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چکیده
این پژوهش بر آن است تا اثرگذاری قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آمریکای التین را تبییین نمایید بنیابراین
تالش شده است با ارائۀ چارچوبی مفهومی فراسوی مفهومسازی نای ،اهداف چین از توسعۀ قدرت نیرم و منیابو و ابزارهیای ایین
قدرت در منطقه آمریکای التین شناسیایی گیردد بیا بررسیی منیابو قیدرت نیرم چیین در یوز فرهنی

(فرهنی

سینتی چیین،

کنفوسیانیسم) ،اقتصاد (الگوی توسعۀ چین و پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست (اصل برابری و سود متقابیل) ،ایین
نتیجه اصل شد که ارزشهای سیاسی چین در هر سه وزه ،قابل ردیابی است چین در رابطۀ نوظهیور و در یالپیشیرفت خیود
با کشورهای آمریکای التین ،که مجذوب الگوی توسعه چین ،فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری آن ،امیدهای گسیترده بیرای
دسترسی به بازار روبهرشد این کشور ،ایدههای جدید رهبری چین برای توسعه روابی بیا ایین کشیورها در چیارچوب همکیاری
جنوب -جنوب و مانند آن هستند ،از این فرصت برخوردار است تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه دهد و از ایین بسیتر
آماده ،جهت اعمال نفوذ خود نهایت فایده را ببرد
واژگان کلیدی :قد رت نرم سیاست خارجی چین کنفوسیانیسم اجمیا بیجینی

اصیل برابیری و سیاسیت بیرد -بیرد

آمریکای التین
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Abstract
This study investigates the impact of China's soft power on its foreign policy towards Latin
America. Attempts have been made to provide a conceptual framework beyond the Nye’s
conceptualization. We study how and why China develops soft power moving beyond
Nye’s conceptualization of soft power. It seems that China's political values can be
observed in soft power resources such as culture (e.g., traditional Chinese culture,
Confucianism), economy (e.g., China's model of development, remarkable commercial and
economic relationships), and policy (e.g., principle of equality and mutual benefit). Latin
American countries are fascinated by China's development model, business opportunities
and investment, and China’s interest in developing relations with them within the
framework of South-South cooperation and hopes for accessing China’s growing market.
This is the background against which China may promote its soft power.
Keywords: Soft power, China’s foreign policy, Confucianism, Beijing consensus Principle
of equality, win-win policy, Latin America.

مقدمه

 بهتدریج شدّت یافتیه، همانند سایر مناطق در التوسعه2در دو دهۀ اخیر نفوذ چین در آمریکای التین
گردییده

 جنیوب سیب-است درواقو تأکید چین بر استراتژی ظهور صلحآمیز و ایجیاد همکیاری جنیوب

 فرهنگی و دیپلماتیک با چین را، نظامی، سیاسی، افزایش چشمگیری در رواب اقتصادی،است تا این منطقه
 رواب چین و آمریکای التین شکل جدیدی به خود گرفته است،تجربه نماید خصوصاً که در دهۀ گذشته
 نقیشآفرینیی کیرده اسیت اگرچیه،و چین بهعنوان شریکی بدیل برای دولتها و تجیارت در ایین منطقیه
 همچنان بهعنیوان ییاط خلیوت ایین کشیور، هنوز کنشگر اصلی در آنجاست و این منطقه،ایاالت متحده
، اما چین توانسته با استفاده از استراتژیهای سیاست خارجی و گسترش قدرت نرمافیزاریاش،شهرت دارد
________________________________________________________________
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خود را بهعنوان شریک بزرگ تجاری این کشورها معرفی نماید بهعبارتی بهنظرمییرسید رشید اقتصیادی
سریو چین و تالش دولتمردانش برای تغییر نگاه جهان به ایین کشیور و نییز نگیاه چیین بیه جهیان ،سیب
شدهاست تا اهمیت مفهوم قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آمریکای التیین دوچنیدان گیردد
ازاینرو در این مقاله ،برآن هستیم تا به این پرسیش پاسیخ دهییم کیه قیدرت نیرم چیه تیأثیری در سیاسیت
خارجی چین نسبت به منطقۀ آمریکای التین دارد؟ فرض اصلی این است که جمهوری خلق چین با هیدف
برطرفکردن عدم توازن قدرت نرم با قدرت سخت در سیاست خارجی خود برآن است تا با بهرهگیری از
منابو و ابزارهای قدرت نرم در منطقه آمریکای التین ،پیوندهای اقتصیادی ،سیاسیی و فرهنگیی خیود را در
این منطقه تعمیق و با جل

اعتماد متقابل و نزدیکی به این کشورها ،تصویری خوب از خود در این منطقه و

جهان ترسیم کند
درخصیو

قییدرت نییرم چییین در آمریکییای التییین منیابو و آثییار چنییدانی در دسییترخ نیسییت بخییش

پژوهشهای کنگر آمریکا ) (CRSدر نیمۀ نخست سال  ،2008دست به دو تحقیق دربار قدرت نرم چیین
در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین زده است ،که این تحقییقهیا نشیانگیر ددددیه سیاسیتمداران آمریکیایی

نسبت به این مسئله (قدرت نرم چین) است موضو تحقیق نخست ،مربوط به قدرت نیرم چیین در آسییای
جنیوب شیرقی اسیت ) (Senate Committee on Foreign Relations, 2008و در تحقییق دوم بیا عنیوان
سیاست خارجی چین و قدرت نرم در مناطق آمریکای جنوبی آسیا و افریقا ،رواب خارجی چین با هریک
از این مناطق در زمینههای مختلف دیپلماسی ،رواب اقتصادی ،کمکهیای خیارجی و پیامیدهای آن بیرای
ایاالت متحده آمریکا بررسی شده اسیت ) (Senate Committee on Foreign Relations, 2008پیژوهش
دوم ،مروری بر رواب اقتصادی و سیاسی گسترد چیین در منیاطق موردبررسیی دارد و تمرکیز اصیلی آن،
مبتنی بر پیامدهای این ضور برای آمریکا است این تحقیق ،منبو خوبی بیرای شناسیایی منیابو و ابزارهیای
قدرت نرم چین در منطقۀ آمریکای التین محسوب میشیود امیا از آنجهیت کیه رویکیردی دیربمحیور
نسبت بیه ایین مقولیه داشیته ،در راسیتای منیافو اییاالت متحیده آمریکیا قیرار دارد و نییز تا یدودی واجید
گزافهگویی و ادراق است ،منبعی کامل و بینقص نیست تمرکز این تحقیق بر کاربستپیذیری نتیایج ایین
مطالعه برای زمامداران آمریکا ،روند تحلیل و تبیین دادههیا را متیأثر سیاخته و آن را دچیار ضیعف تحلیلیی
نمودهاست
یان تسو لی چن

) (Cheng, 2010در مقاله «موانو سیاسی و چالشهیای ظهیور قیدرت نیرم چیین در

آمریکای التین» ،به توضیح چالشهای چین در توسعۀ قدرت نرم خود در منطقۀ آمریکیای التیین در دور
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ریاست جمهوری اوباما میپردازد چنی

در ایین مقالیه ،پیا از توضییح مقیدماتی دربیار قیدرت نیرم و

هارمونی در سیاست خارجی چین ،به تحلیل همکاری استراتژیک چین با آمریکای التیین از زاوییۀ قیدرت
نرم و پراگماتیسم چینی پرداخته و چالشها و موانو موجود بر سیر راه چیین در روابی بیا ایین منطقیه را بیا
رویکارآمدن اوباما و تجدید رواب آمریکا با آمریکای التین تحلیل مینماید
ایوان آر آلیا ) (Ellis, 2011; 2013در مقالۀ خود با عنوان «قدرت نرم چین در آمریکای التین ،یک
مطالعۀ موردی» ،ابعاد قدرت نرم چین در منطقه آمریکای التین را تحلیل و ارزیابی نموده اسیت آلییا در
این مقاله ،ماهیت قدرت نرم چین را بررسی میکند و تأکید دارد که ماهیت قدرت نرم چین ،از قدرت نرم
ایاالت متحده آمریکا متفاوت است وی از آن دسته تحلیلگران که به مقایسۀ قدرت نیرم چیین و آمریکیا
پرداخته و قدرت نرم چین را به دلیل کاستیها در عواملی که منبو نفوذ و قدرت نرم آمریکا هستند (ازجمله
عالقه به موزیک ،رسانه و سبک زندگی آمریکایی و مانند آن) دستکیم مییگیرنید ،انتقیاد میینمایید از
دیدگاه آلیا جوهر قدرت نرم چین در آمریکای التیین ،ماننید سیایر نقیاط جهیان ،مبتنیی بیر ایین در
میباشد که جمهوی خلق چین بخاطر نرخ باالی رشد اقتصادی و تیداوم توسیعۀ تکنولیویی ،فرصیتهیای
تجاری عظیمی در آینده ارائه کرده و قدرتی خواهد شد که به لحیا جهیانی بیه سیاب آورده مییشیود
آلیا در سال  2013در فصل سوم کتاب بعد استراتژیک ضور چیین در آمریکیای التیین ،کیه بیه مسیئلۀ
قدرت نرم چین اختصا

داده شده است ،این مقاله را با ویرایش اندکی تجدید چاپ کرده اسیت و مقالیۀ

مذکور نیز از آن جهت که تنها بر بعد اقتصادی قدرت نرم چین توجه دارد ،دچار ضیعف و کاسیتی اسیت
بررسی آثار و ادبیات موجود ،نشان از آن دارد که مطالعه منسجمی درخصیو
دسترخ نیست ادل

موضیو ایین نوشیتار ،در

پژوهشهای صورتگرفته ،یا بر بعد اقتصادی قدرت نرم و تالش چین برای دستیابی

به منابو انریی در این منطقه تأکید دارند ،یا به پیروی از مفهومپردازی نای از قدرت نرم ،قدرت نرم چین را
موردمطالعه قراردادهاند در میان آثار فارسی نیز بهطور قطو پژوهشی موجود نیست ازاینرو ،در این نوشتار
با مرور چارچوب مفهومی قدرت نرم از دیدگاه نای و بررسی ضعفهیای وی در مفهیومسیازی آن ،سیعی
میشود با بهرهگیری از روش توصییفی -تحلیلیی ،رهیافیت چینیی از قیدرت نیرم ارائیه شیود ،کیه قابلییت
کاربستپذیری در منطقۀ آمریکای التین را داشته باشد باتوجه به اینکه قدرت نرم ،یک نظرییه نیسیت ،از
آن در مقام رویکردی مفهومی به رواب بینالملل و تحلیل سیاست خارجی چین بهره گرفته میشود
 -1قدرت نرم و مقدمهای برای مفهومسازی قدرت نرم چینی

اصطالح «قدرت نرم» توس جوزف نای در ییک رشیته از کتیابهیا و مقیاالت بسی داده شیده اسیت
(  )Nye; 1990; 2002; 2004; 2005; 2006; 2008; 2011از دیدگاه نای ،قدرت نرم توانایی ییک کشیور
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برای واداشتن دیگران به انجامدادن خواستههای آن ،بدون توسل به فشارهای اجبارآمیز نظامی یا اقتصیادی
یا پیشکشکردن مشوّقهای مادی است نای میکوشد با مشخصساختن منابو متفاوتی که شیالود قیدرت
سخت و نرم را تشکیلمیدهد ،تفاوت این شکلهای قدرت را روشن سازد (ر

