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در   ازدهمیدولت  ی اقتصاد یپلماس ید یچالش ها یبررس
 ) اکو(  یاقتصاد  یهایسازمان همکار

 ( 1399/ 20/11: بیتصو خ یتار ـ   15/10/1399: افتیدر خیتار)

  1نجات  راهمیترا  

 چکیده 

باقتصاسی  ادیپلم رو ا ده  استفا  ادی  براز  نفوذ  و  تجابط  بهبود  و  ای  رت 
بیناگذیهاسرم وسیعی  اری  محدوده  نمالملل،  نهابین  انیندگاز  ی  ا دهالمللی، 

فعاد نیز  و  دوجاهلیتاخلی  دیپلمانی  رابه  می  ا تیک  منطقهپوشش  یی  اگردهد. 
تعاقتصا نتیجه  دیپلممالادی  پوی اقتصا تیک  ات  ق ا  ا دی  در  که  یک  است  لب 

میامنطقه  سازمان جلوهانتوی  شود.  د  )اقتصای  اهریاهمک  سازمانگر  کو(  ادی 
ه  اگتجلیو    شدابمی  نآمؤسس    عضو  ایرانست که  ای مهمی  امنطقه  سازمان  اتنه

ی است خاص سیاسه ویژگی خ دولت  توسعهارجی  منطقهاگرزدهم:  و  اگریی،  یی 
 ست. ایی  ا گرلمللابین

می  پرسش ین  ا ل  اح عومطرح  که  ناشود  بر  مؤثر  دیپلماراکامل  سی  امدی 
دی دولت  اقتصایی  اگر ست منطقهاکو در پیشبرد سیا  سازماندر    ایراندی  اقتصا
کدای  فرضیه  ازدهم  میاین  ا صلی  ا مند؟  نظر  به  که  علیست  وجود  رسد  رغم 

بسیاهسیلانپت در  ای  مواختاسدرونت  مشکال  ؛کوا  سازمانر  و اکزیاری،  ری 
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وظاتد وزاخل  خارت  ایف  بامور  نهاس  ارجه  زمینهادهایر  کاس،  عدم  و  اراز  یی 
وزای  ناتوان سینارتخاین  پیشبرد  جهت  منطقهاه  دولت  اقتصایی  ا گرست  دی 
ده استفا  او ب  گرداوریرشیوی  آ  ـ  دیاسناله به روش  این مقا  .ستازدهم بوده  ای 
یج به دست  ا تحلیل نت  ست.اخته شده  اپرد  اهدهابه تخمین د  Eviewsر  ا فزاز نرما
بآ نخبگا حبه  امص  امده  قر  انیرا سی  ادیپلم  انز  تبیین  و  تحلیل  گرفته  امورد  ر 
 .ستا

 . دیاقتصایی ا گرمنطقه کو،ا دی، اقتصاسی ادیپلم :کلیدی انژگاو
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 مقدمه 

و   ا ه نگرش   ، ا رونده   ، اده ا ز روید ا س ره زمینه ا ریخ همو ا دی در طول ت ا قتص ات  دل ا مب 
ب ا نظری  در  متعدد  سی ا ت  و  ا ب  یکی    حکمرانی ست  عو ا و  جهت ا ز  به مل  بخش 
کشوره ا دیپلم  ت   ا سی  نی ا جهت  دیپلما   ست. ا دی  ا قتص ای  ا زه امین  در ا مروزه  سی 

 بازیگرانست و دربرگیرنده  ا   ا ه رجی دولت ا ست خ ا ی سی ا ری برا بزا د،  ا قتص ا عرصه  
ین ا .  (Bayne and Woodcock, 2007 :3)  شود دولتی و غیردولتی نیز می 

دیپلم  تم ا نوع  برگیرنده  در  که  فع ا سی  بر ا ه لیت ا م  دولت  حم ا ی  و  ا ی  یش افز ایت 
نیز   ا ری راسی تج ا ست و در دل خود دیپلم ا لملل  ا ش در محیط بین ادی ا قتص افع ا من 

همر  دا به  شبکه  ا و    ردا ه  یک  طریق  م ا ز  کنسولی، ا دیپلم ی  ا ه موریت ا ز  و  تیک 
 ا ی دولت را ه لیت ا م فع ا ی دولتی و غیره تم ا ه ک ان ، ب ا ه س انژ ای،  انزرگ ا ی ب ا ه ق ا ت ا 

حم  ک ا یت  ادر  کشور  ا قتص ا  انر ارگز از  می ا ج ان دی  دی ا قتص اسی  ادیپلم   دهد، م 
 شود.ده می انخو 

کشور    آنسی  اسی  ـدی  اقتصاثیر قدرت  ادی هر کشوری تحت تاقتصا سی  ادیپلم
بینایگاو ج عنو  ست.ا  اشلمللیا ه  کشورهامث  انبه  بال  قدرتمند  ز  اده  استفا   ای 

ی اهحذف کمک  دی،اقتصا تحریم    دی،اقتصا دی همچون کمک  اقتصا ی  ارهابزا
قراتوسعه  بیشتر  ای تجادهارد ای و  ایر کشورهاز ساری،  دی  اقتصاسی  از دیپلما 
 . ده می کنند استفا  انشرجیاست خاف سیا هدای رسیدن به اخود بر
ز توجه بیشتر  اسزمینه ،ی شدنانیند جهاز جنگ سرد و گسترش فر ات پس تحول
ین سبب که گسترش  ایه شد به ای همساکشوره ا دی باقتصا ری ابه همک اهدولت

سب  ای منا دی، زمینهاقتصای  ای منطقهاهبندیلب بلوکادی در قاقتصاری  اهمک
چابر تقویت  رقهانی  و  ملی  ادهاقتصاپذیری  بتازنی  فری  جهادر  شدن  انیند  ی 

د  اقتصاد ملی به  اقتصا حلقه پیوند    ،دیاقتصایی  ا گردر حقیقت منطقه  ستند. اندمی
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مرکوسو اروپادیه  اتحا  الذ  شته شد.اگانی  انجه   شکل   1980در دهه   2پک او   1، 
منطقهاقتصای  اهسازمانین  احقیقت    در  .رفت گ منطقهانم  ، یادی  یی  اگرد 
وری یش بهرهافز ای خود جهت  اعضای  ابر  اسبی رادی هستند که فرصت مناقتصا

 ورند. آهم میاه بیشتر فرایه و در نتیجه توسعه و رفاسرم
شد  ابمی  آن عضو موسس    ایران دی که  اقتصا   سازمان  اتنه  ،اسیآ در منطقه غرب  

ساکو(  ا)  دیاقتصای  اهریاهمک  سازمان در  که    ایران ر  ابتکابه    1364ل  است 
باهمر و    اه  سآبوجود    پاکستانترکیه  در  و  جدید    1371ل  امد  عضو  هفت 

  اول تای  اهسجالاری  ابرگز  اب  سازمانین  ا،  1372-75ی  اهلاطی س 3. پذیرفت
سراچه در    انرم  ترتیب  عشقابآمسالا بول،  انستا،  تهرانبه  و  تبیین  ابآد  به  د، 

همکاهولویتاو    اهزمینه قای  در  پرد اری  جدید  س  خت. الب  بر    1375ل  ادر 
یط جدید به  ا س شراسا صلی بر  ازده سند  اکو، ی ا  انت گروه خبرگاداس پیشنهاسا

رس میانتصویب  که  عهدن  ان توید  همکاسترا  زمیر،امه  ابه  و  اقتصا ری  اتژی  دی 
 ره کرد.ا شاد ابادر عشق ان رم سراس چهجالا  انکو در جری اسند وضعیت حقوقی  

تعریف    الب نوین ب اکو در قا  ان سازم ، 1375زمیر در  امه  ای عهدنامضاقب  امتع
جدید    اندور 1997ز   اری  ای همکاهرچوبا و چ  ا هولویتاف،  ا هداز  امشخصی  

 ز کرد.  اغا ا خود ر

مواسابر   مهمترین  امه  اعهدن  3و    2د  اس  و  ا زمیر  همکا هداصول  کو  اری  اف 
  دی، اقتصا بل  افع متقایت منارع  اب  اعضاوی  اکمیت مسام به حاحترا  : زا رتند  اعب
توسعه  ایت  ارع برناقتصا صل  در  پاهریزیمهادی  توسعه  به  دسترسی    ر، اید ا، 

مب بدلاگسترش  فر انزرگات  و  شراهم  ای  کشورهادغایط  اوردن  تدریجی  ی ا م 
 ی. اند جهاقتصا عضو در 

 
 یجنوب یکایمرآ. بازار مشترک 1
 هیانوسیاق و ایاس یاقتصاد  یهای. سازمان همکار2
 . افغانستان، جمهوری اذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان3
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همکاهولویتا  بخش  سازمانین  ادی  اقتصاری  ای  تجاهدر  و    انرژیرت،  ای 
کو مصوب از  ا دانسند چشمهمچنین   ست.ات تعریف شده  اطارتبا حمل و نقل و  

در    مشخص کرد.   2015ل  اس  ا ت  ا ر  سازمانین  ا ی  اهریای همکادورنم  1384
د  ازا د منطقه  ایجا ی حرکت به سمت  ای عضو براین سند بر مصمم بودن کشورها

طریق  اکو  اری  اتج مو اجرا ز  تجافقتنای  مشاکوتا)  کواری  امه  و  رکت  ا( 
 1. ستاکید شده اری تازی تجادسازآی عضو در اکشوره

 ی عضواکشورهـ  ست و باکو  ا سازمانموسس  ـ ایران  لف ا ینکه: اتوجه به  اب

نیای در حاز کشورها همگی    سازمان تاقتصا ی  ازهال توسعه هستند و  مین  ادی 
فر داتظانین  ارند،  اد   انوانشده  وجود  نخست ار  که  همچون   سازمانین  ا   :رد 

مرکوسو،  اروپادیه  اتحا کردن قسمت    و  برطرف  نیامحل  دی  اقتصای  ازهاعظم 
ب اکشوره عضو  دومای  و  منطقهانم  ار  سازمانین  ا گیری  شکل  :شد  یی  اگرد 

 سازمان ین  ا یج عملکرد  الی که تعمق در نتا، در حدانست  اسیادی در غرب  اقتصا
 دهد: می اننش

من  ار   سازمانین  ا کو،  ا ی  اعضا  ـ  لفا نیابستر  رفع  خود  ا قتصا ی  ازهاسب  دی 
رد  امیلی  635لغ بر  اکو بای عضو  اکشوره  2015ل  ال در سای مثابر  ند.اندنمی
ر  رد دلامیلی 51یعنی   آن درصد  8د که فقط ان ی کردهانزرگادله بامب انجه ا ر بدل

ر در مورد  اماین  است که  الی  این در حا   ست.ای بوده  ارت درون منطقهاسهم تج
به    ان   سه  ادر    درصد،  60ز  ا بیش    اروپادیه  اتحا درصد و حتی در    40نزدیک 
بوده    9  افریقادیه  اتحا س  ست. ا درصد  تج  2016ل  ادر  درونانیز  ی  امنطقهرت 

ین  ا  ا ب  الذ  ست.اکو بوده  ای منطقه  اعضا  انرت میاز کل تجادرصد    64/7  اتنه
تجا  سازمانکه   معرفی  اهولویتاز  ا  ا ی رامنطقهرت دروناکو گسترش  ی خود 

در    سازمانی ضعف بزرگ  ای گوی امنطقهرت دروناتجیق  احق  اما  ست،اکرده  
همگراش منطقه  اقتصا یی  ا خص  مبن  سازمانین  ا گرچه  اپس    ست.ادی  ی  ابر 

 
1. ECO Vision 2015, (2005) 
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ند اثربخشی در  ایی و  اراک  اما  ست،ادی شکل گرفته  اقتصا ف  ا هدا   رداین حوزه 
(Amitav Acharya, 2012: 35 .) 

