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چکیـده
دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت

یتانتم مساست اق اقتصتادی د وابت اتا ،یی ی تی ا

ابزا های مهم برای پیش رد اهداف بلسدمدق شد و توسعه اقتصادی کشو ها بهحساب میآید .ایتم
موضوع بهویژه د نرایسد ،هانیشدن اقتصادی اهمیتی دوچستدان یانتته است  .د ایتم میتانی ن ت
دستگاه دیپلماسی د پیش رد واب اقتصادی اا ،ی دا ای اهمی
پژوه
دول

ایم اس

که مهمتریم علل و عوامل اولوی

نراوانی است  .پرست

ایتلی

یانتم دیپلماسی اقتصادی د سیاس

اا ،ی

یا دهم کدامسد؟ د پاسخ به ایم پرس ی نرضیه ایلی تح یق ایم اس

و اقتصادمحو سیاس

اا ،ی دول

یا دهم و اولوی

که ماهی

تعامتلگرا

یانتم هدف نع تحریمهای اقتصتادی د

چا چوب برنامه ،امع اقدام مشترك (بر،ام) و اهداف اقتصاد م تاومتیی مهمتتریم علتل و عوامتل
اولوی

یانتم دیپلماسی اقتصادی د سیاس

د پی آن اس

اا ،ی دول

یا دهم ا تش یل میدهسد .ایم نوشتا

تا ضمم بر سی سیر تحول دیپلماسی اقتصادی د و ا ق امو اا ،ته ،مهتو ی

اسالمی ایرانی ن

و ،ایگاه دیپلماسی اقتصادی د سیاس

اا ،ی دولت

یتا دهم ا د دو ان

پساتحریم ا مسظر اهداف و برنامههای سا وکا ا،رایی و اولوی های دستو کا ی بر ستی و تحلیتل
نماید.
 واژگان کلیدی:
دیپلماسی اقتصادیی اقتصاد پساتحریمی بر،امی سیاس

اا ،ی اعتدالگرای دول

یا دهم
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مقدمه
س از ایان جنگ سرد ،بهسبب غییرات شگرفی اه در حاهنه بینالمللای باهوقا
ی ست ،ازجمله فرو اشی شا روي ،گساتر

فناوريهااي اطالعاات و ار باطاات و حر ات

رشتاب جهانیشدن ،مسئ له نظیم رواباط اقتصاادي باه مر اپ دیسلماسای منتقال شاده و
م قعیتی همطراز م ض عات سیاسی یافته است؛ ا آننا ه ا ن ن ساهم بااییی از مارا رات
رسمی مقامات سیاسی ش رها ،براي اهادا

نااري و عرفاهاي اسات و طارم م ضا عات

عادي اقتصادي در مالقاتهاي رهبران و مقامات عاالیر باه شا رها اماري طبیعای لقای
میش د .بررسیها و ش اهد م ج د نشان میدهد ه امروزه بسیاري از ش رها با اساتااده از
ابپارهاي سیاست خارجی خ د در عرحه اقتصااد جهاانی ،دیسلماسای اقتصاادي فعاالی را در
یش گرفتهاند ه این امر عالوه بر دمین منااف اقتصاادي ،باه ه ایم رواباط سیاسای و
درنهایت امنیت ملی آنها نیپ میاننامد .در این شارایط ،بایش از هار زماان دیگاري ،راب اه
سیاست خارجی و سعه اقتصاد ملی از اهمیت فراوانی برخ ردار شده است.
جمه ري اسالمی ایران ش ري مسلمان و درحال سعه در قلاب خاورمیاناه ،باا اهادافی
آرمانی و انقالبی است ه از م قعیت برجسته جغرافیایی ،مناب سرشار طبیعی (باهویژه ناات و
گاز) و نیروي انسانی ج ان و هصیل رده براي بدیل شدن باه یاق قادرت عیین نناده در
من قه و أثیرگرار در جهان برخ ردار است .ایران با ا ا به ایان ویژگیهااي ممتااز ،در رواباط
خارجی هم اره براي ه یم قدرت من قهاي و اقتدار ملی خ د ال

رده و مترحد آن با ده

است ه به مه ر رانپیت ای ،خدمات و مسافر در من قه بدیل ش د ا از این طریق جایگاه و
سهم مناسبی را از اقتصاد و نارت جهانی نصیب خ د ساخته و از وابستگی شادید نا نی باه
درآماادهاي ناتاای رهااایی یابااد .در همااین حااال ،دولاات جمه ا ري اسااالمی ایااران در ادامااه
سیاستهاي سعهاي خ د ،سند راهبردي «چشمانداز  23ساله سعه ش ر» را براي اجرا در
قالب چهار برنامه نجساله سعه ،دوین و بهاجرا گراشته است .در نتیناه اجاراي ایان ساند،
ایران باید «در سال  1939هنري شمسی ش ري باشد سعهیافته با جایگاه بر ار اقتصاادي،
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علمی و فنی در س ح من قه ،با مه ریت اسالمی و انقالبای ،أثیرگارار در جهاان اساال و باا
عامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل» )1(.از س ي دیگر ،سیاستهاي الن اقتصاد مقاومتی،
ضمن أ ید بر درونزایی اقتصادي ،دولت را به برونگرایی اقتصادي از طریق عامال ساازنده و
مؤثر با جهان و هم اري و همگرایی اقتصادي با ش رهاي من قاه و بازارهااي هاد  ،نااگپیر
میسازد .اجراییشدن این اسناد الن راهبردي در شرای ی اسات اه از مارداد  1142دولات
اعتدالگراي یازدهم س ان اداره ام ر ش ر را در دست گرفته است .دولت یازدهم ،هد احالی
خ د را در عرحه اقتصادي ،ننات اقتصاد ش ر از بهران و عامل ساازنده مع ا

باه اأمین

مناف متقابل با اقتصاد جهانی از طریق غیرامنیتی اردن م قعیات ایاران در نظاا بینالملال،
عاديسازي و بهب د روابط با ش رهاي غیرمتخاحم و حر

هریمهاي ظالمانه و در یق ال ،

«اقتصادمه ر ردن سیاست خارجی» عنا ان ارده اسات (بشایري .)94 :1141 ،هرچناد در
دولتهاي س از جنگ ،نیاز به سعه روابط اقتصادي خارجی احساس شد و ایان م ضا

در

برنامههاي سعهاي ش ر نیپ انع اس یافت ،اما بهنظر میرسد دولت یازدهم جه ویژهاي را به
دیسلماسی اقتصادي مع

داشته است .ن ته مهم در این زمینه فهم میپان آماادگی دساتگاه

دیسلماسی از نظر سختافپاري و نر افپاري ا ساختار و شا یالت ،برناماهها و نیاروي انسانی ا
براي یشبرد این هد مه ري دولت است.
ژوهش حاضر قصد دارد وجه دیسلماسی اقتصادي سیاست خاارجی دولات یاازدهم را
بررسی و به رویج ادبیات مر بط با آن و روشن ر شدن م ض

ماق ناد .رساش احالی

مقاله حاضر این است ه مهم رین علال و ع امال اول یات یاافتن دیسلماسای اقتصاادي در
سیاست خارجی دولت یازدهم دامند؟ رسشهایی فرعی نیپ م رم هستند ،ازجمله این اه
ماهیت و اهدا و ابپارهاي هقق دیسلماسی اقتصادي دولت یازدهم چیسات؟ در اساخ باه
این رسشها ،فرضیه احلی هقیق این است ه ماهیت عامالگرا و اقتصاادمه ر سیاسات
خارجی دولت یازدهم و اول یت یافتن هد رف هریمهاي اقتصادي در مارا رات هساتهاي
منتهی به برنامه جام اقدا مشترج (برجا ) و الپاماات ناشای از اهادا اقتصااد مقااومتی،
مهم رین علل و ع امل اول یت یافتن دیسلماسی اقتصادي در سیاست خارجی دولت یاازدهم
را ش یل میدهند .رو

هقیق مقالاه ،حایای اا هلیلای اسات و اطالعاات ،باه رو
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اسنادي و تابخانهاي با مراجعه به مناب دست اول و ثان یه ،گردآوري و هلیال شادهاند .در
این ژوهش ،س از ارائه بهثهاي نظري درباره ماه

و اهمیات دیسلماسای اقتصاادي ،باه

یشینه و سیر ه ل دیسلماسی اقتصادي در سیاست خارجی ایاران و ع امال أثیرگارار بار
روی رد اقتصادي سیاست خارجی دولت یازدهم اشاره خ اهد شد .سسس عناحر و م ضا عات
احلی م رد جه دیسلماسی اقتصادي دولات ما رد بررسای قارار میگیارد و در ایاان نیاپ
جم بندي بهث ارائه خ اهد شد.
 .1چارچوب مفهومی و مباحث نظری
 .1-1مفاهیم و تعریف دیپلماسی اقتصادی
بنمایه ماه
رو

دیسلماسی اقتصادي ،لمه «دیسلماسی» است ه بهمعنی فن ،ادبیر ،یاا

مسالمتآمیپ مدیریت روابط بین واحدهاي سیاسی و اباپاري باراي یشابرد سیاسات

خارجی دولتها شناخته میش د ( اظمی .)121 :1191 ،همچنین در یق عریف السایق
و سنتی ،دیسلماسای را رو

باه ارگیري ها

و ادبیر در هادایت رواباط رسامی میاان

ح متهاي مستقل مینامند ه بیانگر نقاش مها ري و اولیاه دساتگاه سیاسات خاارجی
دولتهاي ملی در اجراي دیسلماسی اسات ) .(Gore-Booth, 1979: 3دیسلماسای ،از دوران
باستان ا عصر حاضر مسیر ط ینی و رفرازونشیبی را در بستر زماان طای ارده و در ایان
فرآیند ،با ه یت و دگرگ نیهایی اساسی در ار ردهاا و شای ههاي اجرایای م اجاه شاده
است ،اما ماهیت آن بهعن ان ابپاري در خدمت سیاست جهانی یا فرآیند ار بااطی واحادهاي
سیاسی موبیش ثابت مانده است (وایت .)519-511 :1131 ،در ط ل اریخ ا شا لگیري
روابط بینالملل مدرن ،واژه دیسلماسی همراه با استرا ژي ا بهعن ان رو

خص متآمیپ اداره

روابط بینالمللا عمد اً در ار باط با ام ر جنگ و حلح بین ش رها م رد استااده ب ده است.
اما ورود م ض عات جدید (مثل سعه ،نارت و سرمایهگراري) در روابط بین ش رها طای
دهههاي اخیر ،به ویژه س از جنگ سرد ،ماه

دیسلماسی را دچار ه لی اساسی رد و آن

را از انهصار جنگ و حلح خارج سااخت .از ایان اس ،واژههاایی مانناد دیسلماسای انارژي،
دیسلماسی فرهنگی ،دیسلماسی ارلمانی و یا دیسلماسی اقتصادي براي اشاره باه ار ردهااي
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مختلف دیسلماسی به ار گرفته شده و وارد ادبیات عل

سیاسی و روابط بینالملل شادند .در

برداشت جدید ،دیسلماسی اقتصادي بهعن ان نق ه القای دیسلماسای و فعالیتهااي اقتصااد
ملی و بینالمللی و فصل مشترج بین مناف اقتصاد ملی و ساایر منااف سیاسای ،امنیتای و
فرهنگی یق ش ر در س ح نظا اقتصاد سیاسای جهاان عبیار شاد ( راحمادي:1133 ،
919؛ حالهی .)911 :1142 ،بنابراین ،دیسلماسای اقتصاادي م ضا عی اسات اه براسااس
دیدگاههاي نئ لیبرالیسم در دوران س از جناگ سارد و باا گساتر

فرایناد جهانیشادن

بهعن ان ی ی از ابپارهاي ن ین و قدر مناد انش در فدااي بینالملال در برابار دیسلماسای
سنتی قرار گرفته است ا استیهاي آن را براي اسخگ یی به نیازهااي جدیاد شا رها در
عرحه اقتصااد جهاانی جباران و میال ناد (شایخ ع اار .)12 :1131 ،باهاین ر یب ،باا
جهانیشدن نظا

لید و سرمایهگراري ،به ادریج دیسلماسای اقتصاادي باهعن ان م ضا عی

جدید و أثیرگرار در چگ نگی نظیم و یشابرد رواباط اقتصاادي خاارجی شا رها باه ار
گرفته شد و اهمیتی مشابه م ض عات سیاسی یدا رد (دامن اج جامی ،الاف .)19 :1133
در یق عریاف فراگیار می ا ان دیسلماسای اقتصاادي را « ماا فعالیتهاا ،اساترا ژيها و
ابت ارات هماهنگ و سازگار اقتصادي و سیاسی در دو س ح دولتی و غیردولتی عریاف ارد
ه در سیاست خارجی ش رها در دو عرحه عامل ملی و بینالمللای باا هاد دساتیابی و
حد ر در عرحه اقتصاد جهانی به ار گرفته میش د» (حالهی.)911 :1142 ،
 .1-2تحول دیپلماسی اقتصادی و رابطه آن با سیاست خارجی و جهانیشدن اقتصاد
برخی معتقدند ه ریشه دیسلماسی اقتصادي را بایاد در رواباط گساترده نااري باین
مصر باستان و مناطق غرب آسیا در سالهاي  1223-1993یش از مایالد مسایح و نیاپ در
آغاز و گستر

استعمار ،س از شف هناد ساط واسا دوگاما در ساال  1943مایالدي

جساتن ارد ( .(Kishan, 2000: 96-127حار نظر از ایان ریشاه ااریخی ،دیسلماسای
اقتصادي به ماه

امروزي ،سابقه زیادي ندارد .ا دو دهه قبل ،دیسلماتها بهعن ان منریاان

نظیم و اداره روابط سیاسی بین ش رها ،متارین جاه و عالقاه را باه یگیاري مساائل
ناري و اقتصادي نشان میدادند .اما با ورود شمار فپایندهاي از بازیگران دولتی و غیردولتی به
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عرحه روابط خارجی ش رها ،دیسلماسی سنتی مبتنیبر الگ ي دولت املت باهچالش شایده
شده است .امروزه ،بازیگران جدیدي نظیر شر تها و فعاین اقتصادي ،یا ا هادیههاي چندگانه
فراملاای بااهعن ان دیسلماتهاااي اقتصااادي در نااار دیسلماتهاااي رساامی وارد ح ا زه ساانتی
دیسلماسی شدهاند و با به ارگیري ابپارهاي ن ین دیسلماسی ال

می نند بهگ نهاي مؤثر ر به

أمین مناف ملی ش رشان مق نند (م س ي شاایی .)33-34 :1133 ،بهعبار ی ،در عصار
جهانیشدن اقتصاد ،عالوهبر م ض عات ،سا م ،اار رد و اارگپاران دیسلماسای نیاپ متنا
شدهاند (دهقانی فیروزآبادي و حالهی .)55 :1141 ،بنابراین ،در نگااه ااریخی باه دیسلماسای،
بایستی دیسلماسی هپاره س را با م ض عات اقتصادي ی ند بپنیم .در این برداشت ،دیسلماسای
اقتصادي در مقابل دیسلماسی سنتی قرار میگیرد ه به مناسبات سیاسی بر مبناي مناسبات و
ارجهیتهاي اقتصادي اول یت میبخشد (طالیی.)221 :1133 ،
ا ن ن چنانچه ه ل دیسلماسی در راستاي افپایش نقش مناف اقتصادي در عرحه رواباط
خارجی ش رها را بسریریم ،می ان ادعا رد ه اقتصاد ،مهم رین عاملی است اه دیسلماسای
ش رها را هت أثیر قرار داده است و بین سیاست و اقتصااد ،ار بااطی نگا ناگ وجا د دارد
(مصلینژاد .)31 :1139 ،باهعبارت دیگار ،دیسلماسای اقتصاادي در عرحاه سیاسات خاارجی،
ی ندي نگا ناگ باا جهتگیريهاا و احاالحات اقتصاادي دارد و شا رهایی باه اساتااده از
دیسلماسی اقتصادي جه می نند ه مسئله سعه اقتصادي به اول یت ملی آنها بدیل شاده
باشد (واعظی .)13 :1133 ،دولتهااي ملای ا نا ن باا وارد اردن مسائله ناارت و جارب
سرمایهگراري خارجی در روند صمیمگیريهاي سیاسیااقتصادي ،سعی در بهحدا ثر رساندن
مناف ملی خ د دارند ،زیرا م ض عات مهمی چ ن رشاد اقتصاادي ،اشاتغال و رفااه اجتمااعی،
راب ه نگا نگی با روابط اقتصادي خارجی دارند .به همین دلیل ،امروزه مسائله نظایم رواباط
اقتصادي به مر پ ثقل دیسلماسی منتقل شده و م قعیتی همطراز م ض عات سیاسی یدا ارده
است .ا ن ن سهم باییی از مرا رات سیاسی مقامات ش رها براي اهادا

