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چكيده
نخبگان چين با اشراف به تحوالت ناشي از جهاني شدن ،اولويت سياستگذاري خود را
بر ارتقاي قدرت اقتصادي بهعنوان محور قدرت ملي قرار دادهاند .بر اين مبنا و در راستاي
استفاده از تمامي ظرفيتهاي ملي و بينالمللي ،سياست خارجي چين در سه دهه گذشته
نقشي كليدي در ايجاد محيطي مناسب براي ارتقاي جايگاه اين كشور در نظام بينالملل ايفا
كرده است .نتيجه اين امر توجه به ديپلماسي اقتصادي بهعنوان يک رويكرد اقتصادمحور به
سياست خارجي و بهتبع آن توجه به الزامات رفتاري آن ،همواره مدنظر مقامات اين كشور
بوده است .در راستاي تجزيهوتحليل اين مسئله ،پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق
كيفي مبتنيبر اسناد تاريخي و كتابخانهاي و همچنين تكيه بر دادههاي آماري ،به تبيين
مفهوم ،اهداف و عملكرد ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي چين و نقش آن در
قدرتمندي اين كشور ميپردازد .سؤال اصلي مقاله اين است كه چين در راستاي دستيابي
به جايگاهي قدرتمند در اقتصاد جهاني ،در عرصه سياست خارجي چه رويكردي در پيش
گرفته است؟ در پاسخ به سؤال ،فرضيه پژوهش اين است كه چين پس از مائو ،رويكرد
ديپلماسي اقتصادي را با هدف قدرتمندي و ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد اين كشور
بهصورت فعاالنه در پيش گرفته و در اين راستا برنامههايي چون جذب سرمايهگذاري
خارجي ،تسهيل فضاي كسبوكار تجاري ،رونق گردشگري ،دستيابي به علم و تكنولوژي روز
و بهبود تصوير كشور را به اجرا گذاشته است.
کليدواژهها :جهاني شدن؛ توسعه؛ صلح؛ سياست خارجي چين؛ رويكرد اقتصادي؛
ديپلماسي اقتصادي چين؛ تجارت؛ بهبود تصوير كشور؛ سرمايهگذاري خارجي؛ همگرايي
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با در نظر گرفتن فرايند جهاني شدن و تحوالت ناشي از آن ،ميتوان گفت كه
امروزه كشورها نميتوانند خود را بينياز از علم ،فناوري و ساير دستاوردهاي
تمدن جديد بشري بدانند .هر چقدر تالش يک كشور در جهت دستيابي به
د ستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي بيشتر شود ،به همان نسبت جايگاهش در
نظام بينالملل نيز ارتقا خواهد يافت .فرايند جهاني شدن و بهويژه جهاني شدن
اقتصاد باعث شده تا كشورهايي كه دغدغه توسعه و پيشرفت دارند ،به مؤلفههاي
اقتصادي ـ كه نقش اساسي در افزايش قدرت ملي دارد ـ توجه جدي داشته
باشند .بهرغم اختالفنظرهايي كه درباره نوع و ميزان تأثيرات جهاني شدن وجود
دارد ،بديهي است جهاني شدن و بهويژه جهاني شدن اقتصاد واقعيتي غيرقابل
انكار است و اين مسئله مفروض پژوهش حاضر است .امروزه اقتصاد جهاني در
حال تبديل شدن به يک واحد همگراست .نتيجه وضعيت فوق اين است كه
امكان نظم بخشيدن به اقتصاد كشورها در چارچوب ملي تضعيف و نظام جهاني
اقتصاد جايگزين آن ميشود .حتي نظريهپردازان جديد مليگرا نيز با تمام
انتقاداتي كه به اين مسئله دارند ،بر اين باورند كه «جهاني شدن اقتصادي به
معناي وابستگي متقابل تشديد شده بين اقتصادهاي ملي است .جهاني شدن
اقتصاد به معناي تغيير كيفي بهسوي اقتصاد جهاني است كه ديگر برمبناي
اقتصادهاي ملي خودمختار قرار ندارد ،بلكه بيشتر برمبناي بازار جهاني منسجم
توليد ،توزيع و مصرف واقع است» (هرست و تامپسون 100 :1301 ،به نقل از
جكسون و سورنسون.)1358 ،
«جهاني شدن توسط چند عامل حركت ميكند و مهمترين آن تغيير
فناوري است كه با كمک رقابت اقتصادي مداوم بين شركتها به پيش ميرود.
تصميماتي كه توسط دولتها گرفته ميشود (مانند آزادسازي بازرگاني و مالي)،
نيز كاتاليزورهاي مهمي هستند» (جكسون و سورنسون .)183 :1358 ،در اين
زمينه ،ميلتون فريدمن 1عقيده دارد «اكنون ميتوان هر محصولي را در هر جايي
توسط شركتهاي واقع در هر جا كه منابع را از هر جايي استفاده ميكنند ،توليد
كرد تا در هر جا فروخته شود» (فريدمن 1003 ،به نقل از جكسون و سورنسون،
 .)184 :1358اين بدان معناست كه كشورها ،ديگر امكان توسعه و پيشرفت
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خودكفا و مستقل از جهان خارج را نخواهند داشت .در اين شرايط؛ رقابت
اقتصادي جهاني خواهد شد و واحدهايي در اين رقابت پيروز ميشوند كه به
بازارهاي جهاني توجه بيشتري داشته باشند.
پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي و بهتبع آن ،تحول مفهوم امنيت
در عرصه بين المللي اين روند را تسريع كرده است .اين تحوالت باعث ايجاد
تغييراتي در اولويتبندي اهداف سياست خارجي كشورها شده است؛ سياست
خارجي كه حلقه واسط عرصه داخلي و خارجي يک كشور است .در اين ميان
ديپلماسي بهمنزل ه يكي از ابزارهاي مهم سياست خارجي كشورها نيز از اين
تحوالت بيتأثير نبوده است .يكي از عمدهترين اين تأثيرات افزايش اهميت
مؤلفه هاي اقتصادي در ديپلماسي و تقويت ديپلماسي اقتصادي بسياري از
كشورها (بهجاي ديپلماسي سنتي مبتنيبر مؤلفههاي امنيتي و سياسي) است.
در اين ميان برخي كشورها همراهي بيشتري با اين روند داشتهاند و به همين
نسبت موفقيتهاي بيشتري نيز بهدست آوردهاند .يكي از موفقترين كشورها در
اين زمينه چين است .اين كشور سه دهه بعد از انقالبي كه تقابل با نظام
بينالملل را از اصول اساسي خود ميدانست و پس از فرازونشيبهاي فراوان در
اين زمينه ،توجه بيشتر به مسئله اقتصاد و اصالحات در عرصههاي مختلف با
هدف تبديل شدن به يک قدرت جهاني با محوريت قدرت اقتصادي را آغاز كرد.
اجماع ملي و پايبندي به الزامات اين امر ،چين را به الگويي قابل توجه تبديل
كرده است .ازاينرو نگاهي به عملكرد اين كشور درزمينه ديپلماسي اقتصادي
ميتواند براي ايران بهعنوان يک كشور ميانپايه حائز اهميت باشد .بنابراين مقاله
حاضر در نظر دارد با نگاهي به روند تحوالت در سياست خارجي چين ،تجربه
ديپلماسي اقتصادي اين كشور را مورد بررسي قرار دهد .اين پژوهش با استفاده
از روش تحقيق كيفي مبتنيبر اسناد تاريخي و كتابخانهاي و همچنين تكيه بر
دادههاي آماري ،به تبيين مفهوم ،اهداف و عملكرد ديپلماسي اقتصادي در
سياست خارجي چين و نقش آن در قدرتمندي اين كشور ميپردازد .سؤال اصلي
مقاله اين است كه چين در راستاي دستيابي به جايگاهي قدرتمند در اقتصاد
جهاني ،در عرصه سياست خارجي چه رويكردي را در پيش گرفته است؟ در
پاسخ به سؤال ،فرضيه پژوهش اين است كه چين پس از مائو ،رويكرد ديپلماسي
اقتصادي را با هدف قدرتمندي و ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد اين كشور
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بهصورت فعاالنه در پيش گرفته و در اين راستا برنامههايي چون جذب
سرمايهگذاري خارجي ،بهبود فضاي كسبوكار تجاري ،رونق توريسم ،دستيابي
به علم و تكنولوژي روز و بهبود تصوير كشور را به اجرا گذاشته است.
در مقاله پيش رو ،بعد از اشاره به ادبيات پژوهش ،ابتدا به چارچوب نظري
ميپردازيم و در اين بخش به مباحثي مانند ديپلماسي اقتصادي و تعريف آن،
اهداف و اولويتها ،الزامات و سطوح ديپلماسي اقتصادي پرداخته ميشود .سپس
در قسمت بعد ،قدرتمندي چين در دوره پس از مائو ،مناسبات چين با كشورهاي
پيشرفته ،در حال توسعه ،همسايگان و سازمانهاي منطقهاي و جهاني تشريح
خواهد شد .در ادامه ،مهمترين اصول و اهداف ديپلماسي اقتصادي چين شامل
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،بهبود تجارت ،توريسم ،علم و تكنولوژي و بهبود
تصوير اين كشور مورد بررسي قرار ميگيرد .درنهايت به كاركردهاي ديپلماسي
اقتصادي چين و نتيجهگيري پژوهش ميپردازيم.
 .1پيشينه پژوهش
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با توجه به اينكه پرداختن به اهميت رويكرد اقتصادي در سياست خارجي
به خصوص در ايران از سابقه چنداني برخوردار نيست ،منابع چنداني دراينباره
وجود ندارد و عمده نوشتهها نيز در چند سال گذشته منتشر شده است .برخي از
مهمترين نوشتهها به زبان فارسي عبارتاند از:
كتاب ديپلماسي اقتصادي كه توسط محمود واعظي و مسعود موسوي شفايي
تدوين و گردآوري شده ،يكي از منابعي است كه اخيراً در اين زمينه منتشر شده
است .اين كتاب درواقع مجموعه مقاالتي است كه بيشتر به بررسي جهاني شدن
اقتصاد و تأثير آن بر سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي و همچنين به تجربه
برخي كشورها درزمينه ديپلماسي اقتصادي پرداخته است .اين كتاب بهرغم اينكه
كتابي مفيد درزمينه ديپلماسي اقتصادي است اما صرفاً يكي از مقاالت آن
درخصوص سياست خارجي چين و رويكرد اقتصادي اين كشور است و به بررسي
جذب منابع و دفع موانع در سياست خارجي چين پرداخته است .در كنار آن يكي
از مقاالت مهمي كه در اين كتاب چاپ شده ،مقاله «ديپلماسي اقتصادي؛ ابزاري
نوين سياست خارجي در عصر جهاني شدن» است كه بهصورت نظري به مباحثي
مانند فضاي جريانها و فضاي مكانها ،ديپلماسي اقتصادي در فضاي جريانها،
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ظهور كاركردهاي ديپلماتيک در شركتهاي فراملي و تنوع واحدهاي متولي امور
خارجي كشورها ،نقشها و بازيگران عرصه ديپلماسي اقتصادي و  ...پرداخته است.
اثر ديگر ،كتاب ديپلماسي نوين :جستارهايي در سياست خارجي جمهوري اسالمي
ايران است كه شامل مجموعه مقاالتي است كه توسط حسين پوراحمدي و چند
پژوهشگر ديگر نوشته شده است .در اين مجموعه مقاالت به بررسي تحوالت نوين
جهاني و آثار آن بر ديپلماسي خارجي جمهوري اسالمي ايران پرداخته شده است.
در بيشتر مقاالت اين كتاب جهاني شدن اقتصاد و تأثير آن بر ديپلماسي و سياست
خارجي ايران مورد بررسي قرار گرفته است .اين كتاب بيش از آنكه ماهيتي
توصيفي و تبييني داشته باشد ،رويكردي تجويزي دارد .از بين كتب منتشر شده
در سالهاي اخير ،شايد بتوان جامعترين كتاب را مجموعه مقاالت سياست
خارجي توسعهگرا دانست .اين اثر كه زير نظر دكتر محمود واعظي و دكتر مسعود
موسوي شفايي تدوين و گردآوري شده ،دربرگيرنده مقاالت ارائه شده در همايش
ملي چشمانداز بيستساله و الزامات داخلي سياست خارجي توسعهگراست .اين
مجموعه مقاالت كه توسط شماري از اساتيد دانشگاه و برخي از دست اندركاران
عرصه اقتصادي ـ سياسي ارائه شده ،درزمينه الزامات نظري و عملي دستيابي به
اهداف چشمانداز و نوع مواجهه با فرايند جهاني شدن و خصوصاً جهاني شدن
اقتصاد ميتواند بسيار مفيد باشد ،با اين حال اين كتاب نيز عمدتاً تجويزي ميباشد
و با محوريت نگاهي به آينده ايران گردآوري شده است .در كنار اين آثار ،دو مقاله
ديگر از محمدجعفر جوادي ارجمند ،استاد دانشگاه تهران با عناوين «جهاني شدن
اقتصاد و پيامد آن بر سياستگذاري خارجي ج.ا.ايران» و «تعامل اقتصاد و سياست
خارجي در ج.ا.ايران» نيز مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است .مقاله اول در
فصلنامه سياست دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مقاله دوم در
مجله فرهنگ انديشه منتشر شده است .در اين دو مقاله نويسنده با بررسي جهاني
شدن بهخصوص درزمينه اقتصادي به بررسي آثار آن بر سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران و نوع تعامل آن دو ميپردازد.
درخصوص آثار خارجي نيز ميتوان به چندين مورد مرتبط اشاره كرد :يكي
از اين موارد ،كتاب سياست تجارت خارجي چين از كا ژنگ 1است كه به مباحثي
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چون همكاريهاي چين با سازمانهاي ،سازمان تجارت جهاني 1،موافقتنامه
عمومي تعرفه و تجارت 1،تمركززدايي و سياستهاي حمايتي در تجارت خارجي
چين ،تأثير سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان تجارت جهاني بر سياست
تجاري چين و درنهايت روابط با اياالت متحده پرداخته است .يكي ديگر از
كتابهاي مرتبط در اين زمينه پيشرفت ديپلماسي عمومي چين از اينگريد دِ
هوگ 3است كه نويسنده در آن به فاكتورهاي شكلگيري ديپلماسي عمومي
چين ،اهداف و نظام ديپلماسي عمومي اين كشور و چگونگي موفقيتهاي چين
در ديپلماسي عمومي مي پردازد .يكي ديگر از آثار مهمي كه در اين حوزه به
نگارش درآمده ،مقاله «ديپلماسي اقتصادي چين؛ رهيافتي مقايسهاي به روابط
چين ـ تركيه و چين ـ يونان» از پانتليس اسكلياس 4،اسپيروس روكاناس 8و
ويكتوريا پيستيكو 8ا ست .در اين مقاله نويسندگان بعد از اشاره كوتاه به مفهوم
ديپلماسي اقتصادي به تشريح روابط چين با يونان و تركيه ميپردازد .مقاله ديگر
«سياست تجاري چين» نوشته هانس گونتر هيلپرت 7است كه به مباحثي مانند
سياست تجاري چين در قرن  ،11عضويت چين در سازمان تجارت جهاني،
سطوح مختلف سياست تجاري چين ميپردازد و درنهايت چشمانداز روابط چين
و اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار ميدهد .همچنين مقاله «سياست خارجي
چين؛ يک قدرت در حال صعود به كشف جايگاه حقيقي خود» نوشته سويشنگ
ژائو 5نيز ضمن پرداختن به سياست خارجي چين ،اشتياق اين كشور را در تبديل
شدن به قدرت جهاني توصيف كرده است .مقاله «ديپلماسي اقتصادي چين در
آسياي جنوبي» نوشته نادر بخت 0و حيدر بخاري 13نيز بدون پرداختن به مفهوم
ديپلماسي ،به طور ويژه به بررسي روابط اقتصادي چين با پاكستان ،نپال،
افغانستان ،هند و بنگالدش پرداخته است.
با بررسي آثار فوق ،اين نتيجه حاصل شد كه هنوز اثر جامعي درخصوص
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ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

