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Abstract
Introduction: The gradual emergence of China was an important fact
in the first decades of the 21st century and increased the likelihood of
a change of power in the future. Naturally, it has had important
international, regional and national consequences for other great
powers, as well as Russia. Russia's response to the Chinese uprising is
more significant given its proximity. These are the important
questions for this article, how can one explain Russia's pattern of
attitude towards Chinese power?
The hypothesis is that although Russia sees the Chinese uprising as a
threat to the future, it has to deal with it because of the security
problems with the West and has pursued a multiple policy in the face
of the possibility of a change of power in the international system.
Russia has also welcomed the rise of China to balance Western threats
but it is trying to reduce China's potential danger in the future by
reaching out to the West and concluding a proper agreement. To test
this hypothesis, we try to analyze the issue of China's rise and Russia's
reaction by analyzing the qualitative content of existing data and
documents. The main achievement of this article is that it shows us
more clearly the future state of international politics, its effects on the
great powers, as well as the regional atmosphere of Iran and especially
the logic of the behavior of Eastern powers and the future perspective
of the new Iranian president.
The issue of power transfer in the international system, especially in
recent years, has become an important topic in the analysis of
international politics. The emergence of non-Western powers and the
formation of institutions such as the Shanghai Cooperation
Organization and BRICS and substantive changes in the international
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system have led to the complexity and multi-polarity, multi-level and
networking of the international system and have presented
opportunities and challenges for Russian and other international
actors. On the one hand, Russia's position has been fragile due to the
problems caused by the collapse of the Soviet Union and the threats in
its strategic environment, the attempt to return to part of its former
position and the conflict with the newly independent states .In
addition, China's slow emergence in the economic sphere has been a
reality in the first decades of the 21st century and has created
opportunities for a transition in power in the coming decades. This is
an issue that will pose significant challenges for the United States and
the great powers, as well as Russia.
Research Question: What the authors of this article are looking for is
Russia's response to the major power shifts in its neighborhood and
the question of how Russia will react to the Chinese uprising, and in
fact, how can the Kremlin's pattern of behavior be explained?
Research Hypothesis: The authors of the article have hypothesized
that despite China's threat from Russia's perspective, further
cooperation with China is inevitable due to its current problems with
the West, such as deployment of missile shields, NATO expansion
and interference in its internal affairs. Moscow, therefore, has pursued
a multifaceted policy toward the possibility of shifting power in the
international system and in order to balance Western threats, is now
welcoming the rise of China. At the same time, in an effort to build
good relations with the West and reach an appropriate agreement,
these measures will reduce China's potential dangers in the future.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): To examine
the hypothesis of the article, we have tried to analyze the variables of
the hypothesis and the relationships between them by analyzing the
qualitative content of data and documents available in websites of
research centers, libraries and the views of international policy
experts.
We have used the "power shift theory" to test the article hypothesis.
Of course, we have tried to take a thoughtful look at an analytical
model to examine Russia's reactions to China's growing power . To
test the paper hypothesis, we choose the power transfer theory and the
analytical model of the reaction of other great powers, then we come
to three modes, which are:
First, accepting the new situation and accompanying the emerging
power.
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Second, not accepting the status quo and trying to achieve a new
status quo;
Third, unstable behaviors, acceptance and then protest and attempts to
rebuild power.
Results and Discussion: To begin the discussion, we first present the
background of the research, then the theoretical foundations of the
transfer of power and the reaction of governments, and in the next
section we discuss the emergence of China and the possibility of
transfer of power to achieve a result. In the following, we will discuss
China’s impact on Russia's security and regional environment, and
then Russia's policies and actions towards China. Finally, by
concluding our discussions, we show the future perspective.
Conclusion: We conclude that the Russia has been sensitive to China's
gradual rise for a variety of reasons and is exposed to its effects.
Based on the findings of this article, it became clear that given
Russia's international position, geostrategic regional proximity,
China's growing role in the Central Asian region, as well as long
borders, the gradual impact is strong. China is vital to Russia.
Finally, as long as Russia is unable to obtain security guarantees for
its national and regional security environment from the West, it will
have to abandon its favorable balancing policy between China and the
West and work strategically with China to balance the West. Of
course, this will not be a good strategy for Russia and does not
correspond to the realistic and pragmatic logic of the political culture
of the Russian governments.
Keywords: China, Russia, America, China Rising, Power Transition.
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چکيده
روند تدریجی خیزش چین واقعیتی مهم در دهههای نخستین قرن بیستویکم بوده و امکان جابهجاایی
قدرت را در آینده مطرح کرده است .بهطبع پیامدهای بینالمللی ،منطقاهای و ملای مهمای بارای دیگار
قدرتهای بزرگ و نیز روسیه داشته است و واکنش آنها را بهدنباا خواهاد داشات .باهویاهه مسائلۀ
واکنش روسیه با توجه به همسایگی با این کشور اهمیت بیشتری دارد .از اینرو این پرسشهاا مطارح
میشود که الگوی رفتاری روسیه در قبا روند قدرتمندی چین چگونه تبیینپذیر است؟ در پاسخ ایان
فرضیه مطرح میشود که روسیه بیشتر بهدنبا یک سیاست خارجی موازنهای دو سویه با چین و غار
در یک نظام بینالمللی چندقطبی است ،اما به دلیا رقابات واواساتراتهیک باا غار  ،ساکر موشاکی و
گسترش ناتو در محیط منطقهای بهویهه در مسئلۀ اوکراین ،ناگزیر به همساویی باا چاین و ایجااد یاک
موازنۀ تدریجی جایگزین برآمده است .برای بررسی این ایده با روش تحلی محتوای کیفای ،دادههاا و
اسناد موجود و دیدگاههای صاحبنظران و با بهرهگیاری از نظریاۀ جاباهجاایی قادرت ،مسائلۀ روناد
قدرتمندی چین ،پیامدها برای روسیه و الگوی رفتاری آن را تحلی میکنیم .دستاورد اصلی این نوشتار
این است که وضعیت آیندۀ سیاست بینالمللی ،آثار آن برای قدرتهای بزرگ و نیاز محایط منطقاهای
ایران و بهویهه منطق رفتار قدرتهای شرقی و چشمانداز آیندۀ سیاست شار گارای دولات جدیاد را
بهشک روشنتری به ما نشان میدهد.
واژگان اصلی :آمریکا ،جابهجایی قدرت ،چین ،خیزش چین ،روسیه.
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مقدمه
مسئلۀ جابهجایی قدرت در نظام بینالمللی بهویهه در قرنهای اخیر به مسئلۀ مهمای در تحلیا
سیاست بینالمل تبدی شده است .پس از پایان جنگ سرد در ساا  1990و تاکقطبایشادن
نظام بینالمللی ،به تدریج از دهۀ نخست هزارۀ جدید ،یک-چنادقطبیشادن نظاام باینالمللای
مطرح شد که حکایت از بازسازی قدرت روسیه در دورۀ پوتین و خیزش آرام و تدریجی چین
داشت .این موضوع با پدیدآمدن قدرتهاای غیرغربای دیگار و شاک گیاری نهادهاایی مانناد
سازمان همکاری شانگهای و بریکس و تحوالت ماهوی در نظام بینالمللی و پیچیادگی ناشای
از چندقطبی ،چندسطحی و شبکهایشدن نظام باینالمللای ،امکاانهاا ،فرصاتهاا و همچناین
خطرهای جدیدی را برای بازیگران روابط بینالمللی و از جمله روسیه ایجاد کرده است.
از یکسو ،موقعیت روسیه به دلی مشکالت ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و تهدیادهای
موجود در محیط راهبردی آن ،تالش برای بازگشت به بخشی از جایگاه و وضاعیت پیشاین و
تعارضها با دولتهای نواستقال شکننده است و این موضوع بهدنبا بحرانهای گرجستان در
سا  2008و اوکراین در سا  2014و جنگ اوکراین در سا  2022پیچیدهتر شده و مسکو را
در وضعیت مخاطرهآمیزی قرار داده است و سیاست شر گرای جدیتری را باهویاهه در قباا
چین در پیش گرفته است .از سوی دیگر ،خیزش و برآمدن آرام چین در حوزۀ اقتصاادی یاک
واقعیت در دهههای نخستین قرن بیستویکم بوده و امکانهایی را برای جابهجاایی قادرت در
دهه های آینده متصور ساخته و این موضوعی است که برای آمریکا و قدرتهای بازرگ و نیاز
روسیه خطرهای مهمی خواهد داشت .البته اینکه روند کنونی قدرتمندی چاین تاداوم خواهاد
یافت یا نه و اگر ادامه یابد چگونه انجام خواهد شاد و آیاا مساالمتآمیاز یاا چاالش برانگیاز
میشود ،مساا مهمی برای بحث و بررسی است که در این نوشتار نمیگنجد.
در این نوشتار میخواهیم واکنش روسیه به تحو بزرگ قدرت در محیط همجوار خاود را
بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که الگوی رفتاری روسیه در برابار روناد قدرتمنادی
چین چگونه تبیینپذیر است؟ پاسخی جدی و قطعی به این پرسش مهم ،بسی دشوار مینماید،
اما میتوان این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که روسیه بیشتر بهدنبا یاک سیاسات خاارجی
موازنه ای دو سویه با چین و غر
واواستراتهیک با غر

