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  چكيده

سياست خارجي كشورها كه از منظر منافع ملي كشورها، در گذشته براي تأمين اقتدار نظامي كشورها و مقابله با تهديدهايي 
با تحوالت قابل توجهي مواجه شده است و با افزايش يافتن اهميت  ،گرفتاز جنس سياسي و امنيتي مورد استفاده قرار مي

عنوان سازنده شرايط مساعد براي گسترش روابط امنيت اقتصادي در تأمين منافع ملي كشورها، سياست خارجي نيز به
كشورها نيز توان گفت ديپلماسي و تعامل ميان اقتصادي ميان جوامع و ملل گوناگون مطرح شده است. بر اين اساس، مي

ها ديگر محدود به موضوعات سياسي و امنيتي نبوده و ديپلماسي اقتصادي به عنوان ابزاري براي تأمين منافع اقتصادي دولت
  ها در حوزه سياست خارجي داراي اهميتي بسيار زياد و بيش از پيش شده است.و ملت

كشورها در عصر حاضر، الزم است كه تجربه جمهوري با توجه به اهميت يافتن ديپلماسي اقتصادي در تأمين منافع ملي 
اسالمي ايران در اين حوزه مورد مطالعه قرار گرفته و با شناخت نقاط قوت و ضعف كشور در اين زمينه، مقدمات تأمين هرچه 

سالت خود در زمينه بهتر امنيت اقتصادي و امنيت ملي كشور فراهم گردد. در اين راستا، مركز تحقيقاتي تدبير اقتصاد در راستاي ر
سازي و كاربردي كردن تحقيقات مرتبط با حوزه امنيت اقتصادي اقدام به تهيه و تدوين كتاب حاضر كرده است كه تدوين، بومي

هدف از آن، مطالعه تجربه كشور در حوزه ديپلماسي اقتصادي از دوره جنگ تحميلي تا دولت يازدهم است تا با درس گرفتن 
هاي اقتصادي آينده استفاده شود. اين موضوع در شرايط عنوان چراغ راهي براي روبرويي با تالطمجربيات بهاز گذشته، از اين ت

ل يحساس كنوني و با توجه به خروج آمريكا از برجام و اهميت هرچه بيشتر تعامل با ديگر كشورهاي جهان در زمينه مسا
  از اهميت دوچنداني برخوردار است.هاي استكبار جهاني سازي شيطنتاقتصادي و با هدف خنثي

شود مطالعه آن به كاربست هرچه بهتر ديپلماسي اقتصادي در تأمين امنيت اقتصادي نقطه قوت كتاب حاضر كه باعث مي
هاي و امنيت ملي كشور كمك كند در آن است كه يك چارچوب تحليلي مناسب و منسجم براي بررسي عملكرد دولت

ريزي هرچه بهتر تواند در آينده نيز براي برنامهقتصادي معرفي شده است كه اين چارچوب ميگذشته در حوزه ديپلماسي ا
تر تجربه كشور در حوزه ديپلماسي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. همچنين، در اين كتاب به منظور بررسي هرچه دقيق

ن بنام در اين حوزه مراجعه شده است كه اين نظراهاي تعدادي از صاحبكشور در حوزه ديپلماسي اقتصادي، به ديدگاه
گردد نتايج به دست آمده به شكل چندبعدي بوده و عملكرد كشور در حوزه ديپلماسي اقتصادي از زواياي موضوع باعث مي

  مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

  ديپلماسي اقتصادي در دوران جنگ تحميلي -1

كرد. تعهدات اسالمي جنگ، اهداف دوگانه ملي و فراملي را پيگيري ميسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در دوران 
هاي دفاعي، اهداف كه الزامكرد درحاليو رسالت انقالبي، تعقيب اهداف فراملي انقالب را در سياست خارجي ايجاب مي

بلكه بر اهميت و اولويت  تنها اهداف فراملي را به حاشيه نراند،هاي جنگ، نهبخشيد. ضرورتملي را اهميت و اولويت مي
رو، در اين اينيافت. ازنياز اهداف فراملي و اسالمي ضرورت عنوان پيشاي كه پيگيري اهداف ملي، بهگونهها افزود؛ بهآن

  دوره، تالش براي تأمين اهداف فراملي در دستور كار سياست خارجي ايران قرارگرفت.
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  جيهاي دروني حاكم بر سياست خارمنطق -الف-1
با پيروزي انقالب اسالمي در ابتداي امر، تأكيد بر عقالنيت سود و فايده  بخشي:انتقادي و رهاييفراگير شدن عقالنيت  ـ

بخش مبتني بر خصوص با آغاز جنگ، اين نگاه رنگ باخت و عقالنيت رهاييتوجه قرار گرفت، اما در ادامه، و بهمورد
  سرلوحه سياست خارجي قرار گرفت. هاي انقالب اسالميها و آرمانحفظ ارزش

ماهيت قدرت در جمهوري اسالمي در دوران  هاي ديني و ارزشي:عدالت اسالمي مبتني بر آموزهحاكميت منطق  ـ

بزرگ نرفتن اصل بود. دفاع از حقوق مسلمانان جهان اصل و عقيده  هايجنگ تحميلي براساس عقيده بود. زير نفوذ قدرت
داري و دفاع از توليد ثروت ملي يا توسعه تجارت و جمهوري اسالمي ايران براساس منافع سرمايهبود. ماهيت قدرت در 

  .گرفته از انقالب اسالمي بودفناوري نبود، بلكه مبتني بر اصول عقيدتي نشئت
الملل به ايران در شرايطي ظهور يافت كه نظام بين انقالب اسالمي خوداتكايي، استقالل اقتصادي و اقتصاد جنگي: ـ

صحنه رقابت ميان دو قطب شرق و غرب تبديل شده بود. در اين رقابت، اصل نه شرقي و نه غربي كه مبتني بر اتكا نكردن 
  .هاي جهاني و تالش براي دستيابي به استقالل حقيقي و خوداتكايي بود، در سرلوحه سياست خارجي قرار گرفتبه قدرت

المللي عراق با اتخاذ راهبرد بيندر دوره جنگ تحميلي،  :ي، اقتصادي و فرهنگيسياسهاي يگيرپذيري در جهتتفكيكـ 

اي را آغاز كرده بود تا ايران را مسئول ادامه و گسترش جنگ تالش ديپلماتيك گسترده ،كردن جنگ و آغاز جنگ شهرها
ارهايي كه بر ايران وجود داشت، رغم فشالملل بهدر همين راستا، در اين دوران، حضور سياسي در عرصه بين كند. معرفي

  دنبال شد، اما بر عكس، ايران حضور فعالي در عرصه اقتصاد نداشت.
نگاه جمهوري اسالمي  با هدف اصالح انقالبي: هاملتـ سازي روابط بين دولت مندي و قاعدهحاكميت قاعدهنقد  ـ

  توان در مفهوم صدور انقالب مشاهده كرد.ميالملل را سازي در روابط بينمندي و قاعدهايران به حاكميت قاعده
الملل به دوران بعد از انقالب تهديدمحور دانستن ساختار نظام بين :المللسطح اعتماد نسبت به محيط بين كاهشـ 

الملل در سياست خارجي ايران، اعتمادي به نظام بينشود، بلكه بيخصوص به دوران جنگ تحميلي منحصر نمياسالمي، به
شود اي شمرده ميمثابه الگوي تاريخيها، ايران بهدر حافظه تاريخي ملتي دارد كه در طول ساليان متمادي در نگاه آن ريشه

  .اعتنا باشدهاي خارجي به اين موضوع بيتواند در تعاملبيگانگان همواره قرباني بوده است و نميكه پيش پاي 
  سياست خارجيهاي جايگاه ديپلماسي اقتصادي در شاخص -ب-1
ها و تشكيل نهادهاي مشترك ها، ادغام كامل وزارتخانهاز سه مورد تفكيك كامل وزارتخانه: كارگزار ديپلماسي اقتصادي -

ها امور خارجه و ديگر وزارتخانه هاي اوليه بين وزارتهاي متصدي امور اقتصادي، مورد سوم، يعني هماهنگيبين وزارتخانه
ها و روابط گذاريهماهنگ كردن سياستبراي  ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجيكاربرد داشت. در اين دوران، 
الگوها و طرز عمل  ها،مشيو براي انسجام و همگوني بين خط يسياست خارج هايگيرياقتصادي خارجي كشور با جهت

امورخارجه  اهرمي در پيشبرد اهداف عاليه جمهوري اسالمي ايران در وزارت مثابهبه مختلف در روابط خارجي هايارگان
  شد.تشكيل 



  خالصه مدیریتى دیپلماسى اقتصادى جمهورى اسالمى ایران در عصر جهانى شدن

3  

امورخارجه  در دوران جنگ، ديدگاه حاكم بر سياست خارجي و وزارت: ها در ديپلماسي اقتصاديكاركرد ديپلمات -

هاي تنها كارگزاران متصدي فعاليتاقتصادي و غلبه سياست بر اقتصاد بوده است. نهطور عمده منبعث از ناسيوناليسم به
شود و دولتي كردن وضوح ديده مياي بهاند، بلكه در بندهاي قانون اساسي چنين غلبهاقتصادي در اين دوران متعدد بوده

