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 چکیده
متحدهآمریکامنافعجهانیخوودراازویژهایاالتبهبعد،غربوب8391ازسال

ایوهوایامنیتویمنه وهالمللوی،سوازما طریقایجادوحفظنهادهایاقتصوادیبوی 
شوودالمللویلیبورالشوناختهمویعنوا نظمبوی ترویجهنجارهایسیاسیلیبرالکهبه

ویابیکشورهاییمانندچی یاخیرقدرتها،درسالهمهای  پیگیریکردهاست.با
درمدیریتمسائلجهانیمنجوربوهایو  متحدهآمریکاناتوانیغربوبویژهایاالت

المللیلیبرالمتصوربودوتوا براینظمبی ایرامیآیندهچهمباحثشدهاستکه
المللیلینظمبی آیابایدمنتظرجایگزینینظملیبرالبود؟باهدفارزیابیوضعیتفع

آفرینیبازیگرانیمانندچی ای م الهتالشداردبهای پرسشپاسخدهدکهون ش
المللوویلیبوورالداردواقووداماتایوو کشوووردرزمینووهچووی چووهنگوواهیبووهنظوومبووی 

راچگونوهبایودتفسویرکورد؟ایازجملوهدرآسویایمرکوزیهوایمنه وهنهادسازی
گسترشتنشمیا چی وغرب،نگواهچوی رغمعلینشا دادکههایپژوهشیافته

ایچوی ازجملوهدرآسویایگرااستونهادسازیمنه وهبهنظملیبرالینگاهاصالح
راهنیوزازایو منظورقابولتفسویریک–مرکزیدرقالبابتکاراتیچو یککمربند

است.
 

کا،نهادسازی،آسیایمرکزیالمللیلیبرال،چی ،آمرینظمبی واژگان کلیدی:

                                                                                                                                             
fr.raad1@gmail.com.استادیارعلومسیاسیدانشگاهگیال )نویسندهمسئول(8
khiyav2013@gmail.comالمللدانشگاهگیال ی .دانشجویدکتریروابطب2
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 مقدمه

هموراهبواآ کواهشنسوبینفوو  توسوعهوحوالدرافوزایشقودرتکشوورهاینورهوور

المللویوهمننوی تسوریعهمگرایویجهوانیوتتییورتوواز عرصوهبوی کشورهایپیشرفتهدر

ردهوایمتعوارددرمووگیریدیودگاهمنجربهشکل،توسعهقدرتبهنفعکشورهایدرحال

هوادوطیفازدیدگاه المللیشدهاست.شد ،حاکمیتجهانیونظملیبرالیبی آیندهجهانی

هوایدرحوالکنودکوهادغوامقودرتدرای موردشکلگرفتهاست.دیدگاهاولاستداللموی

هاع یدهدارنودکوهناپذیراست.آ المللیاجتنابرهورازجملهچی درداخلنظملیبرالیبی 

شمولاستوازطریوقتاییرگوذاریبورسواختارجها ،هایلیبرالیازجملهدموکراسیزشار

بخشد.همننی ایو اسوتداللنیوزهادرنظملیبرالراتسریعمیهاروندادغامآ داخلیدولت

هاینورهووریماننودچوی ازدلهموی نظوملیبرالوییابیدولتوجودداردکهرشدوقدرت

وآنهامحصولهمی نظومهسوتند،بنوابرای تتییورویواچوالشدرآ بوهمنزلوهگرفتهصورت

هااسوت.درم ابولدیودگاهدوماعت وادداردکوهکاهشدرمیزا تاییرگذاریخودای دولت

هواینورهوورتوالشهاینورهوربراینظملیبرالیامریمحتووماسوتوقودرتچالشدولت

هایالمللیهژمونیغربوبویژهآمریکاراازبی ببرند.قدرت دارندازطریقتتییردرنظمبی

هایجهانیمتفاوتیدارندکهدربسویاریازمووارددرتدوادتاریخ،فرهنگوارزش؛نورهور

 المللیاست.بادیدگاهغربنسبتبهآیندهنظمبی 

هوایاصولیتو متحدهآمریکاوتعهداتضعیفآ بهسوانتخابدولتترامپدرایاالت

نظملیبرالیوهمراهباآ مهرحشد چی بهعنووا جوایگزی آمریکواباعوثاهمیوتیوافت 

گرفتهاستکهانتخوابویودیدگاهاخیرشدهاست.بارویکارآمد ترامپای ایدهشکل

ممکو اسوت،شود درغوربیابینیروهوایپوپولیسوتیومخوالفجهوانیمتعاقبآ قدرت

المللیوبویژهموضوعچی ونظملیبرالیباشود.بوهازتتییرپارادایمدرنظملیبرالبی اینشانه

چالشکشید ناتو،اعالمجنگتجاریباچی ،ژاپو ومکزیوک،تشوویقوتحسوی سواختار

هادرمووردآینودهنظوماقتدارگراییروسیهازسویترامپ،ازجملهاقداماتیاستکهنگرانی

المللویوجلوووگیریازمتحودهآمریکوادرموووردمودیریتنظومبوی توانواییایواالتلیبورالو

هوایچوی درزمینوهدهود.توالشهایجدیدبرایای نظمراافزایشمیگیریجایگزی شکل

هواعمقیافت ای نگرانویبر،عنوا قدرتبزرگمسئولالمللیومعرفیخودبهنهادسازیبی 
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غهفوقباعوثایجوادایو سووالدرمحافولعلمویشودهکوهآینودهنظومدام زدهاست.دغد

زوالتوا مجسمکرد؟آیانظوملیبرالویدچوارگسسوتشودهوروبوهالمللیراچگونهمیبی 

المللویاست؟آیاچی درتالشبرایبرهمزد نظملیبرالیاست؟اقداماتچی درعرصهبی 

راهراچگونهبایدتفسیرکرد؟یک-دازیابتکاریککمربندانایازجملهطرحوراهومنه ه

پاسخدهدکوهچوی چوهپرسشهایفوقای پژوهشتالشداردبهای باالهامازپرسش

ایازجملوههوایمنه وهالمللیلیبرالداردواقداماتآ درزمینهنهادسوازینگاهیبهنظمبی 

د؟بررسین شآسیایمرکوزیدرنگورشچوی بوهدرآسیایمرکزیراچگونهبایدتفسیرکر

گیورییوکالمللیازای نظرحائزاهمیتاستکهپایا نظمدوقهبیبهمنزلوهشوکلنظمبی 

هووایالمللووینبووود.پایووا نظوومدوقهبوویبووهمعنوویازبووی رفووت گسسووتوضووعیتبایبوواتبووی 

تورشودهمنواطقپینیودههاوژئوپولیتیکیوژئواکونومیکینبودهودرم ابلروابطبی کشوور

ای استداللوجوددارد،المللیاست.باافزایشن شومیزا تاییرگذاریمناطقدرعرصهبی 

کهکشورهایاگروهیازکشورهاهمراهبایکقدرتبزرگممک استدوبارهنظومونووع

دیربوازکهازایمنه هرون شآسیایمرکزیبهعنوا المللیراتعیی کنند.ازهمی روابطبی 

بسویارحوائزاهمیوت،ایبودهاستی کشورهایمنه هنهایبزرگوهمنمحلرقابتقدرت

عنوا چارچوباست.درای راستاسازماندهیپژوهشمبتنیبردوبخشاست.بخشاولبه

لیبرالویراالمللیودرارتباطبواآ نظومشد ،نظمبی مفهومیتالشداردارتباطبی جهانی

المللیوتالشآ براینهادسوازینیوزدرایو موردارزیابیقراردهد.نگرشچی بهنظمبی 

هوایچوی درزمینوهطورحوتوالش،گیورد.بخوشدومپوژوهشراستاموردارزیابیقورارموی

کای)بانوراهونهادسوازیمنه وهیوک-ایازجملوهیوککمربنوداندازیابتکاراتمنه هراه

 دهد.گذاریزیرساختآسیاوصندوقجادهابریشم(راموردتحلیلوارزیابیقرارمیسرمایه


 پیشینه پژوهش  

تووا بوهدودسوتهالمللویلیبورالرامویهایانجامشدهدرارتباطباچی ونظمبی پژوهش

وجایگواههاییاستکهنگرشچی بوهنظوملیبرالویت سیمکرد.دستهاولمربوطبهپژوهش

تووا بوههامیای پژوهشدهند.ازجملهای کشوردردرو ای نظمراموردارزیابیقرارمی

مواردزیراشارهکرد:



 (11)پیاپی  38 پاییز، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 291
 

هواوآینودهویژگوی"المللویچوی ونظومبوی "(درایرپژوهشوی2381مِزاروهمکارا )

دهنود.موردارزیابیقرارمویجهانیدومراالمللیپسازجنگاحتمالیتعاملچپ بانظمبی 

المللویداشوتودورهمبوی ظوکارانهبهنآنهاپسازبررسیدورهمائوکهچی نگرشمحافظه

بهبعدکهاصالحاتدرچی صورتگرفتوای کشورسیاستحموایتیازنظومپوس8393

ایو ،چوی رسندکهدرحالحاضرباتوجهبهرشدازجنگرادرپیشگرفتبهای نتیجهمی

هوایآتویهاینظمموجوددارد.باای حال،درسوالکشورتمایلبهاصالحدربرخیازجنبه

المللویپینیودهودربرخویمواقوعمتدوادخواهودبوود.جوا ایکنبوریتعاملچی بانظمبوی 

بحوثبحورا درنظوملیبورالرا"چرانظمجهانیلیبرالزنودهخواهودمانود"(درم اله2381)

هایجدیودیبورایکندوجودای بحرا باعثشدهاستکهفرصترحکردهوعنوا میمه

نورهورودرحالتوسعهبرایتتییرواصالحدرنظمموجودفوراهمشوود.درواقوعکشورهای

المللویهایدرحالرهورونظومبوی هایدرحالرشدبی دولتهدفمولفبررسیتصادم

هواینورهووریم ولچوی آیواقودرترپاسخبوهایو سووالکوهلیبرالپسازجنگاست.د

کنودکوهچوی وکشوورهایویاسوتداللموی؟توانندنظمجهانیجدیدیراشوکلدهنودمی

نورهورممک استنهادهاوبرخیازقواعدنظمموجودراتتییردهند،باای حالبسویاربعیود

مویجدیودگوامظ بردهوبوهسوویایجوادنکاملازبیاستکهبتوانندنظمقدیمیرابهطور

بردارند.

