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 لماسی اقتصادی:پمجموعه مطالعات دی

 و ابزارها رویکردها اهمیت،. 1
 

 

 

  

 

 

 چکیده

 گرددبازمي 1950 دهه به آن از استفاده سابقه که است جدیدي اصطالح اقتصادي دیپلماسي اصطالح

 (.3 :2018 مون، و )برجیک است گرفته قرار توجه مورد بسیار که است اخیر دهه یک در تنها حالاینبا

 در سال هر در مورد هاده به 1950 دهه در نادر يموارد از خصوص این در عملي هايپژوهش واقعدر

 گرایيحمایت رشد به رو روند شدن،جهاني توسعه به توانمي امر این دالیل از 1است. رسیده اخیر دهه یک

 کرد. اشاره امنیتي مالحظات در اقتصادي مباحث نقش افزایش و

 براي )دیپلماسي( ملليالبین سیاسي ابزار از استفاده اقتصادي دیپلماسي مختصر تعریف یک در

 و مسائل از وسیعي طیف اقتصادي دیپلماسي تعریف، این اساسبر است. اقتصادي اهداف آوردندست به

 گیرد.دربرمي راها دولت میان اجباري و داوطلبانه روابط تا تجاري دیپلماسي از اقدامات

 قدرهر «پیچیدگي نظریه» ساسابر سنتي، نظریات بر عالوه توسعه، بر تجارت ثیرأت اهمیت باب در

 درآمد و پایدارتر اقتصادي رشد کشور آن باشند، ترپیچیده کشور یک صادراتي و تولیدي محصوالت

 ایران وضعیت اخیر سال 50 خالل در که دهدمي نشان یچیدگيپ شاخص .داشت خواهد بیشتري سرانه

 (2016 سال )در 88 رتبه بهو  شده بدتر بسیار بلکه نیافته، بهبود تنهانه کشورها سایر با مقایسه در

 براي بنیاني عنوانبه پیچیدگي( نظریه محور دو از )یکي صادراتي محصوالت به بخشيتنوع است. رسیده

 ساختاري تغییر فرایند را اقتصادي توسعه فرایند اصوالا  و است مطرح دانشمندان ازسوي اقتصادي رشد

 کاالهاي» تولید سمت به 2«فقیر کشورهاي کاالهاي» تولید از کشورها که است ايگونههب کنندمي تعریف

 ساختار تغییر این عامل صنعتي سیاست یا صنعتی توسعه استراتژی کنند. حرکت «ثروتمند کشورهاي

 است. صنعتي سیاست براي ابزاري اقتصادي دیپلماسي و تجاري يهاسیاست و بوده

 مختلفي هايپارادایم و نظراختالف مطلوب تجاري يهاسیاستسي اقتصادي و دیپلما مورد در البته

 کشور اقتصادي دیپلماسي چگونگي بر آنها انتخاب مورد در گیريتصمیم و آنها به توجه که دارد وجود

 پارادایم نئوکالسیک، و اولیه( هاي)لیبرال کالسیک پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم است. ثرؤم

 هايپارادایم از گرایيملي و گرایيحمایت نئومرکانتلیسم، پارادایم و واردات جایگزیني و گرایيساختار

                                                 

 .برای اطالع بیشتر در مورد روند صعودی استفاده از این اصطالح بنگرید به پیوست. 1

2. Poor-country Goods 
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 عمومیت کشورها میان 2008 سال مالي بحران به توجه با آن اخیر مورد که است تجاري سیاست اصلي

 است. یافته زایشاف شدتبه صنعت زمینه در ویژهبه اقتصاد درها دولت حمایت و دخالت آن در و یافته

 کهن ارابز از که دارد وجود متعددي ابزارهاي اقتصادي دیپلماسي و تجاري يهاسیاست اجراي در

 جزو نیز را تحریم نظرانصاحب برخي گیرد.ميبردر را «دیپلماسي آي» نوین ابزار تا «کنسولي خدمات»

  دانند.مي اقتصادي دیپلماسي رهاياابز

 آنها به مختصر طوربه گزارش این در که ددار را خود داخلي و خارجي بازیگران اقتصادي دیپلماسي

 روند به دکننيم وضع که ينیقوان با يالمللنیب يهاسازمان خارجي بازیگران زمینه در .است شده اشاره

 ينگهماه ضرورت به نیز داخلي بازیگران مورد در .دهنديم شکل جهان سطح در ياقتصاد يپلماسید

 يردولتیغ گرانیباز حضور نیهمچن و حکومت مختلف يهابخش انیم ياقتصاد يپلماسید در شتریب

 يهاشرکت نهایي مشتریان ،سیاسي دیپلماسي برخالف اقتصادي دیپلماسي در زیرا شودميتأکید 

  دارند. را يخدمات ای کاال واردات و صادرات قصد که هستند يخصوص و يعموم

 تصادياق دیپلماسي بر آنها عملکرد که گوناگوني داخلي ازیگرانب میان هماهنگي براي کشورها

 فیوظا گسترش .کنندمي استفاده مختلفي نهادي تیباتتر و حکمراني ساختارهاي از گذاردمي اثر کشور

 امور وزارت توسعه درحال کشور 15 جملهاز ایدن کشور 30 در است، شده سبب خارجه وزارت ياقتصاد

 به ایدب اقتصادي دیپلماسي اهمیت دوجو با همچنین شوند. ادغام گریکدی در تتجار وزارت و خارجه

 لذا و اردد توسعه و خدمات و کاالها صادرات بر يترمهم اریبس اثر اقتصاد يقیحق بخش که داشت خاطر

 صادرات لمشک از بخشي واقعدر گرفت. درنظر مشکالت تمام حالل عنوانبه را ياقتصاد يپلماسید دینبا

 و يبانک مشکالت لجستیکي، و زیرساختي مسائل تولید، و گذاريسرمایه در مشکل دلیلبه کشور در

 مرتفع کالتمش این که زماني تا داد. قرار اقتصادي دیپلماسي حوزه از خارج که است دیگر مسائل برخي

یت باید به درنها .کند کشور اقتصاد به شایاني کمک داشت انتظار اقتصادي دیپلماسي از تواننمي نشود

 توسعه مشش برنامه قانون (105) مادهکه اهمیت دیپلماسي اقتصادي سبب شد در کرد این نکته اشاره 

درمجموع  .دارد وجود آن در زین هایياشکالاما  استاین توجه گرچه اقدام مناسبي بوده  آن اشاره شود.به 

جانبه به موضوع مي ایران نیازمند نگاه همهرسد موفقیت در دیپلماسي اقتصادي جمهوري اسالنظر ميبه

   عبارتند از:آنها ترین مهمو اتخاذ راهکارهاي اصولي است که 

 ،فهمکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هد ها و راهبردهایپارادایمو اتخاذ  شناسایی .1

های شناخت و تمرکز بر حوزهمنظور بهکشور  صنعتیتوسعه  استراتژیو اجرای  تدوین .2

 ،دار در دیپلماسی اقتصادیاولویت

 ،عرصه این در داخلی بازیگران میان هماهنگی ایجاد .3

ست که ا ذکر این نکته ضروري.اقتصادی دیپلماسی و متنوع ابزارهای مختلف از استفاده .4
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ز حد از و توقع بیش اتأکید  با وجود اهمیت فراواني که دیپلماسي اقتصادي دارد، اما در این میان باید از

بر صادرات  و به خاطر داشت که بخش حقیقي اقتصاد اثر بسیار مهميکرد دیپلماسي اقتصادي خودداري 

ایران با موانع زیرساختي،  توجه به اینکه باکاالها و تقویت دیپلماسي اقتصادي با سایر کشورها دارد. 

ینه از دیپلماسي اقتصادي در جهت اصالح آنها شرط استفاده به ،رو استهگمرکي و لجستیکي فراواني روب

 منافع کشور است.

 

 مقدمه

 زمینه درها دولت اقتصادي يهافعالیت تاریخچه دارد. گوناگوني دالیل اقتصادي دیپلماسي بحث به توجه

 مدرن دیپلماتیک نهادهاي زمان آن در هرچند گرددمي باز مسیح میالد از پیش هاقرن به خارجي تجارت

 هايدیپلمات توسط بازرگاني خدمات نوزدهم قرن خالل در ویژهبه تدریجبه اما اشتند وجود امروزي

 جنگ از پس حالاینبا (.475 -476 :2013 1،هجیمان -)اوکانو شد پیگیري زمینه این در متخصص

 عنوانبه را اقتصادي خدمات پیشگام، کشورهاي برخي و گرفت بیشتري شتاب تحوالت این دوم جهاني

 گذاريسرمایه جذب نیز 1960 دهه اواخر در دادند. قرار نظرمد خارجه وزارت ساختار در ستقلم بخشي

 که طورهمان (.318 :2017 2،)رانا گرفت قرار کشورها برخي هايسفارتخانه کار دستور در خارجي

 کشورها اقتصادي سیاست در اقتصادي دیپلماسي اهمیت دوم جهاني جنگ از بعد شودمي مشاهده

 دیپلماسي به توجه و مطالعه تدریجبه چرا که دهدمي توضیحمسئله  همین است. یافته افزایش تدریجبه

 زمینه در مهم پردازاننظریه از که (2003 و 2017) 3ولکوک و بایني است. یافته افزایش اقتصادي

 از ايجموعهم به اقتصادي دیپلماسي به توجه علل درخصوص شوندمي محسوب اقتصادي دیپلماسي

 است: زیر شرح به که کنندمي اشاره دالیل

  اقتصاد دانشگاهي مطالعات ساختارها. تا فرایندهاست مورد در بیشتر اقتصادي لماسيیپد 

 راها دولت میان اقتصادي روابط که کندمي توجه ساختاري عوامل به معمول طوربه المللبین سیاسي

 درون نفوذ ساختار یا اقتصادي، سیستم در مختلف هايملت دولت قدرت مانند عواملي دهند.مي شکل

 اهمیت به اقتصادي دیپلماسي در اما .هاسیاست تعیینبراي  مختلف هايبخش رقابت یا ملي اقتصادهاي

 کشوري که شرایطي در که شودمي مطرح بحث این اقتصادي دیپلماسي بحث در شود.مي توجه فرایندها

 بیشتري تمنفع کشورها سایرخصوص در است فراواني برتري داراي خود اقتصادي رساختا به توجه با

 است، کم آنها میان وتاتف یا بوده برابر کشورها اقتصادي قدرت که شرایطي در اما کندمي کسب

 کند.ميایفا  الملليبین عرصه در منافع کسب در مهمي نقش اقتصادي دیپلماسي

                                                 

1. Okano-Heijmans 

2. Rana 

3. Bayne and Woolcock 
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  تحت المللبین روابط سرد جنگ طول در حالاینبا است، بوده همم همواره اقتصادي دیپلماسي 

