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 مقدمه

مسئل    جهاِن  پس از آمریکا و امکان  یا عدم امکان تحقق آن یکی از چالش برانگیزترین مباحث    

ملل است ک  ذهن بسیار  از متفکرین را ب  خود مشغول داشت  است.بحران حوزه   روابط بین ال

این ابهام را برا  بسیار  از کارشناسان و سیاستمداران جهان ب  وجود آورد ک  آیا  8002مالی سال 

و یا این ک  شاهد افول هژمونی آن  ایالا  متحده همچنان می تواند هژمونی خود را حفظ نماید

رشد قدر  ها   ا  جدید  ب  زود  جا  آن را خواهند گرفت. علاوه براینهستیم و قدر  ه

، روسی  و برزیل نیز فرضیا  مربوط ب  ورود ب  جهان چند قطبی را بیشتر هند جدید  چون چین،

تقویت کرد و بحث ها  بیشتر  را در زمین    ورود بازیگران جدید و افول هژمونی آمریکا ب  وجود 

ریا با عنوان جهان پسا آمریکایی سردمدار این مباحث محسوب می شود ک  آورد.کتاب فرید زک

مجموع  ا  از نگرش ها را پیرامون جهان پسا آمریکایی و امکان خیزش قدر  ها  جدید در نظام 

بین الملل ب  وجود آورد.بر این اساس جهان پسا آمریکایی مجموع  ا  از دیدگاه ها  نظر  پیرامون 

  و ورود بازیگران جدید ب  عرص    نظام بین الملل است ک  ساختار تک قطبیِ تغییر ساختار قدر

پس از جنگ سرد را ب  چالش می کشد.جهان پساآمریکایی مسئل    چالش هژمونی آمریکا را مورد 

توج  قرار می دهد و تاکید می کند ک  تحولا  عصر جدید تغییراتی اساسی را در سیستم توزیع 

یجاد خواهد کرد ک  در قال  آن دیگر ایالا  متحده تنها ابر قدر  نظام نخواهد قدر  بین المللی ا

بود.در قال  این بحث مسئل    رشد چین و امکان چالش این کشور با آمریکا نیز مورد توج  قرار 

گرفت  است و بسیار  از متفکرین روابط بین الملل تصریح نموده اند ک  چین قدر  چالش گر اصلی 

الملل در آینده خواهد بود.با توج  ب  اهمیت نقش و جایگاه چین در ادبیا  جهان پسا نظام بین 

آمریکا نویسنده در این پژوهش تلاش کرده است ک  ب  بررسی مکانسیم ها  قدر  نرم چین در نظام 

بین الملل بپردازد و نشان دهد ک  چگون  این مکانیسم ها زمین  ساز افزایش سطح نفوذگاار  چین 

 نرم قدر  ها  جلوه ترین مهم از نظام در برابر ایالا  متحده است. نویسنده در این پژوهش یکیدر 

 و ها شاخص عنوان تحت را  اقتصاد  ها  مکانیسم و داده قرار توج  مورد را اقتصاد یعنی چین

 مالی و اقتصاد  ها  بررسی نموده است.این شاخص ها شامل کمک چین نرم قدر  ها  استراتژ 

 توسع ،نهادساز  مالی و جهانی و حضور در اجلاس ها  جهانی می باشد. درحال کشورها  ب 
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 ادبیات جهان پساآمریکایی

یکی از موضوعا  بحث برانگیز  ک  هم در فضا  آکادمیک روابط بین الملل و هم در فضا  غیر      

و ورود بازیگران قدر  آمریکا دانشگاهی بسط یافت  است مسئل    ویژگی نظام بین الملل پس از کاهش 

مسئل    کاهش قدر  آمریکا و افول نظم آمریکایی در نظام  جدید ب  عرص    سیاست بین الملل است.

بین الملل و همچنین ورود بازیگران یا چالش گران جدید ب  عرص    سیاست بین الملل ب  مجموع  ا  

 1یاتی تحت عنوان ادبیا  جهان پسا آمریکاییجدید  شکل داده و زمین  ساز ادب از مباحث و موضوعا 

ادبیا  جهان پسا آمریکایی مجموع  ا  از  شده ک  در رشت    روابط بین الملل برجست  گردیده است.

سوالا  و ابهاما  پیرامون جهان پس از آمریکا را پیش رو  ما می نهند ک  بسیار  از اندیشمندان روابط 

شاخص ها و معیارها  متقاوتی ب  آن پاسخ دهند.این مسئل  ک  آیا  بین الملل تلاش کرده اند بر اساس

کدام یک از قدر  ها  جدید در حال افزایش توانمند  و  قدر  آمریکا در حال افول است یا خیر؟

ظهور قدر  ها  جدید هژمونی آمریکا را ب  چالش می  ظهور در عرص    نظام بین الملل هستند؟

 برا  جایگزینی آمریکا کدام کشور فول آمریکا محتمل ترین گزین کشند یا خیر؟ در صور  کاهش ا

؟ و ... از جمل  سوالاتی ت آمیز رخ خواهد داد یا تنش آمیزخواهد بود؟آیا انتقال قدر  ب  گون  ا  مسالم

هستند ک  در چارچوب ادبیا  جهان پساآمریکایی ذهن بسیار  از متفکرین روابط بین الملل را ب  خود 

شت  اند.ادبیا  جهان پساآمریکایی ب  این مسئل  اشاره دارد ک  ایالا  متحده ب  خصوص پس مشغول دا

تا حد زیاد  توانمند  گاشت    خود را از دست داده است و قدر    8002از بحران اقتصاد  سال 

در حال رشد هستند ک  در آینده می توانند نظم آمریکایی شکل  8ها  نوظهور  مانند گروه بریکس

رفت  در حوزه   روابط بین الملل را ب  چالش کشیده یا این ک  ب  عنوان قدر  تجدیدنظر طل  در گ

کنار آمریکا قرار گیرند. ب  طور کلی دیدگاه ها  مطرح شده در رابط  با جهان پس از آمریکا و ورود 

  و نظم بین قدر  ها  جدید ب  عرص    نظام بین الملل و نتایج و عواق  آن برا  وضعیت قط  بند

یک دیدگاه معتقد است ک  اگرچ  شاهد ورود بازیگران جدید  الملل مبتنی بر دو فرض اصلی بوده است.

