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Abstract
The liberal order, known as the Western norm or the order created by the United
States, was created after World War II and strengthened with the collapse of the
Soviet Union. However, the most important challenge that this order has faced in
recent years, is the emergence of new powers, such as China and Russia, which
oppose Western domination, especially the United States, and seek opportunities
to reform the international order. Compared to China, Russia has a revisionist
view of the structure of international order and poses more challenges. The basic
idea here is that although Russia alone is unable to confront the West and the
United States, Chinese support encourages Russia to challenge the liberal order.
The main question of the research, then, is what motivates China to support the
challenges posed by Russia to the liberal order and hegemony of the United
States. As a possible answer, this study argues that Russia's challenges are
important to China in three ways. Prevention of China's direct confrontation
with the United States and divert attention from Beijing's growth, china, and
Russia common interests and Weakening the Anglo-American core of the liberal
order, which could weaken the hegemony of the United States. The research
method in this study is descriptive-analytical .
Keywords: International System, Liberal Order, Great Powers, power
transition, Competition, Cooperation
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چکیده
نظم بینالمللی لیبرال که بهعنوان نظم مبتنی بر هنجارهای غربی و یا نظمم ایجماش هم
بهوسیله ایاالت متح

آمریکا هناخته میهوش بع از جنگ جهانی شوم ایجماش هم

و بما

فروپاهی اتحاش جماهیر هوروی تقویت ه  .با وجوش این مهمترین چالشی کمه ایمن نظمم
شرطی سالهای گذهته با آن روبهرو بوش است ره شولتهای نوظهموری ماننم چمین و
روسیه است که مخالف سلطه غرب و بمه ویمه آمریکما بموش و بمه شنبمال بهمر منم ی از
فرصممتهممای اصممر شر نظممم بممینالمللممی هنممتن  .شر مقاینممه بمما چممینا روسممیه ن مما
تج ی نظرطلبانهای به ساختار نظم بینالمللمی شاهمته و چمال همای بیشمتری را ایجماش
می کن  .ای

اصلی مطر ه

شر این مورش حاکی از این اسمت کمه اگمر چمه روسمیه بمه

تنهایی قاشر به مقابله با غرب و ایاالتمتح
و به ویه چینا روسیه را به ایجاش چال
پرس

آمریکا نینتا حمایت سایر ق رتهای بزرگ

بمرای نظمم لیبرالمی ترغیمم ممیکنم  .بنمابراین

اصلی پهوه

به این موضوع میپرشازش که چه عمواملی باعمم ممیهموش چمین از

چال های ایجاش ه

آمریکما

به وسیلۀ روسیه برای نظم لیبرالی و ههمونی ایاالتمتحم

حمایت کن  .بهعنوان پاسخی احتمالیا این پهوه

است الل میکن چال های روسیه از

سه جهت برای چین حائز اهمیت است .خنتا چال همای روسمیه چمین را از مواجهمه
منتقیم با ایاالت متح

آمریکا شور و شر عمین حمال توجهمات را از رهم پکمن منحمر

میکن ؛ شوما چشم ان از ارائه ه

از سوی روسیه شر تضاش با خواستههای چمین نینمت و

شر بنیاری از موارش تمممینکننم

منماف آن اسمت و شرنهایمت تضمعیف هنمته آن لمو -

آمریکایی نظم لیبرال که میتوان به تضعیف ههمونی ایاالت متح

منجر هوشا چین را به

.1ئاین ئینمئول لنسئدس بسنیئ تادئمجنزئو نوتئ CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ئ
)licenses/by-nc-nd/4.0/ئاسز.
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همکاری و چالش ری روسیه ترغیم میکن  .روش پمهوه

شر ایمن مطالعمه توصمییی -

تحلیلی است.

واژههای کلیدی :نظام بینالمللا نظم لیبرالیا ق رتهای بزرگا انتقال قم رتا رقابمتا
همکاری
تاریخ دریافت1044/42/40 :

تاریخ بازبینی1044/40/11 :

تاریخ پذیرش1044/46/14 :

فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،11شماره  ،2تابستان  ،1044صص 148-261

مقدمه
با فروپاشی رژیمهای کمونیستیی رر رروپتای شتروی و فروپاشتی شتورویم ن تا
بینرلمللی رو وطبی که ن م غالب رورۀ جنگ سرر بور ناپدید شده و جای ختور رر
رساساً بته سیستیمی تت وطبتی تتتر رهبتری ریتا
ریا

میتتده ررر رویبتاس ستاب

میتدهم به ویژه رتتار جماهیر شوروی و چینم ویژگی رصلی ریدئولوژیهتای

خور رر که مبینی بر خصومر با آمریکا بورم کنار گذرشیه یا رز شد

آس کم کررند

کشورهای ریگر نیز تتر حمایر ن امی آمریکا وررر گرفیند رروروع هماسگونه که
«ریکنبری» عنورس میکند بعد رز جنگ سرر ریا

میتده رمریکا بهعنورس تنها وتدر

بزرگ ظهور کرر و رر طی رهههای گذشیه با توجه بته تتورس ختور رر بستیاری رز

زمینهها رزجمله سیاسی – رویصاری و رمنییی – ن امی مبدع و هدرییگر ن م لیبررلتی
بینرلمللی بورهرسر رین ن م رر سایه حمایر شرکای رروپایی و آسیایی گستیر
یافیتته و شتتامی بستتیاری رز عناصتتر رزجملتته بازررهتتای آزررم رتتتتارهتتای رمنییتتیم
همکاریهای چندجانبه و گسیر

ررز ها و هنجارهای رموکررتیت

یکی رز مفروضههای رولیه ن م پس رز جنگ ریتن بتور کته ریتا
ودر

بتورهرستر
میتتده آمریکتا

مسلط سیاسی و ن امی رسر و چوس سایر کنشگررس بینرلمللی تورس برربتری

با رین کشور رر ندررند حفظ صلح و رمنیر جهتانی رر گترو روتدر و ن ت آفرینتی
ریا

میتده آمریکا رر متیط بینرلمللی رسر
حمال

 11سپیامبرم پیامدهای بتتررس رویصتاری ستا هتای  8002و  8002و

مهمتر رز همه رشد رویصاری و ودر یابی سایر رجزری ن تا بتینرلمللتی رزجملته
چینم هند و روسیهم بازیگررس جدیدی رر به عرصه بینرلمللی معرفی نمور رز ریتد
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بسیاری رز تتلییگررس آینده ن م لیبررلی رر گرو رودرما

ریتنگونته رز بتازیگررس و
آفرینی چتین

بهویژه ودر های نوظهوری مانند چین و روسیه رسر رر مورر ن

رر آینده ن م بینرلمللی رو رویکرر وجتور رررر برختی بته ررغتا چتین رر ن تم
لیبررلی رعی ار رررند و برخی ریگر نیز یگر ع یده رررند که چال

چین بترری ن تم

لیبرر رجینابناپذیر رسر رر مورر روسیه نیز تتلییها میفتاو

رستر رمتا ن طته

رشیررک رر رینگونه رز تتلییهام چال آفرینی روسیه برری ن م لیبررلی و بته خطتر
رندرخین ررز ها و هنجارهای آس رز طری رررئه رلگوهای مینتاو
رر مورر تهدیدر

رستر نگررنتی

روسیه نسبر به ن م لیبررلی بهویژه بعد رز تتتو

رودر نطامی روسیه رر منط ه خاورمیانه رفزری

روکتررین و

یافیهرسر ع یده بر رین رستر کته

روسیه رز طری چنین رودرماتی به رنبا بازتعریف ن م بینرلمللی معاصر بهصتور
ی

سیسیم مدیرییی ودر های بزرگ و معرفی غرب لیبرر بهعنتورس تهدیدکننتده

رین ن م رسر
همچنین رین رسید

وجور رررر که یکی رز مهمترین ر یی تدرو چال های

روسیه نسبر به ن ا بینرلمللی حمایرهای چتین رز چنتین چتال هتایی رستر
بهعبارتی ریگر نگاه مثبر چین نسبر به روتدرما

روستیه و رر بستیاری رز متوررر

همکاریهای آس با کرملین رر سطح منط هری و بتینرلمللتی روستیه رر نستبر بته
تدرو چال ها ترغیب میکند مثا های میعدری رر زمینه نگر

مثبتر چتین بته

روسیه وجور رررر رز جمله رین موررر میتورس به همکاری و ریتدگاههتای نزریت
چین با روسیه رر زمینه پرونده هسیهری ریررسم رفزری همکاریهای رویصاری چتین
با روسیه بهویژه بعد رز تتو

سا  8012و مهمتتر رز آس حمایتر رز روستیه رر

م ابی تتریمهای غربم رفزری

همکاریهای ن امی بین رو کشور بعد رز تتو

رُکررین رزجمله فرو

سیسیم رفاع هوریی «رس  »200و  82فروند جنگنده «ستوخو

 »53رزسوی روسیه و شترکر چتین رر متانور ن تامی «وستیوک»8012 1م یکتی رز
بزرگترین مانورهای ن امی روسیه رز سا  1221به بعدم رشاره کرر
با رر ن ر گرفین رین موررر پرس هتای مخیلفتی بته نهتن خطتور متیکنتد
1. Vostok 2018
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رزجمله رینکه وضعیر سه ودر

میتتدهم چتین و روستیه رر ن تا

بزرگ ریتا

بینرلمللی چگونه رسر؟ آیا چین و روسیه رز ودرتی برخورررر هسیند کته بیورننتد
ریا

میتده رر به چال

منجر به جنگ هژمونی

بکشند؟ آیا رفزری
و رنی ا ودر

رهمیر زیاری برخورررر هسیند پرس

رخیالفا

بین رین کشورها متیتورنتد

شور؟ رر عتین رینکته ریتن پرست هتا رز
رساسیتر ریتن رستر کته «ر یتی رفتزری

همکاری چین با روسیه و حمایتر ریتن کشتور رز چالشتگریهتای مستکو علیته
ریا

میتده چیسر؟»

 .1چهارچوب نظری (تئوری انتقال قدرت)
تئوری رنی ا ودر

رر نخسیینبار «ررگانستکی» ( )1292رررئته ررر و ستپس بتهطتور

کامی رر کیاب جنگ (ررگنسکی و کوگلرم  )1220شرح ررره شتد رستید
تئوری رنی ا ودر

رر مورر پویایی ودر

رساستی

نسبی ملترهتا رسترم جتایی کته منشت

رصلی رخیالف و جنگ رساساً به رو علتر رساستی نستبر ررره متیشتورم «نخستر
تفاو

رر رندرزه و میزرس رشد رعضای سیسیم بتینرلمللتی و رو نارضتاییی عمتومی

[ملر رر حا ظهور] رز مووعیر ختور ررسیستیم» ( )Baptista, 2012, p. 5رر متورر
رینکه خور رین میغیرها رز چه چیزی ت ثیر میپذیرند (ت او
رنی ا ودر

عنورس میکند که ودر

ی

رر میزرس رشد)م تئتوری

کشور رز توستعه ررخلتی ناشتی متیشتور

بنابررین رز آنجا که توسعه رر سطوح و ررجا

مخیلف رتفاق میرفیدم ملی نسبر بته

یکدیگر ظهور و س وط میکنند عالوه بر رین با توجه به رینکته سیستیم بتینرلمللتی
بهطور واطع توسط ملر غالبم هژموسم شکی میگیررم نارضاییی رز جایگتاه رر ریتن
سلسلهمررتب بهوجور میآید رر رصی تئوری رنی ا ررعا میکند که سیاسر بینرلملی
بی
ودر

