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  اقتصادي اوراسيا بر موقعيت ژئواكونوميک ۀتأثير اتحادی

 ایران جمهوري اسالمی
 *حجت مهکویی

  آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجفاستادیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف
 مهناز گودرزي

 ، ایران(گانالملل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسعضو هیأت علمی گروه روابط بین
 (19/08/1938تاریخ تصویب:  - 17/07/1937)تاریخ دریافت:  

  

 چکيده
است.  شده در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان گرایی منطقه سوی به گرایش ،سرد جنگ از بعد

هاای   آسیای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرت
یاک   -)یاک کمربناد   طرحتوجه کشور چین به این منطقه برای عبور ار دارد. چین و آمریکا قر

 ، اتحادیۀاین منطقهدر های موقعیت مهم آسیای مرکزی است.  راه( برای اتصال به اروپا از نمونه
ساط    یخوب و مناسبی برای ارتقا های ظرفیتو سازمان همکاری شانگهای  اقتصادی اوراسیا

در  هاا  ظرفیات تواند از ایان   ه دارند که سیاست خارجی ایران، میاقتصادی کشورهای این منطق
هایی اسات کاه در قالاب     از اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتحادیۀراستای منافع ملی خود بهره ببرد. 

کشاوری کاه در    عناوان  باه اسات. ایاران    در آسیای مرکزی تأسای  شاده  ی ا بندی منطقه گروه
و  ژئوپلیتیاک قارار دارد، باا توجاه باه موقعیات      همسایگی با کشاورهای عضاو ایان اتحادیاه     

تواند از نقش تأثیرگذار این اتحادیه متأثر شود. البته این مهم بارای هار    می ،ژئواستراتژیک خود
حاضر در پای  نوشتار کشورها دارد. ژئوپلیتیکی به وزن  تواند اتفاق بیفتد که بستگی کشوری می
چاه تاأثیری بار    و عضویت ایران در آن وراسیا اقتصادی ا ۀاست که اتحادی پرسشپاسخ به این 

جواری ایران با کشورهای  نشان داد که همپژوهش های  موقعیت ژئواکونومیک ایران دارد؟ یافته
موقعیت ژئواکونومیک ایران  اقتصادی اوراسیا، ۀاتحادیاین اتحادیه و با عضویت ایران در عضو 
این موضوع تحلیلی  -و با رویکردی توصیفیروش کیفی با نوشتار این . شدخواهد  متأثربیشتر 

 از بر موقعیت ژئواکونومیاک ایاران   گرایی تأثیر منطقه و سیاست بررسی برای .کند را بررسی می
 .شده است استفاده ژئواکونومیک و همگرایی اقتصادمحور، ها و رویکردهای نظریه

 

 ها كليدواژه
 .عیت ژئواکونومیک، موقعیت ژئوپلیتیک، موقاقتصادی اوراسیا، ایران ۀاتحادیآسیای مرکزی، 
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 مقدمه
است.  سرزمینشانلیتیکی و ژئواکونومیکی فتن کشورها، توجه به موقعیت ژئوپیا توسعه های  از الزام

و ژئاوپلیتیکی  ، ایران موقعیت تلف همچون هارتلند، بیضی انرژیهای مخ با توجه به بررسی نظریه
 ۀای همچون اتحادیا  های منطقه سازمانوجود ه با توجه به ای دارد. در خاورمیان ویژه یژئواکونومیک

عرب )ایران عضویت ندارد(، اکو، اوپک، شورای همکاری خلیج فارس )ایران عضویت نادارد( و  
و ساازمان همکااری    اقتصادی اوراسایا  ۀای گوآم، در آسیای مرکزی اتحادی در قفقاز سازمان منطقه

تواناد از ایان    دارند که سیاست خارجی ایاران، مای  خوب و مناسبی وجود  های ظرفیت ،شانگهای
ای در  هاای منطقاه   که ایان ساازمان  شایان توجه این در راستای منافع ملی خود بهره ببرد. ها ظرفیت

ه ئا ای ارا اروپا در قالب همگرایی منطقه ۀای هستند و با آنچه اتحادی بندی منطقه قالب و سط  گروه
بته باید به نوع نگاه سیاست خارجی کشورهای عضو هر کدام از ال و فاصله دارند. ندکند متفاوت می

نیز توجه کرد. اما تسریع برای حضاور و عضاویت    ها حاکم بر این سازمان راهبردو  ها این سازمان
ای  تواناد نقاش ویاژه    اقتصادی اوراسیا، می ۀهمچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادی ،ها در آن

باا  نوشاتار  داشته باشد. ایان  ایران و تقویت منافع ملی ئواکونومیک و موقعیت ژدر ارتقای جایگاه 
هاای   ای و ساایت  تحلیلی، با استفاده از مناابع کتابخاناه   -روش کیفی و رویکرد و ماهیت توصیفی

پرساش  . کناد  را بررسی میاقتصادی اوراسیا بر موقعیت ژئواکونومیک ایران  ۀاینترنتی، تأثیر اتحادی
اقتصاادی اوراسایا و عضاویت ایاران در آن چاه تاأثیری بار         ۀکه اتحادیا این است  نوشتار اصلی

و اقتصادی اوراسایا   ۀاین است که اتحادینوشتار  ۀانگاربنابراین موقعیت ژئواکونومیک ایران دارد؟ 
 .  خواهد بودبر موقعیت ژئواکونومیک ایران تأثیرگذار عضویت ایران در آن 

 
 مبانی نظري
 یااا زیربناهااای اقتصااادی در  هااا  عاماالاثرگااذاری  ۀمطالعاا» عبااارت اساات از  1کژئواکونومیاا

 هااای قاادرتی  هااای سیاساای و رقاباات گیااری  ای یااا جهااانی در تصاامیم محاایط کشااوری، منطقااه
 «ای و جهااانی ژئوپلیتیااک منطقااه  ۀگیرنااد در ساااختار شااکل هااا  عاماالو اثرگااذاری ایاان  

(Mojtahed-Zadeh, 2003: 130) .جنااگ منطاق  ترکیاب  ممفهاو  باه  ژئواکونومیاک،  جدیاد  ۀواژ  
 تجاارت  زباان  دساتور  در جناگ  منطق نوشته، کلوزویت  که طوری همان یا تجاری های روش با

داللی اسات کاه از طارد ادوارد    اسات »، کژئواکونومیا بنیان اصالی   .(Kundnani, 2011: 6) است
در آن داد کاه   مای  1330 ۀالمللای در دها   ارائه شده است؛ او خبر از آمدن نظم جدید بین 2كلوتوا
ها برای تثبیات   اصلی که دولت ۀوسیل عنوان بهشوند،  نظامی میهای  هدداقتصادی جایگزین  ابزار
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کننااد و ایاان ماهیاات  المللاای باه آن تأکیااد ماای  بااینصااحنۀ قادرت و شخصاایت وجودیشااان در  
المللای جدیاد را ژئوپلیتیاک     جغرافیاای سیاسای باین   »( Ezati, 2002: 107)«است ک[ژئواکونومی]

مربوط به قدرت  نظریبندهای  پی. 1سه جزء مهم باشد:  ۀنومیک، باید در برگیرند ا ژئوپلیبنامیم ی
بازیگران در حال تعامل نظام جهانی کاه در آن توزیاع فضاایی قادرت در حاال      . 2؛ و کنترل فضا
 :Mirheydar, 1995) «که مورد خطاب این باازیگران اسات  مسائل مهم جغرافیایی . 9تغییر است؛ 

: نخسات آنکاه   دارناد چناد ویژگای باارز     ک[ژئواکونومیا ]در جهان معاصر، مسائل »این بنابر ؛(8
به گسترش است. از ساوی   تدریج رو و ژئواستراتژیک، به ژئوپلیتیکها نسبت به مسائل  اهمیت آن
تر از دیگار  پاذیر  ها عینای و لما    برای ملت ک[ژئواکونومی]های  ها با انگیزه دولت ۀمشاجر ،دیگر
توانند به سرعت حمایت داخلای   ها، می گونه مشاجره ها در این دولت ،دلیلبه همین  .هاست انگیزه

  .(Karimipour, 2002: 20) «دست آورند های دیگر، به دولتبرابر شهروندان را در 
 زیربنااای همگرایاای اقتصااادی را   اقتصاااد و قاادرت، جغرافیااا، کهااای ژئواکونومیاا مؤلفااه

  را مهمای  نقاش  تجاارت  ارتقااای  ،ای منطقااه  اقتااصادی  یهمگرایاا  هاای  نظریاه  در»سازند.  می
  جناگ  از بعاد  دوران در تجاارت  ارتقاای  هادد  باا  اقتصاادی  هاای  اتحادیه تشکیل. کنند می ایفا
  از گروهاای تمایااال ۀدربرگیرناااد اقتاااصادی گرایااای منطقااه. پااذیرفت صااورت جهااانی دوم

