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The Impact of the New Silk Road on China's Relations with the 

South Caucasus Republics  

  

 A B S T R A C T 

 

 Transportation routes for Asian countries due to the geographical size of the 

ancient continent is of particular importance in explaining the regional 
system. This has led to major changes in China's regional policy as the 

most powerful Asian country and the most productive people in the world. 

Meanwhile, the role of the South Caucasus as a bridge between China and 
the West and European export markets is very important. Therefore, using 

the capacity of the Caucasus as a link between its strategic interests, 

especially in the field of energy and trade, Beijing provides the ground for 

increasing interactions with the republics of the South Caucasus under the 
banner of the New Silk Road (One Belt One Road) project. On the other 

hand, in the history of relations between Asian and European states, the 

Caucasus has become known as the key to continental relations. This role 
doubles the responsibility of Caucasian sates in their more favorable 

interaction with China. 

Therefore, efforts will be made in the current research, by putting emphasis 
on the analytical and theoretical perspective of the regional system, to 

examine China's regional policies towards the South Caucasus republics 

and the impact of the New Silk Road project on increasing Beijing's 

influence in the South Caucasus, as well as the history of economic 
relations between Beijing and the Caucasian sates based available 

documents. Meanwhile, the research hypothesis is based on the fact that 

due to the establishment of China's foreign policy based on economic 
interactions with regional governments, increasing China's relations with 

the South Caucasus republics to build a new Silk Road economic project, 

stabilizes China's position in the region and will strengthen relations in 

other economic areas. 
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با  نیبر مناسبات چ دیجد شمیجاده ابر ریثأت

 یقفقاز جنوب یهایجمهور

 

  *PhD بابازاده یبنائ نیام

دانشگاه آزاد  ،یاسیارشد علوم س یکارشناس هانش آموختد
 ، تهران، ایرانتهران قاتیواحد علوم و تحق یاسالم

 چكیده
وسعت  لیبه دل ییایآس یکشورها یبرا یمواصالت یهاراه   

 یامنطقه ستمیس نییدر تب یخاص تیکهن از اهم ۀقار ییایجغراف
را به عنوان  نیچای منطقه استیامر س نیبرخوردار است. ا

مردم جهان، نسبت به  نیو مولدتر ییایکشور آس نیقدرتمندتر
 نی. در ااستکرده ای عمده راتییخوش تغدست یرامونیپ طیمح
با غرب و  نیچ یبه عنوان پل ارتباط ینقش قفقاز جنوب نیب

است. لذا پکن با  تیحائز اهم اریاروپا بس یصادرات یبازارها
 کیعنوان حلقه اتصال منافع استراتژقفقاز به تیاز ظرف یریگبهره
تعامالت را با  شیافزا نهیو تجارت زم یانرژ هدر حوز ژهیوخود به
 یپروژه جاده اقتصاد یتحت لوا یجنوب قازقف یهایجمهور
 گرید یسازد. از سومی راه( فراهم کیکمربند،  کی) دیجد شمیابر

 دیقفقاز به شاه کل ،ییو اروپا ییایآس یهاروابط دولت خیدر تار
 تینقش مسئول نیاست. که ا افتهیشهرت ای مناسبات قاره

 دو چندان نیتر با چرا در تعامل هرچه مطلوب یقفقاز یهادولت
 دیرو تالش خواهد شد؛ تا با تاک شیدر پژوهش پ رونیاز اکند. می

 یهااستیس ،یامنطقه ستمیس یمنظر تئور و از یلیبر نگرش تحل
 ۀو نحو یقفقاز جنوبهای یدر قبال جمهور نیچای منطقه
دامنه نفوذ  شیدر افزا دیجد شمیابر یپروژه جاده اقتصاد یاثرگذار

پکن و  یمناسبات اقتصاد خیتار زیو ن یپکن در قفقاز جنوب
 نیشود. در ا یبا توجه به اسناد موجود بررس ،یقفقازهای دولت
استوار است که با توجه به استقرار  هیپا نیپژوهش بر ا هیفرض نیب
های با دولت یتعامالت اقتصاد هیبر پا نیچ یخارج استیس

در  یقفقاز جنوبهای یبا جمهور نیروابط چ شیمنطقه، افزا
 تیموجب تثب د،یجد شمیابر یاحداث پروژه جاده اقتصاد یراستا
های حوزه ریمناسبات در سا تیدر منطقه و تقو نیچ گاهیجا

 خواهد شد.  یاقتصاد

 كلمات كلیدی:
جاده  ،یمناسبات اقتصاد ،یاهمنطق ستمیس ،یقفقاز جنوب ن،یچ
 .دیجد شمیابر

 20/03/1399تاریخ دریافت: 
 10/05/1399یرش: تاریخ پذ

 a.banae@yahoo.comنویسنده مسئول: 
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 مقدمه
تـر  اساساً برآمده از اهداف گسترده یدر قفقاز جنوب نیمنافع چ   
 دیبه منابع جد یدسترس نیتأم یپکن در راستا یخارج استیس

 جادیا ،یرامونیپ طیثبات حول مح با طیمح کیمواد خام، خلق 
ـ جد یو گشودن بازارهـا  یافراقاره یارتباط یوندهایپ  یبـرا  دی

 یتجار یوندهایپ رونیشود. از امی فیباز تعر ینیچ یهاشرکت
رو بـه گسـترش اسـت.     یو قفقـاز جنـوب   نیچ یگذارهیو سرما
مناسبات پکن بـا   ریدر قفقاز تحت تاث نیچهای از برنامه یبخش

اسـت. حوـور رو بـه     یقابل بررس هیو ترک رانیا ه،یغرب، روس
بـه   یقفقـاز جنـوب   یهارشد پکن در منطقه باعث شده تا دولت

ـ گدنبال جهـت  ـ نزد یاقتصـاد  یری  یکردهـا یدر قالـب رو  کی
 یانـزوا  یبـرا  ین به عنوان اهرمباشند تا از آ نیبا چ یراهبرد
 یاسـتفاده کننـد. از سـو    هیروسـ  ژهیوبه منطقه یسنت گرانیباز
حذف غرب از  یبرا یتوانند متحدان خوبمی مسکو و پکن گرید

 یای. چـرا کـه بـرخالف آسـ    ندیبه شمار آ یمناسبات قفقاز جنوب
بر سـر   یقفقاز جنوب یبا کشورها یامناقشه چیه نیچ ،یمرکز
ـ  یکیتیها ندارد. لذا رقابت ژئوپلآب تیریمسائل مد ایمرزها   نیب

بر سر نفوذ در منطقـه همننـان    نیو چ هیمتحده و روس االتیا
 ادامه خواهد داشت.

در  یقفقاز جنوبهای یبا جمهور نیچ ندهیفزاهای یهمکار
ـ پکـن را بـه    ر،یاخهای سال ـ ن کی در  رگـذار یمهـم و تأث  یروی

قفقاز  یست که کشورهاا یدر حال نیکرده است. ا لیمنطقه تبد
ـ عنـوان  دارنـد و آن را بـه   نیبـه چـ   ینگاه مثبت زین یجنوب  کی
مورد  یهایگذارهیسرما یبرا یمطمئن و منبع یاقتصاد کیشر
ـ  یخالف کشورها. چرا که پکن بررندیگمی در نظر ازین و  یغرب

ـ  یهمکار یبرا هیروس و  یاجتمـاع  ،یاسـ یسهـای  شـر   شیپ
ــ  هــای نـه یدر زم یخاصــ یفرهنگـ   میحقـو  بشــر، مسـائل اقل
 نینقش چ شیندارد. افزا یو گرج یو مناقشات روس یجانیآذربا

به  یقفقاز جنوب تهر سه دول یرا برا یتیدر معادالت منطقه مز
بلوک شر  و غرب حـد   نیآورد تا با موازنه قدرت در بمی وجود
 گـر یدر مواجهـه بـا د   کپارچـه یطـور  از قـدرت را بـه   یمشخص
ـ برقرار کند. در ا یخارج یهاقدرت ـ  نی  نیچـ  ییمـاجراجو  نیب
رو به رشد اسـت   یو ارتباط یتجار ،یمنابع اقتصاد نیتام یبرا

ـ توانـد ا مـی  دیـ شم جدیابر یو احداث جاده اقتصاد نقـش و   نی
 متقابل را دو چندان سازد. تیاهم

 

  :ینظر یمبان 

 یامنطقه ستمیس

ـ ای منطقـه های ستمیمربو  به س اتیادب    ـ ز ای  هـا سـتم یس ری
الملل مطـر    نیدر رشته روابط ب یالدیم 1960در دهه  ترشیب
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، 1990در سال یاتحاد شورو یشد. در دهه بعد تا هنگام فروپاش
ـ  اتیمقتو لیبه دل ینسبتاً طوالن یمدت یبرا الملـل و   نینظام ب

حوزه  نیالملل ا نیب استیحاکم بر مطالعه س میبه تبع آن پارادا
در کـانون توجـه    گـر یبـار د ای منطقـه های ستمیو س یمطالعات

عدم توجـه   این[12]. الملل قرار گرفت نیروابط ب شمندانیاند
 یالملل در فوـا  نینظام ب تیاز ماه یگفته ناش شیدر مفهوم پ
ـ بـوزان در ا  یکـه بـار  اسـت. چنـان   یدوقطب آن  بـر  نـه یزم نی
الملل در  نیبه سطح نظام ب ادیجنگ سرد موجب توجه ز"است:
ـ موجود در مهای به تنوع ینسب یتوجه یو ب یجهان یفوا  انی

چــه گر. "[11]شــده بــودای گونــاگون منطقــههــای ســتمیس
ـ توان انکار کرد که ینم ـ دل کی ـ ا گـر ید لی ـ امـر ن  نی وجـود   زی

ـ  میدر خود مفاه یابهامات اساس ای منطقـه  سـتم یبـه س  و مرب
 است.

