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  ت برجستهنکا 
 به موقعیت دستیابی و المللیبین فضای در كنش برای هادولت قدرتمند و كارآمد نوین، ابزارهای از اقتصادی یكی دیپلماسی -

 اقتصادی درعرصه  بهتر

 كشورها سایر در سیاسی نفوذ و قدرت اقتصادی كسب هدف از دیپلماسی -

 اقتصادی بود. اهداف توسعه به رسیدن راستای همسایگان در با روابط اولین اقدام چین بهبود -

بین هایآزاد، حضور در گروه تجارت هایموافقتنامه آزاد، انعقاد تجارت مناطق ایجاد چین یاقتصاد یپلماسیاركان دترین مهم -

 تجاری  و اقتصادی المللی
 

 مقدمه و طرح مسئله 

هاي جديدي است که پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان يافتن جهان دو قطبي وارد ديپلماسي اقتصادي از واژه

يتي، اقتصاد اهميت بيشتري يافته و ديپلماسي در خدمت الملل شده است. با محدود شدن الزامات امنادبيات روابط بين

اقتصاد قرار گرفت. از اين رو کشورهاي توسعه يافته همواره از دستگاه ديپلماسي خود به عنوان سکويي براي رشد و توسعه 

دي است. اگرفتند. به عبارتي ديگر يکي از ارکان موفقيت اين کشور به کارگيري موضوع ديپلماسي اقتص اقتصادي بهره

ر عرصه الملل اعتقاد دارند که کشورهاي در حال توسعه نيز براي حضور دنظران حوزه روابط بينکارشناسان و صاحب 

 به جهاني و رشد و توسعه اقتصادي بايد دستگاه ديپلماسي خود را به دانش اقتصادي ارتقاء بدهند. از اين رو ديپلماسي

 تتقوي ديپلماسي، درآميخت و اولويت اصلي در اقتصادي هايکشورها با مؤلفه خارجي سياست مهم ابزارهاي از يکي منزله

 همين نسبت به و اندشتهدا روند اين با بيشتري يهمراه کشورها برخي ميان اين اقتصادي قرار گرفت. در ديپلماسي

 بعد دهه کشورچند است. اين چين زمينه در اين کشورها ترين موفق از اند. يکي آورده دست به نيز بيشتري هايفقيتمو

 زمينه، در اين فراوان هاينشيب و فراز از پس و دانستمي خود اساسي اصول از را الملل نظام بين با تقابل که انقالبي از

 قدرت محوريت با جهاني قدرت يک به شدن تبديل با هدف مختلف يهاعرصه در اصالحات و تصاداق مسئله به بيشتر توجه

ي گبديل شده است. با توجه به گستردهکرد که در حال حاضر به دومين قدرت جهاني در عرصه اقتصادي ت آغاز را اقتصادي

این نوشتار این  سؤال اصلیلذا  ؛موضوع در اين بخش فقط روابط چين با همسايگان خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت

وشتار از اين ن هدف است كه دیپلماسی اقتصادی چین با همسایگان خود چه تاثیری بر ارتقاء اقتصادی چین داشته است؟

اقتصادی برای كاهش تنش، افزایش مبادالت  تیظرفیادآوری به دستگاه دیپلماسی كشورمان برای بهره گیری از 

 اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی می باشد. یپلماسیداقتصادی با همسایگان كشورمان، با استفاده از ابزار 

 تصادياق ديپلماسي مفهوم 

اقتصاد  در بهتر به موقعيت دستيابي و الملليبين فضاي در کنش براي هادولت قدرتمند و کارآمد نوين، زارهاياب از يکي

 مختلفي تعاريف و است نيامده به دست ديپلماسي اقتصادي از رداستاندا تعريف است. يک "اقتصادي ديپلماسي" جهاني،

 که است آن باشدمي مشترك اقتصادي ديپلماسي خصوص در موجود تعاريف همه در دارد. آنچه وجود زمينه اين در

 : که است ديپلماتيکي رسمي اقدامات شامل يپلماسي اقتصاديد

 کنند، مي تسهيل ملي براي کسب وکارهاي را خارجي بازارهاي به دسترسي اوال 



 

2 
 

 هستند و  خارجي مستقيم سرمايه گذاري جذب براي تالش در دوما

 مي نمايند.   تاکيد ملي منافع پيشبرد راستاي در الملليبين قوانين روي اثرگذاري بر سوما

