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 چکیده

شران سی پی سن روحانی هدف این مقاله برر سیاگرایی جدید ایران و تحلیل اهداف و دورنمای آن در دورۀ ح های اورا
ندها و به دالیل مختلفی چ ن شتتیا   نادقیا اه رو« نگاه به شتتر »استت ر راهدرد پیشتتین در این همییه هیر نی ان 

سیایی،  شگران اورا س کی سیا شی به اجماع اندک،  سًا واکی سا ش  و ا صی ندا شخ ستاورد م هدگی و آمریکاهدگی، د
س ، اما  سیاگرایی جدید ایران ا شارها همچیان متغیر مهمی در ن اورا شارهای آمریکا ب در هرچید این ف ر رویکرد دف

سعی می ضمن تالش بران ین  س  فعالش د  سیا شارک  ی کاهش اثر این متغیر،  های جدید در پ یاییتری برای م
کیش متغیرها، کارگزاران و م ضت نا  ستیستتمی و ت جه به بره تتتتاوراستیایی اتخا  شت در این مقاله با روش کیفی

قه چارچ ب ای و بینمختلف در ستتح م میح ل بین»المللی و در  یددو جد ده«گرایی  های نظری و نملی ، جی
سی می سیاگرایی ایران را برر س کیدر پرهیز ان اورا سیا ضرورتًا مقابله با آمریکا، ه  شار و نه  هدگی، رویکرد تعدیل ف

کید بر نو اک ن می به نگر اه جای نو پلیتیک و نگاه جامع و نه جزویاجماع بیشتتتر دا لی، ستتیاستت  چیدبرداری، تر
کیدگرایی جدید ایران استت ر بهوج ه نمدۀ اوراستتیا « اجدارآمیز»شتت د هرچید فشتتار آمریکا نامل می نی ان نتیجه تر

المللی و اوراسیایی در شرایط مهمی در اوراسیاگرایی جدید ایران اس ، اما تالش برای انحدا  با تح ال  فزاییدۀ بین
 گیری این سیاس  اس رمهمی در شکل« انتخابی»گذار به نظ  جدید نیز متغیر 
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________________________________________________________________ 

 ar_noori@sbu.ac.irتهران، ایرانر  شهید بهشتی،ر استادیار گروه نل م سیاسی، دانشکده اقتصاد و نل م سیاسی، دانشگاه 1

https://dx.doi.org/10.22067/irlip.2021.68632.1025


 1400پاییز و زمستان ، 1 ، شماره10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 358

 

Neo-Eurasianism in Iran’s Foreign Policy of  

Hasan Rouhani Era 
 

Alireza Noori1 

 

Abstract  
The main purpose of this article is to study the backgrounds and reasons for Iran's new 

Eurasianism in Rouhani era and to analyze the goals and requirements of this policy. The 

previous strategy, called "Looking East" did not have clear achievements for some reasons, 

including inaccurate understanding of Eurasian trends and powers, little consensus, 

politicization, and anti-Americanization. It was largely a response to US pressure. Although 

this pressure is still an important variable in Iran's neo-Eurasianism, efforts have been made 

to address these problems and to take an active approach to adapt to new dynamics in Eurasia 

and the international arena. This article examines the theoretical and practical aspects of 

Iran’s neo-Eurasianism with a qualitative-systemic method, considering the interaction of 

variables, agents and various issues at regional and international levels in the framework of 

"new intergovernmentalism". Avoiding politicization, trying to moderate pressure rather than 

confronting the US, greater domestic consensus, multivectoral approach, emphasis on 

geoeconomics rather than geopolitics and a comprehensive rather than limited view are major 

characteristics of Iran's new Eurasianism in the Rouhani era. As a result, the paper 

emphasizes that while US pressure as a "coercive" factor is important in the Iran’s neo-

Eurasianism, the "selective" effort to adapt to growing international and Eurasian 

developments is also a significant variable in shaping this policy. 
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 مقدمه
سال سیا و پ یاییدر  س ر های ا یر، اورا شته یافته ا های فزاییدۀ آن برای ایران جذابیتی بیش اه گذ

س  که قراب  تاریخی، میافع و فرص  سیای بزرگ ا شی اه اورا سایه و بخ های مختلفی در ایران هم
پاشتتی شتت روی فرصتتت  مغتیمی برای گرایش به این ح هه ب د و در دوره ای هاین ح هه داردر فرو

های متفاوتی نستتد  به این میحقه تجربه شتتده استت ر رفستتیجانی با رویکرد مختلف، ستتیاستت 
کید بر فرهیگ، احمدی نژاد با راهدرد نگاه به شر  و روحانی با ن اوراسیاگرایی اقتصادی،  اتمی با تر

ی  کامیم فق نا به کردهها و  قه تجر ند هایی را در این میح  ;Vaezi, 2010; Noori, 2011b)ا

Arghavani, 2015; Mirfakhraei & Firoozmandi, 2017)صادی ر دراین میان، رویکردهای اقت
هدگی چیدان م فا ند ده هدگی و آمریکابا ت فیا بیشتتتر و نگاه به شتتر  به دالیلی، اهجمله ستتیاستت 

گیری اه تجربیا  گذشته، در رویکرد جدید   د به اوراسیا با بهره« (1)در دوره روحانی»اس ر ایران 
المللی تر با تح ال  بینتالش کرد سیاس  اوراسیایی جدید را با اجماع بیشتر و با رویکردی میحدا

سال ستمر آمریکا در  شارهای م سیایی پیش بدردر ف شار حداکثری»ص ر  های ا یر چه بهو اورا « ف
، در گرایش تهران به اوراسیا ترثیر هیادی «اجدارآمیز»نی ان ناملی بایدن به« شمید  فشار ه »ترامپ یا 

، اما درک جدید اه (Noori, 2019; Zamirirad, 2020; Lim, 2020; Noemi, 2017)داشته اس  
رتغییر بین یاییشتترایط پت  نی انها بهالمللی در گذار به نظ  جدید و تالش برای انحدا  فعال با این پ 

 نیز در این سیاس  مؤثر ب ده اس ر« انتخابی»ناملی 
ما  ایرانی قا قدر  با م ی   کاربرب و تق  ی  برتر آمری تدریجی م قع یدۀ تضتتعیف  های ا

صه بین  ;McTague, 2020; Cooley and Nexon, 2020; Boyle, 2020)الملل بیربربی در نر

Blanchette, 2021) کید میم افقیدر در دورۀ گذار بر اهمی  فزای شتت دج جایی که یدۀ اوراستتیا تر
شرکای  کید بر متی ع کردن  روابط و  سیای مرکزی با تر سیا اهجمله در آ سته مرکزی اورا ش رهای ه ک

با  (2)و چین« همکاری در اوراسیای بزرگ» ارجی، کیشگران بزرگ اوراسیا اهجمله روسیه با راهدرد 
کید بر مشتتتارک  بیشتتتر در ، حلقه پیرام نی اهجمله ه«راهکمربید»ابرپرونه  ید، ایران و ترکیه با تر

کید بر روندها و نهادهای اوراستتیایی و باهیگران فرامیحقه پا با تر ای، اهجمله آمریکا و اتحادیه ارو
 اندر معیای جدیدی به این ابرمیحقه بخشیده« باهی بزرگ در اوراسیا»استمرار حض ر در 

ی در میابع مختلف م اجهه میافع، اهداف، ر یایی و اهدردها و اول  های این باهیگران بانث پ 
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نی ان قلب در م رد اوراستتیا به هالفورد مکیندرهای رقاب  فزاییده در این جغرافیا و باهطرم دیدگاه
 ;Sheng, 2017) شتت ددر این گستتترده دانستتته می« باهی بزرگ جدید»همین و م ضتت ناتی چ ن 

Chen and Fazilov, 2018; Dorsey, 2019; Malle et al., 2020) ر روندهای میدانی نیز حاکی
اه ظه ر و گستتترش م ضتت نا  و معادال  مختلف  ستتیاستتی، اقتصتتادی، امییتی، نو پلیتیکی، 

س ر برایننو اک ن میکی و میحقه سیایی ا شگران بر این نظرند که این گرایی اورا ساس، بر ی پژوه ا
ی  طرم ستتتا تی مختلف ستتدب پی ستتتگی جغرافیایی های هیرفزاییدگی ارتداطا  در کیار تق 

صه بیناهبیش شده و ترثیرا  این ابرقاره را بر نر سیا  س  پیش اورا  ,Eremina)الملل افزایش داده ا

2016; Li, 2018; Bruno, 2019; Rolland, 2019) ر 

ردار اوراستتیایی در ستتیاستت   ارجی   د بر آن استت  تا ضتت من با این مالحظه، ایران با تق ی  بت
رتغییر میحقهاهش فشتتار آمریکا، میابع و اهرمک المللی افزایش ای و بینهای قدر    د را در شتترایط پت

شدن به قدر  اول میحقه جایگاه ای ایران و تددیلانداه ت سعهدهدر اه این میظر، اوراسیاگرایی در چش 
به نردستتت ت اند ت ان بهمهمی دارد، هیرا تهران می الملل تعمی  دهدر صتتته بینآمده در اوراستتیا را 

گرایی فعال آن استت ر این المللای بلکه بخشتتی اه بیناوراستتیاگرایی جدید ایران نه رویکردی میحقه
ی اهجمله سیاس  به فراتر اه آسیای مرکزی ت سعه داده شده اس  و همکاری فعال با کیشگران اوراسیای

جی ب، پرونه تتتریدور شمالیایی اهجمله کها و نهادهای اوراسروسیه، چین و هید و مشارک  در طرم
 راه، ساهمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دست ر آن قرار داردر کمربید

سخ دراین ساني رویکرد  سیایی به حاکمی ، میان، هم شگران اورا ش رها و کی انگارانۀ ایران و ک
اگرایی ایران نه در قالب  مفه می کییدۀ همکارهای جمعی استت ر با این مالحظه، ن اوراستتیتستتهیل

س ر این ، بلکه در چارچ ب میحقهمترتب بر تجربه اروپاییهمگرایی  سیر ا گرایی  حاکمیتی قابل تف
کید بر ابعاد نمل های بیرستتخ  چ ن ویژه در ح ههگرایانۀ ستتیاستت   ارجی ایران بهمقاله با تر

صاد، اه  سی 1گرایی جدیددول بیناقت ستفاده میبرای تدیین ن اورا صلی این کیدر اگرایی آن ا هدف ا
ها و مزایای ها و اهداف اصلی چر ش ایران به اوراسیا، تحلیل دالیل آن و فرص مقاله بررسی همییه

