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Abstract 

Africa has received a lot of attention from China and America in recent years. 

By examining the soft and hard power used by these two countries in Africa, 

including activities in the fields of culture, politics, diplomacy, economics, and 

trade it is concluded that each of the powers is trying to increase their sphere of 

influence on this continent. In recent decades, using smart power has become 

one of the most important aspects of the foreign policy strategy of the great 

powers. In order to achieve their goals, Chinese and American's governments 

have taken effective steps to increase their influence and position in Africa. The 

main question of this study is: What is the place of using hard and soft power 

components and mechanisms in China and America's foreign policy towards 

Africa? In response to this hypothesis, a comparative-historical method is used 

to examine how the degree of overlap and balanced use of smart power tools and 

resources varies between China and America. The use of soft and hard power 

components by the two countries shows that China's elites in comparison with 

America, have been able to increase their position in Africa by creating harmony 

and balance use of smart power resources and tools without restrictions. 
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مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و 
 1آفریقا متحده آمریکا درایاالت

 نشینارسالن قربانی شیخ

وایتت ا الملتتدوراگاتتخ اوزتت،ااانشکوراگاتت واولوتت،یوبو،لتت،اوس  ستتشکو  تت ا کو تت  استتد روابا تت و
arsalangh@yahoo.com و

 شیرین حداد زند

 واولوت،یوبو،لت،اوس  ستشکو  ت ا کواز،ااانشکوراگوالملدوراگاخ اااشووابا  و   سشآن،زدهوک اشن راگش
وsh.haddad75@gmail.comای ا و

 چکیده
است. باا بررساق قا ر  های اخیر بسیار مورد توجه چین و آمریکا قرار گرفتهآفریقا در سال

ش ۀ این دو کشور در آفریقاا  اججلهاه فلاتیات در ۀاوجۀ فره  اق  کار گرفتهنرم و سخت به

ها شاود کاه هریاز اج قا ر ادی و نظامق  این نتیجه ۀاصا  مقسیاسق  دیپهلاسق  اقتص

های اخیر این قاره افزایش ده  . ب ابراین در دههنفوذ خود را در سلق بر آن دارن  که ۀوجۀ 

های اساتراتیی سیاسات خاارجق تارین ج هاهگیری اج ق ر  هوشل   به یکاق اج مه بهره

م ظور رسای ن باه اها ا  ین و آمریکا باهمردان چاست. دوتتش ه های بزرگ ته ی ق ر 

ان . پرسش اصهق های مؤثری درجهت افزایش نفوذ و جای اهشان در آفریقا برداشتهخود  گام

گیری اج ق ر  سخت و استفاده اج ساجوکارهای ق ر  نرم بهره»پیوهش ۀاضر این است که 

در پاسخ این فرضایه  «در سیاست خارجق چین و آمریکا در قهال آفریقا چه جای اهق دارد؟

پوشانق و استفادۀ متواجن اج ابزارهاا شود که میزان ه تاریخق بررسق مق –با روش تطهیقق 

های ق ر  کارگیری مؤتفهو م ابع ق ر  هوشل   میان چین و آمریکا متفاو  است. نحوۀ به

دها  کاه نخه اان چاین باا ایجااد هاارمونق و نرم و سخت اج ساوی دو کشاور  نشاان مق

ان  گیری متواجن اج م ابع و ابزارهای ق ر  هوشل   و ب ون ایجااد محا ودیت توانساتهرهبه

 جای اه خود را نسهت به آمریکا در آفریقا افزایش ده  .
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 مقدمه

بااه برراار  ا   اا ع ااهبن ت ااگ ز،ااو ع تااهاپ عرقکیااو   اار  ی ی گ  آفریقااه قااه  
د  تاه برقارا   شسبب  پیگآفریقه فر  ع عجر  تکدا  ایه   اا کشر هه ع حصربه

پ ههعیژ  ابرقاد  برا  کشار هه  جااهب باه به این قه    عابط اق صه   ع سیهسگ
که تیر  ابزا هاه  ع  ارن زتابو باه . کشر هه باه باه اش ه بهشدجذابیو رهصگ 

هه  سیهسگ ع اق صه     جاو تأعین ع اهفن بخشگ به فکهلیوحضر  ع عشرععیو
هه  اریاار  ع     هااهایاان ازد. ااهااه  عاا بر  بر اشاا هراار     ایاان ع گقااه ته 

تارین ابزا هاه  سیهساو راه جگ ا قد   هرشان د باه ی اگ اا عا تیر  ابار 
 اسو.شد  عیژ  چین ع آعری ه تبدیلبه پهه  بز گقد  

که تیر  قاد   هرشان د    اتخهذ سیهسو   هه  بها اا سار  چاین ع باه
باه  بخشاگعشرععیو سبب تشو ته   ن برا  افازای  جهیااه  ع پسهر ه  جدید

ع اا ساریگ افازای  « تادیاد چاین» ۀالن ل ع    زظریبین ۀاقداعه  رر     عرص
عیژ  کشار هه   عابط رر   ا به کشر هه  جاهب باه پتکهعال  تجه   ع اق صه  

که تیر  افزای   هد. ب هبراین چین به باه آفریقه هنچرب کشر هه  پترسکه   حهل
ع  هه  اق صاه  ااجن ه فره گ ع آعراشپ ا ا ه کنک پهه  قد   هرشن دع ل،ه
... اع نه   ج رب ع – هه  تجه   بدعب عحدع یوپ هن ه   ج ربتذا  سرعهیه

ع هساابه  ع  ۀ ا ج ااب زناار  کااه ایاان اعاار اعی اا آفریقااه ع ااو – ع زظاار  علااو
 ا تتاایل  آفریقه تبن آب افزای  قد   ع ز،رذ چین   هه  اق صه   ع بههن ه  

 ک د.عگ
 تذا   ع ع هبن عافر ازر  عهیههنچ ین عرقکیو اس راتژیکپ ظرفیو بهلقر  سر
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تیار  اا ابزا هاه  قاد   ترجه آعری ه  ا به رر  ج اب کار   تاه باه بار  آفریقه
آز اه    هار  ع اب  عجار  هرشن د ز،رذ رر   ا    این ع گقه افازای   هاد. باه

اجرا کر زد؛ آزچه     آفریقه هه  ع ،هعتگ  ا    قبهلسه  جنار  آعری ه سیهسوؤ 
 ا   ترجاه باه ح رعاو پرار  شد  به چش  عگکه  ترف ههه  بهتنهعگ سیهسو

هاهیگ    قهلااب ساها  ع حقارب بشاار اساو. آعری اه تالشعگ اربپ  عرکراساگ
 هه  تجاه   ع اقاداعه  بشر عسا هزه بارا تذا  هه  اق صاه   ع سارعهیهکنک

ازجاه   ا   ع باه  آفریقاه به عن یاه  ع حضار  زظاهعگ رار     بخشگعشرععیو
زظر  هباراب ع عار   ایان که تیر  ابزا هه ع ع هبن قد   هرشن د   صد  ج ببه

 قه   اسو.
تیر  اا قد   سخو ع اس ،ه   اا بار »شر  که عگرح عگهه  رس حهل این 

چاه  آفریقاه سهاعکه هه  قد   زر     سیهسو ره جگ چاین ع آعری اه    قباهل
ی اه باه اسا ،ه   اا قاد   یاک اا کشار هه  چاین ع آعر کدا  ع جهیاههگ  ا  ؟
فرضیه اصا گ  «افزای  ع تثبیو ک  د؟ آفریقه ازد جهیاه  رر   ا   هرشن د ترازت ه

هه  قاد   هرشان د تیر  اا ع ل،اهاین عقهله این اسو که چین ع آعری ه به بار 
هاه    هن ه   ۀبارا  ا اعا آفریقاه   صد  ج اب زظار اف اه  عنارعگ ع  علاو

 رشهزگ ع اس ،ه   ع رااب اا ابزا هه ع ع اهبن اعه عیزاب ه  هه  عخ  ف هت  د؛حرا 
هه  که تیر  ع ل،اهباه ۀقد   هرشن د عیهب چین ع آعری ه ع ،اهع  اساو. زحار

تیر  ع رااب اا  هد که چین به ایجه  هه عرزگ ع بار قد   زر  ع سخو زشهب عگ
جهیاه  رار   ا  ع هبن ع ابزا هه  قد   هرشن د ع بدعب ایجه  عحدع یو ترازت ه

 – افازای   هاد.  عش بر ساگ ایان  اژعه  تگبیقاگ آفریقه زتبو به آعری ه   
ا  ع اسا ه   ع هه ع اطالعه  اا طریا   عش ک هبخهزاهآع    ا  ته یخگ ع جنن

 هه   عل گ ع ک هب س،ید چین اسو.اس ،ه   اا اس ه  ع تزا ش

 مفهومی؛ قدرت هوشمند . چهارچوب1

ل عربرط به آب ااجن اه  سا یهبگ باه اع یاو ع بقاهپ    طارل ع،ار  قد   ع عته 
 طر  به پهه  اص گ کشر هه عحترب شد الن ل اا اعلریوبین ۀته یخ ع    عرص

