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Abstract 
China as a rising power tries to boost its position in different regions of the 

world including Central Asia and South Caucasus. China has made a grand 

entry into Central Asia and has a growing presence in the South Caucasus 

region since 2013 by introducing a comprehensive vision of economic 

development with its Belt and Road initiative (BRI). This article provides a 

comprehensive insight into China’s strategy in South Caucasus. In recent 

years, researchers have become increasingly interested in China’s regional 

policy. Most of them believe that the essence of China’s “New Regionalism” 

is its desire for a multipolar world based on the principles of non-

interference policy and the formation of supranational and transnational 

integration groupings to strengthen their economic potentials. China’s 

attitude to South Caucasus follows the fundamental principle which was 

mentioned above but “each region has its own unique characteristics” that 

cause it to become a point of special consideration. For example, South 

Caucasus is a traditional sphere of Russian influence. So, any changes in the 

balance of power and political-security developments in the region will have 

implications for Russia. Therefore, cooperation between the South Countries 

and regional organizations (i.e. EU and NATO) and trans-regional powers 

(i.e. USA) will cause Russian reactions. This while South Caucasus 

countries try to diversify their bilateral and multilateral relations to reduce 

economic and political dependency on Moscow. 

Despite the complicated political and security situation in South 

Caucasus, Chinese authorities have not shown security and political 

ambitions in this region. They just try to develop regional economic 

cooperation among China and South Caucasus countries. On the other hand, 

China has good relations with Iran and Turkey that will facilitate Chinese 

partnership with the South Caucasus region. The foregoing discussion raises 
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this question: What is china’s strategy in South Caucasus? The PRC has 

employed a unique “cluster approach” to the Southern Caucasus. The 

importance of the south Caucasus in Chinese foreign policy is defined by 

cooperation with neighboring countries (Iran and Turkey) adjacent area and 

connection to the belt and road initiative. To analyze above-mentioned issues 

the authors used a research desk method; we used various international 

publications, like monographs, scientific articles, and statistical data. In this 

research, the descriptive-analytical method and inter-regionalism theory are 

applied to address china’s strategy in South Caucasus. The fairly recent 

phenomenon of inter-regionalism has begun to arouse the interest of scholars 

and has given rise to a new field of studies in international relations. Given 

the novelty of the field, it does not come as a surprise that the views which 

have been offered so far on the nature of inter-regionalism run the gamut 

from “Much sound and fury about nothing” to “A building block in an 

emerging multilayered system of global governance”. Although inter-

regionalism emphasizes relations from outside.  

The Belt and Road initiative is known as a brand of Chinese foreign policy. 

Evaluating Chinese foreign policy in Eurasia without considering BRI cannot 

be a realistic approach. China’s Belt and Road Initiative (BRI) is an ambitious 

program that will connect Asia to Africa and Europe via land and maritime 

networks along six other corridors to improve regional integration and 

increase trade and stimulating economic growth. 1. China-Mongolia-Russia 

Economic Corridor; 2. New Eurasia land bridge economic corridor; 3. China 

Central Asia-west Asia economic corridor; 4. China-Pakistan economic 

corridor; 5. Bangladesh-China-India-Myanmar economic corridor; 6. China-

Indo-china peninsula economic corridor. South Caucasus is the subsidiary land 

bridge in China-Central Asia Caucasus economic corridor.  

China has had relatively little geopolitical contact with the region and is 

thus free of the baggage associated with various regional conflicts. This 

creates favorable grounds for developing and deepening its relations in the 

region. China’s interests in the South Caucasus are essentially derived from 

its wider foreign policy agenda: securing access to new sources of raw 

materials where possible, creating a stable environment around China’s 

extended periphery and to some extent opening up new markets for Chinese 

companies. South Caucasus has served as a subsidiary bridge in BRI. The 

South Caucasus states themselves generally view China in positive terms, as 

an increasingly important trading partner and a source of much-needed 

investment. 

It seems impossible to achieve the developmental goal without access to 

resources and the international market in the contemporary World. China by 
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considering the above-mentioned reality tries to improve its place in 

different regions of the world including the South Caucasus. Given that, this 

paper will attempt to answer the following question. What is the South 

Caucasus’s position in China’s long-term strategy? “China has formed a 

cluster approach toward the south Caucasus which means that south 

Caucasus importance in Chinese foreign policy defines by interaction with 

influential countries and a mega project like” the One belt one road 

initiative”. To analyze the above-mentioned issues, the author used inter-

regionalism theory as a conceptual framework. This research was written by 

using the descriptive-analytical approach. 

 

Keywords: China, Foreign Policy, Inter-regionalism, South Caucasus, The 

Belt and Road Initiative. 
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 چکيده

رسد.   نظر می المللی غیرممکن به  کشورها بدون دسترسی به منابع و بازارهای بین ۀدر جهان کنونی توسع
نخبگان اجرایی چین با درک این واقعیت در پیی بهبیود جایگیاه اقتصیادی و سیاسیی ریود در منیا          

بخشی دسترسی به ایین   سازی و سرعت ها برای آسان چینی جنوبی هستند. مختلف جهان از جمله قفقاز
کمربنید راه در رفتیار   مطرح کردند. اهمیت ابتکار  6689هدف، ابتکار یک کمربند و یک راه را در سال 

 وری  سیاست رارجی این کشور تبدیل شده است. به برندنوعی به  ای چین به حدی است که به منطقه
ای چین در نواحی مختلف جهان توجیه بیه ایین  یرح     که برای ارائۀ تصویری روشن از سیاست منطقه

 قفقیاز  جایگیاه  راه، کمربنید  ارابتکی  بیه نگیاهی   با نیم  کوشیم رسد. در این نوشتار می نظر می ضروری به
 قفقیاز  در چیین  راهبرد که یمده پاسخ پرسش این به و یمکن بررسی چین بلندمدت راهبرد در را جنوبی
چین رویکردی »که  کنیم میگرایی، استدالل   منطقه  میان ۀاز نظری نظریچارچوبی  ۀبا ارائ چیست؟ جنوبی
جنوبی در سیاسیت ریارجی چیین در     که اهمیت قفقاز  ا جنوبی دارد. بدین معن قفقاز برابرای در   روشه

های کالنی مانند ابتکیار کمربنید      رحاین منطقه )ایران و ترکیه( و در قالب  ۀتعامل با کشورهای همسای
هم پیوسیتۀ سیاسیت ریارجی     به ۀجنوبی حلقۀ فرعی از زنجیر قفقاز ،دیگر بیانبه  .«شود  راه تعریف می
بیا رویکیرد   را  جنیوبی  راهبیرد بلندمیدت چیین در قفقیاز     نوشیتار در ایین  . اوراسیا است ۀچین در پهن
کیه بیرای بررسیی     گفتنی است. کنیم میگرایی بررسی  منطقه میان ۀتحلیلی و با استفاده از نظری-توصیفی

 . ایم کردهاستفاده  و نمودار ، جدول، نقشههای کمی و کیفی فرضیه از داده
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 مقدمه
 عنیوان قیدرتی نووهیور در پیی بهبیود جایگیاه ریویش در منیا   مختلیف جهیان از            چین به

های بسیاری بیه فارسیی و انگلیسیی      ها و کتاب  جمله آسیای مرکزی و قفقاز است. تاکنون مقاله
 شیده اسیت. ایین در حیالی اسیت کیه آسییای         در زمینۀ نفوذ چین در آسییای مرکیزی نوشیته   
 تیر    ای بیزر   عنیوان منطقیه    ورمعمول بیه  ای به  مرکزی و قفقاز جنوبی در رشتۀ مطالعات منطقه

 شوند. با وجود این بیه نقیش چیین در قفقیاز جنیوبی کمتیر توجیه          در کنار یکدیگر مطرح می
 ر قفقیاز جنیوبی و   تی   هیای ایین مسیئله وسیعت کوچیک      شده است. بدون شیک یکیی از دلییل   

 فاصلۀ جغرافیایی آن با چین است. چیین بیا سیه کشیور قزاقسیتان، قرقیزسیتان و تاجیکسیتان        
 های اقتصادی و مسیائل امنیتیی مربیو       در آسیای مرکزی مرز مشترک دارد. ضمن اینکه انگیزه

 بیه آسییای مرکیزی شیده اسیت.      بیجینی   کیانی  سیبب افیزایش توجیه بیشیتر        به ایالت سین
 رن  چین در قفقاز جنیوبی و مطالعیات انیدک در ایین زمینیه تیا حیدودی          براین حضور کمبنا

 کنید حضیور ریویش را     دهید کیه چیین تیال  میی       رسد. اما شواهد نشان می  نظر می  بیعی به
 کنید ماهییت نفیوذ چیین در       تیر میی    در قففاز تقویت کند. آنچه اهمیت این موضوع را برجسته

 هیای حاضیر در منطقیه      رسد متفیاوت از انگییزۀ دیگیر قیدرت      نظر می هقفقاز جنوبی است که ب
 باشد.  

