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در راســتای راهــرد نــگاه بــه شــرق کــه ایــران دنبــ�ال یم کنــد، روابــط این کشــور 
در قبــال احتادیــه اوراســیا در ســالهای اخیر شــاهد پیشــرفت های چشــمگیری 
ــارت آزاد  ــرارداد جت ــر ق ــه ب ــا تکی ــا ب ــت ت ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــوده اس ب
»FTA« کــه در مــاه یم 2018 میــادی در قزاقســتان بــه امضــا رســید و در مــاه 
اکتــر 2019 میــادی وارد فــاز اجرایــی شــد، مواضــع ایــران در قبــال اوراســیا را 
ــر قدرتمنــد  مــورد بررســی قــرار دهــد و مناســبات ایــران را کــه گاه بــا دو بازیگ
ــت یم  ــاز رقاب ــی دارد و گاه وارد ف ــن جنبــ�ه تعامل ــیه و چی ــی روس ــاین یعن جه
شــود، زیــر ذره بیــن بــرد. گفتنــی اســت کــه ایــن دو قــدرت در گرایــش ایــران 
ــی  ــه عل ــردازد ک ــأله یم پ ــن مس ــه ای ــش ب ــن پژوه ــد. ای ــهم دارن ــیا س ــه اوراس ب
رغــم اینکــه شــراکت بــا اوراســیا دســتاوردهایی بــرای ایــران دارد، امــا حتقــق ایــن 
دســتاوردها بــا موانعــی نیــز روبــرو اســت. مباحثــی کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا 
پرداختــه یم شــود، عبارتنــ�د از: خنســت، چهارچــوب نظــری و مفهــویم، دوم: 
ــارت  ــرارداد جت ــوم: ق ــا. س ــتی ه ــداف و کاس ــش، اه ــادی؛ پیدای ــه اقتص احتادی
آزاد بــا ایــران.. فرصــت هــای اقتصــادی احتمالــی و محدودیــت هــای اصلــی آن، 
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چهــارم: احتادیــه اوراســیا و الزامــات امنیتــی و سیاســی ایــران، پنجــم: فرصــت 
ــی، و در  ــل چین ــذاری عام ــر گ ــزان تأثی ــیا و می ــا اوراس ــران ب ــارکت ای ــای مش ه

نهایــت: ارزیــایب و نتیجــه گیــری هــای اصلــی.
کلیــدواژه هــا: منطقــه گرایــی، ایــران، احتادیــه اوراســیا، اقتصــاد، امنیــت، 

قــرارداد جتــارت آزاد، روســیه، چیــن

مقدمه
نگاه چند سال اخیر سیاست خارجی ایران به شرق، حکایت از این واقعیت 
است  کرده  جتربه  غربیها  از  را  سختی  حتریمهای  فشار  که  کشور  این  که  دارد 
اکنون تالش دارد که خود را از انزوای اقتصادی بیرون بکشد. انزوای بین املللی 
ایران »به تالشهای یب وقفه خود در راستای منطقه  و حتریمها سبب شد که 
گرایی و همکاری با احتادیه اوراسیا« ادامه دهد. یب تردید هدف ایران از عقد 
تفاهم نامه های اقتصادی چون »موافقت نامه جتاری ترجییح - PTA« کسب 
های  محدودیت  نیز  مسأله  این  اما  است.  سیاسی  و  اقتصادی  دستاوردهای 

خاص خود را دارد.
در این زمینه، پژوهش حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که: آیا 
روابط ایران با اوراسیا باعث رونق اقتصاد ایران خواهد شد؟ به عبارت دیگر، 
قرارداد »FTA« تا چه اندازه به اقتصاد یب رمق ایران کمک خواهد کرد که در 
مقابل سیستم حتریمها مقاومت کند؟ و این تفاهم نامه چگونه بر روند روابط 
گذار  تأثیر  اوراسیا(  اقتصادی  احتادیه  در  بازیگر  )بزرگرتین  روسیه  با  ایران 
خواهد بود؟ و چگونه و تا چه اندازه بر رویکردهای ایران و واکنش این کشور 
نسبت به تهدیدهای خارجی تأثیر خواهد گذاشت؟ و آیا چنین تفاهم نامه 
دهد؟  قرار  تأثیر  حتت  را  ایران  نظایم  و  سیاسی  دکرتین  تواند  یم  اقتصادی 
جتاری  شراکت  به  شدن  ملحق  از  ایران  است  ممکن  که  دستاوردی  بزرگرتین 
با سازماین متشکل از کشورهای حتت نفوذ روسیه داشته باشد، چیست؟ در 
این زمینه، نقش چین و طرح » یک جاده و یک کمربن�د« که به »راه ابریشم 
فهم  در  را  ما  ها  پرسش  این  به  پاسخ  چیست؟  است،  موسوم  نیز  جدید« 

فرصت ها، چالش ها و ابعاد این مسأله مهم یاری یم کند.
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اول: درآمدی نظری و مفهومی
بــرای بررســی رویکــرد ایــران در قبــال احتادیــه ارواســیا، ابتــ�دا بــه توضیــح چنــد 

مفهــوم یم پردازیــم کــه عبارتنــ�د از:
الــف- منطقــه گرایــی و اهمیــت دیــدگاه کارکردگرایــی بــرای بیــان مواضــع 

ــال اوارســیا ایــران در قب
ــتاد و  ــه هش ــر ده ــالهای اواخ ــه س ــاص، در فاصل ــور خ ــه ط ــی ب ــه گرای منطق
اوایــل دهــه نــود قــرن گذشــته میــالدی رونــق گرفــت کــه انعقــاد تفاهــم نامــه 
هایــی چــون »تفاهــم نامــه جتــارت آزاد امریــکای شــمالی – نفتــا« و »منطقــه 
ــن  ــیا، و همچنی ــرق آس ــوب ش ــا« در جن ــه آن- افت ــورهای آ س ــارت آزاد کش جت
جــان گرفــن طــرح احتادیــه اروپــا بــا اعــالن بــازار مشــرتک اروپایــی، از نمونــه 
هــای عینــی رونــق گرفــن منطقــه گرایــی اســت. در چنیــن برهــه ای منطقــه 
گرایــی بــه عنــوان یکــی از ســه عنصــر اساســی نظــام جتــاری بیــن امللــل در 
کنــار دو عنصــر دیگــر یعنــی »رویکــرد جمعی/چندجانبــ�ه« و »رویکــرد یــک 
جانبــ�ه« پــا بــه عرصــه ظهــور گذاشــت. مفهــوم منطقــه گرایــی بــر ایــن ایــده 
ــد  ــادی رش ــاظ اقتص ــه ای از حل ــک منطق ــه ی ــدازه ک ــر ان ــه ه ــت ک ــتوار اس اس
ــر یم  ــجم ت ــز منس ــی نی ــاظ سیاس ــدازه از حل ــان ان ــه هم ــد، ب ــدا کن ــل پی و تکام
شــود. البتــ�ه ایــن واقعیــت را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه نزدیکــی جغرافیایــی 
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــت ک ــان آنهاس ــل می ــاد متقاب ــه و اعتم ــک منطق ــورهای ی کش

اصلــی یــک منطقــه را رقــم یم زنــد.
رویکــرد منطقــه گرایــی بــه ایجــاد ائتــ�الف هایــی اشــاره دارد کــه در محــدوده 
مناطــق مشــخیص، مجموعــه ای از کشــورها را در بــر گرفتــه اســت کــه منافــع 
مشــرتکی در همــکاری از طریــق ســازمان هــا دنبــ�ال یم کننــ�د. و در مــورد ایجــاد 
تفاهــم نامــه هــای خــاص بــرای مقاصــد خــایص از قواعــد و اصــول مشــرتکی 
پیــروی یم کننــ�د. تنظیــم یــک توافــق نامــه منطقــه ای رابطــه تنگاتنگــی 
ــق  ــل از طری ــن املل ــای بی ــا در فض ــه ی ــا دارد ک ــی طرفه ــل یافتگ ــزان تکام ــا می ب
ســاختار دولــت هــا صــورت یم گیــرد کــه ناشــی از اســتقالل کشــورها اســت 
ــای  ــازمان ه ــار یم رود از س ــه انتظ ــت ک ــی اس ــازمانهای فرامل ــق س ــا از طری و ی
تصمیــم ســاز دولتــی مســتقل تــر باشــند کــه نمونــه آن هــم احتادیــه اروپا اســت.
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ــن  ــان و در تبیی ــث ش ــی از مباح ــل در یک ــن املل ــط بی ــوزه رواب ــردازان ح ــه پ نظری
ایــن مســأله کــه »چگونــه و چــرا دولــت هــای ملــی دیگــر ســیطره کامــل خــود 
neofunction- )را حفــظ نــی کننــ�د« بــا توســعه نظریــه »نوکارکردگرایــی« 

alism(، توســط یکــی از شــاخص تریــن بنیانگــذاران ایــن مکتــب – ارنســت 
هــاز- اینگونــه پاســخ یم دهــد کــه کشــورهای خــود مختــار » بــا میــل و رغبــت 
بــا کشــورهای همســایه خــود بــه حنــوی همگرایــی ایجــاد یم کننــ�د کــه برخــی 
از ویژگیهــای خــود مختــاری را از دســت یم دهنــد امــا در عیــن حــال، ابزارهــای 
خــایص را بــرای حــل نــزاع میــان خــود کســب یم کننــ�د«)١(، بــه ایــن معنــا کــه 
کشــورهای خــود مختــار، وفــاداری هــا، انتظــارات و خبشــی از ویژگیهــای خــود 
مختــاری خــود را متوجــه مســائل مختلفــی چــون فرهنگــی، محیــط زیســت، 
اقتصــادی، بهداشــت و درمــان و غیــره بــه عنــوان یــک مرکــز تــازه و بزرگــرتی 
بــر دولــت هــای ملــی  یم کننــ�د کــه نهادهایــش دارای صالحیــت قضایــی 

موجــود اســت.
مواضــع ایــران در قبــال اوراســیا را یم توان بر اســاس دیــدگاه نوکارکردگرایی 
ــا  ــارت آزاد- FTA« ب ــرارداد »جت ــای ق ــه امض ــوص اینک ــه خص ــح داد. ب توضی
»احتادیــه اقتصــادی اوراســیا« در ســال ٢٠١8 میــالدی – حداقــل- بــه دو علــت 

عمــده بــر یم گــردد کــه عبارتنــ�د از:
علــت اول: مفهــویم کــه نوکارکردگرایــی ارائــه یم دهــد، »یــک مفهــوم فایــده 
گرایانــه محــض بــرای سیاســت هــای منفعتــی اســت کــه بــا مفاهیــی چــون 
کــرت گرایــی و منفعــت عمویم کــه در کتابهــای نظریه پــردازان کارکردگرایی 
ســنتی دیــده یم شــود، در تضــاد اســت. اصولــی چــون حســن نیــت، انســجام 
نب�ایــد از مســلمات همگرایــی  بــرای منافــع عمــویم  یــا اخــالص  منافــع و 
فــرض گــردد«)2(. بن�ابرایــن، نوکارکردگرایــی فایــده گرایانــه ابــزار مهــی 
ــرج،  ــرج و م ــت ه ــال در حال ــد. مث ــه یم ده ــا ارائ ــت ه ــار دول ــریح رفت ــرای تش ب
کشــورها بــرای حتقــق اهــداف فردگرایانــه ای تــالش یم کننــ�د منافــع ملــی را 

(1) Lim Kevjn, “With COVID-19, Iran’s Dependence on China Grows,” The Washington Institute for Near 
East Policy, March 27, 2020, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/32O7Oft.
(2) Ethier J. Wilfred, “The International Commercial System,” Essays in International Finance (Princeton 
University - Department of Economics (210), 1998), 1–32.
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تأمیــن کننــ�د. یعنــی آنهــا زمــاین کــه یم بیننــ�د ابزارهــای فراملــی منافــع آنــان را 
تأمیــن یم کنــد، بــه آن وســائل رو یم آورنــد. از ایــن منظــر، نوکارکردگرایــی بــا 

رئالیســم سیاســی تفــاویت نــدارد.
ــان  ــران می ــی ای ــت خارج ــه سیاس ــم اینک ــی رغ ــه عل ــت ک ــن اس ــت دوم: ای عل
وحــدت اســالیم و ملــی گرایــی، و میــان ایدئولــوژی رادیکالــی و مصلحــت 
گرایــی و میــان گشــایش در روابــط بیــن امللــل و انــزوا در نوســان اســت، امــا در 
کل یم تــوان گفــت کــه سیاســت خارجــی ایــران از زمــان پیــروزی انقــالب در 
ســال ١9٧9 میــالدی بــه بعــد، واقــع گرایانــه بــوده اســت. یعنــی اینکــه »علــی 
رغــم اینکــه دیــن در ســاختار سیاســت کلــی ایــران نقــش عمــده دارد، امــا ایــن 
ــی و  ــای دفاع ــرورت ه ــه ض ــان ب ــته همچن ــال گذش ــل س ــول چه ــور در ط کش

ــوده اســت«)١( . ــ�د ب واقــع گرایــی پایبن
ب. ُبعد امنیتی منطقه گرایی و مشکل ادغام احتمالی ایران با احتادیه اوراسیا

امنیــت یکــی از مهمرتیــن ابعــاد کلیــدی منطقــه گرایــی اســت. تعــدادی از 
امنیتــی در محــدوده  بــه توســعه میکانیســم  پژوهشــهای منطقــه گرایــی 
مناطــق مشــخیص پرداختــه انــد. و بــا مــرور زمــان شــیوه هــای امنیتــی ســازمان 
یافتــه دائــی را آشــکار یم کننــ�د. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، روابــط امنیتــی 
حاکــم در میــان مجموعــه ای از کشــورهایی کــه از حلــاظ جغرافیایــی نزدیــک 
هــم هســتن�د، مبنــ�ای تقســیم بنــ�دی مناطــق قــرار یم گیــرد. و بــا شــیوه هــای 
در هــم تنیــده امنیــت، نظامهــای فرعــی بهــم پیوســته ای را در داخــل مناطــق بــه 
وجــود یم آورنــد«)٢(. نظریــه مجموعــه امنیتــی منطقــه ای کــه در انگلیســی 
اختصــارا »RSCT« گفتــه یم شــود، یکــی از مهمرتیــن نظریــه هایــی اســت کــه 
در حتلیــل روابــط میــان کشــورهای عضــو منطقــه مــورد نظــر و بیــان چگونگی 
و چرایــی ســاز و کار امنیتــی در میــان آن کشــورها، بــه کار یم رود. بــاری بــوزان 
و الــی ویــور بــر ایــن بــاور هســتن�د کــه مجموعــه امنیتــی منطقــه ای شــیوه هــای 
ــه  ــن روش، منطق ــا ای ــد و ب ــکار یم کن ــت آش ــرای امنی ــخیص ب ــی مش جغرافیای

