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 مقاله پژوهشی

 

های خارجی آن به  تحوالت اقتصاد سیاسی چین و افزایش سریع کمک 
 افریقا 

 

 2ی اصالن یسار مهتاب - 1یرترابیم دیسع
 

   9/7/1398پذیرش:  -28/1/1398دریافت: 
 

 ده ی چک 
  ی ه  ا کم      ن، ی چ    ی اس   ی س  اقتص  اد  عرص  ه  در  ق ی   عم  ی س  ااتار  والت تح    با  همراستا 

  ژه ی ب  و   کش  ورها   از   ی ا گس  ترده   ف ی   ط به    د ی نخست قرن جد   ی ها سال   در   کشور   ن ی ا   ی اارج 
  ی ه  ا ده ی پد   از   گر ی د   ی ار ی همانند بس   ده ی پد   ن ی . ا است   افته ی   ش ی افزا   سرعت   به   یی افریقا جوامع  
تح  ول    ن ی   ا   ی ام  دها ی وپ   ه  ا زه ی   انگ   درباره   ی فراوان   ی فکر  مجادالت  ، "ن ی چ ظهور " با  مرتبط 
  ن ی ا راستا    ن ی نگرفته است. در هم   قرار توجه    مورد   هنوز   ما   کشور  در  البته است که  خته ی برانگ 
  ب  ه   رج  و    ب  ا   را   آن   عل      و   ه  ا ن  ه ی زم   تح  ول،  ن ی   ا  ی ام  دها ی پ  موض  و   از  نظر  صرف  مقاله، 
  رن  ده ی گ   کم      عنوان   به   یی افریقا   جوامع   ی ازها ی ن   و   دهنده   کم    عنوان   به   پکن   ی ها زه ی انگ 
  روش   ب  ه   مقاله   که   ی ا ه ی قرار داده است. فرض   ی مورد بررس  اود  ی اصل  پرسش  چارچوب  در 
  ی ا  ارج   ی ه  ا کم      ع ی س  ر   ش ی است که اف  زا   ن ی مورد آزمون قرار داده ا   ی ن یی تب   -ی ف ی توص 
  ی الملل   ن ی ب   الزامات   از   ی ناش   نخست   درجه   در   ر، ی اا   ی ها سال   در   یی افریقا   ی کشورها   به  ن ی چ 

  یی همس  و   دوم   درج  ه   و   ن ی چ     ی داال     ی اس   ی س   اقتصاد   در   ی سااتار   الت تحو   به   یی پاسخگو 
حس  اب    ن ی   . ب  ا ا اس  ت   پک  ن   ی ا  ارج   کم      ارائ  ه   ی ه  ا زه ی انگ   با   یی افریقا   جوامع   ی ازها ی ن 
  اواه  د   ش ی افزا   همچنان   ی آت   ی ها سال   در   ، ی غن   قاره   در   ن ی چ   حضور   کرد   ی ن ی ب ش ی پ   توان ی م 
  حض  ور   ی ب  را   ی س  از ن  ه ی زم   عم  ده   ی ه  ا روش   از  ی ک   ی  عن  وان  ب  ه  ی ا  ارج  کم   و  افت ی 
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 بیان مساله 
های کلی توسعه، کشوری در حال توسعه با وجود آنکه چین امروز همچنان از نظر شااص 

های اارجی آن بویژه به منطقه فقیر و کمتر مورد   گردد، با این حال حجم کم محسوب می 

های اایر رو به افزایش گذاشته است. این پدیده چند سالی است ، به سرعت در سال افریقا توجه  

نسبتا  ادبیات  امروز  و  به اود جلب کرده  از چین را  که توجه محاف  فکری در چین و اارج 

ی اارجی چین پدید آمده است که البته در هاهای مختلف کم  ای در ارتباط با جنبه گسترده 

کشور ما و در منابع فارسی تاکنون این موضو  مورد توجه شایسته قرار نگرفته است. در هر حال 

کننده کم   ارائه  بزرگ  کشور  ده  توسعه امروز چین جزء  به حساب های  در سطح جهان  ای 

 .   (Bohoslavsky, 2016: 9)آید می 

کشورها از  یکی  همچنین  به  چین  دهنده  کم   عمده  گونه افریقای  به  حجم ست  که  ای 

های ارائه شده درصد ک  کم    10به بعد به طور متوسط    2000های این کشور از سال  کم  

یی اعم از نو  و ماهیت رژیم افریقا چین به طیف متفاوتی از کشورهای    . به این قاره بوده است 

رده است. در این میان هم کشورهایی کم  ک   2011تا    2000های  سیاسی حاکم در فاصله سال 

و   غنا  کم  افریقا مث   دموکراتی (  حکومت  )دارای  جنوبی  پکن ی  از  توجهی  قاب   های 

های دموکراتی  اند و هم کشورهایی مث  سودان و زیمبابوه که در زمینه شااص دریافت کرده 

کم   این  از  دارند  جدی  بهره ضعف  شده ها  د مند  دوره  این  در  واقع  در  همه اند.  ساله  ه 

اند. هایی از چین دریافت کرده یی بجز بورکینافاسو، سوآزیلند و گامبیا، کم  افریقا کشورهای  

 Kishi and)علت کم  نکردن چین به این سه کشور، حمایت آنها از دولت تایوان بوده است  

Raleigh, 2015: 2 ) . 

دانشگاه   به  وابسته  تحقیقاتی  مؤسسه  کرده    نزی هاپک   جان ی   فاصله برآورد  در  که  است 

بان  2015تا    2000های  سال  همراه  به  پیمانکاران چینی،  ، دولت چین  و  میلیارد دالر   94/ 4ها 

های دولتی وابسته به آنها قرار یی یا شرکت افریقا های  های تجاری و امتیازی در ااتیار دولت وام 

های اارجی این   ، درباره کم 2014گزارش رسمی چین در سال    .(Carter, 2016: 3)اند  داده 

کشور در حال توسعه   121، به  2010-2012کشور نیز حاکی از آن است که این کشور در سال  

 ( است  در    51کم  کرده  آسیا،    30،  افریقا کشور  در  و   19کشور  التین  آمریکای  در  کشور 
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 51کشور در حوزه اقیانوسیه(. در همین مدت بیش از    9کشور در اروپای شرقی و    12کارائیب،  

درصد به کشورهای آسیایی ارائه شده   30/ 5یی و  افریقا های چین به کشورهای  رصد از کم  د 

های های برجسته کم  رسد یکی از ویژگی بدین ترتیب به نظر می .  (Nowak, 2015: 207)است  

 یی است.افریقا ها بر کشورهای  اارجی چین، تمرکز این کم  

نیز حاکی از آن است که چین به طور   از سوی دیگر اظهارات و مواضع رسمی رهبران پکن 

های کند و حجم کم  یی را دنبال می افریقا جانبه روابط اود با کشورهای  جدی گسترش همه 

نیز در همین راستا به سرعت رو به افزایش گذاشته است. برای مثال شی   افریقا اارجی پکن به  

پینگ، رئیس جمهور چین، در سفر فوریه   به کشورهای   2013جین  یی؛ ااطرنشان افریقا   اود 

 Johnston and)وارد ی  »مسیر سریع از توسعه فراگیر شده است«    افریقا کرد که روابط چین و  

Rudyak, 2018: 432 ) .   

سال  در  چین  اارجی  کم   که  است  توجه  ابتکارهای جالب  چارچوب  در  اایر  های 

گذاری ایجاد بان  سرمایه المللی نیز مطرح و پیگیری شده است یعنی در ارتباط با  چندجانبه بین 

چین   3جنوب.   -و صندوق آب و هوایی جنوب  2صندوق جاده ابریشم  (AIIB)  ، 1زیرساات آسیا

سرمایه  رشته  ی   کم  گذاری همچنین  ارائه  با  مرتبط  موجود  نهادهای  در  جدید  های های 

می  باره  این  در  که  است  داده  انجام  توسعه  توسعه  بان   به  دیگر    افریقا توان  شماری   زا و 

چین صندوق  صنعتی  همکاری  ظرفیت  صندوق  مث   صنعتی  همکاری  کرد   4افریقا  -های  اشاره 

(Kamal and Gallagher, 2016) . 

