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  ؟6آن+يا آسه 3آن+شرق آسيا: آسهگرايي اقتصادي در منطقه
  

  اي، دانشگاه تهراندانشيار مطالعات منطقه ـ∗∗∗∗سازمند هبهاردكتر 

  اي، دانشگاه تهرانكارشناس ارشد مطالعات منطقه ـ احمد رمضاني

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  05/09/1397تاريخ پذيرش:                                                25/04/1397: تاريخ دريافت

  چكيده

ه واسطه وابستگي بمنطقه بهآن شرق آسيا يكي از وقايع مهمي بود كه موجب شد كشورهاي اقتصادي بحران 

شرق آسيا، چين و ژاپن رقابت نزديكي  1997ورهاي غربي متحمل خسارات فراوان شوند. بعد از بحران سال كش

اي اي فشردههدهي به ساختار منطقه شروع كردند و براي دستيابي به رهبري شرق آسيا، فعاليترا در راستاي شكل

دامات چين و ژاپن براي تسلط بر منطقه دهند. سؤال اصلي مقاله اين است كه اقمستمر انجام مي صورتبهرا 

شود؟ در پاسخ به اين سؤال، فرضيه مقاله اين است چگونه ارزيابي مي 6و آسه آن+ 3شرق آسيا در قالب آسه آن+

سازي و ايجاد موازنه از طريق گسترش عضويت، در صدد توسعه و تثبيت جايگاه خود كه چين و ژاپن با رژيم

شود با روش پژوهش پژوهش هستند. در اين پژوهش سعي مي 6آن+و آسه 3آن+آسه در منطقه شرق آسيا در قالب

هاي موجود بيان شود و چرايي و چگونگي آنها مورد تجزيه و تحليل ، واقعيتايو به شيوه كتابخانه ايمقايسه

   قرار گيرد.
  

  آسيا.، شرق 6، آسه آن+3چين، ژاپن، آسه آن+گرايي اقتصادي، منطقه كليدي: هايهواژ
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  مقدمه  -1

درصد را به ثبت  2/8، اقتصاد جهاني نرخ رشد متوسط ساالنه 1987تا  1970 هايدر فاصله سال

را  درصد 3/3 ساالنهنرخ رشد  ،توسعهل كشورهاي در حا كه؛ در آن مقطع زماني درحاليرسانيد

. در ميان را به ثبت رسانيدند ساالنه رشددرصد 2/6 كشورهاي صنعتي  كردند،تجربه مي

 شش بيش از ، زيراندبهترين عملكرد را ثبت كرد ييآسياكشورهاي در حال توسعه،  كشورهاي

بهبود در درآمد سرانه، كشورهاي در حال توسعه  لحاظبه. نددرصد در يك سال رشد داشت

ايين نرخ تورم پ همچنيناي در مقايسه با نقاط ديگر داشتند؛ آنها عملكرد قابل مالحظه ،آسيايي

   ).Malcolm, 1990: 2(المللي را به ثبت رساندندو افزايش سريع نرخ حجم تجارت بين

گيري بود، اما شكل 3+قوي براي تشكيل چارچوب آسه آن يبحران پولي و مالي آسيا محرك

 از جمله چين كندي را طي كرد. برخي كشورهاي منطقه شدتبهروند  ،تنظيم آن همچنينو 

 تند.نداش شد،كه توسط ژاپن دنبال ميآسيا  شرقاي برنامه منطقهدر به همكاري تمايل چنداني 

كار اي بهگسترده صورتبهبود كه اين واژه  1999در  3+مالي آسه آن يبعد از نشست وزرا

يا سران شرق آسيا، مدلي متفاوت است كه توسط ژاپن  6آن+آسه ).Sudo, 2014: 184(رفت

به همراه سه كشور استراليا، نيوزيلند  3آن+اين نهاد، آسهمطرح شد.  3بديل آسه آن+ عنوانبهو 

موازنه بيشتر در مقابل چين در نظر گرفته  تأمينمدلي براي  عنوانبهگيرد و و هند را در بر مي

 ,Lewis(كندتري را نسبت به منطقه شرق آسيا ارائه ميرويكرد گسترده همچنينشود؛ مي

قاره آسيا كه نسبت به ديگر  بويژهاي مناطق جهان، تحليل روابط بين كشوره). 228 :2012

اند توهاي بيشتري دارند، نه تنها ميمناطق، از وجوه افتراق كمتري برخوردار بوده و شباهت

مندان به اين حوزه باز كند؛ بلكه راهنماي خوبي براي سياستروي عالقهاي را پيشهاي تازهافق

پيگيري سمت بها بتوانند براساس الگوهاي موفق، خارجي خواهد بود تگذاران حوزه سياست

ود؛ شهرچه بيشتر منافع ملي كشور حركت كنند. مطالب اين مقاله به دو مبحث اصلي تقسيم مي

سازي است، مورد المللي و موازنههاي بيندر مبحث نخست، چارچوب نظري كه تركيب رژيم

هاي دو نهاد و ميزان موفقيت ها و فعاليتگيرد و در گام دوم، عوامل، روند، طرحبررسي قرار مي

  شود. آنها در براساس چارچوب نظري، ارائه مي
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  روش تحقيق -2

هاي اصلي آن منطقه بسيار دشوار است؛ اي بدون در نظر گرفتن قدرتسازي منطقهتحليل رژيم

شود. كار گرفته مياي بهتحليلي با رويكردي مقايسه-بنابراين در مقاله حاضر روش توصيفي

شريح شود و سپس به تتحليلي آنچه در واقع امر وجود دارد توصيف مي-براساس روش توصيفي

  شود.و تحليل چرايي و چگونگي وضعيت مسئله پرداخته مي

اقدامات چين و ژاپن براي تسلط بر منطقه شرق شود اين است كه سؤال اصلي كه مطرح مي

اي هعالوه بر پرسش اصلي، پرسششود؟ زيابي ميچگونه ار 6و آسه آن+ 3آسيا در قالب آسه آن+

  فرعي به شرح زير است:

گرايي در شرق آسيا شده گيري اين دو روند در جريان منطقههايي سبب شكلچه عوامل و زمينه 

  است؟

چگونه بوده يا سران شرق آسيا  6آن+و آسه 3آن+گرايي در شرق آسيا در قالب آسهروند منطقه

  است؟

  چه دستاوردهايي داشته است؟ 6آن+و آسه 3آن+دو روند آسه

  كدام يك با اقبال بيشتري از سوي كشورهاي منطقه مواجه شده است؟

  شود؟آن نسبت به اين دو نهاد چگونه ارزيابي ميگيري آسهجهت

  3ن+آسهچين به حمايت از نهاد آسازي؛ فرضيه مقاله با اين گزاره كه چين و ژاپن با رژيم

و از طريق گسترش عضويت پردازند مي 6آن + سهقابل چين، به حمايت از آو ژاپن در م

ر را ، ساختار مقاله حاضنهادي در صدد توسعه و تثبيت جايگاه خود در منطقه شرق آسيا هستند

  دهد.شكل مي

 ارچوب نظريهچ -3

ود را خ الملل، نظريات به تدريج قدرت تبيينتغييرات روز افزون در حوزه سياست بين دليلبه

همين دليل نويسندگان مختلف پيوسته سعي دارند با تغييرات مقتضي، دهند و بهاز دست مي

ها را مرتفع كنند. بنابراين در مقاله حاضر الگوي نظري كارايي نظريات را باال برده و نقايص آن
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موضوع  لسازي جهت تحليالمللي و موازنههاي بينتركيبي (تلفيقي) متشكل از دو رويكرد رژيم

  شود.كار گرفته ميبه

  الملليهاي بيننظريه رژيم -1-3 

المللي ايجاد شد و ها در عرصه بينالمللي جهت توضيح همكاري دولتهاي بيننظريه رژيم

 دند.بوالمللي بدبين يي بود كه نسبت به همكاري بينگراواقعهدف آن فراتر رفتن از نظريات 

مثال:  عنوانبهاند ژيم، كاركرد و ابعاد آن مباحثي را ارائه دادهمحققان بسياري در مورد تعريف ر

