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چکیده
ایران سومین بازار بزرگ محصوالت کرهای در خاورمیانه است که اهمیتت
فراوانی در تامین انرژی این کشتور دارد بتا وجتود روابتا ت تاری نست تا
طوالنی ،هر دو کشور سیاست ختارجی متاابتل ختود را براستا

جتدایی

سیاست از اقتصاد اتخاذ کردهاند بنابراین پرسش اصتلی ایتن پتشوهش ن
است که مهمترین عناصر موثر در رویکرد این دو کشور در ق تا یکتدیگر
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چیست؟ در این مااله با روش تحایق ماایسه ت تحلیتل ،مستا ل و عوامتل
مهمی که در الگوی سیاست ختارجی دو کشتور تاثیرذترار و بکتار ذرفتته
شدهاند ،متورد بررستی قرارمتیذیترد محتیاهتای سیاستی ،اقتصتادی و
ژ تتوپلیتیکی را بتتا هتتدف واکتتاوی چرایتتی و چگتتونگی اتختتاذ و اجتترای
سیاستهای خارجی دو کشور ارا ه مینماید نتایج حاصل از ایتن تحایتق
نشاندهنده وجود عوامل موثر متعتددی در تصتمی ذیتریهتا و معتادالت
سیاست خارجی این دو کشور همچون حضور و نفوذ امریکا در شرق سیا،
تاابالت با کرهشمالی ،افزایش تعامالت چین بتا ایتران از لحتای سیاستی و
اقتصادی ،سیاست خارجی ایران پس از اناالب اسالمی و روابا کرهجنوبی
با کشورهای عربی است

واژه های کلیدی :سیاست خارجی ،روابا اقتصادی ،ایتران ،کتره جنتوبی،
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ژ واستراتشی

مقدمه
ایران سومین بازار بزرگ صادرات کرهجنوبی در خاورمیانه است .ایران یک شریک
مهم تجاری و تامین کننده بخشی از انرژی کرهجنوبی نیز میباشد .همچنیین ایین
کشور رتبه بیست و ششم صادرات محصیوتت کیرهجنیوبی را در مبیادتت سیا
 ۲014داشته است .با توجه به اینکه حیدود  30تیا  40درصید از حجیم صیادرات
کرهجنوبی به امارات متحده عربی بوده و در آنجا به مصرف نرسییده و دوبیاره بیه
ایران صادر میشود انتظار میرود که ایران به عنوان بزرگترین بازار صیادرات در
اگرچه ایران و کرهجنوبی اهمیت زیادی در زمینههای تجیاری انیرژی و اقتصیادی
برای یکدیگر قائل هستند ولی سیاست و روابط خارجی هر دو کشیور بیر ح ی
جدایی سیاست از اقتصاد و اتخاذ مواضعی بیطرف استوار شیده اسیت .در اینجیا
این سئوا مهم مطرح است که چه دتیل و عواملی موجب مییشیود تیا سیاسیت
خارجی این دو کشور با یکدیگر براساس جدایی اقتصاد از سیاسیت پییب بیرود
هود ( )1994چهار متغیر مهم مربوط به تغییرات سیاسی را بیه صیورت زییر ارائیه
کرده اسیت ( :)dooH ,1994او قیدرت ت کیرات جدیید تیازیر زییادی بیر تبیدیل
سیاستها به وسیله ایجاد تغییر وضعیت از طریق شواهد تجربی نیروی منطیق ییا
قدرت محسوس را دارد .دوم منافع قدرت سیاستگذاریها را بیرای رسییدن بیه
اهداف خود تغییر میدهند .سوم هنگامی که تغییرات محیطی باعث بییازیر شیدن
سیاستهای فعلی و اتخاذشده میشوند میتوانند موجیب تغیییر و بیازنگری ایین
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خاورمیانه به ویژه پس از لغو کامل تحریمها تبدیل شیود

).(Hong and Lee, 2015: 1

سیاستها شوند .چهارم سیاستها و نهادهای قبلی باعث تخریب و از بیین بیردن
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خود و تغییر سیاست از داخل میشوند .در میان این چهار متغیر ذکر شده هنگامی
که چرایی و چگونگی تنظیم و اجرای سیاستهای خیارجی میورد بررسیی باشید
محیطهای سیاسی اقتصادی و ژئوپولیتیک بطور ویژه و با دقت بیشتر مورد توجیه
قرارمی گیرند .موضوع این پژوهب بررسی عملکرد جیدایی سیاسیت و اقتصیاد در
سیاست خارجی دو کشور ایران و کرهجنوبی است .هدف این مقاله تحقیق دربیاره
نحوه تازیرگیذاری عناصیر حرکیت دهنیده محیطیی از جملیه سیاسیت اقتصیاد و
جغرافیای سیاسی در ساختار و شکلگیری سیاست خارجی ایران و کرهجنوبی بیر
یکدیگر میباشد .این مطالعه همچنین هرگونه متغییر اقتصیادی ی سیاسیی کیه بیر
سیاست خارجی این دو کشور تازیر دارد را مورد تحقیق قرارمییدهید .بیه منظیور
شناسایی عوامل موزر نیز الگوهای سیاست خارجی این دو کشیور بیر یکیدیگر بیه
روش مقایسهای مدنظر قرارگرفتهاند .مسائل و عوامل مهم و محتملی که در اتخیاذ
سیاست خارجی این دو کشور موزر بودهاند با روش تحقیق مقایسه ی تحلیل مورد
است اده واقع شدهاند .همچنین برای یافتن ارتباط بین سیاست ژئوپلیتیک و عوامیل
اقتصییادی و تنظیییم آنهییا بییا سیاسییت خییارجی مقایسییهای دوطرفییه بییین ایییران و
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

کرهجنوبی انجام شده است .در بخب او محدودیتها و محیر هیای دخییل در
سیاستهای خارجی کرهجنوبی با ایران تجزیه و تحلیل شدهاند .بخب دوم عوامیل
موزر در سیاست خارجی ایران با کرهجنوبی را ارائیه مییدهنید و در بخیب سیوم
تعامل اقتصادی بین دو کشور مورد بحث قرارمیگیرد.
 .1عوامل موثر در روابط خارجی کرهجنوبی با ایران
نفوذ ایاالت متحده :نظام هژمونی مدیریت شده توسط ایاتت متحده برای ایجاد و
شکلدادن اقتصاد سیاسی منطقهای در کره جنوبی بسیار حائز اهمییت بیوده اسیت
( .)sgnimuC ,1987 :44ایاتت متحده در تالش برای مهار اتحاد جمیاهیر شیوروی
و کمونیسم چینی در دوران جنگ سرد از محیط مناسب شرق آسیا به عنوان ییک
پایگاه ویژه بیرای فیراهم شیدن شیرایط ژئواسیتراتژیک حییاتی و توسیعه فیوری
اقتصادی و نظامی بهرهبیرداری کیرده اسیت ( .)sbgttC ,1999 :337در آن برهیه از
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زمان اگر کشورهای شرق آسیا قادر نمیبودند اقتصاد وییران خیود را بیه سیرعت