گرایی نوین در سیاست ریارجی چیین را برراسیته از      بسیاری از پژوهشگران ماهیت منطقه
و تمرکز بیشیتر بیر    نکردن کید بر اصل مدارلهأچندقطبی، ت یتمایل این کشور برای ایجاد جهان

کنید.    جنوبی نیز از همین اصول کلی پیروی می ند. نگاه چین به قفقازدان  های اقتصادی می  انگیزه
برای کند.   راصی را ایجاب می های هفرد رود را دارد که مالحظ به های منحصر  هر منطقه ویژگی

 یوری   شود. بیه   نفوذ سنتی روسیه محسوب می ۀو حوز راهبردیای   جنوبی منطقه قفقازنمونه، 
امنیتی در منطقه پیامیدهایی را   و سیاسی های ای و تحول  منطقه یقوا ۀزنکه هرگونه تغییر در موا

هیای    رو مشارکت کشورهای این منطقیه بیا سیازمان    برای روسیه به همراه رواهد داشت. از این
و کشورهای اروپیایی( همیواره بیا     های رارجی )آمریکا  و قدرت ای )اتحادیۀ اروپا، ناتو(  منطقه

بیا افیزایش روابیط     کوشیند  میی وده است. با وجود این کشورهای منطقه نگرانی روسیه همراه ب
ای و وابسیتگی سیاسیی و     منطقیه  مسیائل گراییی مسیکو در     جانبیه  دوجانبه و چندجانبه از ییک 

 اقتصادی رویش به روسیه بکاهند.  
اقتصیادی در   ۀوضعیت سیاسی و امنیتی پیچیده در قفقاز جنیوبی، اولوییت توسیع    با وجود
سیاسیی و     ۀمردان ایین کشیور بیا کمتیرین انگییز      جی چین سبب شده است دولتسیاست رار
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ای در بُعد اقتصادی با کشیورهای قفقیاز باشیند. از      منطقه یها  امنیتی مایل به گستر  همکاری
 دیگیر دانید و نسیبت بیه حضیور      جنوبی را حیات رلوت ریود میی   قفقاز ،سوی دیگر روسیه

مرکیزی   مسکو و بیجین  در آسیایهمکاری موف   ۀتجربحساس است. اما  ۀها در منطققدرت
چین بیا همسیایگان قفقیاز یعنیی      ۀهای مسکو کاسته است. همچنین روابط دوستان تیاز حساس

ایران و ترکیه سبب شده است که امکان حضور چین در منطقه تسهیل شود. با توجه به مطالیب  
جنیوبی چیسیت؟ در چیارچوب     ففازچین در ق راهبردشود که   گفته این پرسش مطرح می  پیش
 قفقیاز  برابیر ای در   چین رویکردی روشه»استدالل شده است که « گرایی  منطقه  میان» های هنظری

جنوبی در سیاست رارجی چین در تعامل با کشیورهای   که اهمیت قفقاز    وری  جنوبی دارد. به
برای بررسی این فرضییه  « شود.  تعریف می در قالب ابتکار کمربند راهنفوذ، منا   مجاور و   ذی

قفقاز در ابتکیار کمربنید   . سپس جایگاه دهیم میگرایی ارائه   منطقه  ابتدا مفهومی کاربردی از میان
مجزا بررسیی  را . در ادامه سطح همکاری چین با هرکدام از کشورهای قفقاز کنیم راه را بیان می

   کنیم. می
 

 گرایی  منطقه  چارچوب نظري: ميان
های نظری برای تبییین آن نییز     تال  8336گرایی در دهۀ   منطقه  با گستر  پدیدۀ میان زمان هم

هایی کیه در ایین     گرایی دیدگاه  منطقه  آغاز شد. اما با توجه به گستره و جدیدبودن مطالعات میان
گراییی را غوغیای     منطقه  زمینه ارائه شده است نامنسجم و متفاوت است تا جایی که برری میان

تیوان نسیل سیوم همگراییی       گراییی را میی    منطقه  اند. با وجود این، میان  نامیده 8فراوان برای هیچ
گراییی بیر تقوییت همگراییی در درون ریود        ای به حساب آورد. در دو نسل اولیۀ منطقه  منطقه

گیر  گرایی بر روابیط ریارا از منطقیه و همیاهنگی بیا دی       منطقه  شد، اما در میان  منا   تأکید می
هیای   دهید. ویژگیی    صورتی که جغرافیا اهمیت اولیۀ رود را از دست می شود به  منا   تأکید می
 آمده است.  8 ور مختصر در جدول  گرایی به  سه نسل منطقه

 

 

 

 

                                                           
1. Much sound and fury about nothing 



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    522

 اي  سه نسل همگرایی منطقه .3جدول 

 
Source: Lehoczki, 2015: 384. 

عنوان تنهیا   ترین و گاهی به  جغرافیایی را مهمگرایی پژوهشگران مجاورت   در دو نسل اولیۀ منطقه
را فرایندی فراتر از مفیاهیم   6شدن ای  های جدید، منطقه گرفتند، اما نظریه  در نظر می 8بودن معیار منطقه
کننید کیه شیکل نهیادی       دانند. در این زمینه هانگی و همکاران به این مسئله اشاره میی   جغرافیایی می

شود. یعنی فرایندی از باال به پایین اسیت.    مول بر جوامع و اقتصادها تحمیل می ور مع گرایی به  منطقه
 :Hänggi and Others, 2006)بیشتر حالتی تدریجی و از پایین به باال دارد « شدن ای  منطقه»در حالی که 

ای   ونیه گرایی نهادمندی به معنای کالسیک آن وجود ندارد. ولی گ  رو، در نسل سوم منطقه از این (.3-4
شود کیه در چیارچوب همکیاری مییان دو ییا چنید         گرایی دیده می  از نهادگرایی در نسل سوم منطقه

صیورت معمیول نهیاد جدییدی ایجیاد       آید. بنابراین بیه   ای از پیش موجود به وجود می  سازمان منطقه
هیای    تر  همکیاری حالتی تدریجی و از پایین به بیاال دارد کیه بیا گسی    « گرایی  منطقه  میان»شود.   نمی

در ایین  « گراییی   منطقیه   میان»گیرد. مفهومی از   اقتصادی، ردماتی و زیرسارتی در بلندمدت شکل می
شباهت بیشتری دارد، یعنی حالتی تیدریجی و از پیایین   « شدن ای  منطقه»نوشتار مورد نظر است که به 

را فراینید  « گراییی   منطقیه   میان». رولف شود    اشاره می 9منظور به تعریف رالف رولف به باال دارد. بدین
داند کیه از نظیر     المللی می  های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان منا   بین  تعمی  و گستر  تعامل

گراییی فرصیتی     منطقیه   آور نیست. یکی از مزایای مطالعات مییان   نهادی ضعیف و از نظر حقوقی الزام

                                                           
1. Regionness 
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شیدن و بازسیازی سیسیتم     شیدن، جهیانی   ای  ییی، منطقیه  گرا  هیای منطقیه   است که برای تجمیع بحث
گراییی    منطقیه   المللی پس از جن  سرد مهیا کرده اسیت. دو رویکیرد کلیی را در مطالعیات مییان       بین
کیه بیه تیأ یر عوامیل ریارجی ماننید        8توان از هم بازشنارت: نخست رویکرد ریارا بیه داریل     می

کیه بیر عناصیر دارلیی ماننید       6وم رویکرد دارل به راراالملل تأکید دارد و د  ژئوپلیتیک و نظام بین
در ایین   (.Roloff, 2006: 18-20)کنید    های اقتصادی تأکید میی   همگرایی فرهنگی یا گستر  همکاری

هیای کیالن چیین و همچنیین روابیط دوجانبیۀ چیین بیا           نوشتار با ارائۀ شواهد ژئوپلیتیکی از  یرح 
هیای    گراییی گونیه    منطقیه   ه شده است. با وجیود ایین مییان   کشورهای قفقاز از هر دو رویکرد استفاد

تیوان شیکل یکسیانی بیرای آن متصیور شید. بیدین منظیور هیانگی پین  نیوع              متفاوتی دارد و نمی
 بینیم. می 6گرایی را از یکدیگر جدا کرده است که در جدول   منطقه  میان
 

 گرایی انواع ميان منطقه .2جدول 

 
Suorce: Hänggi, 2006: 41. 

