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گیري اهداف که براي پیانددهیرسجمله چین به این نتیجه ی، برخی از کشورها ازالمللنیبدنبال تغییر و تحوالت به
ی هماهنگ شده و نوع جدیدي از قدرت را جستجو نمایند. در المللنیبو منافع خود ناگزیرند تا با شرایط جدید 

به نمایند تاگذاران جدید چین چه نوعی از قدرت را در سیاست جهانی دنبال میکه سیاستپاسخ به این سؤال 
و منافع خود دست پیدا کنند، پژوهش حاضر درصدد است تا شکل جدید قدرت که همان قدرت هوشمند اهداف

المللی و واقع تحوالت بینتحلیلی در سیاست خارجی چین تبیین نماید. در-با کمک روشی توصیفی ستا
سمت منابع متعدد قدرت و ترکیب هوشمندانه عدم کارایی قدرت سخت و نرم صرف، رهبران نسل جدید را به

زمان این دو بعد قدرت(سخت و نرم) المللی هدایت کرده است. در شرایط کنونی، پیگیري همآنها در عرصه بین
المللی را فراهم آورده است.نزمینه ارتقاي جایگاه این کشور و مقابله با تهدیدات متعدد بی

.چین،قدرت هوشمند، قدرت سخت، قدرت اقتصادي، قدرت نظامی، قدرت نرمکلیدي:هايهواژ

دار مکاتباتنویسنده عهدهE-mail: afshinshamiri@gmail.com
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مقدمه-1
ها بوده است. نگرش هاي اصلی سیاست خارجی چین در طی این سالقدرت یکی از مؤلفه

یر جایگاه چین و همسیاست خارجی این کشور به قدرت، هم در چارچوب هدف براي تغی
امنیت آن قابل تبیین است. در طی چند دهه اخیر، متناسب با محیط تأمینعنوان ابزاري براي به

المللی، سیاست خارجی این کشور ابعاد و اشکال متفاوتی از قدرت را در داخلی و شرایط بین
ی و غربهايقدرتالمللی دنبال نموده است. تجربه تلخ تاریخی چین در مواجهه با عرصه بین

ي ایدئولوژیک ناشی از انقالب کمونیستی باعث هامؤلفهرقم خوردن عصر تحقیر و همچنین 
افزاري به قدرت داشته باشد و اهداف و شده بود تا سیاست خارجی دوران مائو نگرشی سخت

. نمایدباخت دنبال-هاي خود را مبتنی بر نگرشی رئالیستی و در چارچوب سیاست برداولویت
ی و یاببا روي کار آمدن دنگ شیائو پینگ نگرش سیاست خارجی چین در باب فرایند قدرت

ی این المللنیببه بعد، شرایط داخلی و  1990دنبال آن از دهه سازي متحول گردید. بهامنیت
صرف بر یک بعد قدرت منافع این تأکیدکهطوريبهزیادي گردید. تحوالتکشور دستخوش 

بود که قدرت نرم در سیاست 1990نمود. در میانه دهه پذیر میلندمدت آسیبکشور را در ب
اي پیدا نمود. جیانگ زمین معتقد بود که به دالیل متعدد داخلی و خارجی چین جایگاه ویژه

المللی، چین ناگزیر است تا ابعاد جدید قدرت از جمله قدرت نرم براي تغییر جایگاه خود بین
، کشورها را 1990در دستور کار قرار دهد. از طرفی شرایط حاکم بر دهه سازيو فرایند امنیت

وجود تحوالت سریع سیاسی، امنیتیاینالملل متمایل ساخت. باسمت قدرت نرم در عرصه بینبه
باعث شده است تا -المللچه در سطح داخلی و چه در سطح بین-و اقتصادي دو دهه اخیر 

یابی چین تجدیدنظر ، در فرایند قدرت1990ور به مانند دهه مجدداً سیاست خارجی این کش
اساسی داشته باشد و کسب قدرت را در چارچوب الگوي رفتاري متفاوت نسبت به گذشته 

للی،  المهاي جدید بیندنبال نماید. درواقع، کسب جایگاه یک قدرت بزرگ و دفع  موانع و چالش
هاي خود گرایانه براي اهداف و اولویتد عملسیاست خارجی چین را بر آن داشت تا  رویکر

لمللی ااین پژوهش این است که با توجه به شرایط متحول جدید داخلی و بیناتخاذ نماید. مسئله 
گردد و  این هاي اخیر دنبال میچین چه نوعی از قدرت در سیاست خارجی این کشور طی سال
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هاي اخیر از طرفی به چه علت در سالنوع قدرت چه جایگاهی در سیاست خارجی چین دارد؟ 
ن پژوهش مبتنی بر تبییشود؟ فرضیهی چین دنبال میخارجاشکال جدید قدرت در سیاست 

هاي اخیر است. از جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین و منابع متعدد آن در سال
یدزدایی از چین، المللی جدید و تهدطرفی، تحول در منابع متعدد قدرت و ظهور محیط بین

سیاست خارجی این کشور را متمایل به قدرت هوشمند نموده است.

روش تحقیق-2
ي تحلیلی بوده و ابزار گردآور-روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت نظري آن توصیفی 

: با عنایت به اولویت استمطرح نجایای که در سؤال. استي اکتابخانهاطالعات آن به شیوه 
، براي المللنیبقدرت در سیاست دنبال کدام جنبهیابی چین، نخبگان جدید این کشور بهقدرت

رضیه ؟ فاستی خود هستند؟ و منابع این نوع از قدرت شامل چه مواردي المللنیبتغییر جایگاه 
وضیح تدرصددتحلیلی و با کمک چارچوب مفهومی قدرت –پژوهش بر مبناي روش توصیفی 

.استین( ترکیبی از قدرت سخت و نرم) و منابع متفاوت و متنوع آن قدرت هوشمند چ

چارچوب مفهومی-3
بهرفته است؛ شمار میبهکشورهاي اصلی سیاست خارجی هاتیاولوقدرت در طول تاریخ از 

ي قدرت تمایل دارند. سازنهیشیبسمت  امنیت خود، ناگزیر بهتأمینبراي هادولتکهطوري
منیت اتأمینیک ابزار در جهت عنوانبهکري نظیر رئالیست تدافعی از آن برخی از مکاتب ف

عنوانبهي تهاجمی به قدرت هاستیرئالها مانند . اما برخی دیگر از نظریهاندستهینگرکشورها 
در روابط خود با دیگران هادولتهاآنازنظر. کنندیمنگاه هادولتیک هدف در روابط بین 

,Bretchell(استي آن سازنهیشیبقدرت ودنبال به خاطر در زمان گذشته به.)70-71 :2012
سمت قدرت نظامی یا قدرت سخت بهعمدتاًهادولتحاکم بود، هادولتنوع روابطی که بین 

تحول در حوزه سیاست داخلی و خارجی، نوع جدیدي از تبعبهو مرورزمانبهتمایل داشتند. 
ابط بین کشورها مطرح گردید. این نوع از قدرت اولین بار در آثار قدرت به نام قدرت نرم در رو
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Moshirzadehاست(شدهاشارهبه آن المللنیببرجسته روابط گرلیتحلو ادبیات جوزف ناي 

Ebrahimi, 2011: 228-229.(
اي از عوامل نظیر در کنار ناکارآمدي و ناکافی بودن قدرت سخت و نرم صرف، مجموعه

دست هم دادند تا نوع بهشدن  دستجهانیهاي جدید،گیري رویهالمللی، شکلتحوالت بین
جدیدي از قدرت تحت عنوان قدرت هوشمند ارائه گردد. این مفهوم براي اولین بار توسط سوزا 

دنبال ترکیب و نوع جدیدي از قدرت است که بهدرواقعمطرح گردید. قدرت هوشمند ١ناسل
ها، براي پیگیري اهداف و منافع خود در عرصه سیاست دولتهمپوشانی قدرت سخت و نرم

) جوزف ناي معتقد است که چنین قدرتی نه سخت است و نه Nossel, 2004(استجهانی 
ابعمنترکیبیکاربردبهمعموالًمفهومقدرت است. ایننرم؛ بلکه سنتزي از ترکیب شایسته هر دو

ی که کند. در مطالعاتمیاشاره... وفرهنگی،نیقانودیپلماتیک،اقتصادي،نظیرقدرتمختلف
رائه المللی اآرمیتاژ در مورد قدرت هوشمند در موسسه مطالعات استراتژیک و بینچاردیرناي و 

زیادي بر تأکیددهند، مشروعیت اقدامات از اهمیت باالي برخوردار است. در این مطالعات می
لماسی، فنّاوري و نوآوري شده است. در چارچوب مشارکت، نهادها، فرهنگ، انواع دیپتوسعه،

ازحد به قدرت سختشود؛ بلکه از اتکا بیشاین مفهوم توانمندي نظامی نادیده انگاشته نمی
یک نظریه جدید سیاست ) Heng, 2015: 284گردد (ي میخودداربراي پیگیري اهداف 
بی از قدرت سخت و قدرت بر این باور است که ترکی،»قدرت هوشمند«خارجی بر پایه مفهوم 

ه ارائرمتعارفیچارچوب مناسب براي مقابله با تهدیدات غتا داد اجازه خواهدبه کشورها،نرم
رابطه میان دو مؤلفه قدرت هوشمند، قدرت سخت و نرم، پیچیده و تعاملی است. این دو . گردد

، یک مثالعنوانبهیندنمامؤلفه جایگزین کامل همدیگر نیستند بلکه اغلب یکدیگر را تقویت می
تواند نوبه خود میدست آورد که بهتواند تعهدات و الزام امنیتی بیشتري را بهتصویر مثبت قوي می

هاي رهایی (مداخله یک دفاع ملی سخت را تقویت کند. همچنین نیروهاي نظامی در قالب جنگ
,Gallarottiداشت(کننده خواهندبشردوستانه) قطعاً یک تصویر بهتر براي دولت حمایت

2014: 3(.

