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ده با مل فزاینهای اخیر در تعارویکردهای چین و روسیه نسبت به منطقه اوراسیا به ویژه در سال
ای نطقطهبطه نهادهطای مای خطود یکدیگر قرار داشته است. اگرچه مسکو برای اداره روابط  منطقطه
 -ل کمربنطدابتکار عمطچین نیز  چندجانبه از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیایی متوسل شده است و

حاضر  ما در حالای خود در منطقه اوراسیا قرار داده است، هایبلندپرواز یاصل لهیوس نوانع راه را
هطای مزبطور سطوا داده در چطارچو  طر همکطاری  های ژئوپولیتیک هر دو طرف را بطهواقعیت

جریطان  ای دو کشطور درهای منطقطهتوافقات و گفتگوهایی برای ادغام طر  2015است. از اکتبر 
د ورد تاکیطسابقه و هماهنگی رواب  خود در این منطقه را همواره ماست و مسکو و پکن تعمیق بی

هطای اجطرای طر دهند، اما با وجطود تط چ چطین و روسطیه بطرای ادغطام و همطاهنگی در قرار می
راهبطردی فعلطی چطین و روسطیه در  تطوان همکطاریای این پرسش مطر  اسطت کطه ایطا میمنطقه

اینطده  ای را دلیل کافی برای ادامطه یطافتن چنطین رویکطردی توسط  دو کشطور درابتکارات منطقه
وشتار ین نای، نتیجه کلی اهای منطقهمساله تحقیق و در چارچو  مفهوم نظمدر پاسخ به دانست؟ 
کشطور  ها و موانعی که از عمق ادغام و هماهنگی ابتکطارات دودهد که وجود محدودیتنشان می

تطوان یای در اوراسطیا را مکاهد و در کنار ان رویکرد ک ن دو کشطور نسطبت بطه نظطم منطقطهمی
 محور تلقی نمود.دالیلی برای حرکت مسکو و پکن از نظم کنسرتی کنونی به سمت نظم هژمون

  

 ه،یروس ا،یاوراس یاقتصاد هیاتحاد ن،یچ راه،-ابتکار کمربند ،یانظم منطقه: کلیدواژگان
 تر، نظم هژمون محوربزرگ یایاوراس

                                                           
  است. احمدی حمید کترد راهنمایی با فریص فرزانه المللبین واب ر کترید رساله از برگرفته مقاله این *
 اد انشگاه ازات، دو تحقیق ت و علوم سیاسی، واحد علوم، دانشکده حقوا، الهیاالمللدانشجوی دکتری رواب  بین

 .، تهران، ایراناس می
  ،دانشگاه تهران و استاد مدعوگروه رواب   یاسیاستاد تمام وقت دانشکده حقوا و علوم سنویسنده مسئول
 hahmadi@ut.ac.ir ل:ایمی / .، تهران، ایراندانشگاه ازاد اس می ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوا، اله الملل،نیب
 دانشگاه ازاد  قات،یواحد علوم و تحق ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوا، اله الملل،نیگروه رواب  ب اریدانش

  :html129124https://www.isjq.ir/article_Article Link.                                              .رانیتهران، ا ،یاس م
 

DOI: 10.22034/ISJ.2021.259549.1305 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:hahmadi@ut.ac.ir
https://www.isjq.ir/article_129124.html
https://www.isjq.ir/article_129124.html


 

 

 

84    1400 تابستان(، 96) 1، شماره 81المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 مقدمه
 هبردیرامنافع زمینه تعقیب در  ای بین مسکو و پکنگسترده ییهمگراهای اخیر در سال

 ایهای منطقهدر اجرای طر  دو کشور روشننمود پیدا کرده که با همکاری  ای دو کشورمنطقه
اهداف  های چین و روسیمنطقه هایهمراه بوده است. اگرچه این موضوع نیز پنهان نیست که طر 

 ند. کنمیرا دنبال متفاوتی 
اتحادیه را در  زستانیقزاقستان، ب روس، ارمنستان و قرق کشورهای 2015در سال  روسیه

 یپس از شورو ینسخه ادغام در فضا نیبه اخردیه و این اتحاگرد هم اورد  اقتصادی اوراسیا
های تعرفهقصد دارد که  است نوعی اتحادیه گمرکیاتحادیه مزبور با محوریت روسیه  .شد لیتبد

د کنمیت چ دهد؛ این اتحادیه افزایش را خارجی واردات از کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند 
راه  -ابتکار عمل کمربند. از طرف دیگر یت ببخشدو به ان مشروع کردهتا نفوذ روسیه را تضمین 

 اع م شده هدف. دکنمیعمل ی چین در منطقه اوراسیا هایبلندپرواز یاصل لهیوس نوانبه ع نیز
 موثرتر جیاست که به منظور ترو یدیجد یتوسعه عوامل اقتصاد راه چین نیز-طر  کمربند

اطراف  یاهایو در قایو افر ایاوراس یرهاکشو نیادغام بازار ب تی، تقویامنابع منطقه صیتخص
تر و تجارت ازاد ونقلحمل و تسهیلگسترچ هدف این طر   ، به عبارت دیگرشودیانجام م

، وجود تفاوت در اهدافبا  برای تسهیل صادرات چین و دسترسی به منابع انرژی است.
یه به رواب  خو  با های ژئوپولیتیکی هر دو طرف را مجبور به همکاری کرده است. روسواقعیت

چین بر نقش تاریخی و امنیتی روسیه در و چین نیاز دارد تا با مشک ت خود با غر  مقابله کند
ویژه ایاالت متحده امریکا، در ها، بهمنطقه واقف است؛ هر دو کشور مخالف حضور بیشتر غربی

سالها دارد، همچنین  انیپوشهم ثبات حفظمبارزه با تروریسم و اهداف انها در اوراسیا هستند؛ 
خود با  کیمشارکت استراتژ قیتعم یبرا هی، ت چ روزافزون روس 1نیپس از اغاز بحران اوکرا

در  رسدمی نظر . لذا بهکشور مشاهده شده است نیاع م شده در ا «یمحور اصل»در  عیو تسر نیچ
های های میان دیدگاهتا بتوانند تنش نزدیک هستند هم به کافی میزان به کشور حال حاضر دو

راه شی جین -ابتکار عمل کمربندبه عنوان مثال ». ندرا مدیریت کن اوراسیاخود درباره  ایمنطقه
 ریو سا ینور بریف یهاساخت جاده، راه اهن، کابل یرا برا ینیچ یهاشرکتپینگ دست 

از سوی  ست.ا باز گذاشتهفراتر از ان حتی و  ایدر سراسر اوراسافزاری سخت  یهارساختیز
 جادیا یرا برا یگمرک یندهایفرا د تاکنمینیز ت چ  نیپوت ییایاوراسی اقتصاد هیاتحاد دیگر

هماهنگ  زستانی، ارمنستان، ب روس، قزاقستان و قرقهیروس کشورهای انیبازار واحد در م کی
و اتحادیه  راه-که ابتکار کمربنداند خود وعده دادهاظهارات شخصی بارها در  نیو پوت یکند. ش

