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 يىػت هن هقذهه و هن پی
 

ىکىػ:  رکا عکتن هی المللی به یکک بیى ی قؼؿت ػؿ ؿوابٔ ها ػؿ هىؿػ آیًؼه فيی تمام گمايه
ـػه هایی ککه بکه ىکؼت اف ّکٞ    ها و يىىته تضلیل ای، ػؿ ىبه چیى. ػؿ ابٞاػ بنیاؿ گنت

ـفت ـيککؼ و ػؿ بهتککـیى صالککت ىًامککايه ؿيککذ هی ىًامککايه و هنتی هٞ چیککقی رککق  ،ب
کالمکیک  تـ اف اقتَکاػباوؿی   باوؿی )مًغی رؼیؼ اف اقتَاػباوؿی ککه پنکت پی ػی ری

میامی يینتًؼ، ایى گمايه  بیًی  ىبه ؿهالی و ٕالٜ چیقی رق ،امت(، و ػؿ بؼتـیى صالت
هژهىيی  رهايی ػؿ صال ايتقال اف آهـیکای ػؿ صکال افکىل بکه چکیى  »ىىػ که  هٖـس هی

ـود ـود ٝ ـػه یا ػؿ صال ٝ ـایی يینت:  ػؿ ایى يىىتاؿ يقؼ افىل« هّمت»امت. هؼف  « ک گ
ـایی افىلها  ـػه ؿا «افىل آهـیکا»ی  و ايگاؿه گ ی  ین و ػؿ آیًکؼها تاکًىو اف چًؼ فاویه يقؼ ک

فهن  میامت عاؿری چکیى را،  يیق اف فوایای ػیگـی آو ؿا يقؼ عىاهین کـػ. هؼف ػؿ ایى
ی يگکاه  ٕکىؿ هههکىم هژهکىيی  رهکايی اف فوایکه ی اهًیکت و همیى و يگاه چیى به هقىلکه

ـایى امت. چیًی افىل آهـیکا و »ها ػؿ هىؿػ  تضلیل ها و ىبه فيی آو گمايه ها به رًگ اوک
ـػ تضلیکل«ل هژهىيی به چیىايتقا ٜ  ػولت چیى و ؿویکک ـؿمی هىاّ ـاو   ، صتی فصمت  ب گ

ـػه ـایکاو  ىکىػ، افىل را که به چکیى هـبکىٓ هی ايؼ: تا آو چیًی ؿا يیق بـ عىػ همىاؿ يک گ
ـؿمی ـػه ييؼه و گمايه تًها اػٝاهایی ب ی صاّکـ،  يىىکته ايؼ. هایی عام و پىچ ؿا هٖـس ک

يىىت ؿا ػاؿػ، تماهًا تـرمه امت: ػؿ ایى  هقؼهه و هن پی به رق ایى هٖلب که هن يقو
ـاو  هنتقـ ػؿ  هؼاؿاو یا تضلیل هٖلب اف میامت 26ی کاهل  ٞی ىؼه با تـرمهيىىته م گ

https://hemat.org/24273/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://hemat.org/24266/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87/
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ـایى و همچًکیى يگکاه چیًی هکا ينکبت بکه  چیى، هىّٜ ػولت چیى ينبت به رًگ اوک
ـوفی   قؼؿت و رًگ  بًؼی هنائل کاليی رهايی يٚیـ بلىک  26ـیکا تيـیش ىىػ. ایى آه اف

ی رىیکای صقیقکت، تىٍکیه  ها به عىايًؼه هٖلب، بنیاؿ گىیا هنتًؼ و عىايؼو کاهل آو
ـا که هٖالٞه هی ـای  راؿی به هیچ کىتاه   يىىت   ی هقؼهه و پی ىىػ؛ چ وره رکایگقیًی بک
 ها يغىاهؼ بىػ. آو

ـؿمی هٖالب فیـ و همچًیى اٙهکاؿا ـػاو چیًکی و تضلیکل ت ػولکتب ـاو   ه يقػیکک بکه  گ
ػهکؼ ککه ؿککى اٍکلی میامکت عکاؿری چکیى ػؿ صکال صاّکـ، ؿػ   ػولت چیى يياو هی

ـقؼؿ هکن »رمهىؿ ایى کيىؿ،  پیًگ ؿئیل ریى ىی بیاوبه ٕلبی امت.  هژهىيی چیى ه
ـگکق بکه ػي ی يهکىؽ  ٕلبی یکا صکىفه بکال هژهکىيی، تىمکٞهکه قؼؿتمًؼ و قىی ؿىؼ کًؼ، ه

وی  «.ی تنکلیضاتی ػؿگیکـ يغىاهکؼ ىکؼ گاه ػؿ هنابقه يغىاهؼ بىػ. همچًیى چیى هیچ
ـای  يٚام ارتماٝی يبایکؼ بهايکه ها ػؿ تاؿیظ، فـهًگ و تهاوت: »گىیؼ هیهمچًیى  ای بک

ـای  متیقی ىىػ، بلکه بایؼ ایى تهاوت تقابل و آيتاگىيینن یا هن ها، هضـک و ُهيکّىقی بک
ککه رای هژهککىيی بککه«. همکککاؿی ىککىػ المللککی، چککیى اف  ی بیى ٕلبی و مککتیق ػؿ ٍٝـ

ـایی بی چًؼرايبکککه» ریى پیًکککگ،  کًکککؼ: بکککه بیکککاو ىکککی ػفکککاٛ هی« قیکککؼ و ىکککٓـ گ
ـایکی يبایکؼ چًؼرايبه» ـای اقکؼاهات یکزايبه گ ـایا بکه هنتمنککی بک يکه تبکؼیل ىکىػ... گ

ـایی   چًؼرايبه  «.ی ايتغابی ها باىؼ گقیًيی، يبایؼ گقیًهگ

ـایى، چیى با ؿّػ هژهىيی ػؿ هىّٜ « اهًیکت هيکتـک»ٕلبی، بـ  گیـی ػؿ قبال رًگ اوک
ـاو  گلىبال تایمق و چایًا ػیلی ػؿ  يىینؼ:  هی هٖلبیتأکیؼ ػاؿػ. ىیى پیًگ، یکی اف ههن

ـّ و آىىب امت، » ی ػؿمکت  ػؿ صالی که اهًیت هيتـک، تًهکا گقیًکههژهىيی، هًيأ ى

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgmb/eng/zgyw/t1870296.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/202101/t20210125_678968.html
https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255314.shtml
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ـاو ـای ارتًاب اف بض ها امت. چه ػؿ اؿوپکا و چکه آمکیا، هبًکای  ها و عاتمه ػاػو به آو ب
ـفًا  هًٖقی  اهًیت، یکی امت: يمی ـػ، بلککه اهًیکت، ٍک ـه بک ـًا اف اهًیت به تىاو هًضَ

ـػهيتـک امت؛ اهًیت، یک بافی با صاٍل رمٜ ٍهـ يینت، بلکه یک ه -مککاؿی بک
ـػ امت  «.ب

 ػؿ میامکت   ؽیکل ههکاهین   گىيه که ػؿ هٖالب فیـ عىاهیؼ عىايکؼ، چکیى کاؿبنکت   هماو
ـػی»، «میامت  قؼؿت»کًؼ:  الملل ؿا ؿػ هی بیى تقابکل بلکىکی و »، «ؽهًیکت  رًکگ مک

ـوهی تقابل  »، «میامت  بلىکی»، «اؿػوگاهی ـایو بکه »، «ی کاؿ هژهکىيی ىیىه»، «گ گک
اٝمکال » ،«هؼاعله ػؿ اهىؿ ػاعلکی مکایـ کيکىؿها»، «بـ بلىک و اؿػوگاهؿویاؿویی هبتًی 

ـػو رهايی ىؼو به املضه ـای ههکاؿ  یکک »و  «تضـین و تبؼیل ک ـوهکی بک اتضاػهکای گ
ی آيچه اماك  میامت  عاؿری  آهـیکا ػؿ تقابکل بکا  . ػؿ واقٜ، چیى با همه«کيىؿ عاً

 .هغال  امت واىًگتى امت، های عاؿد اف هؼاؿ   ػولت

آیؼ، ایى امت که ػؿ هقابل  ههاهین فىق، چکیى چکه چیکقی ؿا پکیو  مىالی که پیو هی
ـػهؼاؿ  یک بلىک   هی رؼیکؼ امکت ککه واىکًگتى ؿا بکه هَکاف  قؼؿت   گؾاؿػ؟ آیا پکى، م
الملکل ؿا ؿػ  ٕلبؼ؟ پامظ هًهی امت. چًکیى امامکًا ؽهًیکت  بلکىکی ػؿ میامکت بیى هی
اهًیکت  »کًؼ:  المللی پیيًهاػ هی چیى، کاؿبنت ههاهین فیـ ؿا ػؿ میامت بیىکًؼ.  هی

ـام به صاکمیت هلکی »، «هيتـک، راهٜ، هبتًی بـ همکاؿی و پایؼاؿ ـام هتقابل و اصت اصت
ی کيىؿها ، «پایبًؼی به اهؼاف و اٍىل هًيکىؿ مکافهاو هلکل هتضکؼ»، «و تماهیت اّؿ

ـگقیًيی چًؼرايبه» ـایی واقٞی و غی ـايی  اهًیت  رهايی پایؼاؿ» ،«گ تزاؿت آفاػ و » «صکم
ـػ ـػ-همکاؿی ب  «.ٍلش پایؼاؿ»و « ٝؼم هؼاعله ػؿ اهىؿ مایـ کيىؿها»، «ب
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ـوپاىی ىىؿوی امامًا میامت بلىکی و ؽهًیکت  تقابکل   چیى بـ ایى باوؿ امت که بٞؼ اف ف
ه ـوهی يبایؼ ػؿ ٍٝـ ـوؿت ی بیى گ پیگیکـی  های المللی تىمٔ آهـیکا ػيبکال ىکىػ و ّک

ـوپاىکی « پایاو تکاؿیظ»ایى میامت، ػیگـ ورىػ يؼاؿػ. ایى مًغی اف اٝتقاػ به  پکل اف ف
پکل اف رًکگ رهکايی ػوم ؿا فقکٔ ػؿ ُبٞکؼ  « يٚن رهکايی  »يىٝی  ىىؿوی امت. چیى به

ـویذ هی کًککؼ و اٝتقککاػ ػاؿػ ػؿ  اقتَککاػی آو بککه هًٞککای هضککؼوػ  کلمککه، تزککاؿت آفاػ، تکک
ه اف  تًها و تًها یک ایؼئىلىژی صاکن باىؼ و آو تزاؿت آفاػ امت.المللی بایؼ  ی بیى ٍٝـ

ـػه که با کًاؿ گؾاىتى   ـاهن ک ـایٖی ؿا ف ـوپاىی ىىؿوی ى ؽهًیت  رًکگ » يٚـ چیى، ف
ـوهی ـػی و تقابل گ ـػ. ی تزکاؿت آفاػ هی بـ پایکه« ٍلش رهايی»، «م  تىايکؼ ىککل بگیک

تاؿیغی هبتًکی بکـ تًهکا یکک اٍکل، الملل و ماعتى  پایاو   بیى فػایی اف میامت   میامت
ـویذ هیتزاؿت آفاػ، چیقی امت که چیى   کًؼ. آو ؿا ت

ـػهای اهپپـیالینتی ؿا ػيبال هی  کًؼ، چیى پکـچن   ػؿ واقٜ، ػؿ صالی که آهـیکا قىیًا ؿویک
ـااهپـی ػاؿايه، پـچن   مـهایه« ٍلش  » ـػه امت.مًغی اولت چیى هکؼافٜ ایکى  الینن ؿا باال ب

ػاؿی ياب،  ىهپیتـ، و تا صؼی هاکل وبـ، امت که هٞتقؼ بىػيؼ مـهایهرىفف ى ی يٚـیه
به بیاو ىىهپیتـ،  ػاؿی ًٍٞتی، به اهپـیالینن يیاف يؼاؿػ. ػاؿی هؼؿو و یا مـهایه مـهایه

ـای ايگیقه تىايکؼ هکیچ عکاک صاٍکل ػاؿی  يکاب، يمی مـهایه یک رهاو  » هکا و  عیقی بک
ـایيکات اهپـیالینکتی ککه ػؿ رهکاو »اف يٚکـ او،  «.های اهپـیالینتی، اؿائه ػهؼ تکايه گ

ـوو واؿػ  ػاؿی ورىػ ػاؿيؼ، ًٝاٍـ عاؿری و پیيامکـهایه مـهایه ػاؿايه هنکتًؼ ککه اف بیک
ػاؿايه هنتًؼ که هًکىف  ايؼ و ػؿ واقٜ، بقایای ػيیای پیيامـهایه ػاؿی ىؼه ػيیای مـهایه

ـفته ی  ن ؿا ککه کًکاؿ بگکؾاؿین، ؿیيکهاهپـیالینک يٚـیات بکىؿژوایی ػؿ بکاب «.ايؼ اف بیى ي
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ـػ.  ػیىیؼ ؿیکاؿػو هیمیامت پیيًهاػی چیى ؿا تا آػام اممیت و  ٍکلش »تىاو ػيبکال کک
ـئی  آػام اممیت امت  «ی يٚـیه»، هماو «رهايی با تکیه بـ اٍل تزاؿت آفاػ ػمت ياه

ی هًزکـ ٝؼم هؼاعله ػؿ قىايیى ٕبیٞی بافاؿ آفاػ، به عیـ و ؿفاه همگکاي»که اٝتقاػ ػاؿػ، 
ای  ػیىیؼ ؿیکاؿػو امکت ککه هبًکای  هقیت  ينبی یا هقاینه« ی يٚـیه»؛ هماو «ىىػ هی

ـال امت و هی يٚـیات تزاؿی   تىلیؼ و تزاؿت بـ اماك هقیت ينبی  کيکىؿها، »گىیؼ  لیب
؛ «ىکىػ المللی هًزـ هی به تقنین  کاؿ  رهايی  مىػهًؼ، تضقق هًافٜ همگاو و ٍلش بیى

تزاؿت، ٍلش »گىیؼ  امت که هی« ػاؿايه ٍلش مـهایه« »ی يٚـیه»و هماو به اٍٖالس 
 .«آوؿػ هی

ـای فىکىیاها،  ـامی به ٝالن»هًٞای  به «پایاو تاؿیظ»ب ـال ػهىک  ًٝىاو ىکل   گیـ ىؼو لیب
ـای چکیى، پایکاو تکاؿیظ بکه« غایی صکىهت گیـ ىکؼو  تزکاؿت آفاػ  ٝکالن»هًٞای  بکىػ. بک

ـ  آو يٚـ اف ىکل صکىهت ٍـف ـایو بیى های ػؿگی  امت.« ها المللی آو و گ

ـفًا غلٔ یا کؾب بىػو  ػیؼگاه چیى ػؿ قبال میامکت الملکل يینکت، بلککه  بیى هنئله ٍ
ت هؼت همقهاو کىتاه ـایی یا فٍـ ای امت که ایى ػیؼگاه چکیى، آو ؿا تئکىؿیقه و  ٕلبی گ

ـاتژیک ؿا آيچًاو ککه آهـیککا، فهکن  هی« هىره» ـاکت  امت کًؼ. چیى، هههىم  اتضاػ یا ى
ـویذ هی ـاتژیک، ػؿ کًکاؿ کًؼ، ػيبال يمی یا ت ـای آهـیککا، اتضکاػ و همککاؿی امکت  کًؼ. ب

ـ  الیًهککک  اهًیتککی امککت. چککیى اهککا اتضککاػ و  هىلهککه های اقتَککاػی، صککاوی یککک ًَٝکک
ه ـاتژیک ؿا ػؿ ٍٝـ ـفًا به همکاؿی امت ٍکىؿت اقتَکاػی، فهکن و ػيبکال  ی رهکايی ٍک

 ٕکـف هکیچ ؿومکیه و چکیى ی ػومکتايه همککاؿی»گىیؼ که  ًٝىاو هخال هی کًؼ و به هی
ـاؿ هؼف ؿا حالخی ـاػ «. ػهؼ يمی ق ـاتژیک با یک  چیى اف اتضاػ یا همکاؿی  ػؿ واقٜ، ُه امت
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ـفًا همکاؿی ٕىاليی گىيکه  هؼت اقتَاػی امکت و ایکى همککاؿی، وارکؼ هیچ ػولت، ٍ
ـ  اهًیتی يینت. پیگیکـی  ایکى میامکت، ػؿ فهايکه  تمکام، ای ککه آهـیککا بکا قکؼؿت   ًَٝ

ـياهککه ـفتککاؿ   کًککؼ، چککیى ؿا های تهککارن اهپـیالینککتی عککىػ ؿا ػيبککال هی ب  يککاگقیـ گ
ت ـ  ػولت ای هی ٕلبی فٍـ های عکاؿد اف هکؼاؿ آهـیککا  کًؼ که ٝماًل باٝج ايقوای بیيت

 ػولکت بکاؿ هکـ تکا کًکؼ ههّیکا هی ؿا فْکایی ىىػ و که تضت تهارن واىًگتى هنتًؼ، هی
ـػه ابٞکاػ با هایی تهارن آهـیکا، ـػ پکیو بکه ؿا تـ گنکت ، پکیو اف ایکى، ایکى «هّمکت. »ببک

کککت ـایی ؿا ػؿ  هکککؼت ٕلبی و کىتاه فٍـ کککت» ی يىىکککتهگ هکککای  ٕلبی ػولت ّٝلکککت فٍـ
ـای رقئیات بیيتـ هی« ػاؿی عاؿد اف هؼاؿ آهـیکا مـهایه تىايیؼ به  ىـس ػاػه امت که ب

 آو ؿرىٛ کًیؼ.

بٞکؼ اف  رهايی میامت  اها عىاهؼ  بٞؼ اف رًگ رهايی ػوم ؿا هی اقتَاػ   ،گهتین که چیى
یه همقهاو چیى قائل به ایى رًگ ؿا يه. تزاؿت، »ػاؿايه امت که  ی قؼیمی مـهایه فّـ

ايگاؿی  اقتَکاػ و میامکت ػؿ تهّککـ چکیى  ی رکؼایی ایى هکـ ػو، ييکايه«. آوؿػ ٍلش هی
ـ  هاهیتًا هزقا يینتًؼ: ػؿ واقٜ، يه تًها فْکای ککالو  امت. اقتَاػ و میامت، ػو مپه

ـوٓ ىککؼه و بککالٞکل، بلکککه ػؿ قلککب   ـ   اقتَککاػ، تىمککٔ میامککت هيکک  تَککاػی،اق اهکک
ـایيکات میامکی، اهـ قلب   ػؿ و میامی های عَلت  يههتکه اقتَکاػی عَىٍکیات و گ

ککه . اگککـ بغککىاهین ايْککماهیامککت ی رهککايی، هککـ ايتغککاب  تـ ٍککضبت کًککین، ػؿ ٍٝـ
فـُ ػؿ ػل عىػ ػاؿػ. اگکـ چکیى ايتغکاب  ًٝىاو پیو اقتَاػی، ايتغابی میامی ؿا به

ـ  ـاو تضت تضـین  صؼاکخ ايؼ،  ی، هخل فهايی که ایى ػو تضـین يبىػهکًؼ که با ؿومیه و ای
ی اقتَاػی ػاىته باىؼ، پیياپیو یک ايتغاب میامی، ػؿافتاػو و ؿویکاؿویی بکا  ؿابٖه

https://hemat.org/24353/%D8%B9%D9%84%D9%91%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
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های ىؼیؼ  اهپـیالینن آهـیکا، ايزام ػاػه امت. اگـ مٖش ؿوابٔ عىػ ؿا با اٝمال تضـین
َکاػی، یکک آهـیکا ٝلیه ایى کيىؿها به ىؼت ککاهو ػهکؼ، بکافهن ایکى ايتغکاب اقت

ـاهی ٝملی با يٚام تضـیمی آهـیکا امت، فـُ میامی ػؿ ػل عىػ ػاؿػ و آو  پیو هم
 يٚـی با آو هغال  امت. اػٝاهای يٚاهی که چیى ػؿ مٖش

ـتیب، ایى گهته که  هککايیکی بکه « بیًيکی»، صاٍل «آوؿػ تزاؿت، ٍلش هی»به همیى ت
 بکه اقتَکاػی هکای همکاؿی»ػيیای هىرىػ امت: ػؿ ایى گهته، فـُ ایکى امکت ککه 

هنئله ایى امکت ککه «. ىىػ هی هًزـ میامی های همکاؿی به عىػپى و عىػکاؿ ٍىؿت
ـم ـم تزاؿت، ت  ـایٖی ػاؿػ که ایکى ت  ـایٔ، میامکی هنکتًؼ. تمکام ٝىاهکل  ها و ى هکا و ىک

ـفتکه تکا فوؿ،  المللی یا صتی هژهىيی رهکايی   میامی اف قؼؿت  میامی  بیى یکک ػولکت گ
ـمقؼؿت يٚاهی ـایٖی  ، تضـین و تهؼیؼ به رًگ یا صتی رًگ، بغيی اف ایکى ت  هکا و ىک

اف یک مى، گاهی به عإـ تٞـی  یکا بکافتٞـی    ىىػ. هنتًؼ که تزاؿت ػؿ آو ايزام هی
ٔ  تزاؿت تـم ـای ه رًگ ،ها و ههاػ و ى ـػ )هخل رًگ تـیاک  ػؿهی ی میامی یا هًاٝف گی

ی ؿیامکت  اؿی آهـیککا بکا چکیى ػؿ ػوؿهيىفػهن و یا صتکی رًکگ تزک ٝلیه چیى ػؿ قـو
ـػ  ـاهپ( و اف مىی ػیگـ، هیچ مٖضی اف گنت گی ؿوابکٔ تزکاؿی بکیى رمهىؿی ػويالؼ ت

ـای ـکای ًٝىاو هخال، ؿومیه یکی اف بقؿگ به ٍلش يینت. ػو کيىؿ، تْمیًی ب  تـیى ىک
 ککاال ٍکاػؿات اؿوپکا بکه یکىؿو هیلیاؿػ ۳1.3 ،1616 مال ػؿ و امت اؿوپا اتضاػیه تزاؿی
ـػه واؿػ کاال اؿوپا اتضاػیه اف یىؿو هیلیاؿػ 2۳ و ػاىته اها با ایى صال، ایى مٖش اف  امت ک

ـوفی   رًگؿوابٔ تزاؿی هايٜ اف  ـایى ييؼه امت. و اتضاػیه آهـیکا اف صتی  ی اؿوپا ػؿ اوک
ـایو  میامی  بیى ـایٖی که گ المللی ػو کيىؿ هتهکاوت باىکؼ، بکا بکاال  همکى امت ػؿ ى

https://hemat.org/24339/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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ـای تًو و ػؿگیـی میامی ورىػ  ىاو، ايگیقه ؿفتى مٖش ؿوابٔ تزاؿی های بیيتـی ب
ی تزاؿی يؼاؿيؼ و مکٖش  آهـیکا و چیى، ؿابٖه ی باىؼ. هیچ ػو کيىؿی به ايؼافه ػاىته

هیلیاؿػ ػالؿ بىػه امت، با ایکى صکال،  012، 1612تزاؿت کاالها بیى ػو کيىؿ ػؿ مال 
متیق ورىػ يکؼاؿػ. پکل وقتکی  ی آهـیکا، چیى ای ػؿ ػيیا به ايؼافه ػؿ هیچ هیئت صاکمه

ـایو میامی  بیى ـػه ػولتالمللی  گ ٔ   تـیى مٖش ها هتهاوت باىؼ، گنت تزکاؿی يیکق  ؿواب
ـای ٍلش  ٕلبی يغىاهؼ بىػ. ّاهًی ب

ـئی   را ػاؿػ، اىاؿه ـّو  بافاؿ ای يیق به ایؼئىلىژی  ػمت ياه د آو که چیى ػؿ مٖش رهايی ه
ييکاو ػاػه امکت ککه چگىيکه  سرمایه . ککاؿل هکاؿکل ػؿ رلکؼ اول امت، ػاىته باىین

ىکاو  کًؼ و ػؿ آو کاالهکا بًکا بکـ اؿفه ای که بـ اماك اٍىل تزاؿت آفاػ کاؿ هی راهٞه
ـابـ هباػلکه هی»ىىيؼ و ػؿ آو  هٞاهله هی ـابـ با ب اتىپیکای عیکـ و ؿفکاه »رای  بکه ،«ىکىػ ب

ککه  آوؿػ که تىمٔ آػام اممیت وٝؼه ػاػه ىؼه بىػ، مـ اف ػینکتىپیایی ػؿهکی« همگايی
ـوت ػؿ مىی ػیگـی ايباىت ىؼه امکت و ػؿ ایکى  ػؿ آو، فقـ و فالکت ػؿ یک مى، و ح

ـابـی  هٖلکق، و بکه به ،ی فامؼه هؼیًه ـابـی، ياب رای ٍکلش و مکافه ارتمکاٝی،  رای ب
ه و رًگ ٕبقاتی صاکن امت. ـئی آػام امکمیت یکا  کاؿبنکت  يٚـیکه هًاٝف ی ػمکت يکاه

هايی يیق ٝیًًا همیى يتایذ ؿا ػؿپی ػاىته و عىاهؼ هقیت ينبی  ػیىیؼ ؿیکاؿػو ػؿ مٖش ر
ـاتىؿی بـیتايیا ػؿ ػوؿاو اود عىػ ػؿ قـو يىفػهن، هيىق   تزاؿت آفاػ  رهايی   ػاىت. اهپ

ـات بکىػ. اگکـ ػيیکا بکـ همکاو هکؼاؿ هی چـعیکؼ و هلکل  تضکت يهکىؽ و  و همیى ػمت يٚک
ـه، ٝلیه امتٞماؿ و میامت ىکىؿیؼيؼ،  آفاػ يمی های امکتٞماؿی اف رملکه تزکاؿت هنتٞم

ـوف اػاهه هی ـگی تا اه یافت؛ اگکـ ػؿ هقابکل تزکاؿت آفاػ ػؿ مکٖش  وّٞیت فزیٜ هنتٞم
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ـه و تضکت   ـفکت، مکلٖه هقکاوهتی ٍکىؿت يمی رهايی، ػؿ کيکىؿهای هنکتٞم رهکاو  گ
ه ـفته»های  ی قٖب  ػولت همچًاو ٍٝـ ػاؿی ػؿ یکک مکى و  ٍکًٞتی  مکـهایه« ی پیي

بىػ. کاؿبنکت  رهکايی   ػاؿی ػؿ مىی ػیگـی هی امـهایهپیي« ی هايؼه ٝقب»های  ػولت
 تزاؿت آفاػ، يه ٍلش و ؿفاه ػؿ پی ػاىت، يه ػؿ پی ػاؿػ و يه عىاهؼ ػاىت.

