اَذاف ي مىافع چيه در آسياي مزكشي پس اس ياسدٌ سپتامبز؛
اس َمکاري ي َمجًاري تا ديپلماسي اقتصادي بيهالمللي

1

تاجمحمذ شاٌمىصًري
2
افشيه شاميزي
َمجًاسي ي َم مشص ثًدن چيه ثب کـًسَبي مىطقٍ آػيبي مشکضي تًام ثب سؿذ ػشيغ اقتصابدي
ايه کـًس ،ؿشايط خبصي سا ثش سياثط ايه کـًسَب ثب چايه مًبات ؿاذٌ اػا

ثاٍ طاًس کياي سياثاط

ديببوجٍ چيه ي کـًسَبي ايه مىطقٍ اص سيوذ بُابن ؿامًد ديميمبػاي اقتصابدي مساه مؼاتسىي ويؼا
ػاليٌ ثش َمجًاسي طئًمييتيک ي اَمي خبف ايه مىطقٍ ثشاي چيه ،مسه تذايم ي گؼتشؽ سياثط خًد
ثب کـًسَبي ايه مىطقٍ دس ػشصٍ اقتصا بدي ثاب َاذح ظ اب تجابا ػيبػاي ي ابتمابػي دس داخا ي ثاٍ
خصًف مىبطق مشصي چًن ػيه کيبوگ سا دس ػشلًظٍ ػيبػا خابسبي خاًد قاشاس دادٌ اػا

و اًر

آمشيسب دس مىطقٍ آػيبي مشکضي مغ اص يبصدٌ ػمتبمجش  1002يک ظبدتٍ ي ياقؼيا ديس اص رَاه ثاشاي

چيىيَب ،ي اػتشاتظي کيي ايه کـًس دس قجبد مىبطق ي کـًسَبي مجبيس ي َمؼبيٍ ثًدٌ اػا

مجمًػاٍ

ايه ػًام ػيبػ خبسبي چيه ي طجؼبً اَذاح ي مىبفغ ايه کـاًس دس آػايبي مشکاضي سا دػا خاًؽ
مالظظبا ي اتخبر اػتشاتظيَبي خبصي کشدٌ اػ

دس ايه مقبلٍ ػؼي ثش ايه اػ تب صيايبي گًوابگًن

ػيبػ خبسبي چيه دس مىطقٍ آػيبي مشکضي تـشيح ي تجييه ؿًد

ياصگان كليذي :طئًمييتيک ،آػيبي مشکضي ،ديميمبػي اقتصبدي ،چيه

 .1کارشناس ارشد روابط بین الملل
 . 2کارشناس ارشد روابط بین الملل
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مقذمٍ
ػيبػ ا خاابسبي چاايه دس ديسٌ بُاابوي ؿااذن ثااب مجاابدرا اقتصاابدي ي دسگيااشي چاايه ثااب
مًضًػبتي چًن امىي  ،اقتصبد ،ػيبػ  ،فشَىگ ي ديگش مًضًػبا ثاٍ رَاه تاذاػي مايؿاًد ثاٍ
طًس کيي سَجشان چيه ثش افضايؾ قاذسا ي تًػاؼٍ اقتصابدي اياه کـاًس متمشکاض ؿاذٌاواذ تاب تجابا
ػيبػااي ي ابتماابػي خااًد سا ظ ااب کىىااذ ) (Stture, 2008:2فشيمبؿااي اتحاابد بماابَيش ؿااًسيي ي
اػتقالد کـًسَبي آػيبي مشکضي ثبػث گؼتشؽ ظًصٌ مىبفغ چيه دس ايساػيب ي ويض ايجبد مؼابئ امىيتاي
بذيذي ثشاي ايه کـًس دس وبظيٍ آػيبي مشکضي گشديذ؛ ) (Oresman, 2007:62لزا اياه مىطقاٍ ثاب
تًبٍ ثٍ سيوذ کيي ػيبػ

چيه ببيگبٌ ييظٌاي دس دکتشيه امىيتي چيه کؼت کشدٌ اػ

دس ويمٍ ايد دٍَ  00وگبٌ ثٍ آػيبي مشکضي َمًاسٌ اص صاييٍ ساثطاٍ قاذساَابي ثاضس

يؼىاي

آمشيسب ي سيػيٍ ثًدٌ اػ  ،امب دس ػبدَبي اخيش دس آػيب سياثط قذساَب ثٍ صاًسا مسيساي دس آماذٌ
کٍ ضيغ ػًم آن چيه اػ

ايه کـًس ثاب تبػايغ ػابصمبن ؿابوگُبي  5ي ػامغ ػابصمبن َمسابسي

ؿبوگُبي ػؼي ومًد دس مبػخ ثٍ چبلؾَبي امىيتي ايجبد ؿاذٌ ياکاىؾ وـابن دادٌ ي دس ػايه ظابد اص
ايجبد چبلؾ ثب ظًصٌ مىبفغ سيػيٍ خًدداسي ومبيذ ايه کـًس َمچىيه ثب ايجابد اياه ػابصمبن دس ياقاغ
ساٌ َمسبسي ثب سيػيٍ ي کـًسَبي آػايبي مشکاضي سا ثاب َاذح بياًگيشي اص و اًر اشة ي
خصااًف آمشيسااب دس ماايؾ گشفتااٍ اػ ا

ثاٍ

) (Stture, 2008: 8ثااشاي چاايه کؼاات مًفقي ا دس

آػيبيمشکضي ثيـتش اص ساٌ َمسبسي اقتصبدي ثب ايه بمًُسيَب امسبنمزيش خًاَاذ ثاًد تاب اص طشياق
و ًر وظبمي ي امىيتي دس َميه ساػتب وخؼ يصيش يق چيه دس طًد ديذاس خاًد اص قضاقؼاتبن دس ػابد
 2001ضمه اسائاٍ ياک کماک اقتصابدي َشچىاذ اواذ

ثاٍػىاًان وـابوٍ ديػاتي ثاٍ کـاًسَبي

آػيبيمشکضي ،اػالم داؿ کٍ مسه دس آػيبيمشکضي ثٍدوجابد يابفته ياک ظاًصٌ و اًر اقتصابدي ي
ػيبػي اػ