 ای کردیتوان به دو رومی یطور کلهب ف،یاز گستره تعر فارغ
ای منطقـه هـای  سـتم یعمده در باب روابط و مناسبات س هینظر

ها ستمیس کردید نخست که با عنوان رورویکر[22]. اشاره کرد
شـود؛ منطقـه را   مـی  شـناخته ای منطقـه های ستمیس هینظر ای
عرصه  کیدر دوران  یتعامالت جار ایروابط  یعنوان الگوهابه

ـ یکه واجد م ردیگمی نظر خاص در ییایجغراف مشـخ  از   یزان
 یو شدت به حـد  یقاعده مند نیشدت است. ا ای یقاعده مند

بردارنده و مستلزم در ستمینقطه از س کیدر  یاست که دگرگون

 [30].است ستمینقا  آن س ریبر سا یو آثار راتییتغ
متشـکل از  ای مجموعه ،یامنطقه ستمیس کیمبنا،  نیا بر

نسبتاً مستقل از تعامالت ای در دورن شبکهچند دولت است که 
مسـتقر در آن  هـای  سو رفتار دولت کیتعامالت از  نیهستند. ا

 شـکل هـا  آن سو به رفتـار  گریکنند و از دمی را محدود ستمیس
ـ دهند. عالوه بر امی ـ تعـامالت ب  نی  طـور معمـول  بـه شـده   انی
باشند، اما به هر حال  یمختلف و متفاوت راداتیا یتوانند دارامی
ـ ی)ها آگاهانه دولت اتیمنفک و مستقل از قصد و ن یراتیتأث  یعن
خواهند داشـت.   یبوده است( در پها آن چه که محرک اقدامآن

ـ منطقه در ا کیتر، مراد از به سخن ساده  یطـ یمح کـرد یرو نی
 گریکـد یهمواره بر رفتـار  ها آن دولت یطاست که  کیاستراتژ
توجه داشت که اگر چه ممکـن اسـت    دی. البته با[2]دارند ریتأث

 یواحـدها  گریخود و د انیمتقابل موجود م یاز وابستگها دولت
 تیاز وضع یاطالع و فهم نیداشته باشند، اما چن یآگاه یاسیس

ای منطقه ستمیس کی جادیا یبرا یشر  ضرور گرانیخود و د
ـ در فهم اای منطقه ستمیس اتیشود. ادبیمحسوب نم نکتـه   نی

ـ نزد یساختار انیبه برداشت واقع گرا اریبس شـود؛ کـه   مـی  کی
 یموازنه وجود قصد و آگاه جادیمعتقد است در مبحث ا زیوالتز ن

 .[32]سـت ین یبرابر قدرت ضرور عیتوز ایتوازن و  جادیا یبرا
ـ  می یطور کلبه  کـرد یرو یانگاشـت کـه بـر مبنـا     نیتـوان چن

ـ آ دیمنطقه پد کی کهنیا یها، براستمیس ـ و تعـامالت م  دی  انی
باشـند وجـود    ریواجـد تـأث  هـا  از واحد کیبر رفتار هر  گرانیباز
 کـرد ینـدارد. رو  یضرورت "منطقه بودن"و فهم از  یآگاه ینوع

ـ   ترشیدوم در فهم و منطق ب سـازه   کـرد یرو یتحت عنـوان کل
ـ عنـوان  منطقه را بـه  یشود. سازه انگارمی شناخته یانگار  کی
ـ نگرد که معنـا و اهم می یاجتماع تیموجود از  یآن مشـتق  تی

ـ  گریعناصر سازنده آن است. به عبارت د ـ منطقـه بـه ا   کی  نی
کننـد کـه   می تصور یگرانیعنوان بازخود را بهها که دولت لیدل
 نـده یو واجـد آ  داشـته  اتیح گریکدیعرصه مشترک با  کیدر 

ـ ا . بـر [1]ابـد یمی و معنا تیهستند؛ اهم زین یمشترک مبنـا   نی
طـور  هستند که بـه  یمیمفاه ،به واقع امرای منطقههای ستمیس

وجود  یزمانای منطقه ستمیس کیشدند. لذا  جادیا یدسته جمع
ن باور یبر ا یرونیب گرانیمنطقه و هم بازهای دارد که هم دولت
( یامنطقـه هـای  )دولتها خاص از دولتای باشند که مجموعه
منطقه هستند. همـان گونـه کـه در     کی لیموجد و عامل تشک

کـه نـاظران و    یتامپسون از منطقـه آمـده اسـت؛ زمـان     فیتعر
ای عنـوان عرصـه  را بـه  سـتم یس ریز ،یو خارج یداخل گرانیباز

ـ لتئـاتر عم "چه تامپسـون آن را  آن ایو  زیمتما نامـد،  مـی  "اتی
ـ توان اذعان داشت که می دهند؛  یتشخ منطقـه خـاص    کی

فهم از خود است که به وجـود   نیواقع همر د [30].وجود دارد
هاسـت.  بـر رفتـار آن   رگـذار یعامل تأث ایو ها آورنده رفتار دولت

به هم )مجاور(  کینزد ییایعرصه جغراف کیکه در  ییهادولت
 لیتشـک  یعنوان اعوارا به گریکدیکه یدر صورت تند،قرار گرف
تواننـد تحـت   مـی  تصـور کننـد،  ای منطقـه  ستمیس کیدهنده 
 ایخود را فراهم آورند و  انیم یهمکار لیتسه طیشرا ،یضوابط
ـ تنش و ن دیعکس موجب تشدبر  برخوردهـا شـوند   شیافـزا  زی

.[22] 

وجـود  ای منطقـه  ستمیس کی یاول، زمان کردیرو یمبنا بر
 گـر یوجود داشته باشد. بـه د ها دولت انیتعامل م یدارد که نوع

 یفرهنگـ  ،یاقتصاد ،یاسیسخن فارغ از تعامالت و مبادالت س
وجود نخواهد داشـت. امـا   ای منطقه ستمیس هادولت انیم ،و....

نـدارد کـه    یرورتاول ض کردیخالف رودوم، بر کردیبراساس رو
 سـتم یوجود داشـته باشـد تـا س    گرانیباز انیاز تعامل م ییالگو
از خود و  یتصور نیبلکه صرف وجود چن رد،یشکل گای منطقه
ـ ا رشیپذ ـ منطقـه و ن هـای  دولـت  یفهـم از سـو   نی  ریسـا  زی

 تید، کفانمنطقه وجود دار کیدر خارج از منطقه که های دولت
چه به طور آگاهانـه  ها تدول ،یستمیس افتیکند. از منظر رهمی

چه خـود را   زیو ن یرتعمدیناآگاهانه و غ ایو هدفمند اقدام کنند 
ـ بداننـد  ای منطقـه  ستمیس کیاز  یجزو ـ خ ای  ریرفتـار سـا   ر؛ی
ذاتـاً   سـتم یاثر گذار است، چـرا کـه وجـود س   ها آن بر گرانیباز

های دولت انیمتقابل م یاز وابستگای ضامن وجود نوع و درجه
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متـاثر از هسـتی    دگاهییتوان گفت از دمی . پستعوو آن اس
شناسی سازه انگارانه )تعامالت ساختار و کارگزار(، صرف وجـود  

ـ اکفای منطقـه  ستمیس کی جادیا یتعامالت برا کنـد،  ینمـ  تی
شـکل   یتصـور واحـدها   یعنی ،یراستا عوامل ذهن نیبلکه در ا