 اوراسیا برای ایران اس ر

________________________________________________________________ 

1. Neo-Intergovernmentalism 
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 . چارچوب نظری پژوهش1
ها را برای های متقابل دول پذیریها و آستتیبپیچیدگی فزاییدۀ ام ر، وابستتتگیهای ا یر، در دهه

ها، ترمین میافع بیشتر و دفع مؤثرتر تهدیدا  متقاند به اقداما  جمعی کرده اس ر کاستن اه هزییه
 نی ان ستاهوکار  برا  تستریع فرایید ت ستعه اه طریا استتفاده اه میابع،گرایی بهراستتا، میحقهدراین

حال، بر ی نینها قرار گرفته استت ر درهای کشتت رهای دیگر م ردت جه دول امکانا  و ظرفی 
س  بینها، اهجمله بحرانچالش صادی، تروری کید  دوباره بر های اقت الملل و ویروس کرونا م جب تر
س  و روندهای همگرایانه حتی در باهملی شده ا ن مثال  نی ااتحادیه اروپا )بهگرایی و امر حاکمی  

مای حکمرانی جه کرده استتت ر مع چالش م ا با  یۀ همگرایی( را  ترین  این یکی اه مه  1نال
س ج بهچالش اند های جمعی فراملی با ترجیحا  ملی در تیاقض قرار گرفتهمعیا که همکاریاینها

 ر(Keohane, 2001: 7)ش د ها نادیده گرفته میو گاه دستاوردهای ناشی اه این همکاری
های جمعی، شتتتا صتتی برای وا ند حاکمیتی در رو یارا   یا اصتترار بر حفا ا ت گذاری 

« اتحادیه اروپا»گرایی و همگرایی استت ر برای مثال، ای، میحقهگذاری میان همکاری میحقهتفاو 
در آمریکای « نفتا»در آمریکای جی بی و مرکزی، « مرک س ر»در شر  آسیا، « آنسهآ»در قاره سدز، 

شانگهایساه»شمالی،  سیای مرکزی، « مان  ش رای همکاری »در آفریقا و « اتحادیه آفریقا»در اورا
ستید که با درجهدر  اورمیانه نم نه«  لیج فارس کید هایی اه همکاری جمعی ه های مختلفی اه تر

سح م مختلفی اه همگرایی، اه ه  متفاو  می ستی این تفاو  بر حاکمی  و به تدع آن،  ش ندر چی
 بررسی اس ر قابلگرایی دول و بین 2گراییفراملیکرد  کالن  با دو روی

سیک فراملی ستی، بر تعریف کال ست هاسگرایی با رویکرد لیدرالی س  اه  ارن همگرایی مدتیی ا
 کیید کههای   د را اه طریا نهاد  جدید  جمعی پیگیری میها انتظارا  و فعالی که طی آن دول 

داد  این فرایید، کییده استتت ر برونحاوز ا تیارا  بیشتتتری نستتد  به واحدهای ملی مشتتتارک 
 :Niemann, 2006)یابد گیری جامعه ستتیاستتی ن ییی استت  که بر واحدهای ملی برتری میشتتکل

پذیری با ای دم کراتیک همراه با شتتفافی  و مستتت لی گ نهها بهستتاهیر در این حال ، تصتتمی (14
ی رویکرد  ما ته میح نه اه انضتتتا گرف هاد فراملی، بر گرایی، تصتتمی شتت در در فراملیگرا های ن

________________________________________________________________ 

1. Governance Dilemma 
2. Supernationalism 
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«  1حاکمی  جمعی»رو مفه م یابدج اهاینها اول ی  میها، ترجیحا  و ق انین دا لی دول تصمی 
گیرد های ملی را در ا تیار   د میتدریج کارکردهای مختلف دول ش د و نهاد فراملی بهحاک  می

(Tsebelis and Garrett, 2001: 361) ر 
کید ها فراتر اه همکاری و به ندارتی گرایی روابط میان دول ، هرچید در فراملینیل ناگنت به تر

س  می شی اه حاکمی  ملی اه د س  و طی آن بخ ه اما ا،  (Waterhout 2008: 16)رودهمگرایانه ا
گرایی با دول آیدر در مقابل، بیندستت  میالملل بهطریا نهاد فراملی قدر  بیشتتتری در نرصتته بین

کید بر ندم انتماد در نرصه بی الملل و نرویکرد روالیستی، اقداما  جمعی را به ص ر  محدود و با تر
شتت د و انضتتا در پذیردر در این حال ، حاکمی  واگذار نمیترجیح میافع ملی بر میافع فراملی می

 کییدروت  و همکاری گزییشی را حفا می تصمیما  و روندهای جمعی حا شرط، گاه حا
هان   ل بین استتلن ه  پایی و دو یان اه همگرایی ارو یل ن کارکردگرا قاد اه تحل گرایی را در انت

شان بر حرک  تدریجی  همگرایانه به کید کید بر مدانی س ی یک نهاد فراملی محرم میتر کیدر او با تر
 بر اییکه کارگزارانییالملل، نظر ن لیدرالی مدها در روابط بینویژه نقش اصتتلی دول روالیستتتی به
ل بیردولتی می ید دو ید، رد میبها را وادار ت ان نه کی یا های همگرا ند بهه رو یدر  نظر او، ک

کید دارند: دول بین سه نکتۀ مه  تر رتغییر بین1گرایان بر  شرایط پت ستمی به  سی المللی که ( رویکرد 
گری  هیها همچیان با( دول 2ت اند مخل همگرایی باشتتد و ترجیحا  کشتت رها را تغییر دهدج می

ید   د را حفا می هدف آنقدرتم ید،  ی  کی ماه ی  و  یافع ملی استتت  و این امر کیف ها حفا م
فیی  اصتتی تتتتتهای کارکردیت اند در بخش( همگرایی می3دهدج همگرایی را تح  ترثیر قرار می

سخ  اهجمله ح هه ضرورتًا به ح هۀ  شد، اما  شته با شرف  دا سرای  نمیپی  کیدهای امیی  و دفاع 
(Pelgrom, 2017: 16) ر 

شتر به نظریه نهادگرایی بیندول بین س  که بر چانه 2دولتیگرایی بی دولتی های بینهنینزدیک ا
ید داردر در بینتتتتتهای دولتیو ت افا ک تر هادی  کاری  جمعی  دول ن که هم نه همگرایی، بل گرایی 

شکل می شروط و داوطلدانه  صمم ضا را نداردر هرچید گیرد و نهاد جمعی ت ان تحمیل ت یما  به ان
صمی  شکل میاین امر ت ساهوکاری برای همکاری جمعی دول ساهی را م هایی کید، اما در مقابل 

________________________________________________________________ 

1. Pooling/Pooled Sovereignty 
2. Intergovernmental Institutionalism 
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ستقالل دارندر با ت جه به چالش سخ  به حاکمی  و ا س  که رویکرد  نیار که های همگرایی تماما
گرایی و و برای ادامۀ حیا ، فراملی ای در نملشتت د، نهادهای میحقهدر اتحادیه اروپا نیز دیده می

ر اتحادیه اروپا نیز این (Schout and Wolff, 2012: 22)گیرند همان به کار میگرایی را ه دول بین
رویکرد دوگانه را در نظر دارد و نهادهای وابستتته به آن اهجمله شتت رای اروپا و کمیستتی ن اروپایی به 

صیف روندهای جمعی در این اتحادیه ش ندر بر ههای متفاو  اداره میشی ه ساس، برای ت  مین ا
 Tsebelis and)مفاهی  مختلفی همچ ن حکمرانی فراملی و حکمرانی چیدسححی کاربس  دارند 

Garrettc 2001: 361) ر 
ید بیندول بین کید داردر هرچ تر کید بر دول گرایی جدید بر همین رویکرد ترکیدی  تر گرایی و 

، اما دید داندتر استت  و دول  را مح ر اصتتلی تعامال  جمعی مین ق یهای ملی در آحاکمی 
سد  به همگرایی دارد و این روند را ممکن و روبییانه  ش سعه ارهیابی میبهتری ن س ی ت  کیدر در 

 پذیرداند و بر پ یایی و برگش گرایی همگرایی را روندی پی سته و مت اهن نمیدیگر، بر الف فراملی
ید دارد ب دن  آ ک تر یان ر براین(Hodson and Puetter, 2019: 1154-1155)ن  حام استتتاس، 

ل بین هامدو ید اب جد حا  ملی هایی را در م رد همگرایی محرم میگرایی  له ترجی ید اهجم کی
جانده، و ستتتاهی در نهاد فراملی، ابهام در همگرایی همهها در شتترایط بحران، چالش اجماعدول 

 ر (Hodson, 2019: 4) چالش  ت اهن سیاسی

 گرایی جدیددولتگرایی/ بینگرایی/ فراملیدولت. بین1جدول 

 گرایی جدیددولتبین گراییدولتبین گراییفراملی 

 دولتیرفراملینهاد بین دولتینهاد بین نهاد فراملی کارگزار جمعی

گیر، م افا با تحدید ستتهل رویکرد به حاکمی 
 حاکمی 

با تحدید گیر، مخالف ستتخ 
 حاکمی 

ض نا  بیرراهدردی سهل گیر در م 
 های راهدردیگیر در م ض عو سخ 

 اجمانی وت یی اکثریتی ساهیاصل تصمی 

 همگرایی حاکمیتی همکاری داوطلدانه همگرایی ن ع تعامل

 میافع متقابل میافع نسدی های مشترکمیافع و ارهش اصل همکاری

ستترای  به قابلگستتترده و  دامیۀ همکاری 
 های مختلفح هه

به محدود و بیرقابل ی   ستترا
 م ض نا  راهدردی

 محدودتگسترده

فقدان تفکیک ستتیاستت  و  رابحۀ سیاس  سخ  و نرم 
 هاسایر ح هه

تفکیک ستتیاستتت  اه ستتتایر 
 هاح هه

 تفکیک نسدی
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عامال  جمعی دول بین یاستتدی را برای ت با رویکرد ترکیدی   د بستتتر م جدید  فراه  گرایی 
هایی که رویکرد سخ  نسد  به حاکمی  دارند یا در وضعی  نامتقارنی ویژه برای دول کیدج بهمی

سد  به دول  ستید و درنتیجه اه روندهای همگرایانه هیان میهای بزرگن بیییدر الدته تر و قدرتمید ه
جدید دول دول گرایی، در بیندول بر الف بین ما  گرایی  قدا مۀ ا جمعی اه حا وت  ها در ه

حال، با رد همگرایی نینها محدود استت ر درگزییشتتی و مشتتروط آن بر  ردار ند ده و همکاری
ها و ت جه به ستتاهی اکثریتی در نهادهای فراملی، بر احترام به مالحظا  دول جانده و تصتتمی همه

