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چکیده
براساس اسناد باالدستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسالمی 
ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده 
است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله »دیپلماسی 
اقتصادی« در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم 
و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف 
اسناد باالدستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل 
سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با 
حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. 
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اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست  
خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق 
اهداف کالن نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت 
دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش 
از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی 
خارجی  سیاست  یک  ویژگی های  بیان  و  موضوع  تشریح  ضمن  کتابخانه ای،  و 
در  اقتصادی«  »دیپلماسی  روی  پیش  نواقص  و  موانع  مهم ترین  به  توسعه گرا، 
دولت  روحانی) دولت های یازدهم و دوازدهم( پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای 

خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.
واژههایکلیدی: دیپلماسی اقتصادی، تعامل سازنده و مؤثر، سیاست خارجی 

توسعه گرا، سند چشم انداز بیست ساله ایران .
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مقدمه
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه 
کشور، جمهوری اسالمی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فن آوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده 
است. جهت دستیابی به این جایگاه ترسیم شده بایستی از کلیه ابزارها استفاده نمود. از 
جمله مهم ترین ابزارها برای رسیدن به این مهم، استفاده تام و تمام از ظرفیت های دستگاه 
دیپلماسی کشور تحت عنوان »دیپلماسی اقتصادی«  معنا پیدا می کند. این موضوع، به ویژه 
در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. به عبارت دیگر، کشورهایی 
که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه ای در پیش گرفته اند و دارای دیپلماسی 
عرصه  در  اقتصادی شان  اهداف  تامین  در  که  می کنند  تالش  هستند،  فعالی  اقتصادی 

بین المللی از کلیه ابزارها و ظرفیت های سیاسی خود بیشترین استفاده را داشته باشند.
رویکردها و دیدگاه های نظری مختلفی در مورد رابطه سیاست خارجی و توسعه 
اقتصادی وجود دارد. رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی از نوع ارتباط دو امر کلی تر 
یعنی رابطه سیاست و اقتصاد ناشی می شود. در حوزه سیاست، رئالیسم و در حوزه اقتصاد، 
لیبرالیسم سلطه ای طوالنی داشته اند. در اثر سلطه لیبرالیسم بر حوزه مطالعات اقتصادی 
و تفوق رئالیسم بر مطالعات سیاسی، تعامل مسائل سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار 
گرفت، زیرا هر دو مکتب، سیاست و اقتصاد را در دو حوزه کاماًل مستقل و جدا از هم 
می پندارند که تاثیری از یکدیگر نمی پذیرند. اما در پی تغییر و تحوالت نظری و عملی در 
هر دو حوزه در سطوح داخلی و بین المللی و کم رنگ شدن مرز این دو، اندیشه تفکیک 
و استقالل سیاست و اقتصاد نیز رنگ باخته است. به طوری که رویکرد اقتصادی سیاسی 
که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تاثیر متقابل این دو می باشد؛ رواج گسترده ای در 

مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است.
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از طرف دیگر، اختالف نظرهایی نیز در خصوص تقدم و اولویت سیاست و اقتصاد 
وجود دارد. در ادبیات اقتصادی مکتب لیبرالیسم، اقتصاد بر سیاست مقدم و مرجح است 
و این مکتب برای منافع و مسائل اقتصادی ارجحیت قائل است. آنها معتقدند سیاست باید 
در خدمت اقتصاد باشد که مهمترین هدفش نیز تامین رفاه اقتصادی می باشد. ناسیونالیسم 
اقتصادی بر عکس، به ارجحیت سیاست بر اقتصاد اعتقاد دارد. رئالیسم سیاسی نیز به 
منافع اقتصادی اولویت می بخشید. مارکسیسم هم نه تنها برای اقتصاد  اولویت قائل است، 

بلکه آن را زیربنا تلقی می کند )دهقانی فیروزآبادی، 1382: 119(.
این اختالف دیدگاه ها، به ظهور و بروز رهیافت های نظری مختلف در مورد نقش 
و تاثیر عوامل اقتصادی در تعیین و تعریف سیاست خارجی و سیاست بین المللی منجر 
شده است. نظریه های مارکسیستی و نئومارکسیستی روابط بین الملل و سیاست خارجی 
در چارچوب سنت مارکسیسم، سیاست خارجی و روابط بین الملل را تابعی از عوامل و 
روابط اقتصادی )داخلی و بین المللی( می دانند. بنابراین، عامل تعیین کننده سیاست و 
رفتار خارجی هر کشور، نظام اقتصادی آن می باشد. بر خالف مارکسیم، مکتب لیبرالیسم 
اقتصادی، تصور و استدالل می کند که نظام اقتصادی لیبرال و اقتصاد بازار در داخل و در 
سطح بین المللی موجب اتخاذ سیاست خارجی صلح طلب و رفتار خارجی مسالمت آمیز 
می گردد؛ چرا که با فرض اینکه مهم ترین انگیزه رفتار خارجی دولت های مدرن کامیابی 
بر کلیه  را  اقتصادی مردم خود  و  مادی  رفاه  و رهبران تصمیم گیرنده،  اقتصادی است 

مالحظات و اهداف دیگر از جمله امنیت مقدم می دارند.
رفاه اقتصادی و وابستگی متقابل در این مکتب، باعث سیاست خارجی همکاری جویانه 
و صلح آمیز )البته نه لزوماً به صورت مستقیم( شده است. نظریه های رئالیستی و نئورئالیستی 
انگیزه های کشورها، سیاست خارجی و  بین الملل،  از ماهیت سیاست  ارزیابی متفاوتی 
ابزارهای قدرت دارند. آنها معتقدند که ماهیت نظام بین الملل، مناقشه آمیز و ستیزه جویانه 
است و در یک نظام آنارشیک، جنگ و ستیزه به صورت همیشگی محتمل است. چرا که 
در یک نظام آنارشیک بی اعتمادی همیشگی است. نتیجه بی اعتمادی خودیاری است. 
بنابراین، قدرت ملی و افزایش آن هدف همیشگی دولت ها است. بنابراین، رئالیست ها 
همواره سیاست را بر اقتصاد مقدم می دانند؛ چرا که امنیت را مقدم بر رفاه می دانند. اما 
شاید هیچ کدام از دو پارادایم لیبرالیسم و رئالیسم به تنهایی قادر به تبیین واقعیت ها 
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نباشند و واقعیت و جهان واقعی، جایی بین این دو قرار داشته باشد. تقریباً امروزه پذیرفته 
شده است که سیاست خارجی تک عامل و تک متغیره نیست بلکه چند متغیره است. از 
طرف دیگر، سیاست خارجی و سیاست داخلی دو حوزه کاماًل مستقل نیستند که هیچ 

