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مقدمه

ــه  ــرار داده اســت. روشــن اســت ک ــود ق ــون دیپلماســی اقتصــادی خ ــا همســایگان را در کان ــط ب ــعه رواب ــران توس ای
دیپلماســی اقتصــادی، خیابانــی دوطرفــه اســت. از همیــن رو تحلیــل جایــگاه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی همســایگان 
اهمیــت دارد. فراتــر از ژئوپلیتیــک، آیــا ایــران در کانــون نگــرش و کنــش دیپلماســی اقتصــادی کشــورهای همســایه 
قــرار دارد؟ اولویت هــای دیپلماســی اقتصــادی همســایگان چگونــه تنظیــم شده اســت؟ عوامــل ســاختاری چــه نقشــی در 
شــکل دهی بــه جایــگاه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی همســایگان ایفــا می کننــد؟ جایــگاه ایــران در میــان شــرکای 

تجــاری کشــورهای همســایه چگونــه اســت؟

ــری شــفاف تر از دیپلماســی  ــه شــکل گیری تصوی ــد ب ــران در نگــرش و کنــش همســایگان می توان ــگاه ای ــن جای  تبیی
ــه  ــکل دهنده ب ــزاری ش ــاختاری و کارگ ــل س ــر عوام ــش حاض ــتا پژوه ــن راس ــد. در ای ــک کن ــران کم ــایگی ای همس
ــل  ــرار داده اســت. در بخــش نخســت، عوام ــورد بررســی ق ــایگان را م ــران در دیپلماســی اقتصــادی همس ــگاه ای جای
ــورد  ــه دیپلماســی اقتصــادی  را م ــران ب ــد. بخــش دوم، نگــرش همســایگان ای ــرار گرفته ان ــورد بحــث ق ســاختاری م

ــن شــده اســت.  ــا تبیی ــن متغیره ــه ای ــران باتوجه ب ــگاه ای ــًا در بخــش ســوم، جای ــرار داده و نهایت ــه  ق مداق
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ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان: عوامل ساختاری 

ــر از  ــدت متأثی ــران، به ش ــال ای ــان در قب ــادی آن ــش اقتص ــران و کن ــه ای ــایگان ب ــرش همس ــر کالن، نگ در تصوی
ــی اســت. دو دســته  ــران در ســاختارهای اقتصــاد جهان ــی و موقعیــت محیــط همســایگی ای ســاختارهای اقتصــاد جهان
ــه موقعیــت محیــط همســایگی ایــران در اقتصــاد جهانــی شــکل می دهنــد: نخســت، قابلیت هــای مــادی  از عوامــل ب

ــه ای.  ــی و منطق ــی اقتصــاد جهان ــا در حکمران ــش آنه کشــورهای همســایه و دوم نق

بــه لحــاظ قابلیت هــای مــادی، محیــط همســایگی ایــران در پیرامــون اقتصــاد جهانــی قــرار گرفتــه اســت. هیــچ قــدرت 
ــران را  ــی ای ــط پیرامون ــورهای محی ــده کش ــدارد. عم ــرار ن ــران ق ــی ای ــط پیرامون ــاوری در محی ــاری و فن ــزرگ تج ب
بازیگــران متوســط و کوچــک شــکل می دهنــد کــه از لحــاظ تأمیــن مــواد خــام، در نظــام تقســیم کار اقتصــاد جهانــی از 
موقعیــت لجســتیک و بــازار متوســط برخــوردار هســتند؛ بــه بیــان دقیق تــر، در زنجیــره جهانــی ارزش تنیــده شــده اند.1

از منظــر هنجــاری یــا آنچــه حکمرانــی اقتصــاد جهانــی نامیــده می شــود، کشــورهای همســایه ایــران قاعــده پذیرنــد و 
ــچ  ــد. هی ــرار می دهن ــای کنــش اقتصــادی خــود ق ــار، مبن ــا به اجب ــه انتخــاب ی ــی را ب قواعــد مســلط در اقتصــاد جهان
ــد. حضــور کشــورهایی چــون  ــی ندارن ــی جهان ــدی حکمران ــن کشــورها وزن قابل توجهــی در نهادهــای کلی یــک از ای

روســیه، ترکیــه و عربســتان در گــروه بیســت نیــز عمدتــًا حاشــیه ای اســت.

ــارت  ــترک المنافع در تج ــه مش ــوم ب ــورهای موس ــه و کش ــیه ای خاورمیان ــگاه حاش ــی جای ــل به خوب ــای ذی  نموداره
ــه 4.8 درصــد در  ــی از 3.5 درصــد در ســال 1990 ب ــه از تجــارت جهان ــن منطق ــد. ســهم ای ــی را نشــان می دهن جهان
ــن مــدت از  1.8 درصــد  ــز در ای ــه اســت. ســهم روســیه و جمهوری هــای شــوروی ســابق نی ســال 2017 افزایش یافت
ــه 2.6 افزایش یافتــه اســت. ایــن ارقــام به خوبــی موقعیــت حاشــیه ای محیــط همســایگی ایــران در تجــارت جهانــی  ب

ــد: ــان می دهن را نش

شکل شماره 1: سهم خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع در تجارت جهانی در سال 1990 و 20172

1- https://us tr.gov/archive/Document_Library/USTR_Speeches/2003/Global_Trade_the_Middle_Eas t.html
2- https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Inves tment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf
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جــدول ذیــل رونــد تحــول در موقعیــت محیــط همســایه ایــران در تجــارت جهانــی را طــی دوره ای طوالنی تــر نشــان 
ــان از  ــی در جه ــارت کاالی ــه در تج ــهم خاورمیان ــد، س ــان می دهن ــدول نش ــای ج ــه داده ه ــه ک ــان گون ــد. هم می ده
ــت؛  ــرده اس ــر ک ــال 2020 تغیی ــد در س ــه 3.7  درص ــال 1993 و ب ــد در س ــه 2.8 درص ــد در 1948 ب ــم درص 1.7 ده
ــه از 2.8  ــهم خاورمیان ــت، س ــوده اس ــی ب ــارت جهان ــق در تج ــه دوره رون ــرد ک ــاجنگ س ــر، در دوره پس به عبارت دیگ
درصــد در ســال 1993، بــه 3.7  درصــد در ســال 2020 تغییــر کــرده اســت. ســهم منطقــه آســیای مرکــزی و کشــورهای 
موســوم بــه مشــترک المنافع نیــز از 1.5 درصــد در ســال 1993 بــه 1.4 درصــد در ســال 2003 و 2.1 درصــد در ســال 
ــای ســازمان  ــای آماره ــر مبن ــوع ب ــران در مجم ــط همســایگی ای ــه دیگــر ســخن، محی ــرده اســت؛ ب ــر ک 2020 تغیی

تجــارت جهانــی در ســال 2020 حــدود 5.8 درصــد در تجــارت جهانــی کاال نقــش و ســهم دارد. 1

در مقــام مقایســه، رونــد تحــول در ســهم آســیا در 70 ســال اخیــر قابل توجــه اســت. ســهم آســیا در تجــارت جهانــی از 
ــازه تاریخــی طوالنی مــدت  ــر کــرده اســت. ایــن جــدول نشــان می دهــد کــه در ب ــه 32.4 درصــد تغیی 13.5 درصــد ب
ــوان  ــان به عن ــی را چنــدان تغییــر دهــد و همچن ــران نتوانســته نقــش خــود در تجــارت جهان ــی ای نیــز محیــط پیرامون

ــده اســت. ــی باقی مان منطقــه ای حاشــیه ای در تجــارت جهان

جدول شماره 1- روند تحول در سهم مناطق مختلف در تجارت کاالیی جهان طی سالهای 1948-2020 

