
 مقدمه:

-تمدنهاي تجاري مهم از دیرباز مورد توجه گلوگاههاي امن و کوتاه براي دسترسی سریع به گذرگاهاهمیت مسیرها و 

یادآور گذرگاه  شد پیشنهاد 2013کمربند اقتصادي جاده ابریشم که به ابتکار عمل چین در سال  است.بودههاي بزرگ 

در واقع، طرح پیشنهادي چین شامل  .کردهاي کهن خاور دور را به باختر متصل میاي است که در زمانتجاري پرآوازه

یک «و یا همان » 21جاده ابریشم دریایی قرن «و » کمربند اقتصادي جاده ابریشم جدید«هاي راهبردي به نام ةپروژدو 

طراحی  ییو اروپا ییسیاآانرژي و تجاري میان کشورهاي  ایجاد یک کریدور ترانزیت براياست و » یک راه-کمربند

کننده در آن مشارکتبر کشورهاي چشمگیري ترانزیتی جدید تأثیر  ةمگاپروژقاعدتاً اجراي این ابرپروژه و یا  است. شده

خواهد داشت. بنابراین روسیه همسایه چین، که در میانه شرق و غرب واقع شده است از این امر مستثنی نخواهد بود و 

دارد ضمن سعی  نوشتارهاي احتمالی اجراي این پروژه حساس است. لذا این سود و ضرر دربارةمنافع خود  حفظ براي

 کند.هاي روسیه را در اجراي آن ارزیابی فرصتو هاچالشمعرفی اجمالی این طرح و بررسی اهداف و ابعاد کلی آن، 

  

   

منافع روسیه در سایه روشن کمربند 
 ابریشم ةجاداقتصادي 

 رقیه کرامتی نیا :ه'نویسند 

 درباره نویسنده:
 ،نیاکرامتیرقیه 

کارشناس ارشد 
مطالعات روسیه از 

مطالعات دانشکدة 
 جهان دانشگاه تهران
 است.
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  ابریشم و ابعاد آن  ةجادمفهوم کمربند اقتصادي  
- بهها تجارت آن اکنونهمکمربند اقتصادي مسیري زمینی براي ترانزیت کاالهاي چینی است که این 

کمربند اقتصادي  ةپروژچین مجري اصلی و مغز متفکر . شودمی انجامطور عمده از طریق دریا 
 7براي اولین بار در تاریخ  )EPSHP( مفهوم کمربند اقتصادي راه ابریشمابریشم است. ةجاد

در آسیاي مرکزي و توسط شی جینگ پین رهبر جمهوري چین طی سخنرانی در  2013سپتامبر
درواقع، گردد؛  یطرح به مدت ها قبل باز م نیا یآغاز عمل امادانشگاه نظربایف قزاقستان مطرح شد. 

در  2000 يهاسالآسیاي مرکزي تقریباً از اواسط منطقۀ پکن سیاست اقتصادي فعال خود را در 
   1.دستور کار خود قرار داده است

هایی را از چین تا اروپا از طریق سرزمینابریشم است که  ةجاداین پروژه شامل کمربند اقتصادي   
هاي ایدهیکی از  2.دهدپوشش می 21کشورهاي آسیاي مرکزي و روسیه و راه ابریشم دریایی قرن 

یکپارچه از طریق مسیر حمل و نقل از  ترانزیت ۀشبکو ساز سرعت بخشیدن به ساخت  طرحاصلی این 
هاي  زیرساخت ۀتوسعکارشناسان روسی، ساخت و  ۀگفتبه  اقیانوس آرام به دریاي بالتیک است.

ها در آسیاي مرکزي،  جاده احداثآهن در خاك چین و همچنین حمایت مالی و فنی گسترده براي  راه
و جایگزینی را براي  ساخت خواهد را فراهم رقابت براي بازار حمل و نقل کانتینري در اوراسیا امکان

 ةجادها، مفهوم کمربند اقتصادي آن ةعقیدبه  .کندغرب ایجاد می– ترانزیت روسیه در مسیر شرق 
- گستردهآسیاي مرکزي را در طرح همگرایی اقتصادي، بسیار  ۀمنطقابریشم بدان معنی است که چین 

اقتصادي  ۀتوسعدر واقع این طرح، مگاپروژه گرفته است.  اي در نظرمنطقهتر از دیگر بازیگران 
  .کندکشور را به هم  وصل می 21اجتماعی از آسیاي مرکزي تا اروپاست که 

اقتصاد  ۀتوسعتر تجاري نیست، بلکه از آن مهمآزاد  ۀمنطقدر این طرح صرفاً صحبت از ایجاد نوعی   
نظر تحلیلگران چینی این بههاي ساختاري حمل و نقل با کمک چین در اوراسیا مد نظر است.  و پروژه

و موجب  دادخواهد  توسعهقرار می گیرند، » راه ابریشم«کشورهایی را که در مسیر  طرح اقتصاد
        3.تحکیم همگرایی ترانزیتی خواهد شد

ابریشم طرحی  ةجادالملل معاصر روسیه، کمربند اقتصادي  چینی روابط بین ۀموسسمدیر  ۀگفتبه  
اقتصادي ژئوپولتیکی است که صرفاً چین در رأس آن قرار ندارد، بلکه این طرح، فرآیندي باز و 

  4.چندقطبی براي همکاري است

                                                        
١ . Попов, Дмитрий (2016), Центральная Азия в китайской концепции экономического пояса 

Шёлкового пути и стратегические интересы России, 29.04.2016,  Доступна на сайт РИСИ: 
http://riss.ru/analitycs/30016/, Дата Обращения: 2.6.2016  

٢ . Саркисян,Сергей(2014)   

٣ . Лузянин С.Г. (рук.) и др.(2016), Российско-китайский диалог: модель 2016, доклад № 25, [гл. 
ред. И.С. Иванов] Российский совет по меж ду на род ным делам (РСМД). – М.: НП РСМД.   

