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 چکیده 

به تدریج این فرایند  و    اروپا آغاز شد  ازالمللی پس از جنگ جهانی دوم  عنوان تجلی و نمود همکاری بینبه  هوشمند  گراییمنطقه 

ها و امکانات جدیدی را پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی ناشی از آن، فرصت  گسترش یافت.  ی نیزهای جغرافیایدر دیگر حوزه 

ای، فراتر از مناطق بطوری که این نوع روابط درون منطقه   اهم ساخت.فر  هوشمندگرایی  برای تثبیت، تقویت و توسعه منطقه 

محیطی و  منظور تقویت روابط و مناسبات سیاسی، نظامی، اقتصادی، تجاری، زیستبهتوسعه یافته، در مناطق درحال توسعه نیز  

که زمانی در قالب همگرایی اروپایی تعریف    گراییرو منطقه از این  عنوان الگویی پویا و کارآمد سرلوحه کشورها قرار گرفت.بهغیره  

جمهوری    آن، مرکوسور، اتحادیه آفریقا و غیره تبلور یافته است.هایی مانند اکو، نفتا، آسهشد، امروز در ساختارها و سازمانمی

 اقتصادی و تجاری خود  الملل با تقویت روابط و مناسباتتواند از این الگوی مقبول در اقتصاد و روابط بیناسالمی ایران نیز می

  ای برای صادرات کاالهای خود و رفع نیازهای واردتی کشور باز کند. بر بسیاری از مشکالت اقتصادی خود فائق آمده و مسیر تازه

گرایی قدیم و هوشمند و  گرایی هوشمند و سپس به تاریخ منطقهگرایی و منطقهدر این پژوهش ابتدا به تعریف منطقه، منطقه 

در منطقه جنوب    گرایی توسط ایراندهی به یک منطقهو در نهایت راهکارهایی برای شکل  گرایی هوشمند پرداختهنطقهممزایای  

 شود.ارائه می غرب آسیا

 همگرایی تعمیق گرایی هوشمند، منطقهگرایی، منطقه   :کلیدی  واژگان 
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 مقدمه 

در شرق آسیا مورد توجه کشورها قرار    1960در اروپا و سپس در دهه    1950گرایی هوشمند از دهه  منطقه 

 مسلط  قطب   دو بین روابط  از تابعی  را ایمنطقه  همگرایی و  همکاری هرگونه  سرد جنگ  دوران اگرچه گرفت. 

  نشد   زمینه   این  در  موفقی  تجارب  گیریشکل   و  ایمنطقه   همگرایی  مانع   نیز  امر  اما این  بود،  داده  قرار  دنیا  در

  نقاط   در  کشورها  همه  توجه  مورد   و  پایدار  اصلی  به  المللبین   روابط   در  ایمنطقه   هایهمکاری   و  گراییمنطقه  و

 .  شد  مبدل دنیا  مختلف

  متداخل و همکاری   ،روابط متعد   ، که شاخصه آن پیچیدگیالملل  تغییرات ایجاد شده در فضای سیاست بین 

گیری مسائل جدیدی شد که ویژگی اصلی آن سیاسی شدن مسائل اقتصادی و  گریزناپذیر بود، منجر به شکل

که    1950برخالف قبل از دهه    ها به یکدیگر بود.پیوند خوردن منافع کشورهای یک منطقه در همه حوزه 

این  گزینش  در  بود،  نتاریج آن روشن  و  راه های سیاست خارجی محدود  و گزینش  دوران  ها متعددتر شده 

های بدیل و عدم وضوح پیامدهای آن را احساس  پذیری ناشی از تعدد راهها آسیبدشوارتر گشت و حکومت 

ارائه  حلی مناسب  عنوان راه به گرایی هوشمند،  گرایی قدیم به منطقه و گذر از منطقه   ( Nau, 1979) کردند می 

  .شد 

نخست از اروپا آغاز شد، اما خیلی زود به سایر مناطق پیشرفته و    اگرچه   گرایی ای شدن و منطقه فرآیند منطقه 

گرایی به سایر مناطق به  ( گسترش منطقه 1388گسترش یافت. )دهقانی فیروزآبادی،  دنیا  درحال پیشرفت  

