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Abstract 
 

The Emergence of China and other rising powers in international relations 
era on the one hand, and the US reluctance or impotence in resolving issues, 
especially after monetary and financial crises in 2007 to 2008, and also its 
attempts on maintaining the current order on the other side have led to some 
important questions on purposes of rising powers and plenty of ambiguities 
about the future of international order. Many theorists, especially Realism 
and Power Transition scholars, believe that the future of the world order will 
be distinguished by a war. In this way, the main question that this article seeks 
to reply is the way that China’s economic growth and performance affect the 
international order transition, and also how this transition could be done 
peacefully despite Power Transition scholars’ belief that any transition will be 
done proceeded by a war. On this basis, the research hypothesis is how  
China’s  parallel  institutionalization  for  making  a  chain  of  non- American 
economic value in a long term will make participant states change their 
political approaches, where the result of which will be peaceful transition, and 
besides, how China will be turned into a confirmed multidimensional 
superpower without being involved in a major war. Therefore, examples of 
Asian Bank of Infrastructure Investigation, New Development Bank of BRICS 
(NDB), Belt and Road Initiative the Regional Comprehensive   Project   for   
Economic   Association   (RCEP)   will   be considered. 
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  چکیده1

از یک سو و عدم تمایل یا  الملل نیبي نوظهور در عرصه روابط ها قدرتظهور چین و سایر 

-2007ي ها سالي مالی و پولی ها بحرانمتحده در حل مسائل به ویژه پس از  ضعف ایاالت

ي در حال ظهور و ها قدرتمهمی را درباره اهداف  سؤاالتو حفظ نظم از سوي دیگر  2008

ویژه  به ،پردازان هینظرمطرح ساخته است. بسیاري از  الملل نیبابهاماتی را درباره آینده نظم 

که جنگ و منازعه آینده نظم را تعیین  اند دهیعقو گذار قدرت، بر این  گرا واقعاندیشمندان 

است که  اصلی سؤالاین  یی بهگو پاسخرو به دنبال در این راستا مقاله پیش خواهد کرد.

 گذار قدرت تأکید دارند، خیزش و عملکرد اقتصادي چین چگونه پردازان هینظربرخالف آنچه 

ي که در پاسخ ا هیفرضرا شکل دهد؟  الملل نیبتحول و گذار نظم  زیآم صلحبه صورت  تواند یم

ی ده شکلاین است که نهادسازي موازي چین براي  ردیگ یمیش قرار مورد آزما سؤالبه این 

ي سیاسی ریگ جهتبه یک زنجیره ارزش اقتصادي غیر آمریکایی در بلندمدت منجر به تغییر 

چین بدون  تاًینهارا رقم خواهد زد و  زیآم مسالمتکننده شده و گذار  ي مشارکتها دولت

شده تبدیل  رت بزرگ چندبعدي تثبیتبه یک قددرگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، 

ي زیرساخت، بانک گذار هیسرمایی چون بانک آسیایی ها مصداق. در این راستا خواهد شد

ي ا منطقهتوسعه جدید بریکس، ابتکار یک جاده، یک کمربند و طرح مشارکت اقتصادي جامع 

  .ردیگ یممورد بررسی قرار 
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  :مقدمه -1

ی کــرد کــه ظهــور نــیب شیپــامــروزه یــک ربــع قــرن از زمــانی کــه ویلیــام اورهلــت 

و از زمــانی کــه دنــی روي آن را بــه  چــین تهدیــدي بــراي نظــم موجــود خواهــد بــود 

 گـذرد  یمـ ، شـود  یمـ ي ا منطقـه عنوان هژمون آینده که باعـث تضـعیف نظـم و امنیـت     

)Breslin,2018: 56(.  بــه همــین خــاطر در گــذر زمــان و طــی ســالیان گذشــته، مفهــوم

چالش چـین بـراي چگـونگی سـازماندهی و حکمرانـی جهـانی تبـدیل بـه یـک بحـث           

  مهم و پرتکرار در ارتباط با ماهیت نظم جهانی شده است.

طی سه دهه گذشته چـین تحـوالت عمیقـی را تجربـه کـرده اسـت، دامنـه تحـول         

تصـور اسـت. حجـم اقتصـاد آن طـی سـه دهـه، در هـر هشـت           غیرقابل باًیرتقدر چین 

ــده    ــر ش ــال دو براب ــت (س ــا، اس ــه) 93: 1388زکری ــه ب ــالص    اي گون ــد ناخ ــه تولی ک

ــ ــال  اش یداخل ــه ارزش  1978در س ــال   147/3ب ــه در س ــوده اســت ک ــارد دالر ب میلی

ــه   2013 ــم ب ــن رق ــلیتر 28/8ای ــال  )Thomas,2015:1( ونی ــه  2018و در س  45/13ب

ذخـایر پـولی جهـان را در اختیـار      نیتـر  بـزرگ تریلیون دالر رسیده اسـت. ایـن کشـور    

کننـده بـزرگ اسـت، بـاالترین میـزان       تولیدکننـده و دومـین مصـرف    نیتـر  بزرگدارد، 

ــس ــداز پ ــث  ان ــهیهزرا دارد و از حی ــا ن ــوب   ه ــزرگ محس ــور ب ــین کش ــامی دوم ي نظ

ــ ــود ( یم ــا، ش ــم). در 96: 1388زکری ــداز چش ــ 2050 ان ــیب شیپ ــی ن ــود یم ــن  ش ای

در تمـــام ابعـــاد مـــادي، سیاســـی، فرهنگـــی، اخالقـــی، اجتمـــاعی و  هـــا شـــرفتیپ

ی المللـ  نیبـ ی بـه اوج خـود رسـیده و چـین از نظـر قـدرت ملـی و نفـوذ         طـ یمح ستیز

  ).Lynch,2019: 1-2شود (به یک رهبر جهانی تبدیل 

جهـان   ، قـدرت صـنعتی مسـلط   60تـا اواخـر دهـه    کـه  متحـده   ایاالتاز سوي دیگر 

نــاي، بــود (نیمــی از اقتصــاد جهـان   بـاً یتقرو پــس از جنـگ جهــانی دوم نماینــده  بـود  

تریلیــون دالر و  20( چهــارم تــدریج و بــا خیــزش رقبــا بــه حــدود یــک ) بــه12: 1395

ــدود  ــال    23حـ ــانی در سـ ــاد جهـ ــد از اقتصـ ــت 2018درصـ ــه اسـ ــل بافتـ  .) تقلیـ

دوم واجــد  یاز جنـگ جهـان  پـس   اش يو اقتصــاد یمتحـده در اوج اقتـدار نظـام    ایـاالت 

گســترده،  یمــال يهــا تیــحما قیــشــد کــه توانســت از طر اش يمــاد تیــچنــان ظرف

خـود سـامان دهـد؛ و حـاال      یاسـ یو س يحفـظ ثبـات اقتصـاد    يرا بـرا  یالملل نینظم ب

کـاهش   اریبسـ  ،و رکـود اقتصـادي   2008بحـران مـالی    پـس از بـه ویـژه    ،تیـ ظرف نیا

  .)Layne,2018: 93است ( افتهی

ــو عبــور نظــم  کــایآمر تیــموقع ینســب یدگیــد بیجــه بــه آســبــا تو از  الملــل نیب
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ــ تــک«لحظــه  ــه نظــر »یقطب ــ، ب ــدرت جســارت رســد یم ــا ِ ق ــورنو يه ــرا ظه ــر  يب اث

ـ   يازگذاشتن بر نظم موجـود و بازسـ   منـافع، هنجارهـا    نیجهـت تـأم   ،یالمللـ  نینظـم ب

خـود را   کـه  نیدر مـورد چـ   ژهیـ بـه و  امـر  نیـ خواهـد شـد. ا   شـتر یخود، ب يها و ارزش

خیـزش چـین و سـایر    . کنـد  ی، صـدق مـ  نشـان داده اسـت  قـدرت بـزرگ    کی در قامت

مهمـی را دربـاره اهـداف ایـن کشـور و ابهامـاتی را دربـاره         سـؤاالت ي نوظهـور  ها قدرت

تحـول در   رسـد  یمـ امـا آنچـه بـدیهی بـه نظـر      ؛ است کردهمطرح  الملل نیبآینده نظم 

ــنظــم  ــوان یمــدر دورانــی اســت کــه  ی آمریکــامحور و قــرار داشــتنالمللــ نیب آن را  ت

ــذار نظــم « ــدوران گ ــل نیب ــرد  » المل ــدگاه بســیاري از اندیشــمندان رویک ــد. از دی نامی

پـردازان گـذار قـدرت، در زمـان      (هماننـد جـان میرشـایمر) و بـه ویـژه نظریـه       گـرا  واقع

یـک جنـگ عمـده و بـزرگ      دهـد  یمـ گذار و برابري قدرت آنچه آینـده نظـم را شـکل    

  ).36-29: 1386، زاده ینیآورد (چگ یم برل آن نظمی جدید سر است که از د

چگونــه  ، اینکــهیی بــه آن اســتگــو پاســخاصــلی کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال  ســؤال

گـذار قـدرت تأکیـد     پـردازان  هیـ نظرخیزش و عملکرد اقتصـادي چـین بـرخالف آنچـه     

 هـد؟ را شـکل د  الملـل  نیبـ تحـول و گـذار نظـم     زیـ آم صـلح بـه صـورت    تواند یمدارند، 

 ایـن اسـت کـه    ردیـ گ یمـ مـورد آزمـایش قـرار     سـؤال ي که در پاسـخ بـه ایـن    ا هیفرض

ــراي   ــوازي چــین ب ــ شــکلنهادســازي م ــر  ده ــره ارزش اقتصــادي غی ــک زنجی ــه ی ی ب

ــایی در بلندمـــدت منجـــر بـــه تغییـــر    هـــا دولـــتي سیاســـی ریـــگ جهـــتآمریکـ

حادهـا  را رقـم خواهـد زد. سـیال بـودن ات     زیـ آم مسـالمت شـده و گـذار    کننـده  مشارکت

ـ روابـط   پـردازان  هیـ نظرمحل اختالف بین اکثـر محققـان و    ها ائتالفو  بـوده   الملـل  نیب

ــا  ــه همــانام ــان  2و سیورســون 1کــه دانکــن گون ــبی ــد یم ــتوز: دارن ــوازن  نســبتاً عی مت

روابـط   نکـه یا. بـا توجـه بـه    شـود  یمـ ي در انتخـاب شـریک   ریپـذ  انعطـاف قدرت، باعث 

ـ   مـؤثر اقتصادي و تجاري یک راه   توانـد  یمـ ازتوزیع خـدمات اسـت، ایـن روابـط     بـراي ب

 & Duncanباشـد ( به عنوان یـک عنصـر مهـم در اسـتراتژي هـر دولـت رو بـه رشـدي         

Siverson,1982: 512( گفـت زمـانی کـه روابـط اقتصـادي و تجـاري        تـوان  یمـ بنـابراین  ؛

بـا ایجـاد طیفـی از نهادهـاي      هـا  دولـت بـا سـایر    دولت چالشگر و در حال رشد (چـین) 

متحـده) بـا    ي، از روابط اقتصادي و تجـاري دولـت حـامی نظـم و غالـب (ایـاالت      اقتصاد

