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 چکیده
 به یدهشکل در فعالی نقش اخیر دهه سه در شرقی، آسیاي کشور تأثیرگذارترین عنوانبه ژاپن

کثري منافع به دستیابی و اهداف پیشبرد در است. اگرچه داشته منطقه ساختار  موانعی با خود، حدا
 تالش در پیوسته دارد، که ايياقتصاد وزنه و اهمیت دلیلبه شد، روروبه چین فزاینده ظهور مانند
 تأسیس به توانیم ژاپن هاياقدام کند. از تثبیت را يامنطقه رهبر عنوانبه خود نقش تا است بوده
 را آسیا منطقه رهبر نقش بانک، چارچوب در ژاپن که کرد اشاره 1966سال  در آسیایی توسعه بانک
 آسیاي در سازيمیرژ آسیا، شرق ۱۹۹۷ مالی بحران در پی و 1990دهه  اواخر کرد. دریم بازي

 فراتر و آسیا شرق منطقه در را هاییمیرژ ژاپن چرا که است این اصلی گرفت. پرسش شدت شرقی
 و تثبیت مستقل، متغیر عنوانبه سازيمیرژ کند؟یم حمایت آنها ایجاد از ای است کرده ایجاد آن از

 عنایت شوند. بایم گرفته درنظر وابسته متغیرهاي عنوانبه يسازموازنه و اقتصادي، جایگاه ارتقاي
 پرسش به پاسخ در ،يسازموازنه و رژیم هاينظریه از ريیگبهره با و تبیینی روش از استفاده به

 مهار و اقتصادي جایگاه ارتقاي و تثبیت براي ۱۹۹۷ بحران از بعد ژاپن شودیم استدالل اصلی
 وداد  پیشنهاد آسیایی، پول صندوق تأسیس پیشنهاد قالب در را خود راهبرد چین، فزاینده قدرت

 اقتصادي مشارکت طرح از حمایت شرقی، آسیاي سران ای شش عالوهبه آنآسه از شدید حمایت
سرمایه را  به افزایش  تعهد همچنین و فراپاسیفیک مشارکت نامهموافقت از حمایت آسیا، شرق جامع
 است. اسنادي نیز منابع گردآوري برد. روش پیش

 
 واژگان کلیدي

 .يسازموازنه ژاپن، م،یرژ ن،یچ آسیاي شرقی، آن،آسه
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 مقدمه. 1

 جهان، از بخش این پیشرو اقتصاد ،ژاپن که است اقتصادي توسعه از موفق حکایتی آسیا، شرق
 و گذاريهیسرما تجارت، در جهانی يهاقدرت از کیی به بلکه شده،یصنعت ملتی به تنهانه

 کامل صورتبه آسیا، شرق منطقه اقتصاد بر ژاپن تسلط .است شده مبدل مالی نیازهاي تأمین
 در چشمگیر اقتصادي رشد کسب دلیلبه ژاپن مسلط داشت. موقعیت ادامه 1990 دهه پایان تا

 ایفا يامنطقه امور در را مهمی نقش تدریجبه ژاپن شد سبب که بود 1970 و 1960 يهادهه
 منظوربه 1رسمی توسعه يهاکمک تأمین با را منطقه کشورهاي اقتصادي رشد کند. ژاپن

یم تضمین تولیدي بخش در خارجی مستقیم گذاريهیسرما و صنعتی هايرساختیز توسعه
 1980 دهه از پس يامنطقه هايمینهاد/ رژ توسعه در يابرجسته نقش همچنین کرد. ژاپن

 .شد پیشقدم ،2(اپک) پاسیفیک-آسیا اقتصادي همکاري ياندازراه در ژاپن داشت. حکومت
برنامه در پی بیشتر )،1997-98( آسیا مالی بحران در جهانی بانک و پول المللینیب صندوق

ایاالت  جهان، کشور آسیا. ثروتمندترین زدهبحران ياقتصادها نجات تا بودند آزادسازي يها
 را عظیمی مبالغ ژاپن مقابل، در .دبو کرده سکوت طور کاملکمک به ارائه مقابل در نیز متحده

 ،يامنطقه مالی ساختار توسعه براي زیادي تکاپوي و کرد فراهم 3میازاوا جدید ابتکار عنوان با
 در ژاپن مسلط اقتصادي داد. جایگاه انجام مالی بحران مجدد وقوع از جلوگیري منظوربه

 رکود علتبه ژاپن اقتصادي هايتیقابل کهافت. درحالیی فرسایش تدریجبه 1990 دهه اواخر
 با آسیایی کشورهاي سایر کرد،یم فروکش اقتصادي حباب فرو پاشیدن از بعد مدتطوالنی

 دادند. شکاف افزایش را خود صنعتی هايییتوانا جهانی، بازار در خود اقتصادهاي ادغام
 انتقال و کاهش به و افتهیکاهش  شرقی آسیاي کشورهاي دیگر و ژاپن بین اقتصادي قدرت
 کسب با 1990 دهه اوایل از است. چین، شده منجر جدید هزاره در چین به ژاپن از قدرت

 مرکز و جهان اقتصادي قدرت دومین عنوانبه را ژاپن دورقمی، تقریباً اقتصادي رشد نرخ
 .زد کنار يامنطقه تجارت

 يهاکمک با ابتدا همان از و داشت شرقی آسیاي مالی بحران مدیریت در فعالی نقش ژاپن
 موجبات وبشمرد  غنیمت را فرصت داشت سعی بود. ژاپن منطقه رهبر نقش ایفاي در پی خود

 ایده و گرفت دستبه را ابتکار دلیل همین کند. به ایجاد را منطقه در خود قدرت تثبیت
 مالی بحرانبود.  منطقه در ارز نرخ تثبیت آن از هدف که کرد مطرح را آسیایی پول صندوق

 براي را سازوکارهایی باید که برسند نتیجه این به منطقه کشورهاي بود شده موجب 1997

1. Official Development Assistance (ODA) 
2. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
3. New Miyazawa Initiative 
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 داشت، اختیار در که اقتصادي اهرم دلیلبه نیز آورند. ژاپن وجودبه آینده يهابحران با مواجهه
 توسعه بانک ایجاد از که يارو، با تجربهبود، ازاین خود اقتصادي منافع گسترش و حفظ در پی
 این اصلی زد. پرسش ابتکارهایی به دست داشت، يامنطقه هايمیرژ و نهادها دیگر و آسیایی

 ایجاد از ای است کرده ایجاد آن از فراتر و آسیا شرق منطقه در را هاییمیرژ ژاپن چرا که است
 و اقتصادي، جایگاه تثبیت مستقل، متغیر عنوانبه سازيمیرژ در این مقاله، کند؟یم حمایت آنها

 به عنایت شوند. بایم گرفته درنظر وابسته متغیرهاي عنوانبه چین مقابل در يسازموازنه
 پرسش به پاسخ در ،يسازموازنه و رژیم هاينظریه از ريیگبهره با و تبیینی روش از استفاده
 قدرت مهار و اقتصادي جایگاه تثبیت رايب 1997ن بحرا از پس ژاپن شود کهیم استدالل اصلی

 وداد  پیشنهاد آسیایی، پول صندوق تأسیس پیشنهاد قالب در را خود راهبرد چین، فزاینده
 مشارکت طرح از حمایت شرقی، آسیاي سران ای شش عالوهبه آنآسه از شدید حمایت

 به تعهد همچنین و پاسیفیک فرا مشارکت نامهموافقت از حمایت آسیا، شرق جامع اقتصادي
 در دالر میلیارد 200 به آن افزایش و 2015 سال در دالر میلیارد 110ش ارز به ايهیسرما تأمین

به شرقی آسیاي دیگر کشورهاي به ژاپن از قدرت انتقال به توجه بابرد.  را پیش 2017ل سا
 شرق منطقه در اقتصادي منافع کسب و خود اقتصادي موقعیت تقویت ژاپن، هدف چین، ویژه
 نظري چارچوب ابتدا ادامه است. در منطقه این در چین فزاینده قدرت مهار همچنین و آسیا
 چارچوب قالب در ژاپن هايسازيمیرژ از ییهانمونه وتحلیلتجزیه به سپس شود،یم ارائه

 کرد. خواهیم مبادرت نظري
 

 مفهومی . چارچوب2
 حوزه در مختلف هايموضوع بررسی تواندیم مفهومی ای نظري چارچوب کارگیريبه

 اینکه دلیلببرد. به باال را خوانندگان درك و سازد ساده و جذاب را المللنیب روابط و سیاست
 مختلف مفاهیم تلفیق دارد، مختلفی علوم انسانی پیچیده است و ابعاد رشته در هاموضوع
 موجود، هايبحث تحلیل در ترتیب همین کند. بهک پدیده را آشکارتر میی گوناگون زوایاي

 و تحلیل قدرت افزایش منظوربه و شوندیم تشریح يسازموازنه و سازيمیرژ مفهوم دو
تجزیه آنها قالب در موردنظر مباحث و تلفیق واقعیت، دو مفهوم مذکور گوناگون ابعاد انتقال

 شوند.یم وتحلیل
 
 سازيمیرژ. 2.  1

 تجربی هايپژوهش توجه کانون در المللینیب هايمیرژ بعد)، به 1970 (از اخیر دهه چند در
 مفاهیم به نسبت نارضایتی از ها،میرژ به اند. عالقهشده ظاهر المللنیب روابط نظري مباحث و

 در هادولت روابط بین شدید شد. تضادیم ناشی المللینیب سازمان و اقتدار نظم، مانند غالب
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 داخلی، سیاست» اقتدار« و بود صفر جبري جمع حاصل با بازي آن نتیجه که» آنارشیک« بستر
 دست از پیشرفته صنعتی يهادولت هاييهمکار توضیح براي را خود اعتبار رسیدیم نظربه

 زمان از متقابل وابستگی رشد واسطهبه ایجادشده سیاسی تردیدهاي نتیجه در و است داده
 آن گنجاندن که کرد ایجاد را دهیسازمان و هماهنگی از جدیدي اشکال دوم، جهانی جنگ

