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چکیده
مقاله حاضر با مطالعه یک دوره دوازده ساله در مناسبات ایران و کشوورهای
جنوب شرق آسویا  ،)1381-1392پدیوده جهوش در ایون مناسوبات را در
فاصله سالهای  1386تا  1390و بازگشت آن به شورای پویش از جهوش،
مورد بررسی قرارمیدهد .پرسش اصلی این است که علت جهوش در

موراودات

میان ایران و کشورهای جنوب شورق آسویا در دوره زموانی بوین  1386توا
 1390و ناپایداری آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش ،نویسنده این ایده را
مطرح می کند که رواب میان ایران و کشورهای جنووب شورق آسویا ،از دو
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عامل اولویت سیاست بر اقتصاد و نوع کنشورری قودرتهوای بوگرت تورثیر
پذیرفته است .بر این اساس ،این فرضیه به آزمون گذاشته میشود که دلیل
افگایش ناگهانی مناسبات میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در دوره
زمانی بین  1386تا  ،1390تالش ایوران بورای برقوراری پیونودهای مح و
اقتصادی با شرق در جهت کاستن از فشارهای سیاسی غرب و ناپایدار بودن
آن ،نتیجه فشارهای غرب برای تحری ایران از یوکسوو و اولویوت چوین در
سیاست نراه به شرق ایران از سووی دیرور اسوت .مطالعوه رونود مناسوبات
تجاری و اقتصادی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ،با استفاده از تحلیل
دادههای گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است.

واژههای کلیدی :جنوب شرق آسیا ،سیاست نراه بوه شورق ،امری وا ،چوین،
رواب خارجی ایران

مقدمه
روابط ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا یکی از موضوعاتی است که رر اربیها
رر حالی است ک رر سال های گذشت  ،کشورهای ای منطق چ ب صور

مجهاا و

چ رر قالب سازمان منطق ای آ.س .آن ،مراوراتی گسترره را بها ایهران رر زمینه ههای
ریپلماتیک ،تجاری ،اقتصاری و فناوری تجرب کررهاند .هرچند جنوب شرق آسیا به
عنوان یک منطق  ،مجموع کشورهایی ک رر شرق هند ،جنوب چی  ،غرب گین نو و
شمال استرالیا قرارگرفت اند را رر بر می گیرر ،تنها اندونای ،مالای ،تایلند ،سنگاپور و
فیلیپی هستند ک از میان کشورهای ای منطق رر مناسبا

بی المللی رارای اهمیهت

و اثرگذار بوره و ایران مناسباتی قابل توج را با آنها برقرار کرره اسهت .از ایه رو
رر مقال حاضر ،اصطالح جنوب شرق آسیا ب ای پنج کشور محدور شده و روابهط
ایران با آنها مورر بررسی قرارگرفت است .مهرور ایه روابهط رر یهک روره زمهانی
روازره سال ( ،)1381-1392نشان از آن رارر ک مناسبا  ،با الگویی از فراز و سپس
فرور رر میاان مبارال

تجاری و اقتصاری همراه شده است .ب ایه ترتیهب که رر

سالهای بی  1386تا  ،1390روابط ایران و کشورهای ای منطق رر یک روره رو تا
س سال (ک برای هرکدام از کشورها متفاو

اسهت) ،به صهور

مدنهاراری رشهد

کرره و سپس با کاهش مواج شهده اسهت .ایه رر حهالی اسهت که بنهابر قاعهده،
نتیج بخش بورن سهرمای گهذاریههای اقتصهاری و سیاسهی بها هرکهدام از شهرکای
خارجی ،ب ثبا

رر روابط و پایدار بورن آن وابسهت اسهت .ررحهالی که گسهتر
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همکاریهای جنوب – جنوب میتوانهد به توسهد و رونهق اقتصهاری کشهورهای
جنوب و کاست از فاصل آن ها با کشورهای توسد یافت منجر شور ،ب نظر میرسد
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همکاری های ایران و کشورهای جنوب شرق آسهیا ،به عنهوان نمونه ای از توسهد

روابط جنوب – جنوب ،نتوانست است حالتی پایدار پیدا کند .ب ای ترتیب ،پرسش
مدنارار مراورا

اینجا است ک رلیل گستر

تجاری میان ایران و کشورهای جنوب

شرق آسیا رر سالهای بی  1386تا  1390و بازگشت آن ب شرایط پیشی چیست؟
رر مطالد ای وضدیت ،نوشتار حاضر ای ایده را مطرح می کند که گسهتر
مناسبا

ایران با کشورهای جنهوب شهرق آسهیا و سهپس کهاهش آن ،نه به رلیهل

ضرور

اقتصهاری رابطه بها ایه کشهورها ،بلکه ناشهی از نهوع روابهط ایهران بها

قدر های بارگ رخ راره است .رر واقع ،روابط ایران با کشهورهای جنهوب شهرق
آسیا ،ب صور

متغیر ،وابست روابط ایران با قدر های غربی و چهی اهاهر شهده

است .از ای رو ،تحوال

رر روابط با رنیای غرب از یهکسهو و نهوع مناسهبا

بها

چی  ،تدیی کننده نوع روابط ایران و کشورهای جنوب شهرق آسهیا اسهت .بهر ایه
اساس ،نویسنده ای فرضی را ب آزمون میگذارر ک «رلیل افاایش ناگهانی مناسبا
میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا رر روره زمانی بی  1386تا  ،1390تال
ایران برای برقراری پیوندهای محکم اقتصاری بها شهرق بهرای کاسهت از فشهارهای
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سیاسی غرب و ناپایدار بورن آن ،نتیج فشارهای غرب برای تحریم ایران از یکسو
و اولویت چی رر سیاست نگاه ب شرق ایران از سوی ریگر است».
 .1ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا
سابق مناسبا

میان ایران و ملتهای جنوب شرق آسیا ب روران پهیش از اسهالم و

زمانی می رسد ک تجار  ،شرق و غرب آسیا را ب هم وصل میکرر .مجمعالجاایهر
جنوب شرق آسیا ،رر میان راه رریایی تجار
تجار

ایران و چی قرارراشهت و از ایه رو

با بازرگانان چینی ،ایرانیهان و سهاکنان ایه منطقه را رر تدامهل مسهتمر بها

یکدیگر نگاه می راشت .مشهور است ک برای قرنها از ایران ،انواع چوبهای مدطر
و صمغ ب مجمعالجاایر جنوب شرق آسیا و از آنجا ب چی صارر میشهد (
14

 .)2003:با شکوفایی تجار

Brown,

رر جنوب شرق آسیا رر قرن هفتم میالری ،بنارر ای

منطق نیا ب شکلی بیسهابق توسهد پیهدا کهرره و جایگهاهی ویهاه را رر تجهار
بی المللی ب رست آوررند .رر ای روران نیا ایران همچنان یکی از مهمتری مبهاری

و مقاصد تجاری برای بازرگانان مجمعالجاایر جنوب شرق آسیا بهور ارویه جاایهر
مالوکو رر ایران ب فرو

رسیده و صمغ و پارچ های کتانی ایران و غهرب آسهیا رر

جنوب شرق آسیا بازاری پرسور را ب رست آورره بور .تجار

گسترره میان ایران و

جنوب شرق آسیا ،ب ساک شدن جمدیتی از ایرانیان رر ای منطق نیا منجر شد .به

عنوان نمون  ،رولت – شهر سریویجایا 1ک رر قرنهای هشتم تها روازرههم مهیالری
یکی از مهمتری مراکا قدر

و ثرو

رر جنوب شرق آسهیا به شهمار مهیرفهت،

جمدیت قابل توجهی از ایرانیان را رر خور جای راره بور ( .)Brown, 2003: 20با وارر
شدن اسالم ب جنوب شرق آسیا و پیدایش پدیده رولتهای بندری مسهلماننشهی ،
جنوب شرق آسیا و پراکندگی آن ها افاوره شد .از آن زمان تاکنون ،تجار
عامل فرهنگی مبنای تدامال

رر کنهار

ایران و کشورهای جنوب شهرق آسهیا را تشهکیل راره

است.
ای الگوی تاریخی با روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی ایران نیا ارام پیدا

کرر .هرچند رر ابتدای پیروزی انقالب ،نگاه ایران ب جنهوب شهرق آسهیا –هماننهد
ریگر مناطق -با ایده ترویج ایدههای انقالبی همراه بور ،اما ب مرور منطهق اقتصهاری
جایگاه قدیمی خور را رر تدیی نوع مناسهبا