یابیدوبوارهجهوا ورشودچوی :پوذیرش،سوازگاریونظم"نیزدرم اله(2381برسلی )

هادرارتباطباپیامدهایرشدچوی بورایکنددرحالیکهبسیارازبحثاستداللمی"اصالح

بایود،چرخوددیدنظرطلبیمویحولمحوردوموضوعحفظوضعیتموجودوتج،نظملیبرال

ا عا داشتکهرویکردچی درمیانهای دوطیفقراردارد.برایم والبواایو کوهچوی از

کندولیای بودا معنوینیسوتکوهازتوزیوعهایچندجانبهحمایتمیحکمرانیوهمکاری

وضووعشووودکووهچووی بیشووترمالمللوویرضووایتدارد.ایوو اموورباعووثموویقوودرتدرنظووامبووی 

هایمکملخودباشود.جووزفنوایطلبیرااتخا کردهوبیشترمایلبهارائهجایگزی اصالح

کنود.نوایاستداللبرسیلی راتصدیقموی"آیانظملیبرالزندهخواهدماند"(درم اله2389)

توانودرشداقتصوادیونظوامیچوی ،ایو کشوورنمویرغمعلیکندکهای م الهاشارهمیدر

چوی از؛هوایآتوییگزی آمریکابهعنوا کشورمسلطبرجها شودوحتیاگوردردهوهجا
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لحاظحجمکلیاقتصادیازآمریکاپیشیبگیردای بدا معنیاستکهاقتصادممکو اسوت

چوی بوهدنبوال"ایبواعنووا (درم الوه2389تنهابخشیازمعوادالتژئوپلتیوکباشود.چوا)

هوایچوی ازنظومفعلویوآتویرابیشوترخواسوته"کدرجها سیاستهایایدئولوژیارزش

نظمفعلیناعادالنهبودهومتوایرازهژموونی،کندکهازدیدچی داند.ویاشارهمیارزشیمی

هوایسیاسویمریکاومتحدا آ است.بهاعت ادچاآ چیوزیکوهازگوزارشاایاالتمتحده

برایارائهیکپارادایمچینویازسیاسوتجهوانیاسوتکوهشودتمایلچی چینیاستنباطمی

باشد.ویژگیبرجستهایو کشورمیمنعکسکنندهموقعیتاستراتژیکجهانیوآرزوهایای 

کنارتوالشآ بورایدستهازپژوهشگرا ع یدهمشترکآنهابهانهباقچی بانظملیبرالیدر

المللیلیبرالاست.نظمبی هایکنونیاصالحدراصولوبرخیازساختار

،ایچوی تکواراتجهوانیومنه وهبانودازطریوقبررسویادستهدوممهالعاتتالشکرده

المللویلیبورالرامووردواکواویقورارمبی ظراهبردهایای کشوردرتالشبرایاصالحدرن

-کواریوککمربنودایابتمهالعهم ایسه"(درم اله2381)2چا یلسو وو8شِ یمو سدهند.

باشوندکوهآیواابتکواریوکبهدنبالپاسخگوییبهایو پرسوشموی"یکراهوبرنامهمارشال

تواندنتایجیهمانندبرنامهمارشالداشتهباشد.درپاسخمولفا بابررسوییکراهمی-کمربند

؛تورویجای دوپروژهازپنججنبهمتفاوتافوزایشصوادرات،صوادراتارز،م ابلوهبوارقیوب

هواوشباهترغمعلیرسندکههایدیپلماتیکبهای نتیجهمیت سیماتاستراتژیکوحمایت

هوایگوذاریالمللیازطریقسورمایههاینظمبی اهدافای دوپروژهدرپاسخبهناکارآمدی

ای،نتوایجآنهوا)بواتوجوهبوهتفواوتنسوبیدرهوایتوسوعهکال اقتصادیوسیاسیوکمک

اتحادجماهیرشورویدربرنامهمارشال؛ایاالتمتحودهدرابتکواریوک-عیتجهانیرقباموق

ایو م الوه،تواندبسیارمتفاوتباشد.درنتیجوهکمربند(وساختارهایاقتصادیتتییریافته،می

توانودیکراهموی-کندکهخیلیزوداستکهاستداللکنیمابتکاریککمربنداستداللمی

یهمانندبرنامهمارشالبههمراهداشوتهباشود،بوویژهدرارتبواطبوارقابوتبورایرهبورینتایج

.28جهانیدرقر 

                                                                                                                                             
1. Simon Shen 
2. Wilson Chan 
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کنود،ابتکوارآیاترامپچوی رادوبوارهبوزرگموی"(درم اله2381)2یزم وو8ی نورد

وجهدارنود.ایواتحادملیتداریشبکهبهارتباطبی سرمایه"المللیجادهونظمبی -کمربند

بوه،ایممکو اسوتاتحوادملویراتدوعیفکنودداریشوبکهم الهای استداللراکهسرمایه

کشوداینهتنهااتحادملیرابوهچوالشنمویداریشبکهکشد.ازدیدمولفا سرمایهچالشمی

یکراهدرموردچی باعوثت ویوت-بلکهدرعودازطریقابتکارهاییمانندیککمربند

داریجهوانیهایچی درموردتجسمای کشوربوهعنووا پیشوگامجدیوددرسورمایهوایتر

0یووززرشودوبهطورخاصتوجیهکنندهیکنظمچی محورحداقلدرشرقآسیااسوت.می

ابتکارکمربنداقتصادیجادهابریشمچوی ،شوبکهوایجوادنفوو درآسویای"(درم اله2381)

کنود.ازدیودویابتکواریوکموردآسیایمرکزیمهرحموییرادرچنی استدالل"مرکزی

شکلنوینیازالگوهایقبلیسیاستخارجیچوی بوراینفوو درآسویای،یکراه-کمربند

کنود.بوهباشدکهبهطورخالقانهتعامالتچی باآسیایمرکزیراسازماندهیمیمرکزیمی

زیمجوددروابوطسیاسوی،اقتصوادی،امنیتویوطورخاصپک ازای ابتکواراتبورایبازسوا

اجتماعیباکشورهایآسیایمرکزیدرجهتدستیابیبهنفو وبرقوراریروابوطدوجانبوهو

یوک-استراتژییککمربنود"خود(نیزدرایر2380)9روکاوسکاکند.چندجانبهاستفادهمی

-هاگرچهابتکاریوککمربنودکندکاستداللمی"هایآ براینظمجهانیراهچی وپیامد

نظرگرفتوهشوودهایدرگیردربردبرایهمهطرف-تواندبهعنوا یکبازیبردیکراهمی

آ ازلحواظژئووپلیتیکیبورایولی،باتوجوهبوهبرتوریچوی درنیمکورهشورقی،سوودمندی

هایدرگیرمساوینیست.طرف

یوکراهونظوم-بی ابتکواریوککموربنودهایصورتگرفتهدرایرا نیزبهارتباطپژوهش

کمربنداقتصادیجوادهابریشوم،زنجیوزهارزش"(درم اله8031اند.شریعتینیا)جهانیتوجهداشته

هایکالنیماننودابتکوارکندکههدفکلیدیچی ازطراحیوپیشبردطرحاشارهمی"محورچی 

محووردرمحویطژئواکونوومیزشچوی دهویبوهیوکزنجیورهارشوکل،یوکراه-یککمربند

نسلپونجمرهبورا چوی و"(نیزدرایرپژوهشیخود8039اوراسیاوآفری ااست.موسویشفائی)

                                                                                                                                             
1. Astrid H. M. Nordin 
2. Mikael Weissmann 
3. Jeffrey Reeves 
4. Monika Krukowska 
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داردکهچوی طوسسوهدهوهگذشوتهتوالشکوردهعنوا می"ابتکارکمربنداقتصادیجادهابریشم

هواىگرفوت،نگرانوسسوایرقودرتآمیزنواماستتابااتخا راهبردىکهبهتدریجخیزشمسالمت

اىخوددرخصوصافزایشقودرتایو کشوورراتعودیلوازموضووعبزرگوهمسایگا منه ه

هوایکلیودیزدایویکنود.ازجملوهروشجهشزاقتصادىوافزایشقدرتجهانیچوی حساسویت

بوریکس،درالمللویازجملوهشورکتفعوالرویآورد بهابتکاراتبوی ،چی برایتح قای امر

پوژوهشنیوزبوهلحواظایو یکراه،بانکزیرساختآسیاوغیرهبودهاست.-ابتکاریککمربند

ایچوی درگیردزیراتالشداردازطریقبررسیابتکواراتمنه وهرویکردیدردستهدومقرارمی

یبورالازتریازاقداماتچی درای منه وهواصوالحدرنظوملحوزهآسیایمرکزیتصویرروش 

ژوهشبواآیوارقبلویبیشوترمحتوواییبوودهوای پوایارائهدهد.تفاوتهایمنه هطریقنهادسازی

دهد.ایچی درآسیایمرکزیارائهمیجزئیاتبیشتریازسازوکارهایمنه ه


 چارچوب نظری 
  المللی لیبرال  شدن و نظم بین جهانی  -الف

ایگسترشم یاس،رشداندازه،سورعتیوافت وتعمیوقشد بهمعنایساده،بهمعنجهانی

شد حواکیازجابجوایییواایجریاناتوالگوهایتعاملاجتماعیاست.جهانیتأییرفراقاره

هایدوردسترابوهیکودیگرمتصولدهیانسانیاستکهجامعهدگرگونیدرم یاسسازما 

دهد)هلودوموکهایدنیاگسترشمیارهکندودسترسیبهروابطقدرترادرمناطقوقمی

اقتودار،-شد بازتعریفروابطبوی سورزمی جهانی"8یشرایمو س(.بهبیا 89: 8012گرو،

شود راهایفروملیاست.ازسویدیگورجهوانیسهحدولتبهسهحواحدحرکتاقتداراز

هایمتتیوردیکهمتأیرازویژگیهاوفرایندهایسیاسیواقتصاایازساختارتوا مجموعهمی

"دهنوددانسوتالمللویراتشوکیلمویهوایاقتصوادسیاسویبوی هاسوتوپایوهکاالهاودارایی

(Reich, 1998: 5درمورداینکهجهانی.)شودهاسوتوکودامدورهشد ازچهزموانیشوروع

جودندارد.نظروشد درنظرگرفتاتفاقتوا ن ههشروعجهانیزمانیرامی

شود ازچوهچیوزیشد واینکهجهانیگیریجهانیدربحثعللوعواملمؤیربرشکل

توا متوأیرازعوامولزیورشد رامیع یدهداردکهجهانیشولتآرتیا ناشیشدهاست،
                                                                                                                                             
1. Simon Reich  
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امکوا ،گرایا معت دندکهعلومگرایی؛ع لنوعیاعت ادسکوالراست.ع لع ل-8دانست:

کنود؛بنوابرای هوارابورایانسوا فوراهممویشفح ایقعینی،قهعیومنفرددربوارهپدیودهک

توانندای دانشرابرایمهارکرد نیروهایطبیعویواجتمواعیودرجهوتترقویهامیانسا 

هوایدارییکساختارتولیداستکهدرآ فعالیوتداری؛سرمایهسرمایه-2؛کارببرندبشربه

دیگورعبوارتتصادیدردرجهنخسوتوبویشازهموهدرجهوتانباشوتموازاداسوت.بوهاق

هایخصوصی،مؤسسواتبازرگوانیوکهممک استافراد،شرکتدارتولیدکنندگا سرمایه

هایحیاتیخودمنابعهرچهبیشوتریراگوردآوریغیرهباشندسعیدارنددرجهتتح قنیاز

هوایگسوتردهدروضوحبودو نووآوریشد بهولوژیکی؛جهانیهایتکننوآوری-0؛کنند

شود.فنواورین وشآشوکاریرادرپذیرنمیپردازیامکا ون ل،ارتباطاتودادهزمینهحمل

قوانی وم رراتبهچهار قوانی وم ررات.-9؛ایجادفداهایاجتماعیفراجهانیداشتهاست

-؛بوفنویهوایاجرایویاستانداردکرد روش-الفاست:شد رات ویتکردهشیوهجهانی

-؛تها،کاالهوواوخوودماتگووذاریسوورمایه-؛پموورزیپووولجوواییبوورو آزادسووازیجابووه

هوایجهوانیهاوفعالیتهایح وقمالکیتبرایسرمایهجهانیوقانونیشد سازما تدمی 

(.880-8012:821)آرتشولت،

رآنهاتأییرگذاشته،هموارهمحلمناقشهبودهاست.برخویبواشد بکهجهانیییهاحوزه

-دشد رامسائلاقتصوادیمویکانو اصلیجهانی شد بهبعداقتصاد،محدودکرد جهانی

نوژادموردمسائلسیاسی،اجتماعیوفرهنگینیزوجوددارد.مصلیانند.همی ایدهوتفکردر

گیورد.ازهوارادربورمویهواوحووزهایازموضووعتردهگسوشد طیفجهانی"؛ع یدهدارد

هوایمجوازی،ارتباطوات،بوازارشد موضوعیعواماسوت،بنوابرای حووزهکهجهانیآنجایی

هوایهنجارسوازرادرونظریوههایقاعدهسازجهانی،پول،سرمایهمجازی،بانکداری،موسسه

هوایدرحوالگوذرتووا بخشویازواقعیوتمویهاییادشودهراگیرد.هریکازحوزهمیبر

هواییازمنزلوهنشوانههاییادشودهبوهساختارجهانی،ارتباطیوراهبردیدانست.تمامیحوزه

(.9: 8030شود)مصلینژاد،تراکمزما ،مکا وهویتتل یمی
 

 المللی لیبرالهای نظم بین مؤلفه -ب

ببعودازجنوگجهوانیدومبووده،ترکیبویازعناصوروالمللیلیبرالکهنظمغالنظمبی 
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ماهنووزهومدر»ع یدهداردکهیکنبریاکنند.عواملمختلفاستکههمدیگررات ویتمی