1- https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts21_toc_e.htm
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همگرایــی اقتصــادی یکــی دیگــر از عوامــل ســاختاری اســت کــه بــه روابــط اقتصــادی ایــران و همســایگان و نگــرش 
همســایگان بــه ایــران شــکل می دهــد. از منظــر همگرایــی، محیــط پیرامونــی ایــران در قیــاس بــا ســایر مناطــق به شــدت 
عقب مانــده اســت. باوجودآنکــه روندهــای همگرایانــه در ایــن منطقــه از دهه هــا پیــش آغــاز شــده امــا پیشــرفت چندانــی 
نداشــته اســت. ســازمان اکــو، نمــاد پیچیدگــی رونــد همگرایــی در ایــن منطقــه محســوب می شــود، ســازمانی کــه به عنــوان 
نخســتین کوشــش در همگرایــی نــه تنهــا در آســیا بلکــه در جهــان درحال توســعه از آن نام بــرده می شــود امــا بــا گذشــت 
حــدود نیم قــرن از تأســیس آن، هنــوز در اولیــن مراحــل همگرایــی اقتصــادی مانــده اســت.1 از جزیــره همگــرای شــورای 
ــق  ــی توفی ــد همگرای ــدان در رون ــران چن ــط همســایگی ای ــم، ســایر بخش هــای محی ــارس کــه بگذری همــکاری خلیج ف

نیافته انــد. از همیــن رو تجــارت درون منطقــه ای در خاورمیانــه چنــدان قابل توجــه نیســت. 2 

ــی  ــی در مســیر همگرای ــر گام کوچک ــال های اخی ــیا در س ــه اقتصــادی اوراس ــه، شــکل گیری اتحادی ــر از خاورمیان فرات
بخشــی از محیــط همســایگی ایــران محســوب می شــود.3 ســازمان همــکاری شــانگهای نیــز علی رغــم مباحثــی کــه 
ــه  ــت؛4 ب ــرده اس ــق عمل نک ــادی موف ــی اقتص ــیر همگرای ــدان در مس ــه اســت، چن ــیل های آن درگرفت ــورد پتانس در م
دیگــر ســخن، دولت هــا در محیــط همســایگی ایــران  عمدتــًا حاکمیــت اقتصــادی خــود را حفــظ کــرده انــد و روندهــای 
ــدارد.  ــا حضــوری ن ــن رونده ــب ای ــران در اغل ــه ای ــر آنک ــد. مهم ت ــس زدهان ــدودی پ ــوارد مع ــز در م ــه را ج همگرایان
ــی ایــن موضــوع  ــه را نشــان می دهــد، به خوب شــکل ذیــل کــه موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی و آزاد در خاورمیان

را منعکــس می کنــد.؛ ایــران در هیــچ یــک از ایــن ترتیبــات حضــوری نــدارد. 5

شکل  شماره 2- موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحی در خاورمیانه 

1- https://www.eco.int/index.php
2- https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Hoekman_PDF%20(2).pdf
3-http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20
%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20
%D0%B8%D1%82%20(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB).pdf
4- https://otaghiranonline.ir/news/40012
5- https://www.oecd.org/mena/competitiveness/WGTI2018-Trends-Trade-Investment-Policies-MENA-Nasser-Saidi.pdf
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بنابرایــن از منظــر ســاختاری، محیــط ژئواکونومیــک ایــران حاشیه نشــین، قاعــده پذیــر و ناهمگــون اســت. حاشیه نشــینی 
همســایگی ایــران در اقتصــاد جهانــی بــدان معناســت کــه در واقــع ایــران در تعامــل بــا همســایگان خــود، بــا حاشــیه 
اقتصــاد جهانــی و تنهــا بــا مجموعــه کشــورهایی کــه در حــدود 5 درصــد از تجــارت جهانــی را در اختیــار دارنــد، تعامــل 

می کنــد. 

ــن  ــدارد. درک ای ــرار ن ــی ق ــذار در اقتصــاد جهان ــده گ ــت قاع ــران در موقعی ــایگی ای ــط همس ــر ســخن، محی ــه دیگ ب
موقعیــت بــرای شــکل دهی بــه روابــط پایــدار بــا ایــن مجموعــه اهمیــت ویــژه ای دارد، زیــرا ایــران در شــرایط کنونــی 
ــه  ــی علی ــاد جهان ــته اقتص ــوی هس ــی از س ــای بین الملل ــترده ترین تحریم ه ــنگین ترین و گس ــه س ــت ک ــوری اس کش
آن اعمــال شــده؛ اقتصــاد کشــور بــه طــور کامــل امنیتی ســازی شــده، امنیــت اقتصــادی آن در معــرض ریســک های 
فراوانــی واقــع شــده و کلیــت اقتصــادی ایــن کشــور در شــبکه ای از تحریم هــا گرفتــار آمــده اســت. محیــط همســایگی 
ایــران به عنــوان منطقــه ای حاشــیه ای در اقتصــاد جهانــی، قاعــده پذیــر و ناهمگــون، توانایــی تعامــل مؤثــر بــا ایــران 

تحــت تحریــم و امنیتــی شــده یــا ایجــاد قواعــد جدیــدی بــرای تعامــل بــا ایــن کشــور را نــدارد.

ــت  ــرای پرداخ ــور ب ــن کش ــای ای ــی بانک ه ــم، ناتوان ــراق در دوره تحری ــران در ع ــای ای ــدگی پروژه ه ــه قفل ش  تجرب
بدهی هــای کشــور، 1 کاهــش شــدید روابــط تجــاری بــا ترکیــه2 و ســرانجام نیافتــن مبــادالت مالــی بــا روســیه بــر مبنــای 
ارزهــای محلــی، شــواهدی از ناتوانــی محیــط همســایگی ایــران در تحریــم زدایــی از اقتصــاد کشــور را نشــان می دهــد. 

بــر مبنــای تجربــه یــک دهــه اخیــر و موقعیــت محیــط همســایگی ایــران در اقتصــاد جهانــی، می تــوان گفــت از منظــر 
ســاختاری نگــرش کشــورهای همســایه بــه روابــط اقتصــادی بــا ایــران یــا بــه بیــان بهتــر جایــگاه ایــران در دیپلماســی 
اقتصــادی ایــن کشــورها به شــدت متأثــر از موقعیــت ایــران در اقتصــاد جهانــی و نگــرش هســته اقتصــاد جهانــی بــه 
ــژه در دوره اجرایی شــدن  ــر به وی ــک دهــه اخی ــران و کشــورهای همســایه در ی ــط ای ــرود رواب ــراز و ف ــران اســت. ف ای
ــران در اقتصــاد  ــت ای ــده موقعی ــرات تعیین کنن ــی تأثی ــق، به خوب ــن تواف ــاالت متحــده از ای ــروج ای ــام و ســپس خ برج
ــرش  ــاختاری، نگ ــطح س ــه در س ــخن آنک ــاه س ــد. کوت ــان می ده ــایگان را نش ــا همس ــران ب ــط ای ــر رواب ــی ب جهان
همســایگان ایــران بــه روابــط اقتصــادی بــا ایــن کشــور تابعــی از نگــرش هســته اقتصــاد جهانــی بــه ایــران و بــه روابــط 

اقتصــادی بــا ایــن کشــور اســت. 