بهار ریگهر به رسهت آورر .انقهالب

اسالمی ایران ،رر روران اوج احیای جنبشهای مذهبی رر کشورهای رارای جمدیت
گسترره مسلمان ای منطق ب خصوص اندونای و مالای رخ رار و از ای رو ،خهور
ب عنوان یک عامل الهامبخش برای اسالم گرایی رو ب اهور عمهل کهرر .به عنهوان
نمون  ،رر اندونای ،انقالب ایران رر کنار حرکت اخوانالمسلمی  ،ایهده مخالفهت بها
حکومت سوهارتو 2را رر میان جمدیت روشهنفکر مسهلمان ایه کشهور زنهده کهرر
( .)Porter, 2002: 71رر مالای نیا با وقوع انقالب اسالمی ،جریان بیداری اسالمی جان
تازهای گرفت ( .)Nair, 1997: 74با ای حهال ،رو عامهل از میهاان اثرگهذاری انقهالب
ایران بر تحوال

ای منطق کاست و ب بازگشت عامل تجهار

تدیی کننده مناسهبا

به عنهوان صهور

ایهران و جنهوب شهرق آسهیا کمهک کهرر نخسهت ،توانهایی
1. Srivijaya
2. Suharto

مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ( :)1381 – 1392سنجش نگاه به شرق  محمد سلطانینژاد

ب ویاه از قرن شانارهم میالری ب بدد ،بر جمدیهت ایرانیهان سهاک مجمهعالجاایهر

11

رولت های منطق رر کنترل جریانهای اسالمگرا رر سالهای نخست پس از پیروزی
انقالب ایران و روم سرمای گذاری های گسترره عربستان سدوری برای ترویج اسهالم
سلفی رر کشورهای جنوب شرق آسیا ب ویاه اندونای و مهالای (.)Abuza, 2007: 18
از ای رو ،رر حالی ک تجار

برای قرنها به مایه تدهامال

ایهران و کشهورهای

جنوب شرق آسیا را تشکیل میرار ،پس از رورهای کوتاه از تمرکا بر عامل فرهنگی
برای گستر

مناسبا

با ملت های ای منطق  ،بار ریگر تدهامال

تجهاری و منطهق

اقتصاری نقش خور را ب عنوان عنصر غالب هدایت کننده روابط ایران با رولتههای
منطق بازیافت.
با ای حال ،رر سال های پس از انقالب ،جایگاه کشورهای جنوب شهرق آسهیا
رر اولویت های تجاری و اقتصاری ایران همواره ثابت نبوره است .تال ههای ایهران
برای بهبور روابط با کشورهای جنوب شهرق آسهیا به ویهاه انهدونای و مهالای رر
سال های پس از انقالب ،رر ابتدای ره  1990و رر زمهان ریاسهت جمههوری اکبهر
هاشمی رفسنجانی آغاز شد .اولی نتایج ابتکارهای ریپلماتیک ایهران ،سهفر ماههاتیر
محمد ،نخست وزیر مالای ب تهران رر فرورری  1372و سفر رئیسجمههور ایهران،
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اکبر هاشمی رفسنجانی ب مالای رر مهر مهاه همهان سهال بهور .ایه سهفرها ،بنیهان
مرحل ای جدید را رر روابط رو کشور گذاشت و رورانی از توسد روابهط اقتصهاری
را میان آن ها رقم زر .رر طول ای سهفرها ،قراررارههایی رر زمینه ههای مختلها از
تجار

و فناوری گرفت تا ساختوساز و کشاورزی بسهت شهد .شهرکت پترونهاس

مالای 30،ررصد از سهم استخراج نفت از میاری سیری ایران را به رسهت آورره و
استخراج  40000بشک نفت رر روز از میدان بالل را نیا برعهده گرفت .ای توسهد
روابط ک با تشاب ریدگاه های رؤسای جمهور رو کشور همراه شده بهور ،تها جهایی
پیش رفت ک ماهاتیر محمد ،تصویب قانون ایلسها 1توسهط کنگهره امریکها رر سهال
 1996را محکوم کرر .با روی کار آمدن سیدمحمد خهاتمی ،روابهط ایهران و مهالای
گستر

نیا پیدا کرر .رر سفر رئیسجمهور ایران به مهالای رر تیهر  ،1381چنهدی

قراررار میان رو کشور رر زمین های فناوریهای چندرسان ای ب امضا رسید

( Hunter,

)1. Iran – Libya Sanctions Act (ILSA

.)2010: 136
رر مورر اندونای نیا گستر

روابط میان ایران و ای کشور رر روران پهس از

انقالب ،با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی و آغاز روران عملگرایهی رر سیاسهت
خارجی ایران همراه شد .عالوه بر ای  ،ریاسهت جمههوری هاشهمی رفسهنجانی رر
ایران ،با آغاز توسد صندتی اندونای همهراه شهد که ایه کشهور را به بازارههای
مصههرج جدیههد از جمله کشههورهای تههازه به اسههتقالل رسههیده از شههوروی بههرای
محصوال

صندتی خور نیازمند می کرر .ای وضدیت ،ب ایران ب عنهوان یهک بهازار

صارراتی بارگ و نیا رروازه آسیای میان و خاورمیان  ،موقدیتی خهاص رر سیاسهت
رئیسجمهور اندونای ،رر سال  1372از ایران ریدار کرر .ای ریدار ،نخسهتی سهفر
یک رئیسجمهور اندونای رر سالهای پس از انقالب ب ایهران بهور .رر سهفر سهال
 1373هاشمی رفسنجانی ب اندونای ،کمیسیون مشترک همکهاریههای اقتصهاری و
تجههاری میههان رو طههرج تدسههیس شههد .تاسههیس سههازمان ری 8 -رر سههال  1376و
عضویت ایران و اندونای رر آن ،فضایی جدیهد را بهرای توسهد روابهط رو کشهور
ایجار کرر .رر زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیا رئیسجمهور انهدونای،

مگاواتی سوکارنوپوتی 1برای شرکت رر اجالس سران ری –  8ب ایهران سهفر کهرر.
با ای حال ،تا پایان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی ،تغییهرا

جهدی رر سهط

همکاریهای رو کشور ایجار نشد (.)Hunter, 2010: 138
اما فضای روابط ایران با ای رو کشور مهم جنهوب شهرق آسهیا ،بها روی کهار
آمدن محمور احمدیناار رچار تغییر شده و به صهور

مدنهاراری مناسهبا

میهان

ایران و ای کشورها ارتقاء پیدا کرر .با سفر محمور احمدی ناار ب مالای رر اسهفند
 ،1384قراررارهای زیاری میان ایران و مالای مندقهد شهد .رر نتیجه  ،شهرکتههای
مالایایی رر بسیاری از فدالیت های تجاری ایران وارر شدند .مهمتری ای شرکتها،
پتروناس 2است ک رر زمین استخراج نفت و گاز فدالیهت رارر .شهرکتههای گهروه

1. Megawati Sukarnoputri
2. Petronas
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اقتصاری اندونای میبخشید .ب عنوان نشهان ای از ایه افهاایش عالیهق ،سهوهارتو
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آمونا 1و تی.ام 2ک اولی رر زمین ساخت و ساز مسک و رومی رر زمینه ارتباطها
تلف همراه فدال هستند ،از ریگر شرکتهای بارگ مالایایی هستند ک فدالیتههای
خور را رر ایران آغاز کررند .رر خررار  ،1387شرکت آمانو ،قراراری به ارز
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میلیههون رالر بههرای توسههد میههدان نفتههی رسههالت بهها ایههران مندقههد کههرر .شههرکت
خورورسازی پروتون نیا همکاری های خور را با زاگهرس خهوررو ایهران رر تولیهد
اتومبیل آغاز کرر .ب همی ترتیب ،مناسبا

ایران و انهدونای نیها بها سهفر محمهور

احمدی ناار ب جاکارتا رر ارریبهشت  1384و ریدار رئیس جمهور اندونای ،سوسیلو
بامبانگ یورویونو 3از ایران رر اسفند  ،1386ب صور
اندونای رر مناسبا

مدناراری گستر

پیدا کهرر.

