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 مقدمه
را   ی نظم جهان  یینده بر سر آ  یکیو رقابت ژئوپولت   یکاآمر-چین  میان  کنونی   تنش

 ,Kolodko, 2020)   »جنگ سرد دوم«  یعنی  ید،جنگ سرد جد  یک  عنوانبه  توانمی 

p. 5  ینگپ   ینج  یجمهور شرئیس   که  زمانی  درستکرد.    یفصلح سرد توص  یک  یا( و 

پکن در    یخدر تار   ینظام   یرژه  ترینبزرگرا با    ینخلق چ  ی سالگرد جمهور   ینهفتادم 

و   یجنگ تجار   یک  اندازِیراه   به  تهدید  متحده  ایاالت  گرفت،می جشن    2019سال  

  ایاالت  ی کنگره   (Osnos, 2020; Venard, 2019)  کرد.  ینچ  یهعل   یدجد  ای تعرفه

 یق از طر  چین،  «یدِاز »تهد  یشگیری پ  ی برا  ای الیحه،  2020  آوریل  در  آمریکا،  متحده 

برا  یلیاردم   6از    یش ب   یص»تخص هوا  های سیستم   ی دالر  موشک  ییدفاع  و   ی و 

 ,Gould )  {« ارائه کرد.یکا}آمر  پیمانهم  ی در کشورها  یدجد  ینظام  ازهای سوساخت 

مخابرات  یه عل  ین کمپ  یبری،سا  جنگ  (2020  ویژه به و    ی هوآو  ینیِ چ  یشرکت 

و   ی و جنگ تجار  19-یدکوو  یِ جهان  ی پاندم  یوع آن، تنش بر سر ش  5G  های فناوری 

و زوال   یبرالل نو  یدر نظم جهان  تربزرگ  یاز بحران  یحاک  ین،و چ  یکاآمر  یانم  ایتعرفه

  ین گفت که چن  توانمی   ی،گرامش  یوآنتون  قیاساست. همسو با    یکاآمر  یِ جهان  یِهژمون

است«، نظم نو هنوز   زوال»کهنه رو به    که  حالیکه در    دهدمینشان    یرقابت و بحران

 یک   عنوانبه   چین(  Gramsci, 1971, p. 276; Babic, 2020 نشده است.)  زاده

فترت  ی دوره یندر ا  یقی اقتصاد بزرگ جهان، نقش عم یننوظهور و دوم ی قدرت جهان

 یندرخور توجه ا  ی نکته.  کندمی   یفاا  ی جهان  ین نظم نو  یکبه    یدهشکلو در    یجهان

چ ظهور  که  جد  یناست  »عصر  جهان  ی نتیجه   ،«یاییآس  یدو  تحت    یبراللنو  ینظم 

قدرت   ین،چ  یمکار ارزان و عظ  یروی است که در آن ن  یکامتحده آمر  یاالتا  یِهژمون

 ( Arrighi, 2008) کرد. یت پکن را تقو یاسیو س ی اقتصاد

 و   کمربند   ابتکار  یعنی  ینگ،پ  ینج  یجمهور شرئیس  یِخارج  سیاست  نماد  اگرچه

 یاست تحت ر  ینرشد چ بهقدرت رو  یتتثب  یبرا  ی و ساختار   ی ماد  یانبن  یک  2،جاده

 
2 Belt and Road Initiative (bri) 
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فراهم  Mulvad, 2019)   «یسمای »ش  یا  ی،ش  ِیجمهور ا  کرد،(   ابتکار  حال،  ینبا 

ابر  یاکمربند و جاده،   راه  »جهان   یک   تربزرگ  ی زمینهدر    دبای   را  ید،جد  یشمابتکار 

  ;2020)  یاآچار  یتاوکه آم  یقرار داد، مفهوم  یدر حال ظهور مورد بررس  ی چندگانه«

 هایارزشاز    ای مجموعه  یاقدرت واحد    یک  ی بدون هژمون  ی »جهان  یفتوص  ی ( برا2019

را در نظم   تری پررنگنقش    ید،جد  یگرانواحد« به کار برد که در آن مناطق متعدد و باز

  یانه با خاورم  ینرو، روابط چینا( از Acharya, 2019, p. 12 )  .کنندمی   یفاا  یجهان

 زمانهم تکامل    ی مثابه به   ،نوظهور روابط  های شبکه در »   یدرا با  3)منا(   یقاو شمال آفر

  .Bianchi, 2019, p)  « مالحظه کرد.دست تکویندر    ی چندگانه   4ی هاابرمنطقه 

و شمال    یانه و خاورم  ین در روابط چ  یدتحرکات و تحوالت جد  یبه بررس  مقاله   این  (2

 یدو جد  یمبزرگ قد  های قدرت  ینب  یو جهان  ای منطقه   های رقابت در چارچوب    یقاآفر

 . پردازدمی  یکنون   یبرالل نودر نظم 

که توسط   دهدمیقرار    محوریتی  در  را  چین  دارد،  جهان  از  چین  رهبری  که  درکی

تحت    های سرزمین )  حلقه«  تریندرونیاحاطه شده است، »  متحدالمرکز  ی دایرهچهار  

  دوم   ی (، حلقهیوانتا  ین،جنوب چ  یاهای و در  ینشرق چ  های آب  ین،چ  ی ادعا  یاکنترل  

 ی، مرکز   یای آس  ی منطقه)شش    سوم  ی ( و حلقهیتنامتا و  یهاز روس  یههمسا  ی )کشورها

 یبقیه ( است.  یشمال شرق  یای و آس  یانوسیهاق  ی،جنوب شرق  آسیای   ی،جنوب   یای آس

  ینبه دورتر  یکااروپا و آمر  یقا،آفر  ،یقا و شمال آفر  یانهخاورم  ی جهان از جمله منطقه 

 یدر پ   1990  ی دههاز اواخر    عمدتاً  ینتعلق دارند، که چ  چهارم  ی حلقه  یعنیحلقه،  

 ی و منابع انرژ  ی گذار  یهسرما  های فرصتبه خاطر بازارها و    ویژهبه  ،اعمال قدرت و نفوذ

 –Nathan & Scobell,2012, pp. 3 )   به آن توجه داشت.  یگر،و از جمله موارد د

7 ) 

تغ  اخیراً،   به   خاورمیانه  از  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  لویتوا  یجیتدر  ییراما 

.  است  شده    یقاو شمال آفر  یانهخاورم  -چین  روابط  تقویت   به   منجر  دور،   خاور  سمت

روزافزون به منابع    طوربه   یندهخود در آ  یکهژمون   یت موقع   ینتضم  ی برا  ین چ  کهدرحالی

 

3MENA; –-   شود آفریقا گفته می شمال و خاورمیانهمنا به کشورهای 
4 megaregions 
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 یک   عنوانبه   ینبه چ  یزن یقاو شمال آفر  یانهدارد، خاورم  یازن  یقاو شمال آفر  یانهخاورم

سفرها داشت  خواهد  یازن  یلبد  یجهان  یکشر شرئیس  ی .  به   ینگ،پ  ینج  یجمهور 

ا   هایتوافقنامه و    یامارات متحده عرب  یه،ترک  ی،عربستان سعود  یران،پاکستان، مصر، 

عربستان  یران،از جمله ا یانهخاورم بااهمیت ی جامع« با کشورها  یک»مشارکت استراتژ

 چارچوب مورد توجه قرار داد.   یندر ا یدو مصر را با یامارات متحده عرب ی،سعود

  ی5گرایانهحمایت  زداییِسازی یجهان  های رویهو    یراستدست   پوپولیسم  پیدایش

را    ین چ  یو نظام  یاسیس  ی،حضور اقتصاد  احتمااًلاست، که    یتحائز اهم  ی قدرغرب به

 براین   دوگانه  تأثیری   تواندمیو    دهدمی  یشافزا  یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی در منطقه 

 یر ز های جنبه از  تواندمی در منطقه   ین چ ی فزایندهحضور  نخست،جوامع داشته باشد. 

 یاسیس  ی هژمون  برابر  درموازنه    نوعی  ایجادباشد: الف(    یقاو شمال آفر  یانه به نفع خاورم

آمر  یاالتا  توانمندسازیِ   ،«چندگانه»  جهانیِ  نظم  یک  تقویت  یقطر   از  یکامتحده 

نقش   ی ارائه(  ب.  7BRI  مسیر  امتداد  در  متقابل  روابط  ایجاد  و(،  BRICS)  6بریکس

و   طر  ی سلطهتحت    المللیبین   یمال  مؤسسات  یل بد  یامکمل  از   مؤسساتی  یقغرب 

  دانش  اقتصاد»  یک  تقویت (  ج  ؛(AIIB)  یایی آس  ییبنا  یرز  ی گذار  یههمچون بانک سرما

 در منطقه.  یرپذید پاک و تجد های انرژی د( بهبود  نوآورانه؛و «8بنیانِ

حضور    دوم، مدن  تواندمی   ین،چ  ی فزایندهاما  حقوق  زوال   های جنبش و    ی به 

ب   یکدموکرات منطقه  و    طوربه.  ینجامد در  مفروض  گفتمان  »اجماع   یِواقع  یاخاص، 

  یانه خاورم  ی خودکامه  های رژیماز    یکه توسط برخ  10«توسعه  چینیِ  ی »الگو  یا   9«پکن

 
5 protectionist trend 

 انگلیسی   نام  اول  حروف  پیوستن  هم  به  از  که  است  نوظهور  اقتصادی  هایقدرت   رهبری  به  گروهی  نام  - 6

 .)م(است شده تشکیل جنوبی آفریقای و چین  هند، روسیه، برزیل، عضو  کشورهای

 )م(  Belt and Road Initiativeحروف نخست »ابتکار کمربند و جاده«   - 7
8 knowledge economy 
9 Beijing consensus’ 

10 Chinese model of development 
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بدون   یبرالیسم لنو»  یتِبه کار گرفته شده است، ممکن است وضع  )منا(  یقا و شمال آفر

 . ببخشد  تحکیم  را منطقه در اقتدارگرا ِیدار سرمایهو  «یدموکراس

دل  یا  «ینیچ  ی توسعه   مدل» به  اغلب  پکن«  بد  یک  ینکها  یل »اجماع    یل راه 

تحس  11واشنگتن   یبراللنواجماع    یبرا  گرایانهعمل مورد  است،  منطقه  قرار    یندر 

  یاسی س  یبر دموکراس  ی اقتصاد  ی به توسعه  یدنبخش  یتاولو  یلبه دل  ین. همچنگیردمی 

 یبرالیسملنو ین،چ  ی نمونه که   شودمی استدالل  چنینحال،   ینشناخته شده است. با ا

با   خاورم  یدجد  ای چهرهرا  منطقه  آفر  یانهبه  شمال  از  نمایاندمی  یقاو  مورد یناو  رو 

 واقعی  پرسش  بنابراین،.  گیردمیقرار    این منطقه  ی خودکامه  های دولتاز    یاستقبال برخ

  نابرابری  لیبرالی، نو  اقتصاد  اندازه  چه  تا   چینی  سیاسی  و  اقتصادی   پارادایم  که  است  این

به    تواندمی   ینچه حد چ  تا  وخواهد کرد؟    یترا در منطقه تقو  ییو اقتدارگرا  یاجتماع

 و عادالنه در منطقه کمک کند؟  یدارتوسعه پا

 12هراسی  چین  و شیفتگی  ین: فراتر از چینیگربه« چ ینظریه»
 ی واقع  -گفتمان  یک   یده،ا  یکتمدن است،    یک  یا کشور و    یکاز    فراتر   چیزی   چین

حداقل به دو روش مختلف مطرح شده است:    یدها  یناست. ا   یرمس  یکو    -مفروض  یا

نسبت    یشرفتبرترِ توسعه و پ  یاو    یلبد  ی الگو  یک  عنوانبه  را  ینچ  ی ایدهاول،    یکردرو

  الیب (،  1694.1778)  ولتر  سنت   از  برگرفته .  کندمی   ی معرف  ی روشنگر  یِغرب  یمبه پارادا

 – 1694)کنه    فرانسوا  و(  1754  –1679)  وولف  کریستین  ،(1716  –1646)نیتس

  یوسیسنت کنفوس   یگران( و د2008)   بل  نیلاد  همچون  معاصری   پژوهشگران  ، (1774

برا   یراه  عنوانبه را    ینچ اخالق  ی بالقوه  زوال  نابرابر  یاسی،و س  یاصالح  کاهش   یو 

تحس  ی اقتصاد  یم عظ جهان  سراسر  چن کنند می   یندر  که   شودمی استدالل    ین . 

