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تاریخ پذیرش9318/99/94 :

تاریخ دریافت9318/01/00 :
چکیده

با توسعه ارتباطات و شکلگیری جامعه جهانی اصولا نباید ظرفیتی برای کشورها ناشناخته ماندده و مدورد
توجه نباشد .ظرفیتهای اقتصادی گوناگون در کشورهای مختلف ،دلیلی برای همکاری و در پدی

گدرفتن

دیپلماسی فعال با تکیه بر مزیتهای نسبی میباشد .شناخت ظرفیتهای بدالووه در عرصده دیپلماسدی اقتصدادی
جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای میانه یکدی از فرصدتهای مهد بدرای پیشدرفت اقتصدادی
کشور است .در همین راستا در این پژوه

به بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای

میانه طی سالهای  9384تا  9311پرداخته شده است .سوال اصلی نوشتار چگونگی دیپلماسی اقتصادی ایران
با کشورهای آسیای میانه از  9384تا  9311بوده است .در موابل برای پاسخگویی به این سوال فرضیه اصدلی
عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه آسدیای میانده از سدال 9384-9311
دارای نگاه موطعی و کوتاه مدت و فاقد برنامده بلندمددت ،مددون و راهبدردی و متدا ر از جهدتگیدریهدای
سیاسی و غیراقتصادی بوده اسدت .روش پدژوه
کتابخانهای بوده است .نتیجه این پژوه

توصدی ی-تحلیلدی مبتندی بدر دادههدای کمدی و مطالعدات

داشتن رویکرد و دیدگاه قطبی دولتهای جمهوری اسلامی ایدران

از سال  9384تا  9311بوده است که منجر بده داشدتن نگداه موطعدی و عددم اسدت اده مطلدوب از ظرفیتهدای
دیپلماسی اقتصادی گردیده است.
واژهگانکلیدی :دیپلماسیاقتصادی ،آسیای میانه ،دولت نه و ده  ،دولتیازده  ،جمهوری اسلامیایران.

koohkan@atu.ac.ir

 -9استادیار روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)

ali.rahimi0872@gmail.com
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مقدمه
یکی از مناطق که با ایران در ارتباط است ،آسیای میانه و کشورهای آن است؛ این
کشورها شامل ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان و قرقیزستان هستند که از زمان
استولال با کشورمان در زمینه های مختلف دارای ارتباط بودهاند .کشورهای آسیای میانه به
دلیل دارا بودن منابع ن ت و گازی و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک محل رقابت
قدرتهایی چون آمریکا ،روسیه و چین بودهاند .ه اکنون این منطوه برای کشورهای
ترکیه ،هند و عربستان نیز در کنار ایران ،مه تلوی میشود .عدم اتصال به راههای دریایی و
تجارت دریایی از محدودیتهای کشورهای آسیای میانه محسوب میشود.
از سیاستهای متداول در دنیای امروز است اده از تحری  ،مخصوصا در بعد اقتصادی
است که بیتوجهی بدان میتواند موجودیت کشورها را تحت تا یر قرار دهد .در زمینه
اهمیت و ه پوشانی اقتصاد و سیاست نظریات مختلف از جمله لیبرالیس  ،رژی ها ،کارکرد
گرایی و وابستگی متوابل مطرح شده است که در این پژوه

با است اده از این نظریه

وابستگی متوابل به دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای میانه
پرداخته شده است.
دیپلماسی اقتصادی مجموعهای از اقدامات (ه درمورد روشها و ه فرایندهای
تصمی گیری بینالمللی) است که با فعالیتهای اقتصادی برونمرزی نو

آفرینان دولتی و

غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد .این فعالیتهای اقتصادی شامل سرمایهگذاری،
صادرات ،واردات ،قرض دادن ،کمک و اعانه ،مهاجرت و  ...میشوند" (ون برژیک،
 .)12-14 :9314نحوه ارتباط و دیپلماسی با کشورهای آسیای میانه تا یرات فراوان و در
ابعاد مختلف برای کشورمان دارد .یکی از ابعاد مه دیپلماسی اقتصادی است که دارای
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تا یرات مختلف بر کشومان بوده است .دیپلماسی اقتصادی ما با کشورهای آسیای میانه
دارای نواط ضعف و قوت فراوان بوده است که فه آنها می تواند ما را در ایجاد ارتباط
مطلوب جهت دستیابی بهتر به منافع ملی یاری نماید.
طی سالهای 9384تا  9312شاهد روی کار آمدن دولت احمدی نژاد با شعار «عدالت
طلبی» بودی و از سال 9312تا  9311نیز شاهد روی کار آمدن دولت روحانی با شعار
«اعتدال» بودی ؛ مطالعه و فه چگونگی ارتباط این دو دولت که دارای ت اوتهای بسیار
در زمینه سیاستگذاری اقتصادی بودهاند ،میتواند ما را به فهمی مطلوب در راستای
چگونگی ارتباط با کشورهای آسیای میانه یاری نماید .در واقع ما در این نوشتار به دنبال
تبیین و شناسایی نواط ضعف و قوت دو دولت کشورمان با کشورهای آسیای میانه جهت
بهرهگیری از فرصتها در عرصه دیپلماسی اقتصادی هستی  .علاوه بر این شناسایی و است اده
از ظرفیتهای بالووه اقتصادی در ارتباط با کشورهای آسیای میانه میتواند به توسعه اقتصادی
بیشتر کشور کمک نماید.
پی

از پرداختن به «باید»های دیپلماسی اقتصادی ،فه «هست»ها ،اهمیت به سزایی

دارد .پرداختن به چگونگی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سال 9311-9384
به همین دلیل بررسی شده است .پی بردن به چگونگی ارتباط با کشورهای آسیای میانه و
چرایی آن ،یا همان تشخیص مسئله میتواند کمک کننده تصمی گیران کشور برای
عملکرد بهتر برای شکوفایی بهتر اقتصاد کشور با است اده از ابزار دیپلماتیک ،فراه نماید.
در ادامه به برخی از مهمترین پژوه های انجام شده و مرتبط با موضوع پایان نامه اشاره
شده است.
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کتاب دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی  22سال
روابط اقتصادی ایران و جمهوریها پس از استولال» در این ا ر ،نویسندگان (دهوانی
فیروزآبادی و پاک دامن جامی) که در آن بر دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری
اسلامی ایران در منطوه آسیای مرکزی در دوران پس از استولال این کشورها و علل و
عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازده در این منطوه و
شناسایی موانع و چال های گسترش روابط با این کشورها تمرکز نمودند .وجه تمایز
نوشتار پیشرو بررسی روند رویکرد دو دولت مت اوت در قبال کشورهای آسیای میانه
( ،)9311-9384آسیبشناسی و پرداختن به فرصتهای موجود بین ایران و کشورهای
آسیای میانه در قالب دیپلماسی اقتصادی است.
ایران با کشورهای آسیای میانه دارای اشتراکات فراوان و ارتباطی تاریخی است.
چگونگی رفتار (کن

و واکن ) دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه نوشی

بسیار مه در پیشرفت کشور در دارد .در این راستا بررسی رفتار دولتها و نحوه ارتباط
آنها با کشورهای آسیای میانه نوشی تعیین کننده دارد .در تحویق پیشرو به رفتار سیاست
خارجی کشورمان در بُعد اقتصادی با کشورهای آسیای میانه از سال  9311-9384پرداخته
شده است.
با توجه به نکات فوق سوال اصلی این نوشتار چگونگی دیپلماسی اقتصادی ایران با
کشورهای آسیای میانه از  9384تا  9311بوده است .در موابل برای پاسخگویی به این سوال
فرضیه اصلی عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه
آسیای میانه از سال  9384-9311دارای نگاه موطعی و کوتاه مدت و فاقد برنامه بلندمدت،
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مدون و راهبردی و متا ر از جهتگیریهای سیاسی و غیراقتصادی بوده است .روش
پژوه

توصی ی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای بوده است.

اجزای این نوشتار شامل ادبیات پژوه  ،دییلماسی اقتصادی ایران در دولت نه و
ده  ،دیپلماسی اقتصادی ایران در دولت یازده و نتیجهگیری است که در ادامه بدان
پرداخته شده است .لازم به ذکر است در قسمت ادبیات پژوه

به م هوم دیپلماسی

اقتصادی و وابستگی متوابل اقتصادی پرداخته شده است.

