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 مقدمه

آن ابتدا از اقتصااد   پا د در    یدانست که تجل یعطف ۀنقط توان یپکن را م اجماع
   کمربناد  ابتکار» در دیبااجماع را  نیا ج توجه به ا. گر اپت   نهادها جلوه ها دهیا

 طارح » بزرگ مانناد  یها دارند طرح دیتاک  «چان»    «شِن» طور که همان .دید  «راه

 یکه پد از بحران ماا   نیچ راه  د م   طرح کمربند یپد از جنگ جهان  «مارشال
 یبارا  یخیتاار  لیدال دیبا داشته باشند، تواند یم یادیز لیهرچند دال رخ داد ،8002

   یماا   یها بحران به توجه با سمیبرا ی  یدر ناتوان دیبود که پرآغاز آن را باآن قائل 
نظام   یمتعدد برا یها با  جود بحران یعبارت به. دانست یجهان ی  حکمران یاقتصاد

 «راماو » باا  تاوان  یاز آن، اجماع پکن شکل گرفت که ما  یناش یها  خأل سمیبرا ی 
 تیا فیبار ک  یداخل ۀناخا ص پران دیتو  بر عال ه پکن اجماع» :صدا بود   گفت هم

بار اقتصااد توجاه دارد بار فرهناگ مادارا          نکهیعال ه بر ا. توجه دارد زین یزندگ
« ببارد  شیپا  دیا جد یدارد جهان را به پمت نظم یتمرکز دارد که پع زیمسا مت ن

(Ramo, 2004: 12).  
 لیا ذ ماوارد  در تاوان  یما  را  اشنگتن اجماع با سهیمقا در پکن اجماع کردیر 

 :افتی
   نیالتا  یکاا یآمر در خصاو   به افتهین توپعه یکشورها در نیچ حضور. 1

 در که ها رپاختیز یبرا یما  یها کمک   یعیطب منابع   یانرژ یها حوزه در قایآفر

                                                                                                                                 

1. Belt and Road Initiative 
2. Shen 

3. Chan 
4. Marshall Plan 



 531     یاقتصاد قدرت بر تمرکز با پکن اجماع کردیرو و برالینئول نظم چالش

 .اپت توجه قابل  اشنگتن اجماع یها یریگ پخت با سهیمقا

 ژهیا   باه ) افتاه ی توپاعه  کمتار  یکشاورها    نیچ نیب رشد  به ر  ی ابستگ .8

  .هستند امر نیا نگران ها ییکایآمر که( نیالت یکایآمر
 کاه  افتاه ی توپاعه  کمتار  منااط   در ثباا     ر ابا   حفا   باه  نیچا  توجاه . 3

 .اپت کرده انیب انهیگرا  گو گفت یها تیحما  قا ب در را خود یها یگذار هیپرما
 صاند    کاه  نیالتا  یکاا یآمر   ییقایآفر یکشورها یبرا یما  منابع نیتام. 4

 نیتار مهام  کاه  یا گوناه  باه  .کناد  یما  اپاتقبال  هاا  طارح  نیا از کمتر پول یا ملل نیب
 یبارا  دالر اردهایلیم که اپت نیچ توپعه بانک ینیچ یرپم یما  نیتأم یها پازمان
 کاه  داده  ام قاا یآفر توپعه بانک به توپعه درحال یکشورها در ها شرکت   ها د  ت

 .اپت یجهان بانک از شیب مبلغ نیا
 نیچا  شاده  باعث که افتهی توپعه کمتر یکشورها با نیچ ۀد جانب یاپتراتژ. 5
 & Javier & others, 2014: 98) کناد  امضاا   پار     یلیش با آزاد تجار  ۀنام موافقت

99). 
 کردیر  توپعه صند     یجهان بانک مانند به که یینهادها پمت به حرکت .6

 .ندارند یزیتجو
 ۀتوپع محور ،"ابتکار": شود یم موارد نیا شامل که دارد یژگی  چند پکن اجماع

 ۀمداخل عدم؛ ندهیآ در یاقتصاد ینابسامان بودن یعیطب ؛شود یم گرفته نظر در یاقتصاد
 یاجتمااع  رییتغی؛ بوم  یشرا با متناپب ۀبرنام نیتد   ز م   توپعه ندیفرا در یخارج

 نیا ا ۀهما ( 148-144: 1335 ،یرپاالم یپ   یرخانیشا ) اپات  یاقتصاد رییتغ پرآغاز
 اعاالم  ؛نااتو  دنیکشا  چاا ش  باه  یبه عبارت ؛تقابل دارد برالیبا نظم نئو  نوعی به موارد

 ییاقتادارگرا  پااختار  نیتحس    یتشو ؛کیمکز   ژاپن ن،یچ با کایآمر یتجار جنگ

 در کاا یآمر ییتواناا    بارال ی  نظام  ۀناد یآ مورد در ییها ینگران ترامپ، یپو از هیر پ

 نظام  نیا یبرا دیجد یها نیگزیجا یریگ شکل از یریجلوگ   یا ملل نیب نظم تیریمد

  باناک  توپا   بارال، ینظام   (. 882: 1332ی،   صافر  یرادگودرز) دهد یم شیافزا را
   یماا   ینهادهاا  عناوان  باه ( گا )ی جهان تجار  پازمان   توپعه صند   ،یجهان
 د م، یجهاان  جنگ از پد    اقع ثرؤم یجهان نظام پاختار به دنیبخش نظم در آن یپو 
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 ییهاا  بحاران  باا  ا بتاه  کاه  کرد تیفعا  به شر ع هژمون عنوان به مارشال طرح با کایآمر

 پاال  در یماا   بحاران  نیآخر .دارد یجهان تیریمد در ضعف از نشان که بود ر  ر به

در  یتیریماد  بای  نیا ا دیهمراه شد   تشد کایآمر تیریمد پو  با که افتاد اتفا  ،8002
  .امر اپت نیگر ا بهتر جلوه ر سی  توپ  کر نا ،8080پال 

 باا  مقا ه نیا زیتما  جه ،کرد اشاره یمتفا ت آثار به توان یم  یتحق نهیشیپ ۀدربار

 قادر   توپا   برالینئاو   نظام  رییا تغ بار  مقا ه که اپت نیا در یعلم یکارها ریپا

 یتسر ها جنبه گرید به پ د   شر ع اقتصاد از یآرام به که دارد دیتاک نیچ یاقتصاد
 برالینئو  یها ر ش یناکارآمد به توجه با توانسته پکن اجماع ،یعبارت به ؛کند یم دایپ

 نوظهاور  یاقتصادها جانب از فشار اعمال پبب ،یا ملل نیب یپو    یما  ینهادها در

 در .شاود  برالینئو  نظم فیتضع باعث هیر  نیا خود   شود موجود نظم رییتغ یبرا

 .میپرداز یم بحث نهیشیپ به ادامه
 تواند یم که پردازد یم آن ابعاد   پکن اجماع یا گو به خود اثر در (8004) رامو

 پکان  اجماع رامو .شود یم انینما پکن اجماع در که باشد ینیچ ۀتوپع یا گو ینوع

 مانناد  قادر   گار ید ابعاد بلکه ؛داند ینم یداخل پرانه ناخا ص دیتو  شامل صرفاً را

 امار  نیا ا دارد دیا تاک   داناد  یما  مهم یا ملل نیب نظم یبازپاز یبرا را ینیچ فرهنگ

 ببارد  شیپا  دیا جد ینظما  پامت  باه  را جهاان  ،یوپیکنفوپ فرهنگ شود یم باعث
(Ramo, 2004: 12). 

 یا گو پکن؛ اجماع» عنوان با که باشد یم یرپالمیپ   یرخانیش ۀنوشت گرید اثر
 یخارج اپتیپ مانند یجابیا ییها نهیزم به که (1335) «یجهان عصر در توپعه نینو

 شر  یما  بحران در قبول قابل عملکرد ،یاقتصاد ریچشمگ یها شاخصگرا،  توپعه

 یدر عصر جهاان  دیجد یا توپعه ییا گو ی  آنها را برا پردازند یم نیچ توپ  ایآپ
  .اند مهم قلمداد کرده

 یاقتصااد  تیا موفق به خود اثر در ی  .اپت ،(8011)« ائوی» به متعل  گرید کار
 یعامل را نخبگان به ینیچ  رزان اپتیپ توجه که پردازد یم ها ینیچ کردیر    نیچ

 رشاد  در داشاتن  پهم براپاس را ها یستگیشا ها ینیچ ،کردیر  نیا در .داند یم مهم

 .کنند یم میتقس یاقتصاد
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 رناد یگ یما  جاه ینت آنهاا  .اناد  نوشته (1332) عسگر   یرادگودرز را گرید ۀمقا 

