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 چکیده
  یدن رس در یگرباز ییتوانا یمفهوم که به معنا ین. ااست  المللینروابط ب یاساس یماز مفاهیکی  ،قدرت

. با گسترش  از جمله سخت، نرم و هوشمند ؛ شودی م اعمال  یمختلف یهاشیوه به  ،استدلخواه  یجبه نتا

کسب    ی رقابت آنها برا  ،ینبزرگ و همچن  یهاقدرت   یاندر روابط م  یاییها، پورسانه   درت فزون ق اروز

.  شود ی نام برده م  «یزاز قدرت مطرح شده که از آن به عنوان »قدرت ت  یگریمفهوم د  یشتر،نفوذ و قدرت ب

سال   ینچ عرصه   یشبرد پ  یبرا   یراخ  یهادر  در  مقاصد خود  و  منطق  المللیینب  یهااهداف  از    ایه و 

در داخل و خارج بهره    یو جلب توجه افکار عموم  یدستکار  یبرا   یمختلف  هاییکو تکن  هایکتاکت

 .  اندکرده  یرو تفس یینتب «یز آن را در قالب »قدرت ت ،رانگیل تحلبرخی برده که 

است   این  بر  آنها  چباور  ا  ینکه  از  استفاده  رسانه  یحزب   یدئولوژیبا  دانشگاهخود،  رهبران، ها،  ها، 

گفته    ینآنچه درباره چ  کوشدیغرب را تحت نظر گرفته و م   یو اقتصاد  یقاتیو مراکز تحق  یاستمدارانس

  یدئولوژیک، اقدامات، اهداف و مقاصد ا  ین. در پس همه اکندمحدود  مدیریت و  را    ،شودی و منتشر م

و    ییچرا  بررسیدرصدد    «یزمفهوم »قدرت ت تبیین    مقاله ضمن  ین. اوجود دارد   یاقتصاد  و  یتیکژئوپل

   سیاست خارجی است.خود در اهداف  یشبردپ یبرا  این شیوه اعمال قدرتاز  یناستفاده چ یچگونگ
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 مقدمه 
از موضدوعات   یکی به  یا، بزرگ در آسد  ی خود به عنوان قدرت   یت و تثب  ین اقتصداد چ   سدابقه ی رشدد ب 

 ینهکه در زم  یقاتی شدده اسدت. در گذشدته، اکثر آ ار و تحق  یل تبد   یر اخ   ی ها سدال   یقاتی و تحق   یاسدی سد 

و   یدی تول  رت قد  ی، اقتصداد   یاسدی، چون قدرت سد   ی موضدوعات  ی رو   یشدتر ب  شدد، ی م  رش نگا  ین چ 

و   2012در سدال    « ینگ پ ی ج ی »شد   رسدیدن به قدرت کشدور متمرکز بود. با   ین ا   ی نظام   های یشدرفت پ 

در کنگره    ویژه اینکه و به   اتفاق افتاد   چین   ی خارج   یاسدت که در صدحنه سد   یادی و تحوالت ز  ییر تغ 

قدرت    یب از نظر ترک   ی قصدد دارد تا اواسدط قرن جار   ین عنوان شدد که چ   یسدت هفدهم حزب کمون 

را    یان توجه جهان   چین از قدرت   یگری عد د شددود، ُب یل تبد   ی جهان  ی به رهبر   المللی ین و نفوذ ب  لی م 

که   آنچه گسدددترش   ی برا  ین چ   یسدددت حزب کمون   بلندپروازانه   یای و به خود جلب کرده اسدددت. ر 

 یاست که جهان را رهبر   ین ا   ید، نام  « ینی »حکمت چ  یا  « ینی »طرح چ  ، « ینی چ  ی آن را »الگو  توان ی م 

 گذارد.   یان را بن   ی جهان   ین کند و نظم نو 

کسدب   ی اطالعات   های فناوری   ینه که در زم   هایی یت پکن با توجه به مز   های مقام  ، بر این اسداس 

بده کرده  بر ا ه آورد   ی از قددرت رو   یددی جدد   گونده اندد،     تحدت عنوانمحققدان آن را    خی ندد کده 

  کایجسد » و  «2واکر  سدتوفریکرتوسدط » بار نیاول  که مفهوم نیا  . کنند ی م   ی سداز مفهوم   1« یز »قدرت ت 

 و   اسدت یسد  علم  مباحث  وارد 2017 سدال در  «4یدموکراسد  یمل  موقوفه ادیبن» محقق دو  «3کدویلو 

 در یدسدتکار  قیطر از  قدرت  به یابیدسدت در  گریباز  کی ییتوانا  یمعنا به  ،شدد  المللنیب  روابط

  واکر و لودویک   گزارش  در  .شددده اسددت   فیتعردر طرف مقابل    یپرتحواسایجاد   و اطالعات

 یبرا  و  کرده  اسددتفاده  کیدموکرات  یکشددورها یآزاد از  هیروسدد  و  نیچکه ه اسددت  شددد  عنوان

  ، خود از مطلوب  یریتصدددو  جدادیا و  خود  اعتبدار  و  وجهده  بهبود  و  یعموم  افکدار بده یدهشدددکدل

  چهارچوب  در  نه  که  کرده  اسدتفاده ییهاروش  و  هاکیتاکت از  نیچ .نداهکرد خرج دالر  اردهایلیم

 نده  و  اسدددت   کننددهاقندا   نده  رایز  ؛نرم  قددرت  قدالدب   در  نده  و  دارد  نییتب  ت ید قدابل  سدددخدت   قددرت

  .(Walker and Ludwig, 2017)  زیآممسالمت 
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 را آن  محققان  یبرخ و رسدددیم  نظر  به  زیآممجادله زیت قدرت مفهوم هرچندبر این اسدداس،  

  ی«، اسدد یسدد   جنگ» همان را  آن زین  گرید یبرخ  و اندکرده یبنددسددته نرم قدرت  چارچوب در

های مورد اسدتفاده چین ها و شدیوهوریااما فن  ،کنندتعبیر می  ی«اطالعات  جنگ» و «نفوذ  اتیعمل»

توان در چارچوب قدرت سدخت و نرم مورد تجزیه و ها را نمید که اینهدو روسدیه نشدان می

در  اطالعاتی و ارتباطی نوین،  هادهد که آنها با کمک فناوریها نشان میتحلیل قرار داد. بررسی

 روش  با مقداله  نیااند.  های سدددیداسدددی و اطالعاتی کشدددورهای هدف رخنده و نفوذ کردهحوزه

  مراکز   محققان از  منتشدرشدده آ ار و  اسدناد  و  یاکتابخانه  منابع از  اسدتفاده  باو  یلیتحل  -یفیتوصد 

و چه   سددت یچ  نیچ زیت قدرت همان عملیات نفوذ یا  که کندیم مطرحرا   سددؤال نیای،  قاتیتحق

برای اعمال   ییهاروش و  هاکیتاکت چه از و چگونه،  چراو چین   ؟.هایی داردها و شاخصمولفه

  ؟کنداستفاده می  قدرت تیز خود

دهی به ادراک و رفتار کشدورهای هدف  شدکل ،نیچ زیت قدرت  که گفت  توانیم  ،پاسدخ در

 و مشدکالت از  هاو انحراف توجه  یپرتحواس ، ایجاد، سدانسدوراطالعات در  یدسدتکار قیطر از

  یی چرا .اسدت   و...  هاگکن  فالون ،وانیتا  ، اویغورها،تبت   موضدو   جمله از نیچ  به مربوط  مسدائل

 و میرژ محافظت ازتالش حزب کمونیسدت برای  در  باید   زین را نو  قدرت  نیا از نیچ  اسدتفاده

 ت ید تقو   ،نیهمچنو    نرم  قددرت  از  چین  کم  یبرخوردار  ،کدایآمر  بدا  رقدابدت   ،آن   بداتحفظ  

  سدسدات ؤ ماز خود  زیت قدرتاعمال   یبراها  چینی  .دانسدت   این کشدور  کیاسدتراتژ  یهات یروا

 و یمال  یابزارها ،نیهمچن و  انتشددارات و  هارسددانه ی،علم  مراکز و  هادانشددگاه  ،وسیکنفوسدد 

 با  مقابله  ی براییکارهاراهضددمن پردازش فرضددیه فوق،    ،در این مقاله  .گیرندبهره می یاقتصدداد

 .شد خواهد ارائه تیز قدرت

 

 . قدرت تیزالف
 نینخسدت  ،طور که گفته شددهمان  .اسدت   المللنیدر حوزه روابط ب  یدیجدمفهوم    «زیقدرت ت»

از  یقیدق اسدت. ارائه تعریفبه کار برده شدده    یک«کا لودویجسد »و   «واکر  سدتوفریکر»بار توسدط  

طور که واکر و همان ،نیو چ  هیچون روسد   ییتالش کشدورها اینکه ،دشدوار اسدت. اول مفهوم نیا
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 فیتوصد   کینفوذ در جوامع دموکرات یبرا  دیگری  و بعدها در مقاالت  خودک در گزارش دویلو 

،  را ندارد   ،که جوهر قدرت نرم اسدت   ،شدانیهاخواسدته رشیپذ  یبرا  اقنا جنبه جذب و  ،کردند

قدرت  ،خاطر  نیبه هم  .هدف است   یکشورها  اذهان  یکردن و دستکارمنحرف ،آنهابلکه هدف  

  اقنا ،   ایجذب  قیمطلوب نه از طر  جیبه نتا  یابیدسدت  یبرا گرانیبر د یگذارتأ یر  ییتوانا»را  زیت

 Walker and)اندد  کرده  فیتعر  «در اطالعدات  یو دسدددتکدار  یپرتحواسایجداد    قیبلکده از طر

Ludwing, 2017).  ای میبه منظور تقسددد   هیو روسددد  نیچ مانند  ییتالش کشدددورها  نکدهیا ،دوم 

ی نوع  ،واقع  . درگسدددترش مبداحدث اسدددت   اید هدا و هنجدارهدا  ارزش  ،هدادهید کردن انیگزیجدا

 . (Leonova,2019)سازی« است  »روایت 

کده در گدذشدددتده نیز  هالملدل دانسدددتد نیدر روابط ب یمیقدد یرا مفهوم زیقددرت ت ی،جوزف ندا

او معتقد   .اندبرده  در طول جنگ سددرد آن را به کار  یمتحده و شددورو  االتیچون ا  ییشددورهاک 

اهداف خصدمانه  یبرا  یاطالعات جعل ازاسدتفاده   و یجنگ اطالعاتنوعی   «زیقدرت ت»اسدت که  

همین هدف   زیهدف قدرت نرم ن .هدف اسدت   یاذهان و قلوب کشدورها تسدخیر  ،هدف  .اسدت 

کند و یم  یهدف را دسدتکارکشدور یا جامع    ،ایبه شدکل ماهرانه  قدرت تیز  اما کند،را دنبال می

  کندد یم  تالش  ،اطالعدات  جعلی  یمحتوا  قیاز طر  هدادادن بده آنهدا و شدددکدلت ید واقع  ب ید بدا تخر

