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Abstract 
China is one of the most important emerging powers that has brought the 
international order into a period of systemic change, i.e. polarity change. In this 
way, during the last years, China has followed an active role in multilateral 
international institutions; Because international institutions, as a constituent 
part of the international order, are very important for changing the international 
order. One of the mysteries of the institutional behavior of this country has been 
its different strategies in order to benefit from different institutions.In this 
article, the author has tried to explain China's strategic attitude and behavior 
towards various international institutions. The main question in front of the 
article is what strategies China has used in different institutions to challenge the 
international order led by the United States? In response to the main question, 
this hypothesis is proposed that China, as one of the dissatisfied and challenging 
powers of some elements and dimensions of the order, has relied on the 
"inclusive" and "exclusive" institutional balance to challenge the international 
structural order.The article has also used the descriptive-analytical research 
method in examining the mentioned hypothesis. Collecting the data and 
information required for the research has also been done by reading documents 
–libraries, in which, books, articles, documents and internet resources are used. 
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 چکیده
 سيستميك  تغيير  یدوره  وارد  را  الملليبين  نظم  كه  است  نوظهور  هايقدرت  ترینمهم  از  يكي  چین
  نهادهاي   در  را  فعالي  نقش  چين   اخير  ساليان  طي  مسير  اين  در.  است  كرده  قطبيت  تغيير  يعني
 یدهنده تشکیل  بخش  عنوان  به  المللیبین  هاينهاد  چراکه  است؛  كرده  دنبال  چندجانبه  الملليبين
  اين   نهادی  رفتار  معماهای  از  يكي.  دارند  زیادی  اهمیت  المللبین  نظم  تغيير  برای  المللی،بین  نظم

  اين   در  نويسنده.  است  بوده  مختلف   نهادهاي  از  مندیبهره  راستای  در  آن  متفاوت  راهبردهای  كشور،
 تبيين  را الملليبين مختلف نهادهاي  قبال در  چين راهبردي رفتار و  نگرش است كرده  كوشش مقاله
 نهادهاي  در  هايياستراتژي  چه  از  چين  که  است  قرار  این  از  مقاله  روي   پيش  اصلي  پرسش.  نمايد

  در   است؟  كرده  استفاده  متحده  ایاالت  رهبري  به   المللبین  نظم  كشيدن  چالش  به  براي  مختلف
  و   ناراضي  هايقدرت   از  یکي  عنوان  به   چين  که  شودمي  مطرح  فرضيه  اين  اصلي  سؤال  به  پاسخ

 كشيدن  چالش  به  برای  »انحصاری«   و  »فراگیر«  نهادی  یموازنه  به  نظم، ابعاد  و  اركان  برخي  چالشگر
  تحقيق  روش  از  نيز  مذكور  یفرضيه   بررسي  در  مقاله.  است  بوده  متكي  المللبين  ساختاري  نظم

  روش  به  نيز  پژوهش   نیاز  مورد  اطالعات  و   هاداده  گردآوري .  است  گرفته  بهره  تحليلي  -توصيفي
  اينترنتي   منابع  و  اسناد  مقاالت،  ها،کتاب  از  آن  در  که  گرفته   صورت  خانهايكتاب  اسنادي،  یمطالعه
 . شودمی استفاده

 کلیدواژه ها: 
  یموازنه المللی؛بین نهادهاي

 یموازنه فراگير؛ یموازنه نهادي؛
 .چين انحصاري؛
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 مقدمه ١
  نظم   و   ساختاری   نظم  یحوزه   دو   به  المللی بین   نظم

تقسیم که  می   نهادی  منافع کنندهمنعکسشود  ی 
دولت  یا  هستند.دولت  برتر    ساختار   به  اولی  های 

دومی  دارد   اشاره  قدرت   توزیع   نهادهای   قالب   در   و 
ً   ساختاری  شود. نظممی   عملیاتی   المللی بین   با   معموال

  نظم   و  اصلی  هایدولت  بین   قدرت  مجدد  توزیع
  مختل  المللیبین   نهادهای  در  تغییرات  با   نهادی

دولت بنابر .  شودمی رقابت  شاهد  ما  در  اين  هم  ها 
  دو   این  ی نهادي هستيم.ی قدرت و هم در حوزه حوزه
حال    هستند. با این   مرتبط  هم   به  نظم  تغيير  شرط 

 تغيير قدرت غالباً مقدم بر تغيير نهادي است. 

بين  دوره نظم  وارد  كنوني  تغيير الملل  ی 
است.   شده  قطبيت  تغيير  يعني  چین  سيستميك 

از   و  نوظهور    هايقدرت  ینترمهم يكي  توان  از  كه 
اراده  براي همچنين  الزم    نظم   در  تغییر  ایجاد   ی 

است، در كانون اين روند    برخوردار  الملل موجود بین
  که چين   مسیرهایي   تبیين  به همين دليل  قرار دارد. 

كند، يا به  ملل دنبال مي التغییر نظم بين   ایجاد   براي 
منظر از  نظم،  تغيير  منابع    روند   شناخت  عبارتي 

 .است اهمیت  حائز نظم تغییر

مورد    الملل،بين  سیاست   پژوهاندانش   در 
ب  یهاچالش  نظم  برای  همچنین    المللی ینچین  و 

سیاست  آپی  برای  آن  و    هابحث   المللبين مدهای 
مطرح  زيادي  اگرچه  ین ا  با .  اندکرده   نظرات    حال، 

 اما  کشد،ی م  چالش  به  را   الملل موجودین بنظم    چین
  از   یا  داد  خواهد  انجام  را   کار  این   چگونه   چین  اینکه
جاي بحث    هنوز   کرد،   خواهد  استفاده   استراتژی   کدام
 . دارد

  يعني شده  اشاره  کمتر  رقابت   بر   مقاله،  این 
تغيير   یدوره   در   هادولت   بین  نهادی   یموازنه

بهکندی م  تمرکز  سيستميك نهادهاي    ،واقع. 
  هایقدرت   که  هستند  مهمی   یالمللي نيز عرصه بين

  طریق   از  خود را  اهداف  کنند تا می   رقابت  آن  در  بزرگ
   کنند.  دنبال   چنين نهادهایي

  طول   در(   طوالنیزمان    مدت  در اين راستا، چین
  و   مهم  نقش   ايفای  به  تمايلی  که  بود   سرد)  جنگ
.  نداشت  المللی بین   نهادهای با  ارتباط   در  فعال 

  و   تجارت  شامل  شدتبه  کشور  اين   خارجی   سیاست
  ديپلماسی   و  ایمنطقه ادغام  نه   دوجانبه،  روابط

  گرايی چندجانبه   دوره،  اين   در .  بود  چندجانبه،
  قرار   چین  خارجی  سیاست  کار   دستور  در   ندرتبه

اين .  داشت   فروپاشی   از  پس  سالیان  طی  حال،  با 
 ايفا  خصوص  اين  در  را  تریفعال   نقش  چین  شوروی

  خواهانه مترقی  زمینه  اين  در  چین  جديد  کرد. حرکات
  که   داشتند  هايیبنیان  ايجاد   در  سعی  هاچینی .  بود

  المللی بین   محیط  يك  تواندمی ها  آن   طريق از
آن کند  ايجاد   ترمطلوب   که   شدند   متوجه ها  . 

و    به  تواندمی  چندجانبه  ديپلماسی امنيت  منافع، 
اين.  کند  کمك  چین  قدرت   مزيت   تدريج به   رو،  از 

نظم    را  نهادها   از   استفاده شرايط  المللی  ین بدر 
 . پساجنگ سرد درك كردند

مختلفی    رويكرد   نهادها،  از  مندیبهره   در راستای
از يك  .  شده است  دنبال   چین  سوی  از  و راه ميانه

  از   و  بوده   نهادهای جديد   ايجاد   حال   در  چین  طرف،
  فعال   طور به  موجود  نهادهای  در  همچنان   ديگر  طرف

معماهای می   مشارکت  از  يكي  بنابراين،    رفتار  کند. 
  نهادهای   قبال   در  آن  متفاوت  چین، راهبردهای  نهادی

ها و نقاط  رو، گرچه متغيرین  ا  از   . است  مختلف بوده 
دارد،   وجود  آمريكا  با  چين  رقابت  در  زيادي  عطف 

در  منتها   چين  مختلف  راهبردهاي  بررسي  و  تبيين 
نهاد حوزه بين ی  مقاله هاي  بحث  كانون  ی المللي 

اصلي مقاله  سؤال    دهد. بنابراين، حاضر را تشكيل مي 
از چه  است   قرارین  ا  از در    هايي استراتژي   که چين 

براي  مختلف    نظم   كشيدن   چالش   به   نهادهاي 
رهبري  ینب به  متحدهالملل  كر   ایاالت  ده  استفاده 

اصلي مطرح    سؤال ای كه در پاسخ به  یه فرضاست؟  
چين  یم که  است  اين  عنوانشود  از    به  یکي 

چالشگرقدرت و  ناراضي  ابعاد    هاي  و  اركان  برخي 
برای   «انحصاری»  و  نهادی «فراگیر»  یبه موازنه  نظم،

بين  ساختاري  نظم  كشيدن  چالش  متكي  به  الملل 
 بوده است. 
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. گيردمي   بهره  تحلیلی  - توصیفی  روش  از  مقاله
  به  پژوهش نيز  نیاز مورد اطالعات و هاداده   گردآوري

  گرفته  صورت   خانهايكتاب  اسنادي،  یمطالعه  روش
  اينترنتي   منابع   اسناد و  مقاالت،   ها،کتاب   از   آن  در  که

 . شودمی  استفاده

 ی پژوهشپيشينه ٢
فنگ  مقاله  ٢هي   كايو  ١هیوان  عنوان  در  تحت  اي 

بين هاي  «چالش نظم  براي  چين  با نهادي    الملل» 
  و المللبین   روابط   در   نهادی  یموازنه  ینظریه   ادغام 

  یک   رفتاری،  شناسیروان  در   اندازچشم   ینظریه
 کندمی   معرفی  را   »نهادی  اندازچشم   یموازنه«  مدل 

هاي  استراتژی  از  چین  چگونه  که  دهد   توضیح  تا
برای    به   المللیبین   نظم  کشیدن  چالش   به   مختلف 

 & Feng).است   کرده   استفادهایاالت متحده    رهبری
He,2017)   اي تحت عنوان  در مقاله  هيكاي  همچنين

  آسیا   نهادی در  یموازنه و  نظم  گذار  نقش،  «مفاهیم
جدید» به اين مطلب    نظری  چارچوب  یک :  پاسيفيك

طلوع مي كه    موج   شاهد   یکم   و   بیست   قرن   پردازد 
  پاسيفيك   آسیا  در  چندجانبه  ابتکارات  از   جدیدی

است ازبوده    ی موازنه  ینظریه   ادغام  با  رو  ین ا   . 
توضيح   نقش،   ینظریه   و  نهادی   در   تغییرات  به 

مختلف    های دولت   توسط  نهادی   هایاستراتژی
اي  نيز در مقاله   ٣هوايگائو شي   (He,2018).پردازد  مي

» عنوان  آسيا  -چيننهادي    یموازنه تحت  در  آمريكا 
پي  و  انتخاب آمدپاسفيك  بر  آن  سياست  هاي  هاي 

  چین   دیپلماسی  کلیدی  هایچالش   خارجي چين» به
برخورد  متحده    با  در  اجتنابایاالت    «تله  از  و 
در مي   توسیدید» و  هاي  نظریه   با   مقایسه   پردازد 

را  یموازنه   ینظریه  مختلف،   براي   نهادی 
ایاالت    و   چین  بین   تعامالت  و  امنیت  شدننهادینه 
  تحلیل  سرد   جنگ   از   پس  پاسيفيك  آسیا  در متحده  

ی امقاله در    ادگودرزي و صفرير  (Qi,2019). كندمي
» عنوان   یآینده و چین ایمنطقه نهادسازیتحت 

مطالعهلیبرال  المللیبین نظم آسياي  :  موردي  ی 

 
1 Huiyun Feng 
2 Kai He 
3 Huaigao Qi 

بين   هدف  با مركزي»   نظم  و  ارزيابي وضعيت  الملل 
ینی بازيگراني مانند چين تالش دارد به اين  آفرنقش 