خور با ایران ،بیشتر ب رنبال جهذب سهرمای گهذاری ایهران رر

بخش نفت و گاز خور و سرمای گذاری رر بخش انرژی ایهران بهور .یکهی از نتهایج
ملموس ای عالق روجانب  ،ساخت یک پاالیشگاه نفت رر استان بانت انهدونای بها
مشارکت شرکت پاالیش و توزیع نفت ایران ،شرکت رولتی نفت اندونای و شهرکت
پتروفیلد ریفاینینگ 4مالای بور (.)Hunter, 2010: 136
جهش رر مبارال
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

میاان مبارال

ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا را میتهوان بها مطالده

اقتصاری و تجاری ایران و ای کشورها رر فاصل سالههای  1381تها

 ، 1392ب خوبی مالحظ کرر .هرچند ای افاایش مراورا

پایدار نبوره و پس از رو

تا س سال (بی سالهای  1386تا  )1390ب حالت قبل برگشت .با وجور اینک ایه
جهش رر مروارا  ،برای هرکدام از کشورهای جنوب شرق آسیا از نظهر سهالههای
وقوع و مدتی ک ب ررازا کشیده متفاو

است ،اما رر مورر اکثر ای کشورها ،چنی

الگویی از فراز و سپس نشیب را میتوان مشاهده کرر .رر مهورر مهالای ،به عنهوان
یکی از مهمتری شرکا ی تجهاری ایهران رر جنهوب شهرق آسهیا ،بررسهی مناسهبا
تجاری روجانب گویای آن است ک از سهال  1384تها سهال  1386میهاان صهارار
ایران ب ای کشور ،با شیبی مالیم رشهد راشهت و از  27به  31میلیهون رالر رسهیده
1. Amona Group
2. T.M
3. Susilo Bambang Yudhoyono
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4. Pertofield Refining

است .حجم صاررا

ایران ،ب یک باره رر سال  1387با یک جههش چشهمگیر ،به

 178میلیون رالر میرسد .اما ای روند از سال  1387ب بدد کاهش یافته  ،تها جهایی
ک ب رقم نازل  53میلیون رالر رر سال  1389رسید .میاان واررا
الگو را پشت سر گذاشت است .واررا

نیا تقریبا همهی

ایران از مالای ،از  328میلیون رالر رر سهال

 ،1384ب  420میلیون رالر رر سال  1386رسیده و از آن پس تا میهاان  235میلیهون
رالر رر سال  1389کاهش یافت است.
جدول شماره  :1آمار تبادالت تجاری ایران و مالزی از سال  1381تا 1392

صادرات
186،365،736
۹7.325.50۹
100.470.108
132.560.60۹
73.۹35.257
70.507.654

منبع وب سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

بررسی مناسبا

تجاری غیرنفتی ایران و اندونای نیا نشان از آن رارر ،رر حالی که

تا قبل از سال  1386میاان صاررا

ب ای کشور ،رر بهتهری حالهت از  90میلیهون

رالر رر سال  1384فراتر نرفت بور .رر سال  ،1386صاررا

ب ای کشور ب یکبهاره

جهشی قابل مالحظ را نشان راره و ب  205میلیهون رالر رر سهال مهیرسهد .رونهد
صدوری با شیب مالیم تا سال  1388ارام پیدا میکند و ب یکباره رر سال  ،1389از
 6میلیارر رالر فراتر می رور .رر مورر واررا

ایران از انهدونای نیها الگهویی مشهاب

قابل شناسایی است .رر سال  ،1386واررا

ایران از انهدونای به  267میلیهون رالر

رسید ،ای رقم نسبت ب سال قبل از آن 96 ،میلیهون رالر افهاایش نشهان مهیرههد.
همانند صارار

ایران ب اندونای ،واررا

از ای کشور نیا رر سال  1389ب یکباره

با جهش روبرو بوره و ب باالی  2میلیون رالر رر سال میرسد .به همهی ترتیهب و
همانند روند صاررا  ،واررا

از ای سال تا سال  ،1392ب شهد

کهاهش یافته و

رر سال پایانی مورر بررسی ،ب رقم  97میلیون رالر رر سال میرسد .ای میاان حتی
از میاان واررا

مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ( :)1381 – 1392سنجش نگاه به شرق  محمد سلطانینژاد

سال
1381
1382
1383
1384
1385
1386

صادرات
8.432.763
8،۹10،731
18،504،773
27،068،865
36،265،۹23
31،473،060

واردات
1۹5،357،768
26۹،۹02،716
2۹8،880،072
328،448،۹71
368،221،7۹2
421،736،524

سال
1387
1388
138۹
13۹0
13۹1
13۹2

واردات
453،443،408
465.۹۹6.۹73
60۹.052.۹30
583.146.2۹4
527.067.762
32۹.۹53.۹84

رر اولی سال مورر بررسی یدنی سال  1381نیا کمتر است.
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جدول شماره  :2آمار تبادالت تجاری ایران و اندونزی از سال  1381تا 1392

سال
1381
1382
1383
1384
1385
1386

صادرات
58.02۹.۹52
68،116،520
86،۹52،2۹5
۹0،878،786
63،25۹،762
205،7۹8،443

واردات
102،732،760
128،153،415
188،222،7۹8
143،652،813
171،۹72،321
267،666،501

سال
1387
1388
138۹
13۹0
13۹1
13۹2

صادرات
321،224،000
368.114.444
6.100.102.340
1.125.5۹7.0۹8
400.038.7۹۹
5۹.48۹.۹04

واردات
2۹5،263،162
265.111.551
2.174.۹۹5.801
188.4۹4.۹12
148.626.757
۹7.040.387

منبع وب سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

مبارال

تجاری ایران با تایلند نیا نشان رهنده یک اوجگیری مقطدی و بازگشت به

روند پیشی است .صاررا

ایران ب تایلند ،از  7میلیون رالر رر سال  ،1382به 115

میلیون رالر رر سال  1387می رسد .از ای سال ،صاررا

کاهش پیدا کرره و به 45

میلیون رالر رر سال  1392تنال پیدا میکنهد .امها واررا

ایهران از تایلنهد رر مهد

زمان یک ره مورر بررسهی ،یدنهی از سهال ههای  1382تها  ،1392فهراز و نشهیب
چندانی را نشان نمی رهد .رر مورر سنگاپور ،مبارال

تجاری ایران با ای کشهور بها

فراز و نشیب هایی قابل مالحظه مواجه اسهت .میهاان صهارار

کهاال از ایهران به

سنگاپور رر سال  65 ،1381میلیون رالر است .ای میاان با فراز و نشیبههای نسهبتا
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

مالیم ،رر سال  1390ب یکباره ب بهاالی یهک میلیهارر رالر افهاایش پیهدا مهیکنهد.
واررا

نیا با الگویی مشاب روب رو است ب گون ای ک واررا

ایران از سنگاپور ،از

رقم  443میلیهون رالر رر سهال  ،1382به بهاالی یهک میلیهارر رالر رر سهال 1388
میرسد .ای روند ب مد

چهار سال ،یدنی تها سهال  1391ارامه پیهدا کهرره و به

یکباره رر سال  1392ب  680میلیون رالر کاهش پیدا میکند .رر مهورر فیلیپهی نیها
صاررا

کاال ب ای کشور تا سال  ،1387رر هیچ مورری از  107میلیون رالر تجاوز

نمیکند .اما رر ای سال ،ب یک باره رقم صارار
پس از آن ،روند صاررا

از  2میلیهارر رالر فراتهر مهیرور.

با یک شیب تند رو ب پایی  ،ب  234میلیون رالر رر سهال

 1389رسیده و با کاهش مستمر ب  96میلیون رالر رر سال  1391میرسد.
 .2جنوب شرق آسیا و سیاست نگاه به شرق
همان گون ک مشاهده شد ،رر روره روازره سال مورر بررسی ،بها پدیهده اوجگیهری
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مناسبا

تجاری و اقتصاری ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا رر یک روره رو تا

س سال رر فاصل سالهای  1386تا  1390و سقوط روبهاره آن به شهرایط پیشهی
روبرو هستیم .برای توضی ای افاایش ناگهانی رر مراورا

و بازگشت به شهرایط

پههیش از آن ،بایههد ب ه جهههتگیههریهههای سیاسههت خههارجی ایههران ،تغییههر رر ای ه
جهتگیریها و اثر آنها بر نوع نگاه ب کشورهای جنوب شرق آسیا توجه راشهت.
ب موازا

چرخ های گفتمهانی رر سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی ایهران رر

سالهای پس از انقالب (رهقانی فیروز آباری ،)1394 ،رویکررها به مراکها قهدر
جهانی نیا رچار تغییراتی مهم شهده اسهت .مقایسه یهک روره روازره سهال  ،یدنهی
سههالهههای  1381تهها  ،1392نشههان از آن رارر کهه رو نههوع نگههاه متفههاو  ،بههر
ر ولت نهم ،گهرایش حهاکم بهر سیاسهت خهارجی ایهران ،یهک مشهی تدهاملی را بها
قدر های غربی ب ویاه کشورهای اروپایی رر سیاست خارجی پی میگرفت .ایه
نوع نگاه تدامل گرا ،رر روران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با شد
ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با شد