 .ه بودند دست آورد به از این همگرایی و تعمیق آن جهت منافعی بود که کشورهای اروپایی 

 سایر  همراه  به  جغرافیایی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  هایتجانس  معتقدند   گراییمنطقه   طرفداران

  قاره   یک  وسعت  به  حتی  گسترده  ایمنطقه   در  واقع  مستقل  هایدولت   به  را  امکان  این  بخش،وحدت  هایمؤلفه 

  مکمل  توانند می   هاآن .  ببرند   بهره   مطلوب   به طور   مشترک   همکاری   با  خود،   معنوی   و   مادی   منابع   از   که  دهد می 

. )زارعی  دهند   گسترش   نیز  را  المللیبین   امنیت  و  صلح  تعامل،  و  همکاری  این  نتیجة  در  و  باشند  یکدیگر  نیازهای

 ( 1393و همکاران،  

 میراث  از   آگاهی   و   تاریخ  مذهب،   فرهنگ،   نژاد،   قومیت،  )زبان،   اجتماعی   انسجام  درجة   برحسب   گرایی منطقه   اگر

  و   رژیم   نوع )  سیاسی  یکپارچگی  اقتصادی(،   بودن  مکمل  و   یکسان  تجاری   )الگوهای  اقتصادی  انسجام   مشترک(، 

سیاسی  ایدئولوژی  ثبات  گیرد  (ایمنطقه   رسمی  نهادهای  وجود )   سازمانی  انسجام   و(  و    وابستگی   به   ، شکل 

 ( 1390. )قوام، شودمنجر می  گرایی هوشمند منطقه متقابل کشورها و 
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به    ها برای حرکتدولت ای در سراسر دنیا در تحریک  های منطقه سازمان توافقات تجاری و    تجربه موفق  امروزه 

گرایی هوشمند، مبتنی بر  منطقه نقش بسزایی ایفا کرده است.    هاییو سازمان   هاسمت تأسیس چنین اتحادیه 

تقابل اقتصادی در چارچوب توافقات  ریزی شده مناسبات تجاری و ایجاد وابستگی مگسترش عامدانه و برنامه 

تواند موثرترین  می ای در یک حوزه جغرافیایی  های منطقه ها و سازمان تاسیس اتحادیه و  تجاری دو یا چندجانبه  

 ایران باشد. اقتصاد  تقویت راه برای 

استفاده از این  تواند با  می   راهبردی،  ایمنطقه   در   تأثیرگذار  و  مهم  کشوری   عنوان به   ایران   اسالمی   جمهوری

برداری از مزایای حاصل از آن نظیر افزایش صادرات، ایجاد اشتغال، رفع نیازهای وارداتی و......  رویکرد و بهره 

 بر بسیاری از مشکالت اقتصادی خود فائق آید. 

د  گرایی هوشمنبراساس آنچه گفته شد، برای روشن شدن و درک بهتر از موضوع، ابتدا به تعریف منطقه، منطقه 

 شود. و تاریخ آن پرداخته می 

 منطقه 

شود که به علت پیوندهای  های چندین کشور می الملل، »منطقه بدون استثناء شامل سرزمیندر علوم روابط بین 

 . اند«جغرافیایی مشترک به یکدیگر مرتبط شده 

متقابل    روابط   دارای  که  شودمی   اطالق  جغرافیایی  حوزة  یک  کشورهای  از  ایمجموعه  به  در تعریفی دیگر منطقه

 ها آن   تفاوتی بی   از   مانع  و   گذاردمی   اثر   منطقه  کشورهای  سایر  بر   آنها  از  یکی   در   دگرگونی  و   است  ارگانیک

  ارتباط   و   انسجام   میزان  حال،  عین   در.  باشد   زیرسیستم  یک   هایویژگی   دارای   باید   منطقه  حقیقت،   در  .شودمی 

 ( 1382زاده، است. )نقیب  روروبه  درجه  تفاوت با و  نیست  یکسان همیشه یک زیرسیستم  عناصر

 گرایی هوشمند گرایی و منطقه منطقه 

گرایی از جمله موضوعاتی است که با وجود عالقه پژوهشی فراوان به آن، هنوز تعریف قابل قبولی را پیدا  منطقه 

است. منطقه   ( Mansfield and Milner, 1997) نکرده  وجود  این  به با  تعامل  ای شدن  »فرایند  عنوان 

