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 چکیده
 گذشته حاکی از آن است  کته بته زتتازاب ات اشت  اتدصب اات تاد    ۀچند ده ۀتجرب

یکی از ابزاصها  عمده دص پیگیر  زنافع زلی دص عنتان بهسیاسی کشتصها، کمک خاصجی 

تحتت  جدیتد  کته . زتصد تتجه کشتصها  زختلف اتراص گرفتته است لمللی ابین ۀعرص

 جدید صخ داده، حضتص پرصتت    ۀتخس  هزاصها  دص سا  یژه بهکمک خاصجی  ۀدصعرص

  آکادزیتک بستیاص  صا بته لمللتی ابینچین دص این عرصه اس  که تتجهاب  ۀتابلندپر از

نتی دص جستتجت  یت ی _ ش تتصتیییزقاله بتا ص  این پرسشی که. ختد جلب کرده اس 

ختاصجی دص هتا  کمتک ۀتتر چتین دص عرصتحضتص پرصتت »پاسخ آن بتده این اس  که 

زحتص زتجتد دص اصائه زتحدهایالابجدید، چگتته بر جایگاه   الگت   ۀتخس  هزاصها  سا 

فرضیه به این پرست  داده عنتان بهپاسخی که  «خاصجی، تأثیر گذاشته اس ؟ها  کمک

تخست  هتزاصه هتا  خاصجی چین دص ستا ها  این اس  که گسترش سریع کمک ،شده

ست ب بته چتال   هتا،جدید به همراه ص یکرد   عملکرد زتیا ب چین دص اصائه این کمتک

ختاصجی شتده هتا  دص اصائه کمتکزتحده ایالابکشیده شدن جایگاه   الگت  زتصد تظر 

کمتک  ۀاصائت هشدب چتین دص عرصتپردهد که ظهتص سریع   زی تشان حاضر زقاله. اس 

تتینی زیان کمک خاصجی با سیاس  خاصجی   تتر ی  ها  س ب طرح ایده عملاًخاصجی، 

 کتها  گتتتهبته ،شتده است لمللی ابینالگت  زطلتب تتسعه دص ز احث اات اد سیاسی 

ۀ ائتدص عرصته اصزتحتده ایالابتتان از بر ز صااب  زیان الگت  چینی با الگت  زطلتتب زی

 .کمک خاصجی سخن گی 
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