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چکیده
هبعد،غربوبویژهایاالتمتحدهآمریکامنافعجهانیخوودرااز

ازسال8391ب
طریقایجادوحفظنهادهایاقتصوادیبوی المللوی،سوازما هوایامنیتویمنه وهایو
ترویجهنجارهایسیاسیلیبرالکهبهعنوا نظمبوی المللویلیبورالشوناختهمویشوود
یاخیرقدرتیابیکشورهاییمانندچی و

،درسالها

پیگیریکردهاست.با ای همه
ناتوانیغربوبویژهایاالتمتحدهآمریکا درمدیریتمسائلجهانیمنجوربوهایو 

آیندهایرامیتوا براینظمبی المللیلیبرالمتصوربودو
مباحثشدهاستکهچه 
آیابایدمنتظرجایگزینینظملیبرالبود؟باهدفارزیابیوضعیتفعلینظمبی المللی
ون ش آفرینیبازیگرانیمانندچی ای م الهتالشداردبهای پرسشپاسخدهدکه
چووی چووهنگوواهیبووهنظوومبووی المللوویلیبوورالداردواقووداماتایو کشوووردرزمینووه
نهادسازیهوایمنه وهایازجملوهدرآسویایمرکوزیراچگونوهبایودتفسویرکورد؟
یافتههایپژوهشنشا دادکهعلیرغمگسترشتنشمیا چی وغرب،نگواهچوی 
بهنظملیبرالینگاهاصالحگرااستونهادسازیمنه وهایچوی ازجملوهدرآسویای

مرکزیدرقالبابتکاراتیچو یککمربند–یکراهنیوزازایو منظورقابولتفسویر
است.

واژگان کلیدی:نظمبی المللیلیبرال،چی ،آمریکا،نهادسازی،آسیایمرکزی
.8استادیارعلومسیاسیدانشگاهگیال (نویسندهمسئول)fr.raad1@gmail.com
.2دانشجویدکتریروابطبی المللدانشگاهگیال khiyav2013@gmail.com
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مقدمه
افوزایشقودرتکشوورهاینورهووردرحوالتوسوعهو هموراهبواآ کواهشنسوبینفوو 
کشورهایپیشرفتهدرعرصوهبوی  المللویوهمننوی تسوریعهمگرایویجهوانیوتتییورتوواز 
قدرتبهنفعکشورهایدرحالتوسعه،منجربهشکلگیریدیودگاههوایمتعوارددرموورد
آیندهجهانیشد ،حاکمیتجهانیونظملیبرالیبی المللیشدهاست .دوطیفازدیدگاههوا

درای موردشکلگرفتهاست.دیدگاهاولاستداللمویکنودکوهادغوامقودرتهوایدرحوال
المللیاجتنابناپذیراست.آ هاع یدهدارنودکوه

رهورازجملهچی درداخلنظملیبرالیبی
ارزشهایلیبرالیازجملهدموکراسی،جها شمولاستوازطریوقتاییرگوذاریبورسواختار
داخلیدولتهاروندادغامآ هادرنظملیبرالراتسریعمیبخشد.همننی ایو اسوتداللنیوز
وجودداردکهرشدوقدرتیابیدولتهاینورهووریماننودچوی ازدلهموی نظوملیبرالوی
صورتگرفته وآنهامحصولهمی نظومهسوتند،بنوابرای تتییورویواچوالشدرآ بوهمنزلوه
کاهشدرمیزا تاییرگذاریخودای دولتهااسوت.درم ابولدیودگاهدوماعت وادداردکوه
چالشدولتهاینورهوربراینظملیبرالیامریمحتووماسوتوقودرتهواینورهوورتوالش
دارندازطریقتتییردرنظمبی المللیهژمونیغربوبویژهآمریکاراازبی ببرند.قدرتهای
نورهور؛تاریخ،فرهنگوارزشهایجهانیمتفاوتیدارندکهدربسویاریازمووارددرتدواد
بادیدگاهغربنسبتبهآیندهنظمبی المللیاست.
انتخابدولتترامپدرایاالتمتحدهآمریکاوتعهداتضعیفآ بهسوتو هوایاصولی

نظملیبرالیوهمراهباآ مهرحشد چی بهعنووا جوایگزی آمریکواباعوثاهمیوتیوافت 
دیدگاهاخیرشدهاست.بارویکارآمد ترامپای ایدهشکلگرفتهاستکهانتخوابویو
متعاقبآ قدرتیابینیروهوایپوپولیسوتیومخوالفجهوانیشود درغورب،ممکو اسوت
نشانهایازتتییرپارادایمدرنظملیبرالبی المللیوبویژهموضوعچی ونظملیبرالیباشود.بوه
چالشکشید ناتو،اعالمجنگتجاریباچی ،ژاپو ومکزیوک،تشوویقوتحسوی سواختار
اقتدارگراییروسیهازسویترامپ،ازجملهاقداماتیاستکهنگرانیهادرمووردآینودهنظوم
لیبورالوتوانواییایواالتمتحودهآمریکوادرموووردمودیریتنظومبوی المللویوجلوووگیریاز
شکلگیریجایگزی هایجدیدبرایای نظمراافزایشمیدهود.توالشهوایچوی درزمینوه

نهادسازیبی المللیومعرفیخودبهعنوا قدرتبزرگمسئول،برعمقیافت ای نگرانویهوا
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دام زدهاست.دغد غهفوقباعوثایجوادایو سووالدرمحافولعلمویشودهکوهآینودهنظوم
بی المللیراچگونهمیتوا مجسمکرد؟آیانظوملیبرالویدچوارگسسوتشودهوروبوهزوال
است؟آیاچی درتالشبرایبرهمزد نظملیبرالیاست؟اقداماتچی درعرصهبی المللوی
یکراهراچگونهبایدتفسیرکرد؟
ایازجملهطرحوراهاندازیابتکاریککمربند -

ومنه ه
باالهامازپرسشهایفوقای پژوهشتالشداردبهای پرسشپاسخدهدکوهچوی چوه
نگاهیبهنظمبی المللیلیبرالداردواقداماتآ درزمینهنهادسوازیهوایمنه وهایازجملوه
درآسیایمرکزیراچگونهبایدتفسیرکرد؟بررسین شآسیایمرکوزیدرنگورشچوی بوه
نظمبی  المللیازای نظرحائزاهمیتاستکهپایا نظمدوقهبیبهمنزلوهشوکلگیورییوک
وضووعیتبایبوواتبووی المللووینبووود.پایووا نظوومدوقهبوویبووهمعنوویازبووی رفووت گسسوتهووای
ژئوپولیتیکیوژئواکونومیکینبودهودرم ابلروابطبی کشوورهاومنواطقپینیودهتورشوده
است.باافزایشن شومیزا تاییرگذاریمناطقدرعرصهبی المللی،ای استداللوجوددارد
کهکشورهایاگروهیازکشورهاهمراهبایکقدرتبزرگممک استدوبارهنظومونووع
روابطبی المللیراتعیی کنند.ازهمی رون شآسیایمرکزیبهعنوا منه هایکهازدیربواز
محلرقابتقدرتهایبزرگوهمننی کشورهایمنه هایبودهاست،بسویارحوائزاهمیوت
است.درای راستاسازماندهیپژوهشمبتنیبردوبخشاست.بخشاولبهعنوا چارچوب
مفهومیتالشداردارتباطبی جهانیشد ،نظمبی المللیودرارتباطبواآ نظوملیبرالویرا
موردارزیابیقراردهد.نگرشچی بهنظمبی المللیوتالشآ براینهادسوازینیوزدرایو 
راستاموردارزیابیقورارمویگیورد.بخوشدومپوژوهش،توالشهوایچوی درزمینوهطورحو
راهاندازیابتکاراتمنه هایازجملوهیوککمربنود-یوکراهونهادسوازیمنه وهای(بانوک

سرمایهگذاریزیرساختآسیاوصندوقجادهابریشم)راموردتحلیلوارزیابیقرارمیدهد .



پیشینه پژوهش
پژوهشهایانجامشدهدرارتباطباچی ونظمبی المللویلیبورالرامویتووا بوهدودسوته
ت سیمکرد.دستهاولمربوطبهپژوهشهاییاستکهنگرشچی بوهنظوملیبرالویوجایگواه
ای کشوردردرو ای نظمراموردارزیابیقرارمیدهند.ازجملهای پژوهشهامیتووا بوه
مواردزیراشارهکرد:
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مِزاروهمکارا ()2381درایرپژوهشوی"چوی ونظومبوی المللوی"ویژگویهواوآینوده
احتمالیتعاملچپ بانظمبی المللیپسازجنگجهانیدومراموردارزیابیقرارمویدهنود.
آنهاپسازبررسیدورهمائوکهچی نگرشمحافظهکارانهبهنظومبوی المللویداشوتودوره
8393بهبعدکهاصالحاتدرچی صورتگرفتوای کشورسیاستحموایتیازنظومپوس
ازجنگرادرپیشگرفتبهای نتیجهمیرسندکهدرحالحاضرباتوجهبهرشدچوی ،ایو 
کشورتمایلبهاصالحدربرخیازجنبههاینظمموجوددارد.باای حال،درسوالهوایآتوی
تعاملچی بانظمبوی  المللویپینیودهودربرخویمواقوعمتدوادخواهودبوود.جوا ایکنبوری
()2381درم اله"چرانظمجهانیلیبرالزنودهخواهودمانود"بحوثبحورا درنظوملیبورالرا
مهرحکردهوعنوا میکندوجودای بحرا باعثشدهاستکهفرصتهایجدیودیبورای
کشورهاینورهورودرحالتوسعهبرایتتییرواصالحدرنظمموجودفوراهمشوود.درواقوع
هدفمولفبررسیتصادمهایدرحالرشدبی دولتهایدرحالرهورونظومبوی المللوی
لیبرالپسازجنگاست.درپاسخبوهایو سووالکوهآیواقودرتهواینورهووریم ولچوی 
میتوانندنظمجهانیجدیدیراشوکلدهنود؟ویاسوتداللمویکنودکوهچوی وکشوورهای

نورهورممک استنهادهاوبرخیازقواعدنظمموجودراتتییردهند،باای حالبسویاربعیود
استکهبتوانندنظمقدیمیرابهطورکاملازبی بردهوبوهسوویایجوادنظمویجدیودگوام
بردارند.
نظمیابیدوبوارهجهوا ورشودچوی :پوذیرش،سوازگاریو
برسلی ()2381نیزدرم اله" 
کنددرحالیکهبسیارازبحثهادرارتباطباپیامدهایرشدچوی بورای

اصالح"استداللمی
نظملیبرال،حولمحوردوموضوعحفظوضعیتموجودوتجدیدنظرطلبیمویچرخود،بایود
ا عا داشتکهرویکردچی درمیانهای دوطیفقراردارد.برایم والبواایو کوهچوی از
حکمرانیوهمکاریهایچندجانبهحمایتمیکندولیای بودا معنوینیسوتکوهازتوزیوع
قوودرتدرنظووامبووی المللوویرضووایتدارد.ایو اموورباعووثموویشووودکووهچووی بیشووترموضووع
اصالحطلبیرااتخا کردهوبیشترمایلبهارائهجایگزی هایمکملخودباشود.جووزفنوای

()2389درم اله"آیانظملیبرالزندهخواهدماند"استداللبرسیلی راتصدیقمویکنود.نوای
درای م الهاشارهمیکندکهعلیرغمرشداقتصوادیونظوامیچوی ،ایو کشوورنمویتوانود
جایگزی آمریکابهعنوا کشورمسلطبرجها شودوحتیاگوردردهوههوایآتوی؛چوی از

نهادسازی منطقهای چین و آینده نظم بینالمللی لیبرال 291 ...