کمتهر و

بیشتر پیگیری مهیشهد .حهاکم شهدن

گفتمان اصولگرایی از سال  1384تا سال  ،1392به چهرخش رر سیاسهت خهارجی
ایران ب سمت شرق منجر شد .هرچند رر گذشت نیا جمهوری اسالمی ایران تهال
کرره بور رر بسیاری از موارر مورر اختالج با غرب ،روابط خهور را بها کشهورهای
شرقی گستر

رهد (گوهری مقدم ،)12 1386 ،رر قالب ای چهرخش و سیاسهت

نگاه ب شرق ،ایران سدی کرر تا ای بار ب گون ای مناسبا

خور را بها رولهتههای

شرقی تقویت کند ک ب عنوان یک وزن تدارل رر جریان تقابل با قدر های غربهی
عمل کرره و ب کشور قدر

مانور بیشتری رر کاهش اثرا

تقابل پهیشرو بهر سهر

مسئل هست ای با رنیای غرب بدهد.
هرچند نگاه ب شرق از منطهق تهاریخی و ریشه ههای جغرافیهایی رر سیاسهت
خارجی کشور برخوررار بور (آرمی ،علی )19 1389 ،اما رر قالب هیچ سند رسهمی
تبیی نشده و تفاسیر متفاوتی از مصاریق آن ارائه مهیشهد .بها وجهور ایه  ،منطهق
زیربنایی ای سیاست کهامال روشه بهور ایهران به تقویهت مهراورا

اقتصهاری و

مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ( :)1381 – 1392سنجش نگاه به شرق  محمد سلطانینژاد

جهتگیری های سیاست خارجی ایران اثرگذار بوره است .تا قبل از روی کار آمهدن

ریپلماتیک خور با رولتهای شرقی برای آنک ب عنوان اهرمی رر برابر تحهریمههای
اقتصاری و ریپلماتیک غرب عمل کند ،نیاز راشت .هرچند ایهده نگهاه به شهرق رر
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سیاست خارجی ایران جدید نبور و ایران پیش از رولهت نههم نیها رارای مهراورا
گسترره با کشورهای شرق بور ،اما آنچ سیاست نگاه ب شرق را از مناسبا
با شرق متمایا میکرر ،تال

ایران برای برقراری مناسبا

پیشهی

پایدار بها شهرق بهدون از

میان بررن تنش های خور با غرب بور .ب ای ترتیب ،رر تضهار آشهکار بها سیاسهت
خههارجی ایههران رر روران اصههالحا  ،کهه رر پههی تههنشزرایههی بهها غههرب از راه
گفت وگوهای سازنده با اروپا و مهمتر از آن طرح ایده گفتوگوی تمدنها بهور ،رر
سیاست نگاه ب شرق ،انتظار ای بور ک ایران با تکی بر روابهط گسهترره بها شهرق،
خور را از تنشزرایی با غرب بینیاز کند ( .)Akbarzadeh, 2014: 97رر واقهع مهیتهوان
گفت با سیاست نگاه ب شرق ،ایران اقتصار را ب عنوان اباار پیشبرر اههداج سیاسهی
خور ب کار گرفت (شفیدی و صارقی .)311 1389 ،بنابر ای رویکرر ،رولت اقتصار
را رر خدمت ریپلماسی رانست و تال

راشت وابسهتگی ایهران به کشهورهایی که

همکاری الزم رر مسائل سیاسی را ندارند ،کاهش رهد (ثقفی عامری ،ناصهر1385 ،
.)27-28
رر قالب ای سیاست نگاه ب شرق ،رر حالی ک کشورهای جنوب شرق آسهیا،
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

نخست برای تدمی انرژی و روم ب عنوان یهک بهازار فهرو

نگاهی ویاه ب خاورمیان و ب خصهوص کشهورهای حهوزه خلهیج فهارس راشهتند
( ،)Kemp, 2010: 4ایران سدی کرر تا ب عنوان یک تدمی کننده انرژی ،جایگاه خور را
رر میان شرکای خاورمیان ای کشورهای جنوب شهرق آسهیا ارتقهاء رههد .عهالوهبهر
صاررا

انرژی ،ایران همچنی مبارال

کاالهای غیرنفتی خور را نیا بها کشهورهای

ای منطق ب شکل چشم گیری ارتقاء رار .بنابر آمار سازمان توسهد تجهار
میاان صاررا

 ،1377بهه میههاان  31ررصههد رشههد راشههت (
2010

ایهران،

کاال از ایران ب کشورهای آ.سه .آن رر سهال  1388نسهبت به سهال
Deutsch-Iranische Industrie- und

 .)Handelskammer,رر یک ماهه نخسهت سهال  1389نیها صهاررا

آ.س .آن نسبت ب مد

ایهران به

مشاب سال قبل 72 ،ررصد از نظر وزنهی افهاایش پیهدا کهرر

( .)Moj News, 2010ب همی ترتیب ،رر س ماه نخست سال  1390نسبت ب مهد
مشاب سال قبل ،ارز
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محصهوال

تولیهدی،

صاررا

کاالهای غیرنفتهی از ایهران به آ.سه .آن  90ررصهد

افاایش پیدا کرر ( .)Ecasb, 2011ب ای شکل و رر حالی ک حلق تحریمههای غهرب

بر ضد ایران تنگتر می شد ،ایران سدی کرر بها محکهم کهررن جهای پهای خهور رر
جنوب شرق آسیا ،از کشورهای ای منطق ب عنوان جایگاینی برای شرکای اروپایی
خور استفاره کند.
رر یکی از مهمتری قدمها ایران قهراررار سهاخت یهک پاالیشهگاه مشهترک بها
اندونای را ب ارز

 6میلیارر رالر ،رر سال  1389ب امضا رساند .هدج از سهاخت

ای پاالیشگاه آن بور ک ایران بتواند  14ررصد از نفت مورر نیاز انهدونای را تهدمی
کند .ب همی ترتیب ،نقهش ایهران رر تهدمی نفهت مهالای نیها افهاایش پیهدا کهرر
ب گون ای ک رر سال  ،2012شرکت نفتی رولتی مالای (پتروناس) هر سه مهاه یهک
 ،2007قرارراری ب ارز

 6میلیارر رالر برای انجام اکتشافا

رر میدانههای گهازی

ایران امضا کررند .رر آوریل  2009نیا ،شرکت ملی مهندسی نفت و سهاخت و سهاز
ایران و شرکت اس.کی.اس.ری 1مالای ،بهرای احهداد رو پاالیشهگاه رر مهالای به
توافق رسیدند .رر همان سال ،سرمای گذاری و تجار

روجانب رر زمین نفهت میهان

ایران و مالای ب  22میلیارر رالر رسید .ب همی ترتیب ،مناسبا
و تایلند نیا گستر

ایران بها سهنگاپور

پیدا کرر .رر سال  ،1390روابط تجاری ایران و سنگاپور به رو

میلیارر رالر رسیده و ایران روزان  20000بشهک نفهت به ایه کشهور صهارر کهرر
(.)DeSilva-Ranasinghe, 2012
رر سال  ،1390تجار

روجانب میان ایران و تایلند نیا از مرز یک میلیهارر رالر

گذشت .ایران ،با صارر کررن فوالر ،آه  ،موار شیمیایی و رارو ب تایلنهد ،موفهق به
جذب سرمای گذاری های ای کشور برای توسد صهندت مهاهیگیری خهور شهد .رر
مورر فیلیپی نیا هرچند روابط ای کشور با ایران نسبت ب اندونای ،تایلند ،مالای و
سنگاپور رر سطحی پایی تر قرارراشت ،ایهران همچنهان توانسهت خهور را رر میهان
شرکای خاورمیان ای فیلیپی حفظ کنهد .رر نهوامبر  ،2009ارز
میان رو کشور 370 ،میلیون رالر بور ک ب صور

تجهار

روجانبه

خاص بهر بخهش انهرژی تمرکها

پیدا کرر .ایران همچنی رر سال  ،2005پیشنهار سرمای گذاری ب ارز

 125میلیون
1. S.K.S.D
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رالر را برای توسد صنایع پتروشیمی فیلیپی ب ای کشور ارائ رار .رر مورر ویتنهام
نیا رر م  ،2009بانک توسد صاررا