به )Nye, 2004; 2011

تمایزگذاشتن میان رفتارهای قدرت 1و منابو قدرت 2عنصر بسیار مهمی در مفهومپیردازی قیدرت نیرم
توس نای میباشد ،که باعث میشود مفهومپردازی وی را بیشتر منبومحور نماید تا رفتارمحور بهباور نای،
رفتارهای قدرت ،شیوههای اعمال قدرت هستند انیوا مختلیف رفتیار ،طیفیی را تشیکیل مییدهنید کیه از
قدرت فرماندهی 3تا قدرت همرن

سازی 4را دربرمیگیرد قدرت فرماندهی ،در اقیدامات اجبارگرایانیه و

مجابکننده نمود مییابد و قدرت همرن

سازی را میتوان در جذابیّتی که یک کنشیگر مشیخص دارد و

توانایی وی برای تعییین دسیتورکار سیاسیی ،مشیاهدهکیرد دومیین تفیاوت مییان قیدرت سیخت و نیرم بیه
ملموخبودن منابو قدرت باز میگردد ،اما نای توضیح قابلقبولی برای شیفاافکیردن ایین جنبیه از تفیاوت
قدرت سخت و نرم ندارد در هیچیک از آثار نای ،بحثی درباره معنای ملموخبودن صورت نمیگیرد نای
در مقالهای اذعانمیکند« :من باید روشنتر میساختم که ملموخبودن ،یک شرط الزم بیرای قیدرت نیرم
نیست» ) (Nye, 2012, p. 347اما اثر بعدی نای تفاوت محسوسی با آثار قبلی وی در این خصو

نیدارد

در این اثر نیز وی بر تفاوت میان قدرت سخت و قدرت نرم با درنظرگرفتن همزمان سرشت رفتار کنشگر و
ملموخبودن منابو تأکید دارد ) (Nye, 2011دراشاره به ملموخبودن ،نای صرفاً دو اصطالح «منابو قدرت
سخت» و «منابو قدرت نرم» را بهکارمیبرد وی خاطرنشانمیکند« :بهطورکلی ،انوا منابو مرتب با قدرت
سخت شامل امور ملموسی چون زور و پول میشود انوا منابو مرتب با قیدرت نیرم ادلی
دیرملموسی همچون نهادها ،عقاید ،ارزشها ،فرهن

شیامل عوامیل

و مشروعیّت ظاهری سیاستها است» ( Nye, 2011,

)p. 21

از دیدگاه نای ،اساساً قدرت نرم در یک کشور ،بر سه منبو تکیه دارد :فرهن

آن کشور ارزشهیای

سیاسی و سیاست خارجی ) (Nye, 2004, p. 11نای در آثار متیأخرتر خیود از موضیو اولیّیۀ خیود فاصیله
گرفته و بر اینکه فرهن
«فرهن

 ،ارزشها و سیاست ،تنها منیابو قیدرت نیرم نیسیتند ،تأکیید دارد وی میینویسید:

 ،ارزشها و سیاستها ،تنها منابعی نیستند که باعث تولید قدرت نرم میشوند ،منابو اقتصیادی نییز

________________________________________________________________

1. Power Behaviours
2. Power Resources
3. Command Power
4. Co- Optive Power
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میتوانند هم قدرت نرم و هم قدرت سخت تولید کنند برخیاوقات در وضیعیت متفیاوت جهیان کنیونی،
تمایز اینکه کدام بخش از یک رابطۀ اقتصادی از قدرت سخت ،و کدام بخش از قدرت نرم تشیکیلشیده،
دشوار است» ) (Nye, 2011, p. 85نکتۀ مهمی که نای در مفهومسازی خود توجه اندکی به آن دارد ،بستر
اجتماعی است که یا رشد قدرت نرم را فراهم مییسیازد ،ییا از آن جلیوگیری مییکنید چنیانکیه اگرچیه
فیلمهای سینمایی آمریکایی در سرتاسیر دنییا طرفیدار دارد ،ولیی بسییاری از جوامیو ،آنهیا را مشیمئزکننده
میدانند ،بدیندلیل که این فیلمها مروّج قهرمانپرستی ،خشونت و رواب

جنسی هستند )(Li, 2009a, p. 6

بنابراین اینکه چنین عواملی ،سازند قدرت نرم یا سخت محسوب شوند و یا اینکه منابو قدرت نرم در سایر
دارد .در مجمو بهنظرمیرسد ،مفهومسازی نیای

کشورها مؤثر افتد ،کامالً بستگی به بستر اجتماعی خا

از قدرت نرم ،مسئلهساز است فقی برخیی منیابو قیدرت نیرم را بیهنحیو ابهیامآمییزی تشیریح مییکننید و
نمیگویند با کدامین روش ،منابو قدرت نرم میتوانند به قدرت تبدیلشده ،بر رفتار واقعی تأثیر بگذارند و
برآیندهای مطلوب تولید کنند همچنین نمیتوانند بسیتری را تعییین کننید کیه در آن قیدرت اعمیال شیود
)(Zhang, 2009, p. 47, Blanchard & Lu, 2012
 1-1چارچوبی مفهومی برای قدرت نرم چینی

در مطالعه قدرت نرم چین ،بهمنظور اجتناب از ابهامات موجود در مفهومسازی نای ،نگاهی موسّوتیر از
نای به منابو قدرت نرم داریم وسعتدادن به دایر منابو قدرت نرم سب

میشود تا بسته به شرای و زمینیه

های موجیود و بسیتر اجتمیاعی هرکشیور و مخاطبیان آن مورداسیتفاده قیرار گییرد در یالیکیه برخیی از
پژوهشگران منابو قدرت نرم را همانند نای در فرهن

 ،ارزشهای سیاسی و سیاست خیارجی خالصیه میی

کننید ( Nye, 2004; Barr, 2011; Huning, 1993 in Glaser & Murphy, 2009; Xuetong, 2007 in

 ،)Glaser & Murphy, 2009برخی دیگر اقتصاد را نیز به منابو قدرت نیرم اضیافه مییکننید و ارزشهیای
سیاسیی را در ذییل فرهنی

مییآورنید ( Kurlantzick, 2007; Xintian, 2007 in Glaser & Murphy,

 )2009نگارنده ،منابو قدرت نرم چین را در سه محور فرهن
(برای مطالعۀ بیشتر در خصو

منابو قدرت نرم چین ر

 ،اقتصاد و سیاست موردبررسی قرار میدهد
بیه  )Alvand & Asgarkhani, 2015هرچنید

برخی معتقدند قدرت نرم بیشتر وجههای فرهنگی دارد ،اما جذابیتهای اقتصادی و توانمندیهای سیاسیت
داخلی و خارجی کشور نیز در این راستا از قابلیّتهای مهمی برخوردارند و ازاینرو ،نمیتوان قیدرت نیرم
را منحصر به مؤلفههای فرهنگی نمود مؤلفههایی همچون تیوانمنیدیاقتصیادی ،ارائیۀ الگیویی جیذاب در
عرصۀ اقتصاد و سیاست خارجی ،دیپلماسی عمومی موفق ،جذابیتهای ایدئولوییک ،برخورداری از افیراد
و شخصیتهای محبوب بینالمللی و مانند آن ،در توسعه قدرت نرم اهمیت بسزایی دارند

تحلیل قدرت نرم چینی در آمریکای التین ()2013-2000

7

والتر راسلمید استدالل میکند که پروی موفقیت اقتصادی یک کشور ،میتوانید دولیتهیای دیگیر را
متقاعدسازد که نفوذ فزایند آن کشور ،مطلوب ،اجتنابناپذیر یا شاید پایدار است او برآن است که تیوان
اقتصادی« ،چسبنده »1است ،زیرا کشورهایی که سیاستها و نهادهای اقتصادی مشابهی را اتخیاذ مییکننید،
رهاکردن این سیستم را مشکلتر مییابند ) (Mead, 2004مید نشانمیدهد ،چیزی وجود دارد که او آن را
قدرت چسبنده یا قدرت جذب اقتصادی مینامد و یکباره ا ساخشده ،اعتیادآور میشیود و گرییز از آن
سخت است ) (Mead, 2004ازاینرو میتوان ،اقتصاد در ال رشد چیین را منبیو اصیلی جیذابیت فزاینید
چین در جهان در التوسعه دانست ثروت و پتانسیل ثروتمند بودن ،جذاب است و پول ،قیدرت هنجیاری
را بهمراه دارد و ابزارهایی برای انتشار فرهن

و ایدهها فراهم میکند بدینترتی  ،سه وز مهم فرهن

،

اقتصاد و سیاست ،اساخ قدرت نرم هرکشوری را تشکیلمیدهند البته هر کشوری از جمله چیین ،قیدرت
نرم خود را با توجه به وضعیت موجود خود تعریف میکند ،اما بهطیورکلی ایین سیه شاخصیه ،بیرای منبیو
قدرت نرم ،از همهشمولی و اعتبار بیشتری در دنیای کنونی برخوردار است در ادامه ،پا از مروری کوتاه
بر اهداف چین ،از توسعۀ قدرت نرم در منطقۀ آمریکای التین ،به مطالعۀ منابو و ابزارهای قدرت نرم چیین
در این منطقه ،برای فهم تفاوت آن با مفهومسازی نای ،میپردازیم
 -2اهداف چین از توسعه قدرت نرم در آمریکای التین

برخالف دیدگاه برخی از پژوهشگران که ضور چین در آمریکای التین را صرفاً از جهت اقتصادی و
با هدف دستیابی به منابو و مواد اولیه و خام و بازارهای این منطقه تحلیل مینماینید ،از دیید ایین پیژوهش،
اهداف و منافو اقتصادی و سیاسی چین در این منطقه ،مکمّل هم هستند چین از توسعۀ نفوذ اقتصادی خود
در آمریکای التین ،بهدنبیال تیأمین اهیداف دیپلماتییک و سیاسییاش اسیت و در مقابیل ،ضیور گسیترد
دیپلماتیک کشور مذکور در این منطقه نیز به تأمین منافو اقتصادی آن کمک میکند رئیاجمهیور سیابق
چین ،هوجین تائو ،در سخنرانی در پارلمان برزیل در سال  2004برای روابی چیین -آمریکیای التیین سیه
هدف عمده مطرحکرد« :تقویت پیوندهای استراتژیک و افزایش اعتماد سیاسی متقابل ،برداشیتن گیامهیای
خالق و عملی برای باالبردن ظرفیت همکاری اقتصیادی و اهمییت بیشیتردادن بیه مبیادالت فرهنگیی بیرای
تعمیق فهم متقابل» ) (Shixue, 2008, p. 38; Bliss, 2009, p. 46تأکید رئییاجمهیور چیین بیر ایین سیه
هدف ،نشان از اهمیت باالی اهداف سیاسی و دیپلماتیک ایین کشیور در رابطیه بیا آمریکیای التیین دارد
________________________________________________________________

