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خارجی چین سابر شاده اسات کاه نااظران ها  ماهیت پرابهام کمک. (12 :2013
باه . تزصایف کنناد 0«یااغیۀ کمک دهند»یک عنزان بهمنتقد غربی، چین را  عمدتاً
بناد  شاده سرهمها  ا  طرحها این ناظران دولت پکن در پزشش این کمکۀ گفت
 .(Morphy, 2017) کندمی نخزر در کوزرها  غیردمزکراتیک حمایت مالی دردو به

 تجارت دوجانبه پیوند میان کمک خارجی و. 9-9-5

تجاارت  فراوانکه کمک خارجی سبر افزایش اند برخی مطالعات اولیه نوان داده
کاه مطالعاات در حاالی ،میان دو کوزر پرداخت کننده و دریافت کننده شده اسات

. (Wolf, 2013: 8) این پیزناد را مواخص کننادۀ جهت یا اندا اند جدیدتر نتزانسته
به دیگر کوزرها، نقش مهمی در ایجاد فضاا  مسااعد متحده ایالاتخارجی کمک 
 آمریکاامننین به تقزیت صادرات کالاهاا  برا  واشنگتن ایفا کرده و هلمللی ابین

مطالعاات تجربای نواان داده . آن نیز مساعدت رساانده اساتلمللی ابینو قدرت 
هاا  به کوزرها  درحال تزسعه پیزند مثبتای باا کماک آمریکااست که صادرات 

ۀ در عین حال صادرات کوازرها  دریافات کنناد. دوجانبه این کوزر داشته است
 .(Nowak-Lehmann et al, 2013)ریافتی بیوتر نوده است دها  کمک با کمک

خارجی چین باید خاطرنواان کارد ها  خاص کمکها  با عنایت به ویژگی
که در الگز  چینی کمک خارجی، پیزند بیوتر  میان کماک و تجاارت خاارجی 

درصاد   10چراکه در الگز  رایج کمک خارجی چین، شرت خریاد  ؛وجزد دارد
طزر باهچاین هاا  مقاام. (Wolf, 2013: 9) ذکر شده اسات ها،کا  کوزر مبدأ کم

مار   ابزار  برا  تقزیت فعالیات بارونعنزان بهرسمی استفاده ا  کمک خارجی 
 و هزناگ »اند. چینی و تقزیت تزان صادراتی این کوزر را تأیید کردهها  شرکت
ما نیا مند گساترش »که  کردهخاطرنوان  باره، معاون اگزیم بانک چین، دراین1«جی

ها  تزانمند و معتبر چاین ها  امتیا   و ترغیر فعال شرکتبخویدن به دامنۀ وام
خدمت باه دیللماسای سیاسای و  منظزر بهها هستیم. ها  این وامدر اجرا  برنامه
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