نااري و عرفاهاي

است و طرم م ض عات اقتصادي در مرا رات رسامی رهباران سیاسای و مقاماات عاالیر باه
ش رها امري طبیعی لقی میش د (دامن اج جامی ،الف  .)15 :1133دیسلماسای اقتصاادي
در ال

براي بهرهگیري از فرحتها و ام انات اقتصادي در حهنه بینالمللای باراي ماق
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به هقق اهدا اقتصادي (و منااف ملای) یاق شا ر و درنهایات افاپایش رشاد و ساعه
اقتصادي است (م حدین .)13-14 :1139 ،این مسئله نشاان میدهاد اه اماروزه منااف و
امنیت ملی ش رها در چارچ ب عامل سازنده و مناسب با ساایر شا رها و منااطق دنیاا و
ایناد ازن در مناسبات سیاسی و اقتصادي بهدست میآید (مبینای ده اردي و هاشامیان،
 .)192 :1139به همین دلیل ،سرویس دیسلما یق ش رها جه ی سانی به مسائل سیاسای
و اقتصادي در روابط خارجی دارند؛ اآننا ه در خالل دو دهه گرشاته ،بسایاري از شا رها
براي ررنگ ر ردن نقش اقتصاد در روابط خارجی ،ساازماندهی جدیادي انناا دادهاناد و
مسئ لیتهاي ویژهاي را در این م رد به دستگاه دیسلماسی خ د واگرار ردهاناد .نگااهی باه
جایگاه بخاش اقتصاادي در سااختار دساتگاه دیسلماسای عادادي از شا رهاي حانعتی و
درحال سعه بیانگر اهمیتی است ه ش رها براي دیسلماسی اقتصاادي در رواباط خاارجی
خ د قائل هستند.

()2

از س ي دیگار ،همانگ ناه اه اشااره شاد ،دیسلماسای اقتصاادي از ویژگیهااي باارز
جهانیشدن اقتصاد بهحساب میآید .بنابراین ،در سیر ه ل اریخی دیسلماسای ،دیسلماسای
اقتصادي در دوران س از جناگ سارد باا واژهاي باهنا جهانیشادن ی ناد خا رده اسات.
فرایندي ه بهم جب آن مرزهاي اقتصادي میان ش رها هر روز مرنگ ر میش د و هرج
روزافپون مناب  ،فناوري ،ای و خدمات ،سارمایه و حتای نیاروي انساانی در مااوراي مرزهاا
آسان ر حا رت میگیارد و درنتیناه باه افاپایش لیاد و مصار در شا رها میانناماد
(به ایش .)21 :1131 ،ماار ین خا ر ،1اندیشاامند منتقاد جهانسا می ،مهم ارین ویژگاای
جهانیشاادن اقتصاااد را برداشااتن م ان ا ملاای یشاارفت اقتصااادي ،گسااتر

بینالمللاای

فعالیتهاي ناري ،مالی و لیدي و رشد فپاینده قدرت شر تهاي چندملیتی و نهادهااي
مالی بینالمللی میداند (خ ر .)5 :1131 ،مان ئل استلپ ،2استاد دانشاگاه بر لای الیارنیاا،
ظه ر جامعه شب هاي وابسته باه فناوريهااي اطالعاا ی و ار بااطی را ی ای از ویژگیهااي
سرمایهداري مت ی به اطالعات بهشامار مایآورد ( اساتلپ .)11 :1133 ،باا جاه باه ایان

1. Martin Khor
2. Manuel Castells
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حیف ،می ا ان مهم ارین عناحار و یاا متغیرهااي احالی دیسلماسای اقتصاادي در عصار
جهانیشدن اقتصاد را شامل :گستر

آزادسازيهاي اقتصادي ،افپایش حنم نارت جهانی،

رشد سرمایهگراري خارجی ،بینالمللیشدن لید ،اهمیت جه به من قهگرایی اقتصاادي و
یشرفت فناوري اطالعات و ار باطات دانست.
 .5عوامل تأثیرگذار بر دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم
دولت یازدهم سیاست خارجی خ د را اقتصادمه ر و هد احلی آن را مق به سعه
و رفاه ملی از طریق عامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملال عنا ان ارده اسات .رساش
ایننا است ه چه ع املی باعث شدهاند ه اقتصادمه ري یا دیسلماسی اقتصاادي باه هاد
احلی سیاست خارجی این دولت بدیل ش د؟ بهط ر لی ،ی ای از مساائل عماده در رواباط
بینالملل ،فهم ع امل أثیرگرار بر رفتار سیاست خارجی ش رها بهعن ان نشاگران احالی
سیاساات جهااانی اساات .ال هاااي فراواناای از سا ي نظریااه ردازان و اندیشاامندان روابااط
بینالملل و هلیلگران سیاست خارجی براي بیین و هلیل این ع امل بهویژه در سالهاي
س از جنگ جهانی دو اننا شده است .در بین بسیاري از حاحبنظران ،ایان ا ااان نظار
نسبی وج د دارد ه بهط ر لی مناب

أثیرگرار بر سیاست خاارجی شا رها باه دو دساته

ع امل داخلای و خاارجی قسایم میشا ند اه هریاق باه نهایی یاا برآینادي از آنهاا در
جهتگیري سیاست خارجی و چگ نگی اأمین امنیات و منااف ملای نقاش دارناد .منااب
سیاست خارجی ایران نیپ همانند سایر ش رها به دو دسته مناب داخلای و منااب خاارجی
قسیم میش ند .با این حال باید جه داشت ه بسیاري از این ع امل مابیش ثابت ب ده و
اثیرات مشابهی را بر سیاست خارجی دولت هاي س از انقالب بر جااي گراشاته اناد ،اماا
مسئله مهم ،برونداد سیستم در نتینه أثیر ع امل مر ر اسات اه باهنا رفتاار سیاسات
خارجی شناخته میش د .در واق  ،اگرچه قریبا همه دولتهاي س از انقالب به ویژه س از
ایان جنگ همیلی نیاز به سعه روابط اقتصادي خارجی را احساس رده و این م ض

را

در برنامه هاي سیاست خارجی خ د م رد جه قرار داده اناد اماا باه نظار مایرساد دولات
یازدهم اول یات ویاژهاي را باه دیسلماسای اقتصاادي مع ا

داشاته اسات اه عاالوه بار
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أثیر ریري از ع امل عا و نسبتا ثابت داخلی و خارجی ،عمد اً برگرفته از گاتماان حاا م و
اول یتهاي دست ر ار این دولت است .به عبارت دیگر ،برنامه هاي ارائه شده از س ي رئایس
جمه ر و وزیر خارجه بر اساس گاتمان اعتادال گرایای و در چاارچ ب هاد گاداريهااي
رسیم شده در اسناد الن راهبردي ش ر متدمن آن است ه دولت در سیاسات خاارجی
ع امل اقتصادي را م رد جه بیشتري قرار دهد و به همین دلیل سیاسات خاارجی خا د را
اقتصاد مه ر اعال

رده است .لرا به منظ ر درج بهتر این م ض  ،ضمن اشارهاي

اه باه

نقش ع امل داخلی و خارجی ،در ادامه بهث أثیر گاتمان اعتدالگرایای بار اول یات یاافتن
دیسلماسی اقتصادي در دولت یازدهم را م رد بررسی قرار خ اهیم داد.
 .2-1عوامل محیط داخلی
بدون شق ،آنچه باهلهاظ سااختاري و رفتااري ،بایش از عناحار نظاا بینالملال بار
سیاست خارجی هر دولتی در ایران ازجمله دولت یاازدهم اأثیر میگارارد ،شارایط مهایط
داخلی است .أثیر این شرایط را بر سیاست خارجی ایران مای ا ان ییال م ضا عا ی چا ن
ویژگیهاي ژئ لیتی ی ،الپامات ناشی از ق انین و اسناد بایدستی ،برنامههاي ساعه ملای و
نقش سیاستمداران م رد بررسای قارار داد .باهط ر لی ،بار مبنااي قاان ن اساسای و اساناد
بایدستی جمه ري اسالمی ایران ،به ویژه سند چشم انداز ،اهادا

االن سیاسات خاارجی

دولت جمه ري اسالمی در مه رهایی چ ن :اسداري از اساتقالل ،وحادت ملای و مامیات
ارضی ش ر ،مق به أمین امنیت ملی ،اعتالي منپلت ملی ،من قهاي و بینالمللی ایران و
ایرانی ،افپایش نا ی من قهاي و جهانی و اهش آسیب ریريهاي ش ر ،ایااي نقش مؤثر و
نهادسازي بهمنظ ر مق به استقرار حلح و ثباات ایادار در من قاه و جهاان و ماق باه
سعه و یشرفت و رشد همهجانبه ش ر ،دستهبندي شده است (ظریف.)9 :1142 ،
 .2-2عوامل محیط بینالمللی
در نار ع امل درونی جامعه ه ایران را به هم اري و عامل با سایر شا رهاي جهاان
وادار میسازد ،ماهیت نظا بینالملل و منافعی ه بازیگران مختلف آن دنبال می نناد نیاپ
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در عیین اول یتهاي سیاست خارجی ش رمان أثیر عیین نندهاي خ اهد داشات .برخای
از مهم رین این ع امل ه از دو دهه گرشته ا ن ن بر سیاست خارجی ایران أثیر گراشاته
و اغلب دولتهاي حا م ازجمله دولت یازدهم را به عملگرایی و یگیري مناف ملی هادایت
ردهاند ،شامل ه یت مهیط ژئ لتیق ایران ،شرایط دوران گرار نظا بینالملال ،مناقشاه
بر سر رونده هستهاي و أثیر دیده جهانی شدن اقتصاد میباشند .در م رد ه یت مهایط
ژئ لیتیق ایران باید گات ش ر ما در من قهاي قرار گرفته است ه در نایم قارن گرشاته
هم اره در معرض غییر و ه یت اساسی و آبستن رویدادهاي شگر ب ده است .نگاهی باه
اریخ چند دهه اخیر در من قه نشان میدهد ه هیچ نق هاي از دنیا ا این حاد در معارض
نش و آش ب و دستخ

ه یت و غییرات بنیادین نب ده است .جمه ري اساالمی ایاران

نیپ بهعن ان یق قدرت مهم و أثیرگرار من قاهاي ،نمی اناد و نبایاد نسابت باه ها یت
یرام نی خ د بی جه باشد .هر دولتی و با هر گرایش و روی ردي ه سا ان اداره شا ر را
در دست داشته باشد ،باید در ه یت و رویدادهاي من قه نقشی مثبت و أثیرگرار داشته و
أمین مناف ملی را اول یت راهبردي رفتار من قهاي خ د قرار دهد .دولات یاازدهم نیاپ بار
همین اساس ،ی ی از راهبردهاي الن سیاست خارجی خ د را «مشار ت فعاال و هدفمناد
در أمین ثبات و امنیت بینالمللی و من قاهاي و مادیریت چالشهاا و بهرانهااي من قاه
یرام نی بهمنظ ر ار قاي اعتبار من قهاي و جهانی ،أمین مناف و امنیت ملای شا ر قارار
داده است» (ظریف.)29 :1142 ،
از س ي دیگر ،ی ی از ویژگیهاي بارز نظا بینالملل ن نی ،شارایط انتقاالی آن و عادد
بازیگران است .به این معنی ه نظم بینالمللی دوق بی ه در ساالهاي ایاانی قارن بیساتم
دچار ه ل ساختاري شد ،هن ز به نق ه ثبات مشخصای نرسایده و از نظام ق عای و نهادیناه
برخ ردار نشده است .دوران گرار بهدلیل سایالیت ،یچیادگی و ابهاا یا ای از حسااس ارین،
مخاطرهآمیپ رین و سرن شتساز رین مقاط اریخی نظا بینالملل بهحساب میآیاد .شا اهد
ان ارنا ریر بیانگر آن است ه نظا بینالملل س از  11سستامبر ا ه در راستاي اعمال سیاست
ی نانبهگرایی آمری ا درحال ش لگیري ب د ا در نتیناه باروز اارهاي رویادادهاي سیاسای و
اقتصادي در حهنه بینالملل م رد بازنگري جدي قرار گرفته و نشانههایی از گرار بهسمت نظا
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چندجانبهگرایی مشاهده میش د .این م ض

در ادبیات سیاسی س از جنگ سارد در آمری اا

نیپ م رد جه بسیاري از حاحبنظران قرار گرفت .بهعن ان مثاال ،چاارلپ

چاان 1و ریچاارد

هاوس 2از اف ل نظا قق بی و بروز و ظه ر نظا بینالمللی چندمر پي 1و یاا نظام جهاانی
بدون ق ب 9سخن بهمیان آوردهاند ) .(Kupchan, 1998: 40-49; Haass, 2000: 44-56ن ته
ن ته مهم این است ه در دوران انتقالی ،ایران خ د ی ی از مناب و م ض عات احالی در جهات
دادن به نظا بینالملل درحال ش لگیري است .لرا در ح رت ارزیاابی دقیاق و ایاااي نقاش
حسابشده ،می اند قدرت خ د را نهادینه و اثرگرار ند .به همین دلیل ،دولت یازدهم نیپ در
راهبردهاي الن سیاست خارجی خ د بر ق یت روند چندجانبهگرایی ،ائتال سازي سیاسی و
اقتصادي با ش رهاي همس و مشار ت فعال در ش لدهی به هننارهاا و ق اعاد من قاهاي و
جهانی براساس مناف ملی و ارز هاي اسالمی أ ید رده است (ظریف.)21 :1142 ،
در م ض

رونده هسته اي نیپ هرچند دولت گرشته با شدید روند قابلی ایران و غرب،

فداي امنیتی را بر سیاسات خاارجی همیال و اقتصااد شا ر را باا هریمهااي ناخ اساته و
مرش نی م اجه رد ،اما دولت یازدهم ازجمله اهدا احالی سیاسات خاارجی خا د را رفا
هریمهاي ظالمانه و غیرضروري و بازگرداندن عامالت اقتصادي ایران با جهان غرب در مسایر
عادي و سازنده قرار داده است (همان .)23-24 ،در این راستا ،خنثیسازي اهر هااي آمری اا و
متهدان آن در مدیریت روابط اقتصادي ش رها و نهادهاي چندجانبه باا ایاران داراي اهمیات
زیادي است .به همین دلیل ،ایران س از سالها رویارویی و گاتگ هاي غیرمستقیم باا آمری اا
بر سر برنامه هستهاي خ د ،در چارچ ب صمیم لی نظا و سیاستهاي راهبردي دولت براي
ش ستن اجما بینالمللی علیه ایران و رف هریمهاي ظالمانه ،مرا ره مستقیم با آمری ا را نیپ
در نار گاتگ هاي جدي و هدفمند با  1+1در دست ر ار قرار داد .این گاتگ ها در گا نخسات
به افق م قت هستهاي ژن در آیر  1142مننر شد .از آن س مرا رات براي دستیابی به یق
افق جام و ایدار بین طرفین ادامه یافت و در  11فروردین  1149به ااهم سیاسای لا زان

1. Charles Kupchan
2. Richard Haass
3. Poly Centeric
4. Non-Polar World Order
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درباره چارچ ب برنامه جام هستهاي ایران و افق وین بر سار برناماه جاام اقادا مشاترج
(برجا ) در یرماه همان سال اننامید .دساتاوردهاي ق عای ایان افاق ،متدامن بهرسامیت
شناختن حق غنیسازي ایران در خاج خ د ،حاظ دستاوردهاي هستهاي و رفا