1. Sticky
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ازاینرو میتوان اهداف چین از توسعۀ قدرت نرم در آمریکای التین را شامل دو بعد اقتصادی و سیاسیی-
دیپلماتیک دانست
از جنبۀ اقتصادی ،آمریکای التین ،بازار گستردهای را برای کاالهای چینی فراهم کرده است در یالی
که در دهههای گذشته ،سهم بزرگ و اصلی تجارت با آمریکای التین ،متعلایق بیه اییاالت متحیده آمریکیا
بود ،در دهۀ اخیر ،چین تبدیل به جایگزین بزرگی برای کشورهای این منطقه شده است و تی در مواقعی،
سهم تجارت چین با برخی از کشورهای آمریکای التین ،از ایاالت متحده نیز پیشی گرفته و لذا این کشور،
به بزرگترین شریک تجاری برخی از کشورهای این منطقه تبیدیل شیدهاسیت (ر

بیه

Brandt et al.,

 )2012, pp. 3-4; Shambaugh, 2013, p. 95اکنون شیرکتهیای دولتیی و خصوصیی چیین در راسیتای
استراتژی «بیرون برو »1بیجین

 ،2آمریکای التین را بهعنوان مرز جدییدی بیرای سیرمایهگیذاری و بیازاری

بدیل برای صادرات کاالهای خود میبینند بحران مالی  2008و اثرات آن بر صنایو چین ،بیر اهمییت ایین
منطقه برای چین افزود و نگاه شرکتهای چینی را به بازارهای مصرفی این منطقه سنگینتر نمود از سیوی
دیگر نیز آمریکای التین ،منطقهای با منابو دنی طبیعی و موادخام ،خصوصاً منابو انریی عظیم و قابلتوجیه،
یکی دیگر از دالیل اصلی اهمیت این منطقه برای چین است دسترسی به منابو دنی معدنی ،ازجمله سین
های معدنی ،آهن ،ما ،فوالد ،نفت و نیز مواد مصرفی و خیوراکی چیون رودین سیویا و ماننید آن ،بیرای
تداوم شکوفایی رشد اقتصادی چین از اهمیت باالیی برخوردار اسیت از ایینرو چیین بیا اتخیاذ اسیتراتژی
«دیپلماسی منابو» سعیدارد تا برای تنو بخشی و تضمین امنیت انیریی خیود در کشیورهای نفیتخییز ایین
منطقه ،ضوری پررن

تر داشته باشد مقصد عمده خطوط اعتبیاری و سیرمایهگیذاریهیای چیین در ایین

منطقه ،کشورهای دنی از منابو طبیعی هستند  74درصد همۀ خطوط اعتباری چیین بیه آمریکیای التیین بیه
صورت وامهای نفتی برای تضمین آینده عرضۀ انریی و امنیت انریی میباشید ( Brandt et al., 2012, p.

 )9در بخش انریی تجدیدشدنی نیز چین سرمایهگذاریهای جدی را آداز کرده ،تیی اییاالت متحیده را
پشت سرگذاشته و بعد از اتحادیه اروپا ،در جایگاه دوم قرار داشته و بهدنبال گسیترش بازارهیای خیود میی

________________________________________________________________
1

Go Out
 2تلفظ صحیح از پایتخت چین است که از سال  1979بهجای وایه استعماری پکن ) (Pekingمورد استفاد دولت این کشور و جهان
قرارگرفته است )(Shahande & Tahaeii, 2005, p. 15
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باشد ) (Brandt et al., 2012, p. 9برای مثال ،تولیدات صفحه خورشیدی1چینی ،درواقو بیش از تقاضیای
جهانی است و چینیها تالشکردهاند بازار آمریکای التین برای صفحات خورشیدی را توسعه دهند
به لحا سیاسی ،و براساخ سند رسمی «سیاست چین در آمریکای التین و کارائی » ،اهیداف سیاسیی
چین در قبال آمریکای التین و کارائی

عبارتاند از :تیرویج ا تیرام و اعتمیاد متقابیل و بسی زمینیههیای

مشتر  ،تعمیق همکاری و دستیابی به نتایج برد -برد ،تردی
مشتر

تواناییهای یکیدیگر بیرای ارتقیای پیشیرفت

و تشدید مبادالت ،و اصل «چین وا د» که بنیانی سیاسی برای برقراری و توسعۀ رواب میان چیین

و کشورهای آمریکای التین و کارائی

و سازمانهای منطقهای اسیت ( Ministry of Foreign Affairs of

 )the PRC, 2008ازاینرو میتوان گفت یکی از اهداف سیاسی جمهوری خلق چین از گسیترش نفیوذ و
توسعۀ قدرت نرم خود در کشورهای آمریکای التین ،جل

مایت این کشورها از چیین در سیازمانهیای

بینالمللی است مایت این کشورها از چین در سازمانهای منطقیهای و بیینالمللیی ،بیهوییژه در مقابلیه بیا
تایوان ،برای دستیابی به فضای بینالمللی بیشتر و نشاندادن اینکه ظهور چین صلحآمیز و برای نظیم جهیانی
مفید و سازنده است ،از اهمیت بسزایی برخوردار اسیت درایین راسیتا ،چیین بیهدنبیال گسیترش و تقوییت
همکاری جنوب -جنوب است ،تا بتواند در چانهزنیهای بینالمللیی در برخیی میوارد تعیارضآمییز چیون
مسئلۀ تایوان ،سوابق ضعیف قوق بشری و تضادهای تجاری و بازرگانی دست باال داشته باشد این کشور،
تالش کرده است این اهداف را از طریق رواب با مجامو چندجانبیۀ نهادینیهشید آمریکیای التیین تقوییت
نماید و در سازمانهایی چون گروه ریو ،2بازارمشتر

جنوب ،سازمان دولیتهیای آمریکیایی ،کمیسییون

اقتصادی آمریکای التین و کارائی  ،انجمن یکپارچهسازی آمریکای التین و بانک توسیعۀ قیار آمریکیا
در کنار پارلمانهای آمریکای التین فعالیت کنید ) (Cheng, 2010, p. 21فعالییت چیین در ایین نهادهیای
منطقهای و تالش برای بهدستآوردن یک کرسی ،یا کس
کمک میکند تا عالوهبر نفوذ بیشتر در منطقه و کس

جایگیاه نیاظر در ایین نهادهیا ،بیه ایین کشیور
مایت کشورهای عضیو از خیود ،در عرصیههیای

بینالمللی ،مانو تثبیت نفوذ آمریکا در این نهادها و فعالیت مشتر

علیه منافوش نیز بشود

هدف سیاسی دیگر چین در رواب خود با آمریکای التین ،پایاندادن به ضور دیپلماتییک تیایوان در
این قاره است برای چین ،مسئلۀ تایوان ،مهم و مربوط به امنیت داخلیی بیوده و بیا مشیروعیت ریییم پیونید
دارد همانطورکه در سند رسمی «رواب چین و آمریکای التین و کارائی » نییز تأکیید شیده اسیت :اصیل
________________________________________________________________

1 Solar Panel
2. Rio Group

10

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،6شماره  ،1پاییز و زمستان 1396

«چین وا د» بهعنوان بنییان سیاسیی برقیراری و توسیعۀ روابی مییان چیین وکشیورهای آمریکیای التیین و
کارائی

و سیازمانهیای منطقیهای مطیرح اسیت ) (Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2008از

اینرو دولت چین این اصل را در رواب اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و دیپلماتیک خود بیا کشیورهای ایین
منطقه مدّنظر دارد  11کشور از  21کشوری که در جهان 1هنوز بهلحا دیپلماتیکی تیایوان را بیه رسیمیت
میشناسند ،در این منطقه قراردارند بنابراین از آنجایی که بالغ بیر نیمیی از کشیورهای جهیان کیه چیین را
شناسایی رسمی نکردهاند در آمریکای التین قرار دارند ،این منطقه ،هم برای تایوان و هم چیین ،از اهمییت
بسزایی برخوردار است در طول دههها تیایوان ،بیهمنظیور پرورانیدن روابی رسیمی باقیمانید خیود ،ییک
کمکرسان راسخ مالی و سرمایهگذاری در آمریکای التین و کارائی

بود سیاستی که ادل

به دیپلماسی

دالر یا دستهچکی اشارهدارد ) (Senate Committee on Foreign Relations, 2008, p. 17ازاینرو تأکیید
چین بر پذیرش سیاست «چین وا د» در آمریکای التین ،رکتی استراتژیکی است که بهلحا دیپلماتیک
تایوان را منزوی میسیازد (Zheng, 2009, p. 7) 2پیذیرش سیاسیت چیین وا ید ،یکیی از معیدود شیرای
بیجین

برای ارائۀ کمکهای اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای آمریکای التین می

باشد
درمجمو  ،چین بهخوبی از ظرفیتهای باالی منطقۀ آمریکای التین برای همکاری عمیقتیر در تمیامی
عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و نیز از ساسیت باالی این منطقه برای آمریکا و سیایر قیدرتهیای
________________________________________________________________

 1این کشورها بر س

مناطق عبارتاند از 11 :کشور در آمریکای التین شامل :پاراگوئه ،السالوادور ،گواتماال ،هندوراخ ،نیکاراگوئه،

پاناما ،جمهوری دومینییکن ،هیائیتی ،سینات لوسییا ) ،(Saint Luciaسینات کیتیز و نیویا ( )Saint Kitts & Nevisو سینات وینسینات و
گرنادیا ) (Saint Vincent & the Grenadinesسه کشور در آفریقا شیامل :بورکینافاسیو ،سیائوتامه و پرنسیی  ،و سیوازیلند شیش
کشور در اقیانوخ آرام شیامل :کریبیاتی ( ،)Kiribatiجزاییر مارشیال ،نیورو ( ،)Nauruپیاالئو ( ،)Palauجزاییر سیولومون ( Solomon
) ،Islandsو تووالو ) (Tuvaluو یک کشور در اروپا یعنی واتیکان ()Ministry of Foreign Affairs of the PRC Website
2

در دهۀ گذشته چین موفقیتهای بسیاری در آمریکای التین ،منطقهای که تحت نفوذ آمریکا و تحت مایت تیایوان اسیت ،بیهدسیت

آورده است در سال  ،2004بهنظر میرسد یک سلسله وادث زنجیرهای در کس
تایپه بعد از یک وعد  112میلیون دالری از سوی بیجین