(1) Gasparetto Alberto, “Iran’s Foreign Policy Between Ideology and Pragmatism. The Impact of and on 
Factionalism,” Iranian Review of Foreign Affairs, (Center for Strategic Research-CSR, 2020), forthcom-
ing.
(2) Buzan Barry and Weaver Ole, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cam-
bridge: Cambridge, 2003), 462.
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گرایــی، در درجــه اول بــه ظهــور حتــوالت امنیــت در محــدوده منطقــه ای 
مشــخص از حلــاظ قــرب جغرافیایــی اشــاره دارد. بــه گونــه ای کــه تعامــالت 
امنیتــی در ســطوح بــاال میــان کشــورهای عضــو مجموعــه امنیتــی منطقــه 
ــر  ــی غی ــای امنیت ــه ه ــود »مجموع ــم وج ــی رغ ــه عل ــان دارد. در حالیک ای جری
ــا کشــورهای ســایر مناطــق  منطقــه ای« امــا ایــن تعامــل در ســطوح کمــرتی ب

جریــان دارد)١(.
در زمــان جنــگ ســرد، بــه علــت رقابــت میــان ایــاالت متحــده و احتادیــه جماهیر 
شــوروی بــر ســر نفــوذ، مســأله منطقــه گرایــی مــورد غفلــت قــرار گرفــت و 
مباحــث علــی بیشــرت روی نظــام دو قطبــی، حتــوالت جهــاین، بازدارندگــی، 
ــده  ــا نادی ــه ای را تقریب ــائل منطق ــد و مس ــز ش ــره متمرک ــته ای و غی ــرژی هس ان
نظــام فرعــی  یــک  امللــل  بیــن  نظــام  بــه  را نســبت  آن  اینکــه  یــا  و  گرفــت 
دانســت. در ایــن بــاره رابــرت کیلــی)٢( چنیــن یم گویــد: نظریــه هــای »روابــط 
بیــن امللــل« همــواره بــه جــای اینکــه بــه نظامهــای فرعــی منطقــه ای برپدازنــد، 
بیشــرت روی اهمیــت ســطح جهــاین تأکیــد داشــته و بدیــن وســیله اســتقاللیت 
ــر  ــی ب ــت مبن ــود داش ــداری وج ــور پای ــک تص ــد. ی ــه ان ــده گرفت ــق را نادی مناط
ــی  ــدان اهمیت ــر چن ــتفالیا دیگ ــح وس ــد از صل ــه ای بع ــای منطق ــه نظامه اینک
نــدارد. امــا وقتــی »بــازار مشــرتک اروپایــی« در اواخــر دهــه پنجــاه شــکل 
گرفــت، مســأله منطقــه گرایــی بــار دیگــر جلــب توجــه کــرد امــا همچنــان از 

ــد«)3(. ــی مان ــف باق ــویم ضعی ــاظ مفه »حل
ــرد  ــور ک ــتعمار ظه ــد از دوران اس ــه بع ــی« ک ــه گرای ــوج منطق ــن م ــذا، »اولی ل
و بیشــرت بــه »حاشــیه هــا« و مجموعــه تــازه ای از مســائل محلــی و بازیگــران 
پرداخــت، در یپ عــدم موفقیــت نمونــه هــای کلیــدی منطقــه گرایــی چــون 
ســازمان اوپــک، و »نظــام اقتصــادی تــازه بیــن امللــل« و زوال ایدئولــوژی جهــان 
ــت داده  ــل اولوی ــن املل ــام بی ــه نظ ــر ب ــار دیگ ــد »ب ــبب ش ــی س ــه همگ ــوم ک س

(1) Ibid.
(2) Kelly E. Robert, “Security Theory in the ‘New Regionalism,’” International Studies Review 9, no. 2 
(2007): 198.
(3) Ibid., 204.
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شــود«)١( انــدک انــدک در دهــه هفتــاد و هشــتاد قــرن گذشــته، کــم رنگ شــد. 
ــدک  ــی، ان ــان دو قطب ــان جه ــرد و پای ــگ س ــان جن ــه پای ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــا ب ام
انــدک مناطــق بــه عنــوان واحدهــای تــازه نفــوذ مطــرح شــدند و در مباحــث تــازه 

علــی مــورد توجــه قــرار گرفتنــ�د.
ــ�اط  ــرش ارتب ــان، نگ ــزرگ جه ــای ب ــدرت ه ــان ق ــمکش می ــان کش ــد از پای بع
ــرد و  ــود را مطــرح ک ــگ خ ــر رن ــه شــکل پ ــی ب ــوالت امنیت ــا حت ــی ب منطقــه گرای
بعــد از آن بــود کــه مجــال بــرای طــرح مســائل و حتــوالت منطقــه ای همــوار 
شــد و »مــوج تــازه منطقــه گرایــی« مســأله محــوری نظریــه نــو واقــع گرایــی 
را از نظــر دور نداشــت کــه عبارتنــ�د از توجــه بــه مناطــق و محوریــت کشــور و 
ناامنــی و جنــگ، بــا اقــرار بــه ایــن امــر کــه فرضیــه هــای نظریــه نــو واقــع گرایــی 
همچــون تــوازن قــدرت و چنــد قطبــی بــودن جهــان بعــد از جنگ ســرد نیــز ادامه 
یافــت. بــه عنــوان مثــال بــوزان و ویــور)٢( بــر ایــن باورنــد کــه » منطقــه گرایــی 
ــل کننــ�ده آن  ــوان و تکمی ــی همخ ــع گرای ــو واق ــاختارگرایی ن ــای س ــا طرحه ب
اســت و بــا ایــن گرایــش نــو واقــع گرایــی کــه بــر ســاختار جهــان گرایــی تمرکــز 

ــت« ــاد اس دارد، در تض
پیــام مــوج تــازه منطقــه گرایــی ایــن اســت کــه »کشــورهایی که قــادر نیســتن�د 
ــرای  ــا ب ــد آنه ــر تهدی ــرتانن�د، خط ــت بگس ــاط دور دس ــه نق ــود را ب ــیطره خ س
کشــورهای همســایه بســی بیشرت از کشــورهایی اســت که از حلاظ جغرافیایی 
بــا آنهــا فاصلــه دارنــد)3(. یعنــی »هــر قــدر فاصلــه جغرافیایــی بیشــرت یم شــود، 
ســیطره دولــت هــا نیــز کمــرت یم شــود«)4(. قابل ذکر اســت که یکــی از داغ ترین 
حبــث هــا میــان نظریــه پــردازان مــوج تــازه منطقــه گرایــی بــه رابطــه جغرافیــا 
و منطقــه گرایــی مربــوط یم شــود. لیــک)5( بــا ایــن اســتدالل کــه شــیوه هــای 
دوســتی یــا دشــمنی بــه جــای موقعیــت، شــاخص فنــاوری را برجســته یم کنــد، 

(1) Baysoy Emre, “New-Regionalism: The Slipknot of the Two Rival Trends?”, Athens Journal of Mediter-
ranean Studies, (Namık Kemal Üniversitesi, Vol 6, Issue 1, 2020), p 14.
(2) Barry and Ole, Regions and Powers, 4.
(3) Robert, “Security Theory in the ‘New Regionalism,’ 208.
(4) Ibid., 212.
(5) Lake David, “Regional Security Complexes: A Systems Approach,” David Lake and Patrick Morgan 
eds., “Regional Orders: Building Security in a New World,” (University Park: Pennsylvania State Univer-
sity Press, 1997), 197.
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بــر ایــن بــاور اســت کــه چنیــن ارتب�اطــی یب معنــی اســت. امــا بــوزان بــر ارتبــ�اط 
ــمنی  ــت و دش ــتی، رقاب ــای دوس ــیوه ه ــی ش ــرای بررس ــه ب ــخ ک ــا تاری ــا ب جغرافی
میــان همســایگان از مهمرتیــن فرضیــه هــا بــه شــمار یم رود، تأکیــد دارد. 
علــی رغــم اینکــه اکــر منطقــه گرایــان نــو، جغرافیــا را بــه عنــوان معیــار اصلــی 
منطقــه گرایــی پذیرفتــه انــد، امــا بــوزان و نظریــه پــردازان مکتــب کپنهــاگ بــا 
وجــود پذیــرش اهمیــت ارتبــ�اط جغرافیایــی، شــرط ضــروری وجــود »منطقــه 
گرایــی« را وجــود شــیوه خــایص از رقابــت یــا همــکاری و منــوط بــه میــزان ایــن 

همــکاری در طــول تاریــخ دانســته انــد.
بن�ابرایــن، دشــواره ادغــام کامــل احتمالــی ایــران در احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، 
بــر اســاس معیارهــای گوناگــون زیــر مــورد بررســی قــرار یم گیــرد: يكــم، 
اهــداف احتادیــه اقتصادی اوراســیا و مشــوق هــای عینی که یم توانــد – حداقل 
از حلــاظ رشــد اقتصــادی و امنیــت – بــه ایــران بدهــد. دوم، انــدازه یکپارچگــی 
اقتصــادی و جتــاری فعــال میــان ایــران و احتادیــه اوراســیا کــه مهمرتیــن عامــل 
بــرای دیگــر انــواع یکپارچگــی کارکــردی، حتــی بــرای یکپارچگــی نظــایم 
ــه  ــرایت ک ــط« و خط ــدرت متوس ــوان »ق ــه عن ــران ب ــگاه ای ــوم، جای ــت. س اس
ــر یم  ــه را در س ــر منطق ــلط ب ــوای تس ــه ه ــدریت« ک ــر ق ــک »اب ــا ی ــ�اط آن ب ارتب
پرورانــد، یم توانــد داشــته باشــد؛ صــرف نظــر از اینکــه ایــن »منطقــه« یــک 
تهدیدهــای  چهــارم،  کارکــردی.  نظــام  یــک  یــا  باشــد  جغرافیــای  محــدوده 
امنیتــی ایــران و اینکــه چگونــه یــک نظــام خارجــی دیگــری در ایــن مــورد یم 

ــد. ــاری کن ــد آن را ی توان

دوم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا.. پیدایش، اهداف و کاستی ها
ــان  ــیه می ــالش روس ــا ت ــالدی ب ــال ٢٠١4 می ــیا در س ــادی ارواس ــه اقتص احتادی
کشــورهای عضــو پیشــین احتادیــه جماهیــر شــوروی شــکل گرفــت. بــالروس 
و قزاقســتان هســته اصلــی ایــن احتادیه را تشــکیل دادنــد و بعــد از آن بالفاصله 
ــه  ــن احتادی ــکیل ای ــد. تش ــق ش ــه ملح ــن احتادی ــه ای ــتان ب ــتان و قرقیزس ارمنس
بــه نوعــی احیــای یــک ســازمان پیشــگایم اســت کــه اصــل آن بــه ژانویــه 
ــاز یم گــردد کــه روســیه، بــالروس و قزاقســتان اولیــن  ســال ١995 میــالدی ب
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ــا  ــد و بعده ــا کردن ــی )CU( را امض ــه گمرک ــکیل احتادی ــرای تش ــه ب ــان نام پیم
ــتن�د. ــه آن پیوس ــتان ب ــتان و تاجیكس قرقیزس

مفــاد پیمــان نامــه احتادیــه اقتصــادی اوراســیا کــه در اول ژانویــه 2015 میــالدی 
وارد فــاز اجرایــی شــد، هــدف از ایجــاد چنیــن احتادیــه ای را ایجــاد منطقــه 
جغرافیایــی میــان کشــورهای عضــو یم دانــد کــه ایــن منطقــه جغرافیایــی، 
جریــان کاال، خدمــات، ســرمایه هــا، و نیــروی کار را تســهیل کــرده و در عرصــه 
هــای اقتصــاد عمــویم از جملــه: حمــل و نقــل، صنایــع، کشــاورزی، انــرژی، 
و  رقابــت  مقــررات  فنــاوری،  مقــررات  خارجــی،  جتــارت  گــذاری،  ســرمایه 
ممانعــت از احتــکار، ایجــاد ســاز و کار بــرای یــک پــول مشــرتک و همراهــی 
ــن  ــه همی ــد. ب ــه ده ــرتکی را ارائ ــای مش ــت ه ــده، سیاس ــوالت آین ــا حت ــرت ب بیش
ســبب یم تــوان گفــت کــه هــدف اصلــی احتادیــه اوراســیا موازنــه نفــوذ 
ــق  ــوازی و موف ــوی م ــک الگ ــنهاد ی ــا و پیش ــه اروپ ــادی احتادی ــی و اقتص سیاس

بــرای یکپارچگــی اقتصــادی منطقــه ای بــوده اســت.
در وبســایت رســی احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، هــدف از ایجــاد ایــن احتادیــه 
ــای  ــان اقتصاده ــکاری می ــی، هم ــوان رقابت ــش ت ــ�ه، افزای ــه جانب ــای هم »ارتق
ــای  ــت ه ــت مل ــطح معیش ــردن س ــاال ب ــرای ب ــدار ب ــعه پای ــت توس ــی، تقوی مل
ــازار مصــرف  ــام بــرده شــده اســت. ایــن احتادیــه یــک ب عضــو ایــن احتادیــه« ن
ــون  ــر ١.9 تریلی ــغ ب ــی بال ــص مل ــد ناخال ــر و تولی ــون نف ــکل از ١83.8 میلی متش
دالر دارد کــه معــادل 3.٢ درصــد از تولیــد ناخالــص جهــاین را شــامل یم شــود.

