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 چکیده

ی در سیاسات  اژهیا ویکی از انواع دیپلماسی است که امروزه دارای جایگااه  دیپلماسی اقتصادی 
یگیاری یاد دیپلماسای    خارجی کشورهاست. شرایط ویژه جمهاوری اسایمی ایاراس مزاتل        

ی هاا تیا ظرفی بعد از انقیب  س از جنگ به دنبال اساتااده از  هادولتاقتصادی کارآمد است. 
، اما در این راستا کارآمادی زز  را نداشاته و باا    اندبودهدیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی 

ایگاه دیپلماسای  . سؤال اصلی  ژوهش عبارت است از اینکه جاندبودهمختلای روبرو  یهاچالش
 -توصایای  چگونه بوده است؟ در ایان  اژوهش باا رو     نهم و یازدهم یهادولتاقتصادی در 

درصادد بررسای جایگااه    ی آمااری  هاا دادهو ای و اسانادی  کتابخاناه  تحلیلی و استااده از منابع
ه نهم و یازدهم هزتیم. از ایان رو با   یهادولتدیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایراس در 

 س از انقیب تا دولات روااانی  رداختاه و ساپس      یهادولتمطالعه اجمالی سیاست خارجی 
 هاافته. یمیدهیممورد مطالعه قرار  ه دیپلماسی اقتصادی را در دوره مورد نظربصورت ویژه جایگا

ی متااوت در زمینه کاربزت این نوع دیپلماسی هادولتی ساختاری در هاچالشااکی از وجود 
یی نی  به دلیل ماهیت سیاست خاارجی  هافرصتصه سیاست خارجی است، با این وجود در عر

دیپلماسی اقتصاادی ماوفقی را اتخاا      تواندیمکه از رهگذر آس ایراس  دولت رواانی فراهم شده
 .نماید
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 مقدمه  

بیش از  ا روند روبه اف ایش تکنولوژی و کم رند شدس مرزها، وابزتگی متقابل کشورهاب

نی  اهمیتی ویژه در دستگاه دیپلماسای کشاورها  یادا    روابط فراملیتوجه به و  یش شده 

زدایای  ضرورتاً به دنبال اف ایش همگرایی و تانش  هادولت کرده است. به تبع این مزأله،

تند. بدین ترتیب راهکارهای دیپلماتید به منظور ترمیم و خارجی هزدر عرصه سیاست 

. ایراس در قبال دیگر کشاورها  آتقویت روابط سیاسی برای کشورهای مختلف از جمله ج.

از جایگاه و اهمیتی ویژه برخوردار است. در این مزایر راهبارد و راهکارهاای متاااوتی     

ی مختلاف  هاا عرصاه ود در هاای موجا  با کشف  تانزایل  توانندیموجود دارد. کشورها 

ی سیاسای در جهات  یشابرد اهادا      هاا یای همگرااقتصاد، فرهنگ و اجتماع با تقویات  

است.  غیرسیاسی راهکارهای کشورها، راهکار برداری نمایند. بنابراین بهترینسیاسی بهره

خواهاد   آفرین اختی  و واگرایانه غالباً امنیتی و سیاسی موضوعات اولیه طراای که چرا

تواناد  وجاود دارد مای  ید منطقه  کشورهایی که در میاس اقتصاداشتراکات بنابراین  .بود

 تاواس یمبا این مقدمه  .ها بوجود آوردرا برای آساقتصادی های های متعدد همکاریزمینه

 راهکاری غیرسیاسی جهت تقویت روابط سیاسی است.گات دیپلماسی اقتصادی 

توساط  کاه   یمارز اقتصاادی باروس   یهاتیعالناو  بر ف منظوراقتصادی به  دیپلماسی

اسات  اهمیت روزاف وس  یدا کرده  شودیها و بازیگراس غیردولتی دنبال و  یگیری مدولت

(. (selwyn,2013      با توجه به ضرورت توسعه سیاسی و اقتصاادی و باا مطالعاه اساناد

سی اقتصاادی  که دیپلما میابییمی جمهوری اسیمی ایراس در هادولتبازدستی و اهتما  

تبادیل شاده اسات.     هادولتاز آغاز انقیب تا کنوس با روندی تصاعدی به اولویت مهم 

آمار و ارقا  به دست آمده مؤید این مطلب است که هار زمااس کاه دولات گشایشای در      

 هاا دولات سیاست خارجی  یدا کرده است به دنبال اف ایش تعامیت اقتصاادی باا ساایر    

ابتادایی انقایب تاا  ایااس جناگ، دوراس رکاود دیپلماسای         برآمده است. هرچناد دوراس 

ی تکناوکرات  هاا دولات اقتصادی است اما با فاصله گرفتن از جناگ و روی کاار آمادس    

ر قرار گرفته است. با این اال دیپلماسی اقتصادی در ااستااده از این ظرفیت در دستور ک

ز راهبردهای سیاسی در قبال نظاا   ایراس بیش از اینکه متأثر از منافع اقتصادی باشد متأثر ا

. کناد یما ی آماری نی  باه درساتی ایان مادعا را اثباات      هاافتهالملل است. شواهد و یبین
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بنابراین فرضیه  ژوهش  یش رو عبارت است از اینکاه جایگااه دیپلماسای اقتصاادی در     

اشاد از  ی نهم و یازدهم بیش از آنکه متأثر از راهبرد و تبیاین مناافع اقتصاادی ب   هادولت

 ی ب رگهاقدرتی سیاسی و رویکرد ایدئولوژید در سیاست خارجی نزبت به هاآرماس

 بوده است. متأثر

 کتابخاناه  و اسانادی  رو  باه  اطیعات و است تحلیلی توصیای مقاله، تحقیق رو 

 ارائاه  از  اس   اژوهش،  ایان  دراناد.  شاده  تحلیال  و گاردآوری  مناابع،  به مراجعه با ای

 تحاول  سایر  و  یشاینه  باه  اقتصاادی،  دیپلماسی اهمیت و ماهو  ارهدرب نظری هایبحث

تاا دولات روااانی  رداختاه و      ی ایراسهادولت خارجی سیاست در اقتصادی دیپلماسی

اامادی ناژاد و    دولات  خارجی سیاست اقتصادی رویکرد بر گذار ریتأث به عوامل سپس

 دیپلماسای  ویی  ایش ر هاا فرصات و  هاا چاالش همینطاور  . شد خواهد اشاره رواانی

راهکارهاایی بار ارتقااط ساط       نیا    ایاس در و گیردمی قرار بررسی مورد ایراس اقتصادی

 شد. خواهد دیپلماسی اقتصادی ارائه

 

 پژوهش پیشینه

 یراموس مبحث ااضر مطالعات مختلای انجا  شده است که در اداماه ماورد اشااره قارار     

 گرفته است.

جایگااااه دیپلماسااای اقتصاااادی در »( در  ژوهشااای باااا عناااواس 1931) یصاااالح

، به بررسی می اس توانایی دیپلماسی اقتصادی در «ی جمهوری اسیمی ایراسخارجاستیس

ایاای نقش محوری، با توجه به عصر جهانی شدس اقتصاد، در سیاست خارجی جمهوری 

ی المللا نیبا اسیمی ایراس،  رداخته است. وی با استااده از دو رو  مصاابه و آمارهاای  

برای جهاانی شادس اقتصااد    قتصادی، در  ژوهش خود به این نکته اشاره نموده است که ا

اما چی ی کاه باعاث گزاتر  و رشاد     . مشخص نمود تواسیزماس و مکاس خاصی را نم

اقتصااد  اتااً    .باشاد یم 2ییگرایالمللنیو ب 1اقتصادی دگیتندرهم ،است فرایند آس گردیده

                                                           
1. Interconnection of the economy 

2. Internationalism 
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در سیاسات خاارجی نیا      یای گراالملال نیر  دیگر باز ط المللی است.ید موضوع بین

 .که  ایه آس بر اقتصاد بنا شده باشد کندیزمانی توسعه  یدا م

دیپلماسی اقتصادی و تأثیر آس بار   اندازچشم»(، در  ژوهشی با عنواس 1931) یمحمد

توصیای باه   -تحلیلیرو  استااده از ا ب« روند عضویت ایراس در سازماس جهانی تجارت

سی نقش فعال دیپلماسی اقتصادی ایراس، در دساتیابی باه اهادا  سیاسات خاارجی      برر

اقتصاادی   یهار زمینه توسعه روابط اقتصادی خارجی و تعامل سازنده با سازماسکشور، د

 رداختاه   المللی بویژه تزهیل و تزریع فرآیند الحاق ایراس به سازماس جهانی تجاارت بین

تعامال ساازنده و    ، وای کشاور های توسعههبردی و برنامهرابطه اسناد رادرایناست. لذا، 