این موفقیتها مؤثر افتاد جزیر دومینیکا پیوندهایش را بیا

قطوکرد یک سال بعد ،گرنادا نیز درپی طوفان ایوان ) ،(Ivanشناسایی خود را به

چین تغییرداد چند ماه بعد از این ،چندین متحد تایوان آشکارا در یک رأیگیری مهم درمورد عضیویت تیایوان در سیازمان بهداشیت جهیانی
( )WHOدیبتداشتند عالوه براین کشورهای آمریکای التین از عضویت ناظر تایوان در سازمان دولتهای آمریکایی ) ،(OASمهیمتیرین
گروه بینالمللی این منطقه ،ممانعت بهعملآوردند در سال  2007نیز کاستاریکا تعهدش را به این جزیره رها کرد و به اولین کشیور آمریکیای
مرکزی تبدیل شد که رسماً سرزمین مادری را به رسیمیت شیناخته اسیت ( ;Senate Committee on Foreign Relations, 2008
)Barr, 2011
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بزرگ آگاهی دارد جمهوری خلق چین با گسترش آرام و تدریجی رواب بیا آمریکیای التیین و بیا بهیره
گیری از قدرت نرم خود ،قصد دارد به جهان نشان دهد کیه قیدرتی در یال ظهیور ،امیا سیازنده و مسیئول
است از اینرو چین از یکسو با دسترسی به بازارها ،منابو طبیعی و انریی این منطقیه مسییر تیداوم توسیعۀ
اقتصادی خود را هموار میسازد و از سویدیگر در راسیتای اسیتراتژی ظهیور صیلحآمییز خیود و سیاسیت
همکاری جنوب-جنوب ،با نفوذ بیشتر در این منطقه و استفاده از منابو و ابزارهای قدرت نرم خود (از جمله
ابزارهای اقتصادی ،تجاری ،سیاسی و فرهنگی) ،به ایجاد محیطی هماهن

بیهمنظیور کیاهش هیراخهیا از

ظهور چین کمک میکند با نشاندادن نیّتهای خوب و مسئولیتپذیری خیود در جهیان ،سیب

ایجیاد و

گسترش تصویری مطلوب از خود در جهان میشود
 -3منابع قدرت نرم چین در آمریکای التین
 1-3قدرت نرم اقتصادی چین در آمریکای التین

امروزه شاهد ضور بیشتر و رواب اقتصادی گسترد چین در آمریکای التین بهواسطۀ برخیورداری از
بازاری بزرگ و روبهرشد ،منابو عظیم انریی و موادخیام و معیدنی فیراوان هسیتیم عیالوهبیر ظرفییتهیای
اقتصادی منطقه ،آنچه که منجر به اهمیت روبهافزایش آمریکای التین برای چین میشود ،پتانسیل عظیم آن
برای آزمون نفوذ جهانی این کشور میباشد همچنین به این موارد ،باید تالش چین برای تقویت قدرت نرم
و ایجاد تصویر مطلوبتر از خود در چارچوب سیاست همکیاری جنیوب -جنیوب را افیزود ایین پتانسییل
مبتنی بر شرای خا

این منطقه است :از یک طرف ،منطقۀ آمریکای التین در مرکز توجه ایاالت متحیده

قرار دارد و هر رکت چین در آنجا ،توس این قدرت بزرگ جهانی زییر نظیر گرفتیه مییشیود بنیابراین
موفقیت چین در ایجاد تصویری مطلوبتر از خود در این منطقه ،به ایجاد تصویر مطلوب جهانیاش کمک
مینماید از طرف دیگر ،ضور گسترده چین در این منطقه ،با مشروعیت رییم پیوند دارد و میتواند منجر
به انزوای بیشتر تایوان شده و چین را به آرزوی بزرگ خود یعنی الحاق تایوان به سرزمین اصلی نزدیکتر
سازد ازاینرو جمهوری خلق چین با آگاهی از این پتانسییل و شیرای خیا  ،در توسیعۀ روابی خیود بیا
کشورهای آمریکای التین ،در گام اول ،با استفاده از قدرت نرم و اهرمهای نفیوذ اقتصیادی خیود ازجملیه
جذابیت الگوی توسعه ،تجارت گستردهتر ،سرمایهگذاری و کمکهای مالی سعی دارد تا جای پیای خیود
را در این منطقه محکم نماید
 1-1-3اجماع بیجینگ و جذابیت الگوی توسعه اقتصادی چین در آمریکای التین

تداوم رشد اقتصادی پایدار و شگرف چین از اواخر دهیه  1970تیاکنون از ییک طیرف و ناکارآمیدی
اجما واشنگتن در منطقۀ آمریکای التین از طرف دیگر ،سب

شید تیا نخبگیان سیاسیی آمریکیای التیین،
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الگوی توسعه اقتصادی چین را جذااب بیابنید شیکوفایی اقتصیادی چیین ،ملیل بسییاری در منطقیه ازجملیه
رهبران سیاسی را برآن داشت تا در الگوهای توسعۀ سیاسیی و اقتصیادیشیان بیازنگری نماینید ( & Deng

 )Zhang, 2009, p. 156درواقو ،جذابیت اجما بیجینی

در منطقیۀ آمریکیای التیین را مییتیوان نتیجیۀ

ناکامی سیاستهای توسعۀ اقتصادی درب دانست در الیکه در سه دهیۀ قبیل ،بیشیتر از هیر منطقیهای در
جهان ،آمریکای التین شاگرد وفادار استراتژی توسعۀ اقتصادی نئولیبرال دربی -اجما واشنگتن بوده است
) (Ding, 2008, p. 207طولی نکشید که آثار سیرخوردگی از عملکیرد نهادهیای میالی بیینالمللیی چیون
صندوق بینالمللی پول و الگوی توسعۀ ایاالت متحده ،این منطقیه را فراگرفیت از دییدگاه ایین کشیورها،
اگرچه چین نیز به لیبرالیزهکردن اقتصاد خود اقدامکرده است ،اما سیاستهایی که اتخاذ کرد بهجای اینکیه
همانند اجما واشنگتن از خارج تحمیل شود ،درونزا بود درنتیجه ،دولت چین برای تنظیم و کنترل فرایند
جهانیشدن اقتصاد ،توانا بود ،اما در آمریکای التین ،بالعکا ،لیبرالیزاسیون شدید ،ذف نظارت دولت و
خصوصیسازی اقتصاد ،توانایی دولت را برای اعمال کنترل قابل توجه برآن کاهش داد ( Jenkins, 2010,
)p. 833

براساخ آنچه گفته شد ،در آداز هزار جدید ،با گسترش ضیور چیین در آمریکیای التیین و توسیعۀ
رواب اقتصادی با کشورهای این منطقه ،موج جدیدی از خودانتقادی و ارزیابی توسعۀ سیاسی و اقتصیادی
خود و بحث شدید دربار اینکه چطور میتوانند از موفقیت برخی کشیورهای آسییایی درخ بگیرنید ،ایین
منطقه را فراگرفت ) (Li, 2007, p. 850عالوهبراین ،موجی از سخنرانیها و تحسیینهیا درمیورد تجربیه و
الگوی توسعۀ چینی ،توس برخی از رهبران تازه برگزیده در برزیل ،بولیوی ،ونیزوئال نییز آدازگشیت در
سال  ،2004رئیاجمهور آریانتین ،نستور کرچنر ،1دستاوردهای اقتصادی چین را تحسیین نمیوده و اشیاره
کرد که آریانتین باید از نمونه چین یاد بگیرد ) (Jenkins, 2010, pp. 833-834در طی انتخابیات ریاسیت
جمهوری برزیل در سال  ،2006کاندیداهای ریاست جمهوری تأکیدکردنید کیه شیدیداً تحیتتیأثیر ابعیاد
خا

الگوی توسعۀ اقتصادی چین خصوصاً میزان رشد  9.6درصیدی و سیرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی

وسیو این کشور قرار گرفتهاند لوئیا ایناسیو داسییلوا 2کاندییدای یزب کیارگر و رئییاجمهیور وقیت،
گفت که او از الگوی چین با تأکید بر رشد سرمایهگذاری و رشد صادرات پیروی خواهدکرد زییرا شییوه

________________________________________________________________

1. Nestor Kirchner
2. Luis Ina´cio da Silva
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ای برای رشد سریو و پایدار است جرالدو الکمین ،1کاندیدای زب سوسیال دموکرات برزیل نیز به رسانۀ
محلی گفت که ما میتوانیم از طریق مواجهشدن با نیروی کاری که آنها دارند ،بیاموزیم چطور شیغلهیای
بیشتری را ایجاد و فظ نماییم ) (Li, 2007, pp. 849-850در دهۀ اخیر نییز تغیییرات سیاسیی گسیترده در
دولتهای منطقه و پیروزی و موفقیت کاندیداهای چ گرا ،منجر به تداوم دییدگاههیای مثبیت نسیبت بیه
الگوی توسعه چین و افزایش انتقادات از اجما واشنگتن گردیده است در الیکیه در برخیی کشیورهای
آمریکای التین از جمله بولیوی ،آریانتین ،برزیل ،اروگوئه و شیلی دولتهای چ گیرا رویکیار آمدنید،
چندین انتخابات سیاسی -رافائل کوریا 2در اکوادور ،هوگو چاوز در ونزوئال و رئیاجمهور فعلی ونیزوئال
نیکالخ مادورو -3نیز تغیییر قیدرت سیاسیی بیه نفیو چی گراهیا را مسیتحکمتیر نمیود ایین گیرایشهیای
چ گرایانه در منطقه ،نشان میدهد که تداوم ظهور نیروهای آمریکاستیز و مخالف بازار آزاد در نییمکیره
دربی همچنان ادامه دارد ( )Ding, 2008, p. 207و هنوز برای این منطقه ،تمرکز قدرت اقتصادی در دست
دولت ،جذابیت دارد ) (Li, 2007, p. 850جمهوری خلیق چیین نییز از مزییت عقی نشیینی از اصیال ات
نئولیبرال و تأسی از اجما بیجین

به جای اجما واشنگتن در منطقه آمریکای التین ،سود برده است و از

عملکرد اقتصادی تأثیربرانگیز خود در ایین کشیورها ،بیرای توسیعه قیدرت نیرم خیود ،از طرییق گسیترش
تجارت و ارائۀ کمکهای مالی و سرمایهگذاری در این منطقه ،بهرهبرداری نموده است
 2-1-3تجارت ،سرمایهگذاری و کمکهای مالی چین در آمریکای التین

تجارت ،عنصر اصلی رواب اقتصادی چین با کشورهای آمریکیای التیین و مهیمتیرین ابیزار اقتصیادی
قدرت نرم این کشور میباشد اگرچه آداز رواب تجاری چین با آمریکای التین ،به گذشتههای دورتر باز
میگردد ،اما شکلگیری رواب تجاری گسترده میان چین و این منطقه را میتیوان در اواییل هیزاره جدیید
جستوجوکرد از اوایل دهۀ  2000تجارت دوجانبه میان چین و آمریکیای التیین ،بیهطورتصیاعدی از 12
میلیارد دالر در سال  ،2000به  178.9میلیارد دالر در سال  ،2010و  289میلیارددالر در سال  2013افیزایش
یافتهاست ) (Elson, 2014, p. 44; Shambaugh, 2013, p. 94تی چین در دهیۀ گذشیته ،بیرای تسیهیل
تجارت ،موافقتنامههای تجارت آزاد دوجانبه ) (FTAsبا کشورهای آمریکای التین ازجمله شیلی ،پیرو و
کاستاریکا امضا کردهاست بهطوریکه اکنیون ایین کشیور ،دومیین منبیو بیزرگ واردات (بعید از اییاالت
________________________________________________________________
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متحده) و سومین مقصد بزرگ صادرات آمریکای التیین (بعید از اییاالت متحیده و اتحادییه اروپیا) اسیت
()Elson, 2014, p. 44