ــده  ــش عم ــوان از نق ــی ت ــد ن ــان یم آی ــه می ــیا ب ــه اوراس ــخن از احتادی ــی س وقت
ــن  ــوذ را در ای ــرتین نف ــه بیش ــت ک ــدریت اس ــور ق ــن کش ــود. ای ــل ب ــیه غاف روس
احتادیــه دارد و بــه تنهایــی قــادر اســت بــر ســایر شــرکاء اعمــال نفــوذ کنــد. 
ضمــن اینکــه در سیاســت جهــاین تأثیــر گــذار اســت، ایــن فرصــت را دارد که از 
احتادیــه اوراســیا بــرای دنبــ�ال کــردن اهــداف ژئوپلیتیــک خــاص خــود اســتفاده 
کنــد. برخــی از منتقــدان طــرح احتادیــه اوراســیا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه هــدف 
روســیه از ایجــاد یــک ائتــ�الف جتــاری از کشــورهای عضــو احتــاد جماهیــر 
شــوروری ســابق همانــا مقابلــه بــا نفــوذ احتادیــه اروپــا، ایــاالت متحــده و چیــن 
اســت.علی رغــم اینکــه والدیمــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه هرگونــه 
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تصمیــم بــه احیــای احتادیــه جماهیــر شــوروی ســابق از رهگــذر احتادیه اوراســیا 
را رد کــرد، امــا هیــالری کلینتــون وزیــر وقــت امــور خارجــه امریــکا گفتــه بــود 
کــه ایجــاد ایــن احتادیــه » گایم بــرای احیــای شــوروی در منطقــه اســت و مــا 

ــه ایــن هــدف واقــف هســتیم«)١(. ب
پوتیــن، در مقالــه ای کــه در تاریخ 3 اکترب ٢٠١١ میالدی در روزنامه »ازویســتا« 
روســیه منتشــر کــرد، دیــدگاه خــود را درباره آینــده احتادیــه اوراســیا چنین بیان 
ــن  ــه هــای بنیادی ــرتک در عرص ــادی مش ــای اقتص ــه فض کــرد: »مهــم اســت ک
ــاوری،  ــررات فن ــی، مق ــای رقابت ــاد فض ــویم، ایج ــاد عم ــش اقتص ــون خب همچ
حمایــت از خبــش کشــاورزی، حمــل و نقــل، تعرفــه هــای گمرکــی کــه در آینــده 
چارچــوب مشــرتک ویــزا را هــم شــامل خواهــد شــد، سیاســت هــای مهاجــرت، 
اجــازه لغــو نظــارت بــر مرزهــا میــان کشــورهای عضــو متمرکــز شــود. در واقــع 
مــا از جتربــه »توافقنامــه شــینگن« اســتفاده یم کنیــم کــه بــرای کشــورهای 
اروپایــی ســودمند بــود«)٢(. از نظــر پوتیــن احتادیــه اروپــا یــک الگویــی اســت 
کــه در کنــار نقــاط ضعــف، از نقــاط قــوت نیــز برخــوردار اســت. او یم گویــد: 
»احتادیــه اروپــا چهــل ســال را پشــت ســر گذاشــت تــا توانســت از “بــازار 
ــود«.  ــل ش ــا تب�دی ــه اروپ ــه احتادی ــوالد” ب ــنگ و ف ــال س ــی زغ ــرتک اروپای مش
ــه اینکــه احتادیــه گمرکــی و فضــای اقتصــادی  او همچنیــن یم افزایــد: نظــر ب
مشــرتک، از جتــارب احتادیــه اروپــا و دیگــر احتادیــه هــای منطقــه ای بهــره یم 
بــرد، بــا ســرعت بیشــرتی بــه رشــد خــود ادامــه یم دهــد. نقطــه قــوت مــا ایــن 
ــم  ــی یم کنی ــا را بررس ــه ه ــر احتادی ــوت دیگ ــف و ق ــاط ضع ــا نق ــه م ــت ک اس
ــاین  ــاختارهای فوق ــاد س ــم و از ایج ــودداری کنی ــا خ ــتب�اهات آنه ــرار اش ــا از تک ت
بروکراتیــک غیــر ضــروری پرهیــز کنیــم«. پوتیــن احتادیــه اوراســیا را پلــی 
ــت در  ــه فعالی ــد ک ــوس آرام یم دان ــیا و اقیان ــای آس ــه پوی ــا و منطق ــان اروپ می
چارچــوب رقابــت، ضامــن ثبــ�ات و توســعه همــکاری بــا قــدرت هــای جهــان از 
جملــه چیــن، احتادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده یم شــود. رئیــس جمهــور روســیه 

(1) Henley Jon, “A Brief Primer on Vladimir Putin’s Eurasian Dream,” The Guardian, February 18, 2014, 
accessed November 1, 2020, https://bit.ly/2H8NJck.
(2) Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, “A New Integration Project 
for Eurasia: The Future in the Making,” Permanent Mission of the Russian Federation to the European 
Union, October 10, 2011, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/3kBlWPc

https://bit.ly/2H8NJck
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از شــراکت میــان احتادیــه اوراســیا و احتادیــه اروپــا حمایــت کــرد و فرضیــه هــای 
تقابــل را یب معنــا خوانــد)١(.

در نتیجــه، والدیمــر پوتیــن بــا بــر شــمردن نقــاط قــوت و ضعــف ایــن ســازمان 
منطقــه ای، ادعاهــا در مــورد اهــداف خصمانــه سیاســت خارجــی روســیه را رد 
ــه  ــار احتادی ــه در کن ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــز نب�ای ــه را نی ــن نکت ــا ای ــد. ام یم کن
اوراســیا، »ســازمان پیمــان امنیــت جمعــی CSTO« نیــز حضــور دارد کــه یــک 
ســازمان سیاســی نظــایم اســت کــه پیــش از احتادیــه اوراســیا تشــکیل شــد و 
پنــج کشــور بــه عــالوه تاجیکســتان در آن حضــور دارنــد. و همانطــور کــه قبــال 
اشــاره شــد، پوتیــن ایــن مســأله را پنهــان نــی کنــد. ایجــاد یــک واحــد مشــرتک 
پولــی و ایجــاد بروکراســی مرکــزی بــرای اداره احتــاد بــه معنــای هژمــوین روســیه 

است)٢(.
کســینا کرخــام پژوهشــگر- همچــون اکــر حتلیــل هــای آکادیم- بــر ایــن بــاور 
اســت کــه احتادیــه اوراســیا بــا احتادیــه اروپــا بــرای یکپارچگــی منطقــه ای بــه 
ــوذ  ــرتش نف ــا گس ــا ب ــت ت ــیه اس ــت روس ــزاری در دس ــردازد. و اب ــت یم پ رقاب
ــود  ــگاه خ ــابق، جای ــوروی س ــر ش ــه جماهی ــورهای احتادی ــی کش ــر برخ ــود ب خ
ــورها  ــرای کش ــناریو ب ــن س ــد. ای ــا کن ــددا احی ــدرت مج ــک ابرق ــوان ی ــه عن را ب
غــریب یــک تهدیــد اســت و غربیهــا بــه ایــن خاطــر کــه روســیه فاقــد ارزشــهای 
دموکراتیــک و لیــربال اســت)3(، نســبت بــه سیاســت امرپیالیســتی ایــن کشــور 
نگــران هســتن�د. ایــن نــوع دیــدگاه از آجنــا کــه – هرچنــد اندک-رنــگ و بــوی 
ــه از  ــت ک ــه پیداس ــا گفت ــت. ن ــص اس ــار نق ــیه را دارد، دچ ــا روس ــت ب مخالف
گذشــته هــای دور روی آوردن بــه سیاســت خارجی امرپیالیســتی از ویژگیهای 
ذایت هــر قــدرت بیــن املللــی تأثیــر گــذار بــوده اســت؛ صــرف نظــر از اینکــه چــه 

نظــام سیاســی و یــا فرهنــگ سیاســی ملــی داشــته باشــد.
در مقابــل ایــن فرضیــه هــا مبنــی بــر اینکــه روســیه قصــد دارد احتادیــه ارواســیا 
ــرد، بــه  ــوذ خــود به کار گی ــه عنــوان ابــزاری بــرای تقویــت قــدرت و نف را ب

(1) Ibid.
(2) “Eurasian Union Proposal Key Aspect of Putin’s Expected Presidency,” Eurasianet, October 7, 2011, 
accessed November 1, 2020, https://bit.ly/3lLRbsx
(3) Ksenia Kirkham, “The Formation of the Eurasian Economic Union: How Successful Is the Russian 
Regional Hegemony?” Journal of Eurasian Studies 7, no. 2 (July 2016): 112.
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ایــن واقعیــت نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه ســاختارهای بنیادیــن احتادیــه اوراســیا 
بیشــرت گویــای چنــد جانبــ�ه گرایــی اســت نــه هژمــوین. ایــن احتادیــه از دو واحد 
اداری اصلــی تشــکیل یم شــود: یکــی شــورای اجرایــی اســت کــه 5 عضــو دارد 
یعنــی هــر کــدام پنــج کشــور، یــک نماینــده در ایــن شــورا دارد. واحــد دیگــر، 
ــده در  ــوری دو نماین ــر کش ــی ه ــو دارد یعن ــه ده عض ــت ک ــت اس ــورای مدیری ش
ایــن شــورا دارد و همــه اعضــای از حــق رأی مســاوی برخــوردار هســتن�د. بــا 
ــه،  ــن احتادی ــف ای ــاط ضع ــن نق ــگران، مهمرتی ــده پژوهش ــه عقی ــه، ب ــن هم ای
ضعــف مشــروعیت آن در بیــن اعضــای آن اســت)١( زیــرا هژمــوین سیاســی، 
نظــایم و اقتصــادی روســیه همچنــان کشــورهای پساشــوروی را کــه ســی ســال 
از اســتقالل آنهــا یم گــذرد، تهدیــد یم کنــد. و ایــن امــر ســبب یم شــود کــه 
ایــن کشــورها مخصوصــا بعــد از دخالــت روســیه در گرجســتان ســال ٢٠٠8 
میــالدی و دخالــت در اوکرایــن در ســال ٢٠١4 میــالدی، بــه ایــن طــرح بــه عنوان 
یــک چارچــوب بــرای یکپارچگــی منطقــه ای اعتمــاد کامــل نداشــته باشــند. 
ــورهای  ــا کش ــل ب ــیه در تعام ــه روس ــت ک ــده اس ــبب ش ــف س ــه ضع ــن نقط ای
عضــو احتادیــه بــه جــای چنــد جانبــ�ه گرایــی بــه میکانیســم دو جانبــ�ه گرایــی 
روی آورد. در نتیجــه، تالشــهای ایــن احتادیــه در راســتای ادغــام اعضــاء فقــط 
در روابــط جتــاری و تشــریفات دیگــری همچــون احتادیــه گمرکــی منحصــر 
مانــده اســت؛ بــدون اینکــه دســتاوردهای دیگــری در حــوزه مســائل سیاســی 

داشــته باشــد.
از ســویی دیگــر، روســیه بــه جمهــوری هــای پساشــوری بــه چشــم کشــورهای 
دارای »اســتقالل محــدود« و بــه عنــوان »خبشــی از منطقــه حتــت ســیطره 
روســیه “ابرقــدرت” یم نگــرد. و اینگونــه اســت کــه تعــدادی از شــرکت هــای 
روســی بــه آســاین بــه بازارهــای کشــورهای پساشــوروی کــه از حلــاظ اقتصــادی 
ــه در  ــی ک ــای روس ــرکت ه ــدادی از ش ــد. و تع ــی دارن ــد، دسرتس ــرده ان ــد نک رش
مقایســه بــا شــرکت هــای نظیــر خــود از تــوان رقابتــی باالتــری برخوردارنــد، در 
ایــن منطقــه حضــور پــر رنــگ دارنــد. و اینجاســت کــه روســیه تمایــل دارد در 

(1) Busygina Irina and Filippov Mikhail, “Russia, Post-Soviet Integration, and the EAEU: The Bal-
ance Between Domination and Cooperation” Problems of Post Communism (2020): 1, DOI: 
10.1080/10758216.2020.1803755.
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رابطــه ایــن کشــور بــا کشــورهای پساشــوری ایــن حالــت نابرابــری و وابســتگی 
ــان یم  ــه نش ــاخیص ک ــن ش ــد)١(. مهمرتی ــه یاب ــورها ادام ــر کش ــادی دیگ اقتص
دهــد روســیه رؤیــای یــک ابرقــدرت جهــاین را در ســر یم پرورانــد، تــالش بــرای 
گســرتش نفــوذ خــود بــر جمهــوری هــای احتادیــه جماهیــر شــوری ســابق اســت 

اســت کــه اکنــون روســیه آنهــا را حیــاط خلــوت خــود یم دانــد.
بــا توجــه بــه آچنــه بیــان شــد، بســیاری از حتلیــل گــران بــر ایــن باورنــد کــه عــدم 
ــش  ــه بی ــت ک ــیا اس ــه اوراس ــب احتادی ــن معای ــده تری ــادی از عم ــری اقتص براب
از هــر عامــل دیگــری موجبــات نگــراین را فراهــم کــرده اســت. وجــود ایــن 
نقطــه ضعــف، خطرهــای توســعه نامتــوازن میــان کشــورهای عضــو احتادیــه 
را در یپ دارد. ایــن در حالیســت کــه روســیه بــه عنــوان اقتصــاد برتــر، بازارهــای 
اقتصــاد چهــار عضــو دیگــر را در اختیــار یم گیــرد. عــاله بــر آن، ایــن نابرابــری 
از جنبــ�ه هــای دیگــری نیــز مطــرح اســت ماننــ�د ســهم جریــان جتــارت در کشــور 
از تبــ�ادالت جتــاری بــا کشــورهای عضــو، کــه ایــن نســبت در مــورد روســیه یــک 
ــد  ــالروس 5٠ درص ــورد ب ــبت در م ــن نس ــا همی ــت ام ــن اس ــیار پایی ــددی بس ع

جتــارت بــالروس را تشــکیل یم دهــد)٢(.
نقطــه ضعــف مزمــن دیگــر کــه مربــوط بــه کارآیــی احتادیــه اوراســیا یم شــود، 
نــاکایم ایــن احتادیــه در ایجــاد یــک هویــت اوراســیایی مشــرتک اســت و علــت 
ــت  ــو اس ــورهای عض ــل کش ــزرگ در داخ ــط ب ــه متوس ــک طبق ــود ی ــم نب آن ه
کــه همزمــان بــا گســرتدگی فســاد در ســطح داخلــی، ایــن طبقــه بــاین و حــایم 
طــرح ادغــام کشــورهای عضــو شــوند. عــالوه بــر آن، ضعــف ســاختارهای 

حکومــت هــای دموکراتیــک در ایــن راه مزیــد بــر علــت اســت)3(.