ایران و بانهک ویتهی ویتنهام بهرای سهاخت

نیروگاه  49مگاواتی رر ویتنام ب توافق رسیدند .ایران و ویتنام همچنی موافقتنام ای
را برای گستر

همکاری های روجانب ب امضاء رساندند .هدج از ایه موافقتنامه ،

تقویت سرمای گذاری رر بخش خصوصی ،همکاری های مشترک رر زمین مهندسهی
و فناوری ،همکاری رر زمین صندتی و کشاورزی ،محیط زیست ،ماهیگیری ،رسان ،
مددن و پتروشیمی بور (.)DeSilva-Ranasinghe, 2012
 .3محدودیتهای همکاری با جنوب شرق آسیا
تال

ایران برای محکم کررن پیوندهای اقتصاری بها شهرق رر شهرایطی که تقابهل

ایران با غرب بر سر منازع هست ای سیری تصاعدی را میپیمور ،رر ابتدا با نتهایجی
مثبت رر عرص سیاسی همراه شهد .نخسهتی عالمهت اثرگهذاری سیاسهت تقویهت
مناسبا

با جنوب شرق آسیا ،حمایت نکررن اندونای از تال های ایهاال

متحهده

برای فرستارن پرونده ایهران به شهورای امنیهت سهازمان ملهل رر سهال  2006بهور.
رئیس جمهور اندونای ،سوسیلو بمبونگ یورویونو ،رر یک کنفهرانس مطبوعهاتی رر
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394
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سال  ،2007برنام هست ای ایران را صهل آمیها رانسهت و صهدور قطدنامه شهورای
امنیت علی ایران را غیرقانونی خواند .یک سال بدد ،یدنی رر سهال  ،2008انهدونای
بارریگر اهمیت ایران را رر مدارال

سیاست خهارجی خهور رر عمهل نشهان راره و

حاضر ب همراهی با غرب رر فشار آوررن بر ایران نشد .ای کشور ،با ای اسهتدالل
ک رر مورر مؤثر بورن تحریمها رر تغییر سیاست هست ای ایران قانع نیست و ایهران
رر عمل با آژانس بی المللی انرژی اتمی همکهاری کهرره اسهت ،به قطدنامه 1803
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایهران ،ریی ممتنهع رار

(2010

.)IranTracker,

مالای نیا رر جوالی  2008با انتشار بیانی ای از همکاریهای میهان ایهران و آژانهس
بی المللی انرژی اتمی استقبال کرر .همامان مالای اعالم کرر ک تصمیم ایران بهرای
استفاره از انرژی صل آمیا هست ای و سیاست تکمیل چرخ سوخت هسهت ای بایهد
توسط جامد بی المللی محترم شمرره شهور .ایه مواضهع مهالای حتهی رر مجهامع
بی المللی نیا ب صور

عملی رر حمایت از ایران تکرار شد و رر مهمتهری اقهدام،

ای کشور ب قطدنام نوامبر  2009آژانس بی المللی انرژی اتمهی رر محکهوم کهررن
ایران ریی منفی رار (.)IranTracker, 2010
ای آثار مثبت همکاری با شرق رر شریط افاایش تقابل با غرب ،پایهدار نمانهد.
پایدار نماندن همکاریهای میان ایران و جنوب شرق آسیا رر شرایط تقابل ایهران بها
غرب ،نشان از آن رارر ک سیاست نگاه ب شرق ایران همامان بها افهاایش تهنش بها
غرب ب ویاه ایاال
کشور ،رر بلندمد

متحده امریکا نتوانست است ب اهداج خهور رسهت یابهد .ایه
ب عنوان یکی از مهمتری بازیگران اثرگذار رر مدارال

شرق آسیا باقی خواهد ماند .از سال  ،1950روابط ایهاال

جنوب

متحهده و جنهوب شهرق

مانند تنگ ماالکا و رریای چی جنوبی ،ررکنار ناریک بورن ای منطق ب چهی  ،به
آن اهمیتی استراتایک رر رقابتهای جنهگ سهرر مهی رار .رر روارن پهس از جنهگ
سرر ،هرچند خطر کمونیسم از میان رفت است ،اما جنوب شرق آسهیا حهداقل از رو
جنب اهور چی و مقابل با تروریسم برای ایاال

متحده اهمیت ویاه خور را حفهظ

کرره است .برای کشورهای جنوب شرق آسیا نیا حضور ایهاال
نیروی تددیل کننده قدر

متحهده به عنهوان

و نفوذ چی  ،رارای اهمیهت اسهت (

Egberink & Van Der

 .)Putten, 2011: 29از ای رو است ک از نظر اسهتراتایک ،مهراورا

بها امریکها بهرای

کشورهای ای منطق رارای اهمیتی راهبرری است و ایه مسهئل آنهها را رر برابهر
فشارهای ای کشور برای همکاری نکررن با ایران آسیبپذیر میسازر.
با روش شدن امکان بهره بررن ایران از جنوب شرق آسیا ب عنوان راهی بهرای
خنثی کررن اثرا

تقابل با غرب ،ایاال

متحده ،تال های ریپلماتیک خور را بهرای

قانع کررن تمامی کشهورها به پیهروی از نظهام تحهریمههای یکجانبه خهور و نیها
تحریم های سازمان ملل افاایش رار .رر یکی از ای اقداما  ،هیالری کلینتون ،وزیهر
امور خارج وقت امریکا ،رر گفتگو با شهبک تلویایهونی رولتهی تایلنهد رر جهوالی
 ،2009از قاطع بورن ایاال

متحده رر جلوگیری از پیشرفت برنام هست ای ایهران و

لاوم همکاری جامد بی المللی رر ای زمین سخ ب میان آورر (

Landler & Sanger,
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آسیا بر مبنای مسائل امنیتی تدریا شده است .تنگ ها و آبراههای جنوب شرق آسیا،

 .)2009رر جوالی  2012نیا هیالری کلینتون رر سفر ب کهامبوج ،سهران کشهورهای
جنوب شرق آسیا را ب وارر آوررن فشار ب ایران و همکهاری بها امریکها بها ههدج
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متوقا کررن برنام هست ای ایران فرا خواند «اگر ما از میاان فشار بر ایران کم کنیم
و یا از قاطدیت خور بکاهیم ،ایران انگیاهای کمتهر را بهرای مهذاکره و یها برراشهت
گامهای الزم برای از میان بهررن رغدغه ههای جامده بهی المللهی رر مهورر برنامه
هست ای خور خواهد راشت» (.)The Nation, 2012
متدثر از فشارهای ایاال

متحهده امریکها ،حمایهت از ایهران توسهط مههمتهری

رولتهای جنوب شرق آسهیا چنهدان روام نیافهت .انهدکی پهس از آنکه مهالای رر
شورای حکام آژانس بی المللی انرژی اتمی ب قطدنام پیشنهاری بر ضد ایهران ریی
امور خارج مالای با فراخواندن نماینده خور رر مقر سازمان ملهل

منفی رار ،وزار

رر وی ب پایتخت ،اعالم کرر ک ای ریی رر راستای روی های رولت مهالای نبهوره
و از ای رو وزیر امور خارج فرستاره خور رر سازمان ملل را برای مشور
احضار کرره است

(2010

ب مرکا

 .)Heinrich,اندکی پهس از ایه نیها مدهاون وزیهر خارجه

مالای ،کوهیالن پیالی 1،ارعاهایی ک رر مورر کمک مالای ب برنام هسهت ای ایهران
مطرح میشد را رر کرر ( .)My Sinchew, 2009اندونای نیا ب قطدنامه شهماره 1835
شورای امنیت سازمان ملل علی ایهران ریی مثبهت رار .شهد
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394
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گهرفت تحهریمههای

بی المللی بر ضد ایران ،رست رولت های جنوب شرق آسهیا رر گسهتر
تجاری با ایران را نیا بست .ب ای ترتیب ،روند افاایش مبارال

مهراورا

اقتصاری و تجاری

ک از سال  1386ب تدریج آغاز شده بور ،نتوانست ارامه پیهدا کنهد و سهیر ناولهی
پیمور .ب رلیل رشوار شدن مبارال
مشکل شد .بنا ب گاار

ارزی با ایران ،واررا

کهاال از انهدونای رچهار

جاکارتا گلهوب که رر مهارس  2012منتشهر شهد ،خریهد

روغ پالم از اندونای برای ایران با اخالل مواج شد .هرچنهد ایهران مجبهور بهور،
پرراخت ب جاکارتا را با اسهتفاره از واحهد پهول ژاپه  ،یه و یها یهورو آن ههم بها
نرخ هایی باالتر از مدمول انجام رهد ،اما همی سازوکار نیا رر نهایت بها مشهکل رو
ب رو شد