موضوع اين پژوهش به زبان فارسي نگاشته نشده و بيشتر مقاالت و كتب منتشر
شده هرچند كه ديپلماسي اقتصادي را محور بحث خود قرار دادهاند ،اما عموماً
مصداقهاي ديگري را بهعنوان مطالعه موردي بررسي كردهاند .اين در حالي است
كه تمركز مقاله حاضر بهطور ويژه بررسي ديپلماسي اقتصادي چين است.
درخصوص مقاالت و كتابهاي التين نيز بايد گفت كه كتابها و مقاالت
متعددي در اين زمينه وجود دارد كه به بررسي برخي از آنها پرداختيم .اين آثار
موضوعات متنوعي از جمله مسائل داخلي چين و نقش آن در سياست خارجي،
همكاري اقتصادي چين با همسايگان ،غرب ،خاورميانه ،آفريقا ،آمريكاي التين،
آسيا و  ،...جهاني شدن و سياست خارجي چين ،تاريخ ديپلماسي اقتصادي چين،
رقابت و يا همكاري با غرب ،همكاري با سازمانهاي بينالمللي بهخصوص
سازمان تجارت جهاني را مورد بررسي قرار دادهاند .در پژوهش حاضر ضمن در
نظر گرفتن كارهاي انجام شده در اين حوزه ،تمركز اصلي به بررسي ديپلماسي
اقتصادي در سياست خارجي چين پس از مائو و تأثير آن بر قدرتمندي اين
كشور است.
 .۳چارچوب نظري؛ ديپلماسي اقتصادي

در اين پژوهش قبل از ورود به بحث اصلي ،به تشريح مفهوم ديپلماسي
اقتصادي 1مي پردازيم .اين مفهوم در دوران پس از جنگ سرد و گسترش فرايند
جهاني شدن مطرح شده و امروزه بهعنوان يكي از ابزارهاي نوين ،كارآمد و
قدرتمند كنش در فضاي بينالملل در برابر ديپلماسي سنتي قرار گرفته است.
اساس شكلگيري ديپلماسي اقتصادي مبتنيبر كاستيهاي ديپلماسي سنتي
براي تحقق اهداف سياست خارجي و تأمين منافع بازيگران دولتي و غيردولتي
عرصة بين الملل در چارچوب تعامالت فزاينده و چندوجهي اقتصاد جهاني است.
بنابرين ديپلماسي ابزاري براي تأمين منافع طراحان و بازيگران دولتي و
غيردولتي در عصر جهاني شدن است (موسوي شفايي .)53 :55 ،در اين قسمت
به تعاريف ،اهداف و اولويتها ،الزامات و سطوح مختلف ديپلماسي اقتصادي
پرداخته ميشود تا زمينه ورود به بحث اصلي پژوهش فراهم شود.

1. economic diplomacy
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كشورهايي كه در عرصه سياست خارجي رويكرد توسعهگرا در پيش گرفته و
داراي ديپلماسي اقتصادي فعالي هستند ،تالش ميكنند كه در تأمين اهداف
اقتصاديشان در عرصه بينالمللي از ابزارها و ظرفيتهاي سياسي خود استفاده
كنند .در اين راستا بايد گفت تعاريفي كه ازسوي صاحبنظران درخصوص
ديپلماسي اقتصادي ارائه شده ،در اكثر موارد به اين مسئله اشاره دارد .امروزه از
اصطالحات مختلفي چون ديپلماسي مالي ،ديپلماسي تجاري ،ديپلماسي بازرگاني
نيز در كنار ديپلماسي اقتصادي استفاده ميشود .ديپلماسي اقتصادي جديد
چارچوبي است كه براساس سه كشمكش 1استوار است :كشمكش بين سياست و
اقتصاد ،فشارهاي داخلي و خارجي ،بين حكومت و ديگر نيروها .درواقع اين نوع
ديپلماسي جديد پاسخي به چالشهاي نوظهور ناشي از جهاني شدن ،تصميمگيري
داخلي و همكاريهاي فزاينده بين همه بازيگران درگير است (Bayne, Woolcock,
) .2010: 94ازنظر برخي ،ديپلماسي اقتصادي به «مديريت روابط اقتصادي بين
دولت و ديگر بازيگران گفته ميشود كه توسط دولت يا عوامل غيرحكومتي
هدايت ميشود» ).(Bryant, 1975
شايد تعريف باراناي از ديپلماسي اقتصادي ،بيشتر با چارچوب اين مقاله
مرتبط باشد .ازمنظر باراناي اصطالح ديپلماسي اقتصادي به اقدامات رسمي
ديپلماتيكي اطالق مي شود كه بر روي افزايش صادرات ،جذب سرمايه خارجي و
شركت در سازمانهاي اقتصادي بينالمللي تأكيد دارند؛ به عبارت ديگر،
فعاليتهايي را شامل ميشود كه تأييدكننده منافع اقتصادي كشور در سطح
بينالمللي باشد .وي تأكيد دارد اين نوع ديپلماسي ،در كل ،جزئي از سياست
خارجي و فعاليتهاي بينالمللي يک كشور محسوب ميشود؛ درواقع سياست
خارجي ،اهداف و مقاصد ديپلماسي اقتصادي را كه نشاندهنده مجموعه
فعاليتها ،وجوه ،ابزار و روشهاي مورد استفاده در جهت تحقق سياست خارجي
است ،تعريف ميكند ) .(Baranay, 2009: 2كيشان رانا همچون باراناي
ديپلماسي اقتصادي را فرايندي ميداند كه از طريق آن ،كشورها خود را به جهان
بيرون وصل ميكنند تا منافع ملي خودشان را درزمينه فعاليتهايي كه شامل
تجارت ،سرمايهگذاري و ساير اشكال مبادالت سودآور اقتصادي كه از مزيت
1. tensions

 .۳-۳اهداف و اولويتها

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

نسبي در ابعاد دوجانبه ،منطقهاي و چندجانبه برخوردارند ،به حداكثر برسانند
) .(Rana, 2007بنابراين ديپلماسي اقتصادي يكي از مهمترين شاخصهاي
ارزشمند و مناسب براي فهم پتانسيلها ،ضعفها و مقاصد يک دولت توسعهيافته
يا در حال توسعه است ) .(Sklias, 2012: 288ديپلماسي اقتصادي منافع
اقتصادي يک دولت را در خارج از كشور و در اقتصاد جهاني گسترش ميدهد و
ضمن استفاده از ابزارهاي مختلف در جهت دستيابي به منافع اقتصادي ،پيوندي
بين قدرت و رفاه فراهم ميكند.

هدف عمده ديپلماسي اقتصادي كمک به توسعه اقتصاد ملي است و كاركرد
اصلي آن جستجوي اهداف اقتصادي با معيارهاي ديپلماتيک است؛ خواه با
ابزارهاي اقتصادي يا غيراقتصادي ) .(Ploae, 2010ازاينرو بايد توجه داشت كه
ترسيم يک ديپلماسي اقتصادي موفق بدون در نظر گرفتن اولويتهاي توسعه
ملي و درک منطق بازار جهاني ازسويديگر ،بسيار بعيد به نظر ميرسد.
اولويت هاي توسعه هر كشور بر اهداف توسعه اقتصادي آن كشور مؤثر است .براي
مثال ،براي كشوري همچون بنگالدش با جمعيت بسيار زياد و نرخ بيكاري باال،
يافتن فرصتهاي شغلي يک اولويت ديپلماسي اقتصادي است ).(Sobhan, 2009
همچنين ميتوان گفت ديپلماسي اقتصادي به دنبال تأمين امنيت اقتصادي يک
دولت در نظام بينالمللي آنارشيک است ) .(Jönsson and Hall, 2005بااينحال
ميتوان مهمترين اولويتها و اهداف ديپلماسي اقتصادي بهويژه براي كشورهاي
در حال توسعه تسهيل فضاي کسبوکار تجاري ،جذب سرمايهگذاري خارجي،
توريسم ،بهبود تصوير کشور و دستيابي به تكنولوژي و علم دانست (Naray,
).2008
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شكل )1اولويتها و اهداف ديپلماسي اقتصادي
 .۲-۳الزامات ديپلماسي اقتصادي
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در دنياي سياست و به خصوص در عرصه سياست خارجي ،سياستگذاران و
تصميم گيران براي دستيابي به هر هدفي نيازمند توجه به الزاماتي هستند؛
چرا كه ع دم تناسب ميان اهداف ،رفتارها و سياست ها به احتمال زياد موجب
ناكامي در دستيابي به آن اهداف خواهد شد .امروزه با توجه به تحوالت ناشي
از فرايند جهاني شدن ،بر پيچيدگي اين مسئله افزوده شده است .به طوري كه
بازيگران نظام بين الملل با وجود برخورداري از امكانات متنو ع داخلي و
بين المللي ،مجبور به در نظر گرفتن الزامات گوناگون در دستيابي به اهداف و
منافع ملي خود هستند .برخي الزامات رفتاري براي دستيابي به اهداف ذكر
شده در ديپلماسي اقتصادي عبارت اند از:
ـ توجه به عرف و هنجارهاي بينالمللي و ضرورت تعامل با اقتصاد جهاني
براي تحقق توسعه؛
ـ پيگيري اهداف از طريق اقناع و مجموعهسازي؛
ـ از بين بردن تصوير امنيتي و پرهيز از رويكرد تقابلي و دشمنآفريني؛
ـ همكاري در ايجاد و هدايت فرايندهاي منطقهاي؛
ـ ارائه تعريف جمعي از خود در محيط بينالملل و كانوني كردن مجموعههاي
منطقهاي و فرامنطقهاي در پيگيري و تعقيب اهداف ملي (واعظي.)73-78 :1357 ،
 .4-۳سطوح ديپلماسي اقتصادي
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 .1-4-۳سطح داخلي

سطح داخلي ديپلماسي اقتصادي درواقع به نوع و سطح بازيگران داخلي درگير
در اين نوع ديپلماسي مربوط است .بازيگران درگير در سطح داخلي را ميتوان
در چارچوب دو سطح فردي و نهادي مورد بررسي قرارداد.

