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چکیده
نظریه انتقال قدرت بر مسئله پویایی نظام و چگونگی تحول قدرت در سیستم بینالملل تمرکز
دارد و ماهیت نظام بینالملل را دارای خصلتی سلسله مراتبی میداند که بر اساس آن منازعه و
کشمکش برای کسب سلطه همواره امکانپذیر است .ارگانسکی بهعنوان یکی از برجستهترین
نظریهپردازان انتقال قدرت ،در قالب این نظریه امکان خیزش چین را یکی از واقعیتهای نظام
بینالملل میداند و تأکید میکند که چرخه قدرت بر اساس رشد تکنولوژیکی و در مرحله بلوغ
قدرت صورت میگیرد و در این مرحله دولتها منابع مختلف خود را برای انتقال قدرت به کار
میگیرند و لذا چین در آینده در چنین وضعیتی قرار خواهد گرفت .این پژوهش بر این مسئله تمرکز
دارد و هدف اصلی آن این است که مسئله خیزش چین را بر مبنای دیدگاه انتقال قدرت در دوره
شی جین پینگ و با تأکید بر  3استراتژی اقتصادی این کشور تبیین نماید .بر این اساس سؤال اصلی
این پژوهش این است که استراتژیهای اقتصادی شی جین پینگ شامل «یک کمربند و یک جاده»،
«طرح ساخت چین  »2025و «راهاندازی بورس نفت خام چین بر مبنای یوان» از چه جایگاهی در
دیدگاه انتقال قدرت چین برخوردارند؟ طبق نتیجه این پژوهش ،این سه استراتژی اگرچه جنبهای
اقتصادی دارند اما اهداف سیاسی و امنیتی کالنی را برای چین به دنبال دارند و رهبر جدید چین
تالش کرده است که از طریق آنها اهداف کالن هژمونیک و انتقال قدرت چین را پیش برد .پاسخ
به سؤال پژوهش در قالب روش تحلیلی-توصیفی صورت پذیرفته است.
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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مقدمه

مسئله خیزش چین در نظام بینالملل یکی از واقعیتهای هزاره جدید است که ذهن بسیاری از
متفکرین سیاسی را به خود جلب نموده و زمینه را برای شکلگیری دیدگاههای مختلفی پیرامون
تبیین این واقعیت بینالمللی فراهم نموده است .متفکرین اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و استراتژیست ها
هر یک نگرشهای متفاوتی را در مورد آینده چین ارائه دادهاند و تالش نمودهاند که از منظر خاصی
مسئله رشد و خیزش چین را بررسی نمایند .یکی از این نگرشها که در قالب تفکرات رئالیستی
ارائه گردیده است دیدگاه انتقال قدرت است .تئوری انتقال قدرت مجموعهای از دیدگاههای نظری
پیرامون تحول و انتقال قدرت در عرصه نظام بینالملل است که نخستین بار توسط ارگانسکی مطرح
شد .این نظریه در قالب مبانی و اصول تئوریکِ خود واقعیت متحول روابط بینالملل را نیز موردتوجه
قرار داده و ظهور قدرتهای جدیدی چون چین را نیز مورد واکاوی قرار میدهد .ارگانسکی1از
نخستین کسانی بود که در چارچوب دیدگاه انتقال قدرت رشد چین را پیشی بینی کرد و در قالب
پژوهشی که با کاگلر2انجام داد خیزش چین را یکی از واقعیتها مربوط به تحول قدرت در آینده
دانست .استدالل ارگانسکی موردپذیرش بسیاری از متفکرین انتقال قدرت قرار گرفته است و
محققین دیگری چون تامن 3،کاگلر و کیم4نیز مسئله رشد قدرتهای جدیدی چون چین را مورد
تأکید قرار دادهاند .این دیدگاه رشد اقتصادی و تکنولوژیکی دولتها را یکی از مبانی اساسی انتقال
قدرت دولتها در نظام بینالملل میداند و معتقد است که تحوالت اقتصادی پایهای جهت تحوالت
قدرت دولتهاست .با توجه به ارتباط عمیق بین استراتژیها و مؤلفههای اقتصادی دولتها با انتقال
قدرت جهانی آنها ،این پژوهش بر مبانی اقتصادی انتقال قدرت چین در دورهی شی جین پینگ
تمرکز کرده و سؤال اصلی نویسندگان این است که استراتژیهای اقتصادی موردتوجه شی جین
پینگ شامل «یک کمربند و یک جاده»« ،طرح ساخت چین  »2025و «راهاندازی بورس نفت خام
چین بر مبنای یوان» از چه جایگاهی در دیدگاه انتقال قدرت چین برخوردارند؟
طبق فرضیه پژوهش ،این سه استراتژی اگرچه جنبهای اقتصادی دارند اما اهداف سیاسی و امنیتی
کالنی را برای دولت چین به دنبال دارند و رهبر جدید چین تالش کرده است که از طریق آنها
اهداف کالن و انتقال قدرت چین را پیش برد .تقویت فرضیه پژوهش در قالب شاخصهای تجربی
و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی صورت میپذیرد؛ بدینصورت که ما با تشریح  3طرح مذکور
نشان خواهیم داد که چگونه رهبر جدید چین از این پروژههای اقتصادی بهعنوان مکانیسمی جهت
گسترش نفوذ گذاری بین المللی بهره خواهند برد و چه اهداف و منافع سیاسی پشت این طرحهای
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اقتصادی قرار گرفته است .لذا هدف اصلی این پژوهش این است که در قالب نظریه انتقال قدرت
مسئله خیزش چین را در دوره شی جین پینگ موردبررسی قرار داده و نشان دهد که انتقال قدرتِ
چین چگونه بر اساس استراتژیهای اقتصادی این کشور در حال شکلگیری است .ارگانسکی رشد
فناوری و پیشرفت های اقتصادی کشورها را یکی از ابزارهای اساسی انتقال قدرت میداند و معتقد
است که دولتها در مرحله بلوغ به رشد اقتصادی قابلتوجهی دست مییابند که این قدرت
اقتصادی میتواند به آنها در انتقال قدرت بینالمللی یاری رساند .نویسنده در این پژوهش تالش
دارد که تالش شی جین پینگ جهت انتقال قدرت را بر اساس  3استراتژی اقتصادی این کشور تبیین
نماید .این  3استراتژی شامل طرح «یک کمربند و یک جاده» و «طرح ساخت چین  »2025و
«راهاندازی بورس نفت خام چین بر مبنای یوان» است که رهبر چین تالش کرده است در قالب آنها
اهداف سیاسی و امنیتی کالن خود را پی گیری نماید.
 -1پیشینه
در رابطه با این موضوع ،پژوهشهای مختلفی صورت پذیرفته و رشد اقتصادی چین از جهات
مختلفی مورد بحث و بررسی واقع گردیده است اما کمتر پژوهشی تالش کرده است که مسئله رشد
اقتصادی چین را به بحث انتقال قدرت آن پیوند زند و یا اینکه بر استراتژیهای اقتصادی شی جین
پینگ بر مبنای دیدگاه انتقال قدرت تمرکز کند .لذا نوآوری این پژوهش در این است که تالش
نموده تا مسائل اقتصادی چین را در قالب نظریه انتقال قدرت تبیین نماید و نشان دهد که چگونه
استراتژی های اقتصادی شی جین پینگ در راستای انتقال قدرت و خیزش چین عمل کردهاند.
بااینحال در این بخش برخی از پژوهشهای صورت پذیرفته که به موضوع این تحقیق مرتبط هستند
را مورد بررسی قرار میدهیم.
محمدرضا رستمی و جواد زراعت پیما در مقالهای با عنوان «جهتگیری توسعه چین و پیامدهای
سیاسی آن» (رستمی ،اطاعت)149-173 :1390،؛( )Rostami & Etaat, 2011:149-173مسئله توسعه
چین و نتایج سیاسی این توسعه بهخصوص موقعیت بینالمللی آن را برای این کشور موردبحث و
بررسی قرار دادهاند .این پژوهش اگرچه مسئله ارتباط بین تحوالت سیاسی چین و موقعیت بینالمللی
آن را مورد توجه قرار داده است اما بر بحث انتقال قدرت و ارتباط استراتژیهای اقتصادی شی جین
پینگ با انتقال قدرت چین که موضوع این پژوهش است تمرکز نداشته است.
سعید جهانگیری و احمد ساعی در مقالهای با عنوان «واکاوی رویکرد دستیابی چین به جایگاه قدرت
اقتصاد جهانی» (جهانگیری ،ساعی)45-82 :1398 ،؛( )Jahangiri &Saee, 2019: 45-82نیز مسئله
رشد قدرت اقتصادی را بهعنوان محور قدرت ملی چین موردبررسی قرار دادهاند .این نویسندگان
بهخوبی جایگاه برتر اقتصادی چین را تبیین نمودهاند اما بر بحث اهداف امنیتی و سیاسی آن و انتقال
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قدرت جهانی آن متمرکز نشدهاند و لذا این مقاله نیز نمیتواند موضوع این پژوهش را بهخوبی
پوشش دهد.
کتاب «رؤیاهای چین 20 :چشمانداز آینده»1که توسط ویلیام کاالهان)Callahan, 2013:1-232(2
به نگارش درآمده دیگر اثری است که مسئله رشد اقتصادی چین و تحوالت بینالمللی آن را مدنظر
قرار داده است .کاالهان در کتاب خود با در نظرگرفتن سه دهه موفقیت فوقالعادهی اقتصادی چین
و سؤالی که به ذهن اکثر چینیها در باب تبدیل کردن قدرت اقتصادی رو به رشد کشورشان به
نفوذ سیاسی و فرهنگی در جهان متبادر میشود ،به دنبال ارائهی صداهایی از آیندهی متفاوت
بسیاری از چینیها از طریق بررسی آرزوهای بزرگ و نگرانیهای عمیق یک گروه وسیعی از
روشنفکران است .این پژوهش یک پژوهش جامع محسوب میشود اما بااینحال کمتر به مسئله
کالن بینالمللی این کشور یعنی بحث انتقال قدرت چین و ارتباط مؤلفههای اقتصادی با این موضوع
توجه شده است.
3
مقاله «بعد از تکقطبی؛ دیدگاههای نظم بینالمللی چین در عصر افول ایاالتمتحده» نیز که
توسط بندال شوئلر4و شیاویو پو )Schweller & Pu, 2011: 41-72(5نگاشته شده بحث انتقال قدرت
چین را از جهاتی موردتوجه قرار داده است اما بااینحال مسئله استراتژی اقتصادی و اهداف سیاسی
و امنیتی ناشی از آن موردتوجه چندانی قرار نگرفته است .نویسندگان مقاله با بررسی تحوالت دههی
ابتدایی قرن بیستویکم بر این باورند که گرچه ایاالتمتحده آمریکا هنوز تنها ابرقدرت باقیمانده
است اما دیگر مثل قبل قدرت و نفوذی در برابر رقبای احتمالی خود ندارد و چین در حال رشد
است .بهطورکلی این پژوهش نیز بر بحث این مقاله یعنی مؤلفهها و استراتژیهای اقتصادی و انتقال
قدرت چین توسط شی جین پینگ تمرکز نداشته است.
 -2مبانی نظری
 -2-1نظریه انتقال قدرت