ـ واقع شـدند ) ای منطقه ستمیس کیدر  کهنیمنطقه از ا افتهی  ای

 [10]. فراوان دارد تیاهم زیعکس( نبر

ـ ویراسـتا د  نیهم در ـ ل دی ـ بـا ارائـه و گسـترش نظر    کی  هی

از رهگذر  کردیدو رو نیا لیدرصدد تکم "یبرون محل راتیتأث"
 سـتم یس کیبرآمده است. در نگاه لها آن عناصر سازنده بیترک

که همواره متاثر ها مجموعه دولت کیعبارت است از ای منطقه
 یعامل برون محل نیهستند. ا یعامل برون محل کیاز حداقل 

 [22]. شـود مـی  یخاص ناش ییایعرصه جغراف کیخود از  زین

ـ  راتیاز مفهوم تأث کیل فیاست که در تعر مشهود  ،یبرون محل
چـه  مفهوم تعامالت استفاده شده اسـت. مطـابق بـا آن    یبه جا
 راتی)تـأث ها نهیهز ،یبرون محل راتیپندارد، مراد از تأثمی کیل
مثبت( است، کـه عـالوه    یرونیب راتی)تأث دی( و فوایمنف یرونیب

 یبر جا یاثرات زیمنطقه ن گرانیباز ریبر ساها آن بر عامل موجد
نظـران   گران و صاحباز پژوهش یاثرات را برخ نیگذارند. امی

شـر  و   یهمجـوار  راتیو یـا تـأث   "یتسر"چون  ینیعناو لیذ
ـ  یرونیرات بیتأث [18].دگسترش دادن شـباهت   یجـوار هـم  ای

دارد، اگـر   یاسیدر اقتصاد س یعمومهای با مفهوم کانال یادیز
ـ بنهـای  توان منکر تفـاوت یچه نم ـ م یادی شـد. در  هـا  آن انی

 ییعبارتند از کاالهـا  یعموم یکاالها ،یاسیبرداشت اقتصاد س
ـ تول سـتم یس یاز اعوا یکیکه توسط  رملموسیملموس و غ  دی

 . همـه اعوـا چـه   رندیگمی اعوا قرار هیکل اریتشوند و در اخمی
هـا  آن واجد نقش بوده و چه یعموم یکاالها دیکه در تولها آن

ـ انـدازه از ا  کیبه  ینداشتند، همگ یدخالت نهیزم نیکه در ا  نی
توانـد  مـی  سـتم یبرند. کنش هر عوو سمی کاالها متأثر و سود

 رونی. از ادکن لیتحم ستمیس یاعوا گریبر د زیرا ن ییهانهیهز
ـ به وجود خواهد آمـد کـه کل   یمنف یرونیب راتیتاث  گرانیبـاز  هی

در حـال   یاز واحـدها ای را بـه شـکل مجموعـه    ستمیدرون س
 یایدر یتیامن طیدهد. با توجه به محمی وندیپ گریکدیتعامل به 
 یدر کتاب حاضر، معما یاساسهای از مولفه یکیعنوان خزر به
قلمـداد کـرد. بـه طـور      یرونیب ریتأث یتوان نوعمی زیرا ن تیامن
 کیآنارشـ  تیمعناست که تحت وضع نیبه ا تیامن یمعما یکل

ـ  یالملل )جهان نینظام ب حفـ    یبـرا هـا  (، دولـت یامنطقـه  ای
ـ ناچار از اتکا به توان و ظرف شیخو خـود هسـتند چـرا کـه      تی
حاصل کنند  نانیاطم ستمیس گرانیباز ریتوانند از مقاصد ساینم

هـا  شود تـا دولـت  می موجبی اریبر خود ینظام مبتن نی. ا[4]
ـ در مقابـل تهد  شیحف  خو یبرا بـا   گـران یو حمـالت د  دهای

خـود   یو تهـاجم  یتدافع تیبه ارتقاء ظرف یحاتیتسل یدهایخر
توانـد  مـی  خـود  یبه خود زینها اقدام دولت نیمبادرت ورزند. ا

 جـه یشـود، نت  یتلق ستمیس گرانیباز ریسا تیامن هیعل یدیتهد
 حیو تسـل  یتوان نظـام  شیبه فکر افزا زین گرانیباز گریکه دآن

ـ م یغـات یمسـابقه تبل  ینوع بیترت نیخود خواهند بود و به ا  انی

 .[3]شودمی جادیاها دولت
 

 یدر قفقاز جنوب نیجاده چ یپلماسید
ـ جنگ سرد معطوف به امور دا انیبا پا ن،یچ یپلماسید    و  یخل

د روابـط بـا   به سـمت بهبـو   منآنانیت دانیپس از اعتراضات م
ـ نزد گانیبـزر  و همسـا  های قدرت کـرد. بـا    دایـ سـو  پ  کی
اسـتقرار   یبـرا  نیچـ  1996در سـال   ،یاتحاد شـورو  یفروپاش
 یرگرجستان و جمهـو  ژهیوجوان بههای مرزها در دولت تیامن
ن شـد. تـا دورا   یمناسـبات قفقـاز جنـوب    ۀوارد چرخـ  جانیآذربا
 بـا  یپکن بـه آرامـ   2012در سال  نتائویهو ج یجمهور استیر

ـ از طر یو اقتصـاد  یفرهنگـ  ،یاسـ یس یتنوع بخش  یاعطـا  قی
ل حمل و نقل بـه دنبـا  های رساختیز جادیو ا ینوسازهای وام
 بـا  2013منطقـه بـود. از سـال    هـای  یروابط با جمهور تیتقو

 یبـر احـداث کمربنـد اقتصـاد     یمبن نیجمهور چ سیدستور رئ
ـ جد شمیجاده ابر ـ ا (OBOR) دی بـه  ای مشـارکت منطقـه   نی
و  یگمرکـ  نیقـوان  یهماهنگ ،یبردن موانع تجار نیمنظور از ب

ـ بـا تحر  یفنـاور  یاستانداردها یساز کسانی هـای  دولـت  کی
ـ حوت یبـرا  دیجد شمیتازه شد. راه ابرای وارد مرحله یقفقاز  لی
کـاال از شـر  بـه غـرب بـر دو عنصـر مهـم کمربنـد          میمستق
از  کـه هـر دو   ییهـا مولفـه  تمرکز دارد؛ ییایو راه در یاقتصاد
  .[26]شودمی محسوب یقفقاز جنوب کیژئوپولتهای تیمز

بـه   نیمنطقه با چراغ سبز چهای دولت 2015از مارس  لذا
ـ کمربند و  کی ۀدر پروژ تیمنظور مشارکت و عوو جـاده   کی
گـذاران   هیراهبـرد پکـن، توجـه سـرما     یمواجه شدند. در راستا

منطقه جهت  یصنعتهای و پارک یبه مناطق آزاد اقتصاد ینیچ
ـ و ظرف جانیآذربا یجمهور یاز منابع انرژ یمند بهره هـای  تی
ـ کـه م  یکردی. روافتی شیگرجستان افزا یتجار  هیسـرما  زانی
دالر و حجــم  اردیــلیم 1در قفقــاز را  یخــارج میمســتق یگـذار 

ـ پونـد ارتقـا داد. عل   اردیلیم 2/2منطقه را  یمبادالت تجار  رغمی
مناقشـه   یریخطرات از سـرگ  لیکارشناسان به دل یبرخ کهنیا

ـ یبحران قره باغ در توان نقش آفر دیو تشد یآبخاز -یگرج  ین
-هیروســ-قزاقسـتان  ریآن بـا مســ  ینیگزیو جــا یقفقـاز جنـوب  
ـ بالروس ترد  شیبـه دنبـال افـزا    نیدارنـد. امـا همـواره چـ     دی

ـ بشردوستانه و تعمهای یهمکار و  یعلمـ  ،یروابـط فرهنگـ   قی
اسـت و در پـروژه حمـل و     یقفقاز جنوب یبا جمهورها یآموزش
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بـه   BTKراه آهـن   لو اتصـا  (TITR)خـزر   یالملل نینقل ب

پکـن   وستنیبا پ .[13]فعال دارد یمشارکت هیترک یشمال شرق
ـ یتن محمولـه چ  ونیلیم 6روز  15دو پروژه، ظرف  نیبه ا از  ین
درصـد سـود    45 یبـه معنـا   نیشود که امی به اروپا حمل ایآس
 نیچـ  ،یاست. به مـوازات اقـدامات اقتصـاد    نیچ یبرا ترشیب
 نیسـ  الـت یا غـور یدر او یاسـالم  ییادگرایبن ریکاهش تأث یبرا
مؤسسـات   سیتاسـ  قیقدرت نرم خود را از طر یابزارها انگیک