کید داردر   وضعی  نامتقارن انضا تر
 
 . راهبرد سنتی نگاه به شرق 2

گرایی ایران در اوراستتیای های جمعی و میحقهشتت روی فرصتت  مغتیمی برای همکاریفروپاشتتی 
مرکزی ب در اوراستتیاگرایی اولیه ایران در دورۀ هاشتتمی رفستتیجانی محدود به این جغرافیا )نمدتًا 

کید بر نیاههای اقتصادی متقابل شکل گرف ر مشارک  فعال در شکل گیری و آسیای مرکزی( و با تر
کید بر ان اک ، اهجمله تالشپیشتتدرد ستتاهم های ایران در این همییه ب در در دوره  اتمی با ت جه به تر

کید بر اوراسیا کاسته شدر در مح ر ایشان بستری حال، گفتمان فرهیگنینبهد د روابط با برب اه تر
کید بر مؤلفه های برای تق ی  روابط فرهیگی با اوراستتیای مرکزی اه طریا دیملماستتی فرهیگی و تر

 مشترک فرهیگی اهجمله ن روه ب در 

نژاد در قالب راهدرد نگاه به شتتر  معیا و وستتع  جدیدی یاف ر اوراستتیاگرایی در دوره احمدی
ای ایران ب در ویژه بر ستتر برنامه هستتتهبا برب به ترین پیشتتران این ستتیاستت ، تشتتدید تیشمه 

تر اه آستتیای اه نظر جغرافیایی وستتیع های هاشتتمی و  اتمیاوراستتیاگرایی این دوره نستتد  به دوره
سیایی به شگران اورا ساهمانمرکزی ب د و تق ی  روابط با کی ض ی  در  سیه و چین و ن های ویژه رو

اوراستتیایی اهجمله شتتانگهای، در دستتت رکار قرار گرف ر هرچید در این دوره ت ستتعۀ روابط با ستتایر 
ه ب د، اما تیش با آمریکا مانع تق ی  این روابط کش رها اهجمله هید، ناپن و کره جی بی نیز م ردت ج

و واکیشی به فشارهای « اجدار»، بلکه «انتخاب»نژاد نه یک شدر درواقع، نگاه به شر   دورۀ احمدی
آمریکا ب در در نمل نیز این سیاس  با تمرکز بر ضدی  با آمریکا و تقسی  دنیا به برب و شر  دندال 

 شدر تعریف می« رابحه با هرکه ضد برب ب د»برب و  شد و نگاه به شر  به معیی رد  
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گر نداشتتید و در ها و روندها ماهی  ستلحهدر این راهدرد، شتر  جغرافیایی ب د که در آن قدر 
س  سیا شر  ب د که ضدی  با برب ب دندر این رویکرد   شکل راهدرد نگاه به  ستین م هدۀ بل کی، نخ

دبه همراه بر ی فرض نادقیا دیگر ستت ماع در دا ل ایران در های  قدان اج کامی آن شتتتدر ف نا ب 
با کلی   ستیاست   ارجی   صت   این راهدرد، مشتکل دوم ب د که دالیل مختلفی چ ن مخالف 

ش ر به دلیل مخالف احمدی شی و نه ملی ب در نژاد دا شر  رویکردی بخ ها و ند د اجماع، نگاه به 
ش شر  چیدان رو شر  به تمام جهان س م اییکه ابعاد راهدرد نگاه به  ن ند د و گاه جغرافیای نگاه به 

سعه داده می ضد بربی اه بالروس تا ونزووال و ب لی ی در چارچ ب آن تعریف ت  ش ر  شد و هر ک
شدندر چهارم اییکه فرض ضدی  پایدار روسیه و چین با آمریکا دقیا ند در م اجهۀ این دو کش ر می

سبا آمریکا هم اره نمل صمه وجه قحعی روابط آنرب  بر ی تیش  و بهگرایانه ب ده ا ها با ها، مخا
س ر این روابط وج ه رقابتی و همکاری شییگتن ند ده ا ای اهجمله در همییه ثدا  راهدردی ج یانهوا

سته سک  و پکن با آمریکا در م رد برنامه ه ای ایران اهجمله رأی مثد  این دو دارد که در همکاری م
یابدر پیج  اییکه در چارچ ب نگاه به ی شتت رای امیی  نلیه تهران، نم د میهای تحریمبه قحعیامه

ت ان اتحادی راهدردی و پایدار با مستتک  و پکن ایجاد کردج حال شتتر  این باور وج د داشتت  که می
دانید، بلکه در ت ستتعۀ این روابط هم اره تیها روابط   د را با ایران راهدردی نمیها نهآنکه این قدر 

 دیدن تعامال    د با آمریکا به  اطر ایران نیستیدریاط داشته و مایل به آسیب احت
تیها هدف اصلی راهدرد نگاه به شر  یعیی مقابله با آمریکا را محقا نکرد، های نادقیا، نهاین برداش 

 ی  های میفی نیز نسد  به مشارک  ایران در روندهای اوراسیایی، اهجمله مخالف  با نضبلکه واکیش
با  مدودفنژاد به دلیل همراهی دول  آن در ستتاهمان شتتانگهای را در پی داشتت ر حتی در دورۀ احمدی

این  ر در پی ناکامی(3)ای همراه شدسابقهای نلیه ایران، روابط تهران و مسک  با تیش بیهای هستهتحری 
ویژه باهت هیع م ض نی و جغرافیایی الملل بهسیاس  و با ت جه به تح ال  فزاییده در اوراسیا و نرصه بین

 قدر  و ثرو ، نیاه به راهدرد جدیدی برای انحدا  بهتر با این تح ال  احساس شدر 
 
 چرخش ایران به اوراسیا « اجبارآمیز  ». فشار آمریکا، پیشران 3

ترین دول   ارجی در ستتیاستت  دا لی و  ارجی آمریکا تا پیش اه پیروهی انقالب استتالمی فعال
آمدر ترین متحدان واشتتییگتن در  اورمیانه و  لیج فارس به شتتمار میایران ب د و تهران نیز اه مه 
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پس اه انقالب، این رابحه کاماًل معک س و مخالف ، نفی، دگرستتتاهی و تیش بر روابط دو کشتت ر 
شدر امام  مییی آمریکا را  شمۀ همه بدبختی»حاک   سرچ س  و این « های ایرانشیحان بزرگ و  دان

ای نگاه به آمریکا همچیان حفا شتتده استت ر اصتترار واشتتییگتن بر باهگرداندن تهران به الگ ی رابحه
س رچالشپیش اه انقالب  سیاری را برای ایران ایجاد کرده ا صادی ب سی، امییتی و اقت سیا این  های 

شهگرایانه اه مه رویکرد با وج ه تهاجمی و مدا له س  ترین ری شییگتن ا های تیش میان تهران و وا
 مخالف  با انقالب اسالمی آباه شدر که در ابتدا در قالب 

سالم  س ، ایران بر ا شدر در یک  شر جدید تیش تددیل  ضاد ایدو ل نیک به می با تثدی  انقالب، ت
کید در اسیاد باالدستی مختلف آن تتتاییسیاسی با ویژگی ضدآمریک کید دارد و این تر ضداسراویلی تر

الگ ی »و در ستتید « پذیریگری و ستتلحهنفی ستتلحه»اصتتل اهجمله در قان ن استتاستتی در قالب 
سالمی شرف تتتتا شاره به پیش« ایرانی پی سالمی»داری ایران در ایجاد در ا که ماهیتی « تمدن ن ین ا

ر در مقابل، (Ayatollah Khamenei issues, 2018) برجستتته استت  بیربربی و ضتتدبربی دارد،
کید بر  هژم نی هیجاری   د در این همییه، مخالف انترناسی نالیس  لیدرال و آمریکا قرار دارد که با تر

 الگ  شدن اسالم سیاسی ایران اس ر رشد و 
ل شتتده استت ج این تضتتاد ایدو ل نیک، تددیل به تقابل ستتیاستتی و نو پلیتیکی در نرصتتۀ نم

کید ایران بر اینبه ست آمریکاهدایی و بربیمعیا که تر سی صادی هدایی اه  سی، امییتی و اقت سیا های 
گیرد که همچیان بر کیترل و مدیری  گر آمریکا قرار میدر مقابل  رویکرد مدا لهای، دا لی و میحقه

کید داردر ایران نه ای ته و بر مخالف  با آمریکا و نظ  میحقهتیها این رویکرد را نمذیرفایران و میحقه تر
به که  نه و محل ب آن اصتترار دارد، بل یا باهتعریف  اورم دال  به دن لب  جدیدنظرط نی ان نیرویی ت

نلیه « مح ر مقاوم »تالش تهران برای تق ی  و هدای  به قدر  اول میحقه استت ر شتتدن تددیل
 آمریکا و اسراویل در این راستا قابل تفسیر اس ر 

رو واشییگتن اه همان اینشک سیاس  ایرانی مغایر با میافع بلیدمد  آمریکا در میحقه اس ج اهبی
را در دستتت ر قرار داده و برای تحقا این « تغییر نظام یا تغییر رفتار تهران»ابتدای انقالب راهدرد کالن 

س ر میظ ر اهرم سته ا شار نلیه تهران را به کار ب صادی، تجاری و هان اع تحری های مختلف ف ای اقت
المللی تهرانج تهدید به اقدام نظامیج حمای  و پشتتتیدانی اه جیگ تستتلیحاتیج تالش برای انزوای بین

سی نج تالش برای ایجاد اوتالف میحقه صدام( نلیه ایرانج حمای  اه نیروهای اپ هی ای مخالف نرا  )
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المللج هراسی در میحقه و نرصه بینیرانروانی و تدلیغاتی با هدف تق ی  ا ایران )نات ی نربی(ج جیگ
ها( و ستتیاستت   ارجی ایران )تحریک تیش میان ایران و ستتاهی در دا ل )حمای  اه انتراضبحران

کید بر حمای  ایران اه  ستتاهی ستتیاستت  دا لی و  ارجی ایرانامییتیکشتت رهای میحقه(ج و  )با تر
 ثداتی در میحقه( اه جملۀ این فشارها هستیدر تروریس  و ایجاد بی

با ایران را نیز محرم کرده استتت ر  آمریکادر کیار فشتتتارها،  یۀ مذاکره  های در دورههم اره گزی
س  ه  سیا سای جمه ر مختلف آمریکا، اهجمله ج  بایدن،  س ی رؤ شار و »همان مختلف و اه  ف

شترک  های مختلف، اما با با تاکتیک« مذاکره س ر هدف م ست ر ب ده ا تغییر نظام یا رفتار تهران در د
کید بر اییکه در ستتیاستت  آمریکا در قدال ایران تفاوتی بین رؤستتای جمه ر براین استتاس، تهران با تر