  چنین   بل.  کند  کمک  اقتصادی   برابری   به  تواندمی  یوسکنفوس   یاجتماعمراتب  سلسله

چ  کندمیاظهار   در  »کنفوس  ینکه  برا  یلیبد  ،«یدجد  یوسیسمامروز،    یمناسب 

 . دهدمی ارائه  یغرب  یبرالیسمل

 
11 the neoliberal Washington 

consensus 

12 The Chinese ‘Cat Theory’: Beyond Sinophilia and Sinophobia 
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به    رویکرد مونتسک  یشهر  ین،چ  ی ایدهدوم  سنت    یوهان  و(  1689.1755)  یودر 

  سنتِ   این  معاصر  مدافعان  از  یکیدارد.    دیگران  و(  1803  –1744)  هردر  گوتفرید

  و  چین(، 1996) هاتمدنبرخورد است که در اثرش،   ینگتونساموئل هانت   هراسی،چین

و   لیبرالیسم  دموکراسی،  ای و نهاده  یغرب  ی واال  های ارزش  متضاد  را  ییگراکنفوسیوس 

  ین از ا  یک  یچکه ه  دهدمی   نشان  مقاله  این.  کندمی   یمعرفآن    از  فروتر  وحقوق بشر  

  یچیدگی پ  توانندنمی(  ینوفیلیا)س  شیفتگیینچ( و  یافوب   ینو)س  یهراسینچ  یکرددو رو 

 یان م   ییجا  یواقع  ین که چ  کنممی   استدالل بکشند.    یرامروز را به تصو  ین چ  یتو واقع

پراگمات  ینا است.  گرفته  قرار  قطب  چ  یسمدو  »نظر  ینبر  و  دارد،  داللت   ییه امروز 

معاصر است. رهبر   ینچ  یانگرنما  ،شکل  ینبه بهتر  یائوپینگ معروف دنگ ش  ی گربه«

استدالل کرد: »مهم    باریک(    r. 1978.1989)  یائوپینگدنگ ش   ین،طلب چاصالح

تا زمان یدسف   یاباشد    یاهکه گربه س  یستن   یخوب  ی گربه   گیرد،می که موش    ی. گربه 

 دهدمی اساساً نشان    یهنظر  این(  In quotes: Deng Xiaoping’, 2014)  است.«

 با که بتوان آن را  یستتوسعه است و مهم ن  ین،چ ی برا ی گذاریاست س  ییکه هدف نها

آورد.    یاشده    یزی ربرنامه اقتصاد   به دست  بازار  م  مناقتصاد  ا  کنم ی استدالل   ینکه 

  یانه و خاورم  ینامروز دارد و بر روابط چ  ینچ  ی مطالعه  ی برا   تری گسترده  کاربرد  یه،نظر

در پرتو   یدرا با  این منطقهو    ینخاص، روابط چ  طوربه .  افکندمیپرتو    یقاو شمال آفر

ا  ینیچ  یسمپراگمات کرد.  رمانت  میزآتوهم  ی ایدههم    یکردرو  یندرک    ین چ  یکو 

همه   یمتعال  یلبد  ی مثابه به اقتصاد  شمولو  هم    یبرال،ل نومسلط    یاسیس-ی نظم  و 

 مظهرفقط    که  داندی م  یمنیرا اهر  ین که چ  کشدمی را به چالش    ی هراسین چگفتمان  

 یان از تعامالت م  یو غن   ی طوالن  یخی! تارهیچ  دیگر  و  استمراتب  سلسلهو    خودکامگی

بزرگ  یک  عنوانبه   ین،چ سا  ،تمدن  آفر  یانهخاورم  های تمدن  یرو   وجود  یقاو شمال 

 داد.  یلتقل  شیفتگیینچ یا یهراسین چآن را به  تواننمی  که است داشته

 ی منطقه در    یدجد  نسبتاً یاسیس یگرو باز  ی بزرگ اقتصاد  یکشر یک  ینچ  اگرچه

  یانهخاورم  ی و کشورها  ین اما چ  آید،می به شمار    یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ِیپسااستعمار

آفر شمال  برا  یقای و   ,Olimat)  .اندبوده  یبزرگ  ی شرکا  ی متماد  های قرن  ی امروز 

معروف است، به خاطر   یدجد  راه ابریشمکه به    ی،کنون   ی جاده( ابتکار کمربند و  2013
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  1453تا  یالداز م یشسال پ 130شده که از  گذاری نام ای یلیچهار هزار ما  راه ابریشم

تعامالت   یطوالن  یختار  ینبارز از چن  ی نمونه  یکوجود داشته است، و تنها    یالدپس از م

 دو منطقه است.   ینب  یو فرهنگ ی اقتصاد

استدالل    یبرخ  کهدرحالی س  اندکرده پژوهشگران  تحت    ین چ  یخارج  یاست که 

ی توانت را همه»  به   13حرکت با چراغ خاموش« »سیاستاز    ی،جمهور شرئیس   ی رهبر

ببر« کار  تغFravel, 2012)  14به  است،    ییر(  را    دیگرانکرده  او   عنوانبه ابتکارات 

« توسعه  یخارج  های سیاست بسط  به  که   کنندمی   یابیارز   «آمیزمسالمت  ی معطوف 

 نیست  شکی  حال،  این  با(.  Ferchen, 2016)  شده است  یرفتهپذ  یشینیانشتوسط پ

 از   اوراسیا  بزرگ  اقتصادهای   اتصال  هدف  با   2013  سال  در  که  جاده  و  کمربند   ابتکار  که

ابریشم  اقتصادی   کمربند  طریق ابریشمو    زمینی،  مسیرهای   ،راه  قرن   یاییدر  راه 

کمربند و   ابتکار.  است  یش  خارجی  یاستس  نماد  و  شد، ابتکار  ی راه انداز  یکمویست ب

 ، نقلوحمل  های یرساختز  ی توسعه  یقاز طر   عمدتاً  ارتباطات،  تقویت  راستای   درجاده  

 یشم ابر  ی جاده  یای اح  ی در راستا  تالشیکه    استکاالها و خدمات    ونروز افز  ی ومبادله

از جمله   ینچ  یاسیو س  ی اقتصاد  یک،امر اهداف ژئواستراتژ  ینمدرن است. هم-یشاپ

   .کند می  یتقدرت نرم آن را تقو

و   ی قدرت بزرگ اقتصاد  یک  عنوانبه   امروز،  چینِ  برای   یقاو شمال آفر  یانهخاورم

 یباق   ی با حضور جهان  ای منطقه قدرت    یک  اساساً »پکن    اگرچهدارد؟    ییچه معنا  یاسیس

آفر  یانهخاورم  و  چین(  Scobell & Nader, 2016, p. 9)  «ماندمی     یقا و شمال 

  یو اقتصاد   یاسیس  روابط( و  Hayoun, 2013, p. 89)نیستند  «بیگانه   همراهان»

بعد  ورِنوظه  ی چندگانه جهان    یکدو در    ینا  یانم  ی،در حال رشد است. در بخش 

 یگذاریاست سبه    توانمیدنگ را    ی گرایانهعمل  ی گربه«  یهکه »نظر  کنممی   یشنهادپ

 یگانهسهفصل بر ارکان    ین. اکرد  مالحظه  را  ان  بردبسط داد و کار  ینچ  یانه ی خاورم
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و   افکندمی پرتو    ینیچ   یسمپراگمات  ی یهسا  یرز  یقاو شمال آفر  یانهو خاورم  ینروابط چ

 .  کند می طرح مسئله   زمینه یندر ا

 

 ی رکنسه ی رابطه: کنونی  یقایو شمال آفر یانهو خاورم  چین
خارج   یداخل  ی گذاریاست س  یفتوص  ی کلیدواژه  پراگماتیسم،  ازپس    ین چ  یو 

و شمال   یانهو خاورم  ینروابط چ  یبررس  یبرا  اهر  ی نقشه  یک  ی مثابه به است و    1978

ابریشم»  یا  «ینیچ  های ویژگیبا    یدجد  یسم»پراگمات  این.  استمعاصر      یقای آفر  راه 

:  است  استوار  اساسی  کن( بر سه رKolodko, 2020)   صدور انقالب«  جای به  یدجد

ط به  مربوط  نخست  »انرژ  یعیوس  یفرکن   ی معامله  ی،گذارسرمایهتجارت،    ی،از 

عدم   یاستدوم، حول محور س   رکن است.    «یکژئواستراتژ  یت و اهم  یتامن  یحاتی،تسل

است. رکن    یقاو شمال آفر  یانه خاورم  ی کشورها  یتو احترام به حاکم   ینچ  ی مداخله

و  مدنی ی هاجامعه ی آن برا ی و معنا  «ینیچ ی توسعه ی سوم مربوط به اصطالح »الگو

 .  است   های این منطقهدولت

با    حال،  این  با .  بود   خودکفا   1993  سال  تا   نفتی  لحاظ   از  چین   اول،  رکن  مورد  در

 بیشتری  انرژی   به  کشور  این  چین،  متوسط   ی طبقه   رشد  و  ی اقتصاد  ی نوساز  یاستس

»برون»  جدیدِ  استراتژی   هدایت  تحت.  داشت  نیاز  شدنصنعتی   برای  و   صعودرفت« 

چرئیس  ی رسم  یاستس  -«آمیزمسالمت  ی »توسعه  یا  «آمیزمسالمت هو    ین، جمهور 

و شمال    یانهخاورم  ی منطقه   بارا    خود  اقتصادی   روابط  چین -(2002.2012)  تائوینج

 ی را وا داشت تا منابع انرژ  ینچ  «آمیزمسالمت» صعود    ی . استراتژکرد  تقویت  یقاآفر

 یخود را با کشورها   ی گذاریهسرما  های برنامه تجارت، و    ی،خود را متنوع و روابط اقتصاد

 کند.   یتنفت در منطقه تقو  ی کننده  یدتول

منجر شده و    یعیو گاز طب   نفت  به   فزاینده  نیاز   به   ین،چ  ی اقتصاد  روزافزونِ  رشد

انرژ آفر  یانهخاورم  ی منطقه  ی منابع  به    یقاو شمال  و   یتی امن  ی دغدغه  تریناصلی را 

تبد  ینا   یخارج برا  یلکشور   یو هم منطقه  ی مرکز  یای پکن، هم آس  ی کرده است. 

توجه و قابل  یکجهان با عمق استراتژ  یکچهارراه ژئواستراتژ  ،یقاو شمال آفر  یانهخاورم

بنابرا  یمنابع مل با همسا  ای صمیمانه روابط    ینچ  ینگسترده هستند.   یایآس  یگانرا 



 ی آزاده شعبانیمجتبی مهدوی، ترجمه 8 

را در سال  sco)  ی شانگها  ی کرده است، سازمان همکار  برقرارخود    ی مرکز  )2001  

 حائز   نیز  امر  ایننهاد.    یانبن  2013در سال    یز کرد و ابتکار کمربند و جاده را ن  تأسیس 

  ینسرزم  یکاستراتژ  ی گستره   عنوانبه  یقاو شمال آفر  یانه که چگونه خاورم  است   اهمیت

از   ترس  باپکن    یسم. پراگماتشودمیدر نظر گرفته    اش پیرامونی و مناطق    ینچ  یاصل

  ین س   ی منطقه   در  ینیمسلمان چ  یغورهای او  میان  احتمالی  همکاری   و  یهمدرد  یشافزا

  یانهخاورم  -ینچ  مستحکم  روابطمبیِن    ،یقاو شمال آفر  یانهو مسلمانان خاورم  یانگک

 یغورهایاو  با  یانهخاورم  ی و همدرد   یتاز حما   یری و جلوگ  ینچ   یتامن  تأمین  ی در راستا

 (Scobell, 2017, pp. 9– 23) .است مسلمان

و شمال    یانهخاورم  ی کشورها  ی همهخود را با    ی توانسته است روابط دوستانه  چین

  خود   ی و تجار  ی اقتصاد  های فعالیت کمک کرد تا    ینبه چ  پراگماتیسمحفظ کند.    یقاآفر

 عنوانبه خود    ی فرد برابه منحصر   یتیگسترش دهد، و موقع   این منطقه   ی با کشورها  را

 ترینبزرگ  1990  ی دههمنطقه از اواسط  این    کند.  یجادا   ی اقتصاد  یکشر  ترینبزرگ

درصد نفت خام و   44در حال حاضر حدود    ینچ  بوده است.  یننفت چ  ی کننده تأمین 

 یممکن است ط   یزانم   ینو ا  کندمیوارد    یانهخود را از خاورم  یعیدرصد گاز طب  33