ادبیات پژوهش
پی

از پرداختن به موضوع اصلی نوشتار ارائه تعاریف از م اهی مورد است اده ضرورت

دارد .م هوم اول این نوشتار «دیپلماسی» است در تعریف سنتی ،دیپلماسی هنر به کارگیری
هوش و تدبیر در هدایت روابط رسمی میان حکومتهای مستول است که بیانگر نو
محوری و اولیه دستگاه سیاست خارجی دولت های ملی در اجرای دیپلماسی میباشد.
(گور بوت .)3 :9101 ،دیپلماسی ،از دوران دولتهای اولیه تا عصر حاضر مسیر طولانی و
پر فراز و نشیبی را در بستر زمان طی کرده و در این فرآیند با تحولات و دگرگونیهای
اساسی در کارکردها و شیوههای اجرایی مواجه شده است ،اما ماهیت آن به عنوان ابزاری
در خدمت سیاست جهانی یا فرایند ارتباطی واحدهای سیاسی ک و بی

ابت مانده است

(وایت.)094-092 :9383،
م هوم دیگر این نوشتار «دیپلماسی اقتصادی» است که ریشه دیپلماسی اقتصادی را باید
در روابط گسترده تجاری بین مصر باستان و مناطق غرب آسیا در سالهای  9220تا 9410
پی

از میلاد مسیح و نیز در آغاز و گسترش استعمار  ،پس از کشف هند توسط
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واسکودوگاما در سال  9418میلادی جستجو کرد (کیشان .)11-920 :2000،در عصر
حاضر  ،بازیگران جدیدی نظیر شرکت ها و فعالان اقتصادی  ،یا اتحادیه های چندگانه
فراملی به عنوان دیپلمات های اقتصادی در کنار دیپلمات های رسمی وارد حوزه سنتی
دیپلماسی شده اند و با به کارگیری ابزارهای نوین دیپلماسی تلاش می کنند به گونهای
مو رتر به تامین منافع ملی کشورشان کمک کند (موسوی ش ایی .)88-81 :9388،ت اوت
دیپلماسی اقتصادی امروز با شکل سنتی این است که دیپلماسی اقتصادی امروز برخلاف
دیپلماسی سنتی به مناسبات سیاسی بر مبنای مناسبات و ارجحیت های اقتصادی اولویت
میدهد( .طلایی .)223 :9388،با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و کاربست اصلی
نوشتار براساس آن ،در ادامه به طور ت صیلی بدان اشاره شده است
 -6دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی در ابتدای قرن بیست و یک از دو وجه مه برخوردار شده است .نخست،
اکنون دیپلماسی برای نخستین بار کاملا چهرهای جهانی در تاریخ بشر دارد و دیگر
تمایزات ایدئولوژیک موجب جدایی بازیگران از یکدیگر نمیگردد .دوم ،دیپلماسی
چهرهای بسیار متنوع و پیچیده به خود گرفته است (.)Baylis and Smith, 2005: 256

دیپلماسی اقتصادی در عصر جهانی شدن یکی از مهمترین شاخصهای ارزشمند و مناسب
برای فه پتانسیلها ،ضعفها و مواصد یک دولت توسعهیافته یا در حال توسعه به شمار
میرود .در حویوت دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی دولتها را در خارج از کشور و در
اقتصاد جهانی گسترش میدهد و ضمن است اده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به
منافع اقتصادی ،پیوندی بین قدرت و رفاه ایجاد میکند (موسوی ش ایی و دیگران:9313،
 .)42کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعهگرا در پی

گرفتهاند،
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ناگزیر بایستی دارای دیپلماسی اقتصادی پویایی باشند و تلاش کنند در تأمین اهداف
اقتصادی خود در عرصه بینالمللی از کلیه ابزارها و پتانسیلها از جمله ظرفیت اقتصادی
است اده کنند .امروزه در کنار دیپلماسی اقتصادی ،از اصطلاحات مختل ی همانند دیپلماسی
مالی ،دیپلماسی تجاری ،دیپلماسی بازرگانی نیز است اده میشود .دیپلماسی اقتصادی جدید
چارچوبی است که بر اساس سه کشمک
فشارهای داخلی و خارجی و کشمک

استوار است :کشمک

بین سیاست و اقتصاد،

میان حکومت و دیگر نیروها .در واقع دیپلماسی

اقتصادی پاسخی به چال های نوظهور ناشی از جهانیشدن ،تصمی گیری داخلی و
همکاری فزاینده بین همه بازیگران درگیر است(.)Bayne and Woolcock, 2010: 94

اغلب کشورهای در حال توسعه تمایل دارند دیپلماسی اقتصادی را مجزا از دیپلماسی
سیاسی در نظر بگیرند و در عمل تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه از چارچوب
نهادینه برای پرداختن به روابط تجاری بهره گرفتهاند (صالحی .)428 :9312 ،در موابل،
کشورهای پیشرفته سالهاست به اهمیت این موضوع پیبرده و به صورت تخصصی به
دیپلماسی اقتصادی میپردازند .تعاری ی که در مورد دیپلماسی اقتصادی وجود دارد،
علیرغ برخی ت اوتهای ظاهری ،عمدتا م هوم یکسانی دارند .برخی در تعریف
دیپلماسی اقتصادی آوردهاند؛ دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی است
که بر افزای صادرات ،جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمانهای اقتصادی بینالمللی
تأکید دارد )Baranay, 2009: 2(.برخی دیگر ،دیپلماسی اقتصادی را فرآیندی میدانند
که از طریق آن کشورها به دنیای بیرون وصل میشوند تا منافع ملی را در زمینه تجارت،
سرمایهگذاری و سایر مبادلات سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطوهای به
حداکثر برسانند ( .)Rana, 2007: 29در تعری ی دیگر ،دیپلماسی اقتصادی به م هوم
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کارکردیکردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری تواناییهای بالووه و بال عل
دیپلماسی برای تحوق اهداف اقتصادی کشورها ،به کارگرفته شده است (طباطبایی:9388،
 .)2بنابر آنچه بیان شد ،دیپلماسی اقتصادی با موضوع سیاستهای اقتصادی سر و کار دارد
و دیپلماتهای اقتصادی نیز به نظارت بر سیاستهای اقتصادی سایر کشورها مشغول
هستند .همچنین ،در دیپلماسی اقتصادی میتوان از منابع اقتصادی به عنوان پاداش و تنبیه در
جهت اهداف سیاست خارجی بهره برد ( .)Saner and Yiu, 2003: 3-4در بسیاری از
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از ابزار قدرتمند دیپلماسی اقتصادی جهت تعامل
بیشتر با اقتصاد جهانی بهره گرفته و از مواهب آن برخوردار میگردند .این دیپلماسی در
بردارنده ویژگیهای زیر است:
 .9تودم ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی ،امنیتی و ایدئولوژیک
 .2درک و پذیرش تحولات اقتصادی جهانی و برنامهریزی ،جهت سازگاری بیشتر با آن
 .3تبدیل چال ها و بحرانها به فرصتها
 .4بهرهگیری هرچه بیشتر از ابزار و تواناییهای اقتصادی موجود در تعاملات دوجانبه و
چندجانبه.
 .2برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بینالمللی و بهرهگیری از قدرت آنها در
چانهزنیهای بینالمللی و تلاش برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطوهای و برقراری
ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر؛
بدون تردید ،کارآمدی این رهیافت در مورد کشورهای مختلف یکسان نیست.
کشورهایی که از ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی بیشتری نظیر وجود منابع استراتژیک،
بازار گسترده ،سیست

اقتصادی بازار آزاد ،وجود فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر،
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دسترسی به کانالهای ارتباطی بینالمللی ،موقعیت جغرافیایی و استراتژیک و غیره
برخوردار باشد ،در اجرای این رهیافت به لحاظ سرعت و کارآمدی موفقتر خواهد بود.
همچنین دولتها ،علیرغ داشتن امکانات متنوع داخلی و امکان دستیابی به مزیتهای
بینالمللی ،باید الزامات گوناگون در دستیابی به اهداف و منافع ملی را نیز در نظر بگیرند.
برخی الزامات رفتاری جهت دستیابی به اهداف در دیپلماسی اقتصادی عبارتند از؛
 .9توجه به عرف و هنجارهای بینالمللی و ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحوق
توسعه.
 .2پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعهسازی
 .3از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد توابلی و دشمنآفرینی
 .4همکاری در ایجاد و هدایت فرآیندهای منطوهای
 .2ارائه تعریف جامع از خود در محیط بینالمللی و کانونیکردن مجموعههای منطوهای و
فرامنطوه-ای در پیگیری و تعویب اهداف ملی (واعظی.)00-02 :9380 ،
با گسترش توجه به دیپلماسی اقتصادی در کشورها ،تعریف فعالیتها ،اهداف،
استراتژی و تسهیل امکانات در دستور کار دولتها قرار گرفت و هر چند محتوای
دیپلماسی اقتصادی بر اساس امکانات و ابزارها مت اوت است با این وجود ،اهداف در بیشتر
کشورها یکسان مینماید که به طور کلی توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولتهای
دیگر ،نهادهای بینالمللی ،گسترش روابط حوزههای توریس  ،سرمایهگذاری بخ های
خصوصی از اهداف عمده این دیپلماسی است که موارد زیر را میتوان به آن اضافه نمود؛
 .9کمک به همگرایی سیاستهای اقتصادی دولتها با راهبردها و اهداف سیاست خارجی
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 .2بسط خرد جمعی و افزای

