
 : اهیس يا یو منطقه در رانیا

 اروپا  بهپل فراموش شده 

 نویسنده: الکس واتانکا 

 منبع: موسسه میدل ایست

 ترجمه توسط تحریریه دیپلماسی ایرانی

 

 

  



 
2 

 فهرست مطالب

 
 ۳ ................................................................................ : پل فراموش شده از تهران به اروپا اهیس يایو منطقه در رانیا

 ٤ ............................................. تاکنون 1991اه از سال یس  يایو منطقه در رانیا يدئولوژیبر ا یمبتن  یخارج  استیس

 ٦ ............................................................................................... اه یس  يایران به سمت منطقه دریا هیحرکت اول

 ۷ .......................... اه یس  يا یها در در یجاه طلب  ي ن برای ه و چیران در حرکت به سمت روسیا خته یت جسته و گریموفق

 ۱۰ ........................................................................................ محدود مسکو و پکن در رابطه به تهران  يها لیتما

 ۱۱ ............................................................................................................................... ش روی پ يو یدو سنار

 

 

  



 
3 

 ران به اروپا اموش شده از ته و منطقه دریاي سیاه: پل فرایران 
روابط    جادی اصدد    به صورت پراکنده درخود تنها    یخارج   استیسدر    1979از سال  ایران    یاسالم  يجمهور

 ریاتحاد جماه  یفروپاش  یدر پایران ابتدا  است.  بر آمده    اهیس  يای منطقه گسترده در  يبا کشورها  تر  کینزد
برا  ي، طرح ها1991در سال    يشورو پروازانه  روابط س  يبلند  انرژي، تجاریاسیپرورش  نقل    ملو ح   ي ،  و 

به تالش هاي ایران براي برقراري ارتباط  ،  یقفقاز جنوب  يو کشورها  نی، اوکراهیترک  رابطه باداد. در    شنهادیپ
  رابطه با   است. دربوده  متقابل متمرکز    يایبا مزا  يگذار  هیتجارت و سرما  ،، حمل و نقليطور مداوم بر انرژ

اتحاد  يکشورها عم  یرومان   مانند اروپا    هیعضو  روابط  بلغارستان،  بر    قای و  پمبتنی  با کل  ایران    ده یچیروابط 
 دستورکار به شمار می رود)    مقاله  نیاضوع اصلی  که مو(  هیروسرابطه با  اروپا شکل گرفته است. در    هیاتحاد

  ي طرح برنامه ها  بهاسلحه    د یصرف خراز    1991از سال    : روابط ایران و روسیهگسترده تر بوده  اریران بسای
به   هیروسایران حتی از    ریاخ  يها  سال  گسترش یافته و در  يمنطقه ا  یرساختیز  يپروژه ها  يمشترك برا

 کرده است. یاد  »کی استراتژ کیشر  کی«عنوان  

است    نیا  تیواقع  داشته، اما  اهیس  يایدر   يروابط با کشورها  جادیدر ا  ییها  شرفتی پایران  سال گذشته   30  در
 ی به طور قابل توجه   هیروس  ي خود به استثنا  یشمال  گانیبا همسا  قیروابط عم  جادیا  يبراآن  که تعهد متزلزل  

متحده، مشغله   االتیبا اران  ایمداوم    يریکاهش داده است. درگ  اهیس  يایرا در منطقه در  رانیا  یاحتمال   يردپا
 هیروس  یاما واضح در برابر هژمون  یجی تدر  میو تسل  ،یعرب  يدر کشورهاوي و نفوذ  شریپ  يآن برا  کیدئولوژیا

تبدیل   رانایدر    رندگانیگ  میتصمبا اهمیت ثانویه براي  است    یاس یموضوع س  ک یرا به    اهیس  يایمنطقه در
 است.   کرده

ی  ، در صورتاول   .ردیمتفاوت شکل بگ  ویتواند به واسطه دو سنار  ی قسمت از جهان م  نیبا ا  رانیروابط اآینده،  در  
ي ایاالت متحده، به شیوه  جمهور سی، رئدنیبا دولت جو با ژهیغرب و به واختالفات خود را با که ایران بتواند 

را   اهیس  يایبر در  رانیتمرکز ا  د ید اي دیپلماتیک حل کند و به جامعه بین المللی اصلی بازگردد، می توان تج 
اختالفات ایران با ایاالت متحده همچنان ادامه یابد، واقعیت باقی ماندن ایران زیر  کرد. دوم، اگر    ینیب  شیپ

موثر    چاره اي جز موافقت و نظاره پیشبردران  ته.  تداش ادامه خواهد  همچنان    ن یچ  نیو همچن  هیروسدین  
در    یکمک  گری باز  کیبه    ،جهیدر نتنخواهد داشت و    اهیس  يایدر اطراف دراین کشورها    يمنافع و پروژه ها

شود. در   یم   لیتبد   رساختیز   ای  يمانند انرژ  حوزه هاییپکن در منطقه در    ایاهداف گسترده مسکو    شبردیپ
  ی الملل نیحمل و نقل ب  دوریروو ک  نیابتکار کمربند و جاده چ و تمایل ایران به  جانی هبا توجه به  حاضرحال 
 متحمل تر به نظر می رسد.  دوم  يویسنار، هیروس  يجنوب به رهبر-شمال 

را    »شرقدر این کشور، «  یاس یس  تیشخص  نیقدرتمندترایران و    رهبر معظم انقالب،  يخامنه ا  یاهللا عل   تیآ
  دی امگفت: «  2019در اکتبر سال    يخامنه امی شود. آیت اهللا    نیو چ  هیدهد که شامل روس  یقرار م  تیدر اولو

  » کنند.   ینم  يکار  چیو آنها ه  داریم لطف  انتظار    نهاما از آکرد چون  خواهد  خوار  اروپا ما را    ایغرب  بستن به  
که    یتا زمان  اهیس  يایبر منطقه درایران  دهد که تمرکز    ی نشان م  »غرب » در برابر «شرقدادن به «   تیاولو  نیا
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  دوم قرار خواهد  تیهمچنان در اولورسند،  ب  یخارج  استیمتعادل تر در س  دستورکار  کیبه  کشور    نیمقامات ا
 داشت.  

