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قش کنند و های جدیدی ایفای نموجب شده است تا مولفه المللبینشرایط جدید نظام 
ه از کگیرند  ه کارین منافع ملی خود، ابزارهای جدیدی را بکشورها برای دستیابی به اهداف و تام

. با ره داشتدرت نرم اشاقبه بهره گیری از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار  توانمیمهمترین آنها 
گردد، بسیاری میتوجه به اینکه آفریقا دارای جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها محسوب 

ستای ه در ران قارکیه در تالش هستند تا از ظرفیت های موجود در ایاز کشورها از جمله چین و تر
اره ر این قرا د از طریق دیپلماسی عمومی، نفوذ قدرت نرم خود برداری نمایند ومنافع خود بهره
ی دیپلماس اندتهچگونه چین و ترکیه توانسشود که اکنون این پرسش مطرح میافزایش دهند. 

تحلیلی و  -صیفیرتقاء دهند؟ در پژوهش پیش رو ابتدا با رویکردی توخود را در آفریقا ا عمومی
ریقا ه در آفترکی به واکاوای دیپلماسی عمومی چین و ای،تفاده از اسناد و منابع کتابخانهبا اس

سی ا بررپرداخته شده است. سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تالش شد تا ب
 رواز این د.باشیمدی ارائه گردد که از نوآوری های مقاله مذکور ی گردآوری شده راهبرهاداده

ی، ف فرهنگمختل نتایج به دست آمده داللت بر آن دارد که چین و ترکیه با استفاده از اقدامات
شند و اشته بادر آفریقا دیپلماسی عمومی موفقی د اندتهاقتصادی، بشردوستانه، آموزشی و ... توانس

 د.برد تهاجمی نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهنبا استفاده از راه
 آفریقا، دیپلماسی عمومی، قدرت نرم، چین، ترکیه.: کلیدواژگان
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 مقدمه
جهت  اقدامی عنوان شود، بهیاد می« 1قدرت نرم»عنوان حول در مفهوم قدرت که از آن بهت

 هادولتکی از ابزارهایی که . همچنین یگرددبهینه کردن سیاست خارجی کشورها محسوب می
است. در شرایط کنونی  2ند، دیپلماسی عمومیدهمیبرای نفوذ بیشتر قدرت نرم مورد توجه قرار 

نمایند تا از طریق اقدامات مختلف اقتصادی، فرهنگی و ...، افکار عمومی کشورها تالش می
ش گذارند. این اقدامات کشور هدف را با خود همراه سازند و تصویر مثبتی را از خود به نمای

 سبب ارتقاء دیپلماسی عمومی و تقویت هرچه بیشتر قدرت نرم شده است.
در تالش  4و ترکیه 3بر این مبنا با توجه به ظرفیت های موجود در آفریقا، کشورهایی مانند چین

هستند تا از ظرفیت های مذکور در راستای اهداف مورد نظر خود بهره جویند. لذا استفاده از 
دیپلماسی عمومی و راهبردهای موثر در این زمینه، مورد توجه کشورهای مذکور قرار گرفته است 

 و در تالش هستند تا قدرت نرم خود را در آفریقا تقویت نمایند و افزایش دهند.
ه و ترکی ه چینچگونبا توجه به این موضوع، سوال اصلی پژوهش حاضر بر این مبنا قرار دارد که 

ن رضیه ایفرسش مذکور در پاسخ به پخود را در آفریقا ارتقاء دهند؟  دیپلماسی عمومی اندتهتوانس
تصادی، ی، اقپژوهش داللت بر آن دارد که چین و ترکیه با استفاده از اقدامات مختلف فرهنگ

ه بد و با اشته باشنددیپلماسی عمومی موفقی در آفریقا  اندتهبشردوستانه، آموزشی و ... توانس
 راهبرد تهاجمی، نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند.کارگیری 

با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه تحلیلی و  -در پژوهش پیش رو ابتدا با رویکردی توصیفی
به واکاوای دییپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا با استفاده از نظریه قدرت نرم پرداخته  ای

ی گردآوری هادادهتالش شد تا  5سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات شده است. سپس با روش
 باشد.های مقاله مذکور میراهبردی ارائه گردد،که از نوآوریشده مورد بررسی قرار گیرند و 

 

 پیشینه تحقیق-1
برد به راه یچکدامهایی در این زمینه نگاشته شده است، اما هبا توجه به موضوع مقاله، پژوهش

وات حلیل سعمومی کشورهای مختلف در آفریقا و مقایسه تطبیقی آن از طریق روش تدیپلماسی 
 صر اشارهی به صورت مخت. در ذیل به چند اثر پژوهشاندتهد، نپرداخباشمیکه از نوآوری مقاله 

 د.گردمی
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ادی که توسط مریم مر« اراهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریق»( با عنوان 1398) ای مقالهدر 
وزه قا از حآفری در فصلنامه دانش سیاسی به چاپ رسیده است، اشاره می نماید با توجه به اینکه

قاله ماید. منی استفاده د اما ایران نتوانسته است از این ظرفیت به خوبباشمیهای راهبردی ایران 
ی را نشد واکمذکور با استفاده از مصاحبه عمقی با بیست فرد متخصص در حوزه آفریقا، راهبر

گر در رهای دید کشوجهت ارتقاء دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا پیشنهاد می نماید اما به راهبر
 آفریقا اشاره ننموده است. 

 نایی و محمدجوادتوسط اردشیر س« قدرت نرم چین در آفریقا»( با عنوان 1397)ای مقالهدر 
 نمایند که، اشاره میاپ رسیده استی به چالمللبینحسینی که در فصلنامه رهیافت های سیاسی و 

فرهنگی،  -شیچین با بهره گیری از قدرت نرم خود در آفریقا، ازجمله فرهنگ و تبادالت آموز
جلب نظر  ی مالی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف، توانسته است ضمنهاکمکارائه ی 

شبرد ه های پیجاد زمینی آفریقایی، نسبت به ایهادولتمثبت و مساعد افکار عمومی و حمایت 
مقاله  توان مطالب مطروحه را از نقاط قوت ایناهداف سیاسی و اقتصادی خود اقدام کند. می

رم قدرت ن نفوذ دانست اما در مقاله به این نکته اشاره نشده است که چین از چه راهبردی برای
 خود در آفریقا استفاده نموده است. 

، اشاره 1توسط کیم یون هی« لماسی عمومی چین در آفریقادیپ»( با عنوان 2018)ای مقالهدر 
دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی چین با هدف توسعه روابط اقتصادی نزدیک با نماید که می

کشورهای آفریقایی صورت گرفت و چین دیپلماسی عمومی خود را برای توجیه افزایش نفوذ 
اشاره به اهداف ی به کار گرفته است. المللبین جهانی خود و از بین بردن تبلیغات منفی در جامعه

شود اما نویسنده اشاره ای به راهبرد موثر دیپلماسی عمومی چین از نقاط قوت مقاله محسوب می
 چین در این خصوص نداشته است.

شاره م خالقی نژاد، اتوسط مری« قدرت و نفوذ ترکیه در آفریقا»( با عنوان 1398)ای مقالهدر 
ی بشر هاکمکو  اولین اقدامات ترکیه در آفریقا، در خصوص سرمایه گذاری نماید کهمی

ا وانست بریق تططالب و یا تاسیس مراکز مذهبی و مساجد بوده است که از این   دوستانه، تربیت
کور به له مذاستفاده از قدرت نرم، نفوذ خود را در کشورهای آفریقایی افزایش دهد. در مقا

ره ستا اشاین رایه در آفریقا اشاره شده است اما به راهبرد ترکیه در ااقدامات قدرت نرم ترک
 نگردیده است.

