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Abstract 

The power structure and the decision-making method in the field of domestic and 

foreign policy in China, at least from the point of view of foreign observers, have 

always been subject to ambiguity, contradictions and many speculations. The 

decision-making mechanism in the field of foreign policy appears integrated, 

centralized and top-down based on official narratives and existing institutional 

mechanisms, but today there are increasing evidences of China's diplomatic action 

becoming more plural, more ambiguous and even more contradictory in many areas. 

It can be seen that it cannot be explained based on the model of the integrated decision-

making system.In this regard, this article claims that the key to understanding these 

complexities and sometimes contradictions in China's diplomatic action is to abandon 

the idea of unified and centralized Chinese party-state acting in the field of foreign 

policy and pay attention to the role of local provincial governments in diplomatic 

action. In this regard, the article traces the footprints of provincial players in many 

areas of China's foreign policy, including energy, security approach and regional 

policy in the South China Sea, China's open door policy in East Asia, and finally, the 

way of formation and practical advancement of the One Belt One Road as the China's 

most ambitious foreign policy initiative. The finding of the article is that despite the 

tendencies that have formed during the Xi Jinping era to recentralizing the power 

structure and decision-making system of China, there will probably not be a 

fundamental change in this pluralistic decision-making structure. 
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 چکیده
سایخساد دلت و   سایخساد تخ رو د  چی     د  ح زهگیری  یمتصا ساختاخ  دد     یای ه 

وخی اساایخ  ا ده لسااد  وزظگ خظه     تنخدض دساااکم لز د د ظخارلخ تخ رو و  ل ه دچخ  لامخ  

وخی  ساا و   سااخز رخ وخی   د  لی  ارمبنخگیری د  ح زه ساایخسااد تخ رو  یمتصاا سااخز رخ  

رناد لماخ لمر ز یااا لوادی ه ل ناده لز ومظماخدی م ر د   کااخ چاه  ما رر    لز ااخ  ااه  اخ ی  ر  ه  

یاادخ رند د ا  ختیچ چی  د  اساایخ ی لز   ترمانخدضو   حایاادخ   ترمبممماکثرتر یاادخ  

ت لخ ت ضاای و  وظ گیری  کاخ چه یمتصاا ی للگ ی ظظخ  ارمبنخت  د ره  وماه چشاام  وخح زه

  وخ تنخدض  اعضااخًوخ    یچیدگو رند ره ر ید د ک ل   وممقخله حخضاار لد خ  ارلی آخ ایخخ ررد 

د لد چی  د  -ما رر  ح ب د ا  ختیچ چی   رنخ  گذلیااا  ل ده اخز گری  کاخ چه   د رند

ی م  و لسااخظو د  رند د ا  ختیچ ل   وخحک مد رصاه سایخساد تخ رو   ت ره اه ظقد 

ی   ش ت صاییو   ت  ی و ل   لساد ره  ارمبنخ رساد لصا و مقخله  د  و ی   لسااخ  رشا   لساد  

گیری سایخساد تخ رو ل   رشا    ل د یادظد یمتصا ی م  و لسااخظو چگ ظه اه  رصاه وخحک مد

  مقخله  گیرظد؟وموخی سایخساد تخ رو امره گیری یمتصا یرگذل ی ار تأث و ارلی وخ  ش  لز چه 

 لزر  هی سایخساد تخ رو چی   وخح زهد  و ی   لسااخ   د  خی اخز گرلخ لسااخظو د  اسایخ ی لز  

ی د  د  خی چی  رن او  سایخساد د وخی اخز لمنطقهح زه لظرژی     کرد لمنیاو   سایخساد  

یری    یشابرد    و رر  لحیخی رخده لار شام  گیاک آسایخ   سارلظمخ  یای ه    چی  د  یار 

دود   خهاه مقخله ل   لساد ره  وم   لااکخ  سایخساد تخ رو چی   ل ظشاخخ ترر بخظهرخه  ن لخاه

وخ و ره د  د  لخ یو ری   ینگ ارلی ت رر  اخشیدخ د اخ ه اه سختاخ  دد    دگرل  اخ ر د

تغییری لساخساو د  ل   ساختاخ  ماکثر یاده  لحا خ ً   گرهاهیاک  گیری چی یمتصا   ظظخ  
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 مقدمه

در مطااعاااب باااایاارر ااه دربااره اعانر درمرانی در  یر صااانرب  رف اه، ن    
ایر  همهیربااشاا ه اساات   یرف هپذها   یرریمتصاامر محلی اساا انی در هادوعت

شاند   ت مانی  یمسایطره  ت مانی ممنمی نادی ه  رف ه   واساطهبهواقایت مهم اغلب  
طرفاه، م مراز و از بااب باه پااییر را باا محنریات دز   ااه تصااانیرر از قا رب یا 

ر محلی در  یر هادوعتاما واقایت ایر است اه    ان یمامننیات در  یر ارائه  
سات داخلی و خارجی ن یای مم ه دارن  هار سایایمتصامیرر باایارر از   شار در 

ر  وسن سمت یرر سیاست خارجی  یر و  یمتصمو بنابرایر برار درک به ر فراین   
 رس  یمتحنل آن، پرداخ ر به ن   بازیاران محلی اس انی ضرورر به نظر 

جی امروز دی  اه ممنمی ناظر بر ایر اساات اه در خ ل ریاساات جمهنرر شاای
یاف ه اسات  ا ر ه شاناه   ی افزا یرر در  یر یمتصامر ، رون  م مرازسااز1پینگ

دها  ااه تحنبب در  یمتنان ارائاه ارد اماا م ااعاه نیاااان  یمبااره  یردرافراوانی را  
ساخ ار دوعت  یر در دوره پس از اص داب و اعزاماب دتظ رون  رش  و تنساه  

م مراز  ر اه تماای  بهادورهنیرومنا  اسااات اه د ی در    ناانآناق صاااادر  یر،  
، سااخ ارها و بازیاران م ررر و م نن   یر،   رف هشار اردن بییا ر ق رب در  یر 

 یرر خند را دتظ خناهنا  ارد   یمتصااامهمچناان بش  مما ه اخ یااراب    اد ماابً
تنجاه باه ایر مهم در درک ان  دیملمااتیا   یر هم از منظر آااادمیا  و هم از 

هار راهبردر رهمرارایران اه  یژه برار ایاانرر مر   وبهمنظر ساایاساات مملی  
ایر قا رب در داال ظهنر   باا  را  داده اساااات، اهمیات   ما نظردرازما تی  قرار 

 

1 - Xi Jinping 
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 ر دارد ااعاادهفنق
ر باااایاارر دربااره مااهیات ان  دیملمااتیا   یر و هاامنااقیاااهو    هااابهاا امروز  

هار سایاسات خارجی ایر ایانر در ادبیاب مربن   یمتصامیرر   شار  اننای  
سااان   ردد اه از ی یبازمبه ایر منضااان    هاابها از ایر   مطرح اسااات  بشیااای

رسااامی از اخ یااراب تاا  و تماا    طنرباهر مرازر دز  و دوعات در پرر،  هااار اان
و از سانر دیار میااه ه  من ن بهره ذارر در دنزه سایاسات خارجی یاساتسادر 
 یرر، ان   رر یمتصامبا ایر  هره از باب به پاییر و م مراز  راسا اهمشاند اه  یم

تر یچی هپدر دنزه سایاسات خارجی  یر به شارلی فزاین ه در دال م رررتر شا ن،  
ر ایر تننماب و تضاادها در مرصاه هاجلنهشا ن اسات    ترم ناقضشا ن و د ی 

دیار جاده  تنان در پیایرر اب رارهار بلن پروازانه ایمساایاساات خارجی  یر را 
یژه  وبهم اارض پرر در محیط پیرامننی  باضااًابرییام  یر یا سایاسات  ن  انه و 

 در دنزه دریار جننبی  یر میاه ه ارد 

 یر از دیا  نااظران خاارجی   1هاار اب راار امربنا  و راهیژ یویر  ترمهمیری از  
د ایر غیرمنااا م و  ن پاره پییاابر  شاا ببه نانچه م اعه به آن پرداخ ه، م یریت 

یژه  وبهناخرسااان ر ناظران خارجی و   باضااااًشاااات ی و   مم ًاب رار اسااات اه  
ر ذی  اب رار را به همراه داشا ه اسات  از سانر دیار،  هاپروژهایانرهار مشاطب 

یز« و طرح  آمماااااعماتراهبردهاار ا ن و مصااارکح پرر مبنی بر رظهنر    بااوجند
ب ام ماد جاماه جهانی و « اه برار جل2هایی همچنن رجاماه هم ساارننشااتی ها

  شاا همطرحی آمیز بندن برآم ن ق رب  یر ته ایاانرهار هماااایه درباره م   
 شند یماست، میاه ه 

  دران  هاتناقض باضاااًها و  یچی  یپان  اه الی  درک ایر یمم اعه داضاار ادما 
دوعت  یر -دیملماتی   یر، انار  ذاشا ر ای ه بازیارر یرمار ه و م مراز دز 