ـػ که ػؿ رهاو مـهایه ػاؿی هکیچ ٝکؼالتی ورکىػ يکؼاؿػ، يکه ػؿ  و ػؿ يهایت بایؼ تأکیؼ ک
ـػ و يه کالو، يه آو ىىػ، و يه  عٔ تىلیؼ ٝـق ؿیغته هی آالت   را که بیى هاىیى مٖش ُع

ـ  بمب آو ها پکىػؿ ىکؼه و  ىکىػ و اينکاو ها، يهـهکای عکىو رکاؿی هی افکى را که ػؿ فی
ىًامکؼ:  و يه ػؿ رًگ، ٝکؼالتی يمی« ٍلش»اٍٖالس  ػاؿی يه ػؿ به مىفيؼ. مـهایه هی

ـُکو ىؼو  ُهقهى  رنن، ؿوس  مـهایه« ٍلش  » و ؿواو  ػاؿايه، هـگ  تؼؿیزی  اينايیت و فر
رًگکی  آالت   هکای هاىکیى ػاؿايه، مالعی ىؼو فیکـ آؿواؿه مـهایه بيـیت امت و رًگ  

ـفت  ٝلمکی»امت که يماػ بیيتـیى  ػاؿای هنکتًؼ. گؾىکته اف ایکى، اف  ػؿ مکـهایه« پیي
را که مـهایه به ؿقابکت فيکؼه امکت و رًکگ، آعکـیى صکؼ هًٖقکی  ؿقابکت امکت، ػؿ  آو

ـای رًگ امت.«ٍلضی»المللی، هـ  هقیاك  بیى  ، تؼاؿک و تمـیًی هنتمـ ب

 1041فزوردیى  5
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بزد را -ی بزد صلح را گزاهی بذارین، با هن در اتحاد کار کًین و یک آیًذه
 اقیايىطیه ديبال کًین-بزای آطیا

 

 هجمیغ چهیارهیى در چییى ی خارجیه اهیىر وسارت هؼیاوو ًی طخًزايی لیی یىچ  
  اطتزاتژی و اهًیت المللی بیى

ٜ   اصتمااًل کاهل هٖلب]تىّیش: ایى  ـایى و  ؿمکمی   تـیى تيـیش هىّ چکیى ػؿ قبکال رًکگ اوکک
ـايی ؿوف  ی اهًیت بیى هنئله ـاػ ىؼه امت.[ 1611هاؿك  2۳المللی امت. ایى مغً  ای

 

. امکت وقتی بنکیاؿ ی عکىه ، هایکهرؼیؼ و قؼیمی ػومتاو ػیؼو. بغیـ ٍبش ػومتاو،
ـ   تباػل و اؿتبآ ػؿ هايٞی هزافی ٍىؿت به هالقات  چًیى ػؿ ویژه به. بىػ يغىاهؼ ها يٚ

ـػ   به بیيتـی يیاف ،یعاٍ ی لضٚه  تضکىالت هکىؿػ ػؿ هغتلک  های ػیؼگاه آوؿػو   هن گ
 .ػاؿػ ورىػ اقیايىمیه-آمیا ی هًٖقه ػؿ امامی ؿويؼ   هىؿػ ػؿ بضج و المللی بیى

ـاو المللی ٍضبت کًکین، بیى تضىالت اگـ بغىاهین ػؿ هىؿػ ـایى بضک ، ىکک بکؼوو اوکک
ـػباػ و ػىىاؿتـیى وّٞیت ٜ   اگـچه. امت صاّـ صال ػؿ کايىو  گ ـوف هزمک  ی ػؿبکاؿه اهک

ـایى با بایؼ هًىف هااها  امت، اقیايىمیه-آمیا ـوٛ اوک ـایى هىؿػ ػؿ. کًین ى بایؼ بگىین  اوک
 ػؿ هؿومکی اػبیکات و فبکاو ػاييکزىی ککه فهکايی هى. يینتن غـیبه کيىؿ ایى با هى که

ـفکه ػؿ. ىؼم آىًا امالوها با ی  کی ؿوك   اف ابتؼا بىػم، ػاييگاه  هکى ػیپلماتیکک، ی ص
ـایى اف باؿها ـػم ػیؼو اوک ـامـ باؿ یک و ک  مکهـ یکک ػؿ ىکـق، به غـب اف کيىؿ، ایى م

https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202203/t20220319_10653460.html
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ـػم ؿايًؼگی ای راػه  ػؿگیکـ اکًکىو هنکتن، آىکًا بنکیاؿ آو بکا هى که کيىؿی ایًکه. ک
ه  هکیچ ػؿ هکا ککه امکت چیکقی ایکى. امکت باؿ م تأ و کًًؼه ياؿاصت بنیاؿ امت، هًاٝف

ـایٖی  .ؼاؿیني ؿا آو ػیؼو آؿفوی ى

ـوٛ فهاو اف ـاو ى ـایى، ػؿ بض ـای فٞااليه چیى اوک ـویذ ب ـاف ٍلش، یگهتگى  ت  صمایکت اب
ـای عىػ تاله تمام ايزام و ٍلش اف عىػ ـػه کاؿ گهتگىها ب  آغکافیى ؿوفهای ػؿ. امت ک

ـایى بکا ٍکلش وگىهای گهت پیيًهاػ ؿومیه به چیى رًگ،  هخبکت پامکظ بکا و ػاػ ؿا اوکک
ـایى و ؿومیه. ىؼ هىاره ؿوك ٕـف ـه ػوؿ چهکاؿ تکاکًىو فهکاو آو اف اوکک ـگکقاؿ هکؾاک  ب
ـػه ـاو با اعیـ هزافی يينت ػؿ. ايؼ ک ـاينکه ؿهب  رکیى ىکی رمهکىؿ ؿئکیل آلمکاو، و ف

ـات اف صمایت بـ پیًگ ـػ کیؼتأ  ٍلش هؾاک  ؿئیل پیًگ ریى ىی هاؿك[ 21] ػیيب. ک
 تَکىیـی تمکاك بکا وی آهـیککا رمهکىؿ ؿئکیل بایکؼو رى ػؿعىامت به بًا چیى رمهىؿ
ـایى وّکٞیت و آهـیککا و چیى ؿوابٔ هىؿػ ػؿ ٕـف ػو. ػاىت ـ   تبکاػل اوکک  و ٍکـیش يٚک
 رکیى ىکی رمهکىؿ ؿئکیل. کيکیؼ ٕىل ماٝت ػو تَىیـی، تماكایى . ػاىتًؼ یٝمیق

ـایى ی هنئله هىؿػ ػؿ چیى اٍلی هىّٜ پیًگ ـاؿ ؿا اوک ـػ تک ـيياو وی. ک  مکاعت عإ
ـفؼاؿ چیى که ٜ   ،امکت رًکگ هغال  و ٍلش ٕ  هًزاؿهکای و الملکل بکیى صقکىق هکؼاف
 هًيکىؿ بکه چکیى. امکت یالمللک بکیى ؿوابکٔ بکـ صکاکن رهايی   ی ىؼه ىًاعته ؿممیت به

 و همکاؿی هبتًی بـ راهٜ، هيتـک، اهًیت ايؼاف   چين و امت پایبًؼ هتضؼ هلل مافهاو
ـویذ ؿا پایؼاؿ ـکاً  بایؼ ها ٕـف ی همه. کًؼ هی ت ـایى و ؿومیه اف هيت  و هکاوگى گهت ػؿ اوکک

ـاتی  رکیى ىی رمهىؿ ؿئیل. ىىػ هًزـ ٍلش به و بـمؼ يتیزه به که کًًؼ صمایت هؾاک
ـػ يقل ؿا چیًی المخل ّـب ػو پیًگ  بکه ؿا فيکگ که کنی" و" یک ػمت ٍؼا يؼاؿػ: "ک
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 عکىػ میامی ی اؿاػه که عىامت ػؿگیـ های ٕـف اف وی." بیاوؿػ ػؿ ؿا آو بایؼ بنت، ببـ
ـه و گهتگى و ػهًؼ يياو ؿا  بکا بایکؼ يکاتى و هتضکؼه ایکاالت همچًیى .ػهًؼ اػاهه ؿا هؾاک

ـاو ی ػىىاؿ هنئله به تا کًًؼ گهتگى ؿومیه ـایى بضک ـايی و کًًکؼ ؿمکیؼگی اوکک  هکای يگ
ـایى هن و ؿومیه هن اهًیتی   ـػ کیؼتأ  پیًگ ریى ىی رمهىؿ ؿئیل. ػهًؼ کاهو ؿا اوک  ک

ـای پایؼاؿ صل ؿاه که  یککؼیگـ بکه بکقؿگ کيىؿهای که امت ایى ،اهًیت ]ػمتیابی به[ ب
ـام ـػ رًگ ؽهًیت   بگؾاؿيؼ، اصت  کًًؼ پـهیق تقابل  بلىکی و اؿػوگاهی اف ،ؿػ کًًؼ ؿا یم

ـای پایکؼاؿ و هىحـ ،هتىافو اهًیتی   هٞماؿی یک گام به گام و . بنکافيؼ رهکاو و هًٖقکه بک
ـفیؼيت ـػ تيـیش ؿا هتضؼه ایاالت هىّٜ بایؼو پ ـای ؿا عىػ آهاػگی و ک  چکیى با اؿتبآ ب

ـای ـاف اوّاٛ ]وعاهت[ تيؼیؼ اف رلىگیـی ب ـػ اب  .ک

ـای کلیؼی هًٖقه یک اؿوپا ی قاؿهػومتاو؛   رًکگ ػو بکا ایى قاؿه .امت رهايی ٍلش ب
ـاو رهايی ـػ رًگ اف پل و ىؼ وی  ػوباؿه رًگ های ىٞله اکًىو. يبىػ و باحبات آؿام ،م

ـوعته  بکه ؿا هکا بایکؼ آو اف تـ ههن و امت کًًؼه ياؿاصت ٝمیقاً  ؿامتی به ایى. امت ىؼه اف
ـاتژینت چًؼیى که آوؿم هی یاػ به وّىس به هى. واػاؿػ ٝمیق تأهل  رملکه اف غـبکی امت

 ٍکؼا بکه ؿا عٖکـ فيکگ پکیو ها مکال هیـىکایمـ رکاو و کینیًزـ هًـی کًاو، رىؿد
ـوف آيچکه به وّٞیت با ایى صال، ػؿآوؿػيؼ،  و مکغت ػؿك  . امکت ؿمکیؼه ،بیًین هکی اهک
ـػ رًگ ؽهًیت   ػؿ ،اٍلی ٝلت و امت ػؿػياکی   .امت يههته قؼؿت میامت   و یم

 
ا
 يکاتى که آيزایی اف. باػذ خىدع هطلق اهًیت ديبال به هیچ کؼىری يبایذ اول

ـکت "ىـق ممت به ایًچ یک "صتی که بىػ ػاػه وٝؼه ـػ، يغىاهؼ ص ـفو  يبایؼ ک فیـ صک
ـف و فػ هی ـػ هی پکیو ىـق ممت به کیلىهتـ هقاؿ تا ؿا عىػ ه بکه  گنکتـه ایکى اگکـ. بک
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ـوػ، پیو بیيتـ ىـق،  ػؿ تىايکؼ هی هىىکک و یک ىىػ هی يقػیک "هنکى ی صىهه" به ب
ـاو. کًؼ اٍابت کـهلیى به ػقیقه هيت یا ههت ٝـُ ـای  ػؿمکی ،کىبکا هىىکی بض بک
 ؿايؼو. ىىػ هی هٖلق يااهًی   به هًزـ واقٜ ػؿ هٖلق اهًیت   پیگیـی   .امت ػاىته گهتى

ػاؿػ که تَىؿ  ٝىاقبی به ػيبال گىىه، به ای، هنته قؼؿت یک ویژه به بقؿگ، کيىؿ یک
   .ها وصيتًاک امت آو

 ،يٚاهی بلىک .ػىد رد بایذ گزوهی تقابل   و اردوگاهی بلىکی و طیاطت   دوم،
ـػ رًگ بقایای  بکا. ػاىکتًؼ مکتیق هکن با قـو يین به يقػیک وؿىى پیماو و ياتى. امت م

ـوپاىی ـػه تاؿیظ به وؿىى پیماو کًاؿ ػؿ بایؼ ياتى ىىؿوی، رماهیـ اتضاػ ف  بکا. ىؼ هی مپ
 کيکىؿهایی ػؿ و ػاػه اػاهکه عکىػ گنکتـه و تقىیکت به ،ايضالل رای به ياتى صال، ایى

ـاق، یىگنالوی، هايًؼ ـػه يٚاهی ی هؼاعله افغاينتاو و مىؿیه ٝ  های مکال ػؿ. امت ک
ـػ و قؼؿت اقیايىمیه-آمیا ػؿ که ؿفت پیو رایی تا صتی ياتى اعیـ، ْٝله يياو  يمایی ک

ـػ بیًی پیو ؿا هنیـ ایى ٝىاقب تىاو هی عىبی به. ػاػ ـاو. ک ـایى بضک  هيکؼاؿ یکک اوکک
 .امت رؼی

 های تضـین با همىاؿه چیى. کزد "اطلحه" تبذیل يبایذ به را ػذو جهايی طىم،
 اهًیکت، ىىؿای مىی اف ُصکمی يه و ؼيػاؿ  الملل بیى صقىق ػؿ هبًایی يه که ای یکزايبه
 هيککالت، صکل رکای بکه ککه امکت ػاػه ييکاو باؿهکا و باؿها تاؿیظ. امت بىػه هغال 
ـػو عاهىه" هايًؼ ها تضـین اٝمال . کًؼ هی بؼتـ ؿا اوّاٛ فقٔ و امت "هیقم با آتو ک
 ًٝکىاو بکه ىؼو رهايی اف که چًاو لینت  بلًؼباالیی امت اکًىو ؿومیه ٝلیه ها تضـین

ـاػ صتی ىىػ، هی امتهاػه مالس یک ـگـهی و هًکـی فـهًگکی، وؿفىی، ی راهٞه اف  مک
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 کيکىؿ اف عکاؿد هکای ػاؿایی و ىکىيؼ هی تضکـین ػؿعتکاو و ها گـبکه هايًکؼ، يمی اهاو ػؿ
ـويؼاو    ٝلکن" های ایکؼه اف ککه هامت هؼت غـب. ىىيؼ هی هَاػؿه اماك بی ؿوك، ىه

ـف بؼوو  و بیاو آفاػی عَىٍی، هالکیت هَىيیت   و تقؼك ،"وؿفه ييؼو   میامی" ،"ه
ـام ی ؿوصیه ـاؿػاػها به اصت ـه و ق  هکا ؿا ایى کنی ػیگـ هیچ تـمن هی. کًؼ هی صمایت غی

ـػايًؼ ی بؼوی هـصله به ؿا بيـی ی راهٞه ػاؿيؼ قَؼ ها تضـین ایى آیا .يکًؼ باوؿ ـگ  که ب
ـػم بکه فقٔ ها تضـین ؟يؼاىتًؼ یکؼیگـ با اؿتبإی هیچ و بىػيؼ هًقوی رىاهٜ  آمکیب هک

 ؼًکً هی هغتل ؿا ]رهايی ػوم[ رًگ اف پل هالی و اقتَاػی های مینتن ؼ،ًؿماي هی
ـاً  آيچکه اف صکؼاقل. ؼيکآوؿ  هی فيککاؿ تقکال، صکال   ػؿ رهکايی   اقتَکاػ   بکـ و  بیًین، هککی اعیک

ـاو های ؿینک ـاو غؾایی، بض ـاو و ايـژی بض . امکت افکقایو صال ػؿ همگی هالی بض
 ػؿ ٕبیٞکی گاف قیمت و یافت افقایو بيکه هـ به افای ػالؿ 236 اف بیو به يهت قیمت

ـ  ػهافقایو  ،گؾىته مال هيابه هؼت به ينبت اؿوپا ـابک  مکى . ی بکه عکىػ ػیکؼه امکتب
ـای باؿی فارٞه ٝىاقب، ها تضـین اف امتهاػه ـاه به رهاو کل ب  .ػاىت عىاهؼ هم

 های بیشر[  يظیام ققیذرت پیاده ػًیىاو به يبایذ کىچک کؼىرهای چهارم،
ـوفه ککه همکايٖىؿ. ػیىيذ اطتفاده  بکقؿگ کيکىؿهای اف بـعکی بیًین، هکی ػيیکا ػؿ اهک

 بکه ػلیکل همکیى بکه بـمکايًؼ، آمکیب عکىػ بکه و ىکىيؼ کيکیؼه ػؿگیـی به عىاهًؼ يمی
 عکىػ آلکت ػمکت   بکه ؿا کىچکک کيىؿهای ػهًؼ، هی پىچ های وٝؼه کىچک کيىؿهای

ـای آيها اف صتی و کًًؼ هی تبؼیل  تٞهکؼ. کًًکؼ هی امکتهاػه يیابتی های رًگ رًگیؼو   ب
ـاو به ؿاصتی به تىاينت هی ىـق به گنتـه ٝؼم به ياتى ـایى بض  هکا ؿيذ و ػهؼ پایاو اوک

ـػ ايتغاب یک ٕـف ]یًٞی آهـیکا[ ٝىُ، ػؿ. مافػ هتىق  ؿا  ؿا آتکو های ىٞله که ک
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 مکالٕیى   و بايککؼاؿاو امکلضه، ػالالو ککه کًکؼ تماىکا و کًؼ ؿوىى ایمى ای فاٍله ػؿ
ـوت به رًگ اف اه يهتی ـػم کيکىؿ کىچکک ؿا بکا ککه صکالی ػؿ ؿمًؼ، هی ح ـاصکات   هک  ر

ـاصاتی گؾاؿػ هی ، تًهارًگ  بنکیاؿ ایکى. ؼًکیاب التیکام تکا کيکؼ هی ٕکىل ها مکال که، ر
ـاعالقی  .امت غیـهنئىاليه و غی

ـاوػومککتاو؛  ـایى بضکک ـايککی آمککتايه ػؿ ؿا رهککاو اوککک . ػاىککته امککت يگککه ی عٖککـ و وی
ـاوهمچًیى ـای ای آیًکه ، ایکى بضک ؿا  اقیايىمکیه-آمکیا وّکٞیت آو،تکا ػؿ  هکا امکت بک

 چًکیى وقکىٛ اف تکىايین هی چگىيکه بپـمکین، ککه ؿاهی يکؼاؿین رکق ایى ها. هياهؼه کًین
ـايی   کًین؟ رلىگیـی اقیايىمیه-آمیا ػؿ بض

کؼ 06 و امکت ػاػه رکای عکىػ ػؿ ؿا رهکاو رمٞیت اف يیمی اقیايىمیه-آمیا  تىلیکؼ ػٍؿ
 حبکات و ٍکلش گکاهلًگـ  هًٖقکه، ایکى. به ایى هًٖقه امت هـبىٓ رهاو ػاعلی ياعالٌ
ـاول   پیو و رهايی ؿىؼ هىتىؿ   رهايی،  چًکیى. امت المللی بیى های همکاؿی ػؿ رؼیؼ ق
ـاهکی ؿا آو بایکؼ هکا ٕـف ی همکه و يیاهؼه ػمت به ؿاصتی به ای اهیؼواؿکًًؼه وّٞیت  گ

ـومکت هتْکاػ ی گقیًه ػو با اکًىو اقیايىمیه-آمیا ػیگـ، مىی اف. بؼاؿيؼ  بایکؼ آیکا: ؿوب
ـاگیـ و باف ای عايىاػه ـای ف ـػ همکاؿی   ب ـػ-ب ـػ رًگ ؽهًیت   اماك بـ یا بنافین ب  یم

ـوهی تقابل و  بکه تکىاو هی ؿا هکى پامکظ ؟ؿا ايتغکاب کًکین کىچکک های بلىک ، ایزاػگ
ـػ عالٍه" يبایؼ" چهاؿ و" بایؼ" چهاؿ ٍىؿت  :ک

 تضییؼی  را ای هًطقییه ثبییاتيبایییذ  و بییذارین گزاهییی را صییلح بایییذ هییا اول،
ـای اقیايىمیه-آمیا.کًین  ای هؼیکه ایى. امت بىػه بـعىؿػاؿ کلی ٍلش اف ػهه چًؼیى ب
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 هًٖقه کيىؿهای همه ی هتٞهؼايه و هيتـک های تاله صاٍل بلکه يینت، بهيت اف
ـای که بىػ آمیا ػؿ. امت  اٍکل ػه و آهیکق هنکالمت همقینکتی   اٍکل پکًذ بکاؿ اولکیى بک

ـايل  و چکیى بکیى ىکايگهای ی بیايیکه فاػگکاه همچًکیى آمکیا. ىؼ هٖـس بايؼويگ کًه
 پیًکگ ریى ىی رمهىؿ ؿئیل پیو، مال هيت. امت [2۳21]ػؿ مال  هتضؼه ایاالت
ـػ هٖکـس ؿا پایکؼاؿ و همککاؿی هبتًکی بکـ رکاهٜ، هيکتـک، اهًیکت   ايکؼاف چين  ایکى. کک
ـایٔ ػؿ عَىٍاً  بىػ، هٖٞىف آمیا ممت به يغنت ی وهله ػؿ که ايؼاف، چين  ،فٞلکی ى

ـتبٔ  مکایـ اهًیکت قیمت به ؿا عىػ هٖلق   اهًیت اٍٖالس به يبایؼ کيىؿی هیچ. امت ه
ـيه. کًؼ ػيبال کيىؿها  بغىاهکؼ ککه کنکی" گىیکؼ هی المخکل ّـبیک  ٕىؿ که هماو وگ
ـػو ؿا ػیگـی فايىك ـػ هی آتو ؿیيو کًؼ، عاهىه با فىت ک  ."گی

 داخلیی اهیىر در گظیتاخايه يبایذ و بگذارین احتزام یکذیگز به بایذ ها دوم،
ـایٔو  ها تمؼو ورىػ با. کًین دخالت دیگزاو  کيکىؿهای ،هتًىٛ و گىيکاگىو هلی   ى