لحاظحجمکلیاقتصادیازآمریکاپیشیبگیردای بدا معنیاستکهاقتصادممکو اسوت
تنهابخشیازمعوادالتژئوپلتیوکباشود.چوا()2389درم الوهایبواعنووا "چوی بوهدنبوال
ارزشهایایدئولوژیکدرجها سیاست"خواسوتههوایچوی ازنظومفعلویوآتویرابیشوتر
ارزشیمیداند.ویاشارهمیکندکهازدیدچی ،نظمفعلیناعادالنهبودهومتوایرازهژموونی
ایاالتمتحدهامریکاومتحدا آ است.بهاعت ادچاآ چیوزیکوهازگوزارشهوایسیاسوی
چینیاستنباطمیشودتمایلچی برایارائهیکپارادایمچینویازسیاسوتجهوانیاسوتکوه
منعکسکنندهموقعیتاستراتژیکجهانیوآرزوهایای کشورمیباشد.ویژگیبرجستهایو 
دستهازپژوهشگرا ع یدهمشترکآنهابهانهباقچی بانظملیبرالیدرکنارتوالشآ بورای
اصالحدراصولوبرخیازساختارهایکنونینظمبی المللیلیبرالاست.
دستهدوممهالعاتتالشکردهانودازطریوقبررسویابتکواراتجهوانیومنه وهایچوی ،

راهبردهایای کشوردرتالشبرایاصالحدرنظمبی المللویلیبورالرامووردواکواویقورار
دهند.سیمو شِ 8وویلسو چا )2381(2درم اله"مهالعهم ایسهایابتکواریوککمربنود-
یکراهوبرنامهمارشال"بهدنبالپاسخگوییبهایو پرسوشمویباشوندکوهآیواابتکواریوک
کمربند-یکراهمیتواندنتایجیهمانندبرنامهمارشالداشتهباشد.درپاسخمولفا بابررسوی
ای دوپروژهازپنججنبهمتفاوتافوزایشصوادرات،صوادراتارز،م ابلوهبوارقیوب؛تورویج
علیرغمشباهتهواو
ت سیماتاستراتژیکوحمایتهایدیپلماتیکبهای نتیجهمیرسندکه 
اهدافای دوپروژهدرپاسخبهناکارآمدیهاینظمبی المللیازطریقسورمایهگوذاریهوای
کال اقتصادیوسیاسیوکمکهوایتوسوعه ای،نتوایجآنهوا(بواتوجوهبوهتفواوتنسوبیدر
موقعیتجهانیرقبا-اتحادجماهیرشورویدربرنامهمارشال؛ایاالتمتحودهدرابتکواریوک
کمربند)وساختارهایاقتصادیتتییریافته،میتواندبسیارمتفاوتباشد.درنتیجوه،ایو م الوه
استداللمیکندکهخیلیزوداستکهاستداللکنیمابتکاریککمربند-یکراهمویتوانود
نتایج یهمانندبرنامهمارشالبههمراهداشوتهباشود،بوویژهدرارتبواطبوارقابوتبورایرهبوری
جهانیدرقر .28

1. Simon Shen
2. Wilson Chan
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نوردی 8وویزم )2381(2درم اله"آیاترامپچوی رادوبوارهبوزرگمویکنود،ابتکوار
داریشبکهایواتحادملیتوجهدارنود.

کمربند-جادهونظمبی المللی"بهارتباطبی سرمایه
م الهای استداللراکهسرمایهداریشوبکهایممکو اسوتاتحوادملویراتدوعیفکنود،بوه
داریشبکهاینهتنهااتحادملیرابوهچوالشنمویکشود

چالشمیکشد.ازدیدمولفا سرمایه
بلکهدرعودازطریقابتکارهاییمانندیککمربند-یکراهدرموردچی باعوثت ویوت
وایتهایچی درموردتجسمای کشوربوهعنووا پیشوگامجدیوددرسورمایهداریجهوانی
ر 
میشودوبهطورخاصتوجیهکنندهیکنظمچی محورحداقلدرشرقآسیااسوت.ریووزز0
()2381درم اله"ابتکارکمربنداقتصادیجادهابریشمچوی ،شوبکهوایجوادنفوو درآسویای
مرکزی"چنی استداللیرادرموردآسیایمرکزیمهرحمویکنود.ازدیودویابتکواریوک
کمربند-یکراه،شکلنوینیازالگوهایقبلیسیاستخارجیچوی بوراینفوو درآسویای
مرکزیمیباشدکهبهطورخالقانهتعامالتچی باآسیایمرکزیراسازماندهیمیکنود.بوه

طورخاصپک ازای ابتکواراتبورایبازسوازیمجوددروابوطسیاسوی،اقتصوادی،امنیتویو
اجتماعیباکشورهایآسیایمرکزیدرجهتدستیابیبهنفو وبرقوراریروابوطدوجانبوهو
چندجانبهاستفادهمیکند.روکاوسکا)2380(9نیزدرایرخود"استراتژییککمربنود-یوک

راهچی وپیامدهایآ براینظمجهانی"استداللمیکندکهاگرچهابتکاریوککمربنود-
بردبرایهمهطرفهایدرگیردرنظرگرفتوهشوود

یکراهمیتواندبهعنوا یکبازیبرد-
یآ ازلحواظژئووپلیتیکیبورای
ولی،باتوجوهبوهبرتوریچوی درنیمکورهشورقی،سوودمند 
طرفهایدرگیرمساوینیست.

پژوهشهایصورتگرفتهدرایرا نیزبهارتباطبی ابتکواریوککموربنود-یوکراهونظوم
جهانیتوجهداشتهاند.شریعتینیا()8031درم اله"کمربنداقتصادیجوادهابریشوم،زنجیوزهارزش

چی محور"اشارهمیکندکههدفکلیدیچی ازطراحیوپیشبردطرحهایکالنیماننودابتکوار
یککمربند-یوکراه،شوکلدهویبوهیوکزنجیورهارزشچوی محووردرمحویطژئواکونوومی
اوراسیاوآفری ااست.موسویشفائی()8039نیزدرایرپژوهشیخود"نسلپونجمرهبورا چوی و
1. Astrid H. M. Nordin
2. Mikael Weissmann
3. Jeffrey Reeves
4. Monika Krukowska
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ابتکارکمربنداقتصادیجادهابریشم"عنوا می داردکهچوی طوسسوهدهوهگذشوتهتوالشکورده
استتابااتخا راهبردىکهبهتدریجخیزشمسالمتآمیزنوامگرفوت،نگرانوسسوایرقودرتهواى
بزرگوهمسایگا منه هاىخوددرخصوصافزایشقودرتایو کشوورراتعودیلوازموضووع
جهشزاقتصادىوافزایشقدرتجهانیچوی حساسویتزدایویکنود.ازجملوهروشهوایکلیودی
چی برایتح قای امر،رویآورد بهابتکاراتبوی المللویازجملوهشورکتفعوالدربوریکس،
ابتکاریککمربند-یکراه،بانکزیرساختآسیاوغیرهبودهاست.ایو پوژوهشنیوزبوهلحواظ
رویکردیدردستهدومقرارمیگیردزیراتالشداردازطریقبررسیابتکواراتمنه وهایچوی در

حوزهآسیایمرکزیتصویرروش تریازاقداماتچی درای منه وهواصوالحدرنظوملیبورالاز
طریقنهادسازیهایمنه هایارائهدهد.تفاوتای پوژوهشبواآیوارقبلویبیشوترمحتوواییبوودهو

جزئیاتبیشتریازسازوکارهایمنه هایچی درآسیایمرکزیارائهمیدهد.


چارچوب نظری
الف -جهانی شدن و نظم بینالمللی لیبرال

جهانیشد بهمعنایساده،بهمعنایگسترشم یاس،رشداندازه،سورعتیوافت وتعمیوق
ایجریاناتوالگوهایتعاملاجتماعیاست.جهانیشد حواکیازجابجوایییوا

تأییرفراقاره
دهیانسانیاستکهجامعههایدوردسترابوهیکودیگرمتصول

دگرگونیدرم یاسسازما 
ارههایدنیاگسترشمیدهد(هلودوموک
میکندودسترسیبهروابطقدرترادرمناطقوق 
جهانیشد بازتعریفروابطبوی سورزمی -اقتودار،

گرو.)89 :8012،بهبیا سیمو رایش"8
حرکتاقتدارازسهحدولتبهسهحواحدهایفروملیاست.ازسویدیگورجهوانیشود را
دیکهمتأیرازویژگیهایمتتیور

میتوا مجموعهایازساختارهاوفرایندهایسیاسیواقتصا
کاالهاوداراییهاسوتوپایوههوایاقتصوادسیاسویبوی المللویراتشوکیلمویدهنوددانسوت"

(1998: 5

).درمورداینکهجهانیشد ازچهزموانیشوروعشودهاسوتوکودامدوره

Reich,

زمانیرامیتوا ن ههشروعجهانیشد درنظرگرفتاتفاقنظروجودندارد.