(ػيىگ)128-125 :2831 ،
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ياسدٌ سپتامبز؛ سياست چىذ يجُي پکه در آسياي مزكشي
ظبدتٍ 22ػمتبمجش دس ػيبػ خبسبي ي ثٍ تجغ ػيبػ َبي مىطقٍاي مساه وقطاٍ ػط اي ثاٍ
ؿمبس ميآيذ صيشا آ بص سيبػا

بمُاًسي ثاًؽ ي يجاٍ مابسادايم وًمحبفظاٍکابسان دس ػيبػا

خبسبي آمشيسب ثشاي چيه ثؼيبس وباميذ کىىذٌ ثًد
وًمحبفظٍکبسان مؼتقذ ثًدوذ تُذيذ اصيي ثشاي ايبرا متحذٌ اص آػيب ي اقيابوًع آسام
ي مـخصبً اص چيه وبؿي ميؿًد امب يقًع ظبدتٍ  22ػمتبمجش فشص

اػتشاتظيک بذياذي ثاشاي

چيه مُيب کشد تب ثتًاوذ ثب ثابصثيىي سياثاط خاًد ثاب آمشيساب ،ثاٍ سؿاذ اقتصابدي خاًد دس ف ابيي
مؼبلم

آميض ادامٍ دَذ اص طشفي تشيسيؼم ثٍ ييظٌ ثشاي قذساَبي دس ظبد سؿاذ کاٍ ثاٍ تجابا

دس محيط امىي

خًد ويبص داسوذ ،ػبميي مخشة ثٍ ظؼبة ميآيذ ثٍ َميه دلي چيه ثاٍ ظ اًس

آمشيسب دس آػيبي مشکضي ثب تؼبَ وگبٌ کشدٌ ي ثٍ َمسبسي ثب آمشيسب ادامٍ داد
وگبٌ چيه ثٍ تحًرا مغ اص يبصدٌ ػمتبمجش دس محيط امىيتاي خاًد ي اص بمياٍ آػايبي
مشکضي اص چىذ مىظش قبث تًبٍ اػ :
 .2چيه ثٍ آػيبي مشکضي ثٍ ػىًان ػقجٍ اػتشاتظيک ثب تجبا خًد وگبٌ ميکىذ ي ثٍس ام
ايىسٍ آمشيسب ظيقٍ محبصشٌ خًد سا دس آػيبي مشکضي تىگتش کشدٌ اػ  ،اياه کـاًس دس اياه
مشظيٍ سييسشدي سا اتخبر کشدٌ اػ

کٍ اص ثشيص َشگًوٍ تىؾ ثاب آمشيساب دس مىطقاٍ بياًگيشي

کىذ ثب ايه ظبد ،اص ػبد  ،1002چيه ثب فؼابدتاش کاشدن ػابصمبن َمسابسي ؿابوگُبي دسصاذد
ظ اب ظاذاق و اًر خاًد دس مىطقاٍ اػا
 1اص مىظش تأميه اوشطي ي کىتشد مىطقٍ مؼيمبن وـيه ػيهکيبوگ؛ دس ظبد ظبضش تىُب
 7دسصذ اوشطي چيه اص آػيبي مشکضي تأميه ميؿًد ،امب دس آيىذٌ ايه مىطقٍ مىجغ مُماي ثاشاي
تأميه اوشطي چيه خًاَذ ثًد ػيه کيبوگ مىطقٍاي اػا

کاٍ اص وظاش چيىايَاب تُذياذي ػيياٍ

اوؼجبم ػشصميىي ايه کـًس ثٍ ؿمبس ميسيد ي ثٍ دليا ميًواذَبي قاًمي آن ثاب آػايبي مشکاضي
َمًاسٌ تُذيذصا ثًدٌ اػ
کيبوگ قشاس داسد کٍ اَمي

ػااليٌ ثاش اياه ،ثخاؾ ػماذٌاي اص مىابثغ اواشطي چايه وياض دس ػايه
ايه مىطقٍ سا ثشاي چيه م بػف ميػبصد

لزا چايه
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چىذ يبُي خًد دس آػيبي مشکضي سا مغ اص يبصدٌ ػمتبمجش ثاش ػاٍ اصا اػاتًاس کاشدٌ

ػيبػ
اػ :

الف( ظ مىبصػبا مشصي ثب کـًسَبي مىطقٍ؛
ة( مىبػجبا مىطقٍاي ديػتبوٍ ثب کـًسَبي مىطقٍ؛
ج) بيًگيشي اص ثشتشي َظمًويک يک قاذسا
اص وظش مسه آػيبي مشکضي وجبيذ ػشصٍ َظمًوي ياک قاذسا ؿاًد صياشا دس اياه صاًسا
محيط امىيتي چيه ميچيذٌ خًاَذ ؿذ ي کىتشد چيه ثش آن ضؼيف خًاَذ گشديذ ثٍ َميه دليا ،
سيػيٍ متمبي ميثبؿذ ثاب آمشيساب ي دس مشاظا ثؼاذ ثاب اسيماب وياض

چيه دس ػيه ظبد کٍ ثٍ ػم

َمسبسي ميکىذ تب مىطقٍ ثٍ وًػي مًاصوٍ خًد سا ميذا کىذ ثبياذ خابطش وـابن کاشد کاٍ ظ اًس
وظبمي آمشيسب دس آػيبي مشکضي وؼج

ثٍ ػبيش مىبطق َام باًاس چايه ثؼايبس ضاؼيفتاش اػا

) (Mihalka, 2007:32لزا يسي اص اَذاح ي سييسشدَبي چيه دس آػيبي مشکضي ،ػما تاًام
ثب اظتيبط ثشاي بيًگيشي اص تـذيذ ايضبع کىًوي ميثبؿذ
اص ػًي ديگش ظ ًس وظبمي آمشيسب دس آػيبي مشکضي ي تذايم وقؾ سَجشي گًوٍ سيػيٍ
دس ايه مىطقٍ تب ظذي اص وگشاوي چيه دس خصًف ظ ًس وظابمي آمشيساب ي و اًر آن دس مىطقاٍ
آػيبي مشکضي کبػتٍ اػ