 هاای  نشاانه  اولاین که است دیاقتصا همکاری برای مشخص جغرافیایی ۀمحدود یک در کشورها
 ،سارانجام  و هاا آن میان گذاری سرمایه و تجارت میزان رشد و یحترجی های نامه موافقت بستن آن

 گفتباید  یاک منطقه در همکااری موفقیات های ساط  مورد در .است اقتصادی ۀاتحادی تشکیل
 بار  ماؤثر  متغیرهاای  به بناا را کاشورها میان یکپارچگی سط  و دامنه حوزه، این پردازان نظریه که
 چهااار ، حااوزه  ایاان  ۀبرجسات  پارداز  نظریاه دو ، اشااپیگل  و کاانتوری. اناد داناسته متفااوت آن
 هاا  آن کماک  به که شمارند بر می ای منطقه درون مؤثر عوامل ترین مهم عنوان به را« الگاوی متغیار»
 چهاار  ایان . کرد شناسایی ای منطقه باتترتی دهی شکل در را منطقه یاک موفقیات میازان توان می
. ساختار 4. سط  قدرت؛ 9. ماهیت ارتباطات؛ 2. ماهیت و میزان همبستگی؛ 1: از ندا عبارت متغیر
 .(Soleymanpour and Soleymani Darchagh, 2017: 73-74) «روابط
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Source: Kishishiyan and Sayar, 2016: 124. 
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 اقتصادي اوراسيا اهميت و جایگاه اتحادیۀ
 ۀهاای اولیا   طرح 2007ای است که در سال  های منطقه بندی از گروه 1،اقتصادی اوراسیا اتحادیۀ

شاکل   باه  ارمنساتان  و روسایۀ سافید   قزاقستان، روسیه، ،گذار بنیان عضو چهار آن بسته شد و با
 ها پیوست به آن 2012 اوت در رسمی طور به قرقیزستان. شد تأسی  2012 ۀژانوی 1 در یرسم

(Putz, 2018). نقاش و جایگااه    ۀدربارهایی  صحبت، اوراسیایی اقتصادی ۀاتحادی گیری با شکل
و ریلکاا   9کاتریاناا ولکازاك   ،2افارادی همچاون الکسااندر لیابمن     توسطالمللی  آن در نظام بین

 چاه  واقعاا   اوراسیایی اقتصادی ۀکه اتحادی پرسشطرح این  . لیبمن باشده است مطرح 4دراگنوا
 را آن کناد؛ لیابمن   روی عملیات ساختاری اتحادیاه متمرکاز مای   ر کند؟ تحلیل خود را ب می کار
 مرزهاای  خاارجی،  گمرکای  هاای  تعرفاه  ساازی  هماهنگ که داند می محدودی گمرکی ۀاتحادی
 جاای  باه  اتحادیاه  ساط   باه  را هاا  رفاه تع ماورد  در گیری تصمیم و کرده لغو را داخلی گمرکی
 کند می ادعا اوراسیایی اقتصادی ۀاتحادی اما ؛(Putz, 2018) است کرده منصوب عضو کشورهای

 در ادغاام  تارویج  و تجااری  مواناع  بار  غلباه  برای شوروی،اتحاد  از پ  موفق اقدام اولین که
 این که کنند می استدالل آنحامیان  .بوده است یافته کمتر توسعه کشورهای از متشکل ای منطقه
 منتقدان. باشد المللی بین های شریک سایر و اروپا ۀاتحادی با گوو گفت برای سازوکاری تواند می
 رواباط  و دهاد  مای  افازایش  را منطقه بر روسیه ۀسلط که دهند می نشان را کننده ثبات بی یطرح
 بارای  یچالشا  را رحطا  ایان  اروپاا  ۀاتحادیا  .کناد  مای  محادود  غارب  با را خود اعضای دیگر
 International Crisis Group, 2017)) بیناد  مای  خاود  شرقی همسایگی در مستقل های انتخاب

مشاابهی مانناد    هاای  دنباال هادد   باه  اروپا ۀمدل اتحادی اقتصادی اوراسیا مانند یۀدرواقع اتحاد
و  ال باین اعضاا  تجاارت کاا   بارای ای مشاترك  ، توافق بر سر استاندارهحذد عوارض گمرکی

 .(Louies, 2016: 3) خدمات و کار بودبازار واحد  ۀتوسع

اقتصاادی اوراسایا    ۀ، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی اتحادیژئوپلیتیکیموقعیت به هر روی،  
در دوران  هام آسیای مرکزی چنان مهم است کاه  منطقۀ را باید در رابطه با آسیای مرکزی سنجید. 

ها یعنی بریتانیاا و روسایه تازاری بارای رسایدن باه        که در بازی بزرگ در میان ابرقدرت استعمار
 هام ، ژئواستراتژیکی مادنظر باود و   ژئوپلیتیکیموقعیت  ،؛ در این بازیبودافغانستان، مورد رقابت 

دلیال   ها قرار گرفته است، بیشاتر باه   در حال حاضر که در بازی بزرگ جدید مورد توجه ابرقدرت
 آسیای منطقۀ شوروی،اتحاد  فروپاشی از دهه دو از پ  امروزه»ژئواکونومیکی آن است.  موقعیت
 طارد دو توجه مورد نیز ژئواکونومیکی در بعد ژئواستراتژیکی، ،ژئوپلیتیکی ابعاد بر عالوه مرکزی
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 را کشاورها  ایان  آفرینای  نقاش  های زمینه و است گرفته قرار روسیه، و آمریکا متحده ایاالت بازی،
 .(Mehrabi and Abedini, 2017: 120) است آورده اهمفر

 در را خود نقش اوراسیایی اقتصادی ۀاتحادی اطراد در مهم سیاسی های تنش این،وجود  با
 عناوان  به بلکه اقتصادی، یگروه عنوان به تنها نه را آن روسیه .کنند می ایفا ای منطقه های سیاست
 یاک  در سااختمانی  بلوك یک عنوان به و خود سایگانهم بر نفوذ کردن نهادینه برای سازوکاری

 باا  درگیاری  باه  و شاود  می سازمان اعضای با تنش ایجاد سبب این .کند می نگاه المللی بین نظم
 هاای  ناماه  توافاق  ویژه به روسیه، و اروپا ۀاتحادی مشترك همسایگان در و ادغامدیگر  های رقیب
 ایان  مساکو  .شاود  مای  منجار آزاد  و جاامع  یتجاار  ۀمنطقا  یاک  جمله شامل از اروپا، اتحادیۀ
 مختلاف  هاای  طرح بین برخورد این .بیند می خود نفوذ ۀحوز به نفوذ را اروپا ۀاتحادی های اقدام
 ایان  بار  مساکو  کاه  حالی شد؛ در منجر 2014 سال در اوکراین در اختالد و تنش به ای منطقه
 برای 1آزاد و جامع تجاری منطقه یک ملجمله شا از اروپا، ۀاتحادی های نامه که توافق بود عقیده
 کاه  کنناد  می تأکید و تلقی سیاسی را ها نگرانی اروپا ۀاتحادی های مقام است، آور زیان آن اقتصاد

 حتی روسی، های شرکت با همکاری یا روسیه به صادرات حوزۀ در اروپا اتحادیۀ استانداردهای
 رقیاب، باه یکادیگر نگااه     یک عنوان به طرد دو هر .نیست هم اروپا اتحادیۀ های شرکت برای
 رواباط  تا اند کرده تالش روسیه از غیر اوراسیایی اقتصادی ۀاتحادی عضو کشورهای اما ؛کنند می
 اقتصاادی  ۀاتحادیا  در تار  نزدیاک  اقتصاادی  یکپارچگی .دهند گسترش اروپا ۀاتحادی با را خود

حذد  .است کم احتماال  که باشد( نقزاقستا و روسیه بین برای نمونه) اعضا بین باید اوراسیایی
 دهاد  کااهش  رامرکازی   آسایای  در تانش  تواند می تر آسان مرزی، تردد و موانع مرزی تجارت

(International Crisis Group, 2017). ۀاتحادیا  باا  اروپاا  ۀاتحادیا  تعامال  کاه  معتقدند دیگران 
 کم دست یا است روسیه با روابط در موفقیت به دستیابی برای ممکن یکانال اوراسیایی اقتصادی
 و شارقی  همسایگی در ییکشورها بر ی باشدفشار حتی یا کند کمک هایی پل ایجاد به تواند می

 ۀاتحادیا در انتخاب بین مسکو و بروکسل )مقار   اند کرده انتقاد ها آن از برخی که مرکزی آسیای
 راناماد  سیاسات  .(International Crisis Group, 2017) اناد  بر سر دور راهی قرار گرفته اروپا(

