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بادین ترتیار . جد  قرار نگرفتاه اساتهنز  مزرد تزجه  جمهزر  اسلامی ایران
هاا  به یکی ا  عرصهتدریج بهرسد مقزله کمکِ تزسعه و کمکِ خارجی می نظربه

 ۀقدرت هژمازن در حاال  وال در عرصاعنزان به ،متحدهایالاتجدید رقابت میان 
تبادیل شاده  ،قدرت نزظهازر چالواگرعنزان به ،و چین ،لمللابیناقتصاد سیاسی 

 .است
در  «ترامپ دونالد» تزان در تجدید نظر دولتمی بار  این رقابتها  نها  نوا

تراماپ کاه باا شاعار . اشاره کرد ،8012درسال متحده ایالاتکمک خارجی  ۀبرنام
کمک خاارجی ایان کوازر، پیوانهاد  ۀو تزجیه وجزد فساد در برنام «آمریکااول »

 51آفریقاا باه میازان  برا ویژه بهرا متحده ایالاتخارجی ها  کاهش جد  کمک
برابار کااهش  ومقاومات کنگاره درهاا نگرانای ۀبه واساط ؛درصد مطرح کرده بزد

در شرایطی که چین به قدرتی پیوتا  در ایان عرصاه تبادیل  خارجی وها  کمک
در  آمریکادولت  به همین منظزر،. در این سیاست تجدید نظر کرد عملاًشده است، 

ا  ، لایحاه8012تلاش برا  مقابله با نفزذ ژ زپلیتیک در حال رشد چین، در اکتبار 
باا  آمریکایک سا مان جدید برا  ارا ه کمک خارجی  را امضا کرد که بر مبنا  آن

ایان . شازدمای ایجااد 0 «متحادهلمللای ایالاتابین ۀشرکت تأمین مالی تزساع»نام 
کاه هایی ار وام، تضمین وام و بیمه را برا  شرکتمیلیارد دل 00تزاند تا می شرکت

مایل هستند بارا  انجاام تجاارت در کوازرها  درحاال تزساعه فعالیات کنناد، 
شای جاین »جالر تزجه است که چند رو  قبل ا  این تحزل نیاز . اختصاص دهد

میلیارد دلار کمک مالی باه  00، ر یس جمهزر چین اعلام کرده بزد کوزرش «پینگ
ماالی و هاا   ه خزاهد کرد کاه شاامل اعطاا  خطازت اعتباار ، کماکآفریقا ارا
 .(Thrush, 2018)   خزاهد بزدگذارسرمایه

لمللی ابین ۀرسد رقابتی جد  میان این دو قدرت عمدمی نظربه این ترتیر به
 به همین منظازر،. اخیر شکل گرفته استها  کمک خارجی درسال ۀدر عرصه ارا 

هاا  کماک ۀچاین در عرصاتار حضزر پررناگ»است که پرسش اصلی مقاله این 
جدیااد، چگزنااه باار جایگاااه و الگااز   ۀنخساات هاازارهااا  خااارجی در سااال
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