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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
ایاالتمتحده آمریکا در آفریقا

1

ارسالن قربانی شیخنشین

استتد روابا تت و تت الملتتدوراگاتتخ اوزتت،ااانشکوراگاتت واولوتت،یوبو،لتت،اوس ستتشکو تت ا کوایتت ا و
 arsalangh@yahoo.comو
شیرین حداد زند

راگشآن،زدهوک اشن سشااشووابا و الملدوراگاخ اوز،ااانشکوراگا واولوت،یوبو،لت،اوس ستشکو ت ا کو
ای ا و sh.haddad75@gmail.comو

چکیده
آفریقا در سالهای اخیر بسیار مورد توجه چین و آمریکا قرار گرفتهاست .باا بررساق قا ر
نرم و سخت بهکار گرفتهش ۀ این دو کشور در آفریقاا اججلهاه فلاتیات در ۀاوجۀ فره اق
سیاسق دیپهلاسق اقتصادی و نظامق این نتیجه ۀاصا مقشاود کاه هریاز اج قا ر ها
سلق بر آن دارن که ۀوجۀ نفوذ خود را در این قاره افزایش ده  .ب ابراین در دهههای اخیر
بهرهگیری اج ق ر هوشل به یکاق اج مه تارین ج هاههای اساتراتیی سیاسات خاارجق
ق ر های بزرگ ته ی ش هاست .دوتتمردان چین و آمریکا باهم ظور رسای ن باه اها ا
خود گامهای مؤثری درجهت افزایش نفوذ و جای اهشان در آفریقا برداشتهان  .پرسش اصهق
پیوهش ۀاضر این است که «بهرهگیری اج ق ر سخت و استفاده اج ساجوکارهای ق ر نرم
در سیاست خارجق چین و آمریکا در قهال آفریقا چه جای اهق دارد؟» در پاسخ این فرضایه
با روش تطهیقق – تاریخق بررسق مقشود که میزان ه پوشانق و استفادۀ متواجن اج ابزارهاا
و م ابع ق ر هوشل میان چین و آمریکا متفاو است .نحوۀ بهکارگیری مؤتفههای ق ر
نرم و سخت اج ساوی دو کشاور نشاان مقدها کاه نخه اان چاین باا ایجااد هاارمونق و
بهرهگیری متواجن اج م ابع و ابزارهای ق ر هوشل و ب ون ایجااد محا ودیت توانساتهان
جای اه خود را نسهت به آمریکا در آفریقا افزایش ده .
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مقدمه
قااه آفریقااه بااه برراار ا

اا ع ااهبن ت ااگ ز،ااو ع تااهاپ عرقکیااو اار ی ی گ

ع حصربهفر ع عجر تکدا ایه
عابط اق صه

اا کشر هه آفریقهیگپ سبب شد تاه برقارا

ع سیهسگ به این قه برا کشار هه جااهب باهعیژ ابرقاد

ههپ

جذابیو رهصگ اش ه بهشد .کشر هه باه باهکه تیر ابزا هاه ع ارن زتابو باه
حضر ع عشرععیوبخشگ به فکهلیوهه سیهسگ ع اق صه
راار

جاو تأعین ع اهفن

ایاان ع گقااه ته هااه ع ا بر بر اشا هازد .اا ایاان ع

بار تیر اا قد
قد

هااههه اریاار

هرشان د باه ی اگ اا عا تارین ابزا هاه سیهساو راه جگ

هه بز گپ بهعیژ چین ع آعری ه تبدیل شد اسو.
اتخهذ سیهسو هه بها اا سار چاین ع باهکه تیر قاد

سهر ه جدیدپ سبب تشو ته ن برا افازای

هرشان د

جهیااه ع عشرععیوبخشاگ باه

زظریۀ «تادیاد چاین» ع اا ساریگ افازای

اقداعه

رر

عرصۀ بینالن ل ع

تکهعال

تجه

ع اق صه پ عابط رر ا به کشر هه جاهب باهعیژ کشار هه

حهل ترسکهپ هنچرب کشر هه آفریقه افزای
ع ل،ههه قد
سرعهیهتذا

هد .ب هبراین چین به باهکه تیر

هرشن دپ ااجن ه فره گ ع آعراشپ ا ا ه کنکهه اق صاه
هه تجه

بدعب عحدع یوپ هن ه

ج رب – ج رب ع  ...اع نه

ع زظاار علااو – ع ااو آفریقااه ا ج ااب زناار کااه ایاان اعاار اعی اۀ ع هساابه

هن ه

هه اق صه

ع بهتبن آب افزای

قد

ع

ع ز،رذ چین

آفریقه ا تتاایل

عگک د.
هنچ ین عرقکیو اس راتژیکپ ظرفیو بهلقر سرعهیهتذا

ع

ع ع هبن عافر ازر
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آفریقه ترجه آعری ه ا به رر ج اب کار تاه باه بار تیار اا ابزا هاه قاد
هرشن د ز،رذ رر ا

این ع گقه افازای

هاد .باه عجار آز اه

ؤسه جنار آعری ه سیهسوهه ع ،هعتگ ا

هار ع اب

قبهل آفریقه اجرا کر زد؛ آزچه

تنهعگ سیهسوهه بهکه ترف هشد به چش عگرار پ ترجاه باه ح رعاو ا
عگ اربپ عرکراساگساها ع حقارب بشاار اساو .آعری اه تالشهاهیگ
کنکهه اق صاه

ع سارعهیهتذا

عشرععیوبخشگ به عن یاه

هه تجاه

ع اقاداعه

ع حضار زظاهعگ رار

بهکه تیر ابزا هه ع ع هبن قد

قهلااب

بشر عسا هزه بارا

آفریقاه ازجاه ا ع باه

هرشن د صد ج بزظر هباراب ع عار ایان

قه اسو.
حهل این رس هه عگرح عگشر که «بار تیر اا قد
سهاعکه هه قد

زر

سیهسو ره جگ چاین ع آعری اه

سخو ع اس ،ه اا
قباهل آفریقاه چاه

جهیاههگ ا ؟ ع کدا یاک اا کشار هه چاین ع آعری اه باه اسا ،ه اا قاد
آفریقه افزای

هرشن د ترازت هازد جهیاه رر ا

ع تثبیو ک د؟» فرضیه اصا گ
هرشان د

این عقهله این اسو که چین ع آعری ه به بار تیر اا ع ل،اههه قاد
صد ج اب زظار اف اه عنارعگ ع علاو آفریقاه بارا ا اعاۀ هن ه

هاه

حرا هه عخ ف هت د؛ اعه عیزاب ه رشهزگ ع اس ،ه ع رااب اا ابزا هه ع ع اهبن
قد

هرشن د عیهب چین ع آعری ه ع ،اهع

قد

زر ع سخو زشهب عگ هد که چین به ایجه هه عرزگ ع بار تیر ع رااب اا

ع هبن ع ابزا هه قد
زتبو به آعری ه
ته یخگ ع جننآع

اساو .زحارۀ باهکه تیر ع ل،اههه

هرشن د ع بدعب ایجه عحدع یو ترازت ه جهیاه رار ا
هاد .عش بر ساگ ایان اژعه

آفریقه افازای

ا هه ع اطالعه

اس ،ه اا اس ه ع تزا شهه

اا طریا

تگبیقاگ –

عش ک هبخهزاها ع اسا ه

ع

عل گ ع ک هب س،ید چین اسو.

