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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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چكیده
اهمیت روزافزون جایگاه چین در نظم جهانی و افزایش قدرت ابرااز وجر د در ابرابا برا
اهدافِ اعایفشدۀ آن ،پاسشهایی را در م رد چگ نگی قاارگیای روسیه در طاح ابتکرار
کمابند و راهِچین ایجاد کادهاست .بهویژه در م رد اینکه چگ نه روابط نامتقارن دو کش ر،
زمینه را باای همگاایی و مشارکت راهبادیِ آنها در اوراسیا فااهم میکنرد .درک پ یرایی
راهباد جهانی چین و چگ نگی اراباط روسیه با مؤلفههایی که منافع خ د را در قالب این
طاح جستج میکند؛ نقبۀ شاوع چنین ارزیابی است .با این اسرا

و در مقرا فاضریه،

روسیه م قعیت جغاافیاییِ خ د را باای ا سعۀ پایدار و همچنین عب ر از احایمهای غاب،
بسیار جذاب میبیند .جنبۀ ااصالدهندگی ابتکار کمابند و راه که در پی بهب د پی ندهای
م اصالای بین شاق و غاب است ،ذاااً با امایل مسرک براای انتقرال منرابع انرا ی و نیرز
گش دن پتانسیل ااانزیتیِ روسیه در اوراسریا و شرمالگان سرازگاری دارد .براخالف نگراه
ئ پلیتیک چین ،نگاه و رویکاد روسیه در شاایط کن نی اقتصادی است .ازهمینرو عناصا
مشارکت روسیه در طاح ابتکار کمابند و راه ،آنچنان که مقا های دو کش ر ادعا میکنند؛
بهط ر نظا مند اعایف و ارزیابی اجابی نشدهاند .نظا بره ایرن مهرم ،مقالرۀ حاضرا ابتردا
م ض عیت ااریخیِ اجارت و پی ندهای م اصالای چین و روسیه را م رد ا جه قاا میدهد؛
سپس پاو ههای اصلی ابتکار کمابند و راه  -که اهداف چین و سبح مشارکت روسریه را
نشان میدهد -در پاا ا افاهای کلیدی ماابط برا ایرن پراو ه و همچنرین ریسرکها و
مالحظات آن بهافصیل مبمحنظا قاار میگیاند.
 .1ایرن یرم لرس دست سری آزاد رز
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

رحزCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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واژههای کلیدی :چین ،روسیه ،ابتکار کمابند و راه ،انا ی ،خاور دور ،اوراسیا ،ااانزیت
تاریخ دریافت ٩٩/08/52 :تاریخ بازبینی ٩٩/10/1٩ :تاریخ پذیرش٩٩/15/13 :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،15شماره  ،4زمستان  ،13٩٩صص 741-707

مقدمه
ظرف دهۀ گذشته تتکنون ،تحتنت

جکلت تنجهی در موطقتۀ وستیع اوراستیک و

شمکلگک ،در جریک ،است .برخی از این وقکیع و اقدامهک حهی ممکتن استت بکعت
ایجکد دگرشهکیی در برخی از فرضی هک و سکخهکرهکی ژئنپلیهیکی جکری شند نت
ب مد

بیش از یک قر ،بدو ،تغییر و دستنخنرده بکقی مکندهانتد .بزرگتترین و
نکظر ب تصمیم چین در قکل

عمدهترینِ این تحنت

«ابهککر نمربود و راه» 1یک بت

تعبیر چیویِ آ« ،ییدایییلن» 2است ن نخبگک ،دولهی و حتز

حتکنم نمننیستت

قصد دارند بلنک اقهصکدی مناصتتتی و تجتکری بزرگتی را در موطقتۀ اوراستیک و
شمکلگک ،ایجکد نوود؛ ب نحنی ن مهضمن موکفع بلودمد

این نشنر در حنزههتکی

اقهصکدی امویهی و ژئنپلیهیک بکشد .طرحی زیربوکیی ن بتک سترمکی گذاری و ارزش
تقریبی یک تریلین ،دتر پشهیبکنی میشند .این بزرگتترین طتر ِ جهتکنی از زمتک،
برنکمۀ مکرشکل آمریکک پس از پکیک ،جوگ جهکنی دوم ب حسک

میآید .ابهککر عملی

ن بسهر تزم برای بکزسکزی و رونق جکده ابریشم بکسهکنی را فراهم آورده و بت طنر
گریزنکپذیری تجکر

زمیوی و دریکیی را تحتالشعکع قرار میدهد .تحتنلی بتزرگ

در اوراسیک ن در صتنر

منفقیتت از یکستن بکعت

افتزایش قتدر

سیکستی و

ظرفیت اقهصکدی چین میشند و از دیگر سن ممکن است پیننتدهکی اقهصتکدی و
امویهی چین و روسی را مهحنل نود.
در این میک ،یکی از دتیل مهمتی نت نخبگتک ،چیوتی و نتکظرا ،بینالمللتی
1. Belt and Road Initiative
2. yi dai yi lu
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شکنس منفقیت این ابرپروژه را بترای تحقتق اهتداف تعیینشتده در قکلت

ابهکتکر

نمربود و راه خنشبیوکن ارزیکبی مینوود؛ فکرغ از منضنعیتِ ارتقکی جکیگکه چتین
در اقهصکد جهکنی اسهقبکل روسی از این طر ب دلیل مشکت
–در نهیجۀ تحریمهکی غر

شدید اقهصکدی آ،

و انزوای روزافزو ،این نشنر در عرصتۀ بینالمللتی–

است .ب همتین جهتت از ستکل  4112در پتی وخیمتتر شتد ،روابت روستی بتک
نشنرهکی غربی ب واسطۀ اشغکل شب جزیرۀ نریم و مهعکقبکً بتک فعتکل شتد ِ،قتکنن،
«نکتسک»( 1یعوی مقکبل بک دشموک ،آمریکک از طریق مجکزا
 4112تصنی

شد) مسکن موکسبک

ن تنس نوگره در ستکل

اقهصکدی خند بک نشنرهکی آسیکیی را افزایش

و داموۀ آ ،را گسهرش دادهاست .در این میک ،چین ن رواب سیکستی نزدیکتی بتک
روستی دارد بت مهمتتترین و ارزشتتمودترین شتتریک روستی در طیتف وستیعی از

فعکلیتهک –از پروژههکی تجکری هیدرونربن در ختکور دور و استهخرا چتن

در

سیبری تک حملونقل دریکیی از طریق مسیر شمکلگک –،تبدیل شدهاستت .بت غیتر از
مسکئل اقهصکدی همککری چین و روسی در تقتکطع ابهکتکر نمربوتد و راه چتین و

«اتحکدی اقهصکدی اوراسیک»– 2ن روسی رهبری آ ،را بر عهده دارد– بت پیچیتدگی
و درهمتویدگیِ رواب دو نشنر در قلمرو اوراسیک و شمکلگک ،افزوده است.
ب همین موظنر است ن بیجیوتگ و مستکن در حتکل حکضتر بههترین روابت
دوجکنبۀ خند را از زمک ،برقراری رواب دیپلمکتیک در سکل  1861تجرب متینووتد؛
چرا ن در شرای نوننی روسی موکفع اقهصکدی رابط ای قنی بک چتین را واقعیهتی

انککرنکپذیر میبیود .ب عبکرتی مسکن برای نکهش آثکر تحریمهتکی ایکت مهحتده و
اروپک و درنهکیت نکهش محنریت واشوگهن در نظکم اقهصکد جهتکنی همکتکری بتک
بیجیوگ را حیکتی ارزیکبی متینوتد؛ تغییتری نت بکعت

تعتدیل نتکرایی ابزارهتکی

اقهصکدی ایکت مهحده میشند .در مقکبل روسی ب عونا ،پهوکورترین نشنر جهتک،
و یکدستترین قلمرو اتصکل آسیک ب اروپک یکی از مهمترین مسیرهکی راه ابریشم
جدید است ن جغرافیک و موکبع انترژی فستیلیِ آ ،بترای نخبگتک ،چتین غیرقکبتل
1. Countering America٬s Adversaries Through Sanctions Act
2. Eurasian Economic Union
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چشمپنشی و مهضمن سیکست «عزیمت ب بیرو 1»،دیده میشند .ب همین جهت از
نظر نخبگک ،چین منقعیت ژئنپلیهیتک روستی غیرقکبتلجتکیگزین بتنده و نقشتی
اسکسی را ب عونا ،پشهنانۀ ابهککر نمربود و راه ایفک مینود .بر این اسکس و نظتر بت
اهمیت روزافزو ِ،موکسبک

چین و روسی در قلمرو اوراسیک مقکلۀ حکضر بت روش

نیفی – تحلیلی نخست تتش مینود تک ضمن تبیتین تتکریخیِ پیننتد مناصتتتیِ
روسی و چین ب تفصیل اهداف و پروژههکیی را ن نکظر ب منقعیتت جغرافیتکیی
روسی در ابرپروژۀ ابهککر نمربود و راه است بک عوکیت ب چشمانداز چین مزیتهک

منانع و نیز ریسکهکی منجند برای روسی منرد تنج و بررسی قرار دهد.
 .1چهارچوب مفهومی
از دیدگکه نرملین رابطۀ مسهحکم بک چین سوگ بوکی راهبرد جهکنی روستی استت.
ظرف دو دهۀ گذشه و در عصر پتنتین سیکستت ختکرجی روستی تنست طیتف
محدودی از نخبگک ،بک تمرنز بر حفظ و افزایش سطن امویت خکرجی و نیز حفظ
ثبک

داخلی تدوین شده است .اعضکی این گتروه از پکراننیتکی آمریکتکیی دربتکره

روستی نکخشتتوند هستتهود؛ چرانت معهقدنتتد روایتت ایتکت

مهحتتده ارتبتتکطی بتتک

سیکستهکی واقعی روسی ندارد .همزمک ،سیکستگذارا ،روسی ب تأسی از افکتکر
اوراسیکگرایک ،این ادعک و روایت غکل

را ن ایکت مهحده الگنی برتتر فرهوگتی و

اجهمکعی است و افککر و اقدامهکی آ ،بکید در همۀ جهک ،اعمکل شند رد متینووتد
و معهقدند روسی بت لحتک فرهوگتی بت شتر تعلتق دارد

(& Vinokurov, 2012

.)Libman
در نقطۀ مقکبلِ ایکت مهحده چتین هتیچ تتشتی بترای تحمیتل خناسته هکی
ایدئنلنژیک خند ب روسی نمینود .دو نشتنر بت طنر مشتکب نگترا ،تتشهتکی
واشوگهن برای هژمننی [در موکطقی چن ،اوراسیک] هسهود و موکفع اقهصکدی مشکبهی
دارند .از این بکبت تصمیمگیرندگک ،در روسی اسکسکً هیچ جتکیگزیوی بترای پیننتد
این نشنر بک چین ندارند ( .)Trifkovic, 2020نشنری ن هتر هشتت ستکل انتدازۀ
اقهصکد خند را دوبرابر نردهاست .دادههکی صودو بینالمللی پنل و مجمع اقهصکد
1. going out
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جهکنی نیز –بک تمرنز بر شکخص برابری قدر