الن ل زهتزیر به افازای  هه برا  تأعین اع یو رر     عحیط آزه شیک بینکه  علو
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آب باه ازد. ع،ار  قاد   باه سابب عههیاو ع ساهر ه  راه  قد    ع  آع   
ا  که طیف تت ر   ع ع  رعگ اا عکهزگ برا  آب ترزهبه پشد ع،ارعگ  یچید  تبدیل

جارا  »اسو؛ ب هبراین    اب دا بهید این ع،ار   ا تکریف کر . به بیاهب شد  سهر ه
تاأبیر قارا   ا ب  یااراب بارا   سا یهبگ باه  قد   به عک ه  ترازهیگ تحو 1«زه 

 تادید باه. 1د اا:  تراب بیهب کر  که عبه تش  ا عگاهدا  عر  زظر اسو که سه  ع
-Nye, 2008, pp. 94). که یزعهتیاک. 3 ؛ازایز  ع  ر ارو )هریج( .2 ؛اجبه  )چنهب(

قد   ساخو ع  ۀتراب     عالیب هبراینپ ازران قد    ا اا ع ظر اش هل آب عگ (95
تحرال  جاهزگ سبب تشو ته ع،ار  جدیاد   اینپ عجر  ب د  کر . بهزر  تقتی 
هه  قاد   ع راب ع نل قد   زر  ع ع،ارعگ   جاو کهه  کهسا گاا قد   به

 زه   ا  . «قد   هرشن د»سخو عگرح شر  که 
عکیه ههیگ هنچرب جنکیوپ ق نارعپ  براسهس لحهظ ته یخگ قد   سخو اا

ر . ب هبراین    تذشا ه شتیر  عگاه  بر ب عراهه  فیزی گ ع قد   زظهعگ ازداا 
هه عنادته  الن لپ  علوبین ۀهه    عرصرهطر زرن ع هسبه  حهک  بر  عابط  علوبه
الن ال ااجن اه فرای اد اعاه تحارال  بین شادزد؛سر  قد   زظهعگ ع نهیال عگبه

 هساخاریگ قاد    شدب ع ازقالب ا تبهطه  ع اا سریگ زهکه آعد  ع عاد جاهزگ
ته زرن جدید  اا قد   به زه  قاد   زار   شدسبب  سخو به  ردا هه  جاهزگ

عگارح  جرا  زه به     آبه      عابط عیهب کشر هه عگرح شر . این ع،ار  اعلین
ع  قد   زر   ا ترازهیگ یک بهایار برا  عا ا  کر ب بهایار  یار باه ازجاه   ؛شد

 ر  که   اا طری  ع هبن زهع نرس قد   عهز د فره گ یه ع  ب ف ر  تکریاف کا

.(Nye, 2004, pp. 5-11) 
بر ب قد   زر     بتایه   اا سا ه یرهه   زظر اا عثبوصر  به عجر  اینپ
ت اه اس ،ه   اا این قد   کهفگ زیتو؛ ب  ه زیهاع د حضر  ع،ار   پسیهسو جاهزگ

اسو که ع هبن قد   زر  ع ساخو  ا  گههیهه ع ع ل،هجدید  اا قد   به شهرص
ک د که هر عجنرعه اا ع هبن قد   ات ب زیها به ا عه عگ 2«تگتهال ع»تیر .    برعگ

                                                                                                                                 

1. Joseph Nye 

2. Gallarotti 
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یک یه چ د ع ل،ه اا  یار ع هبن قد   برا  ع برتر بر ب  س یهبگ به اهادا   ا  ؛ 
ترازد قد   سخو  ا افزای   هد ع قاد   ساخو  ع ع هبن قد   زر  عگاین اا

 ,Koopman, 2014).ک ادترازهیگ آب  ا  ا   که ع هبن قد   زر   ا تقریو ع ت نیل 

p. 12)  ترتیب اعارعا  بای  اا هار اعاهب  یاار  قاد    ا ا  ابکاه  زار  بدین
)جذابیو( ع هنچ ین ابکه  سخو )اجبه  ع تحریک( اسو که قاد   هرشان د  ا 

قد   هرشن د زه سخو ع زه زر  اسو؛ ب  اه . (Nye, 2008, p. 107) آع   دید عگ
سو. این ع،ار   عی ر   اسو که بار ضارع   ترکیبگ عههرازه اا هر  ع قد   ا

هه ههپ عشاه کوتنهعگ ا  ال اعه    ک ه  آب به پک دقد تن د تأکید عگ گعجر  ا تش
 ۀبه اعنهل کشر هه    عرص بخشگعشرععیو سگرح    قهلب ۀع ع سته     هن

تاراب بیاهب کار  کاه    جااهب عکهصار قاد    ع عگایان الن ل ترجه  ا  . اابین
 د ابرتذا   بیش ر  زتبو به  یار اش هل قاد    ا   ع ا کاهب کاه کر   هرشن

ایجاه  . 3 ؛عدیریو اف ه  عنارعگ. 2 ؛ا سهاعکه هه   سهزه. 1قد   هرشن د اا: 
عشاه کو ع . 5 ؛ازدیشاه ح نرازاگ عرفا . 4 بخشاگ؛عشرععیو تصریر عگ رب ع

هاه  اق صاه   ترازهیگهه ع افزای  قهب یو. 7 ؛که ایگ زیرعهه  زظهعگ. 6 ؛هنارایگ
تاراب بیاهب عگ پعثهلع رابباه .(1331زشین ع  یارابپ )قربهزگ شیخشرزد تش یل عگ

هه  زظهعگ یک  علو    قهلب عدارال  بشر عس هزه ع یه زیرعهه  کر  که  رهلو
عجار  ک  اد  باهترازد اعی ه ع تصریر با ر   ا برا   علو عدار هحهفظ ص ح عگ
ههیگ هنچرب چین ع آعری ه   جااو  سا یهبگ باه ع اهفن برقد  ا پآع  . ب هبراین
تیار  اا ک  د؛ این  ع کشر  باه بار هه  که کر   قد   اس ،ه   عگرر  اا ع ل،ه

هه ع ز،ارذ هه  که کر   قد   هرشن د سکگ    عقبرلیو بخشگ به فکهلیوع ل،ه
یاار کشار هه الن ل  ا زد؛ ایرا اعنهل قد   بادعب  ضاهیو  بین ۀرر     عرص

آع   ع به هنین سابب باه ترکیاب هار  ع قاد   زار  ع ز هیج عگ ربگ به به  زنگ
به بررر  ا   اا  ذیرش اف ه  عنارعگ  آفریقه ازد حضر  رر   ا   سخو ترازت ه
 افزای   ه د. آفریقه جهعکه ع  علو

 جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین. 2

د ته جاهزیاهب  ا عجاهب ک  اد کاه  لی اگ بارا  کرش هه  چی گ هنرا   عگت، نهب
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تااراب       حااهل  یشاارفو عجاار  زاادا   کااه اهنیااو آب  ا عگ زارازااگ اا چااینِ
حازب  ۀ   ه،ادهنین ک اار پجناار  ساهب  چاین  یس پ1«جی  ه ر هر»سخ رازگ 

اتار »عشههد  زنر ؛ ایشهب بیهب کر  که چین زیهاع اد افازای  قاد   زار  اساو؛ 
یهبد اح نهل آز ه  یار کشر هه چین  ا رگر  بهلقر  بارا  قد   سخو افزای  

اعاهب ع هنتار باه قاد   ساخو اا یهبد؛ اعه اتار ه رر  تصر  ک  د افزای  عگ
ترین ساگح هه ع یه   ن به  هیینقد   زر  زیز اس ،ه   شر  اح نهل تش یل ا  ال 

آعااد  هنااهب قااد   هرشاان د  سااو  سااد؛ اا ایاان ع ظاار هااد  بهراار  عگ
ب هبراین عقهعه    ن هنارا      اسا ه   (Global Diplomatic Forum, 2020).«.واس

 زباهل هژعارزگ زخراه اد بار  ع    تاالش ک  د که هرتز به فهعگ رر  عگرح عگ
 د که رگر  برا  های  کشار   عحتارب  هت  د ته به کشر هه  جاهب بهبو ک

 The State Council Information Office of the People’s Republic of)د زشارزنگ

China, 2019)عیاژ  باه پکشار ههۀ .   عاقن تأکید   ان بار بباه  ع صا ح باه هنا
شارزد ع چاین باه ع راب اهدا  ب  دعاد  ق نادا  عگکشر هه    حهل ترسکهپ به

 زباهل تحقا  که تیر   عی ر  هرشن دازه اا ع هبن ع ابزا هه  قد   هرشن د بهبه
 آب اسو.