 .1چهارچوب مفهومی؛ قدرت هوشمند
ع،ار قد
ته یخ ع

ع عته ل عربرط به آب ااجن اه سا یهبگ باه اع یاو ع بقاهپ

طارل

عرصۀ بینالن ل اا اعلریوهه اص گ کشر هه عحترب شد پ بهطر

که علوهه برا تأعین اع یو رر

عحیط آزه شیک بینالن ل زهتزیر به افازای
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ع آع

قد

ازد .ع،ار قاد

آب باه

باه سابب عههیاو ع ساهر ه راه

ع،ارعگ یچید تبدیلشد پ بهترزها که طیف تت ر ع ع رعگ اا عکهزگ برا آب
سهر ه شد اسو؛ ب هبراین
زه » 1قد
اهدا

اب دا بهید این ع،ار ا تکریف کر  .به بیاهب «جارا

به عک ه ترازهیگ تحو تاأبیر قارا ا ب یااراب بارا

عر زظر اسو که سه عش ا عگتراب بیهب کر که عبه ت د اا .1 :تادید باه

اجبه (چنهب)؛  .2ازایز ع ر ارو (هریج)؛  .3که
)95ب هبراینپ ازران قد
اا قد

بهع راب ع نل قد

سخو عگرح شر که «قد
اا لحهظ ته یخگ قد

بهسر قد

کهسا گهه قاد

هرشن د» زه ا .
سخو براسهس عکیه ههیگ هنچرب جنکیوپ ق نارعپ
زظهعگ ازداا تیر عگشر  .ب هبراین

تذشا ه

عرصۀ بینالن لپ علوهه عنادته

زظهعگ ع نهیال عگشادزد؛ اعاه تحارال

بینالن ال ااجن اه فرای اد

ع اا سریگ زهکه آعد ع عاد هساخاریگ قاد

سخو به ردا هه جاهزگ سبب شد ته زرن جدید اا قد
عابط عیهب کشر هه عگرح شر  .این ع،ار اعلینبه
شد؛ ع قد

ساخو ع

جاهزگ سبب تشو ته ع،ار جدیاد

حهک بر عابط علوهه

جاهزگشدب ع ازقالب ا تبهطه

عالیۀ قد

زر ع ع،ارعگ جاو کهه

اه بر ب عراهه فیزی گ ع قد
بهرهطر زرن ع هسبه

یزعهتیاک.(Nye, 2008, pp. 94-

ا اا ع ظر اش هل آب عگتراب

زر تقتی ب د کر  .به عجر اینپ تحرال

که

سا یهبگ باه

به زه قاد

آبه جرا

زار

زه عگارح

زر ا ترازهیگ یک بهایار برا عا ا کر ب بهایار یار باه ازجاه

اا طری ع هبن زهع نرس قد

عهز د فره گ یه ع ب ف ر تکریاف کار

).(Nye, 2004, pp. 5-11

به عجر اینپ صر زظر اا عثبو بر ب قد
سیهسو جاهزگپ ت اه اس ،ه اا این قد
جدید اا قد

زر

بتایه

اا سا ه یرهه

کهفگ زیتو؛ ب ه زیهاع د حضر ع،ار

به شهرصهه ع ع ل،هههیگ اسو که ع هبن قد

برعگتیر « .تهال عتگ» 2ا عه عگک د که هر عجنرعه اا ع هبن قد

زر ع ساخو ا
ات ب زیها به
1. Joseph Nye
2. Gallarotti
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یک یه چ د ع ل،ه اا یار ع هبن قد
اا این ع ع هبن قد

زر عگترازد قد

ترازهیگ آب ا ا که ع هبن قد
)12

برا ع برتر بر ب س یهبگ به اهادا
سخو ا افزای

هد ع قاد

زر ا تقریو ع ت نیل ک اد

 p.بدینترتیب اعارعا بای

(جذابیو) ع هنچ ین ابکه سخو (اجبه ع تحریک) اسو که قاد
ترکیبگ عههرازه اا هر ع قد

عجر ا تشگ قد تن د تأکید عگک دپ اعه
ع ع سته

قد

هرشان د ا

اسو که بار ضارع

ک ه آب بهتنهعگ ا ال ههپ عشاه کوهه

قهلب عشرععیوبخشگ به اعنهل کشر هه

بینالن ل ترجه ا  .اا ایان ع عگتاراب بیاهب کار کاه
هرشن د ابرتذا

ا ا ابکاه زار

هرشن د زه سخو ع زه زر اسو؛ ب اه

اسو .این ع،ار عی ر

هنۀ سگرح

ساخو

.(Koopman, 2014,

اا هار اعاهب یاار قاد

دید عگآع ) .(Nye, 2008, p. 107قد

بیش ر زتبو به یار اش هل قاد

هرشن د اا .1 :سهاعکه هه

ا ؛

عرصۀ

جااهب عکهصار قاد
ا ع ا کاهب کاه کر

سهزها ؛  .2عدیریو اف ه عنارعگ؛  .3ایجاه

تصریر عگ رب ع عشرععیوبخشاگ؛  .4ازدیشاه ح نرازاگ عرفا ؛  .5عشاه کو ع
قهب یوهه ع ترازهیگهاه اق صاه

هنارایگ؛  .6که ایگ زیرعهه زظهعگ؛  .7افزای

تش یل عگشرزد (قربهزگ شیخزشین ع یارابپ  .)1331باهع رابعثهلپ عگتاراب بیاهب
کر که رهلوهه زظهعگ یک علو

قهلب عدارال

حهفظ ص ح عگترازد اعی ه ع تصریر با ر
آع  .ب هبراینپ ابرقد

رر

علو عدار هک اد باهعجار

ههیگ هنچرب چین ع آعری ه جااو سا یهبگ باه ع اهفن

رر اا ع ل،ههه که کر
ع ل،ههه که کر

ا برا

بشر عس هزه ع یه زیرعهه

قد

اس ،ه عگک د؛ این ع کشر باه بار تیار اا

قد

هرشن د سکگ

عرصۀ بینالن ل ا زد؛ ایرا اعنهل قد

عقبرلیو بخشگ به فکهلیوهه ع ز،ارذ
بادعب ضاهیو یاار کشار هه

ز هیج عگ ربگ به به زنگآع ع به هنین سابب باه ترکیاب هار ع قاد
سخو ترازت هازد حضر رر ا
جهعکه ع علو آفریقه افزای

آفریقه به بررر ا

زار ع

اا ذیرش اف ه عنارعگ

ه د.

 .2جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین
ت ،نهبهه چی گ هنرا عگکرش د ته جاهزیاهب ا عجاهب ک اد کاه لی اگ بارا
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حااهل یشاارفو عجاار زاادا کااه اهنیااو آب ا عگتااراب

زارازااگ اا چااینِ

سخ رازگ «هر جی ه ر»1پ یسجناار ساهب چاینپ

ه،ادهنین ک اارۀ حازب

عشههد زنر ؛ ایشهب بیهب کر که چین زیهاع اد افازای

زار اساو؛ «اتار

قد

سخو افزای

یهبد اح نهل آز ه یار کشر هه چین ا رگر بهلقر بارا

رر تصر ک د افزای
قد

قاد

ساخو اا

عگیهبد؛ اعه اتار ه اعاهب ع هنتار باه قاد

زر زیز اس ،ه شر اح نهل تش یل ا ال هه ع یه ن به هیینترین ساگح

راار عگ سااد؛ اا ایاان ع ظاار هااد

به سااو آعااد هنااهب قااد

اسو .(Global Diplomatic Forum, 2020)».ب هبراین عقهعه

هرشاان د
اسا ه

ن هنارا

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

تاالش
عحتارب

The State Council Information Office of the People’s Republic of

 .)China, 2019عاقن تأکید ان بار بباه

ع صا ح باه هناۀ کشار ههپ باهعیاژ
ب دعاد

ق نادا عگشارزد ع چاین باه

کشر هه

حهل ترسکهپ بهع راب اهدا

بهکه تیر

عی ر هرشن دازه اا ع هبن ع ابزا هه قد

هرشن د به زباهل تحقا

آب اسو.
 .9ابزارها و منابع قدرت هوشمند چین
 .9-1معامالت تجاری و کمکهای مالی چین به آفریقا

ن به الیل ع کد

که اا عا ترین آب عراعل اق صه

عابط رر به آفریقه بر ؛ ایرا قد
قد

چین

آفریقه ع چین
شرکه تجه

اا عا تارین ع اصا گترین ع اهبن

کشر هه آفریقهیگ بهشنه عگ ع ( .)Cooke, 2009, p. 27اهنیاو
– تجه

اعی ۀ اق صه

برا ی دیار سبب شاد تاه ایان ع باه

قد تن د تبدیل شرزد؛ بهترزها که عیزاب تجه

ع آفریقه اا  133/27عی یه
2113

اق صاه

اسوپ رراههب تتا رش

ال

ساهل  2116باه  131/66عی یاه

برسااد(Africa Research Initiative, 2020b

عجهزبۀ چاین
ال

ساهل

 .)Chinaهنچ ااین تتاا ر تگ
1. Hu Jintao
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چین برا حرکو ش هبهب چرخ زد هه اق صه ع اا ساریگ زاهاع گ