)(Burghart, 2007:14

سياست خارجي چيه در آسياي مزكشي؛ اَذاف ي تًاومىذيَا
چيه ثب اتخبر ديميمبػي واشم اص واًع اقتصابدي دس ظابد افاضايؾ و اًر خاًد دس مىطقاٍ آػايبي
مشکضي ميثبؿذ دس ايه ساػتب ديميمبػي مىبػت چيه دس سياثط دي ببوجٍ ي چىاذ ببوجاٍ مبوىاذ ػابصمبن
َمسبسي ؿبوگُبي ،سياثط تجبسي ي افضايؾ مىبفغ چيه دس ثحث مشثًط ثٍ و

ي گبص مىطقاٍ آػايبي

مشکضي ثٍ طًس اػبػي مىجش ثٍ سؿذ ظ ًس چيه دس آػيبي مشکضي ؿذٌ اػا

چايه ػيبػا خاًد

سا دس ايااه مىطقااٍ ثااذين دسگيااشي ي تؼاابس

ي ثااب سييسااشد تجاابا دس مىطقااٍ ثااٍ ماايؾ ماايثااشد

)(Swanstrom, 2005:572

اص َميه مىظش ػيبػ چىذ يبُي چيه دس آػيبي مشکضي سا ميثبيؼ دس چابسچًة ػابصمبن
َمسابسي ؿابوگُبي ماًسد ثشسػاي قاشاس داد آػايبي مشکاضي ثاشاي چايه َمچىايه صاحىٍاي ثااشاي
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بيًگيشي اص گؼتشؽ و ًر آمشيسب اػ ي دس ايه بُ اص َمشاَي ي اؿتشا

وظاش خاًثي ثاب سيػايٍ

ويض ثشخًسداس اػ کٍ تجيًس آن دس گؼتشٌ َمسبسيَبي دس ظبد افضايؾ ػبصمبن َمسابسي ؿابوگُبي
ومبيبن اػ

دس ايه بُ َمچىيه مايتاًان ثاٍ ثيبوياٍ اباالع ػابصمبن َمسابسي ؿابوگُبي تحا

ػىًان«دػتًسالؼم ثيهالمييي قشن ثيؼ ي يسم » اؿبسٌ کشد کٍ دس ياقغ ميتاًان آن سا چابلؾ ػماذٌ
ثشاي آمشيسب اص وظش َمبَىگي سيػيٍ ي چيه دس ثشاثش مًضاًػبا مشثاًط ثاٍ آػايبي مشکاضي قيماذاد
کشد ي ثٍ وظش ميسػذ مؼسً ي مسه ثٍ صًسا بذي ثٍ دوجبد ايجبد فـبس َش چاٍ ثيـاتش ثاشاي کابَؾ
و ًر آمشيسب دس مىطقٍ َؼتىذ اص ايه مىظش مايتاًان ثاٍ دسخًاػا اصثسؼاتبن ثاشاي خاشيج ويشيَابي
آمشيسبيي اص مبيگبٌ خبن آثبد ايه کـًس کٍ مغ اص وبآساميَبي اوذيجبن صًسا گشف  ،اؿابسٌ وماًد
کٍ تحًلي ثضس

دس مىطقٍ محؼًة ميگشدد (ؿجبػي)582831 ،

ثىاابثشايه ماايتااًان

وقؾ چيه يب ثٍ ػجبستي ضيغ ػًم ثبصي قذساَب دس آيىاذٌ سا ايجابد مًاصواٍ دس آػايبي مشکاضي
داوؼ
اَمي

رکش ايه وس تٍ ضشيسي اػ
اػ

کٍ ت بيا وگبٌ اياه ػاٍ کـاًس ثاٍ آػايبي مشکاضي ظابئض

اگشچٍ اص وظش ثؼيبسي تحيييگشان ،وگبٌ چيه ثاٍ مىطقاٍ اص مىظاش امىيا

مياي ،وگابٌ

سيػيٍ اص مىظش ظًصٌ و ًر ي وگبٌ آمشيسب ثُشٌثشداسي دس مًاقغ ويابص اػا ) ، (www.csr.irاماب
وميتًان اػتشاتظي کيي آمشيسب ثشاي تؼيط ثش ظًصٌ طئًاػتشاتظيک ايساػيبي مشکضي سا اص وظاش
ديس داؿ ؛ مًضًع ثؼيبس اػبػي کٍ ثب تذايم اؿغبد افغبوؼتبن ميمًعتش ميومبيذ
ؿبيذ چيىيَب ثب ًَؿمىذي ايه مُم سا ثٍ ؿسيي اظتيبط آميض دس دػتًسکبس خاًد قاشاس دادٌ
ثبؿىذ لزا دکتشيه چيه دس قجبد آػيبي مشکضي سا ميتًان داساي ػٍ يباٍ ػماذٌ داوؼا
ايد سيـٍ دس تبسيخ چيه داسد کٍ َميـٍ آػيبي مشکضي سا خب سيض ايد ثاشاي امىيا
مشصَبي شثي تيقي کشدٌ اػ
ديلتم شدان چيىي ثًدٌ اػ

يباٍ
خاًد دس

امسبن ثشيص ثيتجبتي دس «ػايه کيبواگ» َميـاٍ د ذ اٍ فساشي
َ

ميييًن مؼيمبن ايه مىطقٍ کاٍ ػماذتبً تاش

ي اييغاًس َؼاتىذ

ثيؾ اص َبنَابي چيىاي ثاٍ اقاًام مؼايمبن آػايبي مشکاضي اظؼابع وضديساي مايکىىاذ مىطقاٍ
خًدمختبس ي اييغًسوـيه «ػيه کيبوگ» ثاٍ ؿاذا دس ثشاثاش تمابيالا باذايي طيجبواٍ ي تجييغابا
ضذچيىي آػيت مزيش اػ