رز آنکه مبینی آنارشی باشد رررری ساخیار سلسلهمررتبتی رستر رر بتا ی هتر
بینرلمللی ودر

مسلط (غالباً برنده آخترین جنتگ بتزرگ) کته زمتانی ن تم

بینرلمللی رر ریجار و رکنوس رز آس متاف ر میکند وررر رررر پتس رز وتدر مستلطم
رسیههای مخیلفی رز ودر های کوچ تر (ودر های بزرگم وتدر هتای میوستطم
ودر های با ودر

کم) وجور رررر رگر ساخیار ن ا بین ررلملی رر بهصتور

رر ن ر بگیریم جایگاه بازیگررس ن ا بینرلملی به شکی زیر خورهد بور

هتر
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دولت غالب

قدرتهای
بزرگ
قدرتهای متوسط
قدرتهای کوچک

وابستهها
هادرساختارنظامبینالمللی 


دولت
سلسلهمراتب

شکل.3
(Source: )Organski, 1958, p. 365

رز رید ررگانسکی مهمترین عورمی رر ترتیتببنتدی جایگتاه ریتن بتازیگررس میتزرس
ودر

و رضایر رسر بنابررین با رر ن رگرفین رین رو ویژگی وضعیر رولرهتا

رر سیسیم بینرلمللی رر میتورس به چهار رسیۀ مخیلف ت سیم کرر:

• ودرتمند و ررضی :رولرهایی که رر رأس هر ن ا بینرلمللی وررر رررنتد و

رز ن م بینرلمللی موجور و وورعد کارکرری آس رضایر رررند آنها ع یده رررند کته
ن م حاضر بهیرین شانس برری بهرسر آوررس رهدرفی رسر که آنها رر نهن رررند

• ودرتمند و ناررضی :رین گروه رولرهای ودرتمندی هسیند کته رز هنجارهتا

و وورعدی که ن م بینرلمللی رر هدریر میکند ررضی نیسیند رین رسیه رز رولرها
ن م کنونی رر ناوص تل ی کرره و به رنبا جتایگزینی آس بتا ن تم جدیتد هستیند
زمانی که رولرها ناررضی هستیند و رر همتاس زمتاس رز وتدر

کتافی برختورررر

هسیند رین بدرس معنی رسر که آنها برری جبررس نارضاییی ختور روتدرماتی رر رنجتا
میرهند که بر هم زرس ن م موجور یکی رز آس گزینهها رسر
• ضعیف و ررضی :رین گروه رز رولرها رز لتاظ ودر

رولرهای میوسط و

یا ضعیفی هسیند که ن م بینرلمللی موجور رر پذیرفیهرند (یا به نتوعی بتر آنهتا رر
گذشیه تتمیی شدهرسر و رمروز آس رر بدوس چوس و چرر وبو کررهرند) و رر ن ا
بینرلملی جایگاهی رر بهرسر آوررهرند که برخی رز منافع آنها رر ت مین میکند
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• ضعیف و ناررضی :رین رسیه رز رولرها رز ن م موجور و جایگتاه ختور رر
ن ا بینرلملی ناررضی هسیند با وجور رینم ودر

کافی ندررندم چنین رولرهتایی

ممکن رسر با وضعیر موجور کنار بیایندم رما رحساس میکننتد کته ستهم آنهتا رز
منافع بینرلمللی بسیار رندک رسرم ولی با رین حتا آس رر پذیرفیتهرنتد (

Organski,

)1958, p. 363-8

شکل.2هرمرضایتوقدرتبراساستئوریانتقالقدرت 
(Source: )Akkaya, 2018

تئوری رنی ا ودر

به رین موضوع هم رشاره رررر که رر چنین ساخیاری کا هتایی

که عموماً ن م بینرلمللی تولید میکند (ممکن رستر ماهیتر رویصتاری یتا رمنییتی
ررشیه باشد) عمدتاً به ودر
که ودر

غالب و میتدرس آس سور میرساند بنابررین رر حتالی

مستلط و رطررفیتاس آس متیتورننتد رز مزریتای ن تم بهترهمنتد شتوندم آس

کشورهایی که خارج رز حل ه ررخلی وررر رررند کا های نکر شده رر کمیر رریافتر
میکنند (یا حدروی رز ن تر آنهتا کتافی نیستر) و بنتابررین سیستیم بتینرلمللتی رر
ناعار نهم فاسد مغرضانهم منترف و تتر سلطه نیروهتای میخاصتم متیررننتد بتا
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بهرلیی سطوح و ررجا

وجور رینم ودر

رسر هر رز گاهی ی
ررنهایر رز ودر
رنی ا ودر

ودر

مخیلتف رشتد رر یت

جریتاس ثابتر

بزرگ شروع به ظهور میکندم به برربری متیرستد و

مسلط عبور میکند ( )Rauch, 2016, pp. 1-2رین فررینتد عمومتاً

نامیده میشور به عبار

حا ظهور رز ودر

ریگر «متوررری کته رر آس یت

مسلط سب ر میگیرر رنی ا ودر

وتدر

نامیده میشور» (

رر

& Kim

)Gates, 2015, p. 220
رین رنی ا ودر
زمانی که ودر

رر سه مرحله رتفاق میرفید؛ مرحله رو وتدر

ملی پنهاس و غیروابیتت

رسر مرحله رو رشتد مووتر رستر و

رین مرحله مربوط به رورهری رسر که رر آس ی
ررخلی رر با هدف تبدیی ودر

بتال وه رسترم

رولتر ممکتن رستر برنامتههتای

و منابع پنهتاس ختور بته یت

پیگیری کند برری مثا رز طری رصالحا

وتدر متاری وروعتی

ومدرسسازی و یا رصتالح سیاسترهتای

حوزه رویصاری و صنعیی مرحلۀ آخر بلوغ ودر رسرم ن طهری که رر آس رولترهتا
تورس کامی خور رر رر زمینه کسب و جمعآوری ودر

ماری بهرسر متیآورنتد رر

رین مرحله رولرها کامالً مدرسم کارآمدم صنعیی و خروجتیهتای رویصتاری آنهتا رر
با ترین سطح خور وررر رررر ( )Harris, 2014, p. 243رورۀ رنی تا نیتز زمتانی آغتاز
میشور که ی

ودر

بزرگ که رر مووعیر ثانوی رز ن ر سلستلهمررتبتی وتررر رررر

جایگاه رولرهای مافوق خور رر به چال

میکشد رلبیه رو پی شرط بترری شتروع

چنین رورۀ گذرری وجور رررر :نخسرم رولر چالشتگر بته رنتدرزۀ کتافی ودرتمنتد
رسر تا ودر

جهانی رر ررشتیه و رجترر کنتد و رو ریتن رولتر کتامالً رز وضتعیر

موجور رر مورر توزیع ودر

بینرلمللی کتامالً ناررضتی رستر رر چنتین وضتعییی

فرض میشور که رولر ودرتمند و ناررضی تمایتی بته سترنگونی ن تم بتینرلمللتی
موجور ررررم زیرر ملر غالب (و میتدرس آس) معمو ً مایی به رز رسر رررس رمییتازر
و مزریای ت سیس شده نیسیند ()Sperlich, 2015, p. 7
عموماً رسید

بر رین رسر که رین رنی ا ودر

رسرم رما تئوری رنی ا ودر

رسید

همرره بتا خشتونر و جنتگ

میکند که رنی ا ودر

لزوماً خشونرآمیتز

نیسر و میغیر رصلی تعیینکننده خشونر یا صتلحآمیتز بتورس ریتن رستر کته آیتا
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چالشگر رر حا ظهور رز رفیار مدرفع رصلی ن م موجور (هژموس) رضایر رررر یتا
خیرم رگر مدرفع وضع موجور بخورهد رویب رر بهطتور مناستب بتا شترریط جدیتد
سازگار کندم رنی ا ودر
سهم ودر

مسالمرآمیز خورهد بور و بنابررین با توجته بته رفتزری

آسم سهم مناسبی رز منافع و وضعیر موجور رر به آس پیشنهار میرهتد

( )Yang, 2013, p. 37بنابررین رنی ا صلحآمیز خورهد بور نمونههای وابتیتتوجهی
رز رنی ا صلحآمیز نیز وجور رررر بهعنورس مثا ستب ر ریتا

میتتده رز رنگلتیس

کامالً مسالمرآمیز بور (  )Kim & Gates, 2015, p. 220بنتابررین رو عامتی توستعه
(رشد) و رضایر رز ودر
ودر

عناصر تعیینکننده رر رویکرر رسیاندررر تئتوری رنی تا

هسیند و جنگهای بزرگ ف ط زمانی روی میرهنتد کته رلتف) یت

برربری ودر

رز وبی وجور ررشیه باشد و ب) ودر

روره

رر حتا ظهتور رز وضتعیر

موجور ن م بینرلمللی ناررضی باشد ()Rauch, 2016, p. 1-2

شکل.1پویاییانتقالقدرت 
(Source: )Zhu, 2005, p. 5

موضوعی ریگری که تئوری رنی ا ودر

بر آس ت کید رررر ثبا

ن تا بتینرلمللتی

رسر ررحالیکه ن ریههای ستنیی وروتعگرریانته و نئورئالیستیی صتلح و ثبتا

رر
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سیسیم بینرلمللی رر بهعنورس متصو تورزس ودر
رنی ا ودر

بین رولرها متیررننتد؛ ن ریتۀ

ع یده رررر هنگامی که توزیع ودر

هژموس مسلط میمایی

به نفع ی

باشدم سیسیم بینرلمللی رر باثبا ترین و آرر ترین حالر وررر میگیرر به عبتار
بهیر رفررری مانند «مورگنیا» معی دند که تورزس وور «رمری رجینتاب ناپتذیر» و «یت
رساسی» برری ن م بتینرلمللتی رستر رر همتاس ختط رستید م ورلیتز

عامی ثبا

ساخیار آنارشی سیسیم و هدف نهایی ب ا بهعنورس نیروهایی که رسیررتژیها رر برری
جلوگیری رز تمرکز ودر
ودر

رز طری تورزس ررخلی یا ختارجی (بته ترتیتب رفتزری

رویصاری و ن امی یتا تشتکیی رتتتار) ریکیته متیکننتدم برجستیه متیکنتد

( )Baptista, 2012, pp. 7-8رما ررگانسکی و کوگلرم بررساس روربط سلستلهمررتبتیم
ریدگاه میفاوتی نسبر به ثبا
که ثبا

رررند آنها مانند ن ریه ثبا

و حفظ سیسیم جهانی رز طری تسلط هژمونی

رمکاسپذیر رسر بررساس ن ریه ثبا

هژمونی

هژمونی

معی دنتد کته

و مزیتر برتتری وتدر

و تئتوری رنی تا وتدر م چتال

علیه ن م موجور منجر به بیثباتی میشور رز ن ر ررگانستکیم بتیثبتاتی ناشتی رز
پویایی هژموس  -چالشگر رسرم نه ف ط توزیع ودر

رر سیسیم بینرلمللی (

Kim

)& Gates, 2015, p. 220
ررگانستتکی رستتید

متتیکنتتد کتته کشتتورهای هژمونی ت

بتتا مجموعتتهری رز

مؤسسا م وورنین و هنجارهای خاص خور ن م سلسلهمررتبی ریجتار متیکننتد کته
صلح و ثبا

رر ت ویر میکند پیانسیی ررگیری با کتاه

بهوجور میآید و ودر

وتدر

نستبی هژمتوس

بهطور مساویتری بتین هژمتوس و وتدر هتای رر حتا

ظهور توزیع میشور با رفزری

ودر

آنهام کشورهای رر حا ظهور رز وضعیر و

مزریایی که سیسیم بینرلمللی به آنهتا رعطتا متیکنتدم بتهطتور فزرینتدهری ناررضتی
میشوند آنها رز ودر

