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 چکیده
 2014سال  شده و این کشور از نمایان بیشتر چینی سایبری هایقابلیت اخیر هایسال در

ه ه و بادزایش داف حوزه سایبرالمللی حاکم بر فعالیت خود را برای شکل دادن به هنجارهای بین
وال است ه این سبپاسخ  الملل است. این مقاله به دنبالدنبال ایفای نقشی منحصر به فرد در نظام بین

به  ستیابیهایی برای دهای دیپلماسی سایبری چین کدامند و  چه سیاستکه اهداف و اولویت
 بدیل شدن بهکه ت دهدمی نشان پژوهش این هایها از سوی این کشور اتخاذ شده است؟ یافتهآن

های تسازی از اهداف و اولویدسازی و بومیقدرت هنجاری، ابرقدرت سایبری، استاندار
ز جمله ها ادیپلماسی سایبری این کشور است که برای تحقق این اهداف ماتریسی از استراتژی
لتی را دوینببرگزاری کنفرانس جهانی اینترنت، تقویت نقش سازمان ملل، انعقاد قراردادهای 

 اندازشمینی درصدد است که نشان دهد چبیت-کند. این مقاله با اتکا بر روش توصیفیدنبال می
 قابتصرف بوده و مستلزم ر تکنولوژیکی توانایی از فراتر جامع، سایبری ابرقدرت یک

المللی م بیناست تا بتواند به نظ پردازیایده و گفتمانی هنجاری، قلمرو در بزرگ هایقدرت
 آینده شکل دهد.
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& Taherizadeh, 2021: 51) تاثیرگذاری بیشتری در فضای سایبر  توان و قدرت که کشوری هر
 توان این به که کشوری هر و کند ایفا نقش بیشتری قدرت، بازی عرصه در تواندمی داشته باشد 
های بزرگ برای کسب رقابت بین قدرتبنابراین ایجاد  .باشد تابع و کنندهمصرف باید نرسد نیز

 قدرت بیشتر در فضای سایبر و نهایتا تسلط بر این حوزه امری طبیعی است. 
 تا  نسب یریگموضع المللی، در ابتدابه عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه بین کشور چین نیز

 نگپیجمهوری شی جین ریاست زمان در سایبر داشت ولی فضای به نسبت واکنشی و دفاعی
ایبر در جهت جانبه غرب بر فضای سیککرده است. تسلط  اتخاذ را تریفعال سایبری دیپلماسی

-ونهت. به گوده اسالمللی افزهای سایبری دیگر بازیگران بینبرآورده ساختن منافع خود بر دغدغه

 فق اهداای تحقهای غربی از ابزارهای سایبری برای که کشور چین نسبت به )سوء(استفاده دولت
 تیک اینیپلماهای دنظامی، سیاسی و اقتصادی خودشان نگران است و همین امر باعث ایجاد تالش

ده انبه شای و دوجگری و حکمرانی فضای سایبر در سطوح جهانی، منطقهکشور در حوزه تصدی
 توان تحت عنوان دیپلماسی سایبری چین از آن یاد کرد. است که می

 لی آن بهالملرابطه دیپلماسی سایبری چین و افزایش نقش بیناین مقاله با هدف نشان دادن 
 وهداف اعنوان قدرت بزرگ تدوین شده است و به دنبال پاسخ به این پرسش محوری است که 

 سوی این ها ازنهایی برای دستیابی به آهای دیپلماسی سایبری چین کدامند و چه سیاستاولویت
ن سایبری ای های دیپلماسیکه اهداف و اولویت دهدمی ها نشانکشور اتخاذ شده است؟ یافته

ی است سازیکشور شامل تبدیل شدن به قدرت هنجاری، ابرقدرت سایبری، استانداردسازی و بوم
 ینترنت،هانی اها از جمله برگزاری کنفرانس جکه برای تحقق این اهداف ماتریسی از استراتژی

 گیرد.بین دولتی را به کار می تقویت نقش سازمان ملل و انعقاد قراردادهای
ای و ههای آن کتابخانبیینی و شیوه گردآوری دادهت-روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

ابتدا  نقش در قدرت و گیری از نظریه چرخهباشد. این پژوهش برای تبیین مسئله با بهرهاینترنتی می
ور در ین کشاهایی که و سیاست به بیان اهداف دیپلماسی سایبری چین پرداخته و سپس اقدامات

رد گی پیشبگردد تا چگونالملل برای تحقق این اهداف اعمال کرده است تشریح میعرصه بین
 المللی نشان داده شود.سیاست قدرت سایبری چین در عرصه بین

 
 پیشینه-1

به مسئله   2«چین به عنوان قدرت بزرگ سایبری»( در مقاله 2021) 1راش دوشی و همکاران
پردازد و معتقد دیجیتال می دوران ساختار تعریف و صنعتی رهبری جهش برای چین هایطلبیاهج

                                                           
1. Rush Doshi, Emily Bruyere, Nathan Picarsic and John Ferguson 
2. China  as a Cyber Great Power 
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است که گفتمان داخلی چین در عرصه سایبر با گفتمان خارجی آن متفاوت است و نشان از دو 
رویکرد چین به حاکمیت »ای با عنوان ( در مقاله2020) 1صدایی بودن آن دارد. راجیر کریمر

پردازد و معتقد الملل میبه بررسی مفهوم حاکمیت سایبری در چارچوب حقوق بین 2«سایبری
 المللیبین نهادهای و اساسی هنجارهای دارای که حاکمیتی معماری از خواهداست که چین می

برود.  مداخله عدم و ملی سرنوشت تعیین بر مبتنی وستفالیایی سیستم یک سمت به است، قدرتمند
 هایبه تشریح تالش 4«چین جایگزین سایبری حکمرانی رژیم»( در مقاله 0202) 3آدام سگال
 و هاسازمان در سایبری حاکمیت مفهوم گسترش و ثبت المللی برایچین در عرصه بین دیپلماتیک

 جهانی حکمرانی در چین نفوذ از جلوگیری دارد که برایپردازد و اظهار میمی المللیبین مجامع
( در مقاله 2017آدام سگال ) تجدیدنظر کند. خود سایبری دیپلماسی ید دربا واشنگتن ، سایبر

 یک سایبری به عنوان کند که امنیتبیان می 5«قطعیتعدم جدید دوره در چین سایبری دیپلماسی»
جانبه چین و آمریکا قرار دارد و مهمترین چالش پکن برای پیشبرد  دو کار دستور در مسئله مهم

 د، وضعیت روابط این دو کشور در عرصه سایبری است.دیپلماسی سایبری خو
از  ری کهشود در مقاالت فوق یا به بررسی مفهوم حاکمیت سایبهمانگونه که مالحظه می

در  کشور های اینسوی چین مطرح شده است پرداخته شده و یا قدرت سایبری چین و جاه طلبی
ن بیان تا ضم شوداین مقاله تالش می الملل بیان شده است. اما درعرصه سایبری در نظام بین