 ،زیقددرت ت  یکده هددف واقعهمچنین معتقدد اسدددت    ندای.  هددمخداطدب را تحدت تدأ یر قرار د

 ،نیرهبران در سدددراسدددر جهان و همچنهای  اذهان و دیدگاهو   یعموم یهایدادن آگاهشدددکل

 14در سددرمقاله   ت یسدد مجله اکونوم(.  Nye, 2018) اسددت   یغرب  کیدموکرات  یندهایفرآ ب یتخر

که مخلوط  ؛کرد  فیو فشدار توصد   مآبیقلدر ،ب یتخرمتکی به   را زیقدرت ت ،خود 2017سدتتامبر  

 .(Economist, 2017)  همراه است   ی«خودسانسور»آنها با  

  ز یتر و سده بخ  آن را از هم متماگسدترده  اریرا بسد  زیقدرت ت  (2017)1کلینتاک بروس مک

، 2تریرومن اسدت.  نیآنال یاطالعات  اتیو عمل  یبریسدا سدمیترور ی،بریسدا  : جاسدوسدیکرده اسدت 

 یدنبال دسددتکاربه  کیسددتماتیکه به صددورت سدد  داندیم «3یاسدد یجنگ سدد »را همان  زیقدرت ت
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  ، (2018)1یوهری. کاترین ترقبا اسدت   یالمللنیب یو هنجارها  یدفا  مل  یهااسدت یسد  و  یاسدتراتژ

کننده قدرت،  بازیگر اعمالبر اساس آن،   ؛ کهتعریف کرده است «  2یجنگ اطالعات»را   قدرت تیز

با   ،. در واقعکوشددمیاهداف خود  به   یابیدسدت  در راسدتای  ،آن  ت یریاز اطالعات و مد  با اسدتفاده

 و  یسدددردرگم  جدادیا  ونسدددبدت بده رقبدا    یبرتر  دنبدالبده  ،اطالعدات ندادرسدددت   عمددی  انتشدددار

مثبت از   یهات یبا انتشددار روا ،نیهمچن  .کندیاسددتفاده م آنها  یهات یرسدداندن به فرفب یآسدد 

 . دهد رییتغ  خودکشورها را نسبت به   ریبرداشت سا کندمی یسع  ،ی خو 

این نو   اعتقاد اسدددت که   نیا رنگارنده ب، زیقدرت ت  تعریف ها درتنو  دیدگاه با وجود این

به   یدهشددکل یبرا  یبریسدداهای  فعالیت و  یاقدامات اطالعات ،نفوذ  اتیاز عمل  یبیترک ، قدرت

 .اهداف مورد نظر است  دستیابی به یدر راستا در کشور هدف، و نخبگان  یافکار عموم

 

 . قدرت تیز، قدرت سخت و قدرت نرم1

 رامونیپ  کده  اسدددت ی مجدادالت «زیت قددرت»  در تعریف و تبیین  بحدث  یکی از موضدددوعدات مورد

 ی،نا  زفو ج هرچنداسددت.    «نرم»قدرت   و  «سددخت   قدرت» اهیممف با های آنو شددباهت  زیتما

  ی اریبسد   اما ،اسدت   اطالعات  در  یدسدتکار دنبال به  که  داندیم  سدخت   قدرت  ینوع را زیت قدرت

  ی چگونگ از رئالیسدتی یدرک   ،سدخت   قدرت .شدوندیم  قائل  زیتما مفهوم دو نیا  انیم  محققان از

  بعضداً اقتصدادی   و ینظام ابزارهای  با  اسداسداً  ،قدرت  نو  نیا و  اسدت  گریکدی با  هادولت  تعامل

 از اسدتفاده  با رایز  ؛اسدت  سدخت  قدرت  ینوع ،زیت قدرت که  کرده  اسدتدالل ینا  .شدودیم  شدناخته

 اطالعدات  بدا اسدددتفداده از  دولدت یدک    در واقع،.  کنددیم  یکدار  انجدام  بده  وادار  را  هدادولدت   ،اجبدار

 به اسدتفاده از این نو  قدرت  ،خصدمانه  اهداف  یبرا اطالعات  در  یدسدتکار و  غلط و  نیدروغ

 ازرا  سددخت  قدرت  آنچه  که  معتقدند محققان از  یاریبسدد  اما  (.Nye(a), 2018)  کندیم مبادرت

 عصدددر  در  .(Walker and Ludwig, 2017)  اسدددت   آن  یکدارپنهدان  ،کنددمی  زیمتمدا  زیت  قددرت

  نامشدهودتر  ،زیت قدرت  ،ردیگ یم  صدورت  نترنت یا قیطر از اطالعات  به  یدسدترسد   چون ،اطالعات

 .(Shao, 2019: 132)  شودیم اعمال  سخت  قدرت از  ترناملموس و
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  اسدددتفاده خود    اهداف  به  یابیدسدددت یبرا ینظام  ابزار ازبازیگران   ،سدددخت  قدرت در بحث 

 روشدن و  واضد  که دهدیم  انجام یاقدامات  ،کنداسدتفاده می زیت قدرت از  که  یکشدور اما  ،دنکنیم

  اخبار   پخ   ،انتخابات زمان در برای نمونه،  قرار گیرد. انکارمورد   یراحت به تواندیم و  سدددت ین

تواند بر بدون اینکه آشددکارا قابل تشددخیص باشددد، می  یاجتماع  یهارسددانه  قیطر از جعلی

  تا  شود  موجب  تواندیم انتخابات در  یدستکار .فرآیندهای سدیاسدی در کشور رقیب تأ یر بگذارد

چنین    بده  مربوط  یادعدا  تواننددمی  هدادولدت   وقتی  .کداه  یدابدد  سدددینسدددبدت بده دموکرا  اعتمداد

 که  اسدت  دشدوار  ،قرار گرفته مداخله  هدف  که یدولت یبرا  ،دنکن انکار یراحت  به را  هاییت دخال

 از  ،بودنناملموس  دلیلبه زیت قدرت  ،بنابراین  .دهد  پاسدددخ ینظام یرویناسدددتفاده از   بابخواهد 

  .(Greene, 2020: 5-6)  شودیم  متمایز سخت  قدرت

  ی برا  کشدور کی  ییتوانا را  «نرم قدرت» ینااسدت.   ترنرم دشدوار قدرت  با زیت قدرت تمایز

 :Ikenberry, 2004) کرده اسدت  فیتعر  ،اجبار و زور بدون ،خواهدیم آنچه به گرانید  ب یترغ

  اجبار  ای  پاداش  یجا به کردنمجاب از  ،کندیم اسدددتفاده  «نرم قدرت» از  یکشدددور  یوقت  .(137

 ,Nye)  اسدت  همین در «سدخت »قدرت  و  «نرم قدرت» انیم  یاسداسد  تفاوت که  ؛کندیم  اسدتفاده

 به  هیشدب هاآن  یسدازادهیپ رایز  ؛اسدت   دشدوار  «نرم قدرت» و «زیت  قدرت»  انیم صیتشدخ .(2 :2014

دیاسدتورا   ای  یخارج  اسدت یسد  ،فرهنگ ،رسدانه مانند  مشدترک   یهاییدارا از دو هر و  اسدت   هم

 قدرت زیتما  موجب   که  اینشدانه نیتریاصدل  با این حال،  .(Taehwan, 2018)  کنندیم  اسدتفاده

  قدرت»لی و  ،اجبار نه و  است  متکیاقنا     و جاذبه  بر  نرم  قدرت  .است   اجبار  ،شودیم  نرم از زیت

هدایی مدانندد چین و حکومدت   تکیده دارد.  اطالعدات  و دسدددتکداری در  پرتیحواسایجداد    بر«  زیت

 و یاطالعات طیمحدر  نفوذ  با کنندیم  یسددع ،سددتندین  برخوردار ییباال نرم  قدرت  از روسددیه که

  خود منافع   راسدتایشدرایط را در  ،دهی به افکار عمومی آنهاشدکلو   هدف  یکشدورها یاسد یسد 

  .دهند رییتغ

 گرید  یکشددورها چین در  «شددینهوای»  ای روسددیه «راشددا تودی» یوقت  ،ینا زفو ج نظر به

  ی برخ  از  یپنهدان  ،نیچ  یالمللنیب  و یراد  یوقت  امدا  .هسدددتندد  نرم  قددرت  دنبدالبده  ،دند کنیم  ت ید فعدال

  . اسددت  شددده زیت قدرت  حوزه  وارد ،کندیم  ت یحما  گرید  یکشددورها در  ییو یراد  یهاسددتگاهیا

 قدرت  ،دهندیم آموزش را  ینیچ  فرهنگ و  زبان ایدن در که سدیمدار و  وسیکنفوسد   سدسداتؤ م
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 را  کیآکادم  یآزاد  و کنند  عبور  زیتما مرز از سددسدداتؤ م نیا  که  یوقت اما  .کنندیم دنبال را  نرم

 (.Nye(a) , 2018شوند )می زیت قدرت طهیح وارد ،کنند نقض

 

 

 چرایی و اهدف آن  ؛. قدرت تیز چینب
  خود   یهاتالش  رب پکن  ،نگیپجییشد   دنیرسد قدرت به از پس و 200۸ سدال یمال بحران از پس

  ی ابزارها از  اسددتفاده با  نیچ  .اسددت   افزوده خارج  و داخل در  یعموم  افکار به یدهشددکل  یبرا

  یافزا را  خود نفوذ و قدرت و  کرده  رخنه  هدف  جوامع در  کردهتالش    ،سدانسدور  و  یدسدتکار

  ،وزلندد ین  ،اید اسدددترال  ،کداندادا  در  یقداتیتحق  مراکز  و  یاطالعدات متعددد  یهداآژانس  یهداگزارش  .دهدد

 کده حکومدت   اسدددت  آن  از  یحداک مندابع متعددد علمی   ،و همچنین نیالت یکدایآمر  و  اروپدا ،کدایآمر

  . اسدت  پرداخته اطالعات  یدسدتکار به  و شدده وارد  کشدورهااین  های مختلف دربه حوزه  نیچ

  ی هاشدرکت  و یانسدان تبادالت ،توسدعه ی وآموزشد   یهابرنامه  ی،فرامل  یهات یفعال قیطر از پکن

 اعمال  یبرا ،شدوندیم محسدوب کشدور  نیا زیت  قدرت  بالقوه  ابزار از همه که  ی،المللنیب یارسدانه

 چین،  توجده  قدابدل  ابزاریکی    ،اهدداف  یسدددازادهید پ  در  .کنددیم  اسدددتفداده  خود  اهدداف  در  نفوذ

 آموزش وزارت  به  وابسدته یآموزشد   سدازمان ککه ی  سدسداتؤ م نیا  .اسدت   وسیکنفوسد   سدسداتؤ م

 فیط  ی،جهدان  اسید مق  در  نیچ  زبدان  و  فرهندگ  یارتقدا  هددف  بدا  کده  هسدددتندد  نیچ  پرورش  و

  گسدترش   یبرا ینیتمر ؛ کهدارد  خود پوشد   تحت  رااز افراد در بسدیاری از کشدورها    یاگسدترده

