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Abstract 
Introduction: This article seeks to compare the opportunities and 

challenges of economic projects of China and Russia in Central Asia 

for Iran. Considering the importance of the current research, it can be 

said that the analysis of the threats and opportunities of the presence 

of Russia and China in Central Asia is important for Iran from this 

point of view, which helps policy makers in the political and security 

fields to draw the appropriate security environment in the region based 

on current and future developments as well as the relationship 

between the presence of these two powers in the region with its 

regional threats and opportunities within the framework of the 

national interests of Iran and Central Asia. In line with the necessity of 

this research, it can be said that the increasing presence of China and 

Russia in the region while intensifying the competition, can become a 

serious competitor for Iran in the field of energy transit, transportation 

of goods and economic programs, etc. which itself can pose a big 

challenge for national interests of Iran. 

Research Question: What are the threats and opportunities for Iran in 

implementing the China-Russian economic projects in Central Asia? 

Research Hypothesis: Due to the qualitative, exploratory and 

constructive nature of the article, we refrain from presenting 

hypothesis. 

Methodology (and Theoretical Framework if there are): Based the 

content analysis method and thematic matrix type with indirect 

observation (text analysis), the research data has been collected in the 

form of targeted sampling from existing documents (traditional and 

virtual, including books, websites, articles and research). Then, 

through thematic coding, the research data were coded and basic 
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themes were organized and comprehensive opportunities and threats 

of Russian and Chinese economic projects in Central Asia were 

identified and finally, it was compared and analyzed in terms of 

opportunities and challenges as well as commonalities and 

differences. In the validation method, the qualitative findings of the 

research are evaluated and controlled by auditing relevant experts and 

specialists and applying their opinions regarding the qualitative 

findings of the research and forming a focused group consisting of 6 

experts (in the fields of regional studies and international relations). 

Results and Discussion: The common features of the economic 

programs of Russia and China in Central Asia for Iran in terms of 

opportunities are as follows: On the one hand, the geopolitical 

importance of Iran is discussed and on the other, the issue of 

expanding Iran's relations with the countries involved in these 

economic projects is considered. In addition, the difference between 

the economic plans of Russia and China in Central Asia for Iran can 

also be discussed from this point of view: in terms of challenge, 

negative political and economic consequences for Iran caused by the 

implementation of Russian economic plans on the one hand and the 

formation of tension and disruption of the balance of interests between 

the countries involved in China’s economic plan can also be raised 

from the other side. 

Conclusion: The obtained results show that Iran's opportunities in 

Russia's energy transfer plans in Central Asia include the use of 

Russia's capacity by Iran to deal with regional and extra-regional 

threats in the field of energy because Iran can take advantage of 

Russia's opposition to Turkey’s presence in the region and transfer its 

energy resources and even sell its oil and gas through Russia. The 

threat of Russia's energy transit plans in Central Asia for Iran has led 

to tension between Iran and Russia over energy transfer in Central 

Asia because Russia and Iran have not reached an agreement on the 

issue of energy transfer in Central Asia and at the same time the 

Russian Federation intends to Iran remove Iran from the cycle of 

energy transmission in Central Asia.  

In addition, increasing Iran’s relationship with the Eurasian region 

will make the sanctions ineffective. The threat of the economic plan of 

the Eurasian Union in Central Asia for Iran will be the possible 

negative political and economic consequences due to its membership; 

The threats of the economic plan of the Eurasian Union in Central 

Asia for Iran will equal to having negative political and economic 

consequences due to its membership because they will lead to various 
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security and legal crises for Iran. At the same time, the Eurasian 

Union does not have the necessary competitive advantage over other 

countries, especially China and India.   

Being overly optimistic about this plan due to China's geopolitical 

ambitions will not have pleasant consequences for Iran, Russia and the 

countries of the region. The similarities between the two economic 

plans of Russia in Central Asia for Iran include the expansion of Iran's 

relations with Russia and the countries involved in the economic 

plans. The difference between Russia's economic plans in Central Asia 

for Iran is the emergence of conflict and tension between Iran and 

Russia with the implementation of the energy transit routes and also 

having negative trans-regional political and economic consequences 

for Iran with the implementation of the Eurasia plan. 

 

Keywords: Central Asia, Iran, China, Economic Projects, Russia, 
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 چکيده

هرای اتتارادی نرین و روسریه در     ها و تهدیدهای طرر  دنبال مطالعۀ تطبیقی فرصتدر این نوشتار به

با مشاهدۀ  مضمونو از نوع ماتریس  مضمونراین با روش تحلیل مرکزی برای ایران هستیم. بنابآسیای 

هرای  گیری هدفمند از روی مرتن مونهنصورت روش های نوشتار را بهها(، دادهغیرمستقیم )واکاوی متن

هرای  هرا و تهدیردهای طرر    هرا، فرصرت  وسیلۀ رمزگذاری موضروعی، مضرمون  موجود گردآوری و به

مرکزی برای ایران را شناسایی و برحسب وجوه اشتراک و جدایی با اتتاادی نین و روسیه در آسیای 

هرای اتتارادی نرین و    د وجه اشتراک طر های نوشتار نشان داایم. یافتهیکدیگر مقایسه و تحلیل کرده

مرکزی برای ایران از نظر فرصت، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش روابر   روسیه در آسیای 

هرای اتتارادی نرین و    های اتتاادی است. همچنین، وجه جدایی طرر  با کشورهای درگیر این طر 

دلیرل  شتن پیامدهای منفی سیاسری و اتتارادی بره   امرکزی برای ایران از نظر تهدید، دروسیه در آسیای 

خروردن تروازن منرافی میران کشرورهای      وجودآمدن تنش و برهمهای اتتاادی روسیه و بهاجرای طر 

 های کیفری از روش ممیرزی و تشرکیل گرروه    درگیر طر  اتتاادی نین است. برای اعتبارسنجی یافته

 ایم. پذیری استفاده کردهانتقال یا تعمیمت ذیری و تابلیسنجی آن از تابلیت تکرارپکانونی و برای پایایی
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 مقدمه
کننرد برا   شدن و افزایش اهمیت توسرعۀ اتتارادی، کشرورها تریش مری     همراه با فرایند جهانی

لی خود را در ابعاد اتتاادی و در مناطق مختلف منافی های مختلف، مها و برنامهکاربست طر 
ایرن نروع از   مرکرزی از منراطقی اسرت کره در کرانون توجره       دنبال کنند. در این زمینه، آسیای 

نیرازی انررژی و   دیپلماسی ترار گرفته است، زیرا نخست این منطقره توانمنردی اتتارادی، بری    
ز نظر افروپاشی اتحاد شوروی فضای جدیدی گستردگی منابی طبیعی زیادی دارد؛ دوم، بعد از 

تررین و کمتررین   مرکزی سراده این منطقه حاکم شده است؛ سوم، تمرکز در آسیای ارتباطات بر 
اهرد  شرتی در پی خو هزینه را برای عمق حیاتی و راهبردی روسیه در شمال و نین در جنوب

بی از و مرواد معردنی و منرا   وگر داشت، زیرا تسل  و کنترل بر ایرن منطقره امکران کنتررل نفرت     
ین تارۀ هند بره روسریه و نر   است و سبب اتاال شبه کردهکشاورزی را برای دو تدرت فراهم 

شود. در نتیجه این عوامل به همراه ضعف اتتاادی و همچنین کمبود نیرروی متخارد در   می
ادی هرا اتتار  هرا و برنامره  مرکزی پذیرای طر منطقه سبب شده است تا هم کشورهای آسیای 

م هباشند و « اهرکمربند و »و طر  ابتکار « طر  انتقال انرژی»، «اتحادیۀ اتتاادی اوراسیا»مانند 
 ای باشند.های اتتاادیروسیه و نین راضی به انجام ننین فعالیت

ژئوپلیتیکی یرا   ند از برآوردهایاها عبارتها از این طر درتترین انگیزۀ این تبنابراین مهم
ز کنش میران اتتاراد و ژئوپلیتیرک یکری ا    ها با هم. بنابراین برهمیا هر دوی آن منافی اتتاادی

های این دو تدرت است که دو فرر  اساسری را   های اساسی و زیربنایی در میان هدفویژگی
های بزرگ دو طرف، یعنی تدرت ملی منافی از متقابل محتمل ساخته است. فر  اول اینکه فهم

مرکزی، مبتنی بر فهم بنیادهای اتتاادی و منافی و کشورهای آسیای  هاهای اتتاادی آنو طر 
های رواب  های اتتاادی هر دو طرف، مؤلفهاتتاادی موجود میان آن دوست. به بیانی، شالوده

دهد. فر  دوم اینکه سیاسرت  متقابل میان آن دو در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی را شکل می
ها تواند دربردارندۀ فرصتهای منطقه میهای اتتاادی با کشورطر  تالب های بزرگ درتدرت

 مله ایران باشد.جای برای کشورهایی از ای و فرامنطقهمنطقهو تهدیدهای فراوان درون
های حضور روسریه و  توان گفت واکاوی تهدیدها و فرصتدر مورد اهمیت این نوشتار می

انردرکاران حروزۀ   دسرت  یرت اسرت، زیررا بره    بسریار پراهم  مرکزی برای ایرران نین در آسیای 
گذاری و امنیتی برای ترسیم محی  مناسب امنیتی از منطقه برر اسرار رونرد تحرو ت     سیاست

هرای  و همچنین ارتباط بین حضور این دو تدرت در منطقه و تهدیدها و فرصت جاری و آینده
 مرورد  درکنرد.  میزی کمک مرکای آن در متن منافی ملی ایران و منافی کشورهای آسیای منطقه

که گسترش حضور نین و روسیه در منطقه ضمن تشردید   باید گفت زین پژوهش نیا ضرورت
های اتتارادی بره رتیبری جردی     ونقل کا  و برنامهتواند از نظر انتقال انرژی و حملرتابت می