خاگذ یهاسرم  ان میزـ    ب مستقیم  کشورهاری  در  نیز  عضو  ارجی  روند  ای  کو 
رجی در  اری مستقیم خاگذیهاسرم  انل میزای مث ابر  رد. ا ه ندنلابت ساصعودی ث

  1700یعنی    رد،اهش دادرصد ک  18دی  میال  2012ل  انسبت به س  2013ل  اس
  17  اب  2016ل  ارد و در سامیلی  31دی به  میال  2015ل  اولی در س  ، ر رد دلامیلی

 رسد. ر میرد دلامیلی 5/36درصد رشد به 
ی  ر انزم  ایران در   1زدهم ادولت  قدرت  که  ابدست    ای  سطه ابو  ایران ورد 

  ا رجی خود راست خاین دولت سیا   الذ   لمللی در رنج بود.ای سنگین بیناهتحریم
به  که  تعریف کرد ا گررچوب دولت توسعهادر چ انجه ا زنده بامل ساتعی ابر مبن

دوری  ادساعتمایی،  ازدتنشل  ادنب پرستیژ  منیتیاز  ازی،  و  چهره  بهبود  شدن، 
ی  المللی، برای بیناهسازمانو    ایر کشورهاس   ا بط بال و رواسی فعا، دیپلمانیرا

کو اکه    اجان ز  ا   بود.دستی  لاد باسنارچوب  ادی کشور در چاقتصارشد و توسعه  
ه  انو دبیرخ  باشد می  ان مؤسس    یاعضاز  ا   ایرانست که  ا ی  امنطقه  سازمان  اتنه

  ایران  انیگ اکو همسا  سازمانی  اعضاکثر  او    رد ار داقر  تهرانهم در    سازمانین  ا
ص  ایط خاتوجه به شر  ایست بابزدهم میارجی دولت ی است خادر سی  ا، لذهستند 
بینامنطقه بود    آن ر  اسی دچاظ سیابه لح  ایرانلمللی که  ای و  ه و  ایگاز جاشده 

خا برخورداهمیت  برا صی  خوبی  بستر  و  سیار  ی  اهولویتاو    اگرتوسعهست  ای 
بافر  ایران ی  امنطقه کرده  حقیقت    شد. اهم  دی  اقتصا ی  اهریاهمک  سازماندر 

تجلیا) خاگکو(  ویژگی  سه  سیاه  خاص  ی است  دولت  یعنی  ارجی  زدهم 
منطقهاگرتوسعه  بینا گریی،  و  که  اب  الذ  ست.ایی  اگرلمللایی  پژوهشی  گفت  ید 

  سازماندر یک    ا زدهم رارجی دولت ی ا ست خاصلی سیا ثیر سه ویژگی  اد تانبتو

 
 در  ایران  در  را  قدرت(  2017  تا  2013)  1396  مرداد  12  تا  1392  مرداد  12  از  که  یروحان  یاقادولت    نیاول.  1

 .داشت دست
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هد  اه خوانف چندگا هدا ار دهد، یک ضرورت تحقیقی باقر  آزمونی مورد امنطقه
ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی    استاین  پرسش اصلی    بود. بر  که عوامل مؤثر 

منطقه سیاست  پیشبرد  در  اکو  سازمان  در  یازدهم  ایران  دولت  اقتصادی  گرایی 
اصلی و  کدامند؟   می  فرضیه  نظر  به  که  است  علیاین  وجود  رسد  رغم 

درونپتانسیل مشکالت  اکو،  سازمان  در  بسیار  موازیهای  و  ساختاری،  کاری 
زمینه نهادها،  سایر  با  خارجه  امور  وزارت  وظایف  و  تداخل  کارایی  عدم  ساز 

منطقه سیاست  پیشبرد  جهت  وزارتخانه  این  دولت  ناتوانی  اقتصادی  گرایی 
 . یازدهم بوده است

یی  ات و تحلیل نهاعطالا ر  اعتبایش  ا فزای  ابر 1بندی ز روش مثلثاله  این مقا ر  د
شده  استفا به  ا ده  که  است  روش    اهدهاد  ا بتداینگونه  با   ـ  دیاسنابه  و   ا رشیوی 
ده  اد  630دوم:    صل شد.اینترنتی حای معتبر  ا ههاری درگامای  اهدهاز دا ده  استفا

ب نرما ده  استفا  امستخرج  گراسابر    Eviewsر  ا فزاز  روش  و  انس  تجزیه  شی 
شدند  نت  سوم: .  تحلیل  دست  اتحلیل  به  مصامده  ایج  طریق  باز    ان نخبگ  احبه 

 صورت گرفت.   ایران سی  ادیپلم
کو هیچ  الب متعددی در مورد  امطوجود    ادهد بمی  انم شده نشاجانی  اجستجوه

  سازمان در    ایران دی  اقتصا یی  اگر د و منطقهاقتص اسی  ابه بحث دیپلم  اهآنز  ا م  اکد
نپردا زما  د.انختهاکو  بعد  مقانز  نیز  کتلای  و  سیاهبات  بر  موجود  ست  ای 

ی اخ ثیر  اسنجش ت  ؛یانز بعد زماتحقیق  این    د.انزدهم متمرکز نبودهارجی دولت 
مهمترین    ،امتغیره بر  منطقه که  اقتصا  سازمانتمرکز  بوده    ان موسس    ایراندی 

گلیسی، جدید  ان  انرسی و هم زباف  اندر زببع موجود هم  است نسبت به کلیه منا
 شد. ابمی
 

 
1.Triangulation  :منظـور بـه یفـیک و یکمّ کردیرو بیترک به که هاافتهی اعتبار شیافزا یبرا یاستراتژ کی 

 .پردازدیم معتبرتر و ترقیدق جهینت حصول
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 نظری  فیراتع

تنظیم   ـ   الف  با جهان خارج،  تعامل  مدیریت  فن  دیپلماسی،  اقتصادی:  دیپلماسی 
آمیز است های مسالمت المللی با شیوه الملل و حل و فصل اختالفات بین روابط بین 

 (2005: 5  Milissen, ) محور و با تاکید . امروزه شکل سنتی دیپلماسی که دولت
(، Baylis, 2011: 311باشد )بر موضوعاتی همچون جنگ، صلح و امنیت می 

الف دولت   ـ   بواسطه  بالمنازع  نقش  فزاینده کاهش  رشد  دنبال  به  ملی  های 
های چشمگیر در حوزه وقوع پیشرفت ـ    کنشگران غیردولتی در صحنه جهانی؛ ب 

افزایش چشمگیر وزن و جایگاه افکار   ـ   های اطالعات و ارتباطات و پفناوری 
منسوخ ش زدن تحولت جهانی  رقم  شفافیت، کاهش تصلب عمومی در  ده است. 

ویژگی سلسله  از  کار  دستور  تنوع  و  )گنجی مراتبی  است  نوین  دیپلماسی  های 
 (.204:  1378دوست،  

ز فن اسب  ا گیری من ی شدن، بهره ان د در عصر جه ا قتص اینده  ا همیت فزا توجه به    ا ب 
 وری، ا ل فن ا تق ان   رجی، ا یه خ ادر زمینه جذب سرم   اه یش فرصت ا فزا ی  ا سی برا دیپلم 

فع ا ی و حفظ من ان ر جه از ادسترسی به ب   رجی، ا رت خ ا گسترش تج   ت، ا صدور خدم 
شکل نوینی   این مبن ابر    رد.ار د ا همیت بسی ا ی  اند جه ا قتص ا ی  ا ه لش ا بر چ ا خود در بر

 :Rana, 2007)ید  است، بوجود می ا دی  ا قتص اسی  ا دیپلم   اناسی که هم ا ز دیپلم ا 

201-220). 
رت  ابط و نفوذ به منظور تحریک تجاز رواده  استفال  ادی به دنباقتصا سی  ادیپلم

سرم بینا گذیهاو  وسیعی  الملل  اری  محدوده  که  نماست    لمللیابین  انیندگاز 
سف ساهه انرتخا)همچون  کنسولگری،  مرا،  حمایر  تجاکز  کننده  و  ایت  رت( 

دادهانه دفای  )همچون  سرماخلی  توسعه،  صا گذیهاتر  و  نیز  ا دراری  و  ت( 
 ری( اف تجا هدا  اب  اهدولت  انت سراقند مالانتیک )مابه دیپلمانی دوجاهلیتافع
 (. Selwyn, 2016: 336) دهد پوشش می ار

دیپلما هدف   توسعه  اقتصا سی  اصلی  به  کمک  ملی  اقتصا دی   ,Sobhan)د 

ت  (2009 نظاقتصامنیت  امین  او  در  دولت  بینادی    ستارشیک  آنالمللی  ام 
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(Jonsson and Hall, 2005.)  ادی راقتصا سی  اف دیپلما هدامهمترین    یاران  
بر کشورهابویژه  حای  در  توسعهای  فضاش  ؛ل  تسهیل  کامل  و  کسب  ر  ای 

سرماتج جذب  خا گذیهاری،  و    رجی، ا ری  کشور  تصویر  بهبود  گردشگری، 
میادستی علم  و  تکنولوژی  به    بازیگران(.  Narray, 2008: 17)   داندبی 
د  انتودی میاقتصاسی  ادیپلم  ستند. وت هامتف  ان دی بسته به نوع  اقتصاسی  ادیپلم

 شود.  ا جرای ابه و منطقهان به، چندجاندر سه سطح دوج

 دیاقتصاسی  ادیپلم  بازیگران  . 1جدول   

 کارکردها 
 ) انواع دیپلماسی(

 بازیگران 

 ی دولتیاهنقش
 دیاقتصات ادیپلم دی اقتصاسی ادیپلم
 ی انزرگات بادیپلم یانزرگاسی بادیپلم

 غیردولتی ی اهنقش

 ت شرکتی ادیپلم سی شرکتی ادیپلم
 ریات تجادیپلم ریاسی تجادیپلم

 ی غیردولتی ملی اهسازمانت ادیپلم ی غیردولتی ملی اهسازمانسی ادیپلم
 ملی ای غیردولتی فراهسازمانت ادیپلم ملی ای غیردولتی فر اهسازمانسی ادیپلم

 Saner and Yiu, 2002   : منبع

وزاقتصاسی  ادیپلم  ـ  ب در  خارت  ادی  و   اهسازمانرشد    اب  رجه:امور 
  تیک، ای دیپلماهیف سنتی گروهای وظای بران مید  انلمللی به عنوات بیناموسس
ماقتصاسی  ادیپلم یک  به  شد. اموریت  ادی  تبدیل  تا  ولیه  که  جهت  تغییر    ا ین 

همزم تج  اب  انحدودی  سف  المللبینرت  ارشد  کنسولگری  اههانرتخاو   )به   اهو 
شکلادان  انهم پاهزه  سطوح  نمای  بوده  ایین  در    ، ست ا یندگی(  کلیدی  نقش 
کنشگرا یت  احم ی   انز  غلبه  در  هزینهاخصوصی  بر  و  اشکاو    اهفتن  رسمی  ل 

 ا تیک بات دیپلماماین مقا   زی کرد.ارجی بات خمالامع  اه باع همرانغیررسمی مو
ب بوسیله هموادرای صارها زانفوذ توسعه و حفظ  د  ازا رت  امسیر تج ر کردن  اتی 

 (.Naray, 2010:14کردند )پذیر انمکا
سیاقتصات  العامط تجاد  و  دیپلمات  الملل، بینرت  اسی  راقتصاسی  اثیر  بر    ا دی 
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ین  ا ر به صورت تجربی  انخستین ب 1رز ید.  ازم امی  المللبینرت  ای تجاهانجری 
به دنباتج  ای اد که  ار دامورد بررسی قر   اله رامس ی اهفتهاید؟یآل پرچم میارت 

ر  ایید قرامورد ت   ا به ر انت دوجادرارجی و صا ی خاهط بین کنسولگریارتباوی  
تغییر راثب بی 3ک ی برج  ون و   2کوب ای   . هددمی رت  ابلیت جذب تجادر ق  ا تی و 
تجای سطوح شرکابر توسعه  ای  ی اقتصارت  لب  ابه طور ج  زی ا رو    هد  فتند.ادی 

ین  ا  اب  رند.ا ثیری ندارت تاتج  انبر جری   ادانارت ک ات تجافتند که هیاتوجهی دری 
دی به طور  اقتصا سی  اشد که دیپلمارسد نتیجه منحصر به فردی بوجود به نظر می

جری  رشد  به  بر اتج  انکلی  بودهارت  مرتبط  همیشه  که  ا حد  ،ی  موقعیتی  در  قل 
 Michael Plouffe and)  ستافته  ای توسعه ی از کشورهاری  ایک شریک تج

Roos van der Sterren, 2016 .) 
تاتحقیق دیگر  متفاشکات  اثیرات  نمال  تجادیپلم  انیندگاوت  بر  رت  اتیک 
 ا ههانرتخاگیرند که سفنتیجه می  ان راو همک  ک ی برج  ون   کنند. ز میاب  ا به راندوج

تجات بر  بزرگی  مقاثیر  در  بارت  ح  ، رند اد  اهکنسولگری  ایسه  که  ادر  لی 
نهاهیچ    اهکنسولگری ندارزش  فر  رند.ا یی  یید  ات  کی برجو    مونز  ا تحلیل  ایک 

سف وقتی  که  عنوانرتخاکرد  به  بک  انه  توضیحی  متغیر  رفته  ایک  ثیر  ات  ست، ار 
بسیاقتصا سی  ادیپلم وادی  مطاتم  ست. اضحتر  ار  نشالعام  که  می  انت  دهد 

 Brighi and)  ردا ه دابه همر  ا رت رارشد و تسهیل تج  تیک،ای دیپلماپیونده

Hill, 2008 .) 