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

كشورها به عنوان بازيگران اصلي ديپلماسي اقتصادي ،در سطوح مختلفي در تكاپو
هستند كه ميتوان در يک تقسيمبندي كلي در دو سطح داخلي و خارجي
تحليل كرد.

 .1-1-4-۳سطح فردي

بازيگران درگير در سطح فردي اگرچه شامل طيف گستردهاي از افراد ميشوند،
اما در يک تقسيمبندي كالن ميتوان آنها را در دو گروه جاي داد:
 .1سطوح باالي سياست (رهبر كشور ،نخستوزير ،وزرا و اعضاي پارلمان)؛
 .1سفرا و نمايندگان ديپلماتيک سطح پايينتر ).(Naray, 2008
اگر زماني سطوح باالي حاكميت سياسي ورود به عرصه مذاكرات اقتصادي
را در شأن و جايگاه خود نميدانستند ،در دوران كنوني و با علم به نقش و
اهميت اقتصاد در مؤلفههاي قدرت ملي بيش از پيش شاهد افزايش نقش رهبران
سياسي در رايزنيهاي اقتصادي در عرصه بينالملل هستيم .كشورهاي موفق در
عرصه ديپلماسي اقتصادي معموالً كاركرد تالشهاي ديپلماتيک رهبران را در
راستاي گشايش در مسير رايزنيهاي فني ـ ديپلماتيک ديپلماتهاي اقتصادي و
رايزنان تجاري تعريف ميكنند تا برآيند اين تالشها به تأمين منافع ملي در اين
عرصه منجر گردد .بنابراين اگرچه اين تفكيک به اين صورت مطرح شده است،
اما بايد توجه داشت كه كشورهايي ميتوانند درزمينه بهرهگيري از ظرفيتهاي
سياسي براي پيشبرد منافع اقتصادي در عرصه بينالمللي موفق باشند كه اين دو
سطح به صورت منسجم و در تكميل يكديگر عمل كنند.
47

 .۳-1-4-۳سطح نهادي

عالوهبر سطوح فردي و شايد بااهميتتر از آن توجه به سطح نهادي و سازماني
است .ازآنجاكه هدف كالن ديپلماسي اقتصادي كمک به افزايش قدرت ملي و
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توسعه اقتصاد ملي است ،تعيين اولويت در خرده اهداف و بر اين اساس تعيين
نهادها و سازمان هاي متولي از اهميت زيادي برخوردار است .در سطح نهادي ،در
سالهاي اخير با تكثر و تعدد سازمانها و نهادهاي درگير مواجه هستيم؛
بهطوريكه انحصار وزارت امور خارجه درزمينه پيگيري امور فرامرزي بهطور
جدي به چالش كشيده شده است .عالوهبر اينكه در سطح دولتي ،وزارتخانهها و
سازمان هاي متعددي خود را شريک وزارت امور خارجه در پيگيري مسائل
بينالمللي ميدانند ،تحوالت نوين باعث جدي شدن نقش نهادهاي غيردولتي
در زمينه ديپلماسي كشورها شده است .بازيگراني همچون كنشگران اقتصادي
خصوصي ،گروههاي حقوق بشري و گروههاي حامي محيط زيست ،سازمانهاي
1
غيردولتي 1و  ...در ديپلماسي كشورها تأثيرگذارند.
 .۳-4-۳سطح خارجي

در عرصه خارجي نيز ،تالش براي ارتقاي منافع اقتصادي كشورها در چارچوب
ديپلماسي اقتصادي را ميتوان در سه سطح مورد توجه قرار داد :سطح دوجانبه،
سطح منطقهاي ،و سطح چندجانبه .ديپلماسي اقتصادي دوجانبه بخش اعظم
مناسبات بينالمللي كشورها را دربردارد ،خواه شامل روابط بين دو كشور پيرامون
يک سلسله مسائل يا قراردادهاي تجاري دوجانبه رسمي باشد ،يا درزمينه
سرمايهگذاري و اجتناب از ماليات مضاعف .در اين ميان ،اهميت سطح منطقهاي
ديپلماسي اقتصادي به شكل فزايندهاي در حال افزايش است .زيرا قراردادهاي
اقتصادي منطقهاي مسير سريعتري براي بازارهاي باز است و معموأل آزادسازي
اقتصادي در راستاي منافع ملي اگر درون گروهي از كشورها در منطقهاي خاص
بهوقوع بپيوندد ،ممكن است آسانتر مورد پذيرش قرار گيرد .ازسويديگر پيگيري
ديپلماسي اقتصادي چندجانبه معموالً در چارچوب سازمانهايي مثل سازمان تجارت
جهاني ،صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني رخ ميدهد ).(Rashid, 2005
45
 .1براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به :موسوي شفايي ،مسعود (« .)1355ديپلماسي
اقتصادي ،ابزاري نوين سياست خارجي در عصر جهاني شدن» ،در مجموعه مقاالت ديپلماسي اقتصادي،
تهران ،انتشارات مركز پژوهشهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.
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 .۲قدرتيابي چين در دوره پس از مائو؛ در سايه ديپلماسي اقتصادي
در چارچوب سياست خارجي توسعهگرا و ديپلماسي اقتصادي ،در اين قسمت
روند اصالحات در سياست خارجي چين پس از مائو كه بستري مناسب براي
قدرت يابي هرچه بيشتر اين كشور در عرصه جهاني فراهم كرده ،مورد بررسي
قرار ميگيرد.
نخبگان چين بعد از مائو ،توسعه و رفتار اقتصادي را محور چشمانداز خود
در تمامي ابعاد داخلي و خارجي در نظر گرفتهاند و از آن زمان تاكنون ضمن
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پايبندي به اين مسئله ،رعايت الزامات دستيابي به اين هدف را نيز سرلوحه
برنامههاي خود قرار دادهاند .در عرصه سياست خارجي ،چين مهمترين الزام را
وجود يک فضاي صلحآميز و همكاريجويانه ميداند؛ ازاينرو چين چه در
سياست اعالمي و چه در سياست اعمالي ،خود را متعهد به كمک به ايجاد چنين
فضايي ميداند .از دهه  1053سياست خارجي چين تحت مديريت دنگ
شيائوپينگ دو اصل اساسي را براي دستيابي به صلح و دوستي كه هدف اصلي
وي بود دنبال ميكرد؛  .1حفظ يكپارچگي ،حاكميت و استقالل چين و  .1ايجاد
يک محيط بينالمللي مطلوب ،اصالحات در چين ،سياست درهاي باز و
مدرنيزاسيون ).(www.csis.org
دنگشيائوپينگ در سال  1058مبنيبر ورود جهان به يک «عصر توسعه و
صلح» قابل تحليل است .در راستاي كمک به توسعه اقتصاد ملي از طريق
سياست خارجي ،سياستمداران چين دست به اصالحات و اقدامات گستردهاي
در اين عرصه زده اند .رعايت الزامات توسعه اقتصادي ،منجر به فعال شدن اين
كشور در مناطق ،روابط با سازمانها و كشورهاي مختلف شد .در ابتدا دنگ
شيائوپينگ براي تسهيل نوسازي اقتصادي ،همكاري با جامعه بينالمللي را ترويج
كرد .اين كشور حضور بينالمللي خود را با افزايش مشاركت در سازمانهاي
بينالمللي بيندولتي و غيردولتي بهويژه سازمانهاي مالي گسترش داد و بهتدريج
از وضعيت انزواي دوران مائو خارج شد ).(Medeiros and Fravel, 2003
اين آغاز اصالحات در عرصه سياست خارجي بود؛ اما بلندپروازيهاي اين
كشور و توسعه اقتصادي چشمگير آن ،اين اصالحات را محدود ميديد .بنابراين
اصالحات گستردهتري ،به ويژه پس از پايان جنگ سرد ،اعمال شد .امروزه در پي
اين اصالحات ،مقامات چين يكي از اصول اساسي سياست خارجي را حفاظت از
تماميت ارضي ،حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها قرار
دادهاند .رويه ديپلما سي چين امروزه توسعه سريعي داشته و بيشتر پراگماتيستي،
سازنده و حرفهاي شده است .ديپلماسي جديد چين بيشتر با رهيافت نرم و
انعطافپذيري فزاينده شناخته شده است و رهبران اين كشور در سياست
خارجي بيشتر دنبال راهحلهاي برد ـ برد با انگيزههاي اقتصادي و سياسي
هستند .سبک ديپلماسي چين بهطور فزاينده توسط جامعه بينالمللي به
رسميت شناخته شده است و ميتواند در آينده دستاورد مهمي براي اين كشور

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

بهعنوان قدرت ميانجي در تعارضات بينالمللي به ارمغان بياورد .همچنين ،امروزه
بازيگران غيررسمي نيز بهتدريج در سياست خارجي و ديپلماسي اين كشور
درگير ميشوند .كنترل دولت بر تصميمگيري خارجي و ديپلماسي عميقاً از
توسعه داخلي و جهاني شدن متأثر ميشود .درواقع يک محيط متكثري كه در
اثر نقش مديران ،رهبران شركتها و مؤسسات تجاري ،دانشگاهيان و سازمانهاي
غيردولتي ظهور يافته ،به شكلگيري سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي
چين كمک ميكنند .اين توسعه تا اندازهاي فرايند از پايين به باال محسوب
ميشود ،اما همچنان زير نفوذ دولت ارتقا مييابد .امروزه رهبران چين به دانش،
تخصص ،مهارتها ،و در برخي مواقع مشروعيت گروههاي اجتماعي در راستاي
تنظيم سياست خارجي خود نياز فزايندهاي پيدا كردهاند ).(Hooghe, 2007: 11-12
در نتيجه اين اصالحات ،مناسبات با بسياري از كشورها بهبود يافت .اين بهبود
مناسبات در چهار سطح انجام گرفت:
ـ كشورهاي پيشرفته،
ـ كشورهاي در حال توسعه،
ـ همسايگان،
ـ سازمانهاي منطقهاي و جهاني.
 .1-۲مناسبات با کشورهاي پيشرفته

سطح پايين علم و فناوري ،كمبود سرمايه و فقدان تجربه مديريتي موفق از جمله
مهمترين عوامل نياز چين به برقراري رابطه و استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته
بود .ازاينرو براي تداوم رشد و توسعه اقتصادي و همچنين ايفاي نقشي مهم در نظام
بينالملل با هدف جذب ثروت و افزايش قدرت ،به برقراري روابط منطقي و پايدار با
كشورهاي توسعهيافته نياز داشت .به همين دليل روابط پايدار با آمريكا ،ژاپن و
اتحاديه اروپا بخش مهمي از اولويتهاي سياست خارجي اين كشور شده بود.
بهطوريكه بهرغم بدبينيهايي كه مقامات چيني نسبت به نيات اياالت متحده
داشتند ،اين كشور بزرگترين شريک تجاري چين محسوب ميشود .بهعنوان مثال
در مقاطع مختلف ،چين همسويي خود را با سياستهاي آمريكا نشان داده است كه
نمونه بارز آن قطع همكاري اتمي با ايران و پاكستان و كاهش و قطع همكاري
موشكي با ايران ،سوريه و پاكستان تحت فشار آمريكا بوده است .روابط با ژاپن نيز
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عليرغم اختالفات تاريخي ،حداقل ازمنظر اقتصادي بسيار مناسب و سطح باال بوده
است؛ بهگونهاي كه ژاپن دومين شريک تجاري چين پس از اياالت متحده است و
دولت اهميت بسيار زيادي براي روابط با ژاپن قائل است .بهطوري كه در موارد
مختلف اعتراضات مردمي كه در چين عليه سياستهاي ژاپن صورت ميگيرد .دولت
چين مانع از تداوم آن شده است .نمونه آن اعتراضات خياباني عليه ژاپن در سال
 1338بود كه ابتدا با مماشات دولت همراه بود ،اما زماني كه معترضان تهديد به
قطع تجارت با ژاپن گرفتند ،دولت مانع آن شد و متعاقباً مسئوالن شهر شانگهاي،
تجار و بازرگانان ژاپني را نسبت به حمايت دولت از منافعشان مطمئن كردند
).(Saunders, 2006
همچنين در راستاي تقويت روابط با كشورهاي اروپايي؛ چين نقش مهمي
در برگزاري اجالس آسيا ـ اروپا در سال  1008داشت .دو سال بعد از آن بود كه
چين يک سري گفتوگوهاي سياسي ساالنه با اتحاديه اروپا را آغاز كرد
) .(Medeiros and Fravel, 2003چين از اين اجالسهاي آسيا ـ اروپا براي
ايجاد روابط استراتژيک با اتحاديه اروپا استفاده ميكند و توانسته با كشورهاي
فرانسه ( ،)1007انگلستان ( ،)1334آلمان ( )1334و خود اتحاديه اروپا ()1333
شراكت استراتژيک ايجاد كند ) .(Fei, 2009درمجموع چين بهطور گستردهاي
در زمينههاي دسترسي به بازار ،استفاده از علم و تكنولوژي ،جذب سرمايهگذاري
خارجي و ايفاي نقش در نهادهاي حكمراني بينالمللي به كشورهاي پيشرفته
وابسته است .ازاينرو روابط با اين كشورها اهميت زيادي براي چين دارد.
 .۳-۲مناسبات با کشورهاي در حال توسعه
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روابط چين با كشورهاي در حال توسعه ،بر خالف دوران مائو كه خود را رهبر
سياسي و فكري جهان سوم براي مقابله با انحصارطلبي دو بلوک ميدانست،
عمدتاً ماهيت اقتصادي دارد .اهميت كشورهاي در حال توسعه براي نخبگان
فعلي چين را ميتوان دسترسي به بازار و دسترسي به منابع ،بهويژه منابع انرژي
دانست .يافتن بازارهاي بكر و متنوع از مهمترين كاركردهاي ديپلماسي اقتصادي
چين بهخصوص در كشورهاي جهان سوم است .كاالهاي انبوه ،با قيمتهاي
اندک كه به يمن نيروي كار ارزان بهدست ميآيد ،بهطور عمده بازارهاي
كشورهاي در حال توسعه را هدف گرفته است .به همين دليل ديپلماسي

