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Investigating the existence of cultural commonalities and the need for strong economic diplomacy between Iran 

and Afghanistan 

 

Abstract 

Iran-Afghanistan relations have been based on many commonalities in history, culture and religion. During the Pahlavi 

regime, there was relative peace between the two countries and the rulers of the two countries had cordial relations 

with each other. The Islamic Revolution took place in Iran in 1978 and at the same time the people of Afghanistan 

called the new government of their country communist and infidel. Imam Khomeini introduced the Iranian Revolution 

as Islamic, which made the Islamic Revolution popular in Afghanistan and attracted supporters. Thesis seeks to 

introduce and explain economic diplomacy and to compare, evaluate and analyze the economic diplomacy of Iran and 

Afghanistan in the two Pahlavi and Islamic periods as a common interest-oriented and profitable element. Despite the 

cultural commonalities and the need for strong economic diplomacy between Iran and Afghanistan, due to the lack of 

attention to economic diplomacy and its inefficiency in relations between the two countries due to lack of unity of 

opinion and coordination of officials in determining priorities, lack of economic strategy. The impact of ideological 

factors and the role of other countries such as Pakistan, the United States, etc. on the relations between the two 

countries Effective economic diplomacy has not ruled the relations between the two countries so far. In order to create 

an effective diplomacy in the relations between the two countries, it is necessary to change our attitude both in the 

field of thought and strategy and in the field of implementation and operation. 
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چکیده

در دوران . می باشدوار بودهمی باشد می باشدداشته دین و فرهنگ ،تاریخبر مبنای مشترکات بسیاری که در روابط ایران و افغانستان

انقالب اسالمی  اند.یکدیگر داشته باو حاکمان دو کشور روابط صمیمانه ای  برقرار بودبین دو کشور حکومت پهلوی آرامش نسبی 

امام  استبه وقوع پیوست و هم زمان مردم افغانستان دولت جدید کشورشان را کمونیستی و کافر خطاب می 1357در ایران سال 

ر افغانستان دارای محبوبیت شود و طرفدارانی را به خود خمینی انقالب ایران را اسالمی معرفی نمود که باعث شد انقالب اسالمی د

جلب کند در این رساله به دنبال آن هستیم دیپلماسى باشد اقتصادي را معرفی و تبیین کنیم و به عنوان یک عنصر مشترك منفعت 
محور و سودآور، سیمی باشد اقتصادي ایران و افغانستان را در دو دوره پهلوي و جمهوري اسالمی مورد مقایسه، ارزیابی و تحلیل 
قرار دهیم. با وجود  اشتراکات فرهنگی و نیاز سیمی باشد اقتصادي قوي بین دو کشور ایران و افغانستان،با توجه به عدم توجه به 

سیمی باشد اقتصادي و عدم کارآمدي آن در روابط دو کشور به دلیل عدم وحدت نظر و هماهنگی مسئولین دو کشور در تعیین 
اولویت ها، فقدان می باشدراتژي اقتصادي، تاثیر عوامل  ایدئولوژیکی و نقش آفرینی کشورهاي دیگر چون پاکستان، آمریکا و... بر 

روابط دوکشور سیمی باشد اقتصادي کارآمدي بر روابط دو کشور تاکنون حاکم نبوده می باشد. الزم می باشد براي ایجاد یک 
سیمی باشد کارآمد در روابط دو کشور تغییر نگرش هم در حوزه اندیشه و می باشدراتژي و هم در حوزه اجرا و عملیاتی داشته 
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مقدمه:

یکی از کشورهای قدرتمند و  ایران می باشدیگاه و اهمیت ویژه ای از نگاه مناسبات منطقه ای دارای جا ایران با افغانستان روابط

به دلیل داشتن مرز  افغانستان تأثیر گذار در معادالت سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان به شمار می رود که به عنوان همسایه غربی

همیشه و در تمامی مراحل  ایران. می باشد افغانستان طوالنی ومشترکات فراوان دینی، فرهنگی و زبانی روابط نیک و حسنه ای با

امان ااهلل جنگ جهانی اول  خاتمهبعد از  .می باشدبوده و این کشور را در بحران های مختلف یاری رسانده  افغانستان در کنار ملت

به آن در رضاشاه و خان اهلل امان که کشوری دو.به فاصله کمی از یکد یگر به قدرت رسیدنددر ایران رضاشاه  در افغانستان وخان 

دو شد تا سبب عامل همین و مانده عقب و ضعیف اقتصادی نظر از هم و بودند وابسته نظر سیاسی از هم بودند، رسیده قدرت

داخلی موقعیت تثبیت دنبال به بیشتر با همسایگان، سیاسی روابط به پرداختن جای به خود حکومت ی اولیه های ل سا در زمامدار

زود  خیلی زمامدار دو این بود همسایگان و مرزها در آرامش وجود داخلی اصالحات از شرایط یکی که جا آن از اما باشند خود

یداشتند.آنمبر خودگام ی جامعه اجتماعی و اقتصادی بازسازی ایمی باشدر در پادشاه دو هر که این ویژه به ،است یکدیگر متوجه

گذشته های دهه از میراثی که افغانستان و ایران مرزهای در خود اساسی به اختالفات پرداختن که دادند ترجیح دلیل همین به ها

دین و فرهنگ ،تاریخبر مبنای مشترکات بسیاری که در روابط ایران و افغانستان .(258:1373کنند)فولر، موکول دیگری به زمان بود

می برقرار بودهروابط نسبتاً آرامی بین دو کشور  ایراناسالمی در انقالب  قبل از . در سالهایمی باشدوار بودهمی باشد می باشدداشته

 جدید دولت افغانستان مردم ، ایراناسالمی در انقالب  وقوع اند. باای با یکدیگر داشتههای دو کشور روابط دوستانه و شاه باشد

انقالب اسالمی  این باعث محبوبیت ،خواندانقالب ایران را اسالمی  امام خمینیخواندند و را کمونیستی و کافر می افغانستان

می و اعالم  انگلستان از ایران جدا شد تحریک به زمانی که افغانستان افغانستان یعنی روابط ایران و آغاز د.گردی افغانستان در ایران

حاکمان ایران بودند و مشترکات فرهنگی ای واحد در نظر منطقه خراسان پیش از این واقعه افغانستان و ،برمیگردد شدقالل باشد

به خطر  بتواند مانع که هندوستان چند ضعیف در شمال غربی دولت مستقل هر بسیاری داشتند. تالش انگلیس برای ایجاد یک

.شده می باشدشمار قالل افغانستان بهمی باشدترین عامل از جانب روسیه و ایران باشد، اصلی هند افتادن
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می باشدسی

های رسمی به مقام شودمیفتهگ کشورهای جهان و سران مدارانمی باشدسی به دانش ارتباط میان سیاسیروابط  یا می باشدسی

گویند. در فرهنگ روابط می»دیپلمات «پذیرنده المللیبینسازمان  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی یک کشور نزد کشور یا

 .نامندمی»سفیر«ترین مقام سیاسی در نزد کشور میزبان را، عالیسیاسی

اقتصاد

باشد. یک اقتصاد مجموع کل در آن منطقه یا کشور می خدمات و کاالها و مصرف تجارت یا توزیع ،تولید برگیرنده دراقتصاد 

 می باشداقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی .می باشدهها و حتی ملتها، سازمانارزش معامالت میان فعاالن اقتصادی نظیر افراد، گروه

طور جغرافیا های قانونی و همین، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمفرهنگ که