خرید– نشک ،میدهد نت چتین در

سکل  4112از ایکت مهحده ب عونا ،بزرگترین اقهصکد جهک ،پیشتی گرفهت استت
(اطهکری  1911ص .)86 .ب همین دلیل جمهنری خلق چین بتک هتدف تضتمین
تنسع و رشد پکیدار اقهصکد خند مقکبل بک سیکستت مهتکر ایکت مهحتده یتک همتک،
راهبرد «چرخش ب آسیک» 1ن در سکل  4111ایدۀ آ ،در دولت نخست بکراک اوبکمتک
مطر شد

(2011

 )Clinton,و همینطنر ایجکد وابسهگی مهقکبتل در جهتک ،ظترف

دهۀ اخیر اهداف و برنکم هکیی در عرصتۀ موطقت ای و جهتکنی ترستیم و عملیتکتی
نردهاست ن در قکل

احیکی راه ابریشتم جدیتد زمیوتی و دریتکیی بت تتدریج بتک

اسهقبکل روسی مناج شدهاست.
بدین اعهبکر از زمک ،رونمکیی از ابهککر نمربود و راه در سکل  4119ایتن مهتم
ب پروژهای تبدیل شدهاست ن ن توهک نمتکد سیکستت ختکرجی «شتی جینپیوتگ»
رئیسجمهنر چین ب حسک

میآید ن «وتدیمیر پنتین» رئیسجمهتنر روستی

نیز آشککرا اشهیک خند را برای همککری فراگیر در قلمرو اوراسیک اعتم نردهاست.
پیش از این و در قکل

اوراسیکگراییِ روسی فضکی فیزیکتی موتکبع ملتی قتدر

ملی و نوهرل مستهقیم بتر سترزمین (رستهمی  1911ص )166 .اهمیتت و نمتند
بیشهری داشت امک بک توگوکی بینالمللی این نشنر این نگکه سوهیِ روسی ن عمنمکً
جوبۀ ژئنپلیهیک عملگرایکن داشت ب الزامک

ژئناننننمیک نیتز تستری یکفتت و

اسکسکً ب همین دلیل اتحکدی اقهصکدی اوراسیک پکی گذاری شد.
همزمک ،ابهککر نمربود و راه نمکیتکنگر بلوتدپروازیهتکی روزافتزو ،چتین در
عرص تۀ موطق ت ای و بینالملل تی استتت و ای تن مهتتم در نتتنزدهمین نوگتترۀ حتتز
نمننیست نیز رسمکً در قکنن ،اسکسی چین ثبت شدهاست

(2019

 .)Horsley,همک،

نوگرهای ن در ننامبر  4112شی شروع «عصری جدیتد» و «احیتکی بتزرگ ملتت
چین» را اعتم نرد( .)1از این موظر ابهککر نمربود و راه یک برنکمۀ بتزرگِ زیربوتکیی
است ن از شر آسیک تک اروپک نشنرهکی مخهلفی را در مسیر خند پنشش میدهد
و البه ب همک ،نسبت دیدگکههکی مثبت و موفیِ زیکدی را در میک ،نخبگک ،روستی
1. pivot to Asia

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 4زمستان 2911

977

و جهک ،در خصنص امکک،پذیری و نیز نیت و مقکصد چین برانگیخه است.
در ننامبر  4141رئیسجمهنر چین از برنکم ریزی برای دوبرابر نترد ،انتدازه
اقهصکد این نشنر تک سکل  4191خبر داد

(2020

 .)Xinhua,برای تحقق ایتن وعتده

تزم است مهنس نرخ رشد اقهصکدی چین سکتن رقمی بین  2.2تک  1درصد بکشد
(2021

 .)Steinbock,همچوین مطکبق گزارش وزار

صتوعت و فوتکوری اطتعتک

چین در مکرس  4141این نشنر برای یکزدهمین ستکل مهتنالی بزرگتترین مرنتز
تنلید جهک ،بنده و حدود  91درصد از نتل تنلیتد جهتک ،را بت ختند اخهصتکص
دادهاست؛ ب نحنی ن ظرف پوج سکل گذشه تنلیدا

صوعهی بتک ارزش افتزوده از

 49.1تریلین ،یتنا 9.89( ،تریلیتن ،دتر) بت  91.9تریلیتن ،یتنا ،رستیده استت.
همچوین در طنل سیزدهمین برنکمۀ تنستع پتوجستکلۀ چتین (از  4118تتک )4141
میکنگین رشد تنلید ارزش افزوده در بخش فوکوری بکتی چتین از  2.1درصتد نتل
تنلید ب  11.2درصد رسیده استت

(2021

 .)Wang,تضتمین ادامتۀ ایتن رونتد در

چهکرده سکل آیوده –بک تنج بت رقکبتهتک و چکلشهتکیی نت انهظتکر آ ،متیرود–

مسهلزم اتصکل امنِ زمیوی و دریکیی و تعمیتقِ وابستهگی میتک ،عرضتۀ محصتنت
چیوی و تقکضکی جهکنی است ن بک اهداف زنجیرۀ ارزش جهکنی بخش عظیمتی از
آ ،در گرو راهاندازیِ مسیر زمیوی و دریکییِ راه ابریشم ننین در شب قکرۀ اوراستیک و
شمکل است .این هدف بیش از هر نشتنری نیکزموتد همتکهوگی و همراهتیِ

قط

حدانثری بک روسی و اتحکدی اقهصکدی اوراسیک استت .چشتماندازی نت مبهوتی بتر
متحظک

ژئنپلیهیک و نیز تقنیت رواب اقهصتکدی بتک نمتتنجهی بت ایتدئنلنژی

است.
ب همین موظنر نمیسین ،ملی تنسع و اصتحک
مکرس  4111بک عونا« ،چشمانداز و اقدامک

چتین 1در ستودی نت در

مربتن بت ستکخت مشتهرک نمربوتد

اقهصکدی راه ابریشم و راه ابریشم دریکیی قر ،بیست و یکم» موهشر نرد این شبکۀ
حمل و نقل را در قکل

دسهنرالعملهکی جغرافیکیی گسهرده شر دادهاستت .ایتن

ابهککر عظیم شکمل دات،هکیی است ن در حکل حکضتر شتش مستیر آ ،در مرحلتۀ
)1. China’s National Development and Reform Commission)NDRC
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طراحی یک در دست سکخت است.
در میک ،این شش دات ِ،تعریفشده روستی در ست بختشِ آ ،شتکمل «دات،

اقهصکدی چین – مغنلسهک – ،روسی »« 1دات ،اقهصکدی پل زمیوی اوراسیکی ننین»

2

و «دات ،اقهصکدی چین – آسیکی مرنزی – آسیکی غربتی» 3نقتش و نفتن اسکستی

دارد .همچوین جکیگکه روسی در مسیر چین – آسیکی مرنزی – آسیکی غربی شکمل

چهکر نریدور «نکسپین» (چین – قزاقسهک /،قرقیزسهک – ،ازبکسهک – ،ترنموسهک– ،

دریکی نکسپین – آ ربکیجک – ،گرجسهک – ،ترنی – اروپک)؛ نریدور «میکنی» (چتین
– قزاقسهک – ،دریکی نکسپین – آ ربکیجک – ،گرجسهک – ،ترنی – اروپک)؛ نریتدور

«تکریخی شمکلی» (چین – قزاقسهک /،قرقیزسهک – ،ازبکسهک – ،ترنموسهک – ،ایرا)،
و نی تز نری تدور «تتتکریخی جوتتنبی» (چ تین – تکجیکستتهک – ،افغکنستتهک – ،ای ترا)،

قکبلتنج است .گرچ در سود نخست موهشرشده از طرف دولت چتین جزئیتک
مسیر دریکیی نر نشدهاست بک ب روزرسکنی سود دریکیی راه ابریشم ننین در ژوئتن
 4112راه دریکیی بکلقنۀ دیگری معرفی شدهاستت نت متیتنانتد از مستیر دریتکی
شمکلی روسی ب شمکلگک ،نشتیده شتند .مستیری نت چتین آ ،را فرصتهی بترای
مهونعسکزی دات،هکی تجکری و تنسعۀ موطقتۀ شتمکل شتر ختند در نظتر گرفهت
()2

است.

بوکبراین منقعیت جغرافیکییِ نشنرهک در نحنۀ مشکرنت و نقشآفریوی آنک ،در
زنجی ترۀ ارزش و نی تز زمیو ستتکزی در ورای مرزهتتک و تستتهیل شتترای در مح تی
پیرامننی برای عزیمت ب حلق هکی بکتتر این زنجیره از اهمیت مضکعفی برخنردار
شدهاست .ب همین جهت برخی از اندیشمودا ،زنجیترۀ ارزش را واجتد هتنیهی
«جهکنیموطق ای» دانسه اند (شتریعهینیتک  1911ص .)112 .از ایتن موظتر ابهکتکر
نمربود و راه چین بک تتش برای پینند و اصکلت داد ،ب مفهنم محتنریِ «زنجیترۀ
ارزش» و «اتصکل سرزمیوی» این قکبلیت را یکفه است ن ادغکم موطق ای اوراستیک را
در چهکرچن

اهداف اقهصکدیِ روسی پنشش دهد.
)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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 .5پیوندهای مواصالتی چین و روسیه
تکریخ آزمکیشگکه رواب بینالملل استت و در عتین حتکل راهومتکی ستخکوتمودی
برای فهم شکلگیری تدریجیِ هویت و رفهکر نشنرهک در عرصۀ بینالمللی ب شمکر
میآید .این یعوی س قر ،پیش از انقت هتکی نمننیستهی نیتز در هتر یتک از دو
نشنر چین و روسی اراده برای تقنیت پینندهکی تجتکری و مناصتتتیِ دوجکنبت
جدی بند .نخست تنسع طلبی روسی در ستیبری در طتنل قر،هتکی شتکنزدهم و
هفدهم تجکر

غیررستمی بتک چتین را ایجتکد نترد .در ستکل  1861بتک «معکهتدۀ

نرچیوسک» 1مسألۀ مرز بین دو نشنر حتلوفصتل شتد و پهتر نبیتر ستکزمک،دهی
نکروا،هکی دولهی را ن از مسکن ب بیجیوگ مسکفر