نظم   به  نگاهي  چه  چين  كه  دهد  پاسخ  پرسش 
دهد  هاي مقاله نشان مي الملل ليبرال دارد. يافتهبين

یانه است و اين امر در قالب  گرااصالح كه نگاه چين  
راه اي همچون يك كمربند یک هاي منطقهنهادسازي 
 ). ۱۳۹۸ی و صفري،راد گودرزكند (دنبال مي 

مفيدي در    هاي تحليل  حاوي مطالب و   مذكور  آثار
مقاله  موضوع  با  حاضررابطه    برخی   و  هستند  ی 

  همپوشانی   مذكور   منابع  با   نیز  حاضر   تحقیق   هاي داده 
این    دارد؛   بررسي   به   توجه   با   حاضر  یمقاله  حال با 

نهادسازي  قالب  جامع  در  چين  هاي  استراژي هاي 
نتايج و تأثير آن بر نظم    و همچنين  نهادي  یموازنه

نظم  بين به  نهادي  نظم  از  تمركز  (تغيير  الملل 
 . گرددمی  متفاوت  شدهمطرح  آثار ساختاري) از

 چارچوب نظري ٣
 ٤ی نهادي موازنه  ٣٫١

ً   موازنه  سنتی  تعریف   یا   قدرت  یموازنه  به  عمدتا
  . دارد  اشاره  نظامی   معنای  در   سخت»  ی«موازنه
قدرت    با  کشور  یک   قدرت،  یموازنه   ینظریه   مطابق

  ی گزینه  دو   رقيب،  یک  با  رويارويي  هنگام   کمتر
  خارجی   و  داخلی  یموازنه :  دارد  اساسی

(Pape,2005:15) کالن   هاییی توانا  انباشت  به  . اولی  
  اقتصادی   و   نظامی   هایینهزم  در   یژه وبه   کشور،   یک 

  اتحاد   تشکیل  به   مربوط  دومی  کهی درحال  دارد،  اشاره
 . است شریک کشورهای   با کشور   یک

 سازیموازنه   سنتی  روش   دو   این   بر  عالوه  
ً   سخت،   موازنه   استراتژی  از   «نرم»  نسخه   یک   اخیرا
 یی شناسا  المللیین ب  امنیت  محققان  از  برخی  توسط

از    (Pape,2005:15).  است   شده زیادی  تعاریف 
دارد.    یموازنه وجود  پلنرم  وی  خصوص    ٥تی  در 
ای ضمنی و  موازنه«دارد:  نرم چنین بیان می   یموازنه

محدودتر از یک اتحاد نظامی رسمی است و زمانی  

4 Institutional Balancing 
5 T. V. Paul 
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می  دولت اتفاق  که  مشترک  افتد  امنیتی  فهم  ها 
 محدودی برای مقابله با تهدید در حال ظهور بیابند»

(Paul,2004:3)   راعده مفهوم  این  دیگر،  به    ای 
دولت تالش میان  شده  هماهنگ  کمتر های  های 
برایقدرت   با   مغایر   نتایج  به   یابی دست   مند 

برتر  ترجیحات ،  Walt,2005:126-12) (   دولت 
 کنند.محدود می 

کلی  موازنه١جودیت  نیز  همکاری    ی،  عدم  را  نرم 
می  تعریف  گفتهراهبردی  به  عدم    یکند.  کلی، 

دهد که یک دولت  همکاری راهبردی زمانی روی می
افزایش نفوذ در برابر دولت قوی   به دنبال  ضعیف 

یرعادالنه  غهمکاری نابرابر و    رد   با باشد و این کار را  
می  بر  انجام  راهبردی  همکاری  عدم  منطق  دهد. 

با ایجاد وضعیتی    سازی دستاوردهای مطلقیشینهب
ره را بر سر نتایج آینده  مبتنی است که قدرت مذاک

دهد    ٢فرگوسن   چاکا).  Kelley,2005:156( افزایش 
  برای   غیرنظامی  هاییبند«صف   را  نرم   یموازنهنیز  

  قدرت  یک   نفوذ   و   نظامی  حضور   حذف  یا   کاهش
داند  می »  خاص  یمنطقه  یک   از   خارجی

Ferguson,2012:200).( 

پاپ    ی موازنه   از  تریگسترده   تعریف   که  ٣رابرت 
كه    که  دارد  بیان  کندمی   ارائه  نرم است  «كنشي 

طور مستقیم  سلطه و برتری نظامی دولت برتر را به 
نمی  چالش  نظامی  به  غیر  ابزارهای  از  بلکه  کشد، 

تا سیاستاستفاده می  برتر  کند  های نظامی دولت 
بیندازد، تهاجم   ٤گرایانه جانبهیک  تأخیر  به  را  آمیز 

هزینه  یا  کند  تضعیف  و  کند  آب  بر  های  نقش 
افزایش دهد»   را  از آن قدرت زیاد   ,papeاستفاده 

2005:10-17)(.   

سرد،  یقطبتک   جهان   در   کشورهای   پساجنگ 
  های یاستراتژ  از   که  شوندی م   وسوسه  دوم   یدرجه

برتر   تهدیدات  برابر   در  نرم  یسازمتعادل    دولت 
زیرا  ستفادها نمآن   کنند؛    یهاروش   از  توانندی ها 

است،   برینههز  بسیار که   سخت سازیموازنه سنتی

 
1 Judith Kelly 
2 Chaka Ferguson 
3 Robert Pope 

نرم از طريق سازوكارهاي    سازیکنند. موازنه  استفاده
  از   شود. ی مالمللی اجرا  ینبنهادهاي  جمله    از مختلفي  

  از   مهمي   شکل   توانمي   را  نهادی   یموازنه  رو،ین  ا
ها  دولت   توسط   كه اغلب   دانست   نرم   یموازنه  رفتار
  از   احتمالی   تهدیدات   حتی   و   فشارها   با   مقابله   برای 

همين  یم  انتخاب  رقيب،  کشورهای  سوی به  شود. 
از مقاله  نرم    یموازنه   یجابه  نهادی  یموازنه  دليل 

دولت موازنه   رفتار   تعریف  برای  طریق    از   ها سازي 
 .کندی م استفاده المللي بين  نهادهای   سازوكار

  رفتار   از  جدیدی  نوع   به  نهادی  یموازنه
  ی هابرنامه   تا  دارد   اشارهها  دولت   برای   کنندهموازنه

  طریق   از  را  نفوذ   و   قدرت  مانند   خود   ییانه گراواقع
  آنارشیك   المللیین ب  نظام  در  چندجانبه  نهادهای

 معنای به  نهادی یموازنه ).He, 2018:4( کنند  دنبال 
  ايجاد،   طریق  از  تهدیدها  یا  فشارها  با  مقابله«

است    »چندجانبه  نهادهای  بر  تسلط  و  استفاده
Song,2013:366) .( 

دارد كه    وجود   نهادی نيز  یشكل موازنه   نوع   سه
  نهادی  یموازنه  ،٥فراگیر  نهادی  یموازنه   اند از:عبارت

طور  به  ).(He, 2015  نهادی  بین  یموازنه   و  ٦انحصاری 
  سخت   توازن   که   استشده  شناخته  یاگسترده 

  تواندی م   المللیین ب  امنیتی  نهادهای   طریق   از   سنتی
شود.    قائل  تفاوت  انحصاری  و  فراگیر  ابزارهای  بین

  ی هانامهموافقت   مانند  فراگیر،  امنیتی  نهادهای 
 ارتقایمنظور  به   اول   یدرجه  در  تسلیحات،  کنترل 
  با   یکدیگر   به   نسبت   خود کنندگان  شرکت   امنیت
است.  ها  آن   میان  در  نظامی  درگیری  احتمال   کاهش

ً   اتحادها،  مانند  انحصاری،  امنیتی  نهادهاي    برای   اصوال
  به  توجه  با  خودکنندگان  شرکت   امنیت  تأمین

  محسوب   بالقوه   یا   واقعی  تهدیدهای   که  غیرعضوهایی
  این   با ).  (Song,2013:366کنند  ی م  خدمت   شوند، یم

4 Unilateralism 
5 Inclusive 
6 Exclusive 
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  است   ممکن   نيز نهادي    نرم   یموازنه  منطق،
 .١بگیرد   نظر در را انحصاري یا  فراگیر رویکردهای 

  و   قواعد   از   استفاده  معنای  به   فراگیر  یشیوه
  آن   در   هم  هدف  دولت  که  نهادی(  نهاد   هنجارهای 

  و   هدف  دولت   رفتار  محدودکردن  برای )  دارد  عضویت
.  است  آن   قدرت  و   هدف   رفتار،  بر   تأثیرگذاری

  این   تشکیل  قالب  در   توانندمی   دوم  درجه  هایدولت 
  یموازنه   راستای   در  ایجابی،   اقدامی   به عنوان  نهادها، 
 . بردارند گام  نهادي

  های دولت   حتی«  که  ایده  این  دیگر،  طرف  از
  و   قواعد  گرفتننادیده   برای  کامل آزادی  نیز  مندقدرت
  های رویه   یا   المللی بین  مهم   نهادهای   های رویه

  دادن   دست  از   بدون  را  شدهپذیرفته   دیپلماتیک
  به   اشاره  ،»ندارند  اهدافشان  برای   اساسی   حمایت

  در   اندازه  همان   به  است  ممکن  نهادها  که  دارد  این
  هدفش   که   گیرند   قرار   مورد استفاده   دیگر اقدام  یک 

  از   هدف  دولت  رفتار  به  دادنشکل   و   کردن  محدود
  بود  خواهد چندجانبه نهاد هنجارهای  و قواعد طریق

  است   عضو  آن  در  نیز  هدف  دولت  که
Pape,2005:36).(   موازنهدعبارتبه   نهادی   ییگر 

  نهاد یک    از   را  هدف   دولت  یک   دارد  قصد  انحصاری 
  با   مقابله  برای  نهاد انسجام  و   وحدت   از  و   کند  حذف

 & He). کند  استفاده  هدف  دولت  سوی   از   تهدیدات
Feng,2020:491) مناطق راهبردي   در  آن را  نفوذ  و  

 .نمايد تضعیف

نيز   بین   یموازنه   از   یاگسترده   شکل  نهادی 
  یا   فراگير  تواندی م   آن  نهادی است. ماهیت  یموازنه

ویژگی  انحصاری   ی موازنه  اینفرد  منحصربه   باشد. 
  ابزار   بلکه  نیست،  نهادی  یموازنه  هدف  نهادی،  بین

  دولت   یک  موازنه،  این  برای   .است  نهادی  یموازنه
  قصد   بلکه  کند،ی م  یاندازراه  را   جدید  نهاد یک تنها  نه

  همزیستی   نه  -  جایگزینی  برای  جدید  نهاد  این  از  دارد
نهاد   –   مستقیم   هدف   . کند  استفاده   قدیمی   با 

 
یکموازنه ١ طریق  از  نرم  موازنهی  با  از  نهاد  سخت  طریق  ی 

نهادهای امنیتی از این نظر متفاوت است که مورد اول مستقیماً  
کشد.  قدرت دولت برتر درون یا خارج از نهاد را به چالش نمی

  در .  نیست  فردی  دولت   یک  تنها   نهادی   بین   یموازنه
  بازی   یک   و   است   دیگری  موجود   نهاد یک   مقابل،
  موجود   نهاد یک   و   جدید   نهاد یک   بین   کنندهموازنه
  توانندمی ها  دولت   راستا،  این  رد   ).(He, 2018:4است
و    دو  هر   یا   انحصاری   یا   فراگیر  نهادی   یموازنه
را   یموازنه نهادي    کشیدن   چالش   به   برای  بين 

  ایجاد   راها  آن   که  هایی قدرت   و   موجود   نهادهای 
 یرند. گ کار  به  اند،کرده 

دو متغیر اصلي در انتخاب اين نوع استراتژي يعني  
عبارت  یموازنه كه  است  توجه  مورد  از:  نهادي،  اند 

و    رقیب  و  يك دولت   بین  قدرت  اختالفات  یکی  آن 
  کشور   دو  بین   اقتصادی  وابستگی  سطح  دیگری،
 است.

