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Abstract 

China's growing importance in the world order and its growing power in line 

with its goals and vision has raised questions about how Russia will fit into the 

Belt Initiative and China's path In particular, how the asymmetric relations 

between the two countries pave the way for their convergence and strategic 

partnership in Eurasia. Understand the dynamics of China's global strategy and 

how Russia relates to the components that seek its interests in the framework of 

this plan; the starting point is such an assessment. Accordingly, and as a 

hypothesis, Russia finds its geographical location very attractive for sustainable 

development as well as the passage of Western sanctions. The connectivity 

aspect of the Belt and Road Initiative, which seeks to improve East-West 

transport links, is inherently consistent with Moscow's desire to transfer energy 

resources as well as to open up Russia's transit potential in Eurasia. But contrary 

to China's geopolitical view, Russia's view is purely economic. Hence the 

elements of Russia's participation in the China Initiative, Belt and Road 

Initiative; As officials in both countries claim; They have not been 

systematically defined and evaluated empirically. With this in mind, we first 

provide a brief history of China-Russia trade and transportation links. We then 

examine the main projects of the Belt and Road Initiative  - which involves 
Russia  - and the key agreements related to this project .Finally ,with regard to 
Russia's risks and considerations ,the dimensions and developments of this 
partnership are taken into consideration. 
Keywords: China, Russia, Belt and Road Initiative, Energy, Far East, Eurasia, 
Transit 
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 دهیچك
قدرت ابرااز وجر د در ابرابا برا  شیو افزا یدر نظم جهان نیچ گاهیجاروزافزون  تیاهم

 ابتکرار طاحدر  هیروس یایقاارگ یرا در م رد چگ نگ ییهاپاسش، آن ۀشدفیاعا اهدافِ

 کش ر، دو نامتقارن روابط چگ نه نکهیدر م رد ا ژهیو. بهاستکاده جادیا نیچراهِ و کمابند

 ییایر. درک پ کنردیفااهم م ایآنها در اوراس یِو مشارکت راهباد ییهمگاا یرا باا نهیزم

 نیا قالب در را خ د منافعکه  ییهامؤلفهبا  هیروساراباط  یو چگ نگ نیچ یجهان راهباد

 ه،یفاضر مقرا  در و اسرا  نیا با. است یابیارز نیشاوع چن ۀنقب کند؛یم جستج  طاح

غاب،  یهامیعب ر از احا نیو همچن داریپا ۀا سع یخ د را باا ییِایجغااف تیم قع هیروس

 ی ندهایبهب د پ یابتکار کمابند و راه که در پ یدهندگااصال ۀ. جنبندیبیم جذاب اریبس

 زیرن و یانرا  منرابع انتقرال یبراامسرک   لیاست، ذاااً با اما غاب و شاق نیب یم اصالا

 نگراه براخالفدارد.  یو شرمالگان سرازگار ایدر اوراسر هیروس یِتیااانز لیگش دن پتانس

 عناصا رونیازهم. است یاقتصاد یکن ن طیشاا در هیروس کادیرو و نگاه ن،یچ کیتی ئ پل

 کنند؛یدو کش ر ادعا م یهاآنچنان که مقا  راه، و کمابند ابتکار طاح در هیروس مشارکت

ابتردا  حاضرا ۀمقالر مهرم، نیرا بره نظا. اندنشده یاجاب یابیارز و فیاعا مندنظا ط ر به

 دهد؛یرا م رد ا جه قاا م هیو روس نیچ یم اصالا ی ندهایاجارت و پ یِخیاار تیم ض ع

 را هیروسر مشارکت سبح و نیچ اهداف که -راه ابتکار کمابند و  یاصل یهاسپس پاو ه

و  هاسرکیر نیپراو ه و همچنر نیرماابط برا ا یدیکل یهادر پاا  ا افا -ددهیم نشان

 .اندیگیم قاار نظامبمح لیافصمالحظات آن به
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 تیااانز ا،یاوراس دور، خاور ،یانا  راه، و کمابند ابتکار ه،یروس ن،یچ: های کلیدیواژه

 13/15/٩٩تاریخ پذیرش:    1٩/10/٩٩تاریخ بازبینی:    52/08/٩٩تاریخ دریافت: 

 741-707، صص 13٩٩ زمستان، 4، شماره 15سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

 و کیاوراست عیوست ۀموطقت در یتنجهجکلت  تحتنت  تتکنون،  گذشته  ۀده ظرف
 بکعت  استت ممکتن یحه هکاقدام و عیوقک نیا از یبرخ. است ک،یجر در شمکلگک،

 نت  شند یجکر یکیهیژئنپل یسکخهکرهک و هک یفرض از یبرخ در ییهکدگرش جکدیا
و  نیتتر. بزرگانتدمکنده یبکق نخنردهدست و رییتغ بدو، قر، کی از شیب مد  ب 

بت   کی 1«ابهککر نمربود و راه»در قکل   نیچ میتحنت   نکظر ب  تصم نیا نِیترعمده
 ستتینمنن حتکنم حتز  و یدوله نخبگک، ن  است 2«لنیییدایی»آ،  یِویچ ریتعب

 و کیاوراست ۀموطقت در را یبزرگت یتجتکر و یمناصتتت  یاقهصکد بلنک دارند قصد
 یهتکحنزه در نشنر نیا بلودمد  موکفع مهضمن ن  ینحنب  نوود؛ جکدیا شمکلگک،
 ارزش و یگذار یسترمک بتک ن  ییربوکیز یطرح. بکشد کیهیژئنپل و یهیامو  یاقهصکد

 زمتک، از یجهتکن طتر ِ نیتتربزرگ نیا. شندیم یبکنیپشه دتر ن،یلیتر کی یبیتقر
 یعمل ابهککر. دیآیم حسک ب  دوم یجهکن جوگ ک،یپک از پس ککیآمر مکرشکل ۀبرنکم
 طنربت  و آورده فراهم را یبکسهکن شمیابر جکده رونق و یبکزسکز یبرا تزم بسهر ن 
 بتزرگ یتحتنل. دهدیم قرار الشعکعتحت را ییکیدر و یویزم تجکر   یریزنکپذیگر
 و یکستیس قتدر  شیافتزا بکعت  ستنکی از تیتمنفق صتنر  در ن  کیاوراس در
 و یاقهصتکد یننتدهکیپ است ممکن سن  گرید از و شندیم نیچ یاقهصکد تیظرف
 .نود مهحنل را  یروس و نیچ یهیامو

  یالمللتنیب نتکظرا، و یوتیچ نخبگتک، نت  یمهمت لیدت از یکی ک، یم نیا در

                                                                                                                                 

1  . Belt and Road Initiative  

2  . yi dai yi lu 
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 ابهکتکر قکلت  در شتدهنییتع اهتداف تحقتق یبترا را ابرپروژه نیا تیمنفق شکنس
 نیچت گکهیجک یارتقک تِیمنضنع از فکرغ نوود؛یم یکبیارز وکن یبخنش راه و نمربود

 آ، یاقهصکد دیشد مشکت  لیدل ب  طر  نیا از  یروس اسهقبکل  یجهکن اقهصکد در
 –یالمللتنیب ۀعرصت در نشنر نیا روزافزو، یانزوا و غر  یهکمیتحر ۀجینه در–

 بتک  یروست روابت  شتد، تترمیوخ یپت در  4112 ستکل از جهتت نیهمت ب . است
 قتکنن، شتد،ِ فعتکل بتک مهعکقبکً و م ینر ۀریجزشب  اشغکل ۀواسطب  یغرب ینشنرهک

 ستکل در نوگره تنس  ن  مجکزا  قیطر از ککیآمر دشموک، بکمقکبل   یعوی) 1«نکتسک»
 شیافزا را ییکیآس ینشنرهک بک خند یاقهصکد موکسبک  مسکن(  شد  یتصن 4112

 بتک یکتینزد یکستیس رواب  ن  نیچ ک، یم نیا در. استداده گسهرش را آ، ۀدامو و
 از یعیوستت فیتتط در  یروستت کیشتتر نیارزشتتمودتر و نیتتترمهم بتت  دارد  یروستت
 در چتن  استهخرا  و دور ختکور در درونربنیه یتجکر یهکپروژه از– هکتیفعکل
 از ریتغبت . استتشده لیتبد –شمکلگک، ریمس قیطر از ییکیدر ونقلحمل تک یبریس

 و نیچت راه و نمربوتد ابهکتکر تقتکطع در  یروس و نیچ یهمککر  یاقهصکد مسکئل
 یدگیتچیبت  پ –ه دارددآ، را بر عه یرهبر  یروس ن – 2«کیاوراس یاقهصکد  یاتحکد»

 و شمکلگک، افزوده است.  کیرواب  دو نشنر در قلمرو اوراس یِدگیتوو درهم
 روابت  نیبههتر حکضتر حتکل در مستکن و وتگیجیب ن  است موظنر نیهم ب 
 نووتد؛یمت تجرب  1861 سکل در کیپلمکتید رواب  یبرقرار زمک، از را خند ۀدوجکنب

 یهتیواقع را نیچت بک یقن یارابط  یاقهصکد موکفع  یروس  ینونن  یشرا در ن  چرا
 مهحتده وایکت  یهتکمیتحر آثکر نکهش یبرا مسکن  ی. ب  عبکرتودیبیم ریانککرنکپذ

 بتک یهمکتکر  یجهتکن اقهصکد نظکم در واشوگهن تیمحنر نکهش ت یدرنهک و اروپک
 یابزارهتک یینتکرا لیتعتد بکعت  نت  یرییتتغ نوتد؛یمت یکبیارز یکتیح را وگیجیب

 جهتک، نشنر نیپهوکورترعونا، ب   ی. در مقکبل  روسشندیمهحده مایکت  یاقهصکد
 شمیابر راه یرهکیمس نیترمهم از یکیب  اروپک   کیقلمرو اتصکل آس نیتردستکیو 
رقکبتلیغ ن یچت نخبگتک، یبترا آ، یِلیفست یانترژ موکبع و کیجغراف ن  است دیجد

                                                                                                                                 

1  . Countering America٬s Adversaries Through Sanctions Act 

2  . Eurasian Economic Union 



 2911زمستان  ♦ 4شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     977

جهت از  نیهم. ب شندیم دهید 1«رو،یب ب  متیعز» کستیس مهضمن و یپنشچشم
 یبتنده و نقشت نیگزیجتکرقکبتلیغ  یروست کیتهیژئنپل تیمنقع ن ینظر نخبگک، چ

 بت  نظتر و اسکس نیبر ا. نودیم فکیاابهککر نمربود و راه  ۀعونا، پشهنانرا ب  یاسکس
حکضر بت  روش  ۀ  مقکلکیاوراس قلمرودر   یو روس نیموکسبک  چ روزافزو،ِ تیاهم
 یِمناصتتت ننتدیپ یِخیتتکر نیتیتبتک ضمن  نودینخست تتش م  یلیتحل – یفین

 ییکیتجغراف تیتمنقع ب  نکظر ن  را ییهکهو پروژ اهداف ل یب  تفص ن یو چ  یروس
 هک تی  مزنیچانداز ب  چشم تیعوک بک است راه و نمربود ابهککر ۀابرپروژ در  یروس

 .دهدقرار  یمنرد تنج  و بررس   یروس یبرامنجند  یهکسکیر زینمنانع و 

 یمفهوم چهارچوب. 1

. استت  یروست یجهکن راهبرد یبوک سوگ نیچ بک مسهحکم ۀرابط ن ینرمل دگکهید از
 فیتط تنست   یروست یختکرج کستتیس ن یپتنت عصر در و گذشه  ۀده دو ظرف

 حفظ زین و یخکرج تیامو سطن  شیافزا و حفظ بر تمرنز بک نخبگک، از یمحدود
 دربتکره ییکتکیآمر یکیتپکرانن از گتروه نیا یاعضک. است شده نیتدو یداخل ثبک 
 بتتک یارتبتتکط مهحتتده  کت یتتا تیتتروا معهقدنتتد چرانتت  هستتهود؛ نکخشتتوند  یروست