 می کندکند را تعیین شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل میگیرد. این عوامل زمینه، محتوا و و مواهب طبیعی را دربر می

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 اقتصادی می باشدسی

 الً ای کام برای نخستین بار چهره می باشدسی -1. می باشددر ابتدای قرن بیست و یکم از دو وجه مهم برخوردار شده  می باشدسی

 چهره می باشدسیو دیگر تمایزات ایدئولوژیک موجب جدایی بازیگران از یکدیگر نمیگردد. دوم،  می باشدجهانی در تاریخ بشر 

اقتصادی در عصر جهانی شدن  می باشدسی (.Baylis and Smith،256:2005)می باشدای بسیار متنوع و پیچیده به خود گرفته 

یافته یا در حال توسعه به  ها و مقاصد یک دولت توسعهیکی از مهمترین شاخصهای ارزشمند و مناسب برای فهم پتانسیلها، ضعف

اقتصادی منافع اقتصادی دولتها را در خارج از کشور و در اقتصاد جهانی  می باشدسیدر حقیقت (Shlias،2012 :288) .شمار میرود

قدرت و رفاه ایجاد  فاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی بینمی باشدگسترش میدهد و ضمن 

اند،  گرا در پیش گرفته توسعه شدخارجی روی می باشدکشورهایی که در عرصه سی(.1393:45موسوی شفایی و دیگران،)میکند

مللی از کلیه ال در تأمین اهداف اقتصادی خود در عرصه بین استش الاقتصادی پویایی باشند و ت می باشدسیناگزیر بایستی دارای 

اقتصادی، از اصطالحات مختلفی همانند  می باشدسی. امروزه در کنار استفاده می باشدابزارها و پتانسیلها از جمله ظرفیت اقتصادی 

 می باشداقتصادی جدید چارچوبی  می باشدسی .فاده میشودمی باشدبازرگانی نیز  می باشدسیتجاری،  می باشدسیمالی،  می باشدسی

و اقتصاد، فشارهای داخلی و خارجی و کشمکش میان  می باشد: کشمکش بین سیمی باشد وارمی باشدسه کشمکش  که بر اساس

گیری داخلی و  شدن، تصمیم اقتصادی پاسخی به چالشهای نوظهور ناشی از جهانی می باشدسیحکومت و دیگر نیروها. در واقع 

 (.Bayne and Woolcock،2010 :94)می باشدهمکاری فزاینده بین همه بازیگران درگیر 

 اقتصادی می باشدسیمفهوم 

المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، ها برای کنش در فضای بینیکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت

اوالً دسترسی به بازارهای ی که سیاسیاز: اقدامات رسمی  می باشدعبارت  می باشدسی. این نوع می باشد "اقتصادی می باشدسی"

گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر ، ثانیاً در تالش برای جذب سرمایهاستوکارهای ملی تسهیل میخارجی را برای کسب

اقتصادی،  می باشدسیکه  می باشدشایان ذکر  می کندای پیشبرد منافع ملی تاکید می باشدالمللی در راثرگذاری روی قوانین بین

های ای و حمایتهای توسعهمنظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمکها بهها و مجازاتمفاهیمی همچون تحریم شامل

های اعمال شده بر کشورهای توان به تاثیرات تحریمباشد. در این خصوص میالمللی نیز میاقتصادی برای یارگیری در صحنه بین

 .شدهای آنها اشاره می باشدلی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیهای ماایران، روسیه یا کوبا و یا کمک

 اقتصادی می باشدسیتاریخچه 

المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت های حاکم بر روابط بینمی باشدها و سیها دغدغه دولتجنگ سرد، برای قرن خاتمهتا قبل از 

ها و نهادهای مالی، ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحوالتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تأسیس سازمان

اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد و فروپاشی  خاتمهگسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، 

المللی به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین. المللی تبدیل شدو غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین

عطوف ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، مخارجی دولت می باشدطوری که سیرنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ بهکم

و منافع  می باشدسیاقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان  می باشدسیسنتی جای خود را به  می باشدسیبه مسائل اقتصادی گشت و 

، قدرت واقعی بر شدبه این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییر .اقتصادی داد

 .ی هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفاً بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شدهاها و ظرفیتپایه توانایی
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اقتصادی می باشدسیاهمیت 

یک  می باشدسیشود. وقتی از خوبی یا بدی عمال میمی باشدخارجی  می باشدای مترادف سیبه صورت کلمه می باشدسیکلمۀ 

در اذهان عمومی یک  می باشدسی. واژۀ می باشدخارجی آن کشور  می باشدشکست سی گوییم منظور موفقیت یاکشور سخن می

ها در زمرۀ اعضای ولی دیپلمات می باشدکند. اگرچه بخشی از این تداعی درست نوع هنر و حرفۀ مرموز و مخفیانه را تداعی می

های عرفی و قانونی با یک رشته فعالیتخارجی یک کشور یعنی وزارت امور خارجه  می باشدیک شاخه تخصصی کارگزاران سی

مانند همه برخوردهای سیاسی دولتی در  سیاسیگیرند. عموما مذاکرات المللی قرار میها و قوانین و مقررات بیندر چارپوب سنت

کشور خارجی یک  می باشدشود و مردم عادی کمتر از کم و کیف آنچه در بطن ماشین سیسطوح عالی، محرمانه و سری تلقی می

ه و در آن عبارات بسیار شددر طول تاریخ، زبان مخصوص به خود پیدا  می باشدسی. همچنین حرفه استگذرد آگاهی پیدا میمی

افزاید؛ نظیر یادداشت، پروتکول، می می باشدسیکه در کل به ابعاد مرموز و ظریف  می باشدای را در بطن ساده، مفاهیم و معانی ویژه

مرار و برقراری می باشدها، برای حفظ ها ابزار و وسایلی هستند در اختیار دیپلماتمیثاق، قطعنامه و غیره که همۀ اینبیانیه، قرارداد، 

از  می باشدعبارت  می باشدسیروابط بین کشور خود و کشورهای خارجی به طریقی که منافع خودی به بهترین وجه تأمین شود. 

های مذاکره و معامله جهت ایجاد تفاهم و دوستی برای پیشبرد مقاصد و منافع ملی وشمدیریت روابط بین دول با به کارگیری ر

گیری و ایجاد تعهد، تقسیم ابهامات را روشن، خألها را پر و کلیات را به اجزای قابل درک و لمس و تصمیم می باشدسییک کشور. 