ب  عرص    نظام بین الملل هستیم اما با این حال این بازیگران جدید در پی ب  چالش کشیدن قدر  

جان  کایی عمل کنند.ایالا  متحده نیستند و قدر  ها  جدید نیز تمایل دارند ک  در نظم آمری

از جمل  کسانی هستند ک  ب  این دیدگاه پایبند هستند و معتقدند ک   4و هنر  کسینجر 3آیکنبر 

                                                                 
1 The Post-American World 
2 BRICS 
3G. John Ikenberry 
4 Henry Kissinger 
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اگرچ  بازیگر  مانند چین در آینده ظهور خواهد کرد اما این ب  معنا  انتقال قدر  و رهبر  جهانی از 

لیبرالی توسط قدر  ها  در حال  آمریکا ب  چین نیست.آیکنبر  ویژگی ها  نظم جدید و پایرش نظم

( کسینجر نیز 11: 1321 ،)چگنی زاده.ظهور  چون چین را دلیل عدم چالش قدر  آمریکا دانست  است

( اگرچ  131-131: 1331 تاکید دارد. )کسینجر، تکاملی ب  عنوان مسیر آینده بر نوعی مسیرمشترک

وانده شده و اغل  دیدگاه او را براساس  افول آمریکا تحت عنوان جهان پساآمریکایی  خ 1کتاب فرید زکریا

 و  انتقال قدر  آن ب  دیگر کشورها  جدید درک می کنند اما با این حال دیدگاه زکریا نیز ب  نگرش

ها  آیکنبر  و کسینجر نزدیک است و او نیز جهان پساآمریکایی را یک جهان مبتنی بر افول آمریکا و 

ند بلک  نگرش او اساسا بر حفظ برتر  آمریکا و ورود قدر  ها  جدید رشد قدر  ها  جدید نمی دا

در مورد استدلال ذکریا و نوشت    او بیان می دارد ک  داستانی ک  زکریا  8کریستوفر لین متمرکز است.

روایت می کند با عنوان کتاب او تباین دارد و او ب  هیچ عنوان نتیج  نمی گیرد ک  قدر  ایالا  متحده 

(دیدگاه دوم ب  شد  نسبت ب  حفظ وضعیت فعلی بدبین است و 34: 1333 ل افول است.)لین،در حا

معتقد است ک  جهان پسا آمریکایی جهانی خواهد بود ک  با انتقال قدر  از آمریکا ب  دولت جدید همراه 

طق  در قال  دیدگاه هژمونی من 3بوده و شاهد نوعی کشمکش و منازع  نیز خواهیم بود.جان مرشایمر

چنین دیدگاهی را در مورد جهان  2نیز در قال  نظری  انتقال قدر  7و تامن 1، کاگلر1و ارگانسکی 4ا 

ارگانسکی انتقال قدر  ب  چین را یکی از جلوه ها  اساسی نظام بین الملل  پساآمریکایی ارائ  داده اند.

ند ک  روند آینده روند انتقال آینده دانست  است و کاگلر و تامن ب  تبعیت از دیدگاه ارگانسکی معتقد

 .L)قدر  از واشنگتن ب  پکن خواهد بود و این مسئل  نیز اغل  با کشمکش و منازع  همراه است. 

Tammen, Kugler,2006:35-45)   علیرغم اختلاف نظر  ک  بین این دو دیدگاه وجود دارد  هم

ورز  کرده اند بر سر این مسئل  اتفاق   اندیشمندانی ک  پیرامون قطبیت و جهان پسا آمریکایی اندیش  

نظر دارند ک  آینده   روابط بین الملل شاهد قدر  ها  جدید  است ک  می تواند قدر  آمریکا را ب  

 چالش بکشد.
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 چین و جهان پساآمریکایی

بیشتر نظریاتی ک  در مورد جهان آینده و وضعیت بازتوزیع توانمند  ها  در نظام بین الملل شکل      

رفت  است چین را یکی از محتمل ترین گزین  هایی می داند ک  می تواند ب  عنوان قدر  نوظهور آینده گ

مد نظر باشد.بحران مالی آمریکا از یک سو و رشد بی سابق    چین در زمین    اقتصاد  بسیار  از 

نده آمریکا را ن  کارشناسان را قانع ساخت  است ک  چین یکی از قدر  ها  جدید  خواهد بود ک  در آی

تنها در زمین    اقتصاد  بلک  در حوزه   سیاسی نیز ب  چالش خواهد کشید.بنابراین بخش اعظمی از 

ادبیا  جهان پسا آمریکایی بر خیزش چین متمرکز است و در کنار افول آمریکا مسئل    خیزش چین 

ب جهان پساآمریکایی چین را از مهم را یکی از واقعیت ها  اصلی جهان آینده می داند.فرید زکریا در کتا

ترین قدر  هایی می داند ک  می تواند در آینده توج  جهانیان را ب  سمت خود جل  نماید.از منظر 

زکریا چین یکی از خیزشگران جدید و چالش گران آینده   جهان پسا آمریکایی خواهد بود. زکریا 

ایی ها را  در آینده آزار می دهد.وسعت این معتقد است ک  چین ب  عنوان کشور  است ک  ذهن آمریک

برابر جمعیت آمریکاست.بیدار  چین  4کشور آمریکا را تحت الشعاع خود قرار خواهد و جمعیت آن 

چشم انداز سیاسی و اقتصاد  آن را دگرگون ساخت اما جهانی ک  این کشور از بطن آن برخاست  است 

( نظری  پردازانی ک  در قال  دیدگاه انتقال 31-33: 1331 ،نیز دست اندرکار تغییر دادن آن است. )زکریا

قدر  اندیش  ورز  کرده اند نیز اساسا چین را مهم ترین قدر  چالش گر آمریکا در آینده دانست  اند. 

ارگانسکی و کوگلر در قال  نگرش انتقال قدر  خود  پیش بینی کرده اند ک  جابجایی قدر  در آینده 

ا و قد بر افراشتن چین خواهد بود و چین جا  آمریکا را در در آینده خواهد مربوط ب  افول آمریک

 ، غرب را در آینده پشت سر خواهد گااشت.)کوگلر و دیگرن،اندیشمندان معتقد بودند ک  آسیا گرفت.این

( تامن و کوگلر در تحقیقی ک  در زمین    رشد چین  و چالش آن با آمریکا انجام داده اند 72: 1333

ش کرده اند ک  از منظر نظری    انتقال قدر  نشان دهند ک  چین در آینده محتمل ترین قدر  تلا

چالش گر آمریکا خواهد بود و چین بر اساس معیارها  توانمند  قدر  ب  انتقال قدر  در نظام جهانی 

هت تفوق رو  خواهد آورد. تامن و کوگلر معتقدند ک  چین و ایالا  متحده در یک رقابت بلند مد  ج

اش در حال رشد و پیشی گرفتن از    اقتصاد  چین ب  شد  در حوزه اقتصاد  درگیر شده اند.