، 2توسط ابراهیم کالین« قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ترکیه»( با عنوان 2018)ای مقالهدر 
اشاره می نماید که دیپلماسی عمومی جدید ترکیه در حال توسعه قدرت نرم ترکیه در خاورمیانهو 
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است و وظیفه آن این است که داستان ترکیه جدید را برای مخاطبانی در سراسر جهان  1آفریقا
تعریف کند تا بتواند چهره ی مثبتی را از خود به نمایش گذارد و نفوذ الزم را کسب نماید. در 

 توانمیمقاله مذکور به چارچوب دیپلماسی عمومی جدید ترکیه در آفریقا اشاره شده است که 
اط مثبت مقاله دانست اما در این راستا به راهبرد مشخص دیپلماسی عمومی ترکیه در آن را از نق

 آفریقا اشاره نشده است.
 

 چارچوب مفهومی و مبانی نظری  -2 
ظری نبانی در ابتدا ضروری است به بررسی مفاهیم مرتبط با پژوهش پرداخته گردد، سپس م

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 یمفاهیم اصل -2-1

جذب دیگران به جای  طریق از که است توانایی نرم نوعی قدرت 2از نظر نای» قدرت نرم:
 (.Nye,2004« )سازدرسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر می اجبار،

و  بی گریاله از آنچه که دیپلماسی عمومی را نه تنها از پروپاگاندا، بلک» دیپلماسی عمومی:
فت و گعدسازی و ، در دو سویه بود ارتباطی است که براساس متقاکندروابط عمومی متمایز می

ه جوزف نای در این زمین(. »Sheikholeslami and soor,2014:50«)گیردگوی دو طرفه صورت می
ا دانند به خطیمنیز معتقد است، آنهایی که دیپلماسی عمومی را صرفاً حسن تعبیری از تبلیغات 

ارج ختوانیم با افکار عمومی نابراین ابزاری است که از طریق آن میب» .(Nye, 2004: 33)«اندرفته
همچنین  (.Rugh, 2017:8«)از کشور ارتباط برقرار نماییم و آنها را تحت نفوذ خود قرار دهیم

قتصادی گی، ااقدامات مختلف از جمله؛ برنامه مبادالت آموزشی و فرهنگی، گسترش روابط فرهن
ردار از اهمیت زیادی در ساختار دیپلماسی عمومی برخوی دیگر هادولتو سیاسی با 

  .(Taheri,2017:2است)
دف به یک ه شود که به منظور دستیابیراهبرد نیز به طرح عملیات درازمدتی گفته می راهبرد:

 نمایندمشخص طراحی شده باشد. در حقیقت راهبردها سیر تحقق اهداف را مشخص می
(Shojaee, 2010: 31). 

 ی نظری قدرت نرممبان -2-2
امروزه قدرت نرم از اهمیت بسیار زیادی برخوردارگشته است و یکی از ابزارهای مهم  

در مفهوم گسترده، قدرت نرم مترادف با قدرت »رود. سیاست خارجی کشورها به شمار می
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نای معتقد است  .(Nye, 2012: 136) «شودغیرنظامی است و شامل قدرت فرهنگی و اقتصادی می
 است شده بیشتر گذشته به نسبت اهمیت قدرت نرم ارتباطات، انقالب و سازی جهانی دلیل هب که

(Nye, 2004 .) 
 استوار آن یهاسیاست و ها ارزش فرهنگی، منابع بر کشور یک نرم همچنین از نظر وی قدرت

 (.Nye,2008«)کندمی ترکیب هم با را نرم و سخت قدرت منابع هوشمند، استراتژی یک». است
 خود اهداف به دستیابی دیگران برای رفتار بر تأثیرگذاری به دنبال توانایی نرم و سخت قدرت»

 (.Nye, 2004«)منابع است بودن ملموس در هم و رفتار نوع در آنها هم هستند، اما تمایز
 مهم نیز جهانی یهایاستس در دیگران جذب و هاالعملدستور کند که تعیینوی تاکید می

ز ا». دهند تغییر اقتصادی هایتحریم یا نظامی تهدید با رفتار دیگران را که نیست ینا فقط و است
رک دستند تا با هو رویکردهای مشخص در تالش  هاالعملسیاستمداران با تنظیم دستور رواین

 (.Rothman, 2011) «ایندرا در حوزه قدرت نرم اعمال نمهایی سیاست، المللیبینمتغیرهای 
. کند نابود ای تقویت را کشور نرم قدرت دتوانمی دولت ی یکهاسیاست از نظر نای،

 یمبتن یا دیگران یدعقا به نسبت اعتنایی بی بر مبنای ریاکاری و که خارجی یا داخلی یهاسیاست»
از نظر »(. Nye, 2004)«کند تضعیف را نرم قدرت تواندمی باشد،  ملی منافع به محدود رویکرد بر

ع قدرت مناب نند سایر اشکال قدرت برآیندی از منابع مختلف است. نای کنترلوی قدرت نرم ما
ثار آو  هستند هادولتداند و معتقد است بسیاری از منابع مهم آن خارج از کنترل نرم را دشوار می

 . (Nye, 2009: 9-11)«آنها شدیدا متکی به پذیرفته شدن از سوی مخاطبان است
شود می تلقی مشروع وقتی آن، خارجی و سیاست قدرت نرم بعکند که مناهمچنین تاکید می

در  جهانی باشد و ارزش های شامل یک کشور فرهنگ وقتی» جنبه ی اخالقی داشته باشد. که
 دیگران مشترک منافع و ارزش ها ارتقاء موجب ی قدرت نرم یک کشورهاسیاستراستای آن 

و  سازی کند که با جهانینای اشاره می. دهدیم را افزایش مطلوب نتایج به دستیابی احتمال شود،
در تالش هستند  هادولت،  1غیردولتی هایسازمان چشمگیر رشد ارتباطی و با  یهاشبکهگسترش 

 (.Nye, 2004«)تا از این نهادها به عنوان ابزار موثر قدرت نرم استفاده نمایند
 قدرت نرم و ارتقاء دیپلماسی عمومی  -2-3

در واقع »عمومی، توجه به مفاهیمی همچون قدرت نرم حائز اهمیت است.  در بحث دیپلماسی
شود. در این رابطه برد و موجب تقویت بیشتر آن میدیپلماسی عمومی از منابع قدرت نرم بهره می

ها هرگاه مورد قبول مخاطبین قرار گیرد، های بنیادین و سیاستهایی مانند فرهنگ، ارزشمولفه
 چهره ایجاد به عمومی دیپلماسی. »(and Ahadi, 2012: 148 Dadandish«)یدنماایجاد قدرت می

                                                           
1 . NGO 
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 یک نرم د و قدرتکنمی کمک یالمللبین میان مخاطبان در ماندگارتر از یک کشور و تر مطلوب
 برای طوالنی سابقه عمومی هرچند که دیپلماسی(«. »Fan,2008کند)می تقویت بیشتر را کشور
(«. Nye,2008است) درک و شناخت جامعه هدف نیازمند اما دارد کشور یک نرم قدرت ارتقاء