یرن نوشرتار   رو کنرد. در ا برای ایران تبدیل شود و منافی ملی ایران را برا نرالش اساسری روبره    
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های اتتارادی نرین و روسریه در آسریای     سازی طر دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پیادهبه
 هایی برای ایران در پی دارد؟مرکزی نه تهدیدها و فرصت

اسرت.   مضرمون نوشتار حاضر از نظر ماهیت داده در شمار طرر  کیفری و از نروع تحلیرل     
مراتریس مضرمون   ژوهش از پد که در این گیرهای مختلف صورت میبه روش مضمونتحلیل 

ن و روسریه  های اتتاادی نری ها و تهدیدهای طر ها، فرصتبرای شناسایی و مقایسۀ مضمون
ها بررای مقایسرۀ   س مضمونماتریاستفاده شده است. گفتنی است مرکزی برای ایران در آسیای 
های برآمده از منابی یا ش، دادهشود. با این رواستفاده می های متنیها با یکدیگر در دادهمضمون

 .ها مشخد و شناخته شودها و تفاوتشود تا شباهتافراد مختلف با یکدیگر مقایسه می

مستقیم رمضمون و از نوع ماتریس مضمون با مشاهدۀ غی بنابراین با استفاده از روش تحلیل
ناد و مدارک روی اس گیری هدفمند ازروش نمونه صورتبه های پژوهشها(، داده)واکاوی متن

اند. آنگاه ها( گردآوری شدهها و پژوهشها، مقالهسایت ،هاکتاب موجود )سنتی و مجازی شامل
یافته و ای، سازمانها پایههای پژوهش رمزگذاری و مضمونواسطۀ رمزگذاری موضوعی، دادهبه

و  رکرزی شناسرایی  مهای اتتاادی روسیه و نین در آسیای ها و تهدیدهای طر فراگیر فرصت
ه و های شباهت و تفاوت با یکردیگر مقایسر  ها و تهدیدها و نیز جنبهسرانجام برحسب فرصت

انرد. در روش اعتبارسرنجی بره روش ممیرزی از کارشناسران و خبرگران مربروط و        تحلیل شده
 نفرر  6ز های کیفی پژوهش و تشکیل گروه کانونی متشکل اها در رابطه با یافتهکاربست نظر آن

هرای کیفری   الملل( یافتره ای و رواب  بینهای مطالعات منطقهنظران و خبرگان )حوزهاز صاحب
 پژوهش ارزیابی و کنترل شده است.

 پژوهشپيشينۀ 
نظران دهد که پژوهشگران و صاحبمربوط با موضوع تحقیق نشان می تجربی مروری بر پیشینۀ

هرای اتتارادی   شردن طرر   ه برا عملیراتی  ها و تهدیدهای متعددی در رابطاین حوزه به فرصت
کنیم. یزدانی و ها اشاره میاند. در اینجا به نند نمونه از آنروسیه و نین برای ایران اشاره کرده

تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در تقابل با محور » ای با عنوان( در مقاله1395)همکاران 
ورود ایران به مباد ت انرژی منطقه تاکید  از روسیه جلوگیری بر «تفقاز جنوبی در غربی -شرتی
نقش دیپلماسی و راهبرد امنیرت  » ای با عنوان( در مقاله1398میرترابی حسینی و خزایی )دارد، 

گرفتن دیپلماسی و راهبررد  درپیش به(« 2000-2015انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه )
خرود در زمینرۀ بازیرابی تردرت و      خرارجی امنیت انرژی تهاجمی از سوی روسیه در سیاسرت  

( 1396آبادی )پردازد. فرجی راد و صالحی دولتوابستگی کشورهای منطقه و اروپا به خود می
بر تیش روسیه برای « اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه» ای تحت عنواندر مقاله

یرک جهرانی و بازسرازی    استفاده از اهرم انرژی برای کنترل بخرشی از برازار انررژی در ژئوپلیت  
اتحادیه اتتاادی اوراسیا و » ای باعنوان( در مقاله1394میرفخرایی )امپراتوری خود توجه دارد، 

 یرک  ییاوراسریا  اتتارادی  اتحادیرۀ کنرد کره   بررسی مری « الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران
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 منطقره،  در زنیر  ایرران  بررای  که است اتتاادی هایرتابت نارنوب در ژئوپلیتیک گیریجهت
 ای براعنوان در مقالره ( 2016) ماراتوویچ .دارد همراه به را ژئواکونومیک هایالزام از ایمجموعه

 ۀگیرری اتحادیر  های تانونی شرکل اسارر ب« گیری اتحادیۀ اتتاادی اوراسیامبانی تانونی شکل»
تشکیل یک فضای  ی،مرکگ ۀاتحادی ایجاد ،آزاد تجارت ۀمنطق ایجاد یی از جملهاتتاادی اوراسیا

( در 2018) سریرایژکین  کنرد. ایی اشراره مری  اتتاادی اوراسری  ۀاتتاادی واحد و تأسیس اتحادی
برر  « در فضای پیچیرده آسریای مرکرزی   « ابریشم ۀطر   کمربند اتتاادی جاد» ای باعنوانمقاله

ظرفیرت صرنعتی    گسرترش  تأکیرد دارد کره در راسرتای    ، یک راهکمربندیک  همگرانبودن طر 
در ایرن   ، بلکهنبوده ،ها عبور خواهد کردآن راهابریشم از ۀ ورهایی که کمربند اتتاادی جادکش

( 1397رضاپور و اسکندری ) نیز است.مقدم بر همه، مؤثر مناطق غربی خود نین ۀتوسع طر 
در « یک جراده نرین بررای ایرران     -فرصتها و تهدیدهای طر  یک کمربند» ای باعنواندر مقاله
ای، منطقه برتری برای سازیظرفیت ،نین با کشورها این رواب  تعمیق و توسعه ایهفرصت بحث

 سرازی زمان با شرق و غرب، ایجراد مسریرهای مختلرف خشرکی و دریرایی و متنروع      تعامل هم
کننردگان و  امنیت انتقال انرژی برای عرضه واردات انرژی، تأمین، تسهیل و افزایش هایورودی
 بر نین برتریی همانند یمحورها یپیامدها زیرن منافی کشورها و در تأمی برایکنندگان مارف
 کند.اشاره میو تشدید رتابت روسیه، آمریکا در منطقه  ایران کشورهای ژئواکونومی ساختار

هرای  ی طرر  هرا هرا و تفراوت  شرباهت ها و تهدیدها و نیز از نظر فرصت تارنوشنتایج این 
هرای یزدانری و همکراران    مرکزی برای ایران، با نتایج پژوهشاتتاادی روسیه در منطقۀ آسیای 

( مبنری  1396آبادی )( و فرجی راد و صالحی دولت1398میرترابی حسینی و خزایی )(، 1395)
ای منطقره ای و برین راردادن راهبرد امنیتی انرژی در رواب  منطقره بر اینکه روسیه با دستورکار ت

مرکزی و نیز اروپرا  اتردام   خارجی خود در آسیای خواهد نسبت به تداوم و بازیابی سیاستمی
ایرن سیاسرت   . زیرا است کینزد ،کنداز ورود ایران به رواب  انرژی منطقه جلوگیری کند، پس 

سر نقل و انتقرال انررژی در آسریای     بر روسیه و ایران تنش میانعنوان تهدید موجب تواند بهمی
 نوشرتار مرکزی و نیاز ایران به روسیه برای انتقال انرژی گاز خود به اروپا شود. همچنین نترایج  

 هرای الرزام دنبرال داشرتن   ( مبنری برر بره   1394از نظر تهدیدها با پرژوهش میرفخرایری )   حاضر
 اسرت.  نزدیرک  ییاوراسریا  اتحادیۀ اتتاادی هایرتابت بنارنو در ایران برای ژئواکونومیک

ترانونی   اسرار مبنری برر اینکره    ( 2016) ماراتوویچ پژوهشنتایج این نوشتار با نتایج  همچنین
تشرکیل فضرای    و تجرارت آزاد  ۀایجاد منطقر  یی در تالباتتاادی اوراسیا ۀگیری اتحادیشکل

جانبرۀ ایرران برا    ترش روابر  اتتارادی همره   عنوان فرصتی برای گستواند بهمی اتتاادی واحد
از نظرر   حاضرر  نوشرتار اسرت. نترایج    کیر نزداعضای اتحادیۀ اوراسیایی در نظر گرفتره شرود؛   

اتتاادی نین در منطقۀ آسیای مرکزی برای  ها و تهدیدها و نیز شباهت و تفاوت طر فرصت
( مبنری برر اینکره    1397پرور و اسرکندری )  ( و رضرا 2018) سریرایژکین  پژوهشایران، با نتایج 

نیست و این طر  بیشتر منرافی  طرحی همگرایانه « یک کمربند، یک راه»طر  اتتاادی کمربند 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%86%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%86%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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 برر  نرین برترری  دهد، در همران حرال موجرب    را پوشش می مؤثر مناطق غربی نین ۀتوسعو 
 نیر اگونره کره نترایج    خوانی و نزدیکی دارد. زیررا همران  همشود؛ می ایران ژئواکونومی ساختار

از نظرر تهدیرد موجرب    « یرک کمربنرد، یرک راه   »دهرد طرر  اتتارادی    نوشتار نیز نشران مری  
 خوردن توازن منافی میان کشورهای درگیر این طر  خواهد شد. وجودآمدن تنش و برهمبه

 هاي روسيهطرح
 الف( طرح انتقال انرژي 

مرورد   در راهبررد  عنروان اولرین  بروریس یلتسرین بره    جمهروری  ریاسرت  هرای براسار راهبررد 
 در فدراسیون روسریه  انرژی و سوخت صنعت و بازسازی انرژی سیاست اصلی هایگیریجهت