افــزون بــر ایــن، ســاختار ژئوپلیتیکــی منطقــه نیــز بــر نگــرش همســایگان بــه ایــران تأثیرگــذار اســت. بــه دیگــر ســخن 
ایــن انــگاره کــه "سیاســت فضــا را تعییــن می کنــد" و چارچوبــی بــرای شــکل دهی بــه روابــط اقتصــادی و اجتماعــی 
ــا یکدیگــر فراهــم مــی آورد، در محیــط پیرامونــی ایــران بیــش از ســایر مناطــق مصــداق می یابــد. محیــط  دولت هــا ب
همســایگی ایــران را عمدتــًا "دولت هــای رانتــی" دربرگرفته انــد کــه بخــش عمــده اقتصادهــا را در کنتــرل خــود دارنــد. 
افــزون بــر ایــن قــرارداد اجتماعــی در ایــن کشــورها عمدتــًا نخبه گرایانــه اســت و نخبــگان حاکــم بــه حیــات اقتصــادی 

ــد. کشــور شــکل می دهن

1- https://bit.ly/3tPSIEB
2- https://bit.ly/3Ivhga8
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ــه  ــر در خاورمیان ــان دیگ ــه بی ــا ب ــی آن ی ــع جنوب ــالف در ضل ــنتی ائت ــای س ــران، الگوه ــک ای ــط ژئوپلیتی در محی
شــکل گرفته و تداوم یافتــه اســت. الگــوی ســنتی ائتــالف در ایــن منطقــه بــر محوریــت همــکاری راهبــردی دوجانبــه 
طیــف وســیعی از کشــورها بــا ایــاالت متحــده اســتوار اســت.1 بــه دیگــر ســخن ضلــع جنوبــی محیــط ژئوپلیتیــک ایــران 
ــوی  ــکا از س ــن آمری ــو و مخالفی ــکا از یک س ــری آمری ــه رهب ــالف ب ــان ائت ــکننده می ــه ش ــب موازن ــوان در قال را می ت

ــرد.  ــدی ک ــر مفهوم بن دیگ

پاکســتان مهم تریــن بازیگــر در ضلــع شــرقی محیــط امنیتــی ایــران  بــه شــمار میــرود کــه می کوشــد بــا فرصت طلبــی 
ــزرگ  ــای ب ــا قدرت ه ــت ب ــه و در رقاب ــیا، خاورمیان ــوب آس ــی را در جن ــور بین الملل ــای مان ــر فض ــک حداکث ژئوپلیتی
ــه لحــاظ ژئوپلیتیــک  ــر ســرکار اســت کــه ب ــی ب ــد. کشــور شــرقی دیگــر، افغانســتان، طالبان ــرای خــود ایجــاد نمای ب
پیوندهــای عمیقــی بــا پاکســتان دارد و در واقــع افغانســتان کنونــی، ادامــه ژئوپلیتیــک پاکســتان محســوب می شــود.2 در 
ضلــع شــمالی محیــط ژئوپلیتیــک ایــران، روســیه تهاجمــی مهم تریــن پدیــده اســت؛ کشــوری کــه می کوشــد تســلط 
ازدســت رفته بــر "خــارج نزدیــک" خــود را احیــا نمایــد.3 فراتــر از روســیه دولت هــای کوچــک و عمدتــًا ضعیفــی کــه 
در آســیای مرکــزی و قفقــاز قــرار دارنــد، به ســختی می کوشــند توازنــی میــان روســیه و غــرب ایجــاد کننــد و از ایــن 

مســیر، حداقلــی از اســتقالل در سیاســت خارجــی خــود را بــه دســت آورنــد.

ــط  ــا رواب ــت، ام ــده اس ــرب باقی مان ــد غ ــو و متح ــو نات ــان عض ــه همچن ــران، ترکی ــی ای ــط ژئوپلیتیک ــرب محی  در غ
ــا غــرب بــه طــور فزاینــده ای پیچیــده می شــود. مهم تــر آنکــه ترکیــه بــه خاورمیانــه بازگشــته اســت و  ایــن کشــور ب
می کوشــد حوزه هــای نفــوذ خــود در ایــن منطقــه را احیــا نمایند.4عــراق کشــوری اســت کــه در موقعیــت ضعــف قــرار 
دارد و می کوشــد بــه لحــاظ ژئوپلیتیــک از یک ســو زمین بــازی قدرت هــای دیگــر نباشــد و از دیگــر ســو حلقــه وصــل 

ایــن کشــورها و نقطــه منافــع مشــترک آنهــا تلقــی نشــود. 

در ایــن محیــط ژئوپلیتیــک، آشــکارا  رقابــت بــر همــکاری برتــری دارد؛ موازنه هــا شــکننده اند و پیوســته تغییراتــی گاه 
خشــونت بار در روابــط کشــورها بــا یکدیگــر و در درون آنهــا رخ می دهــد. بیشــترین جنگ هــا در دوره پــس از فروپاشــی 
شــوروی در محیــط پیرامونــی ایــران رخ داده انــد.؛ باالتریــن میــزان لشکرکشــی در تاریــخ آمریــکا در ســال های اخیــر در 
ــوان گســترده ترین شــورش  ــی به عن ــه وقــوع پیوســته اســت. در همیــن راســتا، بهــار عرب ــران ب محیــط همســایگی ای

پــس از شــورش های اروپــای شــرقی در دهــه 1980 در محیــط پیرامونــی ایــران بــه وقــوع پیوســت. 

تنهــا در یــک ســال اخیــر در پیامــد جنــگ ارمنســتان و آذربایجــان، مرزهــا در محیــط همســایگی ایــران تغییــر کرده انــد؛ 
ــن کشــور  ــخ ای ــا گســترده ترین شــورش در تاری ــون قزاقســتان ب ــت افغانســتان فروپاشــیده و اکن ــع شــرقی دول در ضل
ــونت در آن را  ــتردگی خش ــران و گس ــک ای ــط ژئوپلیتی ــکنندگی محی ــی ش ــا به خوب ــن رخداده ــت. ای ــده اس ــه ش مواج

ــرات مهمــی برجــای می گــذارد.  ــران تأثی ــر دیپلماســی اقتصــادی ای نشــان می دهــد. چنیــن ســاختاری ب

1- http://www.iisajournals.ir/article_53565_ea6be81938b08fbc111b79b86905f654.pdf?lang=en
2- https://www.usip.org/sites/default/files/2021-08/pw_175-afghanistan_pakistan_ties_and_future_stability_in_afghanistan.pdf
3- https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Ukraine-crisis-highlights-superpowers-quarrel-over-spheres-of-influence
4- https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/08/01/turkey-is-wielding-influence-all-over-the-arab-world
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عوامل کارگزاری: نگرش دولت های همسایه به روابط با ایران 

ــل  ــد، عوام ــایگان تأثیرگذارن ــادی همس ــی اقتص ــران در دیپلماس ــگاه ای ــر جای ــه ب ــاختاری ک ــل س ــر عوام ــزون ب اف
ــزد  ــان نیــز متغیــر مهمــی در تعییــن جایــگاه ایــران ن ــه معنــای نگــرش دولت هــا و اولویت بندی هــای آن کارگــزاری ب
ایــن کشورهاســت. از منظــر کارگــزاری، جایــگاه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی همســایگان از دو دســته نگــرش تأثیــر 

ــک. ــرش ژئواکونومی ــک و نگ ــرش ژئوپلیتی ــرد: نگ می پذی

ــرد:  ــک ک ــر تفکی ــران از یکدیگ ــه ای ــایگان نســبت ب ــان همس ــه نگــرش را در می ــوان س ــک می ت ــوزه ژئوپلیتی  در ح
نخســت، نگــرش خصمانــه اســت کــه ایــران را به عنــوان تهدیــد وجــودی علیــه منافــع امنیتــی و ملــی خــود تعریــف 
ــر  ــورهای دیگ ــی کش ــرش در برخ ــن نگ ــا ای ــد، ام ــن نگرش ان ــای ای ــعودی نماده ــتان س ــن و عربس ــد. بحری می کن
خلیج فــارس و حتــی کشــورهایی کــه بــا واســطه همســایه ایــران محســوب می شــوند نیــز در دوره هایــی بــروز و ظهــور 

ــر ایــن مدعاســت.  ــران و تاجیکســتان شــاهدی ب ــط ای یافتــه اســت. تنش هــای اخیــر در رواب

 دوم، نگــرش پراگماتیســم اســت. اغلــب همســایگان ایــران بــه لحــاظ سیاســی نگاهــی پراگماتیســتی بــه ایــن کشــور 
دارنــد و بــر مبنــای منافــع خــود و موقعیــت ایــران در صحنــه جهانــی میــزان و نــوع تعامــل بــا ایــن کشــور را محــدود 
می کننــد یــا گســترش می دهنــد. کشــورهایی ماننــد قطــر، ترکیــه، کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقــاز ، پاکســتان و 
طالبــان در ایــن حــوزه قــرار می گیرنــد. نگــرش ژئوپلیتیکــی ایــن کشــورها بــه ایــران، تابعــی از تعریــف هســته منافــع 

ملــی آنــان، روابــط آنــان بــا ایــاالت متحــده و نیــز موقعیــت ایــران در سیاســت جهانــی و منطقــه ای اســت. 

