
 111     ؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجیمتحدهایالاتبرابر  چالش چین در

درپای تادابیر  در پایش ، رهبران چاین پای«ما ز»دوره اصلاحات پس ا   در(. 50
آنهاا . یک قدرت جهانی کمک کنندعنزان بهکوزر  گرفتند تا به احیا  مزقعیت این

 کاههاا شادن باا پیامادها  ناخزاساته برخای سیاسات روروبهه محض همننین ب
اصالاحی رو  هاا  تزانست تحق  این هدف بنیاد  را به خطر اندا د، به اقداممی

 (.  188: 1595)اوریز،  اندآورده
 نسل پانجم و جدیاد رهبار  چاین(عنزان بهشی جین پینگ ) ۀچین در دور

پایبناد اسات کاه هادف آن، حفا   خزدآمیز مسالمتهمننان به سیاست خیزش 
اماا  ،شزدمی محیا خارجی بارباتی است که برا  تزسعه اقتصاد  بسیار مهم تلقی

گذشاته در پایش گرفتاه ها  متفاوتی با دههها  برا  رسیدن به چنین هدفی رویه
دناگ »عبارت دیگر این کوزر ا  سیاسات دیرپاا  باه جاماناده ا  دوران به. است

فاصله گرفته است و در  «وخرید  مانها پنهان ساختن قابلیت»ر مبنی ب «شیا زپینگ
رشد چین برا  حفاظت و پیوبرد منافع ملی خازد و استفاده ا  قدرت و نفزذ روبه

مطلزب خارجی، با اطمینان و ابتکار عمل بیواتر  لمللی ابینشکل دادن به محیا 
 (.  00: 1590)دهقانیان به نقل ا   انگ،  کندمی حرکت
قادرت اقتصااد  و ۀ به مزا ات تزسعها و  این ایده مطرح است که چینیامر

به اعتقاد شامار  ا  . نظامی خزد، در جستجز  تقزیت منابع قدرت نرم نیز هستند
، باا هادف بهبازد تصازیر و «یک کمربند یک راه»گران ابتکارهایی همنزن تحلیل

. (Zhang, 2016) اساتمزرد تزجه قرار گرفتاه لمللی ابینموروعیت چین در سطح 
 الار ایان ابتکارهااا مناابع ماالی کمکاای وق درهااا بایاد تزجاه داشاات کاه چینای

اند. را به کوزرها  هدف اجرا  این طرح ارا ه کردها  گستردهها   گذارسرمایه
قرار است حدود یک تریلیزن دلار برا  اجار  ایان ابرپاروژه  ها،بر اعلام چینی بنا

 .  تخصیص داده شزد
ضمن باید تزجه داشات کاه گساترش حضازر چاین در آفریقاا و دیگار در 

کوزرها  درحال تزسعه ا  منظر غرب تحزلی تهدیدآمیز محسزب شده است و ا  
به آفریقا، ایان شارایا ها چین تلاش کرده است تا ا  طری  افزایش کمک این منظر

ا تلطیاف ر تصزر تهدید  که برا  غرب در حال شکل گرفتن بزده را تغییر دهد و