ؿؾ ػابد اػاتقالد تشکؼاتبن ؿاشقي ػاشاوجبم دس ػابد  2050ثاب

اد بم دس بمًُسي خيق چيه ثٍ مبيبن سػيذ
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يبٍ ديم يب ثؼذ اقتصبدي دکتشيه چيه دس قجبد آػيبي مشکضي ؿبم تالؽ ثاشاي ايجابد مىطقاٍ
آصاد آػيبي مشکضي دس بُ ثُجًد اقتصبد ي امىي چيه اػا

ميـاشف اقتصابدي آػايبي مشکاضي

ميتًاوذ ثشاي مىبطق ػقت مبوذٌ ي ديس افتبدٌ چيه کٍ دس بًاس مشصَبي ايه مىطقٍ قشاس داسواذ بازاة
ثبؿذ ديلتمشدان چيه ثٍ ييظٌ ماغ اص وابآساميَابي مياذان تيابن آن ماه دس

ي دس ػيه ظبد خطشوب

ػبد  2030ثٍ اَمي ػشمبيٍگزاسي ثشاي سؿذ اقتصبدي ايه مىبطق مي ثشدوذ دس ػيه ظبد چيىايَاب
تب ظذي ػؼي کشدٌ اوذ يبٍ گشايـبا مييگشايي داخيي خًد سا ثب کـاًسَبي آػايبي مشکاضي کام
سوگ کىىذ ي دس ياقغ اظتمبد ثشيص مـسالا قًمي دس داخ ػشصميه خًد سا کىتشد ومبيىاذ
(Sttuer,

)2007:7

سکه ػًم دکتشيه چيه دس قجبد آػيبي مشکضي اص تمبي فضايىذٌ ايه کـًس ثٍ اي بي وقؾ
دس ػيؼتم امىي

بُبوي وبؿي ميؿًد چيه ثشاي ايىسٍ ثتًاوذ دس صحىٍ بُبوي ظ ًسي ماًتش ي

مشسوگ داؿتٍ ثبؿذ ثبيذ وخؼ

ثتًاوذ ظشح خًد سا دس مىطقٍ

ثىـبوذ اگش چٍ مىبثغ اوشطي ايه مىطقٍ ثشاي چيه ظبئض اَمي

آػيبي مشکضي ثاٍ کشػاي

اػ  ،امب ايه ػبما تابکىًن وقاؾ

تؼييه کىىذٌاي دس اػتشاتظي ايه کـًس دس قجبد مىطقٍ اي ب وسشدٌ ي دس ػبيٍ مالظظابا ػيبػاي ي
اػتشاتظيک ديگشي قشاس گشفتٍ اػ

ػيبػ

امىي

اوشطي چيه مجتىي ثش تىًع ثخـيذن ثاٍ مىابثغ

ػشضٍ اوشطي ضمه تبکيذ ثش ويشيگبٌَبي اتمي ي ثشق _ آثاي اػا

چايه قصاذ داسد دس آيىاذٌ

وضديک اص اتسابي ثايؾ اص ظاذ خاًد ثاٍ ص ابد ػاىگ ثسبَاذ دس ظابد ظبضاش ػاًخ
ؿىبيسَبي ويشيي دسيبيي چيه کٍ دس تىگٍ «مبرکب» ظ ًس داسوذ ص بد ػىگ اػا

ا يات

ي کبػاته اص

ميضان اتسب ثٍ ص بد ػىگ اص وظش وظبمي ويض ثشاي چيه دسظبد خيضؽ ثٍ ػاًي اثاش قاذسا ؿاذن،
ظبئض اَمي

ثؼيبسي اػ

اص طشفي اَمي

ظ ًس مًتش چيه دس آةساٌ مبرکب اص آوجب وبؿي ميؿًد کٍ  30دسصاذ

و

ياسداتي چيه اص ايه آةساٌ  000مبييي ػجًس ميکىاذ دس ػايه ظابد خطاًط لًلاٍ اوتقابد

و

کٍ اص ؿشق ثٍ شة چيه امتذاد يبفتٍ امسبن ثبلقًٌ اػت بدٌ اص مىبثغ اوشطي آػيبي مشکاضي سا

ويض ثشاي ايه کـًس فشاَم ػبختٍ ي دس صًسا مؼذيد ؿذن تىگٍ «مبرکب» چيه مايتًاواذ اص اياه
گضيىٍ اػت بدٌ کىذ ي ثذيه تشتيت ضؼف دسيابيي اػاتشاتظيک خاًد دس ثشاثاش آمشيساب سا بجاشان
کىذ

اهداف و منافع چين در آسياي مركسي پس از يازده سپتامبر؛ از همکاري و 18 /...

اص ايه گزؿتٍ چيه دسصذد اػ

ػمييبا اکتـابح ي ثُاشٌ ثاشداسي اص مىابثغ و تاي «ػايه

کيبوگ» سا ويض گؼتشؽ دَذ ي دس ايه ساػتب خط لًلٍ َضاس کييًمتشي اوتقبد و ا اص قضاقؼاتبن ثاٍ
«آرؿبوسً» دس شة چيه ثب َضيىٍ ػٍ ميييبسد درس اظاذا گشدياذ امىيا
گشي امىي

اوشطي اػ

اوشطي ،رصمٍ تذايم سؿذ اقتصابدي اػا

اقتصبدي ي کؼت قذسا طئًمييتيک اػا

دساصماذا چايه دس

کاٍ خاًد مايؾ ؿاشط تجابا

ثاٍ َمايه دليا اػا کاٍ ػيبػا اواشطي چايه دس

آػيبي مشکضي ثيؾ اص ميؾ سوگ ي ثًي اقتصبدي ثٍ خًد گشفتٍ اػ
ثب تغييش چـام اواذاص امىيتاي بُابن ماغ اص ظاًاد  22ػامتبمجش ي ظ اًس وظابمي آمشيساب دس
آػيبي مشکضي ثش اَمي اػتشاتظيک ايه مىطقٍ ثشاي چيه افاضيدٌ ؿاذ بيات مًافقا چايه تًػاط
آمشيسب ثشاي مجبسصٌ ثب تشيسيؼم ي ثىيبد گشايي ي متؼبقت آن ظ اًس وظابمي آمشيساب دس مبيگابٌ وظابمي
مىبع قشقيضػتبن ي خبن آثبد اصثسؼتبن ،مًبت ايجبد وًػي مىبفغ مـتش