 8031یا  8081سال ها  آمریکاست و این تغییرا  پویا می تواند منجر ب  سبقت چین از آمریکا در 

در  مبنا  اساسی رشد ق 4کریستوفر لین نیز ک  بر  (L. Tammen Kugler,2006:35-45 )شود. 

ها  جدید را پیش بینی کرده است چین را در مرکز توج  خود قرار داده است.او معتقد است ک  ظهور 

چین از بارزترین نمودها  پایان یافتن جهان تک قطبی است و اوج گیر  چین و افول نسبی آمریکا 
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رفتار چین مانند  حتی پیش از بحران اقتصاد  و رکود آمریکا نیز آشکار بود.لین تاکید می کند ک  اگر

قدر  ها  بزرگ در حال رشد گاشت  باشد شاهد تکرار الگو  مشابهی خواهیم بود ک  این الگو  مشاب  

مبتنی بر تبدیل ثرو  بیشتر ب  قدر  نظامی بیشتر و تلاش برا  کس  سلط    بیشتر ب  خصوص بر 

 (31-37: 1333 شرق آسیا خواهد بود.)لین،

 

 چین و تحول در منابع قدرت

 مفهوم قدرت نرم 

قدر  نرم یا جنب    نرم افزار  قدر  یکی دیگر از جلوه ها  قدر  است ک  در اواخر قرن      

بیستم و متعاق  تغییر و تحولا  جدید در نظام بین الملل مورد توج  واقع گردیده و توسط 

اندیشمندان نیز در  اندیشمندان لیبرال در ادبیا  روابط بین الملل بسط یافت  است؛هر چند ک  سایر

گاشت  ب  این بعد از قدر  توج  کرده و در اندیش  ورز  ها  خود آن را ب  صور  غیر مستقیم مورد 

اساسا ب  جنب     8در دیدگاه صلح دموکراتیک 1ب  عنوان مثال ایمانوئل کانت تاکید قرار داده بودند.

منیت بین المللی در نظر می گیرد. نرم افزار  قدر  توج  می کند و آن را تضمینی برا  صلح و ا

نرم را مورد توج  قرار داده خود قدر   4اندیشمند مارکسیستی نیز در نظری    هژمونی 3گرامشی

( گاشت  از نگرش غیر مستقیم اندیشمندان 148-143: 1338 )کیوان حسینی،جمع  زاده،است.

جوزف نا  مطرح گردید و پس توسط  1330ماکور، مفهوم قدر  نرم ب  طور رسمی ابتدا در ده    

از آن در کارها  بعد  او توسع  یافت و ب  یکی از اصطلاحا  مرکز  تحلیل سیاست خارجی تبدیل 

گشت.نا  قدر  نرم را ب  عنوان دست یابی ب  خواست  ها از طریق ترغی  و جاب ب  جا  زور و 

  نرم ب  معنا  توانایی رب  عبارتی قد (J. Wilson,2008:114)قدر  قهر آمیز تعریف می کند.

، اثرگاار  و تعیین باورها و امیال دیگران است ب  گون  ا  ک  اطلاعت پایر  و فرمان شکل دهی

( از نظر نا  قدر  نرم زمانی شکل می گیرد ک  30: 1323 سعید ، بردار  آن ها را تضمین نماید.)

آن کشور می خواهد.قدر  نرم یک کشور منجر ب  این شود ک  دیگر کشورها چیز  را طل  کنند ک  

در برابر قدر  سخت یا قدر  تحکم آمیز قرار دارد.قدر  سخت یعنی این ک  یک دولت آن چیز  را 

نا  معتقد است  (133: 1372 ک  خواهان آن است را از طریق فرمان دادن از دیگران طل  کند. )نا ،

                                                                 
1 Immanuel Kant 
2 Democratic peace theory 
3 Antonio Gramsci 
4 Hegemony  
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لل نیستند و امنیت نیز تنها نتیج  و ک  در عصر حاضر دولت ها تنها بازیگران عرص    نظام بین الم

لاا ابزار نظامی نیز تنها ابزار دستیابی ب  نتایج در عرص   هدفی نیست ک  دولت ها ب  دنبال آن هستند.

 در عصر حاضر دموکراسی نظام بین الملل محسوب نمی شود و سایر ابزارها نیز حائز اهمیت هستند.

 بسیار اثرا  آنارشی ک  است معنی این ب  فراملیتی طا عمیق ارتبا شبک  و لیبرال فرهنگ متقابل،

همچنین در چنین فضایی توانایی  (S. Nye,2013:4).دارد گرایی واقع بینی ها  پیش از متفاوتی

قدر  ها  بزرگِ برخوردار از منابع سنتی قدر  برا  کنترل کردن محیط اطراف خود ب  دلیل تغییر 

جهانی اتفاق افتاده است بسیار کاهش یافت  و این مسائل  و تحولاتی ک  در سرشت مسائل سیاست

جدید باعث می شود ک  دیگر دولت ها در تقابل با هم قرار نگیرند بلک  از طریق آن ها هم    دولت 

ر عصر حاضر لاا مسائل جدید د ها تلاش می کنند تا بازیگران فراملی را در کنترل خود داشت  باشند.

ار  بین المللی و اقداما  دست  جمعی شده است و ابزارها  سنتی قدر  در باعث ایجاد نوعی از همک

 اطلاعا ، عصر ، درطبق تاکید نا  (130: 1327 برخورد با این مسائل کارآیی چندانی ندارد. )نا ،

 بر اساس پیروز  و فتوحا  صرفا برآیندها و نتایج و کند می پیدا بیشتر  اهمیت ارتباطا  استراتژ 

 در مثال، برا . پای    پیروز  و فتوحا  روایت هاست این نتایج بر بلک  گیرد، نمی شکل ارتش

 از و باشد جااب اصلی جریان برا  ک  باشیم داشت  روایت یک ک  است لازم تروریسم، با مبارزه

شورشیان نیز قدر  نرم باید با قدر   با مبارزه در. کند جلوگیر  ها رادیکال توسط آنها استخدام

 .S )افزار  همراه باشد ک  ب  تسلط بر اذهان و قلوب اکثریت جمعیت کمک خواهد کرد. سخت 

Nye,2013:4 ) منابع قدر  سخت است و از بر این اساس منابع قدر  نرم بسیار متفاو  از

قدر  سیاسی شامل  سیاسی و دیپلماتیک حاصل می شود. آموزشی، قدر  فرهنگی، مجموع 

انسجام ملی ،سیستم رهبر  ملی و توانایی  ثبا  اجتماعی، تژیک،اهداف استرا سیستم سیاسی،

قدر  آموزشی و فرهنگی شامل منابع انسانی و کیفی  سازماندهی و انجام سیاست گاار  است.

