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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,
Thematic Matrix.
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چکيده
در این نوشتار به دنبال مطالعۀ تطبیقی فرصتها و تهدیدهای طرر هرای اتتارادی نرین و روسریه در
آسیای مرکزی برای ایران هستیم .بنابراین با روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون با مشاهدۀ
غیرمستقیم (واکاوی متنها) ،دادههای نوشتار را بهصورت روش نمونهگیری هدفمند از روی مرتنهرای
موجود گردآوری و بهوسیلۀ رمزگذاری موضروعی ،مضرمونهرا ،فرصرتهرا و تهدیردهای طرر هرای
اتتاادی نین و روسیه در آسیای مرکزی برای ایران را شناسایی و برحسب وجوه اشتراک و جدایی با
یکدیگر مقایسه و تحلیل کردهایم .یافتههای نوشتار نشان داد وجه اشتراک طر هرای اتتارادی نرین و
روسیه در آسیای مرکزی برای ایران از نظر فرصت ،افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش روابر
با کشورهای درگیر این طر های اتتاادی است .همچنین ،وجه جدایی طرر هرای اتتارادی نرین و
روسیه در آسیای مرکزی برای ایران از نظر تهدید ،داشتن پیامدهای منفی سیاسری و اتتارادی برهدلیرل
اجرای طر های اتتاادی روسیه و بهوجودآمدن تنش و برهمخروردن تروازن منرافی میران کشرورهای
درگیر طر اتتاادی نین است .برای اعتبارسنجی یافتههای کیفری از روش ممیرزی و تشرکیل گرروه
کانونی و برای پایاییسنجی آن از تابلیت تکرارپذیری و تابلیت انتقال یا تعمیمپذیری استفاده کردهایم.
واژگان اصلی :آسیای مرکزی ،ایران ،نین ،طر های اتتاادی ،روسیه ،ماتریس مضمون.
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مقدمه
همراه با فرایند جهانیشدن و افزایش اهمیت توسرعۀ اتتارادی ،کشرورها تریش مریکننرد برا
کاربست طر ها و برنامههای مختلف ،منافی ملی خود را در ابعاد اتتاادی و در مناطق مختلف
دنبال کنند .در این زمینه ،آسیای مرکرزی از منراطقی اسرت کره در کرانون توجره ایرن نروع از
دیپلماسی ترار گرفته است ،زیرا نخست این منطقره توانمنردی اتتارادی ،برینیرازی انررژی و
گستردگی منابی طبیعی زیادی دارد؛ دوم ،بعد از فروپاشی اتحاد شوروی فضای جدیدی از نظر
ارتباطات بر این منطقه حاکم شده است؛ سوم ،تمرکز در آسیای مرکزی سرادهتررین و کمتررین
هزینه را برای عمق حیاتی و راهبردی روسیه در شمال و نین در جنوب شرتی در پی خواهرد
داشت ،زیرا تسل و کنترل بر ایرن منطقره امکران کنتررل نفرتوگراز و مرواد معردنی و منرابی
کشاورزی را برای دو تدرت فراهم کرده است و سبب اتاال شبهتارۀ هند بره روسریه و نرین
میشود .در نتیجه این عوامل به همراه ضعف اتتاادی و همچنین کمبود نیرروی متخارد در
منطقه سبب شده است تا هم کشورهای آسیای مرکزی پذیرای طر هرا و برنامرههرا اتتارادی
مانند «اتحادیۀ اتتاادی اوراسیا»« ،طر انتقال انرژی» و طر ابتکار «کمربند و راه» باشند و هم
روسیه و نین راضی به انجام ننین فعالیتهای اتتاادیای باشند.
بنابراین مهمترین انگیزۀ این تدرتها از این طر ها عبارتاند از برآوردهای ژئوپلیتیکی یرا
منافی اتتاادی یا هر دوی آنها با هم .بنابراین برهمکنش میران اتتاراد و ژئوپلیتیرک یکری از
ویژگیهای اساسی و زیربنایی در میان هدفهای این دو تدرت است که دو فرر اساسری را
محتمل ساخته است .فر اول اینکه فهم متقابل از منافی ملی دو طرف ،یعنی تدرتهای بزرگ
و طر های اتتاادی آنها و کشورهای آسیای مرکزی ،مبتنی بر فهم بنیادهای اتتاادی و منافی
اتتاادی موجود میان آن دوست .به بیانی ،شالوده های اتتاادی هر دو طرف ،مؤلفههای رواب
متقابل میان آن دو در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی را شکل میدهد .فر دوم اینکه سیاسرت
تدرتهای بزرگ در تالب طر های اتتاادی با کشورهای منطقه میتواند دربردارندۀ فرصتها
و تهدیدهای فراوان درونمنطقهای و فرامنطقهای برای کشورهایی از جمله ایران باشد.
در مورد اهمیت این نوشتار میتوان گفت واکاوی تهدیدها و فرصتهای حضور روسریه و
نین در آسیای مرکزی برای ایرران بسریار پراهمیرت اسرت ،زیررا بره دسرتانردرکاران حروزۀ
سیاست گذاری و امنیتی برای ترسیم محی مناسب امنیتی از منطقه برر اسرار رونرد تحرو ت
جاری و آینده و همچنین ارتباط بین حضور این دو تدرت در منطقه و تهدیدها و فرصتهرای
منطقهای آن در متن منافی ملی ایران و منافی کشورهای آسیای مرکزی کمک میکنرد .در مرورد
ضرورت این پژوهش نیز باید گفت که گسترش حضور نین و روسیه در منطقه ضمن تشردید
رتابت می تواند از نظر انتقال انرژی و حملونقل کا و برنامههای اتتارادی بره رتیبری جردی
برای ایران تبدیل شود و منافی ملی ایران را برا نرالش اساسری روبرهرو کنرد .در ایرن نوشرتار
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بهدنبال پاسخ این پرسش هستیم که پیادهسازی طر های اتتارادی نرین و روسریه در آسریای
مرکزی نه تهدیدها و فرصتهایی برای ایران در پی دارد؟
نوشتار حاضر از نظر ماهیت داده در شمار طرر کیفری و از نروع تحلیرل مضرمون اسرت.
تحلیل مضمون به روشهای مختلف صورت میگیرد که در این پژوهش از مراتریس مضرمون
برای شناسایی و مقایسۀ مضمونها ،فرصتها و تهدیدهای طر های اتتاادی نرین و روسریه
در آسیای مرکزی برای ایران استفاده شده است .گفتنی است ماتریس مضمونها بررای مقایسرۀ
مضمونها با یکدیگر در دادههای متنی استفاده میشود .با این روش ،دادههای برآمده از منابی یا
افراد مختلف با یکدیگر مقایسه میشود تا شباهتها و تفاوتها مشخد و شناخته شود.
بنابراین با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون با مشاهدۀ غیرمستقیم
(واکاوی متنها) ،دادههای پژوهش بهصورت روش نمونهگیری هدفمند از روی اسناد و مدارک
موجود (سنتی و مجازی شامل کتابها ،سایتها ،مقالهها و پژوهشها) گردآوری شدهاند .آنگاه
بهواسطۀ رمزگذاری موضوعی ،دادههای پژوهش رمزگذاری و مضمونها پایهای ،سازمانیافته و
فراگیر فرصتها و تهدیدهای طر های اتتاادی روسیه و نین در آسیای مرکرزی شناسرایی و
سرانجام برحسب فرصتها و تهدیدها و نیز جنبههای شباهت و تفاوت با یکردیگر مقایسره و
تحلیل شده انرد .در روش اعتبارسرنجی بره روش ممیرزی از کارشناسران و خبرگران مربروط و
کاربست نظر آنها در رابطه با یافتههای کیفی پژوهش و تشکیل گروه کانونی متشکل از  6نفرر
از صاحبنظران و خبرگان (حوزههای مطالعات منطقهای و رواب بینالملل) یافترههرای کیفری
پژوهش ارزیابی و کنترل شده است.
پيشينۀ پژوهش
مروری بر پیشینۀ تجربی مربوط با موضوع تحقیق نشان میدهد که پژوهشگران و صاحبنظران
این حوزه به فرصتها و تهدیدهای متعددی در رابطه برا عملیراتیشردن طرر هرای اتتارادی
روسیه و نین برای ایران اشاره کردهاند .در اینجا به نند نمونه از آنها اشاره میکنیم .یزدانی و
همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان «تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در تقابل با محور
شرتی -غربی در تفقاز جنوبی» بر جلوگیری روسیه از ورود ایران به مباد ت انرژی منطقه تاکید
دارد ،میرترابی حسینی و خزایی ( )1398در مقالهای با عنوان «نقش دیپلماسی و راهبرد امنیرت
انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه ( »)2000-2015به درپیشگرفتن دیپلماسی و راهبررد
امنیت انرژی تهاجمی از سوی روسیه در سیاسرت خرارجی خرود در زمینرۀ بازیرابی تردرت و
وابستگی کشورهای منطقه و اروپا به خود میپردازد .فرجی راد و صالحی دولتآبادی ()1396
در مقالهای تحت عنوان «اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه» بر تیش روسیه برای
استفاده از اهرم انرژی برای کنترل بخرشی از برازار انررژی در ژئوپلیتیرک جهرانی و بازسرازی
امپراتوری خود توجه دارد ،میرفخرایی ( )1394در مقالهای باعنوان «اتحادیه اتتاادی اوراسیا و
الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران» بررسی مریکنرد کره اتحادیرۀ اتتارادی اوراسریایی یرک
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جهتگیری ژئوپلیتیک در نارنوب رتابتهای اتتاادی است که بررای ایرران نیرز در منطقره،
مجموعهای از الزامهای ژئواکونومیک را به همراه دارد .ماراتوویچ ( )2016در مقالرهای براعنوان
«مبانی تانونی شکلگیری اتحادیۀ اتتاادی اوراسیا» بر اسارهای تانونی شرکلگیرری اتحادیرۀ
