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تأثير اتحادیۀ اقتصادي اوراسيا بر موقعيت ژئواكونوميک
جمهوري اسالمی ایران
حجت مهکویی

*

استادیار گروه جغرافیای سیاسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
مهناز گودرزي
عضو هیأت علمی گروه روابط بینالملل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،ایران
(تاریخ دریافت - 1937/07/17 :تاریخ تصویب)1938/08/19 :
چکيده
بعد از جنگ سرد ،گرایش بهسوی منطقهگرایی در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان شده است.
آسیای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرتهاای
چین و آمریکا قرار دارد .توجه کشور چین به این منطقه برای عبور طرح (یاک کمربناد -یاک
راه) برای اتصال به اروپا از نمونههای موقعیت مهم آسیای مرکزی است .در این منطقه ،اتحادیۀ
اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیتهای خوب و مناسبی برای ارتقای ساط
اقتصادی کشورهای این منطقه دارند که سیاست خارجی ایران ،میتواند از ایان ظرفیاتهاا در
راستای منافع ملی خود بهره ببرد .اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا از اتحادیههایی اسات کاه در قالاب
گروهبندی منطقهای در آسیای مرکزی تأسای شاده اسات .ایاران باهعناوان کشاوری کاه در
همسایگی با کشاورهای عضاو ایان اتحادیاه قارار دارد ،باا توجاه باه موقعیات ژئوپلیتیاک و
ژئواستراتژیک خود ،میتواند از نقش تأثیرگذار این اتحادیه متأثر شود .البته این مهم بارای هار
کشوری میتواند اتفاق بیفتد که بستگی به وزن ژئوپلیتیکی کشورها دارد .نوشتار حاضر در پای
پاسخ به این پرسش است که اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران در آن چاه تاأثیری بار
موقعیت ژئواکونومیک ایران دارد؟ یافتههای پژوهش نشان داد که همجواری ایران با کشورهای
عضو اتحادیه و با عضویت ایران در این اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،موقعیت ژئواکونومیک ایران
بیشتر متأثر خواهد شد .این نوشتار با روش کیفی و با رویکردی توصیفی -تحلیلی این موضوع
را بررسی میکند .برای بررسی سیاست و تأثیر منطقهگرایی بر موقعیت ژئواکونومیاک ایاران از
نظریهها و رویکردهای ژئواکونومیک و همگرایی اقتصادمحور ،استفاده شده است.
كليدواژهها
آسیای مرکزی ،اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،ایران ،موقعیت ژئواکونومیک ،موقعیت ژئوپلیتیک.
* نویسندۀ مسئول

E-mail: hojat_59_m@yahoo.com
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مقدمه
از الزام های توسعهیافتن کشورها ،توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سرزمینشان است.
با توجه به بررسی نظریههای مختلف همچون هارتلند ،بیضی انرژی ،ایران موقعیت ژئاوپلیتیکی و
ژئواکونومیکی ویژهای دارد .در خاورمیانه با توجه به وجود سازمانهای منطقهای همچون اتحادیاۀ
عرب (ایران عضویت ندارد) ،اکو ،اوپک ،شورای همکاری خلیج فارس (ایران عضویت نادارد) و
در قفقاز سازمان منطقهای گوآم ،در آسیای مرکزی اتحادیۀ اقتصادی اوراسایا و ساازمان همکااری
شانگهای ،ظرفیتهای خوب و مناسبی وجود دارند که سیاست خارجی ایاران ،مایتواناد از ایان
ظرفیتها در راستای منافع ملی خود بهره ببرد .شایان توجه اینکه ایان ساازمانهاای منطقاهای در
قالب و سط گروهبندی منطقهای هستند و با آنچه اتحادیۀ اروپا در قالب همگرایی منطقهای ارائاه
میکند متفاوتند و فاصله دارند .البته باید به نوع نگاه سیاست خارجی کشورهای عضو هر کدام از
این سازمانها و راهبرد حاکم بر این سازمانها نیز توجه کرد .اما تسریع برای حضاور و عضاویت
در آنها ،همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،میتواناد نقاش ویاژهای
در ارتقای جایگاه و موقعیت ژئواکونومیک و تقویت منافع ملی ایران داشته باشد .ایان نوشاتار باا
روش کیفی و رویکرد و ماهیت توصیفی -تحلیلی ،با استفاده از مناابع کتابخاناهای و ساایتهاای
اینترنتی ،تأثیر اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا بر موقعیت ژئواکونومیک ایران را بررسی میکناد .پرساش
اصلی نوشتار این است که اتحادیاۀ اقتصاادی اوراسایا و عضاویت ایاران در آن چاه تاأثیری بار
موقعیت ژئواکونومیک ایران دارد؟ بنابراین انگارۀ نوشتار این است که اتحادیۀ اقتصادی اوراسایا و
عضویت ایران در آن بر موقعیت ژئواکونومیک ایران تأثیرگذار خواهد بود.
مبانی نظري

1

ژئواکونومیااک عبااارت اساات از «مطالعااۀ اثرگااذاری عاماالهااا یااا زیربناهااای اقتصااادی در
محاایط کشااوری ،منطقااهای یااا جهااانی در تصاامیمگیااریهااای سیاساای و رقابااتهااای قاادرتی
و اثرگااذاری ایاان عاماالهااا در ساااختار شااکلگیرناادۀ ژئوپلیتیااک منطقااهای و جهااانی»
( .)Mojtahed-Zadeh, 2003: 130واژۀ جدیاد ژئواکونومیاک ،باه مفهاوم ترکیاب منطاق جنااگ
با روش های تجاری یا همانطوری که کلوزویت

نوشته ،منطق جناگ در دساتور زباان تجاارت

است ( .)Kundnani, 2011: 6بنیان اصالی ژئواکونومیاک« ،اساتداللی اسات کاه از طارد ادوارد
لوتواك 2ارائه شده است؛ او خبر از آمدن نظم جدید بینالمللای در دهاۀ  1330مایداد کاه در آن
ابزار اقتصادی جایگزین هددهای نظامی میشوند ،بهعنوان وسیلۀ اصلی که دولتها برای تثبیات

1. Geoeconomics
2. Edward Lutwak
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قادرت و شخصاایت وجودیشااان در صااحنۀ بااینالمللاای باه آن تأکیااد ماایکننااد و ایاان ماهیاات
[ژئواکونومیک] است»(« )Ezati, 2002: 107جغرافیاای سیاسای باینالمللای جدیاد را ژئوپلیتیاک
بنامیم یا ژئوپلینومیک ،باید در برگیرندۀ سه جزء مهم باشد .1 :پیبندهای نظری مربوط به قدرت
و کنترل فضا؛  .2بازیگران در حال تعامل نظام جهانی کاه در آن توزیاع فضاایی قادرت در حاال
تغییر است؛  .9مسائل مهم جغرافیایی که مورد خطاب این باازیگران اسات» ( Mirheydar, 1995:

)8؛ بنابراین «در جهان معاصر ،مسائل [ژئواکونومیاک] چناد ویژگای باارز دارناد :نخسات آنکاه
اهمیت آنها نسبت به مسائل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ،بهتدریج رو به گسترش است .از ساوی
دیگر ،مشاجرۀ دولتها با انگیزههای [ژئواکونومیک] برای ملتها عینای و لما پاذیرتر از دیگار
انگیزههاست .به همین دلیل ،دولتها در اینگونه مشاجرهها ،میتوانند به سرعت حمایت داخلای
شهروندان را در برابر دولتهای دیگر ،بهدست