 گار  اصاالح  یبرا ا ی  نظام  به نیچ نگاه غرب،   نیچ انیم تنش   گسترش رغم یعل

 .اپت
 توپ  چا ش ینوع با برالینئو  نظم که میپردازیم مطلب نیا به پژ هش نیا در

 قادر   نکهیا بر یمبن «کاکد» ۀینظر از یریگ بهره با مقا ه .اپت ر  ر به پکن اجماع

 زیا ن نیچا  دارد دیکأت شود، یم ریپراز ر نیب به پ د   شر ع داخل در ابتدا هژمون
 یراتییتغ «نهادها»  «دهیا» ،«منابع» در دارد یپع   اپت گرفته شیپ در را کردیر  نیا
 نیا ا بر یبرخ اپت ممکن هرچند .اپت برالی  کیهژمون نظم مقابل که کند جادیا را

 کام  دپت عمالً ،کشور نیا گفت دیبا ،ندارد یقصد   تین نیچن نیچ که باشند نظر

 کاه  اپات گرفتاه  قارار  بارال ی  نظام  مقابال  در که اپت یکیهژمون نظم ۀکنند لیتکم

 .اپت مقا ه یاصل الؤپ امر، نیا یچگونگ

 ینظر چهارچوب. 1

   پاو  کیا  از آن یهژماون  تیا تثب   د  ات  کیا  قادر   یداخلا  انباشت انیم وندیپ
 یجهان   یامنطقه نظم به دادن شکل یاز مرزها برا ر نیبقدر  در  نیا یریکارگ به
 از کاه  کارد  یبررپا  ا ملال  نیبا  ر ابا   «ینئوگرامشا » مکتاب  نگااه  از تاوان  یما  را

 مفهاوم  کااکد  .اپات  شاده  انیا ب، (هینظر نیا یاصل طرفدار) «کاکد رابر »یپو

شاکل چاارچوب،   نیا ارتقا داده   در ا یا ملل نیبه پطح ب یرا از پطح مل یهژمون
( یملا ) یداخلا  یهژمون یر نیب گسترش عنوان به را شمول جهان یهژمون کی یریگ

 یجهان نظم هژمون، انیم ارتباط کشف یبرا را یانتقاد یا هینظر ا  .کرده اپت ریتفس
 یهژمون چگونه که دهد یم حیتوض یارابطه نیچن .اپت کرده مطرح یخیتار رییتغ  

 تیهادا  ملات  _ د  ات  در غا اب  یاجتمااع    یطبقاات  یر هاا ین توپ  که یداخل
نیبا  نظام  باه  دادن شاکل  یبرا یجهان ی  در پطح ابدی گسترش ر نیب به شود، یم

 «مورتاون »   «لار یب»راپاتا،   نیهما  در .(Cox, 1981: 55) شاود  گرفتاه  کار به یا ملل
   یمااد  یهاا تیا ظرف هاا، دهیا انیم یا ملل نی  ب یتعامل داخل از یدیمف حا یتوض

فراتر  به دارد امکان شد، تیتثب یداخل نظر از یهژمون که یزمان» :دهند یارائه م نهادها
 یجهاان  یا در گستره ر نیکند   به پمت ب دایگسترش پ ژهی  ینظم اجتماع کی از
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را گساترش   یدیتو  یخا  از ر اب  اجتماع ۀویش کی حال نیحرکت کند   در ا
 .شاود یما  تیا حما یا مللا نیب یها یده پازمان یپاز کارها حرکت با نیا .بخشد

 عنصار  پاه  کاه  شود یم اپتدالل ،یاصل ۀحوز په از کی هر چارچوب در پرانجام،

 که ها، دهیا :دهند شکل را یخیتار یپاختار تا شوند بیترک متقابل صور  به گرید

 شاوند؛  یم شناخته یجهان نظم یجمع ریتصا  نیهمچن   یذهن انیم یمعان عنوان به

 عنصار  د  از یا ختهیآم که نهادها،   دارد؛ اشاره انباشته منابع به که ،یماد یها تیقابل

 ,Bieler & Morton)« ر ند یم شمار به خا  نظم کی تیتثب یمعنا به   هستند یقبل

 پامت ) آن یخاارج  گسترش   نیچ یداخل قدر  ۀمنظوم ر،یز شکل .(110 :2003

 دهاد  یم نشان را (چپپمت ) کاکد یهژمون یخیتار پاختار چارچوب در( راپت
 ۀدهناد  نشاان  راه، کی کمربند، کی ابتکار طرح   نیچ ظهور .(136: 1321کاکد، )
 یجمعا  ریتصاا  ) هادهیا ،(انباشته منابع) یماد یهاتیظرف انیم یپاختار یوندهایپ

 نیامر بد نیا .اپت (خا  نظم کی ابداع یمعنا به) نهادها   (یجهان/یاجتماع نظم
 یر هاین ظهور مثال :دهد رخ حوزه په از کی هر در رییتغ معناپت که ممکن اپت

 دیتو  در یراتییتغ به اپت ممکن یاقتصاد _ یاجتماع   یاپیپ _ یاجتماع مخا ف
 .باشد داشته دنبال به را یجهان نظم   د  ت در تحول   شود منجر

 .8 نمودار

 
 (13: 1321، کاکد: منبع)

 کمربند راه

 ابریشم جاده

 سرنوشت جوامع هم

 استراتژیگ مشارکت و مشارکت
 چینی رویای

 قدرت روابط از جدیدی نوع
 اصلی

 بزرگ اقتصاد دومین

 تجاری کشور بزرگترین

 ذخیره نقشکشوری با 
 خارجی

 کننده ذخیره کشور بزرگترین
 خارجی

 کننده مصرف بزرگترین
 کاال/  انرژی

 بریکس ها بانک ایده

 آسیایی زیرساخت بانک

 ابریشم جاده صندوق

 شانگهایی همکاری سازمان

 جامع اقتصادی مشارکت
 ای منطقه

 ها ایده

 نهادها
ظرفیتها
 ی مادی
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 متحاده،  اال یا چگونه که بود مطلب نیا حیتوض کاکد یهژمون ۀینظر ییابتدا هدف

 جهاان  نظام  توانست شد، یم تیهدا یاجتماع یر هاین   یداخل قدر  ر اب  با که

 در تحاول  نیا ا اپات  معتقد «ینا جوزف» .کند یرهبر   دهد شکل را جنگ از پد

 رییا تغ   کاا یآمر یخاارج  اپات یپ رییتغ د  که اپت گرفته صور  «لسونی » ۀد ر
 نیا ا کااکد،  یتجرب ۀنیزم (.Nye, 2019: 66) اپت داده یر  یجهان اپتیپ تیماه
 یرهبار  تحات  یا مللنیب یهاپازمان  یطر از متحدهاال یا یهژمون چگونه که بود
اال یا ا  ضع، نیا   کرد دایپ اپتمرار نهینهاد یشکل به (  دز برتون نظم) کشور نیا

حف   یجهان نظم در را خود مطلوب تیموقع تا پاخت قادر را مانانشیپ هم   متحده
 ابازار  چندجانباه  یا مللا نیب ینهادها .دهند شکل را نظام ۀتوپع ر ند در کل   کنند

 آنها .شود یم انیب یجهان یهژمون یهاارزش   هنجارها آن  یطر از که هستند یمهم

 که یضر ر یهنجارها تجسم   کیهژمون نظم بخش تیمشر ع یها اپطه عنوان به

نیبا  ینهادهاا  نیا ا .کنناد  یم عمل شود، یم پاخته یا مللنیب نظام آن، چارچوب در
 کیا هژمون یهنجارهاا  باا  را خودشان متحده، اال یا یرهبر تحت چندجانبه یا ملل
 کاه  شاود  یما  ادیا  زیا ن "عام یهنجارها" عنوان با نهادها نیا از .اند کرده تیتثب یغرب

 ۀدر عرصا  نیچا  یابی  ذا با قدر  ؛کنند یم فیتعر را ها د  ت   نهادها رفتار قواعد
اپات،   یغربا  یهاا  بار آماوزه   یمبتن برالیکه نظم   دهیا نیا یریگ   شکل ینهادپاز

 بارال ینظم   خالف یها هیر  میشد ادآ ری طور که باعث شده که اجماع پکن همان

قادر    نیتار  در حال حاضار بازرگ   کایدارد که آمر دیتاک ینا هرچند. داشته باشد
در طارح کمربنادراه تاالش     نیچ، انیم نیا در(.  Nye, 2019: 73) اپتیدن یاقتصاد
 موجود نظم دنیکش چا ش به منظور به نیگزیجا یخیتار بلوک کی جادیا یبرا دارد

 یابتکاار  کمربنادراه  ابتکاار  اپاپااً  .ردیا بگ دپت در را یماد   کیدئو وژیا یرهبر
  تیا حما باه  یمتکا  انادازه  چاه  تا ابتکار نیا یما  نیمأت که اجراپت حال در ید  ت

 راهکیا  راهبارد  نیا ا یعباارت  به .(436 :1398 ،یترک   یرترابیم) اپت یما  ینهادها