                                                           
1. The Ukraine Crisis 
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های دیدگاه انهااز انجا که اما  .( ,B2019Manurung)«خواهند داد 1وندیپ اقتصادی اوراسیایی
ارائه های خود در خصوص ادغام طر  یکم یعمل اتیجزئ ک ن نسبتا متفاوتی دارند و نیز

 . بزنند وتیهای متفاحدسانها  یرواب  اقتصاد ندهید تا درباره اندهیاند به ناظران اجازه مداده
ای با تفاسیر فوا مقاله حاضر با هدف بررسی رویکرد چین و روسیه نسبت به نظم منطقه 

های گیری نظم حاضر و با تمرکز بر طر موجود در اوراسیا به عنوان دو کشور موثر در شکل
راهبردی فعلی چین  توان همکاریای این دو حول این پرسش شکل گرفته است که ایا میمنطقه

ای را دلیل کافی برای ادامه یافتن چنین رویکردی توس  دو کشور در و روسیه در ابتکارات منطقه
اینده دانست؟ این مقاله با استفاده از روچ توصیفی و تحلیلی و در چارچو  نگاه مفهومی 

ای با های امنیتی منطقهای ذیل نظریه مجموعههای منطقهبه نظم 3و دیوید لیک2پاتریک مورگان
هایی که مسکو و ای و حوزههای چین و روسیه در ابتکارات منطقههای همکاریتمرکز بر ویژگی

ها و موانعی که از عمق ادغام و دهد که وجود محدودیتپکن دارای منافع متقابل هستند نشان می
کاهد و در کنار ان رویکرد ک ن دو کشور نسبت به نظم هماهنگی ابتکارات دو کشور می

توان دالیلی برای حرکت مسکو و پکن از نظم کنسرتی کنونی به سمت ای در اوراسیا را میمنطقه
های ک ن چین و رو و همچنین روایتمحور تلقی نمود. به عبارت دیگر موانع پیشنظم هژمون

راه چین( نشان دهنده -ای )طر  اوراسیایی بزرگ روسیه و طر  کمربندروسیه از نظم منطقه
و البته هنوز محدود دو کشور، برای تبدیل شدن به قدرت هژمون در فضای سیاسی و  تمایل نهایی

های مقاله که بر اساس گرداوری اط عات به صورت اقتصادی اینده اوراسیا است. یافته
 پردازد.مقاله می باشد به بررسی درستی فرضیهای، اسناد و منابع فضای مجازی میکتابخانه

 
 پیشینه پژوهش -1

های چندی توس  محققان صورت گرفته که از ان جمله می توان به این راستا پژوهش در
(Lukin, 2018: 75 اشاره کرد که در پژوهشی با عنوان )« روسیه، چین و اوراسیایی بزرگ در حال

را که  ییهاارزچبر اساس منافع مشترک خود  نیو چ هیروسپردازد که به این مساله می« ظهور
اجتنا   رقابلیتر شدن رواب  غقیعمد، بنابراین رنیپذیزند نمیم یچسب جهانبربه ان غر  
در پژوهشی با  .(Barryman, 2010:126) است یریگبزرگ در حال شکل یایاوراس رایاست، ز
یه مختصر رواب  روس یپس از بررس، «روسیه و چین در اوراسیا: مشارکت محتاطانه»عنوان 
 نیرا در سرتاسر سرزم نیچ و هیروس ونی، رواب  فدراسیخیرانداز تادر چشم نیو چ یشورو

                                                           
1. Link 
2. Patrick M Morgan 
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 یشده است ، بررس دهیتا کره کش یاز مولداو هیروس یکه در امتداد جبهه جنوب ایاوراس عیوس
در  نیبا چ هیبر ادراکات، محاسبات و منافع است که تعام ت روس لیو تحل هید. تمرکز تجزکنمی

محور چین و »( درپژوهشی با عنوان Kaylan and Schoen, 2014. )را شکل داده است ایاوراس
، چین و روسیه را دو دشمن دیرینه میدانند که «روسیه: جنگ سرد جدید و بحران رهبری امریکا

اند و بنابراین ای نزدیک شدهبه دلیل منافع ژئواستراتژیک، سیاسی و اقتصادی به طور فزاینده
جابجایی قدرت امریکا در مناطق مختلف از جهان  دارای دالیل مشترک برای کاهش، تضعیف یا

تواند در برابر تاثیر کنند که تنها تولد دوباره رهبری جهانی امریکا میهستند و استدالل می
خوردنده این اتحاد ضد دمکراتیک که به زودی صلح و امنیت جهان را تهدید خواهد کرد مقابله 

چگونگی تقابل روسیه و چین با »هشی با عنوان در پژو .(Adami and Ainehvand, 2018:1کند )
گیری هدف مشترک میان روسیه که چرا با وجود شکلدر پاسخ به این مساله « امریکا در اوراسیا

ماهیت معتقدند  و چین در عرصه عمل اتحاد ضد هژمونیک میان دو کشور شکل نگرفته است
های متفاوت منافع ملی در ا ان، اولویترواب  دوجانبه انان با امریکا و پیشینه متفاوت رواب  ب

کنار تفاوت جایگاه قدرت هر دو بازیگر از جمله دالیل عدم تحقق عملی نظریه اتحاد ضد هژمون 
 .باشدمی

رغم اینکه موارد مطر  شده تا حدودی شود که علیهای تحقیق مشاهده میبا بررسی پیشینه
های خارجی چین و روسیه ع حال حاضر سیاستدر راستای موضو ع این مقاله هستند اما در موضو

گیری نظم مورد انتظار دو ای دو کشور است مساله جهتدر اوراسیا را که همان ابتکارهای منطقه
شود تا حدودی ضعف تحقیقات پیشین را ند. لذا در این مقاله ت چ میکنمیکشور را بررسی ن

ای چین و روسیه تحقیقات فراوانی مطر  شد برطرف کند . از سوی دیگر با ادغام ابتکارات منطقه
اند اما اینکه ماهیت اصلی ادغام چیست و محتمل است که از زوایای مختلف به این بحث پرداخته

ای مورد نظر دو کشور باشد تا حدودی مغفول واقع شده که در این مقاله به ان پرداخته چه نتیجه
 شود.می
 
 ایهای منطقهمچارچوب مفهومی و مبانی نظری: نظ -2

 شیدولتها اساساً بر اساس سه گرا جنگ سرد انیپس از پا»معتقد بودند که  2ویورو  1بوزان
عرض و  بودند معتقد انها. ییگراو منطقه شدن ی، جهانگراییواقعوکنند: نیعمل م یعموم ینظر
، با یانطقهم یهاها و قدرتاست. دولت افتهیگسترچ  یامنطقه یهامناطق و قدرت یدگیچیپ

و  ینیمسائل سرزممنعکس کننده که به طور مشترک  جهانی شدنو  گرایانهو واقععناصر ن بیترک

                                                           
1. Barry Buzan 
2. Oli Waever 
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 1یامنطقه یتیامن یهاموعهند که به عنوان مجکنمی جادیا ی راسلسله مراتب ی، روابطهستند یتیامن
لگوهای رواب  در ا و لیک انواع 2مورگان» .( :2003Buzan and Waever :11)«شوندیشناخته م