شـروع بـه تغییـر تعهـدات خـود       کننـده  مشـارکت ي هـا  دولـت ، ردیـ گ یمـ پیشـی   ها آن

                                                      
1. Duncan 
2. Siverson 
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ي سیاسـی و  هـا  يریـ گ جهـت کـه   شـود  یمـ و در بلندمدت ایـن امکـان فـراهم     کنند یم

  رشد تغییر کند. در حالبه سمت دولت  ها آناستراتژیک 

ی هـدف ایـن مقالـه ارائـه یـک ابـزار تحلیلـی از طریـق کـاربرد جدیـدي           کل طور  به

ي هـا  يریـ گ جهـت از نظریات گذار نظم و قدرت با تأکیـد ویـژه بـر نهادسـازي و تغییـر      

انجــام خواهــد  پــژوهش. مــروري گــذرا بــر پیشــینه 1 اقتصــادي اســت. در ایــن مســیر:

ي هـا  یژگـ یواز نظـم و   . به مبانی نظـري بـا تأکیـد بـر تعریـف هنـري کسـینجر       2شد؛ 

ـ . نحـوه صـورت گـرفتن گـذار در نظـم      3؛ شـود  یمـ دوران گذار پرداخته  بـه   الملـل  نیب

ــی   ــاریخی بررس ــورت ت ــص ــود یم ــم    4؛ ش ــادل در نظ ــدم تع ــگران و ع ــور کنش . ظه

ــ ــل نیب ــد؛   المل ــد ش ــین خواه ــنش و 6تبی ــتراتژ. واک ــا ياس ــم  ه ــامی نظ ــت ح ي دول

. و 7؛ ردیـ گ یمـ قـرار   لیـ وتحل هیـ تجزد متحده بـه عـدم تعـادل مـور     موجود یعنی ایاالت

ي هــا ائــتالفي مــوازي چالشــگر یعنــی چــین بــراي تغییــر در هــا ينهادســازبــه  تــاًینها

  ی به نظم مطلوب خود پرداخته خواهد شد.ده شکلی و الملل نیب

  

 پیشینه پژوهش -2

ــزل در      ــرال، تزل ــم لیب ــا زوال نظ ــاط ب ــی در ارتب ــابع مختلف ــته من ــالیان گذش ــی س ط

ي نوظهـور هماننـد اعضـاي    هـا  دولـت ی ابیـ  قـدرت متحـده، ظهـور چـین،     التجایگاه ایا

اسـت. از میـان مقـاالت التـین، بـه عنـوان مثـال         درآمـده بریکس و... به رشـته تحریـر   

ي ریکـارگ  بـه گـذار جهـانی قـدرت و    «) در پـژوهش خـود بـا عنـوان     2013( 1یی فنـگ 

صـلح و   ضـمن بررسـی رویکردهـاي نظـري مختلـف بـه      » سـت و یـک  یآن براي قـرن ب 

ـ بـراي تصـاحب جایگـاه هژمونیـک و رهبـري نظـم        را شرایط اساسی، جنگ  الملـل  نیب

گــذار در طــول  الگــوي. وي در ایــن مقالــه ضــمن معرفــی چهــار بررســی کــرده اســت

نظریـه گـذار قـدرت     پـردازان  هیـ نظرتاریخ بر این نکته تأکیـد دارد کـه بـرخالف آنچـه     

ــذار   ــد، گ ــد دارن ــر آن تأکی ــگ  صــرفاًب ــق جن ــاق از طری ــاتف ــد ینم ــهو  افت ــا نمون ي ه

سـعی در   شـده  یمعرفـ ي هـا  الگـو  بـر اسـاس  تـاریخی دارد و   سـابقه آن نیـز   زیـ آم صلح

  آزمون نحوه ظهور چین دارد.

نظـام   نـده یو آ نیچـ  یطلبـ  : اصـالح تیریتنـوع مـد  «در مقالـه  ) 2017( 2رنـا اکافآنا 

ــ ــا گذشــت دوره ياریبســ دهیــکــه بــه عق دارد یاظهــار مــ» الملــل نیب از  یالنطــو يا ب

                                                      
1. Yi Feng  
2. Anna Caffarena 
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قـرار دارد؛   اکنـون در مرحلـه گـذار    کـا یآمر يتحـت رهبـر   بـرال یل یبحران، نظم جهـان 

 ياســت: پــس از آن چــه خواهــد شــد؟ بــا توجــه بــه پــروژه نهادســاز  نیــامــا ســؤال ا

در نظـم چندجانبـه    شـگام یبـه عنـوان پ   بـرال، یضـمن احتـرام بـه نظـم ل     ن،یچ يمواز

کــه بــر زبــان  رســد ینظــر مــبــه  یمنطقــ ینظــم شــبه کنســرت یــکانتظــار  ،یجهــان

اسـت. نگارنـده    یمبتنـ  یدر سـطح جهـان   نفعـان یذ دنیبـه توافـق رسـ    يبـرا  یمشترک

 يبـرا  يرا بـه عنـوان راهکـار    یدر نظـم فعلـ   دیـ ادغـام کنشـگران جد  و  رشیسپس پذ

 ،اروپـا هسـتند   هیـ موجـود از جملـه اتحاد   بـرال یمند بـه حفـظ نظـم ل    که عالقه ییها آن

  .داند یم

ــا  ــزی ــه ) 2017( 1سیاون ــو«در مقال ــر تش ــران لشیعص ــرالی: بح ــ ب در  یدموکراس

بـا   یدموکراسـ  بـرال یاسـت کـه بحـران ل    دهیـ عق نیـ بـر ا  »کیپسـاهژمون  ینظم جهـان 

ــتغ ــان راتیی ــاتنگ یجه ــاط تنگ ــول و حــوادثی همچــون دارد یارتب ــال یبحــران پ  یو م

 یمشـکالت  گـر ید يبحـران مـؤثر بـوده اسـت. از سـو      نیـ به ا دنیدر شدت بخش 2008

 ییهــابــه همــراه شــوك يکــاریو ب ينــابرابر نــدهیمشــکالت فزا ،یرکــود نســب هماننــد

طلـب   راسـت  کیـ زماتیباعـث ظهـور رهبـران کار    یسـت یمانند مهـاجرت و حمـالت ترور  

 هیو روسـ  نیرو بـه رشـد چـ    و نـده یتوسـط قـدرت فزا   اقتـدارگرا  يهـا الگوبوده است و 

کـه نظـم    دانـد  یمـ  يا خـاطر نگارنـده عصـر حاضـر را دوره     نیارائه شده است. بـه همـ  

و  رییـ تغ یدر پـ  دیـ جد ینوظهـور بـا مـدل    يهـا اسـت و قـدرت   رییـ در حـال تغ  یجهان

  .هستند یدر نظم جهان دنظریتجد

و  یـی بـه چرا  نیـز  در داخـل کشـور   يمتعـدد  يهـا  پـژوهش  ن،یعالوه بر مقاالت الت

ـ   رییـ و تغ نیچ زشیخ یچگونگ  ایـ ن یعتیانـد. محسـن شـر    پرداختـه  الملـل  نیدر نظـم ب

ــژوهش خــود ســع  1395( مگــاپروژه کمربنــد   جــادیاز ا نیدارد هــدف چــ  ی) در پ

ـ  اسـت یدر س نیچـ  تیـ را بـه عنـوان مهمتـرین اولو    شـم یجـاده ابر  ياقتصاد  الملـل  نیب

ــیتب ــد. در ا نی ــکن ــه نو نی ــر آن ســندهیمقال ــا ب ــوم اســت ت ــا مفه ــرداز ب ــد  يپ کمربن

از آن  جدیــد یدرکــ يرا بــرا نــهیارزش، زم رهیــدر قالــب زنج شــمیجــاده ابر ياقتصــاد

ارزش  رهیــزنج کیــ ایجــادرا  عمــده و اصــلی ایــن طــرح   و فــراهم آورد و هــدف  

 .داند یم قایو آفر ایراساو کیژئواکونوم طیدر مح محور نیچ

ــا ــ رض ــرور  یموس ــام خس ــه 1394( يزاد و بهن ــر«) در مقال ــاز کسیب  يو نهادس

حـال   ي درهـا  قـدرت چـرا   سـؤال را دارنـد کـه    نیـ بـه ا  ییگـو  پاسـخ  یسع »المللی بین

                                                      
1. Ziya Öniş 
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ــد  ــارش ــول ينهاده ــال یپ ــدي را  یو م ــجدی ــ سیتأس ــد؟ یم ــه ا کنن ــخ ب ــدر پاس  نی

کـه   نوظهـور  يهـا  قـدرت  ههسـتند کـ   هیفرضـ  نیـ ا یابیـ ارز یدر پ سندگانیپرسش، نو

وضــعیت و قــدرت اقتصــادي خــود از توزیــع قــدرت جهــانی        درخــورجایگــاهی 

کل و کسـب  سـعی در رفـع ایـن مشـ     دیـ جد یو پـول  یمـال  ينهادهـا  جادیبا ا نندیب ینم

  جایگاهی باالتر در سلسله قدرت دارند.

ــام ــژوهش یدر تم ــا پ ــام يه ــور چــ    انج ــاب ظه ــده در ب ــتغ ن،یش ــم  ریی در نظ

شــده  انجــام يبــه صــورت جــامع بــه نهادســاز االتیــا گــاهیالملــل و تزلــزل در جا بــین

نهادهـا را بـر    نیـ از ا کیـ هر ریتـأث  يهـا بـه صـورت مـورد     آنبرخـی از  و  پردازنـد  ینم

 یمـ از اثـرات مه  یکـ یعـالوه  ه . بـ دهنـد  یوتحلیـل قـرار مـ    مورد تجزیـه  لمللا نینظم ب

گذشـته   يهـا  الملـل دارنـد و پـژوهش    بـر نظـم بـین    ي اقتصـادي هـا  ينهادسـاز  نیکه ا

ی در المللـ  نیبـ سیاسـی   يهـا و اتحادهـا   هـا بـر ائـتالف    آن ریتأث رند،یگ یم دهیآن را ناد

گــذار  فیاز تعــار يدیــجد دارد بــا کــاربرد یاســت کــه پــژوهش حاضــر ســع بلندمــدت

ــادي)    ( ــازي اقتص ــه نهادس ــدرت ب ــامی گذارق ــخت و نظ ــه س ــز از جنب ــر تمرک در  تغیی

  امر را پوشش دهد. نیا الملل نینظم ب

  

  مبانی نظري -3

ی مــورد مناقشــه بــوده اســت، مفهــوم الملــل نیبــهمــواره در روابــط  الملــل نیبــنظــم 

ــه ــه ب ــه  اي گون ــف از  ک ــمندان مختل ــارادااندیش ــا میپ ــه ــاریف  ي نظ ــاوت، تع ري متف

: نظـم  کنـد  یمـ  فیـ تعر گونـه  نیـ نظـم را ا  مریرشـا یجـان م . اند دادهمختلفی از آن ارائه 

 تیریو مــد تیهــدااســت کــه بــه  افتــهی ســازمان یالمللــ نیبــ ياز نهادهــا يا مجموعــه