 اقتصادي طرواب و یافت کاهش بندي غرب و شرقدسته اهمیت آن از پس اما بود امنیتي هاينگراني تأثیر

 دیپلماسي یتاهم نیز اکراین و سوریه بحران و سپتامبر یازده حادثه وجود با حتي یافت. بیشتري اهمیت

 قتصاديا مباحث نظامي و امنیتي مسائل بر عالوه که امنیت از ترگسترده تعریف با چنینهم شد. حفظ

 دیپلماسي نیازمند که امنیتي مسائل مثابهبه نیز رکود و مالي هايبحران اکنون شود،مي شامل نیز را

 گیرد.مي قرار توجه مورد است اقتصادي

  الملليبین عوامل تأثیر تحت اقتصادي کردعمل 1980 و 1970 دهه از بیش کنوني دنیاي در 

 هک گیرند پیش در را يیهاسیاست هستند مجبورها دولت شدن، جهاني توسعه با است. گرفته قرار

 بنابراین یابد. افزایش کشورشان مردم رفاه که دهند شکل ايگونهبه را الملليبین و داخلي اقتصاد تعامالت

 و )باني کنند توجه اقتصادي دیپلماسي آن تبعبه  و خارج با قتصاديا روابط به بیشتر هستند مجبور

 (2003 و 2017 ولکوک،

 گرایيحمایت رشد به رو روند ،کرده بیشتر را اقتصادي دیپلماسي اهمیت آنچه میان این در اما

 هاينپیما انواع عقد و اقتصادي دیپلماسي گذشته از بیشتر کشورها تا شده باعث روند این .ستکشورها

 بسیاري کشورهاي اخیر دهه یک خالل در درواقع دهند. قرار خود کار دستور در را چندجانبه و دوجانبه

 دستور در را صنعت بخش در ویژهبه حمایتي هاياقدام از طیفي یافتهتوسعه کشورهاي ازجمله جهان در

 تبع به (.2016 1،چانگ و اندروني ،2011 توسعه، و اقتصادي هايهمکاري )سازمان اندداده قرار خود کار

 اشاره آنکتاد که طورهمان و است یافته گسترش نیز تجاري بخش به حمایتي يهاسیاست این ،آن

 هايتعرفه وضع از تجارت کنندهمحدود تجاريهاي اقدام انواع کشورها اخیر سال چند خالل در کندمي

 شرایطي چنین در 2(.2019 )آنکتاد، اندداده قرار خود کار دستور در را مقداري محدودیت وضع تا جدید

 کشورها از بسیاري است. یافته افزایش کشورها تجاري منافع از حمایت براي اقتصادي دیپلماسي اهمیت

 کنند. حمایت خود صادراتي بازارهاي از بتوانند تا اندآورده روي جانبهچند و دوجانبه هايپیمان به

 تجارت افزایش در مهمي نقش تجاري هايدیپلمات و هاسفارتخانه که دهدمي نشان مختلف هايبررسي

 طیف اقتصادي دیپلماسي ابزار دیگرازسوي (.2011 3،برجیک ون و )یاکوپ کنندمي ایفا کشورها خارجي

 است. شده پرداخته آن به گزارش این در که شودمي شامل را وسیعي بسیار

  

                                                 

1. Andreoni and Chang 

2. https://sdgpulse.unctad.org/barriers-to-trade/ 

3. Yakop and Van Bergeijk 
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 ادیاقتص دیپلماسی تعاریف .1

 اجماعي مورد تعریف هیچ انساني، علوم در مفاهیم از دیگر بسیاري مانند اقتصادي دیپلماسي مورد در

 زمینه این در سرشناس اندیشمندان که زمینه این در تعاریف از برخي به ادامه در بنابراین ندارد. وجود

 .کندمي مشخص نیز را تصادياق دیپلماسي مباحث کلي خطوط تعاریف این .شودمي اشاره اندداده ارائه

 شامل اقتصادي دیپلماسي» نویسد:مي 2اقتصادي دیپلماسي تعریف در (2018) 1جاستینک

 نفوذ و حکومت روابط از استفاده مثابهبه تواندمي و است آن الملليبین هايشبکه و حکومت يهافعالیت

 با همچنین هاحکومت شود. تعریف المللينبی گذاريسرمایه و تجارت کردن پذیرامکان براي حکومت

 )دفاتر داخلي نهادهاي طریق از گذاريسرمایه و تجارت به تا کنندمي تعامل خارجي و داخلي هايشرکت

 دارد. قرار اقتصادي هايدیپلمات حمایت ذیل که امري بخشند تحرک صادرات( و گذاريسرمایه گسترش

 کنندمي حمایت شانگذاريسرمایه و تجارت درخصوص گیريتصمیم در هاشرکت از داخلي نهادهاي این

 (.30 :2018 )جاستینک، «کنندمي استفاده خصوص این در دیپلماتیک شبکه از حاصل اطالعات از و

 ابزار از استفاده اقتصادي دیپلماسي مختصر تعریف یک در» نویسند:مي (2011) برجیک ون و یاکوپ

 :2011 ،کیبرج ون و اکوپ)ی «است اقتصادي اهداف آوردن دستهب براي )دیپلماسي( يالمللبین سیاسي

 عبارت اقتصادي دیپلماسي از خالصه تعریف»دارند:مي بیان خصوص این در (2013) بایني و ولکوک (.3

 در رد.گذامي اثر الملليبین اقتصادي روابط بر که اساسي هايموضوع درخصوص مذاکره و گیريتصمیم از

 يهاسیاست گذاري،سرمایه و تجارت خصوصدر مذاکره مالي، هماهنگي و ترتیبات معنايبه امر این عمل

 و اساسي موضوع این ذیل بسیاري هايزیرمجموعه یقین طوربه )البته است الملليبین محیط و توسعه

 با مرتبط اقتصادي دیپلماسي نابراینب دارد(. وجود الملليبین اقتصادي روابط با مرتبط هايموضوع دیگر

 الملليبین اقتصادي روابط با مرتبط هايچالش یا هاسیاست درخصوص مذاکره و گیريتصمیم فرایندهاي

 (.386 -387 :2013 ي،نیبا و ولکوک) «است اساسي هايموضوع این در

 تجاري لماسيدیپ با آن تفاوت و اقتصادي دیپلماسي تعریف درخصوص (2018)3مون و برجیک

 به تجاري سیاست اصل در اما شودمي استفاده مترادف صورتبه اصطالح دو این که شوندمي یادآور

 ویژه طوربه) خصوصي بخش سودآور يهافعالیت از که است مربوط 4ايدوجانبه تیکادپیلم يهافعالیت

 اساساا  اقتصادي دیپلماسي کهحاليدر کند،مي حمایت گذاري(سرمایه و تجارت گسترش زمینه در

 هادیپلمات فعالیت شامل گذاريسرمایه و تجارت گسترش زمینه در هافعالیت بر عالوه و است ترگسترده

 5،توسعه و اقتصادي هايهمکاري سازمان ،تجارت جهاني سازمان مانند الملليبین اقتصادي نهادهاي در

                                                 

1. Justinek 

2. Economic Diplomacy 

3. Bergeijk and Moons 

4. Bilateral Diplomatic Activities 

5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 نقش حاضر حال در .شودمي نیز 2متحد ملل نسازما توسعه و تجارت کنفرانس یا 1بیست گروه

 نمایندگي شامل است ممکن اقتصادي اهداف مثال عنوانبه و یافته گسترش تجاري هايدیپلمات

 هايسازمان و فرهنگ سالمت، بخش دانشي، سساتؤم سایر و هادانشگاه شامل غیرانتفاعي هايبخش

 دیپلماسي تعریف در (2018) 3تونامي (.1-2 :2018 ن،مو و )برجیک باشد نیز اینها مانند و نهادمردم

 است. مرجوهرج داراي سیستم یک در اقتصادي امنیت پیگیري اقتصادي دیپلماسي» نویسد:مي اقتصادي

 (.6 :2018 )تونامي، «هاستملت سیاسي ثبات و اقتصادي بهروزي شامل نیز اقتصادي امنیت

 بیان دهدمي گسترش را اقتصادي دیپلماسي دامنه الا عم که تعریفي در (2013) ينیبا و ولکوک

 این در درحقیقت .ستهادولت میان اجباري و داوطلبانه روابط شامل اقتصادي دیپلماسي» دارند:مي

 مقایسه در هارژیم و الملليبین هايسازمان از تريتنیدهدرهم شبکه توجهي قابل طرز به اقتصادي فضاي

 ماهیتي اقتصادي هايرژیم از بسیاري اگر حتي دارد، وجود استراتژیک وابطر یا عمومي سیاست با

 تجارت جهاني سازمان و پول الملليبین صندوق بیست، گروه بحث از دامنه این باشند. داشته تکنیکي

 طوربه که تکنیکي مباحث تا حکومت و دولت ریاست یا سیاسي سطح در چندجانبه محیط توافقات یا

 کفایت قواعد بر ناظر 4)بال( لزبا کمیته مانند استاندارد واحدهاي مانند دارند برابري اهمیت انگیزيبحث

 و غذا در بیوتکنولوژي از استفاده جهت استاندارد مقررات براي 5الملليبین استانداردهاي تا سرمایه

به مجموع تعاریف  با توجه (.387 :2013 ي،نیبا و ولکوک) «شودمي شامل را موارد سایر تا کشاورزي

 )دیپلماسي( الملليبین سیاسي ابزار از استفاده اقتصادي دیپلماسي ،مختصر تعریف یک درفوق باید گفت 

 .است اقتصادي اهداف آوردندست به براي

 

 برای توسعه کشورها تجارت اهمیت .2

 براي )دیپلماسي( الملليبین سیاسي ابزار از استفاده توانمي را اقتصادي دیپلماسي شد اشاره که طورهمان

 بررسي به است الزم اقتصادي دیپلماسي بهتر درک براي بنابراین .کرد تعریف اقتصادي اهداف آوردندست به

 اندیشمندان از که (2015) 6تودارو بپردازیم. کشورها توسعه و اقتصادي رشد بر صادرات ویژهبه خارجي تجارت اثر

 تجارت نویسد:مي کشورها توسعه در خارجي تجارت نقش اهمیت صوصدرخ شودمي محسوب توسعه سرشناس

 مسائل سایر مانند است. کرده ایفا توسعه درحال کشورهاي تاریخي تجربه در مهمي بسیار نقش المللبین

 هايسال در دارد. وجود تجارت زمینه در توسعه حال در کشورهاي تجارب میان در زیادي تنوع توسعه،

                                                 

1. G20 

2. United Nations Conference on Trade and Development (UncTad). 

3. Tonami 

4. Basel Committee on Banking Supervision 

5. Codex Alimentarius 

6. Todaro 
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 شرق صادرات انگیرحیرت هايموفقیت درک بر تجارت و توسعه مسائل زمینه در جهاتتو بیشتر اخیر