ند در طیفی کنمییاد  «3اینظم منطقه»عنوان ای را که از ان تحت های امنیتی منطقهدرون مجموعه
ند که به ترتیب امنیت از راه موازنه قدرت، امنیت از راه کنسرت، امنیت از راه کنمیبندی دسته

منیت از راه همگرایی را گرا و اجمعی چندجانبه، امنیت در جامعه امنیتی کثرتمدیریت دسته
 .(Lake and Morgan, 1997: 111« )شودشامل می

ای؛ انواع ای در یک مجموعه امنیتی منطقههای منطقههای مورد استفاده قدرتبر مبنای روچ 
ت برتر قدردر این نوع نظم : »4ن محورنظم هژموقابل تعریف است:  به این شکلای های منطقهنظم

: 5مبتنی بر قدرتنظم ؛ دکنمیای را اداره رواب  و مناسبات منطقهو کلیه نقش اصلی را داشته 
نظم ؛ ندکنمییکدیگر را متوازن و متعادل  اینظمی که در ان چند قطب قدرت منطقه

ای با یکدیگر در ایجاد نظم و امنیت منطقه بزرگ دو یا چند قدرت:در این نظم 6کنسرتی
های برتر منطقه، قدرت در کنارای قهطنظم من: در این نوع 7همگرا ینظم امنیتد؛ نکنمیهمکاری 
های برتر قائل به نقش ند در حالی که برای قدرتکنمیهای کوچکتر نیز مشارکت قدرت

و گاهی همراه با  ترتیبات امنیتی رسمی: این گونه فاقد 8مدیریت نظم نیستند و نظم بدون ساختار
 (.2010Ingersoll, -d StewartFrazier an :738 ) «های بزرگ استتخاصم قدرت

 نبود یاقدرت منطقه کیصرف بندی فوا بر این مبنا قرار گرفته است که در واقع تقسیم
ار و رفت نیابلکه  د.کنمیکشورها فراهم ن انیدر م شتریب همکاریو  یریدرگ یبرارا  یانهیزم

 تیاست که اهم هارتقد ایرس رچیدر مورد قرار گرفتن در معرض و پذ یاقدرت منطقه نگرچ
اهمیت د کنمیخود اتخاذ  یامنطقه یهااستیس یریگیپ یبرا یاکه قدرت منطقهی روش» .دارد
 یهاروچ تقیدر حقی باشد. منف ایمثبت  ی و چههمکار ای چه این روچ مبتنی بر هژمونی دارد
و  یانطقهم گرانیباز ریسا یعدم همکار ای یهمکار ی،امنطقه یهاشده توس  قدرت یسازادهیپ

 (.Mulugeta, 2014: 33« )دکنمی جادیهرج و مرج را ا، نظم  ای یثباتبی ی،اثبات منطقه نیهمچن
در قدرت به طر   لیو تما تیان دسته از کشورها که از ظرف یحت»دهد یم حیتوض مرشایمر 
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انها  خود هستند. یانطقهم ستمیابتدا به دنبال سلطه بر سدر برخوردارند،  جغرافیایی ادیفواصل ز
بزرگ در مناطق  یهاقدرت نفوذ گسترچاز  یری، به دنبال جلوگجایگاه نیبه ا دنیپس از رس

اگر . (Mearsheimer, 2001: 40-42)خواهندنمی همتا ایمنطقه هاینهژمو ،یعنی ؛ایندبر می گرید
 «موافق نبود رگ استبز یهاهدف همه قدرت یامنطقه یهژمونوان با این نکته که تچه می

( 744:2010Ingersoll, -Frazier and Stewart).  یهاقدرت یاست که حت نینکته ابا این حال 
در سطح مناطق خودشان هستند. و در مرحله دوم  به دنبال اهداف خود دردر وهله اول  زیبزرگ ن

 . المللیسیستم بین
کنسرت در قرن نوزدهم و زمان تفاوت اساسی و مهم میان تجربه نظم »معتقد است  1لیک

المللی در محاسبات و براوردهای سیاسی است. علت ان که حاضر نقش بسیار مهم اقتصادی بین
ای به این سبب است که انها معتقدند شوند تا اندازهبرخی از کشورها تسلیم فشارهای کنسرت می

گشاید. های اقتصادی میخدمت مندی از امکانات وای برای بهرهیابی به یک توافق با  تازهدست
ترین محرکی که چین و تا اما زمینه اقتصادی فق  برای کشورهای کوچکتر مهم نیست. مهم

دارد دسترسی به اقتصاد غر  و ای روسیه را چونان اعضای کنسرت در صحنه نگاه میاندازه
هایی هستند که های عمده در نظامنفعهای بزرگ همواره ذیاکنون اقتصاد جهانی است. قدرت

ها در راس انها قرار دارند و چه بسا نخستین تاثیرپذیرفتگان از اخت ل و به هم خوردگی این نظام
 (.Lake, 2009« )روندبه شمار می
 یپ یاهم منطقادغا تیبه اهم یامنطقه گرانی، بازریاخ یهادر دهه»رسد که یبه نظر ماگرچه 

به  ندکنمیچ ت  شتریدر مناطق ب یهمکار یبه نوع یابیدست یبرا یامنطقه یهااند و قدرتبرده
ار، توانند به ساختیم یامنطقه یاند که مناطق و قدرتهادهیرس جهینت نیها به ادولتعبارت دیگر 

 فعمنابا  طابقم یقدرت و نظم جهان عیداشته باشند و در توز یدسترس یالمللنیمنابع و جوامع ب
 .(Destradi, 2010: 912) «دست یابند و صلح ی، همکارتی، امنیامنطقه ثبات جادیا قی، از طردخو
  

 ای اریخچه: مشارکت چین و روسیه در ابتکارات منطقهت-3
شامل ارمنستان، ب روس، قزاقستان،  یاقتصاد هیاتحاد کی 2اتحادیه اقتصادی اوراسیایی

د. کنمیخود اعمال  یارجخ یتعرفه مشترک در مرزهااتحادیه  نیاست. ا هیو روس زستانیقرق
نامه تجارت ازاد منعقد کرده ، سنگاپور و صربستان توافقرانی، اتنامیبا مصر، ووراسیایی ا هیاتحاد»

 یبرا یادیز یارزوهااتحادیه اوراسیایی  انگذارانیبن 2014در سال  نیاوکرااز بحران  شیاست. پ
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با وراسیایی ا هی، اتحادیربغ یو کشورها هیبزرگ وجود، پس از تقابل روس طر  کی جادیا
 1«مورمانسک«خود را از  یهایطلب، جاهنیبا چ ترکینزد یع قه به توسعه رواب  اقتصاد شیافزا
 نیز 3کمربند اقتصادی جاده ابریشم(. » ,2019Svetlicinii«)داده است رییتغ 2«هنگ کنگ»به 

طلبانه با هدف دت جاهای به شچین به عنوان برنامه 4راه-کمربندبزرگترین بخش ابتکار 
و تجارت میان چین و  ونقلحملهای جدید گذاری یک تریلیون دالری در زیرساختسرمایه

