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تأثير تعارض در روابط چين و روسيه بر احياي سنت غربگرایی در روسيه
محمدرضا دهشيري
دانشیار علوم سیاسی ،دانشکدۀ روابط بینالملل وزارت امورخارجه
*
بهنام سعدآبادي
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد روابط بینالملل ،دانشکدۀ روابط بینالملل وزارت امورخارجه
(تاریخ دریافت - 1931/11/11 :تاریخ تصویب)1930/10/19 :
چکيده
وضعیت روسیه از نظر جغرافیایی و فرهنگی همیشه دوگانه بوده است .بهنوعی هم آسمیایی و
ه اروپایی برآورد میشده است .پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،چین و روسیه شاهد ارتقمای
همکاریها در روابط بین خود بودهاند؛ اما تعاملهای آنها با یکدیگر بهشکلی نبوده اسمت کمه
جنبههای راهبردی به خود بگیرد و بهشکل اتحاد علیه غرب در آید .در چنین شرایطی باید دید
که روسیه با رشد فزایندۀ قدرت چین چگونه روبهرو خواهد شد .اهمیت بررسی روابط این دو
دولت از این نظر است که هر دو آنها جزو قدرتهای تأثیرگذار نظام بینالملل هستند .پرسش
اصلی در این نوشتار این است که واکنش روسیه در صورت تعارض با چین میتوانمد چگونمه
باشد .این فرضیه در توجیه این مسئله مطرح میشود که روسیه در منطقۀ خماور دور و آسمیای
مرکزی با چین اختالفهای اساسی دارد و در نتیجۀ آشکارشدن این اختالفها ،روسیه بهدلیمل
ناتوانی در دفاع از مرزهای گستردهاش مجبور خواهد شد بما تددیمدی کمه از اولویمت کمتمری
برخوردار است یعنی غرب وارد مصالحه شود .برای درک بدتر و ملموستر فرضمیۀ ارائمهشمده
واکنشهای هر دو طرف را در شرایط بهنسبت مشابه تاریخی آنها پیگیری میکنی تا نسبت به
واکنش احتمالی روسیه درک روشنتری بهدست آوری  .تبیین نظری این مسمئله در چمارچوب
نظریۀ موازنۀ تددید صورت میگیرد و بر اساس آن نتیجهگیری میشمود کمه روسمیه سمرانجام
گرایش غربگرایانۀ خود را دوباره صورت بندی میکند ،البته نمه بمهصمورت نموعی همکماری
تاکتیکی و موقت با غرب بلکه در جدت ایجاد اتحادی راهبردی و پایدار با آن.
كليدواژهها
اتحاد راهبردی ،آسیای مرکزی ،تعارض با چین ،خاور دور ،گرایش غربگرایانه.

* نویسندۀ مسئول

E-mail: behnam.sadabadi@gmail.com
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مقدمه
فرهنگ خاص و موقعیت ویژۀ جغرافیایی روسیه سبب شده است که آسیایی یما اروپماییبمودن
این کشور ه برای خودش و ه برای دیگران همیشه در هالهای از ابدام باشمد .روسمیۀ نموین
این ابدام را در چارچوب مفاهیمی مانند اوراسیاگرایی بمرای خمود حمل کمرده اسمت .در کنمار
پاناسالوگرایی و پانارتدکسگرایی ،غربگرایی همیشمه یمب بعمد از ابعماد چندگانمۀ همویتی
روسیه را تشکیل میداده است که با شدت و ضعفهای متفاوت در تاریخ روسمیه نممود یافتمه
است .اختالف های سرزمینی و تاریخی این کشور با چین از دورۀ تزارها و اواسط قرن نوزده
آغاز شده است و با وجود حل برخی اختالفهای تاریخی همچنان خیلیهما در دو کشمور بمه
حل کامل این اختالفها قانع نشدهاند .بهشکل ویژه اختالفهمای تماریخی دو کشمور بمر سمر
منطقۀ منچوری و همچنین رقابت بر سر نفوذ بر جمدوریهمای تمازه تأسمیس آسمیای مرکمزی
میتواند بسترسماز تعمارض دو کشمور باشمد .در چنمین شمرایطی روسمیه بایمد خمود را بمرای
رویارویی با چالش چین آماده کند و از آن مد تر به این مسئله بپردازد که چگونمه بایمد بمر آن
غلبه کند .برای یافتن پاسخ این پرسش ابتدا بمه سمرا ممانع همای نزدیکمی آنهما بمه یکمدیگر
میروی  .سپس برای یافتن پاسخ خود میبینی که روسمیه در شمرایط مشمابه تماریخی چگونمه
عکسالعمل نشان داده است .چارچوب مفدومی که ما در فد رویدادهای یادشده یاری میکنمد
نظریۀ موازنۀ تددید است.
شاید در عصمر جدمانیشمدن و اقتصمادمحور کنمونی ،مباحمو لئوپلیتیمب ،دائم در حمال
ک رنگشدن باشند؛ اما در این میان جموزف نمای 1از صماحبنظمران هممین حموزه ،بمرخالف
دیدگاههای نظری خود دربارۀ وابسمتگی متقابمل و جدمانیشمدن بمه تعمارض منمافع روسمیه و

چین در بلندمدت اعتقاد دارد .همچنین لئوپلیتیسینهایی مثل زبیگنیو برلینسکی 2نیز معتقد بمه
تقابل روسیه و چین و بهدنبال آن نزدیکی روسیه و غمرب بمه یکمدیگر در آینمده هسمتند .ایمن
نوشتار برخالف ابدامی که بر دیگر کارهای علمی سایه انداختمه اسمت ممیخواهمد بمه چرایمی
گرایش روسیه بهسوی غرب بپردازد .در پاسخ به چرایی گرایش روسیه بمه غمرب ایمن فرضمیه
مطرح میشود ،روسیه در منطقۀ خاور دور و آسیای مرکزی با چین اختالفهای اساسی دارد و
در نتیجۀ آشکارشدن این اختالفها ،روسیه بهدلیمل نماتوانی در دفماع از مرزهمای گسمتردهاش
مجبور میشود با تددیدی که از اولویت کمتری برخموردار اسمت ،یعنمی غمرب وارد مصمالحه
شود.