گيري هاي تصميماي از اصول، هنجارها، قواعد، و رويهمجموعه عنوانبهاستفن كرسنر رژيم را 

كند كه انتظارات كنشگران را حول يك موضوع به هم نزديك كرده صريح يا ضمني تعريف مي

هايي در مورد حقيقت، علت و صحت عمل؛ هنجارها، الگوهاي كند. اصول، باورو برآورده مي

اي هرفتاري در قالب حقوق و تكاليف؛ قواعد، تجويزهاي خاص يا تجويزهايي براي كنش و رويه

 :Krasner, 1983(هاي غالبي براي اتخاذ و اجراي انتخاب جمعي هستندگيري، سنتتصميم

ها، قواعد يا نهادهايي براي نوع خاصي از كيوهان و ناي رژيم را ايجاد و پذيرش رويه ).2

كلي آنها را  صورتبهدانند و دولتي و فراملي ميها، سامان حكومتي و كنترل روابط بينفعاليت

كلي،  صورتبه ).Keohane & Nye: 2012, 2001, 1997: 5(نامندترتيبات حاكم مي

د شوندساختن رفتار در نظر گرفته ميمقاعده منظوربهمعني سازوكارهايي رژيم در دنياي كنوني به

زي نيز به ساالمللي جهت اعتمادسازي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. رژيمكه در عرصه بين

كشورها) جهت ايجاد سازوكارهاي مشخص در  بويژهالمللي (اقدامات بازيگران عرصه بين

 ي براي تجزيه و تحليلدهد. اين چارچوب نظرراستاي همكاري و كسب منافع بيشتر معني مي

 6و آسه آن+ 3اعم و آسه آن + صورتبهآسه آن  ويژهت چين و ژاپن با شركا تجاري خود اقداما

  گيرد.اخص مورد استفاده قرار مي صورتبه

  سازيموازنه -2-3

است. در  المللترين مفاهيم روابط بينترين و اساسيموازنه قدرت [يا منافع] نيز يكي از قديمي



    ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك ـ سال فصلنامه     184

قانون «داند و مورگنتا آن را در قالب ه ديويد هيوم اين واژه را معادل قانون علمي ميحالي ك

 ,Levy(داند تا علمبرد، هنري كسينجر اين مفهوم را بيشتر هنر ميكار ميبه» آهنين سياست

سازي بيشتر حالتي آگاهانه دارد و با قصد و هدف قبلي اما در حال حاضر، موازنه )؛29 :2004

معني هر اقدامي توسط دولت در راستاي محدودسازي طرف يا سازي بهگيرد. موازنهميانجام 

شود. در ازحد آن انجام مييابي سريع و بيشجلوگيري از قدرت منظوربهحريف مقابل است كه 

نيز بر به ميدان آوردن بازيگران ديگر جهت  تأكيدآميز آن و اينجا منظور از موازنه، شكل مسالمت

اي با عنوان وابستگي متقابل فزاينده در روابط ظهور پديده دليلبهنقش محدودكننده است. ايفاي 

دهي به توان تبيين نويسندگان، ها، اكنون تلفيق و تركيب نظريات، جهت قدرتبين دولت

شود اقدامات ژاپن و موضوعي است كه بايد در اينجا مدنظر قرار گيرد؛ در همين راستا سعي مي

  اندك آسه آن در قالب اين چارچوب نظري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.تا حدودي 

  3آن+آسه -4

  3آن+گيري آسهها و عوامل مؤثر در شكلزمينه -1-4

دو دسته عوامل:  تأثيردر منطقه شرق آسيا، تحت  3آن+ها در زمينه تحقق آسهشايد بتوان گفت تالش

است. اين عوامل سبب شدند تا كشورهاي منطقه، به  اي صورت گرفتهمنطقهاي و برونمنطقهدرون

هاي تجارت خارجي خود اي در سياستخصوص كشورهاي حوزه شمال شرق آسيا، بازبيني جدي

اي انجام دهند. عواملي همچون منطقهاي را براي گسترش تجارت درونصورت و تالش گسترده

اي در آسيا منطقهايش نرخ تجارت درونو افز 1997-1998وقوع بحران مالي و اقتصادي در آسيا در 

گرايي در ديگر نقاط جهان، در زمره عوامل اي و گسترش منطقهمنطقه، از عوامل درون1990در دهه 

  .شودخته ميپرداشوند. در ادامه مختصرا به توضيح موارد مذكور اي محسوب ميمنطقهبرون

  1997-1998هاي وقوع بحران مالي و اقتصادي در آسيا در سال -4-1-1

 عنوانبهشد. بحران مالي و اقتصادي مزبور  برگزار 3آن+آسه، اولين نشست 1997وقوع بحران  با

گسترش  برانگيزشوك تأثيرشود. اي محسوب ميسازي ترتيبات جديد منطقهكاتاليزور نهادينه
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ر را يكديگ هاي مالي و اقتصادي كشورهاي منطقه بادومينويي بحران، موجبات افزايش همكاري

، منجر به ايجاد تجربه تاريخي 1997). بحران مالي و اقتصادي Stubbs, 2002: 441فراهم كرد (

ار نگرفته بحران قر تأثيرتحت  مستقيماًمشترك براي كشورهاي منطقه شد. حتي كشورهايي كه 

اذ آن اتخبودند، بازتاب و پيامدهاي آن را احساس كردند و مجبور شدند، اقداماتي را براي رفع 

را  اي موجود مثل: اپك و آسه آنكنند. از سوي ديگر، وقوع بحران غيرمؤثر بودن ترتيبات منطقه

از  أثرمتاي نتوانستند كمك مؤثري به كشورهاي ثابت كرد، زيرا هيچ يك از اين دو نهاد منطقه

نطقه هاي مگيري اجماع و توافقي ميان كشوروقوع بحران موجب شكل همچنينبحران ارائه كنند. 

را اشتباه  ، مشكلآمريكامتحدهالمللي پول به رهبري اياالتبر سر اين موضوع شد كه صندوق بين

تر شدن جاي رفع بحران، به وخيمشده از سوي صندوق، بههاي ارائهحلتشخيص داده و راه

 نالمللي پول با مجاز دانستن افزايش نرخ سود و جرياكرده است. صندوق بيناوضاع كمك

آزادانه پول، به آساني خصوصيت بحران مالي و پولي آسيايي را ناديده گرفت و منطقه وارد ركود 

 أسيستمتحده و ديگر كشورهاي غربي با پيشنهاد مخالفت اياالت همچنينعميق اقتصادي شد. 

اي براي كاهش اثرات منفي بحران بود، خشم كشورهاي كه ابزاري منطقه 1صندوق پول آسيايي

  ).Stubbs, 2002: 448-449(را برانگيخت  منطقه

توان گفت: بحران مالي و اقتصادي آسيايي، به كشورهاي منطقه آموخت كه در مجموع مي

جلوگيري از  منظوربه 2اي مبتني بر اصل خوديارياوالً، نيازمند ايجاد برخي سازوكارهاي منطقه

اي مزبور، نشانهاي منطقهاً، تالشثاني ؛اي، مديريت و حل آن هستندگسترش بحران مالي منطقه

دهنده عدم رضايت كشورهاي منطقه شرق آسيا از ترتيبات مالي جهاني موجود مثل: صندوق 

بهي، ااند كه ثبات مالي منطقهداد كشورهاي منطقه دريافتهبود و ثالثاً، نشان مي 3المللي پولبين

خود را براي ارائه صداي آسيايي در آيد و تمايل حساب مياساس ثبات مالي جهاني به عنوان

 ).Kawai, 2005: 37(اند مديريت مالي جهاني ابراز كرده

                                                           

 در بخش بعد مفصالً در اين رابطه مباحثي ذكر خواهد شد. -١

2- Self-help principle  

3- IMF 
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  گرايي در ديگر نقاط جهانتوسعه منطقه -4-1-2

هاي آشكار و محدوديت 1اي مثل: اتحاديه اروپايي و نفتاها و ترتيبات منطقهموفقيت ديگر سازمان