در این راستا دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار قدرت نرم، در سطح گسترده ای مورد توجه »
 Shahrezaee andو در دستور کار سیاست خارجی آن ها قرار گرفته است) هادولت

Shirzadi,2018:141.») قداماتی مانند بورس تحصیلی، تبادالت در چارچوب دیپلماسی عمومی، ا
دانشجویی و ... یکی از شیوه های مهم در راستای تقویت و نفوذ بیشتر قدرت نرم در کشور هدف 

 .(Pamment, 2013)گرددمحسوب می
 گیرد، تاثیریعالوه بر این آنچه در پیوندی نزدیک با قدرت نرم و دیپلماسی عمومی قرار م

ام غیری به نلحاظ کردن مت»گذارند. الملل میفکار عمومی در روابط بینفزاینده ای است که نقش ا
نان چارای مخاطب یا همان افکار عمومی، در طراحی و اجرای راهبردهای دیپلماسی عمومی، د

، شناخت روناز ایاهمیتی است که دیپلماسی عمومی بدون این مبحث، دارای ناکامی خواهد شد. 
در  نفوذ وخصیص بهترین ابزار دیپلماسی عمومی به منظور جذب مخاطبان دیپلماسی عمومی، ت

ر آنها و ارزیابی واکنش مخاطب در مقابل پیام های ما، از اهمیت کلیدی برخوردا
 (.Sheikholeslami and noori, 2018: 283-285«)است
اسی پلمز دیابا استفاده  اندتهبا توجه به مباحث مذکور، کشورهایی مانند چین و ترکیه توانس 

اطبان ه به مخا توجعمومی به عنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم بر آفریقا تاثیر بگذارند و ب
 دامات اینی متناسبی را در چارچوب قدرت نرم در پیش گیرند. اقهاسیاستکشورهای هدف، 

 رایبمینه زکشورها که با هدف تصویرسازی مثبت در اذهان افکار عمومی بوده است، توانسته 
 راهم آورد.ی و در نهایت نفوذ بیشتر قدرت نرم را فالمللبیناقناع، اعتبار، وجهه 

 
 پیشینه تاریخی -3

،  90در دهه »حضور تاریخی ترکیه و چین در آفریقا، در گذشته چندان پررنگ نبوده است. 
یک  ی خود در پیش گرفته بود و از نظر بسیاری به عنوانهاسیاستترکیه رویکرد نظامی را در 

 هیترک ،90 دهه انیپا در. (Tol and Baskan, 2018رفت)جنگجوی پس از جنگ سرد به شمار می
 برنامه م،اقدا نیاول عنوان به. شد قایآفر یصحرا جنوب یکشورها با خود روابط گسترش خواستار

 بیتصو به 1998 سال در بود، شده یطراح هیترک دولت توسط که قایفراقدام برای آ نام با یا
 به دوستانه بشر یهاکمک ارتقاء قا،یآفر در ها سفارتخانه تعداد شیافزا منظور به برنامه نیا. دیسر

، دوره 2002با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال »(. Bcchi, 2017«)بود رهیغ و قایآفر
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ه جدیدی در سیاست خارجی ترکیه ایجاد گردید و این کشور نگاه نظامی گرایانه خود را ب
قدرت نرم در سیاست خارجی این کشور در  رواز ایندیپلماسی، تجارت و تعامالت فرهنگی داد. 

 2003 سال درترکیه  دولت توسط که ای برنامه نیاول. »(Nganga, 2018«)اولویت قرار گرفت
 باز استیس ،2005 سال در .بود قایآفر با یتجار و یاقتصاد روابط شیافزا یاستراتژ شد، بیتصو

 «نمود اعالم قایآفر سال این سال را هیترک و شد سازگارتر ایگونه به قایآفر بهت نسب
(Akin,2018.)  طی دهه های اخیر، حزب عدالت و توسعه زمینه برای مانور بیشتر در آفریقا را

فراهم نموده است و افزایش سفارتخانه ها، تعامالت اقتصادی و فرهنگی، اقدامات آموزشی و 
 ...، به عنوان ابزارهایی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است.بشردوستانه و 

چین نیز تالش نموده است تا به عنوان بخشی از استراتژی بزرگ خود با هدف بهره برداری از 
بازارهای نوظهور، گسترش نفوذ و شکل دادن به حاکمیت جهانی خود، ابتکارات قدرت نرم خود 

، آژانس رسانه ای چین فعالیت خود را در آفریقا آغاز 1960دهه در »در آفریقا را افزایش دهد. 
ی رسانه ای چین و آفریقا تاسیس شد. چین تالش نموده است تا از هاهمکارینمود و مجمع 

طریق رسانه های خود در آفریقا، با روایت های منفی علیه خود مقابله کند. بر این مبنا با تاسیس 
با هدف افزایش قدرت نرم چین در قاره سیاه،  2000در سال  1ی چین و آفریقاهاهمکاریمجمع 

گفتگوی استراتژیک میان چین و این اتحادیه را با  2، اتحادیه آفریقا2008بوده است. در سال 
با هدف  3نیز مجمع اندیشکده چین و آفریقا 2011هدف تقویت روابط سازماندهی نمود. در سال 

ای فکر طرفین تاسیس گردید. همه این اقدامات با هدف ی مشترک میان اتاق ههاسیاستاتخاذ 
تقویت دیپلماسی عمومی چین در آفریقا و نفوذ بیشتر بوده است. براین مبنا در نوزدهمین کنگره 

، رییس جمهور چین ابتکارات چین را قدرت نرم با ویژگی 2017در اکتبر  4حزب کمونیست چین
(. Nantulya, 2018«)استا یک رهبر جهانی خواهد بودچینی خواند و تاکید نمود که چین در این ر

امروزه چین فعاالنه در تالش است تا با اقدامات گسترده اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و .... 
 تعامالت خود را با آفریقا گسترش دهد و دیپلماسی عمومی خود را تقویت نماید.

 
 قایآفردر  و ترکیه نیچ یعموم یپلماسیدراهبرد  -4

 آید.یب میهای مقاله در مورد دیپلماسی عمومی این دو کشور در آفریقا به ترتیافته در زیر
 اقیآفردر  نیچ یعموم یپلماسیدراهبرد  -1-4

                                                           
1. FOCAC 
2 . AU 
3 . CATTF 
4 . CPC 
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 یخارج استیس از یاتیح بخش ه عنوانب را یعموم یپلماسید تاکنون 2000 سال لیاوا از نیچ
 نیچدولت »نرم خود را افزایش دهد.  تا بتواند نفوذ قدرت استدر نظر گرفته  آفریقا قاره در خود

 قدرتترکیبی از  که هوشمند قدرت اساس بر ییقایآفر یکشورها در را خود یعموم یپلماسید
 رایز د،دهمی گسترشاست، (یاقتصاد قدرت و نیچ مدل)2سخت قدرت و( 1فرهنگ) نرم

 .(Altman, 2018)«است مرتبط...  و یمال یهاکمک کمک، یهاپروژه با نیچ یعموم یپلماسید
 حس به یمتک که است نیچ از مثبت ریتصو کی جادیا دنبال به نیچ یعموم یپلماسیدلذا 

آن را ایجاد نماید.  کیشر یکشورها و نیچمیان  مشترک تیهو تا است یهمبستگ از یمشترک
 هنیزم ی چندجانبه،هاهمکاریو ارتقاء  دوجانبه روابط تیتقوبر این مبنا چین در تالش است با »