ــی  ــن نگرش ــدی چنی ــا ح ــان ت ــیه و عم ــراق، روس ــب داد. ع ــه لق ــرش همکاری جویان ــوان نگ ــوم را می ت ــرش س نگ
ــه دشــمن خــود پرهیــز دارد.  ــا ایــران را حفــظ نمایــد و از تبدیــل ایــران ب ــد. عــراق می کوشــد روابــط دوســتانه ب دارن
ــا ایــاالت متحــده می کوشــد ایــران را  روســیه کشــوری اســت کــه در شــرایط جدیــد بین المللــی و روابــط تنش آلــود ب
به عنــوان شــریک در کنــار خــود داشــته باشــد و عمــان نیــز بــه طــور تاریخــی حداقلــی از روابــط دوســتانه بــا ایــران را 

تعریــف کــرده اســت، گرچــه بــه الزامــات حضــور در شــورای همــکاری خلیج فــارس نیــز وفــادار مانــده اســت. 

بنابرایــن از منظــر متغیــر کلیدی"سیاســت"، کشــورهای محیــط همســایگی ایــران را می تــوان دولت هــای اقتدارگرایــی 
ــران  ــه ای ــان بازیگــر مســلط محســوب می شــود. نگــرش ایــن دولت هــا ب برشــمرد کــه دولــت در اقتصــاد سیاســی آن
ــان برجــای  ــر میــزان موفقیــت دیپلماســی اقتصــادی ایــران در قبــال آن ــا ایــران تأثیــرات تعیین کننــده ای ب و روابــط ب
می گــذارد. نگــرش ایــن کشــورها بــه ایــران چنانچــه آمــد، چندگانــه اســت؛ بــه دیگــر ســخن، بخــش عمــده محیــط 
ــد و آن را  ــران دارن ــا ای ــط ب ــه رواب ــرش پراگماتیســتی ب ــه نگ ــد ک ــی تشــکیل می دهن ــران را دولت های ــایگی ای همس

ــد.  تابعــی از موقعیــت ایــران در سیاســت بین المللــی و منطقــه ای قــرار داده ان

ــان اســت. ایــن نگــرش را  ــه ایــران، رویکــرد ژئواکونومیــک آن متغیــر دیگــر در شــکل دهی بــه نگــرش همســایگان ب
ــوان  ــان می ت ــی آن ــارت کاالی ــران در تج ــت ای ــاری و موقعی ــت تج ــناد سیاس ــورها، اس ــن کش ــم انداز کالن ای در چش
صورت بنــدی کــرد. از میــان همســایگان ایــران، برخــی کشــورها اســناد چشــم انداز کالن و سیاســت تجــاری خــود را 
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ــم پرداخــت.  ــه آن خواهی ــه ب ــه در ادام ــد ک منتشــر کرده ان

ترکیــه بــی شــک در میــان همســایگان ایــران جایــگاه ویــژه ای دارد. ایــن کشــور در ســال های اخیــر اســناد مختلفــی 
ــن  ــت. ای ــم انداز 2023" اس ــناد "چش ــن اس ــن ای ــت. مهم تری ــرده اس ــر ک ــعه ای منتش ــت های توس ــه سیاس در زمین
ســند در ســال 2010 از ســوی دولــت اردوغــان منتشــر شــد. بــر مبنــای ایــن ســند ترکیــه در افــق 2023 بایــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی خــود را بــه یــک تریلیــون دالر افزایــش دهــد؛ در میــان 10 اقتصــاد برتــر جهــان قــرار گیــرد؛ صــادرات 
را بــه 500 میلیــارد دالر افزایــش دهــد و حجــم تجــارت خارجــی خــود را بــه یــک تریلیــون دالر ارتقــا بخشــد. از منظــر 
ــده اند.  ــمرده  ش ــه برش ــی ترکی ــای جغرافیای ــن مزیت ه ــوان مهم تری ــل به عن ــفر و داردان ــای بس ــک، تنگه ه ژئواکونومی
افــزون بــر ایــن، قــراردادن یکــی از بندرهــای ترکیــه در میــان 10 بنــدر برتــر جهــان، بدیــل ترکیــه بــه پنجمیــن مقصــد 
ــه  ــرار گرفت ــن ســند مدنظــر ق ــارد دالر در ای ــه 50 میلی ــد ناشــی از توریســم ب ــش درآم ــان و افزای گردشــگری در جه

اســت. 1

بــر مبنــای ایــن اســتراتژی کالن، دولــت  ترکیــه در ســال 2010 اســتراتژی صنعتــی جدیــدی را طراحــی و منتشــر نمــود. 
در نســخه ســال 2011 ایــن ســند کــه بــر مبنــای ســند باالدســتی موســوم بــه اســتراتژی کالن ترکیــه تــا ســال 2023 
ــه فنــاوری اطالعــات، دارای ثبــات  تدویــن شــده اســت، "ترکیــه کشــوری اســت برخــوردار از یــک جامعــه مجهــز ب
ــط  ــی و دارای رواب ــده، دارای توانمنــدی رقابت پذیــری در ســطح جهان ــری اجتماعــی فزاین روزافــزون، برخــوردار از براب

گســترده بــا اتحادیــه اروپــا مــی باشــد."

ــال  ــتراتژی در س ــن اس ــخه ای ــن نس ــت. تازه تری ــده اس ــه روز ش ــون ب ــا کن ــگام ت ــی از آن هن ــتراتژی صنعت ــن اس ای
2019 منتشــر شــده اســت. هــدف اصلــی اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــن کشــور، تبدیل شــدن بــه کانــون اصلــی در 
تولیــدات صنعتــی هــای تــک و تولیــدات بــا فنــاوری متوســط در منطقــه اوراسیاســت. ایــن هــدف همچنــان در کانــون 

ــرار دارد.     ــور ق ــن کش ــی ای ــت های صنعت سیاس

بــر مبنــای ایــن ســند، افزایــش رقابت پذیــری و بهــره وری بخــش صنعتــی ترکیــه و شــکل دهی به گونــه ای از ســاختار 
ــا  ــد کاالهــای های تــک ب ــی آن، تولی ــی داشــته باشــد و دغدغــه اصل ــی کــه ســهم بیشــتری از صــادرات جهان صنعت
ارزش افــزوده بــاال باشــد مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و اجرایی شــدن آن نیازمنــد نیــروی کار کیفــی و درنظرگرفتــن 

الزامــات محیــط زیســتی و اجتماعــی دانســته شــده اســت. 

