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  ایان أر چین ا  .شزرا  امنیت ا  تایزان اهمیت داشت چین در مجمع عمزمی و
تیاان »که پس ا  حزادث هایی کوزرها برا  جلر حمایت ا  خزد در برابر تحریم

 . (Samy, 2010: 12) علیه پکن اعمال شد، بهره گرفت «آنمن
 1911در  «چز ن لا »تزان به ایده می آغا  برنامه کمک خارجی چین را ۀنقط

در ایان ساال چاین در . جهاانی مارتبا دانسات ۀبرا  وارد کردن چین به عرصا
 89در ایان کنفارانس . آفریقایی باندونگ اندونز  شرکت کارد _کنفرانس آسیایی 

ا تلاافی هاا  چهاارچزبریاز  ا تلاافی فراتار ا  شرکت کننده خزاهان پایه کوزر
جنگ سرد بزدند تا ا  راه آن به صازرت صادایی هماهناگ ا  طارف کوازرها  

ویژه به، غرب و 1920تا دهه  1910ا  دهه . (Kilby, 2018: 3)جنزب سخن بگزیند 
زردنظر خازد بهاره لیبرال ماها  ا  کمک خارجی برا  ترویج ار شمتحده ایالات

 ,Kilby) قرار گرفتمدنظر نئزلیبرال ها  گرفت و پس ا  این دهه نیز ترویج ار ش

که پکن دو اصل بنیاد  را در سیاسات کماک خاارجی خازد در حالی(. 33 :2018
هایش مطارح یکی اینکه چین نباید شروت سیاسی در قبال کمک ؛دنبال کرده است

عادم »شمار  ا  ناظران غربی قرار گرفته، اصال کند و دومین شرت که مزرد انتقاد 
است و اینکه کمک چین باید اساتقلال اقتصااد  و  «وجزد ملحقات همراه با کمک

 & Johnston)کوازر دریافات کنناده را تقزیات نمایاد ا  تزساعههاا  تزانمند 

Rudyak ,2018: 438) . چهارچزبرویکرد پکن در کمک به کوزرها  آفریقایی در 
. (Adisu et al, 2010: 3) جنازب، تزضایح داده شاده اسات - جنزبها  همکار 

رهبار عنزان باهاش را در اساس برا  تقزیت مازقعیتش چین برنامه کمک خارجی
 احتارام متقابال و جهان جنزب و با رویکرد عدم مداخله در امزر دیگار کوازرها،

 . (Kilby, 2018: 3) کمک پی گرفته است ۀهمبستگی با کوزرها  دریافت کنند
یاا  خازد در تبادیل شادن باه یاک کوازر پیوارفته و ؤچین برا  تحق  ر

آمیز است و این مهم را در یافته، نیا مند یک محیا پیرامزنی آرام و مسالمتتزسعه
این محیا پیرامزنی آرام هم بارا  . اسناد بالادستی خزد مزرد تزجه قرار داده است

ارتباطی ونیاز جلازگیر  ها  سعه  یرساختبه منابع انرژ  و هم برا  تز دستیابی
: 1591 )دهقانیاان، ضدچینی اهمیت وافر  داشاته اساتها  گیر  ا تلافا  شکل