ای ممکن برای توجیه موضع کشور خودی و مشروع خود هکند. به عبارت دیگر با به کارگیری بهترین روش و شیوهو توزیع می

، انجام مذاکرات سیاسی و در نهایت بیان تعهدات لفظی متقابل، می باشدسی. در می باشدحتی ناگزیر از به کار گرفتن قوۀ قهریه شده 

. بعد از جنگ می باشدبل ایجاد پل ارتباطی و ایجاد اعتماد در طرف مقا می باشدسی. به عبارت دیگر می باشدمتداول و ضروری 

راه ویژۀ خود را از یک سو بین کشورهای یک بلوک و از  می باشدسیجهانی دوم، جهان بین دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و 

.شدسوی دیگر بین بلوک غرب و بلوک شرق طی 

آن اهمیت و اقتصادی باشد میسی

شکل عمومی خود را بازیافت و دچار تحوالتی شد که تحت تأثیر آزاد  می باشدسیو با فروپاشی نظام دوقطبی،  1990بعد از سال 

. شدتر رفتار های امنیتی خاص دوران جنگ سرد و تحت تأثیر پیشرفت تکنالوژی، بازتر و علنیها از نگرانیشدن افکار و فعالیت

سیاسی،  می باشدسیتجاری،  می باشدسی اقتصادی، می باشدسیمتحول شد و ابعاد گوناگونی یافت:  می باشدسیبدین ترتیب کاربرد 

 می باشدپارلمانی و غیره که همه در خدمت سی می باشدسیانرژی،  می باشدسیورزشی،  می باشدسیحقوق بشری،  می باشدسی

اقتصادی  می باشدسی است. برخی به غلط تصور میاستگیرند تا منافع و امنیت ملی آن کشور را تأمین خارجی یک کشور قرار می

ولیکن در دوران جنگ  می باشدها وجود داشته طی قرن می باشدسیدر حالی که این  می باشداری از ابداعات پس از جنگ سرد تج

های امنیتی قرار گرفته بود. از آنجا که تحت تحت الشعاع فضای ساخته و پرداخته دو ابر قدرت و اولویت می باشدسیسرد، این نوع 

اقتصادی از اهمیت زیادی  می باشدسیتأثیر بر طرف شدن فضای جنگ سرد دوقطب، اقتصاد فرصت یافت گرایش اصلی جهان شود، 

که  اقتصاد قبل از اینکه به صورت علم محض امروزی شناخته شود، به صورت اقتصاد سیاسی مطرح بود .می باشدبرخوردار شده 

. بعدها با کاربرد ریاضیات و استهای اقتصادی بود و صاحب نظران رابطۀ متغیرهای اقتصادی را بررسی میبیشتر مبتنی بر تحلیل

بینی روند تا اینکه کار به جایی رسید که در اقتصاد عالوه بر تحلیل، به پیش شدهای دیگر، علم اقتصاد اهمیت پیدا احصائیه و مؤلفه

. به مرور وقتی تحلیل شده می باشدبینی وضعیت اقتصادی انتظار ترین وظیفه اقتصاد، پیشو امروزه به عنوان مهم متغیرها تأکید
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، وارد عرصه های مهم زندگی شد، به طوری که بعضی صاحب نظران، اقتصاد را شداقتصادی در زندگی اجتماعی جایگاه پیدا 

شد. یکی از  می باشدهای روان شناسی، علوم اجتماعی، فیزیک و ریاضی و سی. یعنی اقتصاد وارد عرصهاستامپریالیسم قلمداد 

در جهت اهداف اقتصادی. یعنی ما  می باشد. یعنی به کارگیری سیمی باشداقتصادی  می باشدسی، می باشدهای اقتصاد در سیشدکار

اقتصادی  می باشدسیفاده کنیم؟ امروزه باشد میتوانیم در عرصه داخلی وبین المللی برای توسعه اقصادی از ابزار سیاسی چطور می

 می باشدسیسیاسی یا  می باشدسی. همه آنچه در می باشدخارجی را به خود اختصاص داده  می باشدای از سیو تجاری، بخش عمده

کشور و  شود. به عبارت دیگر یک سفیرفاده میمی باشداقتصادی هم  می باشدسیکالسیک به کار گرفته شده، امروزه حدودا در 

های اصلی اقتصاد مانند خود را در راه احیای اقتصاد، بخش سیاسیهای آتشه تجاری آن بایستی تمام هوش و ذکاوت و همه آموزه

گذاری کشاورزی و تجارت به کار گیرند که چگونه بتوانند بیشترین صادرات را به آن کشورها داشته باشند؟ چگونه بیشترین سرمایه

و برای نیل به این اهداف، چگونه  استهای جهان باز ترین تکنالوژیچگونه راه کشور را به سوی مدرن؟ استخارجی جذب 

؟ با توجه به وضعیت کشور که سالها درگیر جنگ های می باشدالمللی دور نگه ای و بینکشورشان را از درگیر شدن منازعات منطقه

تا از این  می باشداقتصادی و توجه به سازوکارهای آن نیاز مبرم امروز م می باشدسی، می باشدخارجی و داخلی خانمان سوز بوده 

 .کردوضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی بیرون 

 اقتصادی برای کشور می باشدسیضرورت تدوین سند 

ها شدشود. رویو اقتصاد ناشی می می باشدتر یعنی رابطه سیخارجی و توسعه اقتصادی از نوع ارتباط دو امر کلی می باشدرابطه سی

می . تجربه تاریخی حاکی از آن می باشدخارجی و توسعه اقتصادی وجود  می باشدهای نظری مختلفی در مورد رابطه سیو دیدگاه

زه مطالعات اند. در اثر سلطه لیبرالیسم بر حو، رئالیسم و در حوزه اقتصاد لیبرالیسم سلطه طوالنی داشتهمی باشدکه در حوزه سی باشد

، زیرا هر دو مکتب، می باشداقتصادی و تفوق رئالیسم بر مطالعات سیاسی، تعامل مسائل سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته 

پذیرند. در پی تغییر و پردازند که تاثیری از یکدیگر نمیمستقل و جدا از هم می هایی کامالصورت حوزهو اقتصاد به می باشدبه سی

قالل می باشدرنگ شدن مرز این دو، اندیشه تفکیک و المللی و کمتحوالت نظری و عملی در هر دو حوزه در سطح داخلی و بین

و تاثیر  می باشدی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاقتصاد سیاس شدطوری که روی، بهمی باشدو اقتصاد نیز رنگ باخته  می باشدسی

هایی نیز در ، اگرچه هنوز اختالف نظرمی باشدای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته رواج گسترده می باشدمتقابل این دو 

ای میان رشته اقتصادی به عنوان موضوعی می باشدسی. در این بین می باشدو اقتصاد وجود  می باشدخصوص تقدم و اولویت سی

اقتصادی به آن بخش  می باشدسی.شودالملل مطرح میالمللی و ادبیات روابط بینبین-المللی، اقتصاد سیاسیهای اقتصاد بینبا زمینه

ویژه در حوزه های اقتصادی، بهشود که بر شناسایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطالق میاز فعالیت

 می باشدسی .می باشدهای صادراتی برای تولید داخلی تاکید های جهانی و نیز کسب سهمی در بازارها و مزیتیری فرصتکارگبه

( جذب سرمایه 2رسی کسب و کارهای ملی به بازارهای خارجی، دست تسهیل( 1: از عبارتند که می باشد اصلی هدف سه اقتصادی

 .تاثیرگذاری بر قواعد بین المللی با هدف کسب منافع ملی( 3گذاری مستقیم خارجی به جغرافیای ملی، 

گیری تصویب و -اقتصادی هستند که در باالترین مراجع تصمیم می باشدسیعمده کشورهای پیشرو در تجارت جهانی دارای اسناد 

محیط کالن اقتصاد سیاسی . این کشورها اسناد مذکور را در بازه های زمانی مشخص با توجه به تحوالتی که در می باشدابالغ شده 

. در میان همسایگان ایران نیز استبین الملل، منطقه پیرامونی آنان و نیز در حوزه های اقتصادی و سیاسی رخ می دهد روز آمد می 

اند. حتی در کشوری هشداقتصادی خود را تدوین  می باشدسیکشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اسناد 
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اقتصادی  می باشدسیای تدوین سند می باشد، در سال های اخیر گام های مهمی در رمی باشدمانند افغانستان که درگیر ناامنی 

.می باشدبرداشته شده 

ها در بازار اقتصادی در کشورهای مطرح در تجارت جهانی تاکید بر تقویت سهم و جایگاه شرکت می باشدسیوجه مشترک اسناد 