ارتباط منطقی با هم نداشته باشند.
اگر سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی ندانیم، حداقل باید پذیرفت که بین 
این دو تعامل، تاثیرگزاری و تاثیرپذیری متقابل وجود دارد، لذا الگوی توسعه اقتصادی و 
نظام اقتصادی داخلی خواه ناخواه بر سیاست خارجی کشور تاثیر می گذارد و همچنین 
از آن تاثیر می پذیرد. البته میزان این تاثیرگذاری به ماهیت محیط داخلی و بین المللی و 
نوع تصمیم گیرندگان در هر کشور بستگی دارد. مالحظات اقتصادی و توسعه بدون تردید 
یکی از اهداف و انگیزه های مهم کشورها محسوب می گردد. در حقیقت در کنار اهدافی 
همانند حفظ و بقا کشور، امنیت ملی، اعتبار و وجهه بین المللی، توسعه اقتصادی یکی از 
اهداف سیاست خارجی کشورهاست که براساس سه عنصر منافع ملی، وضعیت و شرایط 
بین المللی و قدرت ملی آنها تعریف می شود. در واقع پس از حفظ بقا و امنیت و پرستیژ 
بین المللی می توان گفت توسعه اقتصادی در اولویت نخست اهداف سیاست خارجی قرار 
دارد . در واقع یکی از وظایف و کار ویژه های دستگاه دیپلماسی کشورها هدایت و اجرای 
دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل و تسریع دسترسی کشور به سرمایه، منابع و بازارهای 

جهانی می باشد. 
در جمهوری اسالمی ایران نیز چنین به نظر می رسد که برخالف دهه های اول و دوم 
انقالب، در دهه سوم نوعی اجماع در مورد لزوم و ضرورت اهتمام به توسعه اقتصادی بین 
سیاستمداران و مسئولین کشور شکل گرفته باشد. یعنی اصل توسعه و ضرورت آن مورد 
شک و تردید نیست، بلکه آنچه مورد اختالف است ممکن است به دیدگاه های مختلف 

راجع به رویکرد الگوی توسعه باشد که به آنها می پردازیم.
دیگر  دیپلماسی  جدید،  بازیگران  پیدایش  و  جهانی شدن  فرآیندهای  گسترش  با 
محدود و محصور در دولت ها و موضوعات سیاسی و امنیتی نمی باشد. با تغییرات شگرف 
بین المللی تنظیم روابط اقتصادی و خارجی میان کشورها به دیپلماسی منتقل شده و 
بسیاری از مذاکرات و دیدارهای عادی میان دولت ها به موضوعات اقتصادی اختصاص پیدا 

.(Hamilton and Langhorne, 2011: 230-250) می کند 
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از  به عنوان یکی  بازرگانی  اقتصادی-  امور  و  روابط  تنظیم  و  تدبیر  سالهاست که 
مهمترین ابعاد وجوه دیپلماسی در قالب دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی به عنوان یک 
ضرورت درآمده است. در واقع دیپلماسی اقتصادی نقطه تالقی دیپلماسی و فعالیت های 
اقتصاد ملی و بین المللی است و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافع سیاسی 
امنیتی و فرهنگی در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی است )پوراحمدی، 1388: 456(. 
اما با این حال متأسفانه هنوز در کشورمان، حتی در محافل آکادمیک و دانشگاهی، آن گونه 
که شایسته است به موضوع دیپلماسی اقتصادی پرداخته نشده است و منابع تخصصی 
چندانی در مورد آن وجود ندارد و عمده ترین نوشته های مربوط به دیپلماسی اقتصادی 
در سال های اخیر منتشر گردیده است. عالوه بر مقاالتی که از سوی اساتید برجسته 
دانشگاه در مورد دیپلماسی اقتصادی منتشر شده است، می توان به کتب زیر که با موضوع 

دیپلماسی اقتصادی مرتبط هستند، اشاره نمود.
آثار  معدود  از جمله  بین المللی  اقتصادی  روابط  اقتصادی:  نوین  دیپلماسی  کتاب 
ترجمه ای است که از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی )باین و دیگران، 1388( 
منتشر گردیده که حاوی مقاالت ارزشمندی در خصوص دیپلماسی اقتصادی است. کتاب 
دیپلماسی اقتصادی هم از جمله آثاری است که توسط محمود واعظی و مسعود موسوی 
شفایی )1388( تدوین و گردآوری شده و از سوی مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک 
منتشر شده است. این کتاب شامل مجموعه مقاالتی مرتبط با جهانی شدن و دیپلماسی 
اقتصادی و تجربه برخی کشورها در این مورد است. همچنین کتاب مجموعه مقاالت 
سیاست خارجی توسعه گرا که در برگیرنده ی مقاالت ارائه شده در همایش ملی چشم انداز 
بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا است، در سال 1387 و از سوی مرکز 
با  یافت که حاوی مطالب مرتبط  انتشار  استراتژیک مصلحت نظام  مطالعات تحقیقات 
دیپلماسی اقتصادی می باشد. اثر دیگر مرتبط با موضوع ، توسط مرتضی دامن پاک جامی 
)1388( با عنوان دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی تألیف 
گردید که از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی منتشر شد. عالوه بر این حسین 
پوراحمدی )1388( به گردآوری کتابی با عنوان دیپلماسی نوین: جستارهایی در سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران مبادرت ورزیده است که دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 
آن را انتشار داد که مطالب مفیدی در مورد دیپلماسی اقتصادی ایران در آن یافت می شود. 
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1.الگوهایتوسعه
برای تعیین جایگاه و تعریف نقش سیاست خارجی در تحقق و پیش برد اهداف 
امر خود  این  است که  توسعه الزم و ضروری  و مدل  الگو  تبیین  و  توضیح  توسعه ای، 
مستلزم توضیح اجمالی الگوهای توسعه است. از لحاظ نظری و تجربی، سه الگوی توسعه 
درون گرا، برون گرا و مختلط قابل شناسایی است. توسعه درون گرا بر پایه راهبرد جایگزینی 
واردات و مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی – تکنولوژیک می باشد. با اتخاذ 
این مدل، کشور تالش می کند بدون استفاده از امکانات و منابع خارجی و بین المللی 
با به کارگیری بهینه منابع داخلی و ملی به رشد و توسعه دست یابد. با توجه به منطق 
استقالل طلبی این الگو، بدبینی و سوءظن آن نسبت به نظم اقتصادی بین المللی و ماهیت 
سلطه طلب و ناعادالنه  نظام اقتصادی جهانی، ارتباطات اقتصادی با جهان خارج و نفوذ بازار 
جهانی کاهش می یابد و به ویژه  روابط با نظام سرمایه داری قطع شده و هیچ گونه کمک و 
سرمایه خارجی پذیرفته نمی شود )کورز، 1382: 349-352(. در این الگو دولت نظارت 
همه جانبه ای بر بخش خصوصی دارد و همه فعالیت ها و مناسبات در سطح ملی به صورت 

متمرکز و تحت کنترل دولت صورت می پذیرد.
الگوی برون گرای توسعه صادرات، بر عکس بر نظام اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی 
بازار، نقش حداکثری بخش خصوصی و دخالت حداقلی دولت استوار است. از منظر این 
راهبرد توسعه، مهمترین علت توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه، دور باطل فقر 
بوده که خود معلول فقدان یا کمبود سرمایه کافی می باشد. لذا، مهمترین راهکار جهت 
شکست این دور باطل، جذب سرمایه ها و تکنولوژی های خارجی جهت افزایش صادرات 
کاال و خدمات است و به تبع آن پیوند با اقتصاد بین المللی و بازار جهانی و همچنین روابط 
و مناسبات اقتصادی با کشورهای توسعه یافته به منظور بهره گیری از امکانات و منابع 
.(Coulumbis and Wolfe, 1978: 333-335) خارجی یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد

الگوی توسعه مختلط یا التقاطی، آمیزه ای از عناصر راهبردهای برون گرایی و درون گرایی 
بوده و بر استفاده همزمان و موازی از منابع، فرصت ها و امکانات داخلی و خارجی تاکید 
می ورزد. این راهبرد توسعه اقتصادی که بر نظام اقتصادی مختلط مبتنی است شامل 
ترکیبی از اقتصاد آزاد و دولتی می باشد(Coulumbis and Wolfe, 1978: 336) . الگوی توسعه 
مختلط را می توان بر اساس اولویت و اهمیت منابع و فرصت های داخلی یا خارجی به دو نوع 
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برون گرای درون نگر و درون گرای برون نگر تقسیم کرد. در گونه نخست، استفاده از منابع و 
امکانات خارجی اولویت و ارجحیت داشته و توانایی ها و فرصت های داخلی نیز در راستای 
آن به کار گرفته می شود. اما در مدل درون گرای برون نگر، برعکس، امکانات و منابع داخلی 
و ملی در اولویت قرار دارد، ولی به موازات آن از تسهیالت و فرصت های خارجی به عنوان  

مکمل و به  صورت گزینشی بهره برداری می شود )رزاقی، 1369(.