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

اقتصادي چين تأكيد ويژهاي بر اين كشورها دارد .ازاينرو دولت چين در سال
 1334اجالس داخلي بزرگي با عنوان «ديپلماسي اقتصادي؛ بهسوي كشورهاي
در حال توسعه» برگزار كرد .اين اجالس برنامههاي همكاري را بررسي و بهبود
آنها را دنبال ميكرد؛ همچنين اين اجالس يک برنامه كاري براي گسترش
همكاري هاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي در حال توسعه تعيين كرد .چنانچه
گفته شد ،عالوهبر دسترسي به بازار ،يكي از مهمترين دغدغههاي چين براي
حفظ روند رو به رشد توسعه اقتصادي خود ،تضمين امنيت دسترسي به انرژي
است .اين كشور دراينباره بهعلت تأخير در ورود به اين عرصه نسبت به
كشورهاي پيشرفته با محدوديتهايي مواجه است و اصوالً نزديک شدن مقطعي
به برخي كشورهاي مورد ظن نظام بينالمللي كه ازسوي كشورهاي غربي كمتر
مورد استقبال قرار ميگيرد ،در همين چارچوب قابل تبيين است.
ازطرفديگر ،يكي از مهمترين جذابيتهاي چين براي بسياري از كشورهاي
در حال توسعه ،تفكيک بين حوزه اقتصادي و سياسي ازسوي اين كشور و عدم
لحاظ مالکها و معيارهاي سياسي در مبادالت و مناسبات اقتصادي است .از
ديگر ابزارهاي نفوذ چين در كشورهاي در حال توسعه ،كمکهاي توسعهاي
است .كمکهاي بالعوض اين كشور در سال  1331حدود  831ميليون دالر ،در
سال  1333حدود  833ميليون دالر و در سال  1334حدود  731ميليون دالر
بوده است .البته چين كمکهاي توسعهاي خود را در قالب وام نيز پيش برده
است .اين نوع وام ها معموالً از طريق بانک صادرات و واردات براي پروژههاي
زيربنايي و يا صنعتي تأمين مالي شده است .بنابر گزارشها ،اين بانک در سال
 1338از اداره امور مبادالت خارجي براي تأمين مالي عملكردهاي سياستياش
پنج ميليارد دالر دريافت كرده است ) .(Saunders, 2006همچنين چين با
نزديک شدن به كشورهاي در حال توسعه ،دو هدف سياسي را نيز دنبال ميكند؛
اول اينكه از اين روابط براي تضعيف انتقادات و آراي سازمانهاي بينالمللي
پيرامون مسائل حقوق بشر در اين كشور بهره ميبرد و دوم از اينكه براي انزواي
بيشتر تايوان استفاده ميكند.
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توسه محور ،حائز اهميت فراوان است .پيشينه اختالفات ارضي ،مرزي و سياسي ـ
تاريخي با اكثر همسايگان ،چين را به اين امر واداشت كه ابتدا با رويكرد
مسالمت آميز ،درصدد رفع يا كاهش اختالفات با اين كشورها برآيد .در همين
راستا ،در دهه  ،1003به حل برخي از اختالفات مرزي كه ازلحاظ تاريخي موجب
تنش بين اين كشور و همسايگانش شده بود ،پرداخت .از سال  1001چين شروع
به حل اختالفات مرزي با قزاقستان ،قرقيزستان ،الئوس ،روسيه و ويتنام ،حتي
گاهي با شرايطي نه چندان مطلوب كرد .در اين دوره روابط با هند نيز كه يكي از
دشمنان ديرينه چين بوده ،بهبود يافت .همچنين در اواسط دهه  ،1003شروع
به برقراري ارتباط با سازمان كشورهاي جنوب شرقي آسيا كرد .در 1008پكن با
مقامات ارشد آ.سه.آن .جلسات ساالنه برگزار كرد و دو سال بعد ،نيز به
پايهگذاري سازوكار آ.سه.آن 3+.كه مجموعهاي از جلسات ساليانه ميان ده كشور
عضو آ.سه.آن .به اضافه چين ،ژاپن و كره جنوبي بود ،كمک كرد .اين كشور
همچنين مشاركتش را در مجمع همكاري اقتصادي آسيا ـ پاسيفيک با ميزباني
نهمين اجالس سران در شانگهاي در سال  1331افزايش داد .همچنين سازمان
همكاري شانگهاي را بهعنوان اولين گروه چندجانبه منطقهاي در آسياي مركزي
تقويت و رهبري كرد ) .(Medeiros and Fravel, 2003بهطوركلي ،نخبگان
چيني بهخوبي ميدانند كه يكي از مهمترين و ضروريترين اقدامات در راستاي
توسعه چين و تبديل آن به قدرت مسلط اقتصادي در دنيا ،داشتن دنيايي با
ثبات و صلحآميز بهخصوص در مناطق اطراف است .تمام تالش دولتمردان چين
امروز ،اين است كه منطقه آسيا و بهخصوص محيط پيراموني چين تبديل به
محيطي باثبات براي توسعه ،سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي شود.
 .4-۲مناسبات با سازمانهاي منطقهاي و جهاني
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چين عالوهبر عضويت در سازمانهاي منطقهاي همچون اُپک ،شانگهاي و
سازوكار آ.سه.آن ،3+.توجه جدي به ديگر سازمانهاي منطقهاي بهعنوان ابزاري
براي گسترش نفوذ در اين مناطق دارد .اين كشور با سازمانهاي منطقهاي مثل
اتحاديه اروپا ،آ.سه.آن ،.سازمان دولتهاي آمريكايي ،اتحاديه آفريقا و شوراي
همكاري خليج فارس تعامل فعاالنهاي دارد .همچنين در اين زمينه به نحو
مؤثري از ديپلماسي چندجانبه در خارج از آسيا استفاده كرده است .براي مثال

)1. Foreign Direct Investment (FDI
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رئيسجمهور هوجينتائو در كنار شركت در اجالس اُپک در نوامبر  1334در
سانتياگو ،مالقاتهاي سطح باال و مهمي ) (high-profileبا مقامات آرژانتين،
برزيل و شيلي داشت .او از اين سفر براي پيدا كردن مشترياني براي
سرمايهگذاران چين در منطقه استفاده كرد .براي مثال با شيلي پيرامون تجارت
آزاد توافقنامه دوجانبه امضا كرد ).(Saunders, 2006
درباره سازمانهاي بينالمللي بهخصوص سازمانهاي اقتصادي بينالمللي
آخرين و حساسترين مورد به عضويت چين در سازمان تجارت جهاني
بازميگردد .در دسامبر  1331باالخره چين پس از چهارده سال مذاكره به
عضويت رسمي سازمان تجارت جهاني درآمد .با اين الحاق ،چين متعهد به
پايبندي به اصول اساسي سازمان تجارت جهاني شامل عدم تبعيض ،حمايت از
تجارت ،حمايت از رقابت و  ...شد .در عوض از امتيازات اعضاي اين سازمان نيز
بهرهمند شد .عضويت در سازمان تجارت جهاني اوالً ،بازار صادرات جهاني را براي
چين بهعنوان يک عضو ،بزرگتر و قابل پيشبينيتر كرد؛ ثانياً ،اقدامات
محدودكننده و سهميهبندي عليه صادرات چين بهتدريج يا از بين رفت و يا
كاهش يافت .عالوهبر اين ،چين قادر به حلوفصل و رفع اختالفات تجاري با ديگر
دولتهاي عضو ،تحت سازوكار حلوفصل اختالفات سازمان تجارت جهاني شد.
باز شدن بازار داخلي ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي 1را در صنايعي جذب
خواهد كرد كه پتانسيلهاي بازار باال باشد .بهويژه صنايعي كه تحت تسلط
شركتهاي دولتي نسبتاً ناكارآمد مثل ارتباطات راه دور ،بانكداري و بيمه
هستند؛ منافع فزايندهاي از سرمايهگذاران خارجي بهخصوص شركتهاي
چندمليتي خواهند برد .نكته مهمتر اينكه عضويت در سازمان تجارت جهاني
مشوق چين در اجراي اصالحات اقتصادي بيشتر مثل بازسازي نهادي و قانوني
براي تحقق تعهداتش در اين سازمان خواهد بود .در نتيجه ،اين مسئله براي
بهبود محيط كسبوكار چين براي شركتهاي داخلي و خارجي مهم خواهد بود
) .(Fung, Iozaka, Tong, 2002درنهايت اينكه همكاري با سازمانهاي اقتصادي
بينالمللي و منطقهاي زمينه توسعه اقتصادي هرچه بيشتر چين را در راستاي
تبديل اين كشور به قدرت برتر اقتصادي فراهم خواهد كرد.
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امروزه ديپلماسي اقتصادي در ذهن نخبگان چين اهميت زيادي پيدا كرده است.
بنابراين ،ديدارهاي اقتصادي مقامات چين با رهبران ديگر كشورها نيز افزايش
يافته است؛ بهطوريكه در سالهاي اخير در سطح گستردهاي مسافرت ميكنند
و بهطور مستقيم ميزبان چهره هاي ارشد سياسي از كشورهاي كوچک و بزرگ
هستند .دولت چين براي اين جلسات و ديدارها ،هم بهعنوان سمبلها و نمادهاي
تعهد سياسي و هم بهعنوان ابزار دستيابي به توافقات پايدار ،اهميت زيادي قائل
است ) .(Saunders, 2006براساس يک گزارش ،اعضاي جديد دفتر سياسي در
طول چهار سال بيش از چهل سفر خارجي انجام دادهاند ،درحاليكه مائو در
طول حياتش فقط دو بار كشور را ترک كرد و دنگ شيائوپينگ نيز به تعداد
انگشت شماري به خارج از كشور رفت ).(Medeiros and Fravel, 2003
مجموع اين اقدامات و انسجام در الگوها و عملكردها و بهويژه پايبندي به
يک محيط صلحآميز ،همكاريجويانه و رويكرد توسعهگرايانه به شكلگيري يكي
از موفقترين الگوهاي ديپلماسي اقتصادي منجر شده است .چين بهرغم رشد و
توسعه خيرهكننده در دهه اخير و تبديل شدن به دومين اقتصاد جهان ،همچنان
به رويكرد خود پايبند است؛ چنانچه ضمن برگزاري جلسه امور خارجه توسط
كميته مركزي حزب كمونيست خلق ،در آگوست  1335رئيسجمهور هو اعالم
كرد« :چين قاطعانه به دنبال توسعه صلحآميز است و هرگز به دنبال هژموني
نيست .ما از طريق حفظ صلح جهاني ،چين را توسعه ميدهيم و همچنين از
طريق توسعه چين به صلح جهاني كمک خواهيم كرد .هدف ما دستيابي به
توسعه همگون ،همكاريجويانه ،باز و صلحآميز است .ما بايد سياست خارجي
چين را با آرمان جهاني براي توسعه ،بهمنظور دنبال كردن صلح ،بهبود توسعه و
حلوفصل اختالفات از طريق همكاري تركيب كنيم» ) .(Fei, 2009ميزان
موفقيت چين در دستيابي به اهداف ديپلماسي اقتصادي نشانگر اهميت نقش و
جايگاه محيط بينالمللي براي حفظ ،بهبود رشد و توسعه اقتصادي بهعنوان
مهمترين اولويت اين كشور و توفيق استراتژي ديپلماسي اقتصادي است .در اينجا
به بررسي مهمترين اصول و اهدافي كه نخبگان چيني در سياست خارجي و
ديپلماسي اقتصادي خود دنبال ميكنند ،ميپردازيم.

