تأثير جهانیشدن اقتصاد بر جايگاه ژئواكونوميك ايران در منطقه
آسياي جنوب غربی
گارینه کشیشیان1
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
سیامک سیار
کارشناس ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
(تاریخ دریافت  -94/10/26تاریخ تصویب )94/12/25

چكيده

جهانی شدن بارزترين وجه تمايز جهان ديروز و جهان امروز است .جهانیشدن
شدناست،میتوانددرگسترشفناوريوانتقالآنبه

اقتصادكهيكیازابعادجهانی
كشورهايدرحال توسعهونقلوانتقالسريعسرمايهومنابعمالینقشمؤثريايجاد
كند.تالششركت هايفرامليتیبرايتوسعهويكپارچگیبازارهايخودوگسترش
مبادالتتجاريدرراستايگسترشوتعميقوابستگیهايمتقابلبينكشورهايمنطقه

و اقتصاد ملی آنان میتواند با برداشتن بسياري از موانع تجاري موجود در جهت
مقرراتزدايیوايجاداقتصاديبازازنتايججهانیشدناقتصادباشد .
 .1نويسندهمسئول Email: g.keshishyan71@gmail.com
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عنوانتوليدكنندهانرژي،


موقعيتژئواكونوميکايراندرمنطقهجنوبغربیآسيابه
گرتوزيعويايكیازحلقههايمكملايننظاماقتصاديمیتواندزمينه


بازيگرتسهيل
رابرايسرمايهگذاريهرچهبيشتردرمنطقهآمادهكند.دراينراستابافراهمساختن

زيرساختهاي اقتصادي ،افزايش هر چه بيشتر ظرفيتهاي توليد و رشد و پيشرفت
صنايعنفتوصنايعوابستهبهآنرافراهممیكند.عواملیچونمشاركتدرتوزيعو

گسترشفناوريوانتقالذخاير،توسعه،توليدوافزايشظرفيتتوليدناخالصملیو
رشد شاخصههاي توسعه میتواند اقتصاد كشور را در سايه جهانیشدن بهسوي
اقتصاديپوياپيشببرد .
در اين مقاله تأثير جهانی شدن اقتصاد در منطقه جنوب غربی آسيا بر جايگاه
ژئواكونوميکايران،باروشهمگرايیموردبررسیقرارگرفتهاست.روشجمعآوري

اطالعاتتوصيفی–تحليلیاست .
واژگان کلیدی :جهانیشدن اقتصاد ،ژئواكونومی ايران ،منطقه جنوب غربی آسيا،
منطقهگرايی،همگرايیوتوسعهاقتصادي .
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مقدمه

پديده جهانیشدن يكی از بحثانگيزترين موضوعات فراروي كشورها ،در عصر
شدنبهبخشیازواژگانروزمرهماتبديلشدهاست؛


شدناست.اگرچهجهانی
جهانی
شدنارائهندادهاندودراينبين

تاكنونانديشمندانتعريفهايروشنیازجهانی

ولی 
اختالف نظرهاي بسياري وجود دارد .زيرا اين پديدههنوز به تكاملنرسيده است و
همچنان درحال تحول است و هر روز وجه تازهاي از ابعاد گوناگون و متنوع آن
هاياخيربهويژهازاواخر

نطقهگرايیدردهه
شود.جهانیشدنوم 

مشخصوآشكارمی
تاكنونباشدتوسرعتمتغيريمطرحشد؛اماپسازسال  1991كهنظام

دهه 1980
دوقطبی دوران جنگ سرد به پايان رسيد اين واژه در سطوح رسانهاي و بين
گستردهاي

سياستمداران،اقتصاددانان،دانشگاهيانوبنگاههايتوليديوخدماتیكاربرد

پيدا كرد .ديويد هاروي 1مدعی است كه جهانیشدن به مرحلهاي شديد از فشردگی
زمانومكانمنجرشدهاستكهبررويههايسياسی-اقتصادي،توازنقدرتطبقات
و زندگی فرهنگی و اجتماعی تأثير گيجكننده و مخربی دارد (مردانی گيوي:1379،
علتتنوعوابعادگوناگونجهانیشدنوبه


گويد:به
.)138جيمزروزنادراينموردمی
اين دليل كه مفهوم جهانی شدن ميان سطوح گوناگون تحليل مانند اقتصاد ،سياست،
فرهنگ و ايدئولوژي ارتباط برقرار میكند؛ هنوز زود است كه از اين پديده تعريف
كاملیارائهشود(صادقی.) 1019: 1379،جهانیشدندرمفهومعامعبارتازدرهم
گذاريمستقيموجابهجايیوانتقال

ادغامشدنبازارهايجهاندرزمينهتجارت،سرمايه

سرمايه ،نيروي كار و فرهنگ در چارچوب سرمايهداري و آزادي بازار است.
جهانیشدن سرفرودآوردن در برابر قدرتهاي جهانی بازار است كه به گشودهشدن
مرزهاي ملی و كاستهشدن از حاكميت دولتها منجر خواهد شد (جعفري:1380،
 .)139:بهشكل طبيعی همه بازيگران جهانی ،منطقهاي و ملی ،بهغير از قدرتهاي
1. David Harvet
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مندهستندكهنظمآيندهجهانزمينهسازعدالت،صلح،برابريورشد

استعمارگر،عالقه
وشكوفايیزندگیجوامعانسانیورفعتبعيضوفقرباشد .
اهميت اين پژوهش و ضرورت آن به اين دليل است كه در شرايط متحول و
دگرگونسازباتغييراتگستردهجهانی،منطقهايوملینمیتواننسبتبهاينجريان

كارگيريرويكردفعالو
تفاوتبودوفقطتغييراتآنرانظارهكرد؛بلكهبايدبابه 


بی
دانهوخستگیناپذيربرايحداكثرسازيمنافعملیخودتالش

آيندهنگروتالشهوشمن

كردونسبتبهشكلدهینظممطلوبمنطقهايوجهانی،راهبردمؤثريانتخابكرد.

كا رگيريرويكردمنفعالنهباراهبرداستقاللواتكابهقدرتملیوپيوستگیمردمو
به 

حكومتدركشورناسازگارخواهدبود.برهميناساسهدفاينمقالهبررسیروند
تحوالت سريع درونزا به برونزا در منطقه آسياي جنوب غربی ( بهويژه خاورميانه
غرب،آسيايمركزيوقفقاز)وتأثيرروندهاوتغييراتژئواستراتژيکجهانیپساز
فروپاشی نظام دوقطبی بر اين منطقه از جهان در سطح كالن است .اين مقاله تالش
میكندتابامطالعهدراينزمينه،بهمناسبترينالگويسازگاريهمكاريمنطقهايكه

ايجادكنندهموجمشتركتوسعهمنطقهايدرآسيايجنوبغربیباشد،دستيابد.در
تأكيدبردستهبنديمفهومیباتكيهبرنقشكاركردهاياقتصاديمنطقهاي