2.الگویتوسعهجمهوریاسالمیایران
مدل اقتصادی جمهوری  اسالمی ایران تا سال 1367، اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی 
بر پایه خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آن داشت. 
الگوی توسعه ای نیز که برای دستیابی به استقالل اقتصادی اتخاذ شد، راهبرد جایگزینی 
واردات بود. بر اساس این راهبرد درون گرا، تالش شد با اتکای بر منابع و امکانات داخلی 
یا حداقل تعامل و ارتباط با اقتصاد بین الملل و بازار جهانی، تولیدات داخلی به میزانی 
افزایش یابد که کشور از واردات خارجی مستغنی و بی نیاز گردد. پایان جنگ عراق علیه 
ایران، موجب گشت تا بازسازی همه جانبه کشور در صدر اولویت های دولت قرار گیرد. به 
تبع آن مدل و نظام اقتصادی کشور نیز از اقتصاد متمرکز دولت – محور به سمت اقتصاد 
بازار حرکت کرد که از آن  به عنوان تعدیل اقتصادی یاد می شود. سیاست تعدیل اقتصادی 
گامی در جهت پیوند با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی 
بود که آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی را به دنبال داشت. در نتیجه، متناسب با این 
نوع اقتصاد، راهبرد توسعه صادرات نیز اتخاذ گردید. بنابراین، راهبرد برنامه های اول، دوم 
و سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران، توسعه صادرات بوده است. جهت گیری و الگوی 
برنامه چهارم )و پنجم( توسعه نیز، توسعه صادرات بود که به معنای برون گرایی اقتصادی 
است. طبعاً پیش نیاز و پیش شرط الزم این راهبرد توسعه، اقتصاد بازار و لیبرال بر مبنای 
آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی گسترده و همه جانبه خواهد بود. بر همین اساس، 
از جمله سیاست های کلی برنامه های چهارم و پنجم )و حتی برنامه ششم( »تعامل فعال 
با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی در جهت نهادینه کردن روابط اقتصادی«، 
بازارهای  پیشرفته و گسترش  فناوری  و  منابع و سرمایه گذاری خارجی  افزایش جذب 
صادراتی ایران به منظور افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی 

بررسی راهبردی 
دیپلماسی اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران

مطالعه موردی: 
دولت یازدهم و دوازدهم



فصلنــامه
پژوهشهای

روابطبینالملل،
دورهاول،

شمارهبیستوچهارم
تابستان1396

141

مورد نظر در سند چشم انداز می باشد )دهقانی فیروزآبادی، 1383: 131(.
با اینکه راهبرد و الگوی توسعه صادرات در  سند چشم انداز بیست ساله کشور به 
صراحت ذکر نشده است، اما با توجه به فرآیند توسعه ایران در چارچوب برنامه های پنج ساله 
می توان نتیجه گرفت که راهبرد اتخاذی برای دستیابی به اهداف چشم انداز، توسعه صادرات 
است. حداقل، جهت گیری الگوی توسعه کشور در چارچوب این سند، برون گرایی اقتصادی 
خواهد بود نه درون گرایی. زیرا در وضعیت وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی شدن »به 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ... با تأکید بر جنبش نرم افزاری و 
تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال 
کامل1« نمی توان با درون گرایی اقتصادی دست یافت )دهقانی فیروزآبادی، 1383: 131(.

3.سیاستخارجیمتناسبباتوسعهگرایی
از نظر مبنایی و محتوایی سیاست خارجی به دو نوع  آرمان گرا و واقع گرا تقسیم 
می شود. سیاست خارجی آرمان گرا مبتنی بر اصول اخالقی و موازین انسانی است. سیاست 
خارجی واقع گرا هم سیاستی منفعت محور است که مهمترین هدفش تعقیب منافع ملی 
است. با توجه به رضایت و عدم ر ضایت از نظم و نظام بین الملل نیز، دو نوع سیاست 
خارجی با عنوان سیاست خارجی محافظه کار و تجدید نظرطلب شکل می گیرد. سیاست 
خارجی محافظه کار از وضع و نظم موجود راضی است و در واقع خواهان حفظ وضع موجود 
است. سیاست خارجی تجدیدنظرطلب اما، از وضع و نظم موجود ناخشنود است و خواهان 
تغییر آن است. اگر تجدیدنظرطلبی جنبه افراطی به خود بگیرد که خواهان تغییر فوری 
و فاحش در نظام بین الملل باشد، رادیکال نامیده می شود. اما حد وسط تجدید نظرطلبی 
و رادیکالیزم را اصالح طلب می نامند. به این معنا که این سیاست خارجی به دنبال تغییر 

بنیادی و زیربنایی نیست، بلکه هدفش تغییرات و دگرگونی های روبنایی است. 
از نظر جهت گیری کالن و شیوه تعامل نیز سیاست خارجی به دو نوع درون گرا 
و برون گرا  تقسیم می شود. درون گرایی در سیاست خارجی حاصل بدبینی یا بی نیازی 
به نظام بین الملل است که نتیجه آن عدم حضور فعال در صحنه بین المللی است. اما 
سیاست خارجی برون گرا بر پایه مشارکت فعال در عرصه جهانی برای شکل دهی به حوادث 

1. . چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 20 سال آینده، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383. 
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بین المللی است. با ترکیب و تلفیق سیاست خارجی درون گرا و برون گرا با انواع دیگر 
سیاست خارجی فوق الذکر، سیاست های خارجی متمایزی حاصل می گردد که ماهیتی 
متفاوت دارند. بنابراین سیاست خارجی درون گرا می تواند آرمان گرا یا واقع گرا نیز باشد. بر 
همین اساس هر یک از انواع سه گانه  سیاست خارجی درون گرا ممکن است آرمان گرا یا 
واقع گرا باشند. از طرف دیگر راهبرد هر کدام از این سیاست های خارجی درون گرا ممکن 
است بی طرفی، انزواگرایی یا عدم تعهد باشد. به همین ترتیب سیاست خارجی برون گرا نیز 
احتمال دارد محافظه کار، تجدیدنظرطلب یا اصالح طلب باشد که به نوبه ی خود می تواند 