 ۀتوپاع  حاال  در پکان  در آن که اپت  تیموقع جنگ ۀدربار یگرامش مفهوم بازتاب
 یابزار عنوان به( نیچ یرهبر به یا ملل نیب یما  ینهادها)« جانبه چند»نیگزیجا کی

                                                                                                                                 

1. War of position 
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شاده تحات    ناه ینهاد با یترت نیا .اپت خود ابتکار به دنیبخش تحق  جهت نهینهاد
 در پکان  موضع رییتغ نشانگر   اپت نوآ رانه ا ملل،نیب ر اب  منظر از ن،یچ یرهبر

از  نشاان  نیهمچنا  باا  یترت نیا .اپت یخارج اپتیپ در تر فعاالنه یکردیر  اتخاذ
دارد کااه  یپااع وس،یعااال ه باار گسااترش فرهنااگ کنفوپاا  نیآن دارد کااه چاا

ها برقرار پاازد   باعاث    د جانبه در همه قاره یها مانیچندجانبه   پ یها مشارکت
، «پااختار »در  رییا تغ تواناد  یآن ما  یینهاا  ۀجیباشد که نت دیجد یهاگسترش هنجار

متعادد را باا خاود     گرانیهاا   بااز   باشد که بتواند د  ات « نظم» تی  در نها« نهاد»
 .همراه پازد

 یهاا  نیسیتئور یاصل یها دغدغه از یا ملل نیب نظم مسا ه ا ملل، نیب پاختار در
 کاه  اپات  یا مللا  نیبا  یها تیفعا  از ییا گو نظم ،یعبارت به ؛اپت ا ملل نیب ر اب 

 یبعاد  تک یادهیپد یا ملل نیب نظم چند هر .کند یم حف  را ها د  ت یاپاپ اهداف
 فیا تعر یا مللا  نیب نظم توان ینم هم را ها د  ت انیم با یترت در یریتدب هر ست،ین

 .1 :اپات  لیذ یاصل یها حوزه در نظم یبرا یکنون یتقاضا بر یمتک  هأمس نیا .کرد
 اماور  ریتدب در یا ملل نیب ینهادها یکارآمد .8 قدر ؛ ینظام _ یاپیپ ۀموازن جادیا

 .4 ک؛یآنارش ضد فرهنگ جادیا در ها دهیا پهم شیافزا .3 ؛(یمدار حکومت)یجهان
 ر  هر با  یهاا  میپااردا  کثر  با ا ملل نیب نظام ،یعنی ؛نییتب در ا ملل نیب ر اب  تالش

 ا ملال  نینظام ب ستمینظم در پ رییتغ ۀمسئل ن،یبنابرا (.866: 1322 ،ییرضا   یمتق)

   باه صاور    ردیا گ طور مدا م   آهساته صاور    که به بوده «ندیفرا» کی ازمندین

 ذا اجمااع پکان ابتادا در اقتصااد        نشود؛ ینظم قبل نیگزیجا یدینظم جد کبارهی
 دیا   نهادها در حرکت اپات کاه ا بتاه نبا    ها دهی ر د کرد   پ د در ا یمنابع ما 
 .اپت یبیبلکه ترک ؛دانست یبیترت را  فهؤپه م نیا خرأتقدم   ت

 پکن اجماع .0

.  (Ramo, 2004: 4)«کاوپر  جوشا» توپ  بار نیا   ،ینظر یا دهیا عنوان به پکن اجماع
 اپات یپ مرکاز    متحاده  اال یا ا یخاارج  ر ابا   یشاورا  عضورامو، . مطرح شد

  اشانگتن  اجمااع  یبارا  یجاد  یچا شا  عنوان به را پکن اجماع ا،یتانیبر در یخارج

 ا ملال  نیب نظم با انطبا  یبرا بلکه ؛توپعه یبرا تنها نه را نیچ ظهور نیا که داند یم
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 یاپیپ یها انتخاب   یزندگ ۀویش از تا شمارد یبرم اپت، مستقل  اقعاً که یا گونه به
 اجمااع » باه  کاه  ینیچ ۀتوپع یا گو .(Arrighi & Zhang, 2011: 28) کنند محافظت

 شاود یم شناخته نرم قدر  منبع کی عنوانبه ،یاریبس یپو از اپت، معر ف« پکن

  .کند جادیا کشورها گرید در را یادیز تیجذاب تواندیم که
 :باشد یم لیموارد ذ شامل اجماع نیا در نیچ ۀانیجو مسا مت   نرم قدر 

 د  ات  یابزارهاا  نیتار  عمده از یکی که ؛یاقتصاد   یما  یها کمک یاعطا. 1

 جهاان  منااط   پراپار  در توپاعه  درحال یکشورها در خود نفوذ شبردیپ یبرا نیچ

 اریبس ۀبهر با یها  ام افتیدر با ییقایآفر یکشورها مثال، عنوان به .شود یم محسوب

 فراهم را خود ۀتوپع جهت الزم  یشرا ،ییربنایز امور در آنها صرف   نیچ از نییپا

 ؛کنند یم
 نیچا  سات یکمون د  ت ،1330 ۀده ا اپ  از که نیچ یا ملل نیب یها رپانه. 8
   ویا راد ۀعرصا  در خاود  رقابات  قادر   شیافازا  یبارا  را خود مستمر یها تالش

 غاا  یتبل ، «شاامبا گ  دیا وید» اعتقاد به .اپت داده شیافزا یا ملل نیب یها ونیزیتلو

 .1 :از عبارتناد  کاه  شاود یم یناش یاصل تیمامور چهار از مائو از پد نیچ یخارج

 باا  مقابلاه  .8 کشور؛ از خارج در ینیچ فرهنگ جیتر    خارج جهان به نیچ یمعرف

 ال یتماا  باا  مقابلاه  .3 ؛(نیچا  دیا تهد یتئاور  ریا نظ) خصامانه  یخاارج  غاا  یتبل

 ؛نیچ یخارج اپتیپ ارتقا  .4 ن؛یچ با آن یهمبستگ جیتر    وانیتا ۀطلبان اپتقالل

 مباد اه  ونیا لیم کیا  از شاتر یب نیچا  کاه  اپات  ینیچ زبان   فرهنگ جیتر . 3

 از خاارج  در نفار  ونیا لیم 30از  شتریب امر زه   بخشد یم تحق  پال در را یفرهنگ

   یماان ینر) هساتند  ینیچ زبان یریادگی مشغول پسا ،مؤ نیا ارچوبهچ در نیچ
 (.136-138 :1331 گران،ید

 نظم با پازگار   محور گو گفت محور، صلح یدکریر  با پکن اجماع ، اقع در

 کاه  باشد یم دارا را خود مختص یها یژگی    اپت شده نظم نیا  ارد یستیبرا ینئو 

 :شود یم افتی لیآن در موارد ذ یها یژگی 
 یبرا که قایآفر   نیالت یکایآمر در ژهی  به افتهین توپعه یکشورها در حضور. 1

                                                                                                                                 

1. David Shambaugh 



 8931 پاییز ♦ وموس چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     541

 هیا ر  نیا ا کاه  اپات  یمحاور  گو گفت آن یمبنا   اپت جذاب جنوب یکشورها
 ؛اپت  اشنگتن اجماع یها اپتیپ خالف

 ؛افتهی توپعه کمتر یکشورها   نیچ نیب رشد  به ر  ی ابستگ جادیا. 8

 کاه  افتاه ی توپاعه  کمتار  منااط   در ثباا     ر ابا   حفا   باه  نیچا  توجاه . 3

 اپت؛ کرده انیب انهیگرا  گو گفت یها تیحما  قا ب در را خود یها یگذار هیپرما

 صاند    کاه  نیالتا  یکاا یآمر   ییقایآفر یکشورها یبرا یما  منابع نیتام. 4

 کند؛ یپول کمتر اپتقبال م یا ملل نیب

 شاده  باعاث  که اپت افتهی توپعه کمتر یکشورها با نیچ ۀد جانب یاپتراتژ. 5

 Javier & others, 2014: 98) کند امضا  پر    یلیش با آزاد تجار  ۀامنموافقت نیچ

& 99).  

