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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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 اي روسيهروند قدرتمندي جهانی چين و سياست موازنه

 *جهانگير كرمی
 ، دانشگاه تهرانمطالعات جهان ۀدانشکد ،دانشیار گروه مطالعات روسیه

 خانیمریم كریم
 ، دانشگاه تهرانمطالعات جهان ۀدانشکد ،شناس ارشد مطالعات روسیهکار

 (13/04/1401تاریخ پذیرش:  -24/02/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده

 ییجاا هجاب و امکانبوده  کمیوستیب قرن نینخست یهادر دههمهم  یتیواقع نیچ زشیخروند تدریجی 

ای و ملای مهمای بارای دیگار     المللی، منطقاه بینطبع پیامدهای است. به مطرح کرده را در آیندهقدرت 

 ۀلئمسا ویاهه  باه دنباا  خواهاد داشات.    ها را بههای بزرگ و نیز روسیه داشته است و واکنش آنقدرت

هاا مطارح   پرسش نیارو با توجه به همسایگی با این کشور اهمیت بیشتری دارد. از این هیواکنش روس

پذیر است؟ در پاسخ ایان  ا  روند قدرتمندی چین چگونه تبیینالگوی رفتاری روسیه در قبکه  شودمی

ای دو سویه با چین و غار   دنبا  یک سیاست خارجی موازنهروسیه بیشتر به کهشود فرضیه مطرح می

دلیا  رقابات واواساتراتهیک باا غار ، ساکر موشاکی و        المللی چندقطبی است، اما بهبیندر یک نظام 

ساویی باا چاین و ایجااد یاک      ویهه در مسئلۀ اوکراین، ناگزیر به همبهای گسترش ناتو در محیط منطقه

هاا و  دهدا یفای، ک ی  محتوایبا روش تحل دهیا نیا یبررس یبراموازنۀ تدریجی جایگزین برآمده است. 

روناد   ۀمسائل ، قادرت  جاایی اباه جگیاری از نظریاۀ   و با بهره نظرانصاحب یهادگاهیاسناد موجود و د

 کنیم. دستاورد اصلی این نوشتارا تحلی  میر، پیامدها برای روسیه و الگوی رفتاری آن نیچقدرتمندی 

ای های بزرگ و نیاز محایط منطقاه   المللی، آثار آن برای قدرتبیناین است که وضعیت آیندۀ سیاست 

دیاد را  گارای دولات ج  انداز آیندۀ سیاست شار  های شرقی و چشمویهه منطق رفتار قدرتبهایران و 

 دهد. می تری به ما نشانشک  روشنبه

 .هیروس ن،یچ زشیخ ن،یچ، قدرت ییجاهجاب ،: آمریکاواژگان اصلی
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 مقدمه
مسئلۀ مهمای در تحلیا    های اخیر به ویهه در قرنالمللی بهبینجایی قدرت در نظام مسئلۀ جابه
شادن  قطبای و تاک  1990ا  جنگ سرد در سا  پس از پایان المل  تبدی  شده است.سیاست بین

المللای  باین شادن نظاام   چنادقطبی -تدریج از دهۀ نخست هزارۀ جدید، یکالمللی، بهبیننظام 
ین مطرح شد که حکایت از بازسازی قدرت روسیه در دورۀ پوتین و خیزش آرام و تدریجی چ

ناد  گیاری نهادهاایی مان  هاای غیرغربای دیگار و شاک     داشت. این موضوع با پدیدآمدن قدرت
المللی و پیچیادگی ناشای   بینسازمان همکاری شانگهای و بریکس و تحوالت ماهوی در نظام 

هاا و همچناین   هاا، فرصات  المللای، امکاان  باین شدن نظام ایاز چندقطبی، چندسطحی و شبکه
 المللی و از جمله روسیه ایجاد کرده است.بینخطرهای جدیدی را برای بازیگران روابط 

دلی  مشکالت ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و تهدیادهای  عیت روسیه بهسو، موقاز یک
 وموجود در محیط راهبردی آن، تالش برای بازگشت به بخشی از جایگاه و وضاعیت پیشاین   

ر گرجستان د هایدنبا  بحرانهای نواستقال  شکننده است و این موضوع بهها با دولتتعارض
تر شده و مسکو را پیچیده 2022سا   و جنگ اوکراین در 2014و اوکراین در سا   2008 سا 

ویاهه در قباا    باه را  یتریجد گرایشر  استیسآمیزی قرار داده است و در وضعیت مخاطره
 کاست. از سوی دیگر، خیزش و برآمدن آرام چین در حوزۀ اقتصاادی یا  گرفته  شپیدر چین 
در  قادرت  ییجاا هجابهایی را برای امکان وبوده  کمیوستیب قرن نینخست یهادر دهه تیواقع
های بازرگ و نیاز   های آینده متصور ساخته و این موضوعی است که برای آمریکا و قدرتدهه

هاد  روند کنونی قدرتمندی چاین تاداوم خوا   نکهیاروسیه خطرهای مهمی خواهد داشت. البته 
آمیاز یاا چاالش برانگیاز     تیافت یا نه و اگر ادامه یابد چگونه انجام خواهد شاد و آیاا مساالم   

 گنجد.است که در این نوشتار نمی یسربحث و بر یبرا یمهم مساا ، شودمی
 جوار خاود را به تحو  بزرگ قدرت در محیط هم هیواکنش روسخواهیم می نوشتار نیا در

 یروناد قدرتمناد   برابار در  هیروس یرفتار یالگو که پاسخ دهیمن پرسش یابه و  بررسی کنیم
نماید، پاسخی جدی و قطعی به این پرسش مهم، بسی دشوار می است؟ پذیریینتب چگونه نیچ

 یخاارج  اسات یس کیا دنبا  به شتریب هیکه روس را مورد بررسی قرار داد توان این فرضیهاما می
رقابات  دلیا   ست، اما باه ا یالمللی چندقطببیننظام  کیو غر  در  نیبا چ هیای دو سوموازنه

و گساترش نااتو در    یسکر موشاک  ن،یاز بحران اوکرا یغر  و مشکالت ناش با کیواواستراته
 ۀموازنا  کیا  جااد یو ا نیباا چا   ییساو باه هام   ریناگزمسئلۀ اوکراین، ویهه و بهای منطقه طیمح

امکااان  براباارای را در چندگانااه اسااتیمسااکو سبنااابراین برآمااده اساات.  نیگزیجاااتاادریجی 
 هایدیا باه تهد  یبخشا تاوازن برای و است گرفته  شیللی در پالمبینقدرت در نظام  ییجاهجاب

کوشد باا رواباط باا    می است. همچنین کردهاستقبا   نیچ پدیدارشدناز در حا  حاضر غر ، 
 بکاهد.در آینده  نیچ یاحتمال خطرهایمناسب، از  یبه توافق دنیغر  و رس
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هاای  در سایتد ناد موجوها و اسداده یفیک محتوای  یبا روش تحل ده،یا نیا یبررس یبرا 
واباط  رو  فرضایه  یرهاا یمتغالمل ، بیننظران سیاست های صاحبها و دیدگاهاینترنتی، کتابخانه

هاا  رو، نخست به مبانی نظری انتقا  قدرت و واکنش دولتاز این. کنیمرا تحلی  می هاآن انیم
ا ماورد توجاه قارار    جاایی قادرت ر  ی چین و امکان جاباه پردازیم. سکس قدرتمندی تدریجمی
دهیم تا توصیف روشنی از آن به دست آید. در اداماه، پیامادهای احتماالی بارای روسایه را      می

ز کنیم. سرانجام الگوی رفتاری روسیه را در برابر ایان روناد تحلیا  و باا اساتفاده ا     بررسی می
 دهیم.انداز آیندۀ آن را ارااه میمباحث، چشم

 پيشينۀ پژوهش 
ته ارسی نوششدن چین منابع بسیاری وجود دارد و در این رابطه مطالبی نیز به فدر مورد پدیدار

در  شده است، اما در مورد واکنش روسیه به خیزش چین کمتر مطلبی باه فارسای وجاود دارد.   
لی ایان  اینجا با بررسی برخی از این آثار پهوهشی، به کمبودهای مطالعاتی اشاره و هاد  اصا  

 کنیم.مقاله را بیان می
بااه بررساای « محتماا  یوهایدر حااا  وهااور: ساانار نیچاا»( در مقالااۀ 2008زاده )چگناای