آورند» (.)Karimipour, 2002: 20

مؤلفااههااای ژئواکونومیااک ،قاادرت ،جغرافیااا و اقتصاااد زیربنااای همگرایاای اقتصااادی را
میسازند« .در نظریاههاای همگرایاای اقتااصادی منطقااهای ،ارتقااای تجاارت نقاش مهمای را
ایفا میکنند .تشکیل اتحادیههاای اقتصاادی باا هادد ارتقاای تجاارت در دوران بعاد از جناگ
دوم جهااانی صااورت پااذیرفت .منطقااهگرایااای اقتاااصادی دربرگیرنااادۀ تمایااال گروهاای از
کشورها در یک محدودۀ جغرافیایی مشخص برای همکاری اقتصادی است که اولاین نشاانههاای
آن بستن موافقتنامههای ترجیحی و رشد میزان تجارت و سرمایهگذاری میان آنهاا و سارانجام،
تشکیل اتحادیۀ اقتصادی است .در مورد ساط های موفقیات همکااری در یاک منطقه باید گفت
که نظریهپردازان این حوزه ،دامنه و سط یکپارچگی میان کاشورها را بناا به متغیرهاای ماؤثر بار
آن متفااوت داناستهاناد .کاانتوری و اشااپیگل ،دو نظریاهپارداز برجساتۀ ایاان حااوزه ،چهااار
«متغیار الگاوی» را بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر درون منطقهای بر میشمارند که به کماک آنهاا
میتوان میازان موفقیات یاک منطقه را در شکلدهی ترتیبات منطقهای شناسایی کرد .ایان چهاار
متغیر عبارتاند از .1 :ماهیت و میزان همبستگی؛  .2ماهیت ارتباطات؛  .9سط قدرت؛  .4ساختار
روابط» (.)Soleymanpour and Soleymani Darchagh, 2017: 73-74
قدرت

ژئواكونوميک

جغرافیا

اقتصاد

نمودار  .2دیاگرام ژئواكونوميک
Source: Kishishiyan and Sayar, 2016: 124.
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اهميت و جایگاه اتحادیۀ اقتصادي اوراسيا

اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا 1،از گروهبندیهای منطقهای است که در سال  2007طرحهاای اولیاۀ
آن بسته شد و با چهار عضو بنیانگذار ،روسیه ،قزاقستان ،روسایۀ سافید و ارمنساتان باهشاکل
رسمی در  1ژانویۀ  2012تأسی شد .قرقیزستان بهطور رسمی در اوت  2012به آنها پیوست
( .)Putz, 2018با شکلگیری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی ،صحبتهایی دربارۀ نقاش و جایگااه
آن در نظام بینالمللی توسط افارادی همچاون الکسااندر لیابمن ،2کاتریاناا ولکازاك 9و ریلکاا

دراگنوا 4مطرح شده است .لیبمن با طرح این پرسش که اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی واقعاا چاه
کار میکند؟ تحلیل خود را بر روی عملیات ساختاری اتحادیاه متمرکاز مایکناد؛ لیابمن آن را
اتحادیۀ گمرکی محدودی میداند که هماهنگساازی تعرفاههاای گمرکای خاارجی ،مرزهاای
گمرکی داخلی را لغو کرده و تصمیمگیری در ماورد تعرفاههاا را باه ساط اتحادیاه باهجاای
کشورهای عضو منصوب کرده است ()Putz, 2018؛ اما اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی ادعا میکند
که اولین اقدام موفق پ

از اتحاد شوروی ،برای غلباه بار مواناع تجااری و تارویج ادغاام در

منطقه ای متشکل از کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است .حامیان آن استدالل میکنند که این
میتواند سازوکاری برای گفت وگو با اتحادیۀ اروپا و سایر شریک های بینالمللی باشد .منتقدان
طرحی بیثباتکننده را نشان میدهند که سلطۀ روسیه بر منطقه را افازایش مایدهاد و رواباط
دیگر اعضای خود را با غارب محادود مایکناد .اتحادیاۀ اروپاا ایان طارح را چالشای بارای
مایبیناد ((International Crisis Group, 2017

انتخابهای مستقل در همسایگی شرقی خاود
درواقع اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا مانند مدل اتحادیۀ اروپا باهدنباال هاددهاای مشاابهی مانناد
حذد عوارض گمرکی ،توافق بر سر استاندارهای مشاترك بارای تجاارت کااال باین اعضاا و
توسعۀ بازار واحد خدمات و کار

بود ).(Louies, 2016: 3

به هر روی ،موقعیت ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی اتحادیۀ اقتصاادی اوراسایا
را باید در رابطه با آسیای مرکزی سنجید .منطقۀ آسیای مرکزی چنان مهم است کاه هام در دوران
استعمار که در بازی بزرگ در میان ابرقدرتها یعنی بریتانیاا و روسایه تازاری بارای رسایدن باه
افغانستان ،مورد رقابت بود؛ در این بازی ،موقعیت ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی مادنظر باود و هام
در حال حاضر که در بازی بزرگ جدید مورد توجه ابرقدرتها قرار گرفته است ،بیشاتر باهدلیال
موقعیت ژئواکونومیکی آن است« .امروزه پ از دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی ،منطقۀ آسیای
مرکزی عالوه بر ابعاد ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی ،در بعد ژئواکونومیکی نیز مورد توجه دوطارد
)1. Eurasian Economic Union ( EEU
2. Alexander Libman
3. Kataryna Wolczuk
4. Rilka Dragneva
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بازی ،ایاالت متحده آمریکا و روسیه ،قرار گرفته است و زمینههای نقاشآفرینای ایان کشاورها را
فراهم آورده است

(.)Mehrabi and Abedini, 2017: 120

با وجود این ،تنشهای سیاسی مهم در اطراد اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی نقش خود را در
سیاستهای منطقهای ایفا میکنند .روسیه آن را نه تنها بهعنوان گروهی اقتصادی ،بلکه بهعناوان
سازوکاری برای نهادینهکردن نفوذ بر همسایگان خود و به عنوان یک بلوك سااختمانی در یاک
نظم بینالمللی نگاه میکند .این سبب ایجاد تنش با اعضای سازمان میشاود و باه درگیاری باا
رقیب های دیگر و ادغام در همسایگان مشترك اتحادیۀ اروپا و روسیه ،بهویژه توافاق ناماههاای
اتحادیۀ اروپا ،از جمله شامل یاک منطقاۀ تجااری جاامع و آزاد منجار مایشاود .مساکو ایان
اقدام های اتحادیۀ اروپا را نفوذ به حوزۀ نفوذ خود میبیند .این برخورد بین طرحهاای مختلاف
منطقهای به تنش و اختالد در اوکراین در سال  2014منجر شد؛ در حالی کاه مساکو بار ایان
عقیده بود که توافق نامههای اتحادیۀ اروپا ،از جمله شامل یک منطقه تجاری جامع و آزاد 1برای