در یک نظام بینالمللی چندقطبی است ،اما باهدلیا رقابات

و مشکالت ناشی از بحران اوکراین ،سکر موشاکی و گساترش نااتو در

محیط منطقهای و بهویهه مسئلۀ اوکراین ،ناگزیر باه هامساویی باا چاین و ایجااد یاک موازناۀ
تاادریجی جااایگزین برآمااده اساات .بنااابراین مسااکو سیاساات چندگانااهای را در براباار امکااان
جابهجایی قدرت در نظام بینالمللی در پیش گرفته است و برای تاوازنبخشای باه تهدیادهای
غر  ،در حا حاضر از پدیدارشدن چین استقبا کرده است .همچنین میکوشد باا رواباط باا
غر

و رسیدن به توافقی مناسب ،از خطرهای احتمالی چین در آینده بکاهد.
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برای بررسی این ایده ،با روش تحلی محتوای کیفی دادهها و اسناد موجود در سایتهاای
اینترنتی ،کتابخانهها و دیدگاههای صاحبنظران سیاست بینالمل  ،متغیرهاای فرضایه و رواباط
میان آنها را تحلی میکنیم .از اینرو ،نخست به مبانی نظری انتقا قدرت و واکنش دولتهاا
میپردازیم .سکس قدرتمندی تدریجی چین و امکان جاباهجاایی قادرت را ماورد توجاه قارار
میدهیم تا توصیف روشنی از آن به دست آید .در اداماه ،پیامادهای احتماالی بارای روسایه را
بررسی میکنیم .سرانجام الگوی رفتاری روسیه را در برابر ایان روناد تحلیا و باا اساتفاده از
مباحث ،چشمانداز آیندۀ آن را ارااه میدهیم.
پيشينۀ پژوهش
در مورد پدیدارشدن چین منابع بسیاری وجود دارد و در این رابطه مطالبی نیز به فارسی نوشته
شده است ،اما در مورد واکنش روسیه به خیزش چین کمتر مطلبی باه فارسای وجاود دارد .در
اینجا با بررسی برخی از این آثار پهوهشی ،به کمبودهای مطالعاتی اشاره و هاد
مقاله را بیان میکنیم.

اصالی ایان

چگناایزاده ( )2008در مقالااۀ «چ این در حااا وهااور :سااناریوهای محتم ا » بااه بررساای
سناریوهای گوناگون در رابطه با نظام سیاسی ،سیاست خارجی و رفتاار راهباردی ایان کشاور
پرداخته و نتیجه میگیرد که نظام سیاسی چین منعطفتر ،سیاست خاارجی آن تعاما جاوتر و
رفتار راهبردی آن نیز مسالمت آمیزتر شاده و مشاارکت مسائوالنه را در پایش گرفتاه اسات و
می توان وضعیت خیزش آن را « اقتدارگرایی انعطا

پذیر» دانست .اگرچه او به واکنش روسیه

نکرداخته است ،با درنظرگرفتن سناریوی مورد نظر ایشان ،بهطاور طبیعای واکانش روسایه نیاز
مسالمتآمیز خواهد بود .از نگاه جانسایز و بهرامایمقادم ( )2015در مقالاۀ «آمریکاا و وهاور
جهانی چین» وضعیت وهور چین در سه دهاۀ اخیار را بایاد باا هاد هاای تجدیدنظرطلباناۀ
محدود و ههمونی منطقهای تحلی کرد که این کشور به چالشی برای نظم منطقهای باه رهباری
ایاالت متحد در آسیا پاسیفیک تبدی شده است و برای نظم به رهبری منطقهای آمریکا در آسیا
پاسیفیک مخر

پنداشته میشود و در پاسخ به آن ایاالت متحد نقشای محاوری در بازموازناۀ

چین بهکار گرفته است .این بحث بیشتر به واکنش آمریکا بر میگردد و در مورد روسایه بحیای
نشده است.
شعبانی و زرگر ( )2015در کتاا

«چاین و روسایه و تاوازن قادرت در نظاام باینالملا

معاصر» ،از دیدگاه نظریۀ موازنۀ قدرت روابط آنها و تحلی مساا و بحارانهاای پایش روی
جهان و الگوی رفتاری مسکو و پکن در مدیریت بحرانهای بینالمل را بررسای کاردهاناد .از
این نگاه ،یکی از ویهگیهای شناخت بحارانهاای باینالمللای و شایوۀ مادیریت آنهاا ،در
ساختار توزیع قدرت و فرایندهای سیاسی در نظام بینالمل است که در این رابطاه دو قادرت
مورد بحث کوشش کردهاند تا موازنه ای را در تعام با دیگر قدرتهای بازرگ جهاانی ایجااد
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«آیندۀ قدرت» واکانش روسایه باه قدرتمنادی چاین را از دیادگاه

نگرانیهای امنیتی و مشکالت سیاسی ماورد توجاه قارار مایدهاد و معتقاد اسات دو کشاور
جهانبینی های متعارض ،رویکردهای سیاست خارجی متفاوت و گاه اولویتهای متضاد دارناد
و شرایط جمعیتشناختی در خاور دور و افت اقتصادی و نظامی بر نگرانیهاای آن از خیازش
قدرت چین افزوده است .او بیانی از زبان رایسجمهور پیشین روسایه مایآورد کاه از دغدغاۀ
واگذاری خاور دور در صورت ضعف کشورش حکایت میکند.
عزیزی ( )2016در کتا «چین و آسیای مرکزی» به واکانش روسایه باه چاالش چاین در
منطقه اشاره کرده است و این کشاور را باا توجاه باه ضاعفهاای اقتصاادیش و نیاز متااثر از
تحریمهای جدید غر