 آمکیایی   ؿاه ػؿ ایى اهکـ، کلیؼ. ايؼ بىػه بـعىؿػاؿ و ؿويق حبات اف قـو يین هؼت به آمیایی
ـام  تماهیکت و صاکمیکت بکه بایؼ کيىؿها. امت يههته ،ارماٛ وفاق و ایزاػ   و هتقابل اصت
ی ـام یکؼیگـ اّؿ ـاو کاؿی ايزام اف و بگؾاؿيؼ اصت ـای ککه بکا ػیگک پنکًؼيؼ،  يمی عکىػ بک

ـػه ايتغکاب عکىػه ککه ؿا ای تىمکٞه هنکیـ ػاؿػ صکق کيىؿی هـ. عىػػاؿی کًًؼ  ،کک
ـاو ػاعلی اهىؿ ػؿ هؼاعله یا تضمیل. يمایؼ ػيبال ـػ ؿػ بایکؼ ؿا ػیگک  بکه يیکافیهکیچ  و کک

ـاياو" یا او"ياری"  .ورىػ يؼاؿػ "مغً

 ایجیاد تقابیل و تفزقیه و يبایذ دهین تزویج را همکاری و اتحاد ها بایذ طىم،
ـفيؼگی ،تغییـ صال ػؿ و المیّ  رهايی ػؿ اقیايىمیه-آمیا.يکًین ـػه صهک٘ ؿا عکىػ مک  کک
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 ػؿ هکا اگکـ. امکت هًٖقکه کيکىؿهای ی همکه هيکتـک های تاله ی يتیزه ایى. امت
ـاؿ یکؼیگـ هقابل ـ   و بگیـین ق ات   ػؿگی  ػؿ ؿا هًٖقکه حبکات و ؿويکق ،ىکىین وقهه بی هًاٝف
ـاؿ رؼی عٖـ ـاؿ کيکىؿها اف بـعکی اکًکىو. ػاػ عىاهین ق  ؿويکؼ بکـعالف ککه ػاؿيکؼ اٍک
ـاتژی ىؼه، ٕی ـای ههاؿ چکیى[ ؿا ػيبکال کًًکؼ-ایًؼو امت ػؿػمکـ  ،پامیهیک ]آهـیکا ب

ـوه یا ها صلقه ایزاػ يمایًؼ، ـػهن آوؿيؼ ايضَاؿی و بنته کىچک   های گ  اف ؿا هًٖقه و ،گ
مکىق  بلکىک، بکـ هبتًی بًؼی   تقنین و ىؼو تکه تکهو به ممت  آو عاؿد ماعته هنیـ
ـاتژی ایًؼو. ػهًؼ ـاتژی ی ايؼافه به پامیهیک-ایى امت  ػؿ ىکـق بکه يکاتى گنکتـه امکت
ـياک ،اؿوپا ـاتژی ىىػ ػاػه ارافه اگـ. امت عٖ  ٝىاقکب یابؼ، اػاهه کًتـل بؼوو ایى امت

ـقابل ـاه به تَىؿی غی ـتگکاه ی لبکه بکه ؿا اقیايىمیه-آمیا يهایت ػؿ و ػاىت عىاهؼ هم  پ
ـػ عىاهؼ   .ب

 اجیاسه و يباییذ باػیین قذرت  اس آو  خىد و اطتقالل ديبال به بایذ ها چهارم،
ـػو   ػيبکال. بگیزيیذ تصمین ها ی آیًذه بزای دیگزاو دهین [ کک ـقکه ]میامکت   ته
ـوعتى  آتو   ٕـیق اف کى صکىهت و بیًؼاف ـای ها تًو اف تکىافو ]قکؼؿت[  بکه ػمتیابی ب

 ایًککهکه  رای ایى ، بهآمیا ػؿ ها ی همه. امت هژهىيی ی کاؿ   ىیىه ،ها ػؿ آو مىی آب
ـاو هًافٜ تنلین ماػگی به ـاو ی پیاػه مـباف   به یا ىىین ػیگ  ينبت بایؼ ،ىىین تبؼیل ػیگ
 عکىػ ػمتاو ػؿ هضکن ؿا آیًؼه و بمايین هىىیاؿ ی کاؿ هژهىيی[، ]ىیىه هىّىٛ ایى به

 ػؿ امامکی ؿاهًمکای ًٝکىاو بکه ؿا هتضؼ هلل هًيىؿ اٍىل و اهؼاف بایؼ ها. ػاؿین يگه
 ها اؿفیابی بایؼ ها. باىین ػاىته المللی بیى اهىؿ ػؿ ٝاػاليه و ٝیًی هىّٞی و بگیـین يٚـ

 عکاؿری های میامت کًین، اتغاؽ عىػ هًافٜ ؿامتای ػؿ ؿا هنتقل های گیـی تَمین و
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ـآیًککؼ   ػؿ ایزککاػ وصککؼت ٕـیککق اف و کًککین ػيبککال ؿا ػوؿايؼیيککايه و هتککىافو هنککتقل،  ف
ـایی  .باىین و پایؼاؿی قؼؿت ػيبال به ،ای هًٖقه همگ

ـایی چًؼرايبه لىای تضت اقیايىمیه-آمیا کيىؿهای ی همه با همکاؿی ی آهاػه چیى  گ
ـای واقٞی، ـویذ ب ـایی   هًٖقه و هيتـک ی تىمٞه پایؼاؿ، ٍلش ت  گيکىػو  هيکتـک   و باف گ

ـای ی هيتـک، تـ با یک آیًؼه ػؿعياو ايؼافهای چين  .امت اقیايىمیه-آمیا ی راهٞه ب
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 جً ، ریظک و روابط
 يىیظًذه: ػیائى بیى

ـککق هٖالٞکات مکافهاو همککاؿی ىکايگهای امکت. تىّیش: ] ـککل ه وی ىیائى بیى هٞکاوو ػبی
 22 هٖلکبایى  همچًیى هتغٌَ وابنته به ىىؿای هماهًگی ؿاهبـػی چیى و ؿومیه امت.

 [يىىته ىؼه امت. 1611هاؿك 

 

 هکای ىىک المللی بیى يٚن به همىاؿه کًؼ، هی ػؿگیـ ؿا بقؿگ های قؼؿت که هایی رًگ
ـاؿ تأحیـ تضت ؿا کيىؿها اف بنیاؿی ؿوابٔ و کًؼ هی واؿػ بقؿگی  يٚکام یکک ػؿ. ػهکؼ هی ق

 اف بکیو واککًو   ؿاصتکی به امت همکى بقؿگ های قؼؿت ،قؼؿت تىافو   فاقؼ   المللی   بیى
ـايه هکای رًگ به ،مینتمیک فياؿهای به پامظ ػؿ و ػهًؼ يياو صؼ  هتىمکل پیيکگی

ـایى  ]ایى يىینًؼه ػؿ یاػػاىت ػیگـی که پیو اف صمله .ىىيؼ ی يٚاهی ؿومیه بکه اوکک
ـايه" هی ـایى ؿا "رًککگ پیيککگی ياهککؼ. او  يىىککته ىککؼه، رًککگ  اصتمککالی ؿومککیه بککا اوککک

ـایى ،ؿومیه»يىینؼ:  هی ـاتژیک صائل ی هًٖقه یک ًٝىاو به ؿا اوک ـفته امت  که ػؿيٚـ گ
ـگکق ایکى کيکىؿ، و ىکىػ هکی هـبکىٓ ؿومیه هلی اهًیت هًافٜ به  تضکت   يکاتى گنکتـه ه

ـایى بککه هتضککؼه ایککاالت ؿهبککـی ـفت يغىاهککؼ ؿا اوککک  هضقککق بـژیًنکککی فبیگًیککى. پککؾی
ـایى، بکؼوو ککه ه بىػگهت فهايی آهـیکایی ـاتکىؿی یکک ػیگکـ ؿومکیه اوکک  ییاوؿامکیا اهپ

ٗ  به  امت، رهاو ػؿ يٚاهی بقؿگ   قؼؿت ػوهیى که صالی ػؿ ومیه،.. ؿ .بىػ يغىاهؼ  لضکا
 تىمکٔ ىکؼه اٝمکال هکای تضکـین تضکت پکؾیـی آمکیب ایکى و امکت پکؾیـ آمیب یػاعل

 ػؿ عککاؿری   و ػاعلککی های پؾیـی مککیب... آامککت افککقایو صککال ػؿ غـبککی کيککىؿهای

https://www.chinausfocus.com/peace-security/war-risk-and-relations
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 به پامظ ػؿ. کًؼ هی تيؼیؼ کًىيی المللی بیى يٚام ػؿ ؿا ؿومیه يااهًی   اصناك تًیؼه، هن
ٔ   گنتـه ػؿ رـیکاو ػؿ ایکى  فػایکی   ؿوك و مکابق ىىؿوی های رمهىؿی به غـب و بن

ـاتژی یک ؿومیه ،ها رمهىؿی  یکک ایزکاػ میامکی   هکؼف   با ؿا تهارمی ػیپلماتیک   امت
ـاتژیک صائل ی هًٖقه ـای امت ـػه ػيبکال ایکى کيکىؿ هلی اهًیت اف صهاٙت ب . امکت کک
ـاو ،1661 مال ػؿ گـرنتاو و ؿومیه رًگ ـایى بض  اعیـ ػؿگیـی و 1621 مال ػؿ اوک

ـوهای ـایٔ ایى ػؿ همگی ققاقنتاو، های ياآؿاهی ػؿ رمٞی اهًیت   پیماو مافهاو يی  ىک
 [.«افتاػ اتهاق عاً

ـایى و ؿومیه رًگ که يٚـ اف ایى ٍـف بؼبیًايه، هًٚـ اف  ؿمکؼ، هی پایکاو بکه چگىيه اوک
ـػ   ٍلش  " یک واؿػ ؿا المللی بیى يٚن ایى رًگ ـػ، عىاهؼ هؼت ٕىاليی" م  ،آو ػؿ ککه کک

 اف. ػاػ عىاهًکؼ اػاهکه ؿومکیه بکا هقابلکه بکه يکاگقیـ ،ياتى آو ػؿ هتضؼاو و هتضؼه ایاالت
 تکـهین ؿا عکىػ ؿوابکٔ غـبکی هکای هلت و ؿومکیه ککه اصتمکال ایى با بیًايه، عىه هًٚـ

ـػ،  هـچًکؼ گيکت، عىاهکؼ بکاف "هکتالٕن ٍکلش" وّکٞیت   بکه المللی بیى يٚن عىاهًؼ ک
 .امت ايؼک ایى مًاؿیى اصتمال

 کيکىؿهای ککه امت هٞؼيی هًابٜ و فنیلی های مىعت اف ٝٚیمی ؽعایـ ػاؿای ؿومیه
 هکىؿػ بافاؿهکای و فًکاوؿی مـهایه، غـبی کيىؿهای که صالی ػؿ ػاؿيؼ، يیاف آو به غـبی

ـػ ٍکلش چکه. ػاؿيکؼ ؿا ؿومیه يیاف ی رًکگ  يتیزکه هکتالٕن، ٍکلش چکه و ؿوی ػهکؼ مک
ـایى، ـػه تأحیـ اوک  ؿومکیه و چکیى بکیى ؿوابٔ ویژه به چیى، عاؿری ؿوابٔ بـ ای بنیاؿ گنت

 .ػاىت عىاهؼ
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ـاکت و  امت، قؼؿت تىافو   ٝؼم ی آو عَیَه که المللی بیى يٚام یک با هىارهه ػؿ ىک
ٜ   همکاؿی   ـػی راه  بکىػه گؾىکته ی ػهکه ػؿ مکـیٞی ؿىکؼ ىکاهؼ ،ؿومکیه و چیى ؿاهب

ـگئی. امت ـاتـ چیى و ؿومیه ؿوابٔ کهه امت گهت ؿومیه ی عاؿره اهىؿ وفیـ الوؿوف م  ف
 و چیى ؿوابٔ که هگهت هن او چیًی همتای و امت، میامی-يٚاهی مًتی های اتضاػ اف

 .امت رهاو کلیؼی ؿوابٔ اف یکی ؿومیه

ـ   اقؼاهات به تىره با ـای غـب هنتم ـکىب ب  ؿوابکٔ آو، ػاعلی اهىؿ ػؿ هؼاعله و چیى م
ـاتژی ػؿ ای فقایًؼه ٕىؿ به ؿومیه و چیى [ امت  امت ىؼه بـرنته چیى عاؿری ]میامت 

 رهککايی، مککٖىس ػؿ ػاعلککی ٝمککىهی افکککاؿ همچًککیى و چککیى ػیپلماتیککک ؿفتککاؿ بککـ و
 .امت گؾاىته تأحیـ ػولتی و ای هًٖقه

ـ  تضکىل  . يینکت بکقؿگ کيىؿهای با چیى ی ؿابٖه تًها ،ؿومیه ؿابٖه با صال، ایى با  مکی
ـفی با ؿوابٔ تأحیـ تضت اغلب ؿومیه و چیى ؿوابٔ  یک ػؿ عالٍه، ٕىؿ به. امت حالج ٕ

ٔ   ،هٞیى فهايی فْای  هکیچ ککه کًکؼ تْکمیى تىايکؼ هی تًهکا ؿومیه و چیى هناٝؼ   ؿواب
ه یا تقابل  هتقکابالً  هکای همککاؿی با هکن ؿومیه و چیى. يؼاؿػ ورىػ ػو ایى بیى ای هًاٝف

 مکایـ بکا ؿوابکٔ ػؿ آیکا کًکؼ کًتکـل يؼاؿػ که ؿاهی هیچ چیى با ایى صال، ،ػاؿيؼ مىػهًؼ
ـاتکی بکا آوؿػ یکا عإـ ؿوابٖو با ؿومیه[ هًافٞی به ػمت هکی ، ]بهبقؿگ کيىؿهای  عٖ

ـو  .ىىػ هی ؿوب

ـػی   آو، اف تـ ههن ـاکت و همکاؿی راهٜ ؿاهب  رًکگ بؼوو وّٞیت   اف ؿومیه و چیى ى
ـوو ـات رًگی، وّٞیت یک ػؿ صال، ایى با. آهؼ بی  بیيکتـ بنکیاؿ ،هغتل  ايىاٛ اف یعٖ
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ـایى،. ػاؿػ ورىػ امت، صاکن ٍلش که فهايی اف  ػاؿای قٖٞکاً  ؿومکیه و چکیى ؿوابکٔ بًکاب
ـػم هًافٜ ایى صّؼ فىقايی، که امت ی فىقايیصؼّ  ؿمؼ يىینکًؼه  يٚـ هی ]به امت چیى ه

ی  ی هيکتـک چکیى و ؿومکیه ککه ػؿ ؿوف افتتاصیکه ػؿ ایى بغو، يقکؼی ػاؿػ بکه بیايیکه
ػومتی ػو ػولکت »بىػ و ػؿ آو گهته ىؼه بىػ که المپیک فهنتايی ػؿ چیى هًتيـ ىؼه 

ـای همککاؿی ورکىػ  ی همًىٝکه چیى و ؿومیه، هیچ صکؼی يکؼاؿػ و هکیچ هًٖقکه ای بک
 آمکیب ،هًکافٜ آو بکه ککه هنکتًؼ هایی صىفه به هضؼوػ ؿوابٔ ػیگـ، ٝباؿت به. «[يؼاؿػ
 .ؼًؿماي يمی

 باىؼ هؼت ٕىاليی آحاؿ   ىاهل امت همکى رًگ ی هقیًه اها ؿمًؼ، هی پایاو به ها رًگ
ـای ؿاهی هیچ و  ػايین هکی هکا آيچکه صکال، ایى با. يؼاؿػ ورىػ ها هقیًه تمام بیًی پیو ب

ـفته کيىؿ یک و صکمت ػـ  ع   که امت ایى  هٖمکئى ککه امت واقٞیت يههته ایى ػؿ پیي
ـػو   بؼوو ىىػ هکايٜ اف ایکى  که صالی ػؿ آوؿػ، ػمت هی هًافٞی به کيىؿها، مایـ اؽیت ک

ـاو ىىػ که ـایى،. آو ايزکام ػهًکؼ ٝلیکه اقؼاهات آفاؿػهًؼه تـك، اف ػیگ تأهکل ػؿ  بًکاب
 .امت ههن بنیاؿ رًگ ایى ٕىل ػؿ ؿومیه و چیى ؿوابٔ هىؿػ

ـات تضلیل   اماك بـ ـایى، و ؿومیه رًگ ػؿ تغیی ـات همچًکیى و اوکک  ػؿ اصتمکالی تغییک
 و کًؼ تىره فیـ های رًبه به بایؼ چیى ػیپلمامی هٞتقؼم هى ،بقؿگ کيىؿهای میامت

 :کًؼ ٝمل ها ػؿ هىؿػ آو عىبی به

ـاىکته همیيه بایؼ ٍلش هبتًی بـ هنتقل   عاؿری میامت پـچن ـاف . ىکىػ ػاىکته يگکه ب
 ی ؿابٖکه هکـ بکه ککه ایى آهىفيکؼ هی هکا بکه ػو هـ ها بافی يٚـیه و چیى ػیپلماتیک تاؿیظ



25 

 

 ،غلبکه کًکؼ ٍکلش هبتًکی بکـ هنکتقل   عکاؿری میامت بـ ای ارافه ػاػه ىىػ تا ػورايبه
ـاتژی پککؾیـی ايٖٞککاف اف يککاگقیـ  ی ػاهًککه و کاهککؼ هی ]کيککىؿ[ عککاؿری ]میامککت[ امککت
 .مافػ هی هضؼوػ ؿا ػیپلماتیک گیـی تَمین

ـوهکای و ىکىػ و تضکىل هی تغییـ ی ػچاؿالملل بیى يٚام ػؿوو ػؿ ػائماً  چیى بـ فياؿها  يی
 هتمایکل ينبی تٞاػل ممت به ؿا يٚام ایى که ىىيؼ پؼیؼاؿ امت همکى ای کًًؼه هتىافو

یک اتضاػ  ػیگـی هنتقل کيىؿ هـ با امت همکى هنتقلی کيىؿ هـ که آيزایی اف. کًؼ
ـوها ایى ،ىکل ػهؼ ـود و افىل همیيه يی  عکاؿری ؿوابکٔ هـچکه واقکٜ، ػؿ. کًًکؼ هی ٝ

ـتـ ايٖٞاف چیى ـاتژی باىؼ، پؾی ـتـ ايٖٞاف آو يیق عاؿری   ]میامت[ های امت عىاهکؼ  پؾی
ـایى. بىػ ـػ ٍلش" ػؿ ؿا چه عىػهاو هًافٜ ، ههیؼتـ عىاهؼ بىػ کهبًاب  ٍکلشچه ػؿ " یا "م

ـایى،. "، صه٘ کًینهتالٕن  ؿا ؿومیه و چیى ؿوابٔ و هٞقىاليه هًٖقی ٕىؿ به بایؼ ها بًاب
ـآوؿػ اف کًین، رايمایی ـات صؼ   اف بیو ب  ػؿ هقابل ؿومیه و چیى ؿوابٔ ی کًًؼه هتىافو اح

ـای و کًین عىػػاؿی یالملل بیى يٚام واؿػه اف مىی فياؿهای  که هًهی ٝىاهل ی همه ب
ـػم هًافٜ بـ امت همکى ـػ   بگؾاؿػ، تأحیـ چیى ه  ،کًین اتغاؽ ؿا" پىیا تنىیه و تهـیغ  " ؿویک

ـوگاو به ؿا هًافٜ آو تىايؼي بقؿگی کيىؿ با هیچ ؿابٖه کهيضىی  به ـػ گ  .بگی

ـای الفم ىکٓـ پکیو ،بکىهی هکای فًاوؿی و قىی اقتَاػیک  ماعتى    بکه ػاػو پامکظ بک
 ی ىکالىػه آوؿايکه، فى قکؼؿت و بکاال کیهیکت   بکا اقتَاػ. امت المللی بیى يٚام فياؿهای

ـای ؿاه تًها همچًیى و کيىؿ یک بقای  یکک ًٝکىاو بکه آو هىقٞیکت صهک٘ یا رنتزى ب
 .امت بقؿگ قؼؿت
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 هکثحـ بکقؿگ، قؼؿت رایگاه یک صه٘ ػؿ هؼت کىتاه ػؿ تىايؼ هی الٞاػه فىق يٚاهی قؼؿت
افکىل کًکؼ،  آوؿايکه فى و اقتَکاػی های تىايمًکؼی اگکـ ػؿافهؼت، ػؿ صال، ایى با ؛باىؼ

ـػ ـایى،. قؼؿت يٚاهی يیق افىل عىاهؼ ک  ؿا عکىػ هکؼاوم ٕىؿ به که بیاهىفػ بایؼ چیى بًاب
 اقتَکاػی، هکای تىايکایی ککه کًکؼ صاٍل إمیًاو و ػهؼ تىمٞه ،ؿقابتی همقینتی   ػؿ

 .کًؼ هی ؿىؼ هتىافو ٕىؿ به آو يٚاهی و آوؿايه فى

ـايزام، ـات م  ایکى. يینکت هژهکىو افىل  قکؼؿت   هًٞای به لقوهاً  المللی بیى يٚن ػؿ تغیی
ـات، ـفاً  تغیی  ایکى ی بضبىصکه ػؿ بایکؼ چکیى. هامت هلت مایـ و چیى ی تىمٞه يتیزه ٍ
ـات  تٞاهکل تـ ّکٞی  های هلت هن و ها قؼؿت مایـ با هن و کًؼ همقینتی بیاهىفػ، تغیی

ـقی و هخبت هلی   ىهـت یک و باىؼ ػاىته ـای عىػ بنافػ هت  .ب

ـ   ـوؿی ٝاهکل یکک پـمکتیژ میامت   ،هىؿگًتا هايل اف يٚ  هکىحـ عکاؿری   میامکت ػؿ ّک
 عیلکی يکه ؿا عکىػ قکؼؿت که امت ایى ٝاقل کيىؿ   یک پـمتیژ میامت   ی وٙیهه. امت
ـایکن عیلی يه و فیاػ ـوف،. بگؾاؿػ يمایو به ػیگـ کيىؿهای ، ب  هژهىيی که صالی ػؿ اه

[ یک هىؿػ ػؿ هیاهى و ـػ رًگ ]آغاف   تًهکا يکه چیى ،تقىیت ىؼو امت صال ػؿ رؼیؼ م
ـيامیىيالینن بایؼ ـویذ ؿا ایًت  صهک٘ ؿا المللکی بیى ٝؼالت اه، با اقؼاهات بایؼ بلکه کًؼ، ت

ـػه ـؿويق و باحبات رهايی يٚن یک و ک  .بنافػ پ
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تىايذ ايتظار داػته باػذ که چیى  ی گلىبال تایمش: آهزیکا يمی طزهقاله
 اع همکاری کًذ تحت طزکىب

 

های وابنته به ػولکت چکیى امکت.  تـیى ؿمايه تـیى و ههن ]تىّیش: گلىبال تایمق یکی اف هٖـس
 هًتيـ ىؼه امت.[ 1611هاؿك  21 هٖلبایى 

ـکقی ی کمیته میامی ػفتـ ْٝى چی، ریه یايگ  ػفتکـ هکؼیـ و چیى کمىيینت صقب ه
ـکقی کمینیىو  هيکاوؿ مکالیىاو ریکک بکا هکاؿك[ 21ػوىکًبه ] ؿوف عکاؿری، ؿوابٔ ه

ـػ ػیؼاؿ ایتالیا ؿم ػؿ ىهـ هتضؼه آهـیکا ایاالت هلی اهًیت ـ   آيهکا. ک  ٍکـیش، تبکاػل يٚک
 ای هًٖقه و المللی بیى هنائل و هتضؼه ایاالت و چیى ؿوابٔ هىؿػ ػؿ ای مافيؼه و ٝمیق

ـای که گهت یايگ. ػاػيؼ ايزام ،هيتـک ی ٝالقه هىؿػ ـاو بیى تىافق ار  ،کيکىؿ ػو م
 تکایىاو ی هنکئله ایًککه بکـ کیکؼتأ  بکا وی. امت آهـیکا و چیى ؿوابٔ ی وٙیهه تـیى ههن

ی تماهیت و هلی صاکمیت به هـبىٓ  هکىؿػ ػؿ ؿا چکیى ؿمکمی   هىّکٜ امکت، چکیى اّؿ
ـػ تيـیش کًگ هًگ و تبت کیايگ، میى به هـبىٓ هنائل ـيياو و ک  ککه مکاعت عإ

