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  چکیده

کند  شده و تالش می  هاي اخیر چین به بازیگر مهم در امور جهانی تبدیل طی سال

پیشرفت، مؤثر و قوي براي رسـیدن بـه اهـداف    طور گسترده از دیپلماسی در حال ه ب

توسـط چـین بـدان     پیش گرفتن دیپلماسی عمومین راستا در یخود استفاده کند. در ا

اي منفـی   دلیل در دستور کار این کشور قرار گرفته که در اذهان و افکار عمومی چهره

چین به  است. از چین به نمایش گذاشته شده و این کشور به عنوان تهدید قلمداد شده

منظور ترمیم این وجهه منفی، اذهان عمومی را هدف قرار داده و سعی دارد با تحـت  

تأثیر قراردادن مردم کشورهاي گوناگون این احساسات منفی را تغییر دهـد و هویـت   

  هاي آنان بازسازي کند.  خود را نزد مردم و دولت
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  همقدم

ها با مخاطبـان   دولت ،الملل در عصر حاضر با افزایش تأثیر نقش مردم در روند سیاست بین

ها در تأمین منافعشـان و   و ناظران جدیدي مواجه هستند که جلب حمایت و نظر آنان به دولت

هـا،   اسـت تصویر مطلوب براي سیایجاد ها در تالشند با  ن دولتیکند. بنابرا اهدافشان کمک می

عقایـد عمـومی در جوامـع هـدف را      ،خـود و فرهنگـی   اقدامات و سیستم سیاسی و اقتصادي

منافع خود را تأمین کنند و قدرت خود را افـزایش   ،متقاعد کنند تا آن را بپذیرند و بدین طریق

کننـده در   ري تعیـین المللی در میان افکار عمومی به فـاکتو  تصویر و وجهه بین ،دهند. در نتیجه

از جملـه کشـورهایی اسـت کـه در طـی      نیـز  چـین   ل شده است.یافزایش قدرت کشورها تبد

شـدن   آمیز تبدیل در مسیر صلحا که چر ،استتوجه زیادي به این مسئله داشته هاي گذشته  سال

  .به اعتبار و نفوذ نیاز دارد ،به قدرت بزرگ

به مانع مهمـی بـراي    ،هاي منفی ظهور چین مؤلفههاي اخیر تأکید بر  در سال در عین حال،

عاملی منفی در جهت تدوام روند افـزایش قـدرت    ،و به تبع این کشورالمللی  ارتقاء وجهه بین

اي  چین در تالش است این تصویر منفی را از اذهان بزدایـد و چهـره  در مقابل، آن بوده است. 

 بـراي ایـن  چین  اهداف بلندمدت خود دست یابد.مثبت و مقبول از خود ارائه دهد تا بتواند به 

اذهان عمومی را هدف قرار داده و سعی دارد با تحت تأثیر قرار دادن مـردم کشـورهاي    ،منظور

هـاي آنـان    گوناگون این احساسات منفی را تغییر دهد و هویـت خـود را نـزد مـردم و دولـت     

اسی عمـومی را کـه ابـزاري اسـت     گیري از دیپلم بازسازي کند. در این راستا رهبران چین بهره

هرت، در دستور کار خود جوامع در جهت بهبود وجهه و ش دیگربراي برقراري ارتباط با مردم 

ـ  نیو مقاصـد چـ   اتیکه ن است نیا نیچ یعموم یپلماسید يمرکز امیپ. ندا قرار داده خطـر   یب

ولـین  ا ،آمیز. بر این اساس صلح و چین کشوري است خواهان تعامل، همکاري و محیطی  است

اوالً ادراك یا احساس بهتري نسبت بـه   اف دیپلماسی عمومی چین آن است کهو مهمترین اهد

کار رود، ثانیاً فهـم بهتـر   ه چین در جهان خارج شکل دهد و عمدتاً در رد تئوري تهدید چین ب

اقتصادي داخلی چین را تسهیل کند و جهان خارج را به پذیرش و حمایت  -واقعیت اجتماعی

گیـري از ابزارهـاي گونـاگون     چین سـعی دارد بـا بهـره    ،در این مسیرظهور چین ترغیب کند. 

فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی، دیپلماسـی عمـومی خـود را در سـطح     
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ت خـود را همـوار و بـه هـدف تغییـر چهـره و       جهان گسترش دهد تا در پرتو آن، مسیر حرک

 يت در تئـور یـ هو یشود با بررس در این مقاله تالش میهویت منفی خود جامه عمل بپوشاند. 

کـه  را هایی  تاقدامات و فعالی، یعموم یپلماسیدر دآن شکل دادن به  یو چگونگ يانگار سازه

  مورد بررسی قرار گیرد.برد  در جهت تغییر چهره خود به کار می ،چین در این عرصه

  

  تیو هو يانگار سازه الف.

آوردن رویکرد جدیدي در نظریه و تحلیل روابط بین الملـل بـوده    شاهد سر بر 1990 دهۀ

از جملـه  انگـاري   سازهت. الملل تبدیل شده اس هاي اصلی روابط بین به یکی از تئورياست که 

شـود   امـروزه تـالش مـی   الملل اسـت و   در مطالعات اجتماعی و روابط بین جدید هاي رهیافت

د. بررسی گرد آنها با استفاده از  دولتسیاست خارجی  الملل از جمله مسائل عمده سیاست بین

الملـل را نیـز برسـاخته     انگاران بر فرایندهاي برساختگی متمرکز هسـتند و سیاسـت بـین    سازه

گران سیاسی که در تعامل متقابـل بـا یکـدیگر     تعدادي از کنش  واسطهدانند که به  اجتماعی می

هـا و منـافعی هسـتند کـه مبتنـی بـر        گران  نیز داراي هویت شکل گرفته و این کنش ،باشند می

ها  نهادها، رویه پردازند که چگونه انگاران به بررسی این مسئله می اجتماعی است. سازه ساختی

  گیرند. و زاده ساخت و پرداخت اجتماعی هستند، شکل میگري  ها که محصول کنش و هویت

کـه   گران اجتمـاعی  اي مرکب از کنش جامعه؛ دانند الملل را جامعه می نظام بینانگاران  سازه

. یافته جامعه هستند خود این اشخاص قوام ،بخشد و در عین حال اعمال اشخاص به آن قوام می

است و  »کنشگر اجتماعی«الملل دولت نیز یک  ط بینداشت سازه انگارانه از روابدر واقع در بر

هـاي بینـاذهنی وجـود دارد، در روابـط میـان       همان گونه که در روابط میان افراد در جامعه فهم

ر از سازه انگاري مدعی است این فهم به نوبه خود متأثهایی وجود دارد.  چنین فهم ها هم دولت

ها،  الملل مانند انسان ها در روابط بین دولتن اساس یبر ا. هاست هنجارها، هویت و منافع دولت

گیـرد و   و در روابط اجتماعی شـکل مـی   شده نیست که از پیش تعیین دارند» هویت اجتماعی«

شان در داخل و محـیط   آنها با محیط اجتماعی هویت در واقع نتیجه رابطهن یاد. شو تعریف می

مند خود جهان را براي  بر اساس هویت زمینهها  دولتشان در نظام بین الملل است و  اجتماعی
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واقعیت نظـام  و تعامالت، کنش متقابل  زنند و سازند و بر اساس آن دست به کنش می خود می

  د.شون متقابل نیز در رابطه با آن ساخته میطور سازند، ولی به  الملل را می بین

گـران   دارد، هویت کـنش  انگاري قرار مسئله مهمی که در کانون رهیافت سازه ،ن راستایدر ا

هایی هسـتند کـه   ها موجودیتدولت ،انگارانه سازه يتئور یپرداز اصل هینظر ،از نظر ونتاست. 

  . )325: 1384(ونت،  نها هویت و منافعی را منتسب کنیمتوانیم به آمی

هایی با بازتولید آنهـا   شوند، چه هنجارها و رویهها ساخته میکه چگونه این هویتدرك این

هشی مکتب برسازي بخش مهمی از برنامه پژو ،سازند همراه است و چگونه آنها یکدیگر را می

مکتب برسازي بر آن است تفسیري از سیاست هویت  .)475: 1385(هوپف، دهد را تشکیل می

به دست دهد و راهی براي شناخت این مسئله ارائه کند که چگونـه فرهنـگ، تـاریخ، هنجـار،     

هاي بیناذهنی یک بـه یـک در تفسـیر سیاسـت     سایر همبستگی مشترك وهاي و ارزشها رویه

  ).475: 1383(هوپف، جهان نقش دارند

گران به طور جمعی  هایی دارند که کنشها ریشه در نظریهانگاران، هویت دولت از نظر سازه

 توان به شکلی ماهوي، یعنی جـدا از بسـتر   ها را نمیدر مورد خودشان و دیگران دارند. هویت

گران با مشارکت در معانی جمعـی اسـت کـه هویـت کسـب       کنش اجتماعی آنها تعریف کرد،

ر بـا در  گ اي از معانی که کنش اي هستند و باید به عنوان مجموعهآنها ذاتاً اموري رابطه کنند. می

 دهد، تلقی شوند ابژه اجتماعی به خود نسبت مییعنی به عنوان  ،انداز دیگران نظر گرفتن چشم

  ). 82: 1388، ضري(خ

کنند. دولت سایرین را بر  و نیز سایرین را به ما معرفی می ها ما را به خود و دیگران هویت

دهد درك کرده، در حالی که به طـور همزمـان از طریـق     اساس هویتی که او به آنها نسبت می

  .)225: 1384 (قوام، کند مبادرت می ی روزانه به بازتولید هویت خویشاعمال اجتماع

گران، بـر پایـه    انگاري است که مردم نسبت به چیزها، از جمله دیگر کنش اصل بنیادین سازهین ا

هر بازیگرى بـه عنـوان حامـل    ). 36: 1385 (ونت، کنندعمل می ،معانی که آن چیزها برایشان دارند

را براسـاس همـان فهـم و     دیگران اي از خود دارد و مناسبات خود با هویت، فهم و انتظار ویژه یک

 (خود) نقش مهمى دارد؛ چـون  گیرى هویت یک بازیگر در شکلنیز دیگرى  بخشد. ینقش شکل م

 د.گیر و شناسایى دیگرى شکل مى انداز، انتظار و برداشت اساس چشم (خود) بر اعظم رفتار ما بخش
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برداشت دیگرى، سـه پایـه   من از  بندى جمع ،آن رفتار و باالخره و ادراك دیگرى از رفتار من معناى

بـین هویـت و تصـمیم و سیاسـت      ایـن اسـاس،   دهند. بـر  دهنده رفتار بازیگر را تشکیل مى تشکیل

 چون هـر بـازیگرى در رابطـه بـا سـایر بـازیگران و دربـاره آنهـا         ،بازیگران ربط وثیقى وجود دارد

 غیرواقعى باشند) کامالً (که ممکن است ستها اساس همین برداشت هاى خاصى دارد و بر برداشت

حـدود   کند. نوع و میزان تعامل میـان بـازیگران تـا    گذارى مى سیاست که منافع خاصى تولید کرده و