تقهضه ازر

پ سبب تشو ته ان اسا راتژ «ت رنبخشاگ ع اهبن» ا

عرضه ازر

تیر  .براسهس آعه به سو آعد

ساهل 2121پ عیازاب عکاهعال

آزارالپ بهع راب عا ترین کشر تأعینک د ازر
بش ه

چین

عا بر که این عیزاب  3صد ع هبن ازار

ای

ز ،اگ چاین باه

قه آفریقاهپ  343هازا
عار زیاها ان ا تاأعین

عگک د (.)Office of the Secretary of Defense, 2020, p. 170
عابط تجه

– اق صه

چین به آفریقه ت اه ع هفن یکسریه ان ا تشا یل

زنگ هد؛ ب ه چین برا آفریقه بتیه حه ز اهنیو اسو ع آب ا عگتراب
سرعهیهتذا

هه ع کنکهه عهلگ ع عا هه بالعرض باه آفریقاه عشاههد زنار ؛

برا عثهلپ عیزاب سرعهیهتذا
ال

عیزاب

هه چین

ساااهل  2116باااه  44.33عی یاااه

کشر هه آفریقهیگ اا  33.67عی یاه
ساااهل  2113افااازای

ال

یهفاااو

) .(China Africa Research Initiative, 2020aزبر ی شرطهه کناک باه آفریقاه
برا ترسکۀ اق صه

قهلب اجنهن ن ظار یهف ه ا عگتراب زقگاۀ عگ،اگ

که

عجهزبۀ چین – آفریقه ازتو .حقیقاو اجناهن ان ا

تت ر تگ عکه ال

عگتراب زقگاۀ عقهبال اجناهن عاشا ا ن ازتاو کاه باه ی شارطههیگ هنچارب
عرکراتیز سها
اق صه

ع عرا

ی پ ح نرازاگ راربپ ا جحیاو عتاه ل سیهساگ بار عتاه ل
فرای اد شاد ع ترساکۀ اق صاه

اااین سو عهزکگ عح

کشر هه بهعجر عگآع ؛ ب هبراینپ عگتراب عشههد زنار
بخشگ اا ترسکۀ اق صه

آفریقه بهعرجب اح یهطهاه ع الزاعاه

اعارار قارب بیتا پ
اجناهن عاشا ا ن

عخدعش ع اا عزد شد ع ترسکۀ رر عقب اف ه پ اعه عدل ترسکۀ چین زیها آفریقه
به شد اق صه
عجنن هن ه

ا برآع

عگسها (.)Ze Yu, 2019

چین -آفریقه (فرکهک) 1عا ترین تالش چاین بارا افازای

جهیاه ع ز،رذ رر اسو که

سهل  2111ترساط چاین ع کشار هه آفریقاهیگ

برا عشهع ع ت ،ار جنکگ ع ع هزیز هن ه
هن ه

هااه ج اارب – ج اارب قاارا ا

ایجاه شاد ع

قهلاب تارع

(Ministry of Foreign Affairs, the

)1. Forum on China-Africa Cooperation Beijing (FOCAC
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) .People's Republic of China, 2004aتأبیر فرکهک
بهعیژ

اعگاه عا هاه ع کنکهاه عاهلگ تیرقهبلاز اه اساو؛ بارا عثاهل

اجالس فرکهک که

سهل  2116برتزا شادپ عاعاگ باه ا اش  5عی یاه

کشاار هه آفریقااهیگ اعگااه ع
عی یه

اعی ۀ فکهلیوهاه اق صاه

ال پ  21عی یه

ال باه

سااهلهه 2113پ  2112ع  2115بااه ترتیااب 11

ال ع زاهیو  35عی یه

ال افزای

یهفو

& .(Aiping

) Zhan, 2018, p. 95هنچ این «طارح تحقیا چاین – آفریقاه »1زنرزاۀ بگبادلگ اا

کنکهه ع عا ههیگ اسو که علو ن به آفریقه ا ؛ بهترزها کاه اا ساهل 2111
ته 2116پ علو ن  146عی یه

ال عا به آفریقاه اعگاه کار اساو

(Olander,

) .2020عالع بر آبپ چین

سهلهه اریار بای

جه پ  21ب د پ  61تأسیته

باز گ باربپ  45ساهلن ع اشاگپ  131بینه سا هب ع

عرکز زش گ ع  171عد سه

اا  6هازا کی ارع ر ا آهان ع

آفریقه سهرو که این اعر به یشرفوهه چشنایر

ترسکه آفریقه کنک شهیهزگ کر اسو ).(Jianguo, 2020
 .9-2حضور دیپلماتیک و رویکرد فرهنگی و آموزشی چین در آفریقا

ی گ اا عا ترین ع هبن قد
زر اا طری

قد

(زااه پ 1336پ

یپ نهسگ عنرعگ ع سیهسوهه اجرایگ علو بهعجر عگآید
 .)162 .اا ایاان ع اان بااه بااهکه تیر قااد

یپ نهسگ عنرعگ
اسو.

زر ؛ سیهسوپ فره گ ع ا اشهه هتا د؛ بخشاگ اا
زاار

قهلااب

قبهل کشر هه آفریقهیگ صد اجارا سیهساوهه رار

حقیقو اازظر چینپ آفریقه یاک بتا ر اصا گ یپ نهتیاکپ اسا راتژیک ع

ر ی یک اسو .ن عک قد اسو که تقریو عابط چین – آفریقه به ا تقه سگح

اع به بینالن گ چین ع هنچ ین به ایجه زظ بینالن گ عه الزهتر کناک شاهیهزگ
عگک د که ص حپ سکه

ع برابر

ا

سگح جاهب به ا عغهب عگآع (

Hanauer

.)& Morris, 2014, p. 6
زقگۀ عگف تت ر تگ عابط یپ نهتیک چین باه آفریقاه ا عگتاراب
یسجنار «جیهزگ اعین»

2

سا،ر

سهل  1336ع عگرح کر ب اصرل جتهزاهپ یک اگ
1. China-Africa Research Initiative
2. Jiang Zemin

555

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 4زمستان 2911

عس گ صنینهزهپ برابر پ هنبت اگ ع هن ه
آی د ق نادا کار .

پ ترسکه عش رک ع جااوتیر باه

ایان عیاهب سیهساوتذا اب چاین باه کشار هه آفریقاهیگ

ت ،ارهه ع،یدِ عجهزبه ع چ دجهزباها

ا ازجاه ا زاد کاه زنرزاۀ رشاهب آب

«فرکهک»پ برزهعها برا ایجه عشه ک گ اس راتژیک جدیدپ ب دعد
چین ع آفریقه براسهس برابر ع ع هفن عش رک اسو

.(Ministry of Foreign Affairs

) of the People's Republic of China, 2014bز ۀ قهبلترجاه
یپ نهتیک چین به کشر هه آفریقهیگ این اسو که عبه ال
عهز د کشر هه تربگ ت اه به کشر هه ره

ع هیادا باین
عاباط سیهساگ –

یپ نهتیک این کشار

عحدع زنگشر ؛ ب ه ن عاباط

یپ نهتیک رر ا به کشار ههیگ هنچارب عآزادا1پ اتیار گ2پ ب این 3ع  ...تح ای
بخشید ع این اعر

شا ل هگ باه هن اه

هرشن د برا ز،رذ ع عشرععیو به اقداعه
تبه ال

آزهب عیتر تش هاسو.

فره اگ به سهیر کشر هه ی گ اا ع برترین عشهاه تصریرساها

یک کشر ع تقریو قد
فرب برا

جااو یشابر اهادا

قاد

یشبر اهدا

زر ع ز،رذ
ع افزای

جراعن اسو .اا این ع ن اا اس راتژ

ز،رذ رر

اف ه عنرعگ عار آفریقاه باار

عگتیرزد .چین اا سهل  2111بهع راب بهایار عا

عرصۀ هن ه

هه ازتهزگ

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

یپ نهسگ فره اگ ا

قهلب فرکهک

شهعل فرای د آعراشپ سهزهپ عگبرعه پ از شه ا
اسو

آفریقه هیه یز کر که این طرح
ع برزهعاههه تباه ل ازشاجریهب

).(Tella, 2016a, p. 137

اعلین ته
اساو .اان

فرای د ترعیج فره گپ ش لتیر عراکاز ع ع ستاه

آعراشاگ

ساهل  2115صااد بهاتشااهیگ اعلاین ع ستااه ک ،رساایرس

4

1. Rwanda
2. Ethiopia
3. Benin
4. Confucius
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زهیرعبگ 1ک یه 2برآعاد ) (Confucius Institute University of Nairobi, 2019ع اعارعا
این عراکز به  46ع سته