1. Joseph Nye
2. Zbigniew Brzezinski
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چارچوب نظري
والت معتقد است منابع متفاوت تددید از چدار عاممل انباشمت قمدرت ،مجماورت جغرافیمایی،
قدرت تداجمی و نیتهای تداجمی ناشی میشوند .دولتی که منابع بیشتری دارد میتواند بمرای
دیگران تددید بالقوۀ بیشتری باشد .این انباشت قدرت میتواند شامل جمعیت ،توانایی صمنعتی
و نظامی و توانایی تکنولولیکی بیشتر نسبت به دیگران باشد .توانایی قدرتنمایی نیز با افزایش
فاصلۀ جغرافیایی کاهش مییابد .دولتهایی که نزدیبتر باشند تددیمد بیشمتری را ممیتواننمد
نشان دهند تا آنهایی که دورتر هستند .دولتهایی نیز که نسبت بمه دیگمران قمدرت تدماجمی
(بهدلیل جغرافیا ،وضعیت نظامی یا هر چیز دیگمری) بیشمتری دارنمد ،ممیتواننمد بمرای دیگمر
دولتها تددید بیشتری ایجاد کنند .اگر چه توانماییهمای تدماجمی بما مجماورت جغرافیمایی و
انباشت قدرت به همدیگر مرتبط میشوند؛ ولی با ه برابر نیسمتند .سمرانجام دولمتهمایی بما
نیتهای تداجمی حتی اگر تواناییهای بهنسبت کمی ه داشته باشند میتوانند بهعنوان دولتمی
تداجمی درک شوند ( .)Walt, 1990: 22-25در واقع ،دولتها نه در مقابل افزایش قدرت دیگر
اعضا ،بلکه در برابر میزان تددیدهایی که از آنها احسماس ممیکننمد دسمت بمه موازنمهسمازی
میزنند.
عالوه بر نوآوری روشن والت در ایجاد موازنه در برابر تددید و نه قدرت ،میتوان آشمکارا
نتیجه گرفت که این دیدگاه تا حدی از مادیگرایی صرف فاصله گرفته اسمت و مالحظمههمای
ذهنی را مورد توجه قرار میدهد .یکی از منابع ایجادکنندۀ تددید ،نیتهای تداجمی اسمت کمه
در واقع به نقش عاملهای ذهنی در شکلدادن به تحولها تأکید دارد .بهعبارت دیگر ،تددیمدی
شکل نمیگیرد مگر اینکه در ذهن افراد نگرشی تددیدآمیز نسبت بمه برخمی از مسمائل خماص
وجود داشته باشد.
مانعهاي پيوستن روسيه به غرب
عاملی مد و همواره بازدارنده برای پیوستن روسیه به غرب این بوده است که از نظر تماریخی
این کشور همیشه مأموریت خاصی را برای خود در نظر داشمته اسمت .بمرای نمونمه ،روسهما
معتقدند میراث دار امپراتوری بیزانس هستند یا اینکه پادشاهی متحدکنندۀ اسالوها و ارتدکسها
هستند یا در زمان اتحاد شوروی معتقد بودند مرکز فرمانمدهی کمونیسم بمینالململ در سمط
جدانی هستند .امروزه روسها مأموریت خمود را اوراسمیاگرایی تعریمف کمردهانمد .اعتقماد بمه
استثناییبودن و داشتن مأموریت خاص سببشده است روسیه تمایلی برای پیوستن به بسمیاری
از گروههای غیرملی و بینالمللی نداشته باشد؛ مگر اینکه عضمو برتمر یما اسمتثنایی باشمد .ایمن
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ویژگی ملی مانعی همیشگی بر سر راه نزدیکی روسیه با غرب بموده اسمت؛ چمون غربمیهما از
یگانگی روسیه تقدیر نمیکنند.
عامل مد تر دیگر ،به آسیبپذیری لئوپلیتیکی روسیه بازممیگمردد .از قمرن شمانزده و از
زمان ایوان مخوف بهطور میانگین در هر روز هشتاد کیلومتر مربع بر وسعت روسیه افزوده شده
است .اما دلیل این توسعهطلبی گسترده چیست که تا زممان حمال هنموز روسمیه را پدنماورترین
کشور جدان نگه داشته است؟ روسیه کشموری وسمیع و بمدون مرزهمای طبیعمی (بمه اسمتثنای
اقیانوس آرام و اقیانوس قطب شمال) است .این ویژگی جغرافیایی سبب شده است این کشمور
نتواند به درستی از مرزهایش دفاع کند و دائم در برابمر تددیمدهای پیراممونی خمود احسماس
آسیبپذیری کند .این احساس خطر و آسیبپذیری سبب شده است روسمیه همیشمه بمهدنبمال
نوعی تداج دفاعی در برابر مناطق پیرامونی خود باشد .طبقۀ حاک در روسیه با گذشت زممان
به این نتیجه رسید که فقط با توسعۀ بیشتر میتوان دستاوردهای پیشین را حفظ کرد .در واقمع،
روسیه درگیر نوعی تناقض شده بود ،از سویی تالش داشت با این توسعهطلبی به امنیت ممورد
نظرش برسد ،از سوی دیگر با توسعۀ بیشتر احساس آسیبپذیری بیشتر و بمهدنبمال آن نماامنی
بیشتری میکرد .از نظر سنتی امنیت روسیه تا حدی بمر ایمن اسماس بموده اسمت کمه فقمط بما
حملههای خارجی پیشدستانه و حرکمت بمهسموی خمارم ممیتموان امنیمت کشمور را تضممین
کرد ) .(Kotkin, 2016در چنین موردی احساس ناامنی مانع از شمکلگیمری اعتمماد در روابمط
روسیه و دولتهای اروپایی میشود.
روسیه بهدلیل داشتن چنین نگرش امنیتی نسبت به محیط پیرامونی خود همیشه میخواسمته
است که با حفظ دولتهای ه سو با خود در مناطق اروپای شرقی ،قفقاز و آسمیای مرکمزی از
احساس ناامنی خود بهواسطۀ آسیبپذیری و ناتوانی در کنترل مرزهای طوالنیاش بکاهد .دلیل
آغاز بحران در روابط روسیه با گرجستان و اوکراین را میتوان در چنمین منطقمی جسمتوجمو
کرد.
منافع متعارض چين و روسيه
الف) اختالف تاریخی چين و روسيه بر سر منچوري
از چالشهایی که در رابطۀ چین و روسیه مسکوت مانده است ادعای مالکیمت بمر سمر منماطق
مرزی چین و روسیه در منچوری است .این اختالف میتواند مانند آتشی زیر خاکستر باشمد و
در آیندۀ روابط این دو دولت را در تأثیر قرار دهد .آشنایی روسیه با این مناطق به قرن هفمده