اتتاادی اوراسیایی از جمله ایجاد منطقۀ تجارت آزاد ،ایجاد اتحادیۀ گمرکی ،تشکیل یک فضای
اتتاادی واحد و تأسیس اتحادیۀ اتتاادی اوراسریایی اشراره مریکنرد .سریرایژکین ( )2018در
مقالهای باعنوان «طر کمربند اتتاادی جادۀ ابریشم» در فضای پیچیرده آسریای مرکرزی» برر
همگرانبودن طر یک کمربند ،یک راه تأکیرد دارد کره در راسرتای گسرترش ظرفیرت صرنعتی
کشورهایی که کمربند اتتاادی جادۀ ابریشم از راه آنها عبور خواهد کرد ،نبوده ،بلکه در ایرن
طر توسعۀ مؤثر مناطق غربی خود نین ،مقدم بر همهنیز است .رضاپور و اسکندری ()1397
در مقالهای باعنوان «فرصتها و تهدیدهای طر یک کمربند -یک جراده نرین بررای ایرران» در
بحث فرصتهای توسعه و تعمیق رواب این کشورها با نین ،ظرفیتسازی برای برتری منطقهای،
تعامل همزمان با شرق و غرب ،ایجراد مسریرهای مختلرف خشرکی و دریرایی و متنروعسرازی
ورودیهای واردات انرژی ،تأمین ،تسهیل و افزایش امنیت انتقال انرژی برای عرضهکننردگان و
مارفکنندگان برای تأمین منافی کشورها و در زیر پیامدهای محورهایی همانند برتری نین بر
ساختار ژئواکونومی کشورهای ایران و تشدید رتابت روسیه ،آمریکا در منطقه اشاره میکند.
نتایج این نوشتار از نظر فرصتها و تهدیدها و نیز شرباهتهرا و تفراوتهرای طرر هرای
اتتاادی روسیه در منطقۀ آسیای مرکزی برای ایران ،با نتایج پژوهشهرای یزدانری و همکراران
( ،)1395میرترابی حسینی و خزایی ( )1398و فرجی راد و صالحی دولتآبادی ( )1396مبنری
بر اینکه روسیه با دستورکار تراردادن راهبرد امنیتی انرژی در رواب منطقرهای و برینمنطقرهای
میخواهد نسبت به تداوم و بازیابی سیاستخارجی خود در آسیای مرکزی و نیز اروپرا اتردام
کند ،پس از ورود ایران به رواب انرژی منطقه جلوگیری کند ،نزدیک است .زیرا ایرن سیاسرت
میتواند بهعنوان تهدید موجب تنش میان ایران و روسیه بر سر نقل و انتقرال انررژی در آسریای
مرکزی و نیاز ایران به روسیه برای انتقال انرژی گاز خود به اروپا شود .همچنین نترایج نوشرتار
حاضر از نظر تهدیدها با پرژوهش میرفخرایری ( )1394مبنری برر برهدنبرال داشرتن الرزامهرای
ژئواکونومیک برای ایران در نارنوب رتابتهای اتتاادی اتحادیۀ اوراسریایی نزدیرک اسرت.
همچنین نتایج این نوشتار با نتایج پژوهش ماراتوویچ ( )2016مبنری برر اینکره اسرار ترانونی
شکلگیری اتحادیۀ اتتاادی اوراسیایی در تالب ایجاد منطقرۀ تجرارت آزاد و تشرکیل فضرای
اتتاادی واحد میتواند بهعنوان فرصتی برای گسترش روابر اتتارادی همرهجانبرۀ ایرران برا
اعضای اتحادیۀ اوراسیایی در نظر گرفتره شرود؛ نزدیرک اسرت .نترایج نوشرتار حاضرر از نظرر
فرصتها و تهدیدها و نیز شباهت و تفاوت طر اتتاادی نین در منطقۀ آسیای مرکزی برای
ایران ،با نتایج پژوهش سریرایژکین ( )2018و رضراپرور و اسرکندری ( )1397مبنری برر اینکره
کمربند طر اتتاادی «یک کمربند ،یک راه» طرحی همگرایانه نیست و این طر بیشتر منرافی
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و توسعۀ مؤثر مناطق غربی نین را پوشش میدهد ،در همران حرال موجرب برترری نرین برر
ساختار ژئواکونومی ایران میشود؛ همخوانی و نزدیکی دارد .زیررا همرانگونره کره نترایج ایرن
نوشتار نیز نشران مریدهرد طرر اتتارادی «یرک کمربنرد ،یرک راه» از نظرر تهدیرد موجرب
بهوجودآمدن تنش و برهمخوردن توازن منافی میان کشورهای درگیر این طر خواهد شد.
طرحهاي روسيه
الف) طرح انتقال انرژي
براسار راهبرردهرای ریاسرت جمهروری بروریس یلتسرین برهعنروان اولرین راهبررد در مرورد
جهتگیریهای اصلی سیاست انرژی و بازسازی صنعت سوخت و انرژی فدراسیون روسریه در
مه  1995تا سال  ،2010دمیتری مدودیف1و و دیمیر پوتین 2،در  12مه  2009تا سرال  2020در
تالب «راهبرد امنیت ملی» ذخایر طبیعی و انرژیهای فسیلی بهعنوان ابزاری حیراتی و راهبرردی
در سیاست خارجی روسیه در نظر گرفته شده است .ادعایی تأیید شده است با این مضمون کره
منابی انرژی عاملی مهرم در خردمت توسرعۀ اتتارادی و ابرزاری راهبرردی بررای پیرادهکرردن
سیاستهای داخلی و خارجی روسیه است.
تحلیل اسناد در حوزۀ انرژی در دورۀ مدودیف و پوتین نشان می دهد که هدف روسریه در
نارنوب آیین سیاست انرژی ،بازیابی نقش ابرتدرتی خود در نظام بینالملرل اسرت .بنرابراین
روسیه در این زمینه ،دو اتدام اساسی انجام داد :نخست ،در دو دورۀ نخست ریاست جمهوری
و دیمیر پوتین ( 2000تا  )2008و با افزایش تیمت با ی انرژی در جهان پروتین تریشهرای
خود را برای بازیابی کنترل دولت بر روی شرکتهای نفتوگاز روسیه بهکار برد .از اینرو ،در
سال  ،2005دولت روسیه سهامدار اصلی گازپروم3شد .در ایرن ارتبراط ،پروتین در سرال 2005
مفهوم جدیدی از «انرژی فرادولتی» را معرفی کرد و از هردف مسرکو در رابطره برا اسرتفاده از
مواضی غالب خود در بازار انرژی و انحارار ذخرایر گرازی پررده برداشرت ترا بتوانرد موضری
بینالمللی خود را در برابر کشورهای اروپایی و جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی تقویت کند
( .)Omelicheva, 2018: 10دوم ،شاهد تریش دولرت روسریه بررای کنتررل صرادرات انررژی
از کشورهای اوراسیای مرکزی به بازارهرای برینالمللری بررای ایرن راهبررد بازسرازی جایگراه
ابرترردرتی هسررتیم .بنررابراین در جمرریبنرردی از طررر اتتاررادی انرررژی مرریترروان گفررت در
سیاست خارجی روسیه در کوتاه مدت ،بازگرداندن نفوذ این کشرور برر جمهروریهرای اتحراد
شوروی و کشورهای اروپای شرتی و مرکزی و معکورکردن روند حرکت آنها در همگرایری
بیشتر با ساختارهای غربی و نراتو و در درازمردت تضرعیف نفروذ آمریکرا در ترارۀ اروپاسرت
( .)Karimipour & Niakooi, 2017: 198از ایررنرو روسریه همررواره مرریکوشررد تررا جرردا از
1. Dmitry Medvedev
2. Vladimir Putin
3. Gazprom
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هدفهای اتتاادی از انرژی بهعنوان ابزاری سیاسی در رواب خود با کشورهای منطقه ،غررب
و اتحادیۀ اروپا بهرهبرداری کند.
ب) طرح اتحادیۀ اقتصادي اوراسيایی
یک ترن پیش ،اولیانیتسکی1،پژوهشگر روسی حقوق بینالملل پیش از انقیب نوشت« :توسرعه و
پیچیرردهترشرردن پیرراپی جامعررۀ بشررری -خررانواده ،طایفرره ،جامعرره ،دولررت– موجررب توسررعه و
پیچیدهترشدن نیازها و عییق انسانی شده است و با آن نسبت مستقیم دارد .تطابقنداشرتن ایرن
شکلها با نیازهای جدید زندگی و منافی و نیازهای پیچیدهترشدۀ جدید جامعه و دولت ،سربب
ظهور شکل اجتماعی تازهای شد که این نیازها را برآورده میکند .این شرکل اجتمراعی جدیرد
بهصورت اتحادیههای بینالمللی ظهور یافت» ( .)Уляницкий, 2010: 55در این مورد ،ظهرور
اتحادیههای اتتاادی منطقهای با آزادسازی تدریجی فعالیت اتتاادی خارجی در زمینۀ توسرعۀ
کشورهای عضو این اتحادیهها ،بهنوبۀ خود به گسترش تجارت منطقهای و اتدامهای زم برای
سرمایهگذاری و تقویت و تحکیم یکپارنهسازی فرامنطقهای بهشکلی طبیعی و تابل انتظار منجر
میشود ( .)Sopilko et al, 2019: 616-618از اینرو ،براسار این دادهها میتوان گفت اتحادیۀ
اوراسیایی ،بر اسار اتحادیرۀ گمرکری و جامعرۀ اتتارادی اوراسریایی2و بررای توسرعۀ بیشرتر
همکاری ،تقویت اتتااد و افزایش رتابت کشورهای شرکتکننرده در بازارهرای جهرانی ایجراد
شده که هدف آن همگرایی منطقهای در اوراسیای مرکزی است .در نتیجره ،فدراسریون روسریه
کوشید تا نفوذ گستردۀ خود را از راه اتحاد با هریک از اعضا و افرزودن گزینرههرای همکراری
اتتاادی و امنیتی توسعه دهد؛ زیرا هدف روسیه از تشکیل این سازمان ترداوم نفروذ خرود برر
کشورهای عضو این اتحادیه و بهویژه کشورهای آسیای مرکزی است؛ یعنی جایی که این کشور
خود را عامل ثبات و امنیت در داخل و خارج آن میدانرد .عریوه برر هردفهرای ژئوپلیتیرک،
اتحادیۀ اتتاادی اوراسیایی ،طر اتتاادی بلندمدتی محسوب میشرود کره فدراسریون روسریه
مهمترین عضو آن است و در پی ایجاد بازار مشترک کا  ،خدمات ،سرمایه و نیروی انسانی است
(.)Vinokurov, 2017: 55& 58
طرح چين
الف) طرح اقتصادي «یک كمربند ،یک راه»
طر نین در سپتامبر  2013آغاز شد ،زمانی که شی ،رئیسجمهور نین در سفر رسرمی خرود
به کشورهای آسیای مرکزی ایردۀ ایجراد کمربنرد اتتارادی جرادۀ ابریشرم جدیرد را ارائره داد
( .)Xi Jinping, 2014: 313-318ابتکار عمل شی خیلی زود با نام طر یرک کمربنرد ،یرک راه3
1. Olianitsky
2. EurAsEC
)3. One Belt One Road (OBOR