كه متأثر از تحوالت حاكم بر  ايگونهبهتوجه قرار گرفت؛ هاي صنعتي و خدماتي در اين دوران موردبسياري از فعاليت
امورخارجه به سه معاونت گسترش يافت،  در شرايطي كه معاونت سياسي وزارت ،60دهه  سياست خارجي، در اواسط

  المللي حذف و اداره كل اقتصادي تابعه اين معاونت نيز برچيده شد.واژه اقتصادي از عنوان معاونت اقتصادي و بين
در دوران جنگ تحميلي، طيفي از روابط اقتصادي در قالب دوجانبه، چندجانبه و : ديپلماسي اقتصاديسطوح و محيط  -

المللي توجه اي و بينهاي منطقهاي وجود داشت. باوجوداين، در دوره جنگ تحميلي بيشتر به نوع سياسي سازمانمنطقه
  .رفت تا زواياي اقتصاديگشد و ديپلماسي بيشتر از زواياي سياسي موردتوجه قرار ميمي

  هاي فراروي ديپلماسي اقتصاديشيوه مديريت چالش
ها و عمليات نظامي، با اتخاذ كنند در كنار برنامهها سعي ميدر زمان جنگ، دولتحاكميت منطق اقتصاد جنگي: 

ها حفظ كنند. بدين هاي اقتصادي مناسب، ضمن حفظ مرزها، دولت خود را نيز از هرگونه خطري در اين زمينهسياست
طور اساسي متفاوت هاي اقتصادي در شرايط عادي بههاي اقتصادي اتخاذشده در اين دوره با سياستسبب، نوع سياست
  گيرد.عيار، استفاده از توان اقتصادي هركشور براي دسترسي به اهداف جنگ در اولويت قرار مياست. در جنگ تمام

اي كه عليه ايران به راه افتاد، در دوران جنگ تحميلي به دليل جنگ ناخواسته: للالماولويت عرصه داخل بر عرصه بين

رغم نياز كشور به بازنگري در كار بست و بهدولت تمام تالش خود را براي مديريت اقتصاد كشور در عرصه داخل به
خاص كشور ازجمله درگير شدن ساختار و شيوه روابط اقتصادي با جهان خارج پس از پيروزي انقالب اسالمي، شرايط 

در جنگ با عراق و آثار تحريم ها و تداوم وابستگي به درآمدهاي نفتي براي اداره اقتصاد جنگ مانع از توجه و نگرش 
  هاي اقتصادي در روابط خارجي شد.ژرف به سياست

زيادي بر كشور تحميل  هايدر اين دوران با گسترش جنگ، هزينه: افزايش نقش دولت در مقابل بازيگران غيردولتي

فشرد شد، اما دولت از سويي با قاطعيت بر حقانيت نظام اداره دولتي اقتصاد و دخالت در شئون مختلف اقتصادي پاي ميمي
كرد و از سوي ديگر، شرايط جنگي كشور و زمينه عمومي و اجتماعي ايجادشده از پي آن، توجيه اعمال و از آن دفاع مي

  .ولتي را با خود به همراه داشتشرايط ويژه اقتصاد د

  هاشمي رفسنجانيآقاي ديپلماسي اقتصادي در دولت  -2

شود. پس از پايان جنگ عراق عليه ايران، دوره جديدي در جمهوري اسالمي ايران آغاز شد كه از آن به دوران سازندگي ياد مي
جمهوري وقت، بر اين اعتقاد بود كه بايد اصول و مباني استراتژي سياست خارجي جمهوري اسالمي هاشمي رفسنجاني، رئيس

  .گرايي در سياست خارجي در پيش گرفته شددر اين دوره، عمل ايران در سطح تاكتيكي و شيوه تعامل با جهان دگرگون شود.
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  هاي دروني حاكم بر سياست خارجيمنطق -الف-2
در سياست خارجي دوران سازندگي، رويكرد : بخش و انتقاديبزاري در كنار عقالنيت رهاييتوجه به عقالنيت ا ـ

محوري موردتوجه قرار گرفت و بر مفهوم موسع مصلحت و نقش گسترده عقل در تدوين سياست خارجي استوار مصلحت
فرما بود، اما برخي ايران حكم بخش بر سياست خارجي كالن جمهوري اسالميرغم اينكه عقالنيت انتقادي و رهاييشد. به

اصالحات نيز در ذيل آن اعمال شد. در اين دوران، حضور عنصر مصلحت در سياست خارجي موجب عقالنيت آن شد و 
  گري و عقالنيت ابزاري در سياست خارجي موردتوجه قرار گرفت.محاسبه

اصالحات اقتصادي از باال، تمايل خود را  ايران در چارچوب: توليد ثروت و قدرتاقتصادي مبتني بر حاكميت منطق  ـ

سازي و گذار از اقتصاد مبتني بر المللي پول درراستاي خصوصيهاي بانك جهاني و صندوق بينبراي پيروي از سياست
جايگزيني واردات به اقتصاد مبتني بر صادرات اعالم كرد. در اين دوران، ايران دنبال ارائه چهره جديدي از خود در عرصه 

  وجوي تعامل با آن بود.داري، بلكه در جستاي كه نه با هدف مقابله با نظام سرمايهاني بود؛ چهرهجه
المللي و بين جمهوري اسالمي ايران براي دستيابي به استقالل، تعامل: وابستگي متقابل اقتصادي گرا وـ توسعه برون

هدف اصلي، استقالل و خودكفايي جمهوري اسالمي ايران در قالب الملل را در دستور كار قرار داد. زدايي با نظام بينتنش
  گسترش تعامالت بود.

شدت جمهوري اسالمي ايران درحوزه اقتصادي و تجاري به: اقتصاديـ  سياسي هاييگيردر جهت سيستمي تفكر ـ نبود

داخل و خارج پياده كند. اما در ديگر تمايل به همكاري داشت و تالش كرد نظام بازار آزاد را در روابط اقتصادي خود در 
گونه هاي سياسي، تالشي صورت نگرفت و در اين زمينه در ايران درها بسته شد و اينابعاد، براي مثال در حوزه همكاري

  .وجود آيدشدن بههاي مختلفي در سياست خارجي نسبت به پديده جهاني شد نگاهها باعث سياست
الملل، مندي در نظام بيننوع نگاه به قاعده: هاملت ـسازي در روابط بين دولت مندي و قاعدهحاكميت قاعدهـ پذيرش اوليه 

شود. اين نوع عدم تعهد، طلب خالصه ميگيري سياست خارجي ايران در دوران سازندگي در چارچوب عدم تعهد اصالحدر جهت
ين از عدم تعهد تجديدنظرطلب متمايز است؛ زيرا از طرفي، بر گيرد. همچنكار و انقالبي قرار ميدر حد واسط عدم تعهد محافظه

المللي مستقر از طريق اصالح آن بود و از كار، فراتر از حفظ وضع موجود رفت و در صدد تغيير نظام بينخالف عدم تعهد محافظه
  .طرف ديگر، برعكس عدم تعهد انقالبي، در پي تغييرات عميق در زيربناي نظم موجود جهاني نبود

سياست  مهم اهداف يكي از: كاري در گسترش روابط خارجيالملل و محافظهافزايش حس اعتماد و باور به نظام بين ـ

مبتني بر اصولي بود  زداييتنش اصل محوري ست.ازدايي در سياست خارجي تأكيد دولت بر تنش ،هاشمي خارجي دولت
  .اسالمي ايران را در دستور كار قرار دهدالملل به جمهوري كرد اعتماد نظام بينكه تالش مي

  هاي جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجيشاخص -ب-2
امورخارجه براي هماهنگي و تسهيل روابط  متأثر از سياست تعديل اقتصادي، نقش وزارت: ديپلماسي اقتصادي كارگزار -

هاي سياسي هماهنگي روابط خارجي فعال شد و نمايندگيباره، ستاد اقتصادي خارجي موردتوجه قرار گرفت. در اين 
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هاي اقتصادي فراخوانده شدند. به دليل مشكالت ساختاري جمهوري اسالمي ايران در خارج كشور براي كمك به دستگاه
و نبود جايگاه مشخص براي تنظيم روابط اقتصادي خارجي در ساختار سياست خارجي، وزارت امورخارجه تالش كرد با 

ها آمادگي هاي خود (سياسي) به پيگيري مسائل اقتصادي در روابط خارجي بپردازد. باوجود اين، سفارتخانهر معاونتديگ
دست نياوردند. تنها نقطه قوت وزارت خارجه همان ستاد هاي توسعه اقتصادي داخلي را بهالزم براي همراهي با برنامه

  .روابط خارجي بود
هاي متخصص و اقتصادي براي ديپلماسي اقتصادي قوي الزم است ديپلمات: ماسي اقتصاديها در ديپلكاركرد ديپلمات -

كنندگان قوي و متخصص استفاده شود. دستيابي به آخرين تغيير و كار گرفته شوند. در اين زمينه الزم بود از مذاكرهقوي به
هاي اقتصادي دگان اقتصادي براي كمك به سياستكننتحوالت اقتصاد جهان موردتوجه قرار گرفت و تصميم گرفته شد، مذاكره

امور خارجه آموزش ببينند و تا حدودي اين هدف پيگيري شد، اما در بلندمدت اين موضوع  دولت، در دستگاه وزارت
اموركشور، كارگيري نيروهاي تكنوكرات و متخصص در رغم رشد بهدر اين دوران مانند دوران قبل، به .توجهي قرار گرفتموردبي
  شد.گرا پيگيري ميگرا و وظيفههاي كلهاي اقتصادي در دستگاه سياست خارجي كشور از طريق ديپلماتفعاليت