باز می گردد ،یعنی هنگامی که یب ماجراجوی روس با نام واسیلی پلیآرکمف 1وارد کموههمای
1. Vassily Polyarkov
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استانُوی شد .پس از او یِرُفی خابارف 1این مسیر را بیشتر پیمود و این منطقه را بمرای تجمارت
خز مناسب دید .پس از ایجاد کشمکشهایی در این منطقه ،دوطرف حاضر به مصالحه شدند و
سرانجام بر اساس پیمان نرچینسب در سال  1803روسیه با چین به توافق رسید که عقبنشینی
کند و مرزهای مشترکش با چین در امتداد رودخانۀ آرگون و کوههای استانُوی قرار بگیمرد .امما
این توافق تکلیف سرزمینهای غرب رودخانۀ آرگون را نامشخص گذاشمت .چمون بمهتمازگی
توسط خاننشین مستقل اُیرات فت شده بود؛ ولی چون دو طرف به این توافق نیماز داشمتند آن
را به مرحلۀ عمل رساندند .این توافق سبب پایان درگیریهای ممرزی و تجمارت مفیمد متقابمل
برای هر دو کشور شد و اجازه میداد هر طرف بدون در نظرگرفتن دیگری به امورش رسیدگی
کند .این قرارداد بعدها با توافق دیگری با نام پیمان کیاختا در سال  1121دنبال شد که مرزها را
روشنتر کرد و از کاروانهای تجاری که چای چین را با خز روسیه مبادله میکردند ،محافظمت
میکرد .انگیزۀ شکلگیری توافقی دیگر بیشتر از سوی چین بود چمون ایمن کشمور خماننشمین
اُیرات را به زور عقب رانده بود و نگران بود ابدامهای مرزی منجر به این شمود کمه روسمیه از
آنها حمایت کند یا به آنها پنماه دهمد .بمدین منظمور ،چمین شمروع بمه ایجماد مموانعی بمرای
کاروانهای تجاری کرد .چین با فشار غیرمستقی اقتصادی بر روسیه آنها را تحریمب کمرد کمه
وارد توافق جدیدی با این کشور شوند.
با ورود به قرن نوزده بهتدریج توازن قوا بهسود روسمیه تغییمر کمرد .ایمن کشمور کمه بمه
راهآهن و توپخانه مجدز شده بود میتوانست دست باال را در برابر چینیها داشته باشد .در نیمۀ
شورش تایپنگ ( 1081تا  )1081و جنگ دوم تریاک ( 1088تا  )1081چین در موضع ضمعیفی
قرار داشت و روسیه با استفاده از این فرصت شروع به دستاندازی بر زممینهمای ایمن کشمور
کرد .پیمان ایگون در سال  1080مرزها را بهسوی رودخانۀ آمور برد و سبب دسترسمی روسمیه
به اقیانوس آرام شد .پیمان پکن در سال  1081بازه مناطق بیشتری از منچوری را بمه روسمیه
واگذار کرد