ــه  ــران در دیپلماســی اقتصــادی ترکی ــت ای ــن ســند از منظــر بحــث حاضــر و موقعی ــدات ای بخــش فرصت هــا و تهدی
واجــد اهمیــت اســت. در ایــن ســند، ویژگــی هایــی ماننــد فراینــد الحــاق ترکیــه بــه اتحادیــه اروپــا، موقعیــت جغرافیایــی 
ــًا افزایــش  ــی، جهانی شــدن و نهایت ــن، بازارهــای محیــط همســایگی و پیرامون ایــن کشــور، جمعیــت جــوان و کارآفری
ــدات،  ــه تهدی ــا برشــمرده شــده اند. از زاوی ــن فرصت ه ــوان مهم تری ــن کشــور به عن ــی ای ــازار داخل ــت ب ــدازه و ظرفی ان
عواملــی ماننــد بحران هــای جهانــی، وابســتگی بــه خــارج در زمینــه انــرژی، حجــم بــاالی واردات در حــوزه کاالهــای 
واســطه ای، افزایــش رقابــت در صحنــه بین المللــی و کمبودهــا در زمینــه حمل ونقــل و زیرســاخت به عنــوان تهدیــدات 

1- Vision 2023. (n.d.). Retrieved from http://www.turkey-japan.com/business/category1/category1_70.pdf
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ــده اند. ــمرده ش ــدی برش کلی

ــع ایــن کشــور و  ــه، افزایــش رقابت پذیــری و بهــره وری صنای هــدف کالن عملیاتــی اســتراتژی توســعه صنعتــی ترکی
دگرگونــی ســاختار صنعتــی آن به گونــه ای اســت کــه بتوانــد ســهم بیشــتری از صــادرات جهانــی به ویــژه در کاالهــای 

بــا ارزش افــزوده بــاال کســب نمایــد. 

بعــالوه در ایــن ســند و نســخه های بعــدی آن تاکیــد شــده کــه ترکیــه در پــی ارتقــای موقعیــت شــرکت های خــود در 
زنجیــره جهانــی ارزش اســت. بــا تحلیــل محتــوای اســناد مختلــف توســعه صنعتــی ترکیــه و به ویــژه تازه تریــن ســند 
کــه در ســال 2019 منتشــر شــده، می تــوان دریافــت کــه به تدریــج اهدافــی کــه در ایــن اســناد بــرای توســعه صنعتــی 
ترکیــه تعریــف شــده، بلندپروازانه تــر، ملی گرایانه تــر و رقابت جویانه تــر شــده اســت. مهم تــر آنکــه ایــن اســناد 
ــی و  ــط بین الملل ــرات تدریجــی در محی ــی بیشــتر حکومــت، تغیی ــی و اقتدارگرای به تناســب تحــوالت در سیاســت داخل

چرخــش تدریجــی سیاســت خارجــی ایــن کشــور متحــول شــده اند. 

در ســال 2010 هــدف اولیــه توســعه صنعتــی ایــن کشــور، تبدیل شــدن بــه هــاب تولیــد کاالهــای بــا فنــاوری متوســط 
ــت  ــان ده صنع ــت. از می ــده اس ــر ش ــکارا بلندپروازانه ت ــدف آش ــن ه ــال 2019 ای ــا در س ــود، ام ــیا ب ــاال در آس ــه ب ب
اولویــت دار در اســتراتژی جدیــد، 8 صنعــت در لبــه تکنولــوژی قــرار دارنــد و رقابــت بســیار ســخت و پیچیــده ای بیــن 
قدرت هــای صنعتــی جهــان بــر ســر حفــظ موقعیــت برتــر در ایــن صنایــع و دسترســی بــه بازارهــای بیشــتر وجــود دارد. 
ــا چاشــنی ملی گرایــی ترکیــب  ــا آنهــا را در دســتور کار قــرار داده اســت و آن را ب ــه رقابــت ب ترکیــه هــدف بلندپروازان

کــرده اســت. 1

ــع  ــال 2021 در نشســت مجم ــر س ــه در اواخ ــور ترکی ــان رئیس جمه ــب اردوغ ــب طی ــاری، رج ــر سیاســت تج از منظ
صادرکننــدگان ایــن کشــور در اســتانبول، رئــوس اســتراتژی جدیــد تجــارت خارجــی ایــن کشــور را بیــان کــرد؛ او تاکیــد 
ــی  ــرد، یعن ــن کشــور صــورت می گی ــط همســایگی ای ــه محی ــه ب ــون 70 درصــد صــادرات ترکی کــرده اســت کــه اکن
کشــورهایی کــه در شــعاع 2000 کیلومتــری از مرزهــای آن قــرار می گیرنــد. از منظــر وی ایــن اســتراتژی بــه اهــداف 
ــت.  ــدیافته اس ــدت رش ــر به ش ــال های اخی ــورها در س ــن کش ــه ای ــه ب ــادرات ترکی ــرا ص ــت، زی ــت یافته اس ــود دس خ
ــری  ــعاع 8000 کیلومت ــه در ش ــی کشــورهایی ک ــای دوردســت یعن ــر بازاره ــز ب ــت را در تمرک ــت او اولوی ــون دول اکن

ــت. ــرار داده اس ــد ق ــای ترکیه ان مرزه

ــای  ــوان بازاره ــور به عن ــت، 17 کش ــده اس ــه ش ــد تهی ــتراتژی جدی ــن اس ــرای ای ــه ب ــی ک ــرح عملیات ــای ط ــر مبن  ب
دوردســت هــدف صادراتــی ترکیــه در نظــر گرفتــه شــده اند و بایــد صــادرات ترکیــه بــه ایــن بازارهــا بــه 81.5 میلیــارد 
دالر افزایــش یابــد. ایــن 17 کشــور ســهمی 64 درصــدی در اقتصــاد جهانــی دارنــد. ایــن کشــورها عبارت انــد از آمریــکا، 
چیــن، برزیــل، اتیوپــی، مراکــش، آفریقــای جنوبــی، کــره جنوبــی، هنــد، عــراق، بریتانیــا، ژاپــن، کنیــا، مالــزی، مکزیــک، 
ازبکســتان، روســیه و شــیلی .2 افــزون بــر ایــن، در قالــب ایــن اســتراتژی دولــت ترکیــه کوشــش می کنــد تــا اســتانبول 

1- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (n.d.). Retrieved from https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa
2- https://www.dailysabah.com/economy/2019/08/29/turkey-identifies-17-countries-5-sectors-for-sustainable-exports
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را بــه هــاب تجــارت جهانــی تبدیــل نمایــد. ترکیــه هــدف بلندپروازانــه بــرای تبدیل شــدن بــه دهمیــن اقتصــاد بــزرگ 
ــد. ــی می کن ــن پیشــران تلق ــوان مهم تری ــش صــادرات را به عن ــان در ســر دارد و افزای جه

از منظــر اردوغــان، رســیدن ترکیــه بــه ســهم یک درصــدی در صــادرات جهانــی، موفقیــت مهمــی اســت و تــداوم ایــن 
موفقیــت، نیازمنــد افزایــش حضــور و فعالیــت در بازارهــای جهانــی اســت. صــادرات ترکیــه در ســال منتهــی بــه ســپتامبر 
2021 بــرای نخســتین بار در تاریــخ تجــارت خارجــی  ایــن کشــور از 200 میلیــارد دالر فراتــر رفتــه و بــه 211 میلیــارد 
دالر رســید. در مــاه آگوســت 2021 صــادرات ایــن کشــور 52 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 2020 افزایــش 
یافــت. برخــی برآوردهــا نشــان می دهــد کــه تــا ســال 2026 صــادرات ترکیــه بــه 300 میلیــارد دالر افزایــش خواهــد 

یافــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 1980 صــادرات ســاالنه ترکیــه حــدود 3 میلیــارد دالر بــود.1