شامل شصت کشور جهان در دو بخش است: جاده  راه -دیگر نقاط جهان است. ابتکار کمربند
هبود در طول مسیرهایی دریایی چین و کمربند اقتصادی جاده ابریشم با هدف ب 5ابریشم دریایی
و  هی، روس2015مه  8 خیدر تار» .( ,2020Gurcan :131)«های زمینی اوراسیا به اروپااتصاالت جاده

 راه-کمربندو ابتکار اتحادیه اوراسیایی اتصال  یبرا یرا در مورد همکار یمشترک هیانیب نیچ
در  هیروس با ت چ نیاع م کرد و چاز این ابتکار خود را  تیحما هیکه روس ییصادر کردند، جا

اتحادیه و  نیچنیز  2016در اکتبر وراسیایی موافقت کرد. ا هیاتحاد یادغام اقتصاد بردشیپ
شامل پنج دور گفتگو،  یو اقتصاد یتجار یهایساله در مورد همکار کیمذاکرات  اوراسیایی

و  نی، چ2018مه  17در  را اغاز کردند. رانیوز یزنیمشترک و دو را یهاسه جلسه کارگروه
 یهایرا امضا کردند که شامل همکار یو اقتصاد یتجار ینامه همکارتوافقاتحادیه اوراسیایی 

مانند تجارت  دیهمراه با موضوعات جد یمعنو تیتجارت و حقوا مالک لی، تسهیگمرک
 (. ,2020Pieper :3«)رودبه شمار می دو کشور کیستماتیتوافق مهم س نیاول که بود یکیالکترون
 

 وسیر-ای چینیداوم نظم منطقهموانع ت  -4
 عارضات ساختاری ت -1-4

ند کنمینچه را که ادعا های اخیر ادر سال 7نیو پوت 6جین پینگ طور که اشاره شد شیهمان
اغاز  ،است ( ,54:2018Sergi)«منطقه اوراسیا شتریب یادغام اقتصادت مدت در جه یطوالن یت ش»

 یها و حتسازمان ،هااژانسکنیم م اگر ت چ کنمیکر من ف» گفت 2019در سال  نیاند. پوتکرده
را گسترچ دهیم ان گاه قادر خواهیم  کپارچهیشبکه  برای ایجاد یکشده  سیاز قبل تاس میمفاه
(، اما  ,2020Van Der Togt) «میبرس ت اوراسیای بزرگمشارکیعنی ام من بارها گفته انچهبه  بود

                                                           
1. Murmansk 
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 چنین اهدافی در عمل چندان اسان نخواهد بود. شاید بتوان گفت به دالیل زیر تحقق 
 طح قدرت اقتصادیاختالف در س -1-1-4

بر اگرچه که  یاریند، معکنمیسطح تجارت دوجانبه صحبت  شیاز افزا نیو پوت شی 
 نیبه چ هیروس شتریب یوابستگاما در واقع به عنوان پوششی برای دارد  دیو مشارکت تأک شرفتیپ

دالر  اردیلیم 60حداقل  را 2010تجارت دوجانبه تا سال  شیهدف افزا نیپوت 2006است. در سال 
متوقف شد. سپس هدف به جای بهبود بافتن،  2015تا  2010از سال  جارترا اع م کرد. رشد ت

 . سال گذشتهافتندیبه ان دست  2018که کشورها در سال  دیدالر رس اردیلیم 100به  یرسم
 اردیلیم 200 دیهدف جد دو رهبرو  دیدالر رس اردیلیم 110به  باًیتجارت دو جانبه تقر (2019)

اعداد  نیسطح ا(. بررسی ,Hillman 2020 :2) درا اع م کردن 2024تجارت تا سال  یدالر
 یشیاز المان پ نیچ 2010. در سال ستیکننده ن دواریام هیروس یدهد که برایرا نشان م یریتصو

 260 رقماروپا با  هیشد. به طور واضح، اتحاد لیتبد هیروس یتجار کیشر نیگرفت و به بزرگتر
با  نیاز دو برابر تجارت چ شیب )یعنی 2019( تجارت در سال وروی اردیلیم 232دالر ) اردیلیم

 یبرا ریاخ یهادر سال نیمانده است. اما چ یباق هیروستجاری  کیشر نی، به عنوان بزرگترهیروس
دهد. در یم لیرا تشک 2018ز کل تجارت ان در سال درصد ا 15.5تر شده است و مهم هیروس

 نیگتردهد. بزریم لیرا تشک 2018در سال  نیدرصد از کل تجارت چ 0.8 هیمقابل، روس
 کاز ی شتریب یمهم است، اما هرچه رواب  تجار کیاز نظر استراتژ یانرژ یعنی هیصادرات روس
کننده  نیتأم کیبه عنوان  هیسبت به روسن داریبه عنوان خر یشتریاز نفوذ ب دیبا نیطرفه شود، چ
  .( ,0202Zemanek :203«)برخوردار باشد

  ساختار و اهداف تجاری عدم تقارن در-2-1-4
تجارت متقابل و هم در ساختار صادرات و واردات متقابل  یهم در مقدار نسبدر حال حاضر »

وجود دارد. در  یم تقارن کلعدکمربند اقتصادی جاده ابریشم یک و اتحادیه اوراسیایی در داخل 
را  اتحادیه اوراسیاییعضو  یسهم صادرات کشورها نیشتریب یو انرژ یکه منابع معدن یحال
 نکهیرغم ایاست. عل نیاالت و منسوجات از چ نیعمدتا ماشانها دهند، واردات یم لیتشک
تا حدود  رکزیم یایقرار دارد منطقه اس ونقلحمل یهارساختیز بر هیو روس نیچ تیاولو
 یاز فضا یتنها بخش رکزیم یایاس یبازارها هیاست. از نظر روس اندهم یانها باق رامونیپ یادیز

از  ینیزم یرهایمس قیاز طر نیدرصد از صادرات چ 1است. و فق  اتحادیه اوراسیایی  یاقتصاد
 ی چیزیادغام اقتصاد قتیدر حق(. Bordachev, 2020)«دشویانجام مرکزی م یایجمله منطقه اس
 یهاتیتوسعه ظرف یبه معنا نیامر همچن نیاست. ا ونقلحمل یهاو شبکه یکیزیفراتر از اتصال ف
، ایاوراس یاز جمله شبکه انتقال فناور هنواوران یبا ارائه امکانات مشترک صنعت یمشترک صنعت

 است. یو مراکز مهندس یرفناو یهاعامل ستمیس

https://valdaiclub.com/about/experts/192/
https://valdaiclub.com/about/experts/192/
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 یبرا زانهروابلندپ شنهاداتیپ برای حفظ حاشیه امنیت صنایع خود نیز هیروس همچنین احتیاط
ت از محافظ ید و براکنمی تیرا هدا وراسیاا هیاتحاد هیروس» د.کنمیتر را محدود قیادغام عم