از افکتکر  یب  تأس یروس گذارا،کستیس زمک، هم. ندارد  یروس یواقع یهککستیس
 و یفرهوگت برتتر یمهحده الگنایکت  ن  را غکل  تیروا و ادعک نیا ک، یکگرایاوراس

 نووتدیمت رد شند  اعمکل جهک، ۀهم در دیبک آ، یهکاقدام و افککر و است یاجهمکع
 Vinokurov, 2012 &) دارد تعلتق شتر  بت  یفرهوگت لحتک  بت   یروس معهقدند و

Libman.) 
 یهکخناسته  لیتتحم یبترا یتتشت چیهت نیچت مهحده کت یا مقکبلِ ۀنقط در

 یهتکتتش نگترا، مشتکب  طنربت  نشتنر دو. نودینم  یروس ب  خند کیدئنلنژیا
 یمشکبه یاقهصکد موکفع و هسهود[ کیاوراس چن، یموکطق در] یهژمنن یبرا واشوگهن

 ننتدیپ یبترا یویگزیجتک چیه اسکسکً  یروس در رندگک،یگمیتصم بکبت  نیا از. دارند
 ۀن  هتر هشتت ستکل  انتداز ی(. نشنرTrifkovic, 2020) ندارند نیچ بک نشنر نیا

پنل و مجمع اقهصکد  یالمللنیصودو  ب یهکاست. دادهاقهصکد خند را دوبرابر نرده
                                                                                                                                 

1  . going out 
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در  نینت  چت دهدینشک، م –دیقدر  خر یبک تمرنز بر شکخص برابر– زین یجهکن
گرفهت  استت  یشتیاقهصکد جهک، پ نیترعونا، بزرگمهحده ب کت ی  از ا4112سکل 
 نیتضتم هتدف بتک نیخلق چ یجمهنر ل یدل نیهم ب (. 86 .  ص1911  ی)اطهکر
 همتک، کیتمهحتده ایکت  مهتکر کستتیس بک مقکبل  خند  اقهصکد داریپک رشد و تنسع 
اوبکمتک  بکراکآ، در دولت نخست  ۀدیا 4111ن  در سکل  1«کیآس ب  چرخش» راهبرد

ظترف  جهتک،  در مهقکبتل یوابسهگ جکدیا طنرنی( و همClinton, 2011مطر  شد )
 یکتیتو عمل میترست یجهتکن و یاموطقت  ۀدر عرصت ییهکاهداف و برنکم  ر یاخ ۀده

 بتک جیتتدربت   ییکیتو در یوتیزم دیتجد شتمیراه ابر یکیاست ن  در قکل  احنرده
 .استشده ناج م  یروس اسهقبکل
مهتم  نیت  ا4119از ابهککر نمربود و راه در سکل  ییاعهبکر از زمک، رونمک نیبد
  «وتگیپنیج یشت» یختکرج کستتیتوهک نمتکد س ن است ن  شده لیتبد یاب  پروژه

   یروست جمهتنرسیرئ  «نیپنت ریمیوتد» ن  دیآیم حسک  ب   نیچ جمهنرسیرئ
. استنرده اعتم کیاوراس قلمرو در ریفراگ یهمککر یبرا را خند ک یاشه آشککرا زین
قتدر    یموتکبع ملت  یکتیزیف یفضک  یروس ییِکگرایو در قکل  اوراس نیاز ا شیپ
و نمتند  تیتاهم( 166 .ص  1911  ی)رستهم نیبتر سترزم میو نوهرل مستهق یمل
ن  عمنمکً   یروس یِنگکه سوه نینشنر  ا نیا یالمللنیب یامک بک توگوک  داشت یشهریب

و  کفتتی یتستر زیتن کیداشت  ب  الزامک  ژئناننننم کن یگراعمل کیهیژئنپل ۀجوب
 شد.  یگذار یپک کیاوراس یاقهصکد  یاتحکد لیدل نیب  هم کًاسکس

در  نیروزافتزو، چت یهتکیبلوتدپرواز کنگریتابهککر نمربود و راه نمک زمک، هم
حتتز   ۀنوگتتر نیمهتتم در نتتنزدهم نیتتااستتت و  یالمللتتنیب و یاموطقتت  ۀعرصتت
(. همک، Horsley, 2019) استشده ثبت نیچ ی  رسمکً در قکنن، اسکسزین ستینمنن
 ملتت بتزرگ یکیتاح»و  «دیتجد یعصر»شروع  ی  ش4112ن  در ننامبر  یانوگره

 ییربوتکیز بتزرگِ ۀبرنکم کی راه و نمربود ابهککر موظر  نی. از ا(1)نرد اعتم را «نیچ
 دهدیم پنشش خند ریمس در را یمخهلف ینشنرهک اروپک  تک کیآس شر  از ن  است

  ینخبگک، روست ک،یمرا در  یکدیز یِمثبت و موف یهکدگکهیالبه  ب  همک، نسبت  د و

                                                                                                                                 

1  . pivot to Asia 
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 .است خه یبرانگ نیچ مقکصد و تین زین و یریپذو جهک،  در خصنص امکک،
دوبرابر نترد، انتدازه  یبرا یزیرن از برنکم یجمهنر چسئی  ر4141ننامبر  در
  ن وعتدهیتتحقق ا ی(. براXinhua, 2020خبر داد ) 4191ن نشنر تک سکل یاقهصکد ا

درصد بکشد  1 تک 2.2 نیب یسکتن  رقم  نیچ یتزم است مهنس  نرخ رشد اقهصکد
(Steinbock, 2021 .)اطتعتک   یورکوزار  صتوعت و فوت گزارش مطکبق نیهمچو
ن مرنتز یتتربزرگ ی ن ستکل مهتنالیکزدهمی یبرا ن نشنری  ا4141ن در مکرس یچ
د جهتک، را بت  ختند اخهصتکص یتدرصد از نتل تنل 91د جهک، بنده و حدود یتنل
بتک ارزش افتزوده از  یدا  صوعهیتنل  سکل گذشه  پوجن  ظرف  ینحنب  ؛استداده
ده استت. ینا، رستیتن، یتلیتر 91.9ن، دتر( بت  یتلیتر 9.89نا، )یتن، یلیتر 49.1
  (4141تتک  4118از )ن یچت ۀستکلپتوجتنستع   ۀن برنکمیزدهمیدر طنل س نیهمچو

درصتد نتل  2.1ن از یچت یبکت یورکد ارزش افزوده در بخش فوین رشد تنلیکنگیم
 در رونتد نیتا ۀادامت نیتضتم(. Wang, 2021ده استت )یدرصد رس 11.2د  ب  یتنل

 –رودیمت آ، انهظتکر نت  ییهتکچکلش و هتکرقکبت بت  تنج  بک– ودهیآ سکل چهکرده
 محصتنت  ۀعرضت ک،یتم یوابستهگ قِیتتعم و ییکیدر و یویزم امنِ اتصکل مسهلزم

 از یمتیعظ بخش  یجهکن ارزش ۀریزنج اهداف بک ن  است یجهکن یتقکضک و یویچ
 و کیاوراست ۀقکرشب  در نینن شمیابر راه ییِکیدر و یویزم ریمس یِاندازراه گرو در آ،

 یِهمراهت و یهمتکهوگ کزموتدین  ینشتنر هر از شیب هدف نیا. است شمکل قط 
 بتر یمبهوت نت  یاندازچشتم. استت کیاوراس یاقهصکد  یاتحکد و  یروس بک یحدانثر

 یدئنلنژیتا بت  یتتنجهنم بتک یاقهصتکد رواب  تیتقن زین و کیهیژئنپل متحظک 
 .است

نت  در  یدر ستود 1نیچت اصتحک  و تنسع  یمل ن،یسی  نمب  همین موظنر
انداز و اقدامک  مربتن  بت  ستکخت مشتهرک نمربوتد چشم»بک عونا،  4111مکرس 
 ۀشبک نی  انردموهشر  «کمیو  ستیقر، ب ییکیدر شمیو راه ابر شمیراه ابر یاقهصکد
 نیتاستت. اگسهرده شر  داده ییکیجغراف یهکنقل را در قکل  دسهنرالعمل و حمل
 ۀمرحلت در آ، ریمست شتش حکضتر حکل در ن  است ییهکدات، شکمل میعظ ابهککر

                                                                                                                                 

1  . China’s National Development and Reform Commission)NDRC) 
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 .است سکخت دست در کی یطراح
دات، »در ست  بختشِ آ، شتکمل   یشده  روستفیشش دات،ِ تعر نیا ک،یم در
 2«نینن یکیاوراس یویپل زم یدات، اقهصکد»  1« یروس – مغنلسهک، – نیچ یاقهصکد

 یو نفتن  اسکست نقتش 3«یغربت یکیآس – یمرنز یکیآس – نیچ یدات، اقهصکد»و 
شکمل  یغرب یکیآس – نزیمر یکیآس – نیچ ریدر مس  یروس گکهیجک نیدارد. همچو
 – ترنموسهک، – ازبکسهک، – زسهک،یقزاقسهک،/ قرق – نی)چ «نینکسپ» دوریچهکر نر

 نی)چت «یکنیم» دوریاروپک(؛ نر –  یترن – گرجسهک، – جک،یآ ربک – نینکسپ یکیدر
 دوریتاروپک(؛ نر –  یترن – گرجسهک، – جک،یآ ربک – نینکسپ یکیدر – قزاقسهک، –
( را،یا – ترنموسهک، – ازبکسهک، – زسهک،یقزاقسهک،/ قرق – نی)چ «یشمکل یخیتکر»
( را،یتتا – افغکنستتهک، – کستتهک،یتکج – نی)چتت «یجوتتنب یخیتتتکر» دوریتتنر زیتتنو 

 ک یتجزئ ن یچت دولت طرف از موهشرشده نخست. گرچ  در سود است تنج قکبل
در ژوئتن  نینن شمیراه ابر ییکیسود در یروزرسکن است بک ب نر نشده ییکیدر ریمس

 یکیتدر ریمست از تنانتدیاستت نت  متشده یمعرف یگرید ۀبکلقن ییکی  راه در4112
 یبترا یآ، را فرصته نینت  چت یری. مستشتند دهینشت شمکلگک، ب   یروس یشمکل
گرفهت  نظتر درشتر  ختند شتمکل  ۀموطقت ۀو تنسع یتجکر یهکدات، یسکزمهونع
 (2).است

 در آنک، یویآفرنقش و مشکرنت ۀنحن در نشنرهک ییِکیجغراف تیمنقع ن یبوکبرا
  یمحتت در  یشتترا لیتستته و مرزهتتک یورا در یستتکزو یزم زیتتن و ارزش ۀریتتزنج

 برخنردار یمضکعف تیاهم از رهیزنج نیا بکتتر یهکحلق  ب  متیعز یبرا یرامننیپ
 یهیهتن واجتد را ارزش ۀریتزنج شمودا، یاند از یبرخ جهت  نیهم ب . استشده

 ابهکتکر موظتر  نیتا از .(112 .ص  1911 ک یتنیعهی)شتر انددانسه  «یاموطق یجهکن»
 ۀریتزنج» یِمحتنر مفهنم ب  داد، اصکلت و نندیپ یبرا تتش بک نیچ راه و نمربود
 را کیاوراست یاموطق  ادغکم ن  استکفه ی را تیقکبل نیا  «یویسرزم اتصکل» و «ارزش

 .دهد پنشش  یروس یِاقهصکد اهداف چهکرچن  در
                                                                                                                                 

1. China – Mongolia – Russia Economic Corridor )CMREC) 

2. New Eurasian Land Bridge Economic Corridor )NELBEC) 

3. China – Central Asia – West Asia Economic Corridor )CCWAEC) 
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 هیروس و نیچ یمواصالت یوندهای. پ5

 یستخکوتمود یراهومتک حتکل  نیعت در و استت المللنیب رواب  شگکهیآزمک  خیتکر
 شمکرب  یالمللنیب ۀعرص در نشنرهک رفهکر و تی هو یِجیتدر یریگشکل فهم یبرا
 دواز  کیت در هتر زیتن یستهینمنن یهتکاز انقت  شیس  قر، پ یعوی نیا. دیآیم