گیریجهانیشد واینکهجهانیشود ازچوهچیوزی


دربحثعللوعواملمؤیربرشکل
ناشیشدهاست،یا آرتشولتع یدهداردکهجهانیشد رامیتوا متوأیرازعوامولزیور
1. Simon Reich
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دانست-8:ع لگرایی؛ع لنوعیاعت ادسکوالراست.ع لگرایا معت دندکهعلوم،امکوا 
کشفح ایقعینی،قهعیومنفرددربوارهپدیودههوارابورایانسوا فوراهممویکنود؛بنوابرای 
هامیتوانندای دانشرابرایمهارکرد نیروهایطبیعویواجتمواعیودرجهوتترقوی

انسا 
داری؛سرمایهدارییکساختارتولیداستکهدرآ فعالیوتهوای


سرمایه
بشربهکارببرند؛-2
اق تصادیدردرجهنخسوتوبویشازهموهدرجهوتانباشوتموازاداسوت.بوهعبوارتدیگور
تولیدکنندگا سرمایهدارکهممک استافراد،شرکتهایخصوصی،مؤسسواتبازرگوانیو
غیرهباشندسعیدارنددرجهتتح قنیازهایحیاتیخودمنابعهرچهبیشوتریراگوردآوری
کنند؛-0نوآوریهایتکنولوژیکی؛جهانیشد بهوضوحبودو نووآوریهوایگسوتردهدر
زمینهحملون ل،ارتباطاتودادهپردازیامکا پذیرنمیشود.فنواورین وشآشوکاریرادر
ایجادفداهایاجتماعیفراجهانیداشتهاست؛-9قوانی وم ررات .قوانی وم رراتبهچهار
شیوهجهانیشد رات ویتکردهاست:الف-استانداردکرد روشهوایاجرایویوفنوی؛ب-

آزادسووازیجابووهجوواییبوورو موورزیپووول؛پ-سوورمایهگووذاریها،کاالهوواوخوودمات؛ت-
تدمی هایح وقمالکیتبرایسرمایهجهانیوقانونیشد سازما هاوفعالیتهوایجهوانی
(آرتشولت.)880-821:8012،
حوزههاییکهجهانیشد برآنهاتأییرگذاشته،هموارهمحلمناقشهبودهاست.برخویبوا
محدودکرد جهانیشد بهبعداقتصاد ،کانو اصلیجهانیشد رامسائلاقتصوادیموید-
موردمسائلسیاسی،اجتماعیوفرهنگینیزوجوددارد.مصلینوژاد

انند.همی ایدهوتفکردر
ع یدهدارد؛"جهانیشد طیفگسوتردهایازموضووعهواوحووزههوارادربورمویگیورد.از
آنجاییکهجهانیشد موضوعیعواماسوت،بنوابرای حووزههوایمجوازی،ارتباطوات،بوازار

جهانی،پول،سرمایهمجازی،بانکداری،موسسههایقاعدهسازونظریوههوایهنجارسوازرادر
برمیگیرد.هریکازحوزههاییادشودهرامویتووا بخشویازواقعیوتهوایدرحوالگوذر
ساختارجهانی،ارتباطیوراهبردیدانست.تمامیحوزههاییادشودهبوهمنزلوهنشوانههواییاز

تراکمزما ،مکا وهویتتل یمیشود(مصلینژاد.)9 :8030،
ب -مؤلفههای نظم بینالمللی لیبرال

نظمبی المللیلیبرالکهنظمغالببعودازجنوگجهوانیدومبووده،ترکیبویازعناصورو
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عواملمختلفاستکههمدیگررات ویتمیکنند.ایکنبریع یدهداردکه«ماهنووزهومدر
نظمبی المللیزندگیمیکنیمکهایواالتمتحودهآمریکواومتحودانشحوداقلدرنیموهقور 
یازنظماستکهبرحولمحووربوازارآزاد،
گذشتهآ راایجادکردهاند.ای نظمنوعمتفاوت 
نهادهایچندجانبه،امنیتمشترک،اتحاد،همبسوتگیدموکراتیوکورهبوریایواالتمتحوده
آمریکاسازما دهیشدهاست.یکیازلنگرهایای نظم،نهادهایبوزرگم یواساسوتکوه
شاملسازما ملل،ناتو،برت وودز،سازما تجارتجهوانی،همکواریمشوترکبوی ایواالت
متحدهآمریکاوشرکایآسویایی،حاکمیوتغیوررسومیگوروههواییماننودG8مویشوود.در
ح ی تدرای نظمایاالتمتحدهآمریکان وشهژموو رابوازیمویکنود.آمریکواکاالهوای
عمومیراازطریقحمایتازبازارآزادوحفظامنیوتفوراهممویکنود.نظومبوی المللویکوه
ایاالت متحدهآمریکابهوجوودآورده،نووعخاصویازنظوملیبرالویموسوومبوهنظوملیبرالوی

هژمونیکاست»(.)Ikenberry, 2010: 512
گونهشناسیازنظمبی المللیلیبرالنشا میدهدکهای نظوممتشوکلازسوهعنصور
یک 
میباشود.
است.اولنظم امنیتی؛حوزهگستردهایازامنیتاستکهمبتنیبراصولوقواعد 
نظملیبرالیکهمتکیبهقواعدمیباشدمتفاوتازنظمامنیتویاسوتکوهدرفدوایرقوابتییوا
انحصاریمنه هایایجادمیشود.بهعبارتی،نظممنه هاینظمویاسوتکوهدرآ دولوتهوا
میتوانندیوانمویتواننودبوراسواسقودرترسومیتیابنود.درم ابولدرنظوملیبرالوی،قووانی 

کند.بهعنووا م وال

بی المللیکهریشهگرفتهازنظملیبرالیاستاقدامدولتهارامحدودمی
کنوانسیو سازما ملولدرمووردح ووقدریاهوابسویاریازقووانی مربووطبوهایو حووزهرا
مشخصکردهاست.دومنظم اقتصادی؛درنظماقتصادیتأکیدبرآزادبوود اسوت.آزادو
بازبود ،زمانیمح قمیشودکهتجوارتودادوسوتددولوتهوامبتنویبوردسوتآوردهوای
مت ابلباشد.بازبود اقتصادکهعنصراساسینظملیبرالیاستارتباطنزدیکیباجهانیشود 
دارد.سوم نظم حقوق بشری؛ای نظممتأیرازمنشورسازما مللواعالمیوهجهوانیح ووق
بشراستکهبرحفظکراموتانسوانی،احتورامبوهح ووقافورادانسوانیفوار ازرنوگ،نوژاد،
جنسیت،مذهبوغیرهتأکیدمیکنند(.)Kundnani, 2017: 4-6
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شکل  -1عناصر و موتورهای محرکه نظم بینالمللی لیبرال ()Mazarr et all, 2016: 14



پ -تأثیر جهانیشدن بر نظم بینالمللی لیبرال

شهوایخوودو
جهانی شد درعوی کموکبوهنظوملیبرالویبورایگسوترشاصوولوارز 
همننی ت ویتنهادهایلیبرالیبهتدعیفشد ای نظمنیزمنجرشدهاست.بهوجوودآمود 
بازیگرا جدیوددرایورجهوانیشود ،ازجملوهقودرتهواینورهووروبوازیگرا غیردولتوی،
نگیایجادشدهدرایربرخوردفرهنگیدرفدایجهانی،چالشهایایجادشوده

تدادهایفره
ازسوینظماقتصادیلیبرالیوغیرهازجملهعواملتأییرگذاردرای زمینهبودهانود.ایکنبوری
وسیلهغربطراحیوساختهشدهاسوت.

درای بارهارهارمیداردکهنظمبی المللیلیبرالیبه
تجربههایاقتصادی،سیاسوی،فرهنگویمتفواوتی
برزیل،چی ،هندوسایردولتهاینورهور؛ 
دارندوآ هادنیاراعمدتاًازدرینهگذشتهضدامپریالیستیخودنگاهمیکنند.ایو دولوتهوا
هاییراکهجامعهپیشرفتهسرمایهداریداردرا

هنوزمشکالتابتداییتوسعهرادارندونگرانی
دنبالنمیکنند.رکوداقتصادیجهانیاخیرنیزای روایتدرمووردایو کوهنظومبوی المللوی
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لیبرالتدعیفشدهاسترات ویتمیکند.بحرا اقتصادیکوهدرآمریکواشوروعشودمودل
سوورمایهداریلیبوورالایوواالتمتحوودهآمریکوواراتدووعیفکووردهوشووکوتردیوودهادرمووورد
آمریکابهعنوا رهبریاقتصادیجها راافزایشداد.برایم الگیدئو راچم 8بیوا 

توانایی
کندکهایدههایلیبرالیهمنو اعت ادبوهدموکراسویسوازی،اعتموادبوهبوازارآزاد،تووا 

می
پاسخگوییقدرتنظامیایاالتمتحدهآمریکا،جایبحثاست) .(Ikenberry, 2011: 57

جودیدمپسی2بهن لازکارلبیلد،0نخستوزیرسابقسوئدبیوا مویداردنظومجهوانی
لیبرالکهطیدهههایگذشتهموفقبودهوگسترشوتعمیقآ تاحدزیادیمنجوربوهدورا 
طالییارزشهایلیبرالیشدتاحدزیادیمبتنیبرروابطامنیتیقویوتعهدبوهیوکاقتصواد
جهووانیآزادوبووازبووود.اکنووو ،آ روابووطامنیتوویقووویتحووتفشوواراسووت،چووو تمووایالت
تهووای
انزواگرایوویدربسوویاریازکشووورهایکلیوودیجهووا رشوودکووردهاسووتوقوودر 
تجدیدنظرطلبتاحدزیادیارهاروجودمیکنند.تجارتآزادواقتصادیجهانیبواز،موورد
گراییودوجانبهسازیروابطوجوودداردکوه


هاییازحمایت
سؤالقرارگرفتهاست؛صحبت
میتواندبهطری یمنجربهجنگهایتجاریوکاهشرشداقتصادیشود.بهایو عامولبایود
افزایشهویتهایتاریخیوسیاستهایقبیلهایرانیزاضافهکردکهنظملیبرالیرابهچالش
بهطور اتیبانظوم
میکشد.زما آ استاتحادیهاروپابرایحفظارزشهاومنافعخودکه 
جهانیلیبرالیدرارتباطاستبهپاخیزد( .)Dempsey, 2017
آناپاپوا9نیزاستداللمیکنداستراتژیلیبرالیغربکهعمدتاًگورایشبوهمتموایزکورد 
هاوچشماندازهایخوودبوه کولجهوا داشوتهوایو اموربوویژهبعو داز


غربوتحمیلارزش
فروپاشیشورویروندروبهرشدیداشت؛بهدلیلبسطوتوسعهجهانیشد باچالشمواجه
شد،زیراای خودآگاهیبهوجودآمدکهارزشهایغربینمیتواندالگویکاملیبرایهمه
جها باشد.ازسویدیگرنظملیبرالیبهدنبالجها لیبرالیبودکهبرمذهبوسبکزندگی
مشترکابتنایافتهبود.ایدئولوژیلیبرالویبوهدلیولموف یوتهوایاقتصوادیآ محبووبشود؛
بنابرای بسیاریازکشورهایجها برایدسوتیوافت بوهچنوی موف یوتاقتصوادیی،پوذیرای
هاوملتهواوجووددارنودکوه


