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 چکیده

سراسش  المللشی در تققشا ااش ا  به بررسی نقش  مغیرراشاف دشردف ی برنش دارد تا این مقاله تال
اف دردف مغیررا این اس  که. سئوال اصلی بپردازد توسعه اقغصادف ایران افبر ریحانیدیل   خارجی
المللی چه نقشی را در تققا اا ا  سراس  خارجی دیل  ریحانی براف توسعه اقغصادف ایران ی برن
دیلش  ایل  ایشران در پاسخ به این سئوال مبغنی بر این درضره اس  که سراس  خشارجین ؟ کنایفا می

یره ددر  به توسعه اقغصادف کشور کمک کرده یلشی "مغیرر دردف"ریاس  جمهورف ریحانی مغاثر از 
 روسشعه اقغصشادف کششوتاثررات مغفشایتی بشر تی تیررر ایضاع  "المللیمغیرر برن"دیم ریحانی مغاثر از 

مایش  حریحانی که اجماع داخلی در دیل  دا  که در دیره ایل می شغه اس . نغرجه تققرا نشاندا
  اف بشا رشرد دسشی ایران به توادشا اتشغه المللی ام مهرا بوداز انجام مذاکرات ایجاد ی شرایط برن

آمش ن  اری با ریف ک دیماما در دیره  داش بر توسعه اقغصادف  یسراس  خارجی تاثررات مثبغ یاد ،
 تشاثرراتی اجماع داخل)خریج آمریکا از برجام( ی در نغرجه شکا  در المللی تیررر مقرط برن ،ترامپ
ی  بشا ریش توصشرفیمقالشه ایشن در  کاا  یاد .بر توسعه اقغصادف به مریر سراس  خارجی مثب  
 .گررداف صورت میاا به شروه کغابخانهآیرف دادهجمعتقلرلی 
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 مقدمه

ریحانی با شعار ردع سایه ته ی ات علره ایران،گشودن بازاراشاف بتشغه ی رئرس جمهور 

ییشهه در الملل بهگذارف خارجی، تیررر رابطه ایران با نظام برننرمه بتغه ی جذد سرمایه

ز طریشا اتخشای یشک اف، تالش براف کاا  تن  با کششورااف امتشایه اموضوع اتغه

بشه ( یشازدام ریاسش  جمهشورف ایشرانایل ) سراس  خارجی تعاملی در انغخابات دیره

رااکاراشایی نظرشر اصشال  ششعارااف خشود دیل  یازدام جه  تققا  پرریزف رسر .

 الملشل،المللی، ارتقشا  مششارک  کششور در نظشام بشرنتصویر امنرغی ایران در عرصه برن

 بزرگ بهااف ریابط با ق رت اف ی تنظرمالمللی ی منطقهبرنااف حضور دعال در سازمان

ریحانی  دیل  د.اا بر کشور را انغخاد کرااف سلبی آنکردن تأثرر سراس منظور خنثی

تشرین کشور در عرصه سراس  خارجی بشا بر در شرایطی دعالر  خود را آراز کرد که 

اف ایشران برد. برنامه اتشغهه سر میااف پس از انقالد اسالمی بسال مقایته با دشار در

تشرین شش . ایشران بشا تقمشل سشخ المللی شناخغه میعنوان ته ی ف براف امنر  برنبه

از حشا اتقادیشه اریپشا ی آمریکشا  سشازمان ملشل مغقش ،اشاف ا دمنش  از سشوف تقریم

ته یش  بشه  کشم ااف ریزمره اقغصادف مقریم بود. احغمال حمله نظامی ی یا دسدعالر 

کشور درگرر بشاتترین نشر   ش .طور علنی ی مغناید مطر  میحمله نظامی به کشور به

ارزش پشول صورتی که  ( توأم با رکود ش ی  اقغصادف بود به%45تورم پس از انقالد )

)ریحشانی،  یادغشه بشودسوم کاا  به یکح اقل  1392تا  1390اافداصله سال ملی در

1396 :166).  

اف اتشغه دسشغرابی بشه توادشادر عرصه سراس  خشارجی ی  ریحانی یکرد دردفری

اا ی تشاثرراتی بشراف توسشعه درصش ی  را به نفع ایران کامال تیررشر داد المللیبرنشرایط 

دیل  یازدام، سراسش  خشارجی . (185: 1397 )دری ین ی قوام، اقغصادف کشور داش 

از طریشا تعامشل  بشه توسشعه اقغصشادفخود را اقغصاد مقور ی ا   اصلی آن را کمک 

  .(29: 1393دف، بایزآاقانی دررد) الملل عنوان کردسازن ه ی موثر در ریابط برن

امزمشان ( دیازدام ریاس  جمهورف ایران)در دیره دیم انغخابات  ریحانی پرریزف

از سوف برخی از مقادل رربشی شش   افتوادا اتغهای ه در خصوص این گررف با شکل

ارچ عالئمی از تیررر در سراس  خشارجی ایشران ایجشاد نه تنها  افتوادا اتغه ازکه بع  
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داش  تشا بشه ایشران ایشن توانشایی را می بلکشهبرجام توادقی ناقص اسش   ی اساساًنش ه 

توانایی آمریکا را براف اسغفاده از موثرترین ابزارااف مالی ی اقغصشادف    یسازف کنرنی

بر امرن اساس در تجزیشه ی . خطرناک ایران مق ید سازد خود براف مقابله با ردغارااف

اف اف براف حل ی دصل مناقشات منطقشهمق مه افتوادا اتغهاا، تقلرل نهایی آمریکایی

 .(Zarate,2015) بودسودمن  ندیگر نبوده ی لذا 

پرریزف ترامپ در انغخابشات ااف رربی از سراس  خارجی ایران امزمان با برداش 

در حالرکشه دیلش  ایبامشا رئشرس  شش .مرالدف  2016سال  رف آمریکا درمهوجریاس  

اف دی ی چن  جانبه به توادشا اترین تقریمسابا آمریکا امزمان با اعمال سخ جمهور 

را بش ترین توادشا ی ایشران را  افنائل آمش ه بشود ترامشپ توادشا اتشغه اف با ایراناتغه

)یشزدام دشام،  نامرش  اسش ، افف منطقشهسازثباتدنبال بیترین حامی تریریتم که بهمهم

توادشا  ااف ترامشپ در خصشوصع م تمکرن ایران در مقابشل خواسشغهبا . (157: 1395

ی ایضششاع منطقشه بشر  از گذشششغه ملغهش  ششش  ی خشریج آمریکششا از برجشام، اف اتشغه

 .یران دعال گش اااف اقغصادف علره آمریکا جمهورف اسالمی تقریم

در تققشا  المللشیبرنبه بررسی نق  مغیررااف دردف ی تا  س ا تالشدر این مقاله 

اشاف یشازدام ی دیازداشم ریاسش  در دیره ریحشانیدیلش   سراسش  خشارجیاا ا  

نظریشه پروسشغگی جرمشز  بپردازد. براف این منظور توسعه اقغصادف ایران افبرجمهورف 

( ی مقشرط رگردلرل اامرغی که براف عامشل دشرد )ان یششه ی شخصشر  تصشمرم ریزنا به

مکشان را بشه چهشارچود ریزنشا ایشن ا گررد.قائل اس ، مورد اسغفاده قرار می المللیبرن

سشط  دشردف ی  دیاف از مغیرراشا را در سشازد تشا مجموعشهصورت ریشمن  دشراام می

اشاف یشازدام ی دیازداشم مشورد تقلرل سراس  خارجی ایران در دیل المللی براف برن

 .(1384)ریزنا،  بررسی قرار دارم

چشه نقششی را در تققشا  المللشیبرندشردف ی مغیرراشاف  این اس  که سئوال اصلی

پاسخ به ؟ کنن راف توسعه اقغصادف ایران ایفا میاا ا  سراس  خارجی دیل  ریحانی ب

یل ریاسش  ایشران در دیلش  ا این سئوال مبغنی بر این درضره اس  که سراس  خارجی

در  به توسعه اقغصادف کشور کمک کرده یلشی "دفمغیرر در"جمهورف ریحانی مغاثر از 

تشاثررات ، ی تیررر ایضاع "المللیبرنمغیرر "دیره دیم ریاس  جمهورف ریحانی مغاثر از 
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در دیره ایل ریحانی که اجمشاع داخلشی  .داشغه اس  مغفایتی بر توسعه اقغصادف کشور

بشا تاثررگشذارف را بود ام مه المللیبرندر حمای  از انجام مذاکرات ایجاد ش  ی شرایط 

بر توسشعه  یسراس  خارجی تاثررات مثبغ، افی با دسغرابی به توادا اتغه "مغیرر دردف"

، المللشیبرنتیررشر مقشرط ، ی با ریف کار آم ن ترامشپ دیم اما در دیرهداش   اقغصادف

اجمشاع ی در نغرجه ششکا  در  "المللیبرنگذارف مغیرر تاثرر"ی  خریج آمریکا از برجام

بر توسعه اقغصادف کاا  یادش . بشراف آزمشون ایشن  داخلی آثار مثب  سراس  خارجی

ااف مخغلفی نظرر اا به شروهآیرف دادهجمع از طریادرضره با ریش توصرفی ی تقلرلی 

مغیرراشاف ، ااف آمارفاینغرن  ی دسغرابی به برخی گزارشمن ف از ی با بهرهاف کغابخانه

توسشعه اقغصشادف جمهشورف  افسراس  خارجی براا ا   در تققا المللیبرندردف ی 

 .مورد بررسی قرار گررد ناسالمی ایرا

 

 ادبیات و سوابق پژوهشی تحقیق. 1

 مقاتت ی کغبی به شر  ییل در خصوص این مقاله نوشغه ش ه اس :

جتشغاراایی در سراسش   دیپلماسشی نشوین:"( کغشاد 1389)حترن پوراحمش فش 1

مطال  مفر ف در مورد دیپلماسی که  کرده گردآیرفرا  "انخارجی جمهورف اسالمی ایر

 شود. اقغصادف ایران در آن یاد  می

اف تقش  ( مجموعشه1393)مقمود یاعظی، علی جنغی ی دکغر متعود کرباسران ش 2

راابرد سراس  خارجی براف ارتقاف جایگاه اقغصادف جمهورف اسالمی ایشران در  عنوان

وعشه بشا بررسشی یضشعر  ماین مج .ان اف را تهره کردههمجموع المللیشرایط ج ی  برن

ااف سراس  خارجی ی مالزف به تبررن ی تشری  ییهگی اقغصادف کشورااف چرن، ترکره

ااف نهم ی دام ریاس  جمهورف ایران پرداخغه ی یضعر  تعامالت اقغصادف ایران دیره

 .دا در پایان دیل  دام را مورد مطالعه ی بررسی قرار می

گذارف بخش  اف از تشأثرر سشرمایهاف به بررسی مقایتهدر مقاله( 1378گرجی ) ش 3

خصوصی ی دیلغی در رش  اقغصادف پرداخغه اس . پرس  اساسی ی مقورف اینکه آیشا 

بخ  خصوصی نتب  به بخ  دیلغی عملکرد بهغرف داشغه اس ؟ براف پاسخ بشه ایشن 

ر کنار ایشن موضشوع بشه عوامشل پرس  از الگوف رش  نئوکالسرک اسغفاده ش ه اس . د
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اششاره شش ه  بخش  خصوصشی نرشز گذارف درمؤثر ی مقرط مناس  جه  رش  سرمایه