همکاریهای بخ

خصوصی و دولتی جهت مدیریت

دیپلماسی اقتصادی
 .3سازماندهی و هماهنگی در حوزه سیاسی
 .4تسهیل کمکهای مالی و گسترش فعالیتهای تجاری.
 .2کمک به توویت کمیسیونهای اقتصادی جهت شناخت فرصتهای اقتصادی برای
افزای

همکاری-های منطوهای و فرامنطوهای و تمرکز فعالیتها ،ت کرات و تصمی گیری

در زمینه موضوعات روابط اقتصادی (امینی و انعامیعلمداری .)919 :9388 ،در مجموع
میتوان بر اساس کارکردهای فوق ،وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری
اسلامی ایران به عنوان مهمترین نهاد درگیر در حوزه مناسبات و دیپلماسی اقتصادی را به
شرح زیر دستهبندی کرد؛
 .9حمایت از منافع اقتصادی جمهوری اسلامی و متناسب با اهداف توسعهای کشور از طرق
مختلف از جمله تماس با موسسات بازرگانی و انجام مذاکرات با موامات بازرگانی و
اقتصادی کشور هدف به منظور فراه آوردن زمینه مناسب برای عود قراردادهای تجاری
بینالمللی.
 .2ایجاد تسهیلات لازم در برقراری کانال روابط بین تجار ایران و بازرگانان کشورهای
هدف.
 .3مراقبت دائ و جمعآوری اطلاعات از مرکزیت قدرتهای اقتصادی در کشور هدف و
ارسال آن به مراکز تصمی گیری.
 .4جذب توریس  ،گسترش صنعت توریس و کمک به گسترش جهانگردی (طباطبایی،
.)919 :9383
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تأ یرگذاری بر سیاستها و راهبردهای سیاسی ،اقتصادی و تجاری کشورهای دیگر
جهت ،ایجاد شرایط و محیط مناسب خارجی برای توسعه اقتصادی .بنابراین ،هدایت و
مدیریت دگرگونیها و تحولات اقتصادی-تجاری برای ساخت فرصتهای اقتصادی و
تجاری مطلوب جهت فراه ساختن توسعه و امنیت اقتصادی یکی از مهمترین بایستههای
سیاست خارجی توسعهگرا میباشد.

 -2وابستگی متقابل اقتصادی
نظ فعلی جهانی ناشی از رویکرد و نظ لیبرالیس است که بر آزادسازی اقتصادی
تاکید دارد .برای نمونه سازمانهای مه از جمله سازمان ملل و بانک جهانی ،صندوق
توسعه را میتوان برآمده از نظ لیبرال دانست که نوشی مه در ساختار نظام جهانی دارد.
نگاه لیبرالی باعث شد که حوزههای تجاری و مالی بعد از انولاب صنعتی رشد یابد و تا الان
ادامه داشته باشد .شاید روسیه و چین را بلوکی ضد لیبرالیس بهشمار آورد ،اما باید اذعان
داشت که اینگونه دولت-ملتها در چارچوب اقتصاد آزاد و نظ لیبرال بازی کردهاند .در
این میان اما ،نظ لیبرالی که نو

بیبدیلی در حکمرانی جهانی داشته دارای افول و

قدرتیابی بوده است که بحران مالی و اقتصادی سال  2008میلادی را میتوان نمونهای از
یک نوع تضعیف رویکردی لیبرالی دانست که در حوزههای مالی و تجاری غرب در
حکمرانی جهانی ظهور پیدا کرد .در حال حاضر یک جواب واحد که بگوی ؛ حکمرانی
جهانی چیست ،نداری  .تعارض بین نظریات بی

از آن است که به یک نوظه اشتراک برای

تعریف این م هوم داشته باشی (قوام و بهرامی.)21 :9312 ،
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عملکرد نئولیبرالیس در عرصه تجاری و اقتصادی بینالملل به نحوی طراحی شد که
ضمن ایجاد وابستگی کشورها در عرصه بینالملل ،هزینههای تجارت را به حداقل رسانده و
با سازوکار نظارتی امکان پیشگیری از تولب و سواری رایگان را فراه کند .این فرایند
اگرچه مورد قبول کشورهای کمونیستی و دولتهای اقتدارگرا نبود اما با شکست بلوک
شرق این راهبرد گسترش یافته و تجارت بخ

عظیمی از کشورها را تحت تا یر قرار داد.

یکی از مشتوات لیبرالیس و موارد اصلی در ایجاد ارتباط و تداوم همکاری شورها ایجاد
وابستگی متوابل اقتصادی است که در ادامه بدان پرداخته شده است.
ریشه اولیه فکری نظریه وابستگی متوابل را میتوان در مطالعات مربوط به همگرایی
منطوهای یافت که در دهههای  9120و  9110رشد کرد و نظریهپردازان آن کوشیدند تا
فرآیندهایی را نشان دهند که از طریق آنها وحدت سیاسی دولتهای مستول سیاسی
امکانپذیر بود )  .)Kegley and Wigtkoph, 1989: 25از طرف دیگر فرد هالیدی
معتود است که نظریه وابستگی متوابل ریشه در اندیشه انترناسیونالیستی دارد .سادهترین وجه
انترناسیونالیس گویای این مطلب است که ما جزئی از اجتماعی پهناورتر از ملت -کشور
هستی و باید باشی  .برمبنای ت کر انترناسیونالیستی ،امور دنیا ،اع از روندهای اقتصادی،
ارتباطات و حساسیت فرآیند جوامع ،بینالمللی شده و در پرتو این اصل ،همکاریمیان
دولتها بیشتر شده و در عین حال ،این همکاری خصلت معیاری و اخلاقی بیشتری یافته و
ت اه  ،رفاه ،صلح ،آزادی و م اهیمی از این دست رواج بیشتری مییابند ( Halliday,
.)1988: 22

اصطلاح وابستگی متوابل که ارتباط نزدیکی با نظریه نظامها دارد برای تشریح روابط در
نظامی بین-المللی به کار میرود که به قول دیوید سینگر«نظامی اجتماعی است که بی

از
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اجتماع انسانها نیست ،انسانهایی که آنودر به ه وابستهاند که در سرنوشت مشترکی با ه
سهی شدهاند و یا اینکه اعمال بعضی از آنها بر زندگی برخی دیگر تأ یر میگذارد»
( .)Dougherty and Pfaltzgraff, 1990: 132مصداق این مورد را میتوان در روابط
جمهوری اسلامی ایران به وضح مشاهده کرد ،تا جایی که کن های هر کدام از طرفین در
مسائل بینالمللی با واکن

سایر کشورها همراه بوده است.

کوهن و نای وابستگی متوابل را به طور کلی رابطهای ناشی از نیاز دو جانبه تعریف
میکنند که تا حدی آسیبپذیری دو جانبه نیز بین بازیگران وجود دارد .در حالی که در
رابطه وابستگی روابط نامتوارن است .آنها بین وابستگی متوابل و همچنین ارتباط متوابل نیز
با وارد کردن م هوم آسیبپذیری ت اوت قائل میشوند ( Keohane and nay, 1987 :

 .)12از طرفی نظریه وابستگی متوابل مبتنی بر سلسله اصولی است که به طور خلاصه
عبارتند از :تعدد کانالهای برخورد و تماس میان جوامع ،افزای

تعداد بازیگران در عرصه

دولتها به عنوان تنها بازیگر ،کاه

نو

نیروی

روابط بینالملل و در نتیجه کاه

نو

نظامی در روابط بینالملل ،افزای

حس امنیت از طریق وابستگی متوابل هستهای ودر عین

حال انتوال حوزه رقابت میان دولتها از بعد نظامی به اقتصادی ،عدم وجود سلسله مراتب
در دستور کار سیاست خارجی و ت وق میان سیاستهای اقتصادی در این برنامه و افزای
تعاون و همکاری در میان کشورها و .(Keohane and nay, 1987: 8( ...