سراسر آفریقه سید که این اعر رر عاهع گ جااو

ک با ر ع ع هسبتر عر آفریقه اا فره گ ع ا اشهه چین اساو .عاالع بار
ااجن ااه ازشاااه عگهلکااه

تأساایس عراکااز ک ،رساایرسپ ازشاااه هه ع کااد

ابهبهه ره جگ ن 3ع ازشاه جیهزگ 4به آعراش ابهبهه آفریقهیگ
ا تقه تبه ال
هن ه

حاهل

فره اگ چاین ع آفریقاه ع تکنیا اع ناه عیاهب طارفین هتا د ع

ازشن داب آفریقهیگ ع چی گ

ع هسبگ برا تبه ال

شا ههه عخ افپ فضاه

تحقیقه

فره اگ بهعجر عگآع ).(Kwakye Karikari, 2019

ته ع پ سهزههه ع عگبرعه
زق آفری گ عگ ر اازد .ن اا طری

بهع راب ابزا
سهزههه

اسهسگ

ترعیج فره گ به

تالش اسو ته جاهببی گ رر ا

ذهن ع ق ب عر آفریقه با جهزد ع عگکرشد ته اهگ برا ج ارتیر اا ز،ارذ
سهزههه تربگ

جراعن آفریقهیگ فراه ساها ) .(Tella, 2016a, p. 137ااجن اه

سهزههه چین عگتراب به «شب ه جاهزگ ت ریزیرزگ چین» 5اشه کر ؛ ایان ساهزه
سهل  2112اعلین عقر رر ا

زهیرعبگ اف هح کر ع

هنهب سهل زیز «چهی اه

ی گ» 6چهپ زتخه آفریقهیگ رر ا آتها کر  .هنچ ین زنگتراب اا اهنیو ا یار
برا از قهل قد
بگسرا

ی

هرشن د بهعیژ

قه ا کاه

زیناگ اا کشار هه آب آعاه

اا  31صد اسو تهفل شد؛ اا این ع ا یر بینالن گ چاین

فر یه سهل  2116اعلین ایتا اه ا یاریگ ا

ا  7راه

اا کشار ا

ا ازداا کر ) .(Li & Ronning, 2013, p.5بهتیر اا سهزههه چی گ که

زاهیرعبگ
آفریقاه

برا اشهعۀ ا اشهه ع فره گ چین به فکهلیو عگ ر اازاد؛ علاو چاین بهعسای ۀ
سرعهیهتذا اب رر شرکوهه

سهزهایگ آفریقاهپ عهز اد « ساهزه عتا قل آفریقاه
1. Nairobi
2. Kenya
)3. Beijing Foreign Studies University (BFSU
4. Zheijang Normal University
5. China Global Television Network
6. China Daily
7. FM
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کر ).(Sui, 2019

ج ربگ» ا رریدا

جذب ازشجریهب ع اعگه بر س ع کنکهزی ۀ تحصی گپ ته عا بر یاار
جاو افازای

ز،ارذ ع ی اگ اا ابزا هاه عاا

عحترب عگشر .

قاد

زار

سهلهه اریرپ ن اا این ابزا جاو زیل باه اهادا

رار

بار عگ تیر ؛ رأل عرجر

جذب ازشجریهب ره جگ

فرصااو ا باارا چااین بااه ا عغااهب آع
آعراش ع ارعش

جااو افازای

کشر هه ترباگ ایان

اسااو؛ ب ااهبراینپ طبا تاازا ش عاا
چاین

ساهل 2116پ  61هازا ع 562ازشاجر آفریقاهیگ

عشغرل به تحصایل بر زاد؛ باه عک اهیگ یاار  16.57صاد اا کال ازشاجریهب
بینالن گ چین ا جرازاهب آفریقاهیگ تشا یل ا

)2019

 .(Moe.gov.cn,هنچ این

ن ازبرهگ اا بر سهه ع کنکهه عهلگ به ازشجریهب آفریقهیگ اعگه کار اساو
که براسهس تزا شه

به سو آعد اا ع ستۀ ریریاه آعاراش  43صاد اا کال

بر سهااه تحصاای گ باارا کشاار هه آفریقااهیگ ا چااین تااأعین عااگک ااد
) .(The Economist, 2021ب هبراینپ ز،رذ فره اگ چین

قهلب شد سارین عراکاز

فره اگپ شد تکدا ابهبآعراابپ جذب ازشجریهب ع ...
این اعر عقبرلیو علو ن
بهتبن آب قد

چین

حهل تتا رش اساو.

اف ه ع زارش جراعن آفریقه ا ع حارل ساهر ه ع

آفریقه افزای

یهف ه ع ترازت هاساو عیازاب تأبیرتاذا

ز،رذ کشر هه تربگ بهعیژ آعری ه ا بهشد

کهه

ع

هد.

 .9-9حضور نظامی چین در آفریقا

به عجر آز ه چین بیش رین ترجه ا به عابط اق صه
بدین عک ه زیتو که به عابط زظهعگ ع قد
س یهبگ به اهدا

برا

تقریو قد

ب دعد

رر زیهاع د بار تیار اا قاد

این اعر عت ر اسو که این کشر
افزای

سخو بگترجاه بهشاد؛ ب اه ان

زر اسو .اعه ز ۀ عا ع قهبلترجه

زیرعهه زظهعگ رر

بدعب ج بترجه ع عاک

رر باه آفریقاه ا پ ایان
زظاهعگ بارا

عابط زظهعگ ن باه آفریقاه

عین حهل که به زباهل تقریاو حضار ع

این ع گقه عگبهشد؛

تالش اسو ته ایان کاه ا

جراعان آفریقاهیگ ازجاه هاد تاه اقاداعهت

اا سار

علوهه ع جراعن آفریقه بهع زلۀ رهلو ع تجهعا به تنهعیو ا ضگ کشر هه ق ندا
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زشر  .اس راتژ بهکه ترف هشد اا سر

قهلب عی ر زظاهعگ

ن ا عگتراب

جدید به زه « عی ر زظهعگ زر » بر سگ کر .
ن براسهس اس راتژ
سهلیهب اریر قریه

س یهبگ به ص ح ع عاد اقاداعه

رع ۀ «عن یه

تااهجنگپ

ح،ظ صا ح ساهاعهب ع ال ع حاد»

طاگ

1

آفریقاه

شرکو کر اسو .طگ سگ سهل تذش هپ زیرعهه حاهفظ صا ح زظاهعگ چی اگ
ی

اا بیتو کشر ع ع گقاۀ آفریقاه عشاه کو اشا ه ع ا تا

چاین  2هازا ع

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

قهلب زیرعهه حهفظ

ص ح ظار ع زنر یدا زنگک د؛ ب ه شد ع اهفن اق صاه

عرصاۀ بینالن ال

سبب تش ه ته بهکه تیر اس راتژ زظاهعگ بارا ح،هظاو اا ع اهفن اق صاه
س گ ب هیگ عح
عباادل تاار .

جاو ترجیه اسا ،ه اا زیرعهاه زظاهعگ ع قاد
سااهعبر 2116پ زیاارع

هدایوشرزدۀ عرش گ برا شرکو

یااهیگ ا تاا

باه

ساخو

چااینپ ع زهعشاا ن
ساهحل

عن یه هه ضد ا اب یاهیگ

سرعهلگ ع ر یج عدب عت قر کار )(Kaufman, 2009, p. 1؛ عاالع بار آب
 2111ع بهعرااا

ساهل

تت رش بحراب لیبگپ ن یک زهع ج اگ ا به لیبگ فرسا ه تاه

بر ررع  35هزا ز،ر اا اتبهن این کشر زظه
) .2011, p. 8هنچ ین

اش ه بهشد

(Collins & Erickson,

سهل 2117پ چین اعلین هیاه زظهعگ برعبعارا رار ا

جیبرتگ 2بهع راب عرکز ش یبهزگ لجت ی گ برا ح،هظو اا زیرعهه ص ح رر
آفریقه احداث کر ) .(Coning & Osland, 2020, p. 8ن به بیهب ای ه هاد
تأسیس هیاه زظهعگ

جیبرتگ زه تالش جاو سیگر ع س گهط بگ

ب ه حنهیو اا عأعر یو ح،ظ ص حپ عن یه
اع یو کشر هه آفریقهیگ اسو؛
رصر

عبه ال

اا

ع گقاهپ

بشر عسا هزه ع ترساکۀ ح،هظاو اا

صد ترجیه اقداعه

زظاهعگ برآعاد .هنچ این

تت یحهتگ عیهب چین ع کشار هه آفریقاهیگ آعاه «سایپر »