  دولت   دو  میان  قدرت  یمقایسه   به  قدرت  نابرابری
کند. می   تعیین  را  موازنه  »٢«اثربخشی   که   دارد   اشاره

اختالفهنگامی     بیشتر   دولت  دو   بین  قدرت  که 
  با قدرت   سخت   ی ضعیف، مقابله  دولت   برای   باشد،
  فاحش   قدرت  شكاف  پس.  دارد  کمتر  اثربخشی  قوی،

  هادولت   توسط  سخت  یموازنه  استراتژى  انتخاب  از
  دولت   براى   نهادي، نرم    یموازنه کند و  می   جلوگيرى 
  امنيت   جهت تحصيل  تریمنطقی  استراتژى  ضعيف،

  را  ٣«هزینه»  اقتصادی  وابستگی .  شودمی   تلقى
  وابستگی   دولت  دو  اگر  بنابراین،  کند؛می  تعیین

  سخت   یموازنه  انجام  باشند،  داشته  اقتصادی باالیی
.  بود  خواهد  پرهزینه   یکدیگر  به   این دو کشور نسبت 

  دو   یانگیزه   باال،  اقتصادی  متقابل  وابستگی   رو،از این 
  از .  دهدمی   کاهش   سخت  یموازنه   برای  را  کشور
 یموازنه   هایهزینه   پایین،  وابستگی  دیگر،  سوی

نرم نهادي    یموازنه  کاربرد  و  دهدمی   کاهش  را  سخت
-He and Feng, 2008:373  دهد می   کاهش   را

  در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که  .)(378
عامل  هر  گرچه   برای   اثربخشی  و  هزینه  دو 

  است،   مهم  دولت  برای  توازن   مورد  در  گیریتصمیم

اگرچه هدف نهایی آن (تأثیر در رفتار، اهداف و توانایی هژمون 
 مورد هدف) مشابه است.

2 Effectiveness 
3 Cost 
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 روروبه   الوقوعقریب   تهدید   با   دولت   وقتی   اما
  غلبه   هزینه  مالحظات  بر   اثربخشی  فاکتور  شود،می
 .کندمی

  برای   مختصر  موردی  یمطالعه  چند  از   در ادامه،
دولت    عنوانبهچین،    نهادی   هایاستراتژی   بررسی

رقيب نظم، در سازمان ملل متحد، سازمان شانگهاي،  
سرمايه بانك  و بريكس،  آسيايي  زيرساخت    گذاري 
 شد.  خواهد راه  استفادهابتكار يك كمربند یک 

ی نهادي های موازنهیاستراتژ ٤
 چين

یکی از معماهای رفتار  كه قبالً ذكر آن رفت    طورهمان 
نهادی چین، راهبردهای متفاوت آن در قبال نهادهای  

است درکین ازا  .مختلف  براي    پیامدهای   بهتر  رو 
  المللی، بین   نظم  برای  چین   نهادی   هایچالش 

نهادهای    قبال   در   چين  متفاوت  شناخت راهبردهای 
 مندیبهره   راستایدر    المللی ضروري خواهد بود.ینب

شده    دنبال   چین  سوی  از   مختلفی   رویکرد   نهادها،   از
  جدید چندجانبه  طرف تشكيل نهادهای  یک    از .  است

  در   خود  هایفعالیت  افزایش   دیگر  طرف  از  و
  چین   درواقع،.  است  بوده  موجود  نهادهای  چارچوب

موازنه شیوه   از در   و   فراگیر  یی    نهادهای   انحصاری 
 . ستا کرده  استفاده مختلف

  برای   خوبی  ینمونه   متحد   ملل   سازمان  از   استفاده
  نهادی   یشیوه .  شودمی  گرفته  نظر  در  فراگیر  یشیوه

  مهمی   ابتکارات  در   چین  هایتالش   نيز در  انحصاری 
  بانک   و  ١همكاري شانگهای، بریکس   سازمان  از جمله
  کمربند   یک  و  آسیایی  زیرساخت  گذاریسرمایه

این    .است   شدهمنعکس    راهیک    یشبکه  رو،از 
 یافتهگسترش    بسیار  چین   یچندجانبه   دیپلماسی 

  را   نمودها  بارزترین   خاص  یحوزه   چند  در  که  است
 . شودمی پرداخته هاآن  به  که  است داشته

 
1 BRICS 

 سازمان ملل متحد  ٤٫١
سازمان  دیپلماتیک  مانورهای  از   استفاده ملل    در 

ی از  انمونه   چین  فعال   دیپلماسی   یواسطهبه  متحد
چين    یهموازن فراگير    امنیت   شورای است.  نهادي 

  یک   به عنوان  چین،  برای  یمؤثر  محل  ملل  سازمان
  انداختن   یرتأخ  به  برای  وتو،  حق  دارای  دائم  عضو

  ارائه  برتر  قدرت  یهابرنامه   و  هایاست س  اجرای
 دهد. می

 ملل  سازمان  امنیت شورای   به چین  ورود   زمان  از
به    خود   وتوی   قدرت  از  کشور   این   ، ۱۹۷۱  سال   در 

این   کرد.   استفاده   کم  صورت   قرن   اوایل  حال، در   با 
 ترفعال   نقش   سمت  به  چین   بود که  یکم  و  بیست 

  مذاکرات   در   چین   .کرد  حرکت  امنیت  شورای   در 
  ایجادشده   های چالش   با   مقابله  چگونگی   به  مربوط
  که   کشورهایی  ویژهبه(  کشورها  از  سری  یک   توسط

  نقش )  داشت  اقتصادی  یا   راهبردی   منافع  آن   در
ً   و  ترفعال   در این راستا،  .کرد  ایفا  برانگیزبحث   بعضا
  به  پیوستن   برای  این کشور  تمایل  عدم از  هایی نمونه 
 اقدام  برای  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  در  آمریکا
(  مانند  هاییرژیم   علیه  شدید   عراق   )،۱۹۹۹كوزوو 

  زیمبابوه   و)  ۲۰۰۷(  میانمار)  ۲۰۰۳(  دارفور  )،۲۰۰۳(
 دارد.  ) وجود ۲۰۱۱و سوریه () ۲۰۰۸(

  محدودیت   اعمال   به   سرد  پساجنگ  در  چین
است  ادامه  امنیت  شورای  در   راهبردی  .  داده 

  دالیل   به  را  اعتراضاتی  چین  دیپلماتیک  هایلفاظی 
  بالقوه   هایتحریم   با   مخالفت  و   حاکمیت  از   حمایت
  در   هانگرانی   این  اگرچه.  داشت  دنبال   به  ناکارآمد

  در   مقاومت   برای   اساسی  های تالش   به   موارد   خی بر 
  در   نیز  اوقات   گاهی   اما  نشد؛   تبدیل   مداخله   برابر

.  کردمی   استفاده  قدرت  از  خود،  منافع  تهدید   هنگام
ایاالت    برتری  کردن  محدود  چین   اساسی  محرک
  اعمال   برای   آن   توانایی   رساندن   حداقل  به   و   متحده

. است  منطقه  هایچالش   برابر  در  خود  هایحلراه  
  سازمان   امنیت  شورای  هایبحث   در   چین  نگرش 

  نهادي   یموازنه   رفتار  اصلی  هایشاخص   از   یکی  ملل،



 

58 

 . ۷۳تا  ۵۱ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

 

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 

 الملل كشيدن نظم بین ی نهادي چين براي چالش هاي موازنه استراتژي . حسین دالور

  پیشبرد   برای  چندجانبه  نهادهای  از  استفاده  در  آن
  بنابراین   است؛   کشور   این   خارجی   سیاست  اهداف

  محدودکردن   برای   خوبی  سازوكار   را  ملل  سازمان
  مناطق مهم   در  ایاالت متحده  گرمداخله   هایسیاست

 . داندمی

 سازمان همکاری شانگهای  ٤٫٢
  نهادی سازمان همکاری شانگهای برای   ابزار  از  چین

  . کندمی   تأمین منافع خود در آسیای مرکزی استفاده 
نام شانگهای  تجسم گذشته  سازماناین   ی خود به 

است  تا  پنج  نام  ۲۰۰۱  سال   که  این    شناخته   به 
با  می برداشت   وجودشد.  که تعدد  سازمان    از  هایی 

اکثریت مبنی    همکاری شانگهای وجود دارد، اعتقاد 
است باور  این  شانگهای  که  بر  ً   سازمان    یک   عمدتا

  چین   های . انگیزه ١شود محسوب می   چینی   عمل  ابتکار
است  ارتقای  در  زیاد  سازمان   ;Cheng, 2018 این 

Pang, 2009) دارد   ای که چیناولیهرو، قصد ) از این
  در   را  خود   قدرت  و  امنیت  مبنی بر این امر است که

این،.  دهد  گسترش   مرکزی  آسیای   با   چین  عالوه بر 
متحده،  تهدیدات  درک سازمان  از  ایاالت    برای   این 

نفوذ  مقابله کشور   با  استفاده   منطقه  در  این    نیز 
 .کندمی

  ۱۱ی  آمریکا در منطقه بعد از حادثه   حضور  تداوم
تهدیدات  تامبر،سپ از  چین  که    درک  را  احتمالی 

خود است، به همراه    مستعد به خطر انداختن منافع
این بود که    گران این کشور داشت. اجماع اکثر تحلیل 

منطقه به همسایگی  توجه  مرکزی با  آسیای  این    ی 
در پی می   مدتطوالنی   حضور  در  مضراتی    تواند 

  با  در جنگ حتی  از جمله اینکه آمریکا  داشته باشد.
  دست   چین   راهبردی   یمحاصره   از  تروریسم
زمان هم   طوربه   را  هدف  دو  این   درواقع  و   برنداشته

دالیل  کند؛می   دنبال    نگرانی   برای  کافی  بنابراین، 
  تهدید   از  حال با وجود برداشت  با این   .داشت  وجود 

موضوع نه  چین  فزآینده، ً   را  تنها  ایاالت    با  مستقیما
  مطرح   مرکزی   آسیای  در  آن  حضور   یدرباره   متحده

 
کشورهای آسیای مرکزی قادر به پیشبرد   در پسا جنگ سرد، ١

ای نبودند و روسیه نیز  در آغاز مردد بود. های منطقههمکاری

زمینه صادر    رسمی   ایبیانیه  بلکه  نکرد،  این  در  نیز 
 نکرد. 

چین قبالً  خارجی  مشاوران سیاست  در این راستا،  
داده   هشدار  چین  دولت  سازمان    بودندبه  كه 

مشاركت   وجود  عدم  دلیل  به  ها  غربی شانگهای 
ضد    یاست كه از آن به عنوان یك جبهه مستعد آن  

شود تعبیر  آنپس  بنابراین،    ؛ غربی  سازمان    از 
سایر   و  متحده  ایاالت  با  برخورد  در  باید  شانگهای 

غربی   مشاوران    محتاط کشورهای  میان  در  باشد. 
مبنی بر اینکه چین باید    داشت چینی اجماع وجود  

با ایاالت   »عدم رویارویی آشکار«کلی از اصل   طوربه
شانگهای حمایت    سازمان  یمتحده و غرب در پروسه 

 . )Song,2013:670کند (

  است   درکقابل    گونه که قبالً نیز اشاره شدهمان 
با  موجود    توجه   که  شرایط    و   قدرت  شکاف (به 

کشور)،   بین  اقتصادی   باالی   وابستگی   هرگونه   دو 
حلی منطقی به نظر    راه  رویارویی آشکار   برای   تالشی

  غیرمستقیم  هایروش  موجود  رسد. تنها راه حال نمی 
 .است

  دولت برتر   محرومیت برای انجام این کار،    راه  یک 
است. چین    ترضعیف  هایقدرت  ینفوذ در منطقه  از

از طریق سازمان همکاری شانگهای تالش کرده منافع  
این زمینه،  این طریق تضعیف کند. در  از  را  آمریکا 

چشمگیری از سوی سازمان همکاری    هایبرداری بهره 
برای نفوذمقابله    شانگهای    در   هاآمریکایی   با 

مرکزی   یمنطقه استفاده  آسیای  گرفته    قرار   مورد 
 .است

توسط عملکرد  چندین  چارچوب،  این  سازمان   در 
است برجسته  شانگهای  سازمان :همکاری   اول، 