ســــوم: توافقنامه تجارت آزاد با ایــــران.. فرصت های اقتصادی 
احتمالی و محدودیت اصلی آن

مراحــل مقدمــایت توافقنامــه جتــارت آزاد میــان احتادیــه اوراســیا و ایــران در مــاه 
ــازمان  ــوی س ــاس الگ ــران براس ــ�دا ای ــد. در ابت ــی ش ــالدی ط ــامرب 2015 می دس

(1) Ibid., 2-3.
(2) Kirkham, “The Formation of the Eurasian Economic Union,” 118-120.
(3) Ibid., 125.
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جتــارت جهــاین، یــک توافقنامــه موقــت مبنــی بــر کاهــش تعرفــه هــای گمرکــی 
را بــه امضــا رســاند. امضــای ایــن تفاهمنامــه بــا رونــق گرفــن اقتصــاد ایــران 
ــای  ــل از امض ــاه قب ــج م ــران پن ــ�ه ای ــد. البت ــان ش ــا همزم ــش حتریمه در یپ کاه
برجــام بــا کشــورهای 5 +1، یــک تفاهمنامــه راهــربدی دیگــری را نیــز بــه امضــا 

رســانده بــود.
ــراز  ــن اب ــران ضم ــارت ای ــادن و جت ــع، مع ــر صنای ــت زاده وزی ــا نعم ــد رض محم
خــوش بینــی از احلــاق ایــران بــه ایــن فضــای »پررونــق« اقتصــادی گفــت 
کــه توســعه در خبــش جتــارت از اولویــت هــای راهــربدی ایــران اســت)١(. خانــم 
گفــت  نیــز  ارواســیا  اقتصــادی  احتادیــه  جتــارت  وزیــر  نیکیشــینا  ورونیــکا 
ــی  ــن امللل ــل بی ــل و نق ــدور حم ــاخت کری ــه کار زیرس ــن تفاهمنام ــرای ای ــه اج ک
»شــمال-جنوب« از طریــق ایــران، روســیه و دریــای خــزر را تســریع خواهد کرد 
ــه فقــط بــه کشــورهای امضــاء کننــ�ده بلکــه بــه کشــورهای  ــار مثبــت آن ن و آث
ــان  ــر نش ــن ام ــید و ای ــد رس ــز خواه ــه نی ــیای میان ــه و آس ــری در خاورمیان دیگ
دهنــده اهمیــت راهــربدی جغرافیــای ایــران اســت)٢(. ایــن تفاهمنامــه تــا ســه 
ــن  ــ�ار ای ــد، اعتب ــه برس ــه نتیج ــا ب ــه گفتگوه ــ�ار دارد و در صورتیک ــال اعتب س
ــق  ــرای حتق ــز ب ــراین نی ــئولین ای ــود و مس ــد ب ــگی خواه ــز همیش ــه نی تفاهمنام

ــد. ــه یم دهن ــود ادام ــهای خ ــه تالش ــر ب ــن ام ای
از نظــر ژئوپلیتیــک، تیگــران سرکیســیان رئیــس کمیســیون اقتصــادی احتادیه 
اوراســیا در نشســتی کــه در اوایــل ســپت�امرب ٢٠١9 میــالدی در مقــر احتادیــه در 
موســکو برگــزار شــده بــود، بــر اهمیــت راهــربدی ایــران بــرای احتادیــه اوراســیا 
٢٠ میــالدی اشــاره کــرد و  در بــازه زمــاین فوریــه ٢٠١6 میــالدی تــا فوریــه ٢٠
ــط  ــق رواب ــرای تعمی ــیا ب ــه اوراس ــو احتادی ــورهای عض ــای کش ــت: » رؤس گف
بــا ایــران اهمیــت خــایص قائــل هســتن�د«. او بــه اهمیــت حضــور نماینــدگان 
ــه  ــران ب ــزم ته ــانه ای از ع ــرد و آن را نش ــاره ک ــس اش ــن کنفران ــران در ای ــازار ای ب
تعمیــق روابــط دانســت. و همچنیــن بــه نقــش مهــم ایــران در پیونــد محورهــای 

(1) Press TV, “Iran, Russia-led bloc sign trade deal”, (December 24, 2015), accessed: Nov 01, 2020. https://
bit.ly/3kw0rzu
(2) Sputnik, “Accord UEEA-Iran: «un nouveau pôle d’attraction économique et commerciale» dans la 
région”, (May 17, 2018), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/3px86B1
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ارتب�اطــی کلیــدی حمــل و نقــل یعنــی »شــمال- جنــوب« و »شــرق- غــرب« 
اشــاره کــرد)١(. ویرونیــکا نیکیشــینا ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن امــر، بــه ایــن 
مســأله اشــاره داشــت کــه جتــارت بــا ایــران بــرای خبشــهای جتــاری ایــن احتادیــه 
– حتــی قبــل از اینکــه تفاهمنامــه وارد فــاز اجرایــی شــود- از اهمیــت خــایص 
برخــوردار بــوده اســت. و گــزارش روزنامــه »تهــران تایمــز« مبنــی بــر افزایــش 
ــال  ــد در س ــزان ٢8 درص ــه می ــه ب ــو احتادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ــادرات ای ص

٢٠١8 میــالدی تأکیــدی بــر ایــن واقعیــت اســت)٢(.
از نظــر ایــران، همانطــور کــه رضــا اردکانیــان وزیــر انــرژی ایــران در نشســت احتادیــه 
اقتصــادی اوراســیا در ایــروان در اول اکتــرب ٢٠١9 میــالدی گفــت، ایــن تفاهمنامــه 
در خبــش جتــارت یــک موفقیــت بــزرگ بــه شــمار یم رود. زیــرا » حــدود 84٠ کاال 
مشــمول تعرفــه هــای ترجیــیح یم شــوند یعنــی اینکــه تعرفــه گمرکــی برخــی 
کاالهــا کاهــش یم یابــد تــا حــدی کــه تعرفــه گمرکــی برخــی کاالهــا بــه صفــر یم 
ــن  ــمول ای ــی مش ــاورزی و کاالی صنعت ــول کش ــوع 86٢ محص ــد«)3(. در مجم رس
5 قلــم کاالی ایــراین و 36٠ قلــم کاالی  تفاهمنامــه یم شــود کــه از آن جملــه ٠٢
دیگــر مربــوط بــه احتادیــه اوراســیا اســت. صــادرات عمــده ایــران کــه بــه موجــب 
ــات،  ــوه ج ــامل می ــود ش ــی یم ش ــات گمرک ــن ختفیف ــمول ای ــه مش ــن تفاهمنام ای
ــزار  ــون اب ــواد همچ ــر م ــاختماین و دیگ ــح س ــزی و مصال ــدات فل ــزیجات، تولی س
ســفره آرایــی و فــرش یم شــود. در عیــن حــال، ایــران نیــز تعرفــه هــای گمرکــی بــر 
واردات از احتادیــه اوراســیا کــه شــامل گوشــت و محصــوالت غذایی و کشــاورزی، 
ــن  ــد. از مهمرتی ــش یم ده ــود را کاه ــره)4( یم ش ــی و غی ــوازم الکرتونیک ــزات و ل فل
محصــوالت غذایــی کشــاورزی کــه ایــران وارد یم کند یم تــوان به جــو، آفتابگردان 

ــود)5(. ــتان وارد یم ش ــیه و قزاقس ــم آن از روس ــش اعظ ــه خب ــرد ک ــاره ک و ذرت اش

(1) EEC, “EAEU countries and Iran ready to deepen cooperation”, (September 3, 2019), accessed: Nov 01, 
2020. https://bit.ly/3f2bLlD
(2) Tehran Times, “FTA with EAEU, a turning point for Iran’s trade”, (February 3, 2020), accessed: Nov 01, 
2020. https://bit.ly/36BnJPw
(3) Tehran Times, ”EAEU gives Iran 3 years to become a permanent member”, (October 2, 2019), accessed: 
Nov 01, 2020. https://bit.ly/2UsE1of
(4) Adarov Amat & Ghodsi Mahdi, “The Impact of the EAEU-Iran Preferential Trade Agreement”, The 
Vienna Institute for International Economic Studies, Working Paper 179, (The Vienna Institute for Inter-
national Economic Studies, 2020), p1. https://bit.ly/2Uw1TqO
(5) Ibid., 8.
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هممچنیــن از نظــر تهــران، در ســایه بازگشــت حتریمهــا ایــن تفاهمنامــه راه را 
بــرای ورود بــه بازارهــای تــازه همــوار یم کنــد. رضــا رحمــاین وزیــر صنعــت ایــران 
بــر فوائــد احتمالــی ایــن تفاهمنامــه در مقابلــه بــا حتریمهــای امریــکا تأکیــد یم 
ــران  ــارت ای ــاق جت ــو ات ــری عض ــان بیگل ــا جه ــد رض ــال، محم ــن ح ــد. در عی کن
ضمــن ابــراز خــوش بینــی نســبت بــه تفاهمنامــه جتــارت آزاد، کــه جتــارت ایــران 
بــا احتادیــه اوراســیا بــا چهــار برابــر افزایــش، بــه ١٠ میلیــارد دالر امریکایــی 
ــه وجــود  ــا توجــه ب ــ�ه واضــح اســت کــه ایــن دیــدگاه ب در ســال برســد)١(. البت
ــا واقعیــت فاصلــه  ــا، ب عوامــل پیــش بینــی نشــده ناشــی از همــه گیــری کرون

ــادی دارد. زی
از نظــر روســیه، الکســاندر نــواک وزیــر وقــت انــرژی روســیه در اظهــارایت گفته 
ــرتش  ــ�ه و گس ــارت دوجانب ــق جت ــث رون ــیح باع ــه ترجی ــن تفاهمنام ــه ای ــود ک ب
ــران  ــه »ته ــد)٢(. روزنام ــد ش ــز خواه ــزاری نی ــرمایه گ ــکاری س ــای هم ــه ه زمین
تایمــز« نوشــته اســت کــه »تفاهمنامــه ترجیــیح« بــه نفــع ایــران بــوده اســت 
زیــرا میانگیــن صــادرات ایــران بــه کشــورهای عضــو احتادیــه ارواســیا از حلــاظ 
ارزش بــه میــزان ٢١6 درصــد و از حلــاظ وزن بــه میــزان 55٢ درصــد در فاصلــه 
ــا همیــن دوره زمــاین در ســال  ــالدی در مقایســه ب ژانویــه و ســپت�امرب ٢٠١9 می
٢٠١8 میــالدی افزایــش داشــته اســت)3(. بــر اســاس گــزارش همیــن روزنامــه، 
باالتریــن میانگیــن رشــد صــادرات ایــران بــا ارمنســتان بــوده اســت کــه راه را 
بــرای رقابــت کاالهــای ایــراین بــا کاالهــای ترکــی همــوار کــرده اســت. گفتنــی 
اســت قبــل از اجــرای تفاهمنامــه ترجیــیح بازارهــای ارمنســتان را کاالهــای 

ترکــی در اختیــار گرفتــه بــود.
در واقــع، قــرارداد جتــاری میــان احتادیــه اوراســیا و ایــران حــدود 55 درصــد از کل 
ــبب ادروف  ــن س ــه همی ــود. ب ــامل یم ش ــرف را ش ــان دو ط ــاری می ــ�ادالت جت تب
و قدســی تأکیــد دارنــد کــه ایــن قــرار داد »ترجیــیح« اســت و همــه جانبــ�ه 
ــه  ــبت ب ــراین نس ــای ای ــرار داد کااله ــن ق ــاس ای ــر اس ــر آن، ب ــالوه ب ــت. ع نیس

(1) Bourse & Bazaar, “Iran Trade Deal with Russia-Led Bloc Warrants Cautious Optimism”, (October 21, 
2019), accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/2UqKGPC
(2) Sputnik, “L’Iran sur le point de rejoindre la zone de libre-échange initiée par la Russie”, (April 3, 2018), 
accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/2UvQWps
(3) Tehran Times, “FTA with EAEU, a turning point for Iran’s trade”, Ibid.
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کاالهــای احتادیــه اقتصــادی اوراســیا از ختفیفــات گمرکــی بیشــرتی برخــوردار 
یم شــود و صــادرات ایــران در ایــن زمینــه از تســهیالت بیشــرتی بهــره منــد یم 
شــود. علــی رغــم گســرتدگی بــازار اوراســیا تعرفــه هــای گمرکــی بــر کاالهــای 
واردایت از احتادیــه اقتصــادی اوراســیا از میــزان متوســط نیــز بســیار باالتــر 
ــای  ــه کااله ــران ب ــاز ای ــه نی ــن تفاهمنام ــه ای ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. و ای اس
خارجــی را بــرآورده نکــرده اســت. ادروف و قدســی بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه 
ــا  ــه ب ــیه، در مقایس ــران و روس ــان ای ــاری می ــط جت ــین رواب ــای پیش ــه رویکرده ب
ســایر کشــورهای عضــو احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، چشــم انــداز رشــد آینــده 
ــورهای  ــود کش ــه س ــد، ب ــران باش ــع ای ــه نف ــه ب ــش از آنک ــادرات بی واردات و ص
احتادیــه اقتصــادی اوراســیا رقــم یم خــورد. البتــ�ه هــر دو کشــور ایــران و روســیه 
در جتــارت فیمــا بیــن و مخصوصــا در محصــوالت کشــاورزی همچــون میــوه و 
ســزیجات دســتاوردهایی نیــز خواهنــد داشــت)١(. قطعــا دلیلــی بــرای خــوش 
ــی  ــرایط فعل ــت ش ــا در نظرداش ــرار داد را ب ــن ق ــد ای ــا بای ــود دارد. ام ــی وج بین
ــرار  ــن ق ــرار داد. ای ــایب ق ــورد ارزی ــور کل، م ــه ط ــاری ب ــای جت ــراکت ه ــران و ش ای
داد موقتــی اســت و تــا ســه ســال اعتبــ�ار دارد و همانطــور کــه قبــال نیــز اشــاره 

ــان دارد. ــات روی آن جری ــام اصالح ــم، کار اجن کردی
بــه همیــن ســبب و علــی رغــم خــوش بینــی روزنامــه هــای ایــران بــه ایــن 
تفاهمنامــه، امــا منابــع دیگــر آمــار و ارقــایم متفــاوت ارائــه یم دهنــد. و ایــن 
آمــار و ارقــام متفــاوت و گاه نادرســت در حتلیــل هــای آکادیم منجــر بــه نت�ایــج 
غیــر واقعــی یم شــود. اگــر ایــن قــرار داد ایــران بــا احتادیــه اقتصــادی اوراســیا 
را – بــه عنــوان نمونــه – بــا جتــارت ایــران بــا چیــن و احتادیــه اروپــا مقایســه 
کنیــم، آنــگاه یم بینیــم کــه ایــن قــرار داد چنــدان وزنــه ای هــم نــدارد. گفتنــی 
اســت کــه تــا کنــون چیــن بــزرگ تریــن شــریک جتــاری ایــران و بــازار عمــده بــرای 

صــادرات نفــت ایــران بــوده اســت.
ــران در  ــای ای ــادرات کااله ــول، ارزش ص ــی پ ــن امللل ــدوق بی ــای صن ــق آماره طب
ــکا  ــون دالر امری ــارد و6٠٠ ميلي ــا ١٢ میلی ــن، تقریب ــه چی ــالدی ب ــال ٢٠١9 می س
یعنــی چیــزی حــدود چهــار برابــر كمــرت از صــادرات ایــران بــه ترکیــه کــه دومیــن 

(1) Adarov Amat & Ghodsi Mahdi, Ibid, 14.
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بــازار بــرای ایــران بــه حســاب یم آیــد، بــوده اســت. در عیــن حــال، ایــران در طــی 
ســال ٢٠١9 میــالدی کاالهــای چینــی بــه ارزش 6 میليــارد و5٠٠ میلیــون دالر بــه 
کشــور وارد کــرده اســت و ایــن رقــم بــا 4 میلیــارد دالری کــه ارزش واردات ایــران 
ــه  ــت فاصل ــران اس ــه ای ــ�ده کاال ب ــادر کنن ــن ص ــریب دومی ــده ع ــارات متح از ام
البتــ�ه اگــر صــادرات مجموعــه احتادیــه اروپــا را در نظــر  معنــا داری دارد. 
ــا ایــران در ایــن اســت  نگیریــم)١(. اهمیــت احتادیــه اروپــا در شــراکت جتــاری ب
کــه حجــم واردات اروپــا از کاالهــای ایــراین در مقایســه بــا شــرکای اصلــی ایــران 
همچــون چیــن، ترکیــه، هنــد، کــره، افغانســتان، امــارات متحــده عــریب و ژاپــن 
ــه  ــادرات احتادی ــم ص ــوع حج ــه مجم ــت ک ــن در حالیس ــت. ای ــرت اس ــیار کم بس
اروپــا بــه ایــران در ســال ٢٠١9 میــالدی تقریبــا بــه 4 میلیــارات دالر امریــکا 

رســیده اســت)٢(.
بــا در نظــر داشــت ایــن آمــار و ارقــام مربــوط بــه تبــ�ادالت جتــاری ایــران، یم تــوان 
گفــت کــه مبــادالت جتــارى ایــران بــا کشــورهای عضــو احتادیــه اقتصــادی 
خــود  بــه  ایــران  جتــاری  مبــادالت  کل  از  را  ناچیــزی  بســیار  ســهم  اوراســیا 
ــدول )١( و  ــده در ج ــه ش ــای ارائ ــت از آماره ــن واقعی ــد و ای ــاص یم ده اختص