٤ . Саркисян,Сергей(2014), ТРОПИНКИ ШЕЛКОВЫХ ПУТЕЙ, Журнал«21-й ВЕК», № 4 (33).   
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ي ارائه این طرح را تالش نافرجام هاانگیزه جملۀ نظران روسی به نام دیمیتري پاپف ازیکی از صاحب  
عقیدۀ وی بھکند. میاقتصادي  در سازمان  همکاري شانگهاي ارزیابی   ۀاتحادیچین در ایجاد یک 

 ٢٠٠٣چین با ھدف ایجاد منطقۀ آزاد تجاری در چارچوب سازمان ھمکاری شانگھای در سال 
ھای شانگھای این طرح پیشنھادی را مطرح و تأسیس مؤسساتی مانند بانک سازمان ھمکاری

اما در نهایت تمامی این تالش ها به نحوي با عدم تمایل روسیه براي همگرایی اقتصادي با ساخت؛ 
  5.چین مواجه شد

ابریشم، به معناي برقراري  ةجادکمربند اقتصادي  ةپروژسرکسیان مفهوم دقیق اجراي  ةعقیدبه   
دوستانه انسانهاي حمل و نقل، تجارت آزاد، گردش پول و روابط  زیرساختهاي سیاسی، ارتباط  تماس

ابریشم جدید براي آسیاي مرکزي و اروپا  ةجاد ةپروژلیو سزیا،   ةبه عقید 6.بین کشورهاي منطقه است
مبناي منافع  اي براي همگرایی اقتصادي بر این پروژه گزینه زیرامتقابالٌ سودمند و داراي اولویت است، 

اي است که هم بستر مناسبی را براي  واحد خطوط ریلی و جاده ۀشبکتر ایجاد مشترك و از همه مهم
   7.تجارت متقابل و هم ترانزیت کاالهاي خارجی از آسیا و اقیانوسیه به اروپا فراهم می آورد

شرقی همکاري با کشورهاي غربی، جنوب و جنوب شرقی آسیا، آفریقاي  ۀتوسعاین پروژه به منظور   
طراحی شده است و گستردگی آن این امکان را براي هر یک از کشورهاي عضو فراهم می آورد تا از 

هاي کمربند پروژهبراي مثال، اجراي . ببرندسود و مزایاي محسوس اقتصادي و سیاسی آن بهره
 – مشارکت استراتژیک، اقتصادي و سیاسی 21ابریشم دریایی قرن  ةجادابریشم و  ةجاداقتصادي 

بسط و امکان نظامی ایران با چین را تقویت خواهد کرد. تهران و پکن نیز، به منظور فراهم آوردن 
دسترسی مسیرهاي ترانزیتی این پروژه به دریاي مدیترانه، بیش از پیش براي تثبیت اوضاع در  ۀتوسع

  8.عراق و سوریه تمایل خواهند داشت

  
  »راه ابریشم«پوشش جغرافیایی پروژه 

مطابق طرح پیشنهادي رهبر چین، بخش خشکی راه ابریشم از چین شروع می شود و کشورهاي زیر   
  را در برخواهد گرفت: 

  پنج کشور آسیاي مرکزي هم مرز با چین (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و
  ترکمنستان)؛

  آسیاي غربی؛ایران، عراق، اردن، سوریه، عربستان سعودي، ترکیه و دیگر کشورهاي  
                                                        

٥ . Попов, Дмитрий (2016)  

٦ . Саркисян,Сергей(2014)   

٧ . Лю Цзея(2015), Стратегии развития нового Шелкового пути в XXI веке, Молодой ученый, № 15 
(95).-г. Казань, Учредитель и издатель: ООО «Издательство Молодой ученый»   

٨ . Саркисян,Сергей(2014)   
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 آذربایجان، گرجستان، ارمنستان در قفقاز و اوکراین، بالروس و ملداوي در اروپاي شرقی؛  
  روسیه که تاحدي در راه ابریشم قرار گرفته و بخش جدایی ناپذیر این مسیر ترانزیتی (حمل و

  نقل) است.
   

ناد  چینی به عنوان شده است که در اسنظر گرفته دربراي این  طرح    سه مسیر عبوريهمچنین  
  :9شده است نامیدهاي اوراسیا  شاهراه سراسر قاره

-قزاقستان (آالشانک او– چین (اورومچی) شامل کیلومتر 6500مسیر شمالی به طول  نخست
  کشورهاي اتحادیه اروپا. – برست)  -مسکو -روسیه (قازان– دستیک)

-ازبکستان-قرقیزستان -مرکزيچین  دربرگیرندةکیلومتر 5100مسیر مرکزي به طول  دوم
  اتحادیه اروپا. – گرجستان  – آذربایجان -ترکمنستان

 -ترکمنستان -ازبکستان -قرقیزستان -چین غربی (منطقه سین کیانگ)  شامل مسیر جنوبی سوم
نظر گرفته شده درترکیه. در قالب این مسیر کریدوري  به جانب پاکستان (بندر گوادر) نیز  -ایران

  است.  
(البته به  .است کشورهاي آسیاي مرکزي تا حدي در تمامی مسیرهاي این طرح قرار دارند گفتنی

) روسیه همچون کشورهاي آسیاي مرکزي در مرکز است. در مسیر جنوبی که استثناي پاکستان
از اقیانوس آرام تا  ت و واقع شده است جغرافیایی اوراسیا یعنی در مرکز مسیر خشکی جاده ابریشم

  یابد.میطلس امتداد اقیانوس ا
  

  نقشه راه ابریشم جدید

  
  )/http://spb.riss.ru/analytics/3518(: خطوط آبی  21ابریشم دریایی قرنجادة  -  ابریشم: خطوط مشکی ةجادکمربند اقتصادي 

                                                        
9 . Казанцев, А.А. И другие(2016), Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной 
Азии, Рабочая тетрадь, № 28, [гл. ред. И.С. Иванов] Российский совет по международным делам 
(РСМД). – М.: НП РСМД 
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  ها و اهداف چین  انگیزه
کارشناسان  ةعقیدبهروژه، اهداف کالن اقتصادي است. ترین هدف چین از ارائه این پطور کلی مهمۀب

روسی پکن با ارائه این طرح روابط اقتصادي خود را با روسیه فعال، حضور خود را در کشورهاي آسیاي 
آن تقویت و جایگاه خود را در بازارهاي کشورهاي اروپایی تحکیم .سه. آ ةحوزمرکزي و کشورهاي 

اروپا یکی از اهداف مهم چین در اجراي  ۀاتحادیهاي تر به بازاربنابراین  دسترسی راحت 10.خواهد کرد
  ها و اهداف این کشور عبارتند از: انگیزهاین پروژه است. دیگر 

  اهمیت آسیاي مرکزي، دسترسی به ذخایر طبیعی و بازار فروش آن 

هاي اخیر در آسیاي  راهبرد اقتصادي چین در سالسیاسی،  ۀزمینهاي خارجی و ویژگیصرف نظر از 
از  بخشیدسترسی به  امکان ؛و باقی خواهد ماند. نخست است مرکزي متمرکز بر دو هدف کلیدي بوده

طوري که در همنابع طبیعی الزم و ضروري براي اقتصاد چین که به سرعت در حال توسعه است. ب
اصلی در بازار مواد خام  گربازیغربی یکی از سه  هايشرکتشرایط فعلی، چین همراه با روسیه و 

آسیاي مرکزي را  ۀمنطقچین به کرات واردات مواد خام از هاي اخیر، سالآسیاي مرکزي است. در 
میلیارد دالر به اوج 27با ارزشی بیش از  2013افزایش داده است. رشد واردات از این منطقه در سال 

درصد از واردات به کاالهاي گروه مواد خام (گاز، نفت و فلزات) 82رسید. در این میان بیش از 
 ۀمنطقول محصوالت ا ۀدرجدوم، گسترش بازار فروش براي محصوالت چینی و در اختصاص یافت. 