 گرايي در شرق آسيا محسوبذار بر گسترش منطقهگتأثيرآن و اپك، يكي ديگر از عوامل آسه

اتحاديه  گيريگرايي در ديگر مناطق جهان نظير: شكلشود. به تعبير ديگر، گسترش منطقهمي

منطقه آزاد سمت بهاقتصادي و پولي در اروپا، گسترش اتحاديه اروپا، موفقيت نفتا و حركت آن 

ايجاد ترتيبات  دنبالبهكشورهاي شرق آسيا شده ، از ديگر عواملي است كه سببآمريكاتجاري 

و اتحاديه اروپا  آمريكامتحدهزني خود را در مقابل اياالتاي برآيند و قدرت چانهتجاري منطقه

 ترسند كه با تقويت ترتيبات تجاريهاي شرق آسيا از اين ميافزايش دهند. از سوي ديگر دولت

اي ديگر مانند: هاي جهاني و سازوكارهاي منطقهاي شرق آسيا، موقعيت خود را در رقابتمنطقه

 ). Chuan Ong 2003: 58; Kawai, 2005: 37(آن از دست بدهند اپك و آسه

  )1997-1990اي آسيا (گسترش سريع تجارت درون منطقه -4-1-3

ثابت كرد كه اين نرخ رشد، بيشتر از ديگر  1990اي آسيا در طول دهه نرخ رشد تجارت منطقه

اي در فاصله زماني ان در مقطع مذكور بوده است. ميانگين نرخ رشد تجارت منطقهنقاط جه

درصد بود. طي اين دوره، آسيا بزرگترين بازار صادرات كاالهاي آسيايي  ، دوازده1997تا  1990

 Chuan Ong(بود و اين موقعيت برتر حتي بعد از بحران مالي آسيايي نيز حفظ شده است 

2003: 58.(  

  3آن+هاي صورت گرفته در زمينه تحقق آسهرفتپيش -4-2

هاي اوليه پويايي 3آن+، فرايند تحقق آسه1997در سال  3آن+از زمان اولين نشست اعضاي آسه

، 1999مساعدي را از خود نشان داده است. متعاقب بيانيه مشترك همكاري شرق آسيا در سال 

زراي امور خارجه، وزراي مالي، هاي متعددي در سطوح مختلف سران، وها و اجالسنشست

هاي ها و نشستهاي مذكور صورت گرفته است. اجالسوزراي اقتصاد و كارشناسان حوزه

                                                           
1- North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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، ساختاري چند اليه 3آن+هاي مختلفي برگزار شده است. درواقع چارچوب آسهمزبور در اليه

ت. سطح اس 3و سطح + 1آن +؛ سطح آسه3آن+دارد كه متشكل از سه سطح مجزا: سطح آسه

آن كشور منطقه حضور دارند. سطح آسه 13، سطحي است كه در آن نمايندگان تمامي 3آن+آسه

، سطحي است كه نمايندگان يكي از سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبي به همراه نمايندگان 1+

سطحي است كه در آن تنها نمايندگان سه كشور چين، ، 3آن حضور دارند و باالخره سطح +آسه

 ,Suzuki( 1آن در آن حاضر نيستندو كره جنوبي حضور دارند و هيچ يك از نمايندگان آسه ژاپن

2004: 2 .(  

است كه زمينه اصلي  اين 3آن+هاي چارچوب آسهشايد بتوان گفت يكي از مهمترين ويژگي

 شود.هاي عضو اتخاذ ميها و تصميمات اجرايي آن در جلسات نمايندگان دولتاغلب فعاليت

بخشي از مديريت  عنوانبهشود. ديپلماسي كنفرانس ناميده مي 2»ديپلماسي كنفرانس«وش اين ر

ت المللي اسهاي بينها و سازمانها و بخشي از مديريت روابط بين حكومتروابط بين حكومت

ا و هگيرد. اين نوع از ديپلماسي در بيشتر نشستالمللي صورت ميهاي بينكه در كنفرانس

هاي سازمان تأسيسالعاده و يا بر اساس سند فوق صورتبهيا  معموالًالمللي كه نهاي بياجالس

يي است افتد. به تعبير ديگر مفهوم ديپلماسي كنفرانس مبناالمللي بايد برگزار شوند، اتفاق ميبين

ها ترويج ها و اجالسهايي كه در آن همكاري از طريق نشستبراي فهم ابعاد نهادي چارچوب

ها و اجالساز طريق ديپلماسي كنفرانس، يعني همان نشست نيز 3آن+. چارچوب آسهشودمي

  ). Suzuki, 2004: 2( هاي عضو، نهادينه و تقويت شده استهاي نمايندگان حكومت

  3آن+چارچوب نهادي و سازماني آسه -4-3

ها و سازمانگيري يكي از اركان ضروري براي شكل عنوانبهاولين بار طرح ايجاد دبيرخانه (

ائه شد. در ار 2001ل سوي كشور مالزي در سا از ،3آن+المللي) آسهاي و بيننهادهاي منطقه

                                                           

، چارچوبي كلي و در برگيرنده 3آن+تمايز قائل شد. چارچوب آسه» 3آن+آسه«و » 3آن+چارچوب آسه«بايد بين دو مفهوم  -1

است و سه كشور چين،  3آن+، تنها مبين يك سطح در درون چارچوب كلي آسه3سطح مذكور، درحالي كه آسه آن+هر سه 

 آن در آن حضور دارند. عضو آسه 10ژاپن، كره جنوبي و تمامي 

2- Conference Diplomacy 



    ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك ـ سال فصلنامه     188

در  2002ل وپنجمين نشست وزراي امور خارجه اعضاي آسه آن كه در جوالي ساادامه، در سي

 ميليون دالر جهت هزينه عمليات 10 برونئي برگزار شد، مالزي تمايل خود را براي اختصاص

در پنج سال اوليه تشكيل آن ابراز كرد، اما مقامات ارشد  3آن+اجرايي تشكيل دبيرخانه آسه

دهند كردند كه ترجيح مي تأكيدآن شروط خود را در مورد طرح مالزي ارائه و اعضاي آسه

تقويت كنند. در طول نشست  3آن+ها در چارچوب آسهآن را براي ترويج همكاريدبيرخانه آسه

ينه اين سه گز ينه با يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.گز 3ه قامات ارشد دربارمزبور، م

گسترش دبيرخانه -2 ؛3آن+طرح مالزي براي ايجاد دبيرخانه جديد آسه -1عبارت بودند از: 

معناي حفظ آن. گزينه دوم به، درون دبيرخانه آسه3آن+دفتر آسه تأسيس-3آن در جاكارتا و آسه

ن آآن، بدون ايجاد تغيير در ساختار نهادي آن بود. دبيرخانه آسهوجود در دبيرخانه آسهسازوكار م

را درون دفتر  3آن+و پذيرفت كه يك واحد آسه آوردعمل حمايت خود را از گزينه دوم به

وجود  دليلبه، 3آن+آن قرار دهد، زيرا ايجاد واحد آسههمكاري و روابط خارجي دبيرخانه آسه

ر جديد در دفت تأسيستر از تر و به صرفههاي كاركنان و بودجه دبيرخانه، بسيار آسانمحدوديت

  ).Suzuki, 2004: 9بود ( 3آن+دبيرخانه آسه آن تحت عنوان دفتر آسه

سال    سوي ديگر، در همان  سيا    «نيز ايده  2001از  شرق آ سه    به 1»سران   3آن+جاي نشست آ

ارائه   3آن+به نشست آسه    2002رق آسيا كه در سال   ارائه شد. مطابق گزارش گروه مطالعاتي ش  

شد كه عبارت بودند از:        سيا ارائه  شرق آ سه ابزار مهم براي همكاري نهادي در  تبديل   )1 شد، 

هاي  اي در قالب نشستكردن گفتگوهاي منطقهنهادينه )2به سران شرق آسيا؛  3آن+نشست آسه

سران، وزراي مالي، اق  ساختن         منظم وزراي امور خارجه،  سمي و متمايز  سان ر شنا صاد و كار ت