بــر مبنــای آنچــه اشــاره شــد می تــوان مدعــی شــد کــه ترکیــه سیاســت تجــاری و صنعتــی بلندپروازانــه ای را در پیــش 
گرفتــه اســت. در حــوزه سیاســت صنعتــی می کوشــد موقعیتــی درخــور در انقــالب چهــارم صنعتــی بیابــد و در زنجیــره 
جهانــی ارزش موقعیــت خــود را ارتقــاء بخشــد. در حــوزه سیاســت صنعتــی بــه لحــاظ جغرافیایــی بــر اوراســیا متمرکــز 
ــدل  ــدی مب ــری کلی ــه بازیگ ــاال ب ــه ب ــط ب ــاوری متوس ــای فن ــادرات کااله ــوزه در ص ــن ح ــد در ای ــده و می کوش ش
شــود. در حــوزه سیاســت تجــاری، اهــداف خــود در توســعه صــادرات در محیــط همســایگی را محقــق شــده می بینــد 
و می کوشــد بــر بازارهــای دوردســت متمرکــز شــود. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در لیســت  17 کشــوری کــه 

ترکیــه به عنــوان بازارهــای کلیــدی خــود در نظــر گرفتــه، نامــی از ایــران بــرده نشــده اســت. 

نقشه شماره 1- بازارهای صادراتی و وارداتی کلیدی ترکیه 

1- https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-revs-up-exports-to-remote-markets-in-2021
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امــارات به عنــوان دیگــر همســایه کلیــدی ایــران، چشــم انداز کالنــی تــا افــق 2030 را ترســیم کــرده اســت. در قالــب 
ــد از: ــداز، اولویت هــای اقتصــادی امــارات عبارت ان ایــن چشــم ان

1-شکل دهی به محیط کسب وکار باز، کارآمد و تنیده شده در اقتصاد جهانی

2- طراحی سیاست مالی منسجم که در برابر چرخه های اقتصادی منعطف باشد و تاب آوری داشته باشد

3- شکل دهی به محیط منعطف باز برای بازارهای مالی و پولی به گونه ای که تورم قابل مدیریت باشد

4- بهبود بهره وری نیروی کار

5- توسعه زیرساخت های کافی و منعطف قادر به حمایت از رشد اقتصادی در سال های پیشرو باشند

6- توسعه نیروی کار ماهر و مولد
7-توانمندسازی بازارهای مالی به گونه ای که قادر به تأمین مالی بخش ها و پروژه های اقتصادی باشند1

ــا  ــای تجــارت آزاد ب ــه موافقت نامه ه ــر شــکل دهی ب ــارات ب ــوزه سیاســت تجــاری ام ــر از چشــم انداز کالن، در ح فرات
ــن  ــت ای ــده اســت. دول ــوان بازارهــای هــدف برگزی ــن کشــورها را به عن طیفــی از کشــورها متمرکــز شــده اســت و ای
کشــور در ســال 2021 اعــالم کــرد کــه امضــای فــوری موافقت نامــه جامــع همــکاری اقتصــادی بــا 8 کشــور شــامل 
هنــد، بریتانیــا، ترکیــه، کــره جنوبــی، اتیوپــی، اندونــزی، اســرائیل و کنیــا را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. ایــن 
ــای  ــا حوزه ه ــن موافقت نامه ه ــید. در ای ــد رس ــا خواهن ــه امض ــده ب ــال آین ــک س ــا ی ــاه ت ــا در 6 م موافقت نامه ه

1- https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/abu-dhabi-economic-vision-2030
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ــت. ــد گرف ــرار خواه ــر ق ــن توریســم مدنظ ــی همچنی ــی و بخش های ــرمایه گذاری مســتقیم خارج تجــارت، س

 شــتاب امــارات عربــی متحــده در امضــای موافقت نامه هــای همــکاری اقتصــادی بــا طیفــی از کشــورها از یــک ســو 
ــر،  ــوی دیگ ــه و از س ــادی خاورمیان ــاری و اقتص ــاب تج ــوان ه ــور به عن ــن کش ــدت ای ــای بلندم ــتای برنامه ه در راس
پیشــبرد رقابــت ژئواکونومیــک بــا عربســتان ســعودی اســت. نــام ترکیــه در میــان کشــورهایی اســت کــه ابوظبــی در پــی 
امضــای موافقت نامه هــای جامــع اقتصــادی بــا آنهــا قــرار دارد؛ امــری کــه حاکــی از  تغییــر در روابــط تیــره دو کشــور 

اســت. ایــن تغییــر در حالــی رخ می دهــد کــه همچنــان روابــط عربســتان بــا ترکیــه تیــره مانــده اســت.

ــر را در راســتای گسســت  ــای اخی ــی متحــده در ماه ه ــارات عرب ــای ام در ســطح کالن، برخــی از تحلیلگــران کنش ه
تدریجــی ایــن کشــور از بلندپــروازی ژئوپلیتیــک و بازگشــت بــه نقــش ســنتی اقتصــادی ایــن شیخ نشــین در منطقــه 
ــا  ــه ای نقــش ایف ــه منطق ــش از وزن ژئوپلیتیــک خــود کوشــید در صحن ــن کشــور بی ــر ای ــد. در ســال های اخی می دانن
ــی متحــده به تدریــج  ــد کــه امــارات عرب ــود. از همیــن رو برخــی معتقدن ــده ب ــه آن فزاین ــا آســیب های وارده ب ــد ام کن
ــن  ــای ای ــرای امض ــتاب ب ــد و ش ــرار ده ــود ق ــی خ ــت خارج ــدر سیاس ــادی را در ص ــای اقتص ــد اولویت ه می کوش

ــت. ــیر اس ــل تفس ــتا قاب ــن راس ــز در همی ــا نی موافقت نامه ه

نقشه شماره 2-بازارهای کلیدی صادراتی و وارداتی امارات 
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عمــان نیــز همچــون دیگــر دولت هــای شــورای همــکاری خلیج فــارس، اســتراتژی کالن اقتصــادی خــود موســوم بــه 
ــرار  ــادی ق ــازی اقتص ــازی و متنوع س ــاد، خصوصی س ــت در اقتص ــش نف ــش نق ــور کاه ــر مح ــم انداز 2040" را ب "چش

داده اســت. در ایــن چارچــوب ایــن کشــور اهــداف سیاســت تجــاری ایــن کشــور به صــورت ذیــل تعییــن شــده اند:

1- بهبود محیط کسب وکار در عمان

2- جذب سرمایه گذاری خارجی

3- ایجاد اقتصادی رقابت پذیرتر و متنوع تر

4- تبدیل عمان به هاب تجاری

 در ایــن راســتا شــکل دهی بــه مشــارکت های دوجانبــه بــا کشــورها به ویــژه در حــوزه صــادرات محصوالتــی بــا ارزش 
ــاالی زنجیــره جهانــی ارزش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و در واقــع  ــاال و نقش آفرینــی در حلقه هــای ب افــزوده ب

بنیــان سیاســت تجــاری ایــن کشــور را تشــکیل می دهــد1.