).(Galeotti, 2012: 252-254

این منطقه همان ناحیهای است که چین و اتحاد شوروی در سال  1383بر سر یمب جزیمرۀ
مرزی مورد اختالف با یکدیگر وارد تقابل نظامی شدند .تلویزیون روسیه در سمال  2113ادعما
کرد که چین در برنامۀ محرمانهای میخواهد تا از راه تشویق مداجرت شدروندان چینی به ایمن
منطقه و ازدوام با زنان محلی و از راه برگزیدن و به میان خمودآوردن مؤسسمههمای بازرگمانی
محلی ،دوباره این مناطق را دست بگیرد ) .(The Guardian, 2009نگرانیهای امنیتی مقامهمای
مسکو از تددید بالقوۀ چین در این منطقه را میتموان در ممانور بمزرظ نظمامی ایمن کشمور در
سیبری شرقی در سمال  2111دریافمت .ایمن ممانور بما نمام ووسمتب (شمرت) عبمارت بمود از
1. Yerofei Khabarov
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شبیهسازی برخورد با دشمنی فرضی که نامی از آن برده نشده بود و تمامیت ارضی این کشمور
را تددید میکرد ) .(Brzezinski, 2013: 213برخالف این مورد در سال  2110روسمیه و چمین
مانور مشترکی در همین منطقه و با همین نام اجرا کردند .چنین ممانوری بمیش از اینکمه نشمانۀ
بیاعتمادی باشد تصویر نوعی اعتماد و همکاری را در روابط دو کشور ارائه میکند .ریشۀ ایمن
تحول را می توان در تصمی روسیه برای خروم از انزوای اجباری از سوی غرب پس از بحران
اوکراین در سال  2111دریافت ) .(Higgins, 2018شاید اگمر دو دولمت رزممایش مشمترکی را
بهطور چندجانبه و با حضور دیگر دولتهای پیمان شانگدایی در آسمیای مرکمزی و بما همدف
به طور کامل روشن مانند مبارزه با تروریس اجرایی میکردند ،پیام سیاسی دیگری را بمه ذهمن
متبادر میکرد؛ اما دوجانبهبودن این رزمایش و برگزاری آن در منطقهای کمه همین نموع تددیمد
مشترکی در آن نیست و تا پیش از این دو طرف با سموءظن بمه آن ممینگریسمتهانمد بمهشمکل
غیرمستقیمی تأکید بر وجود قبلی این اختالفها است.
مدودیف رئیس جمدور وقت روسیه در سال  2112گفت که« :متأسفانه خیلی از مردم آنجا
زندگی نمیکنند و وظیفۀ محافظتکردن از سمرزمینهمای خماور دور از توسمعۀ بمیش از حمد
دولتهای مرزی به قوت خود باقی میماند» .پیش از این پوتین نوشته بود که اقلیتها باید زیر
چتر فرهنگ روسی زندگی کنند و اینکه مداجران باید آزمونهایی را در زبمان و تماریخ روسمیه
بگذرانند ) .(Grove, 2012نگرانی از ترکیب جمعیتی در این مناطق از روسمیه بمه ایمن چمالش
بازمیگردد که در مناطق خاور دور روسیه حدود  8میلیون نفر زندگی ممیکننمد؛ در حمالی کمه
جمعیت چینی که در امتداد مرز این کشور با روسیه زندگی میکنند نزدیب به  111میلیون نفمر
هستند ) .(Nye, 2013: 230چگونگی افزایش جمعیت مناطق شرقی روسیه ،چالشمی همیشمگی
برای حاکمان این کشور بوده است .مشوت های دولت روسیه برای اینکمه ممردم ایمن کشمور را
تشویق به مداجرت بهسوی مناطق شرقی کشور کند مؤثر نبموده و بمرای غلبمه بمر ایمن چمالش
روسیه ناگزیر است با اروپا وارد همکاری شود .فقط اروپا میتواند با سرمایهگذاری خود منطقۀ
سیبری را که منابع عظی ثروت پربازده دارد به مقصدی جذاب برای مدماجران اروپمایی تبمدیل
کند ) .(Brzezinski, 2007: 137در نتیجۀ چنین تمرکز جمعیتی نه تندا روسیه میتوانمد از پمس
چالش کاهش جمعیت خود برآید؛ بلکه میتواند جمعیت شمایان تموجدی را در منماطق شمرقی
خود مستقر کند ،بهگونهای که توازن جمعیتی آن منطقه بهسود چین بهه نخورد.
اگرچه مقامهای دولتی چین و روسیه در سط رسمی اختالفهمای ممرزی بما یکمدیگر را
حلوفصل کردهاند؛ اما بهنظر نمیرسد افکار عمومی هر دو طرف بهطور کامل قانع شده باشمند
یا اینکه آن را پایدار ببینند .نیکیتا میخالکوف 1،کمارگردان برجسمتۀ روس پمس از آغماز بحمران
1. Nikita Mikhalkov
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اوکراین گفت :میخواهد فیلمی بسازد که در آن وقتی روسیه در امتداد مرزهای غربی روسیه و
در اروپا مشغول است ،چینیها با تداج نظامی به مناطق شرقی روسیه در خاور دور و پمس از
آن با اشمغال خابارفسمب و والدیوسمتوک (چینمی هما همچنمان ایمن شمدر را بما نمام قمدیمی
هیشنوایی 1میشناسند) و از راه سیبری بهسوی مسکو پیشروی ممیکننمد .میخمالکوف بعمدها
گفت که این فیل را نمیسازد ،چون تمایلی به ساخت فیل های وحشتناک ندارد و نمیخواهمد
سبب رنجش خماطر دوسمتان چینمیاش شمود .در طمرف چینمی نیمز گمروههمایی هسمتند کمه
اختالفهای تاریخی کشورشان با روسیه را فراموش نکردهاند .برای نمونه ،فالون گانمگ 2،یمب
گروه ضدکمونیستی در چین است و توسط دولت حاک در پکمن بمهعنموان فرقمهای شمیطانی،
ممنوع اعالم شده است .این گروه همچنان عالقهمند است تا از دلیل از دسترفتن سرزمینهای
چین توسط روسیه برای صفآرایی مخالفتها در برابمر دولمت حماک در پکمن اسمتفاده کنمد.
همچنین در این رابطه شورای امور بینالملل روسیه ضمن اظدار تأسف ،گزارش ممیدهمد کمه
نسل جوان جدیدی در چین درحال شکلگیری است که میتواند به زبان انگلیسی نیز صمحبت
کنممد و از تمماریخ ،فرهنممگ و سیاسممت روسممیه ،تصممورهای نادرسممت و تحریممفشممدهای دارد
) .(Higgins, 2016وجمود چنمین دیمدگاههمایی در ممورد روسمیه در بمین ممردم چمین ،درکمی
تددیدآمیز از این کشور در روسیه شکل میدهد .در واقع ،میتوان گفت :مجاورت جغرافیایی و
نیتهای تداجمی چین ،نقش بسیار مدمی را در تحریمب احسماس نماامنی روسهما در مقابمل
چینیها ایفا میکند .بنابراین قدرت فزایندۀ اقتصادی و نظامی چین و تغییر نسبی توزیع قمدرت
جدانی بهنفع این کشور نمیتواند به تندایی در ایجماد درک تددیمدآمیز از سموی روسمیه ممؤثر
باشد.
در مجموع میتوان گفت وضعیت مسکوت فعلی در منچوری میتواند بهدلیلهای مختلفمی
سبب بازشدن دوبارۀ زخ های تاریخی بین روسیه و چین شود .این دلیلها را ممیتموان چنمین
برشمرد .1 :افزایش تعداد کارگران مداجر چینی در روسیه و همچنین کاهش فرصتهای کاری
درون چین .چین گام های مثبتی در این زمینه برداشته اسمت؛ امما همچنمان مشمکل اشمتغال تما
دهههای آینده در این کشور پرجمعیت باقی خواهد ماند .از اینرو ،ممکن اسمت ظرفیمتهمای
داخلی چین توان جذب همۀ افراد جویای کار را نداشته باشد؛ بنابراین احتمال مدماجرت آنهما
به خاور دور روسیه وجود دارد .این مداجرت و افزایش جمعیت میتواند بسترسماز تمنش بمین
مداجران چینی و ساکنان محلی این منطقه باشد و بهدنبال آن ،زمینه را برای شمکلگیمری تمنش
سیاسی در روابط این دو کشور به وجود بیاورد؛  .2مسائل مربوط با اقتصاد کالن.رابطۀ دوجانبۀ
چین و روسیه تاکنون از نرخ باالی رشد اقتصادی دو طرف سود برده است .ایمن وضمعیت نمه
1. Haishenwai
2. Falun Gong
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تندا سبب افزایش تجارت دوطرف میشود؛ بلکه زمینهساز اعتماد تدریجی بیشتری بین روسمیه
و چین است؛ اما کاهش رشد سرعت اقتصمادی یما حتمی چیمزی بمدتر از آن در یکمی از ایمن
کشورها یا هر دوی آنها ،میتواند بهواسطۀ پیامدهایی که برای ثبات اجتماعی و سیاسمی دارد،
شرایط را تغییر دهد و دو طرف را بهسوی تقابل پیش ببرد .شرایط سیاسی حاک بر اروپما پمس
از بحران اقتصادی سال  1323را میتوان الگویی مناسب برای چنین رویمداد احتممالی در نظمر
داشت .در چنین شرایط اقتصادی بهصورت معمول نموعی ملمیگرایمی سمتیزهجویانمه سمر بمر
می آورد .چنین وضعیت اقتصمادی ممیتوانمد بمه روشهمای متفماوتی نممود پیمدا کنمد ،ماننمد
مشاجرههای اقتصادی ،رقابت بر سر منابع آسیای مرکزی ،رقابت قدرتهای بمزرظ در سراسمر
جدان و در آخر ،مسئله ای که در این اینجا بیش از بقیه مد نظر اسمت یمادآوری اخمتالفهمای
تاریخی این دو کشور در خاور دور و منطقمۀ منچموری اسمت؛  .9رشمد ملمیگرایمی در چمین
میتواند ادعای بازگشمت منماطق از دسمترفتمه را دوبماره در ایمن کشمور زنمده کنمد .در اوم
تنشهای دو کشور در سال  1383مائو ادعای بازگرداندن این مناطق به چین را کمرد .پکمن در
حال حاضر بر نوسازی داخلی و اتحاد دوباره با تایوان متمرکز است؛ اما ممکن است با گذشت
زمان و فراه آمدن شرایط مناسب ادعای بازگشت سرزمینهمای از دسمترفتمه دوبماره مطمرح
شود .برخی از کارشناسان روس از این نگران هستند که پس از اتحاد تایوان با چین دوباره این
کشور به فکر مناطق از دسترفتۀ خود در خاور دور روسیه بیفتد .با این وجود ،حتی اگر خمود
چینیها ه ادعایی بر این منطقه نداشته باشند ،این سبب کاهش نگرانیهای روسیه نممیشمود.
چون روسها بیش از نیت چینیها از تواناییهای چمین در بمازپسگیمری ایمن منماطق همراس
دارند .چنین تفسیری از رابطۀ نیت و توانایی در طول تاریخ عامل کجفدمیهای بسمیاری بموده
است؛  .1گستردهترشدن تغییرهای نامتوازن جمعیتی .در این مورد خطر بمرای روسمیه فقمط در
کاهش جمعیتی که توان کارکردن دارد نیست؛ بلکه مسئلۀ دیگر چگمونگی بمرآورد روسهما از
خود و جدان خارم از خود در صورت کاهش جمعیت و پا به سن گذاشتن بیشتر جمعیت این
کشور است .آسیبپذیری در این حوزه میتواند بهطور ذهنی احساسهمای سمنتی روسهما را
مبنی بر اینکه در یب دل محاصرهشده قرار گرفتهاند را دوباره زنده کند .در چنین شرایطی حتی
اگر چین بهشکل بهنسبت کمی فشار خود را برای بازپسگیری این مناطق افمزایش دهمد بمرای
روسها بسیار تددید جدی تلقی ممیشمود ) .(Lo, 2008: 70-71ایمن چمالش وقتمی دشموارتر
میشود که روس ها با کشموری رو در رو شمده باشمند کمه نمه تندما یکمی از پرجمعیمتتمرین
کشورهای جدان است بلکه توان صنعتی و فناوری رو به گسمترش دارد .ایمن دو عاممل یعنمی
جمعیت و تکنولولی میتوانند مکمل قدرت نظامی یمب کشمور باشمند و تددیمدی فزاینمده را
برای دیگر کشورها ایجاد کنند.
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ب) رقابت چين و روسيه در آسياي مركزي
همانطور که دربارۀ روسیه اشاره شد آسیای مرکزی جزیی از حوزۀ امنیتی و پیراممونی روسمیه
است و همیشه مورد توجه ویژۀ این کشور بوده اسمت .در ابتمدا بایمد ببینمی چمه همدفهما و
انگیزههایی میتواند چین را بهسوی بهکارگرفتن سیاستی فعالتر در آسیای مرکزی پمیش ببمرد.
چین از نظر جغرافیایی از همۀ جدتها به جز از راه مرزهای شرقی خود بمه خشمکی راه دارد.
مسیرهای دریایی این کشور نیز بهدلیل حضور نیروی دریایی ایاالت متحد و همچنین مجاورت
با رقیبهایی مانند لاپن و هند قابل اتکا نیست .کشورهای رقیب چین با اشرافی که بر خطموط
کشتیرانی این کشور دارند ،می توانند از آن برای تضعیف موقعیت این کشور اسمتفاده کننمد .در
راستای غلبه بر این چالش لئوپلیتیکی چین میخواهد در منابع انرلی خود تنوع ایجاد کند .بمه