ای دیگیر    ای یا گروهی از کشورها با یک قدرت بزر  از منطقه  در حالت اول یک سازمان منطقه
کنند. مانند همکاری چین با مجمع همکیاری آمریکیای التیین و کارائییب ییا چیین بیا          همکاری می

ییان  دهید. ماننید همکیاری م     ای رخ میی   اتحادیۀ اروپا، در حالت دوم همکاری میان دو سازمان منطقه
کننید    ای مشیارکت میی    ای با گروه منطقه  مرکوسور و اتحادیۀ اروپا، در حالت سوم یک سازمان منطقه

کننید، ماننید     ای با یکیدیگر همکیاری میی     آن و گروه ریو، در حالت چهارم دو گروه منطقه مانند آسه
همکیاری مییان   اروپا، در حالت پنجم  -نشست همکاری شرق آسیا و آمریکای التین یا نشست آسیا

دهید. در ایین حالیت اگرچیه       ها در دو یا چند منطقیۀ مختلیف رخ میی     ها یا گروهی از دولت  دولت
ای را ماننید اپپیک تشیکیل      شکل دوفاکتو یک سیازمان منطقیه   ها از منا   مختلف هستند، اما به  دولت
موضوع میورد نظیر ایین نوشیتار     از آن یاد شده است.  9ای  رو با عنوان روابط ابرمنطقه  دهند. از این  می

                                                           
1. Outside-In Perspective 

2. Inside-Out Perspective 
3. Megaregional Relations 
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شکل ییک منطقیه نیسیت،     گرایی  رف همکار لزوماً به  منطقه  گنجد. در این نوع از میان  حالت اول می
 ,Hänggi)کنید    از آن یاد می 8ای  منطقه  رو هانگی با عنوان روابط شبه میان بلکه یک کشور است. از این

نیام بیرده اسیت     6گراییی   منطقیه   عنوان شکل هیبریدی مییان در جای دیگر نیز از آن با  (.40-42 :2006
(Hänggi, 2000: 3.)          حالت دوم، سوم و چهیارم کیه در میانیۀ  ییف قیرار دارنید معنیایی محیدود از
گراییی    منطقیه   های گستردۀ مییان   که مورد اول و آرر نمونه  دهند. در حالی   گرایی را ارائه می  منطقه  میان

عنوان مانعی عمیده   گرایی فاصلۀ جغرافیایی به  منطقه  باید گفت که در رویکرد میان ور کلی  هستند. به
 شود.  سر راه همگرایی محسوب نمی

 
 راه چينو یک كمربند یک جنوبی در ابتکار  جایگاه قفقاز

که بیرای      وری  راه تبدیل به برند سیاست رارجی چین شده است؛ بهو یک کمربند یک ابتکار 
نظیر   ست رارجی چین در هر منطقه از اوراسیا اشیاره بیه ایین  یرح ضیروری بیه      ارزیابی سیا

بیرای آن در نظیر گرفتیه     این شکلبه  انتقالیمسیر  شش ،شدن این ایده رسد. از زمان مطرح  می
اقتصیادی اوراسییای    راهیروی  .6 ؛روسییه  و مغولسیتان  ،اقتصادی چین راهروی .8 :شده است
و  اقتصیادی چیین   راهیروی  .4 ؛غرب آسییا  و آسیای مرکزی ،اقتصادی چین راهروی .9 ؛نوین
 .2 ؛میانمار )منظور ترتیب کشورهاسیت(  و هند ،چین، اقتصادی بنگالد  راهروی .0 ؛پاکستان
 .شود دیده می 8 ۀمسیرها در نقشاین چین.  و هندۀ جزیر  شبه و اقتصادی چین راهروی

 

 
 مسيرهاي اصلی ابتکار كمربند راه .3نقشۀ 

Source: HKTDC Research, 2016. 
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هیا    هدف چین از این  رح اتصال آسیا، اروپا، راورمیانه و آفریقیا از راه ایجیاد زیرسیارت   
ای از بنیدرها،    زیر پوشش این  رح است. این  رح مجموعیه  ردماتی و ارتبا ی در کشورهای

شیود. قفقیاز     را شامل میآهن و سایبری )نسیم ابریشم(   ها، رطو  لوله، راه  ها، فرودگاه  راه  بزر 
تواند نقش مهمی را در پیوند آسییا    ای که در میانۀ این  رح جای دارد می  عنوان منطقه جنوبی به

گانۀ این  رح از اجزای مختلفی تشکیل شده است.   . هر کدام از مسیرهای ششو اروپا ایفا کند
دهید    تشیکیل میی   آسییای مرکیزی و غیرب آسییا را    راهیروی  قفقاز جنوبی مسییری فرعیی از   

(Ismailov, 2018: 10)     وییژه جمهیوری آذربایجیان     که مورد حمایت کشیورهای ایین منطقیه بیه 
قیرار دارنید شیامل پین  جمهیوری آسییای مرکیزی،        راهرو است. کشورهایی که در مسیر این 

کشورهای حوزۀ رلی  فارس، سه کشور قفقاز جنوبی، ترکیه و کشیورهای غیرب آسییا اسیت     
(Lianlei, 2016: 30). واسط میان آسیای مرکزی    قفقازجنوبی در میانۀ این مسیر قرار دارد و حلقۀ

توان اهمیتی جداگانه بیرای قفقیاز     شود. بنابراین نمی  و غرب آسیا و همچنین اروپا محسوب می
هیای کیالن و     این منطقه بیشتر نقشی مکمل در  رحجنوبی در سیاست رارجی چین قائل شد. 

توان به نقش این منطقه در تسهیل دسترسی چین بیه    جمله می   کند. از آن  یفا میبلندمدت چین ا
   ونقیل بیین    ویژه معدنی(، گستر  نوار امن در ا راف چیین، ایجیاد حمیل    منابع رام جدید )به

رو قفقیاز     از این .(Ogütçü, 2015: 106)ای و دسترسی به بازارهای مصرفی جدید اشاره کرد   قاره
وار در قالب   صورت زنجیره هیتی مجزا در سیاست رارجی چین ندارد و اهمیت آن بهجنوبی ما

شود. در حالی که آسییای مرکیزی نییز ماننید قفقیاز جنیوبی          رح کالن کمربند راه تعریف می
جواری و مسائل امنیتیی مشیترک بیا     دلیل هم بخشی از  رح کمربند راه است، آسیای مرکزی به

که حتی جدا از  یرح کمربنید راه      وری  یاست رارجی چین دارد. بهچین اهمیتی مستقل در س
آسیای مرکزی همچنان جایگاه مهمی برای چین رواهد داشت. اما این حالیت در میورد قفقیاز    

 رح کمربند راه تک نوازی چین نیست؛ بلکیه  »کند. به بیان یک محق  چینی   جنوبی صدق نمی
بیا ایین    .(Godement and Kratz, 2015: 6) «اسیت سمفونی همۀ کشورهای مرتبط با ایین  یرح   

نوازی، چین است که بیجین  جایگیاه هیر کشیور و منطقیه را در آن       شرایط رهبر این گروه هم
 کند.   تعیین می
 

 چين و كشورهاي قفقاز ۀماهيت روابط دوجانب
وابیط چیین   صورت رسمی در قالب ابتکار کمربند راه با کشورهای قفقاز همکاری ندارد. ر چین به