 داده است.هوشمندانه با اقتصاد جهانی را مورد نقد و بررسی قرار 

( در  ژوهشای باا عناواس جایگااه     1931) یجاام دهقاانی فیروزآباادی و دامان  اا      

اسناد و مدار  موجود  با مطالعه ،«دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم

ضمن بررسای سایر تحاول دیپلماسای اقتصاادی در وزارت اماور خارجاه        ر این زمینه د

جمهوری اسیمی ایراس، نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خاارجی دولات   

هااا، ساااز و کااار اجرایاای و یااازدهم را در دوراس  زاااتحریم از منظاار اهاادا  و برنامااه

در نهایت اینگونه بیاس داشتند که؛  هاآس. اندنمودهدستورکار بررسی و تحلیل  یهاتیاولو

ماهیت تعامل گرا و اقتصاد محور سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت یافتن هاد   

اقتصادی در چارچوب برنامه جامع اقادا  مشاتر  )برجاا ( و ال اماات      یهامیرفع تحر

ماسای  علال و عوامال اولویات یاافتن دیپل     نیتار ناشی از اهدا  اقتصاد مقااومتی، مهام  

 .دهندیاقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را تشکیل م

 یپلماسای د یهاها و ضرورتچالش»(، در  ژوهشی با عنواس 1931 ورلد )سلیمانی 

عوامال کاربزات   ، باه واکااوی   «یخاارج  یاستو ال امات آس در اوزه س یراسا یاقتصاد

ال اماتی که نااظر بار   و چیزتی و چگونگی  دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایراس

باشد،  رداخته است. لذا با استااده از اسناد و منابع موجود در این زمینه باه  اجرای آس می

سو بازیابی قادرت ملای و بازدارنادگی تهدیادهای      دیازاین نتایج دست یافته است که 

ساازد و  محیطی کاربزت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایاراس را ضاروری مای   

سااختاری، ال اماات راهباردی در    های دروسها در بزتر چالش، این ضرورتگریدیازسو
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عناواس نقطاه ع یمات در اولویات دساتورکار      سطوح کارگ اری، نهادی و سیاستی را باه 

 یوندی تدریجی اقتصاد ملی ایراس با دهند. این ال امات به همدیپلماسی اقتصادی قرار می

 .رسانندالملل کمد میاقتصاد بین

بررسای راهباردی دیپلماسای    »( در مقالاه ای باا عناواس    1931) اسیصالحصبوری و  

دیپلماسای  « اقتصادی جمهوری اسیمی ایراس مطالعه موردی: دولت یاازدهم و دوازدهام  

. نویزندگاس با استناد به دانندیماقتصادی را ج ط زیناد توسعه اقتصادی و سیاسی ایراس 

، باه  1141ازدستی کشور بخصوص سند چشام اناداز   الگوهای توسعه و توجه به اسناد ب

تبیین الگوی توسعه اقتصادی جمهوری اسیمی ایراس در دوره دولت یازدهم و دوازدهام  

ی گذشته هر کدا  با رو  و دیدگاهی ویاژه باه مطالعاه  یراماوس     ها ژوهش .اند رداخته

ی از باردار بهاره  ، اما  اژوهش ااضار ضامن   اند رداخته.ایراس آدیپلماسی اقتصادی در ج.

و دستاوردها، با نگاهی آماری  هاافتهدستاوردهای  ژوهشی  یشین در جهت تکمیل این ی

 رداختاه ساپس    ی نهام تاا دوازدهام   هادولتو مزتند به بررسی دیپلماسی اقتصادی در 

 .دهدیمی آس را مورد بررسی قرار هافرصتو  هاچالش

 

 نظری چارچوب. 1

اجماع بار یاد    مطالعات ااکی ازالملل، ل و اقتصاد سیاسی بینالملدر ادبیات روابط بین

قادرت اقتصاادی باه     آس طبق که است اقتصادی هتو ولوژی دو بخشی از قدرت در اوز

قادرت   شود.دو شکل قدرت اقتصادی مزتقیم و قدرت اقتصادی غیر مزتقیم، مطرح می

یب و هم از راه فشاار  اقتصادی مزتقیم؛ نوعی از قدرت اقتصادی است که هم از راه ترغ

به چگاونگی   شود و معموزًاقتصادی، در راستای کزب منافع ید دولت به کار گرفته می

باه طاور کلای قادرت     گاردد.  اب ارهای تشویق و تنبیه اقتصاادی برمای  از  دولت هاستااد

 باا  دولات  ید توسط اقتصادی منابع هدستکاری عامدانه و اندیشیده شداقتصادی مزتقیم 

گذاری مزتقیم روی رفتار دولت دیگر و وادار کردس آس به انجا  ید رشته از یرتأث هد 

داد هااا را انجااا  نماای  خااود  آس هاقاادامات کااه در شاارایط عااادی و از روی اراد   

وابزاتگی  ه . اما قدرت اقتصادی غیر مزتقیم؛ باه رشاد ف ایناد   (123-111:1934)خادمی،

تار  و روشان  قاوی  اضاور  همچنین و تاکنوس 1394 همتقابل اقتصاد سیاسی جهاس از ده



67 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   اول 

 ب ست و هفتم 

 7931 بهار

 

 ه. رابرت کوهن و جوز  نای هنگا  طرح نظریگرددیها برماقتصاد در روابط بین دولت

 اقتصادی قدرت به طور کلی. کنندیم نتایج یاد کنترل قدرت نا  به آس از متقابل وابزتگی

باه  توانایی کزب شده توساط یاد کشاور     این گونه تعریف کرد: تواسیمغیرمزتقیم را 

صورت عامدانه یا غیر عامدانه ناشی از اندازه، تنوع و  یونادهای اقتصاادی خاود کاه از     

 طاور  باه  دیگاراس،  توسط ممکن رفتارهای هدهی محیط فعالیت و تعیین دامنطریق شکل

بدین ترتیب قدرت اقتصادی باا قادرت   هماس(. گذارد )ها تأثیر میرفتار آس روی مزتقیم

و ساازوکارهای اقتصاادی باه     هاا لی تانزا باا   توانناد یمها سیاسی  یوند خورده و کشور

 مطالبات سیاسی نائل شوند.

 بلکاه  است خارجی سیاست سکه دیگر روی تنها نه اقتصاد که است قرس نیم از بیش

 فعازس از یکی تعبیر به است. گردیده خارجی سیاست با متراد  کشورها بعضی مورد در

 بایاد  اقتصااد  همچناین  کار اقتصاادی اسات و   کننده سیاسی آغاز امور امروزه» اقتصادی

 اقتصاد یا اقتصاد خدمت در سیاست بحث همچنین« بخشد استحکا  را سیاسی  یوندهای

ارتباطاات و   گزتر  با ویژه به .باشدیم مطرح ید هر یهاتیاولو و سیاست خدمت در

 سیاست بین ارتباط و یافته اف ایش شدت به جهانی قافله از ماندگی کنار ه ینه اطیعات،

 چزاب  مثاباه  باه  اقتصاادی  رابطه و است شده ن دید بزیار اقتصادی توسعه و خارجی

 سایح  خلاع  ماذاکرات  معاادل  اهمیتی از تجاری مذاکرات .دینمایم عمل سیاسی روابط

اطاعات،  اسات )  گرفتاه  را سانتی  دیپلماسای  جای تجاری دیپلماسی و گردیده برخوردار

1939 :31.) 

ی در سط  فراملی توجاه  اقتصادنظریه  ردازانی که به مزائل  نیترهممیکی از  هاس

باه اهمیات    گیارد و سیاست را جدا از هم در نظر نمی و داشته است. وی اقتصاد یاژهیو

همگرایی مزاتل   وجاود    از ید سو،او معتقد است  سیاسی مزائل اقتصادی ا عاس دارد.

