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 چکيده

و نوعی هم  آسمیایی    به. جغرافیایی و فرهنگی همیشه دوگانه بوده است از نظروضعیت روسیه 
 یارتقما . پس از فروپاشی اتحاد شوروی، چین و روسیه شاهد است شده میبرآورد ه  اروپایی 

نبوده اسمت کمه   شکلی  به ها با یکدیگر آن های تعامل اما ؛اند ها در روابط بین خود بوده همکاری
چنین شرایطی باید دید  در. شکل اتحاد علیه غرب در آید به خود بگیرد و بهراهبردی  های جنبه

خواهد شد. اهمیت بررسی روابط این دو  رو روبهقدرت چین چگونه  ۀکه روسیه با رشد فزایند
 پرسشالملل هستند.  گذار نظام بین ثیرأهای ت ها جزو قدرت است که هر دو آن از این نظر دولت

چگونمه  توانمد   میاین است که واکنش روسیه در صورت تعارض با چین  نوشتاراصلی در این 
خماور دور و آسمیای    ۀشود که روسیه در منطق در توجیه این مسئله مطرح می  فرضیه این باشد.

دلیمل   ، روسیه بهها اختالفآشکارشدن این  ۀنتیجو در  دارداساسی  های اختالفبا چین مرکزی 
اش مجبور خواهد شد بما تددیمدی کمه از اولویمت کمتمری       ناتوانی در دفاع از مرزهای گسترده

شمده   ارائمه  ۀفرضمی تر  بدتر و ملموس درکبرخوردار است یعنی غرب وارد مصالحه شود. برای 
ی  تا نسبت به کن ها پیگیری می مشابه تاریخی آن نسبت بههای هر دو طرف را در شرایط  واکنش

دست آوری . تبیین نظری این مسمئله در چمارچوب    هبتری  درک روشنواکنش احتمالی روسیه 
 سمرانجام شمود کمه روسمیه     گیری می گیرد و بر اساس آن نتیجه تددید صورت می ۀموازن ۀنظری

صمورت نموعی همکماری     البته نمه بمه   ،کند بندی می  صورت دوبارهخود را  ۀگرایان غربگرایش 
   و پایدار با آن.راهبردی تحادی با غرب بلکه در جدت ایجاد ا یکی و موقتتاکت
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 مقدمه
بمودن   که آسیایی یما اروپمایی  است  شده سببجغرافیایی روسیه  ۀویژفرهنگ خاص و موقعیت 

نموین   ۀروسمی ای از ابدام باشمد.   ودش و ه  برای دیگران همیشه در هالهاین کشور ه  برای خ
اوراسیاگرایی بمرای خمود حمل کمرده اسمت. در کنمار        ماننداین ابدام را در چارچوب مفاهیمی 

همویتی   ۀگرایی همیشمه یمب بعمد از ابعماد چندگانم      ، غربگرایی ارتدکس پانو  وگراییاسال پان
های متفاوت در تاریخ روسمیه نممود یافتمه     ا شدت و ضعفداده است که ب روسیه را تشکیل می

 نوزده تزارها و اواسط قرن  ۀدورو تاریخی این کشور با چین از  سرزمینی های اختالفاست. 
هما در دو کشمور بمه     تاریخی همچنان خیلی های حل برخی اختالف با وجودآغاز شده است و 

تماریخی دو کشمور بمر سمر      همای  اختالف ژهوی شکل بهاند.  قانع نشده ها حل کامل این اختالف
مرکمزی   آسمیای  سمیس أتمازه ت  همای  منچوری و همچنین رقابت بر سر نفوذ بر جمدوری ۀمنطق
بمرای  را چنمین شمرایطی روسمیه بایمد خمود       درتواند بسترسماز تعمارض دو کشمور باشمد.      می

چگونمه بایمد بمر آن    بپردازد که تر به این مسئله  با چالش چین آماده کند و از آن مد  رویارویی
 هما بمه یکمدیگر    نزدیکمی آن  همای   ممانع سمرا   ابتدا بمه   پرسشبرای یافتن پاسخ این  .غلبه کند

بینی  که روسمیه در شمرایط مشمابه تماریخی چگونمه       برای یافتن پاسخ خود می سپس. روی  می
نمد  ک مییاری یادشده  رویدادهایچارچوب مفدومی که ما در فد   العمل نشان داده است. عکس
   تددید است. ۀموازن نظریۀ

دائم  در حمال    ،شمدن و اقتصمادمحور کنمونی، مباحمو لئوپلیتیمب      شاید در عصمر جدمانی  
بمرخالف   ،نظمران هممین حموزه    از صماحب  1اما در این میان جموزف نمای   ؛شدن باشند رنگ ک 

 روسمیه و   تعمارض منمافع  شمدن بمه    وابسمتگی متقابمل و جدمانی    ۀدربارخود  نظریهای  دیدگاه
نیز معتقد بمه   2نسکیبرلیمثل زبیگنیو  هایی سینتیلئوپلیدارد. همچنین اعتقاد  در بلندمدت چین

دنبال آن نزدیکی روسیه و غمرب بمه یکمدیگر در آینمده هسمتند. ایمن        تقابل روسیه و چین و به
بمه چرایمی    خواهمد  ممی برخالف ابدامی که بر دیگر کارهای علمی سایه انداختمه اسمت    نوشتار

ایمن فرضمیه   در پاسخ به چرایی گرایش روسیه بمه غمرب   . غرب بپردازدسوی  بهگرایش روسیه 
و دارد اساسی  های اختالفبا چین خاور دور و آسیای مرکزی  ۀمنطقروسیه در ، شود مطرح می

اش  دلیمل نماتوانی در دفماع از مرزهمای گسمترده      ، روسیه بهها اختالفآشکارشدن این  ۀنتیجدر 
از اولویت کمتری برخموردار اسمت، یعنمی غمرب وارد مصمالحه       شود با تددیدی که مجبور می

 شود.
 

                                                           
1. Joseph Nye 

2. Zbigniew Brzezinski 
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  چارچوب نظري
والت معتقد است منابع متفاوت تددید از چدار عاممل انباشمت قمدرت، مجماورت جغرافیمایی،      

بمرای  تواند  شوند. دولتی که منابع بیشتری دارد می تداجمی ناشی می های قدرت تداجمی و نیت
تواند شامل جمعیت، توانایی صمنعتی   تری باشد. این انباشت قدرت میبیش ۀتددید بالقودیگران 

نمایی نیز با افزایش  و نظامی و توانایی تکنولولیکی بیشتر نسبت به دیگران باشد. توانایی قدرت
تواننمد   تر باشند تددیمد بیشمتری را ممی    هایی که نزدیب یابد. دولت جغرافیایی کاهش می ۀفاصل

 قمدرت تدماجمی  نسبت بمه دیگمران   هایی نیز که  ه دورتر هستند. دولتهایی ک نشان دهند تا آن
تواننمد بمرای دیگمر     ممی  ،دلیل جغرافیا، وضعیت نظامی یا هر چیز دیگمری( بیشمتری دارنمد    )به