اقتصاد آن زیان آور است ،مقام های اتحادیۀ اروپا نگرانیها را سیاسی تلقی و تأکید میکنناد کاه
استانداردهای اتحادیۀ اروپا در حوزۀ صادرات به روسیه یا همکاری با شرکتهای روسی ،حتی
برای شرکتهای اتحادیۀ اروپا هم نیست .هر دو طرد بهعنوان یک رقیاب ،باه یکادیگر نگااه
میکنند؛ اما کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی غیر از روسیه تالش کردهاند تا رواباط
خود را با اتحادیۀ اروپا گسترش دهند .یکپارچگی اقتصاادی نزدیاکتار در اتحادیاۀ اقتصاادی
اوراسیایی باید بین اعضا (برای نمونه بین روسیه و قزاقستان) باشد که احتماال کم است .حذد
موانع مرزی تجارت و تردد مرزی ،آسانتر میتواند تانش در آسایای مرکازی را کااهش دهاد
( .)International Crisis Group, 2017دیگران معتقدند کاه تعامال اتحادیاۀ اروپاا باا اتحادیاۀ
اقتصادی اوراسیایی کانالی ممکن برای دستیابی به موفقیت در روابط با روسیه است یا دست کم
میتواند به ایجاد پلهایی کمک کند یا حتی فشاری باشد بر کشورهایی در همسایگی شارقی و
آسیای مرکزی که برخی از آنها انتقاد کردهاند در انتخاب بین مسکو و بروکسل (مقار اتحادیاۀ
اروپا) بر سر دور راهی قرار گرفتهاناد ( .)International Crisis Group, 2017سیاساتماداران
غربی معتقدند در حالی که پوتین از هر فرصتی برای اعاالم نیات خاود مبنای بار بازگردانادن
روسیه به یک قدرت بزرگ استفاده مایکناد؛ اماا او بسایار آرام و باا تاکتیاکهاای پیچیاده و
یکپارچهای باهدنباال دساتیابی باه آن اسات ) (Starr and Cornell, 2014: 9کاه یکای از ایان
تاکتیکها ایجاد همکاریهای منطقهای در قالب اتحادیه یا سازمانهای منطقهای است.
از مسائلی که بارای اعضاای ایان اتحادیاه و دوام و بقاای آن چاالشزا شاده اسات ،رواباط
اقتصادی آنها با کشور چین است .در واقع ،بهدلیل رقابتهای منطقهگرایی ،چین بهعنوان قادرتی
1. Association Agreements, Including a Deep and Comprehensive Free Trade Area
)(AA/DCFTA
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اقتصادی ،حضور اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی را بار نمایتاباد .براسااس گازارش ساایت ایاراس
«مشکل بعدی اتحادیۀ اوراسیا وجود قدرت اقتصادی چین در همسایگی آن است .سرگسیان ایادۀ
ترس اتحادیۀ اوراسیا از چین را رد میکند و بهکارگرفتن تصمیمهایی برای تاأمین مناافع اتحادیاۀ
اوراسیا در روابط با چین را تنها مختص به روابط با این کشور نمیداند؛ اما همزمان اشاره میکناد
که همکاریهای تجاری که بین چین و اعضای اتحادیۀ اوراسیا وجود دارد شبیه به روابط آمریکاا
با همسایگان و کشورهای کوچکتر است .البته این مسئله در روابط قرقیزستان با چین باه خاوبی
مشهود است .در سال  2012بیش از  48درصد حجم تجارت قرقیزستان با چین صاورت گرفات.
این در حالی است که روابط تجاری قرقیزستان با روسیه حدود  12درصد و تجارت باا قزاقساتان
حدود  11درصد بود .همچنین در نیمۀ اول سال  2012حجم تجاارت قرقیزساتان باا کشاورهای
اتحادیۀ اوراسایا باه حادود  18درصاد کااهش یافات .کارشناساان معتقدناد قرقیزساتان نگاران
یکپارچهشدن بیشتر در اتحادیۀ اوراسیا و تأثیر قوانین این اتحادیه بر تجارت با چاین اسات .ایان
نگرانی چندان عجیب نیست؛ زیرا چین سرمایهگذاریهاای گساتردهای در قرقیزساتان انجاام داده
است و گفته میشود در هشتماهۀ اول سال  2012سرمایهگذاریهای ایان کشاور در قرقیزساتان
بیش از  27درصد نسبت به سال  2012افزایش یافته است .این در حالی است که ادغام بیشاتر در
اتحادیۀ اوراسیا مستلزم تعرفۀ باالتر بر کاالهای خارج از اتحادیه است .به ایان ترتیاب ،مایتاوان
گفت که مجموعهای از عوامل درونی اتحادیۀ اوراسیا در کنار عواملی از بیرون این اتحادیاه ،ماانع
گسترش فعالیتهای این نهاد شدهاند و احتمال عمیقشادن ایان چاالشهاا در آیناده نیاز دور از
انتظار نیست» (.)Atrisangari, 2017
با توجه به دیدگاههای مطرحشده دربارۀ عملکارد اتحادیاه و نقاش قدرتمنادی یاکطرفاۀ
روسیه در این اتحادیه و با توجه به مطالب پیشتر ،شاید بتوان گفت که اتحادیۀ اوراسایا شاروع
خوبی نداشته است .یک بازرگان در شمال غربی قزاقساتان مای گویاد :اتحادیاۀ اوراسایا بارای
روسیه خوب است؛ اما چیزی برای قزاقستان ارائه نمیدهد .دیدگاه وی از آماار تجااری ناشای
میشود .در نه ماه اول سال  ،2012تجارت قزاقساتان باا کشاورهای عضاو اتحادیاۀ اقتصاادی
اوراسیایی در مقایسه با مدت مشابه سال  2264 ،2012درصد کااهش یافتاه اسات .بسایاری از
مشکالت ،ناشی از بحران اقتصادی روسیه و نوسان های ارز بوده است .در سال  ،2014کااهش
ارزش روبل روسیه در مقایسه با دالر آمریکا بایش از دو برابار ارزانترکاردن قیمات کاالهاای
روسی برای مشتریان قزاقستان سبب آسیب به تولیدکننادگان داخلای و محادودیتهاای ماالی

برای هر دو طرد شد .این در حالی است که تنگۀ( 1واحد پول) قزاقستان نیاز در برابار روبال
روسیه ارزش پولی حتی برابری ندارد.

1. Tinge

تأثير اتحادیۀ اقتصادي اوراسيا بر موقعيت ژئواكونوميک جمهوري اسالمی ایران

919

وضعیت قرقیزستان حتی سختتر است؛ بهطوری که کاهش ارزش روبل موجاب تضاعیف
مهاجرتهای کارگری شده و روسیه صادرات خود را بیش از حد گران کرده است .کشااورزان
قرقیز تالش میکنناد تاا از بازارهاای مهام جدیاد اساتفاده کنناد :آنهاا های ظرفیتای بارای
مرتبسازی محصوالت برای زنجیرههای بزرگ سوپرمارکت روسی یا انتقال آن به بازار ندارند.
بیشتر کاالهای کشاورزی روشهای صدور گواهینامه کامل ندارند و تعداد کمی از آزمایشگاهها
میتوانند گواهینامۀ مورد نیاز را صادر کنند که منجر به ممنوعیت یکطرفۀ صادرات قرقیزساتان
توسط کشورهای دیگر میشود .در حالی که واردات ارزانتر از سایر نقااط اتحادیاۀ اقتصاادی
اوراسیایی بدون محدودیت است
از دیدگاهی دیگر شایان ذکر است که اتحادیۀ اقتصاادی اوراسایا  2/7تریلیاون دالر تولیاد
()International Crisis Group, 2017

ناخالص داخلی و  1/9تریلیون دالر تولیدات صنعتی دارد .همچنین تجارت خارجی کشورهای
عضو با کشورهای خارجی بالغ بر  877میلیارد دالر یعنی برابر  9/7صادرات و  2/9واردات کل
جهان است؛ همچنین ،اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا دارای سهم  20/7از تولید گاز طبیعی در جهان،
سهم  14/2از تولید جهانی نفت ،سهم تولید  2/2درصاد از کشااورزی جهاان و  9/7تولیادات
صنعتی جهان را دارد .محصوالت کشاورزی ،مواد غذایی ،ماشینآالت و انرژی ،بیشتر کاالهاای
صااادراتی اعضااای اتحادی اۀ هسااتند .بااا آغاااز فعالیاات اتحادی اۀ گمرکاای ،افاازایش تجااارت
درونمنطقهای میان اعضای اتحادیه تا  92/1درصد در ساال  2011باوده کاه میازان آن باه 22
میلیارد دالر رسید .در سال  ،2012تجارت متقابل میان اعضا ،بالغ بار  28میلیاارد دالر شاد .باا
مرور زمان ،روند نزولی تجارت در میان اعضا آغاز شد ،به شکلی که باه ترتیاب در ساال هاای
 2019، 2014و  ،2012سقوط  2/2درصد 11 ،درصد و  22/8درصد تجارت به وجود آماد .در
سال  2012نیز تجارت میان اعضای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به  42میلیارد دالر کاهش یافات.
در ژانویه و آوریل  2012نیز تجارت میان اعضا حدود  18/4بود .البته نبایاد وجاود متغیرهاای
مهمی همچون کاهش قیمت جهانی نفت ،تحریمهای اتحادیۀ اروپاا و آمریکاا علیاه روسایه از
سال  2014در واکنش به اقدامهای روسیه در اوکراین و کااهش ارزش شادید روبال در ساال
 2014را در ایجاد چنین وضعیتی