   ).8: 1385 (نصري، بازیگر دگر ماست کسى خودى و کدام  زیادى تابع این تفسیر است که چه

اي  هبرداشـتی کـه از وضـعیت دارد، نشـان    بر اساس » خود«دهد که چگونه ونت توضیح می

فرستد و دیگري این نشانه را بر مبناي برداشـت خـودش از وضـعیت تفسـیر      براي دیگري می

و فراینـد   را کامـل » عمل اجتماعی« ،دادن دادن، تفسیرکردن و پاسخ کند و این فرایند عالمت می

کند و در این تعامل است که هویت خود و دیگري شکل  االذهانی را آغاز می عناهاي بینخلق م

کنند و  ها یکدیگر را به صورت دشمن، رقیب یا شریک معرفی میگیرد. در این روند دولتمی

   ).82: 1388 ،(خضري دوش میتلقی » دوستانه«یا » تهدید آمیز«هاي آنها کنش

الملـل   وضعیت موجود نظام بین ،هاها و ملتست که دولتهادر سایه این تصورات و تلقی

نظـم  » تغییر یا حفـظ «صدد  یابند و با این تصورات درمی» تحملغیر قابل «یا » قابل تحمل«را 

شدت و ضـعف   .کنندشوند و بر علیه دیگري اقدام می ، با کشوري متحد میآیندموجود بر می

دار هـا را بـراي خـود معنـا    ها نیز به تصورات بسته است. آنها موقعیـت ها و دشمنیاین دوستی

و  کننـد ها و نیازهاي خود را بازشناسی می و ضرورت هاي نفوذ خود را تعریف کنند، حوزه می

  .)220: 1386 ،یو کاظم (متقی سازنددر یک کالم سیاست خارجی خود را می

هـاي سیاسـت خـارجی، بـه     هاي اجتماعی از جمله گرایشانگاران تمامی پدیده براي سازه

طرف مقابـل و  هاي دو کشور در مورد شوند و این شامل تصمیمصورت اجتماعی برساخته می

ضعیت موجود دهد و ها نشان میسنجیشود. بررسی برخی نظروضعیت روابط دو کشور نیز می

 ،هاي جاري میان مردمان دو کشور نیست. به عبارت دیگرارتباط با نگرش در روابط دو کشور، بی

جوامع هاي جاري در آن  ها و برداشت کشور با اندیشه هرهاي موجود در گیريها و جهتتصمیم

شـده در   هاي برسـاخته  شور به نوعی با ارزشهاي دو ک خوانی میان سیاست مرتبط است و ناهم

  ).94: 1388 (سلیمی، کند درون آن جامعه نیز ارتباط پیدا می
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درك درسـت آنهـا بـراي    و از ایـن رو،  دهـد   ها، منافع و کنش بازیگران را شکل میهویت

ي در پـی احیـاي   رانگـا  بازیگران حیاتی است. سازهالمللی  تحلیل سیاست خارجی و رفتار بین

ها و الگوهاي ذهنی و هنجارها در تحلیـل سیاسـت خـارجی خواهـد بـود.       روشمند نقش ایده

خارجی مورد توجه  دهی به سیاستاز خود و دیگران در شکل» تصویرهاي ذهنی«مسئله نقش 

نظام سیاسی در » هویت«مسئله  انگار بوده است. این مسئله از طریق قرارگرفتن هاي سازهتحلیل

یابد. با محور قرارگرفتن هویت است که ایـده مرکـزي   مرکز تحلیل سیاست خارجی تحقق می

یابد و نظریـه سیاسـت   بخش نظام تحقق می انگاري مبنی بر قراردادن ذهنیت به عنوان قوام سازه

  .)219-220: 1386 (متقی و کاظمی، شودانگاري ممکن میخارجی سازه

سازند هایشان نظام را بازتولید یا متحول میگران از طریق کنش کنش ،المللیاست بیندر س

 ،گراننـد. بـه عبـارت دیگـر     هـاي کـنش  و ساختارهاي نظام براي بازتولید خود وابسته به رویـه 

ها و اقدامات خود و بر اساس فهمی که از واقعیت نظام، روابط گران در طول زمان با رویه کنش

کرده و حاصل آن وضع موجود است و همان اند عمل می داشته ، دوستی و دشمنیحاکم بر آن

ها و فهم مشترك بوده است، تغییـر آن نیـز بـه     گیري آن محصول تعامالت، رویه گونه که شکل

اگر کشوري خواهان تغییر آن باشد این تغییر هنگـامی   .)939: 1382(هادیان، همین گونه است

دهنـده تعـامالت    هاي خـود، هنجارهـا و قواعـد تشـکیل    طریق رویهگر از  دهد که کنشرخ می

ها وابسته المللی یعنی دولت ران بینگ المللی را تغییر دهد. عالوه بر این، بازتولید رویه کنش بین

هنگـامی   دگرگـونی  ،هاست. بنـابراین  گران داخلی یعنی افراد و گروه هاي کنشبه بازتولید رویه

ایـن طریـق، قواعـد و    گران داخلـی تغییـر کنـد و از     هاي کنشهویتدهد که باورها و رخ می

هاي سیاسی آنها تغییر ایجاد کند. بنابراین آنچه در تحـول نقـش   در رویه بخش هنجارهاي قوام

  ).84: 1388 (خضري، تغییر در سطح فکري و معنایی است ،دارد

اي بیناذهنی و هنجارهـاي  هانگاري با توجه به اهمیتی که براي این فهم سازه ،بر این اساس

 هاي فوق المللی و رابطه آن با هنجارهاي داخلی قائل است، تأثیر سیاست خارجی بر ارزشبین

المللی،  الذکر را تابع موفقیت سیاست خارجی در استفاده مناسب از هنجارهاي مورد اجماع بین

هنجارهاي آن مورد اجمـاع  هایی که فاقد هنجار است یا توفیق در ایجاد اجماع جدید در حوزه

اي را داند. ایـن دیـدگاه سیاسـت خـارجی    عام نیستند و یا تغییر هنجارها در جهت مطلوب می
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االذهـانی موجـود بهتـر اسـتفاده کنـد و تعـدیالت هنجـاري         بیند که بتواند از فهم بینموفق می

  .)944: 1382(هادیان، المللی به وجود آوردمناسب را در سطح داخلی و یا بین

طور اساسی متأثر از فهم آنها از دنیـاي    به ها انگاران، رفتار دولتدر مجموع از دیدگاه سازه

دنیـا چگونـه    باشد. به عبارت دیگر، فهم دولت از اینکـه  اجتماعی دارد، می اطرافشان که صبغه

فهم گرایی مدعی است این  گذارد. سازنده می است و چگونه باید باشد، بر رفتار آن دولت تأثیر

ها به منازعه  چرا دولت متأثر از هویت و منافع دولتهاست. بنابراین، براي فهم اینکه به نوبه خود

 نمایند، باید بـه بررسـی ایـن پرداخـت کـه ایـن       کاري می هم پردازند یا اقدام به با یکدیگر می

ور دارنـد. چگونـه ایـن تصـ     کنند،ها چه تصورى از منافع و محیطی که در آن زندگی می دولت

دهنـده   شـکل  ها هاى دولت شود و چگونه اندرکنشمشی در سیاست خارجی می  تبدیل به خط

ها منجر به منازعه و ترکیبی  تصورات و کنش الملل هستند که ترکیبی از این نتایج در روابط بین

ها مستمراً برداشت از خود و این تصورات و کنش ،شود. از نظر آنان همکارى می دیگر منجر به

ها و منافع نیز همیشه در فراینـدي  هویت ،کنند و در همین راستادیگري را تولید و بازتولید می

ها را به شـکلی موجـه،   تی اگر آن فرایندها گاه آنقدر باثبات باشند که بتوانیم آنجریان دارند، ح

ـ   در عین حال،مسلم و مفروض بگیریم.  ه ایـن اسـت کـه در تعامـل میـان      همه چیز وابسـته ب

و بعـد   گذرد. مدیریت این فرایند، کارکرد عملی اصلی سیاست خارجی اسـت ها چه می تدول

 اول گـام  ،بر این اساس اخالقی آن این مسئله است که ما چگونه باید با دیگري برخورد کنیم.

  .باشدمیمقوله هویت و نحوه تکوین هویت دولتی  خارجی سیاست از انگاري سازه محاسبه در

  

  عمومیدیپلماسی ب. 

شـدن مباحـث    شـاهد مطـرح   ،الملـل  نیات روابط بیانگارانه در نظر همزمان با مباحث سازه

 یاست خـارج یتوان س ین مکه به موجب آ يدیجد يها و راه یپلماسید ي در حوزه يا گسترده

پایان جنگ سـرد تغییـري شـگرف در     ،م. در واقعیباش یم ،برد شیرا در جهت اهداف کشور پ

ـ ییعتاً موجب تغیورد که طببه وجود آ المللی عرصه بین . شـده اسـت  دیپلماسـی    در حـوزه  یرات

هـا و   ، کـاهش نسـبی نقـش دولـت    هـا  ملـت  -المللی و افزایش تعداد دولـت  توسعه جامعه بین

انقـالب   ،شدن و وابستگی متقابل پیچیـده و در نهایـت   جهانی شدن حاکمیت کشورها، کمرنگ
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آگاهی فزاینده و رو بـه گسـترش مـردم در سـطح     ارتباطات، گسترش وسایل ارتباط جمعی و 

و هم موجبات تحول در دیپلماسی شدند که  هالملل را تغییر داد جهانی، هم صحنه سیاست بین

ن است. این دیپلماسی تمرکز خود را بر ارتباط با مـردم  آ يها از جلوه یکیدیپلماسی عمومی 

کند. این تأثیر قرار دادن مردم استفاده میقرار داده و از ابزارهاي گوناگونی براي ارتباط و تحت 

اي توانا از کشور و تقویت این باور دادن چهره با ایجاد جذابیت و نشانکند دیپلماسی تالش می

  .ایجاد کندمتبوع المللی براي کشور  ، وجهه بینهاکشور دیگردر میان مردم 

دم خارجی، با هـدف  دیپلماسی عمومی به عنوان ارتباط مستقیم با مر ،در توصیفی معمولی

گویـد  دادن تفکرات آنها و در نهایت، دولت آنها تعریف شد. این تعریف نمـی تحت تأثیر قرار

دهـد: اول،   یاي نفـوذ را نشـان مـ    روند دو مرحلـه  بلکهکند،  چه کسی این ارتباط را کنترل می

کشورهاي دیگر؛ و دوم، فشار یجاد حمایت افکار عمومی در شده براي ا ارتباط مستقیم طراحی

هاي دوستانه نسبت به کشوري که دیپلماسی عمـومی را  عمومی براي اتخاذ سیاست شدهایجاد

بازیگران و محتوا را مشخص کرد. به عنـوان مثـال، دیپلماسـی     ،ریف بعدياگیرد. تع به کار می

کـردن   شود که هدف آن فراهم یم خارجی قلمداد معمومی به عنوان فرایند دولتی ارتباط با مرد

هـاي   اهداف و سیاسـت  ،ها، نهادها و فرهنگ مردم خود و همچنین ها و آرمان درك و فهم ایده

  (Eytan, 2008: 57) .  اش تعریف شد ملی

به  ها، فردریک از محققان این عرصه اطالعاتی درباره محتواي خاص آن اضافه کرد: فعالیت