 رت ترجیحیات تجافقاو تو اهتادیپلم ـ پ

تجافقاتو نوعی  ات  ترجیحی  مفید  ابزارت  براقتصار  نت ادی  تحکیم  لای  بی  یج 
بین  اری فی ماین تجاندر زمینه قو ان کشور میزب ا ی یک کشور باهتاقوی دیپلم

ی طرف  ا بر  اری رادله تجایط مبا رد شرامیز دالت تبعیضار که حابزاین  ا  ست.ا
 

1. Rose 
2. Mina Yakob 
3. Van Bergeijk 
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می صرفه  بدون  تسوم  تو  اکند  پذیرش  به  تجاتشویق  شود.افق  ترجیحی    ری 
نهاجر اله مهم در  امس ست که  ا  اهتایی دیپلماناتو  ت، افقا ین توا  ن یی شدایی و 

همیت نقش  ارغم  ری ترجیحی هستند. علیافق تجاتو  اندر حقیقت تعیین کنندگ
ین زمینه صورت  ادکی در  انت  اتحقیق  ری ترجیحی،ات تجافقادر تو  اهتادیپلم

رت ترجیحی یک  ات تجافقامنه تواد و دامتمرکز بر تعد  ،تالعاکثر مطاگرفته و  
 (.Baldwin and Jaimovich, 2012)  شدابکشور می

ع دو  کلی  رابطور  در  دیپلمامل  بین  شکل  اهتابطه  توو  تجاگیری  رت  افق 
د وجود  بران  هادیپلمات  نخست: ؛  ردا ترجیحی  شخصی  مذاگیزه  و  ای  کره 

داهدامع شده  منعقد  کنسولگری  اههانرتخاسف  دوم:   رند. ات  به  ز  ا  اهنسبت 
و  انامکا بیشتری  اراختیات  نهاطر  برایت  و  تواحی  کردن  تجا فقایی  رت  ات 

 رند ا ترجیحی برخورد

:11)  (Brighi and Hill, 2008.  سطوح  در  کشور  دو  ط ارتبا   که  یل اح  در  
 اهانکه    اچر  رد،اد  ی حیرت ترج افق تجابر تو  دکان   ر یثارژدوفر، تاش  مثال   نتر،ییاپ

ف  یتافی تشر  تامامق و  مناموقت  تواقد  و    کیتاپلمید  انندگی انم  یاهیمندانبع 
هستند.  لاب ب  انندگی انمتر  ساحظمال  لاسطوح  ر  ک ی تژاستر اـ    ی سایت    ا مهم 

م هم    یح یترج   رتاتج  تاهدامع  سر  بر  ی راهمک  هم  که  کنند یمنعکس  و 
 ,Poulsen and Aisbett) کندیم عی تسر  ار  بهاندوج یراگذ هی ات سرماهدامع

  یملاعو  و  باشدمی  انگر  هاسفارتخانهو حفظ    داجی ا   که  اجان  زا(.  (5 :2016
  درشده    م ی تسه  یکیژئوپلت   فاهدا  و  تمالامع  قدرت  ، یداقتصال  ستقالا  همچون

  ی ادهارداقر   به  دن اد  شکل   در   ف ا هدا  ن ی ا ؛  رندا د  ت یهم ا  ر یسف  ل ارسا   و   باتخان
 (. Maliniak and Plouffe, 2011:17)  بد ای یم نمود یامنطقه و بهاندوج
بر  عال حرفها هدا  هادیپلمات  تژیک، استراف  ا هداوه  براف  شخصی  ی  ای 

به سر ابه گونه  ، رند ا ری ترجیحی دات تجافقا گیری توشکل دن  انم رساجانی که 
  شود. ی مهم  افع حرفهاد منجر به منانتوری میای تجاشرک  اری بافق تجایک تو

توامذ یک  سر  بر  عنو اکره  به  نش  انفق  بکانیک  مهم  مه اه  بردن  ی اهرتار 
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توسعهاحرفه بشدت  بکای ی  میافته  یک    رود، ر  رسیدن  نتیجه  به  در  موفقیت 
دستامذ یک  مهم  اکره،  میاورد  که  پانتوست  حرفهازهادان یه چشماد   ا رتقای  ای 

رای  ح  ا فته  در  دهد.  کاشکل  که  نهانتومیتیک  ادیپلم  انرمندالی  متن  به  یی  اند 
مدرکی بر دیگر    ره کنند، اشایک پیشرفت محسوس    ان ت به عنواکراز مذاشده  

توسعه و بهبود    ت،از تجربیا دن طیفی  اد  انی محسوس مهم همچون نشاهرتامه
نیز    ز تیما جزئی    ان رکردن به عنواموفقیت ک  ارزش و با   ات باکرای مذاهرتامه
ی  اهرمی برا   انبعنو  ار  ادهاردا ند تسهیم در قرانتومی  هادیپلماتدر نتیجه    ست.ا
م  ارتقا محل  و  بهبود حقوق  عالاو  مورد  ببرند ابک  انشقهموریت   Michael)  ر 

Plouffe and Roos van der Sterren, 2016:23.) 
ی  اجرادن و  ای شکل داتیک براموقعیت ویژه دیپلم  ای خصوصی باهگیزهان ین  ا

خاسی همپوشاقتصا رجی  است  داندی  در  هادیپلمات  ، لایدها بطور    رد.ای  که  یی 
قر اکرامذ دات  بخا ر  سیاهد از  اع  طالاطر  ارند  و  اف  حکومتشاقتصا سی  و   اندی 
  منتقل کنند،  انبه کشور میزب  اهی راگاین  اند  انتومی  خصوصی،   بازیگرانفع  امن

نتیجه   توان هم    هادیپلماتدر  هم  و  بر اناگیزه  کایی  منای  عدماهش    قطعیت،   بع 
یی و  اساشن   اکلیدی ر  ان رامداند سهانتومی  اهان   رند، امله دای معاهریسک و هزینه

 یت کنند. ا میز هدآیج موفقیتابه سوی نت ا ت راکراو مذ نمایند بسیج 
منطقهدیاقتصایی  اگرمنطقه  ـ  ت در  اقتصا یی  اگر:  ترتیبا دی  نها صل  دی ات 
هنگ شدن  ای همات و نیز براو خدم  اهلاد کا زا  ان ی تسهیل جری احی شده براطر
خاقتصا ی  اهستاسی کشورهادی  بین  جغر  ارجی  منطقه  مشافیادر    ستابه  ایی 

(Moons, 2016: 9)  .ر مشترک  ازاب ی گمرکی،اهدیهاتحا ری، اد تجازا طق امن
شکل زیر    دی هستند.اقتصا یی  اگرز منطقهایی  اهنمونه  ، دیاقتصای  اهدیهاتحاو  

 دهد. می اندی نشاقتصا یی اگربر منطقه ادی ر اقتصاسی  ادیپلمثیر اچگونگی ت



 ی داقتصا  ییاگرمنطقه  بر  یدا قتصا  یساپلمی د  ریثات  .2  شکل

 اهداف دستگاه سیاست خارجی در منطقه 

 هاکنسولگری هاسفارتخانه

 در حوزه اقتصادی

 اقتصادیـ  تجاری ـ مذاکرات مالی جذب سرمایه گذاری خارجی تسهیل، توسعه و ارتقای تجارت

 منطقه گرایی اقتصادی

 مناطق ازاد تجاری
 تحادیه گمرکیا

 بازار مشترک
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سا  سازمانین  ا(:  کوا)  دیاقتصا ری  اهمک  سازمان  ـ  ث در    1364ل  ا گرچه 
گرفت   عهدنامضاقب  امتع  اماشکل  در  امه  ای  ق  1375زمیر  بادر  نوین   ا لب 

چ  اهولویتاف،  ا هداز  اتعریف مشخصی   همکاهرچوباو  جدید    اندور  ؛ریای 
بل  ادوره مشخص ق  4کو در  ا  سازمانبه طور کلی عملکرد   1. ز کرد اغا  اخود ر 

 : ستابررسی  
 ؛ (1992 ات 1985)ا عضاگیری و گسترش دوره شکل ـ1
 ؛ (1996 ات 1992ز ا)ا هولویتار و تعیین ا ختادوره تجدید س ـ2
چ  ـ3 ترسیم  فعادوره  نه  اهلیتارچوب  همکاو  کردن    ا ت  1997) ا  هریادینه 

 ؛(2005
عرصه    ـ4 به  ورود  تالاجرادوره  و  بریی  برناش  تحقق  ر  اهمهای  ز  ا)ا  هبردهاو 

 به بعد(.  2006
  ر، اختابه تجدید س  اعضاز گسترش  ا خیر موفق شد پس  ا  انکو طی دور ا  سازمان
چ  ا هولویتاتدوین   ترسیم  فعاد انو چشم  اهرچوبا و  نه  ا هلیتاز  کردن  او  دینه 

منطقهاهریاهمک قای  در  دهلب  ای  ر افقتنامو  اهتدوین  سند  و  در  امه  هبردی 
 ا همهافقتنا یی موا جرا رد مرحله  ا کو وا  2006ل  از سا   زد. ا ی مختلف بپرداهبخش

طرح گردیده  اهو  شده  تدوین  دا)عب  ستای  و   کانب  (.1392:21کاپمناسی 
تجا فقتنامو ، 2کو ا رتاتج و توسعه مهمترین  ا   ، 3( اکوتا) کواری  امه  ز 

منطقه  اهمهافقتنامو میای  محسوب  ماه    . شوندکو  مهر  موافقتنامه ،  1396در 
تجارت   و  توسعه  بانک  و  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  میان  همکاری 

  ، مهافقتناین مواس  اسابر    .امضا شد  ا های اقتصادی اکو در انکارسازمان همکاری
نمابط فعایط و ضواشر بالیت دفتر  قلمرو جمهوری  اک  انیندگی  می  سالاکو در 

می  ایران تجافقتنامو  .شودتعیین  نیز  اری  امه  تجربه  اکو  تجادسازاولین  ری ازی 

 
1. ECO Vision 2015, (2005) 
2. ETDB 
3. ECO Trade Agreement (ECOTA) 
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برامنطقه حس  ایرانی  ای  میابه  موانق  ید.اب  تجافقتناون  شاری  امه  که  مل اکو 
می  سالای  ا به تصویب مجلس شور  1383ل  اشود در س ده میام  39یک مقدمه و  

 ست.  ارسیده   ایران
به    اب همکاتوجه  گسترش  منطقهاقتصای  اهریاینکه  صلی  اف  ا هداز  ای  ادی 

میا  سازمان میابکو  ش  عمال  سازمانین  ا گفت    انتوشد،  سه  صلی  اخص  ادر 
 ست:  ا موفق بوده ادی ناقتصا یی اگرمنطقه

 کوا  سازمان  در  یداقتصا  ییاگرمنطقه  یاهخص اش  .3  شکل

های شاخص 
 گرایی اقتصادی منطقه

 گرایی اقتصادی های منطقهعملکرد سازمان اکو در شاخص

 ی تجار ازاد  مناطق 1
این سازمان هیچ منطقه ازاد تجاری میان اعضای خود 

 تاسیس نکرده است. 