هیای حاضیر در     این چین بررالف دیگیر قیدرت   وجود با کشورهای این منطقه دوجانبه است. با
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قفقاز جنوبی، رویکرد ارتصاصی در برابر کشورهای این منطقه ندارد. بلکه هر سه کشیور منطقیه   
گیرد. بدین معنا که بر اساس رویکرد کلیی حیاکم بیر سیاسیت       را همانند یک مجموعه در نظر می
های سیاسی و ژئیوپلیتیکی روابیط    کوشد بدون درگیرشدن در منازعه رارجی چین، این کشور می

رود را با هر سه کشور منطقه گستر  دهد. بدین جهت روابط دوجانبۀ چین با کشورهای منطقه 
بیا  به بییان دیگیر، چیین     (.Skiertandrzejuk, 2018: 85)بیشتر در حوزۀ اقتصادی متمرکز شده است 

بینانه فقط بر منافع اقتصادی و ژئواکونومیکی در منطقه تأکید دارد. این رویکیرد بیرای     واقعنگاهی 
هیای    شیر    های منطقه نیز روشایند است، زیرا چین برای گستر  روابط دوجانبه پییش   حکومت

های دارلی ماننید دموکراسیی، آزادی، حقیوق بشیر و مسیائل       سیاسی و مسائل مربو  به موضوع
های حاضیر در قفقیاز جنیوبی ماننید روسییه،        که دیگر قدرت  گیرد. در حالی  درنظر نمینظامی را 

کیار   هیایی را بیرای گسیتر  روابیط بیه       شیر    آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر اساس منافع ریود پییش  
از سوی دیگر، همکاری چین با کشیورهای قفقیاز سیبب نگرانیی      (.Ogütçü, 2015: 106)گیرند  می

داند که هدف چین ایجاد حوزۀ نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی در این   ، زیرا مسکو میشود  روسیه نمی
( از قلمیرو روسییه   8منطقه نیست. ضمن اینکه دو مسیر از راهروهای اصلی جادۀ ابریشم )نقشیۀ  

 شود.  ای روسیه نیز می  که سبب تقویت موقعیت منطقه (Ismailov, 2018: 15)کند   عبور می
گرایانیه    ط دوجانبه با کشورهای قفقاز ریشه در سیاسیت ریارجی توسیعه   نگاه چین به رواب

 اسییت. چییین   8هییای تجییارت آزاد   نامییه  دارد کییه یکییی از بییارزترین نمادهییای آن موافقییت  
 هییای تجییارت   نامییه  از موافقییت 8393 سییال بعیید از اصییالحات گسییترده در سیاسییت رییارجی

 وییژه بعید از پیوسیتن     برده است. این رونید بیه  اقتصادی بهره  ۀابزاری برای توسع عنوان بهآزاد 
 اکنیون   کیه چیین هیم       یوری  شدت گرفیت. بیه   6668 در سال چین به سازمان تجارت جهانی

 پژوهشیگران بسیاری از  .(ARIC, 2019)تجارت آزاد با کشورهای مختلف دارد  ۀنام  موافقت 40
 یش را در منییا   حضییور اقتصییادی و سیاسییی رییو ۀوسیییله زمینیی  معتقدنیید کییه چییین بییدین

ایجییاد نییوعی همگرایییی اقتصییادی شییده اسییت  سییببمختلییف جهییان فییراهم کییرده اسییت و 
(Hovhanesian and Manasyan, 2015: 5-6). منطقهسهم چین در واردات کشورهای  8 در نمودار 

درصید از   9حیدود   6669 سیال  نشان داده شیده اسیت. چیین در    6689تا  6669های  در سال
درصید   86بیه حیدود    6689 سال این رقم در .را به رود ارتصاص داده بودواردات ارمنستان 

درصید   0آذربایجان و گرجستان حدود جمهورری سهم چین در واردات  دورههمین  رسید. در
 .  رسیده است 6689 سال درصد در 88از    بوده است که به بیش

                                                           
1. Free Trade Agreements (FTA) 
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 سهم چين در حجم واردات كشورهاي قفقازجنوبی به درصد .3نمودار

Source: WITS, 2018. 
 

تدری  روابط اقتصیادی ریود را بیا     جنوبی دارد به ای که به قفقاز  چین در قالب نگاه روشه
 توان از وهیور اقتصیادی چیین در قفقیاز      کشورهای این منطقه ارتقا داده است. تا حدی که می

تر  سگ سبب درون این .(Inan and Yayloyan, 2018: 20)جنوبی بعد از آسیای مرکزی ربر داد 
های مختلف شده   گذاری در بخش  جنوبی و سرمایه های قفقاز  اقتصادی چین با جمهوری روابط

بیه   دارل رویکرد نوعی توان  می را جنوبی قفقاز کشورهای چین با ۀدوجانب روابط است. گستر 
هریک از  اب چین ۀگرایی به حساب آورد. در ادامه روابط دوجانب  منطقه  رارا برای گستر  میان

 .  کنیم می بیان را دو رفه های  همکاری ابعاد ترین  مهم و بررسی جداگانه را جنوبی قفقاز کشورهای
 

 جمهوري ارمنستان. 3
بیودن مرزهیای ارمنسیتان از سیوی ترکییه و جمهیوری        با توجه به موقعییت ژئیوپلیتیکی و بسیته   

بیرداری از    ال ایروان ماییل بیه بهیره   این ح آذربایجان، چین کمتر به این کشور توجه کرده است. با
ارمنستان مشیتاق بیه ایجیاد     هدف این با های چین برای رروا از انزوای ژئوپلیتیکی است. ورفیت

راه است. این راهرو از  کمربند ابتکار از بخشی عنوان به 8سیاه دریای راهروی انتقالی رلی  فارس و
میلییارد دالر اسیت    9نۀ اولیۀ این مسیر بیش از ایران، ارمنستان و گرجستان عبور رواهد کرد. هزی

که تأمین آن فراتر از توانایی اقتصادی ارمنستان است. ایروان در این زمینه به بیجینی  امیید بسیته    
نییز جرییان دارد    چین و ارمنستان ایران، میان وگوهایی گفت همچنین (.Huseynov, 2018: 86)است 
(Ogütçü, 2015: 105)ای  ه مسیرهای سخت کوهسیتانی در ارمنسیتان و چنید گزینیه    ، اما با توجه ب

                                                           
1. Persian Gulf – Black Sea multimodal transport corridor 
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یابد. در نتیجه ایین  یرح هنیوز     ونقل افزایش می های حمل بودن این مسیر )زمینی، دریایی( هزینه
گذاری کیرده    های ارمنستان سرمایه به نتیجۀ مشخصی نرسیده است. چین در حال حاضر در معدن

رگی را در ایراوان سارته است که نشان از اهمیت آینیدۀ  رانۀ جدید و بز  تازگی سفارت است و به
وزییران رارجیۀ دو کشیور در     6683همچنین در مه  (.Avdaliani, 2017)ارمنستان برای چین دارد 

انگیزۀ اصلی چین از حضیور در   (.CGTN, 2019)نامه حذف روادید را امضا کردند   ارمنستان تواف 
هیای ارییر     سیتیزانه در سیال   هیای چیین    دی دارد، اما نگاهمنا   مختلف جهان بیشتر ماهیت اقتصا

سبب شده است که بیجین  به فکر تقویت قدرت نرم ریود در منیا   مختلیف از جملیه قفقیاز      
مؤسسۀ کنفوسیوس را در اییروان   6663منظور چین در سال  بدین (.Huseynov, 2018: 77-79)باشد 

نامیۀ آزاد امضیا    نامیۀ تجیارت    رمنسیتان موافقیت  همچنین چیین و ا  (.Sanamyan, 2016)ایجاد کرد 
نامیه دوجانبیه نبیوده اسیت، بلکیه در جرییان نشسیت اقتصیادی آسیتانه            اند. اما این موافقت  کرده
امضا شید   8فصل میان نمایندۀ چین و نمایندگانی از اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا 89ای در   نامه  موافقت

جدول زییر   (.ARIC, 2019; MOFCOM, 2018 (b))ست که جمهوری ارمنستان یکی از اعضای آن ا
دهد. اگرچه حجم صادرات و واردات ارمنسیتان    حجم روابط تجاری ارمنستان و چین را نشان می

با چین کمتیر از جمهیوری آذربایجیان و گرجسیتان بیا چیین اسیت، بیا توجیه بیه محیدودبودن            
کشور قابل توجه است. چین از  های اقتصادی ارمنستان، رتبۀ چین در تجارت رارجی این شریک
   6تاکنون دومین شریک وارداتی ارمنستان بعد از روسیه بوده است. 6686سال 

تیال  کیرده    بیجینی   اگرچیه   دارددر مورد روابط چین با ارمنستان این نکته نیز اهمییت  
ایین بیه معنیای     ،ژئیوپلیتیکی و نظیامی منطقیه دور نگیه دارد     هیای  هاست که رود را از منازعی 

کردن چین از سود سرشار حاصل از فرو  تسلیحات نظامی نیست. چین به کشیورهای   حرومم
بیه ارمنسیتان    8333 سیال  برای نخسیتین بیار در   بیجین  قفقاز فرو  تسلیحانی داشته است. 