1 . Nossel
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رسمیت شناختن اشکال معناي بهدهد که این نوع از قدرت اوالً بهناي در ادامه توضیح می
هوشمند  نه ، قدرتازنظر ويمختلف قدرت و ابزارهایی آن در پیگیري اهداف است. ثانیاً،

آید. میحساباز قدرت بهبراي کاربرد و نحوه استفاده "رویکرد"عنوان یک انتخاب بلکه یکبه
وان یک عنعنوان یک انتخاب قدرت سوم، بلکه بهنکته اصلی این است که قدرت هوشمند، نه به

گیرندگان فرصتی براي انتخاببرداري از قدرت است که به تصمیمروش یا یک رویکرد بهره
مشارکت و همچنین نهادها ودهد. ثالثاً، قدرت هوشمند بربهترین راه بر سر یک مسئله خاص می

صورتدارد. زیرا قدرت هوشمند از ماهیتی برخوردار است که بهتأکیدبر شرکا و متحدین 
,Wilsonانفرادي قابل حصول نیست( 2008: 114-116(.

المللی است. بازیگري که متوسل به چنین هدف نهایی آن گسترش نفوذ و مشروعیت بین
رو درصد از اجماع ي اقدامات خود و اهداف پیششود درصدد است تا براالگوي از قدرت می

ی، اعمال المللالمللی را حاصل نمایند. زیرا با عنایت به شرایط متحول جدید بینو پذیرش بین
قدرت بدون رضایت دیگران و مبتنی بر زور، حتی براي قدرت هژمون هم، نتایجی مطلوبی به 

یک قدرت در حال بلوغ براي د است کهآورد. جان ایکنبري هم در این زمینه معتقبار نمی
المللی  پیشرفت خود الجرم باید آماده پذیرش مسئولیت بیشتري اي و بینبرداشتن موانع منطقه

:Heng, 2014سازي نماید(در سطح جهانی باشد و از این طریق براي اقدامات خود مشروعیت

قا جایگاه خود  و مقابله با ). از این روست کشورهاي نوظهوري مانند چین براي ارت284-285
مخاطرات خارجی درصدد هستند تا با اتخاذ رویکردي هوشمندانه و ترکیبی از قدرت سخت و 

1شماره المللی دنبال نمایند. شکل اي و بینهاي خود را در سطح منطقهو اولویتنرم، اهداف
دهد.چارچوب مفهومی از قدرت هوشمند را نشان می
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هوشمند و منابع آن: قدرت1شمارهشکل

هاي تحقیقیافته-4
در این بخش به ابعاد مختلف قدرت هوشمند چین شامل (قدرت سخت و نرم) پرداخته می

گردد. در بخش قدرت شود. در قدرت سخت وضعیت اقتصادي و نظامی این کشور مالحظه می
رهنگ یپلماسی و فالمللی، جذابیت اقتصادي، دنرم، رویکرد این کشور نسبت به نهادهاي بین

چینی مورد بررسی قرار می گیرد. 

سیاست خارجی چین و قدرت سخت-1-4
گرایانه در سیاست خارجی چین در چند دهه اخیر، کماکان با وجود اتخاذ یک رویکرد تعامل

در ذیل دو نمونه از منابع قدرت منابع قدرت سخت نزد رهبران از اهمیت زیادي برخودار است.
گردد.ر بررسی میسخت این کشو
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اقتصادي-1-1-4
.بر مبناي رشد و توسعه اقتصادي بنا شودستیبایمدنگ شیائوپینگ اعتقاد داشت که دفاع ملی 

وي معتقد بود که اگر بتوانیم اقتصادي پویا و شکوفایی را ایجاد نماییم به هر چیزي ما دست 
قتصادي براي اهداف چندمنظوره هاي اخواهیم یافت. از این تاریخ به بعد است که مؤلفه

ن گیرد. تحت ایسیاست خارجی قرار میتأکیدی، نظامی و.... مورد اجتماعاقتصادي، سیاسی، 
مین اي باثبات براي تضالمللی و منطقهشرایط، سیاست خارجی چین به سمت یک محیط بین

یه المللی علع بیندهد و از دو طریق دفع موانع( جلوگیري از اجماتوسعه داخلی تغییر جهت می
در این مسیر، یکی از .المللی در راستاي توسعه اقتصادي، قدم برداشتچین) و جذب منابع بین

ویت ی و تقالمللنیبوظایف سیاست خارجی  شناسایی منابع متعدد قدرت و ثروت در عرصه 
بزرگيهارتقدارتباطی با آن مناطق گردید. در سایه چنین نگرشی بود که روابط با هاي کانال

و کشورهاي جهان سوم( کشورهاي که از منابع غنی معدنی و انرژي برخودارند) وارد مرحله 
:Shariati Nia, 2008د( گردیمجدید  رعایت الزامات توسعه اقتصادي، منجر به فعال ). 121
مللیالهاي بینافزایش مشارکت در سازمانمختلف و در مناطقسیاست خارجی این کشورشدن 

.گردیدهاي مالی ویژه سازماندولتی و غیردولتی به
اقتصاد آن با اتخاذ رویکردي هوشمندانه در سطح داخلی و خارجی طی دو سه دهه اخیر،

رهیبا دارا بودن بیشترین مازاد تجاري و ذخهمچنین قرار گرفت.در مقام دوم اقتصاد بزرگ جهان
ننده کمصرفنیترذخیره ارزي جهانی) بزرگسومکیارزي (بیش از سه هزار میلیارد دالر یعنی 

. در پرتو این تحول، چین شودیو واردکننده برخی کاالها و منابع طبیعی و مواد خام محسوب م
شدهلیهاي سیاسی، اقتصادي و نظامی عمده جهان تبداینک به یکی از قدرت

230میزانبه،2012سالدرکشوراینتجاريتراز).Sulimanpour, 2014: 114(است
، این در حالی است که تراز افزایش پیداکرده است509به رقم 2017و در سال میلیارد دالر بوده

میلیارد دالر است که بخش عمده کسري آن مربوط -486در همین سال متحدهاالتیتجاري ا
Sazmand(استبا چین آمریکاتجارت به & Bayazidi, 2012: 8-10; Statista, 2018(.

ي هافهمؤلموفقیت دیپلماسی اقتصادي چین در رشد بسیار سریع تجارت خارجی و دیگر 
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2به 2005میلیارد دالر در سال 593صادرات این کشور با کهطوريبهاقتصادي آن نمود دارد، 
Pauline(کند میافزایش پیدا 2014میلیارد  دالر  در سال 342تریلیارد و  & Geoffrey,

زیادي یرتأثهاي دیگر اقتصادي نظیر تولید ناخالص داخلی و ... رشد سریع در مؤلفه). این2014
المللی پول تولید ناخالص داخلی( اسمی دالر)  چین بعد داشته است. بر اساس آمار صندوق بین

تریلیون تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرارگرفته است. سهم 11) با 18,4(متحدهاالتیااز 
1980درصد در سال 3/2تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس برابري قدرت خرید از چین از

از تولید ناخالص آمریکاده است. این در حالی است که سهم رسی2016درصد در سال 8/17به 
,Wayneدرصد رسیده است(5/15درصد به 3/24داخلی بر اساس برابري قدرت خرید از 

ترین عنوان رقابتی، چین را به2016ی  در سال نظرسنجیک همچنین بر اساس ).13 :2017
,Deloitteاست و در رتبه اول قرار دارد(شدهیمعرفکشور) 40در جهان (از دکنندهیتول 2016.(

شمار یکی از وظایف اصلی سیاست خارجی چین بهي خارجیهاهیسرما، جذب طورهمین
ی که در شگزاراقتصادي این کشور داشته است.بسیار زیادي بر رشد و توسعهتأثیررود که می

در چین ثبت شده است١یخارجيگذارهیسرماشرکت445244،استمنتشر گردید 2010سال 
ینعتصدیتولازتوجهیقابلسهمهاشرکتاین . نیرو را به خدمت گرفتندونیلیم55حدود که
9/35یعنی زانیمنیباالتربه1990سالدردرصد3/2ازتولیداتنیا. دهندمیلیتشکرانیچ

ن،یابرعالوه. استدهیرسدرصد9/25به2011سالدرکه این رقم افتیشیافزادرصد
رد. هستندنیچیخارجتجارتازتوجهیقابلزانیممسئولي خارجیگذارهیسرماي هاشرکت

