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مقدمه
دیپلماسی به عنوان مهم ترین رکن سیاست خارجی، ابزاری است که تالش می کند اهداف دولت 
گیرد. را به پیش ببرد و متناسب با توانایی ها و اهداف سیاست خارجی ابعاد متفاوتی به خود 
گسترش جهانی شدن، شبکه ای از روابط درهم تنیده و انواع مختلفی از وابستگی های  ]1[ با 
متقابل و بازیگران فروملی و فراملی پدیدار گشته که در دیپلماسی در عرصه فراملی و فراسرزمینی، 
نسبت به منابع، سرمایه و بازار ادعای مشروعیت دارند و وارد حوزه های موضوعی و فعالیت های 
که به طور سنتی ملک مطلق دولت ها و دیپلماسی سنتی بین  اقتصادی- تجاری می شوند 

دولتی بوده است.]2[

دیپلماسی اقتصادی، مرتبط با موضوعات سیاسی- اقتصادی است. دیپلمات های فعال در 
این حوزه، در نهادها و سازمان های بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی فعالیت دارند. 
گزارش می دهند و به حکومت ها و نمایندگی های  کنترل و  آن ها سیاست اقتصادی کشورها را 
خود توصیه های الزم برای تاثیرگذاری بیشتر را ارائه می نمایند. در دیپلماسی اقتصادی همچنین 
منابع اقتصادی به عنوان مجازات اقتصادی یا پاداش های اقتصادی در تعقیب اهداف ویژه 
کاربردن توانایی های مادی  کار می رود. دیپلماسی اقتصادی مرتبط با به  سیاست خارجی به 
کرات در مورد مسائل سیاسی با ابعاد اقتصادی از قبیل توافقات  از جمله تکنولوژی و پول و مذا
تجاری دوجانبه و چندجانبه در تعقیب منافع ملی است. در این ارتباط از دیپلماسی اقتصادی 

می توان 2 معنا برداشت نمود:

1- دیپلماسی مرتبط با موضوعات سیاسی- اقتصادی است؛

2- دیپلماسی منابع اقتصادی را هم به عنوان پاداش و هم به عنوان مجازات برای تأمین اهداف 
سیاست خارجی به کار می گیرد.
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کاربرد در سیاست خارجی، برای اهداف سیاست داخلی نیز مورد  کنار  دیپلماسی اقتصادی در 
استفاده قرار می گیرد. منظور از دیپلماسی اقتصادی، تلفیقی از تمام فعالیت های اقتصادی- 
سیاسی است. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی به عنوان مفهوم اصلی در نظر گرفته می شود 
و عباراتی همچون دیپلماسی بازرگانی]3[، دیپلماسی شرکتی]4[، دیپلماسی تجاری )کسب و 
کار(]5[، دیپلماسی سازمان های غیردولتی ملی و دیپلماسی سازمان های غیردولتی فراملی در 
ذیل این مفهوم معنا می گردند. هرچند جایگاه دیپلماسی اقتصادی همچون دیپلماسی بازرگانی 
است ، اما به طور کامل یکی نیستند ، بلکه دیپلماسی بازرگانی دارای چشم انداز محدودتری از 
دیپلماسی اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نگاه کالن تری به تعامالت اقتصادی دولت ها 
با یکدیگر دارد. در یک تقسیم بندی می توان آن را به دیپلماسی )اقتصادی( دولتی و دیپلماسی 

)اقتصادی( غیردولتی، تقسیم نمود.]6[

اندیشکده راهبردی تبیین
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سیاست خارجی ایران و مفاهیم سه گانه دیپلماسی اقتصادی

در حقیقت سه مفهوم »توازن بین استعدادهای بالقوه و امکانات بالفعل«، »تعادل بین نیازهای روزمره 

و ایفای نقش الزم« و سرانجام »تعامل و تقابل عوامل سیاسی و اقتصادی«، می توانند تا حدود نسبتًا زیادی 

چگونگی ارتباط بین اقتصاد و سیاست خارجی ایران را توضیح داده و روشن کنند.