بــول  یهـدل . )Mearsheimer,2019: 9کنـد (  یعضــو کمـک مــ  يهـا  دولــت انیـ تعامـل م 

 یو اصــل هیــاول اهــداف رنــدهیکــه دربرگ دانــد یمــ یتیالفعــ يرا الگــو الملــل نینظــم بــ

ـ   ایـ ها اجامعه شور هـا   اسـت، حفـظ جامعـه کشـورها و اسـتقالل آن      یالمللـ  نیجامعـه ب

 :Bull,1995شـود (  یمحسـوب مـ   یصـلح از اهـداف اصـل    يو نگهـدار  جـاد یا تیو در نها

ـ . هنري کسینجر نیـز نظـم   )8  -1: کنـد  یمـ را بـر مبنـاي دو عنصـر تعریـف      الملـل  نیب

ــه ــه ا مجموع ــج پذیرفت ــد رای ــخص     ي از قواع ــاز را مش ــال مج ــدوده اعم ــه مح ــده ک ش

یی را اعمـال  هـا  تیمحـدود موازنه قـدرت کـه در صـورت شکسـتن قـوانین،       -2.کند یم

آورد کـه یـک دولـت سـایرین را تحـت انقیـاد خـود در         شـود  یمـ و مـانع از آن   کند یم

)Kissinger, 2014: 9(.   ــ ــوازن ق ــا و ت ــارتی نهاده ــه عب ــم  ب ــلی نظ ــی اص وا را دو ویژگ
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  .داند یم الملل نیب

ــم     ــدرت و نظ ــذار در ق ــم، گ ــوم نظ ــرخالف مفه ــب ــل نیب ــه   المل ــورد توج ــه م ک

ــف و     ــرار دارد از تعری ــدرت ق ــذار ق ــه گ ــمندان نظری ــاخصاندیش ــا ش ــکارتري ه ي آش

برخـوردار اسـت. در ایـن نظریــه سـه عنصـر اصـلی وجــود دارد کـه بـه گـذار در نظــام          

ــ ظرفیــت  -3عملکــرد اقتصــادي  -2قــدرت جمعیــت  -1: هــدد یمــشــکل  الملــل نیب

سیاسی. در مدل ارگانسـکی تغییـر در هریـک از ایـن مـوارد بـه تغییـر در قـدرت ملـی          

ـ و تغییـر در قـدرت ملـی زمـانی بـر نظـم        انجامـد  یم کـه   گـذارد  یمـ  ریتـأث  الملـل  نیب

. شـود  یمـ توسـط یـک قـدرت نوظهـور بـه چـالش کشـیده         الملل نیبدولت حامی نظم 

. در چنــین کنــد یمــایــن نظــم قــدرت مســلط قواعــد و اصــول رفتــاري را تعیــین  در 

ـ ا، خورنـد  ینمـ بـه نظـم پیونـد     کـامالً ي بزرگ ها قدرتسیستمی گاهی برخی از   هـا  نی

بــا دولــت حــامی  هــا آنو در صــورت برابــري قــدرت  هســتندچالشــگران بــالقوه نظــم 

  ).Organski, 1958; 281خواست(با آن بر خواهند  منازعهنظم موجود به 

ي مشــترکی دارنــد  هــا تیــاولویی کــه هــا دولــتدر چــارچوب ایــن دیــدگاه   

ــا ثبــاتی را شــکل هــا ائــتالف ــتالف میــان دهنــد یمــي ب ي راضــی و هــا قــدرت، امــا ائ

ــی نخواهــد داشــت.   ــدان دوام ــناراضــی چن ــوان یم ــرینگفــت  ت ــوت و  مهمت نقطــه ق

قــوع جنــگ ي وهــا زمــانی آن از نــیب شیپــایــن نظریــه در  ضــعف نقطــه حــال نیدرعــ

اندیشـمندان ایـن نظریـه بـر      الملـل  نیبـ ی جنـگ و منازعـه در نظـام    ابی شهیراست. در 

دولــت ناراضــی بــراي  گــرید انیــب بــهمیــل.  -2فرصــت  -1: کنــد یمــدو عامــل تأکیــد 

برهم زدن نظم موجود باید از تمایـل و فرصـت انجـام ایـن کـار برخـوردار باشـد. بـراي         

برابــري  -1ین اهمیــت برخــوردار اســت: ي فرصــت، شــرایط ذیــل از بیشــترریــگ شــکل

ــا دولــت مســلط   پیشــی گــرفتن دولــت ناراضــی از دولــت  -2قــدرت دولــت ناراضــی ب

  .)Lemke & Werner, 1996: 240مسلط(

منجـر بـه    ضـرورتاً ي فـوق  هـا  ینـ یب شیپـ کـه گفتـه شـد عوامـل و      گونـه  همـان اما 

ررسـی  گونـه کـه در بخـش بعـدي تبیـین خواهـد شـد، ب        وقوع جنگ نخواهـد و همـان  

قـدرت حتـی در صـورت بـه      زیـ آم صـلح شرایط تـاریخی حـاکی از آن اسـت کـه گـذار      

اسـت. بـه همـین خـاطر ایـن مقالـه درصـدد         ریپـذ  امکـان وقوع پیوستن شـرایط فـوق   

 دهـد  یمـ است تـا بـا مبنـا قـرار دادن تعریفـی کـه کسـینجر در ارتبـاط بـا نظـم ارائـه            

هم آورد. بـا توجـه بـه دیـدگاه     فـرا  الملـل  نیبـ یی ترکیبی براي گذار در نظـم  ها شاخص

ــراي گــذار در نظــم  ــوي ب  -2تحــول نهــادي  -1دو شــرط ضــروري اســت:  الملــل نیب
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ي در ا عمـده کـه تغییـر    افتـد  یمـ تغییر قدرت. بـدین ترتیـب گـذار نظـم زمـانی اتفـاق       

  .)He, 2018; 2-3افتد(قوانین و نهادها و یا توزیع قدرت اتفاق 

ر ارتبـاط متقابـل دارنـد، بـدین ترتیـب      در حقیقت دو شـرط گـذار نظـم بـا یکـدیگ     

شــود، از  الملــل نیبــکــه تغییــرات نهــادي ممکــن اســت باعــث تغییــر قــدرت در نظــم 

نیـز باعـث تحـول نهـادي خواهـد شـد. در        هـا  دولـت سوي دیگر تغییر قـدرت در بـین   

از اهمیـت   کننـده  مشـارکت ي هـا  دولـت  ،ي اقتصـادي هـا  ينهادسـاز  ژهیو بهنهادسازي و 

، شـود  یمـ و تـالش بـراي یـافتن متحـد جدیـد شـدیدتر        شـوند  یمار ی برخورددوچندان

بـر ظرفیـت کلـی هریـک از دولـت حـامی نظـم و         توانـد  یمـ زیرا منابع این کشـورهاي  

بــه  هــا دولـت بنـابراین تغییــر جهـت هریــک از ایــن   ؛ دیــفزایبیـا دولــت چالشـگر نظــم   

سـت  بـه ضـعف طـرف مقابـل بیانجامـد. ارگانسـکی معتقـد ا        توانـد  یمـ سمت هر طرف 

تغییـر اسـت، امـا     رقابـل یغسـخت و گـاه    هـا  دولـت ي برخـی از  ریـ گ جهـت این تغییـر  

ــاد     ــه اتح ــگ ســرد و از دریچــه نظــامی ب ــه وي در شــرایط جن ــد توجــه داشــت ک بای

ــد   ــر، هرچنـ ــته اســـت. در دوران حاضـ ــانگریسـ ــان داراي اتحادهـ ــامی همچنـ ي نظـ

امی ي هســتند امــا در حــال حاضــر نهادهــا و اتحادهــاي نظــ      اثرگــذاراهمیــت و 

ي اقتصـادي باعـث   هـا  تیـ فعال شـدن  یجهـان عمـل کننـد.    هـا  آنمـوازي بـا    اند توانسته

ــرار شــود و      ــاد برق ــاي پیشــین اتح ــین برخــی از رقب ــی ب ــروزه حت ــا ام شــده اســت ت

پیگیري پرچم تجـارت ممکـن اسـت حتـی باعـث تضـعیف اتحادهـاي نظـامی بـه نفـع           

  .خدمات جدید یا منابع جدید همراه با ارتباطات جدید باشد

  

 :الملل نیبي تاریخی گذار در نظم ها الگو -4

ي هـا  شـکل بـه   الملـل  نیبـ ي تـاریخی گـذار در سـطح کـالن نظـام      هـا  یبررس بر اساس

و بـا جنـگ و هـم     زیـ آم خشـونت مختلفی صورت پذیرفته اسـت کـه هـم شـامل گـذار      

 تـوان  یمـ کـه انـواع آن را    شـود  یمـ و بدون یک جنـگ فراگیـر    زیآم مسالمتبه صورت 

  زیر خالصه کرد: به صورت

  الملل نیبي تاریخی گذار در نظم هاالگو
  الگوي گذار  /جنگزیآم صلح  گر نظمچالش  حامی نظم  برهه زمانی

  16قرن 

  17 -16قرن 

  18قرن 

  20قرن 

  پرتغال

  اسپانیا

  هلند

  بریتانیا

  اسپانیا

  هلند

  بریتانیا

  متحده ایاالت

  زیآم صلح

  جنگ

  جنگ

  زیآم صلح

  نشینی هم

  بازدارندگی

  جهه/برخوردموا

  همکاري
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  گذار از پرتغال به اسپانیا)نشینی ( هم -4-1

ــال در ســال  ــاریخ خــود را    1249پرتغ ــی ت ــري آلفونســو ســوم عصــر طالی تحــت رهب

ــه      ــد و... را ب ــانوس آرام، هن ــا، اقی ــر آفریق ــاطقی را از سراس ــتند من ــرد و توانس ــاز ک آغ

کـه بـا    سـپانیا بـود  یعنـی ا  اش هیهمسـا . رقیـب پرتغـال در ایـن مسـیر     آورند درتصرف 

ــه   هــا نیســرزمکشــف  ــدیل شــدن ب ــد توســط کریســتف کلمــپ در مســیر تب ي جدی

و دو کشــور طبــق قــرارداد  دیــنجامینهژمـون قــرار گرفــت امــا بــه برخــورد بـا پرتغــال   

  سایر مناطق را بین خود تقسیم کردند. 1توردیسالس

  

  گذار از اسپانیا به هلند)( یبازدارندگ -4-2

ي هـــا جنـــگا بـــا چالشـــی جـــدي مواجـــه بـــود و آن بـــرخالف پرتغـــال، اســـپانی

 تـاً ینهاامـا   شـد  یمـ هلنـد بـود کـه همـواره بـا برخـورد اسـپانیا مواجـه          طلبانه استقالل

  ).Feng, 2013: 174-175( دیانجامبه برتري هلند  17در قرن  ها تنشاین 

  

  گذار از هلند به بریتانیا)برخورد (مواجهه و  -4-3

ــه فاصــله  4 طــی 18نظــم جهــانی هلنــد در قــرن  تــا  1652ي هــا ســالجنــگ کــه ب

ایــن  تــاًینهاهمگــی از ســوي چالشــگر نظــم یعنــی بریتانیــا آغــاز شــد  رخ داد و 1672

 بــر تــنرا  دهنــده نظــمرداي هژمــونی و  بیــرق یبــکشــور توانســت در قامــت قــدرتی 

   کرد.