وارداتازرصدد7/59ونیچصادراتازدرصد2005،3/58در سال خودي هاتیفعالاوج
4/43بهبیترتبهزانیمنیا2017لیآورتاهیژانويهاسالدرامااند،دادهاختصاصخودبهرا
,Wayne(استیافتهکاهشدرصد9/45و ). در سایه موفقیت دیپلماسی اقتصادي 13 :2017

ینیچست. ها رتبه اول حجم و بازار جهانی به چین اختصاص پیدا کرده ااین کشور طی این سال
حداقل بیست درصد تجارت هاآندر حال ساخت بندر هستند، توسعهدرحالدر بیست کشور ها

,Sariolghalam(انددادهخود اختصاص کشورهاي آسیایی را به 2011: ). این کشور 58-63

1. FIE
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ي هاشرکتبانکداري ، ازجملهمختلفي هابخشکشور برتر جهان در 5رتبهدرهمچنین 
,Dhshiriو مستغالت است(امالكووسازساخت، بیمه، مخابرات ونقلحملي و تجار

Bahrami, 2015: 52-51(دست هم داده است تا بهالمللی دست. عوامل متعددي داخلی و بین
کشور چین در کنار قدرت نظامی به سمت قدرت اقتصادي حرکت نماید. اما در این میان رویکرد 

گذار یرتأثانع و جذب منابع براي توسعه اقتصادي بسیار هوشمندانه سیاست خارجی در دفع مو
بوده است.

نظامی-2-1-4
خود دیده است. سیاست خارجی این ها استراتژي نظامی چین تحوالت زیادي را بهطی این سال

زیادي بر دکترین دفاع فعال و بهبود تأکیدکشور براي مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، 
توانایی يها براي ارتقااند. چینیگی استراتژیک براي جلوگیري از جنگ داشتهتوانمندي بازدارند

و ي، متعارف، دریایی، فضاییاهستهي تسلیحات هاحوزهی استراتژیک به نوسازي در بازدارندگ
از اظتحفجنگ؛ی ازبازدارندگشاملکیاستراتژیبازدارندگیاصلاهداف.اندپرداختهسایبري 

هاي چینی بازدارندگی استراتژیک ي مختلف است. براي استراتژیستهازهحومنافع ملی در 
عبارتی ي نظامی است. بههاییتواناي و اهستهمفهومی وسیع است که فراتر از بازدارندگی 

Allen(استیملقدرتازیرنظامیغوینظامابزارشاملبازدارندگی استراتژیک & et al,

فکري است که فرایند مدرنیزاسیون نظامی کشور در جهت چنین تتأثیرتحت ).3-4 :2016
2015اي پیداکرده است. این فرایند از سال ي و جهانی  ابعاد تازهامنطقهتطابق با شرایط متحول 

ي را در دوران شی جین پینگ در زمینه اگستردهو چین اصالحات شودیموارد مرحله جدیدي 
يبرابخشارتش آزادي١ییتواناارتقاءاصالحات،اینهدف . استکل ساختار نظامی آغاز نموده

).Vinod, 2016:7-8(استمختلفيهايریدرگدرآنییتوانابهبودومشتركاتیعملانجام
نیروي هوایی و دریایی در رده ازنظرتعداد نیروي نظامی در رده اول و ازنظراین کشور 

نظر هزینه نظامی کماکان بعد از از.)Shambaugh, 2013: 164سوم جهان قرار دارد (

1. PLA
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میلیارد 661با متحدهاالتیا. این در حالی است که رتبه استدر رتبه دوم آمریکامتحدهاالتیا
میلیارد دالر 14دالر در جایگاه نخست قرار دارد. بودجه نظامی این کشور طی ده سال گذشته از 

Pour Najafiرسیده است(2015میلیارد دالر در سال 150با بیش از 2000در سال  &

Shariati, 2015: 155.(
ي مختلف در حال اتفاق است. در زمینه تسلیحات هابخشفرایند مدرنیزاسیون نظامی در 

هاي . برد موشککنندیمفرایند نوسازي را دنبال شدتبهاین کشور دوربردي هاموشکاي، هسته
چند همواره سعی داشته تا در چارچوب . هراستلومتریکهزار 13دوربرد این کشور بیش از 

هاي مختلف نیروي دریایی خود چین همچنین در حال نوسازي بخشدفاع فعال حرکت نماید. 
هاي راداري و گارد شامل ناوگان دریایی، زیردریایی، هواپیماهاي جنگنده موشکی، قابلیت

، دفاع از حقوق وامنیت دریایی و حفظ حاکمیت چین در دریاي سرزمینیتأمینساحلی است. 
هاي است المللی ازجمله مأموریتهاي دوردست و مشارکت و همکاري بینمنافع چین در آب

,Annual Report to Congressکه به نیروي دریایی این کشور محول شده است( 2017:28-

نیروي هوایی در آسیا و سومین در جهان است نیتربزرگ١، نیروي هوایی چینطورهمین). 32
ي بر روي گذارهیسرماشود. بدون سرنشین و جنگی) را شامل میا (هواپیم2700بیش از و 

ي جدید هواپیماهاي نظامی و هواپیماهاي بدون سرنشین، نیروي هوایی این کشور را هانسل
-Ibid: 28کاهش داده است(متحدهاالتیاوارد مرحله تازه نموده است و فاصله نظامی آن را با 

ده چینی بوهاي هاي است که مورد توجه استراتژیستزي یکی دیگر از بخشفضاي مجا).31
است،گسترشحالدرياندهیفزاطوربهيمجازيفضادریالمللبینکیاستراتژرقابتاست. 
Annual Report to(هستنديبریساینظاميروهاینتوسعهدرحالکشورهاازیکمتعداد

Congress, 2016: 37 .(
يهابآی در خارجبنادربهیدسترسویت نیروي نظامی و تالش سیاست خارجی در سایه تق

اتتأسیسجادیا.استافتهیگسترش) اطلسانوسیاقوترانهیمديایدرهند،انوسیاق(دورافتاده
ابل تبیین قدوردستي هاآبی در راستاي گسترش نفوذ این کشور در بوتیجدرینظامیبانیپشت

1. PLAAF
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حصلحفظاتیعملآن را درمؤثرترنیروي نظامی این کشور، حضور است. همچنین تقویت 
وعدنجیخلویسومالکینزديهاآبدراسکورتيهاتیمأمورانجام،١متحدمللسازمان

ندهیفزارشد). درواقع Heath and et al, 2016: 20فراهم آورده است(بشردوستانهيهاکمک
حفاظتيبرادورترياهایدردرفعالیت نظامی چین رازمینه حضور ویالمللبینياقتصادمنافع

Annualیی را توجیه کرده است(ایدریارتباطخطوطويگذارهیسرما،ینیچشهروندانمنافع از

Report to Congress, 2017: 26 .(
در کنار مدرنیزاسیون نظامی، سیاست خارجی چین اقدام به توسعه دیپلماسی نظامی در سطوح 

ه است. در چارچوب دیپلماسی نظامی و فرایند تهدید زدایی، سیاست خارجی این مختلف نمود
کشور به توسعه تبادالت نظامی در سطوح باال، ایجاد مکانیسم متفاوت براي گفتگوي مشترك، 

ي،  ادفاعی با کشورهاي مختلف، تقویت و مشارکت در همکاري امنیتی منطقههاي انجام مشاوره
المللی حفظ صلح و... اقدام نموده است. همچنین این کشور تا سال نهاي بیگسترش عملیات

Paulineکشور رابطه نظامی برقرار کرده است.(150با بیش از 2008 & Geoffrey, 2014.(
در اجالس که در سال ٢به نام فانگ فنگ هويدر زمینه توسل به نیروي نظامی، ژنرال چینی

سرزمین تاریخی که چین تحت هیچ شرایطی ازکندیماشارهشد،در واشنگتن برگزار2014
دارد و عملیات حفاري در دریاي جنوبی چین ادامه خود و موضوعات حاکمیتی دست برنمی

آمیز است، اما چین در دفاع از خود که رشد چین مسالمتکند میوي عنوان اشاره .خواهد داد
کند. ع از حاکمیت چین الزم باشد، استفاده میگونه تردیدي ندارد و از هر اقدامی که براي دفاهیچ

ود آمیز خها، بین عملکرد این کشور در دریاي جنوبی و رویکرد توسعه صلحدرواقع از نگاه آن
اي استیابند. از نظر سیاست خارجی چین، ادعاهاي سرزمینی این کشور خواستهتعارضی نمی

متعارض المللیآمیز خود در سطح بینصلحها با رویکردانکار و قطعی، که ازنظر آنغیرقابل
). همچنین سیاست خارجی این کشور بارها در مورد http://thediplomat.com/2014نیست(

اند و هرگونه اقدام در که باعث تسریع روند جدایی مسئله جدایی تایوان از چین هشدار داده

1. Pko
Fang Fenghui.2
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شدت محکوم نمود و استفاده از گزینه نظامی را در این مورد زمین مادري شود را بهتایوان از سر
داند. دور از انتظار نمی

همچنین، افزون بر ارتقاء منابع قدرت سخت، سیاست خارجی این کشور به دالیل متعدد در 
راستاي تقویت هر چه بیشتر قدرت نرم چین حرکت نموده است.