 ،یفرهنگـ هـای  پـروژه  یو اجـرا  یدر قفقاز جنـوب  وسیکنفوس
 یسو از فعال کرد. یو آموزش یو مبادالت علم یفنهای کمک
ـ توجـه بـه تما   قفقاز بـا های یجمهور گرید ـ ا لی بـاکو و   روان،ی
تحقق  یگسترش روابط با پکن را برا ،یاسیبه توسعه س سیتفل
 یمنطقـه بـرا   یچرا کـه کشـورها   ؛دانندمی هدف مناسب نیا

 یاز سـو  تیارتبا  با غرب همواره بـا اعمـال محـدود    یبرقرار
حوـور   هیروس کهامر از آن جهت  نیمسکو مواجه هستند؛ که ا

ـ در منطقــه را تهد نیچـ  ـ  یبــرا یدی خــود قلمــداد  یمنــافع مل

گسترش روابـط پکـن بـا     یبرا ی، فرصت مناسب[31]کندینم
رود. هـر چنـد واکـنش    مـی  شماربه یقفقاز جنوبهای یجمهور

در گرجستان نشان از  نیامور خارجه چ ریواشنگتن به حوور وز
در قبــال گســترش روابــط پکــن بــا  کــایمرآ متفــاوت کــردیرو

از تواد منافع با  یریجلوگ یبرا نیمنطقه دارد. اما چهای دولت
ـ و غرب عل هیروس ـ حما رغمی ـ از تمام تی  یجمهـور  یارضـ  تی
 میدخالـت مسـتق  ای و گرجستان، در مناقشات منطقه جانیآذربا

دارد. چـرا کـه    یـی گراهم نیکه با اهداف کرمل یندارد، موضوع
پکـن در   اسـت یبا س مهیمسکو در خصوص کر استیس موارهه

با اعمال قدرت نـرم و   وانیبازگرداندن بدون خشونت تا یراستا
رسد پکـن در منطقـه   می نظردارد. به یپوشانهم ینفوذ اقتصاد

در  نیگزیکننده نقش جـا  لیطرف و تعدیقدرت ب کیعنوان به
 فـا یرا ا یغرب هانیو رقابت جو یروس ۀانحصار طلبان استیبرابر س
 [25].ندکمی

 

 و گرجستان نیمناسبات چ -1

بـا گرجسـتان برقـرار و     نیچـ  کیپلماتیروابط د1992در سال    
بـا حفـ     نیدو کشور شـد. چـ   یارتباطات عموم قیموجب تعم

ـ از تمام تیاحترام متقابل و حما گرجسـتان همـواره    یارضـ  تی
ـ عنوان را به سیتفل بـالقوه در نظـر گرفتـه اسـت.      کیشـر  کی
چشم انـداز   یرسم یدارهایاغلب در د ینیگونه که مقامات چآن

 شـات یگرا نیب نیکنند. در امی یابیروشن ارز روابط دو جانبه را
پکن جهت گسترش ارتبا  بـا   لیگرجستان به اروپا تما یاسیس
تعامل بهره  نیا یاصل یدهد، چرا که مبنامی شیرا افزا سیتفل
ـ از امت نیچـ  یمند ـ گرجسـتان اسـت. موقع   یکیژئوپـولت  ازی  تی

و اروپــا، قطــب مهــم  انــهیخاورم ا،یگرجســتان در چهــارراه آســ

اسـت و پکـن را    تیحائز اهم نیچ یتعامالت شر  و غرب، برا
کـه   یریسـازد. مسـ  مـی  ملزم یبستر صادرات نیبه استفاده از ا
 اهیسـ  یایدر قیاز طر ییاروپا یبه بازارها نیچ یامکان دسترس

ـ . لذا اکندیم لیرا تسه ـ مز نی بـه رونـد مـذاکرات پکـن و      تی
ســرعت  ((FTA آزاد تجــارتدر انعقــاد تفــاهم نامــه  سیتفلــ
گام مـذاکرات   نیو گرجستان اول نی، چ2016 هی. در فوردیبخش

بـه   2016اکتبـر   2را آغاز و پس از سه دور نشست دو جانبه در 
ـ  هیدر حاش 2017می متعاقباً دند؛یرس ییتوافق نها مجمـع   نیاول
پـس از الزم   کسـال ی شـم، یجـاده ابر  یالملل نیبهای یهمکار

 نیاروپا و گرجستان ا هیاتحاد نیب FTA نامهقاالجرا شدن تواف
مقامـات دو کشـور، گرجسـتان را بـه      یبـا اموـا   زینامه نتوافق

ـ یچ یصـادرات کاالهـا   یاروپا بـرا  ۀعنوان درواز بـه غـرب    ین
 لیتبد ییایکشور اروس نیگرجستان به اول رو نیکرد. از ا یمعرف

 ادنامه تجـارت آز غرب و شر  توافق یشد که با دو قدرت جهان
 1و گرجسـتان از   نینامه تجارت آزاد چـ اموا کرده است. تفاهم

 ،یخدمات ،یتجار یبه اجرا درآمد که شامل کاالها 2018 هیژانو
ـ و تجارت الکترون یمعنو تیحقو  مالک  یشـود. مبنـا  مـی  کی
دو کشـور، تعهـد بـه     یتجارت کاالها یبراها تعرفه یۀحذف کل

و  یتجـار  نیقـوان مشـترک، بهبـود    یخـدمات  یافتتا  بازارهـا 
 [34].است یهمکار تیتقو یبرا یاصلهای نهیزم ییشناسا
 یحجـم مبـادالت تجـار    2015تا دسـامبر   2002 هیژانو از

 2010روند از سال  نیا افت؛ی شیبرابر افزا 80نیگرجستان و چ
ـ لیم 031/1بـه   شیاز دو برابـر افـزا   شی، با ب2019تا  دالر  اردی
درصد از حجم واردات گرجستان  2/8با اختصاص  نیو چ دیرس

 کیشـر  نیبـه دومـ   2019و در سال  نیبه سوم 2018در سال 
ـ شد. گرجسـتان ن  لیکشور تبد نیا یتجار  198بـا صـادرات    زی
 یمقصد گرجـ  یبازار کاالها نیرا به ششم نیچ ،یدالر ونیلیم
گرجسـتان در   یراسـتا افتتـا  اتـا  بازرگـان     نیکرد. در ا لیتبد

؛ اکثر [17]در ارتقاء سطح مبادالت داشت یبسزائ ریگوانگژو ثاث
ــا ــادرات یکااله ــ یص ــوالت مهندســ   نیچ ــامل محص  ،یش
و  کیمنســوجات، پالســت ،یفلــز ،یلــوازم خــانگ ،یکــیالکترون
از گرجسـتان را مـس، سـنگ،     یواردات یکاالها زیو ن کیالست

و شـراب   یعسـل، آب معـدن   ،یکنسانتره، محصوالت کشـاورز 
ـ تکم یبـرا  نیچ ،تجارت ۀدهد. در عرصمی لیتشک فرآینـد   لی

 یاجتمـاع  طیاز فرهنگ، شرا امعج یابتدا با شناخت ،یاعتمادساز
هـدف   ۀمشترک با جامع یوندهایپ ،یقوم یساختارها یابیو ارز

بـا   نی، در تجـارت چـ  Yabaoluبـازار کند؛ که می ییرا شناسا
 نقش است نیا فاگریگرجستان ا ژهیبه و یقفقاز جنوب یکشورها
[33]. 