امال هماه

هریمهاي مر بط با برنامه هستهاي است (دریایی.)9 :1149 ،
 .2-3تأثیر گفتمان اعتدالگرایی
 .2-3-1سابقه و اهمیت گفتمان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

واژه گاتمان ه سابقه آن باه قارن  19مایالدي میرساد ،از واژه فرانسا ي  discoursو
ی ین  discursusبهمعناي گاتوگ  ،مهاوره و گاتار گرفته شاده اسات (معصا میراد:1141 ،
 .)231در ادبیااات سیاساای ،ماه ا گاتمااان از مت ا ن و ادبیااات ستمدرنیسااتی در ح ا زه

جامعهشناسی و زبانشناسی وا گرفته شده است .میشل ف

 ،1اندیشمند فرانس ي ،گاتمان را

دربرگیرنده نشانههاي زبانشناسانه (گاتاري ا ن شتاري) و نیپ غیرزبانشناسانه (رفتاريا روانی)
حیف می ند ه نه نها زبان ،بل ه ل ح زه اجتماعی انسان را نیپ دربرمیگیارد و افپونبار
ایناد «رژیمی از حقیقت» ،2آن را بر س ژه همیل می ند .ارنست ی االو و شاانتال م فاه 1باا
استااده از نظریه ف

 ،نظریه گاتمانی را به همه ام ر اجتماعی و سیاسی گستر

دادناد و باا

الها از دیدگاههاي اندیشمندانی چ ن س س ر ،گرامشی ،دریدا و ی ان ،این نظریه را منسنم ر
و ارآمد ر ردند .طبق نظریه گاتمان ،حقیقت از یش م ج د نیست ،بل اه طای نشهاا و
وا نشها در بستر رویدادهاي اجتماعی ساخته میش د .بر مبناي نظریه گاتمان در هر جامعاه
دست م دو یا سه گاتمان سیاسی در رقابت و داد و قابل با ی دیگر وجا د دارناد و در گارر
زمان سعی در ندیاد و بااز عریف خا د نما ده و از ایان طریاق اال

می نناد حقانیات و

مشروعیت خ د را اعتباري ن بخشند و م قعیت هژم نیق سب نند (بختیاري.)45 :1141 ،
ماه ا

گاتمااان ،ااس از یااروزي ساایدمهمد خااا می در هاتمااین دوره انتخابااات

ریاستجمه ري در س اندیشه و بستر ه یت سیاسی و اجتماعی ایران یقبااره جایگااه و
1. Michel Foucault
2. Correspondent Theory of Truth
3. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe
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منپلت خاحی یافات (قاانعی راد و حاالهی امیاري .)11 :1141 ،باهط ر لی ،گاتمانهااي
سیاست خارجی جمه ري اسالمی ایران از درون ابرگاتمان انقالب اسالمی سار برآوردهاناد.
درنتینه ،در ب ن و متن گاتمان انقالب اسالمی ،گاتمان متماایپ سیاسات خاارجی مت لاد
شد .گاتمانی ه در چارچ ب و بستر آن ،رفتار سیاست خاارجی جمها ري اساالمی ایاران
ش ل گرفت .به بیان دیگر ،ه یت سیاست خارجی جمه ري اسالمی ایران هم اره ابعی از
ه ل (خرده) گاتمانی در بستر سیاسی اجتماعی خاحای با ده اه یامادها و باز ابهااي
متااو ی در عرحه عملی و رفتاري داشته است (دهقانی فیروزآبادي134 : 1134 ،ا .)133بر
این اساس و با بهرهگیري از رهیافت و رو

هلیل انتقادي گاتماان 1اه نقشای بیینای و

أسیسی براي ش لگیري فرایندهاي اجتماعی و ایناد ه یتهاا و باورهااي اجتمااعی قائال
است ،سیاست خارجی س از انقالب اسالمی را می ان در چارچ ب گاتمان االن انقاالب
اسالمی ،به شش دوره مشاخ

قسایم ارد اه هات شارایط خردهگاتمانهااي خاا

دولتهاي حا م ،بهعن ان مشی سیاست خارجی ایاران انتخااب شادهاند (دبیارزاده:1132 ،
212؛ دهقانی فیروزآبادي .)1()149-214 :1134 ،با حا میت هریق از این گاتمانها ،رفتار
و راهبرد سیاست خارجی جمه ري اسالمی ایران نیپ دستخ
مض

غییر و ها ل شاده و ایان

در رفتار سیاست خارجی دولت یازدهم نیپ قابلمشاهده است.

 .2-3-2گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

اعتدال مصدر باب افتعال از ریشه عدل و در لغت بهمعناي رعایت حاد وساط و میاناه در
بین دو حال از جهت میت و مقدار و از جهت یایت و چگ نگی و بهط ر لی هرگ نه ناسبی
است ه یزماه آن برقاراري مسااوات باین جهاات مختلاف اسات (اسااندیاري.)11 :1141 ،
همچنین اعتدال بهمعناي ازن و عادل در مقدار ،هموزنی ،برابر با دن دییال ،و براباري و
ی سانی در مو یف نیپ میباشد .ازاینرو ،اعتدال باهمعنااي میاناهروي و رهیاپ از افاراط و
اریط یا ندروي و ندروي است (دهقانی فیروزآباادي .)1 :1142 ،در آم زههااي اساالمی،
بهویژه در قرآن ریم و نهجالبالغه ،بر اعتدال و رعایت حد وسط أ ید شده است؛ بهگ ناهاي
ه قرآن ریم ،امت اسال را امت وسط و متعادل معرفای می نادَ « :ارلقَ جَعَلننَاا ْمن مْمةَا ً
1. Critical Discourse Analysis
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شاهیداً» (بقاره .)91/بااینحاال ،نگااه
وَسَ اً لتَ ْ نْ ا شْهَدَاءَ عَلَیالنةَاس وَ یَ ْ نَ الرةَسْ لْ عَلَین ْمن َ
قرآن و احادیث معص مین( ) به اعتدال از روی رد فردي و مدامین اخالقی فرا ر رفته و وارد
عرحه مناسبات اجتماعی نیپ میش د (ح یم ر .)93–13 :1141 ،با جه و استناد به ایان
مبانی مه م دینی و اخالقی است ه رئیسجمه ر روحانی نیپ در ساخنرانی مراسام نایار
خ د ،اعتدال را همان هقق مشیت الهای میداناد اه باراي ایان امات« ،وساط با دن» را
برگپیده است .او بهحراحت أ ید می ند ه اگرچه به مشی اخالقی و رفتار فردي اعتادالی
سخت ایبند است ،اما سیاستهاي اعتدالی براي اداره ش ر را فرا ر از آن میداند (بشیري،
 .)22-21 :1141بررسی راهبردها ،برنامهها و اول یتهااي دسات ر ار دولات یاازدهم نشاان
میدهد ه گاتمان ا خایشده از س ي رئیس این دولت با عن ان اعتدالگرایی یا آرمانگرایی
واق بینانه ،رفتار و برنامههاي سیاست خارجی دولت را عمیقاً هت أثیر قرار داده و باه با
آن نقش دستگاه دیسلماسی در عرحه روابط اقتصادي خاارجی نیاپ عریاف مشخصای یادا
رده اسات .لارا باهمنظ ر درج بهتار اجاپاء و الپاماات رفتاار اقتصاادي سیاسات خاارجی
اعتدالگرا ،یز است ابتدا مااهیم ش یلدهنده گاتمان اعتدالگرایی و راب ه آن با سیاست
خارجی را م رد بررسی بیشتري قرار دهیم.
طبق نظریه گاتمان ،این رهبران یق جریان گاتمانی مسلط هساتند اه ماااهیم یاا
دالهاي احلی جریان رنا ی خ د را به گاتمان پریق می نند ،هرچناد وا انش جامعاه در
رد یا قب ل این مااهیم ،سرن شت آنها را در منظ مه گاتمانی و سرن شت خ د گاتمان رقام
میزند .لرا دالهایی ه در منظ مه گاتمان حا م قرار میگیرند ،آنهایی هستند ه از زباان
و رفتار رهبران جریان حامی گاتمان بازنم د یافته و ما رد اریر

جامعاه قارار میگیرناد

(بختیاري .)135–133 :1141 ،بنابراین ،ن ته مهام در ها ل گاتماانی سیاسات خاارجی
ایران ،این واقعیت است ه رؤساي جمه ر بهعن ان مبد و رهبار جریاان گاتماانی حاا م،
نقش عیین نندهاي در دوین و عریف گاتمان سیاست خارجی دولات جمها ري اساالمی
ایران ایاا می نند .بر این اساس ،با انتخاب آقاي د تر حسن روحانی بهعن ان رئیسجمها ر
ایران ،گاتمان و به ب آن رفتار سیاست خارجی جمه ري اسالمی ایران در دولات یاازدهم
نیپ ا با جه به این ه رئیسجمه ر خ د را اعتدالگرا خ انده ا گاتمان اعتدال عریف شاده

 / 99فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،99بهار  ،0991شماره 0

است؛ بهگ نهاي ه برنامهها و راهبردهاي الن سیاست خارجی دولت یازدهم نیاپ از سا ي
وزیر ام ر خارجه در قالب گاتمان اعتدال عریف و به منلس ارائه شد (ظریف.)23 :1142 ،
 .2-3-3عناصر و الزامات گفتمان اعتدال در سیاست خارجی

در بهث ماه می ،بهط ر لی اعتدال به دو ح رت سلبی و اینابی عریف مایشا د .در
ماه

سلبی ،اعتدال به معناي ناای افاراط و ااریط و رهیاپ از ایان دو حاد میباشاد .در

سیاست خارجی نیپ بر همین اساس ،اعتدال بهمعناي نای و رهیپ از گاتمانهاي افراطای و
اری ی عریف میش د؛ بهگ نهاي اه اعتادال را می ا ان باهحا رت ناای ادگاتمانهااي
معارض آن ،یعنی گاتمان ساز

و گاتمان ساتیپ

یاا گاتماان آرماانگرایی احساسای و

گاتمان واق گرایی اناعالی عریف رد (دهقانی فیروزآبادي .)1 :1141 ،همچناین ،گاتماان
اعتدال در معناي اینابی و مثبت براساس مختصات ،شااخ ها و عناحار مقا
میش د .از بررسی مباحث و مااهیم ارائهشاده درمییاابیم اه شااخ

آن عریاف

یاا دال مر اپي 1و

متعالی گاتمان اعتدال « عادل و ازن» است .همانگ نه اه رئیسجمها ر نیاپ در برناماه
یشنهادي خ د به منلس ،اعتدال را بهمعناي «ایناد ازن میان آرمان و واقعیت ،در مسایر
جهت دادن به واقعیات بهسمت آرمانها» عریف رده است( .)9بهاین ر یب ،گاتمان اعتادال
در سیاست خارجی جمه ري اساالمی ایاران متدامن عاادل و ا ازن باین آرماانگرایی و
واق بینی است ه بهح رت «واق گرایی آرمانخ اه» عریف میش د؛ بهط ري ه ازن باین
آرمانگرایی و واق گرایی از طریق آرمانگرایی در اندیشه و نظریه ازیقس و واقا گرایای در
عمل و رویه از س ي دیگر دنبال میش د .همچنین عادل و ازن بایاد باین اهادا و اباپار
سیاست خارجی ،عقیب همزمان مصالح اسالمی و منااف ملای ،اساتااده متا ازن از عناحار
قدرت ملی ،عادل و ازن بین حق و لیف در سیاست خارجی ،ازن و عادل در سااختار
صمیمگیري سیاست خارجی و نیپ عادل بین ساه احال عاپت ،ح مات و مصالهت ما رد
جه قرار گیرد (دهقانی فیروزآبادي .)5-11 :1141 ،بر مبناي دال مر پي گاتمان اعتادال
در سیاست خارجی ،یعنی ازن و عادل در مناسابات داخلای و عامال ماؤثر و ساازنده باا
جهان بیرون ،می ان این عناحر و الپامات آن را در مااهیم و م ض عا ی مانند عقالگرایی و
1. Nodal Point

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم 99 /

خردورزي ،واق گرایی فعال ،عد عهد ه لگرا ،عامل مؤثر و سازنده با جهان ،سعهگرایی
مت ازن ،امنیتطلبی و حلحطلبی مثبت ،عدالتگرایی و چندجانبهگرایی مت ازن بیین ارد.
لرا «گاتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت دبیر و امید ،حر ت واق بیناناه ،خ دباوراناه،
مت ازن و ه شمندانه از قابل به گاتگ  ،عامل سازنده و اااهم باهمنظا ر ار قااي جایگااه،
منپلت ،امنیت و سعه ش ر است».

()5

بهط ر لی ،بررسی عناحر و الپامات سیاست خارجی ایران در قالب گاتمان اعتدالگرایی،
بیانگر این واقعیت است ه این گاتمان نیپ همانند دیگر گاتمانهاي س از انقاالب ،ازجملاه
خردهگاتمانهاي الن اسال گرایی و انقالب اسالمی بهحساب میآید ه حا میات هریاق از
آنها را در یق دوره زمانی نباید بهمثابه گسست گاتمانی در سیاست خارجی ایران لقای ارد
(دهقانی فیروزآبادي .)11 :1141 ،همانگ نه ه رئیسجمه ر نیپ گاتمان اعتادال را باهمعنی
عدول از اح ل و ارز هاي انقالب اسالمی و مهافظه اري در برابار غییار و ها ل نمیداناد
(بشیري .)21 :1141 ،در این م رد ،می ا ان باا احتشاامی م افاق با د اه« :باهط ر احا لی
جهتگیري سیاست خارجی ایران در همه دورههاي گاتمانی م رداشاره ،اسال گرا ،غیرمتعهد و
طرفدار جن ب باقی مانده است ،اما رو ها و ا تیقهاي آن هات شارایط داخلای و مهایط
بینالمللی غییر یافته است» (احتشامی .)119-115 :1151 ،بنابراین ،براساس منم عاهاي از
ویژگیهاي ژئ لیتی ی ،الپامات قان نی و برنامهاي و عناحر و الپامات سلبی و اینابی برگرفته
از گاتمان اعتدالگرایی ،دولت یازدهم ناگپیر و نیازمند جه به روابط اقتصادي در مناسبات
خارجی و برقراري عامل سازنده و ه شمندانه با اقتصاد جهانی ب ده و دستگاه دیسلماسی آن
با هم اري دستگاههاي اجرایی ش ر باید این وظیاه مهم را در دست ر ار خا د قارار داده و
با جدیت دنبال ند.
 .9برنامهها و اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم
ا ن ن ه اهمیت أثیر گاتمان اعتدال و دیگر علل و ع امل مهیط داخلای و خاارجی
بر رفتار سیاست خارجی دولت یاازدهم را ما رد بررسای قارار دادیام ،ایان رساش م ارم
میش د ه رجمان این أثیر بر برناماهها و اهادا دولات در عرحاه دیسلماسای اقتصاادي
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چیست؟ و آیا دستگاه دیسلماسی دولت یازدهم بهعن ان مت لی احلی این م ضا

در شا ر،

آمادگی یز را براي اجراي اهدا و برنامههاي مر ر از نظر سختافپاري و نر افاپاري دارا
میباشد؟ براي اسخ به این رسشها ،نیازمناد بررسای میاپان اهمیات و جاه باه رواباط
اقتصادي در برنامه ها و ساختار وزارت اما ر خارجاه باا نگااهی باه سایر ها ل م ضا

در

دولتهاي گرشته هستیم.
 .3-1پیشینه دیپلماسی اقتصادی در دولتهای گذشته
در رژیم گرشته ،به دییل مختلای ازجمله ن

ساختار اقتصادي ش ر ه حرفاً مت ای

به درآمدهاي الن ناتی ب د و لیه نیازهااي شا ر از مهال آن اأمین مایشاد ،مساائل
اقتصادي در وزارت ام ر خارجه چندان م رد جاه نبا د .باه هماین دلیال ،وزار خاناههاي
اقتصادي و ناري ش ر با جه به سیاست مستمر و ثابت رژیم و مشخ

ب دن طر هااي

هم اري خ د ،نیازي به عیین لیف از س ي دستگاه دیسلماسی ش ر احساس نمی ردناد
(دامن اج جامی ،الف  .)211 :1133س از یروزي انقالب اسالمی ،با وج د نیاز شا ر باه
بازنگري در ساختار و شی ه روابط اقتصادي با جهاان خاارج ،شارایط خاا

شا ر ازجملاه

درگیر شدن در جنگ همیلی عران ،آثار هریمها و اهمیت اداره اقتصاد جنگ ،ماان
و نگر

جاه

جدي به سیاستهاي اقتصادي بلند مادت در رواباط خاارجی شاد .در ایان دوران،

م ض عات امنیتی و دفاعی در سیاست خارجی بیشتر از م ض عات اقتصادي م رد جه قارار
گرفت ،بهگ ناهاي اه اقتصااد چنادان در سیاسات خاارجی ما رد جاه نبا د و هاد از
فعالیت هاي اقتصادي نیپ ال

براي ار قاي ان دفااعی شا ر در برابار نااوز عاران با د

(حالهی .)912 :1142 ،بااینحال ،نیاز به هماهنگ ردن دستگاههاي مختلف اقتصاادي باا
اهدا سیاست خارجی شا ر ،در اوایال ديمااه  1193باا اینااد ساتاد همااهنگی رواباط
اقتصااادي خااارجی متشاا ل از معاونااان وزار خانااههاي اقتصااادي بااه ریاساات معاااون
اقتصاديابینالمللی وزیر ام ر خارجه ،م رد جه قرار گرفت.