در  2020سرال  تا  2009مه  12، در 2پوتین و و دیمیر 1، دمیتری مدودیف2010 سال تا 1995 مه
ابزاری حیراتی و راهبرردی    عنوانبه فسیلی هایانرژی و ذخایر طبیعی« راهبرد امنیت ملی»تالب 

کره   مضموناست. ادعایی تأیید شده است با این  گرفته شده نظر در روسیه خارجی سیاست در
 کرردن پیراده  بررای  ابرزاری راهبرردی   و اتتارادی  توسرعۀ  در خردمت  مهرم  عاملی انرژی منابی

   روسیه است. خارجی و داخلی هاییاستس

دهد که هدف روسریه در  تحلیل اسناد در حوزۀ انرژی در دورۀ مدودیف و پوتین نشان می
بنرابراین   اسرت.  الملرل بین نظام در خود ابرتدرتی نقش بازیابی انرژی، سیاست نارنوب آیین

ۀ نخست ریاست جمهوری روسیه در این زمینه، دو اتدام اساسی انجام داد: نخست، در دو دور
هرای  ( و با افزایش تیمت با ی انرژی در جهان پروتین تریش  2008تا  2000و دیمیر پوتین )

رو، در کار برد. از اینوگاز روسیه بههای نفتخود را برای بازیابی کنترل دولت بر روی شرکت
 2005ن در سرال  در ایرن ارتبراط، پروتی    .شد 3، دولت روسیه سهامدار اصلی گازپروم2005سال 

را معرفی کرد و از هردف مسرکو در رابطره برا اسرتفاده از      « انرژی فرادولتی»مفهوم جدیدی از 
مواضی غالب خود در بازار انرژی و انحارار ذخرایر گرازی پررده برداشرت ترا بتوانرد موضری         

 های پیشین اتحاد شوروی تقویت کندجمهوری اروپایی و کشورهای المللی خود را در برابربین
(Omelicheva, 2018: 10 .)     صرادرات انررژی   دوم، شاهد تریش دولرت روسریه بررای کنتررل  
 جایگراه  بازسرازی  المللری بررای ایرن راهبررد    برین  بازارهرای  به مرکزی اوراسیای کشورهای از

  ترروان گفررت درمرری بنرردی از طررر  اتتاررادی انرررژی ابرترردرتی هسررتیم. بنررابراین در جمرری 
هرای اتحراد   مدت، بازگرداندن نفوذ این کشرور برر جمهروری   اهخارجی روسیه در کوتسیاست 

ها در همگرایری  کردن روند حرکت آنشرتی و مرکزی و معکور شوروی و کشورهای اروپای
بیشتر با ساختارهای غربی و نراتو و در درازمردت تضرعیف نفروذ آمریکرا در ترارۀ اروپاسرت        

(Karimipour & Niakooi, 2017: 198از ایررن .)کوشررد تررا جرردا از یه همررواره مرریرو روسرر

                                                           
1. Dmitry Medvedev 

2. Vladimir Putin 

3. Gazprom 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%86%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%86%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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عنوان ابزاری سیاسی در رواب  خود با کشورهای منطقه، غررب  های اتتاادی از انرژی بههدف
 برداری کند.  و اتحادیۀ اروپا بهره

 ییب( طرح اتحادیۀ اقتصادي اوراسيا

ه و توسرع »نوشت:  انقیب از پیش المللبین حقوق روسی پژوهشگر 1اولیانیتسکی، پیش، ترن یک
 و توسررعه موجررب –دولررت جامعرره، طایفرره، خررانواده، -بشررری جامعررۀ پیرراپی ترشرردنپیچیررده
نداشرتن ایرن   نسبت مستقیم دارد. تطابق ترشدن نیازها و عییق انسانی شده است و با آنپیچیده
ترشدۀ جدید جامعه و دولت، سربب  ها با نیازهای جدید زندگی و منافی و نیازهای پیچیدهشکل

کند. این شرکل اجتمراعی جدیرد    ای شد که این نیازها را برآورده میاجتماعی تازهظهور شکل 
در این مورد، ظهرور   (.Уляницкий, 2010: 55)« المللی ظهور یافتهای بینصورت اتحادیهبه

ۀ توسرعۀ  نیزم درای با آزادسازی تدریجی فعالیت اتتاادی خارجی های اتتاادی منطقهاتحادیه
های  زم برای ای و اتدامنوبۀ خود به گسترش تجارت منطقهها، بهاتحادیه کشورهای عضو این

شکلی طبیعی و تابل انتظار منجر ای بهفرامنطقه سازییکپارنه تحکیم گذاری و تقویت وسرمایه
گفت اتحادیۀ  توانیم هارو، براسار این داده. از این(Sopilko et al, 2019: 616-618) شودمی

و بررای توسرعۀ بیشرتر     2، بر اسار اتحادیرۀ گمرکری و جامعرۀ اتتارادی اوراسریایی     ییاوراسیا
 ایجراد  جهرانی  بازارهرای  در کننرده شرکت همکاری، تقویت اتتااد و افزایش رتابت کشورهای

مرکزی است. در نتیجره، فدراسریون روسریه    اسیای رای در اوشده که هدف آن همگرایی منطقه
هرای همکراری   از راه اتحاد با هریک از اعضا و افرزودن گزینره   کوشید تا نفوذ گستردۀ خود را

این سازمان ترداوم نفروذ خرود برر      اتتاادی و امنیتی توسعه دهد؛ زیرا هدف روسیه از تشکیل
 کشور این که جایی مرکزی است؛ یعنیویژه کشورهای آسیای این اتحادیه و بهکشورهای عضو 

هرای ژئوپلیتیرک،   دانرد. عریوه برر هردف    خارج آن می عامل ثبات و امنیت در داخل و را خود
کره فدراسریون روسریه     شرود می محسوب بلندمدتی اتتاادی ، طر ییاتحادیۀ اتتاادی اوراسیا

است  انسانی نیروی و سرمایه در پی ایجاد بازار مشترک کا ، خدمات، و است ترین عضو آنمهم
(Vinokurov, 2017: 55& 58.)  

 چين طرح
 «یک كمربند، یک راه» اقتصاديالف( طرح 

جمهور نین در سفر رسرمی خرود   آغاز شد، زمانی که شی، رئیس 2013طر  نین در سپتامبر 
 مرکزی ایردۀ ایجراد کمربنرد اتتارادی جرادۀ ابریشرم جدیرد را ارائره داد         به کشورهای آسیای 

(318-313: 2014Xi Jinping, .)  3نرد، یرک راه  ابتکار عمل شی خیلی زود با نام طر  یرک کمرب 

                                                           
1. Olianitsky 

2. EurAsEC 

3. One Belt One Road (OBOR) 
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تروان  مرکزی، کمربند اتتاادی جادۀ ابریشرم را مری  بنابر نظر کارشناسان آسیای شناخته شد که 
جزو مهمی از طر  نوین ژئوپلیتیک نین دانست که کشورهای همسایه و مقدم بر همه، آسیای 

 هدف اعیم شدۀ آن، تقویت همکراری اتتارادی  ( و Mayer, 2018: 2)مرکزی را در نظر دارد 
 اسرت « المللری و مردیریت جهرانی   مردل نروین همکراری برین    »ای در اوراسریا و ایجراد   منطقه

(Львович, 2016: 104-109)مرکزی بررای   رسد راهبرد نین در آسیاینظر میطور کلی به. به
اولین مورد از راهبردهای نرین در برابرر آسریای     :های زیر متمرکز استهای آینده بر زمینهدهه

 :Vangeli, 2018)های امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی اسرت  میق بیشتر همکاریمرکزی، تع

کاربست نفوذ و  گذاری است. سوم،سازی مداوم ساختار سرمایه، بهینهدنبالنین به (؛ دوم،675
تقویت بیشرتر   ارم،؛ نه(Klimes, 2017: 127)تدرت نرم و تقویت و گسترش ارتباط بین مردم 

های بزرگ در آسیای مرکزی است. مبتنی برر ادامرۀ احتررام بره     دیگر تدرتبا  همکاری سازنده
 (.Vangeli, 2018: 678)گرایانه در آسیای مرکزی منافی سنتی روسیه و تأثیر واتی

 چارچوب مفهومی  
های هژمرون از میران سره رکرن مرادی      المللی، برای تدرتدر ساختار نوین اتتااد سیاسی بین

سلطه برر منرافی انررژی، حاکمیرت برازار آزاد در اتتاراد سیاسری         تحکیم تدرت هژمون، یعنی
المللی با ثبات، انرژی و خ  لولۀ انتقرال انررژی از ارکران مهرم     المللی و یک نظام مالی بینبین

تواننرد در برازار تجرارت جهرانی،     ها با آن مری سازندۀ هژمونی و سازوکارهایی است که دولت
ختااص دهند. در این زمینه، انرژی و خطوط لولۀ انتقال سهمی از تجارت خارجی را به خود ا

کردن بستری مناسب بررای گسرترش   گذاری خارجی، فراهمتواند برای جذب سرمایهانرژی می
های اتتارادی، افرزایش نفروذ و نیرز نقرش سیاسری       ای، تقویت زیرساختهای منطقههمکاری

هرای اتتارادی، سیاسری و    رد هردف عنوان ابزار مهم دیپلماسی برای تحقرق و پیشرب  کشورها به
های مشرترک میران همسرایگان و    جانبۀ کشورها و نیز تقویت همکاریفرهنگی دوجانبه و نند

بره بعرد،    1980ای مرؤثر باشرد. برر پایرۀ ننرین تحرو تی از دهرۀ       تثبیت صلح و ثبرات منطقره  
بر « نی بر هژمونیثبات مبت»هایی نون پردازانی همچون کوهن و گیلپین با استناد به نظریهنظریه