همای تدماجمی بما مجماورت جغرافیمایی و       ایجاد کنند. اگر چه توانمایی تددید بیشتری ها  دولت
همایی بما    دولمت  سمرانجام ولی با ه  برابر نیسمتند.   ؛شوند انباشت قدرت به همدیگر مرتبط می

عنوان دولتمی   توانند به باشند میداشته نسبت کمی ه   بههای  تداجمی حتی اگر توانایی های نیت
مقابل افزایش قدرت دیگر  ها نه در دولت ،در واقع (.Walt, 1990: 22-25) تداجمی درک شوند

سمازی   کننمد دسمت بمه موازنمه     ها احسماس ممی   از آنکه  هاییتددیدبلکه در برابر میزان  ،اعضا
 زنند. می

 آشمکارا توان  والت در ایجاد موازنه در برابر تددید و نه قدرت، می روشنعالوه بر نوآوری 
 همای  هگرایی صرف فاصله گرفته اسمت و مالحظم   نتیجه گرفت که این دیدگاه تا حدی از مادی

تداجمی اسمت کمه    های تددید، نیت ۀایجادکنند دهد. یکی از منابع ذهنی را مورد توجه قرار می
تددیمدی   ،عبارت دیگر کید دارد. بهأت ها تحولدادن به  ذهنی در شکل های عاملدر واقع به نقش 

افراد نگرشی تددیدآمیز نسبت بمه برخمی از مسمائل خماص      هنذگیرد مگر اینکه در  شکل نمی
 وجود داشته باشد. 

 
  پيوستن روسيه به غرب هاي مانع
تماریخی   از نظراین بوده است که  به غرب روسیه بازدارنده برای پیوستن همواره و مد  یملعا

هما   روس نمونمه، موریت خاصی را برای خود در نظر داشمته اسمت. بمرای    أاین کشور همیشه م
ها  اسالوها و ارتدکس ۀدار امپراتوری بیزانس هستند یا اینکه پادشاهی متحدکنند معتقدند میراث

الململ در سمط     در زمان اتحاد شوروی معتقد بودند مرکز فرمانمدهی کمونیسم  بمین   هستند یا 
انمد. اعتقماد بمه     موریت خمود را اوراسمیاگرایی تعریمف کمرده    أها م جدانی هستند. امروزه روس

روسیه تمایلی برای پیوستن به بسمیاری  است شده  سببموریت خاص أبودن و داشتن م استثنایی
مگر اینکه عضمو برتمر یما اسمتثنایی باشمد. ایمن        ؛المللی نداشته باشد نهای غیرملی و بی از گروه



 2931پایيز و زمستان ، 1، شمارة 21، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    993

هما از   چمون غربمی   ؛همیشگی بر سر راه نزدیکی روسیه با غرب بموده اسمت   یملی مانع ویژگی
 کنند. نمی یگانگی روسیه تقدیر

گمردد. از قمرن شمانزده  و از     ممی  باز پذیری لئوپلیتیکی روسیه ه آسیبب ،تر دیگر عامل مد 
مربع بر وسعت روسیه افزوده شده  هشتاد کیلومترطور میانگین در هر روز  ایوان مخوف به زمان

طلبی گسترده چیست که تا زممان حمال هنموز روسمیه را پدنماورترین       است. اما دلیل این توسعه
داشته است؟ روسیه کشموری وسمیع و بمدون مرزهمای طبیعمی )بمه اسمتثنای          کشور جدان نگه

این کشمور  است شده  سببجغرافیایی  ویژگینوس قطب شمال( است. این اقیانوس آرام و اقیا
پیراممونی خمود احسماس     هاینتواند به درستی از مرزهایش دفاع کند و دائم  در برابمر تددیمد   

دنبمال   روسمیه همیشمه بمه   است شده  سببپذیری  . این احساس خطر و آسیبکندپذیری  آسیب
حاک  در روسیه با گذشت زممان   ۀطبقخود باشد.  در برابر مناطق پیرامونی دفاعینوعی تداج  

 ،را حفظ کرد. در واقمع  پیشینتوان دستاوردهای  بیشتر می ۀتوسعبه این نتیجه رسید که فقط با 
 ممورد طلبی به امنیت  تالش داشت با این توسعه سوییروسیه درگیر نوعی تناقض شده بود، از 

نماامنی   دنبمال آن  بمه پذیری بیشتر و  سیببیشتر احساس آ ۀتوسعاز سوی دیگر با  ،نظرش برسد
سنتی امنیت روسیه تا حدی بمر ایمن اسماس بموده اسمت کمه فقمط بما          از نظرکرد.  بیشتری می

تموان امنیمت کشمور را تضممین      سموی خمارم ممی    خارجی پیشدستانه و حرکمت بمه   های  هحمل
د در روابمط  گیمری اعتمما   چنین موردی احساس ناامنی مانع از شمکل  در . (Kotkin, 2016)کرد

 شود.   های اروپایی می روسیه و دولت
خواسمته   میدلیل داشتن چنین نگرش امنیتی نسبت به محیط پیرامونی خود همیشه  روسیه به

سو با خود در مناطق اروپای شرقی، قفقاز و آسمیای مرکمزی از    های ه  که با حفظ دولت است
اش بکاهد. دلیل  نترل مرزهای طوالنیپذیری و ناتوانی در ک آسیب ۀواسط احساس ناامنی خود به

جمو  و توان در چنمین منطقمی جسمت    آغاز بحران در روابط روسیه با گرجستان و اوکراین را می
 کرد.  
 

 منافع متعارض چين و روسيه 

 اختالف تاریخی چين و روسيه بر سر منچوري  الف(
ت بمر سمر منماطق    چین و روسیه مسکوت مانده است ادعای مالکیم  ۀرابطهایی که در  از چالش

آتشی زیر خاکستر باشمد و   مانندتواند  مرزی چین و روسیه در منچوری است. این اختالف می
 هفمده  قرار دهد. آشنایی روسیه با این مناطق به قرن  در تأثیرروابط این دو دولت را  در آیندۀ

همای   کموه وارد  1آرکمف  گردد، یعنی هنگامی که یب ماجراجوی روس با نام واسیلی پلی می باز

                                                           
1. Vassily Polyarkov 
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این مسیر را بیشتر پیمود و این منطقه را بمرای تجمارت    1استانُوی شد. پس از او یِرُفی خابارف
طرف حاضر به مصالحه شدند و دو ،هایی در این منطقه خز مناسب دید. پس از ایجاد کشمکش

نشینی  روسیه با چین به توافق رسید که عقب 1803بر اساس پیمان نرچینسب در سال سرانجام 
امما  های استانُوی قرار بگیمرد.   آرگون و کوه ۀرودخانکند و مرزهای مشترکش با چین در امتداد 

 تمازگی  بمه چمون   .آرگون را نامشخص گذاشمت  ۀرودخانهای غرب  این توافق تکلیف سرزمین
به این توافق نیماز داشمتند آن   طرف دو ولی چون  ؛نشین مستقل اُیرات فت  شده بود توسط خان