نادیده گرفت(.)Strategic Thinking Tabiin, 2017

اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،با تولید  7،20درصد گاز طبیعی جهان 2،14 ،درصد نفت جهان و
گاز تغلیظشده به عنوان قدرتی مافوق انرژی دیده میشود .ایان مسائله اتحادیاه را باه برتارین
تولیدکنندۀ جهان در هر دو حوزۀ نفتوگاز تبدیل کرده است .میتوان گفت کاه انارژی نقشای
تعیینکننده در پویایی توسعۀ ملی کشورهای اوراسیا دارد .بنابراین ،هادد اصالی شاکلگیاری
بازار مشترك انرژی ،تأمین انرژی پایدار و امنیت انرژی است .از اصول کلی اساتقرار تادریجی
بازار مشترك انرژی ،قیمتگذاری بازار ،توسعۀ رقابت ،برداشتن موانع تجارت در منابع انارژی،
توسعۀ زیرساختهای حملونقل ،ایجاد محیط مطلوب برای جذب سارمایهگاذاری در بخاش
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انرژی و هماهنگی تدریجی قوانین و مقررات ملی در زمینۀ انرژی

است )(Zemskova, 2018: 7

 .اتحادیه همچنین تولیدکنندۀ  3درصد از انرژی الکتریسیتۀ جهاان و  3،2درصاد زغاال سانگ
جهان است که به ترتیب سومین و چهارمین تولیدکننده در جهان بهشمار میرود .در قزاقساتان،
انرژی هدایتگرِ بخش اقتصادی است .این کشور حدود  4میلیارد تن منابع نفت قابل بازیافات
و  2000کیلومتر مکعب گاز دارد .قزاقستان هفدهمین صادرکنندۀ نفت است و بیساتوساومین
صادرکنندۀ گاز طبیعی .روسیه بزرگترین ذخیرۀ گاز طبیعی جهاان را دارد و هشاتمین ذخیارۀ
نفت و دومین ذخیرۀ ذغال سنگ .همچنین روسیه بهعنوان بزرگترین تولیدکننادۀ گااز طبیعای
دنیا بهشمار میرود .بنابر گزارش آژان خبری ترند تا سال  ،2013روسایه ،قزاقساتان ،روسایۀ
سفید و ارمنستان میخواهند در کنار بازار هیدروکربن واحد تا سال  2022باازار مشاترك بارق
ایجاد کنند .دانیل احمدد کمیسیونر اوراسیا در کنفران

خبری تران

اوراسایا در ساال 2014

گفت با ایجاد بازار هیدروکربن واحد میتوانیم همکاری عمیقتری ایجاد کنیم که در رابطاه باا
فرایند قیمتگذاری و یافتن ارزش واقعی محصوالت این باازار مهام و جاذاب ،قادرت عمال
بیشتری میدهد ( .)Alavifar, 2016: 10-11بارای ایان حجام از مناابع انارژی و صاادرات آن
بهقطع حمل ونقل و راه های ارتباطی باا منااطق و کشاورهای دیگار نیااز اسات .باا توجاه باه
چالشهای روسیه با اوکراین در صادرات گاز به اروپا و محصوربودن کشورهای آسیای مرکزی
در خشکی ،موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیات آن باهعناوان یکای از بهتارین مسایرها ،بارای
صادرات منابع انرژی این کشورها به نقاط دیگر همچون پاکستان و کشورهای دیگر است.
از اهمیتهای دیگر اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،نقشی است کاه کشاورهای عضاو آن بارای
چینیها در جادۀ ابریشم نوین دارند .بیتردید با توجه به نقش ایران در مسایر جاادۀ ابریشام و
عضویت در این اتحادیه ،موقعیت ژئواکونومیک ایران تأثیرهاای ساودمندی خواهاد یافات .در
نوامبر  ،2014رئی جمهور چین اعالم کرد صندوق جادۀ ابریشم  40میلیارد دالر بارای تاأمین
سرمایهگذاری و حمایت مالی از زیرساختها ،منابع ،همکاریهای صنعتی ،همکاریهای ماالی

و سایر طرحها در کشورهای ابتکار کمربند– یکراه در نظر گرفته است .در ماه  2017انجمان

کمربند -جاده ،اعالم کرد  240میلیارد یوان ( 73/4میلیاارد دالر) ،از جملاه  100میلیاارد یاوان
( 14/7میلیارد دالر) بیشتر برای صاندوق در نظار گرفتاه شاده اسات .در اواخار ساال ،2012
صندوق جادۀ ابریشم تا پایاان معاملاه هاایی باه ارزش  22/9میلیاارد دالر متعهاد باود ،گرچاه
سرمایهگذاریهای اولیه آن در روسیه ،پاکستان و اروپا بهنسبت بیشتر از آسیای مرکزی باود .در
آسیای مرکزی ،تمرکز اصلی این است که بهبود زیرسااختهاای حمالونقال و انارژی در دو
راهروی گستردۀ حملونقل ،همکاریهای اقتصادی را از راه ارتباط و پیوند به راه اندازناد .باه
عالوه از بندر آکتائو ،حملونقل را در سراسر خزر به جمهوری آذربایجان و گرجستان مایبارد
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و راهکاری جدید برای راه آهن باکو-تفلی -قارص 1است .باهساوی جناوب از آکتاو ،راهای
جدید بین قزاقستان ،ترکمنستان و ایران افتتاح شده است .اولاین قطاار باین چاین و ایاران در
فوریۀ  2012عملیات خود را آغاز کرد .در ساپتامبر  2012نخساتین قطاار از چاین باه هارات
افغانستان وارد شد دوازده روز بود که از نانتونگ 2سفر کرده بود .قزاقستان میخواهد مسیرهای
انتقالی را به مناطق جدید اقتصادی خاص متصل کناد تاا آثاار محلای را باه حاداکثر برسااند.
()International Crisis Group, 2017

آنچه در چند سال آینده جالب خواهد بود این است که مساکو و پکان مایتوانناد هماهناگ
شوند و با استفاده از طرحهای (اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا) حوضۀ جادۀ ابریشم را توساعه دهناد و
اینکه کشورهای آسیای مرکزی موفق به انجام بازی با یک همسایه بازرگ مایشاوند ( Leonard,

 .)2015: 6به هر حال ،دولت چین اقدامهای زیادی را برای تحولهای اقتصادی در آسیای مرکزی

باینالمللای
انجام میدهد .دیپلماسی فعال جدید چین نیز تمایل خود را به برگزاری نشست هاای 

