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از  یآگـاه  ،مناسب
 يروابط تجار ي

توسط  یاسیشورها از لحاظ س
 یاسـ یش سیرود کـه گـرا  

ن یـی ها و چه در تع
شور، که هر کلذا الزم است 
و  یز علمـ کـ اط از آمـار و اطالعـات مرا  

ها و منافع مختص خـود را درنظـر   
 يهـا   ن طـرف یـی 

 ،شـور ک یده شد با درنظـر گـرفتن منـافع ملـ    
 يهـا   افتـه ی. دشو
هـا و   لفـه ؤاز م 
توسـعه داده و   

 يعوامل اقتصاد
 يهـا  و تعامالت موجود کشـور 

ن یمأتـ  يتجـار 

بنـدي   دیپلماسی تجـاري، شـرکاي تجـاري، رتبـه    

  
مناسب ياست تجاریمنظور اتخاذ س هر کشور به يها ازیاز ن یکی

يت هر کشور در برقراریو اولو يطرف تجار يها گاه کشوریجا
شورها از لحاظ سک يبند رتبه يها  وهیثر شکاما ازآنجاکه ا. است
ـ  يها نهاد رود کـه گـرا   یرد، احتمـال مـ  یـ گ یصـورت مـ   یغرب

ها و چه در تع ن شاخصیین محاسبات، چه در تعیدر ا یغرب يها شورک
لذا الزم است . ر نباشدیتأث یرگذار، بیثأاز عوامل ت یکاز هریامت

ـ  يهـا   یابیدر ارز اط از آمـار و اطالعـات مرا  یـ ، بااحتیالمللـ  نیب
ها و منافع مختص خـود را درنظـر    یژگیند و وکاستفاده  یالملل نیب یقیتحق

ن طـرف یـی مـؤثر در تع  یاسیعوامل س ین اساس، در بررسیا بر. ردیگ
ده شد با درنظـر گـرفتن منـافع ملـ    یشور ما، الزم دک يبرا يتجار

شو یران طراحیا یاسالم يجمهور يبرا یمستقل يها شاخص
 يریـ گ توان بـا بهـره   یاز آن است که، م یپژوهش حاضر حاک

 ينحـو  کشور را به ی، روابط خارجيتجار یپلماسید يها ابزار
عوامل اقتصاد یکنندگ نیین روابط، با توجه به اصل تعید که ایعمق بخش

و تعامالت موجود کشـور  یالملل نیدر سطح ب يروابط تجار يدر برقرار
ـ عد توسعه روابط اقتصـاد کشور را در ب یجهان، منافع مل تجـار  ي 

  .دکن
دیپلماسی تجـاري، شـرکاي تجـاري، رتبـه     :هاي کلیدي واژه

      هاي تجاري ایران کشورها، طرف
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هـر   یملـ از منـافع   ی
 يهـا  نـه یان فراهم بودن بسـترها و زم 

 يریـ گ لکدر شـ  کبدون ش
ـ ه اکـ چرا ؛ثر اسـت  ن ی
 یو بازرگـان  یخـارج 
مدت، نگاه جـامع   وتاه

ـ حفـظ و تقو  ت یـ ت موقعی
 یـک ب یـ ترت نیبـد . نـد 

 یتوانـد موجـب رشـد وابسـتگ    
اال و خدمات و کحجم و تنوع مبادالت 
 یکـی . شـود  يوراتر به فن

. اسـت ه اروپا یعضو اتحاد
ق یـ ع و عمیادغام وسـ 

م و یمسـتق  يگـذار  هی
 یالمللـ  نیب یۀسرما ي

ــد فضــاینســو   يازمن
 و از يتجـار  يهـا   ر طـرف 

قبول تعهدات و الزامـات خـاص   

  
یانـداز درسـت   چشـم م یبر ترس یمبتن يتجار یپلماسیق هر د

ان فراهم بودن بسـترها و زم ین میدر ا. استدر سطح منطقه و جهان 
بدون ش ي،تجار يها  شور با طرفکهر  يتجار یپلماسی

ثر اسـت ؤنـده آن مـ  یآ يها يریگ موفق و جهت يتجار یپلماس
خـارج اسـت  یس ةران در حوزیگ میسازان و تصم میتصم يان را برا
وتاهکمدت و  انیبلندمدت، م ين استراتژیسازد تا در تدو ی

حفـظ و تقو  يش بـرا یشـاپ یداشـته و پ  يا به روابط دوجانبه و منطقـه 
ـ ر برنامه یشور براساس منافع ملک يو اقتصاد نـد کن يزی

توانـد موجـب رشـد وابسـتگ     ینانـه مـ  یب ط خوشیاموفق در شر يتجار ی
حجم و تنوع مبادالت  یق گستردگیشورها از طرک يمتقابل اقتصاد

تر به فن سهل ین دسترسیار و همچنک يرویه و نیان آزاد سرما
عضو اتحاد يها شورکمربوط به  ي،تجار یپلماسیبارز د يها  از نمونه

ادغام وسـ  ،شورهاکن دسته از یا يتجار یپلماسید یاصل يها  مشخصه
ـ عضـو از طر  يهـا  شـور ک یملـ  يها یق تجـارت، سـرما  ی
يها ال شدن بازاریش مناسب و سیه و افزایگر سرماید يها
  .استه اروپا یعضو اتحاد ي

ــه يتجــار یپلماســ ســو  یــکه از کــاســت  يا اساســاً مقول
ر طـرف یبـا سـا   ی، فرهنگیتی، امني، اقتصادیاسیس يها ي
قبول تعهدات و الزامـات خـاص    يبرا يتجار يها  طرف یگر مستلزم آمادگی

  .مربوط به آن است

  

  

  

  مقدمه
ق هر دیتوف
در سطح منطقه و جهان شور ک

یتعامل د
پلماسید یک
ان را براکام

یفراهم م
به روابط دوجانبه و منطقـه 

و اقتصاد يتجار
یپلماسید

متقابل اقتصاد
ان آزاد سرمایجر

از نمونه
مشخصه از

ها اقتصاد
ها  انیجر
يها شورک

پلماســید
يارکهم

ید سوي
مربوط به آن است



مطالعـات   ي ونظـر  ی
ـ ا يتجـار  يهـا   ران ی

ـ ن طر دسـته از   ق آنی
ط و ین شـرا یتر از مناسب

کشـور   یمنـافع ملـ   ي
 يروابـط تجـار   يت در برقرار

شد و عمدتاً بـه   یم ی
شـدن و   یچـون جهـان  

ش یافـزا  یپلماسـ یر در د
 يهـا   ن رهگذر جنبـه 

 يشـتر یوزن ب» يتجـار 
مثل  ین سنتیهم از مضام

از مسـائل مـرتبط بـا    
 ین مقالـه سـع  ین این مالحظات، در بخش آغاز
ارائه  يتجار یپلماسی
  .دیپسامدرن حاضر بازنما

شدن و وابستگی متقابل باعـث  
المللـی، پیونـد    ران و مجـاري تعامـل بـین   

. اسـت  هاي موضوعی مختلف شده 
بر این اساس، تعریف ما از دیپلماسی تجاري هم باید چنان گسـترده و جـامع باشـد کـه     

  )ب 1388
ت یه بـه اداره و هـدا  

ه در بـاال  کـ  یعیف وسـ 

یمبـان  گـرفتن از  کمـ کاسـت، بـا    ن مقاله تالش شدهیدر ا
ـ جد ییروش و الگـو  ۀشده و با ارائ هـا   ن طـرف یـی د، بـه تع ی
ـ تـا از ا  ،پرداختـه شـود   يتجـار  یپلماسید يها براساس مؤلفه ن طری
از مناسب يتجار یپلماسید يارهایه از نظر اصول و معک یی

يسـودمند در راسـتا   يروابـط تجـار   يبرقـرار  يها بـرا 
ت در برقراریحائز اولو يتجار يعنوان شرکا برخوردار هستند، به

  .شوند یو معرف ییران شناسایا 

  ات موضوع
یاستمداران تلقیس محدودة خاص یپلماسیه دکبرخالف گذشته 

چـون جهـان   یمیه بـا مفـاه  ک ییاینون در دنکپرداخت، ا یم یاسیمسائل س
ر در دیـ گران درگیتنهـا بـاز   شود، نـه  یف میمتقابل توص ی
ن رهگذر جنبـه یافته و در ایهم گسترش  یپلماسید هاي ه موضوعکاند، بل
تجـار  یپلماسـ ید«تر شده و ازجملـه   برجسته یپلماسید یاس

هم از مضام» يتجار یپلماسید«گر، خود مفهوم ید سوياز . است
از مسـائل مـرتبط بـا     یعیار وسیف بسیفراتر رفته و ط یواردات يها  هیها و سهم

ن مالحظات، در بخش آغازیبراساس ا. ردیگ یتجارت را دربر م
یاز د یفی، تعریپلماسیف مختلف دیتعار یشود، ضمن بررس

پسامدرن حاضر بازنما يایه بتواند ابعاد مختلف آن را در دن

  يتجار یپلماسیف د
شدن و وابستگی متقابل باعـث   هاي بارز دنیاي معاصر این است که جهانی یکی از ویژگی

ران و مجـاري تعامـل بـین   پیوند دو حوزة داخلی و خارجی، کثرت بازیگ
هاي موضوعی مختلف شده   سطوح تحلیل و عمل مختلف و کثرت و پیوند حوزه

بر این اساس، تعریف ما از دیپلماسی تجاري هم باید چنان گسـترده و جـامع باشـد کـه     
1388فتحی، ( .بتواند کلیۀ تحوالت و عناصر مذکور را پوشش دهد

ه بـه اداره و هـدا  ک یاستیا سی یپلماسید یعنی يتجار یپلماسی، دیلکطور
ـ با اسـتفاده از تعر  یول ؛پردازد یم یالملل نیب يروابط تجار ف وسـ ی
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در ا
شده و با ارائ انجام

براساس مؤلفه
ییشورهاک
ها بـرا  یژگیو

برخوردار هستند، به
 یخارج

ات موضوعیدبا
برخالف گذشته 

مسائل س
یوابستگ

اند، بل افتهی
اسیرسیغ
است  افتهی

ها و سهم تعرفه
تجارت را دربر م

شود، ضمن بررس یم
ه بتواند ابعاد مختلف آن را در دنکشود 

ف دیتعر
یکی از ویژگی

پیوند دو حوزة داخلی و خارجی، کثرت بازیگ
سطوح تحلیل و عمل مختلف و کثرت و پیوند حوزه

بر این اساس، تعریف ما از دیپلماسی تجاري هم باید چنان گسـترده و جـامع باشـد کـه     
بتواند کلیۀ تحوالت و عناصر مذکور را پوشش دهد

طور به
روابط تجار
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ـ ن تعر در «: ردکـ ف ی
خـود   ياقتصـاد  یمنـافع ملـ  
واردات  ینیگزیجـا  ي

ـ ماننـد توسـعه صـادرات     ا ی
 يهـا  ر ابـزار یـ نظ( یخاصـ 

شدن و گسترش روابط کشورها باعث شـده  
هاي تجاري سنتی یـا موانـع تجـاري    

تـري   هاي وارداتی محدود نشده و طیف بسـیار وسـیع  
هاي مختلـف در   الملل ازجمله استاندارد

کنندگان؛ مقررات مربوط بـه  
دور و غیـره؛ اقـدامات حمـایتی    
فکـري؛ سیاسـت رقـابتی؛ ضـوابط     

 برگیـرد  ذاري؛ مقـررات مربـوط بـه فسـاد و ارتشـا؛ و غیـره را در      
از واردات  ياسـت تجـار  
رد و بـه  یـ گ یشورها را هم نشانه م

ن نهادها و یب يجد ی

پـردازان وابسـتگی متقابـل    
هـاي وابسـتگی متقابـل در دنیـاي حاضـر را      
هـاي موضـوعی مختلـف و کـاهش اولویـت      
از نظر آنها، در شرایط وابستگی متقابل، امنیت نظـامی  
هاي موضوعی و مسائل مـرتبط  
بـر ایـن اسـاس، در شـرایط وابسـتگی      
شود، گو اینکه در شرایط دیگـر ـ شـرایط    
حادي که مسئلۀ مرگ و زندگی مطرح باشد یا تغییري انقالبی یا منازعه شـدیدي رخ  

گـران و   عبارت دیگر، کاربرد نیروي نظـامی،  

ن تعریتوان چن یرا هم م يتجار یپلماسیارائه شد، د یپلماسید
منـافع ملـ  هـا و   ییشورها با توجـه بـه توانـا   ک، يتجار ی

يهـا  يمثل استراتژ( یخاص يها يوشند تا در قالب استراتژ
ماننـد توسـعه صـادرات    ( یاتیب اهداف خاص و عملیبه تعق) ا توسعه صادرات

یخاصـ  يهـا  بـا اسـتفاده از ابـزار   ) یخارج يگذار هیجذب سرما
  .بپردازند) يا رتعرفهیو غ ي

شدن و گسترش روابط کشورها باعث شـده   شایان ذکر است که فرایند جهانی
هاي تجاري سنتی یـا موانـع تجـاري     است که دیپلماسی تجاري، دیگر تنها به ابزار

هاي وارداتی محدود نشده و طیف بسـیار وسـیع    ها و سهمیه مرزي مثل تعرفه
الملل ازجمله استاندارد هاي مؤثر بر تجارت بین از مقررات و اقدام

کنندگان؛ مقررات مربوط بـه   و حمایت از مصرف زیست محیطمورد کار، بهداشت، 
دور و غیـره؛ اقـدامات حمـایتی     هاي خدماتی مثل بانکداري، ارتباطـات راه  

فکـري؛ سیاسـت رقـابتی؛ ضـوابط      اعم از کشاورزي و صـنعتی؛ حقـوق مالکیـت    
ذاري؛ مقـررات مربـوط بـه فسـاد و ارتشـا؛ و غیـره را در      گ تجاري سرمایه

(Feketekuty, 2007. ـ  یپلماسـ ینون دکب، ایترت نیبد اسـت تجـار  یا سی
شورها را هم نشانه مک یداخل يگذار ار فراتر رفته و نظام قانون

یبه هماهنگ يتجار یپلماسید یکشبرد ین و پیل، تدوین دل
  .از داردیمرتبط ن ي

پـردازان وابسـتگی متقابـل     تـرین نظریـه   که معروف جوزف نايو  رابرت کوهن
هـاي وابسـتگی متقابـل در دنیـاي حاضـر را       هستند، یکی دیگر از شرایط یا ویژگـی 

هـاي موضـوعی مختلـف و کـاهش اولویـت        مراتب سنتی حـوزه  سست شدن سلسله
از نظر آنها، در شرایط وابستگی متقابل، امنیت نظـامی  . دانند ئل امنیتی ـ نظامی می 

هاي موضوعی و مسائل مـرتبط    اهمیت درجه اول خود را از دست داده و تعداد حوزه
بـر ایـن اسـاس، در شـرایط وابسـتگی      . است  با سیاست خارجی بسیار افزایش یافته
شود، گو اینکه در شرایط دیگـر ـ شـرایط     نمی متقابل از نیروي نظامی چندان استفاده

حادي که مسئلۀ مرگ و زندگی مطرح باشد یا تغییري انقالبی یا منازعه شـدیدي رخ  
عبارت دیگر، کاربرد نیروي نظـامی،   به. دهد ـ امکان توسل به آن وجود دارد 

  

  

د ةدربار
یپلماسید
وشند تا در قالب استراتژک یم
ا توسعه صادراتی

جذب سرما
يا تعرفه

شایان ذکر است که فرایند جهانی
است که دیپلماسی تجاري، دیگر تنها به ابزار

مرزي مثل تعرفه
از مقررات و اقدام

مورد کار، بهداشت، 
هاي خدماتی مثل بانکداري، ارتباطـات راه   فعالیت

اعم از کشاورزي و صـنعتی؛ حقـوق مالکیـت    
تجاري سرمایه

2007: 2)

ار فراتر رفته و نظام قانونیاال بسک
ن دلیهم

يها  حوزه
رابرت کوهن

هستند، یکی دیگر از شرایط یا ویژگـی 
سست شدن سلسله

ئل امنیتی ـ نظامی می مسا
اهمیت درجه اول خود را از دست داده و تعداد حوزه

با سیاست خارجی بسیار افزایش یافته
متقابل از نیروي نظامی چندان استفاده

حادي که مسئلۀ مرگ و زندگی مطرح باشد یا تغییري انقالبی یا منازعه شـدیدي رخ  
دهد ـ امکان توسل به آن وجود دارد 



زور  اي، احتمـال توسـل بـه   
روي دیگر این کاهش اولویـت مسـائل امنیتـی ـ     

ویژه مسـائل   هاي کارکردي به
(Feketekuty.  ب، یـ ترت نیبـد

اسـت  یس«بـر  » ياسـت عـاد  
مورد توجه فـراوان   ی
  .شود

شـتر  یکـه ب  سـت نخدر روش 
ن یاست، بـد  ياقتصاد

بـوده و   ياست کالن اقتصـاد 
ل ثبـات  یـ از قب یکشـور اسـت و مسـائل   
ست، بهداشت و یط ز
، قـانون  یصـنعت  يها

 ياقتصـاد  يهـا   پلمـات 
دوم، دیپلماسـی  کـه در نگـرش   

تجاري به سطح خرد روابط پرداخته و موضـوع اصـلی، میـزان و نحـوة صـادرات و      
گـذاري خـارجی اسـت و    
هاي مطرح در دیپلماسی اقتصـادي،  

(Kopp, 2004:.  
اسـت   يبه نحو» هاي تجاري
ـ  يها توانسـتند   یغرب
ـ   آن برآمدنـد کـه    یابنـد در پ

ش ممکــن ســازند و 
د یـ مـانع از آن شـوند کـه تول   

                                        
1. High Politics 

اي، احتمـال توسـل بـه    هاي هسته نامطمئن است و به دلیل قدرت تخریب سالح
روي دیگر این کاهش اولویـت مسـائل امنیتـی ـ     . است نسبت به گذشته کاهش یافته 

هاي کارکردي به  افزایش اولویت مسائل یا حوزه 1،)سیاست عالی
(Feketekuty, 2007: 22-33 اسـت ) سیاست عـادي (اقتصادي و تجاري 

اسـت عـاد  یس«متقابل، تفـوق   یط وابستگیشرا يها یژگیاز و
یاست خارجین سیدر تدو یدکه امروزه با يا لهئاست، مس

شود یبرجسته م يتجار یپلماسیه نقش دکنجاست یو ا ،رد

  يتجار یپلماسیف دیکارکردها و وظا
در روش . شود یف میبه دو روش تعر معموالً يتجار ی
اقتصاد یپلماسیاز د يا رمجموعهیز يتجار یپلماسیدارد، د ی
است کالن اقتصـاد یس هاي مربوط به موضوع ياقتصاد یپلماسیکه د
ـ  کشـور اسـت و مسـائل    يا ن اهـداف و منـافع توسـعه   یمأدنبال ت
ط زیمسکن، مبارزه با فقر، حفظ محن یمأ، تییت غذای، امني

ها  استی، سيگذار هی، سرماینیآفر سالمت جامعه، آموزش، اشتغال
پلمـات یهستند که مورد توجه د ییها از مقوله یی،گرا رقابت، و منطقه

کـه در نگـرش    درحـالی . )Berridge & James, 2001: 93( رندیگ
تجاري به سطح خرد روابط پرداخته و موضـوع اصـلی، میـزان و نحـوة صـادرات و      

گـذاري خـارجی اسـت و     الملل و جذب سـرمایه  واردات، سهم کشور از تجارت بین
هاي مطرح در دیپلماسی اقتصـادي،   هاي تجاري ضمن توجه به سایر موضوع  دیپلمات

(38 : کنند اري متمرکز میهاي خود را عمدتاً بر مسائل تج

هاي تجاري  تنظیم سیاست« يتجار یپلماسید ۀفین وظنخستی
ها از قرن نوزدهم که کشور. باشد یادشدهکه بتواند ضامن اهداف 
ـ  ید انبوه کاالهـا دسـت   یبه تول یبه برکت انقالب صنعت ابنـد در پ

ش ممکــن ســازند و یمحصــوالت خــو يرا بــرا یخــارج يهــا بــه بــازار ی
مـانع از آن شـوند کـه تول    ی،تیحمـا  يهـا   اسـت یش گرفتن سیحال با در پ
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نامطمئن است و به دلیل قدرت تخریب سالح
نسبت به گذشته کاهش یافته 

سیاست عالی(نظامی  
اقتصادي و تجاري 

از و یکی
است، مس» یعال

ردیقرار گ

کارکردها و وظا
یپلماسید

یکل ۀجنب
که د یمعن
ـ  به دنبال ت

ياقتصاد
سالمت جامعه، آموزش، اشتغال

رقابت، و منطقه
گ یقرار م

تجاري به سطح خرد روابط پرداخته و موضـوع اصـلی، میـزان و نحـوة صـادرات و      
واردات، سهم کشور از تجارت بین

دیپلمات
هاي خود را عمدتاً بر مسائل تج فعالیت

نخستی
که بتواند ضامن اهداف 
به برکت انقالب صنعت

یدسترســ
حال با در پ نیدرع
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دنبال آن سطح اشتغال 
 يهـا  کشـور  يتجـار 

ش صـادرات خـود   یافـزا 
 یـۀ ، خـود در مراحـل اول  

ش یافـزا  يج بـرا یتـدر 
 يهـا  در بخـش  يت بـه آزادسـاز  

نهادینه کردن روابط و مبـادالت بازرگـانی بـا    
ـ ، تجـارت آزاد  یحـ  ا ی

ن منـافع  یتضـم  يمعنـا 
ـ در مسـائل توسـعه اقتصـاد     ي 

 يسـاز  ش و متنـوع ینکه به هدف افزا
اتصال  ۀنیزم ی،بازرگان
ده کررا فراهم  یالملل

بـزرگ   يهـا  را بـا شـرکت  

اي و  هـاي منطقـه   حضور فعال در سـازمان 
ـ   عهـده دارنـد و    هالملـل را ب
هرچنـد  . ردیـ گ یآنـان صـورت مـ   

از امکـان   ییهـا  ن سـازمان 
 بسـیاري از د فرامـوش کـرد کـه چـون     

کـه   ید، درصـورت شـو 
توانـد   یبا ابراز مخالفت مـ 

 ياز سـو . کنـد  يریب قانون مضـر جلـوگ  
ـ جد يهـا   نامـه  د در ی

 یتواند نسبت به انعکاس مواضـع ملـ  
 يهـا  کشـور  یق تفاهم با برخ

دنبال آن سطح اشتغال  ابد و بهیکاهش  یخارج يها در رقابت با کاال یمحصوالت مل
تجـار  يهـا   اسـت یس ۀمطالعـ . ردیـ الشعاع قـرار گ  و رفاه جامعه تحت

افـزا  يبـرا  یچ تالشـ ین نظر است که آنان از هید اؤیم ،
، خـود در مراحـل اول  يتجـار  يغ آزادسـاز یـ اند، اما ضـمن تبل  نکرده یپوش
تـدر  داشـته و بـه   يریـ گ انه چشمیگرا تیحما يها  استیس 

ت بـه آزادسـاز  دسـ  یت محصـوالت داخلـ  یـ فیک يرقابت و ارتقا
  .اند رحساس زده

نهادینه کردن روابط و مبـادالت بازرگـانی بـا    « يتجار یپلماسیفه دوم دیوظ
حـ یتجارت ترج يها  نامه موافقت يامضا. است» شرکاي تجاري

معنـا  توانـد بـه   یا چندجانبه مـ یصورت دو  به یگمرک يها
در مسـائل توسـعه اقتصـاد    یبازرگـان  يدن شـرکا کـر ر یو درگ يمدت تجار

نکه به هدف افزایا يبرا يتجار یپلماسید. کشور باشد ی
بازرگان يها  نامه ق موافقتید از طرکند تالش یبا ،ابدیصادرات دست 
الملل نیع بیتوز يها  ارزش و شبکه يها رهیبه زنج یدکنندگان مل