ثشاي َاش دي کـاًس چايه ي

ايبرا متحذٌ ثٍ طًس مًق گشدياذ دس ياقاغ ميبماذَبي ػيبػا بُابوي بىاگ ثاب تشيسيؼام ثاشاي
کـًسَبي آػيبي مشکضي مًبت ؿاذ سيػايٍ ،چايه ي آمشيساب دس ػيبػا َابي خاًد دس قجابد اياه
کـًسَب تجذيذوظش کىىذ اکىًن ايلًي اصيي چيه ي سيػيٍ دس آػيبي مشکاضي ظ اب تجابا اػا
)(Dittmer, 2007:12

مسه ثب َذح گؼتشؽ َمسبسي َبي ديببوجٍ ثب بمًُسي َابي آػايبي مشکاضي دس
چبسچًة ػبصمبن َمسبسي ؿبوگُبي ثشوبمٍ َابيي سا تاذييه کاشدٌ اػا

ػايًتًن کابي

(اص مقبمبا اسؿذ يصاسا ثبصسگبوي چيه) دس ظبؿيٍ يبصدَميه ومبيـگبٌ اقتصب دي چيه دس
ػمتبمجش ػبد  1007اػالم کشد کٍ دس ظبد ظبض ش ميضان ػشمبيٍ گزاسي چايه دس اقتصابد
مىج کـًس ػ ً ػبصمبن َمسبسي ؿبوگُبي ثٍ  0ميييابسد درس سػايذٌ اػا  .ثشسػاي َاب
وـبن مي دَذ کٍ ثخؾ ػمذٌ ػشمبيٍ گزاسي چيه دس اقتصبد ايه مىج کـًس دس ثخؾ َبي
ظم ي وق  ،صىبيغ و

ي گبص ،اوشطي ،متشيؿيمي ،مصبلح ػبختمبوي ،طشح َبي ػمش اوي،

کـبيسصي ي صىبيغ تجذييي اوجبم گشفتٍ اػ

ميضان مجبدرا ثبصسگبوي ميبن چايه ي ماىج

کـًس ػ ً ػبصمبن َمسبسي ؿبوگُبي دس ػبد  1000ثٍ  15/ 1ميييبسد درس سػيذٌ کٍ
 12/ 8دسصذ ثيـتش اص صمبن تبػيغ اياه ػابصمبن دس ػابد  1002اػا
َ

تىُاب دس ماذا

مبٌ آخش ػبد  1000ميضان مجابد را ثبصسگابوي چايه ثاب کـاًسَبي ػ اً ػابصمبن
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َمسبسي ؿبوگُبي  81/ 0ميييبسد درس اػالم ؿذٌ اػ

ثىبثش ثشآيسدَبي کبسؿىبػي اياه

ميضان دس ػبد  1007ثٍ  00م يييبسد درس سػيذٌ اػ

الجتٍ ثخؾ ػمذٌ ايه مجابدرا ثاٍ

سياثط چيه ثب سيػيٍ ثش مي گشدد ثب ايه ظبد مسه ديگش کـًسَب سا ف شامًؽ وسشدٌ اػ
دس ميبن بمًُسي َبي ؿًسيي ػب ثق مغ اص سيػيٍ ،قضاقؼتبن (دس ثيه کـاًسَبي آػايبي
مشکضي) دس ايلًي

َمسبسي َبي اقتصبدي ثب چيه قشاس داسد ميضان مجبدرا تجبسي ميبن

آػتبوٍ ثب مسه ويض ثٍ  20ميييبسد درس مي سػذ (مبتًي اح ) 881003 ،

دس ياقغ چيه کٍ دس مي دػ يبثي ثٍ مىبثغ و تي ي اوشطي آػيبي مشکضي ي ثذػا
آيسدن اوحصبس ثبصاس فشيؽ کـًسَبي اياه مىطقاٍ ثاشاي تًلياذاا خاًد اػا  ،ػابصمبن
َمسبسي ؿبوگُبي سا محميي ثشاي کؼت تًاوبيي ثيـتش ثٍ مىظًس مقبثيٍ ثب سقجبي اقتصابدي
خًد خبصٍ ايبرا متحذٌ مي داواذ ( ) Chung, 2004: 995-998سؿاذ ػاشيغ اقتصابدي
چيه اص آ بص يسيد ايه کـًس ثٍ ػصش اصالظبا ي دسَبي ثبص ثبػاث گشدياذٌ تاب ؿاشايط
رصم ثشاي ظشک

آن دس مؼيش تجذي ؿذن ثٍ قذستي ثضس

اثتسبساا متىًػي دس اؿسبد مختيف امىيتي خًيؾ
َمسبسي ؿبوگُبي يسي اص ومًوٍَبي مش اَمي

فشاَم آيذ ي دس ايه ساػتب ثٍ
سيي آيسدٌ اػا

کاٍ ػابصمبن

آن ثٍؿمبس ميسيد ثٍطًسيکٍ مايتاًان گ ا

ايه کـًس ثب تشبمٍ وُبدمىذ قذسا خًد ثٍ و ًر اص طشياق اياه ػابصمبن چىاذيه َاذح سا دوجابد
ميکىذ کٍ ايجبد محيط مىطقٍاي ي ثيهالمييي َمشاٌ ثب ظُاًس چايه ثاٍػىاًان قاذستي ثاضس
قيمشي وظبم ثيهالمييي ي ويض کابَؾ ي دس وُبيا

ظازح ظ اًس ي و اًر ايابرامتحاذٌ ثاٍمسبثاٍ

مُمتشيه سقيت خًد دس آػيبي مشکضي اص آن بميٍ اػ
رخبيش اوشطي آػيبي مشکضي ،ػاشػ

دس

چيه قصذ داسد ثاب اػات بدٌ اص ظؼابة

ثابري سؿاذ اقتصابدي خاًيؾ سا تابميه ومبياذ ثاٍ طاًس

خالصٍ مىابفغ چايه دس آػايبي مشکاضي دس تابميه اَاذاح اقتصابدي تىُاب اص ساٌ تجابسا اوجابم
ميؿًد الجتٍ چيه دس قجبد سيػيٍ ويض َميه مىبفغ سا دوجبد ميکىاذ )  (www.iras.irدس مجماًع
ثبيذ گ