متحودهآمریکواومتحودانشحوداقلدرنیموهقور کنیمکهایواالتالمللیزندگیمینظمبی 

ازنظماستکهبرحولمحووربوازارآزاد،یاند.ای نظمنوعمتفاوتگذشتهآ راایجادکرده

متحودهنهادهایچندجانبه،امنیتمشترک،اتحاد،همبسوتگیدموکراتیوکورهبوریایواالت

م یواساسوتکوههایای نظم،نهادهایبوزرگدهیشدهاست.یکیازلنگرآمریکاسازما 

اریمشوترکبوی ایواالتشاملسازما ملل،ناتو،برت وودز،سازما تجارتجهوانی،همکو

شوود.درمویG8هواییماننودگوروهمتحدهآمریکاوشرکایآسویایی،حاکمیوتغیوررسومی

کنود.آمریکواکاالهوایمتحدهآمریکان وشهژموو رابوازیمویای نظمایاالتح ی تدر

کوهالمللویکنود.نظومبوی عمومیراازطریقحمایتازبازارآزادوحفظامنیوتفوراهمموی

متحدهآمریکابهوجوودآورده،نووعخاصویازنظوملیبرالویموسوومبوهنظوملیبرالویایاالت

(.Ikenberry, 2010: 512)«هژمونیکاست

دهدکهای نظوممتشوکلازسوهعنصورالمللیلیبرالنشا میشناسیازنظمبی گونهیک

.باشودمیمبتنیبراصولوقواعدایازامنیتاستکه؛حوزهگستردهنظم امنیتیاست.اول

متفاوتازنظمامنیتویاسوتکوهدرفدوایرقوابتییواباشدمینظملیبرالیکهمتکیبهقواعد

هوااینظمویاسوتکوهدرآ دولوتنظممنه ه،شود.بهعبارتیایایجادمیانحصاریمنه ه

لدرنظوملیبرالوی،قووانی  ابوتواننودبوراسواسقودرترسومیتیابنود.درمتوانندیوانمویمی

م والعنووا کند.بههارامحدودمیالمللیکهریشهگرفتهازنظملیبرالیاستاقدامدولتبی 

کنوانسیو سازما ملولدرمووردح ووقدریاهوابسویاریازقووانی مربووطبوهایو حووزهرا

دبوود اسوت.آزادو؛درنظماقتصادیتأکیدبرآزانظم اقتصادیمشخصکردهاست.دوم

آوردهوایهوامبتنویبوردسوتشودکهتجوارتودادوسوتددولوتزمانیمح قمی،بازبود 

شود مت ابلباشد.بازبود اقتصادکهعنصراساسینظملیبرالیاستارتباطنزدیکیباجهانی

انیح ووق؛ای نظممتأیرازمنشورسازما مللواعالمیوهجهونظم حقوق بشری دارد.سوم

فوار ازرنوگ،نوژاد،یبشراستکهبرحفظکراموتانسوانی،احتورامبوهح ووقافورادانسوان

(.Kundnani, 2017: 4-6کنند)یمیدتأکیرهمذهبوغیت،جنس
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 (Mazarr et all, 2016: 14) المللی لیبرال عناصر و موتورهای محرکه نظم بین -1شکل 

 

 المللی لیبرال  شدن بر نظم بینتأثیر جهانی -پ

هوایخوودوشد درعوی کموکبوهنظوملیبرالویبورایگسوترشاصوولوارزشجهانی

همننی ت ویتنهادهایلیبرالیبهتدعیفشد ای نظمنیزمنجرشدهاست.بهوجوودآمود 

وبوازیگرا غیردولتوی،هواینورهوورشود ،ازجملوهقودرتبازیگرا جدیوددرایورجهوانی

هایایجادشودهنگیایجادشدهدرایربرخوردفرهنگیدرفدایجهانی،چالشتدادهایفره

انود.ایکنبوریازسوینظماقتصادیلیبرالیوغیرهازجملهعواملتأییرگذاردرای زمینهبوده

شدهاسوت.وسیلهغربطراحیوساختهالمللیلیبرالیبهداردکهنظمبی میبارهارهاردرای 

هایاقتصادی،سیاسوی،فرهنگویمتفواوتیتجربه؛هاینورهورچی ،هندوسایردولتبرزیل،

هواکنند.ایو دولوتهادنیاراعمدتاًازدرینهگذشتهضدامپریالیستیخودنگاهمیدارندوآ 

داریداردراهاییراکهجامعهپیشرفتهسرمایههنوزمشکالتابتداییتوسعهرادارندونگرانی

المللویکوهنظومبوی کنند.رکوداقتصادیجهانیاخیرنیزای روایتدرمووردایو النمیدنب
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کند.بحرا اقتصادیکوهدرآمریکواشوروعشودمودلشدهاسترات ویتمیلیبرالتدعیف

موووردمتحوودهآمریکوواراتدووعیفکووردهوشووکوتردیوودهادرداریلیبوورالایوواالتسوورمایه

بیوا 8راچم یدئو گعنوا رهبریاقتصادیجها راافزایشداد.برایم الآمریکابهتوانایی

سوازی،اعتموادبوهبوازارآزاد،تووا هایلیبرالیهمنو اعت ادبوهدموکراسویکندکهایدهمی

 .(Ikenberry, 2011: 57)متحدهآمریکا،جایبحثاستپاسخگوییقدرتنظامیایاالت

نظومجهوانیداردوزیرسابقسوئدبیوا موی،نخست0یلدکارلببهن لاز2یدمپسیجود 
گسترشوتعمیقآ تاحدزیادیمنجوربوهدورا هایگذشتهموفقبودهولیبرالکهطیدهه

تعهدبوهیوکاقتصوادهایلیبرالیشدتاحدزیادیمبتنیبرروابطامنیتیقویوطالییارزش

فشوواراسووت،چووو تمووایالتروابووطامنیتوویقووویتحووتجهووانیآزادوبووازبووود.اکنووو ،آ 
هووایانزواگرایوویدربسوویاریازکشووورهایکلیوودیجهووا رشوودکووردهاسووتوقوودرت

کنند.تجارتآزادواقتصادیجهانیبواز،مووردتجدیدنظرطلبتاحدزیادیارهاروجودمی
وابطوجوودداردکوهسازیرگراییودوجانبههاییازحمایتسؤالقرارگرفتهاست؛صحبت

کاهشرشداقتصادیشود.بهایو عامولبایودهایتجاریوتواندبهطری یمنجربهجنگمی
ایرانیزاضافهکردکهنظملیبرالیرابهچالشهایقبیلههایتاریخیوسیاستافزایشهویت

طور اتیبانظومبهکههاومنافعخودکشد.زما آ استاتحادیهاروپابرایحفظارزشمی

 (.Dempsey, 2017جهانیلیبرالیدرارتباطاستبهپاخیزد)
کهعمدتاًگورایشبوهمتموایزکورد استراتژیلیبرالیغربکندنیزاستداللمی9آناپاپوا 

ازکولجهوا داشوتهوایو اموربوویژهبعوداندازهایخوودبوههاوچشمغربوتحمیلارزش
شد باچالشمواجهبهدلیلبسطوتوسعهجهانی؛وندروبهرشدیداشتفروپاشیشورویر

تواندالگویکاملیبرایهمههایغربینمیشد،زیراای خودآگاهیبهوجودآمدکهارزش

جها باشد.ازسویدیگرنظملیبرالیبهدنبالجها لیبرالیبودکهبرمذهبوسبکزندگی
هوایاقتصوادیآ محبووبشود؛ایدئولوژیلیبرالویبوهدلیولموف یوتمشترکابتنایافتهبود.

بنابرای بسیاریازکشورهایجها برایدسوتیوافت بوهچنوی موف یوتاقتصوادیی،پوذیرای
هواوجووددارنودکوههاوملتوجودهنوزهمبسیاریازدولتهایلیبرالیشدند.باای ارزش

                                                                                                                                             
1. Gideon Rachman 
2. Judy Dempsey  
3. Carl Bildt 
4. Anna Popova  
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کننود.درایورجهوانیزپذیرشرویکردلیبرالیاجتنابمویکنندواای ایدئولوژیراانکارمی
هوایفرهنگوی،ع النیتبسطیافتوهوبسویاریازجواموعدروضوعیتکنوونیبورریشوه،شد 

تورازکنندکوهدربسویاریازموواردقوویهایمذهبیوموضوعاتقومیخودتکیهمیارزش
(.Popova, 2014: 44نظملیبرالیموجوداست)

 

 المللیو نظم بین ینچ
هواالمللی،محوراصولیمنواررهجایگاهچی درعرصهبی یهایارت اسؤالدرموردپیامد

دهود.ایو موضووعبوویژهبعودازبحورا المللویلیبورالراتشوکیلمویدرموردآیندهنظمبی 

مولهوامتحهایکمتریرانسبتبهسایردولتکهدرآ چی خسارت2331-2333اقتصادی

شد،اهمیتیافتهاست.درواقعبحوثبورسورایو اسوتکوهچوی چ ودرمایولبوهانهبواقو

هوادرایو مووردوجووددارد:درالمللیموجوداست.دوطیوفازنظریوهنظمبی  سازگاریبا

ناپوذیریادغوامچوی درنظومجهوانیسویای طیفنگرشیوجودداردکهبوهاجتنواب یک

کندکهچوی درنهایوتازطریوقفراینودجهوانیوازای فردحمایتمیلیبرالاعت اددارد

رونودجهوانیوعنووا یوکشد بهداخلای نظمکشیدهخواهدشد.دمووکراتیزهشود بوه

شود.ازلحاظاقتصادی،چی سوهمخوودرادرجهوتحفوظنظومغیرقابلتوقفمحسوبمی

توجهیتوسوعهخواهودداد.درطورفدیگوریزا قابلبرد،بهملیبرالکهازآ سودزیادیمی

کوهچوی بوههایمخربویناپذیربود چالششودکهازاجتنابدیدگاهیمهرحمی،ای طیف

کنوود.ایوو تئوووریعموودتاًازسووویدفوواعمووی،المللوویموجووودواردخواهوودکووردنظوومبووی 

هوایهچی همانندسایرقدرتکنندکشودوای فردرامهرحمیکارا مهرحمینومحافظه

مخربدرتاریخ،برایبهدستآورد قدرتجهانیازطریقتتییورقواعودبوازیموجووددر

المللیلیبرالتالشخواهدکردتاازای طریقمشروعیتسیاسیخودراافوزایشدهودنظمبی 

(Xiang, 2014: 109.)