آرمان گرا و واقع گرا هم باشد. 
گرای  برون  بین الملل،  نظام  همراه  کار  محافظه  برون گرای  خارجی  سیاست 
تجدیدنظرطلب ماهیتی تقابلی با نظام بین الملل و سیاست خارجی برون گرای اصالح طلب 
نیز ماهیتی تعاملی دارد که حد واسط همراهی و استحاله و تقابل به حساب می آید، 
یعنی نه ادغام کامل و نه تعارض و تقابل مطلق. در واقع این نوع سیاست خارجی، تعاملی 
می باشد چرا که در عین نارضایتی ولی تالش می کند در چارچوب نظم موجود به تعامل با 
دیگران بپردازد. حال با توجه به مدل های مختلف توسعه و انواع متفاوت سیاست خارجی 
از هم نشینی و ارتباط آنها با یکدیگر، انواع متعددی از توسعه – سیاست خارجی به دست 
می آید که در مقام اجرا ممکن است قابل جمع نباشند. بنابراین، نخستین الزام سیاست 
خارجی توسعه گرا، تناسب و سنخیت الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی یا حداقل 

عدم تعارض و ناسازگاری این دو می باشد )دهقانی فیروزآبادی، 1383: -135 133(.
از جمله سند چشم انداز  ایران  اسالمی  در جمهوری  باالدستی  اسناد  به  توجه  با 
بیست ساله و برنامه های پنج ساله تاکنون از جمله برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، 
مدل توسعه کشور بر برون گرایی معطوف به داخل یا همان برون گرایی درون نگر مبتنی 
چون  ندارد،  سنخیتی  درون گرا  خارجی  سیاست  انواع  از  هیچ کدام  با  مدل  این  است. 
درون گرایی در سیاست خارجی بر انزوا گرایی و دوری از نظام بین الملل مبتنی می باشد، در 
حالی که الگوی توسعه برون گرا )توسعه صادرات( مستلزم دیپلماسی فعال همه جانبه برای 
بسترسازی جهت استفاده از منابع، سرمایه و فرصت های خارجی و بین المللی است. عالوه 
بر این، موقعیت ژئوپلیتیک ایران، ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسالمی، فرهنگ سیاسی و 
هویت ملی ایرانیان و در مجموع فرهنگ و تمدن فراسرزمینی، به جمهوری اسالمی ایران 
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سرشتی تعامل پذیر بخشیده است. بنابراین، با توجه به مطالب فوق الذکر می توان گفت 
جهت دستیابی به اهداف توسعه ای در کشور، به نظر می رسد سیاست خارجی برون گرای 
درون نگر مبتنی بر تعامل که جنبه اصالح طلبانه نسبت به نظام بین الملل دارد، بهترین 
گزینه است. این سیاست خارجی در مقایسه با انواع دیگر، جوهر مداراجویانه تر داشته و 
به تبع آن، ابزارهای خشونت آمیز نیز در آن از مطلوبیت و ضرورت کمتری برخوردارند. 
بنابراین سیاست خارجی توسعه گرا از اصولی برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از: 
همزیستی مسالمت آمیز، تنش زدایی، اعتمادسازی و چندجانبه گرایی در سطوح منطقه ای 
و جهانی. پایه ریزی سیاست خارجی بر این اصول نه تنها دستیابی به اهداف توسعه ملی 
را مهیا می سازد، بلکه برآورنده دیگر اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی نیز می باشد 

)دهقانی فیروزآبادی، 1387: 368(.

4.تعریف،ویژگیهاواستلزاماتدیپلماسیاقتصادی
دیپلماسی در ابتدای قرن بیست و یکم از دو وجه مهم برخوردار شده است. نخست، 
اکنون دیپلماسی برای نخستین بار کامالً چهره ای جهانی در تاریخ بشر دارد و دیگر تمایزات 
ایدئولوژیک موجب جدایی بازیگران از یکدیگر نمی گردد. دوم، دیپلماسی چهره ای بسیار متنوع 
و پیچیده به خود گرفته است(Baylis and Smith, 2005: 256( . دیپلماسی اقتصادی در عصر 
جهانی شدن یکی از مهمترین شاخص های ارزشمند و مناسب برای فهم پتانسیل ها، ضعف ها 

 .(Shlias, 2012: 288) و مقاصد یک دولت توسعه یافته یا در حال توسعه به شمار می رود
در حقیقت دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی دولت ها را در خارج از کشور و در 
اقتصاد جهانی گسترش می دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی 
به منافع اقتصادی، پیوندی بین قدرت و رفاه ایجاد می کند )موسوی شفایی و دیگران، 
45:1393(. کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه گرا در پیش گرفته اند، 
ناگزیر بایستی دارای دیپلماسی اقتصادی پویایی باشند و تالش کنند در تأمین اهداف 
اقتصادی خود در عرصه بین المللی از کلیه ابزارها و پتانسیل ها از جمله ظرفیت اقتصادی 
استفاده کنند. امروزه در کنار دیپلماسی اقتصادی، از اصطالحات مختلفی همانند دیپلماسی 

مالی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی بازرگانی نیز استفاده می شود.
استوار  کشمکش  سه  اساس  بر  که  است  چارچوبی  جدید  اقتصادی  دیپلماسی 
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است: کشمکش بین سیاست و اقتصاد، فشارهای داخلی و خارجی و کشمکش میان 
حکومت و دیگر نیروها. در واقع دیپلماسی اقتصادی پاسخی به چالش های نوظهور ناشی 
از جهانی شدن، تصمیم گیری داخلی و همکاری فزاینده بین همه بازیگران درگیر است. 

.(Bayne and Woolcock, 2010: 94)

اغلب کشورهای در حال توسعه تمایل دارند دیپلماسی اقتصادی را مجزا از دیپلماسی 
سیاسی در نظر بگیرند و در عمل تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه از چارچوب 
نهادینه برای پرداختن به روابط تجاری بهره گرفته اند )صالحی، 428:1392(. در مقابل، 
کشورهای پیشرفته سال هاست به اهمیت این موضوع پی برده و به صورت تخصصی به 
دارد،  وجود  اقتصادی  دیپلماسی  مورد  در  که  تعاریفی  اقتصادی می پردازند.  دیپلماسی 
علی رغم برخی تفاوت های ظاهری، عمدتاً مفهوم یکسانی دارند. برخی در تعریف دیپلماسی 
اقدامات رسمی دیپلماتیکی است که بر  اقتصادی آورده اند؛ دیپلماسی اقتصادی شامل 
افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی تأکید 
دارد (Baranay, 2009: 2). برخی دیگر، دیپلماسی اقتصادی را فرآیندی می دانند که از طریق 
آن کشورها به دنیای بیرون وصل می شوند تا منافع ملی را در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و 
  (Rana:سایر مبادالت سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقه ای به حداکثر برسانند
(2007. در تعریفی دیگر، دیپلماسی اقتصادی به مفهوم کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه 

اقتصاد و به کارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی 
کشورها، به کارگرفته شده است )طباطبایی، 1388: 2(. 

بنابر آنچه بیان شد، دیپلماسی اقتصادی با موضوع سیاست های اقتصادی سر و کار 
دارد و دیپلمات های اقتصادی نیز به نظارت بر سیاست های اقتصادی سایر کشورها مشغول 
هستند. همچنین، در دیپلماسی اقتصادی می توان از منابع اقتصادی به عنوان پاداش و 

.)Saner and Yiu, 2003: 3-4) تنبیه در جهت اهداف سیاست خارجی بهره برد
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از ابزار قدرتمند دیپلماسی 
برخوردار  آن  مواهب  از  و  گرفته  بهره  جهانی  اقتصاد  با  بیشتر  تعامل  اقتصادی جهت 

است: زیر  ویژگی های  بردارنده  در  دیپلماسی  این  می گردند. 
1. تقدم مالحظات اقتصادی بر مالحظات سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک.