همین دلیل ،طرح جاهطلبانۀ جادۀ ابریش جدید ،یب کمربند ،یب جماده 1را از مرزهمای غربمی
خود در آسیای مرکزی دنبال میکند .یکی از هدفهای این طمرح تمأمین انمرلی چمین اسمت.
همانطور که اشاره شد چین ترجی میدهد برای رهایی از ایمن حصمار جغرافیمایی بمه منمابع
انرلی خود از راه روسیه و آسیای مرکزی تنوع ببخشمد ) .(Maleki and Raoufi, 2018: 44تما
پیش از بحران اوکراین در سال  2111به چند دلیل روسیه شریب قابمل اعتممادی بمرای تمأمین
انرلی چین نبود .1 :تأخیرهای مداوم روسیه در تحویل محمولههمای نفتمی؛  .2طفمرهرفمتن در
موضوع ساخت خط لوله؛  .9بازیدادن بازارهای چینی ،آسمیایی و اروپمایی در برابمر یکمدیگر
برای بهدستآوردن امتیاز بیشتر است ) .(Weitz, 2008: 20اما ایمن رونمد پمس از آغماز تقابمل
روسیه و غرب بر سر اوکراین تغییر کرد .روسیه از این پس برای خروم از انزوا بیش از گذشته
تالش میکند به چین نزدیب شود .یکی از نشانههای آشکار آن را میتوان در توافقهمای اخیمر
دو کشور بر سر خرید و فروش انرلی دید ) . (Overland and Kubayeva, 2018: 95-97نباید
نزدیبشدن چین و روسیه به یکدیگر را بهنوعی اتحاد راهبردی بمرآورد کمرد .چمین همچنمان
سیاست تنوعبخشیدن به منبع انرلی خود را پیگیری میکند تا از اتکما بمه چنمد منبمع محمدود
اجتناب کند .همچنین اگر چین بتواند انرلی مورد نیاز خود را از آسیای مرکزی تأمین کند ،این
کشور توانسته است قدرت گفتوگوهای روسیه در فروش نفت بمه چمین را بگیمرد .در واقمع،
چین با افزایش گزینههای خود قدرت مانور بیشتری را برای چانهزنی بهدست میآورد (

South

.)China Morning Post, 2015

خرید انرلی و افزایش حضور اقتصادی چین در کشورهای آسیای مرکمزی خمود بمه خمود
سبب استقالل عمل سیاسی بیشتر این کشورها در برابمر انحصمارطلبمی روسمیه در ایمن منطقمه

1. Belt and Road Initiative
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میشود .در این مورد میتوان به برخورد اتحادیۀ اقتصادی اوراسمیا 1کمه توسمط روسمیه بمرای
حفظ نفوذ این کشور در آسیای مرکزی و جمدوریهای اتحاد شموروی طراحمیشمده اسمت و
طرح ابتکار یب کمربند و یب جادۀ چین اشاره داشت که انحصمارطلبی روسمیه در کشمورهای
آسیای مرکزی را برای این کشور دشوار میکند .طرح چین طرحی جدانی است که نگاه بیرونی
دارد و مناطق متفاوت را بهه متصل میکند؛ در حالی طرح روسیه نگاهی درونمی بمه تجمارت
بین اعضا دارد و نگرشی منطقمهای دارد ) .(Cau, 2018در واقمع ،چمین و روسمیه همدفهمای
ناسازگاری را دنبال میکنند .بهبیان دقیقتر ،تواناییهای مستقلتر اقتصمادی کشمورهای آسمیای
مرکزی به استقالل عمل سیاسی آنها در برابر روسیه منجر میشود .کشورهای آسمیای مرکمزی
نیز از ورود چین به این منطقمه اسمتقبال ممیکننمد .در چنمین شمرایطی روسمیه نموعی رقابمت
لئوپلیتیب با چین را احساس میکند که حتی اگمر همدف چمین در آن فقمط اقتصمادی باشمد،
نمیتواند بهشکل کامل از پیامدهای ناگزیر لئوپلیتیکی آن اجتناب کند .در ممورد رابطمهای کمه
مسائل اقتصادی را به لئوپلیتیکی مربوط میکند ،میتوان به اقدامهمای روسمیه بمرای سمدکردن
تالش های چین برای تأسیس یب بانب توسعۀ زیربنایی با حمایت سازمان شانگدای اشاره کرد
که سبب شد ،بهعنوان ابزاری در دست چینیها برای توسعۀ نفوذ اقتصادیشان دیده شود .البتمه
چین با تأسیس بانب سرمایهگذاری زیربنایی آسیایی 2بهنوعی هدف قبلی خمود را محقمق کمرد
) .(South China Morning Post, 2015ایمن چمالش سمرانجام ممیتوانمد منجمر بمه برخمورد
لئوپلیتیکی بین این دو قدرت منطقهای شود .اگرچه دو طرف در حال مطالعۀ احتمال برقمراری
پیوند بین طرحهای خودشان هستند؛ اما بهنظر می رسد استقبال روسیه از چنین ایدههایی پمیش
از آنکه ناشی از رضایت حقیقی مقامهای مسکو باشد ،بیشتر برآمده از فشار دولتهمای غربمی
به روسیه پس از بحران اوکراین است که سبب شده است این کشور بهسوی پکن متمایل شمود
و در پی کنترل اختالفهایش با پکن برآید