حهکگ اا آب اسو که چین

3

بهاا اس حۀ آفریقه بهایار عا پ اعه جز گ عحترب
)1. United Nations PeaceKeeping Operations (UNPKO
2. Djibouti
3. Sipri
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عگشر ؛ بهترزها کاه
عا ا

باین ساهلهه 2116-2111پ چاین ت ااه  7/5صاد اا

اس حۀ آفریقه ا به رار ار صاه

) .(Hendrix, 2020عالع بر صه ا

جهیااه ا ج قارا ا

ا ع

اس حه ع ایجه هیاه ههپ علو ن تنری اه

زظهعگ عش رکگ ا به آفریقه ازجه عگ هد که ااجن ۀ آب عگتراب به تنری ه
عش رک چین به تهززازیه 1ع آفریقه ج ربگ اشاه کار

زظاهعگ

(Office of the Secretary of

).Defense, 2020, p. 169
 .4جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا
اعرعا آعری ه زیهاع د زرعگ اهبر ع عایو قد

هرشن د اسو که بر ا ال ههپ

زاه هه ع شب ههه تأکید اش ه ع هسختر بت ر جدید

عصر اطالعاه

جااهزگ

بهشد .ب هبراین ؤسه جنار آعری ه هنرا زتبو به ع،ههی فره ااگ ع ا اشاگ
ااجن ه حقرب بشرپ عرکراسگپ عأعر یو ح،ظ ص ح ع  ...برا ترجیه عن ار ع
رهلو رر اس ،ه عگک د .حقیقو تج گ عاقکگ کر ا ع ف ه علاو آعری اه
عرصۀ بینالن لپ اس راتژ عب گ بر قد

هرشن د اساو .اا ایان ع ازک اهس

سیهسو ره جگ آعری ه عههی گ سخوافزا

هنرا به آعرا هه فره اگ اسو کاه

هدفگ برا

س یهبگ به هژعرزگ ع عشرععیوبخشگ به اقداعه

عرصۀ بینالن ل

اسو .برا عثهلپ «اعبهعه»2پ یسجنار آعری هپ س اا ع کاه آعادب جااو
تقریو قد
ع ترسکۀ هیدا

هرشن د

آفریقه ع کاد به حنهیو اا حهکنیو قر ع هسختاریگ
سهل « 2112اسا راتژ جدیاد آعری اه

این قه شد .ع

قبهل آفریقه ایر صحرا» 3ا ا ا اه زنار ) .(The White House, 2012هنچ این
سهل  2116علو تراعپ سیهسو آفریقهیگ عب گ بر اعلریاو ع هن اه
آفریقااه ا اعااال کاار
اس راتژ هه

)& signe, 2018

قاه

 .(Schneidmanباادینترتیاابپ بااهکه تیر

علوهه اعبهعه ع تراعپ

کشر هه آفریقهیگ ا عگتاراب زنرزاۀ

به ا اا تالش هرشن دازۀ آعری ه برا بهکه تیر ع هبن قد

هرشن د جااو
1. Tanzania
2. Obama

3. New U.S. Starategy for Sub-Saharan Africa
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افزای

ع ز،رذ ع افزای

قد

جراعان ع عل آفریقاه

عشرععیو ایان کشار

ق ندا کر .
 .5ابزارها و منابع قدرت هوشمند آمریکا در آفریقا
 .5-1معامالت تجاری و کمکهای مالی آمریکا به آفریقا

طرل ج گ سر پ آعری ه اا کشر هه آفریقهیگپ صر زظر اا ساراب حهکنیاو
آزاهپ برا تت رش ز،رذ جاهزگ رر حنهیاو عگکار پ اعاه باه هیاهب ج اگ سار
اهنیو اس راتژیک آفریقه
ع هسبه

سیهسو ره جگ آعری ه ک زگتر شد ع بهعرااا

جغرافیهیگ یار که برا ع هفن اق صاه

ع اع ی اگ آعری اه عا تار ت قاگ

عگشدزد ااجن ه رهع عیهزهپ آعری ه عرکاز ع ج ارب شارب آسایه
تکهعل سیهسو ره جگ آعری ه قرا ترف د
اریرپ آعری ه
ترسکۀ اق صاه
سرعهیهتذا

)147

تالش برا ز،رذ اق صه
بگساهبقها

عرکزیاو

(Katito, 2009, p.پ اعه

جاو زیل به اهدا

آفریقه بهع راب ع گقها کاه شاد ع

ا تجرباه عگک اد ع فرصاوهه بتایه

ا بارا

ع ساارعهیهتذا
ب دعد

صااد بااهکه تیر ابزا هااه ع ا بر
قاد

عر زظر ع افزای

ع جهیااه راری

آفریقه عگبهشد .به عجر این باهکه تیر اسا راتژ تقریاو زاه هاه
تتا ر ا

سهلهه

ا ا ه عگزنهی د؛ برآعد اسو .آعری ه به اسا ،ه اا اسا راتژ تشاری

شااد اق صااه پ تجااه

بهعرااا

آب

کنک ع سرعهیهتذا

عرکراتیاک

کشر هه آفریقهیگپ آعری ه ا باه چهل هاه

عباه ع ساهر هاساو .عگتااراب بیاهب اشاو کاه اق صاه ع بااهتبن آب

کنکهااه اق صااه

ع ساارعهیهتذا

عگتراز ااد

ابکااه قااد

زاار ع سااخو

ت جهزد شرزد .ه اهعگکه علوهه ا ا ه ه اد کنکهاهپ عتاه ل سیهساگ ا بار
اق صه ا جحیو ا ع اا اق صه بهع راب ابزا
عگتیرزد که زنرزۀ به ا آب ا عگتراب

برا

یشبر قد

ساخو باار

تأکید آعری اه بار ح رعاو ا

راربپ

ترعیج عرکراسگ ع ا اشهه لیبرال عشاههد کار ) (Blair & et al., 2019, p. 3ع
زقگۀ عقهبلپ ه اهعگکه جذابیو کشر اهداک د ع ا اشههیگ که اا آب حنهیو
عگک د

کشر هه ذیرف ه شر ؛ بهع راب ابزا

اا قد

زر زنهیهب عگشر .
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رصر

قبهل آفریقاهپ بر ساگهه

سیهسوهه اتخهذشد اا سر آعری ه

زشهب عگ هد که ع که آعدب عرکرا هه ع یاه جناار
برابر آفریقه ت،هع

بهکه ترف هشد

عی ار

رراهاهب

چ دازگ زدا ؛ ت اه اعنهل سیهسوهه به قر

ع ضکف ی

عگ عزد .برا عثهل ی گ اا اقداعه

«شرکو چهل

هزا » 1اسو؛ این شرکو

آعری اه

ع اب بارش ایجاه

ساهل  2114باه هاد

فاراه آع ب

س رسگ کشر هه فقیر آفریقه به کنکهه عاهلگ تتا ر بارا کاهه
طری

فقار اا

).(Katito, 2009, p. 150

شد اق صه هیدا آتها به که کر

هنچ ین اعلریوهه سیهسو راه جگ آعری اه باه ع کاه آعادب ؤساه
جنار ع کد ته به تغییر عراجه عگشر  .برا عثهلپ تراعپ به عجر آز اه اب اه
سهعبر  2116به هد

«آفریقه عرفه» ا

آعری اهپ

بهاتشهیگ بهاا هاه تجاه

شد طبقاه ع رساط آفریقاهپ ا تقاه فرصاوهه شاغ گ جرازاهبپ بابار فضاه
تجه

کتبعکه پ افزای

عجهزبه عیهب آفریقه ع آعری ه هیه یز کر

)Bsndura, 2019, p. 2پ اعه اعلریو تنرکز بار تحارال
برزهعههه

ترف هشد اا سر آعری ه

ی

( & Runde

شارب آسایه سابب شاد تاه

قبهل آفریقه

اعلریوهه بهزریاۀ

سیهسو ره جگ قرا تیر ع به حهشیه ازد شرزد.
عالع بر اینپ تالشهه آعری ه جااو افازای
قهلب اب ه ا