مینردند آغکز نمتند و ایتن

سفری بند ن رفتوبرگشت آ ،دو سکل ب طتنل متیانجکمیتد .روسهتک در ازای
ابریشم چکی و سکیر نکتهکی چیوی از تکیگکی سیبری 2خز صکدر نردند« .معکهتده
نیکخهک» 3در سکل  1242بک تأنید بر ایوک نکروا،هکیی ن ب توتکو

تنست است

واگن و گکو نشیده میشنند بکید از شهر مرزی نیکخهکی روسی واقتع در جوتن
دریکچ بکیککل 4عبنر نووتد تجتکر

را رستمیت بخشتید

(Perdue, 2010, p. 341-

 .)343بک وجند این در نیمۀ دوم قر ،ننزدهم مسیرهکی دریکیی جدیتد (بت عوتنا،

مثکل از بودر «اودسک»– 5ن در آ ،زمک ،بخشی از امپراتنری روسی بند– ب چین از
طریق نکنکل سنئز پس از افههکحش در سکل  1681و راههتکی زمیوتی مکنوتد راهآهتن
سراسری سیبری پس از تتشهکی بیجیوگ برای افههک هرچ سریعتر این راهآهتن
در اوایل دهۀ نخست قر ،بیسهم ب نقش نیکخهک ب عونا ،قطبتی تجتکری پکیتک ،داد
(.)Bennett, 2016, p. 343
امروزه بک چرخش نظکم بینالملتل نشتنرهکی آستیک یمرنتزی نت بخشتی از
شنروی سکبق بندند در حکل شکنفکیی هسهود؛ چران در نهیجۀ تتشهکی بیجیوگ
1. Treaty of Nerchinsk
2. Siberian Taiga
3. Treaty of Kiakhta
4. Lake Baikal
5. Odessa

قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین 979

برای ایجکد رونق اقهصکدی در موکطق غربیاش راههکی زمیوتی از مرزهتکی داخلتی
این نشنرهک گسهرش یکفه اند .ب عونا ،نمنن سرمکی گذاریهکی چین بکعت

شتده

است تک «قنرغکسِ» 1قزاقسهک ،ب بودری خشک تبدیل شند ن بک خ آهن بت شتهر
بودری آ تکوِ 2قزاقسهک ،در دریکی خزر مهصل خناهد شد .در ایتن زمیوت تکمیتل
خ لنل انهقکل نفت قزاقسهک ،ب چین در سکل  4111بکع

شکست انحصکر خت

لنل صکدراتی شد ن قبتً در اخهیتکر «ترانسنفتت» 3روستی بتند (.)Higgins, 2018
همچوین آ ،دسه از شهرهکی روسی مکنود «بتگنوشچوسک»« 4خکبکروفستک» 5و
«وتدیوسهنک» 6ن در مجکور

مرز چین قرار دارند چ بستک از تمکیتل بیجیوتگ

برای بهبند تنسعۀ اقهصکدی در موکطق صوعهی شمکلشرقش بهرهمود شنند .در ستود
سیکست «چشماندازهک و اقدامک » نمیسین ،ملی تنستع و اصتتحک
است« :مک بکید از مجکور

چتین آمتده

مغنلسهک ،داخلی 7بک مغنلسهک ،و روسی حدانثر استهفکده

را داشه بکشیم پینندهکی ریلیای را نت استهک ،هیلننگجیکنتگ 8را بت روستی و
شبک راهآهن موطق ای مهصل مینود ارتقک دهتیم همکتکریهتکی بتین استهک،هکی
«هیلننگجیکنگ» «جیلین» 9و «لیکئننیوتگ» 10چتین و ختکور دور روستی در زمیوتۀ
حملونقل چودموظنرۀ دریکیی – زمیوی را تقنیت نویم و ستکخت دات ،مناصتتتی

سریعالسیر اوراسیکییای ن بیجیوگ را ب مسکن مهصل مینود بتک هتدف گشتکیش
دریچ هکی نلیدی ب شمکل پیش ببریم» (.)Report NDRC, 2015
قکبلیت چین برای سکخت خطن راهآهتن در روستی نیتز نشتکنگر وارونگتیِ
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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نقشهکیی است ن دو نشنر در آغکز قر ،بیسهم داشتهود .در ستکل « 1618سلستل
چیوگ» 1ب «تزار نتیکتس دوم» 2اجتکزۀ ستکخت راهآهتن شترقی چتین در موطقتۀ
«موچنری» 3از شهر «چیهک» 4نزدیتک دریکچتۀ بکیکتکل بت بوتدر وتدیوستهنک در
سکحل اقیکننس آرام داد .این راهآهن تقریبکً پکنصتدمکیل ننتتکهتر از راهتی بتند نت
ب طنر نکمل از خکک روسی میگذشت .هرچود چین قصد داشت ن ایتن راهآهتن
در قکل

شرنهی دولهی سکخه شند درنهکیت صوکیع خصنصی اجکزۀ سکخت آ ،را

گرفهود .درنهیج «بکنک روسی-آسیکیی» 5در سکل  1161در سنپهرزبنرگ بک هدف
سکخت راهآهن در چین ازجمل راهآهن شرقی چین تأسیس شد .از برخی جوب هک

متیتتتنا ،بکنتتک روستی – آستیکیی را طتیت دار نهکدهتتکی وامدهوتتدۀ مهمرنتتز بتتر
زیرسکختهک مکنود صودو راه ابریشتم و بکنتک سترمکی گذاری زیرستکخت آستیک
دانست .امک بر ختف این نهکدهکی مدر ،دولت روسی سرانجکم قتدر

نظتکر

بر این راهآهن و حق نکمهعکرف انهقکل نیروهکی نظتکمی از طریتق آ ،را حفتظ نترد؛

درحکلین بکنک روسی – آسیکیی تنانست خطن ریلی فرعی خطن تلگتراف و
انهشکفک

معدنی ایجکد نود (.)Bennet, 2016, p. 344

رواب بین اتحکد جمکهیر شنروی و چین در سکلهکی موههی ب جوگ جهتکنی
دوم خکر از منضنع این مقکل است .امتک تنجت بت نمکهتکی فوتی و اقهصتکدی
شنروی ب چین طی سکلهکی ده  1111نگکهی گذرا ب آ ،ب سهم خند مهتم و
شکیک ،تنج است؛ چران انون ،ب نظر میرسد چوین چیتزی در جهتت وارونت در
حکل روی داد ،است .موکبع چیوی تنافقهکی انرژی و خطن لنل گکز بک روسی را

«برد – برد» تلقی مینوود

(2016

)Xinhua,؛ امک در نگکه موهقدا ،در بلودمد

ب نظر

نمیرسد ن شرای ثکبت و ب نفع روسی بکشد .البه این منرد نیتز در ستکل 1111
یعوی زمکنی ن «جنزف اسهکلین» بک اعطکی وام  911میلین ،دتری بت چتینِ تحتت
1. Qing dynasty
2. Tsar Nicholas II
3. Manchuria
4. Chita
5. Russo-Asiatic Bank
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رهبری «مکئن زدونگ» 1و «ژو ئنتی» 2منافقت نرد بتک شترای زمتک ،حتکل نتکمتً
تفکو

داشت .چین ملزم بند بکزپرداختت ایتن وام بت روستی را بتک ارستکل متناد

راهبردی پتسهیک محصنت

نشکورزی نکتهتکی اسکستی و ارزهتکی احهیتکطی

انجکم دهد .در ازای این وام اسهکلین همچوین دربکرۀ اجکره داد ،بودر «دالیتک 3»،نت
ب دلیل نبند ،یخ در آ هکیش اهمیت بسزایی داشت و پکیگتکه دریتکیی «لنشتن»،
در اُسهک« ،لیکئننیوگ» 5ب شنروی و همچوین دریکفت امهیتکزا

4

انحصتکری معتدنی

نفهی و ریلی در موچنری و شینجیکنگ متذانره نترد ( .)Lüthi, 2010بتیش از نتیم
قر ،بعد تمکم این موکطق سکحلی و مترزی بخشتی از پیننتدهکی چتین بتک آستیکی
مرنزی و همچوین راه دریکی شمکلی را شکل دادند.

از سکل  1181و ب واسطۀ چودین ده رواب نکمسکعد سیکسی میک ،بیجیوتگ –

مسکن در دورا ،بحرانیِ جوگ سرد همککریهکی تجکری و پیننتدهکی مناصتتتی
میک ،دو نشنر نیز مسکن

مکنتد؛ امتک پتس از آنکت در ستکل  1111مستللۀ مترز

پرموکقشۀ «آمنر»6حلوفصل شد و روسی جکی شنروی را گرفت دو نشتنر بترای
بهبند روابطشک ،تتش بیشهری ب خر دادند .نهیجۀ ایتن تتشهتک انعقتکد پیمتک،
چین و روسی در زمیوۀ حسنهتمجتناری دوستهی و همکتکری در ستکل  4111و
ورود ب همککری سکزمک،یکفه تر در قکل

سکزمک ،همککری شکنگهکی بتند .بتک روی

نکر آمد ،شی جینپیوگ در چین این روند و مشکرنت راهبردی روسی و چین در
حنزۀ تجکری و مناصتتی رو ب فزونی نهکد؛ ب نحنی ن شرنت دولهی نشتهیرانی
چین در سکل  4119نخستهین نشتهی نتکنهیوری ختند را بترای عبتنر از گتذرگکه
دریکیی شمکلگک ،روسی از دالیک ،ب مقصد روتردام اعزام نمتند
 )Milneو مهعکق

(& Mitchell, 2013

آ ،دغدغۀ چین بترای ممکنعتت از هرگننت انقطتکع و وقفت در
1. Mao Zedong
2. Zhou Enlai
3. Dalian
4. Lushun
5. Liaoning
6. Amur River
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واردا
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روزافزو ،انرژی ن برای اقهصکد ایتن نشتنر مستلل ای بستیکر حستکس و

پدیدآورندۀ حکلهی شکووده استت؛ در ستکل  4112بتک قترارداد عظتیم  211میلیتکرد
دتریِ گکزی چشمانداز مشکرنت روسی در طر ابهککر و نمربود و راه نیتز بتیش
از پیش تقنیت شد .ب همین جهت روسی در حکل حکضر ب یکتی از پرشتنرترین
شرنکی ابهککر نمربود و راه تبدیل شدهاست.
 .3موضوعیتِ پروژههای ابتكار کمربند و راه در روسیه
موکبع بکلقنه طبیعی روسی بیش از  41درصد خکیر نل جهک ،است و این منهبتت
روسی را میک ،نشنرهکی صوعهیِ نیکزمود سنختهکی فسیلی در وضعیت موحصتر
ب فردی قرار داده است .خکیر طبیعی برای اقهصکد و ادامت حیتک
بسیکر حیکتی داشه و  11.2درصد ثرو