وجودهنوزهمبسیاریازدولت
ارزشهایلیبرالیشدند.باای 
1. Gideon Rachman
2. Judy Dempsey
3. Carl Bildt
4. Anna Popova
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ای ایدئولوژیراانکارمیکنندوازپذیرشرویکردلیبرالیاجتنابمویکننود.درایورجهوانی
شد  ،ع النیتبسطیافتوهوبسویاریازجواموعدروضوعیتکنوونیبورریشوههوایفرهنگوی،
ارزشهایمذهبیوموضوعاتقومیخودتکیهمیکنندکوهدربسویاریازموواردقوویتوراز
نظملیبرالیموجوداست(.)Popova, 2014: 44
چین و نظم بینالمللی
سؤالدرموردپیامدهایارت ایجایگاهچی درعرصهبی المللی،محوراصولیمنواررههوا
درموردآیندهنظمبی المللویلیبورالراتشوکیلمویدهود.ایو موضووعبوویژهبعودازبحورا 
هایکمتریرانسبتبهسایردولتهوامتحمول

اقتصادی2331-2333کهدرآ چی خسارت
شد،اهمیتیافتهاست.درواقعبحوثبورسورایو اسوتکوهچوی چ ودرمایولبوهانهبواقو
سازگاریبا نظمبی المللیموجوداست.دوطیوفازنظریوههوادرایو مووردوجووددارد:در
یک سویای طیفنگرشیوجودداردکهبوهاجتنوابناپوذیریادغوامچوی درنظومجهوانی
لیبرالاعت ادداردوازای فردحمایتمیکندکهچوی درنهایوتازطریوقفراینودجهوانی
شد بهداخلای نظمکشیدهخواهدشد.دمووکراتیزهشود بوهعنووا یوکرونودجهوانیو
غیرقابلتوقفمحسوبمیشود.ازلحاظاقتصادی،چی سوهمخوودرادرجهوتحفوظنظوم

لیبرالکهازآ سودزیادیمیبرد،بهمیزا قابلتوجهیتوسوعهخواهودداد.درطورفدیگور
ای طیف،دیدگاهیمهرحمیشودکهازاجتنابناپذیربود چالشهایمخربویکوهچوی بوه
نظوومبووی المللوویموجووودواردخواهوودکوورد،دفوواعموویکنوود.ای و تئوووریعموودتاًازسوووی
نومحافظهکارا مهرحمیشودوای فردرامهرحمیکنندکهچی همانندسایرقدرتهوای

مخربدرتاریخ،برایبهدستآورد قدرتجهانیازطریقتتییورقواعودبوازیموجووددر
نظمبی المللیلیبرالتالشخواهدکردتاازای طریقمشروعیتسیاسیخودراافوزایشدهود
(.)Xiang, 2014: 109
گادهارد8ع یدهداردای درکتهدیدازرشدجایگاهچی درعرصهبوی المللوینوهتنهوا
ناشیازافزایشتواناییهایسیاسیواقتصادیچی بودهبلکهتاحودزیوادینشواتگرفتوهاز
ای موضوعاستکهدرفهمغربازنظمبی المللی،چی یک"دیگریمهلق"درنظرگرفته
1. Nadine Godehardt

نهادسازی منطقهای چین و آینده نظم بینالمللی لیبرال 293 ...

میشودوای ناشیازسهموضوعاست:اول،چی یککشورغیردموکراتیکاست؛بنوابرای 
کهتوسعهاقتصادیناشیازدموکراسیسازیواصوالحاتسیاسویاسوترا

ای روایتلیبرالی
ردمیکند.دوم،چی یکیازقودرتهواینورهووراسوتکوهقودرتهوایسونتیوهمننوی 

نهادهایلیبرالیرامجبوورکوردهاسوتکوهآ چیوزیکوهمودنظورایو کشوورهسوترادر
مالحظاتخودبگنجانند.سوم،چی درحالتعاملباپدیدهایاستکهانسوجامویبواتملوی
کشوررابهچالشمیکشدودرای زمینهچی تعریفهایخوودرادارد.ایو پدیودهعبوارت
استازافزایشسیستمکنترلوبازرسیدرداخلچی وبویژهدرمورددیجیتالسوازیجامعوه
(.)Godehardt, 2016: 11
نکتهحائزاهمیتدرموردنگورشچوی بوهنظومبوی المللوی،تمایولآ بوهتتییوردرنظوم
بی المللیفعلیاست.باای وجودسازوکارهایعملیچی وحووزههواییکوهایو دولوتدر
آنهاتمایلبهتتییرداردجایبحثاست.یکدرکقویدرچی وجودداردکهفرایندتتییور
ایباشدکهفرصتهوایجدیودیرابورایچوی 

درنظمبی المللیوانت القدرتبایدبهگونه
ایجادکندتاای کشوورحورف هوایبیشوتریدرزمینوهادارهجهوا بورایگفوت داشوتهباشود.
سخنرانیم اماترسمیچی وهمننی کارهایپژوهشیصورتگرفتهنشوا مویدهنودکوه
ای گرایشبهسمتیکجها چندقهبیاست«.سهدلیلاصولیوجوودداردکوهحرکوتبوه
سمتای گرایشرات ویتمویکنود:اول،افوزایشنارضوایتیهواازهژموونیایواالتمتحوده
آمریکادرنظمجهانیمنجربهتالشبرایایجادجایگاههایمست لشدهاست.ایو توالشنوه

تنهاازسویکشورهایغیرغربیهمنو چی صورتمیگیردبلکهکشورهایاروپاییرانیز
شاملمیشود؛دوم،جهوانی شود منجوربوهرشوداقتصوادیسوریعدرتعودادیازکشوورهای
درحال توسعهشدهاست.ای امرباعثتتییوردرقودرتاقتصوادیجهوانیگردیودهوبورایو 
کشورهایدرحالرهورنهتنهابهدنبالهمکاریبایکدیگربودهبلکوهنووعمتفواوتیاز

اساس
رفتارراباکشورهایتوسعهیافتهایجادکردهاند.سوم،ایدهکاهشحمایوتازایواالتمتحوده
حالتوسعهازطریقبحورا هوایموالیجهوانیت ویوت
آمریکاوت ویتجایگاهکشورهایدر 
تنهاباعثکماعتبارشد مدلاقتصادیلیبرالوراهآمریکاییشوده

شدهاست.ای بحرا  
هانه
استبلکهتعاملاقتصادیجنوب-جنوبراافزایشدادهاست»(.)Breslin, 2013: 624-25
افزایشن شکشورهایدرحالتوسعهباعثافزایشتوجهچی بهررفیتهایبال وهایو 
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کشورهابرایتعدیلدرنظمبی المللیشدهاست.درواقعاز زموا تاسویسچوی مودر ،ایو 
کشورروابطخوبیباکشورهایدرحالتوسعهداشتهاست.درزما مائو8ای همکاریمتوایر
ازدوعاملبود:اوال،چی وبیشترکشورهایدرحالتوسعهتاریخمشترکیداشتندوبنوابرای 
آنهاراحتترهمدیگررادرکمی کردند.یانیوابوهعنووا یوککشوورسوسیالسوت،چوی در

سیاستخارجیخودبهاصلبی المللوی سوازیطب وهکوارگریوفواداربوودوبوههموی دلیول
حمایتازمبارزاتملتهایسوتمدیدهدرسراسورجهوا رابورایخوودیوکوریفوهوتعهود

دانست.دردهههایبعدینیزرشداقتصادیچی ونیازبهبازارکشورهایدرحالتوسوعه،


می
یه گوذاریباعوثگسوترشروابوطچوی بواکشوورهایدرحوال
انت التکنولوژیونیازبهسرما 
توسعهشد(.)Zhang, 2015: 52مهمتری ویژگیروابطچی باکشوورهایدرحوالتوسوعهدر
چنددههگذشتهرامیتوا درمواردزیرخالصهکرد-8:روابطحمایتیمت ابل؛-2وابستگی
سیاستچی بهکشورهایدرحالتوسعهدرروابطآ باابرقدرتهوا؛-0تورویجوحودتدر
میا کشورهایدرحالتوسعهبهعنوا یوکمتتیورتتییرناپوذیر؛-9افوزایشتنووعدرروابوط
چی باکشورهایدرحالتوسعه(.)Zhang, 2015: 62-65
ازدیدگاهعملگرایانه؛همکاریچی باکشورهایدرحالتوسوعه،توامی کننودهبرخویاز
منافععمدهچی درنظامبی المللیاست.ازجمله،اطمینا ازدسترسیبهمنابعطبیعویحیواتی،
(انوورژیوبازارهووایخووارشازکشوووربوورایتولیووداتآ )؛حفارووتازمحوویطپیرامووونیو
جلوگیریازچالشهاییکهیباتداخلیآ رابوهخهورمویاندازنود،منوزویکورد توایوا ،

ترویججها چندقهبیکهمنافعجها درحالتوسعه(بوویژهچوی )راافوزایشدادهوقودرت
جهانیایاالتمتحدهرامحدودمیکند(.)Eisemann et al, 2007: 11
عالوهبراستفادهازررفیتکشوورهایدرحوالتوسوعه،دای2ورز 0عودمپایبنودیعمیوق
چی بهنظمنهادهایبی المللیلیبرالیفعلیرادلیلیبرتمایلچی درجهتحرکتبهسومت
تتییردرنظملیبرالیمیدانند.آ هاع یدهدارندکهدرم ایسهبامیوانگی جهوانی،چوی کمتور
مایلبهتعهدعمیقبهنظمنهادیبی المللیفعلیاست.آیندهروابوطبوی چوی ونظومنهوادی
بی المللیوابستهبهای خواهدبودکهچی چگونهتتییرمیکندونهادهایبوی المللویلیبرالوی
1. Mao Zedong
2. Xinyuan Dai
3. Duu Renn
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چگونهتکاملمییابند.براییکچی قویتر؛تعهدداوطلبانهوح ی یبهنظمنهادیبی المللوی

نیازمندیکوابستگیعمیقتربی رشدچی وتکاملنظمنهادیبی المللیاست.درجاییکه
ای وابستگیوجودندارد،چی بهاحتمالزیادبهتعهدمصنوعیخودبهنظمنهادیبی المللوی
ادامهخواهدداد.ممک استچی بهچارچوبهایقراردادیکلیوگستردهملحقشود،اموا
چنی عدویتیدرموردپروتکلهایخاصودارایجزئیواتدقیوقامکوا پوذیرنخواهودبوود
(.)Dai & Renn, 2016: 177-197ای حسوتمایلدرمیا رهبورا چوی نیوزوجوودداردکوه
ررنگتریرادرشکلداد بهنظمبی المللیجدیدبوازیکنود.