قدر  رسان  و تلویزیون و روزنام  و تاثیر آن بر  سیستم آموزشی، توسع ،سرمای  گاار  در آموزش،

سیاست خارجی، فعالیت خارجی و  ،دیپلماتیک نیز روابط خارجیقدر   صحن    بین المللی است.

خود  (Haneş, Andrei,2015:32-33)ظرفیت حضور در جامع    بین المللی را شامل می شود.

ارزشی و سیاسی می داند ک   مولف    اساسی فرهنگی، 3نا  عناصر قدر  نرم یک کشور را شامل 

قدر  فرهنگی زمانی است ک   برتر  یک کشور فراهم سازد.هر یک از آن ها می تواند زمین  را برا  

قدر  ارزشی زمانی است ک  کشورها  فرهنگ یک کشور باعث مسر  و خشنود  دیگران می شود،
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جااب باشد و از قدر  جاب کنندگی برخوردار باشد و قدر  سیاسی نیز زمانی است ک  آن ها 

 (S. Nye,2009:160)مشروع و فراگیر ب  نظر برسند.

 

 چین و قدرت نرم )ابعاد اقتصادی(

الملل و اهمیت ابعاد جدید قدر  در تحصیل اهداف سیاست خارجی  تغییر و تحولا  جدید نظام بین     

منجر شده است ک  رهبران چین نیز ب  شد  ب  این مسئل  واقف گردند ک  تنها در قال  ترکی  

ک  چین می تواند نتایج مطلوبی را در عرص  هوشمندان    مولف  ها  سخت افزار  و نرم قدر  است 

ها می  الملل کس  کند و ب  هم پیوستگی موضوعا  و منابع قدر  بدین معنی است ک  آن   نظام بین

بایست استراتژ  ها  سخت افزار  را با ساز و کارها  نرم افزار  تلفیق کنند تا بهترین نتایج را برا  

بود ک  بحث قدر  نرم مورد توج   8008نخستین با در سال اهداف سیاست خارجی رقم بزنند.برا  

رهبر وقت چین جیانگ زمین قرار گرفت و او در این زمان در گزارش خود ب  شانزدهمین کنگره ملی 

حزب کمونیسم بیان داشت ک  ما در عصر  قرار داریم ک  نوعی پیوند عمیق بین حوزه ها  فرهنگی با 

چین از تمام منابع سیاسی،اقتصاد   (Xiang, Huang,2018:4.)سیاست و اقتصاد ایجاد شده است

و فرهنگی قدر  نرم بهره برده است تا از این طریق پای  ها  قدر  خود را در عرص    نظام بین الملل 

تقویت نماید.در حوزه   اقتصاد  چین ب  شد  در حال نهادساز  و افزایش جلوه   جاب شوندگی 

عرص    سیاسی نیز همان طور ک  نا  بیان می دارد چین از قدر  نرم  اقتصاد خود بوده است و در

افزار  اش جهت کاهش جلوه   تهدیدآمیز قدر  سخت افزار  خود بهره می برد تا از این طریق خود 

اهمیت ابعاد نرم  (S. Nye,2013:5.)را در نزد دولت ها  همسای  یک دولت تهدیدگر نشان ندهد

باعث شده است ک  رهبران چین استراتژ  ها  نرم افزار  بیشتر  را در  قدر  در نظام بین الملل

حوزه ها  مختلف جهانی و منطق  ا  ب  کار ببرند تا از این طریق تمایلا  استیلا جویان     خود را ک  

مبتنی بر هژمونی و کس  پای  ها  قدر  جهانی می باشد را پوشش دهند.بر این اساس چین تلاش 

 از طریق مشارکت و حضور در نهادها  اقتصاد  منطق  ا  و جهانی و همچنین گسترشکرده است ک  

آموزشی و اقتصاد  خواست  ها  امنیتی و سیاسی خود را پیش  ،تعاملا  دو و چندجانب    فرهنگی

کمربند  "ن برد.در نظر گرفتن استراتژ  ها  قدر  نرم اقتصاد  برا  چین در قال  طرح هایی همچو

 و ... نمایان گشت  است)عزیز ، "بیست و یکم جاده ابریشم دریایی سده" ،"اده ابریشماقتصاد  ج

( و این کشور تلاش نموده ک  از طریق نهادساز  ها  مالی و ارتباط اقتصاد  و تجار  با ملل 34: 1333
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جهان ب  خصوص کشورها  در حال توسع  نفوذ خود را گسترش دهد. در ادام    این بحث ب  بررسی 

 ند مولف    اقتصاد  قدر  نرم چین می پردازیم.چ

 

 مکانیسم های اقتصادی قدرت نرم چین 

 نهادسازی مالی جهانی 

یکی از ابتکارا  نرم افزار  چین در حوزه   منطق  ا  و جهانی نهادساز  مالی و اقتصاد  است      

گاار  چین بوده است.در ک  اهداف سیاسی خاصی را ب  دنبال دارد و زمین  ساز افزایش قدر  نفوذ

واقع یکی از ضرور  ها  اصلی کس  قدر  جهانی و نفوذگاار  بین المللی ایجاد نهادها  اقتصاد  

و مالی است ک  امکان استیلا  سیاسی را بدون کاربرد زور و اجبار برا  دولت ها فراهم می سازد و 

تا از این طریق ب  چالش هژمون  است چین نیز بر این مسئل  تاکید ورزیده و مسیر آن را دنبال کرده

رهبران چین سرمای  ها  خود را ب  نهادها  مالی جدید تزریق  . براین اساس بوده ک نظام بپردازد

کرده اند و از این طریق تلاش کرده اند قدر  مانور و را  بیشتر  در این نهادها  جدید داشت  

و  3بریکس 8  نوین ، بانک توسع 1سیاییآ زیرساخت گاار سرمای  بانک( Hart,2015.)باشند

از جمل  تلاش اساسی این کشور جهت ایجاد  4جنوب چین-همچنین صندوق همکار  جنوب

نهادها  جدید بین المللی است ک  هژمونی آمریکا را در حوزه   قدر  نرم ب  چالش می کشد و از 

  آسیایی زیرساخت گاار ی سرما بانک طرفی توانمند  ها  نرم افزار  چین را افزایش می دهد.

