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 منظزرباهکاه  زاختصاص داده است. صاندوق راه ابریوام نیا ،یک کمربند یک راه
میلیارد دلار برا  تأمین ماالی ایان طارح  9اجرا  همین پروژه ایجاد شده، بیش ا  

ا اد خازد گیر  ا  سرمایه مگذار  کرده است که نوانگر تمایل پکن به بهرهسرمایه
ها   یرساختی و تقزیت پیزندها  اقتصاد  با ایان منااط  برا  حمایت ا  پروژه

 .(Weimin, 2017: 1) انرژ  است ۀویژه در حز به
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هاا  معمازل گازارشطزر باهدهناده، و دیگر کوزرها  غربی کمکمتحده ایالات
یکای ا   اماا ،کننادمای خزد ارا هخارجی ها  حجم کمک ۀشفاف دربار رسمی و

خاارجی چاین ایان اسات کاه هاا  میزان کمکۀ مزضزعات چالش برانگیز دربار
علات ایان امار نبازد . نیساتا  کاار ساادهها گیر  حجم واقعی این کمکاندا ه

و ضاعف شافافیت هاا بند  و شناسایی مصادی  کمکمعیارها  موخص در دسته
 . (Xu & Careg, 2015: 3)باره است آمار دراین

 ۀباارا  تزسااعمتحااده ایالاتتزسااا آژانااس  عمزماااً آمریکاااکمااک خااارجی 
غیردولتای نیاز نقوای فعاال ها  گردد و در عین حال، سا مانمی ارا ه 0یلمللابین
گیار  ا   ماان شاکل. کننادمای کماک ایفاا ۀشریک این آژاناس در ارا اعنزان به

خاارجی هاا  در ارا اه کماکا  عماده غیردولتی این با یگران نقشها  سا مان
 روابا دولات چهارچزبچین در ها  با این حال، عمزم کمکاند. غرب ایفا کرده

مدنی چاین در ارا اه ۀ شزد و بر خلاف کوزرها  پیورفته، جامعمی دولت ارا ه _
در کناار . (Zhang, 2016: 5) خارجی ایان کوازر نقاش چنادانی ناداردها  کمک

دولتی این کوزر نیز در برناماه ها  دولتی چین، شرکتا  خانهساختارها  و ارت
گیار  و ریز ، تصامیمبرنامه ۀاما این نقش در  مین ،خارجی نقش دارندها  کمک

تزان گفت بسته به طرح کمک و می احتمالاً. عملیات اجرا  کمک ناموخص است
آفرینای قاشنۀ همنناین شایز. تزاند به شدت تغییر کندمی کوزر هدف، این نقش

 ,Wolf) چین معلزم نیستها  کمک ۀو ارت دفاع و نیروها  مسلح چین در  مین
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