 هیسهولت در سـرما  یجهانهای به لحاظ شاخ  گرجستان
برخـوردار   یمطلـوب  ۀکسب و کار از رتب ۀو توسع یخارج یگذار
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 ایدر اتصال آس اهیس یایدر کیاستراتژ تیموقع لیاست و به دل
در  یقیتشـو های استیس زیو ن یاجتماع داریپا تیبه اروپا، وضع

گـذار   هیاسرمهای شرکت یجذاب برا یکشور ،یگذار هیسرما
رود. پس می و حمل و نقل به شمار یعمرانهای در حوزه ینیچ

به منظور کار  ینیمهاجران چ ،یشورو ریاتحاد جماه یاز فروپاش
در فروشگاه و رستوران وارد بازار گرجستان شـدند. امـا از سـال    

 ن،یچ یو خصوص یدولت یگذار هیبا توجه به حجم سرما 2010
 2020آوردند. تا سال  یرو ینیچهای مهاجران به کار در پروژه

ـ لیم 5/1 میمسـتق  یگذار هیبا سرما نیچ  هیو سـرما  یدالر اردی
منابع  نیتراز بزر  یکیبه  یدالر ونیلیم 530یرمالیغ یگذار
 هیشده است. سـرما  لیدر گرجستان تبد یخارج یگذار هیسرما
حوـور کـارگران    یبـرا  تیکه با توجه به اعمال محدود یگذار
شهروندان  یرا برا یمناسب یو اقتصاد یشغلهای فرصت ینیچ
 .[34]فراهم کرد یگرج

ـ "سـند توسـعه    یبا اموـا  2015در مارس  گرجستان  کی
 شـم یابر ۀوارد معادلـه جـاد   یطـور رسـم  به "جاده کی-کمربند
پکـن همـواره بـه پـروژه     تفاهم نامـه   نیشد. به موجب ا دیجد

ـ یجـاده زم  نیتریغرب، اصل-بزرگراه شر  گرجسـتان و راه   ین
بـا   گـر ید یدارد. از سـو  ژهیو یکارس نگاه-سیتفل-آهن باکو

ـ و آناکل یپوت ،یگرجستان از بنادر باتوم یتوجه به بهره مند و  ای
ـ جد شمیاحداث جاده ابر ریدر مسها آن احتمال الحا   نیچـ  د،ی
 یبا بندر پـوت  انگیک نیس التیارتبا  ا یاثربخش 2015در سال 
هـای  یگـذار  هیبـه سـرما   یبررسـ  نیا جهیکرد و نت شیرا آزما
ـ  ،یدر عرصه توسعه رفـاه  نیچ میعظ و حمـل و نقـل    یعمران
بـه   2015ژوئـن   29شد. گرجسـتان در   یمنته ییایو در ینیزم

 یمعرف ایآس رساختیز یگذارهیعنوان عوو موسس بانک سرما
ـ لیم 114وام  شمیاز محل اعتبارات جاده ابر 2017می و در  ونی
شـرکت   .[23]دکر افتیدر یساخت بزرگراه باتوم یبرا یدالر
جهـت   ینامه مشارکت مالتوافق 2017می CEFC نیچ یانرژ
احـداث  هـای  پروژه ریمهم گرجستان نظهای رساختیز سیتاس

سـاخت و سـاز   دالر و صندو   اردیلیم 1 هیبانک توسعه با سرما
ـ  .گرجستان را اموـاء کـرد    یالگـو  جـاد یا تیمسـئول  نیهمنن

و  "شـم یبـازار جـاده ابر  "تجارت نوآورانـه در منطقـه مشـترک    
ـ های و اداره طر  کنترل و گرجسـتان در   نیچـ  یمشترک دولت
بـه   نیحمل و نقل، بر  و ارتباطات را به عهده گرفت. چ ۀنیزم

 هیبـا سـرما   2017در دسـامبر   ومیکنسرس نیمشارکت ا ۀواسط
 یبنادر و منطقه آزاد صـنعت  ۀدر توسع یدالر ونیلیم 50 یگذار
و نقـل   لقطـب تجـارت و حمـ    نیدرصد از سهام ا 75به  یپوت
مقامـات  سـت کـه همـواره    ا یدر حـال  نی. اافتیدست  ییایدر

دارنـد. شـرکت    تیشرکت عوـو  نیا رهیمد تایگرجستان در ه

 نیتـر درصـد از مـدرن   70 نیتـام  یژنهـوا بـرا   نیسنگ عیصنا
 2017دسـامبر   ا،یروز دن یبر با استانداردها نریکانتهای لیجرثق

ـ لیم 5/2قرارداد مشارکت در پـروژه   ـ بنـدر آناکل  یدالر اردی را  ای
ـ لیم 100 زبـان یه منساال اهیس یایامواء کرد تا سواحل در  ونی

بـه اروپـا    انـگ یک نیکـاال از سـ   تیترانز ریدر مس ینیتن بار چ
ـ لیم 10ه نکه ساالای باشد. پروژه  یارز ییدالر صـرفه جـو   اردی

 .[29]دبه همراه دار نیچ یبرا
ـ یگـروه چ ریز نیبه عنوان سـوم  نگیهوال شرکت در هـا  ین

نقـل  حمـل و  هـای  رسـاخت یو ز یقفقاز با هدف توسعه شـهر 
ســاخت  یدر گرجســتان بــرا 2007از ســال  ینــیو زم ییایــدر

 Tbilisi"یدر قفقاز جنوب یتجار یالملل نیمجتمع ب نیتربزر 

Sea Plaza"و  یتجـار  ،یمجتمع مجهـز مسـکون   ی، راه انداز
ـ احداث دهکـده المپ  ،یحیتفر ـ  کی منطقـه آزاد   جـاد یا س،یتفل
مـدرن و   مـه یسـاخت سـه هتـل مـدرن، ن     ،یسـ یکوتائ یصنعت

چوب و مبلمـان در   یکارخانه فرآور یراه انداز زیو ن یخوابگاه
کـرده کـه    یگـذار  هیدالر سرما ونیلیم 500از  شیب یسیکوتائ
پـارک   یمجبـور بـه واگـذار    هیحجم سرما نیاختصاص ا یبرا
ـ  نیبانک خود در چـ  یندگیو نما یصنعت ـ   یو دب  نیشـد. همنن
بـه   My Way ییمایدار شرکت هواپسهام نیترمهم نگیهوال
ـ  نیدر حال حاضر راه آهن ب گرید یرود. از سومی شمار  یالملل
 ۀدر توسع دروینویو س کوتسکوگویر یمهندسهای و شرکت نیچ

ـ پو یگرجستان مشـارکت ای حمل و نقل جاده دارنـد. سـپتامبر    ای
قــرارداد  یبــه پکــن بـا اموــا  یدر سـفر مقامــات گرجـ   2015
ــازار  نیچــ یفنــاورهــای شــرکت ،یمخــابرات یهمکــار وارد ب

هـای  تلفن ۀفروشند نیبزرگتر یگرجستان شدند و امروزه هواو
ـ ن 2019سـال   .[6]شـود مـی  همراه در گرجستان محسـوب   زی

بـه همـراه صـندو      وگـوانگژ  یکارخانـه خودروسـاز   یندگینما
 در گرجستان افتتا  شد. سیتفل -استارتاپ پکن
عهـده موسسـه   بـا گرجسـتان بـه    نیچـ  یفرهنگ تعامالت

 یدر قفقـاز جنـوب   نیابزار قدرت نرم چـ  نیتریاصل وس،یکنفوس
شد،  سیتاس سیدر دانشگاه آزاد تفل 2010مرکز سال  نیاست. ا

در گرجستان  ینیزبان و مطالعه فرهنگ چ یتا به آموزش عموم
ـ بـا حما  وسیکنفوسـ  ۀبپردازد. موسس هـای  از پـروژه  یمـال  تی

گسـترش   سیخود را در تفل تیفعال یو آموزش یفرهنگ ،یانسان
 یسیانگلهای در رقابت با زبان ینیکه امروزه زبان چییتا جا داد

دانشــگاه و  26در  یزبــان خـارج  نیبـه عنــوان سـوم   یو روسـ 
 25ه نراسـتا سـاال   نیشود. در امی سیگرجستان تدر رستانیدب

معتبـر  هـای  شگاهدر دان نیدولت چ یۀبا بورس یگرج یدانشجو
ـ  2014کنند. از سال می لیکشور تحص نیا  نیدانشکده روابط ب

ـ الملل پکن و دانشگاه ا ـ  یالتی ـ بـا حما  سیتفل وزارت علـوم   تی
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 یو آموزش یعلمهای پروژه سیدر تفل نیگرجستان و سفارت چ

 2019 هیو در ژانو [15] برندمی شیرا پ شمیمرتبط با جاده ابر
را  "گرجسـتان  یبـرا  نیتجربـه چـ  "به طور مشترک کنفرانس 

 نیگرجسـتان و چـ  هـای  ، دولت2019 هیفور 15برگزار کردند. 
ـ در خصوص محبوبای نامهتوافق ـ یمطالعـات زبـان چ   تی در  ین

ـ اسـاس ا گرجستان را اموا کردنـد. بر  نامـه مـدارس   توافـق  نی
ـ یمتوسطه گرجستان قـادر بـه آمـوزش زبـان چ     مطـابق بـا    ین

دسامبر  26خود خواهند بود.  یدرسهای در برنامه یمل ارداستاند
ـ   ن،یخلـق چـ   یهمزمان با سـالگرد جمهـور   2019  یمـوزه مل

تحت عنـوان   یشگاهینما ینیگرجستان با حوور آثار نقاشان چ

در حوزه تعـامالت گرجسـتان و    یبرگزار و از کتاب "ینیهنر چ"
 .[35]کرد ییرونما نیچ