  .(Shao, 2019: 132) دنشو میمحسوب   نیچ  یاسیس نفوذ

 تالش با  اما ،هسددتند لیتحل  بلقا نرم  قدرت  چارچوب در ابتدا در  سددسدداتؤ م نیا هرچند

از قدرت نرم   های تدارک دیده شددد،برنامهکنندگان در مشددارکت  و دسددتکاری اذهان  اقنا   یبرا

 که  دنکنیم وسددوسدده را  کنندگانمشددارکت  آنها .شددوندیم فاصددله گرفته و به قدرت تیز نزدیک

 ق یطر از  نیچ ،نیا بر  عالوه .کنند امتحان  خود  جوامع در را  یارزش و  یاسد یسد   یهاسدتمیسد   نیچن

 و  یغرب  یهایدموکراسد  درها،  رسدانه و  سدهام  فروش و  دیخر  ،مشدترک  یهمکار  ،یگذارهیسدرما

 در  ،نیهمچن  و  یشدددرق  و  یمرکز  یاروپدا  ،کدایآمر  در  کده  ؛کرده  نفوذ  نیالت  یکدایآمردر    و  جوان
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  کرده   تالش  نیچ ،نیهمچن .اسدت   قرار گرفته مناقشده  مورد این مسدلله، وزلندین و  کانادا،  ایاسدترال

  ی هاتلماتید و نگارانروزنامه،  انیدانشددگاه  ،اسددتمدارانیسدد   جمله از  منطقه  برجسددته رهبران تا

 کندیم  کمک پکن به نیا .کند جذب را نخبه  انیدانشدجو  و  دولت   سدابق  و یفعل مقامات  ،سدابق

  بهره  آنها از  خود  اهداف  شدبردیپ یبرا و  کرده  یدسدتکار را  کشدور از خارج در  یعموم  افکار تا

 . (Steper, 2020: 6) ببرد

شدود که چرا کشدوری چون چین  ، این پرسد  مطرح میاهمیت قدرت تیز چینبا توجه به  

  رمن قدرت نهیزم در  کشدور نیا  که  اسدت  نیا دلیل کبه این نو  از قدرت متوسدل شدده اسدت؟ ی

 ییزهایچ  همهاز   نیچ  .(Gao, 2019)  کند  عمل موفق نتوانسته  و  حرف چندانی برای گفتن ندارد

 نهیزم  نیا  در  اما  ،برخوردار اسدددت  نیداز دارد،  نرم قدرت به  شددددنلید تبدد  برای  کشدددوریک   که

، بلکه کایآمر با سدهیمقا دردر این زمینه، نه فقط  . دسدتاوردهای قابل توجهی کسدب نکرده اسدت 

  .آید به حسدداب می ماندهعقب   زین  یجنوب  کره و ژاپن  جمله از خود  گانیهمسددا با  سددهیمقا در

 سدخت  قدرت از اسدتفاده در  جهان .دارد همراه  به ییباال یاسد یسد   نهیهز ،سدخت  قدرتاعمال 

کارگیری  بهضمن اینکه    .دهدینم  نشان  خوش  یرو ،برای پیشبرد اهداف و منافع  یابزار عنوانبه

 دیجد  هاییفناور این در حالی اسدت که  بر اسدت.قدرت سدخت در زمان  کنونی بسدیار هزینه

 نکهیا هم و  شددود تمامتر ارزان  هم زیت قدرتاسددتفاده از  تا  شددده  موجب  ی و ارتباطیاطالعات

 .(Steper, 2020: 6) کاه  دهد را یتالف امکان

 و نرم قدرت از  ترمناسددب   اریبسدد  یداخل  ت یامن  و  میرژ   بات از  محافظت  یبرا زیت قدرت

 یبرا  یراحت به توانندیم مخالفان  .اسددت  ینفر  اردیلیم 1/ 3  ت یجمع دارای  نیچ  .اسددت   سددخت 

  . فناوری بکوشدند  کشدور نیا قدرت  فیتضدع  راسدتای در  و مشدکل ایجاد کنند  نیچ   بات و رشدد

  ان یجر بر  یدیشدد  کنترل تواندشداید ب نیچ  سدت یکمون حزب  .اسدت   قدرتمند  یتیواقع ،اطالعات

پذیر نیسدت. این این امر امکان ،خارج در یول ،باشدد داشدته  خود یاسد یسد  سدتمیسد   داخل در هادهیا

  یمددن   جدامعده  یهداانجمن  و  یمدذهب  یهداگروه ،نیآنال  هدایگفتگو   ،هدارسدددانده  برهرچندد    ،حزب

 داشدددته کنترل تحت   ای قطع را  خارج  جهان با  خود شدددهروندان  رفتار  تواندیمن  اما،  دارد  کنترل

 حزب  به نسدددبت  یمنف نظرات با  کشدددور از خروج از پس توانندیم شدددهروندان نیا.  باشدددد

 نیچ  سددت یکمون  حزب  ت یمشددروع یبرا یدیتهد دنتوانیم  ،نیبنابرا  .شددوند  مواجه  سددت یکمون
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 حزب ،نیا  اسددداس بر  .دنگذارب  ا ر خارج  جهان  با  پکن هایمقام  یهایوگو گفت  بر و  دنباشددد 

 و سدایر ابزارهای قدرت تیز هارسدانه  قالب  در  افتهیسدازمان و انهیمخف  یگذارهیسدرما  ،سدت یکمون

 .( (Short,2018است  داده قرار یجهان سط  در قدرتمندترشدن  دیکل را

 خود   کشور  به  نسدبت  را  یجهان جامعه  دگاهید تا  کندیم  اسدتفاده زیت  قدرت از  نیچ همچنین،

اسددتفاده از  با  نیچعالوه بر این، معرفی کند.   مسددلول و  مرفه یملت  عنوانبه و خود را تغییر داده

 را  ،دیآیم  غرب از  این کشددور به  نسددبت   که  یبارانیز بالقوه  یهادگاهید خواهدیم قدرت تیز

و   هایی دارندیایترضدد ناکنونی    جهانی  چین و روسددیه از نظمضددمن اینکه   .کند فیتلط یا  یخنث

تغییر کرده و نگرش   شددداندر راسدددتدای مندافع  کنندده این نظمهنجدارهدای هددایدت   کننددتالش می

که   برخی معتقدندتری نسدبت به حاکمیت و اقدامات کشدورهای اقتدارگرا به وجود آید. مطلوب

های جهانی هسددتند. تیز خود برای تغییر روایت قدرت چین و روسددیه در حال افزای  فرفیت 

از  ،با جذابیت نسدبتاً کمتری نسدبت به غرب برخوردارند  این دو کشدورچون برخی معتقدند که  

عنوان  تدا بده  پی آن هسدددتندد هدا دراطالعدات ندادرسدددت و تحریف واقعیدت انتشدددار  طریق کمتین 

. با مورد اسدتقبال بهتری قرار گیرد  شدانهای سدیاسدینظامتر به نظر برسدند و قابل قبول  یبازیگر

 ، چین وکاه  یافتههای فردی در جهان  سدددط  اعتماد به دموکراسدددی و آزادیتوجه به اینکه 

تیز خود،  قدرت  های  تا با اسدددتفاده از فرفیت   کنندتالش می  و اندروسدددیه این لحظه را دریافته

دورتر کنند و خودشدان را   ،اسدت بهترین نظام حکمرانی که دموکراسدی   اندیشده این مردم را از

 .(Green, 2020: 13) تثبیت کنند  یالمللعنوان رهبران ماندگارتر در عرصه بینبه

  از آنها تحت عنوان هایی را که  ها و ارزشکند با اسددتفاده از قدرت تیز، ایدهمی  تالشچین  

پینگ  جیاسدتراتژیک چین در دوره شدی  روایت  .کندرا برآورده   ،شدودیاد می»روایت اسدتراتژیک«  

های سنتی چینی که روی اصول انداز »رویای چین« و »ارزششود: چشماز دو عنصر تشکیل می

بر  ،های تاریخیعدالتیخواهد با غلبه بر بیچین می(.  Steper, 2020) اندکنفوسدیوسدی« بنا شدده

م غربی و ژاپنی بر این کشددور تحمیل شددده، فائق آید و در ها تحقیر که توسددط امتریالیسدد قرن

چین در .  دسدت یابدالملل  عنوان بازیگری مهم در روابط بینبه حق خود به  ،صدد سداله  یماراتن

: نخسدت، دسدتیابی به »جامعه نسدبتاً مرفه تا اسدت  2050آرزوی بزرگ خود تا سدال پی تحقق دو  
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و دوم، دسدتیابی به »دولتی کامالً   «ونیسدت چین()مقارن با صددمین سدالگرد حزب کم 2021سدال  

   (.Taehwan, 2018: 3)سالگرد جمهوری خلق چین(  صدمین) 2049توسعه یافته تا سال  

توان بده مقدابلده بدا ایداالت متحدده و »قددرت تیز« را می  اسدددتفداده از یکی دیگر از اهدداف چین در 

. حزب کمونیسدت چین، آمریکا را رهبر مرتبط دانسدت الملل  گرفتن جای این کشدور در نظام بین 

معتقد  ، کارشناس امنیت ملی 1داند. مایکل پیلسبوری المللی کنونی و دشمن اصلی خود می نظم بین 

جمهوری خلق یعنی صدددمین سددالگرد  2049: »چین اسددتراتژی بلندمدتی دارد که تا سددال اسددت 

زند و کمونیسدم را جایگزین آن  ب ، نظم اقتصدادی و سدیاسدی جهان به رهبری آمریکا را برهم  چین 

کند. اسدتراتژی جهانی حزب کمونیسدت چین بر مقابله با ایاالت متحده آمریکا متمرکز شدده اسدت.  

اسدددتراتژی چنددجدانبده   هدای ، مقدام برای این منظور  ای را برای برانددازی و  حزب کمونیسدددت 

بدا ایداالت متحدده و سدددایر   ، اندد. از نظر ایددئولوژی محددودکردن ایداالت متحدده آمریکدا اتخداذ کرده 

کند. با اسدتفاده از انتقال اجباری فناوری و سدرقت مالکیت  کشدورهای دموکراتیک و آزاد رقابت می 

اقتصدداد خود را افزای  دهد. از نظر    ه ر کند و اعتماد ب شددکاف فناوری را ُپکند  سددعی می   ، معنوی 

  و   شدود درگیر رقابتی خاموش با آمریکا می ،  نظامی، این کشدور در مناطقی مانند دریای چین جنوبی 

کند تا ایاالت متحده و ناتو را متوقف کند« های سددرک  حمایت می از کره شددمالی و سددایر رژیم 

(Pillsbury, 2016) .   