در این راستا حضور چهار نسل از رهبران چین در  د.کن جادیا یعموم یپلماسید یبرا یمثبت
گسترش همکاری و تعامالت چین با سایر کشورها، موثر بوده است. از طرفی حضور حزب 
کمونیست چین و مدل لنینیستی توسعه، موانعی را برای اقدامات چین در خارج از کشور از جمله 

داشته است. چین نیازمند اصالحات سیاسی و اقتصادی است تا بتواند موثرتر عمل  آفریقا به همراه
 Cambell, 2017).«)نماید

چین تالش نموده است تا با اقدامات مختلف در آفریقا، بتواند تاثیرگذاری بیشتری بر افکار 
نماید، به  عمومی داشته باشد و در زمینه دیپلماسی عمومی و افزایش قدرت نرم خود، موثرتر عمل

تواند بر عملکرد چین تاثیرگذار باشد. ویژه آنکه حضور کشورهای مختلف رقیب در آفریقا می
 حال در مکان کی قایآفر اول،. دهدیم ارائه کننده قانع فرصت سه حداقل قایآفر ن،یچ یبرا»

 یعال یفرصت قایآفر قاره افتهی توسعه کم یهاساختریز دوم،. است نهیهز کم دیتول یبرا ظهور
 جاده و کمربند ابتکار و قایآفر ایمنطقه یها آرمان از که کندیم فراهم یتجار مشارکت یبرا
 یبرا بزرگ بالقوه گاهیپا کی ،جمعیت اردیلیم 1.1 از شیب با قایآفر سوم،. کندیم یبانیپشت 3ینیچ

 .(Altman, 2018«)تاس جوان کنندگان مصرف
است.  هاکمکارائه  قا،یآفر در خود یاستراتژ قتحق یبرا نیچ مختلف یابزارهایکی از 

 در یاقتصاد بیرق کی عنوان به راخود  دیتهد ی،عموم یپلماسیداز طریق  و کمکبا ارائه  نیچ»
 یبرا را ییقایآفر یبازارها به یدسترس و دهدیم کاهش یی،قایآفر یکشورها از یبرخ برابر

 میتقس دسته هشت به ی چینهاکمک». (Jafrani, 2018«)دهدیم شیافزا ینیچ یهاشرکت

                                                           
1 . Culture 
2 . Hard Power 
3 . Belt and Road Initiative 
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 اعزام ،یانسان منابع توسعهدر زمینه  یهمکار ،یفن یهمکار مواد، و کاالها ،هاپروژه: شودیم
همچنین . یبده کاهش و داوطلبانه یها برنامه بشردوستانه، یاضطرار یهاکمک ،یپزشک یهامیت

در  قایآفر به نیچ کمک بخش نیبزرگتر ،2013 تا 2000 یها سال نیب ،AidData گزارش طبق
بود. الزم به ذکر  کشور 36در  دالر اردیلیم 29 میزان به که بود یساز رهیذخ و نقل و حمل حوزه

 ارتباطات، و یانرژ نقل، و حمل به توجه با قایآفر در نیچ یخارج یهاکمک یهاپروژه است که
 یهاکمک از که ییقایرآف یکشورها اکثر .دهندیم لیتشک را هاکمک کل از یمین بایتقر

 (.Wang, 2018«)باشندمی یغن اریبس یعیطب منابع نظر از ،هستند برخوردار سخاوتمندانه
 پرورش و آموزش ،هاساختریز جمله از یعیوس یها بخشآفریقا در  در نیچ یگذار هیسرما

 برق یهاوژهپر یبرا ینیچ یهاوام از درصد 40 حدود». صورت گرفته است اطالعات یفناور و
 «دهدیم ادامه نقل و حمل یهاساختریز ینوساز به گرید درصد 30 و دشومی پرداخت

(Vanmead, 2018.) 
یشبرد یقا و پر آفرالزم به ذکر است که دادن وام نیز از ابزارهای مهم چین برای نفوذ بیشتر د

 قاره نیا به کمک دالر اردیلیم 75 نیچ 2001 سال از»دیپلماسی عمومی این کشور است. 
 دو از شیب که دهدیم گزارش یجهان بانک(. »Pham and Bello, 2018«)است داده اختصاص

 کمک رساختیز عهتوس به که دارند ها ینیچ با یمال نامه توافق حاضر حال در قایآفر اقتصاد سوم
 یبرا یمال نیتام یبرا یخوب روش ینیچ منابع تیحما تحت ییربنایز یهاواماعطای . کندیم

 .(www.chinaafricarealstory.com «)است فیضع حکومت یدارا یرهاکشو
 عیوس بلندپروازانه یها طرح یاجرا یبرا یتیظرف یدارا نیچدر چارچوب دیپلماسی عمومی، »

 کشور از خارج در یا رسانه یهاسازمان و وسسیکنف موسسات یانداز راه مانند تر
 گسترش آفریقا قاره سراسر در که( CIs) یهاشبکه رواز این» .(https://saiia.org.za)«تاس

 انددهش یطراح ییقایآفر یهاتوده به ینیچ فرهنگ و زبان یمعرف یبرا ،اندتهافی
www.chinafile.com).) «زاتیتجه و متیق ارزان یونیزیتلو خدمات دهنده ارائه نیهمچن نیچ 

 .(Okoye, 2018«)نموده است مفراه در آفریقا را همراه تلفن به شتریب یدسترس یبرا یمخابرات
کمک بشردوستانه نیز از دیگر اقدامات چین در آفریقا است که با هدف تاثیرگذاری بر افکار »

 یهاکمک نهیهزعمومی و پیشبرد دیپلماسی عمومی صورت گرفته است. به عنوان مثال 
 بحران به دالر ونیلیم 68.5 که افتی شیافزا دالر ونیلیم 90 حدود 2011 سال در نیچ هبشردوستان

 دالر ونیلیم 50 از شیب به 2014 سال در و استاختصاص یافته  قایآفر شرق در ییغذا یناامن
ی و لیتحص نهیهز کمکهمچنین ارائه » (.Liberman, 2018«)بود ابوال بحران به پاسخ در که دیرس

دف جهت پذیرش دانش آموزان و دانشجویان در کالج های چین با ه بورس های تحصیلی
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تاثیرگذاری بر اذهان آنان از دیگر اقدامات چین در راستای دیپلماسی عمومی و نفوذ قدرت نرم 
 .(Jafrani, 2018«)گردد.محسوب می

ا مورد یقا ربا توجه به مباحث گذشته، برآنیم دالیل موفقیت دیپلماسی عمومی چین در آفر
طالب میک، از ستماتاست تا در ابتدا با توجه به روش سی بررسی قرار دهیم. بر این مبنا تالش شده

ت، نقاط ی موجود نقاط قوهادادهمطروحه کدهای مورد نظر احصاء گردد، سپس بر مبنای 
وات ش تحلیل سو تهدیدهای دیپلماسی عمومی چین در آفریقا با استفاده از رو هافرصتضعف، 

 د.مورد بررسی قرار گیرد و راهبرد مشخصی ارائه گرد
 کدهای احصاء شده از دیپلماسی عمومی چین در آفریقا عبارتد از:

وسسات کنفسیوس، مراه اندازی  -2ی چندجانبه، هاهمکاریوابط دوجانبه و ارتقاء تقویت ر -1
برای معرفی زبان و فرهنگ  CISی هابکهشراه اندازی  -4ی رسانه ای، هاسازمانراه اندازی  -3

