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 یانتخاب یکردهایاز رو یکی شدن،یجهان لیبد ایبه عنوان همسو  ییگرادر دوران معاصر منطقه
 یامنطقه یو قدرت یالمللنیکشور ب کی ،یخیو تار ییایکه بنا بر اقتضائات جغراف رانیهاست. ادولت

استقالل  و یشورو یاشغال افغانستان از سو انیبا پا ستم،یقرن ب یانیسال دهه پا نیاست، از آغاز
خود را ارتقا دهد؛ اما به  یامنطقه گاهیجا توانستیم یو قفقاز جنوب یمرکز یایآس یهایجمهور

شش  نیتدو کشورها و نیبا ا رانیا یِو تمدن یفرهنگ یهاقرابت ،ییایممتاز جغراف تیرغم موقع
کشور قطب  عنوانسه دهه گذشته نتوانست به  یدر ط رانیا یاسالم یساله توسعه، جمهوربرنامه پنج

 قیمند شود. در تحقخود در ارتباط با آن کشورها بهره یامنطقه یهاتیعمل کند و از ظرف یامنطقه
 «ست؟یچ رانیله توسعه اساپنج یهادر برنامه یمنطقه فرامل گاهیجا»است که  نیا یحاضر پرسش اصل

گانه شش یهابرنامه یمحتوا، مواد و بندها لیتکرر و تحل لیو تحل هیو با استفاده از دو روش تجز
توسعه منظور از منطقه مشخص  یهاکه در برنامه دهدیمقاله نشان م یهاافتهیشد.  یتوسعه بررس

منطقه، قلمرو  یِ است؛ و مؤلفه اصل ریمتغ یها به صورت پرنوسانتوجه به منطقه در برنامه زانیم ست؛ین
 جهیتفاوت دارد. به عنوان نت گریبرنامه د هبرنامه ب کیآن، از  دهندهلیتشک یشمول و کشورها

محاط  یـ فرهنگ ییایبه عنوان منطقه جغراف «یرانیحوزه تمدن ا»شده است که  شنهادیپ ،یکاربرد
کالن  یهایگذاراستیو س هایزیردر برنامه یملفرا ۀمنطق نیو مصداق مع رانیهدفِ ا ۀمنطق ران،یا

 شود. فیکشور تعر
 ساله توسعه.و برنامه پنج یامنطقه ییهمگرا ،ییگرامنطقه ،یمنطقه، منطقه فرامل: کلیدواژگان
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 مقدمه
 سپس و یافت رهایی شوروی جماهیر اتحاد نظامی اشغال از افغانستان بیستم، قرن دهه آخرین در

 شمال رد مستقل کشورهای عنوان به قفقاز و مرکزی آسیای هایجمهوری ،شوروی فروپاشی با
 ورای در را جدیدی فراملی یا کالن منطقه تحوالت، این. شدند ظاهر ایران غرب شمال و شرق

 و ایران رافیاییجغ ممتاز موقعیت. کرد متحول را ایران ایمنطقه جایگاه و داد شکل ایران مرزهای
 صنایع و یاقتصاد قدرت و زیرزمینی غنی منابع ،جهان به ارتباطی راه به یادشده کشورهای نیاز

 مساعدی هایمینهز تمدنی، و فرهنگی هایقرابت همچنین و کشورها آن به نسبت ایران ترپیشرفته
 رغمبه اما ساخت؛ فراهم ایمنطقه قطب کشور عنوان به نقش ایفای و منطقه این به ایران توجه برای
 فرهنگی، و تماعیاج اقتصادی، توسعه سالهپنج برنامه شش تدوین و هاظرفیت و هازمینه این

 ظهور که دنکر عمل موفق جایگاه این از استفاده در گذشته دهه سه طی در ایران اسالمی جمهوری
 از ترکیه رفتنگ پیشی و آذربایجان جمهوری در اسراییل اسرائیل رژیم نفوذ و افغانستان در طالبان
 . ادعاست این رب تأییدی با این کشورها فرهنگی و سیاسی اقتصادی، گسترده روابط برقراری در ایران

 جایگاه» که دسازمی متبادر ذهن به اصلی پژوهش سؤال عنوان به را پرسش این وضعیت این
 یمقدمات یبررس .«چیست؟ ایران اسالمی جمهوری توسعه سالهپنج هایبرنامه در فراملی منطقه

، ساله توسعهجپن شش برنامه در ایآ»که  دکنیممطرح  زینی را فرع شدو پرسنین این موضوع همچ
توسعه مصداق و عنوان  یهابرنامهدر  ایآ»که  نی؟؛ و دوم ا«دارد یکشورها و حوزه مشخص ،منطقه
 ؟«ثابت بوده است ،ذکر شده ۀمنطق

و بدون  ریم متغمفهو کی رانیتوسعه ا یهامنطقه در برنامه»که  اصلی هیفرض نیا باال هایپرسش
 تعداد از نظر توسعه، منطقه یهادر برنامه»که  یفرع هیدو فرض و «حد و مرز مشخص استتعریف و 

اق و مصد هدر شش برنامه توسعه کشور، منطق»و  ؛«ستیدهنده، مشخص ن لیکشورها و حوزه تشک
 .هددیمشکل  را «شده است ادیمختلف  نیبا عناو هنداشته و از منطق یعنوان ثابت

 نظام که از سوی رهبریِ  -نظام کلی هایسیاست اساس بر توسعه سالهپنج هایبرنامه که آنجا از
 پس و گرددمی تدوین جمهوری ریاست نهاد شود ـ و در قالب الیحه درمی ابالغ جمهوررئیس به
 گردد،اجرایی می ،نگهبان، به عنوان قانون شورای و اسالمی شورای مجلس در تصویب فرایند طی از

 واکاوی لذا در .است پژوهش یهافوق و بررسی فرضیه سؤاالت پاسخ یافتن برای مناسبی گزینه
 به 2محتوا و تحلیل 1تکرر لیو تحل هیتجز روشدو  از استفادهبا  را ذکر شده یهافرضیه موضوع،

 یبر احصااست که  یکم فیروش توص کی تکرر لیو تحل هیتجز روش گذاریم.می آزمون محک
کمّى است که از  و تحلیل محتوا روشی استوار است دهد،یرخ م دادیرو کیکه  یتعداد دفعات

                                                           
1. Frequency Analysis 
2. Content Analysis 



 

 

 

199  جایگاه منطقه فراملی در برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران  

 

شود و امکان هاى کمّى تبدیل مىبر آمار به داده هیطریق آن محتواى کیفى منابع مورد بررسى با تک
. آوردیفراهم م در مقاطع گوناگون را گریسند با اسناد د کیموجود در  میمفاه نیب یقیتطب سهیمقا

واژه »توسعه و احصای  سالهپنج برنامه شش محتوای سازد تا با بررسیاین دو روش ما را قادر می
 مقاله هدف و مقایسه میزان کاربرد آنها در هر برنامه، به «مفاهیم مشابه»به معنای فراملی یا  «منطقه

 .یابیمدست است، توسعه هسالپنج هایبرنامه در گراییمنطقه و منطقه جایگاه تبیین که
 

 پیشینه پژوهش -1
مسبوق به سابقه  یمختلف علم یهاتوسعه در حوزه یهاموضوع خاص در برنامه کی یبررس