در همین راستا پرسش اصلی مقاله این است که چرا با وجود آنکه چین همچنان کشوری در 

های ل ا یی در س افریقا های اارجی آن به کشورهای فقیر  گردد، کم  حال توسعه محسوب می 

ای که در پاسخ به این پرسش مورد نخست قرن جدید به سرعت افزایش پیدا کرده است؟ فرضیه 

یی در افریقا های اارجی چین به کشورهای  آزمون قرارگرفته این است که افزایش سریع کم  

المللی پاسخگویی به تحوالت سااتاری در های اایر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین سال 

جوامع    دا اقتص  نیازهای  همسویی  دوم  درجه  و  چین  داالی  انگیزه افریقا سیاسی  با  ارائه یی  های 

 
1. Asian Infrastructure Investment Bank  
2. Silk Road Fund  
3. South-South Climate Fund 
4. China-Africa Industrial Capacity Cooperation Fund  
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تحقیق   این  در  باید گفت  فرضیه  این  اساس  بر  است.  پکن  اارجی  بین » کم   المللی الزامات 

داالی چین  اقتصاد سیاسی  در  تحوالت سااتاری  به  نیازهای جوامع »و    « پاسخگویی  همسویی 

انگیزه افریقا با  اارجیا ه یی  کم   ارائه  کم    « ی  و  مستق   به متغیرهای  چین  اارجی  های 

 شود. یی، متغیر وابسته محسوب می افریقا کشورهای  

پدیده کم  اارجی  بررسی  در  برگزیده  نظری  رویکرد  به  ابتدا  فرضیه،  این  آزمون  برای 

می  انگیزه اشاره  مبنای  بر  اارجی  کم   تحلی   بر  که  میانشود  دوسویه  نیازهای  و  کشور   ها 

های ااص کم  دهنده و کشور دریافت کننده کم  اارجی استوار است. در ادامه ویژگی 

ها در ارائه کم  اارجی چین مورد بررسی قرار گرفته است تا تفاوت رویکرد و عملکرد چینی 

کم  اارجی در مقایسه با کم  دهندگان غربی که از آنها با عنوان کم  دهندگان سنتی 

انگیزه   شود، نشان یاد می  نیز  افزایش کم  داده شود. درآار  به جوامع های  های اارجی چین 

های طرف کم  دهنده یی با تأکید بر این رویکرد دوسویه و تمرکز بر مقتضیات و انگیزه افریقا

 گیری به عم  آمده است.در قالب هشت بند تشریح شده و از مباحث نتیجه 

 

 چارچوب نظری 
می  را  اارجی  عن کم   به  یا او توان  کشور  ی   عمومی  نهاد  یا  دولت  از  منابع  انتقال  ن 

انجام هر  برای  یا  منظور  به هر  دیگر کشورها  نهادهای عمومی  یا  به دولت  از کشورها  گروهی 

شود هدف یا تعهدی تعریف کرد. انتقال این منابع فقط زمانی به عنوان کم  در نظر گرفته می 

(. به 216:  1397ان اسارتی نباشد )باالم و وست،  ر ب که شام  عناصری از معامله یا اجبار برای ج

می  کلی  ایاالت طور  اقدام  با  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  دوره  در  اارجی  کم   گفت  توان 

بازسازی اروپای غربی و سپس اجرای   1947متحده در اعالم طرح مارشال در   به  برای کم  

اص    اوب  4برنامه  طلیعه  سوم  جهان  کشورهای  به  کم   برای  تدریج   ی ترومن  به  اما  داشت 

روشن شد امیدها برای تکرار موفقیت طرح مارشال در جهان سوم، واهی بوده است )الرسون و 

 (.54-253:  1383اسکیدمور،  

ایده که کم  اارجی، دست  اهداف سیاست این  ابزارهای عمده در ادمت  از  کم یکی 

اقتصاد سیاسی    ئ اارجی کشورهای کم  دهنده است، مورد تأیید عموم صاحب نظران مسا 
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در عین حال  (. 1392؛ کوهن،  1397؛ باالم و وست،  1383المل  است )الرسون و اسکیدمور،  بین 

انگیزه  و  اهداف  به  بسته  مختلف،  کشورهای  که  داشت  توجه  سیاست باید  در  متفاوتشان  های 

به شیوه  ابزار کم  اارجی در عرصه سیاست اارجی اارجی، ممکن است  از  متفاوتی  های 

در همین ارتباط تفاوت رویکرد ایاالت متحده و چین را به کم  اارجی   یلب ی کده کنند.  اف است 

است.   داده  نشان  اارجی  سیاست  ابزار  عنوان  روابط » به  ایجاد  مسیر  این  در  واشنگتن  رویکرد 

پیرو با کشورهای دریافت کننده کم ، استفاده از کم  برای ایجاد ائتالف و ترویج   -حامی

آز برنامه  استد ا های  بوده  کشورها  دیگر  در  سیاسی  و  اقتصادی  در   . (Kilby, 2018: 3)  « سازی 

اش را در اساس برای تقویت موقعیتش به عنوان رهبر جهان چین برنامه کم  اارجی » حالیکه  

جنوب و با رویکرد عدم مدااله در امور دیگر کشورها، احترام متقاب  و همبستگی با کشورهای 

 . (Kilby, 2018: 3)  « ه استت فدریافت کننده کم  پی گر 

المل  و پدیده کم  اارجی اساسا موضوعی بسیار پیچیده در مطالعات اقتصاد سیاسی بین 

توان به دو شود. ادبیات موجود درباره کم  اارجی را می جنوب محسوب می  –مباحث شمال 

انگیزه  پیامدهای دریافت کم  تقسیم کرد که هر د حوزه  اهداف ارائه کم  و  حوزه    وها و 

(. این مقاله به بخش اول 216:  1397مح  بحث و مشاجرات فراوان بوده است )باالم و وست،  

 ها و اهداف ارائه و دریافت کم  اارجی توجه دارد. این ادبیات یعنی انگیزه 

دیدگاه  اارجی،  کم   ااتصاص  بر  مؤثر  عوام   درباره  نظری  ادبیات  متفاوتی در  های 

ن الگوهای نظری، نیازهای کشور دریافت کننده کم  به عنوان یا مطرح شده است. در یکی از  

 . (Mosely, 1985)عام  اصلی در تخصیص کم  اارجی توجه شده است  

این الگو بر این نکته تأکید دارد که کشورهای دریافت کننده کم ، عمدتا با فقر شدید و 

عمال   فقر،  باط   چراه  وجود  واسطه  به  و  هستند  روبرو  منابع  برای ما کمبود  منابع  تأمین  کان 

ی از اارج فرضا در قالب مال منابع    ن ی تأم   ، گذاری و رشد اقتصادی وجود ندارد. در نتیجهسرمایه 

های این کشورها برای اروج از این چراه شوم تواند یکی از گزینه دریافت کم  اارجی می 

د برای  بیشتری  استحقاق  باشد،  فقیرتر  کشور  ی   هرچه  اساس،  این  بر  کم  ی ر باشد.  افت 

 .   (Hayter, 1981)اارجی دارد  

با این حال مشک  این ایده است که با واقعیات مشاهده شده درباره کم  اارجی همخوانی 
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کم   تأثیر  اما  است  فقر  کاهش  اارجی،  کم   هدف  مهمترین  اصوال  ندارد.  در زیادی  ها 

های اارجی کم    ه کاهش فقر در کشورهای دریافت کننده به اثبات نرسیده است. ضمن اینک 

نمی  ارائه  فقیرترین کشورها  به  با لزوما  معناست که کم  اارجی عموما  بدین  امر  این  گردد. 

 (. 265-66:  1383شود )الرسون و اسکیدمور،  های سیاسی ارائه می انگیزه 

در الگوی دوم، منافع کشور ارائه کننده کم  به عنوان عام  اصلی در تخصیص کم  در 

این منافع در قالب راهبردهای اقتصادی، سیاسی و حتی   . (Hayter, 1981)  ت نظر گرفته شده اس 

شود. به نوشته وانگ، »سیاست کم  کشور کم   فرهنگی کشور ارائه کننده کم  ظاهر می 

بهره  مبنای  بر  تجاری دهنده،  و  راهبردی  مزایای  از  کم  گیری  ارائه  نتیجه  در  که  است  ای 

آورد«  می  دست  به  ایده کم    . (Wang, 2013)تواند  راستا  همین  شده در  مطرح  پیوندی  های 

است؛ بدین معنا که کشور کم  دهنده همواره شروطی را که متضمن منافع آن است برای ارائه 

تواند تضمین ارید کاال و ادمات از کند. برای مثال این شروط می های اود ارائه می کم  

باشد  اهدا شده  اعتبار  یا  پول  با  دهنده،  فراهم   . کشور کم   پیوندی،  اعطای کم   از  »هدف 

آوردن فرصت برای تولیدکنندگان کشور اعطا کننده کم  است تا سهم بیشتری از فروشی را 

می  حاص   اارجی  کم   واسطه  به  که  آورند  دست  اسکیدمور،  به  و  )الرسون  :  1383شود« 

276 .) 

همراه کم   شروط  از  شماری  بنیاالبته  اصالحات  تضمین  برای  مسیر   ی د های اارجی  در 

وام  مبالغ  بازگردان  امکان  تضمین  و  هدف  کشور  بین توسعه  دهندگان  کم   توسط  المللی ها 

این شروط، دیدگاه اوشبینانه  پیامد وضع  این حال درباره  با  ندارد مطرح شده است.  ای وجود 

کرافورد در همین ارتباط ااطرنشان کرده است اجما  عمومی پس از (.  1387)ن . استیگلیتز،  

سرد این است که شروط و قیود مرتبط با کم  اارجی عموما در کم  به اصالحات   گ ن ج 

دار و واقعی در کشورهای دریافت کننده، ناکام بوده است. علت این امر البته ضعف تدابیر معنی 

 . (Crawford, 1997)های دریافت کننده بوده است  ها و نه قوت حکومت مرتبط با اجرای کم  

درباره انگیزه ارائه کم  اارجی، بسیاری از نویسندگان بر این باورند که  در ادبیات موجود 

های اهدا »دولت شود.  انگیزه ارائه کم  اارجی تنها به اهداف اقتصادی و تجاری محدود نمی 

بی  جلب  و  دوستان  به  پاداش  اعطای  برای  آن  از  کم   بر طرف کننده  نفوذ  اعمال  ها، 
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گ سیاست  کشور  اارجی  و  داالی  برای ر ی های  و  تهدید  مورد  متحدین  تقویت  و  تحکیم  نده، 

گشودن بازارهای اارجی جهت افزایش وجهه کشور اهدا کننده کم  در داا  و اارج بهره 

 (. 282:  1383کنند« )الرسون و اسکیدمور،  برداری می 

های کشورها مطالعات اولیه درباره انگیزه ارائه کم  اارجی، بیشتر بر رویکردها و اولویت 

کم  زمان اس و   اهداف  بر  افزون  تدریج،  به  که  حالی  در  داشت  توجه  دهنده  کم   های 

در همین راستا، صاحب های کشورهای دریافت کننده کم  نیز توجه شد.  دهندگان، به انگیزه 

های اایر الگوی تئوری  مطالعات قبلی را نقد کرده و این رویکرد دو سویه را نظران در سال 

قرار  توجه  مورد  الگوی کم  داده   بیشتر  بررسی  در  نیومیر  مثال  برای  ایاالت اند.  های اارجی 

متحده به این نتیجه رسیده است که »کشورهای فقیرتر و کشورهایی که مقررات تنظیمی کمتری 

شااص  نظر  از  و  فهرست دارند  در  دارند،  مناسبی  وضع  قانون  حکومت  و  دموکراسی  های 

ب  نیازهای کشور اند که این امر نشان می ه د و دریافت کنندگان کم  از ایاالت متحده  دهد هم 

انگیزه  هم  و  استمقصد  گرفته  قرار  توجه  مورد  کننده کم   ارائه  کشور   ,Neumayer)« های 

2011 ) . 