(2012

 .)DeSilva-Ranasinghe,رر نتیج تحریمها ،مالای نیا رر کنار تدداری

ریگر از شرکای تجاری ایران ،واررا
کاهش رار .ای کاهش واررا

نفت خام از ایران را ب میهاان قابهل تهوجهی

را مالای و رست ای ریگهر از شهرکای تجهاری ایهران
1. Kohilan Pillay

برای مداج شدن از مجازا

با ایران برای یک روره  180روزه انجام رارنهد

تجار

(.)Cordesman, Coughlin-Schulte, Gold, 2014: 40
رر اجرای تحریمها ،شرکت پتروناس مالای فرو

نفتهی پهاالیش

محصهوال

شده ب ایران را متوقا کرر .ای شرکت ک قراررار تدسیس یک شرکت گاز طبیدهی
با عنوان «پارس ال ان جی» را رر سال  2004با شرکت ملی نفت ایران مندقهد کهرره
بور ،از بیم تحریمههای امریکها از همکهاری بها ایهران رسهت کشهید

( & Koswanage

 .)Pachymuthu, 2010شرکت مالایایی ایرآسیا نیا رر کنار بی.ام.آی بریتانیا ،رر بحبوح
افاایش تحریمها رر اکتبر  ،2012پروازهای خور را ب ایهران متوقها کهرر (

Airasia,

خور را با ایران قطع کنند ،هدج تحریمهای امریکا قرارگرفت بورند .اراره صهندت و
امنیت رپارتمان تجار

امریکا ،همراه با چندی شهرکت خهارجی ،شهرکت آنویهک

تکنولوژی 1مالای را بها ارعهای انتقهال تجهیهاا
شرکتهای تحریمی قراررار

(2010

الکترونیهک به ایهران ،رر لیسهت

 .)Bricketto,همکاریهای سنگاپور با ایران نیا رر

زمین های نفتی ،پس از آنک شرکتهای نفتی مید اویل ایشیا 2و سهینگا تهانکرز 3به
رلیل مراوره با ایران مورر تحریم ایاال

متحده قرارگرفتند ،متوقا ماند .بنابر قوانی

مالی سنگاپور ،نقض تحریمهای شهورای امنیهت توسهط شهرکتهها و یها نهارههای
خصوصی ای کشور با جریم ای ک میهاان آن تها  1میلیهون رالر مهیتوانهد برسهد،
مواج خواهد شد
برای انجام مبارال

(2013

 .)Murugason,ب همی ترتیب ،صارر کنندگان فیلیپینهی نیها

تجاری و ب خصوص رریافت ارز حاصل از صاررا

ب ایهران،

با مشکل مواج شدند .رر حالی ک تا پیش از تحریمههای هسهت ای ،صهاررکنندگان
فیلیپینی ارز حاصل از صاررا
ابتدای سال  2012ای مد
انتقاال

را رر مد

زمهان رو هفته رریافهت مهیکررنهد ،رر

زمان ب چهار هفت افاایش پیدا کهرر .رشهواری نقهل و

مالی تا جایی پیش رفت ک ایران پیشنهار رار ب جای پول نقد ،به فیلیپهی

نفت صارر کند (.)Fresh Plaza, 2012
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 .)2012ای رر حالی است ک برخی از شرکتهای مالایایی پیش از آنکه مهراورا

1. Anvik Technologies
2. Mid Oil Asia
3. Singa Tankers
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از سوی ریگر و رر کنار رر نظر گرفت نوع کنشگری امریکا ب گون ای که رر
تضار با توسد روابهط ایهران و جنهوب شهرق آسهیا رر نیایهد ،از جایگهاه چهی رر
مناسبا

ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا نمیتوان غافل ماند .رر مجموع چهی

ب رو صور

به عنهوان یهک عامهل محدورکننهده گسهتر

روابهط میهان ایهران و

کشورهای جنوب شرق آسیا ااهر شده است نخسهت ،اولویهت چهی رر سیاسهت
نگاه ب شرق ایهران رر مقایسه بها کشهورهای جنهوب شهرق آسهیا و روم ،ماهیهت
چی و کشورهای ای منطق .

رقابتآمیا مناسبا

رر مورر عامل نخست ،باید ب ای واقدیت اشاره کرر ک ب رالیل متددر ،ایهران
همواره ای برراشت را راشت است ک رر میان کشورهای شرقی ،چی (همامهان بها
روسی ) میتواند بهتری گاین برای همکاری های بلندمد
حفظ منافع اقتصاری و نیا تفاو

با ایران باشد .بها انگیهاه

رر نوع نگاه ب برنام هست ای ایران ،چی تا سهال

 2011از مددور کشورهایی بور ک فدالیت های خور را رر صنایع نفتی ایهران حفهظ
کرر .رر حالی ک اکثهر شهرکای بهی المللهی بهارگ ایهران تها سهال  ،2011متهاثر از
فشارهای ایاال

متحده امریکا از یکسو و فضای مبهم سرمای گهذاری رر ایهران به
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رلیل فشارهای رو ب افاایش ت حهریم از سهوی ریگهر ،از همکهاری بها ایهران عقهب
نشست بورند ،چی فدالیت های خور با ایران را رر زمین سهرمای گهذاری و تجهار
حفظ کرر .با وجور تحریمهای ایاال
ب ایران کمک کرره و به صهاررا

متحده ،چی تا ای سال رر تولید نفت و گهاز
گازوئیهل به تههران ارامه رار .عقهب نشسهت

شرکت های نفتی ریگر کشورها از همکاری با ایران ،ب چی فرصتی اسهتثنایی بهرای
همکاری های پر سور با ایهران رر زمینه اسهتخراج نفهت و گهاز مهیرار .از ایه رو،
هرچند با احتیاط و با سرعت پایی  ،اما چینیها ب سهرمای گهذاری خهور رر صهنایع
استخراج نفت و گاز ایران رر شرایط تحریم ارام رارند (.)Down & Maloney, 2011
ای رر حالی است ک همکاریهای ایران و چی تنها ب زمینه انهرژی محهدور
نشده و حوزه های گسترره ریگری را نیا رر بر میگیرر .کاالهای مصهرفی چینهی رر
بازار ایران ب صور

گسترره پراکنده شدهاند .ای کاالها از وسایل برقی تها قطدها

یدکی خوررو ،اسباب بازی و حیط گستررهای از ریگهر کاالهها را رر بهر مهیگیهرر.
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ایران همچنی بخشی از کاالهای سرمای ای خور را از چی تدمی میکند .همکهاری

ایران و چی ابدار سیاسی و ریپلماتیک قوی نیا رارر .حمایتهای چی از حق ایران
برای بهرهبررن از انرژی مسالمتآمیا هست ای ،رر اوج متشنج بورن روابهط ایهران و
غرب ،رر کنار سرباز زرن از رژیم تحریمها ،ب ایران ای امکان را مهیرار تها بتوانهد
ایده بینیازی ایران از غرب را پی گیری کند .ایهران و چهی از منظهر نهوع نگهاه به
سیاست بی الملل نیا اشتراک ریدگاه رارند .از رید ایران ،توسد اقتصاری چی قابهل
ستایش است و از رید چی  ،ایران یک وزن سنگی رر میان کشورهای خاورمیانه و
تمدنی تاریخی است .پک و تهران هر رو نسبت ب واشهینگت ریهدگاهههایی منفهی
راشت و غرب را استکباری میرانند .از رید چی  ،ایران تنها قدر

خاورمیانه اسهت

جلوگیری کند.
هم اینها رر حالی است ک کشورهای جنوب شرق آسیا هیچگهاه نتوانسهت انهد
ای میاان از جذابیت را برای ایران ب همراه راشت باشند .ای کشهورها ،همهواره به
متحده ب عنوان نیرویی ک میتواند قدر

ایاال

چی -ک رر همسایگی آنها واقهع

شده است -را مهار کند ،نگریست اند .از ای رو ،از منظر استراتایک ،ای کشهورها بها
امریکا احساس رقابت ندارند .ای وضدیت ،همواره آنها را رر مقایسه بها چهی رر
برابر فشارهای امریکا آسیبپذیرتر ساخت است .از ای رو است ک رر قالب سیاست
نگاه ب شرق ،چی همواره نسبت ب کشورهای جنوب شهرق آسهیا بهرای ایهران رر
اولویت نخست همکاری قرارراشت است.
رر مورر رومی عامل ک رقابت چی و کشورهای جنهوب شهرق آسهیا اسهت،
باید ب ای نکت توج راشت ک چی ب عنوان یک قدر
مدارال

رو ب اهور جههانی ،بهر

سیاسی ،امنیتی و اقتصاری مجموع کشورهای ای منطقه اثرگهذار اسهت.