 نیمشارکت را بر روابط چـ  هیسا شمیابر دیجد ۀجاد تیاهم
ـ گونـه کـه در سـفر وز   است. آن دهیو گرجستان گستران امـور   ری

جمهور به نقـش مهـم    سیبا رئ داریدر د سیبه تفل نیخارجه چ
ـ شد. ا دیتاک یکمربند اقتصاد نیگرجستان در ا ـ   نی  یاصـل حت

ـ امن نیتـام  یدر راسـتا  زیدو کشور را ن ینظامهای یهمکار  تی
متحده و اروپـا   االتیدهد. پکن برخالف امی شکلها پروژه نیا
ـ دنبـال پـرورش و   به سـت تـا   ا یاز نخبگـان اقتصـاد   یریارگی
ـ به آن عالقه منـد اسـت. در ا   سیکه تفل یموضوع ؛یاسیس  نی
و  یقـدرت نظـام   لیتعـد  یبـرا  نیگرجستان از حوـور چـ   نیب
و  یاسـ یس کردیهر چند رو. [8] کندمی مسکو استفاده یاسیس
مسـتبد، ممکـن اسـت بـا     گرا و اقتدارهای میاز رژ نیچ تیحما

اروپا  هیدر ناتو و اتحاد تیعوو یگرجستان برا یتوجه به نامزد
 ییایدو عوو بانک توسـعه آسـ   نیخطر محسوب شود. اما ا کی

مشـخ  بـه مشـارکت     یبنـد  تیهمواره با درک متقابل و الو
ـ ا یاموـا  گرید یدهند. از سومی ادامه ودخ یو مال یتجار  نی

ـ  ییایو در ینینقل زمنامه حمل و حجم از توافق ـ  نیب در  یالملل
بـر   یگرجستان مبن یایتواند رومی متعدد دو جانبه،های نشست
 را محقق سازد. ایشدن به قطب حمل و نقل اروپا و آس لیتبد

 

 تعامالت پكن و باكو -2

 1992در سـال   جانیآذربا یو جمهور نیچ کیپلماتیروابط د   
پکن و باکو در مقام دو دوست و متحـد   خیتار نیبرقرار شد، از ا

گوناگون روابـط  های با احترام متقابل و نگرش سازنده در عرصه
هـای  در قطعنامـه  نیچ یآرا نیب نیخود را گسترش دادند. در ا

 یبر خروج سربازان ارمن یسازمان ملل متحد مبن تیامن یشورا
 جـان یآذربا یجمهور یارض تیپکن از تمام تیاز قره باغ و حما

 2015کـرد. دسـامبر    فـا یرونـد ا  نیا یریگموثر در شکل ینقش
 یارکـ همهـای  نامـه در کنـار تفـاهم   نیاف با سفر بـه چـ   یعل

جـاده   یمشترک، سند مشارکت باکو در احداث کمربند اقتصـاد 

 یهاشانگ یسازمان همکار کیشر نعنوارا امواء و به شمیابر

 .[28]دش یمعرف
ـ لیم 5/1تجارت دو جانبه پکـن و بـاکو    1992سال  در  ونی

درصـد، در   1300از  شیسال با رشد ب 27دالر بود؛ اما در طول 
. حجم صادرات با دیدالر رس اردیلیم 18/2به رکورد  2019سال 
نسبت بـه   شیدرصد افزا 4/21واردات با  زانیدرصد و م 75/63
 یرهـو جم یدرصد کـل تجـارت خـارج    2/4معادل  2018سال 
 یدر قفقاز جنـوب  نیدرصد از تجارت چ 43است. باکو  جانیآذربا

بـه   نیچـ  یرا به خود اختصاص داده است. محصوالت صـادرات 
شـامل   جـان یآذربا یجمهـور  یبازار هـدف بـرا   نیعنوان سوم
و  کیمنســوجات، آهــن، الســت ،یکــیالکتر زاتیــخــودرو، تجه

 ادسوخت و مو ،یکیپالست ،ییایمیاست. محصوالت ش کیسرام
بـه   نیبه بازار چـ  یآذر یالب صادراتق یجزو کاالها زین ییغذا
 .[9]درومی شمار
 نیبهای یمجمع همکار نیدوم هیدر حاش 2019 لیآور 24
 یتجـارت و همکـار   ونیسـ یدر نشسـت کم  شم،یراه ابر یالملل
جهـت توسـعه تجـارت     نیو چـ  جـان یآذربا یجمهور یاقتصاد
ـ یغای نامهتوافق شمیجاده ابر یکیالکترون  821بـه ارزش   یرنفت
ـ ا. براساس دیمقامات دو کشور به امواء رس نیدالر ب ونیلیم  نی

ـ لیم 300 نیبـر  چـ   یمهندس یقرارداد شرکت مل دالر در  ونی
 ریکارخانه تا دیتول زانیم شیافزا یبرا تییسام گا یپارک صنعت

نفـر   800یبـرا  یدر سال و اشتغال زائ کیالست ونیلیم 3/3به 
 -ییایآسـ  یارتبـاط  دوریکر کی یکرد؛ راه انداز یگذار هیسرما

به منظـور   "جانیآذربا تالیجیهاب د"در چارچوب طر  ییاروپا
 25000سـاالنه   تیخزر با ظرف یتیترانز دوریبهتر کر یهماهنگ
ای مجتمـع گلخانـه   جـاد یا زیو ن جانیآذربا یدر جمهور نریکانت
 یدر سه شهر آذر یتوسعه کشاورزهای و ساخت پارک ریکردام

ـ ا در .[19]دیآمی نامه به حسابتوافق نیا یبندها گریاز د  نی
شـانگ   یدر شـهرها  جانیآذربا یتجارت جمهورهای خانه نیب
 یدو کشـور و سـامانده   یدر رونق تجـار  وژویو ل یارومن ،یها

 دارند. ینقش بسزائ نیدر چ یتجار آذر
 یو نرخ بهره بانک یاتیمالهای تیمعاف یاعطا لیبه دل باکو

 بـه شـمار   نیچـ  یجـذاب بـرا   یهمواره از جمله بازارهـا  نیپائ
هـای  خالف گرجسـتان کـه شـرکت   بـر  لیدل نیرود. به هممی

 نیــدارنــد؛ ا یحوــور فعــال سیدر بــازار تفلــ نیچــ یخصوصــ
بـا   جـان یآذربا یهستند که در جمهـور  نیچ یدولتهای شرکت
ـ لیم 600به ارزش  یعمرانهای پروژه یرااج دالر از محـل   ونی

ـ لیم 800یگـذار  هیو سرما یبودجه عموم ـ از طر یدالر ونی  قی
 عیدر صنا یتجار یندگیشرکت به دنبال اخذ نما 110مشارکت 

سـت کـه    یدر حال نیاست. ا یو ترابر یارتباط ،یعمران ،یانرژ
ـ لیم 7/1 جـان یآذربا یجمهور 2019تا سال   نیدالر در چـ  اردی
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 [24]. تکرده اس یگذار هیسرما
بـا   نینفـت چـ   یشرکت مل 2002از سال  یبخش انرژ در
ر د یو حفار جانیآذربا نیاز سهام شرکت نفت سال یبخش دیخر
 ۀفعـال در حـوز   یمشـارکت  یو کاراباگل یکورسنگ ینفت نیادیم

 و یشرکت فناور 2015دارد. در سال  جانیآذربا ینفت جمهور
ـ و توسعه م ریتعم ،یتوانبخش یبرا نیتوسعه نفت چ  فـت ن نیادی

ـ    ینامـه همکـار  با دولت باکو تفاهم یآذر ک اموـاء کـرد و بان
ــن نیتوســعه چــ ــی در زی ــرا 2017م ــاخت  یب مشــارکت در س

، 2017. سـپتامبر  دیبـه توافـق رسـ    جـان یآذرباهـای  شگاهیپاال
ـ بـا مشـارکت    نیچـ  یهوانکـو  یشرکت مهندسـ  شـرکت   کی

 پلی دیتول یمیو ساخت مجتمع پتروش یقرارداد طراح ییایتالیا
 15 در جـان یآذربا یگارداغ باکو را منعقـد کـرد. جمهـور    لنیات
 یگذار هیموسس بانک سرما ئتیعنوان عوو هبه 2015 لیآور
ــاختیز ــای رس ــه ــ (AIIB) ایآس ــامبر  یمعرف  2016و در دس

ث احـدا  یدالر بـرا  ونیلیم 600وام بانک به ارزش  نیتربزر 
 عطـا ا جانیآذربا یبه دولت جمهور یخط لوله گاز ترانس آناتول