ای کشوربایدن شفعالوپُ
درسمینارامنیتملیکهدرفوریه2389برگزارشد،شویجویپینوگ،8رئویسجمهوورچوی 
اشارهکردکهچی بایدراهنمایفعالیتجامعهبی المللیباشد.چی بایدجامعوهبوی المللویرا
درساختیکنظمجهانیجدیدکهعادالنهترومع ولترباشدراهنماییکنود.ویبیوا کورد

که«روندکلیچنودقهبیشود جهوا ،جهوانیسوازیاقتصوادیودمووکراتیزهکورد روابوط
بی

المللیباقیمویمانود»(2017

.)China.org,همننوی بوهبیوا وی«هوی اهمیتوینوداردکوه

وضعیتبی المللیچگونهتتییرمیکند،چی بایدپایداریاسوتراتژیک،اعتمواداسوتراتژیکو
صبروشکیباییاستراتژیکخودراحفظکند»(.)China.org, 2017
یاماگوچی2استداللمیکندکهتمایلرهبرا چی برایارت این شای کشوردرعرصه
بی المللیمتأیرازویژگیهاینگاهچی بهنظمبی المللیاست.اولی ویژگیای نگورشایو 
استکهقدرت،عنصراصلیوحیاتینظمبی المللیاستوای نظمبی المللیفعلویبورپایوه
هژمونیایاالتمتحدهآمریکابناشودهاسوت؛درحوالیکوهگورایشچوی بوهسومتسواختار

المللیاست.بهعبارتیدیگررهبرا چی ،م امواتدولتویواندیشومندا چینویبور

سیستمبی 
روابطبی المللیعالقهدارندکهشاملتعدادیابرقودرتوقودرتهوایبوزرگاسوت.اینکوه
المللییک قهبی،دوقهبیویاچنودقهبیباشودبورایچوی بسویارمهوماسوت.

ساختارنظامبی
جنبههاینظمبی المللیفعلویرانوامع ولو
دومی ویژگیای موضوعاستکهچی برخیاز 
ناعادالنهمیداندوع یدهداردکهای جنبههابایداصالحیاحذفشوند.ای موضووعارتبواط
نزدیکیباای ایدهداردکهنظمبی المللیموجودبهوسیلههژمو شکلگرفتهاسوت.اهمیوت
1. Xi Jinping
2. Shinji Yamaguchi

222

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،91پاییز ( 38پیاپی )11

انههمزیستیمسالمتآمیز،سومی ویژگینگواه

قائلشد بهمنشورسازما مللواصولپنجگ
چی بهنظمبی  المللیاست.مادهدوممنشورسازما مللواصولهمزیستیمسوالمتآمیوزبور
مداخلهدرامورداخلیدولتهاوهمزیستیمسوالمتآمیوز

برابریحاکمیتبی دولتها،عدم
هایمختلفتأکیدمیکنندکهای اموربرایچی حائزاهمیتمیباشوند(


رژیم

Yamaguchi,

.)2016: 63-67
براساسآننهگفتهشدسهسناریویاحتمالیرامیتوا برایآیندهنظملیبرالیبی المللوی

(باتاکیدبرروابطچی وآمریکا)درنظرگرفت-8.بهچالشکشید نظملیبرالویبوهوسویله
قدرتهاینورهورمانندچی وسایراعدایگروهبریکس؛ای سناریوباتوجهبهررفیتهای

اقتصادیوسیاسیقدرتهاینورهوروبویژهف دا نظمجایگزی ازاحتمالکمیبرخووردار

است؛-2ادغامقدرتهاینورهوردرنظملیبرالوی؛ایو سوناریونسوبتبوهسوناریویقبلویاز
قدرتبیشتریبرخورداراست.زیرادرحالحاضوربسویاریازکشوورهایدرحوالتوسوعهاز
یشووند؛-0
جملهچی ازاصولوقواعدنظوملیبرالویپیورویکوردهوازمنوافعآ بهرمنودمو 
همزیستیوتالشبرایاصالحنظملیبرالی.براساسای سناریو؛همایاالتمتحودهآمریکواو
همدولتهاینورهورتالشخواهندکردکلیتنظملیبرالیراحفطکنند،ولیباایو وجوود
تالشبرایاصالحای نظامبهگونهایکهتامی کنندهمنافعهرکدامازبازیگرا باشد،بخش
ناپذیریازتالشهایعناصرتشکیلدهندهنظملیبرالیخواهدبود.بهعنوا م والچوی 


جدایی
بهنظمبی المللیگرایشداردکهبیشترازآ کههژمو محورباشدبورسواختاروتک رگرایوی
مبتنیاست.چی تالشداردازطریقتتییردربرخیجنبههاینظمفعلی،سهحبازیگریخوود
رادرنظامبی المللارت ادهد.درنگاهچی بهنظمبی المللویلیبورالوتتییوردرآ ،موضووع
آیندهحزبکمونیستنیزدخیلاست؛زیراازنگاهلیبرالی،دولتچوی ،دولوتاقتودارگرایی
استکهبرایادغامکاملدرنظملیبرالیبایدفراینددموکراسیسازیراانجامدهد.تأکیودبور

ساختارنظامبی المللواستنادبهمباح یچو عدممداخلهدرامورداخلیکشورها،همزیسوتی
مسالمتآمیزوام الهم،متأیرازنگاهچی بهداخلاست.چی بهدنبالتتییردرنظمبوی المللوی
وانت القدرتبهگونهایاستکهضم حفظیبواتدرداخول،فرصوتهوایجدیودیرادر
عرصهبی المللیبرایخودفراهمکند.نهادسازیبی المللییکیازابزارهایاصلیچی بورای
دستیابیبههدففوقمیباشد کهدرصفحاتپیشروموردبحثقرارمیگیرد.
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چین و نهادسازی بینالمللی
شودکهدرآیندهمیتوانود

درجها معاصر،چی بهعنوا قدرتدرحالرشدیدیدهمی
نظمجهانیموجودراازبی بردهویانظمجهانیجدیدیراایجادکند.هما گونهکهنواپلئو 
درسال8130گفت«:بگذاریدچی بخوابود،زموانیکوهاژدهوابیودارشوود،جهوا راخواهود
لرزاند»(2017

.)Malik,باای وجودبسیاریازتحلیلگرا ع یدهدارندکهچوی قصودبورهوم

زد نظمفعلیرانداردونمیخواهدویانمیتواندجایآمریکارابگیرد.درعوودچوی بوه
فکربهبودوت ویتجایگاهخوددرسیستمبی المللیاست".چی ع یدهداردکهنظومجهوانی
موجودبهنفعایاالتمتحدهآمریکاومتحدا ای کشوراست،باای وجوودچوی صوبرپیشوه

کردهوتالشداردنظمجهانیفعلیرابهنفعخوداصالحکند.چرخهقدرتجهوانیازاروپوا
بهسمتآسیا-پاسیفیکتتییرجهتدادهوبهدلیلرشدچی ای چرخهدرقر 28پیشورفت
قابل توجهیراتجربهکردهاست.ای کشوربواالهوامازتواریخوفرهنوگخوودبوهایو بواور
رسیدهاستکهمتمایز،امابهگونهایکوارکنودکوهنمونوهوالگووباشود"(.)Malik, 2017بوه

ع یدهمِیر،8چی بیشترازهرزما دیگرتمایلداردبهجهانیا نشا دهودایو توانواییرادارد
کهیکرهبرجهانیمسئولوپاسخگوباشد.بههمی دلیلبودکهدرهشوتمی نشسوتگوروه
G-20پک ؛"طرحچی "رامعرفیکرد.درای نشست،وزیرخارجهچی اسوتداللکوردکوه
چی ازطریقخردوراهنماییخودبرایایجادیکجها صلحآمیز،مرفهوهماهنگباسوایر
ملتهامویتوانودکموک کننودهباشود.ویهمننوی بیوا کوردکوهچوی درحوالطراحویو
برنامهریزیبرایابتکاراتمنه هایوبی  المللیاسوتکوهآینودهدرخشوانیرابورایهموهبوه

همراهداشوتهباشود(.)Meyer, 2016ابتکواراتمنه وهایهمنوو یوککمربنود-یوکراهرا
میتوا ازای قبیلابتکاراتارزیابیکرد.جا ایکنبری2وداری جیلیم0استداللمویکننود
کهای تمایلبهاصالحدرنهادهایبی المللیلیبرالییاایجادنهادهایجدیودبوهوسویلهچوی 
براینظمبی المللیآیندهمتأیرازدوعاملاست:اول،چی درنظمیرشدپیداکردکهتاحود
بسیارزیادینهادینهوسازما یافتهومملوازسازما هایمنه وهایوبوی المللویبوود.سوازما 
مللمتحد،موسسهبرت وودز،سازما تجارتجهانیومجموعوهگسوتردهایازسوازما هواو
1. Meyer
2. John ikenberry
3. Darren J. Lim.
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نهادهایمنه هایوبی المللینظمجهوانیموجوودراتشوکیلمویدادنود(

Ikenberry & Lim,

.)2017: 5
درای رابهه،ایکنبریوداری بهنظرمارکلینتگوی اسوتنادموینماینودکوهمعت وداسوت
چیزیکهچی راازهمهکشورهاویاحتیقدرتهایبزرگگذشتهمتمایزمیسازد،نوهتنهوا
رشدآ دریکمحیطپرازنهادهایبی المللیکهنسبتبهقبلبسیارپیشورفتکوردهبودنود،
بلکهمهمترازآ ،استفادهفعالچی ازای سازما هاونهادهوابورایت ویوتتوسوعهاقتصوادی
کشوروهمننی ارت ایجایگاهچوی درنظوامبوی المللویبوود.دوم،تعودادبسویاربیشوتریاز
بازیگرا مست لدولتیدرای نظموجودداردودرای مؤسساتشرکتوفعالیتمویکننود؛
بنابرای زمانیکهتعدادبازیگرا زیادویاروبهرشدباشدنهادیواسوازما مربوطوهبوامشوکل
همکاریروبرومیشود.برای اساس،درحالیکهنهادهابیشوترازگذشوتهنیازمنودهمواهنگی
بیشترفعالیتهایدولتهادریکجها وابستهبوهیکودیگرهسوتند،موف یوتدرزمینوهتولیود
منافعمشترکوحفظمشروعیتدرمیا شرکتکنندگا سختترازگذشتهبهدستمیآید
(.)Ikenberry & Lim, 2017: 5
کاالها 8نیزمعت داستکهنگرشچی بوهنظومبوی المللویفعلویوتوالشآ بورایایجواد
نهادهایجدیدبهگونهایکهفرصتهایجدیدیرابرایای کشورایجادکند،متأیرازاندیشوه
ویادکتری تیا -شا2است.درای دکتری استداللمیشودکههرشومرشوآشفتگیجهوانی
ناشیازنگاهامپراطورگونهبهجها ،مفهومسازیمشوکالتآ ودرنهایوتارائوهراهکواربورای
آ است.درای دکتری استداللمیشودکهنظمجهانیکهمبتنیبرمنوافعملویباشودمنجوربوه
اختالفودرنهایتجنگمیشود،بنابرای مابایددرفکرنظمجهانیباشویمکوهواقعواًبازتواب
دهندهنگرشکلجها باشد.مشکالتجها بسیاربزرگترازتوا یوکدولوت،ابرقودرتیوا
سازما هایبی المللیاست.اگرچهنهادهاییمانندسازما مللمتحودواتحادیوهاروپواابتکوارات
کهازنیتخوبناشیمیشوندباای وجودچو ای گونوه