238

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

شناخته شد که بنابر نظر کارشناسان آسیای مرکزی ،کمربند اتتاادی جادۀ ابریشرم را مریتروان
جزو مهمی از طر نوین ژئوپلیتیک نین دانست که کشورهای همسایه و مقدم بر همه ،آسیای
مرکزی را در نظر دارد ( )Mayer, 2018: 2و هدف اعیم شدۀ آن ،تقویت همکراری اتتارادی
منطقهای در اوراسریا و ایجراد «مردل نروین همکراری برینالمللری و مردیریت جهرانی» اسرت
( .)Львович, 2016: 104-109بهطور کلی بهنظر میرسد راهبرد نین در آسیای مرکزی بررای
دهههای آینده بر زمینههای زیر متمرکز است :اولین مورد از راهبردهای نرین در برابرر آسریای
مرکزی ،تعمیق بیشتر همکاریهای امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی اسرت ( Vangeli, 2018:
)675؛ دوم ،نین بهدنبال ،بهینهسازی مداوم ساختار سرمایهگذاری است .سوم ،کاربست نفوذ و
تدرت نرم و تقویت و گسترش ارتباط بین مردم ()Klimes, 2017: 127؛ نهارم ،تقویت بیشرتر
همکاری سازنده با دیگر تدرتهای بزرگ در آسیای مرکزی است .مبتنی برر ادامرۀ احتررام بره
منافی سنتی روسیه و تأثیر واتیگرایانه در آسیای مرکزی (.)Vangeli, 2018: 678
چارچوب مفهومی
در ساختار نوین اتتااد سیاسی بینالمللی ،برای تدرتهای هژمرون از میران سره رکرن مرادی
تحکیم تدرت هژمون ،یعنی سلطه برر منرافی انررژی ،حاکمیرت برازار آزاد در اتتاراد سیاسری
بینالمللی و یک نظام مالی بینالمللی با ثبات ،انرژی و خ لولۀ انتقرال انررژی از ارکران مهرم
سازندۀ هژمونی و سازوکارهایی است که دولتها با آن مریتواننرد در برازار تجرارت جهرانی،
سهمی از تجارت خارجی را به خود اختااص دهند .در این زمینه ،انرژی و خطوط لولۀ انتقال
انرژی میتواند برای جذب سرمایهگذاری خارجی ،فراهمکردن بستری مناسب بررای گسرترش
همکاریهای منطقهای ،تقویت زیرساخت های اتتارادی ،افرزایش نفروذ و نیرز نقرش سیاسری
کشورها بهعنوان ابزار مهم دیپلماسی برای تحقرق و پیشربرد هردفهرای اتتارادی ،سیاسری و
فرهنگی دوجانبه و نندجانبۀ کشورها و نیز تقویت همکاریهای مشرترک میران همسرایگان و
تثبیت صلح و ثبرات منطقره ای مرؤثر باشرد .برر پایرۀ ننرین تحرو تی از دهرۀ 1980بره بعرد،
نظریه پردازانی همچون کوهن و گیلپین با استناد به نظریههایی نون «ثبات مبتنی بر هژمونی» بر
این باور ترار گرفتند از آنجا که یکی از شاخد های بنیادین تدرت هژمرونی در هرر عارری،
کنترل بر منابی ،خطوط و مسیرهای انتقال انرژی است و با توجه به اینکه نفت ،انرژی محسوب
میشود و انرژی ،تابل تبدیل به پول است و پول ،کنترل میآفریند و کنتررل نیرز تردرت تلقری
می شود ،سلطه و برتری دولت هژمون ،مشروط به کنترل بر نهار دسته منابی است .1 :کنترل بر
منابی خام جهان و از جمله انرژی؛  .2کنترل بر منابی سرمایهای جهران؛  .3کنتررل برر بازارهرای
جهانی؛  .4کنترل بر تولید کا هایی با ارزش افزوده با ( .)Sadeghi, 2012: 222نظریهپرردازان
میگویند ریشههای شکلگیری منازعات بینالمللی در دوران پس از جنگ سرد ،دنار نرخش
اساسی از ایدئولوژیک به رتابت بر سر تسخیر منابی طبیعری شرده اسرت .واتعیتری کره امرروزه
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انرژی را هم به ابزار تدرت و هم به هدف تدرت در میان تطبهای بزرگ اتتاادی و صرنعتی
جهان در اتتااد سیاسی بینالمللی تبدیل کرده است.
از دیدگاه نهادگرایان ،دولتها عقینی و نفیمحورند ،ولی با توجه بره اینکره منرافی مطلرق
(حساسیتنداشتن نسبت به دستاوردهای دیگرران) و نره منرافی نسربی (حساسریت نسربت بره
دیگران) برای آنها مهم است ،همواره راهبرد همکاری را در حوزههای موضوعی مختلرف برر
رتابت و فردمحوری ترجیح میدهند .یکی از نکتههرای مهرم در نرارنوب نظریرۀ نهرادگرایی
نولیبرال که ریچارد هار به آن اشاره میکند ،سیاسیشدن تدریجی هدفهای بازیگران اسرت.
یعنی اگرنه کنشگران ممکن اسرت در ابتردا هردفهرای فنری و غیرمجادلرهانگیرزی در تالرب
نارنوب همکاری دنبال کنند ،بهتدریج به این توافق میرسند که برای دستیابی به هردفهرای
فنی و اتتاادی خود از همۀ ابزارهای ممکن و در دسترر استفاده کنند که به آن «فرضیۀ تسری
افقیعمودی» یا «منطق گسترشیابنده» نیز گفته میشود که سربب تسرری همکراری فراملری از
بخشی به بخش دیگر به منظور تسل بر مسائل جدیدی میشود که از توافقهای ابتدایی ناشری
میشود ).(Daneshnia, 2011: 148-149
ژئواکونومی زمینه های جغرافیای اتتااد یرک کشرور اسرت کره برا رویکرردی بررونگرانره
بنیانهای اتتااد را در رواب تردرت تعریرف و تعیرین مریکنرد .زمرانی کره بخشری یرا همرۀ
تابلیتهای اتتاادی کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد ،اتتااد جغرافیایی یا ژئواکونرومی
شکل میگیرد .یعنی آنجا که اتتااد انگیرزۀ رتابرتهرای تردرتی اسرت ،ژئوپلیتیرک خوانشری
اتتاادی از شرای موجود را ارائه میدهد و جنبۀ ژئواکونومیکی بره خرود مریگیررد .بنرابراین
ژئواکونومی ،اثرگذاری عوامل یا زیربناهای اتتاادی در محی کشوری ،منطقهای یا جهرانی در
تامیمگیریهای سیاسی و رتابتهای تدرتی و اثرگذاری این عوامل در ساختار شرکلگیرنردۀ
ژئوپلیتیک منطقهای یا جهانی را مطالعه میکنرد ( .)Gholizadeh and Zaki, 2008: 27درحرالی
که در دوران پیشین برتری با مفاهیم نظامی و راهبردی یا همان ژئوپلیتیک بود ،در عار کنونی
ژئواکونومی شکل متفاوتی از رتابت را وصف مریکنرد کره در آن برترری دولتری برا پیشرروی
اتتاادی سنجیده میشود ) .)Mahkoubi and Goudarzi, 2019: 521-522در نتیجره مریتروان
گفت بهدلیل وابستگی نین و روسیه به اتتااد جهانی ،نیاز این کشور بره بازارهرای برزرگترر،
تأمین مواد اولیه برای گسترش نفوذ سیاسی یا اتتاادی و نشرمانردازها بررای بقرا و اسرتمرار
حضور خود در مناطق مختلف میتواند مهمترین انگیزۀ آنها در طراحی طرر هرای اتتارادی
خود در منطقه باشد موضوعهایی که نارنوب مفهومی به درستی بر آن تأکید دارد.
یافتههاي پژوهش
به طور کلی روسیه در آسیای مرکزی دو طر اتتاادی «انتقرال انررژی» و «اتحادیرۀ اتتارادی
اوراسیایی» را دنبال میکند .عیوه بر آن نین در آسیای مرکزی طر اتتارادی «یرک کمربنرد،
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یک راه» را دنبال میکند .بنابراین برای تحلیل ،ابتدا به تحلیل مضمون تهدیدها و فرصرتهرای
هر یک از این دو طر اتتاادی روسیه و طر اتتاادی نین در آسیای مرکرزی بررای ایرران
بهطور جداگانه میپردازیم .سپس در جدول  1فرصتها و تهدیدهای این طر ها و شباهتهرا
و تفاوتهای آنها بیان شده است.
الف) طرحهاي اقتصادي روسيه در آسياي مركزي و فرصتها و تهدیدهاي آن براي ایران
طرحهاي انتقال انرژي
جدول  .1تهدیدها و فرصتهاي طرحهاي انتقال انرژي روسيه در آسياي مركزي براي ایران