کن  کشه بخش  خصوصشی عمشالً نقش  دس  آم ه این را نکغه تأکر  می اس . نغرجه به

بایت  ایعان نمود کشه بقشاف ایشن بخش  کن ، اما میمؤثرترف در رش  اقغصادف ایفا می

ااف زیربنایی دیل  اس ، گذارفط امن ی با ثبات اقغصادف ی سرمایهمنوط به ایجاد مقر

اششاف اقغصششادف دیشش ه، آزادف سراسششی یدضششاف بششاز دعالر امچنششرن نرریاششاف آموزش

 خصوصشی رش  بخ  براف متاع ترف توان  شرایطآزاد( می ریف از اقغصاد بازار)دنباله

 .دراام آیرد

بررسشی راابشردف  ( در مقالشه1396) نالش ین صشالقراضرا ال ین صبورف ی تاجش 4

بشا  دیل  یازدام ی دیازدام: دیپلماسی اقغصادف جمهورف اسالمی ایران مطالعه موردف

اشاف یشک اف، ضمن تشری  موضشوع ی برشان ییهگیاسغفاده از ریش اسنادف ی کغابخانه

ترین موانع ی نواقص پر  ریف دیپلماسی اقغصشادف گرا، به مهمسراس  خارجی توسعه

ااف یازدام ی دیازدام( پرداخغه ی پرششنهادات ی رااکاراشاف )دیل  ریحانی ر دیل د

اشاف مقالشه دیپلماسشی اقغصشادف در دیل  در اینان . اا بران کردهخود را جه  ردع آن

 گررد.یازدام مورد بقث ی بررسی قرار مییازدام ی د

الزامشات  سشعه:نتشب  امنرش  ی تو( در مقالشه 1396ی دیگشران ) مه ف شاپورفش 5

رابطشه  سشازف ی نشوع نگشاه بشهچگونگی مفهوماتغن  که  سراس  خارجی بر این اعغقاد

اشاف خارجی ی دسغایرداا ی ناکشامی امنر  ی توسعه، نق  مهمی در پرکربن ف سراس 

کشار  کن  که در زمانه کنونی با توجه به گتغرش دسشغوریف اسغ تل می کن .آن ایفا می

اف کرد ایجابی به امنر  بر نگاه سلبی به آن، برن امنر  ی توسعه رابطهامنر  ی رلبه ریی

اا، دیگشرف بشه خطشر مبغنی بر حاصل جمع مثب  حاکم اس  ی ب ین یجود یکی از آن

مقشور ی گردغن سراسش  خشارجی از نگشرش امنرش ادغ . در نغرجه این تقول، داصلهمی

داش  ر اسش . تجربشه نششان مشیپرگررف توامان امنرش  ی توسشعه ضشریرتی انکارناپشذی

ان ، طور ج ف در این راسغا تالش نکردهان  ی یا بهکشوراایی که در این زمرنه ناکام بوده

 ترف دارن . امنر  شکنن ه

توسشعه، گمشش ه سراسش  خشارجی در مقالشه  (1395) متعود موسشوف ششفائیش 6

ااف رمرانه ی بقرانمعغق  اس  اگر ادا دی  خود را از سط  خای جمهورف اسالمی ایران
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تر ساخغه ی تصویرف کالن از جهان را تصور کنرم، خواام دی  کشه امنرغی مزمن آن درا 

اشاف الملل تب یل ش ه ی بنران مشریعر  نظامگرایانه به یجه رال  نظام برنتوسعۀ برین

سراسی را با پرشرد  اقغصادف ی ارتقاف کرفر  زن گی شهرین ان پرونش  زده اسش . در 

ادشزا مرشان تعامشل پویشا ی امااف توسشعۀ ملشی ایجشاد ن دضایی شرط تودرا برنامشهچنر

سشو ی الزامشات ناششی از داخلی براف توسعه )درینشزا( از یکااف اا ی ضریرتظردر 

سو اس . سراس  خارجی، مقل قغصاد جهانی )برینگرایی( از دیگررین ااف پرق رت ا

س  خارجی جمهورف اسالمی ایران این تعامشل ی ابزار ایجاد تعامل مزبور اس . آیا سرا

 را برقرار کرده اس ؟ 

تعامل اسغراتهف اقغصشادف ی سراسش  خشارجی در ( در مقاله 1392) عب اله قنبرلو-7

راسش  خشارجی ایشران طشی به تعامل نق  اسغراتهف توسعه اقغصادف در س ایران معاصر

زاسشرون ی توسشعه اقغصشادف از پردازد. درضره ای این اس  که انگرزه م رنرس ه اخرر می

وده اس ، ارچن  که در ره اسشغقالل پذیرف سراس  خارجی ایران بعوامل مهم انعطا 

گذاران ایشران بشه ی امنر  ملی در سراس  خشارجی بشه تمایشل نتشبغاً پررنشس سراسش 

اشاف حشاکم بشر ایشران معمشوتً از اسغراتهف جانشرنی یاردات منجر شش ه اسش . دیل 

مثابه پل ارتباطی برن دی در ره توسعه اقغصشادف ی امنرش  رنی یاردات بهاسغراتهف جانش

 ان .کردهملی اسغفاده می

تقول سراسش  خشارجی ی توسشعه  مقاله در (1391) ی طربه یاعظی کوتیی الهه -8

سرر تقول در سراسش  خشارجی انش  را کشه منجشر بشه توسشعه  ،اقغصادف در ان یسغان

شمارن . این مقاله بر این بایر اسش  کشه ششرف  می بر اقغصادف این کشور ش ه اس  را

گرایی در عرصه سراس  خشارجی باعشث سال گذشغه از ای ه آلرتم به یاقعان  در چن  

تاثرر مثب  سراس  خارجی بر توسعه اقغصادف ش ه ی زمرنشه توسشعه اقغصشادف انش  را 

 دراام کرده اس . 

معاینش   مقاتت کنفشرانس(: آیرف)جمع "سراس  خارجی توسعه گرا"اد کغش   9

ااف سراس  خارجی مرکز تققرقات اسغراتهیک با طراحی ی اجشراف کنفشرانس پهیا 

سش  به نوعی ام ان یششی پررامشون ایشن سرا 1386گرا در سال سراس  خارجی توسعه

اا، گامی جه  تبررن ی تشری  این مفهوم ف مخغلف ی نق  آنااپرداخغه ی با ارائه دی گاه
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سراسش  خشارجی "ابی با عنوان س . مقاتت ارائه ش ه در این کنفرانس در کغبرداشغه ا

دا  اکثر نویتن گان ه اس . بررسی کغاد مذکور نشان میچاپ ی منغشر ش  "گراتوسعه

خارجی بر توسعه کشورمان به بران متائل تئوریک توسعه پرداخغه ی به تاثررات سراس  

 ان . نپرداخغه

 

 مباحث نظری . 2

 روزنا چارچوب پیش تئوری .2-1

ااف یازدام ی دیازدام بر توسعه اقغصادف با ور بررسی تاثررگذارف رییکرد دیل به منظ

سراس  خشارجی  گذار برمغیررااف تاثرر« جرمز ریزنا چارچود پر  تئورف»اسغفاده از 

این امکشان را بشه صشورت  (،1384)ریزنا، ریزنا پر  تئورف . شودکشورمان ارزیابی می

المللی اعشم از مشادف ی معنشایی، دا  تا در سه سط  دردف، ملی ی برنشمن  به ما میری

( ی المللشینقشی، حکومغی، ملی ی برن ،)دردف مغیررااف حائز نق  در سراس  خارجی

 . کشورمان را مورد بررسی قرار دارمتاثرر آن بر توسعه اقغصادف 

گررن گان در حوزه سراسش  ااف شخصرغی تصمرمناظر به ییهگی« مغیررااف دردف»

 نشان گذشغه فاادیره در رانیا المیاس فجمهور یخارج اس رس پرشرنهخارجی اس . 

 ی نیتش ی ف،یشتعر در یاساسش ینقشش جمهشور سررئ ان یشه ی  رشخص که اس  داده

 بشر حشاکم ییگرااعغ ال گفغمان ری،نیا از .اس  داشغه دیل  آن یخارج اس رس ت ایم

 باشش ، داششغه مششخص ییمعنشا سشاخغار آنکشه از  رپ ازدامی دیل  یخارج اس رس

 آن قشوام ی دیام در کننش هنررتع نق  که اس  جمهور سررئ  ریان ی تفکر از برخاسغه

به معناف انغظارات خاصشی از « منابع نقشی»مغیرر (. 36 :1393،فریزآبادرد یداقان) دارد

نامنش . ن سشم  را نقش  میت آاا ی اخغرشاراسمغی اس . در یاقع دایره صشالحر  ار

ااف ملی شان بر ییهگیاایی اس  که تاکر ناظر بر نظریه  «دیلغی بریکراترکمغیررااف »

 نوع نظام سراسی بر سراس  خارجی تاثررگذار اس .  . در این مغیرراس 

جامعه ایران بشه  ناظر به جامعه ایران دارغ از حکوم  اس .« ااف ملیییهگی»مغیرر 

ااف خاص خود را دارد. مثال جامعه ایران تکثرگراسش  ، اجغماعی ییهگیلقاظ درانگی

ااف گوناگون تشکرل ش ه اس  ی این موضوع بر سراسش  خشارجی ایشران ی از قومر 
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کنن ه این اس  که بخشی از عوامل تعررن به معناف« المللیمغیررااف برن» گذارد.تاثرر می

 خارج از مرزااف ایران المللیبرنی  رفمغیررااف ساخغادر سراس  خارجی معطو  به 

 سطو  کنار در ،یخارج اس رس لرتقل ی هیتجز در مخغلف سطو  انرب در ریزنا .اس 

 بشه یطشرمق مقشذیرات ی مقش یرات قال  در زرن را یرینرب ی یطرمق عامل نق  خرد،

 ایش کششوراا یاکشن  .(1388)داقشانی درشریز آبشادف،  دان یم مؤثر لرتقل سط  عنوان

ایران حشائز اامرش   برابر در اتغن  فااتغه ه پرین یاصل گریباز که المللیبرن فاداانه

مغیرشر "ی   "مغیرر دشردف"شود بر اساس نظریه ریزنا نق  در این مقاله تالش می .اس 

 در تاثررگذارف سراس  خارجی بر توسعه اقغصادف کشور پرداخغه شود. "المللیبرن

 

 سعه اقتصادینسبت سیاست خارجی و تو .2-2

توسعه اقغصادف، اقغصاد سراسی  امریزه در بررسی ارتباط مران سراس  خارجی کارآم  ی

اف بر  از ار زمان دیگرف اقغصاد ی سراس  را بشه اشم پرونش  عنوان علمی برن رشغهبه

ااف سراسی ب ین در نظر گردغن شرایط اقغصادف ه اس . بر این اساس مطالعه پ ی هداد

ااف اقغصادف ب ین توجه به عوامل اثرگشذار سراسشی، نارسشا مطالعه پ ی هر آن ی موثر ب

اف دی سشویه بشرن اقغصشاد ی دیگر اقغصاد سراسی به یجود رابطشهخواا  بود. به عبارت 

اسغنباط کشرد کشه بشرن توان ری میسراس  خارجی( توجه دارد. از این سراس  )از جمله

 .(251: 1391یی ی یاعظی، )کوتاس  برقرار اف دی طرده این دی رابطه

ااف گذشغه نه تنها در مرشان کششورااف صشنعغی بلکشه در سراس  خارجی، طی داه

ف ادزای  ثریت ملشی تبش یل عنوان اارمی براکشورااف در حال توسعه نوظهور به مران

. ق رت کشوراا دیگر نه در یسع  سرزمرن بلکه در ادزای  قش رت ملشی از ش ه اس 

اا بترارف از دیل  شود.ص داخلی ی ق رت صادرات مقاسبه میناخالطریا ارتقا تولر  

پس از پایان جنس سرد از مرحله حفظ تمامر  ارضی ی نظام سراسی خود عبور کرده ی 

در یاقع،  ان .خارجی را یارد درآین  تولر  ثریت، ق رت ی توسعه اقغصادف کردهسراس  

ا نه تنها کشورااف توسشعه یادغشه توسعه اقغصادف براف کشور سب  ش ه تااف ضریرت

عنوان ابشزارف بشراف ایجشاد در حال توسعه از سراس  خارجی به بلکه بترارف از ممالک
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دضاف امن سراسی در راسغاف پرشبرد اا ا  اقغصشادف از جملشه ادشزای  ثشریت ملشی 