احیا کنند با احتما فروپاشی روبرو میشدند .عیالوه بیر ایین شیرایط مناسیب و
آمادگی تزم بیرای ن یوذ کمونیسیت در منطقیه مهییاترمیشید ( .)yeHdaG, 1994در
نتیجه اقتصاد کشیورهایی همچیون ژاپین و کیره جنیوبی بطیور قابیل تیوجهی بیا
کمکهای ایاتت متحده و تحتتازیر ن وذ و حضور نیروهای نظامی امریکا در ایین
کشورها به سرعت ترقی کرد .بطور مثا شرکتهای چند ملیتی ایین کشیورها بیه
شرکای عمده ایاتت متحیده تبیدیل شیدند و ن یوذ تازیرگیذاری در سیازمانهیای
بینالمللی بدسیت آوردنید ( .)namaenim, 198۲برتیری و للبیه قیدرت هژمونییک
امریکا همراه با مدیریت موقعیت ژئواستراتژیک منطقه از جمله کنتیر کمونیسیت
شرایط استقرار محیط استراتژیک خارجی جدیدی را بوجیود آورد کیه بیه تبیع آن
ن وذ ایاتت متحده در زمینههای اقتصاد و نظامی به شیدت تقوییت شید .در طیو
جنگ سرد رشد اقتصادی پایدار و اتحاد نظامی نزدیک کرهجنوبی با ایاتت متحده
به ح

قدرت امریکا در برابر طرف کمونیست کمک شیایانی کیرد و ییک متحید

قوی در منطقه شرق آسییا بیرای اییاتت متحیده فیراهم آورد .بنیابراین سیاسیت
محدودکردن طرفهای کمونیستی تنظیم و متمرکز شد و به سوی پییدایب روابیط
اقتصادی نزدیک با ایاتت متحده و متحدانب پیبرفت .عالوه بر این روییدادهای
مهم جهانی مانند انقالب اسالمی  1979ایران پایان جنگ سیرد و رشید اقتصیادی
باتی چین بر منافع منطقهای ایاتت متحده تازیر بسزایی داشتهانید و سیاسیتهیای
امریکا را از مهار کمونیسم به امنیت انیرژی در خاورمیانیه و ممانعیت از پیشیرفت
قدرتهای منطقهای مانند ایران تغییر داده است .ایین نیوع تغیییرات کیه محصیو
محیط ژئوپلیتییک اسیت سیاسیت خیارجی سیئو بیا تهیران را نییز تحیتتیازیر
قرارمیدهند .بطور مثا سئو مجبور به پیوستن تحریمهای اقتصیادی بیینالمللیی
طراحی شده توسط ایاتت متحده و کشورهای لربی علیه تهیران شیده اسیت .بیر
همین اساس کره جنوبی تحت فشارهای روزافیزون امریکیا بیرای اجراییی کیردن
تحریمهای وضع شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بوده است .با
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خییارجی کییرهجنییوبی بیشییتر در جهییت همراهییی بییا منییافع اسییتراتژیک امریکییا و

وجود هشدارهای ایران مبنیبر تحریم واردات کاتهای کرهای این کشور لیستی از
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تحریمها را علیه ایران شامل  1۲6شرکت و فرد حقیقی در سا  ۲010اعیالم کیرد
(NeaeTakeNo weNinaC

 .)۲010,عالوهبر این زمانی که شورای امنیت سیازمان ملیل

متحد قطعنامه تحریمها علیه ایران را به خاطر برنامههای هستهای در سا  ۲010به
تصویب رساند کرهجنوبی از آن تبعیت کرده و در سپتامبر همان سا فعالیت بانک
ملت در سئو را ممنوع کیرد ( .)۲016, NeaeTo aeeNinaCبایید در نظیر داشیت کیه
سیاستهای خارجی کرهجنوبی همواره بیا توجیه بیه مصیالت اسیتراتژیک اییاتت
متحده تغییر کرده است .در این راستا کیرهجنیوبی گسیترش سیاسیت خیارجی و
روابط اقتصادی نزدیک خود با دیگر کشورها را همسو با راهبردهای ایاتت متحده
بهویژه در مسائل امنیتی مربوط به کرهشیمالی و موضیوعات نظیامی و سیاسیی در
خاورمیانه تنظیم کرده است.
مواجهه با کرهشمالی :کرهشیمالی بیه میدت طیوتنی بیه عنیوان ییک عامیل
تازیرگذار در سیاست خارجی و امنییت کیرهجنیوبی مطیرح بیوده اسیت .خطیر و
تهدیدات همیشگی پیونگیانگ همواره سیاستهیای امنیتیی و خیارجی سیئو از
جمله سیاستهای مربوط به خاورمیانه و روابیط بیا متحیدان خیود را تحیتتیازیر
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قرارداده است ) .(Levkowitz, 2013پس از پییروزی انقیالب اسیالمی اییران در سیا
 1979پیونگ یانگ و تهران بیا هیم همکیاریهیای زییادی داشیتهانید .پشیتیبانی
کرهشمالی از جمهوری اسالمی ایران به دهه  1980و شروع جنیگ اییران و عیراق
برمیگردد؛ هنگامی که پیونگیانگ سالح و مهمات موردنییاز جنیگ را در اختییار
تهران قرارداد ) .(Walsh, 2015روابط نسبتا طوتنی بین تهران و پیونیگیانیگ نشیان
دهنده منافع مشتر

این دو کشور و تا حدودی مواضع مشابه علیه امریکیا اسیت.

کرهشمالی به عنوان تامینکننده فناوری موشکی برای ایران از زمیان شیروع جنیگ
ایران و عراق در سا  1980همواره برای تامین بخب عمدهای از ارز خود به ایران
وابسته بوده است .ادامه روابط و همکاریهای دو طیرف در طیو ایین میدت بیا
فراهم شدن پو نقید موردنییاز کیرهشیمالی توسیط اییران در ازای ارائیه قطعیات
موشکی و فناوری توسط کرهشمالی به یک مشارکت موزر تبدیل و توسعه یافیت.
در حا حاضر دو کشور نه فقط به دنبا توسعه موشکهای بالستیک هستند بلکه
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یک دشمن مشتر نیز دارند .معاون وزیر امور خارجه کرهشمالی پا کییل ییون
در طو س ر سا  ۲011خود به ایران گ ت که هیر دو کشیور در ییک سینگر در
برابر قدرتهای استکباری قراردارند ( .)swwe makC, ۲011آییتاهلل علیی خامنیهای
رهبر ایران نیز در سا  ۲01۲در مالقات با رئییس مجمیع عیالی جمهیوری خلیق
کرهشمالی کیم یونگ نم گ تند که دو ملت دارای دشمنان مشترکی هسیتند (۲01۲
 .)TeenamaieTakC,در حا حاضر هر دو کشور تحت تحریمهای اقتصادی توسیط
ایاتت متحده و کشورهای لربی به دلیل برنامههای هستهای خود هسیتند .هرچنید
که در جوتی سا  ۲01۵جمهوری اسالمی اییران بعید از ییک دهیه میذاکره ات
پیچیده باتخره با کشورهای ( 1+۵چین فرانسه آلمان روسییه بریتانییا و اییاتت
متحده) به یک توافق نهایی مبنیبر محدود کردن برنامه هستهای خود در ازای لغیو
بسیاری از تحریمهای بینالمللی رسید .این موافقتنامیه بیه زودی بیه اییران اجیازه
تجارت محصوتت ن تی و گیاز را تحیت برنامیه جیامع اقیدام مشیتر مییدهید
)2015