مشاهده   هایدرخواست  برای  را  متحده   یایاالت 
وظایف و جلسات رسمی خود رد کرده است، اگرچه  

به  آ  هایدیپلمات  سازمان  یویژه   اجالسمریکایی 
در   که  افغانستان  مورد  در  شانگهای    ۲۷همکاری 

  ایمنطقهسازمان  های خود را برای ارتقایاما ، چین تالش
 .داد انجام می

 



 

59 

 . ۷۳تا  ۵۱ صفحات  .1400پاییز و زمستان  .۱۰ شماره .۵ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

 الملل كشيدن نظم بین ی نهادي چين براي چالش هاي موازنه استراتژي . دالور حسین

شد،   برگزار  مسکو  در    ،دوم  .اندشدهدعوت  مارس 
سال    یاعالمیه جدول    ۲۰۰۵آستانه  خواستار  که 

نظامی   قوای  حذف  برای  ضد  «زمانی  ائتالف 
سرانجام،   از قلمرو كشورهای عضو بود.  ١» تروریستی

صلح كه توسط نظامیان كشورهای    هایمأموریت   به
میشدهانجام  عضو    ،) كرد  استناد   &Jinتوان 

Dehang,2019:73; Ferguson,2012:210-211 .(  
تمرینات  مفسران  این  برخی  نظر  هایی  سیگنال   از 

داشتواشنگتن    برای پی  به  در  اطمینان  با   :
می   مرکزی   آسیای   هایدولت  اینکه  بر  توانند  مبنی 

  و برای محافظت خود به روسیه و چین تکیه کنند  
همچنین با کمک به ترغیب متحدان سازمان همکاری  
و   ناتو  به  اعتماد  به  نیازی  اینکه  بر  مبنی  شانگهای 

  هاغربی ایاالت متحده برای دفاع از خود ندارند، نفوذ  
می  تضعیف  را  منطقه    . (Weitz,2010)کند  در 

این   که    پیام همچنین  متحده  ایاالت  سازمان  به 
لزوم،   صورت  در  تا  است  آماده  شانگهای  همکاری 

  یموازنه نرم را به    یموازنهاتحاد خود را ارتقا دهد و  
   ).(Gill,2010:125 تبدیل کندسخت 

که   است  نکته ضروری  این  به  های  تالش توجه 
گرفته مقابله  ی  صورت  برای  نفوذچین  ایاالت    با 

از طریق  متحد .  کار آسانی نبود  سازمان شانگهایه 
به اجماع در میان  دست  سازمان    سایر اعضاییابی 

حضور نظامی آمریکا در منطقه یک    مبنی بر اینکه 
  این   بارسید.  ، آسان به نظر نمی تهدید محسوب شود

موفق شود،  حال، چین   زمینه  این  در  زیرا  توانست 
کشور،شرکای   این  ایاالت  مورد    در  سازمانی  نقش 

منطقه در  به    ٢متحده    گذاری اشتراکشروع 
محرومیت  ازجمله،    ؛مشابه با چین کردند  هایدیدگاه 

  های پایگاه بیرون راندن   با هدف  سرزمینی و راهبردی 

 
1 Antiterrorist coalition 

از  به  ٢ پس  جمهوری   یهاانقالبویژه  از  تعدادی  در  های رنگی 
 . ٢٠٠٠ی یل دهه شوروی در اوا

تاریخ   ٣ کامل    ۲۰۱۵ژوئیه    ۱۰در  عضویت  با  سازمان  این 
نیز با عضویت کامل ایران    ٢٠٢١هندوستان و پاکستان و در سال  

 موافقت نمود. 

؛  تمرینات نظامی مشترکو  نظامی آمریکا از منطقه  
 ها اشاره شد.که به آن 

  ابزاری   چین،  به  همچنین   شانگهای  سازمان
  آوردن به دست    راستای  در  این کشور  ای بر   مناسب

.  است  داده   نیز  ائتالف  برای   بیشتری  هایدولت 
را  با کشورهای منطقه و فرامنطقه  درنتیجه تعامل 

  رفتاری   ینچن  در دستور کار سازمان قرارداده است.
نفوذ    کردنخنثی   باعث  موازنه  تأثیر  افزایش   ضمن

مسلط  این  .  شودمی   نیز  دولت  برای    رواز  تالش 
اعضای   جدید    دائمحمایت  عضویت  موضوع  نیز  و 

است.  مدنظر این سازمانین  ا  از  قرارگرفته    در   رو، 
  . کرد  اندازیراه  ناظر را  وضعیت سازوکار    ۲۰۰۴  سال 

  هند   ایران، آن    از  پس   ،) ۲۰۰۴(  مغولستان   ناظر   اولین
بالروس  ۲۰۱۲(  افغانستان  و)  ۲۰۰۵(  ٣پاکستان   و  (
عضویت ایران    اتفاق،  یزترینبرانگبحث   بودند.   ) ۲۰۱۵(

تمایل خود را برای تغییر وضعیت (از ناظر به    بود که
است. کرده  اعالم  همواره   یادامه   در   سازمان  دائم) 

  با  دیگری  سازوکار  تعریف به  اقدام  ی خود، هاتوسعه
نیز نموده    ۲۰۰۸  سال   در   »٤وگوگفت   شرکای «  عنوان 
آذربایجان،    چون   کشورهای  آن   راستای  در   است.

  ترکیه  و  ٥بالروس   سریالنکا،  کامبوج،  نپال،  ارمنستان،
عنوان  سازمان    ترکیب  به  »وگوگفت   شرکای«  به 

گسترش    بنابراین،؛  شدند  اضافه  شانگهای   همکاری 
سازمان    کار   دستور  در  مهمی   موضوع  به  عضویت
 . است شدهتبدیل  شانگهای  همکاری 

  معتقد   محققان،  از  دیگر  یکی  ،٦فنگ   جین  لی
همکاری   در   عضویت   گسترش  که  است   سازمان 

 اما  کند،می  ارائه  را  مندیارزش   هایفرصت   شانگهای
  درمجموع .  دارد  همراه  به  نیز  را  جدی  هایچالش 
  انداز چشم.  هستندها  چالش   از  بیشتر  هافرصت 
  شانگهای   سازمان همکاری  گسترش   از   پس   توسعه

4 Dalogue partner 
 

اجالس   ٥ در   سراندر  واقع  اوفا  شهر  در  شانگهای  سازمان 
نوان  میالدی، بالروس  به ع  ٢٠١٥جوالی    ٩فدراسیون روسیه در  

 عضو ناظر پذیرفته شد. 
6 Li Jinfeng 
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  روسیه   و  چین  آیا   که  دارد  بستگی   این   به   اول   یدرجه
  ایجاد مؤثر    تعاملی  مکانیسم   یک  توانندمی

 (Wang & Meng,2020).کنند

که   شایان  است  حمایت    ذکر  یعنی  مسیر  این 
چین برای  بود.    آسان   اعضا  روسیه نخواهد    ترس 

از نفوذ چین    دیگر ستون مهم در سازمان شانگهای)(
ای از مالحظات پیش روی  در حیات خلوت خود نمونه 

البته روسیه تا زمانی که از ایاالت متحده  .  چین است 
می  چین  از  ً (  هراسدبیش    گسترش   از   ناشی  عمدتا

شرق،  ناتو  و  اروپا  یاتحادیه    برای   غرب  تالش  به 
  و   گرجستان   مانند  کشورهایی   در   دموکراسی  ارتقای

حتی   و  اوکراین هم   روسیه)  خود  شاید  چین  سو  با 
  آمریکا نفوذ    با   مخالفت   در   هاآن   زیرا   بود؛خواهد  

 گذارانیاستس  باشند.  داشته  همخوانی   توانندمی
  ایاالت متحده،   تهاجمی  هاییاست س  درک   با   روسی

  در   متحد  یجبهه   ساخت  در   چین   به   پیوستن  به
واقعی    واقعبه  اند.گرفته   تصمیم  شانگهای  مشکل 

ی  روسیه شکاف قدرت آن با چین نیست، بلکه نحوه 
ی امریکا و  راهبردی فزآینده گویی به فشارهای  پاسخ 

ی نیز اروپا است. درنتیجه باید گفت که اگر از زاویه 
چین   به  روسیه  نیاز  کنیم؛  نگاه  موضوع  به  قدرت 

زاویه  از  و  از چین به روسیه است؛  ی ظهور  بیشتر 
 چین، نیاز چین به روسیه بیشتر خواهد بود. 

ً   چین  بنابراین، ها و مزایایی  انگیزه   از   باید  معموال
پروژه ( وام مثالً  اعطای  اقتصادی،  همکاری،  و    های 

  زیرا   کند؛  استفاده   منظور  این   برای   سایر مزایای دیگر) 
می   سختیبه   اجبار سازمان  دهد.نتیجه    درمجموع، 

  که   است  المللیبین   نهادهای  معدود   از  یکی  شانگهای
  آن   یتوسعه   و   تقویت   ایجاد،   در  اساسی   نقش   چین

  تا   دهد می   چین  به  فرصت  یک این    .است   داشته
  در   ویژه به  اش،ملی   منافع  تهدیدهای  درک  هنگام

  این   از   مرکزی،  آسیای  و   غربی  شمال   مرزهای   مورد
نهادی  از    برای   سازوکار  جلوگیری  و  امنیتی  بهبود 

 . کند استفاده فشار قرارگرفتن تحت 

 
1 Jim O'Neill  
2 Goldman Sachs 

 بریکس  ٤٫٣
  برزیل،   همچون  کشورهایی  از  متشکل  بریکس
 ,Chen(  است  جنوبی  افريقای   و  چین  هند،  روسیه،

  ، ٢ساکس   گلدمن  ارشد  گرتحلیل  ،١اونیل  جیم  ).2022
  از   انجمنی   به  اشاره   با  ۲۰۰۱  سال   در   را   بریک  اصطالح 

برزیل،   حال   در   بزرگ   اقتصاد  چهار یعنی    ظهور 
و   ابداع   چین   و   هند  روسیه،   آفریقای   الحاق   با   کرد 
  مالی   بحران  از  بریکس گردید. پس  به  تبدیل  جنوبی
  مانند   نوظهور  اقتصادهای  ،۲۰۰۸  سال   در  جهانی

عنوان   بریکس   گرفته   نظر  در  مهمی   نیروی  به 
این    رهبران   که   زمانی   ،۲۰۰۹  ژوئن   از   ویژه شوند. به می

  کردند،  ایجاد   منظم  مالقات  برای   را   سازوکاری   گروه
  سیاسی   و   علمی  یجامعه  میان  در   داغ   موضوع   یک  به

 .شد تبدیل

 قابل   و   مطلوب   بسیار  جایگاه   از  چین  گروه،   این   در
  امور   وزارت  مقامات  از  یکی .  است  برخوردار  توجهی
  چین   نقش   خصوص  )در   ٣زائومینگو  چین(  یخارجه

  چین   که  نیست  گفتن  به  نیازي«  گویدی م  بریکس  در
  دارد،   عهده  بر  را  گروه  این  رهبري  و  اصلی  نقش

  طور به  المللیبین  یدر صحنه  آن  نقش  که  گروهی
  براي   امر  این  و   است  افزایش   حال   در   یازدهشتاب

 »است   سودمند  چین   دیپلماسی
)http://www.project-syndicate.org... 