ايجاد چارچوبي با عنوان شرق   )3موضوعات سياسي و امنيتي از موضوعات اقتصادي و مالي؛       

شكل از: نمايندگان حكومتي و غيرحكومتي منطقه    سيا مت هاي مختلف، با هدف عمل اي بخشآ

  ).Suzuki, 2004: 10( ايسازوكار نهادي براي همكاري منطقه عنوانبه

  

                                                           
1- East Asian Summit 
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  3تشكيل آسه آن+ -3-4

 1996 موفقيت نشست مؤثر واقع شد: نخست، 3آن+گيري آسهدر شكل در واقع دو موضوع مهم

 عالوه چين، ژاپن و كرههآن بكشور آسه 7با حضور رهبران  ،اروپا در بانكوك-آسيا

، نخست1997در ژانويه  دوم اينكه، و )Nemoto & Nakagawa, 2014: 189(جنوبي

و ،اپنوزير ژ را مطرح  1+آنآسهموضوع و  ديدنآسيا شرقاز جنوب 1ريوتارو هاشيموت

گرفت. آسيا و ژاپن را در بر ميشرقكه ده كشور جنوب )Hirakawa, 2005: 206(كرد

هاي كاهش نگراني ،نشست منظم سران يكي از اهداف طرح پيشنهادي ژاپن بود كه هدف آن

 ,Hirakawa(متحده بوداياالت-هاي دفاعي ژاپنملآن در مواجهه با دستورالعچين و آسه

متحده بود. چين نيز زمان در حال تقويت پيمان دفاعي خود با اياالتژاپن هم .)207 :2005

هاي دفاعي ژاپن را زير نظر داشت. يكي از اهداف ديپلماسي ژاپن در اين دوره، توسعه سياست

 ،ابر چين بود. در اين رابطه نيز ژاپن در تالش بودايجاد موازنه در بر منظوربه ،آنروابط با آسه

 آن توضيحتفاهم ايجادشده در مورد سياست دفاعي خود را براي كشورهاي آسهءنگراني و سو

را با هردو كشور چين و  نيرومنديآن ترجيح دادند روابط متوازن دهد. با اين حال رهبران آسه

ارائه  3 +آننشست سران آسه ا عنوانبطرح متقابلي را  درنتيجه،كنند.  دنبالژاپن 

، در 3آن+آسه 2موضوع گفتگوي سياسي و بازبيني اقتصادي ).Hirakawa, 2004: 22(دادند

هر ساله و معاونان آنها هر  3آن+مطرح شد. براساس آن، قرار شد وزراي مالي آسه 2000سال 

 ون: ارزيابي شرايط وشش ماه يكبار تشكيل جلسه دهند. معاونان آنها  درخصوص مسائلي همچ

هاي بخش مالي (شامل بازار اوراق قرضه) اي، جهاني، بازبيني توسعه و آسيبخطرات ملي، منطقه

در دومين نشست . )Rana, 2012: 32(پردازندوگو ميو ديگر موضوعات، به بحث و گفت

روي نشست  بر كار دنبالبه عضو نهاد مزبورآن، كشورهاي آسه تأسيسامين سال غيررسمي و سي

جنوبي بودند. اين نكته شايان ذكر است از راه دعوت رهبران چين، ژاپن و كره ،3آن+سران آسه

اي بيش از پيش آشكار كه نشست در بحبوحه بحران پولي برگزار و لزوم همكاري منطقه

                                                           
1- Ryūtarō Hashimoto 

2- Economic Review and Policy Dialogue 
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رفاه جنوب شرق آسيا،  تأمينبراي عملي كردن هدف  ).Hirakawa, 2005: 207(شد

 3تعامل با سه دولت عمده شرق آسيا بودند. جرقه گفتگوهاي آسه آن+ دنبالبهآن كشورهاي آسه

 و نشست غيررسمي در هانوي بود كه روند نهادينه 1998، اما در شكل گرفت 1997در  اًحقيقت

چين  ،در مانيل 1998در  3آن+در نشست سران آسه ).Thomas, 2004: 194(شد آغازشدن 

 سدر مار ،را داد و اولين نشست آن 3آن+(وزرا) مالي آسه اننمايندگ برگزاري نشستپيشنهاد 

   ).Hamanaka, 2010: 117( برگزار شد 1999

(سومين نشست غيررسمي سران)  در مانيل 1999كه در سال  3آن+در نشست سران آسه

با محوريت  ،برگزار شد، بر اهميت توسعه سازوكارهاي حمايتي و خوديارانه در شرق آسيا

و را به مبحثي از گفتگ »صندوق پول آسيايي«ايجاد شد و حتي طرح  تأكيدي و مالي همكاري پول

بيانيه مشتركي را با موضوع  3آن+رهبران آسه ).Hirakawa, 2005: 206( خود اختصاص داد

هاي ، در حوزه3آن+همكاري شرق آسيا منتشر كردند. در بيانيه آمده است كه رهبران آسه

است تقويت گفتگو، هماهنگي و همكاري در مسائل مشترك پولي، همكاري پولي و مالي، سي

مالي و مالياتي موافقت كردند. تمركز اساسي بر مسائل مربوط به مديريت ريسك اقتصاد كالن، 

افزايش نظارت مشترك، نظارت بر جريان سرمايه منطقه، تقويت نظام مالي و بانكي، اصالح 

 3آن+در قالب آسهو حمايت و خودياري در شرق آسيا  ارسازوكالمللي و افزايش ساختار مالي بين

 3+آنكار همكاري مقامات و رهبران مالي و بانك مركزي آسهگفتگوهاي پيوسته و سازو :شامل

چين بعد از بحران پولي و مالي شرق آسيا  ).Nemoto & Nakagawa, 2014: 189( بود

منطقه شرق آسيا بازي  بويژهاي، نطقههاي مدهي به رژيمدر تالش بود نقش فعالي را در شكل

اي متفاوت) هسازي پيشرو بود و بانك توسعه آسيايي (و ديگر رژيمكند. با اينكه ژاپن در امر رژيم

 1997را در كارنامه خود داشت، طرح ايجاد صندوق پول آسيايي اين كشور در بحبوحه بحران 

را مطرح كرد تا بتواند در  3ن+آشكست خورد و چين فرصت را غنيمت شمرده و تشكيل آسه

 2000و اوايل  1990اي جاي پاي خود را باز كند. چين در اواخر دهه آينده مناسبات منطقه

اه هايي را ايجاد كند و از اين رشرق آسيا، رژيمپيوسته سعي داشت ابتدا در منطقه شرق و جنوب

هم سازد. به همين ترتيب از اي نزديك را فراموجبات گسترش (حوزه جغرافيايي) آن در آينده
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د. در كرشرق آسيا حمايت ميتر و با تعداد اعضاي كمتر در منطقه شرق و جنوبرژيمي منسجم

شد. در ادامه  3+آنهاي چين اغلب صرف توسعه همكاري در قالب آسههمين راستا، تالش

  گيرد. زيابي قرار ميشده، مورد ارمطرح و اجرايي 3+آنهايي كه براي توسعه همكاري در آسهطرح

  3آن+هاي ارائه شده در قالب آسهطرح -4-4

  گروه ناظر و گروه مطالعاتي  -1-4-4

با هدف توسعه همكاري در  ،افزايش فرآيند گفتگوها و تقويت همكاري، 1999در نشست سال 

هاي بر تعهد خود به فرآيند مزبور در نشست 3آن+شرق آسيا مورد توافق قرار گرفت. رهبران آسه

 :هاي همكاري اقتصادي شاملكردند. حوزه تأكيداعمال مشترك  همچنين و همكاري و مشورت

هاي كوچك و متوسط، همكاري آوري اطالعات، تجارت الكترونيك، تقويت شركتفن

گذاري بود. در حوزه همكاري همكاري در تجارت و سرمايه همچنينكشاورزي و صنعتي و 

المللي را خواستار شدند. در اين راستا، طرح ر ساختار مالي بينپولي و مالي، شركا اصالحات د

اين نهاد شكل  1999داده شد و در اكتبر جنوبي شرق آسيا توسط رئيس جمهور كره 1گروه ناظر