بهدلی بحران اوکراین در سا  ،2014مجبور به پذیرش نقش اقتصادی

چین و حتی وابستگی اقتصادی به آن کشور دانسته است؛ اگار چاه مساکو همچناان در حفا
کنتر امنیتی بر منطقه حر نخست را میزناد .بنات ( )2020در گزارشای از رساالۀ «روسایه
وهور چین :تحلی سیاست خارجی روسیه در دورۀ پاوتین» مادعی اسات تصاور نباود مناافع
متضاد کنتر نشدنی و نباود هاد هاای خطرناا از ساوی چاین نسابت باه روسایه در باین
تصمیمگیرندگان سیاست خارجی روسیه ،مانع رویارویی و موجب همکاری مایشاود .از نگااه
او ،مسکو با مشارکت در نهادها و طرحهای چین در حا وهور میکوشد مانع افاو بیشاتر در
قدرت خود شود.
سولومنسوا ( )2014در مقالۀ «پدیدارشدن چین از نگاه روسیه :منبع تهدید یاا فرصاتهاای
جدید؟» باور دارد که کانون اقتصادی و سیاسی جهانی بهسرعت در حا اسات و رشاد ساریع
چین به موضوعی حیاتی تبدی شده است که هم رهبران سیاسی غربی و هم روسایه را نگاران
میکند و روند سیاسی منطقه بهطور کاما مابهم بااقی ماناده اسات .همچناین در حاوزههاای
مختلف و در سطحهای جامعۀ روسیه نیز بحثها و اختال هاای زیاادی در ماورد آن وجاود
دارد؛ اینکه پدیدارشدن چین چه پیامدهایی برای روسیه دارد و مسکو چگونه باید روابط خاود
با پکن را سازماندهی کند ،از مساا مهم برای دولت روسیه است .بر اساس نگااه ایان نوشاته،
چین فرصتها و تهدیدهایی برای مسکو دارد و روسیه هنوز تصمیم خود را در برابار خیازش
چین نگرفته و در حا بررسی موضوع است.
با بررسی برخی منابع در مورد پدیدارشدن چین میتوان دریافات کاه اهمیات قدرتمنادی
چین برای قدرتهای بزرگ و از جمله روسیه موضاوعی اسات کاه نیازمناد مطالعاۀ بیشاتر و
بهویهه با درنظرگرفتن مالحظههای مربوط به مناطق مشتر ایران و روسیه همانند حاوزههاای
آسیای مرکزی ،خزر و قفقاز خواهد بود .کوشایدهایام ایان موضاوع را باا نگااهی ایرانای و از
دیدگاه منافع ملی ایران تحلی کنیم .اهمیت و ضرورت این نوشتار این است که تالش میکناد
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تا ایدۀ واکنش روسیه را در قالب یک مد تحلیلی برگرفته از نظریۀ جابهجایی قادرت تحلیا
کند.
چارچوب نظري :نظریۀ جابهجایی قدرت
بررسی «نظریۀ جابهجایی قدرت»1و نگاهی بازاندیشانه در آن مایتواناد ماا را در یاافتن مادلی
تحلیلی برای بررسی واکنش های روسیه در برابار قدرتمنادی روزافازون چاین یااری کناد .از
این رو ،برای استفاده از این نظریه نااگزیریم کاه موضاوع واکانش باازیگران دیگار و باهویاهه
بازیگران سوم که نه مستعد جایگزینی قدرت هستند و نه قاب حذ از معاادالت باینالمللای
مورد توجه قرار دهیم .نخستین کسی که مسئلۀ «انتقا قدرت» را در مطالعات روابط بین المل
وارد کرد ،ارگانسکی بود و با رد لزوم موازنۀ قدرت مدعی شد که «روش توزیاع قادرت میاان
ملتها و طرح انتقا قدرت» میتواند جایگزین آن شاود .از نگااه او ،تحاوالت داخلای چاون
صنعتی شدن ،افزایش جمعیت و کارآمدی حکومت و گاذر از مراحا اساتعداد ،رشاد و بلاو
قدرت و سکس انحطاط آغاز می شود و این امر موجب تغییر وضعیت قدرت دولتهاا شاده و
وضع تقسیم قدرت را در جهان بر هم میزند و نظم موجود را تهدید و صلح جهانی را متزلز
میسازد .بهطبع نظام بینالمللی دگرگون میشود (.)Organski, 1958
در مد فرانسوی «مکتب تنظیم» ،جابهجایی قدرت ناشی از رفتار قدرت ههماون مبنای بار
تحمی مد توسعۀ خود دانساته شاده اسات کاه باه توساعۀ اقتصاادی هامپیماناان و رقیباان
میانجامد .این امر کاهش تراز تجاری و مالی ههمون را بهدنبا دارد و باا افازایش بادهیهاای
خارجی و سرمایه گذاری خارجی آن قدرت ،تمهیدات برای افو و جابهجایی فراهم مایشاود
( .)Porahmadi, 2007: 107-108از نگاه برخی اندیشمندان ،ادعاای اصالی نظریاۀ جاباهجاایی
قدرت این است که نظام بینالمل بهطور معمو بهصورت سلسالهمراتبای و باا حضاور یاک
قدرت برتر متولی نظم بینالمللی سامان مییابد .اما بهدلی نرخ رشد ناپایدار ،قدرتهای جدید
بهطور منظم افزایش مییابند و اینکه خطر جنگ در شرایطی بیشتر مایشاود کاه یاک قادرت
درحا افزایش اما ناراضی به برابری رسیده یا حتی از قدرت برتر در حا سقوط پیشی گرفتاه
است (.)Lemke and Tammen, 2006: 263
نظریۀ جابهجایی یا انتقا قدرت در دهههای اخیر بهوسیلۀ اندیشمندانی چاون وا کاوگلر
توسعۀ بیشتری یافته است .از نگاه او ایان نظریاه پیشانهاد مایکناد کاه صالح آمیزتارین نظام
بینالمللی نظمی با برتری قدرت است ،در حالی که واقعگرایی ،موازنۀ پایدار قدرت را تارجیح
میدهد و حتی اگر مفاهیم اصلی تعاد و برابری آنها قاب مقایسه باشد ،نباید آنها را باا هام
ترکیب کرد .وضعیتهایی وجود دارد که در آنها تعاد و برابری با هام قارار مایگیرناد .باه

1. Transition Power Theory
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همین ترتیب نیز وضعیتهایی وجود دارد که در آنها تعااد وجاود دارد ،اماا براباری وجاود
ندارد و برعکس .بنابراین تمرکز مشتر آنها بر قدرت ،واقعگرایای موازناۀ قادرت و نظریاۀ
انتقا قدرت را به نتایج مشابهی نمیرساند .باا اساتفاده از ایان موضاوع در تغییرهاای قادرت
کنونی و بهویهه برجستهشدن چین ،واقعگرایی موازنۀ قدرت و نظریاۀ انتقاا قادرت ناه تنهاا
ارزیابیهای مختلفی راجعبه خطرنا بودن اوضاع بهدست میدهند ،بلکه انتخا

سیاساتهاای

متفاوتی را نیز مطرح میکنند (.)Rauch, 2018: 7
این موضوع که واکنشها به قدرت در حا خیزش چگونه خواهد بود نیز اهمیات زیاادی
دارد .در نظریۀ جابهجایی قدرت که مباحث مهمی از آن در فرازهای پیشین مطرح شد ،امکاان
جنگ وجود دارد و این امکان نیز بهطور معمو یا از راه خود قدرت در حا خیزش اسات یاا
قدرت در حا افو که تالش میکند تاا ماانع از پدیدارشادن قادرت جدیاد بشاود .ماارتین
گریفیتس به امکان جنگ اشاره می کند و معتقد است که فراز و فارود قادرت باه جناگ میاان
قدرتهای بزرگ می انجامد و بر اساس منطق گزینش عقالیی ،دولت پیشرو لزوم بهکاارگرفتن
اقدامهای بازدارنده را سبک و سنگین میکند و ممکن اسات دولات چالشاگر بارای کناارزدن
دولت پیشروی پیشین ،راه جنگ را پایش بگیارد ( .)Grifitz, 2011: 52-53گیلکاین نیاز امکاان
جنگ را محتم تر دانسته و اشتباه محاسبۀ دولتهاا را در ایان رابطاۀ عاما اصالی مایداناد.
ارگانسکی امکان جنگ را زمانی محتم میداند کاه دولاتهاای ناخرساند از وضاع موجاود،
بهصورت تقریبی همتراز قدرت رهبر نظام میشاود .دیا کاپلناد در «نظریاۀ نایکساانی پویاا»
میگوید جنگهای بزرگ را قدرتهای مسالطی باه راه مایاندازناد کاه مایترساند باهشاک
چشمگیری دچار افو شوند (.)Grifitz, 2011: 53-54
در نظریۀ «قدرت-نقش»1نیز به رابطه نقش و قادرت اشااره شاده اسات و گفتاه مایشاود
که جنگ ممکن است بیشتر از سوی قدرت در حا پدیدارشدن بارای ایفاای نقاش فازونتار
ایجاد شود .اما در دیگر نظریهها به احتما وقوع جنگ از سوی قدرت برتر برای جلاوگیری از
وهور یک قدرت جدید اشاره میشود .با وجود این ،نمی توان از نقش فناوری نظامی و امکاان
نابودی مطمئن متقاب 2در عصر جنگ افزارهای هسته ای و موازناه تارس غفلات کارد .اگرچاه
چین امروز هنوز به چنین سطحی نرسیده باشد ،اما روند نظامیشدن آن آغاز شده است و ایان
میتواند مساا را پیچیده تر کند .مد تحلیلی  1امکاان و شایوۀ جاباهجاایی قادرت را نشاان
میدهد:

1. Power-Role Theory
)2. Mutual Assurance Destruction) MAD
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مدل تحليلی  :1مدل جابهجایی قدرت و شيوة آن