 تاکنون  1991از سال  اهیس يایدر منطقهسیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژي ایران و 
خود    یخارج  استیسدر    تیمتولد شد، جهان عرب را به عنوان اولو  1979که در سال    رانیا  یاسالم  يجمهور

با   رانی. مشغله اخارج کرد  تیاولو  ازرا    اهیس  يایمناطق جهان از جمله در  ریسا  رانی، اجهیدر نت  نظر گرفت.در  
اهللا روح اهللا   تیآزمان قدرت گرفتن طرفداران  درست از  قرار دارد،  این کشور  جهان عرب که در جنوب و غرب  

  ي تمرکز جمهور   اولین ، آغاز شد.  تحت حمایت و طرفدار غرب، شاه  يپس از سقوط سلطنت محمد پهلو   ینیخم
شکل )  1988-1980(  ن یصدام حستحت حکومت  ساله با عراق    8جنگ    در جریانبر جهان عرب    یاسالم

از حمالت تری  اسی س  يریگ  جهت  نیاگرفت.   آمریکا  2001سپتامبر    11  یستی ورپس  ترت  در  به  به   بیکه 
 تر شد.  قی، عم انجامید  2003و   2001به افغانستان و عراق در ت این کشور حمال

محور  «از    ی بخش   یهمراه با عراق و کره شمالرا    رانی ا  2002سال    لیاوابوش    .ویبلاجورج د  يجمهور   سیرئ
  ها به   ییکا یاز حمله آمر  يریجلوگبود مانع از  مصمم  ایران که  کرد.    يبرچسب گذارتوصیف کرد.    ارت»شر

در   خود  تر  خاك  گسترده  سازي  برنامه  مبود  انهیخاورم  يبرا  ییکایآمردموکراسی    است یس  یاصل   تیمورا، 
در نتیجه   رانیابرنامه    نی. اتعیین کرد  کایآمر  يمنطقه ا  ياز برنامه ها  يریجلوگرا    2000خود در دهه    یخارج
در رقابت با ایران  سرعت گرفت.    یعرب  يها  میاز رژ  شماري و سقوط متعاقب    2011سال    لیدر اوا  یعرببهار  
به    قدرت  ء پر کردن خالسر    بر  فارس  جیخلحاشیه    یعرب   يکشورها  از جمله  يمنطقه ا  گرانیباز  گریو د  کایآمر

 استیس  دادن منطقه دریاي سیاه در، تمایل و توجه چندانی به جاي  منیو    هیمانند سور  ییدر جاهاوجود آمده  
 خود نداشت.  یخارج

  منطقه   یکیتیژئوپل  يها  یدگیچیپ  لیبه دل  رانیا  کیپلماتیدهاي    تی اولو  در فهرست  اهیس  يایدرسقوط منطقه  
 نیبر ا  يشورو  ریاتحاد جماه  یپس از فروپاش  نیو اوکراگرجستان    ی ساحل  د یجد   يشد. ظهور کشورهاتشدید  

روابط عمدتا مشکل    ژهیوها و به    يریها، درگگذاري    استیسکشورها    نیاز ا  کی. هر  ه بودها افزود  یدگ یچیپ
به شمار می رفت، به معادله افزوده  یران در جناح شمالای کیتیژئوپل تیاولوهمچنان را که  هیبا روس دار خود 

ابودند.   دریاي  حال،    نیبا  منطقه  تواند  نمی  و  توانست  نمی  کهایران  را  ترانز  سیاه  و   رانیا  نی ب  یتیمنطقه 
انرژ  يبازارها ناد  يتشنه  کامال  دارد،  قرار  دربگیرد.    دهیاروپا  برا   ریمس  کی  اهیس  يا یمنطقه    دن یرس  يمهم 

 . اروپا بوده و هست يبه بازارها رانینفت و گاز ا یخطوط لوله احتمال

 ان یران در مای  یپلماسیدزمانی بوده که دستگاه    يالدیم  1990دهه  می توان دید که    به گذشته  ینگاه  با
بود و    يشورو  يامپراتور  یفروپاشگیر  . مسکو هنوز در ه استرا داشت  تیفعال  نیشتریب  اهیس  يایدر  يکشورها

ا اول  نیدر  ا  هیمرحله  از جنگ سرد،  برا  نیشتر یب  ها  یرانیپس  را    ي اقتصاد  يبه پروژه ها  یابیدست  يتالش 
منطقه خط لوله    يها  استیس  »بزرگ  يباز«به اصطالح  ایرانی ها در    1990در دهه    .می کردند   کیاستراتژ
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مساله رخ   نیاز ا  نانیاطمکسب    يبرا  کای آمر  د یشد گري    یبه لطف الب ؛ این اتفاق  شدند به حاشیه رانده  خزر  
و   فتنبتوانند    یو قفقاز جنوب  انهیم  يا یدر آس  يشورو  ریمستقل پس از اتحاد جماه  د یجد   يکشورها  کهداد  

خزر که در دهه   د ی جد   هاي  خطوط لوله  ،لیدل  نیصادر کنند. به هم  رانیا  ای  هیگاز خود را بدون اتکا به روس
این    نمونه بارزعبور نمی کنند؛    رانیو ا  هیروس  يها  نیاز سرزم  ،ند د یرس  يبه بهره بردار  2000و    1990  يها

 شد.  لی تکم 2005است که در سال  حانیج-سیتفل -باکو يلومتریک 1،768 خط لوله مساله

نفت خام فراوان    ذخایربا    رانیزتر بود. ابا نسبتا    اهیس  ي ایمنطقه در  ي رکت در پروژه هااشم  يران برااما دست ای
شرکت  بر خالف  بود که   یبدان معن   نی ا .به شمار می رفت  يصادر کننده عمده انرژ  یک  گاز،صادرات نسبی  و  
  نه یگز  افتنینیازمند    رانی ا؛ بلکه  اکتشاف گاز نبود  رانی ا  تیخزر، اولو  يایدر درفعال  نفت و گاز    یالملل  نیب  يها
 ي از کشورها  ياریو بس  ، بودرا داشت  هاکه قصد ساخت آن  يد یجد هاي  خطوط لوله    يبرا  تیمناسب ترانز  يها