براي گزارش اقدامات شكل گرفت تا همكاري  مزبور گروه ).Hirakawa, 2004: 22(گرفت

 يگروه همچنينرق آسيا را گسترش دهد. بين حكومتي ميان جنوب شرق آسيا و شمال ش

هاي گروه مد. اين گروه گزارشآوجود به 2000متشكل از مقامات شرق آسيا در نوامبر مطالعاتي 

به نشست  2002اي را در سال شدهريزيبرنامه هايو بعد از تحليل، پيشنهاد كردناظر را دريافت 

سال  .)Weatherbee, 2005: 102(داد هارائ پايتخت كامبوج)( 2در پنوم پن 3سران آسه آن+

به خود ديد. نمايندگان  3آن+پيشرفت سريعي را در همكاري مالي در چارچوب آسه 2000

در برونئي مالقات داشتند و توافق  3آن+آسه كشورهاي بانك مركزي مقامات مالي و يوزرا

ار نشست يانگون ميانمسازوكار همكاري مالي در مواقع بحران اقتصادي را بررسي كنند.  ،كردند

ساالنه برگزار مياز آن به بعد برگزار شد و  2000 هاقتصادي در ماه م ينيز بين وزرا

                                                           
1- Vision group 

2- Phnom Penh 
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-توسعه همكاري در عرصه 3آن+چين سعي داشت در قالب آسه ).Tanaka, 2007: 65(شود

بههاي بعدي خود را فراهم سازد، اين امر چين را هاي مختلف را دنبال كند و مقدمات اقدام

داد تا از اين راه بتواند همسايگان جنوبي هاي گوناگوني سوق ميارائه و حمايت از طرحسمت 

توسعه بودند، جهت پيوند با منافع خود مجاب كرده و از اين خود را كه اكثراً كشورهاي درحال

  برداري كند.منافع خود استفاده و بهره تأميناهرم اقتصادي براي 

   طرح چيانگ ماي -2-4-4

برگزار شد، توافقي بر سر طرح  تايلند يادر چيانگ م 2000كه در سال  آنآسه ر نشست سراند

ست توانشكل گرفت كه سازوكاري براي مبادالت دوجانبه بين كشورها بود و مي يام چيانگ

 :Hirakawa, 2005(صندوق پول آسيايي و پول مشترك باشد تأسيسنخست براي  گامي

الت كننده تسهياي كه تكميلا بر لزوم ايجاد ترتيبات مالي منطقهابتد مزبور، در طرح). 206

د. ش تأكيدحمايت و خودياري در شرق آسيا  سازوكاردر جهت تقويت  است،المللي موجود بين

اي از مبادالت دوجانبه و توافق خريد آن و شبكهتوافق مفصلي درباره مبادله در آسه :طرح شامل

ر ب در طرح مزبور همچنين بود.جنوبي آن، چين، ژاپن و كرهآسهمجدد تسهيالت ميان كشورهاي 

، نخست گام عنوانبه. شد تأكيدميان اعضا هاي اقتصادي و گفتگوهاي سياسي سودمندي بازبيني

عيين اي ترا براي تسهيل نظارت اقتصادي منطقه افرادي ،تصميم گرفتند 3آن+مالي آسه يوزرا

چين نقش فعالي را در طرح چيانگ ماي  2000سال در  ).Hamanaka, 2010: 118(كنند

جلوگيري از بحران مشابهي  منظوربهاي از ترتيبات مبادالت و ذخاير ارزي در رابطه با ايجاد شبكه

   ).Hörhager, 2016: 368(در آينده بازي كرد

را به تمام اعضا  1آندر طرح مذكور اعضا موافقت كردند موافقتنامه مبادالت ارزي آسه 

هاي مبادالت دوجانبه ارزي را ميان كشورهاي اي از موافقتنامهگسترش دهند و شبكه 3آن+سهآ

ميليارد  1ميليون دالر به  200حجم مبادالت ارزي از  2000تنظيم كنند. در نوامبر سال  3آن+آسه

اي كهميليارد دالر رسيد. شب 2حجم مبادالت مجدداً افزايش يافته و به  2005دالر رسيد. در سال 

                                                           
1- ASEAN Swap Arrangement 
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آن +سه و كشورهاي منتخب آسه و كشورهاي 3+ هاي مبادالت ارزي بين كشورهاياز موافقتنامه

ميليارد دالر امضا  84موافقتنامه مبادالت ارزي به ارزش  16، 3آن+امضا شد. هشت عضو آسه

يد. ميليارد رس 120جلسه داشتند و حجم اين مبادالت ارزي به  2009كردند. وزراي مالي در سال 

سازي طرح نامه چندجانبه، وزرا اعالم كردند كه موافقت3آن+وزراي مالي آسه 2010در اعالميه 

 همچنيناجرايي شد.  2010ميليارد دالري در سال  120با ايجاد صندوق بحران  1چيانگ ماي

اي طرح چيانگ در مورد اصول ايجاد واحد نظارت اقتصاد كالن منطقه 3آن+وزراي مالي آسه

در  2011توافق كردند. اين دفتر در سال  2»3آن+دفتر تحقيق اقتصاد كالن آسه«تحت عنوان  ماي،

هاي مالي و اقتصاد كالن منطقه و اي بر آسيبشد و وظيفه آن نظارت منطقه تأسيسسنگاپور 

 ,Rana( گرايي طرح چيانگ ماي استاندازي چندجانبهتك كشورها، و كمك به راهتك

هاي ديگر سرايت كرده تدريج به حوزهبه ،3آن+گفتگوها درون آسه رشگست ).35,36 :2012

الي م ينشست وزرا :نشست در سطح وزرا اعم از :كه شامل و منجر به گسترش گفتگوها شده

 & Curley(است توريسمي كشاورزي و جنگلباني، نشست وزرا يو اقتصادي، نشست وزرا

Thomas, 2007: 16.(  در تايلند  2009در سال كه  3آن+مالي آسه ينشست وزرادر

ر ب همچنين .ر سر ساخت طرح نقشه راه بازار اوراق قرضه آسيايي توافق شدببرگزار شد، 

شديد ت مذكور سبب اي اشاره شد. مواردهاي منطقههزينه زيرساخت تأمينمذاكرات پيوسته براي 

ه و ارت آزاد دوجانبهاي كشاورزي، و پيشرفت توافقات تجتوسعه همكاري در بهبود زيرساخت

   ).Wang, 2009: 131(و توان اقتصادي و رشد در منطقه را باال برد شدچندجانبه 

  3ابتكار بازار اوراق قرضه آسيايي -3-4-4

ارائه داد  2002بازار اوراق قرضه آسيايي را در سال ابتكار ، ژاپن طرح 3آن+در چارچوب آسه

 ،هدف طرح در اين طرح تصريح شد:امضا شد.  2003در سال  3آن+مالي آسه يكه توسط وزرا

ر از وري بهتبهرهسبب تسهيل  توسعه كارآمد و بازارهاي اوراق قرضه شناور در منطقه است كه

                                                           

1- Chiang Mai Initiative Multilateralization  

2- ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) 

3- Asian Bond Market Initiative (ABMI) 
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نطقه هاي مها و بانكتوانايي شركت همچنينو  شودمياي گذاري منطقهذخاير منطقه براي سرمايه

حائز  برد. طرح ديگربدون ريسك ارزي باال مي ،گذاريمالي و سرمايه تأمينرا نسبت به افزايش 

 هاي مركزي شرقبانك هيئت رئيسهنشست  ،محرك آنو  صندوق اوراق قرضه آسيايي ،اهميت

بيشتر است و نيوزيلند،  3آسه آن+ از تعداد اعضاياست. اعضا اين انجمن  آرامآسيا اقيانوس

از ارزهاي خارجي اين كشورها به گيرد و براي محافظت در بر ميهم كنگ را استراليا و هنگ

اهميت طرح بعد از بحران مالي جهاني، با ظهور  ).Hayashi, 2006: 122(ه استمدآوجود 

ي افزايش ااي و ادغام اقتصاد منطقهوظايفي مانند: تضمين ثبات مالي، توسعه تقاضاي درون منطقه

رمايه، كشورهاي آسيايي به جريان س دليلبهيافت كه در چند مورد زير قابل ذكر است: نخست، 