می  حساب  این  رابطه با  عمال  اارجی  کم   ارائه  زمان  در  گفت  برقرار توان  دوسویه  ای 

کم  ممکن است همزمان منافع   ده نن های اهدا کننده و دریافت کشود که هری  از طرف می 

ها منابعی را »از دیدگاه دولت گیرنده کم ، کم  ااص اود را در این اصوص دنبال کنند. 

رساند. نخبگان آورد که به تقویت قدرت سیاسی و مشروعیت رهبری فعلی یاری می فراهم می 

کنند و این ده می فاست سیاسی غالبا در این کشورها از کم  برای اعطای پاداش به حامیان اود ا

مخالفان اود دریغ می  از  را  می منابع  مجاز  را  مالی  مستقیم  فساد  اوقات  برای  و  شمارند« کنند 

 (. 282:  1383)الرسون و اسکیدمور،  

های کم  اارجی، مد نظر قرار داده این مقاله همین رویکرد دوسویه را در تحلی  انگیزه 

یی را در مرحله افریقا ارجی چین به کشورهای  ا   م  است. بدین معنا که روند رو به افزایش ک 

انگیزه  مبنای  بر  نیازمندی نخست  و  این کم  ها  اعطای  از  قرار های دولت چین  توجه  ها مورد 

های ااص عموم جوامع داده است. ضمن اینکه این نوشتار به این مهم نیز توجه دارد که ویژگی 

کم  افریقا از  آنها  استقبال  سبب  نیز  ااریی  گسترش چ  جی های  زمینه  نتیجه  در  و  شده  ین 
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 پیوندها میان دو طرف را از این منظر فراهم کرده است.

انگیزه  و  کننده  دریافت  نیازهای کشور  میان  است که  این  ارائه کننده کم ، واقعیت  های 

ندارد   وجود  تعادلی  و   چراکه   . (Harrigan and Wang, 2011)لزوما  دهنده  کم   بین  »رابطه 

ه  گیرنده  می رابطه ز  رگ کم   این  و  نیست  برابر  فرصت ای  فراهم تواند  بیشتر  نفوذ  برای  هایی 

 (. 256:  1383کند« )الرسون و اسکیدمور،  

جمع  در در  را  اارجی  کم   مقاله  این  گفت  باید  شده  مطرح  نظری  چارچوب  از  بندی 

 ین هم اساس، ابزاری در ااتیار سیاست اارجی کشورها و از جمله چین در نظر گرفته است. در  

های مورد نظر های اود را بر مبنای اهداف و انگیزه راستا باید گفت کشور کم  دهنده، کم  

های پکن کند. در این مقاله، انگیزه اود در عرصه سیاست اارجی به کشورهای دیگر ارائه می 

های سااتار اقتصاد سیاسی داالی چین در ارائه کم  اارجی با تأکید بر مقتضیات و نیازمندی 

از ون ر   و  طیفی  چگونه  که  است  شده  داده  نشان  و  گرفته  قرار  نظر  مد  کشور،  این  توسعه  د 

های ای و حتی راهبردی به عنوان نیروی پیشران ارائه کم  های سیاسی، تجاری، توسعه انگیزه 

کشورهای   به  اارجی، افریقا چین  کم   تحلی   در  همچنین  مقاله  است.  داشته  نقش  یی 

دریاف رویکرد کن ت  انگیزههای کشورهای  نوعی  به  قائ   و  داده  قرار  نظر  مد  نیز  را  نده کم  

این  از  است.  زمینه  این  در  نامتقارن  البته  و  می دوسویه  نشان  تحقیق  این  چگونه رو  که   دهد 

انگیزه افریقا همسویی نیازهای جوامع   ها، به تشدید این روند های چین در ارائه این کم  یی با 

   متقاب  را در هشت حوزه مورد بررسی قرار داده است.  ند یو یاری رسانده است. مقاله این پ 

 

 های خاص کمک خارجی چینویژگی 
بین  امروز چین جزء کم  دهندگان عمده  های المللی قرار گرفته، ویژگی در شرایطی که 

کم   شده  سبب  کشور  این  سیاسی  اقتصاد  و  اارجی  سیاست  نیز ااص  آن  اارجی  های 

لگوی کم  اارجی دیگر کم  دهندگان عمده متفاوت ا   با مختصات ااصی داشته و بویژه  

انگیزه شود شماری از این تفاوت باشد. چنانچه در ادامه نشان داده می  های ها در تفاوت نگاه و 

ها به شرح زیر یی ریشه دارد. مهمترین تفاوت افریقا چین در ارائه کم  اارجی به کشورهای  

 است:
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های مالی بالعوض و شود: کم  شام  می   را   د های مالی اارجی چین این موار کم    -1

های امتیازی که شود( و وام های بدون بهره )که توسط وزارت بازرگانی این کشور ارائه می وام 

 . (State Council Report, 2014)شود  توسط اگزیم بان  چین پرداات می 
 

 2000-2011  ی ها ل ا س   در   ن یچ  ی خارج   کمک   کننده   افت ی در  یی افریقا   عمده   کشور   ده   -1  شماره   جدول 

 مبلغ وام )میلیارد دالر( کشور 

 11/ 4 غنا

 8/ 4 نیجریه
 4/ 5 سودان
 4/ 5 اتیوپی 
 4/ 6 موریتانی 

 4/ 2 آنگوال 

 3/ 8 زیمباوه
 3/ 8 گینه استوایی 
 3 کامرون

 2/ 3 ی جنوبی افریقا 

Source: Strange et al, 2013: 22 
 

های اارجی با رویکرد سازمان  م  ک   ها: رویکرد چین در ارتباط با شیوه سنجش کم    -2

آنچه که   با  ارتباط  در  توسعه  و  اقتصادی  توسعه "همکاری  می   "1ای رسمی کم   شود،  اوانده 

مثال چین کم   برای  نیز جزء مصادیق کم  می تفاوت دارد.  نظامی را  های  داند و هزینه های 

   . (Carter, 2016: 2)  رد آو ی ها به حساب نم ها را نیز جزء مبالغ کم  اداری و اجرایی اعطای کم  

می کم    -3 زیر  موارد  شام   مصداقی  نظر  از  چین  اارجی  تکمی  های  و  اجرا  شود: 

ها، عرضه کاال و مواد، همکاری فنی و همکاری در زمینه توسعه منابع انسانی کشور هدف، طرح 

گی د وش های بشردوستانه اضطراری و بخ های پزشکی و داوطلبان کم ، ارائه کم  اعزام گروه 

وام بدهی  با  ارتباط  )در  بهره( ها  بدون  باید .   (State Council Report, 2014)های  حال  عین  در 

می  قرار  کشورها  دیگر  ااتیار  در  نقد  صورت  به  کم   ندرت  به  چین  که  داشت  دهد توجه 

 
1. Official Development Assistance  
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(Brautigam, 2009: 125) . 

برانگیز درباره میزان کم    -4 از موضوعات چالش  ا یکی  است که   ین های اارجی چین 

ای نیست. علت این امر نبود معیارهای مشخص ها کار ساده گیری حجم واقعی این کم  اندازه 

 Xu and)ها و ضعف شفافیت آمار در این باره است  بندی و شناسایی مصادیق کم  در دسته 

Careg, 2015: 3 ) . 

سازمان   -5 با  مشارکت  در  بین چین  چندجانبه  جهانی، های  بان   همچون  ندوق ص  المللی 

ارگان بین  و  پول  مل ، کم  المللی  سازمان  به  وابسته  عرضه های  نهادها  این  طریق  از  را  هایی 

های این کشور به درصد از کم    93،  2011-16های  کند اما بر اساس آمار در فاصله سال می 

مدیریت  در  پکن  رویکرد  نشانگر  که  است  شده  ارائه  هدف  کشورهای  به  دوجانبه  صورت 

 .   (Kitano and Harada, 2016 :105)اش است  ای کم  اارجی مه نا مستقیم بر 

کم    -6 دولتعموم  روابط  چارچوب  در  چین  می -های  ارائه  االف دولت  بر  و  شود 

های اارجی این کشور نقش چندانی ندارد کشورهای پیشرفته، جامعه مدنی چین در ارائه کم  

(Zhang, 2015: 5) .   