 ( ) Hettne, 2001منطقه«  منطقه«  یک  در  اجتماعی  همگرایی  »رشد  یا   )Hurell, 1995)     به که 

 های نظری زیادی را برانگیخته است.انجامد، توجه و تالش ای می گیری یک هویت منطقه شکل

از طریق ایجاد منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی بین  گرایی فرایندی است که  بنا به یک تعریف، منطقه 

گرایی  ی منطقه شود. در واقع توسعه ها و به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه آغاز می دولت 

همکاری  به  تجاری  همکاری  از  پیشرفته  مراحل  در  که  است  تجاری  آزادسازی  کلیدی  اشکال  از  های یکی 
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امنیتی منتج می اقتصادی و پولی، و س  و  عنوان یک مکانیزم  گرایی به شود. منطقه پس به همگرایی سیاسی 

های احتمالی بین اعضاء شده و  های موجود یا بحران آمیز برای بحران های صلححلبازدارنده، منجر به ارائه راه 

برای مذاکرات سازندهشود. در حقیقت منطقه موجب تحکیم صلح می  بل بین اعضا  ی متقاگرایی فرصتی را 

 (  1388سازد. )موسوی، فراهم می 

گرایی و همگرایی  همانطور که گفته شد، ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه گمرکی از مراحل اولیه منطقه 

های گمرکی را از روابط تجاری  ها تعرفه های یک منطقه هستند. در این ترتیبات دولت اقتصادی میان دولت 

های دیگر  کنند و آن را علیه همه دولت ما یک تعرفه مشترک بیرونی تدوین می کنند، امیان خود حذف می 

 ( 1399گیرد. )مشیرزاده،  گیرند. در نتیجه در درون اتحادیه »تجارت آزاد« شکل می کار می به 

 گرایی اقتصادی در پی دستیابی به اهداف زیر است: منطقه 

 . افزایش آزادسازی تجاری 1

 گذاری . آزادشدن سرمایه 2

 . بازسازی ساختار اقتصادی کشورها و 3

 . تعمیق همگرایی اقتصادی. 4

گسیختگی و عدم انسجام به یک همگرایی، انسجام  گرایی هوشمند حرکتی همه جانبه است از یک ازهممنطقه 

به معنی این است که کشورهای یک منطقه به صورت آگاهانه تعامالت و   منطقه گرایی هوشمند افزایی.  و هم 

دهند، تا برای  ای خود را جهت رفع نیازهایشان افزایش  های متقابل اقتصادی و تجارت درون منطقه وابستگی

نباشند  وابسته  منطقه  از  به خارج  بحرانی،  مواقع  در  نیازهایی  مفرد،    .رفع چنین  نوع  1399)سلیمی  این   )

همکاری منطقه  با  اگرچه  می گرایی،  شروع  تجاری  و  اقتصادی  تدریج های  به  اما  حوزه   شود  هم  سایر  را  ها 

 گیرد. دربرمی 

 گرایی تاریخ منطقه 

توان به سه مرحله یا موج تقسیم کرد و براساس ویژگی  گرایی را می بندی، تاریخ منطقه براساس یک تقسیم 

شوند. اگر موج اول و دوم از همگرایی  گرایی قدیم و جدید/هوشمند از یکدیگر متمایز می خاص هر موج، منطقه 

 گرایی هوشمند است:گرایی قدیم بنامیم، موج سوم، منطقه اقتصادی را منطقه 
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  با به   همزمان   و   میالدى   نوزدهم   قرن   دوم   نیمه   در   جدید   دوره   در   اقتصادى   گرایىمنطقه   موج  اولین  موج اول: 

  رابطه   بیانگرنخست    تواند مى   همزمانى  این  که  افتاد  اتفاق  جهان  صنعتى  انقالب  تکاملى  موج  اولین  نشستن  ثمر

 .باشد  قدیم گرایىمنطقه  با فناورى  صنعتى و  انقالب  عمیق پیوند  دوم  مسافت و  و  جغرافیا عامل قوى 

  مسافت   پیمودن سریع  امکان  که  صنعتى   انقالب  بزرگ  دستاورد   به  دستیابى  براى  غرب  تالش   سال  70  تقریباً