هاي ارتقاء و بهبود اقتصادي اجتماعی مناطق غربی چین  برنامهسین کیانگ چین که براي توفیق 
چین به منظور گسترش بازار فروش محصوالت خود در آسیاي مرکزي از سه بسیار حائز اهمیت است. 

کیانگ و آسیاي سینها مابین زیرساختتخصیص وام و اعتبارات، احداث بهره می جوید:  ابزار اصلی
عمدتاً از طریق انعقاد  مرکزي و انجام اقداماتی براي افزایش گردش مالی یوان در تجارت منطقه که

 هاییتوافقچنین  2011تبادل ارزهاي محلی به یوان انجام شده است. از سال  در زمینۀهایی توافقنامه
در این رابطه  کرده است.میلیارد دالر منعقد 2 دود با قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان به ارزش ح را

 چین ضمن مصرف منابع طبیعی آسیاي عالوه بر این،مذاکره با قرقیزستان نیز در جریان است. 
آالت، صنایع سبک و الکترونیکی را در منطقه به  افزوده باال از قبیل ماشینباارزش، محصوالت  مرکزي
سال وابستگی فنی و تکنولوژیکی منطقه به چین افزایش می سال به ترتیببدین .رساندمیفروش 

   11.یابد

  

                                                        
١٠ . Лузянин С.Г. (рук.) и др.(2016)   

١١ . Попов, Дмитрий (2016)  
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  ارجحیت امنیت و سرعت تزانزیت خشکی نسبت به دریا

. بدیهی است که براي چین تنوع است، مسائل امنیتی پروژه رسد، یکی از دالیل طرحمینظر به 
مسیرهاي خشکی و درنتیجه کاستن از وابستگی  از طریقهاي تأمین مواد اولیه  بخشیدن به کانال

حمل و نقل ریلی دو . ضمن آنکه داردپذیر اهمیت زیادي آسیبحیاتی خود به نقل و انتقاالت دریایی 
از طریق  دتوانمیدر آینده یک چهارم کل صادرات جهان  12.تر از حمل و نقل دریایی استسریعبرابر 

کانتینر حمل  10جهان از هر  ةتولیدکنندترین بزرگ مثابه به.هم اکنون چین انجام شودراه ابریشم 
تر . ترانزیت کاال از طریق مسیرهاي دریایی اگرچه ارزانکندرا از مسیرهاي دریایی جابجا می عدد بار، 

دریایی جنوب از طریق  هايعالوه مسیرهخشکی است. ب هايمسیرتر از حمل و نقل از طوالنیولی 
     13.هستند پرخطرآرام و هند و دریاي سرخ و کانال سوئز  هاياقیانوس

  چین  مناطق غربیۀتوسع

الملل و همکاري اقتصادي، بینچینی تجارت کادمی آ) رئیس Ху Цзяньгоهو چیانگو ( ةعقیدبه 
ابریشم، اصالح  ةجادکمربند اقتصادي  ةپروژاي از اهداف اصلی پیشبرد منطقهعالوه بر اهداف 

و اصالح ساختاري اقتصاد مناطق غربی و مرکزي ثر ؤمهاي مناطق غربی چین، نوسازي زیرساخت
هاي شاآنشی، گانسو و چینگهاي استان ،چین، به ویژه مناطق خودمختار نینگ شیا و سین کیانگ

تریلیون یوآن (نزدیک به 2 بیش از  2015تا  2011هاي سالاي در برنامهاست. دولت چین، تحت بوده
کیانگ اختصاص داد که بیشترین میزان تخصیص اعتبار به سین ۀمنطق ۀتوسعمیلیارد دالر) براي 300

 این منطقه در تاریخ این کشور است. 

  طلبی جداییگرایی مذهبی و افراطمقابله با 

آن  تبدیلکیانگ به یک تقاطع انرژي و ترانزیتی بزرگ و سینویژه تبدیل هبر اهداف اقتصادي، بعالوه
 ۀطلبانجدایی تمایالتصدد کاستن از سطح دراقتصادي، پکن  نظرازگرا بروناي رشدیافته و منطقهبه 

چِنگ هونگزه نیز به استناد  14.ساکنان اویغور است که اغلب در اجراي اقدامات تروریستی دست دارند
ابریشم را به منظور  ةجاد، معتقد است چین گردیدمنتشر » هوآنچیو شیبااو« ۀروزناماي که در مقاله

 غرباروپا احیاء نکرده است، بلکه این راه به ۀاتحادیانباشتن آن از کاالهاي خود به مقصد روسیه و 
حل مشکالت اقتصادي داخلی و قبل از همه براي رفع رکود اقتصادي بخش خاوري چین کشیده  براي

                                                        
12 . petralogistics.ru(2016), Россия строит новые железные дороги, 10.03.2016, Доступна на: 
http://petralogistics.ru/news/rossiya-stroit-novye-zheleznye-dorogi/, Дата Обращения: 2.6.2016 
13 .  mir24.tv(2015), Шелковый путь возвращается на карту мира,15.05.2015, Доступна 
на:http://mir24.tv/news/economy/12592400,  Дата Обращения: 2.6.2016 

١٤ . Саркисян,Сергей(2014)   
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بخش خاوري آن  ۀمشخصطلبی را که جداییچین بتواند مشکل افراطگرایی اسالمی و شده است تا 
آمدن بر این مشکل فائقرشد سطح زندگی مردم این نواحی به  زیرا. کندحدي حل و فصل  است تا

      15.کمک خواهد کرد

  16گونه برشمرده است:اي احداث این طرح براي چین را بدینهضرورتریژووا نیز 

 امکانات الزم براي چین با جمعیتی میلیاردي به منظور تأمین ؛رشد اقتصادي امکان آوردنفراهم 
رشد اقتصادي به منابع انرژي، ذخایر آب شرب و بازارهاي جدید براي فروش محصوالت خود نیازمند 

 است. 

هاي زیرساختی جدید که درقالب این  طرحدر واقع  ؛سودآوري طرح براي شهروندان چینی
عالوه، این  همدت است. ببلندگذاري سودآور با بازدهی باال و سرمایهمثابه بهمگاپروژه اجرا خواهند شد 

  طرح  مشاغل جدیدي را براي شهروندان چینی ایجاد خواهد کرد. 