 اندبوده استراتژي این پیشگام آسیا شرق اقتصادهاي دیگر و جنوبي کره تایوان، است. بوده متمرکز سیاآ

 در همزمان اما ... است شده دنبال موفقي طوربه چین یعني بزرگشان بسیار همسایه با آنها استراتژي و

 از چشمگیري بخش دهندهتشکیل سنتي طوربه اولیه مواد اتصادر التین آمریکاي و خاورمیانه آفریقا،

 ثباتيبي و ریسک از ايدرجه با اولیه مواد به صادراتي وابستگي ... کشورهاست داخلي ناخالص تولید

 دهند:مي توضیح همکارانش و رويها دیوید که طورهمان. .. است آن خواهان ملتي کمتر که است همراه

 گزارش اساسبر «.شودمي شامل را صادراتي درآمد تمام کاال، کمتري تعداد یا سه تولید کشور، 40در»

 صادرات به وابستگي درصد 50 از بیش کشور 95 در توسعه، حال در کشور 141 از» آنکتاد 2006 سال

 . ... «رسدمي درصد 80 به میزان این قاآفری صحراي جنوب کشورهاي در و دارد وجود کاالها

 اتصادر که توریسم بخش در ویژهبه است، یافته گسترش نیز خدمات بخش به صادراتي وابستگي

 ها،رستوران غذاي هتل، )شامل را داخل تولید خدمات بازدیدکنندگان که هنگامي شودمي محسوب

 تواندمي تخدما صادرات از حاصل درآمد دادن دست از اما ... کنندمي خریداري ...( و داخلي نقلوحمل

 خاورمیانه رد و 2011 سال در که اتفاقي باشد. کنندهویران صادراتي درآمدهاي سایر دادن دست از مانند

 داد. روي عربي بهار با مرتبط هايدرگیري خالل در آفریقا شمال و

 عموماا  که اندشده متکي نیز واردات به ادراتيص وابستگي بر عالوه توسعه حال در کشورهاي از بسیاري

 ايواسطه کاالهاي اي،سرمایه کاالهاي آالت،ماشین اولیه، مواد شامل و است بیشتر آنها صادرات از حتي آن میزان

 در شود.مي شانمردم روزافزون اشتیاق کردن برآورده جهت صنایعشان گسترش براي مصرفي محصوالت و

 شانفیتظر از واردات تقاضاي توسعه حال در هايملت اکثر براي دوم، جهاني جنگ از پس ندورا اعظم بخش

 هايختپردا تراز کسري به که امري است. رفته فراتر صادراتي محصوالت فروش از کافي درآمد کسب براي

 (.603 -605 :2015 اسمیت، و )تودارو است شدهمنجر  جهان سایر با کشورها آن هايحساب در مزمن

 دهد.مي نشان را کشورها توسعه براي خارجي تجارت اهمیت از روشن بسیار تصویري فوق جمالت

 باریانز تبعات و محصوليتک موارد صادرات به کشورها برخي وابستگي تا صادرات توسعه مثبت اثر از

 مانند بحران دچن از ارغف درواقع کند.مي آشکار را مهمي نکات زمینه این در آماري شواهد به نگاهي آن.

 از یشتريب سهم میانگین طوربه حاضر حال در اند،داشته روند این بر مقطعي منفي اثر که 2008 بحران

 صادرات دیگرسوياز است. یافته افزایش نیز واردات آن تبع به و شده صادر کشورها ملي ناخالص تولید

 دارند. وجود میان این در فراواني بازیگران و نیست خاص کشور چند به منحصر حاضر حال در کاالها

 سازد.مي آشکار را مسائل این خوبيبه زیر نمودارهاي
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 جهانی اقتصاد در ملی ناخالص تولید به صادرات نسبت .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 .1 :2012 پول، الملليبین صندوق :أخذم

 

 مبادله جهان در 2016 سال در که دهدمي نشان را خدماتي و کاالها ترکیب و حجم زیر نمودار

 است. شده

 

  دالر( اردیلی)هزارم کاالها جهانی تجارت حجم. 3 نمودار دالر( اردیلیم )هزار خدمات جهانی تجارت حجم. 2نمودار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10 :2017 جهاني، تجارت سازمان :مأخذ

 

 اخیر سال چند در صعودي روند یک از پس کاالها جهاني تجارت حجم باال، نمودارهاي براساس

 نیز خدمات جهاني تجارت حجم همچنین است. رسیده دالر میلیارد هزار 15 قریب به و یافته کاهش

 این در اهمیت حائز هنکت البته است. شده بالغ دالر میلیارد هزار 5 حدود به و کرده طي را مشابهي روند

 میلیارد هزار 11 به 2006 سال در دالر ردمیلیا هزار 8 از که است ايکارخانه تولیدات سهم افزایش میان

 میزان افزایش باعث تنهانه ونقلحمل هايهزینه شدید کاهش درواقع است. رسیده 2016 سال در دالر

 مسئله این (.47 :2013 جهاني، تجارت )سازمان است هداد افزایش نیز را آن تنوع بلکه شده صادرات
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 فعالیت امکان این از پیش که بپردازند فعالیت به يیهازمینه در بتوانند کشورها از بسیاري تا شده سبب

 از عبارت تجارت افزایش اثر ترینمهم 1.کنند خارج رقبا دست از را سنتي بازارهاي و نداشتند را آن در

 يهاسیاست و رویکردها اتخاذ اهمیت مسئله این و است گوناگون خدمات و کاالها تولید شدن تررقابتي

 است. داده افزایش را موفقیت کسب برايها دولت و هاشرکت ازسوي درست

 معرفي با اندکرده تالش اندیشمندان از برخي کنوني، دنیاي در صادرات و تجارت اهمیت به توجه با

 هاشاخص نیترمهم ازجمله .کنند ارائه کشورها اقتصادي رشد بر صادرات اثر از بهتري تبیین هاشاخص برخي

 ارائه –تي آي ام و هاروارد دانشگاه استادان - 3هیدالگو و هاسمن که است 2«يدگیچیپ» شاخص انیم نیا در

 کشور آن باشند، ترپیچیده کشور یک صادراتي و تولیدي محصوالت قدرهر پیچیدگي نظریه اساسبر .اندداده

 یک صادراتي والتمحص کیفیت سنجش براي .داشت خواهد بیشتري سرانه درآمد و پایدارتر اقتصادي رشد

 معنايبه تولیدي محصوالت در تنوع مفهوم شود.مي استفاده 5«فراگیري» و 4«تنوع» مفهوم دو از نیز کشور

 محصوالت تولید به پیشرفته، ضمني دانش از ايمجموعه به دسترسي ضمن ترپیچیده اقتصادهاي که است آن

 ترپایین سطوح داشتن اختیار در معنايبه تولیدي والتمحص در کمتر تنوع آنکه حال هستند،قادر  تريمتنوع

 شودمي اطالق محصوالتي به فراگیر محصوالت دیگر،سوياز است. کمتر اقتصادي پیچیدگي درنتیجه و دانش

 (.2009 و هیدالگو، )هاسمن کنندمي تولید زیادي کشورهاي که

 پانزده کشور سه بهآنها  دارند.مي بیان را مثالي هیدالگو و هاسمن مسئله این بهتر درک براي

 که کنندمي اشاره دالر 24180 و 4917 ،635 سرانه درآمدهاي با هلند و شیلي کامرون، یلیونيم

 هرقدر و است مهم نیز کاالها این ترکیب البته .دارند صفر غیر صادرات کاال 745 و 487 ،91 در ترتیببه

 رشد ،کنندمي تولید را آن کمتري کشورهاي یجهدرنت و باشد ترپیچیده کشوري صادراتي کاالهاي

 طوربه هلند و شیلي کامرون، کاالهاي پیشین مثال در دارندمي بیانآنها  است. باالتر کشور آن اقتصادي

 صادراتي کاالهاي که کشورهایي» نویسند:مي بارهیندراآنها  شود.مي صادر کشور 41 و 61 ،87 به متوسط

 کشورهایي کهيدرحال کنندمي تولید کشورها از بسیاري که سازندمي را کاالهایي دارد يکم تنوعآنها 

 )هاسمن «سازندمي راآنها  اندکي کشورهاي که کنندمي تولید را محصوالتي دارند باالیي کاالیي تنوع که

 چند کاريهم با هیدالگو و هاسمن پیچیدگي، و قابلیت مفهوم براساس (.311 :2011 هیدالگو، و

 بردارينقشه اقتصادي: پیچیدگي اطلس» عنوان با کتابي انتشار به 2007 سال در دیگر اندیشمند

 درخصوص آنها یافت. انتشار 2013 سال در آن شده روزبه نسخه که اقدام کردند «6موفقیت مسیرهاي

                                                 
نمونه بارز آن در مورد تولیدات کشور خودمان، استفاده از تکنولوژی نوین توسط سایر کشورها و ورود آنها به فعالیت در زمینه  1.

 آیند. حساب میه ازجمله محصوالت سنتی ایران بهفرش و پسته است ک

2. Complexity 

3. Hausmann and Hidalgo 

4. Diversification 

5. Ubiquity 

6. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity  
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 شوند:مي یادآور اطلس این

 مورد دانش براساس تولید شباهت دهندهنشان که است اينقشه خلق اطلس این علمي سهم ترینمهم»

 دانش آن طریق از که دهدمي نشان را مسیرهایي و کشدمي تصویر به را تولید شبکه نقشه این است. نیاز

 صادراتي کاالهاي اطالعات از استفاده با نامیم.مي تولید فضاي را نقشه این ما شود.مي انباشت ترآسان 1مولد

 قرار تولید فضاي کجاي در کشور هر تولیدات که کنیم مشخص را نکته این که هستیم قادر ما کشور هر

 قرار حوالي آن در را محصوالتي و کندمي مشخص را کشور هر کنوني تولید هايقابلیتمسئله  این گیرد.مي

 (.9 :2013 ان،دیگر و )هاسمن «سازدمي نمایان کند( تولید بتواند دارد احتمال کشور یک )و دارد

 

 جهانی پیچیدگی نقشه .1 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22: 2013 همکاران، و هاسمن :مأخذ

 

 اند.کرده معرفي را پیچیدگي شاخص فوق، مباحث بهتر بررسي و درک براي (2013) همکاران و هاسمن

 تنهانه کشورها سایر با مقایسه در ایران وضعیت اخیر سال 50 خالل در که دهدمي نشان شاخص این به نگاهي

 است. نمایان خوبيبه ذیل جدول در مسئله این است(. یک رتبه )بهترین است شده بدتر بسیار بلکه نیافته، بهبود
 