جمهوری خلق چین بهعنوان یک بازار بزرگ صادراتی بیرای آمریکیای التیین و کارائیی

از اهمییت

بسزایی برخوردار است طبق «بولتن اقتصادی چین -آمریکای التین» ،در الیکه چین در سال  2000فقی
دود  2.2درصد از صادرات آمریکای التین را مصرف میکیرد ،ایین رقیم تیا سیال  2012بیا  9.1درصید
تقریباً چهارونیم برابر شده است ) (Ray & Gallagher, 2013, p. 6این افیزایش ،کیامالً بیهدلییل تقاضیای
فزایند چین بیرای میواد خیام آمریکیای التیین و کارائیی

اسیت از سیال  ،2008سیهم چیین از صیادرات

محصوالت اولیه و نفت خام آمریکای التین از  7.6به  15.3درصد ،یعنی بیش از دو برابر شدهاست ( Ray

 )& Gallagher, 2013, p. 6بهلحا ترکی

تجاری ،صادرات آمریکای التین به چین (چه بر سی

نیو

کاال و چه کشور صادرکننده) از تنو زیادی برخوردار نیست و بهشدت متمرکز است صادرات آمریکای
التین به چین تقریباً شامل کاالهای اولیه ،موادمعدنی و منابو انریی (ازجمله هییدروکربنهیا ،میا ،سین
آهن و سویا) و مهمترین شرکای صادراتی چین در این منطقه نیز آریانتین ،برزییل ،شییلی ،پیرو و ونیزوئال
هستند برای نمونه 70 ،درصد صادرات برزیل به چین را دو کاال (سین

آهین و سیویا) تشیکیل مییدهید

) (Shambaugh, 2013, p. 95و  30درصد کل ما وارداتی چیین از شییلی مییباشید ( Elson, 2014, p.

 )45تقاضای فزایند چین برای این کاالها ،یکی از دالیل دستاوردهای تجاری قابل توجه آمریکای التیین
در پنج سال قبل بحران مالی جهانی  2009-2008میباشد این دستاوردها و افزایش جم صادرات ،فزونی
قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی واقعی این منطقه و رشد درآمید ایجیاد کیرد )(Elson, 2014, p. 45

این افزایش در درآمد ،تا اوایل سال  2011ادامه داشته است اگرچه از اوایل این سال ،نوسیانات در قیمیت
کاالهای اولیه ،درآمد کشورهای منطقه در تجارت با چین را کاهش دادهاسیت ،امیا از اهمییت بیازار چیین
برای کشورهای آمریکای التین ،نکاسته است (ر

به )Ray & Gallagher, 2013

در مقایسه با صادرات ،واردات آمریکای التین از چین ،کامالً متنو است چیین بیه آمریکیای التیین،
عمدتاً کاالهای تمامشدهای همچون تولیدات الکترونیکی (بیشتر تلفن و کامپیوتر) ،ماشینآالت ،کشتیها و
انوا شناورها ،و کاالهای مصرفی (پوشا  ،کفش و مانند آن) صادر مییکنید چیین بیهطیور تیدریجی از
نردبان تکنولوییک در تجارت منطقهای با آمریکای التین ،بیه تجیارت در زمینیۀ اتومبییل ،موتورسییکلت،
هوایپمییا ،و اجییزای هواپیمییا ،الکترونیییک ،تکنولییوییهییای کشییاورزی ،بیوتکنولییویی ،ن یانوتکنولویی و
تکنولویی اطالعات روی آورده است همانطور که دیوید شامبا میگوید ،این ممکن است آدیازی بیرای
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فرونشاندن پویایی رقابت در کاالهای تولیدی ارزانقیمت در این منطقیه باشید ( Shambaugh, 2013, pp.

 .)95-96بنابراین چین به یکی از بزرگترین شرکای تجیاری منطقیه آمریکیای التیین تبیدیل شیده اسیت
در الیکه مدتهای طوالنی کشورهای آمریکای التیین خرییدار بیزرگ کاالهیای آمریکیا بیودهانید ،در
سالهای اخیر ،بهطور فزایندهای سهم بزرگتری از خریدهای این کشورها ،از چین است ( Brandt et al.,

 )2012, p. 4تی چین در برهههایی از زمان ،تبیدی ل بیه شیریک تجیاری شیماره ییک برخیی کشیورهای
آمریکای التین شده و جای ایاالت متحیده را گرفتیه اسیت بیرای نمونیه ،در سیال  ،2010چیین از اییاالت
متحده بهعنوان بزرگترین شریک تجاری برزییل ( 56میلییارد دالر) پییشافتیاد ( Shambaugh, 2013, p.

 )95در مجمو  ،اگرچه تجارت دوجانبه میان چین و آمریکای التین در سالهای اخیر بهطیور چشیمگیری
افزایش یافته است ،اما آمریکای التین هنوز تنها دود 4درصد از کل تجارت خارجی چین را سهیم است
و با وجود آنکه ،برزیل بزرگترین بازار خارجی چین در آمریکای التین است ،بهعنوان بیسیتمین شیریک
تجاری چین محسوب میشود )(Shambaugh, 2013, p. 95

ارتباطات مالی میان چین و آمریکای التین نیز بهتدریج در دهۀ اخیر افزایش یافته است با ایین وجیود،
علیردم افزایش یرتآور تجارت میان آنها ،جمهوری خلق چین جیم سیرمایهگیذاری انیدکی در ایین
منطقه دارد و ادل

سرمایهگذاریهای مستقیم چین در آنجا ،تنها از سال  2010آدازشیده و برخیی از آنهیا

نیز بهدلیل تفاوت عظیم در محی

تجاری میان دو منطقه ،با مشکالت اجرایی مواجه شدهاسیت ( ECLAC,

 )2014, p. 5بر اساخ گزارش «کمیسیون اقتصادی آمریکای التین و کارائی » ،در پایان سال  ،2011چین
بعد از آسیا ( 71.4درصد) ،بیشترین جیم سیرمایهگیذاری مسیتقیم خیارجی را در آمریکیای التیین بیا 13
درصد از کل دارد ) (ECLAC, 2014, p. 8از  13درصد سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکای
التین نیز معموالً  92درصد آن به بهشتهای مالیاتی کارائی

یعنی جزایر ویرجین بریتانیا 1و جزایر

و  8درصد باقیمانده به برزیل ،پرو و جمهوری بولیواری ونزوئال و آریانتین اختصا

کییمن2

یافتهاست ( ECLAC,

 )2014, p. 8با رشد اقتصادی گسترد چین در سه دهیه گذشیته و ذخیایر ارزی بسییار عظییم ایین کشیور،
انتظار میرود در دهۀ آینده ،جم سرمایهگذاری مستقیم خیارجی چیین بیهطیور فزاینیدهای افیزایش یابید
وعدههای شی جینپین

در سفر خود به این منطقه نیز کایت از آن دارد براساخ وعید شیی ،چیین در

طول ده سال تالش خواهدکرد دامنۀ تجارت چین -آمریکیای التیین و کارائیی

را بیه  500میلییارد دالر و

________________________________________________________________

1. the British Virgin Islands
2. the Cayman Islands
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سهم سرمایهگذاری چیین را بیه  250میلییارد دالر برسیاند

(Ministry of Foreign Affairs of the PRC,

)2014

عالوهبر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،در آمریکای التین کمک چین به توسعه نیز قابلتوجه نیسیت
این موضو درمقایسه با منطقۀ آفریقا که چین تبدیل به یک اعطاکنند بیزرگ شیدهاسیت ،بهتیر مشیخص
میشود از سویی تعیین میزان واقعی کمک چین به آمریکای التین نیز بسییار دشیوار اسیت بیهطیوریکیه
کمک چین به توسعه ،ادل

با ارائۀ وامهای دولتی و سرمایهگذاریهای خارجی به این منطقه ،گره خورده

است و همچنین ممکناست پرویههای کمکرسانی تکمیلنشده و پرطمطراق را نیز دربربگیرد طبق کتاب
سییفید «کمییک خییارجی چییین ( ،»)2014از سییال  2010تییا  ،2012چییین  89.34میلیییارد یییوآن (14.41
میلیارددالر) را به کمک خارجی در سه نو گرنت (کمک بالعوض) ،وام بدون بهره و وام تخفیفدار (یا
با امتیاز ویژه) اختصا

دادهاست ) (The State Council of the PRC, 2014در این دو سیال ،بر سی

توزیو منطقهای ،کمک خارجی چین به  121کشور اختصا
التین و کارائی

یافتهاست که  19کشور در منطقیه آمریکیای

از آن برخوردار شدهاند اکنون چین اصرار دارد بخش زیادی از کمکهای خارجی خود

را از طریق مکانیسمهای همکاری منطقیهای ارائیه دهید ایین مهیم ،بیهمنظیور تقوییت رایزنیی گروهیی بیا
کشورهای پذیرنده ،به اطال عموم رساندن کمکها ،و گسترش دوستی با سایرکشورهای منطقه ،صیورت
میگیرد از اینرو ،مجمو همکاری تجاری و اقتصادی چیین -کارائیی

و نهادهیای میالی منطقیهای چیون

بانک توسعۀ قار آمریکا 1و بانک توسعۀ کارائی  ،نقش بسزایی در دریافت کمکهای خارجی چیین ایفیا
مینمایند چنانکه در سفر شیجینپین

 ،راهاندازی صندوق همکاری چین -آمریکای التیین و کارائیی

با تعهد به سرمایهگذاری  5میلیارددالر از سوی چین نیز وعده داده شد ( Ministry of Foreign Affairs of

 )the PRC, 2014نکتۀ قابلتوجه آن است که چین به سیاست بدون شیرط خیود در ارائیۀ ایین کمیکهیا
مباهات میورزد کمک خارجی چین ادل
 OECDیا نهادهای بینالمللی لحا

بدون شرای و تضمینهایی کیه توسی ادلی

اهداکننیدگان

شده است ،بهطور سیریو در دسیترخ قیرار مییگییرد ( Brandt et al.,

 )2012, p. 13; Lum et al., 2009ازاینرو کمک بدون شیرط چیین مییتوانید کمیک خیارجی مشیروط
آمریکا ازجمله شرط قوق بشر ،اصال ات بازار و توسعه دموکراسی که نوعاً همراه کمک آمریکاست را
تضعیف و کمرن

نماید ) (Brandt et al., 2012و این مسئله نگرانیهایی را برای آمریکا و نهادهای مالی

دربی ایجادکردهاست
________________________________________________________________

1. Inter-American Development Bank
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درمجمو نفوذ اقتصادی ،اسیتراتژی گسیترش تجیارت و سیرمایهگیذاری چیین در آمریکیای التیین و
کمک مالی آن به کشورهای این منطقه ،بطورعمده ،بر اساخ دو مقوله ،پایه ریزی شده است از یک سیو
براساخ نیاز به تنوّ بخشیدن به منابو انریی و ضمانت عرضه آمریکیای التیین بیه بازارهیای چیین در بلنید
مدت ،و از سویدیگر ،بیدلیل بییثبیاتی در محیی منطقیهای ،از جملیه تهدییدات نامتقیارن جدیید (چیون
تروریسم) ضور آمریکا در منطقه آسیا -پاسیفیک ،و منازعه پنهان با تایوان اما با این ال ،نمیتوان نیاز
چین به مطرحشدن بهعنوان یک کنشگر کلیدی جهانی و اطمینان بخشیدن به سیایر کشیورها درخصیو
جهانی از ایین کشیور ،بیهعنیوان