 .(Tuason,ایران و کرهشمالی به دلیل خصومتهیای اییاتت متحیده از نظیر

معموت موجب نگرانی متحدان امریکا میشد .این فعالیتها و گاهی اظهارنظرهیای
لیررسمی به عنوان یک مانع محدودکننده در سیاست خارجی کرهجنیوبی نسیبت
به ایران در نظر گرفته میشود.
قدرت در حال ظهور چین در ایران :از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بیین
چین و کرهجنوبی در سا  199۲روابط اقتصادی دو کشور به خوبی بهبیود یافتیه
است .چین به یکی از بزرگترین شرکای تجاری کرهجنوبی تبدیل شده و تجیارت
با چین به عنوان یک اهرم مهم در سیاستهای اقتصادی کره در آسیا مطرح اسیت.
همچنین روابط نزدیک و ن وذ زیاد پکن در پیونگیانگ باعث افزایب اهمییت و
تازیر چین بر سیاستهای خارجی و امنیتی سیئو در آسییا شیده اسیت .در حیا
حاضر تازیر چین در سیاستهای خاورمیانهای کرهجنوبی در مقایسه با سایر عوامل
مهم نسبتا کمتر است امیا در نهاییت بیه دلییل افیزایب رقابیت در تیامین انیرژی
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نظامی و سیاسی با یکدیگر همکاریها و موضیعگییریهیای مشیابهی داشیتند کیه

موردنیاز خود از خاورمیانه و افزایب نقب دیپلماتیک و اسیتراتژیک چیین در ایین
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منطقه بیشتر خواهد شد ( .)ke w emH, min seoi, 2015:3رشید اقتصیادی سیریع
چین در طو دو دهه گذشته تقاضا برای منابع انرژی بهوییژه ن یت خیام را بسییار
افییزایب داده اسییت .چییین از آسیییبپییذیری اسییتراتژیک خییود در زمینییه انییرژی
بهخصوص درصورت اعما فشارهای احتمالی از سیوی امریکیا بیه خیوبی آگیاه
است .بنابراین پکین اقیدامات تزم و متقابیل را بیرای توسیعه روابیط نزدییک بیا
کشورهای صادرکننده ن ت در خلیج فارس انجام داده است .امنیت انرژی یکیی از
مهمترین اصو و عوامل موجود در منافع چین در منطقه خلیج فارس اسیت .بایید
توجه داشت که ایران دارای دومین ذخایر ازبات شده ن ت و گاز در جهیان اسیت.
ایران همچنین در مقایسه با سایر تولیدکنندگان ن ت در منطقه سعی میکند تا بطور
کامل منابع انرژی خود را کنتر و مدیریت کند .از طرف دیگر کمبودهیای عملیی
در همکاری شرکتهای لربی در میدانهای انیرژی اییران بیه دلییل تحیریمهیای
اقتصادی اعما شده توسط امریکا و دیگر کشورهای لربی وجیود دارد .بنیابراین
شرایط بوجود آمده ییک فرصیت منحصیرب رد در ایین حیوزه را بیرای مشیارکت
شرکتهای چینی با ایران بوجود آورده است .وضعیت ژئوپلیتیکی مربیوط بیه هیر
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دو کشییور ایییران و چییین و همچنییین نیازهییای خییاص آنهییا و توانییاییهییا و
محدودیتهای موجود این دو کشور را همیواره بیه همکیاریهیای نزدییکتیر و
بیشتر در زمینههای مت اوت بهویژه انرژی در سا های اخیر تشویق کرده است .در
واقع ایران و چین شباهتهایی نیز در سیاست خارجی خود دارند .به عنوان مثیا
هر دو کشور برداشت و درکی مشابه از م هوم حاکمیت دارند کیه از ت کیر و فهیم
امریکایی و لیبرا مت اوت است .حاکمیتی که اییران و چیین بیرای خیود در نظیر
میگیرند تعری ی مطلق لیرقابل دستاندازی و اسیتقال طلبانیه اسیت کیه اجیازه
هیچگونه دخالت قدرتهای دیگر را نمیدهد .برخالف این رویکیرد در اصیلی
از م هوم حاکمیت در جامعه بینالمللی مبتنیبر احترام به حقیوق بشیر مربیوط بیه
برداشتی لیبرا است که به عنوان یکی از اولویتهیای مهیم بیرای اییاتت متحیده
مطرح است .از سوی دیگر تعامالت نظامی ایران با چین در اوایل دهیه  1980در
طو جنگ با عراق آلاز شد .همکاری رو به رشید بیین دو کشیور در زمینیههیای
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نظییامی را میییتییوان بییا دو عامییل توضیییت داد .او اینکییه ایییران همییواره بییا
محدودیتهای جدی در زمینههای نظامی موردنیاز برای صنایع تسلیحاتی و بخب
نظامی مواجه بوده است .دوم با توجه به واقع شدن ایران در منطقیهای حسیاس و
محیط جغرافیایی استراتژیک با امنیتی ناپایدار مجبور به تقویت قابلیتهای نظیامی
و دفاعی خود شده است ) .(Shariatinia, 2011: 57این در حیالی اسیت کیه سیاسیت
خارجی کره جنوبی دارای اتحاد و ارتباطی قوی بیا اییاتت متحیده در زمینیههیای
گوناگون از جمله نظامی است و از اینرو کرهجنوبی در مورد سیاستهای مربیوط
به ایران سعی کرده با امریکا همراهی و براساس منافع استراتژیک ایالت متحیده در
خاورمیانه تصمیم بگیرد .از طرف دیگر کرهجنوبی رقابتهای زییادی بیا افیزایب
قییدرت سیاسییی و اقتصییادی چییین در ایییران دارد .در نتیجییه اگییر کییرهجنییوبی
سیاستهای ناکارآمدی اتخاذ کند بطوریکه ایران آنگونیه برداشیت کنید کیه ایین
کشور فقط با سیاستهای ایاتت متحده همراهی کرده یا نقشی من ی به عنوان یک
متحد سیاسی و نظامی امریکا در خاورمیانیه دارد ایین چنیین رویکیردی نیه تنهیا
سیاسییی نظییامی و اقتصییاد شییود بلکییه میییتوانیید موقعیییت سیاسییی و اقتصییادی
کرهجنوبی را نیز در منطقه و اییران تضیعی