راهدرد کالن   د را در مقابل واشتتییگتن، مقاوم  و باهدارندگی فعال تعریف آمریکا وج د ندارد، 
 کرده اس ر 

شته بیش اه چهار شارها، نه پس اه گذ س ، بلکه با تق ی  دهه اه این ف شده ا سلی  ن تیها ایران ت
قه ی  دا لی و میح ید داردر م قع ک تر قه  باهتعریف میح کا و  با آمری ف   خال یان بر م ای   د همچ

ترثیر  حاکی اه افزایش نف   و  ها نیز  ند قهرو دا   لیجمیح له بر ث عادال   ای ایران اهجم فارس، م
لیتیکی میحقه، م اهنه ق ا و نیز بر کشتت رهای مختلف میحقه اه افغانستتتان تا نو اک ن میکی و نو پ

با تریید این ادنا، م فقی  تهران در  باربارا استتیو  فلستتحین، نرا ، لدیان، ستت ریه و یمن استت ر 
های بزرگ  ها، تحکی  روابط با قدر ای و م شتتکی   د، مدیری  تحری برنامه هستتته پیشتتدرد

نهمخالف آمریکا  ی  اجماع دا لی در مقابل آمریکا را نشتتتا یه و تق  هایی اه یعیی چین و روستت
شار نلیه تهران می س  ف سیا س   س   دنیل دپلر س ر)Slavin, 2020( داندشک سیا کید دارد  نیز تر

س  شده ا س  و با مقاوم  حداکثری تهران م اجه  شته ا شار حداکثری ترثیری  الف انتظار دا  ف
)DePetris, 2019.(  

میان، تر کرده استت ر دراینها، تهران را به مقاوم  بیشتتتر در مقابل آمریکا مصتتم ین م فقی ا
ترور ستتردار ستتلیمانی اه ستت ی آمریکا و در پی آن حمله م شتتکی ایران به بر ی تح ال ، اهجمله 

 ,…Survivors describe)ترین حمله م شکی به نیروهای آمریکایی نی ان بزرگاالسد بهپایگاه نین

حال، ایران در مقاطعی آمادۀ دیملماسی نیندردو کش ر را تا آستانۀ جیگ نیز پیش برده اس ر  2021(
ساول ب د، اما تجربۀ نام فا برجام و  روج آمریکا اه این ت افا بین شارها و حل م المللی و افزایش ف
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هددر نین   که  تع ی  کرد  فاد این ت افا، این گزاره را در ایران تق  به م کا و نمی»ایران  به آمری ت ان 
کید « راهدرد اجدار»اصرار آمریکا بر ادامۀ «ر تعهدا  آن انتماد کرد در قدال ایران در دوره بایدن، با تر

  که نیز تهران را متقاند کرده استت )2020Joe Biden: There's ,…(« فشتتار ه شتتمید»وی بر 
 مقاوم  راهکار مؤثرتری برای ترمین میافع در مقابل آمریکاس ر 

که  ید رهدر ایران بر ایی ک م  استتت »تر قاو یۀ ستتتاهش بیش اه م کا هزی با آمری هه   «در م اج
)…, 2019Compromise with( بیانگر درک جامعه ایرانی اه کیش متضتتاد و تهاجمی واشتتییگتن ،

کید بر ماه ی رهدر ایران با تدر قدال تهران استتت ر  کید دارد ر بستتیاری اه »ب دن تیش با آمریکا، تر
سًا حل سا ساول ما با آمریکا ا شکل آمریکا با م س ، هیرا م سالمی»شدنی نی س « جمه ری ا  «ا

)…, 2017Iran's Khamenei blames( ستهر ض ع ه شان، م  س ج حتی اگر به انتقاد ای ای بهانه ا
ض نا  دیگری ش ، آمریکا م  شر و بیره را محرم می وج د ه  ندا ) Nuclearکرد چ ن حق   ب

)…, 2014sanctionsر  
نکتۀ مه  اییکه رابحۀ ایران و آمریکا م ض نی دوجانده ند ده و اه م ض نا  و باهیگران مختلف 

های بزرگ گذاردر البی یه د، البی نربی، رقاب  قدر ها ترثیر میدیگر ترثیر پذیرفته استت  و بر آن
روستتیه و چین با آمریکا، معادال  قدر  در  اورمیانه و  لیج فارس و وضتتعی  اهجمله میان 

ستیدر  شییگتن ه نو اک ن می و نو پلیتیک میحقه اه م ارد ترثیرگذار بر و ترثیرپذیر اه روابط تهران و وا
سراویل و تقابل در معادال  قدر   ستله ا ضاد ایدو ل نیک، م سه نامل مه  ت این پیچیدگی در کیار 

ق مدههمیح یک را میتفی ای م انع ن یدۀ نزد کا در آی کان بهد د روابط ایران و آمری که ام ید  ای هستتت
میان، ایران تالش کرده است  تا اه پیچیدگی رابحۀ   د با آمریکا استتفادۀ بهییه کید و کییدر دراینمی

ای آمریکا هایی را برای تق ی  ستیاست   ارجی   د و مقابله با فشتارهبا چر ش به اوراستیا اهرم
 ایجاد کیدر 

 
 . اوراسیا، ابرقارۀ ُپرفرصت برای ایران 4

س  و روابط بین صلی اهجمله مؤلفهالملل در مقحعی مه  اه باهت هیع قدر  قرار دارد و سیا های ا
سیایی چ ن سا تار، کارگزاران، الگ های هیجاری و رابحه شگران اورا ستیدر کی ای در حال تغییر ه

رویکرد تجدیدنظرطلدانه، چالش حکمرانی جهانی برب و اثرگذاری بر باهت هیع چین و روستتیه با 
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کید بر ترین کارگزاران اثرمید بر این تغییر هستیدر آنمه قدر  جهانی اه  تعامال  چیدجاندۀ ها با تر
کیید ادامۀ نظ  هژم نیک آمریکامح ر را بیرممکن میشتتدۀ آمریکاربرب،  ارج اه نظاما  تعریف

نملکرد نادرس  آمریکا در دورۀ ترامپ و چالش ر کاهیدالملل می   واشییگتن در نرصه بیناه نف و
المللی به آمریکا فرصتت  مغتیمی برای پکن و مستتک  استت  تا با بزرگ بایدن در احیای انتماد بین

سته ست لی برج شییگتن فاقد م س ، نظ  بینساهی اییکه وا الملل آمریکامح ر را پذیری  راهدردی ا
 هیر سؤال بدرندر 

الملل و تعریف ساهوکارهای اند که در ت سعۀ نف     د به نرصه بیندر مقابل، این دو نشان داده
کید دارد، دهیده، هیجارها و ق اند جدید مصم  هستیدر نظ  ریچارد هاس در اشاره به این م ض ع تر

ستقالل فزاییده ف شتری مرکز قدر  با ت ان و ا ستید و ت جه اندکی به میافع در نظ  آتی تعداد بی عال ه
در این راستا، مسک  و پکن بیش اه گذشته اه  ر(Mazarr et al., 2016: 2)و ترجیحا  آمریکا دارند 

کید دارد روستتیه در کیار آمریکا المللی   د ستتخن میهای بینمستتت لی  گ ییدر برای مثال پ تین تر
به نهده دارد و در حل مشتتکال  جهانی مؤثر  المللای در م ضتت ع ثدا  و امیی  بینوظیفۀ ویژه

س   سخیرانی   د در  پینگشه جی ر (Поздравление Джозефу…, 2020)ا مین 75نیز در 
سعه جهانی و دفاع اه نظ   صلح و ت  ساهندۀ چین در  ساهمان ملل بر نقش  س  مجمع نم می  ش ن

کید کرد بین وراستتیا و کیشتتگران اوراستتیایی در نمل نیز ا ر(Xi Jinping Delivers, 2020)الملل تر
افزایش لحاظ جغرافیایي و ه  م ضتت ني ه  بهالملل ترثیر   د را بر نیاصتتر و روندهای نظام بین

الملل در آفریقا و ترثیرا  روستتیه و ت ان به ترثیرا  چین و هید بر اقتصتتاد بیناند که اهجمله میداده
 انه اشاره کردرهای سیاسی و نو پلیتیکی در  اورمیچین بر معادله

یل  به دل یا نیز  یای اوراستت یایی، جغراف یار کیشتتگران اوراستت ی در ک های نو پلیتیکی و ظرف
صه بین سترهای مه  تغییر در نر شر  و برب، اه ب ستگی با  س ر این نو اک ن میکی و پی  الملل ا

، جاکارتا و های بستتیار و با کشتتیدگی جغرافیایی اه لیستتد ن تا شتتانگهایابرقاره با میابع و ظرفی 
چ ن های مختلف ها اه طریا نهادها و پرونهواستتت ک با اتصتتال هرچه بیشتتتر هیرستتا  والدی

در حال  های شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیاجی ب، ساهمانراه، کریدور شمالکمربیدابرپرونه 
س ر ای واحد و مؤثر در روندهای بینشدن به مجم نهتددیل سیا نه یک براینالمللی ا ساس، اورا ا

رف جغرافیایی، بلکه م ض نیتی پ یا در روابط بین ص  شتمل بر روندهای چیدجانده و مفه م  الملل م
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ستره س  که گ صادی، امییتی، فرهیگی و تمدنی ا سی، اقت سیا ای متی ع نو پلیتیکی، نو اک ن میکی، 
هید تا  اورمیانه و اروپای قاره اه شده وسیع اه چین تا آسیای مرکزی و شر  اروپا و میاطا پیرام نی

 گیردر بربی را دربر می
الملل مشخص نیس ، اما آشکار اس  که اساس، هرچید هی ه ق اند و سا تار نظ  آتی  بینبراین

سیایی اه ن امل مؤثر نظ  جدید   اهید ب در اه این میظر، نظ  جدید، نظ   شگران و روندهای اورا کی
دهیده را در کیار بربرآمریکا شتتکل ها، ستتاهوکارهای نظ ر آن اوراستتیاییتری استت  که دمتعادل

کید میدهیدر براینمی ساس، تر گرایی و تعامل بیشتر ای جز پذیرش چیدجاندهش د بربرآمریکا چارها
س ده سیایی ندارد و اگر در برابر این روند مقاوم  کید، ه    د و ه  نظ  فعلی فر شگران اورا تر با کی

طل ع اوراسیا: »در کتاب   د با نی ان  برونو ماسسبا این مالحظه، ر (Mazarr, 2018: 3) د شد  اهی
سیر نظ  ن ین جهانی سیا می 21، قرن «در م سیایی یا قرن اورا سیایی بلکه اورا داند را نه آمریکایی یا آ