، آسيا 1997توسعه قابليت خود در راستاي مقابله با بحران مالي نياز دارند؛ دوم، بعد از بحران 

توانست به تقاضاي كشورهاي پيشرفته اتكا كند، محور داشت و چون نميرشد اقتصادي صادرات

به  بود. جهت دستيابي محورنيازمند گسترش تقاضاي داخلي و تغيير راهبردهاي رشد صادرات

نقشه راه طرح بازار اوراق قرضه «اي با نام اهداف مورد نظر، شش گروه كاري و برنامه توسعه

ايجاد شد. اهداف برنامه، چهار حوزه را از قبيل: گسترش ذخاير اوراق  2005در سال » آسيايي

به بازار  مربوط قرضه؛ گسترش تقاضاي اوراق قرضه؛ بهبود چهارچوب تنظيمي و بهبود ساختار

تصويب شد. اين  1»گذاري و تضمين اعتبارتسهيل سرمايه«، ابتكار 2009شد. در سال شامل مي

ميليون دالر ايجاد شد.  700صندوق معتمد بانك توسعه آسيايي با سرمايه اوليه  عنوانبهنهاد 

وراق بازار بورس ا ).Shimizu, 2014: 76-78(برگزار شد 2010جلسه عمومي آن در سال 

، با هدف تسريع استانداردسازي سازوكار 2010در سال  3آن+توسط وزراي مالي آسه 2بهادار

هاي اوراق قرضه فرامرزي در منطقه امضا سازيسازي قواعد مربوط به شفافبازار و هماهنگ

  .)Basu Das, 2016: 210(شد

 

                                                           
1- Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)  

2- ASEAN +3 Bond Market Forum (ABMF)  
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  1منطقه آزاد تجاري شرق آسيا -4-4-5

نوبي و ججانبه شمال شرق آسيا بين چين، ژاپن و كرهتجاري سه چين پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد

 & Kawai(داده است 3+منطقه آزاد تجاري شرق آسيا را براي كشورهاي آسه آن همچنين

Wignaraja, 2008: 116.( گيري منطقه آزاد تجاري وسيع شرق آسيا، براي طرح شكل

وزير نخست ،2003در اكتبر  3+آنمطرح شد. در هفتمين نشست آسه 2003بار در سال اولين

تجاري در شرق آسيا را مطرح كرد. براساس طرح ، بررسي امكان منطقه آزاد 2بائوجياچين ون

توافق كردند، گروهي تخصصي  2004در سپتامبر  3آن +وزير چين، وزراء اقتصادي آسهنخست

ه مزبور، چهار دور نشست را براي بررسي امكان منطقه آزاد تجاري شرق آسيا ايجاد كنند. گرو

، گزارشي را به نشست وزراء 2006برگزار كرد و در اوت  2006تا ژوئيه  2005را از آوريل 

ارائه داد. در اين گزارش پيشنهاد شده بود كه درخصوص ايجاد منطقه آزاد   3+آناقتصادي آسه

اقتصادهاي ديگر  بايد مذاكره شود و عضويت آن براي ، ابتدا3آن+تجاري ميان كشورهاي آسه

رهبران از نتيجه گزارش گروه ، 2007در  3+آنآسهشرق آسيا آزاد باشد. در دهمين نشست 

 :Yoshimatsu, 2014(مطالعاتي استقبال كردند، اما شروع فرآيند مستقل طرح را نپذيرفتند

تقابل بين طرفداران منطقه آزاد تجاري شرق آسيا (چين) و طرفداران مشاركت  ).46,47

هنده دتصادي جامع براي شرق آسيا (ژاپن)، نزديك به پنج سال به طول انجاميد كه انعكاساق

بهطرح  ).Oba, 2014: 62(ها به منطقه شرق آسيا بودمنافع متضاد چين و ژاپن و ديدگاه آن

آن توسط اين كشور مبني بر گسترش اعضاي هاي ژاپن و اقناع سران كشورهاي آسهمخالفت دليل

د تجاري شرق آسيا به مرحله اجرا نرسيد. ژاپن سعي داشت با وارد كردن كشورهايي منطقه آزا

  ديگر در رژيمي بديل، در برابر نفوذ فزاينده چين موازنه ايجاد كند.

 

 

 

 

                                                           
1- East Asia Free Trade Area (EAFTA)  
2- Wen Jiabao  
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  3آن +ابتكار آسه :1جدول شماره 

 بازيگر

  اصلي

كشورهاي 

  حاضر 
  دستاوردها  اهداف  طرح ها

  چين 

آن، آسه

چين، كره 

جنوبي و 

   ژاپن

 گروه مطالعاتي(كره

  جنوبي) و گروه ناظر
هاي گسترش همكاري

چندجانبه بين ملل جنوب 

شرق آسيا و سه كشور چين، 

جنوبي(دليل  ژاپن و كره

حمايت چين از اين نهاد حفظ 

ن آو گسترش نفوذ خود بر آسه

  است)

فزايش ا

هاي همكاري

دو جانبه و 

چند جانبه در 

هاي حوزه

موضوعي 

  مختلف

زاد تجاري شرق منطقه آ

  آسيا (چين)

چيانگ ماي(سازو كار 

  مبادالت دو جانبه)

بازار اوراق قرضه 

  آسيايي(ژاپن)

  6آن+آسه -5

  6آن+گيري آسهشكل -1-5

بديل آسه عنوانبهيا مشاركت جامع اقتصادي در شرق آسيا، مدلي متفاوت است كه  6آن+آسه

به همراه سه كشور استراليا، نيوزيلند و هند  3آن+آسه توسط ژاپن مطرح شد. طرح مزبور، 3آن+

ود شموازنه بيشتر در مقابل چين در نظر گرفته مي تأمينمدلي براي  عنوانبهگيرد و را در بر مي

 ,Lim & others(كندتري را نسبت به منطقه شرق آسيا ارائه ميرويكرد گسترده همچنينو 

متحده و گذاري و تجاري با اياالتمده سرمايهژاپن به علت پيوندهاي ع ).228 :2012

هبر با ر ،جلوگيري از ادغام اين انجمن به بلوك اقتصاد آسيايي صرف دنبالبهكشورهاي غربي، 

 همچنينو  3آن+آسه :و براي ايجاد اجتماع كشورهاي شرق آسيا شامل فرضي آن (چين) بود

ن در كه اولين نشست آ ران شرق آسيابرگزاري نشست ساستراليا، نيوزيلند و هند تالش كرد. 

قدم  ).Schott & Muir, 2012:52(برگزار شد، قدمي در همين راستا بود 2005دسامبر 

اعضاي  برداشته شد و 20از اتمام قرن  پيش ،سوي همكاري بيشتر در شرق آسياديگري به
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 مطالعهو گروه چهارمين نشست خود با يكديگر ديدار كردند  عنوانبه ،2000در سال  3آن+آسه

منطقه آزاد تجاري شرق «و  »سران شرق آسيا«شرق آسيا را براي سنجش دو ايده تحت عناوين 

كه توسط مالزي مطرح شد، اقدامي بود جهت جايگزيني  نخست وجود آوردند. ايدهبه »آسيا

تشكيل  مطرح شد و هدف از طرح آن، تايلند و ايده دوم هم توسط 3+آننشست كنوني آسه

در مورد بررسي امكان ايجاد منطقه سرمايه همچنين. اعضا بوده آزاد تجاري شرق آسيا منطق

كه به موضع ژاپن مربوط شرق آسيا توافق كردند. تا آنجايي مطالعهگذاري آزاد توسط گروه 

ژاپن مايل كه  بعد از نشست پيشنهاد داد - 1و موريريوشي -وزير وقت ژاپن شد، نخستمي

رسيد ژاپن مي نظربههرچند  به بحث گذارد،آن را با آسه سران شرق آسيا گفتگو درباره است

كيل ايده تش :تر است. وزير امور خارجه ژاپن نيز اظهار داشتمحتاط تجاري نسبت به منطقه آزاد

 ,Hayashi(اي داردساده نبوده و نياز به بررسي بيشتر توسط مقامات منطقه تجاري منطقه آزاد