وگبٌ چيه ثٍ ػبصمبن َمسبسي ؿبوگُبي اص اثؼبد مىطقٍاي ي کاالن ثشخاًسداس اػا کاٍ دس

يضااؼي فؼيااي ثؼااذ مىطقااٍاي چىاايه وگاابَي ثااٍدليا محااذيدي َاابي قااذسا چاايه ،ػااىگيهتااش اص
صيبدٌخًاَيَبي ايه کـًس دس اثؼبد ثيهالمييي اػ

دس ػايهظابد ،مايتاًان گ ا کاٍ دس صاًسا
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تذايم سؿذ ػشيغ اقتصبدي ايه کـًس کٍ ثب مذسويضاػايًن ثؼاذ وظابمي آن وياض َماشاٌ گشدياذٌ اػا ،
مًقؼي اػتشاتظيک چيه سا دس ػطح ثيهالمييي ويض تقًي کىذ دس ايه صاًسا دس وگابٌ چايه وقاؾ
ػبصمبن َمسبسي ؿبوگُبي دس ثؼذ کالن ثاٍمؼىابي اػات بدٌ اص آن ثاٍػىاًان اثاضاسي دس بُا ميـاجشد
خًاػتٍَبي ايه کـًس دس ػيبػ

ثيهالمي  ،مشسوگتش خًاَذ ؿذ (ؿشيؼتيويب)182835 ،

امکان بزيس رقابت بيه چيه ي ريسيٍ در آسياي مزكشي
ثشخي اص تحيييگشان ثب تًبٍ ثٍ تغييش سفتبس چايه دس ػيبػا خابسبي خاًد ماغ اص يابصدٌ
ػمتبمجش ،مؼتقذ ثٍ مبيبن سياثط مىبػت چيه ثب کـًسَبي آػيبي مشکضي ميثبؿىذ ،چاشا کاٍ و اًر
چيه دس آػيبي مشکضي ي تًػؼٍ ظ ًس اياه کـاًس دس اياه مىطقاٍ ثاٍ وحاً ثؼايبس چـامگيشي
ثؼتگي ثاٍ ػيبػا َابي مؼاسً دس قجابد اياه مىطقاٍ داسد کاٍ مايتًاواذ دس آيىاذٌ ثبػاث ثاشيص
چبلؾَبيي دس سياثط ايه دي کـًس ي اظتمبرً تغييش قًاػاذ ثابصي دي کـاًس دس آػايبي مشکاضي
ؿًد ) (Swanstrom, 2005:574ثب سيي کبس آمذن مًتيه کٍ مىجش ثٍ ثبصثيىي سياثاط مؼاسً
ثب کـًسَبي آػيبي مشکضي گشديذ؛ ايه مًضًع ؿس بذيتشي ثٍ خًد گشف

اگاش چايه ثاٍ

سياثط ػيطٍ بًيبوٍ دس آػيبي مشکضي سيي آيسد ،سيػيٍ ميتًاواذ ػيبػا َابيي سقبثا

آمياض

اتخبر کىذ کٍ قطؼبً ثٍ تقبث ثب ػيبػ َبي چيه مىجش ميؿًد ي ايه مًضًع ثب تًبٍ ثٍ و ًر دياش
ماابي سيػاايٍ دس مىطقااٍ ثااٍ ميـااشيي ثيـااتش ػيبػاا َاابي سيػاايٍ دس ايااه مىطقااٍ مااياوجبمااذ
) ، (Wallander, 2007:158امااب ثااب تًبااٍ ثااٍ تـااسي ػاابصمبن َمساابسي ؿاابوگُبي ي افااضايؾ
َمسبسيَبي دي ي چىذ ببوجٍ ثيه کـًسَبي ػ اً ي اص بمياٍ چايه ي سيػايٍ ،امسابن ثاشيص چبلـاي
بذي دس سياثط دي کـًس دس مىطقٍ آػيبي مشکضي راق دس ميابن ماذا ثؼياذ ثاٍ وظاش ماي سػاذ ثاب
تًبٍ ثٍ فـبسَبي آمشيسب ي ويبص چيه ي سيػيٍ ثٍ ظمبي اص يسذيگش دس مىطقٍ آػيبي مشکضي ثاٍ وظاش
ميسػذ سياثط سيػيٍ ثب چيه ويض َم چىبن ديػتبوٍ ي مؼتحسم ثبقي خًاَذ مبوذ ،اگشچاٍ سقبثا َابيي
دس ايه ميبن دس مًسد و ًر دس مىطقٍ ي ػبيش مؼبئ مىطقٍ آػيبي مشکضي ايجبد خًاَاذ ؿاذ Sttuer,
))2007:11
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ديل

چيه کٍ مغ اص فشيمبؿي اتحابد بمابَيش ؿاًسيي ثاٍ ػيا

اَميا

طئًمييتياک ي

طئًاػتشاتظيک مىطقٍ آػيبي مشکضي دس مجبدرا قذسا تًبٍ خبصي سا ثاٍ اياه مىطقاٍ مجازيد
داؿتٍ اػ

دس ساػتبي ميبدٌ ػبصي ايه اػتشاتظي ػؼي کشدٌ اػ  ،اختالفابا ماشصي خاًد سا ثاب

سيػيٍ ظ کىذ ي ثٍ ببي آن ثٍ َمسبسي ي َمشاَي ثب سيػيٍ ي تقبث ثب افضايؾ ظ اًس آمشيساب
دس ايه مىطقٍ اقذام کىذ چيه ثب بمؼيتاي ثابلب ثاش ياک ميييابسد ي ػيصاذ مييياًن و اش ي ثاب بُاؾ
اقتصبدي خيشٌ کىىذٌ اص يک طشح ثشاي تبميه ثبصاس فشيؽ محصًرا خًد ي اص ػًي ديگش ثاشاي
تبميه اوشطي مًسد ويبص خًد وگبٌ خبصي ثٍ ايه مىطقٍ داسد آػايبي مشکاضي ثاٍ دليا يباًد مىابثغ
ي گبص اص اَمي خبصي ثشاي چيه ثشخًسداس اػ