گردانادن  باز بار  مبنای  خاود  نیات  اعاالم  برای فرصتی هر از پوتین که حالی درغربی معتقدند 
هاای پیچیاده و    او بسایار آرام و باا تاکتیاک   اماا   ؛کناد  مای  استفاده بزرگ رتدق یک بهروسیه 
از ایان   کای کاه ی  (Starr and Cornell, 2014: 9)دساتیابی باه آن اسات    دنباال   ای باه  یکپارچه
 ای است. های منطقه ای در قالب اتحادیه یا سازمان منطقه های ها ایجاد همکاری تاکتیک
رواباط  زا شاده اسات،    ایان اتحادیاه و دوام و بقاای آن چاالش    اعضاای  لی که بارای  ئاز مسا
 یقادرت  عنوان بهگرایی، چین  های منطقه دلیل رقابت به ،ها با کشور چین است. در واقع اقتصادی آن

                                                           
1. Association Agreements, Including a Deep and Comprehensive Free Trade Area 

(AA/DCFTA) 
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تاباد. براسااس گازارش ساایت ایاراس       را بار نمای   اوراسیایی اقتصادی ۀاتحادیتصادی، حضور اق
 ۀاوراسیا وجود قدرت اقتصادی چین در همسایگی آن است. سرگسیان ایاد  ۀمشکل بعدی اتحادی»

 ۀمین مناافع اتحادیا  أبرای تا  هایی تصمیم کارگرفتن بهکند و  اوراسیا از چین را رد می ۀاتحادیترس 
کناد   زمان اشاره می اما هم ؛داند در روابط با چین را تنها مختص به روابط با این کشور نمی اوراسیا
شبیه به روابط آمریکاا  اوراسیا وجود دارد  ۀهای تجاری که بین چین و اعضای اتحادی همکاریکه 

له در روابط قرقیزستان با چین باه خاوبی   ئالبته این مس. تر است با همسایگان و کشورهای کوچک
حجم تجارت قرقیزستان با چین صاورت گرفات.    درصد 48بیش از  2012مشهود است. در سال 

قزاقساتان   و تجارت باا  درصد 12این در حالی است که روابط تجاری قرقیزستان با روسیه حدود 
ارت قرقیزساتان باا کشاورهای    حجم تجا  2012اول سال  ۀبود. همچنین در نیم درصد 11حدود 
کااهش یافات. کارشناساان معتقدناد قرقیزساتان نگاران        درصاد  18اوراسایا باه حادود     ۀاتحادی
ثیر قوانین این اتحادیه بر تجارت با چاین اسات. ایان    أاوراسیا و ت ۀبیشتر در اتحادی شدن یکپارچه
ای در قرقیزساتان انجاام داده    هاای گساترده   گذاری زیرا چین سرمایه ؛انی چندان عجیب نیستنگر

های ایان کشاور در قرقیزساتان     گذاری سرمایه 2012اول سال  ۀماه هشتشود در  است و گفته می
که ادغام بیشاتر در  ست ا افزایش یافته است. این در حالی 2012نسبت به سال  درصد 27بیش از 
تاوان   مای  ،است. به ایان ترتیاب   باالتر بر کاالهای خارج از اتحادیه ۀاوراسیا مستلزم تعرف ۀاتحادی

این اتحادیاه، ماانع    اوراسیا در کنار عواملی از بیرون ۀای از عوامل درونی اتحادی گفت که مجموعه
هاا در آیناده نیاز دور از     شادن ایان چاالش    اند و احتمال عمیق های این نهاد شده ترش فعالیتگس

  .(Atrisangari, 2017) «انتظار نیست
 ۀطرفا  رد اتحادیاه و نقاش قدرتمنادی یاک    کا عمل ۀشده دربار های مطرح با توجه به دیدگاه

 شاروع  اوراسایا  ۀاتحادیه روسیه در این اتحادیه و با توجه به مطالب پیشتر، شاید بتوان گفت ک
 بارای  اوراسایا  ۀاتحادیا : گویاد  مای  قزاقساتان  غربیشمال  در بازرگان یک. است نداشته خوبی
 ناشای  تجااری  آماار  از وی دیدگاه .دهد نمی ارائه قزاقستان برای چیزی اما ؛است خوب روسیه
 قتصاادی ا ۀاتحادیا  عضاو  کشاورهای  باا  قزاقساتان  تجارت ،2012 سال اول ماه نه در .شود می

 از بسایاری  .اسات  یافتاه  کااهش  درصد 2264 ،2012 سال مشابه مدت با مقایسه در اوراسیایی
کااهش   ،2014 سال در .بوده است ارز های نوسان و روسیه اقتصادی بحران از ناشی مشکالت،
 کاالهاای  قیمات  ترکاردن  ارزان برابار  دو از بایش  آمریکا دالر با مقایسه در روسیه روبل ارزش
 ماالی  هاای  محادودیت  و داخلای  تولیدکننادگان  به  آسیب سببقزاقستان  مشتریان ایبر روسی
در برابار روبال    نیاز  قزاقستان )واحد پول( 1ۀتنگ که این در حالی است .شد طرد دو هر برای
 ارزش پولی حتی برابری ندارد.  روسیه

                                                           
1. Tinge 

https://thediplomat.com/2017/10/interview-tigran-sargsyan-on-the-eurasian-economic-union/
https://thediplomat.com/2017/10/interview-tigran-sargsyan-on-the-eurasian-economic-union/
http://avim.org.tr/en/Yorum/EURASIAN-ECONOMIC-UNION-AND-KYRGYZSTAN
http://avim.org.tr/en/Yorum/EURASIAN-ECONOMIC-UNION-AND-KYRGYZSTAN
http://avim.org.tr/en/Yorum/EURASIAN-ECONOMIC-UNION-AND-KYRGYZSTAN
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 تضاعیف  موجاب  روبل کاهش ارزش که طوری است؛ به تر سخت حتی وضعیت قرقیزستان
 کشااورزان  .کرده است گران حد از بیش را خود روسیه صادرات و شده کارگری های مهاجرت
 بارای  ظرفیتای  های   هاا  آن :کنناد  اساتفاده  جدیاد  مهام  بازارهاای  از تاا  کنناد  می تالش قرقیز
 .ندارند بازار به آن انتقال یا روسی سوپرمارکت بزرگ های زنجیره برای محصوالت سازی مرتب
 ها آزمایشگاه از کمی تعداد و ندارند کامل گواهینامه صدور های روش کشاورزی کاالهای بیشتر
 قرقیزساتان  صادرات ۀطرف یک ممنوعیت به منجر که کنند صادر را نیاز مورد ۀگواهینام توانند می
 اقتصاادی  ۀاتحادیا  نقااط  سایر از تر ارزان واردات که حالی در .شود می دیگر کشورهای توسط

  (International Crisis Group, 2017) است حدودیتم بدون اوراسیایی
 تولیاد  دالر تریلیاون  7/2 اوراسایا  اقتصاادی  ۀذکر است که اتحادی شایاناز دیدگاهی دیگر 

 کشورهای خارجی تجارت همچنین .دارد صنعتی تولیدات دالر تریلیون 9/1 و داخلی ناخالص
 کل واردات 9/2 و صادرات 7/9 برابر یعنی دالر میلیارد 877 بر بالغ کشورهای خارجی با عضو
 جهان، در طبیعی گاز تولید از 7/20 سهم دارای اوراسیا اقتصادی ۀاتحادی همچنین، ؛است جهان
 تولیادات  7/9 و جهاان  کشااورزی  از درصاد  2/2 تولید سهم نفت، جهانی تولید از 2/14 سهم
 کاالهاای  بیشترانرژی،  و آالت ماشین غذایی، مواد کشاورزی، محصوالت. دارد را جهان صنعتی
 تجااارت افاازایش گمرکاای، ۀاتحادیاا فعالیاات آغاااز بااا .هسااتند ۀاتحادیاا اعضااای صااادراتی
 22 باه  آن میازان  باوده کاه   2011 ساال  در درصد 1/92تا  اتحادیه اعضای میان ای منطقه درون
 باا . شاد  دالر میلیاارد  28 بار  بالغ اعضا، میان متقابل تجارت ،2012 سال در. رسید دالر میلیارد
 هاای  ساال  در ترتیاب  باه  که شکلی به شد، آغاز اعضا میان در تجارت نزولی روند زمان، مرور
 در. آماد  وجود به تجارت درصد 8/22 و درصد 11 ،درصد 2/2 ، سقوط2012 و 2019، 2014
. یافات  کاهش دالر میلیارد 42 به اوراسیا اقتصادی اتحادیۀ اعضای میان تجارت نیز 2012 سال
 متغیرهاای  وجاود  دنبایا  بود. البته 4/18 حدود اعضا میان تجارت نیز 2012 آوریل و یهژانو در