 دوجکنبت  یِمناصتتت و یتجتکر ینندهکیپ تیتقن یبرا اراده   یروس و نیچ نشنر
شتکنزدهم و  یهتکدر طتنل قر، یبریدر ست  یروس یطلبتنسع  نخست بند.  یجد

 ۀمعکهتد» بتک 1861 ستکل در. نترد جتکدیا را نیچت بتک یررستمیهفدهم  تجکر  غ
 یدهستکزمک، ریتوفصتل شتد و پهتر نبدو نشنر حتل نیمرز ب ۀ  مسأل1«وسکینرچ

 نیتآغکز نمتند و ا نردندیم مسکفر  وگیجیرا ن  از مسکن ب  ب یدوله یهکنکروا،
 یازا در هتکروس. دیتانجکمیمت طتنل ب  سکل دو آ،  برگشتورفت ن  بند یسفر
معکهتده »خز صکدر نردند.  2یبریس یگکیتک از  یویچ ینکتهک ریسک و یچک شم یابر
تنست  است    توتکو  ب ن   ییهکنکروا، وک ی  بک تأنید بر ا1242در سکل  3«کخهکین

واقتع در جوتن     یروس یکخهکین یاز شهر مرز دیبک شنند یم دهیواگن و گکو نش
Perdue, 2010, p. 341-) دیبخشت تی  عبنر نووتد  تجتکر  را رستم4ککلیبک کچ یدر

عوتنا، )بت  دیتجد ییکیدر یرهکیدوم قر، ننزدهم  مس ۀمی  در نوجند این بک(. 343
از  نی  چب –بند  یروس ینرتاز امپرا ین  در آ، زمک، بخش– 5«اودسک»مثکل  از بودر 

 آهتنراه مکنوتد یوتیزم یهتکراه و 1681 سکل در افههکحش از پس سنئز نکنکل قیطر
 آهتنراه نیا ترعیسر هرچ  افههک  یبرا وگیجیب یهکتتش از پس یبریس یسراسر

داد  ک،یتپک یتجتکر یعونا، قطبتب  کخهکیب  نقش ن سهم ینخست قر، ب ۀده لیاوا در
(Bennett, 2016, p. 343.) 

 از یبخشت نت  یمرنتزی کیآست ی  نشتنرهکالملتلنیب نظکمامروزه بک چرخش 
 وگیجیب یهکتتش ۀجینه در چران  هسهود؛ ییشکنفک حکل در بندند سکبق یشنرو

                                                                                                                                 

1  . Treaty  of Nerchinsk 

2  . Siberian Taiga 

3  . Treaty of Kiakhta 

4  . Lake Baikal 

5  . Odessa 
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 یداخلت یاز مرزهتک یوتیزم یهکراه اش یدر موکطق غرب یرونق اقهصکد جکدیا یبرا
بکعت  شتده  نیچ یهکیگذار یعونا، نمنن   سرمک. ب اندکفه ینشنرهک گسهرش  نیا

آهن بت  شتهر شند ن  بک خ  لیخشک تبد یقزاقسهک، ب  بودر 1«قنرغکسِ»است تک 
 لیت  تکمدر ایتن زمیوت خزر  مهصل خناهد شد.  یکیقزاقسهک، در در 2تکوِآ  یبودر
 خت  انحصکر شکست بکع   4111 سکل در نیچ ب  قزاقسهک، نفت انهقکل لنل  خ 
(. Higgins, 2018بتند )  یروست 3«نفتتترانس» کریتاخه در قبتً ن  شد یصکدرات لنل 

و  5«خکبکروفستک»  4«بتگنوشچوسک» مکنود   یروس یآ، دسه  از شهرهک نیهمچو
 وتگیجیب لیتتمک از بستکچ  دارند  قرار نین  در مجکور  مرز چ 6«وسهنکیدوت»

. در ستود شنند مودبهرهشرقش شمکل یدر موکطق صوعه یاقهصکد ۀتنسع بهبند یبرا
آمتده  نیچت اصتتحک  و تنستع  یمل ن،یسینم «اقدامک  و اندازهکچشم» کستیس

حدانثر استهفکده   یبک مغنلسهک، و روس 7یاز مجکور  مغنلسهک، داخل دیمک بک»است: 
و   یرا بت  روست 8کنتگیجلننگیرا نت  استهک، ه یایلیر ینندهکیپ م یرا داشه  بکش

 یهکاستهک، نیبت یهتکیهمکتکر م یارتقک دهت نود یمهصل م یاآهن موطق شبک  راه
 ۀوتیدر زم  یو ختکور دور روست نیچت 10«وتگیکئننیل»و  9«نیلیج»  «کنگیجلننگیه»

 یو ستکخت دات، مناصتتت مینو تیرا تقن یویزم –یی کیدر ۀموظنرنقل چودوحمل
 شیبتک هتدف گشتک نودیرا ب  مسکن مهصل م وگیجین  ب یاییکیاوراس ریالسعیسر
 (.NDRC, 2015 Report) «میببر شیب  شمکل  پ یدینل یهکچ یدر

 یِوارونگت نشتکنگر زیتن  یروست در آهتنراه خطن  سکخت یبرا نیچ تیقکبل

                                                                                                                                 

1  . Khorgos 

2  . Aktau 

3  . Transneft 

4  . Blagoveshchensk 

5  . Khabarovsk 

6  . Vladivostok 

7  . Inner Mongolia 

8  . Heilongjiang Province 

9  . Jilin 

10  . Liaoning 
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سلستل  » 1618داشتهود. در ستکل  سهمیاست ن  دو نشنر در آغکز قر، ب ییهکنقش
 ۀدر موطقت نیچت یآهتن شترقستکخت راه ۀاجتکز 2«دوم کتسیتزار نت»ب   1«وگیچ
در  وستهنکیبت  بوتدر وتد کتکل یبک ۀکچتیدر کیت  نزد4«هکیچ»از شهر  3«یموچنر»

بتند نت   یتر از راهتننتتکه لیمکپکنصتد بکًیآهن تقرراه نیآرام داد. ا کننسیسکحل اق
آهتن راه نیتقصد داشت ن  ا نی. هرچود چگذشتیم  یطنر نکمل از خکک روسب 

سکخت آ، را  ۀاجکز یخصنص عیصوک تیسکخه  شند  درنهک یدوله یدر قکل  شرنه
پهرزبنرگ بک هدف در سن 1161  در سکل 5«ییکیآس-یبکنک روس» ج  یگرفهود. درنه
 هکجوب  یبرخشد. از  سیتأس ن یچ یآهن شرقازجمل  راه ن یآهن در چسکخت راه

مهمرنتتز بتتر  ۀدهوتتدوام ینهکدهتتک دار یتترا طت ییکیآستت – یبکنتتک روستت تتتنا،یمتت
 کیآست رستکختیز یگذار یو بکنتک سترمک شتمیمکنود صودو  راه ابر هک رسکختیز

سرانجکم  قتدر  نظتکر     یمدر،  دولت روس ینهکدهک نیدانست. امک بر ختف ا
 ؛آ، را حفتظ نترد قیتاز طر ینظتکم یروهکیآهن و حق نکمهعکرف انهقکل نراه نیبر ا

خطن  تلگتراف و   یفرع یلیتنانست خطن  ر ییکیآس – ین  بکنک روسیدرحکل
 (.Bennet, 2016, p. 344)نود  جکدیا یانهشکفک  معدن

 یب  جوگ جهتکن یموهه یهکدر سکل نیو چ یشنرو ریاتحکد جمکه نیرواب  ب
 یو اقهصتکد یفوت یهتکمقکل  است. امتک تنجت  بت  نمک نیدوم خکر  از منضنع ا

گذرا ب  آ،  ب  سهم خند مهتم و  ینگکه  1111ده   یهکسکل یط نیب  چ یشنرو
در جهتت وارونت  در  یزیتچ نیچو رسدینظر متنج  است؛ چران  انون، ب  ک،یشک

را   یو خطن  لنل  گکز بک روس یانرژ یهکنافقت  یویداد، است. موکبع چ یحکل رو
نظر نگکه موهقدا،  در بلودمد  ب  در؛ امک (Xinhua, 2016) نوودیم یتلق« برد – برد»
  1111 ستکل در زیتن منرد نیا البه . بکشد  یروس نفع ب  و ثکبت  یشرا ن  رسدینم
 تحتت نِیچت بت  یدتر ن،یلیم 911 وام یاعطک بک «نیاسهکل جنزف» ن  یزمکن یعوی

                                                                                                                                 

1  . Qing dynasty 

2  . Tsar Nicholas II 

3  . Manchuria 

4  . Chita 

5  . Russo-Asiatic Bank 
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 زمتک، حتکل نتکمتً  یمنافقت نرد بتک شترا 2«یتژو ئن»و  1«زدونگ مکئن» یرهبر
را بتک ارستکل متناد   یوام بت  روست نیتملزم بند بکزپرداختت ا نیتفکو  داشت. چ

 یکطیتاحه یو ارزهتک یاسکست ینکتهتک  یمحصنت  نشکورز ک یپتسه  یراهبرد
نت   3«ک،یتدال»اجکره داد، بودر  ۀدربکر نیهمچو نیوام  اسهکل نیا یانجکم دهد. در ازا

 4«لنشتن،» ییکیتدر گتکهیپک و داشت ییبسزا تیاهم شیهکآ  در خی نبند، لیب  دل
  یمعتدن یانحصتکر کزا یتامه کفتیدر نیو همچو یب  شنرو 5«وگیکئننیل»سهک، در اُ
 میاز نت شیبت(. Lüthi, 2010)متذانره نترد  کنگیجنیو ش یدر موچنر یلیو ر ینفه

 یکیبتک آست نیچت یننتدهکیاز پ یبخشت یو مترز یموکطق سکحل نیقر، بعد  تمکم ا
 را شکل دادند.  یشمکل یکیراه در نیو همچو یمرنز

 – وتگیجیب ک،یم یکسیده  رواب  نکمسکعد س نیچود ۀواسطو ب  1181 سکل از
 یمناصتتت یننتدهکیپ و یتجکر یهکیجوگ سرد  همککر یِبحرانمسکن در دورا، 

 مترز ۀمستلل  1111 ستکل در آنکت  از پتس امتک مکنتد؛ مسکن  زین نشنر دو ک،یم
 یرا گرفت  دو نشتنر بترا یشنرو یجک  یوفصل شد و روسحل6«آمنر» ۀپرموکقش

 متک،یهتک  انعقتکد پتتش نیتا ۀجینه. دادند خر  ب  یشهریبهبند روابطشک، تتش ب
و  4111در ستکل  یو همکتکر یدوسته  یجتنارهتمحسن ۀویدر زم  یو روس نیچ

 یبتند. بتک رو یشکنگهک یدر قکل  سکزمک، همککر ترکفه یسکزمک، یورود ب  همککر
در  نیو چ  یروس یروند و مشکرنت راهبرد نیا ن یدر چ وگیپنیج یمد، شآنکر 
 یرانینشته ین  شرنت دوله ینحننهکد؛ ب  یرو ب  فزون یو مناصتت یتجکر ۀحنز

عبتنر از گتذرگکه  یختند را بترا یورینتکنه یهنشت نی  نخسته4119در سکل  ن یچ
 Mitchell, 2013 &) نمتندب  مقصد روتردام اعزام  ک،یاز دال  یشمکلگک، روس ییکیدر

Milne )ممکنعتت از هرگننت  انقطتکع و وقفت  در  یبترا نیچ ۀو مهعکق  آ،  دغدغ

                                                                                                                                 

1  . Mao Zedong 

2  . Zhou Enlai 

3  . Dalian 

4  . Lushun 

5  . Liaoning  

6  . Amur River 
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 و حستکس کریبست یامستلل  نشتنر نیتا اقهصکد یبرا ن  یواردا  روزافزو، انرژ
 کردیتلیم 211 میبتک قترارداد عظت 4112در ستکل  استت؛ شکووده یحکله ۀدآورندیپد