چین از پیگیري قدرت نرماهداف سیاست خارجی-2-4
توسط جوزف ناي در برابر قدرت سخت مطرح گردید 1980قدرت نرم براي اولین بار در دهه 

آوردن چیزي از طریق جذب دستبهداشت. وي قدرت نرم را توانایی فرهنگیجنبهکه عموماً 
تار دیپلماتیک فرهنگی و رف–ي سیاسی هاارزشدر هاتیجذابها و . وجود مزیتدینمایمتعریف 

هاسازمانبا دیگر کشورها و ١تا بتواند اقدامات مشتركدهدیمیک کشور به آن فرصت 
ي اصلی خود هاارزشالمللی آغاز نماید و همچنین کشورهاي دیگر را به سمت اصول و بین

زمانی که جوزف ناي اصطالح قدرت . )Dehghani Firoozabadi, 2015: 188(سوق دهد 
امروزه در چین ارائه کرد.برد، بیشتر آن را در چارچوب یک تعریف محدودرنرم را به کا

و عالوه بر ابعاد فرهنگی، جنبه کنندتري از قدرت نرم را مطرح میصراحت ایده گستردهبه
ها اهداف متعددي را در چینی.)Ding, 2010: 259-60(شودیماقتصادي قدرت نرم  شامل 

کنند. چارچوب قدرت نرم دنبال می
ر المللی و ظهوهاي چینی اشاره دارند که با توجه به محیط متحول بین، استراتژیستاول

رود. شمار میشدن ، پیگیري این نوع قدرت از الزامات سیاست خاري چین بهفرایند جهانی
افرادي مانند جیانگ لی معتقد هستند که نوعی عدم توازن در بین قدرت سخت این کشور و 

گردد. این عدم توازن براي اهداف بلندمدت این کشور یعنی تغییر میمشاهدهآن قدرت نرم 
:Li, 2008(شدن به یک قدرت بزرگ مناسب نیست المللی و تبدیلجایگاه بین 300-302 .(

المللی ، پیگیري قدرت نرم، بستري مناسب براي توسعه اقتصادي این کشور و جذب منابع بیندوم
ولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادي، نخبگان فکري و اجرایی این کشور فراهم آورده است. در ا

1. Collaborative actions
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سمت منابع جدید قدرت مانند قدرت نرم تمایل پیدا به1990را ناگزیر نمود تا در دهه 
:Deng, 2009کنند( کند تا قدرت نرم شرایط را ایجاد میریپذانعطاف). از طرفی، ماهیت 69

Dehghaniاهداف خود داشته باشند(تأمیني را براي ترنوعمتي هافرصتو هاانتخاببازیگران 

Firoozabadi, 2015: 188(. تحت چین شرایطی بود که هوجین تائو معتقد است توسعه چین
,Lumپذیر نیست(با توسعه جهان ارتباطی تنگاتنگ دارد که یکی بدون دیگري امکان 2010:

اي هاي منفی زیادي از طرف رقباي منطقهاکنشالمللی چین و، رشد و تغییر جایگاه بینسوم). 79
و ناي معتقد است که قدرت نرم ١المللی آن در پی داشته است. در این رابطه، راونسلیو بین

چین در راستاي خنثی نمودن گفتمان تهدید چین و اصالح معماي امنیتی و جلوگیري از رفتار 
:Edney, 2015(استگرفتهشکلموازنه کننده   ت خود بلندمداین کشور براي اهداف .)260

المللی را متقاعد نماید که قدرت چین ي و بینامنطقههايقدرتنیازمند است تا همسایگان و 
:Wang & Lu, 2008(دیآینمحساببهتهدیدي براي نظم جهانی  ، پوشش چهارم). 435-438

از پیگیري قدرت نرم ي این کشور، کارکرد دیگريافزارسختآمیز نمودن قدرت دادن و صلح
چنین شرایطی است که براي تلطیف قدرت سخت این تأثیر). تحت Wang, 2004(چین است 

علیه المللیاي و بینگیرد تا از اجماع منطقهقرار میتأکیدکشور، اشکال دیگري از قدرت مورد 
عمل آورد.  کشور ممانعت به

:ی چین به شرح ذیل استهاي قدرت نرم و جایگاه آن نزد سیاست خارجهمؤلف

المللیسیاست خارجی چین و نهادهاي بین-1-2-4
عنوان یک منبع  جدید قدرت در عرصه المللی بهبینهايسازمانامروزه سیاست خارجی چین به 

نمایند. از نظر آنها، این تأمینهاآنمنافع خود را از طریق تواندیمکند که المللی نگاه میبین
زیرا ). Li, 2010: 13اختالفات بین کشورها را در سطح پایینی نگه دارد( تواندیمهاسازمان

انتظارات بین تواندیمو باشندیماالذهانی حاصل فهم بیننهادکیعنوانبههاسازمانخود این 
این نوع از قدرت ).Ghasemi, 2014: 18بازیگران را در یک حوزه خاص به هم نزدیک نمایند(

1. Rawnsley
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یاست المللی کامالً سازگار شده است. ساین کشور در عرصه بینزیآمصلحتوسعه استیسباکامالً 
توانند به نند که میکیمیک فرصت تلقی عنوانبهالمللی را بینهايسازمانخارجی این کشور 

,Xieالمللی آنها کمک نماید(ارتقا جایگاه کشورشان، کسب مشروعیت و نفوذ بین 2011: 85.(
نمایند. المللی دنبال میخارجی چین اهداف متعددي از مشارکت در نهادهاي بینسیاست 

هستند، اما معتقد هستند که همکاري با هرچند نسبت به توزیع قدرت در سطح جهانی معترض
روناینماید. ازهموارتر میالمللی مسیر آنها را براي رسیدن به منافع و قدرت ملینهادهاي بین
ی المللی نقشبینهايسازمانگردید تا در سیاست خارجی دوره جیانگ زمین تالش است که در 

ي خود را از طریق همکاري و هماهنگی  هاییتواناي داشته باشند و منابع، دانش و اسازندهفعال و 
در .کنندیمخود را دنبال انهیگرااصالحنمایند، هرچند همواره روش تأمینبا این نهادها 

ی علیه المللنیبی، سیاست خارجی موظف گردید تا مانع اجماع المللنیبادهاي چارچوب نه
ي که علیه منافع اقتصادي و هامیتحرتهدیدات اقتصادي و طرح هرگونهمنافع چین گردد و 

ز اخنثی نماید و همچنین بسیاري از منافع اقتصادي، سیاسی و...شود را سیاسی کشور مطرح می
,Antonescuند(این طریق پیگیري نمای فرایند عضویت و همکاري این کشور در .)2015

، به عضویت 2008المللی در حال گسترش است. براي مثال،  این کشور تا سال هاي بینسازمان
اي و فراملی درآمده است و سازمانسازمان دولتی در سطوح مختلف جهانی، منطقه130بیش از 

اند. همچنین المللی در تعامل برقرا نمودهبیننهادمردمزمان این کشور با هزاران سانهادمردمهاي 
هاي مختلف امضاء نموده است. این کشور بیش از سیصد معاهده، میثاق، توافقنامه در حوزه

هاي چندجانبه مختلف اقتصادي، طور، دیپلماسی چندجانبه این کشور بسیاري از حوزههمین
Zechengدهد(وشش میاجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی را پ & Qingmin, 2012: 422 .(

ي چندجانبه یکی دیگر از اهداف سیاست خارجی راهبران نسل هاسمیمکانی دهشکلایجاد و 
سیاست خارجی چین بهکه چراپرسشنیارسد براي جواب به نظر میجدید چینی است. به

ی گذاري زیرساخت آسیایسرمایهایجاد یا تقویت نهادهاي نظیر شانگهاي بریکس، بانک دنبال
يهاسمیمکانکسب قدرت و امنیت در چارچوب به تالش این کشور برايستیبایماست؛ 

ردد. گتري دنبال میتوجه نمود. این هدف در دیپلماسی دوران شی به نحوه برجستهچندجانبه
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جایگاه دهی به یک نظم جدید است که در آن چین از نقش ودنبال شکلشی جین پینگ، به
ذاري گبانک سرمایهتأسیسهاي این کشور در توان در تالشبهتري برخوردار باشد. این را می

أسیستزیرساخت آسیایی برداشت نمود. آنچه کشوري مانند چین را متقاعد نموده تا در مسیر 
ز یآمگذاري زیرساخت آسیایی قدم بردارد عملکرد تبعیضنهادهاي مالی نظیر بانک سرمایه

:Ikenberry & Lim, 2017المللی پول و بانک جهانی است (صندوق بین ). شی در 12-13
ا از طریق کند تکند که ارتقا و بهبود معیشت مردم آسیا ایجاب میباب کارکرد این بانک اشاره می

در مسیر ایجاد نهاد چندجانبه مالی قدم برداشته شود. اهداف این هارساختیزگذاري در سرمایه
شده هاي آسیایی تدوینانک در راستاي توسعه برابر و عاري از هرگونه تبعیض در بین ملتب