تجمارت مفیمد متقابمل     وهای ممرزی   پایان درگیری سببعمل رساندند. این توافق  ۀمرحلرا به 
داد هر طرف بدون در نظرگرفتن دیگری به امورش رسیدگی  برای هر دو کشور شد و اجازه می

دنبال شد که مرزها را  1121کند. این قرارداد بعدها با توافق دیگری با نام پیمان کیاختا در سال 
محافظمت   ،کردند های تجاری که چای چین را با خز روسیه مبادله می کاروان تر کرد و از روشن
نشمین   گیری توافقی دیگر بیشتر از سوی چین بود چمون ایمن کشمور خمان     شکل ۀانگیزکرد.  می

مرزی منجر به این شمود کمه روسمیه از     های ابداماُیرات را به زور عقب رانده بود و نگران بود 
چمین شمروع بمه ایجماد مموانعی بمرای        ،ها پنماه دهمد. بمدین منظمور     نها حمایت کند یا به آ آن

ها را تحریمب کمرد کمه     های تجاری کرد. چین با فشار غیرمستقی  اقتصادی بر روسیه آن کاروان
 وارد توافق جدیدی با این کشور شوند. 

روسمیه تغییمر کمرد. ایمن کشمور کمه بمه         سود تدریج توازن قوا به به نوزده با ورود به قرن 
 نیمۀها داشته باشد. در  توانست دست باال را در برابر چینی شده بود میمجدز آهن و توپخانه  راه

( چین در موضع ضمعیفی  1081تا  1088) ( و جنگ دوم تریاک1081تا  1081) شورش تایپنگ
ایمن کشمور    همای  زممین اندازی بر  قرار داشت و روسیه با استفاده از این فرصت شروع به دست

دسترسمی روسمیه    سببآمور برد و  ۀرودخانسوی  مرزها را به 1080ن ایگون در سال . پیماکرد
بازه  مناطق بیشتری از منچوری را بمه روسمیه    1081به اقیانوس آرام شد. پیمان پکن در سال 

  .(Galeotti, 2012: 252-254)د واگذار کر
 ۀجزیمر ر سر یمب  ب 1383ای است که چین و اتحاد شوروی در سال  این منطقه همان ناحیه

ادعما   2113مرزی مورد اختالف با یکدیگر وارد تقابل نظامی شدند. تلویزیون روسیه در سمال  
تشویق مداجرت شدروندان چینی به ایمن   راهتا از  خواهد میای  محرمانه ۀبرنام درکرد که چین 

ازرگمانی  ب همای  هسسم ؤمبرگزیدن و به میان خمودآوردن   راهمنطقه و ازدوام با زنان محلی و از 
 همای  های امنیتی مقام نگرانی .(The Guardian, 2009) دست بگیرداین مناطق را  دوبارهمحلی، 

تموان در ممانور بمزرظ نظمامی ایمن کشمور در        منطقه را می چین در اینبالقوۀ مسکو از تددید 
دریافمت. ایمن ممانور بما نمام ووسمتب )شمرت( عبمارت بمود از           2111سیبری شرقی در سمال  

                                                           
1. Yerofei Khabarov 
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بود و تمامیت ارضی این کشمور  برخورد با دشمنی فرضی که نامی از آن برده نشده  سازی شبیه
روسمیه و چمین    2110سال  . برخالف این مورد در(Brzezinski, 2013: 213)د کر را تددید می

 ۀنشمان کمه  ش از اینممانوری بمی  کردند. چنین  همین منطقه و با همین نام اجرا مانور مشترکی در
ایمن   ۀریشکند.  ویر نوعی اعتماد و همکاری را در روابط دو کشور ارائه میاعتمادی باشد تص بی

توان در تصمی  روسیه برای خروم از انزوای اجباری از سوی غرب پس از بحران  تحول را می
شاید اگمر دو دولمت رزممایش مشمترکی را     . (Higgins, 2018)ت دریاف 2111اوکراین در سال 

های پیمان شانگدایی در آسمیای مرکمزی و بما همدف      ر دولتحضور دیگ چندجانبه و با طور به
پیام سیاسی دیگری را بمه ذهمن    ،کردند مبارزه با تروریس  اجرایی می مانند روشن طور کامل به

ای کمه همین نموع تددیمد      بودن این رزمایش و برگزاری آن در منطقه اما دوجانبه ؛کرد متبادر می
شمکل   انمد بمه   نگریسمته  ظن بمه آن ممی  ءطرف با سمو  مشترکی در آن نیست و تا پیش از این دو

 است.   ها اختالفبر وجود قبلی این  تأکیدغیرمستقیمی 
سفانه خیلی از مردم آنجا أمت» :که گفت 2112در سال ف رئیس جمدور وقت روسیه یمدود

بمیش از حمد    ۀتوسمع همای خماور دور از    کردن از سمرزمین  محافظت ۀوظیفکنند و  زندگی نمی
 زیرها باید  پیش از این پوتین نوشته بود که اقلیت. «ماند زی به قوت خود باقی میهای مر دولت

هایی را در زبمان و تماریخ روسمیه     کنند و اینکه مداجران باید آزمونچتر فرهنگ روسی زندگی 
ترکیب جمعیتی در این مناطق از روسمیه بمه ایمن چمالش      نگرانی از. (Grove, 2012) بگذرانند
در حمالی کمه    ؛کننمد  میلیون نفر زندگی ممی  8ر مناطق خاور دور روسیه حدود د گردد که بازمی

میلیون نفمر   111کنند نزدیب به  میروسیه زندگی  جمعیت چینی که در امتداد مرز این کشور با
روسیه، چالشمی همیشمگی    چگونگی افزایش جمعیت مناطق شرقی .(Nye, 2013: 230)هستند 

های دولت روسیه برای اینکمه ممردم ایمن کشمور را      مشوت .برای حاکمان این کشور بوده است
بمر ایمن چمالش     غلبمه ثر نبموده و بمرای   ؤمناطق شرقی کشور کند مسوی  تشویق به مداجرت به

 ۀمنطقگذاری خود  تواند با سرمایه روسیه ناگزیر است با اروپا وارد همکاری شود. فقط اروپا می
تبمدیل  به مقصدی جذاب برای مدماجران اروپمایی    داردسیبری را که منابع عظی  ثروت پربازده 

 توانمد از پمس   چنین تمرکز جمعیتی نه تندا روسیه می ۀدر نتیج.  (Brzezinski, 2007: 137)کند
تموجدی را در منماطق شمرقی     شمایان تواند جمعیت  بلکه می ؛چالش کاهش جمعیت خود برآید

  ه  نخورد. چین به سود ای که توازن جمعیتی آن منطقه به گونه به ،خود مستقر کند

ممرزی بما یکمدیگر را     همای  اختالفدولتی چین و روسیه در سط  رسمی  های اگرچه مقام
طور کامل قانع شده باشمند   رسد افکار عمومی هر دو طرف به نظر نمی اما به ؛اند وفصل کرده حل

