
  

International Political Economy Studies  
 

Vol. 2 / Issue 2 / Autumn and Winter 2019  

China and Japan Position in ASEAN Economic Policy  
  

 

Bahareh Sazmand1
* – Ahmad Ramezani2 ١ 

Abstract3  

    China and Japan are now introducing as the largest ASEAN trading 
partners. This article main question is how China and Japan's position in 
ASEAN's economic policy be assessed? The findings reveal the fact that 
Southeast Asia as a whole is not fully inclined towards any of the two 
countries, and for this reason, ASEAN countries have tried to diversify their 
trading partners in order to Prevent unilateral and excessive dependence; 
However, some of these countries inclined to China and some are keen on 
Japan. This is for the reason that China and Japan have a high dominancy in 
various areas of trade and investment among ASEAN countries, and these 
countries tend to balance the two powers in their interactions (Japan through 
technology, and China through consumer markets and economic volume). 
This article is a qualitative one, where it seeks to analyze China-Japan's 
position in ASEAN's economic policy as well as China-Japan's priorities 
among the countries in the region. Besides, the compilation method is a 
documentary one. 
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  چکیده3

. شوند یم یآن. معرف آسه يتجار يشرکا نیتر و ژاپن به عنوان بزرگ نیدر حال حاضر هرکدام از دو کشور چ

 شود؟ یم یابیونه ارزآن چگ آسه ياقتصاد استیو ژاپن در س نیچ گاهیاست که جا نیمقاله ا یسؤال اصل

ک کل واحد به سمت یبه عنوان  ایاست که جنوب شرق آس تیواقع نیا انگریپژوهش حاضر ب يها افتهی

 يبه شرکا یده کرده است با تنوع ینهاد سع کیآن به عنوان  کامل ندارد و آسه لیاز دو کشور تما کدام چیه

 نیبه چ لیآن متما آسه ياز کشورها ید، اما برخکن يریاز حد جلوگ شیو ب جانبه کی یخود از وابستگ يتجار

مختلف تجارت و  يها و ژاپن در حوزه نیت چیآن هم اولو لیبه ژاپن هستند و دل لیمتما یو برخ

دو قدرت (ژاپن به واسطه  نیا نیتعادل ب جادیمزبور در ا يکشورها لیآن و تما آسه يکشورها يگذار هیسرما

به  تیاست و با عنا یفی) است. مقاله حاضر از نوع کيصرف و حجم اقتصادواسطه بازار م  به نیو چ يآور فن

و  نیچ يها تیاولو نیآن و همچن آسه ياقتصاد استیو ژاپن در س نیچ گاهیجا شود یم یسعاستفاده از آن، 

  ي است.اسناد زیمطالب ن ي. روش گردآورردیقرار گ لیوتحل هیمنطقه مورد تجز يکشورها انیژاپن از م
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  مقدمه -1

ایجاد شد. این نهاد: اندونزي،  1967. (اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا) در سال آن آسه

 )،1997الئوس ()، 1995( تنامیو)، 1984( یبرونئمالزي، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، 

 گذاران انیبنپنج کشور اصلی،  که شود یم) را شامل 1999کامبوج () و 1997( انماریم

به اتحادیه پیوستند. منظور  1990و  1980. هستند و پنج کشور جدیدتر از دهه آن آسه

از کشورهاي اصلی، پنج کشور مالزي، اندونزي، تایلند، فیلیپین و سنگاپور است که این 

 1960یا  1950. و در دهه آن آسهزودتر از پنج کشور دیگر کشورها رشد اقتصادي را 

  آغاز کردند.

که در سال  گردد یبازمحضور ژاپن در منطقه جنوب شرق آسیا به جنگ جهانی دوم   

 تبع به 1945، در حال استعمار منطقه جنوب شرق آسیا بود و در سال 1944تا  1940

س از شکست در جنگ جهانی دوم، ی منطقه، استعمار به پایان رسید. پخواه استقالل

ي روابط با کشورهاي همسایه و ریازسرگرا به دنبال  1970تا  1950ژاپن دو دهه از 

قدرت اقتصادي  تبع بهحضور این کشور  1970تا در دهه  رشد و توسعه اقتصادي گذراند

قدرت اقتصادي دوم جهان)، در منطقه جنوب شرق آسیا رو به بود (که به دست آورده 

  نی گذاشت.فزو

تمایل خود براي همکاري با  1991در سال  بار نیاولدر مقایسه با ژاپن، چین براي   

در  آن آسه(در بیست و نهمین نشست وزرا  1996را مطرح کرد، اما در سال  آن آسه

را به دست آورد. به همین دلیل،  آن آسه)، توانست وضعیت گفتگوي کامل با 1جاکارتا

ي برخوردار است. چین نیز کشوري تر یطوالنه از سابقه تاریخی حضور ژاپن در این منطق

 1990، سیاست اقتصاد باز را اتخاذ کرد و در دهه 1980در حال ظهور است که در دهه 

به دنبال نقش  1990جهانی بود. این کشور نیز از اواخر دهه  استیباسدر حال انطباق 

و  1980چین و ژاپن بعد از دهه  ياه رقابتي در منطقه جنوب شرق آسیا برآمد. تر فعال

صورت جدي تشدید شد و این دو کشور  به 1997بعد از بحران پولی و مالی سال  ژهیو به

 مختلف در يها تیپیوسته در حال فعال ،در راستاي سبقت گرفتن از دیگر رقیب خود

نیز آن به عنوان کلی به هم پیوسته  . آسهاقتصادي هستند ژهیو گوناگون به يها نهیزم

سوق پیدا کرده است. در اینجا  ها آندوشادوش این دو کشور، به همکاري اقتصادي با 

آن چگونه  اصلی مقاله این است که جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادي آسه سؤال

                                                      
 پایتخت اندونزي. 1



  

                        آن  آسه ياقتصاد استیو ژاپن در س نیچ گاهیجا

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

427 

  ؟شود یمارزیابی 

در  دو کشورهرکدام از این  -1که  شوند یمي فرعی نیز بدین شکل مطرح ها سؤال  

آن نفوذ بیشتري دارند و یا سعی دارند نفوذ خود را افزایش دهند؟  آسهکدام کشورهاي 

آن به چین و کدام کشورهاي این نهاد به ژاپن تمایل بیشتري  کدام کشورهاي آسه -2

دارند؟ مقاله حاضر از نوع کیفی است که با عنایت به استفاده از روش مزبور و با در نظر 

جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادي  دشو یمي، سعی ا سهیمقاگرفتن رویکردي 

وتحلیل  ي چین و ژاپن از میان کشورهاي منطقه مورد تجزیهها تیاولوآن و همچنین  آسه

قرار گیرد. به این ترتیب الزم است ابتدا چارچوب نظري وابستگی متقابل را تشریح کنیم 

آن در این زمینه را  ي چین و ژاپن در رابطه با کشورهاي آسهها تجربهو سپس به تفصیل، 

  مورد بررسی قرار دهیم.