ار دادن کـه هـدف آن تحـت تـأثیر قـر      هاي اطالعاتی، آموزشی و فرهنگی معطوف است زمینه

دیپلماسـی  «، 2و سیگنیتزر 1باشد. کامبس نفوذ بر شهروندان آن می  هاي خارجی به واسطه دولت

هاي خصوصی به طـور   ها، هم افراد و هم گروه عمومی را به عنوان روشی که در آن هم دولت

دهند و آنهـا بـه طـور     گرایشات و عقاید عمومی را تحت تأثیر قرار می ،مستقیم مستقیم و غیر

  کننـد  تعریـف مـی   ،»گذارنـد  ها تـأثیر مـی   خارجی دیگر دولت  مستقیم بر تصمیمات سیاست

.(Eytan, 2008: 57)   
ارتبـاط بـا مردمـان     جـاد یا يبـرا  یدولت ندیرا به مثابه فرا یعموم یپلماسیز دیهانس تاچ ن

 يها، فرهنگ و نهادهـا  ها و آرمان آل دهیمطلوب از ا یبه وجود آمدن درک يتالش برا؛ یخارج

                                                                                                                        
1. Coombs 
2. Signitzer 
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 ).53-54: 1387(میلسن،  کند یم فیمردم تعر يبرا یها و اهداف ملاستیطور س نیآنها و هم

 گریارتباط با جامعه د يبرقرار يتالش دولت برا یعموم یپلماسیدکند  جاشوا فاوتس بیان می

 حیآنها توض يجامعه خود را برا دیها و عقااستیها، سها، فرهنگتالش ارزش نیا یاست تا ط

 دبخشـ  می، رابطـه، وجهـه و شـهرت خـود را در آن کشـور بهبـود و تـرم       بیترت نیدهد و بد

)Taylor, 2006: 48.( در مورد ابعاد استراتژیک دیپلماسی عمومی جدید  ها اگرچه برخی توافق

درباره آن وجود ندارد. به طور خالصـه و بـر اسـاس تعـاریف     تعریف جهانی اما وجود دارد، 

  هاي اصلی آن بر شمرد: توان موارد زیر را به عنوان ویژگی موجود می

رسانی، تعامل و نفوذ در اذهان عموم مردم خارجی کشور هدف در حمایـت از منـافع    اطالع -

 ملی کشور مقصد؛

ها بـا هـدف تأثیرگـذاري بـر      و نگرشتوسط عوامل دولتی و غیر دولتی براي درك فرهنگ  -

 افکار و رفتار؛

  ها در جهت مشارکت و نفوذ؛ ها و مهارت اي از شبکه استفاده از طیف گسترده -

  توسعه، حفظ و ارتقا قدرت نرم کشور و ایجاد وجهه و تصویر مثبت در اذهان عموم. -

شـهرت و اعتبـار    ه است کهشده از دیپلماسی عمومی جدید، مبتنی بر این اید اهمیت درك

کشور و روابط با عموم مردم خارجی، به بخش مهمی از توانایی ملت براي انجام اهداف امـور  

در جامعه هدف متقاعد  رض بر آن است که اگر عقاید عمومیخارجه خود تبدیل شده است. ف

هـا و   کنـد تـا نگـرش    شوند تصویر مورد نظر را بپذیرند، آنان بر دولت خود اعمال فشـار مـی  

  (Fitzpatrick, 2007: 197).  موجود را تغییر دهند  هاي خصمانه یاستس

دهنـد، بـا    هنگامی که کشورها قدرت خود را در نظر دیگران مشـروع جلـوه مـی    ،در واقع

شـوند. اگـر فرهنـگ و هنجارهـاي کشـور       هایشان مواجه می مقاومت کمتري در برابر خواسته

هـاي خـود    المللی را هماهنگ بـا منـافع و ارزش   بتواند قواعد بین ياگر کشور و جذاب باشند

شکل بدهد، دیگران با تمایل بیشتري از آن پیروي خواهند کرد و اعمـال آن در نظـر دیگـران    

  ). 130: 1386 (ناي، اهد بودمشروع خو

یکـی از محورهـاي اصـلی دیپلماسـی عمـومی       ،ها و هنجارهاي ملـی  اشاعه و نشر ارزش

تأثیرگذاري بر افکار عمـومی جهـان از طریـق کنتـرل      ،دیپلماسیهدف اصلی در این باشد.  می
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دهی ایستارها و رفتـار در راسـتاي اهـداف مـورد     شکل ،ها، باورها و هنجارها و در نهایت ایده

هـا و   . کارکرد دیپلماسی عمومی بدین گونـه اسـت کـه بـا توسـعه و صـدور ارزش      نظر است

افراد کلیدي در خارج شـود. بـر ایـن     هاي مردمی و هنجارهاي ملی کشور موجب جذب گروه

هـاي مردمـی شـکل خواهـد      به تدریج درك و تفاهم بهتري از کشور مزبور نزد گـروه  ،اساس

تأثیرگـذاري آن کشـور افـزایش خواهـد یافـت. ایـن تأثیرگـذاري خـود          ،گرفت که در نتیجـه 

بـود.   المللـی و تـأمین اهـداف و منـافع ملـی خواهـد       بـین   ساز کسب موفقیت در صحنه زمینه

ساختن بستر الزم براي اقـدامات آن  کشور و محیادیپلماسی عمومی از طریق افزایش مخاطبان 

(لطفـی   نمایـد  المللی به پیشبرد و تأمین منافع ملی و راهبردي کشـور کمـک مـی    در محیط بین

  ).21-22: 1389 سرابی،

از وظایف اصلی دیپلماسـی عمـومی، ایجـاد روابـط؛ درك نیازهـاي دیگـر        ،ن رابطهیدر ا

تفاهمـات؛ جسـتجوي    هـا و نظـرات؛ تصـحیح سـوء     ها و مردم؛ ارتباط دیدگاهکشورها، فرهنگ

توان اهداف مشترك پیدا کرد؛ دانستن نیات واقعی یکدیگر و تعریـف دقیـق    هایی که می حوزه

پذیرش و احترام به دیگر  ،ها و در نهایت رد تفاوتعبارات و مفاهیم براي طرفین؛ بحث در مو

دیپلماسی عمومی از طریق برقراري روابـط مبتنـی بـر اطمینـان و      ،در واقع باشد. ها می دیدگاه

ماتی را بـراي تعامـل و ارتبـاط    اقـدا دیپلماتیـک را فـراهم نمـوده و      اعتماد، امکان ایجاد رابطه

 .دهد جوامع انجام می دیگرظام مورد نظر با هاي ن ها و سیاست مدت فرهنگ، ارزش طوالنی

  توان در موارد زیر برشمرد: اهداف دیپلماسی عمومی را می ،در مجموع

  دهی تصویر مورد نظر کشور؛ شکل -

  الملل؛ سازي هویت و فرهنگ کشور در نظام بین برجسته -

  ها براي تأمین منافع ملی؛سازي اعمال سیاست زمینه -

  گذاري کشور هدف؛ تصمیمات سیاستتأثیرگذاري بر  -

که از طریق افزایش نفوذ و مشروعیت بـه واسـطه جلـب     المللی دهی به محیط بین شکل -

  شود. حمایت عمومی ایجاد می

هـا بـه    ها و خواسـت  تواند براي انتقال پیام امروزه وسایل ارتباطی زیادي وجود دارد که می

) ارتباطـات  1ا توجه بـه نظـر نـاي، عبارتنـد از:     ابعاد دیپلماسی عمومی، ب دیگران به کار رود.
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دادن بـه   یـري سیاسـت خـارجی کـه مسـتلزم گـزارش      گ روزانه بـراي توضـیح زمینـه تصـمیم    

اي از موضـوعات معمـولی بسـط     کـه در آن مجموعـه   ارتباطات اسـتراتژیک ) 2هاست؛  رسانه

سـاختن موضـوعات    و ارتباطات نمادین به منظور مشـخص یابد. در این مبارزات، رویدادها  می

) ایجاد رابطه پایـدار بـا افـراد    3 ؛شوند ریزي می پیشبرد سیاست مد نظر دولت برنامهاساسی یا 

کنـد و   هایی تصویر جذابی از کشـور ایجـاد مـی    کلیدي براي مدت زمان طوالنی. چنین تالش

 شـد دسـت آوردن نتـایج مطلـوب بهبـود ببخ    ه انداز خود را براي ب تواند چشم می ،بدین ترتیب

(Fitzpatrick, 2007: 195).  

یل گفتگوي سیاسـی،  از قب ،ردتواند تنوع وسیعی از ابزارها را در برگی دیپلماسی عمومی می

آن هـم در وراي   ،هـاي جامعـه مـدنی    ري خارجی و ایجاد ارتباط با گروهگذا تجارت و سرمایه

جلوگیري از نزاع یا دخالت  قدرت سخت مانند تواند داراي ابزارهاي باورها و عقاید؛ حتی می

ـ   ،)57: 1387(میلسن،  نظامی هم باشد سـویه دانشـگاهی، تأسـیس    مبادلـه دو ل مسـائلی از قبی

، برگزاري کنگره و در اشکال مختلف اي رسانه هاي کشورها، همکاريدیگر هاي زبان در  کرسی

نگـی، برنامـه   فره ، فراینـد ارتبـاط میـان   ، اعـزام خبرنگـاران  ها درباره مشترکات فرهنگینارسمی

ایجـاد   و )سـازي  سـمبل ( ، برنـد ملـی  سـم ،  توریشـده  فرهنگی، ورزشی و بازرگانی پشـتیبانی 

  .باشد ی قابل بحث میمهمه و همه در حوزه دیپلماسی عمو ،هاي اینترنتی تسای

براي ایجاد جذابیت و تصویري مطلوب استفاده  دیپلماسی عمومی از تمام ابزارهاي ممکن

کند. اگر دیپلماسی عمومی را شکل نوینی از دیپلماسی که با افزایش اهمیت افکار عمومی و  می

فنـاوري اطالعـات بـه    المللـی و انقـالب در    گسترش مشارکت عمومی و افزایش تعامالت بین

د تصـویر کشـور و عـاملی    و همچنین ابزاري بـراي افـزایش قـدرت نـرم و بهبـو     وجود آمده 

تـوان گفـت دیپلماسـی عمـومی      تأثیرگذار براي جلب توجه افکار عمومی در نظر بگیریم، می

اي از دیپلماسی قرن جدید است که از تمـام دیگـر اشـکال دیپلماسـی کـه       نوین و پایه یشکل

زي، اي، دیپلماسی مجـا  کاربرد و هدف خاصی دارند مانند دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه

کنـد تـا بـه     استفاده مـی  مانند آنهادیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی سنتی، دیپلماسی اقتصادي و 

  . یابددلخواه خود براي پیگیري اهداف سیاست خارجی دولت دست   نتیجه
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دهـد و   شیکشور را افزا ازمثبت عمدتاً در تالش است فهم  نکه دیپلماسی عمومیآجه ینت

، به طوري که رهبران سیاسی کشـورهاي  کشور فراهم آورد يها دگاهید يرا برا يشتریب انیحام

 متبـوع گیري حمایتگرانه و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی کشـور   هدف را قادر به تصمیم