تنهواالمللوینوهچی درعرصهبوی ع یدهداردای درکتهدیدازرشدجایگاه8گادهارد

هایسیاسیواقتصادیچی بودهبلکهتاحودزیوادینشواتگرفتوهازناشیازافزایشتوانایی

گرفتهدرنظر"دیگریمهلق"المللی،چی یکای موضوعاستکهدرفهمغربازنظمبی 
                                                                                                                                             
1. Nadine Godehardt  
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بنوابرای ؛وکراتیکاستشودوای ناشیازسهموضوعاست:اول،چی یککشورغیردممی

سازیواصوالحاتسیاسویاسوتراکهتوسعهاقتصادیناشیازدموکراسیای روایتلیبرالی

هوایسونتیوهمننوی هواینورهووراسوتکوهقودرتکند.دوم،چی یکیازقودرتردمی

نهادهایلیبرالیرامجبوورکوردهاسوتکوهآ چیوزیکوهمودنظورایو کشوورهسوترادر

ایاستکهانسوجامویبواتملویاتخودبگنجانند.سوم،چی درحالتعاملباپدیدهمالحظ

هایخوودرادارد.ایو پدیودهعبوارتکشدودرای زمینهچی تعریفکشوررابهچالشمی

سوازیجامعوهاستازافزایشسیستمکنترلوبازرسیدرداخلچی وبویژهدرمورددیجیتال

(Godehardt, 2016: 11.)

نظومالمللوی،تمایولآ بوهتتییوردرموردنگورشچوی بوهنظومبوی نکتهحائزاهمیتدر

هواییکوهایو دولوتدروجودسازوکارهایعملیچی وحووزهالمللیفعلیاست.باای بی 

آنهاتمایلبهتتییرداردجایبحثاست.یکدرکقویدرچی وجودداردکهفرایندتتییور

هوایجدیودیرابورایچوی ایباشدکهفرصتگونهالمللیوانت القدرتبایدبهی درنظمب

هوایبیشوتریدرزمینوهادارهجهوا بورایگفوت داشوتهباشود.کشوورحورفایجادکندتاای 

کوهدهنودسخنرانیم اماترسمیچی وهمننی کارهایپژوهشیصورتگرفتهنشوا موی

سهدلیلاصولیوجوودداردکوهحرکوتبوه»قهبیاست.چندای گرایشبهسمتیکجها 

متحودههواازهژموونیایواالتکنود:اول،افوزایشنارضوایتیسمتای گرایشرات ویتموی

هایمست لشدهاست.ایو توالشنوهآمریکادرنظمجهانیمنجربهتالشبرایایجادجایگاه

کشورهایاروپاییرانیزگیردبلکهمیتنهاازسویکشورهایغیرغربیهمنو چی صورت

شود منجوربوهرشوداقتصوادیسوریعدرتعودادیازکشوورهایشود؛دوم،جهوانیشاملمی

توسعهشدهاست.ای امرباعثتتییوردرقودرتاقتصوادیجهوانیگردیودهوبورایو درحال

بلکوهنووعمتفواوتیازتنهابهدنبالهمکاریبایکدیگربودهکشورهایدرحالرهورنهاساس

متحودهاند.سوم،ایدهکاهشحمایوتازایواالتکردهیافتهایجادرفتارراباکشورهایتوسعه

هوایموالیجهوانیت ویوتتوسعهازطریقبحورا حالآمریکاوت ویتجایگاهکشورهایدر

وراهآمریکاییشودهاعتبارشد مدلاقتصادیلیبرالتنهاباعثکمهانهشدهاست.ای بحرا 

(.Breslin, 2013: 624-25)«جنوبراافزایشدادهاست-استبلکهتعاملاقتصادیجنوب

هایبال وهایو هچی بهررفیتجافزایشن شکشورهایدرحالتوسعهباعثافزایشتو
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ایو ،زموا تاسویسچوی مودر  درواقعازالمللیشدهاست.کشورهابرایتعدیلدرنظمبی 

ای همکاریمتوایر8مائوکشورروابطخوبیباکشورهایدرحالتوسعهداشتهاست.درزما 

حالتوسعهتاریخمشترکیداشتندوبنوابرای ازدوعاملبود:اوال،چی وبیشترکشورهایدر

کردند.یانیوابوهعنووا یوککشوورسوسیالسوت،چوی درترهمدیگررادرکمیآنهاراحت

سوازیطب وهکوارگریوفواداربوودوبوههموی دلیولالمللوییخودبهاصلبی سیاستخارج

رابورایخوودیوکوریفوهوتعهودهایسوتمدیدهدرسراسورجهوا حمایتازمبارزاتملت

هایبعدینیزرشداقتصادیچی ونیازبهبازارکشورهایدرحالتوسوعه،دانست.دردههمی

گوذاریباعوثگسوترشروابوطچوی بواکشوورهایدرحوالیهانت التکنولوژیونیازبهسرما

(.مهمتری ویژگیروابطچی باکشوورهایدرحوالتوسوعهدرZhang, 2015: 52توسعهشد)

وابستگی-2؛روابطحمایتیمت ابل-8توا درمواردزیرخالصهکرد:چنددههگذشتهرامی

تورویجوحودتدر-0؛هواباابرقدرتسیاستچی بهکشورهایدرحالتوسعهدرروابطآ 

افوزایشتنووعدرروابوط-9؛میا کشورهایدرحالتوسعهبهعنوا یوکمتتیورتتییرناپوذیر

(.Zhang, 2015: 62-65چی باکشورهایدرحالتوسعه)

توامی کننودهبرخویاز،همکاریچی باکشورهایدرحالتوسوعه؛ازدیدگاهعملگرایانه

المللیاست.ازجمله،اطمینا ازدسترسیبهمنابعطبیعویحیواتی،درنظامبی منافععمدهچی 

)انوورژیوبازارهووایخووارشازکشوووربوورایتولیووداتآ (؛حفارووتازمحوویطپیرامووونیو

اندازنود،منوزویکورد توایوا ،هاییکهیباتداخلیآ رابوهخهورمویجلوگیریازچالش

ها درحالتوسعه)بوویژهچوی (راافوزایشدادهوقودرتترویججها چندقهبیکهمنافعج

  (.et al, 2007: 11 Eisemannکند)جهانیایاالتمتحدهرامحدودمی

عودمپایبنودیعمیوق0رز و2یداعالوهبراستفادهازررفیتکشوورهایدرحوالتوسوعه،

ی درجهتحرکتبهسومتالمللیلیبرالیفعلیرادلیلیبرتمایلچچی بهنظمنهادهایبی 

کمتورم ایسهبامیوانگی جهوانی،چوی هاع یدهدارندکهدردانند.آ تتییردرنظملیبرالیمی

المللیفعلیاست.آیندهروابوطبوی چوی ونظومنهوادیمایلبهتعهدعمیقبهنظمنهادیبی 

المللویلیبرالویکندونهادهایبوی المللیوابستهبهای خواهدبودکهچی چگونهتتییرمیبی 
                                                                                                                                             
1. Mao Zedong 
2. Xinyuan Dai 
3. Duu Renn 
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المللویتعهدداوطلبانهوح ی یبهنظمنهادیبی ؛یابند.براییکچی قویترچگونهتکاملمی

المللیاست.درجاییکهتربی رشدچی وتکاملنظمنهادیبی نیازمندیکوابستگیعمیق

المللویتعهدمصنوعیخودبهنظمنهادیبی زیادبهاحتمالای وابستگیوجودندارد،چی به

هایقراردادیکلیوگستردهملحقشود،امواادامهخواهدداد.ممک استچی بهچارچوب

پوذیرنخواهودبوودهایخاصودارایجزئیواتدقیوقامکوا چنی عدویتیدرموردپروتکل

(Dai & Renn, 2016: 177-197ای حسوتمایلدرمیا رهبور.)ا چوی نیوزوجوودداردکوه

المللیجدیدبوازیکنود.تریرادرشکلداد بهنظمبی ررنگای کشوربایدن شفعالوپُ

جمهوورچوی ،رئویس8برگزارشد،شویجویپینوگ2389درسمینارامنیتملیکهدرفوریه

المللویراجامعوهبوی المللیباشد.چی بایداشارهکردکهچی بایدراهنمایفعالیتجامعهبی 

کنود.ویبیوا کوردترباشدراهنماییترومع ولدرساختیکنظمجهانیجدیدکهعادالنه

سوازیاقتصوادیودمووکراتیزهکورد روابوطروندکلیچنودقهبیشود جهوا ،جهوانی»که

دکوههوی اهمیتوینودار»(.همننوی بوهبیوا ویChina.org, 2017)«مانودالمللیباقیمویبی 

کند،چی بایدپایداریاسوتراتژیک،اعتمواداسوتراتژیکوالمللیچگونهتتییرمیوضعیتبی 

(.China.org, 2017)«صبروشکیباییاستراتژیکخودراحفظکند

ن شای کشوردرعرصهیکندکهتمایلرهبرا چی برایارت ااستداللمی2یاماگوچی

المللیاست.اولی ویژگیای نگورشایو ینگاهچی بهنظمبی هاالمللیمتأیرازویژگیبی 

المللیفعلویبورپایوهالمللیاستوای نظمبی عنصراصلیوحیاتینظمبی ،استکهقدرت

کوهگورایشچوی بوهسومتسواختارمتحدهآمریکابناشودهاسوت؛درحوالیهژمونیایاالت

دیگررهبرا چی ،م امواتدولتویواندیشومندا چینویبوریعبارتالمللیاست.بهسیستمبی 

هوایبوزرگاسوت.اینکوهالمللیعالقهدارندکهشاملتعدادیابرقودرتوقودرتروابطبی 

قهبی،دوقهبیویاچنودقهبیباشودبورایچوی بسویارمهوماسوت.المللییکساختارنظامبی 

المللیفعلویرانوامع ولوهاینظمبی جنبهدومی ویژگیای موضوعاستکهچی برخیاز

هابایداصالحیاحذفشوند.ای موضووعارتبواطداندوع یدهداردکهای جنبهناعادالنهمی

گرفتهاسوت.اهمیوتوسیلههژمو شکلالمللیموجودبهنزدیکیباای ایدهداردکهنظمبی 

                                                                                                                                             
1. Xi Jinping 
2. Shinji Yamaguchi 
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سومی ویژگینگواه،آمیزانههمزیستیمسالمتقائلشد بهمنشورسازما مللواصولپنجگ

آمیوزبورالمللیاست.مادهدوممنشورسازما مللواصولهمزیستیمسوالمتچی بهنظمبی 

آمیوزهاوهمزیستیمسوالمتمداخلهدرامورداخلیدولتها،عدمبرابریحاکمیتبی دولت

 ,Yamaguchiباشوند)ی حائزاهمیتمیکنندکهای اموربرایچهایمختلفتأکیدمیرژیم

2016: 63-67.)

المللویتوا برایآیندهنظملیبرالیبی براساسآننهگفتهشدسهسناریویاحتمالیرامی

بهچالشکشید نظملیبرالویبوهوسویله-8)باتاکیدبرروابطچی وآمریکا(درنظرگرفت.