  

  چارچوب نظري: وابستگی متقابل -2

ي جنگ ساز ینظاممنازعه بود. به طوري که  الملل نیبویژگی غالب نظام  1950در دهه 

ي ها تیاولوي (شرق در مقابل غرب) را با ا منطقهي سیاسی ها يبند صفسرد، طرح 

 1970، تشدید کرد. در دهه ها آنمحدود بین  يها نهیگزو  ها بلوكمتمرکز درون این 

: روابط پیچیده، چندگانه و مشتمل بر منازعه و همکاري الملل نیبمشخصه اصلی نظام 

ي جنگ سرد را کمرنگ کرد و مسائل جدید، به ها يبند صفیی، زدا تنشمشترك بود. 

م و بسیار ک ها نهیگزکه  1950ویژه مسائل اقتصادي، سیاسی شدند. برخالف دهه 

ي ریپذ بیآسنسبت به  ها حکومتاطمینان از نتایج آن بسیار زیاد بود، در این دوره، 

ي جایگزین و ابهام موجود در پس نتایج خود آگاه بودند (اگرچه ها نهیگزناشی از تکثر 

ي انتخابی] متعددتر ها استیس[منظور  ها نشیگزانتخاب و کارایی آن دشوارتر گشت، اما 

به  الملل نیبو سیاست  ها سازمان، رویکردهاي مطالعه نهیزم شیپشدند). با این 

که بر تعامالت چندگانه، نقش برجسته  اند دادهي وابستگی متقابل تغییر جهت ها دگاهید

-Nau, 1979: 119)مسائل اقتصادي و از بین رفتن سلسله مراتب و کنترل تأکید دارند 

ثرگرایی است و انواع آن در قالب کلی وابستگی متقابل واجد بستر تک طور  به .(120

و  4جوزف ناي 3ریچارد کوپر 2جیمز روزنا 1ریچارد روزکرانس مانندنظریات اندیشمندانی 

                                                      
1  . Richard Rosecrance 
2  . James Rosenau 
3  . Richard Cooper 
4  . Jaseph Nye 
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ذیل نظریات  توان یمتبلور یافته است. در واقع مفهوم وابستگی متقابل را  1رابرت کیوهان

بیابیم. خاستگاه یی و ارتباطات نو کارکردگرامربوط به همگرایی اعم از: کارکردگرایی، 

در قالب فکري تکثرگرایان که بر مبناي تحول مفهوم قدرت است،  توان یماین نظریه را 

 ساز سرنوشتجستجو نمود. از آنجا که قدرت ماهیتی چند بعدي پیدا کرده و حتی با 

بودن قدرت نظامی در حال حاضر؛ ولیکن مبادالت انسانی به وجهی درآمده است که 

رخ دهد. قدرت رایج که به طور  تواند یمدرت در موارد بسیار استثنایی استفاده از این ق

، قدرت اقتصادي و دانش فنی است. از اواخر قرن بیستم، ردیگ یمدائم مورد استفاده قرار 

 2ی (برگرفته از ارنست هاس)تارعنکبوتبه صورت یک مجموعه مشبک و  الملل نیبروابط 

و حتی افراد به  نفوذ يذي ها گروهکشورها و  درآمده و خواسته و ناخواسته، سرنوشت

). برخالف مبناي جغرافیایی در 383-382: 1384، زاده فیسیکدیگر پیوند خورده است (

ي و احتمال بروز دولتی فوق ملی، گروهی از اندیشمندان بین ا منطقههمگرایی 

و مدل  یی فلسفی و واقعیت عینی نیاز انسان به قدرت، تلفیق ایجاد کردهگرا آرمان

از بین  انهیگرا یمل. این اندیشمندان معتقدند که تمایالت اند دادهوابستگی متقابل را ارائه 

نخواهد رفت. در هر برهه زمانی و در هر منطقه جغرافیایی، نیازهاي انسانی به امنیت 

تا واحدي به نام دولت به بقا خود ادامه دهد. کارکرد دولت امنیت است،  کند یمایجاب 

ا گذر زمان، توسعه و پیشرفت، ممکن است ماهیت امنیت از وجودي به رفاهی و ابزار اما ب

ی نیست، اما رفتن  نیبفرهنگی تبدیل شود. پس دولت از -فنی-آن از نظامی به اقتصادي

ی کرد که نیب شیپ توان یمدلیلی ندارد که رابطه بین کشورها صرفاً تعارضی باشد. 

ي از تعارض و همگرایی را در قالب مبادالت خود ا ختهیآمخواهند توانست  ها دولت

ي مشترك منافع، ها نهیزمبگنجانند (تعارض منافع موجب حفظ موجودیت دولت و 

  ).137-136: 1383، زاده فیس) (دارد یمرا به همکاري و تعاون وا  ها دولت

که توسط نیروهاي خارجی تعیین  دانند یمکوهن و ناي وابستگی را وضعیتی   

 نیتر سادههستند. وابستگی متقابل در  ها آنو یا به طور قابل توجهی تحت تأثیر  شود یم

کوپر  .(Keohane & Nye, 2012: 7)تعریف، به معناي وابستگی دوجانبه (دوطرفه) است 

و معتقد است این مفهوم  دهد یموابستگی متقابل را در بعد اقتصادي مورد بررسی قرار 

ادي میان دو یا چند کشور به تحوالت اقتصادي درون به معنی: حساسیت تعامالت اقتص

. روزکرانس نیز وابستگی متقابل را پیوند مثبت (Cooper, 1972: 159)اشاره دارد  ها آن

                                                      
1  . Robert Keohane 
2  . Ernest Haas 
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که در این صورت تغییر جایگاه یک دولت، بر  کند یمتعریف  ها دولتو مستقیم منافع 

افقی مانند جریان کاال و  (هم به صورت گذارد یمموقعیت دیگران در جهت مشابه تأثیر 

. ما همچنین (Rosecrance et al, 1977: 425)هم به صورت عمودي نظیر قیمت آن) 

باید مراقب باشیم که وابستگی متقابل کامل را با وابستگی دوجانبه نامتقارن، یکسان 

به احتمال زیاد، منابع نفوذ را در تعامل بین کشورها  1تعریف نکنیم. وضعیت نامتقارن

به عنوان  وابسته  به هماز روابط  توانند یم. بازیگران کمتر وابسته اغلب کند یماهم فر

ي خاص و شاید براي تحت تأثیر قرار دادن دیگر ا مسئلهی در مورد زن چانهمنبع قدرت در 

کامل، وابستگی متوازن، اما این  2مسائل استفاده کنند. در شکل افراطی دیگر، تقارن

 & Keohane)افراطی هستند  دو حالتت. اکثر موارد بین این وضعیت بسیار نادر اس

Nye, 2012: 9).  به عبارت دیگر، وقتی صادرات و واردات دو کشور برابر باشد، یعنی تراز

تجاري نه مثبت باشد و نه منفی، وابستگی متقارن و زمانی که صادرات و واردات دو 

باشد، وابستگی نامتقارن به وجود  کشور برابر نباشد، یعنی داراي تراز مثبت یا منفی

در بررسی مباحث موردنظر  تواند یم. در انتهاي این بخش ذکر سطح تحلیل نیز دیآ یم

  مفید واقع شود.