 یگمرک هیاتحاد  2

  1991تالش برای ایجاد اتحاد گمرکی اگرچه به سال  
می  باز  سازمان  این  کشورهای  در  که  -ایرانگردد 

در  -ترکیه را  ترجیحی  ترتیبات  پروتکل  پاکستان 
به گات اعالم شد  1992تهران امضا کردند و در سال 

سال   از  ان  مفاد  دلیلی   1993و  به  اما  شد،  اجرا 
درصد(،    10همچون افزایش نرخ متوسط ترجیحات )

  66محدود بودن فهرست کالهای مشمول ترجیحات )
رژی در  تحولت  تاثیر  نیز  و  جهانی  کال(  تجارت  م 

تجارت  سازمان  به  پاکستان  و  ترکیه  )پیوستن 
بلکه   نبود  اثربخش  تنها  نه  ترتیبات  این  جهانی(، 

 اجرای ان به صورت دوفاکتور متوقف شد.
 هیچ بازار مشترکی بین کشورهای عضو وجود ندارد.  مشترک  بازار 3
 

ش مواجراخص  ا در  همکاهمهافقتنای  منطقهای  جدول  اری  نیز  نشی  ز  ا  انزیر 
 رد. اد سازمانی اعضایین ا رکت پاری و مشاهمک انمیز
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 کشور  رتبه
های امضا  تعداد موافقتنامه
 کرده 

های  تعداد موافقتنامه
 تصویب کرده 

 13 17 ایران 1
 4 15 انست انفغ ا 2
 9 14 ترکیه 3
 12 13 پاکستان  4
 4 9 انیج ا ذربا 5
 5 8 انقستاقز 6
 4 6 ان قرقیزست 7
 2 6 انترکمنست 8
 0 3 ان زبکستا 9

 کو اه انیت دبیرخ اس منبع:

می  اب فوق  جدول  به  با  سازماندر    ایرانگفت    انتوتوجه  میزلاکو    ان ترین 
ست  اکو پیوسته  ای  اهمهافقتنامی مواست و به تماشته  اد  ا رکت راری و مشاهمک

ست  اکو  ای  اهمهافقتنای مواجرا یی در  ارکت محتوامش  ،ایرانسی  اسامشکل    اما
ی اهریات ملی بر همکاترجیح مقرر  ای و ی ا ی منطقهاهبتارق  اندر می  اکه بعض

 ست. اقع شده  ا مورد غفلت و ی، امنطقه
گوی ا  انزماد ساسنا عنو  اکوتاگرچه  ا ست که  این مطلب  ای  اکو  مهمترین    انبه 

تجافقتنامو در  امه  و  ا  سازمانری  تصویب  شده  ا جراکو  ی اهدهاد  ا ماست  ایی 
مب به  تجدلامربوط  نشای  اعضاری  ات  کشور  می  انکو  سه  موسس  ادهد  صلی 

شرک  ، کوا هستند. از  ارج  اخ  انها  دیاقتصا ی  امهمترین  چشم  کو  کو  از  ادانسند 
سابر ر  2015ل  ای  خود  هدف  سهم    اکه  تج  20تحقق  رت  ادرصدی 

قرامنطقهدرون دای  عمال ار  بود  خورده    ده  از    درصد   8  اتنه  ا زیر  ؛ ستاشکست 
به  ا   2017ل  احتی در س  ست.ا ی محقق شده  امنطقهرت دروناسهم تج ین سهم 

ک میاشدت  به  ای هش  و  می  9/3بد  جزدرصد  که  دیگری  بخش    ءرسد. 
ست به مزیت و  استه  انسیل نتوانین پتا  عمال  وشود  کو محسوب میای  اهبرتری
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  ست.ا  انرژیبخش    دی در منطقه منجر شود،ا قتصا یی  اتقویت همگر  ان یک پیشر
عضو    4گرچه  ا قز انیجاذربا،  ایران)  کو اکشور  ترکمنستانقستا،  دان،  ی  ارا ( 

 ا هان  انمفید می  انرژِیتژی  استر ا  انبه دلیل فقد  اماهستند    انرژیبل توجه  ایر قاذخ
کشورها رقا و  این  بارد  شده  ابت  ر ان یکدیگر  نسبی  مزیت  و  یک    اد  به  تبدیل 

   (.1392:26 کامن پاسی و د ا )عب دان کو کردها  سازمانلش در اچ
مل مؤثر بر  اعوست که  ا  پرسشین  اسخ به  ال پاله به دنباین مقاینکه  اتوجه به    اب
دیپلمآراکان سیا  سازماندر    ایراندی  اقتصا سی  امدی  پیشبرد  در  ست  اکو 

یه  اله بر سه پاین مقاروش تحقیق    مند؟ازدهم کدادی دولت ی اقتصا یی  اگرمنطقه
م  ادر گ  زد.اسمی  ا زی راسحقیقت سه ضلع روش مثلثست که در  ا ر شده  استوا
حی  ا توجه به متون نظری طر  اب  ان ی  اهخصادی و ش اقتصاسی  اول در فهم دیپلما

 ست. این موضوع سعی شده امون  اشده پیر
در    ست،ا کو  ا  سازماندر    ایران دی  اقتصا سی  ادیپلم  ، لهاین مقاکه محور    ا جانز  ا

ی بر توسعه انزرگاب  انیزناو ر   ا تعیین نقش سفری  اشی برانز مدل گرام دوم  اگ
ین مدل که  ادر    ست.اده شده  استفاکو  ای عضو  اکشوره  اب  ایران ری  ابط تجارو
به تحلیل    Eviewsر  افزاز نرماده  استفا  اشود بده میامه به تفصیل توضیح دادادر  

صل  اتحلیل نتیجه ح  انم سوم که هدف  ادر گ  شود. خته میا ری پردامآده  اد  630
ده  استفا  اننخبگ  احبه باز روش مصا   شد، ابشی میانروش گر   اب  اهدهاز تخمین دا

کو و  ای عضو  ادر کشوره  ایرانی  انزرگاب  انیزناو ر  این مرحله سفرادر    شود.می
وز در  کل  مدیر  جایران  یداقتصامور  ارت  ادو  نخبگا،  مقا ی  انمعه  راین    اله 

می مستخرج    دهند. تشکیل  مصا ز  اتحلیل  ق  اهحبهاین  ضعف    7لب  ادر  دلیل، 
 .  شودمیده اکو توضیح دای عضو ادی در کشورهاقتصاسی  ادیپلم
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 1شی انمدل تجربی گر رچوب نظری:اچ

ر  اده قراستفاری مورد  ای بسیاهمدل  ، المللبینرت  ای تجاهانی توصیف جری ابر
مدلاست.  اگرفته   جزئی  اب  اهین  درجه  به  عالاتوجه  و  محقق، ت  نظری    یق 

گر   هستند. وت  امتف نهانمدل  در  به طور گسترده  سیادهاشی  دهه  اسی  ای    60ز 
ولین  ا 2د ان برگستر(.  1392:42،ینیتشکو    یسور)ست  ار گرفته  اده قر استفامورد  

مع که  بود  گرافردی  راندله  بنیابر  اشی  داقتصا ی  ادهای  شرح  خرد  یک  ا د  و  د 
  انرت جهاتجز اشی اندل گرادرون متن مدل تع ،شی اندله گراز معامشتق رسمی 

نامق  اب مشتقایسه  و  تولید  قص  کرد. ارا گیری  زم  ئه  همین  در    انهمچنین 
گر  ن یونی پوو   3نبرگن یت ر انمدل  وا  اشی  فیزیک  کردند. اقتصا رد  از  مدل    د 

بقه غنی در  ای سارا د  اما  باشد میشی  انز مدل گراین که نمونه سنتی  ا  اتینبرگن ب
 ,Mina Yakop and Peter Van Bergeijk) ستای اد منطقهاقتصات ادبیا

2009: 67).  
یی  اناز توا   اننش  المللبیند  اقتصا ین مدل در  اربست  اک  80و    70ی  اهدر دهه

ین مدل  ا ز  انیز    90در دهه    شت.ای داند جهاقتصال  ائی توضیح مساین مدل برا
نیز  ده و  ا ستفابه  انرت دوجاتج  انل و جنوب در جری اشم  انط میارتبا  انی بیابر

ترتیب تجاسطوح  بات  ترجیحی  باکشوره  اری  ین مدل تشریح  ا   ای غیر شریک 
ی  اشی بران یی مدل گراناگرچه توا (.Anderson and Wincoop, 2003) شد

ی حمل و  اهثیر هزینهات  صنعتی، ارت فرات عملی همچون تجامیختن ترتیبادرهم  
ست  ارخور توجه  د   ، رتای تجاهانه بر جری ان مد سرادر در  اهوتاثیر تفانقل و ت

  وریم. اب  ابه حس  ا ری رادی و تجاقتصا سی  است که چگونه دیپلماینجاله  امس  اما
 ست. ا تحقیق این دغدغه  انله هماین مسا

رت  این مدل عبا مفروض    ست. ا  اضاتق  شی، ان دله گرابینش موجود در پشت مع

 
1. Gravity Approach 
2. Bergstrand,1985 
3. Tinbergen 
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 ینکه: از  است  ا
درکننده و  اد کشور صاقتصا زه  اد انبه طور مثبت بستگی به    اهلاتولید ک  :نخست

 رد. اد  شود(ده میایش دانم GDPظرفیت تولید )که به وسیله 
رد که  ا ردکننده بستگی دار کشور و ازات بطور مثبت به بادرای صابر  اضاتق  دوم:

 شود.  ده میایش دانم GDPبه وسیله 
دی  اقتصافق فکری  ا حمل و نقل و    انمدت و زم  ی حمل و نقل، اههزینه  سوم:

ردکننده به  ادرکننده و و افی بین کشور صاصله جغراف  ابر بادرکننده )همگی براص
 رد. ارت داثیر منفی بر تجاکه ت د(ان طور کلی فرض شده

 ز: است  ارت ا ولیه سه متغیر توضیحی عبادر مدل 
(i) The Exporting Country’s Gross Domestic Product Yi 

(i )درکننده اخلی کشور صالص داخاتولید ن 

(ii) The Importing Country’s GDP YJ 
(ii) رد کننده ا خلی کشور وا لص داخاتولید ن 

(iii) The Distance between Two Countries DIJ 
(iii) رد کننده ادر کننده و وایتخت دو کشور صا صله بین پاف . 

