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  1حیاتینه چندان اما چین در قفقاز جنوبی: رشاکتی از رس نیاز 
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و کنرتل بر خطوط  2امنیتیهای قفقاز جنوبی از دارابودن منابع جهانی مهمی مانند نفت و گاز در دریای خزر، تا گسل
ونقل بین رشق و غرب و شامل و جنوب، از اهمیت ژئواسرتاتژیک بسیار باالیی برخوردار است. با این وجود قفقاز ارتباطی/حمل

با اولویت نسبنت پایین باقی مانده است. منافع چین در قفقاز جنوبی اساسن برآمده از اهداف  برای چین همچنان یک منطقه
مین دسرتسی به منابع جدید مواد خام، خلق یک محیط باثبات حول محیط پیرامونی خارجی است: تأ  ر سیاستتگسرتده

 های چینی.  ای، و گشودن بازارهای جدید برای رشکتونقل فراقارهی چین، ایجاد پیوندهای حملیافتهبسط

غرب،  ی نسبی منافع اقتصادیت. با توجه به اندازهگذاری بین چین و قفقاز جنوبی رو به گسرتش اسپیوندهای تجاری و رسمایه
امین رشیک تجاری خارجی باکو به شامر  01ماند و چین در واقع روسیه، و ترکیه در آذربایجان، سهم چین نسبنت کوچک باقی می

 ها کمرت فرشده است. اند که رقابت در آنای مترکز کردهی آشکارا بر نواحیهای چینرود. رشکتمی

مقدار مبادالت  2112برابر شده است. در سال  011سال روابط دیپلامتیک  22عامالت تجاری بین چین و آذربایجان ظرف حجم م
میلیارد دالر است. مبادله با  0.2( این مقدار حدودن برابر با 2102میلیون دالر رسید. در حال حارض ) 820این دو کشور به 

رشکت چینی اکنون در آذربایجان مشغول به کار  26دهد. ان با چین را تشکیل میجیانگ یک سوم از کل معامالت آذربایجشین
های انرژی، وساز، کشاورزی و ارتباطات هستند. در مقایسه با حضور چین در آسیای مرکزی در حوزههای تجاری، ساختدر حوزه

 ونقل نیز حضور چین در قفقاز جنوبی نسبنت کم است.  امنیت و حمل

ی ی پکن با غرب، روسیه، ایران و ترکیه در منطقه بررسز در محاسبات چین را نباید بدون درنظرگرفنت درگیری/رابطهجایگاه قفقا
گیری اقتصادی و سیاسی های قفقاز جنوبی به دنبال جهتکرد. حضور رو به رشد پکن در منطقه باعث شده است تا دولت

ین باشند و این باعث شده است تا موقعیت نسبی برخی دیگر از بازیگران تر )و در صورت امکان اسرتاتژیک( با چبیشرت/نزدیک
ای اقتصادی هی روابط چین در آسیای مرکزی است که فعالیتای در قفقاز تغییر کند. این فرایند تا حدی شبیه به توسعهمنطقه

تی ای سنراندن دیگر بازیگران منطقهرونهای چین در آن باعث شده است تا چین از آن به عنوان اهرمی برای بیگذاریو رسمایه
 از جمله روسیه استفاده کند.

ی اش با قفقاز جنوبی نیز بسیار کمرت از منونهالبته چون چین مرز مستقیمی با قفقاز ندارد طبیعی است که همکاری سیاسی
فقاز جنوبی وجود ندارد که همچون های شانگهای در قآسیای مرکزی باشد ــ به ویژه این که هیچ بدیلی برای سازمان همکاری

 مکانیسمی برای درگیری بیشرت چین در منطقه عمل کند. 

ه سازد بثر میبا همسایگانش در آسیای مرکزی متأ  هایی که روابط راتواند بدون محدودیترسد چین میبا این حال به نظر می
ها ورهای قفقاز جنوبی بر رس مرزها یا مسائل مدیریت آبای با کشقفقاز جنوبی بنگرد. برخالف آسیای مرکزی، چین هیچ مناقشه

طلبان اویغور و در نتیجه تهدیدی برای چین به شامر برود. همچنین تواند پناهگاهی برای جداییندارد. قفقاز جنوبی همچنین منی
 بر خالف دیدگاه مردم آسیای مرکزی به چین، مردم قفقاز جنوبی دید بدی نسبت به چین ندارند. 