سرمايهگذاري خارجي كه در حقيقت بازتابي از اصل مزيت نسبي درزمينه
تجارت عوامل توليد بهجاي تجارت كاال ـ با توجه به عدم تحرک ديگر عوامل
توليد ـ است ،باعث ميشود با انتقال تجهيزات سرمايهاي به كشور ميزبان ،هم
بازدهي نيروي كار و هم اشتغال افزايش يابد .چنانچه سرمايهگذار اين افزايش
بازدهي را بهكلي جذب نكند ،توليد بيشتر كشور ميزبان ميتواند به صورت
دستمزد حقيقي باالتر نصيب كارگر ،قيمتهاي پايينتر نصيب مصرفكننده و
ماليات باالتر نصيب دولت كشور ميزبان شود .عالوهبر اين منافع مستقيم،
مهمترين ويژگي كه سرمايهگذاريهاي خارجي را از اشكال ديگر انتقال منابع
مالي متمايز ميكند ،انتقال فناوري و انواع مهارتهاي مربوط به مديريت،
سازماندهي توليد و پرسنل فني است (معصوميفر.)131-133 :1354 ،
به همين دليل از زمان شروع اصالحات چين ،همواره يكي از اولويتهاي
اين كشور جذب سرمايهگذاري خارجي بهويژه سرمايهگذاري مستقيم خارجي
بوده است .با توجه به آمار و ارقام موجود ،چين در دستيابي به اين هدف موفق
بوده است .چنانچه در سال  1338شركتهاي خارجي بالغ بر  15درصد از ارزش
اضافي صنعتي و يکپنجم ماليات چين را تأمين ميكردند .همچنين آنها حدود
 87درصد از كل كاالها و خدمات را صادر و بيش از  11درصد از اشتغال محلي
را ايجاد كردهاند ) .(Ali and Guo: 2005جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي
در چين ازنظر مقداري ،از  1/8ميليارد دالر در اوايل دهه ( 1053شروع اصالحات)
به رقم خيرهكننده  345ميليارد دالر در سال  1313رسيده است .به اين صورت
با در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي ،چين تبديل به يكي
از جذابترين مقاصد سرمايهگذاري در جهان شده است .نمودار  1بهخوبي سير
صعودي رشد سرمايهگذاري خارجي اين كشور نشان ميدهد.

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

 .1-4جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي
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Source: www.worldbank.org

نمودار  1نرخ سرمايهگذاري مستقيم خارجي چين (به دالر آمريكا)

با توجه به آمار و ارقام بانک جهاني ،سرمايهگذاري خارجي در چين روز به
روز پويايي بيشتري پيدا مي كند .بعد از الحاق به سازمان تجارت جهاني ،چين
بعد از اياالت متحده آمريكا مهمترين مقصد سرمايهگذاري جهاني شد .از سال
 ،1338بخشهاي دولتي و خصوصي اقتصاد چين مورد توجه سرمايهگذاران
بينالمللي بهويژه در حوزه منابع و انرژي شد.
 .۳-4بهبود تجارت
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در حال حاضر شايد بتوان صادرات را مهمترين وجه اقتصاد چين دانست .بااينحال
اين كشور به هنگام آغاز اصالحات اقتصادي در اواخر دهه  ،1073مشاركت
1
چنداني در بازارهاي بينالمللي نداشت .ميزان صادرات و واردات يا گردش تجاري
آن در سال  1077كمتر از پانزده ميليارد دالر بود و ازنظر صادرات ،در جايگاه
سيام قرار داشت .سهم چين از تجارت جهاني فقط  3/8درصد بود .اما تا اوايل دهه
 1003نقش چين در اقتصاد بينالمللي كامالً دگرگون شده بود بهطوريكه در
سال  ،1001كل تجارت آن از مرز  188ميليارد دالر گذشت و به  1/1درصد از كل
تجارت جهاني رسيد .اين رقم در  1003به  108ميليارد دالر يعني  1/8درصد
تجارت جهاني بالغ شد .چين در سال  1001دهمين صادركننده بزرگ جهان بود
1. trade turn over

)1. Gross Domestic Product (GDP

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

و از اين نظر ،فقط در پشت سر بزرگترين و پيشرفتهترين كشورهاي صنعتي قرار
گرفته بود (الردي .)8-7 :1374 ،چين در سالهاي پس از آن نيز همواره ازنظر
تجارت و دسترسي به بازارهاي جهاني كاال و خدمات در حال پيشرفت بوده است.
چنانچه رقم كل تجارت اين كشور در سال  1333به  474ميليارد دالر رسيد و
خود را بهعنوان هفتمين صادركننده بزرگ جهان مطرح كرد .در اين سال سهم
صادرات و واردات از توليد ناخالص داخلي 1اين كشور بهترتيب  13/1درصد و
 13/5درصد بود ).(Fung, Iizaka, Tong, 2002
اخيراً سهم چين از تجارت كاالهاي صنعتي از سال  1333تا  1311از 7/0
درصد به  7/17درصد رسيده است .سرعت رشد چين در اين زمينه بعد از
پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال  1331به طرز چشمگيري
افزايش يافته است .حتي در كشورهايي مثل هند ،برزيل ،تركيه و مكزيک نيز با
اينكه اين كشورها سياستهاي تبعيضآميز براي واردات اعمال كردند ،اما سهم
چين در واردات كاالهاي صنعتي آنها بيش از يکچهارم است .صادرات چين
بهخصوص در منسوجات ،كاالهاي چرم ،لباس ،ساعت ديواري و مچي بسيار قوي
است .در سال  1311سهم صادرات چين از حجم تجارت اين كشور  81/4درصد
و سهم وارادت  40/8درصد بود .بنابرين امروزه با ظهور و نفوذ سياسي فزاينده
اين كشور ،جاه طلبي منحصر به فرد ،رهيافت ديپلماتكي مشخص و همكاري
روزافزون با سازمانهاي بين المللي ،ساختار قدرت و پارامترهاي عمل مربوط به
نظام بينالملل نيمه دوم قرن قبل تغيير يافته است ).(Günther, 2014: 7
همچنين در بخش انرژي هنوز  03درصد آن توسط خود چين توليد
ميشود و اين كشور به خاطر ذخاير عظيم زغالسنگ در اين كشور بينياز از
واردات انرژي گسترده از خارج است .بهطوركلي  80درصد انرژي مورد نياز چين
از زغالسنگ 14 ،درصد از نفت و  4درصد گاز ،يک درصد از انرژي هستهاي
تأمين ميشود .پيشبيني ميشود در سال  1313حدود  53درصد از نياز چين
به انرژي از طريق نفت باشد ) .(Medeiros, 2006: 10همچنين ارزش صادرات
چين در سال  1313با  7/0درصد رشد به  1/11تريليون دالر و ارزش واردات با
 7/3درصد افزايش به  1/08تريليون دالر رسيد ) .(www.intracen.orgطبق
آمار اداره كل گمرک چين ،مازاد تجاري اين كشور در سال  1313به 180/78
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ميليارد دالر رسيد كه  11/5درصد باالتر از سال  1311بود .مجموع تجارت چين
به  4/18تريليون دالر رسيد كه  7/8درصد نسبت به سال  1311افزايش داشت.
اين رقم ركورد بااليي براي چين بهعنوان بزرگترين تجارتكننده كاالهاي
فيزيكي بدون در نظر گرفتن خدمات محسوب ميشود .اتحاديه اروپا در سال
گذشته بزرگترين شريک تجاري چين بوده و پس از آن آمريكا ،اتحاديه
آ.سه.آن ،.هنگكنگ و ژاپن قرار داشتند ).(www.ircoach.ir
بهطوركلي ،در استراتژي تجاري چين دو عامل جديد اهميت يافته است:
اولين عامل تأكيد بر كشورهاي در حال توسعه بهعنوان شركاي تجاري است؛ زيرا
1
حتي در مواردي كه توليدات و تكنولوژيهاي چيني «كيفيت مناسب را ندارد»
ممكن است براي بازار كشورهاي در حال توسعه مناسب باشد .بهويژه اگر
شركت هاي چيني مايل به وارد كردن ديگر كاالها باشند .در اگوست 1334
كنفرانس داخلي بر اهميت گسترش تجارت چين با كشورهاي در حال توسعه و
نفوذ در بازارهاي اين كشورها تأكيد كرد .عامل دوم تالشهاي چين در مذاكرات
منطقهاي و دوجانبه پيرامون توافقنامههاي تجارت آزاد است .توافقنامه چين با
آ.سه.آن 1مهمترين نمونه است .همچنين چين توافقنامههاي دوجانبهاي با
استراليا ،نيوزلند ،ژاپن ،كره جنوبي ،شيلي ،هند و ديگر كشورها منعقد كرده
است .مقامات چين بهطور منظم از توافقنامههاي تسهيل تجاري براي اعمال
نفوذ جهت دسترسي به بازار بهعنوان يک ابزار ديپلماتيک استفاده ميكند
) .(Saunders, 2006بايد گفت امروزه ،افزايش روزافزون سهم چين از حجم
تجارت جهاني و تثبيت جايگاه آن مهمترين اصول سياست خارجي و ديپلماسي
اقتصادي اين كشور در ارتباط با ديگر كشورهاست .نمودارها و جدول ذيل آمار
صادرات و واردات چين از سال  1330تا  1313را نشان ميدهد.
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Source: ITC Calculations based on General Customs Administration of China
Statistics since January, 2013.

) مجموع كل صادرات چين۳نمودار

Source: ITC Calculations based on General Customs Administration of China
Statistics since January, 2013.
.

) مجموع كل واردات چين۲نمودار
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۳۶1۶

۳۶۶9

۳۶11

۳۶1۳

۳۶1۲

ارزش
کل

1،113،811،885 1،345،751،133 1،505،355،433 1،877،783،533 1،131،848،533

صادرات
ارزش
کل

1،040،034،857 1،515،100،133 1،743،304،033 1،308،331،833 1،338،888،133

واردات
تعادل

108،301،833

183،857،071 133،853،333 184،003،833 151،781،133

جدول )1ارزش كل صادرات و واردات چين
 .۲-4گردشگري
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در جريان توسعه و تحول چين بهسوي يک اقتصاد بازار سوسياليستي ،توريسم و
مسافرت به يک صنعت استراتژيک تبديل شده است .ميتوان گفت سه عامل در
بهبود و موفقيت صنعت توريسم و چشمانداز مثبت آينده مؤثر است.
 .1جاذبههاي توريستي متنوّع و فراوان؛
 .1رشد اقتصادي؛
 .3سياستهاي دولت.
چين ازنظر جاذبههاي توريستي يكي از غنيترين كشورهاي جهان است.
تنوعي باورنكردني از مناظر و فرهنگها در سراسر اين كشور وجود دارد .پوشش
گياهي متنوع ،بيابانهاي گسترده ،رشته كوههاي پوشيده از برف و يخ،
فرهنگهاي كهن ،آثار باستاني و تاريخي فراوان فرصتهاي فراواني براي گسترش
توريسم فراهم آورده است .در كنار اين مسئله ،تعميق بيشتر اصالحات اقتصادي و
باز شدن فزاينده درها به روي جهان بيرون كه به رشد سريع اقتصادي چين منجر
شده ،به بهبود زيرساختها در راستاي توسعه توريسم نيز كمک كرده است.
ازسويديگر سياستهاي دولتي نيز تأثير مثبتي بر توسعه صنعت توريسم داشته
است .در ابتدا در دهه  1053دولت ،توريسم را بهعنوان يک بخش مهم در عرصه
خدمات مورد تأكيد قرار داد .سپس در اواخر دهه  ،1003توريسم بهعنوان يک
موضوع (هدف) رشد اقتصاد ملي مورد توجه قرار گرفت و به همين دليل تاكنون
دوسوم از دولتهاي محلي متعهد به در نظر گرفتن توريسم بهعنوان يكي از صنايع
پايهاي خود شدهاند .همچنين نخستوزير ،ژو رونگجي ،در گزارشش در دهمين
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برنامه پنجساله براي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ملي بر توسعه بخش خدمات و
تسريع تالشها در صنايع خدماتي كه مستقيماً با مصرف مردم سروكار دارند از
جمله صنعت توريسم و مسافرت تأكيد كرد .ازاينرو بيشتر سياستهاي ترجيحي
دولت چه در سطح ملي و چه در سطح محلي در راستاي حمايت از توسعه توريسم
بوده است .عالوهبر موارد ذكر شده ،كه بيشتر ماهيت داخلي دارند ،عضويت چين
در سازمان تجارت جهاني ،از طريق كم كردن تشريفات و موانع براي مسافرتهاي
برونمرزي ،كاهش هزينه سفر بهعنوان يک نتيجه رقابت جهاني ،رفع برخي
سياستهاي حمايتگرانه و ارتقاي تسهيالت اطالعاتي ،مالي و ارتباطي و همچنين
شركت فعاالنه ن در انجمن مسافرت آسيا ـ پاسيفيک 1فرصتهاي ديگري براي
توسعه توريسم چين ايجاد كرد ).(Lew and et al, 2003