 2اخیر قرن نیم در کشور چند اقتصاد پیچیدگی هرتب تحول روند. 1 جدول
 2016 1990 1965 سال کشور/

 88 84 69 ایران

 43 36 55 ترکیه

 3 24 19 جنوبي هکر

 22 37 70 مالزي

 .پیچیدگي اطلس :مأخذ

 

                                                 

1. Productive Knowledge  

  بوده است. 144برابر  2014عدد و در سال  103برابر  1990در سال  101برابر با  1965. تعداد کشورها در سال 2
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 دهش بدتر گذشته سال 50 خالل در ایران پیچیدگي رتبه است نمایان یک جدول در که طورهمان

 است. مینهز این در کشور نامناسب عملکرد و کشورها برخي توجه قابل پیشرفت دلیلبه امر این که است

 ملکردع گذشته سال پنجاه خالل در جنوبي کره است ایاننم فوق جدول در که طورهمان مثال عنوانبه

 ذشتهگ سال 50 در جنوبيکره و ایران صادرات مقایسه با گزارش ادامه در است. داشته خوبي بسیار

 شد. خواهد ارائه جنوبيکره و ایران تفاوت از تريروشن تصویر

 خصشا چرا که دهدمي نشان وبيخبه نیز جنوبي کره و ایران صادراتي کاالهاي تردقیق بررسي

 است. بوده بهتر ایران از حال و گذشته در کره پیچیدگي
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 گذشته سال 50 در جنوبی کره و ایران صادراتی کاالهای تحول .4 نمودار

 1965                                          ایران صادراتی کاالهای                             2015
 

 1965             جنوبی کره صادراتی کاالهای               2015
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 و پیچیده زمان طول در کره صادراتي محصوالت است نمایان فوق نمودارهاي در که طورهمان

 این اثر شود.نمي دیده ايعمده تحول ایران صادراتي کاالهاي در که است حالي در این است. شده متنوع

 است. مشاهده قابل جنوبيکره و ایران سرانه درآمد میان تفاوت در وبيخبه لهئمس

 

 1960-2015 هایسال خالل در جنوبی کره و ایران سرانه درآمد. 5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درآمد اما بود جنوبيکره سرانه درآمد از بیش پنجمیک حدود در 1960 سال در ایران سرانه درآمد

  .پیچیدگي است نظریهتأیید واقع این امر در است. بوده ایران برابر پنج از بیش 2015 سال در جنوبيکره

 براي صادرات اهمیت خوبيبه فوق مباحث با که هیدالگو و هاسمن بر عالوه گفت، باید درنهایت

 رشد براي بنیاني عنوانبه صادراتي محصوالت به بخشيتنوع اند،داده نشان را کشورها اقتصادي رشد

 رشد کمیسیون که گزارشي در است. گرفته قرار توسعه اندیشمندان توجه مورد که هاستمدت صادي،اقت

 درخصوص است کرده منتشر «اقتصادي رشد و صادرات به يبخشتنوع» عنوان با جهاني بانک توسعه و

 یندفرا ازاست  عبارت اقتصادي توسعه فرایند که است آمده صادراتي محصوالت به يبخشتنوع اهمیت

 کاالهاي» تولید سمت به «فقیر کشورهاي کاالهاي» تولید از کشورها که ايگونهبه ساختاري تغییر

 کنند. حرکت «ثروتمند کشورهاي

 یافته کشورها توسعه و اقتصادي رشد در بدیلبي نقشي تجارت که جهاني در گفت باید درمجموع

 است. شده بدل کشورها توسعه و دياقتصا رشد براي مهم ابزاري به اقتصادي دیپلماسي است،
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  صنعتی سیاست خدمت در اقتصادی دیپلماسی .3

 اشاره باال تکنولوژي با محصوالت صادرات ویژهبه و صادراتي محصوالت تنوع اهمیت به قبلي بخش در

 کرد توجه (2012) 1لین سخن به توانمي کشورها اقتصاد در صنعت بخش اهمیت بهتر درک براي شد.

 دارد:مي انبی که

 جایگاه در توانستند پایین درآمد با کشورهاي از سومیک تنها 2009 الي 1960 هايسال خاللدر 

 قرار متوسط درآمد با گروه در که کشورهایي تعداد اینکه وجود با گیرند. قرار متوسط درآمد با کشورهاي

 گیر «متوسط درآمد دام» در نهاآ از بسیاري اما است یافته افزایش هستند جهاني رشد حامي و دارند

 1960 سال در بودند متوسط درآمد جایگاه در 1960 سال در که کشورهایي چهارمسه تقریباا اند.افتاده

 که کشورهایي ... بودند کرده سقوط پایین درآمد با کشورهاي گروه به یا بود شده بدتر وضعیتشان یا

 نتوانستند دیگرعبارتبه یا آورند پدید را ساختاري تغییرات نتوانستند که بودند آنهایي ماندند باقي فقیر

 تولید سمت به و گرفته فاصله سنتي و کشاورزي محصوالت تولید از تولیداتشان به بخشيتنوع با

 (.2-3 :2012 )لین، کنند حرکت مدرن يهافعالیت و ايکارخانه محصوالت

 بخش از حمایت جهت را يیهاتسیاس مختلف کشورهاي است شده باعث صنعت بخش اهمیت

 نویسد:مي بارهایندر نیز (کمبریج دانشگاه سرشناس استاد) چانگ گیرند. پیش در خود صنعت

 مرکزي دولت توسط توسعه و تحقیق هايهزینه مالي تأمین طریق از را خود صنعتي سیاست آمریکا

 بر تأکیدش بر سنگاپور ود.ش منکر را صنعتي سیاست وجود که دلیل این به شاید است کرده حفظ

 مشخصي اهداف ريیپیگ به و دهدمي ادامه استراتژیک صنایع گذاريهدف به اما دهدمي ادامه آزاد تجارت

 سیاست که ژاپن و کره مانند کشورهایي کند. حفظ را خود ايکارخانه تولیدات بنیان تا دهدمي ادامه

 بخشي حداقل احیاي براي تالش در اکنون اندداده کاهش فيمختل دالیل به 1990 دهه از را شانصنعتي

   (.500-501 :2016 چانگ، و )آندرئوني هستند باال تکنولوژي با صنایع در ویژهبه هاسیاست آن از

 پیشبرد جهت در مهمي ابزار اقتصادي دیپلماسي آن تبع به و خارجي يهاسیاست میان این در

 بوراس (،2007) جهاني بانک کارشناسان جملهاز مختلف اندیشمندان هک ايگونهبه است صنعتي سیاست

 صنعتي سیاست ابزار عنوانبه تجاري يهاسیاست نقش به (2015) 3بالک و کلر و (2013) 2ادکوئیست و

 است: اهمیت داراي زمینه چند در دياقتصا دیپلماسي و تجاري يهاسیاست اند.کرده اشاره نوآوري و

 يفناور با صنعتي محصوالت تولید براي يفناور انتقال همچنین و خارجي گذاريرمایهس جذب در نخست

 سایر در کشور هايبنگاه گذاريسرمایه امکان آوردن فراهم براي سازيبستر در همچنین کشور. در باال

                                                 

1. Lin 

2. Borras and Edquist 

3  . Keller & Block. 
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 ياهسیاست کشور در صنعتي تولیدي کاالهاي براي صادراتي بازار آوردن فراهم نهایتدر و کشورها

 زمینه این در (2015) بالک و کلر مثال براي .دارد عهدهبر مهمي نقش اقتصادي دیپلماسي و تجاري

 است. کرده شرکت گوناگوني ايمنطقه و الملليبین تجاري توافقات در آمریکا دولت دارند:مي بیان

 کرده عمل تجاري استسی براي سميیمکان عنوانبه موارد برخي در موفقي گونهبه نیز دولتي خریدهاي

 (244 :2015 بالک، و )کلر است

 است خارج در گذاريسرمایه و خارجي گذاريسرمایه جذب دیگرمسئله  شد اشاره که طورهمان

 بخش تاس نمایان زیر نمودار در که طورهمان دارد. مهمي بسیار نقش اقتصادي دیپلماسي آن در که

 این که ودش توجه نکته این به اگر است. انگلستان و آمریکا ويسبه جهان در سرمایه جریان از ايعمده

 دریافت زا آمریکا درصدي 35 خالص سهم آنگاه کنندمي گذاريسرمایه نیز کشورها سایر در خود کشورها

  شود.مي معنادارتر جهان در سرمایه

 هايسال خالل در چین که است آن واقعیت است. چین وضعیت میان این در دیگر مهم لهئمس

 انتقال تجه در مياهر عنوانبه خارج در گذاريسرمایه از موفق، اقتصادي دیپلماسي بر تکیه با اخیر

 (.183 :2016 )هث، است کرده استفاده خود صنعت ارتقاي و يفناور

 

 گذاری خارجی در جهانجریان سرمایه. 6نمودار
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 اقتصادی دیپلماسی و تجارت در )رویکردها( هاپارادایم .4

 توانندمي چگونه کشورها اما شد اشاره کنوني دنیاي در ویژهبه المللبین تجارت اهمیت به قبلي قسمت در

 گیريشکل از بیش قدمتي هاسؤال این به پاسخ یابند. دست کشورها سایر با تجارت در مطلوب وضعیت به

 حمایت آزاد تجارت از اندیشمندان برخي کهحاليرد است. انگیزمناقشه بسیار و دارد اقتصاد رشته

 کشورهاست همه براي راهکار بهترین چندجانبه معاهدات و گووگفت ابزار از استفاده ندمعتقد و کنندمي

 این .کنندمي تشویق را صادراتي بازار آوردن دستبه براي جنگ حتي و گرایيملي دیگر گروهي

  شود.مي اتخاذ آنها از هاسیاست که دارند متضادي هاي)رویکردهاي(ایمپاراد در ریشه متضاد يهاسیاست

 ساختار در کوهن که طورهمان هستند. هاسیاست بنیان اصل در ها()پارادایم نظري چارچوب و مفاهیم

 تغییر با و هستند پردازينظریه و مشاهدات در دانشمندان راهنماي هاپارادایم دهد،مي توضیح علمي هايانقالب

 حتي و تحلیل شیوه پارادایمي هر در (.1367 )کوهن، کندمي تغییر نیز هاسؤال حتي و تحلیل شیوه هاپارادایم

 دارند. گذشته با ماهوي تفاوتي مفاهیمش و جدید پارادایم است. متفاوت قبلي پارادایم با شده مطرح هايسؤال

 «دید» شیوه نوعي خالصه طوربه و نهندمي پیش را دیگري ئلمسا هستند دیگري هايموضوع بیانگر مفاهیم این

 به و دارد سیاستي هايتوصیه بر زیادي بسیار تأثیر دید شیوه این (.484: 1380 )کامپاني،کنند مي القا را جدید