Source: Authors

در همان حا  ،از آنجا که بحث اصلی این مقاله ،پارداختن باه سیاسات دولات روسایه در
واکنش به قدرتمندی چین است ،باید از دیدگاه قدرتهای سوم به بحاث جاباهجاایی قادرت
اشاره شود .اینکه چگونه یک قدرت بزرگ یا آنگونه که در ادبیات سیاسای دورۀ جناگ سارد
گفته میشد ،یک ابرقدرت تجزیهشده رفتار میکند ،باهطاور اساسای در حاوزۀ نظاری رواباط
بینالمل  ،همچنان مورد غفلت باقی مانده است؛ چرا که در حوزۀ نظری موجود بهطور عمومی
بحث وهور ،تداوم و افو مطرحشده و به بازسازی پس از افو توجهی نشده است.
برای ح این مشک بهطور معمو با بهرهگیری از تجربههای گذشته میتوان در عالیترین
شک با استفاده از آن واقعیتها نظریهای محدود برای بحث و در سطح پاایینتار و باازهم بار
اساس آن تجربهها مدلی تحلیلی ارااه داد .از این دیدگاه ،میتوان مدعی شد که بررسی شارایط
بینالمللی قدرتهای بزرگ از قرن پانزدهم تاکنون که بیش از هر متن دیگری در کتا «وهور
و سقوط قدرتهای بزرگ» دربارۀ آن بحث شده و تحلی جامعی از آن در این دورۀ پنج قرنی
به دست داده شده است و نیز برخی متنهای دیگر نشان میدهاد کاه در صاورت افاو یاک
قدرت بزرگ از موقعیت خود ،امکانی برای بازگشت به موقعیت پیشین وجاود نداشاته و تنهاا
ادامۀ بازیگری در سطحی محدودتر یا دنبالهروی از قدرت ههمون جدید مطرح شده است.
بر این اساس ،از بررسی موقعیت آن قدرتهای افو یافتاه باه ایان نتیجاه مایرسایم کاه
میتوان این چند وضعیت احتمالی را برای واکنش قدرتهای افو یافته تصاور کارد :وضاعیت
پذیرش وضع جدید و همراهی با قدرت نوپدید ،نکذیرفتن و تالش و تکاپو برای دساتیابی باه
موقعیت گذشته و رفتار نوسانآمیز پذیرش و سکس اعتراض و تالش بارای بازساازی قادرت.
این سه وضعیت مطرحشده ،نشان میدهد که روسیه در حا حاضار نیاز در واکانش باه چاین
سیاست «همراهی و احتیاط» را دنبا میکند که از یکسو ،برای ایجاد ناوعی موازناه در برابار
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آمریکا ،حف نظام بینالمللی وستفالیایی و جلوگیری از مداخههای آمریکا در امور دولاتهاای
دارای حاکمیت بهره می گیرد .از ساوی دیگار ،بار همکااری و همراهای باا آمریکاا در حفا
«همکایگی راهبردی»«1،ثبات راهبردی» 2و نهادهای برخاساته از نظاام ملا متحاد اصارار کناد؛
موضوعی که هر روز بیشتر از سوی آمریکا مورد بیاعتنایی قرار میگیارد .هماین موضاوع نیاز
موجب شده است تا وزنۀ روابط با چین سنگینتر شود .مد تحلیلای  2واکانش یاک دولات
قدرتمند به جابهجایی قدرت را روشنتر نشان میدهد.
مدل تحليلی  :2الگوي رفتار دولتها

Source: Authors

روند قدرتمندي چين
در این بخش نخست ویهگیهای قدرتمندی تدریجی چین بهویهه در حوزۀ اقتصادی و ساکس
امکان عملی جابهجایی قدرت در نظام بین المللی امروز را با توجاه منطاق نظریاۀ جاباهجاایی
قدرت مورد بحث قرار میدهیم .در بحث نظری دریافتیم که اقتصاد ،فناوری ،صنعت و قادرت
عوام پویایی هستند که ویهگی انتشاریافتن دارند و هرگز تصلب نداشتهاند .بنابراین دولتهای
آمادۀ قدرتمندی میتوانند بهتدریج وضع خود را تغییر دهناد .همچناین دارنادگان قادرت نیاز
هزینههایشان افزایش یافته و منابع و امکانهایشان فرسایش خواهد یافت.
روند قدرتمندی چین با برنامههای توسعۀ آن از دهۀ  1970آغاز و در دهۀ  1990با جریاان
روزافزون توسعهیافتگی اقتصادی متحو شد و تاکنون اداماه یافتاه اسات .از آغااز اصاالحات
اقتصادی در سا  1978تا سا  ،2019تولید ناخالص ملی این کشاور بایش از  95برابار رشاد
1. Strategic Parity
2. Strategic Stability
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کرده است و از نظر نظامی و واوپلیتیکی ،درحا حاضر قدرتی بهنسبت مسئو به شمار میآید
که از سا  1979جنگی را آغاز نکرده و از سا  1988تاکنون از سالحهای مرگبار در خاار
از کشور استفاده نکرده است ( .)Zakaria, 2019: 3چین در سا  2020از چهااردهمین برناماۀ
پنج سالۀ توسعۀ خود در سا های  2021تا  2025رونمایی کرده است و میخواهد راه را بارای
دستیابی به هد

راهبردی دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی تاا ساا ( 2035در مقایساه باا

سا  )2020هموار کند .عالوه بر این ،تا سا های  2027و  2028شانس بسایار زیاادی وجاود
دارد که پکن از واشینگتن پیشی گیرد و از نظر تولید ناخالص داخلای اسامی باه بازرگتارین
اقتصاد جهان تبدی شود .در حالی که بقیۀ جهان بهدلی ویروس کرونا باا مشاکالت اقتصاادی
فراوانی روبهرو شدند ،اقتصاد چین همچنان بدون وقفه در حا رشاد اسات (

Spivak, 2021:

 .)7بر اساس آمارهای سا  ،2020ک تولید ناخالص داخلای جهاان حادود  83تریلیاون دالر
بوده است که آمریکا با حدود  21و اروپا با  18و چین با  14تریلیون دالر در رتبههای یکام تاا
سوم قرار داشتهاند .رشد اقتصادی چین در سا  2021و با وجود شرااط کرونایی ،به بااالی 18
درصد رسید و این رکورد بزرگی است.
نمیتوان فقط با تکیه بر دادههای اقتصادی و همکاریهای اقتصادی از امکان ههمونی چین
سخن گفت .آنگونه که در نظریۀ ههمونی به تعبیر گرامشایایی آن مطارح شاده اسات ،برتاری
اقتصادی باید قدرت نظامی را متاثر کند و جایگاه یک کشور در عرصۀ رقابت نظاامی افازایش
یابد و نیز تولیدات اقتصادی باید به مادیریت ماالی باینالمللای تبادی شاود .ساکس قابلیات
نهادسازی پدید آید .این نهادها بهوسیلۀ هنجارسازی امکان پذیرش ههمونی را فراهم میکنند و
مسئولیت امور بینالمللی را در سطح منطقهای ،بلوکی یا جهانی باه موضاوعی پذیرفتاهشاده و
مقبو تبدی میکنند .در حا حاضر دولت چین فقط در عرصۀ اقتصادی وارد مرحلاۀ برتاری
شده و هنوز هم از نظر نظامی در مقایسه با ناتو بسیار محدود است .در حاوزۀ نهادساازی نیاز
اگرچه چینیها در تالش برای گسترش نهادهای مالی ،توساعهای ،اقتصاادی و منطقاهای خاود
هستند ،با توجه به شرااط محیطی و واوپلیتیک خود ،با محدودیتهای زیادی روبهرو هستند.
با همۀ این محدودی هایی که اشاره شد ،یکی از نخستین نشانهها و نماودهاای مهام روناد
قدرتمندی چین موضوع ابتکارهای منطقه ای این کشور است .در این رابطه ابتکار یک کمربند
و یک راه از سا  2013بسیار اهمیت دارد .این ابتکار بهعنوان برنامهای بازرگ سارمایهگاذاری
یک تریلیون دالری در شالودۀ اقتصادی افزون بر شصت کشور دنیا ،دو مسایر تجااری کمربناد
اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی را در بر دارد و ارتباط چین را با جهاان از راه دریاا و
زمین برقرار کرده است و گسترش میدهد .تاکنون برای تحقق این ابتکار ،پکن کوشایده اسات
تا روابط گسترده ای را با کشورهای پیرامونی و نیز مناطق مجاور برقرار کناد .همچناین بایاد از
سیاستهای نهادگرایانه منطقه ای چین یاد کرد که در سا های اخیر اهمیت زیاادی بارای ایان
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کشور داشته و از سازمان همکاری شانگهای تا سازمان بریکس و سازمان آرسایای پای ،پکان
کوشیده تا به همکاری و همگرایی منطقهای و میان منطقهگرایی بارای هاد هاای اقتصاادی و
سیاسی و امنیتی خود اولویت زیادی بدهد.
از اینرو ،میتوان خیزش قدرت چین در حا حاضر را فقط روندی تدریجی دانسات کاه
برای دهههای آینده میتواند نتایج مهمی داشته باشد .مفهوم خیزش چین در دو دهۀ اخیر مورد
بحث بسیار بوده و بسیاری از تحلیلگران مطالعات چین بر امکان وهور نارم چاین باا اتکاا باه
منابع مهم قدرت مانند افزایش توان اقتصادی ،گساترش فرهناگ چینای ،دیکلماسای عماومی و
سیاست خارجی در حوزۀ قدرت نرم تاکید کردهاند ( )Sazmand and Bayazidi, 2012و رفتار
راهبردی چین را غیر تجدیدنظرطلبانه ،مسالمتآمیز و مسائوالنه دانساتهاناد (