 کشاورها  یاپیپ حقو  به احترام :شامل کند،یم یریگیپ پکن اجماع که یاصو 

 یجاوزان ) شاود  یم ییگرا چندجانبه   دهیپنج تعامل ،ییاقتصادگرا توپعه، ریمس در
 باه  توجه .1: از عبارتند پکن مدل یها شاخص نیترمهم ،یعبارت به(. 6: 1332 کهن،

 اجمااع  مادل  .توپاعه  ندهیآ در یاقتصاد ینابسامان بودن یعیطب .8؛ اقتصاد در ابتکار

 صینقاا  تماام  تواناد  یما  ،یاقتصاد اصالحا  صرف که کردیر  نیا رد ضمن پکن
 شاوک  جااد یا ۀدیا ا کاه  اپات  اعتقااد  نیا ا بر کند، حل را توپعه حال در یکشورها

 تواناد  ینما  بارال ی  اقتصااد  یپو به یدپتور اقتصاد یپو از حرکت یبرا یاقتصاد

 یاقتصاد بحران در مزبور ۀویش یمدآناکار به اپتناد با مقابل، در   باشد رشیپذ مورد
 در یخاارج  ۀمداخلا  عدم .3 ؛دارد توجه یاقتصاد یجیتدر اصالحا  به ا،یآپ شر 

 توپاعه  تحقا   ندیفرا در .یبوم  یشرا با متناپب ۀبرنام نیتد   ز م   توپعه ندیفرا

 نیا .شود شناخته تیرپم به کشورها یتمام مدل براپاس دیبا پرنوشت نییتع ح 
 تیا حاکم یپانت  مفهاوم  باه  ینا یچ نگارش  بازتاب قاًیدق ،توپعه ینیچ مدل در دهیا

 تعامل در نیچ گوناگون یاپیپ یها گفتمان بر ، 1350 دهه لیا ا از که کشورهاپت

 متقابل احترام :از اند عبار  دهیا نیا یها بخش نیترمهم .افکند هیپا ا ملل نیب نظام با

 یداخلا  اماور  در همداخلا  عادم  متقابل، تجا ز عدم ،ینیپرزم تیتمام   تیحاکم به
 ؛اپت زیآم مسا مت یستیهمز تینها در   متقابل پودمند مبادال  ،یبرابر کشورها،
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 خالصاه  اصال  په در پکن اجماع نیبنابرا .یاقتصاد رییتغ پرآغاز یاجتماع رییتغ .4

 یریا گ میتصام  خود (ج   داریپا   عادالنه ۀتوپع (ب ،ینهاد ینوآ ر( ا ف :شود یم
(yao, 2011: 28). براپااس اشاتراکا     اجماع پکن توانساته  ،په اصل نیا بر اپاس

 رید جانبه باا پاا   ی گو گفت ،یمحور   توأم با صلح یاپی  پ یفرهنگ ،یاقتصاد
 نیتاام  توپعه، حال در یکشورها در بازده کم یها بخش در یگذار هیکشورها، پرما

 یریا گ بهره باال، سکیر با یگذار هیپرما با ییها نیپرزم در توپعه از اپتقبال   یما 
   د جابنه یها طرح از تیحما ،ینیچ زبان   فرهنگ جیتر  ،یا ملل نیب یها رپانه از
 داشاته  یخاوب  حضاور «کمربنادراه » مانند کالن یها طرح پمت به شیگرا تینها در

 .باشد
 کمربند کی طرح   مارشال طرح یقیتطب ۀمطا ع به که خود  مقا ه در چان   شِن

 بیتصاو  باه  یجهان ناکارآمد ستمیپ در طرح د  هر دارند دیتاک پردازند، یم راه کی
 .نامناد  یما « تعاادل  عادم » ایا « باازار  شکسات » را آن بارال ی  دانشمندان که دندیرپ

 اما نامند، یم «کیهژمون یها فرصت» با «یجهان قدر  خأل» را آن گرا  اقع دانشمندان

 یهاا  طرح  گونهنیا یاجرا از قبل در یطوالن رکود   یما  یها بحران شاهد خیتار در
 نیگزیجاا  ایا  کننده لیتکم راه، کی کمربند کی طرح رپد یم نظر به که میهست بزرگ
 رفاع  یبارا  یاپتگذاریپ ابزار عنوان به که دارد را نیا لیپتانس   باشد خود یقبل نظم

 باا  گفت توان یم (.Shen & Chan: 2018: 2-3) شود شناخته یجهان ستمیپ مشکال 

 صاور    اشانگتن  اجمااع  پاقوط  یناوع  تیاپتر  ال پقوط   8002ما ی  بحران

 صیتخصا    مقررا  حداقل"   "محد د د  ت" بر که سمیبرا ینئو  که ییجا .گرفت
 را الؤپا  نیا ا مفساران  از یاریبسا    داد دپت از را خود اعتبار آزاد بازار در "اعتبار

 باشاد   نیگزیجا تواند یم نیچ د  ت یرهبر به یدار هیپرما ایآ که کردند یم مطرح

 یای گرا مداخلاه » یجهاان  ظهور از، (پست  اشنگتن ۀسندینو)« وسیگناتیا دیوید» که

 ینا یچ اکناون  ماا  ۀهم» :دیگو ی  م کند یم اپتقبال وسیکنفوپ از گرفته ا هام «دیجد
 اجماع یآرا برخالف پکن اجماع نیبنابرا.(Arrighi & Zhang, 2011: 35-36)« میهست

   ارز باازار  حفا   در مداخله به دارد، توجه ارز   هیپرما آزاد انیجر به که  اشنگتن
 محارک  صاادرا ،  نکهیا یبرا ینیچ د  تمردان میشاهد  ذا ؛دارد اعتقاد آن پاز کار
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 یصا ح) دارند هیپرما کنترل   حف  به لیتما شد ، به شود یاقتصاد ۀتوپع یاصل
 ،یبرا ا ی  نظام  پاه  یبررپا  باه  اختصاار  طاور  به لیذ در .(23: 1335 زاده، حسن  

 پاه  در پکان  اجمااع  یبررپا  منظور به پ د   میپرداز یم برالیپسانئو    یبرا ینئو 

 اتفاا   کااکد  هیا نظر طبا   هژمون نظم کی در که «نهادها»   «هادهیا»،«منابع» حوزه

 .میپرداز یم افتد، یم

 یبرالیل نظم (الف

 باا  .شادند  متوقاف  ییار پاا  ی هاا  قدر  ،1215 پال در یناپلئون یها جنگ انیپا با

 نظام  کیا  از ییایا در تیا ا  و با ایتانیبر   شد تیتقو یصنعت انقالب ار پا، کنسر 

 امر نیا .گرفت شکل اقتصاد شدن یجهان نوزدهم، قرن طول در .برد بهره باز، یتجار

 پاو  کی در کایآمر که بوده کیآتالنت منشور یمبنا بر کیهژمون ینظم پبب ینوع به

.  (Kupchan & other, 2014: 3) اناد  داشته قرار نظم نیا گرید یپو در ور ی ۀحوز  
حاصال کارد کاه در     یبرا ی  یهفت دهه، نظم یط کایقدر  آمر شینظم با افزا نیا
 یرهبار    شاد   لیتباد  نظام  نیا ا  «ا ل درجاه  شاهر ند » به متحده اال یا ریمس نیا

 اقتصااد  در ثباا   جادیا اتحاد،   یهمکار تیتقو یۀپا که داشت برعهده را کیهژمون

 شر ع نیا .(Ikenberry, 2018: 7) شد انجام  «آزاد جهان» یها ارزش از دفاع   یجهان

 در متحاد  ملال  پاازمان    پاول  یا مللا  نیبا  صند   ،یجهان بانک دیتاپ با شر ع

 Trine &other, 2014:2) شد تر  یعم ،ناتو جادیا با   شر ع ،1345   1344های  پال

ظااهر   یاصال  یعناوان شارکا   باه  زی  ژاپن ن یغرب یار پا ،نظم نیا یریگ شکلبا (.  
 متصال کردناد   بارال ینظام    نیا خاود را باه ا   ی  ثار   اقتصااد   تیا شادند   امن 

(Ikenberry, 2018: 7). ک،یا دموکرات یهاا  ارزش ،یتئاور  کیا  عناوان  باه  سام، یبرا ی 

 در یهمکاار  یبارا  یارچوبهچ عنوان به را یا ملل نیب ینهادها   یاقتصاد ی ابستگ

 داناد  یما  یعماوم  رفااه  ۀگساترد  جیتار   نیهمچن   یجهان مشکال  ها، بحران حل
(Parmar, 2018: 154)  .تار شاد      د م پررنگ یاز زمان جنگ جهان ژهی  هب هیر  نیا

   پاکوالر  یای گرا یمل ،یصنعت یدار هیپرما برال،ی  یدموکراپ از جمله ییها ارزش
                                                                                                                                 

1. first citizen 
2. free world 



 541     یاقتصاد قدرت بر تمرکز با پکن اجماع کردیرو و برالینئول نظم چالش

 .(Kupchan, 2014: 6) کرد یم غیتبل را باز تجار 

 یبرالینئول نظم (ب

 ۀنقط ،1320 ۀده در ایتانیبر   متحدهاال یا در «تاچر»   «گانیر» دنیبه قدر  رپ با
 یهاا  اپتیپ از یاپاپ یجهت رییتغ آنها .دیآ یم شمار به سمیبرا ینئو  خیتار در یعطف

   گساترده  یپااز  یخصوصا » تاا  شاد  تالش کردند، دنبال را نیشیپ رفاه یها د  ت
آن در  یهاا  مداخلاه    د  ات  نقاش  کااهش »،«ردیا صاور  گ  د  ت کردن کوچک
 پااز کار  به اعتماد»   «ها د  ت یاجتماع   یرفاه یها نهیهز آ ردن نییپا» ،«داقتصا