  .(50: 1390)سریع القلم،  اسغفاده نماین 

گرشرف از اشا بهرهاز یظشایف آناف اشاف مش رن بخش  عمش هاز زمان تشکرل دیل 

یط اقغصشادف اا ی امکانات موجود در خارج از مرزاا بشراف بهبشود ششراشرایط، ظردر 

اا این یظرفه را از طریا تتهرل ریابط تجارف، تأمرن مواد ایلره داخلی بوده اس . دیل 

اا ی هکرل اتقادیشداخلی، انغقال تکنولوژف ی سشرمایه، تششمورد نراز براف دعالر  صنایع 

دانش . بشه دلرشل ی مجموعه یسرعی از اقش امات دیگشر، انجشام می ااف امکارفسازمان

ن ابشزار بشراف اشا امچنشرن از ایشات نهفغه در تعامالت خارجی، دیل اا ی امکاندرص 

  .(17: 1393 یاعظی ی دیگران،) کنن ااف دیگر اسغفاده میتأثررگذارف بر دیل 

ی بر توسعه اقغصادف در ار کشورف نرازمن  تبرشرن بررسی مرزان تاثرر سراس  خارج

ادشزا مرشان غصادف ی ایجاد سرکلی تعاملی ی امنظرف رابطه سراس  خارجی ی توسعه اق

مغفکران عرصشه اقغصشادف . راراد  سراس  خارجی ی اقغصاد جهانی اس  ،توسعه ملی

اشر  سشعه اقغصشادفدا  که سراس  خارجی، یکی از مهمغشرین عوامشل توام نشان می

آی . تنها اخغال  نظر در این زمرنه بر سر ریش ی مرزان تأثررگذارف کشورف به شمار می

سشه نظریشه لربرالرتشم در این خصوص  رجی در دراین  توسعه اقغصادف اس تجارت خا

الملششل اقغصششاد سراسششی برن اقغصششادف، مرکانغرلرتششم ی مارکترتششم بششه تبرششرن ی توضششر 

  .(189: 1388ان  )موثقی، پرداخغه

تشر بشه ششود بر وسعه اقغصادف در کششورمان مطشر  میزمانی که مغون مربوط به ت

نتشب  توسشعه "اا در عرصه داخلی پرداخغشه شش ه ی اا ی رییکرد دیل نق  سراس 

اف عنوان علمشی بشرن رششغهی در یاقع اقغصاد سراسی )بشه "خارجیاقغصادف با سراس  

خصوص نق  سراس  خشارجی در توسشعه  تر پرداخغه ش ه ی دراقغصاد ی سراس ( کم

 در این مقالشه بشا برقشرارف ارتبشاط سراسش  اقغصادف کشورمان خال تقلرلی یجود دارد.

، نقش  اشاف مخغلشف ریاسش  جمهشورف ریحشانیخارجی با توسعه اقغصادف در دیره

دف ایشران بر تاثررگذارف سراس  خارجی بر توسشعه اقغصشا المللیبرنمغیررااف دردف ی 

 شود. یمطالعه م
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 نوآوری تحقیق .2-3

تشر بشه نقش  شود بر زمانی که مغون مربوط به توسعه اقغصادف در کشورمان مطر  می

نتب  توسعه اقغصشادف "اا در عرصه داخلی پرداخغه ش ه ی اا ی رییکرد دیل سراس 

ف اقغصشاد ی اعنوان علمشی بشرن رششغهی در یاقع اقغصاد سراسی )به "رجیبا سراس  خا

تر پرداخغه ش ه ی در خصوص نق  سراس  خارجی در توسشعه اقغصشادف کم سراس (

 کشورمان خال تقلرلی یجود دارد. 

در  ااف منغشره گویاف این یاقعرش  اسش  کشه ایتًاا ی رسالهبررسی مجموعه کغاد

بررسشی نقش  مغیرراشاف اف دارسی در خصشوص ااف گذشغه کغاد ی رسالهظر  سال

توسشعه  افبشر ریحشانیدیلش   سراسش  خشارجیقا ااش ا  در تق المللیبرندردف ی 

منغشر نش ه اس . به عبارتی مقایته تطبرقشی نقش  مغیرراشاف دشردف ی  اقغصادف ایران

ایران در دیل  ایل ی دیم ریاس  جمهورف ریحانی کشه  سراس  خارجیدر  المللیبرن

یجشود نش ارد. ، در مقاتت یا کغ  منغشر ش ه باش  توسعه اقغصادف کشور باعث یا مانع

ار چن  مقاتت بترار مق یدف به تاثرر سراس  خارجی بر توسشعه پرداخغشه دیم اینکه 

 بشراشاف یشازدام ی دیازداشم دیل تاثررات سراس  خارجی ی چرایی یلی تمامی ابعاد 

 آنچه این تققرشا ان .تر جان  احغراط را رعای  کردهتوسعه اقغصادف را نشکادغه ی بر 

بررسی تطبرقی نق  مغیرراشاف دشردف ی کن  الذکر مغمایز میمشابه دوقرا از دیگر آثار 

در تققا اا ا  سراس  خشارجی دیلش  ریحشانی بشراف توسشعه اقغصشادف  المللیبرن

 جمهورف اسالمی ایران اس . 

 

   دولت روحانی در دوره اول سیاست خارجی. 3

کششور در کشرد کشه دیل  یازدام به ریاس  ریحانی در شرایطی دعالر  خود را آرشاز 

ااف پس از انقالد اسالمی به سر ترین دشار در کل سالعرصه سراس  خارجی با بر 

المللی عنوان ته ی  امنر  برنااف جهانی بهاف ایران با اجماع ق رتبرد. برنامه اتغهمی

ااف ا دمن  از سوف شوراف امنرش ، ترین تقریمش  ی ایران با تقمل سخ شناخغه می

المللشی مقشریم ااف ریزمره اقغصادف برناریپا ی آمریکا، از حا خود در دعالر  اتقادیه

طور علنشی ی ته ی  به حمله نظامی به کشور بشه کمبود. احغمال حمله نظامی ی یا دس 
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( تشوأم بشا % 45ش . کشور درگرر باتترین نر  تورم پس از انقالد )مغناید مطر  می

 1392تا  1390اافداصله سال که ارزش پول ملی در نقوف رکود ش ی  اقغصادف بود به

یادغه بود. ریابط سراسی ی اقغصادف با کشورااف اریپایی به دلرل  برابر کاا ح اقل سه 

ترین کششوراا نرشز اا در کمغرین سط  خود قرار داش  ی ریابط با برخی از مهمتقریم

پس از دیگرف در کنگره آمریکا  ااف مخغلف علره ایران یکیش ه بود. تقریم کامال قطع

امه کشوراا ملزم بشه رعایش  « دراسرزمرنی»رسر  ی با اعمال زیرم ارانه به تصوی  می

اا تقریم بانک مرکزف ایران بود. عالیه بر قانون ترین آنش ن  که از جمله مهماا میآن

غور کار قرار کاا  دزاین ه خری  نف  از ایران، طر  تقریم خری  نف  ایران ام در دس

توانت  صادرات نف  ایران را در م ت کوتشاای بشه مشرز صشفر برسشان . داش  که می

حتن ریحانی با شعار ردع سایه ته ی ات علره ایران، گششودن بازاراشاف بتشغه ی نرمشه 

ییشهه در الملشل بشهگذارف خارجی، تیررر رابطه ایران بشا نظشام بشرنبتغه ی جذد سرمایه

براف کاا  تن  با کششورااف امتشایه از طریشا اتخشای یشک  اف، تالشموضوع اتغه

سراس  خارجی تعاملی در انغخابات دیره یازدام ریاس  جمهورف ایشران بشه پرشریزف 

رسر . دیل  یازدام جه  تققا این اا ا  رااکاراایی نظرر اصشال  تصشویر امنرغشی 

، حضشور دعشال در الملشلالمللی، ارتقا  مشارک  کشور در نظام بشرنایران در عرصه برن

منظشور بشزرگ بشهاشاف اف ی تنظرم بهرنه ریابط با قش رتالمللی ی منطقهااف برنسازمان

: 1396 )ریحشانی، اا بشر کششور را انغخشاد کشردااف سلبی آنکردن تأثرر سراس خنثی

166 .) 

اشاف  ریحشانی در جریشان رقاب"از نگاه ظریف یزیر امور خارجه دیلش  یشازدام 

یاس  جمهورف قول داد تشا امشورات را از طریشا اصشال  اساسشی سراسش  انغخابات ر

برنانشه از نظشم ه ای مطر  کشرد نمایشانگر درک یاقعخارجی کشور درمان کن . تیررراتی ک

ااف بررینی جارف در برابر جمهورف اسالمی بشود. ریحشانی المللی معاصر ی چال برن

در برنامشه پرششنهادف یف بشه (.  zarif, 2014) "شش  امچنرن خواسغار گفغمان اعغش ال

د ی توسعه ملی در ریابشط خشارجی مجلس شوراف اسالمی نرز بر مقور قرار دادن اقغصا

عنوان یکی از اجزا  مهم راابرد کالن سراس  خارجی دیل  تاکر  گردی  )دامن پاک، به

1397 :119 .) 
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کمک به دیل  ریحانی، سراس  خارجی خود را اقغصاد مقور ی ا   اصلی آن را 

چه تقریباً امه دیلغهاف  اگر الملل عنوان کرد.توسعه از طریا تعامل سازن ه در ریابط برن

ییهه پس از پایان جنس تقمرلی نراز به توسعه ریابط اقغصادف خارجی پس از انقالد به

ااف سراس  خارجی خود مورد توجه قشرار را احتاس کرده ی این موضوع را در برنامه

اف را بشه دیپلماسشی اقغصشادف معطشو  داشش  دیل  ریحانی ایلوی  ییهه ان ، اماداده

 .(147: 1396)صبورف ی صالقران، 

ی بط ازن ریاتوسعه مغو، جیرسراس  خاانشه ریحشانی در یاتوسعهگراین نگشاه  نغرجه

رف جمهوری ینشش . از ادرایی مخغلف اناطا جیرمی اا ربا کشوایران جی رخات مناسبا

ه با گتغردار طریا تعامل معناد را از جانبه خوچن ی جانبه دیط بان، ریایراسالمی ا

تعمرا داده ی بتط ، لمللیابرندف قغصاف ااادجمله نها، از اانمازسای ل اا از دیسرعیی

 (. 29: 1393 دف،بایزآاقانی دررداد )د

 