ر  ها درنمترصااه ساایاساات خارجی اساات  در همیر راساا ا، م اعه به ن    در م
یر باازیاران ترمهمپردازد ااه یری از  یمدیملمااتیا   یر    دران محلی اسااا اانی  

 

1 - Belt and Road Initiative 
2 - Community of Common Destiny 
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ر محلی هادرنمتیر ذار در ایر مرصه است  پرس  اصلی م اعه ایر است اه  تأث
سایاسات خارجی ایر ایانر وارد شا ن  و از   یرریمتصاماسا انی  اننه به مرصاه  

هاار سااایااسااات خاارجی بهره   یرریمتصااامیر اذارر بر  تاأثیی برار  هااروش  اه  
ایر اساات اه    شاا هدادهفرضاایه به ایر پرساا     مننانبه یرن ؟ پاسااشی اه  یم
اصااا دااب باازار رار  یر، رونا ر از  نا پااره شااا ن، تمراززدایی و  منازابباه
ر محلی هاادرنماتر ااه  ا نناهباه اار دوعات پی  رفات  اعملا   رایی در سااااخبیر

هار سایاسات خارجی اه به پییابرد رون   یمتصاماسا انی امران یاف ن  در باایارر از 
از طریق   هاآنارد میاارات یابن  و ب یر ترتیب یمارتبا  پی ا   هاآنتنسااه محلی  

در   هاطرحایت ها و ه یاساتساپییا ازر در ارائه اب رارها، م اومت در برابر برخی 
ر مرتبط هامرصاهماایر مناف  محلی، ن یای برجاا ه در ان  دیملماتی   یر در 

 پی ا اردن  
م اعه در ماایر آزمنن فرضایه باب، پس از بررسای پییاینه منضان ،  ار نبی نظرر 

انا  و یمانا  ااه اعانیی م رررتر از مااهیات ان  دیملمااتیا   یر ارائاه یمرا مطرح 
ده   ساامس ساایر یماران محلی اساا انی را در ایر مرصااه نیااان یژه ن   بازیوبه

یژه در دوره اصا داب در  یر وبهر محلی  هادوعتتحنل روابط دوعت مرازر و  
شاینه ان   رر  ن  بازیار   بامطاعاه  شا همطرح ردد  در ادامه فرضایه  یمبررسای 

 اس انی در  یر در مرصه سیاست خارجی نیان داده خناه  ش  

 ه م ض ع یشین  1

ار برار درک ینا هفزااعمللی  یر، تنجهااب یربافزای  اهمیات و جاایاااه   منازابباه
و شااناخت ماهیت دوعت و ساایاساات خارجی ایر ایاانر صاانرب  رف ه و آثار 

اسات  در ایر دال به ننشا ه جننز و دامیرر، اارر   من یارشا هباره  یردرافراوانی نیز 
مننان یا  دوعات  ملا ،  یر را باهاعهاار سااایااسااات خاارجی و روابط بیریا تحل
دهنا  ااه دارار یا  نظاا  رباااایاار م مراز« یاار روسااا تااعیر« نیاااان میمتماا 

 یرر از باب به پاییر ساااخ ار تصاامیم واسااطهبهاق  ار راساات  ایر نظا  م مراز،  
  تصااانیر دیارر نیز در  (Jones and Hameiri, 2021: 74-78)  رددتضااامیر می

 ذارر  یاساتسار  هادنزهاه  یر در شامارر از   شا همطرحمطاعااب به ایر شار   
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،  ها دنزهان  و در بااایارر دیار از یمار م مراز و از باب به پاییر مم  ینهشاابه 
سارا   انه بزنن ، با    هااهرهبران ارشا   یر ااننن بای  با باایارر از بازیاران  

شااند نظا  یمها را هماهنگ انن   بر ایر اساااگ  ت ه یاسااتساان  و انار بیای هاآن
ر  سااان باه یرر در داال تحنل از وضاااایات رزن یره صااا ور فرماان«  یمتصااام
سازر« است اه در آن سیاست، ن یی محنرر دارد و ما لز  راق ا  ما مر رائ  ف

 Webber and)اسات به مذااره در  ن یر جبهه، ب ون د  نهایی مااائ  محنرر« 

Smith, 2013)  
تر شا ن  یچی هو پشا ن   ترم نن امروز در ادبیاب مرتبط با سااخ ار دوعت  یر، ای ه  

رسمی از  طنربهاسات   یر   قرار رف ه  منردتنجهیج بییا ر ت ربه یرر  یمتصامنظا   
  اردهاشاره  1اه ژِنگ یننانیان  طنرهمانساخ ار دوعت یرمار ه برخنردار است، اما  

ان  تا ی  دوعت یرمار ه  یمی  ف راسینن مم    صنرببهج بیی ر  یت ربهدس رم  
(Yongnian, 2006)  شا ه از درمرانی یجترور بر ایر باورن  اه رتصانر  ام ه  د ی

مم    خألیرمار ه در  یر جالی و سااخ ای اسات  سایاسات ساازر در  یر در 
(  78-77، ص  1398ان  بلره در مارض اننا  فیاارهار داخلی اسات« اباقی، ینم

  منردتنجه یرر در  یر یمتصامشا ن سااخ ار نظا     ترم نن در آثارر دیار مل  
اعمللی شا ن  یرباسا  بل ارده اه تمراززدایی و  2اسات  جراع  سااال  قرار رف ه

سایاسای،  یر را مش   ارده    مراتبسالاالهبازیاران داخلی، جریان یابی ق رب در  
شاا ن به  ی تب برار  هااساا انبشیاای ن به  باق رباساات  ایر دو نیرور میاا رک 

راز ثباب و اناا ا   مؤثر بازیاران مهم سایاسای، روابط خارجی  یر را به شارلی
  (Segal, 1994)«3ان ان اخ ه

ر در سیاست   یریمتصمر فراوان در درک فرآین هار  هاابها در آثارر دیار نیز به 
 ذارر خارجی در  یر همچنان اسات  فرآین  سایاسات  شا هاشاارهخارجی  یر 

دز  امننیات وظیته   4دارد  امی ه دائمی دف ر سیاسی  پر ابها وضای ی م مراز و 
 

1 - zhang hongnian 
2 - Gerald Segal 
3 - deconstructed 

4 - (PSC) 
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ها را بر مه ه دارد اما بای  تنجه داشات اه امضاار ایر امی ه،  ی  رسامی سایاساتتائ
ائ  سایاسات خارجی، دان  ممی ی از امنر  تر شا ن روزافزون ماایچی هپبه سابب  

هاار  یاتفاااعشااا ن    تر اااا رده منازابباهخاارجی نا ارنا   دخااعات منااف   نا  ااناه  
یر اذارر بر رونا   تاأثیی را برار ساااایر باازیاران داخلی برار  هاافرصاااتخاارجی، 
 ;Sun 2013) هار سااایاسااات خارجی فراهم ارده اساااتیمتصااامیرر   شااار 

Christensen 2012)  
 یرر در  ایر انبنهی از بازیاران و مناف  مش لف، قلب میاار ب تصاامیمدرون  

دان  اه اارش تنها اسامی، هر ار ان می  طنربهسایاسات خارجی  یر نهت ه اسات  
ده ، اما وق ی ننبت به ای اد ساایاساات  بشیاای از مناف  ملی  یر را نیااان می

بینا    ایااانر میتریر( نمااینا ه اا  مناافمهما رسااا ، هر باازیار خند را تنهاا  می
(Jakobson and Ryan,2016, p.105)  شاند اه تنجه به  یم  بر ایر اسااگ میااه ه

 یرر در مرصااه ساایاساات خارجی  یر در  یمتصاامهار نظا   یچی  یپتننماب و 
ادبیاب مربن  در دال افزای  اساات  م اعه داضاار در همیر راساا ا ت ش ارده با 

در ایر مرصاااه، یانی   منردتنجاهام ر  تمراز بر یری از باازیاران باااایاار مهم و  
 یرر ساایاساات خارجی و یمتصاامرا در فرآین   هاآنر اساا انی، ن   هادرنمت

 ی قرار ده  منردبررسان  دیملماتی   یر، 

 چخ چ ب ظظری  2

اسا انی  رهادوعتهار سایاسات خارجی  یر، یمتصامیر ذار بر تأثیری از بازیاران 
هار یمتصامر اسا انی بر هادوعتیر ذارر  تأثایر ایانر هاا ن   شاناخت اعانر 

سایاسات خارجی، نیازمن  تنجه به تیییراتی اسات اه در سااخ ار دوعت در خ ل  
ایر  اسات   شا هدادهو تنساط جننز و دامیرر تنضای    رف هشار  ن  دهه  ذشا ه 

 Jones and)اسات  اعمل   رایی  تیییراب شاام   ن پاره شا ن، تمراززدایی و بیر

Hameiri, 2021)  مرال مننانبهبندن ،    منردتنجهنیز    1978  دو منرد اول قب  از سال  ،
، 1956 انه« اه در آوری  مننان ردرباره ارتبا  اسااسای دهاش بهمائن در ساشنرانی