و    یاسیس  يفرصت هااما  گرفت.  می  در نظر    یاحتمال  يشرکارا    نی و اوکرا  هیگرفته تا ترک  جانیمنطقه از آذربا 
 . ند شد  دهیچیزود پ یلیخ ،ل یدالچند به  ران یا ياقتصاد

که منافع خود در «محدوده    آنچه  ازبود و مسکو    افتهیبهبود    هیروس  یالملل  نیب  یاسی، نفوذ س  2000دهه    در
ضد   گریباز  کی را    ران یسو ا  کی از  روسیه  کرد.    ی دانست، به شدت محافظت م  یم   نزدیک در خارج از کشور»

  ی غن  رانیا. اما از سویی دیگر،  خود می دید   کیتیژئوپل  دستورکارو قابل انعطاف در    د یمف  يمنطقه ا  ییکایآمر
 روس ها به شمار می رفت.    ياروپا تشنه انرژ  به  ژهیبه و  هیصادرات روس  يبرا  میمستق  يد ی از نفت و گاز تهد 

این روابط آشفته  در عین حال از    داشتند، امادلیل  اروپا    به مقصد   ران یمخالفت با چشم انداز نفت و گاز ا  براي
داد، سود  کاهش می  اروپا    يبرا  يانرژ  ی المنبع احتم  ک یآن را به عنوان    تیو جذاب  تیغرب که موقعکشور با  

 می بردند. 

شد. گسترش ناتو در سال    يگریعمده د  راتییدستخوش تغ  اهیس  يا یمنطقه در  2010و    2000  هاي  دهه  در
  ی در دو بلوك مهم نظام  یبلغارستان و رومان  تیعضو يبه معنا  2007اروپا در سال    هیو گسترش اتحاد  2004

هر  و این در حالی بود که    کرد  دهیچیو بخارست پ   هی روابط تهران را با صوف  تیواقع  نیدر غرب بود. ا  یاسیو س
 ه ی عل  هیروس  يها  در برابر جنگ  رانیداشتند. سکوت ا  رانتهبا    يو اقتصاد  يتجار  يدو کشور سابقه همکار

  نیز دلیل دیگري براي عدم تمایل آنها به همکاري با  2014در سال    نیاوکرا  هیو عل  2008گرجستان در سال  
 ایران است. 

که    یبلغارستان و رومان  ی استیس  در شکل دهی به ترجیحات  یغرب  یمنافع جمعتاثیرات  با  طرف    کیاز  ایران  
را مجبور کرد   رانیفقدان روابط دوستانه با غرب اوابسته اند، مواجه شد. از طرف دیگر،  غرب  به شدت به  اکنون  

که در مجاورت   ییها  يری در درگراي نمونه،  از حد داشته باشد. ب  شیب  يمسکو سازگار  يمنطقه ا  دستورکارتا با  
تا گرفته  در گرجستان    ی جنوب  يایو اوست  ایآبخاز  ياز جنگ ها   -رخ داد  2000و    1990در دهه    اهیس  يایدر

  ي ران چاره اای  -ره باغ  ق- ناگورنو در    جانیارمنستان و آذربا  نیجنگ ب  و   يدر مولداو  ایستریدر ترنس  يریدرگ
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از   نداشت  غیر  روسیه  سکوت  ناخشنود کردن  توانست خطر  نمی  بزرگ  هکچون    نفعیذ  نیتر   به طور حتم 
مهم   کیشر کی، هیران در روابط با ترکایحال،  نیدر همرا بپذیرد. ها بود،   يریدرگ نیاز ا کیدر هر  یخارج
رئیس جمهوري  از    رانیکه ا  ییجا  -هیسور  یدر جنگ داخل   تردر عراق و بعد   کیتیژئوپل  بیرق  و همچنین  يتجار

. در افتیدست  و توازن  تعادل  نوعی  به    -بود  يدر کنار مخالفان سور  و ترکیهکردند    یم  تیبشار اسد حما 
از فروپاش   30در    اهیس  يایمنطقه گسترده تر درقبال  ران در  ای  کردیرو،  قتیحق  ر یاتحاد جماه  یسال پس 

 کرد فیتا کنون) تعر  2001( »رفعال یغ«و ) 2001تا   1991در سال هاي ( »فعال «توان    یرا م  يشورو

 اهیس  يایمنطقه دره سمت ب ران یااولیه حرکت 

 ش ی ب  یاست که وابستگ  ن ی) ا1980-1988و عراق (  رانیدر طول جنگ ا  رانیا  يآموزه ها  نیتر  ي د یاز کل  یکی
اساسا در صورت بروز اختالالت    يتجار  يرهایو مس  يتجار  ي، شرکايمنبع درآمد چند  به    ياز حد اقتصاد 

و    رانینفت ا  صادرات  ساتیتاس  نیحسصدام  ارتش    ی. وقت ناك باشد خطر  اریبسمی تواند  نشده    ینیب  شیپ
ران گرفت، ایکردند هدف    یفارس به بازارها منتقل م  جیاز سواحل خلاین کشور را  نفت خام    که  ییتانکرها

از اواسط  ایران  رو،    نیداشت. از ازیادي ن  ياضطرارجایگزین    يدرآمد از دست رفته برنامه ها  ین یگزیجا  يبرا
 هیعراق عل  د یدور زدن تهد   يبرا  نیگزی جا  يو بازارها  تصادرا  يها  نهیگز  یابیتهران شروع به ارز  1980دهه  

دنبال کردند، خط   یرانیا زانیکه برنامه ر يریمس نی فارس کرد. اول جیخود در خل ینفت يها انهیصادرات از پا
اسکندرون    جیدر خل  لوی در دورت  هینفت ترک  یاصل  نالیخوزستان تا ترم  زینفت خاستان    يلومتریک  2000لوله  

  ي شورو  يبه بندرها   رانی نفت ادرباره رساندن    نیران همچنایکشور بود. در همان زمان،  این    یجنوب شرق  در
را به  ها    ییخواست اروپا  ی نم  رانی(امذاکره می کرد.    يشوروبا    به اروپا  يصادرات بعد   يبرا  اهیس  يایدر در

 ).از دست دهد خود نفت  یاصل ي عنوان مشتر

ران ای  يرا برا  یفرصت  يشورو  ریاما سقوط اتحاد جماه  ؛رفت  شیکند پ  ار یبس  ایمذاکرات متوقف شد و    نیا
 ي مرکز  ياقتصاد  يزیکنترل و برنامه رهمراه با سقوط شوروي،  کند.    عیخود را تسر  يفراهم آورد تا تالش ها