های بنیادین تدرت هژمرونی در هرر عارری،    این باور ترار گرفتند از آنجا که یکی از شاخد
کنترل بر منابی، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی است و با توجه به اینکه نفت، انرژی محسوب 

رت تلقری  آفریند و کنتررل نیرز ترد   شود و انرژی، تابل تبدیل به پول است و پول، کنترل میمی
. کنترل بر 1شود، سلطه و برتری دولت هژمون، مشروط به کنترل بر نهار دسته منابی است: می

. کنتررل برر بازارهرای    3ای جهران؛  . کنترل بر منابی سرمایه2منابی خام جهان و از جمله انرژی؛ 
پرردازان  ظریهن. (Sadeghi, 2012: 222) . کنترل بر تولید کا هایی با ارزش افزوده با 4جهانی؛ 

المللی در دوران پس از جنگ سرد، دنار نرخش گیری منازعات بینهای شکلگویند ریشهمی
اساسی از ایدئولوژیک به رتابت بر سر تسخیر منابی طبیعری شرده اسرت. واتعیتری کره امرروزه       
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های بزرگ اتتاادی و صرنعتی  انرژی را هم به ابزار تدرت و هم به هدف تدرت در میان تطب
 المللی تبدیل کرده است.ن در اتتااد سیاسی بینجها

 مطلرق  افیمنر  اینکره  بره  توجه با ولی ند،محورنفی و یعقین هادولت نهادگرایان، دیدگاه از
نسربی )حساسریت نسربت بره      منرافی  نره  و دیگرران(  دستاوردهای به نسبت نداشتنتیحساس)

 ربر  مختلرف  موضوعی هایحوزه در را همکاری راهبرد همواره است، مهم هاآن دیگران( برای
 نهرادگرایی  نظریرۀ  بنرارنو  در هرای مهرم  نکته از دهند. یکیمی فردمحوری ترجیح رتابت و
اسرت.   های بازیگرانهدف تدریجی شدنسیاسی کند،می اشاره آن که ریچارد هار به نولیبرال
 بتالر  رد انگیرزی فنری و غیرمجادلره   هرای هردف  ابتردا  در اسرت  ممکن اگرنه کنشگران یعنی

 هرای هردف  به یابیدست برای که رسندمی توافق این به تدریجبه دنبال کنند، همکاری نارنوب
تسری  فرضیۀ» آن به که کنند استفاده دسترر در و ممکن ابزارهای همۀ از خود فنی و اتتاادی

از  فراملری  همکراری  ریتسر  سربب  که شودمی گفته نیز «یابندهگسترش منطق» یا «عمودیافقی
 ناشری  ابتدایی هایتوافق از که شودمی جدیدی مسائل تسل  بر منظور به دیگر خشی به بخشب

 .(Daneshnia, 2011: 148-149)شود می

گرانره  های جغرافیای اتتااد یرک کشرور اسرت کره برا رویکرردی بررون       ژئواکونومی زمینه
 همرۀ خشری یرا   زمرانی کره ب   .کنرد تردرت تعریرف و تعیرین مری     رواب اتتااد را در  یهابنیان

ی فیایی یا ژئواکونروم اتتااد جغرا گرو مسائل جغرافیایی باشد، های اتتاادی کشورها درتابلیت
 خوانشری هرای تردرتی اسرت، ژئوپلیتیرک     رتابرت  ۀگیرد. یعنی آنجا که اتتااد انگیرز شکل می

ین گیررد. بنرابرا  یمر ژئواکونومیکی بره خرود    ۀدهد و جنباتتاادی از شرای  موجود را ارائه می
 ای یا جهرانی در ژئواکونومی، اثرگذاری عوامل یا زیربناهای اتتاادی در محی  کشوری، منطقه

 ۀگیرنرد های تدرتی و اثرگذاری این عوامل در ساختار شرکل های سیاسی و رتابتگیریتامیم
 . درحرالی (,Gholizadeh and Zaki 27 :2008) کنرد میای یا جهانی را مطالعه ژئوپلیتیک منطقه

 کنونی ارع در بود، ژئوپلیتیک همان یا راهبردی و نظامی مفاهیم با برتری پیشین دوران در که
 رویپیشر  برا  دولتری  برترری  آن در کره  کنرد مری  وصف را رتابت از متفاوتی شکل ژئواکونومی

تروان  (. در نتیجره مری  (Mahkoubi and Goudarzi, 2019: 521-522شود دی سنجیده میاتتاا
ترر،  زرگگی نین و روسیه به اتتااد جهانی، نیاز این کشور بره بازارهرای بر   دلیل وابستگفت به

انردازها بررای بقرا و اسرتمرار     تأمین مواد اولیه برای گسترش نفوذ سیاسی یا اتتاادی و نشرم 
هرای اتتارادی   ها در طراحی طرر  ترین انگیزۀ آنتواند مهمحضور خود در مناطق مختلف می

 یی که نارنوب مفهومی به درستی بر آن تأکید دارد.هاخود در منطقه باشد موضوع

 هاي پژوهشیافته
اتحادیرۀ اتتارادی   »و « انتقرال انررژی  »مرکزی دو طر  اتتاادی طور کلی روسیه در آسیای به

یرک کمربنرد،   »مرکزی طر  اتتارادی  کند. عیوه بر آن نین در آسیای را دنبال می« اوراسیایی
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هرای  تهدیدها و فرصرت  ابراین برای تحلیل، ابتدا به تحلیل مضمونبنکند. را دنبال می «یک راه
مرکرزی بررای ایرران    هر یک از این دو طر  اتتاادی روسیه و طر  اتتاادی نین در آسیای 

 هرا شباهت و هاطر  نیا یدهایتهدو  هافرصت 1 جدولدر  سپسپردازیم. طور جداگانه میبه
 ها بیان شده است.های آنتفاوتو 

 ها و تهدیدهاي آن براي ایرانمركزي و فرصتهاي اقتصادي روسيه در آسياي طرح الف(
 هاي انتقال انرژيطرح

 مركزي براي ایرانهاي انتقال انرژي روسيه در آسياي هاي طرح. تهدیدها و فرصت1جدول 
رمزگذاري 

 گزینشی
گذاري رمز

 یافتهسازمان
 رمزگذاري باز

كشف  هاي خبريگزاره
 هايمقوله

 فراگير

كشف 
هاي مقوله

 یافتهسازمان
 ايهاي پایهكشف مقوله

ی منطقره    
ی مقابلره برا تهدیردها

ت روسیه برا
استفادۀ ایران از ظرفی

ی
ا

 
 و

فرامنطقره 
ی در موضروع  

ا
ا

ی 
نررژ

 
ت(

)فرص
 

ضور ترکیه در 
ت روسیه با ح

استفادۀ ایران از مخالف
منطقه و انتقال انرژی

 

تهدیرردزابودن خرر  لولررۀ 
 -برراکو»ی انتقررال انرررژ  

ای بررر« ناحرریج -تفلرریس
 سوی ترکیه ایران از

 -فلریس ت -براکو »گیری خر  لولرۀ   شکل
تهدیردها و پیامردهای فراوانری    « ناحیج

 ترکیه اینکه ویژهبه دارد. برای ایران در پی

ای ایرران محسروب   رتیب جردی منطقره  
شرود  شود و این خ  لوله سربب مری  می

ای افزیش نقش ترکیه در تحو ت منطقه
 د.یاب

ایجرراد تعررادل در مقابررل  
واسررطۀ تررنش ترکیرره برره

موجررود میرران روسرریه و  
 ترکیه

طر  انتقال انرژی روسیه از این دیردگاه  
تواند بررای ایرران فرصرت محسروب     می

شود که تعادلی در مقابل ترکیه ایجاد کند 
و ایررران بتوانررد از تررنش موجررود میرران  

 سود خود استفاده کند.روسیه و ترکیه به

ایجاد
 

ت
ش نف

ت فرو
ت در جه

فرص
وگاز 

ایران از راه روسیه
 

نرفتن محارو ت  فروش
انرررژی از سرروی ایررران   

 دلیل شرای  تحریمیبه

گرررذر جررردا از توجررره بررره طرررر  راه 
جنوب از مسیر ایران، ایرن کشرور   شمال
شرردت مررورد تحررریم غرررب برروده و برره
تواند محاو ت انرژی خرود را بره   نمی

ی بفروشررد و دنررار مشررکیت اتتارراد 
 زیادی در این زمینه شده است.

فرررررروش و انتقرررررال   
محاو ت انررژی ایرران   

 از راه روسیه

بخش زیاد درآمد ایران از فروش نفت و 
محاو ت آن است؛ بنرابراین ایرران برا    

تواند از توجه به رواب  خود با روسیه می
ایرررن ظرفیرررت در انتقرررال و فرررروش   
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محاو ت خرود بره بازارهرای جهرانی     
 .استفاده کند

روسیه به یک  شدنتبدیل
شردن  تطب انرژی و فعال

 مسیر ترانزیتی

شدن روسیه به یک تطب انررژی و  تبدیل
شدن مسیر ترانزیرت ایرن کشرور از    فعال

این دیدگاه برای ایرران فرصرت بررآورد    
 شود.می

به
ش میان

وجودآمدن تن
 

ایران
و 

 
روسیه

 
بر
 

ی
ی مرکز

ی در آسیا
سر انتقال انرژ

 
)تهدی

د(
 

خارج
ک

ی در 
ردن ایران از نرخۀ انتقال انرژ

ی مرکزی
آسیا

 

مخالفت روسیه برا ایرران   
 در موضوع انتقال انرژی

 وارد بحث انتقال انرژی مسرتقل  ایران اگر

روسیه شرود برا مخالفرت ایرن کشرور       از
 رو خواهد شد.روبه

 نشردن رتیرب در  پذیرفته

انرژی از سوی حوزۀانتقال
 روسیه

ی مانند ایران وجه رتیب توهیچروسیه به
 پذیرد.در حوزۀ انتقال انرژی را نمی

جلررروگیری روسررریه از  
آفرینرری ایررران در  نقررش

انتقررال انرررژی آسررریای   
 مرکزی

 بالقوه رتیب یک عنوانبه ایران به روسیه

 در ایرران  حضرور  و ورود از و نگردمی

انتقرال   و صردور  برا  مربروط  هایفعالیت
 کند.می جلوگیری منطقه در انرژی

اف
ش
زای

 
ی 
ت دو کشور بر سر مسیرها

رتاب
حمل

ونقل و ترانزیتی
نگرانی روسیه از ظرفیرت   

 با ی انتقال انرژی ایران

ایران تنها کشور منطقه است که موتعیت 
ترانزیترری بسرریار مناسرربی دارد کرره ایررن  
موضوع همواره نگرانی روسیه را در پری  

 داشته است.