آن وجود  به صورت کلی سه سطح روابط و مبادالت متقابل بین چین [و ژاپن] با آسه   

ی (روابط بین الملل نیبآن به عنوان سازمانی  دارد. سطح اول بین چین [و ژاپن] و آسه

آن از  ی)؛ دوم روابط بین چین [و ژاپن] با اعضاي آسهالملل نیبیک کشور و یک سازمان 

ي ها دولت تک تکآن) و سوم، رابطه بین چین [و ژاپن] و  آن (مجموع آسه طریق آسه

کوهن و ناي نیز دو  .(Keyuan, 2009: 7)آن (روابط دوجانبه دولت با دولت)  عضو آسه

 دانند یمیا خارجی را در ارتباط و پیوند با هم  الملل نیبسیاست داخلی و سیاست سطح 

و تأکید دارند که جدایی بین این دو سطح دشوار است. با در نظر گرفتن این واقعیت، 

به این نتیجه رسید که نظریه وابستگی متقابل را بهتر است با ترکیب دو سطح  توان یم

در ادامه،  .(Keohane & Nye, 2012: xvii)ی قرار داد تحلیل خرد و کالن مورد بررس

آن (کشورهاي اصلی و کشورهاي  عالوه بر در نظر گرفتن روابط دو گروه کشورهاي آسه

آن)، سعی خواهد شد سه سطح تحلیل باال در روابط بین چین و ژاپن با  جدیدتر آسه

  آن مدنظر قرار گیرد. آسه

                                                                                                     

                                                      
1  . asymmetry 
2  . symmetry 
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  آن در مقابل چین و ژاپن ي موضع آسهریگ شکل. 2

، 20ي شده است، از اوایل قرن گذار نام، قرن اروپا 19قرن  الملل نیبدر تاریخ روابط 

در اواسط  تیادرنهو امپراتوري بریتانیا دچار اصطکاك شد و  متحده االتیاروابط قدرت 

قرن و بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل سلطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادي 

 ,Abravanel)به نام این ابرقدرت، قرن آمریکا نام گرفت  20، قرن متحده االتیا

قاره آسیا در قرن حاضر، شاهد رشد و شکوفایی عظیمی بوده است،  .(2012:11

یی ها ینیب شیپه و این امر باعث شده است توجه جهان را به خود جلب کرد که يطور به

. (Nagy et al: 2013:7)با عنوان قرن آسیا صورت بگیرد  21ي قرن گذار ناممبنی بر 

که کشورهاي این منطقه، رشد  یکی از مناطق مهم آسیا، منطقه جنوب شرق آسیا است

 اند دهیرسانبه ثبت  توسعه درحالي را در تاریخ رشد کشورهاي زیانگ شگفتاقتصادي 

(Zhuang et al: 2013:18) نقش مهمی در شود یم. ژاپن که کشوري صنعتی محسوب ،

. حضور ژاپن در (Yamashita, 1995:340)توسعه و پیشرفت این منطقه داشته است 

، 1944تا  1940که در سال  گردد یبازممنطقه جنوب شرق آسیا به جنگ جهانی دوم 

ی خواه استقالل تبع به 1945بود و در سال در حال استعمار منطقه جنوب شرق آسیا 

. پس از شکست در جنگ (Federspiel, 2007:122)منطقه، استعمار به پایان رسید 

ي روابط با کشورهاي ریازسرگرا به دنبال  1970تا  1950جهانی، ژاپن دو دهه از 

 1970تا در دهه  ؛(Yasutomo, 2000: 148)همسایه و رشد و توسعه اقتصادي گذراند 

قدرت اقتصادي دوم بود (قدرت اقتصادي که به دست آورده  تبع بهحضور این کشور 

. به (Jianwei, 2013:66گذاشت (جهان)، در منطقه جنوب شرق آسیا رو به فزونی 

  ي برخوردار است.تر یطوالنهمین دلیل، حضور ژاپن در این منطقه از سابقه تاریخی 

، سیاست اقتصاد باز را اتخاذ 1980دهه چین نیز کشوري در حال ظهور است که در   

جهانی بود، این کشور نیز از اواخر دهه  استیباسدر حال انطباق  1990کرد و در دهه 

آن  ي در منطقه جنوب شرق آسیا برآمد. روابط ژاپن با آسهتر فعالبه دنبال نقش  1990

گ جهانی دوم به چند دوره تقسیم کرد؛ اول، دوره اشغال این منطقه در جن توان یمرا 

توسط ژاپن که در این دوره ژاپن منطقه را به عنوان مستعمره  1944تا  1941یعنی 

متحده پیگیري شد و  ي روابط که با کمک ایاالتساز يعادخود در آورده بود؛ دوم، دوره 

، 1977ژاپن در سال  1ادامه داشت؛ در دوره سوم، با دکترین فوکودا 1960تا اواخر دهه 

                                                      
1. fukuda doctrine 



  