 ز: است  ارت اعب شیانی مدل گر ادله براده معاین ترتیب شکل سابه 
 

ij YD  j
βY   i

a=Y  ij1.   E  

به    (iز کشور )ا ت  ادراص     ijEلی که  است در حا  ,  Y<0β>0,a>0  اینجا در  
 ، دلهای تقویت معابر ست.ا  (j) کشور
شرک ا    jNو    iN جمعیت   معمول تجاز  معای  به  نیز  میاضادله  ارت  ز  ا  شود.فه 

متغیره داجمله  بر  ای  موثر  تجا فز امی  همجو  ان تومیرت  ایش  مرز    ا )ی   ری ابه 
دری   مشترک(،  به  نیز    ا)ی ا  دسترسی  بودن(  در خشکی  د اشامحصور  ز  ا  شت.اره 

تواجان که  تجافقایی  شات  یک  ترجیحی  شکلارت  در  مهم  گیری  خص 
به فرمول گرادی  اقتصایی  اگرمنطقه متغیر  به صورت یک  مقاشی  انست  له این 

توجه به    اب  اهکنسول  و   هادیپلماتکه    اجانز  از طرف دیگر  ا  ست. افه شده  اضا
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دیپلماهگیزهان د   ی تیکای  تواعقانز  اسزمینه  ؛رنداکه  تجافقاد  هستند ات  به    ، ری 
دیپلماش  انعنو مقاقتصاسی  اخص  فرمول  در  وادی  شدها له  حقیقت    د. ان رد  در 

ی یک کشور در کشور  اهد سفیر و کنسولاست که بین تعداین  ا صلی  امفروض  
ز طرف  او    ردا ری دو کشور همبستگی مثبت وجود دابط تجاو سطح رو  انمیزب

میزب کشور  در  سفیر  وجود  عدم  نماده  استفا  ای   اندیگر  دوناز  نشاپ ینده   ان یه 
دوج تنش  میاندهنده  ترتیب  ابه    شد. اببه  در  این  که  مطا لگویی  مورد  این  لعه 

 ست: ا گیرد به شکل زیر ر میاده قر استفا

Loex=β1 log(gd pcap _ dit *gdpcap _ oit ) + β2log(pop_dit * 
pop_oit )+ β3 log(distwit) 
+β4 emb_ consit +β5 fta _ wtoit + β6 rpolicy it + β7 landlit + β8 

contig it  

 که:
gdp pcap _ d 1لص ملی کشور مقصد اخا ه تولید نانسر 

gdpcap _ o 2ا لص ملی کشور مبد اخا ه تولید نانسر 

pop_d  3کشور مقصد جمعیت  

pop_o 4ا جمعیت کشور مبد  

distw 
ز اده استف ا است که ب اکشور  ی دوا هیتخت اصله پادهنده ف  انین متغیر نشا

 5.ستالص ملی وزنی شده اخ اتولید ن

emb_ cons 
ین  است که ادر کشور مقصد  او سفیر کشور مبد اهد کنسول اجمع تعد

  6است. ت در نظر گرفته شده ادر اتسهیل کننده ص انمتغیر به عنو

fta _ wto 
گر دو  ا :wtoرت ای تحت نظ اری منطقه ای تجا ده ارداموهومی قر  متغیر

  7. صورت عدد صفر یناشند عدد یک و درغیر اشته ب اد د ارداکشور قر

 
1. GDP per Capita of Destination 
2. GDP per Capita of Origin 
3. Population of Destination  
4. Population of Origin 
5. distw=gdpcap_d*gdpcap_o*dist/∑gdpcap_d*gdpcap_o 
6. www.embassypages.com 
7. Dummy for Regional Trade Agreement 
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rpolicy 

ین دوره است که ا ی انست جمهوری روحا ی دوره ریامتغیر موهومی بر
ده شده اد  انعدد نیم نش است که ب اتحریم  اه ب ال همرادو س مل اخود ش

  ست.اده شده اد نعدد یک نش است ب ال دوم که بدون تحریم است و دو س ا
 ست. اده شده استفاز عدد صفر ای قبلی  ا هی دوره ابر

landl 

شته  ا د اکشور دسترسی به دری گر دوا: امتغیر موهومی دسترسی به دری
ینصورت  او در غیر  1شد عدد اشته ب اگر یکی دسترسی د او  2شند عدد اب 

 عدد صفر.  

contig 
شند عدد یک در اشته ب ا ورت داگر دو کشور مجاورت: امتغیر موهومی مج

 ینصورت عدد صفر اغیر 
 
 ی تخمین، مرتب شدند در بر گیرنده:ا کسل برا یل ازم که در فی لاهدهاد
 1. ست اکو ا سازمانشور عضو ک 10تی ادرای صاهدهاد ـ لفا

ی  اهدهاشود که دمحسوب می  سازمانین  ای  اهاستثناز  ا  انکشور ترکمنست  ـ  ب
  انبه دلیل نقص  رد. ا ی مورد نظر تحقیق نداد و مرتبی در مورد متغیرهاعتمابل  اق
 2، دلای متعاهدهای دای ا ز مزاده  فاستابه منظور    انده در مورد کشور ترکمنستاد
 ست. از تخمین حذف شده این کشور  ا

تعد   ـ  پ مجموع  )اد  630دادر  مق  10ده  در  به    کشور  9بل  اکشور   اهانکه 
یل  ا( در ف  2016  ات  2010ی  اهلال که ساس   7ی  اگیرد بر ت صورت میادراص
 ست.  ا کسل به منظور تخمین مرتب شده ا

نرما   ـ  ت مَافزا ز  برتلَ ر  داستخرای  اب  هاج  دوره  اده  به  مربوط  تحقیق  انزمی  ی 
 ست. اده شده  استفا

 ست. اده شده استفا ایی کشورهاسامشخصه شن ان د سه رقمی به عنواعد از ا ـ ث
ت بر  ادرای حمل و نقل و ص ابیمه و مبن  یه،اس کراسات بر  ارداکه و   اجانز  ا   ـ  ج
کامبن تحویل  نقل    لای  و  حمل  وسیله  روی  شدها گذرزشا  FOBبر    د، ان ری 

 
1. https://data.world/imf/direction-of-trade-statistics-dots 
2. Balance  

https://data.world/imf/direction-of-trade-statistics-dots
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  1. شوندیه و بیمه تنظیم میا ی هزینه کرابر اهدهاد
 ست. امده ابدست  CEPII 2یت از سا  ایر متغیرهای ساهدهاد ـ چ
ساهدهاد  ـ  ح گزا  امستقیم  2016ل  ای  باهرشا ز  جهانی  بدست  انک  و  ای  مده 
یسه ای مقامرتکب خط  است تایسه شده  ای جدید مقاهدهاد  ای قبلی نیز باهدهاد

 3. نشویم
فت  اراختصاز  ا   ـ  خ تنظیم  در  زیر  جدول  در  شده  استفاکسل  ایل  امندرج  ده 
 ست. ا

 

 Country and 4اختصار دو حرفی   اختصار سه حرفی 
5Area Codes  نام کشور 

AFG AF 512 Afghanistan 

AZE AZ 912 Azerbaijan 

IRN IR 429 Iran 

KAZ KZ 916 Kazakhstan 

KGZ KG 917 Kyrgyzstan 

PAK PK 564 Pakistan 

TJK TJ 923 Tajikistan 

TKM TM 925 Turkmenistan 

TUR TR 186 Turkey 

UZB UZ 927 Uzbekistan 

 
 شد: ابیج مدل پژوهش به شکل زیر میابررسی نت

 
1. Because imports are valued on a cost, insurance, and freight (CIF) basis and 
exports on a free on board (FOB) basis, the data are adjusted for the cost of freight 
and insurance. 
2. http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=6 

 .است بوده جهانی تجارت سازمان و جهانی کانب زین تیسا نیا یاصل منبع که شود توجه .3

4   . http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm 

5  . https://data.world/imf/direction-of-trade-statistics-dots 
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 مدل 1شتگی(ابان) یجمعتحلیل هم  ❖
هم  یبررس د  ایرهمتغ  یجمعوجود  پاهدهادر  حانی  ست،  ا  یان وافر   یتهمائز  ال 

  ،ایرهمتغ  انیبلندمدت م   بطهار  یین تع  یز ذب و ناک  یونوقوع رگرس  زا  یزپره  یابر
هم مفان تومی  یشتگ ابان روش  هماو   یدد  شود.  مال انقع  که  م طور  بر    دشویحظه 

مدل در    یایرهمتغ   انیبلندمدت م  دلیاتعبطه  ار  ،یشتگابان همول  جد  یجاس نتاسا
پذ   5سطح   قوارتب ا   یککه    دهدیم  اننش  یجانت  ینا   ، شودمی  یرفتهدرصد    یط 

 شد. ابیذب نماک یونرد و رگرس اوجود د ی مدل امتغیره انیبلندمدت م

 جدول تحلیل هم جمعی مدل

 لاحتما tره اما آزمون 

ADF -2/869419 0/0002 

 (Eviewsر افز اخروجی نرم پژوهش )ی اهفته ای

 ییانام آزمون ❖
  ، ایرهمتغ  ین بلندمدت ب بط  اورد روابر  برای  یربرد اک  ی دسنجاقتصا  یاهیلدر تحل

در نظر    انمل زماز عابت و مستقل  اث  انزم  طی   در  ار  اهان  سانی ر او و   گینانیم
  ا. بکنندیفرض م   ا هان  یابر  ا ر  ی رات رفتاثب  ینتیجه بطور ضمن   و در   گیرندمی

تحق  ،ین ا  وجود شده    یربرداک  تایقدر  بامعلوم  در  که  ثبا مو  یشترست  ت  ارد 
پ  ی انزم  یاهیسر  یایرهمتغ  ی رارفت متغیره  .کندینم  ایدتحقق  ناوجود   انا مای 

می سبب  مدل  تدر  کالاهآزمون  اشود  لاعتباز  ا   Fو  tسیک  ی  برخوردر  ر  ازم 
حانب چنین  در  رگرسیون  اشند.  کماجانلتی  رگرسیون  نخواگرفته  بیش  هد  اذبی 

به    انمحقق  است تازم  هستند، ل   انامان   ای عمومانی زماهینکه سریابود. به دلیل  
مشکالاعو و  د اده  استفات  قب  زماهدهاز  سری  نانی  بروز   انمک او    انامای 

 شند. اقف با ذب وارگرسیون ک

 
1. Cointegration 
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حانت و  آزمونز  ا صل  ایج  براریشه  پسماحد  ذیل  انی  شرح  به  مدل  رگرسیون  د 
 هست: 

 مدل  ی ارهیمتغ  ییانام  آزمون  جی انت  جدول

 متغیر 

 آزمون 

Im, Pesaran and Shin W-stat Levin, Lin & Chu t* 

 Prob اماره آزمون Prob اماره آزمون

Gdp cap -2/03368 0/02 8/32885 0 

Pop -2/3245 0/0005 -7/34472 0 

dist -152/013 0/0139 -4/27274 0 

rta-wto -2/22882 0/0203 -4/85637 0 

rpolicy -1/33691 0/0001 -6/34962 0 

land 2/05307 0/0001 -4/38317 0 

contig 35/5416 0 -3/78267 0 

INF -1.73024 0.04 -4.97545 0 

 ( Eviewsر افزاخروجی نرمپژوهش )ی اهفتهای

«  لوین، لین، وفیشر  ت و چوو،استا بلیو  اشین و د  و  انپسر  یم، ا »  آزمون  ساسا  بر
  مستقل،  یامتغیره  همه  ست،ا  بوده  % 5  ز ا   کمتر  امتغیره  همه  لاحتما  ر ا مقد  چون

سطح  پژوهش   دوره  در  کنترلی  و  بستهاو   معنی  بدین  ییانام  د.انبوده 1انا م  در 
  سانری اکوو  و  انزم  طول  در   پژوهش  یامتغیره  سانری او   و  گینانمی  که  ستا

فوق    جدول  در   که   گونهانهم.  ستا  بوده   بتاث  مختلف   یاهلاس  بین  امتغیره
  در  ذباک   رگرسیون  مشکل  ینابرابن؛  هستند  انام  امتغیره  همه  شودمی  حظهمال
  یب ا ضر  ، ر ادمعنی  ذباک  رگرسیون  در  .شتا د  هدانخو  وجود  وردیابر  یب اضر

 . ستا ذباک صورتبه

 تخمین مدل  لی وانز تحلیل پاده استفا ایی باورد نه آبر ❖

 
1. Stationarity 
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برا در   بخش  براین  و  بررسی  کلی  ای  مدل  پاورد  تحلیل  شده    دهاستف ا 1لی انز 
در تحلیل    ا ست. زیراهدهاهیت دانوع مین روش به علت  ا ز  اده  استفاست. دلیل  ا
یی که به  اهدهاد. در دانشده  وریاگرد 2ی انزم  ـ   صورت مقطعیبه   ـ   اهدهالی، دانپ
ز هر  ا   اگردد؛ زیرت حفظ نمیاهدال مشستقالاشوند،  وری میاین صورت جمعا

س در  مشاهلاکشور  چندین  مختلف  دای  وجود  که  اهده  مشا رد  بهم  اهداین  ت 
بهدانبستهاو در    رتاعب.  تحلیلادیگر  داتعد  ،ین  تعداست  ا رت  ا عب  اهدهاد  د  از 

 .اهلاد ساضرب در تعد اکشوره

 آزمون تشخیص مدل 

ولین  اد.  ا د ماجان  ار ان به مربوط یاهآزمون  یداب ابتد ا ، مدل وردابر زا  قبل
 فرض به توجه است. با زیر  فرضیه بررسی آزمون ، شودمی ماجان که یآزمون

 است ی ا بتاث اهلامی سادر تم امبد زا عرض ای ا ، امتغیره یباضر بودن  بتاث
زیر    آزمونز  ا  Panelو   Pooled مدل  انز میاب  اتخان ی  اکلی بر  طور به  .خیر

 کنیم: ده میاستفا
 Tα=…= 3α= 2α= 1α: 0H-1 برنداهم براب  اه از مبدام عرض اتم  Pooled مدل           

 jα ≠ iα: 1H ستاوت  ابقیه متف اب  اهاز مبد از عرض اقل یکی احد Panel مدل           

در   آزمونین ایج اشود. نتده میاستفالیمر ـ  فا ره اماز افرضیه فوق  آزمونی ابر
در اشده    صهجدول ذیل خال  درصد  5زا کمتر    P-Valueر  امقد   کهصورتی  ست. 