هار تنعی ر در  در شااهرها و بش   هااارخانهتنان بیر دوعت، واد هار تنعی ر ا 
طق روسااا اایی( و ااار ران و ده ااناان و همچنیر تنازن بیر م اامااب محلی و مناا
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(  در  42-46:  1396انز و واناگ، ص   خنانا  ا مرازر را واجا  اهمیات دیااتی  
هار بش   اواخر مصاار مائن، اصاا ح م اماب محلی و داشاایه شااهرها در فااعیت

فراهم  ردی  رف ه مااایر تمراززدایی و  ن پاره شاا ن  بند و رف ه  م نظراق صااادر  
(  در دوره باا ر راصااا دااب« 60-63:  1399اده اانی فیروزآباادر و دیا رر،  

بازار رار  یر، تیییراب فنق به میزان  یامایرر تیا ی  شا ن   هر ساه تحنل 
دوعات  یر دراایات دارنا  ااه مامنبً در مطااعاااب  -از د ر ننی ایتی دز   بااهم

 اااا رده   طنرباه  اان  ینی آن را  شاااننا ، اماا محاعملا  ناادیا ه  رف اه میروابط بیر
ایر ادبیااب نیاااان   (Lieberthal and Oksenberg, 1988).انا قرار داده منردمطااعااه

ده  اه ساااخت و اجرار ساایاساات خارجی دیار مح ود به  ن  رهبر ارشاا  می
ی م او ،  ن  زن انهتحمیلی نیاات  تصامیماب از باب به پاییر اسات، اما شاام   

زیردساات ممرر  ظاهراًآن بازیاران   منجببهی اساات اه  سااطحی و  ن  سااازمان
اساات بر ساایاساات دوعت مرازر تأثیر باذارن ، آن را تتااایر انن  یا د ی نادی ه  

 بایرن  

اصا داب م طای  واساطهبهاوعیر شار  د ر ننی دوعت،  ن پاره شا ن اسات اه  
ها،  ماندوعت و پراان ه اردن اخ یاراب به شامار زیادر از سااز-هار دز دسا ااه
ت اخ  دارن ، به وجند   باهماه اغلب    هار شاابه مااا   انن هیمتنظها و  وزارتشانه

انن  و اه اف یمر م اارض صاادر هادسا نراعام آم ه اسات  ایر بازیاران مرتب 
آژانس مش لف دارار    22،  2011اننا   برار مراال در ساااال  یمم تااوتی را دنباال  

سایاسات دریایی بندن  و رقابت بیر ساازمانی میزانی از صا دیت در شار  دادن به 
 ,Jones and Hameiri)  شا یم، ماا  یماً بام  در یرر با ایانرهار همااایه هاآن

2021, p.123)     یاب یمبنابرایر  ن پاره ش ن دوعت به سیاست خارجی نیز سرایت ،
شاااند  یمتر دور زده  رقنجایی اه وزارب امنر خارجه، اغلب تنساااط بازیاران 

 -2ر دفا  و امنیت ممنمی هاوزارتشانهنیروهار ماااال  و  -1از:   ان مباربها یرا
امیاینن ملی تنساه   -4،  3و بان  خلق  یر 2وزارب دارایی  -3  1وزارب بازر انی

 

1 -MOFCOM 
2 - MoF 
3 - PBC 
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اعمل  دز  امننیاات و پارتمان بیرد-6 ذارر یاساتسار  هابان  -5،  1و اصا ح
  Chacko and Jayasuriya,2018, p. 82)-(105 2ر دوع یهاشرات-7

 ذارر و اجراساات اه  یاسااتسااو   رون  دو ، تمراززدایی از ق رب، ان رل مناب 
 « ر اس انی، در مم  به ای اد ساخ ارر ردر مم  ف رال هادوعتیژه در ارتبا  با وبه

هار ملی یاساتساتنانن  یمر محلی هادوعتایر تحنل،   ساطهوابهمن ر شا ه اسات   
ی زن انهتطبیق دهن  و تنظیم نماین «  ایر وضاا  ساابب خند ررا با شاارایط محلی 

ر محلی هاادوعاتی دربااره اب راارهاار دوعات مرازر و ما   انطبااق   نا  ساااطح
ر دارن  ر برابر با وزرار دوعت قراهارتبهشاند  اسا ان اران اه در یمیاسات پرر باسا
را به   هااساا انانن  و یمرا م یریت  هااساا انااننن روابط اق صااادر خارجی  -

اعمللی منا   یربر  هانامهتنافقاه    ان اردهاعمللی شابه ماا  لی تب ی  یرببازیاران 
اه نیااانه انحراف از ساایاساات   انن یمار رف ار  ینهشااانن  و  اهی اوقاب به یم

اعمللی شا ن اسات  یربسانمیر  رای    خارجی دوعت مرازر یا تضاایف آن اسات 
ان   ایر  رای   ی ااردهپاعمللی یربآن بازیاران داخلی سااابق، ن یاای   منجببهاه  

ی  یرد اه در م یریت مااائ  اق صاادر و امنی ی دربرمر اسا انی را هادوعت  ازجمله
  (Su, 2015)ارن  دفرامرزر میارات 

دهی هار محلی برار شار ساه ساازواارر را اه دوعت  3در ایر میان، آدرر وانگ
ی  طلب فرصاتر-1ترتیب شاناساایی ارده اسات: یرابهانن  ها اسا تاده میبه سایاسات

« اه به مانار اصا ح در شاینه اجرار سایاسات دوعت مرازر در  ار ن   4محلی
هار پرر یاستسرم اومت« اه منظنر از آن ام نا  از پذیرش -2مناف  محلی است  

هار سایاسا ی ج ی  به نت   « اه به مانار طرح ای ه5رایتار ن   پییارو-3اسات و 
را اتشاذ  هاآنان  اه  یفاال دوعت مرازر را م  ام  م  طنربهمناف  محلی اساات و  

هار  تنان  با تنظیم دسا نراعام ی محلی، ی  اسا ان میطلبفرصاتدر فرآین    .ان 

 

1 - NDRC 
2 - SOE 
3 - Audrye Wong 
4 -Carpet bagging 

5 - Trailblazing 
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هار ج ی ر را در  ها تأثیر باذارد  ای همرازر منجند بر رون  اجرار سااایاسااات
شاااند مراز،  ی اه بااما  میدرن انا  و  منرد نحنه اجرار وظاایف خااص ارائاه می

ی محلی اغلب ماا لز  طلبفرصاترا از دسات ب ه    ان رل اجرار الی سایاسات 
پیایرر راهبرد ماهیایرر برار دساا یابی به ام یازاب افزاییاای از مراز و ساامس  

زمانی اه  در اعانر رم اومت« ها در راسا ار مناف  اسا ان اسات   اا رش سایاسات
یاب  اه ی  تصاامیم ساایاساات خارجی اثراب نامطلنبی بر مناف   یدرمی  اساا ان 
هاار مرازر در برابر آن تنانا  باا ام ناا  از اتشااذ دسااا نراعاما دارد، می  محلی آن

ی،  میااخطم اومت ان   ایر اعان، ج ار از ببی اردن در مراز برار تنظیم م  د 
  (Wong, 2018, p.735)ی جلن برود  میخطتنان  با اج نا  اس ان از اجرار یم

هار  ی هاایتار ن   پییاارو ب یر ماناساات اه اساا ان در راساا ار مناف  محلی، 
ان   منضانماتی اه در  یمسایاسا ی ج ی ر را در منرد منضانماب خاص مطرح 

مااااائ  سااایاسااات خارجی نیز قرار دارن   آنااه دوعت    در دنزهی  نااه ا ن،  
یرد  ایر پییااانهادهار را بمذ  هاآنانن  اه  یمفاال پرر را م  ام    طنربهاسااا انی،  
تنان  اساا تاده از ی  روش ساایاساا ی خاص را ت نیت ان  یا ماااائ   یماساا انی  

خارجی خاصای را در روابط خارجی  یر با ساایر ایانرها ای اد نمای   ایر ن    
تنان  با همرارر یمشااند اه اغلب یمپییاااهنای، ببی اردن در مراز را شااام  

ر دوع ی یا ارت ، صاانرب پذیرد  برخی هاشااراتسااایر بازیاران داخلی مانن   
در    هاآنی  رسامی تائقب  از  هاپروژهر ان ازراه  صانرببهاوقاب ایر ن   پییارو، 

دها   یمقرار   شااا هان اا ی مراز را در برابر ااار ننمباهشاااند ااه یم  رجلنهمراز 
 هاآن ،  انیمرا مح ود    هااسااا انی  دوعت مرازر، آزادر تائزمانی اه نیاز به اخذ 

یرش دوعت  منردپذهار خاص  ی هاممرر اساات در راساا ار ایتار ن   پییاارو،  
 ذارر را یاساتساترتیب، رویه مامنل از باب به پاییر یرابهمرازر را جلن ببرن  و 