راهبرد متفراوت ایرران و   
انتقرال  روسیه در موضوع 

 انرژی در آسیای مرکزی

 عبور به کشور ایران و روسیه نسبت دو

 خزر دریای مبدأ از انرژی انتقال خطوط

 راهبردهرای  ماررف  بازارهای سمتبه

متفاوت یعنی مسیرهای شمالی و جنوبی 
 کنند.را پیشنهاد می

Source: Author 
 

 آسریای  در روسریه  رژیانر  انتقرال  هرای های طرر  فرصت ،آمده 1گونه که در جدول همان
ای و اسرتفادۀ ایرران از ظرفیرت روسریه بررای مقابلره برا تهدیردهای منطقره         مرکزی برای ایران 

سریه در  های انتقال انرژی روعیوه بر آن، تهدیدهای طر ای در موضوع انرژی است. فرامنطقه
ل انرژی در آسیای سر انتقا بر روسیه و ایران وجودآمدن تنش میانبهمرکزی برای ایران، آسیای 

 مرکزی است.   

 اتحادیۀ اقتصادي اوراسيایی
 مركزي براي ایراندر آسياي  اتحادیۀ اقتصادي اوراسيایی هاي طرح. تهدیدها و فرصت2جدول 
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رمزگذاري 
 گزینشی

 رمزگذاري باز یافتهسازمانرمزگذاري

كشف  هاي خبريگزاره
هاي مقوله

 فراگير

هاي كشف مقوله
 یافتهسازمان

 ايهاي پایهكشف مقوله

اادی
  اتت

توسعۀ رواب
همه

ضای اتحادیۀ اوراسیایی
جانبۀ ایران با اع

 
ت(

)فرص
ت ژئوپلیتیکی ایران 

ش اهمی
افزای

 

ژئواسررتراتژیک بررا یظرفیررت
جررایی کررا  و ایرران در جابرره 

 خدمات در منطقه

بندر دریایی  29ایران از مسیر 
 انتقرال  فعال خرود از ظرفیرت  

ز جنروب آسریا بره    ا کا  سریی
 مرکرزی،  آسریای  اروپا از مسیر

 روسررریه و تفقررراز جنررروبی 

 برخوردار است. 

شردن ایرران بره مرکرز     تبدیل
کرا  و خردمات در    تیترانز

 واسطۀ عضویتمنطقه به

ای برای های ویژهایران فرصت
 شدن به مرکز جابجرایی تبدیل

در منطقررره  خررردمات و کرررا 
واسررطۀ اتحادیررۀ اتتاررادی برره

 ایی دارد.اوراسی

برخررورداری ظرفیررت بررا ی 
ارسررال  بنرردر نابهررار برررای 

سریی کرا  و خردمات میران    
 مرکزیاروپا و آسیای 

بندر نابهار یکی از بنردرهایی  
اسررت کرره در جنرروب شرررتی 
ایررران واترری شررده اسررت و    
موتعیرت بسرریار خروبی برررای   
تسررهیل ارسررال سررریی کررا  و 
خدمات میان اروپرا و آسریای   

 مرکزی دارد. 

اهمیرررررت  از ایرررررران درک
آفرینی بنردر نابهرار در   نقش

هررررای جابجرررایی محولرررره 
 مرکزی آسیای و افغانستان

اهمیت توسعۀ بندر  ایران دولت
نابهررار را دریافترره تررا بررا آن  

های ترانزیتی از انتقال محموله
افغانستان، ترکمنستان و دیگرر  

آسررریای  کشرررورهای منطقررره
 مرکزی را تسهیل کند.

ایجاد ب
ش برای ایران

ازار فرو
گرفتن تخفیف صادراتی برای  

 تاجران ایرانی

 ای برررایهررای تعرفررهتخفیررف

صرررادرکنندگان ایرانررری بررره  
کشورهای اتحادیرۀ اتتارادی   

 اوراسیایی 
تسرررهیل صرررادرات کرررا  و 
خرردمات ایررران برره منطقررۀ   

 اوراسیا
 
 
 
 

برای اتارال بره    ارتباطی ایجاد
میلیرون   180بازاری با بیش از 

ای عنروان برازار برالقوه   بره  نفر
 برای افزایش صادرات کشور 
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بی
ش ا

اثرشدن تحریم با توجه به افزای
رتباط ایران

 

 کرردن بخشری از آثرار   جبران
واسرطۀ  ها بره تحریم اتتاادی

 رواب  اتتاادی

با توجه به تنوع برازار و تنروع   
 منررابی موجررود در کشررورهای

اتحادیه پیوسرتن بره    این عضو
توجره بررای   آن فرصتی تابرل  

کنرد و  اتتااد ایران ایجاد مری 
تواند از ایرن راه بخشری از   می

 ها را جبران کند. اثر تحریم

برودن بره کرراهش   برین خروش 
روابررر   در اسرررتفاده از د ر

 تجاری در منطقۀ اوراسیا

ازآنجاکه اتحادیۀ اوراسیایی برا  
کاهش اسرتفاده از د ر، سرهم   

هرای تجراری بررا ارز   پرداخرت 
درصرد افرزایش    70ا به ملی ر

توان به کاهش استفاده داده، می
از د ر در مبرراد ت تجرراری  

 بین بود.خوش

ای ایران و منطقه نقش افزایش
 گوهررایومشرارکت در گفررت 

 ایمنطقه

ای ایران در آسری -رواب  روسیه
مرکرررزی و اوراسررریا بیرررانگر 
رویکرد تداوم و همزیستی در 

خررارجی روسرریه در سیاسررت 
یران است که برر روابر    برابر ا

مطلرروب بررا همسررایۀ جنرروبی 
خررررررود و مشررررررارکت در 

ویژه ای بهگوهای منطقهوگفت
 دریای مسائل مربوط به بارۀدر

 کند.خزر تأکید می

 

وجود بحران
ف امنیتی و حقوتی در منطقۀ اوراسیا

های مختل
 

در  ینبررود تمایررل و همگرایرر
میان اعضای اوراسیا در رواب  

 با ایران

ترین تهدید رسد مهممی نظربه
طرررر  اتحادیرررۀ اتتارررادی  
اوراسررریایی نبرررود تمایرررل و 
همگرایی در میان اعضرای آن  

 در رواب  با ایران است. 

دسرررررتخوش مسرررررائل و  
بودن بیشتر های مختلفبحران

کشررورهای عضررو اتحادیررۀ   
 اوراسیایی

بیشتر کشورهای عضو اتحادیه 
 سیاسری،  متعردد  هایبا بحران

 مرررزی، دی،اجتمرراعی، اتتاررا

یند رومشروعیتی روبه و هویتی
کره دوام و تروام حکررومتی در   

 نررالش ایررن کشررورها را بررا 
 است.  کرده روروبه اساسی

پیامرردهای امنیترری و سرررایت 
 تهدیدها به مرزهای ایران

آمریکررررا و غرررررب برررررای 
کررردن کشررورهای ایررن خررارج

واسطۀ منطقه از مدار روسیه به
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 هررای رنگرری هسررتند.انقرریب
ایررران و  عضررویت براینبنررا

 ایرن  دخالت ایرران در مسرائل  
تأثیرهای امنیتی بررای   کشورها

 ایران در پی دارد.

داشرررررررررتن 
پیامدهای منفی 
سیاسرررررری و 
اتتاادی بررای  

واسرطۀ  ایران به
عضررررویت در 
اتحادیررررررررۀ 
اتتارررررررادی 
 اوراسرررررریایی

 )تهدید(

رفتن فرصت و زمران  ازدست
 برای ایران

های منطقه در برخی از نالش
ب  ایران برا ایرن کشرورها    روا

حل نشده است از جمله رژیم 
ایررن  .حقرروتی دریررای خررزر 

توانرررد نررروعی مسررر له مررری
سرگردانی برای ایران در زمینۀ 
عضویت در ایرن نهراد ایجراد    
کنررد ماننررد رویرردادی کرره در  
زمینررۀ ترریش ایررران برررای    
عضویت در سازمان شرانگهای  

 رخ داده است.