. رده استال کدنب یخارج یارا با شرک ینسبتاً متوسط یتجار یهاتر خود توافق نامهفیضع عیصنا
ها را االجرا شد تعرفهگذشته الزم 2018در سال  که نیو چ اتحادیه اوراسیایینامه تجارت توافق
ازمان س یعضامنطقه تجارت ازاد که ا جادیدر برابر ا نیهمچن یاورد. مقامات روسینم نییپا

، نیچ یبه گستردگ . با توجهندکنمیرا تحت پوشش خود دارد مقاومت  یشانگها یهمکار
ز نظر ا یتراتژاس نیاخواهد داد.  ادامهتر قیتجارت عم یتجار باتیاحتماالً به اجتنا  از ترت هیروس
 هیروس هرچه (.Rolland, 2019«)است تضعیف کننده یقابل درک است اما از نظر اقتصاد یاسیس
شود. در یم نیچ باالتر در با ارزچ یاز کاالها یتردهیچیپ دیتولهای زنجیره منتظر بماند شتریب
 .محافظت کند طر  خوداز قادر باشد ممکن است کمتر و کمتر  هیروس جهینت

دهد نه قرارداد با اتحادیه اقتصادی چین قراردادهای دوجانبه را ترجیح میع وه بر ان 
اده تر ان است که چین به کاهش موانع تجارت در راستای کمربند اقتصادی جنکته مهم» اوراسیا.

ابریشم متعهد است، در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال ساخت یک اتحادیه گمرکی 
)قیمت شکنی( علیه محصوالت  1های نسبتاً باالیی دارد و تحقیقات ضد دامپینگاست که تعرفه

وجود داشت که  «2کارناگفته میتقس» هیو روس نیدر رواب  چ زمانیاگر . چینی را اغاز کرده است
 نیرا به چ یداشت و حوزه اقتصاد ینقش فعال یامنطقه تیر ان مسکو به عنوان سرپرست امند
 ریفعاالنه خود را درگ نیرابطه شکل گرفته است. چ نیکرد، اکنون عدم تعادل در ایم میتسل

 نگیپ نیج یدر سفر ش(. »Yu, 2019)«کرده است یدر حوزه نظام یگذارهیو سرما یتیمسائل امن
نامه ، توافق 2013سپتامبر  در زستانیبه ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرق نیرهبر چ
دالر، ازبکستان  اردیلیم 30که قزاقستان  ،دالر امضا شد اردیلیم 48و وام به ارزچ  یگذارهیسرما
به بودجه  نیا شتریب ها بودند.کنندگان این وامافتیدالر در اردیلیم 3 زستانیو قرقمیلیارد دالر  15
 رکزیم یایاساز طریق  نیمنابع چ نیتأم یکه برا شداختصاص داده  یامنطقه یانرژ یهاطر 
 (.Manurung, 2019A: 25)«بودشده  یطراح
وجود تاثیرات مثبت افزایش تجارت میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ابتدای  با

افزون براین »ضعیف شده است. تشکیل اتحادیه، تاثیر این همگرایی براقتصاد کشورهای عضو ت
اگر اتحادیه بخواهد بر تعمیق همگرایی به میزان بیشتر تاکید کند، ممکن است کشورها عضو 
بخشی از حاکمیت خود را از دست بدهند. به همین دلیل اتحادیه برای سایر اعضای بالقوه 

همگرایی  سطح جذابیت کمی دارد. اما اگر اتحادیه بخواهد اعضای بیشتری را جذ  کند
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تاثیر تنوع تجاری ناشی از تشکیل » .(Xiaoding, 2019:39)«اقتصادی درحد پایینی خواهد بود
اتحادیه هم کم است چون حجم مبادالت تجاری اتحادیه درسطح پایینی قرار دارد. کشورهای 

دیگری از قبیل اند. همچنین موانع تجاری عضو هنوز به تعرفه گمرکی یکسان دست نیافته
« ، موانع فنی و وجود فساد در ارائه خدمات گمرکی وجود داردیت های سهمیهمحدود

(Yeliseyeu, 2019) .محصوالت خود در بازار  غیتبل یرا برا یمطلوب  یدر ت چ است تا شرا نیچ
کند  جادیا انگیک نیس غوریمنطقه خودمختار او و خود یغرب یهاتوسعه استان نیو همچن یجهان

شود. یو بازار بالقوه فروچ م تیترانزکریدور  کیعنوان  هب اتحادیه اوراسیایی نگاه بهکه منجر به 
عضو ان که بعداً  یاقتصاد کشورها یسازیدر صنعت اتحادیه اوراسیاییبه نوبه خود با هدف  نیا

 1ارز واحد جادیا دهیا نیع وه بر ا»دارد.  رتیشوند مغایکار ادغام م میتقس یالمللنیب ستمیدر س
« در حال بحث است نیبه طور فعال توس  کارشناسان در چ کمربند اقتصادی جاده ابریشم یبرا
(Pietrobon, 2019: 25-35 .) 
  در حوزه انرژی چالش همکاری -3-1-4

 یبازارها جادیتاکنون موفق به ا یاابتکارات منطقه نیاین مساله بسیار مهمی است که ا
صادرات و  یبرا یحیترج  یت کننده از شراعضو شرک یشورهاکاند. نشده یمشترک انرژ
برخوردار هستند، اما بدون  کمربند اقتصادی جاده ابریشمو  اتحادیه اوراسیاییدر  یواردات انرژ

دو جانبه مذاکره  عمدتاً  یها. قالبستیبرقرار ن یداریپا یرواب  انرژ یمشترک انرژ یبازارها
 تیحاکم زمیمکان جادیاز ا یواردات انرژ و رواب  صادرات و یفرامرز یانرژ یهاشبکه یبرا
 کیاز  ید و در مورد چند موضوع حساس انرژکنمی یریجلوگ گرانیبه باز یامنطقه یانرژ
 یدر بخش انرژ یاگر همکار یحت(. Shakhanova, 2020) مشترک برخوردار هستند تیموقع

 کیاستراتژهمکاری به عنوان کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اوراسیایی اغلب در 
با  ی، رواب  انرژینظارت یهاسمیو مکان یابستر منطقه کی سیهنگام تأس اماشود،  یابیارز

 یاسم یدستگاه نهاد کفق  ی اتحادیه اوراسیاییه ک یروبرو هستند. در حال یشتریب یهاچالش
اساس  ان بر تیاست که فعال یافق  برنامهنیز  کمربند اقتصادی جاده ابریشمابتکار  ،است

 .توافقات دوجانبه است
  اختالف در استانداردها -4-1-4

تواند اخت ف بین یک چالش بزرگ هم برای اتحادیه اوراسیایی و هم برای چین می
های این موضوع به ویژه در مورد فناوری» داردهای اروپایی و استانداردهای چینی باشد.استان

برای  ،د. از دید کارشناسان چینیکنمیجدید مانند اتصاالت دیجیتال و هوچ مصنوعی صدا 
تضمین حال و اینده چین بایستی تولید و ارتقاء استاندارهای چینی تسریع شود چرا که قدرت 

                                                           
1. Currency 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Shakhanova%2C+Gaziza
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Shakhanova%2C+Gaziza
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 (.  ,240:2020Bossuyt and Bolgova«)زار و رقابت بر سر استاندارها و قوانین استالمللی بابین
 گذاری های سرمایهابهام در اجرای طرح -5-1-4