وابستگی متوابل اصولا نظریهای است که بر اساس آسیبپذیری دو جانبه تعریف
میشود .رابطهای که در صورت گسست ،هزینههای زیادی را برای هر دو طرف به بار
میآورد .در واقع کوهن و نای نیز با این برداشت موافوند که باید «تصور سادهانگارانه را
کنار بگذاری که وابستگی متوابل افقهای نوینی را فراروی ما میگشاید و همه منازعات
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بینالمللی را از میان میبرد» .این اظهار نظر نشان میدهد که وابستگی متوابل هزینههای
زیادی را در زمینههای گوناگون بر کشورها تحمیل میکند .ذکر این نکته ضروری است
که اگر مبادلات متضمن آ ار پر هزینۀ متوابل و نه لزوما متوارن باشند ،وابستگی متوابل
وجود دارد ،ولی اگر تعاملات کشورها آ ار پر هزینۀ چندانی در برنداشته باشند صرفا با
پیوند متوابل موجه هستی  .بنابراین روابط مبتنی بر وابستگی متوابل همواره متضمن هزینهاند،
چرا که استولال عمل را محدود میسازند ( .)Keohane and nay, 2001: 10نکته دیگر
در این نظریه ،توارن میان طرفین است که سبب ن وذ یکی بر دیگری میشود .بر همین
اساس کشورهای وابسته ،در صورتی که فاقد عوامل و مزیتهای جغرافیایی تعادلبخ

و

متوازنکننده باشند در وضع ضعف قرار گرفته ،سیاست خارجی آنها من عل شده و منافع و
اهداف ملیشان نیز با چال

و تهدید مواجه میشود (.)Hafeznia, 2006: 147

در راستای وابستگی متوابل ،ایران از طریق خشکی (ترکمنستان) و آبی (دریای خزر) با
کشورهای آسیای مرکزی ارتباط دارد .موقعیت و ویژگیهایی جغرافیایی ایران و
کشورهای آسیای مرکزی به شکلی است که با یکدیگر دارای نوعی وابستگی ژئوپلیتیکی
هستند .که شامل وابستگی منافع و اهداف ملی یک کشور یا بازیگر سیاسی به ارزشها و
مزیتهای جغرافیایی کشورها و بازیگران سیاسی دیگر است .این وابستگی متوابل جغرافیایی،
فلس ه همکاری و تعامل بینالمللی و توسعه و تکامل سیست سیاسی جهان است (حافظنیا،
.)941 :9382

به طور کلی پی فرضهای نظریه وابستگی متوابل را میتوان اینگونه دستهبندی نمود:
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 .9رابطهی معکوسی بین تعدد کانالهای ارتباطی و نو

انحصاری دولت در نظام بینالملل

وجود دارد.
 .2وجود کانالهای ارتباطی مختلف سبب کاه

خشونت در روابط میشوند.

 .3در وابستگی متوابل اهداف دولتها متنوعتر و مسائل رفاهی و اقتصادی بیشتر در دستور
کار قرار میگیرند.
 .4در روابط وابستگی متوابل نامتوارن ،دولتی که کمتر وابسته است میتواند از این عدم
توارن برای چانهزنی بیشتر است اده کند و ترس دولت ضعیف از بدتر شدن وضعیت منجر به
توویت این رابطه نابرابر میشود (صباغیان و سروستانی.)942 :9313 ،
از منظر وابستگی متوابل ،ایران به دلیل همجواری جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی،
تاریخی با کشورهای منطوه آسیای میانه از یک سو و برخورداری از سابوه حکومتداری،
تجربه غنی از بهرهبرداری از منابع انرژی ،و دارا بودن راههای مواصلاتی و خطوط ریلی ،از
سویی دیگر ،از امتیازی خاص و موقعیتی برتر در موایسه با دیگر رقبا برای همکاریهای دو
جانبه و چندجانبه با این کشورها برخوردار است .از سوی دیگر با تحوق طرح اتصال
سواحل مکران به افغانستان و دسترسی کشورهای آسیای میانه به تجارت دریایی شاهد
وابستگی بیشتر این کشورها با جمهوری اسلامی ایران خواهی بود؛ بطوریکه با بالا رفتن
مراودات اقتصادی و نیاز این کشورها به سواحل مکران جهت تجارت ،جمهوری اسلامی
ایران از وابستگی کمتری برخوردار بوده و توان بیشتری جهت تحوق خواستههای خود را
دارا خواهد بود .از زمان استولال کشورهای آسیای میانه تا سال  ،2004ایران218 ،
موافوتنامه ،یاداشت ت اه و پروتکل با این جمهوریها منعود نمود .از این میان 912 ،سند
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در مورد روابط اقتصادی و همکاریهای اقتصادی بوده است .بر اساس این واقعیت،
همکاری اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سطحی متوابل گسترش یافت.
امروزه شواهد علمی گسترده و اجتماعی نیز گردآوری شده است که نشان دهنده تا یر
فراگیر وابستگی متوابل ،نهادهای بین المللی و دموکراسی در کاه

منازعات دارد.

()Jervis, 2002

همچنین براساس کتاب «مثلث صلح» بروست و اونیل صلح برآیند سه سطح دیگر از
وابستگی متوابل ،نهادهای بین المللی و دموکراسی هستند که بر یکدیگر تا یرات متوابل
داشته و مره این فرایند صلح بیشتر است .)Russett and Oneal, 2001: 67( .با پی
بردن به مط الب فوق درباره وابستگی متوابل اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی به ارائه عملکرد
دولتهای جمهوری اسلامی ایران از سال  9384تا  9311در این زمینه پرداخته شده است.
دیپلماسی اقتصادی دولت نهم و دهم در آسیای میانه
پی

از پرداختن به عملکرد دیپلماسی اقتصادی دولت نه و ده در قبال آسیای میانه،

مروری اجمالی بر عملکرد دولتهای قبل ضرورت دارد .در راستای اهداف گ تمان
ژئوپلیتیک ،جمهوری اسلامی ایران در سالهای اول پس از استولال کشورهای آسیای
مرکزی تلاش کرد توجه به همسایگان حوزه جنوبی شوروی سابق را با اتخاذ سیاست "نگاه
به شمال" در دستورکار قرار دهد (دهوانی فیروزآبادی .)992 :9382 ،در این مسیر ،تامین
منافع اقتصادی بر بستری از مناسبات دوستانه سیاسی و فرهنگی دنبال گردیده است .قبل از
اعلام استولال این کشورها ،وزیر امور خارجه وقت ایران از جمهوریهای آسیای مرکزی
بازدید کرد .با تسریع روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استولال جمهوریهای
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آسیای مرکزی در دسامبر  ،9119ایران جزو اولین کشورهایی بود که جمهوریهای مستول
نوظهور را به رسمیت شناخت و تا اواسط سال  9112س ارتخانه-های خود را در اغلب این
کشورها دایر کرد (دامن پاک جامی .)221 :9388 ،ابتکارات دیپلماتیک ایران ،زمینه
همکاری عملی و سازنده بین ایران و جمهوری های آسیای مرکزی را گسترش داد و راه
تماسهای مستوی و برقراری روابط رسمی را با آنها باز کرد .در فوریه ( 9112بهمن )9309
رهبران پنج جمهوری آسیای مرکزی ،آذربایجان و افغانستان و دو کشور همسایه قدیمی
ایران یعنی ترکیه و پاکستان به دعوت ایران با هدف عضویت این جمهوریها در سازمان
همکاری اقتصادی (اکو) و ارتواء سطح همکاریها در اولین نشست سران اکو در تهران
شرکت کردند.
در حاشیه این اجلاس نشست غیررسمی سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز برگزار
و ایران پیشنهاد غیرمترقبه خود را در زمینه تاسیس سازمان همکاری کشورهای ساحلی خزر
ارائه کرد .از آن پس ،علاوه بر توسعه همکاریها در اکو و آغاز اولین گامها برای
همکاری در خزر ،روابط دو جانبه ایران و کشورهای منطوه آسیای مرکزی نیز وارد مرحله
جدیدی شد .س رهای متعدد سران و موامات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی کشورهای
آسیای مرکزی و ایران طی دهه  10میلادی منجر به امضای تعداد زیادی توافونامه همکاری
اقتصادی و تجاری گردید و ایران عزم خود را برای ارائه کمکهای مالی و فنی و آموزش
نیروی انسانی این کشورها مورد تاکید قرار داد (احتشامی .)924 :9308 ،حج رفت و
آمدها و تاکید بر همکاریهای اقتصادی و منطوهای ،الگویی جدید از رفتار سیاست
خارجی ایران را به نمای

گذاشت که برخی از تحلیلگران مسائل منطوه از آن به "دوره

عملگرایی و همکاری" ایران در آسیای مرکزی یاد کردهاند (هرزیک.)242 :9382 ،
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در زمینه روابط اقتصادی دوجانبه با توجه به میزان دوری و نزدیکی (جغرافیایی)
کشورهای آسیای مرکزی با ایران ،سطح مشترکات فرهنگی و تاریخی فی مابین و
سیاستهای حاک بر این کشورها ،نحوه و میزان همکاری با هر کدام از آنان نیز مت اوت
بوده است .برای ایران در وهله اول ،روابط با کشورهای همسایه و ه مرز از اهمیت بسیار
زیادی بوخوردار بوده است .از این روی ،نو

ترکمنستان و تا حدودی قزاقستان در اجرای

طرحهای مشترک حمل و نول و ترانزیت برای اتصال کشورهای محصور در خشکی
آسیای مرکزی به بازارهای جهانی از طریق ایران بسیار حائز اهمیت است .علاوه بر این،
قزاقستان و ترکمنستان کشورهای ساحلی دریای خزر محسوب میشوند و دارای ذخایر
انرژی قابل توجهی هستند .لذا همکاری در زمینه سوآپ ن ت و گاز با این دو کشور بخشی
از دیپلماسی انرژی ایران را در منطوه تشکیل میدهد .تاجیکستان نیز ،اگرچه فاصله
جغرافیایی بیشتری با ایران دارد و از ظرفیت اقتصادی چش گیری بهره نمیبرد ولی زبان
رسمی آن فارسی بوده و به همین لحاظ از اولویت ویژهای برای ایران برخوردار است.
شرکتهای بخ

خصوصی و دولتی ایران در زمینههای صدور خدمات فنی و مهندسی و

اجرای طرحهای مشترک در تاجیکستان همکاری نزدیکی دارند و طی دهه  80شمسی و
سالهای اولیه دهه  10شمسی طرحهای سرمایهگذاری بزرگ و کوچک زیادی را در
تاجیکستان به اجرا در آوردند که از آن جمله می-توان به سرمایهگذاری  220میلیون
دلاری در ساخت سد و نیروگاه آبی سنگ توده و طرح  39میلیون دلاری ساخت تونل
انزاب اشاره کرد .تا سال  9313بی

از  300شرکت ایرانی در تاجیکستان فعال بودند.