 شیبت زیتدر طر  ابهککر و نمربود و راه ن  یانداز مشکرنت روسچشم  یگکز یِدتر
 نیاز پرشتنرتر یکتیدر حکل حکضر ب    یجهت  روس نیهمب شد.  تیتقن شیاز پ

 است.شده لیابهککر نمربود و راه تبد یشرنک

 هیروس در راه و کمربند ابتكار یهاپروژه تِیموضوع. 3

 منهبتت  نینل جهک، است و ا ریدرصد  خک 41 از شیب  یروس یعیبکلقنه طب موکبع
موحصتر  تیدر وضع  یلیفس یهکسنخت کزمودین یِصوعه ینشنرهک ک،یرا م  یروس

ارزش   یروست ک یتادامت  ح واقهصکد  یبرا یعیطب ری خک. است دادهقرار  یب  فرد
. در (3)دهتدیمت لیتشک را نشنر نیا یدرصد ثرو  مل 11.2داشه  و  یکتیح کریبس
 نم یتسوگ  طت  اورانزغکل  یعیبزرگ نفت  گکز طب یهکدا،یم پهوکور  نیسرزم نیا

  یروست  حتکلاین بکوجند دارد.  یمخهلف یهککسیمق در یمعدن مناد ریسکالمکس و 
 یلیب  بخش موکبع فس یوابسهگ رایز د؛یآیب  حسک  نم یو صوعه شرفه یپ ینشنر

درجت  از  نیتبتک ا همچوتک،است و   یروس یکسیاقهصکد س یهمچوک، مشخص  اصل
-Bradshaw, 2016, pp. 700)دهد یادام  م یدر اقهصکد جهکن خندب  نقش  یوابسهگ

726 & Connolly.) 
  یاز فروش نفت و گتکز  روست یسرشکر نکش یدرآمدهک رغمیبر آ،  عل افزو،
ختند را ستکمک، دهتد. شتکهد مثتکل  نیکدیمهم و بو یهکرسکختیاست زمنفق نشده

بت   یکدیتتتک حتد ز یلتیو ر یاجتکده یرهکیمست  همچوتک، ینونن یۀآنک   در روس
نفتت و  عیوابسه  است. صوک یشنرو رینت، دورا، اتحکد جمکه یهکیگذار یسرمک
 کزموتتدین  یمیقتتد یهکرستتکختیبتت  ز یوابستتهگ لیتتدلبتت   زیتتنشتتنر ن نیتتاگتتکز 
بت   یموتکطق شتمکل یهسهود تک امکتک، دسهرست یو اسکس نیسوگ یهکیگذار یسرمک
 فتراهم شمکلگک، مکنود یدشنار یطیمحستیز  ینهفه  در شرا ۀنخنرددست ری خک
استت  درصتدد  یمتحظتک   روست نیهم. نظر ب (Solanko, 2011, p. 19-22) شند

 نیدهتد و در عت ستهرشدر قط  شتمکل و شتر  گ دیرا ب  موکطق جد خندموکبع 
 محتدوداروپتک  یبت  بکزارهتک کیدر آست دیجد یخند را بک تنسع  بکزارهک یۀتکحکل  
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 کفتت ییارتقتک م نیتاز ا شیپت  یحمل و نقل روس ۀجهت  اگر شبک نیهم. ب دینمک
قکلت   درشتمکر  انگشت یفق  چود گذرگکه مترز قیاز طر تنانستیعمتً م نیچ

دار بک تنج  ب  افتت ادامت  .بکز نود یغرب یننتکه ب  اروپک ینمربود و راه  راه ابهککر
هک و خطتن  راه یارتقک یتزم برا یۀسرمک  یروس روبل  یبهک نکهش و نفت متیق
  یتمهحتده و اتحکدایکت  یهکمیاز تحر شیروبل  ب نییرا ندارد. ارزش پک اشیلیر

 ژهیتوب  هک میشده است. امک تحر  یروس یاقهصکد  یشد، شرا ترمیاروپک  بکع  وخ
بت  جتز –  یروس یغر  را در بخش انرژ یگذار ین  سرمک 4116سکل  یهکمیتحر
نفتت و گتکز  یهکاند ن  شترنتبکع  شده نوود یممونع م –1«نیسکخکل» موطق در 

(. Kobzeva, 2018 Zhdannikov &)آورنتد  یب  شتر  رو  یسرمک تأمین یروس برا
 کیاوراست سراسر در راه و نمربود ابهککر یهکپروژه یاجرا دنبکل ب  ن  نیچ ن یبوکبرا

 یارتقتتک ۀوتیزم در تنانوتدیمتت استت   یسترمک جتذ  یپتت در نت   یروست و استت
 یموطقت ینشنر جهک،  شترانه نیتردر بزرگ یحمل و نقل و انرژ یهکرسکختیز

 داشه  بکشود.
 نیچت بتک یدتر کردیتلیم 211 یقرارداد ن  نرد اعتم  ی  روس4112مکه م   در
مهتر  کردیتلیم 96ستکل   سیب  مد   4111آ، از سکل  براسکس ن  استنرده موعقد

 «گتکزپروم» یغتنل انترژ ک،یتقترارداد م نینود. ا تأمین نشنر نیا یمکع  گکز برا
 هتزار و پکنصتد 4ب  ستکخت  کزین نینفت چ یو شرنت مل  یمهعلق ب  دولت روس

نت  چوتد دهت   یادارد )موطق  نیچ 2«کنگیلننگجیه»موطق   قیلنل  گکز از طر لیمک
 محرمکنت  آ، قیتدق متتیق هرچود(. داشهود را آ، سر بر جوگ قصد نشنر دو شیپ

 متذانرا   دهت  کیت بت  کیتنزد از پس  یرسد ن  روسیم نظرب  ت اسمکنده یبکق
 ن یت. عتتوه بتر ااستتداده تنافق تیمنفق از کفهنی وک،یاطم یبرا یاعمده کزا یامه

 خت  سر بر یگرید یسکل اعتم نرد ن  تنافق همککر همک،گکزپروم در مکه ننامبر 
 91 حجتم و ستکل ستی مد  ب  کنگیننیس اسهک، ب  یغرب یبریس از یدیجد لنل 

 درطنر نت  است. اگر خ  لنل  شر  و غر  همک،دست آمدهب  مکع  مهر کردیلیم

                                                                                                                                 

1  . Sakhalin  

2  . Heilongjiang 
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 مهتر کردیتلیم 86 شتند  لیتتکم استت شتده یزیترنمربود و راه برنکم طر  ابهککر 
 آلمتک،  ب  مکع  مهر کردیلیم 21 کن یسکل صکدرا  از شهریب نیچ ب  صکدرا  مکع 
 . (Nye, 2015) بند خناهد  یروس یفعل یمشهر نیتربزرگ

در مستکن  نیو چت  یجمهنر روس ی  رؤسک4111 سکلروند  در  نیا ۀادام در
دوجکنبتت  امضتتک نردنتتد نتت  استتوکد مربتتن  بتت   یتنافتتق همکتتکر نیو چوتتد داریتتد
تنستع  و اصتتحک   یملت ن،یسی. نمبند آنهک نِیمهمهر  ونقلحمل یهکرسکختیز
  یآهتن روستو شترنت راه نیآهن چشرنت راه   یوزار  حمل و نقل روس ن یچ

 نیبت ریالستعیآهن سرراه یمکل تأمین سکخت و ۀویزم در یهمککر رامن،یپ را یتنافق
بتک  یداتنتستکخت  ۀوتیدر زم یگترید ۀجکنبمسکن و نکزا، امضک نردند. تنافق ست 

و بتک  شتندیشروع م  یدر روس 1«ونیننراگ»امضک شد ن  از  «یآهن شمکلراه»عونا، 
 3«نیکنجیتت»مغنلسهک، ب  بودر  2«اوو »در  «شننک»سوگ زغکل ۀعبنر از نوکر پروژ

چهتر  ریتز   یپروژه در روس چود یتکنون،  اجرا(. Xinhua, 2019) رسدیم نیدر چ
آهتن از آنهتک  راه یکتیاستت نت  داشته  یریچشمگ شرفتیابهککر نمربود و راه  پ

در  کمتکلی( یجتا،)ال عیمتک یعتیگتکز طب ستک یسأنتکزا، و ت – مسکن ریالسعیسر
 مستکن یلنمهرین 221آهن است. نخست  راه یشمکل یکیشمکلگک،  در امهداد راه در

 نیهشتهم نت  مهصل خناهتد نترد تکتکرسهک، هختیپک ب  را  یروس هختیپکنکزا،  –
 یبخشت ۀدهودشکل تناندیاتصکل م خ ِ نیا سرانجکم  .است نشنر نیا بزرگ شهر
مهصتل  نیب  بترل  یروس قیرا از طر وگیجیبکشد ن  ب یریالسعیسر یلیر سهمیاز س

 9.1ستکعت بت   12ن  زمک، سفر را از  ریالسعیآهن سرراه نیسکخت ا ی. برانودیم
 8.1روبتل )معتکدل  کردیتلیم 211 4«نیآهن چتگروه راه»سکعت نکهش خناهد داد  

 یوتیچ یهک. شرنت(Bennett, 2019, p. 346) دهدی( اخهصکص مککیدترآمر کردیلیم
 ریمست نیا یبرا هک یویاند ن  بک اسهفکده از تخصص چتنافق نرده نیو روس همچو

 ننگتتنرود – یژنتتین» ۀپتتروژ ستتکختبستتکزند.  ریالستتعیسر یهتتکواگن  یدر روستت
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  1612نتکزا، در ستکل  – خ  آهتن مستکن نیو همچو 1682در سکل  1«(یگنرن)
ن  هرچود  یزمکن ؛قر، ننزدهم بند یۀآهن در روسسکخت راه یۀاول یهکسکل کدآوری

 تیمکلک گرفت  کریشک، را در اخههیآهن را سکخت و مکلکاز خطن  راه یدولت برخ
 یهکشتترنت و یختتکرج کزا،یامهصتتکح  کریتتاخه در خطتتن  از یاعمتتده بختتش
 – خ  مستکن تیمکلک نیچ وک یا بکوجند. (Ames, 1974, pp. 6-67) بند یخصنص

 در نینترمل جیبست ب  تنج  بک ویژهب  نشنر  نینکزا، را نخناهد داشت  مشکرنت ا
تنجت  استت. از اهتدافش  قکبتل یبکنیهوگکم پشه یافراط ۀکنیگرایمل لحن از اسهفکده

  یروست در نت  بکشد یاپروژه نیخبرسکزتر و نیتربسک مهمنکزا، چ  – خ  مسکن
دوجکنبت  در  یهتکیهمکتکر ۀوتدیو احهمکتً آ شندیاجرا م نیچ ۀتجرب و  یسرمک بک

 یپروژه بسهگ نیا تیب  منفق ن ینن شمیدر چهکرچن  راه ابر  یروس یلیخطن  ر
 خناهد داشت.