میدهد .ایان تشاکیالت
مانند کنفران تعامل و اقدام های اعتمادسازی در آسیا در مه  2014نشان 
در اوایل سال  1330از سوی نورسلطان نظربایف رئی جمهور قزاقستان و طیف بسیار متنوعی از
شیجین پینگ استدالل کرد که زمان آن است کاه آسایاییهاا
اعضا شروع به کار کرد .در نشست ،
بر اقتدار و امنیت خود «به بیان دیگر ،بدون ایاالت متحده» تکیه کنند که سبب شد در رساانههاای
غربی تحریک ایجاد شود (.)Hilpert and Wacker, 2015: 8
تأثير اتحادیۀ اقتصادي اوراسيا بر موقعيت ژئواكونوميک ایران
برای تبیین بهتر موقعیت حملونقلی ایاران بارای اتحادیاه و تاأثیر ایان اتحادیاه بار موقعیات
ژئواکونومیک ایران ،باید به گفتۀ نظربایف ،کسی که ایده و طرح اولیۀ شاکلگیاری اتحادیاه را
داده است تأکید کنیم؛ نظربایف در کتاب راه قزاقستان ،گفته اسات« :راههاای ایااران یکاای از
مهامتارین راههاای حمالونقال کااال از قزاقستان به بازارهای جهانی و پنجرههای رو باه دنیاا
اساات» ()Vosoghi and Safari, 2017: 478؛ بناابراین الزم اسات رواباط دوجانباۀ ایاران باا
کشورهای عضو این اتحادیه باا محوریات انارژی بررسای شاود .همچناان کاه روابطای دو و
چندجانبه شکل گرفته است .در حال حاضار انارژی در موقعیات ژئوپلیتیاک و ژئواکونومیاک
ایران نقش مهمی دارد .این نقش مهم را دو مسئلۀ اساسی توجیه میکنند .1 :نظریاههاای مرکاز
مرکز (لوهازن) و بیضی انرژی (کمب) و  .2نقش انرژی در اقتصاد جهانی .با بررسی هر یک از
کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،دیده میشود پارامترهایی که مایتواناد در موقعیات
ژئواکونومیک ایران تأثیرگذار باشد و باید به آنها توجه کرد عبارتاند از اینکه:
1. Baku-Tbilisi-Kars
2. Nantong
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 روسیه بهعنوان قدرت سط اول این اتحادیه در حال حاضر قدرتمندترین اقتصاادی اساتکه از نظر تولید ناخالصی داخلی رتبۀ هشتم دنیا و از نظر برابری قدرت خرید قدرت ششام دنیاا
را دارد .همچنین ،بنابر گزارش سازمان ملل در تجارت و توساعه در ساال  ،2019روسایه عناوان
سومین کشور موفق دنیا در زمینۀ جذب سرمایههای خاارجی را باه خاود اختصااص داده اسات
()Alavifar, 2016: 9؛ بنابراین با توجه به تنشهای شاکلگرفتاه باین روسایه و اروپاای غربای و
آمریکا ،مانند تحریمهای آن هاا علیاه روسایه بعاد از جناگ روسایه و اوکاراین از ساال  2011و
همچنین اخراج دیپلماتهای روسی از کشورهای مختلف غربی بهدلیال مسامومشادن جاساوس
روسی در بریتانیا ،و مسائل و موضوعهایی همچون داعش ،ساوریه و  ...ایاران مایتواناد از بعاد
سیاسی از این وضعیت بهوجود آمده استفاده کند و هرچه بیشاتر خاود را در روناد منطقاهگرایای
ادغام کند .همانگونه که پوتین با توجه به پیشنهاد ایران مبنی بر ایجااد منطقاۀ آزاد تجااری ،اباراز
تمایل کرده و گفته است این منطقۀ آزاد تجاری میتواناد انگیازۀ قاوی بارای گساترش تجاارت
دوجانبه و سرمایهگذاری را فراهم آورد .به عالوه وزیر تجارت اتحادیاۀ اوراسایا نیاز اعاالم کارد
بهعنوان گام نخست ،ما بستن موافقتنامۀ موقت تجارت آزاد باا ایاران را در نظار گرفتاهایام کاه
مشخصۀ اصلی آن کاهش تعرفاۀ صاادرات برخای کاالهاسات کاه باه ماا اجاازه خواهاد داد تاا
برتریهای

تجارت با ایران را به حداکثر برسانیم (.)Strategic Thinking Tabiin, 2017

نقشی که روسایه بار رواباط خاارجی کشاورهای منطقاه دارد مشاهود اسات .باه عاالوه
ویژگیهایی همچون منابع انرژی فراوان و صادرات آنها ،تفکر قلمرو سرزمینی اتحاد شاوروی
در ذهن دولتمردان روسی شاید از دلیلهای ایان تأثیرگاذاری باشاد« .بارای روسایه ،آسایای
مرکزی قلمرو انحصاری نفوذ ،حیات خلوت 1و حوزۀ منافع ملی آن اسات و تالش میکناد تاا
آنجاا کاه ممکان اساات کااشورهای دیگاار وارد ترتیبااات ،ساازوکارهااا و توافاقهاای آن
نشوند .برای روسیه اوراسیا معنا و مفهوم خاصی دارد .از نگاه کرملین ،کشاورهای ایان منطقاه

جداشده از اتحاد شوروی ،قلمرو اعمال آیین مونروئۀ روسای هساتند و خاارج نزدیاک 2بااه

حساب مایآیناد» ( .)Hamidiniya and Salehi Dowlatabadi, 2016: 75همچناین «در حاوزه
[ژئواکونومیک] و مهمتر از همه در بحث انرژی ،روسیه بهدنبال آن است که سیطرۀ خود را بار
مسئلۀ انرژی در منطقه حفظ کناد و کنتارل مساائل در ایان زمیناه را در اختیاار داشاته باشاد»
( .)Mehrabi and Abedini, 2017: 113توجه نگاه روسیه به آسایا و محوریات اوراسایا ،سابب
شد تا در سالهای  2008و  2003بهعنوان یک پیشنهاد اما ضاروری باهساوی رشاد بازارهاای
آسیایی با توجه به برتریهای رقابتی روسیه ،نگاه شود .در واقع ،بهدنبال تنشهای بهوجودآماده

1. Back Yard
2. Near Abroad
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میان روسیه و غرب ،سهم نفتوگاز در تجارت خارجی این کشور ،حجام معاامالت آن از 20
درصد در سال  2014به  40درصد در سال  2017کاهش یابد (.)Karaganov, 2018: 90
 قزاقستان بعد از روسیه وسیعترین کشور عضو اتحادیه است .روابط ایاران باا قزاقساتان درشرایط چندان مناسبی نیست ،همچنین ایران شریک راهبردی این کشور به حساب نمایآیاد؛ اماا
با توجه به نقش منطقهگرایی در همگرایی میان کشورها ،عضویت ایاران در گاروهبنادی اتحادیاۀ
اقتصادی اوراسیا ،میتواند به موقعیت ژئواکونومیک ایران کمک کناد؛ زیارا «قزاقساتان مایتواناد
به عنوان پلای میان قادرتهاای اقتصادی شرق و غرب باشد .راههای ارتبااطی جدیاد مایتواناد
زمان و قیمت کاالهای منتقلشده بین اروپا و آسیا را به نصف کاهش دهد .گسترش ایان راههاای
ارتبااطی و همچناین ایجاد امکانات در خلیج فارس میتواند فرصتهای تازهای را برای تجاارت
و بازارهاای جدیاد در جنوب فراهم کناد .ایان اهمیات در کناار سیاساتهاای تاوازنبخاش و
چندوجهی قزاقستان برای گسترش روابط ایران و چین فرصت باسیار مناسابی فاراهم مایکنااد.
امنیات ،مناابع انارژی و حملونقل سه مؤلفهای هستند که قزاقستان میتواناد بسترسااز همکااری
ایران با چاین در آسایای مرکزی باشد» (.)Vosoghi and Safari, 2017: 472
در حوزۀ اقتصادی ،اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است .منابع انارژی باهویاژه
نفتوگاز منابع معدنی و محصوالت کشاورزی بخاش مهام صاادرات ایان کشاور را تشاکیل
میدهند .اشتراك دو کشور ایران و قزاقستان در دریای خزر ،معاوضۀ نفت خام و فراوردههاای
نفتی ،استفادۀ قزاقستان از زیرساختهای ریلی ایران ،دوطارد را باه همکااریهاای اقتصاادی
مصمم کرده است .دو کشور همچنین در راستای افزایش حجم تعامالت تجاری خاود و بارای
تحرك بیشتر در حوزۀ اقتصادی اسناد و قراردادهای متعددی را نیز امضا کردند که میتاوان باه
موافقت نامۀ همکااری هاای نفاتوگااز ،موافقات ناماۀ حمالونقال ریلای و یادداشات تفااهم
همکاریهای گمرکی و ...اشاره کرد .شایان ذکر اسات در میاان کشاورهای حاوزۀ سایآیاس
قزاقستان رتبۀ دوم را در حملونقل کاال از خاك جمهوری اسالمی ایران به خود اختصاص داده
است و در دیگر بخشهای اقتصادی حوزههایی مانند ساختمانسازی ،خدمات فنی و مهندسای
و صنعت برق نیز دو کشور از قابلیتهای زیادی برای توسعۀ