 یرانی)ارباب ش« ای کشورهای توسعهبررسی جایگاه فناوری در برنامه»به  توانیاست که از جمله م
 یهاشدن و توسعه در برنامه یجهان»، (ArbabShirani and Khakbaz. 2010؛ )(1389و خاکباز، 

اصل تعامل سازنده در روابط »، (Misai. 2015؛ )(1394 ،ییسای)م« رانیا یاسالم یتوسعه جمهور
 یهااستیس یبررس»و ( Siapushi. 2015؛ )(1394 ،یاپوشی)س« رانیا یاسالم یجمهور یخارج
؛ (1399 ،دیگرانو  رانوندی)ب« تعجنگل و مر نهیدر زم رانیا یاسالم یجمهور سعهتو یهابرنامه

(Biranvand et al. 2020 ) .اشاره کرد 
 یهادر برنامه یمنطقه به مفهوم کالن و فرامل گاهیمنطقه و جا شود،یگونه که مالحظه مهمان

که  یدر حال نبوده است؛شده تاکنون  مانجا یهااز پژوهش کی چیه یموضوع بررس رانیتوسعه ا
و  ییایبنا بر اقتضائات جغراف رانیکه ا نیتوجه به او  دوران نیدر ا ییگراهمنطق تیبر اهم یدرنگ

 نیپژوهش مستقل در ا کیضرورت انجام  است، ایی و قدرتی منطقهالمللنیکشور ب کی، یخیتار
 .ددهیم نشانباره را 

 

 چارچوب نظری -2
. رودمی کار به نکال و خُرد سطح دو در الملل،بین روابط و سیاسی علوم در منطقه مفهوم

 پوشش هوایی، و آب وضعیت جمعیت، توزیع مبنای بر که است کشور زیربخش «خُرد مناطق»
 و داخلی هایسیاست مطالعه و ریزیبرنامه در عمدتاً و شودمی متمایز مناطق دیگر از...  و گیاهی

 شناسان،جامعه ان،ریزبرنامه دانان،جغرافی توسط سنتی طوربه» و «کشور یک از بخشی» اقتصادی
، چند دولت «مناطق کالن» (.Keating, 2011: 1)«دشومی استفاده مورخان و سیاسی علوم دانشمندان

مناطق کالن معموالً توسط محققانی با ». ردیگیرا دربرم ییایحوزه جغراف کیکشورِ واقع در  ای
ای، با همکاری و ادغام منطقه المللی( یا علوم سیاسی، با تمرکز بر فرآیندهایپیشینه اقتصاد )بین

مفهوم  نیا(. De Lombaerde, 2016: 32« )گیرددولتی و فراملی مورد مطالعه قرار میهای بینویژگی
 یجنگ جهان انیداشت، از پا تیکشورها اهم نیو روابط ب استیاز منطقه هر چند از گذشته، در س

مناطق  گریو سپس در د یغرب یاروپا ابتدا در ها،ی بین دولتهمکارهای از لحاظ ظرفیتدوم، 



 

 

 

200   1401(، تابستان 73) 1، شماره 19سال  ،یالمللنیفصلنامه مطالعات ب 
 

 1قدیم ییگراقرار گرفت و دو موج منطقه گذاراناستیو س مداراناستیس ژهیجهان مورد توجه و
 را رقم زد. 2نینو ییگراو منطقه
 عامل حسب و تاس جغرافیایی مفهوم یک بیشتر منطقه» قدیم، گراییمنطقه هاینظریه در

 مشترکی مخرج تنها بوم،زیست یا جغرافیا که طوری به شود؛می فتعری طبیعی و سرزمینی جغرافیای
باره جایگاه در(؛ اما palmer, 1991: 6) «زندمی پیوند هم به را فرعی مناطق یا کشورها که است

گرایی نوین های جدید منطقهای، اگرچه بعضی از نظریهگیری نظام منطقهدر شکل« جغرافیا»
، در برخی دیگر از این «دانندغرافیایی را در تعریف منطقه الزم میای از قرابت جهمچنان درجه»

سرزمین، اهمیت و نقش »و « کندکننده ایفا نمیعنصر جغرافیا نقش اصلی و تعیین»ها دسته نظریه
مدرنیسم انگاری و پستهای سازهنظریه از جمله«. گرایی داردفهوم منطقهبسیار کمتری در م

مناطق، طبیعی، از پیش داده شده یا ذاتی و جوهری »کنند که استدالل میای است همگرایی منطقه
« ای مهم استمنطقهتراکم، شدت، کیفیت تعامالت و میزان انسجام و همبستگی درون»؛ بلکه «نیستند

 (.Dehghani Firouzabadi, 2014: 73-74(؛ )73-74: 1393)دهقانی فیروزآبادی، 
 بر اساس سه گرایش ها اساساًدولت» فروپاشی شوروی،ز پس ا معتقدند که 4ویور و 3بوزان

مناطق  پیچیدگی عرض و»و « گراییو منطقه شدن گرایی، جهانیکنند: نوواقععمل می عمومی نظری
 :Safari et al, 2021(؛ )86: 1400ی و دیگران، صفر)« است یافته شگستر ایمنطقه هایو قدرت

 را نوین گراییمنطقه جامع، رویکردی ارائه برای تالش درپرداز سوئدی، هتن، نظریهبژورن  .(86
 «فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، هایعرصه در ایمنطقه همگرایی از چندبُعدی فرآیندی»

 نوین، گراییمنطقه و شدن جهانی کتاب در همکارانش و وی (.Hettne, 1994: 2-3) کندمی معرفی
 سیاست»و « ایمنطقه نظم به رسیدن برای هادولت توسط که ایهبرنام و ایدئولوژی» را گراییمنطقه

 یک داخل در و کنندمی همکاری هم با غیردولتی بازیگران و هادولت آن پی در که ایپروژه و
 «شودمی منجر نهادسازی به اغلب و پردازندمی خود هایاستراتژی هماهنگی به خاص منطقه

(Hettne, et al: 2016)هتن دارد، عدیبُ چند ماهیتی معاصر گراییمنطقه که آنجا از .ندکرد ، تعریف 
 این اساس بر و دانسته تئوریکی سازیبلوک یا اجتماعی انگاریسازه بر مبتنی را آن همکارانش و

 وجه اقتصادی، ابعاد کنار در را امنیتی و سیاسی اقتصادی، غیر ابعاد و کنندمی تبیین را آن رویکرد
 سیاسی یا اقتصادی صرفاً گراییمنطقه وی نظر به واقع، در. دانندمی قدیم از نوین گراییمنطقه تمایز

                                                           
1. Old Regionalism 
2. New Regionalism 
3. Barry Buzan 
4. Oli Waever 



 

 

 

201  جایگاه منطقه فراملی در برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران  

 

 .است امنیتی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، ابزاری بلکه ؛نیست
 تناسب منطق و اجتماعی نانسا بر هم اجتماعی انگاریسازه نظریه ای،منطقه همگرایی فرایند در
 توجه تیدول بازیگران کنار در فروملی و فراملی غیردولتی انکنشگر نقش به هم و دارد تأکید

 که شرایطی و هاسازوکار به ای،منطقه همگرایی تبیین و تحلیل در نظریه این همچنین. کندمی
 چون مناسبی مفاهیم و دهدمی اهمیت ،شودمی دگرگون آن در بازیگران این منافع و هاهویت