هیا از    ارمنی ۀفرورت. این معامله نخستین ررید تسلیحاتی عمد WM80انداز   های راکت  سیستم
رئیس جمهور ارمنستان نیز در جریان سفر بیه چیین در    ،ه بود. سارگسیانکشوری غیر از روسی

آمیار   .(Sanamyan, 2016)کید کرد أبر لزوم تداوم روابط تسلیحاتی دوجانبه با چین ت 6680سال 
 ای نمونیه  عنیوان  بیه امیا   ،که عم  روابط تسلیحاتی چین و ارمنستان را نشان دهدنیافتیم رسمی 

                                                           
1. Eurasia Economic Union (EEU) 

داشیتن قیمیت    کاالها و  ابیت نگیه   ۀشد بودن قیمت تمام ینیسبب اقتصاد دولتی، پا اید در نظر داشت که چین بهب. 6
سیبب افیزایش سیهم     موضیوع ارزها امکان رقابت در بسیاری از بازارهای جهانی را دارد. این  دیگریوآن در برابر 

 شورهای منطقه شده است که البته به ضرر اقتصادهای ملی از جمله ایران است.چین در واردات ک
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 میلیون 0/8 فرو  برای 6689 سال در کشور دو دفاع وزیران میان نامه ف به توا یمتوان کوچک می

از سوی دیگر جمهوری آذربایجان  .(Tulun, 2017: 1) کنیم اشاره ارمنستان به چینی تسلیات دالر
تماییل   تیازگی  بیه همواره به فرو  تسلیحاتی چین به ارمنستان معترض بوده است. اما باکو نیز 

رود بیجین  فرو  تسلیحاتی،  با وجودلیحات چینی اعالم کرده است. رود را برای ررید تس
مجموع  6661 سال گیری  یأکه چین در ر   وری به ، رف دور نگه داشته استدو  ۀرا از منازع

 .(Sanamyan, 2016)ممتنع داشت  رأیباغ   عمومی سازمان ملل در مورد قره
 

 حجم تجارت خارجی ارمنستان با چين .1جدول 
چين رتبۀ  سال صادرات رتبۀ چين واردات 

6 466،699،336 86 96،120،400 6686 
6 466،046،804 89 82،628،930 6688 
6 939،868،906 86 96،320،099 6686 
6 919،436،621 3 21،199،941 6689 
6 484،483،869 6 896،309،991 6684 
6 980،423،169 6 820،668،348 6680 
6 929،423،010 9 33،201،608 6682 
6 420،198،226 2 881،089،698 6689 
6 228،889،100 9 869،666،662 6681 

Source: UN, 2019. 

 

 جمهوري آذربایجان. 2
جمهوری آذربایجان از نظر موقعیتی که در سواحل دریای رزر دارد؛ دروازۀ ورود چین بیه قفقیاز   

ترکمنستان و بندر آکتیائو در قزاقسیتان    باشی در  شود. چین از راه بندر ترکمن  جنوبی محسوب می
که به شبکۀ ریلی آسیای مرکزی متصل هستند به جمهوری آذربایجان دسترسی پیدا رواهید کیرد.   

ونقیل چیین، آسییای مرکیزی و غیرب آسییا        در نتیجه، این کشور از جایگاهی مهم در مسیر حمل
ن مسیرها بیرای دسترسیی چیین بیه     تری  که مسیر آذربایجان یکی از کوتاه    وی برروردار است. به
اف بیه چیین در سیال      رو در جریان سیفر الهیام علیی     از این(. Lianlei, 2016: 30)غرب آسیا است 

میان دو کشور یادداشت تفاهم همکاری برای مشیارکت در ابتکیار کمربنید راه امضیا شید.       6680
گذاری زیرسیارتی آسییا       بانک سرمایه 8همچنین آذربایجان در حال حاضر یکی از اعضای مؤسس

                                                           
1. Co-Founder 
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آهن باکو، تفلیس و قارص   بعد از افتتاح راه (.Azertac, 2019; Huseynov, 2018: 84)است  8در چین
ونقل آذربایجان برای چین دوچندان شیده اسیت. در    اهمیت مسیر حمل 6689( در ژوئن 4)نقشۀ 

 86رود از این پس   انتظار می وزیر اقتصاد آذربایجان اعالم کرد که 6یف،  این زمینه شاهین مصطفی
 (.Huseynov, 2018: 84)درصد صادرات کاالهای چینی بیه اروپیا از ایین مسییر عبیور کنید        80تا 

هیای حاضیر در قفقیاز جنیوبی موازنیه ایجیاد کنید. از          کوشد میان قدرت جمهوری آذربایجان می
رکت دارد، بلکیه رواسیتار   غربی و مسیرهای انتقیالی آن مشیا   -رو، نه در تنها در محور شرقی  این

جنیوبی اسیت    -المللیی شیمالی   همکاری نزدیک با ایران و روسییه بیرای سیارت راهیروی بیین     
(Poghosyan, 2018: 3.) ای چین بیه قفقیاز جنیوبی      این رویکرد جمهوری آذربایجان با نگاه روشه

باکو در سیال  هماهن  است. در این زمینه رؤسای جمهور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در 
 ,Ismailzade)برای اتصال رطو  ریلی سه کشور در قالب ایین  یرح بیه توافی  رسییدند       6682

 دهد. این مسیر را نشان می 6نقشۀ  (.2016
 

 
 جنوب -ونقل شمال  مسير حمل .2نقشۀ 

Source: Ismailzade, 2016. 

 

 ۀن است. ریط لولی  آذربایجاجمهوری های مهم همکاری چین و   انرژی از دیگر زمینه ۀحوز
و  4بخشی از این همکاری است. شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجیان  9جنوبی گازی قفقاز

                                                           
1. China-based Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

2. Shahin Mustafayev 
3. South Caucasus Gas Pipeline (SCGP) 

4. State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) 
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گیذاری    یاداشت تفاهم همکاری برای گستر  سیرمایه  6689در ژوئن  8شرکت ملی نفت چین
در دو  پیشیتر چین  .(SOCAR, 2018)های نفتی و گازی آذربایجان امضا کردند   مشترک در حوزه

گیذاری کیرده بیود.      میلیون دالر سرمایه 606و گوبوستان آذربایجان بیش از  ک و ک فتین  رح
آذربایجیان بیرای   جمهیوری  قراردادی میان سیینوپک و شیرکت نفیت     6686همچنین در سال 

درصید از حجیم    49کیه   حیالی  در .(Babayan, 2011: 72)صادرات نفت به چین امضا شده بود 
کشیور تیاکنون    میان ایین دو  ،آذربایجان استجمهوری عل  به جنوبی مت تجارت چین با قفقاز

را  آن تجییارت آزاد امضییا نشییده اسییت. بسیییاری از کارشناسییان چینییی علییت   ۀنامیی  موافقییت
حجیم   .(Baghirov, 2019: 6)داننید    آذربایجان میی  ۀ جمهوریهای اقتصادی محدودکنند سیاست

مایان است. بیشترین میزان صادرات ن 4آذربایجان با چین در جدول جمهوری تجارت رارجی 
میلیون دالر بوده اسیت. بیشیترین مییزان     444و حدود  6689آذربایجان به چین مربو  به سال 
 ۀمیلیارد دالر بیوده اسیت. چیین در دهی     8،83به مبلغ  6681واردت از چین نیز مربو  به سال 

 داشته است.   در میان ده شریک نخست وارداتی این کشور قرار گذشته
 

 حجم تجارت خارجی جمهوري آذربایجان با چين )به دالر( .4جدول 
 سال صادرات رتبۀ چين واردات رتبۀ چين
4 019،281،214 86 991،106،419 6686 
0 261،606،669 99 93،686،111 6688 
0 298،102،888 69 819،921،130 6686 
2 021،826،846 69 11،263،802 6689 
0 239،693،269 98 29،126،143 6684 
1 088،382،981 69 09،834،924 6680 
9 969،160،991 88 916،660،836 6682 
9 104،083،848 86 449،169،996 6689 
9 8،832،299،426 62 889،099،400 6681 

Source: UN, 2019. 