شاور  سناریوهای گوناگون در رابطه با نظام سیاسی، سیاست خارجی و رفتاار راهباردی ایان ک   
جاوتر و  تر، سیاست خاارجی آن تعاما   گیرد که نظام سیاسی چین منعطفپرداخته و نتیجه می

و  آمیزتر شاده و مشاارکت مسائوالنه را در پایش گرفتاه اسات      رفتار راهبردی آن نیز مسالمت
دانست. اگرچه او به واکنش روسیه « اقتدارگرایی انعطا  پذیر» توان وضعیت خیزش آن را می

نیاز   طاور طبیعای واکانش روسایه    نکرداخته است، با درنظرگرفتن سناریوی مورد نظر ایشان، به
وهاور   وآمریکاا  »( در مقالاۀ  2015) مقادم یبهراما و  زیجانسا آمیز خواهد بود. از نگاه مسالمت

هاای تجدیدنظرطلباناۀ   وضعیت وهور چین در سه دهاۀ اخیار را بایاد باا هاد      « جهانی چین
 یرهبار  باه ای نظم منطقه یبرا یبه چالشای تحلی  کرد که این کشور محدود و ههمونی منطقه

 ایای آمریکا در آسمنطقه یرهبر بهنظم  یبرااست و شده   یتبد کیفیپاس ایدر آس متحد االتیا
 ۀنا در بازمواز یمحاور  یمتحد نقشا  االتیدر پاسخ به آن ا و شودمی پنداشتهمخر   کیفیپاس
گردد و در مورد روسایه بحیای   این بحث بیشتر به واکنش آمریکا بر می .است کار گرفتهبه نیچ

 نشده است.
الملا   نیقادرت در نظاام با   و تاوازن   هیروسا ین و چا »( در کتاا   2015)و زرگر  یشعبان
 یرو شیپا  یهاا مساا  و بحاران  ها و تحلی آنروابط  قدرتموازنۀ  یۀنظر، از دیدگاه «معاصر
از . اناد را بررسای کارده   المل نیب یهابحران تیریدر مد مسکو و پکن یرفتار یالگوو جهان 

هاا، در   آن تیریماد  شایوۀ المللای و  باین  یهاا شناخت بحاران  یهاویهگیاز  یکاین نگاه، ی
است که در این رابطاه دو قادرت    لمل انیدر نظام ب یاسیس یندهاایقدرت و فر عیساختار توز

های بازرگ جهاانی ایجااد    ای را در تعام  با دیگر قدرتاند تا موازنهمورد بحث کوشش کرده
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واکانش روسایه باه قدرتمنادی چاین را از دیادگاه       « آیندۀ قدرت»( در کتا  2011کنند. نای )
دهاد و معتقاد اسات دو کشاور     های امنیتی و مشکالت سیاسی ماورد توجاه قارار مای    نگرانی
های متضاد دارناد  های متعارض، رویکردهای سیاست خارجی متفاوت و گاه اولویتبینیجهان

هاای آن از خیازش   شناختی در خاور دور و افت اقتصادی و نظامی بر نگرانیو شرایط جمعیت
آورد کاه از دغدغاۀ   شین روسایه مای  یجمهور پاو بیانی از زبان رایسقدرت چین افزوده است. 

 کند.واگذاری خاور دور در صورت ضعف کشورش حکایت می
به واکانش روسایه باه چاالش چاین در      « چین و آسیای مرکزی»( در کتا  2016عزیزی )

ز هاای اقتصاادیش و نیاز متااثر ا    منطقه اشاره کرده است و این کشاور را باا توجاه باه ضاعف     
، مجبور به پذیرش نقش اقتصادی 2014لی  بحران اوکراین در سا  دهای جدید غر  بهتحریم

چین و حتی وابستگی اقتصادی به آن کشور دانسته است؛ اگار چاه مساکو همچناان در حفا       
روسایه  »( در گزارشای از رساالۀ   2020زناد. بنات )  کنتر  امنیتی بر منطقه حر  نخست را می

مناافع   نباود تصاور  مادعی اسات   « است خارجی روسیه در دورۀ پاوتین وهور چین: تحلی  سی
 نیدر با  هیباه روسا  نسابت   نیچا  خطرناا  از ساوی   هاای هاد   نباود و  نشدنیکنتر متضاد 
از نگااه  شاود.  مای  یهمکارموجب و  ییارویمانع رو ه،یروس یخارج استیس رندگانیگمیتصم

کوشد مانع افاو  بیشاتر در   وهور میدر حا   چین یهاطرحبا مشارکت در نهادها و او، مسکو 
 قدرت خود شود. 
 یهاا فرصات  ایا  دی: منبع تهدهیروس از نگاه نیچپدیدارشدن »( در مقالۀ 2014)سولومنسوا 

 عیرشاد سار  اسات و  سرعت در حا  به یجهان یاسیو س یاقتصاد کانونباور دارد که « د؟یجد
ن را نگارا  هیو هم روسا  یغرب یاسیکه هم رهبران ستبدی  شده است  یاتیح یموضوعبه  نیچ
هاای  هدر حاوز  اسات. همچناین  ماناده   یکاما  مابهم بااق   طور ی منطقه بهاسیس و روند کندیم

وجاود   آند در ماور  یادیا ز یاها ها و اختال بحثنیز  هیروس ۀجامع هایسطح درمختلف و 
بط خاود  ارو دیو مسکو چگونه بادارد  هیروس یبرا پیامدهاییچه  نیچ پدیدارشدن ؛ اینکهدارد

وشاته،  ن نیا بر اساس نگااه ا ، از مساا  مهم برای دولت روسیه است. کند یبا پکن را سازمانده
 زشیا خ برابار خود را در  میهنوز تصم هیروسها و تهدیدهایی برای مسکو دارد و چین فرصت

 موضوع است.   ینگرفته و در حا  بررس نیچ
ن دریافات کاه اهمیات قدرتمنادی     توابا بررسی برخی منابع در مورد پدیدارشدن چین می

های بزرگ و از جمله روسیه موضاوعی اسات کاه نیازمناد مطالعاۀ بیشاتر و       چین برای قدرت
هاای  مربوط به مناطق مشتر  ایران و روسیه همانند حاوزه  هایویهه با درنظرگرفتن مالحظهبه

ی ایرانای و از  ایام ایان موضاوع را باا نگااه     آسیای مرکزی، خزر و قفقاز خواهد بود. کوشایده 
کناد  دیدگاه منافع ملی ایران تحلی  کنیم. اهمیت و ضرورت این نوشتار این است که تالش می
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جایی قادرت تحلیا    تا ایدۀ واکنش روسیه را در قالب یک مد  تحلیلی برگرفته از نظریۀ جابه
 کند. 

 جایی قدرت  وب نظري: نظریۀ جابهچچار
تواناد ماا را در یاافتن مادلی     هی بازاندیشانه در آن مای و نگا 1«جایی قدرتنظریۀ جابه»بررسی 

های روسیه در برابار قدرتمنادی روزافازون چاین یااری کناد. از       تحلیلی برای بررسی واکنش
ویاهه  باه رو، برای استفاده از این نظریه نااگزیریم کاه موضاوع واکانش باازیگران دیگار و       این

المللای  باین و نه قاب  حذ  از معاادالت   بازیگران سوم که نه مستعد جایگزینی قدرت هستند
را در مطالعات روابط بین المل  « انتقا  قدرت»مسئلۀ مورد توجه قرار دهیم. نخستین کسی که 

روش توزیاع قادرت میاان    »ی بود و با رد لزوم موازنۀ قدرت مدعی شد که ارگانسکوارد کرد، 
از نگااه او، تحاوالت داخلای چاون     تواند جایگزین آن شاود.  می« ها و طرح انتقا  قدرتملت

شدن، افزایش جمعیت و کارآمدی حکومت و گاذر از مراحا  اساتعداد، رشاد و بلاو       صنعتی
هاا شاده و   شود و این امر موجب تغییر وضعیت قدرت دولتقدرت و سکس انحطاط آغاز می

تزلز  زند و نظم موجود را تهدید و صلح جهانی را موضع تقسیم قدرت را در جهان بر هم می
 (.Organski, 1958شود )المللی دگرگون میبینطبع نظام سازد. بهمی

جایی قدرت ناشی از رفتار قدرت ههماون مبنای بار    ، جابه«مکتب تنظیم»در مد  فرانسوی 
پیماناان و رقیباان   تحمی  مد  توسعۀ خود دانساته شاده اسات کاه باه توساعۀ اقتصاادی هام        