  

  متحده آمریکا) همکاري (گذار از بریتانیا به ایاالت -4-4

متحـده بـیش از آنکـه بـه دنبـال هژمـونی باشـد، بـه دنبـال           ایـاالت  19قـرن   انیـ تـا پا 

ــري   ــود و رهب ــی خــود ب ــال ا منطقــهگســترش و توســعه داخل ــي را دنب ــرد یم ــا ؛ ک ام

زمانی که توسط ژاپـن مـورد حملـه قـرار گرفـت تصـمیم گرفـت تـا وارد رهبـري امـور           

ه از دولـت بـود بلکـ    نیتـر  يقـو  تنهـا  نـه متحـده   ی شود. در پایان جنگ ایـاالت الملل نیب

ــه     ــابق داشــت، ب ــون س ــا هژم ــذهب همبســتگی نزدیکــی ب ــاریخ و م ــگ، ت نظــر فرهن

ــا   ــاطر بریتانی ــین خ ــهم ــاالت  سروصــدا ی ب ــه ای ــود را ب ــک خ متحــده  موضــع هژمونی

). شــکل زیــر میــزان تعــارض و همکــاري در     28-27: 1395نــاي، کــرد (منتقــل 

                                                      
1. Tordesillas 
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  :دهد یمي صورت گرفته را به طور خالصه نشان گذارها

  
  الملل نیبري در دوران گذار نظم تعارض و همکا

  
)Feng,2013: 176(  

  

 2008-2007ي مالی ها بحرانپس از  الملل نیبعدم تعادل در نظم  -5

ي زیـادي مواجـه   هـا  چـالش بـا   الملـل  نیبـ ی قـدرت هژمـون و نظـم    طـورکل  بههر چند 

ــالی   ــا بحــران م ــوده اســت ام ــوان یمــرا  2008-2007ب ــن   ت یــک نقطــه عطــف در ای

متحـده،   ، یعنـی ایـاالت  الملـل  نیبـ مار آورد، زیرا ایـن بحـران از مرکـز نظـم     راستا به ش

شــروع شــد و بــه ســایر کشــورها گســترش یافــت. امــروزه بــیش از یــک دهــه از آغــاز  

ي اخیـر هرچنـد مقـدار زیـادي بازسـازي و احیـا صـورت        هـا  سـال ، در گـذرد  یمبحران 

 الیـن حـ  ا بـا اسـت امـا    ی عملکـرد آمریکـا بهتـر از اروپـا بـوده     طـورکل  بهگرفته است و 

حتی در آنجا هم این روند بـه کنـدي صـورت گرفتـه اسـت و اقـداماتی هـم کـه انجـام          

کـه تمـام    اي گونـه  بـه ي مختلـف بـوده اسـت،    هـا  بخـش شده است به صورت نـابرابر در  

. آنچـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه در شـرایط کنـونی         انـد  نبـوده  منـد  بهرهمردم از آن 

بـه عنـوان عـاملی مهـم در ایـن کشـورها کـاهش یافتـه          رفاه اقتصـادي و منـابع مـالی   

بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه بـا شـروع          بـاره  نیـ درا توان یماست. مثال مهمی که 
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بـه ایـن مسـئله     تـر  يجـد  طـور  بـه ي خاورمیانه، غرب تنها زمـانی  ها بحرانبهار عربی و 

فی و ي کـا رگـذار یتأثپرداخت کـه بـا بحـران مهـاجران روبـرو شـد. عـدم تـالش بـراي          

نشـان   هـا  بحـران ي در ایـن  رگـذار یتأثی کـاهش  طـورکل  بـه اقدام جدي در این زمینه و 

متحـده و اروپـا بـه مسـائل داخلـی خودشـان اسـت. ایـن بـدان           از درگیر بـودن ایـاالت  

متحــده دیگــر ماننــد گذشــته بــه موقعیــت مســلط خــود  معناســت کــه غــرب و ایــاالت

  .)Caffarena, 2017: 3( کنند ینمنگاه 

ــ  ــی دیگ ــع      یک ــه نف ــه ب ــوردن موازن ــرهم خ ــالی ب ــران م ــم بح ــدهاي مه ر از پیام

ي در حال ظهـور بـود. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه ایـن رونـد تغییـر در            ها قدرت

ــا  1990ي پــیش از بحــران و از دهــه هــا ســالقــدرت از   العــاده فــوقي هــا شــرفتیپب

ن چین و دیگر اعضـاي بـریکس آغـاز شـده اسـت امـا بحـران باعـث شـتاب گـرفتن ایـ           

امر شـد. رشـد چـین، هنـد و سـایرین بـا تـرمیم اقتصـاد جهـانی از فراگیرتـر شـدن و            

نشــان از  هــا آني کــرد، امــا در عــین حــال رشــد ریــگ شیپــشــدن بحــران  تــر قیــعم

متحـده بـر    کـه غـرب و ایـاالت    نیشـ یپي هـا  دورهشدن جهان در مقایسـه بـا    تر دهیچیپ

راســــتا بســــیاري از  در همــــین  )Vieira,2012:322(آن تســــلط داشــــتند، دارد  

ــاع واشــنگتن    ــر اجم ــاع پکــن در براب ــان از اجم ــاندیشــمندان و محقق ــدیگو یم ــه  ن ک

  نشان از عصري جدید در نظم جهانی است.

ــا اجمــاع واشــنگتن دارد هــا شــباهتاجمــاع پکــن  تأکیــد بــر صــادرت،  ماننــدیی ب

ــارت آزاد و  ــعهتج ــا  گرا توس ــی دارد، ام ــاوتی ــا تف ــه   ه ــا آن دارد ک ــز ب ــی نی ي اساس

ي و اقتــدارگرایی در توســعه، تلفیــق جغرافیــاي سیاســی و محــور دولــتاز:  انــد ارتعبــ

اقتصــادي و تأکیــد بــر اقتصــاد مبتنــی بــر نــوآوري. ایــن اجمــاع از اصــول خاصــی نیــز 

ي الگوهـاي وارداتـی   سـاز  یبـوم  -1: شـود  یمـ برخورد داراست کـه شـامل مـوارد ذیـل     

ــوآوري  -2 ــومن ــذ انعطــاف -3 یب ــدف  ریپ ــک ه ــاي ی ــه معن محــیط  -4مشــترك ي ب

آزادسـازي محتاطانـه    -7نـوآوري بـومی    -6رشـد مـداوم صـنعت     -5سیاسی بـا ثبـات   

  .)Liu & woo, 2018: 301-308( یاجتماعرشد اقتصادي براي همگونی  -8مالی 

ي ریــگ شــکلبــدین ترتیــب تجربــه چــین و گــروه بــریکس در توســعه، حکایــت از  

ي مبتنــی بــر هــا الگــوجــدي  ي اســتراتژیک بــه عنــوان رقیــبدار هیســرما الگــويیــک 

ــاالت ــازار آزاد ای ــریکس ضــمن   ب ــا دارد. چــین و ب ــازار اجتمــاعی اروپ متحــده و مــدل ب

ــود در    ــد خ ــه رش ــش رو ب ــظ نق ــاتحف ــندوق    مؤسس ــد ص ــود مانن ــاي موج و نهاده

ی پــول، ســازمان تجــارت جهــانی و ... خــود را در قامــت یــک رقیــب رشــد  المللــ نیبــ
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ــریکس، هــا نشســتادهــاي جدیــد هماننــد: همچنــین از طریــق نه هــا آن. انــد داده ي ب

ــاري         ــازمان همک ــیایی، س ــعه آس ــاخت و توس ــک زیرس ــریکس، بان ــعه ب ــک توس بان

ــت را تســریع   ــن رقاب ــد دهیبخشــشــانگهاي و...ای ــه وضــوح  ان ــان ب ــن جری . چــین در ای

جدیـد بـراي نظـم     مؤسسـات کنشگر غالب اسـت و عـالوه بـر نقـش کلیـدي در ایجـاد       

ماننـد طـرح یـک جـاده یـک کمربنـد بـراي جـذب دیگـر           ییهـا  پـروژه پساغربی، از ابر 

. کنــد یمــکشــورها و ایجــاد وابســتگی متقابــل وراي یــک فضــاي جغرافیــایی اســتفاده  

جــذابیت اجمــاع پکــن نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه وابســتگی اقتصــادي بــه چــین  

ــاي  ــدهمزای ــارت،    ا عم ــر تج ــورها از نظ ــیاري از کش ــراي بس ــرماي را ب ــذار هیس ي و گ

دارد و کمــک بــه کشــورهایی بــا ســطح پــایین توســعه        هــا رســاخت یزتوســعه 

)Caffarena, 2017: 13(.  

ـ یـی، اصـالح نهادهـاي اقتصـادي     چندجانبـه گرا ي از دار جانب ی بـا هـدف   المللـ  نیب

ی و مشــارکت در المللــ نیبــي نوظهــور در نهادهــاي اقتصــادي هــا قــدرتافــزایش وزن 

ی ایـن کشـورها   المللـ  نیبـ ي سـاز  ائـتالف ي هـا  مصـداق ی از المللـ  نیبمسائل  وفصل حل

مرحلـه ظهـور و بـه چـالش کشـیدن نظـم سـابق) اسـت. ابتکـاراتی          (براي این مرحلـه  

از  هـا  قـدرت جنـوب، حکایـت از عـدم رضـایت ایـن      -همچون ارتقـا و همکـاري جنـوب   

ـ الـذکر هنـوز نظـم     ي فـوق هـا  قـدرت نظم موجود دارد. با این حـال،   ی تثبیـت  المللـ  نیب

ــان  ــده و در می ــابنش ــا انتخ ــون ه ــتجدیی چ ــود در  دنظرطلبی ــع موج ــظ وض ی و حف

ـ ا. از انـد  نوسان و تـداوم   الملـل  نیبـ ی بـه نظـم   دهـ  شـکل در  هـا  آني ریـ گ سـمت  رو نی

 خواهد بود. نیآفر نقشوضع موجود و یا جابجایی بنیادهاي قدرت 

  

 :الملل نیبواکنش هژمون به عدم تعادل در نظم  -6

ي نوظهـور باعـث   هـا  قـدرت ور چـین و  در بخش قبل به این نکتـه اشـاره شـد کـه ظهـ     

شــده اســت، در صــورتی کــه ایــن عــدم تعــادل حــل  الملــل نیبــعــدم تعــادل در نظــم 

ــم   ــود، نظ ــنش ــل نیب ــر     المل ــیر تغیی ــمت س ــه س ــب ــدیم ــد   پیمای ــادل جدی و تع

گونـه کـه گفتـه     توزیـع مجـدد قـدرت خواهـد بـود. عـدم تعـادل همـان         کننده منعکس

ت موجـود و توزیـع مجـدد قـدرت در نظـام      شد به علت فاصـله فزاینـده میـان حاکمیـ    

یی را بـراي قـدرت   هـا  چـالش . ایـن انفصـال میـان اجـزاي نظـام،      دهـد  یمرخ  الملل نیب