 چیننابع قدرت هوشمند ابزارها و م. 9

 آفریقا های مالی چین بهمعامالت تجاری و کمک. 1-9

رراههب تتا رش  پترین آب عراعل اق صه   اسو  ن به  الیل ع کد   که اا عا 
ترین ع اهبن تارین ع اصا گبر  ؛ ایرا قد   اق صاه   اا عا  آفریقه  عابط رر  به

 . اهنیاو(Cooke, 2009, p. 27  ) عشنه  عگیگ بهآفریقه قد   چین    کشر هه 
تاه ایان  ع باه  شادتجه   برا  ی دیار سبب  – اق صه   ۀع چین    اعی  آفریقه

چاین  ۀا  که عیزاب تجه    عجهزبترزهشرکه  تجه   قد تن د  تبدیل شرزد؛ به
عی یاه    ال     ساهل  66/131باه  2116عی یه    ال     ساهل  27/133اا  آفریقه ع

هنچ ااین تتاا ر تگ  (.China Africa Research Initiative, 2020bبرسااد) 2113
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ساریگ زاهاع گ  هه  اق صه  ع اا زد تقهضه  ازر   چین برا  حرکو ش هبهب چرخ
 ا     ای  « بخشاگ ع اهبنت رن»   عرضه ازر  پ سبب تشو ته   ان اسا راتژ  

گ چاین باه پ عیازاب عکاهعال  ز، ا2121 آعد     ساهل  سوآعه  به براسهس تیر .
هازا   343 آفریقاهپ ک  د  ازر   چین    قه  ترین کشر  تأعینع راب عا به پآزارال

زیاها   ان  ا تاأعین  ع هبن ازار   عار     صد 3بش ه     عا بر   که این عیزاب 
 .(Office of the Secretary of Defense, 2020, p. 170) ک دعگ

سریه   ان  ا تشا یل اه ع هفن یکت  آفریقه اق صه   چین به –  عابط تجه  
تراب    عیزاب بتیه  حه ز اهنیو اسو ع آب  ا عگ آفریقه  هد؛ ب  ه چین برا زنگ

عشاههد  زنار ؛  آفریقاه هه  بالعرض باههه  عهلگ ع عا هه ع کنکتذا  سرعهیه
عی یاه    33.67یگ اا آفریقه هه  چین    کشر هه تذا  عیزاب سرعهیه پبرا  عثهل

 افااازای  یهفاااو 2113عی یاااه    ال     ساااهل  44.33باااه  2116   ساااهل   ال 

  .(China Africa Research Initiative, 2020a) آفریقاه هه  کناک باهشرط ی  زبر 
عگ،اگ  ۀتراب زقگااق صه   که    قهلب اجنهن   ن ظار  یهف ه  ا عگ ۀبرا  ترسک

 ازتو.   حقیقاو اجناهن   ان  ا  آفریقه – چین ۀ   تت ر تگ عکه ال   عجهزب
ههیگ هنچارب شارطعقهبال اجناهن عاشا ا ن  ازتاو کاه باه  ی  ۀتراب زقگاعگ

سها    ی پ ح نرازاگ راربپ ا جحیاو عتاه ل سیهساگ بار عتاه ل  عرکراتیز 
اق صاه    ۀ سو عهزکگ عح      فرای اد  شاد ع ترساکاق صه   ع عرا    اااین

 بیتا  پتراب عشههد  زنار     اعارار قارب عگ پآع  ؛ ب هبراینعجر  عگکشر هه به
هاه ع الزاعاه  اجناهن عاشا ا ن عرجب اح یهطبه آفریقه اق صه   ۀبخشگ اا ترسک

 آفریقه چین زیها ۀاعه عدل ترسک پرر  عقب اف ه  ۀعخدعش ع اا  عزد  شد ع ترسک
 (.Ze Yu, 2019) سها به  شد اق صه    ا برآع    عگ

ترین تالش چاین بارا  افازای  عا  1)فرکهک( قهآفری -چین عجنن هن ه  
یگ آفریقاه ترساط چاین ع کشار هه  2111جهیاه  ع ز،رذ رر  اسو که    سهل 

برا  عشهع   ع ت، ار  جنکگ ع ع هزیز  هن ه   ایجاه  شاد ع    قهلاب تارع  
 Ministry of Foreign Affairs, the)ج اارب قاارا   ا    – هااه  ج ااربهن ه  
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People's Republic of China, 2004a). هاه  اق صاه   فکهلیو ۀ   اعی  فرکهک تأبیر
از اه  اساو؛ بارا  عثاهل    هاه  عاهلگ تیرقهبلهاه ع کنکعیژ     اعگاه  عا به

عی یاه    ال  باه  5ا اش  باه عاعاگ پبرتزا  شاد 2116 که    سهل فرکهکاجالس 
 11بااه ترتیااب  2115ع  2112پ 2113هه  یگ اعگااه ع    سااهلآفریقااه کشاار هه 
 & Aiping).عی یه    ال  افزای  یهفو  35عی یه    ال  ع   زاهیو  21عی یه    ال پ 

Zhan, 2018, p. 95)  بادلگ اا بگ ۀزنرزا «1آفریقاه – طارح تحقیا  چاین»هنچ این
 2111ا  کاه اا ساهل ترزه ا ؛ به آفریقه ههیگ اسو که  علو   ن بههه ع عا کنک
 ,Olander)اساو اعگاه کار   آفریقاه عی یه    ال  عا  به 146پ  علو   ن 2116ته 

آهان ع کی ارع ر  ا  هازا  6هه  اریار بای  اا چین    سهل پ. عالع  بر آب(2020
بینه سا هب ع  131ساهلن ع اشاگپ  45تأسیته  باز گ باربپ  61ب د پ  21جه  پ 

هه  چشنایر سهرو که این اعر به  یشرفو آفریقه عد سه    171عرکز  زش گ ع 
 .(Jianguo, 2020)اسو کنک شهیهزگ کر   آفریقه ترسکه

 آفریقا حضور دیپلماتیک و رویکرد فرهنگی و آموزشی چین در. 2-9

هه هتا  د؛ بخشاگ اا ترین ع هبن قد   زر ؛ سیهسوپ فره گ ع ا اشی گ اا عا 
آید عجر  عگهه  اجرایگ  علو بهسیهسو قد   زر  اا طری   یپ نهسگ عنرعگ ع

که تیر  قااد   زاار     قهلااب  ع   اان بااه بااهایاان اا(. 162پ  . 1336)زااه پ 
هه  رار  سیهساو  یگ   صد  اجاراآفریقه  یپ نهسگ عنرعگ    قبهل کشر هه 

یاک بتا ر اصا گ  یپ نهتیاکپ اسا راتژیک ع  آفریقه اسو.   حقیقو اازظر چینپ
سگح   به ا تقه آفریقه –   ر  ی یک اسو.   ن عک قد اسو که تقریو  عابط چین

کناک شاهیهزگ  ترالن  گ عه الزهالن  گ چین ع هنچ ین به ایجه  زظ  بیناع به  بین
 Hanauer) آع  ک د که ص حپ سکه   ع برابر   ا    سگح جاهب به ا عغهب عگعگ

& Morris, 2014, p. 6.) 
تاراب    سا،ر  ا عگ آفریقاه عگف تت ر تگ  عابط  یپ نهتیک چین باه ۀزقگ
یک اگ  پتهزاهع عگرح کر ب اصرل   ج 1336   سهل  2«جیهزگ اعین»جنار    یس
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تیر  باه  عس گ صنینهزهپ برابر پ هنبت اگ ع هن ه  پ ترسکه عش رک ع جااو
یگ آفریقاه تذا اب چاین باه کشار هه سیهساو .    ایان عیاهب کارآی د  ق نادا  

  رشاهب آب  ۀا   ا ازجاه   ا زاد کاه زنرزا عجهزبه ع چ دجهزباه ع،یدِهه  ت، ار
اس راتژیک جدیدپ ب  دعد  ع  هیادا  باین  گا  برا  ایجه  عشه ک پ برزهعه«فرکهک»

 Ministry of Foreign Affairs).برابر  ع ع هفن عش رک اسو  آفریقه براسهس چین ع

of the People's Republic of China, 2014b)   ترجاه     عاباط سیهساگقهبل ۀز – 
یگ این اسو که عبه ال   یپ نهتیک این کشار  آفریقه  یپ نهتیک چین به کشر هه 

  ن  عاباط  شر ؛ ب  هعهز د کشر هه  تربگ ت اه به کشر هه  ره  عحدع  زنگ
... تح ای   ع 3پ ب این2پ اتیار گ1دا عآزا یپ نهتیک رر   ا به کشار ههیگ هنچارب 

 هگ باه هن اه     جااو  یشابر  اهادا  قاد   بخشید  ع این اعر    شا ل
 اسو.هرشن د برا  ز،رذ ع عشرععیو به اقداعه  آزهب عیتر تش ه

هاه  تصریرساها  تبه ال  فره اگ به سهیر کشر هه ی گ اا ع برترین  عش
 ع   ن اا اس راتژ  این اسو. اا یک کشر  ع تقریو قد   زر  ع ز،رذ    جراعن

باار   آفریقاه فرب برا   یشبر  اهدا  ع افزای  ز،رذ رر     اف ه  عنرعگ عار  
هه  ازتهزگ هن ه   ۀع راب بهایار  عا     عرصبه 2111 تیرزد. چین اا سهلعگ

هه  ع برزهعاه( Li & Ronning, 2013, p. 4) ظههر شد آفریقه هه ع فره اگ به  علو
اشگ ع  رع شگ رر   ا به این ع گقه به سگح جدید  عا   کار .   ان اعلاین آعر