را بـا شـرکت   یکوچک و متوسـط داخلـ   يها و اتحاد و ائتالف شرکت
  .ممکن سازد ی
حضور فعال در سـازمان « يتجار یپلماسید ۀفین وظیسوم
ـ   قانونمند ۀفیاست که وظ» المللی ـ   نیکردن تجـارت ب الملـل را ب

آنـان صـورت مـ    يتوسـط اعضـا   یقسمت اعظـم تجـارت جهـان   
ن سـازمان یدارند در چنـ  يتر شتر و متنوعیکه صادرات ب یی
ـ  يشتریب يرگذار ـ نبا یبرخوردارند، ول د فرامـوش کـرد کـه چـون     ی
ـ از طر ییهـا  ن سازمانیدر چن ها شـو  یاتخـاذ مـ  ق اجمـاع  ی
با ابراز مخالفت مـ  کم دستنده کشور یباشد نما یر با منافع ملیمغا ی

ب قانون مضـر جلـوگ  یاجماع شده و از تصو يریگ مانع از شکل
ـ   میمتون، تصم يگر، در زمان مذاکرات بر رو نامـه  ا موافقـت هـا ی

تواند نسبت به انعکاس مواضـع ملـ   یم يهر کشور ةندی، نمایالملل نیب يها
ق تفاهم با برخیدر ارتباط با موضوع مورد مذاکره اقدام کرده و از طر

  

  

محصوالت مل
و رفاه جامعه تحت

،شرفتهیپ
پوش چشم
 ،توسعه

رقابت و ارتقا
رحساس زدهیغ

یوظ
شرکاي تجاري

ها  هیاتحاد
مدت تجار بلند

یاجتماع
صادرات دست 

دکنندگان ملیتول
و اتحاد و ائتالف شرکت

یتیچندمل
سوم

المللی بین
قسمت اعظـم تجـارت جهـان   

ییکشورها
رگذاریثأت

ها میتصم
یمیتصم

مانع از شکل
گر، در زمان مذاکرات بر روید

ها سازمان
در ارتباط با موضوع مورد مذاکره اقدام کرده و از طر



. رنـد یمـد نظـر قـرار گ   
ر آن یتنهـا در تصـو   ک کشـور نـه  
در  يازات تجـار یـ ق تبـادل امت 

از  يا ن بـه حـل پـاره   

ـ «کشور آن است کـه   اهنگی الزم هم
جاد کـرده  یا» هاي مسئول دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی عمومی کشور
 یگروهـ  يها  ان و رسانه

 يقـوا  يها ر بخشین نظر را به سا
ک کشـور در  ی یاست خارج

م شـود،  یتنظـ  يتجـار 
کشـور نخواهـد    یتـ ی

 یم و اصول اقتصاد خرد و کالن در هر دو سطح داخل
هرچنـد  . الملـل وابسـته اسـت   

ـ  ،متمرکـز اسـت   توجـه   یـد با یول
تواننـد   یمانـان آنهـا مـ   

یـا  و  یخـارج  يهـا  ا شـرکت 
ـ  یپلماسـ  اسـت  یا سی
ـ تهد ي، د و مداخلـه  ی
اربرد داشـته  کتوانند  ی
 يهـا  ابـزار « یلـ ک ۀتوان بـه دو دسـت  
و  ينهـاد  ی،اطالعـات  

ـ  يهـا   هیاز سهم  یواردات
ـ ، رویصـادرات   يهـا   هی

مـد نظـر قـرار گ    ییم نهایفکر خواستار آن شود که مواضع مذکور در تصم
ـ  يتجـار  يها  پلماتید ةمشارکت و تعامل سازند ک کشـور نـه  ی

ـ ثر خواهد بود، بلکه خواهد توانست از طرؤ ق تبـادل امت ی
ن بـه حـل پـاره   یکـرده و همچنـ   يریهـا جلـوگ   بست مواقع حساس از بروز بن

  .دکنآن کمک  يتجار يکشور با شرکا یاسیمشکالت س
کشور آن است کـه   يتجار یپلماسید ۀفین وظیآخر سرانجام،

هاي مسئول دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی عمومی کشور را با ارگان
ان و رسانهینظرات تجار، دانشگاه یمدن ۀدن جامعکرر یق درگی

ن نظر را به سایابد و این مورد دست یدر ا یبتواند به نظر جامع
است خارجیس. دکنه ارائه کرده و از آن دفاع یه و قضائینه، مجر
تجـار  يهـا   اسـت یتوانـد بـدون توجـه بـه س     یشدن نم یعصر جهان

ـ اسـ یس یپلماسـ یفارغ از د يتجار یپلماسیطورکه د تـ یامن ی 
 .توانست اهداف خود را محقق سازد

  يتجار یپلماسید ي
م و اصول اقتصاد خرد و کالن در هر دو سطح داخلیهم به مفاه يارتج ی
ـ  یم سیو هم به اصول و مفـاه  ی،الملل الملـل وابسـته اسـت    نیاسـت ب
متمرکـز اسـت  » یمانیپ هم«آن بر اصل  یدر مفهوم سنت ی

مانـان آنهـا مـ   یپ لـذا هـم  . ستندین ینظام ،داشت که در هر صورت بازرگانان
ـ ه یهمسا يها کشور تنهاو نه لزوماً  ،گرید يها ا شـرکت ی

پلماسـ ید یعمـوم  يها رو گذشته از ابزار نیازا. باشند یان خارج
ـ  ي،غـات، پـاداش و مجـازات اقتصـاد    یره، تبلکمذا :رینظ ی 
ـ  یهم م يتجار یپلماسیش در دیبو مکآنها  از يا ه پارهک ی 

توان بـه دو دسـت   یرا م يتجار یپلماسیخاص د يها باشند، ابزار
ـ ا رتعرفهیشامل تعرفه و اقدامات غ ـ  »ی  يهـا  ابزار«و  ي 
از سهم ينامحدودف یط يا رتعرفهیغ يها ابزار. ردکم یتقس» 
صـادرات  يها تی، محدودیواردات يها تیواردات، ممنوع يها تا مجوز
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فکر خواستار آن شود که مواضع مذکور در تصم هم
مشارکت و تعامل سازند

ؤکشور م
مواقع حساس از بروز بن

مشکالت س
سرانجام،

را با ارگان
یو از طر

بتواند به نظر جامع
نه، مجرنمق

عصر جهان
طورکه د همان

توانست اهداف خود را محقق سازد

يها ابزار
یپلماسید
الملل نیو ب
یپلماسید

داشت که در هر صورت بازرگانان
ها کشور
ان خارجینظام
ـ خارج ی 
ـ نظام ی 

باشند، ابزار
یبازرگان
» یارتباط

تا مجوز
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 را دربـر ... و یا اسـتفاده از منـابع داخلـ   
طـور خالصـه    هز بین ي

 ي،ق مبـادالت تجـار  
 ؛کند ی

 يهـا  سازمان ی،لیتحل
بـا  ) و چندجانبـه  يا منطقـه 

 
نـد  یفرا از یعنـوان بخشـ  

 يمختلـف بـرا   يتجـار 
 ياکل شـدن بـه شـر   

ن مقالـه  یرو در ا نیقرار گرفته است، ازا
 ياکگـاه شـر  ین جایی

ـ ز ؛ر اسـت یـ ف و متغ را ی
 ،ن وزن دادن بـه هـر شـاخص   

اگرچـه در  . اسـت  ی
 كباً مشتریتقر یابیمختلف ارز
ار گرفتـه  کـ  هـا بـه   خص
 يارهـا یبـه مع  یفـ کی

                                        
1. Local Content 

ـ  1یداخلـ  يها، شرط محتوا ارانهی،  ا اسـتفاده از منـابع داخلـ   ی
يتجار یپلماسید یو ارتباط ينهاد ی،اطالعات يها ابزار. 
  :)Wolfe, 1997( ف هستندیر قابل تعریشرح ز
 ؛ستم اطالعات قابل اعتمادیس. 
ق مبـادالت تجـار  یـ بـه آمـار دق   یعـدم دسترسـ   :اطالعات و آمار مطمئن. 
کندیرا با مشکل مواجه م يو مذاکرات تجار یکارشناس يها
تحل یت کارشناسیمنابع و ظرف(ی از اقدامات داخل يا ه زیآم. 
ـ  ،)یو مذاکرات ی منطقـه  ،دوجانبـه (یالمللـ  نیو اقدامات ب

 ؛و مختلط یردولتیغ ی،دولت يها استفاده از نهادها و سازمان
 ی؛در اقدامات خارج يتجار يبا شرکا یک مساعیتشر. 
ـ  يهـا  از نهادها و سازمان يریگ بهره.  عنـوان بخشـ   بـه  یالمللـ  نیب
 .یالملل نیب يها  استیج سیو ترو ي

ـ طرح مورد اشاره، عوامل اقتصـاد  یدر گزارش اصل تجـار  ي 
ل شـدن بـه شـر   یتبـد  يبـرا  ییبـالقوه بـاال   يها تیه از ظرفک ییشورها

قرار گرفته است، ازا یران برخوردار هستند، مورد بررسیا
ـ اسیمرتبط با روابط س يها شاخص ییتع يک برایپلماتید ی 

  .ردیگ یران مورد توجه قرار میا ةبالفعل و بالقو

  شورهاک يبند روش تحقیق در طبقه
  شورهاک کسیر یاسیس يها
ـ ار ظریبسـ  ی، موضوعیاسیشورها از لحاظ سک ي ف و متغی

ن وزن دادن بـه هـر شـاخص   یشور، همچنکهر  ۀمحاسبه رتب يها برا شاخص
یمتفـاوت  يهـا  فرض شیوابسته به پ يادیو تا حد ز ياعتبار
مختلف ارز يها ها در روش شورها، شاخصک ياقتصاد ي
خصاز شـا  يا ف گسـترده یـ ، طیاسیس يبند در رتبه یهستند، ول
کی يارهـا یل معیها، تبـد  یابین ارزیار در اکن یتر لکمش. د

                                                                 

  

  

، کیگمر
. ردیگ یم
شرح ز به

1 .
2 .
ها  لیتحل

3 .
یمشورت

استفاده از نهادها و سازمان
4 .
5 .
يریفراگ

در گزارش اصل
شورهاکن ییتع

ا يتجار
شاخص صرفاً
بالفعل و بالقو يتجار

روش تحقیق در طبقه
ها شاخص
يبند رتبه
شاخصن ییتع
اعتبار يامر
يبند رتبه

هستند، ول
دنشو یم



م روابـط  یدر تنظـ  یاسـ 
ـ   طـور   الملـل بـه   نیاقتصـاد ب
آنهـا   یاسـ یس کسـ ی
شـورها توسـط   ک یاسـ 

هـاي اقتصـادي و    بندي ریسک کشورها توسط سازمان همکاري
 یصنعت يشورهاکثر 
را  یخـارج  يها يگذار

ـ طور مستمر بـه ارز   یابی
شـور  ک 210ز ن سـازمان ا 
ن رتبـه  یـی تع يمورداستفاده برا

 ۀگرچـه در همـ  . شـور اعـالم شـده اسـت    
ـ   یمهم محسوب م  یشـود، ول

 يبنـد  ن رتبهیدر ا. تر است
 يدهـد و بـرا   یشورها را نشان م
ـ ارز یمعن نشـدن   یابی
 يدارا OECDعضـو   ي

ن یشتریهمچون عراق، لبنان، افغانستان و سودان ب

انـادا  کـارلتون ک دانشگاه 
ل کـ  يبنـد  بـه رتبـه   
ـ در ا 2.پـردازد  یانـادا مـ   ن ی
ت یـ قابل 4،اقتصـاد  یی

                                        
1. Carleton 
2. Carleton’s Country Indicators for 
3. Democratic Participation
4. Government and Economic Efficeincy

اسـ یعوامـل س  ةننـد ک نیـی ار تعیبا توجه به نقش بسـ . است
ـ   ۀفعال در عرص يشورهاکشورها، ک ياقتصاد ی اقتصـاد ب

ین ریـی شورها و متقابالً تعک یاسیس ۀرتب یل علمیمستمر به تحل
ـ ن قسمت از مقاله چند نمونه از ارزیدر ا. پردازند اسـ یس یابی
  .شوند یم یمختلف معرف یالملل نیب  معتبر ي

بندي ریسک کشورها توسط سازمان همکاري الف ـ رتبه 
(OECD): ثر که اکو توسعه  ياقتصاد يها يارکسازمان هم
گذار  هیسرما یشورها حجم اصلکن یت دارند و ایا در آن عضو

طور مستمر بـه ارز  عضو به يشورهاکمنظور ارائه رهنمود به  ار دارند، به
ن سـازمان ا یا يبند ن رتبهیدر آخر. پردازد یجهان م يشورهاک

مورداستفاده برا يارهایانجام شده است، مع 2008جهان، که در ژوئن 
شـور اعـالم شـده اسـت    کهـر   یینهـا  ۀ نشده و صـرفاً رتبـ  

مهم محسوب م يدوجانبه عنصر یاسیمتداول، روابط س يها ي
تر است محسوس یاسیسش ین سازمان، شدت گرایا يبند
شورها را نشان مکت ین موقعیبدتر) 7(ن و عدد یبهتر) 0(عدد صفر 
معن ه بهکار رفته ک به) -(عالمت  کوچکار یبس يشورهاکاز 

يشـورها ک یۀلکن سازمان، یا يبند طبق رتبه. استشور مزبور 
همچون عراق، لبنان، افغانستان و سودان ب ییشورهاکبوده و  کسین ر

  .ندهسترا دارا 
دانشگاه : براي دولت کانادا 1بندي دانشگاه کارلتون ب ـ رتبه 

 ي،ا ن کشور در قالـب پـروژه  یبه سفارش وزارت امور خارجه ا
انـادا مـ  کدولت  یاست خارجیم سیمنظور تنظ جهان به ي

ییاراکـ دولـت و   3ی،ت مردمـ کمشـار  ي،هـا  شـاخص  يبنـد 

                                                                 

Carleton’s Country Indicators for Foreign Policy Project (CIFP) 
Democratic Participation 
Government and Economic Efficeincy 
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است یمک
یالملل نیب

مستمر به تحل
پردازند یم

ينهادها
الف ـ رتبه 

(OECD)توسعه 

ا در آن عضویدن
ار دارند، بهیدر اخت

ک کسیر
جهان، که در ژوئن 

نشده و صـرفاً رتبـ   یمعرف
يبند رتبه

بند در رتبه
عدد صفر 

از  یبرخ
شور مزبور ک
ن ریمترک
را دارا  کسیر

ب ـ رتبه 
به سفارش وزارت امور خارجه ا

يشورهاک
بنـد  رتبه
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مـورد توجـه قـرار     4ت قـانون 
 يشورهاک، یشور مورد بررس
  .ندا هدست آورد

 ی، قطـر و برونئـ  يعربستان سـعود 
را بـه خـود اختصـاص    

ک چـ  يو جمهـور ) 
  
) 59/7( و برمـه ) 43/7
و ) 42/2( انـادا ک، )2/

دولـت و   ییاراکـ جهـان از لحـاظ   

ی و سـومال ) 90/8(ی 
) 12/1( ، سوئد)10/1
و شـفاف بـودن    یت حسابرسـ 

ت ین وضعیبدتر) 66/8
ت ین وضـع یبهتـر ) 1

م روابط یتنظ يها برا
ر یبــا ســا گــاه یاســ

ـ نمونـه در ا   يبنـد  ن رتبـه ی
هـا از   ر شـاخص یه از لحاظ سـا 

 دارنـد و بـر   یت خـوب 

                                        
1. Accountability 
2. Human Rights 
3. Political Stability 
4. Rule of Law 

ت قـانون یـ مکو حا 3یاسـ یثبـات س  2،رشـ حقوق ب 1یی،گو
شور مورد بررسک 200ن حدود یب ییاناداکگران  لیاز نظر تحل. 
دست آورد به ین رتبه را از نظر شاخص مورد بررسین و بهتریبدتر

عربستان سـعود  کشورهاي: حکومتمشارکت مردمی در 
را بـه خـود اختصـاص     یت مردمـ کت از لحاظ مشارین وضعیبدتر 9با رتبه 

) 56/2( ، هلنـد )16/2(ك دانمـار  يشـورها کو در مقابل  
  .اند را داشته یت مردمکت از لحاظ مشارین وضعیبهتر ،

ـ برینگـو و ل ک کشـورهاي : اقتصـاد کارایی دولت و  43( ای
/37( وزلنـد ی، ن)18/2(ك دانمـار  يشـورها کشورها و کن 

جهـان از لحـاظ    يشـورها کن یبهتـر ) 45/2( ایکاالت متحده امر
  .اند اقتصاد بوده

ی شـمال   رهکـ ، )90/8( برمه کشورهاي: گویی قابلیت پاسخ
10(ك ، دانمار)08/1( فنالند يشورهاکگاه و ین جایبدتر) 
ت حسابرسـ یـ گـاه از لحـاظ قابل  ین جایبهتـر از ) 19/1( وزلند
  .خوردارندبر یاقتصاد دولت

66( و سودان) 73/8(ی شمال  رهک کشورهاي: بشرحقوق 
64/1( ، و فنالند)59/1( ، هلند)55/1(لوکزامبورگ  يشورها

  .را دارا هستند
ها برا ن شاخصیتر يدیلکاز  یکی یاسیس ثبات: سیاسیثبات 

اســیثبــات س. شــورها اســتکدرازمــدت بــا  يو اقتصــاد ی
نمونـه در ا  يبـرا . سـت یهماهنگ ن يو اقتصاد یاسیس يها شاخص

ه از لحاظ سـا کمنستان کو تر یبی، لیره شمالکهمچون  یی
ت خـوب یوضع یاسیبرخوردارند، از لحاظ ثبات س يار بدیگاه بس

                                                                 

 

  

  

گو پاسخ
. ردیگ یم
بدترر یز

مشارکت مردمی در  ¢
با رتبه  یهمگ
 ،اند داده

)75/2(،
کارایی دولت و  ¢
کن یبدتر
االت متحده امریا

اقتصاد بوده
قابلیت پاسخ ¢

)61/8 (
وزلندیو ن

اقتصاد دولت
حقوق  ¢

شورهاکو 
را دارا هستند

ثبات  ¢
یاســیس

شاخص
ییشورهاک
گاه بسیجا



ن یبهتـر . برخوردارنـد 
و  ی، برونئـ )10/1( وزلنـد 

 ، عــراق)52/8( شــورها افغانســتان

مهـم در توسـعه و    ي
ت قـانون در هـر   یـ م
و  یداخلـ  يگـذار  هیسـرما 

 افغانسـتان  يشـورها 
ــاظ حا ــمکشــورها از لح ــانون و ی ت ق
 اناداک، )75/2( سی، سوئ
 یابیــت قــانون ارزیــ

انادا، معدل شش شاخص 
رسـد   ینظر م به یول. 
شورها نباشد، چـون  ک

 سـان یکشور مورد نظر 
، )84/7( ، افغانسـتان )
ك ، دانمـار )87/1( نروژ
  .اند ردهکسب 
نحـوه   یجهـان  يها شاخص

ن یرتـر یاز فراگ یکـی 
 ين روش شـش شـاخص بـرا   

. قرار گرفته است یشور جهان مورد بررس
. هـا اسـت   دولت یاب
نحوه «؛ یجهان کف بان

                                        
1. The Worldwide Governance Indicators (WGI) 
2. Governance 

برخوردارنـد  يروابط درازمدت از فرصـت بهتـر   يبرقرار ياساس برا
وزلنـد ی، ن)09/1( زامبـورگ کلو یاسـ یشورها از لحـاظ ثبـات س  

شــورها افغانســتانکن ی، و بــدتر)53/1( سی، و ســوئ)17/1(
  .هستند) 65/7( ، و سودان

يهـا  از شـاخص  یکـی قـانون   یتحاکم: حاکمیت قانون
مکحا. شـود  یشورها محسـوب مـ  کن یب ياستمرار روابط اقتصاد
سـرما  يط مناسـب بـرا  یوجود محـ  ۀمنزل شور مورد مطالعه، به

شـورها ک ییاناداکگران   لیتحل. است يو انجام تعهدات قرارداد 
ــو )  ــمال رهک ــدتر) 63/8(ی ش ــاظ حاکن یرا ب شــورها از لح

، سوئ)69/2( ، هلند)42/2(ك ، دانمار)48/2( انگلستان ي
یــمکشــورها از لحــاظ حاکن یرا بهتــر) 83/2( ، و آلمــان

.  
انادا، معدل شش شاخص کارلتون کدانشگاه  یقیتحق ةن پروژیا در: معدل کل

. اند شده یینها يبند شورها رتبهکز ارائه و براساس آن ین 
ک یاسیگاه سیافتن جای يبرا یح و شفافیروش صح ير

شور مورد نظر کروابط با  یها با توجه به اهداف اصل از شاخص یک
ـ هرحـال در ا  به )88/7( انمـار یم يشـورها کق، یـ ن تحقی
نروژ يشورهاکن رتبه و یتر نییپا) 61/7( و عراق) 69/7(
سب کن رتبه را یباالتر) 03/2( و فنالند) 99/1( لندیوزی، ن

شاخص«روش ، یجهان کبان: بندي بانک جهانی ج ـ رتبه 
یکـی ه کرده ک یشورها طراحک یاسیس يبند رتبه يرا برا 1»ی
ـ در ا. شـود  یشورها محسوب مک یابیارز ي ن روش شـش شـاخص بـرا   ی
شور جهان مورد بررسک 200ش از یومت در بکح) تیفکی
ابیدر ارز یجهان کمهم بان يها از شاخص یکی 2یمرانک

ف بانیطبق تعر. ومت ارائه شده استکنحوه ح از یف مختلف
                                                                 

The Worldwide Governance Indicators (WGI)  
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اساس برا نیا
شورها از لحـاظ ثبـات س  ک

( فنالنــد
، و سودان)80/7(

حاکمیت قانون ¢
استمرار روابط اقتصاد

شور مورد مطالعه، بهک
 یخارج

)93/8 (
يشورهاک
، و آلمــان)82/2(
.اند ردهک

معدل کل ¢
 ذکرشده
ریگ معدل

یکوزن هر
به. ستین

( سودان
، ن)90/1(

ج ـ رتبه 
یمرانکح

يها روش
کی( ةنحو

کنحوه ح
ف مختلفیتعار
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حکومت، روشی است که در آن قدرت براي مدیریت منـابع اقتصـادي و اجتمـاعی    

نترل فسـاد،  ک ،ییگو ت پاسخ

سسـه  ؤدر روش م 1:خـدمات ریسـک سیاسـی   
 ICRG2   و با اسـتفاده
ان در یـ ، نقـش نظام ی

سـم و سـطح   ی، ترور

(EBRD) : ـ  ییاروپـا  کبان
 يهـا  يغالباً جمهوره 

 ،نمونـه  يبرا. رده است
و  یشـرق  يشـور اروپـا  
ت یـ زان قابلیـ قانون و م

  .)EBRD, 1996(شود 
سـال   ست، هریونومک

، ده کسـ یر ۀسسه در محاسـب 
ت، ی، امنیاسیثبات س 

هـا،   و پرداخت یالن، تجارت خارج

ن یعـدد صـفر و بـاالتر   
 و 2007 یسسـه مزبـور، در دو سـال متـوال    

، سنگاپور، سوئد و )9
. انـد  را در جهان به خود اختصاص داده

                                        
1. Political Risk Services (PRS)
2. Intenational Country Risk
3. Economist 

حکومت، روشی است که در آن قدرت براي مدیریت منـابع اقتصـادي و اجتمـاعی    
  .Kaufman, 2008)(» شود منظور توسعه، اعمال می یک کشور به
ت پاسخیت و قابلیشفاف: روش عبارتند از نیا يها شاخص

 .ت قانونیمکن و حایت قوانیفکیدولت،  ییاراک، یاسی
خـدمات ریسـک سیاسـی   ) مؤسسـه (هاي  د ـ شاخص 

 براساس روش یاسیس کسی، محاسبه ریاسیس کسیخدمات ر
ی، فسـاد دولتـ  یمنازعات خـارج ، یاسیس ياز هشت عامل رهبر

، ترورينـژاد  و یقـوم  يهـا  است، تـنش یاست، نقش مذهب در س
  .ردیگ یصورت م یاسیتوسعه احزاب س