).(Wu, 2017

در همین زمینه ،وقتمی شمرایط بمرای روسمیه دشموارتر ممیشمود کمه چمین بتوانمد هممان
کارکردهایی را برای کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد که تا پیش از این روسیه داشته است.
ارتش چین میتواند مستقی یما غیرمسمتقی بمه کممب کشمورهای آسمیای مرکمزی بیایمد و در
سرکوب گروههای اسالمگرای تندرو به آنها کمب کند .در حوزۀ اقتصادی ،چین حتمی شماید
نسبت به روسیه موقعیت اقتصادی بدتری داشته باشد .این کشور میتوانمد بمه پشمتوانۀ اقتصماد
قدرتمند خود با کمبهای مالی و سرمایهگذاری نظر کشورهای این منطقمه را بمه خمود جلمب
کند؛ در حالی که اقتصاد روسیه به قیمت نفت وابسته است و با اعمال تحمری همای غمرب ،بمه
مسائل داخلی اولویت بیشتری میدهد.
1. The Eurasian Economic Union
2. Asian Infrastructure Investment Bank
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واكنش روسيه به چالش ژئوپليتيکی با چين
بممهطممور کلممی سممه سممناریوی اصمملی قابممل تحقممق مممیتوانممد در رابطمۀ چممین و روسممیه وجممود
داشته باشد :در سناریو اول میتوان چنین پنداشت که با وجود اختالفهمای ذکرشمده در اسماس،
رویدادها بهگونهای رق می خمورد کمه منجمر بمه برخمورد بمین ایمن دو قمدرت همسمایه نشمود.
یب دلیل را می تموان در منمافع مشمترک دو دولمت در مقابلمه بما غمرب جسمتوجمو کمرد .همر
دو دولت با غمرب و بمهطمور خماص بما ایماالت متحمد مشمکالت سیاسمی و امنیتمی دارنمد کمه
سبب میشود ،همکاری های خمود را بمرای مقابلمه بما آن ارتقما دهنمد .دلیمل دوم را ممیتموان در
وابستگی متقابل اقتصادی پیدا کرد .چین به مواد خام و انرلی روسیه نیاز دارد و در مقابل روسمیه
به سرمایهگذاری و فناوری رو به فزونمی چمین عالقمه دارد ) .(Gabuev, 2018چنمین سمناریویی،
اعتقادی به بروز اختالف در روابط چین و روسیه ندارد .شاید اصلیتمرین دلیملهمایی کمه بیشمتر
طرفداران این دیدگاه مطرح کردهاند به همین دو مورد برگردد .اما باید توجمه داشمت کمه توزیمع
قدرت جدانی هینگاه ثابت نمانده است و غرب نمیتواند همیشه قدرت برتر باشد؛ بهطوری کمه
زمینهساز همکاری دائمی بین چین و روسیه باشد .جالمب اسمت کمه در ممورد وابسمتگی متقابمل
اقتصادی ،جوزف نای که از اصلیترین نظریهپردازان چنین دیدگاهی است قائل به موفقبودن ایمن
نگرش در روابط بین این دو قدرت نیست .وابستگی متقابل میتواند سبب احتیاط دوطرف بشود؛
اما الزاماً همیشه موفق نیست .این مسئله وقتی تشدید میشود که پوتین همچنان نگرش کالسمیب
به سیاست را حفظ کرده است و از رویدادها تفسیری امنیتی دارد.
سناریوی دومی که میتوان متصور شد این است که روسیه و چین با یکدیگر وارد چمالش
میشوند؛ اما آن بهگونهای نیست که روسیه را بهسوی غرب پیش ببرد .به بیان دیگر ،روی دادن
چنین منازعهای در نظر گرفته میشود؛ اما این نمیتواند بدان معنا باشد که روسمیه در سیاسمت
خارجیاش دست به تجدید نظر کلی بزند .ایمن بمدین معناسمت کمه روسمیه بمه تندمایی تماب
مقاومت در برابر تددیدهای ه زمان چین و غرب را دارد؛ بدون اینکه بما یکمی علیمه دیگمری
وارد همکاری شود .برای درک سناریوی سوم بدتر است بمه تماریخ روسمیه مراجعمه کنمی کمه
می تواند الگوی رفتاری این کشور را در شرایط مشابه نشان دهد .از نظر تماریخی ،روسمیه همر
زمانی که با دو تددید در مرزهای شرقی و غربی خود روبهرو شده است ،الگوی رفتاری ثمابتی
را از خود نشان داده است.
پس از انقالب کمونیستی چین در سال  1313این کشور روابط به ظماهر خموبی را بما اتحماد
شوروی بهعنوان کشوری ه مسلب برقرار کرد .در بیست سال روابمط دو کشمور بمه دلیملهمای
متفاوتی سیری نزولی داشت .بهطوری که در آستانۀ برخورد نظامی بما یکمدیگر قمرار گرفتنمد .در
سال  1383این دو قدرت تأثیرگذار کمونیستی در رودخانه ایسوری بما یکمدیگر برخمورد ممرزی
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مرگباری داشتند .پس از آن مقامهای مسکو تصمی گرفتند بمه اقمدام نظمامی علیمه چمین متوسمل
شوند .این تشدید تنشها سرانجام به بدبود رابطۀ چین با ایاالت متحد آمریکا منجر شد .ه زممان
با این رویداد ایاالت متحد و اتحاد شوروی نیز بهسوی تنشزدایی حرکت کردند .پاسمخ بمه ایمن
تناقض که چگونه ایاالت متحد موفق شد ه زمان با دو قمدرت کمونیسمتی دشممنی بما یکمدیگر
روابط خود را بدبود ببخشد به آسیبپذیری لئوپلیتیکی اتحاد شوروی باز میگمردد .در آن زممان،
اتحاد شوروی نگران مرزهای غربی مشترک خود با نماتو بمود و هم زممان در آسمتانۀ برخموردی
همهجانبه با چین در مرزهای شرقیاش بود .در چنین شرایطی اتحاد شوروی بما وجمود احسماس
تددید از سوی ناتو حاضر به درگیری نظامی با چین بود؛ اما زمانی که نزدیکمی چمین بمه ایماالت
متحد آشکار شد نه تندا از اقدام نظامی علیه چین منصرف شد؛ بلکه تصممی گرفمت بمه غمرب و
ایاالت متحد نزدیب شود .در توجیه نزدیکی اتحاد شوروی به ایاالت متحد میتوان گفت که اگمر
چین و ناتو به ترتیب در مرزهای شمرقی و غربمی اتحماد شموروی هماهنمگ بما هممدیگر اقمدام
میکردند ،این کشور توان تحمل چنین فشار نظامی را نداشت .پس تصمی گرفت به تددیدی کمه
از اولویت دوم برخوردار بود یعنی ایاالت متحد آمریکا نزدیب شود تا از نزدیکمی بمیش از پمیش
چین و ایاالت متحد جلوگیری کند .این سیاست به نام به دیپلماسمی مثلثمی را ریچمارد نیکسمون،
رئیس جمدور ایاالت متحد پیگیری کرد