نامه تصويبي با در دوران سازندگي، در سطح ديپلماسي دوجانبه، ميزان موافقت: محيط ديپلماسي اقتصادي سطوح و -

هاي ترجيحي در قالب همكاري با نامههاي دوجانبه و موافقتنامهفقتمواو ديگر كشورها نسبت به دوران قبل بيشتر شد 
اي مانند سازمان كنفرانس اسالمي و سازمان همكاري اقتصادي اكو به تصويب رسيد. در دولت سازندگي، نهادهاي منطقه
اري ايران در دوران هاي تجهاي دوجانبه اقتصادي با ديگر كشورها بيشتر شد، اما با مالحظه طرفنامهتعداد موافقت

هاي سياسي حاكم هاي تجاري در اين دوران در قالب اولويترسد كه انتخاب طرفنظر ميسازندگي، اين نكته نيز جالب به
المللي گيري اقتصاد در عرصه بينكننده مسير و جهتگرفت و همچنان اهداف سياسي تعيينبر سياست خارجي صورت مي

اي هاي منطقهبا نهادها و سازمان ،خارجدر  ياسيس اعتدال در داخل و ياقتصاد يلتعد ياستس متأثر از. در اين دوره، بود
  گرفته شد. يشدر پ يشتريب ييو همسو يهمكار ي،داخل يكمك جهت بازساز يافتدر يبرا ياقتصاد الملليينو ب

  هاي فراروي ديپلماسي اقتصاديشيوه مديريت چالش
در سياست خارجي دوران سازندگي، : داخل و تعديل سياسي در سياست خارجي اتخاذ سياست تعديل اقتصادي در

هاشمي اولويت موضوعات اقتصادي را در سياست داخلي  چالش بين اقتصاد و سياست به نفع اقتصاد رقم خورد و دولت
  و خارجي دنبال كرد.

در داخل، تالش شد مدل نظام اقتصادي گيري اقتصادي در حوزه جهتالمللي: هدفمند و تاكتيكي موضوعات بين اولويت

شود. محور به سمت اقتصاد بازار و آزاد حركت كند كه از آن به تعديل اقتصادي ياد ميكشور از اقتصاد متمركز دولت
سياست تعديل اقتصادي گامي درراستاي پيوند با اقتصاد جهاني، جذب سرمايه خارجي و انتقال فناوري بود كه آزادي 

سازي را در پي داشت. درنتيجه، متناسب با اين نوع اقتصاد، راهبرد توسعه صادرات اتخاذ شد. در صياقتصادي و خصو
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هاي مرتبط با صادرات و واردات كاال كاهش يابد، تسهيالت الزم براي افزايش چارچوب اين راهبرد تالش شد محدوديت
  .تصاد و صنعت ايران در اقتصاد جهاني فراهم شودسازي اقالملليصادرات ايجاد شود تا زمينه و بستر الزم براي بين

اي بود. هاشمي رفسنجاني در حوزه اقتصادي داراي راهبرد پيچيده: ساالران اقتصاديگسترش و افزايش نقش طبقه فن

ترين هدف وي، نوسازي و توسعه اقتصادي بود. دولت وي آمادگي داشت تا در هر حال و براي دستيابي به اولين و مهم
هدف، از انرژي بخش خصوصي و ديگر امكانات بالقوه بهره گيرد. آزادي اقتصادي و كاهش نقش دولت در اقتصاد، اين 

  .شدكليد اصلي برنامه احياي اقتصادي شمرده مي

  خاتميآقاي ديپلماسي اقتصادي در دولت  -3

ر اين دوره كه به علت طرح و با انتخاب خاتمي به رياست جمهوري، دوره نويني در سياست خارجي ايران آغاز شد. د
گرايي مشهور شد، سياست خارجي ايران در عين تداوم، دستخوش هاي اصالحي رئيس جمهوري به دوران اصالحبرنامه

گرايي از جمله تغييراتي بود كه در زدايي، اعتمادسازي و چندجانبهگرايي، تنشتغييرات شگرفي شد. توسعه سياسي، صلح
سازي روابط خارجي بار ديگر با شدت و شتاب بيشتري ها، فرايند عاديد. در پرتو اين سياستوجود آمدوره خاتمي به

هاي مؤثر در ساختار سياسي ايران، نسبت به جهان نگرش جديد در شرايطي مطرح شد كه بسياري از مجموعه .پيگيري شد
  اعتمادي قرار داشت.اي، در فضاي بدبيني و بيو بازيگران منطقه

  هاي دروني حاكم بر سياست خارجينطقم -الف-3
ها، ضمن تأكيد بر رويكرد اخالقي و فرهنگي آن، وگوي تمدنخاتمي در طرح ايده خود از گفت عقالنيت ارتباطي:فراگير شدن ـ 

روند ها توضيح دهد. اين ايده، رويكردي اصالحي به گرايي در بين ملتتالش كرد شرايط جهاني را با اشاره به گسترش كثرت
  .كردها، آن را در سياست خارجي دنبال ميوگوي تمدنشدن بود و خاتمي در قالب منطق گفتتكامل جهاني درحال

گرايي حاكم بر سياست خارجي خاتمي، نظم و وضع موجود صلح وگو و تكثرگرايي:مفاهمه، گفتحاكميت منطق  ـ
زدايي، رار نظم و نظام عادالنه جهاني بايد براساس اصول تنشدانست، اما معتقد بود براي استقالمللي را مطلوب نميبين

ها نگاهي وگوي تمدنوگو و منطق مفاهمه اقدام كرد. گفتآميز، احترام متقابل و گفتزيستي مسالمتاعتمادسازي، هم
شد و هم در دنبال ميالملل بود؛ تغييري كه هم در سطح بازيگران معطوف به تغيير يا تقاضايي براي تغيير در روابط بين

  .المللي كه از نظر اين طرح الزم بود اصالح شوندهاي حاكم بر عرصه بينسطح رويه
ايرانيان همواره و هميشه نسبت به دو مفهوم استقالل  ي:وابستگي متقابل اقتصادافزايش  گرا وتوسعه برونتالش در  ـ

بزرگ  هايرهاي منطقه كه اختالط يا همراهي با قدرتو حاكميت ملي خود حساسيت داشته و بر خالف بسياري از كشو
). خاتمي تالش كرد مفهوم 34، 1379القلم، اند، در ايران همواره بر مفهوم استقالل تأكيد شده است (سريعرا پذيرفته

در عقايد  معناي ايجاد سازگاري بين مفهوم دموكراسي و اسالمساالري ديني تركيب كند. اين نگاه بهاستقالل را با مردم
شد با توجه بود؛ هرچند تالش ميكالن خاتمي بود. در نگاه خاتمي، هنوز تأكيد بر لزوم استقالل در سياست خارجي مورد

  .دست آيدها با دنياي غرب، استقالل موردنظر بهتداوم همكاري
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وگوي هدفمند بود. نظريه گفتشدن در دوره خاتمي، برخورد با پديده جهاني  تالش براي شناخت ابعاد جهاني شدن: ـ

خصوص در بعد اقتصادي در حال گسترش بود. خاتمي شدن در همه ابعاد آن، بهها در شرايطي مطرح شد كه جهاني تمدن
  وگو اين زمينه را فراهم كند.كوشيد در بعد نظري و سياسي با تأكيد بر گفت

ر اين دوره ايران به دنبال حضور و مشاركت فعال در فرايند د ها:پذيرش قواعد بين المللي بر روابط بين دولت ـ ملت ـ

المللي در سطوح دوجانبه و چندجانبه شدت يافت. در اين دوره، المللي برآمد و ادغام ايران در نظام بينهنجارسازي بين
ها، درراستاي اتخاذ وگوي تمدنزدا و گفتالمللي، متأثر از سياست خارجي تنشهاي بينرويكرد نخبگان ايراني به سازمان

  .المللي تعيين شداي و بينها و نهادهاي منطقهسياستي فعال و حضور منطقي و تبيين مواضع اصولي ايران در سازمان
ها، درصدد وگوي تمدنخاتمي در قالب طرح گفت الملل:زدايي در سطح بينتالش در گسترش اعتمادسازي و تنش ـ

ها و انسان مطرح در كنار موضوعاتي مانند مدرنيته كه برداشت خاصي را درباره پديدهبود تفكر جديد حاكم در ايران را 
  .كرده بود، به عنوان بازيگر و تفكري جديد معرفي كند

  هاي جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجيشاخص -ب-3
وكار قرار گيرند و اختيار اهداف كسبها در در اين دوره، تصميم گرفته شد سفارتخانه: كارگزار ديپلماسي اقتصادي -

مثابه كارگزار امورخارجه نتوانست به طور رسمي آغاز شد، اما عمالً ساختار وزارتاين هدف با تشكيل معاونت اقتصادي به
  .اوليه نقش خود را در حوزه اقتصادي تنظيم كند

دوره خاتمي بيش از پيش در سياست خارجي واژه ديپلمات تجاري در : ها در ديپلماسي اقتصاديكاركرد ديپلمات -