دهه 1970
ازنيرويكاربود.دردهههاي 1980و 1990آرايههاي

دربخشفراملیوبينالمللی 
متفاوتی از مدلهاي مفهومی براي ترسيم و متمايزكردن سيستمهاي جغرافيايی توليد
شدوتشريحساختارآنهاومحاسبهنسبیعملكرداقتصاديشانموردتوجهقرارگرفت

(مبينیدهكرديواخوان .)11:1386,
هدف اين مقاله پاسخگويی به اين پرسش است كه چگونه جهانیشدن اقتصاد
می تواندبرجايگاهژئواكونوميکايراندرمنطقهجنوبغربیآسياتأثيربگذارد؟ويابا

استفاده از تجارب منطقهگرايی در ديگر مناطق جهان چگونه میتوان با توجه به
موقعيت مناسب ژئواستراتژيكی و ژئواكونوميكی ايران براي همكاريهاي دو يا
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چندجانبهبينايرانوكشورهايموردمطالعهمنطقهالگويیمناسبپيداكرد؟همچنين
اين مقاله بهدنبال آزمون و ارزيابی فرضيهاي است كه تأكيد دارد با تصور نقش
همگرايیجهانی شدناقتصادبرجايگاهژئواكونوميکايراندرمنطقهجنوبغربیآسيا

میتوان تأثير آن را در مواردي همچون گستردهشدن مبادالت تجاري در راستاي
گسترشوتعميقوابستگی هايمتقابلبينكشورهايمنطقهمشاهدهكردوازسويی
ديگرباگسترشوانتقالفناوريوانتقالسريعسرمايهبهكشورهايدرحالتوسعهدر
سطحمنطقهايوجهانیكهازديگردستاوردهايجهانیشدناقتصاداست،تأثيرآنرا
در تحكيم موقعيت ژئواكونوميک ايران در منطقه بهعنوان توليدكننده انرژي و بازيگر
كنندهدرزمينههايتجارتآزادكهدرنهايتمنجربهافزايشرشد

تسهيلگروتوزيع

شاخصههايتوسعهمیشود؛مشاهدهكرد .
مباحث نظری :جهانیشدن و جهانیشدن اقتصاد
در بسياري از نظريهها و تعاريف جهانیشدن بر بعد اقتصادي جهانیشدن تأكيد
شده است و نظريهپردازان پرشماري وجه غالب جهانیشدن را اقتصادي میدانند .از
ديدگاهآناناگرچهفرايندجهانیشدنبسيارفراگيراستوبرهمه حوزههايزندگی

اجتماعیتأثيرمیگذارد؛اماآشكارترينوبرجستهتريننمودهاومصداقاينفرايندبه
حوزه اقتصاداختصاصدارند.فرايندجهانیشدناقتصادبانوسانهاوفرازونشيب-
هايی همراه بوده است .دهههاي پايانی سده  19و سالهاي آغازين سده  20زمان
هاياصلیجهانیشدناقتصاديبود.درايندورهحجمتجارت

شكوفايیيكیازجنبه
المللیبهشكلبیسابقه ايافزايشيافتواينموضوعازنظرآماروارقام،نمايانگر


بين
اينبودكهسرمايههايجوانگامهايبلنديدرراستايتبديلجهانبهبازاريواحد
براي فروش توليدات خود برداشتهاند ،ولی چند سالی از عمر اين نظام در سده 20
نگذشته بود كه جهان در ركود گسترده اقتصادي (بحران بزرگ) فرو رفت .در اين
دورانكهدراياالتمتحدهآمريكاباكاهشارزشسهامدر4سپتامبر1929شروعشد،
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كهسه شنبهسياهنامگرفتبورسآمريكاسقوطكردوخبرآندر

در 29اكتبر 1929
جهان پيچيد .از آن پس طول ی نكشيد كه  جريان ركود اقتصادي در تمام كشورهاي
جهانبه سرعتگسترشيافتوباتشديداينبحرانكهبهدوجنگجهانیانجاميداز

سال  1914تا  1945با تأثير پذيرفتن از جنگ و ملیگراسی اقتصاد ،رشد همگرايی
اقتصادبينالمللیراكهباوابستگیمتقابلاقتصاديكشورهاهمراه بودباسيرنزولی
مواجهكرد.
در اواخر دهه 70موج جديدي از فرايند جهانیشدن اقتصاد شكل گرفت كه در
هايحيرتانگيزدرعرصهارتباطاتبود.اين

درجهاولتحتتأثيرتحوالتوپيشرفت
پيشرفتها هزينههاي ارتباط و حملونقل را به ميزان بسيار زيادي پايين آورد و
تاكنونهزينهحملونقلازراهدريا

زمينهسازادغامجهانیاقتصادشد.ازسال 1945

بهشكل متوسط  50درصد ،هزينه حملونقل هوايی  80درصد و هزينههاي مكالمات

درصدكاهشيافتهوبههميندليلشبكههايارتباطیبسياركارآمد

تلفنیبينالمللی99

و كمهزينه در گستره جهانی شكلگرفته است .پيشرفتهاي خارق العادهاي در
كامپيوتريكردنامورومخابراتمانندنظامهايديجيتالیوفناوريماهوارهايرخداد
هاياخيرنقشويژهايداشت.درنتيجه


شدناقتصاددرسال
كهدرپيشبردفرايندجهانی
چنينتحوالتیامروزهبسياريازكاالهاوخدماتیكهتاكنونقابلتجارتنبودنددر
مدار تجارت جهانی قرار گرفتهاند .نظام ارتباط جهانی شركتها را قادر ساخت تا
صورتهمزماندرچندينكشورهماهنگ


هايتوليديوعملياتمالیخودرابه
برنامه
كنندودرواقعبهعملياتاقتصاديجهانیاقدامكنند.اطالعاتنيزبهواسطهشبكههاي

ارتباطی قابل تجارت و مبادله شد .اطالعاتی مانند مشاوره مديريتی ،سيستمهاي
نرمافزاري ،ديسكتهاي فشرده ،اخبار تلويزيونی و مانند اينها .در اين چارچوب
تحركوسياليتسرمايهنيزبهميزانقابلمالحظهايدرقالبپولافزايشيافتويا
عبارتیديگربهمحصولیتبديلشدكهجوهرهاشاطالعاتموجوددرآنبود(گل


به
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محمدي .)64:1381,
هرچند جهانیشدن اقتصاد در سطح گستردهاي بهوسيله سياستمداران و رسانهها
تأييدشدهاست؛ولیبعضیازجامعهشناسانبااينعقيدهمخالفبودند.برجستهترين
آثار در اين زمينه نوشتههاي اخير «پل هرست» 1بريتانيايی ( )2003-1947و «گراهام
)است.آنهااستداللمیكنندكهاقتصادنهجهانی

تامپسون» 2انگليسی (1941-1892
بلكهبينالمللیاست؛زيراهنوزدولت -ملتهاهمازنظراقتصادداخلیوهمازنظر
توافقات مربوط به مديريت روابط اقتصادي فراسوي مرزهاي ملی ،قدرتمندترين
گراناقتصاديهستند.همچنينآنهااستداللمیكنندكهشركتهايچندمليتیبر