 یکنندهو وارد    یکشر   ترینبزرگ   ینهمچن   چیندرصد برسد.    70به    یندهچند سال آ

ا   ی نفت خام عربستان سعود ژانو  ینگپ  ینج  یجمهور شرئیس است.    یرانو   ییهدر 

  یکرد که »عربستان سعود   تأکید  ی سفر دو روزه به عربستان سعود   یک  یط   2016

کل   ی نقطه  یک است«  یدی اتصال  جاده  و  کمربند  ابتکار  امتداد   Lifting‘ )  در 

China– Saudi ties to comprehensive strategic partnership an 

irresistible trend’, 2016, para. 4  )در   ی سلمان، پادشاه عربستان سعود  ملک

 ی گذاریهسرما  ی کرد و قراردادها  یدارد  ینگپ  ینج  یجمهور شرئیس با    2017ه  م  ماه

کرد.  ی دالر   یلیاردم  65 امضا  همWong, 2017)  را  به  سفر    یب،ترت  ین(  از  پس 

  600تا    ی تجار  های همکاری   یش، طرح افزا2016در سال    یرانبه ا  یجمهور شرئیس 

 عنوانبه   ینهمچن  ین( چWyke, 2016 )  .یختندرا ر  یندهده سال آ  یدالر ط  یلیاردم

  گرفته نظر در  یمن( و  GCC) فارس یجخل ی همکار  ی شورا  ی تجار  یکشر ترینبزرگ

صادرات    ین،بر ا  عالوه(  European Commission on Trade, 2018. )شودمی 

  ین، صادرات چ2014مثال، در سال    عنوانبهدر حال گسترش است.    یزبه منطقه ن   ینچ
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 یممستق   ی گذار  یهسرما   ین چ  ین،. عالوه بر اید دالر رس  یلیاردم  300به    یانهبه خاورم

 عنوانبه داده است.    یشدر منطقه را افزا  هازیرساخت  یجادا  ینخود و همچن  یخارج

کشور   یتختپا  یرهدر الجز  یبزرگراه  ی پروژه  یکدالر صرف    یلیاردم  11  ینمثال، چ

عمل   یقاو آفر  ینچ  یانروابط م  یتتقو  ی برا  یپل  عنوانبه  یرکرد. در واقع، »الجزا  یرالجزا 

 (Olimat, 2014, p. 35کرده است«. )

  ازدواج   یک»  ی مثابهبه  یرانو ا  ینمعتقدند که شراکت چ(  2020) و هورش  احتشامی

 - یرانبا توجه به خصومت ا  گره خورده است«.  یستیپراگمات  منافع  با  که  است  مصلحتی 

جمله    یکاآمر علهمه  ی اقتصاد  های تحریماز  جهان  یران،ا  یهجانبه  رقابت  و   ین چ  یو 

,  2016)  گویدمی   گاروراست.    ای ویژه  یتحائز اهم  یرانو ا  ینچ  یروابط کنون  یکا،آمر

p. 182  : آس  های قدرتتمام    ینب  از»(  در  برا چشم  ینبهتر  یرانا  ،«یابزرگ   یانداز 

که    ی است، درست زمان  یادر آس  یدجد  المللیبین نظم    یکدر ساخت    ین شراکت با چ

  یاست است. س  یافتهکاهش    یاربس   یادر آس  یکانقش آمر  و  رسیدهفرا    یعصر چندقطب

دو   ینا   ای،منطقه قدرت بزرگ    یک  عنوانبه  یرانو نگاه پکن به ا  یران»نگاه به شرق« ا

هم   به  را  است.    ترنزدیککشور   همکاریهای   ی سالهوپنج  یستب  ی توافقنامه کرده 

تهران   ینب   -نابرابر  هرچند–مشارکت متقابل    ،2021در مارس    ینو چ  یرانا  استراتژیک 

برجسته   را  پکن  استدالل  کندمی و  کاالبرس  ا  کندمی .  موقع  یرانکه  به  توجه    یتبا 

 یبخش ضرور  کند،می را به هم وصل    یانهو خاورم  ی مرکز   یای که اروپا، آس  یکشاستراتژ

و   کمربند    چین،   ی « گرایانهبرون  سیاستِ»  این،  بر  عالوهاست.    ینچ  ی جادهابتکار 

به تشو از کشور  ی گذار  یهبه سرما  ینیچ   های شرکت   یقمعطوف  با    ،در خارج  همراه 

آمر   یاالتا  ی فشارها گذاشتن    ی برا   یغرب  های شرکت به    یکامتحده  کنار 

 یگرباز  عنوانبه   ینموجب شده است تا چ  یرانخود در ا  ی انرژ   ی حوزه  های گذاری یهسرما

ا  یاصل  یخارج نفت  گاز چ  شرکتظاهر شود.    یراندر بخش  و  (، ینوپک)سا  یننفت 

( CNPC)  ین نفت چ  یو شرکت مل  یادآوران  ینفت  یدان م  ی توسعه  یرا برا   ی قرارداد

  موقعیت   ین،آزادگان امضا کردند. عالوه بر ا  ینفت  یادینم  ی توسعه  ی برا   ییقراردادها

امن  یرانا   یکژئواستراتژ  یمیانه در    یرانا  یرا ز  گذارد،می   تأثیر  یزن   ینچ  ی انرژ   یتبر 

 یتنگهقرار دارد، و    - نفت و گاز جهان  یغن  ی دو منطقه -فارس  یجخزر و خل   یای در
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فارس   یج کنندگان خلتأمین آزاد نفت از    یانتحت کنترل خود دارد که بر جر  یزهرمز را ن 

 یران و ا  ینچ  ی مشارکت اقتصاد  های نمونه   یگرد  از.  گذاردمی   تأثیر  یاییآس  ی به بازارها

 یسازی کشت  یعتوسط شرکت صنا  یرانا  یاییونقل درحمل  یتظرف  ی توسعهبه    توانمی 

و    و(  CSSC)  چین  دولتی  سازی کشتی   شرکتو    (CSIC)  ینچ  ی توسعهساخت 

س   یرزمینیز  ی مترو شرکت  توسط    شرکت(،  CITIC Group)  گروپ  یتیکتهران 

( CRV)  چون  چانگ  ریلی  خودروهای   شرکت  و  (،NORINCO)  شمالی  چین  صنایع

 یاز مالحظات اقتصاد   یاول ناش  ی درجهدر    یران،با ا  ینچ  روابط»رو،  یناازاشاره کرد.  

  .«است  انرژی   تجارت  ایران،  و  چین   بین  اقتصادی   شراکت  بنای سنگ است.    یکو استراتژ

( Calabrese, 2017, pp. 174– 191  )یمنزلهبه  یرانا  ین،چ  نظر   از  ین،بر ا  عالوه 

در منطقه    یناست، و از منافع در حال گسترش چ  یکااز حد آمر  یشمقابله با نفوذ ب 

)کندمی   یتحما  .Garver, 2011, p. 77  )ی )منطقه  سرپلِ  یک  عنوانبه   ایران 

 خاکریز   ین نخست  عنوانبه   ین،چ  یغرب  ی مرزها  یت کننده از امنمحافظت (  الجیشیسوق

 .Wenmu, 2013, pp)  .شودمی غرب در نظر گرفته    ی بالقوه در برابر گسترش    ینچ

شرق، -تنها تقاطع غرب  عنوانبه   یران،فرد ابه منحصر  یت موقع  ین،( عالوه بر ا34 –33

  ی روس-یرغ  یدسترس  یرمس  ترینراحتو    ی،مرکز  یای تجارت آس  ی جنوب برا  -شمال

منبع    یکدر ابتکار کمربند و جاده و    گاهگره   یکآزاد موجب شده است تا به    های آببه  

 ایخامنه  یامر در سخنان عل  ینا  شود.  یلتبد  ینچ  ی برا  ی مستقل بلند مدت بزرگ انرژ

ا د  یرانرهبر  ش رئیس با    یداردر  ژانو   یجمهور  »ا  2016  ی یهدر  است:   یران مشهود 

آن هرگز  ی انرژ  های سیاست است چرا که   ی انرژ  ی کشور در منطقه برا  یناعتمادتر قابل 

)  یگانگانب  تأثیرتحت   گرفت«.  نخواهد   ,quoted from Ching & Galloقرار 

2016 ) 

  یاست س   یاصل    محرک  یروی در مجموع، ن  ،یقاو شمال آفر  یانه خاورم  ی انرژ  منابع

 عمدتاً   ،اشکال تجارت  یرو سا  ی گذاریهسرمادر قبال منطقه است.    ینچ  ی گرایانهعمل

ابتکار    یقاز طر  تواندمی  این منطقه   ،ینا  است. با وجود  ینچ  ی انرژ  یاستدر خدمت س

چون   مؤسساتیمانند    ینچ  ی گذاریهسرما  یاستس  یزو ن  یکل  طوربهکمربند و جاده  

سرما نAIIB)  یاییآس  های ساخت  یرز   ی گذار  یهبانک  و  بهبود   ینچ  یتحما  یز(  از 

 یچیدگیکول بر پ  مثال،   عنوانبهشود.    مندبهره و پاک در منطقه    یرپذید تجد  های انرژی 
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پرتو   یدی،خورش  ی و انرژ   یقاو شمال آفر  یانهخاورم  -ینسبز چ  ی انرژ  ی گذار  یهسرما

  این منطقه   با  یدجد  یارابطه   ینچ  ،آن  یقاست که از طر  هاییراهاز    یکیکه    افکند،می 

چ   یجادا است.  ر  ین کرده  دوران    یاست س   ینگ،پ  ین ج   یش  ی جمهور  یاستدر 

را   هاییکارخانه   ینیچ  های شرکت  نآ  اساس  بر« را دنبال کرده است که  گرایانهبرون»

 « تجاری   یینپا  ی تعرفه  و  یکار ارزان محل  یروی تا »از ن  کنندمی  یجاددر خارج از کشور ا

  چین   روابط»  امر  این.  د نببر  بهره   مراکش  و   عربی  متحده  امارات  همچون  کشورهاییدر  

از جمله کارفرما   ی ترگستردهتعامالت    مجموعهبه    ها،هیدروکربن   خریدار  از  را  منطقه  با

 (Cole, 2016, pp. 59– 60 داده است.) ییرتغ «یکار محل یروی ن ی بودن برا

 و   ثبات   سیاسی،   موجود  وضع   به   احترام  چین،   ی یانه خاورم   سیاست  رکن  دومین

 باید   را  رکن  این  همچنین.  است  «گری مداخله-عدم»  دکترین  طریق  از  دولت  حاکمیت

 کسی »  سیاسیِ  استراتژی   و  «آمیزمسالمتصعود  »  چینیِ  پراگماتیستیِ  دکترین  پرتو  در

 ای،منطقه   رقیب   های قدرتبا    ی رکن، مستلزم همکار  ینا   ی . اجراکرد  درک  «نیآزار  را

امر منجر   یناست. هم  یهو ترک  یهسور  ین،فلسط   یل،اسرائ  ی،عربستان سعود  یران،مانند ا

پرواز    ی منطقه   ی قطعنامه بهسازمان ملل متحد   یتامن  ی در شورا  ینممتنع چ  ی به رأ

ل سال    یبیممنوع  تجارت   ینچ  تا  نشد  نآ  از  مانع  که  طورهمانشد،    2011در  به 

 یمنعربستان در    یجنگ   یترغم مداخله و جنایعل  ی خود با عربستان سعود   یحاتیتسل

  یتشناختن حاکم  یتبا به رسم  یه،( در سوریابتی)ن  یدر جنگ داخل  ین ادامه دهد. چ

بر جنا  یهسور  یمرژ بستن  فرو  همان   یت،بشر  یهعل  یمرژ  ینا   ی گسترده  یاتو چشم 

 را دنبال کرده است.   یانهجومداخله  غیر یاستس

  یه عل  هایماعمال تحر  ی سازمان ملل برا  یتامن  ی شورا   ی قطعنامه با وتو کردن    چین

است.    ی ترفعال  یاستس  یه،سور داده  نشان   کشورهای  با  چین  تسلیحاتی   تجارترا 

آفر  یانهخاورم  خلیج   در  چین  دریایی  نیروی   جنگی   ناوهای   اخیر  حضور   ،یقاو شمال 

 در   یسنت  «یاییدر  ی »ضد دزد  یاستاز س  یجیتدر  ییرو تغ  مدیترانه،  دریای   و  فارس