برای دستیابی به اهداف  می باشدسیفاده از ابزارهای می باشد، می باشد. درواقع آنچه که در این اسناد نقش پررنگی می باشدجهانی 

. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپایی، هماهنگی میان اعضاء، ارتقاء جایگاه این اتحادیه و جذب رشد و می باشدو قدرت اقتصادی 

. در ژاپن، عالوه بر دسترسی به می باشدی اروپایی در بازارهای نوظهور مورد تاکید قرار هاگذاری و افزایش نقش شرکتسرمایه

می آن  می باشدسیمنابع طبیعی در رئوس اصلی سند  می باشدسیبازارهای جهانی، با توجه به نیاز آن به منابع طبیعی و نفت و گاز 

. در هلند می باشدباال، حفظ برتری علمی و فناوری مورد تاکید قرار  . با توجه به جایگاه این کشور در زمینه صنایع با فناوریباشد

 قرار تاکید مورد کشور این به خارجی گذاریسرمایه جذب افزایش و هلندی هایشرکت جایگاه و برند ارتقاء عالوه بر این موارد،

برخالف کشورهای . می باشداقتصادی  باشدمی سیهای ن کشورها، جذب سرمایه مستقیم خارجی یکی از پایهای تمامی در. می باشد

اقتصادی درگیرند و نوعی از طراحی  می باشدسیبا  می باشدپیشرو در تجارت جهانی که به دلیل تنیدگی در اقتصاد جهانی، دهه ها 

هام، ناهماهنگی، اقتصادی در نظر و عمل با نوعی اب می باشدسی، در ایران می باشداقتصادی در آنها شکل گرفته  می باشدسیو اجرای 

. یکی از کلیدی ترین متغیرهایی که به می باشدهمراه  بروکراسی هایگذاری و می باشدموازی کاری و رقابت های متناقض سی

 هر می باشد شده سبب سند این فقدان. می باشد اقتصادی می باشدسی راهبردی سند فقدان ،می باشدوضعیت موجود دامن زده 

 می باشدسیها و منافع بخشی تعریفی از اهداف و ابزارهای با در نظر گرفتن اولویت بروکراسی هایگذاری یا  می باشدسی مجموعه

اقتصادی از این جهت  می باشدسیبرد. از این رو در اقتصاد ایران نیاز به سند اقتصادی ارائه داده و امور مربوط به آن را به پیش می

اقتصادی کشور روشن  می باشدسیکه فراتر از مقابله روزمره با تحریم های بین المللی، باید اولویت های کالن  می باشداهمیت 

. می باشدتجاری  می باشدسیمهم این سند کمک به پیشبرد دستور کار کشور در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری و  شدشود. کار

ی شکل دهی به یک دستور کار منسجم در حوزه های مورد اشاره بسیار دشوار اقتصاد می باشدسیدر غیاب سندی جامع در زمینه 

.می باشدو چه بسا ناممکن 

می . روشن می باشداقتصادی ایران دهه ها پیش طراحی شده و بدون تغییرات الزم تداوم یافته  می باشدسیساختار نهادی حاکم بر 

کاری و معضالتی از این -، موازیبروکراسی هایدر هماهنگی رقابت های که این ساختار به ویژه با معضالتی مانند شکست  باشد

. اما اصالح ساختاری در این حوزه بدون تدوین سند راهبردی و مشخص شدن اهداف و اولویت می باشددست نیازمند اصالح 

ین چنین سندی از یک سو پیش اقتصادی چندان راه به جایی نخواهد برد. به بیان دیگر تدو می باشدسیهای کالن کشور در زمینه 

های شرط اصالحات در ساختار نهادی محسوب می شود و از دیگر سو نحوه اصالحات ساختاری را مشخص می کند. البته در سال

اقتصادی  می باشدسی، اما هنوز اثرات این اقدام در عرصه می باشداخیر معاونت امور اقتصادی در وزارت امور خارجه احیاء شده 

های . درواقع باید با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، هماهنگی میان نهادها و سازمانمی باشدخص نشده کشور مش

داخل کشور در زمینه اقتصادی انجام شود، اما این هماهنگی در صورتی به طور کامل محقق خواهد شد که سندی در سطحی باالتر 

ها و نهادهای خارج از دولت نیز در چارچوب آن اشته باشد که بر اساس آن دستگاهاز وزارت امور خارجه و حتی دولت وجود د

 .استسند اقدام 

اقتصادی باشد میسی مهم ابزارهای
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های توان مناسبات سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیتاقتصادی، چگونه و با چه ابزارهایی می می باشدسیبا توجه به اهمیت 

زا. یک سری و هم عوامل بیرون می باشدزبخشید؟ از نگاه اقتصاد سیاسی، توسعه هم تحت تاثیر عوامل دروناقتصادی اولویت 

و باید مورد توجه قرار گیرند. مهمترین  می باشدای در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هاستمتغیرها در داخل کشور تأثیر تعیین 

های کالن کشور مانند انتخابات، به خوبی انجام شود. از طرفی توجه به نظرات مردم هکه باید در عرص می باشدآنها مشارکت مردم 

گردد. های مردم ساالر امروزی، همه چیز به مردم بر میمنظا در زیرا می باشد برخوردار باالیی اهمیت از تولید در ها و مشارکت آن

و ایجاد انگیزه برای مردم یک اصل اساسی  می باشدکه مردم برای مشارکت نیاز به انگیزه  شداز جانب دیگر باید به این مهم اشاره 

. می باشدهای اتخاذ شده توسط دولتمردان نقش می باشدو مردم باید متوجه شوند که عمال در تصمیمات اقتصادی و سی می باشد

تواند در تضاد یکدیگر دولتمردان نمی می باشدمردم و خو باشدمی و خو استهای مردم را پیاده همی باشداصوال دولتمردان باید خو

. با وجود ثبات داخلی، در می باشدزشود که از متغیرهای مهم درونباشد. با ایجاد چنین متغیری در داخل، ثبات داخلی ایجاد می

ود حمایت مردمی در داخل کشور، اعتماد . زیرا با وجاستتری را اتخاذ توانند تصمیمات بهینهعرصه بین المللی نیز دولتمردان می

تواند در کنار اعتماد بین المللی باعث تسریع روند زایی که میبین المللی نیز برای کشور به ارمغان می آید. از جمله عوامل برون

یشرفته نیز در که آن را به دست آورد و از تجربه کشورهای پ شدکه باید هر روزه تالش  می باشدتوسعه گردد، وجود دانش فنی 

 روند کنیم فادهمی باشد المللی بین امکانات و اقتصادی می باشدسی از بتوانیم هرقدر پس. شد فادهمی باشد توان¬این زمینه می

 آن نیازمند می باشد جهان و منطقه در که خاصی ویژگی دلیل به ما کشور خصوص به. شد خواهیم طی بیشتری سرعت با را توسعه

راتژیک و ژئوپولتیک، امکانات، جمعیت جوان و منابع طبیعی غنی، دارای مزیت می باشد. زیرا افغانستان از نظر موقعیت می باشد

 .می باشد

 اقتصادی در ایران می باشدسی

در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد 

آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فنویژه سند چشمباالدستی کشور به

باشد، به یک ضرورت گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار میاقتصادی که از ظرفیت بهره می باشدسیلب و اثربخش با جهان در قا

های اقتصادی المللی از طریق اعمال تحریم، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینمی باشدناپدیر تبدیل شده اجتناب