همکاریها برخوردارند( Tasnim

.)News Agency, 2017

«قزاقستان  172میدان نفتی و  42میدان گازی در اطراد دریای خزر دارد که میازان تولیااد
آنهاا در سال  2019در حدود  81/8میلیاون تان باود .بایش از  20درصاد از تولیادات نفتای
قزاقاستان از سه میدان نفتی تنگیز ،کاشاغان قارهچاگانااك اساتخراج مایشااود 82 .درصاد از
تولیادات نفتای قزاقستان برای صادرات است .همچنین براساس گزارش ادارۀ اطالعات انارژی
آمریکا ،در سال  2012تولید نفتی قزاقستان به  1/72میلیون بشکه در روز رسید .در سال 2012
این میزان تولید ،تغییری پیدا نکرد و در  1/72میلیاون باشکه ثابات باود .ادارۀ اطالعات انرژی
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پیشبینی کرده است که در سال  2017رشد تولید نفات در قزاقاستان در سه ماهۀ اول به 1/72
میلیون بشکه در روز و در ادامۀ سال به ترتیاب باه  1/72 ،1/74و  1/79میلیون بشاکه در روز
برسد .با این وجاود ،قزاقاستان کاشور محاصور در خشکی است .هزینۀ حملونقل برای ایان
کاشور باالسات .نباود ماسیرهای صاادراتی تنگناای زیادی برای طرحهای توسعهای قزاقستان
ایجاد میکند .در حاال حاضار ،قزاقاستان صاادرات نفتی خود را از راه خطوط لولاه ،تاانکر و
مسیرهای ریلی انجام میدهد .قزاقستان بهدنبال کاهش هزینههای صادراتی از راه ایاران اسات.
ایران  2میلیون تان از نفات خاام خاود را از راه بنادر آکتائو صادر مایکناد .باهدلیال اهمیات
مبادلۀ انرژی ،قزاقستان بهدنبال ساخت پاالیشگاه مشترك باا ایاران در غارب قزاقساتان اسات.
نفت از غرب قزاقستان به بندرهای شمالی ایران فرستاده مایشاود و از ساوی دیگار بنادرهای
جنوبی نفت خام را برای شرکتهای نفتی قزاقساتان فااراهم خواهنااد کارد»

( Vosoghi and

.)Safari, 2017: 474
 ارمنستان از دیگر کشورهای عضو اتحادیه ،در حال حاضر تنهاا کشاوری اسات کاه نقاشمکمل ایران را در برقراری ارتباط با دو منطقاۀ مهام آسایای مرکازی و قفقااز دارد .همچناین در
سالهای اخیر روابط دوجانبه و سهجانبه از سوی کشورهای حوضۀ خزر ،برقرار شده است .یکای
از این روابط سهجانبه ،رواباط ایاران -ارمنساتان -گرجساتان اسات .باا توجاه باه نقاش مکمال
ارمنستان ،ایران میتواند از این ظرفیت بیشتر استفاده کند .اگر به سیاست تکمیال متقابال 1کاه در

سند راهبردی امنیت ملی ارمنستان آمده است ،توجه شود ،این کشور برای رواباط باا همساایگان
اهمیت زیادی در نظر گرفته است .عالوه بر ایان ،ارمنساتان همگرایای باا کشاورهای اوراسایا را
مدنظر قرار داده است و بر روابط سودمند بین اعضا با رعایت اصل حرکات آزاد کااال ،خادمات،
سرمایه و کار تأکید دارد ) .(Eurasian Economic Commission, 2018: 16در اصل چهارم ساند
مذکور آمده است« :ارمنستان به رابطه با کشورهای همسایه اهمیت زیادی میدهد و همواره بارای
گفتوگوی سالم و واقعبینانه آمادگی دارد .ضمن آنکه باور دارد همکاری متقابل سودمند ،حسان
همجواری و مرزهای باز ،اساس اصلی توسعۀ منطقۀ قفقاز جنوبی اسات» (.)Mehrabiyan, 2017

ارمنستان در نشست هفتۀ اوراسیایی در شهر آساتانه پایتخات قزاقساتان ،اهمیات توساعۀ رواباط
جمهوری اسالمی را با این تشکل منطقهای مهم اعالم کرد .ارمنستان معتقد است راهگذر شامال-
جنوب بهعنوان مسیر راهیابی ایران به بازار اتحادیۀ اوراسیا و کشورهای اروپایی مطرح اسات .بار
پایۀ نتیجههای چندین دور گفتوگوها ،چهاردهم تیر فهرستی از  290کاالی صنعتی تولیاد ایاران
و پنج کشور عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا شامل تعرفۀ ترجیحی یا ساود بازرگاانی صافر بارای
واردات در ایروان پایتخت ارمنستان نهایی شد .این پیشنوی

را مجتبی خسروتاج قائممقام وزیار
1. Complementary Policy
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صنعت ،معدن و تجارت و ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت ایان اتحادیاه امضاا کردناد تاا مراحال
بعدی تأیید دو طرد سپری شود (.)IRNA, 2017

 روسیۀ سفید دیگر کشور عضو اتحادیه اسات .جمهاوری روسایۀ سافید در شارق اروپااجایگاه ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ممتازی دارد .در بهمن  1932چهااردهمین نشسات کمیسایون
مشترك همکاریهای اقتصادی ایران و روسیۀ سفید در تهران برگزار شد تا بدین ترتیب روابط
تجاری دو کشور از این پ

بیشتر شود .در این نشست ،دیدارهای مختلفی صاورت گرفات و

تفاهمنامههای مختلفی در حوزههای متنوع امضا شد .اما نکتۀ مهم آنکاه رواباط تجااری ایاران
ساالنه رقمی بالغ بر  180میلیارد دالر اعالم شده است و به گفتۀ شاریعتمداری ،حجام رواباط
تجاری روسیۀ سفید باه  20میلیاارد دالر محادود مایشاود ( .)ISNA, 2018در حاال حاضار،
موافقتنامۀ تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری ،موافقتنامۀ اجتنااب از گارفتن مالیاات
مضاعف ،موافقتنامۀ حملونقل بینالمللی جادهای ،موافقتنامۀ حمالونقال هاوایی دوجانباه،
موافقتنامۀ همکاری و کمک متقابل اداری در موضاوعهاای گمرکای ،موافقاتناماۀ باانکی و
پرداختها بین بانک مرکزی ایران و بانک ملی روسیۀ سفید ،موافقتنامۀ بین مؤسسۀ استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران و کمیتۀ دولتی تدوین استاندارد جمهوری روسیۀ سفید ،موافقاتناماۀ
بازرگانی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری روسیۀ سفید ،موافقتنامۀ همکاری بین ایاران
و روسیۀ سفید در زمینۀ قرنطینۀ گیاهی و حفظ نباتات ،سند تأسی

باناک ایرانای ،تفااهمناماۀ

همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و روسیۀ سفید ،تفااهمناماههاای همکااریهاای
کشاورزی ،توافقنامۀ همکاری بین اتاق بازرگانی و صنایع و معاادن ایاران و اتااق بازرگاانی و
صنعت روسیۀ سفید از مهمترین اسناد اقتصادی تجاری بین دو کشاور