  چین نظامی و سیاسی حضور رشد از حاکی منطقه در ترفعال حضور سمت  به  سومالی

تنها   ینچ  ینظام  های ینه هز»  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه. است  منطقه  در
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آمر  یاالتا  های هزینه سوم    یک است«  یلیاردم  230  یکا،یعنی متحده  سال  در   دالر 

(Kolodko, 2020, p. 7اما ا )است.   یشدر حال افزا سرعتبه یزانم ین 

 سیاست   در  تغییر  ی دهنده نشان  ین،چ  یراخ  های فعالیت   ، ینا  وجود  با

است،    ای منطقه قدرت    یکپکن همچنان    کهدرحالی.  یستن   ینچ  ی گرایانهمداخلهغیر

شکست    کند،می خود را دنبال    ی گرایانه عدم مداخله  یستیِ پراگمات  یندکتر   یاطو با احت

و    2011در سال    یبی ل ، بحران پس از حمله به  2003به عراق در سال    یکاتهاجم امر

  یانه خاورم  ی منطقه فراهم کرده است تا در    ینچ  ی برا  ی و فرصت  ینهزم  یه،سور  ی فاجعه

آفر ا  عالوهشود.    ترفعال  یقاو شمال  این در    ینچ  ی استعمار  ی پیشینه فقدان    ین،بر 

ب  منطقه  حضور  واقع،    منطقه   درکشور    ینا  یشتر به  در  است.  کرده    یهمهکمک 

.  کنندمی استقبال    ینچ  ی مداخلهعدم    یاستخاص خود از س  یلبه دال   منطقه   ی کشورها

که   ای تجاری   قطب  -   یقاو شمال آفر  یانهخاورم  فرد  به   منحصر  ژئواستراتژیک  موقعیت 

 رسد می به نظر    مورد توجه است، و  یاربس  ینچ  ی برا  -کندمی سه قاره را به هم وصل  

 است.  بوده مفیدهر دو طرف  ی عدم مداخله برا یاستو س  یمل یتاحترام به حاکم

برخوردار است.    ای ویژه  یتاز اهم  یقاو شمال آفر  یانه و خاورم  ینسوم روابط چ  رکن

الگو    یده،ا  یک  عنوانبهرا    ینرکن سوم، چ  ینا توسعه مطرح    ی برا  یراه  یاگفتمان، 

  را به  یزی چه چ  پارادایم،  یک  یا  و  مسیر،  یکمدل،    یک   عنوانبهامروز    چین.  کندمی 

است، که به   یزبرانگبحث مفهوم    یک  «ینیچ  ی توسعه  ی »الگو  کند؟میمنطقه ارائه    این

 عنوان به   ینی چ  ی توسعه  ی و طرح شده است: نخست، الگو  یفتعر  ی متعدد  های روش

  یشده است، با ارجاع به اصالحات اقتصاد  یفتوص  «ینی با مختصات چ  یالیسم »سوس

ادغام کرده   ینچ  یالیستیِسوس  یستمکه عناصر اقتصاد بازار را با س  پینگ،  یائودنگ ش

جمهور   رئیس است، که توسط    ینی چ  ی توسعهاز مدل    ینچ  یرسم  یتروا  ایناست.  

 یکه گفتمان رسم  ینجاستتکرار شده است. جالب ا  ینو رهبران ارشد چ  یش  یفعل

مطرح    یگرد  ی کشورها  ی برا  شمولهمه  ی الگو  یک  عنوانبه را    ینچ  «یرهرگز »مس   ینچ

 پردازینظریهمطرح و    ینی،با مختصات چ  یزمتما  یرمس  یک  عنوانبهنکرده است. بلکه  

 شده است.  

الگو  تفسیر از  مفهوم    ینیِچ  ی دوم  ارائه شد، که  رامو  توسط جاشوآ کوپر  توسعه 

 یبرا یلیبد عنوانبه را  ینیابداع کرد تا مدل چ 2004»اجماع پکن« را در سال  یدجد
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 شود،می  یجو بازار محور که توسط غرب ترو   یبراللنو  یستمس  یک»اجماع واشنگتن«،  

  اختصاصاً  ِیاقتصاد  ر ی( استدالل کرد که اجماع پکن مس2004)  راموکند.    پردازی نظریه

 ی(. نوآورElen, 2016)  مشخصه است   ینچند  ی است که دارا   گرایانهعملو    ینیچ

تر و کم  برابری،  و  پایداری   بر  بیشتر  اقتصادی از نظر    کند، می   یلو تسه  یجمداوم را ترو

 یقدرت و نه هژمون   ی تشنه نه    نهایتاًو    کند،می کشور تمرکز    یناخالص داخل  یدبر تول

بلکه   و  ارزش  ی اقتصاد  یستم س  یکاست   احتمااًلو    آخرینمحور است.  پژوهشمحور 

است. در   کردهمطرح    ی هارو  یویدد  را  ینیچ  ی توسعه  ی الگو  یفتوص  یزترینبرانگبحث 

»با   یبرالیسملنورا    ینیچ  ی الگو  ی هارو   ینی،مقامات چ  یِرسم  یتبا روا  یقعم  ی تضاد

  الگو  این(  Harvey, 2005, pp. 120.151 )  .کندمی   یفتوص  «ینی مختصات چ

 آن  در   که  دارد،  ینگ  شیائوپ  دنگ  دوران  در  1978  از  پس  اقتصادی   اصالحات  به  اشاره

عناصر   ای یندهفزا  طوربه کرده است که    یجاداز اقتصاد بازار را ا   ی»نوع خاص  ینچ  دوران،

 .Harvey, 2005, p .)«کندمی   ترکیب  اقتدارگرایانهرا با کنترل متمرکز    یبراللنو

دانشجو   هاروی  (120 کشتار  به  اشاره  م  یانبا  سال    ینت  یداندر  در  من    1989آن 

 یچکردن اقتصاد با ه  لیبرالیزهنوکه    دهدمی   انوضوح نشبه مدل »  ینا کندمی استدالل  

دموکرات  ی زمینهدر    یشرفتیپ ن  یمدن  یک،حقوق  همراه  بشر  حقوق  .« است   بودهو 

(Harvey, 2005, p. 123 چ )یو اروپا  یهروس  ی اقتصاد  یای از بال  یری جلوگ  ی برا  ین 

به    «یِ»شوک درمان  یرمس  ی مرکز پ  ای ی فور  ی سازی خصوصمعطوف  نگرفت که   یرا 

  ینمطرح شده بود. چ  1990  ی دههدر    یپول و بانک جهان  المللیبینتوسط صندوق  

سو  یرمس به  خود  چ  یالیسم »سوس  ی خاص  مختصات  با    ی سازی خصوص»  یا   «ینیبا 

 یاناز »اقتصاد بازار دولت محور را بن  یشکل  ینگرفت، چ  یشرا در پ  « ینیمختصات چ

  یشبه ده درصد در سال( و افزا  یکمتوسط نزد  طوربه)  یرچشمگ  ی نهاد که رشد اقتصاد

برا  یتاز جمع  بزرگی بخش    ی برا  یزندگ  ی استانداردها ب   یشب  ی را  به    یستاز  سال 

»منجر به   ینهمچن  یرمس  ینکه ا  کند می  یادآوری سپس به ما    ی ارمغان آورد.« هارو

 رسد می شد که به نظر    یزی چ  به  منجر  نهایتاً و    یاجتماع  ی نابرابر  یست،ز  یطمح  یبتخر

 ,Harvey )  است.«  ی دار یه سرما  یقدرت طبقات  ِیبازساز  همانند  ی ابه شکل آزاردهنده

2005, p. 122) 
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 چارچوب  با  مرتبط  و  معتبر  هاروی   ی او، مشاهدات انتقاد  یلدو دهه بعد از تحل  یباًتقر

 : کندمی . او استدالل رسدمی  یکنون 

که    تا قابل    یروی ن  یکبه    یبرالیسملنوآنجا  بزرگ،  کار 

اقتصاد    یک  عنوانبه   یندارد، چ  یاز ناتوان ن  نسبتاً استثمار و  

.  «ینیاست، هر چند با »مختصاتِ چ  یطواجد شرا  یبرال لنو

نظر    ینچن ا  رسدمیبه    طریق   از  حدی   تا   ثروت  نباشتکه 

پنهان و تصاحب آشکار حقوق   های کاری یبفساد، فر  ترکیبِ

دارا زمان   هاییییو  که  است  گرفته  مالکیت    یصورت  در 

 15( harvey, 2005, p. 1441) مشترک بودند. 

 دهد،میسپس ادامه  او

  جنبه   چندین  کمونیست،  حزب  سیاست  در  که  حالی  در

برا  یطبقه   یک   یرِیگشکل ساختن    یمعق  ی وجود دارد که 

 یایی به پرولتار  ینشده است، حزب همچن  یطراح   دارسرمایه

چ  یروی ن  یگسترده شدن   »  ین،کار  برنج    ی کاسهشکستن 

  ینههز  یلتحم  ی،اجتماع  های حمایتبردن    ین از ب   16«،یآهن

کار    رژیم  ایجاد  کنندگان،مصرف   به و   یر،پذانعطافبازار 

تن داده   بوده،  مشترک  تریشکه پ  هاییدارایی  ی سازی خصوص

 

. است  افزایش   حال  در   سرعتبه  شهری   و   روستایی  درآمدهای  میان  شکاف »  هاروی،   نظر   از   -  15

 شانس خوش   خیلی   روستایی  کشاورزان   کنند،می   رانندگی  .و  .ام  .بی  با  مرفه  شهری  ساکنان  کهدرحالی 

 میان  یفزاینده  نابرابری   بر  بیشتری  تأکید  همیشه.  بخورند  گوشت  وعده  یک   ایهفته  که  باشند  باید

 )  « است  شده  ترعمیق  نیز  ایمنطقه  هاینابرابری   آنکه  حال  است  بوده  روستایی  و  شهری  مناطق

Harvey, 2005, p. 145 ) 

  مناطق   از   مهاجر  جوان  زنان   ویژه به  کار،   نیروی  یالعادهفوق   استثمار  از   ناشی  اندوزی، ثروت   دیگر   منبع

 غیرقانونی،   کافی  یاندازه به   کار  شرایط  و  است  پایین  بسیار  چین  در  دستمزدها  سطح.  است  روستایی

  و   خصوصی  هایشرکت  توسط  شده  انباشته  یسرمایه » آن  از  بدتر  حتی.  است  استثمارگرانه  و  مستبدانه

 ( Harvey, 2005, p. 148 ) .«شودمی حاصل  مزد بدون کار  نیروی  از خارجی 

16 - iron rice bowl م(  باال شغلی  امنیت با مشاغلی به اشاره  برای چینی  اصطالحی( 
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 آن   درکرده است که    یجادا  یاجتماع  یستم س  یک  یناست. چ

آزادانه   بگیرند   شکل   توانندمی  ی دار یهسرما  های شرکت  و 

 (harvey, 2005, p. 150) عمل کنند.

  ی قدرت طبقات  ی و بازساز  ی سازیبرال لنو  ی به سو  شک  بدون»  چین  مجموع،  در

 ,Harvey, 2005 مشخص« حرکت کرده است«.)  ینیهر چند با »مختصات چ

p. 151) 

، با عنوان 2020کوتاه خود در سال    ی مقاله در    ی که هارو  رسدمی به نظر    چنین

  یبرالیسم لنو« همچنان منتقد  19  یددر دوران کوو  ی داریهسرماضد    های سیاست »

اقتصاد بزرگ جهان »به    یندوم  عنوانبه   ینکه چ  کندمی است، و استدالل    ینچ

پ  یجهان  یدارسرمایه  مؤثری شکل   از  اقتصاد  یامدهای را    2008-2007  ی بحران 

 ید که »کوو  کندمی اشاره    ی،جهان  ی با اشاره به پاندمسپس  وی    نجات داده است.«

  یهعل   یزآموهنو    یدشد  رفتار  ءاز چهل سال سو  یشنسبت به ب   یعتانتقام طب  19

 در(  extractivism)  یعیهنگفت منابع طب   و  یهروبی استخراج    ی واسطهبه   یعت طب

 (Harvey, 2020 )  است.« غیرقانونیو  یزخشونت آم لیبرالنونظام  

  یه برعل  نژادپرستانه  رویکرد  و  هراسی،چین  صریح  و  قاطعانه  کردن  محکوم

  آمریکایی   صدهانژادپرستانه    یهراسینچ  زیرا  است،  ضروری   چینی  فرهنگ

در اظهارات دونالد ترامپ،    یاو    داد،  قرار  هدف  جهانی  پاندمی  قبال   در  را  تبارآسیایی

او، نمود   ی خارجه  یرپمپئو وز  یکو ما  یکامتحده آمر  یاالتا  یشینجمهور پرئیس 

ووهان« نام   یروس»و   یاو    «ینیچ  یروستحت عنوان »و  یجهان  یموکه از پاند  یافت

(. 2020  کند،می دفاع    ینیچ  یروسکرونا، به و  یروسو  یدن)ترامپ از نام  بردندمی 

 حدی   تا  جهانی  بزرگ  بحران  چنین  که  کنیم   اذعان  است  مهم  اماهمان اندازه    به

با    یعت طب  17«سازِیاقتصادی »  و  طبیعت،   از  سیستماتیک  سوءاستفاده  در  ریشه

ا   یبراللنو  های سیاست   ی اجرا  به   یادی تا حد ز  یجهان   یپاندم   ینبازارمحور دارد. 