 از روسایه  علیاه  آمریکاا  و اروپاا  اتحادیۀ های تحریم نفت، جهانی قیمت کاهش همچون مهمی
 ساال  در روبال  شادید  ارزش کااهش  و اوکراین در روسیه های اقدام به واکنش در 2014 سال
 (.Strategic Thinking Tabiin, 2017)گرفت نادیده ضعیتیو چنین ایجاد در را 2014

 و جهان نفت درصد 14،2 جهان، طبیعی گاز درصد 20،7 تولید با اوراسیا، اقتصادی ۀاتحادی
 برتارین  باه  را اتحادیاه  مسائله  ایان  .شود می دیده انرژی مافوق یقدرت عنوان به شده تغلیظ گاز

انارژی نقشای   کاه   گفتوان ت می. است کردهتبدیل  وگاز نفت حوزۀ دو هر در جهان ۀتولیدکنند
گیاری   هادد اصالی شاکل   ، بنابراینکشورهای اوراسیا دارد.  ملی ۀکننده در پویایی توسع تعیین

. از اصول کلی اساتقرار تادریجی   استو امنیت انرژی  تأمین انرژی پایدار ،بازار مشترك انرژی
تجارت در منابع انارژی،   برداشتن موانع، ترقاب ۀگذاری بازار، توسع قیمت ،بازار مشترك انرژی

گاذاری در بخاش    برای جذب سارمایه ، ایجاد محیط مطلوب نقلو های حمل زیرساخت ۀتوسع
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 (Zemskova, 2018: 7)انرژی است ۀقوانین و مقررات ملی در زمینهماهنگی تدریجی  انرژی و

 سانگ  غاال ز درصاد  2،3 و جهاان  ۀالکتریسیت انرژی از درصد 3 ۀتولیدکنند همچنین هاتحادی. 
 قزاقساتان،  در. رود می شمار به جهان در تولیدکننده چهارمین و سومین ترتیب به که است جهان
 بازیافات  قابل نفت منابع تن میلیارد 4 حدود کشور این. است اقتصادی بخش گرِ هدایت انرژی
 وساومین  تبیسا  و است نفت ۀصادرکنند هفدهمین قزاقستان. دارد گاز مکعب کیلومتر 2000 و

 ۀذخیار  هشاتمین  و دارد را جهاان  طبیعی گاز ۀذخیر ترین بزرگ روسیه. طبیعی گاز ۀصادرکنند
 طبیعای  گااز  ۀتولیدکنناد  ترین بزرگ عنوان به روسیههمچنین . سنگ ذغال ۀذخیر دومین و نفت
روسایۀ   قزاقساتان،  روسایه،  ،2013 سال تا ترند خبری آژان  گزارش بنابررود.  می شمار به دنیا
 بارق  مشاترك  باازار  2022 سال تا واحد هیدروکربن بازار کنار در خواهند می ارمنستان و سفید
 2014 ساال  در اوراسایا  تران  خبری در کنفران  اوراسیا کمیسیونر داحمد دانیل. کنند ایجاد
 باا  رابطاه  در که کنیم ایجاد یتر عمیق همکاری توانیم می واحد هیدروکربن بازار ایجاد با گفت
 عمال  قادرت  ،جاذاب  و مهام  باازار  این محصوالت واقعی ارزش یافتن و گذاری قیمت ندفرای

 صاادرات آن  بارای ایان حجام از مناابع انارژی و      .(Alavifar, 2016: 10-11)دهد  می بیشتری
های ارتباطی باا منااطق و کشاورهای دیگار نیااز اسات. باا توجاه باه           و راه ونقل حملقطع  به

محصوربودن کشورهای آسیای مرکزی  و در صادرات گاز به اروپاهای روسیه با اوکراین  چالش
یکای از بهتارین مسایرها، بارای      عناوان  باه در خشکی، موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیات آن  

 .استصادرات منابع انرژی این کشورها به نقاط دیگر همچون پاکستان و کشورهای دیگر 
شی است کاه کشاورهای عضاو آن بارای     اقتصادی اوراسیا، نق ۀهای دیگر اتحادی از اهمیت

ابریشام و   ۀجااد با توجه به نقش ایران در مسایر   تردید بیابریشم نوین دارند.  ۀها در جاد چینی
 ساودمندی خواهاد یافات. در    هاای ایران تأثیر کاتحادیه، موقعیت ژئواکونومیاین عضویت در 

 تاأمین  بارای  دالر یلیاردم 40 ابریشم ۀجاد صندوق کرد اعالم چین جمهور رئی  ،2014 نوامبر
 ماالی  های همکاری صنعتی، های همکاری منابع، ها، زیرساخت از مالی حمایت و گذاری سرمایه
 انجمان  2017 در ماه  .راه در نظر گرفته است یک –کمربند ابتکار کشورهای در ها طرح سایر و

 یاوان  میلیاارد  100 جملاه  از ،(دالر میلیاارد  4/73) یوان میلیارد 240 کرد اعالم جاده، -کمربند
 ،2012 ساال  اواخار  در. صاندوق در نظار گرفتاه شاده اسات      برای بیشتر( دالر میلیارد 7/14)

 گرچاه  باود،  متعهاد  دالر میلیاارد  9/22 ارزش باه  هاایی   همعاملا  پایاان  تا ابریشم ۀجاد صندوق
 در .باود  زیمرک آسیای نسبت بیشتر از به اروپا و پاکستان روسیه، در آن اولیه های گذاری سرمایه
 دو در انارژی  و ونقال  حمال  هاای  زیرسااخت  بهبود که است این اصلی تمرکز مرکزی، آسیای
باه   .اندازناد  راه به ارتباط و پیوند راه از را اقتصادی های همکاری ونقل، حمل گستردۀ راهروی
 دبار  مای  گرجستان و آذربایجانوری هجم به خزر سراسر در را ونقل حمل بندر آکتائو، عالوه از
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 یراها  آکتاو،  از جناوب ساوی   است. باه  1قارص-تفلی -باکو آهن راه برای جدید یراهکار و
 در ایاران  و چاین  باین  قطاار  اولاین  .است شده افتتاح ایران و ترکمنستان قزاقستان، بین جدید
هارات   باه  چاین  از قطاار  نخساتین  2012 ساپتامبر  در. کرد آغاز را خود عملیات 2012 ۀفوری

 مسیرهایخواهد  می قزاقستان .بود کرده سفر 2نانتونگ از روز بود که دوازده شد وارد افغانستان
 .برسااند  حاداکثر  باه  را محلای  آثاار  تاا  کناد  متصل خاص اقتصادی جدید مناطق به را انتقالی

(International Crisis Group, 2017)  
 هماهناگ  توانناد  مای  و پکان  مساکو  بود این است که خواهد جالب آینده سال آنچه در چند

دهناد و   توساعه  را ابریشم ۀجاد ۀحوض (اقتصادی اوراسیا ۀاتحادی) های طرحاز  استفاده شوند و با
 ,Leonard) شاوند  مای  با یک همسایه بازرگ  بازی انجام به موفق مرکزی آسیای کشورهای اینکه

مرکزی اقتصادی در آسیای  های زیادی را برای تحول های دولت چین اقدام ،به هر حال .(6 :2015
 المللای باین  هاای  نشست برگزاری به را خود تمایل نیز چین جدید فعال دهد. دیپلماسی انجام می
 تشاکیالت  ایان . دهدمی نشان 2014 مه در آسیا در اعتمادسازی های اقدام و تعامل کنفران  مانند
 از عیمتنو بسیار طیف و قزاقستان جمهوررئی  نظربایف نورسلطان سوی از 1330 سال اوایل در
 هاا  آسایایی  کاه  است آن زمان که کرد استدالل پینگ نجیشی نشست، در. کرد کار به شروع اعضا
 هاای  رساانه  در شد سبب که کنند تکیه «متحده ایاالت بدون ،دیگر بیان به» خود امنیت و اقتدار بر

 .(Hilpert and Wacker, 2015: 8) شود ایجاد تحریک غربی
 

 اسيا بر موقعيت ژئواكونوميک ایراناقتصادي اور ۀتأثير اتحادی
بار موقعیات   و تاأثیر ایان اتحادیاه    اتحادیاه   ایاران بارای   ونقلی حملموقعیت تبیین بهتر  برای

گیاری اتحادیاه را    شاکل  ۀاولینظربایف، کسی که ایده و طرح  ۀگفت ید بهژئواکونومیک ایران، با
 از یکاای  ایااران  هاای  راه»اسات:  قستان، گفته انظربایف در کتاب راه قز تأکید کنیم؛داده است 
 دنیاا  باه  های رو پنجره و جهانی بازارهای به از قزاقستان کااال ونقال حمال هاای راه تارین مهام
ایاران باا    ۀرواباط دوجانبا  الزم اسات  بناابراین   ؛(Vosoghi and Safari, 2017: 478) «اساات 

کاه روابطای دو و    همچناان  .ی بررسای شاود  ژمحوریات انار   کشورهای عضو این اتحادیه باا 
و ژئواکونومیاک   ژئوپلیتیاک انارژی در موقعیات    در حال حاضار . چندجانبه شکل گرفته است
هاای مرکاز    . نظریاه 1: کنند توجیه می اساسی ۀلئمسدو این نقش مهم را ایران نقش مهمی دارد. 