ایکى  ککه هنکتًؼ چکیى ػاعلکی اهکىؿ و ؼيىى هی هـبىٓ چیى اٍلی هًافٜ به هنائل ایى
 یايکگ ایکى، بکـ ٝکالوه. ػهکؼ يمی ػؿ آيهکا ؿا عاؿری ی هؼاعله گىيه ی هیچ ارافه کيىؿ،

ـایى ی هنئله قبال ػؿ چیى هىّٜ همچًیى ـػ تيـیش ؿا اوک های هًتيـىکؼه  گقاؿه. ک
ـات، اف بٞؼ و قبل ،مهیؼ کاط تىمٔ ـایى ی هنکئله بکه ػو هـ هؾاک  عٖکىٓ صهک٘ و اوکک

ـػيؼ اىاؿه چیى و هتضؼه ایاالت بیى باف اؿتبإی    .ک

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254882.shtml?id=12
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ـاو تضلیل اف بـعی  يينت ایى پیيًهاػ هتضؼه ایاالت فیاػ اصتمال به که باوؿيؼ ایى بـ گ
ـا امت، ػاػه ؿا  ػؿ چیى اف يیاف ػاؿػ که امت هتضؼه ایاالت ایى ،بًا به وّٞیت هىرىػ فی

ـایى و ؿومیه هًاقيه ی فهیًه  .بغىاهؼ کمک ،اوک

ـای هنکتمـی هکای تاله" عىاهکؼ هی واقٞاً  آهـیکا اگـ ٍىؿت، هـ ػؿ  عٖکىٓ صهک٘ بک
 بکا. ػهکؼ ييکاو ؿا عکىػ ٍؼاقت ابتؼا بایؼ صؼاقل ػهؼ، ايزام کيىؿ ػو بیى "باف اؿتبإی

 ککه ػاػ ايزکام ای بیًايکه کىته اقکؼاهات ،يينت ایى اف قبل ؿوف یک واىًگتى صال، ایى
ـایى ی هنئله به هـبىٓ همگی  اف يقل به آهـیکایی های ؿمايه هخال، ًٝىاو به. امت اوک

ه تيؼیؼ اف پل ؿومیه که گهتًؼ "ياىًاك آهـیکایی   اؿىؼ هقاهات"  و ایکى کيکىؿ ی هًاٝف
ـایى ـييکیى بکؼوو هىاپیماهکای رملکه اف "يٚاهی کمک" ػؿعىامت چیى اف ،اوک ـػه م  کک

ـػ اػٝککا ؿوف همککاو ػؿ مککالیىاو ایککى، بککـ ٝککالوه. امککت ـای ٝککىاقبی اً هٖمئًکک" کککه ککک  بکک
ـػه های تاله ـای گنت ـای ؿومیه اف ]چیى[ صمایت یا ها تضـین ػوؿ فػو ب ػوؿ فػو و  ب

ـاو آحاؿ ـای واىًگتى يّیت  ." ػاىت عىاهؼ ورىػ آيها رب  هيهىػ ،پکى و تـمايؼو تهؼیؼ ب
اب و ياػؿمت إالٝات اف امتهاػه. امت ـای اٝؿ ـات، ػؿ هٖلکىب هىقٞیت صه٘ ب  هکؾاک
 .امت هتضؼه ایاالت ػیپلماتیک   قؼیمی تاکتیک یک

 ی هنکئله بکه ينکبت واىکًگتى ککه ػهؼ هی يياو همچًیى هتضؼه ایاالت اقؼاهات ایى
ـایى ـاو کاهالً  اوک ـقَکؼ ایکى کيکىؿ ماف با تا عىاهؼ هی چیى اف آهـیکا .امت يگ  آيچکه. ب
ـای رهکايی ی گىيکه ی ػام ىبکه یک که امت ایى ،امت اهیؼواؿ آو به هتضؼه ایاالت  بک

ـػو عهه ـه" هیچ بؼوو ؿا کيىؿها ی همه و ببافؼ ؿومیه ک  اف بغيکی بکه "ای ؿوفيه و صهک
ـاو ضـکهُ  ،آهـیکا. کًؼ ىبکه تبؼیل ایى ـایى بض  اف عىاهکؼ هی صکال، ایکى بکا ؛امت اوک
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ـای رهاو کل ـاتژیک هًکافٜ و بنٔ گنتـه ب ـه ،عکىػ امکت  باٝکج ایکى. کًکؼ کيکی به
ـػم ىىػ هی ؿ آيقکؼ آیکا آیکؼ؟ هی کزکا اف هتضکؼه ایکاالت بکه يهکل اٝتماػ: کًًؼ تٞزب ه

 کًتکـل ؿا فهکیى چکـعو اهکـم صتکی کًکؼ هی فککـ ککه ػاىکته تنلٔ رهاو بـ ٕىاليی
ـاو به ؿا آهـیکا و چیى ؿوابٔ فوؿ به بغىاهؼ واىًگتى اگـ کًؼ؟ هی ـایى و ؿومکیه بضک  اوکک
ـه ـاؿ اىتباهی هنیـ ػؿ بقيؼ، گ  .ىؼ عىاهؼ يااهیؼ قٖٞاً  و ػاؿػ ق

ـاو ـایى و ؿومیه بض  چیًی المخل ّـب یک. يضىبؼیى  يه اها امت، گهتگى ی ىاینته اوک
ـػو به ؿا فيگ که کنی"بگؾاؿ : گىیؼ هی  تىمٔ که هيکلی. "بیاوؿػ ػؿ ؿا آو بنت، ببـ گ

 ایکاالت و چکیى ایى، گؾىته اف. ىىػ صل چیى تىمٔ يبایؼ و تىايؼ يمی ىؼ، ایزاػ آهـیکا
ه ؿا عىػ هىاّٜ بتىايًؼ ایًکه اف تـ عیلی قبل هتضؼه ، حالج ٕـف ًٝىاو به ای[ ]ػؿ هًاٝف

 واىکًگتى ػیگکـ، ٝبکاؿت بکه. کًًؼ هؼیـیت ىاو ؿاعىػ ؿوابٔ بایؼ کًًؼ، هماهًگ بهتـ
 اٝتماػ قابل بقؿگ قؼؿت یک آهـیکا کًؼ اصناك چیى تا ػهؼ ايزام ٝملی اقؼاهات بایؼ

 . امت

ـاو گؾىته، مال ـػيؼ اٝالم هتضؼه ایاالت اؿىؼ هقاهات و ؿهب  هیچ هتضؼه ایاالت که ک
ـای قَؼی ـػ رًگ ایزاػ یک ب  يکؼاؿػ؛ اٝکالم کـػيکؼ ککه چکیى يٚکام   تغییکـ یا رؼیؼ م
ـای هتضؼه ایاالت اتضاػهای اصیای  امتقالل" اف هتضؼه ایاالت يینت، چیى یت باّؼ ب
ه ػيبال به آهـیکا ایًکه و کًؼ يمی صمایت" تایىاو  اهکا. يینکت چکیى بکا ؿویاؿویی یا هًاٝف
ـه. يبکىػه امکت پىچ کلماتی تاکًىو چیقی رق ایًها همه ـاً  هتضکؼه ایکاالت ی کًگک  اعیک

ـػ تَىیب ؿا قايىيی ـه ی يقيه ]عالف میامت  چیى واصؼ[ که ک  يٚکـ اف ؿا تایىاو ی رقی
 يکه ایکى. کًکؼ هی ایزاػ" تایىاو یک چیى، یک" و" چیى ػو" و کًؼ هی ػمتکاؿی میامی



31 

 

ی تماهیت ٝلیه آىکاؿ ايگیقی فتًه یک تًها ُعلک    بـ ػیگـی ىاهؼ بلکه بىػ، چیى اّؿ
ـ  های بنیاؿ هخال. بىػ واىًگتى های وٝؼه ـایٔ، ایکى ػؿ. ػاؿػ ورکىػ هن یػیگ ـا ىک  چک

 کًؼ؟" کمک" آو به بایؼ چیى که کًؼ هی فکـ هتضؼه ایاالت

ـایى، ی هنئله ػؿ ـؿمکی   بـ اماك ؿوصیکه هنتقل ٕىؿ به چیى اوک  و هىّکىٛ ٝیًکی   ی ب
ـػه قْاوت ،هىّىٛ ایى عىػ های باینته هبتًی بـ و ايَاف  يقکو کيکىؿ ایکى. امت ک
ـػه ایها ٍلش گهتگىهای تنهیل ػؿ ای مافيؼه  المللی بیى ی راهٞه اف باؿها چیى. امت ک

ـات اف هيکتـک ٕکىؿ به که امت عىامته ـایى و ؿومکیه ٍکلش   هکؾاک  کًًکؼ، صمایکت اوکک
ـات  المللکی عىامکته تکا  ی بیى راهٞه اف و ؼیاب ػمت امامی يتایذ به وقت امـٛ ػؿ هؾاک

ـویذ فػایی تًو  ایکاالت فيکاؿ تضکت ايؼکی، صتی ای، هنئىاليه يگـه چًیى. کًًؼ ؿا ت
ـػ يغىاهؼ تغییـ هتضؼه ـػ کیؼتأ  همچًیى یايگ ،]با مالیىاو[ ػوىًبه ؿوف ػیؼاؿ ػؿ. ک  ک

ـػاؿهکایی بکا قإٞايه چیًی ٕـف که  و ياػؿمکت إالٝکات ايتيکاؿ باٝکج ککه گهتکاؿ و ک
 . امت هغال  ىىػ، هی چیى هىّٜ تضـی 

. امکت ػچکاؿ تًکاقِ ينکبتاً  اکًىو هتضؼه ایاالت که ؿمؼ هی يٚـ به ػیپلمامی، يٚـ اف
ـػاعتى بکه ػؿ ؿا آهـیککا اهکـ ایى. امت واىًگتى يگـی   کىته ٝلت اٍلی ایى هىّىٛ،  پک

ـمـی مٖضی ٍىؿت به فقٔ آهـیکا .امت کيايؼه باتالق به عاؿری ؿوابٔ  تىايؼ هی و م 
ـايه و کًؼ صل ؿا هيکالت  يتیزه، ػؿ. باىؼ اه عؼهت ػؿ بایؼ ػيیا که امت هٞتقؼ هتکب

 هنکائل ػؿ و بکىػه ياککام بکقؿگ های قکؼؿت ػیگکـ بکا ؿوابکٔ هکؼیـیت ػؿ همیيه آهـیکا
 يغبگککاو   اگککـ. ؿیغتگککی اف عککىػ بـرککای گؾاىککته امککت و ػؿهن آىککهتگی ،ای هًٖقککه
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ـگقآهـیکا  ػهًؼ، تغییـ ؿا عىػ يٚـ يتىايًؼ واىًگتى ػؿ گؾاؿی میامت  ایکى صکل کلیکؼ ه
 . ؼکً يمی پیؼا ؿا هيکالت

ـای چیى  ی تىمکٞه و حبکات ایزاػ ػؿ هياؿکت و هتضؼه ایاالت با اؿتبإی عٖىٓ صه٘ ب
  ٔ ـابـی ٝؼالت و اماك بـ ػورايبه ؿواب  ی ؿابٖکه .امکت ػاىکته و گيکىػه بکافؽهًکی  ،ب
ـای تًها يه آهـیکا و چیى پایؼاؿ ـای بلککه امت، ههیؼ کيىؿ ػو ی تىمٞه ب  یکک صهک٘ بک

ـای و امککت هٖلکىب يیککق باحبککات و آهیکق ٍککلش المللککی   بیى هضکیٔ ـػاعتى   بکک  بککه هککىحـ پک
ـایٔ ػؿ. امت ههیؼ هن رهايی های چالو  هتضکؼه ایکاالت و چیى المللی، بیى کًىيی ى

ه اف و کًًؼ هؼیـیت ػؿمتی به ؿا اعتالفات کًًؼ، تقىیت ؿا همکاؿی و گىگهت بایؼ  و هًاٝف
ـای هًتٚـ هيتاقايه ها. کًًؼ پـهیق تقابل  چیى قبال ػؿ هتضؼه ایاالت تٞهؼات واقٞی ار

ـػ ػؿ ایى ٍىؿت، آهـیکا ػؿ هیايه وهنتین   .ی ؿاه چیى ؿا هالقات عىاهؼ ک
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 چیىيتایج احتمالی جً  روطیه و اوکزایى و ايتخاب 
 يىیظًذه: هى وی

ـکق کاؿتـ هًتيـ ىؼه و بافتاب قابل تکىرهی ػؿ ؿمکايهتىّیش: ] های غـبکی  ایى هٖلب تىمٔ ه
رـیاو اٍلی ػؿ میامکت عکاؿری چکیى يینکت و  ی کًًؼه امت. هٖلب صاّـ، هًٞکلػاىته 

ـایايه ؿا به ػولت چکیى پیيکًهاػ هی ی آو واّضًا اتغاؽ ؿویکـػی غـب يىینًؼه ه گىيک ػهکؼ. آو گ
ـککق تضقیقکات میامکت ـکق کاؿتـ گهته امت، هى وی، يایب ؿئکیل ه گؾاؿی ٝمکىهی  ػفتکـ  که ه

گؾاؿی ٝمىهی ىايگهای امت.  و ؿئیل ايزمى تضقیقات میامت کًنىلی  ىىؿای ػولتی چیى
هاؿك به ايگلینی تـرمه ىؼه  21هاؿك به چیًی يىىته ىؼه و ػؿ تاؿیظ  1ؿیظ ػؿ تا هٖلبایى 

 [امت.

 

ـایى و ؿومیه ًگر  و امکت ػوم رهکايی رًکگ فهکاو اف ژئىپلیتیکی يقاٛ ىؼیؼتـیى اوک
 ایکى ػؿ. ػاىت عىاهؼ مپتاهبـ 22 صمالت به ينبت تـی بقؿگ بنیاؿ رهايی پیاهؼهای

 تکأحیـ و رًکگ مکمت و مکىی ػقیکق   اؿفیکابی و تضلیکل بکه يیاف چیى صناك، ی لضٚه
ـای تاله هًٚىؿ به صال، ٝیى ػؿ. ػاؿػ المللی بیى ايؼاف چين بـ آو ی بالقىه ػمکتیابی  ب

ـاو  پکؾیـ ايٖٞکافای  گىيکه بکه بایکؼ چکیى هٖلکىب، ينبتاً  عاؿری هضیٔ یک به ]بکه بضک
ـایى[ ـاتژیکهای  ايتغاب و ػهؼ پامظ اوک ػاىکته  عکىػ بلًؼهکؼت هًکافٜ با هًٖبق یامت

 .باىؼ

https://uscnpm.org/2022/03/12/hu-wei-russia-ukraine-war-china-choice/
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ـایى ٝلیه ؿومیه" ویژه يٚاهی ٝملیات" ػؿ پکی  چکیى ػؿ ؿا بقؿگکی ی رؼال و هباصخه ،اوک
 هغکال  رًکاس ػو ياپؾیـی بکه ٍکىؿت مکافه به آو هغالهکاو و صاهیکاو و ػاىته امکت

ـفکی هیچ هقاله ایى. ايؼ ىؼه تقنین ـای و ،کًکؼ يمی يمایًکؼگی ؿا ٕ  ؿرکىٛ و قْکاوت بک
 پیاهکؼهای هکىؿػ ػؿ ٝیًکی یتضلیلک هقالکه ایکى چکیى، ػؿ گیـی تَکمین مٖش باالتـیى
ـاه به رًگ اصتمالی  .ػهؼ هی ، اؿائههـبىٕه هتقابل   اقؼام   های گقیًه هم

I .اوکزایى و روطیه جً  ی آیًذه بیًی پیغ 

 ایى اهکـ که یابؼ ػمت عىػ ايتٚاؿ هىؿػ اهؼاف به يتىايؼ امت همکى پىتیى والػیمیـ -2
ـاؿ وّٞیت ػىىاؿی ػؿ ؿا ؿومیه  ی هنئله کاهل صل ،پىتیى ی صمله اف هؼف. ػهؼ هی ق

ـایى ـػو هًضـف و اوک ـاو اف هکا يگاه ک ـایى ىکنکت بکا ؿومکیه ػاعلکی بضک  یکک بکا اوکک
ؼ ی صمله ـفؼاؿ   ػولت یک ایزاػ و آو ؿهبـی تغییـ ما،آٝؿ  بکا. بىػ ػؿ ایى کيىؿ ؿومیه ٕ

ؼ ی صملکه صال، ایى  رًکگ   یکک اف پيکتیبايی بکه قکاػؿ ؿومکیه و عکىؿػ ىکنکت مکاآٝؿ
 ،ای هنکته رًکگ یکک ايکؼافی ؿاه. يینکت آو بکاالیهای  هقیًکه تقبکل و هؼت ٕىاليی

ـاؿ ػيیا کل هقابل ػؿ ؿا ؿومیه ـایى و ػهؼ هی ق ـقابل چًیى رًگی بًاب ـوفی غی . امکت پیک
ـایٔ ـای ککـهلیى[ ای فقایًکؼه ٕکىؿ بکه يیکق ؿومیه اف عاؿد ػؿ هن و ػاعل ػؿ هن ى  ]بک

ـایى پایتغکت  یک کی ،ؿومیه اؿتو اگـ صتی. امت ياهٖلىب  یکک و کًکؼ اىکغال ؿا اوکک
ـوفی هًٞکای بکه اهـ ایى ػهؼ، تيکیل گقاف های هقیًه با ييايؼه ػمت ػولت  يهکایی پیک

ٍکىؿت  به رًکگ بکه ػاػو پایکاو ،پکىتیى ی گقیًکه بهتکـیى هـصلکه، ایى ػؿ. بىػ يغىاهؼ
ـوهًؼايه ـات ٕـیق اف آب ـایى که يضىی به ،امت ٍلش هؾاک  اهتیکافات ػاػو به هلقم ؿا اوک

ـػ هیؼاو ػؿ آيچه صال، ایى با. کًؼ  امامی ـتیکب يینکت ػمکتیابی قابل يب ، بکه همکیى ت
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ـه هیق ػؿ ػىىاؿ امت که  اىتباه یک يٚاهی اقؼام ایى ٍىؿت، هـ ػؿ. آیؼ  ػمت به هؾاک
ـقابل ـػ ؿا پایه بافگيت غی  .ؿیقی ک

ـایى -1  تکىاو يمکی ؿا رًگ ػؿ غـب يهایی ػؿگیـی و ىىػ تيؼیؼ امت همکى رًگ اوک
 فیکاػی اصتمکال اهکا بکىػ، عىاهکؼ پـهقیًکه رًگ تيؼیؼ که صالی ػؿ. اف يٚـ ػوؿ ػاىت

 رًکگ. ييکىػ تنکلین ؿاصتکی بکه عىػ قؼؿت و ىغَیت به تىره با پىتیى که ػاؿػ ورىػ
ـایى و ؿومیه ـاتـ امت همکى اوک ـایى ی هًٖقه و هضؼوػه اف ف  صتکی و ىکىػ تيکؼیؼ اوکک
ـػ يیق ؿا اتمی ی صمله اصتمال امت همکى ـگی  ایکاالت بیهتؼ، اتهاق ایى که هًگاهی. ػؿب
ـایى بمايًؼ، ػوؿ ػؿگیـی اف تىايًؼ يمی اؿوپا و آهـیکا هتضؼه  صتی یا رهايی رًگ یک بًاب

ـای فارٞه یک يتیزه. ىىػ هی آغافای  هنته رًگ یک  ایاالت بیى ؿویاؿویی و بيـیت ب
 يٚکاهی قکؼؿت ایًککه به تىره با يهایی، ؿویاؿویی ایى. بىػ عىاهؼ ؿومیه و آهـیکا هتضؼه
ـای صتی يینت، هقاینه قابل ياتى با ؿومیه  .بىػ عىاهؼ بؼتـ پىتیى ب

ـایى بتىايؼ ؿومیه اگـ صتی -3 با یک  هن باف کًؼ، تَـف هنتأٍاليه قماؿ   یک ػؿ ؿا اوک
ـو عىاهؼ بىػ ُپـ ػؿػمـ و ػىىاؿ میامی وّٞیت  بکه ؿا مًگیًی باؿ آو اف پل ؿومیه. ؿوب

ـایٖی، چًکیى ػؿ. کًؼ فیـ ایى باؿ کمـ عن هی و کيؼ هی ػوه  ککه يٚـ اف ایکى ٍکـف ىک
ـایى يه، یا باىؼ فيؼه فلًنکی ولىػیمیـ ـای ؿا تبٞیکؼ ػؿ ػولکت یکک فیاػ اصتمال به اوک  بک

 غکـبهکای  تضـین هيکمىل هن ؿومیه. ػاػ عىاهؼ تيکیل هؼت ػؿاف ػؿ ؿومیه با هقابله
ـایى عاک ػاعل ػؿ هن و عىاهؼ ىؼ ـػ   عٖىٓ. ىؼ عىاهؼ هىاره ىىؿه با اوک  بنکیاؿ يب

 به يهایت ػؿ و ىؼ عىاهؼ ياپایؼاؿ ]ؿومیه[ ػاعلی اقتَاػ. ىؼ عىاهؼ کيیؼه ای ٕىاليی
 .کيیؼ يغىاهؼ ، ٕىلهٞؼوػ مال   چًؼ اف بیو ػوؿه ایى. عىؿػ عىاهؼ فهیى
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 اف پل. اف هن بپاىؼ یا کًؼ تغییـ غـب ػمت به امت همکى ؿومیه میامی وّٞیت -1
ؼ ی صملککه ىکنککت ـوفی بککه اهیککؼ پککىتیى، یآمککاٝؿ  و امککت بنککیاؿ ايککؼک ؿومککیه پیکک

ـػم هٞیيکت ککه آيزایی اف. امت ؿمیؼهای  مابقه بی ی ػؿره به غـبهای  تضـین  بکه هک
ـاؿ تاحیـ تضت ىؼت ـفته ق ـوهای و گ ـػ هکن هی ّؼپىتیى و ّؼرًگ يی  اهککاو ،آیًکؼ گ

 ؿومکیه اقتَاػ ایًکه به تىره با. اف يٚـ ػوؿ ػاىت تىاو يمی ؿا ؿومیه ػؿ میامی ىىؿه
ـوپاىی ی آمتايه ػؿ ـياک وّٞیت   مـپا يگه ػاىتى ایى امت، ف  باعکت   بؼوو صتی ،عٖ

ـایى رًگ ـای ،اوک  یکا کىػتکا ػاعلکی، يقاٛ ػلیل به پىتیى اگـ. بىػ عىاهؼ ػىىاؿ پىتیى ب
هقابله کًؼ، کمتکـ  غـب با ؿومیه که اصتمال ایى ىىػ، گؾاىته کًاؿ قؼؿت اف ػیگـ ػالیل

 تزقیکه بیيکتـ صتکی یکا ىکؼ عىاهکؼ غکـب تنلین هٖمئًاً  ػؿ ایى صالت، ؿومیه .ىىػ هی
 .اف ػمت عىاهؼ ػاػ بقؿگ قؼؿت یک ًٝىاو به رایگاه عىػ ؿا ؿومیه و ىؼ عىاهؼ

II .المللی  بیى ايذاس چؼن بز اوکزایى و روطیه جً  تأثیز تحلیل 

 هتضکؼتـ غکـب و آوؿػ عىاهکؼ ػمکت بکه ػوباؿه ؿا غـب رهاو ؿهبـی هتضؼه ایاالت -2
ـایى رًکگ ککه باوؿ امت ایى بـ ٝمىهی افکاؿ صاّـ، صال ػؿ. ىؼ عىاهؼ  ی ييکايه اوکک

ـوپاىی ـاينه واقٜ ػؿ رًگ ایى اها امت، هتضؼه ایاالت هژهىيی کاهل ف  که ؿا آلماو و ف
ـػايؼ ياتى ػفاٝی چاؿچىب به ىىيؼ، رؼا هتضؼه ایاالت اف عىامتًؼ هی ػو هـ  ؿویای و بافگ

ـای ؿا اؿوپا ]یًٞکی میامکت ػفکاٝی  عکىػ اف ػفکاٛ و هنکتقل ػیپلمامکی بکه ػمکتیابی بک
ـػ . ػاػ عىاهکؼ افکقایو ىکؼت بکه ؿا عکىػ يٚکاهی ی بىػرکه آلمکاو. هنتقل[، يکابىػ کک