 را اقناع و پذیریجامعه اجتماعی، یادگیری هنجار، تحول، و ییرتغ هویت، ساختار، و نهاد کارگزار،
 است جامع هاییبرنامه توسعه سالهپنج هایبرنامه که آنجا ، ازبنابراین گیرد؛می کار به و دهدمی ارائه

 ار غیردولتی و دولتی مختلف کنشگران آن فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، ابعاد و
 نظریه قیق،تح این گیری مفهوم ذهنی آنان از منطقه اثرگذار است، درو در شکل گیرددربرمی

 را تحقیق نظری و مفهومی بچارچو نظریه، این بر مبتنی نوینِ گراییمنطقه و اجتماعی انگاریسازه
 .دهدمی تشکیل

 

 تاریخچه -3
 ینهمچن و غرب و شرق گسترده هایرقابت و سرد جنگ دلیل به اسالمی، انقالب از قبل تا

 قالبهای ایران در منطقه بیشتر در فعالیت کنونی، همسایه کشورهای از بسیاری استقالل عدم
توان به عضویت ترین آنها میشد که از مهمهای ایاالت متحده آمریکا انجام میاستیسهمسویی با 

 یفایا و 2)سی آر دی(« یاعمران منطقه یسازمان همکار»و  1)سنتو( «مرکزی پیمانسازمان »در 
 اشاره آمریکا، جمهوررئیس وهفتیمنسی نیکسون، ریچارد دوقلوی یا ستون دو سیاست در نقش
 و افغانستان درخواست )نظیر گرفته صورت ایمنطقهدرون مستقل هایتالش اندک مقابل، در. کرد

( نجامدبی یاهمنطق اتحادیه یک تشکیل به توانستمی که ایران با کنفدراسیون تشکیل برای پاکستان
 دلیل به داخلی، مسائل بر عالوه پهلوی سلسلۀ نهایت، در و داشت همراه به را ایران شاه منفی پاسخ
 جامعه خواست با مغایر روابط و آمریکا به حد از بیش وابستگی جمله از خارجی، هایسیاست برخی
 .شد ساقط اسراییل، اسرائیل رژیم با دینی

بنیادین  تغییرنظیر از ای کمنمونه»که  جمهوری اسالمی أسیس، نظام تازه تانقالبپیروزی از  پس
(، Masoud, 2020: 98)(؛98 :1399، و دیگران مسعود)« شودمی در گفتمان حاکم بر ایران محسوب

را در پیش گرفت و به نزدیکی به کشورهای جهان اسالم و جنبش  انهگراینآرماخارجی  استیس
و  شدنظام  یخارج استیآرمان س «یمحورتام»، 1358ی ن اساسدر قانوتعهد روی آورد. لذا، عدم

از  ترکوچکیی فراملیِ ایوسعت جغراف کیواقع در  رهایوبه مفهوم کالن و شامل کشتبعاً منطقه 

                                                           
1. Central Treaty Organization (CENTO). 
2. Regional Cooperation for Development (RCD). 
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وی، شور توسط افغانستانبا اشغال  گر،ید یاز سومورد توجه ویژه و خاص نبود.  جهان اسالم،
برای در منطقه  یو مستقل همسوکشورهای ، ق به ایرانو حمله عرا پاکستان به غرب یوابستگ
( نیز، 1368جدید )اصالحی  یاساس قانوندر  ای با ایران وجود نداشت. از این رو،همنطق ییهمگرا

وهشتم( واژه منطقه جمعاً دو بار به کار رفت )اصول دوازدهم و چهل ،1358همانند قانون اساسی 
)ر. ک: فتحی و کوهی  است رانیداخل ا یایاز جغراف یبخش و« خُرد ۀمنطق»که در هر دو، منظور 

 (. Fathi and Koohi Esfahani, 2016: 17 & 24(؛ )24و  17: 1397اصفهانی، 
 یباالدستسند که  1404 اندازسند چشمساله توسعه و های پنجپس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه

ن و اجرا شد که در آنها واژه منطقه به شود، تدویمحسوب می توسعهتا ششم چهارم  یهابرنامه
 پردازیم.ها میاین برنامهمنطقه در  گاهیجاکرات به کار برده شد. در ادامه به بررسی 

 

 ساله توسعهپنج هایدر برنامهفراملی منطقه  -4
 انقالب، از قبل»مسبوق به سابقه است.  ایرانتاریخ معاصر  درمدت اقتصادی ریزی میانبرنامه
 پایدار اقتصادی رشد به دستیابی برای...  را سالههفت و سالهپنج اقتصادی برنامه چندین حکومت

 سیاسی اندازچشم یک نظرانصاحب اغلب نظر به مدرن دیپلماسی» که آنجا از. «کرد اجرا و طراحی
ستای ایران نیز با پایان جنگ با عراق، در را(، Trunkos, 2011: 1« )دارد اقتصادی اندازچشم یک و

« مدت متمرکز شدهای اقتصادی میانبر تدوین و اجرای برنامه»تقویت دیپلماسی خود مجدداً 
(Amiri, 2016: 174 .)موضوع منطقه به مفهوم  تیاول تا ششم توسعه را با محور یهاادامه برنامه در

 .نیمکمی، مرور  فراملیکالنِ
 اولمنطقه در برنامه  -4-1

 اکبرعلی جمهوری ریاست دوران در سالههشت جنگ پایان از سپ توسعه اول برنامه قانون
 اصلی بسترهای از یکی» که المللبین روابط نئولیبرالیسم نظریه فکری فضای در و رفسنجانی هاشمی
 :Jackson and Sorensen, 2016) «آیدمی حساب به اقتصادی توسعه و اقتصاد شدن جهانی گفتمان

 برنامه»برنامه )موسوم به  این. شد نوشته «اقتصادی آزادسازی» راهبرد انتخاب با ،(139-140
 و دوقطبی همچنان المللبین نظام که شرایطی در ،1372 تا 1368 سال زمانی دوره با («سازندگی
 پاکستان بود، شوروی( )پس از خروج نظامیان جهادی های داخلی نیروهایدرگیر جنگ افغانستان

 مرکزی آسیای هایجمهوری و یافت خالصی آمریکا طرفدار حقِضیاءال کودتایی حکومت از تازه
 .شد گذاشته اجرا به و تدوین شدند،نمی محسوب مستقل کشور نیز قفقاز و

تجربه و دانش  تبادلدر جهت  یو جهانگرد یرانگردیو توسعه ا تیتقو»برنامه  نیا 3-15بند در 
 یسطح تفاهم و وحدت مل یبه ارتقاو کمک  رانیو ا یتمدن و فرهنگ اسالم راثیو شناساندن م



 

 

 

203  جایگاه منطقه فراملی در برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران  

 

)بند  برنامه نیا یهدف کل نیتحقق سوم یهامشیخط یاز طرق اجرا یکیبه عنوان  «...ی اسالمو 
 «جامعهو علوم و فنون در  تیو ترب میتعل ،یفرهنگ عموم یفیک یو ارتقا یگسترش کم» یعنی(، 3
توان گفت با این میرو،  نیت. از ادر نظر گرفته شده اس( IPRC, 1990)(؛1368، هامرکز پژوهش)

ی یا حتی فرامل واژه منطقهماده از مواد برنامه اول تا حدودی مرتبط با منطقه بوده است، اما  3که 
منطقه  یکشورهامنطقه و به  یبرنامه اول توجهآن در این برنامه به کار نرفته و به  کینزد یهاواژه

 نداشت.