كشف

كشف

مقولههاي

مقولههاي

فراگير

سازمانیافته

ایجاد فرصت در جهت فروش نفتوگاز
ایران از راه روسیه

استفادۀ ایران از ظرفیت روسیه برای مقابلره برا تهدیردهای منطقرهای و فرامنطقرهای در موضروع انررژی
(فرصت)

گزینشی

سازمانیافته

استفادۀ ایران از مخالفت روسیه با حضور ترکیه در
منطقه و انتقال انرژی

رمزگذاري

رمزگذاري

رمزگذاري باز
گزارههاي خبري
كشف مقولههاي پایهاي
شکلگیری خر لولرۀ «براکو -تفلریس-
جیحان» تهدیردها و پیامردهای فراوانری
تهدیرردزابودن خ ر لولررۀ
برای ایران در پی دارد .بهویژه اینکه ترکیه
انتقررال انرررژی «برراکو-
رتیب جردی منطقرهای ایرران محسروب
تفلرریس -جیحران» برررای
میشود و این خ لوله سربب مریشرود
ایران از سوی ترکیه
نقش ترکیه در تحو ت منطقه ای افزیش
یابد.
طر انتقال انرژی روسیه از این دیردگاه
ایجرراد تعررادل در مقابررل
میتواند بررای ایرران فرصرت محسروب
ترکیرره بررهواسررطۀ تررنش
شود که تعادلی در مقابل ترکیه ایجاد کند
موجررود میرران روسرریه و
و ایررران بتوانررد از تررنش موجررود میرران
ترکیه
روسیه و ترکیه بهسود خود استفاده کند.
فروش نرفتن محارو ت
انرررژی از سرروی ایررران
بهدلیل شرای تحریمی

فرررررروش و انتقرررررال
محاو ت انررژی ایرران
از راه روسیه

جررردا از توجررره بررره طرررر راهگرررذر
شمال جنوب از مسیر ایران ،ایرن کشرور
بررهشرردت مررورد تحررریم غرررب برروده و
نمی تواند محاو ت انرژی خرود را بره
بفروشررد و دنررار مشررکیت اتتاررادی
زیادی در این زمینه شده است.
بخش زیاد درآمد ایران از فروش نفت و
محاو ت آن است؛ بنرابراین ایرران برا
توجه به رواب خود با روسیه میتواند از
ایرررن ظرفیرررت در انتقرررال و فرررروش
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محاو ت خرود بره بازارهرای جهرانی
استفاده کند.

بهوجودآمدن تنش میان ایران و روسیه بر سر انتقال انرژی در آسیای مرکزی (تهدید)

افزایش رتابت دو کشور بر سر مسیرهای
حملونقل و ترانزیتی

خارجکردن ایران از نرخۀ انتقال انرژی در
آسیای مرکزی

تبدیلشدن روسیه به یک تطب انررژی و
تبدیل شدن روسیه به یک
فعالشدن مسیر ترانزیرت ایرن کشرور از
تطب انرژی و فعالشردن
این دیدگاه برای ایرران فرصرت بررآورد
مسیر ترانزیتی
میشود.
اگر ایران وارد بحث انتقال انرژی مسرتقل
مخالفت روسیه برا ایرران
از روسیه شرود برا مخالفرت ایرن کشرور
در موضوع انتقال انرژی
روبهرو خواهد شد.
پذیرفته نشردن رتیرب در
روسیه به هیچوجه رتیب توی مانند ایران
حوزۀانتقالانرژی از سوی
در حوزۀ انتقال انرژی را نمیپذیرد.
روسیه
جلررروگیری روسررریه از روسیه به ایران بهعنوان یک رتیب بالقوه
نقررشآفرینرری ایررران در مینگرد و از ورود و حضرور ایرران در
انتقررال انرررژی آسررریای فعالیتهای مربروط برا صردور و انتقرال
انرژی در منطقه جلوگیری میکند.
مرکزی
ایران تنها کشور منطقه است که موتعیت
نگرانی روسیه از ظرفیرت ترانزیترری بسرریار مناسرربی دارد کرره ایررن
موضوع همواره نگرانی روسیه را در پری
با ی انتقال انرژی ایران
داشته است.
دو کشور ایران و روسیه نسبت به عبور
راهبرد متفراوت ایرران و خطوط انتقال انرژی از مبدأ دریای خزر
روسیه در موضوع انتقرال بهسمت بازارهای ماررف راهبردهرای
انرژی در آسیای مرکزی متفاوت یعنی مسیرهای شمالی و جنوبی
را پیشنهاد میکنند.
Source: Author