 .(اقتصاد یایدن ر زنامه :1335، یخا ق) ردیگ قرار کار دپتور در «بازار

 سمیبرالینئول پسا نظم (ج

   هاا  شکسات  با ینوع  به که اپت یستیبرا ی    یستیبرا ینئو  نظم از یبیترک نظم نیا
 قا اب  در دیا جد یای گرا چندجانباه  شااهد  که اپت ر  ر به کردیر  نیا یها یناکام

 یکشاورها  قادر   شیافازا  شاهد نظم نیا در .میهست نهادها   پاختارها ها، پازمان
هام  عیتسار  زیا ن   شارفته یپ یکشورها نفوذ ینسب کاهش   توپعهدرحال   نوظهور

 باا  کاه  میهسات  توپاعه درحاال  یکشورها نفع به قدر  توازن رییتغ   یجهان ییگرا

 آن یناکارآماد    (یپاختار لیتعد یها اپتیپ) یستیبرا ینئو  یها اپتیپ شکست

 زین عمالً یستیبرا ینئو  یها اپتیپ یجهان بانک   پول یا ملل نیب صند   توپ  که
  جاود  باه  زیا ن را 8002   1320 یبده بحران چراکه شود، یم یتلق خورده شکست

 1313 یها پال نیب شد، اعمال کشور صدکی حد د یر  بر که ها اپتیپ نیا .آ رد

   یاقتصااد  یناکارآماد    آهساته  رشد با یما  ثبا    رشد نرخ ،1330 ۀده لیا ا تا
 یزماان  از تاوان  یم را کردیر  نیا رشد به ر  ر ند .(Altun, 2015:7) بود همراه یما 

 پاازمان  به نیچ وپتنیپ زمان از وپت؛یپ یجهان تجار  پازمان به نیچ که دانست

 باه  8001 پال در دالر اردیلیم185 از نیچ با کایآمر تجار   (WTO)یجهان تجار 

 برابر چهار نیچ اقتصاد د ره نیهم در .اپت دهیرپ 8011 پال در دالر اردیلیم 100

 نیتار بازرگ  اکنونهم .اپت دهیرپ ایدن اقتصاد نید م به اقتصاد نیچهارم از   شده
 ینا یچ باناک  چهار جهان، بانک ده از   کنند یم یزندگ نیچ در جهان متوپ  ۀطبق
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 نیا ا ۀهما  .اپات  یکیا کتر ن تجار  بازار نیتربزرگ یدارا نیهمچن نیچ .هستند
 پاازمان  در نیچا  تیعضاو  باا  داشات  یپع کایآمر که گرفته شکل یحا  در موارد

 مناافع    نفاوذ  شادن  فیضاع  شااهد  اکنون اما برپد، نیچ ضعف موضع به تجار 

 رییا تغ را کاا یآمر یملا  تیا امن یاپاتراتژ  دارد یپاع  ترامپ د نا د که میهست کایآمر
 یاریدر بس نیشاهد بود که چ توان یم نیهمچن  .(Meltzer & Shenai, 2019: 7)دهد

   نیچ تجار  حجم آن ۀنمون کی داده که شیحجم معادالتش را افزا ایاز مناط  دن
 اپات  8014 تا 8000 یها پال نیب دالر اردیلیم 318 به دالر اردیلیم 12 از انهیخا رم

پکان باا    ن،یهمچنا  .(Sevilla Jr, 2017: 87) اپات  داشاته  شیافزا برابر 11 حد د که
هاا   باناک کرده که در نظم موجود اهداف خود را توپا    یخود پع یۀبه ر  یتسر

 اردیا لیم 230 کاه  کرد اعالم 8016 ژ ئن در نیچ توپعه بانک نمونه یبرا ؛ببرد شیپ

هیپارما  کشاور  شصات  در «جااده  کیا    کمربند کی» پر ژه نهصد از شیب در دالر
  .(Sevilla Jr, 2017: 96) کرد خواهد یگذار

 پکن اجماع بخش نظم یها مؤلفه. 1–0

 ،«یپاو     یماا   مناابع »: شاامل  پکان،  اجماع بخش نظم حوزه په یبررپ به لیذ در
 هساتند،  هژماون  پااز  چاا ش  ای   هژمون کننده لیتکم ینوع که «نهادها»  «ها دهیا»

 یکاپات  به باتوجه شد، جادیا سمیبرا ی  توپ  که یقبل  نظم گفت توان یم .میپرداز یم
 پااز کار  کاه  باود  پکن اجماع نام به دیجد کردیر  کی شاهد یدرپ یپ یها بحران  

 به پ د   خود یا   منطقه یرموانیپ ۀحوز در ابتدا توانسته   داراپت را خود خا 

 .بردارد قدم هژمون کننده لیتکم ای   هژمون کی پمت به زیخ ا،یدن نقاط ریپا

 اجماع پکن یو پول یمال منابع. 1–1–0

 ر ابا   یپاو     یماا   یهاا  تیحما   یگذار هیپرما ،یاقتصاد قدر   یطر از نیچ

 کیا  ۀشدن ابرپار ژ  یاتیعمل  یپکن از طر. دارد توپعه درحال یکشورها با یخوب
 در یگاذار  هیپارما  باا  کشاور توانساته اپات    هفتااد  در حد د ،جاده کی   کمربند

 هزار پنج حد د کشور نیا .شود معر ف جهان بستانکار عنوان به مختلف یکشورها

 «تاربشش  ساتف یکر» راپاتا  نیا ا در .دارد جهاان  کشاور  158 باه  یما  کمک   اعتبار
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 زشیا خ نیا ا که نکرده درک هنوز غرب» :دیگو یم آ مان، "لیک" دانشگاه اقتصاددان

 .(poolnews.ir) «اپت کرده دگرگون را یا ملل نیب یما  نظام اندازه چه تا نیچ
 ۀدها  چند در توپعه درحال یکشورها با نیچ ر اب  یاقتصاد یژگی  نیترمهم
 ی ابساتگ  .8 ؛متقابال  یتیحما ر اب  .1:اپت موارد نیا شامل خالصه طور به گذشته

 جیتار   .3 ؛هاا  ابرقادر   باا  آن ر اب  در توپعه حال در یکشورها به نیچ اپتیپ
. 4 ر؛یناپاذ  رییا تغ ریا متغ کیا  عناوان  باه  توپاعه  حال در یکشورها انیم در  حد 

 به.  (Zhang, 2015: 62-65) توپعه حال در یکشورها با نیچ ر اب  در تنوع شیافزا

 ز د یلا یخ اظهار داشته  «ر د نیکو» ایاپترا  اپب  ری ز نخست که اپت لید  نیهم

 کیا  ،«پاوم  جاورج » زماان  از کاه  افتی میخواه خیتار از یا نقطه ما بار نیا   یبرا
 (Xuetong, 2018: 6) بود خواهد اقتصاد نیتربزرگ کیدموکرات ریغ یغرب ریغ کشور

   نیتاد   یبرا یا هیپا که (سمیبرا ی ) غا ب یها یتئور رفتن الؤپ ریباعث ز نیا  . 
 لیتعاد  یها برنامه مانند یجهان پطح در "  دز برتون" ستمیپ در ها اپتیپ زیتجو

 تعادل عدم کند، یم یادآ ری « وپز» که طور همان .(Lopes, 2012: 73) اپت یپاختار

 :اپات  مشهود پطح په در یاقتصاد   یما  تیحاکم یجهان یپاختارها در قدر 

 پااختار  د م؛ اپات،  اناه یگرا پاول  تفکر پلطه تحت کامالً که غا ب یدئو وژیا ا ل؛

 پاوم؛    اپت یجهان بانک   پول یا ملل نیب صند   در پهام طب  یریگ یرأ قدر 

 نخواهناد  هاا  بحاران  ریتأث تحت هرگز ثر تمند یکشورها نکهیا بر یمبن یجد اعتقاد

 نیا .مید گانه در طول بحران بود یشاهد اپتاندارها ،8002 یما  بحران در که .بود
 پااختار  بار  فشاار  اعماال  ینوع که کرده آغاز را اصالحا  از یا آهسته ر ند بحران

 اشاره یده یرأ پهام مجدد عیتوز به توان یم که اپت یجهان بانک   صند   ناقص

 افت،ی شیافزا درصد 3 قایآفر یصحرا جنوب در یریگ یرأ پهم ا ل مرحله در .کرد

 هیپهم پهم نظر، دیتجد د م د ر از پد .اپت کل از درصد 1.4 ندهینما همچنان اما
 از ار پاا  هیا اتحاد کل پهم .افتی شیافزا درصد 41/1 به 32/6 از نیچ ۀشد محاپبه

 در ،بیا ترت نیهم به .ابدی کاهش8015 پال در درصد 12 به 800 پال در درصد 85

   یهمکاار  پاازمان  از آرا درصاد  3/3 فقا   ،یجهاان  تیریمد در اصالحا  جهینت

                                                                                                                                 