Cheginizadeh,

 .)2007اینکه بنابر لزوم چنین خیزشی مسالمتآمیز ،چالشزا یا جنگطلباناه باشاد ،موضاوعی
است که به عواملی خار از ارادۀ دولت چین همانند واکنشهای دیگر بازیگران ،موازنۀ تارس
هستهای و فناوریهای آینده بستگی دارد و راهبرد آمریکایی «تمرکز بر آسایا»1،بارای محاصارۀ
واوپلیتیک چین میتواند احتما تنش و جنگ را افزایش دهد.
با وجود اهمیت شاخص های قدرت اقتصادی ،برای رسیدن به مرحلۀ تحو و جاباهجاایی
در نظام بینالمللی مسیری بهنسبت طاوالنی تار در پایش خواهاد باود و بایاد در کناار عواما
اقتصادی ،فنی ،صنعتی ،مالی و تجاری ،قدرت نظامی نیز افزایش یابد و هنوز فاصلۀ زیادی بین
قدرت نظامی با آمریکا وجود دارد .پرکردن این شکا

در میانمدت آسان نخواهد بود .بودجاۀ

نظامی آمریکا  778میلیارد دالر با  252میلیارد دالر چین در ساا  2022قابا مقایساه

نیسات.

همچنین ،باید مجموعه ای از عوام دیگر مانند توسعۀ سیاسای ،فرهنگای و اجتمااعی داخلای،
قدرت گفتمانی ملی و جهانی ،نهادساازی و تولیاد هنجاار وجاود داشاته باشاد و تحقاق ایان
وضعیت در مورد چین با توجه باه مشاکالت داخلای ،محادودیتهاای محایط واوپلیتیاک و
رقابت های جهانی به سادگی محقق نخواهد شد .اما اگر بر اساس منطق قدرت و واقعگرایی به
موضوع بنگریم ،باید فرض را بر تداوم پدیدارشدن چاین و امکاانپاذیری جاباهجاایی بارای
دهههای آینده بهعنوان یک سناریوی محتم بگذاریم و باه واکانشهاای روسایه کاه موضاوع
اصلی بحث این نوشتار توجه کنیم .واقعیت این است که تمرکز مطالعاتی و عملی بار موضاوع
خیزش آرام چین بهعنوان واقعیت پذیرفتهشدۀ جهان امروز مطرح است و ایان موضاوع بارای
روسیه نیز پیامدهای مهمی داشته و بهطور طبیعی برای پهوهشگران و مراکاز مطالعااتی آن نیاز
اهمیت ویههای دارد.

1. Pivot to Asia

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

270

پيامدها براي روسيه
آنگونه که در بحث نظری در مورد جابه جایی قدرت گفتیم ،روند پیدایی قدرت بزرگ جدیاد
و سکس تیبیت وضعیت آن پیامدهای مهمی بارای محایط منطقاهای و باینالمللای داشاته و باا
واکنشهای مهمی از سوی دیگر قدرتها روبهرو خواهد شد .و بهتبع روناد قدرتمنادی چاین
نیز از این قاعده مستینا نخواهد بود و برای روسیه که یکای از باازیگران قدرتمناد باینالمللای
است و در حوزههای منطقهای نیز به این کشور نزدیاک اسات ،آثاار و پیامادهای مهمای دارد.
روسیه سرزمینی گسترده از اروپای شرقی تا شر دور است و مرزی طوالنی در حدود  5هازار
کیلومتر و مناطقی آسیب پذیر در همسایگی با چین دارد .شر دور روسیه باهعناوان سارزمینی
گسترده ،کمجمعیت و توسعهنیافته در معرض خطرهای اجتماعی ،امنیتی و سرزمینی قرار دارد.
همچنین ،قدرتمندی ،نفوذ و حضور چین در منطقۀ آسیای مرکزی هم بهتدریج نفوذ و موقعیت
منطقهای کرملین را به چالش میطلبد .اما در همان حا  ،قدرتمندی چین میتواند ساختار نظام
بینالمللی را متکیر و چندقطبی کند و با هد قرارگرفتن برای غار  ،فرصاتهاایی را بارای
روسیه ایجاد کند.
در سا های اخیر مسکو تالش کرده است با استفاده از موضاوع همکااری خاود باا پکان،
غر

را از احتما شک گیری بلو چین و روسیه بترساند ،با این هد

کاه آنهاا را مجباور

کند سیاست خود را در برابر روسیه متعاد تار کنناد ( .)Gabuiev, 2020: 6طبیعای اسات کاه
محور روسیه و پکن تا حدی اثر تحریمهای غر

علیه روسیه را تضعیف میکند .روسیه پایش

از بحران اوکراین در حا گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری خود باا آسایا و اقیانوسایه و
بهویهه چین بود که تحریمهای غر

ایان روناد را تساریع کارد .یاک دهاه پایش ،صاادرات

تجهیزات صنعتی به روسیه در انحصار آلمان بود ،اماا از ساا  2016چاین جاای آن را گرفتاه
است ( .)Gabuiev, 2021:7برای کرملین چالش اصلی این نیست که بهدلی تارس از غربایهاا
بیش از حد درگیر چین شود و توانایی تغییر سیاست برای ایجاد ثباات در رواباط باا غار