هساتند ( Embassy of

.)the Islamic Republic of Iran in Minsk, 2017

 آخرین عضو ،کشور قرقیزستان است .این کشور به نسبت بقیۀ کشورهای آسیای مرکزیمورد توجه قدرتهای منطقهای و حتی فرامنطقهای قرار نگرفته است .تفاوت دیگر این کشاور
این است که با توجه به محصاوربودن کشاورهای منطقاه در خشاکی ،حتای باه دریاای خازر
بهعنوان یک دریای بسته هم دسترسی ندارد« .قرقیزستان به همراه تاجیکساتان بارخالد ساایر
جمهوریهای آسیای مرکزی ذخایر نفتی شایان تاوجهی ندارناد .فقار مناابع اناارژی در ایاان
جمهاوری سابب شده است که این کشور از واردکنندگان انرژی روسیه ،قزاقستان و ازبکساتان
باشاد» ( .)Hamidiniya and Salehi Dowlatabadi, 2016: 73هرچناد از نظار مناابع انارژی،
قرقیزستان ،فقیر است؛ ولی از نظر مناابع آبای نسابت باه بقیاۀ کشاورهای آسایای مرکازی در
وضعیت بهتری قرار دارد« .جمهوریهای تاجیکستان و قرقیزستان در شرق آسایای مرکازی در
مناطق کوهستانی هستند و رودهای آمودریا و سیردریا از این کشورها سرچشمه میگیرناد کاه
آب مورد نیاز جمهوریهای ترکمنستان ،ازبکستان و قزاقستان (جنوبی) از آنجا تأمین میشاود.
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زناادگی مااردم منطقااه وابسااته بااه آباای اساات کااه از ایان جمهااوریهااا سرچشاامه ماایگیاارد
).)Amirahmadiyan and Naseri, 2014: 2-10

از اینرو ،از مسائل مورد توجه در روابط ایران با قرقیزساتان ،مایتواناد بخاش کشااورزی و
کشت فراسرزمینی باشد .در سال  1932در رابطه با این موضوع ،رئای اتااق بازرگاانی باا سافیر
قرقیزستان در ایران ،صحبت کرده است؛ غالمحسین شافعی تصری کرده که ایران بهدلیال کمباود
منابع آبی در پی شیوههای جدید برای کشاورزی است .در این زمینه ،کشت فراسرزمینی بهعناوان
طرحی مهم در دستورکار قرار گرفته و با توجه به منابع آبی بسیاری که در اختیار قرقیزستان قارار
دارد ،این کشور میتواند مقصد خوبی برای اجرای این طارح باشاد ( Chamber of Commerce,
 )Industries, Mining and Agriculture, 2017در کنار این طارح ،بایاد باه طارح خاط راه آهان
ایران -افغانستان -تاجیکستان -قرقیزستان -چین نیز اشاره کرد .در ساال  1939سالطاناد وزیار
حملونقل و ارتباطات قرقیزستان در دیدار با سفیر ایاران در بیشاکک ،دسترسای ایان کشاور باه
آبهای آزاد از راه طرح راهبردی راه آهن ایران ا افغانستان ا تاجیکستان ا قرقیزستان اا چاین را
با اهمیت خواند و خواستار تساریع در اجارای ایان طارح شاد ( .)Ramezani Bonesh, 2015باا
وجود این ،با توجه به اینکه قرقیزستان عضو اتحادیۀ اوراسیا است ،ارتباط ما با قرقیزستان و با کل
اتحادیۀ اوراسیا میتواند برای

روابط اقتصادی ما مؤثر باشد (.)Shana, 2017

تااأثیر اتحادیاۀ اقتصااادی اوراساایا باار موقعیاات ژئواکونومیاک ایااران در حوضاۀ اناارژی و
حملونقل را بیشتر میتوان بررسی کرد .کشورهای آسیای مرکزی بهویژه در ارتبااط باا انارژی
نفتوگاز ،مبادالت و قراردادهایی با ایران دارند .میزان ذخایر انرژی و منابع معادنی در منطقاه
بهویژه در حوضۀ دریای خزر در بخش نفتوگااز ،آسایای مرکازی را جازء منااطق راهباردی
انرژی قرار داده است؛ حوضۀ دریاای خازر پا از فروپاشای اتحااد شاوروی و جاذباههاای
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه ،قدرتها و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای دیگری را نیز به
این میدان جذب کرده است .بازیگران منطقهای که در حاشیه و همجاواری باا آسایای مرکازی
قرار دارند ،مانند ایران ،روسیه و چین ،عالوه بر هادد توساعۀ نفاوذ خاود در منطقاه ،برخای
نگرانیهای امنیتی نیز دارند .بخشی از فعالیت این کشاورها ،متوجاه باهدساتآوردن تواناایی
بازدارندگی تهدیدها در آسیای مرکزی است
«البته نباید فراموش کرد که سه کشور اصلی اتحادیۀ یعنی روسیه ،قزاقستان و روسیۀ سافید
(.)Mehrabi and Abedini, 2017: 119

باوجود اتحادی که دارند ،هر یک هدد های خااص خاود را نیاز دنباال مایکنناد .بایتردیاد
تصمیمهای این کشورها با تولید و انتقال ذخایر انرژی پیوند دارند .تشکیل اتحادیۀ اقتصادی در
این منطقه بهعنوان یکی از نقطههای مهم چرخۀ انرژی دنیا ،بر اهمیت این مسئله میافزایاد .در
عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک که اقتصاد نقش برجستهتاری از هار زماان دیگار یافتاه و
ژئواکونومیک انرژی فصل نوینی در رواباط باینالمللای گشاوده اسات ،کشاورهای نفاتخیاز
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خاورمیانه مانند ایران که روابط پیچیدهای با کشورهای اوراسیا دارند ،برای تحلیال کانشهاای
اقتصادی این اتحادیه الزامهای بیشتری احساس

میکنند» (.)Mirfakhraii, 2016: 145

عضویت ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا با تسهیل تجارت با همسایگان شامالی ایاران و
رهایی از تعرفهها و سهولت قوانین گمرکای در نقطاههاای مارزی بارای اقتصااد ایاران بسایار
سودمند خواهد بود .در مارس  ،2017نخستوزیران پنج کشور عضو اتحادیه توافق کردند کاه
گفتوگوها با ایران در اولویت قرار گیرد؛ چرا که عضویت ایران مای تواناد اتحادیاه را کاه در
حال حاضر جمعیت  189میلیون نفری را در بر میگیرد ،بیش از پیش گسترش دهد .والدیمیار
پوتین ،رئی جمهور روسیه که طرفدار پیوستن ایران به اتحادیۀ اوراسیایی بوده ،اینگوناه بیاان
کرده است« :ایران شریک قدیمی روسیه است .اعتقاد داریم که روابط دوجانبه از کااهش تانش
ایجادشده دربارۀ ایران بهدنبال امضای برجام ساود خواهاد بارد» ( .)Junkis, 2017شاایان ذکار
است که در پاییز  2012گفاتوگوهاای فشاردهای میاان نماینادۀ دولات ایاران باا نماینادگان
دولتهای پنج کشور عضو این اتحادیاه بارای ایجااد منطقاۀ موقات آزاد تجااری بارای دورۀ
آزمایشی سه ساله صورت گرفت که سرانجام این موافقتناماه ،در ماه  2018در شاهر آساتانه،
پایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت ایران امضا و هیئتوزیاران هماان
سال الیحۀ مربوطه را تصویب کردند .در  22اکتبر 2013این موافقتنامه اجرایی و قارار اسات
موافقتنامۀ همهجانبۀ تجارت آزاد با اتحادیۀ اوراسیا امضا و از سه سال دیگر تقریبا همۀ کاالها
تعرفه خواهند شد (.)IRNA, 2019

مشمول کاهش
کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب راهبرد تناوع راههاای دسترسای باه بازارهاای آزاد
مایلند روابط خود را با قدرتهای منطقهای گسترش دهند .با توجاه باه اینکاه ایان کشاورها،
بیشتر کشورهای تکمحصولی در صادرات هستند و اقاالم محادودی از ماواد اولیاه را صاادر
میکنند .میزان اتکا به درامد این صادرات ،بسیار زیاد و با توجه به نقش حملونقال در قیمات
تمامشده و بازاریابی ،جایگاه حملونقل و تسهیالت انتقالی در اقتصاد آنها بسایار مهام اسات.
بنابراین ایران از نظر حملونقل برای این کشورها اهمیت فراوان دارد .زیارا کشاورهای آسایای
مرکزی ،تالش گستردهای دارند تا از راه تنوعبخشیدن به مسیرهای سنتی ،وابستگی خود را باه
این راهها کاهش دهند .راههایی که بیشتر ظرفیت رقابت با مسیرهای مشابه را ندارناد و توجیاه
اقتصادی ندارند .از اینرو ،موقعیت راهبردی ایاران در حمالونقال منطقاه افازایش یافات .در
مجموع ،طرحهایی چون راه آهن سراسری آسیا ،بزرگراه آسیایی و راهاروی شامال-جناوب و