 نظریه دلیل، همین به ).Haggard & Simmons, 1987: 491( نبود آسان انهیگراواقع چارچوبی در
 و شد ایجاد المللینیب عرصه در هادولت هاييهمکار توضیح منظوربه المللینیب هايمیرژ

 بودند بدبین المللینیب همکاري به که بود ییگراواقع نظریات از رفتن فراتر آن هدف
)Krasner, 1983: 2.( ارائه را مباحثی آن ابعاد و کارکرد رژیم، تعریف مورد در بسیاري محققان 

 مقررات، و قوانین متقابل، انتظارهاي از يامجموعه عنوانبه را رژیم راگی براي مثال اند،داده
 هادولت از گروهی توسط که کندیم معرفی مالی تعهدات و سازمانی نیروهاي ها،برنامه

 حاکم اجتماعی نهادهاي عنوانبه را هامیرژ همچنین یانگ ).Ruggie, 1975( است شده پذیرفته
 کندیم تعریف هاتیفعال از يامجموعه ای خاص هايتیفعال در درگیر افراد هاياقدام بر
)Young, 1989.( رویه و قواعد هنجارها، اصول، از يامجموعه عنوانبه را رژیم کرسنر استفن

 خاص موضوعی حوزه در بازیگران انتظارهاي محور حول ضمنی ای صریح گیريتصمیم هاي
است.  عمل صحت و علت حقیقت، مورد در باورهایی کند. اصول،می تعریف المللیبین

 ای خاص تجویزهاي اند. قواعد،تکالیف و حقوق قالب در رفتاري الگوهاي هنجارها،
 اجراي و اتخاذ براي غالبی هايسنت گیري،تصمیم هايهیهستند. رو کنش براي تجویزهایی

 قواعد ها،رویه پذیرش و ایجاد را رژیم ناي و . کیوهان)Krasner, 1983: 2( اندجمعی انتخاب
 فراملی و دولتیبین روابط کنترل و حکومتی سامان ها،فعالیت از خاصی نوع براي نهادهایی ای

 :Keohane & Nye, 2012, 2001, 1997(نامند می حاکم ترتیبات را آنها کلی صورتبه و دانندمی

 هنجارها اصول، از ايمجموعه عنوانبه را تعریفی مشابه، کرسنر رژیم با هاپکینز و پوچاال.  )5
 معتقدند شود. آنهامی نزدیک هم به آن حول بازیگران انتظارات که دانندمی هارویه و قواعد و

 مندقاعده رفتار هر کجا و دارند وجود المللبین روابط موضوعی هايحوزه همه در هارژیم
 داشته وجود رفتارها آن به پاسخگویی براي قواعد ای هنجارها اصول، برخی باید شود، دیده
 رژیم، که گرفت نتیجه توانیم مذکور تعاریف از ).Puchala & Hopkins, 1982: 245-247( باشد

 به را آن در حاضر طرفین اقدامات که است رفتار کنندهمیتنظ اصول و قواعد از يامجموعه
 دهد.یم سوق شدهتوافق و سويسمت 

 
 يسازموازنه. 2. 2

 از را گوناگونی هايتعریف پژوهش، این در موردنظر مفهومی عنوانبه نیز قدرت موازنه
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 کنت مثال يبرا است، داده اختصاص خود به المللنیب سیاست و روابط حوزه محققان جانب
 ایجادشده تغییرات با سیاست تنظیم و پیرامونی محیط به هادولت توجه را قدرت موازنه والتز

 شوارتزنبرگر جورج ).Waltz, 1979: 118-122( کندیم تعریف جهانی قدرت پیکربندي در
یب [امنیت] و تضمین هايمعاهده مقابل، اتحاد و اتحاد مطلوب، شرایط در را قدرت موازنه
کند یم تعریف کند، ایجاد المللنیب روابط در ثبات مشخصی مقدار است ممکن که طرفی

)169-Schwarzenberger, 1964: 168. ( دارد: نخست، معنی دو قدرت موازنه وایت از نظر مارتین 
 غالبی قدرت هیچ آن در که وضعیتی دوم، حقیقی)؛ معناي در (برابري قدرت برابر توزیع
 را قدرت موازنه نیز مورگنتا ).Wight, 1991: 164( ندارد وجود دیگران انداختن مخاطره به براي

 ای حفظ را موجود وضع دارند سعی هر کدام که داندیم قدرت به ملت چندین تمایل
 به و دارد نام قدرت موازنه که شودیم منجر ايکربنديیپ الزام به امر این و کنند دگرگون

 ,Morgenthau( قدرت] است موازنه و [پیکربندي آن حفظ هدف، که انجامدیم هاییاستیس

 تعریف را يسازموازنه توانیمیم بهتر اکنون قدرت، موازنه تعاریف برخی مرور با ).187 :1991
 مقابل در محدودیت ایجاد براي دولت چند ای کی اعمال و هااقدام تمامی يسازموازنه کنیم،

 و زیآمخشونت بخش دو به توانیم کلی صورتبه را اعمال و هااقدام است. این دیگر بازیگر
تیمحدود دلیلبه و است تقسیم قابل هاییرگروهیز به هر کدام که کرد تقسیم زیآممسالمت

 معناي به يسازموازنه حاضر پژوهش شود. دریم یپوشچشم بیشتر توضیح از موجود هاي
 هم آن دلیل که شده گرفته درنظر دیگر طرف محدودسازي براي دولت چند ای کی هاياقدام

 يسازاست. موازنه ترعیسر و بیشتر ابییقدرت در تعویق ای بیشتر اقتصادي منافع کسب ای
 برخی آوردن میان به تر،مشخص صورتبه و آن آمیزمسالمت نوع اینجا، در موردنظر
 است رقیب هايسازيمیرژ و گراییمیرژ همچنین و يامنطقه هايمیرژ سازوکار در بازیگران

 است. شده ایجاد مقابل طرف هايمیرژ برخی مقابل در که
 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 



 

  1400، بهار 1، شماره 51ه ، دورفصلنامه سیاست                                                                 186

 ایآس شرق در ژاپن يسازمیرژ. 3
 آسیایی پول . صندوق3.  1

 داد،قرار  هدف 1997 سال در را ظهور حال در بازارهاي دیگر و آسیا که مالی و پولی بحران
ایاالت  مخالفت اما شد، بیشتر آن در ايمنطقه همکاري انگیزه که آورد وجودبه را شرایطی

 هدف .)Hart, 2004:179-Hamilton( بود طرح شکست معناي به چین، حمایتعدم  و متحده
 اجماع نهاد این ساخت بود. در دالر صد میلیارد ارزش به آسیایی پول صندوق تشکیل ژاپن

 سپتامبر نشست در طرح .)Hirakawa, 2005:205( داشت وجود ژاپن حکومت درون کاملی
 ده کشور نشست این شد. در گذاشته بحث به کنگهنگ در ايمنطقه مالی نمایندگان 1997

 حضور 1ناظر ياعضا عنوانبه پول المللیبین صندوق و متحدهایاالت  و کردند شرکت آسیایی
 اعالم را آسیایی پول صندوق طرح از خود حمایت جنوبی کره و آنآسه کهداشتند. درحالی

 & Nemoto( داد ممتنع رأي نیز چین و بودند مخالف استرالیا و متحده ایاالت کردند،

Nakagawa, 2014:186(. 1997 سال در آسیا بحران از پس که بود نهادي طرح نینخست این 
 اقتصادي راهبرد از نشان آسیایی پول نرسید. صندوق اجرا مرحله به اما شد، ارائه ژاپن توسط
 به خود استعمار و تجاوز مدتطوالنی خاطرات بود تالش در داشت. ژاپن منطقه در ژاپن

 راه سر بر مانعی همچنان واقعیت این اما ببرد، بین از نهادي رهبري توسط را آسیا کشورهاي
به مالی بحران .) ,2011:33,34Saaler & Szpilman( بود ايمنطقه ادغام براي ژاپن هايتالش
 است اهمیت حائز اضطراري مالی منابع تأمین سويبه آسیا شرق کشورهاي تحریک واسطه

 شرقی آسیاي کشورهاي بین بود. رقابت پول المللیبین صندوق هايتحمیل سلسله از فارغ که
 طرح از حمایت براي چین خودداري از آشکارتر کجا هیچ و گذاشت عرصه به پا بار دیگر
 ژاپنی هايمقام بحران، از قبل حتی .)Ravenhill, 2008:54( نبود ژاپن آسیایی پول صندوق

ایاالت  مخالفت اما بودند، داده نشان هابحران برخی مدیریت راستاي در را هاییشایستگی
 با .)Hart, 2004:179-Hamilton( بود طرح شکست معناي به چین حمایتعدم  و متحده

 مالی نمایندگان اما رفت، حاشیه به آسیایی پول صندوق تأسیس آمد، پیش که مخالفتی
طی نشستی،  مانیل در 1997 سال در متحدهایاالت  و کانادا همراهبه آسیایی کشورهاي
 حلراه عنوانبه پول المللیبین صندوق نقش بر آن در که دادند شکل را مانیل چارچوب

 در چینِ .)Nemoto & Nakagawa, 2014:187( بود شدهاشاره  المللیبین پولی هايبحران اصلی
 با مقابله براي را خود هاياقدام دلیل همین به بود، ايمنطقه رهبري خواهان ظهور حال

 کنترل تحت آسیایی نظام ایجاد براي راهی در پی هر دو چین و کرد. ژاپن آغاز ژاپن جایگاه
 و کنندهمختل ارز هاينوسان مقابل در ايمنطقه نفس صیانت بودند. هدف هاآسیایی خود

1. Supervisory members 
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 بتواند المللبین سیاسی اقتصاد از منطقه این کهطوريبه بود، فراملی سرمایه خروج تحرکات
 فعالیت کاهش .)Mittelman, 2010:103( دهد کاهش را اعتماديبی و کند ایجاد اقتصادي امنیت