به سمت    1991پس از    ياقتصاد  هتج  رییتغ  نیرفت. در ا  نیاز بنیز    اهیس  يا یدرمنطقه    شتریکه در بآن  
اختالل  در پی    نیاقتصاد اوکرایک گزینه مناسب براي ایران تبدیل شد.  ع به  یسرخیلی    نی، اوکرايدار  هیسرما
بود.   ي، نسبتا بزرگ و تشنه انرژيشورو  یمیقد   نیمات  رهیاز قطع زنج  یناش  يانرژ  نیمات  يها  رساختیدر ز
  ی بخش و تهران به عنوان  ه شمار می رفت  ب  ینظامدر بسترهاي    ژهیکاال، به و  نندهک  د ی تول  کی  نیهمچن   نیاوکرا

 ، به تهیه این کاالها تمایل داشت.فی یبا کگسترده تر  ياز تفاهم اقتصاد

همچنین می توانست به  باشد، بلکه    ران یصادرات نفت و گاز ا  ییکاربر نها  کست یتوان   ینه تنها م  نیاوکرا
ایران و   ،يشورو   ریاتحاد جماه  یاز فروپاشپس  چند هفته    طی  تبدیل شود.اروپا    يبه بازارها  تیترانز  ریمس

 امضا کردند.   یعیمکعب گاز طب  متر  اردیلیم  3تن نفت و    ونیلیم  4  يبرا  يقرارداد  1992  هیژانو  29در  اوکراین  
  جانیآذربا  قیاز طر  به اوکراین  رانیاز ا  ی عیسه خط لوله انتقال گاز طب  ي را برا  یتوافق  نیهمچناین دو کشور  

  ن ی شد ا  ی. گفته موجود داشت  ریهمان مس  دردو خط لوله جداگانه نفت  هایی هم درباره  امضا کردند. صحبت  
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کنار  اینکه از این پروژه  از    روسیهاست.    ده یبه اتمام رس  1996ساخته شده و تا سال    1992خطوط لوله از سال  
ا واشنگتن بود که مانع از عبور خطوط لوله  تهران ب  ند یروابط ناخوشا  تینبود، اما در نها  یراضه بود  گذاشته شد 
 شد.  اهیس  يایدر هیحاش يدر کشورها

 ي منطقه ا  يپروژه هااز  درهم تنیده    ی به بخش  رانی شدن ا  لیاروپا با تبد   هیاتحاد  يو تا حد   کایمخالفت آمر
حمل و   دوریروپروژه کنتوانست به    رانیابراي نمونه،  .  می شد خط لوله گاز و نفت ن  يها  استیمحدود به س

، بلغارستان،  جانی، آذربامنستاناروپا، ار  هیتوسط اتحاد 1993ه در سال  ک)  TRACECA(  ایآس-قفقاز-نقل اروپا
راه   و ازبکستان  نیاوکرا،  هی، ترکمنستان، ترککستانی، تاجی، روماني، مولداو زستانیگرجستان، قزاقستان، قرق

 االت یا  يها  میاما تحراین پروژه قرارداد امضا کرد،    به  وستنیپ  يبرا  2009در سال  ایران    راه یابد.شد،    يانداز
، ی. به طور کلند تجارت شد ء  ارتقاساز و کار    نیدر ا  یرانیاروپا مانع از مشارکت ا  هیاتحادمتحده، سازمان ملل و  

و حمل و نقل در خزر    ي انرژ  يپروژه ها  يخود برا  ندهی آ  يبرنامه هابخشی از  به عنوان    رانیابه  اروپا    هیاتحاد
هم  « تحت عنوان    2015اروپا در سال    ونیسیکم  استیس  هیو توص  یابیدر گزارش ارزنگرد.    ینم  اهیس  يایو در
  ه و این در حالی ذکر نشد   مرتبه هم  کی حتی    رانیانام    »يمنطقه ا  يابتکار همکار  ی: بررساهیس  يایدر  ییافزا

در منطقه   شتریب  یکپارچگی  جادیا  یچگونگدر کل به  گزارش  در  و حمل و نقل    يانرژ   بود که در بخش هاي
  است یهمراه با س  يمنطقه ا  ياقتصادطرح    گونه  در هره مشارکت ایران  اروپا ب  تمایلعدم    ن یاپرداخته شده بود.  

و    اهیس  يایدر در  رانیا  یحضور احتمال   ي، روس ها را به تنها مجرا برارانیا  هیعل ایاالت متحده  فشار  اعمال  
 را داشته است.خاص خود  يها  تیمحدودهمواره  رانیو ا هیروابط روس تبدیل ساخت. البتهاطراف آن 

 اه یس يایدر در راي جاه طلبی ها ب نیو چ هیدر حرکت به سمت روس ران یاجسته و گریخته  تیموفق

رشد اقتصاد    لیبه دلهم    يبا غرب و تا حد   یاسیس  ي تنش هابعضا به دلیل    رانی ا  ياقتصاد-يتجار  يوندهایپ
ایران همچنین به سمت   ری اخ  يها  . در سالیافتجهت    رییسمت تغآن  به    2000سال    لیاز اوا  ،شرق دور

سا  هیروس اتحاد    ریو  شورویهاجمکشورهاي  با  سابق    ير  روابط  زوال  هم  اینجا  در  که  داشته  غرب گرایش 
 است.   اصلی بوده زوریکاتال

  2017تا سال  آن را دارست.  اکنون    نی که چ  یتیموقع  ؛بود  رانیا  يتجار   ک یشر  نیتر  بزرگدر گذشته  آلمان  
ساده    یجدول زمان  کید.  می رسی  ایجنوب و شرق آس  يبازارها  هب  رانیدرصد از صادرات نفت ا  75از    شیب

تدر تجار  ياقتصاد  يها  فقتوا  یجیگسترش  چ  رانیا  يو  به    نیو  دهد.  نوضوح  را  می    توافق   نیآخرشان 
شود شامل برنامه   یاست که گفته م  يدالر   اردیلیم  400ساله    25توافق    کیبین این دو کشور،    ک یاستراتژ