هاای  دنبا  دارد و باا افازایش بادهی   ون را بهی و مالی ههمانجامد. این امر کاهش تراز تجارمی
شاود  جایی فراهم مای گذاری خارجی آن قدرت، تمهیدات برای افو  و جابهخارجی و سرمایه

(Porahmadi, 2007: 107-108.) جاایی  نظریاۀ جاباه   یاصال  یدعاا اندیشمندان، ا ز نگاه برخیا
 کیا حضاور  باا  و  یمراتبا صورت سلساله بهمعمو  طور بهالمل  نیب نظامست که قدرت این ا

 دیجد یهادرت، قپایداردلی  نرخ رشد نابه اما. ابدیسامان میالمللی بیننظم متولی  برترقدرت 
قادرت   کیا کاه   شاود مای  شتریب یطیخطر جنگ در شرا نکهیو اند ابیمی شیطور منظم افزابه

گرفتاه   یشیدر حا  سقوط پ برتردرت از ق یحت ای دهیرس یبه برابر یناراضاما  شیدرحا  افزا
 (.Lemke and Tammen, 2006: 263است )
چاون وا  کاوگلر    یشمندانیاند ۀلیوسهب ریهای اخقدرت در دهه جایی یا انتقا جابه یۀنظر
نظام   نیزتار یکناد کاه صالح آم   مای  شانهاد یپاز نگاه او ایان نظریاه    است. افتهی یشتریب ۀتوسع
 حیقدرت را تارج  داریپا گرایی، موازنۀواقعکه  یدرت است، در حالق یبا برتر یالمللی نظمبین
ها را باا هام   آن دیباشد، نبا سهیها قاب  مقاآن یتعاد  و برابر یاصل میاگر مفاه یو حت دهدمی

باه   .رناد یگبا هام قارار مای    یتعاد  و برابر هاوجود دارد که در آن هاییوضعیتکرد.  ترکیب

                                                           
1. Transition Power Theory 
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وجاود   یاماا برابار   ،ها تعااد  وجاود دارد  وجود دارد که در آن یهاینیز وضعیت بیترت نیهم
 یاۀ قادرت و نظر  موازناۀ  یای گراها بر قدرت، واقعتمرکز مشتر  آن نی. بنابرارعکسندارد و ب

قادرت   هاای رییموضاوع در تغ  نیا اساتفاده از ا  باا  رساند.ینم یابهمش جیانتقا  قدرت را به نتا
انتقاا  قادرت ناه تنهاا      نظریاۀ قدرت و  موازنۀ ییگراواقع، نیشدن چویهه برجستهبهو  کنونی
هاای  اسات یبلکه انتخا  سدهند، دست میبودن اوضاع بهبه خطرنا راجع یهای مختلفیابیارز

 (. Rauch, 2018: 7)کنند مطرح می زیرا ن یمتفاوت
 یادیا ز تیا اهم زیود نبچگونه خواهد  زشیها به قدرت در حا  خموضوع که واکنش نیا
مکاان  مطرح شد، ا نیشیپ یاز آن در فرازها یقدرت که مباحث مهم ییجاهجاب یۀارد. در نظرد

 ایا اسات   زشیا  خخود قدرت در ح راهاز  ای طور معمو به زیامکان ن نیجنگ وجود دارد و ا
ماارتین  بشاود.   دیا قادرت جد  پدیدارشادن کند تاا ماانع از   می الشقدرت در حا  افو  که ت

کند و معتقد است که فراز و فارود قادرت باه جناگ میاان      نگ اشاره میگریفیتس به امکان ج
کاارگرفتن  انجامد و بر اساس منطق گزینش عقالیی، دولت پیشرو لزوم بههای بزرگ میقدرت
کند و ممکن اسات دولات چالشاگر بارای کناارزدن      بازدارنده را سبک و سنگین میهای اقدام

(. گیلکاین نیاز امکاان    Grifitz, 2011: 52-53رد )دولت پیشروی پیشین، راه جنگ را پایش بگیا  
داناد.  هاا را در ایان رابطاۀ عاما  اصالی مای      تر دانسته و اشتباه محاسبۀ دولتجنگ را محتم 

هاای ناخرساند از وضاع موجاود،     داند کاه دولات  ارگانسکی امکان جنگ را زمانی محتم  می
« نظریاۀ نایکساانی پویاا   »ناد در  شاود. دیا  کاپل  تراز قدرت رهبر نظام میصورت تقریبی همبه
شاک   باه ترساند  اندازناد کاه مای   های مسالطی باه راه مای   های بزرگ را قدرتگوید جنگمی

 (.Grifitz, 2011: 53-54چشمگیری دچار افو  شوند )
 شاود  به رابطه نقش و قادرت اشااره شاده اسات و گفتاه مای       نیز 1«نقش-قدرت»در نظریۀ 

تار  بارای ایفاای نقاش فازون     پدیدارشدنقدرت در حا  که جنگ ممکن است بیشتر از سوی 
 ها به احتما  وقوع جنگ از سوی قدرت برتر برای جلاوگیری از  ایجاد شود. اما در دیگر نظریه

توان از نقش فناوری نظامی و امکاان  شود. با وجود این، نمیوهور یک قدرت جدید اشاره می
ای و موازناه تارس غفلات کارد. اگرچاه      هدر عصر جنگ افزارهای هست 2نابودی مطمئن متقاب 

شدن آن آغاز شده است و ایان  چین امروز هنوز به چنین سطحی نرسیده باشد، اما روند نظامی
جاایی قادرت را نشاان    امکاان و شایوۀ جاباه    1تر کند. مد  تحلیلی تواند مساا  را پیچیدهمی
 دهد:می

 
 

                                                           
1. Power-Role Theory 

2. Mutual Assurance Destruction ) MAD) 
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 آن شيوةقدرت و  ییجاهمدل جاب :1 مدل تحليلی

 
 

Source: Authors 
 

ر در همان حا ، از آنجا که بحث اصلی این مقاله، پارداختن باه سیاسات دولات روسایه د     
جاایی قادرت   های سوم به بحاث جاباه  واکنش به قدرتمندی چین است، باید از دیدگاه قدرت

د جناگ سار   ۀدور یاسا یس اتیگونه که در ادبآن ایقدرت بزرگ  کیچگونه اشاره شود. اینکه 
رواباط   ینظار  ۀوزدر حا  یطاور اساسا  باه کند، رفتار میشده هیتجز ابرقدرت کی شد،یگفته م

 یطور عمومبه موجود ینظر ۀچرا که در حوز؛ مانده است یباق مورد غفلت همچنان المل ،نیب
 نشده است. توجهیپس از افو   یو به بازسازشده مطرح افو بحث وهور، تداوم و 

 نیتریدر عال توانیگذشته م یهااز تجربه یریگطور معمو  با بهرهبهمشک   نیح  ا یابر
و باازهم بار    تار نییبحث و در سطح پاا  یمحدود برا یاهینظر هاتیاز آن واقع استفاده اشک  ب

 طیشارا  یبررس شد که یمدع توانی، مدیدگاه نی. از ادادارااه  یلیتحل یمدلها هاساس آن تجرب
وهور »تا  در ک یگریاز هر متن د شیپانزدهم تاکنون که ب قرنبزرگ از  یهاقدرت یالمللنیب

 قرنیج پن ۀدور نیاز آن در ا یجامع  یو تحل شده بحث دربارۀ آن« بزرگ یهاو سقوط قدرت
 کیا کاه در صاورت افاو      دهاد ینشان م گرید هایمتن یبرخ زیو ناست به دست داده شده 
نهاا  وجاود نداشاته و ت   نیشیپ تیبازگشت به موقع یبرا یخود، امکان تیقدرت بزرگ از موقع

 روی از قدرت ههمون جدید مطرح شده است. ادامۀ بازیگری در سطحی محدودتر یا دنباله
کاه   رسایم باه ایان نتیجاه مای     افتاه یافو   یهاآن قدرت تیموقع یاز بررسبر این اساس، 

 تیوضاع  :کارد تصاور  یافته های افو قدرت برای واکنشرا  یاحتمال تیچند وضعاین  توانیم
باه   یابیدسات  یو تالش و تکاپو برا پدید، نکذیرفتنبا قدرت نو یو همراه دیوضع جد رشیپذ