آغماز بحمران    روس پمس از   ۀبرجسمت کمارگردان   1،یا اینکه آن را پایدار ببینند. نیکیتا میخالکوف
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فیلمی بسازد که در آن وقتی روسیه در امتداد مرزهای غربی روسیه و  خواهد میگفت:  اوکراین
ها با تداج  نظامی به مناطق شرقی روسیه در خاور دور و پمس از   چینی ،در اروپا مشغول است

 هما همچنمان ایمن شمدر را بما نمام قمدیمی        وسمتوک )چینمی   آن با اشمغال خابارفسمب و والدی  
ها کننمد. میخمالکوف بعمد    مسکو پیشروی ممی سوی  سیبری به راهشناسند( و از  می 1وایی شن یه 

خواهمد   های وحشتناک ندارد و نمی چون تمایلی به ساخت فیل  ،سازد که این فیل  را نمیگفت 
همایی هسمتند کمه     اش شمود. در طمرف چینمی نیمز گمروه      رنجش خماطر دوسمتان چینمی    سبب

یمب   2،فالون گانمگ  نمونه،برای  .اند ن با روسیه را فراموش نکردهتاریخی کشورشا های اختالف
ای شمیطانی،   عنموان فرقمه   گروه ضدکمونیستی در چین است و توسط دولت حاک  در پکمن بمه  

های  رفتن سرزمین مند است تا از دلیل از دست این گروه همچنان عالقه ممنوع اعالم شده است.
ها در برابمر دولمت حماک  در پکمن اسمتفاده کنمد.        آرایی مخالفت چین توسط روسیه برای صف

دهمد کمه    گزارش ممی  ،سفأالملل روسیه ضمن اظدار ت همچنین در این رابطه شورای امور بین
تواند به زبان انگلیسی نیز صمحبت   گیری است که می نسل جوان جدیدی در چین درحال شکل

 ای دارد شممده ریممفنادرسممت و تحهای تصممورروسممیه، از تمماریخ، فرهنممگ و سیاسممت کنممد و 
(Higgins, 2016).    ممورد روسمیه در بمین ممردم چمین، درکمی        همایی در  وجمود چنمین دیمدگاه

مجاورت جغرافیایی و  :توان گفت می ،دهد. در واقع تددیدآمیز از این کشور در روسیه شکل می
هما در مقابمل    نقش بسیار مدمی را در تحریمب احسماس نماامنی روس    ،تداجمی چین های تنی

اقتصادی و نظامی چین و تغییر نسبی توزیع قمدرت   ۀفزایندکند. بنابراین قدرت  ها ایفا می چینی
ثر ؤتواند به تندایی در ایجماد درک تددیمدآمیز از سموی روسمیه مم      نفع این کشور نمی جدانی به

 باشد.
مختلفمی   های دلیل بهتواند  توان گفت وضعیت مسکوت فعلی در منچوری می در مجموع می

تموان چنمین    را ممی  ها دلیلهای تاریخی بین روسیه و چین شود. این  زخ  دوبارۀن بازشد سبب
های کاری  افزایش تعداد کارگران مداجر چینی در روسیه و همچنین کاهش فرصت .1برشمرد: 

اشمتغال تما    مشمکل امما همچنمان    ؛های مثبتی در این زمینه برداشته اسمت  درون چین. چین گام
همای   ممکن اسمت ظرفیمت   ،رو ور پرجمعیت باقی خواهد ماند. از اینهای آینده در این کش دهه

هما   بنابراین احتمال مدماجرت آن  ؛افراد جویای کار را نداشته باشد همۀداخلی چین توان جذب 
تواند بسترسماز تمنش بمین     به خاور دور روسیه وجود دارد. این مداجرت و افزایش جمعیت می

گیمری تمنش    زمینه را برای شمکل  دنبال آن، بهقه باشد و مداجران چینی و ساکنان محلی این منط
 ۀدوجانب ۀرابط.با اقتصاد کالن مربوطمسائل  .2 ؛سیاسی در روابط این دو کشور به وجود بیاورد

طرف سود برده است. ایمن وضمعیت نمه    دو چین و روسیه تاکنون از نرخ باالی رشد اقتصادی 
                                                           
1. Haishenwai 

2. Falun Gong 
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ساز اعتماد تدریجی بیشتری بین روسمیه   زمینهبلکه  ؛شود طرف میدوافزایش تجارت  سببتندا 
اما کاهش رشد سرعت اقتصمادی یما حتمی چیمزی بمدتر از آن در یکمی از ایمن         است؛و چین 

که برای ثبات اجتماعی و سیاسمی دارد،   پیامدهایی ۀواسط تواند به ها، می کشورها یا هر دوی آن
شرایط سیاسی حاک  بر اروپما پمس    تقابل پیش ببرد. سوی  شرایط را تغییر دهد و دو طرف را به

نظمر   درمناسب برای چنین رویمداد احتممالی    یالگوی توان را می 1323 سال از بحران اقتصادی
جویانمه سمر بمر     گرایمی سمتیزه   نموعی ملمی   معمولصورت  بهچنین شرایط اقتصادی  درداشت. 

 ماننمد  ،دهمای متفماوتی نممود پیمدا کنم      بمه روش  دتوانم  آورد. چنین وضعیت اقتصمادی ممی   می
های بمزرظ در سراسمر    منابع آسیای مرکزی، رقابت قدرت اقتصادی، رقابت بر سر های همشاجر

 همای  ای که در این اینجا بیش از بقیه مد نظر اسمت یمادآوری اخمتالف    جدان و در آخر، مسئله
گرایمی در چمین    رشمد ملمی   .9 ؛منچموری اسمت   ۀمنطقم تاریخی این دو کشور در خاور دور و 

کنمد. در اوم   زنمده در ایمن کشمور    دوبماره رفتمه را   دعای بازگشمت منماطق از دسمت   تواند ا می
مائو ادعای بازگرداندن این مناطق به چین را کمرد. پکمن در    1383های دو کشور در سال  تنش

اما ممکن است با گذشت  ؛با تایوان متمرکز است دوبارهداخلی و اتحاد  نوسازیحال حاضر بر 
رفتمه دوبماره مطمرح     همای از دسمت   ط مناسب ادعای بازگشت سرزمینآمدن شرای زمان و فراه 

شود. برخی از کارشناسان روس از این نگران هستند که پس از اتحاد تایوان با چین دوباره این 
حتی اگر خمود   ،خود در خاور دور روسیه بیفتد. با این وجود ۀرفت دست کشور به فکر مناطق از

 .شمود  های روسیه نممی  کاهش نگرانی سبباین  ،نداشته باشند ها ه  ادعایی بر این منطقه چینی
 همراس گیمری ایمن منماطق     های چمین در بمازپس   ها از توانایی ها بیش از نیت چینی چون روس

های بسمیاری بموده    فدمی نیت و توانایی در طول تاریخ عامل کج ۀرابطدارند. چنین تفسیری از 
معیتی. در این مورد خطر بمرای روسمیه فقمط در    نامتوازن ج هایتغییرترشدن  گسترده .1 ؛است