نخستین بار ارگانسکی بود که یک نظریه جامع و مشخص را با عنوان «نظریه انتقال قدرت» ارائه
داد و تالش نمود تا از این نظریه جهت تبیین تحوالت نشئتگرفته از قدرت بازیگران بینالمللی
بهره ببرد .لذا نظریه انتقال قدرت ارگانسکی به خاطر تمرکزی که بر مسئله قدرت دارد با رئالیستها
1
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همعقیده است ( .)Bueno de Mesquita,2014: 195-196درواقع نظریه انتقال قدرت نیز همچون
دیدگاههای رئالیستی قدرت را موضوع اصلی تحوالت نظام بینالملل در نظر میگیرد و بعد مادی
قدرت را نیز برجسته میکند؛ بنابراین نظریه انتقال قدرت ارگانسکی نیز در پی این است که
پویاییهای مربوط به تحوالت مادی قدرت بازیگران را در عرصه روابط بینالملل تبیین کند که این
مسئله به تحوالت مربوط به صنعتی شدن و بلوغ دولتها ارتباط مییابد .ارگانسکی دیدگاه خود را
در کتاب سیاست جهانی مطرح نموده است و کارهای مشترکی را با کگلر نیز در این زمینه انجام
داده است .ارگانسکی در سیاست جهانی ابتدا به فرمولبندی نظریه انتقال قدرت پرداخته و پسازآن
رشد بالقوه چین و تأثیر آن بر امنیت بینالملل را پیشبینی نموده است .او حدود  60سال پیش بررسی
نموده است که چین بهعنوان یک قدرت در حال رشد با ایاالتمتحده بهعنوان قدرت مسلط دچار
تنش و منازعه خواهد شد ( .)Kim & Gates, 2015: 220بهطورکلی نظریه انتقال قدرت ارگانسکی
بر دو مالحظه اساسی استوار است :یکی اینکه قدرت هر دولتی ریشه در مسائل داخلی آن دارد.
از نظر ارگانسکی ازآنجاییکه توسعه به میزان متفاوت حاصل میشود لذا دولتها بهصورت
نسبی نسبت به یکدیگر صعود و سقوط میکنند .دوم اینکه سیستم بینالمللی توسط دولت مسلط
یا همان دولت هژمون شکل میگیرد .البته خود ارگانسکی هیچگاه اصطالح هژمون را به کار نبرده
است ( .)Kim & Gates, 2015: 220ارگانسکی به مسئله چگونگی انتقال قدرت در نظام بینالمللی
پرداخته و بر این باور است که در عرصه جهانی جابجایی قدرت مسلط با یک قدرت نوظهور
همواره با جنگ همراه بوده است (سیمبر ،بهرامی)1393:10،؛()Simbar & Bahrami, 2014: 10؛
بنابراین جنگ و کشمکش جزء اساسی نظریه انتقال قدرت محسوب میگردد و گذر از یک ساختار
به ساختار دیگر یعنی به چالش کشیدن قدرت مسلط توسط قدرتهای نوپای دیگر که این مسئله
طور اجتنابناپذیری به جنگ و بیثباتی و ناپایداری در نظام بینالملل منجر خواهد شد (فرحبخش،
صالحی)1395:36،؛ ( .)Farahbakhsh &Salehi, 2016: 36چگونگی بسیج منابع در جهت به
کارگیری قدرت در نظام بینالملل نیز در نظریه ارگانسکی حائز اهمیت است و درواقع جابجایی و
تحوالت مربوط به قدرت نیز از همین مسئله ناشی میشود .ارگانسکی معتقد است که بخش اساسی
قدرت کشورها مبتنی بر جمعیت و همچنین و وسعت زیاد است و درصورتیکه کشورهای با
جمعیت و وسعت زیاد بتوانند از ویژگیها و برتریهای خود استفاده کنند در آینده به یک قدرت
بزرگ تبدیل خواهند شد (شریعتی)43 :1396 ،؛()Shariati & Vakili, 2017: 43؛ بنابراین در نگاه
ارگانسکی نیز قدرت اساساً با توانمندی و مؤلفههای قدرت ملی در ارتباط است و جنبههای
سختافزاری آن مدنظر قرار میگیرد .ارگانسکی معتقد است که انتقال و جابجایی قدرت در نظام
بینالملل بهطورکلی دارای  3مرحله است و هر مرحله ویژگی خاص خود را دارد و اساساً به نوع
صنعتی شدن و تغییر داخلی کشورها مربوط است .مراحل سهگانه انتقال قدرت عبارتاند از استعداد
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قدرت 1،رشد قدرت2و بلوغ قدرت 3.ازنظر ارگانسکی در روند رشد قدرت جنگ میان قدرت
مسلط و قدرت مبارز هنگامیکه میزان قدرت مدعی به پایه قدرت برتر نزدیک شده باشد ،اما هنوز
از آن جلو نیفتاده باشد ،بسیار محتمل به نظر میرسد (قلیزاده و شفیعی)132:1392،؛ ( Gholizadeh