  انسان  ادراکى  و  فرایندهاى ذهنى  در  داد،می   نوید   بخار  ماشین  اختراع  طریق  از  را  جایىجابه   هزینه   کاهش  و

  خود   همگنان  دادن   مشارکت  غنا، از   و   ثروتمندى   احساس   با   آن  موجب  به   که   آورد   پدید   را   تغییرى   چنان   غربى،

  ثروت،   و   سخاوتمندى   احساس   راه ندهد. این  خود   به  بیمى   صنعتى،   تاریخى   انقالب  از   آمده   دست  به   نتایج   در

  پیام   وسیله"عبارت    با  آن  لوهان از   مک  که مارشال  باشد   انسانى  ادراک  بر  فناورى  تأثیر  بیانگر  تواند ی م  اوالً

 (McLuhan, 1994)کند.  مى  یاد "است

  امضاى   دوره،   این  است. در  اروپایى  گرایىمنطقه   یک  فقط   گرایى،منطقه   موج  اولین  که  است  روشن  بنابراین

  رکود  حدى با  گرایی تاافتاد. این مرحله از منطقه   اتفاق  میالدى  1860  در  فرانسه  و  انگلیس  تجارى  معاهده

 رسید. پایان به  اول  جهانى جنگ  وقوع  با باالخره و   نوزدهم قرن   اواخر اقتصادى 

  شودشامل می  را  دوم و  اول  جهانى جنگ دو  بین هاىگرایی منطقه   اقتصادى، گرایىمنطقه  دوم  موج  موج دوم: 

  ابزارى  عنوان  به  بیشتر و  داشت و تنها ابعادی از همگرایی را دربر  اقتصادى     -سیاسی  و   سوداگرانه   ماهیتى که

ایفا    نقش   یکدیگر  به  نسبت  اروپایى  برتر  هاىقدرت  جغرافیایی  نفوذ   بسط حوزه  و   سیاسى  تحکیم قدرت  براى

  عامل   مانند   بیشتر   غربى،  اروپاى   کشورهاى   بین  در  گرایى این گونه منطقه   که  هستند   معتقد   برخى   .کردمی 

گرایی هم با شروع  این مرحله از منطقه   .است  کرده  عمل  جهانى  دوم  به جنگ  ورود  و  افروزى جنگ   مشوق

 ( 1390نیاز، )بی جنگ جهانی دوم عمالً ازهم پاشید.

شد، اما بر خالف دو    شروع  دوم   جهانى   جنگ  از   پس  دهه   در   نیز از اروپا و   گراییمنطقه   سوم  موج  موج سوم: 

تاکید بیشتری    و امنیتی   اقتصادی ابعاد    بر ابعاد خاصی از همگرایی یعنی گرایی قدیم که  موج قبل یعنی منطقه 

آفریقا، آمریکای التین و جنوبی و غرب    آسیا،  شرق  شمالى، به  آمریکاى  بر  عالوه   داشت، خیلی سریع امتداد آن 

  پیش   کامل   ویرانى   مرز  تا  جنگ جهانی دوم،   ورطه   در  که  ر اروپایى برت  هاىدوره قدرت   این  در   آسیا کشیده شد. 

  ترمیم   به  و  گذارند   کنار  را  گذشته  آورزیان   رقابتى   رویه  ها وف   اختال  باید   که  گرفتند   نتیجه  همه  بودند،  رفته

  امپراطورى   توان  رفتن  بین  از  دیگر،  عبارت  به  .بپردازند   جهانى  دوم  جنگ  از  ناشى  اقتصادى  هاىخرابى

  یک  با   آنان   شدن   مواجه  و   جهانى   دوم  جنگ   اثر   در  و آلمان   فرانسه   انگلستان،  مانند   اروپایى   برتر   هاىقدرت

  رفع   سوى   به  امنیتى  و   سیاسى  الزام   یک  عنوان  به  را  آنان  شوروى،  آمریکا و  نوظهور  قدرت  دو  بین  ویران  اقتصاد

  همکارى   تشکیل  نهایت،  در   و   اروپا  قاره   ترکوچک   اعضاى  با و  یکدیگر  با  همکارى بیشتر   و گذشته  هاىاختالف 
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  میزان  فقدان   جهانى،  جنگ   دو   بین   و   این   از  قبل   تا  که   درحالى .  هدایت کرد  1اروپا  جامعه اقتصادی   چارچوب   در