سترش روزنامه های چینی به انگلیسی، گ -6نی تلویزیون چین، ی جهاهاشبکهگسترش -5چین، 
زینه و ارائه کمک ه -9ات مخابراتی، ارائه تجهیز -8تلویزیونی ارزان قیمت،  ارائه خدمات -7

های تجاری به رصت مشارکتف  -11رهای آفریقایی، سترسی به بازاد -10بورس های تحصیلی، 
 -13نندگان جوان در آفریقا، حضور مصرف ک -12قا، ی کم توسعه یافته آفریهاساختدلیل زیر

وزه های زیرساختی، فعالیت در ح -15صادرات،  -14توسعه زیرساخت و توسعه صنعتی آفریقا، 
ی مختلف از هاپروژهرائه وام برای ا -16حمل و نقل، آموزش و پرورش و فناوری اطالعات، 

ی هاروژهپ -18بازپرداخت طوالنی،  رائه وام با بهره پایین و دوره هایا -17جمله برق، 
ای اعزام تیم ه -20ق تامین مالی آفریقا، کمک به صندو -19ی خارجی و کمک مالی، هاکمک

ی هاسازمانضویت آفریقا در ع -23غنی،  منابع طبیعی -22ی بشردوستانه، هاکمک -21پزشکی، 
عالیت کشورهای غربی، ف -25ضور رهبران عالقمند چین جهت توسعه روابط، ح -24ی، المللبین
ونیست در حضور حزب کم -27شردوستانه، اقتصادی و فرهنگی غربی ها، بفعالیت های  -26

 وانع جهت اصالحات اقتصادی و سیاسی چین.م -28چین، 
.. قوت و .. ی موجود نقاطهادادهپس از احصاء کدهای مورد نظر، تالش شد تا از ترکیب 

ت رسانه ای و از ، اقداما5و  3رد نقاط قوت، از ترکیب بندهای مشخص گردد. به عنوان مثال در مو
 ط ضعف نیز،، اقدامات فرهنگی و .... احصاء گردید. همچنین درخصوص نقا4و  2ترکیب بندهای 

نیز، از  هافرصت، اصالحات اقتصادی و ... احصاء گردید. در مورد 28و  27از ترکیب بندهای 
 تجاری و سرمایه گذاری احصاء گردید. درخصوص ، ظرفیت های13و  11ترکیب بندهای 

ت های مختلف ، حضور کشورهای غربی در آفریقا و فعالی26و  25تهدیدها نیز از ترکیب بندهای 
 د.باشمی(، بیانگر موارد مذکور 1جدول شماره ) آنان احصاء گردید.
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 خارجی داخلی 
 
 

 نقاط مثبت

 (S)ها قوت
 د اقتصادی چینرش -1 -1
 1960بران چین از نسل از ره 4حضور  -2 -2
 قدامات اقتصادی و بازرگانیا -3 -3
 قدامات زیرساختی ا -4 -4
 دامات فرهنگی اق -5 -5
 قدامات رسانه ای ا -6 -6
 قدامات بشردوستانه ا -7 -7
 قدامات آموزشی و دانشگاهی. ا -8 -8

 (O)ها فرصت
المللی و های بینا در سازمانعضویت آفریق -1 -1

 ایمنطقه
 سرمایه گذاری آفریقایت های تجاری و ظرف -2 -2
 رفیت بازارهای رو به رشد آفریقاظ -3 -3
و دسترسی ارزان به منابع نفتی و  امنیت انرژی -4 -4

 معدنی 
 رفیت اعزام نیروی کار به آفریقاظ -5 -5
 یاز به خدمات فنی و مهندسین -6 -6
 مکاری در حوزه آموزشی و دانشگاهیه -7 -7
 مکاری در حوزه فرهنگیه -8 -8
 شتی و درمانی.مکاری در حوزه بهداه -9 -9

 
 

 نقاط ضعف

 (W)ها ضعف
اثرگذاری بر خط مشی  فقر داخلی و -1 -1

 های کالن
 یاز به اصالحات سیاسی و اقتصادین -2 -2
 دل های لنینیستی توسعهم -3 -3
 اختار کمونیستی.س -4 -4

 (T)تهدیدها 
 ضور رقبا از جمله کشورهای غربی در آفریقاح -1 -1
ی کنولوژی برتر غرب در مقابل محصوالت بت -2 -2

 کیفیت چین در آفریقا
ات غربی در برخی از کشورهای گسترش گرایش -3 -3

 آفریقایی
 عالیت های فرهنگی رقباف -4 -4
 عالیت های اقتصادی رقباف -5 -5
 عالیت های بشردوستانه رقباف -6 -6
 عالیت های آموزشی رقباف -7 -7
ضد زیست محیطی چین در برخی از  فعالیت های  -8 -8

 کشورهای آفریقایی
 ین.هی چدیپلماسی بد -9 -9

 SWOTتحلیل  .1جدول شماره 
Table No. 1. SWOT Analysis 

Source: Authors, Article Findings, 2020 
ی جمع آوری شده، تالش شد تا بر طبق تحلیل هادادهپس از احصاء کدهای مورد نظر از 

وجود در ی مهافرصتراهبرد نیز مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به نقاط قوت چین و  4سوات، 
و  3و  1آفریقا، راهبرد تهاجمی مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال از ترکیب بندهای 

، راهبرد های ایجاد بسترهای مناسب برای صادرات هافرصتنقاط قوت و  7و  8همچنین بندهای 
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همچنین با توجه به نقاط قوت و و ایجاد مکانیسم الزم برای تعامالت آموزشی احصاء گردید. 
تهدیدها، راهبرد رقابتی یا تنوع بخشی مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال از ترکیب بندهای 

بهره گیری از ابزار رسانه ای برای خنثی نمودن تبلیغات منفی احصاء گردید. در راهبرد  1و  6
شود و راهبرد و نقاط ضعف احصاء می هافرصتخصوص راهبرد واکنشی نیز که از ترکیب 

گردد، به همین صورت اقدام گردید. که از ترکیب نقاط ضعف و تهدیدها احصاء می  تدافعی
ی موجود و برداشت اینجانب، عناوین هایافتهالبته الزم به ذکر است در برخی موارد نیز با توجه به 

 د.باشمی(، بیانگر موارد مذکور 2راهبردی مرتبط احصاء گردید. جدول شماره )
 (T) اتهدیده (O) هافرصت 
 

 (S) هاقوت
 (SO) راهبرد تهاجمی

 یجاد بسترهای الزم برای صادرات کاال با هزینه اندکا - -1
 اد بسترهای الزم برای گسترش تعامالت آموزشیایج - -2
 ی اقتصادیهاهمکاریت ایجاد بسترهای مناسب جه - -3
 وی بشردوستانه هاهمکاریرای ایجاد بسترهای مناسب ب - -4

 بهداشتی
 ی فرهنگیهاهمکاریمناسب برای  ایجاد بسترهای - -5
 مکانیسم الزم جهت واردات منابع انرژی. ایجاد - -6

 (ST) راهبرد رقابتی یا تنوع بخشی
دوین برنامه راهبردی جهت ت - -1

 رقابت با غرب
هره گیری از ابزار رسانه ای برای ب - -2

 خنثی نمودن تبلیغات منفی 
 ه گیری از ابزارهای فرهنگی بهر - -3
ارهای آموزشی و زبهره گیری از اب - -4

 دانشگاهی جهت ایجاد نگاه مثبت. 
 