تازه رحیا شدۀ خور برری ریجار تغییر ن م و ترتیب رستیفاره

میکنند آنها با رین کار رر برربر هژمونیهای رر حا زور کته میعهتد بته رفتاع رز
وضعیر موجور هسیندم وررر میگیرند رگتر هژمتوس و ستایر کشتورهای طرفتدرر
وضعیر موجور وارر به پذیر
سیسیم رر به چال

ودر

رر حتا ظهتور نباشتندم وتدر

نوظهتور

میکشد که ممکن رستر منجتر بته ررگیتری آشتکار و رغلتب
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جنگ سلطهگررنه شور رلبیه رر رین مورر فرضتیه مختالف نیتز مطترح شتدهرستر
بهعنورس مثا م برخی عنورس ررشیهرند که «رلیی کمتی وجتور رررر کته یت
ررحالیکه هنوز رر حا رفزری

ودر

رسترم یت

شروع کند که بهطور وابیتوجهی همرره با خطرر

کشتورم

جنتگ بتزرگ یتا بتررنتی رر
زیاری رسرم ررحالیکه صتبر و

رنی ار به رو رجازه میرهد تا رهدرف خور رر ریرترم رمتا ررحترتتر بته رستر آورر
رسیررتژی منط یترم رررمه بازی طب وورنین و نهارهای ن م موجور (علیرغم شتانه
خالی کررس رز مسئولیر حفظ آس) رسر» ()Krickovic, 2017, pp. 302-304
 .2تئوری انتقال قدرت و قدرتهای بزرگ (ایاالتمتحده ،چین و روسیه)
هماسگونه که عنورس شتد تئتوری رنی تا وتدر

رو فتاکیور وتدر

و رضتایر رر

مهمترین عورمی ت ثیر گذرر رر جایگاه کشورها رر ن ا بینرلمللی سلسته مررتبتی و
میزرس تعهد آنها به حفظ وضع موجور ولمدرر متیکنتد بنتابررین بررستاس ریتن رو
فاکیور نیز میتورس وضعیر سه ودر

بزرگ ریا

میتدهم چین و روسیه رر متورر

ررزیابی وررر ررر
 .1-2وضعیت ایاالتمتحده در نظام بینالمللی براساس تئوری انتقال قدرت

به ع یدۀ بسیاریم ن م کنونی که بر ن ا بینرلمللی حاکم رسر ناشتی رز فروپاشتی
جنگ سرر و برتری ریا
به عبار

ریگرم ریا

میتده آمریکا رر طی ت ریباً سه رهۀ گذشیه بتورهرستر
میتده رر روررس پس رز جنگ سرر «یت

ن تم بتینرلمللتی

لیبرر که منعکس کننتده رصتو و منتافع آس رستر ریجتار کترره و آس رر بتا تت مین
کا های عمومی مانند ثبا

بینرلمللی و ررز بینرلمللی (ت مین ر ر بتهعنتورس پتو

نخیره رصلی سیسیم رویصاری بینرلمللی برری پرررخر) حفظ کتررهرستر» (
 )2018, p. 32حیی رین رسید
جنگ به رهبری ریا
بررساس آس ریا

Kim,

مطرح شدهرسر که ن م بینرلمللی لیبترر پتس رز

میتده «ن می سلسلهمررتبی با ویژگیهای لیبرر » رستر کته

میتده رز ی

پیشرو رر رررئه ن م و ثبا

طرف بهعنورس ودر

مسلط عمی کرره و بهعنتورس

رر رین ن م عمی میکند رز طرف ریگتر ریتن ن تم بتر

مبنای رصو لیبرر حکمررنی بنا شدهرسر که توسط مجموعۀ وستیعی رز وتورنین و
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نهارهای چندجانبه پشییبانی میشور که ررنهایر به ودر

مستط ستور متیرستاند

( )Huang, 2020, p. 3رز سوی ریگر بررستاس مفروضتا

تئتوری رنی تا وتدر م

رولیی که برنده آخرین جنگ بزرگ بوره و ن تم پتس رز آس رر شتکی ررره و رز آس
رفاع میکندم هژموس یا هماس ودر
زماس پایاس جنگ سررم ریا

مسلط رسر بته ن تی رز «ریتالس کتالرک»« 1رز

میتده با توجه به تعتدرری رز شتاخصهتای وتدر

ماری رر جهاس وروعاً تنها بورهرسر» ()Clark, 2011, p. 19
بنابررین طبیعی رسر که رولر ودرتمند و با نفونی مانند ریا

میتده آمریکا

که ن م کنونی رر ریجار کرره و مزریتا و منتافع ن تم ریجتار شتده مینفتع متیشتوند
رویکرر حفظ وضع موجور رر ررشیه باشد رلبیه رر تضار با رین فرضیه رین رسید
نیز مطرح شدهرسر که رویکرر ریا

میتده به ن م کنونی و حاکمیتر جهتانی رر

سا های رخیر بهطور وابیتوجهی تغییر کررهرسر که نشانگر رفتزری
آس رز تعدرری رز ترتیبا

نارضتاییی رز

بینرلمللی رسرم بنابررین خور رین موضتوع یت

خاص برری فرضیه ریرینه که رضایر ریا
ریجار کررهرسر رین رویکررم نارضاییی ریا

چتال

میتده رز ن م کنونی رر مسلم میررندم
میتده رر هم ناشی رز عورمی ررخلی
میتتده

و هم ناشی رز عورمی خارجی میررند رر بُعد ررخلی سب

رهبتری ریتا

که هم رلیی و هم نییجه شکستر سیاستی ررخلتی ریتا

میتتده تل تی متیشتور

بهعنورس یکی رز فاکیورهتای رساستی وخامتر زنتدگی سیاستی و رجیمتاعی مترر
معرفی شدهرسر رر بعد خارجی نیزم نارضاییی ریتا

میتتده تتا حتد زیتاری رز

وروعیرهای بینرلمللی جدید ناشی میشور که رر آس کشورهای ررحا توستعهری
مانند چین رز م ررر

موجور (بهویژه آنهایی که مربوط به جهانیستازی رویصتاریم

سیاسی و فرهنگی) و رر گذشیه منافع رصتلی ریتا

میتتده رر تت مین متیکررنتدم

رکنوس بیشیر بهرهمند میشوند ( )Yilmaz & Xiangyum, 2019: 331-333هرچند رین
رسید

تا حد زیاری با وروعیر موجور رر مورر آمریکتا مطاب تر ررررم بررستاس

ریدگاهی کلی و بررساس مفروضا
ودر

مسلط (با کاه

تئوری رنی ا ودر م ریا

میتده رر میتتورس

تدریجی ودر ) و ررضی رز وضعیر موجور ررزیابی کرر
1. Ian Clark
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 .2-2وضعیت چین در نظام بینالمللی براساس تئوری انتقال قدرت

بسیاری رز ررنشمندرس و مفسررس سیاسی چین رر بهعنورس ربرودرتی جهانی ررنستیه و
جهانی متیررننتد

ظهور چین رر گامی ررجهر توزیع جدید ودر

( Grosse et al.,

 )2021, p. 2رلبیه رین تفسیر خاص رز چین با وروعیترهتای موجتور نیتز مطاب تر
رررر چین رر طی رهههای گذشیه رشد وابیتتوجهی ررشتیهرستر چتین رر ستا
 8002بزرگترین صارر کنندهم رر سا  8010رومین رویصار بزرگ جهاسم رر ستا
 8015بزرگترین کشور تجاری و رر سا  8013تولیدکننده حتدور یت چهتار رز
تولیدر
رصالحا

جهتانی تخمتین متیزنتد کته رز آغتاز

کی جهاس بور عالوه بر رینم بان

رر رورخر سا  1292چین حدور  200میلیوس نفر رز مرر خور رر رز ف ر

خارج کررهرسر شهروندرس رین کشتور رز ررآمتد میوستط ستررنه  2200ر ری رر
م ایسه با سررنه  893ر ر رر سا  1292برخورررر هسیند رهدرف برنامه پنج ستاله
چین شامی حذف کامی ف ر مطل تا سا  8080بتور رر بعتد ن تامی نیتز بورجته
رفاعی چین رومین بورجه رر جهاس رسر و رین کشور به سومین صاررکننده سالح
رر جهاس تبدیی شدهرسر رز ن ر ت ثیر مسی یم رر خارج رز کشورم پکن بزرگترین
خریدرر بدهی رولر ریا

میتدهم شری

تجاری رصلی رکثر کشتورهای جهتاس و

به ویژه رر آسیا و همچنین منبع رصلی ور م کم های بالعوض و سرمایهگذرری رر
خارج رز کشور بورهرسر رر سا  8012نیتز گتروه زیتر منط تهری «آ سته آس» بته
سومین م صد بزرگ برری سرمایهگذرری خارج رز کشور چین تبتدیی شتد (

Foot,

)2020, p. 4
بنابررین رین رشد وابیتوجه چین رر ربعار مخیلف سیاسی و رویصتاری باعت
شدهرسر که بر طب مفروضا

تئوری رنی ا ودر

رز آس بهعنورس هژموس جدید و

رر برخی میوس بهعنورس چالشگر هژموس یار شور به عبار
چین رر روابر با ریا

بهیر با توجه بته رینکته

میتده آمریکا رر بسیاری رز زمینههتا بته سترعر ختور رر

ت ویر کرره و تبدیی به چالشگر هژموس (ریا

میتتده آمریکتا) شتدهرستر ریتن

شده که بسیاری رر مورر کاه

میتتده و هژمتونی

موضوع باع

آینده چین و حیی جنگ هژمونی

بین ریا

هژمونی ریتا

میتده آمریکا و چین رر روره رنی تا
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صتبر کنند حیی ربیکارر

ودر

چین رر والب ی

کمربنتد – یت

ررهم بانت

سرمایهگذرری زیرساخر آسیا و برنامه چین برری  8083رر همتین ررستیا ررزیتابی
رر حتا ظهتورم رمتا ناررضتی رز

میشور پس رز رین ن ر چتین بتهعنتورس وتدر
وضعیر موجور ولمدرر میشور و بنابررین رر تال
به گفیه «رنه جفری» 1چین هم ی
سب ر گرفین رز ریا

برری تغییر ن م موجور رستر

رولر تجدیدن رطلب رسر که رر تال

بترری

میتده آمریکا و تغییر رر سلسلهمررتب ن تا بتینرلمللتی و

جایگزینی هژمونی جهانی رسر ( )Jeffery, 2009, p. 314رین تجدیدن رطلبی چین
نیز رز سوی کشورهای غربی بهویژه ریتا

میتتده ررک شتده و رر تتال

بترری

پاسخ به آس هسیند
ریا

میتده ظهور چین رر تهدید ولمدرر میکندم زیرر رر فهتم غترب رز ن تم

بینرلمللیم چین ی

«ریگری مطلت » رر ن تر گرفیته متیشتور ریتن ناشتی رز رو

موضوع رسر :نخسرم چین کشوری غیر رموکررتی

رسرم بنابررینم ریتن روریتر

لیبررلیکه توسعه رویصاری ناشی رز رموکررسیسازی و رصالحا

سیاستی رستر رر

رر میکند رو م چین یکی رز ودر های نوظهور رستر کته وتدر هتای ستنیی و
همچنین نهارهای لیبررلی رر مجبور کررهرسر تا آس چیزی کته متدن ر ریتن کشتور
هستر رر رر مالح تا