در حال حاضر چین کامالً به حمل و نقل دریایی  ؛رها شدن از وابستگی به حمل و نقل دریایی
. از این تاکتیک، استدر دریا » تحریم نفتی«وابسته است و این  بدان معناست که همواره در معرض 

  علیه ژاپن استفاده کرده است. دوم یجهان جنگ ۀآستانامریکا در ةمتحد-ایاالت

درراستاي تحقق این پروژه براي  هاچینی ؛آهن چینراههاي دولتی ساختمانی و شرکت ۀتوسع 
- توسعه هاي کمترها در کشورساختاحداث زیر حتی بهها شوند. آنمیها وارد عمل ساخت زیرساخت

آهن در آفریقاي شرقی و در قلمرو  راهآفریقا نیز تمایل دارند. در این رابطه براي احداث  ۀیافت
مند عالقه عالوه، چینهریزي شده است. ببرنامهکشورهاي کنیا، اوگاندا، رواندا، بروندي و جنوب سودان 

 آهن در کشورهاي همسایه است.  راهاحداث  به

گذرد قادر به میابریشمی که از چین باختري  ةجاد ؛اقتصادي و همگرایی فرهنگی چین ۀتوسع
اقتصادي و همچنین همگرایی  پیشرفتنامتوازن چین خواهد بود و موجبات  ۀتوسعحل مشکل 

   .اقتصادي نیست ۀتوسعکمتر از   آن که اهمیت کندفراهم می فرهنگی مناطق غربی چین را

                                                        
١٥ . Хунцзе, Чен (2015)«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ. И МОРСКОЙ 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 21-ГО ВЕКА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ КНР, Доступна на: 
oaji.net/articles/2015/245-1439538260.pdf, Дата Обращения: 2.6.2016  

١٦ . Рыжова А.В.(2016), Экономический пояс Шёлкового пути или «архимедов рычаг», который 
способен перевернуть весь мир, 04.03.2016,  Доступна на сайт 

РИСИ:http://spb.riss.ru/analytics/3518/, Дата Обращения: 2.6.2016 
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  ؛حفظ منافع چین در مناطق مهم و استراتژیک

- بهگذاري در مناطق مهم و استراتژیک را حفظ نماید. سرمایهدهد میاین پروژه به چین امکان  
خصوص که امنیت برخی از مناطق چین و تجارت آن، به ثبات سیاسی و اقتصادي کشورهاي اسیاي 

  مرکزي و جنوب شرقی آسیا بستگی دارد. 

  

  هاي اولیه چیناقدام 

این پروژه به سرعت به  ؛گذاري کالن چین در آنهاسپردهمالی و اعتباري و سسات ؤمتأسیس 
محور اصلی راهبرد جدید جغرافیاي اقتصادي چین تبدیل شده است. در حال حاضر ساختار سازمانی 

بع مالی هنگفتی را در ااي در ترکیب دولت چین ایجاد شده است. چین براي اجراي این پروژه منویژه
  17.آسیا در نظر گرفته استهاي زیرساخت گذاريسرمایهو بانک » جاده ابریشم«قالب بنیاد 

بنیاد راه «از جمله اقدامات اساسی چین براي اجراي این مگاپروژه، تأسیس  ؛بنیاد راه ابریشم
ابریشم و راه ابریشم  ةجادهاي کمربند اقتصادي پروژهپکن  به منظور حمایت مالی از است.   »ابریشم

گذارانی از آسیا و دیگر نقاط جهان بنیاد راه ابریشم را سرمایهدریایی قرن بیست و یکم، با جذب 
میلیارد دالر است که در عمل از نظر حجم مالی با  40میزان سهام چین در این بنیاد . 18تأسیس کرد.

حمل و  ۀشبکهاي زیربنایی، ازجمله پروژه. این صندوق اعتبار استبریکس قابل مقایسه  ۀتوسعبانک 
    19.برق و واحدهاي ارتباطات را تأمین خواهد کردهاي تولید نیروگاهنقل، 

گذاري زیرساخت سرمایهبانک  2014اکتبر  24این، برعالوه ؛گذاري زیرساخت آسیاسرمایهبانک 
میلیارد  50اي بالغ بر سرمایه) با Asian Infrastructure Investment Bank, AIIBآسیا (

   20.میلیارد دالر افزایش یابد 100تا  بینی شده استپیشکه  شددالر در پکن افتتاح 
  
  

                                                        
١٧ . Рыжова А.В.(2016)  

١٨ . Саркисян,Сергей(2014)   

١٩ . Кравченко Л. И. (2015), Шелковый путь в контексте российских национальных интересов, 03 
июня 2015, Доступна на сайт Центр научной политической мысли и идеологии: 
http://rusrand.ru/actuals/shelkovyy-put-v-kontekste-rossiyskih-nacionalnyh-interesov,  Дата Обращения: 

2.6.2016  
٢٠ . Саркисян,Сергей(2014)   
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 گذاري هاي زیرساخت آسیاسرمایهگذاري کشورها در بانک سرمایهمیزان 

  
  گذاران.  کشورها به ترتیب: چین، هند، روسیه، آلمان، کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، اندونزي، برزیل و مابقی سپرده

)https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/16/624237-v-pekine(  

یک « ةپروژگذاري در سرمایهچین براي  مشارکت کننده؛گذاري چین در کشورهاي سرمایه
کرده است که به صورت اعتبارات مالی مادگی آمیلیارد دالر اعالم  900به میزان» یک راه-کمربند

خواهد شد. تا به  فراهمکننده در این طرح شرکتوام و تسهیالت به کشورهاي  ۀارائاي و در قالب پروژه
میلیارد دالر وام براي این پروژه صادر شده است. کارشناسان این سیاست اقتصادي را 70امروز حدود 

میلیارد دالر براي احداث و  3.3را به ارزش  یعالوه، چین و الجزایر توافقهاند. بنامیده» تجاوز نرم«
یر امضا کردند. چین مایل به شرکت در در الجزا) Cherchell(ترین بندر (بندر چرچل  مدیریت بزرگ

بندر گوادر پاکستان نیز دست به کار شده  ۀتوسعطراحی کانال جدید سوئز است. این کشور براي 
طور که پیداست ارائه این طرح براي چین صرفاً در حد حرف نبوده و تاکنون نشان  است.  بنابراین آن

       21.جزم کرده و کامالً مصمم استداده است که براي اجراي این پروژه، عزم خود را 

   

                                                        
٢١ . Рыжова А.В.(2016)  
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اقتصادي  ۀاتحادیابریشم (چین) نسبت به طرح  ةجادمزایاي طرح کمربند اقتصادي 
 اوراسیا(روسیه)

بر  چنینهاي عضو و همدولتابریشم که بر  ةجادکمربند اقتصادي ةاجراي پروژ دقیق زمان شروع
اقتصادي اوراسیا تأثیرگذار است، مزایاي رقابتی این دو پروژه و امکان  ۀاتحادیهاي عضویت در نامزد
 طرح مزایاي یو وژائ 22هستند.اساسی مسائلی  هاآنهاي اوراسیایی شرکت کننده در دولتکردن  همراه
 23:صورت برشمرده است ینرا بد روسیه طرح به نسبت چین

کمربند اقتصادي « .در پروژه مطرح شده از طرف چین: » راه ابریشم تاریخی«نخست تدوام 
و موجب اتحاد و اتصال نقاط نزدیک  خواهد یافتبر اساس راه ابریشم باستانی توسعه » جاده ابریشم

 . این جاده، با هنجارهاي فرهنگی و تمدنی دیگر در تضاد نیست ءاحیاتمدنی خواهد شد، دست کم 