 .)& Shafiee, 2013:132در مراحل  3گانه تحول قدرت ،صنعتی شدن کشورها مؤلفهای اساسی
است و پایهای برای قدرتیابی دولتها محسوب میشود و درواقع کشورها بر اساس مبنای قدرتشان
در صنعتی شدن وارد مرحله استعداد قدرت میشوند ،رشد مییابند و سرانجام به بلوغ قدرت
میرسند و در این میان است که در هر دورهای یکی از دولتها به باالترین درجه قدرت میرسد
(کریمی)5 :1395 ،؛( .)Karami, 2016: 5ارگانسکی مراحل  3گانه قدرتیابی دولت از دوره
استعداد قدرت تا بلوغ قدرت را اینگونه توضیح میدهد:
 -1در مرحله اول یک ملت صنعتی نیست و مردم آن عمدتاً کشاورزی هستند و اکثریت آنها
روستایی محسوب میشوند .بهرهوری اقتصادی کم است و به همین ترتیب استانداردهای زندگی
برای اکثریتقریببهاتفاق مردم نیز کم بوده و خروجی صنعتی اندک است یا وجود ندارد.
مهارتهای فنی کم و آموزش رسمی نیز بیاهمیت است و از منظر سیاسی نیز دولت در حال
یکپارچگی و وحدت نخستین خود است -2 .در مرحله دوم ملت در حال گذار از یک وضعیت
پیشاصنعتی است و در این مرحله از انتقال قدرت یک دولت بهشدت افزایش مییابد و تغییراتی
اساسی در ملت ایجاد میشود که عمدهترین آنها تغییرات در صنعت و شهرهاست -3 .مرحله سوم
از انتقال قدرت که مرحله بلوغ به شمار میآید مرحلهای است که در آن ملت بهطور کامل صنعتی
میشوند (.)Organski,1968: 340-343
دولت مسلط
قدرتهای بزرگ
دولتهای راضی

دولتهای ناراضی

قدرتهای میانی
دولتهای کوچک
شکل  .1وضعیت دولتها در تئوری انتقال قدرت

Figure1. The position of States in the theory of power transition
)Source: (Bueno de Mesquita, 2014:196
1

. The stage of potential power
. The stage of transitional growth in power
3
. The stage of power maturity
2
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همانطور که شکل باال نشان میدهد نظریه انتقال قدرت ارگانسکی نظام بینالملل را دارای
جلوهای سلسله مراتبی میداند که در قالب آن یک دولت بر نظام بینالملل مسلط میشود و دیگر
دولتها در ذیل آن قرار دارند .این دولتها شامل قدرتهای بزرگ ،قدرتهای میانی و همچنین
دولتهای کوچک هستند .در این میان اتحادی از دولتها نیز شکل میگیرد که شامل دولتهای
راضی1و ناراضی2است .دولت مسلط دولت راضی از نظام است و به سیستم و نظم حاکم نیز شکل
میدهد و در این میان دولتهایی که دارای بیشترین توانمندی هستند به دولت مسلط تبدیل میشوند
( .)Bueno de Mesquita,2014:195-196دیدگاه ارگانسکی از نظام بینالملل کامالً متفاوت از نگاه
آنارشیک والتز است که در قالب آن هیچ اقتدار مرکزی وجود ندارد و دولتها اساساً به سمت
موازنه گری روی میآورند .در سیستم سلسله مراتبی چون همواره یک دولت مسلط است احتمال
کشمکش و جنگ بین تجدیدنظرطلبان و همچنین حافظان وضع موجود بیشتر است تا موازنه گری
در مقابل دولت بر هم زننده نظم.
 -2-2نظریه انتقال قدرت و خیزش چین