روابط چی و آ.س .آن ،رر رو ره اخیهر تحهوال

بسهیاری را تجربه کهرره اسهت.

مهم تری مسئل موجور رر ای روابط ،نوسازی نظامی چی و افاایش تحرکا

ایه

کشور رر رریای چی جنوبی است .ب رلیل ناریکی جغرافیایی ،کمتهر بهازیگری رر
عرص بی المللی است ک ب اندازه آ .س  .آن .از خیا
سیر مناسبا

چی تاثیر بپهذیرر .بررسهی
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ک میتواند از هامونی کامل غرب بر ای منطق و ب ویاه زیرمنطقه خلهیج فهارس

چی و کشورهای جنوب شرق آسیا نشان از آن رارر ک از سال 1997

تاکنون ،ترکیبهی از رغدغه ههای اقتصهاری و سیاسهی ،روابهط آ.سه .آن .و چهی را
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تحتتدثیر قرارراره است ( .)Ba, 2003: 634مهمتری رغدغ ها مربوط ب تهوان رقهابتی
کاالها و تولیدا

آ.س .آن .رر مقایس با تولیدا

چینی از لحها قیمهت تمهام شهده

است .ای رغدغ ها ،با وقوع بحران مالی جنوب شرق آسیا رر اواخر ره نور و نیها
با پیوست چی ب سازمان تجار

جهانی تشدید نیا شده است .ب ای ترتیب ،چی

و مجمههوع کشههورهای آ.سهه .آن بههر سههر بازارهههای فههرو

و همچنههی جههذب

سرمای گذاری خارجی با یکدیگر رر رقابت هستند ( .)Severino, 2001با وجهور تمهام
ماایایی ک ارغام اقتصاری با چی برای جنوب شهرق آسهیا راشهت اسهت ،امها ایه
کشورها رر مجموع توان رقهابتی پهایی تهری را رر برابهر چهی رر قیمهت کاالههای
تولیدی برای ارائ ب بازهای جهانی رارند .چی توانست است بها افهاایش بههرهوری
رر تولید ،بر اثرا

افاایش حقوق کارگران غلب کرره و هاین تولیهد را پهایی نگهاه

رارر .رر ای شرایط کشورهای جنهوب شهرق آسهیا رر مقایسه بها چهی  ،رر تولیهد
کاالهایی ک ب مهارتی پایی نیاز رارند باقی ماندهاند و برای ارتقاء کیفیهت کاالههای
خور و تولید محصوال

با ارز

افاوره بیشتر ،یدنی نقطه ای که چهی رر آن به

اندازه کافی توانمند است ،تقال میکنند (.)Drysdale, 2012
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فضای رقابت اقتصاری میان چی و کشورهای جنوب شرق آسهیا رر مهراورا
میان ای رو کشور و ایران نیا ب خوبی مندکس شده است .رر واقع میتوان گفهت،
حتی رر اوج روران سیاست نگاه ب شرق ،مراورا
مراورا

ایران و آ.س .آن بور .ای وضدیت نشهان از آن رارر که روابهط متشهنج بها

غرب ،تنها مانع رر برابر برقراری روابط پایدار میان ایهران و آ.سه .آن نیسهت ،بلکه
چگونگی تدیی اولویت ها رر روابط با کشورهای شرقی نیا ب عنوان ماندی رر برابر
توسد روابط ایران و آ.س .آن عمل کرره است .رر حالی که رر سهال  ،1387میهاان
صاررا

ایران به چهی به  2051320534رالر بهور ،صهاررا

ایهران به مجمهوع

بارگتری کشورهای جنوب شرق آسیا از  913269369رالر تجاوز نکرر .رر مهورر
واررا

نیها رر سهال  ،1387واررا

بسیار بیشتر از واررا
ارز
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ایران و چی بسیار گستررهتر از

ایههران از چهی  4،945،354،615رالر بهور که

ایران از مجموع مهمتری کشورهای جنهوب شهرق آسهیا به

 1944302420رالر بور .همی روند را میتوان رر طول تمامی سالههایی که

ایران سیاست نگاه ب شرق را ب اجرا گذاشت ،مشاهده کرر .اختالج میاان مراورا

تجاری ایران با چی رر مقایس با مراورا

ایران و کشورهای جنوب شرق آسهیا رر

سالهای  1391و  1392بسیار بیشتر هم میشور ب گون ای ک رر سال  ،1391میاان
ایران ب چی ب بیش از شش برابر و واررا

صاررا

ایران از ای کشور ب انهدکی

کمتر از چهار برابر کشورهای جنوب شرق آسیا میرسد .رر سال  ،1392اختالج رر
ایران ب چی نسبت ب کشورهای جنهوب شهرق آسهیا به بیسهت برابهر و

صاررا

اختالج رر واررا

از چی ب نسبت کشورهای جنوب شرق آسیا ب بیش از هفهت

برابر رسید.
جدول شماره  :3مقایسه میزان مبادالت تجاری ایران با چین و مجموع بزرگترین کشورهای جنوب شرق آسیا

صادرات
2،051،320،534
3.125.762.675
4.570.۹65.673
5.557.425.012
5.513.183.243
7.458.166.022

واردات
4،۹45،354،615
4.846.302.127
5.803.۹27.237
7.443.217.407
8.181.442.884
۹.786.767.60۹

منبع وب سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

نتیجهگیری
رر اربیا

مربوط ب سیاسهت خهارجی ایهران ،مسهائل مربهوط به روابهط ایهران بها

کشورهای جنوب شرق آسیا مورر توج قرار نگرفت است .ای رر حهالی اسهت که
ای کشورها ن تنهها رر نظهام امنیهت بهی الملهل کنهونی ،رر تنظهیم مناسهبا

میهان

قدر های بارگ امریکا و چی رارای جایگاهی مهم هستند ،بلک ایران نیا رر چنهد
سال گذشت روابطی گسترره را با ای کشورها تجرب کرره است .مطالد روابط میهان
ایران و مهمتری کشورهای ای منطق گویای آن است ک رر سالهای بی  1386تها
 ،1390مراورا

هرکدام از ای کشهورها بها ایهران ،رر یهک روره رو تها سه سهال ،

رشدی چشمگیر راشت است .اما ای رشد پایدار نمانده و از سال  1390ب بدهد ،به
وضدیت پیشی بازگشت است .ای افاایش ناگهانی و مدنارار مراورا

را میتوان رر
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سال
1387
1388
138۹
13۹0
13۹1
13۹2

چین

مجموع جنوب شرق آسیا
واردات
صادرات
1.۹44.302.420
۹13.26۹.36۹
2.026.۹54.535
2.۹۹3.580.87۹
4.182.823.۹62
6.86۹.18۹.113
2.۹25.۹45.185
3.106.۹11.10۹
2.087.188.748
863.107.675
1.32۹.۹24.854
370.017.488

نتیج غالب شدن نگاه ب شرق رر سیاست خارجی ایران ارزیابی کهرر .همامهان بها
تال

برای یافت جایگای ههایی بهرای غهرب رر تدهامال

اقتصهاری و تجهاری از
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یکسو و بهره بررن از حمایت ریپلماتیک و سیاسی سایر کشورها رر جریهان تقابهل
پیشرو بر سر مسئل هست ای ،ایران سدی کرر مراورا
شرق آسیا گستر

خور را با کشورهای جنوب

رهد .سیاست تحکیم پیوندهای اقتصاری با جنوب شهرق آسهیا،

رر ابتدا با نتایجی مثبت رر عرص سیاسهی نیها همهراه شهد و کشهورهای مهالای و
اندونای از همراهی تمام عیار با غرب و ب ویاه ایاال

متحهده رر فشهار آوررن بهر

ایران بر سر مسئل هست ای خورراری کررند .امها بها افهاایش تحرکها

ریپلماتیهک

امریکا و فراهم شدن زمین های حقوقی تحهریم ایهران از راه قطدنامه ههای شهورای
امنیت سازمان ملل ،کشورهای جنوب شهرق آسهیا نیها مشهارکت خهور بها ایهران را
کاهش رارند.
رر کنههار فشههارهای امریکهها ،چههی نیهها ب ه عنههوان یههک نیههروی محدورکننههده
همکاری های ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا عمل کرره است .ای کشور از رو
راه بر محدور ماندن روابط ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا اثرگذار بوره اسهت.
نخستی عامل ،اولویت چی رر سیاست نگاه ب شرق ایران رر مقایس با کشهورهای
جنوب شرق آسیا است .ب رلیل بهرهمند بورن چهی از منهابع بیشهتر رر مقایسه بها
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394
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کشورهای عضو آ.س .آن ،اشتراک ریدگاههای ایران و چی رر زمین های اسهتراتایک
و نوع نگاه مشاب آنها ب سیاستهای امریکا ،ایران چی را شریکی قابل اعتمارتر از
مجموع کشورهای جنوب شرق آسیا رر قالب سیاست نگاه به شهرق خهور یافهت.
عامل روم ،رقابت های موجور میان چی و کشهورهای جنهوب شهرق آسهیا و تهوان
رقابتی باالتر چی نسبت ب ای کشهورها رر تولیهد کهاال بها قیمهت ارزانتهر اسهت.
مجموع ای رو عامل باعث شدند ،رر مقام انتخهاب ،ایهران چهی را به کشهورهای
جنوب شرق آسیا رر همکاریهای بلندمد

ترجی رهد.