را

نداشته باشد ،بلکه حف روابط مؤثر و متناسب و مستق با پکن اهمیت بیشتری دارد .در حاا
حاضر ،روسیه شرکتهای چینی مانند هواوی را به زیمنس یا نوکیا ترجیح مایدهاد ،زیارا کاه
این شرکتهای چینی فناوری خود را در روسیه با همکاری شارکتهاای محلای باومیساازی
میکنند .برای روسیه این موضوع بسیار مهم خواهد بود که نه تنها بتواناد نیازهاای خاود را باا
استفاده از زیرساختهای چینی رفع کند ،بلکه بتواند از فناوری خاود در هار جاای دیگار کاه
بخواهد استفاده کند یا به گزینههای جایگزین غیر از محصوالت چینی دسترسای داشاته باشاد
(.)Spivak, 2021:9
منطق واوپلیتیک و واقعگرایی همواره الزامهای مهمی را برای سیاست دولاتهاا باهدنباا
دارد .همین موضوع عام اصلی ایجاد موازنه است .اگرچه واقعگرایان دفاعی بر عنصار تهدیاد
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تاکید داشته و در پی لطیفکردن عام قدرت برآماده و آن را دارای بعادی تادافعی و امنیتای
دانستهاند و فقط در صورت انگیزههای تهاجی به خطرهاای آن توجاه کاردهاناد ،واقاعنگاران
هجومی معتقدند که دولتها نمیتوانند دربارۀ انگیزه و هد های دیگر دولتهاا در بلندمادت
مطمئن باشند .از اینرو ،همواره قدرت و همسایگی را مخاطرهآمیز و تهدیدکننده میبینناد .بار
اساس گازارههاای نظریاۀ واقاعگرایای دفااعی ،)Moshirzadeh, 2003: 134(1قادرت چاین و
همسایگی جغرافیایی با روسیه بدون خطر نخواهد بود و باید روسیه نگران این پدیاده و آینادۀ
آن و در تالش برای تمهیدات دفاعی الزم باشد .مجموعه اقدامات چاین در منطقاه اوراسایایی
سبب برانگیختن نگرانیهای رقابتی روسیه شده است( .)Vaezi and Khazaii, 2021: 127ایان
موضوع بهویهه با توجه به مرزهای طوالنی و سرزمین خالی از ساکنان در شار دور روسایه و
نیز سطح توسعۀ اند آن و ناتوانی مسکو در کمک به منطقه ،هم بهدلی ضعف اقتصادی و هم
دوری مسافت بسیار اهمیت دارد .باید به کاهش رشد جمعیت چین تا مرز نگرانی امنیتی شدید
برای دههها و مهاجرت از شر دور به مناطق غربای ایان کشاور نیاز اشااره کارد .بار اسااس
آمارهای غیررسمی ،در دو دهۀ گذشته جمعیتی حدود  2تا  5میلیون تان از چینایهاا باهطاور
غیرقانونی وارد منطقه شده و موجب نگرانی مسکو شدهاند (.)Alexeeva, 2008: 26
در سا  1999ایزا  ،فرماندار منطقه خاباروفسک و نمایندۀ پیشین رایسجمهور شر دور
روسیه ،سخنان نگرانکنندهای بیان کرد و مدعی شد سرزمینهای شر دور روسیه را چینایهاا
خریدهاند و اشغا مسالمتآمیز خاور دور در جریان است و بعدتر نیاز چناین برداشاتهاایی
توسط رایسجمهور ،والدیمیر پوتین تقویت شد .پوتین در بازدید از شهر مرزی بالگوشچنسک
در ووایۀ  2000به ساکنان گفت اگر برای تغییر توسعۀ اقتصادی منطقه کااری نکنیاد ،فرزنادان
شما چینی صحبت میکنند .امروزه 6،3 ،میلیون تن از ساکنان شر دور روسیه باا  110میلیاون
چینی در سه استان منچوری در آن طر مارز مشاتر روباهرو هساتند .از ایانرو ،معاادالت
واوپلیتیک در خاور دور همیشه یکی از نگرانایهاای اساسای دولات روسایه باوده و باهدلیا
دوربودن منطقه از مرکز کشور ،جمعیت پراکنده ،زیرساختهای حم ونقا ضاعیف و وجاود
قدرتهای بزرگ و راهبردهای بلندپروازانه در همسایگی آن ،مسکو همیشه در روابط خاارجی
خاور دور بسیار مراقب است .این موضوعهای نگرانکننده در داخ روسایه نیاز بازتاا هاای
بسیاری داشته و جریانهای سیاسی نیز به چنین خطری آگاهند .یکی از آثاار چاین بار محایط
منطقه ای روسیه ،برنامۀ نظامی پکن است که میتواند سرچشمه نگرانی امنیتای باشاد .در حاا
حاضر بودجۀ نظامی چین با  252میلیارد دالر در سا  2021در رتبۀ دوم پاس از آمریکاا قارار
دارد .از اینرو ،بر اساس منطق واقعگرایی و الزامهای واوپلیتیک ،تحاوالت قادرت نظاامی در
1. Deffence Realism Theory
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چین میتواند روسیه را بهطور جدیتر م تاثر سازد .اماا بایاد دیاد کاه دولات روسایه در برابار
جابهجایی قدرت و پیدایش قدرتی بزرگتر در همسایگی خود چه واکنشای نشاان مایدهاد و
چگونه به چنین دگرگونی مهمی مینگرد.
با توجه به بررسیهایی که در این بخش انجام گرفت ،دولت روسیه بر اساس محاسابات و
برآوردهای نظامی و امنیتی نسبت به رشد آرام پکن در معادلههای جهانی و منطقاهای حسااس
بوده و همچنان در معرض آثاار آن قارار دارد .باا توجاه باه جایگااه باینالمللای ایان کشاور،
همجواری منطقه ای واواستراتهیک در حاوزۀ اوراسایایی و آسایایی و از هماه مهامتار ،نقاش
فزاینده ،نفوذ و حضور چین در منطقۀ آسیای مرکزی و نیز مرزهای طوالنی با روسیه در خااور
دور ،طبیعی است که یکی از مالحظات و اولویتهای مهم سیاست خارجی این کشاور مسائلۀ
خیزش چین بهعنوان یک پدیدۀ بزرگ و مهم و امکاان جاباهجاایی تادریجی قادرت باشاد و
واکنش روسیه نسبت باه ایان موضاوع بارای موضاوع جاباهجاایی احتماالی قادرت در نظاام
بینالمللی از اهمیت ویههای برخوردار است.
الگوي رفتاري روسيه
آنگونه که در مبحث نظری دربارۀ منطق جابهجایی قدرت و واکنش قدرتهای بزرگ گفتایم،
بهطور معمو چنین قدرتهایی در سه وضعیت احتمالی رفتار میکنناد کاه وضاعیت پاذیرش
وضع جدید و همراهی با قدرت نووهور ،پذیرفتهنشادن و تاالش و تکااپو بارای دساتیابی باه
موقعیت گذشته و رفتار نوسانآمیز پذیرش و سکس اعتراض و تاالش بارای بازساازی قادرت
بود .با توجه به آثار و پیامدهای قدرتمنادی چاین بارای روسایه کاه در بخاش پیشاین باه آن
پرداختیم و روشن شد که این موضع برای روسیه بسیار حیاتی است ،در ادامه ،واکانش روسایه
به روند قدرتمندی چین در همسایگی خاود و نیاز در معادلاههاای منطقاهای و باینالمللای را
بررسی میکنیم .از زمانی که چین بهتدریج توانست اصالحات موفقتآمیازی را تجرباه کناد و
برخال

اتحااد شاوروی از فروپاشای احتماالی بگریازد ،روسایۀ آسایبدیاده از تحاوالت و

ناکامیهای اواخر دهۀ  1980و ابتدای دهۀ  1990کوشید تا روابط بهتری با چین برقرار کند .در
واقع ،مسکو نیز به تسریع رشد چین در طو دو دهۀ اخیر کماک زیاادی کارده و تجاارت دو
کشور در سطح بیسابقهای افزایش یافته است و تسلیحات و منابعی مانند نفاتوگااز از ساوی
روسیه به چین صادر میشوند.
روابط روسیه و چین که در دورۀ اتحاد شوروی کاهش یافته بود از دهۀ  1990از سر گرفته
شده بود ،در دورۀ پوتین از سا  2000روند جدیدی را در پایش گرفات و چاارچو

جدیاد

بهعنوان مشارکتی راهبردی شک گرفت .اینک روسیه برای چین پشتوانۀ راهبردی قاب اعتمااد
و منبع مواد اولیه و انروی و چین نیز برای روسیه همسایهای خو  ،منبع درآمد مالی و شریکی
ارزشمند در صحنۀ بینالمللی است ( .)Trenin, 2013:15-17از سا  2013سرمایهگذاری چین
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افزایش یافته و ابتکار جهانی یک کمربند و یک راه باه طارح اتحادیاۀ اقتصاادی اوراسایایی و
سکس طرح اوراسیای بزرگتر مسکو پیوند خورده است .البته روسیه در آغاز با بدبینی باه ایان
اقدام چین نگریست و آن را گامی دیگر از سوی چین بارای گساترش نفاوذ در حیااطخلاوت
روسیه برداشت کرد ،اما ساکس وارد ایان طارح و یکای از پشاتیبانان آن شاد(

Tisheyar and

 .)Bakhshi, 2020, 419پس از بحران اوکراین و پابهپای تشدید تحریمهای غر

علیه روسایه

و مشکالت آمریکا و چین از سا  ،2016ارزش روابط به رقمی نزدیک به  150میلیارد دالر در
سا  2020رسیده است .در حالی که مبادالت مسکو و پکن در سا  2007حادود  40میلیاارد
دالر و در سا  2020نزدیک به  110میلیارد دالر بود .روسیه عالوه بر واردات مقدار زیاادی از
کاالهای مصرفی از چین ،ایان کشاور را از اصالیتارین شاریکهاای خاود در زمیناۀ توساعۀ
زیرساختهای حم ونق  ،صنایع ،فناوریهای نظامی ،ارتباطی و اطالعااتی ،پزشاکی و تاامین
سرمایهگذاری میداند.
در زمینۀ نظامی با وجود روابط خو