نظریه انتقال قدرت چنان چه بیان شد نظریه پویاییهای نظام بینالملل است و میتواند کشمکش
و جنگ و همچنین رشد قدرتهای تجدیدنظرطلب را در نظام بینالملل موردبررسی و تبیین قرار
دهد .حوزه نظام بینالملل بههیچوجه حوزه ایستایی نبوده و قدرتها و توانمندی بازیگران دائماً در
حال تغییر و تحول است و اگرچه ممکن است در یک دوره خاص نوع ویژهای از بلوکبندی
قدرت در نظام بینالملل ایجاد شود اما این بلوکبندی بههیچوجه الیتغیر و ابدی نیست .این مسئله
در عصر حاضر و با توجه به اینکه قدرتهای جدیدی بهخصوص در قاره آسیا در حال رشد هستند
از اهمیت بیشتری برخوردار است .همانگونه که برخی اعتقاد دارند جهان در قرن  19اروپایی بوده،
در قرن  20آمریکا شده و در قرن بیستم شاهد آسیایی شدن آن هستیم (منشی پوری ،دراج:1398 ،
)11؛( .)Monshipouri & Dorraj, 2019: 11ند لبو و والنتینو در مورد اهمیت و کاربرد نظریه انتقال
قدرت بهخصوص در رابطه با قدرتهای در حال رشد آسیا بیان میدارند که «نظریه انتقال قدرت
برای بسیاری از محققان و سیاستگذارانی که بر آسیا متمرکز هستند به یک چارچوب پذیرفتهشده
تبدیلشده است .پس از پایان جنگ سرد مناظره در مورد روابط امنیتی آسیا مبتنی بر سؤاالت مربوط
به جنگ محتمل بین آمریکا و چین و همچنین رشد چین بوده است و کسانی که چشمانداز جنگ
را همیشه صراحتاً بیان میکنند از انواع تئوری انتقال قدرت برای توجیه بدبینی خود استفاده میکنند»
( .)Ned Lebow & Valentino, 2009: 390چنانچه در مباحث پیشین اشاره کردیم در حال حاضر از
نظریه انتقال قدرت برای بررسی مسائل منطقهای نیز استفاده میشود و نظریه انتقال قدرت در سطوح
. Satisfied
. Dissatisfied

1
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منطقهای میتواند رشد قدرتهای جدید را نیز بهخوبی تبیین نماید .لمک1ازجمله کسانی بوده
است که این نظریه را در حوزه زیرسیستمهای منطقهای به کار برد ( .)Kim, Gates,2015:220در
تحقیق حاضر که تمرکز ما بر مسئله چین بهعنوان یک بازیگر تجدیدنظرطلب و در حال ظهور
میباشد نیز ،نظریه انتقال قدرت بهخوبی میتواند فرضیههای پژوهش ما را تبیین نماید .نظریهپردازان
انتقال قدرت معتقدند که پیشرفتهای تکنولوژیک و نرخ رشد اقتصادی متفاوت کشورها میتواند
زمینهساز رشد دولت های جدید و درنتیجه انتقال قدرت و منازعه در نظام بینالملل شود .این
استداللها دقیقاً همان چیزی است که در حال حاضر در رابطه با قدرتهای در حال رشد آسیا
صدق میکند .چین یکی از مهمترین بازیگران آسیایی نظام بینالملل است که بهشدت بر توانمندی
اقتصادی خود افزوده است و بسیاری از اندیشمندان روابط بینالملل پیشبینی میکنند که آینده
روابط بینالملل آینده کشمکش بین چین و ایاالتمتحده خواهد بود و چین ،نظم آمریکایی را به
چالش خواهد کشید .جان مرشایمر در این رابطه تأکید میکند که «رابطه بین چین و آمریکا در
عصر حاضر بدتر شده است و نه بهتر و چین تمایل دارد که از نیروی نظامی بیشتری برای رسیدن به
اهداف خود بهره ببرد» (.)Mearsheimer, 2012: 398
 -3تاریخچه :الگوی انتقال قدرت در سیاست خارجی چین در دوره شی جین پینگ

چین پس از انجام اصالحات اقتصادی دهه  1979در راستای ارتقای جایگاه بینالمللی خود
کوشید و این مسئله باعث شد که آمریکا در دهه  1990بر عواقب خیزش چین تأکید نماید (هدایتی
شهیدان ،رمضان پور شلمانی)76 :1398 ،؛( .)Hedayati Shahidan & Ramazanpoor 2019: 76این
بلندپروازی در دوره شی جین پینگ شدت یافت و او که از رهبران نسل پنجم چین است از سال
 2012قدرت را در این کشور در دست گرفته و تالش اصلیاش این بوده است که سیاست خارجی
چین را به سمت رسالت تاریخی خود یعنی دستیابی به عظمت گذشته و جایگاه برتر در سلسلهمراتب
قدرت هدایت نماید .بر این اساس شی جین پینگ را یکی از قدرتمندترین رهبران چین پس از مائو
دانستهاند که رؤیایی جهانی در سر داشته و استراتژیهای مشخصی را جهت استیالی چین بر نظام
بینالملل طراحی کرده است .او در چشمانداز انتقال قدرتِ چین نقشی اساسی ایفا کرده است
بهنحویکه بسیاری از محققین او را از طراحان اساسی استراتژی کالن چین در عصر جدید میدانند
که با دکترینها و ایدههای جهانگستر خود در پی دستیابی به جایگاه برتر در نظام بینالملل است.
شی جین پینگ دکترین خود را در قالب «رؤیای چینی»« ،رؤیای آسیا پاسیفیک» و «یک کمربند و
یک جاده» ارائه داده است .این دکترین بیانگر نوعی استراتژی کالن چین جهت تسلط بر جهان از
. Douglas Lemke
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طریق دستیابی به قدرت اقتصادی برتر در جهان است (.)Ross & Bekkevold, 2016: 145-147
او یک سیاست رئالیستی تهاجمی را در پیش گرفته است و همانگونه که رئالیستهای تهاجمی
بیان میدارند در پی بیشینهسازی بیحدوحصر قدرت است .رهبر چین طرحهای مختلف اقتصادی
و نظامی مانند «ساخت چین  »2025و «طرح یک کمربند و یک جاده» و «بورس نفت خام چین بر
مبنای یوان» را یک مسیر باثبات جهت دست یافتن به جایگاه برتر در نظام جهانی میداند که میتواند
«رؤیای چینی» را از طریق بازسازی چین تحقق بخشد .او خطاب به کنگره ملی حزب کمونیست
چین در این زمینه بیان داشته است که رؤیای چینی بازسازی چین به معنای این است که ما در پی
این هستیم که چین را قدرتمند و سربلند سازیم (.)Ross & Bekkevold, 2016: 145-147
طرحهای بلندپروازانه پینگ بهطور آشکارا انتقال قدرت جهانی و چالش چین با ایاالتمتحده
را نمایان ساخته است .پینگ تالش کرده است که از طریق پیش برد ایدههای خود چین را به سمت
رهبری جهانی سوق داده و بیشترین سهم را در سلسلهمراتب قدرت جهانی از آن خود کند.
استراتژیهای مختلف اقتصادی پینگ اساساً در راستای تحقق چنین مسیری صورت پذیرفته است.
پینگ در پی این بوده است که با پیادهسازی طرحهای خود ،چین را به چنان جایگاهی برساند که
تعیینکننده قواعد بین المللی در آینده باشد و رهبری سیاسی جهان را در دست گیرد .اهداف
بلندپروازانه پینگ را میتوان از موضع او در اجالس داووس دریافت .شی جین پینگ در طی
اجالس داووس(1مجمع جهانی اقتصاد) خود را به عنوان رهبری جدید جهانیشدن معرفی کرده
است .کارل بیلت از مقامات اجرایی این اجالس در مورد توانمندی تأثیرگذاری چین بر اقتصاد
جهانی بیان داشته است که وقتی به رهبری اقتصاد جهانی چشم میدوزیم متوجه نوعی خلع
میشویم ،شی جین پینگ در حال پر کردن این خلع از طریق موفقیتهایی است که در این زمینه
کسب کرده است ( .)Harris, 2018:14اگر از منظر نظریه انتقال قدرت به سیاست خارجی پینگ
بنگریم بهخوبی درک خواهیم کرد که ایدههای اقتصادی و مالی او استراتژیهایی هستند که
میتوانند بهعنوان سازوکاری برای انتقال قدرت چین عمل کنند و همانگونه که پینگ بیان داشته
است زمینهساز «قدرتمند شدن و سربلندی» چین در عصر جدید باشند .در ادامه بحث به بررسی 3
استراتژی اساسی پینگ میپردازیم و نشان میدهیم که چگونه او از این استراتژیهای اقتصادی در
راستای انتقال قدرت جهانی و دستیابی به جایگاه برتر جهانی بهره برده است.
 -4استراتژیهای اقتصادی شی جین پینگ در راستای انتقال قدرت چین
 -4-1ابتکار اقتصادی «یک کمربند یک جاده»