(Macaes, 2019: 2)یده تریید میپژوهیر آی ید های دیگر نیز برآورد وی را   ;Karaganov, 2018)کی

Dutkiewicz et al. ,2018; Evin and Gisclon, 2019; Cooley, 2019) ر 
که اشاره شد، ایران نه همسایه بلکه بخشی اه این ابرقاره اس  و اثرگذاری و اثرپذیری آن اه چیان

نکار اهای جغرافیایی، تاریخی، فرهیگی، اقتصادی، سیاسی و امییتی قابلاین ح هه به دلیل پی ستگی
الملل این اثر متقابل افزایش یافته استت  و اوراستتیا به های جدید در روابط بینتدع پ یایینیستت ر به

دریچۀ فرصتتتی برای ایران تددیل شتتده استت ر وج د باهیگران و الگ های ارتداطی و هیجاری نستتدتًا 
ص ه  سترهای فر س   ارجی تهران اه ب سیا ص ل  ستا با میافع و ا ن در این ح هه ساه برای ایرارا

 بررسی هستیدرها در سه ح هۀ کلی هیر قابلهستیدر این فرص 
 . سیاسی و ژئوپلیتیکی1-4

شرکا و روابط خارجی: . متنوع1 سیا در جریان معادال  قدر  و رقاب  فزاییدهسازی  ای در اورا
سیه  ستگی به رو سیای مرکزی و قفقاه جی بی به دندال کاهش واب ش رهای آ س ج اهجمله اییکه ک ا
س ،  سیا ا س ، چین به دندال تق ی  م قعی    د در اورا سیه به دندال م اهنه با چین ا ستید، رو ه

ی  نف  گذاری در آستتیای مرکزی هستتتید و آمریکا و اروپا مایل هید و پاکستتتان و ترکیه به دندال تق 
شمیدانه می س  بدهیدر ایران با باهی ه  سیا را اه د ستید اورا ها در این معادال  به ت اند اه رقاب نی

المللی شتت در اه این نفع   د بهره برده، شتترکا و روابط  ارجی   د را متی ع کید و مانع انزوای بین
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سا  طریا، ایران  سیاثرگذاری   د را بر روندها و  سیا ای در مرههای نو پلیتیکی میحقهتتتتهای 
 ش در یابی روندهای ضدایرانی میک  مانع جریاندهد یا دس شمالی نیز افزایش می

ی:ا:2 نظرها میان ایران و کشتت رها و کیشتتگران رب  بر ی ا تالفبه . تعدیل فشااار تجاج ی رمر
گرایی گرایی و مخالف  با یکجاندههای مشتتترکی در باب ضتترور  چیدجاندهاوراستتیایی، برداشتت 

ستتاه آن در میاطا مختلف و در مقابل، انتقاد به امکان ثدا های بیآمریکا، مخالف  با نف  گذاری
ت اند فرصتتتی برای تهران باشتتدر ایران با دجانده وج د دارد که میایجاد روندها و ستتا تارهای چی

مقاوم  حداکثری و »تحکی  روابط اوراستتیایی بر آن استت  تا اه این فرصتت  برای تق ی  راهدرد 
آمریکا استتتفاده کیدر اه این طریا ایران اه « فشتتار حداکثری و ه شتتمید»  د در برابر « ه شتتمید

های مقابله با های اوراستتیا برای کاهش هزییهپرهیزد و اه ظرفی می مستتتقی  با واشتتییگتن مقابلۀ
ستفاده می س  همراهی کیدر آمریکا ا سیا سیایی با  شگران اورا شار حداکثری»نکردن  کی ترامپ و « ف

 هایی اه این فرص  هستیدر بایدن، نشانه« فشار ه شمید»میلی به حمای  اه بی

شبرد راهبرد تبدیل3 مقاما  و اسیاد سیاس   ارجی ایران بر این رت اول منطقه: شدن به قد. پی
کید دارندر  سیای راهدرد تر س ، اما اورا شده ا هرچید جغرافیای این هدف نمدتًا  اورمیانه تعریف 

نی ان جغرافیای متصتتتل به ستترهمین و میافع ایران نیز جزوی اه این راهدرد و بخشتتی اه مرکزی به
ت اند در راستتتای تحقا این رو نمیدر آن استت ج اهاین« ب دن اول»ای استت  که ایران در پی میحقه

تفاو  باشدر ایران با راهدرد نسد  به تح ال  پرشتاب اوراسیا، کارگزاران و روندهای مؤثر در آن بی
ها و معادال  در این   د اه روند« کیارگذاری»پیشتتدرد ستتیاستت  اوراستتیایی، ضتتمن جل گیری اه 

شدن به قدر  نخس  میحقه  ییی را برای پیشدرد هدف راهدردی    د در تددیلفرامیحقه، امکانا  ن
 دس    اهد آوردربه

 . اقتصادی و ژئواکونومیکی2-4

اوراسیا و کیشگران اوراسیایی در حال افزایش سه    د در  سازی سیاست خارجی:. اقتصادی1
ستیدر این ابرقاره با ظرفی  صاد جهانی ه صادی، مالی، تجاری، انرنی، ترانزیتی و اقت ها و میابع اقت

یایی اقتصتتتاد جهانی   اهد باهارهای گستتترده اه کان ن بانک  اطالنا ر بر استتتاس ب دهای ن پ 
هانی، نا الص د ج ید  هان در ستتتال میزان ت ل )استتمی( و  88,781.5حدود  2019ا لی ج

ای ترمل اییکه بخش نمده)بر اساس قدر   رید( میلیارد دالر ب ده اس ر نکتۀ قابل 134,984.3
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ها در اوراسیا قرار دارندر برای رشد رخ داده اس  که بخشی اه آنحالاه این حج  در اقتصادهای در
سه  میحقه  سیا»مثال  سیفیتتتتشر  آ سمی( و  27,445.5« کپا )قدر   رید(  43,119.4)ا

)قدر   رید(  33,674.1)اسمی( و  23,178.8« اروپا و آسیای مرکزی»میلیارد دالر و میحقه 
س   ص  مغتیمی (World Development Indicators, 2020)میلیارد دالر ا ضای پ یا فر ر این ف

ایران اه طریا ایجاد باهارها و شرکای  ساهی سیاس   ارجی و ترمین میافع اقتصادیبرای اقتصادی
ت اند اه این طریا فشارهای سیگین جدید اقتصادی و نیز دریاف  سرمایه و فیاوری اس ر تهران می

 اقتصادی   د را سرن  بخشدر  تحریمی را تعدیل کید و رشد
ادی اه کش رها راه قرار دارد که شمار هیکمربیدایران در مسیر پرونه  . تقویت موقعیت ترانزیتی:2

قاره هید،  اورمیانه، آسیای مرکزی، ح هه  زر، قفقاه جی بی و اروپا را و میاطا اه شر  آسیا تا شده
با این پرونه ت افا همکاری امضتتا  2021ر شتتمار کشتت رهایی که تا نان یه کیده  متصتتل می به

ر اه س ی دیگر، ایران در (Countries of the Belt…, 2021)کش ر رسیده اس   140اند، به کرده
اه اروپای شرقی، قفقاه جی بی، ح هه  مختلفیجی ب قرار دارد که در میاطا تتتتمسیر کریدور شمال

شده ستفادۀ قاره هید امتداد می زر،  لیج فارس و  سدی برای ا ص  میا یابدر این م قعی  ممتاه فر
گیری اه این ران برای بهرهتههای ستتیاستتی استت ر ترانزیتی، افزایش تجار  و تق ی  همدستتتگی

راه بخش مهمی اه کمربیدهمکاری با ها آباه کرده استت  و فرصتت ، همکاری فعالی را با این پرونه
آهن   د به افغانستان، ت افا راهدردی ایران با چین اس ر همچیین تهران در حال گسترش اتصال راه

سیای مرکزی و نیز نملیات ستان، ترکیه، آ ربایجان و آ شارک  فعال در پاک ی کردن بیدر چابهار برای م
گیری بهییه اه رقاب  بین حال، ایران در پی بهرهنیندرر (Bizaer, 2021)جی ب اس  تکریدور شمال

 مسیرهای ترانزیتی مختلف در اوراسیا به نفع   د اس ر

همکاری اس ر  ای برایهای باالی ایران در ح هه انرنی همییهظرفی  . ه :اری در حوزه انرژی:3
میان ایران با بر ی صادرکییدگان اوراسیایی انرنی اهجمله روسیه  رقابتیهای ق ی رب  وج د محرکهبه

ت اند بستتتری برای همکاری فیی اهجمله در همییۀ و کشتت رهای حاشتتیه دریای  زر، این ح هه می
ص ال  پایین ستخراج، پاالیش، مح شاف، ا س آپ، اکت شیمی،  ستی اهجمله پترو شارک  در د و م

های هیادی را با روسیه، چین، هید و بیره امضا های مشترک انرنی باشدر ایران در این همییه ت افاطرم
ها اجرای بر ی با مشتتکل م اجه استت  و در که الدته به  اطر تحری  (Shokri, 2020)استت   کرده
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شکل می ش رهای آص ر  رفع م س ی دیگر، بر ی ک ش ندر در  سیایی اهجمله چین، ت انید نملیاتی 
تیها در همییۀ صتتدور ها نهناپن، و هید اه واردکییدگان مه  میابع انرنی ایران هستتتید که همکاری با آن

 ت اند پیگیری ش درهای مختلف انرنی نیز مینف  و گاه، بلکه در صیایع و پرونه
 . امنیتی و نظامی3-4

کیشتتگران  نظر نستتدی میان ایران و بر یاشتتتراک: ای. تقویت بازدارندگی راهبردی و منطقه1
گری و گستتترش مخالف  با نظامیمح ر، آمریکا امییتیاوراستتیایی در مخالف  با ستتتا تارهای 

سا   ضرور  باهدارندگی در مقابل این روندها  های نظامی آمریکا و نات هیر شترک به  و انتقاد م
 تهدیدهای در اوراستتیای مرکزی،می آمریکا های نظاوج د داردر در این رابحه، حضتت ر و همکاری

ساهی  اورمیانه و  لیج فارس، م رد مخالف  مشترک تهران، نظامی نلیه ایران و تالش برای امییتی
شدرد راهدرد  صتی برای تق ی  و پی شترک فر س ر این رویکرد م سک  و پکن ا «  باهدارندگی فعال  »م

کید ماده ایران استت ر اقداما  نملی نستتدی نیز در این همیی  3ه صتت ر  پذیرفته استت  اهجمله تر
( در مخالف  با حض ر نظامی  ارجی 1397کی انسی ن رنی  حق قی دریای  زر )مص ب مرداد 