                        آن  آسه ياقتصاد استیو ژاپن در س نیچ گاهیجا

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

431 

افزایش یافت. در این دوره که تا  ها يهمکارمجدداً از سر گرفته شد و  هدوجانبروابط 

بحران پولی و مالی آسیاي شرقی ادامه داشت، ژاپن در منطقه تسلط کامل داشت؛ 

تسلط ژاپن به تدریج در طول دو دهه کاهش یافت و تا سال  1990چهارم، از اوایل دهه 

هم کل). اینجا بود که تجارت بین ژاپن و نصف شد (البته در مقایسه با س باًیتقر 2016

  آن به وضعیت وابستگی متقابل رسید. آسه

در  1من آن انیتانزواي سیاسی و اقتصادي که چین تا آغاز حادثه سرکوب میدان   

. را در آن آسهي شد براي چین تا روابط با کشورهاي ا زهیانگبا آن مواجه بود،  1989

سیاست خارجی چین بود  موردنظرن بخشی از هدف بستر راهبردي جامع دنبال کند. ای

که در قالب جهان چندقطبی شکل گرفت. در سطح دیپلماتیک، راهبرد اصلی چین، 

اثبات این ادعا به کشورهاي جنوب شرق آسیا بود که ظهور چین تهدیدي براي 

، مفهوم تهدید داشتند یماین کشور نیست. مقامات چینی اظهار  تر کوچکهمسایگان 

ي غربی ها سیسروچیزي بیش از یک تاکتیک سیاسی نیست که توسط حکومت و چین 

است. در عمل، چین اقدامات با نیت ایجاد تصویر عمومی همکاري،  شده گرفتهبه کار 

. را در پیش گرفت. این هدف راهبردي، حکومت چین آن آسهدوستی و منافع مشترك با 

. و عضویت در هنجارها و آن آسهي اه حکومترا به سمت تشدید مذاکرات سطح باال با 

. جو عمومی روابط داد یم. ایجاد کرده بود سوق آن آسهقواعد مشارکت دیپلماتیک که 

. بهبود یافت، اگرچه بدون مشکل نبود. بخش دوم راهبرد آن آسهسیاسی بین چین و 

ي جنوب شرق آسیا، ابتدا در ها دولتپساجنگ سرد چین، تقویت روابط اقتصادي با 

بود. براي چین، تجارت با این کشورها، باید قبل از روابط دیپلماتیک  دوجانبه سطح

، چین درباره اهمیت مشارکت در 1995. قبل از (Zha, 2004:239) گرفت یمشکل 

با همسایگان خود و  داد یمي تردید داشت و ترجیح ا منطقهي چندجانبه ها سازمان

 که ی صورت در، 1990انجام دهد. در طول دوجانبه  هیبر پاي اصلی معامالت را ها قدرت

رشد کرد،  2تجارت آزاد آمریکاي شمالی نامه موافقتیی در اتحادیه اروپا و گرا منطقه

یی در آسیاي شرقی از رشد بازماند. در این دوره سیاست چین نسبت به گرا منطقه

نه خود را ، این کشور سیاست منفعال1990یی، منفعالنه بود اما از اواخر دهه گرا منطقه

ي ا منطقهي چندجانبه ها میرژیی تغییر داد و فعاالنه در اکثر گرا منطقهنسبت به 

ي ا منطقهبلکه رهبر فعالی هم در همکاري  کننده مشارکت تنها  نهمشارکت کرد. چین 

                                                      
1. tiananmen 
2. north american free trade agreement (NAFTA) 
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  .(Pu, 2017:112,113)آسیا است 

اهمیت از  2000و اوایل  1990براي چین، روابط با کشورهاي همسایه در اواخر   

 1وها، رویکرد دیپلماسی پیرامونی چین از مو لین یجهیدرنتي برخوردار شد، ا ندهیفزا

همسایگی شکوفا، دوستانه و ( 2نیل (دوست و همسایه خوب) به یو لین، ان لین و فو

) تغییر کرد. کشورهاي جنوب شرقی آسیا از اینکه چین به رقیبی نیرومند در زیآم صلح

یم خارجی و بازار صادرات تبدیل شود نگران بودند. در همین ي مستقگذار هیسرماجذب 

همکاري اقتصادي گسترده را  3راستا، با آگاهی از نگرانی جنوب شرق آسیا، بیجینگ

 ,Xinbo) قراردادبرد مدنظر -ی در جهت کاهش نگرانی و ایجاد شرایط بردحل راه عنوان به

جلسه افتتاحیه بیست و  وزیر امور خارجه چین در 1991. در سال (2009:57,58

. در مالزي شرکت کرد. چین تمایل شدید خود براي ایجاد آن آسهچهارمین نشست وزرا 

، دو طرف کمیته علوم 1995 در سال. را براي سود متقابل اعالم کرد. آن آسههمکاري با 

را براي طراحی، تصویب، هماهنگی، نظارت و ارزیابی  نیچ-آن آسهو فنون مشترك 

به وضعیت  1996به وجود آوردند. چین در سال  انهیجو يهمکارو اقدامات  ها برنامه

. در جاکارتا اندونزي آن آسه وزراشریک کامل مذاکراتی در بیست و نهمین نشست 

. اولین نشست آن آسهو رهبران  4چین، جیانگ زمین جمهور سیرئ 1997. در سال درآمد

راستاي ایجاد مشارکت مبتنی بر  ی خود را برگزار و بیانیه مشترکی را درررسمیغ

. (Yang & Heng, 2012:54)منتشر کردند  21همسایه خوب و اعتماد متقابل در قرن 

. محور را آغاز کرد و روابط چین و کشورهاي آن آسهچین خیلی دیرتر از ژاپن دیپلماسی 

 عادي نبود. نقطه عطف روابط دو طرف زمانی بود که دیدگاه 1990. تا اوایل آن آسه

تغییر یافت  1997تهدید به فرصت طی بحران مالی آسیا در  عنوان به. از چین آن آسه

(Hong, 2015:97)آن با وقوع بحران پولی و مالی آسیاي شرقی و  . موضع کشورهاي آسه

ي بزرگی مانند اروپا و ژاپن و ها قدرتمتحده و  مانند ایاالت ها ابرقدرتبرخورد منافع 

اگرچه  1997چین و کره جنوبی آشکار شد. با وقوع بحران  ي نظیرا منطقهي ها قدرت

. نظیر مالزي، فیلیپین، تایلند و حتی کره جنوبی به دلیل آن آسهموضع اکثر کشورهاي 

ی پول، نسبت به طرح صندوق پول آسیایی ژاپن مثبت الملل نیبشرایط نامناسب صندوق 

                                                      
1  . Mulin Youhao 
2  . Mulin, Anlin, Fulin 
3  . Beijing 
4. Jiang Zemin 
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و استرالیا به دلیل عدم همخوانی متحده  بود، اما کشورهایی مانند سنگاپور، چین، ایاالت