(EBRD) هاي بانک اروپایی بازسازي و توسـعه  ـ شاخص  

ه کمورد توجه  يشورهاکاز  یگروه يز برایو توسعه ن ي
رده استکن ییتع ییها هستند، شاخص یشرق يسابق و اروپا 

شـور اروپـا  ک 25 يگـذار   هیت از سرماین حمایت قوانیمزبور وضع
قانون و م يریزان فراگیسابق را با دو شاخص م يشورو يها ي

شود  یاز داده میامت) 4( یال) 0(ن یه بکرده کن ییقانون، تع
کسسه معتبر اؤم 3:اکونومیست) مؤسسه(هاي  و ـ شاخص 

سسه در محاسـب ؤن میا. پردازد یشور جهان مک 150 کسیر ۀبه محاسب
ثبات س :ها عبارتند از این شاخص. دهد  یشاخص را مورد توجه قرار م

الن، تجارت خارجکن و مقررات، ثبات اقتصاد یدولت، قوان
 .ها رساختیار و زک، بازار یاتیمال يها استی، سی
عـدد صـفر و بـاالتر    کسین ریمترکه کن صفر تا صد است یشورها بک  رتبه

سسـه مزبـور، در دو سـال متـوال    ؤم ۀطبق محاسـب . عدد صد است
9(با  ك، دانمار)8(س با یسوئ يشورهاکب یترت به يالدی

را در جهان به خود اختصاص داده کسین ریمترکاز، یامت) 10(با  یفنالند همگ
                                                                 

Political Risk Services (PRS) 
Intenational Country Risk Guide (ICRG) 

  

  

حکومت، روشی است که در آن قدرت براي مدیریت منـابع اقتصـادي و اجتمـاعی    
یک کشور به
شاخص

یثبات س
د ـ شاخص 

خدمات ر
از هشت عامل رهبر

است، نقش مذهب در سیس
توسعه احزاب س

   ه
يبازساز
 يشورو
مزبور وضع کبان

يجمهور
قانون، تع ياجرا

و ـ شاخص 
به محاسب

شاخص را مورد توجه قرار م
دولت، قوان اییارک

یبازار مال
رتبه

عدد صد است کسیر
یم 2008

فنالند همگ



ن یشـتر یاز بیـ امت) 79(

 

 یغرب يتوسط نهادها
ـ  ر یتـأث   هـا  هن محاسـب ی
ن یـی هـم در تع  ها و ن شاخص
ـ  ي تـوان   یرا مـ  یغرب
موسـوم بـه    یاسـ یس 

ــا »نقــش مــذهب در حکومــت ، احتمــاالً ب

ـ     ییاروپـا  که اشـاره شـد، بان
داده  ییبـاال  ۀن رتبـ ی

شـور  کدر خالل مباحث مربـوط بـه   
ن یقـوان  یـی ت اجرایـ 
ـ تـوان ا  یمـ  ن یچنـ  نی
ن یراکشور مهم اوکجذب 

ت یمنظـور هـدا   ار مثبـت بـه  
، متقـابالً  ين اسـتراتژ 

 احتمـال دارد نباشـد،  
  .نندک ت 
ـ  يهـا  ، بـا  یالمللـ  نیب

ها  یژگیند و وکاستفاده 
مـؤثر   یاسـ یعوامل س

ده شد بـا در نظـر گـرفتن منـافع     
ن ییدر تع. دشو یران طراح
، یالمللـ  نیمتداول ب ي

(انمار بـا  یو م) 80(نه با ی، گ)84(عراق با  يشورهاکو درمقابل 
  .اند را داشته ياقتصاد

 رانیا جمهوري اسالمی یبا لحاظ منافع مل یینها يها

توسط نهادها یاسیشورها از لحاظ سک يبند رتبه يها وهیثر شکه اکنی
ـ  يشـورها ک یاسیش سیگرااینکه رد، یگ یصورت م ـ در ا یغرب ی

ن شاخصییهم در تع ،ن اساسیا بر. یستنبگذارد دور از ذهن 
يشـورها ک یاسـ یسهـاي  ظرن ن عوامل، اعمـال یاز ا یکاز هر
 کسـ ین ریـی نمونه، در شاخص مـؤثر در تع  يبرا. ردکمشاهده 

نقــش مــذهب در حکومــت«همچــون  ی، دخالــت دادن عــوامل
  .ستشده ا یطراح یاسالم يشوهاکه یعل پیشین ير

ـ   کگونه  همان. است هاازین امتییگر، در تعینمونه د ه اشـاره شـد، بان
یراکـ ازجملـه او  یشـرق  ياروپا يشورهاک بهو توسعه  ي
در خالل مباحث مربـوط بـه    ینیراکدان او حقوق یک یه حتک يطور به

یـ شورش در مورد قابلکمزبور به  کاز بانیثر امتکن، از حدا
مـ . ز دانسـت یـ آم ار متعجب شده و آن را مبالغهیبس يگذار
جذب  يبرا یغرب يها دولت يه با توجه به استراتژکرد ک

ار مثبـت بـه  یبسـ  یه، ارقـام یساختن آن از روس به دامن غرب و دور
ن اسـتراتژ یبـا همـ  . دهنـد  یشور ارائه مکن یدر ا یغرب يها يگذار

ـ  يشـورها کمورد نظر  یاسیاز لحاظ س يشورکچنانچه  نباشـد،   یغرب
ت یشان را هداهای هفرض، محاسب شین پیبا هم یغرب یلیز تحل

ـ شـور، در ارز ک، الزم است هـر  باالبا توجه به موارد  هـا  یابی
استفاده  یالملل نیب یقیو تحق یز علمکاط از آمار و اطالعات مرا

عوامل س ین اساس، در بررسیا بر. ردیو منافع مختص خود را درنظر گ
ده شد بـا در نظـر گـرفتن منـافع     یشور ما، الزم دک يبرا يتجار يها ن طرف

ران طراحیا یاسالم يجمهور يمستقل برا يها شاخصشور 
يارهایضمن استفاده از مع) 5-7( گانه در جدول هنُ يها شاخص
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و درمقابل 
اقتصاد کسیر

ها شاخص
ینظر به ا
صورت م

بگذارد دور از ذهن 
از هریامت

مشاهده 
ICRGدخالــت دادن عــوامل ،
ریگ جهت

نمونه د
يبازساز
به. است
ن، از حدایراکاو

گذار هیسرما
کل یتحل

به دامن غرب و دور
گذار هیسرما

چنانچه 
ز تحلکمرا

با توجه به موارد 
اط از آمار و اطالعات مرایاحت

و منافع مختص خود را درنظر گ
ن طرفییدر تع
شور ک یمل

شاخص
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 شـور کاز هـر  یـ ز درنظر گرفته شده و امت

ت روابـط  یه وضـع کـ 
ر یدر سطح روابـط آنهـا در سـا   

ن نخسـتی عنـوان   ن شـاخص بـه  
هـر   یرد عملـ یکـ شـور، رو 

طور متوسـط درنظـر گرفتـه    

محاسـبه  : »بینی درازمدت مواضع سیاسـی در قبـال ایـران   
مـدت و درازمـدت    ان
. گشـا باشـد   راه ییتنها
توان بـه   ینم ،الملل ن

ـ ا بر. ردکنده اعتماد  ن ی
 یاسـالم  ين جمهـور 

 يهـا  در عرصـه  يریـ 
  .ده استش ینیب ش

ثـر  کمورد توجـه در ا 
شـورها محسـوب   ک ی

اشـاره شـد،   پیشتر به آن 
 ۀه سـابق کـ  ییشـورها 
تواننـد طـرف    یانـد، طبعـاً نمـ   

ـ جد يها ن است دولت د ی
ران داشـته  یا یاسالم 

ه کـ  ییارهـا یاز مع یکی
رد، یـ ر گمـورد توجـه قـرا   

، یو فرهنگـ  ی، علمـ 

ز درنظر گرفته شده و امتیران نیا جمهوري اسالمی  مالحظات خاص
  .ن شده استییچهار تع یحسب مورد از صفر ال

کـ نینظـر بـه ا  : شاخص مواضع سیاسی در قبال ایـران . 
در سطح روابـط آنهـا در سـا    يا نندهک نییشور از نقش تعکن دو یدوجانبه ب

ـ ، برخوردار است، لذا ايامور، ازجمله روابط تجار ن شـاخص بـه  ی
شـور، رو کاز هر ین امتییدر تع. مورد توجه قرار گرفته است

طور متوسـط درنظـر گرفتـه     ران تا زمان حاضر بهیا یاسالم يشور در قبال جمهور
  .شده است

بینی درازمدت مواضع سیاسـی در قبـال ایـران    پیش«شاخص . 
ـ ر همواره با هدف برنامه ي،تجار ـ یاسیس يها انیـ م يزی
تنها تواند به یت موجود نمیتفا به وضعکن ایبنابرا. ردیگ  یصورت م

نیع نظام روابط بیسر يریرپذییت تغیبا توجه به ماه بر این
نده اعتماد یآ يبرا يزیر برنامه يت موجود برایاطالعات مربوط به وضع

ـ  دوجا یاسیروابط س یاساس، با درنظر گرفتن روند فعل ن جمهـور ینبـه ب
یـ گ لکشور مورد نظر، با توجه به تحوالت درحـال شـ  کران و 
شینده پیشور در آکدو  یاسیت روابط سیوضع ی،و جهان ي
مورد توجـه در ا  يها از شاخص یاسیثبات س: »ثبات سیاسی«شاخص . 
یاصـل  يتجـار  يها طرف نییدر تع یاسیس يبند رتبه ي
پیشتر به آن ه کنده یحال و آ در یاسیت روابط سیوضع یبررس. 

شـورها ک. صـورت گرفتـه اسـت    یومـت فعلـ  کبا فـرض اسـتمرار ح  
انـد، طبعـاً نمـ    ر دولت داشـته ییمنجر به تغ یاسید سیشد يها

ن است دولتکرا ممیدرازمدت محسوب شوند، ز يبرا یمطمئن
 يدر قبال روابط با جمهور یمتفاوت يو اقتصاد یاسیرد س

یکی: »میزان نفوذ در مناطق مورد توجه ایران«شاخص . 
مـورد توجـه قـرا    يتجـار  یکعنـوان شـر   شـور بـه  ک یکن ییتواند در تع

، علمـ ي، اقتصادیاسیشور اعم از سکآن  یت داخلینظر از وضع

  

  

مالحظات خاص
حسب مورد از صفر البر

1 .
دوجانبه ب یاسیس

امور، ازجمله روابط تجار
مورد توجه قرار گرفته است ،اریمع
شور در قبال جمهورک

شده است
2 .

ها کسیر
صورت م
بر این عالوه

اطالعات مربوط به وضع
اساس، با درنظر گرفتن روند فعل

کران و یا
يا منطقه

3 .
يها روش

. دشو یم
با فـرض اسـتمرار ح  

ها یناآرام
مطمئن يتجار
رد سیکرو

  .باشند
4 .

تواند در تع یم
نظر از وضع صرف



ـ از طر. ثالث و مناطق مـورد توجـه اسـت    ق ی
ثالـث مـورد توجـه خـود، از     
به نقش کشور افریقاي 
جنوبی در منطقه جنوب قاره افریقا و نقش عربستان سـعودي در کشـورهاي عربـی    

نقـش   و یاسـالم  يها
  .ردکانه اشاره 

 یپلماسـ ین منظـر، د 
  :ردک ي

ـ  الملـل برخـوردار    نیدر روابط ب
از مـوارد   ياریدر بسـ 

ـ  يهـا  سـازمان   یالمللـ  نیب
دسـت   را بـه  يا ننـده ک

د الزم یتواند و شـا  ی
، يا شـور مـوردنظر در مجـامع منطقـه    

در  یصـنعت  يشـورها 
در سازمان ملـل متحـد   

 يارکـ روابـط   یالمللـ 

ه اقتصـاد  کـ ن سـازمان مهـم   
 يدیـ لک يشـورها کسـازد، الزم اسـت بـه نقـش     

م یتوجـه داشـته و در تنظـ   
ـ  يهـا  شـورها در سـازمان    یالمللـ  نیب

 يتــوان بـرا   ین نقـش را مـ  
ــتر ي ــازمان کی ه در س

ثالث و مناطق مـورد توجـه اسـت    يشورهاکشور مزبور در کزان نفوذ 
ثالـث مـورد توجـه خـود، از      يشورهاکحضور در  يشور ما براکشورها، کگونه 
به نقش کشور افریقاي توان  ینمونه م يبرا. برخوردار خواهد بود يبهتر يها

جنوبی در منطقه جنوب قاره افریقا و نقش عربستان سـعودي در کشـورهاي عربـی    
هاحاشیه خلیج فارس و دریاي عمـان و حتـی در سـایر کشـور    

انه اشاره یخاورم یو قفقاز و حت يزکمر يایه در آسیون روس
ـ از ا: »المللـی  مجامع بـین  میزان اقتدار در«شاخص .  ن منظـر، د ی

يبند توان به دو شاخه طبقه یرد مکعمل ةرا از لحاظ حوز
  الف ـ دیپلماسی تجاري در قبال کشورها؛
 .المللی هاي بین ب ـ دیپلماسی تجاري در قبال سازمان

ـ  یگاه مهمیاز جا یالملل نیب يها امروزه سازمان در روابط ب
در بسـ  ولـی ند، هستها  ده دولتییه اگرچه خود، زاک يطور به 
سـازمان  .ننـد ک یمؤسـس اتخـاذ مـ    يهـا  مستقل از دولت ی
ننـده ک نیـی الملل نقش تع نیاقتصاد و تجارت ب ۀز در عرصین ي
 .اند

یه مک ییارهایاز مع یکی، یاصل يتجار يها فن طرییدر تع
شـور مـوردنظر در مجـامع منطقـه    کزان اقتـدار  یـ رد، میـ باشد مورد توجه قـرار گ 

شـورها کنمونه بدون توجه بـه نقـش    يبرا. است یو جهان ی
در سازمان ملـل متحـد    یو حت (WTO)تجارت  ی، سازمان جهان(EU)یی ه اروپا
ـ توان بـا ا  یآن، نم یتخصص يها و سازمان ـ  يهـا  ن نهـاد ی المللـ  نیب
 .ردک برقرار یم

ن سـازمان مهـم   یا هاي میدر تصم. است) OPEC(ک گر، اوپیمثال د
سـازد، الزم اسـت بـه نقـش      یمتأثر مـ  شدت بهشور ما را 
ـ یوک، ين سعودازجمله عربستا توجـه داشـته و در تنظـ    یت و امارات متحده عرب

شـورها در سـازمان  کگونـه   نیخود، نقش ا یروابط تجارت خارج
ن نقـش را مـ  یهمـ . ار مهم در نظـر گرفـت  یمع یکعنوان  مزبور را به

ــعود ــتان س ــ يعربس ــالم کدر بان ــعه اس ــرا (IDB) یتوس يو ب
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زان نفوذ یم
گونه  نیا

ها فرصت
جنوبی در منطقه جنوب قاره افریقا و نقش عربستان سـعودي در کشـورهاي عربـی    

حاشیه خلیج فارس و دریاي عمـان و حتـی در سـایر کشـور    
ون روسیفدراس
5 .
را از لحاظ حوز يتجار

الف ـ دیپلماسی تجاري در قبال کشورها؛
ب ـ دیپلماسی تجاري در قبال سازمان

امروزه سازمان
 ؛اند دهش

یمواضع
ياقتصاد
اند آورده

در تع
باشد مورد توجه قـرار گ 

یالملل نیب
ه اروپایاتحاد

و سازمان
مکمستح

مثال د
شور ما را ک یمل

ازجمله عربستا
روابط تجارت خارج

مزبور را به
ــعود ــتان س عربس
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ارتباطــات و  يرغــم توســعه فنــاور
 ۀشـورها همچـون گذشـته از هـر دو جنبـ     

معاصـر بـا هـدف     ي
 يشـورها کت یوضـع 

ـ  الملـل و روابـط    نیمهم در حقوق ب
از عوامـل مهـم تـنش    

شــورها بــا ک از یمتقــابالً بعضــ
ضـمن   ی،الملل نیب ي
 يشورهاکگر ید یدسترس

ممتـاز و   ییایـ ت جغراف
 یاسـ یس يعنوان ابـزار 

 يقـا یدولـت افر » ونقل
ار مـؤثر  یه بسـ یهمسا

بـر همـین   . موقعیت راهبردي در منطقه برخـوردار اسـت  
هـاي بـزرگ خـارج از منطقـه بـوده      
نیروي متفقـین در جنـگ جهـانی    

نیـز  در دورة معاصر . 
ایران پل ارتباطی جهان با دو منطقـه راهبـردي خلـیج فـارس و بازارهـاي نوظهـور       

 یو تجارت خارج ی

 یفرهنگـ  يونـدها یخ، پ
ـ  یزان روابط فرهنگـ  ن یب

ـ  يو تجار هـا   ن دولـت یب
بـا   یمتقـابل  ۀرابطـ » ي

  :ظر گرفته شده است

  .قائل شد (ECO) ياقتصاد يها ي
رغــم توســعه فنــاور  بــه: »موقعیــت جغرافیــایی«شــاخص . 

شـورها همچـون گذشـته از هـر دو جنبـ     ک ییایت جغرافیان موقعکماکنقل، 
يهـا  از جنـگ  ياریبسـ . ت اسـت یـ حائز اهم يو اقتصاد

وضـع . صورت گرفتـه اسـت   یالملل نیب يها تر به آبراه سهل ی
ـ  هاي از موضوع یکیامروزه  کیمحصور در خش مهم در حقوق ب

از عوامـل مهـم تـنش     یکیه اشاره شد کگونه  را همانیز ؛دشو یالملل محسوب م
متقــابالً بعضــ. اســتشــورها در عصــر معاصــر کن یدر روابــط بــ
يها به آب یو دسترس ییایت مناسب جغرافیاز موقع يبرخوردار
دسترس يبرا یصورت پل ، بهیمل يثر در توسعه اقتصادؤاستفاده م

  .نندک یعمل م یالملل نیب يها به آب
ت جغرافیـ چنـان موقع  آن يشـورها دارا کن گـروه از  یاز ا یبعض
عنوان ابـزار  به یعیت طبین وضعیه از اکدر منطقه هستند  یفعال ی

ونقل حمل یپلماسید«نمونه،  يبرا. نندک یاستفاده م  در سطح منطقه
همسا ییقایافر يشورهاکد در قبال یومت آپارتاکدر دوران ح

موقعیت راهبردي در منطقه برخـوردار اسـت   نیز از چنیشور ما ن
هـاي بـزرگ خـارج از منطقـه بـوده       اساس در طول تاریخ همواره مورد توجه دولت

نیروي متفقـین در جنـگ جهـانی    » پل پیروزي«عنوان  لقب گرفتن کشور ما به
. المللی و جهانی است هاي این نقش مهم بین دوم یکی از نمونه

ایران پل ارتباطی جهان با دو منطقـه راهبـردي خلـیج فـارس و بازارهـاي نوظهـور       
یپلماسیالزم است در د. شود آسیاي مرکزي و قفقاز محسوب می

  .میگاه خود واقف باشین جا
خ، پیدر طـول تـار  : »روابط فرهنگی با ایـران «شاخص . 
زان روابط فرهنگـ یم. ها بوده است ها و دولت ن ملتیدر ارتباط ب یعامل مهم

و تجار یاسیم روابط سکیدر استمرار و تح يشور نقش مؤثر
يتجـار  یپلماسـ ید«و » یفرهنگـ  یپلماسید«ن اساس یا 

ظر گرفته شده استر درنیز ۀن شاخص، دو جنبیا یابیدر ارز. گر دارند

  

  

يارکهم
6 .
نقل، و حمل
و اقتصاد یاسیس

یدسترس
محصور در خش

الملل محسوب م نیب
در روابــط بــ
برخوردار
استفاده م
به آب  منطقه

بعض
یپلماسید

در سطح منطقه
در دوران ح یجنوب
شور ما نک. بود

اساس در طول تاریخ همواره مورد توجه دولت
لقب گرفتن کشور ما به. است

دوم یکی از نمونه
ایران پل ارتباطی جهان با دو منطقـه راهبـردي خلـیج فـارس و بازارهـاي نوظهـور       

آسیاي مرکزي و قفقاز محسوب می
ن جایبه ا

7 .
عامل مهم

شور نقش مؤثرکدو 
 دارد، بر

گر دارندیدیک



 يشـورها دارا کاز  ی
در هر دو  کیمشتر ی

م کیصورت بالقوه و نامحسوس عامل تح
رغـم    بـه هنـد  کشور نمونه 
ـ ات ز شـور مـا   کبـا   يادی
 كمشتر يها شهین ری

ات کمشـتر  يدارا يشـورها 
ـ  ـ ی شـور  کن دو یدار ب

و در  یگـانگ یب. شـور مقابـل اسـت   
شـور  کبازدارنده توسعه روابـط دو  

 یفرهنگـ  يارهایدر اعمال مع
. گرفته است ز مورد توجه قرار

 یبعضـ  ایـران با  یات فرهنگ
فرهنـگ   كرش و در

ا از لحـاظ ارتباطـات   
ه کـ دارنـد،   يناویاند
  .افته استی

در  یز عامـل مهمـ  یـ 
شور کن است دو کالملل، مم
 یات مذهبکل مشتریمتفاوت به دل
شـور  کتـوان بـه دو    ی

  .ردکقا اشاره 
ثراً که اکشور جهان، ک
 یخـوب  خـود بـه   يها
 يشـورها کشـتر  یب ي

ـ وجـود دارد، ا  شـورها در  کن ی

ینمونه، بعضـ  يبرا :الف ـ مشترکات آداب و سنن فرهنگی 
یفرهنگ بوم يها شهیر ولیستند، ین يو اعتقاد یات مذهب
صورت بالقوه و نامحسوس عامل تح ن موضوع بهیه همکشود  یشور مشاهده م

نمونه  يبرا. شود یمحسوب من آنها یب یاسیو س يروابط تجار
ات زکمشـتر  ی، از لحاظ فرهنگیاد در اعتقادات مذهبیتفاوت ز
یز از همین نی، ازجمله چییایآس يشورهاکگر از ید یبعض
  .مند است بهره یمردم شرق

شـورها کمـوازات   بـه : ب ـ آشنایی با فرهنگ کشور مقابـل  
ـ روابط پا ۀدر توسعتواند  میه ک يگرید ی، عامل فرهنگ ی

شـور مقابـل اسـت   کشـور از فرهنـگ   کهر  یزان آگاهیمؤثر باشد، م
بازدارنده توسعه روابـط دو   يعوامل جد ی،دتر، خصومت فرهنگیشد

در اعمال مع. ابدی یم یآنها تجل يجارو ت یاسیه در روابط س
ز مورد توجه قرارین جنبه نیا ایران، يبرا يتجار يها ن طرفیی

ات فرهنگکرغم فقدان مشتر به، یغرب ينمونه در منطقه اروپا
رش و دریپذ يبرا يشتریب ی، از آمادگیخیتار روابطل یشورها به دل

ا از لحـاظ ارتباطـات   یـ تالیفرانسه و ا يشورهاکطور مثال،  به. برخوردار هستند
اندکاسـ  يشورهاکبا  يادیشور ما تفاوت زکبا  یـ فرهنگ  

ی یز تجلین ایرانآنها در قبال  یاست خارجین موضوع در س
یـ ن یات مـذهب کمشتر: »روابط مذهبی با ایران«شاخص . 