آذربایجیان در سیال   جمهیوری  که چین برای گستر  دیپلماسی فرهنگی با توجه اینشایان 
سیس کیرد. در حیال حاضیر در برریی     أترا کنفوسیوس  ۀسسؤانشگاه دولتی باکو مدر د 6688

  .(Sanamyan, 2016)شده است  ایجادسسه ؤآذربایجان نیز این مجمهوری های   دیگر از دانشگاه

                                                           
1. China National Petroleum Corporation (CNCP) 
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 گرجستان. 1
تیر اسیت.     آذربایجان و ارمنستان متنیوع جمهوری حضور اقتصادی چین در گرجستان نسبت به 

هیای    های برق آبی، زیرسیارت   مس، کاررانه های یع چوب، سن  مرمر، معدندر صنا بیجین  
رسید    نظیر میی   بیه  .(Ogütçü, 2015: 105) گیذاری کیرده اسیت     آهن و انرژی سرمایه  ای، راه  جاده
 ایین کشیور در قفقیاز    ۀبرجست ونقلی حمل مسیردلیل  گذاری متنوع چین در گرجستان به  سرمایه

 ۀجیحان، ریط لولی  و  تفلیس، نفتی باکو ۀکه گرجستان در مسیر رط لول    وری جنوبی باشد. به
کارس و همچنین جریانی جنوبی گیاز   و تفلیس ،ارزروم، مسیر ریلی باکو و تفلیس ،گازی باکو

تانیا  و تیا  در ترکییه     ۀآذربایجان را بیه ریط لولی   جمهوری اروپا قرار دارد که گاز سوی  به
( گاز ترکمنسیتان را  6666 سال تا شاید) هحتی تفلیس در آیند .(Poghosyan, 2018: 5)رساند   می
جنوبی به سیواحل گرجسیتان رسییده     گازی قفقاز ۀرزر و رط لول ورای ۀرط لول ۀوسیل  که به

دریایی جریان سفید به اروپا صادر رواهد کرد. بنابراین گرجسیتان   ۀاست با استفاده از رط لول
جنوبی دارد که برای سیاست ریارجی چیین بسییار     قفقاز را در ونقلی حمل مسیرترین   برجسته

شرکت سهامی انیرژی   رادر گرجستان  8آزاد صنعتی پوتی ۀدرصد منطق 90رو   مهم است. از این
هیای    است. تفلیس معتقد است که با توجه به تجربه، تخصص و عملکرد شیرکت رریده  6چین
آزاد پیوتی در سیواحل درییای     ۀنطقی م ۀتوجهی در توسع دررورتواند سهم   میبیجین  چینی، 

و تیدارکاتی   انتقیالی قطیب   عنیوان  بهتحکیم جایگاه گرجستان  سببهمچنین  .سیاه داشته باشد
گرجسیتان بیرای چیین بیه حیدی اسیت کیه         مسیر انتقالیاهمیت  .(Shahbazov, 2017: 3)شود 

میلیون دالر به تفلیس وام داده است  884در نزدیک بندر باتومی  ای جاده سارتبرای بیجین  
(Huseynov, 2018: 88).  عملییات سیارت بنیدر عمیی       6689همچنین گرجستان از اوارر سال

 6668شود که تا سال   بینی می    دارد و پیش مرحله 3این بندر سارت را آغاز کرده است.  9آنکالیا
 ,Agenda)دریایی در سال است  ۀمیلیون تن محمول 866این بندر برداری برسد. ورفیت   به بهره

که نه تنها برای انتقال کاالهای چینی بسییار اهمییت دارد بلکیه نقطیه عطیف مهمیی در        (2017
 دریای سیاه است.   و رلی  فارس راهروی

موقعیت جغرافیایی ایین کشیور در    دلیل بهگرجستان برای چین نه تنها  مسیر انتقالیاهمیت 
هیای تجیارت آزاد نییز هسیت. بیر اسیاس         نامیه   دلیل موافقت بلکه به ،واحل دریای سیاه استس

                                                           
1. Poti Free Industrial Zone 
2. CEFC-China Energy Company Limited 
3. Anaklia Deep Seaport 
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و تفلییس از دسیامبر   بیجینی   تجارت آزاد مییان   وگوهای گفت 8گزار  وزارت تجارت چین
 6681 ۀنامیه از اول ژانویی    . ایین موافقیت  شید امضیا   6689 هآن در م ۀنام  آغاز و موافقت 6680

نامه برای چین بسییار    موافقتاین  .(MOFCOM, 2018 (a); Avdaliani, 2017)عملیاتی شده است 
تجارت آزاد دارد و این بدان معنی اسیت   ۀنام  اروپا موافقت ۀمهم است. زیرا گرجستان با اتحادی

گیذاران چینیی در گرجسیتان بیه راحتیی بیه بازارهیای اروپیا راه          سرمایه ۀکه کاالهای تولیدشد
زمان چین با گرجستان و  این امر بستر مناسبی برای تجارت هم .(Huseynov, 2018: 87)یابند   می

 برابیر ای چیین در    و رویکیرد روشیه   (Charaia and Others, 2018: 51-52)کنید    میی   اروپا فراهم 
 هسیت کند. همچنین گرجستان عضو سازمان تجارت جهانی نییز    کشورهای قفقاز را تقویت می

(WTO, 2019)  که چیین  این توجهشود. شایان   یل تجارت میان چین و گرجستان میتسه سببکه
روسییه و   6661المللیی دارد در جنی  سیال      اشتراک نظری که با روسیه در امور بیین  با وجود

از قدرت نرم رود نیز غافل بیجین  گاه از روسیه حمایت نکرد.    رف ماند و هیچ  گرجستان بی
 ,Sanamyan)کرده اسیت   تأسیسدر تفلیس را وسیوس کنف ۀسسؤم 6686نشده است و در سال 

دهید. چیین از سیال      جدول زیر جایگاه چین در تجارت رارجی گرجستان را نشان می .(2016
به بعید   6684سه کشور اول بوده است و از سال  وبه بعد در بازار واردات گرجستان جز 6686

 فته است.  کشور اول قرار گر 86در بازار صادراتی گرجستان در میان 
 

 حجم تجارت خارجی گرجستان با چين )به دالر( .5جدول 
 سال صادرات رتبۀ چين واردات رتبۀ چين
4 990،826،668 84 69،606،463 6686 
9 069،968،632 84 61،396،666 6688 
6 284،482،966 82 60،294،239 6686 
6 286،606،818 89 99،300،396 6689 
6 999،429،040 1 36،939،994  6684 
9 019،909،629 2 860،166،668 6680 
9 049،416،264 9 823،012،100 6682 
9 996،340،128 0 668،968،986 6689 
9 199،113،923 2 831،694،949 6681 

Source: UN, 2019. 