. بـدین ترتیـب   آورد یمـ یی را بـراي چالشـگران نظـم بـه وجـود      هـا  فرصتحافظ نظم و 

ي دولـت حـافظ نظـم بـراي حفـظ تعـادل در نظـام نسـبت بـه توانـایی ایـن            هـا  نهیهز
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 جــهینتافــزایش یافتــه و یــا خواهــد یافــت و در  داًیشــد هــا نــهیهزت کشــور در پرداخــ

ي نوظهـور بـراي   هـا  دولـت . از سـوي دیگـر هزینـه    شـود  یمـ ي بحـران  ریـ گ شکلباعث 

ـ تغییر نظم  بـه فکـر افـزایش دسـتاوردهاي      جهـت  نیبـد و  ابـد ی یمـ کـاهش   الملـل  نیب

ـ      ؛ افتـد  یمـ خود از طریق تغییر نظـم   ه میزانـی کـه   بنـابراین بـر اسـاس قـانون تقاضـا، ب

بــه فکــر تغییــر بیشــتر وضــع موجــود خواهــد بــود و در  شــود یمــبــر قــدرتش افــزوده 

  .پردازد یمي خود به مقابله با آن ها استیسپاسخ دولت حافظ نظم با 

ــراي حــل مشــکل عــدم تعــادل قــدرت حــافظ نظــم راهکارهــا و   ي هــا ياســتراتژب

ــري  ــی را پیگی ــمختلف ــد یم ــه  کن ــارتک ــد عب ــ -1از:  ان ــه دادن امتی ــدرتاز ب ــا ق ي ه

و یـا ورود   هـا  آني هـا  یطلبـ  جـاه و  هـا  خواسـته گر نظم بـراي تسـکین   نوظهور و چالش

ــا    ــی ب ــا نزدیک ــاد ی ــه اتح ــا آنب ــاهش  -2 ه ــهیهزک ــا ن ــدات   ه ــاهش تعه ــق ک از طری

ــ ــ نیب ــزایش  هــا ســمیمکانی، گســترش الملل ــد اف ــاعی و حــذف رون  -3 هــا نــهیهزي دف

و مبــارزه بــا  الملــل نیبــد در نظــام ی بــه حفــظ موقعیــت خــواختصاصــافــزایش منــابع 

  ).Gilpin, 1981: 233(گر قدرت چالش

  

  استراتژي نخست -6-1

ــون در       ــت کلینت ــان دول ــگر از زم ــذب چالش ــعی در ج ــی و س ــت نزدیک ــی سیاس یعن

 نیچـ  تیمتحـده از عضـو   برهـه ایـاالت   نیـ در اارتباط با چین بـه اجـرا گذاشـته شـد.     

ــان  ــارت جه ــازمان تج ــحما یدر س ــ  تی ــرد، چ ــایو آمر نیک ــار  ک ــازمان همک  يدر س

ــد و آن را    کیفیپاســ ایآســ ياقتصــاد ــاز کردن ــک مشــارکت خــود را آغ ــه اپ موســوم ب

 نیدر اقتصـاد چـ   گـذار  هیمتحـده بـه مهمتـرین سـرما     تـدریج ایـاالت   توسعه دادند و بـه 

 ياز کاالهـا  یمـ یعظ لیسـ  يمتحـده بـر رو   ایـاالت  يبازارهـا  گـر ید يشد و سـو  لیتبد

 انــگیج ن،یچــ جمهــور سیرئــ نیبــ 1996نــوامبر  داریــه دبعــالو گشــوده شــد. ینــیچ

آن  یمتحــول شــد و پــ زیــدو کشــور ن یمناســبات نظــام ل،یــدر مان نتــونیو کل نیزمــ

دوجانبــه و جهــان  یتــیو امن یدفــاع ،یدربــاره مســائل نظــام یعیوســ يتبــادل نظرهــا

  ).300: 1396آقایی و اکبریان، صورت گرفت (

 ي از افکـار عمـومی آمریکـا و کنگـره،    ا عمـده نکته قابل توجـه آن اسـت کـه بخـش     

در  انـد  دهیـ عقو بـر ایـن    داننـد  یمـ بهبود روابط تجاري را منوط به توسعه حقـوق بشـر   

صــورت عــدم بهبــود شــرایط حقــوق بشــر، بــه عنــوان مجــازات، روابــط تجــاري نبایــد  

گسترش یابد. با این حال هـم دولـت کلینتـون و هـم جـرج بـوش تأکیـد داشـتند کـه          
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ــزایش ار ــا اف ــهیزمتباطــات در تمــامی ب ــا ن ــانی   ه ــژه تجــارت و بازرگ ــه وی ــب ــد یم  توان

نظریات آمریکا را دربـاره مسـئله حقـوق بشـر و سیاسـت داخلـی بـه چـین بقبوالنـد و          

؛ )Young, 2015: 265( متحــده تبــدیل کنــد. ایــن کشــور را بــه کنشــگر مــدنظر ایــاالت

از تـنش نبــوده   یروابـط دو کشـور خـال    زیـ دوران ن نیتوجـه داشـت کـه همــ    دیـ امـا با 

سـواحل   یکـ یموشـک در نزد  شیبـه آزمـا   تـوان  یهـا مـ   از مهمترین آن یاست که برخ

ــا ــال  وانیت ــ 1996در س ــ  ن،یتوســط چ ــفارت چ ــاران س ــه بمب ــراد در  نیحادث در بلگ

  و... اشاره کرد. کایتوسط آمر 1999بهار 

بــه  تــوان ینخســت مــ ياســتراتژ يریــگیروابــط و پ نیــنقــاط عطــف در ا گــریاز د

 يدر اسـتراتژ  يا گسـترده  راتییـ حادثـه کـه تغ   نیـ سپتامبر اشـاره کـرد. ا   ازدهیحادثه 

و بــا مالقــات  دو کشــور شــد یکــیبــه وجــود آورد موجــب نزد کــایو آمر نیچــ یتــیامن

جمهـور دو کشـور، بـه روابـط همکـاري سـازنده انجامیـد. در مالقـات          مکرر بین رئـیس 

ــور   ــات دو کش ــین مقام ــا راهب ــعه ه ــاري توس ــا يهمک ــهیزمدر  ه ــا ن ــا  ه ــه ب ي مقابل

ي و مسـائل چندجانبـه مــورد   ا منطقـه تروریسـم، گسـترش مبـادالت بازرگـانی، امنیـت      

نیـز ماننـد آمریکـا بـر ایـن نظـر بودنـد کـه اوضـاع           هـا  ینـ یچ. گرفـت  یمـ قـرار   گفتگو

متفــاوت  کــامالًمناســبات کشــورهاي بــزرگ در جهتــی  مخصوصــاًجهــان  کیاســتراتژ

در برابــر  مــؤثراي مهــم بایــد بــراي مقابلــه بــا گذشــته جریــان یافتــه و همــه کشــوره

  تروریسم به آمریکا یاري رسانند.

  

  استراتژي دوم -6-2

بـه   الملـل  نیبـ یکی دیگر از راهکارهایی کـه هژمـون بـراي حـل عـدم تعـادل در نظـم        

. یکـی از ایـن   شـود  یمـ کـه شـامل مـوارد مختلفـی      هاسـت  نـه یهزکاهش  ردیگ یمکار 

کــه از زمــان روي کــار  هاســت نــهیهزفــزایش مــوارد کــاهش تعهــدات و حــذف رونــد ا

ــروج از       ــت. خ ــه اس ــرار گرفت ــار ق ــتور ک ــپ در دس ــت ترام ــدن دول ــانیپآم ــا م ي ه

 تـوان  یمـ ي دوجانبـه را  هـا  مـان یپبـودن و تأکیـد بـر     بـر  نـه یهزچندجانبه با توجه بـه  

ــت   ــزاج دو رهیاف ــل امت ــحماماحص ــادي و  گرا تی ــی اقتص ــی ــت  گرا یمل ــی در سیاس ی

کـه برآینـد آن ظهـور نومرکانتلیسـم در عرصـه اقتصـاد        دانسـت تجاري داخلی آمریکـا  

و معاهـدات   هـا  مـان یپجهانی خواهد بـود. بـه عقیـده بسـیاري از تحلیلگـران خـروج از       

ـ  ی نــه تنهــا آمریکــا را از نقـش رهبــري اقتصــادي و دیگــر مــوارد دور خواهــد  المللــ نیب

ا پیـاده کنـد و   کرد بلکه این فرصت را بـه چـین خواهـد داد تـا طـرح و الگـوي خـود ر       
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مسیر نهادسازي اقتصـادي خـود را در راسـتاي منـافع خـود سـامان دهـد. جـدول زیـر          

ی را بـه  المللـ  نیبـ ي هـا  میـ رژمتحـده را در قبـال برخـی از نهادهـاي و      سیاست ایـاالت 

  :گذارد یمنمایش 

  

  یالملل نیبي ها میرژمتحده در قبال نهادها و  سیاست ایاالت

  بازنگري  انتقاد  خروج

 ی پاریسطیمح ستیزده معاه -1

 برنامه جامع اقدام مشترك -2

 یونسکو -3

 پاسفیک-ترنسمعاهده  -4

  پیمان جهانی مهاجرت -5

 سازمان آتالنتیک شمالی -1

 سازمان تجارت جهانی -2

ي و گذار هیسرمامشارکت  -3

 تجارت فراآتالنتیک

  تجارت با اتحادیه اروپا -4

قرارداد تجارت آزاد  -1

 نفتا)( یشمالآمریکاي 

  سازمان ملل متحد -2

  

  استراتژي سوم -6-3

 ردیــگ یمــیی نهــایی کــه قــدرت حــافظ نظــم علیــه چالشــگران بــه کــار  هــا ياســتراتژ

و اقــدامات  هــا اســتیس. عــالوه بــر هاســت آناعمــال فشــار و مبــارزه بــا قــدرت یــافتن 

ــداماتی کــه ایــاالت مهمتــریننظــامی و لجســتیکی یکــی از  ــه  اق متحــده در واکــنش ب

ي هـا  اسـت یسو  ابزارهـا اسـتفاده از  ظهور چـین طـی سـالیان گذشـته بـه کـار گرفتـه        

ي و اصــطالح آغــاز جنــگ تجــاري بــوده اســت. ســه نگرانــی عمــده  ا تعرفــهتجــاري و 

بـه شـرح    تـوان  یمـ ي بـراي آغـاز جنـگ تجـاري بـوده اسـت را       ا بهانهکه  متحده االتیا

  ذیل خالصه کرد:

یــی در آمریکــا زا اشــتغالمــازاد تجــاري چــین بــه شــدت باعــث کــاهش  -1

  شده بود.

