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 پیشگفتار

به اعضای کشورها امروزه با توجه به وابستگی متقابل مردم سراسر جهان در زمینه امنیت و منافع، 

همه  دربالنده  نسبتاًای جامعه بنایچین در تکمیل  اند.مشترک تبدیل شده ایآیندهیک جامعه با 

ای حساس قرار رن از هر نظر، در مرحلهجوانب و در مسیر جدید ایجاد یک کشور سوسیالیست مد

 چینی وارد عصر جدیدی شده است. هایویژگیسوسیالیسم با ، درواقع دارد.

دفاع ملی چین در عصر جدید مبادرت کرده است تا سیاست دفاع ملی سند دولت چین به انتشار 

د دفاع ملی برای ایجا این کشور هایفعالیتها، اهداف و اهمیت چین را تشریح کرده و شیوه

للی دفاع ملی چین را بهتر الممستحکم و ارتش قدرتمند را توضیح دهد با این امید که جامعه بین

 د.درک کن
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 المللی. اوضاع امنیت بین1

با توسعه  سابقه بوده است.بیاخیر که در قرن  شدهضر جهان دچار تغییرات شگرفی در حال حا

قطبی فزاینده، صلح و توسعه  -ن اقتصاد در جهان چندشدتنوع فرهنگی، جامعه اطالعاتی و جهانی

ها و عوامل بیبالتکلیفیهمچنان ، حالبااینناپذیر این روزگار خواهد بود. همچنان روند برگشت

جهان توان گفت می کهنحویبهخورد. مللی به چشم میلاکننده چشمگیری در امنیت بینثبات

 هنوز جایی امن و آرام نیست.

 

 المللیراهبردی بین اندازچشمدر  شگرف تحوالوقوع ت

و قدرت  توسعهدرحالالمللی و با تداوم رشد کشورهای های بینمجدد قدرت با تشدید آرایش

متوازن گشته است. جستجوی صلح و  ازپیشبیشپیکربندی قدرت راهبردی  بازارهای نوظهور،

صلح بر عناصر جنگ برتری  هاینیروو  شدهتبدیلالمللی ثبات و توسعه به آرمان جهانی جامعه بین

، سیاست قدرتگراییجانبهیکواسطه هالمللی بنظم و سیستم امنیت بین ،وجودباایناند. یافته

 شود.تضعیف می ،ای و هژمونی فزایندهدار منطقهو مناقشات دامنه هاجنگطلبی، 

فاعی و امنیت ملی خود را ای در حال افزایش است. آمریکا راهبردهای درقابت راهبردی منطقه

است. این کشور به رقابت بین  گرفتهپیشدر را  گراییجانبهیک هایسیاستتغییر داده و 

چشمگیری افزایش  طوربهرا  ، بودجه دفاعی خودتشدید کردهرا  هاآنکشورهای بزرگ دامن زده و 

دفاع موشکی و ، ([])خارج از جو زمین ای، فضای بیرونی، به تقویت ظرفیت مضاعف هستهداده

ناتو به گسترش خود ادامه  و ثبات راهبردی جهان را تخریب کرده است. سایبری مبادرت کرده

در اروپای مرکزی و شرقی را افزایش داده و به تمرینات نظامی مکرر  ی نظامیداده، استقرار نیرو

مهار ود با هدف ای خهسته -ای و غیرهای هستهروسیه در حال تقویت توانمندی است. پرداخته

اتحادیه اروپا به  کند.بوده و برای حفظ منافع و فضای امنیت راهبردی خود تالش می کیاستراتژ

استقالل  ازپیشبیشهمگرایی دفاعی و امنیتی خود شتاب بخشیده است تا در امنیت خویش 

 داشته باشد.
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المللی برای کنترل نهای بیتالش ای و جهانی در حال افزایش هستند.مسائل و مشکالت منطقه

از تشدید رقابت تسلیحاتی حکایت ها مواجه شده و نشانه بسیاری تسلیحات و خلع سالح با موانع

. نظام بینرای معضالتی استاد همچنان های کشتارجمعیکنند. ]پیمان[ منع گسترش سالحمی

گرایی تلحاستانداردهای دوگانه و مص واسطههب کشتارجمعی هایسالحالمللی منع گسترش 

رو به نیز گرایی و تروریسم است. افراط شده های جدیدی مواجهبا چالش روازاینو  دیدهآسیب

سنتی ازجمله امنیت سایبری، امنیت زیستی و  -تهدیدهای امنیتی غیرین، نهمچگسترش است. 

ای ایران در مسیری غیرمنتظره هسته مسئلهگرفته است.  خود بهدزدی دریایی شدت بیشتری 

 طوربهکشورها همه امنیت  سوریه وجود ندارد. مسئلهبرای  یسیاسی آسان حلراهچرخیده و هیچ 

 تنهاییبهتواند پیوسته و تعاملی شده است. هیچ کشوری نمیهمتنیده شده، بههمای درفزاینده

 طرف بماند.جوابگوی ]تهدیدات امنیتی[ بوده یا بی

 

 هیانوسیاق -ایآس تیامن کلیتداوم ثبات اوضاع 

اعضای یک جامعه با  هاآناند که ای به این آگاهی رسیدهفزاینده طوربه هیانوسیاق - ایآسکشورهای 

از طریق گفتگو و مشورت برای  اختالفات و مناقشات فصلوحل سرنوشت مشترک هستند.

کشورهای منطقه به یک راهکار سیاسی مرجح تبدیل شده و این منطقه را به بخش پایدار 

 -غیر یسازندهیک شراکت  های شانگهایکرده است. سازمان همکاری جهان تبدیل اندازچشم

با ایجاد مدلی دهد و گذارد که طرف ثالثی را هدف قرار نمیرقابتی در اختیار می -ائتالفی و غیر

 -دیدار غیر پردازد.می به گسترش همکاری دفاعی و امنیتیای، جدید از همکاری امنیتی منطقه

واسطه هب (ASEANوزرای دفاع آسه آن ) دوباره آسه آن و دیدار -وزرای دفاع چین رسمی

. کندمیایفا  ایمنطقههمکاری و مبادالت نظامی، نقشی مثبت در ارتقای اعتماد بین کشورهای 

اختالفات ریسک و وضعیت دریای چین جنوبی در کل پایدار بوده و به لطف مدیریت مناسب 

 - برای ایجاد یک سازوکار هماهنگ ضد طقه، در حال بهبودی است.توسط کشورهای این من

های کشورهای منطقه، پیشرفت یکنواختی حاصل شده است. معماری تروریسم در میان ارتش

 همچنان در حال پیشرفت است. و فراگیر امنیت آسیا متوازن، پایدار، باز
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اقیانوسیه، این منطقه در کانون  - اسیآسمت با توجه به تمایل محور اقتصادی و راهبردی جهان به 

آمریکا در  دامن زده است. ایمنطقهو به بالتکلیفی در امنیت  قرارگرفتهرقابت کشورهای بزرگ 

های نظامی حال تشدید مداخالت و افزایش استقرار نیروی نظامی و همچنین، تقویت ائتالف

استقرار  را دوچندان کرده است. اقیانوسیه است که پیچیدگی امنیت این منطقه - خویش در آسیا

 ایمنطقهتوسط آمریکا توازن راهبردی  در جمهوری کره ]جنوبی[ 1(THAADسامانه دفاعی تاد )

ژاپن در اقدامی برای دور  تخریب کرده است. شدتبهکشورهای منطقه را  و منافع امنیت راهبردی

تی خود را تعدیل و تغییر داده های نظامی و امنیجنگ ]جهانی دوم[، سیاست - زدن مکانیسم پسا

نظامی خود اتخاذ  هایفعالیتگرایانه در  - ، نگرشی برونآن تبعبهو ه ن را افزایش دادآو ورودی 

در امور امنیتی، همچنان اتحاد نظامی با آمریکا و فعالیت  ماسترالیا در جستجوی نقشی مه کرد.

 .کندمیرا تحکیم و تقویت  اقیانوسیه - نظامی خود در آسیا

های کره، علیرغم پیشرفت جزیرهشبه. اندنشده فصلوحلهنوز  ایمنطقهاختالفات و مناقشات 

اما  ،باثبات است معموالًجنوب آسیا اگرچه سازنده، همچنان با عدم ثبات و اطمینان مواجه است. 

علیرغم ی و بازسازی افغانستان اسیس یآشت. کندمیبروز  هرازگاهیدرگیری بین هند و پاکستان 

است. مسائل بین کشورهای منطقه ازجمله اختالفات بر سر منافع و  مشکالت در حال پیشرفت

 حقوق دریایی و ارضی و همچنین، اختالفات ناشی از مسائل قومی و مذهبی هنوز هم پابرجاست.

 .کندمیحساس امنیتی سرباز  اطنق عنوانبهاز این منطقه  بخشیناامنی در  ،هرازگاهی

 

 نباید نادیده گرفته شوند و مخاطرات امنیتی چین هالشچا

کلی، مقاومت طوربه چین همچنان از ثبات سیاسی، اتحاد قومی و ثبات اجتماعی برخوردار است.

ها، اقتدار ملی و نفوذ جهانی چین افزایش چشمگیری داشته است. چین هنوز هم از در برابر ریسک

ها و ، این کشور با چالشحالبااین. ر استفرصت راهبردی توسعه برخوردایک دوره مهم 

 تهدیدهای پیچیده امنیتی نیز مواجه است.

طلبان حادتر شده است. مقامات تایوان به رهبری حزب دموکراتیک پیشرو، جنگ ]چین[ با جدایی

خودداری  1992و از به رسمیت شناختن توافق  کرده تأکید« استقالل تایوان» رسرسختانه ب

                                                           
1 Terminal High Altitude Area Defense (ترمینال دفاع منطقه ای در ارتفاع باال) 
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لبی از این هم طمقامات تایوان پا را در مسیر جدایی .کندمی تأکیدیک چین واحد که بر  کنندمی

افزایش را استقالل تدریجی برای قطع روابط با سرزمین اصلی به نفع ها فعالیتفراتر گذاشته و 

قدرت و وامدار نفوذ  داده، به پیشبرد استقالل رسمی پرداخته، خصومت و رویارویی را تشدید کرده

تهدید عاجل برای صلح  ترینمهم« استقالل تایوان» طلبجداییاقدامات نیروهای  اند.شدهخارجی 

میز چین آمانع بر سر راه یکپارچگی مجدد صلح ترینبزرگثبات در تنگه تایوان بشمار رفته و  و

ترکستان »و تشکیل « استقالل تبت» منظوربهطلب خارجی . نیروهای جداییشودمیمحسوب 

 .کنندمیت اجتماعی آن را تهدید اامات زیادی انجام داده و امنیت ملی چین و ثب، اقد«شرقی

 کامل طوربههنوز  یاختالفات ارضامنیت سرزمین اصلی چین نیز با تهدیدهایی مواجه است. 

و همچنین، دریایی های . هنوز بر سر حاکمیت ارضی برخی از جزایر و تپهنشده است فصلوحل

 دفعاتبهکشورهایی از خارج منطقه از طریق هوا و دریا  وجود دارد.شاتی مناقمرزهای دریایی 

همچنین سرزمین چین و  هایآبغیرقانونی وارد  طوربهدست به شناسایی نزدیک از چین زده و 

کرده هدیددریایی چین شده و امنیت ملی چین را تهای و حریم هوایی نزدیک جزایر و تپه هاآب

 اند.

و جهانی، تروریسم و  ایمنطقههای شوبآتهدیدهای عاجل نظیر  واسطهبه منافع خارجی چین

و تشکیالت دیپلماتیکی چین در  کارکنان، مأموران است. قرارگرفتهدزدی دریایی در معرض خطر 

ها در فضای بیرونی و . تهدیداندگرفتهجهان مورد حمله قرار سراسر های متعددی در موقعیت

و  طبیعی بالیایسنتی ناشی از  -و تهدید مسائل امنیتی غیر امنیت سایبری تشدید شده

 واگیردار گسترده در حال گسترش هستند.های بیماری

 

 

 المللیبینتشدید رقابت نظامی 

در حال تعدیل و تغییر راهبردهای نظامی و امنیتی و ساختارهای سازمانی  کشورهای بزرگ جهان

انواع جدیدی  ،سخیر ارتفاعات راهبردی فرماندهیدر رقابت نظامی، برای ت نظامی خویش هستند.

از نیروهای جنگی در حال تولید هستند. آمریکا برای دستیابی به برتری مطلق نظامی، دست به 
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جدید اصالحات نظامی خود  اندازچشمزند. روسیه نیز به پیشبرد و سازمانی می فنّاورانهوری آنو

ساختار  سازیبهینهن، ژاپن و هند به توازن مجدد و ، انگلیس، فرانسه، آلمازمانهم. پردازدمی

 .اندپرداختهنیروهای نظامی خود 

 های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی،آوری، کاربرد فنفنّاورانهدور جدید انقالب صنعتی و  یدرنتیجه

، در حوزه نظامی سرعت گرفته اءیاش نترنتیو ا ی، محاسبات ابربزرگهای ، دادهیاطالعات کوانتوم

های نظامی پیشرفته و جدید آوریدر حال تحول تاریخی است. فن المللیبیناست. رقابت نظامی 

هستند. تولید و توسعه تجهیزات و تسلیحات  توسعهدرحال سرعتبهآوری اطالعات، مبتنی بر فن

گرفته است. شکل  خود به توجهقابلبرد دقیق و بدون سرنشین، روندی  -، هوشمند، دورکارپنهان

 گسترش حالافزارهای هوشمند در یابد و جنگجنگ در راستای جنگ اطالعاتی تکامل می

 هستند.

های چینی صورت گرفته است. پیشرفت زیادی در زمینه انقالب تجهیزات نظامی با ویژگی

خلق ]چین[ هنوز وظیفه مکانیزاسیون را تکمیل نکرده و نیازی فوری  بخشآزادی، ارتش حالبااین

 ،وریآفنهای وری ناشناخته و شکاف فزاینده نسلآفن اطالعاتی خود دارد.تجهیزات به بهبود 

 تأمیندر نوسازی نظامی و  گذاریسرمایه. شودمیتهدیدی برای امنیت نظامی چین محسوب 

های پیشتاز جهان زیادی است. ارتش چین هنوز از ارتش هایتالشنیازهای امنیت ملی مستلزم 

 بسیار عقب است.
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 سیاست دفاع ملی چین در عصر جدید .2

به پیروی از مسیر صلح و توسعه، سیاست خارجی آن ، تصمیم راهبردی نظام سوسیالیست چین

آن های رامش از شالودهآ)که صلح و آن و سنت بهینه فرهنگی  این کشور آمیز و مستقلصلح

 .کندمییروی پ چین از یک سیاست دفاع ملی با ماهیت دفاعی حاکی از آن است که (است

 

 ای و حاکمیت چینمحافظت قاطعانه از منافع امنیتی، توسعه

 هدف اصلی دفاع ملی چین در عصر جدید همین است.