 ی نااع   یهاسوی دیگر، گروه ازو  ستای افوق ملی در سط  منطقه نهادهای فراملی و

کنناد.  اا اب سیاسی در داخل کشورها هزتند که مناافعی را در همگرایای دنباال مای     و

بر این  هاس فرض(. 11-12 :1933،  یوندهای فراملی نی  دارند )مشیرزاده معموزً هانیا

ی بارای  اناد. در نتیجاه هار اقادام    است که ابعاد مختلف ایات اقتصادی به هام وابزاته  

شود و همکاری از یاد  های دیگر میهمکاری در ید بخش، مزتل   همکاری در بخش
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کند. عکس آس نی  صحی  است؛ یعنی باروز مشاکل در   بخش به بخشی دیگر سرری  می

 (.14-11هماس: ) دیهای دیگر را نی  مختل نماتواند همکاری در بخشید بخش می

را متغیری واسطه بین همگرایای اقتصاادی و    یناو   یهااس فعالیّت نهادها و گروهه

ی و ال وماً به وادت کامل منطقه« سیاسی شدس»کند که فرایند ادعا میو  داندسیاسی می

ای اقتصاادی و  ای سیاسی باه اتحادیاه  گذار از بازار مشترکی با انگی ه»انجامد: فراملّی می

(. 294: 1991ب رگای،  ) «به خودی است. سرانجا  وادت سیاسی کشورها فرایندی خود

فوق ملی امری اجتناب  یهاییهمگرادر این رهگذر برای سوق  یدا کردس به منافع ملی، 

نا ذیر بوده و اساتااده از اب ارهاای دیپلماتیاد و باویژه دیپلماسای اقتصاادی راهکااری        

 .گرددیممناسب تلقی 

و متحادانش  ی آمریکاا  هاا میتحار جمهوری اسیمی ایراس از آغاز تأسیس تا کنوس با 

مواجه است، و از سوی دیگر با ضعف ساختار اقتصادی و صنعتی، عد  موازناه در تاراز   

روبرو  ی ب رگهاقدرتتجاری، اقتصاد تد محصولی و آسیب  ذیری در مقابل سیاست 

است. براین اساس، با توجه به اولویت یابی توسعه اقتصادی در دستور کار کیس سیاست 

منطق اقتصاد که جهانی و جهاس شمول اسات، طرااای سیاسات     کشور، طبعاً به اقتضای

. در چنین شرایطی است که دیپلماسی اقتصاادی  باشدیمخارجی توسعه گرا نی  ضروری 

به یکی از ارکاس توسعه اقتصادی و رکن اصلی سیاسات خاارجی توساعه گارای کشاور      

 (.1: 1931سلیمانی،شود )یمتبدیل 

 

 یاقتصاد یپلماسید اهمیت. 2

نوع دیپلماسی، دیپلماسای اقتصاادی    نیترمهملماسی انواع گوناگونی داشته و یکی از دیپ

، باه عباارتی   دیپلماسی در اقتصاد کاربرداقتصاد جهانی،  گزتردهشتاب توجه به  بااست. 

باالقوه و بالاعال دیپلماسای بارای تحقاق اهادا         یهاا لی تانزا هاا و  توانایی استااده از

ز  را بارای ایجااد   زش مورد توجه قرار گرفتاه و اب ارهاای   اقتصادی کشورها بیش از  ی

محیطی مناسب به منظور رشد و توسعه اقتصادی از یکزو، و  یشبرد اهدا  و منافع ملی 

 (.Yia & Saner,2002: 22از سوی دیگر، فراهم کرده است )
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و  الملال نیبا  ، اقتصااد سیاسای  یالمللا نیاقتصاد با  موضوعاتدیپلماسی اقتصادی با 

ایان ناوع    .گاردد یما قلماداد   یارشاته اسیا م در رسته موضوعات المللنیبیات روابط باد

 یگاذار هیو سارما  یتجاار رواباط   برای باه تحار  درآوردس  دیپلماسی از روابط و ناو  

هاا،  )از قبیال سااارتخانه   یالمللنی،  وشش دادس محدوده وسیعی از نمایندگاس بالمللنیب

)از  یو نهادهای داخلا ( تجارت کنندهتیت اماو تزهییها و سایر امکانات گریکنزول

از ) دو جانباه دیپلماتیاد   یهاتیو نی  فعال (و صادرات یگذارهیقبیل دفاتر توسعه سرما

 از بدین ترتیب یکی selwyn,2013) .کند )یاستااده م (هاقات دولتقبیل تجارت و می

بنیااس دیپلماسای    نی اسات. بازرگاا  یهاا اسات یس اقتصاادی،  دیپلماسای  عناصر نیترمهم

 هایتصمیم بر گذاشتن تأثیر آناس اصلی هد  که است موضوعاتی بین ارتباط اقتصادی بر

 وا  اعطای گذاری، سرمایه واردات، صادرات، مانند اقتصادی یهاتیفعال در مرزی بروس

 (Bergeijk, 1995: 443–445) . ت اس ... و هاو کمد

 گاات  تواسیمز دیپلماسی اقتصادی ارائه شده است با توجه به تعاریف مختلای که ا

 دیپلماسی تواسمیبا این وجود  اما نیزت، دست در اقتصادی دیپلماسی از دقیقی تعریف

 کازهاا،  مبادلاه  یاا  جاایی  جاباه  تولید، با مرتبط یهااستیس  یشبرد و تنظیم را اقتصادی

 متماای   مشخصاه  دکارد. یا   تعریاف  کشاورها  دیگار  در یگذارهیسرما و کار خدمات،

 باا  و ماذاکره  بار  تأثیرگذاری برای خصوصی یهابخش که است این اقتصادی دیپلماسی

 مشاارکت  سیاساتگذاری  فرایناد  در یامنطقه یا جهانی رقابتی بازار در ماندس باقی هد 

 ساویه  چناد  و یامنطقه سویه، دو سط  سه در اقتصادی دیپلماسی عمل سطوح .کنندیم

 (.123: 1931الرشید، است )

مناابع   تواناد یما دیپلماسی اقتصادی مرتبط با موضوعات سیاسی اقتصادی است کاه  

اقتصادی را هم به عنواس  ادا  و هم به عنواس مجاازات بارای تاأمین اهادا  سیاسات      

خارجی به کار گیرد. در واقع دیپلماسی اقتصادی در کناار کااربرد در سیاسات خاارجی     

. دیپلماسی اقتصادی تنوعی از ردیگیماستااده قرار  برای اهدا  سیاست داخلی نی  مورد

اب ار که هم به طور مزتقیم و هم غیر مزتقیم در تعامیت دیپلماتید میااس باازیگراس باه    

 (.93: 1931دهقانی فیروزآبادی و صالحی، است )، شودیمکار گرفته 
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 ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست در اقتصادی دیپلماسی. 3

سیاست خارجی ایاراس مزاتولی    ٔمتااوتی بر عرصه یهاانقیب اسیمی، گاتماسابتدای  از

در ادامه بارای بررسای جایگااه دیپلماسای اقتصاادی در سیاسات خاارجی        گشته است. 

ی بعد از انقایب اسایمی در   هادولتجمهوری اسیمی ایراس نگاهی اجمالی بر رویکرد 

قتصااادی را در هاار یااد از آس زمینااه سیاساات خااارجی داشااته و کاربزاات دیپلماساای ا

 رویکردها مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
 

 ی گذشتههادولتدیپلماسی اقتصادی در  .3-1

در خصوص بزیاری از مااهیم مرتبط باا   ،ابتدا باید  کر کرد که در مقطع آغازین انقیب

ط نظری وجود داشت. به هماین  خیو  نظرهای سیاسی و فکری اختی سیاست خارجی

هاای شادیدی باه وجاود آماده باود. تشاتت و        در سیاست خارجی ایاراس ضاعف  ل، دلی

سردرگمی در ایاای ید دیپلماسی منزجم در سیاست خارجی ایراس در آس مقطع باعاث  

 دیپلماسی در ستگاهدناکارآمدی  یهانشانه ازناکارآمدی در دستگاه دیپلماسی کشور شد. 

هاای ایاراس در بزایاری از کشاورهای     دگیها و نماینا مقطع یاد شده، تعطیلی ساارتخانه

ویژه کشورهای تأثیرگذار در سیاست و اقتصاد ایراس بود. به عنواس مثال، اولاین   جهاس، به

سایر ایراس در فرانزه ادود سه ماه  س از انقیب به محل مأموریات خاود رفات. ایان     

ناود،  تحرکای دساتگاه دیپلماسای کشاور باود )به     وضعیت نشاندهنده تعطیلای و یاا کام   

تصایه کادر دیپلماتید و جایگ ینی آس توسط افرادی که فاقد تجربه زز  و  (.1999:924

الملال  آگاهی و شناخت کافی از اوضاع و ااوال جهانی و قواعد اااکم بار رواباط باین    

بودند مشکل دیگری بود که وزارت امور خارجه را در انجا  وظایف ساازمانی خاود باا    

 (.191هماس:مشکل مواجه ساخت )

اقتصاادی جمهاوری اسایمی     مدلدر زمینه سیاست اقتصادی هم باید یادآور شد که 

خودکااایی و خوداتکاایی    شاده دولتای بار  ایاه     ی یراقتصاد برنامه ،1919ایراس تا سال 

ای نی  که برای الگوی توسعه .داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آس داشت

باا بررسای   اتخاا  شاد، راهبارد جاایگ ینی واردات باود.      ل اقتصاادی  دستیابی به استقی

که اقتصاد به عناواس   شودیمی ااکم بر سیاست خارجی در این دوراس، مشخص هامنطق
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ید ماهو  و متغیر وابزته و فرعی مورد توجه بود و اصل و اسااس تعاامیت اقتصاادی    

ین تغییار اولویات از   ی بعدی همچوس دفاع و امنیت قرار گرفته است. البته اهاتیاولودر 

سیاست و یا امنیت ناشی از اضطرارهای بین المللی و منطقه ای در کناار اصاول داخلای    

بود. درواقع ماهیت سیاست خارجی در این دوراس ماهیت دفاعی و امنیتی  یدا کرده باود  

 (.121: 1932صالحی،بود )و ماهیت اقتصاد نی  اقتصاد جنگی شده 

ی دیپلماسای اقتصاادی، آزادی تجاارت و بازگشاایی     هادر االی که یکی از شاخص

اقتصاد در برابر ورود کاز و خدمات از کل جهاس و نی  تواناایی شاهرونداس در برقاراری    

تعامل با دیگر شهرونداس جهاس به عنواس خریداراس و فروشندگاس کاز و خدمات در بازار 

بر است که  ییهاتعرفه ی تجاری در این چارچوب در امرهاتیمحدودبین المللی است. 