تواند با کمرنگ نمودن تصویر ای، میای و فرامنطقهمل فعال در سطوح منطقهگرا و تعاخارجی توسعه می باشد، اتخاذ سیمی باشد

گذاری خارجی شود و با امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه

برای  .ت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشدبنیان، اثری مثبهای نو و دانشآوریافزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن

توان اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعاً نمی می باشدالزم  اوالً اقتصادی در ایران، می باشدسیاجرای موفق 

کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی )شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی

ار ضد تولید؛ صادرات محدود به وکهای اقتصادی نامولد؛ محیط کسبناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت

اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی  می باشدسی..(، صرفاً با بکارگیری .فروشی و کاالهای با ارزش افزوده پایین وخام

ایط اقتصادی ها و الزامات مربوط به بهبود شرتقویت زیرساخت می باشدبنابراین ضرورت  .مند شویمدست یابیم و از منافع آن بهره

 .ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرندکشور، به
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می سیبرخی از الزامات در سطح ملی )شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه  می باشدنیاز  ثانیاً

های اقتصادی( و الزاماتی در سطح اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات دمی باشسیکشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران  باشد

.المللی( در نظر گرفته شوندالمللی )شامل برخی اقدامات در سطح بینبین

تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصادی فعال در کشور می می باشدسیبه هر ترتیب، تدوین یک 

ها یاری رساند. از همین ن تحریمشداثر المللی و بیدر نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین

می سیهای موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع ت موردنیاز و رفع نارساییای جدی برای تحقق الزاماگیری عزم و ارادهرو، شکل

و یا در  است. در رابطه با اقتصاد جهانی، کشورهایی که به دنبال جایگاه هستند یا باید در واردات فعالیت می باشد، ضروری باشد

هانی می شود. بخشی از مبادالت کاالها و بازارها ، اما صادرات باعث مشارکت در مبادالت جمی باشدصادرات. واردات امتیازی ن

و باید تولید انبوه و کیفیت و تکنولوژی را با هم داشت. ما در این زمینه راه  می باشدو ورود به آن ها سخت  می باشدتنظیم شده 

ه نفت و گاز خام می تواند استبه عنوان صادر  ایران طوالنی ای را داریم و رقیبان ساکت نمی نشینند تا ما به آن ها برسیم. پس نقش

سپس به فرآورده پاالیشی ارتقا پیدا کند و این سطح هم نمی تواند ارزش افزوده نهایی را بیاورد و باید به محصول که ماده خام و 

تبدیل شود. ما در این زمینه می توانیم جایگاه خود را تعیین کنیم. ما همیشه به عنوان صادر  می باشدنفت و گاز  ماده اولیه آن ها

یک ظرفیت ما باال می باشدیم. اخیرا در تولید مواد پتروشیمی مانند پلشده بوده ایم، ولی بنزین و محصوالت دیگر را وارد می است

بخشی از فرصت ها شاید  یکی را هم وارد نمی کنیم.می باشدکه ما تمام مواد پل می باشدکه آن هم به این صورت  می باشدرفته 

 در هایی فرصت تواند می ها ناآرامی این نشد فروکش صورت در ،می باشد …و مصر و سوریه نتیجه ناآرامی هایی در

 زیادی های فرصت تاکنون. بیاورد دست به شدن آرام از بعد را هایی فرصت خود های حمایت بخشی از ایران که باشد ایران اختیار

می یم، در صورتی که از آن شناس می فرصت عنوان تحت که چیزی واقع در. ایم هشدن فادهمی باشد ما و می باشد بوده ما اختیار در

جدی بگریم. بنابراین فرصت هایی که بعد از آرام شدن کشورهای فاده نکنیم تبدیل به تهدید می شود و باید تهدید ها را هم باشد

منطقه می تواند مورد هدف گذاری واقع شود. در بعد دیگر با ادامه دستاوردهای برجام هم بتوانیم بقیه مسائل و تحریم ها را نیز با 

مذاکره حل کنیم.

 باید ما محصوالت بقیه اما. شود توزیع فارس خلیج منطقهدر بعد دیگر بازارهایی محصوالت کشاورزی یا خوراکی می تواند در 

ی مدع قبال … و فرش بخش در. است مصرف را ایران ساخت جنس هندگان ترجیح داسته باشد که مصرف داشت جهانی کیفیت

جایگاه نوینی تعریف کنیم باید در بحث سرمایه گذاری خارجی بررسی شود. برای مثال خودرو می بودیم.بنابراین اگر بخواهیم 

رت تولید قطعه نیز صورت گیرد. ما در این برود. یا محصوالت خانگی مربوط به دوو در این جا مونتاژ و بعدا به صو ایران تواند از

اقتصادی خوبی  می باشدسیما  اقتصادی خوبی اجرا کنیم. می باشدسییم و نتوانسته ایم شدزمینه ادعا داریم اما جدی برخورد ن

باعث می شود که . اما این که چه چیزی می باشدنداریم. ما می خواهیم خام فروشی نکنیم اما بیشتر مبادله ما با چین و یا تهاتری 

مانند محصوالت باغی و شکر را وارد می کنیم و آن چیزی که در  ،ما این جایگاه را از دست دهیم، می توان گفت بحث وارداتی

. این موضوع باعث می شود که ما به هند، کشورهای دیگر می توانند ارزان تر این محصوالت را ارائه دمی باشدبحث رقابت مطرح 

سیاسی  می باشدسینخست ما باید مسئله  دنبال این قضیه نرویم و حتی این قضیه فراموش شود و برای آن مانع تراشی هم شود.

ی باعث لطمه نمی شود. چون ایران هاین بازارها از کاالشدخود را حل کنیم، بعد جاده برای این موضوع هموار شود. زیرا محروم 

و هم ارزان تر از آن در بازار هست. در این بین برجام توانست گوشه ای را آزاد کند و ما متوجه شدیم  می باشدمشابه آنها وجود 
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 شد، می اطالق ایران یم چه میزان اقتصاد ما دچار مسئله شد. بحث، بحث سیاسی بود و تهاجم و چیزهایی که بهکه در بحث تحر

 و شود هموار بایستی سیاسی روابط اول، وهله در بنابراین. بود ها تحریم طریق از بیاورند فشار ایران به توانست می که راهی اما

 اقتصادی می تواند نتیجه دهد. می باشدسی بعد

مرحله اول بخواهیم امنیت سرمایه را در نظر بگیریم، در وهله دوم بایستی نوسانات ارز را در نظر سرمایه گذاری خارجی ما اگر در 

 خارجی گذار سرمایه با …گرفت و سومین مورد انحصاراتی در بازارهای ما هست و چهارم تصمیمات مجلس و سایر ساختارها

 هم با دو این و داشتیم رویه بی واردات ما دیگر طرف از شود، متضرر ایران یه گذار خارجی درسرما بود ممکن یعنی. نبود هماهنگ

و به صورت تفاهم نامه بین کشورها عمل  باشد ناظر دور از که دهد می ترجیح خارجی گذار سرمایه دلیل همین به. نبودند هماهنگ

می که غیر قابل پیش بینی  می باشد.در حال حاضر مسلما تهدید نوین موضع ترامپ می باشدکند، اما بحث امنیت سرمایه تاثیرگذار 

 .باشدمی ن شدن و بد عمل شدکه خود ما ایجاد می کنیم که در نتیجه ناسنجیده عمل  می باشد. گذشته از این تهدیدی باشد

، یکی این که می باشدسال پیش می توانستیم با اطمینان بیشتری به این سوال پاسخ دهیم. در حال حاظر عدم اطمینان در دو جنبه 

باید ببینیم که تیم دولت چه تغییری می کند و نتیجه انتخابات چه می شود، این موضوع نشان می دهد که ما همیشه صفر و یکی 

 مقابل در موضعی چه آمریکا و این که نااطمینانی سیاسی می باشده ایم. دومین بحث دیدگاه هشدرا اجرا  بودیم و از نو هر چیزی

. می باشدین نحو پیش برود، به نفع ما هم به اگر که می باشد این آن آینده من، نظر به که می باشد این. گیرد می ما انتخابات نتایج

. هر چند بحث های حقوق بشر می باشدوان یک کشور صلح طلب معرفی شده عن به ایران و نیست هراسی ایران در حال حاضر

همیشه قابل مذاکره  ، اما حداقل در قسمت تحریم هایی که در برجام برداشته شد، نشان داد که مامی باشدهمیشه وجود داشته 

 هستیم.