ت صه سیاسها و اقداماتی که این کشور در عرهای سایبری چین، استراتژیاهداف و اولویت
 ش آن درو نق خارجی اتخاذ کرده نیز بررسی شود تا دیدی کلی در مورد ابرقدرت سایبری آینده

 الملل به خوانندگان بدهد.نظم بین
 

 رخه قدرت و نقشچارچوب نظری: نظریه چ -2
باشد که همگام با افزایش قدرت در ترین قدرت در حال ظهور در نظم کنونی میچین مهم

های سیاسی، اقتصادی و نظامی، درصدد افزودن قدرت سایبری خود است. این کشور عرصه
تبدیل شدن به قدرت هنجاری، کند تا با قدرت روزافزون سایبری به اهدافی از جمله تالش می

برای تحقق این اهداف ماتریسی از دست یابد و  سازیدرت سایبری، استانداردسازی و بومیابرق
ها از جمله برگزاری کنفرانس جهانی اینترنت، تقویت نقش سازمان ملل، انعقاد استراتژی

 دستور کند. با دستیابی به این اهداف، چین در ابتدا  قدرت تعییندولتی را دنبال میقراردادهای بین

                                                           
1. Rogier Creemers 
2. China’s Approach to Cyber Sovereignty 
3.  Adam Segal 
4. China’s Alternative Cyber Governance Regime 
5. Chinese Cyber Diplomacy in a New Era of Uncertainty 
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با دارا بودن قدرت گفتمان سازی و  کند و سپسسایبری را پیدا می المللیبین هایبحث در رکا
شکل دهد. به بیان دیگر چین از یک کشور  سایبر فضای در دیگران رفتار بهتواند قاعده سازی می

شود و به تبع آن نقش این کشور در تعیین کننده تبدیل میکننده به یک کشور تعیینمصرف
کننده دیپلماسی سایبری ای که به خوبی تشریحیابد. بنابراین نظریهالت جهانی افزایش میمعاد

باشد که معتقد است هر اندازه قدرت یک می 2چارلز دوران 1«نظریه چرخه قدرت»چین است 
بازیگر در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی و ... رشد پیدا کند، نقش آن بازیگر نیز افزایش 

 ابد. یمی
 

 المللدیپلماسی سایبری و عرصه سیاست بین تاریخچه:-3
 افعمن به ستیابید برای دیپلماتیک ابتکارات و ابزارها از استفاده به معنای سایبری دیپلماسی

 دستورکارهای از وسیعی طیف سایبری است. دیپلماسی سایبری فضای در کشور یک ملی
 همسابق از وگیریغیردولتی، جل و دولتی بازیگران بین گفتگو و ارتباط برقراری مانند دیپلماتیک
طریق همکاری  از سایبر فضای در ملی منافع ارتقای و جهانی هنجارهای توسعه سایبری، تسلیحات

 (Barrinha and Renard, 2017: 356)گیرد. برمی در را
 ارهاینجه گسترش و اعتمادسازی سازی،ظرفیت سایبری عبارتند از دیپلماسی عناصر اصلی

؛ یعنی شوددر برابر تهدیدات در فضای سایبر می سازی شامل بازدارندگیظرفیت .سایبری
 تهدیدات برابر رد پذیریانعطاف از اطمینان برای نیاز مورد دیپلماتیکی و حاکمیتی فنی، آمادگی
 حمالت هب واکنش هایتیم ایجاد ملی سایبری، امنیت هایاستراتژی اجرای شامل که آنالین

 رفتار تنظیم برای هاییمکانیسم اعتمادسازی. شودمی حاکمیت سایبری نهادهای تقویت و ایبریس
 رقابت کاهش و هالتم-دولت رفتار مورد در مشترک انتظارات ایجاد با کند ومی ارائه هادولت

سایبری،  یهنجارها .کندمی هموار سایبری هنجارهای ارتقای برای را راه سایبری تسلیحاتی
 ایت یعنی هنجارهارتباطات اس و اطالعات فناوری از استفاده مورد در مناسب رفتار انداردهایاست

 باشند.قانون می برای جایگزینی که آورغیرالزام و داوطلبانه
 کشورها برای را سایبری دیپلماسی در مشارکت سایبر، فضای فرامرزی و درهم تنیده ماهیت

ر دهه گذشته دساخته است.  الملل ضروریر عرصه بیند سایبری دفاع به صرف اتکای جای به
قابل  که درخواست کشورها برای همکاری بیشتر در زمینه دیپلماسی سایبری افزایش یافته است

علیرغم شتاب  ماا. بود 2015، توافقنامه سایبری ایاالت متحده و چین در سال هاآنترین توجه
های اختالف زیادی بین دموکراسی تی و غیردولتی،مثبت دیپلماسی سایبری در بین بازیگران دول

                                                           
1. Power Cycle Theory 
2. Charles Doran 
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ها در مورد استفاده های متفاوت آنهای اقتدارگرا وجود دارد که ناشی از دیدگاهغربی و اردوگاه
المللی بشردوستانه و استفاده از اقدامات متقابل در فضای سایبری از حق دفاع از خود، قوانین بین

بی به رهبری ایاالت متحده از رویکردی چندجانبه حمایت های غراز یک سو، دموکراسی .است
المللی، به ویژه جریان کنند که از فراگیری مشارکت در ترویج و پذیرش هنجارها و قوانین بینمی

از سوی دیگر، روسیه و چین بیشتر نگران حفظ کنترل اطالعات به د. کنآزاد اطالعات حمایت می
 در نهفته د. منطقگیرمفهوم حاکمیت سایبری آنها قرار می هستند که تحتخود خاطر امنیت ملی 

 ایاالت بین جهانی تکنولوژیکی برتری برای کشمکش اینترنت، شکاف به موسوم پدیده پس
 .(Bryan and Manantan, 2021)د کنمی آشکار را چین و متحده

 
 بررسی دیپلماسی سایبری چین -4

 های دیپلماسی سایبری چیناهداف و اولویت -4-1
 1هنجاری قدرت -4-1-1

 توانایی معنای به و است ایایده باشد، فیزیکی یا مادی آنکه از بیش هنجاری قدرت مفهوم
 سایبر عرصه در المللیبین نظم تغییر جهت جایگزین هنجارهای از ایمجموعه ایجاد برای رقابت
 در قدرتمند هایدولت بین استراتژیک رقابت کندمی بیان نیز پینگجین شی همانطورکه. است
طلبد. گفتمان غربی در عرصه می را ایایده و مادی عوامل از متشکل بازی یک ایبر،س عرصه

 با پیشرفته کشورهای نهادی هژمونی فناوری، ظرفیت سایبر بر مفاهیمی مانند شکاف دیجیتال در
کند؛ در حالیکه پکن یکی از می تأکید جهان سراسر گرایی دریکجانبه افزایش و فناوری باال