بر روی تجارت است. این متغیر مربوط است به  هاتیممنوعروی صادرات و واردات و 

دهقانی فیروزآباادی، و  گردد )یمیی که بر واردات کازهای خارجی اعمال هاتعرفهمی اس 

در طول دوره جناگ تحمیلای باا توجاه باه محادودیت       (. 33-33: 1931مختار صالحی،

ه ساختاری و بحراس اقتصادی ااصل از تعارض با جامعه جهانی و مقابلاه  دولت در زمین

ی نظا  بین الملل، دیپلماسی اقتصادی جایگااه قابال تاوجهی را باه دسات      هاابرقدرتبا 

افول اقتصادی دولت  میشویمهرچه به  ایاس جنگ ن دید  هانیانیاورده است. عیوه بر 

س در ایان دوره توجاه باه اداره جناگ و کنتارل      . بیشترین اهتما  دولتماردا شودیمبیشتر 

شرایط داخلی است. لذا به دلیل تلقی موجود در کشور و ناامنی سرمایه گذاری خارجی، 

 .ردیگینماقبال قابل توجهی در این زمینه صورت 

جانباه کشاور در صادر     ایاس جنگ عراق علیه ایراس، موجب گشت تا بازسازی هماه 

. به تبع آس مدل و نظا  اقتصادی کشور نی  از اقتصاد متمرک  دولت قرار گیرد یهاتیاولو

بازار ارکت کرد که از آس به عنواس تعدیل اقتصادی یااد   اقتصاد سمت به محور –دولت 

. سیاست تعادیل اقتصاادی گاامی در جهات  یوناد باا اقتصااد جهاانی، جاذب          شودیم

 یسااز یتصادی و خصوصخارجی و انتقال تکنولوژی بود که آزادسازی اق یگذارهیسرما

را به دنبال داشت. در نتیجه، متناسب با این نوع اقتصاد، راهبرد توسعه صادرات نی  اتخا  

قادرت و   دولت بر ولویت(. در دوراس سازندگی ا1939:191، یروزآبادیفی)دهقان دیگرد

 سیاسی یهاتیمیاظات اقتصادی اولو این راستا در این دولت،در بود. امنیت اقتصادی 
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 یای گراتاوده  یهااقتصادی جدید بر آس بود تا رو  یهااستیالشعاع قرار داد. سرا تحت

ی را در سیزتم اقتصاد سارمایه داری  ررا کنار گذاشته و همگرایی مزتحکم ت 1334دهه 

جهانی  یدا نماید. هد  این سیاست بازسازی اقتصادی درهام ریختاه، گزاتر  ااوزه     

. اهتماا  دولات در   صاد داخلی کشور بوده استمشارکت خارجی و خصوصی سازی اقت

، هاا اراناه یسازی و کاهش دخالت دولت در عرصه اقتصاد، اذ  صوصیبه خ این دوره

 (.91: 1999امیر اامدی، بود ) برقراری نظا  تد نرخی ارز و جلب سرمایه خارجی

 روی کار آمدس کابینه آقای هاشمی فرصت زز  را مهیا کرد تا سیاسات اقتصاادی را  

همخوانی داشته باشد. این امر نقاش و مشاارکت    جهاس در  یش گیرد که با شرایط جدید

لذا در ااوزه اقتصاادی، راهبارد کابیناه      .را برای بخش خصوصی ایجاد کرد یترگزترده

هد  ایان راهبارد نوساازی و توساعه      نیترسازندگی راهبردی  یچیده بود. اولین و مهم

. آزادسازی اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصااد  اقتصادی بوده است یهابدوس داده

دیپلماسای  . باا برناماه رفزانجانی،    شاد یاقتصادی محزاوب ما   یکلید اصلی برنامه اایا

وجود آماد.  به اقتصادی که تا آس زماس جایگاه چندانی در سیاست خارجی ایراس نداشت 

ی درخواسات  ایراس برای عضویت در سازماس تجارت جهان مصداق این امر این است که

ح ساختارهای اقتصادی خود نمود. هرچند این درخواست عضاویت  داد و شروع به اصی

های دولت آمریکا هیچگاه به بار ننشزت اماا دولات را از هاد  خاود     به دلیل مخالات

جاای خاود را باه توساعه رواباط       هادولتهمچنین توسعه روابط سیاسی با  .ناامید نکرد

 .  شد تا روابط سیاسی از روابط اقتصادی متمای  گرددیتاقتصادی ا سیاسی داد. اتی 

در االی که دو کشور روابط سیاسی با یکادیگر   ،با آمریکا ایراس در روابط به عنواس مثال

ناتای   هاای شارکت نداشتند؛ روابط اقتصادی خود را  ی گرفتند و ایراس متقاضی اضاور  

در  (.194: 1939  ،زیبااکی  و تاااق فار  ا) شاد آمریکایی برای سرمایه گاذاری در ایاراس   

ی دولت سازندگی، اقتصاد به یاد اولویات جادی در تعاامیت باین المللای       هااستیس

و  ردیا گیما . جذب سارمایه گاذار خاارجی در دساتور کاار قارار       شودیمدولت تبدیل 

. از طرفای تاراز   کنناد یما ی بین المللی در زمینه سرمایه گذاری در ایراس ورود هایکمپان

. کناد یماس رو به اف ایش است و توجه به صادرات به نزبت گذشته رشد  یدا تجاری ایر

فراز و فرود و موفقیت و یا عد  موفقیت دیپلماسای اقتصاادی در ایان دوره، در زماانی     
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است که بحراس در سیاست خارجی به دلیل تنش در رواباط باا آمریکاا و ارو اا )دادگااه      

: 1932ند: هاانتر:  ) دیآیم ( بوجودی الخبرهاجبری امریکا، بمباراس هامیتحرمیکونوس، 

 (.1 و 9فصل 

جامعه مدنی و نیاز اقتصادی دو ضرورت و بایزاته باه ترتیاب سیاسای و اقتصاادی      

جامعه ایراس در آستانه روی کار آمدس دولت خاتمی بوده که باه دلیال  یوناد باا مزاائل      

تأثیر محزوسی داشته است جمهور از سوی رئیس ییزدابر اتخا  سیاست تنش یالمللنیب

هاا و ماااهیم   و گاات و گاوی تمادس    یای زداتنش تکیه بر مااهیم(. 99: 1933)سلیمانی،

نظیار اعتمادساازی،    ،رناد یگیایان دو ماهاو  قارار ما     ادیگری که به نحوی در ارتباط با 

زدایای  رکان تانش  . ها قارار گرفات  مورد استقبال عمومی دولت ملت ،مشارکت و تااهم

  دولت خاتمی در درجه اول تأثیر خود را بر عرصاه اقتصاادی و تای   سیاست خارجی 

ت متحده علیه ایراس نشاس داد. ماوفقیتی اولیاه در   برای خنثی سازی تحریم اقتصادی ایاز

این زمینه  یش از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و با امضاای قارارداد توتاال    

ل شده بود. در ارتباط باا مقابلاه ایاراس باا     فرانزه  س از لغو قرارداد کونکو آمریکا ااص

باا امضاای    هاا میآمریکا در اوزه نات و گاز باید گات که اعتباار ایان تحار    یهامیتحر

در ماارس   یانییایتالیقراردادی بین دولت ایراس و شرکت فرانزوی الف اکیتین و شرکت ا

ایان   ناتی به طاور جادی خدشاه دار شاد. ارز  کلای      یهاجهت توسعه اوزه ،1333

وه هماین شارکت فرانزاوی باه هماراه      . بعیبودر زدمیلیوس  333قرارداد ده ساله ادود 

میلیوس بشکه  144ل با شرکت کانادایی بودلی قرارداد دیگری برای توسعه اوزه ناتی بی

(. اماا بایاد اشااره کارد در ایان دوره      11: 1931خالوزاده،  خیره قابل استحصال، بزت )

 در ااوزه  فاراواس  یهاا تی  وجود ل سیاسی و فرهنگی بود و بااولویت دولت بر مزائ

با ساط  جهاانی قابال مقایزاه      ی ایراس در این زمینههاتیفعال اقتصادی، سط  دیپلماسی

و  هاا تمادس نبود. تی  مثبت دولت خاتمی در توسعه دیپلماسی اقتصادی، باا گاتگاوی   

ایان دوره دیپلماسای    موفقیت در جذب سرمایه گذاری خاارجی قابال توجاه اسات. در    

اقتصادی به دستاوردی در توسعه مبادزت جهانی اساتوار باود. اگرچاه ضاعف سااختار      

اقتصادی و عد  توسعه صنعتی موجب شد که بیشترین اجم صاادرات باه محصاوزت    

ناتی اختصاص داشته باشد، اما تراز تجاری در بیشتر این دوره مثبت و روبه رشاد باوده   
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بار توساعه و    ی نظاا  باین الملال نیا     هاا ابرقادرت روابط باا   ی ااصل ازهاتنشاست. 