 
17 economicalisation 
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آس   هاشکاف»   ی بستگ   یبراللنو  «هژمونیک  اقتصادی   الگوی »  در   «هاپذیری یبو 

 (Harvey, 2020 دارد.)

نما  ینچ  یرمس  بنابراین توسعه،  سمت  اقتصاد   ای ویژهشکل    یک  یانگر به  از 

پس   چهآن  19(  McNally, 2012.)است  18«ینیچ  ی داریهسرما»   یا  ی،داریهسرما

بود همچنان که    «یدولت  ی دار سرمایهاز »  یگری اوج گرفت نوع د  یندر چ  1989از  

 .« یالیسمبود، نه سوس   ی شورو  یدولت  ی دار سرمایه   ید فروپاش  1989»آنچه در سال  

 « یبیترک  یدولت  ی دار سرمایه»  یک  یانگرنما  ینچ  یتوسعه  ی خاص، استراتژ  طوربه

تحت    ی و خصوص  یدولت  ی دار سرمایهاز    یبی»ترک  ی دربرگیرنده .  یالیسماست نه سوس 

کار   یروی ن   تأمین  ی، ان جهاندارسرمایه  بادولت با تمرکز بر صادرات« است که    رتنظا

حما داخل   ی،دولت  یتارزان،  عوض،  به رو  یبازار  در  دارد.  سروکار  ان دارسرمایه رشد 

را به    ی تکنولوژ  شوند،می   یکشر  ینچ  یدولت  یاو    ی ان خصوصدارسرمایهبا    یخارج

چ  گذارند،می  اشتراک محصوالت  در    ینی و  و   یفروشعمده  ی تجار  های سیستم را 

نظر    چنین.  کنند می ادغام    یجهان  یفروشخرده مفقود    ی حلقهکه    رسدمی به 

برا  یزه»دموکرات  یبیترک  یدولت  ی دارسرمایه کار«،  محل    ایجامعهتحقق    ی کردن 

  (Wolff, 2020; 2019)  است. یکمویستبدر قرن  ترانسانیو  ترعادالنه

  یسم، لیبا عناصر مرکانت  یبرالیسملنواز    یقیتلف  ینی،چ  ی توسعه  ی مجموع، الگو   در

از توسعه بدون  یمدل که  است  توانسته و است  شده   ریزی برنامه  اقتصاد و ییاقتدارگرا

خاص مورد استقبال    یژگیو   ینکه ا  رسدمی به نظر    ینکند. چن   عرضهرا    یدموکراس

که به ثبات   گیردمیقرار    یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی خودکامه در منطقه   های رژیم

توسعه  مندعالقهخود    های رژیم  یاسیس مدل  و  را   یبرالیلنو  اقتدارگرای   ی هستند 

چکنندمی دنبال   مقامات  اگرچه  مس  ینی .  که  نکردند  ادعا  ها  آن  ی اقتصاد  یر هرگز 

 
18 Sino- capitalism 

و آنچه    -کرده است   ییرتغ  یندر چ  یراخ  یها(، آنچه در سال p. 351,  2014)ینکال  یبه گفته  - 19

اهم  یبرا حائز  حاکم  آغوش    ینا  -است  یتحزب  در  ثروتمند  برندگان  کشور،  نخبگان  که   یک است 

 شدن آزرده خاطر هستند.  یصنعت هایینهاز هز  ینیچ یارعتمام  یدارسرمایه
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 ی خودکامگ   کیمتح  یبرا  یقاو شمال آفر  یانهخاورم  اقتدارگرای   های دولت  ست،ا  یجهان

 . اندبوده  ینیچ ی خود دائماً به دنبال الگو  یبراللنو

 

آفر  یانهخاورم  یتوسعه  مسیرهای شمال   سو   کدام   به  رو   یقاو 

 یمدن یجامعه بر کیدأ ت با رویکردی است؟
چچشم نو  یک  ی برا  ینانداز  آ   یست؟چ  یجهان  یننظم  به چشم  ینا   یاو  انداز 

روالن اظهار   کند؟میکمک    یقاو شمال آفر  یانهدر خاورم  یو دموکراس  یدارپا  ی توسعه

 یننظم نو  یک  ی برا  ینانداز چچشم  یدئولوژیکِا  های بنیان   یا  ی فکر  مبانی که    کندمی 

گذشته« الهام گرفته شده است،   یخیتار  یاتو تجرب  ینچ  یسنت  ی یشهاز »اند  یجهان

از   ی بزرگ  های بخشکه آزادانه بر    است  محدود  یبه »هژمون  یل م  ی کننده و منعکس  

 هایآلایده  از  عاری   و   غرب  نفوذ  از   آزادکه    ییفضا  –  شودمی جنوب جهان اعمال  

از  Rolland, 2020, p. 2.)«است  لیبرال از  1990  ی دهه(  پس  به خصوص  و   ،

»حق سخن   ی به معنا guoji huayuquan یا Huayuquanمفهوم   پکن، 2013

 « المللی بین »قدرت گفتمان/ قدرت گفتمان    یا  «المللیبین گفتن/ حق سخن گفتن  

داشتن حق سخن    یبرا  ینچ  یالترا شرح و بسط داده و به کار برده است، تا تما

 را منعکس کند.   یو شکل دادن به هنجارها و نظم جهان یرگذاری گفتن، تأث

  ین شده است که در چند  یلتکم  ای گفتمانی   قدرت  با   پکن   رشد  به  رو  مادی   قدرت

شعارها   ایننشان داده شده است.    ینچ  huayuquan  یجترو  ی شعار برا  یامفهوم  

 «یزآممسالمت  یستیدر مورد »پنج اصل همز  یائوپینگدنگ ش  ی ایده  ی دربردارنده

،  1989در سال  21زمین  جیانگ 20« خوبِ همسایگی» مفهوماست.  1988در سال 

  ین چ  یست شانزدهم حزب کمون  ی مرکز   ی یته برد« که در کم-برد  ی»همکار  ی ایده

 یکنگره»منافع مشترک/جهان متجانس« که در    ید؛ رس  یببه تصو  2005در سال  

 « ین چ  ی صدا  /ینطرح شد؛ »داستان چ  2007در سال    ینچ  یستهفدهم حزب کمون

 
20 good neighbourliness 
21 Jiang Zemin 
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در سال    ینگ پ   ینج  ی جمهور شرئیسکه توسط    ی متعدد  ی ؛ و شعارها2012در سال  

 وجهی   چهار  رویکرد  یک  در  شی  شعارهایاز    هایینمونه مطرح شده است.    2013

کوچک و متوسط، خالصه شده    های قدرت   با  رابطه  در  دیپلماسی  کارگیری هب  ی برا

 یآینده »سرنوشت مشترک/    ؛«بودن  فراگیراست: »سازش، مودت، منافع متقابل و  

رفاقت    ی برا  یید،سخن بگو  یت: با حسن ن یلت »چهار فض  یانوع بشر«    ی مشترک برا

، 2014 سال در.«ید ده جیرا ترو ی و درستکار یدعدالت را ارتقا ده ید،ارزش قائل شو

»خرد   ،«ینچ  یر»مس   ،«یدارپا  همکارانه،  جامع،  مشترک،»  همچون  شعارهایی  شی

جمهور رئیس   ی ایده،  2015را مطرح کرد. در سال    «ی به نفس فرهنگ  اعتماد »  و  «ینچ

 یسوبه المللبین  ی جامعه یتگرهدا یدبا یندر باب »دو راهنما« نشان داد که چ یش

جهان  یکبه    یدهشکل در  باشد  «ترعادالنه»  و  «ترامن»  ینظم   یمرکز  ی کمیته . 

کمون حزب  سال    ین چ  یستهجدهم  او  2015در  »نوآور   هاییایده،  باب   ی،در 

او   2017کردن« را طرح کرد؛ در سال    یم و سه  یسبز، گشودگ  ی توسعه  هماهنگی، 

 « الملل بین و حفاظت از نظم    یکمک به توسعه جهان  ی،صلح جهان   یجاد »ا  یمبا مفاه

در سال    ی رو آمد؛  »برابر  های کلیدواژه،  2018کار  متقابل،    ی،او  و   وگوگفت درک 

 یق تبادالت عم  یمانه،ارتباط صم  یح،صر  یزنی»را  های ایده ،  2019مدارا« بود و در سال  

( Rolland, 2020, pp. 15– 16, 60– 64متقابل« را طرح کرد. )  یادگیری و  

خود را   یقدرت گفتمان   عمیقاً  ی،ش  ی جمهوریاستردر دوران    ینچ  است که  یهیبد

 « ترخردمندانه»  المللیبین نظم    یک  ی برا  «یل»بد  ی انداز چشمداده است، و    یشافزا

 .  کند میارائه 

نسبت    هاچینی انداز  چشماست که تا چه اندازه    ینا  یدی ، پرسش کل ینا  وجود  با

فعاالنه در آن مشارکت دارد، تفاوت   ین که چ  حاضر  یبراللنوبا نظم    ی به نظم جهان

با مختصات   یبراللنو نظم    یککه چگونه    یست مشخص ن   ین،دارد. عالوه بر ا  یاساس

دربرگ   تواندمی   ینی،چ صلح،  عدالت،  خدمت  همکار  یرندگیدر  باشد.    ی و  متقابل 

توسعه   ی معاصر به سو  ین چ  یبرالل نو  یر که مس  رسدمی به نظر    ین مثال، چن  عنوانبه

رسم  در گفتمان  با  مبن  یتضاد   یتوسعه»  یا  «آمیزمسالمت  صعود»بر    یپکن 

الگو   است  «آمیزمسالمت ساختار  ینوع   یانگرنما  یبراللنو  ی چراکه   یه عل  ی خشونت 

که در   طورهمان   همچنین،است.    یو جهان   یو کرامت فرودستان داخل  یستز  یط مح
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( SIPRI)  استکهلم   المللیبین صلح    یقاتتحق  ی سسهؤ م  2021  یلآور  26گزارش  

  یانگرپکن نما  ینظام  ی بودجه  یشکه افزا  رسدنمی  نظر  به  چنیننشان داده شده است،  

 ین، چ  ی نظام  های هزینه که    شودمیزده    ینباشد. تخم  آمیزمسالمتنظم نوظهور    یک

امر   ایندالر باشد.    یلیاردم  252بالغ بر    2020قدرت جهان است، در سال    ینکه دوم

نسبت به   ی درصد  76و    2019نسبت به سال    ی درصد  1.9  یشافزا  ی دهنده نشان  

ا  2020-2011  ی دهه نشان    یناست.    ین چ   ینظام  های هزینه که    دهدمیگزارش 

متماد  26مدت    ی»ط  یش افزا  ی دوره  ترین طوالنی است،    یافته  یشافزا  ی سال 

 ینظام  های هزینهاطالعات    یگاهکشور در پا  یک{ توسط  ینظام   های هزینه}ی وقفهبی 

SIPRI»  (دالر    یلیوندو تر  تقریباً به    2021-2020جهان در سال    ینظام  های هزینه

 .(  یابدمی یشافزا

او  یکنون   رفتار با  تض  یغورهای پکن  به  فرهنگ  ییعمسلمان که منجر  و    یحقوق 

سرکوب    شود،می  هاآن  یاسیس در   2020- 2019  ی خواهانهیدموکراس  های قیام و 

متقابل   وگو،گفت   یرندگی، دربرگ   یانگرنما  توانمی   سختیبه را    کنگهنگ منافع  و 

نخبگان حاکم کمک   بهپکن  22«چینی  استثناگرایی» گفتمان این،  بر عالوهدانست. 