متمایل به شرق نیست. لذا  فقطو  خواهد یافتتوسعه  جغرافیایی همچننین این طرح در تمامی جهات
اقتصادي اوراسیا در  ۀاتحادی ۀجامعکه  حالیدر.سازدمیمتحد میلیارد نفر را  3جمعیتی در حدود 
  را دربر خواهد داشت. میلیارد نفر 0.2بهترین حالت حدود 

نقش رهبري در منطقه امتناع کرده ایفاي طور رسمی از هچین ب .دوم تقویت همزیستی هماهنگ
گونه تالش براي خدشه وارد هرمداخله در امور داخلی کشورها و  جادة ابریشم کمربند اقتصادي .است

آوردن به منافع کشورهاي شرکت کننده در این پروژه را غیرممکن کرده است. در این پروژه، 
  سودمند ارجحیت دارد.   هاي اقتصادي متقابالًهمکاري

آسیاي مرکزي و  در چین داراي مرز مشترك با سه کشور سوم موقعیت جغرافیایی مناسب.
زیرساخت حمل و نقل کارآمد را در تمام منطقه براي این احداث کشورهاي جنوب شرق آسیاست، که 

شامل کشورهاي قفقاز، به کند. عالوه براین، قاعدتاً با ادامه این طرح کمربند اقتصادي میکشور هموار 
 نیز خواهد شد. ویژه جمهوري آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آبخازیا و اوستیاي جنوبی

  :منابع مالیفراوانی چهارم 

 .هاي دیگر استپروژهنسبت به  »کمربند اقتصادي راه ابریشم«عامل مطلق برتري  قدرت مالی چین 
از این  تواندمی بدون تحمیل فشار و آسیب به اقتصاد خود و بدون تهدید ثبات خارجی در منطقه چین

 .کندپروازانه حمایت مالی بلندپروژه 

                                                        
٢٢ . Саркисян,Сергей(2014)   

٢٣ . Чжочао, Юй (2015), Проект 21 века — экономический пояс Шёлкового пути, 22.10.2015, 
Доступна на: http://rusila.su/2015/10/22/proekt-21-veka-ekonomicheskij-poyas-shyolkovogo-puti/,  

Дата Обращения: 2.6.2016 
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  24:اي که چین باید در قالب اجراي این  پروژه به انجام برساند عبارتند ازاولیه اقدامات
 

 مرکزي و آسیايکشورهاي  ةدهنداتصالسیستم ترانزیت و حمل و نقل مدرنی که  أسیست
 چین باشد و این  منطقه را به اروپا و آفریقا پیوند دهد. 

  ؛کنندگان در این طرحشرکتگذاري مابین سرمایهبردن موانع تجاري و بیناز  
  سازي نظام پولی هماهنگهاي چندجانبه مالی، تأمین گردش پولی منظم، همکاريتقویت

  کشورهاي عضو.
  

  :هاي روسیهفرصتها و چالش

ماهیت  شمیابر جاده ياقتصاد کمربندیند آفرکه این رسدبه لحاظ منافع راهبردي روسیه، به نظر می
   25.متناقضی دارد و توأمان با مزایا و خطراتی همراه خواهد بود

 .کندمرکزي از جمله مسائلی است که منافع روسیه را تهدید میآسیايتشدید حضور و نفوذ چین در   
و به حل مسائل داخلی خود فاصله گرفتند مرکزي آسیايتحوالت ها از روسپس از فروپاشی شوروي 

مشغول گردیدند. در این زمان چین ابتکار عمل را به دست گرفت و اولین تالش در راستاي همگرایی 
 را از طریق سازمان همکاري شانگهاي به عمل آورد. این سازمان در صورت عدم تشکیل اتحادیه

دهد  انحصارگر باشد. تشکیل اتحادیه اقتصادي نیز نشان می توانست یک سازماناقتصادي اوراسیا می
مرکزي دارد. امروزه سازمان آسیايهاي استراتژیک براي طرح ة الزم را در جهت اجرايارادکه روسیه 

ضمناً  .کزي هستندهاي دایر در اوراسیاي مرپروژهاقتصادي اوراسیا تنها  ۀاتحادیهمکاري شانگهاي و 
چین با طرح ابتکاري خود وارد بنابراین  .است ترقوياقتصادي اوراسیا براي توسعه  ۀاتحادیانداز  چشم

روسیه اگرچه نفوذ  نیکالس سواناستورم، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، ةعقیدبه  این عرصه شده است.
هاي آسیاي مرکزي دارد، به تدریج کنترل بر کشورهاي این منطقه را از دست اي بر کشورگسترده

هاي مدیدي در ترکیب امپراطوري روسیه و سپس در سالمرکزي آسیايکشورهاي خواهد داد. 
ساختار اتحاد جماهیر شوروي قرارداشتند. لذا این امر دلیلی بر استمرار روابط تولیدي و اقتصادي و 

هاي پساشوروي بوده است. سرکسیان بر این باور است سالها با روسیه در هوريجمحتی فرهنگی این 
مرکزي را ایفا آسیايهاي جمهوريکه روسیه طی یک توافق ضمنی با چین نقش رهبري سیاسی در 

دار نقش رهبري اقتصادي در این منطقه شده است. با این حال چین، به مدد عهدهکند و چین نیز می
- میمرکزي را در مدار نفوذ خود جذب -آسیايهاي اي کشورفزایندهطور بهاقتصادي،  منابع قدرتمند

                                                        
٢٤ . Саркисян,Сергей(2014)   

٢٥ . Попов, Дмитрий (2016) 
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در وهله نخست تالش دارند از طریق  يمرکز يایآس از هیروس راندن رونیب ها براي درواقع چینیکند. 
در هاي گزاف  ها همه جا با هزینه. آنکنندمرکزي تقویت آسیاياقتصادي نفوذ و حضور خود را در 

هاي مالی، مساعدت در آموزش و تدارك  کمک ۀارائگاز،  نفت و ۀلولسازي، احداث خطوط راه زمینۀ
و د نورزمیاي راهبرد اقتصادي خود مبادرت انداختن بازارهاي محلی چینی به اجر راه کادرهاي ملی، به 

- آسیايکنند که سازمان همکاري شانگهاي پاسخگوي منافع آنها باشد. بسیاري از کشورهاي میتالش 
به چین دارند، براي مثال بدهی تاجیکستان بالغ بر یک میلیارد دالر  نجومیهاي بدهیمرکزي نیز 

قدري عمیق است که این کشور به هاست. در حال حاضر مناسبات اقتصادي چین و کشورهاي منطقه ب
 به کشور نیاترین شرکاي تجاري سرمایه گذاران و حامیان مالی آنها تبدیل شده است. از مهمیکی 

انتظار می رود . است شده لیتبد آنها يتجار يشرکا و یمال انیحام گذاران، هیسرما نیتر مهم از یکی
هاي آینده همچنان رو به افزایش باشد. معامالت سالچین و آسیاي مرکزي در  روابط تجاري و مالی