 از: اندعبارتاهداف دفاع ملی چین 

 مقاومت و بازدارندگی در برابر تهاجم 

 حفظ امنیت سیاسی ملی، امنیت مردم و ثبات اجتماعی 

  تایواناستقالل »مخالفت و جلوگیری از» 

 ترکستان »و تشکیل « استقالل تبت»طلب نظیر های جداییسرکوب طرفداران جنبش

 «شرقی

 حفظ حاکمیت ملی، وحدت، یکپارچگی ارضی و امنیت 

 حفظ منافع و حقوق دریایی چین 

 حفظ منافع امنیتی چین در فضای بیرونی، فضای الکترومغناطیسی و فضای سایبری 

 حفظ منافع خارجی چین و 

 ز پیشرفت اساسی کشورحمایت ا 

جزایر دریای چین جنوبی و  .کندمیچین قاطعانه از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود محافظت 

ها و استقرار تجهیزات . چین با ایجاد زیرساختالینفک سرزمین چین هستند ءجزایر دیائویو جز

در  ی نظامیهاهای دریایی دریای چین جنوبی و انجام گشتدفاعی ضروری در جزایر و تپه

. چین به کندحفظ میجزایر دیائویو در دریای چین شرقی، حاکمیت ملی خود را  هایآب

از طریق مذاکره و بر اساس حقایق تاریخی و قوانین ، درگیر مناقشات با کشورهای فصلوحل

به همکاری با کشورهای منطقه برای حفظ صلح و ثبات ادامه  این کشور متعهد است. المللیبین



 دفاع ملی چین در عصر جدید

8 

 

لی لالمو پروازهای همه کشورها مطابق با قوانین بین نقلوحملزادی آ. چین با قاطعیت از دهدمی

 .کندمیمحافظت  نقلوحملحمایت کرده و از امنیت خطوط دریایی 

به یکپارچگی کامل کشور در راستای منافع اساسی ملت چین  یابیدستتایوان و  مسئله فصلوحل

 یکپارچگی»چین به اصول  اساسی است. اصلی جوانی ملی، -به بازبوده و برای تحقق بخشیدن 

تنگه  سوی دوروابط  آمیزمسالمتپایبند بوده، توسعه « یک کشور، دو نظام»و  «آمیزمسالمت

، چین قاطعانه زمانهم کشور است. آمیزمسالمت اتحاد]تایوان[ را تقویت کرده و به دنبال پیشبرد 

ای تقسیم کشور و با هر نوع مداخله خارجی در این راستا مخالفت با هر نوع تالش یا اقدام بر

از قاطعیت و توانایی  این کشور یکپارچه باشد و یکپارچه هم خواهد شد. مجدداًچین باید  .کندمی

، یا یسازمانبه کسی، و هرگز  وجههیچبهحفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برخوردار بوده و 

ما هیچ تعهدی به عدم  اد که بخشی از این سرزمین را جدا کند.اجازه نخواهد د سیاسی یحزب

این  داریم.استفاده از زور نداریم و گزینه استفاده از اقدامات مقتضی را برای خود محفوظ می

مداخله هدف آن مقابله با بلکه  دهدمیرا هدف قرار ندر تایوان  وطنانمانهم وجههیچبه اقدامات

 ست.ا هاآن مخرب هایفعالیتو « استقالل تایوان» طلبانجداییدودی عوامل خارجی و تعداد مع

ارتش چین قاطعانه او را شکست خواهد داد و به  بخواهد تایوان را از چین جدا کند،هرکسی که 

 هر قیمتی از یکپارچگی ملی محافظت خواهد کرد.

 

 نیستطلبی و حوزه نفوذ هرگز به دنبال هژمونی، توسعه]چین[ 

 است. دفاع ملی چین در عصر جدید همین های بارزیژگییکی از و

، هرچند که این کشور قدرتمند باشد. ملت چین همواره شودمینابودی کشور  وجبخصومت م

و به  دیدهرنجو تجاوزها ها در جنگغاز عصر مدرن، مردم چین آاز زمان  دوستدار صلح بوده است.

ین درد و رنجی را به کشوری دیگر ن، چین هرگز چروازاینارزش صلح و لزوم توسعه پی برده اند. 

 آغازکنندهسال پیش، هرگز  70خود در  تأسیستحمیل نخواهد کرد. جمهوری خلق چین از زمان 

غاز اصالحات خود، به ارتقای صلح جهانی متعهد بوده آچین از زمان  جنگ و درگیری نبوده است.

است. چین از یک کشور  هش دادهرتش خود را کاای هانیرومیلیون نفر از  4و داوطلبانه بیش از 

کرده و در این راه نه از دیگران کمک گرفته و نه  رشدفقیر و ضعیف به دومین اقتصاد بزرگ جهان 



 دفاع ملی چین در عصر جدید

9 

 

تالش  واسطهبهبلکه، این کشور  چپاول استعماری مبادرت کرده است نظامی یا طلبیتوسعهبه 

چین از هیچ تالشی برای حفظ صلح  است. یافتهتوسعهمردم خود  کوشیسختبرای حفظ صلح و 

توسعه خود فروگذار نکرده و به همین ترتیب، با  برای آن، ایجاد شرایط مطلوب تبعبهجهانی و 

امیدوار است که همه صادقانه چین  پیشرفت خود برای بهبود صلح جهانی تالش کرده است.

 جنگ و درگیری جلوگیری کنند. آمیز را در پیش گرفته و با هم ازکشورها مسیر توسعه مسالمت

با همه کشورها متعهد  آمیزمسالمتچین به توسعه همکاری دوستانه بر اساس پنج اصل همزیستی 

است. این کشور به حقوق همه مردم در انتخاب مستقل مسیر پیشرفت خاص خود احترام 

گفتگوی مساوی از طریق مذاکره، مشورت و  المللیبینمناقشات  فصلوحلو طرفدار  گذاردمی

به منجر اقدام  عقوی از ضعیف و هر نو سوءاستفادهچین با مداخله در امور داخلی دیگران،  است.

تحمیل اراده یکی بر دیگری مخالف است. چین مشارکت را بر ائتالف ترجیح داده و به هیچ بلوک 

از تسلیحات  منطقبی ایستد و با استفادهمی طلبیتوسعهچین در برابر تجاوز و  پیوندد.نظامی نمی

نیازهای امنیتی قانونی و  تأمینیا تهدید تسلیحاتی مخالف است. تحوالت دفاع ملی چین به دنبال 

کمک به تقویت نیروهای صلح جهانی است. تاریخ ثابت کرده و ثابت خواهد کرد که چین هرگز از 

نظر از کرد. صرفهژمونی پیروی نخواهد  رسیدن بههای بزرگ در قدرت یخوردهشکستمسیر 

افزایش چگونگی پیشرفت چین، این کشور هرگز کشور دیگری را تهدید نخواهد کرد و به دنبال 

 حوزه نفوذ نخواهد بود.

 

 اجرای دستورالعمل راهبردی نظامی عصر جدید

 دستورالعمل راهبردی دفاع ملی چین در عصر جدید همین است.

به اصول دفاع، دفاع از خود و پاسخ به حمله، عصر جدید  چین دردستورالعمل راهبردی نظامی 

ما حمله ». این دستورالعمل پیرو این دیدگاه است که کندمیپایبند بوده و دفاع فعالی را اتخاذ 

حمله متقابل  حمله را با حتم طوربهقرار بگیریم اما  موردحملهنخواهیم کرد مگر اینکه 

 تأکیدری از جنگ و هم بر پیروزی در جنگ این دستورالعمل هم بر پیشگی «.داد خواهیمپاسخ

 .کندمی تأکیدکرده و بر یکپارچگی دفاع راهبردی و دفاع در سطوح تاکتیکی و عملیاتی 
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تا اجرای دستورالعمل راهبردی نظامی عصر جدید همگام با  کنندمیتالش  نیروهای مسلح چین

 تا کنندمیسعی همچنین شد، با هاآنراهبردهای کلی حزب کمونیست چین و کشور و در راستای 

رویکردی  احتمالی بالقوه،های و جنگها آگاهی از خطرات، بحران افزایشامنیت ملی، تقویت برای 

جدید رقابت راهبردی، نیازهای جدید امنیت ملی و  اندازچشمفعاالنه با خود را و  دنکناتخاذ  کلی

خود در عصر جدید را  هایموریتمأتا وظایف و  دنوفق دههای مدرن افزارجنگتحوالت تازه 

 د.نانجام ده مؤثر طوربه

در پاسخ به تهدیدهای امنیتی فراروی چین، نیروهای مسلح این کشور برای تقویت آمادگی نظامی 

برای ارائه یک  دارد.های جنگی در عصر جدید گامی استوار برمیی توانمندیجانبهو ارتقای همه

گرفته است که بر دفاع تمرکز کرده صورت ر عصر جدید، اقداماتی راهبرد نظامی متوازن و پایدار د

سازد. با توجه به این ایده که مسئولیت دفاع ملی چین بر های چندگانه را هماهنگ میو حوزه

اقدامات  وها نوآوری در راهبردها، تاکتیک اب عهده همه مردم این کشور است، نیروهای مسلح چین

 گیرد.می کار بها همه توان رزمی کشور رخود، 

در استفاده از  (no first use) دستیپیشعدم  ایهستهبه سیاست بدون قیدوشرط چین 

علیه  ایهستهتحت هر شرایط و همچنین، عدم تهدید یا استفاده از سالح  ایهستهتسلیحات 

 شوراین کمتعهد است. همواره ، ایهستهیا در مناطق عاری از سالح  ایهستهکشورهای غیرمسلح 

با هیچ  ایهستهچین دست به رقابت  است. ایهستهطرفدار منع کامل و نابودی کلی تسلیحات 

 .داردمیخود را در کمترین سطح الزم برای امنیت ملی نگه  ایهستهو توانمندی  زندنمیکشوری 

دفاع از خود است که هدف آن، حفظ امنیت راهبردی ملی از طریق  ایهستهچین پیرو راهبرد 

 علیه چین است. ایهستهزدارندگی دیگر کشورها در تهدید یا استفاده از سالح با

 

 تداوم تقویت ارتش به شیوه چینی

 مسیر پیش روی دفاع ملی چین در عصر جدید همین است.

 ایتوسعهمنافع  ، امنیت والمللیبینمتناسب با موضع  ایجاد یک دفاع ملی مستحکم و ارتشی قوی

چین از تاریخ درس گرفته  است. این کشوردی در راستای نوسازی اجتماعی ای راهبر، وظیفهچین

 .کندمیخود، ارتش و دفاع ملی خود را تقویت  آمیزصلحامنیت الزم برای پیشرفت  تأمینو برای 
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برای تقویت ارتش و دفاع ملی چین در عصر جدید، ضروری است که تفکر شی جین پینگ در 

 طوربهاجرا شود، تفکر شی جین پینگ در مورد راهبرد نظامی  کامل طوربهمورد تقویت ارتش 

از طریق تحکیم وفاداری سیاسی نیروهای مسلح ادامه یابد، نیروهای مسلح  کامل تحقق یابد،

نیروهای مسلح مطابق قانون اداره شود و بر تجهیزات جنگ و  اصالحات تقویت شود،و  آوریفن

اطالعاتی و مکانیکی، تسریع توسعه ارتش  جانبههمه برای پیشبرد توسعه پیروزی تمرکز شود.

چینی، توسعه و ارتقای نهادهای نظامی  هایویژگیهوشمند، ایجاد نیروی نظامی مدرن با 

و وظایف در  هامأموریتچینی و باالخره ارتقای تجهیزات برای انجام  هایویژگیسوسیالیست با 

 عصر جدید، اقداماتی انجام خواهد گرفت.

 از: اندعبارتراهبردی توسعه ارتش و دفاع ملی چین در عصر جدید اهداف 

 به همراه ارتقای چشمگیر اطالعاتی و بهبود قابل 2020یابی به مکانیزاسیون تا سال دست

 های راهبردیتوجه توانمندی

  نظامی، تسلیحات و  کارکناننوسازی نظامی، ساختار سازمانی،  اصول جانبههمهپیشبرد

و تکمیل مدرنیزاسیون دفاع ملی و ارتش تا سال  م با مدرنیزاسیون کشورتجهیزات همگا

 و 2035

  21نیروهای مسلح چین به نیروهایی در کالس جهانی تا اواسط قرن  تمام و کمالتبدیل 

 ام

 

 مشترک برای بشریت ایآیندهبا  ایجامعهایجاد  کمک به

 جهانی دفاع ملی چین در عصر جدید همین است. تأثیر

دارد. صلح، ثبات و رفاه در  تنگاتنگیمردم سراسر جهان ارتباط  رؤیاهایمردم چین با  ایرؤیاه

سودمند است. ارتش  هاآنهایی در اختیار دیگر کشورهای جهان قرار داده و برای چین فرصت

مشترک برای بشریت  ایآیندهبا  ایجامعهبرای صلح، ثبات و ایجاد  شائبهبیمقتدر چین نیرویی 

 .شودمیمحسوب 
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نیروهای مسلح چین حامی امنیت پایدار، فراگیر، مشترک و مشارکتی بوده، به پیشبرد عدالت 

اداری امنیت  نظامبه دنبال منافع مشترک و مشارکت فعال در اصالحات  زمانهمکمک کرده و 

امنیتی دوجانبه و چندجانبه و برای بهبود همکاری  هایهمکاریبرای گسترش  .هستندجهانی 

امنیتی و همچنین، برای کمک به یک ساختار امنیتی  هایسازمانهنگ، فراگیر و سازنده میان هما

 هاییتالشو منافع مشترک،  مشارکت مشترکبرابری، اعتماد متقابل، انصاف، عدالت،  برخوردار از

 در شرف انجام است.

 هایأموریتمو ها برد متعهد بوده و مسئولیت - نیروهای مسلح چین به اصل همکاری برد

خود را انجام داده و با تمام ظرفیت خود برای جامعه جهانی امنیت عمومی بیشتری به  المللیبین

پاسداری از صلح سازمان ملل،  عملیاتفعاالنه در  طوربهنیروهای مسلح چین  ارمغان خواهد آورد.

ستانه و کاهش بالیا انسان دو هایکمکبرای  المللیبین هایفعالیتو  هاحفاظت از کشتی عملیات

در زمینه کنترل تسلیحات و منع گسترش تسلیحات  المللیبینمشارکت کرده است، همکاری 

سیاسی مسائل حساس نقشی سازنده ایفا کرده است،  فصلوحلرا تقویت کرده است، در  ایهسته

جهانی ی هاکرده است و در پاسخ به چالش تأمینمشترک  طوربهرا  المللیبینامنیت مسیرهای 

، جهتازاینو  آوردهعمله و بالیای طبیعی عمده، تالش هماهنگی ب نظیر تروریسم، امنیت سایبری

 مشترک برای بشریت، کمک شایانی کرده است. ایآیندهبرای ایجاد یک جامعه با 
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 جدید عصر در چین مسلح نیروهای وظایف و هامأموریت انجام. 3

 ،نیروهای مسلح چینراهبردی توسعه و امنیت ملی، نیازهای  تأمیندر عصر جدید، برای 

 کشور و حزب کمونیست چین را قاطعانه انجام خواهد داد. و وظایف محوله توسط هامأموریت

تا حمایت راهبردی الزم برای تحکیم رهبری حزب کمونیست  کندمینیروهای مسلح چین تالش 

 ت ارضی، حفظ منافع خارجی چینچین و نظام سوسیالیست، حفظ حاکمیت ملی، وحدت و تمامی

 کند. تأمینرا  و پیشبرد صلح و توسعه جهانی
 

 

 

 حفاظت از حاکمیت ارضی ملی و منافع و حقوق دریایی

. هزار کیلومتر خط ساحلی است 18و بیش از مرز زمینی هزار کیلومتر  22چین دارای بیش از 

امنیت دریایی، در صدر طول مرز زمینی و پیچیدگی  تعداد کشورهای همسایه، ازلحاظچین 

و وحدت ملی برای چین  ، حفاظت از تمامیت ارضی، منافع و حقوق دریاییروازاینست. ا کشورها

 .شودمیخطیر محسوب  ایوظیفه

و تعرض،  یتجاوز، نفوذ، خرابکاردر برابر  نیروهای مسلح چین برای حفاظت از ثبات و امنیت مرزها

همکاری مرزی به امضا های نامهموافقت جوارهمکشور  9. چین با کنندمیمقاومت سرسختانه 

نیروهای مسلح چین  مرزی تنظیم کرده است. مدیریت هایمکانیسم ،کشور 12رسانده و با 

ی برای مبادله با کشورهای همسایه در سه سطح برقرار کرده است: وزارت دفاع ملی، هایمکانیسم

منظم با همتایان  طوربهنیروهای مسلح چین نیروهای مرزی.  و 2(TCs) میدان نبردفرماندهی 

مشترک و تمرینات مشترک  هایگشتدیدارهای متقابل دوستانه، جلسات کاری، خارجی خود 

. این نیروها برای اجرای پیمان خلع سالح دهدمیزیر نظر قرار  فراملی را جرائمبرقرار کرده و 

نیروهای مسلح چین برای  .کنندمیری با قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان همکا مرزی

 فصلوحلارتقای امنیت و ثبات در مرز با هند تالش کرده و برای ایجاد شرایط مطلوب برای 

. این نیروها برای پاسداری و دهدمیانجام  مؤثریکلم( اقدامات دونگالنگ )دو بستبن آمیزصلح

                                                           
2 Theater Commands 
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. نیروهای مسلح اندکردهنستان را تشدید ز با افغاکنترل امتداد مر ،هاتروریستجلوگیری از نفوذ 

ومی در این تا از ثبات و امنیت عم مرز با میانمار را تقویت کرده استچین مدیریت امنیت در 

، نیروهای مرزی چین با همتایان خارجی خود بیش از 2012د. از سال مناطق مرزی محافظت کن

 58این نیروها  .اندداشته دیدار مرزی 8100گشت مشترک انجام داده و افزون بر  3300

گذاری شده را بسته ناز مناطق می کیلومترمربع 25کرده،  سازیپاکزمین را از مین  کیلومترمربع