اارج"راهبرد    -7 به  سال  لدو که    "رفتن  در  چین  ارائه   2000ت  سبب  گرفت  پیش  در 

های اارجی این کشور نیز ارتباط مستقیم ابتکارهایی توسط پکن شده است که با برنامه کم  

، ایجاد بان  توسعه زیرساات "ی  کمربند ی  راه"دارد. از جمله در این باره باید به ابتکار  

کرد. چین در راستای این ابتکارها تالش  ه ار آسیا و بان  توسعه جدید متعلق به گروه بریکس اش 

 ,Carey and Li)المللی دنبال نماید های نوینی را در زمینه همکاری اقتصادی بین دارد چارچوب 

2016: 13 ) . 
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 میلیون یوآن است(   100روندها در کمک خارجی چین )ارقام به    -نمودار شماره یک 

Source: Li et al, 2014: 25. 

 

دهد. رنگ حجم کم  اارجی چین را به صد میلیون یوآن در سال نشان می م ک   توجه: اط 

نشانگر درصد رشد کم  در طول سال  پر رنگ  نشان دهنده اط  نمودار  های مختلف است. 

 های نخست قرن جدید است.افزایش شدید حجم کم  اارجی چین در سال 

   

انگیزه تحلیل داده  تأثیر  نیازهای  ها:  و  های فزایش سریع کمک ا ر  د   افریقا های پکن 

 چین 

کم   درباره  که  مطالعاتی  از  بسیاری  پژوهشگران در  گرفته،  صورت  چین  اارجی  های 

های سیاسی، تجاری و ااالقی را در ازای اند که پکن مجموعه متنوعی از انگیزه ااطرنشان کرده 

این کم   می اعطای  دنبال  د   . (Brautigam, 2009; Gu, 2015)کند  ها  حال  عین  طالعات م ر  در 

که کم   ایده  این  در متأار،  )بویژه  کشورها  دیگر  منابع  به  دستیابی  منظور  به  تنها  چین  های 

قاره   و  توسعه  حال  در  می افریقا جهان  ارائه  گردیده (  تلقی  کننده  گمراه  یا  شده  رد  شود، 
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اشاره   .  (Brautigam, 2009: 11)است  مواردی  به  مقاله،  فرضیه  آزمون  با  همراستا  ادامه  ه د ش   در 

انگیزه است که نشان می  اقتصاد سیاسی داالی چین چگونه  های دهد تحوالت عمیق در حوزه 

یی را شک  داده است. این بحث افریقا های اارجی به کشورهای این کشور برای افزایش کم  

می  نشان  و همچنین  چین  کم   انگیزه  میان  همسویی  نوعی  موارد،  از  شماری  در  که  دهد 

های اارجی چین به این یی شک  گرفته که به نوبه اود در افزایش کم  قا ری اف نیازهای جوامع  

 جوامع نقش مهمی ایفا کرده است. 
 

 های دولتی چین مرزی شرکت سازی برای فعالیت برون زمینه 
کم   با  ارتباط  ویژگی در  مطرح،  مباحث  از  یکی  چین  اارجی  این های  چینی  های 

گذاری در مرکز الگوی کم ، تجارت و سرمایه   نهگا هاست. در این راستا باید گفت سه کم  

دارد   قرار  اارجی  کم   به   . (Shimomura and Wang, 2015: 16)چینی  جدید  راهبرد  این 

، نخست وزیر وقت ی ج   رونگ   زوبازتاب پیدا کرد.    افریقاهای چین در قبال  سرعت در سیاست 

سعه اقتصادی و اجتماعی و ت  ، تأکید کرد که1995یی در  افریقا چین، در سفر اود به کشورهای  

و کم    افریقا است  شده  جدیدی  مرحله  به  وارد  چین  اقتصادی  شود   افریقاهای  اصالح  باید 

باید »شرکت  با  بدین معنا که  به همکاری اقتصادی  ترغیب شوند«. در   افریقاهای برجسته چینی 

 "ترک شم   توسعه "مفهوم جدیدی از    1996همین راستا جیانگ زمین، رئیس جمهور چین، در  

باید دنبال گردد. در همین   افریقا ارائه و ااطرنشان کرد که منافع دوجانبه و توسعه میان چین و  

های های مشترک و طرح های امتیازی چین که طرح های مجری وام مسیر بود که تعداد شرکت 

ش ، افزای1998شرکت در    70، به  1955شرکت در    8کردند، از  المللی را اجرا می همکاری بین 

 . (Wang, 2013: 34)افت  ی 

فراهم کرد. بر اساس   1999را در    "1رفتن به اارج"این تحول همچنین زمینه طرح راهبرد  

گذار چینی در اارج از کشور ارائه های سرمایه ها برای شرکت ای از انگیزه این راهبرد، مجموعه 

منابع طبیعی در اارج اشده بود. این شرکت  به  به دنبال دسترسی  یا  یا تالش ک ز  ها  شور بودند 

 المللی به صورت برندهای جهانی مطرح شوند. داشتند در عرصه تجارت بین 

ای های کم  اود را به گونه های اجرای برنامه ها تالش کردند روش در همین راستا چینی 
 

1. Going out Stratgy  
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ها در زمینه تأمین اهداف مورد نظر چین افزایش پیدا کند. زو اصالح کنند تا بازدهی این برنامه 

نیازمند گسترش 1گ جین هو  »ما  ارتباط ااطرنشان ساات  این  در  بان  چین،  اگزیم  معاون   ،

وام  دامنه  به  شرکت بخشیدن  فعال  ترغیب  و  امتیازی  اجرای های  در  چین  معتبر  و  توانمند  های 

ها هستیم. در راستای ادمت به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور اود، باید های این وام برنامه 

 Johnston)ها برای گسترش بخشیدن به صادرات چین انجام دهیم«  اده را از این وام ف ست بهترین ا

and Rudyak, 2018: 442 ) . 

چین،  داالی  اقتصادی  سااتار  تحوالت  با  همراستا  که  داشت  توجه  باید  ضمن  در 

وزارتخانه شرکت  جایگزین  دولتی،  ارائه های  نیز  مقطع  همین  در  و  شدند  چین  متعدد  های 

های اارجی چین ها سپرده شد. بدین ترتیب الگوی ارائه کم  ن به این شرکت ی چ   های کم  

نو  کم   این  اکثر  امروزه  این صورت که  به  متحول شد  به صورت طرحهای کلید در نیز  ها 

بهره  )آماده  شرکت دست  توسط  می برداری(  انجام  به  چین  دولتی   Johnston and)رسد های 

Rudyak, 2018: 433 ) . 
 

 ذخایر انباشته ارزهای خارجی   زا   گیری بهره 
دهه   آغاز  از  )بین  1990چین پس  توجهی  قاب   مازاد حساب جاری  هر سال   350تا    200، 

میلیارد دالر در سال( داشته است که سبب افزایش ذاایر ارزی اارجی و افزایش منابع کم  و 

المللی تا ی بین لما چین از نظر فعالیت    . (Wolf, 2013: xiv)گذاری اارجی آن شده است  سرمایه 

کرد. اما در المل ، حرکت می ، در چارچوب همگرایی با اقتصاد بین 2008زمان بروز بحران مالی 

بین  مالی  سااتارهای  به  دادن  مسیر شک   در  بحران،  این  از  پس  در دوره  کرد.  المللی حرکت 

لی، تغییراتی ل لم ا ، شرایط اقتصادی چین همچون شرایط اقتصاد بین 2008دوره پس از بحران مالی 

، تا زمان بروز این بحران، رشد اقتصادی چین عمدتا از 1980جدی را تجربه کرد. از اواسط دهه  

تأمین می مح  سرمایه  قیمت  ارزان  اما گذاری مستمر و رشد صادرات کاالهای صنعتی  گردید 

بین  و  داالی  سااتارهای  تغییر  واسطه  به  بحران  این  از  گسپس  حضور  زمینه  تر ه د تر المللی، 

های ها امروز با برنامه های چینی در اارج از کشور فراهم شد. بخش مهمی از این سرمایه سرمایه 

 گذاری و کم  اارجی تحت هدایت دولت چین در اارج از این کشور ارتباط دارند. سرمایه 
 

1. Zhu Hongji  
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 ، سااتارهای مالی و بانکی ایاالت متحده و اروپا را دچار2008از آن سو بحران مالی سال  

نتیجه،ح ب  در  کرد.  جدی   به  رو  جهانی   عرصه   در   دولت   مالکیت   تحت   های سرمایه   حجم  ران 

 به  انداز، پس   منابع   نظر   از   جهان   کشور   بزرگترین   عنوان   به   چین   میان   این   در .  گذاشت   فزونی 

 مرزها  از   اارج   در   کشور   این   بانکی   حضور   و   داد   گسترش   را   اود   فرامرزی   دهی وام   سرعت 

دو   بیش   پیدا  افزایش   دالر   میلیارد  صد   ساالنه   هاچینی   دهیوام   جریان   امروز   . ید گرد   برابر  از 

 سطح   در   دهنده   وام   عمده   کشور  پنج   فهرست   در  کشور  این   است   شده  سبب  امر   این   و  کند می 

 . (Kaplan, 2018: 12)گیرد    قرارپس از ایاالت متحده، ژاپن، انگلیس و فرانسه   جهان 

مه  موضو   کّمی،  افزایش  این  از  سرمایه   ر مت فراتر  جریان  کیفی  تفاوت  به درباره  رو  های 

اارج چین در مقایسه با منابع غربی سرمایه است. شماری از کارشناسان در همین ارتباط، رفتار 

کنند. از نظر تحلی  می   1"صاحبان سرمایه شکیبا و صبور "اعتباردهندگان چینی را در قالب مفهوم 