همانگونه که در جدول  1آمده ،فرصتهای طرر هرای انتقرال انررژی روسریه در آسریای
مرکزی برای ایران اسرتفادۀ ایرران از ظرفیرت روسریه بررای مقابلره برا تهدیردهای منطقرهای و
فرامنطقهای در موضوع انرژی است .عیوه بر آن ،تهدیدهای طر های انتقال انرژی روسریه در
آسیای مرکزی برای ایران ،بهوجودآمدن تنش میان ایران و روسیه بر سر انتقال انرژی در آسیای
مرکزی است.
اتحادیۀ اقتصادي اوراسيایی
جدول  .2تهدیدها و فرصتهاي طرح اتحادیۀ اقتصادي اوراسيایی در آسياي مركزي براي ایران
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رمزگذاري
گزینشی
كشف
مقولههاي
فراگير

رمزگذاريسازمانیافته

رمزگذاري باز

كشف مقولههاي
سازمانیافته

كشف مقولههاي پایهاي

گزارههاي خبري

تبدیل شردن ایرران بره مرکرز
ترانزیت کرا و خردمات در
منطقه بهواسطۀ عضویت

برخررورداری ظرفیررت بررا ی
بنرردر نابهررار برررای ارسررال
سریی کرا و خردمات میران
اروپا و آسیای مرکزی

درک ایرررررران از اهمیرررررت
نقش آفرینی بنردر نابهرار در
جابجرررایی محولررررههررررای
افغانستان و آسیای مرکزی

ایجاد بازار فروش برای ایران

توسعۀ رواب اتتاادیهمهجانبۀ ایران با اعضای اتحادیۀ اوراسیایی (فرصت)

افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران

ظرفیررتبررا یژئواسررتراتژیک
ایرران در جابررهجررایی کررا و
خدمات در منطقه

گرفتن تخفیف صادراتی برای
تاجران ایرانی
تسرررهیل صرررادرات کرررا و
خرردمات ایررران برره منطقررۀ
اوراسیا

ایران از مسیر  29بندر دریایی
فعال خرود از ظرفیرت انتقرال
سریی کا از جنروب آسریا بره
اروپا از مسیر آسریای مرکرزی،
تفقررراز جنررروبی و روسررریه
برخوردار است.
ایران فرصتهای ویژهای برای
تبدیل شدن به مرکز جابجرایی
کرررا و خررردمات در منطقررره
بررهواسررطۀ اتحادیررۀ اتتاررادی
اوراسیایی دارد.
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.
دولت ایران اهمیت توسعۀ بندر
نابهررار را دریافترره تررا بررا آن
انتقال محموله های ترانزیتی از
افغانستان ،ترکمنستان و دیگرر
کشرررورهای منطقررره آسررریای
مرکزی را تسهیل کند.
تخفیررفهررای تعرفررهای برررای
صرررادرکنندگان ایرانررری بررره
کشورهای اتحادیرۀ اتتارادی
اوراسیایی
ایجاد ارتباطی برای اتارال بره
بازاری با بیش از  180میلیرون
نفر بره عنروان برازار برالقوه ای
برای افزایش صادرات کشور
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بیاثرشدن تحریم با توجه به افزایش ارتباط ایران

جبران کرردن بخشری از آثرار
اتتاادی تحریم ها برهواسرطۀ
رواب اتتاادی

خروشبرینبرودن بره کرراهش
اسرررتفاده از د ر در روابررر
تجاری در منطقۀ اوراسیا

وجود بحرانهای مختلف امنیتی و حقوتی در منطقۀ اوراسیا

افزایش نقش منطقهای ایران و
مشرارکت در گفررتوگوهررای
منطقهای

نبررود تمایررل و همگرای ری در
میان اعضای اوراسیا در رواب
با ایران

دسرررررتخوش مسرررررائل و
بحرانهای مختلفبودن بیشتر
کشررورهای عضررو اتحادیررۀ
اوراسیایی

پیامرردهای امنیترری و سرررایت
تهدیدها به مرزهای ایران
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با توجه به تنوع برازار و تنروع
منررابی موجررود در کشررورهای
عضو این اتحادیه پیوسرتن بره
آن فرصتی تابرل توجره بررای
اتتااد ایران ایجاد مری کنرد و
می تواند از ایرن راه بخشری از
اثر تحریمها را جبران کند.
ازآنجاکه اتحادیۀ اوراسیایی برا
کاهش اسرتفاده از د ر ،سرهم
پرداخرتهرای تجراری بررا ارز
ملی را به  70درصرد افرزایش
داده ،میتوان به کاهش استفاده
از د ر در مبرراد ت تجرراری
خوشبین بود.
رواب روسیه-ایران در آسریای
مرکرررزی و اوراسررریا بیرررانگر
رویکرد تداوم و همزیستی در
سیاسررت خررارجی روسرریه در
برابر ایران است که برر روابر
مطلرروب بررا همسررایۀ جنرروبی
خررررررود و مشررررررارکت در
گفت وگوهای منطقه ای به ویژه
دربارۀ مسائل مربوط به دریای
خزر تأکید میکند.
به نظر می رسد مهمترین تهدید
طرررر اتحادیرررۀ اتتارررادی
اوراسررریایی نبرررود تمایرررل و
همگرایی در میان اعضرای آن
در رواب با ایران است.
بیشتر کشورهای عضو اتحادیه
با بحران های متعردد سیاسری،
اجتمرراعی ،اتتاررادی ،مرررزی،
هویتی و مشروعیتی روبهرویند
کره دوام و تروام حکررومتی در
ایررن کشررورها را بررا نررالش
اساسی روبهرو کرده است.
آمریکررررا و غرررررب برررررای
خررارجکررردن کشررورهای ایررن
منطقه از مدار روسیه به واسطۀ
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ازدست رفتن فرصت و زمران
برای ایران

رتابت نرابرابر و ترأثیر آن برر
اتتااد ایران

برخوردارنبودن اتحادیۀ اوراسیایی از برتری رتابتی

داشرررررررررتن
پیامدهای منفی
سیاسرررررری و
اتتاادی بررای
ایران به واسرطۀ
عضررررویت در
اتحادیررررررررۀ
اتتارررررررادی
اوراسرررررریایی
(تهدید)

تبلیغررررات منفرررری برررررای
محاو ت ایرانی

نبررود دسررتاوردهای فنرراوری
برای ایران

انقرریبهررای رنگرری هسررتند.
بنررابراین عضررویت ایررران و
دخالت ایرران در مسرائل ایرن
کشورها تأثیرهای امنیتی بررای
ایران در پی دارد.
برخی از نالش های منطقه در
رواب ایران برا ایرن کشرورها
حل نشده است از جمله رژیم
حقرروتی دریررای خررزر .ایررن
مسر ر له مررریتوانرررد نررروعی
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.
مقایسۀ حجم و سهم تجرارت
خررارجی ایررران بررا  5کشررور
اتحادیۀ اتتاادی اوراسیایی در
برابر نین بسیار نانیز و تابرل
نشررمپوشرری اسررت .بنررابراین
کشرررورهای عضرررو اتحادیررۀ
اتتاادی اوراسیایی در زنجیرۀ
تأمین ایران نمریتواننرد نقرش
آشکاری داشته باشند.
فرصررررت پرررریشآمررررده در
توسررعۀهمکاری تجرراری بررا
کشرررورهای عضرررو اتحادیررۀ
اتتاررادی اوراسرریایی ممکررن
است سبب رتابت منفی میران
تولیدکنندگان داخلی ،تخریرب
برنررد تجرراری ایررران و ایجرراد
ذهنیررت منفرری در مشررتریان
نسبت به تولیردات ایرانری در
بازارهررای اتحادیرۀ اوراسرریایی
شود.
بررسی شاخدهای اتتارادی
کشورهای عضو ایرن اتحادیره
نشرران مرریدهررد کرره بیشررتر
اتتاادها مبتنری برر صرادرات
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زیررانکررردن تولیدکننرردگان
داخلی
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مررواد خررام و انرررژی هسررتند.
بنابراین خیتیرت و دسرتاورد
مهمی در ایرن اتحادیره دیرده
نمیشود تا ایران بتواند فناوری
و دانش ویرژه ای را در حروزۀ
اتتاادیفرابگیرد.
نررراهمگنی و نررراهمسرررطحی
اتتاادهای کشرورهای عضرو
مرریتوانررد شرررای و رتابررت
نابرابری را برای تولید کنندگان
و صادرکنندگان ایرانری ایجراد
کنررد .در واترری ممکررن اسررت
سبب زیان آنها شود.

