بررسی گسترش نفوذ ژئواکونومیکی چین در آسیای مرکزی
محمد تقیزاده

انصاری*1

چکیده
این مقاله به بررسی گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه آسیای میانه پرداخته است ،و در اینن
راستا نقش چین را در حوزه آسیای میانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .در واقن پنا از
فروپاشننی شننوروی ،و اسننتق د پنننز دولننت قزاقسننتا ،،تاکیتسننتا ،،ازبتسننتا ،،قرقیزسننتا ،و
ترکمنستا ،و متعاقب آ ،پدیدار شد ،سیستم منطقنهای آسنیای میاننه ،روسنیه بنه ننوا ،وارث
مزیتهای به کای مانده از شوروی نفوذی بی رقیب در این حوزه داشته است .به تندریز چنین
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به نوا ،بازیگری نوظهور وارد معادالت منطقه آسیای میانه شده است ،و نقش مسلط روسنیه را
در زمینههای مختلف اقتصادی به طور کدی به چالش گرفته است ،به طوریتنه چنین در زمیننه
تجاری در مجموع به بزرگترین شریک تجارت خارکی برو ،منطقهای آسیای میانه نبدیل شنده
است ،در زمینه سرمایه گذاری و توسعه زیرساختهای انتقاد نفت و گاز و حمنل و نقنل کناده
ای و راه آهن نیز چین به طور فزاینده ای نقش چشمگیری ایفاء نموده است و باتوکه به تن ش
چین برای تبدیل کرد ،سین کیانگ به دروازه بزرگ اقتصادی ورود به اوراسیا کنه ذینل پوشنش
کاده کدید ابریشم دنباد میشود و نیز با توکه به ضرورتها و الزامات توسعه اقتصادی داخلی،
انتظار میرود که گسترش فزاینده اقتصادی چین در حوزه آسیای میانه تداوم خود را حفظ کنند.
یافتههای این مقاله نشا ،میدهد که چین سیاستی مل گرایانه مبتنی بر الزامات توسعه در کهت
افزایش مناب اقتصادی بخشهای داخلی خود در این حوزه در پیش گرفته است ،و پیوندی وثیق
بین سیاست خارکی و وامل و اهداف اقتصادی چین در این منطقه شنتل گرفتنه اسنت و هنم
چنا ،که نفوذ سیاسی پتن در کهت نیل به ضرورتهای توسعه اقتصاد داخلی بتار گرفته شنده
است افزایش مناب اقتصادی نیز به تقویت سیاسی چین انجامیده است و چین گسترش بیرونی را
به شیوه ای پیش نبرده است که هزینههای سنگینی بر کامعه داخلی تحمیل کنند بلتنه بلعتنا
گسترش بیرونی به در خدمت مناف اقتصادی کامعه داخلی است.
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مقدمه
آسیای میانه پنا از فروپاشنی شنوروی و بنه اسنتق د رسنید ،پننز دولنت قزاقسنتا،،
قرقیزستا ،،ازبتستا ،،تاکیتستا ،و ترکمنستا ،به نوا ،یک زیرسیستم فر ی ینا منطقنه
پدیدار شده است که پویشها و روندهای اقتصادی و امنیتی آ ،متأثر از بنازیگرا ،بنرو،
منطقهای درگیر قرار گرفته اسنت .در آاناز روسنیه بنه ننوا ،وارث مزیتهنای اتحناد
کماهیر شوروی در حوزه آسنیای میاننه تنأثیر گنذارترین بنازیگر بیروننی در معنادالت
منطقهای و روندهای اقتصادی آسیای میانه بود ،در واق گسترش امپراتنوری روسنیه بنه
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آسیای میانه به قر ،نوزدهم باز میگردد ،که روسیه تزاری در پی توسعه طلبی ارضنی در
کنوب قلمرو خود را تنا آسنیای میاننه گسنترش داد و از قنر ،ننوزدهم روسنیه تنزاری
فرماندهی ترکستا ،را در تاشتند ایجاد کرد که بخشهای وسیعی از فتوحات در آسنیای
میانه را کنترد و اداره میکرد ،و دیگر بخشهای این حوزه که شامل امیرنشینهای بخنارا
و خانات خیوه میشد بصورت خود مختار اما تحت نفوذ روسیه اداره میشندند ،امنا بنه
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طور مشخص پا از انق ب اکتبنر  ،1917و در سناد  ،1920بلشنویکها امیرنشنینها و
حتام محلی این مناطق را شتست داده و حاکمیت شوروی را در سراسر مرزهای آسیای
میانه گسترش دادند .در ادامه آ ،در طود دهههای  1920و  ،1930شنوروی چنندین بنار
تقسیمات اداری را در این حوزه تغیر داد و در نهایت تقسنیمات سناد  1936بنه ننوا،
خطوط مرزی ثابتی شناسایی شد که بعدها مرزهای بینالمللنی پننز دولنت بنه اسنتق د
رسیده منطقه را تشتیل دادند .بنابراین تا پیش از فروپاشی شنوروی ،مناسنبات چنین بنا
حوزه آسیای میانه به نوا ،بخشی از قلمرو تحت حاکمیت شوروی بطور مطلق متنأثر از
محاسبات و مناسبات پتن و مستو بود ،پا از فروپاشی شوروی ،چین بنا فرتنتها و
چالشهای کدیدی در حوزه آسیای میانه مواکه شده است و سازما ،همتاری شانگهای
که به ابتتار چین در ساد  ،2001با ضویت روسیه و چهار دولت ازبتستا ،،قرقیزستا،،
قزاقستا ،و تاکیتستا ،تأسیا شد به طور نمادین سنمبل نقنش چنین در آسنیای میاننه
شناخته شده است .که پرسنشهایی را در خصنو

نقنش و سیاسنت چنین در منطقنه

آسیای میانه برکسته کرده است ،در این راستا این مقاله به محرکهای سیاسنت چنین در
حوزه آسیای میانه متمرکز است و این سؤاد مطرح میکند کنه خنط مشنیها و حضنور

چین در حوزه آسیای میانه از چه منطقی تبعیت میکند؟ و در پاسخ این مقاله به بررسنی
این فرضیه میپردازد که خط مشیها و حضنور چنین در منطقنه آسنیای میاننه از منطنق
ژئواکونننومیتی تبعیننت میکننند و چننین بننر اسننات الزامننات توسنعه اقتصننادی داخلننی
سیاستهای خود را در تعامل با کشورهای آسیای میانه تعرینف نمنوده اسنت .بننابراین
ضرورت دارد که در ادامه نخست به بررسی ژئواکونومی از دیدگاه نظری پرداخته شود و
در ادامه برکسته شد ،کایگاه اقتصاد و الزامنات توسنعه اقتصنادی داخلنی در سیاسنت
خارکی چین را بررسی کنرده و سنپا بنه گسنترش اقتصنادی چنین در آسنیای میاننه
میپردازیم.
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چارچوب مفهومی؛ ژئواکونومی
به طور کلی در حوزه روابط بین الملل ،دو سنت واق گراینی و لیبرالیسنتی دیندگاههایی
متمایز در خصو

موکودیتها یا بازیگرا ،اتلی تحنه بینالمللی و اهداف و ماهینت

روابط بینالمللی وکود دارد .واق گرایی بیش از همتناری بنر کنبنههای تعنار

آمینز

روابط دولتها به نوا ،بازیگرا ،اتلی تمرکز دارد .در حالیته لیبرالیسم به طور کلی بنه
کنبههای همتاری کویانه و امتانات پیش برد همتاریهای بیشنتر بینالمللنی معطنوف
است .بر این اسات واق گرایی و لیبرالیسم به طنور کلنی در خصنو

سلسنله مراتنب

اهداف دولتها در رته خارکی نیز دیدگاههای متمایز دارند ،این گونه که لیبرادها کنه
بر خ ف واق گرایا ،به تحود در ماهیت روابنط بینالمللنی و ترقنی و پیشنرفت در آ،
خوشبین هستند بر این باورند که بنرخ ف گذشنتهها اهنداف نظنامی در تندر سلسنله
مراتب سیاست خارکی دولتها کای ندارد ،بلته اهنداف اقتصنادی کایگناه مهمنی در
سیاست خارکی دولتها کسب کرده است (.)Cohen, 2008: 6-7
در واق امر نیز در پی رشد بازار کهانی بنویژه پنا از انقن ب تننعتی و گسنترش
اقتصاد بازار محیط بینالمللی متأثر از رشد بازار کهانی و ایجاد چالشها و فرتنتهایی
کدید برای بازیگرا ،دولتی ،اهمینت اقتصناد و اهنداف اقتصنادی در سیاسنت خنارکی
دولتها افزایش یافته است .به بارتی گسترش بازار کهانی سبب شده است که دولتها
شیوه کدیدی برای افزایش مناف و قدرت و گسترش دستاوردهایشا ،کسب کننند ،اگنر