  داد. نمایش زیر صورتبه توانمي را این انجامد.مي متضادي گاه و متفاوت سیاستي هايتوصیه

 

 آنها نتایج و هاسیاست ها،نظریه میان ارتباط ردموا. 7ار نمود

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 .1392 همکاران، و متوسلي :مأخذ

 

 شوند:مي یادآور هاسیاست بهتر درک براي هاپارادایم به توجه لزوم خصوصدر (2015) 1هاول و هوگان

 جامعه انمی مشترک شناختيمدل 2سیاستي پارادایم یک (38 ،2004) کارسون تعریف مطابق

 سیاستي پارادایم درباره که هنگامي ... کندمي تسهیل را مسائل حل که است کنشگران از مشخصي

                                                 

1. Hogan and Howlett 

2. Policy Paradigm 

نتیجه 

 مطلوب

تکرار 

 فرایند

نتیجه 

 بازبینی نامطلوب

 

عملکرد 

 )نتایج(

 

ها سازمان

)مجریان 

 ها(یاستس

 

قواعد و 

 هایتوصیه

 سیاستی
 

مبانی 

 فلسفی

و 

 هافرضپیش

 هاپارادایم

)به عنوان 

مثال 

کالسیک، 

نهادی، 

مارکسیستی و 

 غیره(

 

 ارزیابی
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 پارادایم یک ایده زیرا هستیم، اريتگذسیاس فرایند درباره کردن صحبت حال در واقعدر کنیممي صحبت

 و سیاست محتواي براي پیوستگي مقداري که است 1شده برساخته ذهني ایدئال یک سیاستگذاري

 که شودمي آغاز تشخیص این از سیاست هايپارادایم مطالعه … آوردمي فراهم زمان طول در گفتمان

 هاچارچوب درک براي کلیدي و آن ثبات و سیاست تغییر فرایندهاي بناي سنگ آنها هستند، مهم هاایده

 تبیین براي آنها ظرفیت و هاپارادایم بهتر درک رودمي انتظار ... هستند سیاست پویاي فرایندهاي و

 دنیاي در عمومي سیاست فرایند از تريمنسجم و بهتر تبیین که سازد قادر را ما سیاستگذاري فرایند

 (.5-7 :2015 هاولت، و )هوگان کنیم ارائه خودمان پیرامون

 رد مختلف رهايکشو ازسوي که یيهاسیاست بهتر درک براي ادامه در فوق مباحث به توجه با

 یميپارادا هر در شود. بررسي حوزه این هايپارادایم باید شودمي اتخاذ المللبین تجارت عرصه

 آوردندست هب براي جنگ ابزار نئوکالسیکي پارادایم در مثال عنوانبه است. مجاز ابزارها از ايمجموعه

 تردقیق رسيبر به ادامه در است. مجاز ستيمرکانتلی پارادایم در کهحاليدر نیست مجاز صادراتي بازار

 پردازیم.مي مهم هايپارادایم از برخي

 

 مرکانتیلیسم پارادایم .1-4

 آدام که دارد اقتصاد رشته از بیش قدمتي کشورها اقتصادي رشد براي تجارت اهمیت پیرامون بحث

 تجارت بحث مجمنس صورتبه که پارادایمي نخستین .است گذاشته بنیان 1776 سال در اسمیت

 (2)مرکانتیلیسم سوداگري مکتب داد قرار بررسي و بحث مورد را کشورها اقتصاد بر آن اثر و الملليبین

 اندیشه در غالب مکتب 1750 الي 1500 هايسال خالل در )مرکانتیلیسم( سوداگري مکتب درواقع بود.

 اما نداشتند کاملي نظراجماع وناگونگ مسائل مورد در هرچند مکتب این اندیشمندان بود. اقتصادي

 بازرگاني تراز» حفظ لزوم بر و بودندها دولت توسط گرایانهملي يهاسیاست پیگیري لزوم به معتقد کلدر

 مستعمرات گسترش مالي تأمین براي نقره و طال صورتبه ملي ثروت آوريجمع کردند.ميتأکید  «مثبت

  (.53-63 :1375 )تفضلي، بود هامرکانتیلیست تشویق مورد يهاسیاست دیگر ازجمله

 شد.مي گرفته نظر در سکه یک روي دو مثابهبه دولت ثروت و نظامي قدرت لیسمیمرکانت مکتب در

 در «.ثروت قدرت و است قدرت ثروت» داشت: بیان صریح نظرياظهار در هابز توماس که گونههمان

 امپریالیستي هايدولت شد،مي شامل را هجدهم تا نزدهمشا قرن تقریباا که لیسمیمرکانت دوران طول

 هايشبکه در شدتبه گذاريمقررات ضمن هاحکومت کنند. کنترل را تجارت تا نددآور پدید را انحصاري

 کردندمي دستکاري را صادرات( به واردات هزینه )نسبت 3مبادله رابطه کردند،مي دخالت جدید تجاري

                                                 

1. Ideational Construct 

2. Mercantilism 

3. Terms of Trade 
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 (.2 :2015 1،)مارتین کنند ثروتمند را شانداخلي نحامیا و خودشان تا

 آن تبع به و جدید مستعمرات ایجاد براي جنگ و اقتصاد در دولت دخالت دیدگاه این براساس

 (2003) 3اندرتون (.14 ،2008 2،کلمب و )داني شدمي تشویق اقتصاد تقویت منظوربه جدید بازارهاي

 و برنده کشور یک المللبین تجارت در داشتند اعتقاد هاتیلیستمرکان که کنندمي اشاره نکته این به

 خارجي بازار بودند معتقد وتأکید  طبیعي منابع زمینه در انحصار بر بنابراین شودمي بازنده دیگر کشور

 مطلوب امري تجارت کنترل و مستعمرات آوردندست به بنابراین شود.مي رقبا به نسبت برتري موجب

 سیاست بنیان دیدگاه این کرد. باید استفاده نیز جنگ و زور از آنها کسب براي نیاز صورت در که بود

 دیدگاه (.211 ،2003)اندرتون، بود هامرکانتیلیست دوران در اروپایي کشورهاي از بسیاري

 شده حمطر 4لیسمینئومرکانت عنوان تحت و هاتعدیل و جرح برخي با نیز معاصر دوران در هامرکانتیلیست

 شود.مي هپرداخت آن به آتي هايبخش در که (14-15 :2008 کلمب، و )داني است

 

  نئوکالسیک و اولیه( های)لیبرال کالسیک پارادایم .2-4

 در دیگري دیدگاه تدریجبه 1776 سال در اسمیت آدام ملل ثروت کتاب انتشار با و 18 قرن اواخر در

 عنوان تحت اقتصاد علم در و گشت فومعر لیبرال دیدگاه به که کرد ورظه هامرکانتیلیست دیدگاه برابر

 مزیت» ایده کردن مطرح با که بود اسمیت آدام این نخست شود.مي یاد آنها از کالسیک اندیشمندان

 دیدگاه این براساس .کنند سود کسب یکدیگر با تجارت از توانندمي کشورها همه که کرد بیان «مطلق

 محسوب کشورها ثروت افزایش شیوه بهترین جهاني کار تقسیم و بازار اصول بر مبتني داريسرمایه

 .کند مطرح کشورها بین تجارت در را «نسبي مزیت» بحث که بود ریکاردو نوبت اسمیت از پس شد.مي

-الیو)پ دانستمي مفید کشورها اقتصاد براي را آن و حمایت آزاد تجارت از همچنان نیز وي حالاینبا

 شروع 1815 سال در انگلستان از ناپلئون شکست از المللبین تجارت در دوره این (.4-6 :2010 5،پوپا

 (.3 :2015 )مارتین، یابدمي ادامه اول جهاني جنگ آغاز یعني 1914 سال تا و

 حمایت شانصنایع از کشورها اننهمچ اما نداشت ادامه قبل شدتبه گرایيحمایت دوره این در هرچند

 گزارشي در بود 1789سال در آمریکا داريخزانه وزیر اولین که 6همیلتون الکساندر مثال عنوانبه کردند.مي

داشت تأکید  مسئله این بر ،داد ارائه کنگره به «صنعتي تولید درباره گزارشي» عنوان با 1791 سال در که

 ایده البته 7(2016 )بینگهام، داشت درامان ملليالبین رقابت از را آنها و کرد حمایت صنایع از باید که

                                                 

1. Martin 

2. Dunne  and Coulomb 

3. Anderton 

4. Neo Mercantilism 

5. Paliu-Popa, Lucia 

6. Alexander Hamilton 
 برای اطالعات بیشتر در مورد این گزارش بنگرید به .7
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 جنگ شروع با نشد. اجرا کامل طوربه و بود همراه هایيمقاومت با 1804 سال در مرگش زمان تا همیلتون

 40 به جنگ از پیش دوران در درصد 5/12 از و کرد افزایش به شروع هاتعرفه 1812 سال در انگلستان با

 که بودند آلمان کشور مقامات هاکالسیک دیگر منتقد (.83 :1392 )چانگ، رسید 1820 سال تا درصد

 پرداختند. نئوکالسیکي رویکرد با مخالفت به «لیست فردریک» مباحث و آلمان تاریخي مکتب ذیل

 رقابت در آلمان المللي،بین تجارت آزاد شرایط در که شدند متوجه لیست عقاید از پیروي با هاآلمان

 صنایع صاحبان از گروهي لیست نظر طبق بنابراین کند. پیشرفت تواندنمي انگلستان ربمج صنایع با

 جلوگیري لیسيانگ کاالهاي ارزان ورود از گمرکي هاي تعرفه ایجاد با که کردند درخواست دولت از آلمان

 .(196:1375 )تفضلي، دهد قرار حمایت مورد را داخلي صنایع وسیلهبدین و کرده

 این به قدقی نقدي در چانگ روست.هروب انتقادهایي با نیز نظري لحاظ از رویکرد این دیگرسوياز

 دارد:مي بیان نظریه

 گویدمي درستيبه وي نظریه .(خودش تنگ هدمحدو در هرچند) است صحیح مسلماا ریکاردو نظریه

 نفع به ود،ر فراتر آن از اندتونمي که بپذیرد و کند بسنده اشفناوري موجود سطح به کشوري چنانچه که

 نظر نای از است. بهتر نسبي طوربه تولیدشان در که کند پیدا تخصص چیزهایي در که است کشور آن

 کرد. مخالفت آن با تواننمي و نیست بحثي هیچ

 کاري ندبتوا تا کند کسب پیشرفته فناوري موجود، وضع از گذار با بخواهد کشوري که آنگاه اما

 دیگر،عبارتبه -آیدبرمي کشورها معدودي عهده از فقط موجود شرایط در که دهد انجام ريتپیچیده

 نیازمند نوین فناوري جذب پاشد.مي فرو ریکاردو نظریه دهد، قرار هدف را اقتصادي توسعه که آنگاه