Source: www.worldbank.org

نمودار )4توريسم بينالمللي چين (تعداد بازديدكنندگان)

مجموع اين عوامل باعث تسريع رشد جذب توريسم چين در دهه اخير شده
است .بهطوريكه براساس گزارش بانک جهاني ،توريسم چين از  31ميليون نفر
در سال  1333به بيش از  83ميليون در سال  1335و حدود  85ميليون در
سال  1313رسيد ) .(Worldbank.org, 2014بنابرين گسترش صنعت توريسم
يكي از اهداف اساسي چين در مسير توسعه ميباشد كه از طريق ديپلماسي
)1. Pacific-Asia Travel Association (PATA
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اقتصادي دنبال ميشود .نمودار  4نشاندهنده آمار توريستهايي است كه ساالنه
از چين ديدن ميكنند.
 .4-4علم و فناوري

84

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

ارتقاي سطح علم و فناوري از اهداف و اولويتهاي اساسي دولت است؛ بنابراين از
طرق گوناگون به دنبال دستيابي به اين هدف است .براي مثال همانند بسياري از
كشورهاي در حال توسعه ،دولت چين انتقال فناوري را از طريق اَشكال گوناگون
سرمايهگذاري خارجي در اقتصاد تشويق ميكند .سياستهاي سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در چين از زمان اصالحات ،در واكنش به اين هدف تركيببندي
شده است .براي مثال برخي قراردادهاي ترجيحي براي شركتهاي سرمايهگذاري
1
خارجي مشروط به عملكرد صادراتي و يا انتقال فناوري آنهاست Iizaka and
).(Fung, Tong, 2002
سياستگذاران چيني بـراي اينكـه آثـار مثبـت جـانبي سـرمايهگـذاريهـاي
خارجي در زمينه انتقال علم ،تكنولوژي و مـديريت در داخـل ايـن كشـور بيشـتر
نمايان شود ،به جاي روشهاي سنتي خريد ليسانس 1و كليد در دست 3،بهسـوي
روش سرمايهگذاري مشترک چينيهـا و شـركت هـاي خـارجي روي آوردنـد .در
روش سرمايهگذاري مشترک ،شركت خارجي به ناچار بايد هم در سـرمايه و هـم
در سود يا زيان شركت مشاركت داشته باشد .به همين دليل ،طرفهاي خـارجي
در سرمايهگذاريهاي مشترک ،در مقايسه با روشهـاي ديگـر ،از جملـه قـرارداد
ليسانس و يا پروژههاي كليد در دست ،نسـبت بـه موفقيـت كـار انتقـال فنـاوري
به مراتب تعهد و پايبندي بيشتري احساس ميكنند .ازسويديگر ازآنجاكه فناوري
پيشرفته ،تا حد زيادي از دانش غيرمكتوب تشكيل مي شود و انتقـال آن در گـرو
اختالط و همكاري تنگاتنگ كاركنان هر دو طـرف مشـاركت اسـت؛ امكـان دارد
فرايند كامل انتقال ،تا مدتها به طول بيانجامد ،بنابراين در يـک سـرمايهگـذاري
مشترک ،ترتيبات سازماني به واسطه درگير كردن طوالنيمدت شـريک خـارجي،
مقتضيات انتقال دانش غيرمكتوب تكنولوژيهاي برتر را بهنحوي شايسـته فـراهم
ميآورد .گذشته از چنين مزيتي ،سرمايهگذاري مشترک بـرخالف روش تأسـيس
1. foreign investment enterprises
2. licensing
3. turn key Approach
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شعب نمايندگي كامالً وابسته به شركتهاي خارجي ،چينيها را قادر ساخت تا از
شريک خارجي خود در كـار مـديريت نيـز بهـره گرفتـه و بـراي آشـنا شـدن بـا
روشهاي صحيح اداره شركتها ،به شكلي جامع و كامل از شـيوه آمـوزش حـين
كار ،استفاده شاياني ببرند (فهيم يحيايي .)1351 ،همچنين پكن از طريـق ديگـر
كانال ها نيز به دنبال دستيابي به فناوري هـاي برتـر اسـت .در ايـن زمينـه چـين
توافقنامههاي مشترک فناوري با  81كشور شامل روسـيه ،اسـرائيل و كشـورهاي
بزرگ اروپايي امضا كرده است .اين توافق نامهها كانالهايي براي دستيابي مشروع
چين بـه تكنولـوژي ايجـاد مـيكنـد ) .(Saunders, 2006دسـتيابي بـه آخـرين
دستاوردهاي علم و فناوري بشري و به دست آوردن سهم عمـده در بـازار جهـاني
فناوري از مهم ترين اهـداف ديپلماسـي اقتصـادي چـين اسـت .نمودارهـاي زيـر
نشاندهنده درصد فناوري پيشرفته 1از كل صـادرات كاالهـاي مصـنوعي چـين و
همچنين آمار صادرات آن است.

Source: Ibid.

نمودار )5صادرات فناوريهاي پيشرفته چين (درصد كاالهاي توليدي صادر شده)
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Source: Ibid.

نمودار )۰صادرات تكنولوژيكي چين (به نرخ دالر آمريكا)
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در كنار اين سياستها ،مقامات چين براي استفاده از علم و توانمندي
چينيهاي مقيم خارج ،وزارت امور «چينيهاي مقيم خارج» و دهها سازمان و نهاد
نيمهدولتي در قالب بخش خصوصي ايجاد كردند .دستاورد اين اقدامات تماس
سازمانيافته با چينيهاي متخصص و نيروهاي كارآمد و صاحب تجربه ساكن در
شهرکهاي چيني 1در سراسر جهان بود .در پرتو اين سياست و جذب نخبگان
چيني از ساير نقاط جهان ،زمينه استفاده از سي ميليون چيني كاردان ،آموزش
ديده و مجرب از آن سوي مرزها فراهم شد .اين حركت توانست به تعاملي دوسويه
و موفق تبديل شود و مديريت ،ارتباطات ،اطالعات ،مهارت و سرمايه چينيهاي
خارج نشين را به بازار چين وارد كند ) .(www.verdinejad.comازطرفديگر در
راستاي حمايت از اختراعات داخلي ،سياست «ابداعات بومي» در سال 1338
اجرا شد و شركتهايي كه درزمينه تكنولوژي داخلي كار ميكنند مورد توجه
قرار گيرند .در سال  1330يک بخشنامه دولتي درباره اعتبارگذاري ابداعات
توليد شده بومي و ملي تصويب شد كه هدف آن تصديق و ثبت برترين اختراعات
بود .اين بخشنامه تأكيد مي كرد مالكيت معنوي بايد در كشور و با برندهاي
مالكيت معنوي چيني و اختصاصي ثبت شود .مالكيت معنوي بايد بهطور كامل از
شركتها و سازمانهاي خارجي مستقل باشد .طرح ثبت اجباري ،دسترسي
1. China Town
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خارجي را به خدمات دولتي محدود كرد .همچنين اين طرح در صنايع خودروسازي،
قطعات خودرو ،فناوري اطالعات و تجهيزات ارتباطي ،تجهيزات پزشكي و سالمتي،
تجهيزات الكترونيكي و انتقال قدرت و  ...اعمال شد ) .(Sally, 2011: 12بنابرين بعد
از مائو ،در نتيجه تالش و برنامهريزي نخبگان چين در حمايت از اختراعات داخلي با
هدف كسب جايگاه برتر در اقتصاد جهاني ،بهتدريج مناطق ويژه تجاري و اقتصادي
در اين كشور به وجود آمدند و شركتهاي داخلي اجازه يافتند تا با شركتهاي
خارجي همكاري كنند .هاووي 1،زد .تي .اي 1و برخي غولهاي بينالمللي فعال
درزمينه ارتباطات از جمله آي .بي .ام 3،.زيمنس 4،سامسونگ 8،هيتاچي 8در اين
زمينه مورد توجه قرار گرفتند ).(Bräutigam and Xiaoyang, 2012: 4
 .5-4بهبود تصوير کشور

تصوير يک كشور در نظام بينالملل و در بين افكار عمومي جهاني ميتواند آثار
مثبت يا منفي بر منافع آن كشور در فروش كاال و خدمات ،جذب سرمايهگذاري
خارجي ،جذب توريست ،دسترسي به جريانهاي مالي جهاني ،توانايي كشور
براي تأثير گذاشتن بر تحوالت جهاني ،روابط ديپلماتيكي ،تصوير و وجهه و حتي
مسائل امنيتي آ ن كشور داشته باشد .در اين راستا ديپلماسي اقتصادي رويكردي
است كه نخبگان يک كشور با در پيش گرفتن آن ميتوانند تصوير و وجهه كشور
خود را در بين افكار عمومي جهاني و نظام بينالملل بهبود ببخشند و زمينههاي
دستيابي به منافع ملي در دنيا را تسهيل كنند .نكته مهم اين كه نوع تصوير يک
كشور در نظام بينالملل عالوهبر منافع دولتي بر منافع بخش خصوصي و
شركتهاي سرمايهگذاري و صادراتي آن كشور نيز تأثير اساسي دارد.
يكي از دغدغههاي اصلي نخبگان چيني از زمان اصالحات ،همواره تغيير
نگاه جهاني به اين كشور از يک عنصر سركش و برهم زننده نظم به يک بازيگر
معقول ،منطقي ،قابل پيشبيني و هماهنگ با نظام بينالملل بوده است .اصوالً
تأكيد رهبران چين بر ورود به عصر «صلح و توسعه» خود گوياي توجه آنها بر
87
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لزوم حفظ صلح جهاني بهعنوان يكي از الزامات توسعه اين كشور است .عالوهبر
سرمايهگذاري و برنامهريزي براي بهبود تصوير اين كشور ازمنظر يک بازيگر
مسئول ،نخبگان چين براي بهبود تصوير اين كشور ،درزمينه اقتصادي تالش و
برنامهريزي گستردهاي داشتهاند .درواقع ،سياستگذاران چيني خواهان ايجاد
شركتهاي ملي هستند كه بتوانند در سطح جهاني رقابت كنند و رويكرد «بزرگ
را به چنگ بياور ،كوچک را رها كن» 1انگيزه اصلي خصوصيسازي شركتهاي
1
دولتي است .ازاينروست كه شركتهاي چيني مثل حاير ،تي .سي .اِل،.
تامپسون 3و لنوون 4همگي به دنبال كسب و فراگيري 8بازرگاني خارجي بهمنظور
بهدست آوردن مارکهاي تجاري 8شناخته شده بينالمللي و دسترسي به
7
شبكه هاي توزيع موجود و با ثبات هستند .دولت چين نيز با شعار «جهاني شو»
همواره از اين رويكرد شركتهاي چيني در سطح جهاني حمايت كرده است
) .(Saunders, 2006بهطوركلي ،امروزه نخبگان اين كشور در تالشاند تا با
استفاده از ابزارها و روشهاي مختلف ،تصوير قابل قبولي از كشور چين در نزد
افكار عمومي دنيا ايجاد كنند .در اين راستا برگزاري بازيها و مسابقات ورزشي
جهاني المپيک  1335در پكن و امثال اينها قابل تحليل است.
ازطرفديگر ،امروزه بسياري از چينيها متقاعد شدهاند كه مدل چيني از
توسعه بين رشد اقتصادي و ثبات سياسي و همچنين بين اقتصاد بازارمحور و
دولت اقتدارگرا يک تعادل ايجاد كرده است .ازنظر آنها اين مدل براي چين بهتر
از مدل غربي از مدرنيزاسيون كار ميكند .همچنين در خارج از چين نيز ازنظر
عده اي ،اقتصاد موفق چين باعث شده تا مدل چيني آلترناتيو مناسبي براي مدل
غربي در نظر گرفته شود .در بخشهايي از آسيا ،آفريقا و آمريكاي التين ،مدل
چيني يا اجماع پكن 5بيشتر مورد قبول قرار گرفته تا مدل اجماع واشنگتن 0كه
در گذشته مسلط بود .در اين راستا بايد گفت ازآنجاكه بسياري از كشورهاي در
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1. grasp the big, let go of the small
2. TCL
3. Tampson
4. Lenovon
5. acquisitions
6. brands
7. go global
8. beijing consensus
9. washington consensus
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حال توسعه مدلي را جستوجو ميكنند كه دستورالعملي براي رشد سريعتر و
ثبات بيشتر نسبت به نسخه نئوليبرال از بازار آزاد و انتخابات آزاد داشته باشد ،بر
اين اساس مدل چين مورد استقبال آنها قرار گرفته است .جذابيت اين مدل در
جهان سوم ،ازنظر بسياري از چينيها از افتخار ملي به نماد فكري 1تبديل شده
است ) .(Zhao, 2013: 108توسعه اقتصادي و افزايش رفاه عمومي مردم چين
نسبت به دو دهه پيش كه در نتيجه اتخاذ ديپلماسي اقتصادي در سياست
خارجي اتفاق افتاد ،در بهبود تصوير اين كشور هم در داخل و در بين افكار
عمومي جهاني نقش اصلي را داشت .نمودار ذيل نشاندهنده ميزان رشد توليد
ناخالص داخلي چين در دو دهه گذشته است.