متحده از مخالفین اصلی این طرح است و همواره تالش ایاالت)Xi Jinping, 2016است(
با متحدهدارد. علت مخالفت ایاالتحذربرنموده تا متحدین خود را از پیوستن به این بانک 

المللی، کاهش نقش این کشور و افزایش نقش چین ه تضعیف نهادهاي مالی بینچنین نهادي ب
& Ikenberryگردد(در اقتصاد جهانی و همچنین کاهش سهم دالر در مبادالت جهانی بازمی

Lim, 2017: 13 .(
همچنین حضور پررنگ چین در سازمان بریکس مصداقی از پیگیري قدرت نرم در چارچوب 

نماید. تأمینهاي مختلف تواند اهداف بلندمدت آن را در حوزهاست که میالمللی نهاد بین
بریکس براي چین چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادي یک نیروي بنیادین و باارزش 

اقتصادي، زمینه حضور–شود که در سطوح گوناگون  تعامالت و تبادالت سیاسی تلقی می
نوان عاست تا از این نهاد بهمندعالقهنماید. لذا چین هم میالمللی این کشور را فراپررنگ بین

برداري نماید و از این طریق نفوذ خود را در جریان ابزاري براي همکاري و هماهنگی بهره
گیري در مناطق شمال و جنوب افزایش دهد و بستري الزم براي اصالحات و فرایند تصمیم

Dhshiri(را فراهم آوردتحقق تکثر و ظهور نظام چندقطبی متعادل  & Bahrami, 2015:

55.(
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سیاست خارجی چین و جذابیت اقتصادي  -2-2-4
. کندهاي اقتصادي نقش زیادي در رویکرد هوشمندانه سیاست خارجی این کشور بازي میمؤلفه

ه کیفیت بازار و الگوي توسعه چینی موفق مؤلفدر یک نگاه کلی  سیاست خارجی از طریق دو 
اند. به جذب سرمایه گذاران و جذب کشورهاي جهان سوم  شده

حجم و کیفیت بازار
یکی از منابع مهم قدرت نرم چین بهعنوانبهمعتقدند جذابیت اقتصادي ٢و ورنر وارم١شین لی

رود. سیاست خارجی با کمک بازار بزرگ و تراکم جمعیت، کارگر ارزان و اصالح  شمار می
نسته بسیاري از سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد چین نماید. ي مالی تواهااستیس
یمخارجی چین را محیط مساعد براي سرمایه گذاري گذارانهیسرمابسیاري از کهيطوربه

:Li and Warm, 2010(دانند اندك تولید يهانهیو هزبالقوه بازار داخلی چینپتانسیل. )87
تصادي زمینه رشد اقیا بخشی از چرخه تولیدهمه ا انتقال المللی ببینيهاسبب شده تا شرکت

ل تمایي مشارکتی وگذارهیسرمااین کشور را فراهم نمایند. مجموعه این عوامل سبب شده تا 
,Lum(باشدآمریکابسیار باالتر از کشورهاي اروپایی و ي،گذارهیبراي سرما 2010: 79(.

نامه تجارت موافقتنیترتیپرجمعیکی از کهآنمیلیارد نفري چین و آسه 1,9جمعیت 
تریلیون 4,5تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی و 6ي است. این منطقه نزدیک به امنطقهآزاد

ی جخارگذارانهیسرمادالر کل تجارت دارند. چنین محیط پویاي اقتصادي، محرك مناسب براي 
ثبات اقتصادي این کشور طورهمین.)Wan, 2010: 526(ي نمایندگذارهیسرمااست تا در چین 

رکود اقتصادي در کشورهاي همچنین و هایبدهمالی و با توجه به بحرانطی چند دهه اخیر،
را افزایش داده در چین يگذارهیبراي سرماگذارانهیسرماتمایل ، آمریکااروپایی و 

Dehqani Firoozabadi(است & Farazi, 2011: 126 و گذارانهیسرما). چین نیز توسط
شود. درواقعمییابیارزيگذارهیسرمامطلوب براي عنوان کشوري به،محافل بانکداري جهان

1. Xin Li
2. Verner worm
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تواند نچندملیتیيهاو شرکتهاي بزرگ و حجم اقتصاد این کشور سبب شده تا قدرترشد باال
چین شرکت بزرگ اول جهان در 500تمامی باًیتقربازار این کشور را نادیده بگیرند.

,Lumاند (کردهيگذارهیسرما 2010: واقع در شرایط کنونی، سیاست خارجی برعکس در).79
قرار هاي بزرگبا قدرتدر رقابت تنگاتنگ رئالیستی و ایدئولوژیکدوره گذشته(مائو) که
و همگرایی با جامعه و وابستگی متقابلکند میبرداري هاي اقتصادي بهرهداشتند، از این محرك

مثابه انتخاب استراتژیک موردعنایت قرار داده است.را بهالمللنیب

سیاست و الگوي توسعه چین
یکی از منابع قدرت نرم این کشور می دانند عنوانبهگران، الگوي توسعه چینی را برخی تحلیل

که در دستورکار سیاست خارجی آن قرار گرفته است. رهیافت تدریجی چین براي اصالح و 
قتصادي یک جایگزین جدید براي نظریه مدرنیزاسیون کالسیک و اجماع واشنگتن گشایش ا

,Liفراهم نموده است(توسعهدرحالبراي برخی کشورهاي  دستاوردهاي واقعدر). 73 :2011
طرح یک گزینه براي فرایند نوسازي معنوانبهاقتصادي در سایه یک نظام سیاسی اقتدارگرا، آن را 

کشورهاي که از تعامل گذشته خود با خصوصاً(توسعهدرحالکشورهاي نموده و تمایل برخی
با اصالحات ساختاري و توأمی از فرایند نوسازي غرب که نوعبهو اندشدهضرردچارغرب 

).Ibid: 434نیستند) را  برانگیخته است(نیبخوشزیر بنایی است 
در بسیاري توسعهدرحالي اقتصادي چین به کشورهاي هاکمکي و گذارهیسرماهمچین، 

رهاي غربی و نهادهاي چندجانبه اقتصادي نظیر صندوق کشوي هاکمکاز ترجذابموارد 
ي آنها مشروط به وضعیت حقوق بشر، گذارهیسرما. زیرا استالمللی پول و بانک جهانی بین

Alvandمحیطی و حکمرانی خوب نیستند(مسائل زیست & Askar Khani, 2014: 14 با .(
ه المللی مشروط باقتصادي بینچندجانبهي کشورهاي غربی و نهادهاي هاکمکه به اینکه توج

شرایط هگوننیااز، سیاست خارجی چین استیک سري از شرایط تغییر ساختاري و زیر بنابی 
واقعدراست. نمودهاستفاده توسعهدرحالیک فرصت براي نزدیک شدن به کشورهاي عنوانبه

ا ، زمینه رتوسعهدرحالراهکارهاي اجماع واشنگتن در مدرنیزاسیون کشورهاي شروط سنگین و 
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براي جذابیت الگوي چینی جهت نوسازي فراهم کرده است. زیرا الگوي چینی به کشورهاي با 
اقتصادي به توسعه اقتصادي خود –ی اسیساختار سبدون دگرگونی دهدیماجازه اقتدارگرانظام 

طور،سیاست خارجی چین روابط خود با کشورهاي دیگر همین).Ramo, 2004: 3-7بپردازند(
صراحت کند تا به و تالش میکند میارائه بردبردـ(خصوصاً کشورهاي جهان سوم) بر پایه منطق

رهیافت غرب را تضعیف کننده به تقابل گذاشته وغربرا با رهیافت برد خود-منطق برد
ي جهان سوم بداند. حاکمیت کشورها

دیپلماسی چین-3-2-4
المللی و افزایش همکاري و تعامل بین کشورها، در شدن با کاستن از نقش مرزهاي بینجهانی

المللی به یک ضرورت براي کشورهاحال تغییر دیپلماسی معاصر است. همکاري و هماهنگی بین
شورها دوچندان دیپلماتیک براي کاهمیت ابزارهايشده است. جهت همکاري و هماهنگیتبدیل
ارتباطی هاي، سبک و سیاق دیپلماسی و کانالالمللی جدیداست. درواقع، شرایط متحول بینشده
کرده است. این تحوالت براي روروبهی محتواي دیپلماسی را با تحوالت جدي حتوآن 

&Paulineدیپلماسی چین در حوزه نظري و عملی به نحوه بارزتري در حال اتفاق است(

Geoffrey, 2013 .(
و متنوعی ي مختلفهاهیالاین تحوالت، چین اقدام به اتخاذ دیپلماسی پیچیده با تأثیرتحت 

رها ی در روابط با این کشوبخشتنوعنموده است. روابط خارجی گسترده با کشورهاي مختلف و 
ما شاهد است. در این دوره دادهرختحوالتی است که در حوزه دیپلماتیک این کشور ازجمله

رامونی، بزرگ ، دیپلماسی پیهايقدرتدیپلماسی ازجملهدیپلماسی متنوعی با کشورهاي مختلف 
يطورهبي هستیم. امنطقهي و فراامنطقهدیپلماسی نیهمچن،توسعهدرحالدیپلماسی کشورهاي 