طرح یک کمربند ،یک جاده ازجمله پروژههای اقتصادی چین است که ابعاد سیاسی و امنیتی
. World Economic Forum
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گستردهای را دربر دارد و برخی از آن بهعنوان نوعی «استراتژی کالن»1چین برای قرن جدید یاد
میکنند که اگرچه مبتنی بر نگرشهای اقتصادی است اما اهداف سیاسی بلندمدتی را در پیش رو
دارد و میتواند بهعنوان یک پروژه انتقال قدرت به شمار آید .ریشه شکلگیری طرح جاده ابریشم
به سال  2013برمیگردد که بر اساس آن رئیسجمهور چین شی جین پینگ در دانشگاه نظر بایف
قزاقستان برای نخستین بار ساختن کمربند اقتصادی جاده ابریشم را دکترین اقتصادی جدید چین در
آسیا دانست و در سال  2015برای نخستین بار رئیسجمهور چین در همایش بائو2از جزئیات طرح
چین درباره کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی سخن گفت و کمیسیون ملی
توسعه و اصالحات چین با مشارکت وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی از نقشه اجرایی این
طرح رونمایی کردند (ملکی و رئوفی)25-27 :1398 ،؛( .)Maleki & Raoufi, 2019: 25-27بر
اساس ابتکار ،پنج اولویت مشخص براى همکاری مدنظر قرار گرفته :ارتقاء هماهنگی سیاستها؛
تسهیل اتصاالت؛ تجارت روان؛ ادغام مالى؛ پیوندهاى مردم با مردم (.)Mosavi Shafaee, 2014: 211
پنج اولویت مشخصشده در سند اجرایی این طرح مؤلفههایی را در برمیگیرد که میتواند
زمینه نفوذ چین در کشورهای مشمول طرح باشد و چین را بر حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی
این کشورها مسلط نماید .بهطورکلی طرح یک کمربند و یک جاده مبتنی بر دو پروژه کالن دریایی
و زمینی است و چین تالش دارد تا نفوذ سیاسی و نظامی خود را هم از طریق کمربند زمینی و هم
خطوط ساحلی ایجاد نماید .جاده ابریشم دریایی قرن  21مبتنی بر دو مسیر اصلی است :یکی از
سواحل چین به اروپا از طریق دریای چین جنوبی و اقیانوس هند و دیگری از سواحل چین به منطقه
اقیانوس آرام جنوبی از طریق دریای چین جنوبی (ملکی و رئوفی)25-27 :1398 ،؛ ( & Maleki
 .)Raoufi, 2019: 25-27همچنین پکن از طریق این کمربند میخواهد یک پل زمینی اوراسیایی را
ایجاد کند و  6کریدور اقتصادی اساسی را نیز شکل دهد .این  6کریدور شامل چین – مغولستان-
روسیه ،چین-آسیای مرکزی-شمال اروپا ،چین ،آسیای مرکزی ،آسیای غربی ،چین-پاکستان،
چین-بنگالدش-میانمار-هند و چین – اندونزی است ( .)Casarini, 2016: 97-100هدف اصلی از
ایجاد کمربند این است که از طریق ایجاد شبکهای از راههای ریلی و زمینی ،خطوط گاز و نفت و
برق منطقه شی آن ،سین کیانگ ،مسکو ،ونیز و روتردام را به یکدیگر متصل کند و هدف از جاده
نیز ایجاد شبکهای از بنادر ساحلی و زیرساختهای ساحلی است که چین را به جنوب آسیا ،جنوب
شرق آسیا و شرق آفریقا و مدیترانه متصل کند .فضای جغرافیایی این طرح با دیپلماسی پیرامونی
آغاز میشود اما به آنجا ختم نمیگردد و بیشتر مناطق دنیا را در برمیگیرد؛ بهعنوانمثال دولت
. Grand strategy
. Boao