  (Wong, 2018, p. 740) بر هم بزنن 
، در مطااعااه منردر شاااینه  هااروش در اداماه در تحلیا  فرضااایاه، هریا  از ایر  

 است  قرار رف هی منردبررسر اس انی بر سیاست خارجی هادرنمتیر ذارر  تأث
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 ی لساخظو د  چی وخد لد یشینه   لاط د لد مرر ی     3

 ایر ایانر، همچنیراسات   شا ه ی تیار  خندمش ار  منط ه 5اسا ان و   22از  ری 
 یر ممرر اسات   خند اسات  رهااز اسا ان  یریمننان  به  نانیتابر   تیماعر یم م

ییری از منزار همار به نظر برساا  اما واقایت ایر اساات اه ایر ایاانر،  اجاماه
درصا   92اه   1ده   افزون بر جمایت اارریت خَریمهار قنمی را تیاری  یتاقل

انن  اه  یمزن  ی    در ایانراقلیت قنمی و نژادر   55دهن ، یمجمایت را تیاری  
ادارر در مناطق خندمش ارر مر  سایر ایانگ وتبت زن  ی   ازنظرها  شامارر از آن

 ( 43-142، ص  1396ساب ی، ا  انن یم
هایی برار ااه  ساایااا م  آغاز دوره اصاا داب، ت ش  با  1970از اواخر دهه  

تر درنم ی بااایار م مراز و فرا یر و افزای  اخ یاراب م اماب در سااطنح پاییر
هار اارآفرینی خصنصی صنرب  رفت  از تدوعت، تنساه بازارها و تینیق فااعی

، دوعات مرازر  یر یا  سااایاااا م ت اااایم مااعیااب  1994تاا    1980اوایا  دهاه  
هاار محلی دتظ ارد  در ایر سااایاااا م، دوعات مرازر  غیرم مراز را باا دوعات

هاار تاابااه امضاااا ارد  رقراردادهاار ت اااایم درآما  مااعی بیر دوع ی« را باا دوعات
ر مرازر، اساا انی و فرمی،  هادوعتایر ساایااا م،    (  بر اساااگ Weingast, 1997ا 

ر میاشص من ر  در قراردادها ت اایم  هافرمنلدرآم هار ماعی ساابنه را بر اسااگ 
ر اس انی و محلی را برار تمراز بر تنساه  هادوعتاردن   ایر قراردادها، انایزه یم

  ذارر زیرساااخ ی برار جذ  میاااغ  و ای اد درآم هاریهساارمااق صااادر و  
 ماعیاتی فراهم ارد 
  ر مرازر و محلی را بازتاریف اردهادوعت یر، اخ یاراب   1982قاننن اسااسای 

ر هانمننهرا در اق صااد سایاسای  یر افزای  داد  یری از   هااسا انینی آفرن  و 
ر محلی هاادوعاتایر افزای  قا رب، تصااامیم دوعات مرازر برار اجاازه دادن باه  

 . ذارر در م یاگ بزرگ ب ون تصاانیب اوعیه بندهیساارمار هاپروژهبرار ان ا   

(Su, 2010, p. 317) ر ماعی و پرسانلی درنمت محلی،  هانظا دوران اصا داب،   در
هار ر اسااا انی را به دنبال اردن رشااا  اق صاااادر برانایشت، اما تحریفهام ا 

 

1 - Han 
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به  ر محلی  هادوعتانایزشاای زیادر نیز ای اد ارد  برار مرال، بااایارر از رهبران 
دنبال دسا یابی به دسا اوردهار امکی مانن  ارقا  بابر رشا  تنعی  ناخاعص داخلی  

تر مانن  دتاظت از یفظردال از سااایر ماااائ  داامی ی یردرماساا انی رف ن  و  
غاافا  ماانا نا   م وه بر ایر،    درآما امهاار  یاتجما زیاااات و خا مااب باه  یطمح

را ب ون در    میااه هقاب ار باایار  اههار تنسارهبران محلی انایزه یاف ن  تا پروژه
بر جاامااه محلی دنباال اننا ، زیرا   هاانظر  رف ر پاایا ارر و تاأثیراب بلنا ما ب آن

رهبران محلی اد مابً در  ن  سااال با  به خار  از دنزه درمرانی منجند، ارت ا  
  (Zhou, 2017) اردن یمپی ا 

ر  ها دوعت،  1984یژه پس از دور دو  اصا داب در ساال وبهو    1978پس از ساال 
دنا   فرآینا  اعمللی خند دریاافات اریربمحلی فضاااار بییااا رر برار اقا امااب  

تمراززدایی و ت اایم ق رب را بای  ن ی ه اصا داب و سایاسات درهار باز دوعت  
هار اوعیه  هار محلی از ویژ ی یر داناات  تمراززدایی و تنانمن ساازر درنمت

مرانیز  اصاا داب و تنانمن سااازر رهبران محلی تل ی   مننانبهاصاا داب بند و 
  (Donaldson, 2010, p. 35–37)ش  می

باا ساااه ویژ ی    1980و اوایا  دهاه    1970در اواخر دهاه    شااا هان اا اصااا دااب  
شاند: تمراززدایی، د ر ننی و ادغا   اوعیر ویژ ی ب یر ماناسات اه  یممیاشص 

دوعت مرازر بیی ر غیرم مراز شند و به فاابن ت ارر اس   ل مم  بیی رر داده  
نمت، م از به ان  ال تر درییرپاشااند  ویژ ی دو  به ایر مانی اساات اه سااط   

ر  ها سااازمانر غیردوع ی یا هاسااازمانر محلی مانن   هاسااازمانق رب بییاا ر به 
واباا ه به دوعت اسات  ویژ ی سان  یانی ادغا  به ایر مانی اسات اه باایارر از 

ر دوع ی برار افزای  ااارایی و اثربشیااای بنرواراتیا  باایا  ادغاا  یاا عین  هااار اان
 13ر همچنن  وزارب نظارب د  هاوزارتشانه، شااامارر از مرالمننانبهشااا ن    یم

، وزارب اراضای و ادغا  شا  ینظارب مل یاایننمنح  شا  و در ام  2018مارگ 
 آهرراهو وزارب    مناب  با ادغا  با  ن  نهاد دیار به وزارب مناب  طبیای تیییر یافت

و   یمنیون   ااآن تنسااط وزارب دم  یف، منح  شاا  و وظا2013مارگ  10در 
(  یریت اسااخت و م  یرآهر  ( و شارات راهیآهر ابازرساراه یم رراب(، اداره مل
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  (Tse-Kang Leng, 2010, p. 53) شندیان ا  م

ساط     ازنظردر رون  تنسااه  یر، مناطق ساادلی اه زودتر تنسااه پی ا اردن ، هم  
  یاف ه در غر ، تتاوبتنسااااهمااااائ  قنمی، با مناطق ام ر   ازنظرتنسااااه و هم  

(  همیر وضاا  ساابب 345، ص  1390زیادر پی ا اردن  اوردر نژاد و همراران،  
قرار ده  و در ماایر  م نظررا  هااسا انشا  ااه  شاراف میان ساطنح تنسااه 
ها  یرریمتصاامر اساا انی در هادرنمت رای  بازار رار اصاا داب، اخ یاراب  

در مرصاه سایاسات خارجی راه    یرریمتصامر  هادنزهبه   سارمتبهافزای  یافت و  
 یافت 

 ی م  و د سیخسد تخ رووخحک مدت  ی  هرضیه: اخز گری   4

  درنمت شااااناهار: پییااارو در باز اردن درهار  یر به اق صااااد جهان:    4-1  
مننان ی  مراز مهم صانا ی، ماعی، ت ارر و فرهنای، ماالماً بارزتریر شااناهار به

 یرر فروملی به سایاسات خارجی  صامیمدهی ی  نهاد تنمننه از  اننای شار 
یژه روابط  یر و وبه یر اسات  اهمیت شااناهار برار امنر خارجی ایر ایانر،  

مراانی برار بر زارر جلاااااب دیملمااتیا    مننانباهآمریراا، در مملررد پاایا ار آن  
م ح ه یانی ریچارد نیرانن یابباجمهنر یسرئ 1972اسات  در ساال   میااه هقاب 

بر امضااا ارد   یر  نئروزنشاااتبازدی  و بیانیه شاااناهار را با  از ایر شااهر 
یر نمننه از جایااه دیملماتی  شااااناهار را نیز در نشاااا یر ساااتر بای ن ترتازه
جمهنر آمریرا به  یر و دضانر در ایر شاهر و امضاار تاه  میا رک برار یسرئ

 تنان میاه ه ارد یم وهناآ همرارر در منرد بحران 
یای پییارو برار اصا داب و آزادساازر در  یر داشا ه اسات  در  شااناهار ن 
ان ازر منط ه آزاد ت ارر آزماییاای  یر ، شاا  سااال پس از راه2019آ نساات 
هایی را برار ای اد ی  منط ه آزاد ت ارر ، شانرار دوعت  یر برنامه1اشااناهار(