بازي
تجارت جهانی سلطه ندارند و تا دوسوم دارايیهايشان در كشورهاي مادر حفظ
میشود .اين بدان معنی است كه آنها در معرض كنترل سياستهاي حكومت ملی

هستند.همچنينشركتهايچندمليتیدرسطحجهانیعملنمیكنندبلكهبيشتردر
سطحشركايدرونمناطقويژهاروپا،آمريكاوآسيايجنوبشرقیفعاليتمیكنند.
چيزجديديدرموردبينالمللیشدنكنونیاقتصادوجود


گيرندكههيچ
آنهانتيجهمی

ندارد.از زمانیكه تكنولوژي صنعتی مدرناز دهه  1860شروع بهفراگيرشدن كرد،
فراينديشبيهفرايندكنونیوجودداشتهاست(دلفروز.)75: 1380,دراينقسمت
شود.ويژگیهايجهانیشدن اقتصاديعنی


شدناقتصاداشارهمی

هايجهانی

بهويژگی
هايتوليدوتوزيعكهبهاينشكلمیتوانآنهارابرشمرد :


ويژگی
 -1جهانیشدن بازارهاي مالی و تأكيد بر بازار محوري و نقشپذيري بنگاههاي
خصوصی؛ 
شدناستراتژيکشركتهادردرونيکبازاررقابتی؛ 


جهانی
-2
-3انتشارتكنولوژيهمراهبافرايندتحقيقوتوسعهدرسطحجهانيامنطقه؛ 
1. Paul Hirst
2. ThompsonGraham
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شكل گيري الگوهاي مصرف جهانی همراه با بازارهاي مصرف جهانی و يا
  -4
منطقهاي؛ 
جايگزينشدناقتصادملیبااقتصادشبكهايواقتصادجهانیشدهازراهتعامل

 -5
فعاالنه؛ 
-6كاهشنقشدولت-ملتدرطراحیقوانينتدبيرجهانیيامنطقهاي؛ 
هايطبقاتیدردرونجوامعاعمازتوسعهيافتهيادرحالتوسعه

-7افزايششكاف
تررفتنجوامعكمترتوسعهيافته؛ 


وبهحاشيه
 -8برتري سرمايه نسبت به نيروي كار و در نتيجه تضعيف يا بهصورت دقيقتر
قدرتزدايیازتشكالتصنفیوكسانیكهسرمايهندارند؛ 
گذاريها و همچنين عدم

 -9ناكارامدي نخبگان سياسی ،كيفيت نامناسب سياست
رعايتاصلمزيتسازي؛ 

بهسخنديگرجهانیشدناقتصاداينمفهومرادربرداردكهتصميماتواقدامات

اقتصاديدريکبخشازجهانيامنطقهنتايجمهمیرابراياشخاصواقتصادهاي
ديگردربردارد.جهانی شدناقتصاددوبعددارد.بعداول،مفهومگسترشجغرافيايی

شدناقتصادبهصورتفزايندهايفضايجغرافيايیگسترده


رادربردارد.بنابراينجهانی
را اشغال  میكند .بعد دوم جهانیشدن اقتصاد ،فرايندي كه شدت و فشردهشدن
گيرد.جهانیشدناقتصادبر

وابستگیها،پيوندهاوتعامالتبيناقتصاديرادربرمی
هاياقتصاديوبرتبديلشدنجهانبهويژهاقتصادجهانبهيک

ماهيتبیمرزجريان
ند.نتيجهاينوضعيتايناستكهتواننظمبخشيدنبه

واحدهمگراشدهتأكيدمیك
اقتصادهاي ملی از بين میرود و نظام اقتصاد جهانی جايگزين آن میشود .قدرت
سياسی و قدرت اقتصادي در يک رابطه وابستگی متقابل و نياز متقابل قرار دارند.
قدرت اقتصادي منبع درامد دولت (ماليات) است .دولت با استفاده از اين درامد
خدمات و امتيازاتی را به شهروندان میدهد و بدينوسيله وابستگیهايی را ايجاد و
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مشروعيتخودراحفظمیكند(اخوانزنجانی .)72:1381،
مفهوم منطقه و منطقهگرایی در منطقه آسیای جنوب غربی
به همكاري متقابل تعدادي از كشورهاي مختلف يک منطقه كه براي اهداف
اندمنطقهگرايیگفته


هاشكلگرفته

اقتصادي،سياسی،امنيتی(دفاعی)وياتركيبیازآن
هاياوليهبعدازجنگجهانیدومبرمیگردد؛


گرايیبهاينمعنیبهسال
میشود.منطقه

زمانی كه سران دولتهاياروپايی،نياز به تغييرات گسترده و همكاري ميان خود را
الزمهبقاوپيشر فتدرجهاندانستند.نيمهاولقرنبيستمهمراهباجنگهايبزرگو
كوچک و دو جنگ جهانی در اين قاره كه دامنه آن كموبيش بيشتر مناطق جهان را
فراگرفت ،موجب شد كه اولين پيمان دفاعی بهنام اتحاديه اروپاي غربی متشكل از
انگلستان،فرانسهوسهكشوراروپايغربیشكلبگيرد.درهمانسالدراروپاسازمان
همكاريهاياقتصادياروپا  1باعضويتشانزدهكشوركهزيرسلطهونفوذشوروي
نبودندبناشدوبعدهااينسازمانباعضويتسیكشورگسترشيافت.
بهاستثناي طرح كلمبو در سال  1952كه
اولينشكلگيري منطقهگرايی در آسيا   -
همكاريهايمنطقهبرايتوسعه»بودكه

فعاليتشفقطدرتوسعهمنابعانسانیبود« -
درسال 1962باعضويتايران،تركيهوپاكستانشكلگرفتودرسال1979بهعمر
آن پايان داده شد .جايگزين آن در سال  1985سازمانی بنام سازمان همكاريهاي
اقتصادياكوباعضويتسهكشورپايهگذاريشدوبعدازفروپاشیشورويدرسال
  1992با پيوستن كشورهاي ازبكستان ،جمهوري آذربايجان ،قزاقستان ،قرقيزستان،
تركمنستان،تاجيكستانوافغانستان،اعضايآنبهدهعضوافزايشيافت.بعدازآننيز
تعداد معدودي همكاريهاي دو يا چندجانبه در قالب پيمانهاي توسعه اقتصادي،
اجتماعی و همكاري هاي سياسی براي كشورهاي اين منطقه اتفاق افتاد كه نحوه
شكل گيريآنانمدنظراينمقالهنيستبلكهنتايجمثبتآندرهمگرايیمنطقهايمورد