بررس گسترش
نفوذ
ژئواکونوم ک
چ

در آس ای

مرکزی

در گذشته فتح قلمروهای سرزمینی و توسعه طلبی ارضی سبب افنزایش منناب ثنروت و
قدرت امپراتوریها میشد ،در صنر مندر ،دولنت میتواننند در نتیجنه کنارکرد بنازار
بینالمللی مناب ثروت و قدرتشا ،را در بازارها کستجو کنند و به کای تمرکز بر توسعه
طلبی ارضی در تدد گسترش اقتصنادی و تن ش بنرای نفنوذ بنر بنازار کهنانی باشنند
(.)Gilpin, 1981: 68
در رته نظری از اوایل دهه  ،1990سعی شده است کنه اهمینت اقتصناد و وامنل
اقتصادی در تعین سیاست دولتها با مفهوم ژئواکوننومی تعرینف و توتنیف شنود .در
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واق در محیط ینی ،تحوالت چشمگیر اقتصادی االباً پیامدهای چشنمگیر ژئوپنولیتیتی
و سیاسی امنیتی به دنباد داشته است ،ژئواکونومی به بررسی پیامدهای سیاسنی امنیتنی و
ژئوپولیتیتی وامل و تحوالت اقتصادی متمرکز اسنت ،هنم چننین از اینن چشنم اننداز
پیامدهای وامل و تحوالت سیاسی امنیتی و ژئولیتیتی در حوزه اقتصنادی منورد توکنه
قرار میگیرد .به بیانی دیگنر ،ژئواکوننومی بنه پنی گینری اهنداف دولتهنا در صنری
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میپردازد که در اثر کارکرد بازارکهانی ،اهمینت اقتصناد در سیاسنت خنارکی دولتهنا
کایگاه برکسته ای یافته است و بنابراین ژئواکونومی از منطق ژئوپولیتیک اما در شنرایط
محیطی متمایزی پیروی میکند (.)Blackwill& Harris, 2016:54
از این منظر کنگ و بازرگانی دو ابزار مختلف هستند امنا در مناسنبات دولتهنا در
نهایت امر هر دو یک هندف را دنبناد میکننند و آ ،حفاظنت ملنی اسنت .در تعرینف
ژئواکونومی برخی از محققا ،از آ ،برای اط ق به کاربرد قدرت نظنامی و ژئوپنولیتیتی
در کهت نیل به اهداف اقتصادی استفاده کردهاند ،برخی نیز تمرکز بنر تجنارت و تولیند
تنعتی را مصادیق مفهوم ژئواکونومی ذکر کردهاند .به طور کلی پا از پایا ،کنگ سنرد
االباً از مفهوم ژئواکونومی برای توضیح این مسأله استفاده شده است که اهداف دولتها
از اولویتهای نظامی گرایانه بنه اولویتهنای اقتصنادی دگرگنو ،شنده اسنت ( Herf,

.)1991: 86
اما ژئواکونومی به تاثیرات دوسویه وامل و تحوالت اقتصادی و وامنل و تحنوالت
نظامی امنیتی و ژئوپولیتیتی میپردازد .در مصادیق نیز در صنر مندر ،تحنوالت ظنیم
اقتصادی همواره دارای پیامدها و آثار شگرف ژئوپولیتیتی و سیاسی نظامی بنوده اسنت.

برای نمونه ،سیاست خنارکی ایناالت متحنده در طنود  150سناد اولینه از ینک منطنق
اقتصادی تبعیت کرده است که رفته رفته افزایش شگرف ثروت ملنی ایناالت متحنده بنه
ظهور این دولت به مثابه یک ابرقدرت کهانی منجر شده است و از آ ،پا توا ،نظنامی
و سیاسی این دولت همچنا ،که تا پیش از آ ،میقاً در نتیجنه بالنندگی اقتصنادی رشند
یافته بود ،در کهت رشد و افزایش بیشتر ثروت ملی ایناالت متحنده بتنار گرفتنه شنده
است .در مقایسه با آ ،سقوط شوروی و فروپاشی بلنوک شنرق ،بنه ننوا ،ینک تحنود
شگرف ژئوپولیتیتی در اوخر دهه  ،1980قویاً متأثر از ضنعف اقتصنادی شنوروی رقنم
خورده است (.)Blackwill and Harris, 2016: 123
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براین اسات ژئواکونومی تاثیرات اقتصناد بنر سیاسنتهای دولتهنا و سیاسنتهای
دولتها برای کسنب و افنزایش منناب را منورد توکنه قنرار میدهند .در رتنه منل
قدرتهای نوظهور نیز بویژه پا از پایا ،کنگ سنرد ،سیاسنت خنارکی را بنه خندمت
توسعه اقتصادی داخلی گرفتهاند ،و رشد این قدرتها نه تنها به هزیننه منناب اقتصنادی

بررس گسترش

کامعه داخلی نیست بلته در کهت افزایش ثروت و رفاه کامعه داخلی و افنزایش منناب

نفوذ

کشور است .در واق سیاست خارکی این دولتهنا در کهنت افنزایش منناب اقتصنادی

ژئواکونوم ک
چ

داخلی و تقویت اکتما ی است .از طرفی بهره مندی از اقتصاد قوی داخلی از ملزومنات

مرکزی

اتلی هر کشوری برای طرح قدرت در مقیات فرامنطقنهای اسنت (.)Herf, 1991: 27
در همین راستا چین نیز به مثابه یک قدرت نوظهور به ابزارهای اقتصنادی متوسنل شنده
است و سیاست خارکی این دولت از  ،1978برای افزایش مناب اقتصادی و ثروت ملنی
بتارگرفته شده است و همانگونه که از سیاست خارکی و مزیتهای ژئوپولیتیتی بنرای
ارتقاء ثروت و رفاه داخلی بهره میگیرد ،از ثروت و قابلیتهای اقتصادی نیز برای ارتقاء
و افزایش مزیتها و توا ،سیاسی ،نظامی و ژئوپولیتیتی استفاده میکند .به بارتی مسنیر
ظهور موفق قدرتهای بزرگ در طود تاریخ مدر ،نیز از رشد نسبتاً بلندمدت اقتصنادی
گذشته است و دولتهایی که رشد اقتصادی چشمگیری نداشته اما با این وکود در تدد
گسترش شگرف نفوذ خارکی بودهاند ،در نهایت نفوذ خارکیشا ،ننه تنهنا بنه افنزایش
مناب داخلی منجر نشده است بلته سبب تحمیل هزینههای سننگینی بنر کامعنه داخلنی
شده و در بلند مدت متحمل خسارتهای ژئوپولیتیتی شدهاند .بر این اسات در ادامه به

در آس ای

دگرگونی سیاست خارکی چین و برکسته شد ،اهداف اقتصنادی در سیاسنت خنارکی
این قدرت نوظهور میپردازیم .سپا نفوذ ژئواکونومیتی این دولت را در آسنیای میاننه
مورد بررسی قرار میدهیم.
اهداف توسعه اقتصادی و بازتعریف سیاست خارجی چین
سیاست خارکی چین از  ،1978ذیل رهبری دنگ شنیائوپینگ دگرگنو ،شنده اسنت ،در
واق چین یک پارادایم شیفت را از سیاستهای سوسیالیستی دوره مائو بنه سیاسنتهای
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مبتنی بر مل گراینی تجربنه کنرده اسنت .دننگ شنیائوپینگ کنه در  1978بنه رهبنری
کمهوری خلق چین رسید نفوذی کلیدی بر سیاستهای داخلی و خارکی کشور داشت،
گرچه باورها و سیاستهای دنگ با چالشهای مائوئیستهای رادیتناد مواکهنه میشند
اما در نهایت تقدیر چین را از کشوری فقیر و توسعه نیافته به اقتصادی بالنده و هژمنونی
نوظهور تغیر داد .دنگ شیائوپینگ ،پا از رسید ،به قدرت ،توسعه اقتصنادی داخلنی را
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در مرکز سیاست چین قنرار داد و ارتقناء اسنتانداردهای زنندگی خلنق چنین را محنک
ارزیابی تحت و سقم سیاستهای داخلی و خارکی کشور ا

م کرد .از آ ،هنگام پتن

بر ارتقاء سطح زندگی اقتصادی و اکتما ی شهروندانش متمرکز شده است و بنر همنین
اسات سیاست خارکی کشور نیز بر پایه الزامات توسعه اقتصادی داخلی بازتعریف کرده
است و یک بازآرایی در اتود راهنمای سیاست خارکی چین انجنام شنده اسنت (تقنی
زاده انصاری و بهرامی مقدم.)57-63 :1396 ،
بر این مبنا چینیها بهتدریز سیاست خنارکی خنود را کهنت دسنتیابی بنه رشند و
توسعة اقتصادی طراحی کردند .بهتدریز چهرة بینالمللی چین ،از یک بنازیگر امنیتنی و
مخل نظم موکود ،به یک بازیگر اقتصادی ن امنیتی و معتر

به نظم موکود بینالمللنی،

اما معتقد به الزامات آ ،تغییر یافت .چینیها بهدرستی معتقد بودنند کنه ثبنات در محنیط
بینالمللی و پیرامونی ،زمینهساز اتلی دستیابی به توسعة اقتصادی و لمی آ،ها خواهند
بود .آ،ها با اتخاذ «دیپلماسی بیسرو تدا» از مناقشات امنیتی بینالمللی و منطقنهای ،تنا
کایی که به مناف حیاتی چین مربوط نمیشد ،دوری گزیدنند همگنام بنا اینن راهبنرد،
اقتصاد را محور سیاست خارکی خود قرار دادند و فعاالننه بنه کنذب منناب بینالمللنی

(سرمایه و فنّاوری) و نیز بازاریابی محصوالت خود پرداختند .کهت کذب بیشنتر منناب
بینالمللی ،بهبود مناسبات با کانو،های اتلی ثروت و قدرت در رتنة بینالمللنی الزم
بود .برای دستیابی به این هدف ،چینیها بهسر ت مناسبات خود را با قطبهنای اتنلی
ثروت و قدرت ،یعنی ایاالت متحده ،ژاپنن و اروپنا بهبنود بخشنیدند تنا زمیننه را بنرای
سرمایهگذاری خارکی ،که مدتاً باید از این کشورها تنأمین میشند ،فنراهم آورنند .در
مرحلة بعد ،با حضور کدی در نهادهای بینالمللی ،بهخصنو