تجاري چین و منطقه در ده سال گذشته حدوداٌ ده برابر افزایش یافته است. چین شریک اصلی تجاري 
درصد از مجموع گردش مالی هر کدام از این 25قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان است و بیش از 

ورها به چین عمدتاٌ نفت و گاز، مواد معدنی و فلزات و کند. صادرات این کشمیکشورها را تأمین 
هاي رسمی چین به منطقه نیز وام. استطور عمده محصوالت صنعتی بازفرآوري شده بهها واردات آن

هاي بدهیافزایش یافته است.  2014میلیون دالر در سال 4435به  2007میلیون دالر در سال 262از
سرعت در حال ه شورهاي قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان بک از طرف ویژههخارجی به چین، ب

مرکزي مغلوب چین آسیايست که در رقابت اقتصادي در فضاي ا روسیه نیز چند سالیرشد است. 
میلیارد دالر رسیده در  27.8به  2014شود. گردش مالی روسیه از کشورهاي این منطقه در سال می

 2013هاي سالهاي روسیه در گذاريسرمایهمیلیارد دالر بوده است.  46که گردش مالی چین   حالی
در  فقطهاي چین صرفاً در قزاقستان وگذاريسرمایهمیلیارد دالر حال آنکه 15در این منطقه  2014-

. نمودار زیر بیانگر برتري واردات چین از منطقه اسیاي 26استبودهمیلیارد دالر  30بالغ بر  2014سال 
  27.به روسیه است مرکزي نسبت

   :مرکزي از روسیه و چینآسیايهاي جمهوريسهم کاالهاي وارداتی 

                                                        
٢٦ . Рыжова А.В.(2016)  
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از راهاي سنتی خود در آسیاي مرکزي بازارهاي روسی شرکتدر واقع با اجراي این طرح، بخشی از 
هاي دولتی چین شرکتدست خواهند داد و براي دسترسی بیشتر به مواد خام وارد رقابتی گسترده با 
 »يخاکستر« يهاطرحدر منطقه خواهند شد. همچنین، بخش بزرگی از محصوالت چینی از طریق 

 یۀاتحادمرکزي به آسیايرسمی از مرزهاي غیرو به صورت  )است یررسمیغ و یرقانونیغ منظور(
 از یررسمیغ صورت به ینیچ محصوالت از یبزرگ بخش ن،یهمچن یابد.میاقتصادي اوراسیا راه 

گستردگی واردات  هايشاخص .ابدییم راه ایاروس ياقتصاد هیاتحاد به يمرکز يایآس يمرزها
مرکزي در رابطه آسیايهاي دولتدر این رابطه آمار گمرك چین و  .غیرقانونی گویاي این واقعیت است

میلیارد دالري را نشان داده است. این امر تا حد زیادي  5.85اختالف  2014با واردات چین در سال 
 در حال حاضر به عقیده ریژووا،نتیجه کرده است. بی را هاي مسکو براي حمایت از تولید داخلیتالش

(این جمله مواد اولیه و ترانزیتور است.  ةکنندتأمینابریشم جدید صرفاً یک شریک،  ةجادروسیه در 
- شبکه ۀتوسعتواند موجب افزایش حجم معامالت تجاري و میابریشم جدید  ةجاد ةپروژحذف شود)

هاي الزم ضرورت زیرساختاي و دریایی روسیه شود. اما بدین منظور ایجاد جادهنقل  هاي حمل و
صرفه شده درنظرگرفته هارساختیز احداث يبرا که يابودجه مصرف در هیروس حاضر حال در(دارد. 

رود در قلمرو روسیه، جریان شمال غربی میانتظار  . )است کاسته آنها اعتبارات از و کندیم ییجو
سنت -مسکو - کازان« حال، مسیراینبا  .کند ابریشم در جهت لهستان، آلمان و هلند عبور ةجاد

  28.ابریشم هنوز مورد بحث استةجاددر  »پترزبورگ

 کندمی پیدا تصادم هم مرکزي باآسیاي ۀمنطقدر  روسیه و چین منافع که موضوعاتی
  29:از عبارتند

 با صنایع کلی هاي بخش و واحدها بر صخا کنترل برقراري و واحدها بر خاص کنترل برقراري 
 استخراج اورانیوم، تولید انرژي، ازقبیل استراتژیک اهمیتبا   صنایع کلی هايبخش استراتژیک اهمیت
 نخبگان با رایزنی تسلیحات؛ تجارت و فنی -نظامی هايهمکاري ةحوز در رقابت ؛طال و  نادر فلزات

 ابریشم جادة ةپروژ شمالی دریایی راه جایگزینی خود؛ منافع راستاي در منطقه کشورهاي سیاسی
 سر بر رقابت ؛هنآراه و ايجاده مواصالتی خطوط ایجاد با سیبري سراسري آهنراه با 21 قرن دریایی

  .   فروش بازار

  30:براي پیشروي چین در منطقه ابریشم جاده احیاي اقتصادي فرمولهاي گیريجهت  

                                                        
٢٨ . Рыжова А.В.(2016)  

29 . Саркисян,Сергей(2015), ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ И ЕАЭС: 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ, 29 июня 2015 года, Доступна на: 
http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1643,  Дата Обращения: 2.6.2016 
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  نخبگان حاکم  میان وضوح دربهاین امر  ؛سیاسی ةحوزهاي منطقه در دولتتقویت هماهنگی
 شود.میمرکزي با موقعیت غالب البی چین دنبال آسیاي ۀمنطقهاي جمهوري

 ؛اي واحدجاده ۀشبکاحداث  افزایش   
 گذاري، سرمایههاي تجارت و هزینهتجارت از طریق حذف موانع تجاري، کاهش  ۀتوسع

تر علت ارزانبهمجموعه این اقدامات  ؛افزایش سرعت و کیفیت فعالیت اقتصادي در منطقه
 هاي روسی از منطقه خواهد شد.  الهاي چینی تهدیدي براي کابودن کاال

 هاي منطقه استجمهوريچین شریک تجاري اصلی  ؛)گسترش واحد پول ملی چین (یوان. 
. در کنندمیاغلب از کاالهاي چینی استفاده  ،دایر است هاهرچند بازار روسیه در این کشور

 مغلوب ارز چین خواهد شد.  چشمگیريطور نتیجه روبل به
  همردم منطقه که به معناي بگسترش ارتباط مستقیم بین  ؛تقویت دیپلماسی عمومی -

 کارگیري فعال ا قدرت نرم است.