ــود. ــده یم ش ــویب فهمی ــه خ )٢( ب

جدول )1(: صادرات کاالهای ایراین به شرکای این کشور )میلیون دالر(

2016201720182019کشور
285370496364روسيه

١55١65254306ارمنستان

577١٢9باروس

43648476قزاقستان

681216قرقزيستان

494685858771جمع کل
Source: IMF, Direction of Trade Statistics, accessed on: Nov 01, 2020. https://bit.ly/35vh2Pq

(1) IMF, Direction of Trade Statistics, accessed: Nov 01, 2020. https://bit.ly/35vh2Pq
(2) Ibid.
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جدول )2(: واردات ایران از شرکای جتاری)میليون دوالر(

2016201720182019کشور

1544704671٧5٠روسيه

٢١٢6٢9٢5ارمنستان

2916١٠١٠باروس

٢١١6٧٧٠119قزاقستان

361314قرقیزستان

18088١9793918جمع کل

Source: IMF, Direction of Trade Statistics, accessed on: Nov 01, 2020. https://bit.ly/35vh2Pq

بــا نگاهــی گــذرا بــه ایــن دو جــدول در یم یابیــم کــه از میــان کشــورهای عضــو 
احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، روســیه همچنــان جایــگاه خــود را بــه عنــوان 
اصلــی تریــن شــریک اقتصــادی ایــران حفــظ کــرده اســت. بــه ویــژه اینکــه 
واردات روســیه تقریبــا ثبــ�ات خــود را حفــظ کــرده اســت یعنــی از 85.38 درصــد 
کل صــادرات در ســال ٢٠١6 میــالدی بــه 8١.68 درصــد در ســال ٢٠١9 میــالدی 
ــادرات  ــل، ص ــت. در مقاب ــده اس ــز آم ــماره ٢( نی ــدول ش ــت )در ج ــیده اس رس
ایــران بــه روســیه کــه حــدود نیــی از صــادرات کل ایــن کشــور را بــه خــود 
اختصــاص یم دهــد، از 5٧.8١ درصــد در ســال ٢٠١6 میــالدی بــه 4٧.١4 درصــد 
در ســال ٢٠١9 میــالدی کاهــش داشــته اســت )جــدول شــماره ١(. از میــان 
کشــورهای عضــو احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، کشــور قزاقســتان دومیــن رتبــ�ه 
صــادرات بــه ایــران بعــد از روســیه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. صــادرات 
ایــن کشــور بــه ایــران در ســال ٢٠١9 میــالدی ١3 درصــد کل صــادرات را بــه خود 
اختصــاص داد. در حالیکــه صــادرات هــر ســه کشــور دیگــر بــه ایــران تنهــا 5.3 

درصــد کل صــادرات آنهــا را بــه خــود اختصــاص یم دهــد.
نکتــه دوم در خــور توجــه اینکــه، صــادرات ایــران بــه ارمنســتان یــک رونــد 
تصاعــدی ثابتــی را در پیــش گرفتــه اســت و همانطــور کــه در )جــدول ١( 
آمــده، صــادرات ایــران بــه ارمنســتان از ســال ٢٠١6 میــالدی تــا ٢٠١9 میــالدی 
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افزایــش یافتــه و تقریبــا بــا حجــم صــادرات ایــران بــه روســیه کــه 39.٧١ درصــد 
از کل صــادارت کشــور اســت، برابــری یم کنــد. و ایــن رقــم نشــان یم دهــد کــه 
در طــول چهــار ســال گذشــته اهمیــت ایــران بــرای ارمنســتان افزایــش یافتــه 
اســت. آمــار و ارقــام ایــن دو جــدول، همچنیــن حکایــت از رشــد صــادرات ایــران 
بــه قزاقســتان و قرقیزســتان دارد؛ هرچنــد کــه بازارهــای ایــن دو کشــور چنــدان 
ــادالت  ــم مب ــش اعظ ــه، »خب ــن هم ــا ای ــا ب ــتن�د ام ــراین نیس ــای ای ــرای کااله پذی
ــن،  ــزی آه ــای فل ــیمان، کااله ــل، س ــزیجات، آجی ــوه، س ــه می ــوط ب ــاری مرب جت

ــود«)١(. ــع یم ش ــی مای ــی و گاز طبیع ــای نفت ــراورده ه ف
ــه  ــت ک ــن اس ــدارد ای ــم ن ــه ک ــزی از بقی ــت چی ــاظ اهمی ــه از حل ــر ک ــه آخ و نکت
نشــانه هایــی از رشــد تدریــی صــادرات ایــران در طــول چهــار ســال گذشــته 
دیــده یم شــود. یعنــی صــادرات ایــران از ســال ٢٠١6 تــا ٢٠١9 میالدی بــه میزان 
ــن  ــه ای ــت )ک ــان داده اس ــی را نش ــاخص مثبت ــته و ش ــش داش ــد افزای 56 درص
امــر از جــدول شــماره ١ بــه خــویب نمایــان اســت(. همچنیــن در همین مــدت، کل 
واردات ایــران تقریبــا بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت )همانطــور کــه در جــدول 
شــماره ٢ آمــده اســت(. و دلیــل اصلــی ایــن مســأله بــه کاهــش شــدید حجــم 
ــرای بازارهــای ایــراین بــر یم گــردد. همیــن امــر در کاهــش  تولیــدات روســیه ب
ــا  ــاری ب ــ�ادالت جت ــا تب ــد. ام ــدق یم کن ــز ص ــتان نی ــالروس و قزاقس واردات از ب
ارمنســتان از یــک ثبــ�ات نســبی برخــوردار بــوده اســت. ایــن در حالیســت کــه 
قرقیزســتان تنهــا کشــوری اســت کــه تبــ�ادالت جتــاری آن بــا ایــران افزایــش 
ــه  ــک نقط ــران ی ــی در واردات ای ــد کاهش ــن رون ــوان ای ــی ت ــت. و ن ــته اس داش
ضعــف بــرای ایــران دانســت، بلکــه برعکــس، ایــن بــه معنــای ایــن اســت کــه 
ایــران ضعــف جتــاری خــود در مقابــل احتادیــه اوراســیا را تــا حــد زیــادی جــربان 

کــرده اســت و در طــی همیــن دوره، صــادرات خــود را افزایــش داده اســت.
بــا در نظــر داشــت ایــن نکته مهم، انســتیتو واشــنگن بــه این مطلــب پرداخت 
اســت کــه: » قــرارداد جتــارت آزاد تنهــا 5٠ درصــد - البتــ�ه بــا اندکــی تفــاوت - 
کاالهــای مــورد مبادلــه بیــن ایــران و احتادیــه اقتصــادی اوراســیا را پوشــش یم 

(1) Lim Kevjn, “Iran’s Eurasian Wager”, Washington institute, (April 27, 2020), accessed: Nov 01, 2020. 
https://bit.ly/3kzDCe0
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دهــد. ایــران بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی و تقویــت خــود کفایــی، کمرتین نرخ 
تعرفــه بــر واردات را در حــد 4 درصــد حفــظ کــرده اســت. صــادرات انــرژی ایران 
بــه کشــورهای عضــو احتادیــه اوراســیا – البتــ�ه جبــز ارمنســتان-چندان اهمیــت 
ــت«)١(. و  ــه اس ــود گرفت ــیطره خ ــوزه را در س ــن ح ــیه ای ــه روس ــرا ک ــدارد؛ چ ن
یم تــوان گفــت کــه روســیه بیشــرتین ســهم از صــادرات انــرژی بــه کشــورهای 
عضــو احتادیــه را از آن خــود کــرده اســت. تــالش روســیه بــرای ســیطره یکــی از 
ــود و  ــوب یم ش ــارت آزاد محس ــرارداد جت ــرای ق ــر راه اج ــر س ــع ب ــن موان مهمرتی
مانــع از آن یم شــود کــه حتــول مثبتــی در آینــده روابــط ایــران – اوراســیا پدیــد 
ــوان  ــه عن ــا در نظــر داشــت ایــن نکتــه کــه قــرارداد جتــارت آزاد را ب آیــد؛ آنهــم ب
ــن  ــزوای بی ــتای ان ــاین در راس ــهای جه ــا تالش ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــوپاپ اطمین س

املللــی ایــران بدانیــم.
بــا اینکــه جــداول فــوق بــه انــدازه کافــی گویاســت، امــا جــا دارد کــه بــه اهمیــت 
روســیه  حالیکــه  در  باشــیم.  داشــته  ای  اشــاره  نیــز  ارمنســتان  بــرای  ایــران 
بزرگرتیــن شــریک جتــاری ارمنســتان اســت، در چهــار ســال گذشــته کاالهــای 
ایــراین مرتبــ�ه چهــارم را در بازارهــای ارمنســتان به خــود اختصاص داد و در ســال 
٢٠١9 میــالدی واردات ارمنســتان از ایــران بــه حــدود 3٢5 میلیــون دالر امریکایــی 
رســید)٢(. حســن روحــاین رئیــس جمهــور وقــت ایــران در دیــدار دوجانبــ�ه بــا 
آرمیــن سرکیســیان همتــای ارمنســتاین خــود در نشســت احتادیــه اقتصــادی 
اوراســیا در ایــروان داشــت، بــر پت�انســیل ویــژه ایــن رابطــه جتــاری اشــاره کــرد و 
گفــت: »جمهــوری اســالیم ایــران و ارمنســتان در خبــش هــای مختلفــی چــون 
انــرژی، حمــل و نقــل، توریســم و صنعــت امکانــات خــویب دارنــد کــه یم تواننــ�د 
در راســتای منافــع هــر دو ملــت بــه کار گیرنــد«. نیکــول باشــینیان خنســت وزیر 
ــگی  ــع همیش ــک منب ــران ی ــت: »ای ــخنان گف ــن س ــد ای ــز در تأیی ــتان نی ارمنس
ــرار داد  ــل دارد ق ــورش تمای ــت و کش ــتان اس ــرای ارمنس ــی ب ــرژی و گاز طبیع ان

تبــ�ادل گاز بــا انــرژی بــرق را تــا ســال ٢٠4٠ میــالدی تمدیــد کنــد«)3(.

(1) Ibid.
(2) IMF, Direction of Trade Statistics, Ibid.
(3) Tehran Times, “Rouhani meets dignitaries at Eurasia summit”, (October 1, 2019), accessed: Nov 01, 
2020. https://bit.ly/2H3s8BT
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بــا در نظــر داشــت ایــن نکتــه کــه روســیه نقــش محــوری را در احتادیــه اقتصادی 
اوراســیا بــازی یم کنــد، ایــن ســؤال مهــم مطــرح یم شــود کــه ایران برای کســب 
ســهم کالن در روابــط جتــاری بــا کشــورهای عضــو احتادیــه بــا چــه محدودیــت 
هایــی ممکــن اســت روبــرو شــود. و روســیه تــا چــه میــزان احتمــاالت افزایــش 
اهمیــت ایــران در فضــای »رم قدیــم« و تمایــل کشــورهای پساشــوری بــه ایــران 
ــده در  ــا در آین ــادی اروپ ــه اقتص ــران و احتادی ــکاری ای ــرد. هم ــد ک ــل خواه را حتم
ــت  ــای رقاب ــاد فض ــبب ایج ــکاری س ــن هم ــر ای ــود. و اگ ــد ب ــدی خواه ــه ح چ

شــود، چــه پیامدهایــی را بــه دنبــ�ال خواهــد داشــت؟
در حبث بعدی تالش یم کنیم به سؤاالت فوق پاسخ دهیم.

چهارم: اتحادیه اوراسیا و الزامات امنیتی و سیاسی ایران
برخــالف منطقــه اوراســیا، خاورمیانــه یــک منطقــه جغرافیایــی اســت کــه از 
دیربــاز ایــران خبشــی از آن بــوده اســت. پیدایــش منطقــه خاورمیانــه بــه اوایــل 
دوره جنــگ ســرد بــر یم گردد؛ در ســال ١955 میالدی بر اســاس یک چارچوب 
امنیتــی منطقــه ای همچــون »پیمــان بغــداد«، ایــران، عــراق، پاکســتان، ترکیــه 
و انگلســتان بــرای قــرار گرفــن در یــک جبهــه انتخاب شــدند و در ســال ١958 
ــه  ــز ب ــی نی ــرائیل و اتیوپ ــه، اس ــون« ترکی ــن پیرام ــاس »دکرتی ــر اس ــالدی ب می
ایــن جبهــه ملحــق شــدند. ایــن توافقنامــه هــای امنیتــی منطقــه ای خبشــی از 
ائتــ�الف هــای بیــن املللــی در جهــان دو قطبــی بــود. ماهیــت همــه ایــن پیمــان هــا 
حمایــت از ایــاالت متحــده و مقابلــه بــا نفــوذ شــوروی بــود. امــا وقتــی بعــی از 
ســازمان هــای منطقــه ای چــون احتاديــه کشــورهای عــریب و شــورای همــکاری 
خلیــج تشــکیل شــد، بدیهــی بــود کــه ایــران جایــی در ایــن ائتــ�الف هــا نداشــته 

باشــد.
یب تردیــد، انقــالب ایران در ســال ١9٧9 میــالدی معادالت موجــود در خاورمیانه 
را بــر هــم زد و جهــان دو قطبــی نیــز از پیامدهــای آن یب تأثیــر نمانــد. از آن زمان به 
بعــد، سیاســت خارجــی ایــران حــول محــور اصولــی چــون »اســتقالل، آزادی، 
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ــالب  ــد از انق ــران بع ــی ای ــت خارج ــد)١(. سیاس ــالیم« یم چرخ ــوری اس جمه
نتیجــه رجــوع بــه هویــت ملــی کشــور و درک ایــن واقعیــت بــود کــه تنهــا راه بقــا 

در سیاســت بیــن امللــل همانــا اتــکا بــه خــود اســت.
وضعیــت اســتثن�ایی ایــران و بــاور بــه برخــورداری از »اصالــت و برتــری« در 
خاورمیانــه، آن را در وضعیتــی مشــابه بــا ترکیــه و اســرائیل قــرار داد. امــا ایــن 
ایــده کــه دور تــا دور ایــران را کشــورهایی بــا خــط و مشــی خصمانــه فراگرفتــه 
اســت، یــک احســاس نــاآرایم، تهدیــد خارجــی، حملــه نیروهــای بیگانــه را در 
کشــور بــه وجــود آورد. بــا انتخــاب یــک رژیــم اســالیم منحصــر بفــرد، ایــران در 
مقابــل شــرکای راهــربدی پیشــین خــود یعنــی اســرائیل و ترکیــه قــرار گرفــت 
و تنــش میــان ایــن کشــور و رقبــای راهــربدی اش همچــون پادشــاهی عربســتان 
ــا ایــن همــه، سیاســت خارجــی ایــران اغلــب  ــاال گرفــت. امــا ب ســعودی نیــز ب
ــی  ــت دین ــه رهیاف ــا ب ــد و تنه ــت اداره یم ش ــی و عقالنی ــل گرای ــاس عم ــر اس ب
و ایدئولــوژی خالصــه نــی شــد)٢(. ایــاالت متحــده بــا ایجــاد و رهــربی ائتــ�الف 
هــای راهــربدی منطقــه ای، دســت بــه اقدامــایت علیــه ایــران زد. در عیــن حــال، 
تهــران نیــز مقابلــه بــا حضــور امریــکا در منطقــه، رقابــت بــا عربســتان ســعودی 
ــای  ــه ه ــت برنام ــرائیل را در اولوی ــودی اس ــالم و ناب ــان اس ــربی جه ــر ره ــر س ب