خوبیدرفراسوییکدولتهستند
نهادهاوابستهبهتفکردولت-ملتهستند،محدودیتدارند(.)Callahan, 2007: 6
یکوویازجنبووههووایای و دکتووری تأکیوودبوورنهادهووایجهووانییووایووکسیسووتمجهووانیو
1. William Callahan
2. Tianxia
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آرما شهریاستکهجها رابهعنوا یکخانوادهدرنظرمویگیورد.ایو ایودهالسیاسویو
اخالقیبهدنبالتدمی حاکمیتجهانیازطریقیوکنهوادجهوانیاسوت.ایودهآل"هموهدر
بهشت "8بهعنوا یکمفهومفلسفیازنهادجهانیمتموایزازامپراتوورینظوامیسونتیاسوت.
امپراتورسیستم"همهدربهشت"تنهایککشورنیستبلکهبوهجوایآ یوکجهوا نهادینوه
رودبهجایدولت-ملت،جامعه-جها باشود.ازدیود

شدهومتکیبرنهاداستوانتظارمی
(همهدولتهابهعنوا یکخانواده)یادآورشباهتهوایآ بوا

ژائو"2الگویهمهدربهشت
سازما مللمتحداست.جاییکههردوآ هاسازما هایبی المللیهسوتندکوهبورایحولو
فصلمشکالتبی المللیوتدمی صلحونظمدرجها ایجادشدهاند؛اماتفاوتآ هابسویار
حائزاهمیتاست.باتوجهبهموف یتالگوی"بهشتبرایهمه"درتاریخچی کهدورههوای
طوالنیازصلحویباترادرخاندا هایچینی بوهجوودآورد،ایو الگوودرتدوادبواالگووی
سازما مللمتحدمیباشدکهدرحفظصلحوتعاملبااختالفهوایبوی المللوینواتوا بووده
است.عالوهبرای بایدپتانسیلتئوریکالگووی"بهشوتبورایهموه"درمووردحولوفصول
مشکالتفرهنگیدرونیوبی المللیرانیزمدنظرداشت(.)Zhao, 2006: 30-40
ازدیدژائونهادهاوسازما هایموجودکهبهوسیلهدولوتهواوبورایدولوتهواتشوکیل
اند،مبتنیبرمنافعمحوریدولتهااستوبنابرای نمیتوانودفراسوویمرزهوایدولوت-

شده
ملتهابرود.جهانیشد بهسراسرجها گسترشیافتهاست،باای وجودهنوزجهانیوجوود
ندارد.صلحدائمیکانتیونسخهمدر صلحدموکراتیکآ نمیتواندمشکالتجهانیدنیوا
راحوولکنوود،زیووراقووادربووهغلبووهبوورمنازعوواتفرهنگوویومعنووویوهمننووی درگیووریمیووا 
فرهنگهاوتمد هایمختلفنبوودهاسوت؛بنوابرای دلیولاصولینواتوانیدرحولمشوکالت
جهانی،ف دا یکجها بینیواقعیاست.جها ازمنظرفلسفهغوربصورفاًبوهعنووا مفهووم
جترافیاییدرکوتفسیرمیشودکهدرآ دولت،یوکبوازیگراسوت؛بنوابرای ایو بوازیگر
نمیتواندفراترازمنافعملیخودفکرکندونمیتواندمنافعبلندمدتجها رادرکلیتخوود

درککند.حلمشکالتجهانینیازمندیکجها بینیاستکهنسبتبههمهاعدایجهوا ،
مسئولوپاسخگوباشد(.)Yaqing, 2013: 70-74
1. All-under-Heaven
2. Tingyang Zhao
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تأییرایدههاییچو سیستمتیا -شاوهمننی تمایلچی برایارت ایجایگاهای کشوور
درعرصهبی المللیباعثشدهاستکهایجادوسوازماندهینهادهواوابتکواراتمنه وهایدر
ایمیتوانندفرصوتی

دستورکارسیاستخارجیچی قراربگیرد.ای نهادهاوابتکاراتمنه ه
برایگسترشمنافعسیاسی،اقتصادیوفرهنگیچی درمحیطمنه هایوبوی المللویباشوند.
نفو چی درکشورهایمشارکتکنندهدرای نهادهواراافوزایشدهنود،موقعیوتمنه وهایو
احتماالًرهبریجهوانیچوی راارت وابخشوندوشوایددولوتچوی رابورایایجواداصوالحدر
نهادهایچندجانبهموجوددرجها ترغیبکند(.)Wang, 2015: 17بوههموی دلیولچوی در
تالشاستبستریرافراهمکندکهازطریقآ بتواندمحیطبی المللیجدیودیرابوهوجوود
آوردکهبیشترمورددلخواهچی است.پک دورویکوردرادرایو توالشهوابوهکوارگرفتوه
اسوت:ازیووکطورفایجووادنهادهوایجدیوودوازطورفدیگوورمشوارکتفعووالدرنهادهووای
بی المللیموجودازجملهبانکجهانی،سازما تجارتجهانی،صندوقبی المللیپول.چوی 
هایجدیدبهجایمخالفتوزیرسؤالبرد مشوروعیت

امیدواراستکهای نهادهاوسازما 
نهادهوواموجووود،درموووازاتبووانهادهووایبووی المللوویفعالیووتکننوود.ازطریووقای و اسووتراتژی
کندکنترلخودبرفعالیتهاوسوازوکارهایمنه وهایرا

دیپلماتیکجایگزی ،چی تالشمی
افزایشدهدویادرغیرای صورتنفو خوددرای مناطقراارت اببخشد.


چین و نهادسازی در آسیای مرکزی
بهمنظوردرکبهترتمایلچی براینهادسازیدرآسیاوبویژهمنه هآسیایمرکزیبایدبوه
مهمتری ویژگیآسویاف ودا نهادهوایجوامع
ویژگیهایای قارهتوجهکرد.بهع یدهوانگ "8
منه هایمؤیروادغامکنندهاست.درآسیاسازمانیوجودنداردکهقریوببوهاتفواقکشوورهای
ای قارهراشاملشود.باتوجهبهتنوعفوقالعوادهآسویاوجترافیوایتواریخیپینیودهوهمننوی 
نفو خارجی،کشورهایای منه هبرایمدتهایطوالنیاستکوهازارتباطواتضوعیفرنوج
میبرد.چی وژاپ ازجملهکشورهایبانفو درقارهآسویاهسوتند،بواایو وجوودروابوطآ هوا
بسیارمتأیرازتاریخاست،تاریخیکهتأییرمنفیبرابتکاراتواقداماتای دوکشووردرمنه وه
داشتهاست،بهگونهایکهای تأییراتمانعازهمکاریمشترکآ هابرایایفاین وشرهبوری
1. Zheng Wang
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درقارهآسیاشدهاست.باای پیشزمینهاستکوهادغواممنه وهایواهمیوتایرگوذاریرهبوری
قابلدرکاست.اقداماتچی درراستایفراهمکرد بودجهبرایزیرساختهایمنه وهایدر
کشورهایهمسایه،ابتکارعملدرتهیهکاالهایعمومیوبسترسازیبرایرشودهمکواریهوای
منه هایازای منظرقابلتفسیراست(.)Wang, 2015: 17-18
آسیایمرکزیازجملهمناط یاستکهچی ازطریقبهکوارگیریابتکواراتمنه وهایو
ایجادنهادهایاقتصادی،فرهنگی،امنیتیواقتصادیتالشداردفرایندادغوامکشوورهایایو 
منه هدرمحیطدلخواهچوی راتسوریعنمایود.فروپاشویشووروی؛بنیوا هواوبسوترهایاولیوه
شکلگیریروابطبی چی وکشورهایتازهاست اللیافتهآسیایمرکزیراشکلدادورشد
هایاقتصادیوتبدیلشد چی بهیکویازکشوورهایدرحوالرشود،وابسوتگیایو 

توانایی
منه هبهچی راعمقبخشید.ن شآفرینیبازیگرا منه هایوفرامنه وهاینیوزدرمالحظوات
چی نسبتبهای منه هتأییرگذاراست(.)Mariani, 2013: 6بوهعنووا م والگفتموا سیاسوی
چی اغلببررویکردمتمایزچی بهعنوا "قدرتبزرگمسئول"تأکیدمویکنودکوهتوالش
داردبهحاکمیتسایرکشورهااحترامبگذارد.تجربهنهادسازیدرآسیایمرکوزینیوزبوویژه
پسازفروپاشیشورینشا میدهدکهتوالشهوایصوورتگرفتوهبورایادغوامهمکارهوای
اقتصادی،سیاسیوفرهنگیازطریقای نهادهاباچالشروبروبودهاست.
سازما هایمنه هایدرآسیایمرکزیشکنندهوضوعیفبووده،قوادربوهم ابلوهبوامنوابع
تنشهایمنه هایوفرامنه هاینیستندودربهتری حالتمنابعودستورالعملهوایمحودودی
برایرسیدگیبهنیازهایزیربناییوکلیدیمنه هایدارند.بهای معنوی،همکواریمنه وهای
مؤیردرمیا کشورهایآسیایمرکزی،بههما اندازهکهسودمنداست،بهعنوا یکرویای
دستنیافتنیباقیماندهاست؛بنابرای ،ایو جموعبنودیدرمیوا کشوورهایآسویایمرکوزی
وجودداردکوهایجوادنهادهوایمنه وهایموؤیروکارآموددشوواروزموا بوراسوتونیوازبوه
سرمایهگذاریتدریجی،نگرشمنعهفومزایوایقابولمشواهدهدارد.بوههموی دلیولوجوود

گذاریدرمنه هضروریاستوشکلگیوریوتوداوم


هایمالیمناسببرایسرمایه
مکانیسم
همکاریموفقنیازبهرهبریدرسهوحکشور،سازما وفردیدارد(.)Liin, 2012: 101-107
باتوجهبههمی ویژگینهادهایمنه هایدرآسیایمرکزیوف دا سوازوکارهایجوامع
برایهمکاریهایمنه هایوبی المللی،چی درتالشبرایپوشوشداد بوهچنوی شوکافی
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برآمدهاست.نگاهکشورهایآسیایمرکزیبهابتکاراتچی نیزتاحدزیادیم بتمیباشود
زیرابهلحاظاقتصادی،کمکهایچینیبسیارقویودامنهداربودهاست.ازلحاظامنیتوینیوز
چی گزینهسومدربازیشکلگرفتهبی روسیهوایاالتمتحدهآمریکااست.عوالوهبورایو 
هایواقعیقابلتوجهیچهدرزمینهدیوا سواالری

درم ایسهباکشورهایدیگر،چی کمک
وچهدرزمینهکمکهایمالیواداریبهای کشوورهاارائوهدادهاسوت(


Naarajarvi, 2017:

روسهموردعمدهازنهادسازیهایچی درآسیایمرکزیبواتمرکوز


).درصفحاتپیش
112
براهدافودستاوردهایآ موردبحثقرارمیگیردکوهعبارتنودازنهادسوازیابتکواریوک
راه،بانکسرمایهگذاریزیرساختآسیاوصندوقراهابریشم.