از هر یک با بررسی  .. نقش انرژی در اقتصاد جهانی2 و مرکز )لوهازن( و بیضی انرژی )کمب(
تواناد در موقعیات    شود پارامترهایی که مای  اقتصادی اوراسیا، دیده می ۀتحادیاکشورهای عضو 

 ند از اینکه:  ا ت ها توجه کرد عبار ژئواکونومیک ایران تأثیرگذار باشد و باید به آن

                                                           
1. Baku-Tbilisi-Kars 

2. Nantong 
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 اسات  یاقتصااد  قدرتمندترین حاضر حال قدرت سط  اول این اتحادیه در عنوان بهروسیه  -
 دنیاا  ششام  قدرت خرید قدرت برابری نظر از و دنیا هشتم ۀرتب داخلی ناخالصی لیدتو نظر از که

 عناوان  روسایه  ،2019 گزارش سازمان ملل در تجارت و توساعه در ساال  بنابر  همچنین، .را دارد
 اسات  داده اختصااص  خاود  باه  را خاارجی  های سرمایه جذب زمینۀ در دنیا موفق کشور سومین

(Alavifar, 2016: 9)گرفتاه باین روسایه و اروپاای غربای و       های شاکل  براین با توجه به تنشبنا ؛
و  2011هاا علیاه روسایه بعاد از جناگ روسایه و اوکاراین از ساال          های آن آمریکا، مانند تحریم

شادن جاساوس    دلیال مساموم   های روسی از کشورهای مختلف غربی به همچنین اخراج دیپلمات
تواناد از بعاد    همچون داعش، ساوریه و ... ایاران مای   ی های موضوعل و ئروسی در بریتانیا، و مسا
گرایای   در روناد منطقاه  خاود را  و هرچه بیشاتر  کند وجود آمده استفاده  سیاسی از این وضعیت به

آزاد تجااری، اباراز    ۀگونه که پوتین با توجه به پیشنهاد ایران مبنی بر ایجااد منطقا   ادغام کند. همان
 تجاارت  گساترش  بارای  قاوی  انگیازۀ  تواناد  می تجاری آزاد منطقۀ ایناست  گفتهتمایل کرده و 
 کارد  اعاالم  نیاز  اوراسایا  اتحادیاۀ  تجارت به عالوه وزیر .آورد فراهم را گذاری سرمایه و دوجانبه
 کاه  ایام  گرفتاه  نظار  در را ایاران  باا  آزاد تجارت موقت ۀنام موافقت بستن ما نخست، گام عنوان به

باه ماا اجاازه خواهاد داد تاا       کاه  کاالهاسات  برخای  صاادرات  ۀتعرفا  کاهش آن اصلی ۀمشخص
 (.Strategic Thinking Tabiin, 2017) تجارت با ایران را به حداکثر برسانیمهای  برتری
نقشی که روسایه بار رواباط خاارجی کشاورهای منطقاه دارد مشاهود اسات. باه عاالوه            
شاوروی  اتحاد رزمینی ها، تفکر قلمرو س هایی همچون منابع انرژی فراوان و صادرات آن ویژگی
 آسایای  روسایه،  بارای »ایان تأثیرگاذاری باشاد.     های دلیلمردان روسی شاید از  دولت ذهندر 

 تاا  کناد  می اسات و تالش آن ملی منافع ۀحوز و 1خلوت حیات نفوذ، انحصاری قلمرو مرکزی
 آن هاای  و توافاق  ساازوکارهااا  ترتیبااات،  وارد دیگاار  کااشورهای  اساات  ممکان کاه آنجاا
 منطقاه  کشاورهای ایان   کرملین، نگاه از دارد. خاصی مفهوم و معنا اوراسیا روسیه برای. نشوند
 بااه  2نزدیاک  و خاارج  هساتند  روسای  ئۀمونرو آیین اعمال قلمرو شوروی، اتحاد از جداشده

 حاوزه  در» همچناین  .(Hamidiniya and Salehi Dowlatabadi, 2016: 75) «آیناد  مای  حساب
 بار  را خود ۀسیطر که است آن دنبال به روسیه انرژی، بحث در همه از تر ممه و ک[ژئواکونومی]
 «باشاد  داشاته  اختیاار  در را زمیناه  ایان  در مساائل  کنتارل  و کناد  حفظ منطقه در انرژی ۀلئمس
(Mehrabi and Abedini, 2017: 113).  سابب و محوریات اوراسایا،    توجه نگاه روسیه به آسایا 

رشاد بازارهاای   ساوی   عنوان یک پیشنهاد اما ضاروری باه   به 2003 و 2008های  شد تا در سال
وجودآماده   ههای ب دنبال تنش به ،. در واقعرقابتی روسیه، نگاه شود های برتریآسیایی با توجه به 

                                                           
1. Back Yard 

2. Near Abroad 
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 20 از معاامالت آن  این کشور، حجام  تجارت خارجی در وگاز نفت میان روسیه و غرب، سهم
 .(Karaganov, 2018: 90) یابد کاهش 2017 سال در درصد 40 به 2014 سال در درصد
کشور عضو اتحادیه است. روابط ایاران باا قزاقساتان در    ترین  وسیعقزاقستان بعد از روسیه  -

آیاد؛ اماا    این کشور به حساب نمای راهبردی شرایط چندان مناسبی نیست، همچنین ایران شریک 
 ۀبنادی اتحادیا   ایاران در گاروه  در همگرایی میان کشورها، عضویت گرایی  منطقهبا توجه به نقش 

 تواناد  مای  قزاقساتان »زیارا   وقعیت ژئواکونومیک ایران کمک کناد؛ تواند به م اقتصادی اوراسیا، می
 تواناد  مای  جدیاد  ارتبااطی  های راه .باشد غرب و شرق هاای اقتصادی قادرت میان پلای عنوان به
 هاای  راه ایان  گسترش. دهد اهشک نصف به را آسیا و اروپا بین شده کاالهای منتقل قیمت و زمان

 تجاارت  برای را ای تازه های فرصت تواند میخلیج فارس  در امکانات همچناین ایجاد و ارتبااطی
 و بخاش  تاوازن  هاای  سیاسات  کناار  در اهمیات  ایان . کناد  فراهم جنوب جدیاد در بازارهاای و

. کنااد  مای فاراهم مناسابی باسیار فرصت چین و ایران روابط برای گسترش قزاقستان چندوجهی
 همکااری  بسترسااز  تواناد  می قزاقستان که هستند ای مؤلفه سه ونقل و حمل انارژی مناابع امنیات،
 .(Vosoghi and Safari, 2017: 472) «باشد آسایای مرکزی در چاین با ایران

ویاژه   هاقتصادی، اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است. منابع انارژی با   ۀدر حوز
صاادرات ایان کشاور را تشاکیل      مهام منابع معدنی و محصوالت کشاورزی بخاش   وگاز نفت
هاای   وردهانفت خام و فر معاوضۀدر دریای خزر،  ایران و قزاقستان اشتراك دو کشور .دنده می

هاای اقتصاادی    طارد را باه همکااری   دو ایران،های ریلی  قزاقستان از زیرساخت ۀنفتی، استفاد
 بارای دو کشور همچنین در راستای افزایش حجم تعامالت تجاری خاود و   .مصمم کرده است
تاوان باه    که میکردند  اقتصادی اسناد و قراردادهای متعددی را نیز امضا ۀحوزتحرك بیشتر در 

داشات تفااهم   دنقال ریلای و یا   و حمال  ۀناما  گااز، موافقات  و هاای نفات   همکااری  ۀنام موافقت
 اس  آی  سای  ۀزشایان ذکر اسات در میاان کشاورهای حاو     .های گمرکی و... اشاره کرد همکاری

کاال از خاك جمهوری اسالمی ایران به خود اختصاص داده  ونقل حملدوم را در  ۀقزاقستان رتب
سازی، خدمات فنی و مهندسای   هایی مانند ساختمان های اقتصادی حوزه بخشدیگر  و دراست 