2. درک و پذیرش تحوالت اقتصادی جهانی و برنامه ریزی، جهت سازگاری بیشتر با آن.
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3. تبدیل چالش ها و بحران ها به فرصت ها.
4. بهره گیری هرچه بیشتر از ابزار و توانایی های اقتصادی موجود در تعامالت دوجانبه 

و چندجانبه.
5. برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بین المللی و بهره گیری از قدرت آنها 
در چانه زنی های بین المللی و تالش برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه ای و 

برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر؛
نیست.  یکسان  مختلف  کشورهای  مورد  در  رهیافت  این  کارآمدی  تردید،  بدون 
کشورهایی که از ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی بیشتری نظیر وجود منابع استراتژیک، 
بازار گسترده، سیستم اقتصادی بازار آزاد، وجود فرصت های سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی 
به کانال های ارتباطی بین المللی، موقعیت جغرافیایی و استراتژیک و غیره برخوردار باشد، 
.(Coolsaet, 1998: 3) در اجرای این رهیافت به لحاظ سرعت و کارآمدی موفق تر خواهد بود

به  دستیابی  امکان  و  داخلی  متنوع  امکانات  داشتن  علی رغم  دولت ها،  همچنین 
مزیت های بین المللی، باید الزامات گوناگون در دستیابی به اهداف و منافع ملی را نیز 
در نظر بگیرند. برخی الزامات رفتاری جهت دستیابی به اهداف در دیپلماسی اقتصادی 

از؛ عبارتند 
1. توجه به عرف و هنجارهای بین المللی و ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای 

توسعه. تحقق 
2. پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعه سازی

3. از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن آفرینی.
4. همکاری در ایجاد و هدایت فرآیندهای منطقه ای

مجموعه های  کانونی کردن  و  بین المللی  محیط  در  خود  از  جامع  تعریف  ارائه   .5
)واعظی، 1387: 75-70(. ملی  اهداف  تعقیب  و  پیگیری  در  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 

5.اهدافدیپلماسیاقتصادی
اهداف،  فعالیت ها،  تعریف  کشورها،  در  اقتصادی  دیپلماسی  به  توجه  گسترش  با 
استراتژی و تسهیل امکانات در دستور کار دولت ها قرار گرفت و هر چند محتوای دیپلماسی 
اقتصادی بر اساس امکانات و ابزارها متفاوت است با این وجود، اهداف در بیشتر کشورها 
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یکسان می نماید که به طور کلی توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولت های دیگر، 
نهادهای بین المللی، گسترش روابط حوزه های توریسم، سرمایه گذاری بخش های خصوصی 

از اهداف عمده این دیپلماسی است که موارد زیر را  می توان به آن اضافه نمود؛
1. کمک به همگرایی سیاست های اقتصادی دولت ها با راهبردها و اهداف سیاست خارجی.

2. بسط خرد جمعی و افزایش همکاری های بخش خصوصی و دولتی جهت مدیریت 
دیپلماسی اقتصادی.

3. سازماندهی و هماهنگی در حوزه سیاسی.
4. تسهیل کمک های مالی و گسترش فعالیت های تجاری.

5. کمک به تقویت کمیسیون های اقتصادی جهت شناخت فرصت های اقتصادی برای 
افزایش همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای و تمرکز فعالیت ها، تفکرات و تصمیم گیری 

در زمینه موضوعات روابط اقتصادی )امینی و انعامی علمداری، 1388: 161(.
در مجموع می توان بر اساس کارکردهای فوق، وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهم ترین نهاد درگیر در حوزه مناسبات و دیپلماسی 

اقتصادی را به شرح زیر دسته بندی کرد؛
1. حمایت از منافع اقتصادی جمهوری اسالمی و متناسب با اهداف توسعه ای کشور از طرق 
مختلف از جمله تماس با موسسات بازرگانی و انجام مذاکرات با مقامات بازرگانی و اقتصادی کشور 

هدف به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای عقد قراردادهای تجاری بین المللی.
2. ایجاد تسهیالت الزم در برقراری کانال روابط بین تجار ایران و بازرگانان کشورهای هدف.

3. مراقبت دایم و جمع آوری اطالعات از مرکزیت قدرت های اقتصادی در کشور هدف 
و ارسال آن به مراکز تصمیم گیری.

4. جذب توریسم، گسترش صنعت توریسم و کمک به گسترش جهانگردی )طباطبایی، 
.)80 :1383

تأثیرگذاری بر سیاست ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و تجاری کشورهای دیگر 
جهت، ایجاد شرایط و محیط مناسب خارجی برای توسعه اقتصادی. بنابراین، هدایت و 
مدیریت دگرگونی ها و تحوالت اقتصادی – تجاری برای ساخت فرصت های اقتصادی و 
تجاری مطلوب جهت فراهم ساختن توسعه و امنیت اقتصادی یکی از مهم ترین بایسته های 

سیاست خارجی توسعه گرا می باشد.
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6.دیپلماسیاقتصادیدولتیازدهمودوازدهم
دیپلماسی در مقام یکی از مهم ترین ابزارها و وسایل خارجی، از نقش و کارکرد بسیار 
مهمی در سیاست خارجی توسعه گرا برخوردار می باشد؛  از این رو جمهوری اسالمی  ایران 
جهت دستیابی به اهداف، تامین ارزش ها و تحقق منافع ملی و در باالی فهرست توسعه 
اقتصادی خود ، باید خواسته ها، توقعات، نیات، اندیشه ها و گمان ها تهدیدها و مواضع خود 
را به دیگران انتقال دهد. بنابراین، توضیح اهداف، منافع، تهدیدها و پیرو آن تبیین و توجیه 
منطقی آنها برای ترغیب و تشویق سایرین به تطبیق، بررسی و برداشت سیاست ها در 
راستای این اهداف و منافع ضرورت می یابد. از طرف دیگر، کسب اطالعات از مقاصد، مواضع، 
توانایی ها، تنگناها، سیاست ها و راهبرد بازیگران دیگر نیز الزم است. تحقق این کارکردها 
در چارچوب و از طریق اعمال و اجرای دیپلماسی کارآمد امکان پذیر است. به کارگیری 
موفقیت آمیز دیپلماسی در پیگری اهداف سیاست خارجی توسعه گرا و باالتر از همه توسعه 

اقتصادی مستلزم درک و فهم آن و سپس گروه دیپلماتیک کارآزموده می باشد. 
جمهوری اسالمی ایران در لحظه ای از زمان قرار گرفته است که آن را باید جزء 
خطیرترین لحظات تاریخ ایران دانست. گذر سالمت از این زمان پرشتاب، در گرو درک 
واقعیت های این زمان است. بدون شناخت عمیق و درک دقیق نسبت به وضعیت موجود، 
هیچ راه برون رفتی از این »وضعیت« محقق نخواهد شد. شناخت این وضعیت باید بدون 
توجه به قضاوت های پیشینی، داوری های ایدئولوژیک و انگاره های ذهنی و تنها با یک 