ػشؿبس و

مىبثغ ػظيم و

ي گبص مًباًد دس

آػيبي مشکضي ميتًاوذ ويبص چيه سا ثٍ اوشطي ثب قيم َبي مبييهتش ي ػاشمبيٍ گازاسي ػاًدآيستش ي
مطمئهتش تبميه ومبيذ ػيبػ اصيي چيه دس آػيبي مشکضي َمشاَي ي َمسبسي ثب سيػيٍ ي تقبثا
ثب افضايؾ و ًر ي ظ ًس آمشيساب دس اياه مىطقاٍ اػا

تًافاق چايه ي سيػايٍ دس تبػايغ ػابصمبن

َمسبسي ؿبوگُبي ي الحبق ثيـتش کـًسَبي آػيبي مشکضي ثٍ ايه ػبصمبن وـبن اص اَمي تًباٍ ي
اَتمبم چيه ثٍ مؼبي مىطقٍاي آػيبي مشکضي اػ

ثب يقاًع ظاًاد يابصدٌ ػامتبمجش ديلا چايه

ػيبػ خًد سا ثشػٍ مبيٍ اصًلي دس آػايبي مشکاضي قاشاس داد چايه ي ديگاش کـاًسَبي آػايبي
مشکااضي قشثبوياابن تشيسيؼاام َؼااتىذ چاايه ي ديگااش کـااًسَبي آػاايبي مشکااضي ثااٍ دوجاابد ابااشاي
ثشوبمٍَبي اقتصبدي َؼتىذ تب يضاغ مؼيـاتي ماشدم خاًد سا ثُتاش کىىاذ ظؼاهَمجاًاسي ،اظتاشام
متقبث َ ،مسبسي ي صوذگي مؼبلم آميض مبيٍَبي سياثط چيه ثب کـًسَبي آػايبي مشکاضي سا ماي
سيضي ميکىذ (صمذي ثُشامي)5282831،

ػيبػ
ػيبػ

فؼيي چيه دس آػيبي مشکاضي سا مايتاًان چىايه اسصيابثي کاشد وخؼا

اياهکاٍ

چيه دس مىطقٍ آػيبي مشکضي ثٍ ػٍ مشظيٍ تقؼيم ميؿًد:
ديسٌ ايد ،ػيبػ چيه دس قجبد آػيبي مشکضي طي ػبدَبي 2050 – 2002يؼىاي اص

صمبن تـسي بمًُسي خيق چايه تاب فشيمبؿاي اتحابد ؿاًسيي ي اػاتقالد ماىج کـاًس آػايبي
مشکضي؛
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ديسٌ ديم ،ػيبػ

چيه دس قجبد آػيبي مشکضي اص ػبد  2002تاب قجا اص يابصدٌ ػامتبمجش

1002؛
دس ايه مىطقٍ

ديسٌ ػًم ،ثؼذ اص يبصدٌ ػمتبمجش ي افضايؾ سقبث َبي قذساَبي ثضس
يسي اص ييظگيَبي ػيبػ چيه دس قجبد آػيبي مشکضي دس مشظياٍ وخؼا
مسه ايه بمًُسيَب سا بضء اتحبد ؿًسيي ميداوؼ

ي مقبم ايه مىج کـًس سا مؼابيي ثاب مقابم

مىبطق خًدمختبس خًيؾ اسصيبثي ميکشد اص َميه ديذگبٌ دس مشظيٍ وخؼا
کـًسَبي آػيبي مشکضي ،ديل

اياه ثاًد کاٍ

مىبػاجبا چايه ثاب

مشکاضي مساه ثاٍ مقبمابا اػاتبن خًدمختابس ػايهکيبواگ ي

اييغًس دػتًس دادٌ ثًد کٍ ثب بمُاًسيَابي ؿاًسيي دس آػايبي مشکاضي سياثاط ثبصسگابوي ي
اماب

فشَىگاي ثشقاشاس ومبيىاذ

مشظيٍ ديم مىبػجبا چيه ثب بمًُسيَبي آػيبي مشکضي کٍ ماغ اص فشيمبؿاي اتحابد ؿاًسيي
آ بص ؿذ ،ديل

دس وخؼتيه اقذام ػيبػي خاًيؾ ،اػاتقالد ماىج کـاًس آػايبي مشکاضي سا ثاٍ

ؿىبخ

ي دس مشاظ ثؼذي اػتشاتظي خًد دس قجبد ايه بمًُسيَب ثب مذ وظش قاشاس دادن

سػمي

مىبفغ ساَجشدي مسه دس ؿشايط بذيذ طئًمييتيسي دس مىطقاٍ ي بُابن طشاظاي وماًد دس ؿاشايط
فؼيي سياثط ثيهالمي  ،چيه سا ثب تًبٍ ثٍ تبتيش فضايىذٌ مسه ثش بمًُسيَبي آػايبي مشکاضي دس
ثخؾ ػيبػي _ اقتصبدي ،فشَىگي ي َمچىيه ثٍ ػىاًان کـاًسي کاٍ دس ظابد تجاذي ؿاذن ثاٍ
قطت اقتصبدي بُبن اػ
اوشطي (و

وميتًان وبديذٌ گشف

اص ػًي ديگش طشحَبي چيه دس صميىٍ اوتقابد

ي گبص) اص آػيبي مشکضي ي ػًاظ خضس ثب مىبفغ ميي بمًُسيَبي آػيبي مشکضي

مىبفبتي وذاسد َمضمبن ثب ايه تحًرا کـًسَبي آػيبي مشکضي ويض ميتًاوىذ ػيبػا

متاًاصوي

سا دس قجبد آمشيسب ،سيػيٍ ي چايه اتخابر ومبيىاذ الجتاٍ آيىاذٌ ظ اًس چايه دس آػايبي مشکاضي
ثؼتگي ثٍ ػيبػ