  که این طرح کر یز   هیه آفریقه    فرکهکته      یپ نهسگ فره اگ  ا    قهلب 
هه  تباه ل  ازشاجریهب شهعل فرای د آعراشپ  سهزهپ عگبرعه پ از شه ا  ع برزهعاه

 (Tella, 2016a, p. 137).اسو 
تیر  عراکاز ع ع ستاه  آعراشاگ ش ل پرای د ترعیج فره گاعلین ته     ف

    4ک ،رساایرس ع ستااه  صااد  بهاتشااهیگ اعلاین  2115اساو.   اان    ساهل 
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ع اعارعا    (Confucius Institute University of Nairobi, 2019)برآعاد 2ک یه 1زهیرعبگ
  جااو که این اعر رر  عاهع گ    سید آفریقه    سراسر ع سته 46این عراکز به 

هه  چین اساو. عاالع  بار اا فره گ ع ا اش آفریقه تر عر    ک با ر ع ع هسب
 ازشاااه  عگهلکااه  هه  ع کااد   ااجن ااه پ  ازشاااه ک ،رساایرستأساایس عراکااز 

یگ    حاهل آفریقه هه به آعراش ابهب 4 ازشاه   جیهزگع  3هه  ره جگ   نابهب
ع ناه  عیاهب طارفین هتا  د ع ع تکنیا  ا آفریقاه تبه ال  فره اگ چاین ع  ا تقه

هه  عخ  افپ فضاه  یگ ع چی گ    تحقیقه      شا هآفریقه هن ه    ازشن داب
 .(Kwakye Karikari, 2019)آع   عجر  عگع هسبگ برا  تبه ال  فره اگ به

ع راب ابزا   اسهسگ    ترعیج فره گ به هه ع عگبرعه  به سهزه پ   ته   ع 
بی گ رر   ا    تالش اسو ته جاهبه ه ر اازد.   ن اا طری   سهزهآفری گ عگزق 

کرشد ته  اهگ برا  ج ارتیر  اا ز،ارذ با جهزد ع عگ آفریقه    ذهن ع ق ب عر  
ااجن اه  (Tella, 2016a, p. 137).یگ فراه  ساها  آفریقه هه  تربگ    جراعن سهزه
اشه   کر ؛ ایان  ساهزه  5«شب ه جاهزگ ت ریزیرزگ چین»تراب به هه  چین عگ سهزه

چهی اه »زیز اعلین عقر رر   ا    زهیرعبگ اف  هح کر  ع    هنهب سهل  2112   سهل 
تراب اا اهنیو  ا یار یگ رر   ا آتها کر . هنچ ین زنگآفریقه چهپ زتخه 6« ی گ
ا  کاه    زیناگ اا کشار هه  آب آعاه  عیژ     قه  ز قهل قد   هرشن د بهبرا  ا
الن  گ چاین    بین   ع  ا یراین اسو تهفل شد؛ اا   صد 31سرا    ی  اا بگ

راه   اا کشار   ا    زاهیرعبگ  7ا  ا اعلین ایتا اه   ا یاریگ  2116فر یه سهل 
 آفریقاه هه  چی گ که   اا  سهزه یرت. به (Li & Ronning, 2013, p.5)ازداا  کر  ا 

 ۀعسای  ر اازاد؛  علاو چاین بههه ع فره گ چین به فکهلیو عگا اش ۀبرا  اشهع
  آفریقاه  ساهزه عتا قل»پ عهز اد آفریقاه ایگهه   سهزهتذا اب رر  شرکوسرعهیه
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 . (Sui, 2019) ا رریدا   کر   «ج ربگ
ته  عا بر  یاار   پ گتحصی ۀهزی جذب  ازشجریهب ع اعگه  بر س ع کنک

  جاو افازای  ز،ارذ ع ی اگ اا ابزا هاه  عاا    جااو افازای  قاد   زار  
  ن اا این ابزا  جاو زیل باه اهادا  رار   پهه  اریرشر .    سهلعحترب عگ

تیر ؛ رأل عرجر     جذب  ازشجریهب ره جگ    کشر هه  ترباگ ایان بار  عگ
طباا  تاازا ش عاا    پب ااهبرایناسااو؛ فرصااو  ا باارا  چااین بااه ا عغااهب آع   

یگ    چاین   آفریقاه ازشاجر 562هازا  ع 61پ 2116 ارعش    ساهل  ع آعراش
اا کال  ازشاجریهب   صاد  16.57عشغرل به تحصایل بر زاد؛ باه عک اهیگ  یاار 

هنچ این  .(Moe.gov.cn, 2019)یگ تشا یل  ا   آفریقاه الن  گ چین  ا جرازاهببین
اساو یگ اعگه کار  آفریقه عهلگ به  ازشجریهب هه هه ع کنک  ن ازبرهگ اا بر س

اا کال    صاد 43ریریاه آعاراش  ع ستۀآعد  اا   سوتزا شه  به براسهس که
 ک اادچااین تااأعین عااگ  ایگ آفریقااه هااه  تحصاای گ باارا  کشاار هه بر س

 .(The Economist, 2021)  ب هبراینپ ز،رذ فره اگ چین    قهلب  شد سارین عراکاز
آعراابپ جذب  ازشجریهب ع ...    حهل تتا رش اساو. ابهب فره اگپ  شد تکدا 

 ا ع حارل ساهر ه ع  آفریقه این اعر عقبرلیو  علو   ن    اف ه  ع زارش جراعن
اساو عیازاب تأبیرتاذا   ع هیهف ه ع ترازت  افزای  آفریقه تبن آب قد   چین   به

 شد  کهه   هد.عیژ  آعری ه  ا بهز،رذ کشر هه  تربگ به

 آفریقا حضور نظامی چین در .9-9

ایان   پ ا  آفریقاه آز ه چین بیش رین ترجه  ا به  عابط اق صه   رر  باه عجر  به
ترجاه بهشاد؛ ب  اه   ان بدین عک ه زیتو که به  عابط زظهعگ ع قد   سخو بگ

تیار  اا قاد   زظاهعگ بارا  برا   س یهبگ به اهدا  ب  دعد  رر  زیهاع د بار 
 آفریقاه ترجه     عابط زظهعگ   ن باهعا  ع قهبل ۀ. اعه ز  تقریو قد   زر  اسو

حهل که به  زباهل تقریاو حضار  ع  عین    این اعر عت  ر اسو که این کشر    
بهشد؛    تالش اسو ته ایان کاه   ا افزای  زیرعهه  زظهعگ رر     این ع گقه عگ

اقاداعهت  اا سار  یگ ازجاه   هاد تاه آفریقاه ترجه ع عاک   جراعانبدعب ج ب
 رهلو ع تجهعا به تنهعیو ا ضگ کشر هه ق ندا   ۀع زلبه آفریقه هه ع جراعن علو
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تراب    قهلب  عی ر  زظاهعگ شد  اا سر    ن  ا عگکه  ترف هزشر . اس راتژ  به
 .بر سگ کر  « عی ر  زظهعگ زر »به زه    جدید

  تااهجنگپ    طاگ اس راتژ   س یهبگ به ص ح ع عاد  اقاداعه براسهس   ن
 آفریقاه    1«عن یه  ح،ظ صا ح ساهاعهب ع ال ع حاد» ۀسهلیهب اریر قریه      رع 

سهل تذش هپ زیرعهه  حاهفظ صا ح زظاهعگ چی اگ     سگاسو. طگ شرکو کر  
هازا  ع  2عشاه کو  اشا ه ع ا تا  چاین  ۀ آفریقاهکشر  ع ع گقا بیتو ی  اا 

هب ع ال ع حاد تتایل عأعر یاو ساهاع 25ع خصاص زظاهعگ باه  شصو ع چاه 
حضر  زظهعگ چین ت اه    قهلب زیرعهه  حهفظ  (Defence Web, 2020).اسو کر  

الن ال بین ۀک د؛ ب  ه  شد ع اهفن اق صاه      عرصاص ح ظار  ع زنر   یدا زنگ
بارا  ح،هظاو اا ع اهفن اق صاه   باه  که تیر  اس راتژ  زظاهعگسبب تش ه ته به

سا ،ه   اا زیرعهاه  زظاهعگ ع قاد   ساخو س گ ب هیگ عح     جاو ترجیه ا
پ زیاارع    یااهیگ ا تاا  چااینپ  ع زهعشاا ن 2116عباادل تاار  .     سااهعبر 

هه  ضد  ا اب   یاهیگ    ساهحل عرش گ برا  شرکو    عن یه  ۀشرزدهدایو
؛ عاالع  بار آب    ساهل (Kaufman, 2009, p. 1)سرعهلگ ع ر یج عدب عت قر کار  

راب لیبگپ   ن یک زهع ج اگ  ا به لیبگ فرسا ه  تاه عرااا  تت رش بحع به 2111
 ,Collins & Erickson)هزا  ز،ر اا اتبهن این کشر  زظه    اش ه بهشد  35بر ررع  