مبــارزایت خــود قــرار داد.
اینگونــه حتــوالت ســبب شــد کــه ایــران بــا در پیــش گرفــن سیاســت نــگاه 
ــرارداد  ــای ق ــد. و امض ــر آی ــیه ب ــا روس ــادی ب ــراکت اقتص ــرق)3(، در یپ ش ــه ش ب
جتــارت آزاد بــا احتادیــه اقتصــادی ارواســیا علــی رغــم محدودیــت هــا و چالــش 
هایــی کــه بــه آن اشــاره کردیــم، نقطــه عطفــی در ایــن راهــربد بــه شــمار یم رود.
حســن روحــاین رئیــس جمهــور وقــت ایــران، در اول اکتــرب ٢٠١9 میــالدی در 
ســخرناین خــود کــه نشســت احتادیــه اقتصــادی اوراســیا در ایــروان ایــراد کــرد، 
گفــت: »جامعــه جهــاین بایــد در مقابــل روش خصمانــه و یــک جانبــ�ه ایــاالت 

(1) Ramazani Ruollah, “Iran’s Foreign Policy: Independence, Freedom and the Islamic Republic”, Ehte-
shami Anoush and Zweiri Majoob(eds), “Iran’s Foreign Policy. From Khomeini to Ahmadinejad”, (Itacha 
Press, 2008), p 1-15.
(2) Barzegar Kayhan & Divsallar Abdolrasool, “Political Rationality in Iranian Foreign Policy”, The Wash-
ington Quarterly, (The Elliott School of International Affairs, 2017), 39-53.
(3) Rezaei Farhad, “Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement”, Politics of Normalizers and Tra-
ditionalists, (Springer, 2019), 51-81.
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متحــده تصمیــم جــدی بگیــرد و اقدامــات قاطعــی روی دســت گیــرد. نظــام 
ــه  ــای جامع ــان اعض ــکاری می ــی و هم ــ�ه گرای ــد جانب ــاس چن ــر اس ــل ب ــن املل بی
بیــن امللــل اســتوار اســت. همــه کشــورها بایــد بــر اســاس تعهــد و مســئولیت 
بیــن املللــی و بــرای پاســداری از امنیــت و ثبــ�ات جهــاین، بــا یــک جانبــ�ه گرایــی 
مقابلــه کننــ�د. تأمیــن صلــح و امنیــت در خلیــج عــریب و دریــای عمــان و تنگــه 
هرمــز بایــد توســط خــود کشــورهای منطقــه صــورت گیــرد. و همانطــور کــه 
در نشســت مجمــع عمــویم ســازمان ملــل نیــز گفتــم)١(، از همــه کشــورهایی 
کــه از تنــش در خلیــج عــریب و تنگــه هرمــز آســیب یم بیننــ�د دعــوت کــردم کــه 

بــه ابتــکار صلــح هرمــز بپیوندنــد«)٢(.
همچنیــن روحــاین بــر حمایــت ایــران از همــکاری در چارچــوب ســازمانهای 
اقتصــادی و سیاســی ماننــ�د احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، ســازمان همــکاری 
ــن  ــه ای ــش از اینک ــرد و پی ــد ک ــادی تأکی ــکاری اقتص ــازمان هم ــانگهای و س ش
نشســت را بــه مقصــد ارمنســتان تــرک کنــد، گفــت: » گمــان یم کنــم کــه 
ایــن اولیــن جتربــه مــا در پیوســن بــه یــک احتادیــه اقتصــادی منطقــه ای باشــد. 
و در شــرایطی کــه امریــکا فشــارهای اقتصــادی بــر ملــت ایــران و جتــارت جهــاین 

ــت«)3(. ــی اس ــیار مه ــن گام بس ــ�د، ای ــال یم کنن اعم
ــع  ــه، موض ــه اول اینک ــود دارد. نکت ــه وج ــاین دو نکت ــای روح ــت ه ــن صحب از ای
یــا  و  بــه تفاهمنامــه هــای منطقــه ای چــه اقتصــادی باشــد  ایــران  رســی 
سیاســی، اهمیــت زیــادی قائــل اســت. بن�ابرایــن، بــه نظــر یم رســد کــه ایــران از 
ایــن چارچــوب هــای منطقــه ای، در راســتای رویارویــی »ســخت« بــا ایــاالت 
متحــده اســتفاده کنــد. نکتــه دوم اینکــه، از دیــدگاه سیاســی امنیتــی، عرصــه 
اصلــی منطقــه ای بــرای ایــران همــان خاورمیانــه اســت کــه بــا سیاســت هــای 
ــا  ــراق ب ــوریه و ع ــوذ در س ــر نف ــر س ــد. ب ــت کن ــزه مخالف ــ�ان و غ ــرائیل در لبن اس
ترکیــه بــه رقابــت پرداختــه و علــی رغــم عضویــت در یــک شــراکت جتــاری 

)1( الدورة 75 للجمعية العامة لألمم المتحدة.
(2) Tehran Times, “Rouhani attends Eurasian Economic Union, calls for joint investment”, (October 1, 
2019), accessed: Nov 02, 2020. https://bit.ly/32Lzm53
(3) Al Manar, “Iran to Join Eurasian Economic Union (EAEU) in October”, (September 30, 2019), accessed: 
Nov 02, 2020. https://bit.ly/3pxny0g
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مهــم، بــه نــربد یب امــان ایدئولوژیــک و سیاســی خــود ادامــه دهــد)١(. و در حــوزه 
انــرژی بــا عربســتان ســعودی رقابــت کنــد. دفــاع ایــران از حضــورش در برخــی 
کشــورهای منطقــه و رویارویــی بــا ایــاالت متحــده در همــه زمینــه هــا، همچنــان 
ــای  ــری ه ــه موضعگی ــت ک ــران اس ــی ته ــت خارج ــائل سیاس ــن مس از مهمرتی

منطقــه ای و بیــن املللــی ایــن کشــور را رقــم یم زنــد.
بنــ�ا بــر آچنــه گفتیــم، ایــن ســؤال مطــرح یم شــود کــه احتادیــه اقتصــادی 
اوراســیا، چــه از طریــق ســازمانهای امنیتــی اوراســیایی همچــون »ســازمان 
ــک  ــا کم ــه ب ــانگهای« و چ ــکاری ش ــازمان هم ــی« و »س ــت جمع ــان امنی پیم
ــارهای  ــا فش ــه ب ــران را در مقابل ــد ای ــدازه یم توان ــه ان ــا چ ــن، ت ــا چی ــیه و ی روس
اقتصــادی، سیاســی و نظــایم ناشــی از سیاســت هــای کشــورهای خاورمیانــه و 

ــاند. ــاری رس ــده ی ــاالت متح ای
ــت  ــن اس ــد ای ــز یم کن ــل متمای ــال قب ــوین را از ٢٠-3٠ س ــاع کن ــه اوض ــه ک آچن
کــه روســیه و چیــن تب�دیــل بــه دو قــدرت جهــاین شــده انــد کــه در مســائل 
منطقــه ای در چندیــن جبهــه از جملــه در اروپــای شــرقی، جنــوب شــرق آســیا 
و خاورمیانــه بــا ایــاالت متحــده رقابــت یم کننــ�د. ایــن وضعیــت ســبب شــده 
اســت کــه موســکو و پکــن بــا جدیت بیشــرتی بــا حتریمهــای امریــکا علیه ایــران و 
مخصوصــا حتریمهایــی کــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــه منافــع اقتصادی روســیه 
 ٢٠ و چیــن آســیب یم زننــ�د، مخالفــت کننــ�د. روســیه و چیــن در ســال ٢٠
ــه  ــد قطعنام ــع تمدی ــو مان ــق وت ــتفاده از ح ــا اس ــت ب ــورای امنی ــالدی در ش می
١٧ ســازمان ملــل شــدند. گفتنــی اســت ایــن قطعنامــه کــه در ســال ٢٠٠٧  4٧
میــالدی و بــا هــدف حتریــم تســلیحایت ایــران صــادر شــده بــود و ایــاالت متحــده 
خواهــان تمدیــد ایــن قطعنامــه بــود)٢(. بــا پایــان حتریــم تســلیحایت ایــران، علــی 
ــه دو  ــت ک ــده اس ــم ش ــکان فراه ــن ام ــا ای ــی ام ــع اصل ــی موان ــود برخ ــم وج رغ
ــا ایــران وارد قراردادهــای تســلیحایت شــده و  کشــور چیــن و روســیه در آینــده ب

ــ�د)3(. ــت کنن ــود را تقوی ــایم خ ــای نظ همکاریه

(1) Gasparetto Alberto, “Iran’s Foreign Policy Between Ideology and Pragmatism.”
(2) Abdulraouf Mustafa al-Ghunaimi and Ahmed Shamsadin Leila, “Chinese-Iranian Relations: The 
Prospects of Strategic Partnership in a Changing World,” Journal for Iranian Studies 4, no. 11 (2020): 21.
(3) ECFR, “Do not expect a rush of arms sales to Iran”, (October 16, 2020), accessed: Nov 03, 2020. https://
bit.ly/35xQn4x
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علــى رغــم نزدیکــی اقتصــادی، سیاســی و نظــایم ایــران در دو دهــه گذشــته 
بــا روســیه و چیــن، امــا همراهــی ایــران بــا ایــن دو کشــور در مقابلــه بــا هژمــوین 
امریــکا رضایــت خبــش نبــوده اســت. بــه عنــوان مثــال سیاســت »خصمانــه« 
خارجــی ایــران در خاورمیانــه بــه هیــچ عنــوان مــورد تأییــد ایــن دو قــدرت 
نیســت. و ایــران بــه معنــای واقعــی راه تأمیــن انــرژی و جتــاری آنــان را ناامــن یم 
کنــد. چیــن بــه طــور خــاص از سیاســت خارجــی ایــران در تنگــه اســرتاتژیک 
ــراین  ــراز نگ ــد، اب ــذر یم کن ــا گ ــاین از آجن ــارت جه ــم جت ــش اعظ ــه خب ــز ک هرم

کــرده اســت.
ــت  ــته اس ــن وابس ــه چی ــیار ب ــادی بس ــاظ اقتص ــه از حل ــال ک ــن ح ــران در عی ای
ــی  ــد. و عل ــان یم ده ــل نش ــز تمای ــیه نی ــا روس ــرت ب ــاری بیش ــ�ادالت جت ــه تب ــا ب ام
رغــم اینکــه در طــی ســی ســال گذشــته، ایــران روابــط اقتصــادی خــود در 
حــوزه انــرژی را بــا ایــن دو کشــور حتکیــم کــرد، امــا امضــای برجــام در ســال ٢٠١5 
میــالدی هــم بــرای ایــن دو کشــور دســتاوردهایی داشــت و هــم اینکــه ایــران را 
بــه کشــورهای غــریب نزدیــک تــر کــرد. امــا بــا ایــن همــه، خــروج دونالــد ترامــپ 
از برجــام در مــاه یم ٢٠١8 میــالدی ســبب شــد کــه بــار دیگــر ایــران بــه دامــن 
والدیمــر پوتیــن و شــی جیــن پینــگ پنــ�اه بــربد. و فراتــر از ایــن مطلــب، بــا اینکــه 
بــا امضــای برجــام یــک فضــای مثبتــی بــه وجــود آمــد، امــا رهــربان ایــران بایــد 
ایــن نکتــه را نیــز مــورد توجــه قــرار دهنــد کــه راهــربد عقــب نمانــدن از قافلــه، 
بــرای سیاســت خارجــی ایــران یــک زهــر کشــنده اســت. و اینکــه ایــران خــود را 
زیــر چــرت حمایتــی روســیه و چیــن قــرار دهــد بــرای آینــده ایــن کشــور خطرنــاک 
ــی  ــران یعن ــی ای ــت خارج ــول سیاس ــدت اص ــت در دراز م ــن اس ــت. و ممک اس

ــد. ــرار ده ــیب ق ــرض آس ــتقالل و آزادی را در مع اس

پنجم: فرصت های مشارکت ایران با اوراسیا و میزان تأثیر عامل چینی
یکــی از مباحــث اصلــی در ایــن مقالــه این اســت کــه احتادیــه اقتصادی اوراســیا 
ــن  ــد. ای ــی یم کن ــل نمایندگ ــن املل ــام بی ــال نظ ــیه در قب ــع روس ــا از موض غالب
احتادیــه از یــک ســو یــک اتفــاق مهــم بــرای یکپارچگــی منطقــه ای اســت و از 
ســویی دیگــر، تــالش تــازه روســیه بــرای ســیطره بــر کشــورهای پساشــوروی 
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ــاین  ــدرت جه ــر ق ــک اب ــوان ی ــه عن ــش ب ــایب جایگاه ــدف بازی ــا ه ــه ب ــت ک اس
ــه  صــورت یم گیــرد. هــم ضــرورت پاســداری از اجمــاع منطقــه ای حرکــت ب
ســوی چنیــن هدفــی را توجیــه یم کنــد و هــم اینکــه راهــربد سیاســت خارجــی 
ــا هژمــوین و یــک جانبــ�ه گرایــی امریــکا در صحنــه  ــر مقابلــه ب روســیه مبنــی ب
بیــن امللــل ضــرورت چنیــن هدفــی را ایجــاب یم کنــد. در نتیجــه، یم تــوان 
گفــت کــه موضــع ایــران در قبــال احتادیــه اوراســیا را یم تــوان از روی رابطــه 
ایــن کشــور بــا روســیه فهمیــد؛ تــا جاییکــه یم تــوان گفــت کــه رابطــه ایــران بــا 

روســیه، حــد و مــرز رابطــه ایــران بــا احتادیــه اوراســیا را تعییــن یم کنــد.
یب تردیــد، ایــران و روســیه در یــک موضــع وحــدت نظــر دارنــد و آن ایــن اســت 
کــه بــا طرحهــای بلنــد مــدت ایــاالت متحــده بــرای گســرتش اقتــدار خــود 
ــای  ــت ه ــن سیاس ــرای ای ــنگن در اج ــ�د. واش ــه کنن ــان مقابل ــر جه در سرتاس
خصمانــه خــود علیــه موســکو و تهــران از کشــورهای پساشــوروی و کشــورهای 
ــی  ــث نزدیک ــد باع ــتفاده یم کن ــک اس ــات ژئوپلیتی ــز از اختالف ــه و نی خاورمیان
ایــران و روســیه شــده اســت، همیــن »هــم افــزاىي فكــرى«)١( از جملــه احســاس 
مشــرتک در مــورد »ســوء تفاهــم بیــن املللــی« و » ایــده تهدیــد مشــرتک«)٢( 
ــکو  ــزوای موس ــدف ان ــا ه ــه ب ــریب ک ــهای غ ــا تالش ــه ب ــرای مقابل ــت. ب ــوده اس ب
از صحنــه بیــن امللــل بعــد از جنــگ ســرد صــورت یم گرفــت، روســیه نیــز 
ــادی  ــه اقتص ــاد احتادی ــد و ایج ــه کن ــها مقابل ــن تالش ــا ای ــا ب ــد ت ــر آم ــدد ب در ص