گیري از دیپلماسی عمومی قادر خواهند بـود   . بسیاري از کشورها بر این باورند که با بهرهسازد

المللـی تثبیـت    بین  و موقعیت خود را در عرصه دنود بخشرا در جهان بهبخود  ریتصو وجهه و

باید به این مسئله توجه داشـت کـه ایجـاد     .نموده و تأثیرگذاري خود را تا حدي افزایش دهند

تواند فراتر از واقعیات مربوط به آن جامعـه و   ت مردم نمیاها و احساس این تغییرات در نگرش

کشـور و   دوبـاره شناسـی   ساسی مسـتلزم خویشـتن  اي ا ایط به گونهکشور حرکت کند. این شر

دلیـل   ،در واقـع  دادن به هویت آن در مسیري است که کشور را پایدار و برجسـته سـازد.   قالب

بـه خـاطر    ،دهند دهی هویت خود ادامه می به شکل ،اینکه چرا کشورها آشکارا و گاهی ضمنی

طور نمادین به همـه  ه کنند و نیاز دارند این تغییرات واقعی را ب این است که آنها واقعاً تغییر می

کـه   خواهنـد تـا جـایی    مخاطبان و کسانی که با آنها در ارتباط هستند نیز ارائه کننـد. آنهـا مـی   

لماسـی بهتـرین   ها را با واقعیات در یک ردیف قرار دهنـد و دیپ  تصورات و برداشت ،توانند می

ن بحـث دیپلماسـی   توا اینجاست که میکند.  ها را یاري می دولت این مسیرابزاري است که در 

هـا   هویـت  هـا، تصـورات و   واقعیات، انگارهآنجا که  ، یعنیانگاري پیوند داد عمومی را به سازه

  توان آنها را دوباره بازتعریف کرد و شکل داد.  شوند و می ساخته می

اي کـه از هـر کشـور در     ساز است. انگاره لماسی عمومی یکی از عوامل انگارهدیپ ،در واقع

اي  اي که شکل گرفته و قصد جـایگزینی آن بـا انگـاره    گیرد و یا انگاره افکار عمومی شکل می

هـا، هـم در حـوزه     تازه وجود دارد و دیپلماسی عمومی به مثابه تفکر و نیز ابزاري براي انگاره

دیپلماسـی عمـومی موفـق هـم تـوان       ،باشد. بـه عبـارت دیگـر    تغییر می  ایجاد و هم در حوزه 

 ،نیبنـابرا  ).67: 1389 شـده را دارد (نـادري،   هـاي سـاخته   هم توان تغییر انگاره سازي و انگاره

ت یجاد هویشده از کشور و ا ت ساختهیر چهره و هوییامکان تغ یعموم یپلماسیاز د يریگ بهره

الملـل فـراهم    نیها در جامعه ب ها و فهم ف برداشتیمتقابل و بازتعرعامالت پرتو ت د را دریجد

، منافع خود کنندگران تعریف مییکه براي خود و د یبر مبناي هویت توانند یمکشورها کند و  یم

  هاي خود را در داخل و خارج شکل دهند.و کنش را تعیین
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 ، هـاي غربـی و ژاپـن اسـتثمار     ها توسط قدرت بیند که براي نسل میچین خود را کشوري 

بـات اکنـون آن را، تالشـی بـراي     اشغال و تحقیر شده اسـت. ایـن احسـاس، بسـیاري از مطال    

داند که در پی ایجاد قدرت جـامع و دسـتیابی بـه جایگـاه      شدن از این موقعیت ضعیف میدور

ه به تدریج اعتماد به نفس آنهـا را افـزایش   رشد اقتصادي، فرصتی بود کشایسته جهانی است. 

هاي غربـی   بینند که فرصتی براي رسیدن به قدرت داد و آنان براي اولین بار در تاریخ مدرن می

) را بـا  1949تا  1839فکندگی (سال سرا صدکبا شکوه چین و محو خاطره ی  و تجدید گذشته

  شدن به قدرت جهانی بزرگ دارند.  تبدیل

بحـث   ،دهه سـبب شـد از اواخـر دهـه نـود      سه يبرا نیقدرت چ شیفزاا ،گریاز طرف د

این افزایش قدرت و رشد چین و تمایل آنها براي رسیدن به قدرت  .دمطرح گرد »نیچ دیتهد«

که افزایش قدرت چین ممکـن اسـت نظـم     ز چین دامن زدجهانی به این احساس تهدیدآمیز ا

ثباتی  طلبی منجر شود و عامل بی آلمان به جنگ دهد و مانند ژاپن وجهانی را مورد تهدید قرار 

المللـی منفـی بـه تصـویر      ها هویت چین را در نظـام بـین  این برداشت .الملل باشد در نظام بین

تئـوري تهدیـد   «یکی از مظاهر این تفکر، ارائـه  کشد و تالش دارد ظهور چین را مهار کند.  می

تـرین موانـع بـراي ارتقـاي     فهـوم از مهم هاي اخیر این م با مضمونی منفی است. در سال» چین

براي نظـم جهـان معرفـی     يرا تهدیدآینده تئوري چین این المللی چین بوده است.  وجهه بین

  . کند یاد میابهام یا تردید با در آینده نحوه اعمال قدرت آن از و  کند می

 ریتصو بهبودآنان  .رهبري چین از خطر گسترش مفهوم تهدید چین آگاه استکادر امروزه 

ـ   رییو به تغدانند  می یاسیو س يظهور اقتصاد ازین شیپرا  نیچ  و نیبـه چـ   یالمللـ  نینگـرش ب

ملی آنها منفی و  . چین معتقد است تصویردندار ازین ،شود یخوانده م نیچ دیآنچه تهد حیتصح

شده است. اتهامات گوناگون درباره نقـض حقـوق    رسیمهاي غربی دیوآسا ت حتی توسط رسانه

و نظـامی، بـه خصـومت،     بشر، حقوق مالکیت معنوي و قواعـد تجـارت و مسـائل اقتصـادي    

 شـود. بـه عقیـده مقامـات چینـی، هـدف واقعـی ایـن         تفاهم کشورها منتج میسوگیري و سوء

کند  احساس میشدن چین به قدرت واقعی جهانی است. چین  اتهامات، ایجاد مانع براي تبدیل

اگـر چـین    ،تواند در جهان شنیده شود. بنابراین هاي غربی نمی صداي آنها به دلیل تسلط رسانه
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مجبور است قدرت نـرم خـود را توسـعه دهـد. در همـین       ،بخواهد قدرت بزرگ جهانی باشد

هـاي آن بـراي ارتقـاي وجهـه و بهبـود      راستاست که بحث دیپلماسی عمومی چـین و تـالش  

  شود.  الملل مطرح مینه بینتصویرش درصح

خواهند بین ظهور چین به عنوان قدرت بزرگ بـا آلمـان قبـل از     رهبران چین می ،در واقع

ظهـور   اسـت یستمایز قائل شوند. آنـان بـا    ،جنگ جهانی اول و ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم

 جـاد یجهـت ا در را  نینـرم چـ   و د قدرت سختنکن یتالش م نیچ يدر استراتژ زیآم مسالمت

ـ نما لیکمتو دستیابی به قدرت جامع ملی نرم  يبرتر  يهـا  سـال  یدر طـ  ،در ایـن رابطـه  . دین

 اسـت یس ابـزار بـه عنـوان    یعمـوم  یپلماسـ یبر قدرت نـرم و د  حاًیصر نیگذشته حکومت چ

بـه  کرده اسـت.   دیکأت یالملل نیچهره مثبت ب جادیو اکردن استراتژي خود  عملی يبرا یخارج

بخش دیپلماسـی عمـومی    ي جذاب و دوستانه به جهان، الهامتصویر ارائهنیاز به  ،عبارت دیگر

هـا از   آمیز چین و از بین بردن تـرس  آن به عنوان ابزار اصلی ترویح ظهور صلح و ازچین بوده 

چـین سـعی دارد بـا در پـیش     شود.  واسطه قدرت سخت استفاده میه ظهور ابر قدرت جدید ب

گرفتن دیپلماسی عمومی، افکار عمومی جهان را تحت تـأثیر قـرار دهـد و چهـره خـود را از      

چین باید منطـق تفسـیر سـایرین را     ،آمیز تغییر دهد. از این رو قدرت صلحآمیز به   کشور تهدید

ن واقعـی را درك  الملل کمـک کنـد چـی   تغییر دهد و به جامعه بین ،کننده استکه الزاماً تهدید

رگ و مشـارکت  قـدرت بـز  یـک  هـاي  مسـئولیت  چین به همـه  تعهدکنند. این مسئله مستلزم 

  .  استالملل  فعاالنه در امور بین

امـور   ياسـت. اداره مرکـز   ياریبس يهاها و گروهوزارتخانه شامل نیچ یپلماسید ستمیس

دولت و وزارت امور خارجه، اداره  ي، وزارت فرهنگ، اداره اطالعات تحت نظر شورایخارج

 غـات ی، اداره تبلینـ یچزبان  یالمللنیب ي، شورا1نیچ ستیحزب کمون يمرکز تهیکم یالمللنیب

هـاي خبـري    ، آژانـس ، اداره اطالعات وزارت امور خاجهنیچ ستیحزب کمون يمرکز تهیکم

و  مؤسسات کنفوسیوسـی ، 3روزنامه چین و ی و رادیوییونیزیتلوهاي شبکه ،2»شین هوا« مانند

  شود.به برخی از آنها اشاره می ادامهکه در  مراکز هستند نیاز جمله انهادهاي غیردولتی، 

                                                                                                                        
1. International Department Central Committee of CPC 
2. Xinhua 
3. China Daily 
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  خارجه وزارت امور. 1

 یعمـوم  یپلماسـ یدولـت در د  گرانیباز نیمهمتراز کشورها وزارت امور خارجه  شتریدر ب

 یپلماسـ یمربـوط بـه د   يهاتیفعال در يریگمیدر توسعه و تصم یاصل نقش زین نی. در چاست

و اداره  1نیچـ  سـت یحـزب کمون  یخارج غاتیوزارت امور خارجه، اداره تبل به عهده یعموم

  .  قرار دارد 2یدولت ياطالعات شورا

ـ فیبهبـود ک  ی،پلماسـ ید تیفیبهبود ک ياز اقدامات حکومت برا وزارت امـور   یاسـ یکـادر س  تی

کـردن   ه چـین، بـه بازنشسـته   امـور خارجـ  سـال گذشـته، وزارت    15در طـول  خارجه بوده اسـت.  