 حمایت از ايهرود نیازمند اندکهنه هايفناوري داراي که تولیدکنندگاني بنابراین است. تجربه و زمان

 اينظریه وریکارد نظریه ... کند حفظشان الملليبین رقابت از آموزش، دوره این طول در که انددولتي

 تغییر ار شرایط خواهندمي که کشورهایي براي نه پذیرند،مي را موجود شرایط که کشورهایي براي است

 (.77-78 :1392 )چانگ، دهند

 تنها بود سیکنئوکال و کالسیک اندیشه مهد که انگلستان که کنندمي اشاره نکته ینا به منتقدان درنهایت

 نویسد:يم خصوص این در چانگ بود. مطمئن عرصه این در خود برتري از که آورد روي آزاد تجارت به زماني

 تعرفه متوسط ،1820 سال در ماند. باقي گراحمایت شدیداا کشوري بریتانیا نوزدهم، قرن نیمه تا

 تا 6 با کنید مقایسه را این بود. درصد 55 الي 45 شده ساخته محصوالت واردات براي بریتانیا گمرکي

 در درصد 20 حدود و یسئسو و آلمان در درصد 12 تا 8 هلند(، و )بلژیک سفلي کشورهاي رد درصد 8

 عرصه در که گرفت شپی در وقتي فقط را آزاد تجارت بریتانیا (....74 {:2008}1392 )چنگ، فرانسه

 دیرپاي و بلند دیوار پس در» -بروک پل اقتصاد، تاریخ برجسته نظرصاحب قول به -رقبایش از فناوري

                                                 

Bingham, Richard D. (2016). Industrial Policy American-style : from Hamilton to HDTV, 

Routledge  .  
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 سخن «نردبام افکندن دور و زدن لگد» از لیست فردریک که نیست جهتبي بود. گرفته پیشي «تعرفه

 (.79 {:2008}1392 )چنگ، گویدمي

 واردات جایگزینی و ییساختارگرا پارادایم .4-3

 قرن اواخر آلمان و آمریکا در توانمي را آن هاينشانه و دارد طوالني قدمتي 1واردات جایگزیني استراتژي

 ايتوسعه برنامه ترکلي استراتژي از بخشي بیستم قرن در استراتژي این اما یافت هجده قرن اوایل و 17

 شوند:مي یادآور همکارانش و گیلیس که طورآن .کرد حمطر ساختارگرایي مکتب اندیشمندان که بود

 رکود پي در شاناولیه مواد صادرات بازارهاي که وقتي التین آمریکاي در نخست واردات جانشیني

 کشورهایي شد. کشف شد، گسیخته شدتبه دوم جهاني جنگ در تجاري نقلوحمل سپس و 1930

 منظم طورهب خود نوپاي صنایع با جنگ از آمدن بیرون از سپ مکزیک و کلمبیا برزیل، آرژانتین، مانند

 جانشین هايرژیم التین آمریکاي ... پرداختند متحده ایاالت از رقابتي واردات برابر در موانعي ایجاد به

 گرفت، رارق توسعه به رو کشورهاي دیگر سرمشق بعداا که شماريبي حمایتي هايروش با همراه را واردات

 به یدنیاز دست براي محرکي استقالل آفریقا، و آسیا در دوم، جهاني جنگ دنبال به .ندداد توسعه

 و یلیس)گ شد اقتصادي توسعه غالب استراتژي ،واردات جانشیني 1960 دهه در بود. واردات جانشیني

 (.711 :1391 ،همکاران

 یککالس اقتصاد سنت رد شودمي یاد ساختارگرایي مکتب گذاربنیانعنوان به وي از که پریبش

 جنگ از پیش هايسال خالل در آرژانتین یعني کشورش در که تحوالتي مجموعه اما بود خوانده درس

  داشت. وا نسبي مزیت مانند مباحثي درباره تفکر به را وي داد روي دوم جهاني

 قرار حمله مورد را «نسبي مزیت» نظریه مشخصاا آیرس بوئنوس دانشگاه در 1948 سال در پربیش

 نخواهند ستمبی قرن در اولیه مواد صادرکننده کشورهاي که کرد استدالل مختلفي دالیل ارائه با و داد

 از لحاص منافع صنعتي، کشورهاي وي نظربه کنند. طي را رشد مسیر صادرات توسعه اساسبر توانست

 کنند.مي حفظ رباالت دستمزد شکل به (نازل هايقیمت به آنها دادن ارائه جايبه) را فناورانه هايپیشرفت

 با مقایسه رد بود، جهاني عرصه در کنندهتجارت کشور ترینبزرگ که آمریکا متحده ایاالت این بر افزون

 داشت يکمتر بسیار واردات ضریب بود، مسلط نوزدهم قرن تجارت بر این از پیش که کبیر بریتانیاي

 (.67 :1386 )هانت،

 عمل و نیافتهتوسعه کشورهاي توسط خام مواد عرضه که کردندميتأکید  کتب،م این اندیشمندان

 نخواهد کمکي اول گروه کشورهاي توسعه به یافتهتوسعه کشورهاي صنعتي محصوالت بازار مثابهبه کردن

 متداو مشکالت، این بر غلبه راه تنها آنها نظربه شوند. خارج چرخه این از کشورها این است الزم و کرد

 تولید جملهاز داخل در صنعتي متنوع هايبخش توسعه به توجه و دولت توسط ساختاري تحوالت روند

                                                 

1. Import Substitution Industrialization  
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  (.69 :1386 هانت،) است ايسرمایه کاالهاي

 آمدند دپدی شیوه این به که صنایعي اینکه ازجمله شد وارد سیاست این به گوناگوني انتقادهاي

 معدود هايشرکت عمل در نکردند، ایجاد الملليبین سطح در رقابتي توان داراي محصوالتي هیچگاه

 سهم و بردند را سود بیشترین بپردازند تشانمحصوال واردات یا تولید به همکاري به توانستند که خارجي

 ارز نرخ تعادل کرد،مي سنگیني بودجه بر صنایع این براي دولتي زیاد یارانه شد، کشورها نصیب اندکي

 :2013 اسمیت، و )تودارو خورد هم به سنتي محصوالت ضرر و صنعتي کاالهاي نفعهب مصنوعي طوربه

 که 1973 تا 1950 زماني دوره داشت.در نیز زیادي بسیار فواید هاسیاست این حالاینبا (.639 -640

 يهانرخ ترینسریع شود،مي شناخته واردات جایگزیني سازيصنعتي تسلط دوران عنوان تحت معموالا

 پیوست وقوعبه حاضر دوران تا نوزدهم قرن اواخر از ايدوره طي توسعه درحال جهان صنعتي رشد

 (.24 :{2014}1394 همکاران، و )خیریناگز

 

 گراییملی گرایی،حمایت لیسم،ینئومرکانت پارادایم .4-4

 از ايمجموعه 4ياقتصاد پرستيمیهن یا 3اقتصادي گرایيملي 2،گرایيحمایت 1،لیسمینئومرکانت

 تجارت با تقابل در که شودمي استفاده تجاري يهاسیاست از طیفي به اشاره براي که است اصطالحات

 ندیشمندانا میان آن هايتفاوت و هاشباهت و رویکردها این تاریخچه و ریشه درخصوص دارد. قرار آزاد

 دارد. وجود نظراختالف

 الکساندر مانند افرادي عقاید در ریشه لیسمینئومرکانت و رایيگملي معتقدند اندیشمندان از برخي

 19 قرن در لمانآ نوسازي پیشگام-لیست فردریک و -1791 در آمریکا داريخرانه وزیر اولین-تونلهمی

 از عبارت لیسمینئومرکانت از لیسمیمرکانت تمایز وجه (2016) کوهن اعتقاد به (.90 :2016 5،)کوهن دارد

 از و گیردمي شکل مختلف کشورهاي در صنعتي انقالب از پس که جریاني درواقع است. صنعتي انقالب

 لیسمیمرکانت که ندمعتقد (2018) 6همکارانش و رزینکوا اما است لیسمینئومرکانت کندمي حمایت صنایع

 (277 :2018 همکاران، و )رزینکوا است بوده اقتصادي ناسیونالیسم گیريشکل بخشالهام منابع ازجمله

 از حمایت سیاست دنیا کشورهاي از بسیاري اخیر، دهه یک خالل در تاریخي، ریشه این از فارغ اما

 این بهتر اجراي براي نیز اقتصادي دیپلماسي ابزار از میان این در و اندگرفته پیش در را خود اقتصاد

 این میان هایياختالف که نندکمي اشاره نکته این به مختلفي نویسندگان .کنندمي استفاده هاسیاست

 و گرایيملي که کندمي اشاره نکته این به (2016) کوهن مثال براي دارد وجود اصطالحات

                                                 

1. Neomercantilism 

2. Economic Nationalism 

3. Protectionism 

4. Economic Patriotism 

5. Cohn 

6. Reznikova, Panchenko and Bulatova 
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 این اما باشد. آزاد تجارت طرفدار است ممکن گراملي یک و نیستند دفامتر یکدیگر با لیسمینئومرکانت

 به که بود گرایيملي لیست فردریک مثالنوان عبه و است یکدیگر با هایيپوشانيهم داراي رویکرد دو

 (.91 :2016 )کوهن، داشت باور نئومرکانتلیسم از مهمي هايجنبه

 آن واقعیت اخیر، هايسال در المللبین تجارت توصیف براي گذارينام در تفاوت از ترمهم نکته اما

 این آن عتب به و یافته افزایش اقتصادهایشان ازها دولت حمایتي يهاسیاست اخیر دهه یک در که است

 مالي حرانب از پس جهان واقعدر است. یافته تسري نیز اقتصادي دیپلماسي و تجاري روابط به هاسیاست

 اقتصاد درها دولت حمایت و دخالت آن در که است شده اقتصادي سیاست از جدیدي عرصه وارد 2008

 و تجاري سیاست تحوالت شرایطي چنین تحت است. یافته شافزای شدتبه صنعت زمینه در ویژهبه

 همکارهاي و توسعه سازمان مثالعنوان به گرفت. نظر در فوق تحوالت ذیل در باید را اقتصادي دیپلماسي

  نویسد:مي زمینه این در (2011) اقتصادي

 شورهايک و سترالیاا تا الندنف از اقتصادي هايهمکاري و توسعه سازمان کشورهاي اخیر، هايسال

 هايخرید مانند تقاضا سمت شده گذاريهدف نوآوري يهاسیاست از لبرزی و چین مانند ظهور درحال

 شتربی کاربرمحور نوآوري ابتکارات و مصرف يهاسیاست استانداردها، گذاري،مقررات عمومي، بخش