منابع

ب) انگلیسی
Abuza, Zachary. 2007. Political Islam and Violence in Indonesia, London
and New York: Routledge.
AirAsia. 2012. AirAsia X to Suspend Services to Tehran, retrieved August 16,
2015, http:// www. airasia. com/ my/ en/ latest- news/ tehran- flightcancellation.page.
Akbarzadeh, Shahram. 2014. Iran and the Shanghai Cooperation Organization:
Ideology and Realpolitik in Iranian Foreign Policy, Australian Journal of
International Affairs, 69 (1) pp. 88-103.
Ba, Alice. 2003. China and ASEAN, Renavigating Relations for a 21st-Century

مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا ( :)1381 – 1392سنجش نگاه به شرق  محمد سلطانینژاد

الف ـ فارسی
آرمی ،علی« .1389 .راهبرر نگاه ب شرق رر سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی ایهران
ریدگاهها ،زمین ها و فرصتهها» ،فصلنامه مطالعاا یاایا  ،سهال  ،2شهماره ،7
صص.97-126 .
ثقفی عامری ،ناصر« .1385 .رر جسهتجوی افهق ههای جدیهد رر سیاسهت خهارجی ایهران
سیاست نگاه ب شرق» ،مرکا تحقیقا استراتایک
http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=05&depid=44&semid=100.
رهقانی فیروز آباری ،سید جالل .1394 .چرخه گفتمان در یاایت خااری یموایر
ایالم ایران از دولت بازرگان تا دولت روحان  ،تهران نشر مخاطب.
شفیدی ،نوذر .صارقی ،زهرا« .1389 .گاین های ایران رر روابط خارجی براسهاس سیاسهت
نگاه ب شرق» ،راهبرد یاس ،شماره  ،22صص.309-337 .
گوهری مقهدم ،ابهوذر « .1386 .جایگهاه چهی رر سیاسهت نگهاه به شهرق ایهران» ،مرکها
پاوهشهای مجلس شورای اسالمی
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/732461.

Asia, Asian Survey, 43 (4), pp. 622–647.
Bricketto, Martin. 2010. Anvik Gets Temporary Export Ban over Iran Shipments,

29

retrieved August 15, 2015, http:// www. law360. com/ articles/ 211046/
anvik-gets-temporary-export-ban-over-iran-shipments.
Brown, Colin. 2003. A Short History of Indonesia, the Unlikely Nation,
Singapore: South Wind Productions.
Cordesman, Anthony. Coughlin-Schulte, Chloe. Gold, Bryan. 2014. Iran –
Sanctions, Energy, Arms Control and Regime Change, retrieved July
12, 2015, http:// csis. org/ files/ publication/ 140122_ Cordesman_
IranSanctions_Web.pdf.
DeSilva-Ranasinghe, S. 2012. As Sanctions Intensify, Iran Seeks Partnerships in
South-East

Asia,

retrieved

August

10,

2015,

http://

www.

futuredirections. org. au/ publications/ indian- ocean/ 519- as-sanctionsintensify-iran-seeks-partnerships-in-southeast-asia.html.
Deutsch-Iranische Industrie- und Handelskammer. 2010. Exports to ASEAN rise
31%, retrieved July 21, 2015, http:// iran. ahk. de/ news/ newsarchiv/
details/

artikel/

exports-

to-

asean-

rise-

31/?

cHash=

97e329dfb897f543d8ea4f56b1d12156.
Drysdale, Peter. 2012. Chinese and East Asian competition in manufacturing,
retrieved September 2, 2015, http:// www. eastasiaforum. org/ 2012/
05/21/chinese-and-east-asian-competition-in-manufacturing/.

Chinese-Iranian Oil Connection, Foreign Affairs, 90 (2) pp. 15-21.
Ecasb. 2011. Iran's Exports to ASEAN Surges 90 Percent in Q1, retrieved July
22, 2015, http://company6966.ecasb.com/en/news/5510.
Egberink, Fenna & Van der Putten, Paul. 2011. ASEAN, China’s Rise and
Geopolitical Stability in Asia, retrieved August 12, 2015, http:// www.
clingendael.nl/sites/default/files/ASEAN,%20China's%20rise%20and%20
geopolitical%20stability%20in%20Asia.pdf.
FreshPlaza. 2012. Philippines: US-EU sanctions making Iranian trade difficult,
retrieved July 25, 2015, http:// www. freshplaza. com/ article/ 93348/
Philippines-US-EU-sanctions-making-Iranian-trade-difficult.
Heinrich, Mark. 2010. Malaysia dismisses IAEA envoy after Iran atomic vote,
retrieved July 23, 2015 http://www.reuters.com/article/2010/02/09/usnuclear-iran-malaysia-idUSTRE61856820100209.
Hunter, Shireen. 2010. Iran’s Foreign Policy in the Post – Soviet Era,

1394  پاییز  شماره سوم  سال هفتم فصلنامه روابط خارجی

Downs, Erica & Maloney, Suzanne. 2011. Getting China to Sanction Iran: The

California: Praeger.
IranTracker. 2010. Indonesia- Iran Foreign Relations, retrieved August 12,

30

2015, www. irantracker. org/ foreign- relations/ indonesia- iran- foreignrelations.
Kemp, Geoffrey. 2010. The East Moves West: India, China, and Asia's
Growing Presence in the Middle East,

New

York:

Brookings

Institution Press.
Koswanage, Niluksi & Pachymuthu, Luke. 2010. Petronas halts fuel sales to Iran
as sanctions loom, retrieved August 15, 2015, http:// www. reuters.
com/article/2010/04/15/us-petronas-iran-idUSTRE63E18120100415.
Lander, Mark & Sander, David. 2009. Clinton Speaks of Shielding Mideast from
Iran, retrieved September 2, 2015, http:// www. nytimes. com/

 محمد سلطانینژاد  سنجش نگاه به شرق:)1381 – 1392( مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا

2009/07/23/world/asia/23diplo.html?_r=0.

31

Moj News. 2010. Iran's Exports to ASEAN Increased 183%, retrieved August
14, 2015, http:// mojnews. com/ en/ Miscellaneous/ ViewContents.
aspx? Contract=cms_Contents_I_News&r=520656.
Murugason, Sharmini. 2013. Additional sanctions on Iran – Singapore, Malaysia,
Japan, Korea, Australia and New Zealand, retrieved August 15, 2015,
http://www.standard-club.com/media/1557562/sanctions-in-asiapacific.pdf.
MySinchew. 2009. Malaysia denies role in smuggling nuclear weapons to Iran,
retrieved August 15, 2015, http://www.mysinchew.com/node/31903 .
Porter, Donald. 2002. Managing Politics and Islam in Indonesia, London
and New York: Routledge Curzon.
Nair, Shanti. 1997. Islam in Malaysian Foreign Policy, London and New
York: Routledge.
Severino, Rodolfo. 2001. ASEAN and China: Partners in Competition, retrieved
September 2, 2015, http://www.asean.org/resources/2012-02-10-0847-56/speeches-statements-of-the-former-secretaries-general-ofasean/item/asean-and-china-partners-in-competition.
The Nation. 2012. Clinton urges ASEAN nations to help pressure Iran, retrieved
September 2, 2015, http:// nation. com. pk/ international/ 12-Jul-2012/
clinton-urges-asean-nations-to-help-pressure-iran.