  ضمن   بریکس  در  چین  ، عضویت واقعبه    (2015:7-17
  را  شرایطی   آن،  اقتصادی  -   سیاسی   قدرت  تحکیم
  به   نسبت  را  خود  رویکرد  آن  بطن   در  که  آوردهفراهم  
  خود  رضایت  عدم  و  جهانی  اقتصادی -  سیاسی نظام 

  در این چارچوب،   .بگذارد  اشتراک  به   قدرت   توزیع  از
  قدرت   نسبي   تغيير  پی   در (   چین  رهبری  به  بریکس

توليد    افزایش   برای  اقتصادی  بلوک   ایجاد  ،)اقتصادي
  یکس بر   درون  جدید   نهادهای  ایجاد   و  ناخالص داخلي 

قرار    کار   دستور  در  را)  جدید  یتوسعه  بانک  ایجاد(
 . استداده 

نظر  عضو   كشورهاي  مجموعه  از    حجم   بريكس 
  اي توجه  قابل   سهم   داخلي   ناخالص   توليد  و   اقتصاد

3 Zhao Minghao 
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جهاني  در   دليل   همين  به   و  اندداشته  سطح 
از پیش    بیش   بلوك   يك  در   كشورها   اين   شدنجمع 

  مورد   در  هایی زنی گمانه   باعث   و   قرار گرفته  مورد توجه
شده است    المللی بین   اقتصاد   نظم  در   تحول   و   آينده

(Käkönen, 2019; Lukin, 2019) 
  اقتصاد   رشد  اصلی   موتورهای   بریکس  کشورهای

آمارها، این    اساس  بر  .اندبوده   هاسال   طول   در  جهانی
ً   ۱۹۹۵  سال   مجموعه از کشورها، در   درصد   ۷  تقریبا

  ۱۶، حدود  ۲۰۰۷و در سال    جهان  کل   ناخالص   تولید

سال   در  و  داشتند  به  ۲۰۱۰درصد  را  رقم  این   ،۲۵  
  کشورهای   نيز سهم  ۲۰۱۹    سال   در   .درصد رساندند 

  ۲۴  به  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  کل  از  بریکس
و  جهانی    تجارت  در   سهم  درصد  ۱۶  از  بیش   درصد 

جداول   ).   World Bank data, 2019(  است رسیده
مشخصه  برخی  در  زیر  را  بریکس  کشورهای  های 

مؤلفه  ناخالص  خصوص  تولید  میزان  همچون  هایی 
داخلی در مقایسه با ایاالت متحده در دو مقطع سال  

 کند.ترسیم می  ۲۰۲۰و  ۲۰۰۱
 

 ) ٢٠٠١دالر  (   سب برح تولید ناخالص داخلی مجموعه کشورهای بریکس و ایاالت متحده    ١جدول  

 داخلی  ناخالص تولید
 كشور داخلی  ناخالص تولید داخلی    ناخالص تولید  یسرانه )درصد(

 چين  ١٫٣٣٠ ١٫٠٤٠ ۹/۳

 روسيه  ٣٢٨٫٤٨ ٢٫٢٦٠ ٩٦/٠

 هند  ٤٩٣٫٩٣ ٤٥٩٫٤٧ ۴/۱

 برزيل ٥٥٩٫٩٨ ٣٫١٨٠ ٦/١

 آفريقاي جنوبي  ١٣٥٫٥٣ ٢٫٩٦٠ ٣٩/٠

 جمع كل ٢٫٨٤٧ ٩٫٨٩٩ ۸/ ٢٥

 آمریکا ایاالت متحده ١٠٫٥٨٠ ٣٧٫١٠٠ ٦٦/٣١
Source: IMF based on Country Data, 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/CHN/RUS/IND/USA/BRA/ZAF 
 

 ) ٢٠٢٠دالر (   برحسب تولید ناخالص داخلی مجموعه کشورهای بریکس و ایاالت متحده    ٢جدول  

 داخلی  ناخالص تولید
 كشور داخلی  ناخالص تولید داخلی    ناخالص تولید  یسرانه )درصد(

 چين  ١٤٫٨٧٠ ١٠٫٥١٠ ۳/۱۷

 روسيه  ١٫٤٨٠ ١٠٫١٢٠ ١/ ٨

 هند  ٢٫٦٦٠ ١٫٩٣٠ ۱/۳

 برزيل ١٫٤٤٠ ٦٫٨٢٠ ١/ ٧

 آفريقاي جنوبي  ٣٣٥٫٣٤ ٥٫٦٢٠ ٦/٠

 جمع كل ٢٠٫٧٨٥ ٣٥ ۲۴/٥

 آمریکا ایاالت متحده ٢٠٫٨٩٠ ٦٣٫٣٦٠ ٦/٢٤
Source: IMF based on Country Data 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/CHN/RUS/IND/USA/BRA/ZAF 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/CHN/RUS/IND/USA/BRA/ZAF
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/CHN/RUS/IND/USA/BRA/ZAF
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مقایسه  از  با  گروه  این  داخلی  ناخالص  تولید  ی 
توان به رشد اقتصادی توانمند  کشورها با آمریکا می 

پی  آمریکا  با  مقایسه  در  بریکس  برد.    کشورهای 
  پیش   که  هایی روند   از   بسیاری  که   شودمی   بینیپیش 
  بیشتر  حتی و داشته ادامه ایم،بوده  آن شاهد از این
صورت  شود   نمایان  این  در  ً   که    تغییرات   احتماال
  یدهه   چند  در  اقتصادی  نسبی  قدت  در  ایعمده 
 .١افتدمی  اتفاق آینده

این   که  با  است  ضروری  نکته  این  ذکر  حال، 
  آینده  ی دهه  مذکور در   کشورهای   قدرت  رشد  سرعت
  است   امیدوار  چین  مدت،  این   در .  بود  خواهد  متفاوت

  را   بیشتر  یا   درصد   ۷  یساالنه   رشد  متوسط   طوربه
  امیدوار  توانندنمی   دیگر  کشور   چهار   اما  کند،  حفظ

  خواهد   ابرقدرت  یک  های آینده چینباشند. در دهه 
  این   بین  اقتصادی  هایشکاف  تنهاکه درنتیجه نه   بود 
  در   هاآن   تفاوت   بلکه  شود، می  تربزرگ   کشور  پنج

و   های توانایی    افزایش   نیز   سیاسی   نفوذ   نظامی 
 . یابدمی

 ریگینتیجه  ها نباید ما را به این بنابراین این داده 
که  دهد  «ظهور  سوق  را  مفهوم    «ظهور   به   چین» 

  واقع به  .توسعه» تغییر دهیمدرحال   کشورهای  جمعی
  کشور   پنج   میان   در  دیگر،  کشور  چهار  چین،  غیر از   به

  .دهندنمی   نشان   را   ظهور   از  اینشانه  هیچ   بریکس،
  اختالف   کاهش   معنای  به  بزرگ   قدرت  یک   ظهور 
به    حال،  با این .  است  جهان  غالب  دولت  با  آن  قدرت
از معیار    دیگر  کشور  چهار   چین،   غیر  این  مشمول 

 نیستند.

 ٢ی جدید بریکسبانک توسعه ٤٫٣٫١
الملل بانک بین   و  پول   المللی بین   صندوق   که  زمانی

ترمیم و    سال   در  ٣وودز   برتن  کنفرانس  در  توسعه 
 گیریرأی  و   حکمرانی   ساختارهای  شد،  ایجاد   ۱۹۴۴

  مؤسس،   عضو  کشور   ۴۴  مجموع  با   مؤسسات،  این
  اقتصاد   .بود  شدهاحاطه    اروپا  و  ایاالت متحده   توسط

 
غرب علی ١ با  بریکس  کشورهای  همکاری  و    ویژهبه رغم،  هند 

را   مشترکی  دیپلماتیک  بلندپروازی  بریکس  کشورهای  برزیل، 
اند تا نقش مهمی در  برای بازسازی حکمرانی جهانی اعالم کرده 

 المللی ایفا کنند. ی بینعرصه 

  تغییر یافته  وودز  برتون   زمان   از  هفتاد سال   در  جهانی
  و   پول   المللی بین   صندوق  حکمرانی   ساختارهای  اما

 یافته  تحول   ندرتبه  ۱۹۴۴  سال   از  جهانی  بانک
  مستمر   هایتالش  رغمعلی   (Pickford,2019) است.

  وودز   برتون   اصالح   برای  توسعهدرحال   کشورهای 
 توسعه،درحال   کشورهای   بیشتر  اقتصادی   وزن   جهت 

رأی   توزیع   در  تغییرات حتی   دهیحق  است،    کند 
  میان   در  چین  برای   ویژهبه   فعلی   وضعیت   کهدرحالی 

 بریکس تغییر کرده است.   کشورهای

ایاالت   پول، المللی بین صندوق  در مثال،به عنوان 
  اختیار   در   را  رأی  قدرت  از  درصد   ۱۶  از   یش ب  متحده

 G7 گروه و دارد را درصد  ۶ تنها چین کهدرحالی   دارد
  را  جهانی تولید درصد ۳۰ که پیشرفته  اقتصادهای از
  از   درصد  ۴۰  از  بیش   دهند، می   اختصاص   خود  به

دارند  در   را  رأی  قدرت   نيز  جهانی  بانک  .اختیار 
  کشورهای   کهطوری به  دارد  مشابهی  هاینابرابری 

اختیار    در  را  رأی  قدرت  از  درصد  ۵۵  ٤اول»  «گروه
ایاالت    نهاد،  دو  این  ایجاد  زمان  از  این،  بر  عالوه.  دارند

و می   منصوب  را   جهانی  بانک   رئیس   یمتحده   کند 
است    اروپایی  یک  پول   المللیبین   صندوق   رئیس

).(Pickford,2019 

نارضایتی   چارچوب،  این    حق   تخصیص  از  در 
  به   منجر  توسعه،درحال   کشورهای   به   دهیرأی
شدهبه کارهایی  دستور    توسط   که  است  كارگیری 

  نقش   شدنخنثی   به جای  چین.  شودمی   رهبری  چین
  و   پول   المللیبین   صندوق  در  گیریتصمیم   در  پیشرو 
  ایجاد   به  است،   آن  شایسته   که  جهانی   بانک

 یوسیلهبه   چندجانبه  جدید  مالی  مؤسسات
  از   چین.  است  یافته  سوق  توسعهدرحال   کشورهای

  نهادها  این  مالی قدرت  تأمین برای  خود وسیع  ذخایر
  توسعه دیگر درحال   کشورهای  گرچه  کند،می   استفاده

سرمایه  همچنین  نیز از   )کنندمی   تأمین  را  بخشی 
Biswas,2015:4)  .راستا همین  بانک   در    پیدایش 

2 BRICS New Development Bank (NDB) 
3 Bretton-Woods Conference 
4 the ‘Part I’ countries 
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جمله   یتوسعه از  رهبری    جدید،  به  بریکس  تالش 
  در صحنه جهانی   رفتهازدست   نفوذ اعمال   برای  چین

.  باشد  هاآن   اقتصادی  رشد  یکنندهمنعکس   تا  است
توسعه   به   یابی دست   برای   پویا   سازوكار  یک   بانک 

 است.  وودز  برتون چارچوب  از خارج  امر این

  ،۲۰۱۴  ژوئیه  ماه  اجالس   در  بریکس  رهبران
با هدف    را  جدید  یتوسعه  بانک   تأسیس  ینامهتوافق

پروژه سرمایه در  بلندمدت  و  گذاری  زیربنایی  های 
پایدار توسعه و   ی  بریکس  کشورهای  کشورهای    در 
) که  (Modak,2021توسعه به امضا رساندند  درحال 

 . است چین  شانگهای  در  نیز آن مقر

با    یذخیره   صندوق  آن  دالر    میلیارد  ۱۰۰ارزی 
برای   برابر   در  عضو   کشورهای  به   کمک   سرمایه 

اعضای    مالی  هایشوک نقدینگی  از  (حمایت  آینده 
چین که  تشکیل شد  ابتکار    در  گروه)  با  زمینه  این 

را    این سرمایه)  میلیارد دالر  ۴۱(  یبخش عمده   عمل،
  میلیارد   ۱۸  هند هر یک  و  روسیه  برزیل،  فراهم کرده و

 انددالر کمک کرده   میلیارد  ۵  بی جنو  آفریقای   و   دالر 
Kondratov, 2020:44).(   

  دارایی   مدیریت  شرکت  رئیس  ،١آندروف  رومان
  بریکس   معتقد است كه: «بانک ٢گروه کی اف سی 

مشابه   که   شودمی   تصور   صندوق   عملکردی 
  ایجاد   دارد و درنتیجه، جهانی  بانک  و   پول   المللی بین

  تضمین   را  بریکس   عضو   کشورهای  در   ثبات
  استفانی ).  Russian analysts, 2014:1.(کند»می

  در  توسعه اقتصاد یبرجسته  استاد ،٣جونز  گریفیث
توانایی  است  کرده   برآورد  کلمبیا  دانشگاه بانک    که 
وام  یتوسعه برای  ً بریکس  تقریبا   با   معادل   دهی، 