در  توسععه اقتصعادی ایعرانبرای  سیاست خارجی دولت روحانیپیامدها و آثار  .4

     دوره اول

 حاکم بر سراس  خشارجی از سشوف ریحشانی یگذشغه مشی اش  ساله دگرگونی خط

معرش  دف ی قغصاالوی  یادغن توسعه ف ایبه معناگرایی بر سراس  خارجی توسعه رلبه

مهمترین از یکی بود. در این چهارچود جی رسراس  خاا  ا ات  اسلتله مردر ملی 

ضعر  د یبهبواف جی بررراس  خاسف گررربهکاگرا توسشششششعهجی رسراس  خاا  ا ا

بشا  رییکرد دیل  یشازدام رسشماً .(29: 1393ر بود )داقانی درریزآبادف، کشودف قغصاا

در قال  برنامه جامع اقش ام مششغرک )برجشام( در  5+1توادا جمهورف اسالمی ایران با 

سشاز اثرگشذارف ( مققشا شش  ی برجشام زمرنه2015تف جو 14) 1394تررماه  23تاریخ 

ش . دسغرابی ایران بشه توادشا رد سازن ه سراس  خارجی بر توسعه اقغصادف ایران رییک

اا ی در سراس  خشارجی دیلش  یشازدام درصش اف اف با ررد ی رییکرد توسعهاتغه

 تاثرراتی به شر  ییل براف توسعه اقغصادف کشور داش :
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  گشایش در فضای روابط اقتصادی خارجی کشور .4-1

وان دیپلماسی کشور به متاله زدیک به یک داه بخ  قابل توجهی از تتا قبل از برجام ن

راشایی  اف اخغصاص یادغه بود که با دسغرابی به توادا نهایی، ایشران از ایشن متشالهاتغه

اشاف ییهه در بقرانالمللشی بشهترف در معشادتت برنکننش هیادغه ی توانتش  نقش  تعررن

اف را از سراس  خارجی ایران حذ  طال  اتغهرجام خطر به اصاف ایفا  نمای . بمنطقه

اف ایران نبشود. ااف اتغهدیگر نگرانی از دعالر  المللیبرنکرده ی سر خط اخبار منطقه 

اف که در سراس  خارجی ایران ااف اتغهساله  ررد بر دعالر  12  تمرکز ب ین ترتر

بود، از ام پاشر ه شش .  ف کشور را گردغهبار ش ه بود ی انرژف نخبگان دکرف ی ابزارنتل

توانت  به آرام  دضاف منطقه ی خوشبرنی ی تشویا کشورااف مخغلف دنرا به  این امر

: 1397)دامن پشاک ،  نمای توسعه ریابط اقغصادف خود با جمهورف اسالمی ایران کمک 

120). 

 

  ایهمگرایی اقتصادی منطقه .4-2

بگان حاکم ایشران ششکل گردغشه در دیره یازدام ریاس  جمهورف دی گاای قوف در نخ

ه تضادااف موجود بشرن بود که یک ریش مناس  براف توسعه اقغصادف کشور با توجه ب

 اف ی ادرشام اقغصشادف در حشوزه امتشایگی اسش ایران ی ررد، تقوی  اتصال منطقشه

اجراف برجام موج  تقوی  جایگاه اقغصادف ی ژئوپلرغرک ایشران  .(186: 1397)برزگر، 

بشا اسشغفاده از دسغرسشی بشه ه ی زمرنشه حضشور ق رتمنش  اقغصشادف ایشران در منطقه ش 

. ایجشاد آرامش  را دشراام سشاخ  المللیبرناف ی ااف نقل ی انغقال مالی منطقهسازیکار

سازف توسعه ریابط اقغصادف ی تتشهرل ف اقغصادف ایران توانت  به زمرنهریانی در دضا

اشاف اف در حوزهااف منطقهقاف امکارفاف منجر شود. ارتمنطقهدر تجارت خارجی ی 

ازمنش  عمشل بشاز ییهه در جه  توسعه اقغصادف پایش ار نراقغصادف ی امنرغی به –تجارف 

ی بر معادتت برجام پرام ااف عمرق .(Torabi,2016)اف ایران بود قل  اقغصادف منطقه

  . ایران ازدارس داشف امکارف خلرجییهه بر کشورااف عضو شورامنطقه خایرمرانه به

. (Phillips, 2015 )اف را به نفع خودش به ام بزن  طریا برجام توانت  موازنه منطقه

اامرش   یبه دلرل سابقه ارتباطشات درانگشی  ایراسرایی با امرن منطا، اتقادیه اقغصادف
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سراسش  خشارجی اقغصشادف  مشورد توجشهچن  سال گذششغه، آن در اعضاف ژئوپلرغرک 

یشازدام ی دیازداشم در چشارچود  اافاس . دیل  قرار گردغه ایران جمهورف اسالمی

اف را بشه گتشغرش ریابشط یشههی ، توجشهرمقو اقغصاد یگرایانه عمل، غرکرگفغمان ژئوپل

 ان .هداشغکشورااف عضو این اتقادیه اقغصادف با 

 

 های اقتصادی و سیاسی تبادل هیات .4-3

را تمشام شش ه تجارف اریپا با ایران  ااف گتغرده اقغصادفارفبرجام رسماً بایکوت امک

، درانته به تهران، اتقادیه سراسی از آلمان شااف بلن پایه اقغصادف اعالم کرد. سفر ارات

بشه تهشران پشس از توادشا  اریپا، ایغالرایی، اسپانرا، یونان، اتری ، دنالن ، بوسنی، کریاسی

شورااف اریپایی بشود )عمشادف، ااف ایران با کاف ج ی  از امکارفاف برانگر دیرهاتغه

 17رئشرس جمهشور،  20 بر اساس آمار اعالم ش ه، در دی سال ایل پشس از برجشام(. 97

یزیشر  8یزیر خارجه ی  40نخت  یزیر، معاین رئرس جمهور ی رئرس مجلس، بر  از 

ارأت اقغصادف، درانگی ی  350اقغصادف از ایران دی ار کردن . در امرن م ت، قری  به 

ااف گذارفور از ایران دی ار کردن . سشرمایهکش 35خ  خصوصی ی دیلغی از تجارف ب

کششورااف  ان ازف خطوط پریازف، اعطاف نماین گی مقصوتت ایرانشی بشهمشغرک، راه

ااف مخغلششف، گفشش  یگششو ی عقشش  ااف امکششارف در زمرنششهنامششهدیگششر، امضششاف تفاام

مهن سشی از  خش مات دنشی یقراردادااف تجارف، امکارف در زمرنه گردشگرف، انجشام 

( سشفر پشوترن در 2/6/95، )پایگاه خبرف بهار .ااف تجارف بودجمله دسغایردااف ارات

عنوان ایلشرن سفر رئرس جمهور چرن به ایران بشه ی Ruff,2016))به ایران  2015نوامبر 

 اف را درداد چرن ی ریسره توادا اتغهسفر مقام خارجی به ایران بع  از برجام نشان می

فوی رشرد ی تقویش  اف ی جلوگررف از نگرایی در متائل منطقهجه  ادزای  چن جانبه

  (Hsu,2016).  کردن  ثبات ارزیابی می

 

  رشد اقتصادی .4-4

ی نر  ، به چهار درص  رسر  1394سال  طبا آمار بانک مرکزف رش  اقغصادف کشور در

درص  کاا  یاد . این یضعر  برانگر خریج اقغصاد کششور از رکشود ی  9/11تورم به 

http://thediplomat.com/authors/sara-hsu/
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آانس رش  اقغصشاد  .(1395آراز مراحل رینا اقغصادف بود )گزارش آمار بانک مرکزف، 

نرز رین  مثب  خشود را پشی گردش  ی در بتشرارف از  1396ی  1395ااف کشور در سال

دیره تقشریم ششرایط امرش یار  ایران نتب  بشه ااف اقغصادف یضعر  اقغصادفشاخص

اا تولر  ناخالص داخلشی داد. طبا گزارش بانک جهانی، لیو تقریماف را نشان میکنن ه

 رسشان  2017درصش  در سشال  5/5ی  2016درصش  در سشال  1/5ایران را بشه حش ید 

(Phillips, 2015).  مرلرارد  -7.9کترف تراز تجارف رررنفغی به امراه مرعانات گازف از

بهبود یاد  ی در  1393مرلرارد دتر در پایان سال  –3خورشر ف به  1392دتر در سال 

سال گذشغه مثب  ش  ی به یک مرلرارد دتر  37این تراز براف نختغرن بار در  1394سال 

مرلرارد دتر بهبود داش ، امچنرن ایشن تشراز  4رسر  که نتب  به دیره مشابه سال قبل 

مرلرشارد دتر ارتقشا یادش  )پایگشاه خبشرف بهشار،  1.5به  1395نخت  سال در سه مااه 

2/6/95). 

 

 افزایش صادرات نفت  .4-5

رارف از کششوراا گششوده شش  ی ، قفشل مناسشبات خشارجی بشا بتشبع  از امضاف برجام

گذارف در اد، سرمایهااف پر دتعادف ش ن دریش نف  با حذ  دتلی اایی اعم اززمرنه

رژف، ادزای  گردشگرف، عق  قراردادااف گوناگون اقغصادف ی تجارف، بشاز ااف انحوزه

به دسش  آمش . امچنشرن در آیرف ااف دنرر تعامالت بانکی ی توسعه امکارفش ن مت

ااف دیپلماسی اقغصادف ضمن ردع موانشع حمشل ی نقشل دریشایی، اشوایی ی سایه تالش

ر م خشارجی ی داهشا مرلرشارد دتگذارف متشغقرمرلرارد دتر سشرمایهریلی، یرید چن ین 

ااف اقغصشادف، تجشارف، زیرسشاخغی حاصشل گردیش  ی قراردادااف تأمرن مالی در حوزه

 1396بشه دی ی نشرم مرلرشون در سشال  1392صادرات نف  از یک مرلرون بشکه در سال 

 (.121: 1397ادزای  یاد  )دامن پاک، 

 

  برقراری روابط بانکی .4-6

اشاف ل  یازدام از دی عامل اصلی تقریماز آراز دعالر  دیتجارت خارجی ایران پر  

حوزه بانکی  ییهه دراا بهپذیرد . از طردی، تقریمی ادزای  نر  ارز تاثرر می المللیبرن
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امکان مبادتت تجارف مانن  گشای  اعغبارات اسنادف را بشا مششکل مواجشه کشرده ی از 

اف ارز، نشر  ارز ادشزای  یادغشه بشود. طر  دیگر به دلرل نبودن تعادل در عرضه ی تقاض

اف یکرد ریحانی بر عرصه سراس  خارجی، دسغرابی بشه توادشا اتشغهمغعاق  تتلط ری

گششای  اعغبشار اسشنادف ی لیشو موج  ش  تا ضمن اتصال مج د به سوئرف  ی امکان 

نامه اقغصشادف بشا کششورااف مخغلشف نامه ی تواداااف بانکی ایران، ص اا تفاامتقریم

ااف بلوکه ش ه ایران در سه مرلرارد دتر از دارایی 12عق  ی ن در دضاف پتابرجام منجها

بانشک خشارجی  400مرلرارد دتر آزاد شود ی ایشران بشا بشر  از  4.8ی  2.8، 4.2مرحله 

. به ایشن ترترش  ریابشط بشانکی جمهشورف اسشالمی ایشران بشا ارتباط تجارف برقرار کن 

 . رت ناپای ار ی موق  برقرار گردی صو کشورااف مخغلف جهان ار چن  به

 

  گذاری خارجیجذب سرمایه .4-7

 80ااف تجارف ی صنایع بزرگ جهانی به دلرل بشازار شرک  المللیبرنااف لیو تقریم با

خشود را ، ثبات سراسی ی منابع رنی انرژف، تمایشل نی ایران، نرریف انتانی با تجربهمرلرو