هایای سناریوباتوجهبهررفیت؛گروهبریکسهاینورهورمانندچی وسایراعدایقدرت

هاینورهوروبویژهف دا نظمجایگزی ازاحتمالکمیبرخوورداراقتصادیوسیاسیقدرت

ایو سوناریونسوبتبوهسوناریویقبلویاز؛هاینورهوردرنظملیبرالویادغامقدرت-2؛است

ازکشوورهایدرحوالتوسوعهازقدرتبیشتریبرخورداراست.زیرادرحالحاضوربسویاری

-0؛شووندجملهچی ازاصولوقواعدنظوملیبرالویپیورویکوردهوازمنوافعآ بهرمنودموی

همایاالتمتحودهآمریکواو؛همزیستیوتالشبرایاصالحنظملیبرالی.براساسای سناریو

،ولیباایو وجوودهاینورهورتالشخواهندکردکلیتنظملیبرالیراحفطکنندهمدولت

ایکهتامی کنندهمنافعهرکدامازبازیگرا باشد،بخشتالشبرایاصالحای نظامبهگونه

هایعناصرتشکیلدهندهنظملیبرالیخواهدبود.بهعنوا م والچوی ناپذیریازتالشجدایی

سواختاروتک رگرایویمحورباشدبورکههژمو المللیگرایشداردکهبیشترازآ بهنظمبی 

خوودسهحبازیگری،هاینظمفعلیمبتنیاست.چی تالشداردازطریقتتییردربرخیجنبه

موضووع،المللویلیبورالوتتییوردرآ المللارت ادهد.درنگاهچی بهنظمبی درنظامبی را

،دولوتاقتودارگراییآیندهحزبکمونیستنیزدخیلاست؛زیراازنگاهلیبرالی،دولتچوی 

سازیراانجامدهد.تأکیودبوراستکهبرایادغامکاملدرنظملیبرالیبایدفراینددموکراسی

مداخلهدرامورداخلیکشورها،همزیسوتیالمللواستنادبهمباح یچو عدمساختارنظامبی 

المللویبالتتییردرنظمبوی متأیرازنگاهچی بهداخلاست.چی بهدن،آمیزوام الهممسالمت

هوایجدیودیرادرفرصوت،ایاستکهضم حفظیبواتدرداخولگونهوانت القدرتبه

المللییکیازابزارهایاصلیچی بورایفراهمکند.نهادسازیبی خودالمللیبرایعرصهبی 

د.گیرکهدرصفحاتپیشروموردبحثقرارمی باشددستیابیبههدففوقمی
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  المللی بین یو نهادساز ینچ
توانودشودکهدرآیندهمیعنوا قدرتدرحالرشدیدیدهمیدرجها معاصر،چی به

گونهکهنواپلئو نظمجهانیموجودراازبی بردهویانظمجهانیجدیدیراایجادکند.هما 

ارشوود،جهوا راخواهودبگذاریدچی بخوابود،زموانیکوهاژدهوابیود»گفت:8130درسال

وجودبسیاریازتحلیلگرا ع یدهدارندکهچوی قصودبورهوم(.باای Malik, 2017)«لرزاند

تواندجایآمریکارابگیرد.درعوودچوی بوهخواهدویانمیزد نظمفعلیرانداردونمی

هداردکهنظومجهوانیچی ع ید"المللیاست.فکربهبودوت ویتجایگاهخوددرسیستمبی 

وجوودچوی صوبرپیشوهمتحدهآمریکاومتحدا ای کشوراست،باای موجودبهنفعایاالت

کردهوتالشداردنظمجهانیفعلیرابهنفعخوداصالحکند.چرخهقدرتجهوانیازاروپوا

پیشورفت28پاسیفیکتتییرجهتدادهوبهدلیلرشدچی ای چرخهدرقر -بهسمتآسیا

توجهیراتجربهکردهاست.ای کشوربواالهوامازتواریخوفرهنوگخوودبوهایو بواورقابل

(.بوهMalik, 2017)"کنودکوهنمونوهوالگووباشودایکوارگونهرسیدهاستکهمتمایز،امابه

ییرادارد،چی بیشترازهرزما دیگرتمایلداردبهجهانیا نشا دهودایو توانوا8ع یدهمِیر

کهیکرهبرجهانیمسئولوپاسخگوباشد.بههمی دلیلبودکهدرهشوتمی نشسوتگوروه

G-20 وزیرخارجهچی اسوتداللکوردکوه،رامعرفیکرد.درای نشست"طرحچی "؛پک

آمیز،مرفهوهماهنگباسوایرچی ازطریقخردوراهنماییخودبرایایجادیکجها صلح

کننودهباشود.ویهمننوی بیوا کوردکوهچوی درحوالطراحویوتوانودکموکیهاموملت

المللیاسوتکوهآینودهدرخشوانیرابورایهموهبوهایوبی ریزیبرایابتکاراتمنه هبرنامه

راهرایوک-ایهمنوو یوککمربنود(.ابتکواراتمنه وهMeyer, 2016همراهداشوتهباشود)

کننوداستداللموی0یملیجی دارو2یکنبریجا اکاراتارزیابیکرد.توا ازای قبیلابتمی

وسویلهچوی المللیلیبرالییاایجادنهادهایجدیودبوهکهای تمایلبهاصالحدرنهادهایبی 

المللیآیندهمتأیرازدوعاملاست:اول،چی درنظمیرشدپیداکردکهتاحودبراینظمبی 

المللویبوود.سوازما ایوبوی هایمنه وهیافتهومملوازسازما نهوسازما بسیارزیادینهادی

هواوایازسوازما ،سازما تجارتجهانیومجموعوهگسوتردهبرت وودزمللمتحد،موسسه
                                                                                                                                             
1. Meyer 
2. John ikenberry  
3. Darren J. Lim.   
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 ,Ikenberry & Limدادنود)المللینظمجهوانیموجوودراتشوکیلمویایوبی نهادهایمنه ه

2017: 5.)

نماینودکوهمعت وداسوتاسوتنادمویینتگوی مارکلرابهه،ایکنبریوداری بهنظردرای 

تنهواسازد،نوههایبزرگگذشتهمتمایزمیچیزیکهچی راازهمهکشورهاویاحتیقدرت

المللیکهنسبتبهقبلبسیارپیشورفتکوردهبودنود،رشدآ دریکمحیطپرازنهادهایبی 

هاونهادهوابورایت ویوتتوسوعهاقتصوادی،استفادهفعالچی ازای سازما بلکهمهمترازآ 

المللویبوود.دوم،تعودادبسویاربیشوتریازجایگاهچوی درنظوامبوی یکشوروهمننی ارت ا

کننود؛بازیگرا مست لدولتیدرای نظموجودداردودرای مؤسساتشرکتوفعالیتموی

ادبازیگرا زیادویاروبهرشدباشدنهادیواسوازما مربوطوهبوامشوکلبنابرای زمانیکهتعد

کهنهادهابیشوترازگذشوتهنیازمنودهمواهنگیشود.برای اساس،درحالیهمکاریروبرومی

هادریکجها وابستهبوهیکودیگرهسوتند،موف یوتدرزمینوهتولیودهایدولتبیشترفعالیت

آیدگذشتهبهدستمیترازکنندگا سختیتدرمیا شرکتمنافعمشترکوحفظمشروع

(Ikenberry & Lim, 2017: 5.)

المللویفعلویوتوالشآ بورایایجوادنیزمعت داستکهنگرشچی بوهنظومبوی 8کاالها 

متأیرازاندیشوه،هایجدیدیرابرایای کشورایجادکندایکهفرصتگونهنهادهایجدیدبه

ومرشوآشفتگیجهوانیشودکههرشاست.درای دکتری استداللمی2شا-تیا کتری ویاد

سازیمشوکالتآ ودرنهایوتارائوهراهکواربورایورگونهبهجها ،مفهومطناشیازنگاهامپرا

شودکهنظمجهانیکهمبتنیبرمنوافعملویباشودمنجوربوهآ است.درای دکتری استداللمی

شود،بنابرای مابایددرفکرنظمجهانیباشویمکوهواقعواًبازتوابفودرنهایتجنگمیاختال

ترازتوا یوکدولوت،ابرقودرتیوادهندهنگرشکلجها باشد.مشکالتجها بسیاربزرگ

المللیاست.اگرچهنهادهاییمانندسازما مللمتحودواتحادیوهاروپواابتکواراتهایبی سازما 

گونوهوجودچو ای شوندباای کهازنیتخوبناشیمییدرفراسوییکدولتهستندخوب

(.Callahan, 2007: 6ملتهستند،محدودیتدارند)-نهادهاوابستهبهتفکردولت

هووایایوو دکتووری تأکیوودبوورنهادهووایجهووانییووایووکسیسووتمجهووانیویکوویازجنبووه
                                                                                                                                             
1. William Callahan  
2. Tianxia 
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السیاسویوگیورد.ایو ایودهعنوا یکخانوادهدرنظرمویشهریاستکهجها رابهآرما 

درهموه"آلنهوادجهوانیاسوت.ایودهاخالقیبهدنبالتدمی حاکمیتجهانیازطریقیوک

8بهشت
بهعنوا یکمفهومفلسفیازنهادجهانیمتموایزازامپراتوورینظوامیسونتیاسوت."

یوکجهوا نهادینوهجوایآ یستبلکهبوهتنهایککشورن"بهشتدرهمه"امپراتورسیستم

جها باشود.ازدیود-ملت،جامعه-جایدولترودبهشدهومتکیبرنهاداستوانتظارمی

هوایآ بواخانواده(یادآورشباهتیکهابهعنوا )همهدولتبهشتدرهمهیالگو"2ژائو

والمللیهسوتندکوهبورایحولیبی هاهاسازما سازما مللمتحداست.جاییکههردوآ 

هابسویاراند؛اماتفاوتآ المللیوتدمی صلحونظمدرجها ایجادشدهفصلمشکالتبی 

هوایدرتاریخچی کهدوره"بهشتبرایهمه"حائزاهمیتاست.باتوجهبهموف یتالگوی

بوهجوودآورد،ایو الگوودرتدوادبواالگوویهایچینیطوالنیازصلحویباترادرخاندا 

المللوینواتوا بوودههوایبوی کهدرحفظصلحوتعاملبااختالفباشدسازما مللمتحدمی

وفصولدرمووردحول"بهشوتبورایهموه"است.عالوهبرای بایدپتانسیلتئوریکالگووی

(.Zhao, 2006: 30-40المللیرانیزمدنظرداشت)مشکالتفرهنگیدرونیوبی 

هواتشوکیلهواوبورایدولوتوسیلهدولوتهایموجودکهبهازدیدژائونهادهاوسازما 

-توانودفراسوویمرزهوایدولوتهااستوبنابرای نمیاند،مبتنیبرمنافعمحوریدولتشده

زجهانیوجوودوجودهنویافتهاست،باای شد بهسراسرجها گسترشهابرود.جهانیملت

تواندمشکالتجهانیدنیواندارد.صلحدائمیکانتیونسخهمدر صلحدموکراتیکآ نمی

راحوولکنوود،زیووراقووادربووهغلبووهبوورمنازعوواتفرهنگوویومعنووویوهمننووی درگیووریمیووا 

حولمشوکالتهایمختلفنبوودهاسوت؛بنوابرای دلیولاصولینواتوانیدرهاوتمد فرهنگ

عنووا مفهوومبینیواقعیاست.جها ازمنظرفلسفهغوربصورفاًبوهدا یکجها ف ،جهانی

یوکبوازیگراسوت؛بنوابرای ایو بوازیگر،شودکهدرآ دولتجترافیاییدرکوتفسیرمی

تواندمنافعبلندمدتجها رادرکلیتخوودتواندفراترازمنافعملیخودفکرکندونمینمی

،کهنسبتبههمهاعدایجهوا بینیاستالتجهانینیازمندیکجها درککند.حلمشک

(.Yaqing, 2013: 70-74مسئولوپاسخگوباشد)
                                                                                                                                             