 شود. ده میاستف اورد ای برال برانز روش پاشد اب

 (مریلـ    فا آزمونتشخیص مدل )  آزمون   جدول

 یج انت لاحتما tره اما مدل 

 ل انروش پ 0 37.616359 ول امدل  

 
1. Panel Analysis 
2. Cross Section-time Series 
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 (Eviewsر افز اخروجی نرم پژوهش )ی اهفته ای

درصد    5  ز ا ل کمتر  احتما دیر  اشود، مقهده میاطور که در جدول فوق مشان هم
بر  ، شدابمی بر  مبنی  صفر  عرض  افرضیه  مبد ابری  بر  اهاز  و  شده   آزمون ی  ا رد 

 ده شود. استفا ل انز روش پا یست ابت میافرضی
 1هاسمن آزمون

  بتاث  تا ثرا  روش  ز ا  گیریبهره  اب  ول و دوم پژوهش امدل    ینکه ا   آزمون،   یابر
 :شودمی  دهاستفا زیر صورتبه سمناه آزمون ز ا گردد،  وردابر دفیاتص ت اثرا ای 

  𝐻0: 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠        
 𝐻1: 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠    
H=n�́̂�(Avar(�̂�)) −1 �̂� 

در   شده ظ الح توضیحی یامتغیره یابر شده   وردابر یب اضر ضلاتف :�̂�  ان  در  که
�̂�)  دفی او تص بت اث تاثرا  روش = �̂�𝐹𝐸 − �̂�𝑅𝐸) ست. ا 

(�̂�)Avarبیانمج س انری ا: و  �̂� و nت اهدامش دا: تعد . 
.  ست ا  سبامن  دفی اتص  ت اثرا  مدل   ی اهزننده  تخمین   که   ست ا  ین ا  صفر   فرضیه 

  نیست  سبامن  دفی اتص  ت اثرا  روش   که  گیریممی  نتیجه   شود  رد   صفر  فرضیه  گرا
  توزیع  یا راد  سمناه  رهاماکنیم    ،   دهاستفا  بت اث  تاثرا  روش  زا   ستا  بهتر  و

.  شدابمی  مدل   در   شده  زده   تخمین   یب ا ضر  د اتعد  بر ابر  ،دیازا   درجه  اب  دو -خی
  تربزرگ  جدول   دو-توزیع خی  زا  معین،   لاحتما   سطح  در  شده   سبهامح  رهاما  گرا
 . شودمی رد  صفر  فرضیه صورت  ین ا در  شداب

 سمناه  آزمون  جی انت  جدول

 یجانت لاحتما ره خی دواما مدل 
 پانل با اثرات تصادفی  0.4696 2.531886 مدل 

 
1. Hausman Test 
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 (Eviewsر افز اخروجی نرم پژوهش )ی اهفته ای

 خوبی به  آزمون   یجانت  شودمی  هدهامش  سمناه  آزمون  جدول  در  که  طوران هم
  گیریم می نتیجه پس  شود؛ نمی ی مدل تحقیق رد ابر  صفر  فرضیه که دهد می اننش
 .شدابسب میامن دفی اتص تاثرا روش ،ین پنج مدلا ورد ای برابر
به    اب مدلا توجه  کلیه  باهینکه  تحقیق  پ  ای  بانروش  تصاثر ا  ال  ورد  ابردفی  ات 

روش  اخو و  شد  بر  EGLSهند  ترمیمی  روش  و  ایک  خودهمبستگی  رفع  ی 
وانهمسان میانری ای  لذابس  برانی  ا شد  به  تشخیصی  اهآزمونورد  ازی  ی 

 شد. ابی تحقیق نمیاهس مدلانری ای وانهمساخودهمبستگی و ن

 نتایج تخمین الگو 

نتا  ب به  به صورت    ،ز بخش قبلیا  هصل شد ایج حاتوجه  بر  ات تصاثرامدل  دفی 
برانی پاهدهافت داس رهیاسا نتاورد شده  ال  دهد  می  انیج جدول زیر نشاست. 

  Fره  امارد.  ا ر دا سبی قراری در وضعیت منام اخص  از نظر شاوردی  اکه مدل بر
ی  ایب متغیرها ین فرضیه که ضرارتی  است. بعباری کل رگرسیون  اداگر معنانبی

می مدل  بند  انتومستقل  میاصفر  رد  معنیشند  رگرسیون  کل  و  ست.  ار  اد شود 
ی مدل ادهانتسن عدم خودهبستگی در بین پسماره دوربین وامار  ا همچنین مقد

ر  ا یب قراد به ضر اعتمایی در  لاز درجه با ورد شده  آمدل بر  ا کند. لذیید میات  ار
 رد. اد
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 شیانمدل گر  آزمون  جی انت  جدول

 

 ی شانگر مدل  آزمون جی انت لیتحلو  اهفته ای

بوده  ا  سازمان   در  دلهامب  رشد  محرک  ملاع  یخل اد  لصاخا ن  دی تول  رشد*   کو 
ت  دلامب  ش یافزا   و   ی خلاد   لصاخان  د ی تول  ش ی ا فزا  ن یب   بطهار   قع او  در ست.  ا

مامثبت    یراتج که  مب  ر یمتغ   ن ی ا  یرا گذثر ا  ان زیست  حجم  تجدل ابر    یرات 
 . شدابیم 0.368247بر  ابر یلمللانیب

  و   مثبت  کشور  دو  ن یب  ی راتج  ر ارفت  بر   مقصد  و   ا مبد  کشور  ت ی جمع  ر یمتغ*  
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  مقصد  و  ا مبد   یاکشوره  در   تی جمع  ش یافزا  حدا و  هر  که   ینحو  به  ست ا   رادامعن
ص  ش یافزا درصد    451724/1  رامقد رادرادر  که    ستا   شته اد  ه اهمر  به  ات 
بامط به    ت یجمع  ش یافزا    ا ری ز  ست ین  مورد   ن ی ادر    شده   ی بررس   ت ای نظر  ا بق 
  زین   بخش  نی ا   .ست ا  یخلا د  دی تول  ز ا  اهان  شتری به سهم ب   زایو ن   شتر یمصرف ب  یمعن

 مل اع  نیا   که  ستا  ر اد  یمعن   مثبت و  متعال  یارا د  ، ک ی تئور   تای نظر   فبرخال
 . ستاند  کوا عضو یاهدر کشور اهلاز کا نهیده بهاستفاز عدم ا  یشان ان تویم ار

  ر ی دامق  ،یشانگرمدل    ی نظر  ی انمب  در   نکه ی ا   به  توجه   اب  صله اف  ر یمتغ  مورد   در *  
باف به    شتر یصله  هز  شیا فزامنجر  و  اتج  نهیدر  شده  موجب    شیافزا   ن ی ارت 
مباک حجم  تجدلاهش  در  اب  یمنف   ان مت  عال  د ی اب  گرددیم  ی رات  که    ن ی ا شد 
  صلهاف  فختال ا  چه  هر  کهصله  اف  یرادیست. در مورد معناشده    یمنف  زین  وردابر
شد سبب  اب   شتریست ب اشده    ر ادوزن  یمل  لصاخان  د یتول  له یوس  به  که   کشور  دو
  و  تای نظر  اب  بقامط  که  شودیدرصد م   0/211066 -  هزا دانت به  ادراهش صاک

 ست. امطروحه  یاهیتئور

 به   اکشوره  در   ی راگذ هی اسرم  و   رتاتج  توسعه  بر   وهعال  یراتج  یاهتاپلمی د *  
  صنعت  توسعه  و  کشور  زا  یزارسی تصو  و  توسعه  و  قیتحق  یاهدهیا  جذب

  ط یاشر  به  بسته  مختلف   یاکشوره.  دی انمیم  یتوجه   بلاق  کمک   سم ی تور
 یاهسمیانمک  زا   دان کرده  یسع  هدف  کشور  تی وضع  و  کماح  یراتج  و  یداقتصا

  در  راستقرا  جهت  ی راتج  یساپلمید  کزامر  ا ی   و   د افرا  ب اتخان  ی ابر  یمختلف
  متنوع  یختا پرد  و  ی قی تشو  یارهاک  و  زاس  نی همچن .  ببرند   بهره  هدف  یاکشوره

ئه  ارا   نهی هز  فتای جهت در   رایخت ا   ، یبوم  یسا رشناک  یاروهین   انتو  زا  دهاستفا  و
  ل ستقالا  یاعطا  و   یراتج  یساپلمید  یارهارگز اک  زهیگان  تیتقو  برایت  اخدم

  رتاتج  در  شرویپ   یاکشوره  هانهوشمند  تام اقدا  گری د   زا   حوزه  ن ی ا  در  عملکرد
  رید کنسول و سفاهر چه تعد   است. لذ ا  یانجه  یارها زاب  یریگبدست  یابر  یانجه

دو    یلمللا نیب و    یرات تجدلامب  شیافزا شد سبب  اب  شتریدر مقصد ب  اکشور مبد
م تئوراسابر    الذ  شودیکشور    ریمتغ  نیا  مثبت  ریثات  و  یرادیمعن  راتظان  ی س 
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ی عضو اکشوره   انبه میانرت ترجیحی دوجامه تجانفقتاشتن موا که ند  شدابیم
مواجراو   نشدن  تجانفقتایی  )اری  امه  معناکوتاکو  به  منجر  نبودن  ادا(    نی ار 
 ا هملاع ن ی ا ن یهمچن  . ستا  شده کو  ای امنطقهرت دروناهش حجم تجاو ک ریمتغ

  ست.اشده     WTOرتانظ  تحت   یراتج  یاده اردا قر  ر یمتغ   نشدن   ر ادامعن  سبب 
سنجش به طور مبسوط در فصل    ن ی ادر    اهتاپلمی د   رینبودن متغ   را دامعن  ییاچر
 . ردیگ یر ماقه قرامورد مد  یبعد

مبد  اب  اکشوره  یراتج  تدل امب  هش اک  سبب  اهمی تحر *   دل  اکشور    ل یبه 
  رود یم  راتظ ان   الذ   شود یم  کننده   میتحر  کشور  یسو  ز ا   شده  د اجی ا  ی اهتی محدود

  که  شداب  شته اد  ت ادراص  اب  رونها و  و  یمنف  ر یثات  ملاع  نی ا  یتئور  به  توجه  اب
 . شدابیم ی تئور بق امط که شدابی م 0/328367-  یمنف ریثادهنده ت اننش ،جی انت

شند  اب  گریکدی ورت  ادو کشور در مج  ای شد و  اب  شتریب  ای به در  یدسترس   هرچه*  
ک هزاسبب  ب  شدهت  دلامب  نهیهش  تاکه   بر   ملاعو  نی ا  مثبت  یرارگذیثاعث 

 . شد ابیم مدهابدست  ج ی انت اب بق امط و شودیم تادراص

 دهد که: می انله نشاین مقاگفت تخمین مدل  انتوه کلی میادر یک نگ
متغیر     - ن  ، GDPدر  تولید  داخا رشد  عالص  مباخلی  رشد  محرک  در  امل  دله 