آوری زمینی را جمع هایمیننظیر  یهزار وسایل انفجار 170و در امتداد مرز با ویتنام و میانمار 

 .کرده است

چین دریایی در دریای چین جنوبی، دریای های همهم، جزایر و تپ هایآبنیروهای مسلح چین از 

مشترک  عملیاتد، مجاور دار هایآبآگاهی کاملی از وضعیت  ،کندمیشرقی و دریای زرد دفاع 

مطلوب  طوربهریایی را هوایی و دهای وضعیت ،دهدمیو حفاظت از قانون را انجام  اجرای قانون

. از سال دهدمیدر دریا پاسخ ها کیتخلفات و تحر و قاطعانه به تهدیدات امنیتی، کندمیمدیریت 

گشت امنیتی دریایی و  4600برای انجام بیش از هایی ، نیروهای مسلح چین کشتی2012

ثبات و نظم دریایی اعزام عملیات اجرای قانون و حفاظت از قانون و پاسداری از صلح،  72000

 .کرده است

و هشدار زودهنگام پرداخته، بر حریم هوایی و  نیروهای مسلح چین به دفاع هوایی، شناسایی 

 مؤثر طوربهو  خطار و پروازهای جنگی انجام دادها هایگشتپیرامونی سرزمین چین نظارت کرده، 

 .دهدمیامنیت دریایی در هوا پاسخ  به شرایط اضطراری و تهدیدات علیه نظم و

بر دریا تقویت  تأکیدرا با حفظ وحدت ملی، آمادگی نظامی خود  نیروهای مسلح چین با هدف

و پرواز هواپیماها در اطراف تایوان، به نیروهای ها نیروی مسلح چین با اعزام کشتی .کندمی

 .دهدمیهشدار  شدیداً «استقالل تایوان» طلبجدایی

 

 حفظ آمادگی جنگی

میمحسوب  به تهدیدات امنیتی و اجرای وظایف مؤثرحفظ آمادگی جنگی تضمینی برای پاسخ 

اجرا کرده  اکیداًوظایف آمادگی جنگی را ( TCs) میدان نبردنظامی مرکزی و فرماندهی  گروه. شود

 .کنندمیمنظم مبادرت  هایو بازرسی هارزمایش و برای اطمینان از آمادگی جنگی همیشگی به
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و مطمئن در  مؤثرمشترک و پیشبرد فرماندهی  عملیاتفرماندهی های برای بهبود توانمندی

صورت  مؤثریاقدامات پیوسته و خطیر،  اضطراری و برای انجام وظایف عاجل، دشوارهای شواکن

از کلیه نیروهای مسلح انجام داده  ایسرزدهبازرسی  ،نظامی مرکزی گروه، 2018در سال  .گیردمی

های یاستان، منطقه خودمختار و شهردار 21سازی ترتیب داد که تمرینات آماده هایگانو برای 

از دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی هایی بخش همچنین، و نظر مستقیم دولت مرکزی زیر

 .گرفتبرمی دررا 

برای  ارتش خلق چین و نیروی پلیس مسلح چین برای آمادگی جنگی اولویت زیادی قائل هستند.

 هایآموزشمربوطه، انجام وظایف آمادگی، انجام تمرینات و های اجرای اکید مقررات و پروسه

 در شرایط لزومو حفظ نظم استاندارد اقداماتی صورت گرفته است تا آمادگی برای اقدام  موردنظر

 .گیردانجام  مؤثر طوربهوظایف آمادگی )جنگی(  حفظ شود و

 

 نظامی در شرایط جنگی واقعی تمریناتانجام 

وهای مسلح نیر .شودمینظامی وظیفه اصلی نیروهای مسلح در زمان صلح محسوب  هایآموزش

معیاری یگانه و اساسی قلمداد  لویت قرار داده و اثربخشی جنگی را، آموزش نظامی را در اوچین

. نیروهای مسلح چین برای ارتقای آموزش واقعی، چارچوب سیاسی و معیارهای مربوطه را کندمی

نظامی  هایآموزشبخشد، بر و بهبود می تأسیس، سیستم نظارت مربوطه را کندمیسازی بهینه

ه ببا مسئولیت آموزش و آمادگی  نظامی، کندمینظارت  العادهفوقجنگی و  شرایط درهمه نیروها 

های گیرد و برای ترغیب افسران و سربازان به ارتقای آموزش نظامی، مسابقات و رقابتکار می

 .دهدمیترتیب  ایگسترده

 در باالترین سطح خود قرار دارد. حآموزش نظامی در شرایط جنگی واقعی برای کلیه نیروهای مسل

 رزمایش 80ازجمله  ،ایگستردهمحور  - مأموریت هایآموزش، نیروهای مسلح چین 2012از سال 

نیازهای خاص  در راستایاند که پشت سر گذاشتهتیپ و سطوح باالتر،  مشترک در سطح لشکر/

 دی مختلف و تمرینات کلیه نیروها بوده است.اهداف راهبر
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از  ایمجموعهو  مشترک را تقویت کرده هایآموزشنقش رهبری خود در  صحنهی فرمانده

های رای بهبود توانمندیبرا مشترک با اسم رمز شرق، جنوب، غرب، شمال و مرکز  هایرزمایش

 .جنگی مشترک ترتیب داده است

اسم رمز آموزشی و انجام رزمایش زنده با های رقابت دهیسازمانخلق چین به  بخشآزادیارتش 

دور  هایآبخود را به نیروی دریایی ارتش چین تمرینات  پرداخته است. قدرت آتش و گام بلند

دور غرب اقیانوس  هایآباولین رزمایش جنگی  درناوگروه هواپیمابر خود را و  هگسترش دادنیز 

آسمان  و هاآبنیروی دریایی ارتش چین به رژه در دریای چین جنوبی و  .ه استآرام اعزام کرد

با اسم رمز تحرک  در شرایط جنگی واقعی از رزمایش زنده ایمجموعهنزدیک کینگدائو پرداخته و 

(Mobility و تمرینات )بخشآزادینیروی هوایی ارتش  انجام داده است. جانبههمه سامانمند 

 عملیاتیهای فضا بر اساس نقشه - هوا عیارتمام سامانمند هایآموزشخلق چین به تقویت 

امنیتی در  هایگشتجنگی در دریای چین جنوبی و  هایگشتپرداخته است. این نیرو به انجام 

دریای چین شرقی اقدام کرده و در غرب اقیانوس آرام فعالیت کرده است. نیروی هوایی ارتش 

( Red Swordسامانه نظیر شمشیر سرخ ) - برابر در - سامانه منظماز تمرینات  ایمجموعهچین 

محور و تمرینات  - واقعی ارزیابینیروی موشکی ارتش چین به تمرینات  یل کرده است.را تکم

های عملیاتی در سطوح تیپ و هنگ پرداخته، آموزش حمالت مشترک را ارتقا داده مبتنی بر نقشه

کامل پشت سر  طوربه( را Heavenly Swordی )آسمان ریشمشمنظم نظیر  هایرزمایشو 

برای پیوستن به  ایفعاالنه هایفعالیتتیبانی راهبردی ارتش چین نیروی پش گذاشته است.

های جدید و برای مشترک انجام داده است. این نیرو برای رویارویی در حوزه عملیات هایسامانه

و جنگ آموزش دیده است. نیروی پشتیبانی مشترک لجستیکی ارتش چین برای  العادهفوقشرایط 

مشترک  مأموریتمشترک تالش کرده و تمریناتی نظیر  عملیات هایسامانهسازی خود با هماهنگ

( را پشت سر گذاشته است. ارتش چین برای Joint Logistics Mission) 2018لجستیکی 

و  جانبههمهواکنش  ،مؤثر رتباطاتپوشش سراسر کشور، ابرای  های الزمبرخورداری از صالحیت

( را پشت Guardمحافظ ) ازجملهها ای از رزمایشو مجموعه یافتهتوسعه ،کپارچهی یعملکردها

 سر گذاشته است.
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 مهم امنیتیهای حفاظت از منافع در حوزه

نیروهای  نقطه عطف راهبردی در حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی است. ایهستهتوانمندی 

ن ، مدیریت امالمللیبینمسلح چین برای حفاظت از امنیت راهبردی ملی و حفظ ثبات راهبردی 

را تقویت کرده، سطح مطلوب آمادگی را حفظ کرده و توانمندی  ایهستهتسلیحات و تجهیزات 

 بازدارندگی راهبردی را ارتقا داده است.

برای توسعه ملی و . شودمیحساس محسوب  ایحوزه، فضای بیرونی المللیبیندر رقابت راهبردی 

از فضای  آمیزصلح. برای استفاده کندمیاجتماعی، امنیت فضای بیرونی تضمین راهبردی فراهم 

و تجهیزات  هاآوریفنفضایی فعاالنه مشارکت کرده،  المللیبین هایهمکاریبیرونی، چین در 

، آگاهی از هدایت کردهرا  محور - مربوطه را توسعه داده، مدیریت کالن منابع اطالعاتی فضا

ورود، خروج و استفاده رده و ظرفیت های فضا حفاظت کوضعیت فضا را بهبود بخشیده، از دارایی

 باز از فضای بیرون را ارتقا داده است.

. رودمیکلیدی بشمار  ایحوزهفضای سایبری برای امنیت ملی، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی 

. شودمیامنیت فضای سایبری یک چالش جهانی بوده و تهدیدی مهم برای چین محسوب 

زات فضای سایبری شتاب بخشیده، امنیت سایبری و ابزارهای نیروهای مسلح چین به ساخت تجهی

یک کشور مهم  عنوانبهچین و وجهه این کشور  المللیبیندفاعی را توسعه داده و مطابق با موضع 

مرزهای سایبری فاع پرداخته است. نیروهای مسلح چین دسایبری، به ساخت تجهیزات دفاعی 

. این نیروها از کندمیو بالفاصله با آن مقابله ا ردیابی و تهاجم اینترنتی ر ملی را تقویت کرده

امنیت سایبری و اطالعات محافظت کرده و حاکمیت سایبری ملی، امنیت اطالعات و ثبات 

 .کنندمیاجتماعی را قاطعانه حفظ 

 

 مقابله با تروریسم و حفظ ثبات

انون، نیروهای مسلح چین در ق حکمبه مخالف است. شدیداً گراییافراطچین با هر نوع تروریسم و 

ن مبارزه کرده، آحفظ نظم اجتماعی مشارکت کرده، از خشونت و تروریسم جلوگیری و با  عملیات
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صلح شرایط از امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی حفاظت کرده و از حق ملت برای زندگی و کار در 

 .کندمیپاسداری 

، هاسایتاهداف کلیدی، حفظ امنیت نظیر حفاظت از  هاییمأموریتنیروی پلیس مسلح چین 

. مطابق قانون، این دهدمیمسلح شهری را انجام  هایگشتبرقراری بازرسی در مسیرهای اصلی و 

 هایفعالیتو  باندهای تبهکاراجرای قانون در مبارزه با  عملیاتنیرو از مقامات غیرنظامی در 

 و از کندمیاالنه مشارکت نظم عمومی فع، در برقراری و حفظ کندمیتروریستی حمایت 

 دهدمیپیشگیری کرده و به آن پاسخ تهدیدهای بالقوه علیه امنیت سیاسی و نظم اجتماعی چین 

، نیروی پلیس مسلح چین 2012د. از سال دار آمیزصلحو بدین ترتیب، سهم بسزایی در طرح چین 

اضطراری و های ریسم، واکنشساالنه تعدادی زیادی نیرو برای ایفای وظایف امنیتی، مقابله با ترو

حفاظت از حقوق دریایی و اجرای قانون اعزام کرده است. این نیرو طی رویدادهای مهم نظیر دیدار 

(، نشست طرح جاده و کمربند برای همکاری APEC، دیدار رهبران اقتصادی اپک )20گروه  سران

 SCOنگهای در کینگدائو )سازمان همکاری شا ( و نشستBRICS) س، دیدار سران بریکالمللیبین

Qingdao )ًهایمأموریتکامل انجام داده و در  طوربهامنیتی محوله را  مأموریت هزار 10 تقریبا 

شدید و حمالت تروریستی  آمیزخشونت، حوادث گیریگروگانوضعیت  671به سریع واکنش 

 آمیزخشونتباند  1588، نیروی پلیس مسلح چین در نابودی 2014شرکت کرده است. از سال 

تروریست به دولت منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور کمک  12995تروریستی و دستگیری 

 کرده است.

، امنیت رویدادهای مهم کندمیمدنی در حفظ ثبات اجتماعی پشتیبانی  هایسازماناز ارتش چین 

 عمدتاًارتش . این دهدمیواکنش نشان  العادهفوقو مطابق قانون به شرایط  کندمی تأمینرا 

 کیروپراکتیکا محققان یملنظیر مقابله با تروریسم، آزمایش و تشخیص سازمان  هاییمأموریت

(NBCE)3 ،ارتش چین خطرات بالقوه  دارد. عهده برپزشکی و پشتیبانی ترابری را  امدادرسانی

 تأمینرا  و رویدادهای مهمها را برطرف کرده و امنیت هوایی و پیرامونی نشست هاآبامنیتی در 

 .کندمی

 

                                                           
3  National Board of Chiropractic Examiners 
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 حفاظت از منافع خارجی چین

از امنیت و مشروعیت  مؤثر. حفاظت شودمیبخش مهم منافع ملی چین محسوب  منافع خارجی

نیروهای  هایمأموریتو نهادهای این کشور، یکی از ها حقوق و منافع خارجی مردم چین و سازمان

 .رودمیمسلح چین بشمار 

مربوطه  هایمکانیسمو  ارتقا داده مؤثر طوربهو همکاری نظامی را  یالمللبینارتش چین امنیت 

و  عملیاتارتش چین برای رفع نواقص  بخشد.حفاظت از منافع خارجی چین را بهبود می

دور مبادرت کرده، تجهیزات لجستیکی فرامرزی را  هایآبی به تشکیل نیرو پشتیبانی خارجی،

به . ارتش چین کندمینظامی متنوع را تقویت  هایموریتمأهای انجام و توانمندی توسعه داده

 عملیاتو ارتباطات را حفظ کرده ، امنیت خطوط دریایی پرداختهها حفاظت از کشتی عملیات

 .دهدمیرا انجام  در خارج از کشور تخلیه افراد از یک منطقهحفاظت از حقوق دریایی و 

برای تجهیزاتی . این پایگاه، ه استوتی وارد شد، پایگاه پشتیبانی ارتش چین در جیب2017 اوتدر 

افسر و ملوان  100حفظ و نگهداری از چهار گروه اسکورت در اختیار گذاشته است، برای بیش از 

های خارجی تمرینات پزشکی مشترک انجام کرده است، با ارتش تأمینخدمات پزشکی روی عرشه 

 مدارس محلی قرار داده است. آموزشی در اختیار هایکمک 600داده است و بیش از 

اوضاع امنیتی در یمن رو به وخامت گذاشت، گروه اسکورت نیروی  کههنگامی 2015مارس در 

 621دریایی ارتش چین راهی خلیج عدن شده، برای اولین بار در یک منطقه جنگی پهلو گرفته و 

پور، لهستان، آلمان، شهروند سایر کشورها ازجمله پاکستان، اتیوپی، سنگا 279شهروند چینی و 

 .د و ژاپن را از منطقه تخلیه کرده استکانادا، انگلیس، هن
 

 بارفاجعهدر حوادث  امدادرسانیمشارکت در عملیات نجات و 

مسئولیت  بخشی ازصلح شرایط و حفاظت از حقوق مردم برای کار در  مشارکت در توسعه ملی

که در قانون  طورهماناست.  چین جمهوری خلققانون اساسی  حکمبهنیروهای مسلح چین 

 بارفاجعهدر حوادث  امدادرسانیمشارکت نیروهای مسلح چین در امدادرسانی شرایط اضطراری و 

 افرادانتقال، تخلیه و نجات  از: اندعبارتنیروهای مسلح چین  وظایف عمده تصریح شده است،

 عملیاتانجام  ؛حساس و مهممواد  از و محافظت ییجاهجاب اهداف مهم؛ تیامن تضمین ؛گرفتار
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امدادرسانی ، جستجو و هاتونلو ها ، پلهاجاده ترابری ازجمله تأسیسات میترم نظیر یتخصص

یا کنترل  عمده داتیتهد ریسا نابودی پزشکی؛ یو امدادرسان واگیردارهای بیماری، کنترل ییایدر