ختور بگنجاننتد

((Godehardt, 2016, p. 11

رلبیته فرضتیه

مخالف هم رر ررتباط نوع نگاه چین به ن تم کنتونی وجتور رررر و حتاکی رز ریتن
رسر که چین رر ررخی چنین ن می (ن م لیبرر ) رشد کترره و بنتابررین رحستاس
نیازی به تغییر رساسی رر وضعیر فعلی نمیبیند چین رز سیستیم فعلتی بیشتیرین
نفع رر میبرر و بنابررین رر میوسط و میاسمد

نیاز بته تغییتر رر ن تا فعلتی (تتا

زمانی که رشد ررخلی آس با سرعر ثابیی رررمه مییابد) نمیبیند چین با توجته بته
جمعیتتر ع تتیم و وزس تتتاریخی و فرهنگتتی آس بتتهعنتتورس وتتدرتی رو بتته رشتتد
منتصربهفرر رسر و تنها با تمرکز بر رشد و توسعه ررخلی خور میتورند به رولیی
ودرتمند رر ن ا بینرلمللی تبدیی شور رز رین لتاظ چین رر وضتعییی رستر کته
مشابه با وضعیر ریا

میتده آمریکتا رر روریتی وترس بیستیم رستر بترری چتین
1. Rene Jeffrey
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منط یترین ررهبرر سیاسر خارجی ت کید بتر ماهیتر صتلحآمیتز و غیرتهدیتدآمیز
بورس رشد خور رز طری رجیناب رز رخالرهای خارجی رسر که میتورند منجر به
رخیالف با سایر ودر های بزرگ شور رر عتین حتا چتین بایتد رر هزینتههتای
مربوط به حفتظ ن تا بتینرلمللتی نیتز شتری

شتور ()Krickovic, 2017, p. 312

بنابررین با توجه به رین رو مفروضه و بررساس تئوری رنی ا ودر

وضعیر چتین

رر ن ا بینرلمللی رر میتورس چالشگر و ناررضی رز وضع موجور (رصالح) ررنسر
 .1-2وضعیت روسیه در نظام بینالمللی براساس تئوری انتقال قدرت

روسیه رر م ایسه با ریا

میتده آمریکا و چین جایگاه ناز تری رر سلسلهمررتتب

ن ا بینرلمللی رررر روسیه رز مشکال ِ پس رز فروپاشی شتوروی رر رهتۀ 1220
رهایی یافیه و برخی رز تورناییهای ماری ختور رر کته رر نییجتۀ فروپاشتی رتتتار
جماهیر شوروی و گذرر رز کمونیسم رز رسر ررره بورم بازیابی کتررهرستر حیتی
روسیه رز روریی رهه  8000ی

روره رشد مدرو رویصاری رر تجربه کترره و ت ریبتاً

تولید ناخالص ررخلی خور رر (با ر ر ثابر) بین سا های  1222و  8002رو برربتر
کرر و بهعنورس بازیگری غالب رر بازررهای رنرژی جهاس ظتاهر شتد بتا ریتن حتا
مسئلهری که وجور رررر رین رسر که «رویصار روسیه بی

رز حد به صاررر

منتابع

طبیعی و هیدروکربنها وربسیه رسر که مانع توسعه نهارهای ررخلی و رشد صتنایع
هایی

و شرکرهای خصوصی متیشتور حیتی بستیاری رز رویصتارررناس روستی

معی دند که روسیه پیانسیی توسعه رویصتاری مبینتی بتر منتابع طبیعتی رر رز رستر
رررهرسر و برری جلوگیری رز ع ب رفیارس رز سایر رویصارهای بتزرگ جهتاسم ریتن
تغییر ساخیاری چشمگیر شتور» ()Krickovic, 2017, p. 301

کشور باید رسیخو

بنابررین رندرزه رویصار روسیه بسیار ع بتر رز رویصار چین و ریا

میتده رستر و

رین شکاف همچناس رررمه رررر
حیی برخی گزرر ها حاکی رز آس رسر که رشد رویصاری روسیه بعید رستر
که طی رو رهه آینده سریعتر رز رویصار ریا
کاه

مییابد بنابررین میعار سازی ودر

فزریندهری بر رو

ریا

میتده باشد جمعیر روسیه رحیما ً
روسیه و مهار نفون روسیه رحیما ً بتار

میتده نخورهد گذرشر رما چین موضوع کامالً میفتاوتی
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رسر؛ سررنه تولید ناخالص ررخلی چین رر حتا حاضتر بیشتیر رز روستیه رسترم
جمعیر آس هشر برربر بیشیر و نرخ رشد آس حدروی سه برربر بیشتیر رستر ماننتد
روسیهم چین با چالشی جمعییی روبه رو رسرم رما تولید ناخالص ررخلی ستررنه آس
به رحیما زیار به رشد بسیار سریعتتر رز ریتا

میتتده رررمته خورهتد رررم حیتی

ممکن رسر ت ریباً به سطوح وابیم ایسه برسد حیی رویصاری بین سه تا چهار برربر
بزرگتر ررشتیه باشتد (  )Dobbins et al., 2018, p. 3ریتن شتکاف حیتی رر زمینتۀ
ودر

نر نیز وجور رررر بتهعنتورس مثتا «جوریتر تررنکتوس» پتس رز بررستی

رسیفاره رز ودر

نر به وسیله آمریکتام چتین و روستیه بته جمتعبنتدیهتای زیتر

میرسد:

• رز ن ر رسیفاره رز ودر

تتلیی نشاس ررر که ریا

نر رویصاری توسط سته وتدر

بتزرگم تجزیته و

میتده هنتوز وتویتترین بتازیگر رویصتاری رر سیاستر

خارجی رسرم رما روسیه و چین رر حا ت ویر روربط می ابی رویصاری خور برری
روابر با ریا

میتده و یکدیگر هسیند؛

• ررحالیکه ودر

رین ودر

نر رویصاری چین رر م ایسه با آمریکا متسوس نیسترم

نر بهویژه رر منط ه شرق آسیا وابیتوجه رسر؛

• با بررسی رسیفاره رز ودر

ریا

نر ن امی کشورها رررهها حاکی رز آس رسر کته

میتده وویترین کاربر ودر

نر ن امی رسر نه روسیه

( Trunkos, 2020, p.

)20
با رین حا روسیه علیرغم رینکه به لتاظ وضعییی رر وضعیر نتاز تتری رز
چین و ریا

میتده وررر ررررم ناررضتی رز وضتعیر موجتور و تجدیتدن ر رر آس

رسر نشانههای رین نارضاییی نیتز رز کنفتررنس رمنییتی رر متونیخ رر ستا 8009
ظاهر شدم زمانی که پوتین منافع روسیه رر بته وضتوح مشتخص و واطعانته رظهتار
ررشر که نه موع ه غرب و نه جهاس تت وطبتی رر وبتو رررر جهتاس چنتدوطبی
رسر و روسیه منافع خاص خور رر رر رین جهاس رررر که بایتد متورر توجته وتررر
گیرر به عبار

ریگر نگاه کلی رهبررس روسیه به ن م کنونی رین رستر کته منطت

کلی ن م فعلی بینرلمللی هژمونی ریا

میتده رسر و رز طریت ررعتای گستیر
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رموکررسی لیبرر توجیه میشور و رر رصی ف ط منافع ریا

میتتده و میتتدرس آس

رر ت مین میکند و بنابررین باید رر وضعیر فعلی تغییر صتور

بگیترر رلبیته ریتن

صرفاً نگاه روسیه به ن م فعلی نیسر و رز ن ر خور کشورهای غربتی نیتز روستیه
رولیی تجدیدن رطلب رسر و رز چهار طری زیر ن م فعلی رر به چال

میکشد:

• روسیه رزطری عد رحیرر به ح وق سیاسیم مدنی و همچنین بتا رویصتاری

ناکارآمد ررز های رموکررتی

رر به چال

میکشد؛

• روستتیه رز طری ت ریجتتار زرررخانتتههتتای هستتیهری و ن تتامی تهدیتتدهتتای

رسیررتژیکی رر میوجه رمنیر بینرلملی میسازر؛

• روسیه تهدیدی مسی یم برری میتدرس ریا

میتده آمریکا رز جمله لهستیاسم

فنالندم گرجسیاسم سوئد و روکررین رسر؛

• روسیه با رولرهای تجدیتدن رطلب ریگتری ماننتد ریتررسم کتره شتمالی و

سوریه همکاری رررر که بهنوعی تهدیتد مضتاعف رستر ()Sergunin, 2016, p. 28
عالوه بر موررر فوقم رودر ن امی روسیه رر موررر مخیلف رزجمله رر گرجستیاس و
روکررین ناو

برخی رز مهمترین رصو ن م لیبررلی بور؛

• رصی حاکمیر؛
• حرمر مرزها؛

• عد مشروعیر حوزههای نفون؛

• برتری شهروندی بر وومیر ()Patrick, 2014
بنابررین با رر ن ر گرفین موررر فوق و همچنین بررساس مفروضههای تئتوری
رنی ا ودر

رر مورر ودر

و رضایرم روسیه رر متیتتورس چالشتگر (بتا وتدر

میوسط) و ناررضی رز وضعیر موجور ولمدرر کرر
 .1همکاری چین  -روسیه (چالشگر) علیه هژمون (ایاالتمتحده)
هماسگونه که مشخص شد چین و روسیه بررساس میغیرهای تئوری رنی تا وتدر
(ودر

و رضایر) جزء رولرهای چالشگر (رلبیه با ررجا

مسلط (ریا

مخیلف) علیه ودر

میتده) هسیند رلبیه چناسکه وبالً نیز عنورس شد چین بیشیر بتهرنبتا

رصالح رر ساخیار ن م کنونی (به رلیی بهرهمندی رز مزریای ن م کنتونی) و روستیه
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بهرنبا تجدیدن ر رر وضعیر موجور (بهرلیی رسیرسی ندرشین به تولیتدر

ن تم

کنونی و یا رحساس کافی نبورس) آنها رسر با وجور رین روندی که طی سا هتای
گذشیه رر روند رنی ا وتدر

وجتور ررشتیهم رفتزری

بورهرسر بهعنورس مثا یکی رز نشانههای رفتزری
رنی ا ودر

و چالشگری علیه ریا

همکتاری چتین و روستیه

همکتاری رو کشتور رر زمینته

میتتده رضتایر روستیه رز حضتور فزرینتده

چین رر آسیای مرکزی و سیاسر چینمتور روسیه رر آسیای شتروی بتورهرستر
حیی رر همکاری رو کشور رر مورر آسیای مرکزی رین رستید

وجتور رررر کته

نوعی«ت سیم کار» بین رو کشور وجور رررر که رر آس چین رز طری ربیکاررتی مانند
«کمربند – رره» بر تجار

و توسعه سرمایه گذرری میمرکز رسرم ررحالیکه روسیه

رز ن ر سیاسی و ن امی سلطه رررر رز ریدگاه کرملینم روربتط روجانبته عتالوه بتر
رودرما

رنجا شده رز طری «سازماس پیماس رمنیتر جمعتی» 1و «رتتاریته رویصتاری

روررسیا» 2بسیار مهم رسر ()Paszak, 2020
حوزۀ ریگر رر زمینه همکاری روسیه رر زمینه رنی ا ودر

رفزری

همکتاری

آنها رر نهارهای چندجانبه بینرلمللی رر زمینه حکمررنی جهانی 3بوره رسر رر رین
زمینه همکاری رو کشور بهویژه رر سازماس بریکس 4حائز رهمیتر بتورهرستر بته
عبار

ریگر جلسا

بریکس فرصر مناسبی برری چین و روسیه رر زمینته بتت

و تفاهم روی ررباره موضوعا م وبی رز تصمیمگیری و رودر رر نهارهتای جهتانی
مانند سازماس تجار