یک
کمربند -


الف -نهادسازی ابتکار یک کمربند  -یک راه

بهوسویلهرئویسجمهوور
یکراه؛ابتکاریاستکهدرسال 2380
استراتژییککمربند -
چی ،شیجی پینگ8مهرحشد.عبارتیککمربنداشارهبوهراهابریشومجدیودیداردکوه
چی درتالشبورایایجوادآ اسوتوعبوارتیوکراهنیوزدربردارنودهراهابریشومدریوایی
ایازراههوای

موجوددرجنوبشرقیآسیااست.هودفازایجواد"کمربنود"،سواخت شوبکه
زمینی،راهآه ،خهوطلولهنفتوگازوشبکهایازقدرتاستکوهسوی کیانوگ،آسویای
مرکزی،مسکو،روترداموونیزرابههوموصولمویکنود.هودفازایجواد"راه"نیوزسواخت
شبکهایازبندرهاوسایرزیرساخت هایسواحلیاسوتکوهچوی رابوهجنووبشورقیآسویا،
جنوبآسیا،شرقآفری اومدیترانهمتصلمیکند.منهقدرونیابتکاریککمربند-یوکراه
تنهابتواندازمزیتهاینسبیای ابتکاربرایکمکبوهکشوورها

برای مبتنیاستکهچی نه
استفادهکند،بلکهبتواندباچالشهایآتیکهممک استصنایعوزیرساختهایایو کشوور
راتهدیدمینمایدم ابلهکند).(Callahan, 2016: 236

ای ایدهمبتنیبریکارزیابیازتتییراتوتحوالتیاستکهدرسراسرجها درحالوقووع
است.ازجملهای تحوالتبهبودآهستهاقتصادجهانی،توسعهناهمگو جهانی،تعدیالتعموده
اندازسرمایهگذاریوقوانی وهمننوی چوالشهوایبزرگویاسوت

درتجارتبی المللیوچشم
کهبسیاریازکشورهاباآ مواجههستند.براساساسنادرسومی،ایو ابتکواربورهمکواریهوای
1. Xi Jinping
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منه ه ایباترویجمنظموآزادعواملاقتصوادی،تخصویصبسویارکارآمودمنوابعوادغوامعمیوق
بازارها،تشویقکشورهایپیراموونیابتکواربوردسوتیابیبوههمواهنگیسیاسوتهوایاقتصوادیو
همکاریهایمنه هایدرزمینهمرزهاتمرکزخواهدداشت.بسترسازیبرایایجادیوکسواختار
همکاریمنه ه ایباز،جامعومتعادلکهبوهنفوعهموهباشودازدیگوراهودافایو ابتکواراسوت
(2016

.)Hongjian,استنبرگ8وهمکارا برای باورنودکوه"آسویایمرکوزی،مرکوزتواریخی

جادهابریشمدرطولزما بودهاست.دراینجابودکهاسکندربزرگدرتالشبورایامپراتووری

کشتهشد؛جاییاستکهمارکوپولومسیرهایابریشومبوهونیوزراجسوتجومویکوردوبریتانیواو
روسیهبازیبزرگراشروعکردندکهبهمنوزویشود منه وهمنجورشود؛بنوابرای انگیوز ههوای
مختلفیمیتواندچی رابرایزمینهسازیابتکاریککمربنود– یوکراهدرایو منه وهترغیوب
).استنبرگوهمکارانشبرخیازانگیزههای کهچی مویتوانوداز

کند(Stenberg et al, 2017: 3
کندرادرقالبیکجدولبهنمایشگذاشتهاند.

طریقای ابتکارپیجویی


جدول شماره  .1انگیزه های چین از راهاندازی ابتکار یک کمربند-یک راه

()Stenberg et all, 2017:3


1.Troy Sternberg
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یکیازمهمتری ویژگیهایابتکاریککمربند–یوکراه،ررفیوتوتوانواییآ بورای
ادغامنهادهایسیاسیواقتصادیمنه هایموجوودوهمننوی بسترسوازیبورایشوکلگیوری
نهادهایجدیداست.چشماندازهمکاریدرای ابتکاربهگونوهایطرحویشودهاسوتکوهبوا

ایموجودهمکاریهایسیاسیرادرچندسهحپویجووییکنود.

استفادهازسازما هایمنه ه
"دربحووثهمکوواریهووایسیاسوویسووازما هوواییماننوودسووازما همکوواریشووانگهای(آسوویای
مرکزی)آ.س.آ (جنوبشرقآسیا)انجم همکاریچی وکشوورهایعربوی(خاورمیانوه)
انجم همکاریچی وآفری اوبریکس(برزیل،روسیه،هند،آفری ایجنوبی)درگیرهسوتند
ودربحثهمکاریهایاقتصوادی،بانوکسورمایهگوذاریوزیرسواختآسویا،بانوکتوسوعه
جدیدبریکس،بانکاروپاییبرایبازسازیوتوسعه،بانکتوسعهاروپادرفعالیتهایابتکار
یکراهچی فعالخواهندشد(.)Grieger, 2017: 5-6چیبور8ع یودهداردکوهبوه
یککمربند– 
کارگیریای نهادهاوایجادمؤسساتجدیدبهوسیلهچی تاحدیپاسخیبهاصالحاتکنود
وآرامدرنهادهایغربیموجود وکانالیبرایچوی درجهوتاسوتفادهازررفیوتهواومنوابع
گستردهخوداست.بعدازپارهاینوساناتومخالفتها،کشورهاییچوو انگلسوتا ،فرانسوه،
آلمووا ،ایتالیووا،اسووپانیا،سوووئیس،اسووترالیا،کوورهوروسوویهتصوومیمگرفتن ودکووهعدوووبانووک
سرمایهگذاریوزیرساختآسیاباشند.برزیلنیزتصمیمگرفتهاستعدوای بانکباشدکوه
میتواندتما یلکشورهایآمریکایالتی رابورایعدوویتدرایو نهوادافوزایشدهود.ایو 
دهندهتواناییهایچی دراقناعسازیاست(.)Chhiber, 2017: 4

میزا ازگرایشنشا 
ازطریقابتکاریککمربند–یکراه،چی تالشداردنفو قابلدوامیرادرکشورهایی
کهدرهمسایگیآ هستندایجوادکنود.ابتکوارجوادهابریشومتالشویبورایایجوادیوکنظوم
بی المللیموازیاست؛بنابرای چی تالشنداردنظومجدیودیراجوایگزی نظومبوی المللوی
یکراهحمایتگراومحدودبوهچنودکشوورنیسوت،
لیبرالمعرفی کند.ابتکاریککمربند -
بلکهگرایشقویبهسمتهمکاریهایاقتصادیگستردهدارد.درواقعدعوتازکشورهای
اروپاییبرایعدویتدربانکسرمایهگذاریوزیرساختآسیاوتالشبرایادغواماتحادیوه

اقتصادیاوراسیادردلابتکارجادهابریشمنشا مویدهودکوهچوی توالشمویکنودبوهجوای
جایگزینینظمموجودبااستفادهازسازما هایخود،نظومفعلویرااصوالحوکامولکنود.در
1. Ajay Chhibber
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هما زما چی تالشداردپیشنهادهاییرابهکشورهایمتوسطوضوعیفارائوهدهودکوهتوا
قبلازای ازسویغربارائهنشدهبود.ازجملهای پیشنهادهافوراهمکورد زیرسواختهواو
فناوریهوایجدیودمویباشود(.(Kaczmarski, 2016: 26-28چوی نظومبوی المللویراتورجیح

میدهدکهگسترشاقتصادیراتسهیلکند،دسترسیبهبازارهایخارجیرابرایای کشوور
میسرسازدوموانعمنه هایرامرتفعکند؛چی ازطریقاصالحنظمموجودبهدنبوالدسوتیابی
بهچنی هدفیاست.
هستهمرکزیسیاستاقتصادیخارجیچی ازسال2380بهبعدابتکاریوککمربنود–یوک
راهبودهاست.براساسگزارشهایمنتشرشده،حدود01کشورموجووددرحووزهایو ابتکوار
درآیندهدرطرحهایچوی مشوارکتخواهنودکورد.ارت وایتجوارت،توسوعهزیرسواختهواو
ارتباطاتمنه های،ت ویتارتباطاتاقتصوادیبوی چوی ودههواکشووردرامتودادمسویرزمینوی
(کمربندهایاقتصادیجادهابریشم)ومسیردریایی(مسویرجوادهابریشومقور بیسوتویکوم)از
اهدافای ابتکاراست.برایتح قای دیدگاه،چی درتعدادیازنهادهواوابتکارهوا،ازجملوه
بانکتوسعهوزیرساختآسیاوسایرمکانیسمهایموالیماننودصوندوقجوادهابریشوموبانوک
توسعهجدیدکههمننی بهعنوا بانکبریکسشناختهمیشودسورمایهگوذاریمویکنود.چوی 
همننی تالشمیکندتابرساختارهایدرحوالرهوورتجوارتوسورمایهگوذاریونیوزروابوط
منه ه ایتوأییربگوذارد.ازطریوقتوأمی موالییوککمربنو د-یوکراه،بانوکسورمایهگوذاری
زیرساختآسیاممک استبرای روابطتأییربگوذارد (.)Weiss, 2017: 2ایو ابتکوارهمننوی 
زیرساختهایمنه هایرات ویتمیکندکهچی درآ بهعنوا مرکزدرنظرگرفتهمویشوود.
درنتیجه،اقتصادهایمنه هممک استبیشترتمایلبهافزایشروابطتجاریوسرمایهگذاریبوا
چی ونهباسایراقتصادهامانندژاپ ،کرهجنوبی،تایوا وایاالت متحدهداشتهباشند.