 مخالفت دیگر علل از منطقه در ژاپن مقاصد از چین حکومت تردید و پول المللیبین صندوق
 پول صندوق تشکیل از متحده ایاالت نگرانی دلیل .)Leonard, 2005:104( بودند ژاپن با

 است؛ شرقی آسیاي در کشور این نفوذ کاهش و متحدهایاالت  منافع بر آن منفی تأثیر آسیایی،
 & Yuan( است برخوردار واشنگتن براي چین ظهور واسطهبه يزیاد اهمیت از که ايمنطقه

Murphy, 2010:2( صندوق تأسیس طرح با مخالفت پول المللیبین صندوق و متحده. ایاالت 
بود:  این آنها کردند. استداللمی مطرح بردارينسخه و اخالقی هايزمینه نقض را آسیایی پول

 را پول المللیبین صندوق رانهیگسخت شرایط راحتیبه تواندمی است، زدهبحران که کشوري
 .)Kawai, 2004:149 Kuroda &( بزند دور آسیایی پول صندوق از پول دریافت از طریق
 هايتالش در را مهمی نقش ژاپن ،1997 در آسیا بحران از سال چندین گذشت از پس

کند. می بازي ارزي هايبحران مقابل در آسیا اقتصادهاي پذیريآسیب کاهش جهت ايمنطقه
 .)Grimes, 2009:109( دارد شایانی تالش مالی گريواسطه کارایی بهبود راستاي در همچنین

 متحده ایاالت کهدرحالی داد، ارائه کشورها به مالی کمک دالر میلیارد 21 آسیا بحران در ژاپن
 دالر دو میلیارد فقط چین میان این کرد. در مالی کمک دالر میلیارد 14 آسیایی کشورهاي به

 بود معتقد متحدهایاالت  اعمال، این مقابل کرد. در آسیایی کشورهاي به کمک صرف
 اقتصادي اصالحات در شکست براي ژاپن و طلبدمی را المللیبین حلیراه کشورها مشکالت

 امور وزارت سایت .)Yahuda, 2004:320( شدمی سرزنش کلینتون دولت سوي از داخلی
 کمک دالر میلیارد 18/3 ،1998 پایان تا 1995 سال از کشوراین  است مدعی ژاپن خارجه

 اختیار در آن میلیارد 7/6 مقدار این از که است داده اختصاص آسیایی کشورهاي به را مالی
می طالیی فرصتی را آسیا بحران ژاپن .)MOFAJ, 1999( است شدهداده  قرار آنآسه کشورهاي

 هايسیاست و اعمال اما کند، فراهم را خود نفوذ موجبات آن طریق از توانستمی که دید
 دوران در متحدهایاالت  فشارهاي مقابل در داشت. ژاپن پی در را زیادي انتقادهاي ژاپن

 اما کند، بازي منطقه اقتصاد تثبیت در را رهبري نقش نتوانست و آورد فرود تعظیم سر بحران،
 ترپیچیده خیلی واقعیت کنیم، نگاه است منطقه در نفوذ همان که ژاپن بلندمدت هدف به اگر
 هايزمینه قالب در که بود ايجسورانه سیاسی هايطرح آغاز در پی است. ژاپن این از

به که نیست چیزي آن همیشه هستند، آن انجام دنبال به کشورها آنچه اما کند، عمل مشترك
 رفتار اما داد، انجام جدید اقتصادي نظم ایجاد راستاي در وافري تالش آورند. ژاپنمی دست

 & Hatakeyama( شد محدود متحدهایاالت  اهداف و منافع با برخورد دلیلبه کشور این

Freedman, 2010: 285,286(. دفتر گرفت تصمیم 1996 سال پایان در پول المللیبین صندوق 
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 مقصد کنگهنگ داشتند عقیده آورد. ناظران وجودبه را 1پاسیفیک و آسیا براي ايمنطقه
 بودند، امیدوار آن غربی حامیان و پول یالمللنیب صندوق اما است، پول المللیبین صندوق

 همین کنند. به محدود 1997 سال در چین سمت به کنگهنگ چرخش از پس را چین نفوذ
 دفتر پول المللیبین شد. صندوق انتخاب ايمنطقه جدید دفتر مرکز عنوانبه توکیو دلیل،
 خصوص در ايمنطقه اندازهايچشم از آگاهی منظوربه را پاسیفیک و آسیا براي ايمنطقه
 اهداف با اهداف این اما بود، نفوذ و حضور دنبالبه کرد. ژاپن بازگشایی بسیار مهم مسائل

 تا داد انجام زیادي تالش ژاپن .)Hatakeyama & Freedman, 2010:293( داشت تفاوت صندوق
ت یحما عدم دیگر طرف از و ياعتمادیب طرف کیاز  اما گذارد، اجرا مرحله به را خود طرح

 اجرا مرحله به ژاپن آسیایی پول صندوق شد. طرح آن رسیدن نتیجه به مانع دیگر، يهاقدرت
با  پیوسته منظور، همین برنداشت. به مختلف هايطرح ارائه از دست کشور این اما نرسید،
 به چین با ،يسازموازنه و شرقی آسیاي منطقه در خود اقتصادي جایگاه يارتقا و تثبیت هدف
منطقه نهادگرایی و يسازمیرژ حوزه در ژاپن اصلی هايموفقیت به ادامه پردازد. درمی رقابت

 شد. خواهد اشاره اي
 
 شش) عالوهبه آن(آسه شرقی آسیاي سران. 3.  2

 که کرد پیشنهاد را شش عالوهبه آنآسه گروه چین، سه عالوهبه آنآسه طرح مقابل در ژاپن
 ,Liang( گرفتدر برمی را نیوزیلند و استرالیا هند، کشور سه سه، عالوهبه آنآسه برافزون 

 ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت و پاسیفیک فرا مشارکت نامهموافقت اینکه از قبل .)2011:50
 عمل به شروع پاسیفیک-آسیا و شرقی آسیاي ايمنطقه معماري در رقیب مفهوم دو عنوانبه

 عالوهبه آنآسه طرف،ک ی داشت. در وجود شرقی آسیاي در ايمنطقه رقیب طرح دو کنند،
شدت از به که کرد اتخاذ بلندمدت هدفی عنوانبه را شرقی آسیاي تجاري آزاد منطقه سه،

 آسیاي براي جامع اقتصادي مشارکت ایده از ژاپن دیگر، طرف شد. درمی حمایت چین سوي
 گروه به متعلق کشور 13 اضافهبه  هند و نیوزیلند استرالیا، بود قرار که کردمی حمایت 2شرقی

 در بیشتر موازنه تأمین براي مدلی عنوانبه طرح برگیرد. این در نیز را سه عالوهبه آنآسه
 منحصراً منطقه به نسبت را تريگسترده رویکرد همچنین شود.می گرفته درنظر چین مقابل
 آسیاي در بیشتر همکاري سويبه دیگري قدم .)Lewis, 2012: 228( ردیگیبرم در آسیا شرق

به 2000 سال در سه عالوهبه آنآسه داشت. اعضاي بیستم وجود قرن اتمام از پیش شرقی،
 براي را شرقی آسیاي بررسی گروه و کردند دیدار کدیگری با خود نشست چهارمین عنوان

 وجودبه شرقی آسیاي تجاري آزاد منطقه و شرقی آسیاي سران عناوین با ایده، دو سنجش

1. Regional Office for Asia and the Pacific (OAP) 
2. Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA) 
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 کنونی نشست جایگزینی منظوربه بود اقدامی شد، مطرح مالزي توسط که سابق آوردند. ایده
ابد. ی حضور آن در شرقی آسیاي عضو عنوانبه کشور هر که انجمنی با سه عالوهبه آنآسه

کرد.  مطرح را شرقی آسیاي تجاري آزاد منطقه تشکیل بر مبنی بعدي ایده تایلند این، برافزون
 بررسی گروه توسط آزاد گذاريسرمایه منطقه ایجاد امکان مورد بررسی در همچنین اعضا

 1موري وشیروی شود،می مربوط ژاپن موضع به که آنجایی کردند. تا توافق شرقی آسیاي
 سران درباره وگوگفت است مایل توکیو داد، پیشنهاد نشست از پس ژاپن وقت وزیرنخست
 آزاد منطقه به نسبت ژاپن رسیدمی نظربه حال دهد. با این تعمیق آنآسه با را شرقی آسیاي
 آزاد منطقه تشکیل ایده داشت اظهار نیز ژاپن خارجه امور است. وزیر ترمحتاط تجاري
 ,Hayashi( دارد نیاز ايمنطقه هايممقا توسط بیشتر بررسی به و ستین ساده تجاري

 امتناع طرح دو به نسبت خود موضع اعالم از چین هايممقا ابتدا در با این حال، .)2006:116
 شده آشفته شرقی آسیاي تجاري آزاد منطقه طرح ارائه علتبه چین رسیدمی نظرکردند. بهمی

 آنآسه بین تجاري آزاد منطقه ایجاد امکان نشست، از قبل که بود این نیز آشفتگی است. دلیل
 کره و ژاپن با همکاري شرقی. چین آسیاي کشورهاي میان نه بود، کرده مطرح را چین و

کرد. می تالش آنآسه با تجاري آزاد منطقه ایجاد براي حال، همین در اما پذیرفت، را جنوبی
 آسیاي سه کشور رهبران که بود این بر مبتنی قبلی، مخالفت با وجود چین، توافق و پذیرش

 ,Hayashi( باشند داشته همکاري سه عالوهبه آنآسه نشست مقرر هايزمان در شرقی شمال

 و متحدهایاالت  با تجاري و گذاريسرمایه عمده پیوندهاي علتبه ژاپن .)117-2006:116
 رهبر با صرف آسیایی اقتصاد بلوك به انجمن این ادغام از جلوگیري در پی غربی، کشورهاي

 عالوهبه آنآسه شامل که شرقی آسیاي کشورهاي اجتماع ایجاد براي و (چین) بود آن فرضی
 اولین که شرقی آسیاي کرد. نشست سران تالش است، هند و نیوزیلند استرالیا، همچنین و سه
 آسیایی اصلی قدرت دو نگرش بود. با زمینه همین در قدمی شد، برگزار 2005 دسامبر در بار