 دوم برنامه در منطقه -4-2

 1378تا  1374 هایلآن سا یو دوره زمان دیرسمجلس  بیبه تصو 1373رنامه دوم آذر قانون ب
سابق  یواز شور رانیدر شمال ا یرانیوارث تمدن ا یبرنامه، کشورها نیاتدوین در زمان  بود.

، نظریه «ایدر جستجوی ساختارهای نوین منطقه»چنگیز پهلوان در مقاله بودند و  افتهیاستقالل 
و تبیین  (Pahlawan, 1993: 27-44)(؛27-44: 1372طرح کرده )پهلوان، را م« ایرانی حوزه تمدن»

 یمدنت زهحو کشورهای انیدر م یو تمدن یخیتار ،یاشتراکات فرهنگ»شده بود که با توجه به 
 یمبتن یسالما کیدئولوژیا کردیدر تقابل با رو یخارج استیبه س یتمدن ای یفرهنگ کردیرو ران،یا

عضو  یکشورها ییو شکوفا یمل تیامن جهیو در نت یکپارچگیبهتر در خدمت قالب، صدور انبر 
 توانستیمنطقه م کیبه عنوان  یرانیحوزه تمدن ااز این رو،  ؛(Ahmadi, 2019: 106)«خواهد بود

 .ردگی مورد توجه ویژه قرار بعد از آن، هایهبرنام این برنامه و نیدر تدو
 اقتصادی همکاری سازمان چارچوب در اقتصادی هایهمکاری رب دوم برنامه شرایطی، چنین در

 تمرکز، 2اکو فرهنگی مؤسسه قالب در کشورها این بین فرهنگی هایهمکاری آن کنار در و 1)اکو(
 حکمت و عزت اصول رعایت» دوم، برنامه قانون کلی دوازدهم هدف دوم و اول بندهای در. کرد

 حوزه در که بود شده بینیپیش ایگانهدوازده طرق از «خارجی سیاست در کشور مصلحت و
 گسترش مرزها، از تشنج نمودن دور همسایگان، با حسنه روابط تقویت» به توانمی ایمنطقه

 تجاری و اقتصادی و سیاسی فرهنگی، روابط تقویت و توسعه» و« ایقاره و ایمنطقه هایهمکاری
در این  .کرد ( اشارهIPRC, 1994)(؛ 1373، هامرکز پژوهش) «اکو و دوست اسالمی، کشورهای با

ماده مستقیم و غیرمستقیم به منطقه اشاره شده که یک بار از واژه منطقه )به مفهوم فراملی(  2برنامه در 
 برنامه با قیاس در دوم، برنامه در منطقه به توجه و یک بار نیز از واژه اکو استفاده شده است. بنابراین،

 تعریف فاقد نیز برنامه این اما بود؛ «اسالم جهان وحدت» آرمانی خارجی ستسیا از متمایز اول،

                                                           
میالدی(  8519) 6313در سال که ( Economic Cooperation Organization = ECO) اکوسازمان همکاری اقتصادی . 1

 .شد سیتأس
 برابر با 1374 بیستم خرداد سالسازمان اکو که در  ینهاد فرهنگ(، Cultural Institute ECO) اکو یمؤسسه فرهنگ. 2

 .شد سیتأسمیالدی  1995 دهم ژوئن سال
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 فرهنگی مؤسسه) تاریخی ایران فرهنگیِ حوزه به توجه غیراعالمی رویکرد و بود منطقه از ثابتی
 چنگیر مقاله در که ـ ایرانی تمدن حوزه برای مخرب رقیب یک عنوان به ترکیه حضور دلیل به( اکو

 & Pahlawan, 1993: 34(؛ )36و  34: 1372)ر.ک: پهلوان،  ـ بود شده اشاره آن به صراحتاً پهلوان
 .نینجامید عضو کشورهای ایمنطقه هایهمکاری رونق به و ماند ( ناکام36
 سوممنطقه در برنامه  -4-3

تا  1379 لآن سا یاجرا یشد و بازه زمان بیتصو 1379 نیفروردکه قانون برنامه سوم توسعه 
 در موفق هایبرنامه از و داشت پایدار توسعه تحقق هایالزام ساختن فراهم در سعی ،ستا 1383

به ، 126 ، ذیل مادهبرنامهاین  17صل فدر  .بود آن در شده بینیپیش اهداف از بسیاری به رسیدن
 و ترانزیتی ای،هونقل منطقارائه خدمات حمل یآهن اجازه داده شد براشرکت سهامی راه

کند.  اقدام المللینبی ونقلحمل هایشرکت ایجاد به نسبت اکو کشورهای مشارکت با چندوجهی
های تاسیدر قالب س ایمنطقه هاییبه همکار 186ماده  1تنها در بند  وسومستیدر فصل بهمچنین 

و  یادوجانبه، منطقه هاییگسترش همکار»بر  شد کهاشاره  یو مشترک در روابط خارج یکل
 (؛1379، هامرکز پژوهش) کندیم تأکید هیقوه مجر یکل هایتاسیاز س یکبه عنوان ی «المللینیب
(IPRC, 2000 .) 

ماده، جمعاً سه بار به منطقه به مفهوم فراملی اشاره شده که  2به لحاظ آماری، در برنامه سوم در 
برنامه در منطقه  ندو بار واژه منطقه و یک بار واژه نزدیک به آن )اکو( به کار رفته است. بنابرای

دوره بود  نیکه در هم نی. ضمن اشتنداای ایران ناسبِ موقعیت منطقهم یگاهیهمچنان جانیز سوم 
 هیاتحاد اعضای آنعرب ارائه شد که مورد مخالفت  هیدر اتحاد رانیناظر ا تیکه درخواست عضو

 قرار گرفت.
 منطقه در برنامه چهارم -4-4

 1384 یهاسال یمجلس مربوط به بازه زمان 11/6/1383مصوب  ،ساله چهارمقانون برنامه پنج
انداز سند چشم اساسو ابالغ آن بر  بیتصو ن،یاست که تدو یابرنامه نیاست و اول 1388تا 

با آغاز  شتر،یبرنامه چهارم صورت گرفت؛ چرا که پ یکل یهااستیو پس از ابالغ س سالهستیب
برنامه چهارم،  یکل یهااستی، سانداز چشم سالهستیبدوره ( 1389تا  1385) سالهدوره پنج نیاول

ساله چهارم( برنامه پنج نیدر تدو یریبه کارگ ی)برا ورجمهسیخطاب به رئ ،یمقام رهبر یاز سو
 یکل ییهاصرفاً اشاره و ستیروشن ن و تعریف آن «منطقه»منظور از نیز  برنامه نیابالغ شده بود. در ا

تبدیل ایران به مرکز رفع نیازهای سالمت و » به توانیآن شده که از جمله م یهاتیه و ظرفبه منطق
ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و برنامه»(؛ 87)ماده « پزشکی منطقه
نامه قتعقد مواف»، بند الف(، 110ماده «)هاگوی تمدنالمللی در باب گفتای و بینمجامع منطقه

شناسایی »، بند د(، 110)ماده « ها... و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ایفرهنگیِ منطقه
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، «و حمایت از آثار فرهنگی تاریخیِ حوزه فرهنگیِ ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه
المللی به منظور و مناسبات بینفرهنگی، در تسهیل و بهبود روابط  هایها و مزیتاستفاده از ظرفیت»

تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسالمی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایرانِ فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه 

مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطالعات  هایتوسعه خطوط مواصالتی، راه»( و 113)ماده « پایدار
، بند 119)ماده « ر جرائم، قاچاق کاال و مواد مخدربا کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مها

 (.IPRC, 2004)(؛1383، هامرکز پژوهش) ب( اشاره کرد

ن ایرانِ تعامل اثربخش میا» نیو همچن 110در بند ج ماده  «یمناطق جهان ریسا»تأمل در اشاره به 
 یحوزه فرهنگدر این برنامه که  دهدی، نشان م113در ماده « فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی

، است شده رفتهیپذ یـ تمدن یفرهنگ یهایژگیبا و ییایحوزه جغراف کیبه عنوان  رانیا یو تمدن
 4ماده و  6رنامه، در ماده این ب 161در نهایت، از  به صراحت به عنوان منطقه اشاره نشد.ن ه آب ماا

های نزدیک به آن بار واژه 2بار واژه منطقه و  6فراملی اشاره شده که  منطقهبار به نوعی به  8بند، 
 مورد استفاده قرار گرفته است. )حوزه فرهنگیِ ایران و ایرانِ فرهنگی(

 منطقه در برنامه پنجم -4-5
 21/10/1387 یبرنامه )ابالغ یکل یهااستی( که بر اساس س1390-1394انون برنامه پنجم )ق

 سیدنظام ر مصلحتمجلس و مجمع تشخیص  بیبه تصو 1389ماه دی شد، در نی( تدویمقام رهبر
برنامه در ارتباط با منطقه  نیکه در ا یآن رسماً آغاز شد. موارد ی، اجرا1390و با ابالغ در سال 

 است: ریآمده، به شرح ز

و گسترش خط و زبان  یرانیـ ا یفرهنگ و تمدن اسالم یو معرفبه منظور ... شناساندن : »5 ماده
 ... المللنیدر سطح ب رانیا یجمهوری اسالم یتوسعه روابط فرهنگ ی... سند مل ،یفارس اتیو ادب

گردشگری و  ،یفرهنگ راثیسازمان م»، بند هـ: 11ماده  ؛«رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیته
موجود در  ران،یا یمعنوی حوزه فرهنگ راثیو م یخیتار یثار فرهنگمجاز است آ یدست عیصنا

 تیو از آنها حما ییرا شناسا یفرهنگ راثیکشورها به عنوان م ریو منطقه و سا هیکشورهای همسا
معتبر  یقاتیو تحق یبا مراکز و نهادهای آموزش یگسترش ارتباطات علم»و: 3بند  -16ماده  ؛«دینما

و صادرات  اتوارد»، بند ج: 140؛ ماده ...«بر کشورهای منطقه و جهان اسالم  دیتأک ...، با یالمللنیب
: »... 166؛ ماده ...«با کشورهای همجوار  یهای مشترک آبآب به کشورهای منطقه و اجرای طرح

ونقل بار منطقه و قطب دوم به قطب اول حمل )ره(ینیامام خم یالمللنیشدن فرودگاه ب لیتبد
بخش در و الهام رتالش برای حضور فعال، مؤث»، بند ب: 210؛ ماده «ونقل مسافری منطقهحمل

در  رانیحضور ا تینظام جامع تقو قیاز طر ،یالمللنیای و بهای منطقهمناسبات دوجانبه و سازمان
...  یا کشورهای منطقه و اسالمهمکاری ب»، بند ج: 210؛ ماده ...« ،یالمللنیای و بهای منطقهسازمان

 گان،یروابط حسنه با همسا تیتقو»، بند د: 210ماده  ؛«منطقهدر  گانگانیب یبرای کاهش حضور نظام
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 رانیحوزه تمدن ا ژهیوبه ،یبا کشورهای منطقه و اسالم ییو همگرا ییزدااعتمادسازی، تنش
 هایتیجدی از فعال تیحما قیراقتصادی از ط یپلماسید تیتقو»، بند هـ: 210ماده  ؛«یاسالم

الزم برای رابطه و حضور بخش مذکور در  هاینهیزم جادیو ا یردولتیبخش غ ژهیواقتصادی، به
، بند ز: 210و ماده  «یو اسالم هیکشورهای همسا ژهیوبه ا،یآس یکشورها و منطقه جنوب غرب گرید
انتقال  رهایی. و تالش برای قرار گرفتن در مسدر حوزه اقتصادی در منطقه .. رانیا تیریمد یارتقا»ـ 

 (. IPRC, 2011)(؛1389، هامرکز پژوهش) «انرژی در منطقه
ار به نوعی به ب 15، جمعاً بند 4ماده و  6در  برنامه نیگانه ا 235مواد از  که شودیمالحظه م

مفاهیم نزدیک به  ربردبار و کا 13منطقه به مفهوم فراملی اشاره شده که فراوانی کاربرد واژه منطقه 
 بوده است. بار 2، (رانیحوزه تمدن او  رانیا یحوزه فرهنگآن )

تمدن  است و حوزه «یجنوب غرب یایمنطقه آس»برنامه  نیمنظور از منطقه در اگفتنی است 
و قفقاز و  یمرکز یایبا مناطق آس ی)با همپوشان یامنطقه ستمیرسیز کیبه عنوان  یاسالم رانیا

است؛  اندازمانستان، پاکستان و عراق( در نظر گرفته شده که برگرفته از سند چشافغ یکشورها
 یو فناور یلمع ،یاقتصاد یهانهیاهداف خود در زم»، 1384تا  1382 یهادر سال رانیکه ا یسند

 یهامهسند و برنا نیدر ا(. Madarshahi, 2012: 619)«کرد میرا در آن ترس ندهیسال آ ستیب یبرا
 یشورهااز ک یبه بخش»که  ستا «یجنوب غرب یایآس»د از آن، منظور از منطقه، اغلب توسعه بع

 یایآس(. Roumina, 2015: 55)«شودیقاره اطالق م نیا یجنوب غرب یاسیس یو واحدها ییایآس
 ترانه،یمد یایاز غرب به در»است که  «ایاز آس یارمنطقهیز»و  «ییایجغراف یاصطالح» یجنوب غرب

س و از شمال فار جیهند و خل انوسیبه اق یسرخ و از جنوب و جنوب شرق یایو در نایس رهیجزشبه
 یز سوهر چند ا ،یجنوب غرب یایآس(. britannica, 2020) «رسدیم اهیس یایخزر و در یایبه در

انداز ... در سند چشم کایبزرگ آمر انهیدر مقابل طرح خاورم»مصلحت نظام  صیمجمع تشخ
 (؛142: 1387 ،یزیو آخوند مهر رهبر)« قرار گرفته دیان حوزه تعامل مورد تأکبه عنو ساله،ستیب
(Rahbar and Akhund Mehrizi, 2008: 142 ،)ش بخمنطقه نبودن بدان وارد است که در  رادیاما ا

 .میکنیبدان اشاره متجزیه و تحلیل 
 منطقه در برنامه ششم -4-6

 1است، 1400 تا 1396 سال آن زمانی دوره و ستاجرا حال در اکنون هم که ششم برنامه قانون
 است: زیر شرح به برنامه در اینفراملی  منطقه با مرتبط موارد. شد تصویب در مجلس 1395 اسفند