Source: Author

جدول  2نشان میدهد فرصتهای طر اتتاادی اتحادیرۀ اوراسریایی در آسریای مرکرزی
برای ایران ،گسترش رواب اتتاادی همهجانبۀ ایران با اعضرای ایرن اتحادیرۀ اسرت .همچنرین
تهدیدهای طر اتتاادی اتحادیۀ اوراسیایی در آسیای مرکزی بررای ایرران ،داشرتن پیامردهای
منفی سیاسی و اتتاادی بهواسطۀ عضویت در اوراسیا است.
ب) طرح اقتصادي «كمربند و راه» در آسياي مركزي
جدول  .3تهدیدها و فرصتهاي طرح اقتصادي ابتکار كمربند و راه چين در آسياي مركزي
براي ایران
گزینشی

سازمانیافته

كشف

كشف

مضمونهاي

مضمونهاي

فراگير

سازمانیافته

تقویت و گسترش همکاریهای ایران
با نین و کشورهای عضو شانگهای
(فرصت)

رمزگذاري

رمزگذاري

افررررررررزایش و
گسررترش رواب ر
ایران و نین

رمزگذاري باز
گزارههاي خبري
كشف مضمونها پایهاي

آسرریای مرکررزی بررهعنرروان
راب رواب تجاری ایران و
نین

آسرریای مرکررزی مرریتوانررد برررای
تبدیل شدن به راب روابر تجراری
برررررررین نرررررررین و ایرررررررران
عمل کنرد .منطقره آسریای مرکرزی
بررررهدلیررررل گسررررتره و ویژگرررری
منحاربه فررد جغرافیایی خود برای
این اتاال اهمیرت زیررادی دارد و
مری توانررد برره عنرروان پلری میران
اتتااد نین و ایران به شمار آید.

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

246

کررراهش زمررران و تیمرررت
تمررامشرردۀ کا هررا میرران
کشورهای منطقه
امنیررت ،منررابی انرررژی و
حمررلونقررل مؤلفررههررای
بسترهای همکاری نرین و
ایران در آسیای مرکزی
سازمان همکاری شانگهای
بسررتر همگرایرری امنیترری
کشورهای آسیای مرکزی برا
نین و ایران
فررررراهمشرررردن
شررررای بررررای
عضویت ایران در
شانگهای

شکسرررت سیاسرررتهرررای
آمریکا بهواسرطۀ عضرویت
کامررل ایررران در سررازمان
همکاریشانگهای
خارج شدن ایران از انزوا به
واسررطۀعضررویتدر ایررن
سازمان

افزایش اهمیت موتعیت ژئوپلیتیکی ایران در
حوزههای مختلف اتتاادی (انرژی ،حمل و نقل
و تجارت) (فرصت)

حمایت تزاتستان و نین از
عضررویت کامررل ایررران در
سازمان همکاری شانگهای
مؤثربرررررودن موتعیرررررت
ژئرررروپلیتیکی ایررررران در
نشمانداز راهبرردی نرین
افررزایش اهمیررت
موتعیت ایران در
حرروزۀ انرررژی و
تجارت

اهمیررت داشررتن موتعیررت
تأمین کنندگی انرژی ایرران
از سوی نین
موتعیت برترر ایرران بررای
تجارت نین با جهان

راههای ارتباطی جدید میتواند زمان
و تیمت کا های منتقرل شرده میران
نرررررررررررین و آسررررررررررریای
مرکزی و ایران را به نارف کراهش
دهد.
امنیت ،منابی انرژی و حمرل و نقرل
سه مؤلفۀ بسریار اساسری اسرت کره
کشورهای آسیای مرکزی میتوانند
مبتنی بر آن هرا بسترسراز همکراری
ایران با نرین در آن منطقه باشند.
مهررمترررین بسررتر همگرایرریامنیترری
کشورهای آسیای مرکزی با نرین و
ایررران در موضرروعهررایامنیترریایررن
منطقه ،سازمان همکراری شرانگهای
است.
عضررویت کامررل ایررران در سررازمان
همکاری شانگهای می تواند شکستی
برای سیاسررتهررای آمریکررا علیره
ایران و نین باشد.
با عضویت ایران در سازمان همکراری
شانگهای،ایراناز انزوا خارجمیشود.
تزاتستان و نین به عنروان اعررضای
اصرلی سازمان همکاری شانگهای از
عرررضویت کامرررل ایررران در ایررن
سازمان حمایت میکنند.
موتعیرررت ژئررروپلیتیکی ایرررران در
نشمانداز راهبرردی نرین نیرز مرؤثر
اسرت.
موتعیت ایرران برین منراطق آسریای
مرکزی و منطقۀ خاورمیانه به عنروان
مهمترین منابی ترأمینکننردۀ انرررژی
جهران برای نین اهمیت زیادی دارد.
نررین بررهدنبررال مسرریرهای کوترراه و
اتتاادی بررای تجرارت برا جهرران
است و ایران ایرن برترری را بررای
نین فراهم میکند.

مطالعۀ تطبيقی فرصتها و تهدیدهاي طرحهاي اقتصادي چين و روسيه در آسياي مركزي براي ایران

جررذابیت موتعیررت ایررران
برای نین به دلیل نزدیکری
به خلریج فرارر و دریرای
عمان
نیازمنرردبودن تزاتسررتان و
ترکمنسررتانبررههمکرراریبررا
ایران و نین برای صادرات
انرژی
تعرردیلشرردن هزینررههررای
تأمین منرابی انررژی بررای
نین
نیاز نین به همکاری ایران
برای انتقال انرژی

افزیش اهمیت موتعیت ترانزیتی و حملونقل ایران

تأمین شدن نیازهای انررژی
نین از سوی ایران

تمایل بره متارلشردن بره
سیرررستم حمرررلونقرررل
برررینالمللررری از سررروی
ترکمنستان و تزاتستان

تمایل ایران به تبدیلکرردن
بنرردرهای دریررایی برررای
حمررررلونقررررل کررررا از
کشورهای آسیای مرکزی
برخورداربررودن از برتررری
اتتاادی خ جابرهجرایی
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نزدیکی ایران به خلیجفارر و دریرای
عمان مهم ترین عامل تحریرک کننردۀ
نین برای ارتباط نزدیک با ایران در
سالهای آتی بهویژه در تالب طرر
یک کمربند ،یک راه است.
تزاتسررتان و ترکمنسررتان بررهعنرروان
صادرکنندۀ منرابی انررژی برا هردف
ترررأمین امنیرررت انررررژی نیازمنررد
همکاری برا کشرورهای مختلرف از
جمله ایرران و نرین هستند.
ایران با نقش آفرینی در حملونقررل
و تیمررت جهررانی ایررن مررواد خررام،
هزینههای انرژی نین را تعدیل کند.
سیاست های نین در حوزۀ انرژی در
مناطق مختلرف از جملره در خلریج
فارر ،آسیای مرکزی و حوزۀ دریرای
خزر به همکاری ایران نیازمند است.
ایران از منابی غنی انررژی بهررهمنرد
اسررت و مرریتوانررد از مهررمترررین
تأمین کنندگان منابی نفت وگاز نرین
باشد.
مهم ترین هدف برخی از کشورهای
آسیای مرکزی ماننرد ترکمنسرتان و
تزاتستان ترا سرال  2025در حروزۀ
حمل ونقل ،گسترش سیسرتم حمرل
ونقل خود در جهت یکپارنه سازی
سیسررتم حمررلونقررل بررینالمللرری و
افزایش حجم ترافیرک حمرل ونقرل
ایرن کشور است.
ایرران برهدنبررال ارتبراط مسرتقیم بررا
کشورهای آسیای مرکرزی اسررت و
بیرشتر میخواهد بنردرهای دریرایی
خود را به محلی بررای حمرلونقرل
کرا از کشرورهای آسریای مرکرزی
تبردیل کند.
در حررال حاضررر ،راهآهررن مشررترک
تزاتسرررتان -ترکمنسرررتان  -ایرررران

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

248

برای دو طرف

ارتقررای نقررش و اهمیررت
منطقه ای و جهانی ایران در
همکاری ایرران و نرین در
این طر
گسررترش نفرروذ
منطقهای ایران

نقش مهم ایران در مقابله با
تروریسررم و تانرراق مررواد
مخدر در منطقه
نقش مهم ایران در برتراری
ثبات در منطقره بره د یرل
روابرر عمیررق بررا برخرری
کشورهای منطقه

برخررررورداری ایررررران از
موتعیررت ژئواسررتراتژیک در
منطقه

افررزایش درآمررد
ترانزیتی ایران
ارتقررای جایگرراه ارتبرراطی
ایررران در روابرر بررزرگ
کا های اتتاادی