نهادهنای پنولی و منالی

مانند بانک کهانی و تندوق بینالمللی پود ،آهنگ کنذب منناب بینالمللنی الزم بنرای
توسعة اقتصادی را سر ت بخشیدند (شریعتی نیا.)1388 ،
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بر این اسات چین در طود چهار دهه گذشته در تدد بوده است که الزامات توسنعه
داخلی را در حوزه سیاست خارکی به اکرا بگذارد که در نتیجه آ ،سیاست خنارکی بنه
خدمت توسعه اقتصادی داخلی درآمده اسنت و چنین سنعی کنرده اسنت از مزیتهنای
ژئوپولیتیتی و سیاسی خود برای افزایش مناب درونی و بالندگی اکتما ی داخلی استفاده

بررس گسترش

نماید .به بارتی پتن سعی کرد که محدودیتهای سیاسی و امنیتی محیط بیرونی را کنه

نفوذ

موانعی برای رشد اقتصاد داخلی چین محسوب میشدند بتاهد و در این زمینه گشایشی

ژئواکونوم ک
چ

در فضای منطقهای و ژئوپولیتیتی چین ایجاد شود که چنین قنادر شنود تنا ظرفیتهنا و

مرکزی

قابلیتهای اقتصادی خود را فعاد نماید (.)Kapur and Suri, 2002: 175
در همین راستا دنگ شیائوپینگ بر این باور بود که چین میبایست نقشی بنی رننگ
در امور بینالمللی داشته باشد ،این باور بر این منطق راهبردی مبتنی بود که بطور طبیعنی
رشد چین سبب افزایش ترت و در نتیجه مقابله کویی همسنایگا ،میشنود کنه متعاقبناً
محدودیتهای بیرونی را برای افزایش قدرت چین افزایش میدهد و برای البه بر چنین
محدودیتهایی بود که در ادامه آ ،،پتن مفهوم توسعه مسالمت آمیز را مطنرح کنرد .در
بارتی تاریخی در ساد  ،1980دنگ شائو پینگ مقرر کرد که چین به نیم قر ،تلح نیناز
دارد تا مدام رشد و توسعه را تجربه کند .سیاسنت خنارکی اینن دولنت تنابعی از نظنام
داخلی است و به نوا ،یک متغیر مستقل تلقی نمیشود و در طود چهنار دهنه گذشنته
سیاست خارکی پتن به اهرمی برای افزایش ثروت ملی تبدیل شده است و رهبرا ،اینن
کشور قدرت ملی را نه در وسعت سرزمین بلته در افزایش قدرت از طریق ارتقاء تولیند

در آس ای

ناخالص داخلی و قدرت تادرات محاسبه میشنود ( Sharshenova and Crawford,

.)2017: 458
طرح مفهوم رشد تلح آمیز و سپا مفهوم توسعه مسالمت آمیز در سیاست خارکی
چین نشانههایی یا ،از تحود رویترد سیاست خارکی این کشور از رویتنردی بشندت
امنیتنی ایندئولوژیتی بنه رویتنردی اقتصنادی اسنت .در واقن پتنن تحنود روننندهای
بینالمللی را درک کرده و بدین باور رسیده است که با توکه به افزایش اهمینت اقتصناد
در مناسبات قدرت و امنیت میبایست بر افزایش مناب اقتصادی کشور با بهنره گینری از
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ظرفیتهای داخلی و فرتتهای بیرونی متمرکز شود و از این طریق بطور همزما ،رفناه
اکتما ی را ارتقا بخشیده و ثروت و قدرت ملی و در نتیجه امنینت ملنی را نینز تقوینت
نماید (.)Scobell, 2014: 66
در واق آنچه که از آ ،با نوا ،ظهور هژمنونی چنین یناد میشنود حاتنل و پیامند
ژئوپولیتیتی و سیاسی نظامی رشد چشمگیر اقتصادی اینن دولنت در طنود چهنار دهنه
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گذشته است که خود قویاً از یک پارادایم شیفت منتز گردینده اسنت .نخبگنا ،چنین بنا
اشراف به تحوالت ناشی از گسترش بنازار کهنانی ،اولوینت سیاسنتگذاری خنود را بنر
ارتقای قدرت اقتصادی به نوا ،محور قدرت ملی و افزایش رفاه اکتما ی قرار دادهانند.
بر این مبنا و در راستای استفاده از تمامی ظرفیتهای ملی و بینالمللی ،سیاست خارکی
چین در چهار دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب بنرای ارتقنای کایگناه
این کشور در نظام بینالملل ایفا کرده است .نتیجه این امر توکه به دیپلماسنی اقتصنادی
به نوا ،یک رویترد اقتصادمحور بنه سیاسنت خنارکی و بنهتب آ ،توکنه بنه الزامنات
رفتاری آ ،در حوزههای مختلف مورد توکه پتن واق شده است .بنابراین دسترسنی بنه
بازارهای بیرونی ،کذب سرمایه خارکی و در ادامه سرمایه گذاری خارکی ،دسترسی بنه
تتنولوژیهای پیشرفته ،دسترسی به مناب معدنی نفتی و ایر نفتی ،به مؤلفههایی برکسته
در سیاست خارکی چین تبدیل شده است و به طور کلی سیاسنت خنارکی در خندمت
توسعه اقتصادی داخلی کشور قرار گرفته است و از طرفی افزایش مناب اقتصنادی سنبب
تقویت سیاست خنارکی و تنوا ،نظنامی و نفنوذ بیروننی چنین در حوزههنای مختلنف
منطقهای در گستره وسی آسیا و فراتر از آ ،شنده اسنت (تقنی زاده انصناری و بهرامنی

مقدم .)96-97 :1395 ،که در ادامه به بررسی گسترش اقتصادی چین بنه حنوزه آسنیای
میانه میپردازیم.
گسترش اقتصادی چین در حوزه آسیای میانه
الزامات اقتصادی و نقش عمل گرایانه چین در سازمان همکاری شانگهای
پا از فروپاشی اتحاد کماهیر شوروی پنز دولت ازبتسنتا ،،تاکیتسنتا ،،ترکمنسنتا،،
قزاقستا ،،قرقیزستا ،در حوزه آسنیای میاننه بنه اسنتق د رسنیدند و پاینا ،رقابتهنای
ژئوپولیتیتی دو ابرقدرت صر کننگ سنرد و سنقوط نظامهنای کمونیسنتی در اروپنای
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شرقی ،که خود متأثر از وامل اقتصادی در شوروی و اروپای شرقی نیز بنود ،پیامندهای
شگرفی در محیط بینالمللی به دنباد داشت ،از کمله این تحوالت اسنتق د دولتهنای
آسیای میانه و مسنا دتر شند ،محنیط بینالمللنی بنرای پنی گینری اهنداف مبتننی بنر
ضرورتهای توسعه اقتصادی چنین بنود .بندین ترتینب سنه همسنایه ب فصنل کدیند
کمهوری قزاقستا ،،قرقیزستا ،و تاکیتستا ،با مرزهایی مشترک به طنود بنیش از 2800

بررس گسترش
نفوذ
ژئواکونوم ک

کیلومتر در حوزه آسیای میانه برای چین پدیدار شد .در پنی اینن تحنود از اواینل دهنه

چ

 ،1990پتن در کهت تمرکز بر رشند و توسنعه اقتصنادی داخلنی و ضنرورت پیرامنو،

مرکزی

امنیتی تلح آمیز در حوزه آسیای میانه ،در تدد حل و فصل اخت فات منرزی کهننه بنا
این همسایگا ،کدید برآمد ،در واق چین در درکه اود بر حل و فصل اخت فات مرزی
با سه دولت تاکیتستا ،،قرقیزستا ،،قزاقستا ،و روسیه برآمد و در این راستا ابتتار گروه
شانگهای را مطرح کرد ( )Wan, 2012: 51و پا از فیصله اخت فات منرزی ،پتنن بنه
همتاریهای امنیتی و سیاسی با ا ضای گروه شانگهای در مبارزه با مسأله مشترک اس م
گرایا ،افراطی که از منطقه خود مختار سین کیانگ تا آسیای میانه پیونندهای فزایننده ای
ایجاد کرده بودند روی آورد و در ادامنه تأسنیا سنازما ،همتناری شنانگهای در سناد
 2001با افزوده شد ،ازبتستا ،به گروه شانگهای ،5 -با نقش محوری چین بیانگر توکه
پتن به معادالت ک  ،تر قدرت و نفوذ و ثبات سیاسی و اقتصادی آسیای میانه بود.
در آااز گرچه دیدگاههای در خصو

نقش سازما ،همتاری شنانگهای در کهنت

مقابله کوییهای استراتژیک در برابر نفوذ فزاینده ایاالت متحده در حوزه آسیای میاننه و