 کارآمدی دیپلماسی اقتصادی سایه افکنده است.

 

 نژاددیپلماسی اقتصادی در دوران احمدی .3-2

با اتخا  استراتژی متاااوت، ضامن باازتعریف اصاول اولیاه انقایب        نژادیدولت اامد

یاست خارجی خود را بازگشات باه   اسیمی، عدول از آس را ناممکن خوانده و اولویت س

انقیب اسیمی در سالهای اولیه جمهاوری اسایمی ایاراس قارار داد.      یهااصول و ارز 

آرماانگرایی  »این گاتماس تحات عناواس اصاولگرایی عادالت محاور و باه تعبیار برخای         

، چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایاراس را تحات تاأثیر خاود     «محوراصول

 (.241 :1931نژاد، یقرار داد )بعید

سیاست خارجی دولت نهم و دهم بر این دیدگاه استوار بوده است کاه نظاا  رواباط    

 یبناد استوار شده است. بر همین مبناا، طبقاه   یعدالتیاز ظلم و ب ییهااسیبر بن یالمللنیب

جویاناه از  یا سلطه و ضد سلطه اتخا  ید استراتژی مقابله وستمدیده  جهاس به ستمگر و

. (Haji yousefi,2010:7) شادند یتلقی م نژادیول راهنمای سیاست خارجی اامداص

ضد نظا  هژمونید یا ضد نظا  سلطه، محور اصلی  یگراسیاست خارجی تعاملبنابراین 

گرایای باوده اسات )متقای و     سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایاراس در دوراس اصاول  

 (.2: 1939،آزرمی

در راستای گاتماس ضد هژمونیاد و مقاومات    ،ایراسجمهوری اسیمی در این مقطع 

. جنوب-  جنوبسیاست نگاه به شرق و ائتی: کندخود دو استراتژی عمده را دنبال می

    باوده اسات تاا یاد ائاتی     در چارچوب سیاست نگاه به شرق ایراس همواره در تی

راستا ایاراس باه   شرقی بویژه چین و روسیه ایجاد نماید. در این  یهااستراتژید با قدرت

 شانگهای بوده است. مقامات ایاراس معتقاد   یهایسازماس همکار دنبال عضویت کامل در

ای از جملاه  هزاته  یهاا که شکل گیری ید محور ضد امریکایی که شامل قدرت بودند

چین، روسیه و هند باشد، توانایی این را خواهد داشت تا به عنواس ید قطاب و قادرت   

ید جانبه گرایانه امریکا بویژه در مقابال املاه    یهااستیر مقابل سسیا دآباز دارنده در 

جنوب جمهاوری اسایمی   -  جنوبائتید و در  یش دستانه امریکا به ایراس، عمل نمای
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    بوده است تا با ایجاد ید محاور ضاد سالطه از طریاق توساعه ائاتی      ایراس، در تی

، نیکاراگوئه، بولیوی و سایر ئیوتین همچوس ون جنوب به کشورهای امریکای ز-جنوب

کشورهایی که جهت گیاری ضدامپریالیزاتی دارناد، بتواناد از یاد طار  تأثیرگاذاری        

از  اقتصادی غارب را علیاه ایاراس کااهش دهاد و      یهامیامنیتی و تحر-تهدیدات سیاسی

تید در ایات خلوت امریکا صااب ناو  استراتژید شاود.  یلوطر  دیگر به لحاظ ژئو 

خود، ید نو ع  تین در عمق استراتژیدزبا قرار دادس امریکای  خواستیاس مدر واقع ایر

سیای مرک ی، عاراق و افغانزاتاس   آای را در مقابل اضور امریکا در خلیج فارس، موازنه

 (.1933:219 ،)صانعی دیایجاد نما

 ، از جملاه دورمختلای به عمال آ  یهاتیفعال اوزه اقتصادی این دوره دولت، در رد

و و  اناماا،  لدفترهای تجاری در شهرهای مهم منطقه آمریکای زتین نظیر ساانپائو  تأسیس

ایجاد اتاق بازرگانی ایراس و آمریکای زتین در وزارت صانایع و معاادس ایاراس، برقاراری     

کاراکاس(، تأسیس شارکت مشاتر  بارای     -خط هوایی مزتقیم باری و مزافری )تهراس 

ر   تروشایمی، تأسایس باناد مشاتر  باا      تت مشناتی، تأسیس شرک یهااجرای  روژه

خاط مشاتر  کشاتیرانی میااس تهاراس، کوباا و ونا وئی،         یاندازون وئی، تی  برای راه

شارکت  تارو در    یگاذار هیآبرسانی و تولید مزکن در کوبا و ون وئی، سارما  یها روژه

وارداتای در مقابال   منابع  یسازصنایع ناتی ایراس، خرید بن ین از ون وئی به منظور متنوع

 نیتار ها، عضویت ناظر در  یماس آلبا، عضویت در باناد جناوب و غیاره از مهام    تحریم

دستاوردهای اقتصادی سیاست خاارجی جمهاوری اسایمی در ایان دوره اسات )بیناا ،       

1939:3 14.) 
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 نژادتراز تجاری دولت احمدی

 
 

 جذب سرمایه گذاری خارجی
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 واردات اامدی نژاد

 
https://data.worldbank.org/ 

ی اقتصاادی در عرصاه خاارجی، باا وجاود      هاا تیا فعالدر این دوره با وجود برخی 

در روابط با دیگر کشورهای جهاس، چهره ایراس به چهره ای تهدیادزا   زاتنشی هااستیس

اط راهباردی دیپلماسای   را در راساتای ارتقا   هاتیفعالاین  تواسینمو امنیتی بدل شد؛ لذا 

اقتصادی تعبیر نمود؛ زیرا رفتار سیاسی مبتنی بر دعاوی مادیریت جهااس، اتخاا  راهبارد      

موجود در نهایت ایاراس را در   المللنیبتهاجمی و تجدید نظر طلبانه نزبت ساختار نظا  

نکته دیگار در ایان دوره   موضع شکزت در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی قرار داد. 

در ماورد   دولات وقات،   اهبارد تهااجمی  ی هزته ای دولت اامدی نژاد است. ردیپلماس

منظور محادود کاردس گزاتر     ایراس با واکنش طر  غربی روبرو شد. به یابرنامه هزته

 یالمللا نیداخلی و ب یهامیایراس طرفهای غربی اقدا  به تصویب تحر یاهزته یهابرنامه

 یهاا و قطعناماه  یالمللا نیبا  یهاا میایان تحار   علیه ایراس کردند. واکنش ایراس نزبت به

( باه طوریکاه در نهایات    Smith,2011:105باود ) و غیر منطقی شورای امنیت تهاجمی 

منجر به از بین رفتن شرکای اقتصادی و از دست رفتن بازارهای بین المللای ایاراس شاد.    