 از یک سشال بعش . مخغلف اقغصادف ایران ابراز داشغن ااف گذارف در بخ براف سرمایه

خارجی صادر ش  ی پشس از گذارف مرلرارد دترف مجوز سرمایه 2.5ط دقامضاف برجام 

ااف ذاران خارجی در ایران برششغر شش . ششاخصگاا جرات حضور سرمایهردع تقریم

در  144تبشه حکای  از آن داش  که ایران در بخ  دضاف کت  ی کشار از ر المللیبرن

ضشاف کتش  ی که د دادرسر ه ی این شاخص مهم نشان می 118مرالدف به  2012سال 

پر ا کرده اس  )پایگاه گذاران داخلی ی خارجی جذابر  برشغرف کار ایران براف سرمایه

 (2/6/95، خبرف بهار

 

 تاثیر بر شاخص توسعه انسانی .4-8

ن گزارش در سال  ایکشوراا ) 2017ی زارش توسعه انتانبرنامه توسعه سازمان ملل در گ

کششور جهشان از جملشه  189به بررسی مرزان درآم  سرانه ملی در منغشر ش ه(،   2018

لشی ایشران بشر اسشاس ، درآمش  سشرانه مخغه اس . طبا شاخص توسعه انتانیایران پردا

 2017در سشال دتر  19130 بشه 1990سشال  دتر در 1140،  از شاخص ق رت خریش 
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اسش  درحالرکشه ایشن  798/0 1، شاخص توسعه انتانی ایشران. بر این اساسرسر ه اس 

تاکنون رتبه ایشران بشر اسشاس  1990از سال  .اس  781/0مرالدف  2012ان در سال مرز

ر سال د 60به رتبه  1990در سال   89شاخص توسعه انتانی ری به بهبود بوده ی از رتبه 

درآم  سرانه با یضعر  اقغصادف سراسشی ااف قابل توجه ارتقا یادغه اس . جه  2017

کشور ناشی از ادزای  صادرات ی دشریش نفش  پشس از برجشام ی کشاا  صشادرات ی 

 .(Human_development. 2018:  23دریش نف  کشور در نغرجه تقریم بود )

 
ی بع  از  1990ل ااف آن را از ساشاخص ج یل دوق شاخص توسعه انتانی ی زیر

 دا .ااف ریاس  جمهورف نشان میپایان دیره اافآن به تفکرک سال

 

                                                             
رانه از ع د صفر تا یک ااف سه گانه شامل امر  به زن گی، کرفر  آموزشی ی درآم  ساز منظر شاخص .1

 .تر باش ، نشان از توسعه یادغگی برشغر اس ص به ع د یک نزدیکچه این شاخ شود که ارمقاسبه می

http://www.iisajournals.ir/article_112703.html
http://www.iisajournals.ir/article_112703.html
http://www.iisajournals.ir/article_112703.html
http://www.iisajournals.ir/article_112703.html
http://www.iisajournals.ir/article_112703.html
http://www.iisajournals.ir/article_112703.html
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 یتیرررات رتبه ایران در شاخص توسعه انتان

 
 

 تحوالت در حوزه پولی .4-9

بود امنر  اقغصادف کشور  ااف یضع ش ه علره کشور موج  ش هپر  از برجام تقریم

ه پولی رش  گترخغه پای ،نامطلوبی قرار گررد. تورم باتااف مخغلف در یضعر  در حوزه

به تولرش ات، ششرایط نشا مناسش  اا در ارائه اعغبار ی تتهرالت ی نق ینگی، ناتوانی بانک

هگششی دیره قبششل از امضششاف برجششام بششود. شششرایط پششولی ی مششالی کشششور ، از ییبششورس

ااف اقغصشادف ایجشاد ای . اجراف برجشام ی گششکنن ه رش  اقغصادف کشور نبودتضمرن

رین  کشاا  نشر  تشورم در اف، پولی باعث ش  تا برمهااف نفغی، بانکی، ش ه در حوزه

: 1397بشامرف، ( درص  را تجربه نمایش  7/9نر  تورم تک رقمی  1395خرداد ماه سال 

50). 

 

 دولت روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری  سیاست خارجی .5

در گررف دضاف تعامل ایران با دنرشا اسش  نکه برجام آرازگر شکلریحانی با تاکر  بر ای

دیره دیم دیره دیازدام ریاس  جمهشورف ایشران بشه پرشریزف رسشر . پرشریزف یف در 

خشی از مقادشل اف در خصوص برجشام از سشوف برگررف ای هانغخابات امزمان با شکل

المللی بر این بایر بودن  که بع  از برجام ارچ عالئمشی گران برنرربی ش . برخی تقلرل

از بششار  شود. این دی گاه به حمایش  ایشرانی ه نمیاز تیررر در سراس  خارجی ایران د

ااف ج ی  نظامی از ریسشره، رف سامانهااف بالتغرک، خری ااس ، ت ایم آزمای  موشک

ش ایشران جهش  دسشغرابی بشه اف، تشالن به بشازیگر چشال  بشر انگرشز منطقشهتب یل ایرا

تر شش ن اش، دعشالافوششکی ی تقویشل آن بشه مغقش ان منطقشهااف مش رن متکنولوژف
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کن . دارس تاکر  میآمرز در خلرجزنی نرریف دریایی ایران ی انجام اق امات تقریکگش 

طبا این دی گاه ایران از منابع مالی اضشادی خشود جهش  اسشغخ ام جنگجویشان ششرعی 

ااف مچنرن حمای کشورااف متلمان براف جنس در سوریه ی حمای  از بشار اس  ی ا

ی اف معان  در بقرین اسغفاده کرده ی امچنرن ایشران بشه قطش  انشرژف اتر از گریهبر 

دف اف که توان آمریکا را براف اعمال دششارااف اقغصشاتجارف منطقه تب یل ش ه به گونه

 .(Katzman , 2016)اف تضعرف کرده اس  در صورت ع م اجراف توادا اتغه

در اخغرار تهشران قابل توجهی ااف مالی علره ایران طبا برجام، منابع مالی لیو تقریم

اف از آن اسشغفاده نمایش . ااف منطقشهتوان  از طریا آن در جه  سراس قرار داده که می

گوی  سراس  خایر نزدیک در این خصوص میماتئو لوی  عضو مؤسته یاشنگغن براف 

اا موج  اجوم نق ینگی ایران به سم  حمای  از حزد اهلل شش ه اسش . ردع تقریم"

دتراشاف حاصشل از توادشا در  کننش  کشهشورااف عربشی اینگونشه اسشغ تل میکبرخی 

 .(levit, 2016) "سوریه ی یمن خرج ش ه اس اف از جمله در ااف منطقهبقران

ا که به ایشران توادقی ناقص اس  چر امزمان این ای ه شکل گرد  که برجام اساساً

توانایی آمریکشا را بشراف اسشغفاده از سازف کن  ی در نهای  دا  تا رنیاین توانایی را می

خطرناک ایران مق ید  موثرترین ابزارااف مالی ی اقغصادف خود براف مقابله با ردغارااف

اف براف حل ی اا، برجام اگر مق مهکن . بر امرن اساس در تجزیه ی تقلرل آمریکاییمی

 .(Zarate, 2015)اف نباش ، سودمن  نرت  دصل مناقشات منطقه

اف ایران بشه ااف منطقهاف، کارشکنیدر دیره بع  از امضاف توادا اتغهترتر  ب ین 

  که اگشر معناف اخالل در رین  اجراف برجام نمایانگر تفترر ش  ی اینگونه بازتاد یاد

طور رناک در منطقه دس  بر نش ارد ی بشهآمرز ی خطااف تقریکایران امچنان از دعالر 

عنوان یک بازیگر قابل اعغماد ی ششفا  در نظشام مشالی به توان آشکار نشان ن ا  که می

المللی بشازگردد. ایشران طور کامل به جامعه برنکن ، در موضعی نخواا  بود که به تعامل

کن  یا المللی پرریف میبای  تصمرم بگررد که آیا از اسغان ارداا ی انجاراا ی تعه ات برن

آمرز براف ارگونشه تجشارت نان مقرطی مخاطرهپرریف نکن  امچ خرر. اگر ایران از اینها

 ااف جذابی در این کشور بشه یجشود آمش ه باشش خارجی خواا  بود، یلو اینکه درص 

(Zarate,2015). 
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ااف رربی از سراس  خارجی ایران امزمان با پرریزف ترامپ در انغخابشات برداش 

با آمریکا جمهور سا ش . در حالرکه ایباما رئرس 2016مهورف آمریکا در سال جریاس  

نائل اف با ایران ف دی ی چن  جانبه، به توادا اتغهااترین تقریمامزمان با اعمال سخ 

رین حشامی تشترین توادشا نامرش  ی ایشران را مهماف را بش آم ه بود، ترامپ توادا اتشغه

 اف یاس ، نامر . امزمان در سشط  منطقشهاف سازف منطقهثباتتریریتم که به دنبال بی

در حوزه نظامی، عربتغان ی رژیم صهرونرتغی ترامپ را تشویا به اتخای مواضع تن  علره 

دینالش  ترامششپ، (. 157: 1395 )یشزدام دشام، ایشران ی درگرشرف نظشامی بشا ایشران کردنش 

اف مرشان ایشران ی شش  قش رت جمهورف آمریکا نهایغا کشورش را از توادا اتغهرئرس

امضشا کشرد کشه بنشا بشر آن  2018مشاه مشی  8در تشاریخ جهانی خارج کرد. ای درمانی را 

اف ایران که بر اساس برجام تعلرشا شش ه بشود، طشی یشک دیره زمشانی ااف اتغهتقریم

امنی در جهان نامر  ی اق امات ایشن قرایل ناسخنان خود ایران را پر گش . ای در برمی

اهلل لبنان چون حزد ااییکشور چون برنامه موشکی تهران ی حمای  این کشور از گریه

 ساز ته ی ااف ج ف از سوف ایران براف جهان خوان . را زمرنه

 

و پیامدهای منفی آن بعر توسععه اقتصعادی در مقطعم دوم  المللیبینتغییر محیط  .6

 ریاست جمهوری روحانی

در دیره ایل ریحانی که اجماع داخلی در حمای  از انجام مذاکرات ایجاد ش  ی شرایط 

بشر  یسراس  خارجی تشاثررات مثبغشاف با دسغرابی به توادا اتغهام مهرا بود  لیالملبرن

تیررشر مقشرط ، ی بشا ریف کشار آمش ن ترامشپ دیم امشا در دیرهداشش   توسعه اقغصادف

 اجماع داخلی آثار مثب  سراس  خارجیی شکا  در  ، خریج امریکا از برجامالمللیبرن

  اد :بر توسعه اقغصادف به اشکال ییل کاا  ی

 

 ایجاد بحران ارزی  .6-1

اشاف اجغمشاعی ی تجربشه نشامطلود قبلشی از دششارااف تقشریم با یجود برخشی زمرنشه

اشا ی اف از بازگشش  یکپارچشه تقشریمعنوان نشانهالمللی، خریج آمریکا از برجام بهبرن

بشازف کنن گان ی درصغی بشراف سشفغهسوف ادکار عمومی ی مصر  تکرار تجربه قبلی از
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 1397آیر براف صاحبان منابع مالی تلقی ش  که تبعات آن ابغش ا در بشازار ارز سشال سود

)عبش اللهی ی  یادغشه یادش  برابر کاا  ح اقل سه داصله یک سال در اوی ا ش  ی ریال

 .(3: 1397موسوف نرک، 

 