ظهور و توسعه مسالمتآمیز این کشور را نادیدهگرفت برای چین ،در

یک قدرت بزرگ جهانی که بواسطه نرخ باالی رشد اقتصادی و تداوم در توسعه تکنولویی ،قادر به ارائیه
فرصتهای تجاری عظیم در آینده برای کشورهای در التوسعه است ،از اهمیت بسزایی برخورداراسیت
این در  ،میتواند کشورهای در ال توسعهای همچون ممالک آمریکای التیین را بیه دسترسیی آتیی بیه
بازارها و سرمایهگذاری چین و تی ایجاد موازنه با آمریکا و نهادهای دربی امیدوار سیازد بنیابراین همیان
طور که آلیا تأکید میکند ،در

فزایند کشورها و مردم آمریکای التین از «چیین بیهعنیوان میوجی از

آینده» میتواند بهعنوان ناملموخترین و بزرگترین منبو قدرت نرم به

سیاب آیید ( ;Ellis, 2011, p. 89

 )2013, p. 40در این فرایند و در راستای سیاست همکاری جنوب -جنوب ،بیجینی

عیالوهبیر ابزارهیای

اقتصادی ،از ابزارهیای دیپلماسیی عمیومی و قیدرت نیرم فرهنگیی ،دییدار و تمیاخهیای میردم بیا میردم و
دیدارهای بلندپایه میان رهبران برای بهدستآوردن اعتماد کشورهای آمریکای التین استفاده مینماید
 2-3قدرت نرم فرهنگی چین در آمریکای التین

جمهوری خلق چین با آگیاهی از فاصیلۀ جغرافییایی بسییار ،عیدمهمپوشیانی تیاریخی و فقیدان قرابیت
فرهنگی میان خود و آمریکای التین ،درراستای تالش برای گسترش نفوذ بینالمللی فرهن

سنتی چیین و

تأکید بر هارمونی -که از کنفوسیانیسم و سایر مکات فکری چین باستان ریشه میگیرد -منابو عظیمی را به
توسعهبخشیدن به دنا و نفوذ فرهنگی خود در آمریکیای التیین و تیالش بیرای در
همکاری صمیمانهتر با مردم و رهبران کشورهای این منطقه اختصا

متقابیل از یکیدیگر و

دادهاست سند رسمی سیاسیت چیین

درمورد آمریکای التین و کارائی  ،بیهوضیوح بیر ایین امیر تأکییددارد (ر

بیه

Ministry of Foreign

 )Affairs of the PRC, 2008چینیها در راستای تحققبخشیدن به اهداف این سیند و تیرویج و گسیترش
فرهن

خود در آمریکای التین ،اقدام به داد و ستد آموزشی و فرهنگیی و فیراهمکیردن زمینیۀ تیدریا و

آموزش زبان چینی در برخی دانشگاههای التین نموده و به دانشجویان ایین منطقیه ،بورسییههیای تحصییلی
اعطاکردند
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چین مبالغ هنگفتی برای دایرکردن نهادهای کنفوسیوخ در صدها دانشگاه خارجی صرف کرده اسیت
و بهطور ساالنه تقریباً  200میلیون دالر برای عملیاتیکردن این مراکز هزینه میکند ( Brandt et al., 2012,

 )p. 18که هدف از آن ،گسترش ا ترام به تمدن خود ،بهبیود تصیویر و نفیوذ سیاسیی دولیت چیین اسیت
اگرچه هنوز میزان تأثیر نهادهای کنفوسیوخ در افزایش نفیوذ و قیدرت نیرم چیین در کشیورهای میزبیان،
چندان مشخص نیست ،اما تعداد آنها در دهۀ اخیر در آمریکای التین و جهان ،بیهطیور قابیلتیوجهی رشید
داشتهاست تأسیا  32نهاد ،در  14کشور منطقۀ آمریکای التین در کمتر از یک دهه ،انعکاخدهند رشید
نهادهای کنفوسیوخ در سرتاسر جهان است چین در سال  ،2006نخستین نهاد کنفوسیوخ در منطقیه را در
مکزیک تأسیا کیرد ( Deng & Zhang, 2009, p. 157; Senate Committee on Foreign Relations,

 )2008, p. 27-28از آن پا رشد قارچگونۀ آن در سایر کشورهای آمریکای التین ،ازجمله برزیل ،پیرو،
آریانتین و شیلی ادامه داشته است اعطای بورسیههای تحصیلی به دانشجویان آمریکای التین ،یکیی دیگیر
از تالشهای بیجین

برای گسیترش نفیوذ فرهن گیی چیین در ایین منطقیه اسیت بیه گفتیۀ میدیرکل امیور

آمریکای التین و کارائی

در وزارت امورخارجۀ چین ،دولت آنها ساالنه یکهزار بورسیۀ دانشگاهی برای

تحصیل در چین به دانشجویان التینی ارائیه مییکنید )(Wanming, 2012 in Shambaugh, 2013, p. 94

شی جینپین

 ،رئیاجمهور فعلی چین ،در سفر اخیر خود به این منطقیه ،وعیده داد در پینج سیال آینیده،

چین به کشورهای آمریکای التین و کارائی  ،ششهزار بورسیۀ دولتیی و شیشهیزار پیشینهاد آمیوزش در
چین ارائه خواهد کرد و برگزاری سال مبادلۀ فرهنگی چین-آمریکای التین را در سیال  2016پیشینهادکرد
( )Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2014تیی در برخیی میوارد ،بیجینی

بیا فرسیتادن

دانشجویان آمریکای التین به چین برای تحصیالت تکمیلی زبان چینی ،به مایت از نهادهای کنفوسییوخ
در آمریکای التین میپردازد بهطوریکه آنها تبدیل به هستۀ اصلی یا تکیهگاهی برای چین خواهند شید و
بعد از فارغالتحصیلی ،در نهادهای کنفوسیوخ محلی ریشهکرده و درجهت منافو چین عمل میکنند
عالوه بر گسترش نهادهای کنفوسیوخ و مبادالت آموزشی و فرهنگیی ،چیین در گسیترش رسیانههیای
خبری و وسایل ارتباط جمعی در آمریکای التین نیز تالشهایی کردهاست برای نمونه ،کوبیاییهیا اکنیون
میتوانند مجموعههای تلویزیونی چینی را از طریق کانال فرانسوی -اسپانیولی زبیان سییمای مرکیزی چیین
تماشا کنند ) (Deng & Zhang, 2009, p. 156پنج رسانۀ عمد چینیزبیان کیه مسیتقیماً توسی دپارتمیان
تبلیغات زب کمونیست چین هدایت میشوند ،ازجمله تلویزیون دولتی چین ) ،(CCTVرادیو بیینالمللیی
چین ،People’s Daily ،آیانا خبری شین هوا و سرویا خبری چین ) (Brandt et al., 2012, p. 17نییز
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در این منطقه فعالیت دارند عالوهبراین پنج رسانه ،چاینا دیلی به زبان اسپانیایی 1نیز در نوامبر  2011آداز به
کار کرد )(Shambaugh, 2013, p. 94

جنبۀ دیگر نفوذ فرهنگی چین ،نوآوری ایدهها و ارزشهای سیاسی اسیت ارائیۀ ارزشهیا و اییدههیای
سیاسی مطابق با عصر جدید و دیدگاهها در رابطه با مسائل جدید بینالمللی ازجمله صیلح ،توسیعه و منیافو
مشتر

بشریت ،در ایجاد تصویری مطلوب و افزایش قدرت نرم ،اثری قابلتوجه دارد و لذا در دهۀ اخیر،

رهبران چین در گسترش رواب خود با منطقۀ آمریکای التین به این امر توجه داشتند هوجین تائو در ییک
سخنرانی در برزیل در سال  2004با تأکید بر اید «همبستگی با جهان در التوسعه» ،اعالم کیرد کیه چیین
همیشه در کنار کشورهای در التوسعه باقی میماند ) (Kurlantzick, 2007, p. 52و از آن زمان ،مقامات
بلندپایۀ چین در دیدارهای ساالنه از این منطقه ،بر این امر تأکید داشتند رئیاجمهورشی جینپین

نیز در

سفر خود در جوالی  ،2014طرحهای چین و تدابیر جدیید درمیورد گسیترش همکیاری چیین -آمریکیای
التین و کارائی  ،ازجمله ایجاد الگوی جدید «پنج به یک »2روابی چیین -آمریکیای التیین و کارائیی
برقراری مشتر

و

چارچوب همکیاری « 3»6+3+1را اعیالم کیرد شیی در ایین دییدار ،از همکیاری چیین و

آمریکای التین بهعنوان «یک جامعه دسیت در دسیت هیم بیا سرنوشیت مشیتر

» نیام بیرد ( Ministry of

 )Foreign Affairs of the PRC, 2014بنیابراین رهبیران چیین ،بیا طیرح ایین اییدههیا ،بیهدنبیال تقوییت
همبستگی کشور خود با کشورهای در التوسعه ازجمله ممالک آمریکیای التیین و ایجیاد تصیویر بهتیر و

________________________________________________________________

1. China Hoy
 2الگوی جدید «پنج به یک» رواب چین -آمریکای التین و کارائی «عبارت است از :اعتماد صادقانه بیه یکیدیگر در سیاسیت ،همکیاری بیا
یکدیگر برای نتایج برد -برد در اقتصاد و تجارت ،آموزش از یکدیگر در مبادالت فرهنگی و مردم با مردم ،همکاری صمیمانه بیا یکیدیگر در
امور بینالمللی و تردی

یکدیگر به همکاری همهجانبه و رواب دوجانبه» ()Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2014

 3چارچوب همکاری « »6+3+1عبارت است از:
« »1به معنی «یک طرح» که به برقراری طرح همکاری چین-دولتهای آمریکای التین و کارائی ( )2019-2015با هدف افزایشدادن رواب
و همکاری میان چین و کشورهای آمریکای التین و کارائی خصوصاً چین و کشورهای جزیرهای کوچک کارائی
« »3به معنی «سه ابزار (موتور)» که به گسترش توسعۀ جامو همکاری عملی چین -آمریکیای التیین و کارائیی

اشاره دارد

در تجیارت ،سیرمایهگیذاری و

همکاری مالی بهعنوان محرکه اشاره دارد
« »6به معنی «شش وزه» که به ارتقای همکاری چین -آمریکای ال تیین و کارائیی در انیریی و منیابو ،ایجیاد زیرسیاخت ،کشیاورزی ،تولیید،
نوآوری علمی و تکنولویی و تکنولوییهای اطالعات بهعنوان اولویتها اشاره دارد ( Ministry of Foreign Affairs of the PRC,
)2014
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مطلوبتری از خود ،در این کشورها هستند و در این مسیر ،از منابو و ابزارهیای سیاسیی چیون تمیاخهیای
بلندپایه میان رهبران و ا زاب ،و همکاری در امور بینالمللی برای توسعه قدرت نرم چین بهره میگیرند
 3-3قدرت نرم سیاسی چین در آمریکای التین