2011, p. 8).  عارا  رار   ا چین اعلین  هیاه  زظهعگ برعب پ2117هنچ ین    سهل
هه  ص ح رر  ع راب عرکز  ش یبهزگ لجت ی گ برا  ح،هظو اا زیرعبه 2جیبرتگ   
  ن به بیهب ای  ه هاد  اا . (Coning & Osland, 2020, p. 8)احداث کر   آفریقه   

 پط بگ    ع گقاهزه تالش   جاو سیگر  ع س گه جیبرتگ تأسیس  هیاه  زظهعگ   
ح،هظاو اا  ۀب  ه حنهیو اا عأعر یو ح،ظ ص حپ عن یه  بشر عسا هزه ع ترساک

  صد  ترجیه اقداعه  زظاهعگ برآعاد. هنچ این یگ اسو؛ آفریقه اع یو کشر هه 
 3«سایپر » آعاه یگ آفریقاه   رصر  عبه ال  تت یحهتگ عیهب چین ع کشار هه 

اعه جز گ عحترب  پعا   بهایار ۀ آفریقهحهکگ اا آب اسو که چین    بهاا  اس ح
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اا    صاد 5/7چاین ت ااه پ 2116-2111 هه ا  کاه    باین ساهلترزهشر ؛ بهعگ
   ا به رار  ار صاه   ا   ع    جهیااه   ا ج  قارا   ا   ۀ آفریقه حعا  ا  اس

.(Hendrix, 2020)  ههپ  علو   ن تنری اه  بر صه  ا  اس حه ع ایجه   هیاه  عالع
تراب به تنری ه  زظاهعگ آب عگ ۀ هد که ااجن ازجه  عگ آفریقه زظهعگ عش رکگ  ا به
 Office of the Secretary of)   کار اشاه  آفریقه  ج ربگ ع 1تهززازیهعش رک چین به 

Defense, 2020, p. 169). 

 جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا. 4

ههپ زیهاع د زرعگ  اهبر  ع  عایو قد   هرشن د اسو که بر ا  ال  اعرعا  آعری ه
تر  بت ر جدید    عصر اطالعاه  جااهزگ هه تأکید  اش ه ع  هسخزاه هه ع شب ه

سه  جنار  آعری ه هنرا   زتبو به ع،ههی  فره ااگ ع ا اشاگ ؤهبراین  بهشد. ب 
... برا  ترجیه عن  ار  ع  بشرپ  عرکراسگپ عأعر یو ح،ظ ص ح ع ااجن ه حقرب

ک  د.   حقیقو تج گ عاقکگ کر ا  ع  ف ه   علاو آعری اه  رهلو رر  اس ،ه   عگ
 ع ازک اهس ایان الن لپ اس راتژ  عب  گ بر قد   هرشن د اساو. اابین ۀ   عرص

هه  فره اگ اسو کاه افزا   هنرا  به آعرا سیهسو ره جگ آعری ه عههی گ سخو
الن ل بین ۀبه اقداعه     عرص بخشگعشرععیو هدفگ برا   س یهبگ به هژعرزگ ع

ا  ع  کاه  آعادب   جااو  س اپ جنار  آعری ه  یس پ2«اعبهعه»پ برا  عثهل اسو.
تاریگ ع کاد به حنهیو اا حهکنیو قر  ع  هسخ آفریقه تقریو قد   هرشن د   

اسا راتژ  جدیاد آعری اه    » 2112 هیدا     این قه   شد. ع     سهل  ۀع ترسک
هنچ این    . (The White House, 2012) ا ا ا اه زنار   3«  ایر صحراآفریقه قبهل
 بر اعلریاو ع هن اه      قاه   یگ عب  گآفریقه سیهسو تراعپ  علو 2116سهل 
که تیر  ترتیاابپ بااه. باادین(Schneidman & signe, 2018) ا اعااال  کاار   آفریقااه

 ۀتاراب زنرزایگ  ا عگآفریقه   کشر هه  پ اعبهعه ع تراعهه  هه   علواس راتژ 
که تیر  ع هبن قد   هرشن د   جااو آعری ه برا  به ۀبه ا  اا تالش هرشن داز
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 آفریقاه افزای  قد   ع ز،رذ ع افزای  عشرععیو ایان کشار     جراعان ع  عل
  .کرق ندا  

 آفریقا ابزارها و منابع قدرت هوشمند آمریکا در. 5

 آفریقا های مالی آمریکا بهمعامالت تجاری و کمک. 1-5

زظر اا ساراب  حهکنیاو صر  پیگآفریقه هه آعری ه اا کشر  پ   طرل ج گ سر 
اعاه باه  هیاهب ج اگ سار   پکار آزاهپ برا  تت رش ز،رذ جاهزگ رر  حنهیاو عگ

عرااا  آب تر شد ع به زگ   سیهسو ره جگ آعری ه ک  آفریقه اهنیو اس راتژیک
تار ت قاگ ع هسبه  جغرافیهیگ  یار که برا  ع هفن اق صاه   ع اع ی اگ آعری اه عا 

زد ااجن ه رهع عیهزهپ آعری ه  عرکاز  ع ج ارب شارب آسایه    عرکزیاو شدعگ
هه  اعه    سهل پ(Katito, 2009, p. 147)تکهعل سیهسو ره جگ آعری ه قرا  ترف  د 

ا  کاه  شاد ع ع راب ع گقهبه آفریقه اریرپ آعری ه    تالش برا  ز،رذ اق صه     
هه  بتایه    ا بارا  فرصاو ک اد عا   ا تجرباه عگساهبقهاق صاه   بگ ۀترسک
اسو. آعری ه به اسا ،ه   اا اسا راتژ  تشاری  زنهی د؛ برآعد تذا   ا ا ه عگسرعهیه

که تیر  ابزا هااه  عاا بر تذا     صااد  بااه شااد اق صااه  پ تجااه   ع ساارعهیه
   جاو زیل به اهدا  ب  دعد  عر  زظر ع افزای  قاد   ع جهیااه  راری    

که تیر  اسا راتژ  تقریاو زاه هاه   عرکراتیاک باهاین   عجر بهشد. بهعگ آفریقه
هاه  یگپ آعری ه  ا باه چهل آفریقه تذا      کشر هه عرااا  کنک ع سرعهیهبه

تبن آب تااراب بیاهب  اشاو کاه اق صاه  ع بااهاساو. عگ ع ساهر ها   عباهتتا ر  
تراز ااد    ابکااه  قااد   زاار  ع سااخو تذا   عگهااه  اق صااه   ع ساارعهیهکنک

هاهپ عتاه ل سیهساگ  ا بار  ه اد  کنکهه  ا ا هکه  علوت جهزد  شرزد. ه اهعگ
ع راب ابزا   برا   یشبر  قد   ساخو باار  اق صه  ا جحیو  ا   ع اا اق صه  به

 ا   راربپ تراب    تأکید آعری اه بار ح رعاوبه ا آب  ا عگ ۀتیرزد که زنرزعگ
ع  (Blair & et al., 2019, p. 3)کار  هه  لیبرال عشاههد  ترعیج  عرکراسگ ع ا اش

ههیگ که اا آب حنهیو که جذابیو کشر  اهداک  د  ع ا اشه اهعگ پعقهبل ۀ   زقگ
  .شرع راب ابزا   اا قد   زر  زنهیهب عگک د    کشر هه  ذیرف ه شر ؛ بهعگ
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هه بر ساگ آفریقاهپ هه  اتخهذشد  اا سر  آعری ه    قبهل  رصر  سیهسو
رراهاهب     عی ار  هه ع یاه جناار  هد که  ع  که  آعدب  عرکرا  زشهب عگ

هه به قر  ت،هع  چ دازگ زدا  ؛ ت اه اعنهل سیهسو آفریقه شد     برابرکه  ترف هبه
ایجاه   بارش عزد. برا  عثهل ی گ اا اقداعه  آعری اه     ع اب ع ضکف  ی  عگ

باه هاد  فاراه  آع  ب  2114اسو؛ این شرکو    ساهل  1«شرکو چهل  هزا  »
هه  عاهلگ تتا ر   بارا  کاهه  فقار اا به کنک آفریقه  س رسگ کشر هه  فقیر

  (Katito, 2009, p. 150).کر طری   شد اق صه   هیدا  آتها به که  
ساه  ؤهه  سیهسو راه جگ آعری اه باه  ع  کاه  آعادب  هنچ ین اعلریو
آز اه اب  اه   عجر  به تراعپ پشر . برا  عثهلییر عراجه عگجنار  ع کد  ته  به تغ

به هد  بهاتشهیگ بهاا هاه  تجاه   آعری اهپ  2116 ا     سهعبر « آفریقه  عرفه»
هه  شاغ گ جرازاهبپ بابار  فضاه  فرصاو  پ ا تقاهآفریقاه  شد طبقاه ع رساط

 & Runde)  یز  کر ع آعری ه  هیه آفریقه عکه پ افزای  تجه    عجهزبه عیهبکتب

Bsndura, 2019, p. 2 اعلریو تنرکز بار تحارال  شارب آسایه سابب شاد تاه اعه (پ
 ۀهه  بهزریا   اعلریو آفریقه شد  اا سر  آعری ه    قبهلترف ه     ی   ههبرزهعه