 دارد؛ شتتمکلگک، یهکرستتکختیز ستتکخهن در یریچشتتمگ مهتتکر   یروستت
نترد  جتکدیآنهک را ا یو نکر اجبکر ینبنغ قطب  یبک ترن ین  شنرو ییهکرسکختیز
(Josephson, 2014.) از دوردستت  ینکشت یبتکت یهکوت یبک تنج  بت  هز حکل نیبک ا

 یرویتو نبتند ن زیبرانگچکلش یطیمحستیز  یسکخت و سکز  شرا سک یتأسبند، 
 ۀاقهصکد بتکزار دشتنارتر استت. تنستع کیدر  ییهکپروژه نیچو  یتنج  ینکر محل

امک بک تنج  ب   ؛تمرنز دارد هکدورنربنیبر ه در زمک، معکصر عمدتکً  یشمکلگک، روس
بستک استت  چ بخش را ممونع نترده نیب  ا یغرب یهک یورود سرمک هکمیتحر وک یا

 ۀدر تنستع  یروست یشتمکل ۀشترفهینکر انداخهن دانتش پ ب یبرا یویچ یکه یسرمک
بکشد. ابهکتکر نمربوتد و  یکتیح اشینفت و گکز موکطق شمکلگک، و فراسکحل نیکدیم

بت   نیاتصتکل داد، چت یدر پ  یویچ دا یتنل یبرا دیجد یبکزارهک کفهنیجز راه ب 
 ریدرصتد از  ختک 44ن   کمکلی ۀریجزمکنود شب  یاست  موکطق دیموکبع جد یمرزهک
 (.Yamal, 2016 Oil & Gas)دارد  کریجهک، را در اخه ۀشداثبک  یگکز

 یهتکیگذار ین  چگنن  سترمک دهدینشک، م کمکلیب   شمیوام صودو  راه ابر
 یاروپتک یب  بکزارهتک یدسهرس یجکب    یحمل و نقل روس یهکرسکختیدر ز نیچ

                                                                                                                                 

1  . Moscow-Nizhny Novgorod (Gorki) 



 2911زمستان  ♦ 4شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     977

انجتکم شتند. درواقتع   دیب  موکبع جد یبک هدف دسهرس ینل طنرب  تناندیم  یغرب
 یدوجکنبت  در بختش انترژ یهکیهمککر ریاخ یهکشرفتیابهککر نمربود و راه بر پ

و  1«نفتتروس»بت   نیبکنتک تنستع  چت یدتر کردیتلیم 41است ن  از وام  یمهک
 کفتتیدر یآرام در ازا کننسیتاق – یشرق یبریس ۀسکخت خ  لنل ینفت براترانس
در مت   یکرددتریتلیم 211 یسکل تک تنافق گکز 41 یتن نفت برا ن،یلیم 11 ۀسکتن
 نینخستته نمتتکد نتت  یجتتا،ال کمتتکلی وکتت  یتتتر اشتتنند. مهمیرا شتتکمل متت 4112
 ریمست رییتتغ از احهمتکتً استت   یروست گتکز و نفت بخش در نیچ یگذار یسرمک

عونا، ب   یب  روس نینگکه چ یۀبر پک شهرین  ب یتنافقکت دهد؛یم خبر نیشیپ تنافقک 
 حکصتل شتده  یانترژ یهتکیگذار یسرمک یبرا یو ن  مککن  یانرژ ۀنوودتأمین توهک

 نیشتیبک معتکمت  پ س یدر مقک کمکل یدر  نیچ یگذار یسرمک ل یدل نیبندند. ب  هم
در  نیچت یهتکیگذار یب  سرمک یشهریشبکهت ب   یروس ینشنر در بخش انرژ نیا

 دو نیتفراتر از ا (.4111 کس ی)چکو و هودر دارد یمرنز یکیبخش نفت و گکز آس
 یاحهمتتکل یهکاز فرصتتت یدنبتتکل شتتمکربتت  نیچتت  یگذار یستترمک یقتتیحق ۀپتروژ
گستتهرش خناهوتتد داد.   یرا تتتک روستت شیهکرستتکختیاستتت نتت  ز یگذار یستترمک
مربود و راه تحق ابهککر ن دنبکلب  یویاز نخبگک، چ شیب مسکن لیبسک دلچ  ن یبوکبرا
 است.

 رقکبت در را خند  یجهکن یبرتر ب  د،یرس یبرا  یروس روشن  لیدل نیب  هم
 موستجم نستبت بت  و شترفه یپ مشکرنت از یادرج  ب  نشنر دو. ودیبینم نیچ بک

 ستکزگکر یهکیویباز موکفع مشهرک  جهک، یامجمنع  یۀپک بر ن  یمشکرنه اند؛دهیرس
 و مستکن شتندیمت بکعت  تفتکهم از ننع نیا. استگرفه  شکل دوجکنب  یهمدل و
 روزافتزو، تقکر،عتدم هرگنن  و بکشود داشه  را مهناز، رواب  حفظ امکک، وگیجیب

 یچگتننگ کتردیرو نیتا. نووتد تیریمتد تیمنفق بک را مهوکقض موکفع و قدر  در
 از تنانسته  مستکن: دهتدیم نشک، را راه و نمربود ابهککر برابر در نینرمل تیریمد

ونقتل حمتل تیتظرف شیافتزا و  یروست در یگذار یسرمک جذ  یبرا نیچ ابهککر
زمک، بتک اروپک اسهفکده نود و هم  یاتحکد – نیچ یمیترااقل کِیلجسه ۀنشنر در شبک

                                                                                                                                 

1  . Rosneft 



 977     نیچ راه و کمربند ابتکار درطرح هیروس مشارکت قلمرو

از ابهکتکر نمربوتد و راه نت   ییهتکاست تک در برابتر بخشدهیب  تنافق رس وگیجیب
 برسکند از خندش محکفظت نود.  یآس  یروس یب  موکفع مل تناندیم

 هیروس یرو شیانداز پ. ابتكار کمربند و راه و چشم4

 صتکد  مستلل  نیتا عکتس هرچوتد است   یروس یتجکر کیشر نیتربزرگ نیچ
 دتر کردیتلیم 111 از بتکر  نینخسته دوجکنب   تجکر  حجم  4116 سکل در. ستین

 برابتر ست  را اشیارز ری ختک در یوبتیرنم سهم  یروس سکل  همک، در. رفت فراتر
 یمرنتز یهتکبکنک نیکنگیتم برابتر 11 ن  دیرسکن درصد 11 ب  بکیتقر و داد شیافزا

از  ژهیومهحتده بت تقکبتل بتک ایکت  ۀهوگکمت در  ی. روس(Krohn, 2019) است جهک،
امتک   استتداده شیرا افتزا نیب  چت شیاتکک  ،دیبک یِاوبکمک تک دولت نونن یزمکمدار

 نیچ ۀنت، آ، نکمتً تحت سلط یِگذارکستینشنر قصد ندارد ن  اقهصکد و س نیا
ستکزنده بتک  یروابطت جتکدیزمک، بک ااست ن  هم نیمسکن ا ی. هدف اصلردیقرار بگ
نود. نگکه مسکن بت  ابهکتکر  یخنددار نینکمل ب  چ یاز وابسهگ اشیشرق یۀهمسک

 است. گنن نیا زینمربود و راه ن
 یبترا موکست  یامجمنعت  راه و نمربوتد ابهکتکر مستکن  یهتکیکبیتارزطبق 

 یاصتل عوصتر را آ، تنا،یم ن  است خکر  در نیچ مخهلف یاقهصکد یهکتیفعکل
 پتروژه نیتا. دانستت ن یچ جمهنر سیرئ وگ یپنیج یش یخکرج کستیس راثیم

 هوگتتکم بهنانوتتد  تتتک استتت نیچتت یمحلتت مقکمتتک  یبتترا دیتتمف یبرچستتب نیهمچوتت
 یرهبتر تیجل  رضتک یاز آ، برا وگ یجیب  ب شک،یدسهکوردهک ۀدربکر یدهگزارش

ابهککر نمربوتد و  یاصل یهکشرا،یپ ن یاسهفکده نوود. بوکبرا ستیحز  نمنن یمرنز
 یبترا یپروژه ابتزار نیامک ا ؛هسهود یداخل یهککستیو س یاقهصکد یراه  فکنهنرهک

 نیتبت  ا زیتن  یو نگکه روست است نیچ یخکرج کستیتر ستحقق اهداف بلودمد 
 .نودیم یخند را ط یتککمل ریپروژه س
 ۀجکمعت و یرستم مقکمک  ک،ین  انون، ب  شکل گسهرده در م یتککمل نگکه نیا

زمتک،   هم4119. در ستکل است شب  شکل نگرفه کیاست   جینکرشوکسک، روس را
قزاقستهک،  نگتکه  هختتیدر آستهکن   پک یابهککر نمربود و راه تنست  شت ییبک رونمک

پتس از آنکت   یعوتیهمراه بتند.  یکریبس یو بدگمکن دیپروژه بک ترد نیب  ا نینرمل
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را  ییهتکمیغتر  تحر وزوال گذاشتت  رو ب  4112و غر  در سکل   یرواب  روس
مشتکرنت بتک  شیافتزا یبترا ییهتکراه کفهنیت یاعمکل نرد  مسکن در پ  یروس  یعل
 یهکروابطتش بتک اروپتک در عرصت  نیگزیرا جتک نیبرآمد و روابطش بک چ وگیجیب

 دیتبک  یهتدف  روست نیتتحقتق ا یبکزار نترد. بترا یهکو فرصت یفوکور   یسرمک
 ریو ستک حک یفروش تستل  یدر تجکر  انرژ نیبک چ کیمشکرنت نزد یهکسکیر
 ن ی. سترانجکم  نترملنردیم یکبیدقت ارزازجمل  ابهککر نمربود و راه را ب  هک و یزم

. دیتبرگز ابرپتروژه نیتاتتر را در برابتر و مطملن دیتجد یکردی  رو4111در بهکر 
  یدر روابت  روست یاسکس را ییو تغ نیدرک بههر از ابهککر چ یۀن  بر پک یکردیرو

  یشت و   یروس جمهنر سیرئ ن یپنت ریمیوتد ن  یا یکنیبک غر  شکل گرفت. بک ب
 ,Peyrouse) شتد تیتتقن دیتجد کتردیرو نردنتد  امضک نینرمل در 4111 م  6 در

 الملتلنیب ۀجکمعت یستن از راه و نمربوتد ابهکتکر رشیپذ ن  برد یپ نیپنت (.2017
مهم را در نظر گرفتت  نیدر داخل چ  اندازه مهم است و ا یش یکسیاعهبکر س یبرا

 یبترا  یابهکتکر کستتِیس نیتمهتم از ا یهکقدر  ریرهبرا، سک ینتم تین  حمک
 دارد. یریچشمگ تیاهم نیچ ستیو حز  نمنن وگیجیب

حتکل  در برابتر نیت. بتک اککستیمرآمهحده ایکت  یجهکن ۀمخکلف سلط  یروس
بستک  ابهکتکر نمربوتد و راه نتدارد. چ  یچوتدان ییبکیشک زین نیچ یِاموطق  یهژمنن

 –گترید یاز نشتنرهک یکریو بست–  ین  بتک روست یابر قکره نیچ نفن بکع  شند 
 مستکن دغدغ   نیهم براسکس. کبدی شیاز حد افزا شیب ک یاوراس یعویاست   میسه

نبند و بتفکصل  پکسخ مثبت نتداد.  نیبخنش یمعروف ش  یدر ابهدا نسبت ب  اعتم
 در را  یروس یهکبرنکم  تنانستیم ابهککر نیا ن  بند یاخهتل ز یآ، ن ۀعمد یِنگران

را  نینترمل یسوه نفن  حنزه و براند  یحکش ب  کیاوراس یاقهصکد  یاتحکد چهکرچن 
وخکمتت  شیالشعکع قرار دهد. امتک بتک افتزاتحت کیخکر  نزد و یمرنز یکیدر آس

. هتکمیاز تحر ینکشت یِبروز مشتکت  اقهصتکد نیبک غر  و همچو  یموکسبک  روس
 اندازچشتم تتک شد مهعهد فدرال مجمع یسخوران در 4118 سکل در نیپنت ریمیوتد
 1«کیاوراست تتربزرگ مشتکرنت» بت  نیچت راه و نمربود ابهککر بک نندیپ در را کیاوراس

                                                                                                                                 

1. Greater Eurasian Partnership 
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 (.Rolland, 2019نود ) لیتبد
جوتگ  دیدر دوره دونکلد ترامپ ن  نکخ سف ککیو آمر نیشد، رواب  چ رهیبک ت

 اروپتک  یتاتحکد یهتکینکر گرفت و بتدگمکنب  نیاقهصکد چ  یرا عل یدیشد یتجکر
 قتک یآفر نوکر در کیاوراس اقدامک   نیا یینهک اهداف و نیچ اقدامک  یبرخ ب  نسبت

 روابطتش از مستکن یاصل هدف. استشده لیتبد وگیجیب اقدامک  یاصل نکنن، ب 
 بت  نمک یبرا یویچ یهکپروژه ریسک و راه و نمربود ابهککر از ن  است نیا نیچ بک