ــالش  -2 ــانونریغتـ ــراي   قـ ــین بـ ــه چـ ــت ی و ناعادالنـ ــه دسـ آوردن  بـ

  متحده با حداقل هزینه. ي ایاالتها يآور فن

نگرانـــی از اهـــداف چـــین بـــراي تضـــعیف امنیـــت ملـــی و جایگـــاه   -3

  .)Liu&Woo 2018: 2( متحده ی ایاالتالملل نیب

درصــدي را بــر واردات از   25تعرفــه  2018ژوئیــه  6متحــده در تــاریخ   ایــاالت

تـا سـال    کـرد و میلیـارد دالر بـوده اسـت، اعمـال      34 بـر   بالغ 2017در سال  که چین

. ایـن امـر آغـازگر    )Bown,2019: 109( دیرسـ درصـد   50ایـن تعرفـه نزدیـک بـه      2018

  متقابلی بود که خالصه آن در جدول زیر قابل مشاهده است: اقدامات
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)Bown,2019: 118(  

  

 ه نظم مطلوبی بده شکلنهادسازي موازي چالشگر براي  -7

اعمال فشار و مقابله طی سالیان گذشته، چین به رشد خود ادامـه داده اسـت و    رغم یعل

در این مسیر سعی داشته تا قدرت اقتصادي خود را به عنوان ابزاري براي کسب جایگـاه  

ي هـا  سـم یمکانگیرد. در هندسه جهـانی قـدرت جهـانی،     به کار الملل نیبباالتر در نظام 

ي جهـانی در حـوزه   هـا  چـالش و حقوقی وجـود دارنـد کـه مشـکالت و     سیاسی، نهادي 

بـر آن   توان یمکه  شوند یمرسیدگی  ها آنبه وسیله  الملل نیباقتصادسیاسی و منازعات 

ي نهادي حکمرانی جهانی ها بخش نیتر شاخصحکمرانی جهانی نام نهاد. در حال حاضر 

ت. شوراي امنیت، بانک جهـانی و  ي اروپایی و آمریکاسها دولتیی نما قدرتمیدانی براي 

ایـن نهادهـا هسـتند. از فـرداي پایـان جنـگ        مهمترینی پول از جمله الملل نیبصندوق 

 دار هیسـرما جهانی دوم و برآمدن نظم دو قطبی، آمریکا بـه عنـوان سـردمدار کشـورهاي     

  نونتاک 2017متحده و چین از  جدول زمانی حوادث مهم در جنگ تجاري ایاالت
  2017آوریل  20

  2017آوریل  27

  2017می  23

  2017ژوئیه  5

  2017آگوست  18

  2018ژانویه  22

  2018ژانویه  22

  2018مارس  1

  2018مارس  22

  2018مارس  23

  2018مارس  23

  2018آوریل  2

  2018آوریل  3

  2018آوریل  4

  2018آوریل  5

  2018ژوئیه  18

  2018جوالي  6

  2018جوالي  6

  2018آگوست  3

  2018آگوست  23

  2018آگوست  23

  2018سپتامبر  24

  2018سپتامبر  24

  2018دسامبر  1

  2019فوریه  24

  آغاز تحقیقات در مورد بخش فوالد

  آغاز تحقیقات در مورد آلومینیوم

  آغاز تحقیقات در مورد صفحات خورشیدي

  ییشو لباسي ها نیماشآغاز تحقیقات در مورد 

  ناعادالنه چین در تجارت يها وهیشدر مورد  قاتیتحقآغاز 

  ییشو لباسي ها نیماشي بخش ها تعرفهاعالم 

  ي مربوط به بخش صفحات خورشیديها تعرفهاعالم 

  اعالم احتمال اعمال تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم

  میلیارد دالر از چین 60اعالم اعمال تعرفه بر واردات بیش از 

  ز چیندرصدي بر واردات فوالد ا 25اعمال تعرفه 

  درصدي بر واردات آلومینیوم از چین 10اعمال تعرفه 

  میلیارد دالري از آمریکا 2,4درصدي بر واردات بیش از  25الی  10اعمال واردات 

  میلیارد دالر از چین 50اعالم اعمال تعرفه بر واردات بیش از 

  درصد تعرفه دارد 25از آمریکا باالي  ها آناعالم لیست کاالهایی که واردات 

  اند دهیدي چین آسیب ها تعرفهدستور ترامپ براي دادن یارانه به کشاورزانی که از 

  میلیارد دالري توسط آمریکا 200واردات  شده ینیبازبدرصدي بر لیست  25تعرفه 

  میلیارد دالري توسط آمریکا 34شده واردات  درصدي بر لیست بازبینی 25تعرفه 

  میلیارد دالري توسط چین 34اردات شده و درصدي بر لیست بازبینی 25تعرفه 

  میلیارد دالري توسط چین 60شده واردات  درصدي بر لیست بازبینی 15الی  5تعرفه 

  میلیارد دالري توسط آمریکا 16شده واردات  درصدي بر لیست بازبینی 25تعرفه 

  میلیارد دالري توسط چین 16شده واردات  درصدي بر لیست بازبینی 25تعرفه 

  میلیارد دالري توسط آمریکا 200شده واردات  صدي بر لیست بازبینیدر 10تعرفه 

  میلیارد دالري توسط چین 10شده واردات  درصدي بر لیست بازبینی 15الی  5تعرفه 

  آغاز مذاکرات دو کشور

  ها تعرفهتوئیت ترامپ مبنی بر تعلیق افزایش 
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ي مختلفی را در جهت تثبیت جایگاه استراتژیک خود در نظـم  ها میرژجهانی نهادهاي و 

ی، قطبـ  تـک و ظهـور نظـم    1991رفتن رقیب در سال  نیاز ببه وجود آورد. با  الملل نیب

، نهادهاي موجود را حفظ دید ینم الملل نیبآمریکا که دیگر هماوردي براي خود در نظام 

  شد ممانعت به عمل آورد. ها آنکرد و از انجام اصالحات ساختاري در 

بـه   نهادهـا نوظهور به ویژه چین در ایـن  ي ها قدرتاما نکته قابل توجه این است که 

ی برخوردار نیستند. ظهور چـین  توجه قابلي رگذاریتأثخصوص نهادهاي مالی و پولی از 

اجمـاعی   گونـه  چیهـ امـا  ؛ ایجاد کرده اسـت  الملل نیبآینده نظم  دربارهمهمی را  سؤاالت

د وجـود  تهدیداتی که چین علیه نظم موجود مطرح خواهـد کـر   زات یمدرباره ماهیت و 

ي ها قدرتعالوه ادبیات در حال رشدي در مورد اینکه چرا ه . ب)Ikenberry,2018: 4ندارد (

ي زیـ ر برنامهنوظهور با توجه به تغییر در توزیع قدرت، عدم همسویی منافع و اختالف در 

  ي است.ریگ شکلنظم را به چالش بکشند در حال  خواهند یمبراي اقدام جمعی 

ي توسـعه اقتصـادي و   هـا  تیـ اولوسرد، چین با توجـه بـه    طی دو دهه پس از جنگ

اما باید توجـه  ؛ فناوري و نیاز به بازار بزرگ آمریکا از چالش اساسی با آمریکا اجتناب کرد

داشت که در همـین دوران نیـز چـین در مـورد مسـائل حیـاتی خـود از جملـه مسـئله          

موارد دیگـر و در پاسـخ بـه     متحده مقاومت کرد ولی در حاکمیت و تایوان در برابر ایاالت

ی المللـ  نیبـ ي هـا  سـازمان جانبه آمریکا سعی در استفاده از قدرت نرم و یا توسل بـه  یک

ضـربات   2008-2007ي مـالی  هـا  بحـران همانند شوراي امنیت سـازمان ملـل داشـت.    

متحده و سایر کشورهاي صنعتی غرب وارد کرد. در حالی که چـین در   شدیدي بر ایاالت

. قدرت نظامی و اقتصادي در حال )Womack, 2017: 389شد(ظاهر  تر يقوار موقعیتی بسی

رشد چین، این کشور را براي افزایش نفـوذ دیپلماتیـک خـود بـیش از گذشـته توانمنـد       

  ساخت و به عنوان یک کنشگر فعال در عرصه حکمرانی جهانی باقی ماند.

ــتن دروان    ــر گذاش ــت س ــس از پش ــاًیتقرپ ــین   ب ــین، چ ــه پیش در دوران محتاطان

. چـین  کنـد  یمـ ي را دنبال تر فعال، براي پیشبرد منافع ملی خود سیاست پنگ نیج یش

آوردن قدرت و اعمـال نفـوذ    به دستازجمله موازنه نهادي را براي  ها ياستراتژطیفی از 

اتخاذ کرده است. این کشور طی سالیان اولیه پس از جنگ سرد نشان داده است کـه بـه   

ی با نظم مستقر نیست و سعی بر آن داشت تا نقـش خـود را بـه    ي اساسها چالشدنبال 

اما در حال حاضر این کشـور  ؛ و سازنده نشان دهد کننده لیتسهعنوان یک کنشگر فعال، 

 ي تغییـر نقـش،  ازهـا ینو  هـا  چـالش قدرت بزرگ بـودن ضـمن توجـه بـه      الزاماتطبق 

  .)Wang, 2006: 43است(ي مختلفی را در این راستا در پیش گرفته ها ياستراتژ
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ـ براي صعود در نظم  ها راه مهمترینیکی از  بـا کمتـرین    قـدرت و چرخـه   الملـل  نیب

امـا  ؛ و ابتکاراتی است که نظم موجود فراهم کرده است ها میرژهزینه، استفاده از نهادها، 

که بدون ایجـاد اصـالحات در ایـن نهادهـا و      ابدی یمبا رشد قدرت نوظهور، این دولت در 

نخواهـد شـد. در نتیجـه زمـانی کـه سـاختارها،        نیتأمکه باید  گونه آنافعش ، منها میرژ

ي مسـتقر اسـت، اخـتالف و تـنش     ها قدرتي موجود همچنان به نفع ها هیروو  ندهایفرآ

خواهد بود. رشد شکاف در بـین سـاختارهاي نهـادي موجـود و تغییـر در       ریناپذ اجتناب

 بـاره  نیـ درایـی  چندجانبه گراایرین و منجر به تالش براي جذب س تواند یمتوزیع قدرت 

بدین صورت  توان یمرا  چندجانبه گراییدالیل شرکت در این  مهمترینشود. دو مورد از 

، مؤسساتکنترل یا نفوذ بر  -2ي موجود ها میرژعدم رضایت از نهادها و  -1خالصه کرد: 

و بازنـدگان در   مهمـی بـر تعیـین برنـدگان     ریتأثو  اند نیقوان کننده فیتعراز آنجایی که 

  .)Kastner & others, 2016: 148شود( یمی دارند، بسیار حیاتی تلقی کیتیژئوپلي ها رقابت

نوظهور ازجمله چین، ضمن تـالش بـراي افـزایش     يها قدرتبا توجه به دالیل فوق، 

ي موجود، برآنند تا با ایجاد نهادهاي مـالی و پـولی   ها میرژسهم و قدرت خود از نهادها و 

 متحـده،  ی به زنجیره ارزش اقتصادي مستقل از نفوذ ایـاالت ده شکلبه اصطالح  جدید و

جایگاه ساختاري و مالی خود را بهبود ببخشند. از همین رو اعضاي بـریکس در اجـالس   

تصمیم به افتتاح بانک توسعه گرفتند. به عـالوه اعضـاي    2013آفریقاي جنوبی در سال 

کردند. ایجـاد ایـن    سیتأسي زیرساخت را گذار هیسرمااین گروه با محوریت چین، بانک 

و پولی از سوي اندیشمندان مختلف تالشی در جهت ارتقاي جایگـاه خـود    نهادهاي مالی

 Caoدانند ( یمو عدم رضایت این کشور از وضعیت فعلی تقسیم قدرت  الملل نیبدر نظام 

& Paltiel, 2015: 1(فایده عضویت در -زینه. از سوي دیگر سایر کنشگران نیز با توجه به ه