 تیر  ع به حهشیه  ازد  شرزد.سیهسو ره جگ قرا  
ه  رار     هه  آعری ه   جااو افازای  ز،ارذ ع جهیااتالش پبر این عالع 

عگ ربگ  ا کتاب ز ار . ب اهبراین  ۀز یج ههشرطسبب عجر   ی قهلب اب  ه ا  به
پ آفریقاه عکهعال  تجه   زیاز تجاه   ع عکاهعال  اق صاه   آعری اه باه ۀ   اعی 
 Reality)الشکهن عکهعال  ع عبه ال  اق صه   چین به این قه   قارا  ترفاو تحو

Check Team, 2019) اا  آفریقاه عیازاب صاه  ا  کاهال  آعری اه باها  کاه ترزهبه؛
کاهه   2113عی یاه    ال     ساهل  26.55باه  2114عی یه    ال     سهل  36.14
 تبن کاهه  عیازاب صاه  ا  آعری اه باهترتیب بهبدین(. (Trade Map, 2019یهفو 
سیر ززعلاگ  ا باه بباو  2116اا سهل  آفریقه تذا   آعری ه   عیزاب سرعهیه آفریقهپ

عی یه    ال      43.13به  2116عی یه    ال     سهل  43.33ا  که اا ترزه سهزد؛ به
 .(Statista, 2020)اسوتق یل یهف ه 2113سهل 
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 آفریقا حضور دیپلماتیک و رویکرد فرهنگی و آموزشی آمریکا در .2-5

ی اگ اا باهالترین اظااه ا   پر  عیژ  س،رهه  کشاجنار پ به  ؤسه  یدا هه  
  ع بارا  کشار هه ایان شار . اا عس گ ع هن ه   عیاهب  ع کشار  ق نادا  عگ

اهنیاو پ هه  باز گ ااجن اه آعری اهجنار  قاد    ؤسه یگپ عیزبهزگ اا آفریقه
تارجاگ عقهعاه  آعری اه    ا  که بهید به آب ترجه  اشاو بگ؛ اعه ز  ه ا  بهالیگ 

یگ اساو کاه ایان اعار تاأبیر آفریقاه هاه راا  عس گ به  علواح را  تذاش ن ع اب
جه   بر آفریقه تذا  پ سا  بهاا  ع ز،رذ  علو   ن   سزایگ    افزای  سرعهیهبه
تزا شه  عاا   اعر  ره جه تکادا   براسهس برا  عثهلپ .(Signe, 2019)تذا   عگ

 پبه ببو  سید  یگآفریقه جنار  آعری ه به کشر هه   ؤسه عحدع   اا س،رهه  
کشر  س،ر کر  ع عاد   زُهت اه به  اعبهعه کشر  بها ید ع یها  اا برش ا  که ترزهبه

سیهساو  ۀ هد که ایان قاه      حهشاییگ زشهب عگآفریقه به کشر هه  تراعپس،ر 
 اسو.ترف ه ره جگ آعری ه قرا 

بادیل ع بگ ۀبر  عی ر   یپ نهسگ عنرعگپ  یپ نهسگ فره اگ زیز زنرزا عالع 
شار ؛ از ه      فرای د افزای  ز،رذ ع تثبیو جهیاه  کشر هه عحترب عگتیرقهبل

  عاقن تبه ال  فره اگ به سهیر کشر هه ع برترین  عش تصریرسها  یک کشار  
ع تقریو قد   زر  ع ز،رذ    جراعن اسو. اعلین ته     فرای د ترعیج فره اگ ع 

ع برقرا   عراکز ع ع سته  آعراشگ اساو.  ازداا  ا  پهه  عش رکا اش ۀاشهع
 –ع ستاۀ آفریقاه الن  گ آعری اهیگ  ا باه زاه   ع  علو آعری هپ سهاعهب بیناین اا

یگ ع ا تقاه  آفریقاه هه  آعراشگ بارا  جرازاهبآعری ه  ا به هد  افزای  فرصو
هاه پ تبه ال  اید ت، ار رع شپ  ع آفریقه اا طری  آعراش – تکهعال  عیهب آعری ه

 پ. عالع  بار آب(The Africa-America Institute, 2019)ع یه تیر  ابهب تأسیس کر  
یگ تأسایس کار  ع اقادا  باه آفریقه هه  آعری هیگ  ا    کشر هه آعری ه  ازشاه 

 ازشااه  آعری اهیگ  پع راب زنرزاهکر ؛ باه آفریقه هه  عش رک بهازداا   ازشاه  ا 
آفریقاه  الن  گپ  ازشاه  بین2آفریقهیگ تربگ – آعری هیگالن  گ پ  ازشاه  بین1زیجریه
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هاه  آعراشاگ ع  رعشاگ ااجن اه فکهلیو 2پ  ازشاه  آعری هیگ    قههر 1آعری ه –
  علو آعری ه اسو.
هاه ا اش ۀع راب ابزا   اسهسگ    اشاهعهه ع عگبرعه  به سهزه پ   ته   ع 

هه ااجن ه ت ریزیربپ  ا یار  ر اازد.  علو آعری ه اا طری   سهزهآفری گ عگبه زق 
 آفریقاه هه  تربگ  ا    ذهن عار  بی گ ع ا اش   تالش اسو ته جاهب ع ای  رزو

برابر ز،رذ فره گ  یار کشر هه ایجه  ک د.  عح نگ    با جهزد ع به این اقدا  سدّ
بارا  افازای  حضار   یجی اهلگ رار      3ساگ اب اب پ6211برا  عثهل    سهل 

ازااداا  کاار  ع    هنااهب سااهل  ا  4التاارسا   ا    زیجریااهپ    ،اار  چ د سااهزه
هنچ ااین جااذب  (Sui, 2019). یگ راار   ا ع  شاار کاار ۀ آفریقااهزتااخ 5ب اارعبرگ

هه  تحصی گ زیاز تاهعگ عا بر   جااو هزی ه ازشجریهب ع اعگه  بر س ع کنک
جناار  آعری اه هنارا     ؤساه تار  . ع جهیاه  کشر هه ت قگ عگ افزای  ز،رذ

هه  ع،ید   ا   جاو جذب  ازشاجریهب ع   صد  آب هت  د ته اقداعه  ع برزهعه
 پ2113-21 گتراب عشههد  کر  که    سهل تحصای  ع عگاین زخباهب تکبیه ک  د. اا

ز،ر بیش ر اا سهل  1417 کهز،ر  سید  637 ع هزا  41یگ به آفریقه تکدا   ازشجریهب
 (.Open doors, 2021)تحصی گ  یشین اسو 

 آفریقا حضور نظامی آمریکا در .9-5

پ ترجاه آعری اه باه ایان قاه   باه 1351 ۀ   اعارر  ه ۀ آفریقهبه اعال  اس قالل قه 
آعری ه     ۀکه تیر   عی ر  ع ،کالزحهل به عین ترین سگح تق یل یهفو ع    هیین
سبب تشو ته این قه    ی  اا  ی  به یاک عتاه ه اسهساگ زظاهعگ ع  آفریقه قبهل

 ع آعری ه برا  برقارا   اع یاو   صاد  افازای  ز،ارذ این اع ی گ تبدیل تر  . اا
برآعاد  6«فرعهزدهگ عت قل زظهعگ آعری ه    آفریقه )آفری ر (»زظهعگ رر     قهلب 
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.(French, 2020)  پ ا تقاهآفریقاه اع یاوبه هاد  تارعیج آفری ر  پ 2117   سهل  
 کار  هه  اطرا  آب شرعن به فکهلیاواهدا  اع یو ع گ آعری ه    این قه   ع آب

(Ploch, 2011)ت اه عحدع  به تأعین اع یو س  گ    آفری ر   اعه اهدا  ع عن  ر  پ
هاه  هه  آعراشگ ع کنکب  ه آعراش زظهعیهبپ برزهعه پشر زنگ آفریقه کشر هه 

قاد   زار  آعری اه   هلب زیرعهه  حهفظ ص ح  ا به هد  ا تقهبشر عس هزه    ق
 هد. هنچ ین اقداعه  زظهعگ آعری ه    قهلب عبه ا  به ترع یتا  زنهیشاگ ا ا ه عگ

تب ار    آفری ار  تراب اس دالل کر  کهاا قد   سخو آعری ه اسو. ب هبراینپ عگ
 تا  و. ع اگاسا آفریقاه هه  آعری ه بارا  زناهی  قاد   هرشان د   اا تالش
هاه  قاد   باه عیژتگ آفری ر  به ترجه هه  آعری ه برا  به تصریر کشیدبتالش

 آفریقاه  سد کاه   زظر عگهنچ هب به پع راب قد   هرشن دزر  ع اس ،ه   اا آب به
 .(Tella, 2016b, p. 401)شر  رصرصیه  قد   سخو آب   ک عگ

ساربها آعری اهیگ     هازا  ا ج حدع   2121آعد     سهل   سوطب  آعه  به
 The)عت قر بر زد که بیش رین تکدا  آزهب    جیبارتگ قارا   اشا  د  آفریقه سراسر