ازبکستان و ایران دارای مرز مشترک نیستند ،اما ازبکستان پرجمعیتترین کشور منطوه
است و به همین دلیل بازار مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی محسوب میشود .در عین
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حال اشتراکات زیاد فرهنگی و تاریخی نیز بین دو کشور وجود دارد .این کشور در دو دهه
گذشته رویکرد خود را به روابط با ایران به طور عمده به حمل و نول ریلی محدود کرده و
پنبه یکی از کالاهای مه صادراتی ازبکستان است که از طریق راهآهن ایران به بازارهای
جهانی ترانزیت میشود .قرقیزستان دورترین کشور آسیای مرکزی است که در موایسه با
سایر جمهوریها ،ضعیفترین حلوه ارتباط اقتصادی با ایران را تشکیل میدهد.

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 6931-6932
در سال  9384شاهد روی کار آمدن دولت نه با شعار عدالتخواهی بودی  .رویکرد
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی اقتصادی کشورمان برگرفته از گ تمان
انولابی گری و موابله با غرب بود .در همین راستا شاهد تلاش بیشتر دولت نه و ده برای
رونق مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و بطور خاص آسیای میانه بودی .
برای شناسایی اهداف ،اصول و راهبردهای سیاست خارجی و به تبع آن دیپلماسی
اقتصادی در دوره احمدی نژاد ،بهترین راه رجوع به منشور یا برنامه این دوره میباشد که
در بندهای ( )2-8منشور دولت ،تحت عنوان «راهکارهای سیاست خارجی و روابط
بینالملل» به آن اشاره شده است .از مطالعه آن منشور میتوان موارد زیر را استخراج نمود:
اهداف :اهداف سیاست خارجی ایران را میتوان به دو دسته اهداف ملی و اهداف
ایدئولوژیک توسی کرد:
اهداف ملی .9 :ارتوای نو

ایران در عرصههای جهانی؛  .2بسط توسعه تجاری،

اقتصادی و منطوه-ای ایران؛  .3اعتمادسازی جهانی؛  .4تن

زدایی و تهدیدزدایی.
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اهداف ایدئولوژیک .9 :تشکیل قطب جهان اسلام در نظام چند قطبی آینده؛  .2مبارزه با
ناامنی ،جنگ و تحویر ملتها؛  .3موابله با یکجانبه گرایی؛  .4مبارزه با نظام تک قطبی و
امپراتوری نظام سلطه جهانی؛  .2مبارزه با استعمار فرانو و با ترفندهای نظام سلطه جهانی
(.)www.persident.ir

اصول :منظور از اصول ،ملاکها و معیارهایی است که راهنما و مبنای عمل مجریان و
تصمی -گیرندگان است .اصول سیاست خارجی دولت نه را شاید بتوان در سه اصل
عدالت طلبی ،صلح طلبی و مهرورزی خلاصه کرد .چنان که رییس جمهور در جایی سه
عنصر عدالت خواهی ،صلح طلبی و تهدید زدایی را سه اصل مه سیاست خارجی دولت
نه اعلام کرده است .همچنین وزیر امور خارجه وقت سه اصل عدالت خواهی ،مهرورزی
و خدمت رسانی را اصول مه سیاست خارجی ایران اعلام کرده است (رنجبر.)0 :9382 ،
راهبردها :جهت دستیابی به اهداف فوق ،دولت مربوطه راهبردهای زیر را ضروری
میدانست .9 :اتخاذ دیپلماسی فعال و مو ر در سیاست خارجی؛  .2برقراری و تداوم روابط
بین الملل بر اساس عزت ،حکمت و مصلحت؛  .3تعامل سازنده و مو ر با جهان امروز؛ .4
پیگیری سیاست تن

زدایی و تهدید زدایی؛  .2است اده از فرصتهای بین المللی و

منطوهای؛  .1گسترش همکاری با کشورهای اسلامی .0 ،تودم نگاه منطوهای در روابط بین
الملل؛  .8رعایت اولویت روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی (جهان اسلام ،حوزه خلیج
فارس ،حوزه خزر و اسیای میانه ،حوزه پاسی یک ،اروپا)؛  .1مبارزه همه جانبه با تروریس ؛
 .90حرکت در جهت تبیین و موابله با استعمار نو؛  .99مبارزه با ترفندهای نظام سلطه
جهانی؛  .92گسترش همکاری با کشورهای مستول و غیر متعهد بر اساس منافع و مصالح
نظام اسلامی.
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در توضیح و تحلیل بیشتر مطالب فوق میتوان اذعان کرد که بیشترین نوآوری و
تغییراتی که در این برنامه مطرح شده ،یکی مسلط شدن اهداف ایدئولوژیک بر منافع ملی
و دیگری موابله و مبارزه با نظام سلطه جهانی است که در چارچوب گ تمان «اصولگرایی
عدالت محور» قابل تجزیه و تحلیل است و به نوعی یادآور گ تمان آرمانگرایی» سالهای
اول انولاب اسلامی است .در آن زمان ،جمهوری اسلامی ایران نظام بین الملل موجود را
نظامی ناعادلانه میدانست و درصدد تجدیدنظر در هنجارها ،موررات و نهادهای درون آن،
دفاع از آرمانهای اسلامی ،ایجاد کانونهای مواومت در برابر هژمونی جهانی به منظور
دگرگون ساختن پایههای قدرتهای ظال و روابط ظالمانه جهانی ،استکبارستیزی و
بیداری ملل مستضعف ،بیداری ملل مسلمان جهان و همچنین انگاره «نه شرقی نه غربی» بود.
در این دوره نیز جمهوری اسلامی ایران ،نظام بین الملل را نظام ناعادلانه میداند که
مهمترین وجه مشخصه آن یکجانبه گرایی ،ناامنی ،جنگ و تحویر ملتها است و دولت
جمهوری اسلامی ایران باید با اتخاذ دیپلماسی فعال و بر اساس اصول عزت ،حکمت و
مصلحت و اتخاذ راهبردهایی چون عدالت ،صلح و عزت ،به مبارزه با این یکجانبه گرایی و
ترفندهای نظام سلطه جهانی پرداخته و با بهرهگیری از راهبرد تعامل سازنده با جهان،
گسترش همکاری با کشورهای اسلامی و کشورهای غیر متعهد ،نظام بین الملل موجود را
اصلاح ،و در غیر این صورت نابود سازد .تنها ت اوت عمده این دوره با دوره قبل تغییر
انگاره « نه شرقی ،نه غربی» به رویکرد «نگاه به شرق» و «نگاه به جنوب» است (منصوری
مودم و اسمعیلی.)282-281 :9310 ،
بطور کلی ،گ تمان «اصولگرایی عدالت محور« که تکوین دهنده و قوام بخ

هویت

جمهوری اسلامی ایران است ،نو های گوناگونی را برای دولت ایران در عرصه بینالمللی
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تعریف کرده است .نو هایی چون دولت عدالت گستر و ظل ستیز ،عامل ضد سلطه ،ضد
امپریالیس صهیونسی  ،استکبارستیز ،سنگر انولاب و جنب های رهاییبخ  ،مدافع اسلام و
تشیع ،همیار در اتحاد و همگرایی جهان اسلام ،مرکز جهان اسلام ،دولت تجدیدنظر طلب،
شالودهشکن ،مستولِ فعال و حامی جنب های آزادیبخ  .به تبع همین هویت ،منافع و
اهداف ملی ایران نیز بر حسب ارزشها ،آرمانها و اصول اسلامی و انولاب اسلامی تعریف
شده است (دهوانی .)01 :9380 ،نتیجه م اهی فوق در عمل شکلگیری راهبرد شالودهشکن
در قبال نظام بین الملل بوده که نتایج زیر را در عرصه مبادلات اقتصادی با کشورهای آسیای
میانه دربر داشته است:
ترکمنستان :ترکمنستان از بدو استولال تاکنون روابط خوب و دوستانهای با ایران داشته
است .در واقع ،ایران و ترکمنستان با داشتن  9200کیلومتر مرز مشترک آبی و زمینی،
اشتراکات فرهنگی ،تاریخی فراوان و روابط خوب سیاسی ظرفیت های همگرایی و
همکاری زیادی با یکدیگر دارند (سنایی .)922 :9310 ،در نمودار زیر به میزان صادرات و
واردات کشورمان با ترکمنستان پرداخته شده است.
ارزش صادرات ایران به ترکمنستان(دلار)

ارزش واردات ایران از ترکمنستان (دلار)

سال

320،232،039

403،112،121

9388

828،198،810

92،002،400

9312

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

صادرات و واردات ازکشور ترکمنستان در این دوره ،روندی افزایشی را نسبت به دوره
قبل وجود داشت ولی به علت نگاه موطعی دولت حاضر و دولت قبل در "گرای
غربی" ،روابط مستحک و راهبردی شکل نگرفت.