هاي هاي موجود در وزارت امورخارجه عموماً ديپلماتموردتوجه قرار گرفت، اما در عمل مانند دوره قبل، ديپلمات
هاي خود ها براي مأموريتبوروكرات و در قالب نظام بوروكراتيك به وظايف خود مشغول بودند. ميزان استقالل ديپلمات

گرفتند، ها در پيش ميها فراهم آورد. مجموعه اقداماتي كه ديپلماتود كه بتوان شرايط اقدامات ابتكاري را براي آنقدر نبآن
ها بيشتر هاي موجود براي ديپلماتشد؛ البته وظايف وگرايشها داده ميآن براساس دستورات و وظايفي است كه به

 .موضوعات سياسي بود تا موضوعات اقتصادي

الملل، همگام با گسترش تعامالت جمهوري اسالمي ايران با كشورها در نظام بين: محيط ديپلماسي اقتصادي و سطوح -

ميزان همكاري و سطح تعامل اقتصادي جمهوري اسالمي ايران توسعه يافت. در اين دوران، سطح ديپلماسي دوجانبه 
هاي اقتصادي فقط ه اوج خود رسيد. افزايش حجم تعاملترين نوع تعامل اقتصادي بود، بترين و قديماقتصادي كه مرسوم

هاي تأثيرگذار اقتصادي و طور عمده از قدرتهاي تجاري ديپلماسي اقتصادي بهشد، بلكه طرفبه تعداد آن محدود نمي
يعني  يافتههمچنين، براي اولين بار ايران وارد مذاكرات تجاري با يك تشكل توسعهدر حال رشد اقتصاد جهاني بودند. 

شدن، در ارتباط با نهادهاي زمان با گسترش فرايند جهاني هم. رودشمار مياتحاديه اروپا شد كه اين نيز گام مثبتي به
ها با سازمان تجارت جهاني انجام چندجانبه مانند سازمان تجارت جهاني بر اين موضوع تاكيد شد. در اين راستا، رايزني

  سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد.گرفت و ايران به عضويت ناظر در 
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  هاي فراروي ديپلماسي اقتصاديشيوه مديريت چالش
ها درباره لزوم توجه به موضوعات اقتصادي يا سياسي ادامه يافت. خاتمي وقوسدر اين دوران،كشاولويت توسعه سياسي: 

ن تفاوت كه در نگاه دولت وي الزم بود هاي اقتصادي دوران سازندگي را در پيش گرفت؛ البته با ايها و سياستبرنامه
شد. در به اقتصاد با رويكردي سياسي و اجتماعي توجه مي هاي اقتصادي لحاظ شود ويگيرعدالت اجتماعي در جهت

  طور عمده رويكرد سياسي و فرهنگي به مسائل اقتصادي وجود داشت.اوايل اين دوره، رويكرد اقتصادي مشخص نبود و به
با وجود اينكه بعد از پيروزي انقالب اسالمي، سياست خارجي جمهوري اسالمي المللي: گسترش توجه به موضوعات بين

ايران تا دوران اصالحات، استراتژي مشخصي نداشت و در قالب رويكردهاي مختلفي بروز و ظهور مي يافت، سند 
المللي متناسب ايران ارائه كرد. توجه به موضوعات بينساله، استراتژي مشخصي را براي سياست خارجي انداز بيستچشم

اي از تحوالت شدن بيشتر از دوران قبل موردتوجه قرار گرفت. اين استراتژي كه به نحو هوشمندانهبا گسترش فرايند جهاني 
الملل در روابط بين شدن متأثر بود، الگوي سياست خارجي را همراه با تعامل سازنده و مؤثرويژه فرايند جهانيجهاني و به

  .براي ايران ترسيم كرد
رو اي كه نظام اقتصادي ايران در اين دوره با آن روبهيكي از مشكالت عمدهي: تداوم نقش دولت در مقابل بخش خصوص

مداري نظام اقتصادي است. دولت در توليد و توزيع درآمدها و تخصيص منابع، تمام قدرت را در دست داشت بود، دولت
تمايل به گسترش نقش بازيگران غيردولتي در ايران، اما  رغمبه .كردرو اي روبهگيري را با چالش عمدهنظام تصميم و

  هاي اقتصادي نداشتند.همچنان نقش دولت در اقتصاد پررنگ بود و بازيگران غيردولتي چندان نقش مؤثري در تعامل

  نژاداحمديآقاي ديپلماسي اقتصادي در دولت  -4

 يكرد. رويافت ييرتغ يرانا ياسالم يجمهور يخارج ياستحاكم بر س يهامنطق ،1384كار دولت نهم در مرداد هآغاز ب با
به دنبال  ي،خارج ياستس بر ييگراداد. غلبه مفهوم عدالت محورعدالت يگراخود را به اصول يساالر جامردم و گراصلح
 يلدر دوره نهم و تعد يتهاجم ياستدر قالب س يز،هر چ يش ازشت كه بدا در پي يگريد هايييرگو جهت يامدهاخود پ

به دوران  ،انقالب يهاول يهادوره، به علت بازگشت به اصول و ارزش يندر ا. آن در دوره دهم موردتوجه قرار گرفت
شد كه يكي  يو تحوالت مهم ييردستخوش تغ ،تداوم يندر ع يرانا يخارج ياست. سشود يدهمحور نامگرايي عدالتاصول
  بود.نگاه به شرق  ياستسها، ترين آناز مهم

  هاي دروني حاكم بر سياست خارجيمنطق -الف-4
در اين دوره، عقالنيت جديدي در مقابل عقالنيت ابزاري ارائه شد و  بخشي در سياست خارجي:عقالنيت انتقادي و رهايي ـ

شدن اقتصاد در دستور كار قرار گرفت. گيري سياست خارجي در عصر جهاني براي جهتمباني متفاوت همراه با ادبيات جديد 
هاي ارزش و اصول به تعهد و درراستاي ديني مبناي عقالنيت اسالمي را بر در صدد بود كارآمدي نظام هاي نهم و دهمدولت
  .بخشد تجلي مردم به رسانيخدمت ارهمراه با شع فنون و علوم كارگيريها و همچنين بهروش در نوگرايي و اسالمي
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گرايي، چهار محور اصلي را نژاد در قالب رويكرد اصولدولت احمدي گرايي و مهرورزي:گستري، معنويتعدالتـ منطق 

  .رساني در زمره اين محورها بودندگستري، مهرورزي، تعالي مادي و معنوي و خدمتبراي دولت خود معرفي كرد: عدالت
هاي قبل، بر لزوم دستيابي به استقالل در اين دوران، مانند دوره مفهوم تعالي به جاي مفهوم توسعه اقتصادي:ـ جايگزيني 

در اين دولت،  .نژاد با ادبيات متفاوتي دنبال شدشد. اين تفكر در سياست خارجي دولت احمديو خودكفايي تأكيد مي
  گرفت.دستيابي به استقالل و خودكفايي نه از طريق دستيابي به توسعه، بلكه با دستيابي به تعالي صورت مي

هاي مختلف حاكم بر سياست خارجي جمهوي اسالمي ايران، و به خصوص در اين در دوره: مندداشتن تفكر نظامـ ن

عبارتي، براي پذيري بود. بهشدن مبتني بر اصل تفكيكن درباره جهاني مداران و دولتمردادوران، نگاه بسياري از سياست
شدن را مداران در اين دوره تالش كردند مثلث جهاني هاي سياسي و فرهنگي، سياستتضمين و دوري جستن از آسيب

  .تجزيه و با هر زاويه آن مستقل برخورد و روابط اقتصادي را از روابط فرهنگي و سياسي جدا كنند
المللي نگاه دولت نسبت به قواعد بين: ساختار ناعادالنه جهان و ارائه راهكار براي مديريت جهاني ـ تالش در اصالح

گرايي، در چارچوب نظريه انقالب وجو كرد. صدور انقالب در دوران عدالتتوان در مفهوم صدور انقالب جسترا مي
هاي مسلمان و مستضعف بخشي ملتسالمي از طريق آگاهي و رهاييهاي انقالب اصورت ترويج افكار و انديشهمستقر به

هاي انقالب اسالمي بود و تالش ها و آرمانمعناي ترويج ايدهشد. مفهوم صدور انقالب در اين دوران بهجهان تعريف مي
ر اين چارچوب، المللي و وضعيت مطلوب در اين دو سطح آگاه شوند. دهاي ديگر از شرايط موجود داخلي و بينشد ملت

آن تالش شد ساختار و قواعد ناعادالنه حاكم بر روابط اصلي كه از صدور انقالب دنبال شد، تجديدنظرطلبي بود كه در 
ـ ملت  المللي، هاي ناشي از شرايط بينعدالتيالمللي و مبارزه با بيهاي بيندر همين زمينه، اصالح سازمان. تغيير يابنددولت 

  .پيامدهاي الگوي صدور انقالب در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بودازجمله مصاديق و 
طلبى و تهديدزدايى خواهى، صلحنژاد معتقد بود عدالتمحمود احمدي: المللاعتمادي و تهديدآميز دانستن عرصه بينبيـ 

مفهوم تهديد به خوبي گوياي واقعيتي است  ،سه عنصر مهم در سياست خارجى جمهوري اسالمي ايران است و در اين بين
شدن اقتصاد و  كشد. تهديد يعني اينكه در عصر جهانيكه نگاه سياست خارجي را به تحوالت جهاني به تصوير مي