عادالنه و  برابر  2دیپلماسی سایبری خود را ترویج یک سیستم حاکمیت سایبریاهداف اصلی 
 جهانی حاکمیت سیستم در تحول که کندمی ادعا چین سایبری رسمی گفتمان .اعالم کرده است

در . (Bozhkov, 2020: 16) بیفتد  اتفاق تواندسایبری می حاکمیت گسترده تصویب با فقط اینترنت
ایمن است؛ از  و باز جهانی، متحده که طرفدار اینترنت ایاالت با مخالفت در این راستا چین

 مدل خواهدکند و میحمایت می اینترنت حکمرانی اساسی اصل یک عنوان به سایبری حاکمیت
 رویکرد عنوان به کند که تضعیف را خصوصی بخش توسط و باال به پایین از حکمرانی اینترنت

 ). ,2020Segal :3( شودمی شناخته متحدانش و کاآمری حمایت مورد 3ذینفعی چند

                                                           
1. Normative Power 
2. Cyber Sovereignty 

الملل به کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بینی میمعماران این شکل از حکمرانی جهان .3
 ها و تاحدودیالملل کالسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولتای بپردازند که برخالف حقوق بینساماندهی عرصه

یز نقش مهمی نهای خصوصی های اجتماعی)افراد( و شرکتذینفعانی چون گروهبلکه المللی نیستند های بینسازمان
 کنند.ایفا می
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درباره  یالمللبین استراتژی در توانمی را توصیف در مورد حاکمیت سایبری ترینجامع
 :یافت 2017 سال مجازی فضای در همکاری
 منشور در جمندر حاکمیت اصل معاصر، المللبین روابط در اساسی قاعده یک عنوان بهاول، 
 مجازی فضای شامل که گیرددربر می را دولت با دولت روابط هایجنبه کلیه متحد ملل سازمان

سایبری،  تنظیم مدل سایبری، توسعه مسیر انتخاب برای یکدیگر حق به باید کشورها. باشدمی نیز
. بگذارند احترام المللیبین مجازی فضای حاکمیت در مشارکت و اینترنتی عمومی هایسیاست

 یا کند؛ اخلهمد کشورها سایر داخلی امور در کند؛ دنبال را سایبری مونیهژ نباید کشوری هیچ
 دهد قرار أییدت مورد ، شودمی کشورها سایر ملی امنیت تضعیف موجب که را سایبری هایفعالیت

 .کند پشتیبانی آنها از و
 ارهاد در تهادول حق و مسئولیت دهندهنشان تنها نه مجازی فضای در حاکمیت از حمایتدوم، 

 بین سالم امالتتع برای بسترهایی سازدمی قادر را کشورها بلکه است، قانون مطابق مجازی فضای
 و عاتاطال فناوری پیشرفت برای مناسبی محیط کنند که ایجاد اجتماعی هایگروه و خود

 کند.می ایجاد المللیبین همکاری
 صالحیت آنها. کنند اداره قانون خود طبق را مجازی فضای دارند حق ملی هایدولتسوم، 

 خود سرزمین در تکنولوژی اطالعات و ارتباطات را هایفعالیت و منابع ها،زیرساخت بر نظارت
 و حمله اختالل، ایجاد تهدید، برابر در این حوزه در خود منابع و هاسیستم از دارند حق و دارند

 .) کنند محافظت مجازی ضایف در شهروندان قانونی منافع و حقوق از تا کنند محافظت تخریب
)2017Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China,  

 دارد و معتقد است که سایبر فضای در ملی حاکمیت خاصی از برداشت چین دولت
نیز  ژاپن و غربی کشورهای اگرچه «.است دولت حاکمیت از مهمی بخش سایبر فضای حاکمیت»

در  باید دولت مداخله که کنندمی تأکید ولی همزمان کنندمی را تایید سایبر فضای در حاکمیت
 تنظیم در دولت حق شامل چین دولت حمایت مورد ملی حاکمیت. شود محدود بیان آزادی مقوله

 برای دولت واضح است که اختیارات بنابراین. است در عرصه داخلی سایبر فضای محتوای
 چین دولت .است متفاوت غربی کشورهای و چین بین توجهیقابل رطو به سایبر فضای در مداخله
 داخلی هنجارهای و قوانین توسط باید جدید، مرز یک عنوان به سایبر فضای که کندمی تأکید
سایبر،  فضای در موجود المللیبین قوانین از استفاده که است این تفکر این شود. زیربنای اداره

 رازداری و بیان آزادی مانند سایبر، فضای در بشر حقوق از حمایت دولت چین را مجبور به
 The National). سازدمی دشوار را در چین ارتباطات رهگیری و کند و سانسورارتباطات می

Institute for Defense Studies, 2020: 38) 
د که کنچین نیز صراحتا به این موضوع اشاره کرده است و بیان می 2010 اینترنت مقاله سفید
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-سنت و ملی هایشود چرا که موقعیت تنظیم ملی هایتفاوت با توجه به باید المللیبین همکاری

-متفاوت می نیز اینترنت امنیت مورد در نگرانی بنابراین است،  متفاوت کشورها در فرهنگی های

 امنیت ازباشیم و همه با هم  هاوجوه مشترک  در کنار حفاظت از تفاوت دنبال به باید ما. باشد
 چین، خاک داخل کرد در اعالم همچنین سفید مقاله این. کنیم محافظت اینترنت المللیبین

گذاشته  احترام چین اینترنت حاکمیت به است که بایستی چین حاکمیت صالحیت تحت اینترنت
 (Segal, 2017: 3).  شود محافظت شود و از آن
 ستقاللا ی،ش فتاریگ دبیاتا در و ینیچ گفتمان در دش داده شرح هک همانگونه بنابراین

 انتخاب حق نینچ هم و سایبری توسعه سیرم انتخاب رد کشورها نحصاریا قح فهومم هب سایبری
 فضای هدایت در شارکتم نهایت رد و ینترنتا مومیع هایسیاست و ایبریس قوانین اعمال مدل

 نآ در که است ملی ینترنتا اب هانیج دنبال به ینچ . باشدمی رابرب میزان به المللیبین سایبری
 هتوجی لتهادو استقالل حق نوانع تحت زیچی با هاحکومت توسط اینترنت ترلکن فرایند جهان،
 عرصه رد هنجاری قدرت به ستیابید برای ایبریس اکمیتح فهومم یشبردپ نابراینب است. پذیر
 است. کشور این ایبریس دیپلماسی صلیا اهداف زا یکی سایبر

 ابرقدرت سایبری -4-1-2
دن به شتبدیل  استراتژیک آرمان های اصلی رویکرد چین در حوزه سایبر،یکی از مولفه

 بزرگ قدرت یک به شدن تبدیل که کندمی تصور پکن مدت، بلند ابرقدرت سایبری است. در
 ابتبا رق خود، به متکی تر،مدرن بازار اقتصاد یک تا کند کمک آن به تواندمی سایبر فضای در