ــن  ــب ای ــت. در قال ــرده اس ــف ک ــم انداز 2030 تعری ــی از چش ــوان بخش ــود را به عن ــاری خ ــت تج ــز سیاس ــر نی  قط
ــداز قطــر بایــد در افــق 2030 بــه کشــوری دارای توســعه پایــدار و جامعهــای پیشــرفته بــدل شــود. در ایــن  چشــم ان
ــهم  ــش س ــاخت ها و افزای ــعه زیرس ــازی اقتصــادی، توس ــق متنوع س ــادی از طری ــاه اقتص ــداز رف ــم ان ــن چش ــب ای قال
ــدات از طریــق ســرمایه گذاری  ــع طبیعــی، متنوع ســازی تولی ــز مدیریــت مناب بخــش خصوصــی در توســعه کشــور و نی
در زیرســاخت ها، ایجــاد مناطــق صنعتــی و خدماتــی و حمایــت از شــرکت های کوچــک و متوســط مــورد تاکیــد قــرار 

1- https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s418_e.pdf



18 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

گرفتــه اســت. قطــر بــا وجــود تنش هایــی کــه بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ســالهای اخیــر پیــدا کــرده اســت 
ــرد1 ــه پیــش می ب سیاســت تجــاری خــود را در قالــب نقشــه راه کالن شــورای همــکاری خلیــج فــارس ب

روســیه به عنــوان یکــی دیگــر از همســایگان کلیــدی ایــران در ســال های اخیــر کوشــیده سیاســت تجــاری و صنعتــی 
خــود را منســجم ســازد و سیاســت تجــاری را تابعــی از سیاســت صنعتــی تعریــف نمایــد. در ایــن راســتا روســیه اهــداف 

ذیــل را بــرای سیاســت صنعتــی خــود تعریــف کــرده اســت:

1- ایجاد و توسعه زیرساخت های مدرن برای تسهیل فعالیت های صنعتی 

2- حمایت از نوآوری با ارائه مشوق ها و نیز تحکیم حقوق مالکیت فکری

3- حمایت از بهبود بهره وری 

4- پیشبرد جایگزینی واردات، حراست از منابع و حفاظت از محیط زیست

5- افزایش تولیدات با ارزش افزوده باال

6- حمایت از توسعه فناورانه و استفاده از فناوری های روز در صنایع مختلف
7- اطمینان از استقالل فناورانه اقتصاد ملی2

ــف  ــل تعری ــورت ذی ــز به ص ــاری نی ــت تج ــداف سیاس ــن اه ــور مهم تری ــی کش ــت صنعت ــداف سیاس ــتای اه در راس
شــده اند:

1- نوسازی و متنوع سازی اقتصاد ملی

ــادی و  ــد اقتص ــرای رش ــاعد ب ــرایط مس ــاد ش ــیه و ایج ــات روس ــا و خدم ــی کااله ــری جهان ــش رقابت پذی 2- افزای
ــات  توســعه باثب

3- تعمیق روند توسعه پایدار و نوآورانه

4- افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری

5- تسهیل فرایندهای همگرایی با اقتصاد جهانی

6- ایجاد شرایط مساعد برای صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاال و خدمات
7- توسعه و افزایش رقابت پذیری بخش خدمات روسیه3

1- https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s408_e.pdf
2- https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s416_e.pdf
3- https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g416_e.pdf
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نقشه شماره 3- بازارهای کلیدی صادرات و واردات کاالی روسیه  20201

منبع: سازمان تجارت جهانی

ــت. در  ــرده اس ــر ک ــود را منتش ــاری خ ــت تج ــند سیاس ــی س ــران به تازگ ــرقی ای ــایه ش ــن همس ــتان، مهم تری پاکس
چارچــوب ایــن ســند چشــم انداز اقتصــادی پاکســتان به صــورت ذیــل ترســیم شــده اســت: "پاکســتان در افــق 2025 
ــد  ــی خواه ــه جهان ــوزه صــادرات در پهن ــی در ح ــت رقابت ــا از یک ســو و اقتصــادی دارای مزی ــی پوی ــازار داخل دارای ب
بــود". مأموریــت ایــن ســند "دگرگونــی پاکســتان از کشــوری تولیدمحــور بــه کشــوری بــا اقتصــادی کــه بهــره وری در 

ــف شــده اســت. ــده شــده باشــد"، تعری ــه ای تنی ــی و منطق ــون آن باشــد و در زنجیره هــای ارزش جهان کان

در قالــب ایــن سیاســت تجــاری، پاکســتان هــدف بلندپروازانــه افزایــش صــادرات کاال و خدمــات ایــن کشــور بــه 57 
ــت  ــن مزی ــوان مهم تری ــاک به عن ــادرات پوش ــب ص ــن قال ــت. در ای ــه اس ــر گرفت ــال 2025 را نظ ــا س ــارد دالر ت میلی

1- https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_maps_e.htm?country_selected=KAZ&optionSelected=3
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صادراتــی ایــن کشــور بایــد تــا ســال 2025 بــه 40 میلیــارد دالر، صــادرات چــرم بــه 1.3 میلیــارد دالر و صــادرات برنــج 
بــه 3 میلیــارد دالر افزایــش یابــد. افــزون بــر ایــن، صــادرات مــواد غذایــی و نوشــیدنی در افــق 2025 بــه 1.5 میلیــارد 
ــد. دولــت ایــن کشــور در نظــر دارد صــادرات میــوه و ســبزی ها را بــه 1.3 میلیــارد دالر در 2025  دالر افزایــش می یاب

افزایــش دهــد.

 در قالــب اســتراتژی جدیــد صــادرات ایــن کشــور از 31 میلیــارد دالر در ســال 2021 بــه 37 میلیــارد دالر در ســال 2022، 
45 میلیــارد دالر در ســال 2023 و 57 میلیــارد دالر در پایــان 2025 افزایــش خواهــد یافــت. در اســتراتژی تجــاری جدیــد، 
ــت در  ــوان اولوی ــز به عن ــدی نی ــای جدی ــی، بخش ه ــای ســنتی صادرات ــی در حوزه ه ــوان صادرات ــر توســعه ت ــزون ب اف
نظــر گرفتــه شــده اند. صــادرات کاالهــای ســاخته شــده از 174 میلیــون دالر در ســال 2021 بــه 265 میلیــون دالر در 
ســال 2025  افزایــش خواهــد یافــت. محصــوالت دارویــی از 400 میلیــون دالر در ســال جــاری بــه 608 میلیــون در 
2025 افزایــش خواهــد یافــت. صــادرات قطعــات خــودرو از 70 میلیــون دالر در 2021 بــه 106 میلیــون دالر در 2025 
ــش  ــت. بخ ــوده اس ــی ب ــکالت اساس ــر مش ــواره درگی ــر هم ــال های اخی ــتان در س ــاد پاکس ــد. اقتص ــش می یاب افزای
ــر  ــال اخی ــت. در ده س ــورده اس ــه خ ــدت ضرب ــتان به ش ــادی پاکس ــکالت دوام دار اقتص ــور از مش ــن کش ــادرات ای ص

صــادرات پاکســتان بیــن 20 تــا 25 میلیــارد دالر در نوســان بــوده اســت. 1

نقشه شماره 4- بازارهای صادراتی و وارداتی کلیدی پاکستان 

1-https://www.dawn.com/news/1657090#:~:text=ISLAMABAD%3A%20The%20cabinet%20on%20Tuesday,more%20efficiently%20
than%20their%20competitors.
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منبع: سازمان تجارت جهانی

ایران در رادار دیپلماسی اقتصادی همسایگان 

ــه را  ــد نکت ــوان چن ــایگان می ت ــادی همس ــی اقتص ــران در دیپلماس ــت ای ــن موقعی ــد، در تبیی ــه آم ــای آن چ ــر مبن ب
ــرارداد: ــه ق موردتوج

1- بــه لحــاظ ســاختاری همــان گونــه کــه اشــاره شــد همســایگان ایــران موقعیتــی حاشــیه ای و قاعــده پذیــر در نظــام 
تجــارت جهانــی و به طورکلــی اقتصــاد سیاســی بین الملــل دارنــد. ســهم محیــط همســایگی ایــران در اقتصــاد جهانــی 
حــدود 5 درصــد اســت. شــگفت آنکــه ایــن ســهم در 70 ســال اخیــر چنــدان تغییــر نکــرده اســت؛ بــه دیگــر ســخن 
ایــن منطقــه در یــک وضعیــت رکــود تاریخــی قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور طبیعــی چنیــن منطقــه حاشــیه ای در 

اقتصــاد جهانــی، نقــش کلیــدی در قاعده نویســی نیــز نــدارد، بلکــه عمدتــاً قاعــده پذیــر اســت. 