)1. (OEEC
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تأييدوتأكيداست.
ژئو اکونومی ایران
واژهژئواكونومیدراواخردهه1990مطرحشدكهبرخیبهاشتباهآنراجايگزين
ژئوپليتيکمیدانندوگروهیهمبهاشتباهفكرمیكنندكهدورانژئوپليتيکبهسرآمده
است و دوران ژئواكونومی مطرح است .درحالیكه اين يک اشتباه در تغيير مفاهيم
است.زيراواژه ژئواكونومی،درواقعتغييرناموهدفواژهاستراتژياست.درحقيقت
درمفهومژئواكونومی،اهدافبادخلوتصرفدراستراتژيهاياقتصاديبابهرهگيري
ازبسترژئوپليتيکبهاهدافاستراتژيکتغييرشكلدادند(عزتی .)34:1384،
ژئواكونومیدرواقع،اقتصادورابطهبينجغرافياوقدرتكشورهاراموردمطالعه
قرار میدهد .زمانی كه بخشی يا تمام قابليتهاي اقتصادي كشورها درگرو مسائل
جغرافيايیباشد،اقتصادجغرافيايیياژئواكونومیشكلمیگيرد.يعنیآنجاكهاقتصاد
انگيزه رقابت هاي قدرتی است ،ژئوپليتيک قرائتی اقتصادي از شرايط موجود را ارائه
میدهدوجنبهژئواكونوميكیبهخودمیگيرد.بنابراينژئواكونومی،اثرگذاريعوامليا
زيربناهاياقتصاديدرمحيطكشوري،منطقهايياجهانیدرتصميمگيريهايسياسی
ورقابت هايقدرتیواثرگذارياينعواملدرساختارشكلگيرندهژئوپليتيکمنطقه-
ايياجهانیراموردمطالعهقرارمیدهد(قليزادهوذكی .)27:1388،
دیاگرام ژئواکونومی



قدرت

قدرت 



ژئواكونومی
اقتصاد


منبع:عزتی 29:1385،

جغرافيا
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اگر به وضعيت فعلی سطح بندي قدرت در منطقه جنوب غربی آسيا توجه كنيم،
خليجفارس
متوجهبرخیبرتريهايبالقوهايراندرنزدهمسايگانشمیشويم.حوزه  
يكیازمناطقاستراتژيکاقتصاديمنطقهجنوبغربیآسيااستكهازششكشور
عربی كويت ،عربستان ،بحرين ،قطر ،امارات متحده عربی و عمان به همراه ايران
تشكيل شدهاستكهبادراختيارداشتنمنابعنفتوگازيعنی 57درصدنفتازذخاير

قطعی جهان و نيز داشتن مقام هاي دوم ،سوم ،چهارم و پنجم ذخاير غنی گاز جهان
(ايران،قطر،عربستان،امارات)بعدازروسيهدرجهاناهميتاستراتژيکدارد (نصري
 .)21:1384،ايرانبزرگترينقدرتمنطقهدرخليجفارساستكهمنافعملیآنبر
رتبرترخليجفارساست

گذارد.ايرانبهداليلمختلفقد

مسائلخليجفارستأثيرمی

وآنراحياطخلوتخودمیداند :
درصدازجمعيتحوزهخليجفارسمتعلقبهايراناست؛ 

60 -1
 -2ايران ازنظر نظامی از تمامی كشورهاي خليجفارس قويتر است و قدرت
دريايیاينمنطقهنمیتواندباقدرتدريايیايرانمقابلهكند؛
 -3كل سواحل شمالی خليجفارس ،تنگه هرمز ،درياي عمان و گوشهغربی
اقيانوسهندجزءقلمروايراناست؛
 -4ايراندرمناطقجنوبیخودسرمايهگذاريبزرگانجامدادهاست،
 -5حدود  16,5درصد از ذخاير نفت و  45,3درصد از ذخاير طبيعی حوزه
خليجفارسدراختيارايراناست(جعفريولدانی.)58:1382،

بنابراين با اين تمركز منابع نفت و گاز جهان در خاورميانه و بهويژه در حوزه
خليجفارس ،چنين بهنظر میرسد كه كشورهاي توسعهيافته براي تأمين امنيت انرژي

خود در پروژههاي نفتی و گازي اين منطقه سرمايهگذاري بزرگی انجام دهند؛ زيرا
ناسبترينمكانبرايسرمايهگذاري

هزينهتوليددرآنهاپايينتراستدراينصورتم

نفتوگازحوزهخليجفارساست(رحيمی .)228:1388،
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ايران با داشتن چنين موقعيتی در مركز خاورميانه و حاشيه شمالی خليجفارس
ايغربوآمريكارابهخودجلبكردهاستودر


هايفرامنطقه
هميشهتوجهقدرت
بیآسيابهويژهخاورميانهوخليجفارسدرنظام

مناطقمختلفژئوپليتيكیجنوبغر
بينالملل جايگاه ويژه اي دارد .اين منطقه افزون بر داشتن ذخاير نفت و گاز  ازنظر

استراتژيكی بهدليل واقع شدن بين اروپا و آفريقا و جنوب شرق آسيا چند نقطه
استراتژيک ازجمله تنگه هرمز ،خليجفارس و درياي خزر  دارد كه  تسلط بر آنها
میتواندبرايايرانمزيتهاياستراتژيكیايجادكند.ازسويديگر تسلطآمريكابر

منابعومسيرهايانرژيمنطقهوقرارگرفتناسراييلبهعنوانمتحداستراتژيکآمريكا

دراينمنطقهخوددرايفايهژمونیجهانیآنوكنترلبررقباياروپايی،ژاپنوچين
ازجم لهداليلاهميتاينمنطقهپسازفروپاشیاتحادشورويوپايانجنگسرددر
سطحجهاناست.
درجمع بندياينعواملژئواكونوميکكهدرفرايندهمكاريوهمگرايیمنطقهاي

تعيين كننده بودهاند و از نظر اقتصادي و سياسی مورد توجه قرار گرفتهاند را بيان
میكنيم :

الف)عواملاقتصادي 
-

سطحتوسعهاقتصاديدرمنطقهوتمايزاتبينكشورهايعضو؛ 

-

سطحتوسعهاقتصاديوسايرروابطمتقابلدربينكشورهايعضو؛

-

كردنمناطقاقتصاديكهبهتازگیتشكيلشدهاست؛


بهينه

-

مكملبودن منابع و عوامل توليد بهعالوه ظرفيت توسعه بهعنوان يک واحد


كامل؛
-

ماهيتروابطاقتصاديباكشورهايثالثوجايگرفتنموضوعاتاقتصادي


خارجیدراقتصادملیاينگروها؛
-

كنندهنوعسياستهايهمگرايیازمنظر


هايمنتخبوتعيين

پذيريمدل

ثبات
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شرايطموجود.
ب)عواملسياسی
-

درجههمگونیسياسیدرمنطقه؛

-

سطحثباتسياسیمناسببرايهمگرايی؛

-

ويژهباقدرتبرتروقدرتهاي

الگويروابط(سياسی)خارجیدرگروه 
ها،به

محورپيشين؛
-

پذيربودنفعاليتخالقآنها

كارآيیمؤسساتوسازمانهايمشتركوامكان

درراستايعاليقمشتركدردرونگروه.
حالباتوجهبهعواملیكهدرهمكاريوهمگرايیمنطقهبرشمردهشدبهنقشیكه
جهانیشدناقتصادمیتوانددرفرايندهمكاريوهمگرايیمنطقهايفاكندمیپردازيم .
نقش همگرایی جهانیشدن اقتصاد در منطقه جنوب غربی آسیا و منطقهگرایی
واژه منطقه بيشتر براي اشاره به بخشهاي مرزبندي شده از سطح زمين بهكار
بهعنوان زمينهايی كه بهشكل كلی براساس ويژگیهاي
میرود .منطقه جغرافيايی  