در آس ای

فراتر از آ ،ت ش برای نیل به کها ،چند قطبی مطرح میشد ،اما چنین مبتننی بنر منل
گرایی بیش از آ ،بر ضرورتهای فوری تر امنیتنی در آسنیای میاننه متمرکنز شند ،اینن
ضرورتها در اسناد سازما ،همتاری شانگهای ،مبنارزه بنا تروریسنم ،کندایی طلبنی و
افراط گرایی اس می ذکر شده است ،بر این اسات چنین در ادامنه سیاسنتهای رفنورم
اقتصادی و بازگشایی دربها از  ،1978در حوزه آسیای میانه نیز سیاسنتهایی را دنبناد
کرده است که در کهت تحقق الزامات توسعه اقتصنادی داخلنی واقن شندهاند .در اینن
راستا همتاریهای چین و دیگر ا ضای گروه شنانگهای و در ادامنه سنازما ،همتناری
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شانگهای در کهت امن و با ثبات نمود ،محیط پیرامونی در این حوزه ژئوپولیتیتی بنوده
است که چین بتواند توسعه داخلی را پیش ببرد ،بنابراین نقش چین در پیش برد سنازما،
همتاری شانگهای نقشی ملگرایانه در کهت الزامنات توسنعه اقتصنادی داخلنی بنوده
است و پتن در تدد تحقق رقیبی استراتژیک برای سازما ،پیمنا ،آت نتینک شنمالی ینا
ناتو نبوده است هر چند ممتن است برخنی از دیگنر بنازیگرا ،منطقنهای تماینل داشنته
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باشند که سازما ،همتاری شانگهای چنین نقنش و مسنلولیتهایی بنرای خنود تعرینف
نماید (.)Zaha, 2007: 15
بنابراین سازما ،همتاری شانگهای در درکه اود بر پیشبرد پیش شرطهای سیاسی و
امنیتی گسترش حضور اقتصادی چین در آسیای میاننه متمرکنز بنوده اسنت ،اینن پنیش
شرطها شامل خاتمه داد ،به مناز ات مرزی و مقابله با چالشهای امنیتی ناشی از رشند
افراط گرایی اس می و کدایی طلبی سرزمینی و قنومی فرقنه ای در آسنیای میاننه بنوده
است و اگرچه سازما ،همتناری شنانگهای در اسنناد اولینه تمرکنزی بنر همتاریهنای
گسترده اقتصادی ندارد اما با توکه به تحوالت درونی اقتصادی چنین ،و الزامنات ننوین
توسعه اقتصنادی چنین سنازما ،همتناری شنانگهای در کهنت اهنداف ژئواکوننومیتی
مسلولیتهای بیشتر و فزاینده اقتصادی را تعریف خواهد کرد که اینن نهناد منطقنهای را
بیش از این از تعریف نقشهای مقابله کویانه نظامی و امنیتی در مواکه با ناتو دور کرده
و به همتاریها و نیز رقابتهای مل گرایانه اقتصادی سوق خواهد داد .در اینن راسنتا
دبیرکننل سننازما ،همتنناری شننانگهای در دومننین کنفننرانا همتاریهننای اقتصننادی و
همگرایی در آسیا و اقیانوسیه در مقر «کمیسیو ،اقتصادی و اکتما ی آسنیا و اقیانوسنیه»

در پاییز  2017در بانتوک ،اولویتهای کدید سازما ،همتاری شنانگهای را تمرکنز بنر
همتاریهای اقتصادی ا

م کرد و بیا ،داشت که تمرکز بر توسعه زیرسناختها ،ثبنات

مالی ،رشد اقتصادی ،گسترش زیرسناختهای حمنل و نقنل و ارتباطنات ،همتناری در
بخشهای انرژی و دیگر زمینههای اقتصادی در دستور کار سنازما ،همتناری شنانگهای
قرار خواهد گرفت (.)Leveret, 2017: 130
نفوذ در حوزه منابع معدنی نفت و گاز طبیعی
توسعه اقتصادی شتابا ،چین طی چهار دهه گذشته موکب افزایش چشمگیر تقاضا برای
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مناب معدنی نفتی و ایر نفتی شده است در این راستا تقاضای چین بنرای واردات منناب
انرژی به ویژه نفت و گاز از آسیای میانه رشد کرده اسنت ،بنه طنور کلنی در پنی رشند
چشمگیر اقتصادی از ساد  1993چین به یک کشور مهم واردکننده اننرژی تبندیل شنده
است .با توکه به این نیاز و مجاورت چین با آسیای مرکزی این کشور به نوا ،یتنی از
بازارهای این حوزه محسوب میشود .مؤسسات مختلنف برآوردهنای متفناوتی از منناب
نفت و گاز آسیای مرکزی به دست دادهاند .برخی برآوردهنا نشنا ،میدهند کنه آسنیای
مرکزی در سادهای آتی خلیز فارت دوم انرژی خواهد بود اما در این بنین برآوردهنای
دیگر حتایت از ااراق آمیز بود ،تخمین مناب انرژی این منطقنه در ابتندای اسنتق د از
شوروی دارد و بیا ،میدارد که این مناب بسیار کمتر از تخمینهای اولیه اسنت موسسنه
بینالمللی مطالعات استراتژیک لند ،و آژانا بینالمللی انرژی ،کل مناب قابنل برداشنت
نفت آسیای مرکزی را  17تا  37میلیارد بشته تخمین میزنند که این رقم یک و ننیم تنا
سه و نیم درتد از ذخایر شناخته شده نفتی کها ،را شامل میشود .این مؤسسات ذخایر
گازی اثبات شده آسیای مرکزی را نیز بین  6/6تا  9تریلیو ،مترمتعب یعنی  5/5درتند
و ذخایر اثبات نشده را تا  60تریلیو ،مترمتعب یعننی  37درتند از کنل ذخنایر گنازی
کها ،تخمین زدهاند (.)Morck, and Yeung, 2016: 49
سازما ،اط

ات مرکزی امریتا با تفتینک منناب اننرژی اینن کشنورها برآوردهنای

مجزایی به دست میدهد .طبق این اط

ات ،ازبتستا ،در بنین کشنورهای دنینا بنا 594

میلیو ،بشته ذخیره اثبات شده نفت رده چهل و هفتم را به خود اختصا

داده اسنت و
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نفوذ
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در آس ای

مرکزی

با ذخیره  1تریلینو ،و  841میلینارد مترمتعنب گناز در رده ننوزدهم کهنا ،قنرار دارد.
تاکیتستا ،مناب انرژی قابل توکهی ندارد و طبق آخرین بنرآورد در سناد  2013بنا 12
میلیو ،بشته ذخیره اثبات شده نفت در رده هشتاد و چهارم کها ،کنای گرفتنه اسنت و
همچنین با  5میلیارد و  663میلینو ،متنر متعنب ذخنایر گنازی ننودمین کشنور کهنا،
محسوب شده است .بر اسات آمار این سازما ،،ترکمنسنتا ،بنا ششصند میلینو ،بشنته
ذخیره اثبات شده نفت و  24تریلیو ،و  300میلیارد مترمتعب ذخیره گاز بنه ترتینب در
کها ،در رده چهل و پنجم و چهارم قرار گرفته است ذخایر نفت اثباتشده قزاقسنتا ،را
108

ژورناد نفت و گاز در ساد  30 ،2012میلیارد بشته بنرآورد کنرده اسنت .ذخنایر نفتنی
مده این کشور در بخش اربی کشور واقن شنده اسنت کنه  5میندا ،سناحلی بنزرگ
(تنگیز ،کاراچاگاناک ،آقتوبه ،مانگیستو و یوز )،در آنجا قرار دارند (.)Hu, 2014: 601
این میادین ساحلی حدود نیمی از ذخایر اثباتشده فعلی را دربنر دارد ،در حالیکنه
برآورد میشود میادین نفتی فراساحلی کاشناگا ،و کورمنانگزی در درینای خنزر واکند
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حداقل  14میلیارد بشته نفت باشند که حدود  9میلیارد بشته از آ ،در میندا ،کاشناگا،
وکود دارد قزاقستا ،بزرگترین مناب نفتی را در آسیای میاننه دارد و در سناد  2017بنه
نوا ،بزرگترین تادر کننده نفت در آسیای میانه روزانه حدود یک میلیو ،و سیصند و
پنجاه هزار بشته نفت تادر کرده است .قزاقستا ،همچنین بنا  5میلینارد و  663میلینو،
متر متعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در رده هشتاد و نهم کها ،کنای گرفتنه اسنت.
ذخایر اثبات شده نفت قزاقستا 30 ،میلیارد بشته است کنه آ ،را در کایگناه ینازدهمین
کشور کها ،قرار میدهد و همچنین دارای  2تریلیو ،و  407میلیارد متر متعب ذخنایر
گازی است که از این نظر چهناردهمین کشنور دنینا محسنوب میشنود .بنر اینن اتنل
برنامههای وسیعی برای پیوستن چین به این حوزه وکود دارد که ساخت خط لولنهای از
شرق قزاقستا ،تا منطقه سینکیانگ در ارب چین از کمله همین موارد است .این کشور
دومین مصرفکننده نفت و سومین وارد کننده نفت میباشند .مصنرف روزاننه چنین بنر
اسات آمارهای ساد  8627 ،2010هزار بشته بنوده اسنت .در همنین سناد  3790هنزار
بشته در روز تولید داشته است و  4837هزار بشته در روز نینز نفنت وارد کنرده اسنت
(.)Mogilevskii, 2012: 344

رشد شتابا ،اقتصادی چین که از  1978الی  2015به طور متوسط سالیانه  10درتند
بوده است تقاضای چین را برای واردات انرژی افزایش داده است .از طرفی ظرفیتهنا و
قابلیتهای استخراج و تادرات مناب معندنی نفتنی در آسنیای میاننه هننوز در بهتنرین
حالت در حاد توسعه شنناخته میشنود ،کنه فرتنتهایی بنرای نفنوذ بیشنتر چنین در
بخشهای نفت و گاز این حوزه فراهم کرده است .در ساد  ،2013کشورهای این منطقنه
مجمو اً  11میلیو ،تن نفت خام و  27.7میلیارد متر متعب گناز طبیعنی و  34.5میلینو،
تن مشتقات نفت طبیعی از طریق خطوط انتقاد گناز و نفنت بنه چنین تنادر کردهانند.
اگرچه رشد اقتصادی چین در طود چند ساد گذشته نسبتاً کاهش یافتنه اسنت و انتظنار
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میرود در طود چندین ساد پیش رو نیز با آنچه که پتن نرخ رشد طبیعی میخواند کنه
رقمی کمتر از  7درتد است تداوم یابد ،اما تقاضای چین برای مشنارکت در بخشهنای
انرژی در آسیای میانه رشد فزاینده ای به خود گرفته است (.)Pomfret, 2014: 116
این تقاضای فزاینده ناشی از چندین امنل مهنم اسنت ،نخسنت اینن کنه چنین در