چینی  کارشناسان،  سرما ها  این  در  چشم گذاری یه معموال  اود  تحم  های  و  بلندمدت  انداز 

می  نظر  در  را  باال  سرمایه ریس   حالیکه  در  چشم گیرند.  غربی،  پورتفولیوی  انداز گذاری 

سرمایه کوتاه  تمای   نشانگر  که  دارد  سرمایه مدت  عملکرد  به  چشم گذاران  در  اندازی گذاری 

 . (Datz, 2009)ماهه و یکساله است  سه 

تأمین مالی کوتاه ا   واقعیت این است که  بازار  با مقاصد دولت ین  ها در کشورهای در مدت 

توسعه  بلندمدت  اهداف  اغلب  که  توسعه  این حال  اطر  ندارد.  دارند، همخوانی  نظر  مد  را  ای 

های رونق و افول اعتبار را شک  دهد. در این حال تواند چراه ناهمخوانی نیز این است که می 

انتظارات کوتاه ک   ها در زمانیممکن است سرمایه  ناگهان راه اروج از مدت تأمین نمی ه  شود، 

بروز شوک  سبب  امر  این  و  بگیرند  پیش  در  را  بی کشور  کشور های  با  ارتباط  در  کننده  ثبات 

شرایط  این  در  مقاب ، سرمایه شکیبا  نقطه  در  اندازد.  به اطر  را  آن  توسعه  و روند  میزبان شود 

باشد زیرا  می  مفیدتر  بسیار  اهداف درازمدت توسعه هم تواند  با  بیشتری  ای کشورها دارد خوانی 

(Friden, 2016) .   سرمایه نو   این  می همچنین  امکان  میزبان  کشورهای  به  اطاهای ها  که  دهند 

سرمایه  بکارگیری  زمینه  در  بی اود  اطر  با  شدن  مواجه  بدون  را  واقع ها  در  کنند.  رفع  ثباتی 

های موجود را تحم  کند به امید امات و عدم اطمینان بهسرمایه شکیبا، به این گرایش دارد که ا 

سرمایه  از  بیشتری  بازدهی  آینده،  در  آن اینکه  برای  بویژه  وضع  این  کند.  کسب  گذاری 
 

1. Patient Capital 
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نوسان  از  که  کوتاه اعتباردهندگانی  شده های  سراورده  سرمایه  بازارهای  می مدت  تواند اند، 

باشد   بازارگ (Armjo, 1999)جذاب  اعتباردهندگان  تضمین   را .  کسب  اواهان  های اغلب 

های اود هستند درحالیکه سرمایه شکیبای چینی، مدت برای تضمین بازدهی بیشتر سرمایه کوتاه 

ها به امضای قرارداد با گذاری های تجاری درازمدت با پیوند زدن سرمایه اواهان تقویت فرصت 

 . (Kapplan, 2018: 3)های چینی است  شرکت 

ی کمکی چین را در ی  دوره زمانی مشخص دریافت کردهاند، ها کشوری که وام  93اکثر 

نبوده  بین قادر  بازارهای مالی  بلندمدت حتی فراتر از نرخ اند شروط  المللی را برای دریافت وام 

المللی پول، بهره وام، تأمین کنند. برای نمونه باید توجه کرد که بر مبنای محاسبات صندوق بین 

مدت این صندوق های تعدی  سااتار کوتاه مستحق دریافت وام   که ای  کشورهای در حال توسعه 

درصد را آن هم در ازای دریافت   8تا    4/ 7ای بین  ، بودند، باید نرخ بهره 2007-2011در دوره  

با نرخ بهره  کردند در حالیکه وام مدت صندوق پرداات می های کوتاه وام   3های کمکی چین 

پایین  و  ودرصد  قالب  در  هم  آن  و  است   ام تر  شده  پرداات  موردنظر  کشورهای  به  بلندمدت 

(Wolf, 2013: 13).   های های سرمایه مشخص است در اینجا نوعی همخوانی میان عالیق و انگیزه

شک  گرفته و این امر در   افریقا ها در های کشورهای دریافت کننده این سرمایه چینی و نیازمندی 

وام  جریان  سرمایه گسترش  و  چینی دهی  کشورهای  ه گذاری  در  داشته افریقا ا  مهمی  سهم  یی 

 است.

 

 جستجوی منابع جدید برای کمک به رشد اقتصادی چین 
، از نقطه عطف مهمی در روند صنعتی شدن اود عبور کرد؛ بدین 1990چین در اواسط دهه 

ماشین  که صادرات  دستگاه ترتیب  و  پوشاک آالت  و  نساجی  محصوالت  از  الکترونیکی،  های 

، به ی  کشور وارد کننده 1993به نوبه اود چین در    . (Lin and Wang, 2014: 4)  فزونی گرفت

اش به درصد از نیازهای مصرفی   7/ 5االص نفت تبدی  شد. در این زمان، این کشور ناگزیر بود  

کند  وارد  را  به   .  (Leung, 2011)نفت  نیز  الوار  و  چوب  کننده  مصرف  صنایع  حال،  همین  در 

، به مهمترین مرکز جهانی صنایع جنگلی 2000ای که چین از سال  ه ونسرعت رشد کردند به گ 

تر چین برای دسترسی این تحول سبب تالش گسترده   . (Buckingham, 2016)در جهان تبدی  شد  
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تر به نفت، مواد معدنی و چوب در اارج از کشور شد که به دنبال آن، شناسایی بیشتر و متنو  

 ات چینی را نیز به همراه داشت. دم بازارهای جدید برای کاالها و ا

رخ داد نیز بدین معنا بود که شرایط برای استمرار رشد  2008تغییراتی که پس از بحران مالی 

های اقتصادی پکن اقتصادی چین از گذشته دشوارتر شده است و همین امر سبب تغیر اولویت 

رش  به  کم   برای  جدید  منابع  جستجوی  در  پکن  رهبران  نتیجه  در  کشور د  شد.  اقتصادی 

گذاری در اارج برآمدند که نتیجه حاص  این بود که نوآوری، توسعه بخش ادمات و سرمایه 

جالب  . (Song et al, 2015)از کشور به عنوان منابع جدید رشد اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد 

از کم   مهمی  بخش  که  است  و سرمایه توجه  در  گذاری های اارجی  ه ب  نیز   افریقا های چین 

زمینه  در  چین  تعهدات  ارقام  است.  پذیرفته  صورت  پکن  اقتصادی  رشد  اهداف  تأمین  منظور 

سرمایه  و  اارجی  این کم   که  است  آن  از  حاکی  کشور  این  دولت  حمایت  مورد  گذاری 

 40ها  درصد و در حوزه توسعه زیرساات   42های توسعه ذاایر معدنی  تعهدات در حوزه طرح 

ها و ها شام  بخشودگی بدهی قی مانده نیز در ارتباط با دیگر طرح بادرصد    18درصد بوده است.  

های بشردوستانه بوده است. در این حال اگر به این واقعیت توجه کنیم که توسعه ذاایر و کم  

توان نتیجه گرفت که تمرکز چین در شوند، می ها عموما مکم  یکدیگر محسوب می زیرساات 

 . (Wolf, 2013: xiv)  ها، بسیار چشمگیر بوده است کم  ر زمینه دسترسی به منابع طبیعی د 

 

 های ناشی از تحول در ساختار نیروی کار چین پاسخ به چالش 
چین  داا   جمعیتی  تغییرات  در  اقتصادی،  رشد  شرایط جدید  بروز  اصلی  عوام   از  یکی 

نتیجه   رد ، سیاست کنترل موالید را به اجرا گذاشت.  1970ریشه داشته است. پکن از اواار دهه  

، چین با مشک  کمبود نیروی 2005کنترل موالید و رشد سریع اقتصادی در این مدت از حدود  

کار و روند روبه افزایش هزینه نیروی کار اود روبرو شد. در نقطه مقاب ، بسیاری از کشورهایی 

می  ارائه  آنها کم   به  چین  جمعیت که  در حوزه  کند،  دارند.  جوان  زیر صحر افریقا های   ،ا ی 

پیگیری اهداف توسعه رهای کم کشو به مدد  درآمد این منطقه، هم جمعیت جوان دارند و هم 

های قاب  هزاره سازمان مل ، وضع بهداشتی کشورها بهبود یافته و در حوزه آموزش نیز پیشرفت 

افزایش یافته   افریقا های اارجی چین به  توجهی محقق شده است. در همین راستاست که کم  
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شرک و  سرمایه ای  هت است  با  زیرساات چینی  و  کاربر  صنایع  در  در  گذاری  دنبال   افریقا ها  به 

 .  (Lin and Wang, 2014)حفظ توان رقابتی جهانی اود هستند  

چین در شرایطی که پس از سه دهه رشد سریع اقتصادی، با کاهش نرخ رشد و افزایش هزینه 

تولید  در  کار اود  ن  نیروی  روبرو شده،  الگوی  کاالهای کاربر  در  تجدیدنظر  به  و رشد  اگزیر 

های پکن توجه به نوآوری و االقیت و حرکت توسعه اقتصادی شده است. در همین راستا مقام 

پایین  اقتصادی  رشد  مسیر  ثبات در  با  اما  می تر  دنبال  را  بی تر  مهمترین کنند.  از  یکی  تردید 

سازی بخش قاب  توجهی از جهان حول محوریت چین پیرامون   های دستیابی به این مهم،مولفه 

همین اس  از  می ت.  چین  که  در  روست  را  نفوذش  بیشتر  چه  هر  التین   افریقاکوشد  امریکای  و 

گسترش دهد؛ ضمن اینکه غرب آسیا و آسیای مرکزی در این اصوص از اهمیت بیشتری برای 

 (. 98:  1396پکن براوردارند )علمایی فر،  

می بنابراین   هزینه مشاهده  و  کار  نیروی  سااتار  موضو   در  نوعی شود  نیز  کار  نیروی  های 

نیازمندی  و  چین  اارجی  کم   انگیزه  میان  همگرایی  و  کشورهای  همخوانی  یی افریقا های 

 شک  گرفته است. 