 Tasnim)ها برخوردارند همکاری ۀتوسع های زیادی برای و صنعت برق نیز دو کشور از قابلیت

News Agency, 2017.)  
 تولیااد  میازان  که دارد خزر دریای اطراد در گازی میدان 42 و نفتی میدان 172 قزاقستان»
 نفتای  تولیادات  از درصاد  20 از بایش . باود  تان  میلیاون  8/81 حدود در 2019 سال هاا در آن

 از درصاد  82. شااود  مای  اساتخراج  كاچاگانا  رهقا  کاشاغان  تنگیز، نفتی میدان از سه قزاقاستان
 انارژی  اطالعات گزارش ادارۀ براساس همچنین است. صادرات برای نفتای قزاقستان تولیادات
 2012 سال در. روز رسید در بشکه میلیون 72/1 به قزاقستان نفتی تولید 2012 سال در آمریکا،
 انرژی اطالعات باود. ادارۀ ثابات باشکه نمیلیاو 72/1 در و نکرد پیدا تغییری تولید، میزان این
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 72/1 به اول ماهۀ در سه قزاقاستان در نفات تولید رشد 2017 سال در که است کرده بینی پیش
 روز در بشاکه  میلیون 79/1 و 72/1، 74/1 باه ترتیاب به سال ادامۀ در و روز در بشکه میلیون
 ایان  برای ونقل حمل هزینۀ. است شکیدر خ محاصور کاشور قزاقاستان وجاود، این برسد. با
 قزاقستان ای توسعه های طرح برای تنگناای زیادی صاادراتی ماسیرهای نباود. باالسات کاشور
 و تاانکر  لولاه،  خطوط راه از را خود صاادرات نفتی قزاقاستان حاضار، حاال در. کند می ایجاد

. اسات  ایاران  راه از صادراتی های هکاهش هزین دنبال به قزاقستان. دهد می انجام ریلی مسیرهای
 اهمیات  دلیال  باه . کناد  مای  صادر بنادر آکتائو راه از را خاود خاام نفات از تان میلیون 2 ایران
. اسات  قزاقساتان  غارب  در باا ایاران  مشترك پاالیشگاه ساخت دنبال به قزاقستان انرژی، مبادلۀ
 بنادرهای  دیگار  ساوی  از شاود و  مای  فرستاده ایران شمالی بندرهای به قزاقستان غرب از نفت
 Vosoghi and) «خواهنااد کارد   فااراهم  قزاقساتان  نفتی های شرکت برای را خام نفت جنوبی

Safari, 2017: 474). 
دیگر کشورهای عضو اتحادیه، در حال حاضر تنهاا کشاوری اسات کاه نقاش       ازارمنستان  -

در  همچناین زی و قفقااز دارد.  مهام آسایای مرکا   منطقاۀ  مکمل ایران را در برقراری ارتباط با دو 
خزر، برقرار شده است. یکای  حوضۀ جانبه از سوی کشورهای  های اخیر روابط دوجانبه و سه سال

گرجساتان اسات. باا توجاه باه نقاش مکمال         -ارمنساتان  -جانبه، رواباط ایاران   از این روابط سه
کاه در   1ست تکمیال متقابال  بیشتر استفاده کند. اگر به سیاظرفیت تواند از این  ارمنستان، ایران می

امنیت ملی ارمنستان آمده است، توجه شود، این کشور برای رواباط باا همساایگان    راهبردی سند 
عالوه بر ایان، ارمنساتان همگرایای باا کشاورهای اوراسایا را       اهمیت زیادی در نظر گرفته است. 

، ، خادمات کااال  ادو بر روابط سودمند بین اعضا با رعایت اصل حرکات آز داده است مدنظر قرار 
در اصل چهارم ساند   .(Eurasian Economic Commission, 2018: 16) کید داردتأ کار سرمایه و

و همواره بارای  دهد  اهمیت زیادی میرابطه با کشورهای همسایه به ارمنستان »مذکور آمده است: 
بل سودمند، حسان  بینانه آمادگی دارد. ضمن آنکه باور دارد همکاری متقا وگوی سالم و واقع گفت
 .(Mehrabiyan, 2017) «اسات قفقاز جنوبی توسعۀ منطقۀ اصلی  اساسجواری و مرزهای باز،  هم

 رواباط  ۀپایتخات قزاقساتان، اهمیات توساع     هاوراسیایی در شهر آساتان  ۀارمنستان در نشست هفت
-شامال  راهگذرارمنستان معتقد است  .ای مهم اعالم کرد جمهوری اسالمی را با این تشکل منطقه

 ربا  .اسات اوراسیا و کشورهای اروپایی مطرح  ۀمسیر راهیابی ایران به بازار اتحادی عنوان بهجنوب 
کاالی صنعتی تولیاد ایاران    290فهرستی از  تیر چهاردهم، وگوها گفتچندین دور  های نتیجه ۀپای

ر بارای  ترجیحی یا ساود بازرگاانی صاف    ۀاقتصادی اوراسیا شامل تعرف ۀو پنج کشور عضو اتحادی
مقام وزیار   مجتبی خسروتاج قائم رانوی   این پیش. واردات در ایروان پایتخت ارمنستان نهایی شد

                                                           
1. Complementary Policy 
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تاا مراحال    امضاا کردناد  صنعت، معدن و تجارت و ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت ایان اتحادیاه   
  .(IRNA, 2017) دو طرد سپری شودید أیتبعدی 
در شارق اروپاا    روسایۀ سافید  . جمهاوری  اسات دیگر کشور عضو اتحادیه  روسیۀ سفید -
کمیسایون   نشسات چهااردهمین   1932بهمن در  دارد.و جغرافیایی ممتازی ژئوپلیتیکی جایگاه 

در تهران برگزار شد تا بدین ترتیب روابط  روسیۀ سفیدهای اقتصادی ایران و  مشترك همکاری
فی صاورت گرفات و   دیدارهای مختل ،نشستتجاری دو کشور از این پ  بیشتر شود. در این 

مهم آنکاه رواباط تجااری ایاران      ۀاما نکت. شد اهای متنوع امض های مختلفی در حوزه نامه تفاهم
شاریعتمداری، حجام رواباط     ۀو به گفتاست میلیارد دالر اعالم شده  180ساالنه رقمی بالغ بر 

 ،ردر حاال حاضا   .(ISNA, 2018) شاود  میلیاارد دالر محادود مای    20باه   روسیۀ سفیدتجاری 
مالیاات   گارفتن اجتنااب از   ۀنام گذاری، موافقت سرمایه تشویق و حمایت متقابل از ۀنام موافقت

ی دوجانباه،  ینقال هاوا  و حمال  ۀنام ای، موافقت المللی جاده ونقل بین حمل ۀنام تمضاعف، موافق
باانکی و   ۀناما  موافقات  گمرکای،  هاای  همکاری و کمک متقابل اداری در موضاوع  ۀنام موافقت
استاندارد  ۀسسؤبین م ۀنام ، موافقتروسیۀ سفیدلی ها بین بانک مرکزی ایران و بانک م پرداخت

 ۀناما  ، موافقات روسیۀ سفیددولتی تدوین استاندارد جمهوری  ۀو تحقیقات صنعتی ایران و کمیت
همکاری بین ایاران   ۀنام ، موافقتروسیۀ سفیدبازرگانی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 

 ۀناما  ت، سند تأسی  باناک ایرانای، تفااهم   گیاهی و حفظ نباتا ۀقرنطین ۀدر زمین یدروسیۀ سفو 
هاای   هاای همکااری   ناماه  ، تفااهم روسیۀ سفیدایران و  همکاری میان صندوق ضمانت صادرات

بازرگاانی و  همکاری بین اتاق بازرگانی و صنایع و معاادن ایاران و اتااق     ۀنام کشاورزی، توافق
 Embassy of ) هساتند اد اقتصادی تجاری بین دو کشاور  اسنترین  هماز مروسیۀ سفید صنعت 

the Islamic Republic of Iran in Minsk, 2017).  
کشورهای آسیای مرکزی  ۀآخرین عضو، کشور قرقیزستان است. این کشور به نسبت بقی - 

این کشاور  ای قرار نگرفته است. تفاوت دیگر  ای و حتی فرامنطقه های منطقه مورد توجه قدرت
این است که با توجه به محصاوربودن کشاورهای منطقاه در خشاکی، حتای باه دریاای خازر         

 ساایر  بارخالد  تاجیکساتان  به همراه قرقیزستان». یک دریای بسته هم دسترسی ندارد عنوان به
 ایاان  در اناارژی  مناابع  فقار . ندارناد  تاوجهی  شایان نفتی ذخایر مرکزی های آسیای جمهوری
 ازبکساتان  و قزاقستان روسیه، انرژی واردکنندگان از کشور این کهاست  دهش سابب جمهاوری
هرچناد از نظار مناابع انارژی،      .(Hamidiniya and Salehi Dowlatabadi, 2016: 73) «باشاد 

کشاورهای آسایای مرکازی در     ۀنسابت باه بقیا    ولی از نظر مناابع آبای   ؛قرقیزستان، فقیر است
 در مرکازی  آسایای  شرق در قرقیزستان و تاجیکستان ایه جمهوری»وضعیت بهتری قرار دارد. 