الملل، مم نیدر روابط ب. دشو  یم روابط دو ملت محسوب م
متفاوت به دل يها گر و با فرهنگیدیکار دور از یدر دو نقطه بس

ینمونه م يابر. گر باشندیدیکبا  یکروابط نزد يدارا ي
قا اشاره یدر غرب افر يگریا و دیآس یدر جنوب شرق یکی 

ک 57در بالغ بر  فراوان ییایجغراف یجهان اسالم با گستردگ
ها ينتوانسته از توانمندتاکنون  اند، قا واقع شدهیا و افریدر قاره آس
يهـا  يارکـ ه در مـورد هم ک يرکبا توجه به تف یول ؛ندک
وجـود دارد، ا   »یاسـالم  كبازار مشتر« يریگ  لکش منظور به 
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الف ـ مشترکات آداب و سنن فرهنگی 
ات مذهبکمشتر
شور مشاهده مک

روابط تجار
تفاوت ز

بعض. دارد
مردم شرق

ب ـ آشنایی با فرهنگ کشور مقابـل  
یفرهنگ

مؤثر باشد، م
شد ۀمرحل
ه در روابط سکبوده 
ییتع يبرا
نمونه در منطقه اروپا يبرا
شورها به دلکاز 
برخوردار هستند یرانیا

  یخیتار
ن موضوع در سیهم

8 .
م روابط دو ملت محسوب مکیتح

در دو نقطه بس
يو اعتقاد
 یاسالم

جهان اسالم با گستردگ
در قاره آس

کاستفاده 
 یاسالم
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موازات جهان اسـالم، در  
ا بـانفوذ اسـت ازجملـه در    

ـ با ا يام روابط تجار ران ی

ن طـرف  یـی تع يه بـرا 
فـرض   اب. ت قانون است

 ولیباشد،  پیشینگانه 
 يها استیمنسجم باشد، طبعاً س

مـدت   وتـاه کن و مقررات موجـود آن در  
محاسـبه   يهـا  روش 
  .ردیگ یقرار م

از  یـک هر يها وست، رتبه
) بوده اسـت  4تا  0ن 

  ران
ه کـ نیران، نظر بـه ا یجهان در ارتباط با ا

ن یتـر  ق خـارج اسـت، لـذا شـاخص    
قـرار   یابیران مورد ارز
ن منـاطق  یشورها در ا

  

موازات جهان اسـالم، در   به. ت هستندیخود حائز اولو ۀنوب به يروابط تجار ي
ـ غالـب   یه اعتقـادات مـذهب  کـ ز یـ ن یحیمس ي ا بـانفوذ اسـت ازجملـه در    ی
ام روابط تجارکاستح يبرا یبالقوه مناسب ۀنین، زمیالت يایکامر ي
  .وجود دارد

ه بـرا کـ ار یـ معآخرین : »ثبات قوانین و مقررات«شاخص . 
ت قانون استیمکن و مقررات و حایدرنظر گرفته شده، ثبات قوان

گانه  هشت يارهایثر معکدر ا یت مناسبیموقع يدارا يشور
منسجم باشد، طبعاً س يریگ می، فاقد نظام تصمیومتکح يارآمدکل نا

ن و مقررات موجـود آن در  یقوان بهتـوان  یدار بوده و نمیشور ناپا
 یـۀ لکبـاً در  یت قـانون تقر یمکن و حایثبات قوان. نان داشت

قرار م يمورد توجه جد ،شورهاکتجارت با  يبرا یاسیس
وست، رتبهیازدهم جداول پیستون  در: ها میانگین شاخص. 10

ن یه بک( پیشینگانه  هنُ يها شاخص يریگ شورها براساس معدل
  .آورده شده است

رانیشورها در ارتباط با اک یاسیس يها نهایی شاخص ی
جهان در ارتباط با ا يشورهاکاز  یکگاه هریجا یمنظور بررس

ـ ا ۀشورها از حوصلک کت کت ق خـارج اسـت، لـذا شـاخص    یـ ن تحقی
ران مورد ارزیآنها با ا يریپذ زان ارتباطیو م ییشورها در هر منطقه شناسا

شورها در اکن یتر  مطرح ن منظر، مناطق مختلف جهان ویاز ا. گرفته است
  :ردک يبند ر طبقهیصورت ز توان به

  )1(:قاره اروپا 
  یا؛تالیآلمان، فرانسه، انگلستان، ا: یغرب ياروپا ـ الف
 .)نیراک؛ اویشرق ياروپا ـ ب

 .)ایاسترال(ه یانوسیقاره اق 
  ؛ایکقاره امر 

  ؛اناداکا، یکاالت متحده امریا :یشمال يایکامر ـ الف

  

  

يبرقرار
يشورهاک
يشورهاک

وجود دارد
9 .
درنظر گرفته شده، ثبات قوان يتجار

شورکه کنیا
ل نایبه دل
شور ناپاکآن 
نان داشتیاطم
س کسیر

10
شورها براساس معدلک

آورده شده است

یابیارز
منظور بررس به

ت یبررس
شورها در هر منطقه شناساک

گرفته است
توان به یرا م

1. 

2. 
3. 



، ي، ژاپـن، مـالز  یره جنـوب 

ا یـ تالیفرانسـه و ا  يشـورها 
ن رتبـه  یاز، از بـاالتر 

 يمحـور  ياز اعضـا  
بـه   بیثر قرکت و عضو فعال در ا

ـ    یالمللـ  نیدر روابـط ب
ا در سطح یکشور نسبت به دولت امر
شـور  کبـا دو   یروابط فرهنگ

  .)1377پاکدامن، 
ز از لحـاظ  یشور نکن 
ا یـ تالیشور آلمان و اک

و » انـه یگرا یملـ «ن شـده و احساسـات   
ـ هرچنـد ا  ن نگـرش در  ی

ه یشـب  یاسیس يها یژگ
شـور  کهر چهار . گاه سوم جدول قرار گرفته است

  یکزکم :يزکمر يایکامر ـ ب
  نیل و آرژانتیبرز :یجنوب يایکامر ـ ج

  ؛قایقاره افر 
  ؛شکر و مرایمصر، الجزا :اقیشمال افر ـ الف
  ؛هیجرین :قایغرب افر ـ ب
  ؛ایتانزان :قایشرق افر ـ ج
  یجنوب يقایافر :قایجنوب افر ـ د

  ؛ستانکه، قزاقستان، ازبیون روسیفدراس )2(:ایاوراس 
  :ایقاره آس 

ره جنـوب کـ ن، یچـ  :ایآسـ  یشرق و جنوب شـرق  ـ  الف
  ي؛اندونز
  ؛هند :ایجنوب آس ـ ب
  .هکیو تر يعربستان سعود :ایغرب آس ـ ج

شـورها ک (EU)ییه اروپایاتحاد يشورهاکن یب 1 طبق جدول
از، از بـاالتر یـ امت 4ل کـ از از یـ امت 8/2سـب  کبـا   یاسیو س یبه لحاظ حقوق
 یکـی شـور فرانسـه   ک. برخوردار هستند يتجار یکعنوان شر
ت و عضو فعال در ایامن يشورا ین عضو دائمی، همچنییه اروپا
ـ   یگـاه مهمـ  ی، لذا از جابوده یالملل نیمهم ب يها اتفاق سازمان در روابـط ب

شور نسبت به دولت امرکن یمستقل ا یاست خارجیس. برخوردار است
روابط فرهنگ یخیتار ۀان و سابقیامالً واضح بکطور  اروپا و جهان به

پاکدامن، ( م روابط را فراهم ساخته استکیتح ۀنیا زمیتالیا ویژه به
ن یا. است گاه دوم قرار گرفته یاز در جایامت 7/2ز با یآلمان ن
کاتفاقاً هر دو . مشابه فرانسه برخوردار است یگاهیاز جا

ن شـده و احساسـات   یمتفقـ  يدوم مغلـوب قـوا   یدر جنگ جهـان 
هرچنـد ا (ر جوامع آنها تبلور دارد ان دکماک یسیو انگل ییایک
ژگیو يه داراکش یاتر). تر شده است رنگ ار کمیبس ،نسل جوان

گاه سوم جدول قرار گرفته استیدر جا 7/2به آلمان است با رتبه 
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4. 

5. 
6. 

طبق جدول
به لحاظ حقوق

عنوان شر به
ه اروپایاتحاد

اتفاق سازمان
برخوردار است
اروپا و جهان به

بهمزبور 
آلمان ن

از جا یاسیس
در جنگ جهـان 

یکضدامر
نسل جوان

به آلمان است با رتبه 
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، یـک پلماتیمختلـف د 
ت روابـط بـا آنهـا را    

 1/2ز بـا  یـ ا و هلنـد ن 
ـ  یمتـر  ن ین رتبـه را ب

  .از به خود اختصاص داده است
سـابق را در   يشـورو 

 جمهـوري اسـالمی  در قبـال  
 4ل کاز از یامت 11/3سب 

 يهـا  تیـ واقع. ن منطقه بـه خـود اختصـاص داده اسـت    
  .الملل است

و  یمـال  يداشـته اسـت بـا اسـتفاده از ابزارهـا     
نون کا ه همکبرآورد شده است 

 يگـذار  هیه سـرما یارد دالر در خـارج از روسـ  
در غـرب را در   يشـتر 

و  ير شـورو یه جمـاه 
تبـار   نفوذ روس يذ ي
ــاع ي ــا یو اجتم ن ی

ه بـا شـدت و   یروسـ  
 يایهـا عمـدتاً در منطقـه آسـ    

ه یون روسـ یمان وحدت فدراس
تـوان   يه دارایروسـ . 
ـ  ف مثـل  رمتعـار یا غی
  .شود یدر جهان محسوب م

ـ در حال حاضـر د  ن اسـالم بـا   ی

                                        
1. The Russians are Coning, Gulf News

مختلـف د  يهـا  نهیشور ما در زمکروابط با  یخیتار ۀسابق يز دارا
ـ ن موضوع استمرار و تقویه همک ،اند بوده یو فرهنگ ي ت روابـط بـا آنهـا را    ی

  .ندک یه میران، توجیا يبرا یاصل يتجار يها عنوان طرف
ا و هلنـد ن یـ تانیبر يشورهاکگاه چهارم و یاز در جایامت 2/2ا با یاسپان

متـر ک. انـد  گرفتـه  گاه پنجم جدول قراریدر جا طور مشترك
از به خود اختصاص داده استیامت 3/1فنالند با   ه اروپا،یعضو اتحاد ي

شـورو  ةحـوز  يشـورها کت یموقع 2 جدول: فدراسیون روسیه
در قبـال   یـک پلماتیو د یاسیازات مربوط به عوامل سیکسب امت

سب که با یون روسین جدول، فدراسیطبق ا. دهد یران نشان م
ن منطقه بـه خـود اختصـاص داده اسـت    ین رتبه را در ایباالتر
الملل است نیه در روابط بیون روسیفدراس ةگاه بالقوید جایز مؤیموجود ن
داشـته اسـت بـا اسـتفاده از ابزارهـا      یر سعیاخ يها سال یه طیروس
برآورد شده است . زان نفوذ خود در جهان را گسترش دهدی، مي
ارد دالر در خـارج از روسـ  یـ لیم 59بـالغ بـر    یروسـ  يها
شـتر یب يهـا  تکدر غـرب، شـر   ید مـال یبروز بحران شد. 

ـ رغم تجز  به 1.ها قرار داده است د روسیمعرض خر ـ ه اتحادی ه جمـاه ی
يها تیل حضور اقلیسابق، به دل يشورو يها ياستقالل جمهور
ــور ــا از  ين جمه ــکه ــو ی ــنت س ــاط س ياقتصــاد یو ارتب

 يها استیاز س آنان يریپذ ریه، تأثیمستقل با روس يها ي
هـا عمـدتاً در منطقـه آسـ     يریپـذ  رین تأثیا. ادامه داردان کماکمختلف  يها

مان وحدت فدراسیپ. د مشهود استیه سفیشور روسکو قفقاز و 
. اسـت  یخیتـار  يهـا  ن علقـه یاز وجود ا يد نمادیه سف
ـ متعـارف   يهـا  بوده و از لحاظ دارا بـودن سـالح   ییباال ی
در جهان محسوب م یقدرت بزرگ نظام یک يا هسته ي
در حال حاضـر د  و ت بزرگ مسلمان استیاقل يشور داراکن 

                                                                 
Russians are Coning, Gulf News 
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ل کیه را تشـ یت روسـ 
و  یاسـ یدر امـور س  ی

خودمختـار و   يه در جمهـور 
برخـوردار   ينند از نفـوذ خـوب اقتصـاد   
و قفقـاز   ییایدر بخـش آسـ  

  .هستند ایرانبا  ی
، انتظـار  یو علمـ  ی، فرهنگـ 
ـ ا یاسـالم  يجمهور ران ی

از  یافکـ  یشـور، آگـاه  
 مـورد شـور مـا مطالعـات در    

 ين اسـاس برقـرار  یبـر همـ  
الشـعاع   در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت، تحـت 

ن یز سـرزم کدر مر ي
منطقـه در  ایـن  . انـد  سـتان واقـع شـده   

الـت  یا 17. االت متحـده اسـت  
) سـوتا  نهیداهو تا میاس و از ا
بـاً از لحـاظ عـرض    ی

مشـابه   ییوهوا وه و صحرا و نوسانات آب
ه در کـ ت دارد یـ ون نفـر جمع 

ـ ت زیـ   يبـرا  يادتری
  .شود ی، محسوب م

ستان و قزاقستان کمنستان، ازب
م یبودن منابع عظد و از لحاظ دارا 
 يهمـراه جمهـور   شور بـه 

ه کـ ت دارند کران مشار
ه کـ نیا عالوه به. نندکروابط دوجانبه و چندجانبه را فراهم 

ت روسـ یدرصد از کل جمع 15باً یه تقرکون نفر مسلمان یلیم 20
یشور محسـوب شـده و نقـش مهمـ    کن ین این دیدهد، دوم
ه در جمهـور کـ ت یـ ون جمعیلیم 5تاتارها با . ه داردیروس ی
نند از نفـوذ خـوب اقتصـاد   ک یم یو زندگکتاتارستان و مس ۀافت
در بخـش آسـ   ویـژه  بـه شور کن یر اقوام ایسا. )1387پاکدامن، (

یو فرهنگ ینیق دیات عمک، و مشتریخیروابط تار يدارا
، فرهنگـ ي، اقتصـاد یاسین عوامل سیا ۀبا درنظر گرفتن هم

جمهور ه ویون روسین فدراسیب یمکق و مستحیرود روابط عم
شـور، آگـاه  کن دو یب یکگونه روابط نزد نیاز وجود این شیپ. برقرار باشد
شـور مـا مطالعـات در    کمتأسـفانه در  . انات طرف مقابل استکو ام ها

بـر همـ   ؛ن سطح خـود قـرار دارد  یتر نییه در پایون روس
در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت، تحـت  ویژه بهه، یتر با روس منظم 

  .قرار گرفته است
يزکمر يایآس يپنج جمهور: هاي آسیاي مرکزي جمهوري
سـتان واقـع شـده   کهند و پا یبه بزرگ ییا با قلمرویع اوراس

ـ  یموارد شب  ـ ا یه حوزه بزرگ و منطقـه فالت االت متحـده اسـت  ی
اس و از اانزکزونا تا اریرآاز (ا یکغرب امر) یو نه ساحل(
یند و تقرهسـت  يزکمر يایآس  ن مشابه منطقهیسرزم يباً دارا
وه و صحرا و نوسانات آبکفالت،  هاي ویژگی يو تا حد یی

ون نفـر جمع یـ لیم 8/36الت متحـده  یا ینیسرزم درون ۀمنطق
یـ ، جمعيزکـ مر يایآسـ  يون نفـر یـ لیم 8/54ت یـ جمعسه با 
، محسوب مكار اندینان بسکسا يدارا ییصحرا یها و نواح وهکبا  ي

منستان، ازبکسه کشور تر: قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان
د و از لحاظ دارا شون یمحسوب م يزکمر يایمهم آس يشورها
شور بـه کن سه یا. اند قرار گرفته یمورد توجه جهان یو نفت

ران مشارینار اکدر ) وکا( ياقتصاد يها يارکجان در سازمان هم
روابط دوجانبه و چندجانبه را فراهم  ۀتوسع يها نهیتوانند زم
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20حدود 
دهد، دوم یم

یاجتماع
افتی توسعه
( هستند
دارا یشمال

با درنظر گرفتن هم
رود روابط عم یم

برقرار باشد
ها ویژگی
ون روسیفدراس
 یروابط

قرار گرفته است
جمهوري

ع اوراسیوس
 ياریبس
( یداخل
باً دارایتقر

ییایجغراف
منطق. هستند
سه با یمقا

يا منطقه
قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان

شورهاکاز 
و نفت یمعدن
جان در سازمان همیآذربا
توانند زم یم
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ه کـ شـورها وجـود دارد   

 یوابسـتگ  یی،ایجغراف
دارد،  یجهـان  يو بازارهـا 

 ایـران م با کروابط مستح
ارتبـاط بـا    يمنستان بـرا 

ل یـ ز بـه دل یـ نگرجسـتان  
 بـر ایـن   عـالوه . ردیتواند مورد توجه قرار گ
ارتبـاط   يبرا یر فعلی

و  یاسـ یت سیـ سابق از موقع
برخـوردار بـوده    يرروس شـورو 

فاضـل و  ( قـرار دارد 

. انـد  دهشـ  يبنـد  ا رتبـه 
گـاه نخسـت قـرار    یدر جا
 يطـرف تجـار   یـک عنوان 

از مـوارد   یت است و در برخـ 
  شده است؛ ی
قدرت  يه داراکنیا عالوه

  ؛است
خـاطر از   یشور با آسـودگ 

ـ   الملـل   نیدر روابـط ب
  ؛ا مطرح است

 یالمللـ  نیب یاسیقدرت س

شـورها وجـود دارد   کن گـروه از  یران و این ایب يقو یو فرهنگ ینیات د
  .م روابط دوجانبه خواهد شدکیموجب تح

جغراف ةژیت ویو موقع يجوار ل همی، که به دلترکمنستانشور 
و بازارهـا  یالمللـ  نیب يها ارتباط با آب يران برایبه قلمرو ا 
روابط مستح يبرقرار يبرا يشتریتوجه ب يزکمر يایشورها آسک

منستان بـرا کز استفاده از قلمرو تریشور ما نک ياگرچه برا ،داشته است
  .مهم است يزکمر يایآس يها ير جمهور

گرجسـتان   يمنطقه قفقاز، جمهوردر رمسلمان یغ يشورهاکن 
تواند مورد توجه قرار گ یشور ما مکاد با یز یفرهنگ ۀوجود سابق

ر فعلین مسیگزیجا يرهایجاد مسیا يالزم است قلمرو گرجستان برا
  .ردیمورد توجه قرار گ) هکیر تریمس(

سابق از موقع يت شورویمکز از دوران حاین اوکراین يجمهور
رروس شـورو یـ غ يها ير جمهورینسبت به سا يممتاز ي
ـ  هیشور مورد توجه سرماکن یز اینون نکا هم قـرار دارد  یگذاران غرب
  .)1377پاکدامن، 
ا رتبـه یقاره پهناور آس يشورهاکن یتر یاصل 3 ر جدولد :چین

در جا 3از یسب امتکن با یخلق چ يطبق جدول مزبور، جمهور
یـک عنوان  ه آن را بهکشور، کن یا يها یژگیو از یبعض. گرفته است
  :رده است، عبارتند ازکمطرح  ایران يت برا
ت است و در برخـ یامن يشورا یدائم ين از اعضایشور چک ـ  الف

یغرب يشورهاکن شورا به نفع یه ایسو یک هاي میمانع اتخاذ تصم
عالوه بهبرخوردار است،  يا شور از قدرت هستهکن یا ـ  
است یکالسک يافزارها جنگ و ینظام يروهایاز لحاظ ن يقو
شور با آسـودگ کن ی، اير شورویاتحاد جماه یدنبال فروپاش هب ـ  
ـ   يشتریب یاسی، از اقتدار سیشمال يب خود در مرزهای در روابـط ب

ا مطرح استیکامر يها استیل سیتعد یعنوان عامل اصل ده و بهشبرخوردار 
قدرت س ۀو جنبدشور از کن یا يارد نفریلیم 3/1ت یجمع ـ  
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ت یـ از اهم) ار ارزان و بـازار بـزرگ مصـرف   

رده کـ شور ما اتخاذ ک

ات کن برقرار بوده و مشتر
بـودا و   یم مـذهب یه تعـال 
مـردم دو   ياعتقـاد  یکی

 چنینآن و هم یتخصص
. داشـته اسـت   یفعـال 
، سـازمان  (APEC)نوس آرام 

در حـال رشـد بـوده و بـه     
متقـابالً بـازار بـزرگ    

درصـد   1/8نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین از 
افـت و تـا اواسـط دهـه     

بـاال،   يگذار هیل نرخ سرما
ل یا تبـد یـ قتصـاد دن ن ا

 طور مشترك به 9/2از 
رغـم    بـه  يمـالز . انـد 
در توسـعه   یمـ یدهه گذشته شاهد جهش عظ

 یرغم بروز بحـران مـال  
 د انطباق داده و دوره بحران را پشـت سـر  

                                        
1. Goldman Sachs 

ار ارزان و بـازار بـزرگ مصـرف   کـ  يرویـ د با نیتول( يو قدرت اقتصاد
  ؛برخوردار است

کدر قبال  ین همواره مواضع معتدلیچ یاست خارجیس ـ

ن برقرار بوده و مشتریران و چیشور اکن دو یب یخیتار یروابط فرهنگ ـ
ه تعـال کـ نیا عـالوه  بـه . شـود  ین آنها مشاهده مـ یب يادیز 

یکینزد بهده شاستوار  يقو یاخالق يها شهیه بر رکوس 
  .رده استک یانیشا کمک یشور در روابط اجتماع

تخصص يها و نهادها ن در سازمان ملل متحد و سازمانیچ ـ  
ـ   يها ب به اتفاق سازمانیثر قر فعـال  حضـور  یالمللـ  نیمهـم ب

نوس آرام ایـ اق ـا  یآسـ  ياقتصـاد  يهـا  يارکازجمله در سازمان هم
  . ...و  )WTO(تجارت ی، سازمان جهانيشانگها يها ي
ـ با شتاب ز ين از لحاظ اقتصادیشور چک ـ   در حـال رشـد بـوده و بـه      يادی

متقـابالً بـازار بـزرگ    . ده اسـت شـ جهان مطـرح   ياقتصاد يها از قدرت یکی
  .شود براي انرژي محسوب میمصرف خصوصاً 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین از  1،گلدن ساچز طبق تحلیل

افـت و تـا اواسـط دهـه     یاهش خواهـد  کـ  2020سال  درصد در 5به  2003در سال 
ل نرخ سرماین به دلیوجود، چ نید باایدرصد خواهد رس 5/3به 
ن ایتـر  به بزرگ ،2041 اد و ارزان تا سالیار زک يرویدارا بودن ن
  .)Sachs, 2003, 10( خواهد شد
از یسب امتکبا  يو مالز يطبق جدول مزبور، اندونز: مالزي

انـد  شور مـا قـرار گرفتـه   کگاه دوم از لحاظ مصالح و منافع 
دهه گذشته شاهد جهش عظ یط يون نفریلیم 29م کت نسبتاً 

رغم بروز بحـران مـال   بهن توسعه، یا يها ساخت ریام زکل استحیبه دلو بوده است 
د انطباق داده و دوره بحران را پشـت سـر  یت جدید خود را با واقعشسرعت قادر 
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و قدرت اقتصاد
برخوردار است يدیلک

ـ   ه
  ؛است
ـ  و
یفرهنگ

وس ینفوسک
شور در روابط اجتماعک

  ز
ثر قرکدر ا

ازجمله در سازمان هم
يهمکار
  ح
یکیعنوان 

مصرف خصوصاً 
طبق تحلیل

در سال 
به  2040

دارا بودن ن
خواهد شد
مالزي

گاه دوم از لحاظ مصالح و منافع یدر جا
ت نسبتاً یجمع

بوده است 
سرعت قادر  به
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 یمواضع یالملل نیب هاي
ـ  يشـورها ک در  یغرب

 يانتقـاد  یموضع صراحت
  .رده است
. ن دولـت اسـت  یات مثبت ا
را  يدولـت مـالز   یـی 
 یـک آن توسـط   يبـرا 

، يو اقتصـاد  یصـنعت 
 ،نـد ک یفـا مـ  یا ينقـش مـؤثر  
 يا منطقه يها يارک، سازمان هم
ــالم ــرانس اس ــازمان  و (OIC) ینف س