کیرده و بیا تیازیر بیر روابیط و ابعیاد

سیاسی حتی منافع اقتصادی این کشور را کاهب دهد .در ایین وضیعیت احتمیات
بهترین راه برای سیاست خارجی کرهجنوبی نسبت به ایران اتخاذ یک موضع خنثی
و بیطرف در سیاستگذاریهای خود میباشد .این موقعییت بییطیرف همچنیین
میتواند به عنوان یک سپر در برابر فشارهای منطقیهای اییاتت متحیده و افیزایب
قدرت سیاسی چین در خاورمیانه عمل کنند.
2ـ عوامل موثر در روابط خارجی ایران با کرهجنوبی
سیاست خارجی ایران پس از انقالب سال  :۱۹۷۹تصرف س ارت ایاتت متحیده
امریکا در تاریخ  4نوامبر سا  1979و همچنین  444روز گروگانگییری بیه ییک
مسئله چالشی در سیاست خارجی انقالبی و آرمان گرای ایران تبدیل شد .سیاسیت
خییارجی ایییران پییس از انقییالب  1979بییا سیاسییتهییای داخلییی حییاوی عوامییل

روابط خارجی ایران و کرهجنوبی  اجانگ کیم و محمدجعفر جوادی ارجمند

میتواند موجب تقویت ن وذ چین در خاورمیانیه و اییران در زمینیههیای مختلی
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ایدئولوژیک دارای برهمکنب بوده است .در اولین برخورد اسیالم معرفیی شیده
توسط آیتاهلل خمینی با ت سیر لیبرا بازرگان از اسالم و همچنین ت سیر بنیصیدر
و در نهایت با برداشت اسالم التقاتی رجوی درگیر شدند .براساس اصیل تیاریخی
تعاد سیاست عدم تعهد بازرگان یک حالت ملیگرایی داشت که به دنبیا ح ی
استقال ایران در چهارچوب و ساختار نظیام بیینالمللیی موجیود بیود .البتیه ایین
سیستم بینالمللی موجود مورد قبو انقالبیون آرمان گرا نبود .این جهیتگییریهیا
معموت از سخنان آرمانگرایانه و فراملیتی امام خمینی (ره) از نظم جهیانی اسیالمی
برداشت میشد .تنوع در ت کرات و دییدگاههیای اییدئولوژیک معمیوت در شیکل
سیاستهای خارجی بازتاب پیدا میکند .بنیصدر مصیدق بازرگیان سینجابی و
یزدی همگی از سیاستمدارانی بودند که در جهت راه مصدق حرکت میکردند در
حالی که آرمانگراها در جهت خط امام خمینی بودند .در ادامه انقیالب دو مسیئله
اصلی در سیاست خارجی مهم و مورد توجه قرارداشت :او روابط ایران با شیرق
و لرب و دوم توسعه و صدور انقالب اسیالمی اییران .پاییه اصیلی اجیرا و اداره
سیاست خارجی ایران شامل موارد مهم زیر است .1 :نپذیرفتن وابستگی به لرب و
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شرق  .۲در نظر گرفتن ایاتت متحده به عنوان دشمن اصیلی انقیالب اسیالمی .3
مبارزه با ابرقدرتها و رژیم صهیونیسیتی  .4روابیط نزدییک بیا همیه ملیتهیای
ستمدیده و مظلوم به ویژه کشورهای اسالمی  .۵آزادی قدس و مخال ت با کشیور
اسییرائیل  .6ضدامپریالیسییتی و  .7پشییتیبانی از مییردم مستضییع
)2013

و استعمارشییده

 .(Ramazani,از آن طرف کرهجنوبی در واقع یک متحد قدیمی برای لرب به

حساب میآید .اتحاد بین کره جنیوبی و اییاتت متحیده نقیب محدودکننیدهای در
سیاست خارجی ایران با کره جنوبی دارد؛ زیرا که ایران در تالش است تا وابستگی
به لرب را نپذیرد و ایاتت متحده و سیاستهای خصمانه آن را تهدیید و دشیمن
اصلی خود میداند .سیاست خارجی جدید ایران که پیس از انقیالب  1979شیکل
گرفت الگوی جدیدی از روابط خارجی با کرهجنوبی را بوجود آورد .البتیه اییران
در روابط خود با کرهجنوبی از عناصر ایدئولوژیکی مانند ت کرات ضیدامریکایی در
سیاست خارجی دوری کرده و در پی آن بوده تا روابط تجیاری بیا ایین کشیور را
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براساس مصلحتگرایی و منافع ملی گسترش دهد.
روابط کرهجنوبی با کشورهای عربی :رونید صینعتی شیدن کیرهجنیوبی بیه
واسطه همکاریهیای اقتصیادی دوجانبیه بیین کیرهجنیوبی و کشیورهای شیورای
همکاری خلیج فارس در طو دهه  1970تسهیل شید .در طیو دو دوره روییداد
بزرگ شو ن تی در جهان کرهجنیوبی توانسیت مشیکالت اقتصیادی خیود را از
طریق دترهای بدست آمده از کشورهای شورای همکیاری خلییج فیارس در ازای
صییادرات محصییوتت تکمیییل پییروژههییا سییاختوسییازها و کییارگران مییاهر در
خاورمیانه حل کند

)2014

 .(Lee,همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

دارای روابط نزدیکی با ایاتت متحده هستند .از ایین جهیت همکیاریهیای ایین
کشورها با کرهجنوبی نیز معموت نزدیک طوتنی و پیوسته بوده است .بیرای مثیا
در حا حاضر پروژه ساخت و توسعه چهار راکتیور هسیتهای در امیارات متحیده
عربی از زمان امضای قرارداد بین دو کشیور در سیا  ۲01۲بیا ارزش  ۲0میلییارد
دتر توسط کیرهجنیوبی در حیا اجیرای اسیت ).(World Nuclear Association, 2015
سیاستهای آنها نیز حمایت کرده است .برای نمونه کرهجنوبی به قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل متحد مبنیبیر ممنوعییت صیادرات سیالح بیه مبیارزان حیوزی
طرفدار ایران در یمن در سا  ۲01۵رأی مثبت داد و از آن حمایت کرد .از آنجایی
که کرهجنوبی متحد قدیمی ایاتت متحده و دارای ارزشهای دموکراتیک امریکایی
است سعی کرده تا بطور فعا در عملیاتها و مسائل ح اظت از صلت بینالمللیی
کمک کرده و در توسعه و پایداری آن نقیب میوزری داشیته باشید

).(Braude, 2015

دخالت نظامی کرهجنوبی در خاورمیانه برای اولینبیار در طیو جنیگ او خلییج
فارس تحت فشار ایاتت متحده صورت گرفت .سئو  341سرباز خود را به ایین
منطقه فرستاد که البته برای مبارزه به خط مقیدم جنیگ وارد نشیدند و فقیط بیرای
کمک لجستیکی و ترابری در عملیات آزادی کویت از اشغا عراق شرکت کردنید
( .)maiwokibd ,۲013همچنین  3۵00سرباز کیرهجنیوبی در پاسیخ بیه درخواسیت
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کره جنیوبی معمیوت از رهبیران عیرب سینی منطقیه خلییج فیارس پشیتیبانی و از