()3

س از ایان جنگ و آغاز دوران بازسازي سط دولت ن اي آیتاهلل هاشمی رفساننانی
ه با اجراي نخستین برنامه نجساله سعه ش ر در سال  1193هماراه با د ،نیااز باه جلاب
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مشار ت خارجی در برناماههاي بازساازي و ساعه شا ر و بازاریاابی باراي افاپایش حاادرات
غیرناتی ا با هد

اهش ا ا به درآمدهاي ناتی ه در ما اقعی باه اایین رین حاد خا د نیاپ

رسیده ب دا در اول یت دست ر ار دستگاههاي اقتصادي ش ر قرار گرفات .از ایان رهگارر ،نقاش
وزارت ام ر خارجه نیپ براي هماهنگی و سهیل روابط اقتصادي خارجی ،م رد جه قارار گرفات.
در این م رد ،ستاد هماهنگی روابط اقتصادي خارجی بهم جب صا یبنامه  1152/9/25هیئات
دولت بار دیگر فعال شد و نمایندگیهاي سیاسی جمه ري اسالمی ایران در خارج از ش ر باراي
مق به دستگاههاي اقتصادي فراخ انده شدند .با ایین آمدن قیمت نات در اوایال دهاه ،1153
دستگاه دیسلماسی ایران براي اننا مارا رات مربا ط باه اساتمهال بادهیهااي خاارجی ا اه
سررسید آنها فرارسیده ب دا جلب سرمایهگراري خارجی و اجراي طارمهااي فایناانس ،باهطا ر
جدي وارد حاهنه رواباط اقتصاادي خاارجی شاد .بااینحاال هیچگ ناه غییاري در برناماهها و
مسئ لیتهاي جاري وزارت ام ر خارجه براي اسخگ یی باه ایان نیااز حا رت نگرفات .یاروزي
سیدمهمد خا می در انتخابات دو خرداد  1159با ا ا به شعار سعه سیاسای و مارد ساایري
دینی ،فداي جدیدي در حهنه سیاست داخلای و خاارجی اینااد ارد و ایانباار نیاپ سیاسات
خارجی بر مه ر اهدا

رسیمشده در سیاست داخلی رسیم و نظیم ،و به مرحله اجرا گراشاته

شد .دولت وي در داخل بهجاي أ ید بر سعه اقتصادي از باای ،احاالحات مبتنایبار گساتر
مرد سایري را دنبال رد و دست م در دوره اول ریاستجمه ري خا د ،ساعه سیاسای را بار
اقتصادي مقد شمرد (رمدانی .)111 :1139 ،در حهنه خارجی نیپ دولت آقاي خا می با ا خاای
سیاست نشزدایی و ارائه طرم گاتگ ي مدنها 1روند گارایش باه سیاساتهااي عملگرایاناه
براساس مناف ملی و جه به ق اعد نظاا بینالملال را اداماه داد .باااینحاال ،منم عاه شارایط
داخلی ش ر و ه یت بینالمللی ،دولت آقاي خا می را باه قاد

ساعه اقتصاادي و رفااه بار

سعه سیاسی در دوره دو ریاستجمه ري وادار ساخت .ایان دوره باا ادوین و اجاراي برناماه
س

سعه ش ر ( )1154-1131همراه ب د .در این برنامه ،مسئله اهش ا ا به نات از طریاق
سعه حادرات غیرناتی و اجراي سیاست جهش حاادرا ی ،حادور خادمات فنای و مهندسای و

جرب سرمایه خارجی از عناحر مهم دیسلماسی اقتصادي دولت بهشمار میرفت.
1. Dialogue among Civilization
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آغاز اجراي برنامه چهار و بهعبار ی نخستین سال از اجاراي ساند چشامانداز ،باا روي اار
آمدن دولت اح لگراي نهم در سال  1139همراه ب د؛ دولتی ه ضمن انتقااد حاریح و علنای از
سیاستهاي دولتهاي گرشاته ،ناای نظاا سال ه ،ق یات نگااه باه شارن ،ساعه رواباط باا
همسایگان ،ش رهاي اساالمی و جهاان درحاال ساعه و نیاپ قاد نگااه من قاهاي در رواباط
بینالملل را در قالب یق «سیاست خارجی هاجمی اما نر افپارانه» ،سرل حه اهدا و برناماههاي
خ د قرار داد (روزنامه شرن .)1139/9/21 ،برنامههاي اقتصادي دولت نهم در سا ح من قاهاي و
بینالمللی ازجمله اهدا مرب ط به ساعه حاادرات غیرناتای ،جارب سارمایه خاارجی ،حادور
خدمات فنی و مهندسی و مقابله با هریمها باعث شد اا وظاایف و مسائ لیتهااي وزارت اما ر
خارجه در حهنه روابط اقتصادي خارجی بیش از گرشاته افاپایش یاباد و باا مر اپ لیاه اما ر
اقتصادي دوجانبه ،چندجانبه و بینالمللی در معاونت اقتصادي این وزار خانه ،مسئ لیت مساتقیم
میسی نهاي مشترج اقتصادي با ش رهاي همساایه و چناد شا ر مهام دیگار نیاپ باه ایان
وزار خانه مه ل ش د (دامن اج جامی ،الف  .)142-141 :1133بااینحال ،دولات نهام از هماان
ابتدا مه ر احلی ار خ د را بر رویارویی با غرب بر سر برنامه هستهاي و مه ریت این م ضا در
سیاست خارجی قرار داد .این مسئله آثار و یامدهایی را براي رواباط خاارجی شا ر باهویاژه در
بخش اقتصادي بهدنبال داشت ه ازجمله آنهاا می ا ان باه قاف مارا رات باا ارو اا در قالاب
م افقتنامه نارت و هم اري ،1اهش قابل جه س ح مناسبات اقتصادي با ش رهاي ارو اایی،
اعمال هریمهاي بیسابقه اقتصادي علیه ایران و ایناد وقاه در روند مرا رات الهان باه ساازمان
نارت جهانی اشاره رد .بهط ر لی ،بررسی فعالیتهاي دستگاه دیسلماسای ایاران در ساالهاي
س از یروزي انقالب نشان میدهد ه اگرچه در دوران جنگ همیلی ،دیسلماسای دفاا و اداره
ام ر جنگ اول یت نخست سیاساتهاي داخلای و خاارجی شا ر با ده اسات ،اماا طای دوران
حا میت دولتهاي بازسازي و سازندگی ،احالحات و دولت اح لگراي نهم ،نیاز به سعه رواباط
اقتصادي خارجی موبیش احساس شد و این م ض

در برنامههاي سعهاي ش ر نیپ انع ااس

یافت .در همین حال و همانگ ناه اه در اداماه مالحظاه خا اهیم ارد ،دیسلماسای اقتصاادي
بهعن ان مه ر احلی روی رد سیاست خارجی دولت یازدهم اعال شده است.
)1. Trade and Cooperation Agreement (TCA
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 .3-2اهداف و برنامههای دولت یازدهم در زمینه دیپلماسی اقتصادی
انتخابات  29خرداد  1142به انتخاب خطمشای اعتدالگرایاناه د تار حسان روحاانی
بهعن ان رئیس دولت یازدهم مننر شاد .در بخاش یشاین ،احا ل و ویژگیهااي نااظر بار
گاتمان اعتدال در سیاست خارجی را ما رد جاه قارار دادیام .در حاهنه عمال و اس از
یروزي د تر حسن روحانی در انتخابات ،وي در نخستین نشست خبري س از اعال نتایج،
خطمشی دولت خ د با شعار « دبیر و امید» را ننات اقتصاد شا ر ،احیااي اخاالن ،عامال
سازنده با جهان و اعتدال دانست و بهحراحت اعال

رد ه بسیاري از سیاستها و اقادامات

دولت گرشته نیازمند بازنگري است ا ملت ایاران زنادگی شا فا ر ا م باا خ شابختی و
رامت داشته باشد (روزنامه اعتماد .)1142/31/23 ،در برنامه دولت آقااي روحاانی اه روز
 11مرداد همزمان با مراسم هلیاف باه منلاس شا راي اساالمی ارائاه شاد ،احا ل لای
شانپدهگانه حا م بر رفتار دولت دبیر و امید رسیم و احل لی در ح زه سیاسات خاارجی،
« عامل سازنده در روابط بینالملل» عن ان شد .بر مبناي این احل ،عامال ساازنده باا دنیاا
هم اره م رد أ ید نظا جمه ري اسالمی ایران ب ده و بدون راب ه سازنده با دنیاا نمی ا ان
مناف

ش ر را أمین رد .اقتصاد ما نیپ باید عامل سازنده مع

به أمین منااف متقابال

با اقتصاد جهانی داشته باشد )4(.از دیدگاه رئایس دولات یاازدهم ،عامال ساازنده براسااس
احترا متقابل و مناف مشترج و از م ض برابار ،مبنااي رواباط ایاران باا ساایر شا رها را

ش یل خ اهد داد (بشیري .)131 ،1141 ،از س ي دیگر ،در برنامه یشانهادي مهمادج اد
ظریف به منلس ش راي اسالمی نیپ اهدا اجرایی و عملیا ی سیاست خارجی وي بر مها ر
عامل سازنده و مؤثر با جهان از طریق رف چهره امنیتی از جمه ري اسالمی ایران در نظاا
بینالملل ،نشزدایی و احالم عامالت با قدرتهاي مؤثر بینالمللی در راستاي مناف ملای،
عاديسازي و بهب د روابط با ش رهاي من قه بهویژه همسایگان ،بازسازي روابط باا شار اي
سنتی در ارو ا و آسیا و مدیریت ،اهش و لغ هریمهاي بینالمللی ،چندجانبه و ی نانباه،
أثیرگراري سازنده بر روند ه یت جهانی بهویژه در زمینه مبارزه با روریسم و افراطگرایی
و باألخره ق یت نقش الها بخشی ایران از طریق بیین نگااه مبتنیبار مرد ساایري دینای
اعال شد (ظریف.)14-23 :1142 ،
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همانگ نه ه در برنامههاي ف ن مشخ

شده است ،ماه

« عامل مؤثر و ساازنده باا

جهان» از اح ل لیدي سیاست خارجی دولات یاازدهم بهحسااب میآیاد .از سا ي دیگار،
راهبرد دیسلماسی اقتصادي از طریق عامل ساازنده و ماؤثر باا دنیاا باهعن ان مها ر احالی
سیاست خارجی دولت یازدهم عیاین شاده اسات .بار ایان اسااس ،در برناماه یشانهادي
مهمدج اد ظریف به منلس ش راي اساالمی ضامن أ یاد بار ا خاای روی ارد (خطمشای)
آرمانگرایی واق بینانه ا یا ایناد ازن میان آرمان و واقعیتا در گاتمان سیاسات خاارجی
اعتدال ،بر مه ر قرار دادن اقتصاد و سعه ملی در روابط خاارجی باهعن ان ی ای از اجاپاي
مهم راهبرد الن سیاست خارجی دولت أ ید شد و در راستاي اقتصادمه ر ردن سیاست
خارجی (یا مه ریت دیسلماسی اقتصادي) ،راهبردهاي عملیا ی مختلای از جملاه در زمیناه
عامل فعال با ش رها و نهادهاي مؤثر در اقتصاد جهانی ،گستر

بازارهاي حاادرات اای و

خدمات و جرب سرمایه ،فناوري و دانش خارجی یشنهاد شدهاند (همان.)19-19 ،
 .3-3دولت یازدهم و دیپلماسی اقتصادی مقاومتی
روي ار آمدن دولت یازدهم و ا خای دست ر اري روشن در زمینه دیسلماسی اقتصاادي،
با ابالغ سیاستهاي لی اقتصاد مقاومتی همراه ب د؛ سیاساتهایی اه میبایسات خ ا ط
احلی برنامه ششم سعه را نیپ ش یل دهد .بنابراین نمی ان بدون درج روشنی از اهدا
اقتصاد مقاومتی ،دیسلماسی اقتصادي این دولت را نیپ بیین رد .مقاا معظام رهباري اه
بیشترین دغدغه و جه را نسبت به دوین و اجرایی ردن سیاساتهاي اقتصااد مقااومتی
داشتهاند ،در سخنرانی آغاز سال  1141در حر م هر رض ي ،اقتصاد مقاومتی را «اقتصادي
مقاو در برابر هری ات و انههاي جهانی و مت ی بر مرد » عریف و ویژگیهااي مختلاف
آن را در زمینه ا اء به اخالن اسالمی ،درون زایی و بارون گرایای ،داناش بنیاانی و عادالت
مه ري بیین ردهاند (روزنامه شرن .)1141/1/19 ،ن ته مهم این است ه اقتصاد مقاومتی
ابپار اجرایی مدل یا الگ ي ایرانی ا اسالمی یشرفت است ه در چارچ ب گاتمان الن انقالب
اسالمی در برابر الگ ي سعه غربی ارائه شده است .این الگ آنگ نه ه مقا معظم رهبري در
سال  1139در دانشگاه فردوسی مشهد ،م رم و نخبگان و حاحبنظران ش ر را به طراحای و
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معرفی آن دع ت ردهاند ،باید مت ی بار مادلهاي با می و مبتنیبار چهاار عرحاه یشارفت
زندگی ،علم ،ف ر و معن یت باشد (معص میراد .)243 :1141 ،بهدنبال ابالغ سیاستهاي لای
اقتصاااد مقاااومتی و دساات رالعمل ابالغاای هیئاات وزیااران در اااریخ  1142/12/13ااه در آن
چارچ ب وظایف و مأم ریتهاي جدید وزارت ام ر خارجه با مه ریت اقتصاد مقااومتی عیاین
شد ،ش راي اقتصاد در جلسه  1141/9/2به ریاست معاون اول رئیسجمه ر ،برنامه یشانهادي
وزارت ام ر خارجاه باا عنا ان «دیسلماسای اقتصااد مقااومتی» را به صا یب رسااند .بناد 12
سیاستهاي لی اقتصاد مقاومتی ،وظایف و مسئ لیتهاي وزارت اما ر خارجاه را در راساتاي
افپایش قدرت مقاومت و اهش آسیب ریري اقتصاد ش ر ،از طریق سیاساتهاي راهباردي و
راه ارهاي زیر عیین رده است:
ا ن بخشی و سعه ی ندهاي راهبردي و گستر