 ,Hornung)با منافع خود، مخالف واگذاري ایفاي نقش بیشتر توسط ژاپن شدند 

  آن نیز قابل رویت بود. ؛ و همین اختالف در آرا کشورهاي آسه(2010:18,19

ي کلی ا يبند میتقس توان یم، قرن مینآن در طول بیش از  با بررسی روابط چین و آسه  

آغاز شد و  1960ترسیم کرد؛ دوره اول که دوره خصومت بود از دهه  وطرفهداز روابط 

و اقدامات چین آگاهی چندانی نداشتند. در این  ها استیسکشورهاي منطقه نسبت به 

؛ دوره دوم، گرم شدن داد یمآن و چین مرتباً رخ  یی بین کشورهاي آسهها يریدرگدوره 

با افزایش مراودات بین دو طرف، محرکاتی براي آغاز شد و  1980روابط نیز از اوایل دهه 

به وجود آمد؛ در دوره سوم یا دوره وابستگی متقابل که از  تر مستحکمي روابط ریگ شکل

با وقوع بحران پولی و مالی آسیاي شرقی آغاز شد، چین به دنبال  1990اواخر دهه 

اد خود توان آن را خود بود و به دلیل رشد اقتص جوار همایفاي نقش بیشتري در منطقه 

هم داشت. در همین راستا دوره چهارم یعنی دیپلماسی تهاجمی (منظور تشدید 

اقدامات) چین ظهور کرد و در طی نزدیک به دو دهه، چین توانست وضعیت وابستگی 

  زیادي به نفع خود تغییر دهد. تا حدودمتقابل را 

 
  آن . وابستگی متقابل (متقارن، نامتقارن) آسه3

به سمت همکاري اقتصادي فزاینده با دو کشور  1990آن بعد از دهه  آسه کشورهاي

توسعه و  دبخشینوي دو و چندجانبه ها يهمکارچین و ژاپن حرکت کردند. شروع 

آن به عنوان یک کل و چین و ژاپن بود که در  تعمیق ابعاد گوناگون تعامالت بین آسه

). با 20-19: 1397ت (رمضانی، روند آن شدیداً رو به افزایش گذاش 21اوایل قرن 

آشکارتر شد و نمود  کم کمي چین و ژاپن ها رقابت، 1990ي چین در دهه ریگ قدرت

ي اقتصادي دو کشور در منطقه، موضع ها رقابتبارزتري به خود گرفت. با نمایان شدن 

بعد از گذشت دو دهه  1990شد. چین از اوایل دهه  تر صیتشخ قابلآن نیز  اقتصادي آسه

آن را به  توانست سهم خود از تجارت کل آسه 2010آن تا سال  کاري اقتصادي با آسههم

به صورت  1صورت چشمگیري افزایش دهد. براي درك بهتر این موضوع نمودار شماره 

 2برابر با  1990آن در اوایل دهه  ي آورده شده است. حجم تجارت چین با آسها سهیمقا

درصد افزایش  15به  2014که این رقم تا سال  آن بود درصد از حجم کل تجارت آسه

نصف شده است که این  باًیتقرآن در همین بازه زمانی  یافت. حجم تجارت ژاپن با آسه

ي تعامالت در اقتصاد جهانی ها یژگیوپیچیدگی روابط بین کشورها و تغییر  دهنده نشان
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  است.

که به ترتیب  دهد یمنیز افزایش را نشان  2016و  2015سهم تجارت چین در سال   

. در مقابل سهم ژاپن از است دهیرسآن  درصد از حجم کل تجارت آسه 5/16و  2/15به 

آن در تجارت دوجانبه  یی داشته است. آسهها بینشآن ثابت نبوده و فراز و  تجارت با آسه

میلیارد دالر در  -8/9و  -9/80با چین و ژاپن داراي تراز منفی تجاري است که به ترتیب 

  ؛(ASEAN Secretariat, 2017(A): 23,26)بود  2016ال س

  
  (درصد از کل تجارت) 1993-2014 .آن آسه. تجارت خارجی چین و ژاپن با 1نمودار شماره 

  (ASEAN Secretariat, 2010:22; ASEAN Secretariat, 2015:25)منبع: 
  

ز آن خود کرده . را به تدریج اآن آسهچین سهم برخی از شرکا اصلی  رسد یمبه نظر   

متحده، اتحادیه اروپا با  ي که ترازهاي مثبت تجاري روسیه و ژاپن، ایاالتا گونهاست. به 

) کاهش یافته، این شاخص براي 2015تا  1995ساله (از  20آن در دوره زمانی  آسه

 ,ASEAN Secretariat)کشورهایی مثل چین، کره جنوبی و هند افزایش یافته است 

2016: 26; ASEAN Secretariat, 2017(A): 26; Basu Das, 2017: 8) باید در نظر .

طور که در ادامه مباحث را از نظر  داشت که آمار مذکور تمام ماجرا نیست و همان
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از این آمار به ظاهر ساده و زود  تر دهیچیپموضوع کمی  میشو یمخواهیم گذراند، متوجه 

این است که اگرچه این نهاد رو به رشد  قرار گیرد مدنظرفهم است. آنچه در اینجا باید 

آن به  یی را در کارنامه خود به ثبت رسانیده است، اما در مورد آسهها تیموفقي ا منطقه

سخن به میان آورد. براي درك  توان ینمعنوان یک کل، از انسجام و هماهنگی کامل 

ضع کلی این آن باید عالوه بر بررسی مو جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادي آسه

کشور) تقسیم کرد و موضع  10سازمان، آن را به اجزا خرد خود یعنی اعضاي حاضر (

مورد بررسی قرار  ها آنهریک از این کشورها را نیز با توجه به منافع و یا گرایش سیاسی 

  داد.
  

  آن با چین (میلیون دالر) ه. تجارت کشورهاي آس1جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

2012  2008  2004 

   واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات

  فیلیپین 2/659 2/653 4/249 5/466 7/136 6/159

  اندونزي 4/101 4/604 15/247 11/636 29/385 21/659

 مالزي 11/352 8/633 18/645 18/421 29/732 28/753

 تایلند 8/182 7/097 19/936 15/930 36/956 26/899

 ویتنام 4/416 2/710 15/545 4/491 28/618 12/344

 نگاپورس 16/184 15/365 33/682 30/975 39/709 44/300

 میانمار 351/4 74/7 671/4 499 2/269 1/785

 کامبوج 336/9 12/3 933/4 12/9 2/227 178

 برونئی 87/3 242/5 173/2 38/7 294/4 351/6

 الئوس 89/3 0/985 131/4 15/2 518/1 107/7

 آن آسه 47/762 41/396 109/216 87/489 176/849 142/539
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  آن با چین (میلیون دالر) . تجارت کشورهاي آسه1جدول شماره ادامه 

  .(ASEAN Secretariat, 2018)منبع: 

  