 چین ارتش زشدنمجه باعث انداز چشم این تحقق ترتیب، همین به .باشد داشته ترپررونق و جهانی
 عالوه. کندمی یتتقو را چین ایمنطقه امنیت حضور نهایت در ها است کهفناوری ترینپیشرفته به
 به بیستیاد و سایبری امور المللیبین مذاکرات در پیشرو صدای آوردن دست به برای این بر

کند. می به این کشور کمک آن( نسبی قدرت با در این حوزه )متناسب کنندهتعیین موقعیت
تجاری و  نافعم با را نظامی - استراتژیک اهداف سایبری، ها در مفهوم ابرقدرتبنابراین چینی

 کنند.اینترنتی ترکیب می بازار هایقابلیت افزایش جمله از  اقتصادی
 طحس در ارک دستور تعیین قدرت و هنجاری اندازچشم ارتقا سایبری، ابرقدرت اصلی ویژگی

 انونگذارق یک به شدن تبدیل که است معتقد شی نظر تحت چین دولت. است سایبری المللیبین
 نفع به ایبرس در دیگران رفتار به دادن شکل برای را قدرتمندی هایمکانیسم هنجارساز یک و

 ).2017s Republic of China, ’Ministry of Foreign Affairs of the People( کندمی فراهم چین
 یجادا که از است استراتژیک اندازچشم این بیانگر 2014 سال در پینگجین شی سخنرانی
سایبر را  با تبطمر جهانی مقررات و قوانین در چین نقش تقویت تا پیشرفته دیجیتال هایزیرساخت
 چین، ینترنتا سیاست بنای سنگ عنوان سایبری را به ابرقدرت به شدن بدیلشود. وی تشامل می

 داند.می 2049تا سال   حزب ساله صد اهداف به دستیابی جهت در مهمی گام
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 تبدیل رایب را خود چین که کرد اعالم نیز 2015 سال در اینترنت جهانی کنفرانس در شی 
 ، «برسای فضای در مشترک با سرنوشت عهجام یک» از طریق سایبری بزرگ قدرت یک به شدن

رد. وی ک اینترنت آماده خواهد حکمرانی مناسب هنجارهای و اینترنت جهانی هایزیرساخت
 در قبلی نعتیص هایانقالب در چین نسبی آسیب جبران برای فرصتی عنوان به را اطالعات انقالب

 پیشنهاد کار نای انجام برای اهیر نقشه عنوان به را سایبری بزرگ قدرت مفهوم گیرد ومی نظر
 ،2016 سال خود در سخنرانی وی همچنین در . (China Copyright and Media, 2015) کندمی

 تریاک یهاجنگ در چین تحقیر را با توجه به سایبری بزرگ قدرت یک به شدن تبدیل ضرورت
 صنعتی البانق چین که کرد خاطرنشان وی. داد توضیح 20 قرن در کشور این شدن صنعتیعدم و
 (Doshi, 2020 ). آورد خواهد بدست را اطالعات انقالب اما است، داده دست از را

و  ، شی جینپینگ اعالم کرد چین به یک ابرقدرت سایبری تبدیل خواهد شد 2017در سال 
 چارچوب یک عنوان به شد و رایج چین رسمی گفتمان در این سال از سایبری ابرقدرت مفهوم
 .) ,2021Losito(شد  ظاهر اطالعات فناوری و دور راه از ارتباطات در چین استراتژی ایبر اصلی

دهنده اهمیت اند که نشانکرده تکرار را بیانات نیز این چین عالوه بر رئیس جمهور مقامات دیگر
 فناوری و صنعت وزیر معاون ،1ژائوکسینگ چن مثال، عنوان به هاست.این موضوع برای چینی

 که است تاریخی لحظه یک حال، زمان که کندای استدالل میدر مقاله 2019 سال در تاطالعا
 که اییعنی لحظه است آمده فراهم جهانی اقتصاد و سیاست در قدرت توازن به دادن شکل برای
 هایفرصت از یکی آینده، و کنونی دوره»: نوشت وی. دارد را جدید قدرت تصرف فرصت چین
 قدرت یک به سایبری کشور یک و تولیدی کشور یک از انتقال برای چین استراتژیک مهم

 جهان، تمدن تاریخ طول در» کندبیان می وی. «است سایبری بزرگ قدرت یک و تولیدی بزرگ
 باعث و کرده وارد بشری جامعه بر را شگرفی تأثیرات صنعتی، تغییرات و تکنولوژیکی انقالب هر

 روند کس هر بنابراین. است شده جهان سیاسی و تصادیاق ساختار در عمیق تغییر یک ایجاد
 و آورد بدست را جهشی پیشرفت تواندمی دهد انجام را حرکت اولین و کند درک را تاریخی
 «. کسب کند را رقابتی مزایای

 و اروپایی کشورهای اینترنت، عصر از استدالل کرد که قبل 2020 سال نیز در ایمقاله
 ویژه به اینترنت، عصر در اما داشتند جهان جدید اقتصاد گیریشکل رد را اصلی نقش آمریکایی

فراهم شده  چین فرصت برای است، آن پیشگام نسل پنجم اینترنت که اطالعاتی جدید دوره در
 هدایت قدرت باشد، سازیقاعده قدرت و گفتمان قدرت دارای که اینترنت، کسی عصر در. است
 در عرصه فناوری رهبری برای تاریخی فرصتی نسل پنجم اینترنت منظر این از. دارد را آینده نظم

                                                           
1 . Chen Zhaoxiong 
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برای  گذشته، انقالبی تغییرات دادن دست از رغمعلی المللیبین رقابت افزایش برای فرصتی و
 (Doshi et.al., 2021: 6). کند چین فراهم می

 1استانداردسازی -4-1-3
 نظام رد براینکه مبنی دارد وجود خارجی سیاست حوزه اندیشمندان بین در علمی باوری

 را آن متوسط کشورهای کنند،می تولید سه فناوری را سطح کشورهای الملل،بین حکمرانی جدید
 سایبری، عرصه در .کنندمی« استانداردسازی» یا قدرتمند پیشرفته کشورهای و دهندمی توسعه

 افزار،نرم در ریفناو ا معیارهایی استانداردها تعریف معنای به آن عام معنای در استاندارسازی
 آن تحمیل حتی یا ثبیتت ترویج، برای جانبه همه تالش سپس و ارتباطی هایفناوری و افزارسخت

 حکمرانی عرصه در را کشور یک سایبری قدرت آینده تواندمی که است المللیبین مجامع در
 (.Ghanbari Baghistan, 2020(؛ )1399کند )قنبری باغستانی،  تضمین المللبین

-معرفی می حوزه سودمند دوطرفه یک عنوان به استانداردها را تنظیم پکن در عرصه خارجی

 2لیجیان ژائو همانطور که. است آن در مشترک قوانین توسعه و همکاری خواستار و کند
 کرد ادعا 2020 سال در داده جهانی امنیت ابتکار طرح از بحث در  خارجه امور وزارت سخنگوی