برخوردارنبودن اتحادیۀ اوراسیا
یی از برتری رتابتی

 

رتابت نرابرابر و ترأثیر آن برر    
 اتتااد ایران

 حجم و سهم تجرارت  ۀمقایس
کشررور  5خررارجی ایررران بررا  

در  ییاتتاادی اوراسیا ۀاتحادی
برابر نین بسیار نانیز و تابرل  

 بنررابراین اسررت. پوشررینشررم
 ۀکشرررورهای عضرررو اتحادیررر

 ۀدر زنجیر ییاسیاراتتاادی او
 د نقرش تواننر تأمین ایران نمری 

 .  داشته باشند آشکاری

تبلیغررررات منفرررری برررررای  
 محاو ت ایرانی

آمررررده در فرصررررت پرررریش
بررا  تجرراری همکاریۀتوسررع

 ۀکشرررورهای عضرررو اتحادیررر
ممکررن  ییاتتاررادی اوراسرریا

 میران رتابت منفی  سبباست 
تولیدکنندگان داخلی، تخریرب  
برنررد تجرراری ایررران و ایجرراد 
ذهنیررت منفرری در مشررتریان   

ت ایرانری در  نسبت به تولیردا 
 ییاوراسرریاۀ بازارهررای اتحادیرر

 . شود

نبررود دسررتاوردهای فنرراوری  
 برای ایران

های اتتارادی  بررسی شاخد
کشورهای عضو ایرن اتحادیره   

 بیشررتر دهررد کرره نشرران مرری 
مبتنری برر صرادرات     اتتاادها
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مررواد خررام و انرررژی هسررتند. 
دسرتاورد   و بنابراین خیتیرت 

مهمی در ایرن اتحادیره دیرده    
 ود تا ایران بتواند فناوریشنمی
 حروزۀ  ای را دردانش ویرژه  و

 فرابگیرد.اتتاادی

کررردن تولیدکننرردگان  زیرران
 داخلی

سرررطحی نررراهمگنی و نررراهم
اتتاادهای کشرورهای عضرو   

توانررد شرررای  و رتابررت  مرری
کنندگان نابرابری را برای تولید

کنندگان ایرانری ایجراد   و صادر
کنررد. در واترری ممکررن اسررت 

 ها شود.آن سبب زیان
Source: Author 

مرکرزی  در آسریای   اوراسریایی اتتاادی اتحادیرۀ  های طر  دهد فرصتنشان می 2جدول 
نرین  همچجانبۀ ایران با اعضرای ایرن اتحادیرۀ اسرت.     گسترش رواب  اتتاادی همهبرای ایران، 

ن پیامردهای  داشرت مرکزی بررای ایرران،   در آسیای  اوراسیایی اتحادیۀ اتتاادی تهدیدهای طر 
 واسطۀ عضویت در اوراسیا است. منفی سیاسی و اتتاادی به

 مركزيدر آسياي « كمربند و راه»طرح اقتصادي ب( 
مركزي طرح اقتصادي ابتکار كمربند و راه چين در آسياي هاي . تهدیدها و فرصت3جدول 

 براي ایران
رمزگذاري 

 گزینشی
رمزگذاري 

 یافتهسازمان
 رمزگذاري باز

كشف  هاي خبريگزاره
هاي مضمون

 فراگير

كشف 
هاي مضمون
 یافتهسازمان

 ايها پایهكشف مضمون

ش همکاری
ت و گستر

تقوی
های ایران 
ضو شانگهای

با نین و کشورهای ع
 

ت(
)فرص

افررررررررزایش و  
گسررترش روابرر  

 ایران و نین

عنرروان مرکررزی بررهآسرریای 
راب  رواب  تجاری ایران و 

 نین

رای توانررد برر مرکررزی مرریآسرریای 
شدن به راب  روابر  تجراری   تبدیل

  ایرررررررران و نرررررررین برررررررین
مرکرزی  آسریای   عمل کنرد. منطقره  

دلیررررل گسررررتره و ویژگرررری برررره
فررد جغرافیایی خود برای منحاربه

این اتاال اهمیرت زیررادی دارد و  
یران  عنرروان پلری م  توانررد برره  مری

 اتتااد نین و ایران به شمار آید.
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 تیمرررت و کررراهش زمررران
کا هررا میرران   شرردۀتمررام

 کشورهای منطقه

 زمان تواندجدید می ارتباطی هایراه
شرده میران   تیمت کا های منتقرل  و

 نرررررررررررین و آسررررررررررریای 
مرکزی و ایران را به نارف کراهش   

 دهد.

امنیررت، منررابی انرررژی و   
هررای ونقررل مؤلفرره حمررل

بسترهای همکاری نرین و  
 ایران در آسیای مرکزی

نقرل   و امنیت، منابی انرژی و حمرل 
سه مؤلفۀ بسریار اساسری اسرت کره     

 توانندمرکزی میکشورهای آسیای 

هرا بسترسراز همکراری    مبتنی بر آن
 ایران با نرین در آن منطقه باشند.

شرررردن فررررراهم
شررررای  بررررای  
عضویت ایران در 

 شانگهای

سازمان همکاری شانگهای 
بسررتر همگرایرری امنیترری   

مرکزی برا آسیایکشورهای
 نین و ایران

امنیترری همگرایرری بسررتر ترررینمهررم
 و نرین  مرکزی باکشورهای آسیای 

ایررن امنیترریهررایموضرروع در ایررران
منطقه، سازمان همکراری شرانگهای   

 است.
هرررای شکسرررت سیاسرررت

 عضرویت  واسرطۀ آمریکا به
 سررازمان ایررران در کامررل

 شانگهایهمکاری

عضررویت کامررل ایررران در سررازمان 
تواند شکستی می شانگهای همکاری

علیره   آمریکررا  هررای رتسیاسر  برای
 ایران و نین باشد.

 انزوا به از ایران شدنخارج
ایررن  درعضررویتواسررطۀ
 سازمان

همکراری   سازمان در ایران عضویت با
 شود.میخارج انزوا ازشانگهای،ایران

حمایت تزاتستان و نین از 
عضررویت کامررل ایررران در 
 سازمان همکاری شانگهای

اعررضای  عنروان  به نین و تزاتستان
شانگهای از  همکاری سازمان اصرلی

عرررضویت کامرررل ایررران در ایررن   
 کنند.سازمان حمایت می

ت ژئوپلیتیکی ایران در 
ت موتعی

ش اهمی
افزای
حوزه

اادی
ف اتت

های مختل
 

)انرژی، حمل
و 

 
نقل 

ت(
و تجار

 
ت(

)فرص
 

افررزایش اهمیررت 
موتعیت ایران در 
حرروزۀ انرررژی و 

 تجارت

مؤثربرررررودن موتعیرررررت 
یکی ایررررران در ژئرررروپلیت

 انداز راهبرردی نریننشم

موتعیرررت ژئررروپلیتیکی ایرررران در  
 مرؤثر  نیرز  نرین  راهبرردی  اندازنشم

 اسرت.

اهمیررت داشررتن موتعیررت  
کنندگی انرژی ایرران  تأمین

 از سوی نین

 موتعیت ایرران برین منراطق آسریای    

 عنروان منطقۀ خاورمیانه به و مرکزی

کننردۀ انرررژی   ترأمین  منابی ترینمهم
 دارد. زیادی اهمیت نین برای جهران

موتعیت برترر ایرران بررای    
 تجارت نین با جهان

دنبررال مسرریرهای کوترراه و نررین برره
اتتاادی بررای تجرارت برا جهرران     
است و ایران ایرن برترری را بررای    

 کند.نین فراهم می
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جررذابیت موتعیررت ایررران  
دلیل نزدیکری  برای نین به

به خلریج فرارر و دریرای    
 عمان

دریرای   و فاررخلیج به ایران زدیکین
کننردۀ تحریرک عامل ترینمهم عمان

 در ایران با نزدیک نین برای ارتباط
ویژه در تالب طرر   به آتی هایسال

 یک کمربند، یک راه است.

نیازمنرردبودن تزاتسررتان و  
 برراهمکرراریبررهترکمنسررتان

صادرات ایران و نین برای
 انرژی

عنرروان هتزاتسررتان و ترکمنسررتان برر
صادرکنندۀ منرابی انررژی برا هردف     
ترررأمین امنیرررت انررررژی نیازمنررد   
همکاری برا کشرورهای مختلرف از    

 جمله ایرران و نرین هستند.
هررای شرردن هزینررهتعرردیل

تأمین منرابی انررژی بررای    
 نین

ونقررل  آفرینی در حملایران با نقش
و تیمررت جهررانی ایررن مررواد خررام، 

 کند. لتعدی نین را انرژی هایهزینه

نیاز نین به همکاری ایران 
 برای انتقال انرژی

انرژی در  حوزۀ در نین هایسیاست
 مناطق مختلرف از جملره در خلریج   

دریرای   حوزۀ و مرکزی آسیای فارر،
 ایران نیازمند است. همکاری خزر به

شدن نیازهای انررژی  تأمین
 نین از سوی ایران

منرد  ایران از منابی غنی انررژی بهرره  
ترررین توانررد از مهررم ت و مرریاسرر
وگاز نرین  کنندگان منابی نفتتأمین
 باشد.

ت 
ت موتعی

ش اهمی
افزی

ترانز
تی

ی و حمل
ونقل ایران

شردن بره   تمایل بره متارل   
ونقرررل  سیرررستم حمرررل 

المللررری از سررروی  برررین
 ترکمنستان و تزاتستان

ترین هدف برخی از کشورهای مهم
مرکزی ماننرد ترکمنسرتان و   آسیای 
در حروزۀ   2025ن ترا سرال   تزاتستا
 ونقل، گسترش سیسرتم حمرل  حمل

سازی ونقل خود در جهت یکپارنه
المللرری و ونقررل بررینسیسررتم حمررل

ونقرل  افزایش حجم ترافیرک حمرل  
 ایرن کشور است.

کرردن  تمایل ایران به تبدیل
بنرردرهای دریررایی برررای   

ونقررررل کررررا  از حمررررل
 کشورهای آسیای مرکزی

سرتقیم بررا  مدنبررال ارتبراط  ایرران بره  
مرکرزی اسررت و   کشورهای آسیای 

خواهد بنردرهای دریرایی   بیرشتر می
نقرل  وخود را به محلی بررای حمرل  
مرکرزی  کرا  از کشرورهای آسریای    

 تبردیل کند.
برخورداربررودن از برتررری  

جرایی  اتتاادی خ  جابره 
آهررن مشررترک در حررال حاضررر، راه

ایرررران  -ترکمنسرررتان  -تزاتسرررتان
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میلیرون   12واند سرا نه حردود تمی برای دو طرف
تن کا  را انتقال دهد و راهی بررای  

 ارتباط ایران برا نرین اسرت.