 ماده ؛...« داخلی تولید زنجیره در ایمنطقه و جهانی معتبر هایشرکت جذب»: ث بند ،4 ماده
 کشورهای با دوجانبه پولی هایپیمان همچنین و دجانبهچن و دوجانبه هایپیمان انعقاد و ایجاد: »13

                                                           
 مجلس از مجریه قوه 1401 سال بودجه الیحه در برنامه این ساله یک تمدید اسالمی، شورای مجلس پیشنهاد با. 1

 .است شده درخواست
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 قطب ایجاد و ایمنطقه بازار تشکیل: »49 ماده ؛«منطقه کشورهای ویژهبه هدف، و تجاری طرف
 صدور المللیِبین و ایمنطقه بازارهای در مؤثر حضور: »1 بند ،67 ماده ؛«برق ایمنطقه( هاب)

 جانبههمه پیوندهای تقویت و بخشیتنوع»: ب بند ،105 ماده ؛...« باند پهنای مهندسی و فنی خدمات
 ماده ؛...« نوظهور هایقدرت و همسایگان منطقه، کشورهای ویژهبه جهان، در هدف کشورهای با

 غیردولتی بخش حضور برای الزم هایزمینه ایجاد و...  اقتصادی دیپلماسی تقویت»: پ بند ،105
...«  اسالمی و همسایه کشورهای ویژهبه آسیا، غربی جنوب هایکشور و منطقه کشورهای دیگر در
 ایجاد برای چندجانبه و دو سطوح در رسمی دیپلماسی هایظرفیت کارگیریبه»: ج بند ،105 ماده و

 (. IPRC, 2017) (؛1396، هامرکز پژوهش) «منطقه در پایدار و باثبات امنیتی و سیاسی محیط
بار به منطقه به مفهوم  9، جمعاً بند 3ماده و  5ششم، در  برنامهه ماد 124که از  شودیمالحظه م

 کشورهایبار و کاربرد مفاهیم نزدیک به آن ) 8فراملی اشاره شده که فراوانی کاربرد واژه منطقه 
 در تأمل با که این پژوهش این موضوع درباره مهم (، یک بار بوده است. نکتهجنوب غربی آسیا

 ششم، برنامه 105 ماده پ بند در «آسیا غربی جنوب کشورهای و منطقه ایکشوره دیگر در» عبارت
 .نیست آسیا غرب جنوب انحصاراً  برنامه، این در کمدست منطقه، از منظور که شودمی مشخص

 آماری تجزیه و تحلیل -7-4
ردیف،  164ماده،  719فصل،  35 نمای آماری تکرار واژه منطقه به مفهوم فراملی در مجموعِ

واژه منطقه  از بار 30بند است که  20ماده و  19ساله توسعه در برنامۀ پنج 6تبصرۀ هر  563بند و  562
فراملی )اکو، حوزه فرهنگیِ ایران، ایرانِ فرهنگی و کشورهای  منطقه مصداق یهاواژهاز بار  7و 

 ه که جزییات آن در جدول زیر آورده شده است.بار استفاده شد 37آسیای جنوب غربی( و جمعاً 
 

 عنوان برنامه
 ساختار برنامه

 فیردـ  بندفصل ـ ماده ـ 
 ـ جدول تبصرهـ 

تعداد مواد و بندهای 
 مرتبط با منطقه

 فراوانی واژه

 منطقه
مصداق 

 منطقه فراملی
 جمع

 0 0 0 بند 3 0ـ52ـ17ـ51ـ0ـ0 برنامه اول
 2 1 1 بند 2 0ـ100ـ73ـ165ـ0ـ0 برنامه دوم
 3 1 2 بند 3 و ماده 2 0ـ57ـ74ـ346ـ199ـ26 برنامه سوم

 8 2 6 بند 4 و ماده 6 9ـ34ـ0ـ0ـ161ـ0 برنامه چهارم
 15 2 13 بند 5 و ماده 6 0ـ192ـ0ـ0ـ235ـ9 برنامه پنجم
 9 1 8 بند 3 و ماده 5 0ـ128ـ0ـ0ـ124ـ0 برنامه ششم

 ساله توسعههای پنجفراملی در برنامه : تکرار واژه منطقه به مفهوم1جدول شماره 
Table No. 1: Repetition of the word of “region” in the Transnational Sense in the Five-year 

Development Plans (Authors, 2022) 
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 واحد نه و) غالب منطقۀ که دهدمی نشان توسعه برنامه شش بررسی یهامصداقی، یافته از منظر
 1404در افق  رانیا یاسالم یجمهورانداز مستند به سند چشم ها،برنامه این در نظر مورد( مشخص و

« جغرافیایی برای همگرایی»به مثابه  آن بودن منطقه که است «غربی جنوب آسیای»ی، شمس یهجر
 «است خاورمیانه با برابر همیشه، نه اما اغلب، غربی جنوب آسیای» اوالً  زیرا است؛ سؤال جای

(2020tannica, Bri.)1  
 ه،یترک ران،یا»ثانیاً درباره تعداد کشورهای این منطقه اتفاق نظر وجود ندارد و از شانزده کشور 

قبرس، و غزه(،  ی)کرانه باختر نیاردن، لبنان، فلسط ل،یاسرائ [اسرائیل]رژیم  ه،یسور ،عراق، عربستان
 جمهوری کشورهای از بعضاً و (Vink, 2021: 5« )منیعمان و  ،قطر ن،یبحر ،امارات ت،یکو

شود می برده نام منطقه این کشورهای عنوان به نیز گرجستان و ارمنستان آذربایجان،
(Physicalmapofasia, 2021 همچنین همین کشورها به عالوه پاکستان و افغانستان را کشورهای .)
  (. ,2021National Geographicکنند )نیز معرفی می 2«غرب آسیا»

 مگراییه و همکاری تعامل، برای ایحوزه غربی جنوب آسیای از منظور اگر اساس، این بر
 غربی جنوب آسیای عنوان تحت که وسیعی جغرافیایی گسترۀ» که گفت توانمی است، ایمنطقه

 خواهد دشوار آن در[ نیز] سازیمنطقه و باشد منطقه یک شرایط واجد تواندنمی شود،می تعریف
های (؛ چرا که سابقه و وضعیت کنونی رقابتSalimi, 2009: 118)(؛118: 1388سلیمی، )«بود

 ای و وجود کشورهای رقیب و بعضاً با دشمنی پنهان علیه ایران، آسیای جنوب غربی را ازمنطقه
 کند. ای تهی میهمکاری و همگرایی منطقه ی برایویژگی منطقه بودن و بستر

و  (1و نمودار شماره  2)جدول شماره  3ص ملیهمچنین نگاهی به آمار رشد تولید ناخال
دهد که در کشورهای این منطقه و آسیای مرکزی نشان می( 3)جدول شماره  5و واردات 4صادرات

کشورهای زیرسیستم حوزه جنوبی خلیج فارس وضعیتی متفاوت از ایران و کشورهای همسایه 
 ایده دارند.ف -فرصت و هزینه -شرقی، غربی و شمالی ایران از نظر تهدید

ورد استناد در باال مورد با دقت بیشتری آمار م شود آمار مورددر جدول صفحه بعد تالش می
ضعیت وتوجه قرار گیرد تا کشورهای منطقه قابل مقایسه با یکدیگر باشند. اطالعات جدول، 