بدین ترتیب، حزب کمونیسدت چین از یک سدو نفوذ خود را در کشدورهای مختلف توسدعه 

دهدد تدا ایداالت متحدده را مهدار کندد و از سدددوی دیگر، دژهدایی مخفی را در خداک آمریکدا ایجداد می 

ای از عوامل خود را ایجاد کرده شدبکه گسدترده چین کند تا آن کشدور را از درون تضدعیف کند. می 

هم بده تقویدت قددرت و نفوذ    ، هدای موجود در جدامعده آمریکدا بیفزایدد و از این طریق شدددکداف تدا بر  

 . کند خود بتردازد و هم اینکه رقیب خود را از درون تضعیف  

 

 

 

 
1. Michael Pillsbury 
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 چین زیت قدرت عرصه کارگزاران و گرانیباز. ج
  را   ی شدتر ی ب  چال   و   مشداجره  ZTE  و   ی هواو  چون   یی ها شدرکت  و   وس ی کنفوسد   مؤسدسدات  هرچند 

  نفوذ   ی هدا ات ید عمل   ب ید تعق   در   و   ( Cheng, 2018) اندد  ختده ی برانگ   غرب   در   ن ی چ   اقددامدات   مورد   در 

 ی،فرهنگ   ی هدا انجمن   ی، بدازرگدان   ی هدا اتداق   ی، ن ی چ   دیداسدددتورهدای   ق ی طر   از   اغلدب   پکن   ی، جهدان 

  و   ها سددازمان   اما  ، کند ی م  اقدام  پیشددبرد اهداف   برای   ی الملل ن ی ب   ی ها رسددانه   و   ی ن ی چ   ان ی دانشددجو 

  را   ی کمتر   توجده هرچندد    و   ذندد نفو   ات ید عمل   ر ی درگ   شددددت   بده هسدددتندد کده    ز ی ن   ی گر ی د   ی نهدادهدا 

 خلق  ی اسدد ی سدد  ی مشددورت  کنفرانس »  همه آنها   س أ ر   در   . ند ا ه داشددت  ی اد ی ز   ات تأ یر  اما   ، اند خته ی برانگ 

  افسدددران  ، بزرگدان   ، حزب   خدارج   و   داخدل   گران ی بداز   همده   این نهداد،   . دارد   قرار «  CPPCC» یدا    1« ن ی چ 

  و  آورد ی م  گردهم  را   بازرگانان   و   ان ی دانشدگاه   ی، اسد ی سد   ی سدرها ی کم  ، مبلغان   ، ها تلمات ی د ی، اطالعات 

 . (  (Cole, 2017ابد ی ی م   گسترش   و   توسعه   آنجا   در  حزب   غات ی تبل  و   ک ی استراتژ   اهداف 

چینگ  جی( اشداره کرد که شدیUFWD)  2«متحد  جبهه  کار  دپارتمان»  به توانیم  ،پس از آن

عنوان »سدالح جادویی« حزب سدالگی جشدن سدیاسدی مردم چین از آن به 60در  2014در سدتتامبر  

 اطالعاتآوری  برد. این جبهه، وفیفه جمعالمللی نام  کمونیسدت در راسدتای نفوذ در جوامع بین

 و  داخدل  در  نخبده  یهداسدددازمدان  و  افراد  بر  یگدذارتدأ یر  یبرا  تالش  ،نیهمچن  و  آنهدا  ت ید ریمدد  و

 الملدلنیب  روابط  دپدارتمدان»  3یمرکز  غداتیتبل  بخ همچنین،    .دارد  برعهدده  را  کشدددور  از  خدارج

کشدورهای    با دوسدتانه  ارتباطات یبرا  نیچ  مردم انجمن» ،4«نیچ  سدت یکمون حزب  یمرکز  تهیکم

  یمل  مجددد  اتحداد ارتقدای  ینیچ  یشدددورا(، »وسیکنفوسددد   مؤسدددسدددات) 6، »هانبدان«5خارجی«

  کیاستراتژ و  یالمللنیب  مطالعات موسسه»  ،۸«معاصر المللنیب روابط ینیچ  موسسه، »7«زیآمصل 

  (، CPDS) 11«توسددعه  و  صددل   مطالعات  مرکز، »(CUSEF)  10«کایآمر-نیچ تبادل  ادیبن» ،9«نیچ

 
1. Chinese People's Political Consultative Conference 

2. United Front Work Department (UFWD) 

3. Central Propaganda Department  
4. The International Liaison Department 

5. The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries 

6. Hanban  
7. The China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification  

8. China Institute of Contemporary International Relations  
9. The China Intitute for International Strategic Studies  
10. The China – U.S Exchang Foundation  
11. The Center for Peace and Development Studies  



 1400بهار  91 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه    12

  درکه   گرید  ینهادها و  هاسدازمان از یگرید  مجموعهو   (CEFC) 1«نیچ یانرژ صدندوق  تهیکم»

 یهاتالش از یآشدکار  نشدانه  عنوانبه «نیچ  زیآممسدالمت  اتحاد»  موضدو  در  اغلب   جهان  سدراسدر

توان را می  (Cole, 2017:12; Stepar, 2020: 15-16)  کنندیم  عمل وانیتاالحاق    هدف  با یاسیس

 به عنوان کارگزاران اصلی عرصه قدرت تیز چین نام برد. 

 

  خارجدر  پنهان چین برای نفوذقدرت تیز ابزارهای  د.
کند راستای اعمال قدرت تیز خود در سیاست خارجی، از ابزارهای مختلفی استفاده میچین در 

 شود.که در ادامه به آنها اشاره می

 

 ها  . رسانه1

  کشدورشدانها نسدبت به خود و سدیاسدت خارجی  ها نسدبت به نو  برداشدت و احسداس خارجی چینی 

های غربی را مسلول ایجاد تصویر بسدیار حسداس هسدتند. مقامات رسدمی دولت چین همواره رسدانه 

نسدبت مثبت در خارج  ی . بر این اسداس، درک اهمیت ایجاد تصدویر کنند معرفی می منفی از خود  

: 13۸۸کشدور، یکی از مباحث مهم و محوری برای حزب کمونیسدت چین بوده اسدت )دهوگ،  به 

 یمیالدی تاکنون دسدددت به ابتکدار عمل  2009ن راسدددتدا، چین از ابتددای سدددال (. در ای 1۸2-1۸3

المللی  ، رادیو بین 2میلیارد دالر در تلویزیون مرکزی چین   9المللی زده اسدت. این کشدور تقریبًا  بین 

این   (. Taehwan, 2018: 5گذاری کرده اسدت ) سدرمایه   5و آژانس خبری شدینهوا   4، چین دیلی 3چین 

های  بر لزوم تقویت قابلیت  2016قدرت و تأکید وی در فوریه   در پینگ  جی ور شدی موضدو  با فه 

المللی و درخواسدت از خبرنگاران برای روایت »داسدتان چین« و رسداندن صددای چین ارتباطی بین 

 ( شدت بیشتری به خود گرفته است. Bandurski, 2016به گوش جهانیان ) 

 
1. The China Energy Fund Committe 
2. China Central TV (CCTV) 
3. China Radio International (CRI) 
4. Chaina Daily 

5. Xinhua News Agency 
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عنوان رکن اصدلی  خبرگزاری شدینهوا به ایسدتگاه رادیویی دارد و  33کشدور جهان    14چین در 

المللی چین، های بین رسدانی این کشدور توانسدته دفاتری را در سدراسدر جهان ایجاد کند. رسدانه خبر 

دهند و سدعی دارند تا تصداویر و  های رسدمی حزب کمونیسدت و دولت چین را انعکاس می روایت 

رقیق کنند و تصدویر دوسدتانه و   را   ، شدود ها از چین می ای که توسدط غربی های مغرضدانه توصدیف 

مؤسددسدده خبری رویترز،  2015در سددال   . ( Taehwan, 2018: (6 تری از چین بسددازند مطلوب 

های رادیویی در سدراسدر جهان از جمله در فنالند، ایتالیا، مجارسدتان، رومانی فهرسدتی از ایسدتگاه

ولت چین بوده و های تحت حمایت دو کشدورهای غربی بالکان منتشدر کرد که بخشدی از شدبکه

(. بر اسددداس تحقیقات رویترز، 20: 139۸کنند )بنتزن، هایی در حمدایت از پکن پخ  میبرنامه

 14ای محلی در شدرکت رسدانه 33سدهام خود را حداقل در  2015المللی چین از سدال رادیو بین

ها متعلق به شدرکت »مشداوره درصدد سدهام هر یک از این شدرکت  شدصدت کشدور حفظ کرده اسدت. 

 المللی چینرادیو بینمتعلق به شدرکت   واسدت که در پکن مسدتقر   1ای قرن گوئوژانگ«رسدانه

 . (Taehwan, 2018: 8)است  

های  تا اخباری مثبت درباره چین و بیشدددتر به زباناند  ای جهانی تشدددکیل دادهاینها شدددبکه

ها در پس پرده های آنایتدالیدایی و ترکی پخ  کنندد. روابط دولت  ،و همچنینانگلیسدددی، چینی  

شدود که چه کسدی  مشدخص نمینیز هایی  . معموالً در بازرسدیاسدت ها پنهان شدده  این شدرکت 

 .(Economist, 2017ویژگی دیگری از قدرت تیز است ) ،مسلول است و این

 

  ها  روزنامه  و  . انتشارات2

  سددانسددور  به  هارسددانه و مجالت  اجبار یبرا  خود  یاقتصدداد  قدرت از  نیچ  اخیر،های در سددال

های مقام  2017 سال  در  .کندیم استفاده نیستند،  ست یکمونکه خوشایند حزب    یاطالعات و اخبار

که مربوط به قتل عام تیان آنمن،   را  مقاله  315 مجمو  در تا  خواسدتند  جیکمبر  دانشدگاه از  ینیچ

 ،حدال  نیهم در  .کندد حدذفاز سدددایدت خود    را  ،بوده  تبدت   و  وانیتدا  موضدددو   ی،فرهنگ انقالب

همین درخواسدت    که کرد اعالم زینمسدتقر اسدت،  متحده االتیاکه در   2ییایآسد   مطالعات انجمن

 
1. Guoguang Century Media Consultancy 

2. Association for Asian Studies 
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در   .(Cole, 2018: 16)اندد  داده  خود  ژورندال  از  مقدالده  100  بداًیتقر  را مقدامدات چینی برای حدذف

سدده مرتبه   2« نوشددته کالیو همیلتون1کتاب »تهاجم خاموش: نفوذ چین در اسددترالیا 2017سددال 

ها رد شدد. تحقیق هامیلتون نشدان العمل چینیتوسدط ناشدران اسدترالیایی به دلیل ترس از عکس

ای گرفته تا های حرفهها و انجمنداد که چگونه »نهادهای اسددترالیایی، از مدارس، دانشددگاهمی

ژیک  های اسدتراتها؛ صدنایعی همچون اسدتخراج معادن، کشداورزی و گردشدگری تا داراییرسدانه

ای از نفوذ و بنادر و شدبکه سدراسدری برق تحت نفوذ قرار دارند و توسدط سدیسدتم پیچیده مانند

 :Hamilton, 2018)  اندگرفتهگذار حزب کمونیسدت چین شدکل کنترل نهادهای حزب خدمت 

1.)  