ـ ز مـردم ا یـ ن یداخلـ  ن ی
ل یـ بـه دل و بـوده   یق مـذهب 

دوران گذشـته،   یشـور طـ  
  .مأنوس هستند

 يه به مالزیشب یتیاز وضع
رفتـار   يصـراحت مـالز  

ـ ثراً مسلمان ا  یتـ یشـور، مز کن ی
ـ هـزار جز  17ش از  ره ی
المللـی دریـایی    ترین مسیر بین
  .برخوردار است

امتیاز  7/2پس از کشورهاي چین، مالزي، و اندونزي، کشور هند با کسب 
مـا   شـور ک يالملل بـرا 

ن یاز چـ  پـس ه کـ ارد نفـر  
در سـطح قـاره    کـم  دسـت 

ـ       5600ش از یشـور هنـد بـا داشـتن ب

هاي ز همواره در موضوعین یاسیس ۀاز جنب يدولت مالز. 
کبـا   ياقتصاد یکنزد يارکرغم هم بهرده است و کاتخاذ 
صراحت بهشور، کن یر ایوز نخست ویژه بهدولت و  ،موارد مختلف

رده استکاتخاذ  یستیونیم صهیشورها و رژکن گروه از یدر قبال ا
ات مثبت اکاز ن یکیز ین یبر اصول اسالم يد دولت مالزکی
یـی گرا و اسـالم  یاسی، مواضع مستقل سیاسیگران س لیتحل

بـرا  يجـاد بحـران مـالز   یا ۀتوطئ یدر طراح یاز عوامل اصل
صـنعت  يموازات توان باال به يمالز. اند دانسته يهودیدار بزرگ 

نقـش مـؤثر   يا و منطقـه  یالمللـ  نیمهم ب يها از سازمان يار
، سازمان هم(ASEAN)ا یآس یملل جنوب شرق یۀازجمله در اتحاد

ــه اق ــد ی ــازمان (IOR-ARC)انوس هن ــالمک، س ــرانس اس نف
داخلـ  ۀاز جنب. (APEC)انوس آرام یاق ـا  یآس ياقتصاد يها ي
ق مـذهب یـ احساسـات عم  يمسلمان هسـتند، دارا ثراً که ا

ـ قاره هند به ا ران و شبهیاز افراد از ا یمهاجرت برخ شـور طـ  کن ی
مأنوس هستند يتا حدود یرانیم با فرهنگ ایرمستقیا غیم و یطور مستق

از وضع گفته، پیش يها جنبه یۀلکاز  يشور اندونزک: اندونزي
ـ  یاسـ یبرخوردار است، گرچه در مواضع س صـراحت مـالز    بـه  یالمللـ  نیب

ثراً مسلمان اکو ا يون نفریلیم 197م یت عظیجمع ولیند، 
ش از یاز ب ياندونز. دشو یمحسوب م يسه با مالزیآن در مقا

ترین مسیر بین در مهمر گرفتن ل شده و با قراکیانوس هند تش
برخوردار استخاصی در جنوب شرق آسیا از موقعیت ژئوپولیتیک 

پس از کشورهاي چین، مالزي، و اندونزي، کشور هند با کسب : هند
الملل بـرا  نیب در جایگاه سوم از لحاظ اهمیت و قابلیت برقراري روابط

ارد نفـر  یـ لیم یـک بـالغ بـر    یتـ یهنـد بـا جمع  . اسـت قرار گرفته 
دسـت شـود، همـواره    یشور جهان محسوب مکن یتر ت
  .ان قدرت مطرح بوده استکاز ار یکیعنوان  ا بهیپهناور آس

ـ     کانوس هند، یاق یت جهانیبا توجه به اهم شـور هنـد بـا داشـتن ب

  

  

. بگذارد
اتخاذ  یمترق

موارد مختلف
در قبال ا
کیتأ
تحل یبرخ
از عوامل اصل یکی
دار بزرگ  هیسرما
اریدر بس

ازجمله در اتحاد
ــ ه اقیحاش
يارکهم
ه اکشور ک

مهاجرت برخ
طور مستق به

اندونزي
برخوردار است، گرچه در مواضع س

ند، ک ینم
آن در مقا يبرا

انوس هند تشیدر اق
در جنوب شرق آسیا از موقعیت ژئوپولیتیک 

هند
در جایگاه سوم از لحاظ اهمیت و قابلیت برقراري روابط

قرار گرفته 
تیپرجمع

پهناور آس
با توجه به اهم



گـاه  یالملـل از جا  نین قاره در روابط ب
مسـتقل هنـد،    یاست خـارج 

رقابـت   ۀانوس هنـد از عرصـ  
خود  ینظام ت توانی
شور قدرتمند کبا  يل همجوار

 سوياز  ـ  ریشمکدر مورد 
ـ ا ینظام ي شـور  کن ی

ع یشور از لحاظ صـنا 
 يماهـا ید هواپیـ ه قادر بـه تول 

 يهـا  از قـدرت  یکیعنوان 
گذاران جنبش عدم تعهد بـوده  

. ، الهام گرفته اسـت نهرو
افته ازجملـه  ین توسعه 
 ياردیـ لیم یـک ت یاز جمع
درصد  5مسلمان، ) ون نفر

ـ یفـراوان بـا فرهنـگ ا     یران
شـور محسـوب   کدو 
ـ م از طر  يق اتبـاع هنـد  ی

ازجملـه  . دن نهادهـا دار 
تجـارت، سـازمان    ی
 يا منطقه يها يارکه هم

نـده  یسـال آ  50شـور هنـد در سراسـر    
ن موضـوع موجـب خواهـد شـد تـا      

بـه   نـد هرچ ؛ردیـ گ ی

ن قاره در روابط بیا یبان اصل دهیعنوان د به یلومتر سواحل آب
است خـارج ین اساس و با توجه به سیا بر. برخوردار است 
انوس هنـد از عرصـ  یـ شور همواره درصـدد دور نگهداشـتن اق  کن ی
یبه تقو ين، دولت هند توجه جدیهمچن. ها بوده است ابرقدرت

ل همجوارین موضوع عمدتاً به دلیا. )1371ایرانی، ( داشته است
در مورد  ویژه به یخیرقابت تار يدارا ـ  ستانکو پا سو یکن از 

يها روی، تعداد ن1995طبق آمار موجود در سال . گر بوده است
شور از لحاظ صـنا کن ین ایهمچن. )Sachs, 2003( بوده است ون نفریلیم 2/1
ه قادر بـه تول ک يطور بهاست داشته  يریشرفته رشد چشمگی

  .ده استش 27گ یل میشرفته از قب
عنوان  ، خود را بهيا د هستهیجد هاي شیبا انجام آزماهند 
گذاران جنبش عدم تعهد بـوده   انیاز بن یکی کشور این. جهان مطرح ساخت ي

نهروو  گاندي، همچون ین بزرگارکاز متف آن یاست خارج
 يشورهاکبا  یخیو تار یسنت یشور روابطکن یا ،ن اساس

از جمع ی،طبق آمار رسم. داشته است یو اسالم یعربکشورهاي 
ون نفریلیصد میکحدود  یعنی( درصد 10درصد هندو،  80
  .هستند ییان مثل بودایر ادیرو سایه پیو بق

فـراوان بـا فرهنـگ ا    كمشـتر  يهـا  شهیر يه داراکز یفرهنگ مردم هند ن
ـ   کـی از عوامل مؤثر در تح یکی دو   نیم روابـط درازمـدت ب

ـ م یطور مسـتق  ن بهیشور هند همچنک.  م از طریرمسـتق یا غی
ـ در ا يادی، نفوذ زیالملل نیب يها منصب در سازمان ن نهادهـا دار ی

یوابسته به سازمان ملل متحد، سازمان جهـان  يتوان به نهادها
ه همیهند، اتحادانوس یه اقیحاش يا منطقه ياقتصاد يها ي
  .ردکاشاره  (SAARC)ا یجنوب آس
شـور هنـد در سراسـر    ک، نرخ رشد گلدن ساچز ینیب شیطبق پ

ن موضـوع موجـب خواهـد شـد تـا      یخواهد ماند و ا یدرصد باق 5صورت ثابت 
یشـ یز پیاز ژاپن ن 2032تا سال  این کشور ید ناخالص داخل
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لومتر سواحل آبکی
 يممتاز

ن یدولت ا
ابرقدرت

داشته است
ن از یچ
گر بوده استید

2بالغ بر 
یپ ینظام
شرفته از قبیپ

هند 
يا هسته
است خارجیو س
ن اساسیا بر

کشورهاي 
80هند، 
و بق یکس

فرهنگ مردم هند ن
یکیاست، 

. دشو یم
منصب در سازمان صاحب

توان به نهادها یم
يارکهم

جنوب آس
طبق پ

صورت ثابت  به
د ناخالص داخلیتول
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ن ییبـزرگ پـا   ير اقتصـادها 

ا قـرار  یگاه چهارم در قاره آسـ 
واقـع شـده و در    ایـران 
شور با کن یا. دشو یشور ما با اروپا محسوب م

ـ و يل نهادهـا  ژه بـا  ی
جـان و  ی، آذربايزکـ مر

  .رده استکت یشورها تثب
در اغلــب  يتجــار ی

. ده اسـت شـ برخـوردار  
ـ شـور ا  و ه کیـ ران، تری

دارنـد،   د در آن حضـور 
ـ  توسـعه   کن سازمان ازجمله بان

و، در کـ ان اکـ ر اریگونـه نهادهـا و سـا   
  .گذارد   ی
شـبرد منـافع   یپ يبرا 

 يه در تـالش بـرا  کیـ 
ت در یعضـو  ي، و تالش برا
رده کران اتخاذ یا یاسالم
ات کمشـتر  هب کیه مت
و اقتـدار   يروزیه است، موجب پ

ار گـرفتن  یـ ند بـا در اخت 
ل دهنـد و دولـت   کی

بـا ظرافـت    یو خـارج 
ه کـ نیا عـالوه  به. ه هستند

ـ الحـاق بـه اتحاد   ، ییه اروپـا ی
  .دنبال داشته است

ر اقتصـادها یان نسبت به ساکماکاد درآمد سرانه آن یت زیل جمع
  .)Sachs, 2003( خواهد بود
گاه چهارم در قاره آسـ یاز هند در جا پساز یامت 6/2شور با کن یا: ترکیه
ایـران  یگیت در همسـا یون نفر جمعیلیم 67ه با یترک. گرفته است

شور ما با اروپا محسوب مکر ارتباط ین مسیتر یحال حاضر اصل
ل نهادهـا کیسـابق و تشـ   يشورو یاز فروپاش پسفعال  یپلماسی

مر يایآسـ  يها يدر جمهور یو قوم یات زبانکاستفاده از مشتر
شورها تثبکن یگاه خود را در ایداشته و جا یحضور فعال یآلبان
یپلماســید ياجــرا ن بــا مهــارت فــراوان دریه همچنــکیــ
برخـوردار   یار خـوب یت بسیاز موقع یالملل نیو ب يا منطقه يها

شـور ا که سه ک (ECO) ياقتصاد يها يارکنمونه در سازمان هم
ـ نار هفت عضـو جد کمؤسس در  ياعضاعنوان  بهستان  د در آن حضـور ی

ـ یمهم وابسته به ا ياقتصاد ياز نهادها یبرخ ن سازمان ازجمله بان
گونـه نهادهـا و سـا    نیق ایعهده گرفته و از طر و را بهکو تجارت ا

یر میان به نفع خود تأثن سازمیا ياقتصاد يها ها و طرح
 (OIC) ینفرانس اسالمکسازمان  ازمشابه  يه با راهبردکی

کیـ تر یکومت الئکاگرچه ح. برده است يخود استفاده مؤثر
، و تالش براسو یکشور از کن یمردم ا یخواه وب جنبش اسالم

اسالم يه جمهوریعل یمنف یاسیمواضع س گاهی، ییه اروپا
ه متکشور کن یدر داخل ا یت اسالمکحر يا شهیرشد ر ولی
ه است، موجب پکیران و ترین دو ملت ایفراوان ب یو مذهب 

ند بـا در اخت ا ه موفق شدهک يطور ه شده است بهکیگرا در تر احزاب اسالم
کیتشـ  ،، دولـت یـک ومـت الئ کارچوب حهـ ت پارلمان در چ

و خـارج  یدشمنان داخل هايدیه با توجه به تهدکیتر یفعل يگرا
ه هستندکیتر ۀدر جامع ینید يها ردن ارزشکنه یخاص درحال نهاد
الحـاق بـه اتحاد   يشور بـرا کن یچند دهه گذشته ا يها ست تالش

دنبال داشته است را به ییگرا غرب شور ازکن یمردم ا یسرخوردگ

  

  

ل جمعیدل
خواهد بود
ترکیه
گرفته است

حال حاضر اصل
پلماسیاتخاذ د

استفاده از مشتر
آلبان یحت

کیــتر
ها سازمان

نمونه در سازمان هم يبرا
ستان کپا
 یزبانیم

و تجارت ا
ها و طرح تیفعال

کیتر
خود استفاده مؤثر یمل
وب جنبش اسالمکسر

ه اروپایاتحاد
ولیاست، 
یفرهنگ

احزاب اسالم
ت پارلمان در چیثرکا

گرا اسالم
خاص درحال نهاد

ست تالشکش
سرخوردگ



شـور عربسـتان   ک: عربستان سعودي و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فـارس 
شـور  ک. ا واقـع شـده اسـت   

مختلـف،   يشـورها ک
شـور مـا بـا    ک. اسـت 

 یـۀ لک ،ج فـارس یخل یک
ـ    در قبـال   یامـارات متحـده عرب

 از عربسـتان، دو  پـس 
ـ  از و یـ امت 1/2ت بـا  ی

ن چهـار عضـو   یبنـابرا 
 یعنوان طرف اصـل  انتخاب به
ـ ا یاسـالم  ي ز یـ ران نی

ـ  يهـا  ه دولـت  ج یخلـ  یعرب
ـ   و  یـک ط نزدبـود رواب

از  یاسـ یو س يد اقتصـاد 
ـ و  یمزبور غالباً مواضع منف ا ی

از  یه بعضـ کـ  يطـور 
ج فـارس بـه   یخل يار
ـ ا یـی آرا صـف  یران، نـوع  ن ی

ـ ه ایـ بروز جنگ عـراق عل  ران و ی
ج فـارس  یخلـ  يارکـ 

ـ ا يریـ گ ت توسط عـراق و موضـع   ران در ی
  پشـیمان  بـر  ییسـزا  ر به

. ران داشتیشان در قبال ا
 يشـورها کدر مواضع 

 یـک پلماتیو د یاسـ ید س
ج فارس یخل يارکهم

عربستان سعودي و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فـارس 
ا واقـع شـده اسـت   یگاه پنجم در منطقه آسـ یاز در جایامت 4/2ز با ین 

کنفـوذ فـراوان بـر     يدارا یاسـ یو س ياقتصاد ۀجنب مزبور از دو
اسـت  (GCC)ج فـارس  یخل يارکهم يعضو شورا يشورهاک

یکاستراتژ ۀتواند در منطق یم يم روابط با عربستان سعود
ـ    يها استیس یشورها را با خود همراه سازد و حت امـارات متحـده عرب

پـس د، شو یه در جدول مشاهده مکگونه  همان. دکنل یران را تعد
ـ وک يشـورها کاز، یـ امت 2/2سـتان هـر دو بـا    ککشور لبنـان و پا  ی

بنـابرا . از قرار دارنـد یامت 2با  طور مشترك بهقطر و عمان  ي
انتخاب به يبرا یگاه مناسبیجاج فارس در یخل يارکهم 

يشورها بـا جمهـور  کن یا يروند روابط تجار. قرار دارند
  .ننده استک
ه دولـت کـ رفت  یران، انتظار میا یانقالب اسالم يروزیبا پ

ـ   یوحـدت اسـالم   يه منـاد کـ ران ید ایومت جدکفارس با ح بـود رواب
د اقتصـاد یشد يریپذ ریل تأثیمتأسفانه به دل ولی ندکنبرقرار  ي
مزبور غالباً مواضع منف يها ا و انگلستان، دولتیکامر ویژه به یغرب ي

ـ ا یاسـالم  يدر قبـال جمهـور   طـور  بـه  ؛دنـد کرران اتخـاذ  ی
ارکهم يجاد شورایا ۀه فلسفکن باورند یبر ا یاسیگران س

ران، نـوع یدر ا یاسالم يجمهور ياز برقرار پسدو سال 
بروز جنگ عـراق عل . استران یا در مقابل ایکشورها توسط دولت امر

کـ هم يعضو شـورا  يشورهاکغ مجموعه یدر یو ب یت علن
ت توسط عـراق و موضـع  یوک یاشغال نظام. ن ادعاستیاز ا

ر بهیتأث ،د عراقیمورد تجاوز و تهد یعرب يشورهاکت از 
شان در قبال ا گذشته يها استیل سیمزبور و تعد يشورهاکردن اغلب 

در مواضع  یمیشاهد چرخش عظ ،تیوکدر حال حاضر با خاتمه اشغال 
د سیشـد  يهـا  تیـ ه فعالک يبه حد ؛مهستیران یمزبور در قبال ا

هم يشورا يشورهاکت و هراس یضد جاد جویا با ایکدولت امر
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عربستان سعودي و کشورهاي عربی حاشیه خلیج فـارس 
 يسعود

مزبور از دو
ک ویژه به
م روابط با عربستان سعودکیتح
شورها را با خود همراه سازد و حتک
ران را تعدیا

کشور لبنـان و پا 
يشورهاک

 يشورا
قرار دارند ایران
کدواریام

با پ
فارس با ح

يا حسنه
يشورهاک

در قبـال جمهـور   يسرد
گران س لیتحل
دو سال  ۀفاصل
شورها توسط دولت امرک

ت علنیحما
از ا کیحا
ت از یحما
ردن اغلب ک

در حال حاضر با خاتمه اشغال 
مزبور در قبال ا

دولت امر
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ـ    ن یروابـط دوجانبـه ب

ـ با ا ي  یۀران در قضـ ی
 يشـورها که یـ لکران و درخواسـت از  
 يعضـو شـورا   يشـورها 

ـ مخالفت خود را با ا اسـت  ین سی
شور مزبـور ازجملـه قطـر و    

ه بـه  کـ  ییشـورها کتوسـط  
ا یکدولت امر یندگک

عمـان در   یر مشاور در امور خـارج 
م یج فارس قصـد ندارنـد از تحـر   

ا از یکـ امر«: گفـت  ي
ـ نبا ند،هسـت نگتن ی د ی
ـ ز. نـد کن ي ـ را ای ران ی
توان آنهـا را   یه نمکهستند 

پاکـدامن،  (» نتـون بـه نفـع مـا باشـد     

ـ از تما کیران حـا  ل ی
ا یکـ شـان از منـافع دولـت امر   

رئـیس   يشور، ازجمله سفرها
ـ  م روابـط  کـی تح يراب
ـ پد  يارکـ هم. د آوردی
موارد در  یه در برخک
و سـازمان   کدر اوپ 

  .استلبنان و عراق 
اگرچـه ژاپـن   . گاه ششم قرار گرفته است

به  یاسیاز لحاظ س ولی

ـ    یجیتـدر  ۀه شـاهد توسـع  کـ ارساز نبـوده، بل کتنها  ران نه روابـط دوجانبـه ب
  .میهستران یمزبور با ا ي
يارکهم يعضو شورا يشورهاکعطف توسعه روابط  ۀنقط

ـ ه اینتون علیلکدولت  يم اقتصادیاعالن تحر ران و درخواسـت از  ی
ـ ت از ایتبع يجهان برا شـورها کثـر  کا. دشـ ار کاسـت، آشـ  ین سی
مخالفت خود را با ا ی،ا با اعالن رسمیج فارس با عمل و یخل ي

شور مزبـور ازجملـه قطـر و    کن چند یمتعدد ب يانعقاد قراردادها. ا ابراز داشتند
توسـط   يم اقتصـاد یاست تحـر یس ياز اجرا پسران یت با ا
کسراف یۀا در منطقه شهرت داشتند مایکامر يها استیت از س
ر مشاور در امور خـارج یوز ،یوسف بن علوين رابطه یا در. ده است
ج فارس قصـد ندارنـد از تحـر   یحوزه خل یعرب يشورهاک اظهار داشت 1374

ـ ه ایـ ا علیکـ و تجـارت امر  يگذار يو. نـد کن يرویـ ران پی
یروابـط حسـنه بـا واشـ     يه داراکج فارس یعرب خل ي

ـ ه ایا علیکامر يم تجاریه از تحرکانتظار داشته باشد  يرویـ ران پی
هستند  یمنافع يدارا ]فارس[ج یخل يشورهاکه ماست و 

نتـون بـه نفـع مـا باشـد     یلکاز  يرویـ نم پک یر نمکده گرفت و من ف
  

ـ شـورها بـا ا  کن یا ۀمتعدد دوجانب يها نامه موافقتانعقاد  ران حـا ی
شـان از منـافع دولـت امر   یشورهاک یمنافع مل کیکمزبور به تف يشورها
شور، ازجمله سفرهاکرتبه دو  یر مقامات عالیاخ يها سال يها تماس

ـ  یار مناسـب یبسـتر بسـ   ي،به عربسـتان سـعود  جمهوري ایران  ب
پد يبا عربستان سـعود  ویژه بهشورها، کن گروه از یبا ا ي

ه در برخکبل يا تنها در سطح منطقه نه يران و عربستان سعودیشور ا
 يارکن مورد آن همیبارزتر. ت استیحائز اهم یالملل ن

لبنان و عراق  یالت داخلکحل مش يبرا يارکن همیهمچن ینفرانس اسالم
گاه ششم قرار گرفته استیاز در جایامت 3/2شور ژاپن با ک: ژاپن

ولیمطرح است،  یِقدرت جهان یک يو اقتصاد یاز لحاظ صنعت

  

  

ران نهیاز ا
يشورهاک

نقط
اعالن تحر
جهان برا

يارکهم
ا ابراز داشتندیکامر
ت با ایوک
ت از سیتبع
ده استش
1374ر یت

گذار هیسرما
يشورهاک

انتظار داشته باشد 
ه ماست و یهمسا
ده گرفت و من فیناد

1372(.  
انعقاد 

شورهاکاغلب 
تماس. است

جمهوري ایران 
يراهبرد

شور اکدو 
نیسطح ب

نفرانس اسالمک
ژاپن

از لحاظ صنعت



ـ  يشـورها کت  ، یغرب
ه، عامـل  ین و روسـ ی
مسـافت از   يو دور 
از عربسـتان   تـري  نیی

ا و یکـ واقع در دو قاره امر
ـ ا، ایکـ در قـاره بـزرگ امر   االت ی

ـ  ین جا ـ یگـاه ب ش از ین ب
 ی، صنعتیا اگرچه از لحاظ علم

 يتجار يها ن طرفیی
ـ ز ،رندیقرار گ یاب را ی
 یتفـاوت اساسـ  » تک

لتـر محسـوب   ین فنخسـتی 
ت یرسـم  بـه  یاسیرا از لحاظ س

آن  یو فنـ  يازجمله تـوان اقتصـاد  

شـود، ولـی وجـود     رسمیت شـناخته مـی  
خصومت شدید سیاسی و قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، موانـع اساسـی در   
هاي بـاالي اقتصـادي و   

سـی  با توجه به تعارض منافع بین امریکا و ایران، رفع این مانع سیا
سـازي   بـر منـزوي   راهکار دولت امریکا مبنـی 

ایران، توسعه قلمرو نفوذ ناتو به آسیاي مرکزي و قفقاز، تضمین نفـت ارزان خلـیج   
گـرا و   هـاي اسـالم   هاي غیرمردمـی در مقابـل حرکـت   

اب و مسلمانان، ازجملـه مـواردي   
ها و منافع بـین دو کشـور ایـران و امریکـا     
حال، شواهد حکایـت از آن دارد کـه از لحـاظ مواضـع سیاسـی،      

پـذیی بیشـتري    دولت امریکا در قبال ایران در درازمدت شـاهد تعـدیل و انعطـاف   

ت یه موجب حساسک يا ارانهک محافظه یمش ل مختلف از خط
یژاپـن بـا چـ    یخیرقابت تار. ندک یم يروید پنشوا یکامر
 ییایـ ت جغرافیـ ه موقعکـ نیا عالوه به .استن رابطه یدر ا

ییپـا  يبنـد  شور را در رتبـه کن یه اکد نهست يگریران عوامل د
  .قرار داده است 

واقع در دو قاره امر یاصل يشورهاک 4 در جدول :ه امریکاایاالت متحد
در قـاره بـزرگ امر  . انـد  شـده  يبنـد  ران رتبهیدگاه منافع ایه ازد
ن جایقابل قبول و باالتر ۀاز رتبیامت 2/2ل با یا و برزیکمتحده امر
ا اگرچه از لحاظ علمیکامرشور ک. است  ردهکسب کن قاره را یشور ا
ییدر تع ولیدر جهان برخوردار است،  ییاز مقام باال يو اقتصاد
ابیتوانند مورد ارز ینم ییتنها ن عوامل بهیشور، اکهر  يبرا
تکشر« یکبا انتخاب  يعنوان طرف تجار به» شورک یک«انتخاب 

نخسـتی عنوان  به یاسیعوامل س ي،شورکن یدارد و در انتخاب چن
را از لحاظ س یستیونیم صهیران رژیه اک ینمونه زمان يبرا. 