 یبررس یبرا یزمان خوبراه -کمربند هیس از گذشت هفت سال از اع مبه طور کلی پ
 یایاس یرهاو کشو نیچ نیرواب  ب»است. رکزی م یایاس یو کشورها نیچ نیب یهمکار

. حداقل تعداد مشاغل ردیمورد انتقاد قرار گنیز  توس  ناظران دوست یممکن است حت رکزیم
 شرفتی. پستین سهیکشور قابل مقا نیدر ا ینیضدچ یهاکشورها با رشد نگرچ نیموجود در ا

 نگران شتریب نیرهبران چ مرحله نیوجود ندارد. در ا یامنطقه یهارساختیدر توسعه ز یمحسوس
در حالی که  .(Bordachev ,2020«)هستند 191کووید  یدمیبه طور عمده اپ یداخل یمشک ت جد

و در اتحادیه اوراسیایی هماهنگ  کردیرو کیمنجر به  یستیباهای چین و روسیه مینامهتوافق
راه -ی شود که در متن طر  کمربندونقلحمل رساختیز یهاعضو ان در قبال طر  یکشورها

فاصله زیادی نامه تجارت ازاد ها هنوز از توافقنامهتوافق نیحال ا نیبا ا»مشخص شده است 
خود  یدر بازارها نیاز رقابت چ اتحادیه اوراسیاییعضو  یکشورها ریو سا هیروسچرا که ، دارند
اند به داده حیمانند قزاقستان ترجاتحادیه اوراسیایی و عض یاکثر کشورها ع وهه دارند ب واهمه
وارد  نیبا چ راه-در قالب طر  کمربنددر مورد معام ت دوجانبه  اتحادیه قیاز طر یهمکار یجا

 (. ,2020Van Der Togt« )مذاکره شوند
 عدم تقارن قدرت -6-1-4

سکو ممانند  نیز پکن»د. کنمی رفتاربا دقت  بسیار مسکو اگاه است یهاتیه از حساسچین ک
و  نیچ یترکزم، اما با کپارچهی ی، بدون نفوذ غر  و تا حدایاوراس دیاست که نظم جد دواریام

مال ه اعب لیما ینی، نخبگان چهیو روس نیاز رقابت چ یریجلوگ یظهور کند. برا هینه روس
رای ب ه مسکودن بازه دااج یمنطقه و حت یبرا هیانداز روسبه چشم ترام، نشان دادن احیدارتنشیخو

ه بلک ستین یبرواقعاً مهم است ظاهر ره برای چین هستند. انچه ایاوراس یرهبر رفتار در قامت
در واقع  یشگامیپ یبرا هیجازه دادن به روسا .( ,2019Pietrobon :25-35« )قدرت است تیواقع
م سئله عدماست.  فیضع هیسبا رو سهیکه هنوز در مقا نقاطیدر  ژهیبه و باشد نیتواند به نفع چیم

ر داگر چه د، کنمی هیتغذ نیرا نسبت به چ هیروس تیکه امن ی استاتیح یتقارن قدرت عنصر
 اند.ان را مورد پذیرچ قرار دادهکه هر دو کشور  حال حاضر موضوعی است

 نقش رهبران -7-1-4
زه به تا چه اندا هیو روس نیممکن است مشخص نباشد که مشارکت چ گریدهه د کتا ی
 78و  77 بیبه ترت نیو پوت ی، ش2030دارد. در سال  یاقتدارگرا در مرکز ان بستگ یهاتیشخص

انها را  یتوانند رابطه شخصیمنتظره م ریغ عیوقا ساله خواهند بود. اگر انها در قدرت بمانند

                                                           
1. COVID-19 

https://valdaiclub.com/about/experts/192/
https://valdaiclub.com/about/experts/192/
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ر مورد د یمختلف یهادگاهیو د یتواند اشفتگیم رکزیم یایکنند. انتقال رهبران در اس شیازما
محافظت از  یبرا نیت چ چ لیبه دل نیکند. چ جادیدر مسکو و پکن ا یینحوه پاسخگو

های ایجاد شده در قالب طر  و زیرساخت و پرسنل خود در خارج از کشور یگذارهیسرما
را بر سیاست خارجی خود  یزتریت ینظام یها، احتماالً لبهرکزیم یایاز جمله در اس راه-کمربند

از  فاصله گرفتنبتواند دوباره به غر  و  هیروس نکهیاحتمال ا(. Hillman, 2020:10«)د خواهد افزو
 دیتهد ی روسیه رابه اندازه کاف نیرسد. چیدر حال حاضر دور از ذهن به نظر م شود لیمتما نیچ
 اطیح در نیچنفوذ  ی. اما وقتدهداقبال نشان نمی یغر  به اندازه کافنسبت به  نید و همچنکنمین

 . کند رییتواند تغیتر شود، حسا  مسکو مقیعم هیخلوت روس
 تهدیدات امنیتی  -8-1-4

 دهایانجام تهدید وجودی برای موفقیت ادغام دو طر  بزرگ اوراسیایی وجود تهدیسر
ست امنطقه  ی اس می دری، قاچاا مواد مخدر از افغانستان، و رشد بنیادگرایثباتبیامنیتی شامل 

(Paikin, 2020: 8 .) 
 نیو چ هیروس کیتیژئوپل هایطر  «1ادغام» دهیرسد که در حال حاضر ایبه نظر م در مجموع

ممکن است در  هاطر  نیتوان فرض کرد که ایم بیترت نیکام ً نامشخص و مبهم است. به ا
در باشند  گریکدی این که مکملاغاز کننده بدون  یکشورها یکیتیکنار هم باشند و منافع ژئوپل

 یالملل باقنیدر صحنه بدو بازیگر  2ییگراعمل لیبه دلو تنها واحد  یاستراتژ کی رچو اچ
 .بمانند

 

 اهداف کالن  3تشابه مسکو و پکن در ماهیت هژمون محور-2-4
ت دو شارکمای در اوراسیا ع وه بر در نظر گرفتن درک رویکرد مسکو وپکن به نظم منطقه

تن من در اشناخت موانع ساختاری نیازمند قرار دادن  کشور در طر  های بزرگ اوراسیایی و
و یا ان د گسترده سیاست خارجی چین و روسیه است. اگر نظم کنسرتی را نظمی بدانیم که در

یت توان گفت وضعند میکنمیای با یکدیگر همکاری چند قدرت در ایجاد نظم و امنیت منطقه
نار کی مشخصات چنین نظمی است. در کنونی منطقه اوراسیا با حضور چین و روسیه دارا

ز دو اکاهد هیچ یک ها و موانعی که از عمق ادغام و هماهنگی ابتکارات دو کشور میمحدودیت
رکت به حای برای قدرت به ایفای چنین راهبردی قانع نخواهند بود و این شرای  را پیش زمینه