 ینـرژ مشارکت جاده و ا هیاعالم 2018کشور در اکتبر  نیشد. ا
ـ ن 2018 لیرا اموا کرد. آور نیچ ـ لیم 2سـند مشـارکت    زی  ونی

غ اراداگباکو در  "تجارت دریایی بین المللی"بندر  زیتجه یدالر
ز ا یبهره بردار 2009سال  .[21]دیمقامات پکن رس یبه اموا

ل در نخجـوان آغـاز و تـا سـا     نیچـ  فانیل یکارخانه خودروساز
شـد.   جـان یآذربا یوارد بازار جمهـور  فانیتحت برند ناز ل 2019
بـا ارائـه راه    2002از سـال   یهـواو  یشـرکت فنـاور   نیهمنن
 یمخـابرات  یاپراتورهـا  کیشر ،یو خدمات فن یارتباطهای حل
بـا نصـب    2017شرکت از مـارس   نیشود. امی محسوب یآذر

 یارکت وزارت ارتباطـات جمهـور  با مشـ  یعموم نترنتیشبکه ا
 شهر باکو است.  یبه دنبال هوشمندساز جانیآذربا
مسـلح   یروهـا یبـه ن  2011پکن از سـال   ینظام ۀعرص در
 500د سـاالنه حـدو   2013و از  یفن -یکمک آموزش جانیآذربا

 2019ارائه کرده است. در مارس  یحاتیهزار دالر مساعدت تسل
ـ یچ زاتیتجه دیو خر یمتقابل نظامهای سند کمک اعـم از   ین

 نجایرباآذای توپخانه گانیاز  یبانیپشت یبرا یکیتاکت حاتیتسل
. دیدر پکن بـه اموـا رسـ    جانیآذربا یدفاع جمهور ریتوسط وز
ـ  نیچ 2020سال  ـ شـامل تانـک تا   یبسـته نظـام   کی ، 99 پی

را  10-یپ یوش وو زره پ 10-یجنگنده چند منظوره چنگدو ج
 .[27] داده است شنهادیفروش به باکو پ یبرا

موسســـه  ،یو گردشـــگر یآموزشـــ ،یبعـــد فرهنگـــ در
ـ آور نیو تمدن چـ  نیبازتاب آئ ۀندیعنوان نمابه وسیکنفوس  لی
موسسه  نیشعبه ا نیباکو افتتا  و دوم یالتیدر دانشگاه ا 2011
بــا  جـان یآذربا یجمهــورهـای  در دانشـگاه زبــان  2016ژوئـن  

مطالعـات  " شیبا گرا یکارشناس یدانشجو 70از  شیب رشیپذ
شـد. براسـاس    یراه انداز ینیجهت آموزش زبان چ "یاقهمنط
سـاالنه   جانیآذربا ینامه وزارت آموزش و پرورش جمهورتوافق
ــ 50 ــرا هیبورس ــوزان آذر یب ــش آم ــ یدان ــت تحص در  لیجه

 فـه یوظ وسیشود که موسسه کنفوسمی اعطا نیچهای دانشگاه
 2003از سـال   نیافراد را به عهده دارد. همنن نیآموزش زبان ا

 لیدر بـاکو تحصـ   جانینفت آذربا یدر آکادم ینیچ انیدانشجو
دانشگاه بـاکو   یدانشکده مطالعات شرق 2019کنند. در ژوئن می

 ینامه همکارنشگاه هوژو تفاهمدا ینیو مرکز زبان و فرهنگ چ
بـا   نیچـ  یمتمـاد هـای  منعقد کردند. در طول سـال  یقاتیتحق

ــرار ــدهایپ یبرق ــنزد یعلمــ یون ــ کی ــا جامع  ختگــانیرهف ۀب
 جـان یعلوم آذربا یمل یو با مشارکت آکادم جانیآذربا یجمهور

ـ  یعلمهای نشست "انایبا" را برگـزار کـرده    یمتعـدد  یو عمل
در پکـن روز   یشـانگها  یسازمان همکـار  2018 می است. در

ـ را با هدف توسعه روابط  "جانیفرهنگ آذربا"  نیبشردوستانه ب
ملـل و   یو غذا یباف یالق شگاهینما ییپکن و باکو در قالب برپا

داشت.  یگرام یو رق  محل یسنت یقیکنسرت موس یاجرا زین
در صـدور   لیتسـه  ۀپروتکـل چهـار سـال    یبا اموا 2019سال 
سفر شهروندان  جانیآذربا یبه جمهور ینیگردشگران چ یزایو

  .[20] افتی شیدرصد افزا 44کشور  نیبه ا ینیچ
 ینفـت، جمهـور   متیآمدن ق نییو پا یانرژ ریذخا کاهش

تـا   دهـد می در اقتصاد سو  یرا به سمت تنوع بخش جانیآذربا
ـ ا یناخال  داخل دیدرصد تول 70که امروزه  ییجا کشـور از   نی
 یگذار هیسرما نیب نیشود. در امی نیتام یرنفتیمنابع غ قیطر
منـافع   کیشـر  بـه اروپا، باکو را  تیترانز ریدر مس ژهیبه و نیچ

ـ که بـدون ن  یکرده، شراکت لیدر غرب تبد نیچ یتجار بـه   ازی
حمـل و نقـل را    یرهایتوسـعه مسـ  هـای  پروژه یضمانت دولت

ـ یچ ۀدرنـد هـای  وام ریرا اسـ  جـان یآذربا یو جمهور لیتکم  ین

 پکـن  "یدام بـده  یپلماسید" رهیباکو از دا یکند و به نوعینم
ـ جدهای فرصت جادیامر با ا نیا نی. همننزدیگرمی  ،یشـغل  دی
 یجمهـور ای به پـر کـردن شـکاف بودجـه     یو صادرات یاتیمال
ـ به عنـوان   نیچ کهنیکند. عالوه بر امی کمک جانیآذربا  کی
خـود را در زمـان    یمانیقابل اعتماد و پاسخگو تعهدات پ کیشر

 یو روس ییکایامر ،ییاروپا یکند و مانند رقبامی مشخ  اجراء
که  یسود سرشار گرید ی. از سوستیک نیموانع بروکرات ریدرگ

شـود،  مـی  متوجه پکـن  ینیچ یصادرات کاال ریمس یاز کوتاه
در  جـان یآذربا یجمهـور  یاز نقـش راهبـرد   یاجازه چشم پوش

دهد. لـذا دعـوت سـران    یبه اروپا را نم نیچ یتجارهای برنامه
 یجمهور قفقاز جنـوب  سیبه عنوان تنها رئ افیاز الهام عل ینیچ

ـ های ین اجالس همکاریدر دوم ـ  نیب و  شـم یجـاده ابر  یالملل
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ـ تبر امیارسال پ  24در  یو یسـالگ  58بـه مناسـبت تولـد     کی
افق بلندمـدت پکـن در    انگریب نگیپ نیج یش یدسامبر از سو

 . [26]تعامل با باکو است
 

 و ارمنستان نیمناسبات چ -3
 یبـرا  یپل محور کی انه،یخاورمارمنستان در تقاطع قفقاز و    
ـ رود. در دوران معاصر با صدور اطالعمی به شمار نیچ سـال   هی

ـ     به روانیروابط پکن و ا 1996  ۀطـور مشـترک بـا انجـام معامل
 برقـرار شـد. در   AR1Aو  WM-80هـای  موشک یحاتیتسل

و  یاسـ یس ،یاقتصـاد هـای  ینامه همکـار تفاهم 2004سپتامبر 
بـا   2015. امـا مـارس   دیمقامات دو کشور رس یبه اموا یدفاع

 یـۀ انیانعقـاد ب  یبرا نیجمهور ارمنستان به چ سیرئ یسفر رسم
 یبر الحا  ارمنسـتان بـه کمربنـد اقتصـاد     یجامع مشترک مبن

 یو نظـام  یدفـاع  ینامـه همکـار  توافق یو اموا شمیجاده ابر
ـ ا درآغاز شـد.   روانیدر روابط پکن و ا یدیفصل جد راسـتا   نی

 ریدر مس نیاز چ تیو حما وانیمخالفت ارمنستان با استقالل تا
ـ یچ -یاتحاد مجدد، مناسبات ارمن ـ را تقو ین کـرد. از سـال    تی

 ۀسـامان  زیو تجه یپکن به منظور آموزش نظام 2016تا  2013
کرد؛ که  یکمک نظام روانیهزار دالر به ا 740ساالنه  یموشک
ـ لیم 5/1بـه   2017در سپتامبر  زانیم نیا ـ . ادیدالر رسـ  ونی  نی