بررس گسترش

مجموع از  1993به وارد کننده نفت خام تبدیل شده است و رشند بخشهنای اقتصنادی

نفوذ

چین نیاز به واردات نفت و گاز را افزایش داده است و کاهش نسبی نرخ رشد اقتصنادی

ژئواکونوم ک
چ

نیز به معنای ضرورت واردات نفت و گاز طبیعی هر چند با نرخ رشد کمتنری اسنت .از

مرکزی

طرفی در طود چهار دهه گذشته سیاستهای توسعه اقتصادی چین بیش از نیمنه اربنی
کشور بر سواحل شرقی و کنوبی و قلب سرزمین چین متمرکز بوده است که بالغ بنر 90
درتنند کمعیننت کشننور را نیننز پوشننش داده اسننت کننه در ادامننه آ ،چننین اسننتراتژی
مدرنیزاسیو ،نیمه اربی کشور را مطرح کرده و در دستور کنار قنرار داده اسنت کنه بنر
اسات این استراتژی پتن بر توسعه استا،ها و مناطق خودمختاری متمرکز شده است کنه
در نیمه اربی کشور قنرار دارنند ،در نتیجنه اینن اسنتراتژی سنین کیاننگ در مجناورت
مرزهای آسیای میانه در طود چند ساد اخیر یتی از باالترین نرخ رشدهای اقتصنادی را
در داخل کشور داشته است (.)Li, 2016: 18
در پی آ ،مجاورت کغرافیایی و دسترسی آسا ،تر گسترش واردات و تأمین نیازهای
مناب معدنی نفتی و ایر نفتی مصرفی در تنای و بخشهنای اقتصنادی سنین کیاننگ و
دیگر مناطق و استا،های همجوار از آسیای میانه مقرو ،به تنرفه تنر کنرده اسنت .هنم

در آس ای

چنین چین در تدد است که از نیاز به واردات و تادرات از مسیر درینایی تنگنه ماالکنا
که تحت نفوذ نظامی ایاالت متحده است کاسته و مسیرهای متنوع تری را برای تادرات
و واردات و دسترسی به مناب کستجو کند .در نتیجه رشند بازارهنای داخلنی در چنین،
کهت تادرات نفت و گاز آسیای میانه به شرق گسترش مییابد .این در حالی است کنه
تا اوایل قر ،کدید روسیه سلطه انحصاری در انتقاد مناب نفت و گناز منطقنه داشنت و
مقصد این مناب به طور کلی بازارهای اربی بود .توزین کغرافینای منناب نفنت و گناز
طبیعی در کشورهای آسیای میاننه اینن گوننه اسنت کنه در حنوزه اربنی در قزاقسنتا،،
110

ترکمنستا ،،و ازبتستا ،متمرکز شده است ،به طوریته بنه ترتینب  95.7درتند و 99.3
درتد ذخایر نفت و گاز در این حوزهها واقن شنده اسنت و کشنورهای تاکیتسنتا ،و
قرقیزستا ،در شرق منطقه آسیای میانه از لحاظ مناب نفت و گاز فقیر محسوب میشنوند
(.)Metaxas and Kechagina, 2016: 68
مناب نفتی در این حوزهها در نیمه شمالی و مناب گاز نینز بنه طنور االنب در نیمنه
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کنوبی متمرکز شده است .قزاقستا ،در شماد منطقه مثالی در این زمینه اسنت .در حنوزه
آسیای مرکزی تا ساد  16 ،2015حوزه مده نفتی مورد استخراج قرار گرفتنه اسنت کنه
مدتاً در قزاقستا ،،ازبتستا ،و ترکمنستا ،قرار دارند .در بین کشنورهای آسنیای میاننه
بزرگترین مناب گاز طبیعی را ترکمنستا ،دارد .مناب نفت و گاز آسیای میانه سبب شنده
است که دیگر قدرتهای منطقهای و برو ،منطقهای روسنیه ،ایناالت متحنده و اتحادینه
اروپا و بازیگر نوظهنور هنند ،در تندد ااتننام فرتنتهای اقتصنادی و اینر اقتصنادی
بخشهای انرژی در آسیای میانه برآیند .روسیه به نوا ،وارث اتحناد کمناهیر شنوروی
کنترلی مؤثر بر بخشهای استخراخ و انتقاد نفت و گاز در حوزه آسیای میانه داشت ،امنا
این سلطه با نفوذ دیگر بازیگرا ،به چالش گرفته شده است کنه در اینن مینا ،چنین بنه
سبب مجاورت و رقابت پذیری اقتصادی و بازار رو به رشد مصرف بزرگترین چالشها
را لیه سلطه روسیه مطرح کرده است و در واق نفوذ روسیه بیش از هر بازیگر دیگنری
به طور فزاینده ای به نف چین در حوزه انرژی آسیای میانه کاهش یافتنه اسنت .در اینن
میا ،روسیه گرچه مخالف گسترش نفوذ چین در منطقه است امنا بنرای مقابلنه بنا نفنوذ
ایاالت متحده و ارب به همتاری با چین نیاز دارد از طرفی دیگر ایناالت متحنده بنرای

متواز ،کرد ،سلطه روسیه در کستجوی ممانعت از نفنوذ چنین در آسنیای میاننه نبنوده
است

وه بر این مزیتهای رقابتی در بخشهای اقتصنادی و مزیتهنای ژئوپنولیتیتی

نیز نفوذ چین را در آسیای میانه به واقعیتی اکتناب ناپذیر تبندیل کنرده اسنت در نتیجنه
فضای منطقهای و معادالت قدرت و نفوذ در این حوزه به نف چین رقم خورده اسنت و
پتن نفوذ چشمگیر و فزاینده ای در حوزه اننرژی در آسنیای میاننه کسنب کنرده اسنت
(.)Djankov, 2016: 117
گسترش همتاری چین در حوزههای نفنت و گناز در آسنیای میاننه ،از اواخنر دهنه
 1990به طرز ملموسی رو به رشد گذاشت ،در ساد  ،1997سنینوپک ینک قنرار داد 12
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ساله در زمینه استخراج و تادرات گاز طبیعی با قزاقسنتا ،امضنا کنرد ،در سناد ،2009
تولید مشتقات نفتی سینوپک در آسیای میانه به بیش از  30میلیو ،تن افزایش یافت ،کنه
معادد  44درتد از تولید مشتقات نفت خام چین در خارج از کشور بنود ،چنین سنپا
سرمایه گذاری در حوزههای انرژی آسیای میاننه را از اسنتخراج بنه سنرمایه گنذاری در

بررس گسترش

ایجاد زیرساختهای خطوط لوله انتقاد انرژی به مقصند خناک خنود گسنترش داد .بنه

نفوذ

طوریته تا ساد  ،2015مجموع تادرات و انتقاد نفت و گاز از کشورهای آسیای میانه به

ژئواکونوم ک
چ

چین به  20میلیو ،تن نفت خام و حدود  10میلیارد مترمتعب گاز طبیعنی از قزاقسنتا،،

مرکزی

 41میلیارد مترمتعب گاز طبیعی از ترکمنستا ،،و  10میلینارد مترمتعنب گناز طبیعنی از
ازبتستا ،وارد کرده است .که معادد  20درتد از کل تولیدات مشابه داخلی چین اسنت.
برآورد میشود که مجموع تادرات نفت خام و گاز طبیعی در پنز کشور آسیای میانه به
چین با رشدی شتابا ،هنم چننا ،تنداوم خنود را در طنود دهنههای آیننده حفنظ کنند
(.)Farchy, 2016: 9
بر این اسات پتن خط لوله انتقاد نفت قزاقستا ،به چنین را در دسنتور کنار داشنته
است که تا ساد  2006به بهره برداری رسیده است .پتن هم چنین خط لوله انتقناد گناز
طبیعی از ترکمنستا ،به چین را اکرا کرده است این خط لوله  1833کیلومتر طود دارد و
گاز را از میادین شنرقی ترکمنسنتا ،و از طرینق ازبتسنتا ،بنه انرب چنین میرسناند.
بهرهبرداری از این خط لوله در دسامبر ساد  2009آااز شند و ابتندائاً قنرار بنود سنالیانه
بیش از  1060میلیارد فوت متعب گاز را از آسیای میانه به چین انتقاد دهند .در اواسنط

در آس ای

ساد  2011طرحهایی کدید برای افزایش انتقاد بیشتر گاز طبیعی از طریق این مسنیر در
دستور کار چین قرار گرفته است .چین

وه بر آ ،با ترکمنسنتا ،و همسنایگا ،مجناور

برای ساخت سه خط لوله دیگر از ترکمنستا ،به چین به توافق رسیده است که چهارمین
خط لوله از ترکمنستا ،با بور از قرقیزستا ،تا پایا ،ساد  2019به بهره بنرداری خواهند
رسید .این خط لوله انتظار میرود که سالیانه  25الی  30میلیارد متر متعنب گناز طبیعنی
ترکمنستا ،را به چین انتقاد دهد .ترکمنستا ،بزرگترین ذخایر گاز طبیعنی را در آسنیای
میانه دارد ترکمنستا ،در حاد حاضر از لحاظ ذخایر گازی در رتبه ششم کهانی قرار داد
112