آغازين براي تحليل طرح سران شرق آسيا، واژه اجتماع شرق آسيا است  نقطه ).116 :2006

)، در طول مجموعه ديدارهاي خود از 2006-2001( 2وزير ژاپن كويزوميكه توسط نخست

مطرح شد. اين امر بخشي از ديپلماسي تهاجمي  2002كشورهاي جنوب شرق آسيا در سال 

اي كشور خود در مقابل چالش هژمون در رئيس حكومت ژاپن، با هدف تقويت جايگاه منطقه

با اين حال در ابتدا مقامات چين از  ).Bobowski, 2016: 43,44(حال ظهور (چين) بود 

رسيد چين به علت ارائه طرح مي نظربهكردند. اعالم موضع خود نسبت به دو طرح امتناع مي

، اما جنوبي را پذيرفتو كرهمنطقه آزاد تجاري شرق آسيا آشفته شده بود. چين همكاري با ژاپن 

كرد. توافق چين، با تالش مي [دوجانبه] با آسه آن تجاري حال، براي ايجاد منطقه آزاد عيندر 

، ررهاي مقدر زمان آسيا شمال شرق كشور سهبود كه رهبران  به اين دليلوجود مخالفت قبلي، 

ژاپن نيز  ).Hayashi, 2006: 116,117(د همكاري داشته باشن 3آسه آن+ هاينشست در

كاهش نفوذ چين در منطقه شرق آسيا ايجاد كرد. ژاپن  منظوربه،  3+آنرا در مقابل آسه 6+آنآسه

و حتي قبل از آن دريافته بود كه اگر درنگ كند، چين جايگاه اين كشور را در  2002در سال 

                                                           
1- Yoshirō Mori 

2- Junichiro Koizumi 
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براي اقناع سران  هاي خوداي به چالش خواهد كشيد. ژاپن پيوسته تالشآينده روابط منطقه

اد و در داي و تشكيل سران شرق آسيا را گسترش ميآن مبني بر افزايش اعضاي رژيم منطقهآسه

-اين امر نيز موفق شد نظر كشورهاي جنوب شرق آسيا را جهت وارد كردن اعضا بيشتر (موازنه

هاي اليتايش فعاي شرق آسيا جلب كند. در راستاي افزبندي منطقهسازي در مقابل چين) به گروه

هايي را اجرايي كردند تا جايگاه آن را تثبيت آن نيز طرحرژيم مذكور، ژاپن و كشورهاي آسه

  كنند.

  6آن+طرح هاي ارائه شده در قالب آسه -2-5

  1مشاركت جامع اقتصادي در شرق آسيا -1-2-5

در سران شرق  2007در سال  6آن+مشاركت جامع اقتصادي در شرق آسيا براي پشتيباني از آسه

آسيا توسط ژاپن مطرح شد و بالفاصله گروهي مطالعاتي براي بررسي [امكان اجرايي ساختن] 

آن درخواست سران شرق آسيا از دبيرخانه آسه ).Hiratsuka, 2011: 335(وجود آمدآن به

ي تاي زماني را جهت مطالعه و بررسي اين طرح تهيه و آماده كند. جلسات گروه مطالعاكرد، بازه

مشاركت اقتصادي جامع در شرق آسيا، تاكنون چندين بار به رياست ژاپن برگزار شده و 

 ,Hiratsuka(اند در مورد مسائل مربوط به اين طرح گزارش دهند كنندگان ملزم شدهمشاركت

جنوبي، هند، استراليا كشور چين، ژاپن، كره 6آن و كشور آسه 10 ،طرح مزبور ).335 :2011

جنوبي از ايده ژاپن پشتيباني نكرده و هردو نشان گيرد. اگرچه چين و كرهرا دربرميو نيوزيلند 

آن و هند از طرح ژاپن است، آسه 3آن+ها طرح منطقه آزاد تجاري آسهدادند اولويت اوليه آن

، اظهار كرد: 2متحده در ژاپن ، توماس شفرسفير سابق اياالت 2006استقبال كردند. در سال 

 تواند به منافع اياالتي درباره طرح منطقه آزاد تجاري شرق آسيا وجود دارد كه ميهاينگراني

باعث نگراني ما است وقتي افراد درباره چيزي حرف «متحده در منطقه آسيب برساند. او گفت: 

 متحده منافع عظيمي در منطقه دارد ومتحده از آسيا است. اياالتكننده اياالتزنند كه مستثنيمي

                                                           
1- Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) 

2- Thomas Schieffer 
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 چين تأثيرطرح پيشنهادي ژاپن مطمئناً  ).IBP, 2008: 172(» اهد قسمتي از آسيا باشدخومي

 دنبالبهداد. چين و ژاپن هركدام آن در تجارت آزاد آسيا را كاهش ميآن و جايگاه آسهبر آسه

ر تهاي همكاري اقتصادي در جنوب شرق و شمال شرق آسيا و منطقه گستردهبنديتشكيل گروه

 ,Lee & others(آرام، براي افزايش نفوذ سياسي اقتصادي نسبي خود هستندنوسآسيا اقيا

2015: 38.(  

  آن و شرق آسيا مؤسسه تحقيقات اقتصادي آسه -2-2-5

، در 1سياآن و شرق آابتكار نيرومند حكومت ژاپن براي تشكيل مؤسسه تحقيقات اقتصادي آسه

در شرق آسيا و حفظ و توسعه حضور استراتژي ژاپن جهت كمك به گسترش ادغام اقتصادي 

بود كه توسط وزارت اقتصاد،  2ژاپن در اين منطقه ريشه دارد. ريشه طرح، راهبرد اقتصاد جهاني

اعالم شد. براساس طرح مزبور، گروه تخصصي مؤسسه  2006در سال  3تجارت و صنعت

و نمايندگاني  دولت عضو سران شرق آسيا 16تحقيقات اقتصادي شرق آسيا شامل: متخصصاني از 

ها، ساختارهاي ، مذاكره براي مفاهيم، دستوالعمل2006آن است كه در سال از دبيرخانه آسه

سازي كه بايد در طرح توسعه يابند را آغاز هاي ظرفيتهاي تحقيقاتي و پروژهسازماني، زمينه

دداً طرح كردند. ژاپن مجكردند. نمايندگان ژاپن مذاكرات داخلي گروه تخصصي را رهبري مي

، با 2007آن در سال ايجاد مؤسسه تحقيقات اقتصادي شرق آسيا را در دومين نشست سران آسه

كنندگان از آن استقبال مدنظر قرار دادن گفتگوهاي گروه تخصصي مطرح كرد و ديگر  شركت

ها كرد و در سومين نشست سران شروع به توسعه برخي پروژه 2007كردند. مؤسسه در سال 

 2008گيري شد. نشست هيئت مؤسس آن، در سال ا، درخصوص ايجاد مؤسسه تصميمشرق آسي

برگزار شد و هيئت مؤسس، اساسنامه تشكيل مؤسسه را تصويب كردند. اهداف مؤسسه، كمك 

                                                           

1- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 
2- Global Economic Strategy 

اي شرق آسيا در راستاي ايجاد نظم تواند به ادغام منطقهاين راهبرد در تالش است تا به سواالتي نظير: چگونه ژاپن مي

  ور خود در منطقه را حفظ كند، پاسخ دهد.اي مناسب كمك كند و چگونه ژاپن حضمنطقه

3- Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
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اي در شرق آسيا، با پيشبرد سياست تحقيقاتي در سه محور اصلي: تعميق همگرايي به ادغام منطقه

  ).Oba, 2014: 62,63(وسعه و توسعه پايدار بوده استهاي تاقتصادي، كاهش شكاف

  ايمشاركت اقتصادي جامع منطقه -3-2-5

 3آن+، براساس عضويت آسه2005طرح چين براي بررسي امكان منطقه آزاد تجاري در سال 

مطرح شد. يك سال بعد، پروژه منطقه آزاد تجاري جايگزين ژاپن به نام: مشاركت اقتصادي 

عالوه استراليا، هند و نيوزيلند هب 3آن+سيا مطرح شد كه اعضا آن شامل آسهجامع براي شرق آ