جهانیم صندوق بینرلمللی پو م سازماس ملی و بان

فررهم کررهرسر حیی رین رسید
رر بریکس رودرما

نیز وجور رررر که هماهنگی بهیر بین رو کشور

جهانی رر که به نفع مناط جهانی که آنها نمایندگی متیکننتدم

تضمین میکند عالوه بر رین رفزری
و هندم روسیه میتورند موجد تغییرر
رنی ا تدریجی ودر

جهتانی

نفون ودر های منط هری مانند برزیتیم چتین
رر سطح منط هری و جهتانی باشتد چررکته

رز شما به جنوب رر حا رنجا رسر بنتابررین ریتن تغییتر
)1. The Collective Security Treaty Organization (CSTO
)2. The urasian Economic Union (EAEU
3. global governance
4. BRICS
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ررنهایر می تورنتد منجتر بته تتتو نهتایی فضتای سیاستی جهتانی شتور

ودر

()Chakraborty, 2018, p. 184
بُعد ریگر همکاریهتای رو کشتور رر زمینته رنی تا وتدر م همکتاریهتای
رویصاری بین رو کشور بورهرسر رز سا 8002م چتین بتهعنتورس برتترین شتری
تجاری روسیه شناخیه شدهرسر رر سا  8012برری نخسیینبارم تجار

روسیه و

چین رز  100میلیارر ر ر فررتر رفیه و به  109میلیارر ر ر رسید کته  13ررصتد رز
و ورررر

صاررر

روسیه رر تشکیی میررر عالوه بر رینم پس رز بتتررس روکتررین

رر سا  8012که روسیه شاهد کاه
برتر خور بورم کاهشی رر تجار
8012م حجم تجار

صتاررر

و ورررر

بتا ره شتری

تجتاری

رو کشتور صتور

نگرفتر رز ستا  8012تتا

روسیه و چین  19ررصد رفزری

یافتر ()Lukin, 2020, p. 3

رین همکاریهای رویصاری حیی رر حوزه پولی و مالی نیز صور

پذیرفیتهرستر

هم روسیه و هم چین مشیاق هسیند تا وربسیگی خور به سیسیمهای مالی غربتی رر
کاه

رهند به همین رلیی رر سا  8010شروع به رسیفاره رز ررزهای ختور بترری

تجار

روجانبه کرره و رولتین ختط مبارلته ررزی ختور رر رر ستا  8012رفییتاح

کررند بان

مرکزی روسیه برخی رز نخایر خور رر رز ر ر به یورو و یتورس تغییتر

ررر ( )Hillman, 2020, p. 5عالوه بر رین رر سا 8012م بان
رررریی های خور رر که رر ریا

مرکزی روسیه ستهم

میتده نگهدرری میشتور رز  8292بته  299ررصتد
مرکزی منابع چینی خور رر رز  899به  1291ررصد

کاه

ررر رر هماس زماسم بان

رفزری

ررر سهم نخایر ر ری بان

کاه

یافرم ررحالیکه ررررییهای یورس آس رز  892به  1298ررصد رفزری

مرکزی روسیه نیتز رز  2392بته  8899ررصتد

رر ژوئن 8012م مسکو و پکن تورف کررند که رر تجار
تغییر رهندم زیرر تال

یافتر

روجانبه ررزهای ملتی رر

برری رور شدس رز ر ر آمریکا رر رفزری

متیرهنتد

Lukin,

))2020, p. 3
هر رو کشور (رلبیه بیشیر چین) بهرنبتا چهتارچوب متالی جدیتد بتا هتدف
کاه

وربسیگی به ر ر و مؤسسا

رررند رز طری رودرما

مالی غربی هستیند بتر همتین رستاس ستعی

مخیلف ررزهای ملی خور رر رر تعامال

بینرلمللی ت ویر
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کنند رزجمله رینکه هر رو کشور سیسیمهای پرررخر ملی خورم سیستیم پرررختر
بین بانکی فررمرزی(1چتین) و سیستیم رنی تا پیتا هتای متالی( 2روستیه) رر بترری
جلوگیری رز تتریمها/مورنع رحیمالی مربوط بته «ستوئیفر» 3ررهرنتدرزی کتررهرنتد
هدف رصلی رینگونه تال ها ر رزرریی رز تعامال

روجانبه و بینرلمللی رستر و

رین تال ها تا حدوری هتم نییجته رررهرستر بتهعنتورس مثتا بررستاس گتزرر
فایننشا تایمز4م سهم ر ر رر تجار

روجانبه بین روسیه و چین رز  20ررصتد رر
یافر و بته زیتر مترز

سا  8013به  29ررصد رر سه ماهه رو سا  8080کاه

 30ررصد برری ر ر رسید ( ), 2021Congهرچند بهن ر متیرستد تتال هتای رو
کشور برری جایگزینی سیسیم پرررخر بهرلیی وجور رخیالفا

با متورنعی روبتهرو

رسرم شکیگیری برخی روندها رمیدورری برری عملی شدس آس رر رفزری

میرهد

برری مثا م طی سا های گذشیه عالوه بتر چتین و روستیه بستیاری ریگتر رز
کشورها به رسیفاره رز ررز ملی روی آوررهرنتد و مهتمتتر رز آس رتتاریته رروپتا نیتز
بهعنورس مهمترین شری

میتده نیز به رسیفاره رز ررز رروپتایی تمایتی

تجاری ریا

نشاس رررهرسر شاهد عینی رین مدعا هم رین رسر که پس رز رعمتا تتتریمهتای
ی جانبۀ رولر آمریکا علیه ریتررس رر ستا  8012کشتورهای رروپتایی بته رنبتا
مکانیز پرررخیی بورند که به ر ر آمریکا وربسیه نباشد رولرهای فررنسهم آلماس و
رنگلسیاس وسیلۀ رنی ا مخصوص )SPV( 5رر توسعه رررهرند تا تجار های رروپتایی
رر بدوس ن

تتریمهای ریا

میتده و بدوس ر ر با ریررس حفظ کنند ریتن ربتزرر

معروف به ربزرری رر پشییبانی رز مبار

تجاری 6رکنوس فعتا رستر ریتن ربتزررم

پرررخر یوروییِ شرکرهای رروپایی –که رز ریررس کتا خریتدرری کترره و یتا بته
ریررس کا صارر میکررند– رر تسهیی میکند ()Coppola, 2019

)1. Cross-border Interbank Payment System (CIPS
)2. System for transfer of financial messages (SPFS
3. Swift
4. Financial Times
5. Special purpose vehicle
6. Instrument in Support of Trade Exchanges
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پوششسیستمهایپرداختجایگزینچینوروسیه 

شکل.0

حوزۀ ریگر همکاری بین چین و روسیه که رر نیی همکاریهتای رویصتاری وتررر
میگیررم رما رر برخی موروع فررتر رز آس رسرم رنترژی متیباشتد بته عبتار

بهیتر

رنرژی عالوه بر وظیفۀ خور بهعنورس ربتزرری رساستی رر ت ویتر روربتط رویصتاری
چین و روسیهم رر تعامی رسیررتژی

رو کشورم جایگاه متوریتری ررررم چترر کته

حوزه وابیتوجهی برری همکاریهای عملی رسر رروروع هرچند طتی چنتد ستا
گذشیهم رو کشور گا های مشخصی رر برری ت ویر مشارکر رر ستایر زمینتههتای
رسیررتژی

برررشیهرندم «رنرژی بهعنورس ربزرری متؤثر بترری م ابلته بتا چتال هتای

فوری مانند بتررس روکررین و رخیالفا

رریای چین جنوبی بتوره رستر»

( Yilmaz

Daksueva, 2017, p. 2

&) همکتاری چتین و روستیه رر حتوزه رنترژی ماهیتر

همتکمیلی رررر به عبار

بهیرم چین و روسیه رر ت اضای رنترژی و بتازرر عرضته

مکمی یکدیگر هسیند برری روسیهم به عنورس یت

تولیدکننتده و صتاررکننده مهتم

رنرژی رر جهاسم توسعه صنعر رنرژی و صاررر

آس رز رهمیر زیاری بترری رشتد

رویصاری کشور برخورررر رسر روستیه همچنتین رررری تمرکتز بتی
صاررر

رز حتد بته

رنرژی به کشورهای رروپایی رستر ریتن ررحتالی رستر کته رر تجتار

رنرژی آینده به بازرر رنرژی پایدرر و وابیرطمینتاس نیتاز رررر رز ستوی ریگتر چتوس
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وربسیگی خارجی چین به رنرژی مدر رر حا رفزری
باثبا

و ریمن ضروری رسر و عالوه بر آس گستیر

رنرژی برری تغییر وضعیر وربستیگی بتی

رسرم رطمیناس رز ت مین بازرر
کانتا هتای جدیتد ورررر

رز حتد ورررر

رنترژی بته خاورمیانته

رهمیر رررر ()Jia, 2020, p. 45
رویصار چین به رشد خور رررمه میرهد بنابررین ت اضای آس بترری همته منتابع
رنرژیم بهویژه نفر و گاز طبیعیم رفزری
برییی

خورهد یافر بررساس رررههتای شترکر

پیرولیو تولید و مصرف رنرژی رر بین سا های  8019تا  8020ررچین بته

ترتیب به ترتیب 23ررصد و  21ررصد رفزری

مییابد که بسیار سریعتتر رز رشتد

جهانی که به ترتیب  52و  53ررصد رسر رز سوی ریگر ستهم چتین رر ت اضتای
جهانی رنرژی رز  85ررصد رر ستا  8019بته  82ررصتد رر ستا  8020رفتزری
مییابد وربسیگی به ورررر
سا  8020رفزری
ررصد رفزری

نفر رز  95ررصتد رر ستا  8019بته  98ررصتد رر

مییابد وربسیگی به گتاز رر ستا  8020رز  52ررصتد بته 25

مییابد ( )BP, 2018رر تاریخ  83آوریتی 8019م کمیستیوس توستعه

ملی و رصالحا  )NDRC( 1و رررره ملی رنرژی )NEA( 2چتین «رستیررتژی رن تالب
تولید و عرضه رنرژی ( »)8050-8019رر منیشر کررند که هدف و رستیررتژی کلتی
بخ

رنرژی چین رر تا سا  8050تعین میکند «لی یتو» 3و همکتاررس بتا بررستی

رین سند نیاز به رنرژی چین تا سا  8050رر بهصور
س ئ
 .619ئ

زیر خالصه کررهرند

جدول.3نیازچینبهانرژیتاسال 2111
تغ ئس گئ(دبصم) ئ
گ تئ(دبصم) ئ
غ بفس لیئ(دبصم) ئ
 0.86ئ
 985ئ
 1.89ئ

نفزئ(دبصم) ئ
 1.81ئ

.61.
 .6.6ئ

 1.8.ئ
 1986ئ

 .8.ئ
 1686ئ

 068.ئ
 9.86ئ

 1.8.ئ
 1.86ئ

 .6..ئ
 .6.9ئ

 1089ئ
 1.89ئ

 1189ئ
 1.89ئ

 998.ئ
 9.89ئ

108.
 1089ئ

 .6..ئ
 .6.6ئ

 1586ئ
 .686ئ

 1.86ئ
 1986ئ

 968.ئ
 .586ئ

 108.ئ
 1086ئ

(Source: )Liue, 2018, p. 81

1. the National Development and Reform Commission
2. National Energy Administration
3. Qilin Liu
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چین بیشیر نفر خور رر رز کشورهای خارومیانه و شما آفری تا وررر متیکنتد بتا
وجور رینم رو چال