 داشته پیشرفتی تواندمی سختیبه سه عالوهبه آنآسه درون ايمنطقه ادغام کدیگر،ی به نسبت
در  را چین به نسبت يترعیوس حوزه همکاري، به ژاپن دیدگاه .)Lewis, 2012: 228( باشد

 عضویت لحاظ از ترگسترده يهامیرژ قالب در بیشتر منافع دنبالبه دلیل، همین رد. بهیگیبرم
 صحنه در بازیگران دیدگاه که معنیبدین منجر شد، پیشنهاد این ارائه به ژاپن ینیباست. جهان

به آن(آسه چین مدل مقابل در مدلی نیز، ژاپن طرح آنهاست. این منافع از برآمده الملل،نیب
 همچنین و منطقه در ژاپن اقتصادي منافع تثبیت هدف با که شودیم گرفته سه) درنظر عالوه
 کسب راستاي شد. ژاپن در اجرایی آسیا، شرق جنوب در چین ياستیال مقابل در ياموازنه
 همکاري تعمیق و توسعه در پی ،يامنطقه رژیم این درون خود يهاتالش با موردنظ اهداف

1. Yoshiro Mori 
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 تاریخی يهاتجربه داشتن دست در دلیلبه راه، این در و بود متقابل يهاياعتمادساز طریق از
 يامنطقهبرون و درون همکاري تعمیق و توسعه موجبات توانست ،يسازمیرژ امر در مختلف

 از حمایت و ارائه سمت به خود، بلندمدت اهداف تحقق جهت کند. این کشور در فراهم را
 مشارکت عنوان با را طرح اولین و کرد حرکت يامنطقه رژیم این درون ابتکاراتی و هاطرح

 داد. پیشنهاد شرقی آسیاي در جامع اقتصادي
 سال در شش عالوهبه آنآسه از پشتیبانی براي 1شرقی آسیاي در جامع اقتصادي مشارکت

 براي مطالعاتی گروهی بالفاصله و شد مطرح ژاپن توسط شرقی آسیاي سران در 2007
 از شرقی آسیاي سران .)Hiratsuka, 2011 :335( آوردند وجودبه ایجاد] آن [امکان بررسی

 طرح این بررسی و مطالعه براي را مشخصی یزمان بازه کردند، درخواست آنآسه دبیرخانه
 تاکنون آسیا شرق در جامع اقتصادي مشارکت مطالعاتی گروه هايکند. جلسه آماده و تهیه

 مسائل مورد در اندشده ملزم کنندگانمشارکت و است برگزار شده ژاپن ریاست به بار چندین
 صورتبه طرفین بین هايمذاکره .)Hiratsuka, 2011: 335( دهند گزارش طرح این به مربوط

 ژاپن طرح عضویت)، به (نسبت ژاپن و چین دیدگاه تفاوت دلیلبه اما گرفت، انجام گسترده
 توافقی صورتبه چارچوب) بعدها همین با (تقریباً جایگزینی طرح نشد. اگرچه اجرایی
 جانب از راهبردي چرخشی توانیم را اقدام این لیکن درآمد، اجرا به ژاپن و چین توسط
 عنوانگرفت. به درنظر ژاپن گسترده حمایت به پاسیفیک، فرا مشارکت طرح مقابل در چین

 داد. ارائه را شرقی آسیاي و آنآسه اقتصادي تحقیقات مؤسسه ژاپن طرح، دومین
 آسیاي و آنآسه اقتصادي تحقیقات مؤسسه تشکیل براي ژاپن حکومت نیرومند ابتکار

 و حفظ و شرقی آسیاي در اقتصادي ادغام گسترش به کمک براي ژاپن راهبرد در 2شرقی
 توسط که بود جهانی اقتصاد راهبرد طرح، دارد. ریشه ریشه منطقه این در ژاپن حضور توسعه
 تخصصی گروه نظر، این شد. براساس اعالم 2006 سال در 3صنعت و تجارت اقتصاد، وزارت
 سران عضو شانزده دولت از متخصصانی شامل شرقی آسیاي اقتصادي تحقیقات مؤسسه
 مفاهیم، براي را وگوگفت ،2006 سال در آنآسه دبیرخانه از نمایندگانی و شرقی آسیاي

 باید که سازيظرفیت هايپروژه و تحقیقاتی هايزمینه سازمانی، ساختارهاي ها،دستورالعمل
 رهبري را تخصصی گروه درون وگوگفت ژاپن کردند. نمایندگان آغاز ابند،ی توسعه طرح در
 نشست دومین در را شرقی آسیاي اقتصادي تحقیقات مؤسسه ایجاد مجدداً کردند. ژاپنمی

 و کرد مطرح تخصصی گروه وگوهايگفت دادن قرار مدنظر با 2007 سال در آنآسه سران
 برخی توسعه به شروع 2007 سال در مؤسسهکردند.  استقبال آن از کنندگانشرکت دیگر

1. Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA)  
2. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 
3. Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
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 مؤسسه ایجاد به تصمیم رسمی صورتبه شرقی آسیاي سران نشست سومین و کرد هاپروژه
 تشکیل بیانیه و برگزار شد 2008 سال در مؤسسه اداري هیأت افتتاحی گرفت. نشست

 پیشبرد با شرقی آسیاي در ايمنطقه ادغام به کمک مؤسسه کرد. اهداف تصویب را مؤسسه
 و توسعه هايشکاف کاهش اقتصادي، همگرایی اصلی تعمیق محور سه در تحقیقاتی سیاست
 با و دوستانه هاينشست و هااندیشیهم از تحقیقاتی سیاست دستاوردهاي با پایدار توسعه
 :Oba, 2014( هاستنشست دیگر و آسیا سران و شرقی آسیاي سران براي سیاسی هايتوصیه

 گوناگون پیشنهادهاي ارائه شش، عالوهبه آنآسه طرح يریگشکل در اجماع وجودبا  .)63-62
 این قالب در همکاري به شدید تمایل دلیلبه گرفت. ژاپن قوت يامنطقه رژیم این درون
 این تشکیل پیشنهاد بازیگران، بین با وجود اعتماد و کرد تسریع را خود يهاتیفعال رژیم،
 در ژاپن بیشتر حضور مستلزم امر (این بخشد تسریع را يامنطقه ادغام تا داد را طرح

 براي چین شد). طرحیم کشور این براي ترگسترده منافع آن، تبعبه و منطقه کشورهاي
 مطرح سه عالوهبه آنآسه عضویت براساس 2005 سال در تجاري آزاد منطقه امکان بررسی

 جامع اقتصادي مشارکت نام به ژاپن جایگزین تجاري آزاد منطقه ابتکار بعد، سال کی شد،
 و هند استرالیا، به اضافه سه عالوهبه آنآسه شامل آن ياعضا که شد مطرح شرقی آسیاي براي

 موجب که گرفتند قرار هم مقابل در رقیب صورتبه طرح دو .)Dent, 2017:200( بود نیوزیلند
 استرالیا هند، ژاپن، مثل کشورهایی شد، هاطرح این به نسبت متفاوتی يهادگاهید گیريشکل

 کشورهاي مقابل، در کردند،می حمایت آن از و بودند ژاپن طرح به پیوستن مشتاق نیوزیلند و
می سه) حمایت عالوهبه آنآسه قالب در تجاري آزاد (منطقه چین طرح از جنوبی کره و چین

 بیشتر فیلیپین و تایلند مالزي، مثل کشورهایی و نداشت وجود اجماعی نیز آنآسه در کردند،
 دیدگاه ژاپن مانند که اندونزي و سنگاپور مثل کشورهایی و بودند چین از حمایت به متمایل
 ادامه هابودند. اختالف متمایل ژاپن طرح از حمایت به داشتند، همکاري در زمینه تريوسیع
 شکل طرفین نظراتفاق با تجاري آزاد منطقه تشکیل براي یحلراه 2011 سال تا و داشت

 دلیلبه رفتهرفته شد،یم توافق به رسیدن از مانع ژاپن و چین هاياختالف نگرفت. اگرچه
 از پس که شد آنآسه جانب از ابتکاري کردن مطرح موجب آن،آسه تمایل و ژاپن پافشاري
 مدل دو بین تقابل .)Urata, 2014: 246; Renwick, 2008: 220( شد پذیرفته ژاپن و چین بررسی

 مشترك ابتکار واسطهبه و رسید پایان به ژاپن-چین سازش با محور،آنآسه ايمنطقه ادغام
 چین شرقی آسیاي تجاري آزاد (منطقه طرح دو تشکیل به بخشیدن سرعت براي ژاپن-چین

 طرح این شد. در مطرح 2011 سال ژاپن) در شرقی آسیاي براي جامع اقتصادي مشارکت و
 تجارت کاال، تجارت (براي جدید کاري گروه سه ایجاد اشتراکی صورتبه ژاپن و چین

 کردند. طرح مطرح گذاريسرمایه و تجارت آزادسازي منظوربه گذاري) راسرمایه و خدمات
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 براي را چارچوبی آنآسه رهبران 2011 نوامبر در و شد مواجه آنآسه کشورهاي استقبال با
 هفتمین ساختند. در قبلی طرح دو جایگزین را آن و امضا ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت

 ,Oba( شد آغاز طرفین بین طرح مذاکرات رسماً 2012 نوامبر در شرقی آسیاي سران نشست

 را خود نقش باید و هستند آسیا شرق رهبري بدیهی نامزدهاي هر دو ژاپن و چین .)2014:62
 ,Chirathivat( است چین هايچالش کردن خنثی براي بیشتري تحرك نیازمند کنند. ژاپن، بازي

 تأثیر در اساسی عاملی ايمنطقه نفوذ منظوربه ژاپن و چین بین پیوسته رقابت .)87 :2006
 پی در فعال صورتبه است. چین شرقی آسیاي اقتصادي گراییمنطقه پس در تدریجی سیاسی
 اندونزي با همراه ژاپن کهدرحالی است، سه عالوهبه آنآسه چارچوب در محدود گراییمنطقه