 .قادرت  یبازسااز  یو سکس اعتراض و تالش بارا  رشیپذ زیآمرفتار نوسان و گذشته تیموقع
واکانش باه چاین     دهد که روسیه در حا  حاضار نیاز در  شده، نشان میاین سه وضعیت مطرح

سو، برای ایجاد ناوعی موازناه در برابار    کند که از یکرا دنبا  می« همراهی و احتیاط»سیاست 
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هاای  های آمریکا در امور دولات المللی وستفالیایی و جلوگیری از مداخهبینآمریکا، حف  نظام 
ر حفا   گیرد. از ساوی دیگار، بار همکااری و همراهای باا آمریکاا د       دارای حاکمیت بهره می

و نهادهای برخاساته از نظاام ملا  متحاد اصارار کناد؛         2«ثبات راهبردی» 1،«همکایگی راهبردی»
گیارد. هماین موضاوع نیاز     اعتنایی قرار میموضوعی که هر روز بیشتر از سوی آمریکا مورد بی

واکانش یاک دولات     2تر شود.  مد  تحلیلای  موجب شده است تا وزنۀ روابط با چین سنگین
 دهد. تر نشان میجایی قدرت را روشنه جابهقدرتمند ب

 

 ها: الگوي رفتار دولت2مدل تحليلی 

 
 

Source: Authors 

 روند قدرتمندي چين 

ویهه در حوزۀ اقتصادی و ساکس  بههای قدرتمندی تدریجی چین در این بخش نخست ویهگی
جاایی  المللی امروز را با توجاه منطاق نظریاۀ جاباه    ینبجایی قدرت در نظام امکان عملی جابه

دهیم. در بحث نظری دریافتیم که اقتصاد، فناوری، صنعت و قادرت  قدرت مورد بحث قرار می
های اند. بنابراین دولتعوام  پویایی هستند که ویهگی انتشاریافتن دارند و هرگز تصلب نداشته

ا تغییر دهناد. همچناین دارنادگان قادرت نیاز      رد تدریج وضع خوتوانند بهقدرتمندی می آمادۀ
 شان فرسایش خواهد یافت.  هایشان افزایش یافته و منابع و امکانهایهزینه

با جریاان   1990آغاز و در دهۀ  1970های توسعۀ آن از دهۀ روند قدرتمندی چین با برنامه
از آغااز اصاالحات   ت. یافتگی اقتصادی متحو  شد و تاکنون اداماه یافتاه اسا   روزافزون توسعه

برابار رشاد    95از  شیکشاور با   نیا یناخالص مل دی، تول2019تا سا   1978در سا   یاقتصاد

                                                           
1. Strategic Parity 

2. Strategic Stability 
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 دیآنسبت مسئو  به شمار میبه یقدرتدرحا  حاضر  ،یکیتیو واوپل یاز نظر نظام است و کرده
در خاار    بارمرگهای تاکنون از سالح 1988را آغاز نکرده و از سا   یجنگ 1979از سا  که 

 ۀبرناما  نیاز چهااردهم  2020در سا   نیچ (.Zakaria, 2019: 3از کشور استفاده نکرده است )
 یراه را بارا خواهد است و میکرده  ییرونما 2025تا  2021 هایسا  درخود  ۀتوسع ۀپنج سال
باا   ساه ی)در مقا 2035تاا ساا     یناخالص داخل دیدو برابر شدن تول راهبردیبه هد   یابیدست
وجاود   زیاادی  اریشانس بسا  2028و  2027 هایتا سا  ن،ی. عالوه بر اهموار کند( 2020ا  س

 نیتار باه بازرگ   یاسام  یناخالص داخلا  دیو از نظر تول ردیگ یشیپ پکن از واشینگتندارد که 
 یکرونا باا مشاکالت اقتصااد    روسیودلی  جهان بهیۀ که بق یشود. در حال  یاقتصاد جهان تبد

 :Spivak, 2021) همچنان بدون وقفه در حا  رشاد اسات   نیشدند، اقتصاد چ روروبه یفراوان

تریلیاون دالر   83، ک  تولید ناخالص داخلای جهاان حادود    2020بر اساس آمارهای سا   .(7
های یکام تاا   تریلیون دالر در رتبه 14و چین با  18و اروپا با  21بوده است که آمریکا با حدود 

 18و با وجود شرااط کرونایی، به بااالی   2021قتصادی چین در سا  اند. رشد اسوم قرار داشته
 درصد رسید و این رکورد بزرگی است.

 نیچ یمکان ههمونااز  یهای اقتصادیو همکار یهای اقتصادبر داده هیبا تکفقط توان ینم
 ی، برتار اسات  آن مطارح شاده   ییایگرامشا  ریبه تعب یههمون یۀگونه که در نظرسخن گفت. آن

 شیزاافا  یرقابت نظاام  ۀکشور در عرص کی گاهیو جا کندثر ارا مت یقدرت نظام یدبا یصاداقت
 تیا ساکس قابل  شاود.   یالمللای تباد  باین  یماال  تیریبه ماد  یدبا یاقتصاد داتیولت زیو ن ابدی

و  کنندمیراهم فرا  یههمون رشیامکان پذ یهنجارساز وسیلۀبهنهادها  نی. ادیآ دیپد ینهادساز
شاده و  رفتاه یپذ موضاوعی باه   یجهان ای یبلوک ،یاالمللی را در سطح منطقهبینور ام تیمسئول

 یتار بر ۀوارد مرحلا  یاقتصاد ۀدر عرص فقط نی. در حا  حاضر دولت چنندکمی  یمقبو  تبد
 زیا ن یزنهادساا  ۀمحدود است. در حاوز  اریبا ناتو بس سهیدر مقا یشده و هنوز هم از نظر نظام

ای خاود  و منطقاه  یاقتصااد  ،یاتوساعه  ،یمال یگسترش نهادها یش براها در تالینیاگرچه چ
 رو هستند.هروب یادیهای زتیخود، با محدود کیتیو واوپل یطیحوجه به شرااط متهستند، با 

هاای مهام روناد    ها و نماود هایی که اشاره شد، یکی از نخستین نشانهبا همۀ این محدودی
ای این کشور است. در این رابطه ابتکار یک کمربند طقهمندی چین موضوع ابتکارهای منقدرت

گاذاری  ای بازرگ سارمایه  عنوان برنامهبهبسیار اهمیت دارد. این ابتکار  2013و یک راه از سا  
کمربناد   یتجاار  ریدو مسا یک تریلیون دالری در شالودۀ اقتصادی افزون بر شصت کشور دنیا، 

را در بر دارد و ارتباط چین را با جهاان از راه دریاا و    ییایدر شمیو راه ابر شمیراه ابر یاقتصاد
دهد. تاکنون برای تحقق این ابتکار، پکن کوشایده اسات   زمین برقرار کرده است و گسترش می

ای را با کشورهای پیرامونی و نیز مناطق مجاور برقرار کناد. همچناین بایاد از    تا روابط گسترده
های اخیر اهمیت زیاادی بارای ایان    چین یاد کرد که در سا ای های نهادگرایانه منطقهسیاست
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ای پای، پکان   سای کشور داشته و از سازمان همکاری شانگهای تا سازمان بریکس و سازمان آر
هاای اقتصاادی و   گرایی بارای هاد   ای و میان منطقهکوشیده تا به همکاری و همگرایی منطقه

 سیاسی و امنیتی خود اولویت زیادی بدهد. 
کاه   در حا  حاضر را فقط روندی تدریجی دانسات  نیقدرت چ زشیتوان خرو، میاین از
مورد  ریاخ ۀدر دو ده نیچ زشی. مفهوم خه باشدداشت یمهم جینتاتواند می ندهیهای آدهه یبرا

باا اتکاا باه     نیبر امکان وهور نارم چا   نیگران مطالعات چلیاز تحل یاریبس وبوده  اریبحث بس
فرهناگ چینای، دیکلماسای عماومی و      گساترش انند افزایش توان اقتصادی، منابع مهم قدرت م

رفتار  ( وSazmand and Bayazidi, 2012اند )تاکید کردهقدرت نرم  ۀسیاست خارجی در حوز
 ,Cheginizadeh)اناد  دانساته  و مسائوالنه  زیآممسالمت، دنظرطلبانهیتجد ریرا غ نیچ یراهبرد

 یموضاوع طلباناه باشاد،   جنگ ایزا چالش، زیآممسالمت یزشیخ نیچنبنابر لزوم  نکهیا .(2007
تارس   ۀموازن، گرانیباز دیگرهای واکنشبه عواملی خار  از ارادۀ دولت چین همانند ست که ا