مشتركبخشبنديشدهاندويامالحظاتكاركرديوياوابستگیبينابينوياناحيهاي

كه حوزه يا قلمرو مديريتی ،سياسی و اقتصادي در آن اعمال شده است ،تعريف
میشود .در بيشتر بررسیها ،منطقه اشاره به بخشی از يک كشور دارد .همچنين اين

كلمه نشانگر ماهيت سرزمينی بين كشورها نيز هست (رضايی ميرقائد و مبينی
دهكردي .)310:1385،
منطقهگرايیرامی توانبارويكردسيستمیبهترشناختوباتوجهبهاينكهدرابعاد
فراملیبهماهيتبينكشورهااززاويهجغرافيايی،ژئوپليتيكیوژئواكونوميكی اشاره
داردمناسباستكهازنظريهروابطعمومیسيستمها 1دربررسیروابطدوجانبه–
چندجانبهاستفادهشود.يكیازرويكردهايارائهشدهدراينزمينهمبتنیبراينفرض
1. General Systems Theory

128

فصلنامهمطالعاتروابطبينالملل،سالهشتم،شماره،32زمستان94

استكهبرخالفپيچيدگیهاوآشفتگیحاكمبرانبوهكنشهايمتقابل،ساختارهايی
توانبهتوصيفسيستمبينالمللیوظرفيترفتاريكايک

وجودداردكهبراساسآنمی
دولتهاپرداخت(بزرگی  .)735:1375،پسازفروپاشینظامدوقطبیوپايانجنگ

بهعنوانحركت
سردنظريههايجديدمنطقهگرايیدردهه 1990همچوندهه  1930

بهسويخودكفايیسرزمينیدانستهنمیشد .

يقتر پيامدهاي تمركز و تعامل قدرتهاي اقتصادي و سياسی درحال
به بيان دق 
ايوفرامنطقهايچندگانههستندكهاز

هايدرونمنطقه

رقابتدرسطحجهانیباجريان
اين منظر به تمايزها ،تضادها و تفاوتهاي منطقهگرايی جديد و قديم در جدول 1
اشارهمیشود :

جدول  – 1تضادها و تفاوتهای منطقهگرایی جدید و قدیم

منطقهگرایی قدیم
درنظامدوقطبیوشرايطجنگسرد،
تشكيلوشكلشد
بهصورتسلسلهمراتبیازباالبهپايين

شكلشد
همگرايیاقتصادي،درونگراومبتنیبر
حمايتازصنايعداخلیبود
باتوجهبهاهداف،مشخصمیشدو
بعضیسازمانها،امنيتمحوروبعضیديگر

اقتصادمحوربودند

منطقهگرایی جدید
درنظامچندقطبیرخمیدهد
فراينديخودجوشازدرونمنطقهو
تابعمنطقهازپائينبهباالكهخودكشورها
بهوجودآورندگانآنهستند

آفرينانبهشكلفزايندهحامی


سايرنقش
همگرايیمنطقهايهستند
معموالًبازتعريفمیشوندوبنابراينبا
اقتصادجهانیغيروابسته،سازگارهستند
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فرايندجامعتروچندوجهیشامل
فقطمعطوفبهروابطبيندولتهاي
ابرقدرتبود

تجارتجهانی،همگرايیاقتصادي،
محيطزيست،سياستاجتماعی،امنيتو

دموكراسیكهپيامدهايقابلتوجيهو
دارايمشروعيتدارد


منطقه گرايی جديد بخشی از تحوالت ساختار جهانی راشكل میدهد كه در اين

پديده نقش آفرينان غيردولتی فعال هستند و خودشان را در سطوح مختلف سيستم
جهانی به اثبات رساندهاند .اين موضوع از نقطهنظر منطقه منفرد قابل درك نيست.
همچنين منطقهگرايی جديد ،پيشفرض رشد جامعه مدنی منطقه است و براي حل
مسائلومشكالتمحلی،ملیوجهانیاولويتدارد.درچنينشرايطینهفقطاقتصاد
هايفرهنگیواجتماعیغيردولتینيزنسبتبههمكاريهايسياسیرسمی

بلكهشبكه
درسطحمنطقهتوسعهسريعتريخواهندداشت(مبينیدهكرديواخوان )11:1386،
جهانی شدن اقتصاد و نقش همگرایی آن بر جایگاه ژئواکونومیک ایران در تعامل
مناسب با اقتصاد جهانی و آزادی اقتصادی 
جهانیشدن اقتصاد و توليد ،گسترش تجارت بينالملل ،ايجاد تشكلها و
اتحاديههايفراملی،منطقهايوجهانی،گسترشاستانداردهايبينالمللیتجارت،اتحاد

شركتهاي توليدي و صنعتی منطقه ،جهانیشدن بازارهاي مالی با سرمايهگذاريهاي
خارجی از عوامل مهمی هستند كه بهشكل جدي بر برنامههاي توسعه ملی كشورها
تأثيرمی گذارندوسببنفوذدربازارهايجهانی،افزايشاشتغال،افزايشصادراتو

ارتقايسطحكيفیمديريتونيرويانسانیمیشوندوسرانجامباافزايشاعتبارملیبا
صادرات كاالهاي صنعتی شده برخوردار از فناوري پيشرفته سبب توسعه میشوند
(قريب .)362:1393،
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رشد اقتصادي بی ثبات تنها ويژگی اقتصاد ايران نيست و بيشتر كشورهاي منطقه
سالهاي-94
چنين روندي را دارند .امارات متحده عربی در سالهاي  1985-89و  
 1990بارشدمتوسطومنفیقابلتوجهیروبهروبودهاست(بهترتيب -8,6و-2,8
درصد) .ولی در سالهاي  1995- 2003رشد متوسط  2,8درصدي را تجربه كرده
است .ساير كشورهاي منطقه چنين بیثباتیهايی را نشان میدهند .الزم به يادآوري
يرانبرايسالهاي 1985- 2003باسايركشورهايمنطقه

استكهنرخرشدمتوسطا
اختالفچندانیندارد(.جدول )2
جدول  : 2نرخ رشد ساالنه  GDPواقعی 
شرح

-89

2000

2001

2002

2003

ايران

0,7

3,2

2,9

5,5

3,4

5

3,4

7,4

6,6

1,84

عمان

-5,5

5,5

3,2

2,9

6,2

5,4

9,3

0

..

-3,1

پاكستان

5,3

3,1

5

4,8

1

4,3

1,9

3,2

5,1

1,96

عربستان

1,1

0,4

0,2

3,4

2,6

4,9

0,5

0,1

7,2

-2,3

اسراييل

1,9

5,5

7,1

5,3

3

7,5

-0,3

-0,7

1,3

2,94

1985

1990-94

1997 1996 1995

-2000
1995

امارات
متحده

-8,6

-2,8

6,1

10

2,1

12,3

3,5

1,8

..