 

 هاضعف
(W) 

 
 

 (WO) راهبرد واکنشی یا بازنگری
 ه راهبردی اقتصادی بلندمدتتدوین برنام - -1
 ی اقتصادی و زیرساختیهاهمکاریایجاد بسترهایی جهت  - -2
یجاد مکانیزمی برای حمایت دولت از کاهش ریسک ا - -3

 سرمایه گذاری و صدور کاال
 های توسعه ای.ایجاد ساز و کاری جهت بهبود کمک - -4

 (WTراهبرد تدافعی)
کاری برای  وایجاد ساز  - -1

 ی چند جانبههاهمکاری
یجاد ساز و کاری برای تضعیف ا - -2

 گرایشات به سمت غرب
یجاد مکانیسمی جهت گسترش ا - -3

فعالیت های اقتصادی و فرهنگی و 
 ... جهت مقابله با رقبا.

 

 SWOTتحلیل  .2جدول شماره 
Table No. 2. SWOT Analysis 

Source: Authors, Article Findings, 2020 
 
ی صورت گرفته و تحلیل سوات مشخص گردید که چین راهبرد تهاجمی هابررسیبا توجه به  

را درخصوص سیاست خارجی خود در آفریقا در دستور کار قرار داده است. از آنجاییکه نقاط 
راهبرد مذکور  رواز اینجود در آفریقا نسبت به سایر موارد برتری دارد، ی موهافرصتقوت و 

توانسته است دیپلماسی عمومی چین و قدرت نرم این کشور را ارتقاء دهد و چین توانسته است 
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 موفق تر عمل نماید.
 

 راهبرد دیپلماسی عمومی ترکیه در آفریقا -2-4
در سال ». شد قایآفر جنوب یکشورها با خود روابط گسترش خواستار هیترک ،90 دهه انیپا در
 به برنامه نیا. دیرس بیتصو بهبه عنوان نقشه راه ترکیه  1قایفراقدام آ برنامه نام با یا برنامه ،1998
 یها توافقنامه ءامضا دوستانه، بشر یهاکمک ارتقاء قا،یآفر در ها سفارتخانه تعداد شیافزا منظور
 (. Bcchi, 2017«)بود رهیغ ی وتجار

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، تعامالت با آفریقا مورد توجه بیشتری قرار گرفت. 
 و یاقتصاد روابط شیافزا یاستراتژ شد، بیتصو 2003 سال درترکیه  توسط که ای برنامه نیاول»

 ایگونه به قایآفر بهنسبت  باز استیس ،2005 سال در وجود، نیا با. بود 2قایآفر با یتجار
 در قایآفر و هیترک سران اجالس نیاول سال، همان در. شد اعالم قایآفر سالو  شد سازگارتر

 و نفوذ گسترش منظور به عمدتا ی ترکیه،ها یاستراتژ» (.Akin, 2018«)دش یسازمانده استانبول
 آن یاثربخش نیز هیترک ییهوا خطوط» (.Gonzalez and Zengin, 2017«)بودند بازار تنوع انتخاب

و اقدامات گسترده ترکیه  است داده شیافزانرم  قدرتابزارهای  از یکی عنوان به قایفرآ در را
 (.www.worldbulletin.net«)توانسته است بر ایجاد تصویر مثبتی از این کشور، موثر واقع گردد

در راستای ارتقاء دیپلماسی عمومی و نفوذ بیشتر قدرت نرم، ترکیه تالش نموده است تا از 
 نینخست، 2008 سال در»نماید.  فراهم ت بیشترتعامال یبرا یفرصت ی های خود،ندگینما طریق

 یدولت نیب سازمان عضو هیترکهمچنین  .شد برگزار استانبول در قایآفر و هیترک یهمکار اجالس
 کی ،2010 سال در عالوه براین ترکیه» (.,Bacchi 2017«)شدآفریقا  3توسعه همکاران مجمع در

 قایآفر یهاهمکاری مشترک طرح ودر نظر گرفت  با آفریقا روابط تیتقو یبرا دیجد یاستراتژ
 یبرا ها تالش مطابق» (.Erdar, 2018«)، به تصویب رسید2010-2014زمانی  دوره یبرا هیترک و

یی را به امضاء قایآفر کشور 38 با یاقتصاد یهاهمکاری توافقنامه هیترک متقابل، یاقتصاد روابط
 ریسا با سهیمقا در قایآفر در یهترک یگذار هیسرما ،4فاینشنال تایمز گزارش طبق .ترسانده اس

 اختصاص خود به را قایآفر در مشاغل تعداد نیشتریب قاره، نیا در میمستق ی هایگذار هیسرما
 (.Kavas, 2018«)انددهدا انجام قایآفر در پروژه 1150 از شیب کنون تا هیترک مانکارانیپداده است. 

                                                           
1 . Africa Action Plan 
2 . Strategies to Increase Economic and Trade Relations with Africa 
3 . IGAD 
4 . Financial Times 
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 هیترک کردیرو»ی ترکیه به آفریقا نیز بسیار گسترده و تاثیرگذار بوده است. هاکمکچنین هم
و  است یبند تیاولو بدون و جامع ،ای توسعه و انساندوستانه یهاکمک از یبیترک یمبنا بر

 صرف ،قایآفر یصحرا جنوب یکشورها پروژه یبرا توسعه یعموم بودجه از درصد 50 حدود
 در موثر طور به هیترک احمر هالل 2011 سال ازی بشردوستانه،  هاکمکای . در راستاست شده
 ی بشردوستانه موسسه ایهاهاهاپروژه تعداد ،2018تا  2010 سالهمچنین از . کندیمفعالیت  قایآفر

 ییقایآفر کشور 28 در نیز 1ی ترکیهالمللبین یهاهمکاری آژانسو  افتی شیافزا مورد 130 به
 (.Emin, 2018)«کندیم تیفعال

 یشورهاک به هیترک بشردوستانه یهاکمک مهم یها جنبه از گرید یکی نیز سالمت بخش
 امضا ییقایآفر کشور 20 حدود با را یبهداشت یهاهمکاری نامه موافقت هیترک». است ییقایآفر

ران یمابه برای حضور پزشکان و پرستاران ترک در آفریقا، ارائه درمان در خاک ترکی .است کرده
یس بیمارستان و تاس ه،یترک بهداشت وزارت لهیوس به یا حرفه و یفن یها آموزش آفریقایی، ارائه

 .(http://www.worldbulletin.net«)گردد....، از دیگر اقدامات ترکیه در این زمینه محسوب می
 ،یهرکت فرهنگ ءارتقا یبرا»در حوزه فرهنگی نیز ترکیه فعالیت هایی در آفریقا داشته است. 