نظام    کندمی   و   مندفضیلت   متجانس،  داخلی  نظم»  ترویج  عنوان  بارا    یحزبتکتا 

قدرت   یمتحک  ی را برا   23« ذاتی  مندی »صلح  ی و ادعا  چین،  مردم   برای   «مراتبیسلسله

پکن که در داخل   یمراتبسلسله»نظم    یاکه آ  یدپرس  توانمی   کنند.  یهپکن توج  یجهان

ترو  )  است؟«  یدجد  المللی بین نظم    ی برا  یمطلوب  ی »الگو  ،«شودمی  یجکشور 

Rolland, 2020, pp. 25– 26  )س  یجادا  الگو،  این  آیا  ی اجتماع-یاسینظم 

 کند؟می   یلتسه  یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی را در منطقه   تری یکو دموکرات  ترعادالنه

 یبه ابداع الگوها  یازن  یا،منطقه و آساین    خاص  طوربهجنوب و    جهان  من،   گمانبه

حال    ینو در ع  ،دارند  یتوسعه و دموکراس  ی طلبانه ی و برابر  یکدموکرات  یر،فراگ  یبوم

 
22 Chinese exceptionalism 
23 inherent peacefulness 
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 ،نوظهور  ی چندگانه   ی نظم جهان  یککشورها در    یگرو د  یننسبت به آموختن از چ  یدبا

 .  باشند یراگشوده و پذ

به سه روش    توان می را    یقاو شمال آفر  یانهو خاورم  ینروابط چ  ی،لحاظ نظر  از

و   یاسیمحور« که همواره بر منافع س ینچ  یکردکرد. نخست »رو  ی بند دسته  یزمتما

 یک   یاو    یدها  یک  عنوانبه   ینچ  یکرد،رو  یندارد. در ا  تأکید در منطقه    ینچ  ی اقتصاد

بار    ی الگو اغلب  آفر  یانهخاورم  ی منطقه و    یابد،می   رمانتیکمفروض  شمال   یقا و 

 ها یدها  خیراتمانده  ته  منفعل  ی کننده   یافتو در   -یگری د  -فرعی  ی مقوله  یک  عنوانبه

 یخودکامه   های رژیمدوم که توسط    رویکرد.  شودمی  تلقی»از ما بهتران«    های کمک  و

آفر  یانهخاورم « است که یانهمحور خاورم-دولت  یکرد »رو  شود،میارائه    یقاو شمال 

بر    «ینیچ  یتوسعه  ی »الگو اجرا  ساختهرا  بدون   ی ایده تا    کندمی   ییو  توسعه 

سوم   یکردمن، رو  یشنهادکند. پ  یهو توج   یجرا ترو   یبراللنو  ییاقتدارگرا  یا  ی،دموکراس

به   معطوف  که  ن   واست    ی مدن  ی جامعهانداز  چشماست  بلندمدت   یروهایمنافع 

محور، دولتنخست،    یکردرو  دو.  گیردمیرا در نظر    یقاو شمال آفر  یانهخاورم  یاجتماع

 یاز الگو   یبه مسائل و مشکالت ناش  توجهبی   و  ی، مدن  ی منافع جامعه   ی کننده یفتضع

 ی انداز آن برا چشمو    ینیچ  ی توسعه  ی خاص، الگو  طوربه .  هستند  ینیچ  ی توسعه

جد  یک و    ی متعدد  های کاستی   ید، نظم  اول  دارد.  دربر  ماه   تر مهم را  همه،   یت از 

پا  یزاسیونمدرن  اقتدارگرای  به  باال  ا  ینیچ  ییناز  متعدد  یناست.  موارد  در   ی امر 

 یساز ملت و    اجباری،  همانندسازی   گرا،دولت  ی فرهنگ  ی مشهود است، از جمله سلطه

و  تضعیفدنبال هکه ب  یانگک  ینس ی در منطقه  یغورمسلمان او یتاقل  ی اقتدارگرایانه

همگن    ینیچ  یمل  یتهو  یکدر    یشانو ادغام اجبار  هاآن  یفرهنگ -یقوم   یتهو  یلتحل

پا  یتتحت حما به  باال  از  و   ,Mauk, 2021; Bovingdon )  .ت اس  ییندولت 

2010; Scott, 1985)  

او  ی منطقه   یژگیو  چندین اکثر    طورهمان  یا  یانگ، ک  ینس  یغورخودمختار  که 

برا  نامند،می  «ی آن را »ترکستان شرق  اویغورها  سیاسیو    ی اقتصاد  یتامن  ی آن را 

اکندمی   یاتیح  ینچ طب یک  تقریباًمنطقه    ین.  گاز  چ  یعیسوم  نفت   یر ذخا  ین،و 

با توجه به   ین،دارد. عالوه بر ا  یارفلزات را در اخت  یرو سا  یوماز طال، اوران  یتوجهقابل 

معنا که،    ین بد  شود،می   یده »سبد پنبه« د  عنوانبه منطقه    ینمطلوب آن، ا  ی وهواآب
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 یگسترده  ی سکنه از    یخال  های زمیناست.    زیادی به خاطر کشت پنبه مورد توجه  

ن    موقعیت  و.  است  چین  مرکز  در  زیاد  جمعیت  برای   بالقوه  حلیراه   یزمنطقه 

و   ی مرکز  یای آس  یبازارها  «یک استراتژ  ی به »دروازه  راان    منطقه  این  ژئوپولیتیکی 

و اعتراضات   هاناآرامیرو، پکن  ینااز  (Downs, 2004)  .کند می  یلتبد  یانهخاورم

 ویژه به   بیند، می   ی مل  یتامن  یاصل  ی دغدغه  یک  عنوانبه را    یانگک  یندر س  یغورهااو

از   پس  دوران  هنگام  یازدهدر  روا  یسپتامبر  »ضدانقالب«   ین چ  یرسم  یتکه  از 

»ج   اویغورها  .شد   جایگزین  «مذهبی  گرایی  افراط  و  تروریسم  علیه   نگبا 

(Rodriguez- Merino, 2019)  

او2020)  کندمیاظهار    رابرتز که  به    یغورها(  چ  ی مطالعه مجبور  و    ینیزبان 

»  یبخش  عنوانبه  «هان»  چینی  یرسم  یندکتر مراکز   یاسیس  «بازآموزی از  در 

و   انبوه  پرورش    رسماًآنچه    یابازداشت  و  آموزش   شودمی   یده نام   « ایحرفه»مراکز 

هزاران   ،«ینچ  یغوراو  ییروستا  یتتحول جمع  ی تحت »برنامه  ین،هستند. عالوه بر ا

  ایروستایی  شهرهای   و  شوند،می منتقل    یدجد  یمسکون  های کارخانهبه    یغورکارگر او

 .  کنند می از سکنه  خالیبودند،  یغوراو اکثراً یزمان که را

و   یانهخاورم  یخودکامه  های دولت  جملهاز  مسلمان  اکثریت  با  کشورهای   اکثر

 یروابط قو   یلبه دل  عمدتاً  یغورها،در مورد نقض فاحش حقوق بشر او  ، یقاشمال آفر

ح  ی اقتصاد پکن    ای سیاسی   مایتو  عرصه  تواندمی که  کند،   المللیبین   ی در  ارائه 

مسلمان  یتکشور با اکثر  ینبه همراه چند یاسالم ی . سازمان همکاراندکردهسکوت 

سال    یشنهادپ در  متحد  ملل  سازمان  در   یدسترس  ی اجازه  بر  مبنی  2019غرب 

  سلمان،   بن   محمد،  2019  سال  در  24را رد کردند.   یانگک  ینخبرنگاران به استان س

 چین،  به  سفر  یک  جریان   در  ی،پادشاه  ینا  عملیو حاکم    ی عربستان سعود  ولیعهد

 

حقوق   یعال  یساریایمشترک به کم  اییانیهدر ب  یو دو کشور عمدتاً غرب  یست، ب2019در سال    - 24

چ متحد،  ملل  سازمان  آن   ینبشر  آنچه  خاطر  به  »گزارش را  بازداشت نگران   یهاها  از   ی هاکننده 

روز    یک مورد انتقاد قرار دادند،    نامیدند،یگسترده« م  هاییتو محدود  یبو »تعق  « یعوس  یخودسرانه

تقر  یگر،و هفت کشور د  ی بعد، س اکثر  یی ها کشورهااز آن   یمین  یباًکه  از جمله    یت با  بودند  مسلمان 

 به دفاع از پکن پرداختند.   یو عربستان سعود  یامارات متحده عرب  یه،پاکستان، قطر، سور
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در مورد  عمدتاً یزن  ایران یب،ترت ینکرد. به هم یتحما اویغورهابا  یناز رفتار چ علناً

 یککرده است، چراکه پکن همچنان شر  یشهسکوت پ  یغورهادر قبال او  ینچ  یاستس

  است.  یرانا  یه عل  یکاآمر  ی اقتصاد  یدشد  های تحریمتهران در طول اعمال    یاصل  ی تجار

متکثر و    ی الگو  یک  ی دهنده ارائه  یغورهاپکن در قبال او  ی اقتدارگرایانه  سیاست

 هایاقلیتکه در آن    یست ن  خاورمیانه و شمال افریقاجوامع    ی برا  یستیاز همز  یرفراگ

 هایرژیم  ین،بر ا  عالوهملت وجود دارند.    یندر قالب چند  ی متعدد  یو مذهب  یقوم

و   یبری سا  ی محدود پکن در فضا  یاستاز س  ،یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی خودکامه

ا ا  کنند، می استقبال    یداخل  ینترنت صنعت  س   امر  ینچراکه  خدمت    یاستدر 

 عنوان به است.    یاسیس  ی بدون آزاد   یشرفتهپ  تکنولوژی   و  اقتدارگرایانه  یزاسیونمدرن

است که دفتر   ینیچ  یکیشناپل  یک(،  یمبزن بر  ی به معنا   یبه زبان عرب)هلل  یامثال،  

دب  ی مرکز در  و    یآن  در   ی باز  های برنامه   ترینمحبوباز    یکیاست،  چت  و 

از   ین اما همچن ،است یرفارس، مصر، اردن و الجزا یجخل ی عرب منطقه  های پادشاهی 

زبان   ترک  یگرد  ای منطقههفت  و  اردو   جالب   ی نکته .  کندمی   یبانیپشت  یزن  یمانند 

که  پلت   ینا  یاساس  ی قاعده »  که  است  این  توجه شناخته    «25prp»  عنوانبه فرم 

 یقانون به معنا  ین نه مذهب، نه پورن« است که نقض ا  یاست، : نه س ی به معنا  شودمی 

 ینجا مهم در ا  ی نکته (  Yang & Kerr, 2021است.)  یاز دست دادن حساب شخص

 اقتدارگرا   یزاسیونمورد استقبال مدرن  ی،مدن  ی جامعهاز    ییزدا یاست ساست که    ینا

  ی،اجتماع-یاسیس  ی آزاد   دهد،می ( نشان  1999)  سن  آمارتیاکه    طورهمان است. اما  

پا  یتوسعه   یت محور موفق  ی،و دموکراس  ییتکثرگرا جنوب   جهاندر    یدارعادالنه و 

 است. 