2,81

عربی
سوريه

4,9

7

5,8

4,4

1,8

0,6

3,4

3,2

2,5

-4,07

كويت

8,5

....

4,9

-2,7

1,2

3,9

-1

-0,4

9,9

1,4

عمان

-5,5

5,5

3,2

2,9

6,2

5,4

9,3

0

..

-3,1

منبعWorld development indicators ,2005 :
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بهصورت كلی ،رشد پايين اقتصادي ونوسانهاي شديد آن رامیتواناز عواملی

مانند ،تخصيص نامطلوب منابع حاصل از فروش نفت و گاز ،وابستگی شديد
درآمدهاينفتیونوسانآندربازارهايجهانینفت،نبودبازارهايسرمايهايمناسب
باهدفانتقالكارآمدپساندازهايجامعهبهسرمايهگذاريهايمولدوتخصيصنيافتن

بهينهمنابعبخشعمومیكهموجبطوالنیشدناجرايطرحهايعمرانیمیشود،بی-

ثباتیسياسیداخلیو منطقهايكهموجبنبودشكوفايی ورونقسرمايهگذاريهاي
مولدشدهاست.محيطضعيفونامناسبكسبوكارودرجهپايينبازبودناقتصاد،

وريكلعواملديافپیكهموجبكاهش

بهرهوريپايينسرمايه،نيرويكاروبهره
شديدسهمبهرهوريعواملدررشداقتصاديشدهورشدراتابعیازتغييراتكمیو

نهكيفیعواملتوليدساختهاست،دانست.همانگونهكهمطرحشديكیازعواملمهم

رشداقتصاديودرآمدسرانهكشورها،بازبودناقتصادذكرشدهاستكهاينموضوع
بااشارهايكوتاهدرقالببازبودنتجارتوآزادياقتصادبررسیخواهدشد .
اقتصادايرانازنظرنفت،اقتصاديبرونگرامحسوبمیشود؛ولیدرهمآميختگی
اقتصادكشوربااقتصادجهانیازنظرسهمچشمگيرنفتدرتركيبصادراتكااليیاز
نوع ادغامهاي غيرمتقارن است .در همين حال عملكرد اقتصادي كشور از ديدگاه
درهمآميختگیبااقتصادجهان یازنظرسهمپايينصادراتغيرنفتیدرتوليدناخالص

داخلی ،سرمايه هاي خارجی در دو دهه گذشته بسيار محدود بوده است .صادرات و
واردات در سال  1390در صادرات نفت و گاز  98,7ميليارد دالر و در صادرات
غيرنفتی  32,3ميليارد دالر بوده است ،كه در كل كمتر از  35درصد صادرات كل
غيرنفتیبودهاست(قريب .)366:1393،
تمركزصادراتكشوربرنفتوسهمباالينفتدرصادراتكااليی،منعكسكننده

توسعهنيافتگیساختارتوليداست؛همچنينشكنندگیوآسيبپذيريقابلمالحظهاي

از ديدگاه تجاري و توليد براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است؛ اين مطلب همراه با
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فضاي سياسی داخلی و تغييرات پياپی در سياستهاي اقتصادي نخبگان سياسی و
انطباق نداشتنباتحوالتنوينمحيطیودركصحيحنداشتنازماهيتنظامبينالملل

وتفكيکالگوهايوابستگیوهموابستگیوهمچنينتغييرمفهومی«خودكفايیكمتر»
به «توسعه بيشتر» و درنهايت پيامدهاي نامطلوب آناز نظر ثبات اقتصادي،از جمله
موانع اصلس درهمآميزي در اقتصاد شبكهاي جهانی و نداشتن مشاركت فعاالنه در
اقتصادشبكهايجهانیاست(قريب .)354:1393،
سهم ايران در تجارت بينالملل با توجه به جمعيت ،ويژگی ،منابع و موقعيت
ژئواكونوميکدرمنطق هوجهانباوجودداشتناستعدادهايبالقوه،اندكاست؛بنابراين
اقتصادايرانازديدگاهرشدوتجارتوهمچنينجلبوجذبمنابعوسرمايههاي
خارجیوتعاملجهانیبامشاركتفعاالنهدراقتصادجهانیازامكاناتمناسباستفاده
ريزيهايتوسعهاقتصاديمیتوانبه
امه 
نشدهاي،برخورداراست؛كهبااستفادهازبرن 
اينمهمدستيافت .
آزادي اقتصادي به معناي نزديكی به اقتصاد بازار و كاهش مداخله دولت در
فعاليت هاي توليد ،توزيع ،مصرف و تأكيد بر بازارمحوري و نقشپذيري بنگاههاي
خصوصیاستكهريشهآنبهعلماقتصادمدرنبازمیگردد.نظريه اقتصاديرايجدر

سالهاي اخير ،تعامل آزادانه افراد و بنگاههاي خصوصی را بهترين راه تأمين كارايی
ريزيشده
اقتصاد برمیشمارد و مباحث اقتصاد كامالً آزاد و يا اقتصاد كامالً برنامه 
منسوخشدهاست .

 بيشتر اقتصاددانان به يک توافق جهانی در اين موضوع  رسيدهاند كه گامهاي
اقتصادي،مشروطبهتجارتآزاد،دسترسیبهپولقوي،جريانبينالمللیكاال،سرمايه
و نيروي كار ،تعيين قيمت در بازار آزاد و حمايت از حقوق مالكيت ازجمله
شاخصهايآزادياقتصادهستند.مطالعاتتجربینشانمیدهدكهشاخصآزاديدر

ارتباطمستقيمباشاخصهايیمانندتوسعهاقتصادي،توسعهانسانی،فقروشاخصهاي
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توزيع درآمد قرار دارد .شاخص آزادي اقتصادي هريتيج توسط  50متغير مستقل
شدهاند محاسبه و ارائه میشود .با استفاده از
بندي 
اقتصادي كه در ده عامل بسته 
اطالعات،برايمتغيرهاامتياز 1تا 5درنظرگرفتهمیشودكهبهترتيببيانگرسطح
آزادي خيلی زياد ،زياد ،متعادل ،كم و خيلی كم است .نمره كلی هر كشور نيز از
ميانگينحسابینمرههايدهعاملتعيينمیشود.دهعاملدرنظرگرفتهشدهازسوي
اينمؤسسهشاملمواردزيراست :
-1سياست تجاري؛  – 2بارمالی دولت؛ -3مداخله دولت در اقتصاد؛  -4سياست
پولی؛–5جريانسرمايهوسرمايهگذارانخارجی؛-6بانكداريوتأمينمنابعمالی؛7
–دستمزدهاوقيمتها؛-8قوانينمربوطبهحقوقمالكيت؛-9قوانينومقررات؛10
–بازارسياه .
گيريهاي انجام شده توسط بنياد هريتيج در مورد آزاديهاي
بررسیها و اندازه 