واشینگتن دوباره در سا  ۲004به عراق فرستاده شدند .عیالوه بیر ایین نیروهیای
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کرهای حاف صلت سازمان ملل نیز در زمان درگیری بین اسرائیل و لبنیان در سیا
 ۲006به لبنان اعزام شدند ) .(Levkowitz, 2010: 1از طرف دیگیر بیا پاییان حضیور
نظامی بریتانیا در خلیج فارس نقب ح اظت از این منطقه به ایاتت متحده واگذار
شد و این انتقا قدرت موجب کشمکبهای زیادی میان ایران و همسایگان عرب
در خلیج فارس شد .ایاتت متحده نیروهای نظامی خود را در منطقیه مسیتقر کیرد
بطوریکه در حا حاضیر دارای  13000نییروی زمینیی در کوییت  3۲۵0پرسینل
نیروی دریایی در بحرین  8000پرسنل و یک پایگاه هوایی در قطر  ۵000پرسینل
نیروی هوایی در امارات متحده عربی سه پایگاه هیوایی در عمیان و  3۵0پرسینل
نظامی در عربستان سعودی است.
حمله امریکا به عراق در سا  ۲003خشیونتهیای داخلیی زییادی در ایین
کشور به بار آورد و موجب تغییر روابط استراتژیک عراق با اییران و تبیدیل شیدن
این کشور به یکی از نزدیکترین متحدان بینالمللی تهران شد .بیا تغیییرات سیریع
ات اق افتاده در منطقه رقابتها و درگیریها نیز بات گرفتیه اسیت .بطیور مثیا بیا
حمایت بعضی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و قطر گیروههیای مسیلت
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تروریستی تالشهای فراوانی برای از بین بردن دولیتهیای منتخیب در سیوریه و
عراق داشتهاند .در نتیجه کشمکبهای منطقهای بین کشورهای شیورای همکیاری
خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی با اییران افیزایب یافتیه اسیت

(Timmimnomb

 .)۲01۵,با وجود خصیومت هیای عمییق بیین اییران و برخیی کشیورهای عربیی
کرهجنوبی نه تنها به همکاریهیای تجیاری بیا ایین کشیورها ادامیه داده بلکیه بیا
دستورکاری سیاسی بطور فزایندهای در منیاطق عربیی حضیور دارد .در سیا هیای
اخیر کرهجنوبی تا حدودی از محدودیتهیای سینتی خیود در سیاسیت خیارجی
بازرگانی در منطقه خاورمیانه بخصوص در کشورهای عربیی فاصیله گرفتیه و بیه
سمت حوزههای سیاسی و نظامی تغییر جهت داده است .نوع سیاستهای خارجی
کره جنوبی در کشورهای عربی منطقه نشان میدهد کیه ایین کشیور دارای اهیداف
درازمدت برای رسیدن به ییک جایگیاه متوسیط قیدرت در جهیان و همچنیین در
خاورمیانه است که احتمات ازرات نامناسبی بر سیاست خارجی ایران با کیرهجنیوبی
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در زمینههای مختل

از جمله سیاسی و نظامی را دربرخواهد داشت.

 .3تعامالت اقتصادی بین کرهجنوبی و ایران
صادرات کره جنوبی به ایران بطور پیوسته از  1,38میلیارد دتر در سیا  ۲010بیه
 4,16میلیارد دتر در سا  ۲014افزایب یافیت .کیرهجنیوبی  ٪8از بیازار واردات
ایییران در سییا  ۲014را در دسییت داشییته اسییت .کییرهجنییوبی همچنییین سییومین

صادرکننده به ایران بعد از چین ( )٪4.۲3و امارات متحیده عربیی ( )٪۲۲,1اسیت.
واردات کرهجنوبی از ایران بطور متوسیط رشید داشیته و از  ۲,39میلییارد دتر بیه

 4,۵8میلیارد دتر با نرخ رشید متوسیط سیاتنه  ٪4,7بیوده اسیت .در حیالی کیه
واردات کرهجنوبی از ایران به  11,36میلیارد دتر در سا  ۲011رسییده بیود ایین
مقدار در سا  ۲014به علت کاهب واردات ن ت خام اعما تحریمهیا و کیاهب
قیمت جهانی ن ت به حدود  ٪40از ارزش مبادتت سا هیای قبیل رسیید .میوارد

عمده صادرات کرهجنوبی به ایران عبارتند از :خودرو و لوازم ییدکی رزیین ورق
استیل تجهیزات دیجیتالی و تصویربرداری لوازم خانگی مانند تلویزییون یخچیا

واردات را شامل میشود .صادرات  10محصو کرهجنوبی به ایران حیدود  ٪63از
کل صادرات در سا  ۲014را به خود اختصاص داد که در این میان صادرات ورق

استیل ( )٪3۵قطعات خیودرو ( )٪9۲,8و تجهییزات ارتبیاطی بییسییم ()٪73,۲
افزایب داشت .بر این اساس انتظار مییرود کیه بیازار اجنیاس مختلی

در اییران

مانند :قطعات خودرو ساختوساز فناوری اطالعات و کاتهیای مصیرفی بعید از
حل نهایی موضوع هستهای ایران و لغو کامل تحریمهای بینالمللی گسیترش یابید
) .(Hong and Lee, 2015: 1نمودارهای زیر مقدار تجارت کیرهجنیوبی بیا کشیورهای
منطقه خاورمیانه را نشان میدهند (نمودارهای  1تا .)4

روابط خارجی ایران و کرهجنوبی  اجانگ کیم و محمدجعفر جوادی ارجمند

و فریزر .واردات عمده کرهجنوبی از ایران ن ت خام است کیه حیدود  ٪98از کیل
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نمودار ( 1ده کشور اصلی خاورمیانه و واردکننده از کرهجنوبی

)Source: Korea International Trade Association (www.kita.net

نمودار ( 2میزان تجارت ساالنه بین ایران و کرهجنوبی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
)Source: Korea International Trade Association (www.kita.net
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نمودار ( 3ده محصول عمده صادرات کرهجنوبی به ایران در سال 201۴

)Source: Korea International Trade Association (www.kita.net

)Source: Korea International Trade Association (www.kita.net
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نمودار ( ۴ده محصول عمده وارداتی کرهجنوبی از ایران در سال 201۴
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همانطور که در بات ذکر شد واردات اصلی کرهجنوبی از ایران ن ت خام است کیه

 ٪98,3کل واردات را شامل میشود .دیگر اقالم وارداتی شامل گیاز طبیعیی میایع

( )٪0,9محصوتت روی ( )٪0,3دیگیر فلیزات و میواد معیدنی ( )٪0,1رزیین
( )٪0,1سخت پوستان ( )٪0,1ژله میاهی ( )٪0,1و لییره اسیت .ه یت کشیور
خاورمیانه در میان  ۵0کشور مقصد صادراتی برای کرهجنوبی در سا  ۲014بودنید