 ۀمحاصار  یبارا  1،«ایبر آسا  مرکزت»یی راهبرد آمریکابستگی دارد و  ندهیهای آیای و فناورهسته
 دهد.  شیو جنگ را افزا تواند احتما  تنشمی نیچ کیتیواوپل

جاایی  های قدرت اقتصادی، برای رسیدن به مرحلۀ تحو  و جاباه با وجود اهمیت شاخص
تار در پایش خواهاد باود و بایاد در کناار عواما         نسبت طاوالنی المللی مسیری بهبیندر نظام 

 ادی بینیزاقتصادی، فنی، صنعتی، مالی و تجاری، قدرت نظامی نیز افزایش یابد و هنوز فاصلۀ 
مدت آسان نخواهد بود. بودجاۀ  قدرت نظامی با آمریکا وجود دارد. پرکردن این شکا  در میان

 .ساه نیسات  قابا  مقای  2022میلیارد دالر چین در ساا    252میلیارد دالر با  778نظامی آمریکا 
ای از عوام  دیگر مانند توسعۀ سیاسای، فرهنگای و اجتمااعی داخلای،     همچنین، باید مجموعه

 قدرت گفتمانی ملی و جهانی، نهادساازی و تولیاد هنجاار وجاود داشاته باشاد و تحقاق ایان        
هاای محایط واوپلیتیاک و    وضعیت در مورد چین با توجه باه مشاکالت داخلای، محادودیت    

گرایی به ساس منطق قدرت و واقعاگر بر ااما  های جهانی به سادگی محقق نخواهد شد.رقابت
جاایی بارای   پاذیری جاباه  بر  تداوم پدیدارشدن چاین و امکاان   فرض را یدباموضوع بنگریم، 

کاه موضاوع    هیهاای روسا  واکانش یک سناریوی محتم  بگذاریم و باه   عنوانبههای آینده دهه
وضاوع  واقعیت این است که تمرکز مطالعاتی و عملی بار م  کنیم.توجه اصلی بحث این نوشتار 

جهان امروز مطرح است و ایان موضاوع بارای    شدۀ عنوان واقعیت پذیرفتهبهخیزش آرام چین 
 طور طبیعی برای پهوهشگران و مراکاز مطالعااتی آن نیاز   روسیه نیز پیامدهای مهمی داشته و به

 ای دارد. اهمیت ویهه
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 پيامدها براي روسيه

جایی قدرت گفتیم، روند پیدایی قدرت بزرگ جدیاد  گونه که در بحث نظری در مورد جابهآن
المللای داشاته و باا    باین ای و ضعیت آن پیامدهای مهمی بارای محایط منطقاه   و سکس تیبیت و

تبع روناد قدرتمنادی چاین    رو خواهد شد. و بهها روبههای مهمی از سوی دیگر قدرتواکنش
المللای  باین نیز از این قاعده مستینا نخواهد بود و برای روسیه که یکای از باازیگران قدرتمناد    

ای نیز به این کشور نزدیاک اسات، آثاار و پیامادهای مهمای دارد.      ههای منطقاست و در حوزه
زار ها  5روسیه سرزمینی گسترده از اروپای شرقی تا شر  دور است و مرزی طوالنی در حدود 

عناوان سارزمینی   باه پذیر در همسایگی با چین دارد. شر  دور روسیه کیلومتر و مناطقی آسیب
ی اجتماعی، امنیتی و سرزمینی قرار دارد. ر معرض خطرهانیافته دجمعیت و توسعهگسترده، کم

تدریج نفوذ و موقعیت همچنین، قدرتمندی، نفوذ و حضور چین در منطقۀ آسیای مرکزی هم به
تواند ساختار نظام طلبد. اما در همان حا ، قدرتمندی چین میای کرملین را به چالش میمنطقه
هاایی را بارای   ارگرفتن برای غار ، فرصات  با هد  قر المللی را متکیر و چندقطبی کند وبین

 روسیه ایجاد کند. 
پکان،   خاود باا   یبا استفاده از موضاوع همکاار  است کرده  تالشمسکو  ریهای اخسا  در

هاا را مجباور   هد  کاه آن  نیبترساند، با ا هیو روس نیبلو  چ یریگغر  را از احتما  شک 
ه کا طبیعای اسات   (. Gabuiev, 2020: 6) دنا کن تار  متعاد هیروس برابرخود را در  استیکند س

 پایش  هیکند. روسمی فیرا تضع هیروس هیلغر  عهای میاثر تحر یپکن تا حدو  هیمحور روس
و  هیسا انویو اق ایخود باا آسا   یگذارهیو سرما یدر حا  گسترش روابط تجار نیاز بحران اوکرا

صاادرات   ،شیدهاه پا   کیا . کارد  عیروناد را تسار   نیا غر  اهای میبود که تحر نیچ ویههبه
فتاه  را گر آن یجاا چاین   2016ساا   در انحصار آلمان بود، اماا از   هیبه روس یصنعت زاتیتجه
هاا  یتارس از غربا  دلی  که به ستین نیا یچالش اصل نیکرمل یبرا(. Gabuiev, 2021:7) است

را   غار باا  ثباات در رواباط    جادیا یبرا استیس رییتغ ییشود و توانا نیچ ریاز حد درگ شیب
در حاا    اهمیت بیشتری دارد.با پکن  مستق  ثر و متناسب وؤنداشته باشد، بلکه حف  روابط م

کاه   رایا ز دهاد، مای  حیترج اینوک ای منسیرا به ز یمانند هواو ینیچهای شرکت هیوسحاضر، ر
 یسااز یباوم  یهاای محلا  شارکت  یبا همکار هیخود را در روس یفناور ینیچهای شرکت نیا

ود را باا  خا  یازهاا یمهم خواهد بود که نه تنها بتواناد ن  اریبس موضوع نیا هیروس ی. براکنندمی
کاه   گار ید یخاود در هار جاا    یورارفع کند، بلکه بتواند از فن ینیچهای رساختیاستفاده از ز

اشاد  داشاته ب  یدسترسا  ینیاز محصوالت چ ریغ نیگزیجاهای نهیبه گز ایبخواهد استفاده کند 
(Spivak, 2021:9.) 

دنباا   هاا باه  دولات  استیس یرا برا یهای مهمهمواره الزام ییگراو واقع کیتیمنطق واوپل
 دیا بر عنصار تهد  یفاعد انیگراموازنه است. اگرچه واقع جادیا یموضوع عام  اصل نیهم .دارد
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 یتا یو امن یتادافع  یبعاد  یعام  قدرت برآماده و آن را دارا  کردنیفلط پیداشته و در  دیکات
نگاران  اناد، واقاع  آن توجاه کارده   خطرهاای به  یهای تهاجزهیدر صورت انگ فقطاند و دانسته
بلندمادت   رهاا د دولت های دیگرهد و  زهیانگ ۀتوانند درباریها نممعتقدند که دولت یهجوم

بار   .نناد یبکننده میدیو تهد زیآمرا مخاطره همسایگیرو، همواره قدرت و نیاز ا .مطمئن باشند
و  نیقادرت چا   ،( ,2003Moshirzadeh :134) 1دفااعی  گرایای واقاع  یاۀ نظرهاای  گازاره اساس 

 ۀناد یو آ دهیا پد نینگران ا هیروسید بدون خطر نخواهد بود و با هیبا روس ییایجغراف همسایگی
مجموعه اقدامات چاین در منطقاه اوراسایایی     باشد.و در تالش برای تمهیدات دفاعی الزم آن 

 نیا ا  .(Vaezi and Khazaii, 2021: 127)شده است هیروس یقابتر یهاینگران ختنیسبب برانگ
و  هیدر شار  دور روسا   ساکناناز  یخال نیو سرزم یطوالن یبا توجه به مرزها ههیوهموضوع ب

و هم  یضعف اقتصاددلی  همسکو در کمک به منطقه، هم ب یتوانآن و نا اند  ۀسطح توسع زین
 دیشد یتیامن یتا مرز نگران نیچ تیکاهش رشد جمع بهید دارد. با تیاهم اریمسافت بس یدور
اشااره کارد. بار اسااس      زیا کشاور ن  نیا ا یها و مهاجرت از شر  دور به مناطق غربا دهه یبرا