 همچنین کمک هزینه های تحصیلی. ددهمی ادامه قایآفر در را خود تیفعال 2یونس امره موسسه
 کیپلماتید یآکادمنیز   1992 سال از. است افتهی شیافزا یتوجه قابل طور به ریاخ یها سال در

. (www.mfa.gov.tr«)دیپلمات جوان آفریقا را آموزش داده است 200ترکیه،  خارجه وزارت
، پخش هوسا و یلیسواه یها زبانبرنامه ها به  ،3ی ترکیهمل ونیزیتلو تیسا وب درچنین هم
 (.,2018Akin«)نمایدبه صورت گسترده فعالیت می  ،4ی آنادوالالمللبینخبری  آژانسند و شومی

، عملکرد آن در ایمنطقهالزم به ذکر است که سیاست نوعثمان گرایانه ترکیه، شکست های 
یابی منفی نسبت به اقدامات آن در مورد کردها، سبب شده است تا چالش هایی برای لیبی و ارز

این کشور ایجاد گردد. نگاه بدبینانه برخی دول آفریقایی به ترکیه درخصوص حمایت از برخی 
ترکیه درصدد  رواز اینگروه های تروریستی در آفریقا نیز حساسیت هایی را ایجاد نموده است.  

جه به حضور رقبا در آفریقا و بازارهای صادراتی و ظرفیت های مهم اقتصادی و است تا با تو
تجاری آفریقا، از طریق دیپلماسی عمومی و ارتقاء قدرت نرم خود، نفوذ خود را در این قاره 

                                                           
1 . TIKA 
2 . Yunus Emre 
3 . TRT 
4 . Anadolu 
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 افزایش دهد و از چالش های موجود بکاهد.
د را مور ریقاه در آفبا توجه به مباحث گذشته، برآنیم دالیل موفقیت دیپلماسی عمومی ترکی

ای یک، کدهستماتبررسی قرار دهیم. بر این مبنا تالش شده است تا در ابتدا با توجه به روش سی
ط قوت، نقا ی موجود نقاطهادادهمورد نظر از مطالب مطروحه احصاء گردد، سپس بر مبنای 

ات مورد وو تهدیدهای دیپلماسی عمومی ترکیه در آفریقا با روش تحلیل س هافرصتضعف، 
 بررسی قرار گیرد و راهبرد مشخصی ارائه گردد.

 ز:اها درباره دیپلماسی عمومی ترکیه در آفریقا عبارتند از یافته کدهای احصاء شده
د سفارتخانه ها، افزایش تعدا -3ط دیپلماتیک، افزایش رواب -2الت و توسعه، حضور حزب عد -1
برنامه  -7دی و فرهنگی، روابط اقتصا -6ت باز، یاسس -5قشه راه ترکیه برای بهبود روابط، ن -4

ضور ح -10س سران ترکیه و آفریقا، برگزاری اجال -9فریقا، اعالم سال آ -8اقدام آفریقا، 
طرح  -12در بانک توسعه آفریقا،  عضویت ترکیه -11ی جامعه مدنی ترکیه در آفریقا، هاسازمان

رای تجاری جدید با کشورهای آفریقایی، اسیس شوت -13ی ترکیه و آفریقا، هاهمکاریمشترک 
زایش روابط اقتصادی و استراتژی اف -15نامه های رسمی تجاری و اقتصادی، امضاء توافق -14

ی سرمایه گذار -18دراتی آفریقا، بازارهای صا -17نی و مهندسی، فصدور خدمات  -16تجاری، 
ی هامکک -21ی بشردوستانه، هامکک -20رائه آموزش های فنی و حرفه ای، ا -19در آفریقا، 

 -24وسسات بشردوستانه، مفعالیت های  -23الل احمر ترکیه، هفعالیت های  -22توسعه ای، 
ویان تحصیل دانشج -26ترکیه در آفریقا،  حضور پزشکان -25ی بهداشتی، هاهمکاریموافقتنامه 

 -29یلی و مالی، مک هزینه های تحصک -28عالیت موسسات فرهنگی، ف -27آفریقایی در ترکیه، 
 -32وایی، هایجاد خطوط  -31سانه ای، رفعالیت های  -30ارائه برنامه های آموزشی و فرهنگی، 

، ایمنطقهکست های ش -34، 2002دم سیاستگزاری مشخص تا پیش از سال ع -33حضور رقبا، 
مان ی نوعثهایاستس -37ملکرد ترکیه در لیبی، ع -36قدامات ترکیه نسبت به کردها، ا -35

 گرایی. 
ی موجود، نقاط قوت و .... هادادهپس از احصاء کدهای مورد نظر، تالش شد تا از ترکیب   

)افزایش تعداد سفارتخانه 3مشخص گردد. به عنوان مثال در مورد نقاط قوت، از ترکیب بندهای 
همچنین )سیاست باز نسبت به آفریقا(، بند اقدامات سیاسی و دیپلماتیک احصاء گردید. 5ها( و 

نیز، از ترکیب  هافرصتدرخصوص نقاط ضعف نیز به همین صورت اقدام گردید. در مورد 
)حضور پیمانکاران ترکیه در آفریقا(،  22)سرمایه گذاری در آفریقا و ایجاد شغل( و  21بندهای 

بند ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری در آفریقا احصاء گردید. درخصوص تهدیدها نیز از 
سیاست نوعثمان گرایی و شکل گیری نگاه منفی به خصوص در شمال ،  43و  42بندهای ترکیب 
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(، بیانگر 3جدول شماره ) احصاء گردید. در سایر موارد نیز به همین صورت اقدام گردید.آفریقا 
 د.باشمیموارد مذکور 

 خارجی داخلی 
 
 

نقاط 
 مثبت

 (Sها)قوت
 ضور حزب عدالت و توسعهح -1 -1
 های آفریقاییازمانحضور در س -2 -2
 قدامات سیاسی و دیپلماتیکا -3 -3
 قدامات اقتصادی و بازرگانیا -4 -4
 مات فرهنگی اقدا -5 -5
 قدامات رسانه ای ا -6 -6
 قدامات بشردوستانه و توسعه ایا -7 -7
 قدامات آموزشی و دانشگاهی. ا -8 -8

 (Oها)فرصت
جاری و سرمایه گذاری ظرفیت های ت -1 -1

 آفریقا
ایی در مجامع ضویت کشورهای آفریقع -2 -2

 المللیبین
 یاز به خدمات فنی و مهندسین -3 -3
 رفیت بازارهای آفریقاظ -4 -4
 مکاری در حوزه آموزشی و دانشگاهیه -5 -5
 مکاری در حوزه فرهنگیه -6 -6
 مکاری در حوزه رسانه ایه -7 -7
 مکاری در حوزه بهداشتی و درمانی.ه -8 -8

 
 

نقاط 
 ضعف

 (Wها)ضعف
ز سال دم سیاستگزاری مشخص تا پیش اع -1 -1

2002 
 از نسبت به آفریقا تا پیش ازعدم سیاست ب -2 -2

 2002سال 
ارتخانه ها تا پیش از سال تعداد کم سف -3 -3

2002 
ای و عدم یط داخلی و منطقهتمرکز بر مح -4 -4

سیاست چند جانبه گرایی تا پیش از سال 
2002 

 ای.کست های منطقهش -6 -5
 

 (Tتهدیدها)
یاست نوعثمان گرایی و شکل گیری س -1
گاه منفی نسبت ترکیه به خصوص در شمال ن

 آفریقا
نه برخی دول آفریقایی نگاه بدبینا -2 -1

درخصوص حمایت ترکیه از برخی گروه 
 های تروریستی در آفریقا

 ضور رقبا در آفریقاح -3 -2
 رهنگی، اقتصادی و ... رقباففعالیت های  -4 -3
ی برخی دول آفریقایی نسبت ارزیابی منف -5 -4