بهسبب عجر ی شرطهه ز یجۀ عگ ربگ ا کتاب ز ار  .ب اهبراین

اعی ۀ عکهعال

تجه

تحوالشکهن عکهعال

زیاز تجاه

ع عبه ال

ع عکاهعال

اق صه

یهفو

ال

)Map, 2019

سهل  2114باه  26.55عی یاه
 .)Tradeبدینترتیب بهتبن کاهه

آفریقهپ عیزاب سرعهیهتذا

آعری ه

سهزد؛ بهترزها که اا  43.33عی یه

اق صاه

آعری اه باه آفریقاهپ

چین به این قه قارا ترفاو

)Check Team, 2019؛ بهترزها کاه عیازاب صاه ا
 36.14عی یه

ز،ارذ ع جهیااه رار

(Reality

کاهال آعری اه باه آفریقاه اا
ال

ساهل  2113کاهه

عیازاب صاه ا

آعری اه باه

آفریقه اا سهل  2116سیر ززعلاگ ا باه بباو
ال

سهل  2116به  43.13عی یه

ال

سهل  2113تق یل یهف هاسو).(Statista, 2020
)1. Millennium Challenge Corporation (MCC
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 .5-2حضور دیپلماتیک و رویکرد فرهنگی و آموزشی آمریکا در آفریقا

یدا هه

ؤسه جنار پ بهعیژ س،رهه کشار

عس گ ع هن ه

پ ی اگ اا باهالترین اظااه ا

عیاهب ع کشار ق نادا عگشار  .اا ایان ع بارا کشار هه

آفریقهیگپ عیزبهزگ اا ؤسه جنار قاد

هه باز گ ااجن اه آعری اهپ اهنیاو

بهالیگ ا ؛ اعه ز ها که بهید به آب ترجه اشاو بگتارجاگ عقهعاه

آعری اه

اح را تذاش ن ع ابراا عس گ به علوهاه آفریقاهیگ اساو کاه ایان اعار تاأبیر
افزای

بهسزایگ

پ سا بهاا ع ز،رذ علو ن

سرعهیهتذا

عگتذا ) .(Signe, 2019برا عثهلپ براسهس تزا شه
عحدع

اا س،رهه

عاا

آفریقه بر جه

اعر ره جه تکادا

ؤسه جنار آعری ه به کشر هه آفریقهیگ به ببو سید پ

بهترزها که برش اا یها کشر بها ید ع اعبهعه ت اه به زُه کشر س،ر کر ع عاد
س،ر تراعپ به کشر هه آفریقهیگ زشهب عگ هد که ایان قاه

حهشایۀ سیهساو

ره جگ آعری ه قرا ترف هاسو.
عالع بر عی ر یپ نهسگ عنرعگپ یپ نهسگ فره اگ زیز زنرزاۀ بگبادیل ع
تیرقهبلاز ه

فرای د افزای

عاقن تبه ال
ع تقریو قد

ز،رذ ع تثبیو جهیاه کشر هه عحترب عگشار ؛

فره اگ به سهیر کشر هه ع برترین عش تصریرسها یک کشار
زر ع ز،رذ

جراعن اسو .اعلین ته

اشهعۀ ا اشهه عش رکپ ا ازداا ع برقرا

فرای د ترعیج فره اگ ع

عراکز ع ع سته

آعراشگ اساو.

اا این ع علو آعری هپ سهاعهب بینالن گ آعری اهیگ ا باه زاه ع ستاۀ آفریقاه –
آعری ه ا به هد
تکهعال

افزای

فرصوهه آعراشگ بارا جرازاهب آفریقاهیگ ع ا تقاه

عیهب آعری ه – آفریقه اا طری آعراش ع رع شپ ت ،ارپ تبه ال

اید هاه

ع یه تیر ابهب تأسیس کر ) .(The Africa-America Institute, 2019عالع بار آبپ
آعری ه ازشاه هه آعری هیگ ا
ا ازداا

کشر هه آفریقهیگ تأسایس کار ع اقادا باه

ازشاه هه عش رک به آفریقه کر ؛ باهع راب زنرزاهپ ازشااه آعری اهیگ

زیجریه1پ ازشاه بینالن گ آعری هیگ – آفریقهیگ تربگ2پ ازشاه بینالن گ آفریقاه
1. America University of Nigeria
2. America International University West Africa
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– آعری ه1پ ازشاه آعری هیگ

قههر  2ااجن اه فکهلیوهاه آعراشاگ ع رعشاگ

علو آعری ه اسو.
ته ع پ سهزههه ع عگبرعه

بهع راب ابزا

به زق آفری گ عگ ر اازد .علو آعری ه اا طری
ع ای رزو

سهزههه ااجن ه ت ریزیربپ ا یار

تالش اسو ته جاهببی گ ع ا اشهه تربگ ا

با جهزد ع به این اقدا سدّ عح نگ
برا عثهل

اسهسگ

ذهن عار آفریقاه

برابر ز،رذ فره گ یار کشر هه ایجه ک د.

سهل 2116پ ساگ اب اب 3بارا افازای

زیجریااهپ ،اار چ د سااهزها

اشاهعۀ ا اشهاه

حضار یجی اهلگ رار

التاارس 4ا ازااداا کاار ع

ا

ب اارعبرگ 5زتااخۀ آفریقااهیگ راار ا ع شاار کاار

)2019

هنااهب سااهل

 .(Sui,هنچ ااین جااذب

ازشجریهب ع اعگه بر س ع کنکهزی ههه تحصی گ زیاز تاهعگ عا بر جااو
افزای

ز،رذ ع جهیاه کشر هه ت قگ عگتار  .ؤساه جناار آعری اه هنارا

صد آب هت د ته اقداعه

ع برزهعههه ع،ید

ا جاو جذب ازشاجریهب ع

زخباهب تکبیه ک د .اا این ع عگتراب عشههد کر که

سهل تحصای گ 2113-21پ

تکدا ازشجریهب آفریقهیگ به  41هزا ع  637ز،ر سید که  1417ز،ر بیش ر اا سهل
تحصی گ یشین اسو (.)Open doors, 2021
 .5-9حضور نظامی آمریکا در آفریقا

به اعال اس قالل قه ۀ آفریقه

اعارر هۀ 1351پ ترجاه آعری اه باه ایان قاه باه

هیینترین سگح تق یل یهفو ع
قبهل آفریقه سبب تشو ته این قه

عین حهل بهکه تیر
ی

اا ی

اع ی گ تبدیل تر  .اا این ع آعری ه برا برقارا
زظهعگ رر

عی ر ع ،کالزۀ آعری ه

به یاک عتاه ه اسهساگ زظاهعگ ع
اع یاو صاد افازای

قهلب «فرعهزدهگ عت قل زظهعگ آعری ه

ز،ارذ

آفریقه (آفری ر )» 6برآعاد

1. United States International University Africa
2. The American University in Cairo
3. CNN
4. Lagos
5. Bloomberg
)6. United States Africa Command (AFRICOM
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).(French, 2020

سهل 2117پ آفری ر به هاد

اهدا

اع یو ع گ آعری ه

)2011

(Ploch,پ اعه اهدا

تارعیج اع یاو آفریقاهپ ا تقاه
آب شرعن به فکهلیاو کار

این قه ع آبهه اطرا

ع عن ر آفری ر ت اه عحدع به تأعین اع یو س گ

کشر هه آفریقه زنگشر پ ب ه آعراش زظهعیهبپ برزهعههه آعراشگ ع کنکهاه
بشر عس هزه

قهلب زیرعهه حهفظ ص ح ا به هد

ا ا ه عگ هد .هنچ ین اقداعه
اا قد

زظهعگ آعری ه

ا تقه قاد

زار آعری اه

قهلب عبه ا به ترع یتا زنهیشاگ

سخو آعری ه اسو .ب هبراینپ عگتراب اس دالل کر که آفری ار تب ار
قاد

اا تالشهه آعری ه بارا زناهی

آفریقاه اساو .ع اگ تا

هرشان د

تالشهه آعری ه برا به تصریر کشیدب آفری ر به ترجه باه عیژتگهاه قاد
زر ع اس ،ه اا آب بهع راب قد
رصرصیه

قد

هرشن دپ هنچ هب بهزظر عگ سد کاه

آفریقاه

سخو آب ک عگشر ).(Tella, 2016b, p. 401
سهل  2121حدع ا ج هازا ساربها آعری اهیگ

طب آعه به سو آعد

سراسر آفریقه عت قر بر زد که بیش رین تکدا آزهب

جیبارتگ قارا اشا د

(The

) .World Fact Book, 2021هنچ ین آعری ه یک هیاه زظهعگ سنگ به زه «ا عته
لنرزیر»