هم اري و مشار ت با ش رهاي

من قه و جهان بهویژه همسایگان؛
ا استااده از دیسلماسی در راستاي حمایت از اهدا اقتصادي؛
ا استااده از ظرفیتهاي سازمانهاي بینالمللی و من قهاي.
در ی ابالغ ایان سیاساتهاي راهباردي ،دسات رالعمل دیسلماسای اقتصااد مقااومتی
مشتمل بر اهدا  ،سیاستها و برنامههاي متنااظر باا ایان سیاساتها ،نظایم و در یرمااه
 1141از س ي وزیر ام ر خارجه به بخشهاي مختلف این وزار خانه براي اجرا ابالغ شاد .در
این دست رالعمل بر ظرفیتسازي باراي مادیریت ماؤثر رواباط خاارجی ،ساعه ی نادهاي
راهبردي با همسایگان و ش رهاي من قه و اساتااده از ظرفیتهااي ساازمانها و نهادهااي
من قااهاي و بینالمللاای (بااهویژه ا ا  ،ديهشاات ،سااازمان هم اريهاااي اسااالمی ،منم ا
ش ا رهاي حااادر ننده گاااز و سااازمان شااانگهاي) بااهمنظ ر افااپایش بهاارهوري و اااهش
آسیب ریري اقتصاد ش ر ا ید شده است (آرشی اداره اسناد و اریخ دیسلماسی.)1141 ،
در ایننا یز است به راب ه بین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد عامل گارا اشااره اي شا د.
همان گ نه ه گاته شد ،سند چشمانداز بیست ساله باهعن ان برآیناد اندیشاههاي نخبگاان
جامعه و راهبردهاي الن دولت یازدهم ،سیاستهاي اقتصادي ش ر را در راستاي « عامال
سازنده و مؤثر با اقتصاد جهاانی» و ا خاای سیاساتهاي آزادساازي در عرحاههاي نااري،
سرمایهگراري و لید قرار داده اند .در همین حال ،راهبردهاي الن اقتصاد مقاومتی نیپ باا
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ا ید بر نقش ع امل و ظرفیت هاي داخلی در سعه ش ر ،اقتصاد ملی را اقتصاادي باراي
همه شرایط ش ر می داند اه ار بااطی باه شارایط هاریم و غیار هاریم نادارد .چناین
اقتصادي به عبیر مقا معظم رهبري درون زا و برون نگر است .باهنظر میرساد برناماههاي
دولت یازدهم با ا خای ر یبی از این دو راهبرد در عرحه رواباط اقتصاادي خاارجی حر ات
می ند ه برگرفته از خطمشی اعتدالگرایی آن است .در واق  ،همان گ نه ه از سیاساتها
و راهبردهاي دیسلماسی اقتصاد مقاومتی و برناماههاي متنااظر باا ایان سیاساتها برداشات
میش د ،بخاش قابال جهی از ایان سیاساتها و برناماهها ،هماهناگ و همسا باا اهادا
دیسلماسی اقتصادي اعال شده از س ي دولت یازدهم قرار دارند .بنابراین ،می ان دیسلماسای
اقتصاد مقاومتی را از نظر برونگرایی بخشی از دیسلماسی اقتصادي سعهگراا عاملگرا و از
منظردرونزایی با اول یتبخشی به ظرفیتها و ام انات داخلی حیف رد .به عبیار رئایس
دولت یازدهم « ،اقتصاد مقاومتی آن است ه ما در هر شرای ی بتا انیم روي ااي خ دماان
بایستیم .این در زمانی ام ان ریر است ه ما به اقتصاد دنیا متصل ش یم ا اینگ ناه نباشاد
ه هر زمانی خ استند به ما فشار وارد نند» (بشیري.)113 :1141 ،
 .1سازوکار اجرایی وزارت امور خارجه دولت یازدهم در زمینه دیپلماسی اقتصادی

سابقه ش یل وزارت ام ر خارجه به سال  1334میالدي برمیگردد ه فتهعلیشاه ،میرزا
قلیخان ن ایی را ه در دربار آقا مهمدخان سمت منشایالممال ی داشات ،ماأم ر ارد باراي
دریافت نامههاي ادشاهان و ساراي خارجی و اسخ به آنها ،دفتري باهنا اما ر غرباا در درباار
ایناد ند (م جانی .)11 :1142 ،از آن س ا یروزي انقالب اسالمی ،این وزار خانه به عنا ان
ی ی از قدیمی رین نهادهاي دی ان سایري ش ر غییر و ه یت زیادي را در ساختار و شرم
وظایف خ د شاهد ب ده است .در سالهاي آخر عمر رژیم هلا ي ،وزارت اما ر خارجاه از انج
معاونت (فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و نس لی ،روابط بینالملال و اقتصاادي و اداري ،ماالی و
ارلمانی) و دفا ر و بخشهاي مختلف ش یل میشد .در مدت نپدیق به چهار دهه ه از عمر
جمه ري اسالمی ایران میگررد ،بسیاري از سازمانهاي رژیم گرشته هم از نظار شا یال ی و
هم از نظر نیروي ار دچار غییرو ه یت اساسی شدهاند .اما بیشترین ه ل را در وزارت اما ر
خارجه شاهد ب دهایم ه بخاش زیاادي از ار ناان آن در دو مرحلاه ا ی ای در ماههااي اول
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انقالب و دیگر در دوره وزارت ق بزادها اخراج یا بازخرید شادند و نیروهااي ازه اار انقالبای
جاي آنها را گرفتند (ازغندي.)135-149 :1139 ،
از س ي دیگر ،در ساختار صمیمگیري ایران وزارت ام ر خارجه ی ی از اعدااي فعاال در
دور میپ صمیمگیري سیاست خارجی 1به حساب می آید .عالوهبر وزیار باه عنا ان عدا ي از
ابینه ،ارمندان عالیر به سیاسی این وزار خانه نیپ باهعن ان افارادي متخصا

و باا قابلیات

هلیلگري مسائل سیاسی ،همیشه در سیاستگراري ،م رد مش رت دولت ،منلس و نهادهاي
دیگر صمیمگیري قرار میگیرند و در عرحه جهانی نیپ مسائ لیت بیشاتري نسابت باه ساایر
ارمندان عالیر به ح متی برعهده دارند .بنابراین ،در طراحی و اجراي سیاستها ازجملاه در
زمینه دیسلماسی اقتصادي ،ساختار اداري و ارگپاران سیاست خارجی ،نقش مهمی را برعهاده
دارند؛ اگرچه همانگ نه ه یش ر اشاره شد ،بازیگران عرحه دیسلماسی در عصار جهانیشادن
ا ن ن فرا ر از دستگاه سنتی دیسلماسی هستند و مدعیانی نظیار باازیگران غیردولتای ا مانناد
شر تهاي فراملی و سازمانهاي بینالمللیا و حتای ساایر دساتگاههاي دولتای را نیاپ دربار
میگیرند .بررسی سیر ه ل ساختاري این وزار خانه در ما رد نها ه ارداختن باه دسات ر ار
اقتصادي می اند میپان آمادگی دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم براي مق باه هقاق
اهدا و برنامههاي دیسلماسی اقتصادي آن را نشان دهد.
 .4-1تحول در ساختار و وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه در دولتهای پس از انقالب
در دوران س از انقالب اسالمی ،الهاقیهها و ق انین متعددي در زمینه ام ر استخدامی
و ار قاي ارمندان وزارت ام ر خارجه به ص یب منلس ش راي اساالمی و یاا هیئات دولات
رسید ه ازجمله مهم رین آنها قان ن مقاررات اساتخدامی وزارت اما ر خارجاه مصا ب 23
فروردین  1199منلس ش راي اسالمی است .بهم جب این قان ن مشاتمل بار  4مااده و دو
بصره ،وظایف وزارت ام ر خارجاه باه انج بخاش مختلاف سیاسای ،اقتصاادي ،فرهنگای،
م ب عا ی و نس لی قسیم میشا د .ازجملاه مهم ارین وظاایف سیاسای ایان وزار خاناه،
گستر

روابط با ش رهاي دیگر جهان از طریق مرا ره ،م ا به و ماسهاي رسمی اسات.
1. Around the Table of Decision Making
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در بخش اقتصادي نیپ وظایف متعددي براي وزارت ام ر خارجه عیین شد .در ایننا باهدلیل
ار باط م ضا  ،باه ها ل جایگااه بخاش اقتصاادي در شا یالت وزارت اما ر خارجاه در
دولتهاي س از انقالب نظري میاف نیم.
بهط ر لی ،س از استقرار نظا جمه ري اسالمی ایاران ،اا اوایال دهاه  1193وزارت
ام ر خارجه ساختار دوران یش از انقالب را حااظ ارد ،اماا به ادریج سااختار اداري ایان
وزار خانه و نیپ شرم وظایف آن دستخ

غییر و ه یت زیادي شد .ازجمله این ه یت،

جدا شدن بخش اقتصادي از عن ان و وظایف معاونت اما ر اقتصاادي و بینالمللای در ساال
 1199و انتقال لیه ام ر اقتصادي دوجانبه به معاونتهاي سیاسی ب د (آرشای اساناد دفتار
ام ر ش یالت و ب دجه ،آبان  .)1199ایان وضاعیت در دولات ساازندگی نیاپ اداماه یافات.
بهاین ر یب ،بهدلیل مش الت سااختاري و فقادان جایگااه مشخصای باراي نظایم رواباط
اقتصادي خارجی در ساختار دستگاه دیسلماسی ش ر ،این وزار خاناه اال

ارد از طریاق

معاونتهاي من قهاي (سیاسی) خ د به یگیري مساائل اقتصاادي در رواباط خاارجی ا یاا
همان دیسلماسی اقتصاديا بسردازد .بااینحال ،نت انسات باه انتظاارات بخشهااي اقتصاادي
ش ر اسخی در خ ر بدهد و ساار خانهها نیپ آمادگی یز را براي همراهای باا برناماههاي
سعه اقتصادي داخلی بهدست نیاوردند.
بهدنبال غییرات مهمی ه در ساختار اداري و شا یال ی وزارت اما ر خارجاه در ای
جابنایی دولت و روي ار آمدن دولت احالمطلب سیدمهمد خا می انناا شاد ،سااختار و
وظایف معاونتهاي سیاسی و بینالمللی طباق برناماهاي اه در ااییپ  1159ساط دفتار
شا یالت و ب دجااه ،اادوین و بااه أییااد شا راي معاااونین رسااید ،دچااار احااالحا ی شااد.
بهط ر لی ،اقدا مهم دولت آقاي خا می در زمینه افاپایش جاه باه مساائل اقتصاادي در
روابط خارجی ،احیاي معاونت اقتصادي وزارت ام ر خارجه در آغاز اار ایان دولات و اینااد
ستهاي ویژه اقتصادي ساار خانهها ب د .معاونت اقتصاادي باا وجا د برخای مقاومتهااي
دروندستگاهی ناشی از ن ب دن نربه و نامتنانس ب دن آن باا سااختار سانتی وزارت اما ر
خارجه و ردیدهاي م ج د در دستگاههاي اجرایی داراي روابط خاارجی ،به ادریج انسات
جایگاه خ د را در داخل وزارت ام ر خارجه و دیگر وزار خانهها و نهادهاي اقتصادي باهعن ان
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هماهنگ ننده دیسلماسی اقتصادي ش ر ثبیت ند .معاونت مر ر در یق روناد ااملی،
وظایای نسبتاً مشخ

و لیدي را در زمینه هماهنگی روابط اقتصاادي خاارجی در سا م

دوجانبه ،من قهاي و جهانی بهعهده گرفت.
در همینحال ،وزارت ام ر خارجه دولت نهم ،براساس قسایمبندي جغرافیاایی ،عاداد
معاونتهاي سیاسی را به نج م رد افاپایش داد .سااختار معاونات اقتصاادي نیاپ باهعنا ان
مسئ ل مستقیم دیسلماسی اقتصادي گستر

یافت .این ساختار بهن عی بازگشت به سااختار

اوایل دهه  1193ب د ه روابط اقتصادي دوجانبه و بینالمللی در یق منم عه متمر پ شده
ب د .در چارچ ب این ساختار شا یال ی ،معاونات اقتصاادي وزارت اما ر خارجاه وظاایف و
مسئ لیتهاي متعددي را در زمینه هماهنگی روابط اقتصاادي خاارجی باهعهاده گرفات .از
س ي دیگر ،وظایف مشخصی نیپ براي یگیري دیسلماسی اقتصادي بهعهاده سااار خانههاي
جمه ري اسالمی ایران گراشته شد .در ی دست رالعملی ه در شهری ر  1131از س ي وزیر
ام ر خارجه وقت براي ق یت دیسلماسی اقتصادي حاادر شاد ،سااار خانهها م ظاف شادند
« لیه ام ر اقتصادي و طرمهاي م رد مرا ره را با ح زه معاونت اقتصاادي هماهناگ نناد.
همچنین لیه ادارات مر پي و نمایندگیهاي جمه ري اسالمی ایران در خارج از ش ر باید
ضمن ال

در راستاي ق یت هم اريهاي اقتصادي خارجی ،هرگ نه هم اري و هماهنگی

یز را با معاونت اقتصادي در اننا وظایف مه له بهعمال آورناد» (دامن ااج جاامی ،الاف
 .)212 :1133دستاوردهاي حاحل از این ه ل ساختاري باههمراه برناماهها و اول یتهااي
اقتصادي دولت نهم باعث شد اه وظاایف و مسائ لیتهاي معاونات اقتصاادي وزارت اما ر
خارجه بیش از گرشته افپایش یافته و ق یت ش د .اما با غالب شدن مالحظاات سیاسای بار
رفتار اقتصادي دولت دهم و دعیف روزافپون نقش و جایگااه وزارت اما ر خارجاه ،معاونات
اقتصادي آن نیپ بهرغم یق نربه ماید دهساله ،در ابتداي اار ایان دولات از هام اشاید و
ادارات ل آن به معاونتهاي دیگر ی ست؛ هرچند یق دستیار ویژه وزیر در ام ر اقتصاادي
مسئ لیت هماهنگی برخی از ام ر اقتصادي را با دستگاههاي اجرایی برعهده گرفت.