هـاي  کردن آنها با نسل جوان نمایندگانی که بهتر انگلیسـی و زبـان   هاي قدیمی و جایگزین دیپلمات

 4000دهـد نیمـی از   نشان مـی  2005کنند، اقدام کرده است. یک مطالعه در سال محلی صحبت می

 به عنـوان مثـال، پکـن در دهـه     Kurlantzick, 2007: 227).( سال دارند 35دیپلمات کشور کمتر از 

نفـر از   110غربـی ارتقـا دهـد و     هاي خـود را در نیمکـره  فعاالنه سعی کرد کیفیت دیپلمات 1980

مقامات جوان را به دانشگاهی در مکزیک براي یادگیري زبان اسپانیایی و تعمیق درك و فهم آنهـا از  

  .(Kurlantzick, 2007:227)امریکاي التین فرستاد 

  

  3 اداره تبلیغات خارجی حزب کمونیست. 2

 (SCIO) اداره تبلیغات خارجی، که معموالً با نام دیگرش، اداره اطالعات شـوراي دولتـی   

سازمان محرمانه است  زیحزب ن یخارج غاتیاداره تبل .شد سیسأت 1991در  ،شود شناخته می

 امـور  و وزارت اسـت که مسـئول تمـام تبلیغـات داخلـی     حزب  يمرکز غاتیکه با وزارت تبل

، یعموم یپلماسید يها و راهبردها دار توسعه طرح عهده اداره نیحزب ارتباط دارد. ا یالملل نیب

 سـت ا نترنـت یانضمام اه بی داخل يها و سانسور رسانه تیو هدا یخارج يها نظارت بر رسانه

)2008: 41 Hooghe,(.  

                                                                                                                        
1. Office of External Publicity of the Chinese Communist Party 
2. State Council Information Office (SCIO)  

3. Office for Foreign Propaganda (OFP) 
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  چینانستیتو امور خارجی . 3

المللی و تحقیـق   ن در مورد مسائل بینآ سیس شد و وظیفهتأ 1949این مؤسسه در دسامبر 

هـاي سیاسـی اسـت.     المللی و گسترش فعالیت در مورد سیاست خارجی با هدف مبادالت بین

براي افزایش درك متقابل و دوستی بین مردم چـین و دیگـر ملـل، تـرویج و توسـعه       ،بنابراین

کند. وظیفه مؤسسـه برقـراي تمـاس بـا     ین و حفظ صلح جهانی فعالیت میالملل چروابط بین

هـا و محققـین   ها و افراد مهم در دیگر کشورها و همچنین با سـازمان فعالین سیاسی، دیپلمات

  .)216: 1388(کتاب سبز،  باشدالملل میامور بین

  

  المللی چینانجمن مبادالت بین. 4

ها، احزاب، میالدي به ابتکار انجمن 1981سپتامبر سال المللی چین در انجمن مبادالت بین

هاي معروف محافل مختلف، فعاالن اجتماعی و اندیشمندان تأسیس شد که هدف آن شخصیت

مشـترك در جهـان    عهدیگر ملل جهان، حفظ صلح و پیشـبرد توسـ   ازافزایش درك مردم چین 

پلماسی مردمی در شرایط جدیـد،  اعالم شده است. این انجمن باید با در نظر گرفتن ویژگی دی

  )1390نام(الف)،(بیبیش از پیش براي افزایش درك و دوستی با مردم جهان تالش کند 

  

  مؤسسات کنفوسیوسی. 5

، باید بـه سیاسـت تـرویج    ء تصویر کشور در خارجاز ابتکارات دولت چین به منظور ارتقا

ـ  بین ژي اسـترات  ،عنـوان زبـان خـارجی   ه المللی زبان اشاره کرد. گسترش آموزش زبان چینـی ب

دوسـتی و   ءکردن زبان و فرهنگ چینی در سراسر جهان، به منظور ارتقـا  بااهمیتی براي معرفی

 دیگـر همکاري و مبادالت فرهنگـی و اقتصـادي بـین چـین و      ،فهم و درك متقابل و همچنین

 جیتـرو  بـه  ایـن مؤسسـات   المللی اسـت. بردن نفوذ چین در جامعه بینجهان و باالکشورهاي 

 در سراسـر جهـان   نیفهم زبان و فرهنگ چـ و درك  لیکشورها و تسهدیگر روابط دوستانه با 

مؤسسه کنفوسویسـی   320حدود  1المللی زبان چینی شوراي بین ،2004از سال کنند.  یکمک م

                                                                                                                        
1. The Chinese Language Council International (abbreviated as Hanban Office of China 
National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language) 
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چین بـر   تالشدر سراسر جهان تأسیس کرده است. توزیع این مؤسسات نیز قابل توجه است. 

 17مؤسسه دارد، متمرکـز شـده اسـت. روسـیه و کـره هـر کـدام         70اکنون بیش از امریکا که 

 مؤسسـه دارنـد   5مؤسسه و ژاپـن   13مؤسسه، تایلند  14مؤسسه، انگلیس  15مؤسسه، فرانسه 

2011: 5-6) (Kerry,. و ادبیـات    در دانشکده زباننیز سسه کنفوسیوس ؤاولین شعبه م ،همچنین

بـه رشـد    نمـودار زیـر افـزایش رو    .ه استگشایش یافت 1387در سال خارجی دانشگاه تهران 

  دهد.براي فراگیري زبان چینی را نشان می آمریکاتمایل مردم 

  

  تعداد مؤسسات کنفوسیوسی در امریکا ):1نمودار (

  

 
  

هـاي  تقاضا براي یادگیري زبان چینی نیز در حال افزایش اسـت. در سـال   ،در حال حاضر

 تـر از زبـان انگلیسـی    سـریع  ،درصد 01/454 با تقاضا براي آموزش زبان چینی ،2004-1984

که تقاضا براي است در حالی این درصد) رشد داشته است. 57/9(یی درصد) و اسپانیا 29/32(

 کـاهش درصد)  89/42( درصد) و آلمانی 29/17( درصد) فرانسوي 23/17( هاي ایتالیایی زبان

  .(Roth, 2007: 11) یافته است
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ـ لیم 40تـا  30 حـدوداً  اعالم کرد کـه  ینیزبان چ ياداره شورا 2007در ژوئن   نفـر در   ونی

مؤسسه از جمله اهدافش را چهار برابـر   نیا .هستند ینیزبان چ يریادگیجهان در حال  سراسر

  (Cull, 2009: 7).اعـالم کـرده اسـت    ،کنند یمطالعه م یکه زبان خارج ییها ینیکردن تعداد چ

 2020شود در سال  ذکر شده که تخمین زده می l,vn 500، 2010تعداد این مؤسسات در سال 

میلیـون معلـم بایـد آمـوزش      5آموز برسد و حـدوداً   میلیون دانش 100مؤسسه و  به  1000به 

کشــور  100دانشــگاه و مؤسســه آمــوزش عــالی در بــیش از  2500حــدود  ،ببیننــد. همچنــین

  (Roth, 2007: 8) .کنند  هاي آموزش زبان چینی ارائه می کالس

  

  و علمی مبادالت آموزشی. 6

کـردن   هیگسترش زبان و فرهنگ خود اقدام به بورسـ  يگذشته برا يهادر سال نیدولت چ

و کـرد   هسـتند، سـوم   جهـان  ياز کشورها شترشانیکه ب یخارج انیاز دانشجو يشتریشمار ب

از کشورهاي در حال توسعه  آموزان تحصیلی براي دانش هزینه هاي کمکتسهیالتی مانند برنامه

هزینه تحصیلی به  دولت کمک. نمودکردن ویزاي سیاسی براي دانشجویان خارجی ایجاد و آزاد

براي گسترش برنامه بورس تحصیلی اعطا و  2007دانشجوي خارجی در سال  10,000بیش از 

ریـزي کـرد. چـین     برنامه 2010و  2008هاي  ، بین سالکمک اضافی در هر سال 3000خود با 

  .(Lum, 2008: 81) کند جذب 2020دانشجوي خارجی تا سال  300,000قصد دارد 

 .نفر بـود  1,236فقط  میالدي 1978طبق آمار، تعداد دانشجویان خارجی در چین، در سال 

 لیمشـغول بـه تحصـ    نیهشت کشـور در چـ  وهشتادودهزار دانشجو از ص195 ،2007سال  در

 180هزار تن رسید و در سی سال گذشـته،   220میالدي به  2008اند که این رقم در سال  بوده

درصد از  2، کایدرصد از امر 9درصد از اروپا،  12، ایسآ زدرصد ا 75از  شیب ،برابر شده است

کره جنـوبی، ژاپـن، امریکـا، ویتنـام و     ). Hooghe, 2007: 30( هیانوسیدرصد از اق کیو  قایافر

  مطالعـه  جیبـه منظـور تـرو   همچنین مبادالت  نیا دانشجو هستند.اعزام پنج منبع بزرگ  ،تایلند

 شیهـا تیکرده و اولو يریگ آموزان را هدفجوان دانش يهاروهگ اًریاخ ،ینیزبان چ یالملل نیب

  .کرده است رییدبستان تغ یها و حت رستانیاز دانشگاه به دب
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الملـل،   المللی چین و جایگاه آن در نظام بـین  هاي بسیار مهم تأثیرگذار بر چهره بین از جنبه

کشور، علم و فناوري آن است.  هرهاي اصلی قدرت توان گفت یکی از پایهعلم است. می  عرصه

آوردن براي گردهاي رسمی و غیر رسمی  اندازي شبکهراهدیپلماسی عمومی جدید چین شامل 

، نیبرتر چـ  يهادر دانشگاه یعلم يها انجمنباشد.  ها می وم و فناوريعقاید، عل رهبران افکار،

سـازي  ریمشـابه در تصو  ینقش ،یشناخت معرفت يها روشنفکران به عنوان مخازن فکر و انجمن

  کنند. یم يباز نیچ مثبت از

ـ  یدانشگاه یعلم يها شبکه قیاز طرها گروه نیا منـاظرات   و هـا  در کنفـرانس  یالمللـ  نیب

آنها  نیز کنند. در داخل یمصاحبه م یالملل نیو در مجالت ب اطالعات شرکت  و مبادله یالملل نیب

نیز . در خارج ددارن یخارج استیس رانیگ میبر تصم يا ندهیفزا ریدادن به حکومت تأث با مشاوره

را ی للالمنیب موضوعات دربارهیی فکر را گرا کثرتو  انیب، عمل يدر حال رشد آزاد ریآنها تصو

   (Hooghe, 2008: 51). کنندیم منتشر

  

  هاي فرهنگی چین ویژگی. 7

مهمترین مؤلفه براي هر کشور در جهت گسـترش نفـوذ و قـدرت نـرم خـود، اسـتفاده از       

دیپلماسی عمومی را نیـز اقـدامات و   هاي هاي فرهنگی است و بخش مهمی از فعالیتجذابیت

چین قصد دارد ابرقدرت فرهنگی بزرگ متناسب بـا قـدرت    .دهدتعامالت فرهنگی تشکیل می

هـاي مبـادالت    هاي خود را براي بسط کانـال تالش ،بنابراین اقتصادي در حال رشد خود باشد.