را ر شاااناهار ساان ر شااهردوعتتصاانیب ارد  ی  ماه با     2ج ی  در عیناانگ
هاا در منط اه آزاد ت اارر یاتفاااعر آن برار ت نیات  هاابرنااماهمن یااار ارد ااه دااور  

 

1 - SHFTZ 
2 - Lingang 
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 آزماییی است 
هایی را برار ار بند اه دسا نراعام شااناهار همچنیر اوعیر دنزه قضاایی منط ه

ااه مبناایی برار  اار ن     پییااانهااد ارد   اذارر خاارجیاجرار قااننن سااارماایاه
هار خارجی و داخلی را ج ی  اسات اه وم ه رف ار برابر با شارات  ذاررسارمایه

تب ی     2035ده   شااناهار در نظر دارد خند را به رشاهر جهانی مم از« تا ساال  می
 ,Zhang).من ر  ش ه است  2035-2017نمای  و ایر ای ه در طرح جام  شاناهار  

ایر برنااماه  (2019 از طریق  بلدوعات شاااااناهاار ت ش دارد  بر هاار  نا ما ب، 
یر بااذارد و تاأثی محلی«  طلبفرصاااتر  هاار دوعات مرازر از طریقدسااا نراعاما 

هار دوعت مرازر را در راسا ار مناف  محلی اصا ح نمای   از سانر دیار،  یاساتسا
هار ج ی  در منرد  اننای اجرار سایاسات خارجی، برخی ی هاشااناهار با ارائه 

 ت از اخ یاراب دوعت مرازر را تحلی  برده اس

  : یااک  دلدخ اه ساایخسااد لظرژی د  م یط  یرلم ظو چی :1حک مد   ظنخخ   4-2
هار آن ساا نن اصاالی ساایاساات خارجی  یر را شاار   ر و فرآوردهانرژوارداب 

ش ه  ی تب ( اه به نزا  درونی نهادهار داخلی با دوعت  630:  1400ده  اقربانی،  می
زر را در  ار ن   ینننان ی  ساایاساات خط عنعه فرامر اساا انی  درنمت اساات 

میانمار دنبال ارد اه بشیای از سایاسات امنیت انرژر -طرح اری ور اق صاادر  یر
«،  2ننپار  یر را تیااری  می داد  بازیاران اساا انی با ترویج متهن  رماضاا  ماباا

هاار امنیات انرژر پرر را شااارا  دادنا  و پرر را م  ااما  اردنا  ااه  ینارانفرمنل  
مناسااابی برار م ابله با مشاطراب امنیت انرژر  یر   د راهخطن  عنعه به میانمار 

اساات  ایر ساایاساات اق صااادر خارجی، پیام هایی بر امنیت ملی انرژر و روابط 
در میانمار تا  خارجی  یر با میانمار داشت  خطن  عنعه نتت و  از از بن ر ایاامین

برر  از میلیارد د  04 1اننمینگ، مراز اساا ان ینننان ساااخ ه شاا   ی  خط عنعه  
 ذارر میاا رک شاارات ملی نتت  یر و سااایر  یهساارمابا   2013طبیای در ژوئیه 

میلیارد دبرر برار نتت خا   5 1ر خارجی ترمی  ش   دومیر خط عنعه هاشارات

 

1 - Yunnan  
2 - Malacca Dilemma 
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ترمی  شاا  و میادیر نت ی در سااناد  غربی میانمار را به    2015در اوای  سااال 
 (China Daily, July 31, 2013)   هار اننمینگ م ص  اردییااهپاب

مناف  اق صاادر محلی، ایر پییا ازر در مرصاه شار  دادن به سایاسات انرژر در  
انا  و یمارتباا  باا یا  ایااانر خاارجی را ها ایات ارد  اق صااااد یننناان را م نن   

  ضامر اینره ایر شارایط اهمیت نمای یمرا تضامیر    ترم نن  ذارر بییا ر و یهسارما
بشیا   واقایت ایر اسات اه  یماسا راتژی  و سایاسای ینننان را برار پرر بهبند 

هاا دربااره امنیات ملی انرژر دامر  ینارانر اسااا اانی یننناان، اب ا ا فااابناه باه  هاام اا 
راه د  سایاسای، پی  ایای ن  و ایر ی   مننانبهزدن  و سامس اد ا  خط عنعه را  

پاذیر نبند  با یر ترتیاب یاهتنجمااعی اجرار  نیر طردی،    ازنظربند ااه  در دااعی  
یاست پییرو خند باستنان  تت اس ان ینننان بر سیاست خارجی دوعت مرازر یم

از دو جهت اثر  ذاشاات: اول، تیییر مح نار ساایاساات انرژر با دمایت از متهن   
رد با ایر ماضا  با ر سایاسا ی برخنهاروش رماضا  ماباا«  و دو ، تأثیر ذارر بر 

هاار جاایازیر  ایر میاانماار در برابر دیار  زیناه  -دماایات از اجرار خط عنعاه  یر
از سایاسات دوعت   هاآنر دیار م مایز ارد  رااه  هااسا اناق اماب ینننان آن را از 

  (Wong, 2018, p. 741)اردن  مرازر در دنزه امنیت انرژر پیرور 

هاار  یناه ز  ااما  ارد ااه پروژه خند را در منرد  یننناان همچنیر دوعات مرازر را م
هار ینننان  و رساانه  مح  ان  جایازیر از طریق تایلن ، پاااا ان و ایران اتشاذ ان  

اهمیات جلنه  هاار خط عنعاه را اماز پییااانهاادهاار جاایازیر ان  ااد اردنا  و هزیناه
مح  ان    نمایی اردن  هار پییاانهاداب رقیب را بزرگدال ااساا ییردرمدادن  و 

یاز  یر، در انار میاارات  منردنی به مناب  انرژر  بشیاتنن ینننان در ایر دال بر  
ی  تأادسا ی ییرپادر تنسااه اق صاادر اسا ان، از طریق صانای  پیرامننی و   تر اا رده
ها اه با اارشاناساان پرر صانرب  رف ه، ایر پروژه  در شامارر از مصاادبه      اردن
اساات  شاا ه اه مناف  مراز را رربنده«  یفتنصاا  اساا انی ر از منافاجلنهمننان  به

(Wong, 2018, p. 745)  

دسااا ی منااف  محلی برار روابط ی پهاار ایر  یناههزنر اه درخنر تنجاه دیار،  
ورود بازیاران نت ی  یر به   درواق خارجی  یر در ارتبا  با میانمار بنده اساات   
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ر اه  ا  نناهباهر و میاانماار داشااات میاانماار، پیااما هاایی منتی برار روابط دوجاانباه  ی
د ی بازیاران جاماه م نی در   وپرر را واداشاات برار ترمیم  هره خند به دوعت 

سیاسی و اق صادر برار پرر دشنار بند اه    ازنظر (Zhao, 2013).میانمار رجن  ان 
یرهار تأخی  پروژه در دال ان ا  را با تنجه به مناف   ن  انه آن عین ان   پس از  

شااارو  باه   2017نی و ماذااراب پیچیا ه، ایر خط عنعاه نتات تنهاا در آوریا   طنب
داال،  یر م هم شااا  ااه ایر پروژه را باا دماایات دوعات نظاامی وقات  یربااا  ااارارد

ر مشااعف دوعات نظاامی، باارهاا دربااره  هاا روهرو،  یرازامیاانماار ان اا  داده اسااات و  
در ایانر، ام راض اردن   ایر وضا  مشاطراب   هاینی  ذارر یهو سارمادضانر  
 Reuters,March) افزای  داده است  ش ببه ذارر در میانمار را برار  یر  یهسرما

11, 2021)  

  یر ار ساایخسااد تخ رو   لمنیاو چی  د  د  خی چی تأث:  1حک مد وخ نخخ    4-3
هاااینااان  جننبی: از    اسااا ااان  بی   برار  ادارر  اخ یاااراب  دارار  میلینن    2 یر 

منااطق منرد منااقیاااه در    ازجملاهیلنم رمرب  از دریاار  یر جننبی اسااات ااه  ا
لز2اساامراتلی  باوجند  یرد  یم دربررا   5با ژونایااا 4و م  اِلِاااتیل  بن  3، پاراسااِ
، ن یای پییارو را برار تنسااه  ردشاارر ر ایر جزایر، اسا ان هاینانبر رومناقیاه  

تا ادمار دق داامیت، بر ایر منط ه را ت نیت   جزایر پاراسااالز در پی   رفتدر 
 نمای  

هار اق صاادر اسا ان هاینان از مناف  امنیت ملی پرر یتاوعنواقایت ایر اسات اه  
هار مناب ، م اماب  محیطی و مح ودیتهار زیااترغم نارانیفاصاله داشات  ملی

محلی برار افزای  تا اد بازدی انن  ان و سااترهار تنریااا ی، ای اد ی  ماع ین  
  ایر در دااعی اسااات ااه از دیا  ااه پرر، ت نیات مرااز  قراردادنا   ما نظرهاایناانی را  

ها  تنان  ساایر م میان را تحری  ان  و تن  ردشاارر در مناطق منرد مناقیاه می

 