را ب  اعمکل نفتن   وگیجیزمک، بک  همویاسهفکده نود  بدو، ا  یروس یاقهصکد ۀتنسع
 نیتا بت  هتکروس تتکنون، . بکشتد نرده قیتشن مسکن یهککستیس بر یرضروریغ
 دهتدیمت قرار آنهک کریاخه در را ییهکفرصت راه و نمربود ابهککر ن  انددهیرس ج ینه
مستکن و  رونیهمت . ازهستهود تیریمتدقکبتل پتروژه نیتا بتک مرتب  یهکسکیر و
 یننتدهکیپ گستهرش و بهبتند یبترا ییهتکپروژه رامتن،یپ گفهگن حکل در وگیجیب

 ی. ارتقتکهستهود 1نکزا، و مسکن نیب یریالسعیسر یلیر ارتبک  ازجمل   یمناصتت
 تیاهم نیچ یمهم است  امک برا یهیاولن  یروس یبرا زین 2یبریس یآهن سراسرراه

نت  از  ییکیاوراس یسراسر ریاست ن  مسکفه یحکل  مسکن در نیدارد. در ع ینمهر
آهتن راه یبترا یچکلشت نوتد یرا ب  اروپک مهصل مت نیچ   یقزاقسهک، و روس قیطر

مهفتکو  در دو  یامحمنل  گکهیدو پک ر یدو مس نیچرا ن  ا ست؛ین یبریس یسراسر
 .(Feng et al., 2019) نوودیم یگذاررا هدف کیمهفکو  از آس ۀموطق

را نت  از  3شتمکل ییکیتدر راه یهکرستکختیز دارد لیتتمک نیهمچوت وگیجیب
 نیتا شیمسکن  گشتک یتنسع  دهد. برا گذرد یم یبریس یشمکلگک، در خ  سکحل

 و یزم نیدر ا است و احهمکتً یهیامو یبزرگ و هم چکلش یهم فرصت اقهصکد ریمس
 اشیاصل کیعونا، شررا ب  وگیجیگکم بر خناهد داشت. مسکن تکنون، ب ک یبک احه

بکشد  از   یاز آنک  انهخک  روس شیب رشیپذ نیاست. ارفه یشمکلگک، پذ ۀدر تنسع
 از یکری(. بستWeidacher, 2020 Hsiung)استت   انجکم شتدهرو ضرو یسر نکچکر

 هتتدف نوتتد  دنبتتکل موطقتت  در خناهتتدیمتت  یروستت نتت  یایاقهصتتکد یهتتکتیفعکل
                                                                                                                                 

1  . Kazan 

2  . Trans-Siberian Railway 

3  . Northern Sea Route 
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 نت   یروست و نیچت یهمکتکر یهکنمننت  از یکی. اندگرفه  قرار غر  یهکمیتحر
  1«کمتکلی یجتا،ال» در نیچ مشکرنت است  مربن  راه و نمربود ابهککر ب  مکًیمسهق
استت.  3مدار شتمکلگک، یرو  یدر روس 2(یجا،)ال عیمک یعیگکز طب ۀپروژ نینخسه

 یمکل تأمین یبرا وگیجین  ب یاژهیو یابزار مکل شم ی  صودو  راه ابر4111در سکل 
از  یدرصتد 1.1استت  تنانستت ستهم نترده جکدیابهککر نمربود و راه ا یهکپروژه

 یدتر کردیتلیم 14وام  وتگیجیرا ب  خند اخهصکص بدهد. ستپس  ب یجا،ال کمکلی
 نیپتروژه را تضتم نیب  ا 5«نیبکنک تنسع  چ»و  4«نیبکنک صکدرا  و واردا  چ»

 ۀحتنز در یدولهت شترنت نیتر  بزرگ6(یسیپا،ی)س نینفت چ ینرد. شرنت مل
 نیتداشتت نت  بت  ا کریترا در اخه یجا،ال کمکلیدرصد از سهکم  41از قبل   یانرژ
 Feng et) درصد رسکند 41.1را ب   یراهبرد ۀپروژ نیاز ا وگیجیب یسهم نل  یترت

al., 2019) چرانت  ؛استتنترده میتحتر را یجتا،ال کمتکلی ککیآمر وک  ینکه  مهم ا 
 طنربت  اتبتکع» ستتیل در پروژه  نیا روس سهکمدارا، از یکی  7«مچوکنیت یگوکد»
 ییشوکستک» ستتیدر ل 9ننواتتک یو نهتکد حقتنق« 8(ا،ید)اس شتدهمشخص ژهیو

(. Soldatkin, 2016 Pinchuk &) دارنتد قرار ککیآمر یدارخزان  10«یبخش یهکمیتحر
  یروست راه  و نمربوتد ابهکتکر قیتطر از ستهکم اورا  انهشکر و نیچ یهکبدو، وام

 یراهبترد یهتکتیاولن از یکتی نت  نوتد لیتتکم را یاپروژه تنانستینم احهمکتً
 .است نیپنت

مترتب  بتک  یِوتیچ یسسک  مکلؤاز م  یروس یریگبهره یهکاز نمنن  گرید یکی

                                                                                                                                 

1  . Yamal LNG 

2  . Liquefied Natural Gas (LNG) 

3  . Arctic Circle 

4  . China Export-Import Bank 

5  . China Development Bank 

6  . China National Petroleum Corporation (CNPC) 

7  . Gennady Timchenko 

8  . specially designated nationals (SDN) 

9  . Novatek 

10  . sectorial sanctions identification 
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 یهکدر پروژه  یغر  و جذ  سرمک یهکمیزد، تحر دور یابهککر نمربود و راه برا
دستت آورد، ستهم بت  یبترا 4118در ستکل  شتمیصودو  راه ابر میتصم  یدینل
 متنرد در. بتند  یروست یمیپهروشت شترنت نیتتر  بزرگ1«بنریس»از  یدرصد 11
 ستتتی  در ل2«شتتکمکلنف لیتترین» و مچوکتتنیت یگوتتکد یعوتتی ستتهکمدار  دو بنر یستت
جز بت (. Farchy, 2016) هستهود نیپتنت کک،ینزد از دو هر و دارند قرار «ا،یداس»

از  یکریبرخنردارند  بست نیو چ  یرهبرا، ارشد روس تین  از حمک یمعکمت  مهم
عتدم  لیتدلوجند دارنتد نت  بت   یتر هم در روسننچک یگذار یسرمک یهکپروژه

در  یوتیچ یهکیگذار یجذ  سرمک یبرا  یقن یکسیس یهکتیحمک از یبرخنردار
  یروس یخصنص یونکرهکاست تک صکحبک، نس روند بکع  شده نیتقت هسهود. ا

حتکل  دولتت نیتشنند. بتک ا نسیأابهککر نمربود و راه م یهکب  فرصت یکبیاز دسه
 جت  یو درنه  یاقهصتکد روست یآگکه استت نت  مشتکت  ستکخهکر یخنبب   یروس

  یدر روست نیچ یگذار یسرمک نیینرخ پک لیدل  یویچ ینس  و نکرهک یاعهمکدیب
 یبتکور دارد نت  ابهکتکر نمربوتد و راه  چهتکرچنب  یروستدولت  رونیهم ازاست. 

 .است آخر مشکل نینم  ادست پرداخهن ب  یموکس  برا
 از ییهتکتیفعکل یرو شتهریب مسکن هسهود   ین  خکص روس ییهکجز پروژهب 
 ؛طلبوتتدیمتت را گکنشیهمستتک مشتتکرنت نتت  استتت مهمرنتتز راه و نمربوتتد ابهکتتکر
 یشتنرو ریجمتکه اتحتکد و  یروست یرنتتامپرا از یبخش گذشه  در ن  یینشنرهک
 ختند ابهککر ن  هسهود کیاوراس یاقهصکد  یاتحکد عضن نشنرهک نیا از یبرخ. بندند
  یمرنتز یکیآست در زستهک،یقرق و قزاقستهک، و استت یستکزکپکرچ ی یبرا  یروس

. مستکن ردیتگیمت بتر در را یشرق یاروپک در بتروس و قفقکز جون  در ارموسهک،
ب  ابهکتکر نمربوتد و  نسهنیپ یب  جک کیاوراس یاقهصکد  یاست ن  اتحکدداده شوهکدیپ

 در وتگیجیب بتک موتکفع برخنرد از زیپره ده یا نیشند. هدف از ا همکهوگراه بک آ، 
در  اشیاقهصتکد ۀتنستع رونتد در نیچ اسکسکً . است سکبق یشنرو یهکیجمهنر

بت  چتکلش  یهتیو امو ینظتکم یهتکرا در حنزه  یبرتر روست گکهیجک  یمرنز یکیآس

                                                                                                                                 

1  . Sibur 

2  . Kirill Shamalov 
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است و  یهیامو ۀویدر زم هشیامکک، منفق یکبیدر حکل ارز نی. گرچ  چدینخناهد نش
استتت  درمجمتتنع  فرمتتنل نتترده جتتکدیرا در موطقتت  ا یقبتتنلقکبتتل یکستتینفتتن  س

مشهک  اسهقتل  ین  روز یمرنز یکیآس یدارد. نشنرهک یینکرا فعتً یسکزکسک،ی
دو  نیتناز، بت جکدیا یو در پ نیچ یهکیطلببنند  انون، نگرا، جکه  ینکمل از روس

 بزرگشک، هسهود. یۀهمسک
 یهکشتتبک  جتتذ  را نیچتت یهتتکیگذار یستترمک تتتک نوتتدیمستتکن تتتتش متت

 رشتد. گذرندیم کیاوراس یاقهصکد  یاتحکد یهکنیسرزم ک،یم از ن  نود یایکیلجسه
  یتاتحکد و نیچت نیبت یهکیهمککر از حنزه نیا ن  دهدیم نشک، هکمحمنل  حجم
 یمحنرهتک از گترید یکتی. استت گستهرش حتکل در سترعتبت  کیاوراس یاقهصکد
 ینشتنرهک ن  است یایگذار یسرمک یهکپروژه یسکزهمکهوگ   یروس یهکتتش
 بتت  راه و نمربوتتد ابهکتتکر برنتتد تحتتت را آنهتتک ک یاوراستت یاقهصتتکد  یتتاتحکد عضتتن
نبتنده زیتآمتیتمنفق چودا، اقدام نیا تکنون، . اندنرده واگذار یویچ گذارا، یسرمک
  یتاتحکد عضتن ینشنرهک نیب یداخل رقکبت ت یمنفق عدم نیا یاصل لیدل و است

 ن،یستینم و یملت یهتکدولت نیبت یارتبکطتکت مستکئل یبرخت و کیاوراست یاقهصکد
 یاقهصتکد  یتمقررا  اتحکد ۀنوودمیتوظ یهی  نهکد فرامل1(یسیای)ا کیاوراس یاقهصکد
 است. کیاوراس
از دستهنر نتکر ابهکتکر نمربوتد و راه  یبخش نیبک چ یآزاد تجکر ۀموطق جکدیا

نگ   قیآ، را در حکلت تعل کیاوراس یاقهصکد  یدر اتحکد شیو شرنک  یاست ن  روس
 کیاوراست یاقهصتکد  یتاتحکد در کنت یگراتیاحسکستک  حمک وک یا تیواقعاند. داشه 

و  ینگرانت نیتا  یاتحکد عضن یهکدولت ریسک همکنود زین مسکن و است یقن کریبس
  یتعل یدیتتهد تنانتدیمت نیو جکمع بتک چت قیعم یدغدغ  را دارد ن  تنافق تجکر

دوگکنت  دارد و  یرفهکر  متحظک  نیا مقکبلدر  زین وگیجیبکشد. ب یداخل دا یتنل
 دنبتکل بت  نت  و بتردیمت شیپت را کیاوراست یاقهصتکد  یتگسهرده بک اتحکد ین  تنافق
 تنانوتدینت  مت یتنافقتکت است؛  یاتحکد نیا عضن ینشنرهک بک دوجکنب  یهکتنافق
 یکیدر آس  یو روس نیتر چو تفکهم گسهرده ودازندیرا از درو، ب  مخکطره ب  یاتحکد