واقعیات صورت پذیرد )طباطبایی، 350:1382(.
دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و هدف 
اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل 
عنوان کرده است. اگرچه تقریباً همه دولت های پس از انقالب به ویژه پس از پایان جنگ 
را در  این موضوع  و  را احساس کرده  اقتصادی خارجی  روابط  توسعه  به  نیاز  تحمیلی 
برنامه های سیاست خارجی خود مورد توجه قرار داده اند، اما به نظر می رسد دولت یازدهم 
و دوازدهم اولویت ویژه ای را به دیپلماسی اقتصادی معطوف داشته که عالوه بر تأثیرپذیری 
از عوامل عام و نسبتاً ثابت داخلی و خارجی، عمدتاً برگرفته از گفتمان حاکم و اولویت های 
دستور کار این دولت است. به عبارت دیگر، برنامه های ارائه شده از سوی رئیس جمهور 
روحانی و وزیر امور خارجه بر اساس گفتمان اعتدال گرایی و در چارچوب هدف گذاری های 
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ترسیم شده در اسناد کالن راهبردی کشور متضمن آن است که دولت در سیاست خارجی، 
عوامل اقتصادی را مورد توجه بیشتری  قرار داده و به همین دلیل سیاست خارجی خود 
را اقتصاد محور اعالم کرده است )دهقانی فیروزآبادی و دامن پاک جامی، 1394: -16 15(.

توسعه ای کشور،  اهداف  به  دستیابی  اشاره شد، جهت  هم  پیشتر  که  همان گونه 
سیاست خارجی متناسب با آن نیز ضرورت دارد. اصل کلی مورد اهتمام دولت یازدهم 
و اکنون دولت دوازدهم در حوزه سیاست خارجی »تعامل سازنده در روابط بین الملل« 
می باشد که این سیاست، متناسب با یک دولت توسعه گرا قلمداد می شود. بر مبنای این 
اصل، تعامل سازنده با دنیا همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و در واقع 
بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد. بنابراین اقتصاد ما بایستی 
تعامل سازنده معطوف به تأمین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد. از دیدگاه آقای 
روحانی، تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر، مبنای 

روابط ایران با سایر کشورها را تشکیل خواهد داد )بشیری، 1393: 181(.
بر همین اساس، در برنامه پیشنهادی وزیر امور خارجه دولت یازدهم به مجلس 
شورای اسالمی نیز ضمن تأکید بر اتخاذ رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه – یا ایجاد توازن 
میان آرمان و واقعیت – در گفتمان سیاست خارجی به عنوان یکی از اجزای مهم راهبرد 
کالن سیاست خارجی دولت تأکید شد و در راستای اقتصادمحورکردن سیاست خارجی، 
راهبردهای عملیاتی مختلفی از جمله در زمینه  تعامل فعال با کشورها و نهادهای موثر در 
اقتصاد جهانی، گسترش بازارهای صادرات کاال و خدمات و جذب سرمایه، فناوری و دانش 

خارجی پیشنهاد شده اند )ظریف، 1392: 36-34(.
آنچه در اینجا پرداختن به آن ضرورت پیدا می کند، این است که اقتصاد مقاومتی 
ابالغ سیاست های کلی  از  ارتباطی می تواند داشته باشد؟ پس  اقتصاد تعامل گرا چه  با 
اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل ابالغی هیئت وزیران در تاریخ 1392/12/10 که در آن 
چارچوب وظایف و مأموریت های جدید وزارت امور خارجه با محوریت اقتصاد مقاومتی 
تعیین شد، شورای اقتصاد در جلسه  1393/4/2 به ریاست معاون اول رئیس جمهوری ، 
برنامه پیشنهادی وزارت امور خارجه با عنوان »دیپلماسی اقتصاد مقاومتی« را به تصویب 
رساند که بند 12 آن در راستای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد 

کشور، از طریق سیاست های راهبردی، راهکارهای زیر را تعیین کرده است:
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با  و مشارکت  و گسترش همکاری  راهبردی  پیوندهای  توسعه  به  تنوع بخشی   .1
به ویژه همسایگان، و  و جهان  منطقه  کشورهای 

2. استفاده از دیپلماسی در راستای حمایت از اهداف اقتصادی.
3. استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای

حال که شعار سال برای در دومین بار پی در پی اقتصاد مقاومتی تعیین شده و 
به ویژه که سال 1396 بر رویکرد تولید و اشتغال تأکید دارد، رابطه اقتصاد مقاومتی و 
اقتصاد تعامل گرا را چگونه می توان تبیین کرد؟ همان گونه که عنوان شد، سند چشم انداز 
بیست ساله به عنوان برآیند اندیشه های نخبگان جامعه و راهبردهای کالن دولت یازدهم 
و دوازدهم، سیاست های اقتصادی کشور را در راستای »تعامل سازنده و موثر با اقتصاد 
جهانی« و اتخاذ سیاست های آزاد سازی در عرصه های تجاری، سرمایه گذا ری و تولید 
قرار داده است. در همین حال راهبردها ی اقتصاد مقاومتی نیز تأکید بر نقش عوامل و 
ظرفیت های داخلی در توسعه کشور، اقتصاد ملی را اقتصادی برای همه شرایط کشور 
می داند که ارتباطی به شرایط تحریم و غیرتحریم ندارد. چنین اقتصادی به تعبیر رهبری 
انقالب، درون زا و برون نگر است. به نظر می رسد برنامه های دولت یازدهم )و دولت دوازدهم( 
با اتخاذ ترکیبی از این دو راهبرد در عرصه روابط اقتصادی خارجی حرکت می کند که بر 

گرفته از خط مشیء اعتدال گرایی است )بشیری، 1393: 510(.

7.موانعونارساییهایدیپلماسیاقتصادیدولتیازدهم
بی شک اولین اقدام برای کشوری که سیاست اقتصادی و توسعه ای را در اولویت 
قرار داده است، رفع و دفع تالش هایی است که سعی در امنیتی کردن و سپس منزوی 
کردن آن کشور در سطح منطقه ای و بین المللی را دارند. عالوه بر آن در سطحی دیگر، 
ارائه تصویری مناسب و  صلح طلب از کشور، مهم ترین اقدام جهت زمینه سازی در جهت 
پرداختن به دیپلماسی اقتصادی به شمار می رود. دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای 
به عنوان مهم ترین مساله ای که عامل اصلی در امنیتی کردن کشور به شمار می رفت و 
نیز اتخاذ سیاست های تعاملی در روابط خارجی و ارائه ی چهره ای صلح طلب از جمهوری 
اسالمی ایران، قطعاً در جهت زمینه  سازی برای مراودات اقتصادی و در کل اتخاذ دیپلماسی 
اقتصادی، سیاست خارجی متناسب با یک دولت توسعه گرا را اتخاذ نموده است و در این 
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جهت گام  های اساسی را نیز برداشته است. اما علی رغم لزوم و حیاتی بودن اقدامات مذکور، 
دوران چهارساله دولت یازدهم و در ادامه آن، دولت دوازدهم همچنان با موانع و نواقص 
جدی در این زمینه مواجه است که بایستی هرچه زودتر مرتفع شوند. در واقع سیاست 
خارجی دولت روحانی دارای ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا می باشد که ضمن 
اتخاذ استراتژی تنش زدایی، اعتمادسازی و چندجانبه گرایی در مسیر صحیحی گام بر 
می دارد و با این حال، اگرچه این اقدامات الزم است، اما هرگز کافی نیست. موانع و نواقص 
جدی پیش  روی این موضوع، تحت عنوان ایرادات اجرایی در وزارت امور خارجه در مسیر 