عمده رر رین زمینه وجتور رررر نخستر رینکتهم خاورمیانته

ت ریباً نیمی رز کی ورررر
رین غلبه ریا

نفر خا چین رر به خور رخیصاص میرهدم بتا وجتور

میتده رر منط ه و فعالیرهای تروریسییِ گروههای رفررطی رسالمی

تهدیدی طو نی متد

رز  93ررصتد رز ورررر

رستر رو م بتی

نفتر چتین رز

خاورمیانه و آفری ا رز طری مسیر 100م 1کیلومیری «تنگته ما کتا» عبتور متیکنتد
چوس چین فاود نیروی رریایی آبی رسرم حرکر خصمانه رر نزریکی تنگه توستط
ودر های خارجی یا گروههای تروریسیی بتهشتد
میکندم به ر یی فوق ورررر

منتابع نفیتی چتین رر مخیتی

نفر رز روسیه بهعنورس جایگزین متسوب متیشتور

( )Lai, 2009, pp. 34-35بنابررین همکاری بیشیر رر حوزه رنرژی وضتعیر هتر رو
کشور رر رر تعامی رویصاری ت ویر میکند
آمارهای موجور رر رین زمینه نیز گویای وروف بورس رو کشور بر ریتن موضتوع
رسر بهعنورس مثا رز سا  8013ررحالیکه عرضته نفتر و فترآوررههتای نفیتی رز
روسیه به رتتاریه رروپا به میزرس  9ررصد رفزری

ررشیه رین میزرس برری چتین حتدور

 90ررصد بور رین به معنی جایگزینی روسیه با عربسیاس بتهعنتورس مهتمتترین منبتع
ت مین رنرژی بور

(2019Kiselev

 ),همچنین رر رسامبر سا 8012م خط لوله «وتدر

سیبری» 1تتویی گاز طبیعی به چین رر آغاز کرر شرکرهای رولیی چینی سهامدرررس
و خریدرررس عمده گاز مایع رز پروژههای روستیه رر وطتب شتما هستیند ظرفیتر
صاررر

سا نه رین خط لوله  52میلیارر میر مکعب رستر همچنتین رر آغتاز ستا

 8012شرکر  PetroChinaرعال کرر وصد رررر سا نه  5میلیوس تتن  LNGرز پتروژه
 LNGیاما وررر کند ( )RIAC report, 2020, p. 20همچنین بررستاس برنامته توستعه
گاز طبیعی روسیه تا سا 8053م وزرر

رنرژی رین کشور وصد رررر صاررر

گاز به

چین رر رز  52میلیارر میر مکعبِ پی بینیشده رر سا جاری ( )8081به  25میلیتارر
میر مکعب رر سا تا سا  8083رفزری

رهدم یعنی رفزری

تا سا  8053به  2993میلیارر میر مکعب رفزری

 15ررصدی رین حجتم

خورهد یافر (), 2021Yihe
1. Power of Siberia

همکاریهایچینوروسیه؛تحلیلیازمنظرتئوریانتقالقدرت 122


تأمینکنندگاناصلینفتخامچیندرسال 2121

نمودار.3

کنندگاناصلینفتخامروسیهدرسالهای 2121-2132


مقایسهتأمین
نمودار.2
(Source: )Tan & Aizhu, 2020

جدر رز نیاز کشورهای روسیه و چین به همکاری رنرژی ررجهر ت مین نیاز می ابیم
همکاری آنها بُعد ریگری نیز رررر که مربوط به روابر آنها با ریا
به عبار

میتتده رستر

ریگرم رمروزه رمنیر رنرژی بهرلیی صنعیی شتدس ستریع جهتاسم رفتزری

جمعیرم سطح با ی مصرف و وربسیگی وابیتوجه به سوخرهای فسیلیم مستئلۀ
مهم سیاسی رسر بنابررین ودر های بزرگ تما تال

خور رر میکنند تتا منتابع

رنتترژی ختتور رر ریجتتار و تضتتمین کننتتد رر ریتتن زمینتته بتتهویتتژه روابتتر چتتین و
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ریا

میتده حائز رهمیر بیشیری رسر ریتن رو کشتور متد هاستر کته بترری

رسییابی به منابع سوخر فسیلی با یکدیگر روابر میکنندم رروروع رز مد ها وبتی
رین رو ودر

بزرگ رر روابر با یکدیگر برری رسیفاره رز منابع رنرژی تجدیدپتذیر

برری ریجار تنوع رر ماتریسهای رمنییی رنرژی میناظر خور هسیند رین روابتر بتین
ریا

میتده و چین با کاه

میتتده و روج گترفین رویصتار چتین

هژمونی ریا

تشدید شدهرسر؛ زیرر ریتن رو بترری رستییابی بته متووعییی رز وتدر
یکدیگر روابر میکنند ( )Steeves & Ouriques, 2016, p. 646ریا

جهتانی بتا
میتده و چین

بزرگتر ین مصرف کننده و ورررکننده رنرژی رر جهاس هستیند بنتابررین بتا توجته
چنین رتکای زیاری به منابع خارج رز کشورم طبیعی رسر کته رمنیتر رنترژی بترری
آنها حائز رهمیر باشد
میتده رفزری

رر رین میاس هرچ در روابر چین و ریا

مییابدم روسیه نفتع

بیشیری میبرر به عنورس مثا تا وبتی رز روی کتار آمتدس رولتر «رونالتد تررمت »
ریا

میتده و چین روربط سازندهری بررساس تعامی و ن م بینرلمللی ررشتیند بتا

وجور رین رر سایه رودرما

رولر تررم

رو کشور وررر جنگ تجاری شدند ریتن

رمر به نوبه خور بر روربط رنرژی چین با روسیه ت ثیر گذرشر هرچند وبی رز جنگ
تجاری تررم م چین به رنبا رفزری
تررم

همکاری رنرژی با روسیه بورم خصومرهتای

رین روند رر تسریع کرر رین موضوعی بتور کته روستیه نیتز رز آس رستی با

میکرر؛ زیرر 90ررصد رز بورجه ملی مسکو میکی به هیدروکربنهتا بتور و ت ریبتاً
ی سو رز تولید ناخالص ملی آس رر تشکیی میررر (رز  30ررصد کمیر) عالوه بتر
رین رر حالی که ریا

میتده بهرلیی جنگ شاهد کاه

خور به چین بورم روسیه صاررر

خور رر رفزری

شدید رر صتاررر

نفتر

میررر رر سا 8003م روسیه 3

ررصد رز نفر چین رر ت مین کررم رما با توجه بته وترررررر جدیتد  83ستاله و 890
میلیارر ر ری نفییم رشد وابیتوجهی رر رر رمر صاررر

منابع هیتدروکرنی شتاهد

بور ()Silverstein, 2020
ررنهایر باید به همکاریهای ن امی و رمنییی بین چین و روسیه رشتاره کترر
روسیه و چین هر رو رر مورر حفتظ ثبتا

رر آستیای مرکتزی و وطتب شتما و

همکاریهایچینوروسیه؛تحلیلیازمنظرتئوریانتقالقدرت 122


مخالفر با آمریکا و ناتو (با رین رسید

که بهعنورس رتتاری تتر هدریر آمریکتا

برری م ابله با چین و روسیه طررحی شدهرسر) منافع رمنییتی مشتیرکی رررنتد بته
کررهرند تتا بتا رفتزری

همین ترتیبم آنها رر سا های رخیر بسیار تال

همکتاری

ن امی و مانورهای ن امی که رر همسایگی رروپا و همچنتین ختاک روستیه رنجتا
همکاری ن امی خور رر نشاس رهند عالوه بر رین رویصتار ن تامی

شدهرسرم ودر

آنها تا حدوری به سمر مکمی بورس حرکر کررهرسرم روسیه بیشیر مورر ختا رر
به چین صارر و ماشینآ

م تجهیزر

و فناوری رر وررر میکند روستیه همچنتین

بهعنورس ت مینکنندۀ برتر سالح برری چین باوی ماندهرسر؛ زیرر رسیرستی پکتن بته
متتدور

سایر بازررهای جهانی بهرلیی متدوریرهای تجار

ستالح و تستلیتا

رسر بهعنورس مثا «رر سا  8010روسیه با فرو

رو مورر رز بهیرین سالحهتای

میعارف خورم یعنی سامانههای موشکی زمین به هور رس  200و جرهای جنگنتده
 Su-35مورف ر کرر که رر آس زماس پکن رولین خریدرر خارجی روسیه رر رین زمینه
شد» ()Lukin, 2020, p. 5
رلبیه کم

روسیه به چین متدور به سالحهای معمولی نشدهرسر بتهعنتورس

مثا رر رکیبر 8012م «و ریمیر پوتین»م رئیس جمهور روسیه رر گررهمایی ستا نه
«باشگاه ورلدری» 1رر سوچی علناً رعال کرر که روسیه به شرکای چینی خور کمت
میکند تا ی

سیسیم هشدرر حمله موشکی ریجار کنند چین تال

بترری سیستیم

هشدرر سریع رر رر رهه  1220رغاز کررم رما موف یر چشمگیری ندرشتر پکتن رر
سا  8010پروژۀ جدیدی رر رر والب برنامههای یۀ فضایی آغاز کرر که متاهورره
 SJ-11نیز رر همین زمینه بور

(2019

 )Stefanovich,رر آس زماس گزرر هتا حتاکی

رز آس بور که ورررررری بین روسیه و چین رر مورر سیسیم هشدرر زورهنگا منع د
شدهرسر که ررز

آس حدور  90میلیوس ر ر تخمین زره میشور رین تورفت نامته

مربوط به توسعه نر رفزرر بور که رر عملیتا

سیستیم هشتدرر ستریع ن ت

رررر

( )Nikolsky et al., 2019نکیۀ حائز رهمیر رر رین همکاری رین رسر کته ررحتا
حاضر ف ط ریا

میتده آمریکا و روسیه رررری چنین سیسیمهتایی هستیند کته رز
1. Valdai Club
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رجزری مهم تورنایی بازرررندگی رسیررتژی
چین رر رین زمینه نشاسرهنده رفزری

روسیه – چین رسر به عبار

آنها هسیند بنتابررین کمت

روستیه بته

کیفی همکاریهای ن امی – سیاستی و فنتی

ریگرم همکاری رر چنین زمینه حساسی حکایر رز

سطح با ی رعیمار می ابی رررر که معمو ً رر روربط میتدرس وروعی ریده میشور

همکاریهای ن امی – رمنییی روسیه همچنتین متیتتورس بته

رر مورر رفزری

مانورهای ن امی مشیرک رو کشور رشاره کرر رگرچته نیروهتای روستی و

رفزری

چینی رز سا  8003بهطور من م با یکدیگر مانور ن امی ررشیندم رر ستپیامبر 8012
هنگامی که چین رر مانورهای رسیررتژی

«وستیوک  1»8012روستیه رر شترق رور

روسیه شرکر کررم ررمنه همکاری آنهتا رفتزری
پیامی به جهاس و بهویژه ریا

رزمای

فزریندهری رر شررکر نزری
رهند رزمای

یافتر رعتو

رز چتین بته ریتن

میتتده بتور کته چتین و روستیه بتهطتور

رر تال رند تا سیستیم بتینرلمللتی رر روبتاره شتکی

وسیوک همچنین رز ن ر سیاسی رررری وزس وابیتوجهی بور چررکه

برری رولینبارم چتین و گروهتی کوچت تتر رز مغولستیاسم بترری شترکر رر ریتن
تمرینا

رعو

شد بتا ررستا حتدور  5800سترباز و تجهیتزر

ستخررفتزرری

مرتبطم حضور چین رر رین متانور آغازکننتدۀ روره جدیتدی رز همکتاری سیاستی
چین و روسیه بور
چین رعو