 

 مقابله با تصویر »تهدید ظهور چین«
عمده و تأثیرگذار در رشد سریع اقتصادی چین در االل چند دهه، این کشور را به قدرتی  

تریلیون دالر تولید نااالص   8/22از مجمو     1992المللی تبدی  کرده است. در سال  صحنه بین 

به    2جهان،   نسبت  این  است.  بوده  چین  به  متعلق  مجمو     15درصد  از  تریلیون   74/ 6درصد 

سهم ژاپن   افزایش یافته که در مقایسه با کاهش نسبی   2015دالری تولید نااالص جهان در سال  

منطقه  رقبای  مهمترین  عنوان  به  امریکا  تولید و  افزایش  استراتژی   ارزش  چین،  جهانی  و  ای 

(. طبیعی است که 119: 1394شود )جانسیز و بهرامی مقدم، نااالص ملی این کشور آشکارتر می 

بین این ظهور پرقدرت، نگرانی  پیرامونی و صحنه  المللی در اصوص قدرت هایی را در محیط 

با تصویر  چ  مقابله  نیز،  به وجود آورده است و در همین راستا  از   "تهدید چین "ین  به یکی  نیز 

امور اارجه چین، یانگ جیه اولویت  های عمده سیاست اارجی پکن تبدی  شده است. وزیر 

سال   در  الف  2009چی،  کرد:  معرفی  محور  چهار  در  را  اارجی کشورش  تقویت   -سیاست 
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با کشوره  پایدار  با کشورهای همسایه؛ پ  -ا؛ بمناسبات  مودت  و  و   -تحکیم دوستی  توسعه 

توسعه و ت در حال  با کشورهای  در   -ارتقای سطح همکاری  و فص  مشکالت  پیگیری ح  

اعالم   2013(. شی جین پینگ در سال  332:  1391،  المللی )عباسی و قیاسی ای و بین سطح منطقه 

حزب در گذر زمان و منافع اساسی کشور    آمیز، انتخاب استراتژی کرد که مسیر توسعه صلح 

 (. 19:  1395است )امیر احمدیان و صالحی دولت آباد،  

نیازمند  یافته،  پیشرفته و توسعه  به ی  کشور  چین برای تحقق رویای اود در تبدی  شدن 

آمیز است و این مهم را در اسناد باالدستی اود مورد توجه ی  محیط پیرامونی آرام و مسالمت 

دا  توسعه د قرار  برای  هم  و  انرژی  منابع  به  دستیابی  برای  هم  آرام  پیرامونی  محیط  این  است.  ه 

شک  زیرساات  از  جلوگیری  نیز  و  ارتباطی  ائتالف های  وافری گیری  اهمیت  ضدچینی  های 

)دهقانیان،   است  پی 30:  1397داشته  در  پی  چین  رهبران  مائو،  از  پس  اصالحات  دردوره   .)

ت گرفتند  پیش  در  جهانی کم    ا تدابیری  قدرت  ی   عنوان  به  کشور  این  موقعیت  احیای  به 

توانست ها که می کنند. آنها همچنین به محض روبرو شدن با پیامدهای نااواسته برای سیاست 

: 1393اند )اوریو،  های اصالحی روی آورده تحقق این هدف بنیادی را به اطر اندازد، به اقدام 

122 .) 

عنوان نس  پنجم و جدید رهبری چین( همچنان به سیاست  چین در دوره شی جین پینگ )به

آمیز اود پایبند است که هدف آن، حفظ محیط اارجی با ثباتی است که برای ایزش مسالمیت 

می  تلقی  مهم  بسیار  اقتصادی  رویه توسعه  هدفی  چنین  به  رسیدن  برای  اما  با شود  متفاوتی  های 

گر این کشور از سیاست دیرپای به جامانده از یهای گذشته در پیش گرفته است. به عبارت د دهه 

فاصله گرفته است و در   "ها و ارید زمان پنهان سااتن قابلیت "دوران دنگ شیائوپینگ مبنی بر  

استفاده از قدرت و نفوذ رو به رشد چین برای حفاظت و پیشبرد منافع ملی اود و شک  دادن به 

کند )دهقانیان به تکار عم  بیشتری حرکت می ب المللی مطلوب اارجی، با اطمینان و ا محیط بین 

 (. 66:  1396نق  از زانگ،  

به  باید  و  است  عالی  قدرت  ی   چین  پینگ،  جین  دیدگاه  جامعه در  ایجاد  متولی  عنوان 

عنوان المللی شنااته شود. وی در مراسم افتتاحیه بان  زیرساات آسیا اعالم کرد که چین به بین 

المللی المللی بیشتری را بر عهده بگیرد و نظام اقتصادی بین ن ی ی  قدرت بزرگ باید تعهدات ب 
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 ( بخشد  بهبود  را  اقتصاد   (. Gennari, 2017: 83فعلی  مجمع  پیام سخنرانی وی در  این،  بر  عالوه 

بیان   با تأم  است. وی    شدن اقتصاد بود، بسیار قاب  که دفا  از جهانی   2017جهانی در اوای  سال  

شدن تنها از جهانی شد که »چین نه دارای منافع جهانی است«، متذکر    ن اینکه »رشد اقتصادی چی 

شدن گفت »این در دفا  از جهانی اقتصاد سود برده بلکه به آن کم  کرده است«. وی همچنین  

شدن اقتصاد مشکالت جدیدی را ایجاد کرده، اما این توجیهی برای زیر درست است که جهانی 

شدن نیست. ما باید با اقتصاد جهانی منطبق شویم و آن را درست سؤال بردن واقعیت مسئله جهانی 

 (. Financial Timse, 2017هدایت کنیم« )

سرنوشت است که در درجه اول یکی از ابتکارهای چین در این راستا، طرح ایده جامعه هم 

آن مطرح شده ها در روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا و اعضای آسه برای کاهش نگرانی 

گردد )دهقانیان به ای که در زمره مناطق پیرامونی بسیار مهم برای چین محسوب می منطقه   ؛است 

و   افریقا ها بعدا همین ایده را در ارتباط با دیگر مناطق از جمله  (. چینی 69:  1396نق  از زانگ،  

ب ااورمیانه مطرح کرده  با  مقابله  منظور  به  ابتکار  این  باورند که  این  بر  نیز  برای  طلبی تری ر اند. 

گرایی در سیاست اارجی مطرح شده است. این غرب، دفا  از پلورالیسم فرهنگی و چندقطبی 

توان با توجه به مفهومی دیگر به نام »تیانخشی« که از نظر لغوی به معنای ابتکار را همچنین می 

موقعیتی اطالق می  به  تیانخشی  نظر  این  از  قرار داد.  توجه  که   د شوبهشت همگانی است، مورد 

مسالمت دولت  همزیستی  بزرگ،  امپراتوری  ی   کنار  در  کوچکتر  این های  در  دارند.  آمیز 

های کوچ  تأثیرگذار است اما این حالت، با اجبار حالت، اگرچه امپراتوری بزرگ بر دولت 

تر شدن نظام هژمونی  تفاوت دارد. تیانخشی به عنوان نمادی از فرهنگ غنی چینی برای عادالنه 

 (. 167:  1396لی مطرح شده است )فالحی و امیدی،  ل الم بین 

ها به موازات توسعه قدرت اقتصادی و نظامی اود، در امروز این ایده مطرح است که چینی 

جستجوی تقویت منابع قدرت نرم نیز هستند. به اعتقاد شماری از تحلیلگران ابتکارهایی همچون 

المللی مورد توجه چین در سطح بین   ت ی  کمربند ی  راه، با هدف بهبود تصویر و مشروعی 

است   از مقام   . (Zhang, 2016)قرار گرفته  استفاده  با  تبلیغ کشورشان  راستا،  در همین  پکن  های 

داده برنامه  قرار  مدنظر  نیز  را  فرهنگی کمکی  و  آموزشی  تجربه های  انتقال  برای  های اند. تالش 

مبارز  و  اقتصادی  رشد  توسعه شهرنشینی،  زمینه  در  توسعه،   هچین  در حال  کشورهای  به  فقر  با 
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های اعطای بورس و کم  هزینه تحصیلی برای دانشجویان اارجی برای تحصی  در دانشگاه 

در ضمن باید توجه داشت   . (Brautigam, 2009: 122-24)چین در همین راستا قاب  ارزیابی است  

در   چین  حضور  گسترش  غ   افریقاکه  منظر  از  آن  از  حاص   دستاوردهای  تحولی بر و   ،

می  محسوب  کم  تهدیدآمیز  افزایش  طریق  از  چین  که  بود  الزم  و  به  گردید  این افریقاها   ،

شرایط را تغییر دهد و تصور تهدیدی که برای غرب در حال شک  گرفتن بود را تلطیف نماید 

(Amusa et al, 2016: 3) . 