ازجمله تـوان اقتصـاد   یاسیرسیر عوامل غیسا یشناسد، طبعاً بررس
  .نخواهد داشت ی

رسمیت شـناخته مـی   نظر کشور ما به امریکا نیز اگرچه از
خصومت شدید سیاسی و قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، موانـع اساسـی در   

هاي بـاالي اقتصـادي و    رغم شایستگی عنوان طرف تجاري به تعیین کشور مزبور به
با توجه به تعارض منافع بین امریکا و ایران، رفع این مانع سیا. علمی آن است
راهکار دولت امریکا مبنـی . رسد نظر می مدت بعید به نیز در میان

ایران، توسعه قلمرو نفوذ ناتو به آسیاي مرکزي و قفقاز، تضمین نفـت ارزان خلـیج   
هاي غیرمردمـی در مقابـل حرکـت    فارس، حمایت از حکومت

اب و مسلمانان، ازجملـه مـواردي   حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی در مقابل اعر
ها و منافع بـین دو کشـور ایـران و امریکـا      است که موجب تعارض شدید سیاست

حال، شواهد حکایـت از آن دارد کـه از لحـاظ مواضـع سیاسـی،       بااین. خواهد بود
دولت امریکا در قبال ایران در درازمدت شـاهد تعـدیل و انعطـاف   
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ل مختلف از خطیدال
امر ویژه به
در ا یمهم
ران عوامل دیا

 يسعود
ایاالت متحد

ه ازدیانوسیاق
متحده امر

شور اک 21
و اقتصاد

برا یاصل
انتخاب 

دارد و در انتخاب چن
. دشو یم
شناسد، طبعاً بررس ینم

یهیتوج
امریکا نیز اگرچه از

خصومت شدید سیاسی و قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، موانـع اساسـی در   
تعیین کشور مزبور به

علمی آن است
نیز در میان

ایران، توسعه قلمرو نفوذ ناتو به آسیاي مرکزي و قفقاز، تضمین نفـت ارزان خلـیج   
فارس، حمایت از حکومت

حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی در مقابل اعر
است که موجب تعارض شدید سیاست

خواهد بود
دولت امریکا در قبال ایران در درازمدت شـاهد تعـدیل و انعطـاف   
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ـ ا یکامر يبه رهبر ی ا ی
ا در عـراق و افغانسـتان و خـروج    

شـان ازجملـه   یها شـور 
عامـل   ،ان در قدرت هستند

ا و یکـ ه در قبـال دولـت امر  
 يد خطـر بـرا  یل احساس شـد 

در  کینـاتو و اسـتقرار سـپر موشـ    
ا در یکـ دولـت امر  ی

ه به گرجستان و اعـزام  
ن در یرملکـ ت مـردان  

آن را بـه   یاسـ یگـران س 
ر یـ تعب» صـلح سـرد  «اط آن را به 
ر بـه  ینـاگز ) خواه يرات و جمهور

 يشـورها کدر  یو بحـران مـال  
د، یرسـ  ییه اروپـا یاالت متحده بوده و سپس به اتحاد
ـ ازجملـه بـا ا    ران و ی
 ياقتصاد يباال يها ت

 2/2گونه که اشاره شد، از بین کشورهاي قاره امریکا، برزیـل بـا   
میلیـون نفـر    189این کشور با جمعیت بالغ بر 

. شـود  تـرین کشـور قـاره امریکـا محسـوب مـی      
کـه از ایـن    میلیون کیلـومتر مربـع وسـعت اسـت    

لحاظ در قاره امریکا پس از کانادا و ایـاالت متحـده در جایگـاه سـوم و در سـطح      
دو . جهان پس از روسیه، چین، کانادا و ایاالت متحده در جایگـاه پـنجم قـرار دارد   

  :بینی عبارتند از پیشدالیل این . خواهیم بود
ین جهانیاست نظم نویست سکش: الف ـ عوامل سیاسی 

ا در عـراق و افغانسـتان و خـروج    یکـ دولـت امر  یامکـ ل نایـ بـه دل  یقطبـ  ک
ـ ا از دایکاست دولت امرین سیا يها مان شـور کقـدرت در   ةری

ان در قدرت هستندکماکه کها  ر دولتیسار مواضع ییا و تغیانگلستان و اسپان
  .ا شده استیکامر یف جهانیتضع
ه در قبـال دولـت امر  یروسـ » نندهکمدارا« یاست خارجیر سیین تغیهمچن
ل احساس شـد یبه دل  »یتهاجم« یاست خارجیل آن به سیناتو و تبد
نـاتو و اسـتقرار سـپر موشـ     ۀهمچـون توسـع   یه از اقـدامات یروسـ  یت مل
ینینشـ  عقـب  يبـرا  يگـر یو، عامـل د کن فاصله به مسیتر
ه به گرجستان و اعـزام  یروس ینظام ۀحمل. خواهد بود یالملل نیاز منازعات ب 

ت مـردان  یاز جـد  ییهـا  ا در ونزوئال نشانهیکخلوت امر اطیرزمناو به ح
گـران س  لیاز تحل یه برخک يطور به. ا استیکمقابل امر در ی
اط آن را به یت احتیگر با رعاید ید جنگ سرد و برخیدور جد
رات و جمهورکاعم از دمو(ا یکدولت امر ،لین دالیبه ا. 

  .خواهد بود ایرانل مواضع در قبال 
و بحـران مـال   يود اقتصـاد کـ شروع ر: ب ـ عوامل اقتصادي 

االت متحده بوده و سپس به اتحادیآن ا نخستستگاه یه ا
 یالملل نیز از ورود به مناقشات بیازمند به پرهیها را ن ن دولت
تیه از ظرفک ورین کشتر با ا يقو يروابط اقتصاد يبرقرار

  .ردکبرخوردار است، خواهد 
گونه که اشاره شد، از بین کشورهاي قاره امریکا، برزیـل بـا    همان: برزیل

این کشور با جمعیت بالغ بر . امتیاز حائز رتبه نخست شده است
تـرین کشـور قـاره امریکـا محسـوب مـی       پس از ایاالت متحده، پرجمعیـت 

میلیون کیلـومتر مربـع وسـعت اسـت     4/8همچنین کشور مزبور داراي 
لحاظ در قاره امریکا پس از کانادا و ایـاالت متحـده در جایگـاه سـوم و در سـطح      

جهان پس از روسیه، چین، کانادا و ایاالت متحده در جایگـاه پـنجم قـرار دارد   

  

  

خواهیم بود
الف ـ عوامل سیاسی 

ـ  کنظام ت
مانیپ هم

انگلستان و اسپان
تضع یاصل

همچن
ناتو و تبد

ت ملیامن
تر یکنزد
 ياریبس

رزمناو به ح
یستادگیا

دور جد
. اند ردهک

ل مواضع در قبال یتعد
ب ـ عوامل اقتصادي 

ه اک یغرب
ن دولتیا

برقرار یحت
برخوردار است، خواهد 

برزیل
امتیاز حائز رتبه نخست شده است
پس از ایاالت متحده، پرجمعیـت 

همچنین کشور مزبور داراي 
لحاظ در قاره امریکا پس از کانادا و ایـاالت متحـده در جایگـاه سـوم و در سـطح      

جهان پس از روسیه، چین، کانادا و ایاالت متحده در جایگـاه پـنجم قـرار دارد   



عامل جمعیت و وسعت، نقش مهمی در قدرت ملی این کشور در عرصـۀ جهـانی   
ادور با سایر کشورهاي امریکـاي جنـوبی   
مرز است، این موضوع جایگاه خاص این کشور از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک 

. می و صنعتی نیز پیشرفت شایان توجهی کـرده اسـت  
 در ین و دارا بـودن سـواحل طـوالن   
 ۀهمـ . وجود آورده است

ـ ر در مـورد تجد یـ  د ی
 ياز نامزدهـا  یکیعنوان 

ـ ز برزیـ   يل دورنمـا ی
د ناخـالص  یـ نده متوسـط نـرخ رشـد تول   

ـ اقتصـاد برز  ل را تـا سـال   ی
از تـر   بزرگ 2036تر از فرانسه و تا سال 

ــدن ــ یو مع ــیبس ، یار غن
تـوان   یمعتـدل، مـ   ی

 ، ولـی ردکـ ران مطـرح  
بـالقوه و بالفعـل موجـود    

  .تر از انتظار بوده است
ا یکـ سوم در قاره پهناور امر

ت در اوپک یکی دارا بودن منابع غنی نفتی و عضوی
سیاسـت خــارجی  . هـاي مثبـت و ثابـت ایـن کشــور بـراي ایـران اسـت       

جانبه روابـط   ضدامریکایی و همسو با ایران نیز ویژگی بسیار مثبت براي توسعۀ همه
از ثبات سیاسی قـوي در  
مخالفـان داخلـی آن کـه از ابزارهـاي اقتصـادي      

شـود،   تهدید مـی جدي 
باید روابط با دولت فعلی بـه نـوعی تنظـیم گـردد کـه درصـورت تغییـر دولـت در         

عامل جمعیت و وسعت، نقش مهمی در قدرت ملی این کشور در عرصـۀ جهـانی   
ادور با سایر کشورهاي امریکـاي جنـوبی   جز دو کشور شیلی و اکو برزیل به

مرز است، این موضوع جایگاه خاص این کشور از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک 
  .دهد را نشان می

می و صنعتی نیز پیشرفت شایان توجهی کـرده اسـت  ل از لحاظ علیشور برز
ـ  يایکشور امرهمجواري این کشور با ده ک ن و دارا بـودن سـواحل طـوالن   یالت

وجود آورده است ل بهیبرز يبرا يممتاز یکیت استراتژیموقع ،انوس اطلس
یـ اخ يهـا  سـال  یه طک یدر مباحث استده شن عوامل موجب 

عنوان  به يطور جد ل بهی، برزشود میت مطرح یامن يساختار شورا
یـ ن ياز لحـاظ اقتصـاد  . شـود  ین شورا معرفـ یا یت دائم

نده متوسـط نـرخ رشـد تول   یسال آ 50 یط. دارد یار خوبیبس ي
اقتصـاد برز  ةه انـداز کشده است  ینیب شیدرصد پ 6/3ل یبرز
تر از فرانسه و تا سال  بزرگ 2031ا، تا سال یتالیتر از ا بزرگ

  .)Sachs, 2003( ردکآلمان خواهد 
ــابع طب   ــودن من ــه دارا ب ــا توجــه ب ــوع ب ــیدرمجم ــدن یع و مع

یاست خـارج یو س زیادت یمناسب، جمع یصنعت يرساختارها
ران مطـرح  یا يبالقوه برا يتجار یاصل ياکاز شر یکیعنوان  ل را به

بـالقوه و بالفعـل موجـود     يها از فرصت یافکمبود شناخت کعد مسافت و ل ب
تر از انتظار بوده است نییار پایبس یل در سطحیران و برزیشور اکرابطه دو 

سوم در قاره پهناور امر ۀرتب 8/1از یشور ونزوئال با دارا بودن امتک: ونزوئال
دارا بودن منابع غنی نفتی و عضوی. استرا به خود اختصاص داده 

هـاي مثبـت و ثابـت ایـن کشــور بـراي ایـران اسـت        از ویژگـی 
ضدامریکایی و همسو با ایران نیز ویژگی بسیار مثبت براي توسعۀ همه

از ثبات سیاسی قـوي در   چاوزولی ازآنجاکه دولت آقاي  .بین ایران و ونزوئال است
مخالفـان داخلـی آن کـه از ابزارهـاي اقتصـادي       ونزوئال برخوردار نبوده و از سـوي 

جدي به صورت دولت امریکا  از سوي قویتري برخوردار هستند و
باید روابط با دولت فعلی بـه نـوعی تنظـیم گـردد کـه درصـورت تغییـر دولـت در         
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عامل جمعیت و وسعت، نقش مهمی در قدرت ملی این کشور در عرصـۀ جهـانی   
برزیل به. دارند
مرز است، این موضوع جایگاه خاص این کشور از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک  هم

را نشان می
شور برزک

همجواري این کشور با ده ک
انوس اطلسیاق
ن عوامل موجب یا

ساختار شورا
ت دائمیعضو
ياقتصاد
برز یداخل

بزرگ 2025
آلمان خواهد 

ــابع طب   ــودن من ــه دارا ب ــا توجــه ب ــوع ب درمجم
رساختارهایز
ل را بهیبرز
ل بیبه دل

رابطه دو 
ونزوئال

را به خود اختصاص داده 
از ویژگـی 

ضدامریکایی و همسو با ایران نیز ویژگی بسیار مثبت براي توسعۀ همه
بین ایران و ونزوئال است

ونزوئال برخوردار نبوده و از سـوي 
قویتري برخوردار هستند و

باید روابط با دولت فعلی بـه نـوعی تنظـیم گـردد کـه درصـورت تغییـر دولـت در         
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، بـه  یو صنعت ياقتصاد
روابـط   يا، اگرچه دارا

 يهـا  اسـت ید بـا س یرت شـد 
تـوان در مـورد    ینمـ  
روابـط   يبرقـرار  يبـرا 

ا و یکـ قـاره امر  يشـورها 
 لیتبـد  يک الزم بـرا 

  :این سه عامل عبارتند از
 یانادا از مواضع هماهنگ

 یاسـ یز عالقه سین قاره ن

د و یشـد الت کل مشـ 
الملـل ظـاهر    نیاقتصاد ب

 ياقتصاد ة، مبادالت گسترد
 ياقتصـاد  يارکـ هم 

گـاه  یاز از جایامت 1/2
. ده اسـت شـ شور ما برخـوردار  

 8/7بـه وسـعت    ين پهنـاور 

ن لحـاظ  یرده است، به هم
و  ياقتصـاد  يهـا  يار
 يا منطقـه  يها يارکن در سازمان هم
. دشـو  یمحسوب م ي

  .ونزوئال، روابط دو کشور لطمه شدیدي نبیند
اقتصاد يباال يها ییتوانارغم   به کشور صنعتی کانادا نیز: کانادا

ا، اگرچه دارایکشور امرکبا  یاسیو س ید فرهنگیشد يها ل وجود علقه
رت شـد یگاه در مغـا  چیه ولیشور ماست کبا  یکپلماتی

 یتین وضـع یدر چن. ردکشور ما، اقدام نخواهد کا در قبال 
بـرا  یاصـل  يعنوان طـرف تجـار   به یاسیانادا از لحاظ س

  .ردکدرازمدت حساب 
شـورها کثـر  کده اسـت ا شـ باعث  یدرمجموع سه عامل اصل

ـ اسیس يها تیاز ظرف) ایبرخالف قاره آس(ه  ک الزم بـرا یپلماتید ی 
این سه عامل عبارتند از .باشندران برخوردار یا يتجار یکشدن به شر

انادا از مواضع هماهنگکا و یکهمچون امر ییشورهاک: الف ـ عوامل سیاسی 
ن قاره نیا يشورهاکگر از ید ياریران برخوردار هستند و بس

  .ا ندارندیدر قاره آس
ل مشـ یـ ن قـاره بـه دل  یا يشورهاکثر کا :ب ـ عوامل اقتصادي 

اقتصاد ب ۀشور فعال در عرصکعنوان  ستند بهیقادر ن ياقتصاد 

، مبادالت گستردییایت جغرافیل موقعیبه دل: ج ـ عوامل جغرافیایی 
 ۀنـ یلـذا زم  ،نه خواهد بـود یار پرهزیشورها بسکن یران و ا

  .شود یار محدود م
1سب کا با یشور استرالکز، یه نیانوسیاق ۀدر منطق )3(:استرالیا

ـ روابط اقتصاد يبرقرار يبرا  شور ما برخـوردار  کبا  يتجار ي 
ن پهنـاور یسـرزم  ي،ون نفریلیم 18م کت یرغم جمع بهشور 
  .ار داردیلومترمربع را در اختکی

رده است، به همک یان توجهیشرفت شایا پیز استرالین یاز لحاظ صنعت
ارکـ عضو سـازمان هم  1971از سال  یشور صنعتک یکعنوان 

(OECD) ن در سازمان همیشور مزبور همچنک. بوده است
يمحور ياز اعضا یکیعنوان  به (IOR-ARC)انوس هند یه اق

  

  

ونزوئال، روابط دو کشور لطمه شدیدي نبیند
کانادا

ل وجود علقهیدل
ید يعاد
ا در قبال یکامر
انادا از لحاظ سکر شوک

درازمدت حساب 
درمجموع سه عامل اصل

ه یانوسیاق
شدن به شر

الف ـ عوامل سیاسی 
ران برخوردار هستند و بسیه ایعل

در قاره آس یخاص
ب ـ عوامل اقتصادي 

 يا شهیر
  .شوند

ج ـ عوامل جغرافیایی 
ران و این ایب
ار محدود میبس

استرالیا
 یمطلوب

شور کن یا
کیون یلیم

از لحاظ صنعت
عنوان  به

(OECD) توسعه

ه اقیحاش



ت یعضـو  (APEC)انوس آرام 
 ياروپـا  يشـورها کبـا  

لـذا از   ،ز مطـرح بـوده اسـت   
تواند  یشور ما مک یع نفت و معدن و آموزش عال

اسـت  یشـور از لحـاظ س  
. کا و انگلستان استی

  .ند
 ؛انـد  شـده  يبنـد  رتبـه 

و بـاالتر را   2از یـ امت 
س بـا  یشور سوئکن منطقه، مربوط به 
 يهـا  نـه یالملل، زم نی

جهان را فراهم سـاخته  
 ولـی ست، ین یالملل ن
ـ ت ایـ م در فعالیرمسـتق  ن ی

  .گذار است ریجهان تأث
وجـود  . ن منطقـه را دارد 

نـه را  یشـور، زم کن یدر ا
  .تواند فراهم سازد

 يهـا  یژگیو ياز دارا
 یاز چند قوم و مذهب است ول

  .تر است
ون یلیم 3شور با کن ی

و  یو ارتباطات فرهنگ
توانـد طـرف    یشـور مـا مـ   

 يهـا  کمکاز به ینو  
خودشان را با نـاتو هماهنـگ   

انوس آرام یـ اق ـا  یآسـ  ياقتصـاد  يها يارکا در سازمان هم
بـا   يو اقتصـاد  یاسی، سید فرهنگیل ارتباطات شدیدارد و به دل

ز مطـرح بـوده اسـت   ین ییه اروپایشور در اتحادکن یت ای، بحث عضو
ع نفت و معدن و آموزش عالیصنا ویژه به یو صنعت یلحاظ علم

شـور از لحـاظ س  کن یا ولی ا ببردیشور استرالک يها تیاز ظرف ياستفاده مؤثر
کا و انگلستان استیامر ویژه به یغرب يشورهاک يها استیتابع س شدت به، 

ندک یت اعتدال را دنبال میرعا یعلن یرسم يریگ اگرچه در موضع
رتبـه  یو شرق يزکمر ياروپا يشورهاک 5 در جدول: سوئیس
 یـک  چین منطقه، هـ یدر ا یشور مورد بررسکن ده یهرچند، در ب
ن منطقه، مربوط به یا يشورهاکن یب هن رتبیباالتر. اند ردهک
یدر روابط ب یطرف یاست بیشور با اتخاذ سکن یاست ا 1
ـ روابط اقتصاد ۀتوسع ي جهان را فراهم سـاخته   يشورهاک یۀلکبا  يتجار ي 

نیب یاسیس يها از سازمان یک چیشور عضو هکن یاگرچه ا
ـ  یچند ی رمسـتق یطـور غ  مهـم، بـه   یالمللـ  نین سـازمان ب
جهان تأث يو اقتصاد یمهم مال ينهادها ویژه به یالملل  نیب يها

ـ مقـام دوم در ا  7/1با رتبه  یرواسکشور ک: کرواسی ن منطقـه را دارد ی
در ا ياقتصاد يها رساختیز یروات و برخکب مسلمان و 

تواند فراهم سازد یشور را مکن یق ایران در شرق اروپا از طریحضور ا
از دارایامت 7/1ن با یو هرزگو یشور بوسنک: بوسنی و هرزگوین

از چند قوم و مذهب است ول یبکیز تریشور نکن یت ایاست، جمع یرواس
تر است فیضع یرواسکنسبت به  یبوسن ياقتصاد يها رساخت
یاز تعلق دارد، ایامت 6/1با  یشور آلبانکرتبه سوم به : آلبانی
و ارتباطات فرهنگ ینفرانس اسالمکت در سازمان یت مسلمان و عضوینفر جمع

شـور مـا مـ   ک يز و شرق اروپا بـرا کشور ما، در منطقه مرکبا 
  .باشد یمناسب
 يق اقتصادیالت عمکل مشیبه دل یشرق ياروپا يشورها

خودشان را با نـاتو هماهنـگ    یاست خارجیا، غالباً سیکامر ویژه به، یغرب يها
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ا در سازمان همیاسترال
دارد و به دل

، بحث عضویغرب
لحاظ علم

استفاده مؤثر
، یخارج

اگرچه در موضع
سوئیس
هرچند، در ب

کسب نک
8/1عدد 

يالزم برا
اگرچه ا. است
یزبانیبا م

ها سازمان
کرواسی

ب مسلمان و کیتر
حضور ا يبرا

بوسنی و هرزگوین
رواسکمشابه 

رساختیز
آلبانی
نفر جمع
با  یمذهب
مناسب يتجار
شورهاک
ها دولت
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ران برخوردار یدر رابطه با ا

ـ   یاز جا ن یگـاه برتـر را ب
 76ت بـالغ بـر   ین کشور با جمع
 یمهم ییایت جغرافی

 یبا فرهنگ غنـ  یمردم
 یعنـ یجهـان اسـالم،   

ـ نفـوذ ز  بـر جهـان    يادی

از، یـ امت 4/2سـب  کبـا  
ـ ا. ن قاره به خود اختصاص داده اسـت  ن ی

ت یـ اقل یت طـوالن یـ 
 ییاروپـا  يشـورها کاز 

 یبزرگـ  يهـا  يگـذار 
در آن صـورت   یصنعت

جمهور در  سین رئییتع
تنهـا اقتـدار    ه نـه کشد 
افتـه  یش یز افزایها ن نه
و  یاسالم يشورهاکاز 

و  يسـاز  يرده بودند، بـه عـاد  
در حـال   یجنـوب  يقـا 

دسـت   بـه  يگاه ممتـاز 
. ابـد ی یحضـور مـ   ی
ب از کـ مر (SADC)قـا  
. لندیا، سـواز یـ ، نامبیـک 

عضـو سـازمان    يشـورها 

در رابطه با ا ویژه به یاست خارجیدر س أينند و لذا از استقالل ر
  

از جایـ امت 4/2ز بـا  یـ قـا ن یشور مصـر در شـمال افر  ک: مصر
ن کشور با جمعیا. به خود اختصاص داده است ییقایافر ي

یلومتر مربع در موقعکیون یلیم یکون نفر و با وسعت حدود 
مردم يشور مصر داراک. قا واقع شده استیشمال شرق قاره افر