نیز خط لولۀ گاز نوباکو (ترکمنستان – ایران – ترکیه) و نیز خط لولۀ قزاقستان – ترکمنستان –

ایران میتواند مهمترین فرصتهای پیش روی ایران در آسیای مرکزی ،چه بهصورت دوجانباه
و چااه در قالااب سااازمان همکاااری اقتصااادی (اکااو) و شااانگهای در حااوزۀ اقتص اادی باشااد
()Ahmadipour and Others, 2012: 80
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وجود فرصت اقتصادی در روابط ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسایا از آن نظار اسات کاه ایاران
همواره از بازار کشورهای مستقل همسود دور افتاده اسات؛ ولای در صاورت همکااری نزدیاک باا
اتحادیه میتواند به بازاری برای صادرات محصاوالت خاود دسات یاباد .ایاران همچناین کشاوری
سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهات قرارگارفتن در بهتارین موقعیات حمالونقلای،
یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فاارس در جناوب و قرارگارفتن در موقعیات
حملونقلی شرق به غرب میتواند مسیری مناسب برای انتقال کاالهاای کشاورهای عضاو اتحادیاه
باشد .از منظر ایران ،ایجاد روابط نزدیکتر با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ممکن است تبدیل باه پایاهای
برای توسعۀ همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه شود .به همین دلیال ،تهاران
خواستار تسریع در روند گفتوگوها برای بستن توافقنامه با افزایش تعداد کاالهای پیشانهادی ایاران
برای اختصاص تسهیالت و تخفیفهای تعرفهای شده است .ایران خواستار تعرفههای ویژۀ گمرکای
برای صادرات  200قلم از اجناس خود به این اتحادیه شده است که تاکنون این اتحادیاه باا کااهش
تعرفههای ترجیحی  77قلم از آن موافقت کرده است (.)Strategic Thinking Tabiin, 2017

نتيجه
در این نوشتار این پرسش مطرح شد که اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران در آن بر موقعیت ژئواکونومیاک

ایران چه تأثیری دارد؟ برای پاساخ باه ایان پرساش ،هار یاک از کشاورهای عضاو ایان اتحادیاه و
ظرفیتهای آنها بهطور اجمالی بررسی شدند؛ البته به یاد داشته باشیم که در منطقهگرایای ناوین،
قدرتمندی کشورها و سط های سلسله مراتبای قادرت آنهاا ،بار رواباط کشاورها باا یکادیگر
تأثیرگذار است .با این حال ،در بحث و بررسی مسائل مربوط به ایران و آسیای مرکزی ،مایتاوان
از مباحثی همچون نزدیکیهای فرهنگی (ژئوکالچر) و تاریخی ایران با کشورهای حوضاۀ دریاای
خزر ،صحبت کرد؛ ولی نوشتار حاضر بر محوریت انرژی و حمالونقلای در چاارچوب اتحادیاۀ
اقتصادی اوراسیا از بُعد درجۀ اهمیتی که در گفتمان اقتصادی حااکم بار رواباط باینالملال دارد،
تأکید دارد .الزم به ذکر است که جمهوری اسالمی ایران در مراحال پایاانی پیوساتن باه اتحادیاۀ
اقتصادی اوراسیا است .آنچه در حاال حاضار مهام اسات ،شاکلگیاری رواباط چندجانباه میاان
کشورهای حوضۀ دریای خزر است کاه باهوجاود آماده اسات .ایان ساازوکارهاا در رواباط باا
کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز ،با توجه به شرایط و مسائلی همچون تازه استقالل باودن
کشورها ،ادعای ارضی و سرزمینی ،چالش بر سر تقسیم دریای خزر ،میتوانناد اهارمهاایی بارای
کاهش مشاجرهها و چالشها یاا بارعک

و در پای آن تساریع در امار همگرایای و گاروهبنادی

منطقهای یا واگرایی باشاند .هماانگوناه کاه تأسای

اتحادیاۀ اقتصاادی اوراسایا در ساال 2012

نشاندهندۀ گرایش بهسوی همگرایی و کاهش مشاجرهها است.
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آورده شد که از نقشهای اصلی ساازمان منطقاهای ایان اسات کاه توافاقهاای منطقاهای،
دولتها را به حمایت از یکدیگر در رویارویی با ملیگرایی و درگیریهای قاومی در منااطق و
دولتهای ویژه تشویق میکناد و انگیازۀ دوچنادانی را بارای راهحالهاای منطقاهای باهدلیال
تجربههای مشترك فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بهوجود خواهد آورد .این نقش شاید بیشاتر از
دیگر نقشها با وضعیت موجود در آسیای مرکزی و برای ایران ،نزدیکی داشته باشاد؛ بناابراین
عضویت ایران در این سازمان منطقهای میتواند از حجم چالشهای موجود بکاهد .با توجه باه
تلقی کشورها از همگرایی اقتصادی برای توسعه و با پیروی از آن ،رشاد منطقاهگرایای ،سابب
شده است که ظهور بیشتری از سازمانهای منطقهای و گاروهبنادیهاای منطقاهای بیشاتری را
شاهد باشیم .در این زمینه ،موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیاک ایاران ،ایجااب
میکند که دولتمردان ،درك صاحیحی از ایان موقعیاتهاا داشاته باشاند .البتاه باا توجاه باه
محدودیتهایی که در عرصۀ سیاست خارجی از ساوی قادرتهاای فرامنطقاهای علیاه ایاران
صورت میگیرد سبب شاده اسات تاا دولات در ایاران در عرصاۀ باینالمللای و منطقاهای باا
چالشهایی روبه رو شود .از سوی دیگر ،با بهرهبردن از چالشهای ایجادشده در روابط روسایه
(بهعنوان قدرت مهم این اتحادیه) با اروپای غربی و آمریکا ،میتوان از این چالشهاا باهعناوان
فرصتهایی استفاده کرد .در پیرامون سرزمین ایران ،شاهد وجود سازمانهاای منطقاهای مانناد
اکو ،اوپک با عضویت ایران و در سازمان همکاری شانگهای بهعنوان عضو ناظر و بهتاازگی در
اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی هستیم.
کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا با نگرشی که به همسایگان دارناد و تحاولهاای
اقتصادی که داشتهاند و در آینده نیز این تحولها ایجاد خواهد شد ،این اتحادیاه مایتواناد بار
موقعیت ژئواکونومیک ایران با توجه به اینکه ایران به عضویت در ایان اتحادیاه نیاز در بیایاد،
تأثیر بگذارد .کشورهای این اتحادیه بهشدت برای تحولهای اقتصادی خودشان به حمالونقال
انرژی و صادرات و واردات کاال نیاز خواهند داشت؛ بنابراین سرزمین ایران میتواند باهعناوان
مسیری برای حملونقل انرژی و کاالهای آنها باشد .توجه بیشتر بارای معاامالت اقتصاادی و
تجارت ایران با این کشورها و برعک  ،توجه به نقش جادۀ ابریشم نوین که میتواند پلی برای
اتصال ایران به اوراسیای مرکزی و اروپا باشد ،تقویت هرچاه بیشاتر ساازوکارهای ساهجانباه،
نقش میانجیگری در مناقشه های اوراسیای مرکزی ،اقدامهای عملی در زمینۀ کشت فراسرزمینی
با کشورهای قرقیزستان و روسیه و  ...بهقطع در افزایش قدرت اقتصاادی ایاران ماؤثر خواهناد
بود .این موارد در چارچوب عضویت در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ،برای ایران بهتر رقم خواهد
خورد و موقعیت ژئواکونومیک ایران ارتقا خواهاد یافات؛ بناابراین انگاارۀ ایان نوشاتار تأییاد
میشود.
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