 و متقابل احترام مفاهیم بر تکیه جهانی را با استانداردهای اولیه تا طرح است کرده تالش چین هک
 جدید های راه و گراییجانبه چند از حمایت همکاری، تعمیق و متقابل اعتماد مشترک، حاکمیت

 رکمشت آینده با ایجامعه بخواهد چین اگر کرد اعالم دیگران فراهم آورد. وی با برای همکاری
). Ministry of است. فعال مشارکت و گسترده حل آن مشورتراه کند، ایجاد سایبر فضای در
) 2020Foreign Affairs of the People’s Republic of China,  

 عنوان را به استانداردها کند و تنظیماما گفتمان داخلی چین داستان دیگری را روایت می
 حال در جهانی نظم تواندمی کند کهتلقی می آینده فناوری بر تسلط حتی یا رهبری برای ابزاری
 قدرت و گفتمان قدرت فرماندهی، اوج ها معتقدند که  استانداردهاهدایت کند. چینی را ظهور
کند به عبارت فتح می را جهان آوردمی بدست را استانداردها که کسی بنابراین. هستند کنترل
 فروشندمی مارک دو درجه هایشرکت فروشند،می را ااستاندارده یک درجه هایشرکت دیگر

شی جینپینگ نیز (Doshi et.al., 2021: 16).  فروشندمی را محصوالت سه درجه هایشرکت و
پروژه  پکن ،2018 مارس در به همین دلیل. بارها بر اهمیت استانداردسازی تاکید کرده است

 .) ,2019Sutherland( کرد آغاز چین مهندسی آکادمی هدایت با را 20353استانداردهای چین 
 که رسدمی نظر به شود.اعمال می مختلف هایحوزه در چین استانداردسازی هایطلبیجاه

                                                           
1. Standardization 
2. Zhao Lijian 
3.  China Standards 2035 
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 تعیین هاآن برای جهانی استانداردهای هنوز که دارد نوظهور هایحوزه بر ایویژه تأکید پکن
 ، هوشمند تولید) ظهور حال در صنایع نند ما آورد.فرصت مناسبی برای پکن به ارمغان می و نشده
 مبتنی مواد) بیوتکنولوژی پیشرفته(، مواد ، کارآمد انرژی و انرژی با نقل و حمل جدید هایسیستم

 اعتبار ، مالی ، الکترونیکی تجارت) خدمات زیرساخت ؛( پیشرفته پزشکی تجهیزات و زیست بر
 ،2بزرگ هایداده ،1ابری رایانش اشیا، تاینترن) اطالعات فناوری و ؛(تدارکات و اجتماعی

 در را اصلی نقش اطالعات فناوری بندیطبقه این طبق (.هوشمند شهرهای ،3اینترنت نسل پنجم
 چین  کرد اعالم 2016 سال در شی کند و همانطور کهمی بازی چین استانداردسازی کار دستور

 و متحد ملل سازمان مانند موجود ادهاینه طریق از هم را «اینترنت بر حاکم جهانی سیستم اصالح»
 دیجیتال ابریشم جاده و جاده- کمربند مانند چینی هدایت تحت و جدید هایمکانیزم طریق از هم

  (Kharpal, 2020). کرد خواهد دنبال

 هاسال از داد که پس شرح را رویکرد این موفقیت 2020 سال در ایمقاله در 4ویلون دوان
 وارد چین ،4G در دیگران با سازیهمگام ،3G رسیدن به ،2G دیگران در کردن دنبال برای تالش
 :Doshi  et.al., 2021).است  فناوری در نوآوری پیشگام و شده جهان در 5G توسعه اردوگاه اولین

 قادر بازیگر یک فقط دهدمی اطالعات نشان فناوری و صنعت وزیر 5همانطور که میائو وی  17(
 سه که گفت 2019 سال سخنرانی در بود. وی خواهد استراتژیک پیشرو عیتموق این ادعای به

 در واحد جهانی استاندارد یک و 4G دوره در جهانی استاندارد دو ،3G دوره در جهانی استاندارد
  (Yun and Qingqing, 2019). دارد وجود 5G دوره

 است آن از حاکی چینی هستند؟ گفتمان مهم بسیار استراتژیک نظر از 5G استانداردهای چرا
 این تعیین بنابراین. کندمی تعریف را نوظهور جهان معماری اطالعات، فناوری استانداردهای که

 کند. بهمی فراهم غربی نظم جایگزینی و آینده دنیای قوانین نوشتن برای فرصتی را استانداردها
 و استانداردها» :2010 سال در سو جیانگ ارتباطات انستیتوی سابق شورای رئیس ،6ژن یانگ گفته

 مجازی دنیای یک فقط اینترنت. شودمی تعیین متحده ایاالت توسط اینترنت اصلی هایفناوری
 اگر...  کندمی متصل هم به را جهان در چیز همه که است عظیم سیستم یک 7اشیا اینترنت و است

                                                           
1. Cloud Computing 
2. Big Data 
3. 5 Generation or 5G 
4. Duan Weilun 
5. Miao Wei 
6. Yang Zhen 
7. Internet of Things  (IoT) 
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 و باشد غربی پیشرفته هایکشور دست در 1اشیا اینترنت اصلی استانداردهای و کلیدی هایفناوری
 دستیابی برای شانسی هیچ صورت این در برخوردار نباشد، مستقل معنوی مالکیت حقوق از چین
 .(Doshi et.al., 2021: 19)«داشت نخواهد ملی سازیجوان و آمیزمسالمت ظهور به

 سازیبومی -4-1-4
 در 2افشاگری اسنودن از سپکن پ اصلی هایاولویت از ملی یکی امنیت اهمیت به توجه با
 است. همانطور  شبکه خارجی به تجهیزات وابستگی کاهش با سایبری امنیت ،  تامین2013 سال
 بزرگترین دیگران، توسط اصلی فناوری کند کنترلبیان می شی جمهور رئیس 2016در سال که

 اطمینان برای بومی نتأمی زنجیره یک طریق از خوداتکایی به بنابراین دستیابی .است ما پنهان خطر
 نظامی چه و های تجاریفناوری نظر از چه غربی، تولیدکنندگان از تکنولوژیکی استقالل از

 با بومی فناوری تولید خطوط ساخت در زیادی گذاریسرمایه است. به همین دلیل پکن ضروری
 زیر نوری فیبر یهاکابل ارتباطی، هایشبکه ویژه در به  استراتژیک اهمیت و با  دوگانه کاربرد
 .(World Economic Forum, 2018) است داده انجام ایماهواره ناوبری هایسیستم و دریایی

وریفنا بومی نوآوری تقویت همچنین و خارجی فناوری به اعتماد کاهش ضرورت بر شی
 به ینچ ساخت برای کند کهمی استدالل وی کند.می ها تأکیدزیرساخت ساخت و اصلی های
 کرد نهادپیش باشد. شی داشته را خود خاص فناوری باید چین سایبری، بزرگ قدرت یک عنوان
واند این تمی آزاد بازار ادغام حمایت مطلق از تولیدات داخلی و بین با ایجاد نوعی تعادل چین که