1. Kevin Rudd 
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از  نیچ پهم .اپت شده منتقل توپعه درحال یکشورها به (OECD) یاقتصاد توپعه
 دارپاهام  نیپاوم  به را کشور نیا بیترت نیبد   افتی شیافزا درصد 48/4 به 11/8

 داشاتن  باا  همچنان متحده اال یا ،حال نیا با .کرد لیتبد ژاپن   کایآمر از بعد بزرگ

 کاه  اپات  یحاا   در نیا   گرانیباز نیصدرنش همچنان ،یرأ پهام از درصد25/16

-Lopes: 2012: 74) اپت افتهی کاهش آنها پهام ییقایآفر یکشورها پوم کی از شیب

80). 
 کرده تیپرا ایدن مناط  همه در خا  یا گونه به پکن اجماع یپو    یما  منابع

 یشتریب یهمکار آ مان ،ییار پا یکشورها نیب راه، کمربند ابتکار در پکن مثالً .اپت
 از دیبا نیهمچن .کرد اشاره آ مان   نیچ آهن راه پر ژه پنج به توان می که دارد نیچ با

 شاده  معار ف  شام یابر شاهر  به که کرد اشاره "ونی " یفرانسو شهر در نیچ تالش

 که کرد اشاره نیچ   فرانسه یرانیکشت یکم ان 8015 تواف  به دیبا انیم نیا در .اپت

 یبارا  نیچا   اردا    صادرا  بانک از یاعتبار خ  دالر اردیلیم کی حد د فرانسه
 در یمهما  نقش هلند "ر تردام" بندر در پکن .آ رد دپت هب ینیچ ینرهایکانت دیخر

 8015 پاال  در دیانگل تیعضو از توان یم نها،یا بر عال ه .کند یم یباز هلند اقتصاد

 ,Chang & Pieke). باود  ینیچ ینهادها از تیحما بر یاپیپ امیپ نوع کی که برد نام

 نیا ا باه  تراناه، یمد ۀحاوز  یکشورها یها یبده با جود ،نیهمچن نیچ (.7-9 :2017
 باا  یهمکاار  از توانسته ار پا در ونانی مثال طور به .اپت داده یخاص تیاهم منطقه

 شرکت یپو از یگذار هیپرما دالر ونیلیم 300   اردیلیم 4 حد د که ببرد پود نیچ

 ایاپ ان با رابطه در نیچ .اپت گرفته صور  ونانی "رائوسیپ" بندر در نیچ یرانیکشت
 ماوارد  صاادرا     یفرهنگا  سام یتور بزرگ، یها رپاختیز تیریمد ۀحوز په در

 یبرا ایتا یا بندر پنج در نیچ یگذار هیپرما از توان یم نیهمچن .دارد یهمکار ییغذا
 یبارا  کشاور  نیا  جود از پکن پرتغال، مورد در .برد نام نریکانت بزرگ نالیترم جادیا

(.  Chang & Pieke, 2017: 12-14) کناد  یم اپتفاده قایآفر   نیالت یکایآمر در حضور
 تیا تقو باه  منجار  یسات یبا نیچا  باا  یهمکار   توپعه ار پا هیاتحاد یبرا، در  اقع
 یا منطقاه  تیامن نیمأت نهیزم در ار پا یشرق   یجنوب گانیهمسا در نیطرف یهمکار

  یطر از یمرکز یایآپ در نیچ .(813-812: 1332 ،یصا ح) باشد قانون تیحما  
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 یاقتصاد   یتیامن ،یفرهنگ ،یاقتصاد ینهادها جادیا   یا منطقه ابتکارا  یریکارگ به
  .دینما عیتسر د خواهش  یمح در را منطقه نیا یکشورها ادغام ندیفرا دارد تالش

 یاز پو یکردیشاهد ر  ،صور  گرفته یها یگذار هیبا توجه به پرما نیبنابرا
؛ اپات  دهناده آن شاده   رییتغ ای هژمون   یبرا یلمکه خواه ناخواه، مک میهست نیچ

بود کاه در   نیا دهد یرا نشان م برالی  یکه رکود اقتصاد یاز موارد یکی برای مثال،
 ژهیا   حقاو  )هاا   "SDR" داد که شنهادیپول پ یا ملل نیصند   ب ،8011پال لیا ا

 نیا    ور یا  پوند، دالر، از حاضر حال در که پول یا ملل نیب صند   حساب هیتسو
 نیا یعبارت به ؛کنند کمک یجهان یما  ستمیپ تیتثب به توانند یم( اپت شده لیتشک
 باه  یفعلا  "SDR" پبد در نوظهور یاقتصادها یارزها گنجاندن که شد مطرح بحث

 یمنف را یتأث کاهش   یجهان منیا یها ییدارا عرضه شیافزا جمله از یاهداف ارتقا 
 یبارا  ینیگزیجا موضوع نیهم   کند کمک یاصل یارزها نیب در ارز نرخ نوپانا 

 ارز یبارا  شانهادا  یپ ، اقاع  در .شود لیتبد یجهان رهیذخ ارز عنوان به کایآمر دالر

 یهاا  بانک که اپت نوظهور یاقتصادها ندهیفزا نفوذ کننده منعکد نیگزیجا رهیذخ
 دالر از   کنناد  یما  متنوع را خود یخارج یارزها پبد ن،یچ در ژهی  به آنها، یمرکز

 داده قارار  یتادافع  یموضع در را  اشنگتن اجماع امر، نیهم   شوند می د ر کایآمر

باه   دیا با نیپاول چا   گاهیجا تیبه منظور تثب نیهمچن.  (Lopes: 2012: 81-83) اپت
شده،  ادی پکن عال ه بر موارد. کشورها نام برد ری  پا نیچ نیب یدالر ریغ ال ممعا

 ییر نماا   (DCEP)نیچا  یملا  تالیجید از ارز دالر، رپماً گاهیجا فیبه منظور تضع

 یصنعت بانک ن،یچ یکشا رز بانک جمله از ید  ت بانک چهار توپ  که اپت کرده
 ان،یدیجمش) شد خواهد عرضه نیچ یپازندگ بانک   نیچ بانک ن،یچ یبازرگان  

 باه  ژاپان  دموکرا  _ برالی  حزب ارشد مقاما  که شده باعث اپتیپ نیا .(1333

 ،"تاال یجید وآنیا " یاناداز  راه در نیچ عمل ابتکار به پاپخ در «یآمار رایآک» یرهبر
 گر ه یاعضا ریپا   کایآمر با را خود یفن قا یتحق   اطالعا  دیبا ژاپن» :دیگو یم

 یبارا  یجاد  اریبسا  یچا شا  تواند یم تالیجید وآنی چراکه بگذارد، اشتراک به هفت
 .(1332 ،یجهاد)«باشد بزرگ یکشورها ا ِیف یارزها
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 پکن اجماع دهیا .0 -1–0

 متحاده  اال یا ا بارال ی  یهژماون  کاه  با رند نیا بر "انی" مانند شمندانیاند از یبرخ

 رهنماون  آن یها اپتیپ   دارد قرار نیچ آن مقابل در که اپت رفتن نیب از درحال

 سام، یمارکس: شاامل  ،یاپا یپ ارزش په بر آن یهنجار نظم   اپت یا ملل نیب ندهیآ
 اپات  توانساته  نیچا  .تأکیاد دارد  ینا یچ یپانت  یها ارزش   یاقتصاد ییگرا عمل

 مانناد  ییهاا  ارزش بار    دهاد   یا تطب یا مللا  نیبا  نظام  باا  را اش یپانت  یها ارزش

 ,Xuetong) باشاد  داشاته  دیا تاک یآزاد   یدموکراپا  ،یبرابار    عدا ت ،یرخواهیخ

 ریا ثتأ تحات  را یشارق  یایآپ عی پ ۀمنطق که هاپتپده نیچ فرهنگ.  (1-2 :2018
 تواندیم که شودیم شناخته نرم قدر  منبع کی عنوانبه پکن اجماع .اپت داده قرار

 دیا تاک ینا یچ نخبگاان  مبناا  نیهم بر .کند جادیا کشورها گرید در را یادیز تیجذاب
 ا ج یر زیا پ   جناگ  باد ن  آن درآ ردن کنتارل  در   دشمن بر یر زیپ» که دارند

 باه  دادن تیا ا  و باا  نیچا  یپانت  فرهناگ  .(82: 1330 ،ی ا  انگیج) «اپت مهار 

 در ینیگزیجاا  یهاا  افات یره تواناد  یم «انسان   عتیطب نیب یهمساز»   «تیانسان»

 ۀموپسا  گازارش  هیا پا بر .(18: 1330 ،ی  انگیج) دهد ارائه مشکال  نیا به پاپخ
 خادما     کاالها صد ر از حاصل درآمد ثیح از نیچ ،8005 پال ونسکودری آمار