                                                                                                                                 

1  . Eurasian Economic Commission (EEC) 
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 ن،یستینم و نی  دولتت چت4116 جهت  در مت  نیهم ب نوود.  فیرا تضع یمرنز
راه  ۀرا امضتک نردنتد نت  نقشت یایهمکتکر ۀنکمتفتقاتن کیاوراست یاقهصکد  یاتحکد

 .(4)است یتجکر یو آزادسکز ت یتسه رامن،یپ ودهیآ یگفهگنهک
 بتکرا  کیاوراست یهتکبخش ریستک در نیچ یهکتیهک فعکل  روسزمیو  نیهم در

 نتکر روش و نیچ یهکیبلودپرواز کسیمق ب  تک اندگرفه  رنظریز تیدقت و حسکس
 شتد، دور و واشوگهن بک مسکن تقکبل. ببرند یپ یجهکن یگریبکزعونا، ب  نشنر نیا

  یزمتکن بتکزه نیتا طنل در. داشت خناهد ادام  یکدیز یهکسکل اورپک  یاتحکد از آ،
حتکل  مستکن نیتا بتک. بتند خناهد  یروس یاصل یراهبرد و یاقهصکد کیشر نیچ
 نوتدیم کیتحر را نینرمل وگ یجیب ی. نوشگربکشد یمهک نیچ ب  فق  خناهدینم
 یپت در  یروست. نوتد دنبتکل کیآست در را یترمهوتنع یختکرج یاقهصتکد کستیس تک

 روابت  شیافتزا و هوتد اشیمیقتد یکیهیژئنپل کیبک شر یگسهرش رواب  اقهصکد
هتم  1آ،عضتن آست  ی. رواب  بک نشتنرهکاست ژاپن و هوکمیو  یجونبنره بک یتجکر
امک نشتک،   هدف و آرزو هسهود شهریهک ببرنکم  نیاند. در حکل حکضر  اشده تیتقن
 گریبتزرگ  بت  بتکز یکیاوراست ۀدیتا یِستکزفعکل بتکدارد  لیتمک  ین  روس دهودیم

 .شند لیشر  و غر  تبد ک،یم نندیپ در یفعکل یاقهصکد

 دوجانبهمشارکت  یِسنجو امكان هاسکی. ر2

 تیتمنقع نست ِ نیبت یمیآثکر خند ارتبتک  مستهق در یویاز نکرشوکسک، چ یکریبس
از  مکًین  مسهق یدگکهید؛ اندنردهبرقرار  یشکل نظم جهکن رییو تغ کیمسل  بر اوراس

شتند. انتناع مشتکهدا  یمت ینکش کیهیدر منرد ژئنپل «کمنیاسپک»و  «ودریمک»آثکر 
را نوهترل نوتد بتر  یکنجهت رهیتن  جز یهر نس» وک یبر ا یمبو–را  ودریمشهنر مک

نتل  ریتدب  2«نآ،کئنچیوانگ شت» یهکتنا، در ننشه یم –«نودیم ییجهک، فرمکنروا
. او طرفتدار کفتتی نیچت یعلتنم اجهمتکع یدر آنکدم راهنمربود و  قک یمرنز تحق

نت   لیتدل نیتب  ا ژهیوب  ؛است کیدر منرد اوراس  یو روس نیچ ترکینزد یهمککر
 دیتنظتم جد جتکدیتنانتد بت  اینود مت تیرا هدا کیاوراس روندن  بهناند  یهر نس»

                                                                                                                                 

1  . Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

2  . Wang Xiaoquan 
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 (. Rolland, 2019, p. 17) «نود نمک خند دلخناه منرد یِجهکن
از ابهککر نمربود و راه در بهبند  کیهیژئنپلاسهفکده  یبرا وگیجیب لیرغم تمک ب
 دوجکنبت  یریکدگی و مبکدت  تیتقن»  پروژه نیاعضن  ینشنرهک یاقهصکد ۀتنسع

دوجکنبت  و  یهتکیبتدگمکن  «یجهکن ۀتنسع و صلح بهبند و مخهلف یهکتمد، نیب
تعهتد  نیتا یبترا یمکنع تناندیم هکسکختریو سکخت ز یدر طراح یاخهتفک  مل

راه  یهتکنت  پروژه ییمتردم نشتنرهک یهتکیب  بدگمکن یویبدب نیبکشد. ا یمیترااقل
دو  یخیب  تحتنت  تتکر شبکهتیدر آنهک اجرا خناهد شد  چودا، ب ییکیدر شمیابر

 دورِ ختکور از نی  هتراس از ستبقت گترفهن چت«خطر زرد». اصطت  ستینشنر ن
 نیتبت  ا هتکیوتیدنبکل هجنم چب  1661 ۀدر ده  ینظکم کی یهیب  لحک  جمع  یروس

هک بت  عکمو قهل دهکیسرانجکم بک تبع کیپکرانن نیشد. ا  یروس یهکموطق   وارد گفهمک،
 ؛نمهر خصتمکن  استت یپسکشنرو یۀدر روس ییهکهراس نیچود چو. هردیاو  رس
 ۀدربتکر نیشتیپ یهتکیبتدگمکن   یدر ختکور دور روست مدارا،کستیهک و سروزنکم 
 گتریرا بتکر د  یروست تیتجمعنم یشترق یدر مرزهک تیپرجمع نِیچ یطلبتنسع 

  یروست ک،یم 4118 لیآورنکم  عونا، نمنن   تفکهمب (. Lukin, 2004)اند مطر  نرده
  یروست دور ختکور موطقت  بت  یوتیچ یهکشرنت یانهقکل برخ و ین  در زم نیو چ

 یروست مدارا،کستینکرشوکسک، و س یبرخ یرا از سن یموف یهکوانوش شد  موعقد
  ین  موطقت  ختکور دور روست نردند حیتصر یاظهکرات یب  دنبکل داشت. موهقدا، ط

است(  آرام قرار گرفه  کننسیو اق ککلیبک کچ یدر نیب  یشر  روس  یالیدر موهه ن )
یطلبتقصتد دارد نت  تنستع  وگیجیبو  گرفه  قرار نیچ یجزو محدوده مسهعمرات

 (. Gabuev & Spivak , 2016 ) بگذارد اجرا ب  موطق  نیخند را در ا یصوعه یهک
 موطقت   در یواقعت یمرز ینندهکیپ یشگیاثبک  نمبند هم یبر آ،  برا افزو،

 نیو چت  یآمنر ن  روس ۀرودخکن یلنمهریهزار ن 4 ۀمحدود در هونز ن  گفت دیبک
در   یو روست نیچت یمرز ۀور شد، آتش موکقشو محل شعل  نودیرا از هم جدا م

 یرا بترا یاستت. اگرچت  دو نشتنر تتنافقسکخه  نشتده یپل چی  هبند 1181سکل 
معتد،  نیبت یلتیارتبتک  ر ریرودخکن  امضک نردند تک مس نیدر امهداد ا یسکخت پل
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 نیتتر شتند  اننتتکه نیفنتد در چ ۀنکرخکن کیو  1«یسنتکرسک – مککننین» کلین
ستکخت  نیهرچوتد چت(. Higgins, 2016)از ابهکم استت  یاپروژه همچوک، در هکل 

 بختش هونز  یروس د یرسکن ک،یب  پک 4118  یخندش را در ژوئ یلنمهرین دوبخش 
روس   ۀموطقت یمحل فرمکندار ن  یحکل در است نسکخه  را پل از خندش ب  مربن 

 یهتکپروژه یاجترا یبترا  یروست لیتدانستت. تمک «شمیراه ابر ۀادام»پروژه را  نیا
آنهتک  یاجرابستک عتدمهوگکم آنهتک و چ بت  یبزرگ  امک اهمکل در اجترا یرسکخهیز

 در یآتتت یهتتکیگذار یستترمک یبتترا هتتکیوتتیچ لیتتتمک تنانتتدیمتت  یطتتنر نلتتبتت 
 (.Bennett, 2016, p. 349) نود فیتضع را  یروس یهکرسکختیز

ابهککر نمربوتد و  ۀچوک، بک شنر و شن  دربکرآن نیو چ  یجمهنر روس یرؤسک
 یستکزکپکرچ ی یبترا موسجم نکمتً یاپروژه ابهککر  نیا ییگن ود؛یگنیراه سخن م

و وقف  همراه است. اگتر  یپروژه بک پرانودگ نیا یامک در عمل  اجرا است؛ کیاوراس
بت   یجتا،ال یهکارسکل محمنل  کمکلیو  ردیبگ رونقنکزا،  – آهن مسکنراه یزمکن
و  نیچت یهکیهمککر ۀادام یبرا یروشو یاندازهکبسک چشمنود  چ  عیتسررا  نیچ

 بتک 4111 ستکل از نت  وتگیجیب کیتهیژئنپل نگتکه از شیبت. دیتکیوجتند بب   یروس
شد  طتر  ابهکتکر نمربوتد و  یکتیو عمل یجد 2نیچ ریالسعیسر آهنراه یاندازراه

 یاستت تتک بترا  یروست یبترا یاقهصتکد یفرصته کنگرینکغذ  نمک یراه  حداقل رو
بتک نمبتند  یو شترق یدر موکطق شمکل ژهیون  ب – شیهکرسکختیز ۀشبک یِبکزسکز
 نیهمچوت یوتیابهکتکر چ نیتجتذ  نوتد. ا  یسترمک –و بندج  مناج  هسهود موکبع

 یکمتدهکیپ دیتهرچوتد بک ؛نمتک نوتد  یب  اتصکل بههر نشنر پهوکور روست تناندیم
نت   یا یدر روس هکیتنس  خکرج یعمنم یهکرسکختیز جکدیا یداخل یکیهیژئنپل

عتتوه  عناقت   . بتردیتاستت  متنرد تنجت  قترار بگ گترایملت وتدهیفزا یب  شکل
 یگتکیتک سراستر در آهتن و بتهن فتنتد  یفراوانت ریمقکد از اسهفکده یطیمحستیز

 کزموتدینفتت و گتکز  ن ۀشدانهشکفتکزه ری خک مصرف و اسهخرا  شیافزا و  یروس
 است. یجد یهکیدگیتنج  و رس

                                                                                                                                 

1  . Kimkano-Sutarsky 

2  . China’s high-speed rail (HSR) 
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یمت شیافتزا را نشنر دو ک،یم یحکل  معکمت  گکز عدم تناز، تجکر نیع در
 محصنت واردنووده   ینود و روسیم تأمین را نیچ  یمناد اول  یروس چران  ؛دهد

بت    یروست یاست. معکمت  گکز موجر بت  جبترا، عتدم دسهرست یویچ ینکتهک و
 یانرژ ابرقدر  ب  لیتنسع  موکبع قط  شمکل و تبد ین  ب  آ، برا– یغرب فوکوری

تتر هتم قیتتناند عمیم  یروس – نیچ یِهمککرشند. درواقع مشکت  ینم –دارد
 نید  چتروجند دا یتنجهقکبل یهیجمع و یاقهصکد  ین  مسکئل نظکمیبشند. درحکل

 در را یبریس شر  یهیجمع تیوضع است ینکف. هست هم  یروس ینکراحه منج 
یمت یزنتدگ یویچ ن،یلیم 141روس در مقکبل  ن،یلین  شش م ییجک د؛یریبگ نظر

 استت؛ نتکهش حتکل در  یروست ینظتکم و یاقهصتکد قتدر  نیتنوود. عتوه بتر ا
 (. Nye, 2015)در حکل انفجکر است  نیامنر در چ نین  ایدرحکل

 یو متکل یبت  ستکزونکر ارز یکبیدسته یدو نشنر برا یهکبعد  چکلش منضنع
استهفکده  خناهوتدیاند ن  مبلود گفه  یهردو بک صدا  یو روس نیچ یهکاست. مقکم
 یبترا یجهتکن غکلت  ارز نیتبت  ا شتک،یرا نتکهش داده و وابستهگ ککیاز دتر آمر