روستی ارزش

ملی این نشنر را تشکیل متیدهتد( .)3در

این سرزمین پهوکور میدا،هکی بزرگ نفت گکز طبیعی زغکلسوگ طت اورانیتنم
المکس و سکیر مناد معدنی در مقیکسهکی مخهلفی وجند دارد .بک اینحتکل روستی
نشنری پیشرفه و صوعهی ب حسک

نمیآید؛ زیرا وابسهگی ب بخش موکبع فسیلی

همچوک ،مشخص اصلی اقهصکد سیکسی روسی است و همچوتک ،بتک ایتن درجت از
وابسهگی ب نقش خند در اقهصکد جهکنی ادام میدهد

.)Connolly & 726

(Bradshaw, 2016, pp. 700-

افزو ،بر آ ،علیرغم درآمدهکی سرشکر نکشی از فروش نفت و گتکز روستی
منفق نشدهاست زیرسکختهکی مهم و بویکدین ختند را ستکمک ،دهتد .شتکهد مثتکل
آنک در روسیۀ نوننی همچوتک ،مستیرهکی جتکدهای و ریلتی تتک حتد زیتکدی بت
سرمکی گذاریهکی نت ،دورا ،اتحکد جمکهیر شنروی وابسه است .صوکیع نفتت و
گتتکز ای تن نشتتنر نی تز ب ت دلی تل وابستتهگی ب ت زیرستتکختهکی قتتدیمی نیکزموتتد
سرمکی گذاریهکی سوگین و اسکسی هسهود تک امکتک ،دسهرستی موتکطق شتمکلی بت
خکیر دستنخنردۀ نهفه در شرای زیستمحیطی دشناری مکنود شمکلگک ،فتراهم
شند ( .)Solanko, 2011, p. 19-22نظر ب همین متحظتک
موکبع خند را ب موکطق جدید در قط

روستی درصتدد استت

شتمکل و شتر گستهرش دهتد و در عتین

حکل تکیۀ خند را بک تنسع بکزارهکی جدید در آستیک بت بکزارهتکی اروپتک محتدود
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نمکید .ب همین جهت اگر شبکۀ حمل و نقل روسی پتیش از ایتن ارتقتک مییکفتت
چین عمتً میتنانست از طریق فق چود گذرگکه مترزی انگشتشتمکر در قکلت
ابهککر نمربود و راه راهی ننتکه ب اروپکی غربی بکز نود .بک تنج ب افتت ادامت دار
قیمت نفت و نکهش بهکی روبل روسی سرمکیۀ تزم برای ارتقکی راههک و خطتن
ریلیاش را ندارد .ارزش پکیین روبل بیش از تحریمهکی ایکت مهحتده و اتحکدیت
وخیمتر شد ،شرای اقهصکدی روسی شده است .امک تحریمهک ب ویتژه

اروپک بکع

تحریمهکی سکل  4116ن سرمکی گذاری غر
در موطق «سکخکلین» –1ممونع مینوود بکع

را در بخش انرژی روسی –بت جتز

شدهاند ن شترنتهکی نفتت و گتکز

روس برای تأمین سرمکی ب شتر روی آورنتد (.)Zhdannikov & Kobzeva, 2018
بوکبراین چین ن ب دنبکل اجرای پروژههکی ابهککر نمربود و راه در سراسر اوراستیک
استت و روستی نت در پتی جتذ

سترمکی استت متیتنانوتد در زمیوتۀ ارتقتتکی

زیرسکختهکی حمل و نقل و انرژی در بزرگترین نشنر جهک ،شترانهی موطقتی
داشه بکشود.
در مکه م  4112روسی اعتم نرد ن قراردادی  211میلیتکرد دتری بتک چتین
موعقد نردهاست ن براسکس آ ،از سکل  4111ب مد
مکع

سی ستکل  96میلیتکرد مهتر

گکز برای این نشنر تأمین نود .این قترارداد میتک ،غتنل انترژی «گتکزپروم»

مهعلق ب دولت روسی و شرنت ملی نفت چین نیکز ب ستکخت  4هتزار و پکنصتد
مکیل لنل گکز از طریق موطق «هیلننگجیکنگ» 2چین دارد (موطق ای نت چوتد دهت
پیش دو نشنر قصد جوگ بر سر آ ،را داشهود) .هرچود قیمتت دقیتق آ ،محرمکنت
بکقی مکندهاست ب نظر میرسد ن روسی پس از نزدیتک بت یتک دهت متذانرا
امهیکزا

عمدهای برای اطمیوک ،یکفهن از منفقیت تنافق دادهاستت .عتتوه بتر ایتن

گکزپروم در مکه ننامبر همک ،سکل اعتم نرد ن تنافق همککری دیگری بر سر خت
لنل جدیدی از سیبری غربی ب اسهک ،سیننیکنگ ب مد
میلیکرد مهر مکع

ستی ستکل و حجتم 91

ب دست آمدهاست .اگر خ لنل شر و غر

همک،طنر نت در
1. Sakhalin
2. Heilongjiang
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طر ابهککر نمربود و راه برنکم ریتزی شتدهاستت تکمیتل شتند  86میلیتکرد مهتر
مکع

صکدرا

ب چین بیشهر از صکدرا

سکلیکن  21میلیکرد مهر مکع

ب آلمتک،

بزرگترین مشهری فعلی روسی خناهد بند (.)Nye, 2015
در ادامۀ این روند در سکل  4111رؤسکی جمهنر روسی و چتین در مستکن
دیتدار و چوتتدین تنافتتق همکتتکری دوجکنبت امضتتک نردنتتد نت استتوکد مربتتن بت
زیرسکختهکی حملونقل مهمهرینِ آنهک بند .نمیسین ،ملتی تنستع و اصتتحک
چین وزار

حمل و نقل روسی شرنت راهآهن چین و شترنت راهآهتن روستی

تنافقی را پیرامن ،همککری در زمیوۀ سکخت و تأمین مکلی راهآهن سریعالستیر بتین
مسکن و نکزا ،امضک نردند .تنافق ست جکنبۀ دیگتری در زمیوتۀ ستکخت داتنتی بتک
عونا« ،راهآهن شمکلی» امضک شد ن از «ننراگیون» 1در روسی شروع میشتند و بتک
عبنر از نوکر پروژۀ زغکلسوگ «نکشن» در «اوو » 2مغنلسهک ،ب بودر «تیتکنجین»

3

در چین میرسد ( .)Xinhua, 2019تکنون ،اجرای چود پروژه در روسی زیتر چهتر
ابهککر نمربود و راه پیشرفت چشمگیری داشته استت نت یکتی از آنهتک راهآهتن

سریعالسیر مسکن – نتکزا ،و تأسیستک

گتکز طبیعتی متکیع (الا،جتی) یکمتکل در

شمکلگک ،در امهداد راه دریکی شمکلی است .نخست راهآهن  221نیلنمهری مستکن

– نکزا ،پکیهخت روسی را ب پکیهخت تکتکرسهک ،مهصل خناهتد نترد نت هشتهمین
شهر بزرگ این نشنر است .سرانجکم این خ ِ اتصکل میتناند شکلدهودۀ بخشتی
از سیسهم ریلی سریعالسیری بکشد ن بیجیوگ را از طریق روسی ب بترلین مهصتل
مینود .برای سکخت این راهآهن سریعالسیر ن زمک ،سفر را از  12ستکعت بت 9.1
سکعت نکهش خناهد داد «گروه راهآهن چتین» 211 4میلیتکرد روبتل (معتکدل 8.1
میلیکرد دترآمریکک) اخهصکص میدهد ( .)Bennett, 2019, p. 346شرنتهکی چیوتی
و روس همچوین تنافق نردهاند ن بک اسهفکده از تخصص چیویهک برای این مستیر

در روس تی واگنهتتکی سریعالس تیر بستتکزند .ستتکخت پتتروژۀ «نیژن تی – ننگتتنرود
1. Kuragino
2. Ovoot
3. Tianjin
4. China Railway Group
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(گنرنی)» 1در سکل  1682و همچوین خ آهتن مستکن – نتکزا ،در ستکل 1612
یکدآور سکلهکی اولیۀ سکخت راهآهن در روسیۀ قر ،ننزدهم بند؛ زمکنی ن هرچود
دولت برخی از خطن راهآهن را سکخت و مکلکیهشک ،را در اخهیکر گرفت مکلکیت
بختتش عمتتدهای از خطتتن در اخهی تکر صتتکح امهیکزا ،ختتکرجی و شتترنتهکی

خصنصی بند ( .)Ames, 1974, pp. 6-67بکوجند ایوک چین مکلکیت خ مستکن –
نکزا ،را نخناهد داشت مشکرنت این نشنر ب ویژه بک تنج ب بستیج نترملین در
اسهفکده از لحن ملیگرایکنۀ افراطی هوگکم پشهیبکنی از اهتدافش قکبتلتنجت استت.
خ مسکن – نکزا ،چ بسک مهمترین و خبرسکزترین پروژهای بکشد نت در روستی

بک سرمکی و تجربۀ چین اجرا میشند و احهمکتً آیوتدۀ همکتکریهتکی دوجکنبت در
خطن ریلی روسی در چهکرچن

راه ابریشم ننین ب منفقیت این پروژه بسهگی

خناهد داشت.
روستتی مهتتکر

چشتتمگیری در ستتکخهن زیرستتکختهکی شتتمکلگک ،دارد؛

زیرسکختهکیی ن شنروی بک ترنی

نبنغ قطبی و نکر اجبکری آنهک را ایجتکد نترد

( .)Josephson, 2014بک اینحکل بک تنج بت هزیوت هکی بتکتی نکشتی از دوردستت
بند ،تأسیسک

سکخت و سکز شرای زیستمحیطی چکلشبرانگیز و نبتند نیتروی

نکر محلی تنجی چوین پروژههکیی در یک اقهصکد بتکزار دشتنارتر استت .تنستعۀ
شمکلگک ،روسی در زمک ،معکصر عمدتکً بر هیدورنربنهک تمرنز دارد؛ امک بک تنج ب
ایوک تحریمهک ورود سرمکی هکی غربی ب این بخش را ممونع نتردهاستت چ بستک
سرمکی هکی چیوی برای ب نکر انداخهن دانتش پیشترفهۀ شتمکلی روستی در تنستعۀ
میکدین نفت و گکز موکطق شمکلگک ،و فراسکحلیاش حیکتی بکشد .ابهکتکر نمربوتد و
راه ب جز یکفهن بکزارهکی جدید برای تنلیدا

چیوی در پی اتصتکل داد ،چتین بت

مرزهکی موکبع جدید است موکطقی مکنود شب جزیرۀ یکمکل ن  44درصتد از ختکیر
گکزی اثبک شدۀ جهک ،را در اخهیکر دارد (.)Gas & Oil Yamal, 2016