های تجاری، مالی، نفت های اقتصادی ظالمانه و خصمانه دشمنان خود، در حوزهجمهوری اسالمی ایران از ابتدای تأسیس با تحریم

اقتصادی های . یکی از راهکارهای مقابله با تحریممی باشدهای ارتباطی مواجه بوده و گاز، حمل و نقل، علم و فناوری و زیرساخت

 می باشدسی. هدف از این نوع می باشداقتصادی  می باشدسیگی اقتصادی کشور، می باشدپذیری و افزایش بازاز طریق کاهش آسیب

شود. اقدامات ها و بازیگران غیر دولتی پیگیری میکه توسط دولت می باشدای های اقتصادی برون مرزیافزایش توجه به فعالیت

گذاری مستقیم خارجی و و کارهای ملی، جذب سرمایه یل دسترسی به بازارهای خارجی برای کسبدر جهت تسه سیاسیرسمی 

توجه به .دهنداقتصادی را تشکیل می می باشدسیای پیشبرد منافع ملی اهداف اساسی می باشدالمللی در راثرگذاری روی قوانین بین

رهای مختلف جهان به عنوان مبنای ایجاد روابط راهبردی وقتی اقتصادی از طریق افزایش تعامالت اقتصادی با کشو می باشدسی

های کوتاه مدت به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با که بدانیم پیگیری این روند چه در سطح برنامه می باشداهمیت بیشتری 

. بر همین اساس شدعمل خواهد مشکالت اقتصادی کشور و چه به عنوان یک راهبرد برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه 

در جهت  می باشدسیفاده از می باشدهای اخیر افزایش پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان، در سال

. با می باشدای مورد تأکید قرار گرفته المللی و منطقههای بینهای سازمانفاده از ظرفیتمی باشدحمایت از اهداف اقتصادی و 

می سیکه این سطح از  می باشدشود و ناگفته پیداقتصادی کشور دیده می می باشدسیهایی درخصوص حال همچنان نارساییاین

 .می باشدرو ای روبههای متعددی نیز در سطح جهانی و منطقهبا چالش باشد

های اش از اهرم فشار اقتصادی برای مقابله با ایران، وجود بحرانایای و فرامنطقهگیری امریکا و برخی کشورهای متحد منطقهبهره

های گذاری و فعالیتهای تروریستی در محیط پیرامونی ایران که سبب افزایش ریسک سرمایهمتعدد مانند جنگ و فعالیت گروه

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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اش از جمله مسائل و حال شناخت اندک از اقتصاد سیاسی میان ایران و شرکای مهم اقتصادی و تجاریشود و در عین اقتصادی می

شود که بدانیم در درون تر میها وقتی پیچیدهاقتصادی کشور با این چالش می باشدسیمواجهه .می باشدهای خارجی پیش رو چالش

می سیای و متصلب نهادی اقتصادی، ساختار جزیره می باشدسی نیز مسائلی همچون فقدان چارچوب مفهومی مشخص و منسجم از

(، می باشدنهاد بدون وجود ارتباط معناداربا یکدیگر مداخله  20ای که گاه در یک حوزه بیش از گونهاقتصادی ایران )به باشد

می سیتصادی )به نحوی که بار عظیم های ذیربط و نیز کمبود دیپلمات اقالملل دستگاههای بینتشریفاتی و بعضاً ناتوان بودن بخش

نتیجه مطلوب را به دنبال  می باشداقتصادی کشور در سطح کارگزاری انسانی، بر دوش چند رایزن تجاری قرار گرفته و روشن  باشد

ی های مختلف سیاسی، فرهنگی در وزارت امور خارجه و سایر نهادهانداشته و نخواهد داشت( و نیز ناهماهنگی کامل بین حوزه

می روند. مشخص اقتصادی کشور به شمار می می باشدسیهای موجود اقتصادی از چالش می باشدسیمرتبط با روابط خارجی یا 

ها در بازسازی اقتصاد کشور در دوره پساتحریم راهگشا برای مدیریت حداقل بخشی از این چالش های عالمانهحلکه راه باشد

تواند بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در ادی فعال در کشور میاقتص می باشدسیتدوین یک .خواهد بود

.ها یاری رساندن تحریمشداثر المللی و بیمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بیننتیجه بهره

افغانستاناقتصادی در  می باشدسی

. یکی می باشدراتژیک و تجاری می باشد، دارای موقعیت ترانزیتی می باشدجا که کشور افغانستان در مرکز آسیای میانه قرار از آن

می از شرایط اساسی رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی، برقراری روابط تجاری بهتر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه 

. دولت افغانستان به خاطر می باشدفغانستان از گذشته تا به امروز متکی بر محصوالت کشاورزی بوده یک بخش عظیم اقتصاد ا.باشد

میالدی برای افزایش رشد اقتصادی و افزایش تجارت، با اتحاد جماهیر  1۹25نبود بازار داخلی و خارجی برای نخستین بار در سال 

 سوئیس و مصر لهستان، انگلیس، با میالدی 1928 تا 1919های ترتیب بین سالنامه تجاری به امضا رسانید. به همین شوروی توافق

 داشته پویا و خودکفا اقتصاد یک افغانستان کهاین از قاللمی باشد از پس هایسال در. رسانید امضا به را تجاری قراردادهای نیز

روند نظام مالیاتی جدید تأسیس شد و از سوی دیگر  این بخشیدن سرعت برای و شده آغاز کشور در سازی صنعتی روند باشد،

چنان برای سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی سازی، اراضی نخستین واحد پول ملی افغانستان نیز به چاپ رسید. دولت افغانستان هم

نعتی از قبیل ساخت ترین قیمت در خدمت دهقانان و بازرگانان قرار داد و نیازهای زیربنایی یک اقتصاد صعمومی را به نازل

. دولت افغانستان در آن زمان نسبت به سایر شدهای ارتباطی از جمله راه، تلگراف، خطوط تلفن و خدمات پستی را نیز آغاز شبکه

و تأسیس بانک مرکزی افغانستان  1932تأسیس بانک ملی افغانستان در سال  .کشورهای منطقه از اقتصاد نسبتاً بهتری برخوردار بود

فرآیند صنعتی سازی در  تأثیرات مثبت باالی فرایند صنعتی سازی و افزایش تجارت خارجی کشور را بهمراه داشته و 1939ل در سا

، اما اقتصادش به دلیل شدافغانستان تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. با این حال، اگرچه افغانستان در جنگ جهانی دوم شرکت ن