 صوص کردها.به اقدامات ترکیه درخ

 SWOTتحلیل  .3جدول شماره 
Table No. 2. SWOT Analysis 

Source: Authors, Article Findings, 2020 
 

ی جمع آوری شده، تالش شد تا بر طبق تحلیل هادادهپس از احصاء کدهای مورد نظر از 
ی موجود هافرصتراهبرد نیز مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به نقاط قوت ترکیه و  4سوات، 
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نقاط  2در آفریقا، راهبرد تهاجمی مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال از ترکیب بند 
)عضویت کشورهای آفریقایی در مجامع  هافرصت 2ی آفریقایی( و بند هاسازمانقوت)حضور در 

ت از ایجاد مکانیزم مشورتی با کشورهای آفریقایی جهت حمایراهبرد تهاجمی) 1ی(، بند المللبین
همچنین با توجه به نقاط قوت و تهدیدها، راهبرد احصاء گردید. ی( المللبینترکیه در مجامع 

نقاط قوت)اقدامات  5رقابتی یا تنوع بخشی مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال از ترکیب بند 
دول آفریقایی )ارزیابی منفی  برخی  5)نگاه بدبینانه برخی دول آفریقایی( و  2فرهنگی( با بندهای 

بهره گیری از ابزارهای راهبرد رقابتی) 2نسبت به اقدامات ترکیه در مورد کردها( تهدیدها، بند 
احصاء گردید. در خصوص راهبرد واکنشی  فرهنگی جهت تضعیف نگاه بدبینانه نسبت به ترکیه(

 1د ( با بن2002نقاط ضعف)عدم سیاستگزاری مشخص تا پیش از سال  1نیز، از ترکیب بند 
راهبرد واکنشی احصاء گردید.  1)ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری در آفریقا(، بند  هافرصت

درخصوص راهبرد تدافعی نیز به همین صورت اقدام گردید. البته الزم به ذکر است در برخی 
ی موجود و برداشت اینجانب، عناوین راهبردی مرتبط احصاء گردید. هایافتهموارد، با توجه به 

 د.باشمی(، بیانگر موارد مذکور 4جدول شماره )
 ( (Tتهدیدها (Oها )فرصت 
 

ها قوت
(S) 

 ((SOراهبرد تهاجمی
یجاد مکانیزم مشورتی با کشورهای آفریقایی ا - -1

 المللیجهت حمایت از ترکیه در مجامع بین
یجاد بسترهای الزم برای گسترش تعامالت ا - -2

 آموزشی
های مکاریمناسب جهت ه ایجاد بسترهای - -3

 اقتصادی
های یجاد بسترهای مناسب برای همکاریا - -4

 بشردوستانه و بهداشتی
های یجاد بسترهای مناسب برای همکاریا - -5

 فرهنگی.

 ((STراهبرد رقابتی یا تنوع بخشی
های بیشتر یجاد مکانیزمی جهت همکاریا - -1

ای و های منطقهاقتصادی و سیاسی در سازمان
 المللیبین

هت تضعیف جاز ابزارهای فرهنگی بهره گیری  - -2
 نگاه بدبینانه نسبت به ترکیه

هره گیری از ابزارهای رسانه ای جهت خنثی ب - -3
 نمودن تبلیغات منفی رقبا

هره گیری از ابزارهای آموزشی و دانشگاهی ب - -5
 .جهت ایجاد نگاه مثبت به حضور ترکیه در آفریقا

 
 

هاضعف
W)) 

 
 

 (WO) راهبرد واکنشی یا بازنگری
تدوین برنامه هدفمند بلندمدت درخصوص  - -1

 آفریقا
 های چندجانبهیجاد بسترهایی جهت همکاریا - -2
یجاد ساز و کاری جهت بهبود ا - -3

 ریقا.های اقتصادی آفزیرساخت

 ((WTراهبرد تدافعی
 های چند جانبهیجاد ساز و کاری برای همکاریا - -1
قویت سفارتخانه ها با هدف تعامالت بیشتر و ت - -2

 ا نگاه بدبینانهمقابله ب
قویت سفارتخانه ها با هدف مقابله با اقدامات ت - -3

 رقبا
یجاد مکانیسمی جهت گسترش فعالیت های ا - -4

 اقتصادی و فرهنگی و ... جهت مقابله با رقبا.

 SWOTتحلیل  .3جدول شماره 
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Table No. 2. SWOT Analysis 
Source: Authors, Article Findings, 2020 

 تحلیل سوات مشخص گردید که ترکیه راهبرد تهاجمی را درخصوصبا توجه به روش 
وت و قسیاست خارجی خود در آفریقا در دستور کار قرار داده است. از آنجاییکه نقاط 

ذکور مراهبرد  رواز اینی موجود ترکیه در آفریقا نسبت به سایر موارد برتری دارد، هافرصت
 رد.راهم آورا ف قاء دهد و موجبات تقویت قدرت  نرمتوانسته است دیپلماسی عمومی ترکیه را ارت

 
 گیرینتیجه

 هم قدرتهای مدر این پژوهش تالش شد تا با تشریح دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ابزار
الش مبنا ت ر اینبنرم، به مقایسه راهبرد دیپلماسی عمومی دو کشور چین و ترکیه، پرداخته شود. 

 ه دنبالبشورها کقدرت نرم نای این نکته مورد توجه قرار گیرد که شد تا با استفاده از نظریه 
ر همی دمافزایش قدرت نرم خود در کشورهای هدف هستند و بنابراین دیپلماسی عمومی نقش 

تا در  الش هستندکشورها در ت رواز اینارتقاء قدرت نرم کشورها و نفوذ در کشور هدف دارد. 
 یند. ود، از این ابزار به خوبی بهره برداری نماراستای اهداف و منافع مورد نظر خ

و ظرفیت  هافرصتبا توجه به  اندتهی صورت گرفته، چین و ترکیه توانسهابررسیبا توجه به 
 شتالبا در از رقترکیه همپای برخی چین و رسد به نظر میهای موجود، موفق تر عمل نمایند. 

 گاه، جایستفراهم شده ادر آفریقا اخیر  هه در زمین بازی جدیدی که بویژه از دو د هستند،
 ابزاریآنها،  ی و ....اینرو اقدامات و فعالیت های اقتصادی، فرهنگ از. بیابند برای خود  موثری را

ر افکار تا تاثیرگذاری الزم ب شودیمو قدرت نرم تعریف است که در قالب دیپلماسی عمومی 
 چهره مثبت را فراهم نماید.عمومی را داشته باشد و زمینه برای ایجاد 

با  اندتهوانسی پژوهش حاضر مشخص گردید که دو کشور ترکیه و چین تهایافتهبا توجه به 
عمومی  لماسیاستفاده از اقدامات مختلف اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، آموزشی و .... دیپ

ی های وآورنکی از موفقی داشته باشند. همچنین استفاده از روش سیستماتیک و تحلیل سوات، ی
دو کشور  د که بر مبنای آن راهبردگردمیپژوهش حاضر و به عنوان الگوی جدیدی مطرح 

موثر  اهبردرمذکور در آفریقا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت راهبرد تهاجمی به عنوان 
ه جوتبا ن بنابرای دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا و نفوذ بیشتر قدرت نرم، مطرح گردید.

ر تقویت بیشتتوان شاهد می ،قادر قاره آفریاقدامات گسترده آنها و  هاهای این کشوربه پتانسیل
  می بود.از طریق راهبرد تهاج ،آفریقا قاره دردیپلماسی عمومی و نفوذ قدرت نرم آنها 
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