وام صودو راه ابریشم ب یکمکل نشک ،میدهد ن چگنن سترمکی گذاریهتکی
چین در زیرسکختهکی حمل و نقل روسی ب جکی دسهرسی ب بکزارهتکی اروپتکی
)1. Moscow-Nizhny Novgorod (Gorki
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غربی میتناند ب طنر نلی بک هدف دسهرسی ب موکبع جدید انجتکم شتند .درواقتع
ابهککر نمربود و راه بر پیشرفتهکی اخیر همککریهکی دوجکنبت در بختش انترژی
مهکی است ن از وام  41میلیتکرد دتری بکنتک تنستع چتین بت «روسنفتت» 1و
ترانسنفت برای سکخت خ لنلۀ سیبری شرقی – اقیتکننس آرام در ازای دریکفتت

سکتنۀ  11میلین ،تن نفت برای  41سکل تک تنافق گکزی  211میلیتکرددتری در مت
 4112را شتتکمل م تیشتتنند .مهمتتتر ایوک ت یکمتتکل الا،ج تی ن ت نمتتکد نخستتهین
سرمکی گذاری چین در بخش نفت و گتکز روستی استت احهمتکتً از تغییتر مستیر
تنافقک

پیشین خبر میدهد؛ تنافقکتی ن بیشهر بر پکیۀ نگکه چین ب روسی ب عونا،

توهک تأمیننوودۀ انرژی و ن مککنی برای سرمکی گذاریهتکی انترژی حکصتل شتده
بندند .ب همین دلیل سرمکی گذاری چین در یکمکل در مقکیس بک معتکمت

پیشتین

این نشنر در بخش انرژی روسی شبکهت بیشهری ب سرمکی گذاریهتکی چتین در
بخش نفت و گکز آسیکی مرنزی دارد (چکو و هودریکس  .)4111فراتر از ایتن دو
پتروژۀ حقیقتی ستترمکی گذاری چتین بت دنبتتکل شتتمکری از فرصتتتهکی احهمتتکلی
ستترمکی گذاری استتت نت زیرستتکختهکیش را تتتک روستی گستتهرش خناهوتتد داد.
بوکبراین چ بسک دلیل مسکن بیش از نخبگک ،چیوی ب دنبکل تحق ابهککر نمربود و راه
است.
ب همین دلیل روشن روسی برای رسید ،ب برتری جهکنی خند را در رقکبت
بک چین نمیبیود .دو نشنر ب درج ای از مشکرنت پیشترفه و بت نستبت موستجم
رسیدهاند؛ مشکرنهی ن بر پکیۀ مجمنع ای از موکفع مشهرک جهک،بیویهکی ستکزگکر
و همدلی دوجکنب شکل گرفه است .این ننع از تفتکهم بکعت

متیشتند مستکن و

بیجیوگ امکک ،حفظ رواب مهناز ،را داشه بکشود و هرگنن عتدمتقکر ،روزافتزو،
در قدر

و موکفع مهوکقض را بک منفقیت متدیریت نووتد .ایتن رویکترد چگتننگی

مدیریت نرملین در برابر ابهککر نمربود و راه را نشک ،میدهتد :مستکن تنانسته از
ابهککر چین برای جذ

سرمکی گذاری در روستی و افتزایش ظرفیتت حمتلونقتل

نشنر در شبکۀ لجسهیکِ ترااقلیمی چین – اتحکدی اروپک اسهفکده نود و همزمک ،بتک
1. Rosneft
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بیجیوگ ب تنافق رسیدهاست تک در برابتر بخشهتکیی از ابهکتکر نمربوتد و راه نت
میتناند ب موکفع ملی روسی آسی

برسکند از خندش محکفظت نود.

 .4ابتكار کمربند و راه و چشمانداز پیش روی روسیه
چین بزرگترین شریک تجکری روسی است هرچوتد عکتس ایتن مستلل صتکد
نیست .در سکل  4116حجم تجکر

دوجکنب نخستهین بتکر از  111میلیتکرد دتر

فراتر رفت .در همک ،سکل روسی سهم رنمیوبتی در ختکیر ارزیاش را ست برابتر
افزایش داد و تقریبک ب  11درصد رسکنید ن  11برابتر میتکنگین بکنکهتکی مرنتزی
جهک ،است

(2019

 .)Krohn,روسی در هوگکمتۀ تقکبتل بتک ایکت مهحتده بت ویژه از

زمکمداری اوبکمک تک دولت نوننیِ بکید ،اتککیش ب چتین را افتزایش دادهاستت امتک
این نشنر قصد ندارد ن اقهصکد و سیکستگذاریِ نت ،آ ،نکمتً تحت سلطۀ چین
قرار بگیرد .هدف اصلی مسکن این است ن همزمک ،بک ایجتکد روابطتی ستکزنده بتک
همسکیۀ شرقیاش از وابسهگی نکمل ب چین خندداری نود .نگکه مسکن بت ابهکتکر
نمربود و راه نیز اینگنن است.
طبق ارزیتکبیهتکی مستکن ابهکتکر نمربوتد و راه مجمنعت ای موکست

بترای

فعکلیتهکی اقهصکدی مخهلف چین در خکر است ن میتنا ،آ ،را عوصتر اصتلی
میراث سیکست خکرجی شی جینپیوگ رئیس جمهنر چین دانستت .ایتن پتروژه
همچوتین برچستتبی مفیتد بتترای مقکمتتک

محلتی چتین استتت تتتک بهنانوتتد هوگتتکم

گزارشدهی دربکرۀ دسهکوردهکیشک ،ب بیجیوگ از آ ،برای جل
مرنزی حز

رضتکیت رهبتری

نمننیست اسهفکده نوود .بوکبراین پیشرا،هکی اصلی ابهککر نمربوتد و

راه فکنهنرهکی اقهصکدی و سیکستهکی داخلی هسهود؛ امک این پروژه ابتزاری بترای
تحقق اهداف بلودمد تر سیکست خکرجی چین است و نگکه روستی نیتز بت ایتن
پروژه سیر تککملی خند را طی مینود.
این نگکه تککملی ن انون ،ب شکل گسهرده در میک ،مقکمک

رستمی و جکمعتۀ

نکرشوکسک ،روس رایج است یک شب شکل نگرفه است .در ستکل  4119همزمتک،
بک رونمکیی ابهککر نمربود و راه تنست شتی در آستهکن پکیهختت قزاقستهک ،نگتکه
نرملین ب این پروژه بک تردید و بدگمکنی بسیکری همراه بتند .یعوتی پتس از آنکت
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رواب روسی و غر

در سکل  4112رو ب زوال گذاشتت و غتر

تحریمهتکیی را

علی روسی اعمکل نرد مسکن در پی یتکفهن راههتکیی بترای افتزایش مشتکرنت بتک
بیجیوگ برآمد و روابطش بک چین را جتکیگزین روابطتش بتک اروپتک در عرصت هکی
سرمکی فوکوری و فرصتهکی بکزار نترد .بترای تحقتق ایتن هتدف روستی بکیتد
ریسکهکی مشکرنت نزدیک بک چین در تجکر

انرژی فروش تستلیحک

و ستکیر

زمیو هک ازجمل ابهککر نمربود و راه را ب دقت ارزیکبی مینرد .سترانجکم نترملین
در بهکر  4111رویکردی جدیتد و مطملنتتر را در برابتر ایتن ابرپتروژه برگزیتد.
رویکردی ن بر پکیۀ درک بههر از ابهککر چین و تغییرا
بک غر

اسکسی در روابت روستی

شکل گرفت .بک بیکنی ای ن وتدیمیر پنتین رئیس جمهنر روسی و شتی

در  6م  4111در نرملین امضک نردنتد رویکترد جدیتد تقنیتت شتد (

Peyrouse,

 .)2017پنتین پی برد ن پذیرش ابهکتکر نمربوتد و راه از ستنی جکمعتۀ بینالملتل
برای اعهبکر سیکسی شی در داخل چ اندازه مهم است و این مهم را در نظر گرفتت
ن حمکیت نتمی رهبرا ،سکیر قدر هکی مهتم از ایتن سیکستتِ ابهکتکری بترای
بیجیوگ و حز

نمننیست چین اهمیت چشمگیری دارد.

روسی مخکلف سلطۀ جهکنی ایکت مهحده آمریککست .بتک ایتنحتکل در برابتر
هژمننی موطق ایِ چین نیز شکیبکیی چوتدانی نتدارد .چ بستک ابهکتکر نمربوتد و راه
بکع

شند نفن چین بر قکرهای ن بتک روستی –و بستیکری از نشتنرهکی دیگتر–

سهیم است یعوی اوراسیک بیش از حد افزایش یکبد .براسکس همین دغدغ مستکن
در ابهدا نسبت ب اعتمی معروف شی خنشبین نبند و بتفکصل پکسخ مثبت نتداد.
نگرانیِ عمدۀ آ ،نیز اخهتلی بند ن این ابهککر میتنانست برنکم هکی روسی را در
چهکرچن

اتحکدی اقهصکدی اوراسیک ب حکشی براند و حنزه نفن سوهی نترملین را

در آسیکی مرنزی و خکر نزدیک تحتالشعکع قرار دهد .امتک بتک افتزایش وخکمتت
موکسبک

روسی بک غر

و همچوین بروز مشتکت

اقهصتکدیِ نکشتی از تحریمهتک.