 دانند.ای میات منطقهسوی نظم هژمونیک و ایفای نقش اصلی در اینده رواب  و مناسب
در دیدگاه سنتی اهداف مسکو ترکیبی است امنیت، اعمال نفوذ سنتی قدرت بزرگ بر 
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در دیدگاه رسمی روسیه مهمترین تغییر ساختاری بعد از «تر و انکار راهبردی. همسایگان ضعیف
ساختار »جنگ سرد؛ اهمیت فزاینده مناطق بوده است. بر اساس راهبردهای وزارت خارجه روسیه 

به معنای از بین رفتن ساختار دو قطبی در سطح جهانی و توسعه  1«در حال تغییر توازن نفوذ جهانی
شورای امنیت  1993ای بوده است. برای مثال در سوم مارس گرایشات به مرکز قدرت منطقه

 را تصویب کرد که همچنان بر منافع امنیتی روسیه در« 2اصول مفهومی»روسیه دومین سری از 
(.  ,2021Erokhin and Tianming :34)«کردحفظ صلح در مرزهای اتحاد شوری سابق تاکید می

ند که شامل همه کنمیای تعریف مقامات دولتی روسیه این حوزه منافع حیاتی را به گونه»
کشورهای جانشین ) ارمنستان، اذربایجان، ب روس، استونی، گرجستان، قزاقستان، لتونی، لیتوانی، 

وای، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان( و نه فق  و اعضای سی ای اس مولد
 (. Friedberg, 2018: 53)«شوندمی
مقامات امنیتی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت  2014در جلسه اوریل »

نگهای برای وزیر امنیت عمومی چین پیشنهاد ایجاد مرکز همکاری شا 3تاجیکستان، گوو شنگون
ها و تهدیدهای امنیتی را ارائه داد که بیانگر این واقعیت است که دیدگاه رهبران مبارزه با چالش

چین در خصوص مفهوم سیاست خارجی اقتصادی و امنیتی در حال تغییر است. در واقع جمهوری 
در اسیای های مربوط به نفوذ ترسد که توافق ناگفته موجود با روسیه در زمینهخلق چین می

گیری ساختارهای اتحادیه اوراسیا در نهایت منجر به خارج شدن منطقه از مرکزی در زمینه شکل
با  یالمللنیب  یشرا چنین حالتی. در (2020Ageeva,  Fernandes and :525)«حوزه نفوذ چین شود
با  یارهمک قیو تعم از جمله روسیه و کشورهای غربی گرانیاز باز یبرخ نیسرد شدن رواب  ب

در حالت » شده است. دو کشور کیتیژئوپل یهاطر  وندیشود، منجر به پیمشخص م گرید یبرخ
شود، در یجذ  م یگریددر طر  و  یک طر  مسل  خواهد شدوجود دارد که  احتمال نیا اول

 نیا یعضو حام یکشورها تیوجود دارد که موقع یروند مذاکره طوالن کیحالت دوم احتمال 
توسعه و  ینیع  یشرا میریمربوط به جذ  را در نظر بگ نهی. اگر گزردیگیظر مدو را در ن

ظرفیت اتحادیه در مقابل  ینینشان دهنده عدم توازن به نفع طر  چ یتخصص یهایابیارز
نکته مهم است که اهداف  نینظر توجه به ا نی. از ا(Pietrobon, 2019: 25-35)«است اوراسیایی

 جدا هستند. گریکدیاز کمربند اقتصادی جاده ابریشم و ایی اتحادیه اقتصادی اوراسی
کمربند اقتصادی جاده ابریشم از طریق به رسمیت شناخته شدن از سوی یک قدرت بزرگ، 

در پی منازعات بر سر اوکراین و پس از »بخشد. به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشروعیت بیشتری می
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عی قطب اقتصادی و سیاسی جایگزین را فراهم های غر  طر  چین برای روسیه نوان تحریم
و ترویج  محدودسازی نفوذ امریکا و اروپا در منطقه ؛گراییشرا هایاورد که از فعالیتمی

تیموفی »به گفته  .دکنمیتوسعه، ثبات اجتماعی و امنیت رژیم در اسیای مرکزی حمایت 
یه ان است که کمربند هدف اصلی روس»در دانشگاه ملی تحقیقات در مسکو « 1بورداچف

اقتصادی جاده ابریشم را به ابزاری برای تقویت و بهبود اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل کند از 
رقابت این دو با یکدیگر جلوگیری کند و در اینده، منابع کمربند اقتصادی جاده ابریشم را به 

 (. Iras, 2017)«دمبنایی برای ایجاد اوراسیای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل کن
 در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهتر خود قیو ادغام عم شتریبا گسترچ بتاکنون  نیچ

در ت چ است تا با ارتقا رواب  نافذ  نیچرسد به نظر می«نسبتاً ارام بوده است،  هیروس استیر
 کیاستراتژ، منافع هیاز جمله روس قتصادیا هیعضو اتحاد یبا کشورها یگذارهیو سرما یاقتصاد

 بر اساس ماهیت توسعه طلب سیاست خارجی دو کشور احتماالوجود  نیخود را دنبال کند. با ا
 یبه عبارت ایمسکو و پکن  نیب یمرکز یایاس یبر سر کشورها کیو استراتژ ینفوذ اقتصاد یبرا
 است شده یراه انداز نیکه توس  چ شمیجاده ابر یو کمربند اقتصاد اقتصادی هیاتحاد نیب گرید

 جادی، ا 2013در سفر خود به قزاقستان در سال  نی، رهبر چنگیپ نیج یشخواهد شد. رقابت 
 نیاتصال چراهی برای  رکزی رام یایاس یبا مشارکت کشورها «2شمیجاده ابر یکمربند اقتصاد»

ده کمربند جا و ایاوراس هیاتحادبرخورد منافع احتمال  (. ,2020Gurcan :129)«به اروپا اع م کرد
را و ادغام  یاقتصاد یاز همکار یهر دو اهداف مشابه رایز وجود دارد یمرکز یایدر اس شمیابر

 میمستق یدیممکن است تهد نیچ. ان متفاوت است یاجرا زمیاگرچه روند و مکان ندکنمیدنبال 
یک شر نیدر حال حاضر به مهمتر ینفوذ فعال اقتصاد قینباشد، اما از طر وراسیاییا هیاتحاد یبرا

اتحادیه  یکه ممکن است توجه و تعهد اعضا شده است لیتبددر منطقه  یگذارهیتجارت و سرما
منحرف کند.  هیروس تیرا نسبت به روند ادغام با هدا رکزیم یایاس یکشورها ژهیبه واوراسیایی 
به  یگذارهیتجارت و سرما یبرا زین وراسیاییا هیاتحاد یعضو اصل هیکه روس نجاستیجالب ا

 است. لیمتما نیچ
چین نیز همانند سایر قدرتهای بزرگ و بر اساس اصل گسترچ در سایه افزایش ثروت، 

ای خود بوده تا بتواند از یک بازیگر همواره از دوران جنگ سرد به دنبال افزایش نفوذ منطقه
 چین موفق شده از توانایی»منفعل وابسته به شوروی به یک بازیگر فعال و مستقل تبدیل شود. 