ـفی بی کيىؿها مایـ و مىئؼ مىئیل،  يکىؿػ ياهضکؼوػ تىقک  با. گؾاؿيؼ هی کًاؿ ؿا عىػ ٕ
 ایکاالت. یافت عىاهؼ افقایو ياگقیـ هتضؼه ایاالت ٕبیٞی گاف به اؿوپا اتکای ،1 امتـین
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 ؿهبکـی و ػاػ عىاهًؼ تيکیل ؿا هيتـک ی آیًؼه با تـی يقػیک ی راهٞه ،اؿوپا و هتضؼه
 .گيت عىاهؼ باف ػوباؿه ،غـب رهاو ػؿ آهـیکا

ـػه. "1  ؿویکاؿویی تکا بلککه مکیاه، ػؿیکای تا بالتیک ػؿیای اف تًها يه باؿ ػیگـ "آهًیى ی پ
ـف ،غـب. کيیؼه عىاهؼ ىؼ ،آو ؿقبای و غـب ی ملٖه تضت اؿػوگاه بیى يهایی  بکیى هک

ـامی ـاهای  ػولت وها  ػهىک ـػ عىاهؼ تـمین ؿا اقتؼاؿگ  ًٝکىاو بکه ؿا ؿومکیه بکا يکقاٛ و کک
ـامی بیى ی هباؿفه ـػ تٞـی  ػیکتاتىؿی و ػهىک ـػه. عىاهؼ ک  بکیى ػیگـ رؼیؼ آهًیى ی پ

ـػ رًگ به و ىؼ يغىاهؼ کيیؼه ػاؿی مـهایه و مىمیالینن اؿػوگاه ػو  هضکؼوػ يیکق مک
ـػ   یک ایى. ىؼ يغىاهؼ ـامکی هغالهکاو و هىافقکاو بکیى فيکؼگی و هکـگ يبک  غـبکی ػهىک
ـػه فیکـ ػؿ غکـب رهکاو اتضکاػ. بىػ عىاهؼ  عىاهکؼ تکأحیـ کيکىؿها مکایـ بکـ آهًکیى ی پک

ـاتژی: گؾاىت ـاتژی هًکؼ و اقیايىمکیه هتضکؼه ایکاالت پامکیهیک-ایًکؼو امکت ی  ]امکت
ـای ههاؿ چیى[  به بیيتـ صتی ژاپى هايًؼ ػیگـی کيىؿهای و ىؼ عىاهؼ تقىیت آهـیکا ب

ـاتیک   ی هتضؼ ربهه یک و ىؼ عىاهًؼ يقػیک هتضؼه ایاالت ـػه ػهىک  مابقه بی ی گنت
 .ػاػ ؼًعىاه تيکیل ؿا

ـػ، عىاهؼ ؿىؼ تىرهی قابل ٕىؿ به غـب قؼؿت -3  عىاهکؼ اػاهه عىػ گنتـه به ياتى ک
 ؿومکیه رًگ اف پل. یافت عىاهؼ افقایو غیـغـبی رهاو ػؿ هتضؼه ایاالت يهىؽ و ػاػ

ـایى، و ـگىيی چه ؿومیه که يٚـ اف ایى ٍـف اوک ـوهکای ،ػاىکت اهکؼعى  ای میامی ػگ  يی
ـوپاىکی اف پل ی ٍضًه. ىؼ ؼًعىاه تْٞی  ىؼت به رهاو ػؿ ّؼغـبی  و ىکىؿوی ف

ـاؿ امکت همککى 2۳۳2 مال ػؿ ىـق بلىک  پایکاو" هایی ػؿ عَکىً يٚـیکه: ىکىػ تکک
ـود ىىيؼ، ٙاهـ ػوباؿه امت همکى" ایؼئىلىژی ـاتیقامیىو مىم هىد ٝ  عىػ ىتاب ػهىک
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 عىاهًکؼ آغکىه ػؿ ؿا غکـب ،مکىم رهاو بیيتـی اف کيىؿهای و ػاػ عىاهؼ ػمت اف ؿا
ـفت  بیيکتـی "هژهکىيی" يهکاػی و اؿفىی يٚـ اف هن و يٚاهی قؼؿت يٚـ اف هن غـب. گ

 .ؿمیؼ عىاهؼ رؼیؼی اود به آو يـم قؼؿت و مغت قؼؿت ػاىت و عىاهؼ ػؿ اعتیاؿ

 بکا چکیى اگکـ فکىق، ػالیل به. ىؼ عىاهؼ تـ هًقوی ،هنتقـىؼه چاؿچىب   تضت چیى -1
 و هتضکؼه ایاالت اف ٕـف بیيتـ ههاؿ با يؼهؼ، پامظ ای به تضىالت ػمتايه پیو اقؼاهات

 ؿقیکب ػو با ػیگـ هتضؼه ایاالت ،مقىٓ کًؼ پىتیى هًگاهی که. ىؼ عىاهؼ هىاره غـب
ـاتژیک ـو امت ـاتژیک ههاؿ ػؿ ؿا چیى بایؼ فقٔ بلکه ،بىػ يغىاهؼ ؿوب . کًکؼ هضبىك امت

ـػ عىاهؼ رؼا بیيتـ چیى اف ؿا عىػ اؿوپا ـاول   پیو بکه ژاپى ؛ک  تبکؼیل چکیى یت بکاّکؼ قک
ـه ؛ىؼ عىاهؼ ـاؿ  هتضؼه ایاالت تضت يهىؽ بیيتـ رًىبی ی ک ـفت؛ عىاهؼق  بکه تکایىاو گ

ـوه ـایاو ّکؼ هن گ ؿوايکه  ػيباله ؽهًیکت رهکاو تضکت ی بقیکه و پیىمکت عىاهکؼ چیىمک
ـيکؼ هزبىؿيؼ  يکه چکیى. که ممت و مىی عىػ ؿا هيغٌ کًًؼ و رايب  یک ٕـف ؿا بگی

]گهتگکىی اهًیتکی چهاؿرايبکه بکیى آهـیککا،  QUAD يکاتى، هتضؼه، ایاالت تىمٔ تًها
ـالیا و هًؼ[  رايبه بکیى آهـیککا، ايگلکیل و  ]پیمکاو اهًیتکی مکه AUKUS وژاپى، امت

ـهـالیا[ تام  بکه يیکق غـبکی يٚاهکات   وهکا  اؿفه تىمٔ بلکه ىؼ، عىاهؼ يٚاهی ی هضاٍ
 .ىؼ عىاهؼ کيیؼه چالو

III .چیى اطتزاتژیک ايتخاب 

ـه پىتیى به ؼتىاي يمی چیى -2 اف ایکى . ىکىػ رکؼا اف وی وقکت امـٛ ػؿ بایؼ و ه ىىػفػ گ
ـػو   هًضکـف بکه غـب و ؿومیه بیى ػؿگیـی تيؼیؼ که هًٚـ  اف هتضکؼه ایکاالت تىرکه کک
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ـوؿ به پىتیى با تًها فهايی بایؼ چیى کًؼ، هی کمک چیى  وی اف صتکی و پا کًکؼ ريى و م
 ،بؼهکؼ ػمکت اف ی که پکىتیى قکؼؿت ؿاٍىؿت ػؿ. ىکنت يغىؿػ ؿومیه که کًؼ، صمایت

ـاؿ ـفتى ق  هگـ ػؿ صکالتی ککه. گؾاىت عىاهؼ تأحیـ چیى بـ ،قایق یک ػؿ چیى و پىتیى گ
ـوفی چیى صمایت با تىايؼب پىتیى ـه صاّـ صال ػؿ که ايؼافی چين -کًؼ تْمیى ؿا پی  تی

ـای چکیى -ؿمکؼ هکی يٚکـ به تاؿ و  میامکت قکايىو. يکؼاؿػ ؿومکیه اف پيکتیبايی ػلیلکی بک
 ها هًافٜ" اها يؼاؿػ، ورىػ ای" ػائمی ػىمى هیچ و ابؼی هتضؼ هیچ" گىیؼ هی الملل بیى

ـایٔ ػؿ. "امت همیيگی و ابؼی  صهاٙکت اف بکا تىايکؼ هی تًها چیى ،کًىيی المللی بیى ى
ـ   ايتغاب عىػ، هًافٜ ـ  هىرىػ تـ کىچک ى ـػاىتى باؿ   و اف بیى ػو ى های  اف ىايه ؿومیه ب

ـوػ پیو عىػ ػؿ اولیى فهاو همکى، به ـآوؿػ صاّـ، صال ػؿ. ب پکیو اف  تکا ککه ىىػ هی ب
ت ههته ػو یا یک هًىف که ػیـ ىىػ و چیى ابتکاؿ ٝمل ؿا اف ػمت بؼهؼ، ایى  بکاقی فٍـ

 .کًؼ ٝمل قإٞايه بایؼ چیى. امت هايؼه

ٜ   و بگؾاؿػ کًاؿ ؿا بىػو ٕـف بی کًؼ، ارتًاب ٕـف ػو هـ با بافی اف بایؼ چیى -1 هىّک
ـػه مکٞی چکیى صاّکـ، صکال ػؿ. کًکؼ ايتغکاب ػيیا ؿا ػؿ اٍلی رـیاو  اف یکک هکیچ کک
ـفیى  ػؿ ػاػو ؿأی رملکه اف عکىػ، المللکی بیى هکای ايتغاب و ها بیايیکه ػؿ و يیکافاؿػ ؿا ٕ
ـػه ٕی ؿا ای هیايه ؿاه هلل، مافهاو ٝمىهی هزمٜ و اهًیت ىىؿای ػؿ همتًٜ . امکت کک

ـآوؿػه ؿا ؿومیه يیافهای هىّٜ ایى صال، ایى با ـایى ]ػؿ ٝکیى صکال[ و کًکؼ يمی ب  و اوکک
ـػه عيککمگیى ؿا آو هککىاػاؿاو و صاهیککاو  اف بنککیاؿی هقابککل ػؿ ؿا چککیى و امککت ککک

ـاؿ رهاو ]کيىؿهای[ ـفی   بی هىاؿػ، بـعی ػؿ. امت ػاػه ق  هٞقکىلی ايتغکاب ،آىککاؿ ٕ
ـای چیقی چیى که رًگ ایى هىؿػ ػؿ ایى هىّىٛ اها امت،  يکؼاؿػ، آوؿػو ػمکت بکه بک



39 

 

ـام اف همکىاؿه چکیى ایًکه به تىره با. کًؼ يمی ؼقٍ    و هلکی صاکمیکت بکه گؾاىکتى اصتک
ی تماهیت ـػه ػفاٛ ]کيىؿها[ اّؿ ـاؿ با تًها ایى کيىؿ امت، ک ـفتى ق  اکخـیت کًاؿ ػؿ گ

ـای  ،ایکى هىّکٜ .کًؼ رلىگیـی بیيتـ ايقوای اف تىايؼ هی رهاو کيىؿهای همچًکیى بک
 ی تایىاو مىػهًؼ امت. صل هنئله

ؼ اهکاو چیى -3 ـفت بقؿگتـیى به بایؼ تا مـ ص  ـاتژیک و هىفقیت   پیي  و یابکؼ ػمکت امت
ـفی بی گؾاىتى کًاؿ و پىتیى اف رؼایی. ييىػ هًقوی غـب تىمٔ بیيتـ يبایؼ  ایزاػ به ٕ

ـایالمللی  بیى ی ورهه . کًکؼ هکی کمکک غکـب و آهـیککا بکا آو ؿوابکٔ تنکهیل و چیى ب
ـای گقیًه بهتـیى اها ػاؿػ، يیاف فیاػی ػـ  ع   به و امت ػىىاؿ ایى اهـ اگـچه . امت آیًؼه ب

ـایى ػؿ رًگ که با اؿوپا ػؿ ژئىپلیتیک کيمکو   یک که ػیؼگاه ایىبه   کلیؼ عکىؿػه، اوک
ـاتژیک چکـعو تىرهی قابل ٕىؿ به  و هًکؼ ی هًٖقکه بکه اؿوپکا اف هتضکؼه ایکاالت امکت

ـػاعت صؼ اف بیو بیًی عىه با تىاو يمی ايؼافػ، هی عیـتأ به ؿا آؿام اقیايىك  صکال ػؿ. پ
 تکـ ههکن چکیى اها امت، ههن اؿوپا که ىىػ هی ىًیؼه هتضؼه ایاالت ػؿ ٍؼاهایی صاّـ
 قکؼؿت بکه ىکؼو تبکؼیل اف ؿا چکیى کهباىؼ  ایى بایؼ هتضؼه ایاالت اٍلی هؼف و امت،
ـایٖی، چًیى ػؿ. بافػاؿػ پامیهیک-ایًؼو هًٖقه ػؿ هنلٔ ایکى  چکیى اٍکلی اولىیکت ىک

ـاتژیک   تٞؼیالت   امت که فق   هًامب امت ـایٔ ايزکام ػهکؼ، ؿا و   ی عَکمايه يگکـه ىک
 رلکىگیـی اٍلی ی يکته. يزات ػهؼ ايقوا اف ؿا عىػ و عىػ ؿا تغییـ ػهؼ به ينبت آهـیکا

 .امت چیى ٝلیه غـب و آهـیکا هيتـکهای  تضـین اٝمال اف

 و کًککؼ رلککىگیـیای  هنککتههککای  رًگ و رهککايیهککای  رًگ وقککىٛ اف بایککؼ چککیى -1
ـاصت بکه پکىتیى ککه رکایی آو اف. باىؼ ػاىته رهايی ٍلش به یبؼیل بیهای  کمک  اف ٍک
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ـوهای ـاتژیک ی  بافػاؿيؼه يی ـػه ػؿعىامت ؿومیه امت  باه   آهاػه وّٞیت واؿػ که امت ک
ـایى و ؿومیه رًگ ىىيؼ، ؿفهیی  ویژه  هؼف یک. ىىػ عاؿد کًتـل اف امت همکى اوک

یکک هکؼف ياٝاػاليکه، صکاهی ايکؼکی  و کًکؼ هی رلب عىػ به ؿا فیاػی صمایت ،ٝاػاليه
 هٖمئًکاً  بقيکؼ، ػاهکىای  هنته رًگ صتی یا رهايی رًگ به ؿومیه اگـ عىاهؼ ػاىت.

ـای. ػؿ پی عىاهؼ ػاىت ؿا رهاو آىهتگیؿینک   ایى اهـ  بکه چکیى يقو ػاػو يياو ب
 بلکه باینتؼ، پىتیى کًاؿ ػؿ تىايؼ يمی تًها يه چیى ،پؾیـ یتهنئىل بقؿگ   قؼؿت   یک ًٝىاو

ـای ی هلمىكاقؼاهات بایؼ ـارىیی اف رلىگیـی ب . ػهکؼ ايزکام پکىتیى اصتمکالی هکای هار
ـػ هًضَـبه هقیت ایى اف بایؼ و ػاؿػ ؿا تىايایی ایى که امت رهاو ػؿ کيىؿی تًها چیى  ف

ـه کاهل ٕىؿ به ـػاؿی کًؼ به باٝکج پایکاو  فیاػ اصتمال به ،پىتیى قٖٜ صمایت  چیى اف .ب
ـأت ػؿ ایکى ٍکىؿت، صکؼاقل یکا رًگ عىاهؼ ىؼ ػاػو به  يغىاهکؼ ؿا رًکگ تيکؼیؼ رک

ـػهاىتػ ـای صه٘ ٍلش رهايی اف تضنیى گنت المللی  ی بیى . ػؿ يتیزه، چیى هٖمئًًا ب
و همچًکیى کًؼ بـعىؿػاؿ عىاهؼ ىؼ که همکى امت به رلىگیـی اف ايقوای چیى کمک 

تی عىاهؼ یافت تا ؿوابٔ عىػ ؿا با ایاالت هتضؼه ی آهـیکا و غـب بهبکىػ  ایى کيىؿ، فٍـ
 بغيؼ.
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 اروپا دروو   "ايشوای" باػکىه در جًگی
 يىیظًذه: جاو گىي 

واقٜ ػؿ پکى امت. الملل  ی ایى هٖلب، امتاػ ػاييگاه اقتَاػ و تزاؿت بیى ]تىّیش: يىینًؼه
 [يىىته ىؼه امت. 1611هاؿك  21 هٖلبایى 

 

 ٝهکؼه بکـ ؿا يکىفػهن قکـو اوایکل ػؿ بـیتايیکا عاؿری میامت ؿیامت که کًیًگ، ىؿدر
ـوف فهايی ػاىت،  إلکل اقیکايىك مکىاصل تا اؿوپا ی صىفه": ه بىػگهت ػؿ اٙهاؿاتی هٞ

ـو ؿمؼ و هی ـوٛ آيزا اف ايگلنتاو قلم  ."ىىػ هی ى

ـاتژی که کًیًگ، ػکتـیى ات اف ىؼو رؼا امت  بکا اتضاػ اف ارتًاب ،ای قاؿهاؿوپای  هًاٝف
کت تٞقیکب   همچًاو اها ی،کيىؿ  هـ ـوُ ؿا ی کيکىؿها همکه بکا تزکاؿیهای  فٍـ  ههک
ـػه ٕىؿ به ،ػاؿػ هی  قکـو افای  ٝمکؼه بغکو ػؿ بـیتايیکا بٞکؼیهکای  ػولت تىمکٔ گنکت

. ىکؼ ػيبکال هکیالػی 2۳61تا  2111ػؿ ػولت لـػ مالینبىؿی اف مال  ویژه به يىفػهن،
" باىکىه ايقوای" ًٝىاو با هىؿعاو تىمٔ صاّـ صال ػؿ بـیتايیا ػیپلماتیک   میامت ایى

 اوالك رىؿد کاياػایی، میامتمؼاؿ یک تىمٔ باؿ اولیى که اٍٖالصی ىىػ، هی ىًاعته
ـػه ىؼ که فامتـ،  که ػؿػمـماف يىٝی به ؿوفهای ایى ػؿ: "يىىت 21۳0 مال ػؿ به کاؿ ب

ـاتىؿی   ـف باىکىهی هاػؿ به بقؿگ   اهپ   .اینتاػه امت" هًقوی اؿوپا ػؿ ٕ

 ککه چًاو هنکتًؼ، آو و پؼیکؼاؿ ىکؼو بافگيکت صال ػؿ ػوباؿه اؿوپا ػؿ ػؿػمـ ـپُ  ؿوفهای
ـایى ػؿ رًگ ـاو صکال ػؿ اوک ـػو ویک ـامکـ ػؿ ؿا آو تکأحیـ و امکت کک  تکىاو هی رهکاو م

https://www.chinausfocus.com/peace-security/splendid-isolation-in-a-fight-within-europe
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ـػ اصناك ـوف، .ک  ػؿ کًیًکگ رکىؿد ککه امکت هىارکه عٖیکـی وّٞیت با يیق چیى اه
به ایى  چیى ػؿ صال هزبىؿ ماعتى ها آهـیکایی. بىػ هىاره آو با يىفػهن قـو ايگلنتاو  

ـػ ، ٕـف یکی ؿاوصيتًاک رًگ ایى ػؿ که هنتًؼ  ٝلیکه یکا هنکتیؼ هکا با یا ىما - بگی
ـوف آهـیککا هلی اهًیت هياوؿ مالیىاو، ریک که همايٖىؿ -ها  اگکـ" ککه ػاػ هيکؼاؿ اهک

ـایى رًگ عإـ به ىؼه اٝمالی ها تضـین فػو ػوؿ ػؿ هنکى به چیى  کًکؼ، کمکک اوکک
 ."ىؼ عىاهؼ هىاره آو ٝىاقب با قٖٞاً 

ـآهیق و تهؼیؼآهیق لهاٙی   اف يىٛ ایى مالیىاو ـياهه ػیؼاؿ ی آمتايه ػؿ ؿا قه  ی ىکؼه ؿیکقی ب
ـػ هٖـس چیى اؿىؼ ػیپلمات چی، هری یايگ با هاؿك[ 21] ػوىًبه ؿوف اولکیى يکتکه . ک
٘   که ىىػ هی هـبىٓ افنايه ایى به مالیىاو اعاؽی   ؿػ   ػؿ  بکا ٝکاػی تزکاؿی ی ؿابٖه صه

 بکه تىايکؼ هی هکىؿػ، ایکى ػؿ رًگ ٕـف ػو اف یکی با واقٜ ػؿ تغاٍن، های ٕـف اف یکی
 ی قًٖٞاهکه یکک ی يتیزکه يکه ککه هکایی ؛ تضـینىکىػ تٞبیکـ هکا تضـین فػو ػوؿ ًٝىاو

ـػم و اقتَاػها کيىؿها، اکخـ تىمٔ و يه امت هلل مافهاو . امکت اٝمال ىؼه رهاو ه
ـایاو اٝمکال واگکى هن ػؿ بکـیکل کيکىؿهای اف یک هیچگؾىته اف ؿومیه،   تضکـین مک

 ٝـبنککتاو و آؿژايتککیى ايککؼويقی، هايًککؼ بککقؿگ اقتَککاػهای مککایـ همچًککیى و يینککتًؼ،
ـاؿ يؼاؿيؼ يیق مٞىػی ـای اؿوپا ی اتضاػیه پىل صتی واقٜ، ػؿ. ػؿ ایى واگى ق  گاف واؿػات ب

ـایى اف که ای لىله عٖىٓ ٕـیقاف   . وػؿ  هی پىتیى ی عقايه به هًىف کًؼ، هی ٝبىؿ اوک

 ککه امکت هلکی اهًیکت امکتؼالل بکـ ، هبتًیمالیىاو گیـی باد ؿػ   ػؿ تـ ههن ی يکته اها
ـای  هکـ بکه آهـیککا و ايگلیل اؿوپا، های صىفه که صالی ػؿ. ػاؿػ ورىػی اهمیت   چیى ب

ـای هکن ها ػوؿػمکت اف صتکی ککه ؿمکؼ هی إلکل اقیکايىك مىاصل یک اف  قابکل هکا بک
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ـف  ػؿ چیى ی صىفه اها ،يینت ػمتـمی  هتىقک  ،ؿومکیه بکا کیلکىهتـ 116۳ ٕىل ی بهه
ـوی. ىىػ هی  هنککى بکا عَکمايه ی ؿابٖکه واؿػ   ؿا هکا اماماً  واىًگتى یتضـیم عٔ اف پی
ـات آو با گؾىته ػؿ که کًؼ هی  . این ػاىته عىػهاو ؿا هن تاؿیغی   ػؿػياک   عإ

 هکابقی   ککل   هزمکىٛ اف ککه ػاؿػای  هنکته کالهکک 3666 بکـ بکالغ ای فؿاػعايکه ؿومیه
 رًکگ ایکى ػؿ هًٞکا، یکک بکه ؿومکیه،. امکت بیيکتـ ػؿ رهکاو ای هنته های کالهک
ـایى ػؿ چقؼؿ که يینت ههن امت؛ ياپؾیـ ىکنت  هیکؼاو ػؿ و ىکىػ و فعمکی کبکىػ اوکک

ـػ ـای ىايل تًها بغىؿػ؛ ىکنت چقؼؿ يب  ػاعلکی ايهزکاؿ   یکک ؿومیه، کاهل ىکنت ب
 .امت ياپؾیـ ىکنت يٚاهی يٚـ اف کيىؿ ایى. بىػ عىاهؼ

ـػه اٝالم ؿاها  تضـین تاکًىو که کيىؿهایی تمام به و اها  بیيکتـ ػؿ آيها. کًیؼ يگاه ،ايؼ ک
ـ   يىٝی تضت هىاؿػ ـاؿ واىًگتىای  هنته صمایت   چت ـایٖی يکؼاؿین ها. ػاؿيؼ ق . چًیى ىک

 ػؿ هًکافٞی چه و فهیى ؿوی   هلی هًافٜ کؼام ها .ػاؿین ای هنته کالهک 366 صؼوػ ها
ؿا  بالقىه رهايی   رًگ   یک به غلتیؼو ؿینک   آوؿین که هی ػمت به واىًگتى اف آو افای

 ؟تقبل کًین

 که بًؼی کًًؼ ٍىؿت اعالقی امتؼالل یک چاؿچىب ػؿ ؿا بضج ایى امت همکى بـعی
 ػؿمکت پامظ یک هنتضق امت و م تأ ی هایه ؿامتی   به چاؿچىبؿومیه ػؿ ایى  تزاوف
 عکىاه ،آو ٝلکت ها ػؿ عَکىً يٚـیه اف ای پیچیؼه ی هزمىٝه با رًگ، ایى اها. امت