Source: Ibid.

نمودار )7رشد توليد ناخالص داخلي چين (به نرخ دالر آمريكا)

عالوه بر اين ،نظام سياسي چين نيز مثل نظام اقتصـادي در حـال دگرگـوني
هست؛ اما با سرعت كمتر و احتياط بيشتر .به لحـاظ داخلـي ،اقـدامات تـدريجي
درخصوص گذار و انتقال اين كشور از سنت به مدرنيته ،بهتـدريج نظـام حقـوقي،
افزايش آزاديهاي شخصي ،اصالحات اجتماعي ،رشد آگاهيهاي مـدني ،آمـوزش
بهتر ،نمايندگي قدرت مركزي به سطوح پايين تر و جامعه را ارتقا مـيدهـد .ايـن
تغييرات؛ بازيگران غيردولتي را نيز قادر مـيكنـد تـا در ديپلماسـي چـين نقـش
محدود ،اما رو به رشد داشته باشند .البتـه تغييـرات تـدريجي در حـوزه سياسـي
1. intellectual symbol
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چين براي غربيها قابل درک نيست و آنها هنوز در بحثهاي مربـوط بـه حقـوق
بشـر انتقـادات جـدي بـه مقامـات چينـي وارد مـيكننـد ).(Hooghe, 2007: 9
همچنين امروزه وزارتخانهها ،اياالتها ،مناطق ،انجمنها و اتحاديـههـاي بخشـي،
رسانهها ،اتاقهاي فكر و  ...بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن بـه نظـام
تجاري و ديپلماسي اقتصـادي چـين نفـوذ دارنـد .مشـاركت ،بسـيار متنـوع و در
شرايط رقابتي اتفاق ميافتد ).(Günther, 2014: 24
در سالهاي اخير سياست خارجي چين در راستاي توجه بيشتر به ديپلماسي
اقتصادي و رويكرد برونگرايانه؛ تغييرات سريعي داشته و اين تغييرات سودمند،
نقش اصلي در بهبود تصوير چين در دنيا داشته است .بايد گفت سياست خارجي
چين تا حد زيادي بر دو هدف عمده توسعه اقتصادي و مدرنيزاسيون پايهگذاري
شده است .همچنانكه اين كشور به محيط بينالمللي باثبات و صلحآميز ،انرژي و
مواد خام براي توسعه اقتصادي خود نياز دارد ،بايد با بهبود تصوير خود در بين
افكار عمومي دنيا ،تعارضات خود را با ديگر كشورها حل كرده و روابط خارجي را
بسط و نيرومند كند ) .(Hooghe, 2007: 10در اين راستا تصميمگيران اين كشور
از قدرت نرم چين در جهت بهبود تصوير خود در دنيا استفاده ميكنند .برداشت ما
از قدرت نرم همان تعريف جوزف ناي است .ازنظر جوزف ناي ،قدرت نرم يعني
توانايي رسيدن به آنچه كه شما ميخواهيد ،از طريق جذب نه اجبار و پرداخت
) .(Nye 2004, 256چين از قدرت نرم نه فقط در بحث توجه به سرمايهها و
كمکهاي ملي؛ بلكه در بحث جذابيت تصوير ،ايدهها ،فرهنگها ،ارزشهاي ملي و
توسعه اقتصادي موفق در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه بهخصوص در آفريقا
بهره ميبرد .درواقع توسعه موفق چين و تجربيات توسعهاي آن يک وجهه مثبت و
مهم از اين كشور در بين كشورهاي در حال توسعه بهخصوص در آفريقا به جا
گذاشته است .نخبگان چيني از اين مسئله بهعنوان ابزار قدرت نرم استفاده
ميكنند ).(Bräutigam and Xiaoyang, 2012: 4
73
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برنامههايي چون جذب سرمايهگذاري خارجي ،تسهيل فضاي كسبوكار تجاري،
رونق توريسم ،دستيابي به علم و تكنولوژي روز و بهبود تصوير كشور را به اجرا
گذاشتهاند .امروزه در نتيجه تغيير جهتگيري سياست خارجي چين پس از مائو و
روي آوردن تصميمگيران اين كشور به رويكرد سياست خارجي توسعهگرا ،جايگاه
قدرتي اين كشور در نظام بينالملل بهطور قابلتوجهي افزايش يافته است .در اين
خصوص بايد گفت كه ظهور چين يک اتفاق گذرا نيست بلكه نتيجه حداقل 18
سال اصالحات مداوم اقتصادي و سياسي است« .مهمترين دغدغه نخبگان چيني
در طول اين سالها اين بوده كه بدون بههم زدن موازنه قوا به دنبال افزايش قدرت
و ارتقاي جايگاه خود در نظام بينالملل باشند .آنها بر اين باورند كه توسعه چين و
تبديل اين كشور به يک ابرقدرت ،در يک محيط با ثبات بينالمللي ،بهتر به نتيجه
ميرسد» ) .(Sklias, Spyros and Victoria, 2012: 288امروزه چين در حلوفصل
مسائل چندجانبه بينالمللي از يک بازيگر منفعل به يک مشاركتكننده فعال
تبديل شده است .ميتوان گفت معماي سياست خارجي چين استراتژي همسايگي
خوب ،جهان موزون و پيشرفت صلحآميز است.
با توجه به اهداف ديپلماسي اقتصادي كه در بخش قبل بررسي شد ،بايد
گفت امروزه مهمترين فاكتور داخلي كه به سياست خارجي و ديپلماسي چين
شكل داده و ميدهد ،پيشرفت اقتصادي است .انتقال چين از يک اقتصاد
برنامهريزي شده 1به يک اقتصاد بازار (سوسياليست) ،همگرايي با اقتصاد جهاني و
رشد چشمگيري كه چين را به برج قدرت اقتصادي تبديل كرد ،در شكلدهي به
سياست خارجي اين كشور نقش مهمي دارد« .اين يک موفقيت اقتصادي است
كه درها ي خود را به روي دنيا باز گذاشته و به پكن اعتماد و قدرت نفوذ الزم را
داده تا خود را بهعنوان يک بازيگر جهاني قلمداد كند .اما بايد به اين مسئله نيز
اشاره كرد كه گاهاً اين موفقيت اقتصادي ازنظر برخي كشورها از جمله آمريكا
بهعنوان يک تهديد درک شده است» ) .(Hooghe, 2007: 9نخبگان چين با
توجه به اين مسئله (يعني احساس تهديد برخي قدرتها از رشد چين) ،سعي
كرده اند با در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي و رويكرد
برونگرايانه ،ضمن كاهش حساسيتها و نگرانيهاي كشورهاي توسعهيافته
نسبت به قدرتمند شدن چين ،زمينه ادغام هرچه بيشتر در اقتصاد جهاني و
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مشاركت در مسائل بينالمللي با هدف كسب علم و تكنولوژي روز را فراهم كنند.
بنابراين بعد از مائو ،نخبگان چين به اين نتيجه رسيدند كه دستيابي به
اهداف اقتصادي از طريق ابزارهاي ديپلماتيكي سنتي امكانپذير نيست .بر اين
اساس رويكرد توسعهگرايانه و ديپلماسي اقتصادي را با هدف كسب جايگاه برتر
در اقتصاد جهاني ،چراغ راهنماي خود در سياست خارجي قرار دادند.
مؤلفههاي ديپلماسي اقتصادي چين :براساس يافتههاي اين پژوهش،
شاخصها ،مؤلفه ها و كاركردهاي رفتار سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي
چين بعد از مائو را ميتوان در قالب زير دستهبندي كرد:
جدول )1مؤلفههاي ديپلماسي اقتصادي چين
رديف مؤلفههاي ديپلماسي اقتصادي چين

1

يكي از اهداف ديپلماسي اقتصادي چين عدم
مداخله در امور داخلي ديگران چه در ارتباط با
تايوان ،تبت Xinjiang ،و همسايگان و چه در
ارتباط با ديگر كشورهاست .با اين كار زمينه و
حفظ يكپارچگي ،حاکميت،
محيط امن الزم براي توسعه اقتصادي اين كشور
تماميت ارضي و استقالل چين فراهم ميشود .بنابرين احترام متقابل به
حاكميت و تماميت ارضي ،عدم تعرض متقابل و
اطمينان دادن به كشورهاي منطقه درخصوص
اينكه پيشرفت چين تهديدي براي آنها نيست،
از اهداف ديپلماسي اقتصادي چين است.

1

توسعه اقتصادي و مدرنيزاسيون

اهداف كالن چين شامل ديپلماسـي اقتصـادي،
توسعه اقتصادي و مدرنيزاسيون اسـت .در ايـن
مسير نخبگان چين در طول سه دهه گذشته ،به
الزاماتي همچـون انتقـال چـين از يـک اقتصـاد
برنامــهريــزي شــده بــه يــک اقتصــاد بــازار
(سوسياليست) ،نوسازي چين ،سياست درهـاي
باز به روي جهان ،و مدرنيزاسـيون سـاختارهاي
اقتصادي چين تن دادنـد و همـواره ديپلماسـي
اقتصادي اين كشور در خدمت اين اهداف بود.

دستيابي به علم و تكنولوژي

دســتيابي بــه آخــرين پيشــرفتهــاي علمــي و
تكنولـوژيكي از اصــليتــرين اهــداف ديپلماســي
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توضيح

اقتصادي چين است .چرا كه بدون دستيابي بـه
آخرين دستاورد علمي بشـري ،ارتقـاي جايگـاه
چين در دنيا در رقابت با ديگران معنايي ندارد .در اين
راستا اين كشور سـعي كـرده تـا روابـط خـود را بـا
قدرتهاي بزرگ و كشـورهاي توسـعه يافتـه بهبـود
بخشد.

4

برابري و سود متقابل

نخبگان چين در سياست خارجي خود به دنبال
ايجاد محيط بينالمللي مطلوب براي رشد و
توسعه هستند .آنها بر اين باورند توسعه چين در
يک محيط بينالمللي باثبات و آرام ميسر است.
بر اين اساس بازي برد ـ برد را در روابط خارجي
و ديپلماسي اقتصادي خود در پيش گرفتهاند.

8

همزيستي مسالمتآميز

سياســتگذاران چــين تمــام تــالش خــود را در
سياست خارجي به كار گرفتند تا اين تصوير كـه
پيشرفت چين منافاتي با صلح جهاني و موقعيت
ديگر كشورها در نظام بـين الملـل نـدارد .را بـه
كشــورهاي قدرتمنــد القــا كننــد آنهــا در ســايه
ديپلماسي اقتصادي به دنبـال پيشـرفت سـريع
ولــي بــدون درگيــري بــا كشــورهاي قدرتمنــد
هستند .در اين راستا مقامات چين همواره شعار
«صلح و توسعه» و «همزيستي مسالمتآميز» را
در سياست خارجي سردادهاند و ضمن تأكيد بـر
همكاريهاي اقتصادي سودمند بين دولـتهـا و
عدم تشكيل شركاي استراتژيک دوجانبـه عليـه
كشور ثالت ،پيشنهاد جايگزيني نگاهي بـه نظـم
بينالمللي بهويژه در رابطـه بـا سـاختار امنيتـي
اتحاد محور ايـاالت متحـده آمريكـا در آسـياي
شرقي را مطرح كردهاند.