ها به مطرح كرد و برخي حمايت 2006خود را در سال ژاپن طرح  ).Dent, 2017: 200(بود

تدريج پيدا شد. هند، نيوزيلند و استراليا سريعاً تمايل مثبت خود را اعالم داشتند، در حالي كه 

اظهار كرد: اين طرح در طول ده سال قابل دستيابي است. از  1نگ كنگ يونگآن، اودبيركل آسه

نوبي جآن نسبت به امكان اجراي طرح بدبين بودند. چين و كرههاي عضو آسهسوي ديگر، دولت

ابزار تعرض به  عنوانبهكرد اين طرح ممكن است چين كه فكر مي بويژهنيز خوشبين نبودند؛ م

منطقه آزاد  دنبالبهاي شرق آسيا باشد. چين نيز بيشتر ن اجتماع منطقهنفوذ بلند مدت چين، درو

هاي شد. اين ديدگاهكه هند، استراليا و نيوزيلند را شامل نمي بود 3آن+آسهتجاري در قالب 

ان شد. مالزي، تايلند و فيليپين نماي 2005بر متعارض در جلسه افتتاحيه سران شرق آسيا در دسام

طرف كاي نبود كه يها به اندازهحمايت از ديدگاه چين بودند تا ژاپن، اما حمايت بيشتر متمايل به

رسيد طرح ژاپن در نشست دوم سران شرق آسيا پيروز شود، مينظر بهبر ديگري بچربد. اگرچه 

تقابل بين دو مدل ادغام  ).Dent, 2008: 220(اما اجماعي براي مذاكرات وجود نداشت

راي ژاپن ب-، با سازش چين و ژاپن به پايان رسيد و ابتكار مشترك چينمحورآناي آسهمنطقه

سرعت بخشيدن به تشكيل دو طرح (منطقه آزاد تجاري شرق آسيا چين و مشاركت اقتصادي 

مطرح شد. در اين طرح چين و ژاپن مشتركاً ايجاد  2011ژاپن) در سال  جامع براي شرق آسيا

گذاري) را جهت آزادسازي ، تجارت خدمات و سرمايهسه گروه كاري جديد (براي تجارت كاال

آن مواجه شد و در گذاري مطرح كردند. اين طرح با استقبال كشورهاي آسهتجارت و سرمايه

                                                           

1- Ong Keng Yong 
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امضا كردند و  1ايآن چارچوبي را براي مشاركت اقتصادي جامع منطقهرهبران آسه 2011نوامبر 

رسماً  2012نشست سران شرق آسيا در نوامبر آن را جايگزين دو طرح قبلي ساختند. در هفتمين 

چين و ژاپن هردو نامزدهاي بديهي ). Oba, 2014: 62(طرح بين طرفين آغاز شد مذاكرات

رهبري شرق آسيا هستند و بايد نقش خود را بازي كنند. ژاپن، نيازمند تحرك بيشتري براي خنثي 

 دنبالبه فعال صورتبهچين  ).Chirathivat, 2006: 87(هاي چين است كردن چالش

است، در حالي كه ژاپن همراه با اندونزي و سنگاپور  3آن+گرايي محدود در چارچوب آسهمنطقه

در راستاي  6آن+تر به مسئله عضويت دارند كه از طريق ايجاد و گسترش آسهرويكردي وسيع

  ).Roberts, 2013: 284(موازنه نهادي در مقابل سلطه چين است 

  6آن +آسه :2جدول شماره 

 بازيگر

  اصلي

كشورهاي 

  حاضر
  دستاوردها  هدافا  هاطرح

  ژاپن

آسه آن، 

چين، ژاپن، 

كره 

جنوبي، 

استراليا، 

هند، 

  نيوزيلند

آسيا تجاري شرق آزادمنطقه

  (چين)
گسترش همكاري در 

هاي اقتصادي و زمينه

فراهم كردن زمينه جهت 

 ايدستيابي به ادغام منطقه

(دليل حمايت ژاپن از 

ن نهاد؛ كنترل و تعديل اي

  قدرت چين است)

منطقه آزاد تجاري 

 همچنينشرق آسيا، و 

هاي گسترش همكاري

  دوجانبه و چندجانبه

تحقيقات اقتصادي مؤسسه

شرقي آسه آن و آسياي

  (ژاپن)

مشاركت اقتصادي جامع 

  اي (چين و ژاپن)منطقه

 

 

 

  

                                                           
1- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
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  گيرينتيجه -6

گرگوني ساختار اين منطقه شد و كشورهاي شرق آسيا، شرق آسيا موجب د 1997بحران مالي 

يري گگرايي مبذول داشتند. نمود بارز دگرگوني در اين راستا، شكلتوجه بيشتري به منطقه

سعي دارد موجبات تثبيت  3+آناست. چين با ايجاد آسه 6آن+و آسه 3آن+نهادهايي شامل: آسه

اجرايي ساختن  دنبالبههاي مختلف و با طرحجايگاه خود را در منطقه شرق آسيا فراهم كند 

ي اهدف خود است. چين توانسته است بعد از گذشت دو دهه، روابط تجاري و اقتصادي گسترده

تر آسهحمايت از سازوكار محدود و منسجم دنبالبهآن برقرار سازد و پيوسته با كشورهاي آسه

ر منطقه، سعي كرد از كشورهاي رقيب باشد. ژاپن با مشاهده روند تصاعدي نفوذ چين د 3آن+

چين مانند: هند جهت ايجاد موازنه در برابر رشد فزاينده حضور اين كشور در جنوب شرق آسيا 

) شد كه عالوه بر 6استفاده كند. پيگيري اين هدف منجر به تشكيل سران شرق آسيا (آسه آن+

هاي موفق شد كشور همچنين. ژاپن شود، سه كشور هند، استراليا و نيوزيلند را شامل مي3آن+آسه

آور است و در اي زيانآن را مجاب كند كه حضور فزاينده چين براي آينده مناسبات منطقهآسه

آن نيز با دو هدف كسب منافع اقتصادي بيشتر و ايجاد موازنه در مقابل نهايت كشورهاي آسه

امل زاد تجاري شرق آسيا (شتر (سران شرق آسيا) را پذيرفتند و منطقه آچين، عضويت گسترده

اي با موافقت تمام طرفين در حال پيگيري كشور) با عنوان مشاركت اقتصادي جامع منطقه 16

تعدد  دليلبهدور مذاكره را پشت سر گذاشته و  21)، 2018است. اين رژيم تا كنون (مارس 

 بينيكه پيش مدت است. هندجانبه دشوار، وليكن عملي و طوالنياعضا، امكان موافقت همه

هاي اصلي ژاپن براي شود در آينده نه چندان دور به قدرتي بزرگ تبديل شود، يكي از اهرممي

محدودسازي و ايجاد موازنه در برابر چين است. هركدام از دو رژيم مزبور، نشانگر استراتژي 

مشاهده ميزان رسد، با مينظر بهاي است. دهي به ساختار منطقهبلندمدت چين و ژاپن براي شكل

نفوذ و حضور چين در منطقه شرق آسيا و درك و توجيه كشورهاي منطقه جهت محدودسازي 

هاي بيشتري در قالب سران شرق آسيا باشيم، اما اي، ما شاهد فعاليتانداز منطقهچين، در چشم

ر ضهاي حانكته حائز اهميت، دشوار بودن ادامه همكاري در صورت بروز تضاد منافع بين قدرت

هاي مزبور است كه اين امر با افزايش قدرت طرفين نيز دور از ذهن نخواهد بود. اين در رژيم
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ا شده، كشورهنكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه به مرور زمان و براساس تجربيات كسب

توانند سازوكارهاي مختلفي را جهت جلوگيري از تعارض و حتي در صورت وقوع، براي مي

گرايي در شرق ها، روند منطقهكار گيرند. با وجود اين چالشآميز اختالفات بهسالمتوفصل محل

هاي رسد در آينده نزديك شاهد همكاريمينظر بهدهد و انداز مثبتي را نشان ميآسيا، چشم

  اي باشيم.بيشتري در سطح منطقه
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