به دول
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ازبکستان :با توجه به توجه ازبکستان به گسترش روابط و مبادلات دو کشور بویژه در
حوزه بازرگانی از یکسو میتوان بخ

راهآهن و ترانزیت را با توجه به نیاز و محصور در

خشکی بودن ازبکستان گسترش بسیار داد و با رویکردهایی چون راهاندازی قطار مسافرتی
ایران -ازبکستان ،افزای

تعداد کشورهای قرارداد عشقآباد و بنیان دالان ازبکستان-

ترکمنستان -ایران -عُمان ،افزای

روابط حمل و نولی با ایران ،تلاش و کوش

دو سویه

در بهرهبرداری از پروژه خط آهن سراسری افغانستان به ن ع هر سه کشور (ایران ،ازبکستان
و افغانستان) همکاری ها را توسعه داد .در نمودار زیر به میزان صادرات و واردات ایران با
ازبکستان پرداخته شده است.
ارزش صادرات ایران به ازبکستان(دلار)

ارزش واردات ایران از ازبکستان (دلار)

سال

11،023،032

940،849،280

9388

909،102،241

940،023،283

9312

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

براساس آمار ارائه شده دولت نه و ده در راستای مخال ت با سیست اقصادی و سیاسی
نظام بینالملل روابط تجاری خود را گسترش دادند اما روابط استراتژیکی شکل نگرفت.
تاجیکستان :شرکتهای بخ

خصوصی و دولتی ایران در زمینههای صدور خدمات

فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مشترک در تاجیکستان همکاری نزدیکی دارند و طی
دهه  80شمسی و سالهای اولیه دهه  10شمسی طرحهای سرمایهگذاری بزرگ و کوچک
زیادی را در تاجیکستان به اجرا درآوردند که از آن جمله میتوان به سرمایهگذاری 220
میلیون دلاری در ساخت سد و نیروگاه آبی سنگ توده و طرح  39میلیون دلاری ساخت
تونل انزاب اشاره کرد.
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در سال  2099میلادی بین دو کشور ایران و تاجیکستان حدود  20سند مه همکاری در
زمینه بازسازی و تکمیل تونل استولال تاجیکستان ،امضاء سند احداث نیروگاه برق آبی
عینی به قدرت  930مگا وات ،مذاکرات درباره احداث خط فشار قوی انتوال برق از
تاجیکستان ،افغنستان به ایران بودی  ،که این خود حکایت از همکاریهای فزاینده بین دو
کشور در زمینه اقتصادی است .در نمودار زیر به میزان صادرات و واردات کشورمان با
تاجیکستان پرداخته شده است.
ارزش صادرات ایران به تاجیکستان(دلار)

ارزش واردات ایران از تاجیکستان (دلار)

سال

913،424،118

41،038،989

9388

248،483،400

98،109،180

9312

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با تاجیکستان قابل توسعه بود که به علت ظرفیتهای
پایین اقتصادی تاجیکستان ،دولتهای نه و ده نتوانست روابط محکمی شکل دهد.
قرقیزستان :قرقیزستان دیگر کشور آسیای مرکزی است که ارزش تجاری صادرات
ایران به آن همواره پایین بوده و هیچ وقت مناسبات تجاری متوابل درحد مناسب نبوده
است؛ اگرچه به دلیل ضعف اقتصادی و وابستگیهای ژئوپلیتیکی قرقیزستان ،فرصتهای
خوبی برای افزای

مناسبات متوابل وجود دارد .با این حال در سال  ،9319تنها  3/3و 9/1

درصد از مجموع صادرات ایران به آسیای مرکزی سه قرقیزستان بوده است(ولیولیزاده،
 .)320 :9314در نمودار زیر به میزان صادرات و واردات کشورمان با تاجیکستان پرداخته
شده است .در نمودار زیر به میزان صادرات و واردات کشورمان با قرقیزستان پرداخته شده
است.
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ارزش صادرات ایران به قرقیزستان (دلار)

ارزش واردات ایران از قرقیزستان (دلار)

سال

42،114،104

93،000،900

9388

49،810،904

4،084،010

9312

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

طرح بسیار مه ایران موسوم به راهآهن ابریش تا حدودی زیادی وابسته به اتصال ایران
به چین از طریق قزاقستان است .گسترش خطوط کشتیرانی ایران در دریای خزر برای انتوال
نوت و کالای تجاری ،حول دو بندر انزلی و نوشهر در سواحل ایران و اکتائو در قزاقستان
دور میزند .داشتن مرز مشترک آبی در منطوه استراتژیک دریای خزر ،وجود منابع غنی
انرژی در این منطوه و برقراری بات نسبی سیاسی و اقتصادی در قزاقستان ،میتواند دلایل
گسترش همکاریها میان ایران و قزاقستان را توجیه نماید (دامن پاک جامی.)280 :9388،
قزاقستان :قزاقستان  902میدان ن تی و  42میدان گازی در اطراف دریای خزر دارد که
میزان تولید آنها در سال  2093در حدود  89/8میلیون تن بود .با این وجود ،قزاقستان کشور
محصور در خشکی است .هزینۀ حمل و نول برای این کشور بالاست و نبود مسیرهای
صادراتی تنگنای زیادی برای طرحهای توسعهای قزاقستان ایجاد میکند .در حال حاضر،
قزاقستان صادرات ن تی خود را از راه خطوط لوله ،تانکر و مسیرهای ریلی انجام میدهد.
قزاقستان به دنبال کاه

هزینههای صادراتی از راه ایران است« .ایران  2میلیون تن از ن ت

خام خود را از راه بندر آکتائو صادر میکند .به دلیل اهمیت مبادله انرژی ،قزاقستان به
دنبال ساخت پالایشگاه مشترک با ایران در غرب قزاقستان است» ( .)Urazova, 2015در
نمودار زیر به میزان صادرات و واردات کشورمان با قزاقستان پرداخته شده است:
ارزش صادرات ایران به قزاقستان(دلار)

ارزش واردات ایران از قزاقستان (دلار)

سال

20،822،029

222،029،491

9388
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83،000،242

201،131،429

9312

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

در دوره احمدی نژاد علیرغ اینکه در سالهای اولیه (بواسطه سیاستهای دولت
اصلاحات) شاهد توسعه صادرات غیرن تی و تراز مثبت تجاری و نیز افزای

سرمایهگذاری

خارجی بوده با این حال اتخاذ سیاست توسعه واردات به جای صادرات و سیاست خارجی
توابلی باعث افت سرمایهگذاری خارجی ،توسعه واردات بویژه از نوع مصرفی (تحت تأ یر
درآمدهای ن تی) و کاه

رشد تولید ناخالص داخلی شده بود .همچنین در راستای

سیاستهای دولت نه و ده (نگاه به سایر کشورها از جمله کشورهای شرق) سعی در
افزای

روابط تجاری استراتژیک و پایدار بوده که به علت اینکه سیاست توابلی با ساختار

نظام بینالمللی در پی

گرفت و همچنین کشورهای مذکور توانایی و پتانسیل بالایی در

جهت رفع نیازهای جمهوری اسلامی ایران نداشتند ،عملا دیپلماسی و روابط اقتصادی
پایداری شکل نگرفت .در ادامه به دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای
میانه در دوره دولت یازده پرداخته شده است.
دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در آسیای میانه
طی سالهای گذشته تحری ها به مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهای
دوست در منطوه به ویژه آسیای مرکزی و ق واز با ایران تبدیل شده بود ،اما به رغ استمرار
چال های ناشی از شرایط تحری و تلاش رقبای منطوهای ایران برای گسترش ن وذ خود در
عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و امنیتی این منطوه ،دولت یازده کوشید با توسعه
مناسبات سیاسی و اقتصادی و نیز توویت دیپلماسی عمومی ،بخشی از آسیب های وارد شده
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به مناسبات ایران و کشورهای منطوه را جبران کرده و تصویر جدیدی از "ایران در حال
گذار از تحری ها" را برای دولتها و ملتهای آسیای مرکزی ترسی کند .در این رابطه،
تحرک جدیدی برای تحکی و توویت مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیای
مرکزی آغاز گردید .حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در دو اجلاس سران سازمان
همکاری شانگهای (سپتامبر  2093در بیشکک و سپتامبر  2094در دوشنبه) و نیز س رهای
دوجانبه به کشورهای قزاقستان و تاجیکستان در شهریور  ،9313ترکمنستان در اس ند 9313
و قزاقستان و قرقیزستان در دی سال  9312به موازات حضور دیگر موامات ارشد سیاسی،
اقتصادی و دفاعی ایران در کشورهای منطوه ،بخشی از دیپلماسی جدید ایران در منطوه
آسیای مرکزی به شمار میرود .در این بین ،افتتاح خط آهن گرگان -اینچه برون -آلماتی
موسوم به "خط آهن شرق دریای خزر "9با حضور روسای جمهور سه کشور قزاقستان،
ترکمنستان و ایران در آذر  9313و توافق برای از سرگیری طرح سوآپ ن ت خزر که در
دوره دولت قبلی تعطیل شده بود را باید از جمله طرحهای مه جدید اقتصادی ایران در
ارتباط با آسیای مرکزی دانست .اهمیت اجرای این قبیل طرحهای ترانزیتی از این جهت
حائز اهمیت است که علاوه بر تامین منافع ملی و منطوهای ،بر توویت مسیر شرقی-غربی در
نوطه موابل مسیر شمالی -جنوبی مورد نظر آمریکا تاکید دارد (سال نمای امنیت ایران،
.)121 :9313
در این میان ،شتاب چشمگیر روند توویت روابط اقتصادی ایران با کشورهای قزاقستان و
ترکمنستان در سال های پس از روی کار آمدن دولت یازده حاکی از تمایل جدی طرفین