درآمرردزایی برررای کشررور
بررهواسررطۀ برخررورداری از

میتواند سرا نه حردود  12میلیرون
تن کا را انتقال دهد و راهی بررای
ارتباط ایران برا نرین اسرت.
نین میتواند با همکاری ایران ثبات
را نررهتنهررا در کررل منطقرره بلکرره در
کشورهای منطقه بره کرار گیررد کره
پیامد آن تضمین اجرای طرر یرک
کمربند ،یرک راه نرین اسرت .ایرن
مسرر له ارتقررای نقررش و اهمیررت
منطقهای و جهرانی ایرران را در پری
خواهد داشت.
ایررران نقررش مهمرری در مبررارزه بررا
تروریسم و تاناق مرواد مخردر در
منطقه دارد.
ایران برهعنروان یکری از کشرورهای
مهم در خاورمیانه ،بره دلیرل روابر
عمیق و دوستانهای که با کشورهایی
نرررون عرررراق ،سررروریه ،یمرررن و
افغانسررتان دارد ،مرریتوانررد نقشرری
مهمی در برتراری ثبات داشته باشد.
موتعیت منحاربهفررد ژئواسرتراتژیک
ایران بستر مناسبی بررای تبردیلکرردن
ایران به عنوان پل اصلی ارتبراطی برین
نین و آسیای شرتی و جنوبی بهویرژه
هند با روسیه و کشورهای اروپرایی از
یکسو و کشورهای آسیای مرکرزی و
روسریه بررا کشرورهای حاشرریۀ خلرریج
فارر و شرمال آفریقرا از دیگرر سرو
فراهم میکند.
با رشرد خیررهکننردۀ حجرم تجرارت
جهانی که سالیانه به مررز  20تریلیرون
د ر نزدیررک ش رده اسررت و مبادلرره و
توزیی حجم عظیمری از کا هرا میران
تطبهای اتتاادی ،مشارکت مناسرب
در این طر میتواند جایگاه ارتبراطی
کشورمان را ارتقا بخشد.
موتعیت منحاربهفررد ژئواسرتراتژیک
ایران میتواند ظرفیرت عظریم درآمرد
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موتعیت ژئواستراتژیک

حسرراربررودن روسرریه برره
نقش آفرینی دیگر کشرورها
در آسیای مرکزی

افزایش ترنش در
روابرر ایررران و
روسیه

نگرانرری رورهررا از نفرروذ
ایران و نین در اوراسیا

نگرانی روسیه از گسرترش
تهدیدهای اسیم گرایری در
منطقۀ آسیای مرکزی

بررهوجودآمرردن
تررررررررررنش و
بررررهمخررروردن
توازن منافی میان
کشورهای درگیر
ایررررن طررررر
(تهدید)

نگرانی ایرران و روسریه از
نفوذ نین در منطقه
جرراهطلبرریهررای
ژئوپلیتیکی نرین
و تهدید آن برای
منرررافی ایرررران و
روسیه

جررراهطلبررری جغرافیرررایی،
ژئواسررررررررررتراتژیکی و
ژئواکونرررومیکی نرررین در
منطقه
بهوجود آمدن رتابت بر سر
کنتررل منرابی انررژی میران
کشورهای نین ،روسیه و
آمریکا در منطقه
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جابهجایی کا را برای کشور به ارمغان
آورد.
رورهرا نسربت بره گذشرته توجره
بیشتری به گسترش رواب با ایران و
نین دارند ،اما این کشرور همرواره
نسرربت برره افررزایش نقررش دیگررر
تدرت ها در منطقۀ آسیای مرکزی و
اوراسیا حسار بوده و به آن واکنش
نشان داده است.
از دید رور ها طر «یک کمربنرد،
یک راه» می تواند محلی برای نفروذ
منطقررهای ایررران و نررین در حیرراط
خلوت یا خارج نزدیک آنها باشد.
نزدیکی مذهبی و ایدئولوژیک ایرران
با کشورهای ایرن منطقره مریتوانرد
مقروم آن نیررزی باشررد کرره از دیررد
مسررکو افراطرریگرایرری و تقویررت
گروهها و جنبشهای اسریمگرایانره
است .در نتیجه ،اجرای این طرر و
مشررارکت ایررران در آن مرریتوانررد
تهدیدی برای رواب ایران و روسریه
باشد.
خطر طر های اتتاادی نین بررای
ایران و روسریه از نظرر کارشناسران
خطری نندان جدی نیست یا در حرد
خطر اتتاادی دانسته میشود ،اما از
بزرگ ترین خطرها برای منافی ایران
و روسیه نفوذ نین است.
برررررخیف اعتقرررراد بسرررریاری از
کارشناسان نین درپی نفوذ اتتاادی
نخواهد بود ،بلکه نوعی جراه طلبری
جغرافیرررایی و ژئواسرررتراتژیکی و
ژئواکونومیکی دارد.
نین با ایرن پریشفرر کره میران
تدرت های بزرگ و از جمله نرین،
روسیه و آمریکا ،بر سر کنترل منابی
انرژی به عنوان تدرت نررم ،رترابتی
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تهدیدزابودن این طر برای
روسرریه و ایررران در حرروزۀ
سیاست مبتنی بر انرژی

مداخلۀ سیاسرتی و امنیتری
نین در منطقه

همگرا نبودن طر کمربنرد
اتتاادی جادۀ ابریشم

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

به دنبال داشتن منرافی ملری
بیشتر نینری هرا در سرایۀ
طررر کمربنررد اتتاررادی
جادۀ ابریشم

کرراهش فاصررله در توسررعۀ
منرراطق مختلررف نررین بررا
اجرای طر

سخت آغاز شده که در آن بُرد یکی
مسرراوی بررا باخررت دیگررری اسررت،
پابه عرصۀ رتابت بر سر منابی انرژی
آسیای مرکزی گذاشته است.
سیاسررت انرررژی نررین بررهمعنررای
سرآغازی بر پایان انحاار مسکو بر
منابی انرژی آسیای مرکزی و خطری
جدی برای سیاست مبتنی بر انرژی
ایران در منطقه خواهد بود.
نین در ترداوم سرنت تردرتهرای
نوپدید در این منطقره در پری نفروذ
سیاسی نیز خواهد برود و نرین در
مرحلۀ بعدی در پری تولیرد امنیرت
برای این کشورها برخواهد آمد.
طر کمربند اتتاادی جادۀ ابریشم
هرگز بهطور کامل طرحی همگرایانه
نیست و نخواهد بود.
اسار طر کمربند اتتاادی جرادۀ
ابریشم توجه بره گسرترش ظرفیرت
صررنعتی کشررورهایی کرره کمربنررد
اتتاادی جادۀ ابریشم از مسیر آنها
عبررور خواهررد کرررد نیسررت ،بلکرره
توسعۀ مؤثر مناطق غربی خود نین،
مقدم بر همه نیز است.
اجرررای کمربنررد اتتاررادی جررادۀ
ابریشررم و راه ابریشررم دریررایی کرره
عهده دار کراهش فاصرله در توسرعۀ
مناطقی از نین و در اسار با بردن
ظرفیت تولیردی آن هاسرت ،ضرمن
تبرردیل نررین برره یکرری از مراکررز
اطیعاتیصنعتی نوآورانۀ جهان ،باید
به حل این مس له کمک کند.

Source: Author

جدول  3نشان میدهد فرصتهای طر اتتاادی ابتکار «یک کمربند ،یرک راه» در آسریای
مرکزی برای ایران ،تقویت و گسترش همکاریهای ایران با نین و کشرورهای عضرو سرازمان
همکاریهای شانگهای و افزایش اهمیت موتعیرت ژئروپلیتیکی ایرران در حروزههرای مختلرف
اتتاادی (انرژی ،حملونقل و تجارت) خواهد بود .همچنین تهدیدهای طر اتتارادی «یرک
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کمربند ،یک راه» در آسیای مرکزی برای ایران ،بهوجودآمدن تنش و برهمخوردن تروازن منرافی
میان کشورهای درگیر این طر است.
مقایسۀ شباهت و تفاوت فرصت ها و تهدیدهاي طرح هااي اقتصاادي روسايه و چاين در
آسياي مركزي براي ایران
پس از انجام فرایند رمزگذاری موضوعی نسبت به فرصتها و تهدیدهای طر هرای اتتارادی
روسیه و نرین در آسریای مرکرزی بررای ایرران و کشرف و شناسرایی مضرمونهرای پایرهای،
سازمانیافته و فراگیر ،در ایرن بخرش براسرار مضرمونهرای فراگیرر برگرفتره از رمزگرذاری
گزینشی فرصتها و تهدیدهای طر های اتتاادی روسیه و نین در آسیای مرکزی برای ایران
را مقایسه میکنیم و جنبۀ شباهت و تفاوت آنان را نشان میدهیم.
جدول  .4شباهت و تفاوت تهدیدها و فرصتهاي طرحهاي اقتصادي چين و هند در آسياي
مركزي براي ایران
مالکها
طرحهاي اقتصادي