  یرانا  ی مدن  ی جامعه  های بخشاز    یکه چرا برخ  یمبفهم  توانیممی   ینه زم  ینا  در

 یران در ا  ینچ  ی فزاینده از نفوذ    ی منف  نسبتاًبرداشت    یطرفدار دموکراس  یروهای و ن

پدارن   یشانگها  های همکاری به سازمان    یرانا  یوستند. عموم مردم چندان مشتاق 

(SCO)    نبودند.    2021در سپتامبر    ،سازمان  یندر ا  یرانکامل ا  یتعضو  یدأیت پس از

 2021در سال    ینو چ  یرانا   یکاستراتژ  ی ساله وپنج  یستب  ی توافقنامه به    یبرخ  حتی

 
 ()م(  no politics, no religion, no porn.)پورن و  مذهب  سیاست، انگلیسی  اول حروف   - 25
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 یادیز  یت شفاف   کهدرحالی  ها،آن  نظر  از(  2020  یم،)ما هست   نشان دادند.  ی واکنش منف

 ی ینهگز  جای به    یم رژ  ی تندرو  یفوجود ندارد، ط   یراندر ا  یننفوذ چ  ی دامنهدر مورد  

غرب  روابط با  آمر  یاالت)ا  متوازن  شرقیکامتحده  و  س(  ین)چ  (  به   یاستاز  »نگاه 

استبداد  یمتحک  ی براشرق« دفاع    ی قدرت  اکنندمیخود  با  تار  ین.   یر اخ  یخحال، 

 آمرانه   ِیسازملتو    یزاسیونسکوالر  یزاسیون،مدرن  یداری ناپا  ،یقاو شمال آفر  یانهخاورم

  خواهدموکراسی   سبز  جنبش  ایران،  1979  انقالبرا نشان داده است.    یینو از باال به پا

 2013  گزی پارک    جنبش  و  آن   پیامدهای   و  2011- 2010  عربی  بهار  ایران،  در  2009

و واکنش    یقاو شمال آفر  یانهخاورم  یمدن  ی جامعهمقاومت    یانگرنما  یهمگ  یه،در ترک

 ,Mahdavi )  است.  یبدون دموکراس  ی اقتصاد  ی توسعه   یاستو س  یده ا  به  اعتراضی

2019) 

 یکمطالبات دموکرات  به   پکن   پاسخ  گی در چگون ینی توسعه چ  ی دوم الگو   کاستی

 ی انهخواهیدموکراس  پکن در قبال تظاهرات  یاستاست. س  هاآن   یمردم و حقوق اساس

 یو کودتا   یانمارم  ی با خونتا  یکو نزد  یچیدهو روابط پ  کنگ،هنگدر    2019-2020

 یک ساخت    ی برا  یکشور، درس چندان  یندر ا  2021  ی یهفور  یکضد دموکرات  ینظام 

آفر  یانهخاورم ن  یرو فراگ  یکدموکرات  یقای و شمال  - 2019  اعتراضات.  دهدمیارائه 

پکن،    ی مورد امضا  یناسترداد مجرم  یزبرانگبحث  ی یحهکه توسط ال   کنگهنگ  2020

را در فور   ای یره آغاز شد، زنج اعتراضات  ا  2019  ی یهاز  با  به   یحهال   یندر مخالفت 

نسبت به قرار   وآن،    ییقضا  یتو حاکم  کنگهنگدر    یمدن  های ی نقض آزاد   یلدل

  ییحهراه انداخت. ال به   ینچ  یحقوق  یستممعرض سدر    کنگهنگدادن شهروندان  

آزاد  عنوانبه   یشنهادی پ اعتراض ضد  یتلق  ینقض  و  مقاومت  و  در   یکهژمون -شد 

مورد    یندهفزا  های ینگران   ی بحبوحه حاکم  ی دموکراس  یآینده در  در   یتو  قانون 

 (Garrett, 2014) رخ داد. کنگهنگ

  دلیل  به  میانمار  که  زمانی.  است  اهمیت  حائز  اندازه  همان  به  نیز   میانمار  مورد

  گرفت،   قرار  فشار  تحت  کشور  چندین  سوی   از  راخین،  در  روهینگیا  اقلیت   کشینسل

کرد، که   یتحما  یآنگ سان سو چ   یعنی   آن  عملی  رهبر  روایت  و  نظامی  رژیم  از  پکن

را اغراق شده دانست و    ینگیاو نقض فاحش حقوق بشر مسلمانان روه  یکشنسل  ی ادعا
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پاسخ   تأکید حال  در  مقامات  که    بودند.  یستیترور  یدتهد  یکبه    ییگوداشت 

(McLaughlin, 2021  )،ًسازمان   یتامن  ی شورا  ی قطعنامه با    همچنینپکن    اخیرا

عل متحد  م  2021  ی یهفور  ی نظام  ی کودتا  یه ملل  کرد.  یانماردر   ی )کودتا  مخالفت 

  یتیامن  ی هااز دغدغه  ی که ناش  گرایانه،عمل   موسوم به  های سیاست   ین( ا 2021  یانمار، م

  یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی خودکامه  های رژیمپکن است، مورد استقبال    ی و اقتصاد

 یروهای را دنبال کنند، ن  ییالگو  ینچن  این منطقه  های دولتقرار گرفته است، اما اگر  

 . دیدخواهند  یبآس  هاآن یو جوامع مدن یماعاجت

  ی نابرابر  یبرالیسمل نوپکن است.    یبرالی لنو  ی توسعهدر ارتباط با مدل    ی کاست  سومین

  دهد، می   یلرا به »کنشگران بازار« تقل  انسانی  ی هاعاملیت   کند،می  یجادا  یدشد  یاجتماع

براون اظهار   وندی   (Brown, 2015b)  نه به شهروندان.  بخشدی قدرت م  یهو به سرما

وجود را از    های جنبه   ی همه از خرد است که    یشکل خاص  یبرالیسم،لنوکه »  کندمی 

را از   ی دموکراس  یاصل  ی صورت خاموش اجزا و به   کندمی   ی بندصورت  ی اقتصاد  یثح

ابردی م  ین ب فرهنگ   ین.  عدالت،  اصول  و  واژگان  شامل  عادات   یاسی،س  ی هااجزا 

 ,2015a)  است.«  یکدموکرات  یالتو باالتر از همه تخ   یت،حاکم  های یوه ش   ی،شهروند

p. 17« است.«  یاسیس  یزندگ  ِیشدنِ هنجاری اقتصاد( فاجعه در   (2015a, p. 201) 

  ی مدن   ی جامعهدر    یکدموکرات  ی هاآرمان  یجیمنجر به تنزل تدر  یاجتماع  نابرابری 

  ها ایدهو    آوردمی را به وجود    یستیپوپول  ی یانهاقتدارگرا  های یشگرا  ینهمچن  شود؛می 

  کهدرحالی(  Mahdavi, 2017, p. 284)  .بردمی   ین را از ب  یکدموکرات  ی و نهادها

 ی و توانمند برا   یرفعال، فراگ  یمدن  یجامعه  یکبه    یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی منطقه 

 لیبرالی نو الگوی  دارد، یازن  یدموکراسبه   یزو توانمند و ن یرعادالنه، فراگ ی توسعه یجادا

را    یرو فراگ  یدارپا  ی توسعه  ی و الگو  ی،اجتماع  ی توانمندساز  ی،عدالت اجتماع  توسعه،

 .  کندمی  یفتضع

از   توانندمی   یقاو شمال آفر   یانهخاورم  یجوامع مدن   یاکه آ  یدپرس  توانمی   اکنون

 یکردشوند و اگر بله چگونه؟ با اقتباس از رو  مند بهره   این منطقهو    ینروابط چ  یتمز

 یشنهادبخش پ  ینا  ی بندیانپا  یرا برا  گانهسه  یمن مالحظات  یمدن  ی جامعهبه    یتلووا

است    ی بد نظم پسااستعمار  یراتاز تأث  این منطقه   ی دهندهنجاتنه    ینچ  ،: اواًلکنممی 

نه    یستیِ پراگمات  ی گربه«  ی یهامروزه »نظر  ی،واقع  یناست. چ  یطانیش  یروی ن  یکو 



 

 
 

 ی روابط چین و خاورمیانه در عصر نولیبرالیسم گانهارکان سه 25

 یگانه سه ارکان    ینی چ   یسم. پراگماتکندمی دنبال    یو خارج  یداخل  یاستدنگ را در س

دارد، و   یاز منطقه ن  ی به منابع انرژ   ین. چدهدمی   یحرا توض   این منطقه و    ین روابط چ

 یانه خاورم  ی حال، اگر کشورها  ینا  بامشارکت دارد.    ی گذاریهسرمافعاالنه در تجارت و  

از  تواندمی   نهاآ یمدن ی جامعه عمل کنند،  یکبه صورت فعال و استراتژ یقاو شمال آفر

 یهاو وام  ی گذاریهسرما  های برنامه ابتکار کمربند و جاده، و    یا  ینچ  ید جد  راه ابریشم

و بهبود    ،نوآورانه  یانِبندانش اقتصاد    یتبه تقو  ینچ  ی عالقه   یزو ن   ین،چ  ی بهره کم   نسبتاً 

 شوند.   مند بهرهپاک در منطقه   ی و انرژ یرپذیدتجد  های انرژی 

  ین و همچن   یقاو شمال آفر  یانه خاورم  های دولتو هم اکثر    ین خاص، هم چ  طوربه

منطقه  ی اقتصاد  های بخشاز    یبرخ منطقه    ینچ  ی اقتصاد  ی گذاریهسرمااز    این  در 

به      گاهبه منطقه    ینیچ  یمتقارزانحال، صادرات محصوالت    ین. با اکنند می استقبال  

ممکن است از   نآ  ی مدن  ی جامعهاست، و    این منطقه  یمحل  یعضرر محصوالت و صنا

 یقاو شمال آفر   یانه بر خاورم  ین چ  تأثیر.  ینندبب  یب آس  ی و اقتصاد  ی روابط تجار  گونهاین

و   ینبا دولت چ  منطقه  یاست و مستلزم مشارکت و تعامل فعال جوامع مدن   یچیدهپ

آفر  یانهخاورم  های دولت است.    ینیچ  های شرکت  شمال  ن  یستیبا  یقاو   یروهایبه 

 یعحفاظت از منافع صنا  ی مذاکره برا  ی هاکنند و از مهارت  یهخود تک  یمدن  ی جامعه

 خود استفاده کنند.   یمحل

است.   ی هژمون جهان یکنه   وکننده یین تع یکضد هژمون نیروی  یکنه  ینچ دوم،

 یاعضا   یگرهمراه با د  یقاو شمال آفر  یانه در منطقه خاورم  ین، مشارکت چینا  با وجود

 یو هژمون د  بخش  یمرا تحک  یچندگانه و چندقطب  ی جهان  یستمس  یک  تواندمی  یکس،بر

  به   تواندمی امر    ینرا به چالش بکشد. ا  اشجانبهیک  ی گرمداخلهو    یکامتحده آمر  یاالتا

خود را دنبال    یمترق  یاجتماع-سیاسی  تغییرات  تا  باشد  منطقه  اجتماعی  نیروهای   نفع

ا در  چ  ینکنند.  احترام  حاکم  ینچارچوب،  دولت  یتبه  ثبات  س  ،و    یاست و 

 ای ویژه  یتحائز اهم  یبرال،لنو  ی گرمداخلهدر عصر    ویژهبه  آن  ی «یانهجومداخلهیر»غ

  ینچ   مایتاز ح   یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی خودکامه  های رژیمکه    است  بدیهیاست.  

به نفع جوامع    یشوبکم   یاستس  ینحال، ا  ین. با اکنندمی موجود استقبال    یتاز وضع

 های تحریمناتو و غرب، مداخالت و    حمایت تحت    ی هابوده است. جنگ  منطقه  ی مدن
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است    ترا نابود کرده است. درس  منطقه یاز جوامع مدن  ی تعداد  ی،اقتصاد  ی کننده فلج

بشار اسد   ی خودکامه  یمممکن است به نفع رژ  ینچ  ی یانهجومداخله  غیر  یاستکه س

سور نزد  کهینا  یاباشد،    یهدر  به    ینچ  یکروابط  است  ممکن  عربستان   یمداخلهبا 

از    منطقه   ی درست است که جوامع مدن  یزن   ینکمک کند، اما ا  یمنعربستان در    یظام ن

 یاقتصاد  های تحریمو از    یبیغرب در افغانستان، عراق و ل  یتتحت حما  ی مداخالت نظام

  یستیپراگمات  یاستس   یکمحور بودن،    ثبات.  اندیدهفراوان د   یبو عراق آس  یراندر ا

 یاز جوامع مدن   تواندمی   ین است، اما همچن  ینچ  ی است که در خدمت منافع اقتصاد 

مقابل    منطقه  مدن   یکاییآمر  ی جانبهیک  ِیگری نظامدر  جوامع  کند.    ی محافظت 

خود را از   ی خودکامه  های رژیم   تادارند    نیازبه صلح و رفاه    یقاو شمال آفر  یانهخاورم

   درون به چالش بکشند.