عدالتي و توان براساس واقعيت ظاهري تصميم گرفت، بلكه چيزي كه در حال جريان است بينمي ،هاي دروني آنمنطق
  .ر جهان از سوي زورمندان بر ضعيفان در حال وقوع استتهديدي است كه د

  هاي جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجيشاخص -ب-4
امورخارجه، بخش معاونت  نژاد تالش شد در ساختار وزارتدر ابتدا، در دولت احمدي: كارگزار ديپلماسي اقتصادي -

هاي جديد براي معاونت تقويت شود. در همين راستا، وظايف و هدفهاي اقتصادي اقتصادي براي در پيش گرفتن فعاليت
بيني شد كه متناسب با تحوالت جديد الزم بود در بخش اقتصادي وزارت امور خارجه پيگيري شود. جداي اقتصادي پيش

زمان داد، هم هاي اقتصادي دوجانبه و چندجانبه را صورتاز اينكه در معاونت اقتصادي، معاونت اقتصادي پيگيري تعامل
هاي مرتبط با امور اقتصادي در پيش گرفته شد و متعاقب دستورالعمل وزارت امور خارجه، همين سياست در وزارتخانه
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با همه . هاي مربوط را با حوزه معاونت اقتصادي هماهنگ كنندها تالش كردند همه امور اقتصادي و پروژهتمام وزارتخانه
، اين معاونت منحل و تمام وظايف و 1391يت معاونت اقتصادي انجام شد، در بهار سال هايي كه براي گسترش فعالتالش

  هاي سياسي مرتبط با مناطق مختلف سپرده شد.ساختارهاي آن به معاونت
نژاد براي هايي كه جمهوري اسالمي ايران در دوره احمديبا همه تالش: ها در ديپلماسي اقتصاديكاركرد ديپلمات -

هاي متخصص در اين زمينه آموزش نديدند و عموماً ازمان تجارت جهاني انجام داد، متناسب با آن، ديپلماتعضويت در س
كردند. هاي ديگر تخصص داشتند و فعاليت ميهاي متصدي وظايف اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران، در زمينهديپلمات
ات و در قالب نظام بوروكراتيك به وظايف خود مشغول هاي بوروكرهاي وزارت امور خارجه، عموماً ديپلماتديپلمات

  شد.ها ابالغ ميآنگرفتند، براساس دستورات و وظايفي بود كه به ها در پيش گرفته ميبودند. مجموعه اقداماتي كه ديپلمات
تأثير  هاي نهم و دهم در سياست خارجي،گيري دولتدر اين دوران، نوع جهت: سطوح و محيط ديپلماسي اقتصادي -

هاي تجاري ايران بر جاي گذاشت؛ موضوعي كه باعث شد روابط هاي اقتصادي دوجانبه و طرفزيادي بر نوع تعامل
هاي نهم و دهم در پيش هاي سياسي حاكم بر سياست خارجي دولتاقتصادي جمهوري اسالمي ايران، درراستاي اولويت

ها بيشتر از ديگر كشورها بود؛ البته الزم به نامهتين در اين موافقتكه جايگاه كشورهاي آمريكاي الايگونهگرفته شود؛ به
اي بر ميزان المللي عليه جمهوري اسالمي ايران، تأثير عمدههاي بينذكر است كه در اين دوران، تحوالت و ميزان تحريم

اقتصادي، روشن است ماسي با توجه به كارنامه دولت در خصوص عمكرد ديپل. هاي اقتصادي بر جا گذاشتنامهموافقت
تر و نيازمند تخصص كمتري اي عملكرد بهتري داشت كه البته سادههاي نهم ودهم در حوزه دوجانبه و منطقهكه دولت

ها سياست بر گرفته، دستاورد عيني براي ايران نداشت. در اين حوزههاي صورترغم تالشاي بهبود، اما در حوزه منطقه
  اقتصاد غلبه داشت.

  هاي فراروي ديپلماسي اقتصاديشيوه مديريت چالش
اقتصاد و سياست خارجي ايران به طرف جهان سوم، كشورهاي  در اين دوره،: المللگسترش عدالت در نظام بين اولويت

از توسعه و فاصله گرفتن از كشورهاي غربي و نگاه بومي و داخلي به اقتصاد ملي متمايل شد و اقتصاد ايران متأثر درحال
هاي شدت محلي و بومي شد. منطقوابستگي به نفت و محدود شدن روابط خارجي اقتصادي به خريد كاال و خدمات به

خصوص در دولت نهم، بر پايه حفظ فاصله استراتژيك حاكم بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در اين دوره، به
  ريزي شد.هاي بزرگ اقتصادي پايهبا قدرت

شدن اقتصاد، تصديگري دولت در عصر جهاني : سازي به افزايش نقش مردم در قالب عدالت توزيعيتفسير خصوصي

اي از عوامل قدرت در سطوح ملي كاهش يافته و بخش غيردولتي ميدان عمل بيشتري يافته است. از آنجا كه حجم عمده
ها را در ه اقتصادي، جايگاه و قدرت دولتالمللي در حوزه اقتصاد است، ظهور بازيگران و مناسبات جديد در عرصو بين

سازي با برداشت رايج آن متفاوت بود. نژاد از مفهوم خصوصيعرصه سياسي دچار تغيير كرده است. برداشت احمدي
هاي زودبازده اقتصادي و عدالت توزيعي سازي در قالب بها دادن بيشتر به نقش مردم در قالب طرحعبارتي خصوصيبه
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 هايسياست كلي گيريجهت گيري دولت نهم تا انتهادي دوره دولت دهم،ابتداي شكل از تقريباً. گرفت موردتوجه قرار

  .بود بازتوزيعي هايسياست سمت به دولت اقتصادي
هاي قبلي با نظام ، رويكرد منفعالنه، تعامل حداقلي و محدود دولتدورهدر اين : المللگسترش تقابل عرصه داخل و بين

شد كه الزم است برعكس متناسب با جايگاه و اهداف سياست خارجي ايران نبود و بر اين موضوع تأكيد ميالملل بين
ها و برقراري معناي گسترش همكاريحضور فعال در اين دوران نه به .هاي قبلي، حضور فعال در جهان دنبال شوددولت

الملل بود. براساس اين نوع نگاه، مدعي در نظام بينيك مثابه معناي حضور بهالمللي، بلكه بهتعامل بيشتر با بازيگران بين
 اقتصادي هاينظام جايگزين نويني را هاينظام بايد معتقد بودنهم و دهم ولت دالمللي موردانتقاد قرار گرفت. نظام بين

جمهوري اسالمي  هايارزش و معرفتي اصول در و ايران اسالمي اعتقادهاي جمهوري بر مبناي است الزم كرد كه قبلي
  .ايران نهفته باشد

  روحانيآقاي ديپلماسي اقتصادي در دولت  -5

الملل و لزوم در پي گرفتن اعتدال در سياست خارجي، قدرت را روحاني با اعالم شعار تعامل سازنده با نظام بينآقاي 
الملل، ايران در سطح نظام بيندست گرفت. دستيابي ايران به توسعه اقتصادي و احياي جايگاه اقتصادي و سياسي به

اي وقت بسيار زيادي از دولت را به خود قرار گرفت. موضوع برجام و حل پرونده هستهوي توجه  موضوعي بود كه مورد
هاي اقتصادي فراروي كشور باعث شده، موضوع اقتصاد و لزوم توجه به اختصاص داده، اما انتظارات داخلي و چالش

ر اولويت دولت باقي بماند. در اين ميان، كاربرد ديپلماسي اقتصادي براي كمك به توسعه كشور توسعه اقتصادي همچنان د
  هاي قبل مورد توجه قرار گرفت.در اين دولت همانند دولت

  هاي دروني حاكم بر سياست خارجيمنطق -الف-5
تأكيد شده، لزوم برقراري اعتدال در ازجمله موضوعاتي كه در اين دوره بر آن : تأكيد بر اعتدال در سياست خارجي -

شيوه عقالني حاكم بر سياست خارجي است. دولت روحاني به اين نكته اشاره دارد كه به دنبال ايجاد توازن الزم ميان 
مباني، اجزا و اهداف صحنه سياست خارجي است. از منظر دولت روحاني، اعتدال متضمن و مستلزم توازن بين حق و 

پذير در عرصه عنوان دولتي متعارف و مسئوليتارجي است؛ زيرا دولت جمهوري اسالمي ايران بهتكليف در سياست خ
  .الملل، داراي حقوق مسلم و تكاليف معيني استبين
به عقيده حسن روحاني، يكي از مباحث مهم و زيربنايي در : توليد ثروت و قدرتاقتصادي مبتني بر حاكميت منطق  -

استراتژي ملي بايد مبتني بر تأمين قدرت ملي باشد يا ثروت ملي؛ يعني اولويت با قدرت ملي است ايران، اين است كه آيا 
  كرد.يا ثروت ملي؟ حسن روحاني قبل از انتخاب به رياست جمهوري ايران بر مقوله ثروت ملي تأكيد مي

به توسعه تاكيد شده است. تفاوت هاي قبل بر لزوم دستيابي در دولت روحاني همانند دولتتأكيد بر توسعه اقتصادي: 

هاي قبل، ايجاد ارتباط بين توسعه اقتصادي در كشور و روابط خارجي مهم برداشت اين دولت از توسعه اقتصادي با دولت
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توان به توسعه دولت است. اين دولت معتقد است فقط با افزايش روابط خارجي و كاهش تنش در سطح بين الملل مي
  داند.هاي مهم در سياست گذاري داخلي و خارجي ميولت، توسعه اقتصادي را يكي از هدفاين د دست پيدا كرد.