 بر مبتنی باید یفناور تریناصلی و ترینمهم و است کشور مهم سالح فناوری،. دهد کار را انجام
 کند تعیین ایدب بلکه کند رد را جدیدی فناوری چین نباید هیچ باشد. خوداتکایی و وآوری بومین

در  ایدب یک کدام شود و نوآوری دوباره سپس و شود جذب خارج از توانندمی یک کدام که
 (Doshi et.al., 2021: 8).کند نوآوری داخل

 هایشرکت و چین دولت بین نزدیک همکاری مستلزم سازیصنعتی و بومی بنابراین سیاست
 داد توضیح 2016 سال سخنرانی در شی. است بزرگ داخلی و خارجی از طریق دیپلماسی سایبری

 دولت و حمایت دارد و بدون کشور توسعه با نزدیکی ارتباط فناوری هایشرکت سرنوشت که
 اینترنتی هایشرکت دبای ما. است دشوار هاشرکت شدن تربزرگ و شدن ترقوی مردم، هایتوده
 یک کمربند -یک جاده  ساخت در فعاالنه و شوند جهانی تا کنیم حمایت و تشویق را چین

                                                           
 تفکیک ایده گذشته در .کندمی فراهم را شبکه طریق از واقعی دنیای نترلک امکان اشیا اینترنت فناوری. 1

 ها،بزرگراه ها،فرودگاه ای کهبه گونه وجود داشته است اطالعات فناوری هایزیرساخت از فیزیکی هایزیرساخت
 اینترنت عصر ما درا .قرار داشتند پهن در طرف دیگر باند شخصی، هایرایانه داده، طرف و مراکز یک در هاساختمان

 به واقعیت و شبکه حیث این از و شوندمی ادغام متحد زیرساخت یک در پهن باند و هاتراشه ها،کابل مسلح، بتن اشیا،
 اند.شده تبدیل یکپارچه کل یک

2.  Snowden Revelation 
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 ما اطالعات فناوری باشد، ما ملی منافع که جا هر که کنیم پیدا دست اصل این به تا کنند مشارکت
  دهد.آن حوزه را پوشش می نیز
 سایبری در چارچوب دیپلماسی چین ها و اقداماتسیاست -4-2

ز ابارتند که ع چین برای تحصیل اهداف خود در حوزه سایبر چهار استراتژی را اتخاذ نموده است
های دها و سازماناقدام در قالب نها -2 ؛المللیها و مجامع بینعملکرد در قالب نشست -1

ر اینجا به تشریح هر یک جاده که د-طرح یک کمربند -4 ؛همکاری با سایر دول -3 ؛المللیبین
 شود.ها پرداخته میاز آن یک

 1اینترنت جهانی کنفرانس: المللیها و مجامع بینعملکرد در قالب نشست -4-2-1
علی  گروه استقرار محل 2 در ووژن را اینترنت جهانی کنفرانس نخستین چین ،2014 نوامبر در

 ویترین عنوان به شد، برگزار چین مجازی فضای اداره کل توسط که رویداد این. کرد بابا برگزار
بود که در  مجازی فضای اداره زمینه در پکن اندازچشم ارتقا برای محفلی و چین اینترنتی اقتصاد

 برای شفاف و دموکراتیک جانبه، چند حکومتی سیستم یک» خواستار شی جمهور آن رئیس
 یک برشمردند و برگزارکنندگان، این کنفرانس را به عنوان قدمی دیپلمات .شد «المللیبین اینترنت
-پیش هاچینی کنند. تبدیل چینی اینترنتی هایشرکت برای ویترینی به را رویداد این بودند امیدوار

 شامل سند آنرا امضا کنند. این که خواستند آنها از و دادند کنندگانمشارکت به را سندی نویس
 اقتصاد توسعه سایبری، تروریسم با مبارزه و سایبری امنیت زمینه در مشترک هایتالش تشویق

 از بسیاری بود. اما کشورها همه در اینترنت حاکمیت به احترام ارتباطات و  اینترنتی، تقویت
 ,Segal) رسید  پایان به نهایی اعالمیه بدون کنفرانس و کردند آن امتناع امضای از کنندگانشرکت

2017: 8) . 

 در خنانیس ارائه با شی شد، می برگزار آزمایشی صورت به اول این کنفرانس در سال اگر
 خبر نترنتای جهانی کنفرانس دیپلماتیک و سیاسی اهمیت از ، 2015 در ووژن کنفرانس دومین
 سایبری، توسعه مسیر انتخاب برای کشورها تک تک حق به باید همه که داشت اظهار شی. داد
 یمجاز فضای حاکمیت در مشارکت و اینترنتی عمومی هایسیاست و سایبری تنظیم مدل
 امور در ند،ک دنبال را سایبری هژمونی نباید کشوری هیچ گف وی .بگذارند احترام المللیبین

 را شورهاک سایر ملی امنیت که سایبری هایفعالیت در یا کند دخالت دیگر کشورهای داخلی
 که کرد تقادان اینترنت جهانی حاکمیت از همچنین کند. شی پشتیبانی یا شرکت کند،می تضعیف

 که کرد تأکید باشد و «کشورها اکثریت منافع و هاخواسته کنندهمنعکس» نتوانسته وی گفته به
 (Segal, 2017: 9).  باشد حزبی چند مشارکت با چندجانبه رویکرد یک باید حاکمیت

                                                           
1. World Internet Conference 
2. Wuzhen 
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کشورش  د کرد کهرئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه تاکینیز  2017در کنفرانس سال  
 ید آنهاده از کقصد محدود کردن اینترنت را ندارد اما حق حاکمیت سایبری برای خود قائل است 

اینترنت و مان پیشگابا حضور  چهارمین کنفرانس .شودکلید توسعه اینترنت در چین محسوب می
و  تی از سوی حکومت کمونیست چین برگزار شد که موضوع اصلی آن اقتصاد دیجیتالآی

 ن اپل ودیرامیعنی  استراتژی کنترل آنالین بود و حضور افرادی مانند تیم کوک و ساندرپیچای
  .) ,2017Chan( قابل توجه بود گوگل 

ایجاد  شود(،)که هر ساله برگزار می المللیهای بینهدف چین از میزبانی اینگونه اجالس
چین  اند.ا شکل دادهرشورهای غربی آن باشد که کارهایی میالمللی رقیب با ساختساختارهای بین

 کشورهای باشد ولی دارای گفتمان مسلط در برابرهای رسمی موجود دارای نفوذ میدر اجالس
 غربی گفتمان رابرب در بلوکی ایجاد صدد در هااجالس نوع این میزبانی با بنابراین نیست. غربی
ی فضا ایجاد با کاآمری متحده ایاالت آن راس در و غربی کشورهای زیرا باشد؛می مجازی فضای

تیک ئوپلیژمجازی و گسترش آن سعی در ایجاد و تثبیت قواعد مورد نظرشان و تقویت موقعیت 
ها گونه نشستبرگزاری این نابراینب کنند.می فیزیکی فضای آن تبع به و خویش در فضای مجازی