این نهاد بیانگر عدم رضایت چین از نظم لیبرال بین المللی  یکی از مهم ترین ابتکارا  مالی چین است.

و یک طرح بلند مد   1است و بسیار  معتقدند ک  این طرح بیانگر خروج این کشور از نهاد برتن وودز

برا  نخستین بار این ایده  اگرچ ( Gennari,2017:46-47)برا  چالش هژمونی آمریکا است. 

 8013آشکار شده بود اما شی جینگ پینگ در سال  8003ایجاد این بانک در نشست بائو در سال 

 گاار سرمای  ، بحث مربوط ب  ایجاد بانکک کمربند و یک جاده را ارائ  دادپس از این ک  طرح ی

الی  چین بیان داشت ک  وزار  مالی  چین وزیر م 8014را نیز مطرح نمود.در سال   آسیایی زیرساخت

میلیارد دلار ب  این صندوق اختصاص دهد و پس از آن با انجام ساز و کارها  اولی  تا  10حاضر است 

                                                                 
1 Asian Infrastructure Investment Bank 
2 New Development Bank 
3 BRICS 
4 South-South Cooperation Assistance Fund 
5 Bretton Woods system 
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عضو غیر منطق   80عضو منطق  ا  و  37کشور ب  این صندوق پیوستند ک  شامل  17 8011سال 

بالاخره اولین بست    وام خود را ب  کشورها  ماه مااکره  11پس از  8011ا  بودند.بانک در سال 

گاار  زیرساخت آسیایی مانند بانک جهانی بانک سرمای ( Gennari,2017:46-47)عضو ارائ  داد. 

یک بانک توسع  ا  چند جانب  محسوب می شود و هدف اساسی آن تامین سرمای  و تخصص لازم 

ا  است.گروهی از کشورها ب  این نهاد کمک  برا  کشورها و سازمان ها  فراملی جهت اهداف توسع 

می کنند و بانک ب  کشورهایی ک  نمی توانند ب  طور معمول منابع جایگزین سرمای  را در بخش 

خصوصی با نرخ بهره مناس  در طی دوره   بلندمد  پیدا کنند،توانایی پروژه ها  مدرن ساز  

ج  هستند نیز کمک می کند.همچنین این بانک ندارند و با مسئل    افزایش خطر و عدم اطمینان موا

 ,Gennari )ها  بزرگتر و فراملی را نیز تسهیل نماید. می توانند همکار  کشورها در زمین 

همچنین بیان شده است ک  هدف اصلی این بانک ارائ    کمک ها  مالی برا   (2017:46-47

یی در آسیا بوده است و از آن جایی ک  ساخت جاده ها،خطوط آهن،فرودگاه و دیگر پروژه ها  زیر بنا

توسع    زیرساخت ها  کشورها  عضو مهم ترین نکت  برا  دستیابی ب  یکپارچگی اقتصاد  

( 21: 1331کشورها  آسیایی است این بانک می تواند در این زمین  حائز اهمیت باشد.)ملکی،رئوفی،

صاد چین را افزایش می دهد و این این کمک ها و طرح ها ب  طور مستقیم قدر  جاب شوندگی اقت

بانک یک فرصت استثنایی را در اختیار نخبگان چین قرار می دهد تا از طریق آن بتوانند طرح نفوذ 

 30چین با تامین  بین المللی خود را بدون کاربرد هیچگون  جلوه   خشونت آمیز قدر  اجرا کنند.

گیر   ها  مهم یعنی تصمیم دارد و تصمیم گیر  ها درصد آرا را در تصمیم 81درصد سرمای  بانک، 

درصد از  71 همچنین .درصد آرا است 71سرمای  گااریها و ساختار بانک نیازمند موافقت  در خصوص

درصد آن توسط کشورها  غیر  81سرمای  بانک توسط کشورها  آسیایی عضو تامین شده و تنها 

( نقش چین در تصمیم گیر  این نهاد بیانگر 113: 1331 می شود.)تقی زاده انصار ،آسیایی تامین 

اهمیت و جایگاه آن در جل  دیدگاه ها و نظر دیگران است تا از این طریق نظم دلخواه خود را ایجاد 

آسیایی بخشی از تصویر بزرگ  زیرساخت گاار سرمای  طبق بیان مقاما  چینی پروژه   بانک نماید.

ربوط ب  ایجاد ادغام اقتصاد  کشورها  مشارکت کننده و همچنین یک بلوک سرمای  گاار  و تر م

این ادغام می تواند زمین  ساز جاب  (Mishra,2016:8)تجار  جدید است.  –منطق  اقتصاد  

 اذهان و قلوب مردم ب  سمت مدل چینی اقتصاد باشد.

ده است نیز یکی دیگر از بازوها  مالی چین بانک توسع    نوین ک  در قال  بریکس ایجاد ش     

جهت نفوذگاار  بین المللی و اجرا  پروژه   قدر  نرم آن است.بحث ایجاد بانک توسع  جدید ابتدا 
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و در طی اجلاس اوربان تاسیس بانک  8013و در دهلی نو مطرح شد و سپس در سال  8018در سال 

ر شانگها  تعیین شد.هدف اصلی بانک توسع    جدید گروه بریکس ب  طور رسمی اعلام و مقر آن د

نوین بریکس مقابل  با کسر  بودج  تامین مالی بلند مد  برا  پروژه ها  صنعتی و زیرساخت ها در 

میلیارد  100با سرمای   8011کشورها  در حال توسع  از جمل  خود اعضا  بریکس بود و در سال 

درصد از حق  80هزار سهم دارند و  100در این بانک  دلار شروع ب  کار کرد.هر یک از اعضا  بریکس

مقاما  این بانک بیان داشت  اند ک  بانک توسع     را  و سهام آن را ب  خود اختصاص می دهند.

در واقع آن ها تلاش دارند  نوین ب  عنوان مکملی برا  نهادها  تحت سلط    آمریکا عمل می کند.

ور نشود ک  این کشورها  در حال ظهور در پی ب  چالش ک  تاسیس این بانک باعث ایجاد این تص

کشیدن نظم بین المللی مالی و اقتصاد  جهان هستند و این نهادها جایگزینی برا  نظم فعلی ب  

  نوین را ب  عنوان  ( چین صندوق توسع 134-131: 1334 خسرو ، حساب می آید.)موسی زاده،

همکار  ها  بیشتر با کشورها  در حال توسع  و  ، ایجادر  برا  توزیع کالاها  مازاد خودمسی

همچنین از منظر چین این بانک در راستا  رشد و توسع    پایدار در  امنیت انرژ  اش می نگرد.