در خصوص مفهوم اول، میزان استعدادها و امکانات بالقوه ایران از نظر اقتصادی در عرصه های 

مختلف، امر پوشیده ای نیست. از استعدادهای طبیعی گرفته تا امکانات انسانی در زمینه های متنوع، ایران 

یکی از کشورهای سرآمد جهان است. امکانات بالقوه ایران از نظر انرژی، منابع طبیعی و کانی، ظرفیت ترانزیتی، 

جاذبه های توریستی و ده ها حوزه اقتصادی دیگر، کم نظیر است. ولی سؤال این است که این امکانات بالقوه 

را چگونه می توان بالفعل کرد؟ ِصرف سخن گفتن و عرضه آمار و ارقام در مورد پتانسیل ها کافی نیست. تبدیل 

این پتانسیل ها به امکانات بالفعل چگونه میسر است؟ در اینجاست که سیاست خارجی و تعامل با جهاِن 

بیرون مطرح می شود. تبدیل این حالت بالقوه اقتصادی به حالت بالفعل، بدون توجه به یک سیاست خارجی 

منسجم و تعریف شده امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر در هر کدام از عرصه های اقتصادی که ایران در آن ها 

از امکاناتی بالقوه برخوردار است، نیازمند حرکتی حساب شده در مناسبات سیاست خارجی می باشد.]7[

همراه با مفهوم عدم تعادل بین استعداد و امکانات، دومین مفهوم تعادل بین نیازهای روزمره و ایفای 

نقش الزم اقتصادی در عرصه مناسبات خارجی باید مد نظر قرار بگیرد. منظور از این تعادل چیست؟ در پاسخ 

کشور در حال توسعه با جمعیت نسبتًا جوان و فراوان، نیازهای اقتصادی  گفت ایران به عنوان یک  باید 

مشخص و معینی دارد که تأمین این نیازها در گرو تعامالت خاص سیاست خارجی است. برخی از این نیازها 

بسیار فوری و ضروری هستند و عمدتًا در مناسبات بازرگانی خارجی به تأمین آن ها اقدام می گردد. اما همه 

مناسبات اقتصادی خارجی صرفًا نباید در تامین نیازهای روزمره خالصه شود. ایران باید نقش حساب شده و 

تعریف شده ای را در عرصه مناسبات منطقه ای و بین المللی ایفا کند.
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سومین مفهوم تعامل و تقابل عوامل سیاسی و اقتصادی در رابطه بین اقتصاد و سیاست خارجی ایران 

می باشد. به عنوان مقدمه باید یادآور شد که مرزبندی و دسته بندی عوامل به اقتصادی و سیاسی، عمدتًا پدیده 

ذهنی است وگرنه در عالم واقع، مرزبندی روشنی بین اقتصاد و سیاست و فرهنگ وجود ندارد. مع الوصف 

برجستگی و بروز جنبه های اقتصادی در برخی از پدیده ها و جنبه های سیاسی در برخی از پدیده های دیگر، 

امری غیر قابل انکار است. در این راستا باید گفت که بین عوامل اقتصادی و سیاسی در سیاست خارجی ایران، 

تعامل و تقابلی پایدار و همیشگی وجود دارد. اما این تعامل و تقابل به صورت تحلیلی مورد مداقه قرار نگرفته 

است.

در سه مفهومی که ذکر شد، نباید از نظر دور داشت که پویایی و تأثیر ساختاری سیاست داخلی بر سیاست 

خارجی و برعکس در تعیین چگونگی ارتباط نهایی عنصر اقتصاد در سیاست خارجی نقش بسیار پایه ای و 

جدی دارند و تا زمانی که سیاست ها و خط مشی های اقتصادی داخلی، سمت و سوی متمرکز و واحدی نیافته، 

نوسان در مناسبات اقتصادی خارجی و از شاخه ای به شاخه ای پریدن عملیاتی در این عرصه قابل پیش بینی 

نیست.]8[

 

دولت یازدهم و عرصه غیرمتعادل نفوذ دیپلماتیک

گره زدن سیاست خارجی و اقتصاد به صورت توأمان در دولت یازدهم، دیپلماسی اقتصادی جمهوری 

اسالمی را در حالت انفعالی قرار داده است. تکیه سیاست خارجی و روابط بین المللی بر مبنای برجام، سایه 

که در موارد باال ذکر شد،  ناکارآمدی سیاست تسامح و مدارا را بیش از پیش آشکار نموده است. همانطور 

سیاست داخلی و اقتصاد ملی تاثیر بسزایی بر دیپلماسی اقتصادی دارد اما در حال حاضر عرصه راهبردی نفوذ 

دیپلماتیک، در چارچوب حصار حقوقی برجام گرفتار شده است و عماًل دولت با توجه به عدم امکان ارتباط 

حقیقی با سیستم های مالی بین المللی، توان حمایت از هم پیمانان خود را در عرصه دیپلماسی اقتصادی از 

دست داده است. 
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فارغ از سیاست های انفعالی دولتی، می توان به طبقه بندی نفوذ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی 

در راستای افزایش قدرت بین المللی آن پرداخت.