ارزش از این نظر  نفوذ حزب کمونیسدددت چین در اسدددترالیدا  برخی بر این بداورندد کده  

دنبال این هشدود و چین بایاالت متحده محسدوب میان  متحد از  که اسدترالیا  دهکراسدتراتژیکی پیدا 

 حزب هایمقام.  (Walker and Ludwig, 2017) کنداسددت که این ائتالف و اتحاد را تضددعیف  

 اخراج  خواسددتار،  کشددور از  خارج  نبازینیچ  یهارسددانه روی  فشدداربا تشدددید    سددت یکمون

پردازند  می  سددت یکمون  حزب از انتقاد به که  شددوندمی ییهاروزنامه  رانیسددردب  و نگارانروزنامه

(Cole, 2017: 18 .) به منجر  کشدور از  خارج یهارسدانه  برنمونه، فشدار حزب کمونیسدت    برای 

 از   یآگاه انتشدار در  یسدع  نکهیا از  بعد«  4نیچ  یجهان اخبار»  روزنامه ریسدردب  3نی جیل  یبرکنار

 نکهیا از  بعد  «5ان پسددت ییکاناد ینیچ»  روزنامه ریسددردب. شددد ،داشددت   نوبل  صددل   زهیجا برنده

 در.  شدددد  اخراج، نوشدددت   -و طرفدار پکن  کانادا متولد  ینیچ-از مایکل چان  انتقاد در ایمقاله

تحلیلی در -سدایت خبرییک وب)  7دیتندنت آنالیننیا نگارروزنامه،  6آزاد عیسدی 201۸  سدتتامبر

 دیفهم  ،بود نوشته ینچ درآزار و اذیت اویغورها  مورد در  یامقاله  نکهیا  از بعد  (یجنوب یقایآفر

   .است  شده  بستهاش صفحه که

 
1. Silent Invasion: Chinas Influence in Australis 
2. Clive Hamilton 
3. Le Ijin 

4. Global Chinese Press 

5. Chinese Canadian Post  
6. Azad Essa 

7. Independent Online  
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 2«نیچ  »تلویزیون مرکزی و  1«قایآفر-نیچ یخصدوصد   توسدعه صدندوقمشدخص شدد که »

 ک ی  در  نیچ  ،3بلومبرگ. مطابق گفته  دندار  برعهده را انتشدداراتسددهام این  از  درصددد 20  کنترل

  یگذاره ی سرما  منافع   کسب  ی راستا   در   مختلف  یهارسانه  در  پوند اردیلیم  3  به  کینزد  گذشته   دهه 

 یهمکار  با  ینیچ یها  دانشددگاه 2014 سددال از ،نیا  بر عالوه . (Cole, 2018: 17)  اسددت   کرده 

  ی گذارهیسدرما  ؛اسدت   کرده برگزار  نگارانروزنامه آموزش  هدف  با را  ییهانامهبر  خارجه وزارت

 بتوانند  به کشدددور خود  بازگشدددت  بعد از نگاران روزنامه نیا  که دارد همراه به را انتظار  نیا که

  ی تحقیقات دیگر   .(Diresta and others, 2020: 1-62)  بدهند انعکاس را  نیچ  ثبت م  یهایژگ یو

گیرد تا آنها را به نگار آفریقایی را هر سداله به خدمت می   روزنامه  1000دهد که پکن تقریبًا نشدان می 

موضدددوعی کده از آن بده عنوان    ؛ از چین و قددرت آن سدددوق دهدد   ی و تصدددویی مثبت   گداه ارائده دیدد 

ی، الد ی م  2009 سدال   از   . ( Williamson, 2017-2018 :10)  شدده اسدت « یاد  4نگاری سدازنده »روزنامه 

از  نگارروزنامه 120سدددفر بی  از   و ایاالت متحده«  ن ی چ  تعامل   اد ی بن »   نام   به   پکن  با  مرتبط   ی گروه 

   .است  آورده فراهم را  نیچ به ییکایآمر  رسانه 50حدود 

 االتیا مهم  یهارسدانه رانیمد با یخصدوصد  یهاشدامبرگزاری جلسدات    قیطر از  ادیبن نیا

 دربدارهمثبدت   تالمقدا  دید تول بده کده  اسدددت ی«  نیرچیغ  انید حدام»  از  یگروه  پرورش دنبدالبده ،متحدده

 و  نیچ  دربداره  مثبدت   اخبدار  (.1399/ 10/ 26تدایمز،  )اپدک  بتردازندد  یغرب  یهدارسدددانده  در  نیچ

 گذارتأ یر متحده االتیا ی و رسدمیعموم  افکار بر تواندیم  کشدور نیا یاقتصداد  یهاشدرفت یپ

مو ر واقع   نیچ  قبال  در  کشدور نیا  ی(مال و یتجار) یرسدم  اسدت یسد  دادن بهدر شدکل و باشدد

 شود.

 

 گیرندگان  در میان سیاستمداران و تصمیم   نفوذ.  3

  کانادا  ،وزلندین  در  ژهیوبه ندگانینما  و رانیوز ارتباط  مورد  در  ییهایافشداگر  ،ریاخ یهاسدال در

 یبرا  خود  ت یموقع از  افراد نیا  که شدددده  عنوان و  اسدددت   صدددورت گرفته  با چین  ایاسدددترال و

 
1. China – Africa Private Development fund (CADFUND) 
2. China International Television Coorporation  
3. Bllomberge 

4. Constructive Journalism 
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 مطلوب که  نداهکرد  دنبال را  ییهااست یس و  نداهکرد استفاده  کشور  دو انیم روابط  بر یگذارتأ یر

، 1در اسددترالیا، سددم دسددتیاری  مورد کیدر . اسددت   بوده  کشددور نیا  منافع  یراسددتا در و پکن

شد مانع مالقات سخنگوی  ، پس از اینکه مشخص  این کشورتبار حزب کارگر سیاستمدار ایرانی

 ،وزارت امور خارجه حزب خود با فعال طرفدار دموکراسدددی در هنگ کنگ شدددده و همچنین

سدرزمینی  سدندی از وی منتشدر شدد که در آن از دولت اسدترالیا درخواسدت کرده بود که به ادعای  

داد که نشدان های بیشدتر  چین در دریای چین جنوبی احترام گذارد، از کار برکنار شدد. افشداگری

اسدت،   )فردی نزدیک به دولت چین(  ها در دسدت آقای هوانگدو شدرکت چینی که یکی از آن

به دو حزب اصدددلی  معادل پنج میلیون دالر آمریکا میلیون دالر اسدددترالیا 6/ 7در دهه گذشدددته 

ای . در پی این مسدائل بود که نمایندگان اسدترالیا قوانینی را براندهسدیاسدی این کشدور کمک کرد

 Mckenzie) به احزاب سددیاسددی تصددویب کردند  مالی خارجیهای  جلوگیری از اعطای کمک

and Baker, 2017; Senead, 2018: 22-23.)  

گر گزارشدی را بروزرسدانی کرد که نشدان 2شدبکه خبری ای.بی.سدی اسدترالیا 2017در ژوئن 

.  شت های تجاری مابین استرالیا و چین داسیاست  برهای نهادهای مرتبط با چین کمکتأ یر زیاد 

افراد حقیقی   و  هاشددرکت از سددوی  میلیون دالر کمک  5/ 5که بی  از   افشددا کرداین گزارش  

  در اختیدار حزب لیبرال و حزب کارگر  2015 تا  2013های  مرتبط با چین در دوره زمانی سدددال

 «3آنه ماری برادی»ر نیوزیلند نیز د  .(Uhlmann and Greene, 2017قرار گرفته اسدت )  اسدترالیا

 نشدان داده اسدت که 2017سدال  ی دردر گزارشد   4کارشدناس سدیاسدت چین در دانشدگاه کانتربری

چگونه چندین عضددو پارلمان نیوزلند که متولد چین و دارای روابط نزدیکی با چین هسددتند و 

های تجار  روتمند چینی و از طریق کمک  در این کشددور بسددیاری از سددیاسددتمداران ،همچنین

  «های تجاری چین در نیوزلند انجمن»های تحت پوشدد  حزب کمونیسددت چین مانند سددازمان

اندکی پس از انتشدار این گزارش، دفتر برادی تخریب   (.Brady, 2017)اند رشدوه دریافت کرده

   شد. 

 
1. Sam Dastyari 

2. Australian Broadcasting Corporation (ABC News) 

3. Anne – Marie Brady 

4. Canterbury 
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هشدار   2010در سال    2آژانس امنیت اطالعاتاین کشورسابق  ، مدیر 1در کانادا، ریچارد فادن

افشدا  خود را نشدان داده اسدت. او  ،ترین شدکل ممکنداده بود که نفوذ چین در کانادا در تهاجمی

کده چگونده دولدت چین بده مقدامدات اسدددترالیدایی و کداندادایی پول داده تدا بده انتقداد از چین   کرد

 (. Williamson, 2017-2018: 7)نتردازند 

اینکه بر کشورهای   یبرا ،بزرگ خود بازار و یگذارهیسرما  ،گسترده  منابع  ازاستفاده   چین با

  ی روهاین یاعضدا و یدولت هایمقام ،بازنشدسدته  افراد طریق جلب همکاری از ،دگذار هدف تأ یر

  ی خود به  نهایا همه هرچند  .کندمی عمل  خود  منافع  یراسددتا  در ،در کشددورهای هدف  مسددل 

مشداور و عضدویت در هیلت مدیره سدمت  وعده سدود یا   اما ،شدوندینم  محسدوب  یرقانونیغ  خود

 در  هامقام  نیا  اسدت  ممکن  یموارد  درآیا   که کندیم مطرح را پرسد  پس از بازنشدسدتگی، این

 شدواهد 2017  نوامبر در. باشدند  عمل کرده  کشدور نیا  منافع  ای نیچ نفع به  شدانیهایریگ میتصدم

 که شددد آشددکار «نیچ یانرژ صددندوق»  رکلیدب هو«  کیپاتر نگیپ یج»  یآقا فسدداد  از یادیز

  ه بود. شدد  متهم  یخارج فسدادمربوط به  اقدامات  نقضشدویی و  به پول  ییکایآمر  یدادگاه توسدط

 در  وزیدادی داشدددتده    یهمکدار« متحدد  جبهده  کدار  »دپدارتمدان  بدا  فوقفرد  کده  داد    تحقیقدات نشدددان

  ی برگزار  قیطر  از  کشدددور  از  خدارج  در  نیچ  نفوذ  پیشدددبرد  در  یمهم  نق   ریاخ  یهداسدددال

 نیچ  یادعاها  حول آنها از  یاریبسدد   موضددو   که ؛هکرد  فایا  خارجی یهایهمکار  و هاکنفرانس

  .(Cole, 2018: 19ت )اس  بوده  یجنوب نیچ  یایدر و  وانیتا مورد در

ها و در دولت فدرال  ، چین در ایالت 4، از مؤسدسده هوور3دیاموند و شدل   نوشدت  بر اسداس

ها مانند بسددیاری از همواره به دنبال شددناسددایی و پرورش سددیاسددتمداران اسددت. چینیآمریکا 

های فعال جامعه مدنی  کنند و با گروهها و روابط عمومی اسددتفاده میاز البی  ،کشددورهای دیگر

شدددود، موجبات  ها که با پشدددتیبانی دولت مرکزی چین انجام میکنندد. این فعالیت همکداری می