 ست. اصلی مدل ا مفروض  ابق باست که مطاکو ا سازمان
و مقصد بر    ار جمعیت کشور مبداداثیر مثبت و معناهد تاش  در متغیر جمعیت،  -

 صلی مدل نیست. امفروض   ابق باری هستیم که مطاری دو طرف تجار تجارفت
ف  - نشامتغیر  به سبب  ادراهش صادهنده ک  انصله،  فا فزات  ست که  اصله  ایش 

 ست. امفروض مدل  ابق بامط
 شد. ابمفروض مدل نمی ابق باست که مطا معنی بی ری،ات تجافقاتو متغیر  -
 شد. ابمفروض مدل نمی ابق بار نیست و مطاد اسفیر معن  ـد کنسول امتغیر تعد -
 دهد. می اننش اثیر منفی ر ات ، اهمتغیر تحریم -
 ست. امفروض مدل  ابق بامط امتغیر دسترسی به دری  -
 ست. امفروض مدل  ابق باورت نیز مطامتغیر مج -
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  ایران ی  اهکنسول  -ادهد که سفرمی  انله نشاین مقاشی  انین ترتیب مدل گرابه  
متفا  سازمانی عضو  ادر کشوره که  ا)دوره  وت اکو در طول سه دوره    ایرانی 

و  اتحریم   روحاقا ست  نیست،انی  جمهور  رئیس  که  ادوره  ی  روحا قا ی  ی  انی 
جمهور   تحریما رئیس  و  د  ایران علیه    اهست  روحادوره  رد،اوجود  که  ی  انی 
جمهور   و  ارئیس  ت  ایرانست  هیچ  نیست(  بر  اتحریم  همگرا فزاثیری  یی  ا یش 

 د. ان شتهاند سازمانی عضو اکشوره اب ایراندی اقتصا

دیپلم ا چر  گیری:نتیجه  موفقیت  عدم  در    ایراندی  اقتصاسی  ایی 
 کو ا سازمان

نت  اب به  گرایج کسب شده  اتوجه  مدل  میاین سواشی  انز  مطرح  که چه  ل  شود 
دیپلماع به شکست  منجر  شده  ا  سازمان در    ایراندی  اقتصاسی  املی    ست؟ ا کو 

ی   اچر دولت  نگادر  که  تازدهم  دیپلما ه  بر  داقتصاسی  اکیدی    ست، اشته  ادی 
نتواقتصا سی  ادیپلم  انمجری  در  انستهاندی  کننده  تعیین  نقش  داد  زمینه  شته  این 

در    ایران ی  اسفر  ا حبه باله به مصارنده مقانگ،  تلاین سوا سخ به  ای پابر  شند؟ اب
قزانیجاذربا،  انترکمنست  ، انجیکستاتی  اکشوره ترکیه،  ر  انقستا ،    ان یزناو 

کشوره  ایران ی  انزرگاب   پاکستان  ،انقستا قز  ، انستانفغا  ، انیجاذربا ی  ادر 
بط  او نیز مدیر کل رو  رجیاری خاگذیهامدیر کل سرم  اهمچنین ب  ست.ا خته  اپرد

دی و فنی  اقتصا ی  اهری و کمکاگذیهاسرم  سازماندر    ایرانرجی  ادی خاقتصا
به   انتوی صورت گرفته میاهحبهاز مجموع مصا ست.  اخته  ا حبه پردابه مص  ایران

 شت: اره د اشاکو ا  سازماندر  ایراندی اقتصاسی  ای شکست دیپلمادلیل بر 7
مل زیر  اله خود نتیجه عواین مسا   دی: اقتصا سی  ابه دیپلم  ا عدم رغبت سفر  ـ   لفا
 ست: ا

سفرارزی ا در   - د  ابی  واقتصاش  ان به  سفراناتو  دی  نه  ایی  کردن  ییادر 
دولتی(اقتصا ی  اهلیتافع و  خصوصی  )بخش  توجه    انمی  دی  کشور  دو 

 ؛شودنمی
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ی الی بر امشوق م  ان خل کشور به عنوا ز د ا ی  انزرگاری و باگیزه تجان هیچ   -
ر  اسفر نشده  انزرگاب  انیزنا )و حتی  گرفته  نظر  در  و  ای(  لبته طبق  است 

 ؛رد شونداند وانتونمی رمند دولت هستند، امی که کادام ات ا سفر ،ون همانق

   . ز بخش خصوصی و دولتیاسته  اه برخواننظره تنگاوجود نگ -

دی و مطرح نشدن  اقتصا بط  ای رواه برا: عدم وجود نقشه راتکلیفی سفربال  ـ  ب
ش هر  که تال  شودملی میاع  ،دستیلای باهستادی توسط سیاقتصای  اهولویتا

به   تبدیل  کشوری  هر  در  جزیرهاقدا سفیر  هر  ام  در  سفیر  هر  نیز  و  شود  ی 
  ا ز طرف دیگر سفرا  دی متمرکز شود.اقتصابط  از رواصی  ابر نوع خ  اکشوری تنه

بابر   بیاین  هستند  سور  به  ادبقهاتوجهی  دولت  ی ار  دولت  در  تشدید  اکو  زدهم 
مسا   ست.ا شده   باین  شده  اله  علیا عث  سفیرا رغم  ست  گزانهام  ،ینکه  ت  ارشاه 

 شد. اله نباپیگیر مس ،کندفت میادری  اکو را
رت صمت  ا ی منتخب وزانزرگاب  انیزنار   :یانزرگایزن باضعف ر  ای  انفقد  ـ  پ

  9  اندر می  رد. ا ی دانزرگایزن بار  انکشور جه  22در    ایرانبه طور کلی    هستند.
عضو   غیر    کواکشور  تنهایران ز  ا)به  ایجا ذربا)  کشور  6در    ا(  ان، ستانفغان، 

و  ترکمنست،  ترکیهپاکستان،   راراد  ایران (  انقستا قزان  بای    ست.ای  ان زرگایزن 
دادر   وجود  نکته  چند  نیز  موضوع  شاین  که  س  ارشناک  ـ1:  ست اتوجه    انی ا رد 

ین  ام دهد به  اجان  ا ین سمت رایف  ای وظانزرگایزن با ند راند مان تودی نمیاقتصا
تخصص   نوع  که  متفا دلیل  فرد  دو  حاوت  این  در  بعضی  است  در  که  ز  الی 

بعنواقتصا س  ارشناک  هاسفارتخانه  بار  اندی  شده  انزرگایزن  گرفته  نظر  در  ی 
ر  اختیا رود و فقط در  رت صمت نمیا ی به وزانزرگایزن بات ر ارشاگز ـ  2  ست. ا

قرامور خارت  اوز به اقتصا ی  سالی که موفقیت دیپلمادر ح  گیرد.ر میارجه  دی 
نزدیک   نیانرتخا ین دو وزا پیوند  دا ه  بعضی    ـ3  رد. ا ز  ی ابج  هاسفارتخانهز  ادر 

ک  انند بانم   اهکانحتی ب  زندگی اد ساجه  ر،ارت کاینده وزاز نمای  انزرگایزن بار
شده  استفارت  اتج ر اتخاندر    ـ4  ست. ا ده  باب  توجه  ابه    ، ی انزرگایزن  نکته  ین 
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رنمی که  عالا شود  بر  یزن  دوه  و  زبانتخصص  بان  ان ستن  زباگلیسی،  ملی    ان ید 
م محل  راکشور  بد  اموریت  کان نیز  شیوه  و  باد  هر کشوری  در  دیگر    ار  کشور 

باوت  امتف و  بتواست  بانید  تجالیگ ا  اد  میزبارشی  کشور  نزدیک  ارتبا  انری  ط 
ی در  امه ابرن  ارشی ی اگز  ای هیچ نوع دستور ی ان زرگاب  انیزنا به ر  ـ 5  ر کند.ابرقر

 شود. ده نمیاکو دارچوب ادر چ اهریایش همکافز اخصوص 
رارو  ـ  ت و  سفیر  بابط  روهاسفارتخانهدر    :یانزرگایزن  که  و  ایی  سفیر  بط 
بار بوده  انی افز ای همانزرگایزن  باه  دیپلم  است  به خصوص  اقتصاسی  اتوفیق  دی 

یی که  هاسفارتخانهدر    امایم  اروبرو بوده  المللیبینی  اهس تحریماطع حسادر مق
رافع  ،سفیر با لیت  رانزرگایزن  مو  ا ی  کرده  اکزیانوعی  تعریف  زمینه  ا ری  ست 

 ست. ا هم نشده ایزن فرا لیت مثبت رای فعاسب برامن
ر بطور کلی به دو مدل  اتج  اب  هاسفارتخانهط  ا رتبا  :راتج  ارت بابط سفارو  ـ  ث

 شود: تقسیم می
به سفای خاهت شرکتاجعامر*   برارجی  باهمک  یارت  در    ی:ایرانطرف    اری 

سفا زمینه  می  ایران ی  اهرتاین  بسعی  تجاعتبا  اکنند  راهان  ر،ارسنجی  که    ا یی 
 یند.  ارجی معرفی نمارند به شریک خا مندی دانتو

ا سفا رتب*  باط  باقتصا   الن فع  ارت  نی  ادی  به  گرفتن    ا ب  ز:اتوجه  نظر  در 
شناقتصا ی  اهفرصت شده، اسادی  ر  اتج  راختی ا در    ا رت  اعطالاین  ا رت  اسف  یی 

 ر دهند. ا ری قرا بردمورد بهره ادهد تر میاقر
  ایرانی  انزرگ اب  انیزناو ر   اق سفراتفای، قریب به  ایرانر  اتج  اری بادر بحث همک

 د: ان ز کردهابرا ابهی رات مشمشکال
هم    ار  (LCشتن  او د   اهکانیت بارت )مثل حماولیه تجار  ابز ای  ایران ر  اتج -

عث ضعف عملکرد اله باین مسارند و  ا کنون هم نداحتی هم    ا شتند و ی اند
 ست. اشده   اهان

 ی نیست. اق حرفهخالا  ی، ایرانر اق تجخالا -
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دنبایرانر  اتج - به  نهای  پال  و  کردن  سایدادمند  تجار  نیستند  اختن  خود  رت 
 مدت هستند. هافع کوتابلکه فقط به فکر من

 چی. تادر اص اهستند تچی تاردا و ی، ار ترکیهاف تجی بر خال ایران ر اتج -

حوزه  ایران ر  اتج - در  بسیارهادانستاز  اکو  ای  پای  تجار  به  نسبت  ر ایینتری 
در  ایران علت  ا برخورد  اروپای  و  هستند  مساصلی  ا ر  ی اردها دانستاله  این 

تجلاب با  اروپاری  ای  که  غرباست  نوعی  تجاعث  میایرانر  الگری  شود ی 
حوزه   در  مساولی  چنین  ندالهاکو  وجود  وافراکثر  ا  رد. ا ی  به  ا د  شده  رد 

در  اتج کشورهارت  نیستندات  صال ا  این  وایرانشجوی  اند  ا بعض  ،جر  رد  ای 
ک به  دلیل  اقتصار  اشده  به  که  هستند  باشنادی  رسوم   انزب  ایی  و  محلی 

ی ایجا   ا ب  ، محلی شرکت  معامرادی  اقتصا ه  ابنگ  ا د  میار  هم   ا بعض  کنند. ش 
خود حمل    اب  ار  انزرگاب  اجر ی اتسم  اکه    این کشورها ل در  ای فعاهیایران
بسیمی پاکنند  رار سطح  و حتی در شکل  مانیین هستند  فرودگانده  ه  اشین 

 شوند. هم دیده می

ر اسف  ان، یجاذربادر   - مشکل  کمترین  ترکاتج  اب  ا رت  دایران  ان زبر  شته  ا ی 
زیرا سوا رتبا  است  دو  بسیاتج  انمی  امرزه  یط  قوی  ار  در    ست. ار 
ت  اتقریب  انیجاذربا فعل ا یایرانجر  اده  بعضاصل  که  هستند    10ز  ا بیش    ال 