مسکو و پکن ،تا زماان آغااز جناگ اوکاراین در 24

فوریۀ  ،2022متحد نظامی یکدیگر نبوده است .پوتین ،رایسجمهاور روسایه ،در ساا ،2020
تنها چند هفته پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکاا در جلساهای رسامی ،در پاساخ ایان
پرسش که آیا اتحاد نظامی چین و روسیه ممکن است؟ گفت« :تصور هرچیازی ممکان اسات،
اگرچه ما چنین هدفی برای خود تعیین نکاردهایام ،اماا آن را رد نیاز نمای کنایم» ( Gabuiev,
 .)2020:5یکی از عرصه های مهم همکاری دو کشور منطقه اوراسیایی بوده است کاه نخسات
از سا  1996همکاریهای منطقاهای را در حاوزۀ آسایای مرکازی آغااز کاردهاناد و ساازمان
همکاری شانگهای از سا  2001بهتدریج قلمروی فعالیت خود را افزایش داده و باا عضاویت
کشورهای هند و پاکستان در مسیر آسیاییشدن گام نهاده است .آغااز روناد عضاویت رسامی
ایران را نیز باید گامی مهم برای همکاریهای منطقاه ای شارقی دانسات .همچناین در روسایۀ
ناامید از غر  ،ایده ای با نام «اوراسیای بزرگتر»1از سوی پوتین مطرح شد که هد

آن بیشتر،

همکاری با ابتکار «یک کمربند و یک راه»2چین اعالم شد (.)Li, 2018: 49
در سطح جهانی نیز عالوه بر همکااری دو دولات در مقابا یاکجانباهگرایای آمریکاا در
شورای امنیت سازمان مل متحد به شک گیری بریکس ،منجر شده است و در موارد گونااگون
مسکو و پکن در برابر مداخلههای غر

در امور داخلی کشورهای دیگر مخالفت کرده است و

در برابر صدور قطعنامههای شورای امنیت سازمان مل متحد در این موضوعها با وتاوی آنهاا
اقدام کردهاند .یکی از موضوعهای مهم در آغاز سا  2021و تنشهاای روزافازون روسایه باا
غر

بر سر اوکراین و چین با آمریکا بر سر تایوان است که مسکو و پکن با بیانیههای مختلف
1. Greater Eurasia Plan
)2. Belt-Road Initiative (BRI
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حمایت کردهاند و سران دو کشور در بیانیۀ مشترکی پس از دیادار پاوتین از پکان در زمساتان
 2022آشکارا گسترش ناتو را محکوم کردند .پس از تجاوز نظامی روسایه باه اوکاراین در 24
فوریۀ  ،2022چین روابط خود را با روسیه ادامه داده و از پذیرش تحریمهای غربی علیاه ایان
کشور خودداری کرده است .از این رو ،روسیه امروز نه تنها چین را تهدید خود نمیداند ،بلکاه
کوشیده است با گسترش روابط دوجانبه ،منطقهای و جهانی خود با این کشور ،از ایان فرصات
برای کاهش خطرهای غر

بهره بگیرد .اما اعتماد مسکو به پکان بایانادازه نیسات و روسایه

مراقب است چین را از مساا حساس سیاستی دور نگه دارد .تصادفی نیست که سرویسهاای
امنیتی روسیه از فناوری چینی بسیار کم استفاده میکنند .البته نگرش سیاستگذاران روسای باه
آرامی در حا تغییر است و کارشناسان جوان روسیه در ماورد سیاساتهاای پکان نسابت باه
برخی از همکاران قدیمیتر خود هوشیارتر هستند ).(Kadri, 2021
یکی از عواملی که روسیه از روند رو به رشد قدرتمندی چین تااکنون اساتقبا کارده ایان
است که اگر آمریکا تصمیم بگیرد همزمان با چین و روسایه در دو جبهاه مقابلاه کناد ،از نظار
نظامی بسیار ضعیف خواهد بود .به همین دلی نیز روسایه و چاین تاالش هاای متناوعی را از
بازدارندگی تا موازنه و مهار را در پیش گرفتهاند ( .)Noori, 2021: 381تحوالت سا  2022در
مورد نمایش نظامی روسیه در اوکراین و چین در تایوان و اعالم حمایت دو دولت از یکادیگر
به روشنی نشان دهندۀ هماهنگی مسکو و پکن در به مبارزهطلبیدن آمریکا در زماانی اسات کاه
بهنظر میرسد اعتبار این دولت بهدلی خرو نظامی از عرا و افغانستان خدشهدار شده اسات
و جسارت اقدام نظامی پرمخاطره در هیچ نقطۀ دیگاری از جهاان را باه آساانی نادارد .جناگ
اوکراین نشان داده است که غر

متحدتر از گذشته شده است و روش مقابلاه نیاز ناه همانناد

روسیه ،اقدام نظامی سنتی ،بلکه مقابلۀ هوشمند و اقتصادی اسات کاه از راه فضاای مجاازی و
رسانه ای و همچنین ،تحریمهای تدریجی فشار بر رقیباان را باا هاد تاثیرگاذاری بار اعتباار
جهانی و افکار عمومی داخلی انجام خواهد داد .طبیعی است که تجربۀ تقاب باا روسایه بارای
چین اهمیت زیادی خواهد داشت .به طوری که کاراگانف حتی از احتما وابستگی روسایه باه
چین سخن گفته است و باور دارد که مسکو «بسیار بیشتر به چین وابسته خواهد شد .چینیهاا
متحدان نزدیک و بزرگترین منبع قدرت روسیه پس از مردم هستند» (.)Karaganov, 2022
نگاه به چین در میان احزا

سیاسی روسیه نیز اهمیت دارد و نشاندهندۀ نگاه مردم روسیه

و وجود سرمایۀ اجتماعی برای روابط دو دولت است .حز

کمونیست روسیه باا همکااری و

همراهی با چین بهطور کام موافق بوده و خواستار ارتباط بیشتر با چین و الگوبرداری از آناان
است .حز لیبرا دموکرات روسیه در گذشته نمیخواسات چاین را تهدیادی مساتقیم علیاه
روسیه و منافع آن بداند ،اما بهتازگی نگرانی از چین را مطرح کرده است .مواضع حز روسیه
واحد نیز در عم همان مواضع و تصمیمهای بهکارگرفتهشدۀ والدیمیر پوتین و کرملین اسات.
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روسیۀ آینده دربارۀ رابطۀ چین باا روسایه بسایار بادبینتار اسات (

Solomentseva,

 .)2014همچنین افکار عمومی جامعۀ روسیه نیز روابط با چین را فرصت میبیند و بنابر آخرین
نظرسنجیهای انجامشده توسط بنیاد فوم در سا  2021در روسیه بیشتر مردم مطمائن هساتند
که چین یک کشور دوست است و فقط  9درصد از پاسخدهندگان مخالفاند 57 .درصد ماردم
قدرت چین را تهدید روسیه نمیدانند.
با وجود نزدیکشدن هرچه بیشتر روسیه به چین و گسترش روابط به مرور زمان و نگارش
هرچه میبتتر در میان مردم و دولتمردان روسیه اما نباید سویه دیگر قضایه را نادیاده گرفات
که تا پیش از جنگ اوکراین  ،2022روابط اقتصادی روسیه و غر

دو برابر روابط با چین باود

و مسکو از راه های مختلف و در سطح ساران ،وزیاران خارجاه و کارشناساان گونااگون و در
چارچو

نهادهای مشترکی چون سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای ناتو و روسیه و در

چارچو ترتیبات مربوط به همکایگی راهبردی و ثبات راهباردی باا اروپاا و آمریکاا در حاا
تعام بوده است و چنانچه شرایط این کشور را در مورد موضوعهایی چون بیطرفی اوکاراین،
گسترشنیافتن ناتو ،برچیدن سکر موشکی و تحریمهای اقتصادی را میپذیرفتند ،حاضر به حا
مشکالت با طر