جهـان اسـالم،    یمز مهم علوم اسـال کاز مرا یکیبوده و  یاسیس ينش باال
نفـوذ ز  يشور مصرف داراک. دانشگاه االزهر در آن واقع شده است

  .عرب است
بـا   یجنـوب  يقـا یشور افرک 6 طبق جدول: افریقاي جنوبی

ن قاره به خود اختصاص داده اسـت یرا در ا نخستهمتراز با کشور مصر رتبه 
یـ مکل حایـ دل بـه  ولیده، شقا واقع یر افریشور اگرچه در قاره فق

از  ياریبرابر با بس یتیاالصل بر آن، از موقع ییدپوست اروپا
گـذار  هیو سـرما  ،ده اسـت شـ برخوردار  يو اقتصاد یاسیاز لحاظ س

صنعت يشورهاکتوسط  (Hi-Tech)شرفته یپ يفناور ةدر حوز
  .گرفته است
ییتع ين انتخابات آزاد برانخستیدر  نلسون ماندال يروزیبا پ

شد  یتوان مدع ید، مشبرگزار  1373شور که در سال کن 
نهیزم یه در برخکافته، بلیاهش نکشور کن یا يو اقتصاد

از  يادیشور، گروه زکن یا در یت دولت ملیمکبا حارا 
رده بودند، بـه عـاد  کم ید را تحریه دولت آپارتاکران یرمتعهد ازجمله ا

قـا یافر ین دولـت فعلـ  یهمچن. آوردند يروابط با آن رو
گاه ممتـاز یقا جایقا و سازمان وحدت افریتنها در سطح قاره افر حاضر نه

یانجیـ عنوان م به یالملل نیاز مسائل ب یه در برخکآورده است، بل
قـا  یتوسعه جنـوب افر  ۀدر جامع یجنوب يقایافر يحضور محور

یـک ، موزامبي، آنگـوال، بوتسـوانا، لسـوتو، مـاالو    یجنوب 
شـورها کثـر  کامالً محسـوس اسـت و ا  کمبابوه یا و زیزامب

  

  

نند و لذا از استقالل رک یم
  .ستندین

مصر
يشورهاک
ون نفر و با وسعت حدود یلیم
شمال شرق قاره افر در
نش باالیو ب

دانشگاه االزهر در آن واقع شده است
عرب است

افریقاي جنوبی
همتراز با کشور مصر رتبه 

شور اگرچه در قاره فقک
دپوست اروپایسف

از لحاظ س
در حوز ویژه به

گرفته است
با پ

ن یخ ایتار
و اقتصاد یاسیس

را یاست ز
رمتعهد ازجمله ایغ

روابط با آن رو ۀتوسع
حاضر نه

آورده است، بل
حضور محور

 يقایافر
زامب  ا،یتانزان



بـه   يدیشـد  یبا جهان خارج، وابستگ
انوس یـ دو اق یشـور نقطـه تالقـ   

ـ    يالملـل اقتصـاد   نیبـط ب
  منطقـه  يهـا  يارکن در سازمان هم

  .دشو یم یو صاحب نفوذ تلق
. رفتـه شـده اسـت   یت سـازمان مزبـور پذ  

ا، یانوس هنـد، ازجملـه اسـترال   
 یمختلفـ  يهـا  نـه یدارند، در زم
ـ  يهـا  يارکـ هم  ن یب

 درصــد 75شــور، کن 
عمـدتاً  ( ییایدرصـد مهـاجر آسـ   
 ویژه به ییاین آسارا مهاجر

مسـلمانان و  . از آنهـا مسـلمان هسـتند   
اسـت و  یس ۀدر عرصـ 

 يقـا ین قشـر فعـال جامعـه افر   
شور کن دو یم روابط درازمدت ب

 شـدت  بهدپوستان، یها سلطه سف
ت و یمورد هدا يا هسته
بسـط   يرا بـرا  يگر

  
ز بازار بـزرگ  یع بزرگ و ن

قاره  یبه بازار منطقۀ جنوب
 یار خـوب یبس یو صنعت

 در جهـت  سرعت به) 
لذا سـرعت عمـل    ،نند
طبق . رسد ینظر م به ي

با جهان خارج، وابستگ ییایو ارتباط جغراف يمزبور، از لحاظ اقتصاد
ـ ا. )55: 1375 پاکدامن، ( دارند یجنوب  شـور نقطـه تالقـ   کن ی

ـ  ز در رواین جنبه نیه از اکانوس هند بوده است یاطلس و اق بـط ب
ن در سازمان همیهمچن یجنوب يقایشور افرک. ت استیحائز اهم
و صاحب نفوذ تلق یاصل ياز اعضا یکی (IOR-ARC)انوس هند یاق

ت سـازمان مزبـور پذ  یز به عضـو یران نیا یاسالم يجمهور
انوس هنـد، ازجملـه اسـترال   یه اقیشور حاشک 19ه در حال حاضر کسازمان مزبور 

دارند، در زم ردر آن حضو يمالز ي و، اندونزیجنوب يقایهند، افر
 ۀتوسـع  يبـرا  یالملل نیتواند به مجمع مهم ب یه مکت دارد 
  .دشول یعضو تبد ي

ن یــت ایــون جمعیــلیم 40ت، از یــب جمعکیــاز لحــاظ تر
درصـد مهـاجر آسـ    10دپوسـت و  یدرصد سف 15، ییقایپوست افر
را مهاجر یجنوب يقایت افریون نفر از جمعیلیم یک. هستند
از آنهـا مسـلمان هسـتند    یه بخشـ کدهد  یل مکیتش یستانکو پا

در عرصـ  یگاه مورد احترامـ یاز جا یوبجن يقایافر ۀها در جامع
ـ ا یو مـذهب  یارتباطات فرهنگ. اقتصاد برخوردارند ن قشـر فعـال جامعـه افر   ی

م روابط درازمدت بکیتوسعه و تح يبرا يمساعد ۀنی، زمایرانبا 
ها سلطه سف ل قرنیبه دل یجنوب يقایشور افرک. د آورده است

هسته ياز انرژ يبردار بهره يژه فناوریو شرفته، بهیپ ياز نظر فناور
گریز جنبۀ دین موضوع نیه اکبوده است  یغرب يشورهاک ی

  .شور فراهم ساخته استکن یران با ایا یاسالم يروابط جمهور
ع بزرگ و نی، صناینفت يها شگاهیز، وجود پاالین ياز نظر اقتصاد

به بازار منطقۀ جنوب یابی هاشور با رکق آن یو از طر یجنوب يقایمصرف در افر
و صنعت يتجار يها نهیون نفر، زمیلیصد میکبالغ بر  یتیقا با جمع
) هکیازجمله تر(شورها کاز  یه بعضکده کرجاد یان ایخارج

نندک یت مکحر یجنوب يقایموجود در افر يها استفاده از فرصت
يار ضروریگسترده، بس ۀن منطقیدر ا یابیران در رابطه با بازار
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مزبور، از لحاظ اقتصاد
 يقایافر

اطلس و اق
حائز اهم

اق یۀحاش
جمهور

سازمان مزبور 
هند، افر

ت دارد یفعال
يشورهاک

از لحــاظ تر
پوست افر اهیس

هستند) يهند
و پا يهند
ها در جامع ییایآس

اقتصاد برخوردارند
با  یجنوب
د آورده استیپد

از نظر فناور
یبانیپشت

روابط جمهور
از نظر اقتصاد

مصرف در افر
قا با جمعیافر
خارج يبرا

استفاده از فرصت
ران در رابطه با بازاریا
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را اتخـاذ   یحیصـح  ي
درصد ظـرف   5ه به نرخ رشد 

شور با آن مواجـه  کن 
ـ ا یت، گسـتردگ  دز و ی

 يارکـ هم يهـا  نـه ی، زم
ومت جوان آن کو ح 
ع توسـط دولـت و   یح و سـر 

شـور  کن یا. گاه دوم قرار گرفته است
 یمهمـ  ع ویوس ۀمنطق

از لحـاظ  . مرز اسـت 
ـ ا ی ران داشـته و در  ی

. بـوده اسـت   یکگر نزد
ـ ه اکـ در جامعـه دارد،   ن ی

مسـلمان   يت با درصـد بـاال  
ه کـ  يطـور  به ؛دشو ی

سازمان  هاي میشور در تصم
نفــت بــوده و  یر غنــ
درصـد   82، 2007سـال  
عنـوان   ه بهیجرین. ل داده است
هـا و   يارکـ ان همکـ 

میلیون نفري، بـه دلیـل قـدرت بـاالي     
افریقـایی و عربـی صـاحب نفـوذ     

يهـا  استیس یجنوب يقایه افرک ی، درصورتگلدمن ساچز
ه به نرخ رشد کبرخوردار است  ییشور از توان بالقوه باالکن 
ن یه اک یالت اساسکمش. )Sachs, 2003( ابدینده دست یده سال آ

ت، گسـتردگ یـ ب جمعکیـ تر ویـژه  به یالت اجتماعکمش :است، عبارتند از
  .ار ماهرک يروی

، زمیو علمـ  ی، فرهنگـ ي، اقتصادیاسیدرمجموع از نظر س
 یجنوب يقایران با افریا یاسالم يجمهور يبرا يار مساعد
ح و سـر یمات صـح یه الزمۀ تحقق آن اتخاذ تصـم کوجود دارد 
  .استربط  يذ يها

گاه دوم قرار گرفته استیاز در جایامت 3/2شور سودان با ک: سودان
منطق ،مربع لومترکیون یلیم 4/2ون نفر و وسعت یلیم 27ت 

مرز اسـت  هم ،شورکقا را پوشش داده و با هشت یدر شمال شرق قاره افر
یاسـالم  يبا جمهور یکیومت سودان روابط نزدکز حین
گر نزدیدیکشور به ک، مواضع دو یالملل نیب هاي از موضوع 

در جامعـه دارد،   یام اسـالم کـ اح يبر اجـرا  يادید زکیومت سودان تأ
  .نادر است یاسالم يشورهاکن یموضوع در ب
ت با درصـد بـاال  یون نفر جمعیلیم 143ز با یه نیجریشور نک: نیجریه

یقا محسوب مینفوذ در غرب قاره افر شور صاحبک یکعنوان 
شور در تصمکن یا بر این، عالوهاند،  دانسته يا قدرت منطقه یک

ر غنــیذخــا يشــور داراکن یــا. ددار یقــا نقــش مهمــیوحــدت افر
سـال   یطـ . ت هستندیدر آن مشغول فعال يادیز ینفت يها
ل داده استکیتش LNGدرصد را  15شور را نفت و کن یصادرات ا
ـ نه بـا ا ین زمیدر ا کعضو اوپ کـ داشـته و ام  كران منـافع مشـتر  ی

  .ن حوزه وجود داردیدر ا يشتریب يها يگذار
میلیون نفري، بـه دلیـل قـدرت بـاالي      5رغم جمعیت کم  کشور لیبی به: لیبی

افریقـایی و عربـی صـاحب نفـوذ     اقتصاد متکی به نفت در بسـیاري از کشـورهاي   

  

  

گلدمن ساچز لیتحل
ن یند، اک

ده سال آ
است، عبارتند از

یمبود نک
درمجموع از نظر س

ار مساعدیبس
وجود دارد 

ها دستگاه
سودان

ت یبا جمع
در شمال شرق قاره افر

ن یاسیس
 ياریبس
ومت سودان تأکح

موضوع در ب
نیجریه

عنوان  به
یکآن را 

وحــدت افر
ها تکشر

صادرات ا
عضو اوپ
گذار هیسرما

لیبی
اقتصاد متکی به نفت در بسـیاري از کشـورهاي   

  .است



  )4(نه گانههاي  طرف تجاري ایران بر اساس میانگین شاخص
  ایقاره آس

  ییاز نهایامت  شور
  3  نی
  9/2  يمالز
  9/2  ياندونز
  7/2  هند
  7/2  هکی

  4/2  عربستان
  3/2  ژاپن

  1/2  ستان
  2/2  لبنان
  1/2  تی

  2  عمان
  2  قطر
    
  يزکمر/  یشرق ياروپا

  ییاز نهایامت  شور
  8/1  سی

  7/1  یرواس
و  یبوسن

  7/1  نیهرزگو
    
    
    

ـ برز يهـا  شورکنده،  ل، ی
 يهـا  تواننـد بـه قـدرت   

اقتصـاد آنهـا معـادل نصـف اقتصـاد      
ا یـ تالیا، انگستان، فرانسه، آلمان، ژاپن و ا

طرف تجاري ایران بر اساس میانگین شاخص يشورهاک يا منطقه يبند رتبه
    سابق يشورو منطقه    ییه اروپایاتحاد

شورک    ییاز نهایامت  شورک    ییاز نهایامت  شور
یچ    1/3  هیروس    8/2  فرانسه
مالز    9/2  منستانکتر    7/2  آلمان
اندونز    7/2  ستانکازب    8/2  ای

هند    6/2  قزاقستان    7/2  ش
کیتر    2/2  جانیآذربا    2/2  ایاسپان
عربستان    6/1  نیراکاو    1/2  هلند
ژاپن          0/2  ایتان
ستانکپا            
لبنان            
یوک            
عمان            
قطر            
            

اروپا    هیانوسیاق - ا یکامر    قایقاره افر
شورک    ییاز نهایامت  شورک    ییاز نهایامت  شور

یسوئ    2/2  لیبرز    4/2  یجنوب
رواسک    2/2  ایکامر    4/2  مصر
بوسن    1/2  ایاسترال    3/2  سودان

هرزگو
    8/1  ونزوئال    2  هی
          2  ی
          2  تونس

  نده یبرتر در جهان آ ياقتصاد يها
نده، یپنجاه سال آ یالملل ط نیگران اقتصاد ب لیتحل ینیب ش

تواننـد بـه قـدرت    یمـ  ،اند ده شدهینام BRICsاختصار  ه بهکن یه، هند و چ
اقتصـاد آنهـا معـادل نصـف اقتصـاد       2025تا سال . ل شوندیا تبدیدن يبزرگ اقتصاد

ا، انگستان، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایکشامل امر (G6) یشور بزرگ صنعت

  

 

ین
ه ب
نام
صل
ف

 
ی 
رج
 خا
بط
روا

ی 
ملل
ال

® 
وم 
ل د
سا

® 
شم

ره 
ا

وم
س

 
® 

یز 
پای

13
89

238  

رتبه
اتحاد

شورک
فرانسه
آلمان

یتالیا
شیاتر

اسپان
هلند

تانیبر
  
  
  
  
  
  

شورک
جنوب يقایافر

مصر
سودان

یجرین
یبیل

تونس

ها قدرت
شیطبق پ
ه، هند و چیروس

بزرگ اقتصاد
شور بزرگ صنعتکشش 
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تر از اقتصـاد ژاپـن    تواند بزرگ
 ه درکـ  یدرصورت. االت متحده باشد
را  یشـور صـنعت  کدرصد اقتصاد شش 

ـ   يشـورها کن ین نرخ رشد ب
 يهـا  در قـدرت  ییجا
همچـون   ییشـورها ک

قـرار داشـته و    يار حاد اقتصـاد 
دوم و رساندن آن  یاز خاتمه جنگ جهان
 يشورهاکطراز  هم کم

بـا   يشـور کت یت از وضع
ـ  یگـاه خـوب    يشـورها کن یب
داشـته   هیت مشـاب یوضع
ـ  صـورت   یالمللـ  نیب

ه، هنـد  یروس یعنینده جهان 

ـ برز یعنـ ینـده  یبرتر آ ل، ی
گاه برتر در روابط دوجانبه بـا  

ه از لحـاظ  کـ شـورها  
انـد، در معـادالت    ه شـد 

ـ ا. در جهـان برخـوردار خواهنـد شـد     ن ی
بـا آنهـا را    ياقتصـاد 

 یپلماسیه توجه دکگونه استنباط شود 
ن رتبه در یشور با باالتر

 برقرار باشـد ولـو   يا ارتباط قو

تواند بزرگ یم 2032نمونه، اقتصاد هند تا سال  يبرا. بود
االت متحده باشدیتر از اقتصاد ا بزرگ 2041ن تا سال یو اقتصاد چ

درصد اقتصاد شش  15 تنها BRICs يحال حاضر اقتصاد کشورها
 .دهند یل م
ـ یشتریه بکدهد  ینشان م ،گلدمن ساچز يها یبررس ن نرخ رشد ب

جا ن جابهیگران ا لیتحل .)Sachs 2003( متعلق به هند است
کننـد،  ک یدانند و استدالل مـ  یرقابل تحقق نمیا را غیدن ي

ار حاد اقتصـاد یت بسیش در وضعیم قرن پیمتر از نکژاپن و آلمان 
از خاتمه جنگ جهان پسشان یشورهاک ير بازسازیدرگ 
کم دستبرتر و  یگاهیدر جا کنیا یبودند، ول يت عادی
  .ا قرار دارندیکانگستان و امر ی

ت از وضعکحر پیشسال  30حدود  تنهاز ین یره جنوبکشور 
گـاه خـوب  یوتاه جاکن مدت یرده است و در اکم را آغاز 

وضع پیش،ز حدود سه دهه ین نیچ. دست آورده است به
ـ  يمعتبـر اقتصـاد   ياز نهادهـا  یکیه توسط کق ین تحق ب

نده جهان یآ يدهد، سه قدرت بزرگ اقتصاد یگرفته است نشان م
  .ا قرار دارندیهن آسکن در قاره 

برتر آن چهار قدرت یا یه همگکن است یگر ایمهم د ۀت
گاه برتر در روابط دوجانبه بـا  یجا ین طرح مطالعاتیا ین در بررسیه، هند و چ

ـ ، ایعبـارت  به. اند ران را به خود اختصاص داده شـورها  کن گـروه از  ی
ـ ا يبـالقوه بـرا   يتجار یکعنوان شر به ـ ران ارزی شـد  یابی
در جهـان برخـوردار خواهنـد شـد     ییگـاه بـاال  یز از جاین یالملل نیب ي

اقتصـاد  ــ  یاسـ یروابط س يق برایدق يزیر م برنامهکیموضوع لزوم تح
.  

گونه استنباط شود  نید ایشده نبا ارائه هاي ولن از جدیهمچن
شور با باالترکا دوازده یبه ده  یستیبا تنهاران یا جمهوري اسالمی

ا ارتباط قویمناطق دن یۀلکرا الزم است با یز ؛دشوجهان معطوف 

  

  

بودخواهد 
و اقتصاد چ

حال حاضر اقتصاد کشورها
ل مکیتش

بررس
BRICs متعلق به هند است
ياقتصاد

ژاپن و آلمان 
 شدت به

یبه وضع
یعنیفاتح 
شور ک
م را آغاز کدرآمد 
به یصنعت
ن تحقیا. است

گرفته است نشان م
ن در قاره یو چ
تکن
ه، هند و چیروس
ران را به خود اختصاص دادهیا
به یاسیس

ياقتصاد
موضوع لزوم تح

.طلبد یم
همچن

جمهوري اسالمی يتجار
جهان معطوف 



ش و یهمچـون اتـر   یی
شـور  ک يبـرا  يتجـار 
ننـده  ک نیو تضـم  یمنطق

ایـران   جمهـوري اسـالمی  
ـ  ۀتوسع  یالمللـ  نیروابط ب
  .طلبد یرا م ي

گر دارنـد،  یدیکـ متقابل نسـبت بـه   
و متقـابالً از   يروابـط اقتصـاد  

، يشـاورز ک، یاعم از صـنعت 
آن را درنظـر   ییایـ ت خاص جغراف

تـوان   ید منحصر به فـرد مـ  
ـ ه اک ،بهره گرفت ن موضـوع  ی
شور ما کت یه مزکهمه اذعان دارند 

م نفـت، گـاز و مـواد    
روابـط   ۀتوسـع  ی،و بازار بزرگ مصرف داخل

سـطح منطقـه    در يو فنـاور 
م، ینار جهان داشته باشـ 

» هنـد یدر حـال و آ «مزبـور  
 يو اقتصـاد  ی، اجتماع
 يهـدف بـرا   يشورها

                                        
1. Transport Diplomacy

ـ ا و برزیشور استرالکه مثالً رتبه  ییشـورها کتـر از   نییل پـا ی
تجـار  ياکدر منـاطق مختلـف جهـان شـر     بایـد لذا  .ستان باشد

منطق ي،تجار ياکشر ییایع جغرافیه توزک يطور رد، بهک یی
  .ران باشدیا ی

  يریگ جهیو نت يبند
جمهـوري اسـالمی  سـاله   بیسـت انـداز   سند چشـم  29ه در بند کگونه 

توسع يبرا یاسیس يها تیده است، الزم است از ظرفشح 
يتجار یپلماسید ين موضوع ارتقایا. شود يبردار بهره ي

متقابل نسـبت بـه    يریتأث ي،و روابط اقتصاد یاسیروابط س
روابـط اقتصـاد   ۀتوسع يبرا یاسیس يها تیتوان از ظرف یم ی
  .ردکاستفاده  یاسیستوسعه روابط  يبرا ياقتصاد يها

اعم از صـنعت ( ياقتصاد يار باالیبس يها تینظر از ظرف صرف
ت خاص جغرافیوجود دارد، اگر تنها موقع ایرانه در ک) ی

د منحصر به فـرد مـ  یت خاص و شاین موقعیه از اکد شو یم، مشاهده م
بهره گرفت يو اقتصاد یاسیدر دو بعد س یم منافع ملکیتح
همه اذعان دارند  یول. است 1ونقل حمل یپلماسیاربرد دک

م نفـت، گـاز و مـواد    یر عظـ یه ذخـا کد، بلشو  یمحدود نم ییایت جغرافین موقع
و بازار بزرگ مصرف داخل يشاورزکع بزرگ بخش ی، صنا
  .طلبد یمختلف جهان را م يشورهاکبا  ي
و فنـاور  ی، علمياقتصاد نخستگاه یدن به جایرس يبرا

نار جهان داشته باشـ کمختلف در گوشه و  يشورهاکا با ید تعامل سازنده و پو
مزبـور   يشـورها ک يهـا  تیق از ظرفیاز آن شناخت دقین

، اجتماعیاسیطور مستمر تحوالت س ه بهکطلبد  ین موضوع م
شورهاکو تحت نظر قرار گرفته و فهرست  يریگیجهان پ ي

 .دشوروز  طور مستمر به

                                                                 
Transport Diplomacy 
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ه مثالً رتبه کنیا
ستان باشدکازب

ییشناسا
یمنافع مل

بند جمع
گونه  همان ¢

ح یتصر
ياقتصاد
روابط س ¢

یعبارت به
ها تیظرف

صرف ¢
یبازرگان

م، مشاهده میریبگ
تح يبرا

کمستلزم 
ن موقعیبه ا
، صنایمعدن

ياقتصاد
برا ¢

د تعامل سازنده و پویبا
ن شیه پک

ن موضوع میا. است
يشورهاک
طور مستمر به ران بهیا
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الزم اسـت  ) اعم از بالفعل و بالقوه
دو  ياقتصـاد  يهـا  بخـش 

ه براساس میانگین شاخص  گانه هاي نُ

9  

ص
شاخ

ین 
یانگ

م
  ها 

ICRG  
(0 -100) 

رات
مقر

ن و 
قوانی

ات 
ثب

  

4  2.8  3/81  
3  2.8  3/81  
4  2.7  5/80  
4  2.7  5/82  
3  2.2  5/79  
4  2.1  5/86  
4  2.0  3/83  
4  1.8  5/78  
4  1.8  3/85  
3  1.8  3/76  
4  1.7  -  
3  1.6  88  
3  1.6  3/82  
4  1.4  3/81  
3  1.3  86  

اعم از بالفعل و بالقوه(هدف  يشورهاکمناسبات با  ۀتوسع يبرا
بخـش  یعنوان پل ارتباط شور بهک) ياقتصاد( یبازرگان ي

  ù .ندشوشور فعال 
براساس میانگین شاخص) EU( بندي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا رتبه. 1جدول شماره 

  نام کشور

1  2  3  4  5  6  7  8  

ال 
ر قب

ی د
یاس

ع س
واض

م
ران

ای
  

یش
پ

 
 در 

سی
سیا

ضع 
 موا

ینی
ب

دت
رازم

در د
ان 

 ایر
بال

ق
  

سی
سیا

ات 
ثب

  