  گذاری های سرمایهکاهش فرصت .6-2

 8، مغوسشط رشش  اقغصشادف رکشوده براف خریج اقغصاد کششور از در برنامه ششم توسع

 150ه حش اقل . بر این اساس دسغرابی به چنرن نر  رش ف بشبرنی ش ه اس درص  پر 

کششور در طشول ااف مهم ی مول  اقغصشادف گذارف متغقرم در بخ مرلرارد دتر سرمایه

درصش  آن بایش  از  40کم مرلرارد دتر نرازمن  اس  کشه دسش  30برنامه ششم یا ساتنه 

(. اعمشال 42: 1394اک جشامی، آبادف ی دامن پشتامرن شود )داقانی درریز ع خارجیمناب

سشازد.  گذارف متشغقرم خشارجی را مقش ید میااف سشرمایهاا علره ایران درص تقریم

مرلرارد دتر بوده که  5.3به مرزان  2018گذارف متغقرم خارجی در ایران در سال سرمایه

درصش ف مواجشه شش ه اسش . طبشا آخشرین  31 با کاا  حش ید 2017نتب  به سال 

گذارف متشغقرم خشارجی ، سهم ایشران از سشرمایه2018اطالعات سازمان آنکغاد در سال 

یاحش  درصش   2.0درص  بوده که نتب  به سال قبل آن  5.0آسراف در حال توسعه تنها 

 .(8: 1398)کریمی دسغنایی، تررماه  تضعرف ش ه اس 

 

 اری های تجایجاد محدودیت .6-3

اشاف ااف تجارف کاا  صادرات نف  اس  کشه در تقریمااف مق یی کی از ریشی

چشه  گذارف ش ه اس . اگشرریکا حذ  ایران از بازار نف  ا  درا سرزمرنی )ثانویه( آم

بر اساس یاقعرات بازار نف  تققا کامل چنرن اش دی دیر از انغظشار اسش ، امشا تققشا 

اف نف  در ازار بشکه 500د مبرن کاا  ااف موجومقغمل اس . برآیرد نتبی آن کامالً

ان از مران م ت اس . با توجه به سشهم برنانه ی ح ید یک مرلرونی در چشمسناریو خوش

نف  در تولر  ناخالص داخلی این خود به معنشاف کشاا  قابشل توجشه تولرش  ناخشالص 

 طوری بشهایران نظرشر مقصشوتت پغریششرم داخلی کشور اس . برخی از اقالم صادراتی

طور ن  ی سایر صادرات رررنفغی نرشز بشهاااف آمریکا قرار گردغهمتغقل در لرت  تقریم
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ااف تبادتت مشالی یشا تقشریم اششخاص حقرقشی ی توانن  از طریا مق یدی بالقوه می

  .(5: 1397اا مغأثر شون  )عب اللهی ی موسوف نرک، شهریور حقوقی موجود از تقریم

 

 کشور  تاثیر بر صنعت .6-4

اشاف صشنعغی بشه داش  کشه بخ ااف مجلس نششان میااف مرکز پهیا نغایج بررسی

ی نشرم  نقلره موتورف، تریلرنقل، ساخ  یسایل خصوص ساخ  سایر تجهرزات حمل ی

ریم را دارنش . در مقابشل پذیرف از مق یدی  یاردات در شرایط تقتریلر برشغرین آسر 

، آد، برق ی گاز، سایر معادن، خ مات ی ساخ  نظرر نف  خام ی گاز طبرعی ااییبخ 

ی  یاردات در تشرف از مقش یدپذیرف کمر مقصوتت کشانی ررشر دلشزف از آسشر سای

ااف اقغصاد ایران برخوردار اتغن . مرزان تأثررگشذارف تقشریم بشر مقایته با سایر بخ 

ایشران، نقوف که در مرشان صشنایع عمش ه اقغصشاد نایع مخغلف، مغفایت بوده اس . بهص

صنع  خودریسازف برشغرین تأثرر را از تقریم پذیردغه ی پس از آن صنایع ششرمرایی ی 

پغریشرمی قرار داشغه اس . تأثررپذیرف صنایع رذایی ی صنایع دلزات اساسی کمغر بوده 

 .(8 :1397نرک، دف ماه اس  )عب اللهی ی موسوف

 

 تاثیر بر شاخص توسعه انسانی . 6-5

تبع آن، کاا  قابل توجشه در  ااف یک سال گذشغه ی بهمش  که تقریتوان انغظار دامی

نزدیک منغهی شود ااف دریش نف  ایران، به کاا  زیاد درآم  سرانه کشورمان در سال

 توان  یضعر  کلیتضعرف رتبه ایران در شاخص درآم  سرانه، می ی این موضوع ضمن

 نزل دا .ااف آتی را نرز تایران در شاخص توسعه انتانی سال

 

 منفی شدن رشد واردات و صادرات .6-6

ی  2018درص  در سال  9.13به منفی  2017درص  در سال  13.94رش  یاردات ایران از 

درصش  در سشال  14.89بشه منفشی  2017درص  در سال  1.7امچنرن رش  صادرات از 

درصش ف در یاردات ی  10.52، رشش  منفشی 2019کاا  یادغه اس . براف سال  2018

گشزارش تشازه صشن یق برنی ش ه اس . درص ف در صادرات را پر  22.01رش  منفی 
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 ایران

درص  را به ثب  رسان ه  3.9نر  رش  منفی  2018المللی پول، اقغصاد ایران در سال برن

ااف قبشل امچنشان جایگشاه ش ن نتب  به سشالررم کوچکغرلبغه اقغصاد ایران بهاس . ا

نه ی شمال آدریقا را براف خشود حفشظ کشرده اسش . دیمرن اقغصاد بزرگ منطقه خایرمرا

نر  رش  اقغصادف ایران در سال مذکور را  2018المللی پول در ایاسط سال صن یق برن

 IMF WORLD ECONOMID) برنششی کشششرده بششوددرصشش  پر  1.5منفششی 

OUTLOOK مرلرارد  4/18بالغ بر  2018(. ارزش تجارت ایران ی اتقادیه اریپا در سال

مرلرارد یوری مربوط به صادرات ایران به اتقادیه اریپا ی  5/9ه که از این مق ار، یوری بود

 2018مرلرارد یوری مربوط به یاردات ایران از اتقادیه اریپشا بشوده اسش . در سشال  9/8

درص ف مواجه شش ه  4/6با کاا   2017صادرات ایران به اتقادیه اریپا نتب  به سال 

درص  کشاا  یادغشه اسش . دی کششور  6/17ادیه اریپا نرز ی ارزش یاردات ایران از اتق

انش  ی عمش ه یاردات بزرگغرین مقاص  صادراتی ایران بوده 2018ایغالرا ی اسپانرا در سال 

)کریمشی دسشغنایی، اسشفن  مشاه  ایران نرز از دی کشور آلمان ی ایغالرا صورت گردغه اس 

1397 :2). 

 

 کاهش تولید ناخالص داخلی کشور  .6-7

، ح ید  2018رانه تولر  ناخالص داخلی ایران بر اساس ق رت برابرف خری ، در سال س

درص  کاا  داشغه اس . بر این  3،0ح ید  2017ازار دتر بوده که نتب  به سال  20

اساس، ایران به لقاظ سرانه تولر  ناخالص داخلی ایران بر اساس ق رت برابشرف خریش  

برنشی بانشک رار دارد. بشر اسشاس پر کشورااف جهان قدر مران  افغاد ی یکمدر جایگاه 

نرز منفی رقم ششود، بعش  از انقشالد  1398ه رش  اقغصادف کشور در سال جهانی چنانچ

غشوالی، اقغصشاد کششور دچشار رکشود اسالمی، این سومرن بارف اس  که طشی دی سشال م

طشی  ی بشار دیگشر  1365تشا  1363ااف شود چنرن شرایط مشابهی یکبار طشی سشالمی

 .(2: 1397)کریمی دسغنایی، دف ماه ر  داده اس   1392تا  1391ااف سال
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در میزان تاثیرگعذاری سیاسعت خعارجی بعر  المللیداخلی و بین نقش متغیرهای. 7

 گرایی سعه اقتصادی کشور در دوره اعتدالتو

ل المللی بشه اششکاداخلی ی برنمغیررااف در دیره ایل ی دیم ریاس  جمهورف ریحانی 

 به ایفاف نق  پرداخغن :در تاثررگذارف سراس  خارجی بر توسعه اقغصادف کشور ییل 

 

 متغیر داخلی .7-1

اد  نظرف ریزنا نشان تجزیه ی تقلرل سراس  خارجی دیل  یازدام در چارچود رار

گررن ه در دراین  تصمرمات اصلی ی بایراا ی دراینش ااف تصمرم "مغیرر درد"دا  که می

شان از مق یرات ی مقذیرات داخلی ی بررینی نق  دارن . اا، درکانی آنشناخغی ی ری

امنرش  ملشی ی دیپلماسشی »ئرس دیل  در کغاد خود با عنوان در امرن زمرنه ریحانی ر

کن  که اینکه چه کتی رئرس جمهور باشش ، بتشرار مهشم بر این نکغه تاکر  می« افاتغه

 گان اصلی از مقرط درینی ی بررینشی خشود گررن. بنابراین نوع برداشغی که تصمرماس 

اشا ی نشه اا در زمرنشه تاکغرکدای سراسش اشا از دیگشرف در ششکلدارن  ی ادراکات آن

 (. 185: 1397اسغراتهف کلی نظام موثر اس  )دری ین ی قوام،

اف در کابرنشه یف، گررف اتشغهادراد مهم دیگشر در دراینش  تصشمرم ریحانی ی تمامی

ود از مقرط بررینی ی بایراشاف شخصشی تشالش کردنش  تشا تعامشل براساس ادراکات خ

آبشادف ی مررحتشرنی، عررن ی اهمشون نماینش  )رسشولی ثانیسازن ه ی گفغمان اعغ ال را ت

1394: 243).  

ااف دیپلماترک با ریسره با امتایگان، ارتقا  سط  رایزنی عما بخشر ن به مناسبات

ف ایران با اتقادیه ایراسرا، م یری  بقران به سط  رئرس جمهور، آراز مذاکرات امکار

ااف مشؤثر اریپشایی  در مقرط امنرغی جمهورف اسالمی ایران، بهبود مناسبات بشا قش رت

اا  توادا بشا کانشادا در غان ی میرد ی بازگشایی سفارتخانهسازف مناسبات با انگلتعادف

ااف بشا قش رت خصوص ایجاد ددغر حفاظ  منادع، توسعه ی تعمرا ریابط امشه جانبشه

نوظهور، احراف سغاد آدریقا به ریاس  معشاین ایل رئشرس جمهشور بشا اش   توسشعه ی 

ااف ضوی  در بانک توسعه بشریکس در سشالتقکرم ریابط با این حوزه، آراز درآین  ع
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 ایران

نمشود یادش  )دبررخانشه ششوراف بع  از برجام مغاثر از نگاه شخصی ریحشانی ظهشور ی 

 (. 49: 1395 رسانی دیل ،اطالع

اف کشه عنوان مهمغرین متألهاف بهدر عرصه عمل با حل مناقشه اتغهدیل  ریحانی 

بود ی با برداششغن  در یک داه گذشغه به امنرغی کردن سراس  خارجی کشور منجر ش ه

ااف قابشل تشوجهی را اف، گشای ااف اقغصادف مرتبط با موضوع اتغهبخشی از تقریم

ملی در ریابط ور ایجاد کرد ی با اتخای سراس  تعادر دضاف ریابط اقغصادف خارجی کش

اشاف قابشل جمهورف اسشالمی ایشران، بشه مودقر  طل  ازاف صل خارجی ی ارائه چهره

توجهی در زمرنه توسعه مرایدات اقغصادف ی پرشبرد دیپلماسی اقغصشادف دسش  یادش . 