 ضمن و دهدمي گسترش جهاني در اقتصاد و کشور از خارج در را دولتها اقتصادي منافع اقتصادي ديپلماسي حقيقت در

کند. به اعتقاد يم ايجاد رفاه و قدرت بين پيوندي اقتصادي، منافع دستيابي به جهت در مختلف ابزارهاي از استفاده

 اقتصادي ديپلماسي اند، ناگزيرندگرفته پيش در توسعه گرا رويکرد خارجي سياست عرصه در که کارشناسان کشورهايي

 جمله از هاپتانسيل و ابزارها کليه از بين المللي عرصه در خود اهداف اقتصادي تأمين در کنند تالش و باشند پويايي داشته

 ديپلماسي مالي، همانند مختلفي اصطالحات از اقتصادي، ديپلماسي کنار در کنند. امروزه اقتصادي استفاده ظرفيت

 ود.مي ش استفاده نيز بازرگاني ديپلماسي تجاري، ديپلماسي

  اقتصادي ديپلماسي اهداف 

همچون  اقتصادي سياسي و خاص اهداف تحقق به دنبال اقتصادي امکانات و فرصت ها از بهره گيري با اقتصادي ديپلماسي

خارجي،  مستقيم سرمايه گذاري توريسم، جذب جذب کشور، تصوير بهبود کشورها، ساير در سياسي نفوذ و قدرت کسب

 نهادهاي و دولتها ديگر با اقتصادي روابط گسترش يک کالم در و تکنولوژي و فن آوري به دستيابي صادرات، افزايش

اولويت  دولتها است الزم اقتصادي، ديپلماسي اهداف ترسيم مي باشد. در ملي توسعه اقتصاد به کمک راستاي در الملليبين

سازند. به  محقق را آنها جهاني، بازار منطق از درست درکي اساس بر و بگيرند نظر در ملي را توسعه حيطه  در موجود هاي

 بايد است، ملي آن توسعه اولويت هاي جزو شغلي فرصت هاي خلق که باال بيکاري نرخ و زياد جمعيت با مثال کشوري طور

 کند. دنبال خود خارجي روابط در را اشتغال زا فرصت هاي

 چین و ديپلماسي اقتصادي 

نست. ميالدي دا 1985سال  در شيائوپينگ ان طرحهاي توسعه اقتصادي دنگتوزيربناي توسعه اقتصادي کنوني چين را مي

سريعي  توسعه امروزه چين ديپلماسي شد. رويه اعمال سرد جنگ پايان از پس ويژه به تري، گسترده از اين رو اصالحات

پذيري  و انعطاف نرم رهيافت با بيشتر چين جديد است. ديپلماسي شده ايحرفه و پراگماتيستي، سازنده بيشتر و داشته

 اقتصادي هاي انگيزه با برد -برد هاي حل راه دنبال بيشتر سياست خارجي در کشور اين رهبران و است شده شناخته فزاينده

ین را چسياسي هستند. اين رويه باعث تقويت و هدايت دستگاه ديپلماسي پکن به سوي ديپلماسي اقتصادي گرديد.  و

كشور  رفاه اقتصادی، دیپلماسی از استفاده با كه است زمینه دانست كه در تالش توان یكی از كشورهای موفق دراینمی

 دیپلماسی از پینگ، شیائو دنگ «مداخله عدم» دكترین از پیروی دلیل به مدتها تا كشور ایـن. دهد خود را ارتقاء

د که دهمرور وضعيت اقتصادي نامطلوب چين نشان مي می كند. استفاده خود اقتصادی صادی برای پیشبرد سـلطهاقت

 به چين عقب مانده و کشاورزي اقتصاد تبديل خودکفائي و به نيل ،الملليبين نظام با تقابل پايه بر چين در توسعه الگوي

 .بود شده تنظيم صنعتي، اقتصادي

 اجرا واردات استراتژي جايگزيني داخل، در وارداتي کاالهاي توليد براي بومي هايظرفيت توسعه به منظور دوران آن در

 شرکت هاي اغلب تبديل خارجي، تجارت دولت بر انحصاري کنترل داخلي، مصرف براي توليد شديد، گراييحمايت و شدمي

 گرفته قرار کار دستور در شده، برنامه ريزي اقتصاد يک به چين صادتبديل اقت کلي به طور و مشارکتي يا دولتي به خصوصي
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 نتايج .نداشت چين توسعه در مهمي چندان نقش و بود يافته تقليل فن آوري و خام تامين مواد به صرفا نيز بود. تجارت