هما از   روس چگمونگی بمرآورد  دیگر  ؛ بلکه مسئلۀکاهش جمعیتی که توان کارکردن دارد نیست
خود و جدان خارم از خود در صورت کاهش جمعیت و پا به سن گذاشتن بیشتر جمعیت این 

هما را   سمنتی روس  همای  احساسطور ذهنی  تواند به پذیری در این حوزه می کشور است. آسیب
کند. در چنین شرایطی حتی  زندهاند را دوباره  شده قرار گرفته مبنی بر اینکه در یب دل محاصره

بمرای  گیری این مناطق افمزایش دهمد    نسبت کمی فشار خود را برای بازپس بهشکل  اگر چین به
دشموارتر  ایمن چمالش وقتمی     .(Lo, 2008: 70-71) شمود  ها بسیار تددید جدی تلقی ممی  روس
تمرین   ها با کشموری رو در رو شمده باشمند کمه نمه تندما یکمی از پرجمعیمت         که روس شود می

. ایمن دو عاممل یعنمی    داردرو به گسمترش   فناوریکشورهای جدان است بلکه توان صنعتی و 
توانند مکمل قدرت نظامی یمب کشمور باشمند و تددیمدی فزاینمده را       جمعیت و تکنولولی می

 یجاد کنند. کشورها ا برای دیگر
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 رقابت چين و روسيه در آسياي مركزي ب(
امنیتی و پیراممونی روسمیه    ۀحوزروسیه اشاره شد آسیای مرکزی جزیی از  ۀدربارطور که  همان
و  هما  همدف این کشور بوده اسمت. در ابتمدا بایمد ببینمی  چمه       ۀویژو همیشه مورد توجه است 
. پمیش ببمرد  تر در آسیای مرکزی  سیاستی فعال کارگرفتن سوی به تواند چین را به هایی می انگیزه
مرزهای شرقی خود بمه خشمکی راه دارد.    راهبه جز از  ها جدت ۀهمجغرافیایی از  از نظرچین 

و همچنین مجاورت  ل حضور نیروی دریایی ایاالت متحددلی مسیرهای دریایی این کشور نیز به
ای رقیب چین با اشرافی که بر خطموط  . کشورهنیستلاپن و هند قابل اتکا  مانند هایی یببا رق

توانند از آن برای تضعیف موقعیت این کشور اسمتفاده کننمد. در    می ،کشتیرانی این کشور دارند
بمه  . در منابع انرلی خود تنوع ایجاد کند خواهد میبر این چالش لئوپلیتیکی چین  غلبهراستای 
را از مرزهمای غربمی    1د، یب جماده ابریش  جدید، یب کمربن ۀجاد ۀطلبان جاهطرح  ،دلیلهمین 

مین انمرلی چمین اسمت.    أتم  طمرح این  های هدفکند. یکی از  خود در آسیای مرکزی دنبال می
حصمار جغرافیمایی بمه منمابع     دهد برای رهایی از ایمن   طور که اشاره شد چین ترجی  می همان

تما   .(Maleki and Raoufi, 2018: 44) روسیه و آسیای مرکزی تنوع ببخشمد راه انرلی خود از 
مین أبمرای تم   روسیه شریب قابمل اعتممادی     یلدلچند   به 2111پیش از بحران اوکراین در سال 

در  رفمتن طفمره  .2 ؛همای نفتمی   خیرهای مداوم روسیه در تحویل محمولهأت .1 :انرلی چین نبود
گر یکمدی  دادن بازارهای چینی، آسمیایی و اروپمایی در برابمر    بازی. 9 ؛موضوع ساخت خط لوله

 اما ایمن رونمد پمس از آغماز تقابمل      .(Weitz, 2008: 20)است  بیشتر امتیازآوردن  دست برای به
روسیه و غرب بر سر اوکراین تغییر کرد. روسیه از این پس برای خروم از انزوا بیش از گذشته 

ر اخیم  همای  توان در توافق آن را می آشکارهای  یکی از نشانهکند به چین نزدیب شود.  میتالش 
نباید  .(Overland and Kubayeva, 2018: 95-97) د خرید و فروش انرلی دیدو کشور بر سر 

کمرد. چمین همچنمان     بمرآورد  راهبردینوعی اتحاد  روسیه به یکدیگر را به شدن چین و نزدیب
کند تا از اتکما بمه چنمد منبمع محمدود       بخشیدن به منبع انرلی خود را پیگیری می سیاست تنوع
این  ،مین کندأهمچنین اگر چین بتواند انرلی مورد نیاز خود را از آسیای مرکزی ت اجتناب کند.

 ،روسیه در فروش نفت بمه چمین را بگیمرد. در واقمع     وگوهای گفتکشور توانسته است قدرت 
 South) آورد دست می بهزنی  برای چانههای خود قدرت مانور بیشتری را  چین با افزایش گزینه

China Morning Post, 2015).  
خرید انرلی و افزایش حضور اقتصادی چین در کشورهای آسیای مرکمزی خمود بمه خمود     

طلبمی روسمیه در ایمن منطقمه      استقالل عمل سیاسی بیشتر این کشورها در برابمر انحصمار   سبب

                                                           
1. Belt and Road Initiative 
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 کمه توسمط روسمیه بمرای     1اقتصادی اوراسمیا  ۀاتحادیتوان به برخورد  شود. در این مورد می می
و اسمت  شمده   های اتحاد شموروی طراحمی   شور در آسیای مرکزی و جمدوریحفظ نفوذ این ک

چین اشاره داشت که انحصمارطلبی روسمیه در کشمورهای     ۀجادطرح ابتکار یب کمربند و یب 
جدانی است که نگاه بیرونی  یطرحکند. طرح چین  آسیای مرکزی را برای این کشور دشوار می

طرح روسیه نگاهی درونمی بمه تجمارت    در حالی  ؛ندک ه  متصل می را به متفاوتدارد و مناطق 
 همای  همدف چمین و روسمیه    ،واقمع  در .(Cau, 2018)دارد  ای منطقمه  نگرشی و دارد اعضا بین

تر اقتصمادی کشمورهای آسمیای     های مستقل توانایی ،تر دقیقبیان  کنند. به ناسازگاری را دنبال می
شود. کشورهای آسمیای مرکمزی    میمنجر  ها در برابر روسیه مرکزی به استقالل عمل سیاسی آن

چنمین شمرایطی روسمیه نموعی رقابمت       درکننمد.   نیز از ورود چین به این منطقمه اسمتقبال ممی   
 ،اقتصمادی باشمد   فقمط کند که حتی اگمر همدف چمین در آن     لئوپلیتیب با چین را احساس می

ای کمه   ر ممورد رابطمه  . دکندناگزیر لئوپلیتیکی آن اجتناب  پیامدهایکامل از شکل  بهتواند  نمی
روسمیه بمرای سمدکردن     همای  توان به اقدام می ،کند می مربوطمسائل اقتصادی را به لئوپلیتیکی 

حمایت سازمان شانگدای اشاره کرد  بازیربنایی  ۀتوسعسیس یب بانب أت برایهای چین  تالش
ده شود. البتمه  شان دی نفوذ اقتصادی ۀتوسعها برای  عنوان ابزاری در دست چینی به ،شد سببکه 