1. All-under-Heaven  
2. Tingyang Zhao  

http://www.tandfonline.com/author/Zhao%2C+Tingyang+Professor+Of+Institute+Of+Philosophy


 (11)پیاپی  38 پاییز، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 221
 

ای کشوورجایگاهیشاوهمننی تمایلچی برایارت ا-هاییچو سیستمتیا تأییرایده

ایدراراتمنه وهالمللیباعثشدهاستکهایجادوسوازماندهینهادهواوابتکودرعرصهبی 

توانندفرصوتیایمیکارسیاستخارجیچی قراربگیرد.ای نهادهاوابتکاراتمنه هدستور

المللویباشوند.ایوبوی برایگسترشمنافعسیاسی،اقتصادیوفرهنگیچی درمحیطمنه ه

ایویوتمنه وهکنندهدرای نهادهواراافوزایشدهنود،موقعنفو چی درکشورهایمشارکت

احتمااًلرهبریجهوانیچوی راارت وابخشوندوشوایددولوتچوی رابورایایجواداصوالحدر

(.بوههموی دلیولچوی درWang, 2015: 17نهادهایچندجانبهموجوددرجها ترغیبکند)

المللیجدیودیرابوهوجوودتالشاستبستریرافراهمکندکهازطریقآ بتواندمحیطبی 

هوابوهکوارگرفتوهردکهبیشترمورددلخواهچی است.پک دورویکوردرادرایو توالشآو

طورفایجووادنهادهوایجدیوودوازطورفدیگوورمشوارکتفعووالدرنهادهووایاسوت:ازیووک

المللیپول.چوی المللیموجودازجملهبانکجهانی،سازما تجارتجهانی،صندوقبی بی 

جایمخالفتوزیرسؤالبرد مشوروعیتهایجدیدبههاوسازما امیدواراستکهای نهاد

المللوویفعالیووتکننوود.ازطریووقایوو اسووتراتژیموووازاتبووانهادهووایبووی نهادهوواموجووود،در

ایراهاوسوازوکارهایمنه وهکندکنترلخودبرفعالیتدیپلماتیکجایگزی ،چی تالشمی

فو خوددرای مناطقراارت اببخشد.افزایشدهدویادرغیرای صورتن


 چین و نهادسازی در آسیای مرکزی  

منظوردرکبهترتمایلچی براینهادسازیدرآسیاوبویژهمنه هآسیایمرکزیبایدبوهبه

تری ویژگیآسویاف ودا نهادهوایجوامعمهم"8هایای قارهتوجهکرد.بهع یدهوانگویژگی

اتفواقکشوورهایادغامکنندهاست.درآسیاسازمانیوجودنداردکهقریوببوهایمؤیرومنه ه

العوادهآسویاوجترافیوایتواریخیپینیودهوهمننوی ای قارهراشاملشود.باتوجهبهتنوعفوق

هایطوالنیاستکوهازارتباطواتضوعیفرنوجنفو خارجی،کشورهایای منه هبرایمدت

هواوجوودروابوطآ ازجملهکشورهایبانفو درقارهآسویاهسوتند،بواایو برد.چی وژاپ می

بسیارمتأیرازتاریخاست،تاریخیکهتأییرمنفیبرابتکاراتواقداماتای دوکشووردرمنه وه

هابرایایفاین وشرهبوریایکهای تأییراتمانعازهمکاریمشترکآ گونهداشتهاست،به
                                                                                                                                             
1. Zheng Wang  



 221 ... المللی لیبرالای چین و آینده نظم بیننهادسازی منطقه
 

ایواهمیوتایرگوذاریرهبوریزمینهاستکوهادغواممنه وهشدهاست.باای پیشدرقارهآسیا

ایدرهایمنه وهدرکاست.اقداماتچی درراستایفراهمکرد بودجهبرایزیرساختقابل

هوایکشورهایهمسایه،ابتکارعملدرتهیهکاالهایعمومیوبسترسازیبرایرشودهمکواری

(.Wang, 2015: 17-18قابلتفسیراست)ایازای منظرمنه ه

ایوکوارگیریابتکواراتمنه وهازجملهمناط یاستکهچی ازطریقبهیمرکزیایآس

ایجادنهادهایاقتصادی،فرهنگی،امنیتیواقتصادیتالشداردفرایندادغوامکشوورهایایو 

هواوبسوترهایاولیوهنیوا ب؛منه هدرمحیطدلخواهچوی راتسوریعنمایود.فروپاشویشووروی

یافتهآسیایمرکزیراشکلدادورشدکشورهایتازهاست اللگیریروابطبی چی وشکل

کشوورهایدرحوالرشود،وابسوتگیایو شد چی بهیکویازهایاقتصادیوتبدیلتوانایی

یوزدرمالحظواتاینایوفرامنه وهآفرینیبازیگرا منه همنه هبهچی راعمقبخشید.ن ش

م والگفتموا سیاسویعنووا (.بوهMariani, 2013: 6چی نسبتبهای منه هتأییرگذاراست)

کنودکوهتوالشتأکیدموی"قدرتبزرگمسئول"عنوا چی اغلببررویکردمتمایزچی به

ژهآسیایمرکوزینیوزبوویداردبهحاکمیتسایرکشورهااحترامبگذارد.تجربهنهادسازیدر

هوایصوورتگرفتوهبورایادغوامهمکارهوایدهدکهتوالشپسازفروپاشیشورینشا می

اقتصادی،سیاسیوفرهنگیازطریقای نهادهاباچالشروبروبودهاست.

،قوادربوهم ابلوهبوامنوابعآسیایمرکزیشکنندهوضوعیفبوودهایدرهایمنه هسازما 

هوایمحودودیاینیستندودربهتری حالتمنابعودستورالعملایوفرامنه ههایمنه هتنش

ایایدارند.بهای معنوی،همکواریمنه وهبرایرسیدگیبهنیازهایزیربناییوکلیدیمنه ه

عنوا یکرویایمؤیردرمیا کشورهایآسیایمرکزی،بههما اندازهکهسودمنداست،به

بنودیدرمیوا کشوورهایآسویایمرکوزیابرای ،ایو جموعماندهاست؛بننیافتنیباقیدست

بوراسوتونیوازبوهایموؤیروکارآموددشوواروزموا وجودداردکوهایجوادنهادهوایمنه وه

مشواهدهدارد.بوههموی دلیولوجوودگذاریتدریجی،نگرشمنعهفومزایوایقابولسرمایه

گیوریوتوداومهضروریاستوشکلدرمنه گذاریهایمالیمناسببرایسرمایهمکانیسم

(.Liin, 2012: 101-107سهوحکشور،سازما وفردیدارد)همکاریموفقنیازبهرهبریدر

ایدرآسیایمرکزیوف دا سوازوکارهایجوامعباتوجهبههمی ویژگینهادهایمنه ه

اد بوهچنوی شوکافیالمللی،چی درتالشبرایپوشوشدایوبی هایمنه هبرایهمکاری
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باشودبرآمدهاست.نگاهکشورهایآسیایمرکزیبهابتکاراتچی نیزتاحدزیادیم بتمی

داربودهاست.ازلحاظامنیتوینیوزهایچینیبسیارقویودامنهزیرابهلحاظاقتصادی،کمک

عوالوهبورایو متحدهآمریکااست.گرفتهبی روسیهوایاالتچی گزینهسومدربازیشکل

سواالریزمینهدیوا توجهیچهدرهایواقعیقابلچی کمک،درم ایسهباکشورهایدیگر

 :Naarajarvi, 2017هایمالیواداریبهای کشوورهاارائوهدادهاسوت)وچهدرزمینهکمک

کوزآسیایمرکزیبواتمرهایچی درروسهموردعمدهازنهادسازی(.درصفحاتپیش112

گیردکوهعبارتنودازنهادسوازیابتکواریوکبراهدافودستاوردهایآ موردبحثقرارمی

گذاریزیرساختآسیاوصندوقراهابریشم.راه،بانکسرمایهیک-کمربند


 راه    یک -نهادسازی ابتکار یک کمربند  -الف

جمهوورلهرئویسوسویبه2380ابتکاریاستکهدرسال؛راهیک-استراتژییککمربند

کوهمهرحشد.عبارتیککمربنداشارهبوهراهابریشومجدیودیدارد8ینگپی جیشچی ،

راهنیوزدربردارنودهراهابریشومدریواییچی درتالشبورایایجوادآ اسوتوعبوارتیوک

هوایایازراهسواخت شوبکه،"کمربنود"موجوددرجنوبشرقیآسیااست.هودفازایجواد

ایازقدرتاستکوهسوی کیانوگ،آسویایگازوشبکهآه ،خهوطلولهنفتواهزمینی،ر

نیوزسواخت"راه"کنود.هودفازایجوادمرکزی،مسکو،روترداموونیزرابههوموصولموی

هایسواحلیاسوتکوهچوی رابوهجنووبشورقیآسویا،ایازبندرهاوسایرزیرساختشبکه

راهیوک-کند.منهقدرونیابتکاریککمربندمتصلمیجنوبآسیا،شرقآفری اومدیترانه

کشوورهاهاینسبیای ابتکاربرایکمکبوهتنهابتواندازمزیتبرای مبتنیاستکهچی نه

هایایو کشوورکهممک استصنایعوزیرساختهایآتیکند،بلکهبتواندباچالشاستفاده

.(Callahan, 2016: 236)نمایدم ابلهکندراتهدیدمی

ای ایدهمبتنیبریکارزیابیازتتییراتوتحوالتیاستکهدرسراسرجها درحالوقووع

است.ازجملهای تحوالتبهبودآهستهاقتصادجهانی،توسعهناهمگو جهانی،تعدیالتعموده

یبزرگویاسوتهواگذاریوقوانی وهمننوی چوالشاندازسرمایهالمللیوچشمدرتجارتبی 

هوایکهبسیاریازکشورهاباآ مواجههستند.براساساسنادرسومی،ایو ابتکواربورهمکواری
                                                                                                                                             
1. Xi Jinping 
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ایباترویجمنظموآزادعواملاقتصوادی،تخصویصبسویارکارآمودمنوابعوادغوامعمیوقمنه ه

دیوهوایاقتصواسیاسوتبازارها،تشویقکشورهایپیراموونیابتکواربوردسوتیابیبوههمواهنگی

ایدرزمینهمرزهاتمرکزخواهدداشت.بسترسازیبرایایجادیوکسواختارهایمنه ههمکاری

ایباز،جامعومتعادلکهبوهنفوعهموهباشودازدیگوراهودافایو ابتکواراسوتهمکاریمنه ه

(Hongjian, 2016.)آسویایمرکوزی،مرکوزتواریخی"وهمکارا برای باورنودکوه8استنبرگ

ابریشمدرطولزما بودهاست.دراینجابودکهاسکندربزرگدرتالشبورایامپراتووریجاده

کوردوبریتانیواوکشتهشد؛جاییاستکهمارکوپولومسیرهایابریشومبوهونیوزراجسوتجوموی

هوایروسیهبازیبزرگراشروعکردندکهبهمنوزویشود منه وهمنجورشود؛بنوابرای انگیوزه

راهدرایو منه وهترغیوبیوک –سازیابتکاریککمربنودتواندچی رابرایزمینهمختلفیمی

توانودازکهچی موی های(.استنبرگوهمکارانشبرخیازانگیزهStenberg et al, 2017: 3کند)