 دهد.وسعه نشان میتهای اول تا ششم کشورهای منطقه را طی برنامه

                                                           
که اصطالح  یدر حال شود؛یهم م قایاز قاره آفر ییهااست و اغلب شامل بخش رتریمتغ اصطالح کی انهیخاورم». 1

 (Britannica, 2020) «استمحدود  ایبه قاره آس یجنوب غرب یایآس
2. West Asia 
3. Gross domestic product (GDP) 
4. Exports 
5. Imports 
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 اول برنامه 
1990-1995 

 دوم
1996-2000 

 سوم
2001-2005 

 چهارم
2006-2011 

 پنجم
2012-2017 

 ششم
 کشور 2018-2023

 2/1 2 1/5 1/4 ـ ـ افغانستان
 5/5 4/7 4/2 3/3 2/8 2/4 پاکستان

 4/5 3/7 2/7 1/4 0/8 1/7 تاجیکستان
 4/9 4/1 2/8 2 1/6 1/9 قرقیزستان
 7/9 6/6 5/1 3/1 2/4 2/3 ازبکستان

8/4 3/7 4/2 منستانترک  8/2 12/5 15/3 
 24/1 21/4 15/8 10/6 6/6 6/6 قزاقستان
 13/8 10/8 7/9 4/3 2/4 1/9 ارمنستان
 14/8 11/4 7/1 4/2 2/8 2/2 گرجستان
 14/5 15 11/7 4/6 2/8 3 آذربایجان

 15/7 16 17/8 13/1 10/1 8/6 ایران
 10/5 12/3 12 9/2 8 3/8 عراق
 27/7 24/3 16/2 10/1 10 9/3 ترکیه
 29/9 39/3 46/3 41/2 35/8 28/7 عمان
 42/7 46/3 44 41/5 39 32/9 بحرین

 48/5 52/8 52/1 42/3 39 37/2 عربستان
 59/1 68/2 91 75/1 69/1 70/6 کویت

 90/7 108/6 117/7 99/2 89/1 ـ قطر
 68/4 68/4 78/3 99/8 103/1 ـ امارات

در طول ناخالص ملی ساالنه کشورهای منتخب منطقه : میانگین تولید 2جدول شماره 
 )میلیارد دالر آمریکا( ساله توسعه ایرانهای پنجبرنامه

Table No. 2: Annual average of GDP of Selected countries of the Region during Iran's five-Year 
Development Plans (billion US dollars)  

Sources: Statistics Extraction (2022), at: data.worldbank.org 
 

جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا، های اعمالی بیل کلینتون، رئیسآغاز تحریم، نمونهبرای 
ها از و در استمرار آن، تشدید تحریمزمان با پایان برنامه اول توسعه( هم) 1995در سال علیه ایران 

)در ابتدای برنامه ششم( برای  2018ور، در سال جمهور سابق آن کشسوی دونالد ترامپ، رئیس
زا و برای کشورهایی مانند عربستان و امارات و ترکیه فرصتی برای ایران محدودیت و هزینه

 های دو جدول زیر گویاست.جایگزینی ایران و کسب فایده بود. در این راستا داده
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 مجموع تجارت خارجی واردات صادرات نام کشور ردیف

 5,3 1,2 4,1 کستانتاجی 1

 7 3 4,1 ارمنستان 2

 9,6 2,3 7,3 افغانستان 3

 12,3 1,9 10,4 قرقیزستان 4

 13 2,8 10,2 گرجستان 5

 14 11,2 2,8 ترکمنستان 6

 30,7 18,1 12,5 جمهوری آذربایجان 7

 32,5 12,3 20,2 ازبکستان 8

 32,9 14,5 18,3 بحرین 9

 65,1 31,7 33,4 ایران 10

 74,3 43,4 30,9 نعما 11

 76,6 24,5 52,1 پاکستان 12

 89,5 62,9 26,6 کویت 13

 92,7 49,5 43,2 قزاقستان 14

 110,9 74,2 36,7 قطر 15

 127,9 90,8 37,09 عراق 16

 378,2 250,5 127,7 عربستان 17

 381,2 182,9 198,3 ترکیه 18

 438,9 211 227,9 امارات 19
 2019در سال ت و واردات ایران و کشورهای منتخب منطقه : آمار صادرا3جدول شماره 

 (آمریکا )میلیارد دالر

Table No. 3: Export and Import Statistics of Iran and Selected Countries of the Region in 
2019 (billion US dollars) 

Sources: Statistics Extraction (2022), at: data.worldbank.org 
 

 ،کشور منطقه 19دهد ارزش تجارت خارجی ایران در بین نشان می 3شماره عات جدول اطال
  .قابل قیاس نیست ترکیه و امارات، ارزش تجارت خارجی عربستاننهم است و با 
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 پنج شریک اول واردات پنج شریک اول صادرات نام کشور ردیف

ایتالیا، ترکیه، رژیم اسراییل، هند و  آذربایجان.ج 1
 نآلما

 کایو آمر سیسوئ ن،یچ ه،یترک ه،یروس

 ، ترکیه و آلمانایرانروسیه، چین،  روسیه، سوئیس، بلغارستان، چین و عراق ارمنستان 2

 زبکستانا 3
و  نیچ، هیقزاقستان، ترک ه،یروس

 زستانیقرق
 هیقزاقستان و ترک ،یکره جنوب ه،یروس ن،یچ

 و ترکمنستان کایپاکستان، آمر ن،یچ ،رانیا و امارات هیترک ن،یهند، پاکستان، چ افغانستان 4

 ژاپن و آلمان کا،یهند، آمر ن،یچ و عمان سیعربستان، هند، عراق، سوئ امارات 5

 و آلمان هیترک ،هند ،امارات ن،یچ افغانستان، ترکیه و امارات، عراق ن،یچ ایران 6

 استرالیاو  چین کا،یرآم ،عربستان، امارات عمان و مصر کا،یآمر ،عربستان، امارات بحرین 7

و  آلمان س،یانگل ن،یچ کا،یآمر پاکستان 8
 افغانستان

 یاندونز وعربستان  کا،یامارات، آمر ن،یچ

 ایتالیو ا سیهلند، ازبکستان، سوئ ه،یروس کستانیتاج 9
قزاقستان و  ن،یاوکرا ه،یازبکستان، روس
 جانیآذرباج.