طاور  باه هاا  ینا یاز چ تان  ونیلیم 5تا  2حدود  یتیگذشته جمع ۀدر دو ده ،یرسمریغ یآمارها
 .(Alexeeva, 2008: 26) اندمسکو شده یموجب نگران وارد منطقه شده و یقانونریغ

جمهور شر  دور سیرا پیشین ۀندیفرماندار منطقه خاباروفسک و نما ،زا یا 1999 سا  در
هاا  ینا یچ را هیشر  دور روسهای و مدعی شد سرزمین کرد انیای بکننده، سخنان نگرانهیروس
 ییهاا رداشات ب نیچنا و بعدتر نیاز   است انیخاور دور در جر زیآماشغا  مسالمت و اندهدیخر

بالگوشچنسک  یاز شهر مرز دیدر بازد نیشد. پوت تیتقو نیپوت ریمیوالد ،جمهورسیتوسط را
، فرزنادان  دیا نکن یمنطقه کاار  یاقتصاد ۀتوسع رییتغ یاگر برا به ساکنان گفت 2000 یۀدر ووا

 نویا لیم 110باا   هیاز ساکنان شر  دور روس تن ونیلیم 6،3مروزه، . اکنندصحبت می ینیچ ماش
رو، معاادالت  نیا ا از .رو هساتند هروبا شاتر   در آن طر  مارز م  یدر سه استان منچور ینیچ

 دلیا  باه باوده و   هیدولات روسا   یهاای اساسا  یاز نگرانا  یکی شهیدر خاور دور هم کیتیواوپل
و وجاود   فیونقا  ضاع  های حم رساختیپراکنده، ز تیدوربودن منطقه از مرکز کشور، جمع

 یدر روابط خاارج  شهیآن، مسکو هم یگیدر همسا نهبلندپروازادهای راهبرهای بزرگ و قدرت
هاای  بازتاا   زیا ن هیدر داخ  روسا  هکنندنگرانهای موضوع نیمراقب است. ا اریسخاور دور ب

یکی از آثاار چاین بار محایط     آگاهند.  یخطر نیبه چن زین یاسیهای سانیداشته و جر یاریبس
در حاا    ی امنیتای باشاد.  نگرانتواند سرچشمه ت که میسپکن ا ینظام ۀبرنامای روسیه، منطقه

در رتبۀ دوم پاس از آمریکاا قارار     2021میلیارد دالر در سا   252حاضر بودجۀ نظامی چین با 
های واوپلیتیک، تحاوالت قادرت نظاامی در    گرایی و الزامرو، بر اساس منطق واقعاین دارد. از
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تاثر سازد. اماا بایاد دیاد کاه دولات روسایه در برابار        تر مطور جدیبهتواند روسیه را چین می
دهاد و  تر در همسایگی خود چه واکنشای نشاان مای   جایی قدرت و پیدایش قدرتی بزرگجابه

 نگرد.چگونه به چنین دگرگونی مهمی می
بر اساس محاسابات و   هیدولت روسرفت، گهایی که در این بخش انجام با توجه به بررسی
حسااس  ای های جهانی و منطقاه رشد آرام پکن در معادلهنسبت به منیتی برآوردهای نظامی و ا

 ایان کشاور،  المللای  باین  گااه یباا توجاه باه جا   . در معرض آثاار آن قارار دارد  همچنان بوده و 
نقاش  تار،  ماه مهام  هو از  در حاوزۀ اوراسایایی و آسایایی    کیای واواستراتهمنطقه یجوارهم
ر خااور  ی با روسیه دطوالن یمرزها زیو ن یمرکز یایآس ۀقدر منط نیچ، نفوذ و حضور ندهیفزا
مسائلۀ  های مهم سیاست خارجی این کشاور  طبیعی است که یکی از مالحظات و اولویت ،دور

جاایی تادریجی قادرت باشاد و     عنوان یک پدیدۀ بزرگ و مهم و امکاان جاباه  بهخیزش چین 
ی احتماالی قادرت در نظاام    جاای واکنش روسیه نسبت باه ایان موضاوع بارای موضاوع جاباه      

 ای برخوردار است.المللی از اهمیت ویههبین

 الگوي رفتاري روسيه
های بزرگ گفتایم،  جایی قدرت و واکنش قدرتگونه که در مبحث نظری دربارۀ منطق جابهآن
 رشیپاذ  تیوضاع کنناد کاه   ی رفتار میاحتمال تیوضعهایی در سه طور معمو  چنین قدرتبه

 باه  یبایدسات  یو تاالش و تکااپو بارا    نشادن فتهریپذ، با قدرت نووهور یراهو هم دیوضع جد
 تقادر  یبازسااز  یو سکس اعتراض و تاالش بارا   رشیپذ زیآمو رفتار نوسان گذشته تیموقع

ن آبود. با توجه به آثار و پیامدهای قدرتمنادی چاین بارای روسایه کاه در بخاش پیشاین باه         
وسایه  روسیه بسیار حیاتی است، در ادامه، واکانش  پرداختیم و روشن شد که این موضع برای ر

المللای را  باین ای و هاای منطقاه  به روند قدرتمندی چین در همسایگی خاود و نیاز در معادلاه   
آمیازی را تجرباه کناد و    قتتدریج توانست اصالحات موفه چین بهککنیم. از زمانی بررسی می

دیاده از تحاوالت و   وسایۀ آسایب  برخال  اتحااد شاوروی از فروپاشای احتماالی بگریازد، ر     
در  کوشید تا روابط بهتری با چین برقرار کند. 1990و ابتدای دهۀ  1980های اواخر دهۀ ناکامی

 تجاارت دو  وکارده  زیاادی  کماک  اخیر  ۀدر طو  دو ده چینرشد  عیبه تسرنیز  واقع، مسکو
 یوگااز از ساو  نفات  مانند یو منابع حاتیو تسلاست  افتهی شیافزا یاسابقهیکشور در سطح ب

  .شوندیم صادر نیبه چ هیروس
از سر گرفته  1990روابط روسیه و چین که در دورۀ اتحاد شوروی کاهش یافته بود از دهۀ 

 دیا چاارچو  جد و  روند جدیدی را در پایش گرفات   2000شده بود، در دورۀ پوتین از سا  
قاب  اعتمااد   یراهبرد ۀپشتوان نیچ یبرا هیروس نکیا .شک  گرفت راهبردی یعنوان مشارکتبه

 یکیو شر یخو ، منبع درآمد مال ایهیهمسا هیروس یبرا زین نیو چ یو انرو هیو منبع مواد اول
 نیچ یگذارهیسرما 2013(. از سا  Trenin, 2013:15-17المللی است )بین ۀارزشمند در صحن
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و  ییایاوراسا  یاقتصااد  یاۀ اتحاد طارح راه باه  و یک کمربند یک  یو ابتکار جهان افتهی شیافزا
 نیا باه ا  ینیدر آغاز با بدب هیروسالبته است.  خورده وندیمسکو پتر سکس طرح اوراسیای بزرگ

 خلاوت اطیا گساترش نفاوذ در ح   یبارا  نیچ یاز سو گرید یو آن را گام ستینگر نیاقدام چ
 Tisheyar and)آن شاد  بانانیاز پشات  یکا یطارح و   نیا برداشت کرد، اما ساکس وارد ا  هیروس

Bakhshi, 2020, 419). های غر  علیه روسایه  پای تشدید تحریمبهپس از بحران اوکراین و پا
دالر در  اردیلیم 150، ارزش روابط به رقمی نزدیک به 2016از سا  و مشکالت آمریکا و چین 

 اردیا لیم 40حادود   2007در سا  در حالی که مبادالت مسکو و پکن است.  دهیرس 2020سا  
از  یادیا ز مقدارعالوه بر واردات  هیروس .دالر بود اردیلیم 110به  کینزد 2020ر سا  دالر و د
 ۀتوساع  ۀنا یخاود در زم  هاای شاریک  نیتار یاز اصال  کشاور را  نیا ا ن،یاز چ یمصرف یکاالها

 نیماو تا  یپزشاک  ،یو اطالعاات  یارتباط ،ینظامهای یفناور ع،یونق ، صناحم های رساختیز
  داند.می یگذارهیسرما

 24زماان آغااز جناگ اوکاراین در      روابط خو  مسکو و پکن، تا با وجود ینظام ۀنیزم در
 ،2020در ساا    ه،یجمهاور روسا  سایر ن،یاست. پوته نبود گریدکی یمتحد نظام ، 2022فوریۀ 