ــت. ــورت گرف ــزه ص ــن انگی ــا همی ــیا ب اوراس
بــه حاشــیه رانــدن موســکو در ســه ســطح دنبــ�ال یم شــد)3(: اول، در ُبعــد 
ــت.  ــاین اس ــک جه ــول و بان ــی پ ــن امللل ــدوق بی ــادی و آن صن ــیی و اقتص سیاس
دوم، در ُبعــد نظــایم، و آن عبــارت بــود از عملیــات نظــایم »ناتــو«. و بعــد 
و  اروپــا  از ســیطره احتادیــه  بــود  آن عبــارت  و  بــود  بعــد جغرافیایــی  ســوم: 
ــتفاده  ــا اس ــیه ب ــب روس ــن ترتی ــو«. بدی ــی »نات ــای جغرافیای ــرتش مرزه گس

(1) Tazmini Ghoncheh, “Russian-Iranian Alignment: The Pillars of a Paradoxical Partnership,” The Lon-
don Scool of Economics and Political Science, August 20, 2020, accessed November 4, 2020. https://bit.
ly/3nnpbvB
(2) Abdolrasool Divsallar, “The Pillars of Iranian-Russian Security Convergence,” The International 
Spectator 3, no 54 (2019): 107-122, http://doi.org/10.1080/03932729.2019.1586147.
(3) Kirkham, “The Formation of the Eurasian Economic Union,” 121.

http://doi.org/10.1080/03932729.2019.1586147
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از روابــط قدیــی بــا کشــورهای پساشــوروی، قبــل از هــر چیــزی یــک احتادیــه 
اقتصــادی بــه وجــود آورد. گفتنــی اســت که بعــد از فروپاشــی احتادیــه جماهیر 
ــه  ــیه ب ــک روس ــگاه ژئوپلیتی ــن پن�اه ــوروی آخری ــورهای پساش ــوروری، کش ش

شــمار یم رود.
بــا ایــن همــه، حتــی اگــر روســیه و ایــران نگــراین هــای امنیتــی مشــرتکی 
ــرای  ــه ای ب ــای منطق ــه ه ــرایط تفاهمنام ــه ش ــم اینک ــی رغ ــند، عل ــته باش داش
آن دو فراهــم اســت، امــا وجــود رقیــب یــا یــک دشــمن جهــاین مشــرتک یعنــی 
ایــاالت متحــده بــرای ایجــاد یــک ائتــ�الف راهــربدی کفایــت نــی کنــد. بــا اینکــه 
ــراکت راهــربدی«)١( یــاد  ــه عنــوان »ش ــراکت، ب ــور معمــوال از ایــن ش دو کش
یم کننــ�د امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن شــراکت بیشــرت بــه یــک رابطــه دو 
ــاظ  ــائل از حل ــی مس ــورد برخ ــق آن در م ــرف از طری ــه دو ط ــد ک ــ�ه یم مان جانب

ــند. ــم برس ــه تفاه ــی ب تاکتیک
بــه عنــوان مثــال، توافقــی کــه با عنــوان »رونــد آســتانه« در ســال ٢٠١٧ میالدی 
رقــم خــورد و در آن ترکیــه نیــز حضــور دارد، صرفــا یــک ازدواج مصلحتــی اســت 
کــه بــر اســاس حفــظ منافــع سیاســی رقبــا اســتوار اســت و ممکــن اســت بنــ�ا به 
شــرایط ژئوپلیتیــک کــه ممکــن اســت حتــت شــرایط ناپایــدار در عرصــه بیــن 
امللــل و یــا در خاورمیانــه بــه طــور ناگهــاین تغییــر کنــد، تــا مــدیت ادامــه داشــته 

باشــد و یــا اینکــه بعــد از اندکــی تاریــخ آن بــه ســر برســد.
بــر همیــن منــوال، امضــای قــرارداد جتــارت آزاد میــان ایــران و احتادیــه اقتصــادی 
ــرای  ــارت ب ــم جت ــش حج ــه افزای ــر دارد ک ــن ام ــر ای ــت ب ــا دالل ــه تنه ــیا ن اوراس
چیــره شــدن بــر چالــش هــای مشــرتک در محیــط اقتصــادی بیــن املللــی منافــع 
ــت دارد  ــن واقعی ــر ای ــت ب ــر آن، دالل ــالوه ب ــه ع ــد بلک ــن یم کن ــگان را تأمی هم
ــه  ــه احتادی ــی ب ــور خارج ــک کش ــاق ی ــورد احل ــیه در م ــاص روس ــازه خ ــه اج ک

ــت. ــده اس ــادر ش ــوروی ص ــورهای پساش ــادی کش اقتص
بــا ایــن همــه، احلــاق ایــران بــه احتادیــه اقتصــادی اوراســیا تــا کنــون نتوانســته 
ــی  ــن مال ــواین در تأمی ــد. نات ــرآورده کن ــارات را ب ــد، انتظ ــه بای ــه ک ــت آنگون اس

(1) Jalali Ali, “The Strategic Partnership of Russia and Iran”; Parameters, (The US Army War College 
Quarterly, Vol 31, No. 4, 2001), p 98-111.
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احتادیــه  بــه  احلــاق  آهنــگ  روســیه  و  ایــران  علیــه  اقتصــادی  حتریمهــای  و 
ــادی  ــه اقتص ــان، احتادی ــن س ــت. بدی ــرده اس ــد ک ــدازه ای کن ــا ان ــادی را ت اقتص
ــه کار  ــوب ک ــمال – جن ــی ش ــن امللل ــل بی ــل و نق ــدور حم ــون کری ــیا همچ اوراس
ــاده)١(،  ــر افت ــه تأخی ــدد ب ــای متع ــکنی ه ــت کارش ــه عل ــاخت آن ب ــت زیرس مرم
یکــی از چندیــن ابتکارهــای منطقــه ای اســت کــه محقــق نشــده اســت. کریدور 
شــمال-جنوب یــک طــرح کالن راه مواصــالیت زمینــی اســت کــه قــرار اســت بــا 
دور زدن راه هــای هزینــه بــری چــون تنگــه هرمــز، اقیانــوس هنــد و دریای ســرخ، 
بــا گــذر از کشــورهای اســرتاتژیک همچــون هنــد، ایــران، آذربایجــان وروســیه 
کاالهــا را بــا هزینــه کمــرتی بــه اروپــا انتقــال دهــد. از نظــر ایــران، اهمیــت ایــن 
کریــدور فقــط در ایــن خالصــه نــی شــود کــه کاالهــا در زمــان کمــرت و بــه دور 
از دسرتســی رقبــای اســرتاتژیک در منطقــه مثــل عربســتان ســعودی در دریــای 
ســرخ و اســرائیل در دریــای مدیرتانــه بــا امنیــت بــه ســر مــزل مقصود یم رســد. 
بلکــه راه انــدازی ایــن کریــدور فرصتــی بــرای ایــران اســت تــا جایــگاه خــود را بــه 
عنــوان منبــع انــرژی و حتــوالت ژئــو اکونومیــک در اوراســیا ارتقــا داده و خــود را 
از انزوایــی کــه چندیــن دهــه در آن قــرار داشــته جنــات دهــد. گذشــته از اینکــه 

ایــن کریــدور بــرای ایــران مســأله حیــایت اســت.
پیشــنهاد والدیمــر پوتیــن در ســال ٢٠١6 میــالدی مبنــی بــر ایجــاد » مشــارکت 
اوراســیایی بزرگــرت« کــه چیــن، هنــد، ایــران و روســیه را در کنــار مجموعــه 
کشــورهای تــازه اســتقالل یافتــه و احتادیــه اقتصــادی اوراســیا را در بــر بگیــرد، 
یــک ابتــکار بســیار جــذاب بــرای بازگردانــدن ایــران بــه اقتصــاد جهــاین اســت. 
البتــ�ه چنــد مــاه قبــل از ایــن، در ماه مــارچ ٢٠١5 میــالدی نیز پیشــنهادی مبنی بر 
ادغــام احتادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا ابتــکار کمــر بنــ�د اقتصــادی جــاده ابریشــم 
جدیــد مطــرح شــده بــود. ایــن در حالیســت کــه ایــن گفتگوهــا تــا کنــون هیــچ 
ــه  ــیایی ب ــی – آس ــارکت اروپای ــرح مش ــه ط ــرا ک ــت؛ چ ــته اس ــرفتی نداش پیش
دلیــل اختالفــات اساســی راهــربدی میــان اعضــای احتمالــی آن، همچنــان روی 
کاغــذ باقیمانــده اســت. امــا نب�ایــد ایــن نکتــه را از نظــر دور داشــت کــه همکاری 

(1) Nicole Grajewski, “Russia and Iran in Greater Eurasia,” Insights: Iran’s Bilateral Relations in the New 
Eurasian Context, ed., Esfandyar Batmanghelidj (Iran National University of Singapore, Middle East In-
stitute, Bourse and Bazaar, July 2020) 27-39, https://nus.edu/3moA9lg.

https://nus.edu/3moA9lg
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اقتصــادی یــک موضــوع اســت و ائتــ�الف راهــربدی موضوعــی دیگــر. واقعیت 
ایــن اســت کــه طرحهــای ژئوپلیتیــک روســیه بــا قــدرت یافــن چیــن بــه عنــوان 
ــه  ــام احتادی ــه ادغ ــه زمین ــم اینک ــی رغ ــت. عل ــاد اس ــاین در تض ــدرت جه ــک ق ی
اقتصــادی اوراســیا بــا ابتــکار یــک کمــر بنــ�د و یــک جــاده، وجــود دارد، امــا ایــن 
ابتکارهــای اقتصــادی ســاز و کار واقعــی بــرای یکپارچگــی منطقــه ای ندارنــد. 
بــه همیــن ســبب میــان نزدیکــی و رقابــت)١( تضــاد وجــود دارد و در نتیجــه، دو 
قــدرت چیــن و روســیه بــر ســر ســیطره بــر اوراســیا وارد رقابــت خواهند شــد)٢(.

ــا اوراســیا  عامــل مهــم دیگــری کــه بــه ایــران امــکان یم دهــد از یکپارچگــی ب
بیشــرتین اســتفاده را بــربد، مشــارکت فزاینــده چیــن بــه عنــوان دومین شــریک 
بــزرگ جتــاری »احتادیــه اقتصــادی ارواســیا« بــا کشــورهای اوراســیا اســت)3(؛ 
بــه ویــژه اینکــه نیــاز چیــن بــه کاالهــا و مــواد اولیــه هیدروکربنی ســبب یم شــود 
کــه ایــن کشــور بــا اقتصــاد رو بــه رشــد خــود بــه عنــوان یــک بازیگــر فعــال در 
ــود  ــبب یم ش ــر س ــن ام ــد. و ای ــته باش ــی داش ــر رنگ ــور پ ــل حض ــن املل ــور بی ام
کــه ایــران در حــوزه انــرژی بــا رقبــای ســنتی خــود دچــار تنــش شــود. عــالوه بــر 
آن، انعقــاد قــرارداد بــا چیــن، احتمــال گســرتش همــکاری اقتصــادی ایــران در 

چارچــوب احتادیــه اقتصــادی اوراســیا را کاهــش یم دهــد.
در واقــع، همانطــور کــه قبــال بیــان شــد، چیــن بزرگرتیــن شــریک جتــاری ایــران 
نیــز هســت و ایــن یکــی دیگــر از دالیــل عــدم پیوســن کامــل ایــران بــه احتادیــه 
اقتصــادی اوراســیا اســت. آقــای شــی جــی پینــگ رئیــس جمهــور چیــن در 
ــکاری  ــع هم ــند جام ــت، س ــران داش ــه ته ــالدی ب ــال ٢٠١6 می ــه در س ــفری ک س
ــر  ــه ب ــاند ک ــا رس ــه امض ــران، ب ــن و ای ــن چی ــط بی ــوب رواب ــربدی را در چارچ راه
ــود« و  ــناخته یم ش ــن ش ــده چی ــریک عم ــما ش ــران رس ــند »ای ــن س ــاس ای اس
ایــن مســأله ســه ســال بعــد از آغــاز ابتــکار یــک کمــر بنــ�د و یــک جــاده، صــورت 

(1) Farkhod Aminjonovm Anna Gussarova, and Yevgeniy Khon, “The Eurasian Economic Union and the 
Silk Road Economic Belt. Competition or Convergence? Implications for Central Asia,” Central Asia In-
stitute for Strategic Studies, (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017), 27.
(2) Nadège Rolland, “A China–Russia Condominium over Eurasia,” Survival. Global Politics and Strategy 
61, no. 1 (2019): 7-22.
(3) IMF, Direction of Trade Statistics.
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گرفــت)١(. ایــران و چیــن در دهــه هــای گذشــته از روابــط خــویب برخــوردا بــوده 
انــد و بــا افزایــش حتریمهــای بیــن املللــی، وابســتگی ایــران بــه پکــن نیــز بیشــرت 

شد)٢(.
بــا ایــن همــه، امضــای برجــام در جــوالی ٢٠١5 میــالدی کــه چیــن نقــش تعییــن 
ــناد ١٧  ــر اس ــه اک ــع ک ــربدی جام ــکاری راه ــاز هم ــت، و آغ ــ�ده ای در آن داش کنن
ــیده  ــا رس ــه امض ــاده ب ــک ج ــ�د و ی ــر بن ــک کم ــکار ی ــوب ابت ــه آن در چارچ گان
اســت، نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه جایــگاه ایــران در نظــر چیــن بــه عنــوان 
ــرای چیــره  یــک شــریک راهــربدی در ســطح جهــان، ارتقــا یافتــه اســت. کــه ب
شــدن بــر »حتــوالت رابطــه میــان قــدرت هــای بــزرگ و قــدرت هــای متوســط« 
ــا ظهــور چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت سرنوشــت  شــروطی را وضــع کــرد)3(. ب
ــده  ــرب ش ــه غ ــن ب ــوذ چی ــه دروازه نف ــه مزل ــران ب ــیا، ای ــه اوراس ــاز در احتادی س