سه شترک  سیه و چین در نمان )دی در این دریا، مان ر م شرک  ایران (، 1398جانده میان ایران، رو
 ری  روستتیه و مشتتارک  چین، و با مح 2020قفقاه در رهمایش ستتاهمان پیمان امیی  جمعی 

ایران همچیین (ر 2021مان رهای مشتتترک ایران و روستتیه در دریای  زر و دریای نمان )ف ریه 
س  و  سی و چییی ا سلیحا  مختلف رو برای تق ی  ت ان م شکی، جیگیده، هیردریایی،  ریدار ت

سایدری   د می ستفاده کید  های اینت اند اه ظرفی پهدادی، جیگ الکترونیک و امیی   ش ر ا دو ک
(Noori, 2020) ی  و اثرمیدی باهدارندگی در مقابل تهدیدهای ها، همکاری در این همییهر در تق 

 نظامی و امییتی متقارن و نامتقارن نلیه ایران مؤثر   اهد ب در

های ثدا  و امیی  در گستتترۀ وستتیع اوراستتیا پرشتتمار ب دن چالش ای:. تقویت ثبات منطقه2
گرایی، م اد باغ(، افغانستتتان و آستتیای مرکزی شتتامل تروریستت ، افراطر قفقاه جی بی )قرهاهجمله د

ها اوراسیاییثداتی و ناامیی، دبدبۀ مشترک ایران و کش رها و کیشگران اوراسیایی اس ر مخدر و بی
 اند اه تنقش مه  ایران در ستتیستتت  امیی  و ثدا  میحقه انتراف دارند و در مقابل، تهران نیز میبه 

تیها در مرههای شتتمالی، بلکه در  اورمیانه نیز ها برای ثدا  و امیی  بیشتتتر نهت ان و ظرفی  آن
ای که با مشتتارک  روستتیه، چین و کشتت رهای اوراستتیای وگ های امیی  میحقهگف استتتفاده کیدر 
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ت اند ای اه همکاری در این همییه استتت  که میدر تهران برگزار شتتتد، نم نه 1398مرکزی در آ ر 
تیها میجر به امیی  و ثدا  بیشتتتر در این همییه نه افزایش تعامال ر )Noori, 2019(تق ی  شتت د 

ستری برای تق ی  همکاری سدب و ب سایر ح هه برای ایران و میحقه   اهد ب د، بلکه  ها اهجمله در 
ها نیز ای  درونبه الگ ی امیی  میحقهها اوراستتیایییران و اقتصتتاد و ترانزی  استت ر انتقاد مشتتترک ا

یه عامل در این چارچ ب پرهیز اه ایجاد روندهای همی ی   ت ای برای همکاری استتت ر کمترین مز
 امییتی ضد ایرانی در میحقه اس ر

 
 . نواوراسیاگرایی ایران در دوره روحانی 5

کید وی بر حل  ای و بهد د روابط با برب، راهدرد نگاه مستله هستهبا روی کار آمدن دول  روحانی و تر
شر  دوره احمدی شیه رف ر رویکرد جدید در نوویه به  ستیابی به ت افا  2015نژاد در نمل به حا با د

کید بر اییکه تحری برجام شکل رسمی ای جدید ها رفع   اهید شد، اه دورهتری گرف  و روحانی با تر
سخن به میان  س   ارجی  سیا آورد که با کاهش تیش با برب و بهد د روابط  ارجی ایران همراه در 

ستا، ت افاب در دراین شرک را شد و در هایی نیز با  های بربی و حتی آمریکایی اهجمله ب وییگ انجام 
هایی در پی داش  و حتی بر ی در روسیه به مقابل اه ت جه به اوراسیا کاسته شدر این وضعی  واکیش

ف ایرانی»نی ان ی بهکیایه اه روحان  ر(Баунов, 2013)نام بردند « گ رباچ 
کید دول  بایدن بر نشتتدن  تحری ناکامی برجام،  روج آمریکا اه آن در دوره ترامپ، رفع  ها، تر

شمید» شار ه  سته« ف سترش ت افا ه سل بر گ شییگتن و بروک صرار وا شکی و و ا ستله م  ای به م
با برب در م رد بهد د روابط  بیییمخالف  تهران استت ،   ش ای ایران که م ردهای میحقهفعالی 

ضعی  و بر ی تیش ستی انالمرا با چالش م اجه کردر این و سماه  ها با آمریکا اهجمله تروری کردن  
سرنگ نی پهداد آمریکا، تیش با  سد،  سلیمانی، حملۀ ایران به پایگاه نین اال سردار  سداران، ترور  پا

فلسحین، تیش با نربستان در یمن، وررر سدب و اجداری برای تغییر در سیاس  اسراویل در س ریه و 
نژاد، فشتتار  آمریکا رو، همچ ن دوره احمدی ارجی ایران اهجمله چر ش به اوراستتیا شتتدندج اهاین

شدن رویکرد و م ضع مقاما  ش در سخ  مهمی در این چر ش محس ب می« اجدارآمیز»نامل 
ریکا و اروپا ترییدی بر این تغییر استت ج اهجمله آقای ظریف که در جریان دول  روحانی در م رد آم

سته کید وهیر  ارجه وق  آمریکا گف  جان کریای با مذاکرا  ه ش ، اکی ن با تر ستقی  دا وگ ی م
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دوران ابرقدرتی آمریکا تمام شده اس  و جیاهۀ برجام »تصریح دارد « (4)گذار به دنیای پسابرب»بر 
 ر (Zarif: The Era of…, 2020)« آمریکا را شکس  داد

کید بر ضتترور   این شتترایط ستتدب شتتد دول  روحانی همستت  با اصتت لگرایان  میتقد   د با تر
 ش به شتتر  و مقاوم  فعال در مقابل آمریکا بر ضتترور  تغییر در ستتیاستت   ارجی اهجمله چر

کید کیدر طیف اصتت ل تر یا  کید دارد گرا اوراستت به برب»تر حتی برای حل مشتتکال  نیز « نگاه 
کید بر اییکه هاس ر در همین راستا، آسیب ماندن، می  نگاه به برب و اروپا جز معحل »رهدری با تر

شیدن و ک چک  شر »، بر «ای نداردشدن فایدهک کید دارند « نگاه به   ,…Meeting of Elites)تر

های اوراسیاگرایی جدید ایران با سیاس  نگاه به ر همین امر یعیی اجماع بیشتر یکی اه تفاو (2018
های هایی با اوراستتیاگرایی دوره روحانی وج د دارد، اما طیفشتتر  استت ج لذا هرچید مخالف 

کید دارندر تفاو  دوم اییکه  بر مقابله با آمریکا   نگاه به شرهرچید مختلف بر پیشدرد این سیاس  تر
کید داش ، اما در اوراسیاگرایی جدید تالش شده اس  تا با واقع گرایی بیشتر، اه اه طریا اوراسیا تر

  اوراسیا برای کاهش فشارهای آمریکا و نه ضرورتًا مقابله با آن استفاده ش در
سی شر ، محرکۀ چر ش جدید به اورا س م اییکه بر الف راهدرد نگاه به  « اجدار»ا تیها تفاو  

س ر این نامل « انتخاب»ند ده و  سا تاری « انتخابی»نیز ه شی اه فه  جدید تهران اه تح ال   نا
شر  و اوراسیا در این نرصه و یابی قدر الملل یعیی تضعیف تدریجی برتری برب و در روابط بین

کید بر اییکه ترثیر برای انحدا  مدتکرانه با این تح ل استتت ر تهر« انتخابی»تدع آن، تالش  به ان با تر
جی ب، ساهمان شانگهای تتتراه، کریدور شمالکمربیدروندها و سا تارهای اوراسیایی اهجمله پرونه 

المللی اس ، بر آن اس  ای و حتی بینای، بلکه فرامیحقهو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه صرفًا میحقه
شارک  فعال در آن صه بینشده ها قدر  دریاف تا با م سرای  دهدر را به  اورمیانه و نر در الملل 

ساهوکاردوره روحانی به ظرفی  سیا و  « بدون برب»های جدید  همکاری در این میحقه که های اورا
 گرایی فعال نگریسته شده اس رالمللنی ان بستر میاسدی برای بیندر حال پیشرف  اس ، به

دگی پرهیز شت در آمریکا هم اره تالش کرده است  تا با چهارم اییکه، تالش شتده است  تا اه آمریکاه
های مرتدط با آن مانع گسترش روابط  ارجی تهران ش در سیاس  نگاه به ایران و م ض ع« کردنامییتی »

ت ان به ترکیدا  ضدآمریکایی شر    استه یا نا  استه در این چارچ ب قرار گرف  که اه این جمله می
تیها اهداف ایران را پیش ندرد، ر این رویکرد نه(5)های اوراستیایی اشتاره کرد نژاد در نشتستآقای احمدی
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شدر در رویکرد جدید  سد  به ایران به  اطر نگرانی اه واکیش آمریکا نیز  سیا ن بلکه میجر به احتیاط اورا
م اضتتع اثر متغیر آمریکا بر روابط اوراستتیایی ایران کاستتته شتت دج لذا هرچید تهران بر شتت د ک شتتیده می
 ها نش در ک شد این رویکرد مانع روابط متعادل با اوراسیاییاش ترکید دارد، اما میضدآمریکایی

س رویکرد جامع تفاو  پیج ، سیا سیا و احتراه اه  سیاگرایی جدید تر به اورا س ر در اورا هدگی ا
ش دج اهاینتالش می شتری  سیا ت جه بی ض نا  در اورا رو، ش د به دیالکتیک باهیگران، روندها و م 

س  سیا شر  که نمدتًا  س  نگاه به  سیا سیاگرایی جدید میافع ایران در بر الف  مح ر ب د، در اورا
پیش  هاهمان و با ت جه به ترثیرا  متقابل آنهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهیگی و امییتی ه ح هه

شتت ندر یعیی تهران تالش کرده استت  تا با تق ی  ارتداطا  ستتیاستتی و اقتصتتادی با اوراستتیا، برده می
 های سیاسی و امییتی میافع اقتصادی   د را پیش بدردر ساهی کید و با تق ی  همکاریامیی 

 «نگاه به شرق». تفاوت نواوراسیاگرایی با 2جدول 

 نواوراسیاگرایی نگاه به شرق 

 انتخابتاجدار اجداری  ماهی

 تعدیل فشار آمریکا مقابله با آمریکا رویکرد به آمریکا

 جامعج اقتصادی، فرهیگی، سیاسی و امییتی سیاسی و امییتی تمرکز م ض نی

 اجماع بیشتر  بیراجمانی وضعی  اجماع دا لی

 جهانیبلیدمد ، انحدا  با روندهای  مد ، مقابله با آمریکاک تاه گذاریهدف

 تمرکز بر روسیه و چین های همکاریطرف
رداری و تعامال  گسترده و در حال تمرکز نینچیدبت