يكي از موضوعاتي كه دولت حسن روحاني بر آن تأكيد : تالش براي درك پديده جهاني شدن و تعامل با نظام جهاني

تاكنون،  هاي پاياني قرن بيستمدهه كند، لزوم تعامل ايران با ديگر كشورها در عصر جهاني شدن است. از منظر روحاني،مي
هاي فعاليت بشري مانند جامعه، حكومت، حاكميت، توليد، ها و حوزهشدن تسريع يافته و بر تمام فعاليتآهنگ جهاني 

از  .ها تأثير گذاشته استخصوص بر سياست خارجي دولتدانش، عدالت، گردش اطالعات و محيط زيست، امنيت و به
شدن پيامدهايي دربرخواهد داشت و اينكه اين پيامدها تا چه اندازه آثار و هاي ناشي از جهاني دگرگونيمنظر روحاني، 

  شود.هايي بستگي دارد كه درباره جهاني شدن و در مواجهه با آن اتخاذ مينتايج مثبت يا منفي دارند، عمدتاً به سياست
ويژه بيني در سياست خارجي، بهواقع اتالزام يكي از: هاملت ـ روابط بين دولتگرايي در مديريت تأكيد بر چندجانبه

اسالمي  جمهوري الملل است.شناخت دقيق و عميق هنجارها، قواعد و نهادهاي حاكم بر روابط بين بر مبناي عقل هنجاري،
 كند. قواعد، اهداف و منافع ملي خود را پيگيري و تأمين ،، بايد در چارچوب اين هنجارهااشرغم رويكرد انتقاديايران به
و قواعد  استداللي، جمهوري اسالمي ايران بايد رفتارها و اقدامات خود را بر مبناي اين هنجارها براين، براساس عقلافزون

كند، ين منافع ملي كمك نميتعقيب و تأم تنها بهگرفتن اين هنجارها نه شناخت كافي يا ناديده نداشتنرو، اينموجه سازد. از
  .شودها ميباعث تضييع آن ،بلكه برعكس

الملل و كسب اعتماد جهاني نسبت به ايران و در مقابل اعتماد به نظام بين: المللافزايش حس اعتماد و باور به نظام بين

رويكرد حاكم بر سياست  هاي جمهوري اسالمي ايران بوده است. براساسهاي دولتاعتمادي، همواره يكي از دغدغهبي
الملل به دنبال كسب بيشترين منافع ملي ممكن با كمترين ضرر گرايي در صحنه روابط بينخارجي دولت روحاني، اعتدال
هاي ايران اسالمي است. از همين رو، رويكرد دولت در سياست خارجي جمهوري اسالمي و خطر، مبتني بر هويت و ارزش

ها را در نظر و انديشه و از طرف بيني است؛ توازني كه از طرفي آرمانگرايي و واقعبين آرمان ايران متضمن تعادل و توازن
  ديگر واقعيت موجود از عمل را لحاظ كند.

  هاي جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجيشاخص -ب-5
شنهادي محمدجواد ظريف به وزارت امور خارجه در دولت روحاني براساس برنامه پي: كارگزار ديپلماسي اقتصادي -

مجلس شوراي اسالمي، توسعه ديدگاه اقتصادگرايي در دستگاه سياست خارجي را موردتأكيد قرار داده است. در كنار توجه 
هاي ابالغي برنامه اقتصاد مقاومتي نيز بر لزوم استفاده از ديپلماسي دولت به موضوع ديپلماسي اقتصادي، در سياست

. با وجود تأكيد دولت بر توجه بيشتر به مقوله ديپلماسي اقتصادي، وزارت امور خارجه از وجود ستاقتصادي تأكيد شده ا
  در مسائل اقتصادي يا همان ديپلمات اقتصادي كافي برخوردار نيست. نيروي انساني متخصص

ويژه بر ديپلماسي دستگاه سياست خارجي دولت يازدهم با وجود تأكيد : ها در دپيلماسي اقتصاديكاركرد ديپلمات -

ويژه بخش اقتصادي آن نسبت به دوره گذشته، ايجاد اقتصادي در اين دوره، تغيير چنداني در ساختار اين وزارتخانه، به
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هاي مختلف كارايي بخشسازي و افزايشسازماني جدي براي چابكهاي درونهاي قبل، بحثنكرده است. به سياق دولت
ها هنوز به ايجاد سازوكاري منسجم و كارآمد براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي اما اين بحث خانه در جريان است،اين وزارت

مقام وزير، مسئوليت پيگيري كه يك اداره كل با عنوان هماهنگي روابط اقتصادي زيرنظر قائمياگونهمنجر نشده است؛ به
ظريف  .شترا بر عهده داط به ديپلماسي اقتصادي هاي اجرايي و هماهنگي مسائل مربوبرخي از امور اقتصادي با دستگاه

  معتقد است، يكي از مشكالت وزارت امورخارجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي، ضعف كارشناسي است.
گيرد، يكي از موضوعات مهمي كه در حوزه محيط ديپلماسي اقتصادي قرار مي: سطوح و محيط ديپلماسي اقتصادي -

طور جدي در تجارت جهاني است. تالش ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني به آينده همكاري ايران با سازمان
با الحاق ايران به عنوان عضو ناظر صورت گرفت. گزارش رژيم تجاري ايران به سازمان تجارت جهاني در  1384سال 

متعاقباً، اعضا كارگروه الحاق ايران به اين سازمان، نسبت به  ودولت نهم ارائه نشد و اين قضيه به دولت دهم موكول شد 
پرسش از طرف سازمان تجارت  697، تعداد 1388طرح پرسش خود در خصوص اين گزارش اقدام كردند و در اسفند 

اما از  هاي مربوط كرد،هاي داخلي و وابسته، اقدام به ارسال پاسخجهاني ارسال شد. وزارت صنعت نيز با همكاري دستگاه
كارگروه توسط ايران به سازمان تجارت جهاني ارائه شد، هيچ پيشرفتي در الحاق ايران  هايپرسشكه پاسخ  1390آبان 

  .حاصل نشد. باوجوداين، دولت قصد جدي خود براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را موردتأكيد قرار داده است
  اقتصادي هاي فراروي ديپلماسيشيوه مديريت چالش

روحاني در ابتداي تصدي مقام رياست جمهوري، توجه : گرايي و اقتصادگراييتالش در ايجاد اعتدال بين سياست

هاي سياسي ايران و زمان به مسائل سياسي و اقتصادي كشور را در دستور كار قرار داد. وي اعالم كرد كه درباره فعاليتهم
ها بچرخد و هم چرخ زندگي مردم. درواقع، با توجه به اين ايد هم چرخ سانتريفيوژالملل، بشيوه رفتار ايران در فضاي بين
  .زمان به امور سياسي و اقتصادي قرار دادگيري اصلي سياست خارجي خود را بر توجه همديدگاه، دولت يازدهم جهت

شدن، مسائل مرتبط با پديده جهاني از منظر دولت روحاني، يكي از : المللتأكيد بر تعامل سازنده و مؤثر با نظام بين

المللي اي بينماند و مسئلهها در سطح ملي باقي ميالمللي شدن مسائل ملي است. در گذشته، خيلي از اقدامات دولتبين
 مفهوم تعامل سازنده معناي كليدي ديگر در نظام .اندتنيده شدهنوعي در هم المللي بهنبود، اما امروزه، مسائل ملي و بين

آيد، بلكه در سايه تعامل دست نميمعنايي حاكم بر گفتار روحاني است. در گفتار روحاني، هيچگاه پيروزي در سايه انزوا به
  .شودايجاد مي

روحاني معتقد است، بار اصلي اقتصاد بايد بر دوش بخش : تأكيد بر احياي نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور

گيرد كه از سود كار ميكند و سرمايه خود را جايي بهكار و سود فعاليت مي خصوصي باشد. بخش غيردولتي بر مبناي
اي مناسب برخوردار باشد و اطمينان و امنيت مناسب را احساس كند و در اين زمينه، وظيفه دولت فراهم آوردن زمينه

  .مناسب براي ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد است
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  عملكرد ديپلماسي اقتصادي ايران -6

هاي آماري به بررسي عملكرد ديپلماسي اقتصادي ايران در اين بخش با استفاد از دو روش مصاحبه و ارزيابي شاخص
  پرداخته شده است.

  عملكرد ديپلماسي اقتصادي براساس روش مصاحبه -الف-6
نحوي با موضوع در اين بخش، جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را با كساني كه به

هاي كانوني براي بررسي جايگاه ديپلماسي اقتصادي مرتبط هستند، به بحث گذاشتيم. در اين تحقيق، از روش مصاحبه گروه
پرسش 10چارچوب بحث در قالب  ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران استفاده شده است.