با چین آورده شده که .آن آسهتجارت دوجانبه کاال بین کشورهاي  1در جدول شماره   

به میزان روابط دوطرفه پی برد. چین با اکثر کشورهاي  توان یماین آمار  بر اساس

آن به جز الئوس و سنگاپور تراز مثبت تجاري دارد. تسلط مبادالتی چین در برخی  آسه

از این کشورها مانند کامبوج، ویتنام و فیلیپین بیش از کشورهاي دیگر است. منظور از 

بودن حجم صادرات چین نسبت به واردات از کشورهاي مذکور  دو برابربیش از تسلط 

است. در کشورهاي دیگر نیز ما شاهد سلطه کامل چین در مبادالت تجاري هستیم به 

عنوان مثال: در حالی که صادرات چین به کشورهاي اندونزي، مالزي، تایلند و میانمار در 

یلیارد دالر بوده، اما واردات چین در همین م 5و  42، 34، 30به ترتیب  2016سال 

میلیارد دالر ثبت شده است. این آمار اهمیت،  4و  23، 23، 16سال به ترتیب برابر با 

  .سازد یمي کشورهاي منطقه را آشکار ها شیگرانفوذ و تا حدودي 

  

  

  

2017  2016  2014  

   صادرات  واردات  صادرات  صادرات  واردات  صادرات

  فیلیپین 6/192 19/600 7/500 6/192 19/600 7/500

  اندونزي 16/790 35/800 23000 16/790 35/800 23000

 مالزي 23/719 38/300 29/400 23/719 38/300 29/400

 تایلند 23/809 44/200 29/400 23/809 44/200 29/400

 ویتنام 21/939 58/300 35/500 21/939 58/300 35/500

 سنگاپور 44/336 45/300 54000 44/336 45/300 54000

 میانمار 4/766 6/100 5/400 4/766 6/100 5/400

 کامبوج 609/4 5/300 0/800 609/4 5/300 0/800

 برونئی 225/9 0/600 0/200 225/9 0/600 0/200

 الئوس 1/128 1000 1/200 1/128 1000 1/200

 آن آسه 143/518 245/500 186/500 143/518 245/500 186/500
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  آن با ژاپن (میلیون دالر) . تجارت کشورهاي آسه2جدول شماره 
  

  

  

  دالر)ن (میلیون آن با ژاپ . تجارت کشورهاي آسه2جدول شماره ادامه 

2012 2010 2007 2004  

   واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات

 برونئی 138/2 1/872 177/5 2/560 249/7 3/838 222/6 5/725

 کامبوج 82/7  23/2 144/9 38/8 137/3 89/8 239/7 184/2

 اندونزي  6/081 15/962 5/503 20/372 15/769 25/781 22/767 30/135

 الئوس  15/4  0/494 36/4 4/4 32/6 26/8 72 30/5

 مالزي 16/772 12/776 19/082 16/085 20/711 20/767 20/192 27/005

 میانمار 222/6 116/6 238/7 186/1 217/2  217/5 1/053 360/7

 فیلیپین  7/673  7/982 6/841 7/304 7/304 7/826 6/960 9/881

 سنگاپور 19/089 11/556 21/767 14/373 24/641 16/406 23/975 18/082

 تایلند 22/491 13/494 28/279 18/133 37/855 20/308 49/579 23/487

 ویتنام  3/524  3/475 6/071 6/065  9/016 7/727 11/461 13/040

 آسه آن 76/093 67/261 88/144 85/123 115/936 102/990 136/526 127/932

2017  2016 2014   

    واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات

 برونئی 145 3/932 114/8  1/687 0/100 1/400

 کامبوج 263/9 344/8 528/2  827/2 0/600 0/900

 اندونزي 17/007 23/117 12/984  16/098 15/200 17/800

 الئوس 90/5 53/4 88/8  57/9 0/100 0/100

 مالزي 16/731 25/232 13/746  15/232 14/800 17/600

 میانمار 1/647 522/5 1/254  663/4 1/100 0/900

 فیلیپین 5/603 13/901 10/196  11/674 12/500 11000

 سنگاپور 20/353 16/742 21/315  14/562 20/500 17/100

 تایلند 35/710 21/820 30/677  20/563 32000 22/300
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  .(ASEAN Secretariat, 2018)منبع: 
    

آن و ژاپن را نشان  نیز آمار تجارت دوجانبه کاال بین کشورهاي آسه 2جدول شماره   

واردات این کشور از جنوب شرق آسیا  . با اینکه حجم صادرات ژاپن در مقابلدهد یم

بیشتر است، اما ژاپن نسبت به چین سلطه اقتصادي زیادي در منطقه ندارد. با این حال 

میانمار، سنگاپور و تایلند داراي  رینظبا کشورهایی  2016ژاپن در مبادالت کاال در سال 

رونئی، کامبوج، ب مانندتراز مثبت تجاري قابل مالحظه است و در تجارت با کشورهایی 

اندونزي، مالزي و فیلیپین تراز تجاري منفی دارد. کشورهایی هم مانند الئوس و ویتنام 

  اگرچه تراز تجاري منفی با ژاپن دارند، اما رقم آن چندان قابل مالحظه نیست.

معتقد است: اگرچه چین براي کشورهاي منطقه به دلیل حجم  1سانچیتا بسو داس  

به اهمیت باالیی دارد، اما این کشورها به دلیل نفوذ رو به گسترش فزاینده تجارت دوجان

 Basu)و از سلطه اقتصادي بیشتر چین در هراسند  اند نگرانچین در اقتصاد منطقه 

Das, 2017) .2000ي چین نیز در جنوب شرق آسیا قبل از دهه ها يگذار هیسرما 

و  9/74، 3/152به ترتیب  2000و  1997، 1995ي ها سالنوسانات بسیاري داشته و در 

). این رقم در دهه ASEAN Secretariat, 2003:138میلیون دالر بوده است ( 4/26

به  2001میلیون در سال  144به تدریج و با نوسان کمتري افزایش یافت و از  2000

میلیارد در سال  ASEAN Secretariat, 2008:128 ،(9/1( 2006یک میلیارد در سال 

2009 )ASEAN Secretariat, 2013:110 ،(4/3  میلیارد  1/8، 2010میلیارد در سال

: 1397افزایش یافته است (رمضانی،  2016میلیارد دالر در سال  2/9و  2012در سال 

آن تفاوت بسیاري با چین دارد.  ي مستقیم ژاپن در کشورهاي آسهگذار هیسرما). 121

و  1999میلیارد، در سال  2/4، 1995ي ژاپن در سال گذار هیسرمابدین شکل که حجم 

 ,ASEAN Secretariatمیلیون دالر بود ( -135میلیارد و  3/1به ترتیب  2000

، به کمترین حد 1990ي ژاپن با سقوط در اواخر دهه گذار هیسرما). میزان 2003:138

میلیارد دالر در اوایل  1به تدریج رشد خود را آغاز کرد و از  2000خود رسید و در دهه 

 :ASEAN Secretariat, 2008رسید ( 2006میلیارد دالر در سال  7/10به  2000ه ده

                                                      
1  . Sanchita Basu Das 

 ویتنام 11/382 14/490 14/948  14/669 16/600 16/900

 آسه آن 108/936 120/158 105/855  96/036 113/500 105/800
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به اوج خود  2013یی را طی کرد و در سال ها بینشفراز و  2011). این رقم تا سال 128