فرصتها

تهدیدها

شباهت

تفاوت

قدرتها

طررر هررای
انتقررررررال
انرژی

* استفادۀ ایرران از
ظرفیت روسیه برای
مقابله با تهدیدهای
منطقرررررررررهای و
فرامنطقررررررهای در
موضوع انرژی
*تقویت و افزایش
اهمیت ژئروپلیتیکی
و تجاری ایران

اتحادیرررررۀ
اتتارررادی
اوراسیایی

گسرررترش روابر ر
اتتاادی همه جانبۀ
ایررران بررا اعضررای
اتحادیۀ اوراسیایی

طرررررررر
اتتارررادی
«ابتکرررررار
کمربنرررد و

*تقویرررررررررت و
گسرررررررررررترش
همکاری های ایرران
بررررررا نررررررین و

روسیه

نین

برررهوجودآمررردن
تنش میان ایران و
روسریه برر سرر
انتقررال انرررژی در
آسیای مرکزی

داشتن پیامردهای
منفرری سیاسرری و
اتتاررادی برررای
ایررران بررهواسررطۀ
عضررررررویت در
اوراسیا
برررهوجودآمررردن
ترررررررررررنش و
بررررهمخررروردن
توازن منافی میران

افزایش اهمیرت
ژئرررروپلیتیکی و
گسترش روابر
ایرررررران برررررا
کشورهای درگیر
ایررن طررر هررای
اتتاادی

* بروز اختیف و
تنش میان ایرران و
روسررررریه برررررا
اجرایرررریشرررردن
طررر هررای انتقررال
انرژی
* داشتن پیامدهای
منفری فرامنطقرهای
سیاسی و اتتاادی
برررای ایرررران برررا
اجرایی شدن طرر
اوراسیایی
* بررهوجررودآمرردن
تررررررررررررنش و
برهم خوردن توازن
منرررررافی میررررران
کشررورهای درگیررر
طرررر اتتارررادی
نین
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راه»

کشررورهای عضررو
شانگهای
*افررزایش اهمیررت
موتعیت ژئوپلیتیکی
ایران در حوزههرای
مختلررف اتتاررادی
(انرررژی ،حمررل و
نقل و تجارت)

کشورهای درگیر
این طر

Source: Author

همانگونه که جدول  4و مضمون های فراگیر نتیجۀ فرایند رمزگذاری گزینشی (جدولهای
 2 ،1و  )3نیز نشان میدهد؛ شباهت طر های اتتاادی روسیه و نین در آسیای مرکزی بررای
ایران از نظر فرصت ،افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسرترش روابر ایرران برا کشرورهای
درگیر طر های اتتاادی است .همچنین ،تفاوت طر های اتتاادی روسیه و نین در آسریای
مرکزی برای ایران از نظر تهدید ،داشتن پیامدهای منفی سیاسی و اتتاادی برای ایران بهواسطۀ
اجرای طر های اتتاادی روسیه و برهوجودآمردن ترنش و بررهمخروردن تروازن منرافی میران
کشورهای درگیر طر اتتاادی نین است.
نتيجه
هدف این نوشتار مطالعۀ تطبیقی فرصتها و تهدیدهای طر های اتتاادی روسریه و نرین در
آسیای مرکزی برای ایران است .نتایج نشان میدهد که فرصتهرای طرر هرای انتقرال انررژی
روسیه در آسیای مرکزی برای ایران ،استفادۀ ایران از ظرفیت روسیه برای مقابله برا تهدیردهای
منطقهای و فرامنطقهای در موضوع انرژی است؛ زیرا ایران میتواند از مخالفت روسیه با حضور
ترکیه در منطقه و انتقال انرژی استفاده کند .همچنین بررای فرروش نفرتوگراز خرود از مسریر
روسیه اتدام کند .تهدیدهای طر های انتقرال انررژی روسریه در آسریای مرکرزی بررای ایرران،
بهوجودآمدن تنش میان ایران و روسیه بر سر جابهجایی انرژی در آسریای مرکرزی اسرت ،زیررا
بهدلیل توافقنکردن روسیه و ایران در موضوع انتقال انرژی در آسیای مرکزی ،فدراسیون روسیه
خواستار خارجکردن ایران از نرخۀ انتقال انرژی در آسیای مرکزی است.
فرصتهای طر اتتاادی اتحادیۀ اوراسیایی در آسیای مرکزی برای ایران ،گسترش رواب
اتتاادی همه جانبۀ ایران با اعضای اتحادیۀ اوراسیایی است .زیرا افرزایش اهمیرت ژئروپلیتیکی
ایران موجب ایجاد بازار فروش برای محاو ت ایران به منطقۀ اوراسیا شرده اسرت .همچنرین
افزایش ارتباط ایران با منطقۀ اوراسریا سربب بریاثرشردن تحرریم مریشرود .تهدیردهای طرر
اتتاادی اتحادیۀ اوراسیایی در آسیای مرکزی برای ایرران ،داشرتن پیامردهای منفری سیاسری و
اتتاادی بهواسطۀ عضویت در اوراسیا است؛ زیرا بحرانهای مختلف امنیتی و حقوتی را بررای
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کشور ایران بهدنبال دارد و اتحادیۀ اوراسیایی مزیت رتابتی زم نسبت به دیگر کشورها بهویژه
نین و هند را ندارد .فرصتهای طر اتتاادی «کمربند و راه» در آسیای مرکزی بررای ایرران،
تقویت و گسترش همکاریهرای ایرران برا نرین و کشرورهای عضرو سرازمان همکراریهرای
شانگهای و افزایش اهمیت موتعیت ژئوپلیتیکی ایران در حوزههای مختلف اتتارادی (انررژی،
حمل ونقل و تجارت) خواهد بود .بدین ترتیب افزایش و گسترش رواب ایرران و نرین بسرتر
زم را برای بهبود رواب ایران با کشورهای آسیای مرکزی بررای عضرویت ایرران در سرازمان
همکاری شانگهای را فراهم میکند .افزایش اهمیت موتعیت ترانزیتی ،انرژی و تجراری ایرران،
ضمن اینکه درآمد اتتاادی را برای کشور به دنبال دارد ،موجب گسترش نفوذ منطقرهای ایرران
خواهررد شررد .تهدیرردهای طررر اتتاررادی «کمربنررد و راه» در آسرریای مرکررزی برررای ایررران،
بهوجودآمدن تنش و برهم خوردن توازن منافی میان کشورهای درگیرر ایرن طرر اسرت ،زیررا
موجب بهوجودآمدن تنش در رواب ایران و روسیه میشود .خوشبینی بیش از انردازه بره ایرن
طر برای ایران ،روسیه و کشورهای منطقه بهسبب جاهطلبیهای ژئروپلیتیکی نرین پیامردهای
خوشایندی نخواهد داشت .وجوه اشتراک دو طر اتتاادی روسریه در آسریای مرکرزی بررای
ایران ،گسترش رواب ایران با روسیه و کشورهای درگیرر طرر هرای اتتارادی اسرت .برخری
طر های اتتاادی روسیه در آسیای مرکزی برای ایران ،برروز اخرتیف و ترنش میران ایرران و
روسیه با اجراییشدن طر های انتقال انرژی و همچنرین داشرتن پیامردهای منفری فرامنطقرهای
سیاسی و اتتاادی برای ایران با اجراییشدن طر اوراسیا است.
اجرای طر اتتاادی نین در آسیای مرکزی برای ایران از نظر فرصت ،تقویت و گسترش
همکاریهای ایران با نین و کشورهای عضو شانگهای و افزایش اهمیت موتعیرت ژئروپلیتیکی
ایران در حوزههای مختلف اتتارادی (انررژی ،حمرلونقرل و تجرارت) اسرت .اجررای طرر
اتتاادی نین در آسیای مرکزی برای ایران از نظر تهدید ،بهوجودآمدن ترنش و بررهمخروردن
توازن منافی میان کشورهای درگیر این طر است .همچنین نتایج این پژوهش نشران داد وجره
اشتراک طر های اتتاادی روسیه و نین در آسیای مرکزی برای ایران از نظر فرصت ،افرزایش
اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش رواب ایران با کشورهای درگیر ایرن طرر هرای اتتارادی
است .وجه تفاوت طر های اتتاادی روسیه و نرین در آسریای مرکرزی بررای ایرران از نظرر
تهدید ،داشتن پیامدهای منفی سیاسی و اتتارادی بررای ایرران برهواسرطۀ اجررای طرر هرای
اتتاادی روسیه و بهوجودآمدن تنش و برهمخوردن توازن منافی میان کشورهای درگیرر طرر
اتتاادی نین است.
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