که    یلمانند بنادر، راه آهن و جاده است. در حا  رانیا  يها  رساختیدر ز  نیچ  میعظ  يگذار  هیسرما  يبرا  ییها
 نیسوم تجارت ب  کی، پکن هنوز هم حدود  افتهیسوم کاهش    کیحدود    2019در سال    نیبا چ  ران یتجارت ا

اختصاص  را    رانته  یالملل ا  یمبه خود  که    نیدهد.  دانشگاهی  روند  هاي  عنوان    یرانیاشخصیت  به  آن  از 
به طور مداوم ادامه داشته    سال گذشته  20  در  ،کنند   یم  ادی  »میتحت تحر  ییزدا  ییشدن و اروپا  ییایآس«



 
8 

 یتجارت خارج استی، سرانیا يمختلف در رابطه با برنامه هسته ا يها  میاست که وضع تحر نیتصور ااست.  
 از اروپا سوق داده است. فاصله گرفتن و   ایکشور را به سمت آس نیا

 ا یآس  يبرتر  رانیا، براي  کند  یآلمان اشاره م  تیالملل و امن  نیامور بموسسه  از    راد  يریکه آزاده ضم  همانطور
 ی عیطب  »تقاطع«و    »وند یپبه مثابه «خود  به    نرایاارائه می دهد.    یالملل  نیب  یتر از زندگ  یعیط طبای شر  کی

ابتکارعمل «کمربند و جاده»   ظهورنو  ي ایافجغرکوریدورها در  و    ياقتصاد -ژئومناطق مختلف    نیب  يو مرکز
مقاومت در برابر    يبراهمچنان    رانی، اایروزافزون به سمت آس  چرخش  رغمو به  وجود    ن یبا اچین می نگرد.  

چنین شرایطی، الزم است ایران  متحده به حفظ روابط با اروپا ادامه خواهد داد. در    االتیا  يها  میفشار تحر
  ي به اروپا  رانیا  یکیزیمنطقه پل ف  نیارا به نوعی مدنظر داشته باشد چرا که    اهیس  يایدر  یساحل  يکشورها

شرق و   در صدد تقویت روابط با يگذار هیتجارت و سرما يبرانه تنها در واقع، تهران محسوب می شود.  یغرب
  انه یداند که خاورم  یم  ا یدر اوراس  يقطب مهم تجار  کی، هند و ژاپن است، بلکه خود را    هی، روسنیچ  ژهیبه و

بق به  اروپا    ایآس  هیرا  این ترتیب،  و  به  براای   يتالش هامتصل می کند.  از جمله در   ایاوراسدر  ادغام    يران 
 االت یا  در مقابل  يبلوك اقتصاد  کی  لی تشکاین کشور به    لیاز تما  ی بخشابتکارعمل کمربند و جاده اساسا  

 متحده است. 

را   یاسیمحرك س نمی توان نقش  خود دارد، اما  مختص    يران به سمت شرق منطق تجارشدن ای  جذب  گرچه
خواهد یافت    شیافزا  یبه طور قابل توجه  اینفت و گاز در آس  يتقاضا برا  ندهیدر سه دهه آدر آن نادیده گرفت.  

عادات   ریی، تغد ید ج  يانرژ  نیگز یمختلف از جمله منابع جا  لیتقاضا در اروپا به دالاین در حالی است که  و  
فاصله گرفتن از سوخت هاي فسیلی می  که منجر به    یدولت  یستیزمحیط    يها  استیو س  گانمصرف کنند 

در    رانیا  دی امسبب شده همه    کایآمر  يها  میحال، تحر  نی. در همابد ی  یکاهش م  یبه طور قابل توجهشود،  
دو عامل نشان دهنده منطق    نینه اروپا. اباشد و    ایآس   بهکالن و تجارت در حال حاضر    يگذار  هیسرمازمینه  

اعالم کرده   حای، صررانیا  معظم  ، رهبر يخامنه ا  . آیت اهللاست  براي ایران»  غرب«بر    »شرق«  تی در اولو  یاصل
 از این رویکرد حمایت می کند.  

  » شرق دادن به «  تیو اولو  يتجار  کیشر  کی به اروپا به عنوان    یکاهش وابستگ  ي ران براایاقدامات ملموس  
این کشور  است.    بوده  رانیشمال ا  يبا کشورها  يروابط تجار  جادیبر ا  شتریب  د یکات  يبه معنا  ریاخ  يهادر سال  
  ي به رهبر  يبلوك اقتصاد  کی،  ایاوراس  ياقتصاد  هیتوافق تجارت آزاد با اتحاد  بررسیشروع به    2015در سال  

رسما   اتحادیه اقتصادي اوراسیابا    رانیا توافق تجارت آزاد، کرد.  ه بودشد   سیساتاز آن  سال قبل    کیکه    هیروس
 ،کایآمر  ي پیشینجمهور  سیدونالد ترامپ، رئ  بود که  نه روز پس از آن  و این دقیقا  آغاز شد   2018ه مه  در ما

  د.ررا آغاز کي» حداکثر«اعمال فشار  کارزارخارج و  رانیبا ا 2015سال  ياز توافق هسته ا این کشور را 

 کرد یروبا این حال، اگرچه    شود.اجرایی    2021قرار است از سال    ایاوراس   ياقتصاد  هیتوافق تجارت آزاد با اتحاد
روند    رانینگه داشتن ا  يمنزو  يمتحده برا  االتیا  استیستنش همراه بود،    د یتشد   قبال تهران باترامپ در  
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  یه به طور قابل توج1996از سال  متحده    االتیچند جانبه، ا  يتجار  يها  سازمانبود. در رابطه با  ن  يد یجد 
سازمان نسبتا تازه کار    کی در    تیعضواز این رو،  شده است.    یبه سازمان تجارت جهان  ایران  وستنیپاز  مانع  
 ي اقتصادمادي    يایمزا  ،ها بود  ییکایاز آمر  یچینشان دهنده سرپدر عین اینکه    اتحادیه اقتصادي اوراسیامانند  

  به همراه داشت. زین تجاريو 

دالر   اردیلیم  2.8برابر با    2020ت  اوو    2019  اکتبر  ن یدهد که تهران ب  ی اطالعات موجود نشان م  جدیدترین
که    یداشت. در حال  شیدرصد افزا  6  پیش از آن سال  در  با مدت مشابه    سهیکاال معامله کرده است که در مقا

  ه یو روس  زستانیبالروس، قزاقستان، قرقارمنستان،  یعنی    اتحادیه اقتصادي اوراسیا  يبا کشورها  يارقام تجار
ناچ  رانیا  يبرا اقتصاد  زینسبتا  ارتباط  ا  ياست،   استیس  يبرا  يادیز  یاسیس  آسودگی خاطر  هیاتحاد  نیبا 

امیدوار   در بلند مدت  اتحادیهاین  روابط با    تیتر تقو  قیعمتوجیه  به  را    یبرخ  یگذاران در تهران فراهم و حت 
 می کند. 