اقتصادي كشورهاي مختلف منطقه نشان میدهد كه ايران در بين كشورهاي مختلف
منطقهكمترينآزاديرادارد.ايرانحتیدرگروهكشورهايباآزاديخيلیكمهمدر
وضعيتنامناسبقرارگرفتهاست.بانكداري،حقوقمالكيتوقوانينومقرراتدر
آزاديبسياركمیدراينبخشهاوجوددارد(

ايرانبيشترينميزانكنترلراداردو
مبينیدهكردي .)470:1386،
جدول  :3شاخصهای آزادی اقتصادی درکشورهای منتخب (سال )2006

شرح

آزادي بارمالی سياست
تجاري

دولت

پولی

بانكداري

حقوق
مالكيت

قوانين
و
مقررات

آزادي
اقتصادي

ایران

4,5

3,6

4

5

5

5

4,51

ارمنستان

2

2,1

2

2

3

4

2,26
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بحرین

3,5

1,3

2

1

2

2

2,23

اسراییل

2

4,1

1

3

2

3

2,36

کویت

2,5

1,4

1

3

3

3

2,74

لبنان

3

2

1

2

4

4

3

عربستان

3

1,4

1

3

3

3

2,84

سوریه

5

3,8

2

4

4

4

3,93

امارات
متحده

2,5

1,3

2

4

3

3

2,93

عربی
قطر

3

1,9

2

3

3

4

3,04

منبع :بنیاد هریتیج
نوسانشديدوقابلتوجه،مهمترينمشخصهمسئلهآزادياقتصاديدرايرانبوده

دهدكهرتبهايرانبهجزدربازارسياهبين2,5تا5

است.بررسیآمارودادههانشانمی
درصددرنوسانبودهاست.تشديدقوانينوموانعتجاريازاواخرسال 2004بهبعد
سببشدهاستكهامتيازايراندوبارهافزايشيابد(مبينیدهكردي .)500:1386,
نقش علم و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی ایران در فرایند جهانیشدن
اقتصاد
فناوريبهمجموعهايازروشها،فنون،ابزارآالتومهارتهايیگفتهمیشودكه
شود.درشرايطرقابتبينالمللی

توسطآنكاالياخدماتیساختهوياارائهمی
كنونی،رقابتبينكشورهاوشركتهايتوليدي،كاهشقيمتمحصولبااستفادهاز
يک فناوري خاص نيست؛ بلكه رقابت جهانی بر سر افزايش دانش فناوري است.
بنابراينگزينشصحيحراهبرديوفناوريمناسبدريکاقتصاد،مستلزموجوديک
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فرايندتصميمگيريمناسبدرقالببرنامههايتوسعهملیاست.تنهاراهدستيابیبه
توسعهعلمیوصنعتیپايداربراييکكشورارتقايسطحفناوريوتأكيدبرفناوري-
هايبرتراست(مبينیدهكردي.)497:1386,ايرانباتوجهبهموقعيتژئواكونوميكی
خود در منطقه و با در اختيارداشتن منابع غنی نفت و گاز میتواند سرمايهگذاري و
ريزي هايتوسعهملیخودرادرزمينهفناوريصنايعپشتيباننفتوپتروشيمی
برنامه 

متمركزكند .
تحوالت علمی و فناوري در سرعتبخشيدن به فرايند رشد و توسعه اقتصادي
جوامع،بهصورتپايداروباثباتنقشبااهميتی دارند.پيشرفتهايعلمیوتحوالت

فنی،موجب بهبودكيفيتكاال و خدمات ونيزارائه محصوالت جديدي میشودكه
خود در افزايش رفاه و بهبود شرايط اقتصادي جامعه نقش ايفا میكنند .همچنين
پيشرفتهايفنیدرروشهايتوليدموجبافزايشبهرهوريعواملوكاهشهزينه-

هاي توليد میشود و بهنوبه خود تحوالت مثبتی چون متنوعشدن كاال و خدمات
شدنتوزيعدرآمدها،رقابتیشدنبازارو


توليدي،سهولتوانتقالعواملتوليد،متعادل
حذفشرايطانحصاريدرتوليدرادرپیخواهدداشت.گسترشظرفيتهايتوليدي،
افزايش توليد محصوالت متكی بر دانش و فناورهاي پيشرفته ،رشد سريع فناوري
اطالعات و ارتباطات و پيشرفتهاي شگرف در عرضه بيوتكنولوژي از ديگر
دستاوردهايحاصلازرشدفناوريوتحوالتعلمیاست.شايانتوجهاينكه،هزينه-
هايپژوهشوتوسعهزمانیدرفرايندتوسعهيکكشورنقشمثبتايفاخواهدكرد
هايتوليديراهيابدوبهصورت


هايپژوهشیبهبنگاه
دستآمدهازفعاليت
كهنتايجبه 

كاربرديبرايتوليدكاالهاوخدماتجديدباكيفيتباالوهزينهكمترمورداستفاده
قرارگيرد(شجاع .)11:1386،
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نتیجه گیری
شدنويكیازابعادمهمآنجهانیشدناقتصادفرايندياستكهكشورهاي

جهانی
جهانخواهی،نخواهیباآندرگيربودهودرگيرخواهندشدودولتهاناگزيرندتادر
دنياي جهانیشدن بهعنوان بازيگران فعال عمل كنند كه به گويش عاميانه از قافله
جهانیشدنعقبنمانند .
ترجهانیشدنشايد موضوع منطقهگرايیباشدكهدرجهت


يكیازابعادكوچک

خاستگاه ك شورها براي بقا و تحكيم و ماندگاري در عرصه بينالملل براي رشد و
شدناقتصادبرجايگاهبينالمللی

توسعهاقتصاديباشد.باتصورنقشهمگرايیجهانی
توانتأثيرآنرادرموارديهمچونگستردهترشدنمبادالتتجاري،

ومنطقهايآنانمی
درحالتوسعهونقلوانتقالسريعسرمايه،

گسترشفناوريوانتقالآنبهكشورهاي 
شكوفايی سرمايه جامعه در قالب سرمايهگذاريهاي مولد مشاهده كرد  .ايران براي
هاوداشتههاياقتصادي

شدنومنطقهگرايیبايدباداده


ورودوحضوربهعرصهجهانی
واردشود.مقولهژئواكونومیوموقعيتجغرافيايآندرمنطقهوجهانباقرارگرفتن
ويژهدرموقعيتشمالیمنطقهخليجفارسكهازمناطق


درمنطقهجنوبغربیآسيا،به
ژئوانرژيجهانمحسوبمیشودازمهمترينداشتههايايراندراينعرصهاست .
 ايران در منطقه  بازيگر توليدكننده انرژي ( نفت و گاز) و تسهيلگر توزيع در
چهارراهبينالمللیاروپا،شرقآسياوآفريقااستومیتوانددرهمكاريهايمنطقهاي
با كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در جهت سرمايهگذاري خارجی و در راستاي
گسترش فناوري پيشرفته و همچنين افزايش كاالهاي ساختهشده و فناوري شده در
صنايعنفتوگازونيزصنايعوابسته،باوجودحضوربينالمللیكشورهايفرامنطقهاي