 یارمنستان بـرا  یآمادگ ۀنشان نیچ ینظامهای یسطح همکار
بـر کـاهش    یرگـذار یو تاث یتیامنهای به مشارکت یتنوع بخش

 .[5]بود یروس ینظام حاتیتسل متیق
ـ ا گـر ید یسو از ـ اح یبـرا  روانی ـ و تکم یاقتصـاد  یای  لی

بـه   "اهیس یایدر -فارس جیخل"پروژه  رینظ یعمرانهای برنامه
ـ یچ یگذار هیسود سهام مشارکت و سرما ـ ن ین ـ دارد. در ا ازی  نی

 یدالر کمک اقتصاد ونیلیم 50ساالنه  2012می از نیراستا چ
ـ دهـد. ا می  یتخص روانیبه ا  ختسـت کـه سـا    یدر حـال  نی

ـ سفارت جد ـ در ا نیچـ  دی و مشـارکت   2017از آگوسـت   روانی
جـاده  هـای  در پـروژه  ایو بانـک توسـعه آسـ    ینیچهای شرکت

ـ ارمنستان و راه آهن ارمنستان و ا "جنوب-شمال" ـ ب رانی  انگری
دو جانبـه  هـای  یهمکـار  شیبر افزا یمبن هیدوسو شیگرا کی

 نـوان عدر ارمنسـتان بـه   ینیچهای است. در حال حاضر شرکت
 یحمل و نقل، احـداث و نوسـاز  های رساختیدر امر ز مانکاریپ

 یمـذاکرات  زین 2016از سال [20]. مشارکت دارند یحوزه انرژ
 یایدر -فارس جیخل"حمل و نقل چندجانبه  دوریکر جادیا یبرا
ـ بـا اروپـا از طر   رانیارتبا  ا یبرا "اهیس ارمنسـتان و بنـادر    قی
دولـت ارمنسـتان    یشده است. طبق آمار رسم آغاز اهیس یایدر

ـ ا-پکـن  یسطح مبادالت تجار  6/48بـا   2019در سـال   روانی
تـا   د،یدالر رس ونیلیم 945به  2015درصد رشد نسبت به سال 

 لیتبـد  هیارمنستان پس از روسـ  یتجار کیشر نیبه دوم نیچ

عمـده صـادرات    ییعسل، مـس و مـواد غـذا    نیب نیشود. در ا
فوالد، منسوجات، محصوالت  ،یکیالکترون یارمنستان و کاالها

 را در بـر  نیصـادرات چـ   ۀبخش گسترد یکیو الست یکیپالست

 [14].ردیگمی
دانشـجو و کـارگر    600حوـور   ۀبه واسـط  یبعد فرهنگ در
هـای  دو کشـور در حـوزه  هـای  یسطح همکـار  نیدر چ یارمن
کـه  ای کرده است. بـه گونـه   دایو بشردوستانه ارتقاء پ یفرهنگ
ارمنسـتان را بـه    یخانـه عمـوم   ن،یجامعه ارامنه چ 2006سال 

ـ دولـت و تعم های استیس یمنظور مشارکت در اجرا روابـط   قی
ـ پکـن و ا  یو اجتمـاع  یاقتصـاد  یشورا نیب وستانهد در  روانی

ـ ا 2013کردنـد و از نـوامبر    سیشنژن تاس مرکـز در هنـگ    نی
ــگ فعال ــهن ــرد. در اوت   تی ــاز ک ــود را آغ ــه  2009خ موسس
ـ یفرهنـگ چ  جیجهت تـرو  وسیکنفوس  یرااجـ  یبـر مبنـا   ین
در ارمنسـتان افتتـا  و جهـت     یمشـترک دانشـگاه  هـای  طر 

 ینامـه همکـار  تفـاهم  2015نوامبر  یهنگگسترش تعامالت فر
. در امتـداد  دیبه اموـا رسـ   سینیو م وسیموسسات کنفوس نیب

بـه   "نیارامنـه در چـ   خیتار"کتاب  2017تفاهم نامه سال  نیا
در سپتامبر  نیمنتشر شد. دولت چ روانیدر ا نیابتکار سفارت چ

 یدانشکده تخصص یدالر ونیلیم 12 یاعتبار بیبا تصو 2018
ـ  یو مدرسه عال ینیزبان چ  یهنر را با هدف تسلط کودکان ارمن

 ادیبن زین 2018کرد. دسامبر  یراه انداز روانیدر ا ینیبه زبان چ
سالگرد  نیچهلم ینوراوانک ارمنستان کنفرانس علم یالملل نیب

ســفر  2019 هیــژوئ. [37]را برگــزار کــرد نیاصــالحات در چــ
نامـه  انعقـاد تفـاهم   یارمنستان به پکـن در راسـتا   رینخست وز
ـ یو انجام مذاکرات بـا مقامـات چ   یهمکار در  یگـام مـوثر   ین

رفت. ارمنستان جهت اتخاذ می منافع دو کشور به شمار بردشیپ
ـ    یخارج استیس در  "مشـر   رشیپـذ "بـر   یچهـار جانبـه مبن

موازنـه   یرا وارد بـاز  نیچارچوب شکستن انحصـار مسـکو، چـ   
 هیروسـ  کیبه معادالت متحد نزد کنمثبت کرد. چرا که ورود پ

ـ پ کی)ارمنستان( صدور  ـ ا یمشـخ  از سـو   امی  یبـرا  روانی

 [16].شودمی محسوب یروس یشرکا
 

 گیری نتیجه
هـای  نهیقرن همواره زم ۀعنوان پروژبه شمیابر دیطر  جاده جد

ـ یو امن یاسـ یس ،یگسترش نقش اقتصـاد  پکـن در   یرا بـرا  یت
توانـد ارزش  مـی  کـه  یفراهم کـرده اسـت. نقشـ    یسطح جهان
ـ منطقه را باال ببـرد. امـا بـا ا    تیو امن یقفقاز جنوب یاقتصاد  نی
در منطقـه   احوور خود ر یجهان گریباز کیدر مقام  نیوجود چ

لـذا بـه دنبـال    کنـد.  مـی  فیتعر یو تجار یتابع عوامل اقتصاد
 یکشورها نیو مناقشات دوجانبه ب یدر مسائل داخل ییماجراجو
بر روند سازش  نیچ یجهت اثرگذار نیاز ا ست؛ین یقفقاز جنوب
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ـ شود. اینم یدخالت تلق ریدرگهای طرف یدر منطقه از سو  نی
منافع مشـترک بـا    یگستردگ هبا توجه ب نیست که چ یدر حال

ـ   یانزوا شیاروپا و افزا ـ الملـل از ظرف  نیمسکو در سـطح ب  تی
 کـرد یرو نیـی برخوردار اسـت. پکـن بـا تب    یمطلوب یگریانجیم

بـا اسـتفاده از    کسـان یدر قالب توسعه روابط مشترک ای خوشه
بـه   ،یهمکـار  ریتفـاوت در مسـ   جـاد یمشابه و بدون ا یابزارها

دهــد. هـدف گســترش  مـی  ادامـه  قــازحرکـت آرام خـود در قف  
ـ بـه موقع  ترشیب یدر قفقاز جنوب نیچ یاقتصادهای تیفعال  تی
گـردد.  میخزر بر یایدر یو منابع انرژای دو قاره نیب ییایجغراف

 یتجـار  ریتسلط بر مس یپکن در قفقاز جنوب استیچشم انداز س
 یدر ارمنسـتان و جمهـور   یگرجستان با اروپا، احداث راه تجار

بـه  بنـادر گرجسـتان   هـای  رسـاخت یز ینوساز زیو ن جانیاآذرب
شـده اسـت. بـا وجـود      فیورود و خروج کاال تعر لیمنظور تسه
 یگسترش شبکه تجار ریدر مس یکوچک قفقاز جنوب یاثرگذار
ـ منطقه بـا قابل  نیا د،یجد شمیدر جاده ابر نیچ ـ  تی مرکـز   کی
در  رانکـا  رقابـل یغ یکند و پکن را به قدرتمی نقش یفایا یعال

 یتـراز تجـار   2005کرده است. در سـال   لیمعادالت قفقاز تبد
 74دالر، با ارمنسـتان   ونیلیم 273 جانیآذربا یبا جمهور نیچ
 نـد یدالر بـود. امـا برآ   ونیلیم 4/52دالر و با گرجستان  ونیلیم
 یگـردش مـال   یدرصد1159به رشد  2019تعامل در سال  نیا
 .[7] شدمنجر  یقفقاز جنوبهای یبا جمهور نیچ
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