 اند.کندرادرقالبیکجدولبهنمایشگذاشتهجوییطریقای ابتکارپی



 یک راه-اندازی ابتکار یک کمربند ی چین از راه. انگیزه ها1جدول شماره 


(Stenberg et all, 2017:3)

                                                                                                                                             
1.Troy Sternberg  

http://www.mdpi.com/search?authors=Troy%20Sternberg&orcid=
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توانواییآ بورایراه،ررفیوتویوک–هایابتکاریککمربندتری ویژگیمهمیکیاز

گیوریایموجوودوهمننوی بسترسوازیبورایشوکلادغامنهادهایسیاسیواقتصادیمنه ه

ایطرحویشودهاسوتکوهبواگونوههمکاریدرای ابتکاربهاندازنهادهایجدیداست.چشم

جووییکنود.هایسیاسیرادرچندسهحپویایموجودهمکاریهایمنه هاستفادهازسازما 

هوواییماننوودسووازما همکوواریشووانگهای)آسوویایهووایسیاسوویسووازما دربحووثهمکوواری"

)خاورمیانوه(کشوورهایعربویآ )جنوبشرقآسیا(انجم همکاریچی و.مرکزی(آ.س

درگیرهسوتندانجم همکاریچی وآفری اوبریکس)برزیل،روسیه،هند،آفری ایجنوبی(

گوذاریوزیرسواختآسویا،بانوکتوسوعههایاقتصوادی،بانوکسورمایهودربحثهمکاری

یابتکارهافعالیتجدیدبریکس،بانکاروپاییبرایبازسازیوتوسعه،بانکتوسعهاروپادر

کوهبوهع یودهدارد8یبورچ(.Grieger, 2017: 5-6)راهچی فعالخواهندشدیک–کمربندیک

وسیلهچی تاحدیپاسخیبهاصالحاتکنودکارگیریای نهادهاوایجادمؤسساتجدیدبه

منوابعهواوکانالیبرایچوی درجهوتاسوتفادهازررفیوتو وآرامدرنهادهایغربیموجود

ها،کشورهاییچوو انگلسوتا ،فرانسوه،اینوساناتومخالفتستردهخوداست.بعدازپارهگ

کووهعدوووبانووکآلمووا ،ایتالیووا،اسووپانیا،سوووئیس،اسووترالیا،کوورهوروسوویهتصوومیمگرفتنوود

گذاریوزیرساختآسیاباشند.برزیلنیزتصمیمگرفتهاستعدوای بانکباشدکوهسرمایه

یلکشورهایآمریکایالتی رابورایعدوویتدرایو نهوادافوزایشدهود.ایو تواندتمامی

(.Chhiber, 2017: 4سازیاست)هایچی دراقناعدهندهتواناییگرایشنشا میزا از

دوامیرادرکشورهاییچی تالشداردنفو قابل،راهیک–ازطریقابتکاریککمربند

شومتالشویبورایایجوادیوکنظومابتکوارجوادهابری.ادکنودکهدرهمسایگیآ هستندایجو

المللویالمللیموازیاست؛بنابرای چی تالشنداردنظومجدیودیراجوایگزی نظومبوی بی 

کشوورنیسوت،گراومحدودبوهچنودراهحمایتیک-کند.ابتکاریککمربند لیبرالمعرفی

کشورهایتردهدارد.درواقعدعوتازهایاقتصادیگسبلکهگرایشقویبهسمتهمکاری

گذاریوزیرساختآسیاوتالشبرایادغواماتحادیوهاروپاییبرایعدویتدربانکسرمایه

جوایکنودبوهکوهچوی توالشمویدهوددلابتکارجادهابریشمنشا مویاقتصادیاوراسیادر

کامولکنود.دررااصوالحوهایخود،نظومفعلویجایگزینینظمموجودبااستفادهازسازما 
                                                                                                                                             
1. Ajay Chhibber 
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هما زما چی تالشداردپیشنهادهاییرابهکشورهایمتوسطوضوعیفارائوهدهودکوهتوا

هواوهافوراهمکورد زیرسواختقبلازای ازسویغربارائهنشدهبود.ازجملهای پیشنهاد

یراتورجیحلوالمل.چوی نظومبوی Kaczmarski, 2016: 26-28)باشود)هوایجدیودمویفناوری

ای کشووردهدکهگسترشاقتصادیراتسهیلکند،دسترسیبهبازارهایخارجیرابرایمی

ایرامرتفعکند؛چی ازطریقاصالحنظمموجودبهدنبوالدسوتیابیمیسرسازدوموانعمنه ه

 بهچنی هدفیاست.

یوک–ریوککمربنودبهبعدابتکا2380هستهمرکزیسیاستاقتصادیخارجیچی ازسال

کشورموجووددرحووزهایو ابتکوار01حدود،شدههایمنتشرراهبودهاست.براساسگزارش

هواوتجوارت،توسوعهزیرسواختیهایچوی مشوارکتخواهنودکورد.ارت وادرآیندهدرطرح

هواکشووردرامتودادمسویرزمینویای،ت ویتارتباطاتاقتصوادیبوی چوی ودهارتباطاتمنه ه

)کمربندهایاقتصادیجادهابریشم(ومسیردریایی)مسویرجوادهابریشومقور بیسوتویکوم(از

اهدافای ابتکاراست.برایتح قای دیدگاه،چی درتعدادیازنهادهواوابتکارهوا،ازجملوه

هایموالیماننودصوندوقجوادهابریشوموبانوکبانکتوسعهوزیرساختآسیاوسایرمکانیسم

کنود.چوی گوذاریمویشودسورمایهعنوا بانکبریکسشناختهمیعهجدیدکههمننی بهتوس

گوذاریونیوزروابوطهایدرحوالرهوورتجوارتوسورمایهکندتابرساختارهمننی تالشمی

گوذاریراه،بانوکسورمایهیوک-ایتوأییربگوذارد.ازطریوقتوأمی موالییوککمربنودمنه ه

(.ایو ابتکوارهمننوی Weiss, 2017: 2) استبرای روابطتأییربگوذارد  زیرساختآسیاممک

شوود.گرفتهموینظرعنوا مرکزدرآ بهکندکهچی درایرات ویتمیهایمنه هزیرساخت

گذاریبوادرنتیجه،اقتصادهایمنه هممک استبیشترتمایلبهافزایشروابطتجاریوسرمایه

.متحدهداشتهباشند کرهجنوبی،تایوا وایاالتایراقتصادهامانندژاپ ،چی ونهباس


 گذاری زیرساخت آسیا   بانک سرمایه -ب

گذاریزیرساختآسیایکموسسهمالیچندجانبهجدیوداسوتکوهتوالشبانکسرمایه

عهایموردنیوازبورایآسویادورهومجموهایمختلفرابرایشناساییزیرساختکشوردارد

هاوسوایرکند.باافزایشارتباطاتوتوسعهاقتصادیدرمنه هازطریقپیشرفتدرزیرساخت

هایتولیدی،بانکتالشداردرشدوبهبوددسترسویبوهخودماتاساسویرادرمنه وهبخش
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ون ولودرزمینهانورژیوبورق،حمولهایدقیقوپایدارافزایشدهد.بانکتأمی مالیپروژه

هووایروسووتاییوتوسووعهکشوواورزی،تووأمی آبوبهداشووت،راهدور،زیرسوواختارتباطووات

زیسووتوتوسووعهوتوودارکاتشووهریرابوورعهوودهدارد.بووراسوواسمفووادحفارووتازمحوویط

منابعمالیرابرایهریکازاعدا،یاهرآژانس،یاهرنهادیاشرکتیکوه،بانک؛نامهمواف ت

ایوهوایمنه وهکنودوهمننوی بوراینهادهوایواآژانوسمویدرقلمرویکیازاعدافعالیوت

کنودکنند،فراهمیواتسوهیلمویآسیافعالیتمیالمللیکهدرارتباطباتوسعهاقتصادیدربی 

www.aiib.org).)بوهدهودکوهایو منوابعموالیرانامهای اجازهرابوهبانوکمویمفادمواف ت

ها،ایجادهاوامکاناتمتعلقبهشرکتگذاریدرطرحهایمختلفازجملهوام،سرمایهروش

بانکممک استاقدامبوه،تدمی ،وامبرایتوسعهاقتصادوغیرهتدارکببیند.عالوهبرای 

هوایواصدوراوراققرضه،مشارکتدراوراقبهادار،تدمی اوراققرضههرکدامازشورکت

عدوواصولی،ازجملوه11دهاکهبااهدافآ سازگاراست،کنود.ایو بانوکمتشوکلازنها

ناموهبانوکچنوی بیوا عدونارراست.درمادهیکمواف وت22کشورهایآسیایمرکزیو

تسریعتوسعهاقتصادیپایدار،ایجادیروتوبهبودارتباطاتزیربنواییدرآسویا-8شدهاست:

هوایت ویوتهمکواری-2؛هایتولیدیهاوسایربخشیدرزیرساختگذارازطریقسرمایه

هایتوسعهازطریوقهمکوارینزدیوکوفصلچالشایومشارکتدرشناساییوحلمنه ه

کنند.براساسموادهسوومجانبهوچندجانبهکهدرموردتوسعهفعالیتمیباسایرنهادهاییک

وسوازوتوسوعهیوابانوکسواختجهوتالمللویبی نامه،عدویتبرایاعدایبانکمواف ت

میلیارددالراسوت.833نیزسهامسرمایهمجازبانک9توسعهآسیابایدبازباشد.براساسماده

سوازیکهمنابعوامکاناتبانکبایدانحصاراًبورایپیوادهکندمواف تنامهنیزتصریحمی3ماده

نامهبوهکوارشدهدرمواداولودومای مواف ت کراهدافوکارکردهایبانکبویژهموارد

گوذاری(.سرمایهwww.aiib.orgگرفتهشودوهمننی درتهابقبااصولدقیقبانکداریباشد)

هوایسوایرزیرسواختو ون ل،انرژی،ارتباطواتهایحملدرزمینهوتأمی منابعمالیپایدار

گذاریزیرساختآسیااست.شدهبانکسرمایهجملهاهدافاعالمایازه همن

گذاریزیرساختآسویادرارتبواطچوی ودربحثن شبانکسرمایه8ینامورتشبهع یده

توجهیوجودداردکهاولویتچوی وهایزیربنایین شقابلگذاریآسیایمرکزی،سرمایه
                                                                                                                                             
1. Ksenia Muratshina   

http://www.aiib.org)/
http://www.aiib.org)/
http://www.aiib.org/
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هایکویازموانوعاصولیتوسوعهیااست.ف دا زیرساختزیرساختآس،گذاریبانکسرمایه

المللویوجوذبسورمایهخوارجیبوودهاسوت.هایبی ای کشورهادرزمینهافزایشهمکاری

نیووازکشووورهایحاشوویهکمربنووداقتصووادیجووادهابریشوومبووه،عووالوهبوورایوو ،درآینووده

هدارندکهاولویتکشوورهاییهایزیربناییدوچندا خواهدبود.بسیاریع یدگذاریسرمایه

هوایزیربنواییگوذاریمانندقزاقستا ،قرقیزستا ،ازبکستا وتاجیکستا صرفاًاتکابهسورمایه

گورددهواییکوهازسوویچوی ایجوادمویهاتالشدارندبااسوتفادهاززیرسواختنیستوآ 

هوایهاوشرکترخانهتولیداتواقعیخودراافزایشدادهوبهسمتصنعتیشد وایجادکا

هوایبانوک(.جودولزیوربرخویازپوروژهMuratshina, 2017: 94-95تولیدیحرکتکننود)