1

2
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انگلیس این طرح را فرصتی برای توسعه شمال انگلستان دانسته است (.(Callahan, 2016: 11-12
گستردگی اعضا و موضوعات این امکان را در اختیار چین قرار میدهد که بتواند بر جمعیت
کالنی از مناطق دنیا استیال یابد و با وارد کردن آنها به گفتمانهای مختلف امنیتی و سیاسی
نگرشهای خود را به آنها بقبوالند .این طرح مناطقی را پوشش میدهد که  55درصد از تولید
ناخالص ملی جهان را در برمیگیرد .عالوه بر این  70درصد از جمعیت دنیا و همچنین  75درصد
از ذخایر انرژی جهان در کشورهای مشمول این طرح قرار دارد که شامل  3قاره بزرگ آسیا ،اروپا
و آفریقا است ( .)Casarini, 2016: 97-100چین قصد دارد که از طریق این طرح ،مدل اقتصادی
خود را به کشورهای مشمول این پروژه انتقال دهد .این مدل اقتصادی مبتنی بر این ایده است که
رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت تنها از طریق سرمایهگذاریهای گسترده و منظم در حوزههای
زیربنایی به دست میآید و نه صرفاً بر اساس مدل مصرفی و صادراتی کوتاهمدت که بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه در دهههای گذشته حامی آن بودهاند ( .)Casarini,2016:97-100ورود
مدل اقتصاد چینی به کشورهای مقصد میتواند زمینهساز نفوذ اقتصادی و درنتیجه تأمین منافع سیاسی
و امنیتی این کشور باشد چراکه استیالی اقتصادی چین بر این کشورها بهطور ناخواسته زمینه را برای
نوعی وابستگی سیاسی و امنیتی فراهم میآورد.
جاده ابریشم نهتنها یک طرح اقتصادی بلکه یک برنامهریزی بلندمدت برای استیالی منطقهای
و جهانی است .این جاده ابریشمی از مزیت مسیرهای حملونقل بینالمللی بهره میبرد و مبتنی بر
شهرهای مرکزی و اصلی کشورهایی است که در طول آن قرار دارد و پارکهای صنعتی اقتصادی1
کلیدی و مناطق تجارت آزادی که جدیداً در حال شکلگیری است را بهعنوان مبانی همکاری به
کار میگیرد ( .)Casarini, 2016: 97-100با این حال این طرح به حوزه صرف اقتصادی ختم نمیشود
و میتواند زمینه را برای سایر همکاریها نیز فراهم آورد و همانگونه که سند اجرایی این طرح بیان
داشته است این پروژه نسبت به همکاری در همه زمینهها باز بوده و میتواند همه کشورهای دنیا را
نیز در بر بگیرد .برخی طرح جاده ابریشم را با طرح مارشال2که پس از جنگ جهانی دوم مطرح
گردید مقایسه میکنند و معتقدند که این طرح نیز مانند طرح مارشال است که اهداف خاصی را
دنبال میکند .طرح مارشال بهطورکلی دو هدف داشت :یکی ایجاد بازار جدید برای محصوالت
آمریکایی و دیگری جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپا .پروژه جاده ابریشم نیز مانند این طرح
کشورهای زیادی را در بر میگیرد و یک طرح کالن و هزینهبر است (ملکی ،رئوفی-27 :1398 ،
)25؛( .)Maleki & Raoufi: 2019: 25-27چین همچون طرح مارشال نوعی بلندپروازی سیاسی را
در پشت اهداف اقتصادی خود مدنظر قرار داده است که مبتنی بر استیال بر  3قاره بزرگ آسیا،
. Eco-industrial park
. Marshall Plan

1
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آفریقا و اروپاست و بر این اساس بوده که رئیسجمهور چین پس از ارائه این طرح اولین تالشهای
استیال جویانه خود را در کشورهای مشمول طرح دنبال کرده است .این نوع از تالشهای
نفوذگرایانه چین بهشدت واکنش رقبای خود را نیز برانگیخته است و کشورهایی چون هند ،آمریکا
و روسیه در برابر این طرح موضعگیری کردهاند .مخالفت قدرتهای مذکور بدین معنی است که
طرح چین نهتنها یک پروژه اقتصادی بلکه یک استراتژی کالن نفوذ گذاری بینالمللی است
(امیراحمدیان ،صالحیدولتآباد)12 :1396 ،؛(.)Amir Ahmadian & Salehi Dolatabad, 2017: 12
البته باید در نظر داشت که دولت روسیه برخالف تمایل واقعیاش تالش کرده است که این طرح
را به صورت ضمنی بپذیرد .درواقع اگرچه روسیه تمایلی به دخالت چین در حوزه نفوذش یعنی
آسیای مرکزی را ندارد اما رهبران این کشور در راستای برقراری موازنه در برابر آمریکا و قرار
دادن چین در مقابل این کشور تالش کردهاند که طرح چین را بهطور ضمنی بپذیرند.
این طرح بزرگ اهداف سیاسی و امنیتی گستردهای را دربرد دارد و هم در حوزه زمینی و هم
دریایی میتواند زمینهساز برتری و تفوق سیاسی و نظامی این کشور شود .طرح جادهای چین امکان
را در اختیار رهبران این کشور قرار میدهد که بتوانند به حوزههای مختلف امنیتی ،سیاسی و
اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی ،قفقاز و اروپا وارد شوند و نظم سیاسی و اقتصادی خاص خود
را در این مناطق ایجاد نمایند .مسیر دریایی پیشبینیشده در این پروژه یک استراتژی نظامی دریایی
است .قطعاً گسترش و توسعه دریایی برای کشتیهای تجاری چین سودمند خواهد بود و این
کشتیها میتوانند از طرح توسعه مسیرهای دریایی دولت چین بهرهمند شوند .چین در حال حاضر
حدود  5312کشتی تجاری اقیانوسپیما دارد اما بااینحال ناامنیهای دریایی این کشور بیشتر در
حوزههای آبی نزدیک چین مانند دریای جنوبی چین1و تایوان است تا مناطق دورتر جهان؛ بنابراین
نباید این مسئله را نادیده گرفت که طرح چین میتواند در راستای تحقق آنچه «نیروی دریایی
آبهای آبی»2گفته میشود در ارتباط باشد که میتواند چین را به حوزه پسفیک غربی متصل
میکند .استراتژی نظامی چین در سال  2015بیان داشته است که دریاها و اقیانوسها به ثبات پایدار
چین کمک میکنند و درنتیجه امنیت دریایی یکی از وظایف اساسی نیروی دریایی این کشور
است .طرح دریایی جاده ابریشم میتواند دامنه فعالیت نیروی دریایی چین را از «دفاع کرانهای»3به
دو حوزه دفاع کرانهای و «عملیات در آبهای آزاد»4توسعه داده و درنتیجه ظرفیت دریایی چین
را جهت بازدارندگی استراتژیک و حمالت متقابل دریایی افزایش دهد (.)Ploberger, 2017: 8-9
1

. South China Sea
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. offshore defence
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. open sea protection
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بخش دریایی جاده ابریشم امکان ورود کشتیهای نظامی چین به حوزه ساحلی  3منطقه اساسی
جهان یعنی آسیا ،اروپا و آفریقا را فراهم میآورد و میتواند زمینهساز استیالی چین بر اقیانوس هند،
مدیترانه ،دریای سرخ و حتی تنگه هرمز باشد.
 -4-2اجرای برنامهی توسعهی اقتصادی تحت عنوان «ساخت چین »2025