 نیا در پاساخ ا  ،یای رسام آمریکاا در جلساه   یجمهوراستیاز انتخابات ر شیتنها چند هفته پ
ممکان اسات،    یزیا تصور هرچ» گفت: ؟ممکن است هیو روس نیچ ینظاماتحاد  ایکه آ پرسش

 ,Gabuiev) «میکنا  ینما  زیا اماا آن را رد ن  ،میا انکارده  نییخود تع یبرا یهدف نیاگرچه ما چن

های مهم همکاری دو کشور منطقه اوراسیایی بوده  است کاه نخسات   یکی از عرصه .(2020:5
اناد و ساازمان   آغااز کارده   یمرکاز  یایآسا  ۀوزای را در حا های منطقاه یهمکار 1996از سا  
 تیداده و باا عضاو   شیخود را افزا تیفعال یقلمرو جیتدربه 2001از سا   یشانگها یهمکار
 آغااز روناد عضاویت رسامی    شدن گام نهاده است. ییایآس ریهند و پاکستان در مس یکشورها

 یۀروسا همچناین در  نسات.  دا یای شارق های منطقاه یهمکار یمهم برا یگام یدبا زیرا ن رانیا
آن بیشتر، هد   از سوی پوتین مطرح شد که 1«تربزرگ یایاوراس» ای با نامایده ،از غر  دیماان

 (. ,2018Li :49اعالم شد ) نیچ 2«راهیک  و کمربند یک» ابتکاربا  یهمکار
آمریکاا در   یای گراجانباه کیا دو دولات در مقابا     یعالوه بر همکاار  زین یدر سطح جهان

است و در موارد گونااگون  ، منجر شده کسیبر یریگسازمان مل  متحد به شک  تیامن یاشور
های غر  در امور داخلی کشورهای دیگر مخالفت کرده است و مسکو و پکن در برابر مداخله

هاا  ا با وتاوی آن ههای شورای امنیت سازمان مل  متحد در این موضوعدر برابر صدور قطعنامه
هاای روزافازون روسایه باا     و تنش 2021مهم در آغاز سا   هاییکی از موضوعاند. اقدام کرده

های مختلف غر  بر سر اوکراین و چین با آمریکا بر سر تایوان است که مسکو و پکن با بیانیه

                                                           
1. Greater Eurasia Plan 

2. Belt-Road Initiative (BRI) 
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اند و سران دو کشور در بیانیۀ مشترکی پس از دیادار پاوتین از پکان در زمساتان     حمایت کرده
 24در  نیباه اوکارا   هیروسا  یتجاوز نظامرا محکوم کردند. پس از آشکارا گسترش ناتو  2022
 نیا ا هیا عل یهای غربمیتحر رشیادامه داده و از پذ هیروابط خود را با روس نی، چ2022 یۀفور

داند، بلکاه  رو، روسیه امروز نه تنها چین را تهدید خود نمیاز این .است کرده یکشور خوددار
ای و جهانی خود با این کشور، از ایان فرصات   انبه، منطقهکوشیده است با گسترش روابط دوج

 هیروسا نادازه نیسات و   ابای عتماد مسکو به پکان  برای کاهش خطرهای غر  بهره بگیرد. اما ا
هاای  سیکه سرو ستین یتصادف .دور نگه دارد یاستیمساا  حساس س ازرا  نیمراقب است چ

باه   یگذاران روسا استیس البته نگرشکنند. یکم استفاده م اریبس ینیچ یاز فناور هیروس یتیامن
پکان نسابت باه     یهاا اسات یدر ماورد س  هیکارشناسان جوان روس است و رییدر حا  تغ یآرام
 .(Kadri, 2021) هستند ارتریخود هوش تریمیاز همکاران قد یبرخ

ایان   یکی از عواملی که روسیه از روند رو به رشد قدرتمندی چین تااکنون اساتقبا  کارده   
ز نظار  ا ،در دو جبهاه مقابلاه کناد    هیو روسا  نیزمان با چهم ردیبگ میآمریکا تصمکه اگر  است
از  نیز روسایه و چاین تاالش هاای متناوعی را     دلی  به همین  خواهد بود. فیضع اریبس ینظام

در  2022(. تحوالت سا  Noori, 2021: 381) اندبازدارندگی تا موازنه و مهار را در پیش گرفته
کادیگر  ینظامی روسیه در اوکراین و چین در تایوان و اعالم حمایت دو دولت از  مورد نمایش

طلبیدن آمریکا در زماانی اسات کاه    دهندۀ هماهنگی مسکو و پکن در به مبارزهبه روشنی نشان
دار شده اسات  دلی  خرو  نظامی از عرا  و افغانستان خدشهرسد اعتبار این دولت بهنظر میبه

ناگ  امی پرمخاطره در هیچ نقطۀ دیگاری از جهاان را باه آساانی نادارد. ج     و جسارت اقدام نظ
انناد  اوکراین نشان داده است که غر  متحدتر از گذشته شده است و روش مقابلاه نیاز ناه هم   
ازی و روسیه، اقدام نظامی سنتی، بلکه مقابلۀ هوشمند و اقتصادی اسات کاه از راه فضاای مجا    

ر رقیباان را باا هاد  تاثیرگاذاری بار اعتباار       یجی فشار بهای تدرای و همچنین، تحریمرسانه
ه بارای  جهانی و افکار عمومی داخلی انجام خواهد داد. طبیعی است که تجربۀ تقاب  باا روسای  

طوری که کاراگانف حتی از احتما  وابستگی روسایه باه   بهچین اهمیت زیادی خواهد داشت. 
هاا  ینیچ شد. دوابسته خواه نیبه چ شتریببسیار »چین سخن گفته است و باور دارد که مسکو 

 (.Karaganov, 2022« )پس از مردم هستند هیمنبع قدرت روس نیترو بزرگ کیمتحدان نزد
دهندۀ نگاه مردم روسیه نیز اهمیت دارد و نشان هیروس یاسیاحزا  سنگاه به چین در میان 

و  یباا همکاار   هیروس ستیحز  کمونو وجود سرمایۀ اجتماعی برای روابط دو دولت است. 
از آناان   یو الگوبردار نیبا چ شتریارتباط ب ستارکام  موافق بوده و خواطور به نیبا چ یهمراه

 هیا عل میمساتق  یدیا را تهد نیچا  خواسات نمیدر گذشته  هیدموکرات روس برا یاست. حز  ل
 هیحز  روسرا مطرح کرده است. مواضع  نیاز چ ینگران تازگیبه، اما بداندو منافع آن  هیروس
. اسات  نیو کرمل نیپوت ریمیوالد ۀشدکارگرفتهبه هاییمهمان مواضع و تصم  عمدر  زین واحد
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 ,Solomentseva) تار اسات  نیبادب  اریبسا  هیباا روسا   نیچ ۀرابط ۀدربار ندهیآ یۀحز  روساما 

 نیآخر بنابرو  ندیبرا فرصت می نیروابط با چ زین هیروس ۀجامع یعموم افکارهمچنین . (2014
ند هسات  مطمائن  مردم بیشتر هیدر روس 2021در سا   فوم ادیشده توسط بنهای انجامینظرسنج
ماردم   درصد 57. اندمخالف دهندگانپاسخ از درصد 9 و فقط است کشور دوست کی نیکه چ

 دانند. ینمروسیه  دیتهدرا قدرت چین 
ش مرور زمان و نگار شدن هرچه بیشتر روسیه به چین و گسترش روابط به با وجود نزدیک

 سویه دیگر قضایه را نادیاده گرفات    مردان روسیه اما نبایدتر در میان مردم و دولتهرچه میبت
ین باود  چ، روابط اقتصادی روسیه و غر  دو برابر روابط با 2022که تا پیش از جنگ اوکراین 

و در  های مختلف و در سطح ساران، وزیاران خارجاه و کارشناساان گونااگون     و مسکو از راه
در  وچارچو  نهادهای مشترکی چون سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای ناتو و روسیه 
حاا    چارچو  ترتیبات مربوط به همکایگی راهبردی و ثبات راهباردی باا اروپاا و آمریکاا در    

طرفی اوکاراین،  چون بیهایی تعام  بوده است و چنانچه شرایط این کشور را در مورد موضوع
پذیرفتند، حاضر به حا   های اقتصادی را میناتو، برچیدن سکر موشکی و تحریم افتننیگسترش

ر  در دستور کار دو ط 2022مشکالت با طر  غربی بود و این موضوع تا پیش از جنگ سا  
شادن باه   قرار داشت. اما با آغاز حملۀ روسیه به اوکراین، کرملین ترجیح داده سیاسات نزدیاک  

های آغاازین  ی موازنۀ تدریجی و غیررسمی با غر  را آغاز کند. نشانهچین با هد  ایجاد نوع
و مواضاع چاین در    2022ای را باید در بیانیۀ سران دو کشور در آغاز ساا   این سیاست موازنه

 آمده در عرصاۀ عملیااتی در اوکاراین و   قبا  بحران اوکراین دید. اما با توجه به مشکالت پیش
ای واردشاده باه روسایه و سیاسات مابهم چاین در       ری و رسانهفشارهای شدید اقتصادی، تجا

حمایت جدی از روسیه و تالش پکن برای حفا  خونساردی در قباا  رفتارهاای تناد طار        
کاردن جادی از ایان موضاوع     گیری یک موازنه یا دوری طور جدی از شکبهتوان غربی، نمی
 سخن گفت.