 .9طول این خط آهن حدود  122کیلومتر است که  80کیلومتر آن در خاک ایران 000 ،کیلومتر در ترکمنستان و 921
کیلومتر در خاک قزاقستان قرار دارد و آلماتی را از طریق ترکمنستان و ایران به خلیج فارس متصل میسازد.

 / 23فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی ،سال دوم ،شماره هشتم ،زمستان 6933

برای گسترش روابط در دوران پساتحری و جبران فرصتهای از دست رفته است .در
فاصله سالهای  9312تا  9312روسای جمهور ایران و قزاقستان  90بار و ایران و ترکمنستان
 2بار در پایتختهای یکدیگر یا سایر مناسبتها با ه ملاقات کردهاند 9که به خوبی اهمیت
روابط آنها را توضیح میدهد .قزاقستان به ویژه پس از انتخاب دکتر روحانی ،رویکرد فعال
و پویایی را در روابط با ایران در عرصههای مختلف به ویژه اقتصادی در پی

گرفته است.

ایران و ترکمنستان نیز در جریان س ر روحانی به عشق آباد در اس ند  9313هیجده سند
همکاری را امضاء کردند و با برگزاری چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی
برای دستیابی به رق  10دلار میلیارد دلار مبادلات تجاری طی  90سال آینده هدفگذاری
نمودند .روابط با سه کشور دیگر آسیای مرکزی یعنی ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان
نیز روند رو به رشدی را از زمان روی کار آمدن دولت یازده و دستیابی ایران به توافق
هستهای با کشورهای  2+9شاهد بوده است .روسای جمهور هر سه کشور با همتای ایرانی
دیدار و کمیسیونهای مشترک اقتصادی فی مابین پس از سالها وق ه در سالهای اخیر
برگزار شدهاند .بنابراین ،چنین به نظر میرسد که با پیگیری سیاست تعامل سازنده و مو ر
از سوی دولت یازده در روابط با کشورهای مختلف جهان از جمله آسیای مرکزی و با
توجه به کاه

فشارهای تحریمی ناشی از توافق هستهای که همسایگان شمال ایران

برخلاف برخی از همسایگان جنوبی از آن استوبال کردهاند ،اکنون ایران فرصت طلایی
برای گسترش حضور خود در مناطق پیرامونی به دست آورده است ).(Weitz, 2015

 .9گزارش توجیهی کشورهای ترکمنستان و قزاقستان ،اداره دوم مشترک المنافع وزارت امور خارجه ،خرداد .9312
همچنین نک به :گزارش س ر روحانی به قزاقستان و قرقیزستان ،ایرنا ،دی .9312
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حج مبادلات تجاری ایران و کشورهای منطوه نیز پس از روند کاهشی سالهای پایانی
دولت ده در دوره پس از توافق هستهای مجددا در فرآیند بهبود قرار گرفت .به طوری
که در سال  9314به حدود  2/3میلیارد دلار رسید .با توجه به آمار ارائه شده در جدول،
ایران مجددا جزو  90شریک اول تجاری قزاقستان ،تاجیکستان و ترکمنستان قرار گرفت.
سیاست منطوهای دولت روحانی به دنبال آن است تا در دوره پساتحری  ،عوب ماندگی
ایجاد شده در زمینه گسترش ظرفیتهای تجارت و سرمایهگذاری در آسیای مرکزی را
جبران نماید .هر چند برجام به طور رسمی و قانونی بسیاری از موانع توسعه ارتباطات
اقتصادی خارجی ایران را از سر راه برداشته ،اما کشورهای غربی هنوز از وارد شدن به
تعاملات کامل و همه جانبه با ایران احتیاط میکنند .در چنین فضایی ،تعریف برنامههای
کلان اقتصادی با محوریت همسایگان بهترین راهبردی است که ایران میتواند در پی
بگیرد .حوزه همسایگان شمالی از بهترین موقعیت برای این منظور برخوردار است (عزیزی،
.)9312
حجم کل

صادرات

واردات

نام کشور

تجارت

ایران

ایران

قزاقستان

9920

292

294

ترکمنستان

3000

9000

2000

تاجیکستان

200

920-900

23

توضیحات
ایران جزو  90شریک اصلی تجاری
افزای

تجارت به  10میلیارد دلار در  90سال

آتی /ایران چهارمین شریک تجاری
()9313

روندکاهشی در سالهای 9319-14
ایران جزو پنج شریک اول تجاری
به یک میلیارد دلار

ازبکستان

220

903/8

940/2

توافق برای افزای

قرقیزستان

49

30

4

ایران جزو  90شریک اصلی تجاری نیست

مبادلات تجاری کشورهای آسیای مرکزی با ایران (میلیون دلار)؛
منبع :وزارت خارجه.9312 :
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در ادامه به ارائه نتایج دیپلماسی اقتصادی دولت یازده با کشورهای آسیای میانه
پرداخته شده است:
ترکمنستان :طبق آمار ذکر شده در دولت یازده به علت داتشن نگاه به غرب ،از توجه
به سایر کشورهایی که در دولتهای نه و ده بوجود آمده بود ،غ لت و کمتر مورد
توجه قرار گرفت و باعثت کاه

چشمگیر واردات و صادرات نسبت به دولت ده شد.

ارزش صادرات ایران به ترکمنستان (دلار)

ارزش واردات ایران از ترکمنستان (دلار)

سال

490،119،421

92،002،400

9311

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

ازبکستان :روابط با کشور ازبکستان ه در راستای نگاه به غرب که در دولت یازده
بوجود آمد و گ تگو با کشورها و قدرتهای فرامنطوهای ه دستخوش کاه

روابط

تجاری نسبت به دولت قبل شد.

ارزش صادرات ایران به ازبکستان (دلار)

ارزش واردات ایران از ازبکستان (دلار)

سال

18،330،891

19،932،009

9311

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

تاجیکستان :در دولت یازده روابط و تراز مثبت تجاری با کشور تاجیکستان گسترش
یافت اما با کاه

شدید واردات از کشور تاجیکستان روبه رو هستی  .که علت آن را ه

میتوان ضعف اقتصادی و زیر بنایی در این کشور نام برد .اما باید گ ت که روابط محکمی
علی رغ افزای

صادرات در این دولت به کشور تاجیکستان صورت نپذیرفت.
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ارزش صادرات ایران به تاجیکستان (دلار)

ارزش واردات ایران از تاجیکستان(دلار)

سال

290،244،319

93،111،212

9311

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

قرقیزستان :به علت ضعف اقتصادی در این کشور ،علاوه بر دولتهای نه و ده ،
دولت یازه ه نتوانست روابط چندان خوبی در زمینه اقتصادی با این کشور داشته باشد.
اما باید گ ت به علت اینکه در دولت یازده تاکید بیشتری بر روابط با کشورهای
فرامنطوهای شده بود ،سطح تراز تجاری که در دولتهای نه و ده بودجود آمده بود در
دولت یازده کاه

پیدا کرد.