 .فاجعه - اپس یسازدر باز مدنی هایسازماناز  تیو حما یعیطب یایو بال یرخط طیشرا

، ارتش چین و پلیس مسلح چین در واکنش به شرایط اضطراری و امدادرسانی در 2012از سال 

هزار وسیله نقلیه و اقالم  190، نظامیشبهمیلیون  1.41هزار سرباز،  950 بالیای طبیعی،

طراری و ر شرایط اضد امدادرسانیهواپیما برای  820هزار کشتی و  26 تجهیزاتی اعزام کرده و

 انیشهرستان لود نظیر زلزله امداد و نجات هایفعالیت. این نیروها در ه استداشت گسیل بارفاجعه

 حائل رودو حذف دریاچه  تسه انگی رود و میانه دستپایین ، طوفان و سیل دروننانیاستان 

و جابجایی بیش  نجات و محلی در امدادهای این نیروها به دولت .اندکردهیارلونگ ژانگبو، مشارکت 

هزار تن کاال را  360هزار بیمار را معالجه کرده، بیش از  210میلیون نفر کمک کرده، بیش از  5از 

 پادگان ماکائو ،2017در سال  کیلومتر سیل بند را تقویت کرده است. 3600بیش از  حمل کرده و

ی پس از طوفان هاتو امدادرسان هایفعالیتبرای کمک به دولت منطقه ویژه اداری ماکائو، در 

(Hato بیش از )ه استوسیله نقلیه در اختیار گذاشت 160سرباز اعزام کرده و بیش از  2631. 
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 چین مسلح نیروهای و ملی دفاع در اصالحات .4 

اصالحات و نوآوری است. چین در عصر جدید،  ی سرشار از، تاریخچین تاریخ نیروهای مسلح خلق

برد و اصالحات در دفاع ملی و نیروهای فراگیر پیش می صورتبهرا دفاعی و نظامی  سازیمدرنیزه

با تمرکز بر حذف موانع صنعتی و رفع مشکالت ساختاری و مشکالت  و مسلح را در همه جهات

جهانی انقالب در امور نظامی و مقتضیات  هایگرایشتا با  بخشدمیمربوط به سیاست شدت 

 خی برای تقویت نیروهای مسلح برداشته شده است.هایی تاریامنیت ملی سازگار شود. گام

 

 اصالح نظام رهبری و فرماندهی

یک نیروی نظامی داشتن اصالحات در نظام رهبری و فرماندهی معیاری مهم در پاسخ به لزوم 

در عرصه اطالعاتی است که هدف از آن ها مدرن و تخصصی قادر به مبارزه و پیروزی در جنگ

بخش خلق با پایبندی به این و کارآیی توسعه نظامی است. ارتش آزادیبهبود اثربخشی عملیاتی 

کند، فرماندهی میدان نبرد ( رهبری کلی را اعمال میCMCمرکزی نظامی ) گروه»اصل کلی که 

(TCsبا تمرکز بر توسعه قابلیت ) کند تا ، تالش می«و خدمات نظامی است عملیاتها، مسئول

زی و کارکردهای فرماندهی و مدیریت راهبردی را تقویت کند. مرک گروهرهبری متمرکز و متحد 

( و ترکیبMACقدیمی ادارات کل، فرماندهی عرصه نظامی ) هاینظام ،بخش خلقارتش آزادی

جدید رهبری، مدیریت و فرماندهی  هاینظامبندی این نیرو با اکثریت نیروی زمینی را برچیده و 

 عملیات را برقرار کرده است.

 :کارکردیِ جدید فرماندهی مرکزی نظامی هایارگاندهی مجدد و برقراری سازمان

 منظوربههای پیشین ستادِ کل، اداره کل سیاسی، اداره کل لجستیک و اداره کل تسلیحات مقر

ارگان تحت  15مرکزی نظامی به  گروه هایارگانسازیِ تشکیالت عملکردی و سازمانیِ بهینه

های بنابراین زنجیره ؛ظامی برای مشاوره، اجرا و خدمت تغییر یافتندمرکزی ن گروهرهبری متمرکز 

ریزی، سازی، برنامههای تصمیمفرماندهی، توسعه، مدیریت و نظارت کارآمدتر هستند و مسئولیت

 اند.تری تفویض شدهاجرا و ارزیابی به شکل مناسب

 خلق: خشبآزادیبهبود نظام رهبری و مدیریت برای خدمات و تسلیحات ارتش 

 بخشآزادیاصلی نیروی زمینیِ ارتش های ارگان ( خلقPLAA را با ادغام عملکرد )

 ادارات کل سابقِ مرتبط با توسعه نیروی زمینی ایجاد کرده است؛
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 نیروهای پشتیبانی راهبردی ارتش آزادی( بخش خلقPLASSF را با ادغام )

مرکزی نظامی  گروه یهاارگانها و نیروهای پشتیبانی راهبردی در همه سرویس

 ایجاد کرده است؛

  بخشآزادینیروی دوم توپخانه را به نیروی راکتی ارتش ( خلقPLARF تغییر نام )

 داده است؛ و

  بخشآزادینیروی مشترک پشتیبانی لجستیکِ ارتش ( خلقPLAJLSF را با )

ده پشتیبانی چندمنظوره ایجاد کر باهدف عمدتاًادغام نیروهای راهبردی و عملیاتی 

 است.

سربازان به  -خدمات -مرکزی نظامی گروهبنابراین یک نظام رهبری و مدیریتی مبتنی بر 

 اجرا درآمده است.

 

 
Figure 1: Leadership and Management Structure of the PLA

CMC

PLAA PLAN PLAAF PLARF PLASSF PLAJLSF

Troops

 

 

خلق با بهبود ارگان  بخشیآزادارتش  :مشترک یاتعملو بهبود نظام فرماندهی  برقراری

رد، یک نظام در سطح میدان نب هاآن برقراریمرکزی نظامی و  گروهمشترک  یاتعملفرماندهی 

دائمی و تخصصی فرماندهی برای هر دو  تشکیالتکه از ایجاد کرده کارآمد فرماندهی عملیات را 

( MAC)نظامی  سابق عرصههای است. فرماندهی شدهیلتشکزمان صلح و زمان جنگ  یاتعمل

، نانجینگ، گوانگجو و چنگدو به پنج فرماندهی میدان نبرد جینانشنیانگ، پکن، النژو، 

(، فرماندهی میدان نبرد جنوبی ETCاند: فرماندهی میدان نبرد شرقی )شده یدهمانساز
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(STC( فرماندهی میدان نبرد غربی ،)WTC( فرماندهی میدان نبرد شمالی ،)NTC و )

 گروهمتشکل از  یبنابراین یک نظام فرماندهی عملیات؛ (CTCفرماندهی میدان نبرد مرکزی )

 سربازان برقرار شده است. - ن نبردفرماندهی میدا -مرکزی نظامی 

Figure 2: Operational Command Structure of the PLA

CMC

ETC STC WTC NTC CTC

Troops 

 گروهبازرسی انضباطی  گروهنیروی نظامی چین  :ساخت و بهبود نظام نظارتی مبتنی بر قانون

نظامی  گروه( را تحت رهبری مستقیم CMCنظارتی  گروه، همچنین CMCDICنظامی مرکزی )

نظامی مرکزی و  گروهردی عملک هایارگانبازرسی انضباطی را به  هایگروهمرکزی ایجاد کرده و 

 گروهسیاست و قانون  گروه ،های میدانی اعزام کرده است. نیروی نظامی چینتمامی فرماندهی

و دفاتر وکال را برقرار کرده  ایمنطقههای نظامی و دادگاه اندازیراه( را CMCPLCنظامی مرکزی )

رت مبتنی بر حسابرسی را نظامی مرکزی را ایجاد کرده، نظام نظا گروهاست. اداره حسابرسی 

خلق به اجرا درآورده  بخشآزادیاصالح کرده و حسابرسی مبتنی بر محل اقامت را برای ارتش 

که تصمیم سازی، اجرا و نظارت یکدیگر را کنترل و  شودمیاعمال  ایگونهبهقدرت  بنابرایناست. 

 با هماهنگی با یکدیگر اقدام کنند.

 

 ترکیب نیروسازی اندازه، ساختار و بهینه

سازی ساختار سازمانی نیروها گامی اساسی برای بهینه بندیترکیباصالحات در اندازه، ساختار و 

چینی است. ارتش  هایویژگینیروی نظامی و برقراری یک ساختار مدرن نیروی نظامی با 

ها و سازی ساختارها، پرورش نوع جدید نیروها، تنظیم نسبتخلق در پی دستور بهینه بخشآزادی

ها در تالش است از یک مدل مبتنی بر کمیت و اندازه به یک مدل مبتنی بر کیفیت کاهش اندازه

 محور تبدیل شود. آوریفنمحور به یک مدل علم و  کارکنانوری و نیز از یک مدل و بهره
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تقلیل داده شد  نیرو 300000 :نسبت و ساختاربندی دوباره ترکیب نیروها ،تنظیم مقیاس

میلیون حفظ شود. اقدامات اصالحی انجام شد تا مناصب  2 عدد د کل نیروهای فعال رویتا تعدا

پیشرو در تمامی سطوح با های بیشتری به افسران وظیفه و کارکنان غیرنظامی تبدیل شود، ارگان

در  کارکنانو  مؤسساترهبری و کارکنان کوچک شوند و  مراتبسلسلهتابع، های کاهش بخش

 مؤسساتپزشکی، انبارها و  تأسیساتوعات، انتشارات، پشتیبانی لجستیک، هنر، ورزش، مطب

اصلی و در سطح هنگ و  هایارگاندر  کارکنانبنابراین تعداد  ؛آموزشی و پژوهشی کارآمدتر شوند

درصد کاهش داشت. ارتش  50 تقریباًتا  رزمی غیر هاییگاندرصد و در  25باالتر از آن تا 

خلق پرداخت، تعداد  بخشآزادینیروی فعالِ نیروی زمینیِ ارتش خلق به کاهش  بخشآزادی

خلق را روی تعداد ثابتی حفظ کرد، تعداد نیروی دریایی ارتش  بخشآزادینیروی هواییِ ارتش 

افزایش داد و ساختارهای نیروهای  نسبتاًبخش را بخش خلق و نیروی راکتی ارتش آزادیآزادی

های دفاعی را بخش خلق سرویسسازی کرد. ارتش آزادیینهها و تسلیحات را بهتمامی سرویس

دوباره ساختاربندی کرد. آرایش نیروهای جنگی مطابق با یک پیکربندی راهبردی تنظیم شد که 

 .کندمیمقتضیات حفاظت از امنیت ملی چین در عصر جدید را برآورده 

گروه  13ه پیشین به گرو 18 :مجدد سربازان و بازسازی نیروهای رزمی جدید دهیسازمان

بخش خلق از یک نظام مبتنی رزمی اصلیِ ارتش آزادی هاییگانشدند. تمامی  دهیسازمانجدید 

کنند. تدابیری اصالحی برای تقویت ظرفیت رزمی تسلیحات، گردان پیروی می-تیپ-بر ارتش گروه

است. انواع جدیدی اتخاذ شده  ترپایینفرماندهی و تلفیق سربازان در سطوح  مراتبسلسلهکاهش 

 عملیاتچندبعدی تهاجمی و دفاعی،  عملیاتویژه،  عملیاتتا  اندشدهتقویتاز نیروهای رزمی 

های حفاظتی و راهبردی دریاهای دور را انجام دهند با این هدف که ریزیخاکی، برنامه -آبی

 نیروها تکمیل، تلفیقی، چندمنظوره و منعطف شود. بندیترکیب

ارتش  :آموزشی و پژوهشی نظامی مؤسساتمجدد  دهیازمانسو  سازیمتوازن

های پیشین را با تغییر ها و کالج( تعداد دانشگاهPAPخلق و پلیس مسلح خلق ) بخشآزادی

دفاعی  آوریفن( و دانشگاه ملی NDUکاهش داد. دانشگاه دفاع ملی ) 44به  77ساختار از 

(NUDT دوباره )نظامی مرکزی در  گروهلح چین کمیته هدایتِ اند. نیروهای مسشده دهیسازمان

پژوهشی  مؤسسات( و AMSخصوص پژوهش علمی نظامی را ایجاد کرده و آکادمی علوم نظامی )

به این  مجدداً ،بنابراین نیروهای پژوهشی علمی نظامی ؛اندکرده دهیسازمانرا از نو ها این سرویس
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و ها پژوهشیِ سرویس مؤسساترهبر،  وانعنبهاند که آکادمی علوم نظامی شکل متوازن شده

 عنوانبهآموزشی و سربازان  مؤسساتنیروهای اصلی و نیز اجزاء پژوهشی  عنوانبهنیروهای مسلح 

 نیروهای مکمل باشند.

 

 نظامی مؤسساتها و اصالح سیاست

نظامی در نظر می مؤسساتها و نیروهای مسلح چین کارآیی رزمی را معیاری برای اصالح سیاست

کنند. اصالحات گیرند و ابتکار، اشتیاق و خالقیت را در تمامی اعضای نیروهای مسلح ترغیب می

های چینی نظامی سوسیالیستی با ویژگی مؤسساتها و ایجاد و بهبود نظام سیاست باهدف

 است. شدهطراحی

تیارات اند تا اخدر نیروی نظامی تشدید کرده سازیحزبرا برای  مؤسساتاصالحات در  هاآن

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رهبری متمرکز و متحد آن را تقویت کنند و از رهبری 

 ازجملهقاطع حزب کمونیست چین بر نیروی نظامی اطمینان حاصل کنند. قواعد و مقررات 

در نیروی نظامی در عصر جدید با این هدف  سازیحزبتصمیم نیروهای مسلح چین برای تقویت 

تشکل سیاسی  ترتیباینبهاین حزب را در نیروی نظامی بهبود بخشند و  مؤسساتکه  شدهطراحی

و نظم را به اجرا  یده، رفتارها را بهبود بخشردهرا تحکیم ک هاسازمانو نظری آن را تقویت و 

 درآورند.

ها و و وظایف در دوره جدید، در سیاست هامأموریتتمامی  مؤثردر تالش برای اجرای  هاآن

مقررات مربوط  ازجمله. قواعد و مقرراتی اندزدهدستاستخدام نیروی نظامی به نوآوری  مؤسسات

هدایتِ راهبردی نظامی، مقررات مربوط  مؤسساتاست.  شدهتدوینحفاظت از کشتی  عملیاتبه 

سازی مشترک همگی بهینه عملیاتبه وظایف مربوط به آمادگی رزمی و قواعد و مقررات مربوط به 

 اند.شده

اند. های رزمی دوباره تدوین کردهتوسعه بیشتر قابلیت منظوربهرا  مؤسساتها و سیاست هاآن

دفاع ملی، قانون جمهوری  نقلوحملقانون جمهوری خلق چین درباره  ازجملهقوانین و مقررات 

 غیرنظامی در نیروی نظامی کارکنانمقررات نظامی و  تأسیساتخلق چین درباره حفاظت از 
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روزآمد شده اعالم شده  تازگیبه. مقررات و رئوس کلی آموزش نظامیِ و اصالح شده استتدوین 

رفاه و پشتیبانی نظامی، بهبود  مؤسساتسازی در ایجاد نظام مشاوران شغلی، بهینه هاآناست. 

در زمینه آموزش، توسعه تجهیزات، پشتیبانی  مؤسساتها و نظام افتخارات نظامی و اصالح سیاست

های قانونی گام حالدرعیناند. ، پژوهش نظامی و بسیج دفاع ملی پیشرفت حاصل کردهنیروها

 تری در رابطه با افسران نظامی و خدمت سربازی برداشته شده است.بزرگ

نظامی را باال  هایسامانهاند تا کارآیی مدیریت نظامی را اصالح کرده مؤسساتها و سیاست هاآن

 ازجملهنظامی را تقویت کنند. قواعد و مقرراتی تدوین شده است؛  ببرند و توسعه کیفی نیروی

 بخشآزادیخلق، مقررات مربوط به نظم ارتش  بخشآزادیمقررات مربوط به خدمات روزانه ارتش 

 و مقررات مربوط به قوانین نظامی. خلق بخشآزادیخلق، مقررات مربوط به تشکیل ارتش 

ری سازمانی در مدیریت راهبردی، مدیریت مخارج نظامی نیروهای مسلح چین در حال تقویت نوآو

 و نظام قضایی نظامی هستند.