مقطاع،  از ساوی تایم دساتگاه دیپلماسای در ایان       اتخا  چنین راهبردهای غیر اقتصادی

ی مکرر هاقطعنامهاقتصاد ایراس را فلج نمود و در عرصه نظا  بین الملل نی  باعث صدور 

شورای امنیت، خدشه وارد شدس به  رستیژ بین المللی، کاهش موفقیت در جذب سرمایه 

 گذری خارجی و نی  عد  توسعه مناسب دیپلماسی اقتصادی ایراس گردید.
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 ران روحانیدیپلماسی اقتصادی در دو .3-3

دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصاادمحور و هاد     ژهیوولت یازدهم و بهد

ثر در رواباط  ؤاصلی آس را کمد به توساعه و رفااه ملای از طریاق تعامال ساازنده و ما       

ویاژه  اس از     س از انقیب به یهاهمه دولت عنواس کرده است. اگرچه تقریباً المللنیب

به توساعه رواباط اقتصاادی خاارجی را اازااس کارده و ایان          ایاس جنگ تحمیلی نیاز

اناد، اماا باه نظار     سیاست خارجی خود ماورد توجاه قارار داده    یهاموضوع را در برنامه

را باه دیپلماسای اقتصاادی معطاو       یاژهیا رسد دولت یازدهم و دوازدهم اولویت ومی

 خلای و خاارجی، عمادتاً   ثابات دا  وه بر تأثیر ذیری از عوامل عاا  و نزابتاً  داشته که عی

های دستور کار این دولت اسات. باه عباارت دیگار،     برگرفته از گاتماس ااکم و اولویت

ارائه شده از سوی رئیس جمهور روااانی و وزیار اماور خارجاه بار اسااس        یهابرنامه

س راهباردی  ترسیم شده در اسناد کی یهایگاتماس اعتدالگرایی و در چارچوب هدفگذار

است که دولت در سیاست خارجی، عوامل اقتصاادی را ماورد توجاه     کشور متضمن آس

  کارده  بیشتری قرار داده و به همین دلیل سیاست خارجی خاود را اقتصااد محاور اعای    

 (.11-11: 1931جامی،   ا فیروزآبادی و دامناست )دهقانی

ن دیپلماسی اقتصادی مزتل   سیاستی تعامل آمی  و نرمش  ذیر با جهاس است. در ایا 

راهبرد کیس سیاست خارجی، تااهم و اجماع در سط  ملی و همکاری در رواباط  »دوره 

رجی براساس اصول سه گانه ع ت، اکمت و مصالحت و رویکارد تماا  ساازنده و     اخ

و تاکیاد مقاا  معظام رهباری باوده اسات.        دیی. این اصول همواره مورد تأباشدیثر مؤم

  چشم انداز برنامه بیزت ساله کشور، تقویات  راهبرد م بور در راستای دستیابی به اهدا

امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی و خنثی ساازی تبلیغاات در خصاوص تارویج ایاراس      

هراسی در جهاس و به ویژه منطقه، ارتقای اعتبار و اف ایش ااترا  و ع ت ایراس در سط  

استا، سیاسات  . در این رشودیمنطقه و جامعه بین المللی و جهاس در اال گذار تعریف م

ی لا خارجی سازوکاری برای تولید آثار مطلاوب در ساطوح ملای، منطقاه ای و باین المل     

هاا و  ها، ساختن و تقویت ائتی نش و خصومتت. از جمله آثار مطلوب، کاهش باشدیم

، اعتمادسازی، به اداکثر رسانی منافع مشتر  و مادیریت مطلاوب اختیفاات    هاهیاتحاد

دیپلماسی امروز دنیا جهات تحقاق    یهاشناخته شده است. دستگاهطبیعی از راه کارهای 
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را از ایان   یباردار و یقیناً نهادهای سیاست خارجی اداکثر بهاره  باشندیاهدا  مذکور م

 (.1931رواانی، «)ل خواهند آوردمراهکارها به ع
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اقدا  در جهت غیرامنیتی کردس کشاور و ارائاه تصاویری     نیترمهمای، هبا توافق هزت

شارایط بارای باه     رساد یما صل  طلب از کشور صورت  ذیرفت و با این اقدا  به نظار  

. باه عباارت   کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی در دوره  زا تحریم فاراهم شاده باشاد   

دیگر، مجموعه عواملی از جمله ال امات قانونی، نیازها و ضرورت ملی، تحاوزت بزایار   

ی بلندی همچوس توافاق هزاته ای و نیا     هاگا سریع منطقه ای و بین المللی و برداشتن 

ی برگرفته از گاتماس اعتدال گرای دولت یازد  و دوازدهم باعث شاده  هابرنامهاهدا  و 

خارجی جمهوری اسیمی ایراس بیش از گذشته نیازمند توجه به مزاائل   است تا سیاست

 (.119: 1931صبوری و صالحیاس، باشد )« دیپلماسی اقتصادی»اقتصادی و به کارگیری 

اواخر دوره یازدهم و آغاز دوره دوازدهم ریاست جمهوری رواانی در ایراس مقارس باا  
ی ترامپ نزبت باه ایاراس سیاساتی    به قدرت رسیدس ترامپ در آمریکاست. سیاست خارج

تهاجمی و نرمش نا ذیر بوده و توافق برجا  و اجرایی شدس آس با کارشکنی آمریکاا مواجاه   

دساتاوردهای   نیتار مهام شد. این مزأله باعث شد عاده ای، برجاا  را باه عناواس یکای از      

کنناد.  دیپلماسی اقتصادی رواانی و تیم دیپلماتید وی، شکزت خورده و غیرکارآمد تلقی 

اما دولت دوازدهم در این زمیناه فعالیات خاود را اداماه داده و دیپلماسای اقتصاادی را باا        

ی خود قرار داد. اف ایش سرمایه گذاری خارجی، رشد هابرنامهرویکردهای جدید در صدر 

تراز تجاری کشور و افا ایش تعامال باا دنیاا در ساایه تحقاق برجاا ، تأسایس و تعریاف          

ط دستگاه دیپلماسی، ایاای نقش اتاق بازرگانی و وزارت صامت، و  مأموریت اقتصادی توس
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علای  ) یماال اف ایش صادرات غیرناتی و تعامل با ارو ا درخصوص راه اندازی کانال ویاژه  

 ی این دوره است.هایژگیورغم خروج آمریکا از برجا ( از 

 

 ایران اقتصادی کالن دیپلماسی هایچالش. 4
و اقاداماتی در کاربزات دیپلماسای اقتصاادی      هاا تیا فعالد جمهوری اسیمی ایراس با وجو

 یی روبرو است که در ادامه تبیین شده است.هاچالشهمواره با 

ی دیپلماسی اقتصاادی،  هاشاخص: یکی از اقتصاد در دولت گاهیجا و نقشید. برتری 

 آزاد سازی اقتصادی است. اما در ایراس شاهد جایگااه عماده دولات در تواناایی اقتصاادی     
هزتیم. زمانی که دولت از قدرت بازیی برخوردار باشاد، دیپلماسای اقتصاادی باه دولات      

 یهاا ناه یزمتاا در بلناد مادت دیپلماسای اقتصاادی در       گاردد یمو باعث  شودیممحدود 
ایراس گرچه بازار از قادرت اقتصاادی   غیردولتی کارایی خود را از دست بدهد. همچنین در 

ی هاا تیا فعالادهاای خصوصای شارایط سااختاری را بارای      بازیی برخوردار است، اماا نه 
ی بارای  اعماده  یهاا چالشو فعازس خصوصی در ایراس هنوز با  نندیبینماقتصادی مناسب 

 ایاای نقش مواجه هزتند.

ی دیپلماسی اقتصادی، شااخص  هاشاخصی: یکی از اقتصاد و یاسیس منافع ت اامدو. 
قا  مقایزه با کشورهای منطقه از جایگاه خوبی سرمایه گذاری خارجی است؛ اما ایراس در م

دیپلماسی اقتصاادی کاه فاراهم     رسدیمدر این زمینه برخوردار نیزت. در این زمینه به نظر 
کننده شرایط سیاسی برای ورود سرمایه گذاری به داخل است، نتوانزته موفق عمال نمایاد.   

یری اقتصادی است. ایاراس  ی جهانی دیپلماسی اقتصادی، رقابت  ذهاشاخصیکی دیگر از 

در مراله مبتنی بر عوامل تولید یعنی منابع خدادادی و طبیعی متکی است. در ایان مرالاه   

بیش از هر چی  بر منابع طبیعی همچوس نات برای رقابت در جهانی شدس اقتصااد اساتااده   
ی بر اساس منابع طبیعی باشد دیپلماسای اقتصاادی جایگااهی بارا    . وقتی که رقابت شودیم

فعالیت ندارد. در این شرایط آس چه که بتواند امنیات مناابع طبیعای را در تولیاد، توزیاع و      

 فرو  آس تأمین نماید در اولویت است.
ی دیگار دیپلماسای   هاا شااخص ی: یکای از  المللا  نیبا داخلای و   یهاا تیمحدودسه. 