جه 
د تو

مور
طق 

 منا
ذ در

نفو
ران

ای
بین  
مع 

مجا
 در 

تدار
اق

 
للی

الم
  

ایی
رافی

 جغ
یت

موقع
ران  

با ای
گی 

رهن
ط ف

رواب
ران  

با ای
بی 

مذه
بط 

روا
  

  0  3  3  3  3  4  3  2  فرانسه
  1  3  4  3  2  3  3  3  ایتالیا
  0  3  3  3  2  4  3  2  آلمان
  0  2  2  1  2  4  3  3  اتریش
  0  2  1  3  1  4  3  3  اسپانیا
  0  1  2  3  1  4  2  2  هلند
  0  1  1  3  3  4  2  2  بریتانیا
  0  2  1  1  0  4  2  2  بلژیک
  0  1  1  1  0  4  2  2  دانمارك
    2  1  1  1  3  3  3  یونان

  0  1  1  1  1  4  2  2  لوکزامبورگ
  0  1  1  2  0  3  3  3  ایرلند جنوبی

  0  1  1  1  00  3  3  3  پرتغال
  0  0  0  1  0  4  2  2  سوئد
  0  0  0  1  0  3  2  2  فنالند

 محاسبات محقق: منبع

  

  

برا ¢
يها زنیرا
شور فعال ک

جدول شماره 

نام کشور

فرانسه
ایتالیا
آلمان
اتریش
اسپانیا
هلند
بریتانیا
بلژیک
دانمارك
یونان

لوکزامبورگ
ایرلند جنوبی

پرتغال
سوئد
فنالند

منبع



  نه گانها بر اساس میانگین شاخصهاي 
9  

ص
شاخ

ین 
یانگ

م
  ها 

ICRG  
(0 -
100) 

رات
مقر

ن و 
قوانی

ات 
ثب

  

3  3.1  66  

2  2.9  -  

2  2.7  -  

3  2.6  -  

2  2.2  -  

1  2.0  -  

2  1.8  -  

2  1.7  -  

2  1.7  -  

2  1.7  -  

2  1.7  -  

2  1.6  -  

2  1.6  -  

2  1.6  -  

2  1.6    

ا بر اساس میانگین شاخصهاي یسابق و اوراس يکشورهاي شورورتبه بندي . 2شماره جدول

  نام کشور

1  2  3  4  5  6  7  8  

ال 
ر قب

ی د
یاس

ع س
واض

م
ران

ای
  

یش
پ

 
 در 

سی
سیا

ضع 
 موا

ینی
ب

دت
رازم

در د
ان 

 ایر
بال

ق
  

سی
سیا

ات 
ثب

  

جه 
د تو

مور
طق 

 منا
ذ در

نفو
ران

ای
مع   

مجا
 در 

تدار
اق

 بین
للی

الم
  

ایی
رافی

 جغ
یت

موقع
ران  

با ای
گی 

رهن
ط ف

رواب
ران  

با ای
بی 

مذه
بط 

روا
  

فدراسیون 
  1  2  4  4  4  4  3  3  روسیه

  3  3  3  1  2  3  4  4  ترکمنستان

  3  3  2  1  3  3  3  3  ازبکستان

  2  3  3  1  2  3  3  3  قزاقستان

  3  3  2  1  3  2  2  2  آذربایجان

  3  4  1  0  2  1  3  3  تاجیکستان

  3  2  1  0  1  2  3  3  قرقیزستان

  0  1  1  1  1  3  3  3  استونی

  3  3  3  1  1  1  1  0  

  0  1  1  1  1  3  3  3  لیتوانی

  0  1  1  1  1  3  3  3  مولداوي

  0  1  2  2  1  2  3  2  اوکراین

  0  1  1  1  0  3  3  4  سفید

  0  3  2  0  1  2  3  2  گرجستان

  0  2  2  0  1  2  3  3  ارمنستان
  محاسبات محقق: منبع
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جدول

نام کشور

فدراسیون 
روسیه

ترکمنستان

ازبکستان

قزاقستان

آذربایجان

تاجیکستان

قرقیزستان

استونی

  لتونی

لیتوانی

مولداوي

اوکراین

سفیدروسیه 

گرجستان

ارمنستان
منبع
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  گانه نههاي  ا براساس میانگین شاخص
9  

ص
شاخ

ین 
یانگ

م
  ها 

ICRG  
(0 -100) 

رات
مقر

ن و 
قوانی

ات 
ثب

  

4  3.0  75  
3  2.9  3/76  
3  2.9  3/66  
3  2.7  3/52  
3  2.7  8/68  
3  2.4  8/76  
4  2.3  3/87  
2  2.2  3/61  
2  2.2  5/60  
2  2.1  5/76  
2  2.0  5/74  
2  2.0  -  
1  1.9  3/32  
3  1.8  8/77  
2  1.8  61  
2  1.7  -  
4  1.7  -  
2  1.6  8/74  
4  1.5  5/92  
2  1.4  3/71  
2  1.3  3/72  
3  1.3  3/79  
0  1.2  -  
2  1.1  -  
2  1.1  3/64  

ا براساس میانگین شاخصیبندي کشورهاي قاره آس رتبه. 3شماره  جدول

  نام کشور

1  2  3  4  5  6  7  8  

ضع 
موا

ال 
ر قب

ی د
یاس

س
ران

ای
  

یش
پ

 
 در 

سی
سیا

ضع 
 موا

ینی
ب

دت
رازم

در د
ان 

 ایر
بال

ق
  

سی
سیا

ات 
ثب

  

جه 
د تو

مور
طق 

 منا
ذ در

نفو
ران

ای
بین  
مع 

مجا
 در 

تدار
اق

 
للی

الم
  

ایی
رافی

 جغ
یت

موقع
ران  

با ای
گی 

رهن
ط ف

رواب
ران  

با ای
بی 

مذه
بط 

روا
  

  3  3  4  4  4  3  2  0  
  4  4  3  2  2  2  3  3  
  3  2  2  2  3  3  4  4  اندونزي
  3  3  2  3  2  3  3  2  
  3  3  3  3  3  3  2  1  

عربستان 
  3  1  2  3  4  3  3  3  سعودي
  2  3  4  2  3  1  2  0  
  3  3  2  3  1  2  2  2  
  2  3  1  1  2  2  3  3  پاکستان
  3  4  3  1  1  1  2  2  
  3  3  3  1  1  1  2  2  
  3  3  3  1  1  1  1  3  
  3  3  1  1  0  2  3  3  

امارات عربی 
  2  2  1  1  1  3  2  1  متحده
  0  1  2  1  2  2  3  3  میانمار
  3  3  2  1  0  1  1  2  

  0  1  2  0  0  4  3  2  هنگ کنگ
  1  2  2  2  0  2  1  2  
  0  1  1  0  0  3  2  2  سنگاپور
  2  2  2  2  1  1  1  0  
  0  1  1  1  1  2  2  2  فیلیپین

  0  1  1  1  0  2  2  2  جنوبی
  2  1  1  0  2  1  3  3  افغانستان
  0  1  0  1  2  2  2  2  الئوس
  0  1  1  0  0  2  2  2  سریالنکا

  محاسبات محقق: منبع

  

  

نام کشور

  چین
مالزي
اندونزي
  ترکیه
  هند

عربستان 
سعودي
  ژاپن
  لبنان

پاکستان
  کویت
  عمان
  قطر
  عراق

امارات عربی 
متحده
میانمار
  یمن

هنگ کنگ
  اردن

سنگاپور
  تایلند
فیلیپین

جنوبی کره
افغانستان
الئوس
سریالنکا

منبع



  گانه نههاي  ه براساس میانگین شاخص
9  

ص
شاخ

ین 
یانگ

م
  ها 

ICRG 
(0 -100) 

رات
مقر

ن و 
قوانی

ات 
ثب

  

4  2.2  8/80  
3  2.2  3/71  
4  2.1  5/82  
2  1.8  8/70  
4  1.7  8/84  
2  1.6  8/70  
4  1.6  8/81  
2  1.5  8/72  
2  1.3  5/75  
2  1.2  5/73  
2  1.2  8/58  
2  1.2  3/68  
2  1.2  3/80  
1  1.1  8/52  
2  1.1  3/74  
2  1.1  62  
2  1.1  5/73  
2  1.0  8/64  
2  0.9  5/68  
2  0.9  8/72  
1  0.7  5/73  
1  0.5  5/59  

ه براساس میانگین شاخصیانوسیا و اقیکبندي کشورهاي قاره امر رتبه. 4شماره  جدول

  نام کشور

1  2  3  4  5  6  7  8  

ران
ل ای

 قبا
ی در

یاس
ع س

واض
م

  

یش
پ

 
 در 

سی
سیا

ضع 
 موا

ینی
ب

دت
رازم

در د
ان 

 ایر
بال

ق
  

سی
سیا

ات 
ثب

  

جه 
د تو

مور
طق 

 منا
ذ در

نفو
ران

ای
بین  
مع 

مجا
 در 

تدار
اق

 
للی

الم
  

ایی
رافی

 جغ
یت

موقع
ران  

با ای
گی 

رهن
ط ف

رواب
ران  

با ای
بی 

مذه
بط 

روا
رات  

مقر
ن و 

قوانی
ات 

ثب
  

  0  1  4  4  4  2  1  0  
  3  3  3  2  2  3  1  0  
  2  3  4  2  3  0  0  0  
  4  3  2  2  1  1  1  0  
  2  2  4  0  2  1  0  0  

  3  3  2  1  0  2  1  0  
  3  3  4  0  0  0  0  0  
  2  2  2  1  0  3  1  0  

  2  2  2  1  1  1  1  0  
  2  2  2  1  1  1  0  0  
  2  2  2  1  0    1  0  
  2  2  2  0  1  2  0  0  
  2  2  2  1  1  1  0  0  
  0  0  1  0  1  2  2  3  نیکاراگوئه
  0  0  1  0  1  2  2  2  کاستاریکا

  2  2  2  1  1  1  0  0  
  2  2  2  0  0  2  0  0  

2  2  2  0  0  1  0  0  
  2  2  2  0  0  0  0  0  
  2  2  2  0  0  0  0  0  
  0  0  1  0  0  1  2  2  السالوادور
  0  0  1  0  0  1  2  2  هندوراس

  محاسبات محقق: منبع
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جدول

نام کشور

  امریکا
  برزیل
  استرالیا
  ونزوئال
  کانادا

  مکزیک
  نیوزلند
  پاناما

  آرژانتین
  گواتماال
  کلمبیا
  اروگوئه
  شیلی

نیکاراگوئه
کاستاریکا
اکودادور
  جامائیکا
  پرو

  بولیوي
  پاراگوئه
السالوادور
هندوراس

منبع
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ههاي  براساس میانگین شاخص   گانه نُ
9  

ص
شاخ

ین 
یانگ

م
  ها 

ICRG 
(0 -100) 

رات
مقر

ن و 
قوانی

ات 
ثب

  

4  1.8  3/86  

2  1.7  -  

2  1.7  -  

1  1.6  8/52  

2  1.4  3/78  

2  1.1  5/75  

2  1.1  8/75  

2  1.1  3/60  

2  1.1  5/56  

2  1.1  5/76  

براساس میانگین شاخص یو شرق يزکمر يبندي کشورهاي اروپا رتبه. 5شماره  جدول

  نام کشور

1  2  3  4  5  6  7  8  

ران
ل ای

 قبا
ی در

یاس
ع س

واض
م

  

یش
پ

 
 در 

ران
ل ای

 قبا
ی در

یاس
ع س

واض
ی م

بین
دت

رازم
د

سی  
سیا

ات 
ثب

  
ران

ه ای
توج

ورد 
ق م

ناط
در م

فوذ 
ن

  

مع 
مجا

 در 
تدار

اق
 بین

للی
الم

  

ایی
رافی

 جغ
یت

موقع
ران  

با ای
گی 

رهن
ط ف

رواب
ران  

با ای
بی 

مذه
بط 

روا
  

  3  3  4  0  0  1  1  0  

بوسنی و 
  2  2  1  0  0  2  3  3  هرزگوین

  3  3  2  1  0  2  2  0  

  2  3  2  0  0  2  2  2  

  3  3  3  0  0  1  1  0  

  2  2  2  0  0  1  1  0  

  0  1  1  0  0  2  2  2  مجارستان

  2  2  2  0  0  1  1  0  

  0  1  1  0  0  2  2  2  بلغارستان

  0  1  1  0  0  2  2  2جمهوري 
 محاسبات محقق: منبع

  

  

جدول

نام کشور

  سوئیس

بوسنی و 
هرزگوین

  کرواسی

  آلبانی

  لهستان

  اسلواك

مجارستان

  رومانی

بلغارستان

جمهوري 
  چک

منبع



  گانه نههاي  قا براساس میانگین شاخص
9  

ص
شاخ

ین 
یانگ

م
  ها 

ICRG 
(0 -100) 

رات
مقر

ن و 
قوانی

ات 
ثب

  

2  2.4  3/71  
4  2.4  8/73  
2  2.3  5/37  
2  2.0  63  
2  2.0  57  
2  2.0  8/70  
2  1.8  64  
2  1.7  5/67  
1  1.6  59  
2  1.3  3/63  
2  1.3  5/71  
2  1.2  -  
2  1.2  5/61  
2  1.2  3/62  
2  1.1  -  
2  1.1  8/61  
2  1.0  5/66  
1  0.9  8/58  
1  0.8  -  
0  0.8  3/66  
0  0.8  -  
1  0.8  -  
1  0.8  5/48  
2  0.8  81  
0  0.6  8/44  

قا براساس میانگین شاخصیافربندي کشورهاي قاره  رتبه. 6شماره  جدول

  نام کشور

1  2  3  4  5  6  7  8  

ران
ل ای

 قبا
ی در

یاس
ع س

واض
م

  

یش
پ

 
 در 

سی
سیا

ضع 
 موا

ینی
ب

دت
رازم

در د
ان 

 ایر
بال

ق
  

سی
سیا

ات 
ثب

ورد  
ق م

ناط
در م

فوذ 
ن

 
جه 

تو
ران

ای
بین  
مع 

مجا
 در 

تدار
اق

 
للی

الم
  

ایی
رافی

 جغ
یت

موقع
ران  

با ای
گی 

رهن
ط ف

رواب
ران  

با ای
بی 

مذه
بط 

روا
  

  2  3  3  3  2  1  2  3  
افریقاي 
  0  1  3  3  2  3  3  3  جنوبی
  3  1  2  0  2  3  4  4  سودان
  2  3  3  2  1  1  1  2  
  2  1  2  2  2  2  3  3  نیجریه

  3  3  3  1  1  2  1  2  
  2  1  1  1  1  2  3  3  سنگال
  2  1  1  2  1  3  2  2  مراکش
  2  2  1  0  1  1  3  3  الجزایر

  2  2  2  1  1  1  1  0  
  2  2  2  0  0  1  0  2  
  2  0  1  0  0  2  2  2  موریتانی
  2  2  2  0  0  1  0  1  
  2  2  2  1  0  1  1  0  
  2  2  2  0  0  1  0  1  
  1  0  0  0  0  2  2  2  ماداگاسکار
  1  0  0  0  0  2  2  2  ماالوي
  0  0  1  0  0  2  2  2  کامرون
  2  2  1  0  0  1  0  1  
  0  1  1  0  0  1  2  2  اتیوپی
  2  1  1  0  0  0  2  2  سومالی
  2  2  1  0  0  1  0  0  
  0  0  1  0  0  1  2  2  موزابیک
  4  0  0  0  0  2  2  2  بوتسوانا
  0  0  1  0  0  0  2  2  آنگوال

  محاسبات محقق: منبع
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نام کشور

  مصر
افریقاي 
جنوبی
سودان
  لیبی
نیجریه
  تونس
سنگال
مراکش
الجزایر
تانزانیا
  گابن

موریتانی
  مالی
  کنیا
  نیجر

ماداگاسکار
ماالوي
کامرون
  چاد

اتیوپی
سومالی
  زئیر

موزابیک
بوتسوانا
آنگوال

منبع
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  گانه نههاي  براساس میانگین شاخص

  امتیاز نهایی
3  
9/2  
8/2  
7/2  
7/2  
7/2  
4/2  

  3/2  
3/2  
2/2  
2/2  
1/2  
1/2  
1/2  

2  
2  

  

براساس میانگین شاخص ي حائز اولویتشورهاککلی  يبند رتبه. 7شماره  جدول
  )رانیا جمهوري اسالمی یبه منافع ملبا توجه (

  کشور    امتیاز نهایی  کشور
  چین  2  1/3  روسیه
  اندونزي  4  9/2  مالزي

  فرانسه  6  9/2  ترکمنستان
  آلمان  8  8/2  ایتالیا
  ترکیه  10  7/2  هند

  اتریش  12  7/2  ازبکستان
  افریقاي جنوبی  14  6/2  قزاقستان
  عربستان سعودي  16  4/2  مصر
  سودان  18  3/2  ژاپن

  برزیل  20  2/2  ایاالت متحده امریکا
  لبنان  22  2/2  اسپانیا

  بریتانیا  24  2/2  آذربایجان
  هلند  26  1/2  کویت
  استرالیا  28  1/2  پاکستان
  عمان  30  2  تونس
  نیجریه  32  2  قطر
      2  لیبی

  محاسبات محقق: منبع

    

  

  

جدول

  
1  
3  
5  
7  
9  
11  
13  
15  
17  
ایاالت متحده امریکا  19
21  
23  
25  
27  
29  
31  
33  

منبع
  

  



گـردد  و معیـار    بنـدي مـی  
و یا عـدم عضـویت در آن اسـت بـه نظـر ایـن       

باشـد، زیـرا بـا     بندي مزبور حداقل براي تحقیق حاضر مناسـب نمـی  
عضویت کشورهایی با سابقه اقتصاد سوسیالیسـتی و توسـعه نیـافتگی، اعضـا ایـن      
اتحادیــه در حــال حاضــر در یــک ســطح از لحــاظ توســعه اقتصــادي و اجتمــاعی 
لـذا صـرفاً عضـوت در اتحادیـه اروپـایی شـاخص دقیقـی        
بندي سنتی اروپا به اروپاي شرقی و اروپاي غربـی گویـاتر   

هـاي شـوروي سـابق بـه دلیـل دارا      
یایی و یا ارویاپی است 

هاي الزم براي اطالق قاره به آن برخوردار نبـوده و  
ها از لحاظ ژئوپولتیک از قاره آسیا متمایز شده است، لذا در 
کشورهاي قـاره امریکـا مـورد مطالعـه     

عنوان امتیـاز نهـایی و    در این قسمت به

  ها نوشت
بنـدي مـی   قاره اروپا را در حال حاضر معموالً به صورت دیگـري طبقـه  

و یا عـدم عضـویت در آن اسـت بـه نظـر ایـن        (EU)عضویت در اتحادیه اروپایی 
بندي مزبور حداقل براي تحقیق حاضر مناسـب نمـی   نویسنده طبقه

عضویت کشورهایی با سابقه اقتصاد سوسیالیسـتی و توسـعه نیـافتگی، اعضـا ایـن      
اتحادیــه در حــال حاضــر در یــک ســطح از لحــاظ توســعه اقتصــادي و اجتمــاعی 

لـذا صـرفاً عضـوت در اتحادیـه اروپـایی شـاخص دقیقـی         .باشـند  برخوردار نمـی 
بندي سنتی اروپا به اروپاي شرقی و اروپاي غربـی گویـاتر    لذا طبقه. تواند باشد نمی
  .است

هـاي شـوروي سـابق بـه دلیـل دارا       الملل مجموعه جمهوري در ادبیات جدید روابط بین
یایی و یا ارویاپی است هاي خاص و متمایز کننده آنها از کشورهاي آس بودن ویژگی

  .شوند شناخته می» اوراسیا«با نام 
هاي الزم براي اطالق قاره به آن برخوردار نبـوده و   به نظرمی رسد، این منطقه از ظرفیت

ها از لحاظ ژئوپولتیک از قاره آسیا متمایز شده است، لذا در  فقط با اعمال نظر غربی
کشورهاي قـاره امریکـا مـورد مطالعـه     این قسمت دوکشور واقع در اقیانوسیه جزء 

  .قرار گرفته است
در این قسمت به 6الی  3معدل امتیاز کشورها طبق جداول شماره 

  .اند فقط کشورهاي با بیشترین امتیاز مورد توجه بوده
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نوشت پی
قاره اروپا را در حال حاضر معموالً به صورت دیگـري طبقـه  . 1

عضویت در اتحادیه اروپایی 
نویسنده طبقه

عضویت کشورهایی با سابقه اقتصاد سوسیالیسـتی و توسـعه نیـافتگی، اعضـا ایـن      
اتحادیــه در حــال حاضــر در یــک ســطح از لحــاظ توســعه اقتصــادي و اجتمــاعی 

برخوردار نمـی 
نمی
است

در ادبیات جدید روابط بین. 2
بودن ویژگی

با نام 
به نظرمی رسد، این منطقه از ظرفیت. 3

فقط با اعمال نظر غربی
این قسمت دوکشور واقع در اقیانوسیه جزء 

قرار گرفته است
معدل امتیاز کشورها طبق جداول شماره . 4

فقط کشورهاي با بیشترین امتیاز مورد توجه بوده
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دفتر مطالعات سیاسـی  : 

مجلـس و  ، »هـاي مـا   افریقـاي جنـوبی، موقعیـت امـروز و رسـالت     

 .حقوق اساسی و ساختار حکومت فدراسیون روسیه
رگـانی بـین   مالحظـاتی دربـاره توسـعه روابـط باز    

ــات و  :  ــه مطالع مؤسس

سازي  هاي صادراتی ایران به کره جنوبی براساس شبیه
الگوي صادرات ایران به مجموعه کشورهاي طرف تجـاري بـا اسـتفاده از تقریـب     

کننـده و تجربـۀ    اصول و مبانی، عوامـل تعیـین  
 .هاي بازرگانی

ایـران برمبنـاي   ) بالفعـل و بـالقوه  
  .یبازرگان ي

Barstan, R. P. 1998.

EBRD. 1996, Transition Report
Feketekuty, Gaza. 2007

Advocacy and Negotiation 
Diplomacy, <http://
professionalizing

Berridge, G. R. and A
Basingstocke.

Kopp, H. W. 2004

  الف ـ فارسی
: ، تهرانموضع هند در قبال مسائل اقیانوس هند. 1371. ایرانی، الدن
 .الملل و بین
افریقـاي جنـوبی، موقعیـت امـروز و رسـالت     «. 1373. پاکدامن، رضا
  .اسفند ،پژوهش
حقوق اساسی و ساختار حکومت فدراسیون روسیه. 1387. پاکدامن، رضا

مالحظـاتی دربـاره توسـعه روابـط باز    . 1377. فاضل، ماندانا و رضـا پاکـدامن  
ــیه   ــیون روس ــران و فدراس ــالمی ای ــوري اس ــرانجمه : ، ته

 .هاي بازرگانی پژوهش
هاي صادراتی ایران به کره جنوبی براساس شبیه برآورد پتانسیل«. 1381. فتحی، یحیی

الگوي صادرات ایران به مجموعه کشورهاي طرف تجـاري بـا اسـتفاده از تقریـب     
 .25، شماره ژوهشنامه بازرگانیپ، »TradeSimمدل 
اصول و مبانی، عوامـل تعیـین  : دیپلماسی تجاري. الف 1388. فتحی، یحیی

هاي بازرگانی ، مؤسسه مطالعات و پژوهشکشورهاي منتخب
بالفعـل و بـالقوه  (هـاي تجـاري     بندي طـرف  رتبه .ب 1388 .ییح

يها سسه مطالعات و پژوهشؤ، متجاريهاي دیپلماسی  مؤلفه

  التین
. Modern Diplomacy, 2nd edition, London: Longman. 

Transition Report. 
2007. Training Professionals in Trade Policy Development: 

Advocacy and Negotiation - The Training Challenge in Commercial 
<http://www.commercialdiplomacy.org/articles-news/ articles

professionalizing- training.htm>. 
and A. James. 2001. A Dictionary of Diplomacy, Palgrave: 

Basingstocke. 
2004. Commercial Diplomacy and the National Interest
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