وتدیمیر پنتین در سکل  4118در سخورانی مجمع فدرال مهعهد شد تتک چشتمانداز
اوراسیک را در پینند بک ابهککر نمربود و راه چتین بت «مشتکرنت بزرگتتر اوراستیک»

1

1. Greater Eurasian Partnership
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تبدیل نود (.)Rolland, 2019
بک تیره شد ،رواب چین و آمریکک در دوره دونکلد ترامپ ن نکخ سفید جوتگ
تجکری شدیدی را علی اقهصکد چین ب نکر گرفت و بتدگمکنیهتکی اتحکدیت اروپتک
اوراسیک در نوکر آفریقتک

نسبت ب برخی اقدامک

چین و اهداف نهکیی این اقدامک

ب نکنن ،اصلی اقدامک

بیجیوگ تبدیل شدهاست .هدف اصلی مستکن از روابطتش

بک چین این است ن از ابهککر نمربود و راه و سکیر پروژههکی چیوی برای نمک بت
تنسعۀ اقهصکدی روسی اسهفکده نود بدو ،ایوک همزمک ،بیجیوگ را ب اعمکل نفتن
غیرضروری بر سیکستهکی مسکن تشنیق نرده بکشتد .تتکنون ،روسهتک بت ایتن
نهیج رسیدهاند ن ابهککر نمربود و راه فرصتهکیی را در اخهیکر آنهک قرار متیدهتد
و ریسکهکی مرتب بتک ایتن پتروژه قکبتلمتدیریت هستهود .از همتینرو مستکن و
بیجیوگ در حکل گفهگن پیرامتن ،پروژههتکیی بترای بهبتند و گستهرش پیننتدهکی
مناصتتی ازجمل ارتبک ریلی سریعالسیری بین مسکن و نکزا 1،هستهود .ارتقتکی
راهآهن سراسری سیبری 2نیز برای روسی اولنیهی مهم است امک برای چین اهمیت
نمهری دارد .در عین حکل مسکن دریکفه است ن مسیر سراسری اوراسیکیی نت از
طریق قزاقسهک ،و روسی چین را ب اروپک مهصل متینوتد چکلشتی بترای راهآهتن
سراسری سیبری نیست؛ چرا ن این دو مسیر دو پکیگکه محمنل ای مهفتکو
موطقۀ مهفکو

در دو

از آسیک را هدفگذاری مینوود (.)Feng et al., 2019

بیجیوگ همچوتین تمکیتل دارد زیرستکختهکی راه دریتکیی شتمکل 3را نت از
شمکلگک ،در خ سکحلی سیبری میگذرد تنسع دهد .برای مسکن گشتکیش ایتن
مسیر هم فرصت اقهصکدی بزرگ و هم چکلشی امویهی است و احهمکتً در این زمیو
بک احهیک گکم بر خناهد داشت .مسکن تکنون ،بیجیوگ را ب عونا ،شریک اصلیاش
در تنسعۀ شمکلگک ،پذیرفه است .این پذیرش بیش از آنک انهخک
سر نکچکری و ضرور

انجکم شتدهاستت

(2020

روسی بکشد از

 .)Hsiung Weidacher,بستیکری از

فعکلیتهتتکی اقهصتتکدیای ن ت روس تی م تیخناهتتد در موطق ت دنبتتکل نوتتد هتتدف
1. Kazan
2. Trans-Siberian Railway
3. Northern Sea Route
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تحریمهکی غر

قرار گرفه اند .یکی از نمننت هکی همکتکری چتین و روستی نت

مسهقیمکً ب ابهککر نمربود و راه مربن است مشکرنت چین در «الا،جتی یکمتکل»

1

نخسهین پروژۀ گکز طبیعی مکیع (الا،جی) 2در روسی روی مدار شتمکلگک 3،استت.
در سکل  4111صودو راه ابریشم ابزار مکلی ویژهای ن بیجیوگ برای تأمین مکلی
پروژههکی ابهککر نمربود و راه ایجکد نتردهاستت تنانستت ستهم  1.1درصتدی از
یکمکل الا،جی را ب خند اخهصکص بدهد .ستپس بیجیوتگ وام  14میلیتکرد دتری
«بکنک صکدرا

و واردا

چین» 4و «بکنک تنسع چین» 5ب این پتروژه را تضتمین

نرد .شرنت ملی نفت چین (سیا،پیسی) 6بزرگترین شترنت دولهتی در حتنزۀ
انرژی از قبل  41درصد از سهکم یکمکل الا،جی را در اخهیتکر داشتت نت بت ایتن
ترتی

سهم نلی بیجیوگ از این پروژۀ راهبردی را ب  41.1درصد رسکند (

Feng et

 )al., 2019نکه مهم ایوک آمریکک یکمتکل الا،جتی را تحتریم نتردهاستت؛ چرانت
«گوکدی تیمچوکن»

7

یکی از سهکمدارا ،روس این پروژه در لیستت «اتبتکع بت طنر

ویژه مشخصشتده (اسدیا »8)،و نهتکد حقتنقی ننواتتک 9در لیستت «شوکستکیی
تحریمهکی بخشی» 10خزان داری آمریکک قرار دارنتد (.)Pinchuk & Soldatkin, 2016
بدو ،وامهکی چین و انهشکر اورا ستهکم از طریتق ابهکتکر نمربوتد و راه روستی
احهمکتً نمیتنانست پروژهای را تکمیتل نوتد نت یکتی از اولنیتهتکی راهبتردی
پنتین است.
یکی دیگر از نمنن هکی بهرهگیری روسی از مؤسسک

مکلی چیوتیِ مترتب بتک
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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ابهککر نمربود و راه برای دور زد ،تحریمهکی غر

و جذ

سرمکی در پروژههکی

نلیدی تصمیم صودو راه ابریشتم در ستکل  4118بترای بت دستت آورد ،ستهم
 11درصدی از «سیبنر» 1بزرگتترین شترنت پهروشتیمی روستی بتند .در متنرد
ستیبنر دو ستتهکمدار یعوتی گوتتکدی تیمچوکتتن و «نیریتل شتتکمکلنف» 2در لیستتت
«اسدیا »،قرار دارند و هر دو از نزدیکک ،پتنتین هستهود
معکمت

(2016

 .)Farchy,بت جز

مهمی ن از حمکیت رهبرا ،ارشد روسی و چین برخنردارند بستیکری از

پروژههکی سرمکی گذاری ننچکتر هم در روسی وجند دارنتد نت بت دلیتل عتدم
برخنرداری از حمکیتهکی سیکسی قنی برای جذ
تقت هسهود .این روند بکع

سرمکی گذاریهکی چیوتی در

شدهاست تک صکحبک ،نس ونکرهکی خصنصی روسی

از دسهیکبی ب فرصتهکی ابهککر نمربود و راه مأینس شنند .بتک ایتنحتکل دولتت
روسی ب خنبی آگکه استت نت مشتکت
بیاعهمکدی نس

ستکخهکری اقهصتکد روستی و درنهیجت

و نکرهکی چیوی دلیل نرخ پکیین سرمکی گذاری چین در روستی

است .از همینرو دولت روستی بتکور دارد نت ابهکتکر نمربوتد و راه چهتکرچنبی
موکس

برای پرداخهن ب دستنم این مشکل آخر است.
ب جز پروژههکیی ن خکص روسی هسهود مسکن بیشتهر روی فعکلیتهتکیی از

ابهکتتکر نمربوتتد و راه مهمرنتتز استتت ن ت مشتتکرنت همستتکیگکنش را م تیطلبوتتد؛
نشنرهکیی ن در گذشه بخشی از امپراتتنری روستی و اتحتکد جمتکهیر شتنروی
بندند .برخی از این نشنرهک عضن اتحکدی اقهصکدی اوراسیک هسهود ن ابهککر ختند
روسی برای یکپکرچ ستکزی استت و قزاقستهک ،و قرقیزستهک ،در آستیکی مرنتزی
ارموسهک ،در جون

قفقکز و بتروس در اروپکی شرقی را در بتر متیگیترد .مستکن

پیشوهکد دادهاست ن اتحکدی اقهصکدی اوراسیک ب جکی پینسهن ب ابهکتکر نمربوتد و
راه بک آ ،همکهوگ شند .هدف از این ایده پرهیز از برخنرد موتکفع بتک بیجیوتگ در
جمهنریهکی شنروی سکبق است .اسکسکً چین در رونتد تنستعۀ اقهصتکدیاش در
آسیکی مرنزی جکیگکه برتر روستی را در حنزههتکی نظتکمی و امویهتی بت چتکلش
1. Sibur
2. Kirill Shamalov
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نخناهد نشید .گرچ چین در حکل ارزیکبی امکک ،منفقیهش در زمیوۀ امویهی است و
نفتتن سیکس تی قکبتتلقبتتنلی را در موطق ت ایجتتکد نتتردهاستتت درمجمتتنع فرمتتنل
یکسک،سکزی فعتً نکرایی دارد .نشنرهکی آسیکی مرنزی ن روزی مشهک اسهقتل
نکمل از روسی بنند انون ،نگرا ،جکهطلبیهکی چین و در پی ایجکد تناز ،بتین دو
همسکیۀ بزرگشک ،هسهود.
مستتکن تتتتش متینوتتد تتتک ستترمکی گذاریهتتکی چتین را جتتذ

شتتبک هکی

لجسهیکیای نود ن از میک ،سرزمینهکی اتحکدی اقهصکدی اوراسیک میگذرند .رشتد
حجم محمنل هک نشک ،میدهد ن این حنزه از همککریهکی بتین چتین و اتحکدیت
اقهصکدی اوراسیک بت سترعت در حتکل گستهرش استت .یکتی دیگتر از محنرهتکی
تتشهکی روسی همکهوگسکزی پروژههکی سرمکی گذاریای است ن نشتنرهکی
عضتتن اتحکدیت اقهصتتکدی اوراستیک آنهتتک را تحتتت برنتتد ابهکتتکر نمربوتتد و راه بت
سرمکی گذارا ،چیوی واگذار نردهاند .تکنون ،این اقدام چودا ،منفقیتتآمیتز نبتنده
است و دلیل اصلی این عدم منفقیت رقکبت داخلی بین نشنرهکی عضتن اتحکدیت
اقهصکدی اوراستیک و برختی مستکئل ارتبکطتکتی بتین دولتهتکی ملتی و نمیستین،
اقهصکدی اوراسیک (ایایسی) 1نهکد فراملیهی توظیمنوودۀ مقررا

اتحکدیت اقهصتکدی

اوراسیک است.
ایجکد موطقۀ آزاد تجکری بک چین بخشی از دستهنر نتکر ابهکتکر نمربوتد و راه
است ن روسی و شرنکیش در اتحکدی اقهصکدی اوراسیک آ ،را در حکلت تعلیق نگ
داشه اند .واقعیت ایوک احسکستک

حمکیتگرایکنت در اتحکدیت اقهصتکدی اوراستیک

بسیکر قنی است و مسکن نیز همکنود سکیر دولتهکی عضن اتحکدی ایتن نگرانتی و
دغدغ را دارد ن تنافق تجکری عمیق و جکمع بتک چتین متیتنانتد تهدیتدی علیت
تنلیدا

داخلی بکشد .بیجیوگ نیز در مقکبل این متحظک

رفهکری دوگکنت دارد و

ن تنافقی گسهرده بک اتحکدیت اقهصتکدی اوراستیک را پتیش متیبترد و نت بت دنبتکل
تنافقهکی دوجکنب بک نشنرهکی عضن این اتحکدی است؛ تنافقتکتی نت متیتنانوتد
اتحکدی را از درو ،ب مخکطره بیودازند و تفکهم گسهردهتر چین و روسی در آسیکی
)1. Eurasian Economic Commission (EEC
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مرنزی را تضعیف نوود .ب همین جهت در مت  4116دولتت چتین و نمیستین،
اتحکدی اقهصکدی اوراستیک تنافتقنکمتۀ همکتکریای را امضتک نردنتد نت نقشتۀ راه
گفهگنهکی آیوده پیرامن ،تسهیت

و آزادسکزی تجکری است(.)4

در همین زمیو روسهک فعکلیتهکی چین در ستکیر بخشهتکی اوراستیک را بتک
دقت و حسکسیت زیرنظر گرفه اند تک ب مقیکس بلودپروازیهکی چین و روش نتکر
این نشنر ب عونا ،بکزیگری جهکنی پی ببرند .تقکبل مسکن بک واشوگهن و دور شتد،
آ ،از اتحکدی اورپک سکلهکی زیکدی ادام خناهد داشت .در طنل ایتن بتکزه زمتکنی
چین شریک اقهصکدی و راهبردی اصلی روسی خناهد بتند .بتک ایتنحتکل مستکن
نمیخناهد فق ب چین مهکی بکشد .نوشگری بیجیوگ نرملین را تحریک مینوتد
تک سیکست اقهصتکدی ختکرجی مهوتنعتری را در آستیک دنبتکل نوتد .روستی در پتی
گسهرش رواب اقهصکدی بک شریک ژئنپلیهیکی قتدیمیاش هوتد و افتزایش روابت
تجکری بک نرهجونبی ویهوکم و ژاپن است .رواب بک نشتنرهکی عضتن آست آ 1،هتم
تقنیت شدهاند .در حکل حکضر این برنکم هک بیشهر هدف و آرزو هسهود امک نشتک،
میدهود ن روسی تمکیل دارد بتک فعکلستکزیِ ایتدۀ اوراستیکی بتزرگ بت بتکزیگر
اقهصکدی فعکلی در پینند میک ،شر و غر

تبدیل شند.