                                                           
 : ی با مشخصات زیراست از مقاله یاین منت برگردان/تلخیص 1
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روسیه برای ـی رشاکت چینم مسکو و هم پکن مشتاقند تا غرب را بیرون از این منطقه نگاه دارند و در نتیجه حامی ایدهه
مقابله با قدرت ایاالت متحد در این منطقه هستند. از همین رو رقابت ژئوپلیتیکی بین ایاالت متحد از یک سو و روسیه و چین 

 های آینده ادامه خواهد داشت.در دههاز سوی دیگر بر رس نفوذ در منطقه 

د نیاز های مور گذاریکشورهای قفقاز جنوبی نگاه مثبتی به چین دارند و آن را به عنوان یک رشیک عمده و منبعی برای رسمایه
تند سگونه که هبینند. به عالوه چین بر خالف کشورهای غربی و روسیه دارای این ویژگی خاص است که این کشورها را هامنمی
هایی همچون حقوق برش، مسائل اقلیمی و ... را پیش ای در زمینهپذیرد و این بدان معنی است که هیچ دستور کار خصامنهمی

 داند.رشطی برای کار با این کشورها منی

ی روسیه و استفاده از زور در فضای پساشوروی نگرانند و همین مسئله کشورهای قفقاز جنوبی نسبت به اسرتاتژی تجاوزگرانه
را  ی چین در منطقه این مزیتیافتهشود تا نسبت به اقدامات و سیاست روسیه محتاط باشند. در مقابل، نقش افزایشباعث می

گذارد که حد مشخصی از قدرت را به طور یکپارچه در مواجهه با دیگر نوبی در اختیار میکشورهای قفقاز ج برای هر سه دولت
 ی اروپا ــ به وجود بیاورند.  تر از همه روسیه و تا حدی ایاالت متحد و اتحادیههای خارجی ــ مهمقدرت

ن به اش احتاملصاد در حال شکوفاییی اقتی چین برای منابع، تجارت و کریدورهای ارتباطی برای تغذیهیافتهجستجوی شدت
ش به دنبال اشود و این پیامدهایی را برای منطقه و بازیگران سنتییافته بین پکن و کشورهای قفقاز جنوبی میهمکاری افزایش

د ر ی انرژی در قفقاز جنوبی نداگذاری در حوزهاقستان و ترکمنستان هیچ رسمایهداشت. چین در حال حارض بر خالف قز خواهد 
که دارای اهمیت ژئواسرتاتژیک باشد. در واقع چین خیلی دیر به بازیگری عمده در این منطقه تبدیل شده است یعنی از سال 

 به بعد.   2111

ی اقتصادی است از لحاظ سهم مبادالت، بیشرتین رابطه تولید ناخالص داخلیترین کشور این منطقه از لحاظ ارمنستان که کوچک
ی اروپا و روسیه سومین رشیک بزرگ تجاری ارمنستان به شامر به طوری که در حال حارض چین بعد از اتحادیهرا با چین دارد 

ی این مبادالت به واردات میلیون دالر رسیده است. هر چند بخش عمده 803مبادالت دوجانبه با چین به  2100رود. در سال می
 گذار در ارمنستان ارتقا دهد.ش خود را به عنوان یک رسمایهاز چین مربوط است اما چین به دنبال آن است تا نق

ی مشارکت چین در ها دربارهاند و صحبترتی را در ارمنستان بازسازی کردههای اخیر دو نیروگاه حراهای چینی در سالرشکت
معدنی و کشف احداث یک خط آهن جدید بین ارمنستان و چین در جریان است. چین همچنین مشتاق است تا در صنایع 

 عنارص کمیاب به ویژه مولیبدنیوم با ارمنستان همکاری کند. 