 هـا  آني ریـ گ جهـت ي خواهنـد کـرد و   ریگ میتصمنهادهاي جدید و یا عدم تمایل به آن 

گامی اساسی در موفقیت یا عدم موفقیت این نهادها داشـته باشـد. جـدول زیـر      تواند یم

که در ادامه بحث به برخی از  گذارد یمشمایی کلی از این نهادسازي موازي را به نمایش 

ارزش اقتصـادي   رهیزنجبراي ایجاد یک  شانیها لیپتانسو  ها تیقابلو نیز  ها آن مهمترین

  پرداخته خواهد شد:
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  ي موازي چین در مقابل نظم لیبرالها ينهادساز

  نهادسازي موازي توسط چین  محور غربنهادهاي 

  ي پولی و مالیها استیسحوزه 

 يا توسعه منطقه يها بانک جهانی، بانک -1

 یآسیای بانک توسعه -2

 پول یالملل نیصندوق ب -3

نشست مدیران ، پول یالملل نیصندوق ب -4

 مرکزي شرق آسیا و اقیانوس آرام يها بانک

 بازار ارز مستقر يها سمیمکان -5

مراکزي که مستقر بودند براي بازارهاي  -6

 مالی و کاالها

 پرداخت مستقر يها ستمیس  -7

 اعتباري يبند رتبه يها آژانس -8

  خدمات مالی يها شرکت -9

 توسعه جدید بریکس بانک -1

 زیرساخت آسیایی يگذار هیبانک سرما -2

 توافقنامه ذخایر احتمالی بریکس -3

 يما چانک انهیگرا  چندجانبه بتکارا -4

 آن + سه آسه -5

 دفتر تحقیقاتی اقتصاد کالن آسیا -6

کردن  یالملل نیبراي ب ییها سمیمکان -7

 رنمینبی

شانگهاي به عنوان مرکز مالی جهانی با  -8

 سلطه رنمینبی

 چین یالملل نیرداخت بسیستم پ -9

 اعتباري جهانی يبند گروه رتبه -10

 سیستم پرداخت مشترك چین -11

  

  يگذار هیتجاري و سرما يها استیحوزه س
 کیفیپاس مشارکت ترنس -1

-ترنس يگذار هیپیمان تجاري و سرما -2

  آتالنتیک

 يا مشارکت اقتصادي جامع منطقه -1

 منطقه تجارت آزاد آسیا پاسیفیک -2

 -و چین آمریکا-روابط دوجانبه چین -3

  پااتحادیه ارو

  يا زیرساختی میان منطقه يها حوزه پروژه
 کانال پاناما -1

  ااتحادیه اقتصادي اوراسی -2

 کانال نیکاراگوئه -1

 مکمربند اقتصادي جاده ابریش -2

  

  کحوزه مجامع دیپلماتی
 8/ جی  7جی  -1

که به ابتکار آمریکا  يا منطقه يها انجمن -2

 شدند سییا اتحادیه اروپا تأس

  ديمن جهانی اقتصاداووس، انج -3

 سران بریکس يها نشست -1

 چین يا منطقه يها انجمن -2

  براي آسیا Bo'aoانجمن  -3
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  ي زیرساختگذار هیسرمابانک آسیایی  -7-1

کشور آسیایی در ایـن   22با مشارکت  2011اکتبر  21ي زیرساخت در گذار هیسرمابانک 

ري نظـام مـالی نـوین    براي معما محور نیچي شد و یکی از نهادهاي مهم گذار هیپاکشور 

ایـن بانـک    سیتأسـ متحده در ابتدا سعی بر آن داشت تـا از   است. به همین خاطر ایاالت

 تیعضـو ممانعت به عمل آورد و پس از آن نیز درصدد بود با فشار بـر متحـدان مـانع از    

از کارآمدي چنـدانی برخـوردار نباشـد.     سیتأسدر این بانک شود تا این بانک تازه  ها آن

پاستفیک سـعی در القـاي ایـن امـر     -یی چون معاهد ترنسها طرحدولت اوباما همچنین 

پاسـفیک  -در روابـط آسـیا   گـذار  قانونو نه چین، قدرت مسلط و  متحده داشت که ایاالت

  .)Roach et al, 2015بود (خواهد 

ی موجود است که بـه  الملل نیبناامیدي چین از نهادهاي  دهنده نشانافتتاح این بانک 

ی که عواملقدرت رو به رشد چین نیستند یا در رسیدگی به  کننده منعکسسی طور ملمو

 شـدن  لیتبـد آمادگی چین براي  دهنده نشانو  اند ماندهبراي چین در اولویت است ناکام 

فعال و نهادساز است. بعـالوه از عـزم جـدي چـین در کنـار گـذاردن        طلب اصالحبه یک 

ــه و پیگیــري اهــداف بلندهــا اســتیس ــه  ي محتاطان ــا توجــه ب پروازانــه حکایــت دارد. ب

چندجانبه موجود بر چین تحمیل شده است و  مؤسساتیی که در چارچوب ها تیمحدود

اندازي نهادهاي جایگزین یا حتی رقیـب   ي زیربنایی، راهها پروژه نیتأماولویت چین براي 

  ).Yuan, 2018: 8باشد (یک مسیر طبیعی اقدام  تواند یم

و چین توانسته  اند شدهادهاي عمده جهانی در این بانک عضو تاکنون بسیاري از اقتص

آ سه آن)، انـدونزي، مـالزي، سـنگاپور، تایلنـد،     ( ایآساست ده عضو اتحادیه جنوب شرق 

ویتنام، برونئی، کامبوج، میانمار، همچنین فیلیپین که مقر بانـک توسـعه آسـیایی در آن    

پاکستان، سریالنکا، بنگالدش و نپال) و هند، ( ایآسقرار دارد، به همراه پنج کشور جنوب 

و  (قزاقسـتان  انـه یمنیز سـه کشـور عربـی (کویـت، قطـر و عمـان) و دو کشـور آسـیاي         

این بانک جذب کنـد. سـهام و    مؤسساعضاي  عنوان  بهازبکستان) به همراه مغولستان را 

میـزان تولیـد ناخـالص داخلـی محاسـبه       بـر اسـاس  ي کشورهاي عضو این بانک رأحق 

ي به اعضاي آسیایی تعلق خواهد گرفت. با توجه بـه  رأدرصد حق  75. همچنین ودش یم

درصـد، روسـیه    51/7ي هنـد  رأ، حـق  اند دادهمبلغی که کشورها به این بانک تخصیص 

درصــد کــل آرا تشــکیل  06/26ي چــین رأو حــق  02/3، برزیــل 17/3، انــدونزي 93/5

 .)130: 1394و خسروي،  زاده یدهد (موس یم

ونه که گفته شد از آنجا که دارا بـودن اقتصـاد قدرتمنـد و جایگـاه ممتـاز در      گ همان 
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ابزارها در جهت کسب جایگـاه هژمونیـک بـراي     مهمتریننهادهاي مالی و پولی، یکی از 

آمریکا بوده و این امر با همراهی متحدان واشنگتن در اقصی نقاط جهـان شـکل گرفتـه،    

ي اقتصـادي  هـا  چـالش  مهمتـرین انک، یکی از متحده این ب عضویت متحدان غربی ایاالت

آمریکا است و نگرانی عمیقی را در این زمینه براي آینده نظم اقتصادي آمریکایی فـراهم  

 آورده است.

  

 بانک توسعه جدید بریکس -7-2

 2012در سـال   نـو  یدهلـ ایده تشکیل بانک جدید توسعه بریکس از اجـالس چهـارم در   

رسمی کلید  طور بهي این بانک گذار هیپا 2013سال  شکل گرفت و در اجالس دوربان در

میلیارد دالري آغاز به کار  100با سرمایه  2015ژوئیه  21خورد. بانک توسعه جدید، در 

میلیارد دالر به امور زیربنایی تخصیص خواهد داد و  50ي معادل ا هیسرماکرد. این بانک 

 ,Lingxiao & Othersداشـت ( خواهد یکصد میلیارد دالر را به عنوان ذخیره در خود نگاه 

ي رأي و حق ریگ يرأاین بانک نحوه  نامه موافقتازجمله نکات قابل توجه در  .)41 ;2015

، در بانک بـریکس، اعضـا داراي حـق    شود یماعضاست که بر اساس میزان سهام محاسبه 

ایـن   سیتأسـ . هدف از ستیناز اعضا از حق وتو برخوردار  کی چیهو  باشند یمي برابر رأ

ي زیربنایی و توسعه پایدار ها حوزهي منابع در ریکارگ بهتخصیص و « نامه موافقتبانک در 

ذکر شده اسـت. بـر اسـاس    » اعضا، اقتصادهاي نوظهور و دیگر کشورهاي در حال توسعه

 Agreement on theاست (ایجاد بانک، ورود اعضاي سازمان ملل به آن بالمانع  نامه موافقت

New Development Bank, 2014(.  
از کشـورهاي   اندازها پسبا انتقال  تواند یمبه عقیده بسیاري از اندیشمندان این بانک 

از بازار مسکن در کشورهاي ثروتمنـد،   تر يدیتولي ها يکاربرنوظهور و در حال توسعه به 

ي را برهم زدن تعادل اقتصاد جهانی داشته باشد. کشـورهاي عضـو بـریکس    ا عمدهنقش 

 افتـه ی توسـعه تا احساس وابستگی کمتري به کشـورهاي   شود یمکه آن باعث  اند افتهیدر

. کننـد  یمداشته باشند که به دالیل سیاسی حافظ وضع موجودند و از اصالحات ممانعت 

بانک خود را به عنوان روشـی غیرمسـتقیم بـراي اعمـال فشـار در انجـام        ها آناز این رو 

نـد و ایـن بانـک بـه عنـوان مکانیسـمی خـارج از        ي کردانـداز  راهاصالح نهادهاي موجود 

ی پـول، بـراي جـذب    المللـ  نیبـ ی موجود به ویژه صندوق الملل نیبنهادهاي پولی و مالی 

ي کنـد  گـذار  هیسرمایی ها پروژهتا در  دهد یمبانک بریکس ترجیح  .کند یمسرمایه عمل 

، نـان یاطمعـدم  این امر عالوه بر کـاهش ریسـک و    ریتأثکه زیرساختی و فرامرزي باشد. 
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 رسـد  یمـ ي که به نظـر  ا حوزهي زیرساختی خواهد بود، ها حوزهگسیل سرمایه به سمت 

 .)Qobo & Soko, 2015; 279-282(بوده است  مؤثربانک جهانی در آن کمتر 

طور کلی بسیاري اندیشمندان این حوزه بر این باورند که اگـر تـا پـیش از ایـن در      به

بـه اهـدافی   بخـش   تحقـق در مقابـل و   گر موازنهت یک ظهور چین و گروه بریکس در قام

بانک جدید توسعه بـریکس تمـام    سیتأسشکی وجود داشت،  الملل نیباساسی در سطح 

  .برد یمو تردیدها را از بین  ها شبههاین شک و 

  