ابی بشه تشوادقی اف ی دسغرنی به نغرجه رسان ن مذاکرات اتغهمهمغرین اق ام دیل  ریحا

اف ر داد. عالیه بر تثبر  حقوق اتشغهالمللی را به نفع ایران کامال تیرربود که شرایط برن

اف جمهشورف اسشالمی آمرز اتشغهالمللی با برنامه صل ااف برنی گشودن باد امکارف

ایران، به خریج ایران از دصل افغم منشور ملل مغق  منجر ش  که در بر  از اف  داه 

: 1397 سابقه ی منقصر به درد بوده اسش  )دامشن پشاک، امی بیات سازمان ملل اقاز حر

120 .) 

ایران توانتش  بشا  اسالمیحتن ریحانی در چارچود انجارااف سراسی جمهورف 

المللی سشخن بگویش . درمانش ای برانی قابل دهم براف سراسغم اران ی ادکار عمومی برن

نماینش گی،  تجربهدلرل داشغن به گذارفاین  قانوندداع مق س، آشنا با درارش  در دیران 

امنرغشی  کشالن گذارفن رابرف، آگاای از سشازیکار سراسش عضوی  در مجلس خبرنگا

اا دبررف شوراف عالی امنر  ملشی ی عضشوی  در مجمشع تششخرص عل  سالکشور به

ه المللی دشردف باتجربشمصلق  نظام، از حتن ریحانی در مقادل سراسی داخلی ی برن

مقم جواد ظریف، یزیر امور خارجه، ام (. 277: 1396 )عاب ینی ی ایزدف، ساخغه اس 

اایی اسش  کشه رات را بر عه ه داش  داراف ییهگیکه در دیل  یازدام متئولر  مذاک

ی کارکششغه اسش . بود. ای دیپلمشات 5+1اف قابل اعغمادف براف نماین گان نمایانگر چهره

عنوان دیپلمششات در نماینشش گی اا اششم بششهیکششا ی سششالاش در آمرتقصششرال  دانشششگاای

نشه دقشط انگلرتشی را ریان صشقب   جمهورف اسالمی در نرویورک دعال بوده اسش . ای

ااف آمریکایی ام آشنا اس . ظریف از سشال بلکه با من  سراسغم اران ی رسانهکن  می
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. ایشن در ترم مشذاکراتی ایشران بشا حتشن ریحشانی امکشار بشوده اسش  1384تا  1382

ااف خارجی شناخغه ش ه باش  ی دف موج  ش ه اس  ام براف دیپلماتااف درییهگی

 . اا دریاد اا ی مصاحبهتوان از سخنرانیا اعغماد حتن ریحانی به ای را میام عم

ااف دشار، رسانه ی نهادااف نفوی ررررسمی. احزاد، گریهااف یفگریهدر این دیره 

اف دیل  نق  گذارف اتغهنوع سراس  د از دیل  نتب  بهررررسمی در تررر  یا انغقا

دف ی. . . در  9 نامشهف کرهان، یطن امریز، رسشال ، افغهااکنن . ریزنامهاف ایفا میییهه

. انغقاد از مذاکرات اف قرار دارن اتغه ۀ اردیگاه منغق ان دراین  گفغگوااف دیل  در حوز

 مجموعششهکس نبایشش  اششرچ»کششرد:  المگردشش  کششه رابششر انقالشش  اعشش تتششا بششه حشش ف بششا

ان . یک الدااف انقااف خود ما ی بچهاا بچهن گان ما را سازش کار ب ان ، اینکنمذاکره

کس نبای  مأمورف را که مششیول کشارف اسش ، وری  سخغی را برعه ه دارن  ی ارچمأم

 (. 13/8/1392اف، اهلل العظمی خامنها ددغر حفظ ی نشر آثار حضرت آی ) «تضعرف کن 

توانش  ر امور خارجه ی. . . میمغیرر نق  از جمله نق  ریاس  جمهورف، نق  یزی

عنوان یکی از سطو  اصشلی در ایشن دیره مشورد توجشه قرارگرشرد. در زمرنشه بررسشی به

ااف درگرر در این دراین  توان بر نق اف دیل  اعغ ال نرز از این منظر میسراس  اتغه

کنن ، اشاره کرد. به صرات درد ی یا ادرادف که آن را اشیال میب ین در نظر گردغن خصو

رششارات ی یظششایف یف در زمرنششه جمهششور ی حشش ید اخغ عنششوان مثششال نقشش  رئششرس

کننش ه ی یشا نقش  دبرشر ذاکرهاف، نق  یزیر امور خارجشه، تشرم مشگذارف اتغهسراس 

ل قشانون اساسشی در اا با توجه به اصشوعالی امنر  ملی ی اخغراراتی که این نق شوراف

اامر  نظام دیوان سشاترف (. 117: 1392)مقم ف، اف دارن گذارف اتغهزمرنه سراس 

سراس  خارجی از آن ریف اس  که یزارت امورخارجشه صشرداً یشک دسشغگاه مجشرف 

ااف سراس  خارجی نرشز تاثررگشذار اسش   در گررفسراس  خارجی نبوده ی در تصمرم

قرار دارد که در اتخای تصمرمات کابرنه از جمله در حشوزه راس این یزارتخانه یک یزیر 

 گرشرف نهاداشاف مشوثر در سراسش  خشارجی نظرشرسراس  خارجی ی در درآین  تصمرم

کن . لشذا در سشاخغار مجلس، مجمع تشخرص ی شوراف امنر  ملی نق  اساسی ایفا می

گرشرف تصشمرم اعضاف دعال در دیر مرز خارجه یکی از گررف ایران، یزارت امورتصمرم

کارمن ان عالی رتبه سراسی این یزارتخانه نرز بشه  سراس  خارجی اس . عالیه بر یزیر،
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 ایران

عنوان ادرادف مغخصص ی با قابلر  تقلرلگشرف متشائل سراسش  خشارجی، امرششه در 

گررن . ضمن گررف قرار میمشورت مجلس ی نهادااف دیگر تصمرمگذارف مورد سراس 

 عنوان نماینش گان کششور در عرصشه جهشانی،اا بشهرتخانهاین که کشادر دیپلماترشک سشفا

رتبه حکومغی در عرصه ریابشط خشارجی کارمن ان عالی متئولر  برشغرف نتب  به سایر

 (. 125: 1397دامن پاک جامی،) بر عه ه دارن 

توان با نهادااف دعال در سراس  خارجی نرز مشرتبط از سوف دیگر عامل نق  را می

کششه در ایششن دیره در دراینشش   گونشه برششان کششردتششوان ایششنسششغا مششیدانتش . در امششرن را

ری اتغرم: دسغه ایل نهاداا ی یا گذارف خارجی با دی دسغه از نهادااف دعال ریبهسراس 

ااف جارف کشوراا نقشی نتبغاً باثبات ی متغمر اایی اتغن  که طبا قوانرن ی رییهنق 

اایی اتغن  که مغناس  با داا ی یا نق گذارف خارجی دارن  ی دسغه دیم نهادر سراس 

یارد دراینشش  سراسششغگذارف خششارجی موضششوعات ی متششایل خششاص سراسشش  خششارجی، 

اف دیل  ایشران، نهاداشایی مثشل سشازمان عنوان مثال در زمرنه سراس  اتغهشون . بهمی

صرداً اا ی یا نهاداایی اتغن  که اف از جمله نق کنن ه اتغهانرژف اتمی ی یا ترم مذاکره

گشذارف در ایشن حشوزه اف یارد دراینش  سراسش به دلرل قراب  تخصصی با متئله اتغه

 (. 244-245: 1394آبادف، ثانی )رسولی ان ش ه

 می ایران ی اجراف آن عم تاًالگذارف جمهورف اساخغرارات ت یین سراس  ۀ در حوز

می، الس ششوراف اسش. رئرس مجلشمقام رابرف، قوه مقننه ی قوه مجریه قرار گردغه اس 

قوه قضایره، دبرر شوراف عالی امنر  ملی، یزیر امشور خارجشه ی رئشرس سشازمان رئرس 

ز دیگشر ادشرادف ی رئشرس جمهشور ا انرژف اتمی ام پس از رابر معظم انقالد اسشالمی

ااف امنر  ی سراس  ان . گرچه کمرتروناف نق  داشغهگررف اتغهاتغن  که در تصمرم

ان . ام در این زمرنه مؤثر بوده اسالمیوق  برجام مجلس شوراف خارجی ی کمرترون م

ام م تی مناقشه برانگرز شش  کشه رابشر  اسالمیطر  موضوع برجام در مجلس شوراف 

 مشن در»در این زمرنه تصری  کرد مجلس نبایتغی کنار گذاشغه شود امشا ادشزید:  الدانق

اف به مجلس ن ارم رچ توصره  احوزه بررسی ی اینکه آن را رد کنن  یا تصوی  کن مورد

ددغر حفظ ی نششر آثشار حضشرت ) «ی این نماین گان مل  اتغن  که بای  تصمرم بگررن 

 (. 12/6/1394اف، آی  ااهلل العظمی خامنه
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اشایی از سشاخغار حکشومغی اششاره دارد، نظام سراسی یا مغیررااف حکومغی که بشه جنبشه

گشذارد. اا تشأثرر میطور کل بر آنمق ید کرده ی به ی را مق یر ی یاااف سراس  خارجگزینه

اف دیلش  اعغش ال، در این سط  از تقلرل بای  براف شناخ  ی تجزیه ی تقلرل سراس  اتغه

به نوع نظام سراسی حاکم بر ایران ی تعریفی که این نظام از اوی  ی نق  خود در ارتباط بشا 

داش  زمرنه برینرنس در پهیا  خود نشان می دا ، توجه کنرم. در امرندنراف بررین ارائه می

اایی که بترار ششبره بشه یکش یگر اتشغن ، که تفایت در برداش  از نق  ملی، حغی در مل 

بشه نقشل از رسشولی  Breuningششود )منجر به تفایت در نهادسازف ی سراسغگذارف ملی می

 (. 245: 1394آبادف ی مررحترنی، ثانی

دان ه به اویش  ایشران در سشط  معنشایی ی بانی اویغی شکلدر امرن راسغا با توجه به م

توان دریاد  که دیل  ایران، دیلغی کامالً اسالمی ی انقالبی اس  که اصول قانون اساسی، می

ااف مغفایتی براف خشود از جملشه دیلش  با توجه به مبانی ای ئولوژیک ی اسالمی خود، نق 

المللشی تعریشف کشرده رز در صقنه نظشام بشرنسغجو ی ظلمرررمغعه  ی متغقل، دیل  ع ال 
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تواننش  از اس . اما نخبگان سراس  خارجی در ار دیلغی با توجه به گفغمان خاص حاکم می

 (. 1390آبادف، ثانی )رسولی ااف تعریف ش ه تفتررااف نتبغاً مغفایتی ارائه دان این نق 

اشاف گررفر عمومی ی جهش رحکومغی، ادکاااف رردر ارزیابی مغیرر جامعه )شامل جنبه

اشاف گررفارزشی عم ه( در این دیره در بررسی سراس  خارجی دیل  اعغ ال بای  به جه 

اف توجه داش . به طوریکه در مقطع ایل این دیره ارزشی مردم ایران نتب  به موضوع اتغه

-اتشغی اا ش ه ی به جاف تأکر  بر امنر ادکار عمومی خوااان گفغگو با ررد ی لیو تقریم

کنن  ی یا اینکه ادکشار عمشومی امنر  درزیکی ی اقغصادف توجه می شناسانه ی اویغی خود، به