                                                           
1. Ministry of Commerce People’s Republic of China (MOFCOM) 
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 اي چين در قفقازجنوبی  رویکرد خوشه

رو   ه چیین قیرار دارد. از ایین   های کمربنید را راهروجنوبی در مسیر یکی از  قفقازگفتیم چنانکه 
جنیوبی   ایم. بدین معنا که قفقیاز   ای نامیده  جنوبی را رویکرد روشه قفقاز برابررهیافت چین در 

ای میانی در سیاست رارجی چین اسیت و کیارکرد آن بیرای چیین در پیونید بیا نیواحی          حلقه
ای چیین در    هیافیت روشیه  ر ،دیگر بیانشود. به   ای تعریف می  منطقه های دیگر  رحهمسایه و 
تیوان بیه     میی بیرای نمونیه   ای اسیت.   های منطقیه     رح دیگرجنوبی رویکردی سازگار با  قفقاز
همکیاری   ۀییک برنامی   عنوان بهاشاره کرد که  8آسیا )تراسیکا( و قفقاز ،ونقل اروپا  حمل راهروی
جنوبی و آسییای مرکیزی    زاروپا، کشورهای شرق اروپا، قفقا ۀالمللی میان اتحادی  ونقل بین  حمل

روابیط   ۀاست کیه هیدف آن توسیع    مسیر انتقالیوجهی  مطرح است. تراسیکا یک سیستم چند
 ۀ یور بیالقوه بیا برنامی      رح کمربند راه چین به .(TRACECA, 2019 (b))اقتصادی با اروپا است 
چنیدین   6681آذربایجان در سیال  جمهوری نمایندگانی از  برای نمونهتراسیکا هماهن  است. 
 تراسییکا میذاکره کردنید    راهونقل چین بیرای صیادرات کاالهیای چینیی از       بار با وزارت حمل

(Chen, 2018: 11). که بیر   اشاره کرد 6رزر ورایالمللی   ونقل بین  حمل  رحتوان به   همچنین می
آذربایجیان، گرجسیتان،   جمهوری قزاقستان، دریای رزر،  راه از چین شروع و از 9 ۀاساس نقش

 .(Poghosyan, 2018: 3)رسد   دریای سیاه و ترکیه به اروپا می
ها مشارکت   جنوبی در آن هایی که قفقاز  رحشدن  اجرایی شیوۀاست که  مهمبیان این نکته 

 ،توان به رط آهن باکو  میبرای نمونه ای است.   منطقه ای و برون  منطقه درون روابط یر أت دردارد 
ونقیل    حمیل   یرح دار   ( اشاره کرد که در واقع پیرچم 4 ۀنوبی )نقشج کارس در قفقاز و تفلیس
کیلومتر  ول دارد که مسیر ریلیی   196این رط آهن  .(Miholjcic, 2018: 136)است  رزر ورای

کنید. در حیالی کیه ایین ریط آهین         قفقاز به اروپا متصیل میی   راهچین در آسیای مرکزی را از 
 هیای  از راه ارمنستان به ترکیه برسد. اما با توجه به ارتالفتر یعنی   توانست از مسیری کوتاه  می

 هیای  هچین بدون درالت در منازعی  ،موجود از مسیر ارمنستان استفاده نشده است. با وجود این
بیرداری هرچیه     ها برای بهیره   آن ۀبرداری از امکانات موجود و توسع  بهرهدنبال  بهای   منطقه  درون

 بیشتر است.

                                                           
در کنفرانس بروکسل  8339 هدر م Transport Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA) ۀ. برنام8

میان هشت کشور آسیای مرکزی و قفقاز ایجاد شد. در حال حاضر اوکراین، مولداوی، مغولستان، بلغارستان، 
 . (TRACECA, 2019 (a)) المللی هستند  بین ۀرومانی، ترکیه، ایران و لیتوانی عضو این برنام

2. Trans-Caspian International Transport Route (TITR) 
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 خزروراالمللی  ونقل بين  دة مسير حملجا .1نقشۀ 

Source: TITR, 2019. 
 

 
 موقعيت ریلی چين و خط آهن باكو، تفليس و قارص .4نقشۀ 

Source: Tavsan, 2017. 

راه آهن وسیلۀ  بهتواند محصوالت چینی را   قارص در هر صورت می و تفلیس ،آهن باکو  راه
 بیاکو( بیا سیرعت بیه اروپیا منتقیل کنید        -ائوآسیای مرکزی و یک مسییر کوتیاه درییایی )آکتی    

(Bora, 2018: 2). ونقیل کاالهیا بیرای چیین       اهمیت این مسیر بدان جهت است که سرعت حمل
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تر تجارت رارجی، دادوستد در فضای مجیازی نییز     بسیار مهم است. زیرا عالوه بر رشد سریع
انتقال کاالها از شیرق   .(Inan and Yayloyan, 2018: 26)ضرورت سرعت را دوچندان کرده است 

 80 تیا  84آهن   راه مسیرکه از   حالی کشد. در روز  ول می 40چین به استانبول از مسیر دریایی 
ضیمن اینکیه    .(Charaia and Others, 2018: 51; Bizhanova, 2018: 64)رسد  روزه به استانبول می
نوعی تهدیید بیرای رشید اقتصیادی      ماالکا ۀویژه در تنگ دلیل مسائل امنیتی به تجارت دریایی به
پیذیری چیین را کیاهش رواهید داد       آسیب ،شود. جایگزینی مسیرهای ریلی  چین محسوب می

(Ogütçü, 2015: 106) .تر از مسیر هیوایی اسیت بلکیه ریسیک       همچنین مسیر ریلی نه تنها ارزان
رود کیه    ار میی قیمت در کشتی را ندارد. انتظی  حساس و گران های هآسیب رسیدن به برری قطع
 میلیون تن در سال باشد. نوزده قطیار در  66این رط ریلی  مسیرحجم انتقالی کاالهای چین از 

 اند.  اروپا منتقل کرده به مسیرکاالهای چینی را از این  6681 سال
ای چیین در منطقیه اسیت      جنوبی که مکمل رویکرد روشه قفقاز انتقالیاز دیگر مسیرهای 

  راهدرییای سییاه اسیت کیه رلیی  فیارس را از       و  ندوجهی رلی  فارسونقل چ  حمل راهروی
کنید.    ایران، ارمنستان، گرجستان و درییای سییاه بیه بلغارسیتان و یونیان در اروپیا متصیل میی        

آغاز شده است. با توجه بیه اهمییت اییران در     6682از سال   رحمربو  به این  وگوهای گفت
اییران   مسییر اتصال ارمنستان به ابتکار کمربند راه  از  بسبتواند   می  رحاین  ، رح کمربند راه

Poghosyan, 2018: 3)( کاهش انزوای ایروان شود. البته این مسیر نییز عملییاتی نشیده اسیت.      و
 است. راهرونمایانگر این  0ۀ نقش
 

 
 راهروي خليج فارس و دریاي سياه .5نقشۀ 

Source: MFARA, 2017. 
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اما  ،مطلوب استفاده کندشکل  رهای ممکن در قفقازجنوبی بهمسی ۀکه از هم رواهد میچین 
الگیوی همکیاری مییان     ،جنوبی که نارواسته چین را درگیر رواهید کیرد   یکی از مسائل قفقاز

گییری دو محیور     شیکل سیبب  موجیود   روابیط کشورهای این منطقه بیا همسایگانشیان اسیت.    
غرب با  و ترکیه ،آذربایجانری جمهوهمکاری ناسازگار در منطقه شده است. یک محور شامل 

ارمنسیتان بیا عنیوان محیور      و روسییه  ،غربی و محور دیگیر شیامل اییران   -عنوان محور شرقی
 های )نقشه انتقالیدو مسیر این بنابراین  .(Yazdani and Fallahi, 2016: 612)جنوبی است -شمالی
حیدود بیه ییک مسییر     ریود را م بیجینی    ،. با وجود اینهستندنوعی رقیب یکدیگر  ( به0و  9

جنیوبی شیود بیا هوشیمندی      های موجیود در قفقیاز    بندی  نکرده است و بدون اینکه وارد دسته
 راهیروی کیه چیین در       وری  کند که با هر دو محور همکاری الزم را داشته باشد. به  تال  می
جنیوبی   -شیمالی  راهیروی شیدن   غربی همکار ترکیه و اروپا است و در صورت فعیال  -شرقی
 قفقیاز گفتییم    یور کیه   همیان ( مایل به همکاری با ایران و روسیه است. زیرا 0و  6 های نقشه)

هیای    بنیابراین  یرح  کنید.    را ایفیا میی   مانند پل ای منطقهجنوبی در سیاست رارجی چین نقش 
جنوبی داشیته   چین در قفقاز راهبردرا برای  گر تسهیلتواند نقش   موازی با  رح کمربند راه می