ـای پکىتیى ٕلبی رکاه عکىاه ،باىکؼ ىکـق به ياتى گنتـه ی يٚـیه ـاتکىؿی اصیکای بک  اهپ
کگی عىاه رهکل و بی ،باىؼ ؿومیه تاؿیغی ّـ ـایى ؿهبکـی ُٝ  تضـیکک عکىاه ،باىکؼ اوکک
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ـای آهـیکا ـکىب ب  بکه چیقها ایى اف یک هیچ به امتقالل باىؼ، اؿوپا ی اتضاػیه تمایل م
ـکیب با هن ػؿ یا تًهایی ـاعالقی ؿا رًگ ایى ،ت  تکاؿیظ ػؿ ىکماؿ بکیهکای  رًگ اف تـ غی

 يکاهـبىٓ و ػوؿافتکاػه کيکىؿ یکک رايکب اف ،رًگ ایى اگـ. کًؼ يمی آهـیکا تاؿیظ و اؿوپا
ـاق و با واىًگتى رًگ ٕلبؼ، پامظ ػؿمتی هی چیى، هايًؼ  پامظ افغاينتاو، با رًگ ٝ

 کًؼ! هی ٕلب ، ٝلیه آهـیکا،ؿا ػؿمتی

 هکا" امکت، قهقافی ی عکايىاػه ػؿوو ػؿ" رًگکی امت، اؿوپایی رًگ یک ایى يهایت ػؿ
ـياهه هؼیـ که فهايی امکیًـ، ؿوو کی که همايٖىؿ ی  عاؿره وفاؿت گؾاؿی   میامت ؿیقی ب

ـاهپ بىػ، ػؿبکاؿه ػولت ـػ. گىیکؼ هکی ی آو ت ـ   فيکگ   هًکىف ًیًکگک رکىؿد وؿفی  عک  تهکک
ـاتژیک ـاف ی هفهاي ػؿ ؿا چیى امت ـف  مکال ػؿ. آوؿػ هی ػؿ ٍؼا به اکًىو، هايًؼ   ييیبی و پ

ـػ ،2100  به تـی ػقیق ٝباؿات با ؿا کًیًگ ػکتـیى بـیتايیا، ی عاؿره اهىؿ وفیـ ػؿبی، ل
 :ػاػ تىّیش فیـ ىـس

ـافیایی هىقٞیت به تىره با که امت کيىؿ ایى ػولت ی وٙیهه"  عىػ ی ؿابٖه ،ػاؿػ که رغ
ـاف های هلت همه با يیت نىُص  با ؿا ـفتاؿ  عىػ ؿا  اها کًؼ، صه٘ إ ـػ هکیچ گ  اتضکاػ  هًهک
ٍکىؿت  به تکا کًؼ تاله باالتـ اف همه، بـیتايیا بایؼ با هیچ یک اف آيها يکًؼ؛ ايضَاؿی یا

ـوؿی و آفاؿػهًؼه  ".يکًؼ هؼاعله عاؿری کيىؿ هیچ ػاعلی اهىؿ ػؿ ای غیّـ

ـاتکىؿی. يینت ػلیل بی ايؼ، ػاػه میامت ایى به هىؿعاو که "باىکىه" ٍهت  بـیتايیکا اهپ
ـای ػؿػمـ ـپُ  های مال آو ػؿ  ی ىکبکه ٕـیق اف آو اقتَاػ و ىؼ ىکىفا ،اؿوپا ی قاؿه ب

ـاگیـه تزاؿی ـامـ ػؿ ف ٝلی ، بهرهاو م ـتبگی ؿمیؼ رایگاه ا  ـوفه. ه   تـیى بقؿگ چیى اه



45 

 

 يبایؼ باىؼ، ٝالی ایى ػلیل که هن چقؼؿ هـ ػلیلی، گىيه هیچ. امت رهاو تزاؿی کيىؿ
ـو با کيىؿ ی تىمٞه هنیـ باٝج ىىػ که ـػو ف ـػم ب ـقابل ياهىره، اتضاػ   یک ػؿ اه ه  غی

ـای مىیياا کاهالً  و اٝتماػ  . ّایٜ ىىػ کيىؿ، ایى ب

 ايقوا که امت ایى ،امت آهؼه گیىهه با هقاله ایى ًٝىاو ػؿ "ايقوا" ی کلمه ایًکه ػلیل اها
 تضقیقاً  يیق يىفػهن قـو یبـیتايیا صتی واقٜ، ػؿ. ىىػ تهنیـ الهٚی ٍىؿت تضت به يبایؼ

ـا که ،يبىػ هًقوی اقتَاػی يٚـ اف ـػ هی تزکاؿت اؿوپکایی های قکؼؿت ػیگـ با چ  بکه و کک
ـاتىؿی به ىؼت  تزکاؿی کيکىؿ بقؿگتکـیى صاّکـ صکال ػؿ ککه ها. بىػ هتَل بـیتايیا اهپ

ـيامیىيالینککت بلکککه يینککتین، ايقوإلککب هٖمئًککاً  هنککتین، ـا هضلککی هککا. هنککتین ایًت  گکک
  .هنتین گلىبالینت ها ؛يینتین

 واقکٜ ػؿ پککى ،کيکىؿها تمکام بکا ٝاػی تزاؿی   ؿوابٔ صه٘ و اقتَاػ بضج اف رؼای اها
ـویذ ی فهیًه ػؿ هضؼوػ، کاهالً  ٍىؿت  به ىایؼ هـچًؼ میامی، يقيی تىايؼ هی  ػؿ ٍلش ت

ـایى ـای يیل به یک گـی هیايزی ػؿ تـی فٞال يقو تىايؼ هی پکى. کًؼ  ایها اوک  صل ؿاه ب
ـاه ،ٕـف ػو بیى آهیق ٍلش ـاينه با هم  و تىايکؼ هکی چکیى همچًیى. کًؼ  ایها ،آلماو و ف
ـػومکتايههکای  کمک امکت، ػاػه ايزکام قکبالً  که همايٖىؿ بایؼ، ـػم بکه بیيکتـی بي  هک

ـایى  .ػهؼ اؿائه اوک

 ،هکا تضـین اٝمکال ٝؼم که باىؼ باوؿ ایى بـ رهاو امت هایل واىًگتى عالٍه، ٕىؿ به
 اىکتباه ؿوایکت یکک ایى. امت ؿومیه اف پکى رايبؼاؿی ی هًقله به ،چیى مىی اف ویژه به

]و میامککت "ايککقوای  بـیتايیککا ی تزـبککه بککا کاهککل ٍککىؿت ػؿيککگ و به بی بایککؼ کککه امککت
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 اف کاهالً  آو اف تـ ههن و امت، ]چیى[ کيىؿ ایى هلی هًافٜ يهٜ به ایى. ىىػ ؿػ ["باىکىه
ؿیغتگی ]هًٚکىؿ رًکگ  هن و به آىهتگی ایى اف چیى که امت پؾیـه قابل اعالقی يٚـ

ـایى امت[  ؼ.کً ػفاٛ ، قهـهايايهحبات و ٍلش اف وقهه بی صال ٝیى ػؿ و بمايؼ ػوؿ اوک

  



47 

 

 چیى در يشاع روطیه و اوکزایى، ُههمل و هضحک اطت هتهن طاختى
 ژائى لي يىیظًذه: 

ی آو  گلىبکال تکایمق هًتيکـ ىکؼه و يىینکًؼه 1611هکاؿك  22تکاؿیظ  ػؿ هٖلکب ایىتىّیش: ]
 [امت. ىايگهای المللی بیى هٖالٞات ی هثمنه پژوهيگـ

 

ـایى و ؿومیه ـوٛ فهاو اف اوک ـه ػوؿ چهاؿها  ػؿگیـی ى  هکا آو اف یککی ککه ايؼ ػاىته هؾاک
ـویذ اٍل به چیى. امت بىػه ػو کيىؿ عاؿره وفؿای بیى  و امکت پایبًؼ گهتگى و ٍلش ت

ـوؿی هضکیٔ المللکی بکیى ی راهٞه امت اهیؼواؿ ـای ؿا ّک ـات بک  اهکا. کًکؼ ایزکاػ هکؾاک
ای  ؿمکايه هًابٜ وها  ايؼیيکؼه غـبی، میامتمؼاؿاو تىمٔ چیى ٝلیه هتًاقْی اتهاهات
 .امت ىؼه کاؿی رٞل با فـیب

ـػو به ؿا هنئىلیت تا امت تاله ػؿ غـب  ؿومیه که کًؼ هتهن ؿا چیى و بیايؼافػ چیى گ
ـػه هتىق  اه يٚاهی ٝملیات اف قبل ؿا  تضکـین یکا هضککىم ؿا ؿومیه يیق آو اف پل و يک

ـػه ـػ رًکگ ؽهًیکت   گؾاىتى کًاؿ ػؿعىامت ،ؿومیه اقؼام اف قبل چیى. امت يک ی مک
ـػ هٖـس ]یًٞی ؽهًیت اؿػوگاهی[ ؿا  اهًیتکی   مکافوکاؿهای عىامکتاؿ همچًکیى چیى. ک

ـام و اؿوپا ػؿ پایؼاؿ و احـبغو ـايی به گؾاىتى اصت  ٕـیکق افهکا  ؿومیه و صکل آو های يگ
ـه  هىاّکٜ ،هلکل مکافهاو اهًیکت ىىؿای ػائن اْٝای اف یکی ًٝىاو به چیى. ىؼ هؾاک

ـػه بیاو هلل مافهاو هًيىؿ چاؿچىب ػؿ ؿا عىػ ـه عکإـ بکه چیى اف ايتقاػ. امت ک  ٕهک
 . امت گىیی هملهُ  ،هایو هنئىلیت اف ؿفتى

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255151.shtml?id=11
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 اٍکٖالس به تا کًًؼ هی تاله کيىؿها اف اقلیتی که امت آو ،امت هْضک که چیقی
 ٝلیکه یکزايبکههکای  تضـین تکا اٝمکال کًًکؼ هی تاله هاآي. ؿا تٞـی  کًًؼها  هنئىلیت

 اف يٚاهی صمایت کًًؼ هی مٞی آيها. بگًزايًؼ غـب" میامی   ػؿمتی  " چتـ ؽیل ؿا ؿومیه
ـایى ـای هٞیاؿ تًها ًٝىاو به ؿا اوک  یکک يبکىػو یکا بىػو پؾیـ یتهنئىل هىؿػ ػؿ قْاوت ب

ـاؿ ،کيىؿ  .ػهًؼ ق

 عکىبی هضیٔ بایؼ. امت ها وّٞیت تًو تيؼیؼ اف ارتًاب اٍلی اولىیت صاّـ صال ػؿ
ـای ـفیى   ب ـه به تا ىىػ ایزاػ ػؿگیـ ٕ  هٖالبکات   ککه بیابًکؼ ؿا صلی ؿاه و ػهًؼ اػاهه هؾاک

ـآوؿػه ؿا هغتل های  ٕـف هًٖقی  . کًؼ ب

ـکات اف قبل چیى که امت هؼٝی غـب ـياهکه اف واقٞکی يٚاهی تض  إکالٛ ؿومکیه های ب
 ؿا چکیى ػاؿػ قَکؼ ککه امکت تىٕئکه تئکىؿی یکک ،ياػؿمت إالٝات ایى. امت ػاىته
ـای ؿومکیه با همکاؿی صال ػؿ کيىؿ ایى که ػهؼ  يياو صال ٝیى ػؿ و کًؼ قـبايی  اف بک

ـػو بیى  ػؿ ایى عٔ ]میامکی[ امکت ککه. امت ػوم رهايی رًگ اف پل رهايی   يٚن ب
ـاتژیک ٕـس ـای کيىؿها بـعی امت  . ىىػ هٖـس هی ؿومیه و چیى ههاؿ ب

ـاو ـایى بض  و يژاػی قىهی ٝىاهل و تاؿیغی میامی، ی پیچیؼههای  واقٞیت هیاو ػؿ اوک
ـاؿ هؼف ؿا حالخی ٕـف هیچ ؿومیه و چیى ی ػومتايه همکاؿی. ػاػ ؿط  ػو و ػهکؼ يمی ق

ـػی اگـ. کًًؼ يمی هؼاعله یکؼیگـ ػاعلی اهىؿ ػؿ کيىؿ ـػی هماهًگی به ف  چکیى ؿاهب
ـػ رًگ ]ؽهًیت[ چاؿچىب ػؿ ؿومیه و  ػو عىػهغتاؿی و امتقالل به تىره بؼوو ی،م

  .امت آماو هْضک يتایذ   به ػمتیابیکًؼ،  يگاه کيىؿ
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ـایى و تـمؼ هی ؿومیه اف صمایت ٝىاقب اف چیى گىیؼ هی اىتباه به غـب  میامکت ػؿ بًاب
ـای هضکؼوػیتی هیچ" - کًؼ هی بافيگـی ،عىػ ای  همًىٝکه ی هًٖقکه هکیچ ػومکتی، بک

ـای ـای مقهی هیچ و همکاؿی ب  آيهکا." يکؼاؿػ ورکىػ ؿومیه و چیى بیى هتقابل اٝتماػ ب
 میامکی، ی صکىفه بکه ؿا يکقاٛ و کًًکؼ ایزاػ ىکاف ؿومیه و چیى بیى تا گىیًؼ هی ؿا ایى

 و چکیى ؿوابکٔ صکال، ایکى بکا. بکيکايًؼ کيىؿها ایى ٝمىهی افکاؿ و ػاييگاهی تزاؿی،
ـابـ ػؿ ؿومیه ـایهایی   تاله چًیى ب ـػه هقاوهت ،اعتالف کاىتى بؾؿ   ب  ػولکت. امت ک
ـاهپ ـػ مٞی ت ـه چیى ٝلیه ؿا ؿومیه ک ـػ حابکت آو ىکنکت اهکا بقيکؼ، به عىػ گک  ککه کک
ـايگیغتى چیى ٝلیه ؿومیه[ هيابههای  تاله ـای ب    .يینت و ٝملی پؾیـ اهکاو ]ب

ـا: بپـمًؼ بایؼ ؿبٔ ؽی کيىؿهای ـيکؼگاو ىًامکایی ومکىاك تىايًکؼ يمی چ  بافيکؼگاو و ب
ـػ رًگ ـا ػهًؼ؟ تغییـ ؿا م  ُيـم اهًیتکی با ؿا غـب اهًیتی و ُيـم   هًزاؿ تىايًؼ يمی آيها چ
ـای ػلیلی ػیگـ آیا کًًؼ؟ هماهًگ ؿومیه ـا ػاؿػ؟ يکاتى ورکىػ ورىػ   ب  چکاؿچىب یکک چک
ـا يؼاؿػ؟ ورىػ اؿوپا ػؿ پایؼاؿ و هىحـ ،هتىافو اهًیتی  ٝلیهها  تضـین ٕىاليی   فىق   لینت چ
ـػه رلىگیـی اوّاٛ ىؼو بؼتـ اف ؿومیه ـای ؿومکیه ايقوای آیا امت؟ يک  اؿوپکا اهًیکت بک

  امت؟ ههیؼ

ـاو اف چیى هٞتقؼيؼ بـعی ـایى بض ـػ عىاهؼ يهٜ اوک ـا ب ـياهه هتضؼه ایاالت فی  ی آؿایکو ب
 ایزکاػ و (آؿام اقیکايىك و هًکؼ اقیکايىك) پامیهیک-هًٖقه ایًؼو ممت به عىػ يٚاهی

ـای  اتضاػهایی ـػ عىاهؼ ًؼکُ  چیى ؿا ههاؿ ب  چیى کًًؼ هی فکـ بـعی صال، همیى ػؿ. ک
ی  اٍکٖالس راهٞکه ]یًٞکی بکا به امکتهاػه کًکؼ مى  رهايی ی مـهایه هاهیت   اف تىايؼ هی

ـاه ىىػ[، تا اف ؿینک ـای هایی رهايی ٝلیه ؿومیه هم ایى  اقتَاػی ػمتاوؿػهای که ب
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ٜ   صاٍل  با  بافی ؽهًیت ایى. کًؼ ارتًاب کيىؿ ورىػ ػاؿػ،  ی تىمکٞه. امکت ٍکهـ رم
ـگق چیى ـ   یا آىهتگی بـ هبتًی ه  تىايؼ يمی کيىؿی هیچ. امت يبىػه کيىؿها مایـ ػؿػم
ـکی ػاؿيکؼ وابنتگی هتقابل و آیًکؼه کيىؿها - کًؼ رؼا رهاو ی بقیه اف ؿا عىػ . ی هيکت

ـایى،  هًٖکق   ی هبتًکی بکـ عىػعىاهايکه هضامکبات ايزام رای به بایؼ کيىؿها همه بًاب
ـ  اف رلىگیـی بـ هژهىيیک، ـاو گکؾاؿیتأحی ـایى بضک های  مکافوکاؿ رهکايی، يٚکن بکـ اوکک

ـکق رهايی ؿاهبـی   و چًؼرايبه  . کًًؼ تم

ـاو رـیاو ػؿ چیى ٝلیه اتهاهاتٕـس  ـایى بض بکا  بلککه يینکت، هيکل صل هؼف با اوک
. بکىػ يغىاهکؼ المللی بیى ی راهٞه ػؿ اٍلی رـیاو   ایى. امت بیيتـ ػؿػمـ ایزاػ هؼف  

ـای چیى ٝقم اهـ ایى ـویذ ػؿ مافيؼه يقو ایهای ب  يغىاهکؼ تْکٞی  ؿا ارمکاٛ و ٍلش ت
ـػ  .ک
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تزیى دارایی اطتزاتژیک اطت که با تحزیک  روطیه ههن-روابط چیى
 تىايذ آطیب ببیًیذ آهزیکا يمی

 يىیظًذه: گلىبال تایمش

 [ػؿ گلىبال تایمق هًتيـ ىؼه امت. 1611هاؿك  21 هٖلبایى یش: تىّ]

 

ـاو ی فهیًکه پل ػؿ ویژه به ،ؿومیه و چیى يقػیک ؿوابٔ ـایى، بضک  چيکن ػؿ عکاؿی اوکک
 ککه ػیکؼ ایکى اف تکـ واّش تىاو يمی اوّاٛ، ی هلتهب ىؼو فقایًؼه با. امت بىػه آهـیکا

ـایى و ؿومکیه يکقاٛ اف هيتاق امت که واىًگتى ـای ،اوکک  و پککى بکیى ىککاف ایزکاػ بک
 . کًؼ امتهاػه مى  ،هنکى

ـای ؽکـ یک يمىيه ـػه هتهن ؿا چیى ،هتٞؼػ هىاؿػ ػؿ مهیؼ کاط اؿىؼ هقاهات ،ب ايؼ که  ک
ـای ؿومیه بـ ـایى ػؿ کيکىؿ ایکى يٚکاهی اقؼام تىق  ب . کًکؼ يمی، فيکاؿ ککافی واؿػ اوکک

 اف قبکل هکاؿك[ 22] پًزيکًبه ؿوف هتضکؼه، ایکاالت ی عاؿره اهىؿ وفیـ بلیًکى، آيتىيی
 رمهکىؿ ؿئیل پیًگ، ریى ىی با هتضؼه ایاالت رمهىؿ ؿئیل بایؼو، رى هزافی ػیؼاؿ

ـگىيه بـ واىًگتى که گهت چیى، ـایى ٝلیکه ؿومکیه اقکؼاهات اف پککى که صمایتی ه  اوکک
ـػ عىاهکؼ تضمیکل ؿا هایی هقیًکه" ،ػهؼ اؿائه ـػ پککى او". کک  هنکئىلیت" تکا ؿا تيکىیق کک

 کًکؼ هی اػٝا که ؿا المللی بیى اٍىل و قىايیى اف ػفاٛ و ]بـ ؿومیه[ عىػ يهىؽ اف امتهاػه
ـػ ٝهؼه بـ ،"کًؼ هی صمایت آيها اف  و هکا گقاؿه اف ای فقایًکؼه تٞؼاػ ػیگـ، مىی اف. بگی

 بکا چکیى ؿوابکٔ چگىيکه کًًکؼ ککه تبلیکغ هی ایى هىّىٛ ؿا غـبی های ؿمايه های تضلیل

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255251.shtml
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ـػه" ياؿاصکت" و ػؿػمـ" ايؼاعته" ؿا چیى ؿومیه، اف  یىچک اگکـ ککه ؼًکػه هی هيکؼاؿ و کک
ـػ هنکى ـاؿ ايقوا عٖـ هٞـُ ػؿ پکى ،فاٍله يگی ـػ هی ق  . گی

ـایى ػؿ ؿومکیه يٚکاهی ٝملیکات و عين ای   ؿیيه ٝلت ىـق ممت به ياتى گنتـه  اوکک
ـایى ػؿ که ؿا آتيی بایؼ که امت هتضؼه ایاالت ایى. امت ـػه ؿوىى اوک . کًؼ عاهىه ،ک

ـف به  بکه ؿمکايؼو آمکیب قیمکت بکه ؿا کاؿ ایى که عىاهؼ هی پکى اف آهـیکا هْضکی، ٕ
 تضکت بکا واىًگتى. امت آهیق ػمینه و غیـهًٖقی ایى. ػهؼ ايزام ؿومیه و چیى ؿوابٔ
ـاؿ فياؿ ـای چیى ػاػو ق ـػو هضککىم ب ـای چکیى اف ػؿعىامکت و ؿومکیه کک هکؼه  بک بٝـ

ـفتى   ـاتژیک   اىتباه هنئىلیت گ ـگبکاؿ   امت  اهًیکت   اٍکٖالس به ایزکاػ   ػؿ يکاتى و آهـیککا ه
ـػو پًهاو قَؼ به هیچ وره اؿوپایی، ـای عکىػ تمایکل ک  و چکیى بکیى اعکتالف ایزکاػ بک

 .يؼاؿػ ؿا ؿومیه

ـایل، يؼ  چکیى ککه گهکت هکاؿك[ 21] ػوىکًبه ؿوف آهـیککا عاؿرکه وفاؿت مکغًگىی پ
ـػ به هًضَـ ؿوابٔ اف تىايؼ هی ـای با هنکى عىػ ف  ٝلیکه ؿومیه اقؼاهات به ػاػو پایاو ب

ـایى  چیى و امت هنتقل بقؿگ قؼؿت یک ؿومیه. ٝزب صـف ُههملی. کًؼ امتهاػه اوک
ـایى ی هنئله ػؿ ؿومیه تَمین بـ يهىؽ اٝمال تىايایی  ای ککه ؿومکیه ، هنئلهيؼاؿػ ؿا اوک

 . ػايؼ هی" فيؼگی و هـگ" هىّىٛ یک ؿا آو

ـاؿ فياؿ تضت ای گىيه به ؿا ؿومیه واقٞاً  چیى اگـ ـاکت   با که ػهؼ ق ـاتژیک ى  رکاهٜ امت
 اٝتمکاػ و کًکؼ هی تْکٞی  ؿا ؿومکیه و چکیى ؿوابکٔ فقکٔ يباىکؼ، مکافگاؿ ؿومیه و چیى
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ـؿ که کًؼ هی تغـیب ؿا ایى ػو کيىؿ هتقابل ـاتژیک ّ ـای بقؿگکی امکت  ٕکـف ػو هکـ بک
 . امت که ببیًؼ عىىضال و هيتاق هتضؼه ایاالت که امت چیقی ایى. بىػ عىاهؼ

 کاؿی ايزام به هزبىؿ ؿا آو یا بگؾاؿػ تأحیـ ؿومیه بـ تىايؼ يمی چیى که ػايؼ هی واىًگتى
ـاو اها. کًؼ ـایى بض ت ؿا اوک ـای عىبی فٍـ ـػو هن اف ب  هـچکه. ػايؼ هی کيىؿ ػو رؼا ک

 ؿامکتای ػؿ بیيکتـ ایکى کًکؼ، ایزاػ بیيتـی اعتالف ؿومیه و چیى بیى بتىايؼ واىًگتى
ـفًکؼ چًکیى ػهًکؼ ارکافه تىايًکؼ هی هنککى و پککى چگىيه اها. بىػ عىاهؼ آهـیکا هًافٜ  ت

  ىىػ؟ هىفق ىیٖايی

ـػه ػيباله بـعالف  کًکؼ، ػمکتکاؿی ؿا آيها عىػ هیل به تىايؼ هی واىًگتى که پایی ؿواو  ع
 هىّکٜ چکیى ایکى، بکـ ٝکالوه. هنکتًؼ یهنکتقل بقؿگ های قؼؿت ػو هـ ؿومیه و چیى

ـایى ی هنئله قبال ػؿ هًنزمی ـايی که ػاؿػ تاکیؼ و امت ػاىته اوک  و ی اهًیتکیهکا يگ
ـام هىؿػ بایؼ ها ٕـف همه هًافٜ ـاؿ صمایکت و اصتک ـػ قک  و آو هًکافٜ اف چکیى هىّکٜ. گیک
ـوو هیهًٖقه هًافٜ ـگکق آیؼ. چیى ، بی  و ؿقَکؼ يمی آهـیککای  هتضکؼه ایکاالت مکاف بکا ه
ـآوؿػه قـبايی ؿا ؿومیه با ؿوابٔ ـػو ب  .کًؼ يمی هتضؼه ایاالت های عىامته ک

ـاو ایًکه اف يٚـ ٍـف که ػاىت تىره بایؼ همچًیى ـایى بض ـيىىتی اوک  و یابکؼ هی چه م
ـاؿ آهـیکا ی هزمه هىؿػ ايؼافه چه تا اکًىو هن ؿومیه ـػ، هی قک  همچًکاو واىکًگتى گیک

ـاتژیک ؿقیب بقؿگتـیى ًٝىاو به ؿا چیى  ػؿ ؿا ایکى همیيکه بایکؼ چیى. بیًؼ هی عىػ امت
تی هیچ يبایؼ چیى. باىؼ ػاىته يٚـ ، ؿومکیه و چکیى ؿوابکٔ ػؿ ککه بؼهؼ آهـیکا به فٍـ

 .   ىکاف ایزاػ کًؼ
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ـای ـػ هی تهنیـ اىتباه ؿا ؿومیه و چیى ؿوابٔ غـب ٕىاليی، هؼت ب  ککه بکىػ هٞتقکؼ و ک
 امکت ایکى صقیقت. بپاىؼ هن اف ؿاصتی به تىايؼ هی و امت هَلضت اماك بـ ؿابٖه ایى
ٜ   که ـاکت  راه ـاتژیک   ى ـػه ، اینکتاػگیفهکاو آفهکىو   ػؿ ؿومکیه و چیى امت ککاهاًل  و کک

ـاتژیک   ػاؿایی تـیى باحبات و تـیى ههن ایى. امت هضکن و امتىاؿ  چکیى ػیپلماتیکک امکت
 .ببیًؼ آمیب ؼتىاي يمی که امت
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آهزیکا را ديبال  -تزیى تحىلت در رویارویی روطیه هزدم چیى کىچک
 کًًذ هی

 جیى يىیظًذه: هى ػی

هکاؿك  1ػؿ تاؿیظ  هٖلبی ایى هٖلب مـػبیـ مابق گلىبال تایمق امت. ایى  تىّیش: يىینًؼه]
 [ػؿ گلىبال تایمق هًتيـ ىؼه امت.