چنین تحوالت تأثیرکشور روابط دیپلماتیک دارد. تحت 171این کشور در حال حاضر با که
نظري و عملی دیپلماتیک، مفهوم دیپلماسی واال یا دیپلماسی جامع در سیاست خارجی این کشور 

ي نظیر دیپلماسی اقتصادي، دیپلماسی عمومی، چندبعددنبال اجراي یک دیپلماسی و بهشدهمطرح
Zechengکنند(در ارتباط با هم حرکت میکه کامالًستدیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی نظامی ا
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& Qingmin, در کنار دیپلماسی چندجانبهفعال شدن دیپلماسی نیهمچن. )446 :2012
براي پیگیري اهداف اقتصادي، امنیتی و فرهنگی چین یکی از نکات برجسته دستگاه دوجانبه

. در حال حاضر این کشور تبدیل به یک کنشگر دیآیمحساببهدیپلماتیک معاصر این کشور 
Wuthnowسیاسی، اقتصادي و فرهنگی شده است(فعال در نهادهاي چند جانبه & et al,

2012: 13 .(
ي از روابط دیپلماتیک چیناشبکه: 2شکل شماره 

)www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/series3(

که دینمایمچین اعالم جمهورسیرئدر شصتمین اجالسیه سالیانه سازمان ملل هو جینتائو 
,Qinکند(است خارجی جدید چین بر مبناي ساخت یک جهان هماهنگ پیگیري میسی 2007:

بر مبناي این نگرش سیاست خارجی یک چارچوب مفهومی و زبانی جدیدي براي ).22-23
ن نماید، که شامل چندیالمللی و هدایت روابط خارجی خود مطرح میتبیین و تفسیر نظم بین

،          چندجانبهقرارداد اقتصادي سودمند -2،زیآممسالمتستی همزیپنجگانِاصول -1: مؤلفه
زیآمصلحمفهوم رشد -4، اختالفاتزیآممسالمتوفصلحلو چندجانبهایجاد فضاي دیالوگ -3

,Dingآمیز است(یا توسعه صلح 2010: 266-268.(
ل تغییراتی در اصوتعهد به چنین چارچوبی، شاهد وجودباجین پینگ با روي کار آمدن شی
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در پولیت برو، عزم 2013و رویه دیپلماسی این کشور هستیم. وي در سخنرانی خود در ژانویه 
کند که چیننماید و اشاره میو اراده بیشتر خود براي محافظت از منافع ملی چین را اعالم می

. ا نقاط دنیا را دارداي بر منافع خود در اقصآمیز، دفاع  هوشمندانهضمن ادامه اصول توسعه صلح
اي، ی چین از منافع توسعهپوشچشمدر این رابطه وي معتقد است هیچ کشوري نباید انتظار 

امنیتی و حاکمیتی  خود را داشته باشد. دومین ویژگی سیاست خارجی شی به تعریف وي از 
فرایند اید بهچین بتنهانههاي خود اشاره دارد که گردد. شی طی سخنرانیآمیز برمیتوسعه صلح
بایست خودشان را متعهد به این اصل نمایند آمیز متعهد باشد؛ بلکه دیگران هم میتوسعه صلح

).Zhang, 2015: 8-9باشد(دوطرفهبایست و این تعهد می
هاي مختلف در راستاي ارتقا جایگاه چین، وي دیپلماسی جدیدي با کشورها و سازمان

تعامل و اجالسینبان پنج اجالسیه مهم بوده است: چهارمآغاز نموده است. این کشور، میز
)، نشست همکاري اقتصادي آسیا و اقیانوس آرام (نوامبر 2014اقدامات اعتمادسازي در آسیا (مه 

المللی یک کمربند و جاده براي )، انجمن بین2106سپتامبر(G20١) اجالسیه هانگ چاو2014
طور در این ). همین2017(سپتامبر ٢ت نهم بریکس) و نشس2017المللی (می هاي بینهمکاري

,Taoسفر به کشورهاي خارجی داشته  است(58دوره کوتاه  2017, November 20.(واقع در
ي جدیدبا آمدن شی صفحه جدیدي در سیاست خارجی این کشور گشوده شده است و مفاهیم

تسرنوشبااجتماعاصلی،با کشورروابطازجدیدينوعنظیر مفهوم امنیت جدید آسیایی،
کرده است.را در سفرهاي خود معرفیمشترك،

) از مفهوم امنیت جدید آسیایی 2014می 21ي آسیا (اعتمادسازتعامل و اجالسوي در 
ارد. جویانه در آسیا دکند. این مفهوم اشاره به امنیتی پایدار، جامع؛ مشترك و همکاريصحبت می

که ما نیازمند نوآوري مفهوم امنیت و ایجاد یک معماري جدید کنددر این سخنرانی اعالم می
ي با ابرد در سطح آسیا هستیم. آسیا منطقه–ي و سیاست برد همکاربراي مبتنی امنیتی منطقه

هاي ي تاریخی و فرهنگی، نظامهاسنتباشند. آنها در تنوع بسیار در اندازه، ثروت و قدرت می

1. G20 Hangzhou
2. BRICS
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حال، همه ما در یک خانواده آسیایی امنیتی تفاوت دارند. باایني هاآرماناجتماعی، منافع و 
.سمت یک جامعه با سرنوشت مشترك در حرکت هستیماي بهفزایندهطوربهکنیم و زندگی می

ي عنوان چارچوبی براي همکارچین پیشنهاد کرده است تا اجالس تعامل و اعتمادسازي آسیایی به
)Jinping, 2014نماید(و دیالوگ امنیتی در سطح آسیا عمل

هاي اصلی و بزرگ را ارائه نموده طور وي مفهوم جدیدي از دیپلماسی چین با قدرتهمین
آمیز، مبتنی بر یک رابطه باثبات و است. بر این اساس، وي معتقد است که یک رشد صلح

ه نگومتحده است. بر طبق تعریف یانگ جی چی مشاور دولت، اینجویانه با ایاالتهمکاري
د. شوبرد تعریف می-روابط بر پایه عدم جنگ و عدم مقابله، احترام متقابل و همکاري برد

هاي بزرگ، یک نوعالملل معتقد هستند مفهوم جدید روابط با قدرتگران روابط بینتحلیل
متحده است تا رویکرد خود را نسبت به چین تغییر دهد و روابطی درخواست چین از ایاالت

). قدرت روبه رشد چین در Jiechi, 2013رابري و احترام به منافع چین تنظیم نماید(مبتنی بر ب
عریف تر تهاي اقتصادي و نظامی سبب شده تا در این دوره چین منافع ملی خود را گستردهحوزه

المللی حرکت اي و بینهاي اصلی منطقهسمت ساماندهی یک نوع روابط با قدرتنماید و  به
نماید.

یکی دیگر از مفاهیم جدید مطروحه توسط شی است. ١م جامعه با سرنوشت مشتركمفهو
نین طورکلی) و همچاي از کشورها (بهاین مفهوم در راستاي تقویت روابط چین با طیف گسترده

شده است. هرچند این مفاهیم (سرنوشت طور خاص) تعریفروابط با کشورهاي همسایه (به
اند، اما شی درصدد است هاي قبل مطرح شدهها) در دورهبا قدرتمشترك و نوع جدید از روابط

تقابل طور منوعی این مفاهیم را بازتعریف نماید. وي معتقد است که سرنوشت کشورها بهتا به
). Kai, 2013گیري است(در حال تنیده شدن به هم است و نوع جدیدي از روابط در حال شکل

دهی نوع جدیدي از جی  این کشور درصدد شکلتحت چنین شرایط است که سیاست خار
معاون وزیر ٢روابط با کشورهاي همسایه خصوصاً جنوب شرقی آسیا را شروع است. لیو ژنمن

1. Community of common destiny
2. Liu Zhenmin
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ی چینی براي مدیریت حلراهخارجه چین معتقد است مفهوم اجتماع سرنوشت مشترك 
وسعه و ثبات هاي جامعه چین با کشورهاي منطقه و جهان در راستاي دستیابی به تچالش
ها و مفاهیم کند تا با طرح ایدهرسد دیپلماسی شی تالش مینظر می). بهHeath, 2013است(

فروغ ماندن دنگ فاصله بگیرید و با اتخاذ سیاستی مستقل و جسورانه، جدید از سیاست کم
رح طالمللی تثبیت نماید. عنوان یک بازیگر مطرح و مؤثر  در عرصه بینقدرت این کشور را به

اي براي تجمیع دیگر توان مقدمهها و مفاهیم جدید در سیاست خارجی این کشور را میایده
کشورها حول محور چین تبیین نمود.