 هایارگانخدمات پولی که توسط  2018اند. از ماه ژوئن تمامی خدمات پولی را تعلیق کرده هاآن

شد در تمامی عمومی وابسته به نیروی نظامی ارائه می مؤسساتعملیاتی و  هاییگانپیشرو، 

بخش نظیر اجاره امالک و مستغالت،  15 ازجملهی اساسی به حالت تعلیق درآمد، سطوح به شکل

هایی از چنین پروژهمورد  100000محصوالت کشاورزی و مرتبط به آن و مهمانداری. بیش از 

شود. نیروهای مسلح به هدف خروج درصد از کل محسوب می 94طبق برنامه تعلیق شده است که 

 اند.جرا رسیدهدر حال ا وکارهایکسباز 

 

 خلق و سربازان پلیس مسلح خلق بخشآزادیتجدید سازمان نیروی زمینی ارتش 

جایگزین را در حفظ حاکمیت ملی، منافع  غیرقابلخلق نقشی  بخشآزادینیروی زمینی ارتش 

. این ارتش متشکل از عملیات رزمایش، دفاع مرزی و ساحلی کندمیای چین ایفا امنیتی و توسعه

ای پادگانی است. پنج فرماندهی ارتش از فرماندهی میدانی، فرماندهی نظامی شینجیانگ و و نیروه

 تشکیل شده است.خلق  بخشآزادیفرماندهی نظامی تبت تحت نیروی زمینی ارتش 
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را در ذیل خود دارد؛ ارتش  73و  72، 71های ارتش فرماندهی میدان نبرد شرقی، ارتش گروه

را دارد؛ ارتش فرماندهی میدان نبرد غربی  75و  74های ارتش گروه فرماندهی میدان نبرد جنوبی

را  83و  82، 81های و ارتش فرماندهی میدان نبرد مرکزی ارتش گروه 77و  76های ارتش گروه

خلق در راستای مطالبات راهبردی  بخشآزادیدارد. نیروی زمینی ارتش تحت فرماندهی خود 

تهاجمی و دفاعی در حال تسریع انتقال وظایفش از  دبعدیچن عملیاترزمایشی و نیز  عملیات

فراتر از میدان نبرد، چندمنظوره و دائمی است تا نوع جدیدی  عملیاتای به دفاعی منطقه عملیات

 از نیروی زمینی قوی و مدرن را ایجاد کند.

بخش خلق جایگاه بسیار مهمی در پیکربندی کلی امنیت ملی و توسعه نیروی دریایی ارتش آزادی

دریایی، کشتی، نیروهای هوانوردی، دریایی و دفاع ساحلی تشکیل چین دارد. نیروی دریایی از زیر

هی شده است. نیروی دریایی فرماندهی میدان نبرد شرقی )ناوگان دونگهای(، نیروی دریایی فرماند

(، نیروی دریایی فرماندهی میدان نبرد شمالی )ناوگان بیهای( و هاینانمیدان نبرد جنوبی )ناوگان 

بخش بخش خلق تحت رهبریِ نیروی دریایی ارتش آزادیسپاه دریاییِ نیروی دریاییِ ارتش آزادی

روی سطح  های کههای کشتیهای زیردریایی، ناوگروهخلق قرار دارند. پایگاه دریایی، ناوگروه

قرار دارند. نیروی  ینیروی دریایهای هوانوردی تحت فرماندهی میدان نبرد و تیپ کنندمیحرکت 

بخش خلق در راستای مقتضیات راهبردی دفاع از دریاهای نزدیک و حفاظت دریایی ارتش آزادی

 ملیاتعدفاع از دریاهای نزدیک به  عملیاتاز دریاهای دور در حال تسریع انتقال وظایفش از 

 عملیاتهایش برای بازدارندگی راهبردی و ضد حمالت، حفاظتی در دریاهای دور، بهبود قابلیت

مشترک نیروی دریایی، دفاع جامع و پشتیبانی یکپارچه است تا یک  عملیاترزمایش دریایی، 

 نیروی دریایی قوی و مدرن ایجاد کند.

رد کلی امنیت ملی و نیروی نظامی بخشِ خلق نقشی حیاتی در راهبنیروی هوایی ارتش آزادی

های زمین به هوا، رادار، اقدامات دارد. این نیرو متشکل از نیروهای هوانوردی، هوابرد، موشک

پنج  ،بخش خلقمتقابل الکترونیکی و نیروهای ارتباطاتی است. در ذیل نیروی هوایی ارتش آزادی

هوابرد قرار دارد. تحت نیروهای هوایی فرماندهی نیروی هواییِ فرماندهی میدان نبرد و یک سپاه 

های زمین به هوا و های موشکهای هوانوردی، تیپهای هوایی، تیپفرماندهی میدان نبرد، پایگاه

خلق در راستای مطالبات راهبردی  بخشآزادیاند. نیروی هوایی ارتش های راداری قرار گرفتهتیپ

تهاجمی و دفاعی در حال  عملیات سازیهماهنگهوایی و فضایی و نیز های قابلیت سازییکپارچه
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تهاجمی و دفاعی و  عملیاتدفاع هوایی سرزمینی به هر دو  عملیاتتسریع انتقال وظایفش از 

هایش برای هشدار سریع راهبردی، حمالت هوایی، دفاع هوایی و موشکی، اقدامات بهبود قابلیت

 ترتیباینبهو پشتیبانی یکپارچه است تا راهبردی  ریزیطرحهوابرد،  عملیاتمتقابل اطالعاتی، 

 یک نیروی هوایی قوی و مدرن را ایجاد کند.

خلق نقشی حیاتی را در حفظ حاکمیت و امنیت ملی چین ایفا  بخشآزادینیروی راکتی ارتش 

های ای، موشک متعارف و پشتیبانی و پایگاه. نیروی راکتی شامل نیروهای موشک هستهکندمی

خلق در راستای ملزومات راهبردی  بخشآزادینیروی راکتیِ ارتش  ه آن است.موشکی وابسته ب

 اتکایقابلهای معتبر و ای و متعارف، در حال باال بردن قابلیتبرای داشتن هر دو قابلیت هسته

ای و ضد حمالت، تقویت نیروهای ضربتی دقیق میان برد و دوربرد و تقویت بازدارندگی هسته

 ای است تا یک نیروی راکتی قوی و مدرن ایجاد کند.ازنهقابلیت راهبردی مو

خلق نوع جدیدی از نیروی رزمی برای حفاظت از  بخشآزادینیروی پشتیبانی راهبردی ارتش 

های رزمی جدید است. این نیرو متشکل از نیروهای امنیت ملی و محرک مهمی برای رشد قابلیت

جدید  آوریفنرتباطات، امنیت اطالعات و آزمایش پشتیبانی برای محیط میدان نبرد، اطالعات، ا

خلق در راستای مقتضیات راهبردی برای  بخشآزادیاست. نیروی پشتیبانی راهبردی ارتش 

رسیدن به  درصددهای غیرنظامی و نظامی موجود و حمایت از تالش هایسامانهسازی یکپارچه

است تا  پارچه نیروهای رزمی جدیدهای مهم و تسریع توسعه یکهای بزرگ توسعه در حوزهگام

 یک نیروی پشتیبان راهبردی قوی و مدرن را ایجاد کند.

نیروی اصلی تدارکات  عنوانبهخلق،  بخشآزادینیروی مشترک پشتیبانی لجستیک ارتش 

مشترک و نیز پشتیبانی در سطح راهبردی و جنگی یک بخش مهم از نیروی نظامی مدرن با 

ن نیرو متشکل از نیروهای پشتیبانی برای موجودی و انبارداری، خدمات چینی است. ای هایویژگی

، وسازساختبرای نیروها، خطوط لوله نفت، مهندسی و مدیریت  ریزیبرنامه، نقلوحملپزشکی، 

. پنج مرکز مشترک پشتیبانی لجستیک تحت نیروی مشترک است مدیریت ذخیره دارایی و خرید

خلق قرار دارند که به ترتیب در ووکسی )استان جیانگزو(،  خشبآزادیپشتیبانی لجستیک ارتش 

شنیانگ )استان  شینینگ )استان کینگهای( گویلین )منطقه خودمختار گوانگشی ژوانک(،

خلق و مرکز  بخشآزادیبیمارستان عمومی ارتش در  لیائونینگ( و ژنگژو )استان هنان( و نیز
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. نیروی مشترک پشتیبانی اندشدهواقعخلق  بخشآزادیهای ارتش پیشگیری و کنترل بیماری

مشترک و  عملیاتخلق در راستای ملزومات پشتیبانی مشترک برای  بخشآزادیلجستیک ارتش 

های تدارکات مشترک برای تقویت قابلیت عملیاتآموزش مشترک، در حال ادغام با سیستم 

 درن را ایجاد کند.مشترک یکپارچه است تا یک نیروی مشترک پشتیبانی لجستیک قوی و م

های مهمی در حفاظت از امنیت ملی، ثبات اجتماعی و رفاه عمومی پلیس مسلح خلق مسئولیت

پلیس مسلح  - دارد. چین یک سیستم رهبری و فرماندهی متشکل از فرماندهی نظامی مرکزی

سربازان را اتخاذ کرده است که وظایف اساسی و ماهیت پلیس مسلح خلق را تغییری  - خلق

خلق قرار ندارد. نیروهای  بخشآزادیدهد. پلیس مسلح خلق در ساختار نیروی زمینی ارتش مین

اند. گارد ساحلی تحت رهبری و گارد امنیتی پلیس مسلح خلق منحل شده نشانیآتشدفاع مرزی، 

در  آبیبرقها به پلیس مسلح خلق منتقل شده است. نیروهای معادن طال، جنگل و اداره اقیانوس

دوباره به نیروهای تخصصی سرویس غیرفعال تحت اختیارات دولت مربوطه  دهیمانساز

 ترتیباینبه. اندشدهگمرک پلیس مسلح خلق برکنار  پاسگاننیروهای  حالدرعین. اندشدهتبدیل

شده است. پلیس مسلح خلق  ترمنسجمرهبری، مدیریت، فرماندهی و استخدام پلیس مسلح خلق 

ل یاز سپاه امنیت داخلی، سپاه سیار و گارد ساحلی تشک عمدتاًمجدد،  دهیزمانسابعد از تعدیل و 

شده است. پلیس مسلح خلق در راستای مطالبات راهبردی برای انجام عملکردهای چندگانه و 

ثبات اجتماعی در حال تقویت ظرفیت وظایف گارد، پاسخ اضطراری، مبارزه با تروریسم،  مؤثرحفظ 

نوردی و امدادرسانی برای تسکین بالیای طبیعی است تا یک نیروی پلیس حفاظت از حقوق دریا

 مسلح قوی و مدرن ایجاد کند.

 

 ابعادتوسعه دفاعی و نظامی در تمامی  و ارتقا

نیروهای مسلح چین  :دستور کار نیروهای مسلح صدرقرار دادن تقویت نظری و سیاسی در 

راهنما در نظر می عنوانبهروی نظامی را پینگ درباره تقویت نی به شکلی راسخ تفکرات شی چین

محور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و کل  عنوانبهپینگ  گیرند و قاطعانه از شی جین

، قاطعانه از اختیارات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رهبری متمرکز کنندمیحزب حمایت 

و در  کنندمیامی مرکزی پیروی نظ گروهو از نظام مسئولیت رئیس  کنندمیو متحد آن پشتیبانی 
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تالش برای تقویت بیشتر آگاهی در خصوص لزوم حفظ یکپارچگی سیاسی و اندیشیدن به تصویر 

و با آن هماهنگ هستند. طبق تصمیم درباره  کنندمیاز هسته رهبری پیروی  درازمدتکلی و 

شد، نیروهای مسلح صادر  2014مسائل مربوط به کار سیاسی نظامی در عصر جدید که در دسامبر 

چین کار سیاسی خود را بهبود بخشیدند و به اقدامات جدیدی در زمینه توسعه دست زدند. یک 

با هدف تقویت کامل رهبری حزب و  2018در اوت  سازیحزبنظامی مرکزی درباره  گروهنشست 

ن و بزرگی برای پرورش افسرا هایتالشنیروی نظامی در دوره جدید، برگزار شد.  سازیحزب

سربازان انقالبی با ایمان، توانایی، شجاعت و یکپارچگی در دوره جدید و تربیت سربازانی با ایمان 

 آهنین، معتقد، منضبط و متعهد در حال انجام است.

نیروهای مسلح چین در  :دفاعی و نظریه نیروی نظامی آوریفنارتقای نوآوری در علوم و 

هستند تا  آوریفنه نیروی نظامی از طریق علم و حال سرعت بخشیدن به اجرای راهبرد توسع

های در که پیشرو هستند، حفظ و تقویت و نیز نوآوری را در حوزه درجاهاییها را توانایی این حوزه

راهبردی، پیشرفته و  هایآوریفندر نوآوریِ مستقل در برخی  هاآنحال ظهور تقویت کنند. 

برتر نظیر  آوریفنو در توسعه محصوالت راهبردی  اندپیشرفت بزرگی حاصل کرده کنندهمختل

ها به . نیروهای مسلح چین با تمرکز بر جنگ و مبارزه در جنگاندبودهموفق  Tianhe-2ابررایانه 

مشترک و  عملیاتو به نتایجی در راهبرد نظامی،  اندزدهدستهای نظامی نوآوری در دکترین

 اعی و نظامی پشتیبانی نظری کرده است.که از توسعه دف اندرسیده اطالعاتی سازی

 سازیبهینهنیروهای مسلح چین در حال  :و تجهیزات افزارجنگایجاد یک سیستم مدرن 

و تسلیحات ها تمامی سرویس هایتالش سازیهماهنگو تجهیزات،  افزارجنگکلی  بندیترکیب

نبرد و تجهیزات پشتیبانی  تجهیزات و اطالعات هایسامانهدر این راستا، ارتقای توسعه متوازن 

 عمدتاًایجاد شده است که  نظامیهستند. تجهیزات قدیمی در حال خارج شدن از دور هستند و 

، نابودگرهای 15نوع های برتر است. تانک آوریفنو تجهیزات جدید و  افزارجنگمتشکل از 

052Dهای ، جنگندهJ-20 بالستیک میان برد و دوربرد های و موشکDF-26 دور خارج  از

 .اندشده

نیروهای مسلح چین در حال اجرای یک  :ایجاد یک سیستم لجستیکی مدرن مبارزه محور

سازوکار پشتیبانی هستند که از پشتیبانی متمرکز و غیرمتمرکز و نیز تدارکات عمومی و تدارکات 
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ق خل بخشآزادیبرای اهداف خاص تشکیل شده است و نیروی مشترک پشتیبانی لجستیک ارتش 

 هاآن .شودمیمکمل در نظر گرفته  عنوانبهخدمات لجستیک  هاییگاننیروی اصلی و  عنوانبه

و کارآمد با نیروهای  مختصرهمچنین در حال ساخت یک نظام مشترک پشتیبانی لجستیک 

غیرنظامی های پشتیبان و بخش عنوانبهنیروی اصلی و نیروهای وابسته  عنوانبهراهبردی و جنگی 

لجستیک شامل آموزش مشترک در سطح فرماندهی میدان نبرد، های مکمل هستند. یگان انعنوبه

مانور و آموزش مشترک با نیروهای نظامی  ،تسلیحات ،نبرد با خدمات عرصه ازآموزش فراتر 

خارجی برای تقویت آموزش یکپارچه نیروهای لجستیکی و عملیاتی هستند. نیروهای مسلح چین 

 .اندیافتهدستو دقیق  چندبعدیانی سریع، به یک قابلیت پشتیب

و تخصیص منابع  تقاضامحور ریزیبرنامهنیروهای مسلح چین با اتخاذ  :تقویت مدیریت راهبردی

 -ریزیبرنامه - ریزی به ایجاد و بهبود روندهای مدیریت راهبردی مبتنی بر تقاضامبتنی بر برنامه

راهبردی متشکل از راهبردهای های و برنامهها ظام طرحن هاآناند. ارزیابی پرداخته -اجرا -بودجه

. اندکردهمهم آن و پلیس مسلح خلق را تکمیل های و شاخهها کلی توسعه نیروی نظامی و حوزه

توسعه نظامی  سالهپنجراهبردی نظامی را تنظیم، رئوس کلی سیزدهمین برنامه  ریزیبرنامه هاآن

 .اندکردهسازی یابی، نظارت و کنترل را بهینهرا اعالم و اجرا و سازوکارهای ارز

نیروهای مسلح چین در حال ایجاد یک  :دقیق و مطابق با قانون بانظماداره نیروی نظامی 

چینی هستند و تغییر اساسی در چگونگی اداره نیروی نظامی را  هایویژگینظام حقوقی نظامی با 