 بر روسیه و چین 

 
رداری ویژگی شش  اوراسیاگرایی  جدید ایران اس ر هرچید در این رویکرد همانید  رویکرد چیدبت

گسترش روابط با سایر کش رها  راهدرد نگاه به شر ، ت سعۀ روابط با چین و روسیه اول ی  دارد، اما
له ناپن، کره جی بی و بیره نیز در  کا اهجم حدان آمری ید، مت قاه جی بی، ه تا قف یای مرکزی  اه آستت

های الملل، ظرفی حال، چین و روستتیه به دلیل اثرمیدی بر روابط بیننیندر دستتت رکار استتت ر
سی و امییتی و بر ی سیا صادی،  شتراک مختلف اقت گرایی آمریکا، لف  با یکجاندهمخاها اهجمله ا

هایی برای گشایش براین، ایران بر این نظر اس  که این دو قدر ، دریچهجایگاه  اصی دارندر افزون
 ها و ورود به روندهای اوراسیایی هستیدرروابط با سایر دول 
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ردر این در دست ر دا« همکاری در اوراسیای بزرگ»ایران ت سعۀ روابط با روسیه را در قالب طرم 
ای جی ب، تح ال  میحقهتهمکاری شامل تعامال  متقاباًل س دمید در دریای  زر، کریدور شمال

ساهمان پیمان امیی  باغ، نهادهای میحقهاهجمله بحران قره شانگهای،  ساهمان  جمعی و ای اهجمله 
به روسیه بر تمدید   د  ۱۳۹۹راستا، ظریف در سفر مرداد دراینش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می

کید کرد قرارداد بیستت  -Zarif: Iran)ستتاله با روستتیه و انعقاد پیمان راهدردی جدید با این کشتت ر تر

Russia Strategic…, 2020) اه ایران  2016پ تین نیز در مجمع اقتصتتادی پترهب رگ در ستتال ر
شرکای طرم به سیای بزرگ»نی ان یکی اه   ,Пленарное заседание)یاد کرد « همکاری در اورا

حمای  مستتک  اه نضتت ی  تهران در ستتاهمان شتتانگهای، همکاری با ایران در اتحادیه  ر(2016
 آییدر شمار میهایی اه این تعامل اوراسیایی بهجی ب بخشتاقتصادی اوراسیا و در کریدور شمال

الملل، یابی چین در نرصه بیندر س ی دیگر، ایران در دورۀ روحانی با فرض  ادامۀ روند فزاییدۀ قدر 
ها اه نارضتتایتیرب  بر ی ای به این کشتت ر داده استت ر بهدر رویکرد جدید اوراستتیایی   د جایگاه ویژه

ترین شریک تجاری ایران و نی ان بزرگهای ایران، این کش ر بهچین اهجمله در باهپردا   نکردن بدهی
س ر این رویکرد مثد  مؤثر در دور هدن  تحری  شارهای آمریکا، برای تهران حاوز اهمی  ا ها و کاهش ف

ظاهر، این ت افا مترتب بر مشتتاهده استت ر بهستتاله با چین قابلوپیجر انعقاد ت افا راهدردی بیستت د
های مه  اقتصادی ایران و مشارک  سعۀ بخشمیلیارد دالری و مشارک  چین در ت  400گذاری سرمایه

س   شارک  در این پرونه اهمی  هیادی (Fassihi and Lee, 2021)فعال ایران در پرونۀ کمربیدراه ا ر م
 تر   اهد شدر دارد و سیاس  اوراسیایی ایران اه این طریا اوراسیایی
سیه و چین تک سیایی ایران با رو س  و در نین  تعامال  اورا عدی نی صاد، اهداف بت کید بر اقت  تر

تمایل چین و روستتیه به تق ی  روابط با ایران را نیز  ستتیاستتی، امییتی، نظامی و نو پلیتیکی نیز داردر
ست  نو اک ن میکی و ت ان نادیده گرف ر ظرفی نمی سی صادی و ترانزیتی، اهمی  ایران در  های اقت

سیای مرکزی سک  و  نو پلیتیکی میحقه اهجمله در حفا ثدا  اورا س  که م ستان اه مزایایی ا و افغان
های اوراسیایی با ایران همکاریتمایل دارند که دهدر چین و روسیه پکن را به تعامل با ایران س   می

ستفاده  شان در این دو ح هه ا سعۀ نف   سعه دهید و اه ایران برای ت  را به  اورمیانه و  لیج فارس ت 
سیایی کیید س  که ر این همان همکاری اورا سکها س   برژ ن شدار داده ب د که ممکن ا دربارۀ آن ه

 ر (Eremina, 2016: 169) ساه ش دبرای آمریکا چالش
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کید دارد  گای برتونباره، ایندر سیه و چین، تر شاره به قراردادهای راهدردی ایران با رو سه با ا این 
سد  به نظ  جهانی   شترکی ن ش ر به لحاظ  راهدردی رویکرد میفی  م آمریکامح ر دارند و اه میظر ک

به  کیدرها را به یکدیگر نزدیک میگرایانه نیز دالیل میحقی برای همکاری دارند که همین امر آننمل
المللی نلیه فشارهای سیاسی ای اه قصد ایران برای تشکیل اوتالفی بینها نشانهاین ت افاباور برت ن، 

زایش تیش در روابط روسیه و چین با آمریکا در دورۀ افر )O'connor, 2020(و اقتصادی آمریکاس  
ترامپ فرصتت  میاستتدی برای ایران جه  ت ستتعۀ بیشتتتر روابط با این دو قدر  ب در مستتک  و پکن 

کارانه در قدال ایران و آمریکا، بیش اه گذشتتته مایل به کاهش اثر آمریکا رب  حفا رویکرد محافظهبه
له در  با ایران، اهجم یدر درهمینبر روابط   د  یدن هستتت با تا، پ تین ایران را شتتریکی دورۀ  راستت

سک  قابل س  انتماد و پایدار برای م  پینگجی شهر (Встреча с Президентом…, 2017)دان
صرف سعۀ روابط پایدار با ایران را  کید دارد که پکن ت  شرایط، ادامه مینیز تر  Xi)دهد نظر اه تغییر 

says China…, 2019)ر 
اه ت سعۀ ایران ضمن ت جه به این مه  که نداید به برگۀ باهی روسیه و چین تددیل ش د، تالش دارد 

ی   ترمینبرای روابط با این دو قدر   الملل استتتقالل راهدردی   د در نرصتتته بینهدف مه   تق 
و م ض نی  ساهی جغرافیاییها راهکار میاسدی برای مت اهنگسترش روابط با اوراسیایی استفاده کیدر

س ر ت سعۀ این روابط  شار بربرآمریکا بر این روابط   اهد کا س  و اه ف س   ارجی ایران ا سیا
کاهد و تهران برای با آمریکا می هاهای ناشتتی اه همراهی اوراستتیاییای نستتدی اه  ستتار گ نهبه

 کیدرها دریاف  میتری اه آنهای میظ تق ی  استقالل راهدردی   د، حمای 
 
 گرایی جدیددولتاوراسیاگرایی در قالب بین. 6

کاری یۀ هم قهایران در همی یاقض مهمی روای و بینهای میح با ت رو ب ده استتت ر بهالمللی هم اره 
ستگیس ، در م اجهه با پیچیدگییکاه س  های فزاییدۀ بینها و واب شته ا المللی این درک وج د دا

انگار رویکرد ستتخ دفع تهدیدا  نیستت ، اما در دیگر ستت ، که با   دیاوری قادر به ترمین میافع و 
ورود آن به روندهای جمعی مانع مهمی برای نگرانی اه  دشتته به استتتقالل، نستتد  به حاکمی  و 

سال س ر در  شارهای  ارجی و درک نمیاهای ا یر، ب ده ا تر به دالیل مختلف اهجمله فزاییدگی ف
المللی تالش شتتده استت  تا با های امروهۀ بینپیچیدگیاه ضتترور  تق ی  تعامال   ارجی در 
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کید بر میحقه ای نستتدی حل شتت در این رویکرد در چارچ ب گ نهگرایی  حاکمیتی، این تیاقض بهتر
 قابل تفسیر اس ر گرایی دارد، گرایی و فراملیدول بینگرایی جدید که رویکردی ترکیدی به دول بین

تر اه ضتترور  لف اهجمله فزاییدگی فشتتارهای  ارجی و درک نمیادر دوره روحانی به دالیل مخت
ی  تعامال  در پیچیدگی ترکید بر میحقههای امروهۀ بینتق  با  تا  گرایی المللی تالش شتتتده استتت  

گرایی جدید دول ای نستتدی حل شتت در این رویکرد در چارچ ب بینگ نهحاکمیتی، این تیاقض، به
س  به حد امکان تعریف های حاکمیتی، اهیکترکید بر حفا انتخاب ضمنتفسیر اس  که طی آن، قابل

های شتت د و در ستت ی دیگر، تالش بر آن استت  تا تعامال  در ح ههتری اه حاکمی  میگیرانهستتهل
در بین میاطا مختلف، ر شتت دها به ح هۀ ستتخ  احتراه دادن آنبیرستتخ  متمرکز شتتده و اه ستترای  

سیای شگران اورا سیا و کی ستیدر  ی بهترین گزییه برای نملیاتیاورا شابه کردن این رویکرد ه دلیل این امر، ت
مح ری )و مح ری، میفع رویکرد سخ  ایران و کش رهای میحقه نسد  به حاکمی  و ترکید بر دول 

رو گزییۀ همکاری اوراستتیایی ایناستت ج اههای ملی و نه فراملی ستتیاستت مح ری(، و برتری نه ارهش
 کاری بربی آشکارا نزدیکی بیشتری با رویکرد تهران به همکاری جمعی داردرنسد  به هم

 
 . ت ایزهای ه :اری اوراسیایی و غربی3جدول 

 ه :اری غربی ه :اری اوراسیایی 

 اجدارآمیز داوطلدانه و حاکمیتی ماهی  همکاری

 مح رارهش مح رمیفع  مح ر همکاری

 بیرمشروط به حاکمی مح ری و احترام دول  مستله حاکمی 
کید بر حاکمی  میعحف و حتی رد   تر

 های حاکمیتیانتخاب

 ندم مدا له در ام ر دا لی کش رها مساول دا لی 
ترکید بر هژم نی هیجاریرسیاسی برب و 

 انحدا  اجداری سایرین با الگ ی بربی

 ال  سیاسیهمکاری اقتصادی با تحمی همکاری اقتصادی بدون تحمیال  سیاسی سرای  م ض نی

 مح ر مشارک  برب گرایی متقاباًل س دمیدتکری  چیدجانده گراییچیدجانده

 تحمیل الگ ی ت سعه بربی های ملی در م رد الگ ی ت سعهاحترام به انتخاب الگ ی ت سعه 

 ساهی فرهیگی و ارهشیترکید بر یکسان حمای  اه اصل تی ع فرهیگی و ارهشی فرهیگی ترویکرد ارهشی