 کارایی بیشتر  رح کمربند راه شود. سببو در عمل   (Ogütçü, 2015: 106)باشد 
انیرژی اسیت. چیین در     مسیر انتقالمربو  به  های بحثای چین   بُعد دیگر عملکرد روشه

انیرژی   ونقیل  حمل ۀلئاما مس ،داشته استچشمگیری    واردات انرژی از آسیای مرکزی پیشرفت
های انرژی در    رحترین   یکی از مهمبرای نمونه، شود.    به واردات محدود نمی فقطبرای چین 
 راهآذربایجیان را از  جمهیوری  اسیت. ایین ریط لولیه گیاز       جنوبی گازی قفقاز ۀقفقاز رط لول

بیه اروپیا صیادر     8آنیاتولی  ورای ۀرط لول ۀوسیل کند و از ترکیه به  گرجستان به ترکیه منتقل می
 یمیلییون دالر  266وام  6682در سیال   6تی آسیا در چین گذاری زیرسار    شود. بانک سرمایه می

رط لوله برای انتقال انرژی بیه اروپیا   این  .(Shahbazov, 2017: 2)به این رط لوله ارتصاص داد 
های انتقال انرژی حتی اگر در راستای صادرات انیرژی بیه چیین       رحها   اما از نظر چینی ،است

گسیتر  صینایع و بازارهیا     سیبب ند رواهد بود. زیرا سودمبیجین  نباشد؛ در بلندمدت برای 

                                                           
1. Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) 

 در 6682چین پیشنهاد کیرد و در سیال    6689عنوان یک مؤسسۀ مالی چندجانبه را در سال  . تشکیل این بانک به6
میلییارد   63،0 گیذاری   عضو دارد. چیین بیا سیرمایه    866 ور رسمی آغاز به کار کرد که در حال حاضر  به بیجین 

بعد بیا   ۀدهی را به رود ارتصاص داده است. رتب یرأدرصد قدرت  69درصد سهام این بانک را دارد و  96الری د
 .(AIIB, 2019) درصد به هند ارتصاص دارد 9
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توانید سیهمی از ایین      توجه به قدرت اقتصیادی کیه دارد میی    فرامرزی رواهد شد. چین نیز با
قیمت گاز میایع در حیال حاضیر    بیجین  بازارها را به رود ارتصاص دهد. همچنین به اعتقاد 

یابید   میافزایش  ،اروپا میزان عرضه سوی به 8گاز جنوبی راهرویبسیار گران است که با تکمیل 
اروپیا،  سیوی   جنیوبی بیه   مسیر گیاز  ،و در نتیجه از قیمت گاز کاسته رواهد شد. از سوی دیگر

 شیرق توسیعه دهید    سیوی   ریود را بیه   ۀکیه رطیو  لولی    کنید روسیه را ترغییب   دارد احتمال
(Chen, 2018: 17)  چین رواهد بود.  سودکه به 

 

   نتيجه
در سیاست رارجی چین تبدیل به یکی از سازوکارهای اصلی این کشور بیرای  گرایی   چندجانبه

گرایی در سیاسیت ریارجی     چندجانبه ۀکه دامن    وری  دستیابی به اهداف اقتصادی شده است. به
گرایی به رود گرفته اسیت.    منطقه  چین از منا   مجاور این کشور فراتر رفته است و شکل میان

کمربنید   ۀچنین رویکردی در سیاست رارجی چین است. بنابراین ایید  یجۀنتابتکار کمربند راه 
ای مختلفی تشکیل شده است. چین همیواره    کالن و بلندمدت از اجزا منطقه  رحی عنوان بهراه 

هیای    کمترین درالت ممکن را در رقابیت   رحپوشش این  زیرتال  کرده است که در منا   
برریی از   البتیه  اقتصیادی متمرکیز شیود.    ۀبیشیتر بیر حیوز   سیاسی و ژئوپلیتیکی داشته باشد و 

 ۀای و محاصیر شیدن بیه امپراتیوری قیاره     پژوهشگران معتقدند که هدف بلندمدت چین تبیدیل 
جنوبی یعنی هندوستان است. با وجود این هرکدام از  ای رود در آسیای ترین رقیب منطقه اصلی
امنیتیی و اقتصیادی ریاص ریود را      وضعیت ژئوپلیتیکی، سیاسی،  رحپوشش این  زیرمنا   
نگیاه سیاسیی چیین در    برای نمونه کند.   راص رود را اقتضا می راهبردهر منطقه  بنابرایندارد. 

منیا     دیگیر تیر از    گری و تروریسم پررن    لبانه، افرا ی  مسائل جدایی دلیل بهآسیای مرکزی 
جنیوبی ایفیای نقیش      تان در آسییای قوا میان هند و پاکس ۀدر بازی موازنبیجین  است یا اینکه 

 ۀتیوان نسیخ    جایگاه محوری اقتصاد در سیاست رارجی چیین نمیی   با وجود رو، از اینکند.   می
یکیی از   عنوان بهجنوبی  یکسانی برای کنش رارجی این کشور در منا   مختلف پیچید. قفقاز

دارد. روابیط   مانند در سیاسیت ریارجی چیین    جایگاهی پل  رحپوشش این  زیرمنا   فرعی 
منیابع   دیگیر ابریشیم ییا    ۀچین با کشورهای قفقاز بیشتر حالت دوجانبه دارد و از صندوق جاد
 از نظیر امیا قفقیاز جنیوبی     ،مالی مربو  به ابتکار کمربند راه در این منطقه هزینه نشیده اسیت  

                                                           
1. Southern Gas Corridor 
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 راهو ییک  کمربنید  ییک  پوشیش ابتکیار    زییر کشورهای  ۀای فرعی در زنجیر کی حلقهیژئوپلیت
 چیین در قفقیاز   راهبیرد که  بودیمدر پی پاسخ به این پرسش در این نوشتار شود.  محسوب می

کیه چیین    کیردیم استدالل  دادیم،گرایی ارائه   منطقه  جنوبی چیست؟ در قالب تعریفی که از میان
جنیوبی در سیاسیت    بدین معنا که اهمیت قفقاز .جنوبی دارد قفقاز برابرای در   رویکردی روشه

هیای    یرح این منطقه )ایران و ترکیه( و در قالیب   ۀچین در تعامل با کشورهای همسای رارجی
 شود.   کالنی مانند ابتکار کمربند راه تعریف می

نظیر  رجنوبی باید هموراه ایین واقعییت جغرافییای را د    در قفقازبیجین   راهبرددر تحلیل 
یه دارد. بنابراین سخن از همگرایی که چین کمترین تماس ژئوپلیتیکی را با این ناح ه باشیمداشت

امیا از منظیر    ،رسید   نظر میی  گرایی بعید به  کالسیک منطقه های هچین با این منطقه در قالب نظری
ای از همگرایی میان چیین و کشیورهای ایین منطقیه در       گرایی گونه  منطقه های  هنسل سوم نظری
آور نیسیت. ایین رونید      قی الیزام حقیو  از نظرگیری است که از نظر نهادی ضعیف و   حال شگل

تیوان آن را    دهد که می  ین به باال را شکل مییگرایی جریانی از پا  بررالف شکل کالسیک منطقه
 ،بیه حسیاب آورد. ایین پدییده    « ای  منطقیه  روابط شبه مییان »گرایی با عنوان   منطقه  شکلی از میان

. کنیمست رارجی چین به آن نگاه کلی سیا های هدفدر پرتو »زمانی بهتر درک رواهد شد که 
هم پیوسیته نگریسیته    ماهیتی به عنوان بهجنوبی در سیاست رارجی چین  قفقازبه  دیدگاهاز این 
کشورهای این منطقه با توجه به منابع، وسعت و جمعیت اهمیتیی انفیرادی در    بنابراینشود.   می

ر سیاسیت ریارجی چیین، نیه     جنوبی د پازل قفقاز ،دیگر بیانسیاست رارجی چین ندارند. به 
ای   منطقیه  ۀبلکه کیارویژ  ،شود  تنها با قرارگرفتن هر سه جمهوری آن در کنار یکدیگر تکمیل می

 آن برای چین در پیوند با منا   و کشورهای مجاور عملیاتی رواهد شد.  
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