میلیارد دالر  14تا  11ي بعد نیز این رقم بین ها سالمیلیارد دالر رسید. در  3/24یعنی 

). در این حوزه نیز آمار مذکور ASEAN Secretariat, 2017(B):142نوسان داشت (

آن به عنوان یک کل است. براي پیدا کردن  گویاي روابط دوجانبه چین و ژاپن با آسه

آن  ي چین و ژاپن در دو گروه (آسهگذار هیسرمادید بهتر نسبت به موضوع، الزم است 

تا ترجیحات دو آن نیز بررسی شود  کشورهاي آسه تک تک) و 2آن چهار و آسه 1شش

  کشور چین و ژاپن مشخص شود.

آن در  ي چین در شش عضو اصلی آسهگذار هیسرمابه عنوان مثال: در حالی که حجم   

ي گذار هیسرمامیلیارد بود،  4/7و  6/5، 2/1به ترتیب  2016و  2011، 2007سال 

و  5/1میلیون،  766به ترتیب  ها سالآن در همین  مستقیم در چهار کشور جدیدتر آسه

ي مستقیم ژاپن در شش عضو اصلی گذار هیسرمامیلیارد دالر بوده است. در مقابل  3/2

میلیارد دالر در سال  9/21تا  2007میلیارد در سال  9/7آن بسیار متغیر بوده و از  آسه

. آن آسهي مستقیم ژاپن در چهار کشور جدیدتر گذار هیسرماثبت شده است.  2013

ي در شش کشور اصلی ناچیز است. براي گذار هیسرماجم بسیار پایین و نسبت به ح

 4/2، 2013میلیون، در سال  8/919، 2007ي ژاپن در سال گذار هیسرمامثال: میزان 

 ,ASEAN Secretariatمیلیارد دالر بوده است ( 6/1 2016میلیارد و در سال 

2017(B):147,148 شتر کشورهاي اهمیت بی دهنده نشان). در اینجا نیز در حالی که آمار

آن براي ژاپن و توجه کمتر به کشورهاي جدید است، چین با اینکه  اصلی آسه

، اما توجه این کشور به دهد یمآن انجام  ي بیشتري در کشورهاي اصلی آسهگذار هیسرما

است) را  مستثناآن چهار (البته ویتنام تا حدودي  با خود یعنی آسه مرز همچهار کشور 

  فهمید. توان یم

 مثل، ژاپن در کشورهایی دهد یمآن نیز نشان  کشورهاي آسه تک تکر مربوط به آما  

ي چشمگیري را به گذار هیسرماتایلند، سنگاپور، ویتنام، فیلیپین و تا حدودي مالزي 

. چین نیز به برخی از کشورهاي منطقه مانند کامبوج، دهد یمصورت دائمی انجام 

شاهد  2016دارد. مالزي و ویتنام در سال  الئوس، میانمار و سنگاپور گرایش بیشتري

میلیون  381ي مستقیم چین هستند (ویتنام از گذار هیسرمادرصدي  چند صدافزایش 

میلیون  1/883میلیون به  2/275و مالزي از  2016میلیون دالر در  4/969به  2015در 

                                                      
  منظور شش کشور: اندونزي، مالزي، تایلند، فیلیپین، سنگاپور و برونئی است. .1
  کشور: کامبوج، الئوس، میانمار و ویتنام است. 4منظور  .2
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قدرت  اند شتالآن نیز با اقداماتی در  ). کشورهاي آسه121،173: 1397دالر) (رمضانی، 

فزاینده چین را مهار کنند و مانع وابستگی بیش از حد به این کشور شوند. یکی از 

آن براي جلوگیري از نفوذ چین در منطقه، به صحنه آوردن بازیگران و  اقدامات مهم آسه

ی به شرکا تجاري است تا از این طریق بتوانند وزنه ده تنوعشرکا تجاري دیگر یعنی 

بر به این کشور شوند.  طرفه ککمتر کنند و به نوعی مانع وابستگی یاقتصادي چین را 

یی را نه تنها با چین؛ ها نشست 2018و  2017آن، این نهاد در سال  سایت آسه اساس

بلکه با کشورهایی مانند ژاپن، روسیه، هند، استرالیا، نیوزیلند و ترکیه براي تعمیق و 

نه تنها با  دهد یماقدامات ژاپن نیز نشان برگزار کرده است.  دوجانبهگسترش همکاري 

آن کامالً موافق است، بلکه خود این کشور هم تالش دارد با به صحنه  این عمل آسه

آوردن بازیگران بیشتر (مخصوصاً هند به دلیل جمعیت و پتانسیل این کشور) از 

طور که در بخش قبل ذکر آن گذشت،  ي بیشتر چین جلوگیري کند. همانریگ قدرت

ي تاریخی متفاوت، نوسان ها دورهآن در  ایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادي آسهج

داشته و این کشورها به تدریج همکاري را به عنوان راهبرد غالب برگزیده و در راستاي 

آن به صورت صعودي و  . جایگاه چین در سیاست اقتصادي آسهدارند یمآن گام بر 

کشور با توان اقتصادي زیاد توانسته است جایگاه فزاینده در حال افزایش است و این 

آن پیدا کند. برخالف چین، گرچه ژاپن نیز  غالب را براي خود در اقتصاد کشورهاي آسه

و حجم مراودات دوجانبه قابل  شود یمآن شناخته  به عنوان یکی از شرکا اصلی آسه

تدریج متوازن و آن به  مالحظه است، اما جایگاه این کشور در سیاست اقتصادي آسه

  متقارن شده و چین جاي این کشور را به عنوان رقیب اصلی گرفته است.