گسررترش نفرروذ  
 ای ایرانمنطقه

ارتقررای نقررش و اهمیررت  
ای و جهانی ایران در منطقه

همکاری ایرران و نرین در   
 این طر 

 ثبات ایران همکاری با تواندمی نین
 در بلکرره منطقرره کررل در تنهررانرره را

 کره  کرار گیررد  بره  منطقه کشورهای
یرک   طرر  تضمین اجرای  پیامد آن
اسرت. ایرن   نرین   راهیرک   ،کمربند

مسرر له ارتقررای نقررش و اهمیررت    
ای و جهرانی ایرران را در پری    منطقه

 خواهد داشت.
نقش مهم ایران در مقابله با 
تروریسررم و تانرراق مررواد 

 مخدر در منطقه

ایررران نقررش مهمرری در مبررارزه بررا  
سم و تاناق مرواد مخردر در   تروری
 دارد.منطقه 

نقش مهم ایران در برتراری 
ثبات در منطقره بره د یرل    
روابرر  عمیررق بررا برخرری  

 کشورهای منطقه

عنروان یکری از کشرورهای    ایران بره 
دلیرل روابر    مهم در خاورمیانه، بره 

ای که با کشورهایی عمیق و دوستانه
نرررون عرررراق، سررروریه، یمرررن و 

توانررد نقشرری مرری ،افغانسررتان دارد
 داشته باشد.ی ثبات ردر برترا مهمی

افررزایش درآمررد  
 ی ایرانتیترانز

برخررررورداری ایررررران از  
در  ژئواسررتراتژیکموتعیررت 

 منطقه

ژئواسرتراتژیک   فررد موتعیت منحاربه
کرردن  مناسبی بررای تبردیل   بستر ایران
عنوان پل اصلی ارتبراطی برین   هایران ب
 ویرژه هجنوبی ب آسیای شرتی و نین و
کشورهای اروپرایی از   روسیه و هند با
 و مرکرزی کشورهای آسیای  و سویک

خلرریج  ۀروسریه بررا کشرورهای حاشرری  
 سرو  دیگرر  فریقرا از آشرمال   فارر و
 کند.میفراهم 

ارتقررای جایگرراه ارتبرراطی  
ایررران در روابرر  بررزرگ   

 کا های اتتاادی

حجرم تجرارت    ۀکننرد خیرره  رشرد  با
یلیرون  تر 20 جهانی که سالیانه به مررز 

 مبادلرره و ده اسررت وشررد ر نزدیررک 
 میران کا هرا   توزیی حجم عظیمری از 

مشارکت مناسرب   ،های اتتاادیتطب
تواند جایگاه ارتبراطی  طر  میاین  در

 بخشد.ارتقا  کشورمان را
درآمرردزایی برررای کشررور  

واسررطۀ برخررورداری از برره
 ژئواسرتراتژیک  فررد منحاربهموتعیت 

 ظرفیرت عظریم درآمرد   تواند ن میایرا
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به ارمغان  برای کشور کا را جاییجابه ژئواستراتژیکموتعیت 
 .آورد

وجودآمرردن  برره
تررررررررررنش و 

خررروردن بررررهم
توازن منافی میان 
کشورهای درگیر 

 طررررر  ایررررن
 )تهدید(

افزایش ترنش در  
روابرر  ایررران و  

 روسیه

بررودن روسرریه برره حسررار
آفرینی دیگر کشرورها  نقش

 در آسیای مرکزی

شرته توجره   هرا نسربت بره گذ   رور
با ایران و  رواب  گسترشبیشتری به 

نین دارند، اما این کشرور همرواره   
 دیگرررنسرربت برره افررزایش نقررش   

مرکزی و آسیای  ۀها در منطقتدرت
به آن واکنش  و بوده اوراسیا حسار
 .نشان داده است

هررا از نفرروذ نگرانرری رور
 ایران و نین در اوراسیا

یک کمربنرد،  »ها طر  از دید رور
برای نفروذ   یتواند محلمی« راه یک

ای ایررران و نررین در حیرراط منطقرره
 .ها باشدخلوت یا خارج نزدیک آن

نگرانی روسیه از گسرترش  
گرایری در  تهدیدهای اسیم
 مرکزیمنطقۀ آسیای 

و ایدئولوژیک ایرران   مذهبی نزدیکی
توانرد  با کشورهای ایرن منطقره مری   

مقروم آن نیررزی باشررد کرره از دیررد  
گرایرری و تقویررت  اطرریمسررکو افر

گرایانره  اسریم های ها و جنبشگروه
. در نتیجه، اجرای این طرر  و  است

توانررد مشررارکت ایررران در آن مرری 
تهدیدی برای رواب  ایران و روسریه  

 باشد.

هررای طلبرریجرراه
ژئوپلیتیکی نرین  
و تهدید آن برای 
منرررافی ایرررران و 

 روسیه

نگرانی ایرران و روسریه از   
 نفوذ نین در منطقه

رای نین بر های اتتاادی طر  خطر
ایران و روسریه از نظرر کارشناسران    

حرد   در یا نیست جدی نندان یخطر
 ازاما  ،شودخطر اتتاادی دانسته می

برای منافی ایران  هاترین خطربزرگ
 است.و روسیه نفوذ نین 

ی، طلبررری جغرافیرررایجررراه
ژئواسررررررررررتراتژیکی و 

در  نرررین ژئواکونرررومیکی
 منطقه

بسرررریاری از  برررررخیف اعتقرررراد
نفوذ اتتاادی  پیدر نین کارشناسان
طلبری  بلکه نوعی جراه  ،نخواهد بود
ی و ژئواسرررتراتژیکی و یجغرافیرررا

 دارد.ژئواکونومیکی 
 سر بر ابتوجود آمدن رتبه

میران   انررژی  منرابی  کنتررل 
 و روسیه نین،کشورهای 

 در منطقه آمریکا

 میران  کره  فرر  پریش  ایرن  با نین
 نرین،  ملهج از و بزرگ هایتدرت
 منابی کنترل سر بر آمریکا، و روسیه
 رترابتی  نررم،  تدرت عنوانبه انرژی
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 یکی بُرد آن در که شده آغاز سخت
 اسررت، دیگررری باخررت بررا مسرراوی

 انرژی منابی سر بر رتابت ۀعرصپابه
 ت.اس گذاشته مرکزی آسیای

طر  برای  این تهدیدزابودن
روسرریه و ایررران در حرروزۀ 

 رژیسیاست مبتنی بر ان

معنررای نررین برره سیاسررت انرررژی
سرآغازی بر پایان انحاار مسکو بر 

و خطری  مرکزیمنابی انرژی آسیای 
جدی برای سیاست مبتنی بر انرژی 

 .ایران در منطقه خواهد بود

مداخلۀ سیاسرتی و امنیتری   
 نین در منطقه

 هرای تردرت  سرنت  ترداوم نین در 
در پری نفروذ    منطقره  این در نوپدید

واهد برود و نرین در   سیاسی نیز خ
تولیرد امنیرت    پری بعدی در  ۀمرحل

 .برخواهد آمد کشورها برای این

بریش   بینیخوش
از اندازه بره ایرن   
طر  و پیامدهای 
آن برررای ایررران،  
روسررررررررریه و 
 کشورهای منطقه

 کمربنرد  نبودن طر همگرا
 ابریشم ۀاتتاادی جاد

ابریشم  ۀکمربند اتتاادی جاد طر 
همگرایانه  طرحی کاملطور ههرگز ب

 .نیست و نخواهد بود

دنبال داشتن منرافی ملری   به
هرا در سرایۀ   بیشتر  نینری 

کمربنررد اتتاررادی   طررر 
 ابریشم ۀجاد

 ۀکمربند اتتاادی جراد  طر اسار 
ظرفیرت   گسرترش ابریشم توجه بره  

صررنعتی کشررورهایی کرره کمربنررد   
ها آن مسیرابریشم از  ۀاتتاادی جاد

عبررور خواهررد کرررد نیسررت، بلکرره  
، مؤثر مناطق غربی خود نین ۀعتوس

 .مقدم بر همه نیز است

 ۀفاصررله در توسررع کرراهش
بررا  نررین مختلررف منرراطق

 اجرای طر 

 ۀاجرررای کمربنررد اتتاررادی جرراد  
ابریشررم و راه ابریشررم دریررایی کرره 

 ۀفاصرله در توسرع   دار کراهش عهده
با بردن  اسار در نین واز  یمناطق

هاسرت، ضرمن   ظرفیت تولیردی آن 
ن برره یکرری از مراکررز  تبرردیل نرری 

جهان، باید  نوآورانۀ صنعتیاطیعاتی
 .له کمک کند به حل این مس

Source: Author 
در آسریای  « یک کمربند، یرک راه »طر  اتتاادی ابتکار های فرصت دهدنشان می 3جدول 

های ایران با نین و کشرورهای عضرو سرازمان    تقویت و گسترش همکاری مرکزی برای ایران،
هرای مختلرف   ای شانگهای و افزایش اهمیت موتعیرت ژئروپلیتیکی ایرران در حروزه    ههمکاری

یرک  »طر  اتتارادی  همچنین تهدیدهای ونقل و تجارت( خواهد بود. اتتاادی )انرژی، حمل
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خوردن تروازن منرافی   وجودآمدن تنش و برهمبهمرکزی برای ایران، در آسیای « کمربند، یک راه
 است. میان کشورهای درگیر این طر 

هااي اقتصاادي روسايه و چاين در     ها و تهدیدهاي طرحشباهت و تفاوت فرصت مقایسۀ
 مركزي براي ایرانآسياي 