 / 91فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،99بهار  ،0991شماره 0

 .4-2سازوکار اجرایی دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه دولت یازدهم
دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم با وج د جه و أ ید ویژه باه امار دیسلماسای
اقتصادي ،در بیش از دو سال فعالیت خ د غییر چندانی در سااختار ایان وزار خاناه باهویژه
بخش اقتصادي آن ،نسبت به دوره گرشته ایناد ن رده است .هرچناد باه سایان دولتهااي
قبل ،بهثهاي درونسازمانی جدي براي چابقسازي و افپایش اارایی بخشهااي مختلاف
این وزار خانه در جریان است ،اما این بهثها هن ز به ایناد یق سازو ار منسانم و ارآماد
براي یشبرد دیسلماسی اقتصادي مننر نشده است .بهگ نهاي ه هما نا ن نهاا یاق اداره
ل با عن ان «هماهنگی روابط اقتصادي» ،زیر نظر قائممقا وزیر ،مسئ لیت یگیاري برخای
از ام ر اقتصادي با دستگاههاي اجرایی و هماهنگی مسائل مربا ط باه دیسلماسای اقتصاادي
مقاومتی را برعهاده دارد .اماا باهنظر میرساد ساازو ار م جا د باراي یشابرد برناماههاي
دیسلماسی اقتصادي دولت یازدهم از ظرفیت و اارایی یز برخا ردار نباشاد .همچناین باا
جه به مسئ لیت اجراي برجا

ه برعهده وزارت ام ر خارجه قرار داده شده و بخش مهمی

از آن در مرحله اجرا به رف هریمها مرب ط میش د ،نیاز به ساازو ار مشخصای باراي ایان
مض

نیپ وج د دارد .این درحالی است اه مهادودیتهاي شادید ب دجاهاي وزارت اما ر

خارجه در چند ساال اخیار باه ااهش قابل جاه ساتهاي ارشناسای عاداد زیاادي از
نمایندگیهاي سیاسی خارج از ش ر بهویژه در بخش اقتصادي مننر شده و بهط ر طبیعای
بر میت و یایت ار این وزار خانه در عرحه روابط اقتصادي خارجی اثرات منای بر جااي
گراشته است .ن ته جالب در همین م رد این است ه در اریخ  23مرداد  1141میسای ن
امنیت ملی و سیاست خارجی منلس ش راي اسالمی ،وزیر ام ر خارجه را باراي اساخگ یی
به رسشهایی در م رد دیسلماسی اقتصادي به منلس فراخ اند .مهمدج اد ظریف در اسخ
به رسش عدادي از نمایندگان در م رد علت فعالیت نداشتن وزارت ام ر خارجاه در عرحاه
اقتصادي در خارج از ش ر و نداشتن برنامه در این م رد ،اظهار داشت اه ایاراد سااختاري
وارده را قب ل دارد و وزارت متب

وي اقدامات اولیه باهویاژه در حا زه آما ز

اقتصادي به سارا و دیسلماتها را شرو

دیسلماسای

رده است .بااینحال ،وي ی ای از مشا الت احالی

ساار خانهها براي یگیري این مسئله را مب د نیروهااي اداري و ارشناسای متخصا

در
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این ح زه دانست .وزیر ام ر خارجه با أ ید بر این ه وزارت ام ر خارجه بهلهاظ ب دجه ر باه
دو وزار خانهها و دستگاههاي فقیر را به خا د اختصاا

داده اسات ،راهحال اساسای ایان

مش ل را أمین اعتبار یز براي این وزار خانه برشمرد (روزنامه ایران 13 ،مرداد .)1141
نگرانی هاي وزیر ام ر خارجه ه مبتنی بر واقعیات میدانی است درحاالی م ارم شاده
است ه حتی با فرض آم ز

دیسلماسی اقتصادي به دیسلماتها براي افپایش آگاهی و ان

چانه زنی آنها در ار باطات خارجی ،این وزار خانه از وج د نیروي انسانی متخص

در مسائل

اقتصادي یا همان دیسلمات اقتصادي رنج میبرد؛ اآننا اه در بدناه ارشناسای وزارت اما ر
خارجه ،نها دو درحد آنها داراي مدرج اقتصادي هستند .باهعن ان مثاال ،در برناماه اعاپا
دهها ارشناس اقتصادي به ساار خانههاي ایران در سالهااي اخیار ،عاداد انگشتشاماري
داراي مدرج هصیلی مر بط با م ض عات اقتصادي و یا خص

و دانش یز در این زمینه

ب دند .این وضعیت باعث شده است ا قاضا از سا ي اجاپاي اقتصاادي دولات باراي اعاپا
ارشناسان خا د باه سااار خانهها باراي یگیاري «رواباط اقتصاادي بخشای» ازجملاه در
ح زه هاي حنعت و نارت ،بازاریابی نیروي ار ،دیسلماسی انرژي و گردشگري افپایش یاباد.
مش الت ساختاري وزارت ام ر خارجه براي یگیري دیسلماسی اقتصادي درحالی اسات اه باا
جه به دستاوردهاي ماید حاحل از ال هااي ایان وزار خاناه در عرحاه همااهنگی رواباط
اقتصادي خارجی طی  11سال گرشته و با جه به نربه ساایر شا رها ،اماروز می ا ان باا
اطمینان ادعا رد ه معاونت اقتصادي سابق وزارت ام ر خارجه در دوران فعالیت خ د به یمن
بهرهگیري از نربه مدیرانی ارآشنا و ایناد ار باط مناساب باا دساتگاههاي اجرایای ،دریچاه
دیسلماسی ش ر به عرحه مته ل اقتصاد بینالملل و بازارهاي روبهگساتر

جهاانی با د و در

این مسیر بهعن ان حلقه ار باطی طیف وسایعی از وزار خاناهها و دساتگاههااي دولتای و نیاپ
ارگپاران بخش خص حی و شر اي خارجی آنها عمل می رد .در بسیاري از عرحههاي االن
اقتصادي ،نظیر حاظ سهم بازار انرژي ،أمین مالی طرمهاي عمرانی ملی ،حدور خدمات فنی و
مهندسی ،جرب سرمایهگراري خارجی ،سعه حادرات غیرناتی ،مقابله با هریمهاا و ساعه
هم اريهاي من قهاي ،دیسلماسی اقتصادي عنصر جدایینا اریر عاملهااي دیدآماده میاان
دستاندر اران داخلی و طر هاي خارجی بهحساب میآید .وزارت ام ر خارجه بایاد ابپارهاا و
ظرفیتهاي یز را بهعن ان حلقه ا صال این عامالت در اختیار داشته باشد.واقعیت ایان اسات
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ه با جه به عیین مه ریات دیسلماسای اقتصاادي در برناماههاي سیاسات خاارجی دولات
یازدهم ،مسئ لیتهاي ناشی از ابالغ سیاستهاي اقتصاد مقاومتی و ا یض مسائ لیت اجاراي
برجا  ،وزارت ام ر خارجه باید بیش از گرشته خا د را باراي انناا مأم ریتهااي مار بط باا
دیسلماسی اقتصادي آماده ند و این مهم با احیاي معاونت اقتصادي این وزار خانه و یاا اینااد
سازو اري منسنم و خصصی همسنگ آن ا ه حتی می اند مشابه نربه برخای از شا رها
بهح رت بینبخشی باشدا و نیپ استااده از دیسلماتهاي اقتصادي ار شته هقاق مییاباد .از
س ي دیگر ،هقق راهبرد عملیا ی اقتصادمه ر ردن سیاست خارجی ه در برنامه مهمدج اد
ظریف براي صدي وزارت ام ر خارجه بر آن أ ید شده است ،مساتلپ احیااي جایگااه وزارت
ام ا ر خارجااه در چرخااه سیاسااتسااازي ،سیاسااتگااراري ،اجااراي سیاسااتهاي مص ا ب و
ی سارچهسازي و انسنا برنامهاي و مدیریت روابط خارجی شا ر باهویژه در عرحاه اقتصاادي
است (ظریف.)11-19 :1142 ،
 .2موضوعات و اولویتهای دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم
با جه به اهدا و دست ر ار دیسلماسی اقتصادي و دیسلماسی اقتصادي مقااومتی اه
ازیقس بر درونزایی به ماه

یه بر ظرفیتهاي ملی و از س ي دیگار بار برونگرایای و

عامل سازنده با اقتصاد جهاانی أ یاد دارد ،دولات یاازدهم بایاد اال

مدااعای را باراي

دستیابی به جایگاه مناسب ش ر در عرحاه جهاانی ،باهویژه افاپایش ساهم آن از اقتصااد و
نارت بینالملل بهعمل آورد .با جه به عناحر و م ض عات م رد جه دیسلماسی اقتصاادي
در حهنه اقتصاد جهانی و نربههاي حاحل از ار رد مثبت دیسلماسی اقتصاادي ایاران در
دولتهاي گرشته و در فداي عاملی فراهمشاده باراي اقتصااد شا ر در دوره ساا هریم،
دولت یازدهم اول یتهاي احلی دیسلماسی اقتصادي خا د را در ساه حا زه حاادرات اای و
خدمات ،أمین مالی طرمهاي سعه و انتقال فناوري یشرفته و دانش فنی م ردنیاز شا ر
قرار داده است (ن بخت .)1 :1149 ،هقق این اول یتها نیازمند جه باه م ضا عا ی نظیار
افپایش مبادیت ناري (از طریق اول یتبندي روابط با شار اي نااري ،عامال باا اقتصااد
جهانی و یگیري عدا یت در ساازمان ناارت جهاانی) ،دیسلماسای انارژي ،هم اريهااي
من قهاي ،جرب سرمایهگراري مساتقیم خاارجی و ساهیل حدا ر شار تهاي ایرانای در
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حهنه اقتصاد جهانی است .ردیدي وج د ندارد ه یگیري این اول یتها در عرحاه رواباط
خارجی نیاز به یق ننره واحد و هماهنگی بینبخشای دارد اه در حی اه مسائ لیتهاي
وزارت ام ر خارجه قرار میگیارد .اماا دساتگاههاي مختلاف اقتصاادي شا ر نیاپ بایساتی
دست ر اري روشن باراي هم ااري باا طر هااي خاارجی داشاته باشاند و عالوهبار این اه
مأم ریتها و وظاایف مشخصای را باراي دساتگاه دیسلماسای عریاف می نناد ،یز اسات
اقداما ی را ه باید بهلهاظ قان نی ،فرایندي و زیرساختی در داخل شا ر باهویژه در زمیناه
جرب سرمایه مستقیم خارجی اننا شا د ،در دسات ر ار قارار دهناد .در اداماه ،مهم ارین
م ض عات دست ر ار اقتصادي سیاست خارجی دولت یازدهم براسااس اول یتهااي ساهگانه
م رداشاره و چگ نگی مق وزارت ام ر خارجه به هقق آنها را بررسی خ اهیم رد.
 .5-1توسعه روابط تجاری و افزایش سهم از بازارهای صادراتی
چنانچه ایران بخ اهد دست م سهم یق درحد حادرات ن نی ( ایي غیرناتی) دنیاا،
یعنی رقام  133میلیاارد دیر را در اختیاار داشاته باشاد ،بایاد بت اناد ضامن اجاراي یاق
دیسلماسی اقتصادي عاملگرا و در چارچ ب سیاستهاي اقتصاد مقاومتی ،یعنی بدون جه
به ن سانات قیمت نات و با ا ا به مناب داخلی و گستر

روابط با همساایگان و شا رهاي

هد  ،به رقم  135میلیارد دیر حادرات ایهااي غیرناتای در ایاان برناماه ششام (ساال
 )1144دست یابد و با احتساب حداقل رشد ساینه  13درحادي حاادرات غیرناتای در 13
سال آینده ،رقم  233میلیارد دیر حادرات ای و خدمات (غیرناتی) ا سال  1939را هقق
بخشد (نعمتزاده .)21 :1149 ،برنامه اجرایی براي هقق این هد می اناد در مه رهااي
زیر دنبال گردد.
الف) سازوکار توسعه روابط تجااری دوجانهاه :در مناسابات نا نی اقتصااد جهاانی،
نا ارآمدي رو

استااده از میسای ن مشاترج در سااماندهی رواباط اقتصاادي باا دیگار

ش رها امري مسلم شناخته میش د .میسی نهاي مشاترج از دیادگاه اار ردي میارا
نظا هاي س سیالیستی مهس ب میش ند و در اقتصاد مت ی بر بازار باازدهی یز را ندارناد.
امروزه در نار اجراي ق اعاد و مقاررات ناشای از م افقتناماههاي گاات و ساازمان ناارت
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جهانی ،هقق روابط ناري دوجانبه ش رها عمد اً از طریق انعقاد م افقتناماههاي ناارت
آزاد و نارت رجیهی ح رت میگیرد .اینگ نه افقهااي نااري نسابت باه افقهااي
سنتی از ارایی بیشتري برخ ردار ب ده و ام ان هم ی ندي با نارت جهانی با هد افپایش
قدرت رقابت ش رها را فراهم می نند .دولت یازدهم می باید ضمن ندیادنظر اساسای در
وضعیت میسی نهاي مشترج اقتصاادي ،مارا ره دربااره انعقااد م افقتناماههاي ناارت
رجیهی و در م اردي نارت آزاد را با ش رهاي مختلف بهویژه همساایگان ،باهط ر جادي
در دست ر ار خ د قرار دهد .بهط ر طبیعی و براساس اهدا سند راهبردي اقتصاد مقااومتی
و برنامههاي دولت یاازدهم ،اول یات نخسات در هم ااريهااي اقتصاادي و نااري ایاران،
همسایگان و ش رهاي اسالمی خ اهند ب د .خلیج فارس و آسیاي مر پي و غربای ازجملاه
مناطقی هستند ه به دییل مختلف باید ان ن جه روابط اقتصاادي خاارجی (دیسلماسای
اقتصادي) ایران قرار گیرند و بهعن ان یاق راهبارد اساترا ژیق در سیاسات خاارجی ایاران
ریرفته ش ند.
ب) منطقهگرایی اقتصادی :همانگ نه ه یش راشاره شاد ،ی ای از ابپارهااي احالی
اجراي سیاستهاي اقتصاد مقاومتی ،استااده از سازمانهاي من قهاي است و دولت یاازدهم
باید جه ویژهاي به این م ض

داشته باشد .اهمیت من قاهگرایی زماانی بیشاتر احسااس

میش د ه بدانیم از اوایل دهه  1443رشد چشمگیر ر یبات من قهاي در میان شا رهاي
سعهیافته و درحال سعه م جب افاپایش حنام و ارز

ناارت ،هارج بیشاتر ایهاا،

خدمات و مناب ماالی و درنهایات افاپایش سا ح زنادگی مارد ایان منااطق شاده اسات
(دامن اج جامی ،ب  .)135 :1133درواقا  ،ر یباات عرفاههاي رجیهای ییال مااده 29
م افقتنامه گات بهعن ان ابپارهاي م مل و ماؤثر باراي عامال ساازنده شا رها و منااطق
مختلف با اقتصاد جهانی شناخته شدهاناد .جمها ري اساالمی ایاران در من قاه جغرافیاایی
بسیار مهمی قرار دارد ه با جمعیت زیاد ،وسعت خاج و نپدی ی دیرینه فرهنگای و دینای،
ظرفیتهاي باییی باراي اجاراي طرمهااي هم ااري جمعای دارد .ویژگیهااي جغرافیااي
سیاساای ایااران در من قااه آس ایاي مر ااپي ،خااپر ،خلاایج فااارس و غاارب آساایا از طریااق
هم اريهااي اقتصااادي من قااهاي ،هما اره زمینااههاي بااالق هاي را باراي یشاابرد اهاادا
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دیسلماسی اقتصادي در سیاست خاارجی جمها ري اساالمی ایاران اینااد ردهاناد .اماا در
سالهاي اخیر این م ض

از اهمیت بیشتري برخ ردار شاده اسات؛ زیارا ازیقسا الپاماات

ناشی از هقق اهدا سند چشمانداز 23ساله و سیاساتهاي اقتصااد مقااومتی ،هم ااري و
همگرایی با ش رهاي من قه را گریپنا ریر میسازد و از س ي دیگر ،هم اريهاي من قهاي
می اند بهعن ان یق بازدارنده مؤثر براي دمین امنیت سیاسی و اقتصادي ش ر در مقابل
هدیدات خارجی م رد استااده قرار گیرد (عباسی اشلقی و دامن اج جامی-1141 :1142 ،
 .)1143در شاارای ی ااه منم عااه راهبردهااا و سیاسااتهاي ااالن اقتصااادي شاا ر و
اول یتهاي سیاست خارجی دولت یازدهم بهسامت ساعه رواباط اقتصاادي باا شا رهاي
دوست و همسایه و دستیابی به سهم شایساته از بازارهااي جهاانی گارایش دارد و عدا یت
امل ایران در سازمان نارت جهانی نیپ در آینده نپدیق مهقق نخ اهد شد ،نها باا ا خاای
یق سیاست ناري من قهگرا می ان در عین آزادساازي ادرینی اقتصاادي و قارار دادن
حنای

ش ر در معرض رقابت مهدود خارجی ،آنها را ما رد حمایات نیاپ قارار داد ( ماالی

ارد انی.)19 :1139 ،
در همینحال ،دولت یازدهم باید ضمن ال

براي حاظ و ق یت سازمان ا

نقش فعال و مه ري در اجراي م افقتنامههاي این سازمان ،به این م ضا

و ایااي

باهعنا ان یاق

راهبرد ملی نگاه رده و یشبرد ام ر آن را در اول یت سیاست خارجی خ د قرار دهد .انعقااد
م افقتنامه ناري ا (ا ا) دستاورد مهمی براي سازمان ا مهسا ب شاده و در حا رت
اجراي امل ،ه لی بنیادین در اقتصاد ش رهاي عد در راستاي ایناد من قه آزاد ناري
ا

و افپایش مبادیت ناري میان اعدا ایناد خ اهد رد .این م افقاتنامه همچناین گاا

جدي ش رهاي عد ا

بهسمت همگرایی مؤثر من قهاي مهس ب میش د .اماا متأسااانه

اجراي آن از س ي ایران ا ن ن با مش الت اداري ا اجرایی و گاه سیاسی روبرو شده و ادامه
این روند زمینه اعتراض دیگر اعداي ا ا ازجمله ر یه و ناخرسندي دبیرخانه ا را فراهم
رده است ) .(ECO Annual Economic Report, 2013: 9-10از سا ي دیگار ،ساازمان
ديا 3متش ل از هشت ش ر مهم و أثیرگارار اساالمی از منااطق مختلاف جغرافیاایی باا
جمعیتی بالغ بر  433میلی ن نار و حنم نارت خارجی معادل  1/3ریلیا ن دیر در ساال
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 2311یا معادل  1درحد از ال ناارت ااییی جهاان( ،)13از ظرفیتهااي فراوانای باراي
هم اريهاي اقتصادي برخ ردار است .این سازمان می اند هسته اولیه و مر پي یاق باازار
مشترج اسالمی را ه خ استه بسیاري از ش رهاي مسالمان و ساازمان هم ااري اساالمی
است ،ش یل دهد .ایاران همچناین در ساال  1139باه عدا یت نااظر ساازمان شاانگهاي
ریرفته شد .عد یت امل در این سازمان ،به ش ر ام ان استااده بیشتر از مپایاي آسیایی
ب دن را میدهد و در عامالت نپدیق سه قدرت من قهاي روسیه ،چین و هند ،ایاران را نیاپ
اضافه می ند .انتظار میرود مرا رات در م رد م افقتنامه نارت و هم اري با ا هادیه ارو ا
ه از ابتداي دولت نهم بهدلیل مناقشات سیاسی در م رد رونده هستهاي مت قف شده با د،
یگیري شده و باا دیگار بل جهااي اقتصاادي من قاهاي مانناد آساهآن نیاپ باراي انعقااد
م افقتنامه هم اري و نارت ال

ش د.