آن از چین را فراهم میبدازدیدد مقدامدات کنگ آورد. نهدادهدای چین همواره در ره و کدارکندان 

هایی هسددتند که بتوانند از طریق البی و روابط عمومی با اعضددای کنگره ارتباط جسددتجوی راه

 
1. Richard Fadden 

2. Canadian Security Intelligence Service 

3. Larry Diamond and Orville Schell 

4. Hoover Institution 
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 2017. بنیداد مبدادلده چین و آمریکدا، در سدددال  (Diamond and Schelle, 2018: 7)  برقرار کنندد

های دیگر در  و گروه  1کارگیری گروه پودسدتاهویژه با بگری بههزار دالر صدرف البی 66۸ حدود

 . (Allen-Abrahimian, 2017)مناسبات چین و آمریکا کرده است   در زمین   کنگره آمریکا

 3چیندر زمینه مطالعات مرکاتور    موسدسدهو   2سدیاسدت عمومی جهانی  موسدسدهدر اروپا نیز 

منعطف و جامع برای نفوذ   ایشددیوه: »چین از اندهآورد 201۸تحقیقاتی در سددال   یطی گزارشدد 

کند که شدامل ابزارهای آشدکار و پنهان در سده عرصده اسدت: نخبگان سدیاسدی و خود اسدتفاده می

های  و جامعه مدنی و دانشدگاهیان. چین با اسدتفاده از دروازه  ؛ها و افکار عمومیرسدانه  ؛اقتصدادی

ا، در این کشددورها نفوذ کرده و سددعی کرده این کشددورها را به همسددویی با بسددیار باز اروپ

های خود بکشداند. ا رات این رابطه سدیاسدی نامتقارن به این صدورت آشدکار شدده که سدیاسدت 

چون و های خود در قالب اطاعت بیدنبال تنظیم سدیاسدت ای بهطور فزایندهکشدورهای اروپایی به

در پی تغییر    هدایچینمعتقدد اسدددت    4. پیتر مداتیس(, Denner 2018چرا از چین هسدددتندد« )

های مناسدددب  ها و مکانبه تعداد کافی در موقعیت نفرات خود را . اگر آنها هسدددتنداکولوژیکی  

د به طور مسددتقیم نبدون اینکه بخواه  ؛دنکنشددرو  به ایجاد تغییر در مباحث می، پرورش دهند

   .(Mattis, 2018)خود را ترزیق کنند    هایدیدگاه

 

 های چینی خارج از کشور  . گروه4

که  یهای هدفترین گروهو قدرت تیز، یکی از بزرگ  عمومی  دیتلماسدیاسدتفاده از در راسدتای  

. تنها در ایاالت متحده آمریکا اسددت های خارج کشددور  چین بر آن متمرکز شددده، جامعه چینی

گری برای مندافع  فرهندگ چین و البی  یکنندد کده در ارتقداچینی زنددگی میمیلیون    2/ 4تقریبداً  

اتحادیه حمایت از  ۸0های گذشدته، چین بی  از کنند. در طول سدالنق  ایفا می چین  سدیاسدی

ای را های منطقههای سددراسددر جهان تأسددیس کرده و همای ها در میان جمعیت چینیچینی

سددمت تشددکیل شددبکه جهانی متحدی هدایت کند. پکن از  ها را بهبرگزار کرده تا این سددازمان

 
1. Podesta Group 

2. Global Public Policy Institute 
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4. Peter Mattis 
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های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی را حمایت مالی کرده  ها، بسیاری از فعالیت طریق این سازمان

نیز گذاری در چین  برای سرمایهآنها را و  داردنگه  خودها را در کنار  تا این گروه ؛و توسدعه داده

 (. 191: 13۸۸ترغیب کند )دهوگ،  

عنوان یکی دیگر ، به ی چینی های خارج از کشور یا دیاستورا های بزرگ جامعه چینی این گروه 

توسدددط وزارت امور جبهده متحدد    کندد کده چین نیز عمدل می هدای مهم برای قددرت تیز از سدددرمدایده 

 (CPC به همراه دفتر امور خارجه چین در سددط  دولت هدایت می )  شددوند (Kynge and et.al, 

 تنها در عنوان دسدددتیاران مهم نه های خارج از کشدددور را به وزارت کار جبهه متحد، چینی   . ( 2017

ابزاری برای مقابله با   مثابه، بلکه به1جاده-کمربند  ابتکارهای پکن مانند ترویج و اجرای سدیاسدت 

طلبان  جدایی، فعاالن حقوق بشدری از جمله  -خارج از کشدور  در های ضددچینی مخالفان  فعالیت 

های دیاسدتورای چینی غالباً تظاهرات زیادی نگرد. انجمنمی  -و طرفداران اسدتقالل تایوان یتبت

وزارت آموزش و   .دهنددهدای طرفددار تبدت ترتیدب میو گروه  هدای فدالون گوندگچینیعلیده  را  

برای ایجاد  2016هایی را در سدال پرسدتی« دسدتورالعملپرورش چین با تاکید بر »آموزش وطن

های  عدی میان سددرزمین اصددلی چین، دانشددجویان خارجی چینی و مأموریت های چندبُشددبکه

دانشدمندان انجمن دانشدجویان و  150خارجی اعالم کرده اسدت. در ایاالت متحده آمریکا تقریباً 

هدای دیگر در داخدل و هدا و فعدالیدت ای در برابر سدددخنرانیطور فزاینددهکده بده  د؛وجود دار  چینی

   (.Taehwan, 2018: 9)شوند خارج از دانشگاه که برای چین بسیار مهم هستند، وارد عمل می

روابط  شدود که عنوان سدازمانی تلقی می ( به CPACن چینی در کانادا ) ا هیلت انجمن متخصدصد 

( اسدددت؛ NCCCتبار ) های چینی نزدیکی با پکن دارد. این هیلت، بخشدددی از کنگره ملی کانادایی 

کندد. بده گفتده »چن یدانگلین« دبیر گروهی کده مندافع حزب کمونیسدددت چین را در کداندادا دنبدال می 

  یکشدورهاوابسدته به آن در    های و سدازمان   کنگرۀ فوق گری چین در سدیدنی اسدترالیا،  سدابق کنسدول 

اندازی های چین در کانادا راه گری هایی قرار دارند که توسط سفارت و کنسول دیگر در صدر گروه 

 . ( Little, 2015) ها و دولت کانادا را کنترل و تحت تأ یر قرار دهد  چینی  شده تا جامعه 

 

 
1. Belt and Road Initiative 
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 . مؤسسات کنفوسیوس  5

قدرت تیز نیز اسدددتفاده کارگیری  بهدر   ،عنوان منابع سدددنتی قدرت نرمهای فرهنگی بهاز دارایی

کشدور جهان از جمله در اتحادیه اروپا تأسدیس   142در   1مؤسدسده کنفوسدیوس 516شدود. چین می

( معموالً بودجه تأسددیس مؤسددسددات  2المللی شددورای زبان چینی )هانبانکرده اسددت. مرکز بین

اجرا و مدیریت زیرسدداخت،   البتهکند و کنفوسددیوس، دروس و مطالب آموزشددی را تأمین می

. مؤسدسدات کنفوسدیوس به ترویج زبان و فرهنگ چینی  کندهای محلی را نیز فراهم میآموزشدگاه

تبت و تایوان، که اغلب در تضداد با تحقیقات   مورداز جمله روایت رسدمی چین در   ؛پردازندمی

در  ی،پوشدشد   صدورتبهکه مؤسدسدات کنفوسدیوس   بر این باورنددانشدگاهی اسدت. برخی منتقدان 

های مخفیانه درباره  بحث  و گسدددترش نگرش مطلوب از »الگوی چین« در زمینه توسدددعهزمین  

ها از چین شدده در چین )مانند قتل عام میدان تیان آنمن( و »اصدالح« اسدتنباطمسدائل سدانسدور

کنند. در کند، فعالیت میگیر که حقوق بشددر را نقض میمتعصددب و سددخت   یعنوان کشددوربه

عنوان اولین مؤسدسدده  به 2005ؤسدسده کنفوسدیوس دانشدگاه اسدتکهلم )که در سدال سدوئد، م

به دلیل انتقادهای پرسدنل و مردم تعطیل شدد  2015کنفوسدیوس در اروپا تأسدیس شدد( در سدال  

 (.21: 139۸)بنتزن،  

های غربی مانند ایاالت متحده، اسددترالیا و کانادا به صددورت  در خارج از اروپا، دموکراسددی

هدای ابزارهدای نفوذ چین هسدددتندد. انجمن مددرسدددان ای در حدال موشدددکدافی عملیداتفزایندده

 که های کانادا درخواسددت کردندها و دانشددکدهاز دانشددگاه 2013در سددال    3دانشددگاهی کانادا

 4انجمن اسدتادان دانشدگاه آمریکا 2014. در سدال کنندمؤسدسدات کنفوسدیوس خود را تعطیل  

های ایاالت متحده کرد. اسدترالیا )که از اولین کشدورهایی  همین سدفارش را خطاب به دانشدگاه

های  ممنوعیت کمک 2017های مربوط به نفوذ چین را تشددخیص داد( در سددال بود که چال 

از سدوی سدرویس اطالعات امنیتی    یگزارشد در  مالی خارجی به احزاب سدیاسدی را اعالم کرد.  
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دنبال همکاری لند و ایاالت متحده بهیکه اسدترالیا، ژاپن، نیوز  آمده اسدت  201۸ یدر ماه م  1کانادا

در   موضدو این ناشدی از های  نگرانی درباره چال   ؛ چونمقابله با نفوذ چین هسدتند  برایبیشدتر  

  (.  21: 139۸)بنتزن،   است تر از اروپا  کشورهای مذکور به وضوح عمیق

 کالس 35و   مورد 12ود دارد، مؤسدسده کنفوسدیوسدی که در سدراسدر جهان وج 500از حدود 

 39حزب کمونیسدت چین حدود  201۸کنند. همچنین، تا ابتدای سدال  فقط در کانادا کار می  آن

کالس کنفوسدیوس را در آمریکای التین و کارائیب تأسدیس کرده که پذیرای بی   11مؤسدسده و  

برای   یانگیزعنوان عامل بحث . این مؤسددسددات و مراکز که بههسددتندکننده  هزار مراجعه 50از 

پکن  تیز  آیندد، ابزار زرادخدانده قددرتگسدددترش نفوذ پکن بده خدارج از کشدددور بده حسددداب می

های آکادمیک در آزادیپذیری ناشدی از  آسدیب جبات هراس از شدوند؛ ابزاری که مو محسدوب می

منتقدان    .(Williamson, 2017-2018; Peterson, 2017: 16-17)  اروپا، کانادا و آمریکا شده است 

دهندد و مدانع از بحدث در مورد از چین ارائده می  ی جدذابنمدایموسدددسدددات  گویندد کده این  می

  شدوند. مؤسدسدات کنفوسدیوس اغلبانگ میکیموضدوعات حسداس مانند تبت، تایوان و سدین

هایی از کنند. نشددانههای مخفیانه از سددوی دولت چین عمل میعنوان پوشددشددی برای فعالیت به