  جاده ابریشم)کمربند (ابتکار یک جاده، یک  -7-3

ر بـه کشـورهاي آسـیاي    جمهور چـین، در سـف   ، رئیسپنگ جنگ یش 2013در سپتامبر 

مرکزي ابتکار یک جاده یک کمربند را مطرح کرد. وي در دانشـگاه نظربـایف قزاقسـتان،    

پیشنهاد داد که چین و آسیاي مرکزي کمربند اقتصادي جاده ابریشم را بـراي همکـاري   

کنند. وي ابعاد مهم این طـرح را بـدین صـورت تشـریح کـرد:       سیتأسبیشتر در منطقه 

تا دریاي بالتیک و تشـکیل یـک شـبکه     کیفیپاسیی از ها جاده، اتصال ارتباطات سیاسی

، تسهیل تجارت، گردش شود یمکه آسیاي شرقی، غرب و جنوب آسیا متصل  ونقل حمل

). ایـن طـرح   15: 1395ي، آبـاد  دولـت  یصـالح امیراحمـدیان و  ( ياپایپامالی و مبادالت 

را بـا شـرکاي مختلـف (دولـت،     اقتصادي، امنیت انرژي و دیپلماتیـک)  چندگانه (اهداف 

ي در ا مرحلـه اقتصادي و مالی) براي یـک برنامـه توسـعه هماهنـگ، مـنظم و       مؤسسات

 .)Yuan,2018: 9( زدیآم یممقیاسی وسیع را در هم 

، آسـیاي جنـوبی،   آن آسـه کشـور از آسـیاي مرکـزي،     65در امتداد مسیر این طرح، 

 21میلیارد نفر با درآمد قابل عرضـه   4/4اروپاي شرقی، آسیاي شرقی و آفریقاي شمالی، 

درصد یک جاده از ظرفیت جهانی  29درصد یک کمربند و  63تریلیون دالري، به ترتیب 

حجم تجارت چین با کشورهاي پیرامون این مسیر بالغ بر یک  2013را داراست. در سال 

اسـاس   . برگرفت یبرمچهارم از حجم تجارت خارجی چین را در  تریلیون دالر بود که یک

 80بـه رشـد    2050ي، کشورهاي این طرح تـا سـال   نزیک مکی موسسه جهانی نیب شیپ

 .)Yuan,2018: 12( افتدرصدي در تولید ناخالص داخلی دست خواهند ی

و اقدامات در خصوص ایـن   اندازها چشمطی گزارشی دولت چین به  2015در مارس 

آن تأکید کرد. در مـاه مـه    طرح پرداخت و بر گشوده بودن آن و امکان مشارکت همه در

رئیس دولت، صـدها   20نشست هماهنگی این طرح در پکن برگزار شد که در آن  2017

 »پروژه قرن«جمهور چین این طرح را  دیپلمات و بازرگان حضور داشتند که در آن رئیس
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چندقطبی خوانـد کـه در آن چـین شـروع بـه       الملل نیبآغاز نظم  گر نشاننامید و آن را 

برد این طـرح تأکیـد دارد و ایـن    -. پکن اغلب بر شرایط بردکند یمي تر فعالقش ایفاي ن

ی بـه جایگـاه قـدرت    ابی دستیی پوششی است براي ها طرحکه چنین  کند یمادعا را رد 

دیپلماتیک و سیاسی و  نفوذبرتر در ارواسیا، به چالش کشیدن نهادهاي موجود، گسترش 

بـه وضـوح از پنهـان     پنـگ  چنـگ  یشي ها استیسو براي طرح  شده فیتعراما اهداف ؛ ...

ي در نظـام  تـر  فعـال ي خـود فاصـله گرفتـه و در تـالش اسـت نقـش       ها یطلب جاهکردن 

ي هدف در مسیر این طـرح  ها دولتایفا کند. نکته قبل توجه دیگر براي جذب  الملل نیب

تسـهیل شـده و ضـمانت ایـن      هـا  هیسـرما  بازپرداخـت ي اسـت کـه شـرایط    ا گونه بهنیز 

کـه ایـن امـر     اسـت کشـورهاي هـدف    بنـدرها همانند  ها رساختیزکنترل  ها بازپرداخت

که اغلب شرایط دیگري همانند حقوق بشر،  هاست بازپرداختمتفاوت از الگوي آمریکایی 

  .)Hillman,2018: 3کند ( یمشفافیت، مسئولیت اجتماعی، اشتغال محلی و... را تحمیل 

  

  يا منطقهمشارکت اقتصادي جامع  -7-4

آغـاز شـد. در سـال     آن آسـه ي مربوط به این طـرح در نشسـت   گفتگوها 2012در سال 

و چین، کره جنوبی، ژاپن، اسـترالیا، نیوزلنـد و هنـد در     آن آسهرهبران ده کشور  2017

همکاري جامع شرکاي اقتصادي منطقه را برگزار  نامه توافقنشست سران  نینخستمانیل 

کشور در سنگاپور در دومین نشست سـران مشـارکت    16رهبران  2018کردند. در سال 

ي عنوان کردند که مـذاکرات بـه پیشـرفت واقعـی رسـیده و وارد      ا منطقهاقتصادي جامع 

 نامه توافق نیتر بزرگ آخرین مرحله شده است که این امر به معناي امیدواري براي انعقاد

ـ ا .)Staff, 2018:4اسـت ( آزاد تجـاري جهـان بـین کشـورهاي آسـیا و اقیـانوس آرام         نی

ي مختلـف  هـا  طرفمذاکرات طی شش سال گذشته ادامه داشته است و ظرف این مدت 

چندین بار جدول زمانی مذاکرات را به بعد موکـول کردنـد. در عـین حـال فاصـله بـین       

ي درهـاي بـاز بـازار و کـاهش     هـا  استیستدریج کاهش یافته و اعتماد به  کشورها نیز به

میلیـون   500میلیـارد و   3این طرح حدود  .)Iwamoto, 2018:4است (تعرفه تقویت شده 

، نامـه  توافـق و پـس از انعقـاد    دهـد  یمـ را پوشـش   ی نیمـی از جمعیـت جهـان   عنی نفر،

تریلیـون   5/22 ها آنکه از کل تولید داخلی  شود یممنطقه آزاد تجاري ایجاد  نیتر بزرگ

  .)Staff, 2018: 5بود (دالر خواهد 

طح توسعه اقتصادي و درهاي باز اعضاي مشارکت اقتصادي در عین حال باید گفت س

و هـم   جامع متعادل نیست، زیرا هم جوامع اقتصادي پیشرفته همچون ژاپـن و اسـترالیا  



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

390 

اسـت در میـان اعضـا وجـود      افتـاده  عقب نسبتاًتوسعه که اقتصادشان  در حالکشورهاي 

ا بـا توجـه بـه نگرانـی از     امـ ؛ خواهد بود بر زماندارند. به همین خاطر دسترسی به توافق 

یی تجاري آمریکاي تحت هدایت دونالـد ترامـپ و آغـاز جنـگ تجـاري علیـه       گرا تیحما

مـذاکرات نهـایی    تر عیسرسایرین، جوامع اقتصادي آمریکا دالیل بیشتري دارند تا هرچه 

  این طرح را پیش ببرند و ضمن اتمام مذاکرات، به سرعت آن را عملیاتی کنند.

  

  يریگ جهینت -8

ي نوین از شرایط و وضعیت گذار در نظـم  ساز مفهومدر این مقاله سعی شد تا ضمن ارائه 

ي چالشگران براي افزایش توان در مقابل هژمون، بـه ویـژه   راهکارهابه بررسی  الملل نیب

نهادسازي موازي در مقابل نظم آمریکایی پرداخته شود. در این مسـیر بررسـی شـد کـه     

متحـده   در کشـورهاي اروپـایی و ایـاالت    2008-2007ي هـا  سـال ي اقتصـادي  ها بحران

اعتمـاد بـه نفـس     ها آني نوظهور شده و به ها قدرتآمریکا، باعث افزایش وزن اقتصادي 

نهادهاي مالی و پولی را داده است.  ژهیوالزم را براي حضور بیشتر در نهادهاي جهانی به 

ر حکمرانـی جهـانی و نقشـی    بـراي حضـور د   نـده یفزا، در این کشورها تمایلی رو نای از

وجود آمده است. همچنـین بـا آغـاز     بهبحران و مسائل جهانی  وفصل حلدر  رگذارتریتأث

نـوعی تغییـر در جغرافیـاي قـدرت      الملـل  نیبـ ي نظـام  واحدهاي پولی و مالی، ها بحران

ي در حـوزه  ا دهیعدبا مشکالت  مدت کوتاههستند. آسیا و حوزه شرق هرچند در  گر نظاره

د باز روبرو شد، اما روند رو به رشد اقتصادي این منطقـه ادامـه یافـت و کشـورهاي     اقتصا

ـ اصلی تجـارت و اقتصـاد    قطبآسیایی به ویژه چین با ادامه رشد اقتصادي به   الملـل  نیب

  تبدیل شدند.

از  الملـل  نیبـ ي سیاست خارجی چین نشان از تمایل بـه اصـالح در نظـم    وسو سمت

با ساختارهاي نظم آمریکامحور دارد. این بدان معناست کـه  طریق ایجاد نهادهاي موازي 

، از توزیـع قـدرت در   رنـد یگ ینمي غربی قرار ها قدرتکشورهاي در حال توسعه که مدار 

در حوزه نهادهاي مالی و پولی رضایت نداشته و خواهـان   ژهیو بهي فعلی ها میرژو  نهادها

هسـتند. اعضـاي بـریکس در ایـن      لالمل نیبافزایش نقش و تثبیت جایگاه خود در نظام 

. نظرنـد  هـم اقتصاد جهانی باشـد،   ریگ میتصممتحده نباید قدرت مسلط و  مورد که ایاالت

ي سنتی در حـل مسـائل   ها قدرتیی واشنگتن و سایر گرا  جانبه کضمن انتقاد از ی ها آن

. ، خواستار تغییر در ساختار و توزیع قدرت در هندسـه جهـانی قـدرت هسـتند    الملل نیب

در حـوزه   ژهیو بهي مختلف ها حوزهاعضاي بریکس عزم راسخی در تقویت موضع خود در 
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ـ اقتصادي داشته و در همین راستا تمایل به حـذف دالر از تعـامالت تجـاري     ی المللـ  نیب

  دارند

ی به ده شکلبا این تفاسیر این مقاله بر این نظر است که تغییر قدرت منجر به 

ي مالی بیشتر شده است که ها تیجذابه ارزش اقتصادي با مالی و زنجیر -نهادهاي پولی

را جذب کند زیرا تغییر جهت اقتصادي به سمت آسیا و چین  ها دولتسایر  تواند یم

و  کند یم ها آنمزایاي بیشتري را در دورانی که رشد و صعود غرب کاهش یافته، نصیب 

ه همراه خواهد داشت و این تغییر جهت اقتصادي در بلندمدت، تغییر جهت سیاسی را ب

چین در عمل بدون درگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، جایگاه خود را در سلسله 

 مراتب قدرت فراتر خواهد برد.
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