گذاری زیرساختی که از رشد اقتصادی به دست امده در تغییر توازن قدرت منطقه به نفع سرمایه
پکن افزایش نفوذ خود را از  ،خود استفاده کند در واقع از انجا که مزیت چین در اقتصاد است
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« دکنمیدنبال  در نقاط مختلف جهان المللیای و بینهای تجاری و اقتصادی منطقهمسیر همکاری
(Hedayati and Ramezanpoor, 2019:76 .)با کمربند  نیچرا چ نکهیدر مورد ا یمختلف حاتیتوض

در این باره »گذارد ارائه شده است. یقدم م ایبه منطقه بزرگتر خود در اوراس شمیجاده ابر یاقتصاد
ر  ط کیبه عنوان ر نگاه چین دراه را -طر  کمربندظهور کرده است که  اتیاز ادب یارشته

شاخه دوم بینند. می یجهان در پی ان نظمو یا نظم اوراس یبازساز با انگیزه کیبزرگ ژئواستراتژ
کمربند اقتصادی جاده  ریتأث در این دیدگاه .(Pieper, 2020 : 11«)است یاسیاقتصاد س کردیرو

مورد  «1یدام بده یپلماسید»و سرزنش  نیچ یاقدامات مالبا تاکید بر  رکزیم یایبر اسابریشم 
 نیتأم منطقه یرا در اقتصادها ییهاطر  نید که دولت چکنمی دیتأک و توجه قرار گرفته است

 نیقادر به بازپرداخت انها باشند بنابرا رندهیگ یهارسد دولتیبه نظر م دید که بعکنمیمالی 
 . ابدییم شیافزا نیبه چ یاسیس یوابستگ

از  مون محور، روسیه به حمایت مالیای به نظم هژدر راستای تبدیل یک نظم منطقه
چین  ست کهاپردازد این در حالی کشورهای منطقه در چارچو  اتحادیه اقتصادی اوراسیایی می

 در ژهبه ویسازد. در مجموع های زیرساختی کشورها را مقروض به خود میگذاریبا سرمایه
قا ارت کزیرم یایاسله در منطقه از جمبا هم تداخل دارند  میها به طور مستقت چ نیکه ا یموارد

 توان چنین استنباطبنابراین می» .دو کشور تداوم خواهد داشت« نرم»و  «سخت» یهارساختیز
ری جدید پیگی ایکرد که چین و روسیه رقابت برای قدرت را از طرا غیر مستقیم مانند نظم منطقه

ین انست به ند دابخشی از همان رو توان، انچنان که طر  اوراسیای بزرگ روسیه را نیز مینمایند
رخش به چل ان معنی که که با تیره شدن رواب  روسیه و غر  بعد از بحران اوکراین و به دنبا

شت بازگ شرا در سیاست خارجی روسیه، طر  اوراسیای بزرگ نشان دهنده تمایل روسیه برای
 «است د انبا کمترین ح ای بدون نفوذ غر  یابه حوزه نفوذ اصلی و شکل دادن به نظم منطقه

(Niakoee and Safari, 2020: 189). 
 

 گیرینتیجه
ای در اوراسیا بر اساس هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد چین و روسیه نسبت به نظم منطقه

ای خود یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابعاد همکاری دو کشور در مهمترین ابتکارهای منطقه
توان گفت اگر به طور کلی با توجه به مواردی که به ان پرداخته شد میراه است. -ابتکار کمربند

ای رویکرد کنونی چین و روسیه به نظم چه همکاری راهبردی دو کشور در ابتکارات منطقه
ای در اوراسیا را شکل داده است که بر مبنای مفهومی نظم مبتنی بر کنسرت قابل تعریف منطقه

لی که به ان اشاره شد چنین نظمی تمایل به تبدیل شدن به نظم هژمون است، با این حال بنا بر دالی
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محوری را دارد که در ان هر یک از دو کشور چین و روسیه در صدد هدایت رواب  بین 
 های خود خواهند بود. های منطقه بر اساس برتریدولت

اند اما به بودههای خود ای در صدد تعمیق همکاریچین و روسیه با ادغام ابتکارهای منطقه
تری بین دلیل تعارضات ساختاری و ماهیت اهداف ک ن چین و روسیه، همکاری عمیق و رسمی
مونی ها هژدو کشور شکل نخواهد گرفت. هدف چین ساختن بنیانی محکم برای تبدیل شدن به تن

ت ر صورد دبینانه معتقدناینده در اوراسیا است. اگرچه طرفداران چین در روسیه با نگاهی خوچ
رای مضاعف ب چین به بازارها و منابع انرژی و رونق اقتصادی راه و دسترسی-تحقق ابتکار کمربند

و  نیچ شمیبراابتکار جاده  چین منافع ان شامل کشورهای منطقه خواهد شد. اما ماهیت متفاوت
ور کشب  دوروا دهشکه به ان پرداخته  از موانع قابل توجه یو تعداداتحادیه اقتصادی اوراسیایی 

اذ با اتخ ال حاضرح. به عبارت دیگر چین و روسیه در استکرده و چندجانبه  دهیچیپ را ایاوراس در
را  ی منطقهشورهاراهبرد نظم مبتنی بر کنسرت به نحوی که ابتکارهای انها منافع مشترکشان با ک
ا روراسیا ارده ستدر بر بگیرد هر یک هدف سوا دادن ان به نظم مبتنی بر هژمونی را در منطقه گ

 ند.کنمیدنبال 
ظرفیت  ر دوکمربند اقتصادی جاده ابریشم چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیای روسیه ه طر 

وزه حقارن در عدم تند داشت. اما تأثیر بزرگی خواهه اوراسیا بر ایند و توجهی دارنداقتصادی قابل
ه توانند نادیده گرفتت که نمیاسجدی  هایمحرکنیز سیاست، اقتصاد، تجارت، انرژی و ... 

فته شد انچه گ بر نظم و هماهنگی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود. بر اساسدرازمدت شوند و در 
 ،دا هستندج گریکدیاز کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی اهداف 

فته گرشتباه گذاری پایدار اایهرا با محی  سرم کنونیچین و روسیه وضع  رسدبنابراین به نظر نمی
 ای سعی درنطقهمسکو و پکن به عنوان دو قدرت برتر منطقه با پیاده کردن ابتکارهای م. باشند

 یاهام منطقادغ یهااستمرار و تقویت بعد اعمال قدرت و نفوذ خود در منطقه دارند. از سویی طر 
 یبستگعادل واد که تهستن داریپا یزمانتا  کنند تنها لیمتقابل را تسه یاقتصاد یایکه بتوانند مزا
یجاد ا شت کهدر اداره منطقه تا زمانی وجود خواهد دا یوجود داشته باشد. همکارها بین طرف

ردن با هم خو .ضروری باشدطرف  کیموجود توس   تیوضع دنیبه چالش کشمانع در مقابل 
 نابراینبافت. مونیک سوا خواهد یخواه به سوی نظم هژها رویکرد کشور برتریتوازن در توانایی

هنده ای نشان دهای ک ن چین و روسیه از نظم منطقهموانع پیش روی ادغام و همچنین روایت
سیاسی  فضای گرایش نهایی و البته هنوز محدود دو کشور، برای تبدیل شدن به قدرت هژمون در

 و اقتصادی اینده اوراسیا است.
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