 

 ارائه الگوی جایگزین توسعه   
 داد  وعده  کمونیست،  حزب  ملی   کنگره   زدهمین ون   در  چین،   جمهور  رئیس   پینگ،   جین   شی

پکن  به 2050  در   که   که  کرد   جین ااطرنشان   شی .  گردد   تبدی     جهان   در   "1پیشرو   قدرت "  ، 

 ای گزینه   نوسازی،  به   دستیابی   برای   توسعه   حال   در   کشورهای   برای   نو   راهی   »ایجاد   طریق   از   چین 

ضمن و ا  توسعه  روند   تسریع   اواهان   که   کشورها   دیگر   برای   را   جدید   شان استقالل   حفظ   د، 

 .  (Xinhuant, October 18, 2016) « کندمی   ارائه  هستند،

توسعه  راهبرد  ادمت  در  باید  اساسا  توسعه  کم   که  ایده  این  نیز  شده امروزه  تعیین  ای 

بیانیه  در  باشد،  میزبان  کشور  کم  توسط  ارائه  زمان  در  پکن  دریافت های  به  تخصصی  های 

تأکید در   افریقا پژوهشگر مطالعات    2انشان  ی لگیرد. برای مثال  قرار می   کنندگان کم ، مورد 

پکینگ نمی 3دانشگاه  »ما  برای  ، ااطرنشان کرده است که  برنامه }توسعه{ تدوین   افریقاتوانیم 

 Johnstn)کنیم«  ای تحمی  نمی های آنها در این مسیر می پیوندیم و برنامه کنیم. بلکه ما به تالش 

and Rudyak , 2018: 436 ) . 

های چین، ابتکارهای غرب برای شماری دیگر از صاحبنظران منتقد بر این باورند که کم  

دریافت کننده کم  را تضعیف می  امر در  تقویت حکمرانی در کشورهای  این  و   افریقاکند 

 ,Schoeman)گردد سبب وابستگی کشورها به کم  اارجی و بحران حکمرانی در این قاره می 

بر االف ( 2007 الگوی چینی ا   .  از آن است که  مطالعات دیگر حاکی  انتقادها،  زمینه ین  ها در 

بر همکاری  در   -های جنوبتأکید  استانداردهای حکمرانی  تأثیر مشخصی در تضعیف  جنوب 
 

1. Leading World Power  
2. Li Anshan  
3. Peking  
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است  نداشته  کننده کم   دریافت  با .   (Woods, 2008)کشورهای  تحلیلگران  از  دیگر  شماری 

برنامه کم  اارجی   ن را فرصتی برای یادگیری دوسویه و همکاری میان ی چنگاه اوشبینانه، 

 ,Zimmermann and Smith)اند همه ارائه کنندگان کم  توسعه در سطح جهان محسوب کرده 

می   . ( 2011 را  چین  اارجی  کم   برنامه  کارشناسان،  از  دیگر  شماری  گفته  ی  به  در  توان 

توان کرد. از این منظر می   ی س برر   1"کم  دهندگان در حال ظهور"چارچوب بزرگتر مرتبط با  

گفت که این به اصطالح کم  دهندگان درحال ظهور نه تنها منابع مالی به شدت مورد نیاز را 

های آنها، سبب تحکیم این باور دهند بلکه فعالیت در ااتیار کشورهای در حال توسعه قرار می 

های کم  برای کم    ر یی شده است که اکنون جایگزینی معتب افریقا در میان رهبران سیاسی  

 . (Power et al, 2012: 129)دهندگان سنتی غربی پیش روی آنها قرار گرفته است  

مهمترین چالشی که الگوی کم  اارجی چین به دیگر کشورها متوجه کم  دهندگان 

محیطی کند، موضو  پیوند زدن شروط به کم  و یا استانداردهای پایین کار و زیست غربی می 

شرک اجتماعی  کم  ت و  عرصه  در  فعال  چینی  بلکه های  نیست،  کشور  این  اارجی  های 

، در افریقا های اارجی غرب به  مهمترین چالش پیش روی غرب این است که چند دهه کم  

یی و تقویت رشد و توسعه آنها توفیق چندانی نداشته افریقا افزایش استانداردهای زندگی جوامع  

 اند. جه قرار داده وت ها نیز همین موضو  را مورد است. چینی 

به    تگام ی برا  غرب  دوجانبه  رسمی  کم   الگوی  که  است  کرده  تقریبا   افریقاااطرنشان 

آلی گذاری برای شغ  است. بر اساس راهبردهای ایده ارتباط با شرایط کسب و کار و سرمایه بی 

برای   کم  افریقا غرب  این  قالب  در  فعالیت ،  از  تها  و  ارد  سطوح  در  مالی  تأمین  ید ل و های 

ها ارتباطی با تجارب اود شود، اما این ایده ای حمایت می درآمدهای متوسط در مناطق حاشیه 

سرمایه  مسیر  از  غربی  کشورهای  که  چرا  ندارد  توسعه  زمینه  در  به غرب  کم ،  نه  و  گذاری 

پیش برده است.   افریقا توسعه دست یافتند و جالب است که این همان کاری است که چین در  

اند که در ازای اجازه یافتن در برداشت یی پیشنهاد کرده افریقاهری  از کشورهای    ه بها  چینی 

های روغنی در اتیوپی، کاکائو در غنا و تنباکو در منابع آنها )فرضا نفت در کنگو برازاوی ، دانه 

حاص   مالی  منابع  سرمایه  زیمباوه؛  برقبرای  سدهای  ساات  در  زیرساات -گذاری  آبی، 

ب  به مناطق روستایی و دیگر طرح ق رارتباطاتی و  گذاری که کشور موردنظر های سرمایه رسانی 
 

1. Emerging Donor 
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 . (Brautigam, 2011: 2)اش الزم دارد، هزینه شود  کند برای نوسازی احساس می 
 

 ها همراستا با اصالحات داخلی تغییر از انگیزه سیاسی به انگیزه اقتصادی کمک 
م  دریافت  از شوروی  زمان که کم   همان  در  برنامه ی چین  ارائه  کرد،  برای  را  های ااصی 

های چینی  کرد. مقام های سیاسی و ایدئولوژی  دنبال می کم  به دیگر کشورها عمدتا با انگیزه 

در   کره  جنگ  از  پس  شمالی  کره  بازسازی  از  حمایت  با  را  کار  تازه    1953این  کشورهای  و 

فت کننده کم  از چین، پس  ا ی استقالل یافته جنوب شرق آسیا آغاز کردند. حلقه کشورهای در 

گسترش یافت. در    1955یی در باندونگ اندونزی در  افریقا   -از برگزاری نخستین کنفرانس آسیایی 

 .  (Chen, 2011)یی ارائه کردند افریقا هایی را به کشورهای  ها به تدریج کم  نتیجه چینی 

دهه  کم  1980و    1970های  در  انگیزه ،  با  عمدتا  چین  به  های  سیاسی  ورهای ش کهای 

توان عالیق ایدئولوژی  چین در ترویج مارکسیسم و باره می یی ارائه شده است. در این افریقا

انگیزه  جزء  را  کشورها  توسط  رسمیت  پذیرش  در  تایوان  با  محسوب رقابت  سیاسی چین  های 

، عالیق اقتصادی و تجاری شام  دسترسی چین به نفت و دیگر ذاایر 1980کرد. پس از دهه  

و  کشورهای  ح  طبیعی  ارزان  کار  نیروی  انگیزه افریقا تی  جزء  ارائه یی،  در  چین  مهم  های 

انگیزه کم   که  هرچند  است  بوده  اارجی  مهم های  همچنان  میان  این  در  نیز  سیاسی  های 

یی افریقا اد نکردن کشورهای  ق توان به این موارد اشاره کرد: انت ها می اند. از جمله این انگیزه بوده 

تیان آ  تغییر 1989ن در  م ن از حوادث  و  مل   بشر سازمان  از چین در کمیسیون حقوق  ، حمایت 

ی مرکزی در افریقا ی جنوبی، گینه بیسائو و جمهوری  افریقا پذیرش رسمیت از تایوان به چین )

در  1998 لیبریا   2013، گامبیا در  2008و ماالوی در    2006، چاد در  2005، سنگال در  2003، 

 ((Nowak, 2015: 207 . 

زمان در محاف  فکری و سیاسی چین این بحث وجود داشت که آیا این کشور باید  ن در همی 

همچنان در شرایطی که اودش به منابع محدود در دسترس برای توسعه ملی نیازمند است، باید 

حزب کم   مرکزی  کمیته  نهایت،  در  ایر؟  یا  کند  ارائه  کشورها  دیگر  به  اارجی  های 

های اارجی همچنان باید یجه رسیدند که پرداات کم  ت نکمونیست و شورای دولت، به این  

المللی با ثبات برای توسعه اود محور سیاست اارجی کشور باشد زیرا چین به ی  فضای بین 

های پردااتی اارجی در این مقطع کاهش یافت و تأکید نیاز دارد. در عین حال حجم کم  
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های نوسازی و اصالحی تری برای برنامه م هایی انجام شد که مزایای مستقی بیشتر بر اجرای طرح 

را مورد تأکید قرار داد که به   "1توسعه مشترک"چین در بر داشت. در همین راستا دنگ ایده  

بعد اقتصادی منافع دو طرفه کم   بر  پافشاری پکن  به معنای  ها بود. به سخن دیگر، نوبه اود 

دهه   در  اارجی  دس  1980کم   در  اقتصادی  ابزاری  به  شد    ت تبدی    Johnston and)پکن 

Rudyak, 2018: 436 ) . 