 )است  جهانی   بانک  یسالیانه   هایوام
Griffith,2014:215). چین  اقتصادهای  کل حجم اگر  

نیز یابد،  هند  و    افزایش   به  منجر  امر  این  رشد 
  هایوام   و   بانک توسعه  یسرمایه   کل  در   توجهی قابل

 
1 Roman Andreev 
2 KFS Group 
3 Stephany Griffith-Jones 
4 Zhu Jiejin 

  خواهد   توسعهدرحال   کشورهای  برای   آن  یسالیانه
 .شد

  چندجانبه   موجود   هایتالش   توسعه مکمل  بانک 
  رشد جهان  و توسعه برای ایمنطقه مالی  نهادهای و

  ترویج   معنای  به  این .  )  (Landers, 2017  باشدمی
  با   انجام معامالت  و  مشترك  گذاریسرمایه   هایطرح 
باشدمی   بریکس   سازمان  پولی  واحد   82  (  تواند 

Besada & Tok, 2014:  (  .،اجالس    در  بریکس  پس
عنوان   آمریکا   دالر   جایگزینی  برای   ۲۰۰۹   ارز   به 

تالش   بانک   یذخیره   و   تجاری   المللی بین  کرد  نیز 
Wrobel, 2009: 24).(    پولي   واحد  حتي  بین،در این  

 .است شده بینیپیش   نيز) بريكسو( مشترك

چینبه   اساسی   نقشی  مذکور  نهاد  در  طورکلی، 
  این کشور   سهم   میزان  خصوص   در   هم  نماید می   ایفا

  کنترل   رو،از این  .  هاآن   تشکیل  مقر  خصوص   در   هم   و
  بانک   عملکرد  ینحوه   بر   توسعه،  بانک  بر  چین

  بانک   ایجاد   با  .داشت  خواهد  عمیقی   تأثیر  توسعه
اعطاي  چین   در  توسعه  جدید   با   اعتبار  و  وام  و 

  امر مذکور  رود می  انتظار محدود،  شرایط و  پیچیدگی 
  اعضاي   اقتصادي  توان  تحکیم  و  تقویت  ضمن

عنوان به    اعمال   براي  غیرمستقیم  روشی  بریکس، 
اصالح  در  فشار مطرح    نهادهاي  انجام  نیز  موجود 
 گردد. 

  باید ذکر   ها به بریکس نیزدر راستای نگاه چینی 
  اندازچشم   به  نسبت  چینی  محققین  از  کرد که برخی

  دانشگاه   از  ٤جیجین   زو.  هستند  بینخوش   بریکس
  ی توسعه  بانک   تأسیس  که  کندمی   خاطرنشان  فودان

  به  ٥» مفهوم«  از   گام  یک   ۲۰۱۲  سال   در  بریکس
  ارتقای   به  که  است  بریکس  همکاری  در  ٦»واقعیت«

  صندوق   مانند  سنتی   المللی بین   مالی   نهادهای   اصالح 
  پو .  کرد  خواهد  کمک   جهانی  بانک   و   پول   المللی بین

  که  کندمی   نیز خاطرنشان  رنمین   دانشگاه  از  ٧پینگ
  جهانی   نظم   ایجاد   موافق  بریکس  کشورهای   یهمه

5 Concept 
6 Reality 
7 Pu Ping 
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  یچندجانبه   سازوکار  از   و  هستند  برابر  و  عادالنه
  بنابراین،   کنند؛می   حمایت   ملل   سازمان  بر  مبتنی

  چین  یچندجانبه   دیپلماسی  برای  بریکس  سازوکار
محققان دیگری نیز    حال،  با این   .دارد  راهبردی   ارزش

که    به   نسبت   تریمحتاطانه  نگرش  هستند 
شویانگ .  دارند  بریکس   انداز چشم   دانشگاه   از   ١گو 

  حتی   که است  معتقد  شانگهای  المللیبین  مطالعات
 رشد  با  ایمنطقه  نظم  بر  ایاالت متحده  تسلط  اگر

  بریکس   شود،  تضعیف  بریکس   کشورهای  مستمر
  چالش   به   را   ایاالت متحده  هژمونی   بود   نخواهد   قادر

 استدالل   ٢زانگینگ  پنگ  مشابه،  طوربه .  بکشد
  در   هنوز  بریکس   همکاری  کهازآنجایی   که   کندمی

  هایشکنندگی   و  ابهامات  با   است،  اولیه  یمرحله
  بر   بریکس  همکاری  تأثیر  از حدبیش    ارزیابی  فراوان،

  موجود   ایمنطقه  و  جهانی  حاکمیتی  ساختارهای
  ی توسعه  بانک  یا  بریکس  بانک .  شودنمی   توصیه
  یا   ٣»چالش«  اضطراری  یذخیره   صندوق  و   جدید

  المللی بین   صندوق  و   جهانی  بانک  برای  ٤» جایگزینی«
 ).(Wang & Meng,2020 نیستند  پول 

  زیرساخت  گذاری سرمایه  بانک ٤٫٤
(همراه با یک کمربند،   ٥آسیا 
 ) ٦راهیک 

  ی اقتصادی مورد توجه چين در حوزه  که  دیگری  مورد
آسیا    زیرساخت  گذاریسرمایه  بانک  تأسیس  هست 

سیاست  مهمی   المللبین   است.    در   نقش 
بانک   تأسیس  برای   چین  گیریتصمیم   این 
طرح «یک    با  همراه  این  و  است  داشته  گذاریسرمایه

  خارجی چین برای   راهبرد  از  بخشی  راه»کمربند یک 

 منطقه  در   ایاالت متحده   مهار   هایبا سیاست   مقابله
 .است

  توسط   راهیک   کمربند،  ی طرح یکپیشنهاد اولیه 
  در سال   چین   خلق  جمهوریرئیس   ،پینگ  جین   شی 

عبارت  ۲۰۱۳ شد.  راه    به  اشاره  کمربند  یک  مطرح 
  و   است   آن   ایجاد   برای  تالش   در  چین   که   دارد   زمینی
  در   موجود   دریایی   راه  یدربردارنده   نیز  راهیک   عبارت
  «کمربند»،  ایجاد   از  هدف.  است  آسیا  شرقی  جنوب

  خطوط   آهن،راه  زمینی،  هایراه   از  ایشبکه  ساختن
  سین   که  است  قدرت  از  ایشبکه   و  گاز  و  نفت   لوله

  وصل   هم  به  را  روسیه و اروپا  مرکزی،  آسیای  کیانگ،
  از  ایشبکه   ساخت  نیز»  «راه  ایجاد  از  هدف.  کندمی

  چین   که  است   ساحلی   های زیرساخت   سایر  و   بندرها
  و   آفریقا   شرق   آسيا،  آسیا، جنوب  شرقی   جنوب   به   را

 ;Weng et al,2021) کندمی   متصل  مدیترانه
Callahan, 2016: 236).  ابتکار    منطق این  درونی 

یک  ابتکار  که  است  این  بر  یک   مبتنی   راهکمربند 
ژئواستراتژیک   منافع  یدربردارنده  و    اقتصادی 

اقتصادی این    است. منافع  چین بوده   برای  ایعمده 
  های شرکت  مازاد هایظرفیت  حرکت معنای به  طرح

  و   خارج   بهوساز  ساخت   ش بخ  در خصوص  به   چینی
بود.    ها آن   رقابتی  توان   ارتقای اين، خواهد  بر    عالوه 

ای را نیز  منطقه  بیشتر  اقتصادی  ادغام  طرح مذكور 
خواهد   دنبال  استراتژداشت.  به  نیزمنافع   یک 

 اعمال   برای  ابزاری  به عنوانبرده  نام ابتکار    از  استفاده
منطقه   چین   ي نفوذچنين    اعمال   با.  است  یانفوذ 

  نیز   هدف  هايدولت   سیاسی   کار   دستور  تواند می
دهدتأثتحت   قرار  زیر    جدول   (Meltzer, 2017).یر 
ابتکار    از طریق  تواند چین می  هایی کهیزه انگ  از   برخی 

 است. شده  گذاشته نمایش  کند به  مذکور پیگیری
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 راه یک   کمربند   یک   ابتکار   ی انداز راه   از   چین   دالیل انگیزشی   ٣ل  جدو 

 استناد  دالیل
 Chatham House 2017 المللی کردن واحد پول چین (یو آن) بین

 Lim 2016 یرساخت در آسیا زی  توسعه
 Lim 2016 های تولیدی مازاد یتظرفمصرف تولیدات و 
 Tang 2015 یرتخصصی در چین غ کاهش بیکاری 

 Lain and Pantucci 2015 ی امنطقه ونقلحملو مسیرهای  هاکانالبهبود 
 Tang 2015 دسترسی به منابع طبیعی، نفت و گاز 
 Sidaway and Woon 2017 افزایش قدرت نرم و حسن نیت چین 

 Lim 2016 به عنوان ابتکار سیاست خارجی 
 Malik in Sulekha 2017 آسیای یکپارچه با محوریت چین 

 Financial Times 2015 مسیری برای امپراتوری 
 Sidaway and Woon 2017 ی از توسعه و رونق برداربهره

 Rolland 2017 افزایش ثبات اجتماعی و امنیتی چین 
 Rolland 2017 ی کلیدی برای امنیت ملی انرژی چینآسیای مرکزی به عنوان حوزه

 ) ١٣٩٨منبع: رادگوردزي و صفري( 

 

نیز   آسیا  زیرساخت   گذاریسرمایه  عالوه بر این، بانک
  و   کرده   آغاز  چین  که   است  نهادهایی  معدود   از  یکی 

  ، ۲۰۱۳  اکتبر  در   .کندمی   ایفا  را  نقش رهبری  آن  در
  در  راه،یک ماه بعد از پیشنهاد ابتکار یک کمربند یک 

در   آسیا  اقتصادی   همکاری   اجالس   بالی،   پاسیفیک 
  ی توسعه  بانک  یک  ایجاد  پیشنهاد  چین  اندونزی،

یعنی   یچندجانبه  گذاریسرمایه   بانک   جدید، 
  نام   از   که   طور همان   .داد  ارائه   را   آسیا  هایزیرساخت 

  تأمین   بانک،  یشدهاعالم  هدف   است،  مشخص  آن
  آسیا   سراسر  در  زیرساختی  نیازهای  برای  بودجه
  گذاریسرمایه   بانک  تأسیس  یاولیه   مراحل  در  .است

ً   چینی  مقامات  ،۲۰۱۳آسیا در سال    زیرساخت    غالبا
سرمایه  طرح  زیرساخت   گذاریبانک  و  یک    آسیا 

  نشان   این  و  دادندمی  پیوند  هم  به  راه راکمربند یک 
سرمایه  ایجاد  که   دهد می   زیرساخت   گذاریبانک 

  خواهد  راه کمکیک کمربند یک   طرح اجرای آسیا به
 ).۴۶: ۱۳۹۹مقدم، کرد (بهرامی 

  پینگ جین   ، شی ۲۰۱۴  نوامبر  در همین راستا، در  
تأسیس  داشت   اظهار   بانک  مشترک  ایجاد  و  که 

  برخی   با  چین   آسیا در   های زیرساخت   گذاریسرمایه
  ی توسعه  برای  مالی  پشتیبانی  تأمین  با هدف  کشورها

  کمربند،  «یک   امتداد  در   کشورها  در   هازیرساخت 
   (شودمی   اقتصادی» انجام   همکاری  ترویج  راه ویک 

.(FCSSC, 2017:6 های حال، با افزایش نگرانی   با این  
برسلطه   یدرباره  المللی بین چین    بانک،   این  ی 

مورد   یبیانیه در    بانک   بین  ارتباط  رسمی 
کمربند    و   آسیا  زیرساخت   گذاریسرمایه یک  طرح 

ابتکار    چینی   مقامات  یافت و   راه کاهش یک  این دو 
 کردند.   را از هم متمایز مذکور

  گذاریسرمایه  بانک که ایپروژه   ۱۳ حال، در عین 
  مالی   تأمین   ۲۰۱۷  و   ۲۰۱۶  هایسال   آسیا در   زیرساخت 