به آنآسه گسترش و ایجاد طریق از که دارند عضویت مسئله به تروسیع رویکردي سنگاپور و
 .)Roberts, 2013: 284( است چین سلطه مقابل در نهادي موازنه راستاي در شش عالوه

 
 آنآسه-ژاپن اقتصادي جامع . مشارکت3.  3

-ژاپن اقتصادي جامع مشارکت عنوان با را طرحی 2002 سال در 1کویزومی ژاپن وزیرنخست
 این براي را چارچوبی آنآسه و بود. ژاپن تجاري آزاد منطقه عناصر شامل که داد ارائه آنآسه

 .)Hayashi, 2006: 121( شوند مذاکرات وارد 2005 سال از کردند موافقت و ایجاد طرح
شد.  آغاز 2002 اواسط در مالزي و فیلیپین تایلند، با تجاري آزاد منطقه ایجاد براي هامذاکره
 در ژاپن-آنآسه مشترك بود. بیانیه امضا شده 1999 سال در سنگاپور-ژاپن تجاري آزاد منطقه
 تحقق راستاي در را هاییاقدا رهبران بود، شدهاعالم  آن در که شد منتشر 2002 سال

 کامل صورتبه زودتر هرچه باید که کنندمی اعالم تجاري آزاد منطقه عناصر شامل مشارکت،
 کاال تجارت عنصر سر بر 2007 سال در ژاپن و آنآسه هايشود. مذاکره تکمیل ده سال طی
 از اينتیجه هنوز که گرفتدر برمی را عناصري خدمات تجارت حال،با این  رسید، پایان به

 آنآسه و ژاپن که بود شدهاعالم بیانیه در .)Hamanaka, 2008: 77( بود نشده حاصل آن پس
سرمایه و تجاري آزادسازي مانند مسائلی که باشند وسیع اقتصادي مشارکت دنبالبه باید

 همسان استانداردهاي شامل کنندهتسهیل هايماقدا و تجارت و گذاريسرمایه ترویج گذاري،
 انسانی، منابع توسعه فناوري، و علم دیگر، هايحوزه در همکاري و تعرفه کاهش/ حذف و

 گرفتدر برمی را غذایی امنیت و انرژي ونقل،حمل گردشگري، متوسط، و کوچک هاشرکت
)111-Oba, 2008:110(. می گذاريسرمایه و خدمات کاال، حوزه سه شامل تجاري آزاد منطقه

 در را خود هايسرمایه کهگونههمان ساختمی قادر را ژاپنی هايشرکت نامه،شد. موافقت
 تعرفه مثال دهند. براي کاهش را خود تجاري هايهزینه کنند،می صرف شرقی جنوب آسیاي

1. Junichiro Koizumi 
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 هايکارخانه خصوص،شد. به خواهد حذف دیگر کشور به کشور کی از ژاپن صادرات
 از معاف منطقه، گوناگون کشورهاي از بخشی عنوانبه توانندمی الکترونیکی قطعات و خودرو
 درصد 93 بر تعرفه ببرند. ژاپن سود است، ذکر شده نامهموافقت این در که مونتاژ تعرفه

آسه اصلی عضو شش کرد. در ضمن، خواهد لغو مقرر، ده سال طول در را آنآسه از واردات
 از واردات نود درصد بر تعرفه تایلند، و سنگاپور فیلیپین، مالزي، اندونزي، شامل برونئی، آن

 تعرفه ترتدریجی لغو کرد. جدول خواهند حذف ده سال طول در شامل خودروها را ژاپن
 الئوس میانمار، شامل کامبوج، نیز ترکوچک اقتصادهاي با آنآسه ماندهباقی عضو چهار براي

 هاينامهموافقت از پس ژاپن، تجاري آزاد منطقه هشتمین آن،آسه با شد. توافق تنظیم ویتنام و
 است برونئی و اندونزي تایلند، شیلی، مالزي، مکزیک، سنگاپور، با دوجانبه آزاد تجارت

)15-Mukhopadhyay & Thomassin, 2010: 14(. مشارکت نامهموافقت مذاکره، دور ازدهی از پس 
 ,OECD( شد اجرایی 2009 اوایل در و امضا 2008 سال در 1ژاپن و آنآسه جامع اقتصادي

 و چین تجاري آزاد منطقه هاينامهموافقت گیريشکل روند ،1 جدول براساس .)191 :2012
 مذاکرات چین پیداست طورکهاست. همان مشاهدهقابل  ايمقایسه صورتبه آنآسه با ژاپن
 تا و کرد آغاز زودتر سال سه به نزدیک را تجاري آزاد منطقه تشکیل منظوربه آنآسه با خود
 نامهموافقت تصویب و مذاکرات شد. روند اجرایی نامهموافقت کامل صورتبه 2010 سال

 آنآسه و چین نامهموافقت نسبت، همین به اما است، آنآسه-ژاپن از ترطوالنی آنآسه-نیچ
 است. آنآسه و ژاپن نامهموافقت از ترکامل و جامع

 
 آنگیري مناطق آزاد تجاري چین و ژاپن با آسه. روند شکل1جدول 

 
 ژاپن-آنآسه جامع اقتصادي مشارکت نیچ-آنآسه جامع اقتصادي همکاري نامهموافقت

 - مذاکره آغاز براي (نوامبر) توافق وزرا  2001
 نامهموافقت اجراي جهت وزرا (نوامبر) اعالمیه نامهموافقت (نوامبر) امضاي چارچوب  2002
 مذاکرات. آغاز براي (نوامبر) توافق  کاال تجارت نامه(نوامبر) امضاي موافقت 2004
  نامهموافقت (آوریل) امضاي چارچوب نامهشدن موافقت (جوالي) اجرایی 2005
  (نوامبر) پایان رسیدن مذاکرات  خدمات تجارت نامه(ژانویه) امضاي موافقت 2007
  نامه(دسامبر) امضاي موافقت نامهشدن موافقت (آوریل) اجرایی  2008
  نامهشدن موافقت (ژانویه) اجرایی  گذاريسرمایه نامه(اوت) امضاي موافقت  2009
 - نامهشدن موافقت (ژانویه) اجرایی  2010

بع: ن   (OECD,2012:190; ADB, 2017)م

1. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) 
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عیسر آن ياعضا تکتک و آنآسه با يتجار آزاد در مورد ایجادمنطقه ژاپن، با سهیمقا در
 کشور دو بین اساسی تفاوت از آنها تمام دالیلی دارد، موضوع د. اینیرس جهینت به نیتر از چ

میتصم چین اقتدارگراي رژیم المللی. ابتدابین جایگاه و داخلی هايرژیم عنیی گیرد؛می ریشه
 سازش به نیاز از تا دهدمی اجازه آنها به است، کرده جدا داخلی نفعذي هايگروه از را رانیگ

 با بالغی دموکراتیک رژیم ژاپن دیگر، طرف کنند. در خودداري المللیبین و داخلی منافع بین
 کشاورزي. مذاکرات مانند ایستند،می آزادسازي مقابل در که دارد متنوع اقتصادي هايبخش
 آن هم دلیل دارد، کندي پیشرفت گاهی آنآسه کشورهاي با دوجانبه تجاري آزاد منطقه حول
 واسطهبه کار بازار و کشاورزي محصوالت در آزادتر تجارت گسترش براي ژاپن تمایل عدم

در  کشورهاي جزو چین است. دوم، بخش هر نفعذي هايگروه جانب از سنگین فشارهاي
 باید آنآسه کشورهاي با چین تجاري آزاد منطقه بنابراین، است، بندي شدهدسته حال توسعه

 تجارت مناطق باید ژاپن کهسازد. درحالی برآورده را گات» تواناسازي« ماده کنندهتنظیم شرایط
 ياعضا کند،می قید 24 برگیرد. فصل در را گات 24 فصل شرایط که کند ایجاد را آزادي

 که غیرعضو ياعضا بر را وارداتی هاينامهآیین نباید آزاد تجارت مناطق و گمرکی اتحادیه
در  تواناسازي، کنند. ماده تحمیل اند،گمرکی اتحادیه دهندهتشکیل قبلی اعضاي از محدودتر

 کردن محدود بدون را آزاد تجارت مناطق تا دهدمی اجازه در حال توسعه کشورهاي به عمل
 سمت به راحتیبه تواندمی چین کنند. پس ایجاد گات 24 فصل تحت شرایطی به موضوع
 داشته بیشتري احتیاط و سنجش باید ژاپن کهدرصورتی برود، آنآسه با تجاري مناطق قرارداد

 .)Oba, 2008: 110-111( باشد

 مارس در اندونزي جزبه آنآسه اعضاي و ژاپن بین جامع اقتصادي مشارکت نامهموافقت
 بود] شده اجرایی 2009 سال در طرف دو بین کاال تجارت نامه[موافقت شد اجرایی 2012

)Oba, 2014: 61(، دوجانبه اقتصادي مشارکت نامهموافقت آنآسه کشورهفت  با همچنین ژاپن 
 کاال تجارت. )Sirivunnabood, 2017:62( دهدمی پوشش را اقتصادي هايهمکاري که دارد
 سیر به توانمی براي مثال است، گذاشته سر پشت را زیادي هاينشیب و فراز آنآسه و ژاپن

 کل کی عنوانبه آنآسه و ژاپن طرف دو کل) بین از درصد نظر (از کاال تجارت تاریخی
 بین کاال تجارت حجم که ايگونهبه است، شده کاسته 2015 تا 1993 سال از که کرد اشاره

 این داد،می اختصاص خود به را کاال تجارت کل حجم از درصد 13/8 ،2003 در طرف دو
 طرف دو بین کاال تجارت کاهش روند افت،ی کاهش درصد 12/6 به 2005 سال در رقم

 به نزولی صورتبه و ترتیببه 2019 و 2013 ،2008 هايسال در رقم این دارد، ادامه پیوسته
 ;ASEAN SDP, 2020; ASEAN Secretariat, 2013:21( است افتهیکاهش  درصد 8 و 9/6 ،11/3

ASEAN Secretariat, 2016: 23(. آزاد تجارت منطقه دهیشکل دنبالبه ژاپن که عللی از کیی 
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 در پی ژاپن دلیل، همین بهاست.  آنآسه با تجارت در کشور این سهم کاهش است، آنآسه با
 باالخره که بود تجاري آزاد منطقه قالب در آنآسه با کاال تجارت از خود سهم مجدد افزایش

 دیگري بزرگ مانع ،يسازمیرژ در ژاپن قاطعیت عدم برافزون  اما شد، اجرایی 2012 سال در
 همین به ابد،ییم گسترش و رشد پیوسته که است چین عظیم اقتصاد آن و دارد وجود نیز

 طرفین بین کاال تجارت خصوصبه تجاري روابط در زیادي هاينوسان شاهد نیز دالیل
 هستیم.