طرح «ساخت چین 1»2025یکی از طرحهای اقتصادی سلطه طلبانه چین در کوتاهمدت است
که در راستای تقویت توانمندی اقتصادی و صنعتی این کشور در سطح جهانی صورت پذیرفته است
و میتواند زمینهای برای تحقق پروژه انتقال قدرت چین باشد .شی جین پینگ نگرش ویژهای به این
طرح داشته است و آن را بهعنوان نوعی استراتژی کسب قدرت در نظر گرفته است« .طرح ساخت
چین  »2025برای نخستین با در سال  2015معرفی شد که بخشی از طرح توسعه پنجم چین محسوب
میشود .این طرح یک دوره زمانی  10ساله را موردتوجه قرار میدهد که در راستای اجرای
استراتژی «توسعه یک کشور با صنعت تولیدی قوی»2صورت میپذیرد و مجموعهای از برنامهها را
در برمیگیرد ( .)Shubin & Zhi, 2017:92-93بخش صنعتی چین بهوسیله مؤلفههایی مانند هزینه
کارگران ،مشکالت مربوط به منابع و محیطزیست و سرعت اندک در صادرات به چالش کشیده
شده است که طرح ساخت چین  2025در راستای رفع این چالشها گام برداشته و تالش دارد از
طریق اعتبارات ،کمکهای مالی و دیگر روشها جهت ترغیب کارخانهها به ارتقای خود و رقابتی
شدن آنها این مشکالت را از بین ببرد ( .)Xihui Liu, 2016: 54لی که چیانگ3در مارس  2015در
رابطه با تالش چین برای عملی سازی این طرح داشت که« :ما استراتژی ساخت چین  ،2025توسعه
ابداع محور ،تکنولوژی هوشمند ،تقویت بنیادها ،توسعه سبز و چند برابر کردن تالشها جهت
ارتقای تولیدات چین از جنبه کمی به کیفی را اجرا خواهیم کرد ».نخستوزیر چین نیز تأکید کرده
است که مدل اینترنت پالس و ساخت استارت آپ دو شتابدهنده اصلی طرح ساخت چین 2025
هستند ( .)Xihui Liu, 2016: 54این طرح به حرکت از یک صنعت بزرگ به صنعت قوی در 3
گام کمک خواهد کرد که شامل ادغام تکنولوژی اطالعات و صنعتی سازی بهمنظور جهش از
صنعت با تولید زیاد به سمت صنعت مبتنی بر بهرهوری بیشتر است .در راستای انجام این فرآیند 4
اصل مورد توجه قرارگرفته است -1 :در این طرح بازار نقش برجستهای را بر عهده دارد و دولت
تنها نقش راهنما را بر عهده خواهد داشت -2 .نگاه با آینده با یک موضع قوی در زمان حال  -3در
نظر گرفتن پیشرفت جامع و همچنین همراه با پیشرفت در حوزههای انتخابی و مدنظر  -4ایجاد
توسعه و همکاریهای مستقل و همچنین موقعیتهای برد-برد ( 5 .)Shubin & Zhi, 2017: 93راهبرد
1

. Made in China 2025
. developing a country with a strong manufacturing industry
3
. Li Keqiang
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اساسی نیز در این زمینه موردتوجه است -1 :استراتژی توسعه مبتنی بر نوآوری و ابداع  -2اولویت
کیفیت بر کمیت  -3توسعه سبز  -4بهینهسازی ساختاری  -5ارتقای استعدادهای ذاتی بهعنوان یک
مسئله اساسی (.)Shubin & Zhi, 2017: 93
طرح تحول صنعتی چین در  10حوزه اساسی صورت میپذیرد که شامل ذخایر انرژی ،منابع
جدید ،تجهیزات پزشکی ،ماشینهای کشاورزی ،تجهیزات انرژی ،تجهیزات خط آهن ،کشتیهای
مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته ،تجهیزات فضایی ،تکنولوژی اطالعاتی جدید و تجهیزات کنترل عددی
است ( .)Institute for Security & Development Policy, 2019: 2همه ده حوزه مذکور جزء صنایع
اصلی و بنیادی چین محسوب میشوند که در صورت ایجاد تغییر و تحول در آن میتواند چین را
از یک کشور درحالتوسعه به کشوری قدرتمند و توسعهیافته تبدیل کند .در راستای انجام این
پروژه در سال  2015معاون وزیر صنعت و تکنولوژی اطالعات  5پروژه مهم را معرفی کرد-1:
پروژههایی برای توسعه مرکز نوآوری صنعت تولید در سراسر کشور  -2پروژههایی درزمینه صنعت
تولیدی هوشمند  -3پروژههایی برای تقویت مبانی صنعت  -4پروژههایی برای توسعه سبز -5
نوآوری در بخشهای تولیدی ( )Shubin & Zhi, 2017: 94این برنامه بخشی از طرحهای جاهطلبانه
رهبر چین شی جین پینگ جهت بازسازی اساسی چین و بازگشت چین به آنچه شی جین پینگ آن
را جایگاه حقیقی کشورش بهعنوان یک قدرت بزرگ تا سال  2049در نظر گرفته است ،میباشد

(.)Glaser, 2019: 2

در واقع این طرح نیز مانند سایر پروژههای اقتصادی و مالی چین اهداف سیاسی کالنی را در
پی دارد که اساسیترین آن دستیابی به جایگاه برتر در سلسلهمراتب قدرت جهانی است .وزارت
صنعت و تکنولوژی اطالعات چین  3مرحله اساسی را در راستای رهبری جهانی چین در زمینه
صنعت پیشرفته در نظر گرفته است -1:چین باید تا سال  2025در زمینه صنعتی به ژاپن و آلمان
برسد -2.مرحله دوم چین را در ردیف دوم قدرتهای صنعتی دنیا در نظر میگیرد -3.در مرحله
سوم چین تا سال  2045یکی از قدرتهای صنعتی رتبه اول جهان خواهد شد (.)S. Glaser,2019:2
همانگونه که وزیر صنعت و تکنولوژی اطالعات چین تأکید کرده است چین در راستای این طرح
میبایست تا سال  2045به قدرت صنعتی برتر دنیا تبدیلشده و گوی رقابت را از کشورهایی چون
ژاپن و آلمان نیز برباید .این مسئله باعث شده است که دیگر قدرتهای بزرگ و بهخصوص
ایاالتمتحده آمریکا به دید بدی به این طرح بنگرند و آن را نوعی جاهطلبی چینیها برای سلطه
جهانی بدانند .اتاق بازرگانی ایاالتمتحده این طرح را یک استراتژی جهت استفاده از منابع دولتی
برای تغییر و ایجاد برتری جامع در حوزههای مورد نظر در سطح جهانی دانسته است ( Institute for
.)Security & Development Policy, 2018: 8
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 -4-3راهاندازی بورس نفت خام چین بر مبنای یوان