1 - Hainan  

2 - Spratly 

3 - Paracel 

4 - Macclesfield Bank 

5 - Zhongshan 
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شااارو  باه ت نیات    1994ن از ساااال  را در دریاار  یر جننبی افزای  دها   هاایناا
و برار م  ام  اردن پرر، به منطق امنیت ملی   ر به پاراسالز ارد ردشاارتنرهار 

م نسا  شا   بر ایر مبنا اه  ردشاارر را با دتاظت از داامیت ملی  یر مرتبط 
 Teng and).را در ایر زمینه پی  برد  ا به ا ارد و راهبرد پییاارور و اساا  رار 

Sun, 2010, p. 239-240) 
در این ا ن   م اومت ایر اس ان در برابر م دظاب سیاست خارجی پرر در برابر 

اسات    میااه هقاب ر مرازر دوعت  هاار انمحیطی یااتزهمااایاان و م دظاب  
در ن   پییاارو نیز ظاهر شاا ن  و برار پییاابرد    زمانهمر اساا ان هاینان هام ا 
ر مهمی مر  امیااینن ملی هاار اناردن در یراز ببی  غبهخند   منردنظرر  هاطرح

و اداره اقیاننساای ایاع ی، نا زیر بندن    2، اداره ملی  ردشااار1تنساااه و اصاا ح
وزارب خارجه به دنبال  میاااشصااااًبازیاران اصااالی مشاعف را نیز م  ام  انن    

نیزو    آمیز بندیا تحرر  هاااقا ا اج ناا  از   امنی ی در منرد  یناران  ارت   هاار 
 ,Wong)داشاات    3ی  پایااه بزرگ در جزیره وودر  ازجملههار پاراساالز،  ااهیپا

2018, p. 744-45)  
یر مناب  برار تب ی  جزایر پاراسااالز  تأمهار فراوان ت ارااتی و   اع  باوجندآنره

 هارر محلی ت ش هام ا به ی  م صااا   ردشاااارر مناساااب وجند داشااات،  
برار  هاآنها در جزایر و مناساب سااخ ر  یامایرر را برار تنسااه زیرسااخت

هار خنرشای ر،  ، پن هااسارله، شاام  ای اد هاطرحسارننت انااان ان ا  دادن   ایر 
یاااب آ  به اشا ی و د ی ی  ایاا ااه پلیس بند  م وه بر ایر، شاهردار شاهر  تأسا

ریایی را به جزایر بییا رر  اا رش با دوعت مرازر ببی ارد تا ساترهار د  4ساانیاا
و  هار پیا یبانی بااازدو زیرسااخت تربزرگده ، تأسایاااب تنریاا ی در م یاگ 

، با تأیی  2014ر اسامراتلی باز ان   در ساال سانبهرا    وبر یاترفتد ی تنرهار 
یی را برار ای ااد تنرهاار  ردشاااارر باه جزایر  هاابرنااماهضااامنی پرر، هاایناان  

 

1 - NDRC 
2 - NTA 
3 - Woody island 

4 - Sansha 
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اه د ی به میزان بییا رر منرد مناقیاه با همااایاان هاا ن    اسامراتلی آغاز ارد
(People’s Daily Online, March 14, 2015)  

ر تنسااه  هاطرحدر این ا، شاینه برخنرد دوعت مرازر با پییانهادهار اسا انی برار 
ر تأیی  صاااری  اب راراب جابهمحلی، ن   مهمی داشااات  دوعت مرازر مامنبً 

ها در ی  ارد  ب یر ترتیب اساا انیمخنددارر    هاآنت با از مشاعت  صاارفاًمحلی، 
دنزه خااااا رر برار ماننر و شاار  دادن به مرزهار ساایاساات قرار داشاا ن   در  

 هااآنبااره باا ااارشااانااساااان محلی  یر صااانرب  رف اه یردرایی ااه هاامصاااادباه
به جلن   یژه هاینان رً اسا انی بنده اسات اه همییاه مراز راوبهاه    ان اردهخاطرنیاان  

اساات اه در دوره شاای جیر پینگ، دور شاا ن پرر از   تنجهجاعببرده اساات«  
هار خند داده  یاستسهار  ذش ه، به هاینان فضار بیی رر برار اممال  یتمح ود

سااازر  یر بازتا  رویررد پییاارو اساا ان در ساااخت  هار جزیرهاساات  فااعیت
 Congressional).ه اساتار و ترویج سارننت انااان در منط یرهجزهار  زیرسااخت

Research Service, January 26, 2022) 

 لسااخخ لل   و چی  د  یار  آسایخ:  ی ا: د  لزه گشاخ د  1حک مد گ لظد ظگ    4-4
 نانا ونگ و پای شت آن  ناناژو امروز به ساا نن مهم ساایاساات خارجی  یر 

تریاک، از دوره جمهنرر تا اصا داب دنگ  رهاجنگشا ه اسات  با شارو   ی تب 
اعمللی ساازر در  یر یربپییا از   مننانبه،  نانا ونگ  1978شایائنپینگ در ساال 

در ایر بش  جننبی  یر   ممنمااًمطرح بنده اسااات  تاااما  بیر شااارق و غر   
اسات و از ایر منظر، ایر منط ه، ن   مهمی در شار  دادن به تنسااه     رف هشار 

، 1978مامی  یر ایتا ارده اسات  در دوران اصا داب پس از ساال اق صاادر و اج 
 یر را بر مه ه  رفت در  ایر  نانا ونگ بند اه رهبرر  یای  و اص ح 

اساا ان  نانا ونگ زمانی تنسااط شاای ژونگ ساانن اپ ر شاای جیر پینگ( اداره  
شاا  و در ایر زمان، ماااانل ای اد مناطق اق صااادر و ت نیت تنانایی  یر در  یم
، فرصت مهمی انگهنگر ایر اس ان با  مرزهمق صاد جهانی بند  روابط نزدی  و ا

 انگهنگبرار تنسااه ق رب و سااخ ارهار اق صاادر آن ای اد ارد  ب یر ترتیب، 

 

1 - Guangdong 
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 ذار در ساارزمیر اصاالی  یر تب ی  شاا  و از ایر طریق  یهساارمایر تربزرگبه 
بط با ما امره سابق بری انیا،  نانا ونگ بیی ریر سند را برد  در طنل برقرارر روا

  مرالمننانبه ذارر خارجی در صنای  تنعی ر،  یهسرما نانا ونگ، به مرازر برار  
افزوده   باارزش و برخی برار ایااورزر  (٪80صانات فناورر پییارف ه در شانژن ا 

و همچنیر   ، ارتباطاب از راه دورون  دم ،  وساازسااختباب، ام ک و ماا ی ب،  
 (Mierzejewski, 2018, p. 96) ر اق صادر تب ی  ش ر دیا هابش 

یرر از  ناناا وناگ و  نانا ن، ت نیات تناناایی صاااادراب    بهرهیر مزیات  ترمهم
تنان در ای اد منط ه  یمبرار مناطق ویژه اق صااادر بند اه نمننه ا ساای  آن را 

 نانا ونگ، در منرد   (Luo, 1994, p. 18).ویژه اق صاااادر شااانژن میااااه ه ارد
اسات، دوعت محلی به طرز   شا هاشااره(  1997ا   1اه تنساط عی  نا ن  طنرهمان
هار دوعت مرازر را پذیر سایاساتار قابلیت ماننر دارد و به شارلی اناطافماهرانه

هار مرازر را در اسا ان اصا ح  ان  و د ی در مم  سایاساتیمدر اسا ان اجرا 
اعمللی یرب ناناا وناگ و  ناناژو، فرآینا هاار  یزر مرازر برار  ربرنااماهانا   در  یم

هار تنسااه جنن   یر هار شابه دیملماتی ، بشیای ذاتی از برنامهساازر و فااعیت
اه در    طنرهماناعمللی، یربهار  رهمراراسااات  در ارتبا  با   شااا ه رف هدر نظر 

ط خند  اسات، ایر اسا ان بای  رواب  شا هاشااره نانا ونگ    سااعهپنجسایزدهمیر برنامه 
 ,Mierzejewski)ان  تریر ایاانرها یانی آعمان و اساارائی  ت نیت  ییاارف هپرا با 

2018, p. 96)  

یا  قاابلیات  « بااهمچنیر  ناناا وناگ و  ناناژو در  اار ن  اب راار رامربنا  و جااده
ر اه بای  اپروژهیر  ترمهمشااان را بهبند بشیاان   در ایر راساا ا، اعمللییربرقابت 

اعمللی بر محنر  یرباا وناگ مح ق شاااند، ای ااد اتحاادهاار  تنساااط اسااا اان  نان
همرارر ملمی، ننآورر و تنعی  اساات  بر اساااگ برنامه تنساااه دع ار رودخانه  

تریر محصانبب  ییارف هپهار ج ی  و  رفناورمرواری ، ایر بش  از  یر پییا از 
اعمللی« برار اا  ایااانر بااشااا   ر بیرادروازهاسااات  همچنیر  نانا وناگ باایا  ر

