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

ها برا  گساترش بخوایدن اقتصاد  کوزر خزد، باید بهترین استفاده را ا  این وام
 . (Johnston & Rudyak, 2008: 442) «دهیم به صادرات چین انجام

ۀ ، سطح تجارت چین باا کوازرها  دریافات کنناد8015-8000 ها در سال
 111برا  نمزناه صاادرات چاین باه آنگزلاا . افزایش یافت  یاد کمک، به میزان 
در آسیا نیز صادرات چاین باه . برابر شد 99مز امبیک به برابر و  92برابر، به گابن 

  آمریکاادر . برابار شاد 11نیاز  برابر و به میانمار 81رابر، به کامبزج ب 10لا زس 
 :Nowak, 2015) برابار شاد 89برابر و به بر یل  95لاتین نیز صادرات چین به پرو 

208). 

 گیرینتیجه

چین به مدد چند دهه رشد سریع اقتصاد  همراه با حف  ربات سیاسی، امارو  باه 
ها ایده چینی. تبدیل شده استلمللی ابینیاست س اقتصاد و ۀقدرتی عمده در عرص

مثبت   بدین معناست که پکن به دنبال ایجاد تصزیر «آمیزظهزر مسالمت»مبتنی بر 
بساتر لاا م را بارا  حضازر   ماانهما  قدرت در حاال افازایش خازد باشاد و 

ت کلی رروت و پتانسیل انباشطزر . بهدکندر محیا پیرامزنی خزد فراهم تر گسترده
 بارا تلااش دارناد ا  ایان مزقعیات، ها جذاب است و امرو  چینی ،بیوتر رروت

 کهبه همین منظزر است و بهره ببرند لمللی ابین ۀاهداف ومنافع کلان خزد درعرص
رو به افازایش سرعت بهمر   آنها برونها   گذارسرمایه حجم کمک خارجی و

 .گذاشته است
گذشته حاکی ا  آن اسات کاه باه مازا ات انباشات قادرت  ۀچند ده ۀتجرب
خاااارجی هاااا  نظاااامی یاااک کوااازر، حجااام کماااک سیاسااای و اقتصااااد ،

آن در با ارها  خارجی رو به افزایش خزاهد گذاشات و ایان ها   گذارسرمایهو
ماازرد  نخساات در ،پااس ا  جنااگ جهااانی دوم ۀمزضاازعی اساات کااه در دور

رساد می نظربه. ژاپن مواهده شده است ی و و سلس کوزرها  اروپامتحده ایالات
چین ا  این بابت  ۀتجرب ،با این همه. کندمی چین نیز امرو  در همین مسیر حرکت

اقتصااد ، باا الگاز  لیبارال و  ۀمتفاوت است که حرکت سریع آن در مسیر تزسع
نوان داد ایان امار  حاضر طزر که مقالهنئزلیبرال غرب، تفاوت بنیاد  دارد و همان