آوريفن و کار نيروي بازدهي پايين ناچيز، تجارتي عقب مانده، صنعتي فقير، ايجامعه مالي، کسري الگويي، چنين از حاصل

قرار داد.  کار دستور در را بازار اقتصاد به سوي تدريجي حرکتي و اقتصاد ساختار اصالح چين، جديد بود. دولت قديمي هاي

 تجاري آزادسازي تدريج به سوي به و نمود عمل احتياط با مسير اين در بلکه نکرد، باز را خود اقتصاد درهاي يکباره به چين

 نيز گذاريسرمايه کارايي در افزايش با که گذاريسرمايه باالي هاياقتصادي در چين باعث شد نرخ کرد. اصالحات حرکت

 1997-1995زماني  دوره طي ملي ناخالص توليد رشد متوسط که به طوري شد؛ چين در شتابان رشد به منجر بود، همراه

 اقتصاد حجم 2013تا  1978درصد رسيد. همچنين از سال  10به  2012-1990هاي سال طي درصد و  8,5 حدود به

 کل حجم و يافت افزايش درصد 11,5از  بيش به درصد 1,8 از جهاني اقتصاد از آن سهم و شد برابر  70 از بيش چين

 شد.  برابر 175 از بيش نيز کشور اين تجارت

 همسايگان با اسباتمن 

 است. پيشينه فراوان اهميت حائز محور، اهداف توسعه به رسيدن راستاي در چين مقامات نظر از همسايگان با روابط بهبود

 آميز، رويکرد مسالمت با ابتدا که اداشت و امر اين به را چين همسايگان، اکثر با سياسي تاريخي و مرزي ارضي، اختالفات

 که مرزي اختالفات از برخي حل به ، 1990دهه در همين راستا، آيد. در بر کشورها اين با کاهش اختالفات يا رفع درصدد

 اختالفات حل شروع به چين 1991سال پرداخت. از بود، شده همسايگانش و کشور اين بين موجب تنش تاريخي از لحاظ

 با روابط دوره اين کرد. در مطلوب چندان نه شرايطي با حتي گاهي ويتنام، و روسيه الئوس، قرقيزستان، اقستان،قز با مرزي

 با ارتباط يبرقرار شروع به ،1990دهه  اواسط در يافت. همچنين بهبود بوده، چين ديرينه از دشمنان يکي که نيز هند

 دو و کرد برگزار ساالنه جلسات“ آن. سه.آ “ارشد با مقامات پکن1995کرد. در سال  آسيا شرقي جنوب کشورهاي سازمان

 اضافه به .آن. سه.آ کشور عضو ده ميان ساليانه جلسات از اي مجموعه که“آن. سه.آ “سازوکار گذاري به پايه نيز بعد، سال

 با پاسيفيک آسيا اقتصادي همکاري مجمع در را مشارکتش کشور همچنين کرد. اين کمک بود، جنوبي کره و ژاپن چين،

 عنوان به را انگهايش سازمان همکاري داد. همچنين افزايش 2001سال  در شانگهاي در سران اجالس ميزباني نهمين

 دانند مي خوبي به نخبگان چيني کلي، طور کرد. به رهبري و مرکزي تقويت آسياي در اي منطقه چند جانبه گروه اولين

 داشتن دنيا، در اقتصادي مسلط قدرت به آن تبديل و چين راستاي توسعه در اقدامات ترين روريض و ترين مهم از يکي که

 آسيا منطقه که است اين چين امروز، دولتمردان تالش است. تمام اطراف مناطق در خصوص به آميز صلح و با ثبات دنيايي

 شود.  اقتصادي فعاليت و گذاري سرمايه توسعه، براي با ثبات به محيطي تبديل چين پيراموني محيط خصوص به و

 چین ديپلماسي اقتصادي اركان 

 راستاي در آزاد مناطق تجارت ايجاد اي؛طقهمن روابط به دادن اصالت همچون مهمي ارکان پايه بر چين اقتصادي ديپلماسي

 هاينامهموافقت انعقاد کسب وکار؛ محيط خارجي؛ بهبود مستقيم گذاريسرمايه جذب و ملي ثروت افزايش صادرات؛ ترويج

است.  شده نهاده بنيان فقير کشورهاي به کمک اعطاي تجاري؛ گراييراستاي چند جانبه در مختلف کشورهاي با آزاد تجارت

به ويژه با همسايگان خود توانست در وهله اول تبادالت  خارجي سياست در گراييتوسعه سمت سريع به حرکت چين با
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تر کرده و در وهله دوم تامين امنيت که عنصر اصلي اقتصاد و شرکاي تجاري است را اقتصادي خود را با اين کشورها عميق

 تضمين کند. 