راهاندازی بورس نفت خام چین بر مبنای یوآن یکی دیگر از پروژههای انتقال قدرت رهبر چین
است که موردحمایت برخی از کشورهای تولیدکننده نفت نیز قرارگرفته است .درواقع یکی از
اقدامات اقتصادی چین که بهنوعی جنگ با دالر آمریکا نیز محسوب میشود تالش برای ایجاد
بهابازار نفت خام بر مبنای یوآن است که بهمرورزمان میتواند به سایر حوزههای اقتصادی نیز تسری
یافته و یک چالش اساسی را برای دالر آمریکا ایجاد نماید .چین و روسیه از مهمترین مدافعان طرح
«پترو یوآن»1و جایگزینی سایر ارزهای دولتی بهجای دالر بودهاند .چین از بزرگترین کشورهای
واردکننده نفت محسوب میشود و روسیه نیز از عمدهترین صادرکنندگان نفت و گاز است که
تالش دارند از طریق ایجاد ارز جایگزین آسیبپذیری خود را از دالر امریکا بهخصوص در زمینه
تحریمهای بینالمللی کاهش دهند .مسئله جایگزینی سایر ارزهای ملی بهجای دالر در زمینه
مبادالت نفتی ابتدا در سال  2015موردتوجه روسها قرار گرفت و شرکت گاز پروم نفت روسیه
خواستار انجام مبادالت بر اساس یوآن و سایر ارزهای کشورهای آسیای شد .ایران نیز در همین
زمان انجام مبادالت نفتی با یوآن را موردتوجه قرار داد و چین نیز برای نخستین بار در قطر استفاده
از یوآن در مبادالت را ضروری دانست .پسازآن در سال  2017یعنی زمانی که چین به بزرگترین
واردکننده نفت خام رسید مسئله مقابله با مبادالت نفتی با دالر بیشتر موردتوجه اساسی چین قرار
گرفت ( .)Salameh, 2018: 29ایران و ونزوئال ازجمله کشورهایی بودهاند که از طرح چین حمایت
کردهاند تا از این طریق آثار تحریمهای بینالمللی را از بین ببرند .سودان نیز از دیگر کشورهایی
است که پیشبینی میشود در آینده از یوآن برای انجام مبادالت نفتی خود استفاده کند .اگر این
کشورها در آینده مبادالت خود را بر اساس یوآن انجام دهند میزان  5میلیون بشکه در روز به یوآن
مبادله خواهد شد که این میزان میتواند ضربهای برای دالر امریکا باشد (.)Dan Collins, 2015: 3
نتیجهگیری
بررسی فرضیه این پژوهش نشان داد که استراتژیهای اقتصادی چین یکی از مهمترین جلوههای
تالش این کشور جهت گسترش سطح نفوذ گذاری بینالمللی و انتقال قدرت جهانی به پکن است
و رهبر چین در قالب طرحهای اقتصادی و مالی خود تالش دارد که اهداف و طرحهای استیال
جویانه و قدرتطلبانه خود را در سطوح مختلف جهانی و منطقهای پیش برد .نظریه انتقال قدرت
مکانیسمهای اقتصادی دولتها را روشی برای کسب پایههای قدرت در عرصه روابط بینالملل در
نظر میگیرد و چین در عصر جدید در پی بهرهبرداری از چنین مکانیسمهایی است تا از طریق آن،
خواستههای سیاسی خود را جامه عمل بپوشاند .طرح یک کمربند و یک جاده اگرچه یک طرح
1
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اقتصادی محسوب میشوند اما بااینحال یک پروژه نفوذگذارانه محسوب میشود که به رهبران
چین این امکان را می دهد که بتوانند بر بخش اعظمی از مناطق دریایی و زمینی جهان تسلط یابند.
این طرح اقتصادی الزامات امنیتی و سیاسی خاصی را به دنبال دارد و به چین نوعی برتری سیاسی
اعطا میکند و دامنه قدرت و نفوذ سیاسی چین را در حوزههای مدنظر افزایش میدهد .این طرح به
چین کمک میکند که بخش اعظمی از آسیای مرکزی و قفقاز را به قواعد بازی سیاسی و اقتصادی
خود وارد سازد و از طریق ورود بیشتر در حوزههای دریایی بهنوعی نظم سیاسی و امنیتی چینی
شکل دهد.
طرح ساخت چین  2025نیز اگرچه یک پروژه اقتصادی و صنعتی است اما بااینوجود این طرح
نیز اهداف بلندمدت سیاسی را پیش روی خود دارد و طراحان این پروژه دستیابی به قدرت برتر
منطقهای و جهانی را از جلوههای اساسی این طرح معرفی نمودهاند .طرح ساخت چین  2025در پی
این است که چین را سطح نخست قدرتهای صنعتی دنیا برساند و از این طریق زمینهساز احیای
عظمت و غرور ملی این کشور باشد .درنهایت پروژه راهاندازی بورس نفت خام چین بر مبنای یوآن
نیز یک استراتژی انتقال قدرت است که شی جی پینگ بر اجرای آن مصر است و موردحمایت
برخی از قدرتهای دنیا نیز قرار گرفته است .لذا طرحهای اقتصادی چین اگرچه در راستای تأمین
منافع اقتصادی مردم این کشور عمل میکند اما با این حالت مسئله تبدیلپذیری قدرت به ما گوشزد
میکند که چین از این توانمندیها در راستای دستیابی به پایههای جدید قدرت در نظام بینالملل
بهره میبرد و هدف غایی و نهایی چین از این پروژههای اقتصادی دست یافتن به نفوذ بیشتر در
عرصه سیاست بینالملل است .نظریه انتقال قدرت تأکید دارد که کشورهای تجدیدنظرطلب منابع
قدرت خود را به کار میگیرند تا در سلسلهمراتب قدرت جایگاه برتری را کسب کنند .چین بهعنوان
یک قدرت تجدیدنظرطلب در پی تحقق این مسئله است و تالش دارد که تمام منابع خود را در
راستای احیای قدرت و نفوذ بینالمللی خود بسیج نماید و از آنها بهعنوان مکانیسمی برای انتقال
قدرت در عرصه نظام بینالملل بهره ببرد .رهبر جدید چین طرحهای اقتصادی بلندپروازانه خود را
در قالب طرح کالن هژمونی و نفوذ بینالمللی این کشور قرار داده و تمام تالش خود را به کار برده
است که از طریق این مکانیسمها حداکثر نفوذ بینالمللی را برای چین در حوزههای مختلف
منطقهای ایجاد نماید .عالوه بر  3استراتژی یادشده چین تالش دارد که از طریق نهادسازیهای مالی
و اقتصادی ،کمکهای اقتصادی به کشورهای درحالتوسعه و سرمایهگذاری در مناطق مختلف
جهان نیز در راستای تحقق برتری و استیالی بینالمللی خود گام بردارد.
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