).(Kissinger, 1979: 163-194

روسیه در صورتی که با چنین تددیدهای مشابدی از سوی چین روبهرو شود ،ممیتوانمد از
دیدگاه واقعگرایی وارد همکاری با دولتهایی شود که با چین رقابت میکننمد ،از جملمه هنمد،
لاپن و آمریکا ) .(Nye, 2013: 230بهطور ویژه در مورد رابطۀ روسیه و آمریکما وضمعیت ایمن
کشور در صورت احساس تددید از سوی چین ،برخالف مورد مشابه تاریخی که ذکر شمد سمه
تفاوت مد دارد .1 :روسیه در گذشتۀ تاریخی خود همیشه با ایمن چمالش مدم روبمهرو بموده
است که اگر در دو جبده وادار به درگیری شود چه سیاستی را باید در پیش گیرد .وقتی اوضاع
برای این کشور وخی تر میشود که این دو تددید بهدلیل منافع مشترکی که بر سر روسیه دارند
با یکدیگر متحد شوند و ه زمان فشار غیر قابل تحملی را بر این کشمور وارد کننمد .در چنمین
شرایطی روسیه با وجود داشتن نظامهای سیاسی و رهبرانی متفاوت تصمی گرفته است کمه بمه
تددیدی که اولویت کمتری دارد ،نزدیب شود تا نه تندا با خیمال آسمودهتمری بمر روی تددیمد
اصلی متمرکز شود؛ بلکه همچنین از اتحاد آن دو بر علیه خودش جلموگیری کنمد .امما در ایمن
مورد باید گفت شرایط متفاوتی حاک است ،چون روسیه با دو تددید مستقل از ه یعنی چمین
و ناتو به ترتیب در شرت و غرب خود روبهرو است و توان بازیکردن بین آن دو را نمدارد .تما
پیش از این ،روسیه میتوانست بما نزدیکمی بمه یکمی از دوطمرف از اتحماد آنهما علیمه خمود
جلوگیری کند؛ بنابراین روسیه ناگزیر است بهجای بازی با دولتهای تددیدکننده علیه خمودش
به یب طرف بهطور کامل و دائ نزدیب شود و نه نسبی و موقتی .در چنین شرایطی ،روسیه از
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طرف چین که ادعای ارضی بر سرزمینش دارد بیشتر احساس تددید میکنمد تما نماتو .بنمابراین
روسیه در این وضعیت ترجی میدهد با غربی ه پیمان شود که با چین در حوزۀ آسمیا رقابمت
میکند.
 .2در آیندۀ توزیع قدرت جدانی علیه غرب و بهویژه ایاالت متحد تغییر ممیکنمد .شمورای
اطالعات ملی آمریکا که وابسته به دولت این کشور است ،پیشبینی کمرده اسمت کمه تما سمال
 2128آمریکا خود را بهعنوان یکی از چندین بازیگر مد جدانی در مییابد؛ البته هنوز یکمی از
قدرتمندترین آنها میماند ( .)NIC, 2008: xiدر چنین شرایطی ایاالت متحد نمیتواند سیاستی
از موضع قدرت شبیه سال  1331نسبت بمه روسمیه داشمته باشمد کمه بمه تمازگی از دل اتحماد
شوروی سر بر آورده بود .ایاالت متحد و روسیه در این وضعیت به همکاری بما یکمدیگر نیماز
بیشتری دارند تا در برابر قدرت فزایندۀ چین صفآرایی کنند.
 .9تغییرهای نسلی و جمعیتی عامل مؤثر دیگر در جدمتدهمی بمه سیاسمت خمارجی روسمیه
است .روسیه از نظر جمعیتشناختی با چالش کاهش جمعیت روبهرو است .پیشبینی میشود در
نیمۀ قرن حاضمر ،جمعیمت ایمن کشمور از  118بمه  121میلیمون نفمر برسمد ).(Nye, 2013: 228
همچنین سد مسلمانان این کشور به دلیمل زاد و ولمد بیشمتر ،در نسمبت جمعیتمی روسمیه رو بمه
فزونی است .در سال  2118نزدیب به 11درصد از جمعیت روسیه را مسلمانان تشکیل ممیدادنمد
و پیشبینی میشود به ترتیب در سالهای  2191و  2181این نسبت به  13درصد و  29درصمد از
جمعیت این کشور برسد ( .)NIC, 2008: 24-25رشد جمعیت مسلمان روسیه که احتماالً نمه تندما
میتواند زمینه را برای رشد گروههای اسالمگرای تندرو و تجزیهطلب مدیا کند؛ نممیتوانمد بمرای
مقامهای مسکو بهعنوان سرمایۀ انسانی برای تقویت قدرت ملی این کشور تلقی شود.
جمعیت و نوع ترکیب آن میتواند در شمکلگیمری تددیمد ممؤثر باشمد و در واقمعگرایمی
ساختاری یکی از مؤلفههای قدرت را تشکیل میدهد؛ اما این مکتب به این دلیل که اصمالت را
به ساختار میدهد به عاملهای درونی و ذهنی واحدها تموجدی نممیکنمد .در حمالی کمه بنمابر
نظریۀ موازنۀ تددید ،ذهنیت مردم و رهبران در فد تددیدها میتواند مؤثر باشد .به همین دلیل،
نمیتوان فدمی را که جامعۀ روسیه نسبت به خود و جدان خارم از خود دارد را به طور کاممل
از معادلههای سیاسی حذف کرد .نظرسنجیها به ما نشان میدهمد ،بما اینکمه ممردم روسمیه در
زندگی روزانۀ خود بسیار بر ارزشهای غربمی متکمی هسمتند و ممیتموان آثمار ممبدونالمد و
فیل های هالیوود را در همۀ شدرهای روسیه دید؛ اما نگرش کلمی هممۀ الیمههمای اجتمماعی و
نسلهای جامعۀ روسیه نسبت به غرب منفی است .در میان نسلهای متفاوت روسمیه جمعیمت
سالخورده و جوان دید منفیتری دربارۀ غرب ،نسبت به جمعیت میانسال ایمن کشمور دارنمد.
اینکه چرا برخالف انتظار ،جوانان روسی نگرشی مثبت به غرب ندارند ممیتوانمد بمه دو دلیمل
باشد :اول ،کاستیهای دوران اتحاد شوروی را ندیدهاند؛ دوم با تاریخ اتحاد شوروی بمهواسمطۀ
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پدربزرگان خود آشنا شده اند که در فضای تبلیغاتی ضد غربمی تربیمت شمدهانمد .ایمن نگمرش
انتقادی فقط شامل ابعاد سیاسی و دولتهای غربی نمیشود؛ بلکه الگوی اجتمماعی-اقتصمادی
آنها را ه در بر میگیرد .همچنین بهنظر نمیرسمد در آینمدهای نزدیمب ،تغییرهمای نسملی و
بهدستآوردن تجربه و ثروت بیشتر سبب تغییر احساسهای منفی مردم روسیه نسبت به غمرب
شود).(Aslund and Kuchins, 2009: 99-106