سیاست خارجی چین و فرهنگ کنفوسیوس-4-2-4
ي سازنده آن در شرق آسیا موقعیت گذارتأثیرشکوفایی و قدمت فرهنگ چینی در کنار 

شور چین فراهم نموده است. دونگ لی معتقد است که فرهنگ و تمدن ي را براي کفردمنحصربه
که سیاست خارجی چین در منطقه رودیمشمار این کشور یکی از منابع مهم قدرت نرم آن به

یکی از منابع فرهنگی چین در شرق عنوانبهوسیکنفوسکند. برداري میخوبی از آن بهرهشرق به
در بطن فرهنگی این منطقه رسوخ دارد و مردم با کهيطوربهاست،داکردهیپآسیا رواج زیادي 

انگی، بر یگتأکیدي خانواده، شرافت، قومیت ، برتري گروه بر فرد، هاارزش. اندگرفتهآن انس 
از آموزشیی و اهمیت گرامصرفیی در برابر جوصرفهی، کوشسختهارمونی، نظم و 

دارد و با جامعه شرق آسیا عجین شده ی وسیکنفوسیی است که ریشه در فرهنگ هاارزش
,Liاست( ها، انسان و ملتهاانساني نظیر روابط متعادل بین هاشهیاندطور همین).25 :2009

یا شرق آسهايملتی دارد که در وسیکنفوسو جامعه، انسان و طبیعت همگی ریشه در فرهنگ 
یرتأثپلماتیک چین معاصر برنگرش و رویه دیهاارزشاست. این برخورداراز حمایت خاصی 

در روابط با دیگر تاتواز زمان جیان زمین و هوجین کهيطوربهگذاشته است، جابهبسزایی 
واقع،  سیاست خارجی این کشور بر پایه کشورها از آنها استفاده دوچندانی شده است. در

ا کشورها شرقکند تا روز به روز روابط چین را بهاي کنفسیوسی تالش میها و نگرشارزش
Alvandها تجمیع سازد (شرق آسیا را حول این ارزشها آسیا تعمیق بخشیده و ملت & Askar
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Khani, 2014: 9-10 .(
رشار از ، بودایسم و تائوئیسم، سوسیکنفوسها معتقد هستند که فرهنگ سنتی چین در چینی

همسازي و هماهنگی ي اخالقی خوبی نظیر احترام متقابل، حکمرانی خوب، صلح و هاارزش
بدون از بین بردن اختالفات هستند. ایده جهان هماهنگ که سیاست خارجی چین آن را پیگیري 

درواقع ریشه در فرهنگ کنفسیوس دارد. جیانگ لی در این راستا معتقد است اساس کند می
جذابیت فرهنگی این تواندیمچرخدیمفرهنگ سنتی چین که حول حور همسازي و هماهنگی 

را دوچندان نماید. در دورانی که تمدن غرب شدنیجهاندر دوران تکثر فرهنگی و مرزوبوم
ت ، سیاساستیی و پیشرفت در قالب صنعتی شدن گرامصرفیی و گرايمادمروج فردگرایی، 

هاي با اولویت بخشیدن به ارزشینیچخارجی این کشور در پی این است که فرهنگ سنتی 
جایگزین تواندیمها، ان و طبیعت، انسان جامعه و هماهنگی بین ملتنظیر هماهنگی بین انس

,Liمناسبی براي تمدن مسلط غرب باشد( 2011: 71-72 .(
منظور ترویج فرهنگ و زبان چینی، در حال گسترش مؤسسات سیاست خارجی این کشور به

516،مجموعدرکنفوسیوس،مرکزيدفترگزارشکنفسیوسی در گستره جهانی است. طبق
است. ایجادشدهمناطقوکشور142درکنفوسیوسدرسکالس1076وکنفوسیوسموسسه

درنفرمیلیون2,1وانددیدهآموزشجهانسراسردرآموزدانشمیلیون7ازبیشدر این مدت
ورهايکشدرچینیفرهنگوزبانتبلیغهدفشغیرانتفاعی،این موسسه. هستندآموزشحال

یاقوانینیکشور67هاي سیاست خارجی چین،در حال حاضر در سایه تالشاست. خارجی
کشورشانملیآموزشهاينظامازبخشیراچینیمطالعهکهاندکردهتصویبرامقرراتی

در .)Chinadaily, 2107شده است(پیشنهاد دادهزمینهایندرکشور170ازبیشو بهدانند،می
ی در ، تسلط زبان انگلیسماسی چین در زمینه ترویج زبان چینیهاي دستگاه دیپلسایه تالش

ن و کره جنوبی، ژاپکشورهاي نظیرعالقه به زبان چینی دربرخی مناطق به چالش کشیده شود. 
هاي در خود چین حکومت برنامهدر حال افزایش است.طور مداوم کشورهاي آسیاي شرقی به

آموز خارجی را جذب نمایند که هزار دانش500الي با2020شده که تا سال المللی تدوینبین
Maاست(2005این رقم حدود سه برابر سال  & et al, در شرایط کنونی، پنج).(816 :2017
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ایده ،نگرش جدید امنیتی چین، يجواری بر حسن همتن، سیاست مبزیآماصل همزیستی مسالمت
که سیاست خارجی این کشور  مروج استنی فرهنگ سنتی چیاحیاءهمه نشانگر جهان هماهنگ

). Bo, 2006آنها است(
حاصل درآمدچین از حیث 2005، بر مبناي گزارش موسسه آمارونسکو در سال طورهمین

، انگلستان و آلمان در رده چهارم جهان قرار دارد. در آمریکااز کاالها و خدمات فرهنگی  بعد از 
هنگ ي فرهنگی با یک آهافراوردهاین کشور در پرتو تقویت دیپلماسی فرهنگی چین،  صادرات 

ر سال دمتحدهاالتیاسهم چین از بازار فراورده فرهنگی  مثالعنوانبهاست. افتهیتوسعهپرشتاب 
افتهیشیافزامیلیارد دالر 2,4درصد معادل 8,30به 2003درصد بوده که در سال 3,8تنها 1994

. در روندیمشمار چینی محصوالت درجه اول بهرانهنوآواست. برخی از محصوالت  فرهنگی و 
رسانه دیداري و شنیداري در جایگاه نخست قرار دارند. در هنرهاي تجسمی در رده دوم هستند 

Deng(اندستادهیاو در صدور کتاب و سایر محصوالت چاپی در رده هفتم جهان  & Shangh,

2011: 262-261.(

وتحلیلتجزیه-5

ت هوشمندضرورت قدر-1-5
گردد جامعه چین در یک وضعیت هاي اخیر برداشت میآنچه از اسناد امنیتی منتشرشده در سال

حاکمیتی، هاي(چالشبرد. این وضعیت پیچیدهالمللی به سر میاي و بینپیچیده و حساس منطقه
ت سخهاي اصلی و...) راهبران نسل جدید را ناگزیر نموده تا ترکیب از قدرترقابت با قدرت

و نرم تحت عنوان قدرت هوشمند در دستور کار  قرار دهند. از طرفی شرایط نوین و در حال 
هاي جدید با ماهیتی متفاوت از گذشته در حال المللی باعث شده تا تهدیدات و چالشگذار بین

ي رویکرد هوشمندانه از قدرت است. ماهیت ریکارگبهظهور باشند که مقابله با آنها مستلزم 
بینی چنین تهدیداتی، منابع و الگویی متعدد و متفاوت از قدرت را میپیشغیرقابلو چیدهپی

طلبد. تحت چنین شرایطی است که شی جین پینگ پیگیري قدرتی جامع و فراگیر را در دستور 
کار قرار داده است. تالش سیاست خارجی چین در راستاي توسعه و رشد اقتصادي، گسترش 
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المللی، گسترش ابعاد دیپلماسی اي و بینهاي منطقهی، مشارکت در سازمانزبان و فرهنگ چین
هاي دفاعی و امنیتی همگی در چارچوب رویکرد هوشمند چین قابل چینی، مشارکت و همکاري

آمیز (اجبار و جذب) براي آمیز و غیر مسالمت. همینطور ترکیب رویکرد مسالمتباشدمیتبیین 
اکمیتی حکایت از اتخاذ رویکردي هوشمندانه در سیاست خارجی مدیریت و کنترل موضوعات ح

ر هاي حاکمیتی نظیر تایوان، جزاید آنها نسبت به چالشمثال، نوع برخورعنواناین کشور دارد. به
آمیز( تعامل، همکاري، گفتگو) و غیر و مناطق مورد اختالف، ترکیب از یک رویکرد مسالمت

ایش نظامی) است.زور، رزمتهدید بهآمیز(مسالمت

، ربه زعم برخی افراد نظیر مرشایماز طرفی، رشد سریع اقتصادي و نظامی چین طی این سالها،
روست که سیاستگذارن چینییناالمللی را در آینده نزدیک به هم خواهد زد. ازتوزیع قدرت بین

ردي ه سمت رویکالمللی علیه خویش ببراي تهدیدزدایی از قدرت خود و جلوگیري از اجماع بین
المللی اند و مشارکت خود را در نهادهاي بینهوشمندانه براي اهداف خود تمایل پیدا کرده

تا با عزم بیشتري کند میاند. این کشور با به قدرت رسیدن شی جین پینگ تالش افزایش داده
شارکت فعال و(دیپلماسی، نهادها و...) از منافع ملی دفاع شود و با مدر قالب ابزارهاي مختلف

ذاري گ(بریکس، بانک سرمایهالمللی یا ایجاد معماري جدیدهاي چندجانبه بینسازنده در نهادي
ي جدید را براي جامعه چین خلق نماید.  هافرصتزیرساخت، طرح یک کمربند یک جاده و...)  