دارد و غر  حاضر به دادن امتیاازی در  تا زمانی که بحران در روابط روسیه و غر  وجود 
نیافتن ناتو نیست، روسیه نااگزیر از سیاسات   طرفی اوکراین و گسترشمرتبط با بیهای موضوع

ای مابهم باا غار  روی    سوی چین برای ایجاد موازنهای خود دست کشیده و بهمطلو  موازنه
بته ایان سیاسات مطلاو  کارملین     آورد و روند فزایندۀ روابط با چین ادامه خواهد یافت. المی

گراتر از آن است که نسبت به قدرت گراتر و عم طور معمو  کرملین واقعنخواهد بود؛ زیرا به
فزایناادۀ چااین در جااوار مرزهااای ایاان کشااور، حضااور و نفااوذش در قلمااروی اوراساایایی و 

ت که ناچاار باه   المل  نگران نباشد. اما گویی در وضعیتی قرار گرفته اسجایگاهش در نظام بین
های جدیدی را برای منافع ملی تکیه بیشتر به چین خواهد شد و این موضوع در آینده دشواری
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تدریج بار کارملین   ها نیز اصرار دارند تا ضربۀ نهایی را بهدنبا  خواهد داشت و غربیروسیه به
 وارد کنند و آن را از معادالت اروپایی حذ  کنند.

توانست موضاع  مطلو  که می ری برای روسیه بحث کرد: الگویتوان از دو الگوی رفتامی
ه تحقق امید ب 2012میانه در قبا  چین و ناتو باشد و سیاست چرخش به شر  آمریکا در سا  

کاار  بخش میبت بین شر  و غار  را باه  کرد که الگوی موازنهچنین وضعیتی بسیار پررنگ می
انداز این وضعیت را تیره چشم 2014این در سا  اوکرویهه از بحران بهگیرد. اما روند تحوالت 

گونااگون  هاای  ساخت، اگرچه مسکو همچنان امیدوار به تقاب  آمریکا و چین بر سار موضاوع  
ه به روسی مانند تایوان، دریای جنوبی چین یا منطقۀ دفاع هوایی در شر  آسیا و روآوردن غر 

ویت، رار اوکاراین و نااتو بار موضاوع عضا     بود. اما با ناامیدی کام  از آن وضع مطلو  و اصا 
س کار گرفته است کاه بار اساا   روسیه با تجاوز به اوکراین ناگزیر الگوی رفتاری نامطلو  را به

کر سا اساتقرار   چونی یهااز موضوع یبا غر  و مشکالت ناش کیرقابت واواستراتهدلی  بهآن، 
بیشاتر و حتای    ییسوبه هم ریزناگو جنگ اوکراین ای منطقه طیو گسترش ناتو در مح یموشک
 است. روی آورده نیگزیجاتدریجی  ۀموازن جادیو ا نیچ ربتکیه 

 نتيجه 

جایی قادرت در نظاام   ن دریافتیم که موضوع جابهویهه بنیان نظری آبهاز مباحث این نوشتار و 
هاایی  انای اساسی است که با توجه به روند آرام قدرتمندی چاین، امکا  المللی امروز مسئلهبین

ازناۀ  توان از یاک نظاام چنادقطبی مو   برای این دگرگونی مطرح خواهد بود که در کمینۀ آن می
، همراهای  یاحتماال  تیوضاع  جایی قدرت، سهچندگانه یاد کرد. همچنین بر اساس نظریۀ جابه
دالی  مختلف نسبت به خیزش تدریجی چاین  مقابله و موازنه مطرح شد. اینکه دولت روسیه به

 های این نوشتار روشن شد کاه ده و در معرض آثار آن قرار دارد و نیز بر اساس یافتهحساس بو
ای واواستراتهیک، نقش فزایندۀ چاین در  جواری منطقهالمللی روسیه، همبینبا توجه به جایگاه 

نیافتاه در خااور   جمعیت و توساعه منطقۀ آسیای مرکزی و نیز مرزهای طوالنی، مناطق بسیار کم
یااتی  یه، تاثیر قدرتمندی آرام و تدریجی چین را برای روسیه باه موضاوعی بسایار ح   دور روس

 تبدی  کرده است.  
گرا، چندگانه و چندجانبه استیسهای حکمرانی پوتین یک رو، دولت روسیه در سا از این
باازی بازرگ سانتی باه     »گرایی در چارچو  واقع کار گرفته است که مبتنی بررا به یچندوجه
متکای   ، با حضور در باشگاه قدرتمندان )کنسرت اروپایی(، موازنۀ قدرت و«ن نوزدهمسبک قر

های نوپدید جهان سومی مانناد برزیا ،   به قدرت نظامی بوده است. همچنین همکاری با دولت
زنی در بازی هآفریقای جنوبی، هند، ایران و ترکیه را برای موازنۀ پیرامونی و افزایش قدرت چان

نکرده است. در چارچو  این سیاست کالن، نگااه باه خیازش چاین و امکاان      بزرگ فراموش 
 پذیرتر خواهد بود.جایی قدرت در آینده در جابه
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جانبه با چین در دستور کار قارار دارد و  سیاست رسمی اعالمی و عملی کرملین روابط همه
بیند، دید وجودی میهای غر  وجود دارد و کرملین نیز ناتو را تهتا زمانی که فشارها و تحریم

ی جایی قدرت به سادگتواند از جابهاین مسیر ادامه خواهد یافت. اما در همان حا ، مسکو نمی
تری را در صورت تحقق این پدیده در نظار خواهاد داشات و    استقبا  کند و سیاست محتاطانه

ر با شار این موضوع تا حد زیادی به آیندۀ سیاست چرخش به شر  آمریکا و کاهش احتمالی ف
واهاد  ها به تعویق خروسیه بستگی خواهد داشت. اگرچه با آغاز جنگ در اوکراین، برای مدت

های غربی خواهاد ماناد. چگاونگی پایاان بحاران      افتاد و مسکو همچنان در آما  اصلی قدرت
ها با غر  بسایار مهام باشاد.    تواند برای روسیه و آیندۀ تعارضشدن آن میاوکراین یا طوالنی

توانست موازنۀ ناتو و چین باشد، اما در حا  حاضار چناین   ترین گزینه میروسیه مناسببرای 
هاای بعادی و   جاایی قادرت در دهاه   وضعیتی دور از دسترس است. اما در صورت وقوع جابه

شدن موازنۀ قدرت، حتی امکان اتحاد با غر  در برابر تهدیادهای آینادۀ چاین وجاود     شکننده
دهاد کاه   های روسیه در سه قرن گذشته نشاان مای  حاکم بر سیاستگرایی خواهد داشت. واقع

 هایی بخش مهمی از فرهنگ راهبردی این کشور بوده است و خواهد بود.چنین چرخش
های امنیتی برای محیط امنیتی ملای  از گرفتن تضمین هیکه روس تا زمانی در پایان باید گفت

مطلاو    اسات یسلگوی رفتاری مبتنای بار   ا است ای خود از غر  ناتوان است، ناچارو منطقه
 ا هاد  را با  نیچا  را میاان چاین و غار  وانهااده و همکااری راهباردی باا       ای خاود  موازناه 
یعی اسات  یابد. طبادامه  نیروابط با چ همچنانو  در دستور کار قرار دهدبا غر  سازی موازنه
یاسای  سهفتاه در فرهناگ   ی نگراو عم  گراواقع و با منطق نخواهد بودی مطلوب راهبرد نیاکه 

 نماید. های روسی ناسازگار میدولت
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