  .(2011 اقتصادي، همکارهاي و توسعه )سازمان کنندمي استفاده

 نویسد:مي بارهایندر نیز چانگ

 دولت توسط توسعه و تحقیق هايهزینه مالي تأمین طریق از را خود صنعتي سیاست آمریکا»

 أکیدشت بر سنگاپور شود. منکر را صنعتي سیاست وجود که دلیل این به شاید است کرده حفظ مرکزي

 اهداف ريیپیگ به و دهدمي ادامه استراتژیک صنایع گذاريهدف به اما دهدمي ادامه آزاد تجارت بر

 که ژاپن و کره مانند کشورهایي کند. حفظ را خود ايکارخانه تولیدات بنیان تا دهدمي ادامه مشخصي

 اياحی براي تالش در اکنون اندداده کاهش مختلفي دالیل به 1990 دهه از را شانصنعتي سیاست

 (.2016 چانگ، و )آندرئوني «هستند باال فناوري با ایعصن در ویژهبه هاسیاست آن از بخشي حداقل

 ندان،شهرو کردن توانمند جهت در که است کرده اعالم رسمي طوربه 2017 سال در اروپا کمیسیون

 این قالب در .است داده قرار کار دستور در را صنعتي سیاست تکنولوژي بهترین از استفاده و مناطق بهبود

 شده باعث درون این است. شده اجرا نیز هاتعرفه افزایش مانند تجاري هاياقدام از ايمجموعه ،هاسیاست

 دارد:مي بیان خود 2019 گزارش در آنکتاد یابد. کاهش اخیر هايسال خالل در جهاني تجارت حجم

 محدودکننده هاياقدام از يطیف توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهاي جهاني مالي بحران از پس

 و مقداري هايمحدودیت ها،تعرفه بردن باال یا جدید هايتعرفه شامل که اندگرفته پیش در را يتجار

 مورد دوره طول در جهاني تجارت سازمان مدیرکل 2018 گزارش مطابق شود.مي ترسخت مقررات

 که کاالهایي شارز و افزایش اندشده کنندهمحدود هاياقدام مشمول که کاالهایي تجارت ارزش ،بررسي
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  1است. یافته کاهش شده تسهیل تجارتشان

 آنکتاد رشگزا مطابق است. کرده ایفامسئله  این در مهمي نقش ترامپ دوران يآمریکا میان این در

 نمودار در که است یافته افزایش دیگر بار سال 50 قریب از پس آمریکا وارداتي کاالهاي بر تعرفه میزان

 است. مشاهده قابل زیر

 

 1790 -2019 هایسال خالل در آمریکا به وارداتی کاالهای بر تعرفه میزان. 8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2019 آنکتاد :أخذم

 

 مطرح را بحث این (2019) دوران .کندمي استفاده نیز نوین ابزار از جدید لیسمیمرکانت میان این در

 برد:مي پیش را جدید لیسمیمرکانت نوین ابزار از استفاده با چین که کندمي

 به هايفناور و هاداده تمام انتقال خارجي هايشرکت براي چین در گذاريسرمایه معیار درحقیقت

عنوان به را اآمریک و کانادا ،چین دهدمي نشان هااقدام این است. کار انجام براي شرطيعنوان به چین

 نوع این دلیلبه دالر میلیارد 200 از بیش کانادا است. گرفته نظر در چیني لیسمینئومرکانت پایدار اهداف

به  عاقدام راج نوع این دلیلبه دالر میلیارد 400 از بیش سال هر آمریکا  کند.مي ضرر تجاري جاسوسي

 (.27 :2019 )دوران، کندمي ضرر چین دولت ازسوي شده حمایت يفناور

 است. بوده همراه کشور این تکذیب با همواره چین، از منتقدان سایر و (2019) دوران ادعاي

 نوین هايجنگ که است آن واقعیت اما کندمي رد را هایياتهام چنین همواره خود آمریکا که طورهمان

 ادامه در که طورهمان درواقع هستند. جدید لیسمیمرکانت يهاابزار از امروزه يفناور دزدي و سایبري

 از جدیدي اشکال اجتماعي هايشبکه و اینترنت گسترش با اخیر هايسال خالل در دید خواهیم

 معمول ابزارهاي از استفاده در حتي تحوالت این است. آمده پدید اقتصادي دیپلماسي و دیپلماسي

 است. بوده اثرگذار نیز دیپلماسي

                                                 

1. https://sdgpulse.unctad.org/barriers-to-trade/ 
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  اقتصادی دیپلماسی ابزارهای .5

 هاسیاست اجراي شد. اشاره متفاوت يهاسیاست گیريشکل در هاپارادایم اهمیت به قبلي هايمتقس در

 آن تبع به و هاسیاست از ايمجموعه پارادایم هر درواقع است. 1سیاستي ابزارهاي از استفاده نیازمند

 :2013 )پرل، هستند مشکل حل براي ايوسیله پارادایم آن مطابق که کندمي توصیه را سیاستي ابزارهاي

 :کندمي تبیین رامسئله  این خوبي به هال پیتر از زیر سخنان به ارجاع با (2015)2ولیدر (.49

 سیاست اهداف تنهانه که کنندمي کار استانداردها و هاایده از يچارچوب درون معموالا سیاستگذاران

 توجه آن به که مشکالتي ماهیت بلکه کند،مي مشخص را کنند استفاده توانندمي که ابزارهایي نوع و

 (.24 :2015 )ویلدر، کندمي مشخص نیز را کنندمي

 3کردنحکمراني وسایلعنوان به اغلب سیاستي ابزارهاي» گفت باید سیاستي ابزارهاي درخصوص

 زیادي توجه دمور و اندکرده تعریف راینر و هاولت که طورآن یا (،99 :2012 )علي، «شوندمي شناخته

 دولتي، منابع از استفاده شامل که هستند حکمراني هايتکنیک سیاستي ابزارهاي»است: گرفته قرار نیز

 هستند. حکمراني ابزار آنها شود.مي سیاست اهداف به دستیابي منظوربه آگاهانه هايمحدودیت یا

 گیرندمي قرار استفاده مورد عمومي يهاسیاست اثرگذاري یا اجرا براي که هایيتکنیک و هامکانیسم

  (.2 :2007 4،راینر و )هاولت («2002 )سالمون،

 اقتصادي دیپلماسي سیاستي ابزارهاي که داد پاسخ سؤال این به باید اکنون فوق مطالب به توجه با

 ولکوک دارد. وجود اندیشمندان میان در اقتصادي دیپلماسي ابزارهاي درخصوص مهمي اختالف کدامند؟

 از استفاده دربرگیرنده اقتصادي دیپلماسي از ما تعریف که دارندمي بیان صراحتبه (2013) ينیبا و

 خاصي اقتصادي یا سیاسي اهداف پیگیري منظوربه ها(مشوق یا تحریم )شامل اقتصادي هاياهرم

 و ولکوک) کرد تعریف اقتصادي حکمراني هنر حتي یا تحریم عنوان ذیل توانمي را موارد این شود.نمي

 محسوب اقتصادي دپیلماسي ابزارهاي از جزئي را تحریم (2018) مون و برجیک (.387 :2013 ي،نیبا

 اندکرده اشاره ابزارها این به خود مطالعات در اندیشمندان از برخي نظرهااختالف این از فارغ اما کنندمي

 :است زیر شرح به که

  

                                                 

1. Substantive Policy Instruments 

2. Wilder 

3. Governing Tools 

4. Howlett  and Rayner 
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 اقتصادی دیپلماسی ابزارهای. 2جدول 
 التین معادل ابزار

 diplomatic climate (general, soft power) نرم( قدرت )عمومي، دیپلماتیک مناسبات
 diplomatic representation (aggregate measure, level) سطوح( ،هااقدام )کلیه دیپلماتیک نمایندگي

 embassies (ambassadors, chargés d’affaires) تجاري( مسئوالن )سفرا، هاسفارتخانه
 consulates هاگريکنسول

 Trade attaches (commercial diplomats) تجاري( هاي)دیپلمات اقتصادي نمایندگان
 export promotion agency home country مبدأ کشور در تجارت گسترش هايآژانس

 national promotion system ملي ارتقاي سیستم
 گسترش هايآژانس موجود/ تجاري( )نقاط ارجيخ دفاتر

 هرکدام سطح حمایتي/ هايتجارت/آژانس
export promotion/support agency/office abroad (trade 

posts) presence/level 

 investment promotion agency home country مبدأ کشور در گذاريسرمایه گسترش هايآژانس
 digital diplomacy including social media اجتماعي هايشبکه شامل دیجیتال دیپلماسي

 state visits دولتي بازدیدهاي
 Trade mission (government-led) دولت( توسط شده )هدایت تجاري يهامأموریت

 other missions (no government involvement but سوبسید( مشمول اما )غیردولتي هامأموریت سایر
subsidized) 

 sanctions هاتحریم

 public expenditure (budget) )بودجه( عمومي هزینه

 development aid توسعه براي کمک

 free trade agreements آزاد تجارت توافقات

 Sovereign Wealth Fund ملي ثروت هايصندوق

 public-private partnerships خصوصي-عمومي همکاري

 regional agreements ايمنطقه توافقات

 developmental partnerships ايتوسعه هايمشارکت

 memoranda of understanding تبییني هايگزارش

 .2018 مونیز ،2017 مون ،2016 برجیک و مون :مأخذ

 

 يبرخ است. گسترده بسیار اقتصادي دیپلماسي ابزارهاي است نمایان فوق جدول در که طورهمان

 اشاره کنسولي خدمات از استفاده به توانمي آنها ازجمله که دارند طوالني بسیار قدمتي ابزارها این از

 اقتصادي يهافعالیت تاریخچه اما گرددمي باز معاصر دوران به دیپلماسي اصطالح از استفاده هرچند کرد.

 (2013) 1هجیمان -اوکانو گرددمي باز مسیح میالد از پیش هاقرن به خارجي تجارت زمینه درها دولت

 زمان آن در هرچند رسدمي مسیح میالد از پس ششم قرن به کنسولي خدمات قدمت داردمي بیان

 در کشور اتباع از صرف حمایت از تدریجبه خدمات این نداشتند. وجود کنوني دیپلماتیک نهادهاي

 عصر و وسطي قرون در یافت. گسترش تصادياق منافع و بازرگانان از حمایت سمت به بیگانه کشورهاي

 توسط بازرگاني خدمات نوزدهم قرن خالل در و آمدند پدید کنسولي مدرن نهادهاي تدریجبه جدید

 (.475 -476 :2013 هجیمان، -)اوکانو شدمي پیگیري زمینه این در متخصص هايدیپلمات

                                                 

1. Okano-Heijmans 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

26 

 نوین بسیار ايپدیده تجاري دیپلماسي براي بزارياعنوان به اجتماعي هايرسانه از استفاده مقابل سوي در

 نویسد:مي اجتماعي هايرسانه درخصوص 1«دیپلماسي يآ» بحث ذیل در (2018) جاستینک شود.مي محسوب

 بقیه و مشتریان به رسیدن براي روشي آنها ... شد شروع جدید هزاره در اجتماعي هايرسانه جهش

 نهادها و هاشرکت داخلي، مخاطبان با ارتباط شیوهعنوان به روزافزون ياهمیت داراي آنها هستند. مردم

 استفاده و یدجد مخاطبان به نرسید براي ايوسیله زیرا است مهم بسیار دیپلماسي براي امور این هستند.