و برساخته    یاییؤ ر  ،مفروض  یا  یواقع   را  نآ  چه  --  «ینیِچ  ی توسعه  ی »الگو  سوم،

متفاوت  نتایج  تواندمی   --یمبدان و  مدن  ی آینده   ییشکوفا  ی برا  یمتناقض    ی جوامع 

 یخودکامه   های دولتوضوح توسط  بهگفتمان    اینداشته باشد.    یقاو شمال آفر  یانهخاورم

«، یبدون دموکراس  یبرالیسم لنو»  یتِشده است و وضع  یاتیبه کار بسته و عمل  منطقه

  یمرا در منطقه تحک  اقتدارگرایانه  ی دار سرمایه و    یبدون دموکراس  ی اقتصاد  ی توسعه

»اجماع واشنگتن«    یبرالیسمِلنو، نه منطقهحل مشکالت  راهدارم که    تأکید  من. کندمی 

  . هستندسکه    یک  ی دو رو   نمایانگردو    این»اجماع پکن«، چراکه    یبرالیسمِلنواست و نه  

 مسیرهایی :  است  نیازمند  دموکراسی  و   توسعه  سوی   به  متمایز  یرهای به مس  این منطقه 

شهروند مستلزم  مشارکت    ی که  ن  یمدن  ی جامعه فعال،    - یاقتصاد  های مدل   یز و 

اجتماع  یاجتماع عدالت  که  آزاد   یاست  تضم  یاسیس  ی و   کشورهای  کند.  ینرا 

  بایستی   نهایت  در  اما  بیاموزند،  غرب  و   چین  از  باید  شک  بدون  یقاو شمال آفر  یانهخاورم

.  آورند  پدید  یدارعادالنه، جامع و پا  ی توسعه  ی به سو  را  و خاص خود  متمایز  مسیرهای 

و   یارتجاع   ییگراخاص  یا  انزوا و   به  دعوت   ،و عادالنه بودن  یرفراگ  ی توسعه  یک   یدر پ

: »خاص بودن شودمی  یادآوربه ما    ی گونه که گرامش. همان یستگرا نواپس  گراییبومی 

  (p.6,1975)  «!دیگر چیز یک یی،گراخاص ودعوت به است و موعظه  یزچ یک
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 گیری نتیجه
:  یدپرس   ینچ  ی امور خارجه  یروز   یی،گزارشگر از وانگ    یک،  2021مارس    24  در

در پاسخ    ییوانگ    «کنید؟ی م  یفرا چگونه توص  یانهدر خاورم  ینچ  ی کنون  یاست»س

 اظهار کرد که  
ومرج خارج شود و از ثبات منطقه از هرج  کهینا  ی )...( برا

  هایقدرت  یکیرقابت ژئوپولت  ی سایه   یر از ز  ید گردد با  مندبهره

  متناسب   ی توسعه  یرهای مستقل مس  طوربهو    یابد  ییبزرگ رها
واقع بررس  خود  ای منطقه  های یتبا  در    یدبا  منطقه کند.    یرا 

 یکردی و از رو  ند،بما  ناپذیرنفوذ  یخارج  ی مقابل فشار و مداخله

آشت  یرفراگ   یرویپ  یتیامن  ی معمار  یک  یجادا  برای   جویانهیو 

 را برآورده کند.  ینمشروع تمام طرف های یکند که نگران

به    تأکید؛  2021  ین،خلق چ  ی جمهوری امور خارجه   وزیر

  متن افزوده شده است

و ثبات در    یت به امن   یابی دست  ی برا  «ایماده »ابتکار پنج    یک  سپس  یی  وانگ

که مستلزم    استاز احترام متقابل«    یت»حما  ماده  ینکرد. نخست  یشنهادپ  یانهخاورم

توسعه و صلح    ی،همکار  ی برا  یی»شرکا  عنوانبه   یانه خاورم  ی به کشورها  یستننگر

مستلزم   ینامر همچن  یناست. ا  «یاییرقابت جغراف  ی یچهدرک منطقه از در  جای به

 یبه سو   خودشان  یرهای مس  یافتن  برای   یانهخاورم  ی از »کشورها  یت احترام و حما

س  گیری ی پ  در  خودشان  های برنامه توسعه«،   ترو  ای منطقه  یاسیتوافقات    یج و 

براتمدن  یانم  ی وگو»گفت  همز  یابیدست  یها   دوم، است.    «یزآممسالمت  یستیبه 

دوباره    کید أت  با   ین،فلسط  ی همچون مسئله   ی از عدالت و انصاف«، در موارد  حمایت»

 یندگان »نما   یرشسازمان ملل متحد و پذ  یتامن  ی در شورا   یدولت-حل دو راه  یکبر  

اسرائ  ینفلسط چ  یلو  مستق  ی برا  یندر   عدم   به  دستیابی»  سوم،.  «یممذاکرات 

به برجام، لغو   یبندی پا  یقاز طر  یرانا  ی ادر موضوع هسته   یاتم  ی هاسالح  ی «اشاعه

پا   یرانا  یهعل  یکاآمر  ی جانبه یک  های تحریم ا  یبندی و  تعهدات   یرانمتقابل  به 

منطقه   ی کشورها  ی هااز تالش  یدبا  المللیبین   ی جامعه»  این،  بر  عالوه.  اشی اهسته

 ی کشتار جمع  های سالح   یرو سا  ایهسته   های سالحاز    ی عار  ی میانه خاور  یجادا  ی برا
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و   یتامن  ی »ارتقا  یق از طر  ،«یجمع  یتمشترک امن  یت»تقو  چهارم،.«  کند  مایتح

با ترور  ،برابر  یزنیو را  وگوگفت  یقتشو  ای،منطقه ثبات     ین تضم  ی برا  یسمو مبارزه 

  امنیت   ی برا  یگام چارچوببهگام   یجادو ا  یرانی،و خطوط کشت  ینفت   تأسیسات  یمنیِا

پنجم   ی ماده .  «است  خاورمیانه  در  پایدار  و  مساعی  تشریک  بر  مبتنی  جامع،  جمعی،

پا چتوسعه  هایهمکاری   ریع»تس  یانی،و  است  امن  راکهمحور«  و   یدار پا  یتصلح 

 یدغلبه بر کوو  ی دربردارنده امر    ایناست.    «یکپارچگیو    ی »مستلزم توسعه، همکار

بازساز19 اقتصاد   بیشتر  تنوع  از  حمایت  و  زده،جنگ  ی کشورها  ی ،  رشد   ی در 

و    «چینی  -عربی  اصالحات  و  توسعه  مجمع»  یزبانی نفت با م  ی یدکننده تول  ی کشورها

به   یابیدست  ی برا  ییوانگ    ای مادهپنج    پیشنهاداست. )  «خاورمیانه  امنیت   مجمع»

با   ین،امور خارجه چ  یروز   یی،وانگ    اظهارات(.  2021  یانه،و ثبات در خاورم  یتامن

 که  شودمی   تکمیل  آفریقا،  امور  در  چین  ویژه  ی نماینده   هوآ،  جیان  ژونگاظهارات  

 Africa)  .«است  چیزها  این  از  ترکیبی  چین!  خوب  نه  و  است   بد  نه  چین»:  گویدمی 

Research Institute, 2013, p. 34  )یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی کشورها  این 

دارند، و همزمان   یازن   یکسبر  ی کشورها  یرو سا  ینهستند که به تعامل فعال با چ

 .  کنند دنبال دموکراسی و توسعه سوی  به را خود مستقل مسیرهای  یستیبا

 ی روابط نامتقارن اقتصاد  که   حالی است که در    یت نکته حائز اهم  ینبه ا  توجه

شود،   ینچ  ی منجر به تفوق اقتصاد  تواندمی   یقاو شمال آفر  یانهو خاورم  ینچ  یانم

ع اقتصاد  تواندمی   منطقه   این  حال  ین در  روابط  شود،   مند بهره   ینچ  باخود    ی از 

باشد.    مندبهره   یکاستراتژ  یزی ربرنامه  یکفعاالنه عمل کند و از    مشروط به این که

  بهتر  خود  منافع   از  باشند  و هرچه قدرتمندتر  کنندرا دنبال می   کشورها منافع خود

ا  یزن   ین. چکنند می   دفاع ن   یناز  مستثنا  و شمال    یانهخاورم  ی منطقه .  یستقاعده 

دنبال کند.    یدبا  یزن  یقاآفر را  پ   یکسبر  ی و کشورها  غربمنافع خود  در   ی فعاالنه 

 یاز راهکارها  یکیکنند.    ینچن  یدبا   یزن   منطقه  ی منافع خود هستند، و کشورها  تأمین

در قبال تمام   26«منفی   ی موازنه»  موضع  اتخاذ  مسیری،  چنین  تعقیب  یبرا  یعمل

 یدجد  اشکال  بروزاز    یری به منظور جلوگ  ینو چ  یکا بزرگ از جمله آمر  های قدرت

 
26 negative equilibrium 
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وابستگ و  پسا  یدعصر جد  دراست.    یاستعمار  نظم  نوظهورِ »جهان چندگانه«،  - و 

مستلزم آن   یمنف  ی و نو از موازنه  یعبد  ِیبندصورت  یکجنگ سرد،  - و پسا  یکاییآمر

 ی،جهان  ی و دستاوردها  یاتاز تجرب  یری گبهره با    یقاو شمال آفر  یانهاست که خاورم

 یرهایحال مس  یناالنه حفظ کند، و در عروابط خود را با شرق و غرب به صورت فع

(،  2014  ;2015)   تیلور  ایاندنبال کند.    یکدموکرات  ی توسعه   ی به سورا  مستقل خود  

که روابط    کند میاستدالل    ی، نظام جهان  یهنظر  یاو    یوابستگ  ی یهاقتباس از نظر   با

شود که در   «یوابستگ  ی یا»اح  یا  و  « یمنجر به »تنوع وابستگ  تواندمی  یقا، و افر  ینچ

 توانند می   یکسبر  ی همچون کشورها  یرغربی، نوظهور غ  های قدرت  یگرو د  ینآن چ

 توانمی امر را    همینکنند.    یدبازتول  یقارا در آفر  نیافتگیتوسعهو    یوابستگ   یتوضع

 یکشورها  کهدرحالیمطرح کرد.    یقا و شمال آفر  یانهو خاورم  یندر مورد روابط چ

 مند بهره   ینچ  ی اقتصاد  های پروژه  یرسا  و  گذاری   سرمایه  از  توانندمی  مطمئناًمنطقه  

اقتصاد   یاسیشوند، مشارکت س به    ینچ  ی و  به صورت خودکار   یتوسعه با منطقه 

  چین  از  توانندمی   منطقه   کشورهای   آنچه.  شودمیمنجر ن   یقاو شمال آفر  یانهخاورم

به صورت   یعنیانجام داد،    ینرا انجام دهند که چ  ی است که همان کار   ینا  بیاموزند

با    ای توسعه  یرهای مستقل مس  را دنبال کنند.    ای منطقه   های واقعیت متناسب  خود 

آفر  یانهخاورم شمال  ن   ی منطقه   یک  یقاو  همگن  و  مسینااز  یست، واحد   یرهای رو 

  ن آ  های ملتاز    یک هر    یاجتماع- یو فرهنگ  یاسیس  های واقعیتمتناسب با    منطقه

چندگانه و متعدد   یستیو عادالنه، چندگانه خواهد بود و با  یرتوسعه فراگ  یک  جهت  در

 باشد.  

  ینمحور به توسعه، متضمن ا  جامعه   یا  ی مدن  ی جامعه  یکردرو  یگر،عبارت د  به

 یکردهای رو  ید،جد  های راه کشف    یازمند ن  یقاو شمال آفر  یانهاست که جوامع خاورم

»  ی،بوم به    «یلبد  های مدرنیتهو  که   یتوسعه   الگوهای و    یمحل  های سنتهستند 

غ  ینی چ  یکایی،)آمر  یجهان دارد.یرهو  توجه  آفر  یانهخاورم  ی منطقه   (  شمال   یقاو 

 یبیترک   --  «گلوکال»محلی    - جهانی    رویکردِ  یک  یا  «سوم  راه»  یک  کشفِ  یازمندن

به   ییناز پا  یکردرو  یناست. چن   --(  ی( و لوکال )محلیاز گلوبال )جهان   یالکتیکید

والتر   یرحال، به تعب  ین و در ع  بردمیبهره    یو جهان  یمحل  یاتهمزمان از تجرب  ییباال 
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معنا که،    بدین  کند،می خود را حفظ    ی « یانهاستعمارزدا  های افق»(،  2015)  ینیولوم

را طرح  ی برابرو    یرفراگ  یدار،پا  ی توسعهو    یدموکراس  ی الگوها  در .  کند می خواهانه 

خاص، و   طوربه  یقاو شمال آفر  یانهخاورم  ی منطقه موجود،    یبراللنو  یساختار جهان

 ,Mingolo)  دارند  یازن  27« یمعرفت  یِ»نافرمان  ینِعام، به تمر  طوربهجهان جنوب  

یک از نظم هژمون  د،نیگرفتار آ  یانهواپس گرا  ییِگرایبومکه در دام  بدون آن  ،  تا(  2015

.  است  ستقلمستلزم تفکر و عمل م  ،توسعه  مردمی  و  اصیل  ی الگوها  ین. چنشوند   رها

ب  ینهمچن  گفتمانی  اتخاذ  با  یاست در س  ی مردم عاد  یشترمستلزم مشارکت هرچه 

   است. یبرال لنو  یدر عصر هژمون یعدالت اجتماع یو حام  ترخواهانهی برابر
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