توان آن را در قالب  شددود که نمیاعمال زور، انحراف و دسددتکاری در این مؤسددسددات دیده می

 .((Walker and Ludwig, 2017از قدرت تیز هستند   یایهبلکه جنبه ؛قدرت نرم ارزیابی کرد

 

 تحقیقاتی   -ها و مراکز علمی. دانشگاه5

 حزب  هسددتند.  هادانشددگاه  ،کشددور از خارج در نیچ نفوذ  اتیعمل  یهاجلوه  نیبارزتر از یکی

  افتیدر و  یخارج  انیدانشددجو  جذب به  یغرب یهادانشددگاه  ازین توجه به  با  نیچ  سددت یکمون

 وزارت آمار ترینبر اسداس تازه  .اسدت  کرده  یبرداربهره  خود  نفع به  یوابسدتگ نیا از  ،هیشدهر

دانشددجوی چینی در خارج از  500هزار و  703تعداد   2019در سددال   ،نیچ پرورش  و آموزش

 Ministry of Education of the People's Republic of)  اندکشددور مشددغول تحصددیل بوده

China, December 16, 2020). با و دارند  هم  با یکینزد یهمکار ینیچ ییدانشدجو  یهاانجمن 

 
1. Canadian Security Intelligence Servise 
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  اهرم  عنوان  به ،قیطر نیا از و  کنندیم یهمکار زین  ینیچ  یهایکنسدددولگر  و  هاخانهسدددفارت

  انمنتقدد  یدا انمخدالفد  از  دعوت مراسدددم  اید   یسدددخنران  هدایمراسدددم  یاجبدار  لغو   یبرا  یفشدددار

در کالیفرنیا از   «سدن دیگو »وقتی دانشدگاه   2017در سدال    .کنندیم  اسدتفاده  نیچ  یهااسدت یسد 

 پژوهاندان  و  انیدانشددجو  انجمنداالیی الباما، رهبر مخالفان تبت، دعوت به سددخنرانی کرد، 

 ،یگرید  دادید رو  در.  کرد  اعتراض  امر  نیا  بده  ،کنددیم  ینددگ ینمدا  را  نفر  3500  از   یب  کده  ینیچ

  یی بایز ملکه- آناسدتازیا لین حضدور از  یریجلوگ  ، درکانادا در مسدتقر  ینیچ انیدانشدجو   بسدیج

 بودفعال   انگلسدتان دورهام دانشدگاه در  -نیچ  سدت یکمون حزب سدرسدخت  منتقد و  کانادا  سدابق

(Swerling and Tueker, 2017).  

مبادرت   ن ی چ  ه ی عل   ی افهارات به  که  ی د ی اسدات  ، درس   ی ها کالس   در   ی ن ی چ   ان ی دانشدجو  ، ن ی همچن 

  ایاسدترال  ی ها دانشدگاه   از  ی ک ی  در  که  ی زمان   ان ی دانشدجو  ن ی ا  ، برای نمونه   . کنند ی م   رصدد  را  ، ورزند می 

 نشان  را   هند   و   ن ی چ  مرز   ، ی ا نقشه   از   استفاده  با   و   کرد  اد ی  مستقل   ی کشور   عنوان به  وان ی تا   از   استادی 

. کردند و به آن اعتراض    ف ی توصدد   ناعادالنه   را  ن ی چ  به   نسددبت   ادعاها  ن ی ا   ی ن ی چ   ان ی دانشددجو  ، داد 

  گفتگو   و  بحث  از   تا ؛  کرده   ی خودسدانسدور  به  وادار  را  ی دانشدگاه  و مدرسدین   اسدتادان  ی، موارد   ن ی چن 

  انقالب ،  انگ کی ن ی سد   ، وان ی تا   ، تبت  چون   ی موضدوعات   ژه ی و به  ن ی چ  به   مربوط   مسدائل  ی برخ   رامون ی پ 

 ازید ن   بده   توجده   بدا   . کنندد   ی خوددار   درس   ی هدا کالس   در   آنمن   ان ید ت   دان ید م   عدام   قتدل   ا ید   ی فرهنگ 

  یدی اسدات   از   دفا   به   ی ل ی تما   ز ی ن  ی دولت   مقامات   ی، خارج   ان ی دانشدجو   ل ی تحصد  به   ی غرب   ی ها دانشدگاه 

 . ( Cole, 2018: 14- 15)  دهند ی نم  نشان  اند، رانده  خود   از  را  آنها   ی ن ی چ   دانشجویان  که 

های روند. مقاممیهزار دانشدددجوی چینی هر سددداله برای تحصدددیل به آمریکا  350حدود 

هدای دائمی و تهداجمی چین برای گویندد کده اینهدا بخشدددی از تالشگران میآمریکدایی و تحلیدل

تا پکن بتواند   ؛تضددعیف صددنایع آمریکا، ربودن اسددرار و کاه  نفوذ آمریکا در جهان اسددت 

گفته ه ، افسدر سدابق سدیا، در این زمین1دسدتورکار خود را توسدعه داده و پی  ببرد. جو آگوسدتین

 برایهای کارآزموده  های اطالعاتی چینی به جای تالش برای آموزش جاسدددوسسدددرویس که

های  ها و نهادهای تجاری آمریکا، به شدکل اسدتراتژیک از اعضدای جمعیت رسدو  در دانشدگاه

 
1. Joe Augustyn 
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 Marquardt)کنند دانشدجویی به عنوان »عوامل در دسدترس« یا »نفوذکنندگان پنهان« اسدتفاده می

and Cohen, 2019) .  

 

 گذاری  سرمایهو  مالی    های. ابزار6

گذاری خارجی  های چین برای نفوذ در جهان، اسدتفاده از سدرمایه مالی و سدرمایه یکی دیگر از تکنیک 

گران، چین از اقتصددادی اسددت. به گفته بسددیاری از تحلیل و توسددعه برای مقاصدددی غیر از رشددد  

 ,Walker and Ludwig) کند دهی به اهداف خود اسددتفاده می گذاری خارجی برای شددکل سددرمایه 

تر اروپایی که حزب کمونیسدت چین از اقتصدادهای ضدعیف  200۸در طول بحران مالی سدال   . ( 2017

حمایت  کاه  برداری کرد. این حزب در ازای گذاری خارجی داشتند، بهره نیاز اضطراری به سرمایه 

المللی قانون و حقوق بشدر، مقادیر زیادی پول به این کشدورها  چون حاکمیت بین   ی ها از موضدوعات آن 

شدود که چین از این روش برای گسدترش شدکاف میان کشورهای اروپایی  یق کرده اسدت. گفته می تزر 

گذاری زیادی در این کشدور انجام داد. اسدت. در طول بحران بدهی یونان، چین سدرمایه   کرده اسدتفاده  

  نوان ع یونان به  2016طوری که از سدال  به   ؛ ه اسدت مزایای سدیاسدی به همراه داشدت   ها گذاری این سدرمایه 

ها و سدوابق حقوق بشدر  اتحادیه در انتقاد از سدیاسدت این های  با برنامه   همواره عضدوی از اتحادیه اروپا  

 .  (Horowitzo and Alderman, 2017)چین مخالفت کرده است 

های اتحادیه اروپا )که از سددابقه حقوق بشددری یونان مانع راهیابی یکی از بیانیه   2017در ژوئن 

حزب  که  زمانی  2012در سدددال   (. 20: 139۸کرد( به شدددورای امنیت شدددد )بنتزن،  می چین انتقداد  

را مطرح کرد، مجارسدتان نخسدتین کشدوری بود که  1« 17+ 1چارچوب همکاری »  ، کمونیسدت چین 

با انتقاد اتحادیه اروپا از موارد نقض حقوق   همواره به آن پیوسددت. همانند یونان، مجارسددتان نیز 

طی گزارشدی که در مورد    2کرده اسدت. انسدتیتو رویال یونایتد سدرویس  بشدر توسدط چین مخالفت 

خواهد اطمینان حاصدل کند که در  چین می  گفته که ، ارائه داده های روسدیه و چین در اروپا  فعالیت 

علیده چین ایجداد آمریکدا جبهده مشدددترکی   اروپا در کندار ، با نفوذ جهدانی چین مواجهده ایاالت متحدده 

 
 توسط چین تشکیل شد. 2012کشور واقع در مرکز و شرق اروپا که در سال  16گروهی از  1.

2. Royal United Services Institue (RUSI) 
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نقض  نامطلوب  از سددوابق    ها ی ی تا هرگونه انتقاد اروپا   کند تالش می پکن   ، از سددوی دیگر   . کند نمی 

 (Zhang, 2020).حقوق بشر در چین را از بین ببرد  

میلیارد دالر به کشدورهای   73حدود  2011تا  2000های  ، چین در سدالبر اسداس برآوردی

توسدعه )مازار و   در زمین  میلیارد دالر کمک رسدمی 15از جمله حدود  ؛آفریقایی وام داده اسدت 

را  2019تا  2000گذاری چین در آفریقا بین  تحقیق دیگری، میزان سدرمایه  (.70: 139۸دیگران، 

های چین در آمریکای التین، وام  (.Usman, 2 June 2021میلیارد دالر اعالم کرده اسددت ) 153

ها « بیشدتر شدده اسدت. این وام1انی و »بانک توسدعه بین آمریکاییهای بانک جهاز مجمو  وام

موجب شدده تا در عرصده دیتلماتیک، تعدادی از کشدورها تصدمیم به قطع روابط دیتلماتیک با 

پداندامدا اعالم کرد کده بده روابط دیتلمداتیدک بدا تدایوان پدایدان داده و   2017. در ژوئن  انددتدایوان گرفتده

(. بر 25: 1399شددناسددد )هیلت تحریریه اپُک تایمز، به رسددمیت میاکنون »تنها یک چین« را 

المللی پول اسداس تحقیق مازار و دیگران در مؤسدسده رند، در مقابل بانک جهانی و صدندوق بین

کنند، چین اغلب هیچ می هاییی و رعایت دسدتورالعملضدوابطبه ها را مشدروط  که پرداخت وام

کننده را ملزم ها، کشدورهای دریافت این وام هرچندکند. های خود لحاظ نمیشدرایطی برای وام

ای خود از مواد یا خدمات چینی اسدددتفاده کرده یا از اهداف  های توسدددعهتا برای پروژه کندمی

  (. 70:  139۸دیتلماتیک چین از جمله سیاست چین واحد حمایت کنند )مازار و دیگران، 

  نافع م  دسددتیابی بهبرای  « نیزتله بدهی»گذاری، از حزب کمونیسددت چین عالوه بر سددرمایه

کشدور سدریالنکا نتوانسدت بدهی خود به  2017کند. وقتی که در سدال  اسدتراتژیک اسدتفاده می

چینی    یسال به شرکت 99های چینی را بتردازد، حق استفاده از بندر هامبانتوتا را به مدت شدرکت 

آوردن دسدت ه  ب  در راسدتایبدهی، تله تایمز، چین با اسدتفاده از رک و . به گزارش نیویواگذار کرد