ب -بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا

بانکسرمایهگذاریزیرساختآسیایکموسسهمالیچندجانبهجدیوداسوتکوهتوالش
داردکشورهایمختلفرابرایشناساییزیرساختهایموردنیوازبورایآسویادورهومجموع
کند.باافزایشارتباطاتوتوسعهاقتصادیدرمنه هازطریقپیشرفتدرزیرساختهاوسوایر
بخشهایتولیدی،بانکتالشداردرشدوبهبوددسترسویبوهخودماتاساسویرادرمنه وه
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افزایشدهد.بانکتأمی مالیپروژههایدقیقوپایداردرزمینهانورژیوبورق،حمولون ولو
ارتباطوواتراهدور،زیرسوواختهووایروسووتاییوتوسووعهکشوواورزی،تووأمی آبوبهداشووت،
حفارووتازمحوویطزیسووتوتوسووعهوتوودارکاتشووهریرابوورعهوودهدارد.بووراسوواسمفوواد
مواف تنامه؛بانک،منابعمالیرابرایهریکازاعدا،یاهرآژانس،یاهرنهادیاشرکتیکوه
درقلمرویکیازاعدافعالیوتمویکنودوهمننوی بوراینهادهوایواآژانوسهوایمنه وهایو
بی المللیکهدرارتباطباتوسعهاقتصادیدرآسیافعالیتمیکنند،فراهمیواتسوهیلمویکنود
).)www.aiib.orgمفادمواف تنامهای اجازهرابوهبانوکمویدهودکوهایو منوابعموالیرابوه
هاوامکاناتمتعلقبهشرکتها،ایجاد

روشهایمختلفازجملهوام،سرمایهگذاریدرطرح
تدمی ،وامبرایتوسعهاقتصادوغیرهتدارکببیند.عالوهبرای ،بانکممک استاقدامبوه
صدوراوراققرضه،مشارکتدراوراقبهادار،تدمی اوراققرضههرکدامازشورکتهوایوا
نهادهاکهبااهدافآ سازگاراست،کنود.ایو بانوکمتشوکلاز11عدوواصولی،ازجملوه
کشورهایآسیایمرکزیو22عدونارراست.درمادهیکمواف وتناموهبانوکچنوی بیوا 
شدهاست-8:تسریعتوسعهاقتصادیپایدار،ایجادیروتوبهبودارتباطاتزیربنواییدرآسویا
ازطریقسرمایهگذاریدرزیرساختهاوسایربخشهایتولیدی؛-2ت ویوتهمکواریهوای

وفصلچالشهایتوسعهازطریوقهمکوارینزدیوک


ایومشارکتدرشناساییوحل
منه ه
باسایرنهادهاییکجانبهوچندجانبهکهدرموردتوسعهفعالیتمیکنند.براساسموادهسووم
مواف تنامه،عدویتبرایاعدایبانکبی المللویجهوتسواختوسوازوتوسوعهیوابانوک
توسعهآسیابایدبازباشد.براساسماده9نیزسهامسرمایهمجازبانک833میلیارددالراسوت.
ماده3مواف تنامهنیزتصریحمیکندکهمنابعوامکاناتبانکبایدانحصاراًبورایپیوادهسوازی
اهدافوکارکردهایبانکبویژهموارد کرشدهدرمواداولودومای مواف تنامهبوهکوار
).سرمایهگوذاری

گرفتهشودوهمننی درتهابقبااصولدقیقبانکداریباشد(www.aiib.org
هایحملون ل،انرژی،ارتباطوات وسوایرزیرسواختهوای


درزمینه
وتأمی منابعمالیپایدار
شدهبانکسرمایهگذاریزیرساختآسیااست.

جملهاهدافاعالم

منه هایاز
بهع یدهمورتشینا8دربحثن شبانکسرمایهگذاریزیرساختآسویادرارتبواطچوی و
آسیایمرکزی،سرمایهگذاریهایزیربنایین شقابلتوجهیوجودداردکهاولویتچوی و
1. Ksenia Muratshina
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بانکسرمایهگذاری،زیرساختآسیااست.ف دا زیرساختهایکویازموانوعاصولیتوسوعه
ای کشورهادرزمینهافزایشهمکاریهایبی المللویوجوذبسورمایهخوارجیبوودهاسوت.
عووالوهبوورایوو ،درآینووده،نیووازکشووورهایحاشوویهکمربنووداقتصووادیجووادهابریشوومبووه
سرمایهگذاریهایزیربناییدوچندا خواهدبود.بسیاریع یدهدارندکهاولویتکشوورهایی

مانندقزاقستا ،قرقیزستا ،ازبکستا وتاجیکستا صرفاًاتکابهسورمایهگوذاریهوایزیربنوایی
نیستوآ هاتالشدارندبااسوتفادهاززیرسواختهواییکوهازسوویچوی ایجوادمویگوردد
هاوشرکتهوای

تولیداتواقعیخودراافزایشدادهوبهسمتصنعتیشد وایجادکا 
رخانه
تولیدیحرکتکننود(.)Muratshina, 2017: 94-95جودولزیوربرخویازپوروژههوایبانوک
سرمایهگذاریزیرساختآسیادرسال2389درمنه هآسیایمرکزیوقف ازوهمننی سایر

مناطقجها رانشا میدهد.


جدول شماره  .2برخی پروژههای تصویب شده بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا

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

صندوقجادهابریشمیکصندوقتوسعهوسرمایهگذاریاست کوهدرجهوتحمایوتاز

هایصنعتیوهمکاریهوایموالیدرکشوورهاو

زیرساختها،توسعهمنابعوانرژی،همکاری
مناطقدرگیردرابتکاریککمربند– یکراهایجادشودهاسوت.سورمایهگوذارا اصولیایو 
صندوقادارهدولتیمبادالتخارجی،شرکتسرمایهگذاریچی ،بانکتوسعهچی وبانک

صادراتووارداتچی هستند.درهمکاریباشورکتهوایداخلویوبوی المللویوهمننوی 
نهادهایمالیبی المللی،صندوقجادهابریشمبرایت ویتتوسعهمشوترک،رونوقدرچوی و
سایرکشورهایهمسایه،ابتکاریککمربند-یکراهطراحیشدهاست.سرمایهکلیصندوق
93میلیارددالربودهومیزا سرمایهگذاریهریکازسهامدارا صندوقبهشرح یلاست:

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

بهطورکلی؛صندوقجادهابریشم،سرمایهگذارقویتریدرپروژههای"کمربندوجواده"
نسبتبهبانکسرمایهگذاریزیرسواختآسویااسوت.درحوالیکوهقراردادهوایاعوالمشوده
سرمایهگذاریزیرساختآسیا123میلیو دالرمیباشد،مبلغصندوقجادهابریشمحداقلبوه
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0221میلیارددالرمیرسد.عالوهبرای ،صندوقاعالمکردهکهقصدداردسرمایهگذاریبی 
میلیاردیورورادرصندوقسرمایهگذاریهایاستراتژیکاروپایابرنامهیوونکرانجوام

1تا83
دهد؛اماهمهای هادرکنارمجموعسرمایهگذاریخارجیچوی قوراردارد.وزارتبازرگوانی
سووورمایهگوووذاریخوووارجیدرسوووال2381را891209میلیو وارددالراعوووالمکوووردوحجوووم
سرمایهگوذاریدرسوال2380بوه893میلیوارددالرافوزایشیافوت(2016


.)Pantucci,بانوک

سرمایهگذاریزیرساختآسیاوصندوقجادهابریشم،تنهابخشیازابتکارتکلیچی است
کهتاحدزیادینشا دهندهتمایلچی برایپیگیریمنافعملیوهمننی فرصتسازیبورای
المللیوچشماندازآتیمنه وه

اوراسیااست.همننی تاحدزیادیبیانگرنگاهچی بهاموربی 
اوراسیاوکشورهایپیرامونیاست.
جادهابریشمجدیدچی میزبا بسیاریازکشورهایدورافتادهوع بماندهمنه هاوراسیا
گذاریهوای


سرمایه
است.ازبکستا ،قزاقستا ،گرجستا وحتیآلبانینیزواردعملشدهواز
یکراهاست بالمیکنند.درارتبواطبوا
پروژههایابتکاریککمربند -
صندوقدرزمینهاتمام 
آسیایمرکزی،چی ازطریقجادهابریشمجدیودوسورمایهگوذاریازطریوقصوندوقجواده
بهعنوا منه هایاستراتژیکاسوت
ابریشم،چندهدفراپیگیریمیکند-8:آسیایمرکزی 
کهازطریقآ امنیتسی کیانگدرغوربچوی مووردمالحظوهاسوت؛-2منوافعتجواریو
میگردد؛-0زمینهایبرایچی درجهوتافوزایشتعوامالتبوی المللویاز
انرژیچی تأمی  
جملهساختنهادهایچندجانبهاست.ازطریقنهادهواییچوو سوازما همکواریشوانگهای،
چی روابطامنیتیخودراباکشورهایآسیایمرکزیافوزایشمویدهودوازطریوقنهادهوای
چندجانبووهاقتصووادیماننوودصووندوقجووادهابریشوومضووم ت ویووتروابووطاقتصووادینفووو و
میدهد(.)Ghiasy & Zhou, 2017: 20تمرکزاصلی
تأییرگذاریخودرادرای منه هافزایش 
صووندوقجووادهابریشوومهماننوودبانووکسوورمایهگووذاریزیرسوواختآسوویابووربهبووودوارت ووای
زیرساختهایحملون ل،ارتباطاتوفناوریهوایجدیوددرمنواطقپیراموونیابتکواریوک
کمربند-یک راهبویژهدرمنه هآسیایمرکزیاست.بانکتوسعهآسیاتخمی مویزنودکوه
سرمایهگذاریزیرساختینیازدارندکهای رقمتوا

آسیاواقیانوسیهساالنهبه829تریلیو دالر
سرمایهگوذاریرانشوا 

سال2303به20تریلیو دالرافزایشخواهدیافت.جدولزیرم دار
میدهد.
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دموکراسیوتجارتآزادقدمبرمیدارد،ای نظمهمننا ازیبواتبرخوورداراسوتوبورای
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قدرتهاینورهوریمانندچی رابایددرقالباصالحدرنظملیبرالیدید.
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