 

ـایى و ؿومیه يٚاهی ػؿگیـی آغاف اف ؿوف ههت  چگىيه وّٞیت يینت هٞلىم. گؾؿػ هی اوک
ـػم اف بنیاؿی. ؿفت عىاهؼ پیو ـاو ایى: پـمًؼ هی ه  عىاهکؼ رهکاو بکـ تکأحیـی چه بض

ـاؿ هی تأحیـ ؿا تضت چیى چگىيه و ػاىت  تأحیـ عىػ عىػی به يٚاهی ػؿگیـیایى  ؟ػهؼ ق
 ؿا ای هًٖقکه الگىهکای واقٞکاً  ککه امکت ی آو يتیزکه ایکى اهکا ػاىکت، عىاهکؼ ٝٚیمی
 . کًؼ هی ػهی بافىکل

ـاتژیک هاهیت ـایى و ؿومیه ی هًاقيه امت  يکاتى گنتـه به ؿومیه قؼؿتمًؼ   واکًو ،اوک
ـاؿ فياؿ تضت ؿا هنکى اهًیتی فْای که امت ىـق ممت به فـُ بکـ ایکى . ػهؼ هی ق

ـا امت هضؼوػ پىتیى اهؼاف امت که ککه اف  امت ای قىی ايؼافه به ؿومیه هلی قؼؿت فی
ـای کيىؿ ایى ـابـ ػؿ" هقاوهت" ب ـکىب ب  قکىی ای ايکؼافه بکه اهکا کًکؼ، پيتیبايی غـب م

ػؿگیکـ  غکـب و هتضکؼه ایکاالت با رايبه همه ؿویاؿویی یک ػؿ ػهؼ ارافه آو به که يینت
ـایى و ؿومیه بیى هىّىٛ یک فقٔ ایى صال، ایى با. ىىػ  ؿویاؿویی یک بلکه يینت، اوک

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253893.shtml
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 هىارکه هکایی چالو با ؿا واىًگتى قؼؿت ،ایى هًاقيه همچًیى. امت ياتى و هنکى بیى
ـایى،. کًؼ هی  . گؾاىت عىاهؼ تأحیـ رهاو صتی یا اؿوپا کل بـ ی هًاقيه يتیزه بًاب

ـوف هنکى اگـ ـفکی بی یًٞی هٖلىب ی يتیزه به پىتیى و ىىػ پی ـایى ٕ  و یابکؼ ػمکت اوکک
ـتیب بؼیى  بکیى اف ؿا غـبی مینتن به مابق ىىؿوی   رمهىؿیایى  پیىمتى پًهاو   عٖـ ت
ـػ، ـکىب   ؿايؼو   ٝقب ػؿ هنکى هىفقیت هًٞای به ایى بب ىکؼه اف  اٝمال گکام بکه گکام   مک

ـوپاىککی فهککاو اف واىککًگتى مککىی ـوفی،. بککىػ عىاهککؼ ىککىؿوی ف  همچًککیى ایککى پیکک
 .بىػ عىاهؼ هتضؼه ایاالت هژهىيی تْٞی  ی ػهًؼه يياو

 بکه بیيکتـ قاؿه ایى. امت ايؼاعته وصيت به ؿا اؿوپا ػؿ رـیاو، يٚاهی   ػؿگیـی ایى البته
ـػ عىاهؼ بیيتـ ػىمًی ؿومیه با و ىؼ عىاهؼ هتکی آهـیکا صمایت ـایى. ک ـوفی ،بًاب  پی
ـقابل. بىػ عىاهؼ يیق هضؼوػ ؿومیه  ػوؿه آغکافگـ ،يٚکاهی ػؿگیـی ایى که امت تَىؿ غی

 اتضکاػ هکای رمهىؿی ،پکىتیى آو ػؿ که باىؼ اؿوپا ػؿ ؿومیه بنٔ و گنتـه اف رؼیؼی
 قکؼؿت. کًکؼ تَکـف یکی یکی ؿا وؿىى پیماو مابق کيىؿهای و مابق ىىؿوی رماهیـ

ـػم همچًیى و کًؼ پيتیبايی ياتى با ؿویاؿویی چًیى اف تىايؼ يمی ؿومیه هلی  يیکق ؿومیه ه
 .کًًؼ صمایت آو اف تىايًؼ يمی

ـای ؿومکیه ککه هایی چالو عىػ، هضؼوػ هلی قؼؿت ػلیل به  غکـب و هتضکؼه ایکاالت بک
ـوفی. بىػ عىاهؼ هضؼوػ، هضؼوػی ی بافه به تًها کًؼ، هی ایزاػ  تىايکؼ هی تًها ؿومیه پی
 آیًؼه ػؿ ؿا واىًگتى هژهىيی اٝمال و ػهؼ تغییـ ؿا ؿومیه با غـب و هتضؼه ایاالت ؿفتاؿ

 . مافػ واژگىو ؿا المللی بیى يٚن کل تىايؼ يمی اها کًؼ، ػىىاؿتـ
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ه اگـ ـایى ػؿ يٚاهی ی هًاٝف ـای اوک ـػم و یابؼ اػاهه ٕىاليی هؼت ب ـایى ه  صمایکت با اوک
ـابکـ ؿومکیه  ، بهعکاؿری هًٞىی   و هاػی ـامکـی ػؿ ب  ػامکتاو ،کًًکؼ هقاوهکت ٍکىؿت م

ـایى،. بىػ عىاهؼ هتهاوت ـای باتالقی به هناصت، يٚـ اف اؿوپا بقؿگ کيىؿ ػوهیى اوک  بک
ـای ؿومیه ی اؿاػه يهایت ػؿ و ىؼ عىاهؼ تبؼیل ؿومیه  ؿا عىػ يٚاهی ٝملیات ی اػاهه ب

ـػ عىاهؼ تْٞی  تا آيزا ککه . اىتگؾ عىاهؼ تـی بـرای بقؿگ تأحیـ ،ای يتیزه چًیى. ک
 هنککى ػؿ میامکی حبکاتی بکی بکه هًزکـ قٖکٜ ٕىؿ به تقـیباً  ایى اهـ ،به ؿومیه ؿبٔ ػاؿػ

 ػاعلی   میامی های واکًو مایـ و ؿيگی ايقالب یک به همکى امت صتی یا ىؼ عىاهؼ
ـقابل  . ]ػؿ ؿومیه[ ػاهى بقيؼ بیًی پیو غی

ـایى ؿا تٞـیک   يٚکاهی ػؿگیکـی ػوم   ی يتیزکه ،اعالقکی اف صیکج ایى که چگىيه ػؿ اوکک
ـاتژیک مٖش ػؿ اها امت، چیق یک کًین، ای ]یًٞی ىکنکت  چًیى يتیزه رهايی، امت

ـػ عىاهؼ تضکین ؿا هتضؼه ایاالت هژهىيی ؿومیه[، ه. ک ـایى، هًاٝف  غـب و آهـیکا ی اوک
ـػ عىاهؼ هتضؼ ؿا  .ػاػ عىاهؼ يياو ؿا ها آو اتضاػ قؼؿت ،ػوم مًاؿیىی و ک

ایکى  تىايًکؼ يمکی» هتضکؼه ایکاالت هکن و ؿومیه هن که ػؿیافت تىاو هی فىق، تضلیل اف
ـای. «ػؿگیـی ؿا ببافيؼ  .  امت" فيؼگی و هـگ ی هنئله" صتی ایى هنکى، ب

ـایى کًىيی وّٞیت  چیکقی آو اف ًکؼتـکُ  ،ؿومکیه اؿتکو ؿوی پیو که ػهؼ هی يياو اوک
ـػم اکخـ که امت ـآوؿػ ه ـػيؼ هی ب ـای وّکٞیت ؿمکؼ هی يٚکـ بکه. ک  يکاهٖلىب ؿومکیه بک
ـػ هیؼاو ػؿ ها ؿوك کًین اػٝا که امت فوػ عیلی هًىف اها. باىؼ  بکا هغمَکه یکک با يب

ـوهای ـتـی اماماً  ؿومیه که امت ؽکـ به الفم. هنتًؼ هىاره ،ياکافی يی  ککل بـ هىایی ب
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ـایى عاک ـه و امت آوؿػه ػمت به اوک  صکال ػؿ يیکق  یک کی هايًکؼ ىکهـهایی ی هضاٍک
ـای ؿا عىػ يهل به اٝتماػ ؿومیه اؿتو تاکًىو،. امت گیـی ىکل ـوفی ب  رًکگ ػؿ پیک
ـػه صه٘ ـوفی به چگىيه که کًًؼ ايتغاب تىايًؼ هی که هٞتقؼيؼ آيها و امت ک . بـمکًؼ پیک

ـيٚاهیاو تلهات   اف رلىگیـی و يٚاهی اهؼاف تضقق بیى آيها ـػػ کمی ،غی  آيها .هنتًؼ ه
ـا هنتًؼ هضتآ بنیاؿ مًگیى های مالس اف امتهاػه هىؿػ ػؿ  غکـب بکه عىاهًکؼ يمی فی

ـای ـػو هتهن ب ـيٚاهی هًإق بمباؿاو به آيها ک  . ، بهايه بؼهًؼغی

ـامـی رًگی   بنیذ   هًىف ؿومیه . بىػ عىاهؼ ػؿػياک کاؿ ایى ايزام. امت يؼاػه ايزام م
ـود رای به ؿومیه کًن هی فکـ هى اها ـوها ع ـایى اف يی  اهکؼاف بکه ؿمکیؼو اف قبکل اوکک

ـػ عىاهؼ ايتغاب ؿا رًگی بنیذ یک عىػ،  .ک

ـایى و ؿومیه بیى هىّىٛ یک ایى ؼآما، تکلیک   ی صمله ػؿ يتیزه آیا که امت اوک ی ٝؿ
ت هيغٌ ىىػ رًگ به  رًکگ بکه هضککىم آهـیککا و ؿومکیه ؿقابکت اهکا. عیکـ یا مٝـ

ـایى،. ىىػ هی ها تضـین ىاهل که امت فـمایيی ه يتایذ بًاب ـایى ػؿ يٚاهی ی هًاٝف  اوک
ـػ هیاػیى ػؿ تًها ـه هیقهای و يب  ایکى بکه همچًیى يتایذایى . ىؼ يغىاهؼ هًٞکل هؾاک

 و هتضکؼه ایکاالت ککه ؿا راهٞی های تضـین تىايؼ هی ؿومیه آیا که ػاىت عىاهؼ بنتگی
ـػه اٝمال آو ٝلیه غـب ـوو با غـب. عیـ یا تاب بیاوؿػ ايؼ، ک  مىئیهت اف ؿومیه ؿايؼو   بی

ـػه هىافقت  ػؿآوؿػه تٞلیق صالت به ؿا ؿومیه با فـهًگی و اقتَاػی هغتل  هباػالت و ک
 ی ؿیًکگ  گىىکه به ؿومیه آیا و ػاؿػ هًٞایی چه واقٞاً  اقؼاهات ایى که عىاهین ػیؼ. امت

ـای آفهکىيی ایى. عیـ یا بافعىاهؼ گيت  غکـب و آهـیککا هکای تضـین های هضکؼوػیت بک
 . امت
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ـایى و ؿومکیه يٚاهی ػؿگیـی يهایی يتایذ  ؿوابکٔ های رًبکه تمکام بکـ ٝمیقکی تکأحیـ اوکک
ـػم. ػاىت عىاهؼ المللی بیى هضیٔ بافمافی   صتی و الملل بیى  ػايًؼ هی عىبی به چیى ه
ـایى،. گکؾاؿػ هی تأحیـ چیى هلی هًافٜ بـ هىّىٛ ایى که  ىکؼت بکه چکیى ی راهٞکه بًکاب

ـاو ـایى وّٞیت يگ  ایکى به ها که تىرهی. امت بىػه ؿومیه ٝلیه غـب های تضـین و اوک
ـاق رًگ فهاو ػؿ ٝالیق و تىره ها با این ػاىته رًگ  .امت هتهاوت کاهالً  ،ٝ

ـػم اف بنیاؿی که امت ؽکـ ىایاو ـای  یک ًٝىاو به ؿا ؿومیه ،چیى ه آفهىو و تزـبه بک
ه که اتهاقی هـ. بیًًؼ هی چیى ـایى ػؿ هًاٝف  چیقی که ًٝىاو به ،افتؼ هی ی ؿومیه و اوک

ـفته ػؿيٚـ ػاؿػ، چیى به عاً ؿبٖی ـوپاىکی. ىکىػ هی گ  ػؿ ىکىؿوی رمکاهیـ اتضکاػ ف
ـوپاىکی. ػاػ چکیى ی راهٞکه بکه یکک ػؿك 2۳۳2 مکال  واکنککى   ػوف یکک ًٝکىاو بکه ف

ـػ ٝمل میامی ـات که ک ـوف تا آو اح  ؿا غکـب و آهـیکا ؿویاؿویی با پىتیى. امت هايؼگاؿ اه
ـػه به ـػم ؟بکه چکه هًٞامکت ایى. امت ؿوی ٍضًه ب  ايتٚکاؿ و تماىکا صکال ػؿ چکیى هک

 .  هنتًؼ
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 هماهًگی دو طىی اقیايىص اطلض در قبال چیى؟
 طاو چًگهائىيىیظًذه: 

ـاتژی  تىّیش:يىینًؼه] ـککق امکت المللکی ػؿ ػاييکگاه  و اهًیکت بیىی ایکى هٖلکب پژوهيکگـ ه
 [هًتيـ ىؼه امت. 1611 هاؿك 26ػؿ تاؿیظ  هٖلبػؿ پکى امت. ایى هىا  یًگى

 

ـايل ؿوابٔ ،ه امتىؼ آهـیکا رمهىؿ ؿئیل بایؼو رى که فهايی اف ػو  بکیى] آتاليتیکک ت
ٓ   اهـ ایى. امت بىػه مـیٜ اصیای ىاهؼ [إلل اقیايىك مىی  بافگيت با يقػیکی اؿتبا
ـای هتضکؼه ایکاالت هکای تاله و ایؼئالینکتی عاؿری   میامت به بایؼو ػولت  هتضکؼ بک
ـػو ـای اؿوپا ک  .ػاؿػ چیى با ىؼیؼ ؿقابت ػؿ هياؿکت ب

 اؿوپکا اف فٞااليکه هتضؼه ایاالت اهًیت، صتی و تزاؿت اقتَاػ، ایؼئىلىژی، های فهیًه ػؿ
 ایکاالت تىمکٔ ىکؼه اٝمکال هکای تضـین عاً، ٕىؿ به. امت چیى ٝلیه اقؼام عىامتاؿ
-چکیى گکؾاؿی مکـهایه رکاهٜ ی ياهکه تىافکق تَکىیب چیى، ٝلیه اؿوپا اتضاػیه و هتضؼه
ـػه هتىق  ؿا اؿوپا اتضاػیه  ىکؼه اؿوپکا اتضاػیکه و چکیى ؿوابکٔ باٝج ىککاف ػؿ و امت ک

 .امت

 یکنکاو ،بایکؼو رمهکىؿی ؿیامکت ػوؿاو ػؿ اؿوپا و آهـیکا اهؼاف هىؿػ تٞقیب   و هىاّٜ
ـود. يینت ـوهکای ی ٝزىاليکه عک  پیمکاو ياگهکايی اٝکالم و افغاينکتاو اف آهـیککایی يی
ـالیا و بـیتايیا هتضؼه، ایاالت تىمٔ AUKUS ػفاٝی ـػ غافلگیـ ؿا اؿوپا ،امت  فيکگ   و ک
ـای ػیگـی ُهيیاؿ   ـاتژیک امتقالل   ػيبال به تا ىؼ آو ب  .باىؼ امت

https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/transatlantic-coordination-on-china
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ـاو آغاف اف پل صال، ایى با ـایى-ؿومیه بض  اتضکاػ ؿومکیه، ی ویژه يٚاهی ٝملیات و اوک
ـؿ های هماهًگی. امت ىؼه فٞال هغتل  های صىفه ػؿ کاهل ٕىؿ به اؿوپا و آهـیکا  هک

 ایکى هکای تىايایی ی ػهًکؼه يياو اقتَاػی های تضـین و يٚاهی آؿایی   ٍ  ػیپلماتیک،
ـای هتضؼ ػو ـاو با هىارهه ػؿ هيتـک اقؼاهات ايزام ب  .امت بض

ـاو ـایى-ؿومیه يىپؼیؼ   بض ـايل اتضکاػ بکـ حیـیتأ چه اوک  چکیى بکا ؿابٖکه ػؿ آتاليتیکک تک
ـای ػاىت؟ عىاهؼ ـاو ایى هتضؼه، ایاالت ب ـای ؿا آو تىايایی بض ـػو هتضؼ ب  اتضاػیکه ک

 .ػهؼ هی افقایو ٕـیق ػو اف اؿوپا

. ػاؿػ اؿوپا بـ بیيتـی کًتـل و يهىؽ ،يٚاهی اهًیت ی صىفه ػؿ هتضؼه ایاالت مى، یک اف
 هنکائل با بایؼ هًىف که یابؼ ػؿهی بىػ، هؼؿيینن پنت اف و هؼهىه نته   فهايی اؿوپا که
ـو ٍلش و رًگ مًتی   اهًیتی   ـای و ىىػ ؿوب  هتضؼه ایاالت به ىؼت به اف عىػ صهاٙت ب
ـایٖی، چًیى ػؿ. امت وابنته ـای - هتضکؼه ایکاالت ؿهبـی به - ياتى ى  اؿوپکا اهًیکت بک

ـوؿی  ؿقابکت هؼف   و ياتى تضىل ی آیًؼه هنیـ بـ همچًاو هتضؼه ایاالت و امت ىؼه ّ
 اؿوپکا امتقالل افىل   به هًزـ عىػ ی يىبه به ایى. ػاىت عىاهؼ تنلٔ ،بقؿگ های قؼؿت

 .ىؼ عىاهؼ اهًیت ی صىفه ػؿ

ـای تـی قىی بنیاؿ ػالیل ػیگـ، مىی اف اؿوپکا تا ػؿ هىارهه با چیى،  آهـیکا ورىػ ػاؿػ ب
ـاو با. ػؿگیـ کًؼ ایؼئىلىژیک ٍىؿت ؿا به ـایى،-ؿومیه بض  بکاوؿ ایکى بـ هتضؼه ایاالت اوک

ـتـ اعالقی هىقٞیت   که امت  ػؿ آو های اؿفه هبتًی بـ اتضاػ   و امت ػمت آوؿػه به ؿا ب
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 ؿا چکیى ،اؿوپکا ی اتضاػیه هن و هتضؼه ایاالت هن ایى، اف پیو. ىؼه امت تـ رؾاب اؿوپا
ـػه هتهن هىرىػ، المللی   بیى میامی   و اقتَاػی يٚن کيیؼو چالو به به  .بىػيؼ ک

ـویذ گهتگى ٕـیق اف ؿا ٍلش که چیى ٍؼای صاّـ، صال ػؿ  ایکاالت تىمکٔ کًکؼ، هی تک
ـفتکه ياػیؼه اؿوپا ی اتضاػیه و هتضؼه ـفيوٝکىُ هکا ػؿ امکت و آو ىکؼه گ  و چکیى ، مک
افکقایو  آو، قىاٝکؼ و المللکی بکیى يٚکن تْکٞی    عإـ بکه ٍىؿت هيکتـک، به ؿا ؿومیه

 یکک ؿومکیه و چکیى ایًککه بکـ هبًکی ػاؿيؼ ی قٖٞیتَىؿ  اؿوپا و هتضؼه ایاالت. ايؼ  ػاػه
ـای اؿوپکا همککاؿی بکا بکه هتضکؼه ایکاالت و ايکؼ  ػاػه ىککل ضکننکته اتضکاػ   ـػ بک  پیيکب

ـاتژی ـای (آؿام اقیکايىك و هًؼ)اقیايىك  پامیهیک-ایًؼو امت  چکیى تکىافو بکا ایزکاػ بک
ـاتژی، ایى. ػاػ عىاهؼ اػاهه  تْکٞی  بکه هضتمکل امکت که ايؼافه هماو به تَىؿ و امت
 .عىاهؼ ىؼ هًزـ اؿوپا و هتضؼه ایاالت بیى تقابل به ىىػ،  هًزـ ؿومیه و چیى

ـفت امت مغت  اهًیتکی اهکىؿ ػؿ همچًکاو هتضکؼه ایاالت ،هؼت کىتاه ػؿ که ياػیؼه گ
ت و بىػ عىاهؼ ػؿگیـ اؿوپا ـاتژی   مٝـ ـاؿ تأحیـ تضت ،چیى ٝلیه آو پامیهیک  -ایًؼو امت  ق

ـفت عىاهؼ ـفته تَمین پیو اف ایى بىه ػولت یکن، و بینت قـو آغاف ػؿ. گ  ککه بىػ گ
ـاتژیک هًابٜ  ،مکپتاهبـ 22 صمکالت اهکا ،ػهکؼ ىکیهت اقیايىمکیه-آمکیا بکه ؿا عىػ امت

ـػ هزبىؿ ؿا هتضؼه ایاالت ـاتژیک چـعو که ک  بکه و ُکًکؼ مکافػ ؿا ]بکه آمکیا[ عکىػ امت
ـػػ اؿوپا تـ ومیٜ ی صاىیه ـاو ػلیل به اکًىو،. بافگ ـایى،-ؿومیه بض  هتضکؼه ایکاالت اوکک

 .ػهؼ اعتَاً اؿوپا به هزؼػاً  ؿا عىػ يٚاهی و ػیپلماتیک هًابٜ اف بغيی بایؼ
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ـاو که فهايی ػؿافهؼت، ػؿ اها ـایى و ؿومیه بض ـوکو  اوک  ىکىػ، صل صؼوػی تا یا کًؼف
ـود" صتکی یکا "پيکت اف ؿهبـی" میامت هتضؼه ایاالت ـاتژیک عک ـا اؿوپکا ػؿ ؿا "امکت  ارک
ـػ عىاهؼ ـاتژیک هًابٜ و ک  گکؾاؿی مکـهایه پامکیهیک-ی ایًکؼو ػؿ هًٖقه آو اٍلی امت
ـاتژیک ييیًی ٝقب اگـچه -ىؼ عىاهؼ  که ػاؿػ بنتگی ایى به اؿوپا اف هتضؼه ایاالت امت