و جایگاه جغرافیایی   تیموقع  لیتواند به دل  یم  رانیا، در این رابطه گفته: «رانیا  يجمهور  سی، رئیحسن روحان
  ت یترانز  يبرا   یمناسب  ری، مساتحادیه اقتصادي اوراسیادر  کشور    نیچند   یواردات  يازها ی ن  نیماعالوه بر ت،  مناسب
در   يتجارت منطقه ا  يعنوان مجرا به  کردن  عمل  در رابطه به    رانیمنطق ا  »عضو باشد.  يکشورها  يکاالها

یت  عضو  نامزدو هنوز هم    به اتحادیه اقتصادي اوراسیا اولویت ندادهکه    يکشور  ؛کند   یصدق م  زین  هیمورد ترک
از ترک  رانیبا ا  یاما تجارت قابل توجه   ،اروپاست  هیاتحاد  در تا    هیدارد. تهران    ي وندها یپ   يبراخواسته است 

اداره گمرك داده هاي  کند. براساس    دهاستفا  رانیاز خاك ا  نیگزیجا  يرهایمس  يبه جا   انهیم  يا یبا آس  يتجار
ترکرانیا با    2019در سال    رانیا  قی از طر  سابق  ي شورواتحاد جماهیر    يبا کشورها  هی، تجارت    1.08برابر 
 ندیتهران خوشا  يبرا  ياعداد   نیچن  .ن بودتُ  565،000رقم فقط    ن یا  2016ن بوده است. در سال  تُ  ونیلیم

تجارت   يبرا   یتیترانز  کوریدور  کیبه عنوان    رانیامی تواند به تقویت جایگاه    هیتجارت ترکاینکه    ژهیاست، به و
 کمک کند.  اهیس يایو در انهیم يایآس

اتصاالت    گری و د  ی لیر  و خطوط  اتصال جاده ها  يبرا  تیدر هر تالش آ  یی ایجغرافشرایط  لطف    بهه  یو ترک  هیروس
  یی حال، از نظر توانا  نی. با اخواهند داشت  يا  ژهیو  جایگاه  ،و فراتر از اروپا  اهیس  يایبه در  رانیحمل و نقل ا

براي .  ردیگ یقرار مقطعا مورد توجه و انتخاب ایرانی ها  است که    نیچ  نیبزرگ ا  ییربنایز  يپروژه ها رشیپذ 
 ي انتقال کاال از بندرها  يرا برا  تیترانز  یاضاف  يها  نهیکاغذ گز  يرو  نیچ  ابتکارعمل کمربند و جادهنمونه،  

  ي برا   يمتعدد  ي ها  نهیگز  نی. چفراهم می آورداروپا    ای   هی، روسهیو فراتر از آن به ترک   رانیجنوب به شمال ا
غرب -شرق  ایشمال  -جنوب  وند یهرگونه پ  يبرا  رانیا  نیاز سرزم  اجتنابحمل و نقل در دسترس دارد، اما  

 ي برارا    ی جنوب  دوریممکن است بخواهد کر  نیچدر این باره می گوید: «کوالکوغلو    قوجسل خواهد بود.  دشوار 
، ازبکستان، زستانیقزاقستان، قرق  قیطررا از    نیکه چ  نیو چ  هیترک  شمیراه ابرعمل  ابتکار  نیارتباط ب  جادیا

 .» کند  ی مال  نیمات ،کند   یمتصل م هیبه ترک رانیترکمنستان و ا 
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  ادغام یک نوع  نکته مهم است که وعده    ن یااحتمالی درکی    ياقتصاد د یجد   يپروژه ها  نیادر مباحثات درباره  
از مساله متفاوت . ستینشده ن  شیآزما شنهادیپ کی ای د ی جد  دهیا ک یخود  يبه خود يمنطقه ا و یکپارچگی

» را شرقچرخش به سمت « با واشنگتن استدالل    یاسیس  يریتر شدن درگ  میاست که وخ  نیتهران ا   دگاهید
  انهیخاورم هاياقتصادادغام  تالش هاي جدید براي در  یاصل يبه عنوان شرکا نی و چ هیروسبا در نظر گرفتن 

  1985که در سال    ياقتصاد  يسازمان همکار  می توان به  راي نمونه. بکرده است  تی تقو  اهیس  يا یو خزر و در
 از جمله افغانستان و شش این سازمان امروز ده عضو  .  ، اشاره کردشد   سیتاس  هیپاکستان و ترک ،  رانیا  وسطت

سازمان همکاري عضو    يکشورها   تیجمعمجموع  .  دارد  هیروس  کشور اتحاد جماهیر شوروي سابق به استثناي
با امکان ادغام اقتصاد  کیکه آن را به  نفر است    ونیلیم   500به    کینزد  اقتصادي  قابل توجه  ي بازار بزرگ 

توانایی استفاده از حداکثر است که    یمعن  نیبد سازمان  این  در    فیضع  یاسیس  ي اما رهبر  تبدیل می سازد؛
 ظرفیت خود را نخواهد داشت. 

همان   قایدق   همکاري اقتصادي  هاي مشابه سازمان  سازمان  یقبل  ياز شکست ها   يساده ا  يها  تیواقع  نیچن
به را  ایران  مانند    يگذار  هی سرما  به  د یام  دلیلی است که  مواردي  اوراسیادر  اقتصادي  ابتکارعمل و    اتحادیه 

روي    يو اقتصاد  یاسیس  هوزن  ینوعدر این دو سازمان    نیو چ  هیمشارکت روسترغیب می کند.    کمربند و جاده
دچار   سازمان همکاري اقتصاديمانند    این سازمان ها را  تیفعال  ها می تواندنبود آنمیز به شمار می رود و  

 اختالل یا ناکارآمدي کند. 