تریر ایانرهار آساه آن در همیر ییارف هپ، مااائن و با انگهنگ اا رش روابط با 
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اسات  با اسا تاده از  ار ن  تناف نامه ت ارب آزاد  یر و آساه آن،   م نظرراسا ا 
شااهرهار  نانا ونگ بای  روابط مرب ی با هم ایان خند در آساایار جنن  شاارقی 

  (Mierzejewski, 2018, p. 97)انن  برقرار 

رونمایی از ر اسا انی:  ها درنمت اب رار امربن  و راه  یر در اساارب مناف     -4-5
ار برار تربیت ق رب طرح پلن پروازانه  مننانبه، 2013اب رار امربن  و راه در سال 

ایر طرح من ر به     (212:  1400 نهرر م    و انصاارر بارده،  شا  ا جهانی مطرح 
شاا  اه امی وار بندن  از ایر اب رار مم  برار مناف  محلی  ییهااساا انرقابت بیر 

ی  طلب فرصاات، هر سااه اعانر ایتار ن   پییاارو،  هارقابتاساا تاده انن   در ایر 
در   فرضااًاسات   میااه هقاب محلی و م اومت برار پییابرد مناف  محلی اسا انی  

 طه شاارو  جاده  بر ساار ن 2و شااانیاای 1اب  ار ام   ایر اب رار، رقاب ی بیر هِنان
ابرییام باسا انی در رفت  در ت ش برار م  ام  اردن دوعت مرازر، هر دو اسا ان  

یی را هاابندجاهانا ازر اردنا  و برار اثبااب ادمااهاار خند، هاایی ممنمی را راهاممیر
هار سایاسا ی اخ صااص دادن   شاانیای از طریق  هار تح ی اتی و روایتبه پروژه

هار اوعیه اب رار تأثیر باذارد  یطرادتناناااات بر  ظرفیت ق رب نر  منجند خند
 China)اسات اعمللی آن را افزای  داده  یربایر اب رار ق رب نر  شاانیای و ن   

Daily, 2018)  
بهره  رف ه   رمه  تم ن« و رمح  تنع  ملت  یر«،  مننانبهخند   شاانیای از منقایت

ر را درباره  اتازههار   هیااش، یو فرهنا هار اق صاااادر  یتاوعنر  برمبنااسااات تا 
اب رار ادیار جاده ابرییااام مطرح نمای   بای  تنجه داشااات اه ایر اب رار ماهی ی 

ر اسا انی هادوعتباایار سااات و نامایر« دارد و بنابرایر در مارض نتنذ و تتاایر  ر
اساات اه به دنبال ارت ار مناف  محلی خند هااا ن   از ایر منظر بای   تت اب رار 

طرح ژئناسا راتژی «، باشا ، مظهر مناف  م  اط   آنره ره  یر، بییا ر از امربن  و را
  برخ فو مناطق محلی  یر اسااات  واقایت ایر اسااات اه    هادوعتدر ساااط  

پی  از  هام بتبلییاب دوعت شای جیر پینگ، ای ه ادیار جاده باسا انی ابرییام، 
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ر  ها اسا اننسااه برخی ، در ارتبا  با ت2013ام   اب رار ادیار راه ابرییام در ساال 
با بررسای مش صار برنامه منسان  به اممیر تنسااه بزرگ غر    بند   شا همطرح یر 
ترر پرداخت   یقدقهار محلی و اسا انی ایر اب رار به شار   ییاهرتنان به یم 1 یر

غربی  یر  رهااسا انر شا ، به دنبال تنسااه  ان ازراه  2000ایر اممیر اه در ساال 
 ذارر با یهسارماهار فرامرزر، روابط ت ارر و یرسااختزبه ای اد   هاآنبا تیانیق  

  مننانبهی اب رار امربن  و راه را درسا بهایانرهار همااایه بند  تحلیلاران  ینی  
اعمللی« یا رباااط« اممیر تنساااه بزرگ غر  یربی« یا رناااشه روزرسااانبهننمی ر

تنان  یمرتیب مطاعاه شاینه ارائه و پییابرد ایر اممیر انن   ب یر تیم یر مارفی 
 به درک به ر اب رار امربن  و راه نیز ام  نمای  

م ب و یطنبنببی   انن همنارسی  شااار مبهم آغاز شا  اه    مننانبهایر اممیر 
ر غربی برار اما  به تنساااااه  هااسااا اان،  1980  از اواخر دهه باببنداز پاییر به 

  ازجمله، ام یازهایی ساایاساای را طلب اردن  و در همیر راساا ا،  اق صااادر محلی
پییاانهادهایی را برار ادیار رجاده ابرییاام« به پرر ارائه نمندن   با تنجه به اینره  

شاا  به  بینی میرون  اعحاق  یر به سااازمان ت ارب جهانی جریان داشاات و پی 
من ر شاند، رهبران ارشا    هاراق صاادر و اد مابً ناآرامی-ای اد نابااامانی اج مامی

اردن  اه م بنر به واان  به ایر شارایط هاا ن   در همیر راسا ا،   یر اداااگ می
، رتنسااه بزرگ غر « 1999جمهنر جیانگ زمیر در ی  ساشنرانی در ژوئر یسرئ
، ایر 1999یت اساا راتژی  بزرگ« تنصاایف ارد  در ننامبر مأمنری  ر  مننانبهرا 

تنساه مناطق    ینهدرزمو ی  ساخ ار سازمانی   تب ی  ش شاار مبهم به سیاست ملی 
 (Jones and Jinghan, 2019, p. 6).غربی اینر برار ت لی آن ای اد  ردی 

با رببی« شا ی  از سانر   سارمتبهایر ساازمانِ م نعیِ پییابرد تنسااه مناطق غربی، 
مناجه    ر اساا انی ق رتمن هادوعتر دوع ی و هاشاارات،  هاسااازمان، هاوزارتشانه
ی ه ایر نهاد برار سااز ارر با ایر شارایط، از تنعی  ی  سان  راهبردر درن شا   

مناا م اج نا  ارد و در منض  ن یر دسا نراعام  سااات را صاادر نمند اه  
 2001و رپیینهادهایی برار اجرا« در سم امبر    2000شام  ی  رطرح الی« در اا بر  
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اعب اسات اه تنها جزئیاب ملمنگ  شا   جیم  2002و ی  ربرنامه الی« در فنریه  
ییاانهادشاا ه بند  یانی پها  ها و وزارتشانهیی بند اه تنسااط اساا انهاآنها،  پروژه

هاار  باازیارانی ااه از اممیر تنساااااه بزرگ غر ، برار جاذ  منااب  برار برنااماه
بند، در   شا هیته ااردن   ب یر ترتیب طردی اه از باب بشیای خند اسا تاده می

تر شاار   رفت  افزون بر ایر ییرپامم  و زمان اجرا، به دساات بازیاران سااطنح  
تر، برار پییابرد ییرپاباایار پی  از آنره ایر اساناد صاادر شانن ، بازیاران ساطنح  

ر سااال  هادساا نراعام ،  درواق اردن   یممناف  خاص خند آن را تتااایر و اجرا 
« صاادر  طلبجاهر محلی هادوعتی « میان ربرار ران رل اردن« ررقابت شا   2001
 (Chin, 2004, p. 160).ش 

شاند شای جیر پینگ از اسااگ درنمت  یمر آن  ت ه  برمبنابرخ ف ادماهایی اه  
 یر را تیییر داده اساات، شااناه  زیادر درباره اساا مرار رویه غیرم مراز و م ررر 

اممیر تنساه بزرگ شاند و م ایاه میان دو طرح بزرگ یمدرمرانی در  یر دی ه  
ان   واقایت ایر اساات  یمغر  و اب رار امربن  و راه ایر د ی ت مهم را آشاارار 

  درواق  -اه اب رار ادیار جاده ابرییاام نیز ی  راهبرد ا نِ منااا م نیااات و  
بر اسااااگ ی  اسااا راتژر دقیق و از باب به پاییر به اجرا درآی   بلره  -تنان   ینم

اعمللی یربو همچنیر پیام هار آن بر روابط  شااندیمه  ذی  ایر طرح ساااخ  آنچه
یر مبارزاب  ن  سااطحیِ  ن یر بازیار برار ق رب و مناب  تأث  تحت یر، بییاا ر  

یر بازیاران پی  برن ه اب رار، مناف  اق صااادر و ترمهمدر مم ،    شااند یمتاییر  
امنه  یرر و  اا رش د  شار ر اسا انی مرتبط با دوعت هاا ن  و رون   هادرنمت

تاا  اه انا ازه، در شااارا  دادن باه   دها  ایر باازیاران محلییمایر اب راار نیاااان  
  انایزه واقای برار  اا رش  ان اردهر ذی  ایر اب رار، ن یای برجاا ه ایتا  هاطرح
ر زیرسااخ ی از طریق ایر اب رار را پیام هار بلن م ب بحران ماعی جهانی هابرنامه
 میلیارد دبرر  586از طریق ی  باا ه محرک  رقم زد   یر تنها  2008-2007ساال  