در مقطه دیم ریاس  جمهورف این دیره پس از خریج ترامپ از برجام بر حقوق کامل خود 

اشا اتشغن ، تشأثرر اف پادشارف کنن  ی در این راه حغی حاضر به تقمل تقشریمدر زمرنه اتغه

 اف ایران داشغه اس . ااف اتغهگررفادف بر جه بترار زی

 

 المللیمتغیر بین .7-2
ششود در دیره دیم ریاس  جمهورف ریحانی در چارچود راراد  نظرف ریزنا مشاا ه مشی

ر توسعه اقغصادف به ایفاف نقش  بر مرزان تاثرر سراس  خارجی ایران ب "المللیمغیرر برن"که 

  مخغلف تجزیه ی تقلرل سراسش  خشارجی در کنشار سشطو  پردازد. ریزنا در بران سطومی

عنوان سشط  ا در مق یرات ی مقشذیرات مقرطشی بشهخرد، نق  ی عامل مقرطی ی بررینی ر

اشا کشه بشازیگر اصشلی در المللی ی دیل دان . یاکن  کشوراا یا نهادااف برنتقلرل موثر می

المللشی ی باش . بشا تیررشر ششرایط بشرناف ایران اتغن  مهم میبرخورد با برنامه ی توادا اتغه

ااف ثانویه از سوف ایشن کششور ی اعمشال از برجام ی در نغرجه برگش  تقریمخریج آمریکا 

بشر توسشعه اقغصشادف ایشران  گذارف سراسش  خشارجیمرزان تاثرر اا عمالًترین تقریمسخ 

دیازداشم  یاب . ارچن  رییکرد سراس  خارجی ریحانی تیررر نکرده یلشی دیلش کاا  می

اف اقش امی انجشام ا از برجام ی نقض این توادا اتغهشود که در مقابل خریج آمریکناچار می

ی در یک سشالگی خشریج آمریکشا از  1398اردیبهش  ماه  18دا . ریحانی، ریز چهارشنبه 

 18)تابناک،  تصمرم خود جه  کاا  برخی از تعه ات در برجام را اعالم کرد برجام، رسماً

(. امزمان با کاا  تعه ات برجامی ایران، مناقششه ایشران ی آمریکشا بشه 1398  ماه اردیبهش

سط  منطقه کشان ه ش ه ی ایضاع منطقه بر  از گذشغه ملغه  ش ه ی رنس ی بوف برخشورد 

 نظامی برن ایران ی آمریکا به خود گرد . 
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 گیرینتیجه
متشائل اقغصشادف ااغمشام  کشه بشه انش کرده ااف مخغلف پس از انقالد امشواره اعشالمدیل 

 اشاف اعالمشی خشود توجشهدر برنامشه ریحانیگراف دیل  اعغ الدر این خصوص یرزن ، می

را به اقغصاد مقورکردن سراس  خارجی از طریا تعامشل سشازن ه ی مشؤثر بشا جهشان  افییهه

ن اا در ایشیاگذارف متئولر  ااف کلی اقغصاد مقایمغی یاز طردی ابالغ سراس اس .  هداشغ

اشاف خصوص به یزارت امور خارجه، اامر  توجه به دیپلماسی اقغصادف براساس ظردرش 

گرایشی اقغصشادف( را )برین اقغصادف( ی تعامل در ریابط اقغصادف خارجی زاییداخلی )درین

 .ه اس در دیل  اامرغی مضاعف بخشر 

ئه تصویرف صشل کردن کشور ی ارا ترین اق ام در جه  رررامنرغیاف، مهمبا توادا اتغه

کارگررف دیپلماسشی مودشا د  ی با این اقش ام ششرایط بشراف بشهطل  از کشور صورت پذیر

اف ی توسشعه دضاف شکل گردغه بع  از توادشا اتشغه اقغصادف در دیره پتاتقریم دراام ش .

ریابط اقغصادف ایران باعث ش  تا سراس  خارجی در راسغاف توسعه اقغصادف کشور نمایشان 

گراف اس  خارجی مغشاثر از دیش گاه تعامشل، سرریحانی ریاس  جمهورف یره ایلدر دشود. 

تاثررات  ،المللیبرنشرایط با مهرا ش ن ی  افتوادا اتغهاجماع داخلی در حمای  از ی  ریحانی

منجر جی رسراس  خاانه ریحانی در یاتوسعهگرنگاه  .داش  ایران توسعه اقغصادف افبر یمثبغ

یزن درایی با توجه به امناطا جیری اا ربا کشو جی ایرانرخات مناسبای بط ازن ریاتوسعه مغو به

ی جانبه دیبط ، ریاانیراسالمی رف اجمهوری یناز ا شششششششش .لملل ابرن بطن در ریاتأثررشای 

جمله ، از اانمازسای ل اا از دیسرعی ه یبا گتغردار طریا تعامل معناد را از جانبه خوچن 

تجزیه ی تقلرشل سراسش  بر این اساس داد. تعمرا داده ی بتط ، لمللیابرندف قغصاف ااادنها

 "مغیرشر دشرد"داش  کشه ارچود راراد  نظرف ریزنشا نششان میخارجی دیل  یازدام در چ

اشا، درک ات اصلی ی بایراا ی دراین ااف شناخغی ی ریانی آنمگررن ه در دراین  تصمرتصمرم

 . پردازدمینق  یفاف به اشان از مق یرات ی مقذیرات داخلی ی بررینی 

از یف خشریج ، با ریف کار آم ن ترامپ در آمریکا ی دیره دیم ریاس  جمهورف ریحانی در 

ااف سخ  ی اوشمن ف علرشه کششورمان تقریم ضرر ایران تیررر یادغه یبه المللیبرن، مقرط برجام

ضش  ایرانشی  اافااف مربوط به تش ی  سراس . در عرصه ریابط خارجی، چال ه اس اعمال ش 

اشا در منشاطا پررامشونی، سراسش  کنشگرف خارجی ایران ی ادامه تن  سازف مقرطغیآمریکا، امنر
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 اف از آثار منفشی قابشل توجشه. این امر شریع دیرهیارد دضاف ج ی ف کرده اس خارجی ایران را 

 . را در پی داشغه اس بر توسعه اقغصادف کشورمان  سراس  خارجی

نی بر سراسش  چن  سال گذشغه در دیره ریاس  جمهورف ریحا مجموعه آنچه در طول

بشر توسشعه اقغصشادف  یسراسش  خشارجگذارف اثرمودقر  دا  که خارجی گذشغه نشان می

ررااف مثب  ی دق ان این مغی دارد المللیبرنی امتویی مقرط ایران بتغگی به رییکرد دیل  

ا اا ا  توسعه اقغصشادف کششور تققموج  ناکامی سراس  خارجی در  المللیبرندردف ی 

 .خواا  ش 

 

 منابم

ایردااف سراسش  الملشل: دسشغارتقاف جایگاه ایران در نظام برن .(2/6/95) .پایگاه خبرف بهار

 . خارجی دیل  یازدام

 (18/2/98تابناک )

 المللعیبینمجله  ،« برجام ی تاثرر آن بر مناسبات اقغصادف ج.ا.ایشران» .(1397) .بامرف، متلم
 . 30شماره   3، دیره المللیبینش پژوه

فصعلنامه ، «افمنطقشه قشواف توازن در ایران خارجی سراس  راابرد» .(1397) .برزگر، کرهان 
 .21، سال مطالعات راهبردی

 مجموعششه مقششاتت ،گرامبانی نظری سیاست خارجی توسعه .(1386). حترن پوراحم ف،

گششرا، تهششران: سراسش  خششارجی توسعهله ی الزامات ان از برت  ساکنفرانس ملی چشم

 .تققرقات اسغراتهیک پهیاشک ه

ارائه الگوف تقلرل مقرط راابشردف سراسش  » .(1393) .جمشر ف، مقم  ی ایرج الهی داقی

 ، تابتغان. 86، شماره فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،«خارجی جمهورف اسالمی ایران

گرا ابزارااف مودقر  ف ی سراس  خارجی توسعهدیپلماسی اقغصاد». (1391) .نرا، درااددان 

فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی ، «ایران در اقغصاد جهشانی اسالمیراابردف جمهورف 
 .9شماره ،شدن

، ایشران یالماسش جمهشورف اقغصشادف دیپلماسشی تقشول» .(1397) .پاک جامی، مرتضیدامن

فصعلنامه سیاسعت  ،«ری رپش اشافچشال  ی گذششغه داشه چهشار دسغایردااف بررسی
 .4، شماره  32سال ، خارجی
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دیپلماسشی اقغصشادف جمهشورف » .(1391) .ی مخغار صشالقیجالل داقانی درریزآبادف، سر 

فصعلنامه  ،«(شاخص جهانی ش ن اقغصشاد 5با تاکر  بر)اا اا ی چال ایران زمرنه اسالمی
 .52ش ،17 سال، ای اقتصادی ایرانپژوهشه

جایگشاه دیپلماسشی » .(1394). پشاک جشامیجالل ی مرتضشی دامنآبشادف، سشر اقانی درریزد

 ،29، سشال فصعلنامه سیاسعت خعارجی ،«اقغصادف در سراس  خارجی دیل  یشازدام

 .1شماره 

چارچود تقلرلی جرمشز ریزنشا بشراف » .(1388آبان ماه  12) .جاللداقانی درریزآبادف، سر 

 .مصاحبه با خبرگزاری مهر، «تقلرل سراس  خارجی ایران مناس  اس 

گرایی در سراس  خارجی جمهورف گفغمان اعغ ال» .(1393) .جاللداقانی درریزآبادف، سر 

 ، شماره یک.28ال ، سفصلنامه سیاست خارجی، «اسالمی ایران

دان ه بشه سراسش  بررسشی عوامشل ششکل»(، 1394) .آبادف، الهشام ی مررحتشرنیرسولی ثانی

 .74، شماره 23، سال فصلنامه راهبرد ،«اف دیل  اعغ الاتغه

دیباره ایران، برنامشه دیلش  دیازداشم، آزادف ی امنرش   آرامش  ی » .(1396) .ریحانی، حتن

 اردیبهش . « پرشرد 

، ای درباره دگرگعونی و پیوسعتگیوب در سیاست جهان، نظریهآش .(1384) .رمزریزنا، ج

 مغرجم علررضا طر ، تهران: انغشارات ریزنه. 

: مقایتشه چشرن ی مفهوم ق رت ی عملکرد سراسش  خشارجی(. »1390سریع القلم، مقمود. )

 .1شماره ،  3، سال فصلنامه روابط خارجی، «ایران

، «  الزامشات سراسش  خشارجیرش  ی توسشعهنتشب  امن(. »1396شاپورف، مه ف ی دیگران )

 .2، شماره 20، سال فصلنامه مطالعات راهبردی

بررسشی راابشردف دیپلماسشی اقغصشادف » .(1396) .ال ین صالقرانصبورف، ضرا ال ین ی تاج

 .24، شماره 1، دیره المللفصلنامه پژوهش بین ،«جمهورف اسالمی ایران

چهل سال سراس  خارجی جمهورف اسشالمی ایشران  سراسش  » .(1397) .رضاعمادف، سر 

 .  ، دف ماهپارس تودی، «خارجی در دیل  ت برر ی امر 
 فگذار اسشرس در اعغ ال گفغمان بر موثر عوامل» .(1397) .دری ین، حترن ی عب العلی قوام

 هیشنظر  رپش بشر یمبغن، رانیا المیاس فجمهور یخارج اس رس فمورد مطالعه  یعموم

 .1، شماره  4، دیره گذاری عمومیفصلنامه سیاست، «ریزنا مزرج
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