ج) عضویت در سازمان تجارت جهانی و همپیوندی با نظام تجارت بینالملل :مهم ارین
وجه جهانیشدن اقتصاد ه دیسلماسی ش رها را به ا واداشته ،گساتر

ناارت خاارجی

است .امروزه بیش از  43درحاد ناارت جهاانی ،باین اعدااي ساازمان ناارت جهاانی و در
چارچ ب م افقتنامههاي گات اننا میگیرد .سازو ارهاي م ج د در این ساازمان باه ق یات
نارت آزاد در س ح جهان مق می ند و هد آن ادغا هرچه بیشاتر اقتصاادهاي ملای در
اقتصاد جهانی و أثیرگراري بر سیاساتگراري نااري شا رها اسات (دامن ااج جاامی ،ب
 .)141 :1133لرا ی ی از مهم رین راه ارها براي عامل سازنده و هدفمند باا اقتصااد جهاانی،
عد یت در سازمان نارت جهانی است .عقالنی رین نگر

باه م ضا

عدا یت در ساازمان

مر ر این است ه اویً با ورود به آن ،در آینده با بیش از  113ش ر جهان روابط قاعادهمناد
اقتصادي برقرار نیم .ثانیاً مهمل و ام ان م مئنی براي دسترسی باه باازار دیگار شا رها و
سعه حادرات بیابیم .ثالثاً با گپینش حنای خا

و حمایت هدفمند از آنها ضمن اساتااده از

نیروهاي اقتصاد بینالملل بت انیم زمینه ار قا و سعه حادرات این حنای را فاراهم ارده و از
همه مهم ر ،اقتصاد ش ر را با جریان جهانیشدن اقتصاد ی ند بپنیم .البته نباید فرام

ارد

ه نها با عد یت در سازمان نارت جهانی ،مش الت اقتصادي ش ر حل نمیش د ،بل ه باید
ابتدا اناییهاي ملی خ د را شناسایی و سسس از طریق هم اريهااي من قاهاي و آزادساازي
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روابط ناري با همسایگان ،شرایط یز را براي عامل امهپیناه ر اقتصااد شا ر باا اقتصااد
جهانی فراهم نیم .ایران س از  4سال انتظاار در نشسات  1خارداد  1139شا راي عما می
سازمان نارت جهانی ،به عد یت ناظر این سازمان ریرفته شد .بااینحال ،باا جاه باه گاره
خ ردن سرن شت عد یت ایران در سازمان نارت جهانی با روند رونده هساتهاي ،از آن ساال
ا ن ن نیپ عمالً غییر چندانی در وضعیت ایران ایناد نشاده اسات .مراحال بعادي عدا یت،
شامل ش یل ارگروه ،ارائه و ص یب گپار

رژیم ناري و هیه و ص یب رو ل الهاان در

ش راي عم می این سازمان و نهادهاي قان نگراري ش ر است ه امید میرود در فداي متأثر
از افق هستهاي و ایناد عامل سازنده با دنیا به نتینه م ل بی برسد .اماا حار نظر از م انا
سیاسی خارجی ،متأساانه در س ح داخلای نیاپ باهدلیل سااختار بیمارگ ناه اقتصااد شا ر و
برخ رد س هی ،حنای و سادهانگارانه دستگاههاي اقتصادي با مسئله الهان ،از همه ام اناات و
ظرفیتهاي م ج د و بالق ه ملی براي یگیري عد یت بهخ بی استااده نشده است .لرا ضروري
است ا ضمن آماده سازي شرایط داخلی ،در عرحه مرا رات الهان نیپ با جاه باه نرباه ناه
چندان م فق ایناد نمایندگی ا ایختیار ناري ،ش یل یاق نهااد باین بخشای فراملای باا
مشااار ت فعااال و مساائ ینه لیااه وزار خانااهها و دسااتگاههاي ماار بط و بااا مساائ لیت یااق
مرا ره ننده (دیسلمات) ارشد سیاسی ا اقتصادي در دسات ر ار دولات قارار گیارد اا فرآیناد
عد یت با شتاب و آمادگی بیشتر و بهتري دنبال گردد.
 .5-2جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
1

جریان سیال و ر هرج سارمایهگراري مساتقیم خاارجی اماروزه جدیاد رین نما د
جهانیشدن اقتصاد است .در ر فرایند جهانیشدن ،سرمایهها با هد

سب سا د بیشاتر

بهآسانی و با حنام عظیمای در سراسار جهاان در حر ات میباشاند .ایان جریاان سایال،
زمینهساز ه یت اقتصادي مهم در سراسر جهان و درنهایت یاایی و حیاات سارمایهداري
جهانی است .حنم سرمایهگراري مستقیم خارجی ی ی از شااخ هاي مهام باراي بررسای
میپان ارایی و ارآمدي دیسلماسی اقتصادي است و یق دیسلماسی اقتصاادي قا ي ،زمیناه
1. Foreign Direct Investmen
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جرب سرمایه خاارجی را فاراهم می ناد (دهقاانی فیروزآباادي و حاالهی .)34 :1141 ،در
برنامه ششم سعه براي خروج اقتصاد شا ر از ر ا د ،مت ساط رشاد اقتصاادي  3درحاد
یش بینی شده است .مقامات اقتصادي دولت معتقدند ،دستیابی به چناین نارر رشادي باه
حداقل  113میلیارد دیر سرمایهگراري مستقیم در بخشهاي مهم و م لد اقتصاادي شا ر
در ط ل برنامه ششم یا ساینه  13میلیارد دیر نیازمند است ه دسات م  93درحاد از آن
باید از مناب خارجی أمین ش د (ن بخت .)13 :1149 ،در ساالهاي گرشاته میاپان جارب
سرمایه مستقیم خارجی در ایران نسبت به میپان جرب سارمایه خاارجی ساط شا رهایی
مانند برزیل ،آرژانتین ،هند ،روسیه ،ر یه ،ره جن بی ،چین و اندونپي بسیار ایین ب ده است.
بهعن ان مثال ،در سال  ،2334درحالی ه چاین باا بایش از  41میلیاارد دیر جارب سارمایه
مستقیم خارجی در مر باه دو جهاان قارار گرفات ،ایاران باا رقام  1میلیاارد دیر در میاان
حدوچهل یق ش ر جرب ننده سرمایه ،در جایگاه ی صدون زدهم جهان نشست ه حتای در
بین ش رهاي همسایه در ردههاي آخر قرار گرفت .در همین سال ،هند با  19/9میلیارد دیر و
ر یااه بااا حاادود  4میلیااارد دیر در جایگاااه بساایار بااای ري نساابت بااه ایااران قاارار گرفتنااد
( .(UNCTAD WIR, 2010در سالهاي س از آن( به استثناي ساال  2312باا حادود 9.9
میلیارد دیر) و در ی شدید هریمهاي بینالمللی ،این روند بهشدت اهش یافت.
آمار و اعداد مرب ط به سرمایهگراري مستقیم خارجی و مقایسه آنها باا ی ادیگر نشاان
میدهد ه حر نظر از شرایط هریمی و فشاارهاي سیاسای ،ایاران باراي جارب سارمایه
خارجی با م ان جدي اقتصادي نیپ م اجه است .بهط ر طبیعی چنین اقتصادي نمی اند در
مسیر فرایند نقلوانتقالهاي دانش فنی ،اطالعات و فناوري قرار گیرد ،مگر این اه گا هاایی
اساسی براي رف مش الت ساختاري اقتصاد ش ر در زمینه جرب سرمایه گاراري مساتقیم
برداشته ش د و سیاست خارجی نیپ باا فداساازي مناساب در حاهنه بینالمللای در دوران
سا هریم ،به مق اقتصاد داخلی بشتابد .ال

وزارت ام ر خارجه و دستگاههاي اقتصادي

ش ر باید این باشد ه از طریق ارائه ص یر واقعی از ظرفیتهاي اقتصاادي و انااییهااي
ش ر بت انند طر هاي خارجی را براي اننا سرمایهگراري در ایران ش یق نناد .ااهش
ضریب ریسق مالی و سرمایهگراري در ایران نیپ ازجمله برنامههاي مهم دستگاه دیسلماسای
مهس ب میشا د .وجاه دیگار جارب سارمایه خاارجی در اقتصااد شا ر م ضا

جارب
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سرمایه هاي ایرانیان خارج از ش ر است .در حال حاضر سرمایه ایرانیان مقیم خارج بایش از
 133میلیارد دیر برآورد میش د ه جرب درحدي از آن نقش بسپایی در ش فایی اقتصااد
ملی ایاا خ اهد رد (دامن اج جامی ،الف  .)234 :1133با وج د صا یب و اجاراي قاان ن
جرب سرمایه خارجی در سال  ،1131انتظار میرود در دیسلماسی اقتصادي دولات یاازدهم،
سیاستها و سازو ارهاي جرب سرمایه خارجی م رد بازبینی قرار گیرد و گا هاایی اساسای
براي بهب د شرایط جرب سرمایهگراري خارجی برداشته ش د.
 .5-3حمایت از شرکتهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی
حااادرات خاادمات و سااعه آن در مااامی ابعاااد در اوایاال دهااه  1433م ا رد جااه
ش رهاي جهان قرار گرفت .خدمات داراي رشتههاي متن عی ازجملاه گردشاگري ،ماالی و
بان ااداري ،ساااختمانی و یمان اااري ،زی ا  ،ار باطااات ،رانپیاات و حملونقاال ،آم زشاای،
بهداشتی و فنی و مهندسی است .براساس برآوردهااي انناا شاده ،در حاال حاضار میاپان
نارت خدمات در جهان ساینه بیش از  9/4ریلی ن دیر است ه از این مقادار 11 ،اا 23
درحد به حادرات خدمات فنی ا مهندسی اختصا
میلیارد دیر در دنیا گرد

دارد؛ یعنی قریباً ساالی بایش از 533

مالی حادرات خادمات فنای و مهندسای وجا د دارد اه ساهم

آمری ا و انگلیس بیش از  23درحد ) (WTO, 2013: 18-20و سهم ایران نها  3/21درحد
اساات .ایاان درحااالی اساات ااه در نتینااه نرب اههاي دوران جنااگ همیلاای و بازسااازي،
منم عهاي از شر تها و بنگاههاي اقتصادي انمند باا قادرت باایي مهندسای در زمیناه
طراحی و اجراي روژههاي عظیم مانند سد ،نیروگاه ،اییشگاه ،خ ط ل له و غیاره ،ظها ر
ردهاند؛ بهگ نهاي ه امروزه روژههاي بپرگ مهندسی سط شر تهاي ایرانی قابالاجارا
است .بنابراین ،ی ی از مهم رین اهدا دیسلماسی اقتصادي دولت یازدهم ،حمایت از حدا ر
و فعالیت شر تهاي ایرانی در ش رهاي هد بهمنظ ر حدور خادمات فنای و مهندسای و
سب درآمدهاي حاحل از این ن

فعالیتها و ایناد اشتغال م لد اسات .بهاساتناد شااخ

جمعیت ،ایران بیش از یق درحد جمعیت دنیا را دارد و باید دست م به میپان یاق درحاد
سهم حدور خدمات فنی و مهندسی جهان را دراختیار داشته باشد .در هد گراري حادرا ی
دولت براي سال  ،1939دستیابی به  11میلیارد دیر حادرات خدمات ،یعنی دو و نایم برابار
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رقم فعلی یشبینی شده است (نعمتزاده .)21 :1149 ،به این منظ ر ،وزارت ام ر خارجه و
بخش اقتصادي نمایندگیهاي جمه ري اسالمی ایران در خارج از ش ر ،باید جاه زیاادي
به مسئله حدور خدمات فنی و مهندسی نم ده و ال

نناد راهنمااییهاا و مشا رتهاي

یز را به شر تها و دستگاههاي اجرایی براي استااده از فرحتهاي حدور اینگ نه خدمات
از طریق شر ت در مناقصهها و یا اجراي طرمهاي مق سعهاي ارائه نند.
نتیجهگیری
در این مقاله اشاره شد ه امروزه منااف ملای و امنیات ملای شا رها در چاارچ ب
عامل سازنده و مؤثر با سایر ش رها و مناطق دنیا و اینااد ا ازن در مناسابات سیاسای و
اقتصادي از طریق به ارگیري یق دیسلماسای فعاال اقتصاادي بهدسات میآیاد .جمها ري
اسالمی ایران نیپ بهعن ان یق ش ر درحال سعه و اثرگرار در حهنه من قهاي و جهانی ،از
این قاعده مستثنی نب ده و نمی اند از نار مسائل اقتصادي بی جه عب ر ناد .باه هماین
دلیل ،طی دوران مسئ لیت دولتهاي مختلاف ،نیااز باه ساعه رواباط اقتصاادي خاارجی
موبیش احساس شد و این م ضا

در برناماههاي ساعهاي شا ر و دسات ر ار دساتگاه

دیسلماسی نیپ انع اس قابل جهی یافت .درهمینحال ،دولت اعتدالگراي یازدهم نیاپ ی ای
از مه رهاي احلی فعالیت خ د را براي بهب د شارایط اقتصااد داخلای ،اقتصاادمه ر اردن
سیاست خارجی از طریق عامل سازنده و مؤثر با جهان اعاال

ارده اسات .از سا ي دیگار،

ابالغ سیاستهاي لی اقتصاد مقاومتی و ا یض مسائ لیتهایی در ایان زمیناه باه وزارت
ام ر خارجاه ،اهمیات جاه باه دیسلماسای اقتصاادي براسااس روی ارد دوسا یه ا اا باه
ظرفیتهاااي داخلاای (درونزایاای اقتصااادي) و عاماالگرایی در روابااط اقتصااادي خااارجی
(برونگرایی اقتصادي) را در دولت یازدهم دوچندان رده است .دستیابی به افق هساتهاي
با ش رهاي  1+1نیپ شرایط را براي گرار اقتصاد ش ر باه دوره ساا هریم و ایاااي نقاش
ررنگ ر دستگاه سیاست خارجی در عرحه دیسلماسی اقتصادي فراهم آورده است.
بنابراین و همانگ نه ه در بخشهاي مختلف مقاله بهث شد ،در سیر ها ل اهادا ،
روی ردها و ساختار دستگاه منري سیاسات خاارجی جمها ري اساالمی ایاران و براسااس
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اول یتهاي م رمشده در سیاست خارجی اعتادالگرا ،دیسلماسای اقتصاادي و اقتصاادمه ر
ردن سیاست خارجی از جایگاه واییی در راهبردهاي عملیا ی دولت یازدهم برخ ردار شده
است .بهعبارت دیگر ،در نتینه منم عهاي از الپاماات قاان نی ،نیازهاا و ضارورتهاي ملای،
ه یت مهیط بینالمللی و اهدا و برناماههاي برگرفتاه از گاتماان اعتادال گاراي دولات
یازدهم ،سیاست خارجی جمه ري اسالمی ایران بیش از گرشته نیازمناد جاه باه مساائل
اقتصادي ب ده و دستگاه دیسلماسی باید در راستاي داو غییرات نر افپاري (اول یات بنادي
اهدا  ،برنامهها و م ضا عات دسات ر ار) و ساختافپاري (اینااد ظرفیتهااي سااختاري و
ق یت نیروي انسانی) بهمنظ ر برجسته ر شدن نقش و جایگااه اقتصااد در رواباط خاارجی
ال