 در رابطه به تهران  محدود مسکو و پکنهاي تمایل 

  کا یرا از فشار آمرآن  توانند    یکشورها م  نیا  نکهیو اعتقاد به ا  ایدر اوراس  نیو چ  هی روس  يبه رهبرایران    کردیرو
از اهداف برجسته   یکی.  محدود نمی شود  ياقدامات اقتصاد  ریسا  ای  تی، ترانزيانرژزمینه هاي  نجات دهند، به  

به   تیامن  تیبا محور  ياتحاد   -يشانگها  يهمکاربه سازمان    وستنیتهران در دو دهه گذشته پ  يراقتصادیغ
  ست. بوده ا  -و تاجیکستان  زستانیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقهند، پاعضویت  بوده و    نپکمسکو و    يرهبر

  ي برنامه هسته اتحریم هاي سازمان ملل بر    لیاما به دل  ،کامل کرد  تیدرخواست عضو  2008در سال    رانیا
سازمان   يها  میتحر  شتریزمان لغو بدر    رانی. ا صرفا یک بهانه بوداستدالل احتماال  نینشد. ا  رفتهیرسما پذ آن  

  ن یا  .نشد   کینزد  يشانگها  يکامل در سازمان همکار  تیبه عضو  برجام هم  يپس از امضا  2016  هیملل در ژانو
 ي رهبر  تحت   ياز ابتکارات منطقه ا  ی ران در برخ ایادغام  ه  ب  نیو چ  هیمحدود روستمایل  نمونه بارز    تیواقع

 آنهاست. 

ابتکارعمل کمربند و جاده  ناگزیر براي    کیشرآن یک    ییایجغرافناشی از شرایط  ضرورت    لیبه دلشاید ایران  
  ي برا  یلیها به وضوح تما   ی نیشود، اما روس ها و چ  ی تلقجنوب روسیه  -چین یا کوریدور بین المللی شمال

متحده    االتیآن با ا  يریبه درگ   رانیا  یخارج  استیندارند. مشکالت س  یاسالم  يبه جمهوربیشتر  شدن    کینزد
و همچنین  فارس    جیخل  یعرب  يکشورها  ای  ایدر غرب آس  گرید  ياز کشورها   يادیز  و شمارشود    یمحدود نم 

وارد درگیري  ایران    یانقالب  یخارج  استیسنمی خواهند به دلیل    هی و روس  نیچ  و  اسرائیل را نیز در بر می گیرد
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» آن به مسکو است؛  کی استراتژ  يهمکاردرباره «مقامات در تهران    يادعا، به نوعی نفی  تیواقع  نیاها شوند.  
سوریه یک   اطالع ندارد.  هیو روس  رانیا  يهمکار  يها  تیکس بهتر از مقامات مسکو و تهران از محدود  چیه

براي نجات بشار اسد تالش می کردند    2011هر دو کشور از سال  نمونه واضح از این محدودیت است: اگرچه  
حداکثر نفوذ در    يبراپنهانی  نه چندان    یرقابتاما درگیر  موفق شدند،  بارزه با تروریسم» خود  در هدف «م و  

 هستند.  هیسور

  » محور مقاومت روسیه به «جذب    يبراها  از تهران در تالش  درباره خشم مسکو    یرانیا  لگرانیاست که تحل  یمدت 
به عنوان    رانیبا ا  يهمکار  هب  هیمحدود روس  لیهشدار داده اند. تما  لیو اسرائ  کایآمر  هیعل  یرانی تحت سلطه ا

سازمان در  ایران  کامل    تی عضودرخواست    مجددرد شدن    لیدل  نیهم   د یشا  یجبهه ضد غرب  یاز نوع   یبخش
 کا یبا آمرایران    یدشمن  لیبه دل  نیو چ  هیروسمعتقد است    یرانیا  نیشیپ  پلماتید  ک ی اشد.  ب  همکاري شانگهاي

همکاري شانگهاي سازمان آن در  رشیبه پذ  یلیهنوز تما لیاسرائبه رسمیت شناختن از آن امتناع  لیو به دل
و اگر  ست.  نی  تیبدون محدود  هیو روس  رانیا  کیمشارکت استراتژنشان می دهد    گریدمساله بار    نیندارند. ا
احتمال وجود دارد    نینداشته باشد، ا  انهیدر امور خاورم  رانیا  ي بازتر در قبالکردیبه اتخاذ رو  یلیتماروسیه  

شود و این در حالی است که نفوذ و اهرم فشار تهران    اهیس يایدربه  ایران شتریب ی دسترسمانع از که بخواهد 
به شمار  ی رامونیپ گر یباز کیحالت  نیتهران در بهتردر خاورمیانه قابل توجه است، اما در منطقه دریاي سیاه 

 ود. می ر

 رو  شیپ يویدو سنار
  2000سال    لیاز اوادست کم    کیتیو ژئوپل  کی دئولوژیمختلف ا  لیبه دال  اهیس  يا یتهران به منطقه در  کردیرو

پیشبرد   يبرا   1990دهه    لیاما مختصر و ناموفق اوا  د یشد   تالشبوده است.    نهمنفعالو شاید حتی پیش از آن،  
مورد استثنا    کیاروپا،    یحت  د یشاو    نیو به بعد به اوکرا  جانیبه آذربا  رانیخطوط لوله انتقال نفت و گاز از ا

در خاور    ياقتصاد  يفرصت ها  يجوو    در جست  ونفوذ در جهان عرب    يبراتالش  مشغول  تر  ش یبایران    بود.
روابط  هیو ترک هیروس اهیس  يایدر یدر حال حاضر با دو کشور بزرگ ساحل رانیاست. ا نیدر چ ژهیدور و به و
کدام از این    چی هدر    :غافل شد   نهیزم  ن ی در ا  تیواقع  یک از    د یدارد، اما نبا  يو اقتصاد  کیپلماتی د  ي فعال و قو
منطقه   نیا  يدر واقع، تهران برانیست.    اهیس  يایدر  در   رانیهمه جانبه ا  ياستراتژ  مبتنی برروابط  دو مورد،  