 .2ریسکها و امكانسنجیِ مشارکت دوجانبه
بسیکری از نکرشوکسک ،چیوی در آثکر خند ارتبتک مستهقیمی بتین نست ِ منقعیتت
مسل بر اوراسیک و تغییر شکل نظم جهکنی برقرار نردهاند؛ دیدگکهی ن مسهقیمکً از
آثکر «مکیودر» و «اسپکیکمن» در منرد ژئنپلیهیک نکشی متیشتند .انتناع مشتکهدا

مشهنر مکیودر را –مبوی بر ایوک «هر نسی ن جزیتره جهتکنی را نوهترل نوتد بتر
جهک ،فرمکنروایی مینود»– میتنا ،در ننشه هکی «وانگ شتیکئنچنآ 2»،دبیتر نتل

مرنز تحقیقک

نمربود و راه در آنکدمی علتنم اجهمتکعی چتین یکفتت .او طرفتدار

همککری نزدیکتر چین و روسی در منرد اوراسیک است؛ ب ویژه ب ایتن دلیتل نت
«هر نسی ن بهناند روند اوراسیک را هدایت نود متیتنانتد بت ایجتکد نظتم جدیتد
)1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
2. Wang Xiaoquan
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جهکنیِ منرد دلخناه خند نمک نود» (.)Rolland, 2019, p. 17
ب رغم تمکیل بیجیوگ برای اسهفکده ژئنپلیهیک از ابهککر نمربود و راه در بهبند
تنسعۀ اقهصکدی نشنرهکی عضن این پروژه «تقنیت مبکدت

و یکدگیری دوجکنبت

بین تمد،هکی مخهلف و بهبند صلح و تنسعۀ جهکنی» بتدگمکنیهتکی دوجکنبت و
اخهتفک

ملی در طراحی و سکخت زیرسکختهک میتناند مکنعی بترای ایتن تعهتد

ترااقلیمی بکشد .این بدبیوی ب بدگمکنیهتکی متردم نشتنرهکیی نت پروژههتکی راه
ابریشم دریکیی در آنهک اجرا خناهد شد چودا ،بیشبکهت ب تحتنت

تتکریخی دو

نشنر نیست .اصطت «خطر زرد» هتراس از ستبقت گترفهن چتین از ختکور دورِ
روسی ب لحک جمعیهی یک نظکمی در دهۀ  1661ب دنبکل هجنم چیوتیهتک بت ایتن
موطق وارد گفهمک،هکی روسی شد .این پکراننیک سرانجکم بک تبعیدهک و قهلعکمهک بت
او رسید .هرچود چوین هراسهکیی در روسیۀ پسکشنروی نمهر خصتمکن استت؛
روزنکم هک و سیکستمدارا ،در ختکور دور روستی بتدگمکنیهتکی پیشتین دربتکرۀ
تنسع طلبی چینِ پرجمعیت در مرزهکی شترقی نمجمعیتت روستی را بتکر دیگتر
مطر نردهاند

(2004

 .)Lukin,ب عونا ،نمنن تفکهمنکم آوریل  4118میک ،روستی

و چین ن در زمیو انهقکل برخی شرنتهکی چیوتی بت موطقت ختکور دور روستی
موعقد شد وانوشهکی موفی را از سنی برخی نکرشوکسک ،و سیکستمدارا ،روستی
ب دنبکل داشت .موهقدا ،طی اظهکراتی تصریح نردند ن موطقت ختکور دور روستی
(ن در موههیالی شر روسی بین دریکچ بکیککل و اقیکننس آرام قرار گرفه است)
جزو محدوده مسهعمراتی چین قرار گرفه و بیجیوگ قصتد دارد نت تنستع طلبتی
هکی صوعهی خند را در این موطق ب اجرا بگذارد ( .) Gabuev & Spivak , 2016
افزو ،بر آ ،برای اثبک

نمبند همیشگی پینندهکی مرزی واقعتی در موطقت

بکید گفت ن هونز در محدودۀ  4هزار نیلنمهری رودخکنۀ آمنر ن روسی و چتین
را از هم جدا مینود و محل شعل ور شد ،آتش موکقشۀ مرزی چتین و روستی در
سکل  1181بند هیچ پلی سکخه نشتدهاستت .اگرچت دو نشتنر تتنافقی را بترای
سکخت پلی در امهداد این رودخکن امضک نردند تک مسیر ارتبتک ریلتی بتین معتد،
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نیکل «نیمککنن – سنتکرسکی» 1و یک نکرخکنۀ فنتد در چین ننتتکهتر شتند ایتن
پروژه همچوک ،در هکل ای از ابهکم استت

(2016

 .)Higgins,هرچوتد چتین ستکخت

بخش دو نیلنمهری خندش را در ژوئی  4118ب پکیک ،رسکنید روسی هونز بختش
مربن ب خندش از پل را نسکخه است در حکلی ن فرمکندار محلی موطقتۀ روس
این پروژه را «ادامۀ راه ابریشم» دانستت .تمکیتل روستی بترای اجترای پروژههتکی
زیرسکخهی بزرگ امک اهمکل در اجترای بت هوگکم آنهتک و چ بستک عتدماجرای آنهتک
ب ت طتتنر نل تی م تیتنانتتد تمکی تل چیو تیهتتک بتترای ستترمکی گذاریهتتکی آت تی در
زیرسکختهکی روسی را تضعیف نود (.)Bennett, 2016, p. 349
رؤسکی جمهنر روسی و چین آنچوک ،بک شنر و شن دربکرۀ ابهککر نمربوتد و
راه سخن میگنیود؛ گنیی این ابهککر پروژهای نکمتً موسجم بترای یکپکرچ ستکزی
اوراسیک است؛ امک در عمل اجرای این پروژه بک پرانودگی و وقف همراه است .اگتر
زمکنی راهآهن مسکن – نکزا ،رونق بگیرد و یکمکل ارسکل محمنل هکی الا،جتی بت

چین را تسریع نود چ بسک چشماندازهکی روشوی برای ادامۀ همککریهکی چتین و
روسی ب وجتند بیکیتد .بتیش از نگتکه ژئنپلیهیتک بیجیوتگ نت از ستکل  4111بتک
راهاندازی راهآهن سریعالسیر چین 2جدی و عملیکتی شد طتر ابهکتکر نمربوتد و
راه حداقل روی نکغذ نمکیکنگر فرصتهی اقهصتکدی بترای روستی استت تتک بترای

بکزسکزیِ شبکۀ زیرسکختهکیش –ن ب ویژه در موکطق شمکلی و شترقی بتک نمبتند

موکبع و بندج مناج هسهود– سترمکی جتذ

نوتد .ایتن ابهکتکر چیوتی همچوتین

میتناند ب اتصکل بههر نشنر پهوکور روستی نمتک نوتد؛ هرچوتد بکیتد پیکمتدهکی
ژئنپلیهیکی داخلی ایجکد زیرسکختهکی عمنمی تنس خکرجیهک در روسی ای نت
ب شکلی فزایوتده ملتیگترا استت متنرد تنجت قترار بگیترد .بت عتتوه عناقت
زیستمحیطی اسهفکده از مقکدیر فراوانتی فتنتد بتهن و آهتن در سراستر تکیگتکی
روسی و افزایش اسهخرا و مصرف خکیر تکزهانهشکفشدۀ نفتت و گتکز نیکزموتد
تنج و رسیدگیهکی جدی است.
1. Kimkano-Sutarsky
)2. China’s high-speed rail (HSR
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در عین حکل معکمت

گکز عدم تناز ،تجکری میک ،دو نشنر را افتزایش متی

دهد؛ چران روسی مناد اولی چین را تأمین مینود و روسی واردنووده محصنت
و نکتهکی چیوی است .معکمت

گکز موجر بت جبترا ،عتدم دسهرستی روستی بت

فوکوری غربی –ن ب آ ،برای تنسع موکبع قط
دارد– نمیشند .درواقع مشکت

شمکل و تبدیل ب ابرقدر

انرژی

همککریِ چین – روسی میتناند عمیتقتتر هتم

بشند .درحکلین مسکئل نظکمی اقهصکدی و جمعیهی قکبلتنجهی وجند دارد چتین
منج

نکراحهی روسی هم هست .نکفی است وضعیت جمعیهی شر سیبری را در

نظر بگیرید؛ جکیی ن شش میلین ،روس در مقکبل  141میلین ،چیوی زنتدگی متی
نوود .عتوه بتر ایتن قتدر

اقهصتکدی و نظتکمی روستی در حتکل نتکهش استت؛

درحکلین این امنر در چین در حکل انفجکر است (.)Nye, 2015
منضنع بعد چکلشهکی دو نشنر برای دستهیکبی بت ستکزونکر ارزی و متکلی
است .مقکمهکی چین و روسی هردو بک صدای بلود گفه اند ن میخناهوتد استهفکده
از دتر آمریکک را نتکهش داده و وابستهگیشتک ،بت ایتن ارز غکلت

جهتکنی بترای

دادوسهد و پرداخت قروض را نکهش دهود .چین درصتدد استت در طتر ابهکتکر
نمربود و راه ینا ،را در مرنز تجکر