 صاادرا   نیچا  زیا ن ریا اخ یهاا  پاال  در .اپات  بوده جهان چهارم ۀرد در یفرهنگ

 درآماد  دالر اردیا لیم 13/81 زانیم به 8018 پال در   داده گسترش را خود یفرهنگ

 رکاوردار  دانشاگاه  8863باا   هاا  ینا یچ (.82: 1334 جانبااز،    یجعفر) اپت داشته

 از یاریبسا  از نیچا  انیدانشجو اگر نهیزم نیا در .هستند یا مللنیب نظام در آموزش

 نخواهناد  تادا م  تاوان  هاا  دانشاگاه  نیا شوند، خارج ایاپترا    دیانگل یهادانشگاه

 30   ایآپا  از درصاد  20 جهاان،  پطج در یخارج یدانشجو ونیلیم د  از   داشت

 .(135: 1334 جانباز،   یجعفر) هستند هند   نیچ از درصد 20 نیا از درصد
 رییا تغ انیا متو  عناوان  باه  نیچا  نخبگاان  یخارج اپتیپ حوزه در ن،یهمچن

 ۀزمار  از را آن   داده رییا تغ را نیچا  یخاارج  اپات یپ رفتار نوع ،یخارج اپتیپ
 قادر   .(131: 1334 جانبااز،    یجعفر) دادند منتقل یماد مسائل به یمنز ت مسائل

 نیچا  آن، یمبنا بر که دارد دیتأک «کیاپتراتژ فرصت مهم د ره» بر نیچ یاپیپ نرم
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 یگیهمساا  باثباا ،    زیا آم صالح  یا مللا  نیبا   ،یمح چهار تا کند یجد تالش دیبا
   متقابال  مناافع    یبرابار  بار  یمبتن یاریهم ،یرامونیپ مناط  در مانهیصم   د پت
 .(21: 1330ی ا  اناگ یج) دیا نما تضمن را یمیصم یا رپانه   ینیع  یمح نیهمچن

 نرم قدر  یراپتا در ت،یامن یشورا دائم عضو عنوان به نیعال ه بر موارد فو ، چ

 مناع  جاامع  معاهده ا ،یتسحل کنترل   پالح خلع معاهدا  امضا  جمله از خودش

 یاعضاا  از   اپات  کرده امضا  را متعارض ا یتسحل ونیکنوانس ،یا هسته شیآزما
 ،یهنار    یادب آثار از حفاظت یبرا «برن ونیکنوانس» ،یفکر تیما ک یجهان پازمان

 حا   یجهاان  ونیکنوانسا  هاا،  ماارک  یا لملا  نیبا  ثبات  دربااره « دیمادر ونیکنوانس»

 یفکار  تیما ک حقو  یتجار ابعاد به مربوط نامهتواف   ( تیرا یک ) یبردار نسخه
 ریتاث یراپتا در یهمگ که باشد یم کند، یم تیریمد را آن یجهان تجار  پازمان که

، جانبااز    یجعفار ) اپات  یا مللا  نیبا    یا منطقه نظم بر نیچ ریتاث یراپتا در نظم
1334 :133). 

 ابتکاار  در خاود  نارم  قادر   یراپاتا  در نیچ ،دیگو یم «اکمان» که طور همان

 یدارا   اناه یمترق مفهوم کی نیا .یاپتراتژ نه دارد دیتاک «ابتکار»  اژه بر راه، کمربند
 Ekman, 2017: 12) شاود  یم یتلق کشورها گرید منافع یراپتا در که اپت مثبت بار

 نظام  باا  پاازگار    محاور  صالح   ر د باه  دیبا پکن، اجماع نرم قدر  عرصه در(. 

 ،یوپیکنفوپ فرهنگ   زبان جیتر  ،یدموکراپ با پازش مدارا، جیتر  ،یستیبرا ینئو 
   تیا جزم نقاد  فرهناگ،  تکثار  بار  دیا تاک   نیچا  هیا عل خصمانه غا یتبل با مقابله
 ،یمااد  یهاا  تیا ظرف انیا م یپاختار یوندهایپ باعث که برشمرد غرب زگونهیتجو

 .اپت شده نهادها   (یجهان _ یاجتماع نظم یجمع ریتصا ) ها دهیا

 پکن اجماع ینهادها. 3–1–0

 "کدیبار " زیا ن   قایآفر   ایآپ بانک مانند یما  ینهادها به توان یم تسامح با هرچند

 .اپت گرفته شکل پکن اجماع به توجه با صرفاً لیذ نهاد د  ،داشت اشاره

ش یابر جاده صندوق.1

 کیا  کمربند کی» یها پر ژه بودجه نیتام یبرا حیصر طور به شمیابر جاده صند  
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 یرترابیم) شود یم نیمأت نیچ د  ت مختلف یها موپسه توپ  که شده دیتاپ «راه
 یماا   نیتاام » یکلا  صور  د  به صند   کردیر  ،یعبارت به(. 431: 1332،یترک  

 انجاام  «هاا  شرکت توپ  شده عرضه پهام دیخر» ای   « ام یاعطا  یطر از ها پر ژه

 از یماا   تیا حما   یگاذار  هیپارما  ،ینا یچ نهااد  نیا ا یاصال  ژهیکاار   .ردیا گ یما 

 قا اب  در کشاورها  انیا م ارتباطاا   ۀتوپاع  زین   یاقتصاد _ یتجار یها یهمکار

 نینخسات  از یکا ی .باشاد  یما  دیا جد شام یابر جااده  طارح  باا  مارتب   یهاا  پار ژه 
 مجموعاه  باا  ارتبااط  در   8015 پاال  در شام، یابر راه صاند    یها یگذار هیپرما

 موجاب  باه  .دیرپا  انجام به «پشک یپ» به موپوم پاکستان در نیچ ییاجرا یها پر ژه

 یآب بر  ر گاهین پاخت در دالر اردیلیم 1.65 زانیم به شمیابر راه صند   پر ژه، نیا
 گار ید .اپات  کارده  یگذار هیپرما آباد، اپالم شر  در  اقع  «کار  » یمگا ات 180

 ر گااه ین ابرپار ژه  پهام از درصد 3.3 دیخر به توان یم صند  ، مهم  یگذار هیپرما

 یما  نیمأت که یدالر اردیلیم 81 پر ژه نیا .کرد اشاره هیر پ در  «امالی» یعیطب گاز
 از عیماا  گااز  انتقاال  زماان  شد، انجام هیر پ هیعل یا ملل نیب یها میتحر رغم یعل آن

 ع،یماا  گاز حامل یها یکشت گردد یم باعث   کرده نصف را پوئز کانال   ار پا ریمس

 باه  دیا اقداما  صاند   با  نیدتریاز جد نیهمچن .برپند نیچ به ر ز پانزده ظرف

 «ریدپاذ یتجد یهاا  یانرژ یبرا یبسترپاز» پر ژه پهام در صند   نیا شدن کیشر
 از درصد 43 شم،یابر راه صند   قرارداد، نیا موجب به .برد نام یپعود عربستان در

 توان یم ینوع به .اپت  نموده یداریخر  «پا ر آکوا» شرکت از را مذکور پر ژه پهام

 بار    تجاار   توپا   کاه  دانسات  ها دهیا از ی اقع یپاز یجهان کی را شمیابر جاده
 ,Sevilla Jr) شاود  یما  لیتسه متقابل یریادگی   مباد ه گران،ید تنوع به احترام اپاس

 :اپت لی  براپاس نمودار ذ دالر اردیلیم 40آن  هیا   هیکه پرما  (97 :2017

 

 

                                                                                                                                 

1. Karot 
2. Yamal 
3. ACWA Power 
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 .2 نمودار

 
 (854: 1332صفری،    یرادگودرز :منبع)

 باناک  دیرئا  ،«یج یژ ژنگ» که طور همان .دارد یتر هیبلندپا اهداف نیچ کردیر 

 600 از شیب یما  نیتأم یبرا تاکنون 8013 پال از بانک نیا کرده اعالم نیچ توپعه

 دیجد شمیابر جاده عنوان به آن از که کمربند   جاده به موپوم طرح به مربوط پر ژه
 ارزش باه  ییهاا  پار ژه  باناک  نیا ،8012 پال در تنها .اپت کرده نهیهز شود، یم ادی

 معادل که اپت کرده یما  نیتأم را اند بوده پر ژه نیا به مربوط که دالر اردیلیم 105.3

 نیفار رد  2 ناا،  یبا ) اپات  باوده  گذشته پال در بانک نیا یها تیفعا  کل پومکی
 .(www.isna.ir : تیپا، 1322

ییایآس رساختیز بانک .2

 امر نیا در .اپت کرده شر ع یبانکدار با را ینهادپاز خود گاهیجا تیتثب یبرا نیچ

 یها صند   از مجموعه کی   نیچ ید  ت یها بانک توپ  شمیابر جاده یها پر ژه
   ییایآپا  رپااخت یز توپاعه  بانک شم،یابر جاده صند   مثل ،ید  ت   چندجانبه