 

ایران و روابط اقتصادی با محور مقاومت

چهار کشور سوریه، یمن، عراق و لبنان، علی رغم توجه دولت کنونی به کشورهای توسعه یافته ی غربی، 

ارکان روابط اقتصادی ایران در منطقه را تشکیل می دهند.

رابطه اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک ایران با عراق به چهار دوره تقسیم می شود:

دوره اول، دوره انتظار است که از سال 82 الی 85 شمسی را شامل می شود . سال های 85 الی 89 نیز 

به دوره ساماندهی تجارت طرفینی شهرت دارد و دوره ما قبل داعش در محدوده سال 89 الی 93 تعریف 

می شود. در پایان نیز دوره سقوط قیمت نفت است که از سال 93 تا کنون ادامه یافته است. در این بین باید در 

نظر داشت که هنوز ترکیه با حضور 15ساله در اقتصاد عراق و سهم 22 درصدی، رتبه اول را در نفوذ دیپلماتیک 

اقتصادی در این کشور داراست و ایران با 13 درصد و چین با 12 درصد در رتبه های بعدی هستند.]9[

عدم توجه کافی به این کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی، از سویی ترکیه را به رتبه اول نفوذ اقتصادی 

رسانده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی را برای نفوذ در مناطق کردنشین بیشتر به طمع انداخته است. 

هم چنین چشم عربستان را برای حضور در بازار این کشور دوخته است.

گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، در آبان ماه سال 1395 تراز تجاری 27٫2 + را  لبنان نیز طبق 

تجربه نموده است.]1۰[ همچنین با توجه به گفتگوهای طرفین در همایش فرصت های اقتصادی ایران- 

لبنان، حجم مبادالت کنونی 1۰7 میلیون دالر است که رقم متعادل آن باید به 2۰۰ میلیون دالر برسد.]11[
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درباره کشور رکن سوم حفظ امنیت منطقه ای ایران یعنی یمن، باید گفت تنها ۰٫۰43 )چهل و سه هزارم 

درصد!( صادرات ایران به یمن اختصاص دارد. هرچند واردات ایران از یمن معادل صفر است ولی حضور 

چشمگیری از سوی دولت ها در این کشور دیده نمی شود.]12[

در رکن چهارم نیز سوریه قرار دارد که با توجه به ویرانی های اخیر، سطح روابط راهبردی ایران در حوزه 

اقتصادی باید از حوزه تبادل تجاری به سمت بازسازی زیربنایی متمایل گردد. جنگ داخلی سوریه به طور 

وسیعی اقتصاد این کشور را تخریب نموده، اما کشوری در آینده می تواند در سوریه برای خود منافع راهبردی 

تعریف نماید که توان ساخت زیربناهای تخریب شده این کشور در  راستای توسعه اقتصاد داخلی آن را داشته 

باشد.

 

جمع بندی

کشورهای  با سرمایه گذاری در  ایران می تواند  باید عنوان نمود،  با توجه به نکات مذکور  پایان  در 

تحت نفوذ خود، در حقیقت عمق راهبردی خود را به طور چشمگیری افزایش دهد و مشروعیت خود را در 

میان ملت های مستضعف مرتبط گسترده نماید. از سوی دیگر نکته بسیار مهم ، ایجاد »قطبیت اقتصادی 

منطقه ای« و »همسانی نفوذ امنیتی ایران در منطقه با نفوذ اقتصادی آن« است. اشراف اطالعاتی ایران باید 

با اشراف اقتصادی همراه شود و در محیط پیچیده و منفعت محور کنونی، ابزار نقش آفرینی راهبردی ایران 

را محقق سازد. همچنان که رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( فرمودند: این امر موجب توازن در دیپلماسی 

خواهد شد و از ظرفیت دیپلماسی برای گسترش اقتصاد استفاده می شود.
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در  دولت ها  رویکرد  به  توجه  با  اقتصادی  دیپلماسی 
ارتباطات تجاری بین المللی، جایگاه ویژه ای یافته است. 
نگاهی به نفوذ بازیگران غیردولتی از جمله شرکت های 
دیپلماسی  قدرتمندانه  بازی  ظرفیت  چندملیتی، 
اقتصادی را به رخ می کشد. جمهوری اسالمی ایران با 
توجه به وضعیت حساس جهانی خود نیازمند است با 
تمرکز در این حوزه ی تعیین کننده، به تقویت متحدان 
خود پرداخته و سیطره ی خود بر ساختار نوین پیِش رو 

را افزایش دهد.