استت در طتر  ابهکتکر  درصتدد نی. چدهود نکهشسهد و پرداخت قروض را دادو
 زمیوت  نیتقرار دهد و در ا یرا در مرنز تجکر  و مبکدت  ارز نا،ینمربود و راه  

 نت یدرحتکل شتند؛یمت خنشتحکل بپتردازد نآ،ی خکم مناد بکبت  یروس ب  وک یاز ا
نوتد. اقهصتکددانک،  کفتتیپنل صکدرا  را بت  صتنر  روبتل در است لیمک  یروس
 کفهت یدارند و نتکرنرد محتدود پتنل انهقتکل کدی یخنبزمک، جوگ سرد را ب   یروس

هوتد   یب  صنر  روپ یهمک، روبل و نظکم مربن  ب  قبنل وج  پرداخه کی یشنرو
قبنل بکشتد و خکص قکبتل ییدر بکزارهک فق  ن  یوجه داشهن ؛اندرا از خکطر نبرده

بکبت فتروش   ین  روس یپنل موکبعاز  ینبکشد. مسلمکً بخش انهقکلقکبل یگرید یبجک
 گتردد؛ینکت و خدمک  برمت کفتیدر یبرا نیچب   نودیم کفتیدر نیسنخت ب  چ

 یختکرج یهکاز شرنت دیخر یاز درآمدشک، برا خناهودیم یروس یهکامک شرنت
 نآ،یاجکزه بدهد ن   خناهدینم نیچ زمک،هم .نوودیقبنل نم نآ،یاسهفکده نوود ن  
از  یبختش مهمت لتذا(. Gvosdev, 2014)صنر  آزاد شوکور بکشد در برابر روبل ب 

و اجمتکع   یروس تیدر طر  ابهککر نمربود و راه ب  رضک  یمشکرنت روس تیمنفق



 977     نیچ راه و کمربند ابتکار درطرح هیروس مشارکت قلمرو

 گترددیبرمتمعکوض  ارز و پرداخت قروض  نخبگک، مسکن درخصنص نظکم بکدوامِ
 .ستین مشخص آ، اندازچشم همچوک، ن 

در جهتک،   شتمیراه ابر ک،یتو حکم یکستیس یهکیتمکم سخوران وک  یسرانجکم ا
 نسه یپهمب  یکئیاوراس جکدیا یهکنقش  تنانودینم دا، یبدو، ورود افراد بکاراده ب  م

  یاشتبک  یهکرسکختیز اگر یحه نیهمچو. نوود لیتبد تیب  واقع  یروس یبرارا 
 دهوتد یم نندیپ گریکدی بک را نیچ و  یروس ن  لنل  خ  و جکده چ  و آهنراه چ 

 یبترا یویتضتم تنانتدیهتم نمت سکخه  شنند  بتکز سهمینخست قر، ب ۀمین همکنود
  یاعتم نرد نت  روست نیب  پنت 4118در سکل  یمسهحکم بکشد. هرچود ش ای رابط
 ,Bodeen)« را ب  شتکل گستهرده روا  بدهوتد یشگیهم یدوسه ۀدیا» دیبک نیو چ

شتده در اعتم «یابتد یهمبسهگ»و  «یبرادر» وک یسخوک،  بک تنج  ب  ا نیا(  2016
 است.  دیترد محل د یوجکمیچودا، ب  طنل ن  یو روس نیاتحکد چ یروزهک نینخسه

 یریگجهینت

  یعل یواحد ۀجبه در یشنرو ریو اتحکد جمکه نیچ خلق یجمهنر 1111 ۀدر ده
 موکستبک بهبتند  بتک ارتبتک در  وجریستین – کستن،ین کستیسبندند. مهحده ایکت 

بتک  نیمهحتده و چتداد و ایکت  رییتغ 1124منازن  را در سکل  وگ یجیببک  واشوگهن
. کفهوتدی دست یهمککر و تنافق ب  یشنرو دیتزارو ب   قدر ِ مهکربر سر  گریکدی

 ک،یتبت  پک نیمهحده و چایکت  ۀشکوود  ائهتف 1111 سکل در یشنرو یبک فروپکش
 یدو نشنر تتش بترا 1114. در سکل شد تیتقن مسکن – وگیجیبو رواب   دیرس

 یهمکتکر»بت  ستمت  1118 ستکل و در نردند آغکز را« سکزنده یهمککر»ورود ب  
را  «یو همککر یدوسه» مک،یپ نشنر دو زین 4111برداشهود. در سکل  گکم« یراهبرد
 نیتتداوم ا بک. افزود دوجکنب   موکسبک ب  را یامتحظ قکبل شرفتین  پ نردندامضک 

و  تیتامو یدر شتنرا یکتینزد یهمککر  یو روس نیچ ر یاخ ۀده کیروند  ظرف 
از  نشتنر دوانتد. داشته  وهرنتتیدربتکره ا یگتذارقتکنن، و یدر زم یکینزدمناضع 

 یشتکنگهک یهمکتکر ستکزمک، و کسیبتر گروه همکنود  کیپلمکتید یهکچهکرچن 
بتک  یختنب یِنکر رابط  هم نینوود. پنتیمناضعشک، اسهفکده م شهریب یهمکهوگ یبرا
 بت  لیتتمک و مشتهرک یداخلت مستکئل براسکس نیجمهنر چسیرئ وگ یپنیج یش
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 .مهحده داردایکت  نفن  و یدئنلنژیا بک مقکبل 
 یبترا نیچت ر یتاخ یهکسکل در ن  نوودیم خکطرنشک، گرا،لیتحل از یکریبس
 نوهترل تیتتقن یبرا را ییهکبرنکم   یشیانددور بک خند  یاقهصکد مداوم رشد حفظ
استت نت  نرده کدهیپ کیهیژئنپل شهرِینفن  هرچ  ب نیو همچو جهک، در یعیطب موکبع

 یِعتیبت  موتکبع طب ی. وقهشندیآنهک قلمداد م نِیترابهککر نمربود و راه  ازجمل  مهم
بت   تتنا،یبت  ستهنلت مت م ینوتینشنر تنج  م نیا ییِکیجغراف تیو منقع  یروس
 ریتمیوتد نت  زمک،جهت  هر  نیهمبرد. ب  یپ نینزد چ  یروس یروزافزون تِیاهم
روابت   تیتستخن از تقن نوتد یمتقتک  مت نیخند در دولت چ ک،یبک همهک نیپنت

و گستهرش  جکنبت مخصنص دو نشنر و اعتم اهداف جسنران  مکنود تجتکر  دو
نت  در  ییشتعکرهک نیهم ب ش ی. همدیآیم شیپ کیپلمکتیو د یکسیس  یهیرواب  امو

ن  واقعکً اتفک  افهکده فکصل  وجند دارد.  یزیو آ، چ شندیداده م سرمتقک  سرا، 
از گذشته  در روابت  ختند بتک  وتگیجیبهم ن  مسکن و  تیواقع نیبر آ،  ا افزو،

 ستتین لیمک نیاعهبکر  چ نیاست. ب  ا رینکپذخدش   اندنردهعمل  ک یبکاحه گریکدی
  یآست( غر  بک  یروس ۀودیفزا تقکبل لیدلسندمود خند بک غر  )ب  کریب  رواب  بس

تقکبتتل بتتک  یِبتتکت یهکوتت یوجتتند آنکتت  نستتبت بتت  هز بتتک زیتتن  یوارد نوتتد و روستت
شتند و در حتد  دهینش نیمدار چ ب  نکمل طنرب  وک یمهحده آگکه است؛ از اایکت 

 یجد یهکدغدغ  و متحظک  کبد؛ی لیتقل یویچ محصنت  یبرا یبکزار و کیشر
 الحتک  لیتدل بت  را  یروست مهحتده  کت یتا نت  4112 سکل از  این وجند بک. دارد
 یِسکزفعکل بک ککیآمر خکرج  وزار  سکل  همک، در و تحریم نرد م ینر رهیجزشب 
 بتک مقکبلت   «ستنم یجبرانت راهبترد» پرتتن در پوهتکگن و «کیآس ب  چرخش» کستیس
 داد؛ قترار ختند یهکبرنکمت  محتنر را ینظکم و یاقهصکد حنزه دو در نیچ زشِیخ
 تیتتقن یراهبترد جکمع مشکرنت ب  ورود یبرا نیچ و  یروس یهکزهیانگ جیتدرب 

 .شد
 تنست  راه و نمربود ابهککر طر  یمعرف مهعکق ِ بتفکصل  ت یواقع نیا ب  نظر

و  یکستیس یفشتکرهک لیبر تعتد عتوهن   داندیم یپروژه را فرصه نیا نیپنت  یش
ن  مهضمن موتکفع بلودمتد   دارد یفراوان تیریمدقکبل یهکسکیغر   ر یِاقهصکد
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ابهککر نمربود و راه بر ختندش و  یواقع ریثأقدر ن  نگرا، تآ،  یاست. روس  یروس
ابهکتکر  نیتمرتب  بتک ا یجهکن تیاست  نگرا، مسکئل حکنم یپسکشنرو ینشنرهک

نت   ییمشکرنت است  الگتن یبرا ییالگن کفهنی یمسکن در پ و  یزم نی. در استین
 زیتآ، ن یهیو موکفع امو یمل تیاز حکنم  یب  روس یاقهصکد یرسکنزمک، بک موفعتهم

 نیچت تتتش بتر عتوه  ن  ابهککر نمربود و راه دانودیم زینهک محکفظت نود. روس
است ن   یکسیس یاپروژه ک یفیپکس و هود مهحده درایکت  ۀمحکصر زد، دور یبرا
استت. شتده یطراحت ن یجمهتنر چت سیرئت وتگ یپنیج یش گکهیجک تیتقن یبرا

 یعوصتر یو شت نیروابت  پتنت دانوتدیچران  م ؛هسهود یب  همککر لیهک مکروس
 است. ودهیدر آ نیو چ  یروس یمشکرنت جکمع راهبرد یبرا یدینل

 کیتعونا، را نت  بت  نیچ راهِ و نمربود ابهککردارند  لیتمک یروس گرا،لیتحل
و  یاز نظتر اقهصتکد ایعونا، پروژهبلک  در درج  اول ب  ؛یکیهیبزرگ ژئنپل راهبرد
 نینتن شتمیابر راهمعهقدنتد   یجهتت  نخبگتک، روست نیدرک نوود. ب  همت یداخل

ن   یطیدر شرا یعوی نیا. ردیدر خدمت اهداف مسکن قرار بگ یدیابزار مف تناندیم
 یریتگیپ یتزم برا یمکل ییرو است و تنانک روب یجد یبک مشکت  اقهصکد  یروس
 تزم ت یتسته است قکدر راه و نمربود ابهککر ؛خند را ندارد یهکتیاز اولن یبرخ
 یارا فتراهم نوتد و ادغتکم موطقت  یاموطقت  یهتکرسکختیاز تنسع  ز یبکنیپشه و

  یتنت  ترن یینوتد. جتک عیتستر  یروس یتر برانییپک یاقهصکد و یرا بک هز کیاوراس
 خطتر بت  را مستکن متد  بلوتد نوهرل آ،  در پرانوده مردمک، و یعیطب یهکثرو 
دهتد تتک نقتش یمت را اجتکزه نیتا  یروست بت  ختند ننبت  ب  امر نی. ااستانداخه 
 ک،یتگرایملت از یکریبست یبترا. نوتد یبکز موطق  یپلمکسید و تیدر امو یتربزرگ
ابرقتدر   کینرد، بنده و  زهیتنسع  بدو، دمننرات جذا ِ مدل کی نیچ   یروس
مهحده خناهد بند. لتذا نظتر افنل ایکت  و یاست ن  ظهنر آ، حهمکً ب  هز یابکلقنه

و نمربوتد و راه بتک  کیاوراست یاقهصتکد  یاتحکد ییهمگرانسبت ب   زین نیب  آنک  چ
 نترد،ِتتر قیعم یبرا ییوک  مبکیهیو ژئنپل یاقهصکد ینندهکیپ ؛نگردیم یویبخنش

 هسهود. نیو چ  یمشکرنت روس
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