پرداختند. درنهايت، شوندگان بر اساس حوزه تخصصي به موضوع مصاحبههركدام از نفر تنظيم شد و  13مشخص براي 
در اين پژوهش به تفكيك ده شونافراد مصاحبه .شد ها نكاتي را درباره جايگاه ديپلماسي اقتصادي استنباطاز مجموع بحث

  هاي عملكرد آنها به شرح زير است.حوزه
شوراي اسالمي: احمد توكلي، محمدحسين عادلي، اميرمنصور حوزه فعاليت مرتبط با وزارت امور خارجه و مجلس  -

  برقعي، منوچهر متكي، محمدعلي موسوي
نقي خاموشي، اسفنديار اسحاق، عليحوزه فعاليت مرتبط با امور بازرگاني و اقتصادي: محمدباقر نوبخت، يحيي آل -

 اميدبخش

صادي و بازرگاني: مسعود نيلي، محمدمهدي حوزه فعاليت استاد دانشگاه و پژوهشگر مرتبط با موضوعات اقت -
  بهكيش، مهدي فاخري، يحيي فتحي

  ترين مواردي كه از طريق مصاحبه با افراد فوق استنباط شد به شرح زير هستند.مهم
ها همواره با تئوري توطئه عجين بوده است. از اين شدن در تمام دورهدرباره جهاني ج.ا.ا غالب سياست خارجي  پارادايم -

 يرو سراز يو فاصله طبقات يعدالتيباعث ب ين نظاما يسلطه است كه كاركردها ياز جمله ابزارهامنظر، نظام اقتصاد جهاني 
  .شودمي تريقو يكشورها يگرشدن منابع به د

هاي ها به فراخور ديدگاهمشخص نشده است. در هركدام از دوره شدنهاي سياست خارجي، تكليف ايران با جهاني در تمام دوره -
شدن در پيش گرفته شود، اما اين  ها نسبت به تعامل يا تقابل با جهانيگيريشخصي رؤساي جمهوري، ممكن بود برخي از جهت

ابعاد مختلف آن متفاوت بود شدن در  نوع نگاه سياست خارجي به جهاني به عالوه، ها در بلندمدت پيگيري نشد.گيرينوع جهت
تر و از ابعاد آن مهم يگراز د يرانا ياسالم يجمهور يشدن برا جهاني ياسيوجه سشدن وجود نداشت. مند به جهانيو نگاه نظام

  يرد.گ شدن با يكديگر موردتوجه قرارتا همه ابعاد جهاني ه استتاكنون تالش نشد يهاي بعد از انقالب اسالمسال
كارگيري ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي تأكيد داشتند. جمهوري اسالمي شوندگان به اتفاق بر لزوم بهمصاحبه  -

ادي، زمينه صكارگيري ديپلماسي اقتتواند با بهالمللي ميايران با ظرفيت و قدرت باالي اقتصادي در داخل و عرصه بين
  هم كند.حضور مؤثر و كارآمد كشور در عرصه اقتصاد جهاني را فرا
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در استفاده از ديپلماسي  وجود ندارد. ياقتصاد يپلماسيد يراندر اآنچه در عمل اتفاق افتاده آن است كخ با وجود اين،  -
كارگيري اين مفهوم در سياست خارجي وجود داشته است؛ زيرا اي عمل نكرديم. فرازوفرود زيادي در بهاقتصادي برنامه

  اينكه در اجراي برنامه، ملزومات را رعايت نكرديم.اي عمل نكرديم و هم هم برنامه
 ،اقتصاد بهره گرفته شود يبرا ياستاز س ينكها يبه جا موجب شد ياز كاركرد روابط اقتصاد يواقعيردرك غدر ايران  -

گرفتن سهم از  يبرا يروابط اقتصاد باتوان تنها ميهن .شود يبردارمدت بهرهكوتاه ياسيموضوعات س ياز اقتصاد برا
فضاي الزم براي ورود فعاالن  ،مختلف موارددر  ياسيس ينفوذها يقتوان از طربلكه مي ،گام برداشت يجهان يبازارها

  دهنده وجود چالش سياست در مقابل اقتصاد است.اين موضوع نشان .عرصه اقتصادي را فراهم كرد
ر بخش اقتصاد حضور داشته باشد، سياست كنترلي خود را ادامه دولت عالقه به كنترل دارد و در صورتي كه ددر ايران،  -

كه براي دستيابي به ديپلماسي اقتصادي كارآمد، كاهش نقش كنترلي دولت و تبديل دولت به بازيگر ناظر و دهد درحاليمي
  ي داشته باشد.تواند زمينه ورود فعاالن بخش خصوصي و در نتيجه توسعه ديپلماسي اقتصادي را در پكننده ميمديريت

شدن اقتصاد و جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست بين نوع برداشت مسئوالن و فعاالن اقتصادي ايران از جهاني  -
مثابه شدن را به خارجي جمهوري اسالمي ايران ارتباط مستقيم وجود داشته است؛ بدين معنا كه هر زمان مسئوالن جهاني

شد، هاي اوليه براي در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي بيشتر فراهم ميدادند، زمينهميفرصت و واقعيت موردتوجه قرار 
شدن اما در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و نگاه كالن غالب بر مسئوالن در جمهوري اسالمي ايران، از جهاني 

  وجود نيامد.بهبرداشت مثبت و واقعي وجود نداشت و شرايط اوليه براي ديپلماسي اقتصادي نيز 
شدن اقتصاد نيز برداشتي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، اقتصاد در اولويت نبوده و برداشت از جهاني در  -

توجه قرار  متناسب با شرايط و ساختار سياسي جمهوري اسالمي ايران بوده كه باعث شده است ديپلماسي اقتصادي مورد
طور محدود كاربرد داشته، نه به خاطر در پيش گرفتن استراتژي كشورداري م بهاي اين مفهونگيرد و اگر هم در دوره

  الملل بوده است.اقتصادي، بلكه به دليل فراهم شدن شرايط سياسي در عرصه بين
برخي اعتقاد داشتند، برداشت مسئوالن  در بررسي علل و عوامل موفق نبودن ديپلماسي اقتصادي دو ديدگاه مطرح شد: -

در اين برداشت، نوع نگرش  در عرصه سياست و اقتصاد باعث شده است كه اين مفهوم كاربرد نداشته باشد. و فعاالن
كننده جايگاه ديپلماسي اقتصادي باشد و نوع نگرش تر از نوع ساختار است؛ بدين معنا كه اگر ساختار تسهيلكارگزاران مهم

كننده نباشد، ولي نوع نگرش همچنان مناسب ما اگر ساختار تسهيليابد، اكارگزار نيز مثبت باشد، روند توسعه تداوم مي
باشد، باز روند همچنان رو به جلوست، اما اگر نوع نگاه منفي باشد، چه ساختار مناسب باشد چه نباشد، روند اتخاذ 

كالن و قوانين مقابل، برخي ديگر ساختار برداشت برد. در هاي توسعه در ديپلماسي اقتصادي راه به جايي نميسياست
كنندگان اعتقاد داشتند با وجود در كل، بيشتر مصاحبهاما  دانند.كارگيري ديپلماسي اقتصادي مهم ميموجود را در به

تأثيرگذاري هركدام از دو عامل فوق، در زمينه اهميت ديپلماسي اقتصادي، عامل و نقش كارگزار از عامل ساختار بيشتر 
  موردتوجه است.
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معتقد بودند كه جمهوري اسالمي ايران با وجود همه اقدامات، در پايان به سمت شده مصاحبهظران نتمام صاحب -
هاي اقتصادي دوجانبه بيشتر هاي متقابل دوجانبه است، گرايش يافته است. تعاملديپلماسي سنتي تجاري كه مبتني بر تعامل

  شد.قالب موضوعات سياسي پيگيري مي ها درهايي بوده است كه در هركدم از دولتيگيرهمسو با جهت
هاي مرتبط با نظر داشتند كه در ساختار وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانهشوندگان اتفاقدر پايان نيز همه مصاحبه -

ها و مذاكرات اقتصادي را دنبال هاي اقتصادي متخصص كه بتوانند در بلندمدت سياستموضوعات اقتصادي، ديپلمات
  ندارد. كنند، وجود

  هاي اقتصاد بازارعملكرد ديپلماسي اقتصادي براساس شاخص -7

هاي اقتصاد شدن اقتصاد، براساس شاخص جهاني اصلي ها و معيارهايدر اين قسمت، جايگاه اقتصاد ايران در شاخص
شدن بازار و جهاني هاي چهارگانه مشترك بين اقتصادشاخص اند. جايگاه آماري اقتصاد ايران درشده گيريبازار اندازه

  .بررسي قرار گرفتپذيري موردسازي و رقابتگذاري مستقيم خارجي، خصوصياقتصادي، سرمايهاقتصاد، آزادسازي 
  ارتباط اين در سطح نسبتا پاييني بوده است. اول، يعني آزادي اقتصادي، نمره كل جمهوري اسالمي ايران در شاخص

نكته نهفته است كه زماني كه دولت از قدرت بااليي برخوردار باشد و نفوذ خود شاخص با ديپلماسي اقتصادي در اين 
شود در هاي اقتصادي گسترش دهد، عرصه فعاليت ديپلماسي اقتصادي به دولت محدود و باعث ميرا در فعاليت

 بدهد.بلندمدت ديپلماسي اقتصادي كه نيازمند فعالعيت بيرون از حوزه دولت است،كارايي خود را از دست 