و مبکدت

ارزی قرار دهد و در ایتن زمیوت

از ایوک ب روسی بکبت مناد خکم ینآ ،بپتردازد خنشتحکل متیشتند؛ درحتکلینت
روسی مکیل است پنل صکدرا

را بت صتنر

روبتل دریکفتت نوتد .اقهصتکددانک،

روسی زمک ،جوگ سرد را ب خنبی یکد دارند و نتکرنرد محتدود پتنل انهقتکلیکفهت
شنروی یک همک ،روبل و نظکم مربن ب قبنل وج پرداخهی ب صنر

روپی هوتد

را از خکطر نبردهاند؛ داشهن وجهی ن فق در بکزارهکیی خکص قکبتلقبنل بکشتد و
بجکی دیگری قکبلانهقکل نبکشد .مسلمکً بخشی از موکبع پنلی ن روسی بکبت فتروش
سنخت ب چین دریکفت مینود ب چین برای دریکفت نکت و خدمک

برمتیگتردد؛

امک شرنتهکی روسی میخناهود از درآمدشک ،برای خرید از شرنتهکی ختکرجی
اسهفکده نوود ن ینآ ،قبنل نمینوود .همزمک ،چین نمیخناهد اجکزه بدهد ن ینآ،
در برابر روبل ب صنر

آزاد شوکور بکشد

(2014

 .)Gvosdev,لتذا بختش مهمتی از

منفقیت مشکرنت روسی در طر ابهککر نمربود و راه ب رضکیت روسی و اجمتکع
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نخبگک ،مسکن درخصنص نظکم بکدوامِ معکوض ارز و پرداخت قروض برمتیگتردد
ن همچوک ،چشمانداز آ ،مشخص نیست.
سرانجکم ایوک تمکم سخورانیهکی سیکستی و حکمیتک ،راه ابریشتم در جهتک،
بدو ،ورود افراد بکاراده ب میدا ،نمیتنانود نقش هکی ایجکد اوراسیکئی ب همپینسه
را برای روسی ب واقعیت تبدیل نوود .همچوین حهی اگر زیرسکختهکی شتبک ای
چ راهآهن و چ جکده و خ لنل ن روسی و چین را بک یکدیگر پینند میدهوتد
همکنود نیمۀ نخست قر ،بیسهم سکخه شنند بتکز هتم نمتیتنانتد تضتمیوی بترای
رابط ای مسهحکم بکشد .هرچود شی در سکل  4118ب پنتین اعتم نرد نت روستی
و چین بکید «ایدۀ دوسهی همیشگی را ب شتکل گستهرده روا بدهوتد» (

Bodeen,

 )2016این سخوک ،بک تنج ب ایوک «برادری» و «همبسهگی ابتدی» اعتمشتده در
نخسهین روزهکی اتحکد چین و روسی چودا ،ب طنل نیوجکمید محل تردید است.
نتیجهگیری
در دهۀ  1111جمهنری خلق چین و اتحکد جمکهیر شنروی در جبهۀ واحدی علی

ایکت مهحده بندند .سیکست نیکستن – ،نیستیوجر در ارتبتک بتک بهبتند موکستبک

واشوگهن بک بیجیوگ منازن را در سکل  1124تغییر داد و ایکت مهحتده و چتین بتک
یکدیگر بر سر مهکر قدر ِ رو ب تزاید شنروی ب تنافق و همککری دست یکفهوتد.
بک فروپکشی شنروی در سکل  1111ائهتف شکوودۀ ایکت مهحده و چین بت پکیتک،

رسید و رواب بیجیوگ – مسکن تقنیت شد .در سکل  1114دو نشنر تتش بترای
ورود ب «همککری سکزنده» را آغکز نردند و در ستکل  1118بت ستمت «همکتکری
راهبردی» گکم برداشهود .در سکل  4111نیز دو نشنر پیمک« ،دوسهی و همککری» را
امضک نردند ن پیشرفت قکبلمتحظ ای را ب موکسبک

دوجکنب افزود .بک تداوم ایتن

روند ظرف یک دهۀ اخیر چین و روسی همککری نزدیکتی در شتنرای امویتت و
مناضع نزدیکی در زمیو قتکنن،گتذاری دربتکره ایوهرنتت داشته انتد .دو نشتنر از
چهکرچن هکی دیپلمکتیک همکنود گروه بتریکس و ستکزمک ،همکتکری شتکنگهکی
برای همکهوگی بیشهر مناضعشک ،اسهفکده مینوود .پنتین هم رابط نکریِ ختنبی بتک
شی جینپیوگ رئیسجمهنر چین براسکس مستکئل داخلتی مشتهرک و تمکیتل بت
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مقکبل بک ایدئنلنژی و نفن ایکت مهحده دارد.
بسیکری از تحلیلگرا ،خکطرنشک ،مینوود ن در سکلهکی اخیتر چتین بترای
حفظ رشد مداوم اقهصکدی خند بک دوراندیشی برنکم هکیی را برای تقنیتت نوهترل
موکبع طبیعی در جهک ،و همچوین نفن هرچ بیشهرِ ژئنپلیهیک پیکده نردهاستت نت
ابهککر نمربود و راه ازجمل مهمترینِ آنهک قلمداد میشند .وقهی بت موتکبع طبیعتیِ
روسی و منقعیت جغرافیکییِ این نشنر تنج مینوتیم بت ستهنلت متیتتنا ،بت
اهمیتِ روزافزونی روسی نزد چین پی برد .ب همین جهت هر زمک ،نت وتدیمیتر
پنتین بک همهکیک ،خند در دولت چین متقتک

متینوتد ستخن از تقنیتت روابت

مخصنص دو نشنر و اعتم اهداف جسنران مکنود تجتکر

دوجکنبت و گستهرش

رواب امویهی سیکسی و دیپلمکتیک پیش میآید .همیش هم بین شتعکرهکیی نت در
متقک

سرا ،سر داده میشند و آ ،چیزی ن واقعکً اتفک افهکده فکصل وجند دارد.

افزو ،بر آ ،این واقعیت هم ن مسکن و بیجیوتگ از گذشته در روابت ختند بتک
یکدیگر بکاحهیک عمل نردهاند خدش نکپذیر است .ب این اعهبکر چین مکیل نیستت
ب رواب بسیکر سندمود خند بک غر

(ب دلیل تقکبل فزایودۀ روسی بک غر ) آستی

وارد نوتتد و روستی نیتز بتتک وجتتند آنکت نستتبت بت هزیوت هکی بتتکتیِ تقکبتتل بتتک
ایکت مهحده آگکه است؛ از ایوک ب طنر نکمل ب مدار چین نشیده شتند و در حتد
شریک و بکزاری برای محصنت

چیوی تقلیل یکبد؛ متحظک

دارد .بک وجند این از سکل  4112نت ایتکت

و دغدغ هکی جدی

مهحتده روستی را بت دلیتل الحتک

شب جزیره نریم تحریم نرد و در همک ،سکل وزار

خکرج آمریکک بک فعکلسکزیِ

سیکست «چرخش ب آسیک» و پوهتکگن در پرتتن «راهبترد جبرانتی ستنم» مقکبلت بتک
خیزشِ چین در دو حنزه اقهصکدی و نظکمی را محتنر برنکمت هکی ختند قترار داد؛
ب تدریج انگیزههکی روسی و چین برای ورود ب مشکرنت جکمع راهبتردی تقنیتت
شد.
نظر ب این واقعیت بتفکصل مهعکق ِ معرفی طر ابهککر نمربود و راه تنست
شی پنتین این پروژه را فرصهی میداند ن عتوه بر تعتدیل فشتکرهکی سیکستی و
اقهصکدیِ غر

ریسکهکی قکبلمدیریت فراوانی دارد ن مهضمن موتکفع بلودمتد
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روسی است .روسی آ،قدر ن نگرا ،تأثیر واقعی ابهککر نمربود و راه بر ختندش و
نشنرهکی پسکشنروی است نگرا ،مسکئل حکنمیت جهکنی مرتب بتک ایتن ابهکتکر
نیست .در این زمیو مسکن در پی یکفهن الگنیی برای مشکرنت است الگتنیی نت
همزمک ،بک موفعترسکنی اقهصکدی ب روسی از حکنمیت ملی و موکفع امویهی آ ،نیتز
محکفظت نود .روسهک نیز میدانود ن ابهککر نمربود و راه عتوه بتر تتتش چتین
برای دور زد ،محکصرۀ ایکت مهحده در هود و پکسیفیک پروژهای سیکسی است ن
برای تقنیت جکیگکه شی جینپیوتگ رئتیس جمهتنر چتین طراحتی شتدهاستت.
روسهک مکیل ب همککری هسهود؛ چران میدانوتد روابت پتنتین و شتی عوصتری
نلیدی برای مشکرنت جکمع راهبردی روسی و چین در آیوده است.
تحلیلگرا ،روسی تمکیل دارند ابهککر نمربود و راهِ چین را نت بت عونا ،یتک
راهبرد بزرگ ژئنپلیهیکی؛ بلک در درج اول ب عونا ،پروژهای از نظتر اقهصتکدی و
داخلی درک نوود .ب همتین جهتت نخبگتک ،روستی معهقدنتد راه ابریشتم نتنین
میتناند ابزار مفیدی در خدمت اهداف مسکن قرار بگیرد .این یعوی در شرایطی ن
روسی بک مشکت

اقهصکدی جدی روب رو است و تنانکیی مکلی تزم برای پیگیتری

برخی از اولنیتهکی خند را ندارد؛ ابهککر نمربود و راه قکدر است تستهیت

تزم

و پشهیبکنی از تنسع زیرسکختهتکی موطقت ای را فتراهم نوتد و ادغتکم موطقت ای
اوراسیک را بک هزیو اقهصکدی پکیینتر برای روسی تستریع نوتد .جتکیی نت ترنیت
ثرو هکی طبیعی و مردمک ،پرانوده در آ ،نوهرل بلوتد متد

مستکن را بت خطتر

انداخه است .این امر ب ننبت ختند بت روستی ایتن اجتکزه را متیدهتد تتک نقتش
بزرگتری در امویت و دیپلمکسی موطق بکزی نوتد .بترای بستیکری از ملتیگرایتک،
روسی چین یک مدل جذا ِ تنسع بدو ،دمننراتیزه نرد ،بنده و یک ابرقتدر
بکلقنهای است ن ظهنر آ ،حهمکً ب هزیو افنل ایکت مهحده خناهد بند .لتذا نظتر
ب آنک چین نیز نسبت ب همگرایی اتحکدی اقهصتکدی اوراستیک و نمربوتد و راه بتک
خنشبیوی مینگرد؛ پینندهکی اقهصکدی و ژئنپلیهیک مبوکیی برای عمیقتتر نتردِ،
مشکرنت روسی و چین هسهود.
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