دیپلماسی متناسب با اهداف توسعه ای کشور به شرح زیر می باشد:
نخست، دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم با وجود توجه و تأکید ویژه به امر 
دیپلماسی اقتصادی، از آغاز دولت تغییر چندانی در ساختار این وزارتخانه به ویژه بخش 
اقتصادی آن، نسبت به گذشته ایجاد نکرد. هر چند که بحث های درون سازمانی جدی 
برای چابک سازی و افزایش کارایی بخش های مختلف این وزارتخانه در جریان بوده است، 
اما این مباحث هنوز به ایجاد یک سازوکار منسجم و کارآمد برای پیش برد دیپلماسی 
اقتصادی در دولت دوازدهم منجر نشده است. به گونه ای که هم اکنون تنها یک اداره کل 
با عنوان »هماهنگی روابط اقتصادی« زیر نظر قائم مقام وزیر، مسئولیت پیگیری برخی 
از امور اقتصادی با دستگاه های اجرایی و هماهنگی مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی 
مقاومتی را بر عهده دارد. اما به نظر می رسد سازوکار موجود برای پیش برد برنامه های 
دیپلماسی اقتصادی دولت از ظرفیت و کارایی الزم برخوردار نباشد. همچنین با توجه به 
مسئولیت اجرای برجام که بر عهده وزارت امور خارجه قرارداده شده و بخش مهمی از آن 
در مرحله اجرا به رفع تحریم ها مربوط می شود، نیاز به سازوکار مشخص برای این موضوع 

نیز وجود دارد.
دوم، کاهش منابع مالی و در پی آن محدودیت های شدید بودجه ای وزارت امور 
خارجه در چند سال اخیر به کاهش قابل توجه پست های کارشناسی تعداد زیادی از 
نمایندگی های سیاسی خارج از کشور به ویژه در بخش اقتصادی منجر شده و به طور 
طبیعی بر کمیت و کیفیت کار این وزارتخانه در عرصه روابط اقتصادی خارجی اثرات 

منفی بر جای گذاشته است. 
سوم، عدم وجود نیروهای متخصص، کارآزموده و با تجربه در حوزه اقتصادی در 
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وزارت امور خارجه، به طوری که حدود 2 درصد از نیروهای این وزارتخانه دارای تخصص 
اقتصادی هستند. دکتر ظریف در پاسخ به سوال اعضای کمیسیون امنیت ملی و  سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در مورخه 28 مرداد 1393 مبنی بر علت فعالیت نداشتن 
وزارت امور خارجه در عرصه اقتصادی، ضمن پذیرش این ایراد، یکی از مشکالت اصلی 
سفارتخانه ها برای پیگیری این مسئله را کمبود نیروهای اداری و کارشناسی متخصص 
البته ایشان اضافه کرده است که وزارت متبوعش اقدامات  در حوزه اقتصادی دانست. 
اولیه در حوزه آموزش و دیپلماسی اقتصادی به سفرا و دیپلمات ها را آغاز کرده است 

)دهقانی فیروزآبادی و دامن پاک جامی، 1394: 35-34(
چهارم، عدم وجود پیوستگی و هماهنگی کامل بین حوزه های مختلف سیاسی، 
فرهنگی و حتی نظامی در وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط با روابط خارجی با 
بخش دیپلماسی اقتصادی. این ایراد به ویژه  زمانی بغرنج به نظر می رسد که در کشورهایی 
که جمهوری اسالمی ایران هزینه های گزاف مالی، لجستیکی و انسانی را متحمل می شود 
و حتی موجودیت شان به نوعی مرهون هزینه های همه جانبه جمهوری اسالمی ایران است، 
بازارهای مهم اقتصادی شان در اختیار سایر کشوهاست. امروزه پیوست اقتصادی برای سایر 

بخش های دیپلماسی امری مرسوم است.
پنجم، نقص مهم دیگر، عدم تالش جدی در پیداکردن راهکاری برای عضویت ایران 
در بزرگترین باشگاه اقتصادی جهان، یعنی سازمان تجارت جهانی است. در حالی که 
اقتصاد ایران امروزه و بیش از هر زمان دیگری محتاج سرمایه گذاری، تکنولوژی روزآمد 
و بازار صادراتی است، عضویت در سازمان تجارت جهانی بسیار ضروری به نظر می رسد. 
مساله عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از جنبه های دیگری نیز فرصت های 
بسیاری را از چنگ ایران به در آورده است. به عنوان نمونه، مساله الحاق ایران به سازمان 
و  پاریس  کنوانسیون  همچون  آن  محوری  کنوانسیون های  و  معنوی  مالکیت  جهانی 
موافقت نامه همکاری پاتنت1، تا زمانی که با عضویت ما در سازمان تجارت جهانی و مقررات 
تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی تکمیل نشده باشد، کار متقاعد کردن شرکت های 
چند ملیتی و صاحب تکنولوژی برتر جهت سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور با 

مشکالت عدیده ای روبروست. )میرعمادی، 1384، 111-110(.

1. . patent cooperation treaty (P.C.T)
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ششم، یکی از نتایج دیگر عدم عضویت ج.ا.ایران در سازمان تجارت جهانی، سنتی بودن 
ساز و کار همکاری ایران با سایر کشورهاست. روش سنتی همکاری، به نوعی به معنی 
استفاده از میراث نظام های سوسیالیستی تحت عنوان »کمیسیون مشترک« است که 

بازدهی الزم را در اقتصادهای متکی بر بازار آزاد ندارند.
هفتم، در حالی که به علت عدم عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان تجارت 
جهانی و سایر نظام های وابسته به آن، روان سازی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها با 
  (ECO)مشکل روبروست، استفاده از سازمان های منطقه ای با محوریت ایران، از جمله اکو
می تواند باری از مشکالت روابط اقتصادی و تجاری کشور با سایر کشورها را بردارد. اما متأسفانه 
به دلیل عزم و اراده ناکافی و وجود برخی مسائل سیاسی جزئی و همچنین اجرایی نشدن 
توافقات، کارایی این سازمان ها در جهت رفع مشکالت اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده است.

نتیجه
به ویژه  پنج ساله،  برنامه های  و   1404 افق  در  بیست ساله  چشم انداز  سند  مطابق 
برنامه های چهارم تا ششم توسعه، جمهوری اسالمی ایران سیاست های توسعه ای را در 
پیش گرفته است و بنا دارد به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه 
تبدیل شده و دارای تعامل با اقتصاد جهانی باشد. مطابق اسناد باالدستی یاد شده، الگوی 
توسعه جمهوری اسالمی ایران درون گرایی برون نگر است. رسیدن به جایگاه اول منطقه هم، 
استفاده از کلیه ابزارها را ضروری می نماید. از جمله مهم ترین ابزارها، استفاده کامل از همه 
ظرفیت های دستگاه دیپلماتی کشور، تحت عنوان »دیپلماسی اقتصادی« است. در واقع 
سیاست خارجی اتخاذی بایستی هم سنخ با سیاست های توسعه ای کشور باشد. دیپلماسی 
اقتصادی موفق، در سایه یک سیاست خارجی تعاملی حاصل می شود. در واقع امروزه 
منفعت و حتی امنیت ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده با سایر کشورها و از طریق 
به کارگیری یک دیپلماسی پویای اقتصادی به دست می آید که ج.ا.ایران هم از این قاعده 
مستثنی نیست و بایستی به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. اگرچه دولت های 
مختلف پس از انقالب، همواره اعالم می کردند که به مسائل اقتصادی اهتمام می ورزند، اما 
دولت اعتدال گرای یازدهم در برنامه های اعالمی خود توجه اساسی به بهبود شرایط اقتصادی 
داخلی، اقتصادمحورکردن سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و مؤثر با جهان داشته 
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و اکنون در آغاز کار دولت دوازدهم نیز به نظر می رسد مصمم تر از پیش، بر این رویکرد 
تأکید دارد. از طرفی ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و واگذاری مسئولیت ها در این 
خصوص به وزارت امور خارجه، اهمیت توجه به دیپلماسی اقتصادی براساس ظرفیت های 
داخلی )درون گرایی اقتصادی( و تعامل در روابط اقتصادی خارجی )برون گرایی اقتصادی( را 