داد  نمی   اجازه   آنها  به   قاره،   این   ترضعیف   کشورهاى   و  اروپا  امپراطورمسلک   نیروهاى بین  همگنى   قبولى از  قابل

های ( موج سوم، که به سبب ویژگی 1390نیاز،  )بی   .بردارند   گام   پایدار   اقتصادى   همگرایی  و   همکارى   سوى   به   تا

آوری شکل  گرایی هوشمند نام دارد در جنوب شرق آسیا نیز به شکل حیرت منطقه   ،بعد   هایگفته در بخش 

 شد. 2آنگرفت و نهایتاً منجر به تاسیس آسه 

 وشمند گرایی قدیم و ه تفاوت منطقه 

منطقه  دوم  و  اول  مرحله  نظامی  اگر  جغرافیایی،  مالحضات  که  اقتصادی  گرایی  آن و  را بر  است  حاکم  ها 

گرایی  شود را منطقه میشروع  گرایی که با تاسیس اتحادیه اروپا  گرایی قدیم بنامیم و مرحله سوم منطقه منطقه 

 شود:ها اشاره می گرایی دارای ابعاد متفاومتی است که در زیر به آن هوشمند یا جدید بنامیم، نوع اخیر منطقه 

گرایی  و اقتصادی( داشت، منطقه   نظامی )گرایش  بر برخی اهداف گرایی قدیم اصرار خاصی اگر منطقه  -1

هوشمند، بسیار فراگیر و اصوالً فرایندی چندبعدی است و اهدافی چون پیشرفت اقتصادی، تجاری،  

را  یکسان در بین کشورهای یک منطقه  امنیتی    - نظامی  های اجتماعی و  زیست محیطی، سیاست

 کند.دنبال می 

گرایی هوشمند، بازیگران غیردولتی  ها بود، اما در منطقه ملت - نی بر روابط دولتگرایی قدیم مبتمنطقه  -2

 کنند.نهاد و.....( با حمایت دولت نقش اصلی را ایفا می های مردم )بخش خصوصی، سازمان 

گرفت و بر کشورهای  های جهانی شکل می روندی بود که از باال و توسط قدرت گرایی قدیم  اگر منطقه  -3

و عامدانه    حرکتی از پایینو    گرایی هوشمند کامالً خودجوش شد، منطقه کوچک تحمیل می متوسط و  

کنند تا از طریق افزایش مناسبات تجاری  و این کشورها تالش می  استاز سوی کشورهای یک منطقه  

 ( 1382)عسگری،   .را تحقق بخشند  روند تعمیق همگراییو ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی 

گرایی  به برخی از مزایای منطقه گرایی هوشمند مشخص شد،  گرایی قدیم و منطقه منطقه   میان   حال که تمایز 

 شود:عنوان الگوی پیشنهادی برای ایران اشاره می هوشمند به 

 هوشمند   گرایی منطقه   ایای مز 

 
 

European Economic Community -1 

Association of Southeast Asian Nations -1 
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است، دارای  الملل تبدیل شده  گرایی هوشمند که در سالیان اخیر به روندی غالب در روابط و اقتصاد بین منطقه 

 مزایایی است:

های امنیتی  توانند از راه همیاری در چارچوب سیستمهای هر منطقه می دولت   تامین امنیت کشورها:  -1

منطقه  در  معموالً  هوشمند  که  می گرایی  یابند.  رخ  دست  پایدار  آرامش  و  صلح  به  نهادهای  دهد، 

همکاری و رسیدن به امنیت پایدار   گرایی هوشمند تجلی اراده کشورها برایای در پرتو منطقه منطقه 

 ( 1382است. )عسگری، 

رو به فزونی    هوشمند   گرایی از طریق منطقه ا  زنی کشورهتردید قدرت چانی بی زنی:  افزایش قدرت چانه  -2

. های خود با هزینه پایین را ندارند روند جهانی، دیگر قدرت تحمیل دیدگاه   گرفته و مدعیان رهبری

کشورهای درحال پیشرفت را در موقعیت مناسبی برای مذاکره با    وضعیتیچنین  (  1388،  موسوی)

دهد تا از این طریق منافع اقتصادی و تجاری خود را تامین  قرار می   طلبسلطه پیشرفته و  کشورهای  

 کنند.