اهداف چین از  دربارةطرف روسی  برايهایی را نگرانیعالوه بر موارد مذکور برخی اقدامات پکن   
مبنی بر این که  شوددیده می است. اخیرآً در مطبوعات تیترهایی آورده وجودبهاجراي این  پروژه 

     31است. داشتهو در حاشیه نگه  را دور زده ابریشم روسیه ةجادکمربند اقتصادي  ةپروژچین در 

اهداف چین در همکاري با روسیه در این پروژه دامن دربارةهاي موجود برخی اقدامات پکن، به تردید  
واسط براي حمل و نقل کاال از  ۀحلقبه مثابۀمشارکت در این پروژه  ةدرباراست. منجمله،  اوکراین زده

 20گذاري سرمایههاي چین براي بانکاست. سفیر چین نیز تمایل کردهچین به اروپا اعالم آمادگی 
ها مبنی بر زنیگمانهاین امر موجب برخی اعالم کرد.هاي اوکراین را ساختزیرمیلیارد دالري در 

ریژوو، اگرچه  ةعقیداست. به شدهاین پروژه به منظور دورزدن روسیه اجراي پبدایی مسیري جدید در 
 حاکم در این کشور، ثباتیبین حقیقتاً براي سازماندهی نقل و انتقال کاال مناسب است، به دلیل اوکرای
  اي نیست.    شایستههاي بزرگ انتخاب گذاريسرمایهبراي 

خبر ورود اولین قطار از چین به گرجستان از طریق قزاقستان و حمل با  2015همچنین در دسامبر   
مثابه اقدام پکن براي دور زدن بهاي داشت. این امر نیز گستردهکشتی و عبور از دریاي خزر بازتاب 

منستان، ازبکستان روسیه قلمداد شده است. ریژووا بر این باور است که چین با این اقدام به ایران، ترک
  32.جایگزینی وجود خواهد داشتۀو روسیه نشان داده است که همواره گزین

مرکزي را براي آسیايهاي این است که چین کشور مذکور نکات مثبت طرح جمله با این همه، از  
اما بر خالف غربی ها در این  .کندمیمتصل  یکدیگر ي بهاقتصادبعدحل و فصل مسائل راهبردي در 

                                                        
٣١ . Рыжова А.В.(2016)   
٣٢ . Рыжова А.В.(2016)   
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براي مثال  33.باره الزاماتی را براي اصالح سیستم سیاسی و اقتصادي این کشورها مطرح نکرده است
را در قرقیزستان و خط انتقال برق مشابهی را در » شمال-جنوب«پکن اعتبار خط انتقال برق 
- آسیايهاي جمهوريهاي مشابه به تقویت ثبات اقتصاد پروژهتردید بیتاجیکستان تأمین کرده است. 

  مرکزي کمک خواهد کرد.  

هاي خود که زیرساختاندازي بخشی از نوسازي، اصالح و راهبه روند تواند میهمچنین، روسیه نیز   
منافع اقتصادي این طرح  بهگیرند سرعت بخشد و به سهم خود میدر مسیر اجراي این طرح قرار 

کاکاریف نیز  ةعقیدبه  .کندبرداري بهرهعالوه بر این از منافع سیاسی این همراهی نیز دست یابد. 
ابریشم از  ةجاداقتصادي اوراسیا و کمربند اقتصادي  ۀاتحادیهماهنگی نزدیک روسیه و چین در ایجاد 

نظم نوین جهانی و قواعد جدید در  ةدوراساساً در مسئله این  زیرانظر سیاسی حائز اهمیت است 
تعامل روسیه  ۀنتیجوجود آمده است. ضمن آنکه چگونگی و بهالمللی بیناقتصادي – مناسبات تجاري 

المللی و پیشبرد موفق منافع دو کشور در بینهاي نامبرده باید موجب تقویت امنیت پروژهو چین در 
   34.اي شودمنطقهجهانی و  ةپیچیدروندهاي 

از مرکز مسکوي کارنگی » اقیانوس آرام ۀمنطقروسیه در « ۀبرنامالکساندر گابویف مدیر عالوه، هب  
فرصتی براي » ابریشم جدید ةجادکمربند اقتصادي «که مشارکت روسیه در  کرده استخاطر نشان 

هاي فرصتهاي داخلی روسیه است که در نهایت ساختزیر ۀتوسعگذاري در راستاي سرمایهجذب 
و روسیه یکی از  آوردمیروسیه پدید در  را هاي مالیاتی و شاهراه ترانزیتی عظیمی، درآمدشغلی

  35.بازیگران غالب و پیروز این  میدان خواهد بود

  

  :ابریشم ةجادکمربند اقتصادي در رابطه با همکاري چین و روسیه 
جریانی  به مثابۀابریشم  ةجاداز ابتکار چین در ایجاد کمربند اقتصادي  دیپلماتیک سطوح در روسیه

 همچنین کرده است. گذاري در منطقه استقبالسرمایهاقتصادي و -هاي تجاريهمکاري ۀتوسعمهم در 
داشته  توسعه و اجراي پروژه فرآیندآمادگی چین براي درنظرگرفتن منافع روسیه در ارزیابی مثبتی از 

، روسیه و چین 2015در ماه می در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مسکو،  است.

                                                        
٣٣ . Попов, Дмитрий (2016)   

٣٤ . Кокарев, Константин(2016), О российско-китайском сотрудничестве в реализации 
трансконтинентальных проектов, 05.02.2016,  Доступна на сайт РИСИ: 

http://riss.ru/analitycs/26249/, Дата Обращения: 2.6.2016 
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هاي ژئوپولتیکی، اقتصادي، تجاري و مالی تعدادي حوزههاي دوجانبه در منظور تقویت همکاريبه
 درهمکاري  دربارةمشترك  ۀبیانیترین اسناد مربوطه، یکی از مهم رساندند. ءرا به امضا اسناد و مدارك

هاي تالشامکان ابریشم است که  ةجاداقتصادي اوراسیا و کمربند اقتصادي  ۀاتحادیزمان ایجاد هم
طرفین  پیشرفت منظوربه را هاي متقابالً سودمندکاروگیري محیط، شرایط و سازشکلمشترك براي 

 چرخشترین سند مهممشترك  ۀبیانیناظران، این  ۀگفتبه .36کندمیها فراهم پروژهدر اجراي این 
کمربند «است که روسیه از احداث آمدهدر این بیانیه  است. شرق بجان به روسیه اقتصادي و سیاسی

هاي روسیه براي ارتقاء و تالشخود از  ۀنوب، چین نیز به کندمیحمایت » ابریشم ةجاداقتصادي 
و شروع مذاکراتی را  .کندمیاقتصادي اوراسیا پشتیبانی  ۀاتحادیهاي همگرایی در پیشرفت روند

اي که حفظ ثبات و امنیت منطقه 37هاي همکاري تجاري و اقتصادي در نظر دارد. رامون انعقاد توافقپی
بر آن  مشترك مذکور ۀبیانیکه در  بود دیگرياز مسائل مهم  پیش نیاز اجراي موفق این طرح است

 هیچ (یعنی ناپذیري امنیتخود از اصل تقسیم مشترك ۀبیانیلذا سران مسکو و پکن در  گردید. تأکید
 ۀتوسع ؛)به خطر بیندازد. را ي دیگرکشورهاو یا  کشوري امنیت خود امنیت تأمین براي ایدبن کشوري
اطالعات و ارتباطات براي مداخله در امور وري آفنگیري کاربهاز جمله مقابله با هاي امنیتی همکاري