ین ید چهاي قبل در راستاي خنثی نمودن تصور تهدرسد که چنین ترکیبی در دورهنظر میبه
شده است اما در شرایط کنونی در کنار تلطیف قدرت چین، شی جین پینگ رویکرد اتخاذ

کند. هوشمند را  براي تثبیت  قدرت و تغییر جایگاه چین استفاده می

تعدد منابع قدرت چین-2-5
بر خالف تصور برخی که آن را قدرتی در بنا بر تعریف ناي از قدرت هوشمند، این نوع قدرت

زمان قدرت، یک رویکرد هوشمند براي پیگیري همکنندمیبرابر قدرت سخت و نرم تصور 
رود. در شرایط کنونی عالوه بر، مقابله با تهدیدات شمارمیسخت و نرم در سیاست خارجی به

عنوان یک هدف مهم) در سایه ترکیب منابع بهالمللی این کشور(ییر جایگاه بینجدید چین، تغ
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روست که ابعاد متنوع قدرت نظیر اقتصادي، نظامی، اینابل حصول است. ازمتعدد قدرت ق
. شوندمیسیاسی، نهادي و...  از اهمیت برخودار 

هاي دیگر، اقتصاد این کشور در جایگاه دوم هاي سیاست خارجی و بخشدر سایه تالش
در مقام دوم است. یکاآمرتریلیون بعد از 11اقتصاد جهان ایستاده است. تولید ناخالص داخلی با 

به بیش از 2014در سایه موفقیت دیپلماسی اقتصادي میزان تجارت خارجی این کشور در سال 
,Wayneتریلیون رسیده است(2,3 2017: 13, Sulimanpour, 2014طور سیاست ). همین

سال اخارجی این کشور ابعاد و اشکال  دیپلماسی را مختلف را در دستورکار قرار داده است.  ت
کشور 170سازمان بین دولتی مهم  عضویت پیدا کرده است و همچین با 130در بیش از 2008

المللی را امضا نموده معاهده مهم بین300طور بیش از روابط دیپلماتیک دارد. همین
Paulineاست( & Geoffrey, 2014  موسسه516). از نظر فرهنگی، سیاست خارجی

مناطق مختلف ایجاد کرده وکشور142درکنفوسیوسرسدکالس1076وکنفوسیوس
). در سایه این اقدامات زبان و فرهنگ چینی خصوصاً در شرق آسیا Chinadaily, 2107است(

چین از 2005سسه آمارونسکو در سال ؤ، بر مبناي گزارش مطورهمیندر حال گسترش است. 
، انگلستان و آلمان  در رده چهارم مریکاآحاصل از کاالها و خدمات فرهنگی  بعد از درآمدحیث 

جهان قرار دارد. در هنرهاي تجسمی در رده دوم هستند و در صدور کتاب و سایر محصوالت 
. اندستادهیاچاپی در رده هفتم جهان 

هاي مختلف  اقتصادي، واقع مبتنی بر یک رویکرد هوشمندانه، قدرت این کشور در حوزهدر
طوري که امروزه در برخی معیارهاي هی در حال توسعه است. بنهادي، دیپلماسی و فرهنگ

اقتصادي و نظامی  جایگاه اول، دوم یا سوم را در جهان اشغال نموده است. در پرتو اهمیت 
رویکردي هوشمندانه جایگاه قدرت فرهنگی، دیپلماسی و نهادي در کنار قدرت سخت در 

طور در سایه تقویت نیروي نظامی، سیاست خارجی اهمیت زیادي پیدا کرده است. همین
هاي حفظ صلح سازمان ملل افزایش پیدا کرده است.مشارکت این کشور در عملیات
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المللتعقیب قدرت هوشمند چین در چارچوب جامعه بین-3-5
المللی المللی، مشارکت، نفوذ و مشروعیت بینبر پایه تعریف ناي، قدرت هوشمند بر نهادها بین

داند. بر مبناي . وي قدرت هوشمند را یک رویکرد تحصیل و کاربرد مشروع قدرت میداردتأکید
اه توانستند به جایگاین نگرش، اگر زمانی کشورها با اتکا به عوامل داخلی و توسعه درونی می

هاي نظامی خود را ارتقا ببخشند، امروزه ماهیت متحول و ابعاد مطلوب دست یابند و توانمندي
سازي خود را در بطن یابی و امنیتباعث شده تا کشوري مانند چین فرایند قدرتمتعدد قدرت 

الملل جستجو نمایند تا از این طریق نفوذ و مشروعیت تعامالت گسترده و مشارکت با جامعه بین
سیاست خارجی چین قدرت هوشمند در تعامل با دنیاي بیرون نظرخود را گسترش دهد. از

روست که گردد. از اینالمللی حاصل میچوب پذیرش و اجماع بینگردد و در چارمیحاصل 
الملل پروسه توسعه اقتصادي و نظامی کشوري مانند چین سعی دارد تا در چارچوب جامعه بین

هاي که سیاست خارجی چین با آن روبرو بوده،خود را دنبال نماید. همچنین یکی از چالش
باشد. رشد اقتصادي این کشور و بازسازي این کشور میچالش تصور تهدید از قدرت رو به رشد 

المللی نسبت به این هاي بیننیروي نظامی آن باعث شده است تا کشورهاي منطقه و قدرت
المللی بدانند. اي و بینموضوع حساس باشند و آن را یک تهدید بلندمدت براي نظم منطقه

ه قدرت رو به رشد این کشور ناگزیر به المللی علیسیاست خارجی براي ممانعت از اجماع بین
سمت پیگیري واقع، تغییر الگوي قدرت و تمایل بهسمت رویکرد هوشمندانه سوق پیدا کردند. در

. در المللی این کشور استهاي بینقدرتی هوشمند پاسخ مناسبی براي مقابله با موانع و چالش
رائه تصوري نسبتاً خوب و مقابله با اند در اها توانستهچارچوب قدرت هوشمند است که چینی

تصور تهدید چین موفق عمل نمایند.

گیرينتیجه-6
لل المالمللی، ظهور منابع جدید قدرت و ماهیت متحول نظام بینتهدیدات جدید داخلی و بین

طی چند اخیر شرایطی را ایجاد کرده است تا سیاست خارجی چین  نوع دیگري از قدرت تحت 
مند را براي پیگیري اهداف و منافع خود  دنبال کند. در این نوع قدرت که عنوان قدرت هوش
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جوزف ناي آن را یک رویکرد هوشمندانه تحصیل و کاربرد قدرت قلمداد می کند، سیاست 
دالیل متعدد، منابع قدرت سنتی و جدید را در سیاست خارجی تا بهکند میخارجی چین تالش 

آمیز، گرا و توسعه صلحه در کنار اتخاذ رویکرد تعاملروست کخود ترکیب نماید. از این
رفی باشند. از طهاي قدرت سخت از جمله فرایند مدرنیزاسیون نظامی و اقتصادي مطرح میمؤلفه

شود مانند اختالفات سرزمینی با همسایگان، در موضوعاتی که مربوط به حاکمیت چین می
داند. همچنین آمیز  را دور از انتظار نمیالمتسیاست خارجی اعمال زور و اتخاذ رویکرد غیرمس

رویکرد سیاست خارجی این کشور طی چند دهه اخیر نشان داده است که عالوه بر اهمیت منابع 
توان ذکر نمود که اي برخودار است. دالیل متعددي میقدرت سخت، قدرت نرم از جایگاه ویژه

هنگ در سیاست خارجی این کشور اهمیت منابع جدید قدرت نظیر قدرت نهادي، دیپلماسی و فر
المللی، کسب اعتبار،زیادي دارند. تهدیدزدایی از قدرت چین، افزایش نفوذ و مشروعیت بین

در سرنوشت کشورها و فرایند اهمیت منابع جدید قدرت نظیر، اقتصاد، فرهنگ، نهادها
ع جدید تمرکز شدن همگی باعث شده است تا سیاست خارجی این کشور بر این منابجهانی

زعم رهبران نسل جدید، چین در یک شرایط پیچیده و غیرقابلاي داشته باشد. زیرا بهویژه
تا با اتخاذ رویکردي روست که ناگزیر استاینشده است. ازالمللی واقعبینی بینپیش

ها و اهداف خود را  در زمان قدرت سخت و نرم) اولویتترکیب و پیگیري همهوشمندانه (
هاي جدید الزام اتخاذ عرصه جهانی تعقیب نمایند. از طرفی ماهیت پیچیده تهدیدات و چالش

واقع، عدم کارایی قدرت سخت و نرم صرف، باعث چنین رویکردي را دوچندان نموده است. در
شده تا  منابع متعدد قدرت و ترکیب این منابع در سیاست خارجی چین مطرح شود. تحت چنین 

چین در چند دهه اخیر، با ترکیبی از قدرت اقتصادي و نظامی و با پوششی از شرایط است که 
قدرت نرم شامل قدرت فرهنگی، دیپلماسی، قدرت نهادي و... در حال ظهور است.

قدردانی-7
مادي و معنوي در هايحمایتواسطهبهنگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس 

را دارند.تشکرمال کاین پژوهش، انجام راستاي 
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