ی بازی در اقتصادی فراملی  جمهور سابق برزیل، قاعدهاز دید کاردوسو رئیس  : فروش   گسترش بازار  -3

زنی،  ترین قدرت چانه عمل متقابل است و در این تعامل باید چیزی برای عرضه داشت. از نظر وی مهم 

گرایی امکان بازار بزرگتر  در حقیقت منطقه   ( Tussie and Woods, 2000) ی بازار است.  اندازه

و همین مسئله منجر به رغبت    لیدکنندگان کشورهای یک منطقه را به همراه داردفروش برای تو

شود. تولید کاالهایی که تا پیش از  تر می تک کشورها برای تولید در مقیاسی وسیع تولیدکنندگان تک 

  ای برای تولید آن وجود نداشت از دیگر مزایای گرایی به سبب نداشتن بازار در کشور مبدا انگیزهمنطقه 

درپی    را  گسترش بازار است و همین مساله ارزآوری و اشتغال بیشتر در همه کشورهای یک منطقه 

 خواهد داشت.  

برخی از پژوهشگران معتقدند در عصر جهانی    ای شدن کشورهای درحال پیشرفت:جلوگیری از حاشیه  -4

ای  تواند راهکاری برای جلوگیری از حاشیه گرایی در میان کشورهای درحال پیشرفت می شدن، منطقه 

کشورهای درحال پیشرفتی همچون جمهوری اسالمی ایران به سبب    (1382)عسگری،    شدن باشد.

الملل با  جهانی شدن و ادغام در اقتصاد بین در خالل فرایند    پذیر خود بنیه اقتصادی نحیف و آسیب 

های جدی خواهند دید و توان تولیدی خود را از دست  توجه به قدرت اقتصادی کشورهای دیگر آسیب 

از  خواهند داد. منطقه  گرایی هوشمند، اقتصاد کشورهای درون یک منطقه جغرافیایی را که معموالً 

شود این کشورها نقاط قوت و ضعف  ره زده و باعث میای برخوردارند به یکدیگر گسطح همسان توسعه
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خود را شناسایی و آن را تقویت یا رفع کنند و از این طریق آمادگی رقابت با کشورهای قدرتمند  

 اقتصادی خارج از منطقه را پیدا کنند.

ناشی  و همگرایی اقتصادی    هوشمند   گراییمزیت منطقه سازی کشورها برای ورود به بازار جهانی:  آماده  -5

از آن در این است که اگر پیمودن روند جهانی شدن از سطوح ملی، راهی بس طوالنی، پیچیده و  

ای  ای و از سطح منطقه بار برای کشورهای درحال پیشرفت است؛ گذر از سطح ملی به منطقه خسارت

می  سبب  جهانی  سطح  پیچیدگی به  از  بخشی  تا  سیاستشود  به  مربوط  که  آماده ها    سازی گذاری، 

ای است، حل شود و انتقال به  فرهنگی و ساختاری در طول روند انتقال از سطح ملی به سطح منطقه 

 (1392)حیدری و آقایی،  تر صورت پذیرد.سطح جهانی آسان

تواند ای، می گشایش بازار داخلی بر روی شرکای منطقه افزایش رقابت در بین تولیدکنندگان منطقه:  -6

در   رقابت  افزایش  به  حمایتبخشمنجر  جهت  به  سابقاً  که  شود  اقتصاد  مختلف  دولتی  های  های 

 ( 1392ای برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصوالت خود نداشتند. )حیدری و آقایی، انگیزه

 گرایی هوشمند در جنوب غرب آسیا موانع تعمیق همگرایی اقتصادی براساس الگوی منطقه 

دسته عوامل سیاسی،    پنجتوان به  منطقه جنوب غرب آسیا را می گرایی پویا و کارآمد در  موانع یک منطقه 

 های خارجی( دانست:المللی )دخالت قدرتو بین ، ساختاری اقتصادی، فرهنگی

  همگرایی  موانعاز  ناهمگون بودن ساختار سیاسی کشورهای منطقه    ثباتی سیاسی و  بی   عوامل سیاسی:  -1