 تراز از گذاري مستقيم خارجي نيز ايران در مقام مقايسه با كشورهاي همدر مورد شاخص دوم، يعني جذب سرمايه
ها در سياست خارجي جايگاه خوبي برخوردار نيست. نكته گفتني اينكه، ايران تالش كرده است در برخي از دوره

گذاري مستقيم خارجي هاي جذب سرمايهمتأثر از آن، زمينه المللي را فراهم كند وهاي بينهاي گسترش تعاملزمينه
گذاري خارجي نيازمند تسهيل شد و ايران تا حدودي در اين زمينه موقعيت خود را ارتقا داده است. جذب سرمايه

 كند.الملل است و ديپلماسي اقتصادي نيز در اين فضا مجال ظهور پيدا ميافزايش تعامل داخل با نظام بين

 شدن اقتصاد  ايران از منابع طبيعي مانند نفت براي رقابت در جهانيدر پذيري اقتصادي، خص سوم ،يعني رقابتدر شا
شود. وقتي كه رقابت براساس منابع طبيعي باشد، ديپلماسي اقتصادي جايگاه چنداني براي فعاليت ندارد. استفاده مي

ا در توليد، توزيع و فروش آن تأمين كند، در اولويت است. در در اين شرايط، هر آنچه كه بتواند امنيت منابع طبيعي ر
هاي سياسي شود، بلكه از آن براي اهداف و اولويتكار گرفته نميضمن، استفاده از منابع طبيعي لزوماً براي اقتصاد به

خود خودبهشود. زماني كه اين اولويت در دستور كار سياست خارجي قرار گيرد، ديپلماسي اقتصادي استفاده مي
 تواند كارايي خود را به نمايش بگذارد.شود. ديپلماسي اقتصادي در فضاي رقابتي بهتر ميرنگ ميكم

 سازي براي افزايش كارايي ديپلماسي اقتصادي اهميت زيادي دارد. ايران فقط در ركن اندازه شاخص خصوصي
ر نظرات خود، شرايط ساختاري را براي بازار، از قدرت اقتصادي بااليي برخوردار است و نهادهاي خصوصي د

ها هنوز خود را دهنده اين است كه آنبينند. نگاه فعاالن خصوصي در ايران نشانهاي اقتصادي مناسب نميفعاليت
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هاي عمده براي ايفاي نقش مواجه مي بينند. چالش تقابل سياست در مقابل اقتصاد و بخش خصوصي در با چالش
 دهنده عدم نياز به ديپلماسي اقتصادي براي ايفاي نقش است.خصوصي سازي، نشانمقابل دولت در شاخص 

  بندي و پيشنهاداتجمع -8

ترين وجه آن، وجه اقتصادي است. ميزان اما مهم ،شدن متشكل از همه ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي است جهاني
شدن اقتصاد، جهاني  آورد.بار ميها نتايج متفاوتي بهدولتهمراهي با شرايط جديد اقتصادي يا عدم همراهي با آن، براي 

ها در كنار خود، بازيگران و موضوعات جديدي ها را تحت تأثير قرار داده است. در اين روند، دولتها و كاركرد آندولت
ها ثابه سازوكار تعامل دولتمها بي تفاوت باشند. در اين بين، سياست خارجي بهتوانند نسبت به آنكنند كه نميرا تجربه مي

رو ها با اين تحوالت درگير است. سياست خارجي با موضوعات و بازيگران جديد روبهبا عرصه خارج، بيش از ديگر بخش
مثابه ابزار ها تعريف و ترسيم كند. ديپلماسي اقتصادي بهشده كه همواره الزم است تا رابطه و جايگاه خود را نسبت به آن

  گيرد.استفاده قرار مي شدن اقتصاد، در كشورداري اقتصادي مورد ه متأثر از شرايط جهانيجديدي است ك
از جايگاه و نقش مؤثري  هنتوانستج.ا.ا ديپلماسي اقتصادي توان گفت كه مي، ه در اين تحقيقعمل آمدهاي بهبا بررسي

در كشورداري اقتصادي برخوردار باشد؛ زيرا ديپلماسي اقتصادي در ابتدا نيازمند داشتن سياست خارجي است كه بتواند با 
اي دوسويه و متقابل داشته باشد. از طرف ديگر، ديپلماسي اقتصادي همواره نيازمند بسترهاي شدن اقتصاد رابطهجهاني 

ها، كاهش ناسازگاري سياست و اقتصاد با تاكيد بر ترين آننقش مؤثر در سياست خارجي است كه مهمالزم براي ايفاي 
موضوعات اقتصادي، كاهش ناسازگاري دولت در مقابل بخش خصوصي با تمركز بر بر نقش بازيگران غيردولتي و در 

سه چالش مورداشاره همواره وجود  هاي سياست خارجي،الملل است. در تمام دورهآخر، گسترش تعامل در عرصه بين
اند و گيري سياست خارجي را تنظيم كردهالملل بوده كه جهتداشته و درنهايت، موضوعات سياسي و تقابل با عرصه بين

هاي جمهوري صورت جزئي و واكنشي مانند ساعت پاندولي، جايگاه و نقش آن در تمام دولتديپلماسي اقتصادي به
كارگيري ديپلماسي اقتصادي براي توسعه اساس، در ادامه پيشنهاد هايي براي بهبراين ن بوده است.اسالمي ايران در نوسا

  شود كه اميدواريم موردتوجه قرار گيرد.كشور ارائه مي
هاي جداگانه دارند و در اين هاي اقتصادي برنامهكارگزار ديپلماسي اقتصادي هنوز معلوم نيست و هركدام از وزارتخانه -

هاي اقتصادي در دستگاه هاي ما در زمينه فعاليتديپلمات. دنكوزارت امور خارجه نيز مانند جزيره جدا عمل مي بين،
ها، وظايف اقتصادي و سياسي را پيگيري گرا هستند كه حسب موضوعات فراروي آنگرا و وظيفهسياست خارجي، هنوز كل

هاي اقتصادي، درباره نحوه تعامل وزارت امورخارجه با ديگر دستگاه رسد با بررسي تجربه ديگر كشورهانظر ميكنند. بهمي
ها مناسب نيست و توان راهكارهاي مناسبي يافت. در اين بين، در شرايط كنوني، نه ادغام و نه تفكيك كامل وزارتخانهمي

 الملل ايجاد شود.الزم است كه نهادي مشترك و مقتدر براي هماهنگي موضوعات اقتصادي و بازرگاني در عرصه بين

ترين و هاي اقتصادي در سطح دوجانبه، كه مرسومهاي سياست خارجي موردبررسي، همچنان تعاملدر تمام دوره -
هاي اقتصادي بوده، دنبال شده است. براي چگونگي مواجه با نهادهاي چندجانبه مانند سازمان ترين سطح تعاملقديم
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امور خارجه براي  هاي اقتصادي و وزارتجانبه است، الزم است بين وزارتخانهاي چندتجارت جهاني كه نماد ديپلماسي
 چگونگي و شيوه تعامل با آن هماهنگي بيشتري صورت گيرد. 

كارگيري ديپلماسي اقتصادي، داشتن نيروي متخصص و كارآمد در موضوعات اقتصادي است. هاي بهازجمله شاخص -
هايي اند، ديپلماتالمللي دنبال كردهجمهوري اسالمي ايران را در عرصه بين هاي اقتصاديهايي كه فعاليتديپلمات

المللي اقتصادي مانند سازمان تجارت اند. الزم است با استفاده از ظرفيت نهادهاي بينگرا بودهگرا و وظيفهكارمندمحور كل
تر از همه ديپلماسي و روابط ين الملل و مهمهاي با اشراف بر امور اقتصاد بين الملل، حقوق بجهاني، به آموزش ديپلمات

 الملل اقدام كرد.بين

هاي فراروي كاربرد ديپلماسي براي كشورداري اقتصادي در ايران برطرف شود. پيشنهاد نهايي نيز اين است كه چالش -
مل حوزه داخلي المللي؛ ديپلماسي اقتصادي نيازمند گسترش تعاكاهش سطح ناسازگاري عرصه داخلي و عرصه بين نخست،
شود كه ديپلماسي اقتصادي نتواند مجال حضور پيدا كند. دوم، كاهش المللي است و تقابل اين دو عرصه باعث ميو بين

دولتي ها و نهادهاي اقتصادي غيرنقش دولت در مقابل بخش خصوصي؛ در ديپلماسي اقتصادي بازيگران غيردولتي و شركت
شود كه ديپلماسي كند و اين باعث ميولي هنوز دولت نقش اصلي را در اقتصاد ايفا مياي برخوردار هستند، از نقش عمده

اقتصادي زمينه گسترش نداشته باشد. سوم، توجه به مقوله توليد ثروت ملي از طريق ديپلماسي است. اولويت اصلي در 
للي است و الزم است در كنار المهايي براي كسب ثروت و قدرت ملي در سطح بينديپلماسي اقتصادي، اتخاذ سياست

الملل، موضوعات اقتصادي نيز بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد. درواقع، توجه به موضوعات سياسي در حوزه بين
هاي كارآمد و اثربخش در ساز ايران ازجمله شيوههاي قدرتهاي اقتصادي كشور در كنار ديگر مؤلفهتوجه بيشتر به مؤلفه

   منزلت ايران و كمك به آينده كشورداري اقتصادي در ايران است. افزايش جايگاه و