(2018

 )Elgin,روسیه همچنتین رر آگوستر 8012م مجتدررً رز

کرر تا رر مانورهای رصلی ررهبرری خورم موستو بته «مرکتز »8012

2

شرکر کند رگرچه «سرگئی شویگو»3م وزیر رفاع روستیهم ت کیتد ررشتر کته ریتن
مانور عمدتاً بر عملیا
حمال
به عبار

«ضد تروریسیی» میمرکتز رسترم ریتن متانور شتامی رفتع

هوریی رشمن و ضدحمله به کشوری مسلح به جنوب غربی روستیه بتور
ریگرم چین و روسیه رر حا تمرین بورند تا بتهصتور

رشمن رولر – ملر رر رلبیه ف ط رر م یاس کوچ

مشتیرک یت

شکسر رهند ()Gady, 2019

نکیۀ حائز رهمیر رر مورر همکاریهای ن امی چین و روسیه رین رستر کته
هرچند روربط ن امی آنها به حد رتتار کامی نرسیدهم رفزری

همکاری رو کشور رر
1. Vostok-2018
2. Tsentr-2019
3. Sergei Shoigu
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رین زمینه میتورند پیامدهای مهمی رر روربط آنها با ریا

میتتده ررشتیه باشتد؛ رز

جمله رینکه:

• روسیه و چین میتورنند مووعیر یکدیگر رر ت ویر کرره و ریدههای مشتابه

رر مورر حاکمیر جهانی رررئه رهند که رموکررسیهای لیبرر رر تتر فشتار وتررر
رهد؛

• چین تورنسیهرسر سالحها و تورناییهای ن امی روسیه رر بهرسر آورر کته

به ررت

رین کشور کم

ختور رر پتر کنتد

میکند تا برخی رز خألهای تجهیزر

چتین رجتازه

رین با رشد رویصاری چین و ت ویر رشد صنایع رفاعی آسم به ررتت

میرهد تا رر مسیر مدرسسازی ن امی بهسرعر پیشرفر کند که باید تا سا 8053
به پایاس برسد رین موضوع بازرررندگی چین رر م ابی ریتا
آسیا – رویانوسیه رر رفزری

میتتدهم بتهویتژه رر

میرهد؛

• همکاری رفاعی بین چین و روسیه به هری

رز طترفین کمت

متیکنتد تتا

چال های طرف م ابی علیه ناتو و رعضای آس رر رر تئاترهای هند و رویتانوس آرر
و رروپا ت ویر کنند تورناییهای ن امی روسیه به پکن ریتن رمکتاس رر متیرهتد تتا
بهطور فزریندهری ریا
آرر به چال

میتده و ریگر شرکای نتاتو رر رر منط تۀ هنتد – رویتانوس

بکشد رز سوی ریگر سرمایهگتذرریهتای چتین رر بنتارر رروپتاییم

شبکههای ریجییا و سایر زیرساخرهای مهمم همرره بتا تتال هتای ت ثیرگتذرری
سیاسی به پکن رجازه میرهد تا ورکن

بال وه ناتو علیه رودرما

کند و یا حیی میتتدرس جدرگانته نتاتو رر رز روتدر علیته حمتال

روسیه رر ضتعیف
ترکیبتی روستیه

منصرف کند ()Nouwens & Legarda, 2020, p. 8-9
 .0چرایی همکاری روسیه و چین براساس تئوری انتقال قدرت
بررساس میغیرهای تئوری رنی ا ودر
ودر

(ودر

و رضایر) مشخص شد که چتینم

رر حا ظهور و ناررضی رز وضعیر موجور و خورهاس رصالح ن م کنونی و

روسیه ودر

میوسطم رما خورهاس تجدیدن ر رر ن م لیبرر رسر بنابررین ویژگتی

مشیرک آنها رین رسر که هر رو کشور چین و روسیه رز جایگتاه ختور رر ن تم و
سلسلهمررتب بینرلمللی ناررضی هسیند و هتر رو بهبتور مووعیتر کشتور ختور رر
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بهعنورس رولویر سیاسر خارجی وررر رررهرنتد رلیتی تفتاو

رر میتزرس نارضتاییی

(رصالح طلبی رر م ابی تجدیدن رطلبی) آنها ریتن رستر کته رر طتو چنتد رهته
گذشیه چین تتا حتد بستیار زیتاری رز ن تم لیبرر (نهارهتای لیبررلتی و آزررستازی
تجار ) نفع بررهرسر بنابررین رین رنیفاع باع
چین رز ودرتی منط هری به ربرودر

شده که رر سلسلهمررتتب وتدر

رحیمالی آتی تبدیی شتور بنتابررین وابتیفهتم

رسر که رهبررس چین بهرنبا رز بین بررس ن م کنونی نباشتند رر عتین حتا آنهتا
ع یده رررر که رصالح رر رین ن م بهیر میتورند منافع آنهتا رر تت مین کنتد هرچنتد
چین رر رین مسیر با روسیه رر زمینه کاه

سلطه ریا

میتده آمریکا و به چال

کشیدس مشروعیر ن م لیبررلی مورف رسر با ریتن حتا «نستبر بته ریجتار ن تم
جدیدی که منطب بر رلگوها و مفروضههای روسی باشد تمایلی نتدررر؛ عتالوه بتر
رین رهبررس چین بهخوبی میررنند که رهبری جهانی وظیفهری بسیار سنگین رسترم
رشمناس رر تتری

میکند و حس ش

و نتاآررمی رر رر میتاس ریگتررس بتهوجتور

میآورر» ( )Lo, 2016, p. 3
رز سوی ریگرم کشورهای ررحا رشد رزجمله چین بهرنبا روصار جهانی بتاز
(بهعنورس یکی رز مهمترین مؤلفههای ن م لیبررلی) هسیند آنهتا بترری رستییابی بته
تجار م سرمایهگذرری و تکنولوژی خورهاس رسیرسی بته ستایر کشتورها هستیند
رسیررتژی توسعهری بروسگرریانه آنها رسر که رین کشورها به ستمر جلتو حرکتر
کنند؛ کشورهایی مانند چینم برزییم هندم رندونزیم آفری ای جنوبی و حیتی ترکیته
رز رورخر رهۀ  1290با تکیه بر رهمیر ریده وررر رویصار جهانی شدهرند بته عبتار
ریگر همۀ آنها رز طری رفزری

وربسیگی به تجار

بینرلمللتیم مهتاجر م رنی تا

پو م رنرژی وجریاس سرمایهگذرری خارجی وررر بازرر جهانی شدند «هرچنتد ریتن
آزرر سازی و باز بورس رویصار همرره با ترکیبتی رز رعیررضتا
رنی ارر

ملتی و پوپولیستیی و

ریدئولوژیکی رز سوی نئولیبرر های غربتی بتورهرستر بتا ریتنحتا ریتن

کشورها چشمرندرز خور برری رشد و پیشرفر رر رر گترو همکتاری بتا ریگتررس و
ررغا رر ی

رویصار جهانی باز و رصالحشده میبینند عالوه بر رینم چین و ستایر

کشورها تمایی به حفظ و رر بسیاری رز موررر گسیر

هنجارهای حاکم بر سییسم
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بینرلمللی هستیند»

(25-26

 )Ikenberry, 2018, pp.بتا ریتن حتا م چتین وجتور و

همکاری با کشور چالشگری مانند روسیه رر رر رسیدس به هتدف ختور کته همتاس
رصالح ن م کنونی و رنی ا صلحآمیز ودر

رسرم ضروری میررنتد صتلحآمیتز رز

رین جهر که چین خور رر ررخی چنین ن می رشد کرره و رز مزریای آس بهترهمنتد
میشور و بنابررین تمایلی به وررر شدس به جنگ هژمونی
بنابررین چین تمایلی به مورجهۀ مسی یم با ریا

ندررر

میتده آمریکا نتدرررم زیترر رز

پیامدهای رحیمالی آس برری ن م فعلی آگاهی رررر بتا وجتور ریتن رز چتال هتای
ریجارشده بهوسیله رولرهای نوظهوری مانند روسیه و یتا حیتی رعضتای بتریکس
بهعنورس ربزرری برری ررت ای جایگاه خور رر ن ا بینرلمللی رسیفاره متیکنتد ریتن
چال ها بیشیر میوجه ن م جهانی رسر تا ن م بینررلمللی رز ریتد وی چتین بتین
ن م جهانی و ن م بینرلمللی تمایز وائی میشورم زیترر رز ن تر پکتن ن تم جهتانی
همیشه معار ن م ریجارشده بهوسیلۀ ریا

میتده آمریکا بوره و مبینی بر سه رکن

رسر 1 :ن ا ررزشی آمریکتا کته همچنتین بتهعنتورس ررز هتای غربتی پذیرفیته
میشور؛  8سیسیم هماهنگی ن امی ریا
رهبری ریا

میتده کته ررعتا متیشتور پایته رمنییتی

میتده رسر؛  5نهارهای بینرلمللی رز جملته سیستیم ستازماس ملتی

میتد ولی ن م بینرلمللی سیسیمی مبینی بر منشور سازماس ملی رستر کته شتامی
هنجارها و نهارهای بینرلمللی رسر بنابررین چین رحساسی ووی رز تعلت ررشتین
به چنین ن می ررررم زیترر یکتی رز بنیتاسگتذررسم نفتعبرنتدگاس و رصتالحگررس آس
بورهرسر ()Tianping, 2018
بنتتابررین چالشتتگری روستتیه خطتتر مورجهتتۀ مستتی یم چتتین بتتا هژمتتوس
(ریا

میتده) رر کاه

میرهد چتین مورجهتۀ روستیه بتا ریتا

میتتده رر بته

رویارویی خور با رین کشتور تترجیح ررره و رز ستورری مجتانی ناشتی رز رفتزری
رخیالفا

روسیه و ریا

میتده بهتره متیبترر چتین رز وضتعیر کنتونی ررضتی

نیسرم ولی با رینحا ودر

رن البی ناررضی هم نیستر کته خورهتاس جتایگزینی

ن م فعلی با ن م ریگری باشد «با پذیر

رصتی وستیفالی حاکمیتر رولترهتا و

هنجارهای لیبررلی جهانی شدسم چین سها ررری رصالحطلب رر ن م کنونی رستر
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ناررضاییی چین بی

رز آنکه ناشی رز رصو و هنجارهتای لیبررلتی باشتدم میت ثر رز

جایگاه رین کشور رر سلسلهمررتب وتدر

رستر» ( )Zhao, 2018, p. 644بنتابررین

چین رز طری سورری مجانی رر ن م هژمونی ِ ریجارشده بهوسیله غتربم رشتد و
توسعه مییابد و رز سوی ریگر رز چال های روسیه بهعنورس ودرتی کاه یافیه که
رز ن م موجور ناررضی بوره و مصمم به تغییر رر ن م فعلی رر جهتر جبتررس ریتن
و حفظ و یا بهرسر آوررس مووعیر ودر

کاه

بزرگ رسرم نهایر رستیفاره رر

میبرر «با توجه به تورناییهای وابیتوجه روسیه (به ویژه رر حتوزه ن تامی) چتین
روربط تعاملی رر با روسیه بروررر کرره که رین رمر رجازه میرهد پکن رز تال هتای
ضدهژمونی
توجها

روسیه بهررحیی رسیفاره کند چال های ریجارشده بتهوستیلۀ روستیه

غرب رر نسبر به رشد چین و تهدیتدرتی کته متیتورنتد بترری وضتعیر

موجور ریجار کند منترف میکند» ( )Krickovic, 2017, p. 328رز سوی ریگر چین
رز رین موضوع آگاهی رررر که شکیگیری همکاری بتین روستیه و ریتا