گرچه این رتبه دقیق نیست چرا که رتبه بندی کشورها در این زمینه متغینر اسنت امنا در
مجموع ترکمنستا ،کزو دارندگا ،بزرگترین ذخایر گازی کهنا ،شنمرده میشنود و از
لحاظ تولید گاز نیز کزء  20کشور بزرگ تولیدکنننده گناز اسنت .در سناد  2012دارای
 265تریلیو ،متر متعب ذخایر اثباتشده گاز بوده اسنت .ذخنایر گنازی اینن کشنور در
ساد  94 ،2009تریلیو ،متر متعب برآورد شده بود .این کشور چند  10میدا ،گنازی بنا
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ذخایر بیش از  3.5تریلیو ،متر متعب در اختیار دارد .این میادین مدتاً در محدوده آمنو
دریا در کنوب شرقی این کشور و در قسمت کنوبی دریای خزر واق شدهاند .در نتیجه
افزایش فعالیت و مشارکت چین در بخش گاز ترکمنستا ،و خطوط انتقناد گناز طبیعنی
این کشور به چین ،چین در ساد  2015مقصد تقریباً  80درتد از تنادرات ترکمنسنتا،
بوده است این رقم تنها شش ساد پیش از آ ،در ساد  ،2009معادد  1درتد بوده اسنت
و در مقایسه با آ ،ترکیه دومین مقصد بزرگ تادرات ترکمنستا 5 ،درتند از تنادرات
سالیانه این کشور را به خنود تخصنیص داده اسنت ( Sharshenova and Crawford,

.)2017: 71
گسترش تجارت و سرمایه گذاری
تجارت و سرمایه گذاری چین در حوزه آسیا میانه گسترش یافته است .در مجموع چنین
به بزرگترین شریک تجاری خارکی برای منطقه آسیای میانه تبدیل شده است .در واق
متأثر از میراث اتحاد کماهیر شوروی ،در دوره پا از کنگ سنرد ،روسنیه بزرگتنرین
شریک تجاری منطقه آسیای میانه بوده است اما این کایگاه را تا ساد  ،2012به نف چین

از دست داده است .به طوریته در ساد  20 ،2012درتند از مجمنوع تجنارت خنارکی
کشورهای منطقه آسیای میانه با چین تورت گرفته است (.)Li, 2016: 8
کشور 2012 2007 2002
چین 20 10.2 5.7
روسیه 15.7 19.3 18.2
____________________________________________________
Source: UN Comtrade and CIA World Factbook
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همانگونه که از کدود فوق نیز بر میآید سهم و حجم تجارت چین بنا کشنورهای
آسیای مرکزی از  5.7درتد در ساد  2002به  20درتد در سناد  2012افنزایش داشنته
است .این در حالی است که طی همین دوره سهم روسیه از این میزا ،از  18.2درتد به
 15.7درتد کاهش یافته است و به نظر میرسد که با پیشنبرد پنروژه کمربنند اقتصنادی
کاده ابریشم توسط چین در منطقه ،این کاهش همچنا ،نیز ادامه داشته باشد ( Pomfret,

.)2014: 81-85
آمارهای تندوق بینالمللی پود نیز نشا ،میدهد ،در حالی کنه در سناد  2000کنل
تجارت چین با همنطقه آسیای مرکزی تقریباً  1میلیارد دالر بوده است این میزا ،در ساد
 2010تقریباً سی برابر افزایش یافتنه و در سناد  2014نینز بنه بنیش از  50میلینارد دالر
افزایش یافته است .در تأیید آمارهای گذشته همچنین آمارهای ارائه شده از طرف گمرک
سین کیانگ نیز چنین افزایشی را تأیید میکند .آمارها نشا ،میدهد که حجم کل واردات
و تادرات تورت گرفته از این گمرک به آسیای مرکزی از  22.29میلیارد دالر در سناد
 2009به تقریبناً  50میلینارد دالر در سناد  2015افنزایش داشنته اسنت .در سناد 2015
تادرات سین کیانگ به قزاقستا ،،قرقیزستا ،و تاکیتستا ،به ترتیب  62.3درتند74.7،
درتد و  76.7درتد از کل تادرات این منطقه به نوا ،دروازه تادرات چین به اسیای
مرکزی را تشتیل داده است .حجم تجارت دوکانبه چین با تاکیتستا ،و سنرمایهگذاری
پتن در اقتصاد این کشور در حاد افزایش است .نیروگاه حرارتی «دوشننبه  ،»2راه آهنن
«یاوا - ،وحدت» ،پارک لمی -فنی کشناورزی «خنت  »،از کملنه پروژههنای بنزرگ
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نفوذ
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در آس ای

مرکزی

زیربنایی میباشند که در تاکیتسنتا ،تحقنق یافتهانند .چنین در توسنعه زیرسناختهای
ازبتستا ،نیز نقش فعاد داشته و از کمله برای ساخت راه آهن برقی «آنگنرین – پنا »
که وادی «فراانه» را با بیشتر مناطق ازبتستا ،متصل میکنند350 ،میلینو ،دالر سنرمایه
گذاری انجام داد .حضور در پروزه های انرژی کشورهای منطقه از کمله پنروژه توسنعه
میدا ،نفتی کاشاگا (kashagan) ،و نوسازی پاالیشنگاه نفنت shymkentقزاقسنتا ،و
همچنین دیگر کشورهای منطقه نیز از کمله دیگر ت شهای چین برای حضنور و نفنوذ
بیشتر در آسیای مرکزی است که چنین حضور م ً انحصار شرکتهای نفتی در حنوزه
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انرژی منطقه را بیش از پیش کاهش داده است .الزم به ذکر است که حجم روابط تجاری
قزاقستا ،با روسیه در شش ماهه اود ساد  2015در مقایسه با دوره مشابه در ساد 2014
تقریباً  20درتد کاهش داشته است (زارع.)2 :1395 ،

گسترش همتاریهای تجاری و بازرگانی به چنین اهنرم ملهنای اقتصنادی بنرای
ا ماد قدرت و نفوذ سیاسی در آسیای میانه داده است .رشد تجارت چنین و کشنورهای
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آسیای میانه با نرخ باالتری در طود دهه گذشته افزایش یافته است .در واق چین کنه در
ساد  ،2008موازنه تجاری خود با آسیای میانه را به  25میلیارد دالر رسانیده بود این رقم
با تجارت روسیه و آسیای میانه برابنری میکنرد ،کنه در ادامنه آ ،از سناد  ،2012چنین
روسیه را پشت سر گذاشت و به بزرگترین شریک تجاری خارکی در این منطقه تبدیل
شد .این افزایش چشمگیر در درکه اود به افزایش تجنارت چنین بنا قزاقسنتا ،مربنوط
است که حدود  80درتد از تجارت چین در آسنیای میاننه را بنه خنود اختصنا

داده

است .ترکمنستا ،نیز از دسامبر  2009که اولین خط لوله انتقاد گاز شق آباد به پتن بنه
بهره برداری رسید تجارت روبه رشد چشمگیری با چین داشته است .هم چنین تجنارت
چین و ازبتسنتا ،در سنادهای اخینر رشند قابنل م حظنه ای داشنته اسنت ،در منورد
تاکیتستا ،نیز این کشور گرچه از لحاظ مناب نفت و گناز فقینر محسنوب میشنود امنا
سرمایه گذاریهای شرکتهای چینی در بخشهنای مختلنف اقتصنادی آ ،رو بنه رشند
است ،در مورد قرقیزستا ،نیز این کشور ،سنالیانه حندود  90درتند واردات خنود را از
چین تأمین میکند (.)Zha, 2012

به طور کلی آسیای میانه از سلطه روسنیه خنارج شنده و بنا نفنوذ بیشنتر بنازیگرا،
خارکی مواکه است که در این میا ،نفوذ اقتصادی چین در این حوزه با شنتاب بیشنتری
رشد یافته است .همه دولتهای آسیای میانه برای تنأمین نیازهنای داخلیشنا ،قویناً بنه
تجارت خارکی وابسته هستند و آنگونه که توضیح داده شد روند االب تجارت خارکی
این دولتها از  1990به بعد بیانگر کاهش سهم روسیه و روند افزایش نسبی سهم چنین
بویژه از آااز قر ،کدید است .به طوریته مطابق آمار و ارقامهای منتشنر شنده در سناد
 ،2014چین اولین شریک بزرگ تجناری بنرای تاکیتسنتا ،،ترکمنسنتا ،و ازبتسنتا ،و
دومین شریک بزرگ تجاری برای قزاقستا ،و قرقیزستا ،بوده اسنت .تجنارت و سنرمایه
گذاری چین در منطقه در یک دهه اخیر سیر تعودی به خود گرفته است .منناب
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ظنیم

انرژی و معدنی آسیای مرکزی ،با ث تحریک چین به نوا ،کشنوری شند کنه اشنتهای
سیری ناپذیری ای برای سوخت و مواد معدنی دارد و مضاف بر این ،موقعیت راهبنردی
منطقه ،مسیرهای تجاری کایگزینی به منظنور کناهش وابسنتگی بنه سنواحل شنرقی در

بررس گسترش

اختیار پتن قرار داد .این منطقه همچنین بخش مرکزی ابتتار «یک کمربنند ،ینک کناده»