اســت.
ــد زیــادی  ــران تــا ح ــتن�د. ای ــاری هس ــریک اقتصــادی و جت ــن دو ش ــران و چی ای
ــت  ــته اس ــن وابس ــاوری از چی ــی و فن ــای صنعت ــزار آالت و کااله ــه واردات اب ب
و چیــن نیــز بــرای ادامــه حرکــت چــرخ صنایــع ملــی خــود، بــه نفــت ایــران نیــاز 
دارد. و شــاید ایــن وابســتگی متقابــل بــرای تولیــد نفــت ایــران مفیــد باشــد: » 
ــه  ــزر ب ــای خ ــه دری ــود را از منطق ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــا ان ــد ت ــالش یم کن ــن ت چی
جــای نفــت خاورمیانــه تأمیــن کنــد. بــه همیــن ســبب ایــران اصلــی تریــن حلقــه 
وصــل اســت کــه عبــور خطــوط انتقــال نفــت و انــرژی را از منطقــه دریــای خــزر 
بــه چیــن فراهــم یم کنــد. ایــن امــر نشــان یم دهــد کــه منافــع چیــن اقتضــا یم 

کنــد کــه همــکاری راهــربدی خــود را بــا ایــران همچنــان حفــظ کنــد«)4(.
در واقــع، یم تــوان گفــت کــه تقویــت روابــط ایــران – چیــن بــا موانــع چنــدی 
ــانگهای  ــکاری ش ــازمان هم ــه س ــن ب ــران در پیوس ــر ای ــه تأخی ــت ک ــرو اس روب
ــاره از اهمیــت خــایص برخــوردار اســت. پیشــنهاد روســیه مبنــی  نیــز در ایــن ب

(1) Jacopo Scita, “From Bilateralism to Multilateralism. Iran’s Place in China’s Eurasian Projects,” in In-
sights: Iran’s Bilateral Relations in the New Eurasian Context, ed. ed., Esfandyar Batmanghelidj ( Nation-
al University of Singapore, Middle East Institute, Bourse & Bazaar, July 2020), 41,
(2) Ibid., 42.
(3) Dara Conduit and Shahram Akbarzadeh, “Great Power–Middle Power Dynamics: The Case of China 
and Iran,” Journal of Contemporary China 28, no. 117 (2019): 476.
(4) Al-Ghunaimi and Leila, “Chinese-Iranian Relations,” 23.
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ــیه  ــر روس ــه از نظ ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــازمان ب ــن س ــران در ای ــرش ای ــر پذی ب
ســازمان همــکاری شــانگهای یــک قــدریت اســت کــه در سرتاســر جهــان بــا 
ــد.  ــه یم کن ــمالی مقابل ــک ش ــان آتالنتی ــده و پیم ــاالت متح ــای ای ــت ه سیاس
امــا موضــع چیــن در ایــن بــاره حکیمانــه تــر اســت. چــرا کــه دیــد چیــن نســبت 
ــرت  ــه دارد و بیش ــل گرایان ــ�ه عم ــرت جنب ــانگهای بیش ــکاری ش ــازمان هم ــه س ب
بــرای همــکاری و یکپارچگــی در داخــل منطقــه اســت)١(. عــالوه بــر آن، چیــن 
یــک بازیگــری اســت کــه از ماجراجویــی در ســطح جهــان پرهیــز یم کنــد. 
و قبــال نیــز اشــاره کردیــم کــه چیــن در مــورد گفتمــان سیاســت خارجــی 
خصمانــه ایــران در خاورمیانــه ابــراز نگــراین کــرده بــود. گفتنــی اســت در دوره 
احمــدی نــژاد )٢٠٠5-٢٠١3م( چندیــن شــرکت و شــخصیت هــای چینــی بــه 
اتهــام ارتبــ�اط بــا برنامــه موشــکهای بالســتیک ایــران هــدف حتریمهــای ایــاالت 
متحــده قــرار گرفتنــ�د)٢( . نکتــه آخــر کــه اهمیــت آن چیــزی کمــرت از نــکات 
دیگــر نیســت اینکــه، حتــی اگــر رهــربان ایــران ســازمان همــکاری شــانگهای را 
فرصتــی بــرای خلــق یــک قــدرت موازنــه گــر شــرقی در مقابــل ایــاالت متحــده 
ــای  ــن ج ــال در چندی ــه قب ــور ک ــا همانط ــ�د، ام ــمالی بدانن ــک ش ــان آتالنتی و پیم
ــه  ــورهای بیگان ــه کش ــل ب ــتگی کام ــران از وابس ــم، ای ــز گفتی ــه نی ــن مقال ای

همچنــان هــراس دارد و از آن دوری یم کنــد.

ششم: ارزیابی و نکات اصلی
و  بــا بررســی مزیــت هــا، فرصــت، چالــش هــا  تــالش كــرد  ایــن پژوهــش 
محدودیــت هــای برخــی از قراردادهــای اصلــی ماننــ�د قــرارداد جتــارت آزاد کــه 
ــی  ــاز اجرای ــیا وارد ف ــادی اوراس ــه اقتص ــا احتادی ــالدی ب ــرب ٢٠١9 می ــاه اکت در م
شــد، مشــارکت ایــران بــا احتادیــه اوراســیا را مــورد ارزیــایب قــرار دهــد. از نــگاه 
اقتصــادی، ایــن قــرارداد تــا انــدازه ای بــرای اقتصــاد ایــران مفیــد بــوده اســت. 
زیــرا کاهــش شــدید حجــم جتــارت در دوره زمــاین ٢٠١6-٢٠١9 میــالدی کــه 
ــر  ــاه اواخ ــت م ــی هف ــود، در ط ــران ب ــه ای ــیه ب ــادرات روس ــش ص ــی از کاه ناش

(1) Conduit Dara & Akbarzadeh Shahram, Ibid., p 478.
(2) Conduit and Akbarzadeh, 479.
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٢٠ یعنــی از زمانیکــه ایــن قــرارداد وارد فــاز اجرایــی شــد  ســال ٢٠١9 تــا اوایــل ٢٠
اندکــی بهبــود یافــت و حجــم جتــارت ایــران از مــرز دو میلیــارد دالر گذشــت)١(. 
ــت و  ــده اس ــام نش ــوز تم ــا هن ــدیم کرون ــه پان ــه اینک ــه ب ــا توج ــه، ب ــن هم ــا ای ب
ممکــن اســت رویــه هــای مثبــت ایــران را در سرتاســر جهــان حتــت تأثیــر قــرار 
دهــد، لــذا هنــوز زود اســت کــه ایــن آمــار و ارقــام را کــه رونــد مثبتــی را نشــان 
یم دهــد مــورد ارزیــایب قــرار دهیــم. لــذا، در ایــن مــورد بایــد بــا پرهیــز از عجلــه 
منتظــر مانــد تــا در آینــده بــا آمــار و ارقــام کامــل، نت�ایــج قابــل اعتمــاد تــری را بــه 

ــت آورد. دس
در زمینــه همــکاری اقتصــادی ایــران بــا احتادیــه اقتصــادی اوراســیا، علــی رغــم 
اینکــه ایــن کشــور تعامــالت تاکتیکــی موفقــی در زمینــه هــای انــرژی و امنیــت 
بــا روســیه داشــته اســت، امــا بایــد گفــت کــه رابطــه اقتصــادی تهــران بــا 
موســکو ضعیــف تریــن مــورد در ایــن همــکاری اســت. پیــش از ایــن نیــز اشــاره 
شــد کــه یب تردیــد اصلــی تریــن شــریک جتــاری ایــران چیــن اســت. علــی رغــم 
ــارد  ــوع ٢6 میلی ــه از مجم ــران ک ــن و ای ــان چی ــارت می ــزان جت ــدید می ــش ش کاه
دالر در ســال ٢٠١8 میــالدی بــه ١9 میلیــارد دالر رســیده اســت)٢(، امــا پکــن 
ــی  ــرتی اصل ــوان مش ــه عن ــان ب ــا همچن ــه تنه ــود ن ــی خ ــش اصل ــت نق در تقوی
نفــت ایــران همــکاری جتــاری خــود را حفــظ کــرده اســت بلکــه همــواره از کمــک 
هــای نظــایم و حمایــت هــای دیپلماتیــک خــود از تهــران دریــغ نکــرده اســت. بــا 
ــا انگیــزه هــای  ــا، ایــن رابطــه عمیــق تــر شــد و ایــران ب آغــاز همــه گیــری کرون
اقتصــادی همچنــان بــه پروازهــای خــود بــه چیــن ادامــه داد. و بدیــن ســان 
وابســتگی ایــران بــه پکــن بیشــرت و بیشــرت شــد تــا جاییکــه شــاید دیگــر ایــران 
ــود؛ در حالیکــه یکــی از اصــول انقــالب،  از ایــن وابســتگی نتوانــد خــارج ش
عــدم وابســتگی بــه نیروهــای بیگانــه اســت)3(. از ســویی دیگــر، پکــن بعــد از 
اینکــه در ســال ٢٠١3 میــالدی ابتــکار یــک کمــر بنــ�د یــک جــاده را روی دســت 
گرفــت، بــه تهــران بــه عنــوان دروازه ای بــه ســوی بازارهــای اروپایــی نــگاه یم 

(1) Tehran Times, “Iran-EAEU trade exceeds $2b in 7 months”,( June 1, 2020), accessed: Nov 03, 2020. 
https://bit.ly/38Mb3Ij
(2) IMF, Direction of Trade Statistics.
(3) Lim Kevjn, “With COVID-19, Iran’s Dependence on China Grows,” The Washington Institute for Near 
East Policy, March 27, 2020, accessed November 1, 2020, https://bit.ly/32O7Oft
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ــاال  ــن ب ــد چی ــران را از دی ــی ای ــت جغرافیای ــت موقعی ــأله اهمی ــن مس ــد و ای کن
ــرده اســت. امــا بــا ایــن همــه، نب�ایــد بــه ایــن حتــوالت در روابــط دو جانبــ�ه  ب
اغــراق کــرد. زیــرا چیــن بــه همــان مقــدار کــه بــه تأمیــن انــرژی از ایــران اهمیــت 
یم دهــد، بــه همــان انــدازه نیــز بــه منبــع تأمیــن انــرژی از عربســتان ســعودی و 

ــد. ــت یم ده ــج اهمی ــکاری خلی ــورای هم ــرکایش در ش ــر ش دیگ
ایــران همــواره بــه قــرارداد جتــارت آزاد بــه عنــوان فرصتــی بــزرگ بــرای مقابلــه 
ــاه از  ــد م ــا چن ــت. تنه ــته اس ــکا نگریس ــای امری ــی حتریمه ــای منف ــا پیامده ب
ــران و  ــان ای ــالدی می ــوالی ٢٠١5 می ــاه ج ــام در م ــی برج ــرارداد تاری ــای ق امض
مجموعــه 5+١ نگذشــته بــود کــه ایــران گفتگوهــا را دربــاره قــرارداد جتــارت 
آزاد روی دســت گرفــت. ایــن در حالــی بــود کــه فضــای خارجــی ایــران بعــد از 
ــه  ــادی، ب ــزوای اقتص ــختگیرانه و ان ــوژی س ــی و ایدئول ــش سیاس ــا تن ــه ه ده
تازگــی شــاهد فضــای همــکاری و تعامــل شــده بــود. و همزمــان بــا بازگشــت 
آرام ایــران بــه بازارهــای بیــن املللــی، ایــن کشــور بــه کشــورهای غــریب نیــز 
نزدیــک تــر شــد و در ایــن زمــان بــود کــه »تالشــها در راســتای منطقــه گرایــی 
و همــکاری اروپایــی –آســیایی بــه شــدت جریــان داشــت«)١( . بــا ایــن همــه، از 
آجنــا کــه دونالــد ترامــپ در تاریــخ 8 مــاه یم ٢٠١8 میــالدی از برجــام خــارج شــد 
ــارت آزاد  ــرار داد جت ــران ق ــاه یم، ای ــخ ١٧ م ــی در تاری ــد از آن، یعن ــد روز بع و چن
ــود  ــی از وج ــرار داد را ناش ــن ق ــای ای ــوان امض ــی ت ــس ن ــاند، پ ــا رس ــه امض را ب
فضــای مســاعد بــرای ایــران دانســت. بلکــه ناشــی از ایــن تصمیــم ایــران بــود 
ــت.  ــی داش ــدد و متنوع ــرکای متع ــد ش ــاع، بای ــدن اوض ــراین ش ــگام حب ــه هن ک
ــم  ــی ه ــن امللل ــط بی ــد و رواب ــ�ایت ندارن ــدان ثب ــا چن ــ�الف ه ــه ائت ــرایطی ک و در ش
روزهــای نــاآرایم را جتربــه یم کنــد، رونــق خبشــیدن بــه رونــد جتــارت یــک گزینه 

ــت. ــالین اس ــه و عق حکیمان

برآیند
علــی رغــم گرایــش پــر شــتاب ایــران بــه اورســیا و شــرق، امــا ایــن کشــور 
ــی  ــتقالل، مل ــی اس ــود یعن ــی خ ــت خارج ــی سیاس ــول اساس ــر اص ــان ب همچن

(1) Lim Kevjn, “Iran’s Eurasian Wager”, Ibid.
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ــظ  ــادی حف ــد زی ــا ح ــود را ت ــ�دی خ ــای بن ــی پ ــود کفای ــرای خ ــالش ب ــی و ت گرای
کــرده اســت. اگــر ایــران رهیافتــی بــرای گرایــش بــه اوراســیا و شــرق داشــته 
باشــد، بــه نظــر یم رســد کــه ایــن رهیافــت در راســتای مقابلــه سرســختانه بــا 
قــدرت هــای غــریب اســت و فشــارهای ســخت چنــد ســال گذشــته گــواه ایــن 
ــده  ــی نش ــل نهای ــور کام ــه ط ــوز ب ــارت آزاد هن ــرار داد جت ــای ق ــت. امض ــر اس ام

ــدودی دارد. ــوب مح ــک چارچ ــرارداد ی ــن ق ــور کل ای ــه ط ــت و ب اس
ایــن روی آوردن بــه ســمت اوراســیا پیــش از آن کــه یــک نقطــه عطــف اساســی 
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــد ثاب ــاب آی ــه حس ــیا ب ــه اوراس ــه احتادی ــران ب ــاق ای در احل
ایــران از راه همــکاری بــا روســیه و تشــکیل یــک جبهــه متحــد بــرای جلوگیری از 
نفــوذ ایــاالت متحــده در حــوزه کشــورهای پساشــوروی و خاورمیانــه، یم توانــد 
يک ابــزار نمادینــی باشــد. و همیــن حکــم را یم تــوان بــه مســائل مشــابهی 
ــانگهای و  ــکاری ش ــازمان هم ــه س ــاق ب ــرای احل ــران ب ــت ای ــون درخواس همچ
نزدیــک شــدن ایــران بــه چیــن در حــوزه دیپلماتیــک و سیاســی نیــز تعمیــم داد. 
تــالش مســتمر ایــران بــرای احلــاق بــه احتادیــه ارواســیا هیچــگاه از روی صــدق 
نبــوده اســت بلکــه ایــن تــالش بــا هــدف مقابلــه بــا فشــارهای خصمانــه غربیهــا 
صــورت یم گیــرد و احتمــال یم رود اگــر فشــارهای غــریب بــر ایــران ادامــه 
یابــد، ایــران نیــز در تالشــهای خــود بــرای همــکاری بــا اوراســیا همچنــان جدیــت 

بــه خــرج دهــد.
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