گفتمان  کهچرا ئز اهمیت استتقویت جبهه مخالف گفتمانی و نهادی غربی بسیار حا در راستای
کمیت محور چینی )حاکشد و گفتمان دولتغالب غربی در حوزه اینترنت را به چالش می

 شود.کند که باعث تقویت قدرت هنجاری این کشور میسایبری( را تبلیغ می
 سازمان ملل: المللهای بیناقدام در قالب نهادها و سازمان -4-2-2

ه بق با آنچه گفتمطا. است متمرکز ملل سازمان بر سایبر بیشتر فضای نینقوا وضع زمینه در چین
 که انددهدا ارائه اینترنت بر حکمرانی با رابطه در توزیعی مدلی متحدینش و شد واشنگتن
 که ستا حالی در این بوده؛ هادولت و مدنی جامعه خصوصی، بخش فنی، اصول دربرگیرنده

 چند روش کچین ی 2017 سال در به همین دلیل . است محوردولت الگویی ارائه دنبال به پکن
 زمینه در پیشرو روشی بعنوان ملل سازمان نظر زیر سایبری فضای بر حکمرانی جهت در جانبه

 محوریت با جانبه چند روش یک است معتقد پکن. داد ارائه قوانین، برای المللیبین اجماع برقرای
 منافع بر کومتح منافع شودمی باعث امر این. داشت خواهد پی در را مثبت مزیت دو ملل سازمان
 را امکان این چنین و هم باشند داشته ارجحیت مدنی اجتماعی هایگروه و فناوری هایشرکت
 کنترل رفدارط که را ایتوسعه حال در کشورهای از دسته آن حمایت که کندفراهم می چین برای

 بدست آورد. هستند، اینترنت
 مرتبط قوانین بویژه المللیبین قوانین اجرای برای آمریکا هایتالش برابر در ستا پکندر این را

گزارش  2017 سال در ایستادگی کرده است. چنانچه سایبری فضای در مسلحانه مناقشات با
بخاطر مخالفت روسیه و چین در مورد   1حکومتی متخصصین گروه در کنندهشرکت کشورهای

                                                           
1. Group of Government Experts (GGE) 
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 نیز 2018 سپتامبر (. درSegal, 2020)(؛1399به شکست شد )سیگال،  حق دفاع از خود، منجر
 تصویب را موازی فرآیند دو بلکه فرآیند یک نه بار اولین برای متحد ملل سازمانعمومی مجمع
 و دیگری متحده ایاالت حمایت با حکومتی متخصصین گروه ششم نسخه آنها از یکی. کرد

 ملل سازمان عضو کشورهای همه برای آن در عضویت ود که ب روسیه با پیشنهاد  1آزاد کارگروه
 در خود بود و چین نیز از آن حمایت کرد. با این اقدامات چین در پی تقویت صدای آزاد متحد
 (Renard, 2020).است  اینترنت بر حکمرانی زمینه

 حال در نچی دولت اخیر هایسال المللی، همانطور که گفته شد دربین قوانین ایجاد بر عالوه
 سازیالمللیبین یکپارچه کردن و برای 2035 سازی و تدوین برنامه استانداردهایآماده

 هایفناوری برای استانداردهایی به دنبال تعیین چین طرح، این براساس داخلی است. استانداردهای
 رهبری به گروهی ،2019 سپتامبر به همین خاطر  در. است هافناوری سایر و المللیبین ارتباطات
 چین( یک اطالعات فناوری و صنعت وزارت و 3یونیکام چاینا  ، 2موبایل ) شامل چاینا هوآوی
 المللیبین اتحادیه یعنی متحد ملل سازمان تخصصی به آژانس  را اینترنت در اساسی اصالح

پیشنهاد کرد  5پایین یا آی پی جدید به باال از اینترنت جدید به نام پروتکل  4دور راه از ارتباطات
-می ارائه نوظهور هایفناوری سایر و اشیا اینترنت راننده، بدون هایکه حمایت بیشتری از اتومبیل

 روی بر اقتدار نیازمند سایبری سلطه به دستیابی که کنندمی استدالل تحلیلگران از دهد. برخی
 اختیارات و دهااستاندار ایجاد حق آی پی، آدرس توزیع حق اینترنت، المللیبین سرورهای
آنالین است  صورت به عمومی افکار دادن شکل توانایی جمله از ایرایانه هایشبکه بر گسترده

المللی نیز از این بین ارتباطی هایفناوری استانداردهای تعیین برای چین دولت هایفعالیت که
  (The National Institute for Defense Studies, 2020: 39).قابل تحلیل است  منظر
 نظر از انیفراو مشکالت» خود فعلی شکل در اینترنت که کردند استدالل همچنین گروه این 

 هب را چین پیشنهاد این برخی فنی،  مالحظات از فراتر .«دارد پیکربندی و اطمینان قابلیت امنیتی،
 ایبرس ایدانند که معتقد است فضچین می ترگسترده سیاسی حرکت یک از دیگر فصلی عنوان
باشد.  المللبین سیستم در قدرت جدید موازنه بازتاب باید و نیست غرب سلطه تحت دیگر

 در تقدر موازنه این کشور برای ایجاد ابتکارات مجموعه از بخشی عنوان بنابراین طرح مذکور به
 (Renard, 2020).  سایبر است فضای تنظیم

                                                           
1. Open-Ended Working Group (OEWG) 
2.  China Mobile 
3.  China Unicom 
4.  International Telecommunications Union (ITU) 
5. New IP   
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 روسیه: دول سایر با همکاری -4-2-3
 امنیت» روسی -چینی مفهوم پیشبرد در چین اصلی شریک روسیه ینپینگج شی گفته به

 است. دو لمللیابین ثباتبی و پیچیده اوضاع میان در جهانی استراتژیک ثبات حفظ و «اطالعات
 کنندمی أکیدت مداخله عدم ها ودولت حاکمیت اهمیت بر سایبری المللیبین هایبحث در کشور

اعتماد بی ینترنتا آزادی از متحده ایاالت حمایت و غربی قوانین بر نیمبت لیبرال نظم به نسبت و
ل شدند آمریکا به اقدامات هماهنگ متوس هدایت تحت ابتکارات با برای مقابله هستند و

.(Bozhkov, 2020: 39) 
 رفتار نظامنامه نویسپیش ازبکستان، و تاجیکستان حمایت با روسیه و چین ،2011 سپتامبر در

خواستار این  این قانون. کردند پیشنهاد ملل سازمان عمومی مجمع به را 1اطالعات امنیت مللیالبین
 هایفعالیت انجام برای هاشبکه جمله از ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری از» است که کشورها

-سالح و نکنند تهدید را المللیبین امنیت و صلح نکنند، استفاده تجاوزکارانه اقدامات یا خصمانه