کمرد  نوعی هدف قبلی خمود را محقمق    به 2زیربنایی آسیاییگذاری  سیس بانب سرمایهأچین با ت
(South China Morning Post, 2015) . توانمد منجمر بمه برخمورد      ممی  سمرانجام چمالش   ایمن

احتمال برقمراری   ۀمطالعای شود. اگرچه دو طرف در حال  لئوپلیتیکی بین این دو قدرت منطقه
هایی پمیش   رسد استقبال روسیه از چنین ایده نظر می اما به ؛های خودشان هستند ند بین طرحپیو

همای غربمی    بیشتر برآمده از فشار دولت ،مسکو باشد های از آنکه ناشی از رضایت حقیقی مقام
پکن متمایل شمود  سوی  این کشور بهاست شده  سبببه روسیه پس از بحران اوکراین است که 

  .(Wu, 2017)د با پکن برآیهایش  اختالفرل کنتدر پی و 
شمود کمه چمین بتوانمد هممان       وقتمی شمرایط بمرای روسمیه دشموارتر ممی       ،در همین زمینه

کارکردهایی را برای کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد که تا پیش از این روسیه داشته است. 
رکمزی بیایمد و در   تواند مستقی  یما غیرمسمتقی  بمه کممب کشمورهای آسمیای م       ارتش چین می
چین حتمی شماید    ،اقتصادی ۀحوزها کمب کند. در  گرای تندرو به آن های اسالم سرکوب گروه

اقتصماد   ۀپشمتوان توانمد بمه    باشد. این کشور می داشته موقعیت اقتصادی بدترینسبت به روسیه 
ب گذاری نظر کشورهای این منطقمه را بمه خمود جلم     های مالی و سرمایه قدرتمند خود با کمب

بمه   ،همای غمرب   در حالی که اقتصاد روسیه به قیمت نفت وابسته است و با اعمال تحمری   ؛کند
 دهد. میاولویت بیشتری مسائل داخلی 

                                                           
1. The Eurasian Economic Union 

2. Asian Infrastructure Investment Bank 
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 واكنش روسيه به چالش ژئوپليتيکی با چين
 چممین و روسممیه وجممود  ۀرابطممتوانممد در  قابممل تحقممق مممی اصمملی یطممور کلممی سممه سممناریو بممه

، اسماس در ذکرشمده   همای  اختالفتوان چنین پنداشت که با وجود  یدر سناریو اول م :داشته باشد
 خمورد کمه منجمر بمه برخمورد بمین ایمن دو قمدرت همسمایه نشمود.            ای رق  می گونه به هادرویدا

 جمو کمرد. همر    و تموان در منمافع مشمترک دو دولمت در مقابلمه بما غمرب جسمت         یب دلیل را می
 کمه   دارنمد مشمکالت سیاسمی و امنیتمی     ایماالت متحمد  بما  طمور خماص    دو دولت با غمرب و بمه  

تموان در   های خمود را بمرای مقابلمه بما آن ارتقما دهنمد. دلیمل دوم را ممی         همکاری ،شود می سبب
روسمیه  در مقابل و وابستگی متقابل اقتصادی پیدا کرد. چین به مواد خام و انرلی روسیه نیاز دارد 

 ،سمناریویی  چنمین  .(Gabuev, 2018) داردگذاری و فناوری رو به فزونمی چمین عالقمه     به سرمایه
 بیشمتر کمه   همایی  دلیمل تمرین   اعتقادی به بروز اختالف در روابط چین و روسیه ندارد. شاید اصلی

توزیمع  کمه   اما باید توجمه داشمت   .برگردد مورد دوبه همین  اند کرده طرفداران این دیدگاه مطرح
طوری کمه   به ؛برتر باشدیشه قدرت تواند هم گاه ثابت نمانده است و غرب نمی قدرت جدانی هین

همکاری دائمی بین چین و روسیه باشد. جالمب اسمت کمه در ممورد وابسمتگی متقابمل       ساز  زمینه
ایمن   بودنموفق به قائلپردازان چنین دیدگاهی است  ترین نظریه اصلی ازاقتصادی، جوزف نای که 

 ؛بشود طرفدواحتیاط  سببد توان نگرش در روابط بین این دو قدرت نیست. وابستگی متقابل می
شود که پوتین همچنان نگرش کالسمیب   همیشه موفق نیست. این مسئله وقتی تشدید می اما الزاماً

 دارد.  تفسیری امنیتی به سیاست را حفظ کرده است و از رویدادها 
توان متصور شد این است که روسیه و چین با یکدیگر وارد چمالش   دومی که می یسناریو

 دادن روی ،دیگر بیانبه . پیش ببردغرب سوی  ای نیست که روسیه را به گونه بهما آن ا ؛شوند می
تواند بدان معنا باشد که روسمیه در سیاسمت    اما این نمی ؛شود ای در نظر گرفته می چنین منازعه

بزند. ایمن بمدین معناسمت کمه روسمیه بمه تندمایی تماب         دست به تجدید نظر کلی اش  خارجی
بدون اینکه بما یکمی علیمه دیگمری      ؛زمان چین و غرب را دارد ه  هایتددیدمقاومت در برابر 

کمه   کنمی  سوم بدتر است بمه تماریخ روسمیه مراجعمه      یسناریو درکبرای  وارد همکاری شود.
روسمیه همر    ،تواند الگوی رفتاری این کشور را در شرایط مشابه نشان دهد. از نظر تماریخی  می

 یالگوی رفتاری ثمابت  ،شده است رو روبهشرقی و غربی خود زمانی که با دو تددید در مرزهای 
 را از خود نشان داده است.  

این کشور روابط به ظماهر خموبی را بما اتحماد      1313پس از انقالب کمونیستی چین در سال 
 همای  بمه دلیمل  عنوان کشوری ه  مسلب برقرار کرد. در بیست سال روابمط دو کشمور    شوروی به

برخورد نظامی بما یکمدیگر قمرار گرفتنمد. در      ۀآستانطوری که در  به .شتمتفاوتی سیری نزولی دا
ایسوری بما یکمدیگر برخمورد ممرزی       ثیرگذار کمونیستی در رودخانهأاین دو قدرت ت 1383سال 
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مسکو تصمی  گرفتند بمه اقمدام نظمامی علیمه چمین متوسمل        های مرگباری داشتند. پس از آن مقام
زممان   شد. ه منجر آمریکا  چین با ایاالت متحد ۀرابطبه بدبود  مسرانجاها  شوند. این تشدید تنش

ایمن   زدایی حرکت کردند. پاسمخ بمه   تنش سوی     هو اتحاد شوروی نیز ب با این رویداد ایاالت متحد
بما یکمدیگر    دشممنی زمان با دو قمدرت کمونیسمتی    موفق شد ه  تناقض که چگونه ایاالت متحد
 ،گمردد. در آن زممان   پذیری لئوپلیتیکی اتحاد شوروی باز می آسیبروابط خود را بدبود ببخشد به 