 کاه  گیرناد  می سرچشمه کشورها این از سیردریا و آمودریا رودهای و هستند کوهستانی مناطق
. شاود  می تأمین آنجا از( جنوبی)قزاقستان  و ازبکستان های ترکمنستان، جمهوری نیاز مورد آب
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گیاارد  ماای سرچشاامه هااا جمهااوری نایاا از کااه آباای اساات بااه وابسااته منطقااه مااردم زناادگی
Amirahmadiyan and Naseri, 2014: 2-10)).  

تواناد بخاش کشااورزی و     ل مورد توجه در روابط ایران با قرقیزساتان، مای  ئاز مسا ،رو از این
با این موضوع، رئای  اتااق بازرگاانی باا سافیر      رابطه در  1932کشت فراسرزمینی باشد. در سال 

دلیال کمباود    یران بهحسین شافعی تصری  کرده که ا ت کرده است؛ غالمقرقیزستان در ایران، صحب
 عناوان  بهکشت فراسرزمینی  زمینه،های جدید برای کشاورزی است. در این  شیوه در پی منابع آبی
مهم در دستورکار قرار گرفته و با توجه به منابع آبی بسیاری که در اختیار قرقیزستان قارار  طرحی 

 ,Chamber of Commerce) باشاد  طارح تواند مقصد خوبی برای اجرای این  دارد، این کشور می

Industries, Mining and Agriculture, 2017)  بایاد باه طارح خاط راه آهان      طارح در کنار این ،
د وزیار  ا سالطان  1939در ساال  . چین نیز اشاره کرد -قرقیزستان -تاجیکستان -افغانستان -ایران
دسترسای ایان کشاور باه      ،ان در دیدار با سفیر ایاران در بیشاکک  ونقل و ارتباطات قرقیزست حمل
اا چاین را    ا قرقیزستان ا تاجیکستان ا افغانستان آهن ایران طرح راهبردی راه راهای آزاد از ه آب
باا   .(Ramezani Bonesh, 2015) اهمیت خواند و خواستار تساریع در اجارای ایان طارح شاد      با

سیا است، ارتباط ما با قرقیزستان و با کل ااور ۀستان عضو اتحادیکه قرقیزبا توجه به این ،اینوجود 
  .(Shana, 2017) تواند برای روابط اقتصادی ما مؤثر باشد میسیا ااور ۀاتحادی

اناارژی و  ۀحوضااایااران در  کاقتصااادی اوراساایا باار موقعیاات ژئواکونومیاا ۀتااأثیر اتحادیاا
ویژه در ارتبااط باا انارژی     ای مرکزی بهکشورهای آسی .کردتوان بررسی  بیشتر می را ونقل حمل
 منطقاه  در معادنی  منابع و انرژی ذخایر وگاز، مبادالت و قراردادهایی با ایران دارند. میزان نفت
 راهباردی منااطق   جازء  را مرکازی  آسایای  وگااز،  نفت بخش در خزر دریای ۀحوض در ویژه به

 هاای  شاوروی و جاذباه   اتحااد  فروپاشای  از پا   خازر  دریاای  ۀحوض است؛ داده قرار انرژی
 به نیز را دیگری ای فرامنطقه و ای منطقه بازیگران و ها قدرت منطقه، و ژئواکونومیک ژئوپلیتیک

 مرکازی  آسایای  باا  جاواری  هم و حاشیه در که ای بازیگران منطقه. کرده است بجذ میدان این
 برخای  منطقاه،  در خاود  نفاوذ  ۀتوساع  هادد  بر عالوه چین، و روسیه ایران، مانند دارند، قرار
 تواناایی  آوردن دسات  باه  متوجاه  کشاورها،  این فعالیت از بخشی. دارند نیز امنیتی های نگرانی

 .(Mehrabi and Abedini, 2017: 119) است مرکزی آسیای در تهدیدها بازدارندگی
 روسیۀ سافید  و قزاقستان روسیه، یعنی ۀاتحادی اصلی کشور سه که کرد فراموش نباید البته»
 تردیاد  کنناد. بای   مای  دنباال  نیاز  را خاود  خااص  های هدد هر یک دارند، که اتحادی باوجود
 در اقتصادی ۀاتحادی تشکیل. دارند پیوند انرژی ذخایر انتقال و تولید با کشورها این های تصمیم
 در. افزایاد  می مسئله این اهمیت بر دنیا، انرژی ۀچرخ مهم های نقطه از یکی عنوان به منطقه این
 و یافتاه  دیگار  زماان  هار  از تاری  برجسته نقش اقتصاد که ژئواکونومیک گفتمان میتحاک عصر

خیاز   اسات، کشاورهای نفات    گشاوده  المللای  باین  رواباط  در نوینی فصل انرژی کژئواکونومی
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 هاای  کانش  تحلیال  برای دارند، اوراسیا کشورهای با ای پیچیده روابط که ایران مانند خاورمیانه
 .(Mirfakhraii, 2016: 145) «ندکن می احساس بیشتری های امالز اتحادیه این اقتصادی

ت با همسایگان شامالی ایاران و   اقتصادی اوراسیا با تسهیل تجار ۀعضویت ایران در اتحادی
مارزی بارای اقتصااد ایاران بسایار       هاای  نقطاه ها و سهولت قوانین گمرکای در   ی از تعرفهرهای

کاه   کردندان پنج کشور عضو اتحادیه توافق وزیر ، نخست2017در مارس  .سودمند خواهد بود
تواناد اتحادیاه را کاه در      چرا که عضویت ایران مای  ؛ها با ایران در اولویت قرار گیرد گوو گفت

والدیمیار   .گیرد، بیش از پیش گسترش دهد بر می میلیون نفری را در 189حال حاضر جمعیت 
 بیاان  گوناه  ایناوراسیایی بوده،  ۀاتحادیپیوستن ایران به  طرفدارجمهور روسیه که  رئی  ،پوتین

روسیه است. اعتقاد داریم که روابط دوجانبه از کااهش تانش     ایران شریک قدیمی»کرده است: 
ذکار   شاایان  (.Junkis, 2017) «رددنبال امضای برجام ساود خواهاد با    ایران به دربارۀشده  ایجاد

دولات ایاران باا نماینادگان      ۀدای میاان نماینا   فشارده  وگوهاای  گفات  2012پاییز ر است که د
 ۀموقات آزاد تجااری بارای دور    ۀمنطقا پنج کشور عضو این اتحادیاه بارای ایجااد    های  دولت

 ،در شاهر آساتانه   2018 ماه ناماه، در   افقتمواین سه ساله صورت گرفت که سرانجام آزمایشی 
ن هماان  وزیارا  تئپایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ایران امضا و هی

نامه اجرایی و قارار اسات    این موافقت 2013اکتبر 22مربوطه را تصویب کردند. در  ۀسال الیح
کاالها  همۀاوراسیا امضا و از سه سال دیگر تقریبا   ۀتجارت آزاد با اتحادیجانبۀ  همه ۀنام موافقت

  .(IRNA, 2019) شدمشمول کاهش تعرفه خواهند 
 هاای دسترسای باه بازارهاای آزاد     اهبرد تناوع راه کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب ر

ای گسترش دهند. با توجاه باه اینکاه ایان کشاورها،       های منطقه مایلند روابط خود را با قدرت
صاادر   و اقاالم محادودی از ماواد اولیاه را     هستندمحصولی در صادرات  تککشورهای  بیشتر
نقال در قیمات   و با توجه به نقش حملیار زیاد و مد این صادرات، بسکنند. میزان اتکا به درا می
ها بسایار مهام اسات.     اقتصاد آن در انتقالیونقل و تسهیالت  شده و بازاریابی، جایگاه حمل تمام
شاورهای آسایای   . زیارا ک داردنقل برای این کشورها اهمیت فراوان و ران از نظر حملای بنابراین

سنتی، وابستگی خود را باه  مسیرهای  بخشیدن به تنوع راهای دارند تا از  مرکزی، تالش گسترده
و توجیاه   را ندارناد ظرفیت رقابت با مسیرهای مشابه  بیشترکه  ییها راه .کاهش دهندها  این راه