گیرند  در نظر می  افریقا را نقطه عطفی در روابط چین و   1990بسیاری از کارشناسان، اواسط دهه  

 ,Alden, 2006; Johnston)که طی آن، محور روابط دو طرف از سیاست به اقتصاد چراش کرد  

چینی ( 2016 که  بود  راستا  همین  در  مجموعه .  گردهمایی ا   ای ها،  بین ر  با  های  ارتباط  در  را  المللی 

سال  کم   اجالس  در  کردند.  برگزار  اارجی  سال  2006های  تا  داد  قول  چین  میزان  2009،   ،

-را دو برابر کند. پکن همچنین ی  صندوق کم  به نام صندوق توسعه چین   افریقا هایش به  کم  

 . (Johnston and Rudyak, 2018: 439)اندازی کرد  میلیارد دالر راه   5را با موجودی    افریقا 

در حال تحقق در سیاست داالی چین، در کم   تغییرات  ترتیب،  این بدین  های اارجی 

های عریض و طوی  چین به شکلی گزینش شده ، وزارتخانه 1980کشور تأثیر گذاشت. در دهه  

شرکت  شرکت به  به  وظایفشان  یا  شدند  تبدی   دولتی  نظا های  تحت  دولتی  جدید   ت رهای 

اداره  نیز  استانی  همین علت، حتی در سطوح  به  سپرده شد.  مادر  های مجری کم  وزارتخانه 

بین اارجی به شرکت  این تحول، رویکرد های  تبدی  شدند و  اقتصادی و فنی  المللی همکاری 

 اقتصادی و تجاری به کم  اارجی چین را هر چه بیشتر تقویت کرد. 
 

 همسو با نیازهای جدید چین  ی یافریقا تغییرات ساختاری در جوامع  
رخ داد. برای مثال نظام   افریقا ، تغییرات سیاسی مهمی در قاره غنی جهان یعنی  1990در دهه  

اقتصاد افریقادر    1994آپارتاید در   بزرگترین  داد که  امکان  امر  این  و  پایان رسید  به  ی جنوبی 

پیدا کند    افریقا مناطق همجوار اود همگرایی  با  این زمان،  بر موضوعات   ودر  بیشتری  تمرکز 

منطقه  اقتصادی  دهه  توسعه  اواسط  از  پذیرد.  اکثر کشورهای حوزه  1990ای صورت  ی افریقا ، 

زیر صحرا، ثبات بیشتری را در حوزه اقتصاد کالن تجربه کردند. در این شرایط بود که روابط 

و   چین  تجاری  و  به    افریقا اقتصادی  چین  کم   سیاست  گذاشت.  گسترش  در   قا یافر روبه 
 

1. Common Development  



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش نامهفصل 274
 

بازارهای 1994-95های  سال  به جستجوی  نیاز  که  پیوند اورد  چین  اقتصادی  توسعه  راهبرد  به 

پیوند جدی میان کم  اارجی و تجارت اارجی چین   . (Amusa et al, 2016: 3)جدید داشت  

کشورهای   کشورهای  افریقا با  و  چین  حرکت  دهنده  نشان  تأمین افریقا یی  سوی  به  یی 

دوجان نیازمندی  ویژگی   ه ب های  به  عنایت  با  کم  است.  ااص  باید های  چین،  اارجی  های 

تجارت  و  کم   میان  بیشتری  پیوند  اارجی،  کم   چینی  الگوی  در  که  کرد  ااطرنشان 

درصدی از   50اارجی وجود دارد چرا که در الگوی رایج کم  اارجی چین، شرط ارید  

 . (Wolf, 2013: 9) ها ذکر شده است کشور مبدأ کم  

تو کم    هج جالب  ارائه  از  نیز  چین  اود  که  بهره است  اارجی  در های  است.  شده  مند 

قاب  2000-2013های  سال  میزان  به  کننده کم ،  دریافت  کشورهای  با  تجارت چین  ، سطح 

آنگوال   به  چین  صادرات  نمونه  برای  یافت.  افزایش  گابن،    117توجهی  به  و   98برابر،  برابر 

نی   49موزامبی    آسیا  به الئوس    زبرابر شد. در  کامبوج    50صادرات چین  به   21برابر،  و  برابر 

برابر    29برابر و به برزی     43برابر شد. در آمریکای التین نیز صادرات چین به پرو    15میانمار نیز  

 . (Nowak, 2015: 208)شد  
 

 ف ل ت های مخ در بخش   افریقا گذاری مستقیم خارجی چین در  توزیع کمک خارجی و سرمایه   -جدول شماره دو 

 بخش  
کم  رسمی  
 توسعه)درصد( 

  FDI بخش 
 )درصد( 

 28/ 6 تولیدات صنعتی  25 بهداشت  1
 18 ساات وساز  13 مشخص نشده -تخصیص نیافته  2
 17/ 1 فروشی تجارت عمده و ارده  12/ 1 دولت وجامعه مدنی  3
 12 برداشت معدن  10 آموزش  4
 7/ 7 ایه ف های علمی و حر فعالیت  6/ 5 کشاورزی، جنگ  داری، ماهیگیری  5

 5/ 1 سازیحم  و نق  و ذایره  6
کشاورزی، جنگلداری،  

 ماهیگیری 
6 /6 

 3 مستغالت  4/ 3 اقدامات اضطراری  7

8 
 و   ی اجتماع   ی ها رساات ی ز   گر ی د 

 ادمات 
 2 عرضه برق وگاز  4

 1/ 7 های اداری و پشتیبانیفعالیت  3/ 6 اقدام مرتبط با بدهی  9
 1/ 6 یساز حم  و نق  و ذایره  3/ 6 ارتباطات  10

Source: (Zheng, 2016: 29) 
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  گیریبحث و نتیجه 

سال  کم  در  برای  عمومی  منابع  و  پشتیبانی  اایر  توسط های  که  توسعه  رسمی  های 

شود، کاهش یافته است. کاهش کم  توسعه های چندجانبه مث  بان  جهانی ارائه می سازمان 

مجموعه  از  سازمان ناشی  اینکه  یکی  است:  عوام   از  توسعه   م کهای  ای  پیشبرد  در  رسان 

ها را از بین اند. دوم اینکه پایان جنگ سرد، توجیه امنیتی اعطای این کم  اقتصادی موفق نبوده 

نیز برده و دولت  رقابت جهانی هستند. در آن سو  فزاینده  مخارج در محیط  ها اواهان کاهش 

برای اعطا   "استه از کم  "کشورهای شمال   به تجدید اعتبارات  های نرم گروه وام   یتمایلی 

های چندجانبه (. به نظر می رسد در شرایطی که کم  709:  1392بان  جهانی ندارند )کوهن،  

المللی برای توسعه کشورهای فقیر دچار رکود شده و تمای  کشورهای غربی نیز برای ارائه بین 

ا به ر  های اود های دوجانبه به این جوامع رو به کاهش گذاشته، چین به سرعت کم  کم  

 گسترش بخشیده است.   افریقااین جوامع بویژه در  

توان در این امر سهیم دانست و بویژه باید همانگونه که مقاله نشان داد عوام  مختلفی را می 

سریع کم   افزایش  پیشران  نیروی  که  داد  توجه  نکته  این  کشورهای به  به  چین  های اارجی 

های اقتصادی و سیاسی پکن و در درجه دوم در یره گ ندر درجه اول در ا   افریقا کمتر توسعه یافته  

های اارجی چین ریشه دارد. تأکید پکن بر یی در جذب کم  افریقا نیازهای همسوی جوامع  

روش  و  به  رویکردها  اارجی  کم   ارائه  در  اود  ااص  بر   افریقا های  را  فراوانی  مباحث 

بی  به  غرب  انتقاد  سبب  بویژه  و  استان انگیخته  به  پکن  و ا د توجهی  شفافیت  همچون  ردهایی 

در   دریافت کننده کم   است.    افریقا پاسخگویی حکومت  انتقادها در شده  به  پاسخ  در  چین 

می این  ااطرنشان  همواره  نه باره  و  نتیجه  حکومت،  پاسخگویی  و  شفافیت  اساسا  که  کند 

عنوان پیش  به  موضو   دو  این  به  ارائه کم   در  علت  همین  به  و  است  اقتصادی  توسعه   شرط 

یی این رویکرد چین را به اوبی افریقا های  شرط نمی نگرد. واقعیت هم این است حکومت یش پ 

 پذیرند. می 

توان گفت اصرار چین بر عدم صرف نظر از اینکه در این مجادله حق با کدام طرف است می 

کم   برای  پیوندی  شروط  کشور  ارائه  این  داالی  سیاست  ماهیت  به  حدی  تا  اارجی  های 

های غربی حکومت که دولت چین با حاکمیت حزب کمونیست اساسا با چارچوب   . گردد بازمی 
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های آل ای به ایده بر دموکراسی تأکید دارد، تفاوت بنیادی دارد. در این حال دولت پکن عالقه 

ایده  این  به  استناد  با  نیز  نیست غرب  مای   و  ندارد  در اصوص حکمرانی  امور آل غربی  در  ها 

اش دنبال ه همین علت چین همین گرایش را در برنامه کم  اارجی ب  اش داالت کند. داالی 

کند که مسیری متمایز از غرب را دنبال نماید و در کند. پیگیری این راه، به پکن کم  می می 

توان رو می های پکن را برانگیزد. از این ضمن، حمایت کشورهای دریافت کننده کم  از ایده 

ا  به  با توس   ار کم  ااجی، همچنان حضور اود را در قاره غنی جهان زب انتظار داشت چین 

 گسترش دهد. 
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