  اقدام کرده ویژه در کشددورهای جنوب صددحرای آفریقا های اسددتراتژیک از قبیل بنادر بهدارایی

  برای پیشدددبرد اهداف و منافع مالی و سدددیاسدددی   ای از اهرماسدددت. چین به نحو قابل مالحظه

نیز سدعی دارد بنادر   «جاده-ابتکار کمربند»از طریق  این کشدور  اسدت.   کرده  اسدتفادهژئوپلیتیکی  

تصدددمیم    همچنین، برخی  .(Abi-Habib, 2018)را در اختیدار بگیرد    برخی کشدددورهدا  راهبردی

 
1. Inter- American Development Bank 
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اتحادیه اروپا  2016یونان، مجارسدتان و کرواسدی مبنی بر مخالفت با انتقاد از چین در بیانیه سدال  

گذاری  تحمیل شدده از سدوی پکن در ازای سدرمایه یدریای چین جنوبی را اقدامپیرامون مناقشده  

 کنند. در این سه کشور قلمداد می

های  گذاری در زیرسداخت ها با سدرمایهچینی  که گویدمی  ،، محقق بنیاد هریتیج1جف اسدمیت 

زار سیاست  عنوان ابتا بتواند از آن به هستند؛در پی افزای  قدرت خود   ،مهم و حساس کشورها

و   چینهدا و اهدداف  خدارجی برای مجدازات، اجبدار یدا تحریدک کشدددورهدا برای پیشدددبرد برندامده

 .(Smith, 2018: 2-2) استفاده کند  این کشورهای  ها با برنامههمسویی آن

 

  نیچ زیقدرت ت. ایران و ه
برخی   ی،و اقتصداد  یاسد یسد   هایزمینهدر  رانیدر قبال ا  نیچ کردیو رو  اسدت یسد  مورددر  هرچند

و آنچه که در  رانیادر  نینفوذ چ ، اما در مورداسدت  شدده  های پژوهشدی انجام و منتشدرفعالیت 

رسددد به نظر می ،آورده شددد  انیمقاله سددخن به م نیدر ا چین نفوذ  اتیعمل و زیت تقالب قدر

در  ،رانیدر ا  وسیکنفوسدد   ینیسددسدده چؤ شددعبه م نیاول  .بحث چندانی صددورت نگرفته اسددت 

دانشددگاه مازندران   ،پس از آن  .افت ی   یدانشددگاه تهران گشددا  یخارج  اتیدانشددکده زبان و ادب

  ، سددسدداتؤ م نیا کردیکه رو کندمیپکن ادعا   .نهاد شددد  نیا زبانیبود که م یدانشددگاه نیدوم

فرهنگ الحاد و   ،وسیسدسدات کنفوسد ؤ م  .اسدت  ینیزبان چ  سدترشدنبال گ اسدت و به  یفرهنگ

با فرهنگ    ینید ایجامعه، رانیجامعه ااین در حالی اسدت که  .دهندیرا گسدترش م  خداناباوری

و گزارش   یاطالعات  یهامتعدد آژانس  یهاگزارش  بر اسداس ،همچنین  اسدت. یرانیا  -یاسدالم

 نیدر خارج از کشددور هسددتند و ا  نیابزار اعمال نفوذ چسددسددات  ؤ م  نیا ،مهم یهاشددکدهیاند

های اخیر  در سدال  ویژه کشدورهای غربیبسدیاری از کشدورهای به یهاینگرانیکی از   ،موضدو 

 نیاز اسدت  ، از ضدروریاتی اسدت کههانسدبت به آن  هاو حسداسدیت   مسدائلتوجه به این   بوده اسدت.

   به آنها توجه داشته باشند.مدارن ایرانی سیاست 

 
1. Jeff Smith 
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  ی جامع جمهور   ینامه همکار»بر ای با عنوانساله  25 اعالم شد که توافق  1400در فروردین  

شددده اسددت. هرچند با توجه به   نهایی رانیو ا  نیچ انیم  «ینخلق چ  یو جمهور  یرانا یاسددالم

آن   هایها و تهدیدتوان تحلیل درسدتی از فرصدت نمی ،این قرارداد  رسدمیاسدناد منتشدرنشددن 

مقاله آورده  این با توجه به مطالبی که در  ولی نویسدنده،  کردبرای جمهوری اسدالمی ایران ارائه 

 ،داند: نخسدت گذار ایرانی الزم و ضدروری میشدد، توجه به چند نکته اسداسدی را برای سدیاسدت 

 خود با ایران   هانامهدادها و تفاهمرقرااجرای  در زمینه   مطلوبیسوابق    اینکه جمهوری خلق چین

  حتی به ایران  ینفت  دالرهای  با بازگشددت   راین کشددو   نکردنیهمراهتوان به  میاز جمله  ندارد.  

 در صدورت بازگرداندن  مت یتفاوت ق  یدرصدد 15و درخواسدت مطالبه   میتحر  پس از تمام دوره

از جملده    رانیاز تعهددات خود در ا  یارید بسددد   یدر اجرا  یکوتداه  ؛بده دالر  وانی  هدا ازاین پول

و در نهایت    در شددرو  به کار تأخیرهای طوالنی  ؛مشددارکت در سدداخت بزرگراه تهران شددمال

کردن طرح یاتیدر عمل  ینیچ مانکارانیپ  تمایلیبی  ؛یپارس جنوب 11فاز   ومیخروج از کنسددرسدد 

مجدد راکتور آب   یدر طراح یاتم یها با سددازمان انرژینیچ یماندن همکارناموفق ؛زرند والدف

اشدداره کرد. همه ناتمام گذاشددتن آنها    ایو پروژه طرح  ا  هده نکردن دریهمراه ؛ واراک   نیسددنگ

 است. مطملنیشریک   ،ها پروژه ناتمام و معیوب در ایرانبا دهدهد که چین اینها نشان می

از جمله   ی دیگرکشدورهارابطه با چین در   های، تجارب خوبی در زمینه سدیاسدت همچنین

شدود. عالوه بر و آمریکای جنوبی مشداهده نمی  یی، اروپاییآفریقاکشدورهای  پاکسدتان،  سدریالنکا، 

چین شدود و رویکرد  این، ایران فقط یکی از پنج شدریک اصدلی چین در خاورمیانه محسدوب می

  ی. ژئوپلیتیکمحور یا  توسدعهمحور اسدت تا تجارتبی  از هر چیزی  ایران و خاورمیانه    نسدبت به

در زمینه   چین در خارج، این کشدور  هایمحوری سدیاسدت تجارت ت دلیل خصدلبهضدمن اینکه  

به آسدانی اجازه دسدترسدی  کند و شدده عمل میصدادرات فناوری به کشدورهای دیگر بسدیار کنترل

بنابراین، هرچند جمهوری اسددالمی ایران   دهد.را نمیخود   روز فنیو دان    دیگران به فناوری

ها و تقابل با غرب، رویکرد نگاه به شرق را مورد اهتمام جدی قرار داده و برای به خاطر تحریم

ممکن اسدددت  و این    گدذاری و فنداوری بده چین نیداز داردفروش نفدت، اسدددتفداده از سدددرمدایده

ها با توافقآ ار و پیامدهای   ،بررسدی همه جوانب کشدور داشدته باشدد، اما  برای  هایی نیز فرصدت 
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مبادا منافع  تا   ؛به آن اهتمام جدی داشدته باشدد  باید گذار ایرانی، موضدوعی اسدت که سدیاسدت چین

 سیاسی و زودگذر شود.  مصال  برخی   یفدای مل

 

 گیرینتیجه
های  دستگاهتوجه بسیاری را به خود جلب کرده است.  ،دیگر ینفوذ چین در کشورها  پیامدهای

های کشددورهای  که چین در سددیاسددت  انداطالعاتی بسددیاری از کشددورها به این نتیجه رسددیده

مدانندد هر کشدددور    دموکراتیدک نفوذ کرده و حداکمیدت ملی آنهدا را بده خطر اندداختده اسدددت. چین

دنیای جدید و ایجاد نظم    دهی بهبرای شدددکل  و اسدددت  و نفوذ قدرت  کسدددب  دنبالبه دیگری

دفا  از حاکمیت    ،، حفظ کنترل حزب کمونیست، تضمین رشد اقتصادیمطلوب خودالمللی بین

رو   اعمدال نو  جددیددی از قددرتو تحقق رؤیدای تجددیدد حیدات ملدت چین، بده    خود  و قلمرو

. چین در داخل نیز با در این مقاله، تحت عنوان »قدرت تیز« به آن پرداخته شدد  که  آورده اسدت 

  تایوان   ۀنشددحل  موضدو . این کشدور با  کنددسدت و پنحه نرم می های زیادیچال مشدکالت و 

موضددوعات حقوق همچنین، ها و کیانگ، فالون کنگهنگ کنگ، سددینها در رابطه با  چال  و

نوان  عوجهده و اعتبدار چین بده  بدهو    مورد انتقداد جهدانی بودهکده همواره    ؛بشدددری مواجده اسدددت 

  اقتصدداد و توسددعه به دسددتاوردهای مهمی دسددت یافته اسددت،  نوفهور که در زمینهکشددوری  

 کرده است.  وارد دار خدشه

جدیدی مورد توجه حزب    فنونابزارها و  اسدتراتژی،  ها، اسدتفاده از این نگرانی در برخورد با

در قدرت نرم برخوردار اسدت و میزانی از قرار گرفته اسدت. چین از  چینکمونیسدت و رهبری  

اینها ابزارهای   اما،  داشدته اسدت های زیادی پیشدرفت های اخیر در دههقدرت سدخت نیز  زمینه

های  چین با ویژگی ماننددشدددوند. برای کشدددوری  محسدددوب نمی  این کشدددورکارآمدی برای  

  فنون ارها و ابز نیاز به اسدتراتژی،اش، دسدتیابی به نفوذ کمونیسدتینظام  و   سدیاسدی  اقتدارگرایی

بداشدددد و هم بتواندد مندافع ملی این   چین، نو  نظدام و تواندایی  آمدالکده هم مطدابق    دارد؛جددیددی  

و در این مقاله در مورد آن بحث نامیده شدده    «قدرت»کشدور را شدکل دهد. بر این اسداس، آنچه  

. برای چین، نفوذ قرار گرفته است خارج    دهی و نفوذ دربرای شکل پکن مورد توجه جدی، شد
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 هر کشدوری هسدتندهای قدرت فکری زرادخانهنخبگان که  و  دانشدگاهیو رخنه در میان محافل  

زیادی   بسدیاراز اهمیت  و کنترل آنها  کشدورهای دیگر  نفوذ در میان سدیاسدتمداران ،و همچنین

 .  برخوردار است 

سدسدات کنفوسدیوس،  ها، تله بدهی، مؤ ها، کنسدولگریقدرت، ایدئولوژی، رسدانه زترکیبی ا

یعنی قدرت   دهد تا این نو  از قدرتاجازه و نیرو را می به چین اینفناوری   و  گذاریسددرمایه

به شدناخت و دسدتورکارهای  کار گیرد و به تیز را در راسدتای افزای  نفوذ پنهان خود در خارج

 خود شکل دهد. نسبت بهدیگران 
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