كهشايدنقشیمنفیبازيكنندرانقشتأثيرگذاريداشتهباشد 
باقرائتیديگرازشرايطمیتوانگفتكهايرانباتوجهبهموقعيتژئواكونوميک
خوددرمنطقهوبادراختيارداشتنمنابع غنینفتوگازمیتواندباسرمايهگذاري
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خارجی و تحوالت ساختاري گستردهاي در اقتصاد ملی ،با جهشهاي صادراتی و
به ويژه  صادرات كاالهاي صنعتی وكاالهاي واجد فناوري پيشرفته و برنامهريزيها

نسبتبهرشدشاخصههايتوسعهدرزمينهگسترشفناوريصنايعپشتيباننفتوگاز
و پتروشيمی با بهرهگيري از سرمايههاي كشورهاي منطقه و يا سرمايهگذاريهاي
خارجیكشورهايبازيگرقدرتمندفرامنطقهايدرپروژههايمنطقهايمتمركزكند.در

اين رابطه از نقش مؤثر بنگاههاي خارجی در گسترش و توسعه صادرات و بهويژه
صادرات كاالهاي واجد فناوري پيشرفته و نقش توليد مشاركتی و نقش اقتصاد
اطالعاتی و شبكهاي كه از ساختارهاي اصلی جهانیشدن اقتصاد محسوب میشوند،
غافلنشود (قريب.)330 :1393 ،از تعاريف مختلف و مطالب گفتهشدهاين پرسش
مطرحمیشودكهالگويمناسبهمكاريمنطقهايباكشورهايمنطقهآسيايجنوب
غربی چه ويژگیهايی بايد داشته باشد؟ بهنظر میرسد كه در رويكرد جديد به
منطقهگرايی،مدل هايفقطاقتصاديويااجتماعی،فرهنگی،جغرافيايوسياسینمی-

توانندنيازهايكشوررادرمنطقهگرايیتأمينكنند؛بلكهپارادايمهايجديدبهالگوهاي

چندبعدي و چندوجهی بيشتر توجه میكنند .بر همين اساس روابط منطقه با
رويكردهايمديريتتحولوازابعادچندگانهبايدموردمطالعهقرارگيرد :
الف)بعدازيازدهسپتامبر،تحوالتژئوپليتيكیمختلفیدرجهانومنطقهآسياي
ايرقيبانبهمخورده

جنوبغربیرخدادهاست.مدلايجادهژمونیازراهموازنهمنطقه
و پيوستگی سيستمهاي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز با ابرسيستم اتحاد شوروي
(روسيهامروزي)نيزمنفصلشدهاست(شجاع .)40:1386,
ب) تحوالت ژئواكونوميک جهانی و نقش برجستهاي كه ژئوانرژي در رشد و
توسعه اقتصادي و امنيت اجتماعی جهانايفامیكند و جايگاه ويژه بيشتر كشورهاي
منطقه از شمال ايران در آسياي مركزي و قفقاز گرفته تا جنوب ايران كه كشورهاي
نفتخيز عربی حاشيه خليجفارس را شامل میشود بايد از عوامل مؤثر در بررسی
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رويكردمنطقهگرايیكشورباشد .اگرچهاستراتژيروابطهمپايیوهمسويیغربكه

يكی از چالشهاي آينده تحوالت ژئواكونوميک ومنطقهگرايی است را نبايد ناديده
گرفت(مجتهدزاده .)88:1386,
 براساس مطالعات و براوردهاي مؤسسات جهانی انرژي ،ايران در مركز بيضی
ويژهدرآبهايسرزمينیبينكشورها،اولويتويژهاي


استراتژيکميادينجديدگازبه
بههمگرايیاقتصاديمنطقهدادهاست.تجارت،تبادلوتعاملبينجوامعوكشورهاو
اتصاالتشبكههايزيرساختی(فناورياطالعاتوارتباطات)وزيربناهايفيزيكی،
جادهها،خطوطبرقومخابرات،شبكههايريلی،اسكلههاوبندرهامیتواننداززمينه-
هاي ديگر همكاري باشند .تحوالت علمی و فناوري با فرايندهاي پژوهش ،طراحی،
نوآوري ،بازاريابی ،پشتيبانی و خدمات در سرعتبخشيدن به فرايند رشد و توسعه
صورتپايداروباثباتنقشبااهميتیدارد.اينگونهتغييراتجديد


اقتصاديجوامع،به
روشهايتوليد،كهباعنوان«پسافورديسم»مطرحاستكهتأكيداصلیآنبرانعطاف-
پذيرياست؛ازويژگیهاياصلیاقتصادونظامتوليديپسافورديسممحسوبمی-
شود(قريب .)339:1393،
شايانتوجهاينكهدربحثهزينه هايپژوهشوتوسعهوجودداردايناستكه
پژوهشوتوسعهزمانیدرفرايندتوسعهيکكشورنقشمثبتبازيخواهدكردكه
نتايج فعاليتهاي پژوهشی به بنگاههاي توليدي راهيافته و بهصورت كاربردي براي
توليد كاالها و خدمات جديد باكيفيت باالتر و هزينه كمتر مورد استفاده قرار گيرد.
درنهايت موضوع ديگري كه وجود دارد روشهاي تأمين سرمايه همراه با همكاري
كشورها است كه نقش برجستهاي در توسعه مناطق و تأمين منابع كمياب بهويژه در
مناطقدرحالتوسعهجهانخواهدداشت.حمايتهايدولتهاازاستراتژيهمكاري
سازيومنطقه گرايیوسياستگذاريمؤثرآنانوتقويت

مبتنیبربازاروتوسعهمنطقه
همكاريهاجايگاهمهمیدارد(مبينیدهكرديواخوان .)11:1386,
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گرايیدرمنطقهآسيايجنوبغربیاينكه،همانگونهكه

نكتهنهايیدرموردمنطقه
درعواملاقتصاديوعواملسياسیمؤثردرپيشبردهمگرايیمنطقهايومنطقهگرايی
هايمنتخبوتعيينكننده

عنوانشد،در اينمنطقهخاصبهدليلثباتناپذيريمدل
نوع سياستهاي همگرايی منطقهاي در كوتاهمدت و بلندمدت ،مكملنبودن منابع و
عواملتوليدبهعنوانظرفيت توسعهتحتيکواحدكامل،نبودسطحوثباتسياسی

كهبرايهمگرايیمناسببينكشورهايمنطقهعنوانشدوسرانجاموجودنداشتنيک

الگوي روابط سياسی خارجی يكسان در كشورهاي منطقه با اعمال سياست
حضورنداشتنقدرتبرتروقدرتهايمحورپيشيندرمنطقهبهعنوانهستهمركزي

منطقهگرايی كه توسط كشور ايران در منطقه اعمال میشود ،نمیتوان به همكاري
گستردهبرايهمگرايیمنطقهاياميدواربود.
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