1

کشر جیبرتگ

)2016

 (Allen,ع  34هیاه زظهعگ یار

آفریقه عت قر کر که بیش رین آزاه
)2021, p.2

 .(Dubey,رصاار

شنهلپ ترب ع شهخ آفریقه ع نرکاز هتا د
عا ا

تت ا یحه

آفریقهیگ آعه سیپر حهکگ اا آب اسو که آعری ه
بتیه عا عحترب عگشر ؛ بهترزها که
 13صد اا عا ا

اا آعری ااه بااه کشاار هه
بهاا اس حۀ آفریقاه باهایار

بین ساهلهه 2116-2111پ آعری اه

اس حه به آفریقه ا به رر ار صه

شد اسو ته جهیااه ع اس اا عسایه ا
به سو آع

سراسر قاه

عباه ال

ا ع ایان اعار سابب
تتا یحهتگ باه ایان قاه

).(Hendrix, 2020

 .6مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و آمریکا در قاره آفریقا
اعرعا چین ع آعری ه قهبو رر ا ت اه عحدع به ع گقها ره

زنگک دپ ب ه

1. Camp Lemonnier
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افزای

چین ع تالش این کشر

قد

ز،ارذ ع جهیااه رار

جاو افزای

عرصۀ بینالن ل سبب تش ه ته عیداب قهبو تت ر تر تر ع این اعر قهباو ایان
ع قد

ا بهسر آفریقه کشهزد اسو .اا این ع

بر سگ اقداعه

ژعه

ع اس راتژ هرشان دازۀ علوهاه

فاربپ جداتهزاه باه

ان ع عاشا ا ن

آفریقاه

این قاه

ر ار اه

ر ار ه ع حهل به عقهیتۀ عن ر هرشن دازۀ این ع کشر
عگشر .
تجااه

عکااهعال
ازداا تیر قد
تجه

ع اق صااه

هرشن د اسو .اا این ع عگتراب عشههد کر که عیزاب عبه ال

– اق صه

عیهب آعری ه ع آفریقه

شد اسو .ع ل آب ا عگتراب
آعری هپ زاه به تحرال
بهاا ازر

سهلهه اریر به سایر ززعلاگ عباه ع

بهکه تیر سیهساوهه ع ارن ؤساه جناار

شرب آسیه ع رهع عیهزه ع اا ساریگ ع ع ز،او شایل باه

ازتو که این اعر سبب شد تاه سیهساوهه

سر آعری ه
سرعهیهتذا
عبه ال

ع ساارعهیهتذا

ی ااگ اا ع هصاار اصاا گ

قبهل آفریقه
هه ع تبه ال

اعلریوهه بکاد قارا تیار ع باهتبن آب عیازاب
تجه

عجهزبه اا  46عی یه

زیز به افارل هنارا شاد؛ بهترزاها کاه عیازاب
ساهل  2116باه  32عی یاه

ال

افرل یهبد ع بهتبن آب عیازاب سارعهیهتذا هه عاشا ا ن
بهترزها که اا  43.33عی یه
 2113تق یل یهف هاسو

)2020

ال
ال

سهل  2113سید ع عیزاب سارعهیهتذا
)Initiative, 2020a

ال

ساهل 2113

آفریقاه کاهه

یهفاوپ

ال

ساهل

سهل  2116به  43.13عی یاه

 .(Statista,این

عجهزبۀ چین اا  133/27عی یه
سهل  2116باه  44/4عی یاه

ای

ترف اهشاد اا

حاهلگ اساو کاه عیازاب عباه ال

ساهل  2116باه  131/66عی یاه

ال

آفریقاه اا  33/3عی یاه

ال

ان

ساهل  2113افازای

یهفاو

.(China Africa

 Researchبدینترتیبپ آعری ه یار سرعهیهتذا اص گ

آفریقه

عحترب زنگشر که این اعر سبب تشا ه تاه باهایار هنچارب چاین تجاه
سرعهیهتذا

ع یپ نهسگ ا بهع راب ابزا قد

زر تقریاو ع باهتبن آب ز،ارذ ع

جهیاه رر ا باه باهکه تیر اسا راتژ «بار – بار »

اق صه

عرضه ک د.

پ

قهلاب الاار ترساکه
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اا سااریگ یااار اعگااه عا هااه ع کنکهااه عااهلگ باادعب عحاادع یو ع
ی شرطههیگ هنچرب عهیو عرکراسگ ع حقرب بشارپ ح نرازاگ رارب ع ...
سبب تش ه ته هبراب ع عر عهب آفریقهپ کنکهاه چاین ا عنرعاه باه عی ار
عثبو ع بهع راب « هیهف گ جدید به ترسکه ع تقریو هن ه

هه عاقکگ ج رب –

ج رب» بر اشو ک د .ح گ این اید عگرح شد کاه چاین الااریگ ایاد هل بارا
ترسکۀ کشر هه اق صه

حقیقو چین بررال

آفریقه اسو.

ره جگ ا زاههگ ب دعد تر بهع راب ابازا
جاهب عگزار (عیرترابگپ 1333پ
زظرس جگههیگ که عر آفریقه

آعری اهپ کناک

تقریاو عرقکیاو ع جهیااه

 .)133 .اا این ع بهع راب عثهل عگتراب به زظر
آب شرکو اش د اشه کر کاه حاهکگ اا یاد

عثبو شارعزداب آفریقهیگ بهطر ک گ زتبو به ز،رذ ع حضر چاین
آفریقهیگ اسو .طب آعه به سو آعد
عاار آفریقااهیگ

کشار هه

ساهلهه  2114ع 2115پ  63صاد اا

 36کشاار یاادته هه عگ ااربگ اا فکهلیوهااه اق صااه

کنکهااه چااین ع بااهتبن آب حضاار چااین اشاا د .هنچ ااین

ع

 36کشاار

 25.6صد اا هسخ ه دتهب به زظرس جگ «آفرعباه عع ر» 1بیاهب کر زاد کاه چاین
زتبو به آعری ه باه  23.4صادپ بیشا رین تاأبیر ا
تذاش هاسو

جراعان آفریقاه بار جاه

).(Blair & et al., 2019, p.10

حراۀ یپ نهسگ ع عی ر فره اگ زیز شههد کهه

عاباط یپ نهساگ –

سیهسگ آعری ه به عل آفریقهیگ هت ی ؛ اا این ع اتخهذ سیهسوهه آعری ه
آفریقه سبب شد ته عیزاب تأبیرتذا

ع ز،رذ فره اگ آعری ه کهه

قد

هرشن د آعری ه زیز

قد

هرشن د چین به بهکه تیر ابزا فره گ ع آعراش

رری

این قه کاهه

عگیهباد؛ ایان

قبهل

یهبد ع بهتبن آب
حاهلگ اساو کاه

حهل افزای

جهیاه

جراعن آفریقاه اساو .اعارعا یاار عهز اد تذشا ه جرازاهب آفریقاهیگ

یه تیر ابهب ازا یتگ ا ی گ اا اصرل عا
ب ه به افزای

عرفقیاو رار ق نادا زنگک اد؛

اهنیو ابهب چی گپ آزهب سکگ عگک د ته به یه تیر آب فرصوهه

عحیه شد برا تجه

به چین ا عغ

شنه زد .ب هبراین یه تیر ع جذابیو ابهب
1. Afro Barometor
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ک ،رسیرس؛ زنه برجتا ها اا قاد

ع سته

عگشر )(Sall, 2016, p. 137پ اعه
بهتبن آب کهه
رصر

قد

زار چاین عحتارب

زقگۀ عقهبل شههد ززعل ز،رذ فره اگ آعری ه ع
این قه عگبهشی .

زر آعری ه

جذب ازشجریهب زیز هنهبترزه که ی تر اشه شدپ اعگه عا

ع کنکهه تحصی گ برا جذب ازشجریهب ی گ اا که کر هاه ع ابزا هاه عا بر
جاو ز،رذ فره اگ ع اشهعۀ ا اشهه ق ندا عگتر ؛ اا این ع علو ان باه
اتخهذ برزهعه یز هه ع اعگه کنکهه تحصی گ به ازشجریهب صاد اساو تاه
این ا ز،رذ ترب ا به حداقلترین عیزاب رر برساهزد ع ا ا بارا افازای
اف اه ع اذهاهب جراعان آفریقاهیگ هنارا ساها .