رسای  اقتصادی، موضوع تکنولوژی اطیعات و ارتباطات است. جمهوری اسیمی ایراس دست

محدودی به این موضوع دارد و از توانایی ساختاری برخوردار نیزت. برای در  یش گرفتن 
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ی اقتصادی و تعامیت اقتصادی در عرصه جهاانی، شاناخت اطیعاات کامال و     هااستیس

ی هاا پلماات یدبرای دسترسی به اطیعات برای  هایتکنولوژکافی در استااده از جدیدترین 

روری است. در این میاس چنانچه جمهوری اسیمی ایراس باه دلیال   اقتصادی امری زز  و ض

این که در مراله گذار از مراله تولید مبتنی بر رقابت بر اساس مناابع طبیعای و خادادادی    

در اال گذار به مراله مبتنی بر کارایی اقتصادی اسات بایش از هار چیا  زز  اسات کاه       

ای امر شرایط تکنولوژیکی را برای ایان کاار   ی جدید را به کار گرفته و در ابتدهایتکنولوژ

 (.143-114: 1931فیروزآبادی و صالحی، آورد )فراهم 

مذکور روناد فعالیات دساتگاه     یهاچالشچهار. عد  وجود سازوکار مناسب: عیوه بر 
 خارجی سیاست دستگاه ساختار در چندانی اتتغییردیپلماسی کشور نمایانگر این است که 

آس به طاور خااص شاکل نگرفتاه اسات و هناوز بزاترهای قاوی و         و در بخش اقتصادی 

ی دیپلماسای  هاا برناماه اهادا  و   جهات  یشابرد   های اجرایی و نظاارتی مناسابی  سازوکار
اقتصادی ایجاد نشده است. کافی نبودس نیروهای متخصص و کارآماد در بخاش اقتصاادی    

ه گاردد. عاد    دیپلماسی کشور یکی از عوامل قابال تاوجهی اسات کاه بایاد باه آس اشاار       

ی دیپلماتید تاأثیر  هاتیفعالی مختلف سیاسی و فرهنگی بر کیایت هابخشهماهنگی بین 
ی تجاارت جهاانی و عاد  تای  جادی بارای       هاا سازماسگذاشته است. جذب نشدس در 

ی اقتصادی و عد  وجود تواس رقابت با بازارهای جهانی از هاسازماسعضویت در این گونه 

 که در ایطه دیپلماسی اقتصادی با آس روبرو هزتیم. ی عمده ای استهاچالش

 یطا  کاه  اسات  ییکشاورها  از یکی راسیا یاسیم ی: جمهوریاقتصاد یهامیتحر  نج.
 یاقتصااد  یپلماسا ید گزترده غرب قارار گرفتاه اسات.     یهامیتحر آماج گذشته دهه چند
 اثارات  کااهش  ایا  و شکزات  یبرا یراهبرد عنواس به آس از تواندیم راسیا که است یروش

 قیا از طر تواناد یقدرتمناد ما   یاقتصااد  یپلماسید یریبا به کارگ راسی. اکند استااده میتحر

 یهاا میشود که اثر تحر یسودمند یوارد مبادزت تجار ایو آس انهیمنطقه خاورم یکشورها

 یمختلاا  یهاا در ااوزه  تواناد یم یو ارو ا کاهش داده شود. روابط تجار کایآمر یاقتصاد

 یبارا  تای  . ردیا مشاتر  صاورت بگ   یو منابع انارژ  یتوسعه صنعت گردشگرهمچوس 

  یا ن برجاا   مانناد  یالمللا  نیب یهاتوافق به توسل قیطر از یاقتصاد یهامیتحر از ممانعت
 (.3: 1939،یو غیم یباشد )ارغوان راستا نیهم در تواندیم
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 ایران در اقتصادی دیپلماسی مستعد بسترهای و هافرصت. 5
  یگیار  و فعاال  نقاش  ایااای  بارای  کشاور  یهاا یتوانمناد  و هاتیظرف از برخی به امهدر اد

باا   یالمللا نیباه عناواس کشاوری با     یاراس ج. آ. ا. شاود یما  اشااره  قوی اقتصادی دیپلماسی

از عایوه بار ایان کاه     ت استراتژید، جایگاهی متمای  درتحوز فرد و به ویژگیهای منحصر

. تردیادی  گاذارد یتأثیر ما  بر آس نی  متقابیً ،ردی ذیتأثیر م یالمللنیت نظا  بزتغییر و تحو

با توجه به ویژگیهای خاص ژئو لیتیاد، ژئواکونومیاد و ژئوکاالچر،     یراسنیزت که ج. آ. ا

. کناد یو محلی عمال ما   یاالمللی است و بزیار فراتر از کشوری منطقهید کشور مؤثر بین

 یایعنای ناه قادرت منطقاه     :روناد یشمار ما ید کشور بومی به  بزیاری از کشورها صرفاً
 یهاا مثاال  تاواس یت منطقه تأثیرگذاری چندانی دارند. در این بااره ما  هزتند و نه بر تحوز

بزیاری را در آسیا، آفریقا و اتی ارو ا  کر کرد. برخای کشاورها فراتار از مزاائل داخلای      
تحت تأثیر قرار دهناد کاه    ای راای و اتی فرامنطقهت منطقهتحوز توانندیخود مؤثرند و م

 یاراس . ج.آ.اشاود یالمللی نا  بارده ما  ای و یا بینها با عنواس بازیگراس منطقهاز آس ااًاصطی

المللی و اتی در برخای  آید، کشوری بینبه ازاب می یاوه بر آنکه ید قدرت منطقهعی

نطقاه و  یراماوس   آس نه تنهاا در م  یهاتیجهانی است؛ یعنی ارکات، رفتار و فعال هایژگیو

، همچناس کاه  کنندیها در کل جهاس نی  بازتاب  یدا مشود، بلکه برخی از آسصه نمییآس خ
 (.91 :1934ت جهانی نی  بر آس تأثیرگذار است )رمضانی،زتحو

که به عنواس یاد کاانوس    دهدیمموقعیت ژئو لتید، این فرصت را در اختیار ایراس قرار 
 از ج ئای  نتقال انرژی و تبادزت اقتصادی عظیمی باشاد. ایاراس  انرژی و نی  مزیری برای ا

مناابع   اسات کاه دارای   خا ر  دریاای  و فاارس  خلیج ااشیه خاورمیانه و استراتژید منطقه

تاأمین انارژی، مزایرهای انتقاال انارژی،       مناابع ارتباطی است.  یهاراهو  العادهانرژی، فوق

 .کنناد یما   یادا  یاژهیا نظایر آس اعتبار وبازارهای مصر ، تجارت انرژی، فناوری انرژی و 
مزئله دسترسی و تأمین انرژی برای نیازمنداس آس و نی  امنیت مزیرهای انتقال انارژی بارای   

العاده اهمیت دارند. به لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژی با تولیدکنندگاس و مصر  کنندگاس فوق

متقاضی  یهاها است که دولتزندگی روزمره مرد  و جوامع و نی  ایات کشورها و دولت
تولیدکنناده را دائمااً نگاراس کارده اسات و از هماین روسات کاه انارژی در           یهاو دولت

 یدا نموده اسات و الگوهاایی از رقابات،     یاکنندهنییالمللی نقش تعملی و بین یهااستیس

باط  و روا یالمللا نیهمکاری، کشمکش، تجاوز، تعامل، همگرایی و واگرایی را در عرصه با 
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هاای  ها شکل داده است. اهمیت انرژی باداس ااد اسات کاه دولات     بین کشورها و دولت

مصار  انارژی، و    یهاتولیدکننده، مکاس یهاکننده، مکانهای تولید انرژی، و دولتمصر 

مربوط به انرژی را ج و اهدا  ملی و امنیت ملای   یهایهر دو مزیرهای انتقال و تکنولوژ

 (.142: 1931نیا، )اافظ کنندیخود محزوب م

 جهات،  ید از است. شده واقع انرژی تران یت مزیرهای کانوس در جهت چند از ایراس

 این از روز در بشکه تن میلیوس 11 از بیش که است جهاس ناتی گلوگاه نیترمهم هرم  تنگه

 از یاا  سوئ  کانال طریق از غرب و چین( ژا ن، هند،) آسیا شرق به ازجمله دنیا تما  به تنگه

 آژاناس  مطالعاات  براسااس  .شودیم منتقل متحده ایازت و غربی ارو ای به امیدنید دماغه

 به و شده برابر دو تقریباً هرم  تنگه از انرژی صادرات 2424 سال تا آمریکا انرژی اطیعات

 کریادورهای  مزایر  در گارفتن  قارار  مجماوع  در. رساد یم روز در بشکه میلیوس 92 ادود

 ارو اای  روسایه،  تران یتای کشاورهای   ارتبااط  برقراری نتیجه، در و جنوب شمال تران یتی

 خاور شرقی، جنوب جنوبی، آسیای و یکزو از قاقاز و میانه آسیای شمالی، مرک ی، شرقی،

 ایراس برای برجزته م یت ید دیگر ازسوی فارس خلیج ااشیه کشورهای و اقیانوسیه دور،

 .(29: 1931 یمانیشود )سلیم قلمداد

 ایان  جناوب  و شامال  در، اسات  شاده  واقع استراتژید بیضی کانوس در ایراس همچنین

 قارار  انارژی  کنناده مصار   کشاورهای  آس غرب و شرق در و تولیدکننده کشورهای منطقه

 جاای  باا  ایاراس . کناد  تبادیل  منطقه انرژی کانوس به را ایراس تواندیم موقعیت این .اندگرفته

 و کارده  کماد  هناد  و چین نیاز مورد انرژی تأمین به تواندیم انرژی اوزه مرک  در گرفتن
 جغرافیاایی  مرک یت در گرفتن قرار بخشد. رهایی نقاط دیگر نات به وابزتگی از را اوراسیا

 آورده فاراهم  ایراس برای را فرصت این اکو اقتصادی یهایهمکار سازماس عضو کشورهای

 اکاو،  عضاو  کشورهای بین صادیاقت و تجاری ارتباط برقراری در فعال نقش ایاای ضمن تا

 تران یات  زمیناه  در تجااری،  مختلاف  موافقتناماه هاای   و هاا یهمکاار  چارچوب در بتواند

: 1931 یمانیبپاردازد )سال   نقاش  ایااای  به نی  عضو کشورهای وارداتی و صادراتی کازهای

23.) 