ارزش صادرات ایران به قرقیزستان (دلار)

ارزش واردات ایران از قرقیزستان (دلار)

سال

38،120،249

1،022،880

9311

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

قزاقستان :در روابط دولت یازده با کشور قزاقستان ه میتوان گ ت علیرغ
ویژگیها و پتانسیلهای کشور مزبور ،روند کاهشی را در روابط تجاری (به علت گرای
به غرب) شاهد هستی .
ارزش صادرات ایران به قزاقستان (دلار)

ارزش واردات ایران از قزاقستان (دلار)

سال

910،182،229

11،138،928

9311

منبع :اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir

عضویت در اتحادیه اوراسیا به منزله یک فرصت راهبردی
هر چند تاریخ عضویت ایران در اتحادیه اورآسیا مربوط به آذرماه  ،9310و خارج از
موضوع نوشتار است اما تلاش برای تحوق این توافونامه مربوط به اواخر سال  9314است.
سال  9314مذاکرات فشردهای بین دولتهای ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی
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اوراسیا جهت ایجاد منطوه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت
گرفت که سرانجام موافوتنامه مذکور ،در ماه می  2098میلادی (اردیبهشت ماه  )9310در
شهر آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد.
این توافق که بعد از دو سال مذاکره به نتیجه رسیده ،از ه ته اول آبان  18ماه اجرایی
خواهد گردید و قرار است موافوتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا امضا شود که
براساس آن از سه سال دیگر توریبا تمام کالاها مشمول کاه

تعرفه خواهند شد .براساس

این موافوتنامه ،ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت کرده و
کشورهای این اتحادیه ه این امکان را خواهند داشت تا حج صادرات خود به ایران را تا
دهند .ایران نیز میتواند با امتیازاتی که دریافت میکند ،صادرات

 02درصد افزای

کالاهای خود به موصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزای

دهد (مهر.)9318 ،

از مزایای پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان به ایجاد پل ارتباطی برای
اتصال به بازار با بی

از  980میلیون ن ر و بازار بالووهای برای افزای

صادرات کشور

اشاره کرد .همچنین تنها روسیه ،یعنی بزرگترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری 940
میلیون ن ری پی

روی تجار ایرانی قرار می دهد .همچنین با عضویت ایران در اتحادیه

اقتصادی اوراسیا ،فرصتی برای است اده از ظرفیتهای کشور و به طور خاص بندر بندر
چابهار ایجاد شده است.
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شکل شماره -6ظرفیت بندر چابهار پس از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی
اورآسیا (منبع :ایرنا ،تاکید از محوق)

تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال  2094میان کشورهای روسیه ،بلاروس و
قزاقستان منعود و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد .کشورهای عضو اورآسیا ه
اکنون  20میلیون کیلومترمربع مساحت و بی

از  983میلیون ن ر جمعیت دارند .از

مه ترین اهداف این اتحادیه اقتصادی میتوان به تسهیل تجارت ،ایجاد بازار مشترک در
حوزه کشورهای مستول ه سود عضو ،حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه،
برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشری ات
گمرکی اشاره کرد(ایرنا .)2091 ،ترکمنستان به عنوان یک پل بین ایران و اعضای اتحادیه
اقتصادی اورآسیا مطرح است که نوشی اساسی در اتصال بندر چابهار به کشورهای عضو
ای ا میکند.
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نتیجه گیری
بررسی اولویتها و برنامهها و عملکرد سیاست خارجی دولت احمدی نژاد نشان
میدهد که سیاست خارجی این دولت به طور عام و دیپلماسی اقتصادی آن به طور خاص
با دو چال

اصلی مواجه بود؛ چال

م هومی و چال

کارکردی .چال

اول دارای وجه

ادراکی بوده و به عدم شناخت و درک درست از مناسبات بینالمللی و ماهیت نظام
بینالملل مربوط میشد .از نظر رئیس جمهور ،نظام سرمایهداری جهانی یک نظام سلطهگر
و استکباری بود که میباید با اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی در موابل زیاده
خواهیهای آن ایستاد و به اصلاح آن پرداخت .طبیعتا در چنین رویکردی ،دیپلماسی
اقتصادی که در چهارچوب سیاست ملای و وابستگیهای متوابل اقتصادی و تعامل اقتصاد
داخلی با نظام اقتصاد جهانی قابل پیگیری و اجراست ،نمیتوانست جایگاهی داشته باشد.
لذا آن چه به نام دیپلماسی اقتصادی مطرح میشد ،در واقع برداشت و تلوی از یک سلسله
م اهی و موضوعات شکلی و شعاری بود که صرفا نیازهای روزمره روابط اقتصادی
خارجی به ویژه دور زدن تحری ها را رفع و رجوع میکرد .به همین دلیل ،موضوعاتی مثل:
جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش تجارت خارجی ،در سیاست خارجی متا ر از
چنین برداشتی جایگاه چندانی نداشت.
در سوی موابل ،هرچند شرایط و جهتگیری دوران جنگ تحمیلی امکان توجه به
اهداف اقتصادی در سیاست خارجی را فراه نمیکند ،تلاشهایی که در زمینه است اده از
ابزار سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعهای کشور از دوران سازندگی
آغاز شد ،در دولت اصلاح طلب خاتمی به نوطه قابل اتکایی رسید و در دولت احمدینژاد
نیز با رویکرد مت اوتی دنبال گردید ،در مجموع دستاوردهای مثبت و تا یرگذاری را برای
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کشور به همراه داشته است .به همین دلیل ،دیپلماسی اقتصادی این دولتها علیرغ
رویارویی با چال های مه ساختاری و کارگزاری در عرصه دیپلماسی اقتصادی ،به
موفویتهای نسبی در تحوق اهداف ترسی شده دست یافتند .هرچند این تلاشها به نهادینه
کردن جایگاه و ت کر دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه نیانجامید .در همین حال،
دولت روحانی نیز اصل کلی برنامه سیاست خارجی خود را تعامل مؤ ر و سازنده با جهان
قرار داد .دولت مذکور با بهرهگیری از تجربه دولتهای گذشته در عرصه دیپلماسی
اقتصادی و با درک این مسأله که برچیدن تحری ها به عنوان پی

نیاز توسعه اقتصادی

کشور جز با اتخاذ یک سیاست خارجی تعاملگرا و اولویت بخشی به اقتصاد در عرصه
سیاست داخلی و خارجی امکان پذیر نیست ،سیاست خارجی خود را اقتصاد محور و هدف
آن را کمک به توسعه و رفاه ملی اعلام کرد .اما در عمل ما شاهد ک توجهی به روابط با
سایر کشورهایی که در نظام بینالملل بغیر از کشورهای غربی و فرامنطوهای که وجود
دارند هستی و طبق آماری که مشاهده شد ،در دولت یازده بیشتر به رفع موانع و مذاکره و
ایجاد ر وابط با کشورهای مورد نظر پرداخته شد و این امر باعث شد که سایر کشورهای
دیگر در قلمرو دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کمتر مورد توجه قرار گیرد و
روابط مستحک و پایداری شکل نگیرد .هر چند عضویت جمهوری اسلامی ایران در
اتحادیه اورآسیا مربوط به سال  9310است اما این اقدام دولت را میتوان اقدامی مناسب
جهت توویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای سالهای آتی دانست.
در مجموع ،طی سالهای  9384تا  9311شاهد دیپلماسی اقتصادی متا ر از نگاه
سیاستمداران بوده ای  .نتیجه این موضوع داشتن نگاه موطعی و عدم است اده از ظرفیت
حداکثری در این زمینه بوده است .در واقع ریشه عدم شکوفایی و دیپلماسی اقتصادی
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حداکثری را می توان در داشتن قطبی نگری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
دانست .ماحصل رویکرد توابلی با ساختار نظام بینالملل طی سالهای  9384تا  9312باعث
فشار آمریکا و متحدان غربی آن برای فشار اقتصادی بیشتر بر کشور بود .از سوی دیگر طی
سالهای  9312تا  9311رویکرد دولت تعامل و مذاکره با آمریکا و قدرتهای بزرگ بود که
منجر به بهره اندک از ظرفیتهای اقتصادی کشورهای آسیای گردید.
در پی

گرفتن سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و مطابق با م روضات وابستگی

متوابل می تواند الگویی مناسب جهت بهبود روابط با کشورهای آسیای میانه باشد .در
راستای وابستگی متوابل ،ایران از طریق خشکی (ترکمنستان) و آبی (دریای خزر) با
کشورهای آسیای مرکزی ارتباط دارد .موقعیت و ویژگیهایی جغرافیایی ایران و
کشورهای آسیای مرکزی به شکلی است که با یکدیگر دارای نوعی وابستگی ژئوپلیتیکی
هستند .که شامل وابستگی منافع و اهداف ملی یک کشور یا بازیگر سیاسی به ارزشها و
مزیتهای جغرافیایی کشورها و بازیگران سیاسی دیگر است .این وابستگی متوابل
جغرافیایی ،فلس ه همکاری و تعامل بینالمللی و توسعه و تکامل سیست سیاسی جهان است.
تغییر ساختار با تاکید بر کارکرد اقتصادی ،ارزیابی عملیاتی اجرای سیاست خارجی با
تمرکز بر دستاوردهای اقتصادی ،تن زدایی با نگاه دستاوردهای اقتصادی ،افزای

رابطه با

کشورهای دارای مزیت اقتصادی و انتخاب س رای توانمند از مهمترین پیشنهادات جهت
ارتوای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه است .با وجود دارا بودن
معاونت دیپلماسی اقتصادی در ساختار وزارت خارجه سیاست خارجی ایران در استخدام
افزای

روت اقتصادی و مالی ایران قرار ندارد.
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