کشورها  در حال توسع  نیز حائز اهمیت است و می تواند بازارها  جایگزین و شرکا  تجار  جدید 

نظر رهبران چین این بانک می تواند زمین  ا  برا  استفاده از علاوه بر این از  را برا  چین ایجاد نماید.

ارز رایج بین کشورها  اعضا  بریکس با خودشان و حتی سایر کشورها  در حال توسع  باشد.چن 

از اعضا  بریکس درخواست  8011در طی نشست بریکس در سال  8رئیس بان توسع  چین 1یوان

این بانک ک  با همکار  ( T. Chin,2014:369 )دهند.را گسترش  3کرده بود ک  تجار  چند ارز 

کشورها  اقتصاد  برترِ در حال توسع  ایجاد شده است این امکان را در اختیار چین قرار می دهد ک  

بتواند سیاست ها  جدید خود را ب  کمک این کشورها  تجدید نظر طل  پیاده سازد و در کشورها  

این نهاد چندجانب  ن  تنها چین را در برابر  خود را بسط دهد. در حال توسع  نیز نفوذ نرم افزار 

نهادها  مالی آمریکایی قرار می دهد بلک  زمین  ساز ائتلاف نرم چین با کشورها  در حال توسع    

قدرتمند  چون روسی  نیز می باشد. چین علاوه بر برنام  ها  چند جانب    ماکور یک طرح مالی 

در راستا  نهادساز  بین  "جنوب چین-صندوق همکار  جنوب "وانیک جانب  را نیز تحت عن

المللی و منطق  ا  ب  اجرا در آورده است ک  نقش آن در ارتقا  قدر  نرم چین حائز اهمیت 

                                                                 
1 Chen Yuan 
2China development bank 
3 Multicurrency  
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میلیون دلار را جهت انجام پروژه ها  اقلیمی در کشورها  در حال توسع   80است.این صندوق سالان  

میلیارد دلار را در راستا  انجام پروژه ها  طرح یک  40دوق حدود همچنین این صن فراهم می سازد.

این طرح نیز ب  چین کمک خواهد کرد ک  بر ( Hart,2015) کمربند و یک جاده نیز فراهم می کند.

کشورها  مشمول طرح یک کمربند و یک جاده نفوذ داشت  باشد و کشورها  عضو را ب  سمت 

 .خواست  ها و تمایلا  خود سوق دهد

 

 کمک های اقتصادی و مالی به کشورهای درحال توسعه 

کمک مالی و تامین مالی کشورها  درحال توسع  و آسی  دیده جهت انجام پروژه ها  زیربنایی      

یکی از جلوه ها  قدر  نرم  است ک  قدر  ها  برتر اقتصاد   از آن بهره می برند تا از این طریق 

بدون کاربرد هیچ گون  ابزار  ن در کشورها  مقصد فراهم ساخت  وازمین  را برا  نفوذ شرکت هایش

نظامی و خشونت آمیز  بتوانند بر روندها  سیاسی و اقتصاد  آن کشورها تاثیر گاارند.چین پس از 

افزایش توانمند  اقتصاد  خود منابع مالی مختلفی را در کشورها  در حال توسع  ب  خصوص 

، ن  ها  ورود کمپانی ها  توسع  ا است تا از طریق آن ضمن ایجاد زمی کشورها  آفریقایی قرار داده

نفوذ اقتصاد  چین در این کشورها نیز تحقق یابد.چین از این پروژه ها نیز ب  عنوان مسیر  جهت 

چالش هژمونی آمریکا و بسط قدر  نرم خود بهره برده است.طبق گزارش رسمی رهیافت همکار  

  این کشور کمک ها  توسع  ا  و بشر دوستان  ب  علاوه   نفوذِ بدون اجبار توسع  ا  چین، استراتژ

است  ک  از منظر رهبران چینی این استراتژ  در تقابل با رهیافت قهرآمیز تحریم و اجبار نظام مالی 

طبق این گزارش کمک ها  مالی یکی از پروژه ها  ( Tan-Mullins,2010:850-883) غرب است.

ن جدید است ک  می تواند ب  صور  نرم افزار  زمین  را برا  تحقق هژمونی چین نفوذ چین در قر

فراهم سازد.چینی ها معتقدند ک  کمک ها  توسع  ا  آن ها برخلاف کمک ها  مالی غرب بدون 

اهداف جاه طلبان  بوده و در راستا  نیاز کشورها  در حال توسع  شکل گرفت  است و همان طور ک  

سع  یافت  و در حال رشد محسوب می شود تمایل دارد دیگر کشورها نیز رشد و چین یک کشور تو

توسع    خود را با موفقیت ب  انجام برسانند. کمک ها  خارجی چین ب  کشورها  در حال توسع  ب  

بخش اساسی بوده است ک  چین تلاش داشت  از طریق اعطا  انواع مختلف این کمک  3طور کلی شامل 

گان    کمک ها شامل  3حال توسع  را در انجام پروژه ها  زیربنایی یار  رساند. انواع  ها کشورها  در

بوده است.  وام ها  با بهره)بهره ثابت یا بهره   کم( وام ها  بدون بهره، حمایت ها  مالی،

(Bräutigam,2011:750-765)   چین در راستا  اعطا  این وام ها نهادها  مالی مختلفی را ب
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ب  طور خاص چین از  ه است ک  بسیار  از آن ها در کشورها  در حال توسع  فعال هستند.وجود آورد

منابع مالی خود را در بسیار  از کشورها توسع  داده است.صندوق ها  سهام،وام ها  غیر  1334سال 

 داده شده است از جمل  منابع اصلی 8و اعتباراتی ک  توسط اکسیم بانک 1انحصار  بانک توسع    چین

 بانک ها  چینی در مناطقی همچون زامبیا، چین جهت کمک ب  کشورها  در حال توسع  می باشند.

لوساکا و ژوهانسبورگ شعب  دارند و فعالیت ها  مربوط ب  حمایت مالی را در این کشورها انجام می 

ه میلیارد دلار وام ب  شیو 412حدود  8014تا  1331چین از سال ( Bräutigam,2010:8)دهند. 