و تعریف « باال به پایین»گرایی، نگاه ترین مخالف  ایران با الگ ی همکاری بربی مدا لهمه 
کید بر انحدا  اجداری استت  که در بر ی ، تحمیلکشتت رهاالگ ی همکاری برای ستتایر  گرایی و تر

س ر با این ویژگی ستان همراه ب ده ا ، ایران هام ارد با هور و اقداما  نظامی اهجمله در نرا  و افغان
چه در دوره حانی و  بل، های دیگر نمیچه در دوره رو قا یدر در م مل ک عا با چیین الگ یی ت ند  ت ا
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س  که  ش  م ج د در ایران این ا سیایی فاقد بردا سیاری اه معایب همکاریالگ ی همکاری اورا  ب
س ر  شکلبربی ا شییۀ اقداما  جمعی، همییه و دالیل  سًا پی سا سا تار نهادها، ا و انتظارا  گیری، 

س ر همکاری داوطلدانۀ حاکمیتی، ندم مدا له، ندم تحمیال   سیا متفاو  اه ن ع بربی ا در اورا
شا ص شی اه  سی و احترام به تی ع فرهیگی و اره سدتًا سیا ستید که ن سیایی ه های همکاری اورا

 اند و به رویکرد ایران نزدیک اس ر مرانا  شده
سیایی اهجمله در همکاری اودر م اهین ها این ویژگی ص ل را شانگهای»ا 5Cمترتب بر« روم 

1 
و در اص ل  (Zabortseva, 2012: 174)یعیی انتماد، ارتداط، همکاری، همزیستی و میافع مشترک 

 تجاوه متقابل، ندم آمیز، اهجمله احترام متقابل به حاکمی ، ندمگانۀ همزیستتتی مستتتالم پیج
دیده ، (Burnell et al., 2014: 393)آمیز مزیستی مسالم مدا لۀ متقابل، برابری و نفع متقابل و ه

کیشگران اوراسیایی )حداقل در شرایط ر که م رد اجماع کش رهای مختلف اوراسیایی اس  ش دمی
فرهیگی و ارهشی ساهی اند که به این اص ل پایدید ب ده و به دندال تحمیل، یکسانحاضر( نشان داده

سایرین با ال سیا به ایران امکانو انحدا  اجداری  س ی دیگر، اورا ستیدر در   همکاری گ های   د نی
دهدر این مستتتله در ت افقیامه تجار  ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصتتادی رنیمی و انتخابی می
س  شه د ا سیا م سه دلیل همکاریر براین(6)اورا ساس، ایران در دورۀ روحانی به  سیایی را ا های اورا

 ممکن دانسته اس :
ش د، نقض جزوی اوراسیایی حاکمی  آن نقض نمی نخس ، فرض ایران این اس  که در همکاری

ی  ت اند سدب تق ی  ت ان و حاکمآن نیز مرتدط با ح هه سخ  سیاسی نیس  و حتی این همکاری می
ایران ای آن شتت دج دوم اییکه الملل اهجمله در رویارویی با آمریکا و متحدان میحقهایران در نرصتته بین

پذیر استت  و همچ ن المللی رستت خپذیرفته استت  حاکمی  و استتتقالل در شتترایط فعلی روابط بین
صلب تعریف نمی شته مت ستگیگذ شدید واب شرایط ت ستگیش ندج بیابراین، در  های متقابل ها و پی 

سیایی را به هیان سدی حاکمی  در همکاری جمعی اورا شیهفزاییده، نقص ن وابط شدن در رای های حا
س ج بهبین س م اییکه ایران بین حاکمی  و آهادی نمل تفاو  قاول ا س ج  معیا اینالملل ترجیح داده ا

 یابدر که گاه در فرایید همگرایی، آهادی نمل و ا تیار اقدام و نه حاکمی  کاهش می

________________________________________________________________ 

1. five C’s: "confidence, communication, co-operation, coexistence, and common interests" 
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لب بین قا حانی در  یاگرایی ایران در دورۀ رو للبا این ستتته ویژگی، ن اوراستت یالم جد د گرایی 
س ر بیقابل تعریف معم ل اه همگرایي که طي آن واحدها   شک ماهی  این همکاری باتعریف ا

نمال اقتدار تام   د  نظر کرده و اه یك قحعستتیاستتي برا  رستتیدن به اهداف مشتتترا داوطلدانه اه ا 
ککیید، میحدا نیستت ر ملي پیرو  ميقدر  فرا ید بر در نمل نیز تهران همکاری اوراستتیایی را با تر

سعه میحقه های همکاری جمعی در این برد تا اه مزی ای پیش میای و نه همگرایی میحقهمفه م ت 
ند و در ما خابنینح هه محروم ن یدج حال، انت حاکمیتی   د را حفا ک ید در دورۀ های  لذا هرچ

های اوراستتیایی های دا لی با بر ی ابعاد همکاریها و مخالف روحانی همچیان حستتتاستتی 
جی ب وج د تتتسالۀ چین و همکاری با روسیه و هید در کریدور شمالوپیجاهجمله با قرارداد بیس 

همان دارد )با این استدالل که امتیاهدهی به پکن، مسک  و دهلی اس  و وابستگی به دندال دارد(، ه 
ررنگنشانه  تر اه نگرانی اه همکاری هستیدرهای تمایل به همکاری پت

 
 گیرینتیجه

ترین تح ال  ا یر سیاس   ارجی ایران در دوره روحانی اس  که س ی اوراسیا اه مه ر ش بهچ
شارها، نیاهها و محدودی  ای اهمجم نه ص ف شکل ها و میافعها، فر س ر در در  گیری آن د یل ا

 و« اجدارآمیز»نی ان ناملی تر هستتتید: نخستت ، تعمیا تیش با آمریکا بهاین میان، دو دلیل نمده
برای انحدا  فعال با تح ال  فزاییدۀ جهانی در گذار به نظ  جدیدی که در آن « انتخابی»دوم، تالش 

سیایی شگران اورا سیا و کی سیاگرایی ایران در  اورا ستیدر اهجمله اهداف ن اورا حاوز اهمی  و ترثیر ه
سی و نو پلیتیکی می سیا ستقالل راهدردی اه طریا متی عح هه  شرکا و روابط سات ان به تق ی  ا هی 

شدرد راهدرد  تددیل  شار تهاجمی آمریکا و پی شاره  ارجی، تعدیل ف س  میحقه ا شدن به قدر  نخ
ستتاهی ستتیاستت  کردر در ح هۀ اقتصتتادی و نو اک ن میکی ایران به دندال اهدافی چ ن اقتصتتادی

ی  تجار   ارجی و همکاری در ح هه ترانزی  و انرنی استتت ر در همییۀ ام ییتی و  ارجی، تق 
ای و تحکی  ثدا  در میحقه را در دستتت ر داردر ایران نظامی نیز تق ی  باهدارندگی راهدردی و میحقه

س  تا اه این طریا، قدر  دریاف با رویکردی فرام ض نی و فرامیحقه سیا بر آن ا شده اه ای به اورا
سحح بین سیا را به  سط دهدر ظرفی اورا صادالملل ب سی، اقت سیا ی، ترانزیتی، امییتی و های متی ع 

ش رها و  شه نو اک ن میکی و امییتی میحقه نیز دلیلی برای اقدال ک نو پلیتیکی و نقش مه  ایران در نق
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هدگی، کیشتتگران اوراستتیایی اهجمله روستتیه و چین به ت ستتعۀ روابط با ایران استت ر ستتیاستت 
برسا تۀ سایر کش رها اهجمله  رو به روندهایمیفعل و نگاه دنداله آمریکاهدگی، فقدان اجماع، کیش

ش ندر در  س  تا رفع  شده ا سیاگرایی جدید تالش  شر  ب دند که در اورا شکال  راهدرد نگاه به  م
سی فعال  چیدجاندۀ نهادگرا اه  صاد، آمریکاهدایی و دیملما رداری، تمرکز بر اقت س  چیدبت سیا مقابل، 

ش ندر تر به اوراسیا پیگیری مید جامعهای سیاس  جدید هستید که با اجماع بیشتر و رویکرویژگی
انگار ایران و کشتت رها و کیشتتگران اوراستتیایی به مح ر و ستتخ بین، همستتاني رویکرد دول دراین

سهیل سدب ت س  و ه  اه مق لۀ حاکمی   شده ا سیایی ایران  سیاگرایی اینتعامال  اورا رو، ن اورا
 ی قابل تحلیل اس ر و نه همگرایگرایی جدید دول ایران در چارچ ب بین
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 هایادداشت

کید این ن شتتتار بر 1 به این دلیل استت  که ن اوراستتیاگرایی در این « دول  روحانی»و نه « ایران در دوره روحانی»ر تر
س ی طیف ص لدوره رویکردی فراجیاحی ب ده که اه  ضرورتًا ویژگرا بههای مختلف اهجمله ا س  و  شده ا ه رهدری تریید 

 روحانی نیس رراهدرد  دول  

که میافع و ح هۀ اقدام چین در آنجاداند و اهر این ن شتتتار، اوراستتیا را نه یک جغرافیا بلکه فراجغرافیایی کاربردی می2
 ش درنی ان کیشگر اوراسیایی یاد میاین گستره پراکیده اس ، اه آن به

سیه دربارۀ  1389 رداد  5نژاد ر آقای احمدی3 شمیان تاریخی ایراننگرقرار»به رهدران رو شمار د شدار « فتن در  ه
 الف(ر 1390دادر برای اطالع بیشتر نرک: )ن ری، 

 ر(Zarif et al., 2017)ر برای اطالع بیشتر نرک: 4

کاترینر برای مثال آقای احمد 5 کید بر نقش آمریکا در نژاد در نشتتستت  ستتران ستتاهمان شتتانگهای در ی  ب رگ با تر
ساماني سي و اقتناب سیا کید کرد دوران اممرات ر صاد  بینها   س  و قابلالمللي تر س ر ها به پایان رسیده ا باهساه  نی

 ر(Noori, 2011b)نرک: 

قل  اه آن، ترجیحا  انحایی  502قل  کاالس  که  862امضا شد و شامل  ۱۳۹۷اردیدهش   ۲۷ر این ت افا در 6
 .اتحادیه اوراسیا اس قل  ه  ترجیحا  انحایی ایران به  360اتحادیه به ایران و 
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