 دالر) (میلیارد ژاپن-آنآسه کاال تجارت .1 نمودار
 

 
 

بع:  )ASEAN Secretariat, 2018( من
 

مشاهده  کلی نگاهی با است، شده نشان داده آنآسه-ژاپن کاال تجارت ارقام 1 نمودار در
می نشان افزایش پیوسته 2012 تا 2004 سال از طرف دو بین کاال تجارت حجم شود کهمی

 سال تا و افتهیکاهش نزولی صورتبه کاال تجارت حجم 2012 سال از کهدرصورتی دهد،
 افته،ی افزایش دوجانبه تجارت حجم بعد بار دیگر يهاسال در است. اگرچه داشته ادامه 2016

 کسب براي زیادي هايتالش بارها است. ژاپن نگشته باز 2012 سال وضعیت به حالبا این 
 آنآسه و کشور این بین دوجانبه هايمذاکره پیوسته و است داده انجام آنآسه با بیشتر سود
 است. داشته همراهبه چین به نسبت را اندکی هايموفقیت امر این اما دارد، ادامه
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 مشارکت هاينامهموافقت براساس آنآسه و ژاپن بین گذاريسرمایه و خدمات تجارت
با  هانامهموافقت نوع این از آنآسه کشورهفت  با ژاپن که است گرفته شکل دوجانبه اقتصادي

 قالب در همکاري لزوم بر تجاري آزاد منطقه نامهموافقت در و دارد اقتصادي همکاري هدف
 2011 تا 1996 سال از خدمات تجارت .)Sirivunnabood, 2017: 62( است شده تأکید دوجانبه

 2000 دهه طی آنآسه درون ژاپن چندملیتی هايشرکت تولیدي هايشبکه توسعه واسطهبه
 واردات براي مجوز هزینه و امتیاز حق نسبت زمانی دوره همین است. در افتهیافزایش 
 هاداده درصد). این 14 به درصد 1 (از است افتهیافزایش  چشمگیري طوربه ژاپنی خدمات

 طریق از تولیدي هايشبکه تکامل با آنآسه و ژاپن بین فناورانه معامالت که دهدمی نشان
 .)Sato, 2014: 6( است گرفته شکل راستا کی در ژاپن خارجی مستقیم هايگذاريسرمایه

شایان  رقم آن از قبل و بحران دوره در آنآسه در ژاپن خارجی مستقیم گذاريسرمایه
می افزوده آن حجم به پیوسته بحران از قبل هايسال که ايگونهبه بود، گویا را ايمالحظه

 قالب در ژاپن حضور تدریجبه آسیا شرق جنوب و شرق مالی و پولی بحران وقوع با اما شد،
 نیز آن دلیل شد، (چین) کمرنگ خود رقیب به نسبت منطقه در خارجی گذاريسرمایه

 بود. ژاپن خود اقتصادي مشکالت
 

 آن (میلیون دالر)گذاري مستقیم خارجی ژاپن در آسه. سرمایه2نمودار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )ASEAN Secretariat, 2010:9; Hernandez, 2005:5( منبع:

 
 آنآسه در ژاپن مستقیم گذاريسرمایه کاهش است، نزولی روند این دهندهنشان 2 نمودار

 در دالر میلیون 5/649 از عنیی رسید، خود اوج به 2000 سال در و شد آغاز 1996 سال از
می نشان کاهش ششصد درصد به نزدیک که رسید 2000 سال در دالر میلیون 944 به 1995
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به منطقه کشورهاي به را مالی و پولی هايکمک بیشترین ژاپن بحران طول در دهد. اگرچه
 در کشور این گذاريسرمایه حجم اما داد، ارائه آشفته اقتصادي وضعیت از رفتبرون منظور

 زیر در بهتر درك منظوربه جدول صورتبه ذکرشده افت. تغییراتی کاهش شدتبه نیز آنآسه
 بود منطقه در گذاريسرمایه افزایش در پی ژاپن بحران، از پس هايسال است. در شده آورده

 شکل منطقه کشورهاي با را اقتصادي مشارکت هاينامهموافقت و شمرد غنیمت را فرصت و
 در اندونزي با ،2006 در مالزي با ،2002 در را سنگاپور با تجاري آزاد منطقه ژاپن داد،

 و 2009 مه در تایلند با ،2008 دسامبر در برونئی با ،2008 نوامبر در فیلیپین با ،2008 جوالي
 این ساختار کردن وابسته و خود حضور گسترش ژاپن هدف کرد. ایجاد 2009 اکتبر در ویتنام

  et alHook :2012 ,.( بود بیشتر سود کسب آن تبعبه و خود موردنظر استانداردهاي به کشورها
227(. 

 
 دالر) (میلیارد آنآسه در ژاپن و چین خارجی مستقیم گذاري. سرمایه3 نمودار

 
 )ASEAN SDP, 2020( منبع:

 
آسه کشورهاي در ژاپن و چین خارجی مستقیم هايگذاريسرمایه حجم نیز 3 نمودار در

 تأثیرگذار معیارهاي از شاخص این که صورتبدین است، شده آورده ايمقایسه صورتبه آن
 این در ژاپن گذاريسرمایه است. میزان شرقی جنوب آسیاي منطقه در کشور دو این نفوذ در

نشان می آنآسه کشورهاي در چین و ژاپن يگذارهیسرما روند سیر اما است، بیشتر کشورها
 آزاد منطقه گیريشکل از پس رسدمی نظربه که چین يگذارهیسرما حجم افزایش دهد که
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 حجم و شده برابر دو قبل سال به نسبت 2011 سال در و افتهیافزایش  2010 سال در تجاري
سال در حالبا این اما افته،ی ) کاهش2017 سال در چین با اندك (فاصله ژاپن يگذارهیسرما

 با و بوده ناراضی موجود وضعیت از نیز است. ژاپن افتهی افزایش بار دیگر 2019 2018 يها
 مختلف اشکال در چین مهار و خود منافع حفظ هدف با آن افزایش درصدد خود هاياقدام

 است.
 

 ژاپن توسط آسیا در زیرساختی سرمایه تأمین. 3.  4
 که ۱آسیایی زیرساختی گذاريسرمایه بانک مقابل در ژاپن در ماه مه وزیرنخست آبه شینزو
 همراهبه آسیا زیرساختی گذاريسرمایه در را عظیمی افزایش است، کرده تأسیس را آن چین
 را آسیایی زیرساختی گذاريسرمایه بانک چین کهکرد. درحالی آسیایی اعالم توسعه بانک

به آسیایی توسعه بانک و ژاپن است، کرده تعیین دالر میلیاردرا صد  آن سرمایه و مطرح
 سال پنج طی زیرساختی سرمایه مبتکرانه تأمین براي را دالر میلیارد 110 مشترك صورت

است.  پیشین سرمایه به نسبت از سی درصدي بیش مالحظهشایان افزایش که اندافزوده آینده
 متعهد ژاپن آن در که شد برگزار 2015 جوالي در مکونگ-ژاپن سران نشست این، برعالوه

 ویتنام، تایلند، (کامبوج، 5 مکونگ طرح از حمایت براي مالی کمک دالر میلیارد 6/1 شد
 موازنه منظوربه منطقه در ژاپن نفوذ آن موجببه  که پیشنهادي دهد، الئوس) ارائه و میانمار
 شش ،۲تربزرگ مکونگ حوزه در غیرمستقیم صورتبه ابد. ژاپنیمی افزایش چین ظهور

 )،۳ژوانگ ژي گوانگ خودمختار منطقه و ونانی (استان چین کامبوج، هاينام به اقتصاد
 نیمی .)  30et alTan :2016 ,.-31( دارد مشارکت 1992 سال از ویتنام و تایلند میانمار، الئوس،

 خواهد پرداخت آسیایی توسعه بانک همکاري با نیمی و دوجانبه صورتبه ژاپن سرمایه از
 واقع ،٤لوانگ نیک عظیم دهد. پل تحویل را یباکیفیت هايزیرساخت تا شد متعهد شد. ژاپن

 است، شده کشیده نیمیهوش شهر سمت به که شلوغی بزرگراه (کامبوج)، پنپنوم شرق در
 نیافتهتوسعه آسیاي به تواندمی ژاپن و چین بین مالی نبرد چگونه که است این دهندهنشان
 در چین ترساده پل ساخت از پس ماه شش فقط مکونگ کیلومتري دو برساند. ساختار سود

 عبور عرضکم گذرگاه شد سبب ژاپن دالري میلیون 130 شد. کمک افتتاح کامبوج پایتخت
 حیاتی پیوند عنوانبه را پل آسیایی توسعه شود. بانک حذف شهر دو بین ونقلحمل وسایل
 زیرمنطقه توسعه برنامه کلیدي بخش و ویتنام و تایلند بین ٥جنوبی اقتصادي راهرو ساخت

1. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
2. Greater Mekong Basin 
3. Guangxi Zhuang Autonomous Region 
4. Neak Loeung Bridge 
5. Southern Economic Corridor 
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 شده پراکنده شرقی جنوب آسیاي سراسر در ژاپن و چین بین بیند. رقابتمی تربزرگ مکونگ
 شهري راه جدید سیستم از بخشی ساخت حال در چین، آهنراه گروه هانوي، است. در