پروژه را  300اکسیم بانک چین حدود  1331ها  مختلف ب  کشورها  آفریقایی اعطا کرده است.از سال 

نیز این بانک توافقاتی را در زمین   8001در کشورها  آفریقایی تامین مالی نموده نموده است و در سال 

علاوه بر این وزار  بازرگانی . گین  و موریتانی انجام داده است اتیوپی،   تامین مالی با کشورها  کنگو،

پروژه را در کشور ها  آفریقایی ب  اجرا در آورده  و تنها در سال  300چین نیز در این زمان  حدود 

کشور آفریقایی امضا کرده  42توافق مربوط ب  کمک مالی را با  110چین حدود  8007

سی تامین مالی چین اکسیم بانک چین از جمل  نهادها  اسا( Bräutigam, 2010:19-20)است.

است ک  وام هایی را ب  کشورها  در حال توسع  ارائ  می دهد.این بانک هدف اصلی از ارائ    وام ب  

کشورها  در حال توسع  را ارتقا  توسع    اقتصاد  و بهبود سطح استاندارها  زندگی در کشورها  

گولا در مورد تامین اعتبار  ب  مبلغ اکسیم بانک چین  و آن 8003در حال توسع   دانست  است. در سال 

در سال ( Bräutigam, 2011:750-765)میلیارد دلار برا  بازساز  این کشور ب  توافق رسیدند. 10

میلیارد دلار  را برا  توسع  در آنگولا در نظر  8میلیون دلار  و  100نیز اکسیم بانک دو وام  8007

یلیارد دلار جهت ساخت کشاورز  آنگولا کمک کرده م 1نیز بانک توسع  چین  8003گرفت  و در سال 

است. فعالیت نهادها  مالی چین در این کشورها زمین  ساز ورود کمپانی ها  چینی ب  آفریقا بوده و 

همزمان با تامین اعتبارا  مالی پروژه ها  کشورها  آفریقایی، شرکت ها  چینی نیز فعالیت خود را 

پروژه   مگا در اتیوپی از جمل  پروژه ها  بزرگ چین در اتیوپی است ک  آغاز نموده اند.ب  عنوان مثال  

میلیون وام در اختیار دولت قرار داده است تا کمپانی ساخت و ساز و ارتباطا  چین  310چین حدود 

وظیف    انجام این پروژه را برعهده بگیرد.چین از بزرگترین شرکا  توسع    اتیوپی است و دولت 

-Morgan, Zheng,2019: 2)ارد از کمک ها  مالی چین برا  رشد خود بهره ببرد.اتیوپی تلاش د

وام ها و کمک ها  دریافتی آنگولا از چین نیز با نفوذ شرکت ها  چین و تلاش سرمای  گااران    ( 12

                                                                 
1 china development bank 
2 Exim Bank 
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 آن ها در این کشور همراه بوده است. پس از این ک  آنگولا از چین وام ها  نفتی و زیربنایی را دریافت

 .کرده است شرکت هایی مانند گروه سیتیک و شرکت پل و جاده   چین ب  این کشور وارد شده اند

(Tan-Mullins, 2010: 850-883)  
 

 های مالی و اقتصادی ها و اجلاسحضور فعال در سازمان

دها چین در بسیار  از نهادها  مالی و اقتصاد  جهانی فعالیت دارد و اگرچ  بسیار  از این نها     

مبتنی بر فرآیندها  لیبرالی بوده و توسط رهبران غربی اداره می شود اما با این حال چینی ها نیز تلاش 

کرده اند ک  با حضور در این نهادها ضمن بهره بردار  اقتصاد  زمین  را برا  ارتقا  قدر  نرم افزار  

لی و اقتصاد  خود را حامی خود فراهم سازند.چین در تلاش است ک  از طریق حضور در نهادها  ما

جهانی شدن و روندها  متعارف نظام بین الملل معرفی کند تا از این طریق بتواند دولت ها را ب  سمت 

وزیر اقتصاد  1مدل اقتصاد  و مالی خود جاب نموده و از مدل آمریکایی دور کند. شی گوانگ شنگ

پیوستن ب  سازمان  "کید کرده است ک چین در مورد پیوستن و نقش چین در سازمان تجار  جهانی تا

تجار  جهانی و مشارکت در سیستم تجار  چندجانب  تصمیم استراتژیک توسط رهبران چین در زمین  

. حضور چین در سازمان تجار  جهانی ب  این کشور کمک کرده "  تسریع جهانی شدن بوده است

ار  اش را با کشورها  غربی گسترش است ک  اصلاحا  داخلی خود را بهتر پی گیر  کند و روابط تج

رهبران چین در تلاشند ک  از طریق همکار  و حضور در ( Deckers,2007: 104-108)دهد.

نشست ها و نهادها  مالی و اقتصاد  افکار  عمومی جهانی را ب  سمت نگرش ها  خود جل  نمایند و 

توانمند  رهبر  اقتصاد  جهانی را  این نگرش را در ذهن جهانیان ایجاد کنند ک  چین بر خلاف آمریکا

)جمع  8داراست.مطابق با چنین نگرشی بوده است ک  شی جین پینگ رهبر چین در اجلاس داووس

جهانی اقتصاد( نقش فعالی را ایفا نموده است و خود را ب  عنوان رهبر  جدید جهانی شدن معرفی کرده 

اقتصاد در مورد تلاش چین برا  نفوذ  هانیج مجمع مدیره هیئت رئیس و است. کلاوس شواب بنیانگاار

در جهانی ک  بی اعتماد  و  "بیشتر در این مجمع و ب  عهده گرفتن نقش رهبر   بیان داشت  است ک  

کارل بیلت از دیگر مقاما    "بی ثباتی از ویژگی ها  اساسی آن است چشم جهان ب  سمت چین است

وقتی ب  رهبر   "بر اقتصاد جهانی بیان داشت  است ک   این اجلاس در مورد توانمند  تاثیرگاار  چین

شی جین پینگ در حال پر کردن این خلع  اقتصاد جهانی چشم می دوزیم متوج  نوعی خلع می شویم،

                                                                 
1 Shi Guangsheng 
2 World Economic Forum 
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گروه  (R. Harris,2018:14) "از طریق موفقیت هایی است ک  در این زمین  کس  کرده است

چین تلاش نموده از طریق عضویت و تاثیرگاار  بر آن بریکس از جمل  دیگر نهادها  اقتصاد  است ک  

نگرش اعضا  آن را تحت تاثیر خود قرار داده و از آن جهت شکل دهی ب  ائتلاف ضد آمریکایی بهره 

ببرد.گروه بریکس ب  طور کلی چند امتیاز و فرصت بالقوه  را در اختیار چین قرار می دهد.نخست این ک  

چندجانب  گرایی خود را پیش برد و در سطوح مختلفی از مباحث جهانی  ب  چین اجازه می دهد تا طرح