های موشکی تایفون را به ارمنستان دادند که چین با ارمنستان توافق کرده است تا سیستمها گزارش میرسانه 0666در سال 
کند که اعالم کرد که منافعش ایجاب میها تحویل داده شدند یا نه. چین سپس بفروشد. با این حال معلوم نیست که این سیستم

تر که دریافتند این رسوایی/شایعه پیامدهای بالقوه سالح بفروشد. مقامات پکن بعد 3باغقره-ناگورنو یبه هر دو طرف منازعه
ای در پی خواهد داشت عذرخواهی کردند و به رسعت رشکتی چینی را برای این اشتباه مقرص شناختند. در واقع این مسئله منفی

ایجان ی انرژی با آذربعالوه همکاری اقتصادی و در زمینه بار دیگر نشان داد که چین متایلی به درگیرشدن در این منازعه ندارد. به
 تر از پیوندهایش با ارمنستان بود.برای رهربی چین بسیار جذاب

های مواد های چینی در گرجستان در زمینهرود. رشکتچین در حال حارض پنجمین رشیک تجاری بزرگ گرجستان به شامر می
اند. چین همچنین برای همکاری در صنعت مس، احداث یک خط آهن اطراف ردهگذاری کها رسمایهو زیرساخت خام، برق،

 نیز اعالم متایل کرده است. 4ی آزاد تجاری در کوتائیسیتفلیس و یک منطقه

رسد. از میان سه کشور میلیارد دالر می 0.3به  2103ها در گرجستان تا سال گذاریاند که سطح رسمایهمقامات چینی اعالم کرده
ه ویژه در شود بهایی مبنی بر بدبینی نسبت به گسرتش حضور چین دیده میز جنوبی فقط در گرجستان است که نشانهقفقا
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شوند. یک اعرتاض عمومی کوچک از سوی یک گروه خصوص تعداد رو به ازدیاد کارگران مهاجر چینی که به گرجستان وارد می
 در تفلیس برگزار شد. 2108ی گرای گرجستان در فوریهای احزاب ملیحاشیه

ی آهن پررسعت اعالم کرده است که صادرات چین را به اروپا از طریق یک شبکههایی را برای گسرتش یک سیستم راهپکن برنامه
ای ارتقا منطقه 5هایدهد و در نتیجه موقعیت دریای خزر و قفقاز جنوبی را به عنوان پیونددهندهونقل کارآمد افزایش میحمل

که  Kars-Akhalkalaki-Bakuشود که خط آهن ی اصلی روابط چین با این منطقه احتاملن زمانی معنادار میانگیزه دهد.می
های تجاری ای حضور چین و فرصتکند تکمیل شود. این خط آهن فراقارهآهن آسیا و اروپا را به هم متصل میهای راهسیستم

شود و از طریق آسیای مرکزی به ترکیه، ن خط آهن از چین غربی رشوع میدهد. ایی قفقاز جنوبی افزایش میرا در منطقه
ی شود( و به نوعی جادهگذرد و از ترکمنستان به باکو وصل میرسد )در یک قسمت نیز از خزر میآذربایجان و گرجستان می

دسرتسی چین به بازارهای جهانی و ساخنت ی این خطوط در کمک به متنوعکند. از دید پکن جذابیت بالقوهابریشم را احیا می
 اش در خصوص اختالل مبادالت مبتنی بر دریا نهفته است.پذیریکاهش آسیب

ونقل نیز رسد و زمان حملونقل کاال از اروپا به چین به یک چهارم میی حملرود پس از تکمیل این خط آهن، هزینهانتظار می
 رسد. میلیون تن در سال می 21دالت نیز از طریق این خط به حدود کند. کل حجم مبابه طور چشمگیری کاهش پیدا می

کند و بر استفاده از خط ی اسرتاتژیک مخالفت میبا این حال جدای از موانع مالی، فنی، و سیاسی، ارمنستان هم با این پروژه
Kars-Gyumri-Tbilisi به بعد مورد استفاده قرار  0668ال شدن مرز ترکیه و ارمنستان در سکند که از زمان بستهپافشاری می

سیار ای قرار دهد این پروژه بونقل منطقهنگرفته است. برای تفلیس که به دنبال آن است تا خود را در موقعیت یک کریدور حمل
در ونقل ی حملهای دیگری نیز با حامیت اروپا در حوزههای چینی هنوز در جریانند پروژهاهمیت دارد. در حالی که پروژه