 ژاپن و امارات ن،یاوکرا ه،یترک ،هیروس نیاوکرا و هیترک ،رانیا ا،یتالیا ه،یروس ترکمنستان 10

 ایتالیو ا کایآمر ن،یآلمان، چ ه،یروس کایو آمر ایتالیعراق، ا س،یآلمان، انگل ترکیه 11

 هند، کره جنوبی و آلمان ن،یچترکیه،  ایتالیو ا کایآمر ،یهند، کره جنوب ن،یچ عراق 12

 امارات، آلمان و ژاپن کا،یآمر ن،یچ هیو ترک امارات، هند، سنگاپور ن،یچ عربستان 13

 هند، قطر و عربستان ن،یامارات، چ نیهند و چ ،امارات، قطر، عربستان عمان 14

 قرقیزستان 15
ازبکستان و  ه،یقزاقستان، روس س،یانگل

 هیترک
 و ازبکستان هیقزاقستان، ترک ه،یروس ن،یچ

 و آلمان ایتالیا ،یکره جنوب ن،یچ ،هیروس هلند و فرانسه ه،یروس ن،یچ ا،یتالیا قزاقستان 16

 و هند سیآلمان، انگل ن،یچ کا،یآمر هند و سنگاپور ن،یچ ،یژاپن، کره جنوب قطر 17

 امارات، ژاپن و عربستان کا،یآمر ن،یچ هند، عربستان و امارات ن،یعراق، چ کویت 18

 گرجستان 19
ارمنستان،  ه،یروس جان،یآذربا.ج

 نیبلغارستان و اوکرا
 جانیآذربا.جو  کایآمر ن،یچ ه،یروس ،هیترک

 2019: شرکای تجاری کشورهای منتخب منطقه در سال 4جدول شماره 
Table No. 4: Business Partners of Selected Countries in the Region in 2019 

Sources: Statistics Extraction (2022), at: data.worldbank.org 
 

های اقتصادی و موقعیت ممتاز رغم سرمایهدهد که ایران بهن مینشا 4شماره  اطالعات جدول
ای، صرفاً با دو کشور ارمنستان و افغانستان که نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای منطقه از منطقه

تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی کمتری برخوردارند، به عنوان یکی از پنج صادرکننده و با 
، 10روابط تجاری دارد؛ در حالی که ترکیه با  ،از پنج واردکننده عمده ترکمنستان به عنوان یکی
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و قزاقستان با سه کشور به عنوان یکی از پنج شریک  5، عربستان و عراق هر کدام با 8امارات با 
شورای  2009ای به منطقه دارد و در سال د. ترکیه که نگاه ویژهندار هرابطاصلی در تجارت خارجی 

کشور منطقه  10را تأسیس کرده، یکی از پنج شریک اول تجاری  1زبانی ترکهمکاری کشورها
هم به  جمهوری آذربایجانو  ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، ایرانکشور  5است و در این بین با 

عنوان یکی از پنج واردکننده اول و هم به عنوان یکی از پنج صادرکننده اول شراکت تجاری دارد 
 ای است.های منطقهه برنامه منسجم و مستمر این کشور برای همکاریدهندکه نشان

 همگرایی و همکاری تعامل، برای ایحوزهنه  ،با این وصف، اگر منظور از آسیای جنوب غربی
در این  صرفاً یک مجموعه کشورها برای سنجش و مقایسه وضعیت ایران است،، بلکه ایمنطقه

های منطقه در عصر غرافیایی ـ فرهنگی، با ویژگیصورت جای خالی یک منطقه واقعیِ ج
ای و مندی از مزایای همکاری منطقهگرایی نوین، برای همگرایی ایران و آن کشورها و بهرهمنطقه
به »گرایی، در سیاست خارجی ایران خالی است. این در حالی است که حوزه تمدن ایرانی منطقه

یعی در طب طور، به اقتصادی و اجتماعی مکمل، یاسیساختارهای س های جغرافیایی ودلیل قرابت
« د گرفته استرا به خو منطقه تبدیل شده و به معنای کامل کلمه، شاکله منطقه جریان تاریخ به یک

انگاری، کشورهای وارث (. با این که بنا بر نظریه سازهSalimi, 2009: 116) (؛116: 1388سلیمی، )
ای هستند؛ اما در جغرافیایی، نمونه بارز و اصیل چنین منطقه فرهنگ و تمدن ایرانی در این حوزه

 اند.نادیده گرفته شده ها به مثابه یک منطقهتدوین برنامه
 

 گیرینتیجه
ها برنامه نیدر امنطقه که  دهدیگانه توسعه نشان مشش یهامنطقه در برنامه گاهیجا یبررس

عنوان که در آنها از  ییهادر برنامهحتی و شده  تهگرفاغلب به صورت مبهم و بدون عنوان به کار 
 ـحوزه تمدن اسالمى »و  «یجنوب غرب یایآس»مانند  ،یگرید نینام برده شده، عناو «منطقه» یکل

 ریمتغ یها به صورت پرنوسانتوجه به منطقه در برنامه زانین مهمچنیبه کار رفته است.  زین «رانىیا
مفهوم  کی رانیتوسعه ا یهاگفت منطقه در برنامه توانیم یاصل هیفرض دییدر تأ ن،یاست. بنابرا

دهنده شکل ۀو منظور از منطقه، از نظر مؤلف ستا نیمع یو بدون حد و مرز مشخص و کشورها ریمتغ
 ریابهام در داشتن تصو نی. استیکه به آن تعلق دارند(، مشخص ن ییو قلمرو شمول )تعداد کشورها

بلکه همراستا با  ست؛یمتن ن کیکلمه در  کیصرفاً نبود  ا،یبر نقشه جغرافقابل رسم  ۀاز منطق ینیمع
است که  یتیو امن یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد جانبهمهه بیآسیک  ،یانگارسازه هینظر داتیتأک

 میچون رژ یعربستان و امارات و دشمنان ه،یچون ترک ییرا به رقبا رانیا یامنطقه یهافرصت
 یکه چگونه در س میدید یناخالص مل دیبه عنوان نمونه در شاخص تول ؛دکنیواگذار م اسرائیل

                                                           
1 .Cooperation Council of Turkic Speaking States. 
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و تجربه  یراهبرد تیموقع ،یعیطب ریذخا ا،یغرافج ت،یکه به لحاظ جمع ییسال گذشته کشورها
برتر و بعضاً  یو رفاه یاقتصاد تیوضع ستند،ین اسیقابل ق رانیدولت ـ ملت بودن، با ا یخیتار

 ییهمگرا یعدم توجه به منطقه و نبود راهبرد مشخص برا نیاند. اداشته رانینسبت به ا یچندبرابر
چند  شیمانند گرا یافرامنطقه یبه اتحادها یاسیحوزه س رد ست؛یصرفاً در حوزه اقتصاد ن یامنطقه
با اقدامات  یتیو هو یفرهنگ در حوزه دهد؛یمجال بروز و ظهور م به عربستان کستانیتاج شیسال پ

 دارحهیرا جر انیرانیا یغرور مل یخیو تار یکشورها در تاراج مفاخر فرهنگ یبرخ جانبهکی
مزدوران وابسته به  یخارج منطقه، پا یشده از سو تیهدا ییگرابا وا یتیو در حوزه امن کند؛یم

 انیبه دنبال پا «رانیسر ا»در  یطلبهیفتنه تجز قیارس باز کرده و با تشو یرا در دو سو رانیدشمنان ا
 و ارمنستانند. رانیهزاران ساله ا یگیو همسا ین به همجوارداد

حوزه »که  شودیم شنهادیپ ق،یتحق نیا یکاربرد جهیبه عنوان نت هابیآس نیاز ا زیپره یبرا
 رانیا یاسالم یهدفِ جمهور ۀمنطق ران،یمحاط ا یـ فرهنگ ییایبه عنوان منطقه جغراف «یرانیتمدن ا

شود و با  فیکشور تعر ندهیکالن آ یهایگذاراستیو س هایزیرهمنطقه در برنام نیو مصداق مع
 یایآس یحوزه، شامل پاکستان و افغانستان در شرق، کشورها نیا یکشورها گریبا د رانیا ییهمگرا
 یکشورها هیاتحاد» لیتشک یسوکه به  دیدر غرب، کوش هیو قفقاز در شمال و عراق و سور یمرکز

 گام برداشت.« )اکوتا( یرانیوارث تمدن ا
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