ند و در همان حال ،باور به ضرورت یگیري اهدا دیسلماسی اقتصادي بهعن ان یق

وظیاه ملی و سازمانی ساط دیسلماتهااي خا د را ق یات و نهادیناه نماید.دساتاوردهاي
قابل جه حاحال از اار رد مثبات دیسلماسای اقتصاادي در سیاسات خاارجی بسایاري از
ش رها بهگ نهاي است ه امروز با اطمینان بیشتري می ان ادعا رد ه سیاست خاارجی
دولت یازدهم بهدرستی جایگاه ویژهاي را براي روابط اقتصادي خارجی قائل شاده و دساتگاه
دیسلماسی آن باید این آمادگی را داشته باشد ا با ا ا به ان و نرباه ارشناسای خا د و
ایناد ظرفیتهاي جدید م ردنیاز ،به اباپاري مهام باراي ماق باه هقاق اهادا

ساعه

اقتصادي ش ر بدیل ش د .بهرهبرداري از این ظرفیات ارزشامند ملای ،نیازمناد جاه باه
نیازهاي سازمانی و ار قاي ظرفیتهاي اجرایای دساتگاه سیاسات خاارجی اسات .در ما رد
ساختار اجرایی ،ق یت نیروي انسانی وزارت ام ر خارجه در ح زههاي خصصی اقتصاادي و
احیاي معاونت اقتصادي وزارت ام ر خارجه یا ایناد سازو ار متناسب با نیازهااي دیسلماسای
اقتصادي در دوره سا هریم بهنه ي ه بت اند بهعن ان ننارهاي واحاد ،همااهنگی رواباط
اقتصادي ش ر را بهش ل مؤثري اننا دهد ،بهترین گپینه قابال صا ر از میاان گپیناههاي
م ج د است ه می اند دیسلماسی اقتصادي را بهش ل مؤثري اجرا ند.
در ح زه نر افپاري نیپ با جه به مباحث ارائهشده در بخشهااي یشاین ایان مقالاه،
عامل سازنده و مؤثر با جهان در ر یق دیسلماسی اقتصادي سعهگرا ازیقس و جه به
ظرفیتها و انمناديهاي داخلای در چاارچ ب اهادا اقتصااد مقااومتی از سا ي دیگار،
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ام ان ریر خ اهد ب د .دولات یاازدهم اول یتهااي دیسلماسای اقتصاادي خا د را در عرحاه
بینالمللی ،بار مه ر جاه باه م ضا عا ی نظیار افاپایش مباادیت نااري ،هم اريهااي
من قهاي با أ ید بر سازمانهایی مانناد ا ا و ديهشات ،جارب سارمایهگراري مساتقیم
خارجی و سهیل حد ر شر تهاي ایرانی در حهنه اقتصاد جهانی با هد حادور خادمات
فنی و مهندسی قرار داده است .بدون ردید ،براي هقق این هد عالوهبر ق یت سااختار و
افپایش ظرفیتهاي دستگاه دیسلماسای ،باه ارگیري مناساب ایان ظرفیتهاا و نرباهها از
طریااق ورود سااازنده و أثیرگاارار وزارت ام ا ر خارجااه در م ض ا عات احاالی م ا رد جااه
دستگاههاي اجرایی در عرحه رواباط خاارجی ،ضاروري اسات .ازآننا اه ماهیات و اار رد
دستگاه دیسلماسی اساساً مأم ریتمه ر است ،دستگاههاي اقتصادي شا ر نیاپ بایاد باراي
بهرهگیري مناسب از ظرفیتهاي دیسلماسی ،دسات ر ار و برناماه مشخصای را باراي وزارت
ام ر خارجه بهویژه ساار خانههاي ایران در خارج از ش ر رسیم نناد و بخاش خص حای
ش ر نیپ به مق دستگاه دیسلماسی بشتابد .بههرحال ،شرایط امروز ش ر بهگ نهاي اسات
ه هیچ دولتی در ایران با هر سلیقه و گرایش ف ري ،نمی اند و نبایاد اهمیات دیسلماسای
اقتصادي را نادیده بگیرد و به آن بی جه باشد.
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دوره ننم :گاتمان اح لگرایی عدالتمه ر دولتهاي نهم و دهم ()1142-1139؛
دوره ششم :گاتمان آرمانگرایی واق بینانه ،اعتدالگرایی دولت دبیر و امید ( 1142به بعد).
 .9برنامه و اح ل لی دولت یازدهم ،خبرگپاري خانه ملت.1141/1/19 ،
برنامه و اح ل لی دولت یازدهم ،خبرگپاري خانه ملت.1142/1/19 ،
 .3به م جب ص یبنامه شماره  33199م رر  1193/13/9هیئت وزیران ،ساتاد همااهنگی رواباط
اقتصادي خارجی بنا به یشنهاد وزارت ام ر خارجه ش یل و هد  ،ش یالت و وظایف ایان ساتاد،
عیین و دبیرخانه ستاد مر ر در وزارت ام ر خارجه مستقر شد (آرشی اسناد وزارت اما ر خارجاه،
دوره بایگانی .)1114-1191
 .4نق :برنامه ،اح ل لی و خطمشی حا م بر سیاست خاارجی دولات یاازدهم ،خبرگاپاري خاناه
ملت.1142/31/19 ،
10. www.developing8.org.
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منابع
الف) فارسی
احتشامی ،ان شیروان ( ،)1153سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی ،رجماه اباراهیم
متقی و زهره ستینچی ،چاپ اول ،هران :انتشارات مر پ اسناد انقالب اسالمی.
اخ ان زننانی ،داریا

( ،)1131جهانیشدن و سیاست خارجی ،چااپ دو  ،هاران :مر اپ

چاپ و انتشارات وزارت ام ر خارجه.
اساااندیاري ،فاطمااه (« ،)1141اعتاادال و میانااهروي در آم زههاااي قاارآن» ،در :اعتاادال در
اندیشه های اسالمی و ایرانی (مجموعه مقاالت همایش ملی اعتدال) ،جلد  ،1به شش ساید
مهمدامین قانعیراد و سید رضا حالهی امیري ،هران :انتشارات یسا.
ازغندي ،علیرضاا ( ،)1139سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،چااپ چهاار  ،هاران:
نشر ق مس.
بختیاري ،ژمان (« ،)1141گاتمان اعتدال :دالهایی ه میآیند» ،در :بنیاانهاای نظاری و
جامعه شناختی اعتدال (مجموعه مقاالت همایش ملای اعتادال) ،جلاد  ،2به شاش ساید
مهمدامین قانعیراد و سید رضا حالهی امیري ،هران :انتشارات یسا.
بشیري ،عبااس ( ،)1141گفتمان اعتدال :گذری بار آرا و اندیشاههاای دکتار حسان
روحانی ،هران :انتشارات یسا.
به یش ،مهمدمهدي ( ،)1131اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ،چاپ چهاار  ،هاران:
نشر نی.
راحمادي ،حساین (« ،)1133مبااانی نظاري دیسلماسای نا ین :هادایت دیسلماسای در عصاار
جهانیشدن» ،در :دیپلماسی نوین :جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،
گردآوري حسین راحمدي ،هران :دفتر م العات سیاسی و بینالمللی.
أ ید میسی ن ش راها و ام ر داخلی بر احیاي معاونت اقتصادي وزارت ام ر خارجه ،خبرگپاري
ایسنا.1149/3/21 ،
تشکیالت وزارت خارجاه ( 1199و  ،)1159آرشای دفتار شا یالت و ب دجاه وزارت اما ر
خارجه.
ح یم ر ،مهمد ( ،)1141اعتدال در قرآن ،هران :انتشارات یسا.
جاا ادي ارجمناادي ،مهماادجعار ( اااییپ « ،)1139جهانیشاادن اقتصاااد و یاماادهاي آن باار
سیاستگراري خارجی ایران» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،15شماره  ،1ح

.95–112
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خ ر ،مار ین ( ،)1131جهانیشدن و جنوب ،رجمه احمد ساعی ،هران :نشر ق مس.
دامن اج جامی ،مر دی ( 1133الف) ،دیپلماسی اقتصادی جمهاوری اساالمی ایاران در
آسیای مرکزی ،هران :دفتر م العات سیاسی و بینالمللی.
دامن اج جامی ،مر دی ( 1133ب)« ،هم اريهاي من قه اي و چندجانبه در دولت نهم» ،در:
مهانی حکمی و سیاست علمی دولت نهم در روابط بین الملل (مجموعاه مقااالت) ،هاران:
مر پ ژوهش و اسناد ریاستجمه ري ،ح .139 -913
دبیرزاده ،شهریار (بهار  « ،)1132أثیر گاتگ ي مدنها بر سیاست خارجی جمها ري اساالمی
ایران» ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال هادهم ،شماره یق ،ح

.214–219

دهقانی فیروزآبادي ،سیدجالل (زمستان « ،)1131بررسی گاتمانهاي سیاست خاارجی ایاران
در آسیاي مر پي و قاقاز» ،فصلنامه مطالعات ایراس ،شماره دو .
دهقانی فیروزآبادي ،سیدجالل ( ،)1134سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاران ،هاران:
سمت.
دهقانی فیروزآبادي ،سیدجالل و مختار حالهی ( اییپ « ،)1141دیسلماسی اقتصاادي جمها ري
اسالمی ایران :زمینهها و چالشها» ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال هاادهم ،شاماره
 ،12ح .51–119
دهقانی فیروزآبادي ،سیدجالل (« ،)1142گاتمان اعتدال در سیاست خارجی جمه ري اسالمی
ایران» ،همشهری آنالین ،در.www.hamshahrionline.ir :
دهقانی فیروزآبادي ،سیدجالل (« ،)1149گاتمان اعتدالگرایی در سیاست خاارجی جمها ري
اسالمی ایران» ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال بیستوهشتم ،شماره  ،1ح

.1-14

رمدانی ،روماله ( ،)1139چارچوبی تحلیلی برای بررسای سیاسات خاارجی جمهاوری
اسالمی ایران ،رجمه علیرضا طیب ،چاپ چهار  ،هران :نشرنی.
سااازمان و تشااکیالت وزارت امااور خارجااه ( ،)1153هااران :دفتاار م العااات سیاساای و
بینالمللی.
سیاستهاي دیسلماسی اقتصادي مقاومتی ( یرماه  ،)1141آرشیو وزارت امور خارجاه ،اداره
اسناد و اریخ دیسلماسی.
سیاستهاي لی برنامه ششم سعه ،ایگاه اطال رسانی مقا معظم رهبري ،در:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128.
سند چشمانداز 23ساله ش ر ( ،)1131پایگاه اطالعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در:
www.maslehat.ir.
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شیخ ع ار ،علیرضا (« ،)1131همراهای دیسلماسای» ،ماهناماه همشاهري دیسلما یاق ،شاماره
خرداد.
حالهی ،مختار ( ابستان « ،)1142جایگاه دیسلماسی اقتصاادي در سیاسات خاارجی جمها ري
اسالمی ایران با م العه م ردي (دفا مقدس)» ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال ،25

 ،2ح

.911–999
طالیی ،مهسن (« ،)1133دیسلماسی اقتصادي در دولت نهام» ،در :مهانی حکمی و سیاسات
عملی دولت نهم در روابط بین الملال (مجموعاه مقااالت) ،هاران :مر اپ اژوهش و اساناد
ریاستجمه ري.
ظریف ،مهمدج اد ( ،)1142برنامه سیاست خارجی ،هران :اداره نشر وزارت ام ر خارجه.
عباسی اشلقی ،منید و مر دی دامن اج جامی (« ،)1142جمه ري اساالمی ایاران و ساازمان
ا  ،بیست سال س از گستر
 ،39ح

سازمان» ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکازی و قفقااز ،شاماره

.99-133

قانعی راد ،سید مهمدامین و سید رضا حاالهی امیاري ( ،)1141اعتادال در اندیشاههاای
اسالمی و ایرانی (مجموعه مقاالت همایش ملی اعتدال) ،جلد  ،1هران :انتشارات یسا.
قانون برنامه سوم توسعه ( ،)1153هران :سازمان مدیریت و برنامهریپي.
استلپ ،مان ئال ( ،)1133عصر اطالعات :ظهور جامعه شاهکهای ،جلاد اول ،رجماه احماد
علیقلیان و افشین خا باز ،هران :طرم ن .
اظمی ،سید علیاحغر ( ،)191دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در رواباط باینالملال،
هران :دفتر م العات سیاسی و بینالمللی.
مبانی برنامه و اح ل لی دولت دبیر و امید ،خهرگزاری خانه ملت ،1142/1/19 ،در:
www.icana.ir.

مبینی ده اردي ،علای و مساع د هاشامیان (« ،)1139رواباط خاارجی ساعهگرا باا روی ارد
دیسلماسی اقتصادي» ،در :مجموعه مقاالت ارائهشده به کنفرانس ملی چشماناداز 22سااله و
الزامات سیاست خارجی توسعهگرا ،به شش مهم د واعظی ،هران :مر پ هقیقات استرا ژیق.
مصلینژاد ،غالمعباس ( ،)1139دولت و توسعه اقتصادی در ایران ،هران :نشر ق مس.
معص میراد ،رضا (« ،)1141بررسی بیقی گاتمانهاي سیاسی در دهه چهار انقالب اسالمی»،
در :رهیافتهایی بر گفتمان اعتدال ،به شش ابراهیم حاجیانی ،هران :انتشارات یسا.
م حدین ،مهسن (آبان « ،)1139دیسلماسی اقتصاادي» ،نشریه رویدادها و تحلیلهاا ،دفتار
م العات سیاسی و بینالمللی ،سال  ،21شماره  ،219ح

.13–91
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م جانی ،سید علی ( ،)1142فرهنگ رجال و کارگزاران سیاست خارجی ،هاران :انتشاارات
تابخانه منلس.
م س ي شاایی ،مسع د (« ،)1133دیسلماسی اقتصادي ،اباپار نا ین سیاسات خاارجی در عصار
جهانیشدن» ،در :دیپلماسی اقتصادی ،به شش مهم د واعظی ،هران :مر پ هقیقات
واعظی ،مهما د ( ،)1139راههرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خاارجی توساعهگارا
(مجموعه مقاالت) ،هران :مر پ هقیقات استرا ژیق.
واعظی ،مهما د و مساع د م سا ي شااایی ( ،)1133دیپلماسای اقتصاادی ،هاران :مر اپ
هقیقات استرا ژیق.
وایت ،برایان (« ،)1131دیسلماسای» ،در :جهانیشدن سیاست :روابط بینالملال در عصار
نوین (مجموعه مقاالت) ،گردآوري استی اسمیت و جان بیلایس ،رجماه اب القاسام راهچمنای و
دیگران ،هران :ابرار معاحر ،ح .519–591
نعمتزاده ،مهمدرضا (« ،)1149گپار وزارت حنعت و نارت به همایش ساارا» ،هاران12 :
آبان.
ن بخت ،مهمدباقر (« ،)1149اقادامات و برناماهریپي باراي دوره اس از هاریم» ،گاپار باه
همایش سارا ،هران 12 :آبان.
روزنامه شرن 1141/1/19 ،1139/39/21 ،و  .1142/11/1روزنامه ایران .1141/1/13 ،روزنامه
اعتماد .1142/1/23 ،روزنامه یهان.1139/31/22 ،
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