ايه کـًس دس قجبد مىج بمًُسي فؼيي خًاَذ داؿ کٍ مسه ثبيذ اص َش واًع

اختالح ثب ايه کـًسَب بذاً مشَيض ومبيذ
اص طشفي ثب تًباٍ ثاٍ تقًيا َمسابسي َماٍببوجاٍ ميابن کـاًسَبي آػايبي مشکاضي،
ػبصمبن َمسبسي ؿبوگُبي وقؾ ماثتشي دس آيىاذٌ ثىاب خًاَاذ کاشد ي دس فؼبليا

اياه ػابختبس

قذستمىذ مىطقٍاي ،مىبفغ ظيبتي تمبمي کـًسَبي ػ ً مذوظش خًاَذ ثًد دس ػابصمبن َمسابسي
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ؿبوگُبي دي کـًس سيػيٍ ي چيه وقؾ کييذي خًاَىذ داؿ
دي کـًس دس فؼبلي

ي َمسبسي مىطقي ي ػابصوذٌ اياه

آيىذٌ ػبصمبن يبد ؿذٌ ميتًاوذ تبتيش صيبدي ثٍ ايضبع کياي مىطقاٍ آػايبي

مشکضي ي فشاتش اص آن داؿتٍ ثبؿذ ( کىيبصاح)182837 ،
اص وظش چيىيَب مؼئيٍ مُم دس ظبد ظبضش ،ايجبد ف بي ياظاذ اقتصابدي دس مىطقاٍ آػايبي
مشکضي ميثبؿذ کٍ ثبيذ مىبفغ تمبمي کـًسَبي قذستمىاذ (سيػايٍ ،قضاقؼاتبن ،اصثسؼاتبن) ي ػابيش
بمًُسيَبي آػيبي مشکضي سا مذ وظاش قاشاس دَاذ تىُاب دس اياه صاًسا تاًاصن اقتصابدي ميابن
قذساَبي اػبػي ي کـًسَبي آػيبي مشکضي ثشقشاس ميؿًد ،چشا کٍ دس چىايه ف ابي مؼابلم
آميضي مىبفغ چيه ثُتش تبميه ميگشدد اص ػًي ديگش ايه اقذامبا مًبت فشاَم ؿذن صميىٍ بازة
ػشمبيٍگزاسي خبسبي ي ظ ب تجابا ي امىيا

دس آػايبي مشکاضي وياض خًاَاذ ؿاذ (خًاباٍاح،

 )181003ثشخي مؼتقذوذ مُمتشيه ػىبصش تذايم ثخؾ ػيبػ خبسبي چايه دس آػايبي مشکاضي
اوشطي ي تجبا مىطقٍاي خًاَذ ثًد )(Sheives, 2006:216

وتيجٍ گيزي
ثب تًبٍ ثٍ آوچٍ ثيبن ؿذ ميتًان چىيه اسصيبثي کشد کٍ چيه مىطقٍ آػيبيمشکاضي سا ثاٍ
ػىًان يسي اص مىبطق داساي اسصؽ طئًاػاتشاتظيک ي طئًاکًوًمياک دس ػيبػا
ميداوذ اصًرً ؿس ي محتًاي ػيبػ

خابسبي خاًد

خبسبي چيه دس آػايبي مشکاضي سا ومايتاًان باذا اص

اػتشاتظي کيي ايه کـًس دس ػشصٍ ثيهالميياي داوؼا

تـاسي ػابصمبن َمسابسي ؿابوگُبي ثاب

َذح تؼُي َشچٍ ثُتش ي ثيـتش ابشاي اػتشاتظيَبي ػمذتبً اقتصبدي _ ػيبػي چايه دس کـاًسَبي
ػ ً اوجبم مزيشفتٍ اػ

چيىيَب ثاٍ خاًثي دسيبفتاٍاواذ کاٍ ثابصي دس ػاشصميهَابي ايساػايبي

مشکضي ثخـي اص ثبصي ثضسگتش آوُب دس آيىذٌ دس ثشاثش سقيت اصايي ي باذي خاًد يؼىاي ايابرا
متحذٌ آمشيسب ا ػ

لزا ثب يقًح ثٍ ضؼف قذسا وظبمي دس ظبد ظبضاش دس ثشاثاش آمشيساب ي ثاب

يسيد ثٍ ثبصي دس ػشصٍ اقتصبدي کٍ ظًصٌ ي قذسا مبوًس چيه سا دس ػشصٍ اقتصابد ثايه الميياي
ثٍ ؿذا يػؼ

ميثخـذ ،ثبصي ؿاطشوج ميچياذٌاي سا ثاب سقجابي خابسبي خاًد دس ػشصاٍ ثايه

المييي آ بص ومًدٌاوذ ظًصٌاي کٍ ثٍ تاذسيج ي دس قبلات ػابصمبن َمسابسي ؿابوگُبي ؿاس ي
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محتااًاي خااًد سا دس قاابلجي وؼااجتبً مىؼااجم ،ظقااًقي ي مياابن مااذا ي دس وُبي ا

دس دساص مااذا

تًاوبئيَبي چيه سا ثٍ ومبيؾ ماي گازاسد ػيبػا َمشاَاي ضامىي چايه ثاب آمشيساب دس ثشخاي
ػشصٍَبي ثيهالمييي اص بميٍ مجبسصٌ ثب تشيسيؼم مغ اص يبصدٌ ػامتبمجش سا مايثبيؼا
تذايم ػيبػ

دس ساػاتبي

خبسبي مؼبلم آميض ي ػمذتبً ثب سييسشد اقتصبدي اسصيبثي ومًد تًباٍ ثاٍ مياضان

مجبدرا ي تشاص تجبسي چيه ي کـًسَبي آػايبيمشکاضي مايتًاواذ وـابندَىاذٌ سيواذ فضايىاذٌ
ساَجااشد اقتصاابدي _ ػيبػااي چاايه دس ػشصااٍ ثاايهالمييااي ي ػيبػ ا

خاابسبي اص ؿااس تااًاصن

اػتشاتظيَب ثٍ ػًي ايجبد تذسيجي تًاصن اػتشاتظيک ثب آمشيسب دس ػشصٍ مىبػجبا ػيبػ
المي ثبؿذ

ثيه-
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