نفوذ

چین به نوا ،طرحی برای گسترش روابط تجاری چین و نیز توسعه نفوذ این کشنور در

ژئواکونوم ک
چ

گوشه کنار کها ،به شمار میآید .شنی کنین پیننگ ،رئنیا کمهنور چنین ،در کرینا،

مرکزی

نشست مجم ابتتار یک کناده ینک کمربنند در  14و  15منی  ،2017موافقتنامنه هنای
ک نی در حوزه زیرساختها با رهبرا ،سه کشور قزاقستا ،،قرقیزستا ،و ازبتستا ،امضنا
نمننود .پننیش از آ ،در سنناد  ،2013ریننا کمهننوری چننین در بازدینندهایی رسننمی از
کشورهای آسیای میانه مجمو اً قراردادهایی به ارزش  50میلیارد دالر سرمایه گنذاری در
بخشهای مختلف اقتصادی امضا نموده بود .این حجم از سرمایه گذاری ،به چین نفوذی
چشمگیر در رقابت دیگر سرمایه گذارا ،خارکی در آسیای مرکنزی بخشنیده اسنت ،در
مقایسه با آ ،مجموع سرمایه گذاری هند به نوا ،رقیب چین در کشورهای آسیای میاننه
در ساد  2013رقمنی بسنیار پنایین و کمتنر از  1میلینارد دالر بنوده اسنت .در مجمنوع
گسترش سرمایه گذاری و بازرگانی چین در آسیای میانه در طنود دهنه گذشنته شنتاب
قابل م حظهای داشته است .به طوریته حجم تجارت خنارکی چنین در اینن منطقنه از

در آس ای

رقم  572میلیو ،دالر در ساد  1992به  30میلیارد دالر در ساد  2010افزایش یافته است
(.)Alvarez, 2015: 161-169
گسترش نقش چین در توسعه زیرساختهای حمل و نقل
آسیای میانه منطقهای محصور در خشتی اسنت کنه بنه دریاهنای آزاد دسترسنی نندارد،
بع وه تنگناهای ارتباطی طبیعی این دولتها متأثر از رقابتهای ژئوپنولیتیتی نینز قنرار
گرفته است ،بنابراین به لحاظ کغرافیایی آسیای میانه از مراکز ثقل اقتصادی کها ،یعننی
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آمریتای شمالی ،اروپای اربی و آسیای شرقی دور افتاده است.
وه بر این توسعه اقتصادی چین در طود چهار دهه گذشته در درکه اود بنر ننوار
ساحلی در مجاورت مرزهای شرقی و کنوب شرقی کشور متمرکز بوده است ،امنا طنرح
استراتژی مدرنیزاسیو ،نیمه اربی و در مجموع رشد قابلیتهای اقتصادی چنین بنه اینن
کشور اکازه داده است که دور افتادگی آسیای میانه از مراکز ثقل ثروت تنعتی کهنا ،و
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مجاورت کغرافیایی خود را به مزیتی برای گسنترش بیشنتر اقتصنادی در آسنیای میاننه
تبدیل کند .بر این اسات چین با استفاده از سرمایههای اندوخته شده و مزیتهایی که در
بخشهای زیرساختهای حمل و نقل شامل راه آهن ،کادهها ،فرودگاههنا ،ماشنین آالت
تنعتی و خطوط و زیرساختهای انتقاد انرژی کسب کرده است به طور فزایننده ای در
حاد گسترش مشارکت خود در بخشهای زیرسناختهای حمنل و نقنل بینالمللنی در
کشورهای آسیای میانه است.
در واق ابتتار کاده کدید ابریشم که توسط ریا کمهوری چین در سناد  2013در
بازدید از قزاقستا ،مطرح شد ایده ای بود که به استراتژیهایی برای گسترش نقش چنین
در توسعه زیرساختهای حمل و نقل از کمله در حوزه آسیای میانه تتامل یافته است و
ساختارهای نهادی برای پیش برد اکرایی پروژههای زیرساختی به ابتتار پتن ایجاد شده
است ،از کمله تندوق کاده ابریشنم کنه بنا سنرمایه اولینه  40میلینارد دالری در چنین
تأسیا شده است و بانک بینالمللی توسعه زیرساخت آسیا که بنا سنرمایه  100میلینارد
دالری به طور رسمی در سناد  2015ایجناد شنده اسنت و از سناد  ،2016تنأمین منالی
پروژههای زیرساختی را در آسیا آااز کرده است .مگاپروژه کاده کدید ابریشم گرچه در

کهت مناف هژمو ،نوظهور چین است اما مزیتهایی برای کشورهای آسنیای میاننه نینز
خواهد داشت .در واق آسیای میانه محصنور در خشنتی اسنت و کشنورهای پیرامنونی
ایرا ،و روسیه ت شهایی برای گسترش مسیرهای ترانزیتی به این منطقه در دستور کنار
داشتهاند ،اما چین به نوا ،رقیبی کدی با توکه بنه منازاد سنرمایه و تجنارب و اضنافه
ظرفیتی که در بخشهای پیش برد زیرساختهای داخلی دارد بازیگری با توا ،و ظرفیت
و قابلیتهای و مناب مورد نیاز مالی در این زمینه شنمرده میشنود ( Kuchins, 2015:

.)94
توسعه زیرساختهای حمل و نقل زمینی از کشورهای آسیای میانه به کهنا ،خنارج
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از  ،1992مورد توکه قرار گرفت ،در  ،1992کمیسیو ،توسعه اقتصادی اکتما ی سازما،
ملل متحد برای آسیا پاسیفیک یک پروژه بینالمللی راه زمینی از منطقنه آسنیای میاننه را
مطرح کرد .توسعه زیرساخت حمل و نقل زمینی آسیایی در واق اولین پروژه بزرگی بود
که برای دسترسی کشورهای آسیای میانه به بازارهای دنیای خنارج مطنرح شند .در اینن
منطقه قزاقستا ،بزرگترین کشور محصور در خشتی کها ،محسوب میشود.

نفوذ

چین نقش موثری در گسترش دسترسنی قزاقسنتا ،بنه دنینای خنارج دارد .از سناد
 ،2013یک خط راه آهن باری ،بندر لیانیانگانگ در چین را به شهر آلمناتی در قزاقسنتا،
که پایتخت بازرگانی و بزرگترین شهر این کشور میباشد ،متصل ساخته است .این خط
ریلی که «کریدور شمالی» نامیده میشنود ،از آسنیای مرکنزی بنور کنرده و وارد اروپنا
میشود و از چندین شهر تنعتی این قناره همچنو ،ورشنو در لهسنتا ،و هنامبورگ در
آلما ،بور میکند و در نهایت به خطوط ریلی لند ،متصل میشود ،این خط ریلی مورد
بهره برداری قرار گرفته است و با طولی بیش از  12هزار کیلومتر و زمنانی کمتنر از سنه
هفته بننادر چنین را در آبهنای شنرقی از طرینق خشنتیها بنه لنند ،متصنل میکنند
(.)Farchy, 2016: 37
اگرچه بخش ریلی ،سهم اندکی از تجارت کهانی چین را بنه خنود اختصنا

داده

است ،اما به هر حاد خطوط ریلی میتواند کایگزینی برای مسیرهای تجارت دریایی این
کشور به شمار آید و مهم تر آنتنه خطنوط ریلنی ،زمنا ،کابجنایی کناال بخصنو
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در

مسیرهای طوالنی را کاهش میدهد .با توکه بنه مزیتهنای خطنوط ریلنی ،پتنن بنرای
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احداث دو کریدور موازی که کنوب چین را به آسنیای مرکنزی متصنل میکنند ،برنامنه
ریزی کرده است .اولین کریدور از شهر قوراات در مجاورت مرز چین با قزاقستا ،آااز
شده و تا بندر آقتاو (قزاقستا )،در دریای خزر و از آنجا ،احتماالً تا قفقاز یا فراتر از آ،
ادامه پیدا میکند .در کنوب چین ،مقامات این کشور امیدوارند کنه گفتگوهنا بنا دولنت
ازبتستا ،بر سر احداث خط ریلی  270کیلومتری که شهر کاشگر در استا ،سین گیاننگ
چین را از مسیر قرقیزستا ،به شهر تنعتی اندیجا ،در ازبتستا ،متصل میسازد ،دوبناره
آااز شود .این خط ریلی بدین تورت طراحی شده تا پیش از اتصناد بنه شنبته ریلنی
118

اروپا ،امتداد آ ،از تاکیتستا ،و خاورمیانه بور کند (.)Kuchins, 2015: 45-52

وه بر مزایا و فرتتهایی که سیستم خطوط ریلی در اختیار چین قنرار میدهند،
این شانا نیز در اختیار کشورهای منطقه آسنیای مرکنزی قنرار گرفتنه تنا بنر موقعینت
کغرافیایی خود به نوا ،کریدوری مهم میا ،ارب و شرق ،سنرمایه گنذاری کنند .اکثنر
زیرساختهای ریلی کنونی منطقه تعلق به زما ،اتحاد کماهیر شوروی دارد .این خطوط
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ریلی – که هزارا ،کیلومتر آ ،به دلیل فاتله زیاد میا ،دو ریل ،در هنی کنای دیگنر از
کها ،استفاده نمیشود – با هدف تأمین و تضنمین منناف سیاسنی ،اقتصنادی و نظنامی
مستو ،احداث شده است و اگرچه کشورهایی همچو ،ازبتستا ،پا از دست ینابی بنه
استق د ،به ساخت پروژههای ریلی خود اقدام نمودند ،شنبتههای ریلنی اینن کشنورها
حتی در تأمین نیازهای داخلی و منطقهای ناتوا ،هستند ،چنه رسند بنه آنتنه تبندیل بنه
گذرگاهی برای کابجایی بار میا ،اروپا و چین شوند( .ایرات.)1396 /6/17 ،
این در حالی است که چین از ساد 1992

وه بر گسترش همتاریهنای اقتصنادی

و بازرگانی با کمهوریهای منطقه در زمینه حمل و نقل شروع به سرمایهگذاری ظیمنی
در این منطقه نموده است .چین در ساد  1992راهآهن معروف به پنل دوم آسنیا -اروپنا
(راهآهن ماورا سیبری که پل اود به شمار میرود) را از ارومچی به گذرگاه منرزی آ ،در
مرز قزاقستا ،متصل ساخت و برای اولین بار دسترسی کشورهای آسنیای مرکنزی را بنه
سواحل اقیانوت آرام متصل نمود و تا اندازهای از معضل ژئوپلتیتی محصور بنود ،اینن
کشورها در خشتی کاهش داده است .موقعیت کغرافیایی منطقه آسیای میانه و از طرفنی
قابلیتهای رقابتی چین در زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل به پتنن اکنازه داده