. شد متحمل را منفی تأثیرات بود، گرفته قرار شوروی جماهیر اتحاد و انگلیس –، هند موقعیتش که بین دو شریک تجاری بزرگ

و  1939های ، در سال1در جدول .دهدمی نشان را 1962 تا 1939 هایسال بین را افغانستان واردات و صادرات ارقام 1 جدول

به دلیل تأثیرات جنگ  1942و  1941های ؛ اما نوسان تجارتی در سالمی باشدمازاد در تجارت خارجی افغانستان ثبت شده  1940

. می باشدهای بعد، دوباره مازاد در تجارت خارجی ثبت شده . فلذا در سالمی باشدجهانی منفی بوده 
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 اقتصادی می باشدسیمنشأ نارسایی 

وزارت امورخارجه و سایر نهادهای مرتبط های مختلف سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی در نخست؛ عدم هماهنگی کامل بین حوزه

فاده از می باشدمنظور ای بهاقتصادی. دوم؛ عدم عزم و اراده کافی برای حل مسائل سیاسی منطقه می باشدسیبا روابط خارجی یا 

سازی روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها و سوم؛ عدم ای روانمی باشدای همچون اکو در رهای منطقههای سازمانظرفیت

کار ضدتولید ودلیل وجود محیط کسبهای الزم همچون ارتقا بنیه تولیدی برای ورود به بازار جهانی، بهموفقیت در کسب آمادگی

 می باشدسیداخلی و خارجی. گذاری خصوصی و جذب سرمایههای اقتصادی مولد، افزایش انگیزه بخشو نامناسب جهت فعالیت

، استکارهای ملی تسهیل میوکه اوال دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب می باشدی سیاسیاقتصادی شامل اقدامات رسمی 

ای پیشبرد می باشدالمللی در رگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بینثانیا در تالش برای جذب سرمایه

ها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها یا ها و مجازات. این تعاریف شامل مفاهیمی همچون تحریماستمنافع ملی تاکید می

اقتصادی  می باشدسیطور کلی اصطالح المللی نیز هستند. بههای اقتصادی برای یارگیری در صحنه بینای و حمایتهای توسعهکمک

می ای حفظ منافع ملی می باشدها در خارج از مرزها و در ریعی از ابزارهای اقتصادی توسط دولتکار بستن طیف وسبه معنای به

گذاری های مختلف همچون امنیت، منابع طبیعی، تجارت، رشد، کمک و اعانه، سرمایهکه با مشارکت سایر بازیگران در زمینه باشد

سیاسی و  دنبال تحقق اهداف خاصها و امکانات اقتصادی بهز فرصتگیری ااقتصادی به بهره می باشدسیشود. و توسعه انجام می

گذاری مستقیم سایر کشورها، بهبود تصویر کشور، جذب توریسم، جذب سرمایه همچون کسب قدرت و نفوذ سیاسی در اقتصادی

ها و نهادهای با دیگر دولت و تکنولوژی و در یک کالم گسترش روابط اقتصادی فناوری خارجی، افزایش صادرات، دستیابی به

ها دولت می باشداقتصادی، الزم  می باشدسی. در ترسیم اهداف می باشدملی  اقتصاد ای کمک به توسعهمی باشدالمللی در ربین

های موجود در حیطه توسعه ملی را در نظر بگیرند و براساس درکی درست از منطق بازار جهانی، آنها را محقق سازند. البته اولویت

که امروزه ضعف  می باشداهمیت یافتن توانمندی اقتصادی به معنای به حاشیه رفتن مسائل سیاسی و امنیتی نیست؛ بلکه از آن جهت 

 .می باشدبه معضلی امنیتی تبدیل شده اقتصادی، خود 

ها می باشداقتصادی و اهداف آن، وجود هماهنگی میان اهداف، رفتارها و سی می باشدسیای تحقق می باشدیکی از ضروریات در ر

 می باشدسی گیران عرصهگذاران و تصمیممی باشدالزاماتی در دستور کار سی می باشد. به همین منظور نیاز می باشد

توجه به عرف »، «آفرینیتقابلی و دشمن شداز بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از روی»اقتصادمحور قرار گیرد که عبارتند از:  خارجی

تالش و همکاری »، «ریزی در جهت سازگاری و پذیرش تحوالت آنالمللی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و برنامهارهای بینو هنج

برقراری ارتباط موثر با » ،«ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگربرای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه

ارائه تعاریف جامع از خود در محیط »و « مابینگیری از قدرت آنها در مناسبات فیالمللی و بهرهواحدهای اقتصادی و مالی بین

 آنچه به اساسا اقتصادی می باشدسی «ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی.ای و فرامنطقههای منطقهن مجموعهشدالملل و کانونی بین

ها و کارگزاران ها، وزارتخانهو سایر بخش وزارت امور خارجه هایفعالیت برگیرنده در و شودمی مربوط دهند،می انجام هاحکومت

، دامنه می باشدسی. همچنین این نوع استالمللی عمل میهای اقتصادی هستند و در سطح بینکه دارای مسوولیت می باشدحکومتی 

گیرد که از های تجاری و غیره را نیز دربرمیهای خصوصی و اتحادیهخصوصی، تشکلگران غیردولتی مانند بخشوسیعی از کنش

. دسته دیگر از می باشداقتصادی نقش  می باشدسینوان بازیگران مستقل در عهای حکومتی یا بهمی باشدطریق شکل دادن به سی

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
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می مدانه برای جهت دادن به سیمدنی هستند که در بازار فعال نیستند، اما تالشی عا جامعه اقتصادی، بازیگران می باشدسیگران کنش

.می باشدگذاری، تنظیم مقررات و بازار باشد

حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد درحال

در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فناوری ایران ویژه سند چشمباالدستی کشور به

گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار بوده، به یک ضرورت اقتصادی که از ظرفیت بهره می باشدسیدر قالب  جهان و اثربخش با

های اقتصادی المللی از طریق اعمال تحریم، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینمی باشدناپذیر تبدیل شده باجتنا

ن تصویر شدتواند با کمرنگ ای، میای و فرامنطقهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقهخارجی توسعه می باشد، اتخاذ سیمی باشد

گذاری خارجی شود و با از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه ایران امنیتی

.کشور داشته باشد رشد و توسعه روندبنیان، اثری مثبت بر های نو و دانشافزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فناوری

نتیجه گیری

خارجی خود را با هدف کمک به توسعه و رفاه ملی از  می باشدهای یازدهم و دوازدهم، سیهای اخیر عالوه بر اینکه دولتدر سال

نیز بر « های کلی اقتصاد مقاومتیمی باشدسی»اند، در ابالغ هشدالملل، اقتصادمحور اعالم طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین

از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت  اقتصاد کشور پذیریافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب»

فاده از می باشددر جهت حمایت از اهداف اقتصادی و  می باشدسیفاده از می باشدویژه همسایگان، و جهان به کشورهای منطقه با

هایی که به آن اشاره شد درخصوص حال همچنان نارسایی. با اینمی باشدتاکید شده « ایالمللی و منطقههای بینهای سازمانظرفیت

 شرایط در کشور اقتصاد می باشد الزم اوال اقتصادی می باشدسی موفق اجرای برای بنابراین شود.اقتصادی کشور دیده می می باشدسی

 جایگاه به اقتصادی می باشدسی کارگیریبه با صرفا فعلی نامطلوب شرایط در داشت انتظار تواننمی قطعا چراکه گیرد؛ قرار قبولیقابل