غربی بود و این موضوع تا پیش از جنگ سا  2022در دستور کار دو طر

قرار داشت .اما با آغاز حملۀ روسیه به اوکراین ،کرملین ترجیح داده سیاسات نزدیاکشادن باه
چین با هد ایجاد نوعی موازنۀ تدریجی و غیررسمی با غر را آغاز کند .نشانههای آغاازین
این سیاست موازنه ای را باید در بیانیۀ سران دو کشور در آغاز ساا  2022و مواضاع چاین در
قبا بحران اوکراین دید .اما با توجه به مشکالت پیشآمده در عرصاۀ عملیااتی در اوکاراین و
فشارهای شدید اقتصادی ،تجاری و رسانهای واردشاده باه روسایه و سیاسات مابهم چاین در
حمایت جدی از روسیه و تالش پکن برای حفا خونساردی در قباا رفتارهاای تناد طار
غربی ،نمیتوان بهطور جدی از شک گیری یک موازنه یا دوریکاردن جادی از ایان موضاوع
سخن گفت.
تا زمانی که بحران در روابط روسیه و غر

وجود دارد و غر

حاضر به دادن امتیاازی در

موضوعهای مرتبط با بیطرفی اوکراین و گسترشنیافتن ناتو نیست ،روسیه نااگزیر از سیاسات
مطلو موازنهای خود دست کشیده و بهسوی چین برای ایجاد موازنهای مابهم باا غار روی
می آورد و روند فزایندۀ روابط با چین ادامه خواهد یافت .البته ایان سیاسات مطلاو

کارملین

نخواهد بود؛ زیرا بهطور معمو کرملین واقعگراتر و عم گراتر از آن است که نسبت به قدرت
فزایناادۀ چااین در جااوار مرزهااای ایاان کشااور ،حضااور و نفااوذش در قلمااروی اوراساایایی و
جایگاهش در نظام بین المل نگران نباشد .اما گویی در وضعیتی قرار گرفته است که ناچاار باه
تکیه بیشتر به چین خواهد شد و این موضوع در آینده دشواریهای جدیدی را برای منافع ملی
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روسیه بهدنبا خواهد داشت و غربی ها نیز اصرار دارند تا ضربۀ نهایی را بهتدریج بار کارملین
وارد کنند و آن را از معادالت اروپایی حذ کنند.
میتوان از دو الگوی رفتاری برای روسیه بحث کرد :الگوی مطلو

که میتوانست موضاع

میانه در قبا چین و ناتو باشد و سیاست چرخش به شر آمریکا در سا  2012امید به تحقق
چنین وضعیتی بسیار پررنگ میکرد که الگوی موازنهبخش میبت بین شر و غار

را باهکاار

گیرد .اما روند تحوالت بهویهه از بحران اوکراین در سا  2014چشمانداز این وضعیت را تیره
ساخت ،اگرچه مسکو همچنان امیدوار به تقاب آمریکا و چین بر سار موضاوعهاای گونااگون
مانند تایوان ،دریای جنوبی چین یا منطقۀ دفاع هوایی در شر آسیا و روآوردن غر
بود .اما با ناامیدی کام از آن وضع مطلو

به روسیه

و اصارار اوکاراین و نااتو بار موضاوع عضاویت،

روسیه با تجاوز به اوکراین ناگزیر الگوی رفتاری نامطلو

را بهکار گرفته است کاه بار اسااس

آن ،بهدلی رقابت واواستراتهیک با غر و مشکالت ناشی از موضوعهایی چون اساتقرار ساکر
موشکی و گسترش ناتو در محیط منطقهای و جنگ اوکراین ناگزیر به همسویی بیشاتر و حتای
تکیه بر چین و ایجاد موازنۀ تدریجی جایگزین روی آورده است.
نتيجه
از مباحث این نوشتار و بهویهه بنیان نظری آن دریافتیم که موضوع جابهجایی قادرت در نظاام
بینالمللی امروز مسئلهای اساسی است که با توجه به روند آرام قدرتمندی چاین ،امکاانهاایی
برای این دگرگونی مطرح خواهد بود که در کمینۀ آن میتوان از یاک نظاام چنادقطبی موازناۀ
چندگانه یاد کرد .همچنین بر اساس نظریۀ جابهجایی قدرت ،سه وضاعیت احتماالی همراهای،
مقابله و موازنه مطرح شد .اینکه دولت روسیه بهدالی مختلف نسبت به خیزش تدریجی چاین
حساس بوده و در معرض آثار آن قرار دارد و نیز بر اساس یافتههای این نوشتار روشن شد کاه
با توجه به جایگاه بینالمللی روسیه ،همجواری منطقهای واواستراتهیک ،نقش فزایندۀ چاین در
منطقۀ آسیای مرکزی و نیز مرزهای طوالنی ،مناطق بسیار کمجمعیت و توساعهنیافتاه در خااور
دور روسیه ،تاثیر قدرتمندی آرام و تدریجی چین را برای روسیه باه موضاوعی بسایار حیااتی
تبدی کرده است.
از اینرو ،دولت روسیه در سا های حکمرانی پوتین یک سیاست چندجانبهگرا ،چندگانه و
چندوجهی را بهکار گرفته است که مبتنی بر واقعگرایی در چارچو

«باازی بازرگ سانتی باه

سبک قرن نوزدهم» ،با حضور در باشگاه قدرتمندان (کنسرت اروپایی) ،موازنۀ قدرت و متکای
به قدرت نظامی بوده است .همچنین همکاری با دولتهای نوپدید جهان سومی مانناد برزیا ،
آفریقای جنوبی ،هند ،ایران و ترکیه را برای موازنۀ پیرامونی و افزایش قدرت چانهزنی در بازی
بزرگ فراموش نکرده است .در چارچو این سیاست کالن ،نگااه باه خیازش چاین و امکاان
جابهجایی قدرت در آینده در پذیرتر خواهد بود.
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سیاست رسمی اعالمی و عملی کرملین روابط همهجانبه با چین در دستور کار قارار دارد و
تا زمانی که فشارها و تحریمهای غر وجود دارد و کرملین نیز ناتو را تهدید وجودی میبیند،
این مسیر ادامه خواهد یافت .اما در همان حا  ،مسکو نمیتواند از جابهجایی قدرت به سادگی
استقبا کند و سیاست محتاطانهتری را در صورت تحقق این پدیده در نظار خواهاد داشات و
این موضوع تا حد زیادی به آیندۀ سیاست چرخش به شر آمریکا و کاهش احتمالی فشار بار
روسیه بستگی خواهد داشت .اگرچه با آغاز جنگ در اوکراین ،برای مدتها به تعویق خواهاد
افتاد و مسکو همچنان در آما اصلی قدرتهای غربی خواهاد ماناد .چگاونگی پایاان بحاران
اوکراین یا طوالنیشدن آن میتواند برای روسیه و آیندۀ تعارضها با غر

بسایار مهام باشاد.

برای روسیه مناسبترین گزینه می توانست موازنۀ ناتو و چین باشد ،اما در حا حاضار چناین
وضعیتی دور از دسترس است .اما در صورت وقوع جابهجاایی قادرت در دهاههاای بعادی و
شکننده شدن موازنۀ قدرت ،حتی امکان اتحاد با غر در برابر تهدیادهای آینادۀ چاین وجاود
خواهد داشت .واقعگرایی حاکم بر سیاستهای روسیه در سه قرن گذشته نشاان مایدهاد کاه
چنین چرخشهایی بخش مهمی از فرهنگ راهبردی این کشور بوده است و خواهد بود.
در پایان باید گفت تا زمانی که روسیه از گرفتن تضمینهای امنیتی برای محیط امنیتی ملای
و منطقه ای خود از غر ناتوان است ،ناچار است الگوی رفتاری مبتنای بار سیاسات مطلاو
موازناهای خاود را میاان چاین و غار وانهااده و همکااری راهباردی باا چاین را باا هاد
موازنهسازی با غر

در دستور کار قرار دهد و همچنان روابط با چین ادامه یابد .طبیعی اسات

که این راهبرد مطلوبی نخواهد بود و با منطق واقعگرا و عم گرای نهفتاه در فرهناگ سیاسای
دولتهای روسی ناسازگار مینماید.
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