برای سالبه    (1386)نصوحیان،  کشورهای منطقه است. افغانستان  های متمادی  عنوان مثال کشور 

است و همین    خود بوده   های فروملی با دولت مرکزی ضعیفهای شدید گروه درگیر منازعات و تنش 

در امور    های حقوق بشر و غیرهبا بهانه   های خارجی به راحتیمساله منجر به این شده است که قدرت 

ه دارای حکومت جمهوری اسالمی است اما در چنددهه اخیر  این کشور دخالت کنند. پاکستان با اینک 

صحنه سیاسی این کشور شاهد کودتاهای مکرر از سوی نظامیان بوده است. ناهمگونی ساختار سیاسی  

کشورها هم مزید بر علت است؛ ایران دارای حکومت جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه است،  

عربی حوزه خلیج فارس دارای نظام پادشاهی، لبنان و عراق    ترکیه دارای یک نظام سکوالر، کشورهای

 ( 1385ثبات هستند. )امیدی،  بی دموکراتیک و شدیداًهای شبه دارای حکومت

اقتصادی:  -2 مهم  عوامل  از  منطقه یکی  الگوی  چارچوب  در  همگرایی  روند  کندی  دالیل  گرایی  ترین 

وط به عدم مکملیت اقتصادی و تجاری  هوشمند در منطقه جنوب غرب آسیا ناشی از کمبودهای مرب

دهد. به همین  اقتصاد اغلب کشورهای منطقه ساختار وارداتی و صادراتی مشابهی را نشان می است.  
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است.   آمریکا  و  آسیا  شرق  اروپا،  مانند  مناطقی  با  تجارت  به  منطقه  کشورهای  اکثر  گرایش  خاطر 

 ( 1392)حیدری و آقایی، 

هایی گرایی مذهبی گروه ها و زبان متفاوت در کنار افراط نژادها، فرهنگ وجود اقوام و   عوامل فرهنگی:  -3

مانند داعش در سالیان اخیر مانعی جدی بر سر راه تعمیق همگرایی کشورهای منطقه بوده است.  

البته در بسیاری از کشورهای منطقه دامن زدن به برخی اختالفات جزیی از سوی    (1385)امیدی،  

 تاثیر نبوده است. کشورهای خارجی نیز در این مسیر بی  های فروملی و یاگروه 

های مبادالتی برای ارتباط بیشتر کشورها، نبود سرمایه الزم  مهیا نبودن زیرساختعوامل ساختاری:   -4

منطقه  مشترک  فعالیت  برخی  برای  در  آموزش  ساختار  ضعف  دلیل  به  ماهر  نیروی  کمبود  و  ای 

گرایی با مشکالت جدی مواجه باشد. )حیدری و آقایی،  کشورهای منطقه باعث شده تا روند منطقه 

1392   ) 

بین  -5 تاثیرگذار در منطقه جنوب غرب  قدرت های خارجی(:  المللی)دخالت قدرت عوامل  های خارجی 

شیوه   مانند آسیا   به  متمادی  سالیان  در طول  غیره  و  روسیه  بر  آمریکا،  اثرگذاری  برای  گونان  های 

و همین مساله باعث شده تا برخی از  (  1396ند )آذرشب و صانعی،  اکشورهای منطقه استفاده کرده 

 کشورها در عرصه سیاست خارجی خود استقالل چندانی نداشته باشند.

پیشنهادهایی گفته شده،  موانع  و  به مشکالت  توجه  با  ایرانبرای کنش   حال  بهتر  راستای    گری  تعمیق  در 

 شود.ارائه می همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا 

 راهکار پیشنهادی برای ایران 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که در نقشه جغرافیای جهانی از جایگاه حساسی برخوردار است،الزم  

کننده منافع  که تامین    مطلوب  ی واکنش  ،است تا نسبت به تحوالت جاری و آتی منطقه غرب آسیا و جهان

 شود:اقتصادی، امنیتی و هویتی کشور باشد، نشان دهد. از این رو پیشنهادهای زیر ارائه می 

ها و حتی درگیری  منطقه جنوب غرب آسیا در چند دهه اخیر شاهد تنش عملگرایی نخبگان سیاسی:   -1