هرای اتتارادی   ها و تهدیدهای طر پس از انجام فرایند رمزگذاری موضوعی نسبت به فرصت
ای، هرای پایره  مرکرزی بررای ایرران و کشرف و شناسرایی مضرمون      روسیه و نرین در آسریای   

هرای فراگیرر برگرفتره از رمزگرذاری     یافته و فراگیر، در ایرن بخرش براسرار مضرمون    مانساز
مرکزی برای ایران های اتتاادی روسیه و نین در آسیای ها و تهدیدهای طر گزینشی فرصت
 دهیم.هت و تفاوت آنان را نشان میکنیم و جنبۀ شبارا مقایسه می
هاي اقتصادي چين و هند در آسياي طرحي هاتهدیدها و فرصت شباهت و تفاوت .4جدول 

 براي ایرانمركزي 
 هامالک

هاي اقتصادي طرح
 هاقدرت

 تفاوت شباهت تهدیدها هافرصت

 روسیه

هررای طررر 
انتقررررررال 

 انرژی

* استفادۀ ایرران از  
ظرفیت روسیه برای 
مقابله با تهدیدهای 

ای و منطقررررررررره
ای در فرامنطقرررررره
 موضوع انرژی

*تقویت و افزایش 
ت ژئروپلیتیکی  اهمی

 و تجاری ایران

وجودآمررردن بررره
 و ایران تنش میان
سرر   برر  روسریه 

انتقررال انرررژی در 
افزایش اهمیرت   مرکزیآسیای 

ژئرررروپلیتیکی و 
گسترش روابر   
ایرررررران برررررا  
کشورهای درگیر 

هررای ایررن طررر 
 اتتاادی 

بروز اختیف و  *
تنش میان ایرران و  
روسررررریه برررررا  

شرررردن اجرایرررری
هررای انتقررال طررر 
 انرژی

اشتن پیامدهای د *
 ایمنفری فرامنطقره  

اتتاادی  و سیاسی
برررای ایرررران برررا  

شدن طرر   اجرایی
 ییاوراسیا

آمرردن وجررودبرره* 
تررررررررررررنش و 

خوردن توازن برهم
منرررررافی میررررران 
کشررورهای درگیررر 
طرررر  اتتارررادی 

 نین

اتحادیرررررۀ 
اتتارررادی 

 ییاوراسیا

گسرررترش روابررر  
جانبۀ اتتاادی همه

ایررران بررا اعضررای  
 اتحادیۀ اوراسیایی

داشتن پیامردهای  
منفرری سیاسرری و 
اتتاررادی برررای  

واسررطۀ ایررران برره
عضررررررویت در 

 اوراسیا

 نین

طرررررررر  
اتتارررادی 

ابتکرررررار »
کمربنرررد و 

*تقویرررررررررت و 
گسرررررررررررترش 

های ایرران  همکاری
بررررررا نررررررین و 

وجودآمررردن بررره
ترررررررررررنش و 

خررروردن بررررهم
توازن منافی میران  
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 «راه
 

کشررورهای عضررو  
 شانگهای

*افررزایش اهمیررت 
موتعیت ژئوپلیتیکی 

هرای  ایران در حوزه
مختلررف اتتاررادی 
)انرررژی، حمررل و  

 ل و تجارت(نق

کشورهای درگیر 
 این طر 

Source: Author 
های های فراگیر نتیجۀ فرایند رمزگذاری گزینشی )جدولو مضمون 4گونه که جدول همان

 مرکزی بررای های اتتاادی روسیه و نین در آسیای دهد؛ شباهت طر ( نیز نشان می3و  2، 1
رهای ایران از نظر فرصت، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسرترش روابر  ایرران برا کشرو     

های اتتاادی روسیه و نین در آسریای  تفاوت طر  های اتتاادی است. همچنین،درگیر طر 
واسطۀ ان بهمرکزی برای ایران از نظر تهدید، داشتن پیامدهای منفی سیاسی و اتتاادی برای ایر

خروردن تروازن منرافی میران     وجودآمردن ترنش و بررهم   های اتتاادی روسیه و بره اجرای طر 
 کشورهای درگیر طر  اتتاادی نین است.

 نتيجه
 در نرین  و روسریه  اتتاادی هایطر  تهدیدهای و هافرصت تطبیقی مطالعۀ هدف این نوشتار

نتقرال انررژی   هرای ا هرای طرر   فرصتدهد که مینشان  جینتا. استایران  برای مرکزیآسیای 
ای وسیه برای مقابله برا تهدیرده  استفادۀ ایران از ظرفیت ر مرکزی برای ایران،روسیه در آسیای 

 با حضور تواند از مخالفت روسیهای در موضوع انرژی است؛ زیرا ایران میای و فرامنطقهمنطقه
ود از مسریر  وگراز خر  ترکیه در منطقه و انتقال انرژی استفاده کند. همچنین بررای فرروش نفرت   

ان، های انتقرال انررژی روسریه در آسریای مرکرزی بررای ایرر       تهدیدهای طر روسیه اتدام کند. 
یررا  زجایی انرژی در آسریای مرکرزی اسرت،    سر جابه بر روسیه و ایران وجودآمدن تنش میانبه
سیه نکردن روسیه و ایران در موضوع انتقال انرژی در آسیای مرکزی، فدراسیون رودلیل توافقبه

 مرکزی است.  کردن ایران از نرخۀ انتقال انرژی در آسیای خارجخواستار 
گسترش رواب  مرکزی برای ایران، در آسیای  اتتاادی اتحادیۀ اوراسیاییهای طر  فرصت

جانبۀ ایران با اعضای اتحادیۀ اوراسیایی است. زیرا افرزایش اهمیرت ژئروپلیتیکی    اتتاادی همه
ر فروش برای محاو ت ایران به منطقۀ اوراسیا شرده اسرت. همچنرین    ایران موجب ایجاد بازا

 تهدیردهای طرر   شرود.  اثرشردن تحرریم مری   افزایش ارتباط ایران با منطقۀ اوراسریا سربب بری   
داشرتن پیامردهای منفری سیاسری و     مرکزی برای ایرران،  در آسیای  اتحادیۀ اوراسیایی اتتاادی

های مختلف امنیتی و حقوتی را بررای  بحران؛ زیرا واسطۀ عضویت در اوراسیا استاتتاادی به
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ویژه اوراسیایی مزیت رتابتی  زم نسبت به دیگر کشورها بهدنبال دارد و اتحادیۀ کشور ایران به
 مرکزی بررای ایرران،  در آسیای « کمربند و راه»طر  اتتاادی های نین و هند را ندارد. فرصت
هرای  ین و کشرورهای عضرو سرازمان همکراری    هرای ایرران برا نر    تقویت و گسترش همکاری

های مختلف اتتارادی )انررژی،   شانگهای و افزایش اهمیت موتعیت ژئوپلیتیکی ایران در حوزه
ونقل و تجارت( خواهد بود. بدین ترتیب افزایش و گسترش رواب  ایرران و نرین بسرتر    حمل

ویت ایرران در سرازمان   مرکزی بررای عضر   زم را برای بهبود رواب  ایران با کشورهای آسیای 
ی، انرژی و تجراری ایرران،   تیترانزکند. افزایش اهمیت موتعیت همکاری شانگهای را فراهم می

ای ایرران  دنبال دارد، موجب گسترش نفوذ منطقره ضمن اینکه درآمد اتتاادی را برای کشور به
ان، مرکررزی برررای ایررردر آسرریای « کمربنررد و راه»طررر  اتتاررادی تهدیرردهای خواهررد شررد. 

خوردن توازن منافی میان کشورهای درگیرر ایرن طرر  اسرت، زیررا      وجودآمدن تنش و برهمبه
بیش از انردازه بره ایرن    بینی شود. خوشوجودآمدن تنش در رواب  ایران و روسیه میموجب به

های ژئروپلیتیکی نرین پیامردهای    طلبیسبب جاهطر  برای ایران، روسیه و کشورهای منطقه به
مرکرزی بررای   نخواهد داشت. وجوه اشتراک دو طر  اتتاادی روسریه در آسریای   خوشایندی 

هرای اتتارادی اسرت. برخری     ایران، گسترش رواب  ایران با روسیه و کشورهای درگیرر طرر   
مرکزی برای ایران، برروز اخرتیف و ترنش میران ایرران و      های اتتاادی روسیه در آسیای طر 

ای و همچنرین داشرتن پیامردهای منفری فرامنطقره     ال انرژی های انتقطر شدن روسیه با اجرایی
 شدن طر  اوراسیا است.  سیاسی و اتتاادی برای ایران با اجرایی

مرکزی برای ایران از نظر فرصت، تقویت و گسترش اجرای طر  اتتاادی نین در آسیای 
ی پلیتیکهای ایران با نین و کشورهای عضو شانگهای و افزایش اهمیت موتعیرت ژئرو  همکاری

ونقرل و تجرارت( اسرت. اجررای طرر       های مختلف اتتارادی )انررژی، حمرل   ایران در حوزه
خروردن  وجودآمدن ترنش و بررهم  ظر تهدید، بهنمرکزی برای ایران از اتتاادی نین در آسیای 

جره  ونشران داد   پژوهش نیا جینتاتوازن منافی میان کشورهای درگیر این طر  است. همچنین 
مرکزی برای ایران از نظر فرصت، افرزایش  ی اتتاادی روسیه و نین در آسیای هااشتراک طر 

هرای اتتارادی   اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش رواب  ایران با کشورهای درگیر ایرن طرر   
مرکرزی بررای ایرران از نظرر     های اتتاادی روسیه و نرین در آسریای   است. وجه تفاوت طر 

هرای  واسرطۀ اجررای طرر    سی و اتتارادی بررای ایرران بره    تهدید، داشتن پیامدهای منفی سیا
خوردن توازن منافی میان کشورهای درگیرر طرر    وجودآمدن تنش و برهماتتاادی روسیه و به
 اتتاادی نین است.  
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