درمنه هآسیایمرکزیوقف ازوهمننی سایر2389گذاریزیرساختآسیادرسالسرمایه

دهد.مناطقجها رانشا می


 گذاری زیرساخت آسیا یهشده بانک سرما های تصویب  . برخی پروژه2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

)Congressional Research Service, 2017:14( 
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 صندوق جاده ابریشم -پ

کوهدرجهوتحمایوتاز گذاریاستصندوقجادهابریشمیکصندوقتوسعهوسرمایه

کشوورهاوهوایموالیدرهایصنعتیوهمکاریها،توسعهمنابعوانرژی،همکاریزیرساخت

گوذارا اصولیایو راهایجادشودهاسوت.سورمایهیک –طقدرگیردرابتکاریککمربندمنا

گذاریچی ،بانکتوسعهچی وبانکصندوقادارهدولتیمبادالتخارجی،شرکتسرمایه

المللویوهمننوی هوایداخلویوبوی صادراتووارداتچی هستند.درهمکاریباشورکت

صندوقجادهابریشمبرایت ویتتوسعهمشوترک،رونوقدرچوی والمللی،نهادهایمالیبی 

شدهاست.سرمایهکلیصندوقراهطراحییک-ابتکاریککمربند،کشورهایهمسایهسایر

گذاریهریکازسهامدارا صندوقبهشرح یلاست:میلیارددالربودهومیزا سرمایه93

http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html 
Acceced on: 2017-11-13 
 

"کمربندوجواده"هایتریدرپروژهگذارقویسرمایه،صندوقجادهابریشم؛بهطورکلی

شودهکوهقراردادهوایاعوالمگذاریزیرسواختآسویااسوت.درحوالینسبتبهبانکسرمایه

مبلغصندوقجادهابریشمحداقلبوه،باشدمیمیلیو دالر123گذاریزیرساختآسیاسرمایه
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گذاریبی رسد.عالوهبرای ،صندوقاعالمکردهکهقصدداردسرمایهمیلیارددالرمی0221

هایاستراتژیکاروپایابرنامهیوونکرانجوامگذاریمیلیاردیورورادرصندوقسرمایه83تا1

رجیچوی قوراردارد.وزارتبازرگوانیگذاریخاهادرکنارمجموعسرمایهدهد؛اماهمهای 

ارددالراعوووالمکوووردوحجوووممیلیووو891209را2381گوووذاریخوووارجیدرسوووالسووورمایه

بانوک.(,Pantucci 2016)میلیوارددالرافوزایشیافوت893بوه2380سوالگوذاریدرسرمایه

چی استتنهابخشیازابتکارتکلی،گذاریزیرساختآسیاوصندوقجادهابریشمسرمایه

سازیبورایدهندهتمایلچی برایپیگیریمنافعملیوهمننی فرصتکهتاحدزیادینشا 

اندازآتیمنه وهالمللیوچشماوراسیااست.همننی تاحدزیادیبیانگرنگاهچی بهاموربی 

اوراسیاوکشورهایپیرامونیاست.

اوراسیامنه هماندهع بودورافتادهیکشورهاازبسیاریمیزبا چی جدیدابریشمجاده

هوایگذاریسرمایهازوشدهعملواردنیزآلبانیحتیوگرجستا قزاقستا ،ازبکستا ،است.

بواارتبواطدرکنند.میاست بالراهیک-کمربندیکابتکارهایپروژهاتمامزمینهدرصندوق

جوادهصوندوقطریوقازگوذاریسورمایهوجدیودابریشمجادهطریقازچی مرکزی،آسیای

اسوتاستراتژیکایمنه هعنوا بهمرکزیآسیای-8کند:میپیگیریراهدفچند،ابریشم

وتجواریمنوافع-2؛اسوتمالحظوهمووردچوی غوربدرکیانگسی امنیتآ طریقازکه

ازالمللویبوی تتعوامالافوزایشجهوتدرچی برایایزمینه-0؛گرددمیتأمی چی انرژی

شوانگهای،همکواریسوازما چوو نهادهواییطریقازاست.چندجانبهنهادهایساختجمله

نهادهوایطریوقازودهودمویافوزایشمرکزیآسیایکشورهایباراخودامنیتیروابطچی 

ونفووو اقتصووادیروابووطت ویووتضووم ابریشوومجووادهصووندوقماننووداقتصووادیچندجانبووه

اصلیتمرکز(.Zhou, & Ghiasy :2017 20)دهدمیافزایشمنه های درراودختأییرگذاری

یارت وواوبهبووودبوورآسوویازیرسوواختگووذاریسوورمایهبانووکهماننوودابریشوومجووادهصووندوق

یوکابتکوارپیراموونیمنواطقدرجدیودهوایفناوریوارتباطاتن ل،وحملهایزیرساخت

کوهزنودمویتخمی آسیاتوسعهبانکاست.مرکزیآسیایمنه هدربویژهراهیک-کمربند

توارقمای کهدارندنیاززیرساختیگذاریسرمایه دالرتریلیو 829بهساالنهاقیانوسیهوآسیا

نشوا راگوذاریسرمایهم دارزیرجدولیافت.خواهدافزایشدالرتریلیو 20به2303سال

.دهدمی
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 سال تا مناطق برای نیاز مورد زیرساختی اریگذ سرمایه :3 شماره جدول

2232


(2017:6 share, Karne.)



  گیری نتیجه
اقتصوادیزمینهدربویژهچی مانندکشورهایییابیقدرتورشدآ متعاقبوشد جهانی

حوامیعنووا بوهآمریکامتحدهایاالتهژمونیوالمللیبی لیبرالینظمدرنوسا آ درکنارو

نظومتدعیفازاولدیدگاه است.آوردهوجودبهالمللیبی محافلدررادیدگاهدونظم، ای

عنووا بوهراچوی ماننودنورهووریهوایقودرتوکنودمویحمایوتآ جوایگزینیولیبرالی

معرفوی،دارنودراجدیودنظمجایگزینیبرتاییرگذاریوهدایتتوا کهالمللیبی کنشگرا 

هوایدولوتاقوداماتوکوردهحمایوتالمللیبی نظمیباتازدومدیدگاه،ابلم درکند.می

بحوثدرکنود.مویتفسیرلیبرالینظماصلیهایبنیا ت ویتجهتدرراچی مانندنورهوری

نشوا پژوهشای هایبررسیاست،نزدیکواقعیتبهفوقرویکردهایازیککدامکهای 

اصوالحبهلیبرالیساختارهایحفظضم داردتالشنورهورلتدویکعنوا بهچی کهداد

نظومیوکنظمای -الفاز:اندعبارتلیبرالینظمعمدههایضعف،چی نگاهازبپردازد.آ 

بایودالمللویبوی نظمکهداردوجودچی درتفکرای ؛تاریخیساب هازملهماست.هژمونیک

متحودهایواالتویوژهبوهوغوربهژموونیبوامخوالفضوم هواآ باشود،قهبچندبرمبتنی

نظومای است.گرمداخله،لیبرالنظم-ب؛دهندتشکیلراچندقهبینظمدارندتالشآمریکا
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وغربویهایارزشداردتالشمختلفهایدولتداخلیساختارهایدرتتییرونفو طریقاز

تورجیحراالمللویبوی نظومهوا،ولوتدحاکمیوتازحمایتضم چی دهد.ترویجرالیبرالی

داخلویامووردرمداخلوهعودمجملوهازالمللویبوی اصولبهمتکیومحورعدالتکهدهدمی

حکوومتیسواختارازمتوأیرزیادیحدتانیزایدهای باشد.هاآ حاکمیتبهاحتراموکشورها

ماننودلیبرالویاصوولردموواازبسویاریدرکوهاستاقتدارگرادولتیکچی است.چی در

،لیبورالالمللویبوی نظوم-پ؛دهودنمویتورجیحراچوی خووددرجملوهازدموکراسویبسط

ازبسویاریمشوارکتولیبرالویهوایارزشبسوطرغومعلوی،چوی اعت ادبهاست.انحصارگر

ازورسویدهنسوبیقودرتیوکبهکهدهدمیبهاهادولتازدستهآ بهلیبرالینظم،هادولت

مشوارکتبورمتکوینظمچی دلخواهنظمباشند.برخوردارالمللیبی عرصهدرزنیچانهتوا 

است.بود قوییاضعیفبود ،بزرگیاکوچکازفار هادولتهمه

خوودخوارجیسیاسوتدرراکواردسوتوردوچی ،المللیبی لیبرالینظمدراصالحبرای

ازموجوودلیبرالویالمللویبی نهادهایدرچی مشارکتایشافز-الف:استدادهقرارمدنظر

عرصوهدرادسوازینه-ب؛پولالمللیبی صندوقجهانی،تجارتسازما ملل،سازما جمله

ای.منه هعرصهدرویژهبوالمللیبی 

وهوادولوتاززیوادیتعودادمشارکتباچندقهبیالمللیبی نظمیکایجاددنبالبهچی 

گسوترشطریقازچی کهاستای بهمنوطمکانیسمیچنی آورد وجودبهاست.را بازیگ

گرفتوهنادیودهفعلوینظومدرکوهکشوورهاییاززیوادیتعداد،ایمنه هوالمللیبی ابتکارات

گیووریشووکلوجدیوودبووازیگرا ورودبوواکنوود.واردالمللوویبووی محوویطبووهراانوودشووده

بوهرابوازیگرا ایو کوهچوی زنویچانهقدرت،المللیبی محیطبرایجدیدهایدستورالعمل

راهیک–کمربندیکابتکارایجادوابداعیابد.میافزایشاستکردهواردالمللیبی محیط

نهادهوایبهداد شکلوابتکارای طرحدید.منظرای ازبایدنیزرامرکزیآسیایمنه هدر

صندوقبریکس()بانکجدیدتوسعهبانکآسیا،زیرساختگذاریسرمایهبانکمانندجدید

نظومبوازیگرا تعودادافوزایشبوهچوی تمایلدهندهنشا قبیلای ازنهادهاییوابریشمجاده

موجوودنظومدرگونواگو منواطقونهادهواادغوامطریقازکهداردتالشچی است.موجود

یوکابتکواردهود.کواهشرافعلویلیبورالنظومدرغوربهژموونی،خوودنفو افزایشضم 

دلازواسوتچینویهایارزشدهندهترویجکهاستعظیمیپروژهیک،راهیک-کمربند
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رافعلویلیبرالوینظمدربازیگرا ازبسیاریکنشگریکهگیردمیشکلنهادهایی،ابتکارای 

لیبرالوینظوم،فعلویوضوعیتدرکوهموضوعای طرحرسدمینظربهبنابرای کند.میتسهیل

رغومعلوینیست.نزدیکواقعیتبهشدخواهدجایگزی جدیدینظمباوشدهگسستدچار

شوودمویاستداللکهترامپآمد کاررویجملهازلیبرالی،نظمبرایشدهایجادهایچالش

لووهجمازلیبرالوویاصوولیهووایبنیووا تدووعیفجهووتدرپوپولیسووتیرویکوورداتخووا طریووقاز

بورایواسوتبرخوورداریبواتازهمننا نظمای دارد،میبرقدمآزادتجارتودموکراسی

اقودامشود،اشوارهنیوزقوبالچنانکوهنودارد.دوجوآ جایگزینیبرایطرحینیزآتیهایسال

دید.لیبرالینظمدراصالحقالبدربایدراچی مانندنورهوریهایقدرت
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