدیش از تمدامی

اباارهای ممکن برای افاایش قدرت اقتصادی خود بهره بردندد نظدر بده فضدای جدیدد
حاک بر عرله بینالمللی تحت تأثیر فرایند جهانی شدن و همچنین نیاز مبرم بده ثدروت
و فناوری کشورهای غربی در راستای توسعه ،نخبگان این کشور دریافتندد کده در چندین
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فضایی ارتقای منافع اقتصادی و دستیابی به توسعه به لورت خودمحور و بددون توجده
به قواعد بینالمللی هاینه بسیاری را به این کشور تحمیدل میکنددر ازایدنرو اسدتزاده از
اباار سیاست خارجی بهعنوان حلقه واسط میان عرله داخلی و بینالمللی جهدت ایجداد
بستر مناسب برای دستیابی به اهداف اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرد دولدت چدین بدر
این اسا

اجرای یک دیپلماسی اقتصادی قدوی را در دسدتور کدار خدود قدرار داد و بدا

پایبندی به الاامات چندین رویکدردی پدس از سده دهده در عرلده جهدانی بده یکدی از
قدرتمندترین کشورها درزمینه اقتصادی تبدیل شده است
در نهایت ،باید گزت امروزه سیاستمداران چین ،بهخصدوص تصدمی گیران عرلده
سیاست خارجی بهخوبی به مسائل جهانی و تحوالت سیاسی و اقتصادی ناشی از فرایندد
جهانی شدن اشراف دارند و براسا

قواعدد بدازی روابدط بینالملدل ،رویکدرد سیاسدت

خارجی خود را اتخات میکنند رهبران چین دریافتند که برای کسدب ثدروت و همچندین
ارتقای جایگاه قدرت نه تنها باید با قدرتهای جهدانی روابدط لدلخآمیا داشدته باشدند،
بلکه باید در طیزی از مسائل اقتصادی و سیاسی د امنیتی جهانی بدا کشدورهای بدارگ و
سازمان ملل متحد مشارکت جدی داشته باشند امروزه رهبران این کشور به شکل کدامالً

هوشمندانه رقابت سرسختی با ایاالت متحده در عرله اقتصادی و علمی از جمله حدوزه
تولید عل  ،فناوری ،نرمافاار ،جذب سرمایهگذاری خارجی و افاایش تولیدد و لدادرات
شرو کردهاند و بر این مسئله نیا واقظاند که بهرغ اختالفات جدی با غرب در برخدی
حوزهها ،بدون ارتباط للخآمیا با غرب و بدون مشارکت مداثر ،فعاالنده و مسدئوالنه در
مسائل جهانی نمیتوان به عظمت چین اندیشید مقامات خدوب میدانندد کده در دنیدای
کنونی ،اقتصاد ،سیاست و امنیت دره تنیده شده و توسعه این کشور بدون ارتباط منطقی
و سازنده با غرب ممکن نیسدت بدا اینکده چدین در عرلده سیاسدی و امنیتدی در نظدام
بینالملل وزنه قابل توجهی محسوب میشود ،ولی اساساً رهبران این کشور عالقه دارندد
با هدف توسعه روزافاون و اخذ هرچه بیشتر عل و تکنولوژی غربدی ایدن کشدور را بدا
ماهیتی اقتصادی و نه سیاسی د امنیتی به دنیا معرفی کنند
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