ز،رذ ع تثبیو جهیاه رری

ت ،گ اسو که علو آعری ه به ایجه عحدع یوهه ایان فرصاو طالیاگ ا بارا
چین به ا عغهب آع

اسو؛ برا عثهل بهیاد باه سیهساو تراعاپ جااو کاهه

 71صد بر جاه بار س تحصای گ «فرلبرایاو» 1ع هنچ این عحادع یو عیازا
ازشجریگ اشه کر

).(Luedi, 2018

حراۀ زظهعگ زیز آعری ه اس ،ه اا ابزا هه زظهعگ ا بهع راب ع بکگ بارا
قد

سخو به اس ،ه اا ع هبن زظهعگ جااو افازای

قاد

زار ا جحیاو

عگ هد .به هنین سبب عگتراب عشههد زنر کاه آعری اه هنارا تکادا کناگ اا
زیرع زظهعگ ا بهع راب زیرعهه حهفظ ص ح به آفریقه عگفرسا د .ایان تکادا
سهل 2121پ ت اه  32ز،ر بر ع
قهلب عی ر زظهعگ زر ی
ع  532زیرع

جاو عشه کو

عین حهل علو ان اسا راتژ رهصاگ ا

ترف هاسو .اا هنین ع
عن یه

سهل 2121پ چین  2هزا

ح،ظ ص ح به آفریقه تتیل کار اساو

) .(United Nations Peacekeeping, 2020این اعر زشهب اا بهکه تیر ع هسب علو
ن اا زیرع هه زظهعگ ه
جاو زیل به افزای
ا ع

قهلب قد

زر ع ها

قهلاب قاد

ز،رذ ع عشرععیوبخشگ به جهیاه رر

سراسار آفریقاه

زقگۀ عقهبال عاد باهکه تیر ع هساب عاشا ا ن اا قاد

آعری ه ا به چهل هه جد

ساخو
هرشان دپ

کشر هه آفریقهیگ عبه ع سهر هاسو.
1. Fulbright
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بدینترتیبپ عرا فرب به عش گ زشهب عگ هد که اس راتژ بهکه ترف هشاد
اا سر آعری ه

عد ع هسبسها

 ...بر ز،رذ ع جهیاه این کشر
عیداب قهبو

جاو افزای

جراعن آفریقهیگ تأبیر ع ،گ بار جاه تذاشا ه ع
قد

این فرصو ع هسب ا برا

اهبر هه اق صه پ یپ نهسگپ ساهزها ع
این قه به ز،ن چین تغییار یهف اهاساو ع

ن بهعجر آع

تاه باه ع راابساها ع باهکه تیر

سیهسو ع اس راتژ هه ع هسبپ ز،رذ ع جهیاه رری
آفریقهیگ افزای
حدع

ب دعد

ع به اهدا

ا

عیاهب جراعان ع عل

رری پ یک گ افزای

هرشان د تاه

قاد

جهعۀ عنل بپرشهزد.

نتیجهگیری
چین ع آعری ه ع قد

عرصۀ بینالن ل هت د که هنرا عگکرش د باه

بز گ

اس ،ه اا ابزا هه ع ع ل،ههه قد
ا تت رش ه د .اا ایان ع

هرشن دپ ز،رذ ع عشرععیو بینالن اگ رار

ک اه ها رشاهزگ ع اسا ،ه ۀ ع ارااب ع هنتار اا

ابزا ههیگ هنچرب یپ نهسگپ فره اگ ع اق صاه باهع راب ابزا هاه قاد
عد زیزاسیرب زظهعگ زیز بهع راب اش هلگ اا قد

زار پ

سخو جاو تأکید بر ز،ارذ ع

عشرععیو بینالن گ عگرح اسو .اعرعا عرصۀ قهباو عیاهب ایان ع قاد
سراسر جاهب تتر یهف ه ع آفریقه زیز طگ چ د هۀ اریر به عحل قاهب گ بگ هیاهب
برا افزای
قد

ز،رذ چین ع آعری ه عبدل تشا هاساو .یارعا

به ع راابسها ع هنهه اگ ع ل،ههه قد

به ترجه به شرایط ع حرل

قهباو عیاهب ع
ا تبهط اسو؛ ایرا

هرشن د

عرصۀ بینالن لپ اعنهل ع ز،رذ قد

بدعب ضاهیو

یاراب ع ت اه عب گ بر اع ز هیج عگ ربگ ا به به زنگآع  .ب هبراینپ عد اسا ،ه ۀ
ع رااب ع عد ه رشهزگ قاد
بهع ظر

سیدب به اهدا

ساخو

رر پ یک گ تأکید بار ز،ارذ ع عشارععیو باه عشا ال

عدید ا عراجه عگسها  .اا این ع چین برا
هرشن د بر سیهسو هن ه

ک اه قاد

زار ایان ع کشار ا

جریهزه

ج رب – ج ربپ تت رش تجه

یشبر اهدا

رر پ عب گ بر قد

چاه چرب اس راتژ بر – بر پ هن اه

عجهزبهپ افزای

سرعهیهتذا

بدعب ی شرط به آفریقه تأکید اش ه ع تت رش تجه

هه ع کنکهاه

ع سرعهیهتذا

چین باه
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آفریقه ع تت رش رع هه ایرب هیگ باه هبار چاینپ ع ک سک ادۀ جهیااه ع
یدته عثبوتر جهعکه ع علوهه آفریقه به اقداعه
که اسهسه

تهلب برزهعههه ازتهب عس هزه ع ع هفن اع ی گ به فکهلیاو عگ ار اا ع

این اعر به چین برا افزای
سکگ بر آب ا ته اا قد
برقرا

چین زتبو به آعری اه اساو
ایان قاه کناک عگک اد ع

فکهلیوهه اق صه
سخو

قهلب زیرع زظهعگ جاو ح،ظ اع یاو ع

ص ح بار تیر ته به اقداعه

کشر هه آفریقه عشرععیو بخشد.

رر

عد ایجه هه عرزگ ع بار تیر ع رااب اا ع اهبن ع ابزا هاه قاد
قهلاب باهکه تیر

فقداب اس راتژ عاقنبی هزۀ آعری اه
ح نرازگ رربپ تقریو عدلهه
تغییر
عرااا

ی شارطههیگ هنچارب

عرکراتیک ع حنهیو اا حقرب بشر ع اا سریگ

اعلریو سیهسو ره جگ آعری ه ع تنرکز باه تحارال
آب کهه

عاش ا ن ا

شارب آسایه ع باه

اهنیو ز،و آفریقاه باهسابب کشاف ز،او شایل؛ قاد
آفریقه به ار الل ع کهه

افزای

ساخو

زار ع عالقهع اد باه تأسایس هیاه هاه زظاهعگ ع

حضر زظهعیهب بهجه بار تیر اا قد

حااهفظ صاا ح ع اا سااریگ کااهه
عشرععیوبخشگ اقداعه

زار

عراجه سهر هاسو .عالع بار آب باهزظار

عگ سد اعلریو سیهسو ره جگ عاش ا ن به اس ،ه ۀ تیرع رااب اا قاد
هنتر ع ه اس ه به قاد

زار ع

عکااهعال

آعری ه ا

زر
تجااه

قهلب حضار زیرعهاه
ع ساارعهیهتذا

پ عیاازاب

اف ه جراعن آفریقهیگ ردشه ا کر اسو.

زاهیو بهزظر عگ سد سیهسوهه آفریقهیگ «جر بهیدب» 1باه علاو یشاین
عاش ا ن ت،هع
عابط تجه

رراهد اشو ع علو بهیدب تالش رراهد کر تاه باه اسا ،ه اا
پ تت رش عکهعال

اق صه

ع سرعهیهتذا

ترجه جد به عته ل حقرب بشر ع باداشو
کتب ع عکه لۀ قد

آفریقاه ع اا ساریگ

ایان قاه ز،ارذ یشاین رار ا

آفریقه ا برا کتب عشرععیو بیش ر

عقهبل ن باه

ز،ن رر تغییر هدپ اعه آزچه اک رب عگتراب عشههد کر ایان اساو کاه چاین باه
ایجه هه عرزگ ع بار تیر ع رااب اا ع هبن ع ابزا هه قاد
ایجه عحدع یو ترازت هاسو جهیاه رار ا

هرشان د ع بادعب

اف اه جراعان ع عل آفریقاهیگ
1. Joe Biden
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افزای

هد ع این اعر زشهب اا افرای

قد

هرشن د چین به ت هساب بار تیار

هرشن دازه ع ع هسب ع ه اعهزگ اس ،ه اا قد

سخو ع زر ا .
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