این نکته بر نها دفاع کردند. گفتنی است آتضعیف ثبات سیاسی و اجتماعی  پرهیزاز داخلی کشورها و
        38تأکید گردید.نیز  2015در سفر دیمیتري مدودف به چین در دسامبر 

چین  2010هاي روسیه و چین داراي بنیان خوب و مناسبی است. از سال همکاريطور کلی، به  
کسري شرایط نامساعد است. اگرچه در چند سال اخیر به دلیل یبودهترین شریک تجاري روسیه بزرگ

دو  ,است، با این حالیافتهدرصد کاهش 30داخلی و خارجی حجم معامالت تجاري روسیه و چین به 
انرژي، صنایع پیشرفته ازجمله  ةحوزهاي مربوط به پروژههاي خود براي اجراي تالشارند طرف قصد د

 ۀجلسافزایش دهند. در  را فنی -هاي نظامی اي و همکاري سازي، انرژي هستههوافضا، هواپیما
گذاري مشترك به تصویب سرمایه ةپروژ 58، 2015کمیسیون بین دولتی روسیه و چین در ژوئن 

کاال و وسایل نقلیه از مرزهاي گمرکی  در زمینۀاي نیز مبنی بر تبادل اطالعات توافقنامهرسید. 
در  اقداماتیکی از اولین است. شدهاقتصادي اوراسیا به چین براي تصویب آماده و تنظیم  ۀاتحادی

 »کازان-مسکو«سرعت پرآهن راهاحداث  »ابریشم جدید ةجادکمربند اقتصادي «ایجاد پروژة چارچوب 
را تشکیل  اروپا-آهن پکنراهسرعت کریدور پر که در آینده بخشاست  تریلیون روبل 1 ۀهزینبه 

                                                        
٣٦ . Кокарев, Константин(2016)  
٣٧ . Лю Цзея(2015)  

٣٨ . Кокарев, Константин(2016)  
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 ریزي شدهبرنامه قبالً آنچه دو برابر بیشتر ازیعنی  میلیارد روبل 104 گی داردآمادنیز چین داد. خواهد
   39.پرداخت نماید طرحبه مجري این  بود

  

  نتیجه بحث
گرایی در سیاست برونبرخی تغییرات ساختاري و  اعمالاست با توانستهاخیر چین  ۀدهطی دو 

 گوناگون نقاط بهبیفزاید و آن را ن آانداختن لوکوموتیو اقتصاد، بر سرعت راهبهخارجی خود، ضمن 
در دنیاي امروز  این کشورتوان گفت راهبرد اقتصادي چین ناشی از الزامات درونی میگسیل دارد. 

شود. درواقع سیاست خارجی این کشور نیز می تقویتاست که البته تحت تأثیر برخی مسائل بیرونی 
رونی بر رویکردهاي گردد و اغلب مطالبات دمیدرارتباط با مسائل داخلی این کشور اتخاذ  اًمستقیم

نیازهاي جمعیت چند میلیاردي چین  ۀجانبتردید تأمین همه بیاست. بودهبیرونی چین تأثیرگذار 
گردد. بنابراین میهاي کالن رهبران این کشور لحاظ سیاستاي است که در اتخاذ مسئلهترین مهم

منظور حل مسائل داخلی کشور بهاول  ۀدرجکمربند اقتصادي راه ابریشم نیز در  ةابرپروژاجراي 
تقویت روابط با کشورهاي آسیاي مرکزي را هموار  ۀزمینطراحی شده است. عالوه بر این اجراي آن 

. همچنین افزایش حجم کردخواهد کرد و تسلط بر ذخایر، منابع و بازارهاي فروش آن را تسهیل خواهد
این امر نیز به رفع نیازها و الزامات  است. هاجراي این پروژ چین ازتجارت با اروپا نیز از جمله اهداف 

 ۀتوسعمقابله با افزون بر این . کندکمک میپایدار  ۀتوسع در دستیابی بهمیلیاردي چین  چند ۀجامع
اقتصادي، ایجاد ثبات و امنیت در مناطق غربی  ۀتوسعنامتوازن مناطق داخلی چین بخصوص 

داشته است. در واقع یکی از  ابعاد پررنگ این  بسیاريچین(سین کیانگ) از نظر رهبران چین اهمیت 
 به ترانزیتی پروژه یک صرفاً ابریشم راه اقتصادي کمربند درواقع،پروژه نگاه به مسئله امنیت است. 

 آن مسیر در که است کشورهایی از بسیاري اقتصادي توسعه براي اي پیچیده طرح بلکه آید،نمی شمار
و  است خدمات و تجارت صنعت، ها،زیرساخت زمینه در متعددي هايو دربردارنده پروژه گیرندمی قرار
 فراهم چین غربی مناطق در صبخصو ثبات و امنیت تأمین برايبخصوص  يبستر مساعد یقطر یناز ا

    .آمد خواهد

گذارد. در میو دیگر کشورها تأثیر  چین بر روابط ه ژپروطور که در مقدمه گفته شد اجراي این همان  
اقتصادي مابین روسیه و چین در آسیاي مرکزي  ۀزمینرابطه با روسیه نیز  باید اذعان کرد که در 
تشدید خواهد شد. البته چنین امري براي این دو  مذکور رقابت وجود دارد و با اجراي این طرح رقابت

- همکاريکه سوابق تاریخی  گونههاي این رقابت است. آنویژگیکشور بزرگ کامالً طبیعی است. مهم 

                                                        
٣٩ . Лю Цзея(2015) 
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دهد باید گفت که سیاستمداران مسکو و پکن به ضرورت در میهاي دو کشور و شواهد فعلی نشان 
گو آمادگی دارند. در ونظرگرفتن منافع یکدیگر واقفند و براي حل و فصل اختالفات از طریق گفت

عالوه بر مسائل اقتصادي و  اًقاعدتواقع، روابط دو کشور در شرایط فعلی رقابت توأم با همکاري است. 
این  باهمکاري  درروسیه  مهم برايامنیت یکی از موارد  ةحوزهاي روسیه، زیرساختتسریع در احداث 

گرایی دینی باشد طلبی، تروریسم و بنیادجداییاجراي این پروژه باید پاسخی به تهدیدات پروژه است. 
  اي مشترك براي دو کشور است. دغدغهکه 

- باید دیدگاهاین کشورها که اجراي این پروژه چندین کشور را درگیر خواهد کرد،  ضمناٌ از آنجایی  
حذف آنها و ایجاد  بارةدراحتمالی به اشتراك بگذارند و را به منظور شناسایی نقاط افتراق هاي خود 

  یک استراتژي واحد با درنظر گرفتن موازین قانونی، اقتصادي و سیاسی هر یک از کشورها اقدام نمایند.  
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