 در ویتنام هستند. پایتخت پروژه مالی تأمین به کمک حال در همزمان ژاپن و هستند. چین
 توسط که است جدیدي وبرقپرزرق دالري میلیارد کی هوایی فرودگاه مقصد حاضر حال

و با  است شده متصل شهر به سرخ رودخانه فراز بر کیلومتري نه پل و باند شش بزرگراه
 افتگییتوسعه از سطح این با ویتنام مثل کشوري کمک ژاپن در حال ساخت است.. براي

 رهبران نقاط، دیگر و کامبوج ویتنام، است. در کنندهخیره هانوي زیرساختی کیفیت اندك،
 بانک ایجاد از پس ،2015 سال هستند. در کم بهره با پول گرفتن قرض دنبالبه ايمنطقه

 هايپروژه براي را جدید وام دالر جهانی یازده میلیارد بانک آسیایی، زیرساختی گذاريسرمایه
 یدهقرض ظرفیت آسیایی توسعه بانک ضمن، است. در داده پیشنهاد اندونزي زیرساختی

 در ژاپن-مکونگ نشست .)Miller, 2017: 38-39( است داده افزایش را پنجاه درصد خود
 حمایت براي کمک صورتبه دالر میلیارد 6/1 شد متعهد ژاپن و شد برگزار 2015  جوالي

 در الئوس، و میانمار ویتنام، کامبوج، شامل تایلند، مکونگ طرح در حاضر کشور پنج از
 صورتبه دهد. ژاپن ارائه چین ظهور مقابل در موازنه و منطقه در نفوذ افزایش براي تالش

نام به اقتصاد، شش براي تربزرگ مکونگ حوزه در آسیایی توسعه بانک طریق از غیرمستقیم
 الئوس، ،۱ژوانگ ژي گوانگ خودمختار منطقه و ونانی استان ویژه(به چین کامبوج، هاي

 زیرمنطقه همکاري دهه دو برنامه، کند. اینمی مشارکت 1992 از ویتنام و تایلند میانمار،
 .)30n  et al., 2Ta :016-31( گرفت جشن 2012 سال در را تربزرگ مکونگ
 اصول تصویب موجب ژاپن شد، برگزار 2016 مه ماه در که هشت گروه سران نشست در

 نشست در آن اهمیت که شد باکیفیت زیرساختی گذاريسرمایه توسعه براي ۲شیما ایسِ
 میلیارد 200 به نزدیک کرد اعالم نشست این در شد. ژاپن تأیید باردیگر 20 گروه ۳هانگژو

 براي مشارکت گسترش« طریق دالر) از چهل میلیارد (ساالنه سالهپنج ايدوره طی در را دالر
 هايسازمان نشست چندین متن و اعالمیه در و کرد خواهد تأمین» باکیفیت زیرساخت

 دسامبر در ٤ژاپن زیرساختی طرح این، افزون بر ).MOFAJ, 2017: 7( شد تأکید آن بر مختلف
 سرمایه، درصد 47/5 با هیتاچی گذاريسرمایه شامل شرکت مالی نهاد سه ترکیب با و 2016

 سرمایه درصد 4/9 با توکیو بانک و سرمایه درصد 47/5 با میتسوبیشی سرمایه و اجاره شرکت
صد  به نزدیک شد متعهد که گرفت شکل 2017 ژانویه در منظور همین به نهادي و ترکیب

1. Guangxi Zhuang 
 است. شده واقع کژاپن شرق در گویندیم هم شیما جزیره شبه آن به که Shima-Ise . منطقه2

3. Hangzhou Summit 
4. Japan Infrastructure Initiative 
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 تأمین خصوصی بخش زیرساختی نیازهاي و دهیوام براي دالر) را میلیون 878( نی میلیون
 دریافته نیز ژاپن جهان، مختلف نواحی در چین حضور افزایش دلیلبه ).Nishida, 2017( کند

 افزایش نماند، عقب جهانی روابط عرصه از تا کند ترپررنگ را خود حضور باید که است
 ایجاد و خصوصی شرکت سه ترکیب حتی و دالر میلیارد 200 به 110 از گذاريسرمایه حجم
 نسبت کشور این راهبردي نگاه از حاکی نیز نیازمند کشورهاي ساختار بهبود منظوربه نهادي

 است. خود اصلی رقیب به
 

 . حمایت از طرح مشارکت فرا پاسیفیک3. 5
 کشورهاي کرد که مطرح را پاسیفیک تجاري آزاد منطقه تشکیل ایده 1966 سال ژاپن در
 نشد. اپک، ییاجرا دهیا این اما گرفت،یبرم در نیز را متحدهایاالت و نیوزیلند کانادا، استرالیا،

 گرفت درنظر 1994 سال در پاسیفیک-آسیا منطقه سراسر در را تجاري آزاد منطقه طرح کی
)Dent, 2017: 201(. مشارکت نامهموافقت کردن مطرح به نهایت در اولیه يهاطرح از برخی 

 دنبالبه که است ايچندجانبه آزاد تجارت نامهموافقت ابتکار، منجر شد. این 1پاسیفیک فرا
 براي و است سالهده زمانی بازه در صنعتی هايبخش تمام براي صفر تعرفه سیاست اجراي
 حال کند. در ایجاد آرام اقیانوس حاشیه در را تجاري آزاد منطقه دارد قصد کار، این انجام

 مکزیک، مالزي، شیلی، کانادا، برونئی، دارد (استرالیا، ازده عضوی نامهموافقت این حاضر
 از پاسیفیک فرا مشارکت نامهژاپن). موافقت و ویتنام متحده،ایاالت سنگاپور، پرو، نیوزیلند،
 نشأت 2006 سال در نیوزیلند و شیلی برونئی، سنگاپور، چهار دولت بین اينامهموافقت

 در پی را نامهموافقت در خود مشارکت متحدهایاالت  ،2008 سال در بعد، سال گرفت. دو
 سال در مکزیک و کرد. کانادا اعالم سال همان در مالزي و ویتنام پرو، استرالیا، عضویت

 به مکزیک و کانادا با همراه بود کرده بینیپیش نیز پیوستند. ژاپن نامهموافقت به 2012
موافقت تشکیل اهداف از داد. یکی انجام را کار این 2013 سال در اما بپیوندد، نامهموافقت

1. Trans-Pacific Partnership (TPP) 
 Comprehensive and Progressive( فراپاسیفیک مشارکت براي مترقی و جامع نامهموافقت به طرح این

Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPPاصلی امضاکنندگان است. همه داده نام ) تغییر TPP جزبه 

 رسیدند. مراسم توافق به CPTPP انعقاد براي 2018 ژانویه در و کردند موافقت آن احیاي با 2017 مه ماه در متحده ایاالت

 22 جزبه را TPP احکام بیشتر جدید نامهشد. موافقت برگزار شیلی سانتیاگو در 2018 مارس 8 در CPTPP رسمی امضاي
 که کندیم تصریح نامهموافقت درآورد. این تعلیق حالت به بود، آنها موافق اعضا سایر برخالف متحده ایاالت که را ياماده

یم در اجرا کننده) بهشرکت کشور ازدهی از کشور (شش امضاکنندگان درصد 50  حداقل تصویب از پس آن شصت روز مفاد
 اولیه کشور شش براي نامهموافقت و بود 2018 اکتبر 31 در استرالیا کرد، تصویب را توافق این که کشوري آیند. ششمین

 تایوان، جنوبی، کره تایلند، اندونزي، فیلیپین، چین، مانند کشورها االجرا شد. برخیالزم 2018 دسامبر 30 از کنندهبیتصو

 اند.کرده ابراز را نامهموافقت این به پیوستن براي خود تمایل نیز کلمبیا و انگلیس
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 اهداف از کیی این [اما بود چین برابر در اقتصادي ايوزنه ایجاد پاسیفیک فرا مشارکت نامه
 .)Assmann, 2016:52(است]  آن اقتصادي جنبه از بیشتر طرح این اهمیت و بود

 
 يامنطقه جامع اقتصادي مشارکت و پاسیفیک فرا . مشارکت2 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نگارندگان از منبع: ترسیم

 
 چین پاسیفیک، فرا مشارکت مقابل در و متحدهایاالت  اي،منطقه جامع اقتصادي مشارکت

 کشور این اما کند،می ترغیب طرح به پیوستن براي را هند است. ژاپن، ساخته مستثنا را
 طرفین با طرح به پیوستن براي را مذاکرات 2011 سال از است. ژاپن نپیوسته طرح به تاکنون

 مشارکت به پیوستن که رسید نتیجه این به در نهایت داخلی هايمخالفت رغمبه و کرد آغاز
 آن برابر در ياموازنه و تثبیت چین مقابل در را کشور این اقتصادي جایگاه پاسیفیک فرا

رساند.  مجلس بیتصو به را نامهسرعت موافقتبه 2013 سال در لیدل نیهم به کند،یم جادیا
ازده ی حاضر حال در پاسیفیک فرا مشارکت نامهموافقت داست،یپ 2 شکل از طورکههمان
آسه قالب در ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت در آن کشور هفت که ردیگیم دربر را کشور

 فرا مشارکت نامهموافقت در متحده ایاالت حاضر، حال است. در مشترك شش عالوهبه آن
 و جامع نامهموافقت امضاي به نهایت در نامهموافقت هايمذاکره و ندارد عضویت پاسیفیک

 منجر شد. 2018 اواخر در پاسیفیک فرا مشارکت براي مترقی
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 فرا پاسیفیک و ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت هايطرح شاخص سه . مقایسه3 شکل

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 )IMF, 2017; WB, 2017( منبع:

 
 جامع اقتصادي مشارکت به نسبت فراپاسیفیک مشارکت ياقتصاد حجم ،3 شکل براساس

 باال شدتبه را نامهموافقت این اهرم توانستمی متحدهایاالت است. وجود کمتر يامنطقه
 از خروج اعالم و متحده ایاالت جمهوررئیس عنوانبه ترامپ آمدن سر کار بر اما ببرد،