و نظارت در آموزش نظامی و آمادگی جنگی  در حال تقویت مراقبت هاآن. برندمیپیش  سرعتبه

در حال ارتقا دادن آگاهی حقوقی از طریق  هاآنمشکالت دوران صلح هستند.  کنیریشهبرای 

آموزشی هستند و سازوکار پشتیبانی مشاوره و خدمات حقوقی را های ارتباطات عمومی و کمپین

قانون محور در نیروی نظامی هستند. و در حال پیشبرد مدیریت  اندبخشیدهایجاد کرده و بهبود 

تر در تمامی جهات مدیریت کنند. سربازان را به شکلی دقیق اندتالشنیروهای مسلح چین در 

، سازوکار سنتی ارتباطات و فرماندهی را اندکردهکامل اجرا  طوربهقواعد و مقررات نظامی را  هاآن

ایمنی های رفع مشکالت بالقوه به بازرسی، برای شناسایی و اندبخشیدهنوسازی کرده و بهبود 

، مدیریت خودروهای نظامی را با تدابیر اندکرده، کنترل نظامی پادگان را تسریع اندپرداخته

مرتب درباره اداره نظامی پادگانی ایجاد  رسانیاطالعو سازوکاری را برای  اندکردههدفمند تقویت 

 یروهای مسلح منجر شده است.به حفظ تصویر مثبت نها . این تالشاندکرده
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نیروهای مسلح چین در حال  :بهبود رفتار حزب، تقویت یکپارچگی و تداوم مبارزه با فساد

جدی نظم حزب کمونیست های تشدید نظم و قواعد سیاسی، تحقیقات و برخورد دقیق با نقض

ستند. نیروهای چین و قوانین دولت در گوئو بوکسینونگ، شو کایهو، فانگ فنگهوی و ژانگ یانگ ه

و  کنندمیمسلح چین فساد را مطابق با نظم و قوانین مربوطه حزب کمونیست چین مجازات 

. نقاط کنندمیمهم و خرید تجهیزات و مواد را اصالح  وسازساختهای هرگونه اقدام سوء در پروژه

 رفتار سوء و« فساد کالن»تماس برای نظارت بر نظم به عهده واحد کوچکی است که باید درباره 

در تمامی اشکال آن میان اعضای سرویس تحقیق و با آن مبارزه کند. نیروهای مسلح چین بازرسی 

عملکردی های مجدد از تمامی ارگانهای انضباطی و بازرسیهای سیاسی را با تکمیل بازرسی

دفاع  ، آکادمی علوم نظامی، دانشگاههاسرویسمیدان نبرد، های حزب کمونیست چین، فرماندهی

بر روی اجرای  هاآن. اندکردهتشدید  دفاعی و پلیس مسلح چین آوریفنملی، دانشگاه ملی 

و  اندکردهمهم را تشدید های و صندوقها ، پروژههاحوزه، حسابرسی اندکردهحسابرسی کامل کار 

. دانپرداختهاقتصادی افسران در مناصبی که اساسی هستند، های به حسابرسی دقیق مسئولیت

و حسابرسی کامل و تلفیق  شدهاعمالبودن وجوه  صرفهبهمقرونفعالی برای نظارت بر  هایتالش

تاکنون حسابرسی بیش  2012است. از سال  شدهانجاماقدامات غیرنظامی و نظامی در حسابرسی 

خلق و پلیس مسلح خلق که در مناصب  بخشآزادیافسر ارتش  13000یگان و  39000از 

دستاوردهای  درنتیجهانجام شده است.  اندداشتهح هنگ و باالتر از آن قرار رهبری در سط

و یک فضای سیاسی سالم  شدهحاصلدر مبارزه با فساد در نیروهای مسلح چین  توجهیقابل

 است. گرفتهشکلیکپارچگی 

ر دفاعی یچین نظام بسیج دفاع ملی را برای تقویت توسعه ذخا :مدرنیزه کردن بسیج دفاع ملی

اصلی در سراسر کشور است و  نظامیانشبهاست. چین در حال تعدیل تعداد  کردهاصالحخود 

برد و توسعه را پیش می و ذخیره نظامیشبهابعاد، ساختار و ترکیب نیروهای  ترعمیقاصالحات 

 و عملکرد بسیج دفاع ملی را از فعالیت دهدمییکپارچه و استخدام نیروهای ذخیره و فعال را ارتقا 

 .دهدمیبا سرعتی بیشتر بسط ها حمایتی از نیروهای زمینی به حمایت از تمامی شاخه عمدتاً

حکومتی، وزارت امور کهنه سربازان  مؤسساتتعمیق اصالحات حزب کمونیست چین و  درروند

جمهوری خلق چین برپا شده است. نظام پشتیبانی از کهنه سربازان از طریق مجموعه تدابیر خاص 

هایی یشرفت در سطوح استان، بخش، شهرستان، شهر و محله )ناحیه( و روستا است. گامدر حال پ
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و  هایشانخانوادهتقویت اقدامات حکومت برای پشتیبانی از نیروهای نظامی و  منظوربهاساسی 

است. نیروهای مسلح چین  شدهبرداشتهبرای تقویت پشتیبانی نیروی نظامی از حکومت و مردم 

. رابطه میان نیروی نظامی و حکومت و میان نیروی کنندمیدر کاهش فقر ایفا نقشی فعال را 

شدن است. یک اجماع روبه رشد میان اجتماعات برای  ترنزدیکنظامی و مردم حتی در حال 

 احترام و رفتار مطلوب با همه اعضای سرویس وجود دارد.

 



 دفاع ملی چین در عصر جدید

34 

 

 مناسب و منطقی دفاعی بودجه .5

نیت توجه دارد. چین تالشی یکپارچه برای ایجاد یک کشور مرفه و چین هم به توسعه و هم به ام

. کندمی تالشدهد و برای توسعه هماهنگ دفاع ملی و اقتصاد یک نیروی نظامی قوی انجام می

، توسعه اقتصاد و تقاضاهای جوییصرفهچین در پی اصلِ ایجاد نیروهای مسلح از طریق تالش و 

و در خصوص دامنه مناسب و ترکیب مناسب مخارج  دهدمیدفاع ملی را تحت مالحظه قرار 

 .کندمیمدیریت و اعمال  ،ها را مطابق با قانونو بودجه کندمی گیریتصمیمدفاعی 

مخارج دفاعی خود را از سطح پایدار به رشد متوسط افزایش داده  تاکنونچین از زمان اصالحات 

مخارج حکومتی رشد داشته است. مخارج  است. در کل مخارج دفاعی در کنار رشد اقتصاد ملی و

در  %1.26به  1979در سال  %5.43درصدی از رشد ناخالص داخلی از نقطه اوج  عنوانبهدفاعی 

است. مخارج دفاعی  ماندهباقی %2سقوط کرده است. این رقم در سه دهه گذشته زیر  2017سال 

 با برابر 2017و در سال  %17.37با برابر  1979درصدی از مخارج حکومتی در سال  عنوانبه

 درصد سقوط داشته است. این ارقام یک روند نزول آشکار دارند. 12بود که بیش از  5.14%
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 تاکنون 2012مخارج دفاعی چین از سال 

کشور، بر ایجاد یک دفاع ملی مستحکم و  سازیمدرنیزهچین در دوران جدید برای همگام شدن با 

 ایتوسعهاین کشور و امنیت ملی و منافع  المللیبینبا جایگاه  یک نیروی نظامی قوی متناسب

متمرکز است. چین در تالش است شکاف میان نیروی نظامی خود و نیروهای نظامی بزرگ در 

های نیروی نظامی در جنگ مدرن را رفع کند. مخارج دفاعی جهان را کاهش دهد و نقایص قابلیت

 .کندمیبه شکلی ثابت رشد 

 ، آموزش و نگهداری و تجهیزاتکارکنانشامل  کاربرد به سه بخش ازنظرعی چین مخارج دفا

حقوق، مستمری، خوراک، بستری، پوشاک، بیمه، یارانه و  عمدتاً کارکنانیابد. مخارج اختصاص می

، سربازان و غیرنظامیان قراردادی و نیز بازنشستگانی که وظیفه غیرمقرری افسران وظیفه، افسران 

آموزش  عمدتاًآموزش و نگهداری  هایهزینه. دهدمیرا پوشش  شوندمیفاعی حمایت از بودجه د

مواد مصرفی روزانه را  هایهزینهو دیگر  تأسیساتسربازان، آموزش نهادی، ساخت و نگهداری 

نظامی دفاعی تمامی نیروهای فعال، نیروهای ذخیره و شبه هایهزینهدامنه،  ازنظر. شودمیشامل 

 .دهدمیرا پوشش 

 برای این اهداف بوده است: عمدتاًدفاعی  هایهزینهافزایش  تاکنون 2012از سال 

، تضمین افزایش منظم کارکنانتطابق با اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی، بهبود رفاه . 1

حقوق نیروی نظامی و بهبود کار، آموزش و شرایط زندگی سربازان؛
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، شدهمنسوخت، از رده خارج کردن تجهیزات و تجهیزا افزارجنگافزایش مخارج توسعه . 2

تجهیزات قدیمی و توسعه و خرید تجهیزات جدید نظیر هواپیمابر، جنگنده، موشک  ارتقای

و تجهیزات؛ افزارجنگو تانک برای مدرنیزه کردن 

 هاینظامبهبود دفاع ملی و اصالحات نیروی نظامی، پشتیبانی از اصالحات اساسی در . 3

؛مؤسساتو ها و سیاست هی نیروی نظامی، ساختار و ترکیب نیروهارهبری و فرماند

پشتیبانی از آموزش در شرایط واقعی جنگی، تقویت آموزش در سطح راهبردی، آموزش . 4

و تسلیحات و بهبود شرایط برای  نیروهامشترک در سطح فرماندهی میدان نبرد و آموزش 

و نیرو به نیرو؛ و ایشبکه، زمانهمآموزش 

بانی سازمان ملل، صلح عملیات ازجملهپشتیبانی از وظایف مختلف نیروی نظامی . 5

بشردوستانه و اقدامات برای کاهش آثار  هایکمک عملیاتحفاظت از شناورها،  عملیات

بالیای طبیعی.

میلیارد  1.043.237میلیارد رنمینبی به  669.192مخارج دفاعی چین از  2017تا  2012از سال 

حکومت به ترتیب با نرخ متوسط  هایهزینهایش داشت. تولید ناخالص داخلی چین و رنمینبی افز

مخارج  کهدرحالی ،مذکور محاسبه شد هایسالرشد داشت که بر اساس بهای  %10.43و  9.04%

تولید ناخالص داخلی و  %1.28دفاعی  هایهزینهافزایش داشت.  %9.42متوسط  طوربهدفاعی 

د. درصد مخارج دفاعی چین در تولید ناخالص داخلی ثابت ماند و مخارج حکومتی بو 5.26%

 مطابق با افزایش مخارج حکومتی رشد کرد.

چین سازوکارهای دقیق تخصیص مالی و مدیریت بودجه را بر مخارج دفاعی خود اعمال کرد. این 

هماهنگ با  و ریزیبرنامه، مبتنی بر تقاضامحورکه  کندمیکشور سطحی از مخارج دفاعی را دنبال 

، مخارج فعلی و افزایشی را کندمیظرفیتش است. چین برای تقویت مدیریت متحد تالش 

و به شکلی پیوسته با  کندمیصرفه را اعمال بهمدیریت مقرون تدریجبه، کندمیهماهنگ 

. نیروهای مسلح چین برای بهبود و تقویت رودمیپیش  وریبهرهاصالحاتی متمرکز بر کارایی و 

هستند، استانداردسازی متمرکز نیروی نظامی های ریت بودجه و پرداخت متمرکز بودجهمدی

 .بخشندمیو مدیریت سرمایه و بودجه را بهبود  کنندمیمرتبط با مخارج دفاعی را تسریع 
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 المللیبین سطحمقایسه مخارج دفاعی در 

مخارج دفاعی چین در ، سهم 2017در میان کشورهای دارای رتبه باالی مخارج دفاعی در سال 

همگی  نظامیتولید ناخالص داخلی و مخارج حکومتی و نیز سرانه و مخارج دفاعی برای هر عضو 

 پایینی قرار داشتند. نسبتاًدر سطح 

است. این واقعیت که مخارج دفاعی چین رتبه دوم  شدهتبدیلچین به دومین اقتصاد بزرگ جهان 

و ماهیت دفاعی سیاست دفاع ملی آن مشخص  یعاد اقتصادجهان را دارد با مقتضیات دفاع ملی، اب

مخارج آمریکا  چهارمیکمخارج کلی کمتر از  ازنظر 2017. مخارج دفاعی چین در سال شودمی

 بود.

 2017تا  2012درصدی از تولید ناخالص داخلی از سال  عنوانبهمتوسط مخارج دفاعی چین 

، %2.5، هند %4.4، روسیه %3.5بود: آمریکا حدود  یبترتاینبه ایمقایسهبود. ارقام  %1.3حدود 

 .%1.2لمان آو  %1.0، ژاپن %2.3، فرانسه %2.0انگلیس 

درصدی از متوسط تولید ناخالص داخلی  عنوانبهمخارج دفاعی  ازنظرچین در میان این کشورها 

 رتبه را دارد. ترینپایینمی شورای امنیت را دارد و در میان اعضای دائ 61ه رتب

 

Countries Ranking High in Defense Expenditure in 2017

Figure 5 Average Ratio of Defense Expenditure to  

GDP by Country (2012-2017) (%) 
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Countries Ranking High in Defense Expenditure in 2017

Figure 6 Average Ratio of Defense Expenditure to  

Government Expenditure by Country (2012-2017) (%)  
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 2017تا  2012مخارج حکومتی از سال  هایهزینهنسبتی از  عنوانبهمتوسط مخارج دفاعی چین 

، %9.1، هند %12.4، روسیه %9.8بود: آمریکا حدود  ترتیباینبه ایمقایسهبود. ارقام  %5.3 با برابر

 .%2.8و آلمان  %2.5، ژاپن %4.0، فرانسه %4.8انگلیس 

درصدی از متوسط مخارج حکومتی رتبه  عنوانبهمخارج دفاعی  ازنظر چین در میان این کشورها

 چهارم را داشت.

 %231روسیه،  %25آمریکا،  %5 -رنمینبی بود 750برابر  2017سرانه مخارج دفاعی چین در سال 

نیروی آلمان. سرانه مخارج دفاعی هر عضو  %20ژاپن و  %29فرانسه،  %16انگلیس،  %13هند، 

 %38انگلیس،  %27هند،  %166روسیه،  %119آمریکا،  %15 -نمینبی بودر 521600 نظامی

 آلمان. %30ژاپن و  %35فرانسه، 

در  نیروی نظامیسرانه و مخارج دفاعی هر عضو  ازنظرمخارج دفاعی چین رتبه هفتم و ششم را 

 میان این کشورها داشت.

 1978. از سال کندمیتشر چین مخارج دفاعی خود را از طریق سازوکارهای مختلفی گزارش و من

ساالنه بودجه را به کنگره ملی خلق داده است و مقادیر کلی بودجه دفاعی  هایگزارشدولت چین 

چین: کنترل »دولت چین گزارشی رسمی را با عنوان  1995را منتشر کرده است. در سال 
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ود را به جهان مربوط به مخارج دفاعی خهای منتشر کرد که در آن داده «تسلیحات و خلع سالح

چین به ابزار استانداردسازی سازمان ملل برای گزارش مخارج  تاکنون 2007اعالم کرد. از سال 

ساالنه  صورتبهاساسی مخارج دفاعی خود در سال مالی قبل را های نیروی نظامی پیوسته و داده

نگهداری ، آموزش و کارکنانبه سازمان ملل تسلیم کرده است که مخارج کلی و نیز مخارج 

را به همراه توضیح مخارج  نظامیشبهتجهیزات و مخارج تجهیزات برای نیروهای فعال، ذخیره و 

 .کندمیدفاعی چین و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را گزارش 

منطقی و متناسب است. نسبت  آن مخارج دفاعی چین باز و شفاف است و مخارج درمجموع

لص داخلی و مخارج دولتی و نیز سرانه مخارج دفاعی کشور در مخارج دفاعی چین به تولید ناخا

 پایینی دارد. نسبتاًمقایسه با دیگر کشورهای بزرگ همچنان سطح 

یکی از  عنوانبهکامل دوباره متحد نشده و  طوربهتنها کشور مهمی که هنوز  عنوانبهچین 

جدی در حفاظت از یی هادارد، با چالش ایپیچیدهکشورهایی که محیط امنیتی پیرامونی 

شدن به  ترنزدیکحاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق و منافع دریایی روبرو است. چین در حال 

بیشتری را از  المللیبینکاالهای امنیت عمومی  المللیبینمرکز صحنه جهانی است و جامعه 

به انقالب در امور  هایگرایشنیروهای مسلح چین در پی  عالوهبهنیروی نظامی چین انتظار دارد. 