نطقاه افازایش یافات. در    نقال م و موقعیت راهبردی ایاران در حمال   ،ور اقتصادی ندارند. از این
جناوب و  -شامال  راهاروی ی و آهن سراسری آسیا، بزرگراه آسیای هایی چون راه مجموع، طرح
 –ترکمنستان  –قزاقستان  ۀلولترکیه( و نیز خط  –ایران  –ترکمنستان گاز نوباکو ) ۀنیز خط لول

جانباه  صورت دو ن در آسیای مرکزی، چه بههای پیش روی ایرا ترین فرصت تواند مهم ران میای
 ادی باشااداقتصاا ۀو چااه در قالااب سااازمان همکاااری اقتصااادی )اکااو( و شااانگهای در حااوز 

(Ahmadipour and Others, 2012: 80)  
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اقتصادی اوراسایا از آن نظار اسات کاه ایاران       ۀوجود فرصت اقتصادی در روابط ایران و اتحادی
ولای در صاورت همکااری نزدیاک باا       ؛دور افتاده اسات  سود همره از بازار کشورهای مستقل هموا

د دسات یاباد. ایاران همچناین کشاوری      صادرات محصاوالت خاو   برایتواند به بازاری  اتحادیه می
، ونقلای  حمال سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهات قرارگارفتن در بهتارین موقعیات     

یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فاارس در جناوب و قرارگارفتن در موقعیات     
کشاورهای عضاو اتحادیاه     کاالهاای  انتقالتواند مسیری مناسب برای  شرق به غرب میونقلی  حمل
ای  یل باه پایاه  اقتصادی اوراسیا ممکن است تبد ۀتر با اتحادی ز منظر ایران، ایجاد روابط نزدیکا. باشد

تهاران   ،های اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه شود. به همین دلیال  همکاری ۀبرای توسع
 ایاران با افزایش تعداد کاالهای پیشانهادی   نامه توافق بستنبرای  وگوها گفتخواستار تسریع در روند 

گمرکای   ۀهای ویژ ای شده است. ایران خواستار تعرفه تعرفه های تخفیفبرای اختصاص تسهیالت و 
قلم از اجناس خود به این اتحادیه شده است که تاکنون این اتحادیاه باا کااهش     200برای صادرات 

 (.Strategic Thinking Tabiin, 2017) قلم از آن موافقت کرده است 77های ترجیحی  تعرفه
 
 نتيجه
اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران در آن بر موقعیت ژئواکونومیاک   ۀمطرح شد که اتحادیپرسش این نوشتار در این 

، هار یاک از کشاورهای عضاو ایان اتحادیاه و       پرساش برای پاساخ باه ایان    دارد؟ چه تأثیری ایران 
گرایای ناوین،    در منطقهداشته باشیم که  یادبه دند؛ البته شسی طور اجمالی برر ها به های آن ظرفیت

هاا، بار رواباط کشاورها باا یکادیگر        سلسله مراتبای قادرت آن   های قدرتمندی کشورها و سط 
تاوان   ، مای و آسیای مرکزی ایران بهل مربوط ئدر بحث و بررسی مسابا این حال، است.  یرگذارتأث
دریاای  حوضاۀ  و تاریخی ایران با کشورهای  ژئوکالچر() های فرهنگی نزدیکی همچون یمباحثاز 

 ۀدر چاارچوب اتحادیا  ونقلای   حمال محوریت انرژی و  حاضر برنوشتار ولی  ؛صحبت کردخزر، 
 ،داردالملال   در گفتمان اقتصادی حااکم بار رواباط باین     ی کهاهمیت ۀعد درجاز بُ اقتصادی اوراسیا
 ۀاتحادیا  باه  پیوساتن  پایاانی  مراحال  در ایران اسالمی . الزم به ذکر است که جمهوریتأکید دارد
انباه میاان   جگیاری رواباط چند   در حاال حاضار مهام اسات، شاکل      آنچه. است اوراسیا اقتصادی
رواباط باا    هاا در  ساازوکار اسات. ایان    وجاود آماده   باه دریای خزر است کاه  حوضۀ کشورهای 
ن تازه استقالل باودن  ی همچوئلآسیای مرکزی و قفقاز، با توجه به شرایط و مسامنطقۀ  کشورهای

بارای   هاایی  اهارم د نا توان کشورها، ادعای ارضی و سرزمینی، چالش بر سر تقسیم دریای خزر، می
بنادی   آن تساریع در امار همگرایای و گاروه    در پای  و بارعک   یاا   ها و چالشها  مشاجرهکاهش 
 2012ل در ساا تأسای  اتحادیاۀ اقتصاادی اوراسایا     گوناه کاه    د. هماان نباشا  یا واگرایی ای منطقه
 .  است ها ههمگرایی و کاهش مشاجر سوی گرایش به ۀدهند نشان
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ای،  منطقاه  هاای  توافاق ای ایان اسات کاه     های اصلی ساازمان منطقاه   آورده شد که از نقش
های قاومی در منااطق و    و درگیری گرایی ملیها را به حمایت از یکدیگر در رویارویی با  دولت
دلیال   ای باه  هاای منطقاه   حال  را بارای راه  دوچنادانی  کناد و انگیازۀ   های ویژه تشویق می تدول
وجود خواهد آورد. این نقش شاید بیشاتر از   مشترك فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به های هتجرب

داشته باشاد؛ بناابراین    نزدیکیها با وضعیت موجود در آسیای مرکزی و برای ایران،  دیگر نقش
توجه باه  با  های موجود بکاهد. از حجم چالشتواند  ای می عضویت ایران در این سازمان منطقه

 سابب گرایای،   پیروی از آن، رشاد منطقاه   همگرایی اقتصادی برای توسعه و با تلقی کشورها از
را بیشاتری  ای  هاای منطقاه   بنادی  ای و گاروه  های منطقه شده است که ظهور بیشتری از سازمان

یک و ژئواکونومیاک ایاران، ایجااب    موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژ، زمینهدر این شاهد باشیم. 
باا توجاه باه     البتاه هاا داشاته باشاند.     درك صاحیحی از ایان موقعیات    ،مردان کند که دولت می

ایاران   علیاه ای  هاای فرامنطقاه   سیاست خارجی از ساوی قادرت   ۀهایی که در عرص محدودیت
باا  ای  المللای و منطقاه   باین  ۀدر عرصا  در ایاران  تاا دولات  اسات   شاده  سببگیرد  صورت می
 ایجادشده در روابط روسایه  های چالشبردن از  بهرهبا  ،از سوی دیگر .شود رو روبههایی  چالش
عناوان   هاا باه   چالشاین توان از  با اروپای غربی و آمریکا، می عنوان قدرت مهم این اتحادیه( )به

انناد  ای م هاای منطقاه   ایران، شاهد وجود سازمانسرزمین استفاده کرد. در پیرامون  ییها فرصت
در  تاازگی  بهو  عضو ناظر عنوان به اری شانگهایدر سازمان همکو با عضویت ایران اکو، اوپک 
 اقتصادی اوراسیایی هستیم.  ۀاتحادی

 هاای  اقتصادی اوراسیا با نگرشی که به همسایگان دارناد و تحاول   ۀکشورهای عضو اتحادی
تواناد بار    مای این اتحادیاه  اهد شد، خوایجاد  ها این تحولو در آینده نیز اند  اقتصادی که داشته

در بیایاد،  نیاز   در ایان اتحادیاه  به عضویت ایران موقعیت ژئواکونومیک ایران با توجه به اینکه 
ونقال   اقتصادی خودشان به حمال  های شدت برای تحول . کشورهای این اتحادیه بهدگذارب تأثیر

 عناوان  باه تواند  سرزمین ایران می بنابراین خواهند داشت؛نیاز ادرات و واردات کاال انرژی و ص
ها باشد. توجه بیشتر بارای معاامالت اقتصاادی و     انرژی و کاالهای آن ونقل حملمسیری برای 

تواند پلی برای  ابریشم نوین که می ۀ، توجه به نقش جادعک ربتجارت ایران با این کشورها و 
جانباه،   های ساه ساازوکار تر چاه بیشا  ای مرکزی و اروپا باشد، تقویت هراتصال ایران به اوراسی

کشت فراسرزمینی  ۀزمینعملی در  های اوراسیای مرکزی، اقدام های هنقش میانجیگری در مناقش
قدرت اقتصاادی ایاران ماؤثر خواهناد     افزایش قطع در  بهبا کشورهای قرقیزستان و روسیه و ... 

ران بهتر رقم خواهد اقتصادی اوراسیا، برای ای ۀبود. این موارد در چارچوب عضویت در اتحادی
تأییاد   نوشاتار ایان   ۀانگاار بناابراین   ؛خورد و موقعیت ژئواکونومیک ایران ارتقا خواهاد یافات  

 .شود می
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