اشــاره شــد کــه در محیــط همســایگی ایــران هیــچ اقتصــاد بزرگــی حضــور نــدارد، دولت هــا کوچــک و متوســط و 
ــودن  ــیه ای ب ــد. حاش ــادی پذیرفته ان ــد زی ــا ح ــل را ت ــی بین المل ــاد سیاس ــد اقتص ــد و قواع ــی ان ــاً تک محصول عمدت
موقعیــت همســایگان ایــران در اقتصــاد جهانــی بــه ایــن معناســت کــه ایــران در تعامــل بــا همســایگان در واقــع بــا 
5 درصــد اقتصــاد جهانــی تعامــل می کنــد. اینکــه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی  خــود، اولویــت نخســت را بــرای 
محیــط همســایگی قائــل شــده اســت، از ایــن منظــر قابــل نقــد اســت. بــه دیگــر ســخن ایــران تنهــا بــرای تعامــل 
بــا 5 درصــد اقتصــاد جهانــی اولویــت قائــل شــده اســت دولت هــای قاعــده پذیــر در شــرایطی کــه ایــران بــا هســته 
ــم  ــه تحری ــد پنجــره فرصتــی باشــند. تجرب اقتصــاد سیاســی بین المللــی دچــار تعــارض و تنــش می شــود، نمی توانن

ــی نشــان می دهــد. ــا همســایگان ایــن موضــوع را به خوب ــط اقتصــادی و تجــاری ب ــران و کاهــش شــدید رواب ای
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ــران در دیپلماســی اقتصــادی همســایگان  ــگاه ای ــه جای 2- عامــل دیگــری کــه از نظــر ســاختاری در شــکل دهی ب
اهمیــت دارد آنکــه در ایــن محیــط "دولت هــا" بازیگــران کلیــدی در اقتصــاد سیاســی کشــورها محســوب می شــوند. 
تقریبــاً در تمامــی کشــورهای محیــط همســایگی ایــران نوعــی ســرمایه داری دولتــی حاکــم اســت. نقش کلیــدی دولت 
در اقتصــاد سیاســی همســایگان از آن رو اهمیــت دارد کــه تعارضــات ژئوپلیتیــک ایــران و ایــن کشــورها بــه ســرعت 
بــر روابــط اقتصــادی آنهــا بــا ایــران اثــر می گــذارد.؛ دگرگونــی روابــط تجــاری ایــران و عــراق در دوره پــس از صــدام، 
قطــع روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران بــا عربســتان و بحریــن در ســال های اخیــر و زمینــه ســازی روســیه بــرای 
ــا  ــوان نمادهــای نقــش آفرینــی کلیــدی دولت هــا در تســهیل ی ــه اقتصــادی اوراســیا را می ت ــه اتحادی ــران ب ورود ای

محــدود کــردن روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــورها برشــمرد. 

3- افــزون بــر عوامــل ســاختاری، از منظــر عوامــل کارگــزاری و نگــرش همســایگان بــه روابــط اقتصــادی و تجــاری 
ــی متحــده و ســایر اعضــای  ــارات عرب ــه، پاکســتان، ام ــه کشــورهایی همچــون ترکی ــت ک ــوان گف ــران می ت ــا ای ب
ــه ارتقــاء جایــگاه خــود در اقتصــاد  ــرای شــکل دهی ب شــورای همــکاری خلیج فــارس چشــم اندازهای بلندمدتــی را ب
جهانــی تعریــف کردنــد. در هیــچ یــک از چشــم اندازهای طراحــی شــده توســط طیفــی از همســایگان ایــران، منطقــه، 
در اولویــت نخســت قــرار نــدارد. بلکــه نقش آفرینــی در زنجیره هــای جهانــی ارزش و ارتقــای موقعیــت ایــن کشــورها 
ــود را  ــای خ ــارس و اقتصاده ــکاری خلیج ف ــورای هم ــرار دارد. کشــورهای ش ــه ق ــون توج ــا در کان ــن زنجیره ه در ای
ــتیک  ــاب لجس ــه ه ــدن ب ــادی و تبدیل ش ــازی اقتص ــند متنوع س ــد و می کوش ــاده می کنن ــانفت آم ــر پس ــرای عص ب
ــه  ــن روســت ک ــد. از همی ــرار دهن ــی را در دســتور کار ق ــارم صنعت ــای انقــالب چه ــدی از مزای ــه و بهره من در منطق
ــا  ــیاری ب ــباهت های بس ــعودی ش ــتان س ــر و عربس ــی، قط ــده عرب ــارات متح ــد ام ــورهایی مانن ــم اندازهای کش چش
یکدیگــر دارنــد کشــورهای ماننــد پاکســتان و ترکیــه نیــز نقش آفرینــی در زنجیره هــای جهانــی ارزش را در کانــون 

توجــه خــود قــرارداده انــد.

4- چنــان کــه کــه داده هــای ارائــه شــده در ضمیمــه شــماره یــک نشــان می دهنــد، ایــران در میــان شــرکای تجــاری 
کلیــدی اغلــب کشــورهای همســایه قــرار نــدارد؛ بــه دیگــر ســخن ایــران بــازار صادراتــی و وارداتــی مهمــی بــرای 
اغلــب همســایگان محســوب نمی شــود. موقعیــت ضعیــف ایــران در بازارهــای همســایه، یکــی دیگــر از عواملــی اســت 

کــه بــر نگــرش آنهــا در قبــال ایــران تاثیــر می گــذارد.

ــر در اقتصــاد  ــه اســت کــه حاشــیه ای و قاعــده پذی ــرار گرفت ــط همســایگی ای ق ــران در محی ــًا اینکــه ای 5- نهایت
ــه  ــکل دهی ب ــی در ش ــای ژئوپلتیک ــد و تنش ه ــوردار نمی باش ــی برخ ــاوری باالی ــای فن ــت؛ از ظرفیت ه ــی اس جهان
روابــط اقتصــادی کشــورهای یکدیگــر نقــش کلیــدی ایفــا می کنــد. کشــورهای همســایه ایــران نقــش آفرینــی در متن 
اقتصــاد جهانــی را اولویــت می دهنــد، چنــدان توجهــی بــه یــک کشــور خــاص یــا صرفــاً محیــط همســایگی ندارنــد.

6- ایــران همچــون همســایگان کلیــدی نیازمنــد نقش آفرینــی در اقتصــاد جهانــی و در زنجیره هــای جهانــی ارزش 
اســت. محیــط همســایگی می توانــد بــه  عنــوان بخشــی از ایــن راهبــرد تلقــی شــود. تمرکــز بــر محیــط همســایگی، 

بــه معنــای تمرکــز بــر تنهــا  5 درصــد از اقتصــاد جهانــی و بــه بهــای نادیده گرفتــن 95 درصــد دیگــر اســت.
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ضمیمه شماره 1

جــداول ذیــل 10 شــریک نخســت وارداتــی و صادراتــی 11 همســایه ایــران را بــر مبنــای آمــار بانــک جهانــی در ســال 
2019 نشــان میدهنــد.  ایــران تنهــا در میــان شــرکای تجــاری افغانســتان، آذربایجــان و ارمنســتان قــرار دارد. 

افغانستان

پاکستان
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ترکیه

ارمنستان
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آ ذربایجان

امارات متحده عربی
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روسیه

قزاقستان
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کویت

قطر
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عربستان