د اهز نفر پرسنل  و در زمینهار  سا عم  ای مختلف  اه رند   ا ت  انختماز صنعت 
فعاوردهافر خودرو  فروش  و  گوشتی  هستند.ای  ح  ل  تجادر  که  ر  الی 

  اما  رند،ادر دست د  ا ر  CISی  ار کشورهابر میوه و ترهازاکل ب  ان،زبذریا
قوی نبوده و بیشتر در زمینه    انیجاذربادر    (اهانزبذریای  ی )حت ایران ر  اتج

ی  انسهم چند  ان یجاذربات  او خدم  لار کازاکنند و در بلیت میای فعانعمر
قاند که  دیگر  نکته  تارند.  میزا مل  ابل  مق  اهیلیائسرانفوذ    انست  ت امادر 
با   ان،یجاذربادر    مثال  ست.اسی  اسی نفوذ  شده  این  که  اعث   ا هیایران ست 

مق به  پروژه  انراکطعهاتبدیل  و  شوند  دوم  راهدست  به  اسهای  بزرگ  زی 
و  اد  اهترک شود  عنو  ا هیایرانده  باکطعهامق  انبه  دوم  دست   ا هترک  ار 
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 ری کنند. اهمک
معمولایرانر  اتج - رادهاردا قر  ی  پشتو  ای خود  منعقد  انبدون  قوی  ه حقوقی 

لذاسمی حین    اعمدت  ا زند  دچاجرادر  پروژه  میر  ای  در ح مشکل  لی  اشوند 
محکمهاسناکه   ندد  هم  لذ اپسند  مضاب  ارند  و  ار  سفیر  دوش  بر  عفی 

 رفع کنند.  ا مشکل ر ،تاطارتبا ز طریق ا اهند بود تاه خوانرتخاسف

  کنند. ری میای همکپاکستانه  ار سیاتج  اب  پاکستانی در  ایران ر  اتج  معمول -
ه در  ارت سیاکویته به تجور هستند که در  ری پیلهاتج  ، ی پاکستانه  ار سیاتج

ی در  پاکستانر  ادمهاسناصلی و شنار  الی که تجازند در حاپرده میار سیازاب
 ل هستند. اچی فعاکر

سفارو  ـ  ج بابط  ب اهقاتا  ارت  سف  :ی انزرگای  مشکل    اب  ایرانه  انرتخاعمده 
که   این معنابه    ست. ا مرتبط    اهقاتاین  ا به کیفیت    ایرانی  اهیانزرگای باهقاتا
باهقاتا داراد   ایرانی  انزرگای  بسیان ی  بعضی  ان ر  اش  هستند.  ی  اهقاتاز  ادک 
عنو  ار  اهیزنار  ی، انزرگاب نگ  انبه  میاویزیتور  حه  در  راکنند  که  فقط  ا لی  یزن 

توضیح    ا ین ران منتقل کند و قو  ا ت راعطالاد  ان توست و میا یک تسهیل کننده  
بعضی   در  کشورهادهد.  باتاکه    از  بوده  انزرگاق  دولتی  همچون  ای  ست 

ط  ارتبا ی  انزرگای باهقاتا  اب  اسفیر شخص  ، ایرانی  هاسفارتخانهدر  ان؛  ترکمنست
به    اروز ر ت بهاعطالاکرد و  تشویق می  اط گسترده دو سویه رارتبا شت و  اقوی د

دی دو کشور بوده اقتصات  اودایش سطح مرافزا   انکند که نتیجه  منتقل می  اهان
باتا  انیجاذربا  در  ست. ا بلکه شبیه یک    ی،انزرگاق  جمن کوچک  انقوی نیست 
ست و  ای بوده  انزرگاق باتاز  ا ین کشور مهمتر  اری  ا گذیهاسرم  سازمان  ا ما  ست. ا

قوی  ارتبا   انعلت   هلدینگ  دولت،  اب  سازمان ین  ا ط  و  خصوصی  ی  اهبخش 
بوده  ایران تماسف  ست.ای  تالارت  ر م  خود  تاشته  اد   اش    سازمانین  ا   اب  ا ست 
 شد. اشته باری نزدیک د اهمک
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 دی اقتص اسی  اتدوین سند دیپلم ستی:اتوصیه سی

رجی یک  ا بط خادی در رواقتصای  اهلیتاز فعابخش    اندی به  اقتصا سی  ادیپلم
میطالا دولت   شنق  بر  که  و  ا ساشود  فرصتایجا یی  در  اقتصای  اهد  بویژه  دی 

ی ارهازاسهمی در بی و نیز کسب  انی جهاهو مزیت  ا هرگیری فرصتاحوزه بک
برادراص داتی  تولید  تا ی  داخلی  هدف  اقتصاسی  ادیپلم  رد.اکید  سه  صلی  ادی 
بارهاک  تسهیل دسترسی کسب و  ـ   لفا  رد:اد به    ـ   ب  ؛رجیای خارهازای ملی 

خاگذ یهاجذب سرم مستقیم  به جغراری  ملیافیا رجی  بر  اثیرگذات  ـ  پ  و   ی  ری 
 فع ملی. اهدف کسب من اب المللیبینعد اقو

تجاکشوره  عمده در  پیشرو  خای  دارت  دیپلماسنای  ار ارجی  دی  اقتصاسی  اد 
ب در  که  مرلاهستند  و  اترین  تصویب  گیری  تصمیم  شده  بالاجع  ین  ا   ست. ا غ 

راسنا  اکشوره مذکور  ب  ا د  زما هزهادر  بانی  مشخص  تحول  ای  در  توجه  که  تی 
پیر  ، المللبینسی  اد سیاقتصا  النمحیط ک نیز در حوزه  انانمونی  امنطقه  ی  اهو 

نیز    ایران  انیگاهمس  ان در می  مد می کنند.ادهد روز  سی رخ میادی و سیاقتصا
ماکشوره عربستانیی  و  ترکیه  دیپلماسنا  ، انند  راقتصاسی  اد  خود  تدوین    ادی 

کشور    د. انکرده بر   انستانفغا حتی  گاهم  سندی  چنین  تدوین  مهم  اهمای  ی 
 ست. اشته ابرد

ی  انرت جهای مطرح در تجادی در کشورهاقتص ا سی  ادیپلمد  اسناوجه مشترک  
چه  انقع  ادر و  ست.ای  انی جهارها زادر ب  اهه شرکتایگاکید بر تقویت سهم و جات

بی به  ای دستیاسی بر ای دیپلمارها بزاز  اده  استفارد،  اد نقش پررنگی د اسناین  ادر  
  انهنگی میاهم  اروپا دیه  اتحال در  امث  انبه عنو  ست. ادی  اقتصاف و قدرت  ا هدا
یش نقش  ا فزاری و  اگذیهادیه و جذب رشد و سرماتحاین  اه  ایگاج  ایرتقا   ، اعضا

باروپا ی  اهشرکت تارها زایی در  وه  عال  پنا در ژ  رد. ا رداکید قر ای نوظهور مورد 
  ، زابع طبیعی و نفت و گابه من  ان ز  اتوجه به نی  ا ب  یانی جهارها زابر دسترسی به ب

 ا رک ب اماندر د   ست. ا   انسی  اصلی سند دیپلما بع طبیعی در رئوس  اسی منادیپلم
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حفظ برتری علمی و    ،لاوری بافن  ایع باین کشور در زمینه صنا ه  ایگاتوجه به ج
ه  ایگای برند و جارتقا   رد، این موا وه بر  در هلند عال  رد.اردا کید قراوری مورد تافن

به  اری خاگذ یهایش جذب سرما فزای هلندی و  اهشرکت ین کشور مورد  ارجی 
قرات د اکید  تم  رد. ار  رجی  اری مستقیم خا گذیهاجذب سرم  ، این کشورهامی  ادر 

 ست. ادی اقتصاسی ای دیپلماهیهاز پایکی  
خال  کشورهبر  تج اف  در  پیشرو  جهای  در  انرت  تنیدگی  دلیل  به  که  د  اقتصای 

  ی اجراحی و  از طرا و نوعی    دی درگیرنداقتصا سی  ادیپلم  است با   اهدهه  ی، انجه
دی در اقتصاسی  ادیپلم  ایراندر    ست، اشکل گرفته    اهاندی در  اقتصا سی  ادیپلم

ب عمل  و  متناهبتارق  ری، اکزیامو  هنگی،اهمان  م، ابهانوعی    انظر  قض  ای 
یی که به  ا ترین متغیرهز کلیدیایکی    ست.اه  اتیک همراری و بوروکر ا ستگذاسی

 ست. ادی اقتصا سی ادیپلمهبردی اسند ر انفقد  ست،امن زده اوضعیت موجود د 
در نظر    اتیک ب ابوروکر  اری ی استگذ است هر مجموعه سیاعث شده  اب  انین فقدا

و  ا هداز  ا تعریفی    خود،   بخش   فعامنو    اهولویتاگرفتن   دیپلمارها بزاف  سی  ای 
دارا دی  اقتصا و  ائه  به  اده  مربوط  می  ار   انمور  در  ینا ز  ا   برد.پیش  د  اقتصا رو 

سند  انی  ایران به  جهت  از  ادی  ا قتصا سی  ادیپلمز  داین  فرا همیت  که  ز  اتر  ارد 
دی  اقتصا سی  ادیپلم  نی کالاولویتهاید  اب  ، المللیبینی  اهتحریم  ابله روزمره بامق

ر کشور در  این سند کمک به پیشبرد دستور کارکرد مهم  اک  کشور روشن شود.
تجاهزمینه دیپلما گذیهاسرم  رت، ای  و  تجاری  غی  ست. ا ری  اسی  سندی  ب  ا در 

دیپلماج زمینه  در  کشکل  دی، اقتصا سی  امع  دستور  یک  به  در  ادهی  منسجم  ر 
 ست. اممکن ان ابسر و چهار دشواره بسیاشای مورد اهحوزه

نهاختاس حار  دیپلمادی  بر  طر  اهدهه  ایراندی  اقتصاسی  اکم  و  ا پیش  شده  حی 
تغییر لابدون  تدت  ی ازم  که  اروشن    ست. ا فته  اوم  سا ست  بر  اختاین    ابویژه 

ممعضال همانتی  در  رقاند شکست  بوروکراهبتاهنگی  و  اکزیامو  تیک،ای  ری 
نیا ز  اتی  معضال ین حوزه  اری در  اختاح سصالا  اما  ست. اح  صالا زمند  این دست 

کشور    نی کال اهولویتاف و  اهداهبردی و مشخص شدن  ابدون تدوین سند ر
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 هد برد. ایی نخواه به جار  اندی چند اقتصاسی ادر زمینه دیپلم
بی سندی    انبه  چنین  تدوین  پیشا دیگر  سو  یک  ساحصالا شرط  ز  در  ر  اختات 

میانه محسوب  و  دی  نحوه  اشود  سو  دیگر  ساحصالا ز  راختات  مشخص    ا ری 
 خت. اهد ساخو

ز تضعیف  ا پس    ایرانسی  ادی و سیاقتصایط ویژه  اتوجه به شر  اضر بال حادر ح
دیپلما  م، ابرج بیش  اقتصاسی  اهمیت  گذشته  ا دی  شدن  ا ز  روشن  لزوم  و  ست 

ر   ارویکرده  ف،ا هدا  ر،اختاس د   انی  اهبردهاو  ر  رد. اضرورت  ین  ای  استادر 
که  اههادستگ  ، اهشتال هستند  دخیل  مختلفی  همایجا ی  بین  اد  زم  ل  اهانهنگی 

وزا  ؛ ستا جمله  خارت  ا ز  وزاوز  رجه، امور  صنعت،  و    دیاقتصا مور  ارت  ا رت 
نه خاهدهادیگر  در  ارج  ای  که  دولت  دیپلماز  فعاقتصاسی  امر  هستند. ادی    ل 

به  اع در مورد  اجما ترین سطح  لاب   انتی  ار و قدرت عملیاعتبایش  ا فزاین سند 
 هد کرد. اکمک بیشتری خو
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