  سایر   با   مشترک  هایپروژه   یکلیه (  است   کرده 
  به  وام  جزبه  چندجانبه،  یتوسعه  هایبانک 

  آمریکا   دالر   میلیارد  ۲  بربالغ    که )  عمان  و   بنگالدش 
داشته    ارتباط  راه چین ابتکار یک کمربند یک با  است،
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این    (Chan & Lee, 2017)   ١است دشوار   از    رو 
بود  متمایزبودن  خواهد  بر  تأکید    دو   این  که  ابتکار 

 ). ۳- ۴شکل (کنیم 

 

 
 بانک زیرساخت آسیایی   و   راه   و   کمربند   ی ها / پروژه   کشورها   ١  شکل 

Source: Congressional Research Service, 2017:7 

 

ایاالت    راهبرد  «محور آسیایی»  با   مقابله  برای  چین،  در
و    یاگسترده   طوربه   که(  متحده، مفسران  منظر  از 
  ظهور   مهار  برای  سیاستی  به عنوان  چین  گرانتحلیل

 در راستای  کارشناسان این کشور  شد)،ی م  درک  چین
برای یده ا خود    دولت   به  جدید  سیاست  های 

 .داشتند  هایییهتوص

 یدانشکده   از  ٢جیسی   وانگ  ،۲۰۱۲  اکتبر  در
«حرکت به    راهبرد  چین،  دانشگاه   المللبین  مطالعات

  محور آسیایی  با سیاست مقابله  برای  ٣غرب»  سمت 
 

پاکستان (دو پروژه ، در کل اند از:  پروژه عبارت  ١٣گیرندگان این   ١
٤٠٠   ) تاجیکستان   ، اندونزی    ٥/٢٧میلیون دالر)   ، میلیون دالر) 

میلیون دالر)، بنگالدش (دو پروژه ، در   ٥/٤٤١(سه پروژه ، در کل  
(  ٢٢٥کل   میانمار   ، دالر)  دالر)  ٢٠میلیون  (دو    ، میلیون  عمان 

مجموع   در  (  ٣٠١پروژه  آذربایجان  جمهوری   ، دالر)   ٦٠٠میلیون 
 میلیون دالر).  ١٦٠میلیون دالر) و هند (

  که   ٤» جدید  ابریشم  یجاده «  ابتکار   و   ایاالت متحده
  شد،  ارائه  ۲۰۱۱  نوامبر  در  ٥کلینتون   هیالری   توسط

  که چین   این بود  سیاست  این   منطق  . داد  پیشنهاد
شود.    محدود   شرقی   آسیای  کشورهای   به   فقط   نباید 

  و   دوستانه  محیطی   ایجاد   برای  باید  چین   عوض،  در
  کند.   همکاری   خود  غرب  در   کشورهایی  با  راهبردی

  همچنین   چین  اجتماعی  علوم   آکادمی  از  ٦لی   شوی
راه یک کمربند یک  راهبرد  اصلی  هدف  که  کندمی   ادعا

  آسیایی  محور  سیاست  منفی   تأثیرات  کردن  برطرف

2 Wang Jisi 
3 Marching West 
4 New Silk Roan-NSR 
5 Hillary Clinton 
6 Xue Li 
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متحده   همچنین   برخی است.  چین  برای  ایاالت 
ایاالت    یمحاصره   با  مواجهه  در  که  کنندمی  استدالل 

یک   پاسیفیک،  آسیا  و   هند  یمنطقه  در   متحده
  برای   اجرایی»  «سیاست  یک  راه به عنوانکمربند یک 

  یمنطقه  در  امنیتی  و  اقتصادی   هایهمکاری   ارتقای
  آنگوانگ  ژنگ  ).۲۰۱۵  کای و  لی ( کندمی  عمل  اوراسیا

یک کمربند   عمل  ابتکار  نانجینگ  دانشگاه  از )  ۲۰۱۵(
  ایجاد   برای  چین  دیپلماتیک  راهبرد   به عنوان  راه رایک 

-Chan,2017:8).کرد  تلقی  جدید   ایمنطقه  نظم  یک 
بانک    جدید،   ژئواستراتژیک  چارچوب   این  در (9

زیرساخت گذارهیسرما برای   ی    تقویت   آسیایی 
  منابع  یکنندهو تأمین  منطقه  در  زیرساختی  امکانات

مذکور ابتکار  به   مالی  نیاز  شدتکه    است،  مورد 
بانک    هایپروژه   برخی   زیر  جدول   .شد  تأسیس
 دهد. می  نشان را آسیا زیرساخت  گذاریسرمایه

 
 ٢٠١٧در سال   بانک زیرساخت آسیا   ی شده یب تصو   ی ها پروژه   ٤  جدول 

گذاری  یهسرما حجم پروژه شریک  حوزه و بخش  کشور  پروژه
 بانک

  –سازمان همکاری مالی  انرژی میانمار  نیروگاه برق مایینگیان 
 میلیون دالر  ٢٠ نامشخص  بانک توسعه آسیا 

ی نیروگاه آبی  توسعه
میلیون   ٨٢٤ بانک جهانی  انرژی پاکستان  ٥تاریال  

 میلیون دالر  ٣٠٠ دالر 

دفتر  -بانک توسعه آسیا ونقل حمل پاکستان  ٤-امیملبزرگراه 
 المللی توسعه بین

میلیون   ٢٧٣
 میلیون دالر  ١٠٠ دالر 

ی سیستم  روزرسانبه
میلیون   ٢٦٢ - انرژی بنگالدش  توزیع 

 میلیون دالر   ١٦٥ دالر 

  -ی مرزی دوشنبهجاده
بانک اروپایی برای توسعه   ونقل حمل تاجیکستان ازبکستان 

 و بازسازی
میلیون   ١٠٦

 میلیون دالر  ٢٨ دالر 

بهبود وضعیت مناطق  
زیرساخت   اندونزی  پرجمعیت 

میلیارد    ١٫٧ بانک جهانی  شهری 
 میلیون دالر   ٢١٧ دالر 

ی گاز طبیعی  خط لوله
میلیارد   ٨٫٦ بانک جهانی  انرژی ایجانآذرب آناتولی-ترنس

 میلیون دالر  ٦٠٠ دالر 

ترمینال تجاری بندر  
میلیون   ٣٥٣ - ونقل حمل عمان  دقوم 

 دالر 
میلیون   ٢٦٥

 دالر 
ی سیستم  سازآماده

میلیون   ٣٦ - ونقل حمل عمان  آهن راه
 میلیون دالر  ٦٠ دالر 

 ) ١٣٩٨( صفري   و   رادگوردزي :  منبع 

 

های  ی زیرساخت گذارهی سرمارسد بانک  می به نظر  
را محقق   اهداف چین  بتواند  زمينه  در سه  آسیایی 

ً سازد.   تواند  هاي گوناگون مي ، این نهاد به شيوهاوال
پيوند  ديگر  افزایش  و  چین  بين  اقتصادی  هاي 

با   بانک  این  دوم،  شود.  سبب  را  عضو  کشورهاي 
زمينه كردن  می فراهم  چین  نفوذ  ابزاری  هاي  تواند 

موجود   هنجارهای  و  قواعد  کشیدن  چالش  به  برای 
اگرچه به چالش کشیدن قواعد و هنجارهای  باشد.  
ابتكاري    اما    ،دوردست استدر  کنونی   برای  چنين 

کند تا نشان دهند که  این کشور سکویی را ایجاد می 
ی را در آينده  غرب ر یغ  یهانظمی با مشخصه   توانايي
این دارند.   اینکه،  وابستگی    سوم  تقویت  با  بانک 
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پذیرنده،   کشورهای  و  چین  میان  نامتقارن  متقابل 
می  افزایش  نیز  را  چین   Allison)دهد  نفوذ 

Haga,2021: 392; Ikenberry and Lim,2017:7-
رشد    تقویت  ضمن  اقتصادی  روابط  تعمیق  این  .(13

  تحلیل  نیز  را  ایاالت متحده  نفوذ  تواندمی  اقتصادی،
 ببرد. 

بابه همراه    گذاریسرمایه   نکواقع،  یک   به 
یک  باکمربند  پیوند  در    کشورهای  راه،  را  اوراسیا 

دادند  کار قرار  اقدام   دستور  این    ایجاد   پتانسیل   که 
  را   ایاالت متحده  که  دارد را  انحصاری»  تجاری  «بلوک

پول    با  اعطای وام  مذکور   بانک   کند. اگرمی   مستثنی
این امر  ملی چین  به    زیاداحتمال    به  را عملی کند، 

کاهش تقاضای    جهان   در   جهانی   یذخیره   ارز   عنوان
  ی آنکه نتیجه   به دنبال خواهد داشت   را  آمریکا  دالر 

برتری بود.    ایاالت متحده   اقتصادی   تضعیف  خواهد 
گذاري زيرساخت  بانك سرمايه  ارزیابی   جدول ذيل به

 پردازد.چين مي  دولت  برای  ابزاری به عنوان  آسيا

 
   آسيا   زيرساخت   گذاري سرمايه   بانك   ارزیابی   ٥جدول  

 استناد  استراتژیک  اهداف

 Muni (2019) اقتصادی، از نظر  هدف   کشورهای ادغام
 Babones et al. (2020) ایدئولوژیک  و  فرهنگی  از نظر

 Zhao and Lee (2021) آسيا  بلوك رهبر  به شدنتبدیل  براي چين به  كمك
 Stanley (2018) گسترش نفوذ چين 

 Chen and Liu (2018) به چالش كشيدن نهادهاي موجود جهت تسريع در اصالحات 

 Stephen and Skidmore چين   رهبری تحت توسعه مسیرهای تقویت   جهانی،  یهاشبکه  در  چین ادغام ترویج
(2019) 

 LaForgia (2017) تقويت قدرت نرم چین 
 Gu (2020) جهانی   حکمرانی بهبود

Allison Haga,2021:413 

 

که   شایان  است  از   ذکر  بسیاری  و  بانک  دیگر    این 
مدیون   را  موجودیت خود  کنونی  شکست  ابتکارات 

  المللی پول صندوق بین   و یا  اصالحات در بانک جهانی
ی آمریکا، از عملی شدن تصمیم سال  کنگره . هستند

برای ارتقای حق رأی اقتصادهای در حال ظهور    ٢٠١٠
ی  کرده است. آمریکا و ژاپن در بانک توسعه  مقاومت

مربوط   اصالحات  از  نیز  سهام    حق  به آسیا  و  رأی 
کرده  ).  (Gunter & Wacker,2015:3اند  جلوگیری 

ی  هاوه یشاین مقاومت در برابر اصالحات و متقابالً  

 
اعتمادی سایر  بیتا  چین کمک کرده است بهاین فراگیری  ١

 ویژه كشورهاي اروپايي را كاهش دهد. کشورها، به
 

اقتصادی چین محور،  آسان ابتکارات  تر عضویت در 
 گرایش کشورها ابتکارات چيني را بیشتر کرده است. 

زیرساخت گذارهیسرما بانک    اصوالً،  آسیا    ی 
به  نقطه بيجينگ  رويكرد  در  عطفی  ی 

متصورچندجانبه را  بانک  می   گرایی  سازد. 
زیرساخت گذارهیسرما ابتکارات   آسیا  ی  به    نسبت 

چین،چندجانبه دیگر  است  گرایی  ، ١فراگیرتر 
همه اگونه به برای  آن  در  عضویت  که  دولت ی  ها  ی 

به  است.  بوده  دستور مهیا  بانک  این  کاری    عالوه، 
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اعطاکننده سازنده میان  همکاری  برای  را  و  تر  ها 
ایجاد    هاو همچنین خود اعطاکننده  هاکنندهافت یدر

تر خواهد ساخت  کند. این امر این ابتکار را جذابمی
(Renard,2015) . 