هار زیرسااخ ی  ر محلی برار تأمیر ماعی پروژههادوعتاه مم تاً شاام  اسا  راض  
 بند، از بحران مبنر ارد 

اردن  تا بر   ببی شا ببهاق صاادر اسا انی  -جار تا ب نیاات اه بازیاران سایاسای
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شاینه تب ی  شااارهار شای به سایاسات مملی تأثیر باذارن  و از ایر راه بشیای از 
ار اه  یهاوعاسا ان به ساممنزین   14، تنها 2013را به  نگ آورن   در دساامبر  غنائم

امیاااینن ملی تنساااه و اصاا ح درباره اب رار ادیار جاده ابرییاام بر زار ارد،  
دال، یرباال ه نااب اً فیرده ذینتاان در ایر زمان بند  د  دهن هنیااندمنب شا ن  اه  

 رر ش ن  تا از ایر خنان  یزر نصیب  یببوارد    سرمتبهش ه،    ما رناهار  اس ان
فرر تیاانیق شاا ن  تا پینن هار  هارهار اساا انی و اتاقدانیااااه  نیز بیااند  هاآن

اه ایر امر بام  رونق   –خند را با جاده ابرییم باس انی نیان دهن     تاریشی محلی
هار محلی نیز به ایر  رخه پینس ن  اه  ان یااراب در زمینه جاده ابرییام ش   رسانه

هاا باا مننان یا  امربنا  و یا  جااده شااا   ایر من ر باه تنعیا  انبنهی از داسااا اان
رساای اه ت ریباً در هر   2015در سااال   5935به   2014در سااال    543ها از یتروا

 (Jones and Jinghan, 2019, p. 8).ش رسانه اس انی پنش  داده می

اسا ان افزای  داد    27به   14 ر شاام  اب رار را ازهااسا انانیاارر اسا انی تا اد 
ی در  ننمبهند را ر از پی  منجند و مرج  خهاپروژه  وضانحبه هااسا انبرخی از 

ذی  اب رار ادیار جاده ابرییام  ن ان ن   برار مرال اسا ان ینننان منظف شا  طرح  
ااه ایر طرح  یدردااعمنسااان  باه رمنط اه فرمی مرنناگ بزرگ« را تنساااااه دها    

و م ااقباً در    شاا همطرحراه    1992در سااال  ازایر تنسااط بان  تنساااه آساایا  ی پ
ایر اسااا اان بند  همچنیر   منردم قاه  غر «  بزرگ اار ن  اب راار رتنساااااه  

میاانماار، جزو اب راار ادیاار جااده ابرییااام قرار  -هنا - یر-رانریا ور« بنا دش 
 Jones and).آغاز ارده بند  1998اه اساا ان ینننان آن را در سااال یدرداع رفت 

Jinghan, 2019, p. 10)   ر  ها درنمتده   اننه شامارر از یمایر تحنبب نیاان
 ر اوعیه مراز، خند را در آن شری  سازن  هاطرحت در برابر محلی با م اوم

یر تربزرگان ، درمرانی ریم ذاران  ینی اذمان یاسااتساااه یری از   طنرهمان
میار « اب رار ادیار جاده ابرییام اسات: رهیخ بش  واد ر برار م یریت [آن   

از   یرر در میان طیف م ننمییمتصااامهار  یتمااااانعوجند ن ارد« و در منض  
اسااات  برار مراال وزارب دارایی بر   شااا هپراانا هر دزبی و دوع ی  هااار اان

ر هاپروژه ذارد  امیااااینن ملی تنسااااه و اصااا ح،  یمر ماعی تأثیر  هاپرداخت
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نهااد  انا   وزارب باازر اانی باه همراه یا یمزیرسااااخ ی در م یااگ بزرگ را تنظیم  
ر مش لف هااوزارتشااناهدوع ی و    هاارییداراو امیااااینن نظاارب و اداره   دهنا هوا 

انن   در  یمر دوع ی را تنظیم هاشااراتهار  ذارریهساارماها و یتفااعمملرردر 
ت ش   تر اا ردهایر میان وزارب خارجه اه برار پییابرد اه اف سایاسات خارجی 

ی  مح ق ناامی  مرتبط با وزارب امنر خارجه   ان ، منقای ی نااب اً ضاایف دارد یم
طنر نیات«  یرایز باش ، اما   همهاست اه: روزارب خارجه بای  مراز شارنه ارده  

هار خاص  هار دوع ی اسا انی پروژههار اق صاادر تاالط دارن  و رشاراتآژانس
امنر خاارجاه را واقاااً شااارمنا ه ارده  یمخند را پی    امر وزارب  ایر  برنا     

 (Jones and Jinghan, 2019, p. 11).است«

 گیرییمهظا

در  یر در ای اد ساایاساات خارجی در سااط  ملی   هااساا انساات اه درساات ا
 هاآنبا دوعت مرازر و اق اماب   هاآناخ یاراب رساامی ن ارن  اما تاام ب داخلی 

تنان  پیام هار مهمی برار سیاست خارجی  یمدر منرد منضنماب سیاس ی خاص  
مهمی اه    هاریتواقا ملی و روابط  یر با سااایر ایاانرها داشاا ه باشاا   یری از 

یژه  وبهایر اسات اه رون  تنسااه پرشا ا   یر  قرار رف ه  منردتنجهام ر   اد مابً
یی و افزای   تمراززدار پی  رفت اه میزانی از  ا ننهبهدر دوره پس از اص داب  

اخ یااراب باازیاران محلی در اما  باه تنساااااه محلی را  ریزنااپاذیر ارد   یر 
مناطق مش لف داخلی در اوعنیت قرار دارد   ایانرر اسات اه در آن تنسااه م نازن  

اسات  از زمان آغاز   شا هپراان هجمایت ایانر در مناطق مش لف به شارلی نابرابر  
، تنسااه مناطق ساادلی اوعنیت پی ا ارد و ایر 1978اصا داب اق صاادر در ساال 

یژه در مناطق  وبهامر سابب بروز شاراف مظیم در ساط  تنسااه مناطق مش لف  یر 
غربی ایاانر شاا   در ت ش برار ااه  ایر شااراف اق صااادر، دوعت    مرازر و

اه به مانار تیاا ی    قرارداد  م نظررا  هااساا انبرداشاا ر منان  پی  رور تنساااه  
و در   هااسا انرون   ن پاره شا ن سااخت دوعت، تمراززدایی و ان  ال اخ یاراب به 

ر به  اتاان ازهوعت مرازر اعمللی شا ن بازیاران اسا انی بند  ب یر ترتیب دیربادامه  
 ها به بن  ایی ه ش ه است پنبعییع اعینرر تب ی  ش  اه تنسط 
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یر  تر طلبانهجاهیرر اب رار امربن  و راه اه ب ون تردی  یری از    شر روایت ت ربه  
و  رر  تنرشاند، شاینه مملررد یمر سایاسات خارجی  یر محاان   هاطرح

نمای  اما  یمده   دوع ی اه م مراز و پرهیبت  یمتنظیم  رر دوعت  یر را نیااان 
اساات  به نظر   قرار رف هتر ییرپادر مم ، اساایر مناف  بازیاران م ا د در سااطنح  

رساا   ن پاره شاا ن و تمراززدایی از ساااخ ار دوعت آن میزان پی  رف ه اه  یم
روبرو ارده اسات  ضامر اینره بای  درات در ماایرر مارنگ را با منان  باایارر 

هاار اق صاااادر و اج ماامی  یر نیز در  یاتمنف تنجاه داشااات ااه بش  مهمی از 
تنان  به مانار از دسات  یماسات و بنابرایر م ابله با آن   آم هدساتبههمیر ماایر  

تنانن   ینمهار اساا مرار رشاا  اق صااادر باشاا  اه نه دوعت و نه دز  ینهزمرف ر 
یر طرح  ترطلبانهجاهترتیب اسااات اه پرر در اجرار  یرابهبمذیرن     ی آن راراد به

ر بیان ی  اسا راتژر ا ن از باب به پاییر و میاشص جابهسایاسات خارجی خند،  
هاار اها اف و منااف  و ها ایات منااب  باه سااامات اها اف میاااشص، یاتاوعناردن  

ر  ها دوعت  ی میان مراز وزن انهی ه درن برد اه  یم ار نبی سااایااسااا ی را جلن  
  شا هدااا به شارلی     رف هشار ی میاخط یرد  در ایر دال،  یممحلی شار  

دارار ابها  اسات تا ب نان  با مناف  م نن  بازیاران تطبیق داده شاند  بازیارانی اه از 
ها درباره  هاااا ن   ایر یاف ه من بهرهق رب بز  برار تاییر جزئیاب اجرایی اب رار  

تنان  به تنظیم درک به ر ابهاماب در سایاسات  یم یر   ماهیت انیاارر دیملماتی 
 تر روابط دوجانبه با ایر اینر یارر برسان  یقدقخارجی ایر اینر و تنظیم 
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