با این حال ،گذشت زمان و تخفیف احساسهای نوستالژیکی دربارۀ گذشتۀ روسیه ممیتوانمد
دیدگاه مردم این کشور را دربارۀ غرب تغییر دهد .همچنین باید در نظر داشت کمه غمرب برتمری
سالهای  1331را ندارد که بتواند با روسیه رفتاری تحقیرآمیز داشته باشد؛ بنابراین در صورتی کمه
دولتهای غربی به عزت ملی روسها احتمرام بگذارنمد ،ممکمن اسمت ممردم روسمیه تما حمدی
دیدگاههای خود را در رابطه با غرب و ویژگیهای فرهنگیاش تعدیل کنند .همانطور کمه اشماره
شد روسها همیشه برای خود نوعی مأموریت تاریخی قائل بودهاند یعنی همیشه خود را یا مرکمز
کمونیس میشناختهاند یا مرکز اسالوگرایی و ارتدکسگرایی .این مسئله یمب ممانع همویتی بمرای
پیوستن به غرب بوده است .اگر در آینده روند تغییرهای نسلی و فرهنگی در روسیه بیش از پمیش
به مدل اروپایی خود نزدیب شود ،میتواند بسترساز پیوستن این کشور به تمدن غمرب باشمد .بمه
بیان دیگر ،تغییر نگرش روسها نسبت به خودشان میتواند در فد آنها از نیتهمای تددیمدآمیز
موجود از سوی غرب یا چین ،مؤثر باشد.
نتيجه
روسیه کشوری است که همواره بهدلیل آسیبپمذیربودن موقعیمت لئموپلیتیکی خمود احسماس
ناامنی میکرده است .این کشور سرزمینی پدناور دارد که بهراحتی توان دفاع از مرزهای طوالنی
خود را ندارد .این چالش جغرافیایی وقتی تشدید میشود که جمعیمت ایمن کشمور نیمز رو بمه
کاهش باشد .تاریخ روسیه نشان میدهد یکی از آسیبپذیرترین وضعیتهایی کمه ایمن کشمور
می تواند در آن گرفتار شود ،درگیری ه زمان در دو جبدۀ نظامی در شرت و غرب خود اسمت.
در چنین شرایطی روسیه همیشه مجبور بوده به طرفی نزدیب شود که تددید به نسبت کمتمری
تلقی میشده است .در این وضعیت ،وقوع رویارویی بین چین و روسمیه ممیتوانمد زمینمهسماز
حرکت روسیه بهسوی غرب باشد .بنا بر نظریۀ موازنۀ تددیمد ،چنمین تعارضمی نممیتوانمد بمه
تندایی ناشی از تغییر توزیع قدرت جدانی بهنفع چین باشد؛ بلکه عاملهمای دیگمری از جملمه
مجاورت جغرافیایی و نیتهای تداجمی در آن نقش مدمی را بازی میکنند .برای نمونه ،تصور
کنید چین در آمریکای التمین یما آفریقما بمود .در چنمین حمالتی ،قمدرت فزاینمدۀ ایمن کشمور
نمیتوانست تددیدی علیه روسیه تلقمی شمود .اولویمت اول سیاسمت خمارجی روسمیه منماطق
ه مرز و پیرامونیاش بوده است .همین عامل است که ممیتوانمد چمین را بمه تددیمدی بمالقوه
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تبدیل کند .در واقع ،تغییر توزیع قدرت بهنفع چین بیش از آنکمه در ایجماد تددیمد نسمبت بمه
روسیه نقش داشته باشد ،میتواند در همگرایی روسیه و غرب علیه چین ممؤثر باشمد .چمون از
این پس غرب نمیتواند برخالف دهۀ  1331روسیه را نادیده بگیرد.
تقابل روسیه و چین این کشور را ناگزیر میکند به ایمن پرسمش پاسمخ دهمد کمه کشموری
اروپایی است یا آسیایی؟ همانطور که بیان شد ،نیاز روسیه به غرب نه فقط بهدلیل ایمن اسمت
که فشارها را در مرزهای غربی خود برای تمرکز بر مرزهای شرقیاش کاهش دهد؛ بلکمه ایمن
کشور برای افزایش جمعیت مناطق شرقی خود برای دفع نفوذ چینیها به فنماوری ،سمرمایه یما
حتی مداجران اروپایی نیاز دارد .روسیه دیگر نمیتواند با بازیدادن دوطرف درگیر با ه  ،برای
خود فرصت ایجاد کند و ناگزیر است بهسوی غرب حرکت کند .حرکت روسیه بهسوی غرب،
می تواند ه ناشی از وجود تددیدی پایداری به نام چین باشد و ه ممیتوانمد بمهدلیمل تغییمر
هویتی مردم روسیه در جدت اروپاییشدن باشد .عامل اول بهنظر کافی میرسد تا اینکه روسمیه
در روابطش با غرب تجدید نظر کند؛ اما اگر این مسئله با تغییر ذهنیت روسها نسبت به غرب
همراه شود نهتندا سبب هموارشدن مسیر حرکت بهسوی غرب ممیشمود؛ بلکمه بمیش از پمیش
روابط روسیه و غرب را مستحک و پایدار میکند.
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