 (. TRACECAآسیا )ـقفقازـونقل اروپاجریان هستند از جمله کریدور حمل

های قفقاز وارد معامله شود بدون آنکه های بزرگ دیگر، آمادگی این را دارد تا با حکومتچین در تضادی آشکار با برخی قدرت
تصادی گرایانه فقط بر منافع اقها از منظری واقعترتیبات داخلی یا نگاهشان را به دموکراسی و حقوق برش به چالش بکشد. چینی
 برد. و ژئوپلیتیکی مترکز دارند و این جذابیت چین را برای کشورهای منطقه باال می

رسیده در منطقه مانند تضاد بین گرجستان و روسیه و یا بین ارمنستان و آذربایجان، بستچین در واقع در برابر تضادهای به بن
کند قلمرویی که از دید چین قانونن بخشی از کشور چین است اما عملن با آن ود را با تایوان عرضه میی همکاری خمنونه

 کند.  همچون یک کشور مستقل برخورد می

تضادها و مسائل دیگری نیز در این منطقه وجود دارد برای مثال در خصوص ترس مداوم در تفلیس از اینکه مسکو به دنبال 
. در نتیجه ممکن است از چین خواسته شود تا نقشی را در یا مواردی از این دستبرآید و جنوبی اوستیای  گرفنت آبخازیا وپس

 رسد.این موارد بازی کند. هر چند بسیار غیرمحتمل به نظر می

کند. در حالی که قفقاز جنوبی کریدوری همکاری رو به رشد بین چین و قفقاز جنوبی رضورتن آسیای مرکزی را نیز درگیر می
ه رود تا از طریق آن ببرای انتقال منابع انرژی از آسیای مرکزی به اروپا است، آسیای مرکزی یک گذرگاه برای چین به شامر می

ه آورد کی آسیای مرکزی به وجود میهای خوبی را برای منطقهت یابد. این وضعیت فرصتمنابع غنی انرژی خزر و قفقاز دس
یه ونقل تکگذاری در بخش حملای و محلی برای رسمایهتواند به طور موثری بر نقشش به عنوان مسیری برای تجارت قارهمی

 کند. 

یک دارد به قفقاز جنوبی گرایش ندارد. آسیای مرکزی از با این حال چین هامن اندازه که آسیای مرکزی برایش اهمیت اسرتاتژ
کند اهمیت اسرتاتژیک باالیی برای چین برخوردار است. این منطقه نه تنها مانعی است که امنیت را در غرب چین تامین می

 ود. ر به شامر میای مانند ترکیه و ایران نیز های منطقهی حایل بین چین و روسیه و نیز بین چین و قدرتبلکه یک منطقه

کنند که به موازات افزایش جایگاه اقتصادی چین در قفقاز جنوبی چین رسانجام متایل خواهد داشت تا به برخی مفرسان فکر می
ده طرح این ایباغ قرهـناگورنوی ی مسئلهتری درگیر فرایند حل تعارض در این منطقه بشود. به طور خاص دربارهشکل مستقیم
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را ترویج کند که خود در خصوص تایوان اتخاذ کرده است. تا امروز « یک کشور، دو نظام»تواند سیاست چین میشده است که 
البته هیچ شاهدی مبنی بر گرایش رسمی پکن به پذیرش چنین نقشی وجود ندارد. در سطح همکاری نظامی با کشورهای آسیای 

 دارد. ای در این مناطق ناالت متحد رقابت کند. پکن هیچ پایگاه نظامیتواند با روسیه و ایمرکزی و قفقاز جنوبی نیز چین منی

د. دانطرفی سیاسی را اتخاذ کرده است و سیاست سازمان ملل را مالک میموضع بیباغ قره-ی ناگورنوچین در خصوص مسئله
چین در قفقاز جنوبی عمدتن  این به طور ضمنی به معنای به رسمیت شناخنت متامیت ارضی آذربایجان است. منافع سیاسی

رسد دهد و به نظر میای نشان منیهای منطقهها برای حل تعارضغیرمستقیم هستند. پکن هیچ متایلی برای درگیرشدن در تالش
 گذارد. در این زمینه به سیاست روسیه احرتام می