است که به بخشهای زیرساختی در آسیای میانه به مثابه فرتتهایی مغتنم برای سرمایه
گذاری و کسب مزیتهای بیشتر اقتصادی در کهنت توسنعه داخلنی خنود و کاسنتن از
مسائلی بنگرد که در پی افزایش مازاد ظرفیت تولیدی و انباشت سرمایه در داخنل چنین
پدیدار شده است .در گذشته آسیای میانه از طریق خنط ریلنی بنه طنود هنزار و پنجناه
کیلومتر به مستو متصل میشد ،پا از فروپاشنی شنوروی اینن خنط ریلنی بنه ننوا،
مسیری ارتباطی برای ترانزیت و دسترسی کشورهای آسیای میانه به روسیه و از آنجا بنه
اروپا مورد استفاده قنرار میگرفنت ،بتندریز چنین نقنش منوثرتری در توسنعه راههنای
ارتباطی در آسیای میانه ایفا میکند و نه تنها سلطه روسنیه را در اینن زمیننه بنه چنالش
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کشیده است بلته با توکه به ابتتار کاده کدید ابریشم و متانیزم هنای سنرمایه گنذاری
خارکی و بینالمللی که به ابتتار پتن برای توسعه زیرساختهای آسنیایی ایجناد شنده
است ( .)Li, 2016: 15چین نفنوذی فزایننده و چشنمگیر در بخشهنای حمنل و نقنل
بینالمللی این منطقه محصور کسب میکند .بنراین اسنات چنین تنا سناد  ،2016چهنار
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پروژه کدید حمل و نقل را در آسیای میانه نهایی کرده و در دستور کار قرار داده اسنت.

نفوذ

این پروژهها بارتاند از پل سرزمینی اوراسیایی ،کریندور چنین-آسنیای میاننه-آسنیای

ژئواکونوم ک

اربی ،راه آهن خوروگوت – آکتاو ،راه آهن چین -قرقیزستا -،ازبتستا.،

وه بر اینن

چین در طرحهای حمل و نقل متعدد و پراکننده داخلنی و بینالمللنی دیگنر در آسنیای
مرکزی سرمایه گذاری کرده است از کمله  ،به طنور فعناد در توسنعه زیرسناختهای
حمل و نقل آسیای مرکزی حضور دارد که در این راستا میتوا ،به اختصا

ا تبار 280

میلیو ،دالری کهت ساخت راه «دوشنبه چناق» در تاکیتستا ،اشاره کرد که بناز هنم در
راستای نحقق دکترین سیاست خارکی پتن تحت نوا« ،کمربند اقتصادی کاده ابریشم»
قابل بررسی است .از میزا ،کلی سرمایه گذاری مستقیم انجام شده و اتمام یافته چین در
بخشهای اقتصادی آسیای مرکزی که تا سناد  2015تقریبناً  27میلینارد دالر را تشنتیل
میدهد 6 ،23 ،میلیارد آ ،به قزاقستا ،اختصا

یافته است که تقریباً بنه تنورت کامنل

روی استخراج و انتقاد نفت و گاز هزینه شده است .حجنم تجنارت دوکانبنه چنین بنا
تاکیتستا ،و سرمایهگذاری پتن به اقتصاد این کشور در حناد افنزایش اسنت .نیروگناه
حرارتی «دوشنبه  ،»2راه آهن «یاوا - ،وحدت» ،پارک لمی -فنی کشاورزی «خت  »،از

چ
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کمله پروژههای بزرگ زیربنایی میباشند کنه در تاکیتسنتا ،تحقنق یافتهانند ( Morck

.)and Yeung, 2016: 298-300
پتن همچنین با استفاده از روابط پیچیده دوشنبه با برخی از کشورهای همسنایه کنه
گاهی منجر به محاتره حمل و نقلی تاکیتستا ،میشود ،میخواهد در ساخت راه آهنی
که پتن با دوشنبه را به هم میپیوندد ،مشارکت یابد و از این طریق حضنور اسنتراتژیک
خود را تقویت کند .چین در توسعه زیرساختهای ازبتستا ،نیز نقش فعناد داشنته و از
کمله برای سناخت راه آهنن برقنی «آنگنرین – پنا » کنه وادی «فرااننه» را بنا بیشنتر
120

ازبتستا ،متصل میکند 350 ،میلیو ،دالر سرمایه گذاری انجام داد .راه کدید و تونل 19
کیلومتری زیر گردنه «کمچیک» که با هزینه شرکت چینی «چایننا ریلنوی» احنداث شنده
است ،شبته کهنانی مسنیرهای چنین و ازبتسنتا ،و از کملنه منطقنه سنینکیانگ را بنا
کشنورهای خلنیز فنارت متصنل میکنند ( Sharshenova and Crawfoord, 2017:

 .)468-472بدین گونه حضور اقتصادی چین در ابعاد مختلف در منطقه آسیای میانه بنه
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نتیجهگیری
چین پا از اتخاذ سیاست رفورم و بازگشنایی دربهنا از اواخنر دهنه  ،1970سیاسنت
خارکی را به خدمت توسعه اقتصادی و اکتما ی داخلی کشور درآورده است .در حنوزه
آسیای میانه نیز سیاست خارکی چنین از اتنود منل گرایاننه ااتننام فرتنتها بنرای
افزایش مناب اقتصادی و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندا ،چین تبعیت کرده اسنت،
به بارتی بین ثروت و بالندگی اقتصادی چین و سیاست خارکی در حوزههای مختلنف
از کمله در منطقه آسیای مرکزی پیوند وثیقی شتل گرفته است .در این خصنو

پتنن

در درکه اود در تدد حل و فصل اخت فات مرزی با همسایگا ،خود در آسیای مرکزی
مبادرت نمود ،سپا همتاریهای بینالمللی با روسیه و دولتهای آسیای میانه را بنرای
ا ماد کنترد بر مرزها در مقابله با تروریسم و افراط گرایی اس می و کدایی طلبی و هم
چنین قاچاق سازما ،یافته گسترش داد ،که در ساد  ،2001این ت شها به شنتل گینری
سازما ،همتاری شانگهانی منجر شد این سازما ،به بارتی برآیند ت ش پتن برای البه

بر چالشهایی در مجاورت مرزهای آسیای میانه بنود کنه میتوانسنت توسنعه اقتصنادی
کشور را در مقیاتهای قابل توکهی تحت تأثیر قرار دهد ،بنابراین برخ ف دیدگاههایی
که هدف چین را از ابتتار سازما ،همتاری شنانگهای در همتناری بنا روسنیه و دیگنر
ا ضاء شتل گیری نهادی مقابله کویانه در برابر ناتو مطرح کردهانند ،سنازما ،همتناری
شانگهای نیز از منظر چین بر پایه مل گرایی و در راستای اهداف ک  ،کشور پی ریزی
شده است و انتظار میرود که مسلولیتها و کارکردهای اقتصادی این نهاد گسترش پیندا
کند .در واق چین از آااز دوره رفورم بنر اهمینت ینک محنیط امنن پیرامنونی فنار از
تنشهای سیاسی و امنیتی برای پیش برد توسعه اقتصادی داخلی واقف بنوده اسنت و در
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همین راستا ابتتار گروه شانگهای و سپا سازما ،همتاری شانگهای ذیل هندف کن ،
امن نمود ،محیط پیرامونی به منظور پیش برد توسنعه داخلنی کشنور قنرار میگینرد .در
ادامه آ ،تجارت و سرمایه گذاری چین در حوزه آسیای میانه گسترش پیدا کرده است به
طوریته در مجموع چین به بزرگترین شریک خارکی برای منطقه آسیای میانه در زمینه
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تجارت و بازرگانی تبدیل شده است .در زمینه سرمایه گذاری نیز چین نقنش منوثری در

نفوذ

توسعه و سرمایه گذاری در مناب و حوزههای انرژی و زیرسناختهای حمنل و نقنل و
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دیگر بخشهای اقتصادی ایفاء کرده اسنت .در واقن سیاسنت خنارکی چنین در حنوزه

مرکزی

آسیای میانه از یک منطق اقتصادی تبعیت میکند ،به بارتی سیاسنت خنارکی چنین در
این حوزه نیز در خدمت افزایش مناب اقتصادی داخلی است و از طرفی رشد اقتصادی و
گسترش اقتصادی چین در محیط پیرامونی پیامدهای وسی ژئوپولیتیتی با خود به همنراه
دارد ،بنابراین بین نفوذ سیاسی و وامل و اهداف توسعه اقتصادی داخلی چین در حنوزه
آسیای میانه پیوند وثیقی برقرار است و همانگونه که توا ،سیاسی چین بنرای پنیش بنرد
اهداف اقتصادی به کار گرفته میشود ،افزایش ثنروت و منناب اقتصنادی چنین بنا بهنره
مندی از این حوزه ،به تقویت بیشتر سیاسی چین منجر میشود .به بارتی چنین توسنعه
نفوذ سیاسی را در حوزه آسیای میانه بنه بهنای تحمینل هزیننههای سننگین اکتمنا ی و
اقتصادی بر کشور در پیش نگرفته است بلته از حنداقلهای نفنوذ و پیونندهای سیاسنی
برای گسترش اقتصادی خود که در نهایت در خدمت رشد و بالندگی داخلی کشور است
استفاده میکند.
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