8

استراتژي همسايگي خوب

مقامات چين بر اين باورند توسعه اقتصادي
چين در صورتي محقق ميشود كه منطقه
پيراموني اين كشور از فاز امنيتي عبور كرده
باشد .در اين راستا در سياست خارجي ،تعديل
كردن ميل و توانايي ملتهاي منطقه در مورد

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

رديف مؤلفههاي ديپلماسي اقتصادي چين

توضيح
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توضيح

متوقف كردن پيشرفت از طريق ديپلماسي،
كاهش حمايتهاي بينالمللي براي محدود
كردن چين ،ايجاد محيط امنيتي پايدار در
منطقه و جلوگيري از بيثباتي منطقهاي كه به
موجب تحريک حساسيتهاي داخلي ميشود را
در دستور كار سياست خارجي قرار دادند.

7

بهبود تصوير چين

بهبود تصوير چين در افكار عمومي جهاني از
جمله الزامات و پيششرطهاي رشد اقتصادي و
تسلط اين كشور بر اقتصاد جهاني است.
تصميمگيران چين به خوبي ميدانند كه افزايش
صادرات و مشاركت دادن بخش خصوصي اين
كشور در اقتصاد جهاني در صورتي ممكن است
كه اين كشور اعتبار خود را در جامعه جهاني
ارتقا دهد .در اين راستا ،ايجاد رهيافتي فعال به
امور بينالملل با هدف بهبود تصور چين ،تعقيب
اقدامات اعتمادسازانه بين دولتها با اين هدف كه
چين مسئوليتپذير و متعهد به قواعد نظام
بينالملل است و اتخاذ تدابيري جهت جذب
توريست از جمله فعاليتهاي اين كشور در مسير
توسعه است.

5

همگرايي با اقتصاد جهاني

يكي از مهمترين شعار دولتمردان چين «جهاني
شو» است .سعي آنها بر اين است كه توليدات و
محصوالت خود را در عرصه جهاني و در رقابت
با غولهاي اقتصادي بينالمللي ارزيابي كنند.
سياستگذاران چين در ميسر همگرايي با اقتصاد
جهاني راهي جز در پيش گرفتن ديپلماسي
اقتصادي در سياست خارجي نيافتند .در اين
راستا آنها از طريق ديپلماسي اقتصادي به دنبال
جستوجوي فرصتهاي جديد براي تجارت و
سرمايهگذاري بيشتر براي چين و مشاركت
فزاينده در مناقصات بينالمللي بودند.
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پيشرفت صلحآميز و جهان
موزون

تالش براي اطمينان دادن به جامعه بينالمللي،
بهويژه كشورهاي همسايه درباره اينكه آينده

چين بيخطر خواهد بود ،از ديگر اهداف
ديپلماسي اقتصادي چين است .در طول
سالهاي اخير رهبران اين كشور در رفتار
سياست خارجي خود اينگونه القا كردند كه
چين جديد بدون بهكارگيري بازي حاصل جمع
صفر پيشرفت خواهد كرد و آنها به دنبال جهان
موزون يا هماهنگ هستند .رئيسجمهور هو
اعالم كرد پيشرفت چين به صلح جهاني كمک
خواهد كرد و توسعه اين كشور نيز در شرايط
صلح امكان تحقق دارد.

13

11

استفاده از فرصتهاي
استراتژيک

گسترش تجارت و توسعه
صادرات

 11جذب سرمايههاي خارجي

ديپلماسي اقتصادي و قدرتيابي چين در عرصه جهاني

رديف مؤلفههاي ديپلماسي اقتصادي چين

توضيح

تصميمگيران چين همواره از فرصتهاي
استراتژيک براي بهبودي روابط با محيط
پيراموني و همچنين نزديک شدن به قدرتهاي
بزرگ از جمله اياالت متحده با هدف ساختن
جامعه ثروتمند در داخل استفاده بهينه كردهاند.
سياست خارجي چين ،در طول سه دهه گذشته
تسهيلكننده مسير توسعه اقتصادي اين كشور
بوده است .رهبران چين با اتخاذ رويكرد
اقتصادي در سياست خارجي و ديپلماسي
اقتصادي فعاالنه ،به همكاريهاي اقتصادي و
امضاي توافقنامههاي تجاري با سازمانهاي
بينالمللي از جمله سازمان تجارت جهاني،
سازمانهاي منطقهاي و همچنين كشورهاي
توسعهيافته و در حال توسعه با هدف گسترش
تجارت خارجي ،توسعه صادرات كاالهاي چيني
و تسخير بازارهاي جهاني و تقويت بخش
خصوصي و تشوق آن به رشد هرچه بيشتر و
رقابت در سطح جهاني پرداختند.
جذب سـرمايههـاي خـارجي نيـز از مهـمتـرين
اهداف كالن ديپلماسي اقتصـادي چـين اسـت.
رهبــران ايــن كشــور ســالهاســت بــا اتخــاذ
سياستهاي تشويقي زمينه جذب سـرمايههـاي
خــارجي را فــراهم كــردهانــد .در نتيجــه ايــن
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تالشهـا ،امـروزه چـين بعـد از ايـاالت متحـده
دومين مقصد سـرمايهگـذاريهـاي خـارجي در
دنيا قلمداد ميشود.

 13تضمين امنيت انرژي

14

همكاري با کشورهاي
توسعهيافته

 18نفوذ در جهان سوم
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همكاري با سازمانهاي
منطقههاي و بينالمللي

يكي ديگر از اهداف اصلي ديپلماسي اقتصـادي،
تـأمين كـردن و متنـوع سـاختن دسترسـي بــه
انرژي و منابع طبيعي است .رشد اقتصادي چين
در آينده مستلزم تضمين امنيت انرژي است .در
اين راستا ،اين كشور سعي كـرده بـا كشـورهاي
دارنده بيشترين ذخاير انـرژي جهـاني از جملـه
روســيه ،ايـــران ،عربســـتان ،عـــراق و برخـــي
كشورهاي آفريقايي روابط نزديكي برقرار كند.
چين در زمينههاي دسترسي به بازار ،استفاده از
علم و تكنولوژي ،جذب سرمايهگذاري خارجي و
ايفاي نقش در نهادهاي حكمراني بينالمللي به
كشورهاي پيشرفته وابسته است .ازاينرو روابط
با اين كشورها اهميت زيادي براي اين كشور
دارد .رهبران چين با هدف كسب تجربه
مديريتي ،تكنولوژي و فناوري و رشد علمي
روزافزون و همچنين تسخير بازار جهاني سعي
در بهبود روابط با كشورهاي توسعهيافته دارند.
دولت چين با نزديـک شـدن بـه كشـورهاي در
حال توسعه ،بيشتر به دنبال تسخير بازار مصرف
آنها و تـأمين مـواد اوليـه صـنايع خـود از ايـن
كشورهاست .اين كشور بـا نفـوذ در كشـورهاي
جهان سوم دو بهره سياسي عمده نيز مـي بـرد؛
اول اينكه از اين روابط براي تضعيف انتقـادات و
آراي سـازمانهــاي بــينالمللــي دربــاره مســائل
حقوق بشر در اين كشـور بهـره مـي بـرد و دوم
اينكه از اين روابط براي انزواي بيشـتر تـايوان و
كاهش فضاي بينالمللي در به رسميت شناختن
و مشروعيت دادن به تايوان استفاده ميكند.
از جمله الزاماتي كه دولت چين در ديپلماسي
اقتصادي خود به آن تن داده است ،همكاري با

سازمانهاي منطقهاي همچون اُپک ،شانگهاي و
سازوكار آ.سه.آن 3+.و توجه جدي به ديگر
سازمانهاي منطقهاي مثل اتحاديه اروپا ،آ.سه.آن،.
سازمان دولتهاي آمريكايي ،اتحاديه آفريقا و
شوراي همكاري خليج فارس و  ...است .چين از
اين سازمانها بهعنوان ابزاري براي گسترش نفوذ
در اين مناطق با هدف ارتقاي جايگاه خود در
اقتصاد جهاني استفاده كرده است.
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با در نظر گرفتن جهتگيري و رفتار سياست خارجي چين در سه دهه
گذشته و آمار و ارقام اقتصادي و با توجه به شاخصها و مؤلفههايي كه
درخصوص ديپلماسي اقتصادي چين در جدول فوق ذكر شد ،ميتوان گفت كه
دولت اين كشور پس از مائو ،ديپلماسي اقتصادي فعاالنه را با هدف قدرتمندي و
ارتقاي جايگاه جهاني اقتصاد اين كشور در پيش گرفته است.
نتيجهگيري
جهاني شدن به علت ظهور مسائل و بازيگران جديد موجب پيچيدهتر شدن
هرچه بيشتر ديپلماسي اقتصادي شده است .در پيش گرفتن موفقيتآميز
ديپلماسي اقتصادي توسط يک كشور ،عالوهبر درک محيط سياسي ـ اقتصادي
داخلي ،نيازمند شناخت محيط سياسي ـ اقتصادي بينالمللي و همچنين محيط
مذاكرات است .نتيجه پژوهش با بررسي اهداف ديپلماسي اقتصادي و همچنين
الزاماتي كه كشور چين در مسير توسعه اقتصادي به آن روي آورده است ،اين
است كه نخبگان بعد از مائو با ارائه تعريفي برونگرايانه از خود ،نقش كليدي
براي سياست خارجي توسعهگرا بهعنوان بسترساز محيط مناسب براي توسعه
اقتصادي قائل شدند و در اين راه با تجديدنظر در بسياري از اصول سياست
خارجي خود ،ديپلماسي اقتصادي را در پيش گرفتهاند.
بنابراين رهبران چين براساس تعريف جديدي كه از نقش و جايگاه اين
كشور در عرصه جهاني در نظر داشتند ،اقتصاد را بهعنوان مهمترين مؤلفه قدرت
ملي ،محور برنامهريزي هاي خود قرار دادند .بر اين اساس دولتمردان از سه دهه
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پيش از تمامي ابزارهاي ممكن براي افزايش قدرت اقتصادي خود بهره بردند .نظر
به فضاي جديد حاكم بر عرصه بينالمللي تحت تأثير فرايند جهاني شدن و
همچنين نياز مبرم به ثروت و فناوري كشورهاي غربي در راستاي توسعه،
نخبگان اين كشور دريافتند كه در چنين فضايي ارتقاي منافع اقتصادي و
دستيابي به توسعه به صورت خودمحور و بدون توجه به قواعد بينالمللي هزينه
بسياري را به اين كشور تحميل ميكند؛ ازاينرو استفاده از ابزار سياست خارجي
بهعنوان حلقه واسط ميان عرصه داخلي و بينالمللي جهت ايجاد بستر مناسب
براي دستيابي به اهداف اقتصادي اهميت زيادي پيدا كرد .دولت چين بر اين
اساس اجراي يک ديپلماسي اقتصادي قوي را در دستور كار خود قرار داد و با
پايبندي به الزامات چنين رويكردي پس از سه دهه در عرصه جهاني به يكي از
قدرتمندترين كشورها درزمينه اقتصادي تبديل شده است.
در نهايت ،بايد گفت امروزه سياستمداران چين ،بهخصوص تصميمگيران
عرصه سياست خارجي بهخوبي به مسائل جهاني و تحوالت سياسي و اقتصادي
ناشي از فرايند جهاني شدن اشراف دارند و براساس قواعد بازي روابط بينالملل،
رويكرد سياست خارجي خود را اتخاذ ميكنند .رهبران چين دريافتند كه براي
كسب ثروت و همچنين ارتقاي جايگاه قدرت نه تنها بايد با قدرتهاي جهاني
روابط صلحآميز داشته باشند ،بلكه بايد در طيفي از مسائل اقتصادي و سياسي ـ
امنيتي جهاني با كشورهاي بزرگ و سازمان ملل متحد مشاركت جدي داشته
باشند .امروزه رهبران اين كشور به شكل كامالً هوشمندانه رقابت سرسختي با
اياالت متحده در عرصه اقتصادي و علمي از جمله حوزه توليد علم ،فناوري،
نرمافزار ،جذب سرمايهگذاري خارجي و افزايش توليد و صادرات شروع كردهاند و بر
اين مسئله نيز واقفاند كه بهرغم اختالفات جدي با غرب در برخي حوزهها ،بدون
ارتباط صلحآميز با غرب و بدون مشاركت مؤثر ،فعاالنه و مسئوالنه در مسائل
جهاني نميتوان به عظمت چين انديشيد .مقامات خوب ميدانند كه در دنياي
كنوني ،اقتصاد ،سياست و امنيت درهمتنيده شده و توسعه اين كشور بدون ارتباط
منطقي و سازنده با غرب ممكن نيست .با اينكه چين در عرصه سياسي و امنيتي
در نظام بينالملل وزنه قابل توجهي محسوب ميشود ،ولي اساساً رهبران اين
كشور عالقه دارند با هدف توسعه روزافزون و اخذ هرچه بيشتر علم و تكنولوژي
غربي اين كشور را با ماهيتي اقتصادي و نه سياسي ـ امنيتي به دنيا معرفي كنند.
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