که  ٪4,7از سهم کل تجارت ایین کشیور را داشیتند .کیرهجنیوبی سیومین کشیور
صادرکننده بزرگ محصوتت برای ایران بهحساب میآید .رتبه کرهجنوبی در مییان
کشورهای صادرکننده به ایران از چهیارم در سیا  ۲009بیه رتبیه سیوم در سیا
 ۲014بهبود یافت .میزان واردات اییران از چیین بیه نسیبت سیا  ۲009در سیا
 ۲014با افزایب  3برابری همراه بود .در واقع چین بزرگترین کشیور صیادرکننده
به ایران در سیا  ۲014بیود .نمیودار  ۵در زییر مقیدار صیادرات کیرهجنیوبی بیه
کشورهای خاورمیانه را در سا  ۲014نشان مییدهید .همچنیین نمیودار  6مقیدار
واردات ایران از کشورهای جهان را در سا  ۲014نشان میدهد.
نمودار ( 5مقدار صادرات کرهجنوبی به کشورها خاورمیانه در سال 201۴
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
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)Source: Korea International Trade Association (www.kita.net

نمودار ( ۶مقدار واردات ایران از کشورها جهان در سال 201۴

)Source: Korea International Trade Association (www.kita.net

روند ساخت و توسعه بازار ایران :ایران در نظیر دارد  ۵00میلییارد دتر تیا سیا
 ۲0۲۵در بخب ن ت و گاز خود سرمایهگذاری کند .همچنین انتظیار مییرود کیه
سا  ۲016برسد .همچنین لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران افیزایب صیادرات
ن ت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و آزادسازی و انتقا داراییهای نقدی توقی
شده در خارج از کشور به داخل که میتواند به سیرمایهگیذاری قابیل تیوجهی در
زمینههای مختل

صنعتی بهویژه ن ت و گاز منجر شود موجب توسعه و پیشرفت

زیرساختهای کشور خواهد شد .جدو ( )1روند ساتنه و ساختار بازار اییران را
نشان میدهد.
جدول ( 1روند ساالنه و ساختار بازار ایران (واحد میلیارد دالر
201۶
15۴.۴

2015
128.3

201۴
10۶.5

2013
88.7

2012
۶5.۹

سال
مقدار

)Source: International Contractors Association of Korea (http://kor.icak.or.kr/

ایران قبل از تحریمها ششمین بازار ساختوساز برای کرهجنوبی بود .قراردادهیای
بخب عمرانی در ایران برای کرهجنوبی بسیار سودآور بودند بطوریکه ایین کشیور
حدود  1۲میلیارد دتر از سا  197۵تا  ۲010یعنی تا زمیانی کیه کیرهجنیوبی بیه

روابط خارجی ایران و کرهجنوبی  اجانگ کیم و محمدجعفر جوادی ارجمند

نرخ رشد ایران در بخب ساختوساز به طور متوسط  ٪3,4به مدت پینج سیا از
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تحریمهای اقتصادی علیه ایران پیوست بدست آورده بود .البته س ارشیات جدیید
ایران عمال بعد از اعما تحریمهای جهانی به حالت تعلیق درآمد؛ زیرا که از سیا
 ۲010کرهجنوبی نیز به جمع تحریمکنندگان اقتصادی اییران پیوسیت

).(Seo, 2015

تاریخچه قراردادهای ایران در بخب ساختوساز و توسعه میدانهای گازی پیارس
جنوبی در زیر آمده است (جدو .)۲
جدول ( 2تاریخچه قراردادها ایران در بخش ساختوساز و توسعه میدانها گاز پارس
جنوبی (واحد میلیون دالر
تاری :اتماب
1.23.2012
2013.5.1۴
2007.7.31
2013.3.31
30.۶.2002
2005.2.28
2001.۴.30

تاری :شرو
2003.1.1
200۹.11.15
2003.۶.1
200۹.12.1
1۹۹۹.3.30
2002.3.1
1۹۹۹.7.2۹

مقدار قرارداد
۹3۶
13۹3
3۴8
۶12
1015
1۶23
105
۶03۴

سازمان سفارشدهنده
Iranian state-run oil company
Pars Oil & Gas Corporation
Petropars
Petropars
Total South Pars
Agipiran Pars
Total South Pars

ناب شرکت
GS E & C

Daelim Industry
Hyundai
Construction
Hyundai Heavy
Industry

جمع کل

)Source: International Contractors Association of Korea (http://kor.icak.or.kr/
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با توجه به اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده محصوتت صینعتی در خاورمیانیه بیا
 80میلیون ن ر جمعیت است و تقاضا در صنعت خودرو فناوری اطالعات و بیازار
کاتهای مصرفی روزافزونی دارد به همین دلیل رشید اقتصیادی بیالقوه و قیدرت
خرید بعد از موفقیت در مذاکرات هسیتهای افیزایب خواهید داشیت .اییران رتبیه
هجییدهم جهییان در خودروسییازی را دارد و بییزرگتییرین تولیدکننییده خییودرو در
خاورمیانه است  .از آنجا که تکنولوژی تولید خودرو در ایران بیشتر بر پاییه مونتیاژ
خودرو بجیای تولیید کامیل و همیه قطعیات آن اسیت بنیابراین واردات قطعیات
خودرو ورق استیل و تکنولوژی نوین میرتبط افیزایب میییابید .عیالوه بیر ایین
واردات محصوتت مصرفی و کاتهای اساسی که در طو تحریم اقتصیادی اییران
دچار کمبودهایی شد افزایب خواهد یافت .همچنین تکمیل پروژههای ن ت گیاز
و توسعه صنایع مرتبط ساختوساز راهآهن جیادههیا و بنیدرها و نیروگیاههیا در
ایران که با توجه به تحریمهای مالی متوق

شده بودند دوبیاره پیگییری خواهنید

شیید .از اییینرو ایییران پتانسیییل تزم و درحییا پیشییرفت بییرای جییذب فنییاوری
کرهجنوبی پس از چین را دارد .البته باید در نظر داشت که وابستگی کرهجنوبی بیه
صادرات تولیدات خود به چین به حدود  ٪۲۵,4در سا  ۲014رسید و کاهب آن