میتتده

آمریکا پیچیده و رشورر رسرم زیرر روسیه میعل به رجیماع لیبرر غربتی نیستر و
ررز ها و منافع میمایزی رر رنبا میکند ()Larson & Shevchenko, 2010, p. 64
رز ریگر ر یی همکاری و یا حمایر چین رز چالشگری روسیه نسبر به ن تم
لیبررلی و هژمونی ریا

میتده آمریکام ویژگی رسر که رر نگاه روسیه نستبر بته

ن ا بین رلمللی وجور رررر و رر بسیاری رز موروع ت مین کننده منافع چین رسر بته
عبار

بهیرم چشمرندرز رصلی روسیه نسبر به ن م بینرلمللی ضترورتاً غیرلیبررلتی

نیسر کرملین ع النیر روشتنگری رر پذیرفیته رستر کته بتهرنبتا رلیلتی بترری
حاکمیر زور بوره و تا حدی بازتابرهنده لیبررلیسم ملی غیرمدرخلهگرریانه «جتاس
رسیورر

میی» 1رسر رین رید نسبر به ن م جهانی رز ی سو با منشتور لیبررلیستم

که رر آس بر تکثرگرریی مذهبی و سیاسی رر جهانی که میشکی رز رولرهتای ملتی
رررری حاکمیر رسر ت کید شدهم سازگار رسر و رز سوی ریگر بتر نستخهری وترس
نوزرهمی رز سیاسر ودر های بزرگ ت کید متیکنتد کته ررآس حتوزههتای نفتون
بهوسیلۀ وورنین جدرگانهری رررره میشور که میمایز رز وورنین منشتور ستازماس ملتی
1. John Stuart Mill
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رسر ( )Clunan, 2018, p. 52-53روسیه رز طری بهکارگیری رین چشمرندرز تال
رررر تا جایگاه رین کشور رر ن ا بینرلمللی رر بهعنورس ودرتی بزرگ تثبیتر کنتد
بنابررین رین نوع نگر

رر تضار با چشمرندرز چین برری ن ا بینرلمللی نیسر کته

خورهاس تغییر رر سلسلهمررتب ودر

رسر چین برخالف ریا

میتده بته جهتاس

چند وطبی بیشیر تمایی رررر
چین رز نیاز و هدف روسیه برری شناخیهشدس بهعنتورس وتدرتی بتزرگ آگتاهی
رررر و بر همین رساس رزسا های گذشیه رو

جدیدی رر برری رفیار بتا روستیه رر

ن ا بینرلمللی رتخان کررهرسر عناصر ت ثیرگذرر رر شکیرهی بته چنتین رفیتاری رر
میتورس رر موررر زیر خالصه کرر 1 :رجیناب رز ررگیتری و یتا م ابلته بتا ت کیتد بتر
یکدیگر و برخورر بتا رختیالفن رهتا رز

مشارکرم رر ن ر گرفین رهدرف رسیررتژی

طری گفیگو و همکاری؛  8رحیرر می ابیم رزجمله رر مورر سیسیم رجیماعیم مستیر
توسعهم منافع رصلی و نگررنیهای عمده؛  5همکاری رو طرفه سورمند با رجینتاب رز
نهنیر بازی با حاصی جمع صتفر و گستیر
کنیر رخیالفا

رین ررک مشیرک باع

حتوزههتای رررری منتافع می ابتی؛ 2

شکیگیری رولویترهتای مشتیرک تستبر

وضعیر آنها رر ن ا بینرلمللی شدهرسر که میتورس بته ریتن متوررر رشتاره کترر1 :
تال

برری شکیرررس به جهانی چندوطبی که تنوع و ن ت

رو بته رشتد کشتورهای

ررحا توسعه رر به رسمیر میشناستد و رز هژمتونی رجینتاب متیکنتد؛  8رحیترر
می ابی به حاکمیر و تمامیر ررضیم عتد تجتاوزم عتد رخالتر رر رمتور ررخلتیم
برربری و مزیر می ابی و همزیسیی صلحآمیز؛  5عد رسیفاره رز سیاسرهتای وطبتی
و زور و حیوفصی رخیالفا

بهصور

مسالمرآمیز؛  2ن شی وتوی بترری ستازماس

ملی میتد رر حفظ ن م بینرلمللی؛  3همکاری روجانبهری بررساس برربریم رعیمار و
همکاری می ابی سورمند ()Wishnick, 2018, pp. 359-360
ررنهایر رودرما
چال

کشیدس تعهد ریا

رولرهای غربی بهویژه ریا

میتده آمریکا و رنگلسیاس (به

میتده آمریکا نسبر به ناتو و «مورف رنامه تجار

آمریکای شمالی (نفیا)» 1و سازماس تجار

آزرر

جهانی رز سوی رونالد تررمت م رأی بته

)1. the North American Free Trade Agreement (nafta
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رتتاریه رروپا توسط رنگلسیاس) که به ع یده برخی رز تتلیلگررس رزجمله مهتمتترین
عورمی تضعیف جایگاه ودر

غالب و ن م لیبررلی و نیز هسیه رنگلتو – آمریکتایی

ن م لیبرر بورهرسر نیز چین رر به تدور همکاری بتا روستیه و چتال هتای ریتن
کشور علیه هژموس (ریا
وضعیر رهبری ریتا

میتده) ترغیب میکند؛ چررکه هرگونه کاه

نستبی رر

میتتده آمریکتا و رر کنتار آس وتدر گیتری چتینم ن تم

بینرلمللی تتر حمایر هژمونی آمریکا رر تغییر میرهد تغییری که حیی به ع یده
برخی کارشناساس رز سا های وبی آغاز شدهرسر به ع یتده ریتن رفتررر بته هتر رو
رولر باررک روباما و رونالد تررمت

متیتتورس عنتورس رئتیس جمهورهتای پتس رز

رمپررتوری ررر
رر مورر روباما می تورس به تعهد بتدوس چتوس و چترر نستبر بته ن تم لیبررلتی
بینرلمللی همرره با به رسمیر شناخین رین موضوع که ریا

میتده آمریکتا ریگتر

بهتنهایی نمیتورند رین ن م رر حفظ کندم رشاره کرر ریتن رویکترر روبامتا موجتب
شکیگیری رین رعی ار شد که حفظ چنین ن می تنها رز طری بازتوزیع تورناییها و
مسئولیرها رر سررسر جهاس وابیرسریابی رسر رز رویکرر گرری

بته شترق تتا

حمایر نصف و نیمه رر لیبی و رجرری سیاسر رهبتری رز پشترپترره تتا تورفت
تاریخی با ریررس رر زمینه موضوع هسیهریم سیاسر خارجی روباما ترویجکننده ریتن
ع یده بور که حفظ ن م بینرلمللی تنها رز طری بازتوزیع مسئولیرهای بینرلمللتی
و ریجار تورزس منط هری پایدرر بهرسر میآید رر مورر رونالد تررمت

نیتز نتهتنهتا

ناتورنیم بلکه عد تمایی نیز برری حفظ ن م بینرلمللی لیبرر وجتور رررر تررمت
هیچ وربسیگی به چنین ن می ندررر و رروروع بهطور ملموس آس رر تت یر متیکنتد
خروج ریا

میتده آمریکا رز یونسکوم مورف رنامه آب و هور پتاریس و همچنتین

برنامه جامع رودر مشیرک با ریررس رزجمله شورهد ملموس رر ریتن زمینته هستینند
()Tocci, 2018, pp. 2-3
نتیجهگیری
با بهکارگیری تئوری رنی ا ودر

و متدن ر وتررر رررس رو عامتی میتزرس وتدر

و

رضایرم وضعیر ودر هتای بتزرگ رر ن تا بتینرلمللتی رر متیتتورس رر والتب
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رولرهای ودرتمند و ررضی رز وضع موجور (ریتا

میتتده آمریکتا) ودرتمنتد و

ناررضی رز وضع موجور (چین) و ضتعیف و ناررضتی رز وضتع موجتور (روستیه)
تعریف کرر ریا

میتده آمریکا بهعنورس ودر

غالتب بعتد رز جنتگجهتانی رو

بنیاسگذرر و بعد رز فروپاشی شوروی حافظ ن م لیبررلتی و رز منیفعتین رصتلی ریتن
ن م بورهرسر بنابررین رز رین لتاظ طبیعتی رستر کته رر م ابتی هرگونته چتال
ریجارشده به وضعیر موجور ورکن

نشاس رهد با وجور رینم ریا

میتده آمریکا

تنها بازیگر رصلی رر رین ن م نیسر رز سا های وبی و بهویژه بعد رز بتتررسهتای
مالی  8002که بهن ر برخی رز کارشناستاس یکتی رز عورمتی رصتلی تضتعیفکننتده
جایگاه ریا

میتده و همچنین ساخیارهای ن م لیبررلی بورم بازیگررس جدیدی بته

عرصۀ بینرلمللی وررر شدند رین بازیگررس که رر والب رولرهای نوظهور شتناخیه
میشوند رر سایه رشد رویصاری خور تورنستیند جایگتاه وابتیتتوجهی رر رر ن تا
بینرلملی بهرسر آورند
چین رزجمله رولرهای نوظهوری رستر کته رر ستایه ریتن رشتد رویصتاری
تورنسیه رسر بهعنورس رویب جدی ریا

میتده آمریکتا معرفتی شتور مهتمتترین

ویژگی چینم رشد و توسعۀ آس رر ررختی ن تم لیبررلتی رستر بنتابررین رستید
میشور که با توجه به ظرفیرهای رویصاری و ن امی آس شتاید رر آینتده بتهعنتورس
هدریرکننده رصلی ن م لیبررلی باشد چین رز ی سو بتا ریتا

میتتده آمریکتا رر

زمینه حفظ ساخیارهای رصلی لیبررلی و رز سوی ریگر با روسیه رر زمینتۀ نیتاز بته
ریجار تغییرر

و رصالح ن م لیبررلی رشیررکن ر رررر رین ویژگی باع

شدهرستر

که چین جایگاه میانهری رر میاس ودر های بزرگ ررشیه باشد رین جایگاه میانه بته
چین رین فرصر رر رررهرسر که رز فرصرهای موجور برری ررت ای جایگتاه ختور
رر ن ا بینرلمللی رسیفاره کند یکی رز رین فرصرها چال آفرینی روستیه نستبر
به هژمونی ریا

میتده آمریکا رر ن م لیبررلی رسر چین بهخوبی رز ظرفیرهتای

خور بترری رهبتری جهتانی و بتهویتژه تهدیتدهای ناشتی رز مورجهتۀ مستی یم بتا
ریا

میتده آمریکا آگاهی رررر و به همین جهتر رز طریت روستیه بتا هژمتونی

آمریکا م ابله میکند رین رسیررتژی مزریای روگانهری برری پکن به ررمغاس متیآوررم
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نخسر رینکه رز مورجهۀ مسی یم با ریا

میتده آمریکا رجیناب میکند و رو رینکه

رز طری مدیریر چال های ریجارشده نستبر بته ن تم لیبررلتی جایگتاه ختور رر
به عنورس حافظ ن م موجور ررت ا میبخشد چین خورهاس رنی ا صتلحآمیتز وتدر
رسر بنابررین ضمن رجیناب رز وررر شدس به جنگ هژمونی
طری چالشگری روسیهم ضمن منترف کررس توجهتا
ناشی رز رخیالف (کاه

ودر

آمریکا) بهره میبرر

بتا ریتا

میتتده رز

رز رشتد ختور رز مزریتای
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