در دولت یازدهم و هم اینک در دولت دوازدهم اهمیتی مضاعف بخشیده است. 
با توافق هسته ای، مهم ترین اقدام در جهت غیرامنیتی کردن کشور و ارائه تصویری 
صلح طلب از کشور صورت پذیرفت و با این اقدام به نظر می رسد شرایط برای به کارگیری 
دیپلماسی موفق اقتصادی در دوره پساتحریم فراهم شده باشد. به عبارت دیگر، مجموعه 
عواملی از جمله الزامات قانونی، نیازها و ضرورت ملی، تحوالت بسیار سریع منطقه ای و 
بین المللی و برداشتن گام های بلندی همچون توافق هسته ای و نیز اهداف و برنامه های 
برگرفته از گفتمان اعتدال گرای دولت های یازدهم و دوازدهم باعث شده است تا سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران بیش از گذشته نیازمند توجه به مسائل اقتصادی و به 
کارگیری »دیپلماسی اقتصادی« باشد. دولت یازدهم اهمیت این موضوع را به درستی 
درک کرده و با توافق هسته ای و ارائه تصویری صلح جو از ایران، گام های اساسی سیاست 
منطقه ای و به ویژه بین المللی را در این مسیر برداشت و اکنون که دولت دوازدهم همزمان 
با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده است، ضرورت ساماندهی سیاست  
خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف 

کالن نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا بیش از پیش احساس می شود.
اما باید پذیرفت که دولت دوازدهم در ادامه راه خود با موانع و نواقص عدیده ای مواجه 
است که در این مقاله به بخشی از مهم ترین کاستی ها و الزامات آن اشاره شد. حال در پایان 
این مقاله به عنوان جمع بندی نهایی به برخی راهکارها و پیشنهادها جهت تسریع در به 
کارگیری دیپلماسی اقتصادی موفق به عنوان یک ضرورت در دوره پساتحریم اشاره می شود:

1. احیای معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه و یا ایجاد سازوکاری هم سطح آن 
و مناسب با اهداف اقتصادی کشور در این وزارتخانه و واگذاری کلیه مسئولیت ها به آن، 
به عنوان  مرکز اصلی تصمیم گیری، یک پارچه سازی و انسجام برنامه ای و مدیریت در عرصه 

دیپلماسی اقتصادی.
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2. با توجه به عدم وجود نیروهای متخصص متناسب با دیپلماسی اقتصادی در وزارت 
امور خارجه، دستیابی به سازوکاری که در سریع ترین زمان ممکن این تقیصه برطرف 
گردد، از ضرورت های این وزارتخانه به شمار می رود. قطعاً بدون دیپلمات های کار کشته و 
متخصص در مسائل اقتصادی و بازرگانی، اهداف پیش بینی شده و متناسب با دیپلماسی 

اقتصادی محقق نخواهد شد.
3. تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیون های مشترک اقتصادی و مذاکره جدی 
و اصولی با برنامه زمان بندی دقیق، درباره انعقاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی و در 
مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای اسالمی از جمله 
کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی، آسیای غربی، حوزه قفقاز و آسیای میانه.

4. در شرایط جهانی امروز، یکی از مهم ترین راهکارها برای تعامل سازنده و هدفمند 
با اقتصاد جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. امروزه بیش از 90 درصد تجارت 
جهانی، بین کشورهای عضو سازمان تجارت و در چارچوب موافقت نامه های گات انجام 
می گیرد. علی رغم مخالفت برخی کشورهای تأثیرگذار این سازمان با عضویت ایران، اما باید 
تالش های جدی برای پیوستن هر چه سریع تر به سازمان تجارت جهانی با در نظر گرفتن 
کلیه جوانب آن صورت پذیرد. چرا که در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با 

حدود یکصد و پنجاه کشور عضو به صورت قاعده مند روابط اقتصادی برقرار نماید.
5. با توجه به تقابل ایاالت متحده با ایران و به تبع آن مخالفت این کشور با عضویت 
ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای وابسته به آن و با در نظر گرفتن سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، همکاری های منطقه ای می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر برای 
تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانه های اقتصادی خارجی، 
مورد اهتمام قرار گیرد. احیای برخی سازمان های منطقه ای و استفاده از تمام ظرفیت های 

آنها، همانند اکو از جمله این همکاری ها به شمار می رود. 
6. در دنیای پیچیده ی امروز، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله شاخص های 
مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد 8 درصدی 
پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم 

نیاز دارد که حداقل 40 درصد آن بایستی از منابع خارجی تأمین شود.
حال پس از برداشته شدن تحریم ها، دستگاه دیپلماسی کشور می بایست ترتیبی 
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اتخاذ کند تا کلیه موانع سرمایه گذاری از جمله برخی قوانین دست و پا گیر داخلی برداشته 
شده و با ارائه تصویری واقعی از ظرفیت های اقتصادی و توانایی های کشور و کاهش ریسک 

مالی و سرمایه گذاری، طرف های خارجی به سرمایه گذاری در کشور تشویق بشوند.
جهت  می توان  که  است  منابعی  جمله  از  کشور  خارج  ایرانیان  سرمایه های   .7
سرمایه گذاری در کشور از آن بهره برد. در حال حاضر سرمایه ایرانیان مقیم خارج، بیش از 
یکصد میلیارد دالر1 و به روایتی تازه تر، حدود 1800 میلیارد دالر )بیش از سه برابر تولید 
ناخالص داخلی ایران( تخمین زده می شود2 که دولت دوازدهم می تواند با بازنگری در قوانین 
جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب سرمایه، به ویژه  استفاده از 

سرمایه ایرانیان مقیم خارج را تسهیل نماید.
8. همان گونه که قباًل هم اشاره شد، در کلیه کشورها دیپلماسی سیاسی و کاًل 
می رود.  شمار  به  اقتصادی  بهره برداری های  برای  زمینه  هموارکننده  خارجی  سیاست 
جمهوری اسالمی ایران نیز بایستی به دیپلماسی سیاسی خود به ویژه در کشورهایی که 
هزینه های باالی سیاسی و نظامی را متحمل می شود، پیوست اقتصادی بزند. به عنوان 
که  سوریه،  و  عراق  همچون  کشورهایی  اقتصادی  بازارهای  که  دارد  دلیلی  چه  نمونه، 
جمهوری اسالمی ایران هزینه های گزافی متحمل می شود، در اختیار سایر کشورها باشد.* 

1. دامن پاک جامی، 1388: 209

2. شاهی، 1395
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