World Fact Book, 2021)  ا  عته  ». هنچ ین آعری ه یک  هیاه  زظهعگ  سنگ به زه
  هیاه  زظهعگ  یار    سراسر قاه   34 ع (Allen, 2016) جیبرتگ   کشر   1«لنرزیر
ع نرکاز هتا  د  آفریقه ت قر کر   که بیش رین آزاه    شنهلپ ترب ع شهخع آفریقه

(Dubey, 2021, p.2) رصاار  عا  ا  تتاا یحه  اا آعری ااه بااه کشاار هه   . 
  باهایار ۀ آفریقاهحهکگ اا آب اسو که آعری ه    بهاا  اس ح سیپر یگ آعه  آفریقه

پ آعری اه 2116-2111هه  ا  که    بین ساهلترزهشر ؛ بهبتیه  عا  عحترب عگ
  ا به رر  ار صه   ا   ع ایان اعار سابب آفریقه اا عا  ا  اس حه به  صد  13
اسو ته جهیااه   ع   اس اا  عسایه  ا    عباه ال  تتا یحهتگ باه ایان قاه   شد 
 (Hendrix, 2020).  سو آع  به
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ب  ه  پک  دا  ره  زنگآعری ه  قهبو رر   ا ت اه عحدع  به ع گقه اعرعا  چین ع
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افزای  قد   چین ع تالش این کشر    جاو افزای  ز،ارذ ع جهیااه  رار     
تر تر   ع این اعر  قهباو ایان الن ل سبب تش ه ته عیداب  قهبو تت ر  بین ۀعرص

جداتهزاه باه  په  فارب ع     ژعاین اسو. ااکشهزد  آفریقه سر  ع قد    ا به
 آفریقاه هاه    ان ع عاشا ا ن    علو ۀبر سگ اقداعه  ع اس راتژ  هرشان داز

این  ع کشر     این قاه    ر ار اه  ۀعن  ر  هرشن داز ۀ ر ار ه ع حهل به عقهیت
 شر .عگ

تذا   ی ااگ اا ع هصاار اصاا گ عکااهعال  تجااه   ع اق صااه   ع ساارعهیه
تراب عشههد  کر  که عیزاب عبه ال   ع عگاین تیر  قد   هرشن د اسو. ااازداا 
  عهه  اریر به سایر ززعلاگ  عباه   سهل آفریقه اق صه   عیهب آعری ه ع – تجه  
جناار    ؤساه هه  ع  ارن که تیر  سیهساوتراب    بهاسو. ع ل آب  ا عگشد 

 آعری هپ زاه  به تحرال  شرب آسیه ع رهع عیهزه ع اا ساریگ ع ع  ز،او شایل باه
شاد  اا ترف اه هه      ای بهاا  ازر    ازتو که این اعر سبب شد تاه سیهساو

تبن آب عیازاب هه  بکاد  قارا  تیار  ع باه   اعلریو آفریقه سر  آعری ه    قبهل
ا  کاه عیازاب ترزاههه ع تبه ال  تجه   زیز به افارل هنارا  شاد؛ بهتذا  سرعهیه

 2113عی یاه      ساهل  32باه  2116ساهل عی یه    ال      46عبه ال   عجهزبه اا 
 پکاهه  یهفاو آفریقاه تذا هه  عاشا ا ن   تبن آب عیازاب سارعهیهافرل یهبد ع به

عی یاه    ال     ساهل  43.13به  2116عی یه    ال     سهل  43.33ا  که اا ترزهبه
اساو کاه عیازاب عباه ال   حاهلگ این    .(Statista, 2020)اسو تق یل یهف ه 2113
عی یاه    ال      66/131باه  2116عی یه    ال     ساهل  27/133چین اا  ۀ عجهزب
عی یاه    ال      3/33اا  آفریقاه تذا     ان    سید ع عیزاب سارعهیه 2113سهل 
 China Africa). افازای  یهفاو  2113عی یاه    ال     ساهل  4/44باه  2116سهل 

Research Initiative, 2020a) آفریقه تذا  اص گ    یار سرعهیه آعری هترتیبپ بدین 
شر  که این اعر سبب تشا ه تاه باهایار  هنچارب چاین تجاه  پ عحترب زنگ

تبن آب ز،ارذ ع ع راب ابزا  قد   زر  تقریاو ع باهتذا   ع  یپ نهسگ  ا بهسرعهیه
   قهلاب الاار  ترساکه « بار  – بار »که تیر  اسا راتژ  جهیاه  رر   ا باه باه

 ضه ک د.اق صه   عر



 555     آفریقا متحده آمریکا درمقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایاالت

هااه  عااهلگ باادعب عحاادع یو ع هااه ع کنکاا سااریگ  یااار اعگااه  عا 
...  ههیگ هنچرب  عهیو  عرکراسگ ع حقرب بشارپ ح نرازاگ رارب عشرط ی 

هاه  چاین  ا عنرعاه  باه  عی ار   کنک آفریقهپ سبب تش ه ته  هبراب ع عر عهب
 – اقکگ ج ربهه  ع هیهف گ جدید به ترسکه ع تقریو هن ه  »ع راب عثبو ع به
ل بارا   هشد  کاه چاین الااریگ ایاد بر اشو ک  د. ح گ این اید  عگرح« ج رب
اسو.    حقیقو چین بررال  آعری اهپ کناک  آفریقه کشر هه  اق صه   ۀترسک

ع راب ابازا      تقریاو عرقکیاو ع جهیااه     تر بهب  دعد  گره جگ  ا زاهه
تراب به زظر عثهل عگ ع راب ع بهاین اا(. 133پ  . 1333)عیرترابگپ زار  جاهب عگ
   آب شرکو  اش  د اشه   کر  کاه حاهکگ اا  یاد  آفریقه ههیگ که عر  زظرس جگ

 طر ک گ زتبو به ز،رذ ع حضر  چاین    کشار هه یگ بهآفریقه عثبو شارعزداب
اا    صاد 63پ 2115ع  2114هه  آعد     ساهل  سو. طب  آعه  بهاسویگ آفریقه
هااه  اق صااه   ع هه  عگ ااربگ اا فکهلیوکشاار   یاادته  36یگ    ریقااهآف عاار  
کشاار   36تبن آب حضاار  چااین  اشاا  د. هنچ ااین    هااه  چااین ع بااهکنک
بیاهب کر زاد کاه چاین  1«آفرعباه عع ر»  ه دتهب به زظرس جگاا  هسخ   صد 25.6

جاه   بار آفریقاه پ بیشا رین تاأبیر  ا    جراعان  صاد 23.4زتبو به آعری ه باه 
 (Blair & et al., 2019, p.10).اسو تذاش ه

 –  یپ نهسگ ع  عی ر  فره اگ زیز شههد کهه   عاباط  یپ نهساگ ۀ   حرا
 هه  آعری ه    قبهل ع اتخهذ سیهسواین یگ هت ی ؛ ااآفریقه سیهسگ آعری ه به  عل

تبن آب ته عیزاب تأبیرتذا   ع ز،رذ فره اگ آعری ه کهه  یهبد ع به شدسبب  آفریقه
یهباد؛ ایان    حاهلگ اساو کاه قد   هرشن د آعری ه زیز    این قه   کاهه  عگ

که تیر  ابزا  فره گ ع آعراش    حهل افزای  جهیاه  قد   هرشن د چین به به
یگ آفریقاه اساو. اعارعا   یاار عهز اد تذشا ه جرازاهب آفریقاه رری     جراعن

ک  اد؛ رفقیاو رار  ق نادا  زنگیه تیر  ابهب ازا یتگ  ا ی گ اا اصرل عا     ع
هه  ک  د ته به یه تیر  آب فرصوب  ه به افزای  اهنیو ابهب چی گپ آزهب سکگ عگ

عحیه شد  برا  تجه   به چین  ا عغ    شنه زد. ب هبراین یه تیر  ع جذابیو ابهب 
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ا  اا قاد   زار  چاین عحتارب ؛ زنه  برجتا هک ،رسیرس چی گ    ع سته 
عقهبل شههد ززعل ز،رذ فره اگ آعری ه ع  ۀاعه    زقگ پ(Sall, 2016, p. 137)شر  عگ
 بهشی .تبن آب کهه  قد   زر  آعری ه    این قه   عگبه

اعگه  عا   پتر اشه   شدترزه که  ی   رصر  جذب  ازشجریهب زیز هنهب
هه  تحصی گ برا  جذب  ازشجریهب ی گ اا که کر هاه ع ابزا هاه  عا بر ع کنک

 ع  علو   ان باه این تر  ؛ ااهه ق ندا  عگا اش ۀذ فره اگ ع اشهع  جاو ز،ر
هه  تحصی گ به  ازشجریهب   صاد  اساو تاه هه ع اعگه  کنک یز اتخهذ برزهعه

ترین عیزاب رر  برساهزد ع  ا   ا بارا  افازای     این  ا  ز،رذ ترب  ا به حداقل
یگ هنارا  ساها . آفریقاه ز،رذ ع تثبیو جهیاه  رری     اف اه  ع اذهاهب جراعان

