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در خادمت اهاداف ۀ کم یکی ا  ابزارهاا  عماده که کمک خارجی، دستاین اید
است، مزرد تأییاد عمازم صااحر نظاران دهنده کمکسیاست خارجی کوزرها  
بالااام و  ؛1525 اسااکیدمزر، )لارساازن و اساات لملاالابینمسااا ل اقتصاااد سیاساای 

کمک خارجی خازد را متحده ایالات، به همین منظزر. (1598 کزهن، ؛1591وست،
هاا این کماک. با هدف تثبیت نظم جهانی و پیوبرد منافعش ارا ه کرده است عمدتاً

در خلال جنگ سرد و در دوران متحده تر ایالاتدر اساس بخوی ا  راهبرد گسترده
رویکارد . جدیدتر بخوی ا  راهبرد کلاان آن در مباار ه باا تروریسام بازده اسات

و باا کوازرها  دریافات کنناده پیار _ واشنگتن در این مسیر ایجاد روابا حاامی
آ ادسا   اقتصااد  ها  کمک، استفاده ا  کمک برا  ایجاد ا تلاف و ترویج برنامه

 .(Kilby, 2018: 3) دیگر کوزرها بزده است سیاسی در و
مختلاف ضاد هاا  پاارادایم چهاارچزبدر  آمریکااسیاست کمک خاارجی 

کزتااه مادت  ها  نسبتاًا تلافنئزلیبرال و ایجاد ها  حلگرایی،حمایت ا  راهدولت
همنناین باا نظاارت شادید متحاده ایالاتبرنامه کمک خارجی . استزار شده است
مزایاا  راهبارد   ۀعملکاردش درباار ۀشزد؛ نهاد  که در تجربمی کنگره اجرایی

بار خلااف  آمریکااکنگاره . دچار تردید بزده است آمریکاخارجی برا  ها  کمک
باه هماین . کنادابزار  برا  خرید نفزذ تلقی نمیان عنزبهچین، کمک خارجی را 

دستیابی به اهادافی  خاطر ا  نظر واشنگتن، کمک خارجی، تاکتیکی کزتاه مدت در
  در شازرا  امنیات، حفاظات ا  أامنیتی، جلار رها  همنزن حمایت ا  ا تلاف

ا  هااسرا یل درخاورمیانه یا ترویج سرمایه دار  با ار  و در نتیجه ایجاد فرصات
  مستقیم خارجی این کوزر به جاا  تساهیل مساتقیم آن گذارسرمایهجدید برا  

 . (Kilby, 2018: 31) است
تار ، کماک خاارجی را در یاک نگااه بلندمادتمتحادهایالاتچین برخلااف 

 چهارچزبچین در . نگردمی ابزار  در تقزیت مزقعیت ونقوش در جهانعنزان به
تاا ه هاا  رجی برا  برقرار  روابا با دولاتکمک خا ، ا 1900این نگاه در دهه 

دسات آوردن کرسای   این کوازرها در باهأر. استقلال یافته در آفریقا بهره گرفت