چینی در حال حرکت به سمت  هایویژگینظامی در جهان و تسریع انقالب در امور نظامی با 

مدرنیزه شدن و به عهده گرفتن وظایف دشواری هستند. همچنان شکاف عمیقی میان مخارج 

برای برآوردن  ایتوسعهدفاعی چین و مقتضیات حفاظت از حاکمیت ملی، منافع امنیتی و 

یک کشور بزرگ وجود دارد. مخارج دفاعی چین  عنوانبهچین  المللیبینو تعهدات ها ئولیتمس

هماهنگ با توسعه اقتصاد ملی از یک رشد متوسط و مستمر برخوردار خواهد بود.
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 بشریت برای مشترک آینده با ایجامعه ایجاد در فعاالنه مشارکت .6

مطابق با روندهای توسعه  یتمشترک برای بشرسازی با آینده یا همان جامعه سازی اجتماع

مشترک همه مردم در سراسر جهان است. نیروهای مسلح  آرزوهای بیانگرآمیز بوده و مسالمت

 هاآن. است دادهای با آینده مشترک برای بشر پاسخ ها برای جامعهچین صادقانه به درخواست

به نیروهای مسلح یک قدرت عمده را المللی مربوط )نیروهای مسلح چین( فعاالنه تعهدات بین

المللی را برای عصر جدید گسترش داده و برای جهانی بهتر و صلح انجام داده، همکاری نظامی بین

 کنند.پایدار و امنیت مشترک تالش می

 پشتیبانی قاطع از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد

حد و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل سازمان ملل مت گذاربنیانیکی از اعضای  عنوانبهچین 

کند. می تأییدالمللی را قاطعانه نقش کانونی و اصلی سازمان ملل متحد در امور بین ،متحد

اصول و اهداف  بر مبتنیالمللی الملل و هنجارهای اولیه حاکم بر روابط بینهمچنین از حقوق بین

باور  گرایی چندجانبهد. چین قاطعانه به نمایمنشور سازمان ملل متحد پشتیبانی و حمایت می

الملل گسترش داده، در سطحی گسترده در حکمرانی امنیتی کراسی را در روابط بینوداشته، دم

و تالش  حضورداشتهجهانی مشارکت نموده، فعاالنه در حوزه کنترل تسلیحات و خلع سالح 

را و وضع قوانین و مقررات مهم  مسائل عمده و تنظیم فصلوحلچین برای  یهاپیشنهادکند تا می

 ارائه نماید.

جزیره کره، ای همچون مسئله شبههای درگیری منطقهکانون فصلوحلای در چین نقش سازنده

است. چین مخالف هژمونی،  ای ایران و بحران سوریه ایفا کردهمسائل مرتبط با برنامه هسته

ها را گسترش ها و رایزنیهمچنین مشورت و استاندارد دوگانه است و گفتگو و گراییجانبهیک

کند. های شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا میکامل قطعنامه طوربهدهد و صادقانه و می

شرکت  4چین فعاالنه در گفتگوهای چندجانبه و مذاکرات مربوط به فضای سایبری و فضای بیرونی

 که عادالنه و برابر باشند تالش کرد. شدهپذیرفتهالمللی نمود و برای تدوین و تنظیم مقررات بین

مشارکت  کشتارجمعیالمللی تسلیحات، خلع سالح و منع تکثیر سالح چین فعاالنه در کنترل بین

کند. و برای حفظ موازنه راهبردی و ثبات تالش می استدارد. چین مخالف مسابقه تسلیحاتی 

                                                           

ن آن از . عبارت فضای بیرونی برای جدا کرداست  وج شود که خارج ازدر گیتی گفته می خأل ای نسبتاًبه منطقهنی فضای بیرو - 4

 .و فضا وجود ندارد جو زمین . هیچ مرز مشخصی میاناست شده نامیده فضای هوایی و منطقه خاکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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دجانبه مرتبط، ازجمله معاهده مربوط به منع تکثیر بدین منظور، چین تعداد زیادی از معاهدات چن

 1تشکیل صندوق  2015است. چین در سال  پیوسته هاآنای را امضا کرده یا به سالح هسته

 عملیاتی شده 2016میلیارد دالری صلح و توسعه سازمان ملل و چین را اعالم کرد که از سال 

 است.

 برد -بری، اعتماد متقابل و همکاری برد ساخت الگوی جدید مشارکت امنیتی شامل برا

 جدیدی . پیکربندیدهدمیچین فعاالنه مناسبات سازنده با نیروهای مسلح سایر کشورها را توسعه 

چین مبادالت  .است گرفتهشکل است چندالیه و گسترده بعدی، همه که خارجی نظامی روابط از

ها و نمایندگان نظامی در بستهواشامل دفتر  130کشور دارد و  150نظامی با بیش از 

 116است. این در حالی است که  کرده تأسیسرا کشور این های چین در خارج از سفارتخانه

 54 چین، عالوهبهاند. در چین دایر کردهخود را دفتر وابسته و نمایندگان نظامی  نیز کشور

، 2012است. از سال  ار کردهالمللی برقربین هایسازمانکشور و  41با  گفتگومکانیسم مشورت و 

اند و وزرای دفاع و فرماندهان کشور بازدید کرده 60چین از بیش از  رتبهعالیهای نظامی هیئت

 .اندسفرکردهچین  بهکشور  100ستاد مشترک بیش از 

و  توسعه مناسبات نظامی بین چین و روسیه در سطحی باال تداوم دارد و مشارکت راهبردی جامع

و نقش مهم و اساسی در حفظ ثبات راهبردی جهانی ایفا  شدهتقویتای عصر جدید بر هماهنگ

های مبادله در تمامی سطوح را ادامه کند. نیروهای مسلح چین و روسیه توسعه باثبات مکانیسممی

داده، همکاری در مبادالت سطح باال، آموزش نظامی، تجهیزات و مبارزه با تروریسم را توسعه داده 

اند. المللی و چندجانبه را محقق ساختههای بینها و مناسبتو هماهنگی مثبت در عرصهو تعامل 

اند. از راهبردی برگزار کرده دور مشورت و رایزنی 7، نیروهای مسلح چین و روسیه 2012از سال 

بخش خلق چین برای اولین بار در ، به دعوت طرف روسی، ارتش آزادی2018تا سپتامبر  اوت

 شرکت کرد. 5راهبردی )مانورهای نظامی( روسیه موسوم به وستوک رزمایش

                                                           

رزمایش  .چین و روسیه را نشان داد ژئوپلیتیکیاز اتحاد  ایسابقهبی، سطح «2018وستوک »رزمایش بزرگ روسیه موسوم به  - 5

با حضور والدیمیر پوتین، و های ساحلی شرق دور روسیه در سیبری و در آبهمین سال امبر سپت 17تا  2018وستوک ــ 

 شد. چین برگزار جمهوررئیس، پینگجین روسیه و شی جمهوررئیس
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اصول عدم درگیری، عدم  اساس برمناسب روابط نظامی خود با آمریکا را  طوربهچین فعاالنه و  

کند مناسبات نیروهای کند. چین تالش میبرد مدیریت می –تقابل، احترام متقابل و همکاری برد 

این امر منجر  تاواشنگتن تبدیل سازد  –برای مناسبات پکن  ساز ثباتمسلح دو کشور را به عنصر 

، وزارت دفاع 2014هماهنگی، همکاری و ثبات شود. در سال  اساس برآمریکا  –به مناسبات چین 

های نظامی عمده و مکانیسم رسانی فعالیتملی چین و وزارت دفاع آمریکا یادداشت تفاهم اطالع

هوایی و  تبادالتایمنی  درزمینهت تفاهم در ارتباط با منشور رفتار اقدامات اعتمادساز و یادداش

های ، دو کشور چین و آمریکا در خصوص ضمایم و پیوست2015دریایی امضا کردند. در سال 

بحران نظامی و منشور رفتار  رسانیاطالعها تحت عنوان مکانیسم تفاهم یادداشتمربوط به 

 گفتگویاین دو کشور  2017ی و دریایی موافقت کردند. در سال هوایتبادالت ایمنی در  درزمینه

دیپلماتیک و امنیتی مکانیسم گفتگوی ستاد مشترک با هدف تقویت ارتباطات راهبردی و مدیریت 

شده بین مقامات برقرار کردند. نیروهای مسلح دو کشور مبادالت نهادینهرا ها و اختالفات ریسک

یی و هوایی طرفین و همچنین همکاری عملی در زمینه مبارزه با ها، نیروهای دریادفاعی، ارتش

کنند. چین قاطعانه مخالف و دانشگاهی را اجرا می علمیدزدی دریایی و مبادالت بین نهادهای 

آمیز از طرف آمریکا در ارتباط با فروش تسلیحات به تایوان، های تحریکهای اشتباه و فعالیترویه

مرکزی ارتش چین و فرماندهی آن، ورود غیرقانونی به  گروهوسعه تجهیزات های دپارتمان تتحریم

های دریایی و ها و تپهسرزمینی چین و فضای دریایی و هوایی نزدیک جزایر، صخره هایآب

آمریکا، روابط نیروهای مسلح دو کشور  –. البته در مناسبات چین استشناسایی نزدیک  عملیات

 است. باثباتروابطی  عموماًبا یکدیگر 

کند تا مشارکت و اش، تالش میبا آینده مشترک در همسایگی ایجامعهایجاد چین با تعهد به 

بخش خلق چین همکاری نظامی با همسایگانش را تقویت کرده و تعمیق ببخشد. ارتش آزادی

با انجام بیش از ها و ارتباطات نزدیکی با فرماندهی نیروهای مسلح کشورهای همسایه دارد. تماس

، مبادله هرسالهای نظامی در سطح فرماندهی خدمات و باالتر در سفر متقابل هیئت 40

تقریباً تمامی کشورهای همسایه چین را پوشش داده و موجب افزایش  رتبهعالیهای نظامی هیئت

چنین های دفاعی و امنیتی و همها و رایزنیاست. چین مشورت اعتماد راهبردی متقابل شده

های مبادله برقرار کانال داشتننگهباز  منظوربهکشور همسایه  17های نشست کاری با مکانیسم

در زمینه  وارسلسهمنظم مانورهای مشترک و آموزش  طوربههای اخیر چین . در سالاست کرده
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گزار های تاکتیکی با کشورهای همسایه برمبارزه با تروریسم، حفظ صلح، عملیات نجات و مهارت

و  علمیهای گسترده و همکاری عملی در زمینه دفاع ساحلی و مرزی، نهادهای کرده و مبادله

 اجرا کرده فنّاوریهای فکر، آموزش، علوم پزشکی، خدمات پزشکی و تجهیزات و دانشگاهی، اتاق

 جلوروبه، همکاری دفاعی با کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا )آ. سه. آن( عالوهبهاست. 

 اش باثبات است.چین و کشورهای همسایه میانکلی مناسبات نظامی طوربهاست. 

ها و همکاری در تمامی دهد. مبادلهچین فعاالنه مناسبات نظامی با کشورهای اروپایی را توسعه می

اروپا برای صلح، رشد،  –گذاری مشارکت چین هدف منظوربهها پیشرفت خوبی داشته است. زمینه

حات و تمدن، پکن گفتگوهای مربوط به سیاست امنیتی، مانورهای مشترک مبارزه با دزدی اصال

سازی شبیهمانور ، 2016دهد. چین در سال را با اتحادیه اروپا انجام می کارکناندریایی و آموزش 

با آلمان برگزار کرد. چین و را با انگلیس و مانور پزشکی نظامی مشترک  را تخلیه غیرنظامیان

 سطح باال در زمینه سیاست امنیتی برگزار کردند. اندیشیهم، سومین 2018ادیه اروپا در سال اتح

در آفریقا، آمریکای التین، منطقه کارائیب و  توسعهدرحالهای نظامی با کشورهای چین مبادله

افسران جوان و  میان تو با انجام مبادال کارکنانجنوب پاسیفیک را از طریق اجرای آموزش 

است. چین در سال  های دفاعی تقویت کردهو ارائه کمک برای توسعه نظامی و ظرفیت پایهمیان

چین و آمریکای التین و  رتبهعالیچین، مجمع دفاعی  –، میزبان مجمع دفاعی آفریقا 2018

 مجمع مقامات دفاعی افسران ارشد از کشورهای منطقه کارائیب و جنوب پاسیفیک بود.

برد در  –به اصول اعتماد متقابل، مزایای متقابل و همکاری برد  بخش خلق چینارتش آزادی

، بیش 2012های عملی و همکاری با ارتش سایر کشورها پایبند است. چین از سال اجرای مبادله

 ،ها و تعامالتاست. این همکاری کشور برگزار کرده 30مانور و آموزش مشترک با بیش از  100از 

در مناطقی از حوزه پیرامونی چین تا دریاهای دور را پوشش  سنتی غیرهای امنیتی سنتی و حوزه

های متعدد ها از نیروهای زمینی به شاخهدر این همکاری کنندهمشارکتاست و نیروهای  داده

ها همکاری و مبادلههمچنین است.  یافتهگسترششامل ارتش، نیروهای دریایی و هوایی تسری و 

، بیش از 2012بخش خلق چین از سال است. ارتش آزادی یافتهگسترش نیز کارکنانآموزش  به

 20است. بیش از  کشور اعزام کرده 50نظامی برای مطالعه و تحقیق به بیش از  کارکنان 1700

کشور  40همتای خود در بیش از  مؤسساتنهاد آموزش نظامی چین تبادل بین دانشگاهی با 
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نظامی  کارکنانهزار  10بیش از  ،حالدرعین اند.دهبرقرار کرده و این قبیل ارتباطات را حفظ کر

 اند.های نظامی چین درس خواندهها و دانشگاهکشور در کالج 130خارجی از بیش از 

تشریح و تبیین  منظوربههایی برای انتشار اطالعات نیروهای مسلح چین جهت بهبود مکانیسم

المللی ظران و مدعوین داخلی و بینجامع و هدفمند توسعه دفاعی و نظامی این کشور برای نا

، وزارت دفاع ملی جمهوری خلق چین شروع به برگزاری 2011کنند. در آوریل فعالیت و تالش می

دفاع ملی و ارتش کرد. از سال  درزمینهانتشار اطالعات مهم  منظوربهمطبوعاتی ماهانه  اجالس

ر خصوص رویدادهای مهم همچون دفاع رسانی داطالع منظوربه موضوعی چند هایاجالس، 2012

است. وزارت دفاع  برگزارشدهبخش خلق چین سازی ارتش آزادیملی و اصالحات نظامی و کوچک

بخش خلق چین و ارتش آزادی علمی مؤسساتملی چین بازدیدهای متعدد از واحدها و 

 خارجی ترتیب دادهرسانه داخلی و  100های متعدد با نهادهای یادشده برای بیش از مصاحبه

اداره اطالعات وزارت دفاع ملی چین در سال  7چتو وی 6اندازی حساب ویبواست. از زمان راه

 است. ر جذب کردهئمیلیون فالو 6، بیش از 2015

 

 ایمعماری همکاری امنیتی منطقه

مشترک  طوربهازبکستان و ، چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان 2001در ژوئن سال 

سازمان همکاری شانگهای را بنیان نهادند. در حال حاضر سازمان همکاری شانگهای به نوع 

ناحیه جغرافیایی و بیشترین  ترینبزرگاست که  ای تبدیل شدهجدیدی از سازمان همکاری منطقه

                                                           

گاه در کشور . این وباست بوکفیس و رتوییت هایی بااست و دارای مشابهت چینی میکروبالگینگ گاهیک وب (Weibo) ویبو -6 

 د.ینترنت این کشور در آن فعال هستنکاربرانِ ا ٪30چین دارای محبوبیت زیادی است و بیشتر از 

یک شرکت  Tencent) تنسنت به دستمراه است که های هبرای تلفن پ(گی )رسانیک سرویس پیام (WeChatت )چیو - 7

است. این برنامه  بوده 2011است. اولین انتشار آن در ژانویه  ساخته شده چین در هلدینگ چینی(

از:  اندعبارت شونده یبانیپشتهای دسترس است. زباندر  موبایل هایسیستم عامل و ویندوز فون ،بریبلک ،فونآی ،اندروید در