برخموردی   ۀزممان در آسمتان   اتحاد شوروی نگران مرزهای غربی مشترک خود با نماتو بمود و هم    
احسماس   بما وجمود  چنین شرایطی اتحاد شوروی  دراش بود.  با چین در مرزهای شرقی جانبه همه

نی که نزدیکمی چمین بمه ایماالت     اما زما ؛می با چین بودتددید از سوی ناتو حاضر به درگیری نظا
تصممی  گرفمت بمه غمرب و     بلکه  ؛آشکار شد نه تندا از اقدام نظامی علیه چین منصرف شد متحد

توان گفت که اگمر   می دیکی اتحاد شوروی به ایاالت متحد. در توجیه نزشودنزدیب  ایاالت متحد
اتحماد شموروی هماهنمگ بما هممدیگر اقمدام        چین و ناتو به ترتیب در مرزهای شمرقی و غربمی  

این کشور توان تحمل چنین فشار نظامی را نداشت. پس تصمی  گرفت به تددیدی کمه   ،کردند می
کمی بمیش از پمیش    آمریکا نزدیب شود تا از نزدی د یعنی ایاالت متحداز اولویت دوم برخوردار بو

نیکسمون،  ریچمارد   راپلماسمی مثلثمی   به دی به نام. این سیاست کندجلوگیری  چین و ایاالت متحد
  .(Kissinger, 1979: 163-194)د کررئیس جمدور ایاالت متحد پیگیری 

توانمد از   ممی  ،رو شود به مشابدی از سوی چین رو هایتددیدروسیه در صورتی که با چنین 
، از جملمه هنمد   کننمد،  میهایی شود که با چین رقابت  وارد همکاری با دولت گرایی واقعدیدگاه 
روسیه و آمریکما وضمعیت ایمن     ۀدر مورد رابط ویژهطور  به .(Nye, 2013: 230)ا آمریکلاپن و 
صورت احساس تددید از سوی چین، برخالف مورد مشابه تاریخی که ذکر شمد سمه    کشور در

بموده   رو روبمه تاریخی خود همیشه با ایمن چمالش مدم       روسیه در گذشتۀ .1 :داردتفاوت مد  
و جبده وادار به درگیری شود چه سیاستی را باید در پیش گیرد. وقتی اوضاع است که اگر در د

دلیل منافع مشترکی که بر سر روسیه دارند  شود که این دو تددید به تر می برای این کشور وخی 
چنمین   درغیر قابل تحملی را بر این کشمور وارد کننمد.    زمان فشار با یکدیگر متحد شوند و ه 

های سیاسی و رهبرانی متفاوت تصمی  گرفته است کمه بمه    داشتن نظام وجودبا شرایطی روسیه 
تمری بمر روی تددیمد     نزدیب شود تا نه تندا با خیمال آسموده   ،داردتددیدی که اولویت کمتری 

امما در ایمن    .کنمد بلکه همچنین از اتحاد آن دو بر علیه خودش جلموگیری   ؛اصلی متمرکز شود
چون روسیه با دو تددید مستقل از ه  یعنی چمین   ،اک  استمورد باید گفت شرایط متفاوتی ح

کردن بین آن دو را نمدارد. تما    است و توان بازی رو روبهو ناتو به ترتیب در شرت و غرب خود 
هما علیمه خمود     طمرف از اتحماد آن  دوتوانست بما نزدیکمی بمه یکمی از      روسیه می ،پیش از این

های تددیدکننده علیه خمودش   جای بازی با دولت بنابراین روسیه ناگزیر است به ؛جلوگیری کند
روسیه از  ،چنین شرایطی درطور کامل و دائ  نزدیب شود و نه نسبی و موقتی.  به یب طرف به
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کنمد تما نماتو. بنمابراین      طرف چین که ادعای ارضی بر سرزمینش دارد بیشتر احساس تددید می
آسمیا رقابمت    ۀشود که با چین در حوزپیمان  دهد با غربی ه  روسیه در این وضعیت ترجی  می

   .کند می
کنمد. شمورای    تغییر ممی  ویژه ایاالت متحد توزیع قدرت جدانی علیه غرب و به ۀآینددر  .2

بینی کمرده اسمت کمه تما سمال       پیش ،اطالعات ملی آمریکا که وابسته به دولت این کشور است
البته هنوز یکمی از   ؛یابد انی در میعنوان یکی از چندین بازیگر مد  جد آمریکا خود را به 2128

تواند سیاستی  نمی در چنین شرایطی ایاالت متحد (.NIC, 2008: xi) ماند ها می قدرتمندترین آن
کمه بمه تمازگی از دل اتحماد     داشمته باشمد   نسبت بمه روسمیه    1331از موضع قدرت شبیه سال 

همکاری بما یکمدیگر نیماز    و روسیه در این وضعیت به  وی سر بر آورده بود. ایاالت متحدشور
 آرایی کنند. چین صف ۀفزایندبیشتری دارند تا در برابر قدرت 

دهمی بمه سیاسمت خمارجی روسمیه       ثر دیگر در جدمت ؤنسلی و جمعیتی عامل م هایتغییر .9
شود در  بینی می است. پیش رو روبهشناختی با چالش کاهش جمعیت  جمعیت از نظراست. روسیه 

. (Nye, 2013: 228)د میلیمون نفمر برسم    121بمه   118یمن کشمور از   جمعیمت ا  ،قرن حاضمر  نیمۀ

دلیمل زاد و ولمد بیشمتر، در نسمبت جمعیتمی روسمیه رو بمه         کشور به همچنین سد  مسلمانان این
دادنمد   از جمعیت روسیه را مسلمانان تشکیل ممی  درصد11نزدیب به  2118فزونی است. در سال 

از درصمد   29و درصد  13این نسبت به  2181و  2191های  شود به ترتیب در سال بینی می و پیش
نمه تندما    رشد جمعیت مسلمان روسیه که احتماالً .(NIC, 2008: 24-25)د جمعیت این کشور برس

بمرای   توانمد  نممی  ؛طلب مدیا کند تندرو و تجزیه گرای های اسالم تواند زمینه را برای رشد گروه می
 رای تقویت قدرت ملی این کشور تلقی شود.  انسانی ب ۀسرمایعنوان  مسکو به های مقام

 گرایمی  واقمع در  و باشمد ثر ؤمم گیمری تددیمد    تواند در شمکل  می جمعیت و نوع ترکیب آن
دلیل که اصمالت را   این  اما این مکتب به ؛دهد قدرت را تشکیل میهای  لفهؤمساختاری یکی از 

بر بنما در حمالی کمه   کنمد.   درونی و ذهنی واحدها تموجدی نممی   های عاملدهد به  به ساختار می
 ،به همین دلیل .ثر باشدؤتواند م هبران در فد  تددیدها می، ذهنیت مردم و رتددید ۀموازنۀ نظری
طور کاممل   روسیه نسبت به خود و جدان خارم از خود دارد را به  ۀجامعتوان فدمی را که  نمی