و نهادهاای اقتصاادی باین المللای؛ تحار  و  ویاایی نظاا          هاا ساازماس تعامل فعال با 
اقتصادی بین المللی در ابتدای قرس بیزت و یکام تاا ااد زیاادی مادیوس شاکل گیاری و        

و نهادهای بین المللی است. هماهنگی با روندهای باین المللای در قالاب     هاسازماسفعالیت 

و نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی، عیوه بر تی  هماهناگ   هاسازماسعضویت در 
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مللی متناسب با نیازها و ال اماات توساعه ای کشاورهای در ااال     برای تغییر ساختار بین ال

توسعه، زمینه تشویق سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و کاهش ریزد اقتصادی از طریق 

 (.914: 1932جمعی از نویزندگاس،سازد )یماف ایش اعتماد عمومی را فراهم 

رسانه ای و بهاره منادی از   با استااده از ظرفیت  تواندیمهمینطور، دیپلماسی اقتصادی 

ی تجااری  هاا یتوانمناد ی بروس مرزی، مانند: جا  جم، الکوثر، ساحر و آی فایلم   هاشبکه

واقعی ایراس را به دنیا نشاس داده، با برندسازی کازهاای ایرانای در خاارج و رفاع تبلیغاات      

ریاق باه   استکباری علیه ایراس چهره واقعی جمهوری اسیمی ایراس را نشاس دهد و از ایان ط 

ی موجاود  هاا تیا  هندر کشورهای هد  کمد کند و  هاآسایجاد بازارهای جدید و ثبات 
تاا   اناد بزاته علیه جمهوری اسیمی ایراس را که با تبلیغات ساوط در ا هااس عماومی نقاش     

ی اعمال شده خود را مشروع جلوه دهناد، تصاحی  کناد و باه ایان شاکل، آثاار        هامیتحر

 (.111: 1939سمیعی نزب، دهد )تقلیل را  هامیتحرمخرب ناشی از 

اصیح ساختار اقتصادی زمینه شااافیت و سایمت اقتصاادی را فاراهم      از سوی دیگر،

کند که نتیجه آس روناق کزاب و کاار در جامعاه،     و به تحقق آس کمد شایانی می دینمایم

د مارد ،  اعتماد و امیدآفرینی در بین آااا  های داخلی و خارجی، روند تولید، جذب سرمایه
موجود، تقویات تولیاد و در نهایات رشاد اقتصاادی کشاور        یهاتیبه فعلیت رسیدس ظرف

، شاود یاست.  یشگیری و مبارزه قاطع با فزاد اقتصادی موجب اف ایش امنیت اقتصاادی ما  

ه عباارت دیگار   با  که این امر نیازمند اصیح ساختار اقتصادی و رفع موانع کارآمدی است. 

های  ولی و ارزی است که منجر به افیت اقتصادی، اصیح سیاستهای شایکی از سیاست
نباوی و همکااراس،   شاود ) کشور میو تقویت دیپلماسی اقتصادی اصیح ساختار اقتصادی 

1939 :11.) 

 

 گیرینتیجه
دیپلماسای  »ی دیپلماتید امروزین برای رفع نیازهاای سیاسای و اقتصاادی    هارو یکی از 

ی هاا دولات با مطالعاه وضاعیت دیپلماسای اقتصاادی در     است.  ژوهش ااضر « اقتصادی
ی نهام و یاازدهم، اااکی از آس اسات کاه      هاا دولات مختلف بعد از انقیب بخصوص در 

 یراموس این مزأله شکل گرفته اماا   ییهاتی رغم این که دیپلماسی اقتصادی در ایراس علی

از  راس، کشاور متاأثر  هنوز در جایگاه ضعیای اسات. در دوره ابتادایی انقایب اسایمی ایا     
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اوادث مختلف داخلی و بیرونای از ضاعف و ناکارامادی در دساتگاه دیپلماسای و باویژه       

ی اقتصادی در رأس امور قارار  هاتیاولو. در دوراس هاشمی بردیمدیپلماسی اقتصادی رنج 

 هاا چاالش گرفت و دیپلماسی اقتصادی در این دوره متولد شد. اما نا ختگی و وجود برخی 

ی دیپلماسی اقتصادی، قدرت رقابت اقتصادی ایاراس باا نظاا     هانهیزمنگرفتن  یش و شکل 

ی تنش زدایی دوره  یشین  ای گیاری   هااستیسجهانی ضعیف بود. در دوره خاتمی هماس 

ی سیاسی و فرهنگی در رأس برناماه دولات قارار گرفات و     هاتیاولوشد اما در این دوره 

ی خاتمی مورد اقبال جامعه بین الملال  هاتمدسی یی همچوس نظریه گاتگوهاتیموفقگرچه 

قرار گرفت اما باید توجه داشت که از مل ومات دیپلماسی اقتصادی،  یشای گارفتن مزاائل    
 اقتصادی بر مزائل سیاسی و فرهنگی است.

دوره اامدی نژاد، دولت با طرز تلقی و قرائتی ویژه درصادد برقاراری رابطاه سیاسای     

و باا   المللنیبه دولت با نگاهی تجدید نظرطلبانه در ساختار نظا  اقتصادی بود. در این دور
منجر به قرار گارفتن ایاراس در جرگاه کشاورهای امنیتای و      نوعی ادبیات سیاسی تهاجمی، 

المللای  ی اقتصادی باین هامیتحری وی در نهایت منجر به اهزتهتهدیدزا شده و دیپلماسی 

 .گرددیمدیپلماسی ایراس تلقی علیه ایراس گردید. این دوره، دوره شکزت 
در دوره رواانی متأثر از اقتضائات اقتصادی داخلی و دیگر عاواملی چاوس مخادو      

ی اقتصاادی در  هاتیاولوالمللی ایراس، سیاست تعامل سازنده با جهاس و نی  شدس چهره بین

ی دولت قارار گرفات. در ایان دوره دولات باا در  ایش گارفتن دیپلماسای         هابرنامهرأس 

ی اقتصاادی باین المللای اهتماا  ورزیاد. یکای از       هاا میتحار اقتصادی به نجات ایاراس از  
ایراس بود که در نهایات طای    یاهزتهیی که دولت یازدهم با آس روبرو شد، مزأله هاچالش

تید ارزیاابی گردیاد. در   منتهی به برجا  شد که موفقیتی دیپلما 1+1مذاکراتی با کشورهای 

ی از سوی آمریکا و خروج آس در زمینه اجرایی شادس برجاا ،   هایکنکارشدوره دوازدهم با 

 دیپلماسی اقتصادی ایراس با رویکردهای نوینی  ی گیری شد.

ی جهاانی شادس اقتصااد همچاوس باازار آزاد،      هاا شاخصدر مجموع با در نظر گرفتن 

 سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات، دسترسی به تکنولوژی و سیالیت جریااس ورود و 

ی اقتصادی این نتیجه استنباط گردید کاه  هاتیاولوخروج سرمایه آزاد، درصدر قرار گرفتن 
روبروست. اما دولت یاازدهم توانزات باا     های جدیدیپلماسی اقتصادی در ایراس با چالش

باباه کاار گیاری     دهاد یما تکیه بر فرصتی که جایگاه ژئواستراتژید ایراس در اختیاار قارار   

ی با رگ، و دوری جزاتن از   هاا قادرت ، گاتگاو ماذاکره باا    اناا نیروهای متخصاص و تو 



67 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   اول 

 ب ست و هفتم 

 7931 بهار

 

را در رأس  گارا توساعه ی یاد دولات   هاا تیاولوماجراجویی در عرصه سیاست خارجی، 

ی خود قرارد دهد و دیپلماسی اقتصادی  ویااتری را در سیاسای خاارجی خاود را     هابرنامه

  یگیری نماید.
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