( بپیوندند. مسکو نگران است که کشورهای EEU) ی اقتصادی اوراسیاگذارد تا به اتحادیهروسیه همسایگان خود را تحت فشار می
پیوسته است در حال حارض اما  EEUی اروپا متحد شوند. در حالی که ارمنستان اخیرن به قفقاز جنوبی ترجیح بدهند با اتحادیه

 مستقل قفقازهای اندکی وجود دارد که آذربایجان یا گرجستان هم از این روند پیروی کنند. نفوذ روسیه در کشورهای نشانه
ی کارگیری آموزش فرهنگی انرژی، دیاسپورا و بهجنوبی و آسیای مرکزی همچنان باال است. فشار اقتصادی، وابستگی در زمینه

 . شوندی اوراسیایی به کار گرفته میی یک اتحادیهروسی همگی به منظور حفظ فانتزی قدیمی اما جدیدن دوباره احیاشده

ار آیند. هر چند ارمنستان از نظر اقتصادی و امنیتی بسیپیوندهای آلرتناتیوی در مقابل نفوذ مسکو برمی اما این کشورها به دنبال
کوشند تا از روسیه فاصله بگیرند. در آسیای مرکزی به ویژه با حضور چین، به روسیه وابسته است اما آذربایجان و گرجستان می

 تر است.وضعیت پیچیده

های ی خزر، برقراری پیوندرتاتژیک اندک، برای گسرتش تجارت با کشورهای غنی از لحاظ نفتی حوزهچین با وجود منافع ژئواس
ثبات  تر، برایونقلی و ارتباطاتی بین آسیا و اروپا، به رسمیت شناخنت چین به عنوان یک ابرقدرت نوظهور، و از همه مهمحمل

کریمه از سوی روسیه چندان موافق نیست. خود چین با چند  سیاسی به کشورهای قفقاز جنوبی گرایش دارد. چین با الحاق
جیانگ و تبت(. قفقاز جنوبی نیز آکنده از چنین مسائلی است. دشوار به نظر طلبی مواجه است )تایوان، شینی جداییمسئله

 ی این مسائل سکوت کند. رسد که چین دربارهمی

 6گیرد که به درگیری/تعهدی مسائل در پیش میدتی را در خصوص همهمناطق رویکرد بلندمدیگر چین در قفقاز جنوبی مانند 
 اسرتاتژیک پکن با غرب، روسیه، ترکیه و ایران مرتبط است که در این منطقه فعال هستند. 

بال بینند بلکه در عوض به دنی خود منیهای ساالنهدادن پیرشفتاندیشند و رضورتی به نشانمدت میرهربان چین بسیار بلند
تر هستند. این نوع نگاه مزایایی به دنبال دارد از جمله اینکه به مسئوالن چینی ها و حتا طوالنیارتقای منافع پکن در طول دهه

 ع پراگامتیک خود مترکز کنند نه اینکه درگیر خودمنایی و مناقشات بشوند. دهد تا بر منافامکان می

تواند به رشیکی رود و بالقوه میمیل در بازی ژئوپلیتیکی پیچیده در قفقاز جنوبی به شامر میپکن یک بازیگر جدید مشخصن بی
 دهد. ی پساشوروی کاهش میودهبرگزیده در این منطقه تبدیل شود و در نتیجه کنرتل سنتی روسیه را بر این محد

قفقاز جنوبی شاهد افزایش حضور چین  است. در حالی که این رابطه هنوز به آن حدی نرسیده است که دیگر رقبای ژئوپلیتیک 
ری، به گذاای چین با قفقاز جنوبی دارند، اما اهمیتش افزایش خواهد یافت زیرا چین از طریق گسرتاندن تجارت و رسمایهمنطقه

ی چنین فرایندی درگیری آتی چین با قفقاز جنوبی به طور فزاینده بر تعقیب . در نتیجهکندمی محققرا ر موثرتری منافعش طو 
ونقل مبتنی خواهد شد که مسائلی جدی را برای نفوذ بازیگران سنتی در این منطقه منابع انرژی، و کریدورهای تجاری و حمل

 به دنبال دارد. 
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