هه ایان فرصاو طالیاگ  ا بارا  اسو که  علو آعری ه به ایجه  عحدع یو ت،  گ
  جااو کاهه   تراعاپاسو؛ برا  عثهل بهیاد باه سیهساو چین به ا عغهب آع   

ع هنچ این عحادع یو عیازا   1«فرلبرایاو»بر جاه بار س تحصای گ   صد  71
 (Luedi, 2018). کر  ازشجریگ اشه   

ع راب ع بکگ بارا  زظهعگ زیز آعری ه اس ،ه   اا ابزا هه  زظهعگ  ا به ۀ   حرا
قد   سخو به اس ،ه   اا ع هبن زظهعگ   جااو افازای  قاد   زار  ا جحیاو 

تراب عشههد  زنر  کاه آعری اه هنارا   تکادا  کناگ اا  هد. به هنین سبب عگعگ
فرسا د. ایان تکادا     عگ آفریقه ع راب زیرعهه  حهفظ ص ح بهزیرع  زظهعگ  ا به

حهل  علو   ان اسا راتژ  رهصاگ  ا     عین ز،ر بر   ع    32پ ت اه 2121سهل 
هزا   2پ چین 2121اسو. اا هنین  ع    سهل ترف ه قهلب  عی ر  زظهعگ زر   ی 

اساو تتیل کار   آفریقه زیرع   جاو عشه کو    عن یه  ح،ظ ص ح به 532ع 
(United Nations Peacekeeping, 2020)که تیر  ع  هسب  علو . این اعر زشهب اا به

هه  زظهعگ ه     قهلب قد   زر  ع ها     قهلاب قاد   ساخو   ن اا زیرع 
 آفریقاه به جهیاه  رر     سراسار بخشگعشرععیو   جاو زیل به افزای  ز،رذ ع

که تیر  ع  هساب عاشا ا ن اا قاد   هرشان دپ عقهبال عاد  باه ۀ ا   ع    زقگ
 اسو. ع سهر هیگ  عبهآفریقه هه  جد     کشر هه ه  ا به چهل آعری 

                                                                                                                                 

1. Fulbright 
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شاد  که  ترف ه هد که اس راتژ  به عش گ زشهب عگترتیبپ عرا   فرب بهبدین
 ا  عسها   اهبر هه  اق صه  پ  یپ نهسگپ  ساهزهاا سر  آعری ه    عد  ع  هسب

جاه  تذاشا ه ع  یر ع ،گ باریگ تأبآفریقه ... بر ز،رذ ع جهیاه  این کشر     جراعن
اساو ع یهف اه عیداب  قهبو   جاو افزای  قد      این قه   به ز،ن چین تغییار

که تیر  ساها  ع باهعجر  آع    تاه باه ع رااباین فرصو ع هسب  ا برا    ن به
 ز،رذ ع جهیاه  رری   ا    عیاهب جراعان ع  عل پهه  ع هسبسیهسو ع اس راتژ 

یک گ افزای  قاد   هرشان د تاه  په اهدا  ب  دعد  رری یگ افزای  ع بآفریقه
 عنل بپرشهزد. ۀحدع   جهع

 گیرینتیجه

کرش د باه الن ل هت  د که هنرا   عگبین ۀچین ع آعری ه  ع قد   بز گ    عرص
الن  اگ رار  هه  قد   هرشن دپ ز،رذ ع عشرععیو بیناس ،ه   اا ابزا هه ع ع ل،ه

ع ارااب ع هنتار اا  ۀ رشاهزگ ع اسا ،ه    ک اه  ها  ع ایان  ا تت رش  ه د. اا
ع راب ابزا هاه  قاد   زار پ ابزا ههیگ هنچرب  یپ نهسگپ فره اگ ع اق صاه  باه

ع راب اش هلگ اا قد   سخو   جاو تأکید بر ز،ارذ ع عد زیزاسیرب زظهعگ زیز به
 قهباو عیاهب ایان  ع قاد       ۀسو. اعرعا  عرصاالن  گ عگرح عشرععیو بین

 هیاهب اریر به عحل  قاهب گ بگ ۀزیز طگ چ د  ه آفریقه سر جاهب تتر  یهف ه عسرا
اساو.  یارعا      قهباو عیاهب  ع برا  افزای  ز،رذ چین ع آعری ه عبدل تشا ه

هه  قد   هرشن د    ا تبهط اسو؛ ایرا سها  ع هنهه اگ ع ل،هقد   به ع رااب
نهل ع ز،رذ قد   بدعب  ضاهیو الن لپ اعبین ۀبه ترجه به شرایط ع حرل    عرص

 ۀآع  . ب هبراینپ عد  اسا ،ه  یاراب ع ت اه عب  گ بر اع  ز هیج عگ ربگ  ا به به  زنگ
 ع کشار   ا   رشهزگ قاد   ساخو    ک اه  قاد   زار  ایانع رااب ع عد  ه 

یک گ تأکید بار ز،ارذ ع عشارععیو باه عشا ال   پ سیدب به اهدا  رر  ع ظر به
عب  گ بر قد    پ ع چین برا   یشبر  اهدا  رر این سها . ااعگ ا  عراجهعدید 

بر پ هن اه    – اس راتژ  بر  چاه چربجریهزه    هرشن د بر سیهسو هن ه  
هاه  هه ع کنکتذا  ج ربپ تت رش تجه    عجهزبهپ افزای  سرعهیه – ج رب

 ا   چین باهتذتأکید  اش ه ع تت رش تجه   ع سرعهیه آفریقه شرط بهبدعب  ی 
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جهیااه  ع  ۀک  ادع ک س پهه  ایرب هیگ باه  هبار  چاینع تت رش  رع   آفریقه
به اقداعه  چین زتبو به آعری اه اساو  آفریقه هه تر جهعکه ع  علو یدته  عثبو

 ار اا  ع  عس هزه ع ع هفن اع ی گ به فکهلیاو عگهه  ازتهبکه اسهسه     تهلب برزهعه
ک اد ع هه  اق صه      ایان قاه   کناک عگای  فکهلیواین اعر به چین برا  افز

و ع یازظهعگ   جاو ح،ظ اع   سکگ بر آب  ا   ته اا قد   سخو    قهلب زیرع
 عشرععیو بخشد. آفریقه برقرا   ص ح بار  تیر  ته به اقداعه  رر     کشر هه 

تیر  ع رااب اا ع اهبن ع ابزا هاه  قاد   زار  ع عد  ایجه  هه عرزگ ع بار 
ههیگ هنچارب شارطکه تیر   ی آعری اه    قهلاب باه ۀبی هزفقداب اس راتژ  عاقن

هه   عرکراتیک ع حنهیو اا حقرب بشر ع اا سریگ ح نرازگ رربپ تقریو عدل
 تغییر    اعلریو سیهسو ره جگ آعری ه ع تنرکز باه تحارال  شارب آسایه ع باه

ل؛ قاد   زار  سابب کشاف ز،او شایباه آفریقاه عرااا  آب کهه  اهنیو ز،و
زظار اسو. عالع  بار آب باهبه ار الل ع کهه  عراجه سهر ه آفریقه عاش ا ن  ا   

تیرع رااب اا قاد   ساخو  ۀ سد اعلریو سیهسو ره جگ عاش ا ن به اس ،ه عگ
هاه  زظاهعگ ع ع اد  باه تأسایس  هیاه  اس ه به قاد   زار  ع عالقههنتر ع ه 

ر  اا قد   زر     قهلب حضار  زیرعهاه  تیجه  بار افزای  حضر  زظهعیهب به
 عیاازاب پتذا  حااهفظ صاا ح ع اا سااریگ کااهه  عکااهعال  تجااه   ع ساارعهیه

 اسو. ا  کر  یگ ردشهآفریقه اقداعه  آعری ه  ا    اف ه  جراعن بخشگعشرععیو
باه  علاو  یشاین  1«بهیدبجر » یگآفریقه هه  سد سیهسوزظر عگ  زاهیو به

تالش رراهد کر  تاه باه اسا ،ه   اا  بهیدبعاش ا ن ت،هع  رراهد  اشو ع  علو 
ع اا ساریگ  آفریقاه تذا      عابط تجه  پ تت رش عکهعال  اق صه   ع سرعهیه

ترجه جد  به عته ل حقرب بشر ع باداشو    ایان قاه   ز،ارذ  یشاین رار   ا 
کتب عشرععیو بیش ر    عقهبل   ن باه   ا برا  آفریقه قد      ۀکتب ع عکه ل

تراب عشههد  کر  ایان اساو کاه چاین باه اعه آزچه اک رب عگ پز،ن رر  تغییر  هد
تیر  ع رااب اا ع هبن ع ابزا هه  قاد   هرشان د ع بادعب ایجه  هه عرزگ ع بار 

یگ آفریقاه اسو جهیاه  رار   ا    اف اه  جراعان ع  علایجه  عحدع یو ترازت ه

                                                                                                                                 

1. Joe Biden 
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تیار  ت هساب بار  هد ع این اعر زشهب اا افرای  قد   هرشن د چین بهافزای   
 اعهزگ اس ،ه   اا قد   سخو ع زر   ا  .هرشن دازه ع ع  هسب ع ه 
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