در بعد سیاسی ،چین استراتژی قدرت نرم خود را با مجموعهای از اقدامات ،چون دیدارهای بلندپاییه و
مکرر میان رهبران و مقامات عالیرتبه ،ایجاد موافقتنامههای استراتژیک و همکاریجویانه ،و همکاری در
از این طریق ،نهتنها پیوندهای دیپلماتیک

سازمانهای منطقهای آمریکای التین بهکار گرفته است بیجین

و سیاسی با این منطقه را بهمنظور ایجاد سننیت ،اعتمادسازی و افزایش نفیوذ سیاسیی تقوییت میینمایید،
بلکه زمینه نفوذ اقتصادی و فرهنگی خود را نیز تسهیل میسازد
سفرهای متعدد رؤسای جمهور چین و مقامات عالیرتبه این کشور به منطقۀ آمریکیای التیین ،نشیان از
اهمیت بسزای گسترش رواب سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای در التوسعه برای جمهیوری خلیق چیین
دارد هم سیاستگذاران بیجین

و هم رهبران آمریکای التین ،امیدهای سیاسی جدی برای بهبیود روابی

دوجانبهشان دارند از زمان رئیاجمهور اسبق چین -جیان

زمین -کیه دییدار دولتیی بلندپاییهای بیه ایین

منطقه در سال  2001انجام داد ،هرساله ،دیدارهای مکرری میان مقامات دولتی ارشد و رهبران تجاری چین
و کشییورهای آمریکییای التییین ،شییکل گرفتییهاسییت ) (Ding, 2008, pp. 207-208ش یی ج یینپین ی

،

رئیاجمهور فعلی چین نیز همراه با سایر مقامات کابینۀ خود ،از زمان رویکارآمدن ،دیدارهای سیاالنهای
از این منطقه انجام دادهاست در سفر  15تا  23جوالی  ،2014رئیاجمهور شی ،از چهار کشور آمریکیای
التین دیدار کرد و در «اجالخ سران چین -آمریکای التین و کارائی » ضور یافت در این سفر ،شیی بیا
رهبران  11کشور آمریکای التین و کارائیی  ،تجدیید دوسیتی کردنید ،توسیعۀ مشیتر

را دنبیالکیرده و

درمورد همکاری بحث نمودند این رهبران ،با ایجاد مشارکت همکاریجویانۀ جامو چین-آمریکای التین
براساخ برابری ،سودمتقابل و توسعه مشیتر  ،موافقیتکردنید و مشیترکاً تأسییا «مجمیو چیین و جامعیۀ
دولتهای آمریکای التین و کارائی » ) (CELACرا اعالمکردند بهعالوه نسیبت بیه برگیزاری زودهنگیام
اولین نشست وزارتی این مجمو در بیجین

 ،ابراز امییدواری نمودنید

(Ministry of Foreign Affairs of

) the PRC, 2014این نشست ،شروعی را در همکاری جامو چین– آمریکای التین ،نشیان داده و دورهای
از پیشرفت آتی رواب میان آنها (چین و کشورهای آمریکای التین و کارائی ) را طرا ی میکند
عالوهبر دیپلماسی دولت با دولت ،دپارتمان بینالمللی زب کمونیست چین نیز بهشدت -اگرچیه بیی
سروصدا -در مبادالت با یکسری ا زاب سیاسی درسرتاسیر منطقیه ( تیی در کشیورهایی کیه بیه لحیا
دیپلماتیک تایوان را به رسمیت شناختند) فعال است اکنون زب کمونیست چیین ،روابی بیا بیشیتر از 80
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زب سیاسی در بیشتر از  30کشور در این منطقه را آدازکرده است ) (Shambaugh, 2013, p. 93رواب
زب کمونیست خلق چین با ا زاب سیاسی آمریکیای التیین ،بیه شییوههیای مختلفیی شیامل فرسیتادن ییا
پذیرفتن هیئت نمایندگان ،سیازماندهیی کنفیراناهیا و سیمینارها در موضیوعات مشیتر  ،مشیارکت در
کنگره زب یا جشنهای یکدیگر و مانند آن صورت میگیرد ( )Shixue, 2006, pp. 5-6عیالوهبیر ایین،
بیجینی
در

از طریییق دپارتمییان ب یینالمللیی ییزب کمونیسییت ،روابی بییا گییروههییای اپوزیسیییون و رهبییران

الظهور در سرتاسر این منطقه و در سطح جهانی را نیز توسعه بخشیده است )(Campbell, 2014, p. 7

و ازسویی نیز مبادالت زب بیا یزب ،بیرای بیجینی

 ،مکانیسیم خیوبی جهیت جمیوآوری اطالعیات و

جاسوسی میدهد
از اینرو ،دیپلماسی چندوجهی و فعال چین در این منطقه ،سب

شدهاسیت تیا اکنیون بتیوانیم از عصیر

جدید رواب میان چین و آمریکای التین ،صحبت نمیاییم چنیانکیه چیین در سیند رسیمی خیود درمیورد
آمریکای التین و کارائی

نیز تأکید دارد که بیجین

رواب اش با کشورهای آمریکای التین و کارائی

را

از جایگاه استراتژیک میبیند و ایجاد و توسعه مشارکت همکاریجویانه و جیامو بیا ویژگییهیای برابیری،
سود متقابل و توسعۀ مشتر

با کشیورهای آمریکیای التیین و کارائیی

را دنبیال مییکنید ( Ministry of

 .)Foreign Affairs of the PRC, 2008تاکنون چین «موافقتنامههیای مشیارکت اسیتراتژیک» بیا برزییل
( ،)1993ونزوئال ( ،)2001مکزیک ( )2003و آریانتین ( )2004امضای کردهاسیت در ایین مییان ،بیهوییژه،
پیوندهای برزیل با چین ،مستحکم است و تی شاید درمیان کشورهای التین ،مستحکمترین باشد در سال
 ،2010درطی دیدار دولتی رئیا جمهور سابق برزیل ،لویا داسیلوا از بیجینی
مشتر

 ،دو دولیت ،طیرح اقیدام

 2020را بهمنظور پیشبرد «مشارکت استراتژیک» خود امضایکردند )(Shambaugh, 2013, p. 93

عالوهبرآن ،چین ،موافقتنامههای «مشارکت همکاریجویانه» یا «مشارکت همکاریجویانه دوستانه» نیز بیا
بولیوی ،شیلی ،کلمبییا ،کوبیا ،اکیوادور ،جامائیکیا و پیرو امضیای کیردهاسیتJenkins, 2010, p. 814; ( 1
Cheng, 2010, p. 14; Senate Committee on Foreign Relations, 2008, pp. 16-17; Dominguez,
.)2006, pp. 23-24

چین در مکانیسمهای چندجانبه و سازمانهای منطقهای نیز ضوری فعال دارد در سال  1997به بانیک
توسعۀ کارائی

ملحق شد و از سال  ،2004بهعنوان عضو نیاظر در سیازمان دولیتهیای آمریکیایی ضیور

________________________________________________________________

 1جمهوری خلق چین برای مشخصکردن رواب خود با سایر کشورهای جهان ،براساخ سه معیار اهمییت روابی دوجانبیه ییک کشیور
برای چین عمق همکاری در رواب

و تصمیم چین برای اعطای وضعیت شریک به آن کشور ،از سه مشخصه برای شناسایی این رواب نام میی

برد :شریک استراتژیک شریک همکاریجویانه و رواب همکاریجویانه دوستانه (ر

به )Dominguez, 2006
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یافته است همچنیین از دهیۀ  ،1990جمهیوری خلیق چیین ،روابی نزدییک و مکانیسیم دییالوگ بیا سیایر
سازمانهای منطقهای چون گروه ریو ،جامعه اندین ،1جامعیه و بیازار مشیتر

کارائیی  ،و بیازار مشیتر

جنوب برقرار کرده است این کشور ،در سال  ،2008عضو کامل بانک توسعۀ قار آمریکا شد و عضوی از
مجمو همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک است ،کیه همیراه بیا رهبیران  21کشیور اشییۀ پاسییفیک ،شیامل
تایوان (با عنوان چینتایپه) و کشورهای شیلی ،مکزیک و پرو از آمریکای التین گردهم میآیند بیجین

،

همچنین یکسری مجامو جداگانه با این منطقه ،شامل «مجمو چین -آمریکیای التیین»« ،مجمیو همکیاری
تجاری و اقتصادی چین -کارائی »« ،دیالوگ بازار مشتر

چین -آمریکای التین»« ،مجمو رایزنی جامعیه

چین -اندین»« ،اجالخ تجاری چین -آمریکای التین» را بنیان نهاده است ازطریق همۀ ایین مکانیسیمهیای
چندجانبه ،چین اکنون بهطورگستردهای با این منطقه مرتب شدهاست ) (Shambaugh, 2013, p. 93و تی
در رکتی نادر و کمیاب در رواب خارجی ،از سیال  ،2004چهیار گیروه نییروی یافظ صیلح بیه هیائیتی
[بهردم عدم شناسایی رسمی چین] اعزامکردهاست و به تأمین امنیت مرکز شمارش رأی انتخابیات عمیومی
در فوریه  ،2004بهعالوه مراسم معارفه ریاست جمهوری نیز کمک کرد )(Ding, 2008, p. 208

درمجمو  ،جمهوری خلیق چیین از طرییق اسیتحکامبخشییدن بیه پیونیدهای دیپلماتییک و سیاسیی بیا
کشورهای منطقه آمریکای التین ،بهدنبیال افیزایش ،همکیاری و گسیترش نفیوذ سیاسیی بیر اسیاخ اصیول
موردتأکید خود در سیاست خارجی ،از جمله اصول همزیستی مسالمتآمیز ،اصیل عیدممداخلیه ،سیاسیت
برد -برد و سود متقابل است چین ،با آگاهی از ظرفیت و تمایل فزایند کشورهای آمریکیای التیین بیرای
همکاری همهجانبه و عمیقتر با این کشور ،توسعه آرام و تدریجی نفوذ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگیی خیود
را در این منطقه آدازکرده است و از اینرهگذر ،همانطور که در بخش اهداف چین از توسعۀ قدرت نیرم
در آمریکای التین بحث شد ،بهدنبال نمایشدادن نیتهای خوب و مسئولیتپیذیری خیود در جهیان و بیه
عبارتی ایجاد و گسترش تصویری مطلوب از خود درجهان است
نتیجهگیری

از اواخر دهۀ  ،1990خصوصاً اوایل هزار جدید ،منطقۀ آمریکای التین – بهعنوان یکی از وسییوتیرین
مناطق در التوسعۀ جهان -از اهمیت ویژهای در سیاست خیارجی چیین برخیوردار شیده اسیت عیالوهبیر
ظرفیتهای اقتصادی عظیم ،این منطقه ،بهلحا سیاسی برای چین از دو جهت کلیی دارای اهمییت اسیت:
نخست اینکه ،این منطقه ،در محافل عمومی و آکادمیک ،بهعنوان ییاط خلیوت اییاالت متحیده ،شیهرت
________________________________________________________________