  

  يریگ جهینت. 4

ي اخیر به سمت تعمیق و توسعه همکاري اقتصادي با اعضا ها سالچین و ژاپن در 

شدن تبادالت دوجانبه  تر کینزدو این امر به نوبه خود، منجر به  اند کردهآن حرکت  آسه

یی ها بینشآن با دو کشور چین و ژاپن، فراز و  این حال روابط دوجانبه آسه شده است. با

آن در  را در طول زمان پشت سر گذاشته است. در حالی که روابط اقتصادي چین و آسه

، وضعیتی از وابستگی نامتقارن است؛ روابط دوجانبه 2005و بعد از  1995قبل از سال 

وضعیتی از وابستگی متقابل و  توان یمرا  2004تا  1996ي ها سالآن و چین در  آسه

(وابستگی  تر وابستهآن  ، چین به آسه1995متقارن تلقی کرد؛ با این تفاوت که پیش از 

آن به چین وابسته و  به بعد، آسه 2000آن) بود، اما از اواسط دهه  نامتقارن به نفع آسه
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آن و  یزان وابستگی آسه(وابستگی متقارن به نفع چین) شده است. بررسی م تر وابسته

گفت حالتی عکس داشته  توان یمآن و چین بوده و  از وضعیت فعلی آسه تر متفاوتژاپن 

، وابستگی 2000آن و ژاپن قبل از دهه  است. به عنوان مثال: در حالی که روابط آسه

نامتقارن به نفع ژاپن بود، در حال حاضر با وجود عدم ثبات کامل در روابط دوجانبه، 

یتی از وابستگی تقریباً متقارن در مبادالت دو طرف حاکم است. سلطه فزاینده چین وضع

آن و ژاپن جهت به  آن، محرکی براي نگرانی مشترك آسه در مبادالت اقتصادي با آسه

میدان آوردن بازیگران و شرکا تجاري دیگر در راستاي جلوگیري از وابستگی بیشتر به 

آن سعی دارند  ورهاي جنوب شرق آسیا، در قالب آسهاین کشور است. به همین دلیل کش

ی به شرکا تجاري برقرار سازند. ده تنوعتوازن دادوستد با کشورهاي مختلف را از طریق 

آن به  این واقعیت است که آسه دهنده نشاندر همین راستا آمار مربوط به این حوزه 

ته و بر تعداد شرکا تجاري ي کاسا منطقهتدریج از وابستگی صرف به چند کشور و یا نهاد 

خود افزوده است (البته شرکا بیشتر الزاماً به معنی وابستگی کمتر به یک یا چند کشور 

آن هستند). کره جنوبی  نیست، کما اینکه چین و کره جنوبی شرکا غالبی در مقابل آسه

وضعیتی از وابستگی  ها آنآن است که روابط دوجانبه  یکی از شرکا مهم تجاري آسه

آن  متحده و اتحادیه اروپا از شرکا درجه یک آسه نامتقارن به نفع کره جنوبی است. ایاالت

با این دو طرف به ثبت  2017آن در سال  درصد کل تجارت آسه 20هستند و نزدیک به 

و افزایش نفوذ چین در  کند یممتحده نقش فعالی را دنبال  رسیده است. قطعاً ایاالت

متحده در نظر  عنوان محرك اصلی گسترش حضور ایاالت منطقه جنوب شرق آسیا به

. هند نیز یکی از کشورهاي در حال توسعه است که به تدریج همکاري با شود یمگرفته 

ي ها تالشدر راستاي دو برابر کردن  2018. را گسترش داده و دو طرف در سال آن آسه

ررسی آمار دوجانبه . آنچه از باند کردهخود براي تعمیق و گسترش همکاري موافقت 

نیز مؤید فزونی یافتن  شود یمآن و هند نتیجه  مربوط به تعامالت اقتصادي آسه

ي ها تالشي بین دو طرف است. در اینجا باید این نکته را ذکر کرد که باوجود ها يهمکار

آن، چین به عنوان قدرتی در حال ظهور و توان اقتصادي باال، جاذبه باالیی  اعضاي آسه

آن هنوز اقدامی قاطعانه جهت محدود  ي آسهها ینگرانآن دارد و علیرغم  هبراي آس

. آن آسهساختن نفوذ فزاینده این کشور صورت نگرفته است. بررسی روابط اقتصادي 

. کند یموضعیت وابستگی تقریباً متقارن با ژاپن و وابستگی نامتقارن به نفع چین را تأیید 

ه دو و چندجانبه سعی دارند از وابستگی بیش از . با تعامالت گستردآن آسهکشورهاي 

توسعه بودن اکثر اعضاي این  در حالي جلوگیري کنند، اما به دلیل هر کشورحد به 
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آن هستیم و  نهاد و توان اقتصادي اندك، ما شاهد افزایش نسبت صادرات به واردات آسه

آن  اقتصادي ژاپن با آسه. مبادالت دهد یماین امر در رابطه با چین تفاوت زیادي را نشان 

نیز در وضعیتی تقریباً متقارن (البته نه کامالً و به نفع ژاپن) قرار دارد، اما حجم اقتصادي 

یی از بخش گرا تیحماي داخلی (نظیر ها استیسکمتر ژاپن و همچنین برخی 

ي اخیر در حال رفع شدن ها سالکه در  هاست يهمکارکشاورزي) مانع مهم افزایش 

دیگري که باید در نظر گرفت منافع متفاوت و در برخی موارد متضاد  است. نکته

ي اعضاي نهاد مذکور دارد. ریگ جهتآن است که این عامل تأثیر زیادي بر  کشورهاي آسه

ي چین بیشتر ها يگذار هیسرمامیانمار و کامبوج به دلیل  رینظبه عنوان مثال کشورهایی 

ي این کشور ها استیسگفت از  توان یمسیاري به این کشور تمایل دارند و در موارد ب

و ویتنام نیز مشکالتی با چین دارند و  نیپیلیف. کشورهایی مانند کنند یمصرفاً تبعیت 

تا کشوري مانند اندونزي که سعی دارد به عنوان رهبر آینده منطقه ایفاي نقش کند و 

یی هستند که ها تاسیسي اخیر (دوران ماهاتیر محمد) در پی ها سالي مالزي در حدود

ي توسعه و ها کمکمانع از نفوذ بیش از حد چین شود. ژاپن نیز سعی دارد با 

فیلیپین و ویتنام (داراي اختالف با چین) و همچنین  مانندي کشورهایی گذار هیسرما

اندونزي، سنگاپور و تایلند را به سمت خود جذب کند. آینده روابط و  مانندکشورهایی 

ي ها قدرتي آتی این نهاد و اقدامات بعدي ها تیفعالدر بستر  آن، موضع اقتصادي آسه

آن براي ادامه همکاري با چین  دیگر شکل خواهد گرفت، اما آنچه آشکار است تمایل آسه

ي باال است و با آور فنبه واسطه حجم اقتصادي بیشتر و بازار مصرف و ژاپن به واسطه 

همچنین اعتمادسازي (که تا حدودي  حل برخی مشکالت در حوزه سیاسی و امنیتی و

امیدبخشی براي روابط فزاینده دو و چندجانبه طرفین  انداز چشمانجام گرفته است)، 

  .متصور خواهیم بود
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