و افزایش تولیدات فرهنگـی رقـابتی و مـؤثر بـراي      فرهنگی، ترویج رسانه چینی خارجی میان

  دهد.  ترویج فرهنگ چینی به طور فعاالنه افزایش می

نرم ي دارد. قدرت فرد به منحصر مشخصات ،جهان بزرگهاي تمدن چین به عنوان یکی از

 غذا از و تا معماري هنر از دارو، تا از فلسفه ادبیات، زبان تا از، فرهنگی آن هاي سنت در چین

از لحـاظ تـاریخی گسـترش نفـوذ      کنندآنها استدالل می. نظامی و تشریفات نهفته است تا هنر

 اروپـا رسـیده   و غـرب  آفریقـا حتـی بـه    بـوده و  آسـیا  و غـرب  شرق در سراسر چین، تمدن

   (Wang & Lu, 2008: 428).است
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رسـیدن  اختراعاتی مانند کاغذ، باروت، چاپ، مطبوعات، ظروف یا گسترش ابریشم قبل از 

بخـش آن،   روت الهامغرب به قرون وسطی از طریق آسیا به غرب وارد شدند. تصویر چین و ث

چـین باسـتان، طـب سـنتی، هنرهـاي       هاي دریایی اروپاییان شد. فلسفهمنجر به گسترش سفر

رزمی، خوشنویسی و نقاشی در سراسر جهان توسط مبلغـان، تجـار و نماینـدگان دیپلماتیـک،     

، مهاجران چینی، صـنایع دسـتی، غـذایی، ژیمناسـتیک و     19د. در اواخر قرن شناخته شده بودن

هاي اروپایی و امریکا تأسـیس کردنـد. امـروزه     تعطیالت تقویم چینی را در بسیاري از پایتخت

انـد  مقامات دولتی چین به طور منظم این دستاوردهاي گذشـته را کـه دیگـران کمتـر شـناخته     

، به تقویـت غـرور ملـی    19ي قبل از رکود چین در قرن بازیابی گذشته ،کنند. البتهیادآوري می

  (Otero Roth, 2007: 5) . کندآنان نیز کمک می

هاي کالسیک چین نیز دیپلماسی عمومی کنونی چین وامدار چین باستان و آموزه در فلسفه

میالد گسترش  قرن قبل از 6هاي اخالقی و انسانی چین را در نام حکیم بزرگی است که آموزه

خواهد به بقیه داد. تصویري از کنفوسیوس و خطوط اصلی اندیشه او در تصویري که چین می

، دولت فضیلت، احتـرام  کشورها دیگرگنجانده شده است مانند هماهنگی با  ،جهان معرفی کند

  داري. متقابل، وفاداري، انسانیت و خویشتن

به معنی آنکه همان طور که دوست داري دیگران با تـو   ،کندکنفوسیوس قانون طالیی را بیان می

محـدودیت و تنظـیم    هاي خود، تأکید زیادي بـر رفتار کنند، نسبت به دیگران رفتار کن. او در آموزه

دهد. در دیدگاه کنفسیوس، خانواده، و به ندرت استفاده از قدرت قهري را شرح می قدرت قرار داده

. پیوند اخالقی فرد، دولـت و  هستندهاي اخالق فردي بر پایه بتنیممرتبط و  ،جامعه، دولت و جهان

 تیان شـیا  . کنفوسیوس از ایدهدهدهاي نظم فرهنگی و اخالقی کنفوسیوسی را تشکیل میپایه ،جهان

(جهان زیر آسمان)، نظم سیاسی هماهنگ بدون مرزهـاي دولـت و حکومـت بـه واسـطه شـخص       

کنـد. عـالوه بـر ایـن، ایـن نظـم       قدرت قهري حمایت مـی حکیم، با استفاده از فضیلت بدون هیچ 

دوسـتی، بـدون هـیچ گونـه قـدرت قهـري و        خیرخواهی و نـوع  وسیلهه تواند و باید بهماهنگ می
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اداره حکومت توسط دژنگ ،دست آید. در این نظمه اجباري ب
1

و استفاده از قـدرت نـرم    - فضیلت - 

   (Ding, 2008: 196).  مردم حیاتی است ها و اذهانتوسط حاکم براي فتح قلب

معروف خود را مطرح کـرد    ، ایده»هنر جنگ استراتژي نظامی باستانی چین«در شاهکار  زيسان

که حمله به ذهن دشمن بهتر از حمله به شهرهاي مستحکم آنهاست. وي اظهار کرد به دست آوردن 

ن بدون نبرد باالترین تعالی اسـت  صد پیروزي در صد جنگ مزیت بزرگی نیست؛ انقیاد ارتش دشم

(Ding, 2008: 198).   

این منابع قدرت، در فرهنگ و سنت چین، که مردم چین ویژگی قومیتی خودشان تعریـف  

قدرت نـرم   یمنابع عال نیکردند که فرهنگ چ قیتصدنیز  نیچ رهبراناند.  کنند، قرار گرفتهمی

و به دست آوردن نفوذ و اعتبار  یعموم یپلماسیداجراي  يبرا ياریبس يهاییتوانا که آن است

 هاي متمـادي در حـال پرورانـدن برنامـه    چین به صورت فعاالنه طی سال ،بنابراین .در بردارند

تبادل فرهنگی با بسیاري از کشورهاي جهان بوده است. چـین در حـال حاضـر، خـود یـا بـا       

فرهنگی هاي یعی از سیاستگذاري قابل توجهی در طیف وس همکاري کشورهاي دیگر، سرمایه

دادن خارج از کشور، آغاز کرده است. چین در زمینـه مبـادالت فرهنگـی در دهـه     با هدف قرار

هـاي فرهنگـی،    هاي فیلم، هفته این مبادالت شامل برگزاري هفتهگذشته بسیار فعال شده است. 

شـی، عکـس و   هـاي نقا هاي هنري و برگزاري نمایشگاه بازدیدهاي متقابل هیئت ،روز فرهنگی

  باشد. آثار هنري می دیگر

 آفریقا سفر کردند. بالهگروه هنرهاي نمایشی به  100هاي اخیر بیش از  در سال ،به عنوان مثال

، 2ملی چین، گروه رقص و ورزش شرقی چین، دسته اکروباتیک چین، دسته اکروباتیک ووهان

کیانگ، همراه با هزاران نفر از هنرمندان، بازیگران و  و گروه رقص و آواز سین گروه هنري دالیان

هاي بسـیاري از کشـورهاي   نمایشگاه ،اند. در عین حال  رفتهفریقایی آکشورهاي  بهخوانندگان، 

   (Deng & Zhang, 2009: 155).  فریقایی در چین برگزار شدآ

گذاري کرده است. هنر و زبان چینی سرمایهدر اروپا تا حد زیادي در ترویج  چین ،همچنین

هاي  شمار، پروژه هاي بیها و جشنوارهنمایشگاه ،هاي خصوصیوزارت فرهنگ چین و سازمان

                                                                                                                        
1. Dezheng 
2. Wuhan  
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(از قبیل سال فرهنگی چین) و رویدادهاي سال نو چین در اروپا را سـازماندهی   فرهنگی چین

رانسه در ف -از: سال فرهنگی چیناي از عمده رویدادهاي فرهنگی چین عبارتند کنند. نمونهمی

؛ جشنواره هنر چینی در 2008در انگلستان در سال 1مدت چین معاصر؛ جشنواره بلند2003سال 

؛ مشارکت چین به عنوان مهمان افتخاري در نمایشگاه 2009کشورهاي مختلف اروپایی در سال 

چین در  -تحادیه اروپا؛ افتتاح انجمن صنایع فرهنگی ا2009کتاب فرانکفورت در آلمان در سال 

  (Hooghe, 2010: 23-24). 2006برگزاري جشنواره چین در لندن هر ساله از و  2009می 

  

  چینیان خارج از کشور. 8

در ده سال گذشته، نگاه دولت چین به چینینان خارج از کشور بیشتر به عنـوان منبـع دیپلماسـی    

بـه دسـت   کنند.  کشور زندگی می 130میلیون چینی در بیش از  40بیش از عمومی آغاز شده است. 

اي بـراي  کـردن آنهـا بـه پایـه     خارج از چین به منظور تبـدیل هاي چینی آوردن نفوذ و تأثیر بر گروه

تبلیغـات چـین    ،1989اي کلیدي در کار تبلیغاتی خارجی است. پـس از سـال   وظیفه ،تبلیغات چین

پرستی نسـبت بـه سـرزمین مـادري و     چین را با هدف ایجاد احساس میهنزندگی چینیان خارج از 

کـردن خصـومت نسـبت بـه      هدف قرار داده است. هـدف خنثـی   ،پشتیبانی از وضع سیاسی موجود

حزب کمونیست چین و افزایش مخالفت نسبت به نیروهاي ضد دولت در درون چین و طرفـداران  

اي موفق بوده است. از نظر تـاریخی، خارجیـان   مالحظهها به طور قابل در تبعیدشان بود. این تالش

طرفدار حزب کمونیست چین در تولید طیف وسیعی از مواد تبلیغاتی، اعم از کتـاب، فـیلم و شـعر    

  . (Brady, 2009: 31)اند هاي دولتی و خصوصی بسیار مفید بوده براي البی

کنـد.   اجران کـار مـی  بـط میـان چـین و مهـ    اداره امور خارجیان چین نیز براي تقویـت روا 

سفر «هاي دولتی براي کودکان مهاجر با هدف تقویت جذابیت چین جود دارد که به نام  اردوگاه

هاي درسـی تـاریخی    پکن همچنین کتاب شوند. نامیده می» 2هاي خود یافتن ریشهبه چین براي 

تأکیـد   هاي خارجیکه بر تحقیر ایجاد شده توسط قدرت کند براي مدارس مهاجران منتشر می

  (Yee-Kuang, 2010: 11). کندمی

                                                                                                                        
1. China Now 
2. Travel to China to Find Your Roots’ 
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  نهادهاي غیردولتی. 9

هـاي غیـر دولتـی و    با وجود دولت قوي سنتی اما جامعه ضعیف، چـین از منـابع سـازمان   

 ،هاي فراملی براي پیشبرد دیپلماسی عمومی به خوبی استفاده نکرده است. با این حـال  شرکت

در . کنـد  می تیقدرت نرم را تقو ی،عموم یپلماسیدر د یدولتریغ گرانیتعداد در حال رشد باز

، اجتماعات یخارج ینیچ يها، انجمنیشناسو معرفت یعلم يهاانجمن توان از این مورد می

با  یدوست يبرا ینیچ یمردم، انجمن مردم امبادالت مردم ب تیریمد يهاسازمان لیاز قب دوستانه

 ، بالگرها،انیخواهران دوقلو، دانشجو يها، سازمان2یو مؤسسه امور خارج1یخارج يکشورها

 يهـا طـرح انجـام   يبـرا که  ینیجوانان چ داوطلب يهاو گروه انیو خارج يجهانگردصنعت 

، الئوس و برمه یوپیات یی همچونها ملت شرفتیپکمک به  يبرا انهوطلبداصورت ه ب یخدمات

    .، نام بردشوند یماعزام 

مشـارکت   یو عمـوم  یخصوصـ  گرانیبـاز  یجهـان  يهـا ها و اشخاص در شبکهگروه نیا

، شـود یو نظـرات تبـادل مـ    دیکه عقا یمکان ی،رسمریغ یالمللنیب يآنها در گفتگوها کنند. یم

 شـتر یدهند. بیم شیفهم متقابل را افزا ،اعمال نیکنند و با ایم يملل همکاردیگر و با  شرکت

در امـور   ینـ یچدولتی سازمان غیر 346,000مستقل هستند. اکثر  باًیتقر یدولتریغ گرانیباز نیا

 بـه کننـد.   نیخـود را تـأم   یو اجتماع يتوانند منافع تجاریشان نسبتاً مستقل هستند و مروزانه