ها و الزامات تقویت زیرساخت می باشدمند شویم. بنابراین ضرورت آن بهره منافع از و یابیم دست جهانی اقتصاد سطح در مناسبی

می مولد مورد پیگیری قرار گیرند. ثانیا نیاز  رشد اقتصادی ویژه در عرصه تولید و تحققکشور به شرایط اقتصادی مربوط به بهبود

المللی در نظر گرفته شود. الزامات در سطح ملی شامل برخی از الزامات نهادی و ساختاری برخی از الزامات در سطح ملی و بین باشد

 می باشدهای اقتصادی هستند؛ زیرا برای پیش بردن سیاقتصادی کشور یعنی دیپلمات می باشدسیتی درخصوص کارگزاران و الزاما

بندی اقتصادی به تعریف و اولویت می باشدسیگیری در عرصه یک مرکز اصلی تصمیم می باشدگرا در کشور اوال الزم خارجی توسعه

های اقتصادی به همراه ایجاد هماهنگی میان اقتصادی و تعیین وظایف دیپلمات می باشدسیها و سازوکارهای شداهداف، کار

 می باشدخصوصی بپردازد و ثانیا ضروری های دولتی و نمایندگان بخشهای سیاسی و اقتصادی کشور اعم از وزارتخانهدستگاه

از تخصص و دانش  استمیزبان دنبال می ، اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهایسیاسیهای هایی که با روشدیپلمات

 .درخصوص پایش بازارها و چگونگی نفوذ به بازارهای کشورهای مذکور مشاوره دهند دولت مند باشند تا بتوانند بهاقتصادی بهره

می . این اقدام که مکمل اقدام در سطح ملی می باشدالمللی اقتصادی ایران، اقدام در سطح بین می باشدسیالزامات دومین سطح از 

دهد. نخست؛ آورد، چند مورد را مدنظر قرار میهای خارجی فراهم میها و فرصتفاده از ظرفیتمی باشدو شرایط را برای  باشد

منظور نگر و متناسب با اهداف و ابزارها، براساس درک عمیق و شناخت دقیق تحوالت خارجی بهراتژی جامع، آیندهمی باشداتخاذ 

فاده از می باشدالمللی. دوم؛ توجه و دهی به رفتار کشور در نظام بیناقتصادی و جهت می باشدسیهای تعیین چارچوب فعالیت

اقتصادی. سوم؛ تالش  می باشدسیلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپ

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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ویژه در منطقه خاورمیانه. زا بهشای و پرهیز از رفتارهای تنای و فرامنطقههای سیاسی منطقهو چالش مشکالت وفصلبرای حل

های ریزی برای ورود و فتح آنها با همکاری تمام نهادهای کشور از جمله وزارتخانهچهارم؛ شناسایی بازارهای هدف و برنامه

ویژه ای بهای و فرامنطقههای منطقهو بازرگانی. پنجم؛ تالش برای پیوستن به سازمان امور اقتصادی و دارایی امورخارجه،

فاده می باشدمنظور برد در کشور به-برد گذاریگذاران خارجی برای سرمایهجهانی. ششم؛ ترغیب و اقناع سرمایه تجارت سازمان

های کافی و هفتم؛ توجه های موردنیاز و براساس نظارتگیری از دانش فنی، تکنولوژیکی و... در بخشخارجی برای بهره سرمایه از

های آنها برای ورود به ال از طریق تسهیل جذب سرمایهطور مثو مشارکت دادن آنها در توسعه ملی به ایرانیان خارج از کشور به

 عرصه اقتصادی کشور

 منابع و ماخذ

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی؛  می باشدسی"(، 1395پاک جامی )دهقانی فیروزآبادی، جالل و مرتضی دامن

 96، شماره 22مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره  ،"قاللمی باشدها پس از سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری 25ارزیابی 

 .25-65)زمستان(، صفحات 

های گیری فساد اداری در سازمانساختار فساد در نظام اداری کشور: بررسی ساختار شکل"(، 1394رحمانی، حامد و همکاران )

، 3، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال "نونفاده از روش آنتروپی شامی باشدهای با هدف انتظامی، با مادی، هنجاری و سازمان

 .11-38)زمستان(، صفحات  4شماره 

ی بازرگانی، سال نامه، پژوهش"ای در مرکز قاره آسیادستاوردهای تجاری تشکیل بلوک منطقه"(، 1385رحمانی، میترا و همکاران )

 .213-236)بهار(، صفحات  38، شماره 10

 قفقاز، و مرکزی آسیای مطالعات ،"اکو اعضای میان در همگرایی عدم در خارجی هایقدرت تأثیر و نقش"(، 1386رسولی، الهام )

 .169-188)زمستان(، صفحات  60، شماره 15 سال

الملل در تئوری و عمل: مطالعه موردی تعامل اقتصادی چین و اقتصاد سیاسی بین"(، 1390رضا و قاسم ترابی )رضائی، علی

 .1-32)پاییز(، صفحات  13، شماره 4مطالعات سیاسی، سال  متحده آمریکا،ایاالت

، شماره 20، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره "های صلح در افغانستانچالش"(، 1393رفیع، حسین و محسن بختیاری جامی )

 .33-58)زمستان(، صفحات  88

های صادراتی این محصوالت )با ان و تبیین اولویت(، شناسایی پتانسیل صادراتی محصوالت نساجی افغانست1390روحانی، حسن )

نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم اقتصادی، خاتمه (TRADESIMسازی پتانسیل تجاری دوجانبه )فاده از مدل شبیهمی باشد

 دانشگاه فردوسی مشهد.

، مطالعات راهبردی، دوره "تولید در ایرانثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل بی"(، 1379شاهی، احمدعلی )زارع

 .241-242)بهار و تابستان(، صفحات  8و  7های ، شماره3

اقتصادی ایران، مطالعه موردی دوره اول -تحزب و ساختار اجتماعی"(، 1392فرد )سالمی قمصری، مرتضی و محمود مرتضایی

 .174-219)زمستان(،  63، علوم اجتماعی، شماره "ه.ش1287-1304تحزب 

 شدن، کابل: صبح امید.(، افغانستان و جهانی1393سجادی، عبدالقیوم )

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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(، افغانستان: از شهادت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبان، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 1389سروری، محمدعارف )

المللی ابرار معاصر.بین

 7، شماره 1ای، سال های منطقه، پژوهش"فکری و سیاسی افغانستانهای نگاه اِجمالی به جریان"(، 1390خواتی، محمد )شفق

.53-100)تابستان(، صفحات 

، 5قاره، سال ، مطالعات شبه"نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان"(،1392شفیعی، اسماعیل و نعیم عیدوزایی )

.91-126)پاییز(، صفحات  16شماره 

، مطالعات آسیای "جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان می باشدسیتبیین "(، 1395آباد )ی دولتاهلل صالحشفیعی، نوذر و روح

.71-102)تابستان(، صفحات  94، شماره 22مرکزی و قفقاز، دوره 

تیک، سال ، ژئوپلی"م. )با نگاه به ایران(2001سپتامبر  11هند در قبال افغانستان پس از  شدروی"(، 1391شفیعی، نوذر و همکاران )

.125-152)تابستان(، صفحات  2، شماره 8

، مطالعات "های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژیها و موانع همکاریفرصت"(، 1390الدین )صادقی، شمس

.29-54)زمستان(، صفحات  9، شماره 3قاره، سال شبه