 

 توان به صورت ذیل برشمرد:دیپلماسی اقتصادی چین می اركان ترینراستابه مهم همین در
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 گیري نتیجه 

 با پايبندي و داد قرار خود کار دستور در را قوي اقتصادي ديپلماسي يک ادي،چين بعد از اصالحات ساختاري در عرصه اقتص دولت

 شده تبديل اقتصادي زمينه در کشورها از قدرتمندترين يکي به جهاني عرصه در از چند دهه پس رويکردي چنين الزامات به

 از هم زمان بهره گيري بر منطقه اي، تأکيد محيط به دادن است. شاکله اصلي ديپلماسي اقتصادي چين مشتمل بر اصالت

 دريافتند چين بوده است. رهبران گرايي فعال جانبه چندو  سازي نرم و خزنده موازنه عمومي، ديپلماسي و اقتصادي ديپلماسي

 به کشور اين رهبران بايد در چرخه اقتصاد بين الملل فعال باشند. امروزه قدرت جايگاه ارتقاي همچنين و ثروت براي کسب که

 افزار، فناوري، نرم علم، توليد حوزه جمله از علمي و اقتصادي عرصه در متحده با اياالت سرسختي رقابت هوشمندانه کامال شکل

 سياست اقتصاد، دنياي کنوني، اند. به اعتقاد کارشناسان در کرده شروع دراتصا و توليد افزايش و خارجي گذاري سرمايه جذب

 نيست.  ممکن ارتباط منطقي بين اين متغيرها بدون کشور توسعه و شده تنيده هم در امنيت و

ضوعاتي که ترين موچين گرفت. يکي از مهم اقتصادي ديپلماسي دستاوردهاي از درس هايي مي توان چارچوب، اين در

تواند ايران را از وضع موجود به وضع درخور و مطلوب برساند، مداقه بر موضوع ديپلماسي اقتصادي است؛ رهبر معظم مي

 يمميکن اصرار و تأکيد"انقالب هم از سال ها قبل به دولتمردان توصيه کردند اين موضوع مهم را در اولويت خود قرار دهند:

 کمانتحر ديپلماسي يزمينه در چه هر ما. باشد اثرگذار و نافذ خته،پ دار،برنامه دار،جهت ديپلماسىِ تحرك يمسئله همين

 ره ماست؛ امروز الزم کارهاي اشهمه تلفني، گفتگوهاي و خوب مالقاتهاي خارجي، سفرهاي اين. است بهتر باشد، بيشتر

 بايد پلماسيدي گفتيم، که طورهمين البته است؛ مهم ديپلماسي يمسئله. است بهتر ببريد، باال را اينها کيفيت و حجم چه

 1 ".کرد لوص الملليبين اقتصادي کار به بايد را ....ديپلماسي.هستيم چه دنبال و ميخواهيم چه بدانيم بايد باشد؛ دارجهت

 با توجه به اين که جمهوري اسالمي ايران در زمان تحريم هاي يک جانبه امريکا قرار دارد، دستگاه ديپلماسي جمهوري

تنش با کشورهاي همسايه و به ويژه ايران هراسي و شيعه هراسي را کاهش  عمومي ديپلماسي از ايران با بهره گيري اسالمي

واند ت. به اعتقاد کارشناسان کشورما ميدهد. اين متغير مهم مي تواند اقبال مردم منطقه در استفاده از محصوالت ايراني باشد

 در هم و دهد قرار خود خارجي تجاري مناسبات ارتقاي براي فرصتي را به عنوان خارجي مستقيم سرمايه گذاري موضوع

افغانستان،  آورد. به ويژه در کشورهاي عراق، روي اولويت بندي به خارجي مستقيم سرمايه گذاري اعطاي هم در و جذب

 سطح در اقتصادي پيشبرد ديپلماسي جهت مقدمه اي ارمنستان و آذربايجان و کشورهاي حاشيه خليج فارس به عنوان

 يد.جو سود منطقه اي

 رشيو پژوهش خبري موجود است.آدر ع مناب
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