ـات صقب، کؼام  .باىؼ قؼؿت ػؿ آو فهاو ػؿ عىاه، رمهىؿی یا ػهىک

ـای ـاو اؿوپا، ب ـایى-ؿومیه بض ـای ؿا آو تىايایی و تمایل ىؼت به اوک  ایاالت با همکاؿی ب
ـػ، عىاهؼ تْٞی  چیى ٝلیه هتضؼه ـا ک . امت یافته اؿتقا هيؼاؿ فيگ به هيیاؿ فيگ   فی

ـاتژیک   امتقالل ی تقىیت   آمتايه ػؿ اؿوپا  گکؾاؿی مکـهایه و امکت عىػ ی رايبه همه امت
ـػ عىاهؼ عىػ ػاعلی اهىؿ ػؿ بیيتـی بنیاؿ  .ک

ـاو ایى هًکؼ و  ، یکک تکىافو قاٝؼههیايکه ؿاه یکک رنتزىی ػؿ اؿوپا ی ایؼه ىکنت ،بض
 ایؼئىلىژیک يٚـ اف که بىػ اهیؼواؿ اؿوپا. ػهؼ هی يياو ؿا ىؼه بیى آهـیکا و چیى مًزیؼه

 صهک٘ تزکاؿت و اقتَکاػ ػؿ ؿا چکیى بکا همکاؿی ،مافػ ؿامتا هن هتضؼه ایاالت با ؿا عىػ
ـای هىقت ٕىؿ به کًؼ،  عىػ قؼؿت بهبىػ ػيبال به و کًؼ تکیه هتضؼه ایاالت به اهًیت ب
ـاو اها. باىؼ ـایى-ؿومیه بض ـ  ایى بـ فیاػی تأحیـ اوک  اٍلی هیؼاو به اؿوپا. ػاىت یصإ

 ىکؼه آىککاؿ، اهًیکت و اقتَکاػ ػؿ اؿوپا های ّٞ  و ىؼه تبؼیل ؿومیه و غـب ػؿگیـی
 .امت

ـاو اگـ صتی ـایى-ؿومیه بض  ػؿ. ايکؼافػ هی به ػؿػمـ ؿا اؿوپا هنائل بـعی یابؼ، پایاو اوک
 ٍکؼای و ػهکؼ تغییکـ ؿا آو تىايکؼ يمی اؿوپکا که امت ای همنایه ؿومیه اهًیتی، ی صىفه
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 تقىیکت يکاتى چاؿچىب ػؿ بایؼ اؿوپا اهًیت آیا. ىؼ عىاهؼ تـبلًؼ ،اؿوپا ػؿ اهًیتی امتقالل
ـای اؿوپا آیا اؿوپا؟ ی اتضاػیه ػؿ چاؿچىب یا ىىػ ٌ   اؿوپکایی   ػفکاٝی   اتضکاػ   ب  عکىػ هغکت
ـای یا آوؿػ عىاهؼ فياؿ  بىػ؟ عىاهؼ هتکی هتضؼه ایاالت به بیو اف ایى ،اهًیت ب

 هکؼت ػؿ تکىاو يمی ؿا ؿومکیه به اؿوپا ايـژی وابنتگی تزاؿی، و اقتَاػی های صىفه ػؿ
ـػ بیى اف کىتاهی ـاو ؟هىاره ىىػ ،ايـژی گؾاؿ   ػؿػ   با تىايؼ هی چگىيه اؿوپا. ب  و ايـژی بض

ـػه واؿػ یکىؿو ی هًٖقه بـ بیيتـی تىؿهی فياؿ ،غؾایی هىاػ کمبىػ  بکـ ٝکالوه. امکت کک
 هٞککىك ی يتیزکه تىايًکؼ هی ها تضـین ایى ؿومیه، ٝلیه اؿوپا های تضـین تيؼیؼ با ایى،

 .بقيًؼ ، ّـبهاقتَاػی اف صیج اؿوپا به و باىًؼ ػاىته

ـاو ارتماٝی، ی صىفه ؿػ ـایى-ؿومیه بض  ؿا بکه اؿوپکا پًاهًؼگاو وؿوػ اف رؼیؼی هىد اوک
ـػه ایزاػ ـػاعکت، ػؿ صکالی هىّىٛ ایى به ٕىؿ هًامب به چگىيه اؿوپا. امت ک  عىاهکؼ پ

ـوی صال ػؿ همچًاو 2۳کىویؼ  گیـی همه که  هکی واػاؿ ؿا اؿوپکا ایًهکا همکه امت؟ پیي
ـای تا کًؼ ـای هتضکؼه ایکاالت هکای ٕلبکی رکاه اف صمایکت رکای به هؼتی ب  بکا ؿقابکت بک

ـکق عىػ ػاعلی هنائل بـ بیيتـ بقؿگ، های قؼؿت  .کًؼ تم

ـاو صال، همیى ػؿ ـایى-ؿومیه بض  ػؿ اؿوپکا و هتضکؼه ایاالت بیى هىرىػ اعتالفات ،اوک
ـػه تيؼیؼ ؿا چیى عَىً ـػاىکت   یک با صاّـ صال ػؿ هتضؼه ایاالت و اؿوپا. امت ک  ب
ـو اهًیت اف پیچیؼه ياػؿمت   بـ ایى  و ػايؼ هی تهؼیؼ تـیى فىؿی ؿا ؿومیه اؿوپا. هنتًؼ ؿوب

ـػ رًگ که امت باوؿ ـوعته ؿومیه تىمٔ که رؼیؼی م ـاف  پکؾیـ اهککاو هًىف ،ىىػ هی ب
ـايی ؿا چکیى آهـیکا ،همیى صال ػؿ. امت  و ػايکؼ هی غکـب ؿوی پکیو چکالو تکـیى بض
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]ػام تىمیؼیؼ، ٝباؿت  .ؿومیه يه بیهتؼ، چیى با تىمیؼیؼ ػام   ػؿ که ػاؿػ بیيتـی اصتمال
ـایو بکه ػؿگیکـی يٚکاهی، هًگکاهی ککه یکک قکؼؿت يىٙهکىؿ، یکک هژهکىو   امت اف گ

 کًؼ.[  ای یا رهايی ؿا تهؼیؼ هی هًٖقه

ـاتژینت اف بـعی ـککق تىايایی هتضؼه ایاالت که باوؿيؼ ایى بـ آهـیکایی های امت  ػو بکـ تم
ـاتژی تىايؼ هی و ػاؿػ ؿا ]اؿوپا و آمیا[  صىفه -ایًکؼو و إلل اقیايىك -اقیايىمی ػو امت

ـا ؿا -پامیهیک  هنکائل هکىؿػ ػؿ اؿوپکا و آهـیککا بکیى مکاعتاؿی های تًاقِ اها. کًؼ ار
 مکمت و مکىی   ،فیکاػی صکؼ تکا اهکـ ایکى. ىکىػ صکل ؿاصتکی بکه ؼتىايک يمی ؿومیه و چیى

ـايل هماهًگی ـػ عىاهؼ تٞییى ؿا چیى ػؿ قبال آتاليتیک ت  .ک
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 ی اهًیت هؼضل دوگايه
 يىیظًذه: دوي  چىيلیً 

ـ  چیى امکت. ایکى ال ی ؿوابٔ بیى ی ایى هٖلب پژوهيگـ هىمنه يىینًؼه تىّیش:] مللی  هٞاٍ
ـاکق ـگکؾاؿ ػؿ بقؿگ پژوهيی هىمنه، یکی اف ه چکیى و وابنکته بکه وفاؿت اهًیکت ، قؼیمی و تأحی
 [هًتيـ ىؼه امت. 1611هاؿك  20ػؿ  هٖلب کيىؿ چیى امت. ایى

 

ه صاّـ، صال ػؿ ـایى-ؿومیه ی هًاٝف ـاو و ػاؿػ اػاهه همچًاو اوک  ياىی آىهتگی و بض
ـاژػی، ایى. ػؿ صال گنتـه امت همچًاو آو اف  ی پیچیکؼه مًاؿیىهای هن به ػلیل ت

 ایکى ککه هکایی ػؿك. چًؼگايه ایزاػ ىؼ اهًیتی   های و هغمَه هْٞالت هن و تاؿیغی
ه ـای هًاٝف ـػ   هـ تىمٔ هلتأ ی ىاینته ػاؿػ، ػيیا ب  و ػؿ ٝیى صال، امت، ػومت ٍلش ف
ـػ و هيتـک اهًیت   هبتًی بـ هًٖق   ایکى  قبال ػؿ چیى هىّٜ ػؿ که رهايی اهًیت ؿویک
ه ـای امت همکى امت، ىؼه هًٞکل هًاٝف  .باىؼ صائق اهمیت همگاو ب

ه تيؼیؼ  هؼاوم   ـایى-ؿومیه ی هًاٝف ـکیکب ی يتیزه ،اوک  کالمکیک اهًیتکی   هْٞکل ػو ت
 :امت

 ػؿ ؿا هلکی اهًیکت کيکىؿی هکـ هکـد، و هـد ػؿ. امت "فيؼايی یا ػو ؿاهی   هْٞل" یکی
  ٜ ً   هًاف ـککق عکىػ اهًیکت بکـ تًهکا هيتـک، به رای اهًیت   و کًؼ هی ػيبال عىػ عا  تم

ـای يااهًی افقایو به اغلب وّٞیت، ایى. کًؼ هی و  ىىػ هیهًزـ  هـبىٕه های ٕـف ب
ـای ؿا تمهیؼات هتًاٙـی هـ ٕـف، کًؼ ]که ایى اهـ بکه  اتغاؽ هی عىػ اهًیت افقایو ب

https://www.chinausfocus.com/peace-security/the-double-security-dilemma
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ـاؿ هٞیکىب ی چـعکه یکک ػؿ همه يهایت، ػؿ. ىىػ[ تْٞی  اهًیت همگاو هًزـ هی  قک
ـيؼ هی  .ىىيؼ هی يااهى ای فقایًؼه ٕىؿ به اها کًًؼ هی ػيبال ؿا اهًیت آو ػؿ که گی

ـاو[ هىؿػ ػؿ ایى ـایى ]بض  ،ىکـق مکمت بکه يکاتى گنکتـه ککه رایی امت، هيهىػ اوک
 کيکىؿهای ی بقیکه و هتضکؼه ایکاالت. ىکؼ ؿومکیه ػؿ ىؼیؼ يااهًی اصناك ایزاػ باٝج
ـايی ایى ،غـبی ـای ؿا اهًیتی يگ ـفتًکؼ ياػیکؼه ٕکىاليی هؼت ب  قـهکق   عکٔ اف ایًککه تکا گ

ـاتژیک   ـػيؼ ٝبىؿ ؿومیه امت  اف ىـق ممت به ياتى گنتـه هتىق  ماعتى   که فهايی. ک
ـه ٕـیق ـػ مکٞی ؿومکیه ؿمکیؼ،  يٚـ به غیـهمکى هؾاک  يٚکاهی ابقاؿهکای ٕـیکق اف کک

اوّاٛ  کًتـل ػاػو ػمت اف و يااهًی تيؼیؼ به اهـ ایى. یابؼ ػمت هؼف ایى به ؿاػیکال
ـوٛ و ىؼ هًزـ ـ   وعاهت و رًگ ى  .ؿا ػؿپی ػاىت ؿومیه اهًیتی هضیٔ بیيت

ـوف هٞیىب ی چـعه ایى  يکه اهًیت. امت ينبی بلکه يینت هٖلق ،اهًیت. ػاؿػ اػاهه اه
 ىکنکتى   ياککاهی ػؿ ػؿهن. امکت وّکٞیت یکک آو اف تکـ ههن بلکه ،تىايمًؼی یک تًها

ـ   های هضؼوػیت  اف اهًیتکی هنکائل بکه ايؼیيکیؼو ياککاهی ػؿ غـبی، مًتی   اهًیتی   تهک
ـايی به کاهل پامغگىیی و هيتـک اهًیت   هًٚـ ـوٛ اهًیتی   های يگ  ،هکا ٕـف همکه هي

 .امت فيؼايی هْٞل   اهًیتی   پاؿاػوکل   صل   ػؿ علق  ػىىاؿی هًٞای به

ـػايه بافی" ،ػوم هْٞل ـایى و ياتى. امت "يارىايم که ٕکـف یکک ،اوکک يمایًکؼگی ؿا  هًاٝف
 و ايؼ ػاػه افقایو ؿا عىػ بافػاؿيؼگی قؼؿت ٕـف، ػو هـ. ؿا ػیگـ ٕـف ؿومیه و کًًؼ هی

ـای ؿا ىؼیؼی فياؿ ـوفی به ػمتیابی ب ـػه ٝمکالا   پیک  بافػاؿيکؼگی اف صتکی ؿومکیه ايکؼ؛ ک
 ،امکت هکالی ای هنکته های مکالس اف  ػؿ صال امکتهاػه آهـیکا و فيؼ هی صـف ای هنته
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ـوو مىئیهت مینتن اف ؿا ؿومیه ـػه بی  تکا کًکؼ هی همککاؿی کيکىؿها اف بنکیاؿی بکا و ک
 .کًؼ اٝمال ؿومیه ٝلیه ؿا همکى اقتَاػی   های تضـین تـیى وصيیايه

ـػايه بافی ،يتیزه ػؿ   هايًؼ آيها. امت ىؼه آىکاؿ تـ و بیيتـبیي ،ٕـف ػو ی بیى يارىايم
ت به که هنتًؼ ای هنابقه اتىهبیل ػو ـکت هی یکؼیگـ ممت با مٝـ  ٕـف هـ و کًًؼ ص

 یکک هیچ. بچـعايؼ ؿا فـهاو ابتؼا و اػاهه ػهؼ ؿا هنابقه يتىايؼ ػیگـ ٕـف امت اهیؼواؿ
ـفیى اف ـوفی بکا ککه امکت اهیؼواؿ یک هـ و يؼاؿيؼ مافه ی اؿاػه ،صاّـ صال ػؿ ٕ ، پیک

 .ؼايبـم پایاو به بافی ؿا

ـویذ ػهؼ، ايزام بایؼ پؾیـ یتهنئىل قؼؿت   یک ًٝىاو به چیى آيچه  ٍکلش، یگهتگىهکا ت
ـػايؼو و ها تًو کاهو ـه هیق به ٕـف ػو بافگ بکـ  فيکاؿ بایؼ همچًیىچیى . امت هؾاک

 به - کًؼ رلىگیـی چاؿه، ؿاه آعـیى به آيها آوؿػو ؿوی اف تا ػهؼ کاهو ؿا ٕـف ػو ؿوی
 رلکىگیـی واقٞیکت به ٕـف ػو هـ بافػاؿيؼگی   صؼ غایی   ىؼو   تبؼیل اف بایؼ ػیگـ، ٝباؿت

ـ   .ػک

ـػ  اهًیتی   چیى ػولت ـاو ػؿ قبال ؿا پایؼاؿ و همکاؿی هبتًی بـ راهٜ، ؿویک -ؿومکیه بضک
ـایى ـػه اتغاؽ اوک ـػ رًکگ ػام ػؿ رهکاو افتکاػو اف که امت ک  اف رلکىگیـی و رؼیکؼ مک
ـاژػی ه ػؿ همگايی ت ـایى-ؿومیه ی هًاٝف  .کًؼ هی رلىگیـی اوک

ـػ رًگ اف اگـچه ـاث اهاگکؾؿػ، هی که هامت هؼت م و  صکل هکثحـ ٕکىؿ بکه آو هکای هی
ـوف و ييؼه فَل ـای هايٞی به اه ـاو. امکت  ىکؼه تبکؼیل رهکايی آهیق   ٍلش تىمٞه ب  بضک

ـایى ـػ رًگ. امت يمىيه یک ،اوک ـوپاىی با م  و ؿمیؼ پایاو به ىىؿوی رماهیـ اتضاػ ف
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ـػ رًگ ی ػهًؼه عاتمه ًٝىاو به صؼوػی تا تىاو هی ؿا رؼیؼ ی ؿومیه ـفکت ػؿيٚـ م . گ
ـوپاىی ىىؿوی[ صال، ایى با ـوفی   ایکى هتضکؼه ایاالت ]پل اف ف  بکه ؿا رًکگ بکؼوو پیک

ـوفی   ًٝىاو ـػ تلقی عىػ ههاؿ   میامت   پی ـػ بـعىؿػ ای ىیىه هماو به ؿومیه با و ک  ککه ک
ـػ هی بـعىؿػ عىؿػه ىکنت کيىؿ یک با  .ک

ـػ، رًگ اف پل ـاتژیک هکؼف چًکؼیى هتضؼه ایاالت م ـػ اتغکاؽ امکت  اف رلکىگیـی: کک
ـػو هضکؼوػ ػیگکـ، ىکىؿوی رمکاهیـ اتضکاػ یکک تيکیل ـویذ ؿومکیه، تْکٞی  و کک  تک

 يکاتى تکاؿیغی هىؿیتهأ. ؿومیه یاهًیتژئى  فْای به ايؼافی ػمت و ىـق به ياتى گنتـه
ـػ رًگ پایاو با بایؼ ـای ابقاؿی ًٝىاو به آو اف اها ؿمیؼ، هی پایاو به م ـویذ   ب  گنتـه   ت

ـاتژیک   امتقالل  . ىؼه امت امتهاػه هتضؼه ایاالت هژهىيی  به ياتى صْىؿ با يیق اؿوپا امت
 .امت ىؼه هضؼوػ تىرهی قابل هیقاو

ـػ رًکگ یک به رهاو مقىٓ عٖـٝالوه بـ ایى،  ـاو ی يتیزکه ػؿ رؼیکؼ مک  فٞلکی بضک
ـایى ـای تالىکی هیچ اف هتضؼه ایاالت که صالی ػؿ. امت افقایو صال ػؿ اوک  اٝمکال بک

ـای چیى بـ ػیپلماتیک فياؿ [ به پیىمتى ب ـػه ػؿیکغ ؿومکیه ٝلیکه هکا تضـین ]کاؿفاؿ   يکک
 ،کًکؼ هتهن هی المللی بیى ٝمىهی   افکاؿ فْای ػؿ ؿا ؿومیه و چیى هؼاوم ٕىؿ به امت،

گىیی و تبلیغکات  بکا گقافکه همچًکاو و ورىػ آوؿػه بکه تکایىاو ی هنکئله ػؿ ؿا ػؿػمـهایی
ـاواو، ـاتژیک ىماؿه یک   تهؼیؼ   ًٝىاو به ؿا چیى ف ـای امت ـفی هی غـب ب  .کًؼ هٞ

ـاو ایکى اف ککه امکت اهیؼواؿ هتضؼه ایاالت واّش امت که ـای بضک  وابنکتگی   تقىیکت بک
ـاتژیک   ـوی یککک بککه ؿا غککـب همبنککتگی   و کًککؼ امککتهاػه عککىػ بککه اؿوپککا امککت  ههککاؿ   يیکک
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ـاتژیک ه ػؿ. کًؼ تبؼیل چیى ٝلیه امت ـایى،-ؿومیه ی هًاٝف  و گـم رًگ با هن چیى اوک
ـػ رًگ با هن ـام بـ و امت هغال  رؼیؼ م  هلل مافهاو هًيىؿ اٍىل   و اهؼاف به اصت

ی تماهیت و صاکمیت و هتضؼ ـایو بکا چکیى. کًکؼ هی کیکؼتأ  کيىؿها ی همه اّؿ  بکه گک
 و گهتگکى ٕـیکق اف هيکالت صل بـ و امت هغال  رهاو ػؿ اؿػوگاه بـ هبتًی ؿویاؿویی  

ـاؿ ،ها ٕـف همه با فٞال همکاؿی ـاتژیک   امتقالل   اف همچًیى ایى کيىؿ .ػاؿػ اٍ  امت
، اؿوپکا عکىػ يهکٜ بکه اؿوپکایی پایکؼاؿ   و هکىحـ ،هتىافو اهًیتی   چاؿچىب یک ماعتى و اؿوپا

 .کًؼ هی صمایت قإٞايه

ـ  بافتابی و پیو ـاگیـ ،اهًیتی هْٞل ی ؿويؼه اح ـاو. امت ف ـایى بض که تًها يه اوک  و هًاٝف
ـػه تيؼیؼ ؿا بقؿگ های قؼؿت بیى تقابل ـاژػی   بلکه امت، ک ٜ  هيتـک ت  ی هنئله و هًاب

ـايی   ـػه تيکؼیؼ يیکق ؿا رهکايی اهًیت صکم ـاوایکى . امکت کک  هکای صىفه بکه اکًکىو بضک
ـاو. امت ، تنـی یافتههٞیيتی و ػیپلماتیک هالی، اقتَاػی،  اف ياىی اهًیتی های بض

ـه و ايـژی و غؾایی هىاػ کمبىػ ـه بکه ىکؼه هغتل ًٍٞتی   های فيزی  ػؿ ای يضى غیـهًتٚک
 .هنتًؼ ٙهىؿ صال

ـامـ کيىؿهای ـای بایؼ رهاو م ـاو ایى صل تـغیب   ب و  کًًؼ، همکاؿی یکؼیگـ با ها بض
ـػم بایککؼ همچًککیى ػؿ ٝککیى صککال، کيککىؿها ـا بککاقی بمايًککؼ ه  اف رلککىگیـی هًٚککـ اف و گکک

ـاو ـػم به اينايی، های بض ـػه رًگ اف ػیؼه آمیب گًاه   بی ه  کمکک آيهکا به و ؿمیؼگی ک
ـای ؿا همککى صالکت   بکؼتـیى ؽهًیکت   بایؼ آيها. کًًؼ ـاو گنکتـه اف رلکىگیـی بک  و بضک

 .کًًؼ اتغاؽ ،تهؼیؼ افقایو
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ـػه اؿائکه ای هاػه ىو پیيًهاػ یک چیى اماك ایى بـ ـػ. امکت کک ـ  ککل ؿویکک ی  ايکهيگ
ـػ و هلی اهًیت به چیى  همککى اهًیکت بکه آو پایکؼاؿ و هبتًی بکـ همککاؿی راهٜ، ؿویک
ـویذ و کًىيی اهًیتی هْٞل ىکنتى   ػؿ هن به امت ـايکی   ت  پایکؼاؿ رهکايی   اهًیکت صکم

 .کًؼ کمک

 بکا هىارهکه ػؿ." ػمکت، ٍکؼا يکؼاؿػ یک: "گىیؼ هی چیًی المخل ّـب یک که همايٖىؿ
ـويا[ گیـی همه ـات و راؿی ]ىیىٛ ک  ػیکؼه گؾىکته قکـو یکک ػؿ ککه ههمیبنیاؿ  تغیی

ـ  و مًتی اهًیتی   هنائل همچًیى و - امت ييؼه  چهکاؿؿاه ػؿ ؿا عکىػ رهکاو -مًتیغی
ـاتژیک   ـاو، ایى ػؿ. یابؼ هی ػیگـی امت ـاتژیک هکای ايتغاب بض  ههکن قٖٞکاً  چکیى امکت

 رهکاو کيکىؿهای ی همه هيتـک   ايتغاب و رهايی ػؿک امت، تـ ههن آيچه اها امت،
 .امت

ـػ، رًکگ و ػوم رهايی رًگ اول، رهايی رًگ ػؿػياک   های ػؿك اف پل  چگىيکه مک
ـػ   تىايین هی چگىيه کًین؟ رلىگیـی بٞؼی رهايی رًگ وقىٛ اف تىايین هی هىرکىػ  ؿویکک
 هْٞکلقهکل   و بيککًین ػؿ هکن ؿا مکًتی تهکـ و بًؼ   قیؼ کًین، ؿمايیؿوف  به ؿا اهًیت به

 يیافهای هًٚـ اف تىاو هی چگىيه ؟بگيائین ؿا پایاو بی اهًیتی هيکالت و هىرىػ اهًیتی
ـ  هيتـک يیافهای و فهايه ـػاعت هلی اهًیت هنائل به یتبي ـػ؟ تکـ اهى ؿا رهاو و پ  کک
ـاو ایى ػؿ تىاو هی ؿا ها پامظ ـاتـ تىاو به ػؿ ٝیى صال هی اها یافت، بض  .ؿمیؼ آو اف ف