 جامع و واحد ندارد.   ياستراتژ کی

به مقامات در تهران است    حیصر  د یو امآمریکا  با    رانیمناقشه در روابط اختالف ا  ی، عامل اصلهیمورد روس  در
در سال    هیروس  روس ها این انتظار را صرفا تا حدي برآورده می کنند..  در برابر فشار واشنگتن استمسکو  پناه  

  م ی و تحر  خی در برابر توب  رانیسازمان ملل متحد از ا  تیامن  يشورا  انند م  یالملل  نیدر مجامع مهم ب  ریاخ  يها
  تنش سفید امضا نیست.  چک  یک    تیحما   نیکرده که ا  يادآوری  ایرانبارها به  ، اما  محافظت  کایآمر  شتریب  يها

 ل یها نه تنها از عدم تما  یرانیا  يانرژ  نه یدر زم  يهمکاربراي نمونه، در  مشهود است.    زین  يدر روابط تجار
 ت ی واقع  ن یشده اند، بلکه از ا  د یناام  یالملل   نیب  ينفت در بازارها  متیق  شیافزا  يبا تهران برا  يهمکار  بهمسکو  
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 ی ناراحتاما    کنند.   یسف م اابراز ت،  داشتند   رانیصادرات نفت ا  همس  ین ی گزیدر جا  یکه روس ها به طور فعال سع 
و مسائلی با زمینه هاي ملی گرایی مانند تقسیم سهم بهره برداري   شود  یمحدود نم   يتجار  يها  فقط به رقابت

 نیز در بر می گیرد.را   زرخ يایدراز 

مسکو  معتقدند که  انتقاد می کنند،    یاسالم  يجمهور  ک یدئولوژی ا  یخارج  استیکه در تهران از برنامه سآنهایی  
می خطرناك    را  یبیرق  ن یبا چن  کیاستراتژ  يارهمکشرایط مساعد است که    در  دوست   کیحالت    نیدر بهتر

از جمله توسعه هاي آن    ي گذار  هیاز تجارت و سرما  د ی با  یست که ایرانا  هیهمسا  هی ها، روس  یابیارزاین  در  کند.  
 ي همکاردر عین حال نباید در  اما  جنوب استقبال کند؛  - کوریدور شمال  مانند   يحمل و نقل منطقه ا  يطرح ها

،  وجود ندارد   تیکه در واقع  کیاستراتژ  یی همگرا  ینوعو صحبت  محدود اغراق    يها   نه یدر زم  هیو روس  رانیا
 خود را مرتب کند.  یخارج  استیس ي ها تیاست که اولو نیا رانیا يحالت برا نی. مطلوب ترمطرح شود

 

جانبه   کیفشار    يها  کی هنوز در برابر تاکتنشان داد که ایران  ترامپ    «اعمال فشار حداکثري» دونالد   کارزار
  ت یرغم همه حما  بهن  ی و چ  هیکه روسکارزار همچنین نشان داد    ن یحال، ا  نیاست. در ع  ریپذ   بیآس  کایآمر
. بسیاري از کارشناسان ایرانی در این باره هشدار داده  با احتیاط عمل می کنند زمان نیاز ایران  ، در  یلفظ  يها

قاسم محب علی، رئیس پیشین بخش خاورمیانه در وزارت    .ستین  دار یپابراي ایران  موجود    تی وضع  اند که
شرایط را اینطور بیان کرده که ایران باید تصمیم بگیرد چه نوع سیاست خارجی را می خواهد دنبال  خارجه،  

کند: یک سیاست خارجی فعاالنه که تهران را در تالقی با همسایگان و واشنگتن قرار می دهد؛ یا سیاستی که 
 که به شکوفایی کشور کمک می کند در آن در اولویت قرار می گیرد. خارجی  دستورکار سیاست

  است یسپر هزینه  تمرکز    و  ياقتصاد  ت یریمد ء ها سو  پس از سال  رانیدر ا  یاجتماع-ياقتصاد  میوخ  طیشرا
در و تعمق    يدرون نگرداشته، به معناي نیاز به  کشور    يبرا  یکم  يجهان عرب که منافع اقتصاد  بر  یخارج

  خود   یخارج  استیسها در    تیاولو  بهتواند    ینم   یاسالم  يکه جمهورمساله انکارناشدنی این است  ران است.  ای
 راق گرفته تا ع منیدر مبارزات مختلف قدرت در جهان عرب از کمتر مشارکت با  که ییویدر سنارادامه دهد. 

براي کاهش خشم عمومی از یغماي در داخل کشور    يبازساز  احتماال بهن  ایراباشد،  همراه  تا لبنان    هیو سور
  ي به اهداف اقتصاد   یابیدست  يبرا  ییبه دنبال راه ها  ران یکه ا  ییاز آنجا  متمرکز خواهد بود و  يثروت اقتصاد 

براي نمونه،   .گرفتخواهد  قرار    تیاولو  درو گاز    فتن  میعظ  ریخود است، بدون شک توسعه و صادرات ذخا
 یعیگاز طب  ژهیصادرات نفت و گاز به اروپا بازگردند. به و  يبرا  یقبل  ياز برنامه ها  یبرخ  رتوانند ب  یها م  یرانیا
  یعیگاز طب  يتقاضا برا  ندهیرود در چند دهه آ  یاست. انتظار م  يگذار  هیسرما  يکننده برا  دواریامزمینه    کی

خود را در   يهامرغ    باشد و همه تخم  ياروپا جد   يدر مورد بازارهاایران  و اگر    شود  ادیز  اریبسدر اروپا    ژهیبه و
خط لوله و    براي ساخت  اهیس  ياینفت و گاز قرار ندهد، منطقه در  ییایمصرف کنندگان آس  ریو سا  نیسبد چ

منطقه    قیاز طر  رانیتجارت از ا  يبرا  یاضاف  يرهایمس  قرار خواهد گرفت.  توجهبه اروپا دوباره مورد    يپل تجار
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،  انه یم  يایرا به آس  ایکه جنوب آس  يقطب انرژ  و  یصادرکننده اصل  کی به عنوان  کشور  نقش این    اهیس  يایدر
 . ، تکمیل خواهد کردکند  ی متصل م وپاو ار اهیس يایدر
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