چت بر روی ترکی. وی ،روسی ،هندی ،ویتنامی ،تالیاییای ،تایلندی ،لهستانی ،ایکره ،ماالیی ،پرتغالی ،اسپانیایی ،انگلیسی ،چینی

افزار این است که از هیچ سیستم شود. نکته اساسی در مورد این نرمپشتیبانی می 4 و جی 3 جی ،2 جی ،فایهای وایشبکه

بران نسبت به شنود های مختلفی نیز وجود دارد که باعث نگرانی کارکند و گزارشرمزگذاری برای اطالعات کاربران استفاده نمی

 شود.ها میمکالمات آن
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
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جمعیت جهان را تحت پوشش دارد. روح شانگهای که شامل اعتماد متقابل، مزایای متقابل، 

است. با  محقق شده استهای متنوع و پیگیری توسعه مشترک شورت و رایزنی، احترام به تمدنم

توجه به تعهد سازمان شانگهای به ایجاد جامعه سازمان همکاری شانگهای با آینده مشترک و 

المللی، این سازمان کمک جدیدی به صلح و توسعه توسعه الگوی جدیدی از مناسبات بین

، سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار هند و 2017است. در ژوئن سال  ردهای کمنطقه

، چین اولین نشست وزرای دفاع 2018پاکستان را به عضویت کامل پذیرفت. در آوریل سال 

 ،از زمانی که این سازمان تعداد اعضایش را افزایش داد ،کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

عضو سازمان همکاری شانگهای به تقویت و توسعه تبادل و همکاری میزبانی کرد. کشورهای 

گسترش بیشتر حسن  منظوربهصلح  مأموریتامنیتی و دفاعی میان خود ازجمله مانورهای 

و اعتماد متقابل راهبردی، افزایش مبادالت فرهنگی و نظامی و تقویت وحدت و دوستی  جواریهم

 دهند.ادامه می

تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا حمایت کرده، از امنیت  اجالسهادی چین فعاالنه از توسعه ن

، جمعی و پایدار پشتیبانی نموده و نقش مهمی در ایجاد معماری همکاری محور همکاریجامع، 

 .کندمیامنیتی در آسیا ایفا 

جانبه و چین در چارچوب اصول باز بودن، فراگیر بودن و همکاری عملی فعاالنه در گفتگوهای چند

، 8شانگریال گفتگویای کشورهای جنوب شرق آسیا، های همکاری شامل مجمع منطقهمکانیسم

منظم  طوربهکند، دریایی غرب پاسیفیک مشارکت می نشست المللی جاکارتا،گفتگوی دفاع بین

برگزار کرده و را های غیررسمی وزرای دفاع اتحادیه جنوب شرق آسیا )آ. سه. آن( نشست

سازنده این قبیل  طوربهایی را برای تقویت همکاری دفاعی پیشنهاد و ارائه نموده و ابتکاره

آ. سه. آن که اولین مانور بین  –چین  2018دهد. مانور دریایی سال ها را گسترش میهمکاری

برگزار شد و اعتماد و عزم کشورها برای حفظ  2018چین و اتحادیه یادشده بود در اکتبر سال 

 به تصویر کشید.را ای منطقه صلح و ثبات

                                                           
المللی مطالعات سوی موسسه بیناز ( مجمع امنیتی بین دولتی است که نشست آن سالیانه است و  La Dialogue –Shangriیالوگ شانگریال )د -8 

کنند. نام این مجمع برگرفته از اسیفیک در آن شرکت میپ –کشور آسیا  28شود. وزرای دفاع و فرماندهان ارتش استراتژیک )اندیشکده انگلیسی( برگزار می

های سیاسی و اقتصادی و هیئت و نمایندگی 600با حضور  1398 خردادماهنام هتل شانگریال در سنگاپور است. جدیدترین نشست مجمع امنیتی یادشده در 

 شد. کشور جهان در سنگاپور برگزار 40نظامی از 
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برابری، باز بودن، فراگیر  باروحیهای برای تبادل و تعامل عرصه عنوانبهچین مجمع شیانگ شان را 

ای برای امنیت عرصه عنوانبه، 2014است. این مجمع در سال  بودن و یادگیری متقابل آغاز کرده

، به مجمع شیانگ 2018ه در اکتبر سال دفاعی ارتقا یافت. مجمع یادشد گفتگویالمللی و بین

المللی در این مجمع شرکت سازمان بین 7کشور و  67نفر از  500شان پکن تغییر نام داد. بیش از 

های امنیتی بررسی ها و رویکردهای جدید را برای رسیدگی به تهدیدها و چالشکردند و ایده

 گفتگویدر گسترش  مؤثرینقش  در مجمع یادشده کنندگانشرکتهای کردند. بحث و بررسی

 است. پاسیفیک ایفا کرده –امنیتی و اعتماد متقابل در منطقه آسیا 

 

 گذاری دریایی و سرزمینیبر سر عالمت رسیدگی به اختالفات

مودت، صمیمیت، منافع و مزایای متقابل و فراگیر بودن در دیپلماسی روحیه چین با تقویت 

فصل وآمیز و مشارکت با همسایگانش و حلدوستانه و مودت ، متعهد به برقراری رابطهجواریهم

. استها گذاری دریایی و سرزمینی از طریق مذاکرات و رایزنیها بر سر عالمتآمیز اختالفمسالمت

مرز مشترک زمینی دارد  هاآنکشوری که با  14کشور از  12چین مسائل مرزی خود را با 

کشور در  8، مودت و همکاری با جواریهمدر خصوص حسن است و معاهداتی  کرده فصلوحل

 است. اش امضا کردهحوزه پیرامونی

اش را اولویت خود ها و تقویت اعتماد متقابل در حفظ ثبات در همسایگیچین مدیریت اختالف

داند. چین خط ارتباط مستقیم بین وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا )آ. می

وزیر دفاع چین را پیشنهاد کرده و ارتباطات تلفنی مستقیم با ویتنام و کره جنوبی  سه. آن( و

منظم و غیرمنظم  طوربهها از طریق تلفن و فاکس را حفظ کرده و است. پکن تماس برقرار کرده

زنی مشترک با نیروهای مسلح کشورهای همسایه دارای مرز زمینی های مرزی و گشتنشست

، پنج نشست مرزی سطح باال بین چین و ویتنام برگزار 2014است. از سال  همشترک برگزار کرد

 رتبهعالیهای است. برای اجرای توافق مهم حاصل شده بین رهبران چین و هند، هیئت شده

خط تماس مستقیم جهت همکاری  نیروهای مسلح بین دو کشور مبادله شده و برای برقراری

دفاعی مرزی تالش کردند. چین و فیلیپین  گفتگویت مرزی و های مدیریدفاعی مرزی و مکانیسم

اند و دو طرف را در مسیر در زمینه امنیت دریایی را تقویت کرده گفتگو، 2016از نیمه دوم سال 

است. در  های دوستانه قرار دادهها و مشورترسیدگی به مسئله دریای جنوب چین از طریق رایزنی
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در زمینه ارتباط هوایی و  یفاع چین و ژاپن یادداشت تفاهمد وزارت، مقامات 2018می سال 

 اند.دریایی امضا کردند و آن را در ژوئن همان سال اجرایی ساخته

اعالمیه مربوط  مؤثرجامع و  طوربهچین و کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا )آ. سه. آن(، 

ها ها و رایزنیاند و فعاالنه مشورتنامه و منشور اخالقی دریای جنوب چین را اجرا کردهبه مرام

متعهد به توسعه همکاری امنیت  هاآناند. برده پیشبهنامه دریای جنوب چین را درباره مرام

ای و تبدیل دریای جنوب چین به دریای صلح، های امنیت منطقهدریایی، گسترش مکانیسم

 دوستی و همکاری هستند.

 

 المللی امنیتیی بینو ارائه فعاالنه کاالهای عموم تأمین

کننده عمده به کند. پکن کمکبانی سازمان ملل متحد حمایت میچین فعاالنه از عملیات صلح

نیرو برای عملیات  کنندهتأمینکشور  ترینبزرگبانی سازمان ملل متحد و بودجه عملیات صلح

، چین در 2018یادشده در میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تا دسامبر 

هزار نیرو  39بانی سازمان ملل متحد شرکت داشته و بیش از مربوط به عملیات صلح مأموریت 24

نظامی ارتش چین جان خود را در  کارکناننفر از  13است.  نموده تأمینبدین منظور 

، هامأموریت. در این انددادهازدستبانی سازمان ملل متحد مربوط به عملیات صلح هایمأموریت

مین و  10342اند، بیش از هزار کیلومتر جاده احداث و تعمیر کرده 13بانان چینی بیش از صلح

میلیون تن مواد و  35/1نموده، بیش از  سازیپاک)منفجرنشده( را  نکردهعملانواع مختلف مهمات 

را درمان  هزار بیمار 170کرده، بیش از  نقلوحملمیلیون کیلومتر  13ای بیش از کاال در فاصله

 اند.کوتاه یا بلند انجام داده زنی گشتاسکورت مسلح و  300نموده و بیش از 

هزار  8بانی سازمان ملل متحد پیوست و ، به سیستم ظرفیت آمادگی صلح2015چین در سپتامبر 

سیستم ظرفیت  1سطح  نامثبت، 2017بانی آماده ایجاد کرد. چین در سپتامبر سال نیروی صلح

 کارکنان، سیزده نفر از 2018بانی سازمان ملل را تکمیل کرد. در اکتبر سال آمادگی صلح

بانی سازمان ملل متحد در نیروهای چینی برای سیستم ظرفیت آمادگی صلح 1واحدهای سطح 

سیستم ظرفیت آمادگی  2های سازمان ملل باالترین نمره را کسب کردند و به سطح ارزیابی

واحدهای  کارکنان، پنج نفر از 2019قا یافتند. در فوریه سال بانی سازمان ملل متحد ارتصلح

بانان های جدی برای آموزش صلح، ارتقا پیدا کردند. چین تالش3به سطح  2یادشده از سطح 
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است. در دسامبر سال  نفر از چندین کشور را آموزش داده 1500المللی انجام داده و بیش از بین

 مأموریت 7بخش خلق چین در ز نیروهای ارتش آزادیبان انیروی صلح 2506، حدود 2018

 بانی سازمان ملل خدمت کردند.صلح عملیاتسازمان ملل متحد و در دپارتمان 

، دولت چین ناوهای 2018های شورای امنیت سازمان ملل متحد و از دسامبر در راستای قطعنامه

 سواحل سومالی اعزام کرده یهاآبها در خلیج عدن و جنگی برای عملیات حفاظت از کشتی

است. گروه موظف نیروی دریایی ارتش چین با نیروی دریایی کشورهای مختلف در حوزه حفاظت 

کشتی و  100منظم بیش از  طوربهاز خطوط ارتباطاتی دریایی همکاری دارد. در دهه گذشته 

 4تا  3متشکل از  ها که هر ناوگانناوگان عملیات حفاظت از کشتی 31افسر و ملوان در  2600

های کشتی 6600اند. این نیروها حفاظت امنیتی برای بیش از کشتی جنگی است شرکت داشته

را نجات  هاآنکشتی دچار نقص فنی کمک کرده یا  70کرده و به بیش از  تأمینچینی و خارجی 

 اند.داده

ط با کمک برای بهبودی المللی در ارتباهای بینی در تالشاهننیروهای مسلح چین مشارکت فعاال

ای ارتش چین برای انجام عملیات کمک مرتبط با و خالصی از بالیای طبیعی دارند. نیروهای حرفه

ازجمله دارو و تجهیزات  موردنیاز، مواد مختلف شوندمیبالیای طبیعی به کشورهای مربوطه اعزام 

نمایند. نیروهای مسلح تقویت میالمللی در این زمینه را های بینکنند و تبادلمی تأمینپزشکی 

مالزی، در عملیات  370، در عملیات جستجو برای هواپیمای مسافربری ام. اچ 2012چین از سال 

بوال در غرب آفریقا، کمبود آب در مالدیو، زلزله در وفان هایان در فیلیپین، اپیدمی اکمک به ط

از زمانی که بیمارستان دریایی  اند.نپال و سیل ناشی از شکستن سد در الئوس مشارکت داشته

سفر  7در یک دهه پیش وارد عرصه خدمات شد،  9نیروی دریایی ارتش چین به نام کشتی صلح

است. در جریان این  کشور پهلو گرفته 43هماهنگ انجام داده و در بنادر  مأموریتدریایی با عنوان 

 هزار نفر کمک پزشکی کرده 230سفرها خدمات پزشکی به جوامع محلی ارائه نموده و به بیش از 

 است.
                                                           

 مهرماههای آمریکا در تحریم جهیدرنتی دریایی چین در بحبوحه افزایش بحران اقتصادی در ونزوئال یک کشتی بیمارستانی نیرو -9 

والدیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئال در مراسم پهلو گرفتن و . ع در پایتخت ونزوئال پهلو گرفتنزدیکی بندری واق 1397سال 

ن ایت. ر بندری واقع در نزدیکی کاراکاس، پایتخت ونزوئال حضور یافاستقبال از این کشتی بیمارستانی نیروی دریایی چین، د

 .است شده یگذارنام «ماموریت هماهنگ»ا عنوان ب کشتی بیمارستانی چین
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ها را المللی مبارزه با تروریسم فعال است. پکن این قبیل همکاریای و بینچین در همکاری منطقه

است. چین میزبان مانورهای مشترک مبارزه  در چارچوب سازمان همکاری شانگهای تقویت کرده

شود مشارکت دارد، با قاچاق رگزار میبا تروریسم است و در این مانورها که در مناطق دیگر ب

کند، با دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای برای تسلیحات، مهمات و مواد منفجره مقابله می

ها همکاری دارد و تبادل اطالعات در زمینه های نفوذ تروریستشناسایی و متوقف ساختن کانال

المللی دیوار بزرگ در یزبان مجمع بیندهد. چین مالمللی با تروریسم را گسترش میمقابله بین

های چندجانبه مبارزه با تروریسم همچون زمینه مبارزه با تروریسم است و فعاالنه در مکانیسم

پاسیفیک و مجمع جهانی  –های اقتصادی آسیا گروه کاری مبارزه با تروریسم سازمان همکاری

با  را های دوجانبه مبارزه با تروریسمها و رایزنیمقابله با تروریسم مشارکت دارد. چین مشورت

کرد که  تأسیسرا است. پکن مکانیسم همکاری و هماهنگی چهارجانبه  برخی کشورها انجام داده

های افغانستان، چین، یک مکانیسم همکاری و هماهنگی برای مبارزه با تروریسم توسط ارتش

دو نشست  تاکنون جانبهپاکستان و تاجیکستان است. مکانیسم همکاری و هماهنگی چهار

انجام را فرماندهان نظامی برگزار کرده و تبادل اطالعات و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم 

 کند.ای حفاظت و پشتیبانی میاست و از امنیت منطقه داده

                                                                                                 

 کالم پایانی

. با توجه به اینکه جهان استاست و توسعه موضوعی جاودان برای بشریت  مردمصلح آرزوی همه 

هایی که باید در ها و گزینهو نظر به تصمیم تر شدهکه پیچیده استای مواجه های امنیتیبا چالش

اندازی طلبی و دستدارد که هژمونی، توسعه توسعه انسانی اتخاذ شود، چین اعتقاد راسخ چهارراه

محکوم و محتوم به شکست است و امنیت و سعادتمندی باید مشترک و برای همه بشریت باشد. 

آمیز متعهد خواهد بود و با تمامی کشورها برای حفاظت از صلح چین همچنان به توسعه صلح

 جهانی و گسترش و توسعه مشترک همکاری خواهد کرد.

های شی جین پینگ در زمینه تقویت ارتش، وزارت دفاع ی و هدایت تفکرات و اندیشهتحت رهبر

تر تالش خواهد کرد و برای ساخت ارتشی قوی جلویشروبهملی چین در عصر جدید در مسیر 

برای دستیابی به اهداف بزرگ توسعه نیروها در کالس جهانی به شکلی جامع کوشش خواهد کرد. 

ها م، اعتماد و ظرفیت و توانایی برای فائق آمدن بر تمامی تهدیدها و چالشنیروهای مسلح چین عز
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چین تحت عنوان تجدید  رؤیایآماده حمایت و پشتیبانی راهبردی قوی برای تحقق  هاآندارند. را 

 هستند. یتبا آینده مشترک برای بشر ایجامعهایجاد های جدید و بیشتر برای حیات ملی و کمک

 