اعتمادی شدید رهبران  است و این مسئله موجب بی   ههای منطقه بود و منازعات شدیدی بین دولت

دولت  است. سیاسی  شده  یکدیگر  به  نسبت  منطقه  تحوالت    های  از  ناشی  تنها  اگرچه  مساله  این 

ها هم ای نبوده و دخالت کشورهای خارجی و بیرون از منطقه و دامن زدن به درگیری منطقه درون 

های منطقه برای  ت منجر به این شد تا برخی دولت در نهای  اما اعتمادی بوده  یکی از عوامل این بی 
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های خارج از منطقه و دشمنان دیرینه خود بزنند.  رویارویی با یکدیگر حتی دست به ائتالف با قدرت 

راحتی  ها تنش و درگیری و رقابت مخرب بوجود آمده و به اعتمادی و بدبینی در اثر دهه این حجم از بی 

های مهم و اثرگذار منطقه است تا  از قدرت   کی مسئله پیش قدم شدن یاز بین نخواهد رفت. تنها راه 

منطقه  تعامل  زمینه  بتواند  خود  عملگرایی  پیش با  عنوان  به  منطقه ای  کند.    گرایی زمینه  فراهم  را 

شود نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی ایران این روند را در پیش بگیرند و تالش کنند  پیشنهاد می

در دیگر کشورهای منطقه حضور اقتصادی داشته باشند تا ضمن اعتمادسازی، تا بجای حضور نظامی،  

 . شود فراهم یکدیگر زمینه وابستگی اقتصادی کشورها به 

های تواند با تشکیل اتحادیه جمهوری اسالمی ایران می   ای با محوریت ایران: تاسیس نظم نوین منطقه  -2

ای و وابستگی متقابل  جارت درون منطقه ای، تای و همکاری در چارچوب یک سازمان منطقه منطقه 

خود  زنی  توان چانه  از یکسو   اقتصادی بین خود و دیگر کشورهای منطقه را افزایش دهد و از این طریق 

و از سوی دیگر هزینه منازعه و درگیری نظامی و امنیتی    و دیگر کشورهای منطقه را افزایش دهد 

 بین کشورهای منطقه را باال ببرد. 

های مهمی مانند  ها و طرح در منطقه اتحادیه   ای:منطقه   موجود   های تر در نظم ور جدی تالش رای حض  -3

سازمان همکاری اقتصادی )اکو(، اتحادیه اوراسیا و طرح جاده ابریشم وجود دارد. جمهوری اسالمی  

را فراهم    هوشمند   گرایی ها زمینه منطقه ها و طرح تواند با حضور فعاالنه و موثر در این اتحادیه ایران می 

 کند.

میان توسعه حمل و نقل و توسعه اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد.  :  توسعه شبکه حمل و نقل  -4

جمهوری اسالمی ایران دارای ظرفیت باالی تولید محصوالت کشاورزی و برخی دیگر از اقالم مورد  

تواند زمینه تعمیق همگرایی اقتصادی کشورها  نیاز کشورهای همسایه خود است و همین مساله می 

بردای مناسب و صحیح از این مزیت، توسعه  برای بهره   گرایی را فراهم کند. شرط منطقه به عنوان پیش 

 شبکه حمل و نقل بسیار تعیین کننده است.

از موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار  با استفاده  تواند  ایران می نظیر کشور:  استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی بی    -5

منطقه   مناسب خود الگوی  اساس  بر  بیشتر  تعمیق همگرایی  به  ترغیب  را  گرایی  کشورهای منطقه 

یابی  همواره به دنبال راه   های تازه استقالل یافته آسیای میانه به عنوان مثال جمهوری هوشمند کند.  

در  زنی خود و عدم تاثیرپذیری منفی  های آزاد از مسیری غیر از روسیه برای افزایش توان چانه به آب 

توان از  این کشورها ایران است؛ می برای اند. بهترین مسیر بوده این کشور های داخلی خود از سیاست
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این فرصت و ظرفیت برای تعمیق همگرایی بین ایران و کشورهای آسیای میانه استفاده کرد و زمینه  

 تعمیق همگرایی اقتصادی کشورها را فراهم کرد. 

 منابع 

 الملل، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سمتهای روابط بینحول در نظریه ، ت1399مشیرزاده، حمیرا،   .1
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