 .(152: 1333 ،یمحماد شااه    یزدانا ی) شاد  خواهاد  نیتاأم  کدیبار  توپعه بانک

 باناک  دهیا ا یاناد نز  جمهاور  دیرئا  با دارید در ،8013 پال اکتبر در یپ نگیج یش
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 ،8014اکتبر در پکن یها تالش ادامه در .کرد مطرح را ایآپ رپاختیز یگذار هیپرما
 یمرکاز  پاازمان  یرپم دیتاپ یبرا نیچ تیمحور با ییایآپ د  ت 88 ندگانینما
 تاا  باناک  موپاد  یاعضاا  تینها در که کردند امضا  تفاهم ادداشتی کی بانک نیا

 یهاا  د  ات  تیعضاو  باا  یا مللا  نیبا  بانک نیا     دیرپ د  ت 51 به ،8015 پال
 نهاد نیا یکارکردها .افتی اپتقرار هیپرما دالر اردیلیم 100 با ییایآپ  بر ن ییایآپ

 اهداف یبرا یخصوص   ید  ت یها هیپرما  یطر از یگذار هیپرما جیتر  از عبارتند

 نیمأتا  یبارا  مناابع  از یریا گ بهاره  ،یدیا تو  یها بخش گرید   ها رپاختیز توپعه
 ژهی  به هیانوپیاق _ ایآپ در پاز ار یاقتصاد رشد مؤثر طوربه منطقه در که ییها طرح

، یانصاار  زاده یتقا ) بارد  یم شیپ کل کی مثابه به را افتهی توپعه کمتر یکشورها در
1335 :168).  

 تیاهم حائز که دیآ یم ایآپ رپاختیز بانک در گذار هیپرما یکشورها لیذ در
 .اپت

 (دالر اردیلیم برحسب) ایآس رساختیز یگذار هیسرما بانک یشرکا نیبزرگتر. 8 جدول

 هیسرما زانیم یا رمنطقهیغ یاعضا هیسرما زانیم یا منطقه یاعضا
 594 آلمان 8.92 نیچ

 298 فرانسه 295 هند
 298 لیبرز 594 هیروس

 293 ایتانیبر 293 یجنوب کره
 895 ایتالیا 293 ایاسترال
 392 ایاسپان 295 یاندونز
 3 هلند 895 هیترک

 9.2. لهستان 894 عربستان
 9.2. سیسوئ 395 رانیا

 9.3. مصر 395 لندیتا
 295 نیریسا 3395 نیریسا

 (164: 1335 ،یانصار زاده یتق :منبع)
 نیمأت به بانک نیا یما  منابع از یمهم بخش یدالر اردیلیم 100 هیا   هیپرما با بانک
   یرترابا یم) اپات  افتاه ی اختصاا   راه کیا  کمربناد  کیا  ابتکاار  یها طرح یما 
 40 مبلاغ ) را یدالر اردیا لیم 100 هیپارما  از یما ین بااً یتقر نیچ .(431: 1332،یترک

 :Sevilla Jr, 2017) کارد  خواهاد  کماک  شمیابر راه ابتکار یبرا (هیپرما دالر اردیلیم
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 جملاه  از ؛هاا  پار ژه  از یاریبسا  کاه  اپت یاصل عضو 52 از متشکل بانک نیا. (98

 بهداشات،    آب نیتاام  ،یکشا رز توپعه   ییر پتا یها رپاختیز بر ،   یانرژ

 دارد دهعها  بار  را شاهر  توپاعه    سات یز  یمح از حفاظت ارتباطا ، نقل،   حمل
(www.aiib.org). جیتار   .1 :جمله اهداف بانک مطاب  باا اپاپانامه عبارتناد از    از 

 باا  ایآپا  در رپااخت یز ارتبااط  بهباود    ثار    جااد یا دار،یا پا اقتصااد  توپاعه 

   مشاارکت  بیا ترغ .8 مو اد؛  یهاا  بخاش  گار ید   رپااخت یز در یگاذار  هیپرما
 یهمکار  یبرا تالش با یا توپعه یها چا ش کردن مشخص یبرا یا منطقه یهمکار

 از کاا یآمر ،انیا م نیا ا در .جانباه  چناد    د جانبه توپعه پسا ؤم گرید با تنگاتنگ

 را پکان  دعو  کایآمر با یهمراه در زین ژاپن .اپت کرده یخوددار بانک به وپتنیپ

 پاپاخ  نیچ دعو  به نی یفل ،یجنوب کره ا،یاپترا  ا،یتا یا آ مان، د،یانگل اما کرده، رد

 یگاذار  هیپارما  باناک  اپااس  نیبارا  .اناد  درآماده  باناک  تیعضاو  به   داده مثبت
 یما  برجسته ینهادها در کایآمر غا ب   یمحور نقش یبرا یچا ش ایآپ رپاختیز
 شیبا  طول در نیچ یاقتصاد ثر   شیافزا که یا گونه به .اپت یا ملل نیب یتجار  
 اپات  کارده  تیا تقو را کشاور  نیا ا یا مللا  نیبا  موضع   گاهیجا گذشته ۀده په از

 .(163-110: 1335 ،یانصار زاده یتق)

 یریگ جهینت

 تیا محور باا  پکان  اجماع که میپرداخت برالینئو  نظم چا ش یبررپ به مقا ه نیا در
 برالینئاو   نظم یبرا چا ش نیا .دیآ یم شمار به آن یها چا ش نیتر ممه از یکی نیچ

در  رییا ها مشخص شده اپت که باعاث تغ «نهاد»   ها«دهیا» ،«یپو    یما  منابع» در
  .شده اپت یا ملل نینظم ب« پاختار»  « پازمان»، «اهداف»

 قادر   نکاه یا بار  یمبنا  بهره گرفات،  کاکد ینظر چهارچوب از پژ هش نیا

 منطقاه  یفرا پ د   منطقه به یتسر پ د   شیخو یمرزها د رن در ابتدا هژمون

 قدر  با نیچ .شود هژمون به لیتبد تواند یم شود، یم یقو یقدرت یریگ شکل باعث

 یناوع  راه، کمربناد  ابتکاار  توپا   پکان  اجماع یبند صور  با   شیخو یاقتصاد
 مقا ه در.پتا  رفته شیپ یتاحد د   اپت زده رقم  اشنگتن اجماع با را ییگرا تقابل

 یهاا  تفاا    نظام  د  نیا ا یاۀ ر    کارد یر  کاه  میپارداخت   یمصاد نیا یبررپ به

http://www.aiib.org/
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 در پکان  اجمااع  باا   اشانگتن  اجمااع  یهاا  مؤ فاه  از یاریبسا    دارناد  یریچشمگ

 ایآپ شر    نیالت یکایآمر قا،یآفر ا،یآپ در یاپیپ ،یفرهنگ ،یاقتصاد یها اپتیپ
پکن معموالً  .دارد یمتفا ت عملکرد   ریچشمگ یها تفا   دهیا   نهاد ،یما  منابع در

در بهبود ر اب  دارد   کمتر توجاه   یپع یاپیپ یها کشورها با انواع نظام یبا تمام
قارار   «ی گومحاور  گفت»خود را  یفرهنگ ی  مبنا کند یامر صرف م نیخود را به ا
 .داده اپت
 ایا    برالینئاو   نظام  نیگزیجاا  عمل، در خود یاقتصاد قدر  با نیچ نیبنابرا

 نظاام  یهاا  بحاران    یناکارآماد  باه  باتوجاه    اپات  آن کنناده  فیتضاع  کام  دپت

  یا طر از   داشاته  راماون یپ یکشاورها  اقتصاد یکسر جبران در یپع ،یدار هیپرما
 یکارد یر  باا  یوپا یکنفوپ یمحاور  صلح دهیا بر دیتاک با «یپو    یما  یها کمک»

 رپااخت یز باناک    شام یابر جااده  صاند   ) ینهادپااز  پامت  به گومحور   گفت

 150 از شیبا  در یگاذار  هیپارما  با ینیچ مدران اپتیپ .اپت کرده حرکت( ییایآپ

 .باشند داشته ایپو   مدا م ییشرکا دارند یپع ها، رپاختیز در کشور
 باا  یجاد  چاا ش  دنبال به ،مد  کوتاه در پکن اجماع گفت توان یم تینها در

 مساا مت    مادارا  فرهناگ  بر   برد یم بهره موجود نظم از   ستین  اشنگتن اجماع

 اقتصااد  بر دیکأت با یپو    یما  یابزارها   نهادها  یطر از ،مد  انیم در .دارد دیکأت

 .ردینگ صور  هژمون رییتغ دارد یپع   اپت خود یاقتصاد قدر  شیافزا دنبال به

خاود   یکیدئو وژی  ا یاپیپ ،یقدر  نظام شیافزا ریدر مس تواند یم ،بلند مد  در
 شی  افازا  یمشترک نظاام  یها شیدر رزما توان یآن را م ظهور یها نهیباشد که زم

 .جستجو کرد ییایآپ یفر ش پالح به کشورها
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