1. Andean Community
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دارد و برای آمریکا از ساسیت بسزایی برخوردار است لذا هر رکت چیین در ایین منطقیه ،توسی ایین
قدرت بزرگ جهانی زیرنظر گرفته میشود از اینرو موفقیت چین در توسعۀ قدرت نیرم و ایجیاد تصیویر
مطلوبتر از خود در این منطقه ،به ایجاد تصویر مطلوب جهانی ایین کشیور کمیک مییکنید دوم اینکیه،
منطقۀ آمریکای التین ،دربرگیرند نیمی از کشورهای جهان است کیه سیاسیت «چیین وا ید» بیجینی
نپذیرفتند و همپیمانی دیپلماتیک با تایوان را فظکردهاند برای بیجین

را

 ،این موضو با مشیروعیت ریییم

پیوند دارد لذا گسترش نفوذ چین در این منطقه میتواند این کشور را به آرزوی دیرینۀ خود ،یعنی الحیاق
تایوان نزدیکتر سازد و همانند سایر نقاط جهیان ،در ایین قیاره نییز تیایوان را بیه انیزوا بکشیاند از ایینرو
ظرفیتهای باالی این منطقه برای همکاری عمیقتر در تمامی عرصههیای اقتصیادی ،سیاسیی و فرهنگیی و
پتانسیل عظیم آن برای آزمون نفوذ جهانی چین ،سب

شده است تا جمهوری خلق چین ،با گسترش آرام و

تدریجی رواب با این منطقه و با بهرهگیری از قدرت نرم خود ،تالش نماید تا به جهان نشان دهد که قدرتی
در الظهور ،اما سازنده و مسئول است ازاینرو این کشور ،از یکسو با دسترسی به بازارها ،منابو طبیعی و
انریی منطقۀ آمریکای التین ،مسیر تداوم توسعه اقتصیادی خیود را همیوار مییسیازد و از سیویدیگیر ،در
راستای استراتژی ظهور صلحآمیز خود و سیاست همکاری جنوب -جنوب ،با نفوذ بیشیتر در ایین منطقیه و
استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود (از جمله ابزارهای اقتصیادی ،تجیاری ،سیاسیی و فرهنگیی) ،بیه ایجیاد
محیطی هماهن

 ،کمک میکند تا بدینوسیله ،سب

کاهش هراخها از ظهور چین ،نشاندادن نیتهیای

خوب و مسئولیتپذیری آن در جهان شود بهعبارتی در جهت ایجاد و گسترش تصویری مطلوب از خیود
درجهان رکت مینماید درواقو بس سطح فعالیت چین در آمریکای التیین ،بخشیی از اسیتراتژی کیالن
این کشور برای بهبود چهر یک قدرت بزرگ در الرشد مسالمتجیو ،سیازنده و مسیئولیتپیذیر اسیت
برای این کشور ،در

مثبت جهانی از چین و ایجاد تصویری مطلوب بهعنوان یک قدرت بزرگ جهیانی،

که بهواسطۀ نرخ باالی رشد اقتصادی و تداوم در توسعۀ تکنولویی ،قادر به ارائۀ فرصتهای تجاری عظیم
در آینده برای کشورهای در التوسعه است ،از اهمییت بسیزایی برخیوردار اسیت ایین در  ،مییتوانید
کشورهای در التوسعه همچون ممالک آمریکای التین را به دسترسی آتیی بیه بازارهیا و سیرمایهگیذاری
چین و تی ایجاد موازنه با آمریکا و نهادهای دربی امیدوار سازد این امر ،یعنی ایجیاد امییدواری فزاینیده
به همپیمانی با چین بهعنوان یک قدرت بزرگ جهانی ،میتواند بهعنوان ناملموخترین و بزرگترین منبیو
قدرت نرم چین در این منطقه به ساب آید

1396  پاییز و زمستان،1  شماره،6  سال،پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل

24

References

Alvand, M., & Asgarkhani, A. (2015). Soft power functions in Chinese foreign
policy. Iranian Research Letter of International Politics, 3(1), 1-25. (in
Persian)
Barr, M. (2011). Who’s afraid of china? the challenge of chinese soft power. Zed
books London & New York.
Blanchard, F., & Lu, F. (2012). Thinking hard about soft power: a review and
critique of the literature on china and soft power. Asian Perspective, 36(4),
565-589.
Bliss, E. (2009). China’s projection of soft power in the Americas. in Chinese
soft power and its implication for the united state competition and cooperation
in the developing world. Central for strategic & international study (CSIS).
Mc Giffert, C. ed. Washington D.C., 45-62.
Brandt, J et al., (2012). Chinese engagement in Latin America and the
Caribbean: implications for US foreign policy. American University, School of
International Service, 1-32. Available at:
https://www.american.edu/sis/practica/upload/F12-China-Latin-America-andChallenges-for-USFP.pdf
Campbell, C. (2014). China’s expanding and evolving engagement with the
Caribbean. U.S -China Economic and Security Review Commission, Staff
Report, 1-13.
Cheng, y. (2010). Political obstacles and challenges for the rise of china’s soft
power in Latin America. Documento de Trabajo N10. Unoversidad del
desarrollo, facultad de gobierno.
Deng, X., & Zhang, L. (2009). China’s cultural exports and its growing cultural
power in the world, Soft power china’s emerging strategy in international
politics. Li, M, ed. Lexington books, New York, 143-162.
Ding, S. (2008). To build a “harmonious world”: china’s soft power wielding in
the global south. Journal of Chinese Political Science, 13 (2), 193-213.
Dominguez, J. I. (2006). China’s relations with Latin America: shared gains,
asymmetric hopes. Workingpaper, 2008-2003. Weatherhead Center for
International Affairs, Harvard University, 1-59.
Economic commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). (2014).
Foreign direct investment in Latin America and the Caribbean. United Nation
Production Development Series, (195), 1-28. Available at:
http://www.cepal.org/en/publications/chinese-foreign-direct-investment-latinamerica-and-caribbean
Ellis, R. (2011). Chinese soft power in Latin America a case study. JFQ: Joint
Force Quarterly. Issue 60, 1st Quarter, 85-91.
Ellis, R. (2013). The Strategic dimension of Chinese engagement with Latin
America. William J. Perry center for hemispheric defense studies. USA.

25

)2013-2000( تحلیل قدرت نرم چینی در آمریکای التین

Elson, A. (2014). Dragon among the iguanas. Finance & Development. 51(4), 4446. Available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/12/elson.htm
Glaser, S., & Murphy, E. (2009). Soft power with Chinese characteristics the
ongoing debate, Chinese soft power and its implication for the united state
competition and cooperation in the developing world. Mc Giffert, C. ed.
Central for strategic & international study (CSIS). Washington D.C., 10-26.
Jenkins, R. (2010). China’s global expansion and Latin America. J. Lat. Amer.
Stud. 42, Cambridge Journals, 809–837.
Kurlantzick, J. (2007). Charm offensive how china’s soft power is transforming
the world. Yale university press. New Haven and London.
Li, H. (2007). China's growing interest in Latin America and its implications.
Journal of Strategic Studies, 30 (4-5), 833-862.
Li, M, ed. (2009). Soft power china’s emerging strategy in international politics.
Lexington books, New York.
Li, M, ed. (2009a). Soft power: nurture not nature. in Soft power china’s
emerging strategy in international politics. Li. M, ed., Lexington books, New
York, 1-18.
Lum, T.; Fischer, H.; Gomez-Granger, J., & Leland, A. (2009). China's foreign
aid activities in Africa, Latin America and Asia. Congressional Research
Service
(CRS).
Report
for
Congress,
1-25.
Available
at:
www.fas.org/sgp/crs/row/R40361.pdf
Mc Giffert, C. ed. (2009). Chinese soft power and its implication for the united
state competition and cooperation in the developing world. Central for
strategic & international study (CSIS). Washington D.C.
Mead, W. R. (2004). America sticky power. March 1. Available at:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2004/03/01/americas_sticky_power.
Ministry of foreign affairs of the people’s republic of china. (2008). China's
policy paper on Latin America and the Caribbean. Available at:
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-11/06/content_7179488.htm.
Ministry of foreign affairs of the people’s republic of china. (2014). A new
chapter in china-LAC friendship and cooperation. Chinese Embassy in
Barbados. July 31. Available at:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t11
79134.shtml
Nye, J. (1990). Bound to lead: the changing nature of American power. Basic
books. New York.
Nye, J. (2002). The paradox of American power: why the world’s only
superpower can’t go it alone. Oxford university press. New York.
Nye, J. (2004). Soft power: the means to success in world politics. Public affairs.
New York
Nye, J. (2005). The rise of china soft power. Wall Street Journal Asia. December
29. Available at:

1396  پاییز و زمستان،1  شماره،6  سال،پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل

26

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/1499/rise_of_chinas_soft_power.h
tml
Nye, J. (2006). Think again: soft power. February 23. Available at:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power
Nye, J. (2008). The Powers to lead. Oxford university press. New York.
Nye, J. (2011). The Future of power. Public affairs. New York.
Nye, J. (2012). Responding to my critics and concluding thoughts. In Soft power
and US foreign policy: theoretical, historical and contemporary Perspective.
Parmar, E. & Cax, M. ed.; translation by Tayeb, A. Tehran: Researche
institute of strategic studies, 345-363. (in Persian)
Ray, R., & Gallagher, P. (2013). China – Latin America economic bulletin.
Research from the global economic governance initiative (GEGI), 1-27.
Available at:http://www.bu.edu/pardee/research/global-economic-governance2/economicbulletin2013/
Senate committee on foreign relations. (2008). China’s foreign policy and soft
power in South America, Asia, and Africa. Congressional Research Service
Library of Congress. April. Available at:
http://www.gpoaccess.gov/congress/index.html
Shahande, B., & Tahaeii, j. (2005). New china; Deng Xiaoping and reformation.
Tehran: Strategic research center. (in Persian)
Shambaugh, D. (2013). China goes global, the partial power. Oxford University
Press. USA.
Shixue, J. (2006). A new look at the Chinese relations with Latin America.
Nueva
Sociedad
203,
1-18.
Available
at:
www.nuso.org/upload/articulos/3351_2.pdf
The state council of the people's republic of china. (2014). white paper on
China's foreign aid. available at: http://english.gov.cn/archive/whitepaper/ and
http://www.china.org.cn/e-white/
Zhang, Y. (2009). The discourse of china’s soft power and its discontents, Soft
power china’s emerging strategy in international politics. Li, M, ed.
Lexington books, New York, 45-60.
Zheng, E. (2009). China’s use of soft power in the developing world strategic
intentions and implications for the United States. in Chinese soft power and its
implication for the united state competition and cooperation in the developing
world. Mc Giffert, C. ed. Central for strategic & international study (CSIS).
Washington D.C., 1-9.