 کرد که تأیید همچنین قانون این «.ندهند گسترش را مربوطه هایفناوری یا اطالعاتی های
 که است کشورهایی اینترنت از جمله حقوق با مرتبط عمومی موضوعات مورد در سیاستگذاری

 (Segal, 2017: 5).هستند  المللیبین اینترنت در زمینه هاییمسئولیت دارای
 ایمنطقه سازمان و 2شانگهای همکاری سازمان توسط 2015 سال در ردیگ بار نویسپیش این
 متحد ملل سازمان ازبکستان( به و تاجیکستان قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، )شامل چین، 3اوراسیا
 اطالعات افشای از سیاسی سواستفاده با بتوانند که بودند امیدوار نسخه این حامیان. شد ارسال
 امنیت جدید هنجارهای از حمایت سایر کشورها را اسنودن، دواردا توسط شده بندیطبقه

 مجاز مربوطه ملی مقررات و قوانین اساس بر را هامحدودیت 2011 نسخه جلب کنند. اطالعات
 و مدنی حقوق المللیبین میثاق در مجاز هایمحدودیت ذکر با نویساین پیش دانست امامی

 کشورهایی برای تحولی چنین. کرد جایگزین المللیبین ناییمب با را ملی استانداردهای ، 4سیاسی
 (Segal, 2017: 5). بود جذاب شوند، شناخته المللیبین قوانین کنندهرعایت عنوان به خواهندمی که

 2015 و 2011 هایسال المللی دررفتار بین نظامنامه دو مشترک ارائه بر عالوه پکن و مسکو
 نامهشود، توافقدر این حوزه محسوب می هنجارسازی برای آنها هایتالش ترینپروازانه که بلند
 از نامهتوافق این. کردند امضا 2015سال  المللی را دربین اطالعات امنیت زمینه در همکاری
حق  هادولت به و کندمی استفاده اینترنت برای «شفاف و دموکراتیک چندجانبه، مدیریت سیستم

 انتشار و ایجاد زمینه در که کردند توافق کشور دو هر این، بر الوهع. دهدحاکمیت بیشتری می
                                                           

1. Draft International Code of Conduct for Information Security 
2. Shanghai Cooperation Organisation (SCO) 
3. Eurasian regional organization 
4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
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 المللیبین مجامع در خود مواضع هماهنگی و مجازی فضای در المللیبین حقوقی هنجارهای
نامه به صورت کلی مفاد توافق(Segal, 2017: 16). کنند همکاری ملل سازمان جمله از مختلف

 علیه تهاجمی سایبری عملیات از شدند متعهد دولت دو آن بود که در 1«تعرضعدم» مشتمل بر
 دهند گسترش را اینترنت چندجانبه حاکمیت  اندازچشم و کنند خودداریشدت به یکدیگر

.(Bozhkov, 2020: 39) 
 تحدهم یاالتا هایتالش برابر همانطور که بیان شد دو کشور در راستای هماهنگی مواضع، در

در  داز خو دفاع حق و مسلحانه منازعه قوانین ویژه به الملل،بین حقوق اعمال در سازمان ملل برای
 هگرو در کنندهشرکت گزارش کشورهای با 2017 سال و در  کرده مقاومت مجازی فضای

 آزاد هکارگرو یک روسیه اجماع، به دستیابی عدم پی حکومتی مخالفت کردند. در متخصصین
 ناساییش ملل، سازمان حکومتی متخصصین روهگ هایهنجارهای موجود در گزارش مطالعه برای

 ملل سازمان نظارت تحت منظم سازمانی گفتگوی برقراری امکان بررسی و جدید هنجارهای
 کسانی اف بینشک ، 2019 سپتامبر در کارگروه آزاد نشست ای که درکرد به گونه متحد پیشنهاد

 ایمن و آزاد ،باز اینترنت بر که کسانی و کردندمی حمایت سایبر فضای در دولت حاکمیت از که
د پکن و مسکو بنابراین همانگونه که مطرح ش(Segal, 2020: 3). بود  واضح کامال  داشتند، تأکید

ن ک گفتماییجاد ااز طریق ارائه پیشنهادات و ابتکارات در سازمان ملل و هماهنگی مواضع در پی 
 ی است.ایر با گفتمان مسلط غربالمللی هستند که مغجدید در حوزه سایبر در عرصه بین

 یک جاده-طرح یک کمربند -4-2-4
 حال در کشورهای در سازیظرفیت چین، سایبری دیپلماسی اصلی ارکان از دیگر یکی
 اطالعاتی، هایسیستم شبکه، هایاندازی زیرساختچین درصدد است تا از طریق راه. است توسعه

5G، محتوا در کشورهای در مسیر یک  فیلتر زارهایاب و دریا زیر هایکابل و نوری فیبرهای
 برای توسعه حال در کشورهای کردن که متقاعد استراتژیک خود هدف به یک جاده -کمربند
 همکاری است، دست پیدا کند. هدف از ابتکار این کشور سایبری حوزه مفاهیم و هاایده پذیرش

دیجیتال،  ابریشم جاده و 2017 سال در یک جاده – در یک کمربند دیجیتال المللی اقتصادیبین
 از تا است (ZTE و هواوی جمله از وابسته یا دولتی هایشرکت ) چینی فناوری سازیالمللیبین
 مدت، بلند فراهم سازد. در مجازی را فضای حکمرانی در برای مطلوب بالقوه شرایط طریق این
 اهداف برای توسعه حال رد کشورهای در زیرساخت گذاریسرمایه از که است امیدوار پکن

به  مجدد بازگشت برای مناسب موقعیت از چین که کند حاصل اطمینان و کند استفاده سیاسی نیز
 (www.scio.gov.cn, 2017). است برخوردار المللیبین نظم در قدرت

                                                           
1.  Nonaggression 

http://www.scio.gov.cn/
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 گیرینتیجه
 دنیا بزرگ ایهقدرت بین رقابت استراتژیک هایعرصه از یکی به سایبر فضای اخیر دهه در     

 تقدر به شدن تبدیل جمله از اهدافی بزرگ قدرت یک عنوان به چین. است شده تبدیل
 کرده عریفت خود برای حوزه این در سازیبومی و استانداردسازی سایبری، ابرقدرت هنجاری،

 ینترنت،ا جهانی کنفرانس گزاریبر جمله از هاییاستراتژی طریق از تا است درصدد و است
 که همانگونه. ندک پیدا دست اهداف این به دولتیبین قراردادهای انعقاد ملل، سازمان نقش تقویت

 قدرت ارتقای باعث اهداف این شدن محقق شودمی مطرح نقش و قدرت چرخه نظریه در
 چین نقش یفایا فزایشا آن اصلی پیامدهای از یکی که شودمی المللیبین عرصه در چین سایبری

 این در خود تقدر با تواندمی چین دیگر بیان به. است سایبر حوزه در اصلی بازیگر عنوان به
 المللبین سیستم بر حاکم سایبری نظم  و کند اعمال را خود مدنظر استاندارهای و هنجارها حوزه،

 .دهد تغییر را است محورغرب که
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