 کشور این جمعیت که ايگونهبه برد، بیرون طرح از را عظیمی اقتصادي حجم نامه،موافقت
 مشارکت نامهموافقت در ماندهباقی عضو ازدهی جمعیت مجموع به (نزدیک نفر میلیون 320
 مجموع برابر دو از (بیش دالر تریلیون 19 از بیش داخلی ناخالص تولید پاسیفیک) و فرا

 رژیم مهارکنندگی سطح تقلیل رغمبه حال،کرد. با این  خارج آن از نامه) راموافقت عضو ازدهی
 عدم است)، شده گرفته نظر در آن اصلی هدف پژوهشگران نظر از (که چین مقابل در مزبور

 کند. فراهم ژاپن براي را يترگسترده فعالیت حوزه تواندیم متحدهاالت یا حضور
 و ايمنطقه تجاري آزاد منطقه هايچارچوب دیگر از را آن نامه،موافقت چشمگیر ظرفیت

 به که فشاري و است. فوریت ساخته مجزا 1ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت شامل دوجانبه

1. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
 60 و شد امضا تنامیو یزبانیم به آنآسه يمجاز اجالس در 2020 نوامبر 15 در باالخره مذاکره دور 31 از بعد نامهموافقت نیا

 15 هیاول کشور 16 د. ازیآیم در اجرا به آنآسه از خارج کشور سه و آنآسه کشور شش حداقل توسط بیتصو از پس روز
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 با مذاکره ندیفرا سويبه را کشور این شد، وارد نامهموافقت به پیوستن براي ژاپن حکومت
است؛  شده عامل بسیار مهم تشدید دو اغلب از طریق اقدام داد. این سوق طرفین دیگر

 تأثیر بتوانند نامه،موافقت چارچوب در اتخاذشده جدید قواعد که بود نگران توکیو نخست،
 خواستنمی توکیو بگذارند. دوم، منطقه بر ژاپن سیاسی نفوذ و اقتصادي رشد بر ايمنفی

 دست از، باشد 1گذاريقانون ندیفرا از قسمتی اینکه ازرا  خود سهم عنیی طالیی، فرصت
می فرماندهی را پاسیفیک-آسیا منطقه که چین سریع سیاسی نفوذ و اقتصادي بدهد. ظهور

 به پاسخی معنی به نامهموافقت است. توسعه آورده وجودبه نگرانی واشنگتن و توکیو در کند،
 ايمحدودکننده اقتصادي راهبرد نامه،معتقدند موافقت است. برخی منطقه در چین نفوذ رشد
 راهبرد معتقدند نیز است. برخی محورنیچ ايمنطقه اقتصادي نظم توسعه از جلوگیري براي

 قوانین نوشتن که است این چین، کردن محدود براي تالش جايبه متحدهایاالت و ژاپن اصلی
گذاشته اجرا به و گرفتهشکل قوانین با ايمنطقه بنديگروه به را چین سپس و کرده کامل را

 فراپاسیفیک مشارکت نامهموافقت کشورها، از تعدادي .)Cheng Guan, 2016: 6-8( بکشانند شده
 متحدهایاالت  سمت به حرکت حال در که ویتنام مثال بینند. برايمی راهبردي ايزاویه از را
 چین جنوب دریاي در چین ادعاهاي مشترك واسطه نگرانیبه اقتصادي و امنیتی حوزه دو در

 دیگر برخی اما کرد، استقبال 2010 سال در همکاري هايمذاکره از ویتنام دلیل همین است. به
 مناطق از (بشقابی بینندمی بیشتر آزاد تجارت هايگزینه عنوانبه را نامهموافقت کشورها
 توانندنمی طورکههمان کنند،می رقابت متحدهایاالت  بازار به دستیابی براي آزاد). آنها تجارت

 پاسیفیک فرا مشارکت نامهموافقت .)Wan, 2016: 214( بگیرند نادیده را چین رشد به رو بازار
 نیات آن، بودن کامل دلیل و است ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت نامهموافقت از ترکامل

 ویکم است. بابیست قرن نیرومند استانداردهاي قالب در همکاري منظوربه صنعتی کشورهاي
 تريکامل بندهاي که رسید نتیجه این به توانمی پاسیفیک فرا مشارکت بندهاي به ینگاه

 و زیستمحیط  داخلی، تولیدکنندگان از حمایت منظوربه گمرك و تجاري موانع مانند برخی
 چین رهبري به ايمنطقه جامع اقتصادي مشارکت مقابل در گیرد،در برمی را کارگر حقوق
 بیشتر تقریباً که است این هم آن دلیل و شودمی شامل را تريضعیف استانداردهاي درجه

 و ندارد وجود آن براي تجاري موانع که ايگونهبه هستند، در حال توسعه آن عضو کشورهاي
 رسدنظر میندارد. به توجهی نیز مبدأ و مالکیت حقوق و زیستمحیط  و کارگر حقوق به

 نیب واردات يهاتعرفه درصد 90 حدود شدن االجراالزم از بیست سال یط شودیم ینیبشیهستند. پ آن عضو هند جزبه کشور
 منشأ نیشود. قوان وضع يمعنو تیمالک و تجارت ک،یالکترون تجارت يبرا یمشترک نیقوان و شود حذف آن امضاکنندگان

 کرد. خواهد کمک هیاتحاد سراسر در صادرات يهانهیهز کاهش و یالمللنیب نیتأم يهارهیزنج لیتسه به زین واحد
1. Rule-making 

                                                                                                                                        



 

  1400، بهار 1، شماره 51ه ، دورفصلنامه سیاست                                                                 204

 اگرچه باشد، داشته بستگی آن رهبر عنوانبه ژاپن عملکردهاي به پاسیفیک فرا مشارکت آینده
 است این گویاي طرح، چارچوب در کشور این هايفعالیت نکرد، ایجاد را نامهموافقت ژاپن

 تنهانه تا است متحدهایاالت  حضور بدون حتی نامهموافقت به دهیشکل در پی شدتبه که
 در بلکه آورد، دستبه مبادالت از تريفزون سهم و کند بیشتر را خود اقتصادي سود بتواند
 کند. ایجاد توازنی چین فزاینده نفوذ مقابل

 
 گیريجهی. نت4

 تريقو کشورهاي و شد يامنطقه همکاري سازوکارهاي تقویت موجب شرقی، آسیاي بحران
 که ژاپن زمینه همین کرد. در تحریک بیشتر همکاري يهاچهارچوب تشکیل براي را منطقه
 هدف با هاییمیرژ به یدهشکل دنبالبه داشت، مشکالت مدیریت در زیادي تجربه و سابقه
 طرف از چین فزاینده قدرت مقابل در يسازموازنه و ک طرفیاز  اقتصادي جایگاه تثبیت
 را هاییدهیا ،1997 سال در بحران بروز از پس بالفاصله و نخست وهله در برآمد. ژاپن دیگر

 آسیایی پول صندوق ژاپن طرح کرد. اولین مطرح يافرامنطقه و يامنطقه هايمیرژ قالب در
بود)  منطقه در خود قدرت تحکیم ژاپن اصلی (هدف ظاهر در پول تثبیت هدف با که بود

 همراهبه چین و آنها منافع با برخورد دلیلبه را غربی کشورهاي يهامخالفت اما شد، مطرح
 قبلی، طرح در شکست وجود با ماند. ژاپن عقیم اصطالح به و نرسید اجرا مرحله به و داشت

-ژاپن تجاري آزاد منطقه تشکیل پیشنهاد شرقی، آسیاي منطقه يهادولت با همکاري قالب در
 توافق به 2012 سال تا مذاکراتی قالب در طرف دو که کرد مطرح 2002 سال در را آنآسه

 کاال، تجارت حوزه در اقتصادي هاييهمکار افزایش براي تجاري آزاد منطقه و رسیدند
 آسیا شرق منطقه در را هاییمیرژ تدریجبه شد. ژاپن اجرایی و امضا گذاريهیسرما و خدمات

 اعتمادسازي منظوربه الزم شفافیت رفتهرفته امر، این که کرد حمایت آنها تشکیل از ای ایجاد
 در را ژاپن امر شد. این منجر منطقه کشورهاي منافع شدن نزدیک به و کرد فراهم را بیشتر

 همکاري عدم راه سر بر موانع و کرد اريی يامنطقه همکاري سازوکارهاي توسعه و گسترش
میرژ امر در است توانسته ژاپن که است ذکرشایان  نهایت، برداشت. در میان از تدریجبه را

 همچنین و قاطعیت عدم دلیلبه امر این و کند کسب را کمتري موفقیت چین به نسبت سازي
 دو رقابت روند اما است، يامنطقه مناسبات در چین) ژاپن به (نسبت محدودتر اقتصادي توان

 راهبرد خود، ابتکار جدیدترین عنوانبه ژاپن کهنحوي به است، افتهی تشدید پیوسته کشور
 دنبالبه پیوسته و است کرده مطرح 2016 سال در را همگانی و آزاد آرام-هند اقیانوس
 سازيمیرژ روند شودیم بینیشیاست. پ چین مقابل در خود بلوك وزنه و توان به افزودن

 اقتصاد و کمتر مصرف بازار تناسب همین (به کمتر جمعیت چون هاییتیمحدود دلیلبه ژاپن
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 است دشوار توافق سریع حصول آن قالب در (که ترکالن دیدگاه و کمتر وسعت تر) وکوچک
 بیشتري هايتیمحدود منجر شود) با آن ترك به توافق روند شدن طوالنی است ممکن و

 به یدهشکل جهت کمتر هايتیمحدود و تربزرگ اقتصاد بیشتر، (جمعیت چین به نسبت
 آن فناوري سطح (که چین با مقایسه در ژاپن يآورفن اما شود، روتجاري) روبه آزاد مناطق
 به را ژاپن واقعیت، این و شودیم ارزیابی کشور این براي مثبت يانکته است) نیز پایین
 کند.یم تبدیل آن با همکاري طرف کشورهاي براي اهمیت حائز منبعی
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