  به همراه   یگذارهیسرمابانک    به   گرایش   افزایش 
یک  کمربند    کاهش   بر  گواهی  است  ممکن  راهیک 

متحده  نسبی   مالی   و   اقتصادی  حاکمیت  در  ایاالت 
  از   مثالی  ١ایکنبری   جان  شرایط،  این  تبیین  در.  باشد

  در   دارد که می   اظهارو    آورد می   آسیا  شرق   وضعیت
آسیا   ای دوگانه  مراتبی   سلسله  هایبا نظم  ما  شرق 

متحده  مواجه ایاالت    تواند می   فقط   هستیم: 
  کهدرحالی   کند،  حفظ  را  امنیتی  مراتبسلسله
است    چین  سرکردگی  تحت  اقتصادی  مراتبسلسله

Ikenberry,2016)  .(   متحده   نشینی عقب   ایاالت 
  سال   در   پی.پی.تی  ترامپ) از  جمهوری  ریاست  (تحت
چون راه   دنبال   به  که   ،۲۰۱۷ ابتکاراتی  بانک    اندازی 
و گذارهیسرما یک   ی  کمربند    گرفت،  صورت  راهیک 
  در   را   خود  جایگاه   تا  کندمی   کمک   چین  به  تنها

 .کند ترمستحکم  آسیا شرق  اقتصادی  مراتبسلسله

  ابتکارات چین   از   یکی   گذاریسرمایه   بانک   در کل، 
راه یک کمربند یک  عمل  ابتکار  از  مالی  حمایت  برای

نفوذ  مقابله  و متحده  با    پاسیفیک   آسیا  در  ایاالت 
اقدامات  خنثی   برای   ایانگیزه   چین .  است سازی 

ظهور   از   مانع   كه   دارد  آمریکا و    شود. می   آن  رشد 
  آوردن   دست   به   با   راهبرد   این   رسدمی   نظر   به   تاکنون، 

متحده،  آسیایی   متحدین   نتایج   از   برخی   به  ایاالت 
  گروه   میان  در  یافته است.  دست   خود  انتظار   مورد

متحده  و   ژاپن  فقط   هفت،   درخواست   هنوز  ایاالت 
را زی  گذاره یسرما بانک    در  عضویت آسیا    یرساخت 

آ.سه..  ندادند آن    از سوی دیگر حتی برخی اعضای 
آن   عضویت  به  نبودند،  نیز  تی.پی.پی  عضو  که 

کند  مهیا می   مدند. این امر شرایطی را برای چین درآ
که تسلط بیشتری در میان این کشورها داشته باشد  

ها به چین را فراهم آورد.  و نزدیکی هرچه بیشتر آن 
نماند  ناگفته  موفقيت  البته  شدن  اين  عملي  و  ها 

 
1John Ikenberry 

  برای   تعهد  و  خوب  مدیریت  به تداوم  اهداف مشروط
 است.  خوب حکمرانی حفظ

 گیرییجهنت ٥
بین  از جنگ سرد،   المللوضعیت عمومی نظم  بعد 

را نظم  واقعیت  سه  با  چین  با    المللیبین   یعنی 
برتری  و  های  سیاست   متحده،   ایاالت   محوریت 

وابستگی  و  چین  برای  آمریکا    اقتصادی   تهدیدآمیز 
 ساخت.می  مواجه آن  به چین

  چین   نگاه  هایاز ویژگی   متأثرهایی  یتواقعچنین  
 : هست المللی بین  نظم وضعیت عمومی  به

بین   ویژگی  اولین • دیدگاه  نظم  از  المللی 
صورت این  به  نظم    که  است  چین  هر 

قدرت   هرم  از  خاصی  تجلی  مستقر، 
امر این  و   نظم  عنصر  ترینمهم   است 

می   المللی بین این  محسوب  از   رو شود. 
محوریت  موجود  نظم   متحدهایاالت    با 

  رهبران و   سنتی،  طوربه .  استشده    بنا
ساختار  بر  چینی  مقامات   نظام  شکل 

استدالل تأک  المللبین و  دارند    هایید 
  با   المللبین  روابط  یدرباره  را  خود 

  آغاز   بزرگ  هایقدرت   تعداد  شمارش
  مورد   در   بحث  ترتیب،  همین   به   کنند.می

ی توزیع  نحوه   موضوع  با  المللیبین   نظم
 . شودمی  آغاز قدرت

  هایجنبه   وجود  از  چین   درک  دوم،  ویژگی  •
  موجود   المللیبین   نظم  در   یدآمیزتهد

چین  باید   که  است کنند.   تغییر 
  متحدهایاالت  از برتری خاصی یهاجنبه

  خود   امنیتی  منافع  علیه  تهدیدی  را
 متحدهایاالت    که   است   معتقد  و  داند می

را  هایتوانایی    چالش   به  برای  الزم 
  چین  در .  دارد  چین   رشد  کشیدن

  تردیدبی   پذیرش  که   است   شدهیرفته پذ
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  با  ناگزیر   موجود،   المللی بین   نظم  کل
 . بود خواهد  همراه   خطراتی

به حفظ    ویژگی سوم این است که چین •
و  آمریکا  با  همکاری  نهادی    مشی  بعد 

  نظم   اساسی دیگر   عنصر  نظم به عنوان
اقتصادی  الیه   ویژه به  المللی بین ی 

  چین   ازآنجاکه دهد.  می   زیادی   اهمیت
سودآور    خود  برای   اقتصادی نظم را  یالیه 

  تواند می   بعد  این   زدن   هم   بر   و   داند یم
  سازد؛ تداوم  مواجه  چالش  با  را  آن  منافع

ویژگی   برخوردار  حیاتی  اهمیت   از   این 
 .است

  که   دهدمی  قرار  وضعیتی  در  را چین  واقعیات این 
  خود   خارجی   سیاست   در   را  مهمي   اصول   و   اهداف
  با   قدرت  شکاف   کاهش  به  یابیدست :  نماید  دنبال 

متحده   مطلق  یآستانه   به  یابیدست   برای (  ایاالت 
  دولت   با  احتمالی  هایمقابله   بینیپیش   در  امنیتی
  هاتوانایی   ها،سیاست  کردن خنثی   ،)آینده  در  مسلط

  و ) است چین ظهور برای مانعی که( آن هایبرنامه  و
  حداقل   به (  مسلط   دولت  آشکار   تحریک   از  اجتناب
  ایاالت متحده   ویژهبه   المللیبین   هاینگرانی   رساندن

  چین   دیگر،عبارتبه   ).چین  رشد  به   رو   قدرت  مورد   در 
  در   تغییر  طریق   از   باید   که   گیردمی   قرار   وضعیتی   در 

  خود  جایگاه ،)ساختاری  نظم(  فعلی نظم ابعاد  برخی 
  و   سیاسی   نظام  بقای  برای  المللبین   نظام  در  را

 . دهد  ارتقا خود سرزمینی انسجام

  داشت   انتظار   توانمی   واقعيات،  این   به   توجه   با
  خود   راهبردی  هایگزینه  حلراه   انتخاب  در  چین  که

  های گزینه  دقیق  انتخاب  با  تنها.  باشد  محتاط
راه   مداوم   طوربه   توانست می   چین  راهبردی،   در 

  چین   مقامات  درک  دهد.  ادامه  »آمیزمسالمت   ظهور«
  شکاف   کاهش   جهت  هایی طرح   اتخاذ  به  امر،  این   از

نفوذ  افزايش  و    برانگیختن   بدون  قدرت 
  آثار   و  چین   مورد  در  المللیبین   هایحساسیت 

همين    .شد  منجر  آن   المللی بین   قدرت  افزایش  در 
ی  مختلفی همچون موازنه   کارهای  راستا، چین دستور

  کرده   اهداف خود اتخاذ   و   الزامات   راستای  نهادي را در 

مبنا مي  اين  بر  نهادهای است.  كه    توان مدعي شد 
  نظم  یدهندهتشکیل   بخش   عنوانبه    المللی بین
  زیادی   اهمیت   المللی بین  نظم   تغيير  برای  المللی، بین

 .دارند

های مختلفي را  یاستراتژاين چارچوب، چين    در
  نهادهای   طریق  از  متحدهایاالت    برتری   برابر  در

  در سال   نمونه،  عنوانبه  .  کندی مدنبال    المللی بین
  کنار  در  را شانگهای  همکاری سازمان کشور   این ۲۰۰۱

یاالت  ا  مشارکت   بدون  مرکزی   آسیای  دول   و  روسیه
  راهبردی،   محرومیت   کارگیریبه  کرد و  تأسیس  متحده
  آوردن   دست   به  مشترک،  نظامی  مانورهای   انجام
  عنوان به    سازمان  این  چارچوب  در  بیشتر  هایدولت 

  برای   کشور  این  نهادي انحصاري  یموازنه   سازوکارهای
  شود. می   یاد  متحده  ایاالت  نفوذ  کاهش  و  جلوگیری

  برای   مؤثری   محل  نيز که  متحد   ملل  امنیت  شورای
است    حق  دارای  دائم  عضو عنوان    بهچین   به  وتو 
موازنه   عنوان  برای استراتژي  فراگير  نهادي    ی 

  توجه   مورد ایاالت متحده    هایسیاست   محدودکردن
كشور   بریکس  گرفته  قراراين    با   مجمعی(  است. 

 تغییر  آن  یعمده   هدف  که  توسعهدرحال   یکشورها 
  انحصاری   هایبلوک   طریق  از  اقتصادی  نسبی   قدرت
  به   آسیایی  زیرساخت   گذاریسرمایه  بانک  و   )است
  مهم   نمادهاي   عنوان   به  راه،یک   و   کمربند  یک   همراه
تقويت    ی نهادي انحصاري از سوي چین موازنه   راهبرد 

 شوند. مي

  به   ی نهادياز طريق موازنه  چین  منظور  این  برای
متحده ایاالت    نفوذ  و  ها توانایی   کردنمحدود   دنبال 
  عبارتی  به.  کند مهار را چین  ظهور تواندمی  که است

  طریق   از   چین  که  باشیم  نهادی  رقابت  شاهد  توانمی
) ساختاری  نظم  تغییر(  خود   یگرایانه واقع   اهداف  آن
 .کندمی  دنبال  را

نهادی    نظم  برای   آشکار  چالشی  نهادی،  رقابت  این
آن سود   از    به .  است  نکرده   ایجاد  برد،ی م كه چين 

  تعارض   در  کارکرد  و  اصول   لحاظ  به  نهادها  این  عبارتی
  وارد   بلکه   گیرد؛نمی   قرار  المللبین   نظم  نهادهاي  با

  پیشبرد   برای   آمریکا   و  نهادها   این  با   رقابت   نوع 
در    .اندشده   مطلوب  المللی بین   کار  دستور   و  ها برنامه
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اول  .  نمایدمی   ضروری   نکته  دو   ذکر   خصوص   این 
  موجود   با نظم نهادي  ادغام  از  چین   کهازآنجایی   اینکه،
 تغییر  یهزینه  آن،  تضعیف  تا   بردمی   سود  بیشتر

  دیگر،   طرف   از.  بود  خواهد  باال   المللیبین   نهادی   نظم
  موجود   المللیبین   نهادی  نظم  به  چین  کهازآنجایی 

  ایجاد   برای   آن   ابتکارات  و   هاطلبی جاه  ماند،می   متعهد
ً  جایگزین نیز نظم    . بود خواهد  تدریجی  احتماال

ذکر است كه  مسير براي چين  البته مجدداً قابل  
 چهآن   مورد   در   هایی محدودیت آسان نخواهد بود و  
انجام  خواهان  وجود  چين،  این    دارد.  آن هست،  با 

همچنان مذكور  استراتژی    برای   مفیدی  ابزار   حال 
مديريت    دولت  به  آن  موفقيت  و  بود  چين خواهد 

 خوب اين كشور مشروط است.

 

 فارسيمنابع 
  اقتصادی   های «محرک   ) ۱۳۹۹مقدم، سجاد (  بهرامی 

  ینامهفصل   دو  چین»،  کمربند  و  جاده   ابتکار
  ،۴  یدوره  ،المللبین   روابط  و  سیاست

 . ۲۹- ۵۷: ۷ی شماره

)  ١٣٩٨(  صفری   عسگر  و   معصومه  گودرزی،   راد
  نظم   یآینده   و  چین   ایمنطقه  نهادسازی«

  آسیای  موردی   یمطالعه:  لیبرال   المللی بین
  راهبردی   هایپژوهش   ینامهفصل  »مرکزی

 . ٢٢٧-٢٦٢: ٣٠ یشماره  ،٨ سال  ،سیاست
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