 یرسـم  یاز فرسـتادگان حکـومت   شتریبهاي غیردولتی سازمان ندگانینما ،یرغم کنترل حکومت

ـ  چند يهـا آنها با سازمان هستند. یالملل نیب ياهمورد اعتماد انجمن نیچ  یالمللـ نیجانبـه و ب

ـ  اتیزبان و نشـر  یسیانگل يهاتیسا را در وب امشانیکنند، پیم يهمکار  جیتـرو  یالمللـ  نیب

که بـه   يکشور ریپکن نقش دارند و تصو يهااستیخشن س ریکردن تصو دهند. آنها در نرم یم

. گذارندمیبه نمایش در حال حرکت است را  یالمللنیشده ب رفتهیپذ يهنجارها رشیسمت پذ

، قادر یو بهداشت همگان ستیز طیمح نهیبه خصوص در زم درو به رش هاي سازمانعالوه، ه ب

 قیاز طر میمستقریغ ایحکومت تقاضا از  قیاز طر میچه به طور مستق ،گذاران استیهستند بر س

  . )Hooghe, 2008: 50( بگذارند ریثأتی مللالنیب ای یمل يها رسانه

                                                                                                                        
1. Chinese Peoples Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC)  
2. Institute of Foreign Affairs (IFA)  
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    توریسم. 10

1پاسیفیک –یفیک و عضو فعال سازمان سفر آسیازرگترین کشور در منطقه آسیاي پاسچین ب
و  

مسـافرت و   ،هـاي اخیـر  المللی است. در سالمقصد توریستی بین اولینشدن به  لدر حال تبدی

چین نسبت به اقتصاد بازار سوسیالیستی تبدیل شده  گري به صنعت استراتژیک در توسعه گردش

تواند موفقیت در بازارهاي گري را که می سفر و صنعت گردش بهتر توسعههاي  چین راه .است

  کند. اي و جهانی را تکمیل کند، بررسی میمنطقه

هاي مسافرتی را حذف کرده و همین عاملی بـوده کـه   چین بسیاري از قوانین و محدودیت

خارج از کشـور   مجوز سفر به ،بر خالف سابق ،اندمردمی که از درآمد بیشتري برخوردار شده

موانع سفر به کشـورهاي هنـگ کنـگ،     2»وضعیت تأیید مقصد«را داشته باشند. سازمانی به نام 

به صد  ،ها اجازه سفر به آنها را دارندماکائو و تایوان را برداشته و تعداد کشورهایی را که چینی

  کشور رسانده است.

آسیا در آینـده و همچنـین در   اي در سراسر گري منطقه چین عامل مهمی در توسعه گردش

هاي سازمان تجارت جهانی، چین کشور نخست بینیسراسر جهان خواهد بود. با توجه به پیش

خواهد شـد   2020المللی تا سال  میلیون توریست بین 137ن با حدود المللی در جهامقصد بین

اشـد کـه   جهان برود چهارمین کشور احتمال می ،میلیون سفر توریستی 100و با ظرفیت انجام 

الملل، چین از سریعترین رشـد در منطقـه   از لحاظ توریسم بین اند. مردم آن به خارج سفر کرده

درصد بوده  9.5، 2010تا  2000گذشته برخوردار بوده است. نرخ رشد ساالنه چین از  در دهه

، ژاپـن، کـره  ، 2020سازمان تجارت جهانی، ده بازار اصلی چـین تـا سـال    گزارش طبق  .است

پین، انگلستان و آلمان خواهـد  ایاالت متحده، فدراسیون روسیه، مغولستان سنگاپور، مالزي، فیلی

  . (Lew & et al, 2003: 6)بود

 کنـد کـه بـر   پیش بینی مـی  2020ده کشور مقصد توریستی را در سال  صفحه بعد،جدول 

  گران خواهد داشت. ردشگچین رتبه اول را در جذب  ،اساس آن

                                                                                                                        
1. Pacific Asia Travel Association (PATA) 
2. Approved Destination Status   
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  2020ده کشور برتر مقصد توریستی در سال  ):1(جدول 

  کشور و منطقه  
تعداد 

  توریست(هزار)
  سهم بازار(%)

  میزان رشد(%)

2020-1995  

  0/8  6/8  137,100  چین  1

  5/3  4/6  102,400  ایاالت متحده  2

  8/1  8/5  93,300  فرانسه  3

  4/2  4/4  71,000  اسپانیا  4

  3/7  7/3  59,300  هنگ کنگ  5

  2/2  3/3  52,900  ایتالیا  6

  0/3  3/3  52,800  انگلستان  7

  6/3  1/3  48,900  مکزیک  8

  7/6  9/2  47,100  کشورهاي مشترك المنافع خودمختار  9

  0/4  7/2  44,000  اسلواکیو  چک  10

    2/44  708,800    کل

 (Lew & et al, 2003: 6-8) 

سیاستمداران تا محافل تجاري محور چین توجه سراسر جهان را، از موفقیت اصالحات بازار

چین، در حال حاضر  جلب کرده است. محیط تجاري به سرعت در حال توسعه ،و عموم مردم

گـذاري  اي از رشد توریسم تأثیر دارد. این تأثیر نه فقط شـامل جریـان سـرمایه    بر  بخش عمده

بخش از مسـافران  . این ه استافزایش دادنیز کارآفرینی را  میزانخارجی به کشور است، بلکه 

و اقـداماتی بـراي آوردن    ها ند. چین همچنین تالشیابهاي پیش رو افزایش میاحتماالً در سال

دهد؛  شده از چین انجام می هاي پرداختهاي خارجی با افراد برجسته در تورهایی با هزینههیئت

در  ،یج دهند. در واقعترو ،گردند به این امید که آنها نظرات چین را زمانی که به کشور خود برمی

گران، مبلغان  آن است با تأثیر بر مقامات، کارشناسان و محققان خارجی، دانشجویان، گردش یپ

شهري، ارتش ، با افزایش مبادالت خواهرنگاران، چینیان خارج از کشور و همچنین محلی، روزنامه

   (Brady, 2009: 34).د بلغان دوستانه براي چین ایجاد کنبین المللی م
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  رشد اقتصادي. 11

 اسـت یو س یاجتمـاع  يهـا  و ارزش اسـت یس ،کشـور عمـدتاً از فرهنـگ    هـر قدرت نـرم  

 .اضـافه شـود   سـت یبه ل دیبانیز  يتوسعه اقتصاد آن ینیچ دلدر م؛ شود یم نیاش تأم یخارج

 نیـ شـدن حضـور ا  ترکشور، پررنـگ  نیا يستد تجارحجم دادو شیو افزا نیچ يرشد اقتصاد

بـه اقتصـاد    وسـتن یو پ نیچـ  يتوسعه اقتصاد. است داشته یپ را در یالمللنیکشور در سطح ب

 شـتر یاست. آنچـه ب  ختهیرا برانگ رتیو ح نیساخته و تحس جذاب یقدرت این کشوراز  یجهان

ـ بـه و  ،جهـان  يکشـورها  انیدر م نیچ تیبه جذاب شـرقی و   شـرقی و جنـوب   يایدر آسـ  ژهی

  .است رکشو نیاقتصاد ا ،کمک کردهفریقایی آکشورهاي 

رشـد اقتصـادي   تجربه کرده اسـت.   رینرخ رشد در جهان را در سه دهه اخ نیتر عیسر نیاقتصاد چ

ـ   درصـد رسـید.   1/10بـه   2010درصد را داشته و در سـال   3/10نرخ متوسط  گذشته، در دهه  نیبـا چن

ـ لیم سـت یکشـور از حـدود دو   نیا یناخالص داخل دی، توليرشد  9/ 854بـه   ،1980دالر در سـال   اردی

 China Economy, 2011).رسید ( 2010تریلیون دالر در سال 

ـ گـذاري  و سـرمایه تجارت  يرا برا ياریبس يهافرصت نیچ يرشد اقتصاد  ی آنالمللـ نیب

کشورها نشان دهد و  دیگرها و مزایاي خود را به کوشد جذابیتو از این طریق میکرده  جادیا

اکنون دومین اقتصاد بـزرگ جهـان اسـت و     کند. چین همبت رشد خود را تقویت هاي مثجنبه

تواند به بزرگترین اقتصاد ظرف چنـد دهـه آینـده     کنند که می بینی میگران پیش برخی از تحلیل

  تبدیل شود. 

اي جایگزینی جدي براي روابـط بـا کشـورهایی کـه از     رشد اقتصادي چین به طور فزاینده

در آسـیاي مرکـزي، قـدرت     ،ارائه کرده است. به عنوان مثال ،مریکا ناراضی هستندآدیپلماسی 

مریکـا اظهـار   آبـه نفـوذ رو بـه رشـد     نسـبت  دیپلماتیک در حال رشد چین به کشورهایی که 

هـا  به این صورت توانستند به یکی دیگر از قدرتآنها تخصیص داده شده و  ،نارضایتی کردند

هاي اقتصـادي  به چین داده که با اعطاي کمکرشد اقتصادي این امتیاز را  ،تکیه کنند. همچنین

  .نفوذ و اعتبار خود را در کشورهاي در حال توسعه افزایش دهد ،و وام
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  اي هاي توسعه نظامی و کمک  طلبانه اقدامات صلح. 12

، افـزون بـر بهبـود روابـط     کشورها دیگردولت چین قصد دارد از طریق همکاري نظامی با 

ره مطلوبی نیز از خود در سطح نگرانی آنها از ظهور چین قدرتمند، چهسیاسی با آنها و کاهش 

المللـی را شـناخته و بـه دنبـال      هـاي بـین   چین اهمیت همکـاري المللی به نمایش بگذارد.  بین

می چین تالش دارد مشارکت نیروي نظا .ستهاگسترش نفوذ خود از طریق این نوع از فعالیت

اي خـودش را بـه    به طـور فزاینـده   المللی داشته باشد و ینتري در حفظ صلح و امنیت ب فعاالنه

در  .اسـت  دوستانه در هماهنگی با دیگر کشـورهاي درگیـر متعهـد کـرده    شرکت در رفتار بشر

شـامل   ،در مبادالت نظامی با دیگر کشورها برداشته اسـت  هاي بزرگی هاي اخیر، چین گام سال

براي تمرینات نظامی و پذیرش نیـروي نظـامی خـارجی بـراي      ارسال ناظران به ایاالت متحده

هاي آموزشی بـه عنـوان بخشـی از     ارتش در گزارش ،عالوه بر این چین. در مشابههاي فعالیت

ی، بـه خصـوص   المللهمکاري در امنیت بین اي برایجاد روابط دوجانبه نظامی، به طور فزاینده

، رسـانی هـاي بشردوسـتانه و امداد   تروریسم، کمکسنتی مانند مبارزه با در مشکالت امنیتی غیر

عملیات حفظ صلح  افزایش حمایت خود از و اي تسهیل تبادل پرسنل نظامی براي توسعه حرفه

  کند. تأکید می سازمان ملل

براي اولین بار در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل با ارسال ناظران بخش خلق  زاديارتش آ