اینکمه ممردم روسمیه در    ا بم  ،دهمد  ها به ما نشان می سنجیهای سیاسی حذف کرد. نظر از معادله
دونالمد و   تموان آثمار ممب    های غربمی متکمی هسمتند و ممی     خود بسیار بر ارزش ۀروزانزندگی 

همای اجتمماعی و    الیمه  هممۀ اما نگرش کلمی   ؛شدرهای روسیه دید ۀهمهای هالیوود را در  فیل 
ت های متفاوت روسمیه جمعیم   نسل میانروسیه نسبت به غرب منفی است. در  ۀهای جامع نسل
سال ایمن کشمور دارنمد.     غرب، نسبت به جمعیت میان ۀتری دربار خورده و جوان دید منفی سال
توانمد بمه دو دلیمل     جوانان روسی نگرشی مثبت به غرب ندارند ممی  ،خالف انتظارکه چرا براین

 ۀواسمط  دوم با تاریخ اتحاد شوروی بمه  ؛اند های دوران اتحاد شوروی را ندیده کاستی ،اول :باشد
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انمد. ایمن نگمرش     اند که در فضای تبلیغاتی ضد غربمی تربیمت شمده    زرگان خود آشنا شدهپدرب
اقتصمادی  -اجتمماعی  الگویبلکه  ؛شود های غربی نمی انتقادی فقط شامل ابعاد سیاسی و دولت

نسملی و   همای تغییر ،ای نزدیمب  رسمد در آینمده   نظر نمی گیرد. همچنین به ها را ه  در بر می آن
مردم روسیه نسبت به غمرب   منفیهای  تغییر احساسسبب به و ثروت بیشتر تجر آوردن دست به

 . (Aslund and Kuchins, 2009: 99-106)شود
توانمد   روسیه ممی  ۀگذشت ۀدربار نوستالژیکی های احساسگذشت زمان و تخفیف  ،با این حال

غمرب برتمری    کمه غرب تغییر دهد. همچنین باید در نظر داشت  ۀدرباردیدگاه مردم این کشور را 
بنابراین در صورتی کمه   ؛رفتاری تحقیرآمیز داشته باشدبا روسیه را ندارد که بتواند  1331های  سال
اسمت ممردم روسمیه تما حمدی      ممکمن   ،ها احتمرام بگذارنمد   های غربی به عزت ملی روس دولت
کمه اشماره   طور  اش تعدیل کنند. همان فرهنگی های ویژگیبا غرب و   های خود را در رابطه دیدگاه

اند یعنی همیشه خود را یا مرکمز   موریت تاریخی قائل بودهأها همیشه برای خود نوعی م شد روس
. این مسئله یمب ممانع همویتی بمرای     گرایی ارتدکسو  گراییاسالواند یا مرکز  شناخته کمونیس  می

ش از پمیش  نسلی و فرهنگی در روسیه بی هایپیوستن به غرب بوده است. اگر در آینده روند تغییر
تواند بسترساز پیوستن این کشور به تمدن غمرب باشمد. بمه     می ،به مدل اروپایی خود نزدیب شود

آمیز تددیمد  همای  ها از نیت تواند در فد  آن ها نسبت به خودشان می تغییر نگرش روس ،دیگر بیان
   ثر باشد.موجود از سوی غرب یا چین، مؤ
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پمذیربودن موقعیمت لئموپلیتیکی خمود احسماس       یل آسیبدل روسیه کشوری است که همواره به
راحتی توان دفاع از مرزهای طوالنی  که به داردکرده است. این کشور سرزمینی پدناور  ناامنی می

شود که جمعیمت ایمن کشمور نیمز رو بمه       خود را ندارد. این چالش جغرافیایی وقتی تشدید می
هایی کمه ایمن کشمور     پذیرترین وضعیت یبدهد یکی از آس کاهش باشد. تاریخ روسیه نشان می

نظامی در شرت و غرب خود اسمت.   ۀجبدزمان در دو  درگیری ه  ،تواند در آن گرفتار شود می
که تددید به نسبت کمتمری  نزدیب شود چنین شرایطی روسیه همیشه مجبور بوده به طرفی  در

سماز   توانمد زمینمه   ممی روسمیه   وقوع رویارویی بین چین و ،شده است. در این وضعیت تلقی می
توانمد بمه    نممی  چنمین تعارضمی   ،تددیمد  ۀموازن ۀبر نظریبنا  غرب باشد.سوی  روسیه به حرکت
ی از جملمه  دیگمر  همای  عاملبلکه  ؛نفع چین باشد شی از تغییر توزیع قدرت جدانی بهتندایی نا

تصور  نه،نموکنند. برای  تداجمی در آن نقش مدمی را بازی می های تمجاورت جغرافیایی و نی
ایمن کشمور    ۀفزاینمد قمدرت   ،کنید چین در آمریکای التمین یما آفریقما بمود. در چنمین حمالتی      

اول سیاسمت خمارجی روسمیه منماطق      توانست تددیدی علیه روسیه تلقمی شمود. اولویمت    نمی
توانمد چمین را بمه تددیمدی بمالقوه       همین عامل است که ممی  .اش بوده است مرز و پیرامونی ه 
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نفع چین بیش از آنکمه در ایجماد تددیمد نسمبت بمه       تغییر توزیع قدرت به ،واقعکند. در تبدیل 
باشمد. چمون از   ثر ؤمم تواند در همگرایی روسیه و غرب علیه چین  می ،روسیه نقش داشته باشد

 روسیه را نادیده بگیرد.  1331 ۀدهتواند برخالف  این پس غرب نمی
پاسمخ دهمد کمه کشموری      پرسمش ه ایمن  کند ب تقابل روسیه و چین این کشور را ناگزیر می

ایمن اسمت    دلیل ، نیاز روسیه به غرب نه فقط بهشد بیانطور که  همان ؟اروپایی است یا آسیایی
بلکمه ایمن    ؛اش کاهش دهد که فشارها را در مرزهای غربی خود برای تمرکز بر مرزهای شرقی

فنماوری، سمرمایه یما     ها به دفع نفوذ چینی برایکشور برای افزایش جمعیت مناطق شرقی خود 
برای  ،طرف درگیر با ه دودادن  تواند با بازی حتی مداجران اروپایی نیاز دارد. روسیه دیگر نمی

 ،غربسوی  حرکت روسیه بهغرب حرکت کند.  سوی  خود فرصت ایجاد کند و ناگزیر است به
دلیمل تغییمر    هتوانمد بم   تواند ه  ناشی از وجود تددیدی پایداری به نام چین باشد و ه  ممی  می

رسد تا اینکه روسمیه   نظر کافی می شدن باشد. عامل اول به هویتی مردم روسیه در جدت اروپایی
ها نسبت به غرب  روساما اگر این مسئله با تغییر ذهنیت  ؛ش با غرب تجدید نظر کنددر روابط

ش بلکمه بمیش از پمی    شمود؛  ممی غرب  سوی هموارشدن مسیر حرکت به سببتندا  همراه شود نه
  کند. روابط روسیه و غرب را مستحک  و پایدار می
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