شرکت کند.دوم این ک  بریکس این فرصت را در اختیار چین می دهد تا ادعا  مسئولیت پایر  خود را 

تحقق بخشد. سوم این چین می تواند از طریق بریکس هویت دو گان    خود را مبنی بر گسترش روابط 

ان یک کشور در حال توسع  و همچنین اصلاح حکومت دار  خود ب  عنوان یک جنوب ب  عنو-جنوب

قدر  در حال رشد را تقویت کند.در نهایت این ک  این گروه این فرصت را در اختیار چین قرار می دهد 

ک  بتواند تلاش ها  تجار  و سرمای  گاار  خود در دیگر کشورها  منطق  ا  را گسترش دهد و یک 

علاوه بر نهادها  ( Erthal Abdenur,2014:90)رگاار در مناظرا  بین المللی باشد.بازیگر تاثی

نیز در راستا  پیاده ساز  طرح ها  مالی و  1اقتصاد  ماکور چین از سازمان همکار  شانگها 

اقتصاد  و افزایش قدر  جاب شوندگی خود استفاده کرده است.سازمان همکار  شانگها  اگرچ  در 

دارا  اهداف سیاسی و امنیتی است اما منافع و همکار  ها  اقتصاد   نیز ب  عنوان درج    نخست 

بخشی از اهداف این سازمان مورد توج  قرار گرفت  است.چین در کنار روسی  نقشی اساسی در این 

سازمان ایفا می کند و ب  عنوان یکی از وزن  ها  اساسی سازمان شناخت  می شود.چین علاوه بر مد نظر 

رار دادن نگرانی ها  امنیتی خود در این سازمان، در تلاش بوده ک  از مکانیسم ها  اقتصاد  آن نیز ق

برا  دستیابی ب  اهداف کلان خود بهره ببرد ک  این مکانیسم ها  اقتصاد  نیز ب  نوب     خود نفوذ نرم 

تعمیق روابط اقتصاد  و  افزار  چین را ارتقا داده است.یکی از مهم ترین اهداف چین در این سازمان

تجار  با کشورها  عضو بوده است ک  این مسئل  اعتماد این کشورها نسبت ب  چین را افزایش داده و 

اعضا را ب  سمت حمایت از طرح ها  چینی منطق  سوق داده است.پس از ایجاد سازمان همکار  

داده است ب  نحو  ک  در سال شانگها  چین روابط تجار  خود را با کشورها  آسیا  مرکز  افزایش 

میلیارد دلار رسید.چین با کشورها  ترکمنستان و  30.22میزان تجار  چین با این منطق  ب   8010

خط لول    نفت و گاز را از  8قزاقستان در زمین    انرژ  همکار  ها  گسترده ا  را ایجاد نموده و 

خط لول    انتقال نفت و با ترکمنستان  8001ست.چین با قزاقستان در سال این کشورها وارد کرده ا

چین لوکوموتیو اقتصاد  و تامین مالی سازمان شانگها   خط لول    انتقال گاز را احداث نموده است.
                                                                 

1 Shanghai Cooperation Organisation 



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ1011 بهار، 11، پیاپي 1 هشمار، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

 

930 

 

محسوب می شود و لاا می تواند بر تصمیم گیر  ها  مالی سازمان تاثیرگاار باشد و جهت گیر  ها  

ز جلوه ها  قدر  نرم چین در این زمین  نیز حمایت از طرح یکی ا آن را ب  سمت اهداف خود سوق دهد.

ها  اقتصاد  و اعطا  تسهیلا  توسط چین بوده است.چین ن  تنها تامین کننده   مالی این سازمان بوده 

  سازمان همکار  شانگها  نیز  است بلک  تامین کننده   پروژه ها  مالی کشورها  در حال توسع 

بانک  ئل  ب  طور مستقیم قدر  جاب شوندگی چین را افزایش داده است.محسوب می شود ک  این مس

از جمل  مهم ترین اقداما  چین در این زمین  بوده ک  تلاش داشت   1توسع    سازمان همکار  شانگها 

 (Huasheng,2013:44-446) است اهداف مالی و اقتصاد  چین را پوشش دهد.

 

 نتیجه گیری

بازیگران تاثیرگاار بر معادلا  جهانی در سال ها  آتی خواهد بود و بخش  چین یکی از مهم ترین     

قابل توجهی از نگرش ها و دیدگاه ها  متفکرینی ک  پیرامون ادبیا  جهان پسا آمریکایی اندیش  ورز  

چین در راستا  تحقق اهداف و آرمان ها  بلند مد  خود در  کرده اند را ب  خود جل  نموده است.

، نظامی، می را در حوزه ها  مختلف اقتصاد الملل گام ها  بلند  برداشت  و طرح ها  عظینظام بین 

گاشت  از تلاش هایی ک  این کشور در زمین  ها   سخت افزار   سیاسی و ... مورد توج  قرار داده است.

سم ها  نرم مانند افزایش توان هست  ا  و دریایی انجام داده است، رهبران چین  استراتژ  ها و مکانی

افزار  خود را در عرص    سیاست جهانی نیز مورد توج  و تاکید قرار داده اند.چین در راستا  تحقق 

برتر  خود و چالش ایالا  متحده   آمریکا مجموع  ا  از رهیافت ها و استراتژ  ها  قدر  نرم را ب  

ت.ما در این پژوهش نشان دادیم ک  کار برده ک  از این میان رهیافت ها  اقتصاد  بسیار حائز اهمیت اس

چین در حوزه   اقتصاد  ب  عنوان یک کشور تجدید نظر طل  عمل کرده است و تلاش اصلی رهبران 

این کشور این بوده ک  از طریق ب  کارگیر  ابزارها  اقتصاد  ب  نوعی ب  رقابت با بزرگترین قدر  نظام 

متحده پس از جنگ جهانی اول و دوم ب  نهادساز  و  یعنی آمریکا بپردازند.ب  همین صور  ک  ایالا 

بسط نگرش خود در نظام بین الملل رو  آورد چینی ها نیز در پی این هستند ک  توانمند  نهادساز  

خود را ارتقا دهند تا از این طریق بتوانند اذهان و قلوب را در سرتاسر جهان جاب خود نمایند.کمک ب  

فعال در نشست ها  مالی جهان و نهادساز  مالی این امکان را در کشورها  در حال توسع ،حضور 

 اختیار چین قرار خواهد داد ک  بتواند بدون کاربرد هیچ گون  قدر  سخت افزار  و اجبار آمیز  خواست  

 

                                                                 
1 SCO Developmen tbank 
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