 10پرسنل خود را در  650چین  ،2000شرکت کرد. در سال  1990نظامی به خاورمیانه در سال 

پرسنل چینی در عملیات حفظ  ،2007مأموریت حفظ صلح سازمان گسترش داد و در اواخر سال 

   (Lum, 2008: 41).نفر بود  1,819صلح سازمان ملل بالغ بر 

کننده در عملیات حفـظ   بزرگترین شرکتبخش خلق چین ادعا کرد  ، ارتش آزادي2006در سال 

 تعـداد  نیشـتر یبو  اسـت صلح سازمان ملل در میان پنج عضو دائـم شـوراي امنیـت سـازمان ملـل      

مشـارکت در   يرا بـرا  سیسـرباز و پلـ   4000 نیچـ  .دهدیم لیصلح سازمان ملل را تشکپاسداران 

که  صلحپاسدار  هزار سرباز 6 یبیتنها در ل .سازمان ملل فرستاده است يساز صلح تیمورأچهارده م

نیـز چـین    2007در سـال   .)Wang, 2008: 7-8( باشـند یمـ  ینـ یچ ،در خدمت سازمان ملل هستند

کردن انتقـاد   منحرف موافقت کرد سربازان ارتش را به عنوان حافظ صلح سازمان ملل به دارفور براي

ـ   هاي المپیک از عدم کمک چین به بحران انسانی در سودان و بازي کشـی   ک نسـل ، بـه عنـوان المپی
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سی در عملیـات حفـظ   کننده نظامی و پلی ، چین در تعداد پرسنل شرکت2008ارسال کند. در آوریل 

 12پرسـنل در   1981بـا   43در رتبـه   ،پرسنل 300و در مقایسه با ایاالت متحد با  صلح سازمان ملل

  قرار گرفت  14در رتبه پرسنل نظامی  2100با ، 2010 قرار گرفت و در سال 12در رتبه  ،مأموریت

) .(Lum, 2008: 42 سازي سازمان ملل در در نمودار زیر میزان مشارکت چین در عملیات صلح

نشان داده شده که بیانگر  رشد صعودي همکاري چین در این گونـه   2010تا  2000هاي سال

   باشد. ها می فعالیت

  

  2000 -2010 سازي سازمان مللمشارکت چین در عملیات صلح ):2( نمودار

 
     (Kerry, 2011: 19) 

امـروزه   نیدوسـتانه چـ  بشر يهـا تیفعال ،سازمان ملل درصلح  يبرقرار تیمورأم عالوه بر

ها نه تنهـا حسـن   تیگونه فعال نیکوشد با ایم نیرا فرا گرفته است. دولت چ ياحوزه گسترده

به  زیالزم را ن یاسیس تیبلکه حما ،کشورها نشان دهد گریروابط با د يخود را در برقرار تین

 یبه طور داوطلبانه به مـردم محلـ   نیملل، چ ازمانصلح س يبرقرار فهیدر کنار وظ .دست آورد

هـاي  گـرا در پـروژه   چینی از سپاه صلح براي ارسال جوانـان آرمـان   پکن نسخهکند. یکمک م

و برمـه ایجـاد    اتیـوپی ر حال توسعه مانند الئـوس،  مدت به کشورهاي دبلند خدمت داوطلبانه
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  هـاي پزشـکی، توسـعه    هاي فنی، کمـک  رسانی دولت شامل کمک هاي کمک برنامهکرده است. 

مشابه  در حال گسترش است. چین طرح ارسال جوانان داوطلب را ،هاي غذایی سیاسی و کمک

هـاي  پیوتري، فنـاوري هـاي کـام  براي آموزش زبان چینی، مهـارت  داوطلبان سپاه صلح آمریکا

  آغاز کرده است.را کشاورزي و دامی، آموزش ورزش و موسیقی و طب سنتی چینی 

  

  داوطلبان سپاه صلح در چین ):3( نمودار

 

  

 (Kerry, 2011: 12) 
هـاي   محاسـبه تعیـین میـزان کمـک     ،اطالعات رسمی و قابل اعتماد نبوداگرچه با توجه به 

شوند یـا نـه دشـوار     می عملیها  کمک و وامهاي  خارجی چین و تأیید زمان و اینکه آیا وعده

در سـال    هاي مورد تعهـد چـین، دولـت    غیر رسمی از کمک هاي گزارشا  اما با توجه به  ،است

مریکـاي التـین و   آهاي اقتصادي بـه جنـوب شـرق آسـیا،      میلیارد دالر کمک 31وعده  ،2007

برابر بیشـتر   20افزایش و  سه برابر ،2005کشورهاي آفریقایی داده است که در مقایسه با سال 

هـاي  بر خالف اکثر اهداکنندگان کمک، بخش بزرگی از کمـک  ،همچنین است. 2003از سال 
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هـاي بـدون بهـره و    شـامل وام  ،دهـد درصد را تشکیل مـی  3هاي مالی که چین به جاي کمک

هـاي   بخشش بدهی نیز یکی از کمـک  ،باشد، بنا بر یک مطالعهدرصد می 41حمایتی تا حدود 

   Lum, 2008: 33-34).شود ( عمده خارجی چین محسوب می

چـین بـه زودي بـه بزرگتـرین     دهـد   مطالعات اخیر بانک جهـانی نشـان مـی   یکی از نتایج 

میلیارد دالر  8ته حداقل هاي گذش شود. چین در سال فریقایی تبدیل میآه کشورهاي دهنده ب وام

چین همچنین سومین منبع بـزرگ   .)Bell, 2009: 28( هاي افریقایی کمک کرده است به دولت

کـه دیگـر   حد زیادي بـدون شـرایطی    که تا خارجی به پاسیفیک جنوبی شده است هاي کمک

و حفاظـت   (یعنی اصالحات سیاسـی، بـازار بـاز    دهند کنندگان اغلب براي کمک قرار میاهدا

. ده داشـته باشـد  کننـ  هاي دریافتتواند تأثیر بزرگی بر دولت کند که می ارائه می ،محیط زیستی)

وزیـر ون جیابـائو در    ساله که نخسـت  ن در این منطقه در طی یک دوره سههاي چی کمک  بسته

رسـانی،  هـا و امداد هاي امتیـازي، بلکـه لغـو بـدهی    اعالم کرد، شامل نه فقط وام 2006آوریل 

به مقام حکومتی و کارکنان دولتی و تعرفه صفر براي اکثریت کاالهاي صادراتی  2000آموزش 

 ،ترین کشورهاي در حال توسعه در منطقه که روابـط دیپلماتیـک بـا چـین دارنـد     چین از پایین

  (Zhang, 2007: 371).  باشد می

  

  گیري  نتیجه

دهـی بـه   از خود و دیگران در شکل» تصویرهاي ذهنی«انگاري مسئله نقش  در تئوري سازه

را تحـت تـأثیر برداشتشـان از    ها دولت رد توجه است. این رویکرد، تعاملسیاست خارجی مو

هاي خاصی از خود را در رابطه با سایر  ها برداشت داند و معتقد است هویتهویت یکدیگر می

گـردد و تصـمیمات و    دهنـد و از ایـن طریـق منـافع خاصـی تولیـد مـی       گران نشان مـی  کنش

  گیرد. ها شکل می گذاري یاستس

بـا ایجـاد   و تـالش دارد   کندتأکید میسازي هویت کشور  بر برجستهنیز دیپلماسی عمومی 

المللـی  ، وجهه بینر و تقویت این باور در میان مردماي توانا از کشودادن چهره جذابیت و نشان

و  هبـرد ، منـافع خـود را پـیش    تـا از ایـن طریـق    و جذابیت براي مخاطبان خارجی ایجاد کند

راهبرد ارتبـاطی   ،پلماسی عمومیدی ،بنابراینگسترش دهد.  ،کندهایی را که نمایندگی می ارزش
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تصویر مثبت از کشور نـزد افکـار عمـومی خـارجی      زيسابرویژه و هدفمند است که درصدد 

کنـد. در  هاي کشور را نسبت به پروژه تصویر و نفوذ آن در جهان مـدیریت مـی  و تالشاست 

هـاي   و کـنش انگارانه و هویت بازیگران را پایه تحلیل خـود از روابـط    ، اگر نگرش سازهنتیجه

الملل قرار دهیم، دیپلماسی عمومی ابزاري است که کشورها با استفاده از  بازیگران در نظام بین

بـا تأثیرگـذاري بـر     ،هاي خود را تثبیت کنند یا تغییر دهند و از این طریـق  توانند هویت آن می

  تأمین کنند.ر دهند و منافع خود را ییآنان را تغ نگاهادراك و برداشت دیگران، کنش و 

به این نتیجه رسیده که در تمایل خود براي رسیدن به قدرت برجسته در حال حاضر چین 

 اش درگیر شود. ن بخشی از سیاست خارجی و اقتصاديجهانی، باید با عموم مردم جهان به عنوا

ن زیـرا بـدو   ،افزار هم نیازمند است افزار به نرم نها ظهور قدرت جدید عالوه بر سختاز منظر آ

هـا در جهـان از    ی مساعد ممکن نیست و بسیاري از قدرتالملل قدرت نرم، حفظ وضعیت بین

  ارائـه  در جهتبه دیپلماسی عمومی  دولت چین ،توسعه چین جلوگیري خواهند کرد. بنابراین

  .کند می يتوجه زیاد خود فرهنگهاي منحصر به فرد خود، به ویژه  ها و ویژگیجذابیت

تصـویري دوسـتانه و جـذاب در     ارائـه نیاز پکن بـه    دیپلماسی عمومی چین به واسطه ،در واقع

از ریزي شده اسـت.  طرح ،کندهاي ممکن از برتري تهدیدآمیز را برطرف میکه ترس جهانی صحنه

را بـه جهانیـان ارائـه     خودمناسب از  يباید تصویر دیپلماسی عمومیبا اعمال چین  ،نگاه دولتمردان

. بـراي پیشـبرد بهتـر دیپلماسـی     ه سایر ملل نیز کمک نماید چین واقعی را بهتـر بشناسـند  نماید و ب

هـاي   هـا، محـیط، منـابع و چـالش     عمومی، چین نیاز دارد از تاریخ خود درس گیرد و به دنبال ایـده 

- مند با توجه بـه ویژگـی   طور نظامه دیپلماسی عمومی خود باشد و استراتژي دیپلماسی عمومی را ب

هاي منحصر بـه فـرد   هاي خالقانه و ترغیب و معرفی فرهنگ و ویژگین جلو ببرد. فعالیتهاي چی

با وجهـه بشردوسـتانه و تصـویري مثبـت از چـین      و دهی چین درخشان، باز چین، همگی به شکل

مرکـزي   سال تـاریخ فرهنگـی خـود بـه عنـوان هسـته       5000براي این کار، چین بر کنند.  کمک می

توانـد تهدیـدي بـراي دیگـران     دادن ملتی است که نمی ندیپلماسی عمومی متکی است و در پی نشا

فرهنگـی دارنـد    - از طیف وسیعی از ابزارها که عمـدتاً جنبـه اجتمـاعی    چین براي این منظور .باشد

، مراکز علمـی  ها، سبک زندگی، زبان، ادبیات، ورزشها، آرمانکند، ابزارهایی مانند ارزشاستفاده می

  .مبادالت خارجی و غیرهشپزي، ، معماري، آیگري و توریست هاي گردشو فرهنگی، جاذبه
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