نیز بسیار محتمل است؛ زیرا که رشد اقتصادی کنونی چین کمتر از چند سا اخییر
بوده است .بنابراین لزوم یافتن شرکای صادراتی متنوع برای کرهجنیوبی در جهیت
کاهب وابستگی به صادرات به چین جدی است و بدین سبب ایران میتواند ییک
فرصت طالیی برای کرهجنوبی باشد .ایران به احتما زیاد میتواند به عنیوان ییک
بازار جدید و در حا رشد برای صیادرات محصیوتت کیرهجنیوبی مطیرح شیود
( .)To ,۲01۵فرصتهای زیاد و منافع مورد انتظار از ایران به مثابه مشوقی مناسیب
برای کرهجنوبی جهت توسعه روابط تجاری حسنه و عمیقتر با ایران بیا دورنمیای
رسیدن به روابط اقتصادی است .در واقع این عوامیل و منیافع اقتصیادی احتمیات
موجب میشود تا توجه به روابط خارجی کیمرنیگ گذشیته بیین سیئو و تهیران
پررنگتر شود.
کاتها و خدمات بین کشورها است .این نوع مبادتت بینالمللیی کیات و خیدمات
بین کشورها دارای ابعاد سیاسی مختل ی مانند منافع ملی امنیت اقتصادی و نظیامی
است .در طو جنگ سرد تجارت بینالمللی تحت نظارت هژمونی ایاتت متحیده
بود .امریکا به علت داشتن بازار داخلی قدرتمند دسترسی و تجارت با بازار خیود
را به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات با دیگر کشورها بکار میگرفت .همچنین
تحریمهای تجاری یکی دیگیر از ابزارهیای اقتصیادی میورد اسیت اده در سیاسیت
خارجی کشورهای قدرتمند بوده اسیت ( .)neeeeneemHemaCabe ,۲00۵بیا توجیه بیه
نظریه نئورئالیسم در روابط بینالملل کشیورها بیه منظیور دسیتیابی بیه دو هیدف
سیاسی مهم یعنی ازر عرضه داخلی (تبدیل سود تجارت بیه قیدرت نظیامی) و ازیر
ن وذ سیاست خارجی بیه همکیاریهیای تجیاری روی مییآورنید .در ایین مییان
کشورهای کوچک به منظور رسیدن به رشد اقتصادی و قرارگرفتن زیر چتر امنیتیی

روابط خارجی ایران و کرهجنوبی  اجانگ کیم و محمدجعفر جوادی ارجمند

روابط تجاری یا اقتصادی؟ تجارت بیینالمللیی شیامل واردات و صیادرات

یک قدرت هژمون به جانبداری و همراهی آن دولت هژمونییک مییپردازنید (9۲
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,۲007:

alo b

 .)to eHeN eHaeبطور مثا ایاتت متحده به عنوان یک قدرت مسیلط

ساختار امنیتی و تجاری و نظم حاکم در منطقه شما شرق آسییا را شیکل داد .در
مورد کره جنوبی امریکا بیدرنگ به بازسازی زیرساختها و تقویت این کشور در
برابر تهدیدات ملموس کمونیست و تثبیت هژمونی خود در آسیا مشیغو شید .در
این راستا ایاتت متحده برای رسییدن بیه اهیداف و منیافع خیود در شیرق آسییا
نقبآفرینی و توسعه کره جنوبی را در مقابل طرف کمونیسم تسهیل و تسریع کیرد
و مساعدتهای تزم در بازسازی و بازگردانیدن قیدرت اقتصیادی ایین کشیور را
بهعمل آورد ( .)ke w, 1997با قرارگرفتن زیر چتر امنیتی امریکا و دسترسی به بازار
داخلی این کشور بزرگ کیرهجنیوبی یکیی از ذین یعتیرین کشیورها در ترتیبیات
نهادهای جهانی در طو جنگ سرد شید (,۲009: 39

oom

 .)maaeemHeبایید توجیه

داشت که روابط اقتصادی فعا بینالمللی نه تنها برای رشد اقتصادی کشورها بلکه
برای اهداف سیاسی استراتژیک نیز حائز اهمییت اسیت .بیه منظیور ایجیاد روابیط
اقتصادی نزدیک با دیگر کشورها باید همه جنبههای سیاسی در نظر گرفته شود .از
اینرو ایاتت متحده یک شریک مهم اقتصادی برای کیرهجنیوبی بیوده اسیت .در
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

نتیجه روابط اقتصادی بین ایاتت متحده و کره جنیوبی براسیاس منیافع اقتصیادی
متقابل و انگیزههای سیاسی است .این در حالی است که همکاریهای تجاری بیین
ایران و کرهجنوبی به سیطت روابیط اقتصیادی کیه دارای هیر دو بعید اقتصیادی و
سیاسی باشد توسعه نیافته و فقط در راستای ح

روابط تجاری برای تامین منافع

اقتصادی دوطرف باقی مانده است .نکته مهم مورد توجه چرایی عدم ارتقاء روابط
تجاری دو کشور به سطت روابط اقتصادی اسیت .علیت ایین مسیئله نبیود اراده و
اهداف سیاسی بین دو کشور نیست بلکه نیازهای مختص سیاسی و منحصر ب یرد
هریک از دو کشور ایران و کرهجنوبی مربوط به منافع استراتژیک خود بوده است.
در مورد کره جنوبی حضور امریکا در شرق آسیا مقابله با کرهشمالی ن وذ فزاینده
چین و تعامالت سیاسی و اقتصادی آن بیا اییران و در میورد اییران نییز سیاسیت
خارجی تعری

شده بعد از انقالب اسالمی سیا  1979و روابیط کیرهجنیوبی بیا

کشورهای عربی نقب محدودکننده یا بازدارنده در روابط اقتصادی بیین دو کشیور
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ای ا کردهاند .این وضعیت روابط دو کشور را فقط منحصر به ارتباط تجاری میکند
و تصمیمگیریهای سیاست خارجی دو کشیور را بیه سیمت جیدایی سیاسیت از
اقتصاد سوق میدهد .کیاهب مییزان تجیارت بیین اییران و کیرهجنیوبی در طیو
تحریمهای بینالمللی نشان میدهد که ارتباط تجاری بیین دو کشیور تحیت تیازیر
اهداف سیاسی قراردارد .ولیکن ایین اهیداف سیاسیی دارای عناصیر اصیلی بیرای
تشکیل روابط اقتصادی بین دو کشور نیست بلکه تنها عاملی برای تازیرگیذاری بیر
میزان منافع و ارتباط تجاری است .به همیین علیت سیاسیتگیذاریهیای هیر دو
طرف مبنیبر جدایی سیاست از اقتصاد بیه منظیور ادامیه ارتبیاط تجیاری بیین دو
کشور و کسب منافع مادی دنبا میشود .جیدایی سیاسیت از اقتصیاد در حقیقیت
نوعی انحراف از اهداف سیاسی دو کشور است که با یکدیگر قابل انطبیاق نیسیتند
در حالیکه از لحاظ منافع تجاری هر دو کشور به دنبا ارتباط با یکدیگر هستند.
نتیجهگیری
در این مقاله عناصر سیاسی اقتصادی و ژئوپلیتییک بیه منظیور بررسیی چراییی و
اقتصاد در ارتباطات این دو کشور مورد بررسیی قرارگرفیت .عوامیل متعیددی کیه
منجر بیه پییدایب محیدودیتهیا در تصیمیمگییری سیاسیت خیارجی دو کشیور
میشوند از جمله حضور ایاتت متحده در شرق آسییا تقیابالت بیا کیرهشیمالی
افزایب ن وذ چین و تعامل با ایران از نظر سیاسی و اقتصادی مطرح و بررسی شید.
همچنین سیاست خارجی ایران پس از انقیالب اسیالمی و روابیط کیرهجنیوبی بیا
کشورهای عربی مورد تحلیل قرارگرفت.
منافع استراتژیک اییاتت متحیده تیازیر گرفتیه از روییدادهای مهیم جهیان ماننید
انقالب  1979ایران پایان جنگ سرد و نرخ رشد اقتصادی عظیم چین از مهار توسیعه
کمونیسم در شرق آسیا به امنیت انرژی در خاورمیانه و محدود کردن قیدرت منطقیهای
مانند ایران تغییر یافته است .به دنبا این رویکردهای جدید کشورهای حیامی اییاتت
متحده مانند کرهجنوبی نیز سیاستهای خیارجی خیود را براسیاس منیافع اسیتراتژیک
امریکا متغیر تعری

و اجرا کردهاند .از طرف دیگر کرهشمالی و ایران از نظر نظیامی و
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چگونگی روابط خارجی کره جنیوبی و اییران و ویژگییهیای جیدایی سیاسیت و
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سیاسی دارای اشتراکاتی هستند .ارتباط این دو کشور به ییک عامیل من یی در سیاسیت
خارجی کرهجنوبی نسبت به ایران تبدیل شیده وکیاهب انگییزه کیرهجنیوبی در ایجیاد
روابط سیاسی حسنه با ایران را به همراه داشته است .همچنیین افیزایب توانیاییهیای
سیاسی و اقتصادی چین در ایران میتواند سبب تحت تازیر قیراردادن منیافع اقتصیادی
کرهجنوبی در ایران شود .البته از منظر ایران ارتباط نزدییک بیا چیین موجیب کیاهب
پتانسیل من ی سیاسی و خطر نظامی خارجی علیه این کشور و همچنین زوا قیدرت و
منافع ژئواستراتژیک ایاتت متحده در منطقه خاورمیانه میشود .از دیگر عوامیل مهمیی
که در سیاست خارجی ایران با کرهجنوبی باید در نظر گرفیت سیاسیتهیای خیارجی
اتخاذ شده ایران پس از انقالب و روابط کرهجنوبی با کشورهای عربی اسیت .سیاسیت
خارجی ایران پس از انقالب دارای عوامل ایدئولوژیکی مهمی مانند اسالم معرفی شیده
توسط آیتاهلل خمینیی(ره) اسیت .بایید توجیه داشیت کیه همراهیی و اتحیاد عمییق
کرهجنوبی با ایاتت متحده برخالف جهانبینی امام خمینی(ره) است زییرا کیه ایشیان
سیستم بینالمللی موجود را مردود دانسته و برضید توسیعه و برنامیههیای امپریالیسیتی
امریکا تاکید داشتند .بر همین اساس این عوامل میوزر یعنیی سیاسیت خیارجی نیوین
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ایران پس از انقالب و روابط کرهجنوبی با کشورهای عربی ازیرات من یی بیر سیاسیت
خارجی ایران با کرهجنوبی گذاشته و آن را به سطت روابط تجاری منحصر کرده اسیت.
در واقع هر دو کشور ایران و کرهجنوبی در سیاست خارجی خود ح

جدایی منیافع

اقتصادی از عامل سیاسی را خواستار بودهاند .این عوامل سیاسیت خیارجی دو کشیور
را تنها به روابط تجاری محدود کیرده و آن را از روابیط سیاسیی و نظیامی جیدا کیرده
است .این مقاله ارتباط بین سیاست جغرافیای سیاسی و اقتصادی در الگوهای سیاسیت
خارجی متقابل دو کشور با یکدیگر را نشان میدهد .اگر دو کشیور مصیالت سیاسیی و
ژئوپلیتیک مشتر نداش ته و فقیط دارای منیافع تجیاری مشیتر باشیند روابیط اولییه
محدودی را با یکدیگر بوجود میآورند که نمیتواند به سهولت ارتقا یافته یا بیه سیطت
روابط اقتصادی نزدیک برسد.
البته برای پایهگذاری روابطی گستردهتر با ایران رئیسجمهور کیرهجنیوبی پیار
گئون هی به همراه نمایندگانی از  ۲36شرکت در س ری بییسیابقه بیه تهیران در بهیار
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 ۲016فصل جدیدی در روابط تهران ی سئو بازکرد و فرصیتهیای خیوبی را بیرای
مبادتت اقتصادی بین دو کشور فراهم آورد .اگر چه تقویت همکاریهای مورد انتظیار
در دوران پساتحریم احتمات روابط تجاری دو کشور را احیا میکند ولی محدود بیودن
مناسبات دو کشور در تجیارت و توسیعه آن در بلندمیدت سیاسیت مناسیبی بیه نظیر
نمیرسد .باید توجه کرد که در مقایسه با دهههیای گذشیته دنییا سیریعتیر بیه سیمت
جهانی شدن پیبرفته و دوران دوقطبی ابرقدرتی امریکا و اتحاد جماهیر شیوروی کیه
پیب از فروپاشی این کشور در دنیا وجود داشت به اتمام رسیده است .عالوه بیر ایین
جامعه بینالمللی سعی میکند تا نقب مهمتر و مسیتقلتیری در حیوادو و دامنیههیای
بینالمللی ای ا کند .در مقایسه با دورههای قبیل کشیورها نقیب پررنیگتیر متقابیل و
تازیرگذارتری را دنبا میکنند .ایین شیرایط در حیا حاضیر ییک محییط بیینالمللیی
جدیدی را ایجاد کرده است .حتی اگر دو کشور از لحیاظ جغرافییایی از یکیدیگر دور
باشیند (ماننید دو منطقییه شیرق آسیییا و خاورمیانیه) موقعییت سیاسییی ی اسییتراتژیک
تغییریافته کنونی میتواند ازرات قابل توجهی نه تنها در زمینه اقتصادی بلکیه سیاسیی و
که چطور و تا چه زمانی کرهجنوبی و ایران همچنان قادر خواهند بود تا روابط خیود را
بر پایه جدایی سیاست از اقتصاد در این محیط بینالمللی جدید و مرتبط دنبا کنند .تیا
چه مدت منافع تجاری میتواند عوامل سیاسی موجود در سیاست خارجی بیین تهیران
و سئو را به حاشیه براند اراده و حرکت دو طیرف بیرای مطیرح کیردن اقتصیاد بیه
عنوان یک دستورکار اصلی در سیاست خارجی دو کشور چگونه مهیا خواهید شید .بیا
توجه به اینکه مسائل اقتصادی سیاسیی نظیامی و امنیتیی نمییتواننید بطیور کامیل از
یکدیگر جدا باشند سیاست خارجی دو کشور با یکدیگر نیازمنید بیازنگری و بررسیی
دقیقتر تحت محیط استراتژیک جدید است.

روابط خارجی ایران و کرهجنوبی  اجانگ کیم و محمدجعفر جوادی ارجمند

امنیتی نیز بر مناطق دیگر بجا بگذارد .نکته دیگری که باید مدنظر قرارگییرد ایین اسیت
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