 اآنه ستند.ه آگاه محیطي تغییر این از خارجه وزارت کارمندان ها،دیپلمات ... است جدید ابزارهاي از

 روهوبر خودشان حرفه در جدیدي کار هايروش و جدید اندازهايچشم جدید، کنشگران با روزمره طوربه

 داد.مي روي آرام بسیار عموماا گذشته در که اموري شوندمي

 بسیاري و ایمردهک تجربه را تلویزیون( و رادیو تلفن، )تلگراف، ارتباطات انقالب این از پیش ما اگرچه

 دیپلماسي واقعدر و نشد چنین اما است دیپلماسي پایان هانوآوري این که کردندمي بحث زمان آن در

 هايفناوري حالاینبا ... ماند یکسان آن يهافعالیت اما شد عوض دیپلماسي ابزارهاي شد. ترمهم روز هر

 وجههیچبه یگرد دنیا اجتماعي هايرسانه اخیراا  و اینترنت توسعه زمان از که شوندمي یادآور ما به جدید

 تواندمي اینترنت به دسترسي و هوشمند گوشي یک با فردي هر عمل عرصه در نیست. گذشته انندم

 منفي بهجن سفانه)متأ باشد داشته الملليبین فعالیت و الملليبین کاروکسب المللي،بین کمپاني یک

 کند، شرکت الملليبین روابط در تواندمي کسيهر عملي طوربه بنابراین دارد( وجود هم تروریسم مانند

 .(31 :2018 )جاستینک، بود هادیپلمات بازي زمین جدي طوربه قبل دهه چند تنها که امري

 

  اقتصادی دیپلماسی داخلی و المللیبین بازیگران .6

ها دولت تنها کنوني دنیاي رد اقتصادي دیپلماسي عرصه بازیگران شد اشاره قبل بخش در که طورهمان

 این برتأکید  حالاینبا باشند. اثرگذار میان این در توانندمي نیز مجازي فضاي کنشگران حتي و نیستند

منجر  سیاستگذاري امر در خارجي و داخلي نهادهاي و هاسازمان فراوان اهمیت از غفلت به نبایدمسئله 

 :کنیممي اجمالي اشاره زمینه این در خارجي و داخلي بازیگران به ادامه در لذا شود.

 

 المللیبین بازیگران .1-6

 جهاني سازمان مانند الملليبین اقتصادي نهادهاي در هادیپلمات فعالیتند معتقد (2018) مون و برجیک

 ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس یا بیست گروه،توسعه و اقتصادي هايهمکاري سازمان ،تجارت

 و باین که طورهمان (.1 -2 :2018 مون، و )برجیک شودمي محسوب تجاري دیپلماسي از بخشي دمتح

                                                 

1. Idiplomacy 
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ها دولت و هستند اهمیت داراي مذاکره براي محمليعنوان به الملليبین هايسازمان کنندمي اشاره ولکوک

 (.4 :2017 ولکوک، و )باین کنندمي توجه آنها به اقتصادي دیپلماسي درخصوص گیريتصمیم فرایند در

 نقش تبیین به کوشدمي المللبین سیاسي اقتصاد ادبیات در 1رژیم مفهوم بر تکیه با (2017) ولکوک

 نویسد:مي زمینه این در وي بپردازد. اقتصادي دیپلماسي در الملليبین هايسازمان

 است گیريصمیمت هايرویه و هنجارها غیررسمي، و رسمي قواعد شامل رژیم کالسیک تعریف

 شوندهتکرار مذاکرات و کنندمي تسهیل مبادله هزینه کاهش طریق از را همکاري هارژیم (،1983 )کرانسر،

 شود. ساخته گذشته همکاري برمبتني تواندمي آتي توافقات آن در که مذاکراتي کنند،مي پذیرامکان را

 یننهمچ ادبیات این است. جمله این از 2گات برمبتني تجاري آزادسازي روندهپیش گسترش مثالعنوان به

 بحث مورد رسمي نهادهاي عنوان ذیل که است جهاني اقتصادي نهادهاي درخصوص مباحثي دربرگیرنده

 صورتبه آنها تصمیمات چگونه اینکه و پول الملليبین صندوق و جهاني تجارت سازمان مانند گیرندمي قرار

 هستند. کارآمد وتوي قدرت داراي کشورها کدام و شودمي گرفته غیررسمي و رسمي

 تجارت جهاني سازمان 3دوحه دور کار دستور و تجارت زمینه در وضوحبه توانمي را هارژیم اهمیت

 بنیان با ازجمله کرد ایفا گات هنجارهاي و قواعد به دادن شکل در مهمي نقش آمریکا کرد. مشاهده

 را حاضر حال تجارت مذاکرات اصول این 6.متقابل اقدام و 5ملي برخورد 4،الودادکامله دولت اصول نهادن

 برمبتني تجارت جهاني سازمان در گیريتصمیم هايرویه با همچنین دوحه نشست نتیجه دهند.مي شکل

 عضو کلیدي کشورهاي از تريکوچک گروه در غیررسمي گیريتصمیم همچنین و رأي یک عضو، یک

 (.42 :2017 )ولکوک، شد حاصل جهاني تجارت انسازم در

 سطح رد اقتصادي دیپلماسي روند به کنندمي وضع که قوانیني با الملليبین هايسازمان درواقع

 دهند.مي شکل را خود اقتصادي دیپلماسي مقررات همین برمبناي نیز کشورها دهند.مي شکل جهان

 گوناگوني کشورهاي شود.نمي محسوب کشورها همه براي منزلوحي اهسازمان این قوانین و هااقدام البته

 قرراتم این احتمالي آسیب از را خود منافع کنندمي سعي چندجانبه و دوجانبه هايپیمان قالب در

 .کنند حفظ

                                                 

1. Regime 

توافقی  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT))گات( ، موافقتنامه عمومی درباره تعرفه و تجارت .2

امضا شد. ابتدا قرار بود این توافقنامه و سازمان مجری آن یک توافق موقتی باشد تا زمانی که  1947تجاری است که در سال 
المللی پول تشکیل شود و به تجارت جهانی در عرصه )ایتو( در کنار بانک جهانی و صندوق بین المللی بازرگانینسازمان بی

( 205 :1375)پلینو و التون،  جای سازمان ایتو ادامه کار داداما با مخالفت آمریکا یا ایتو این توافقنامه به المللی کمک کندبین
رت جهانی و نیاز به یان سازمان برای تنظیم بهتر مقررات، سازمان تجارت جهانی در سال نهایت با توجه به گسترش تجادر

 جایگزین گات شد. 1995

3. Doha Development Agenda (DDA) 

 یبازرگان ازیامت یاصل، اگر کشور نیطبق ا :(Most Favored Nation (Mfn) Clause) یمعناالوداد )به دولت کاملةاصل . 4

عضو  یتجار یدر مورد تمام شرکا ستیبایتعرفه م ای ازیامت نیا ،كندعضو اعمال  یاز کشورها یکیرا در مورد  یاتعرفه ای
 یگمرک یهاهیمانند اتحاد یاقتصاد یهاییدارد که به همگرا زیاستثنا ن کیاصل  نی. البته اابدی میتعم یسازمان تجارت جهان

 هی)مانند اتحاد یتجار یهامانیپ ریسا ،یمعناست که سازمان تجارت جهان نیاستثنا بد نی. اشودیچند کشور مربوط م نیب
 .اسدشنیم تیبه رسم زینفتا( را ن ایاروپا 

5. National Treatmen 

6. Reciprocity 
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 داخلی بازیگران .6-2

 اما اردد را خود حکمراني ساختار کشوري هر زیرا هستند متفاوت کشور هر در داخلي بازیگران شکبي

 تمتفاو دیگر کشور به کشوري از آن شدت هرچند دارد وجود نیز مشترکي هايچالش میان این در

 هر در دانست. اقتصادي دیپلماسي در هاچالش ترینمهم از یکي توانمي را منافع تضاد بحث است.

 بر کنندمي تالش که دارند ودوج متضاد منافع با هاگروه و هاشرکت افراد، از ايمجموعه کشوري

 توسعه حالدر کشورهاي در تعارضات این شدت اما (.44: 2017 )ولکوک، بگذارند اثر اقتصادي دیپلماسي

 ندارد. وجود میان این در ايجاافتاده هايرویه هنوز زیرا است بیشتر

 همراه هب توسعه حال در کشورهاي براي اقتصادي دیپلماسي که فوایدي به اشاره با (2017) رانا

 در یکشورها ،یاقتصاد یپلماسید مواهب از یمندبهره یبرا که کندمي اشاره نکته این به دارد،

 یهابخش تا دولت از مختلف یهابخش انیم هماهنگ یاتیعمل طرح کی دیبا توسعه حال

 تربیش نگيهماه ضرورت درخصوص رانا (.317 :2018 )رانا، باشد داشته وجود یردولتیغ و یتجار

 نویسد:مي غیردولتي بازیگران حضور همچنین و حکومت مختلف هايبخش میان اقتصادي دیپلماسي در

  يرسم نهادهاي سایر و خارجه وزارت دولت، رئیس آن مشتریان که سیاسي دیپلماسي برخالف 

 و صادرات قصد که هستند خصوصي و عمومي هايشرکت نهایي مشتریان اقتصادي دیپلماسي در هستند،

 .نهایي برداربهره نه است کنندهتسهیل یک حکومتي دستگاه اینجا در دارند. را خدماتي یا کاال واردات

  و دولت اقتصادي مختلف هايبخش با نزدیک همکاري به نیاز اقتصادي دیپلماسي در همچنین 

 است. کنشگران سایر و صنایع نمایندگان تجار، شامل غیردولتي کنشگران که است غیردولتي کنشگران

 گیرد. قرار مدنظر نیز شیوه این است الزم امروز دنیاي در خصوصي-عمومي همکاري گسترش با همچنین

  ورهاکش از برخي هايدیپلمات کار دستور در خارجي گذاريسرمایه جذب تدریجبه 1960 دهه از 

 است. یافته گسترش نیز ریسمتو و خارجي هايکمک جذب به وظایف این حاضر حال در گرفت. قرار

 لدرحا کشور 15 ازجمله دنیا کشور 30 در تا شده سبب خارجه وزارت اقتصادي وظایف گسترش

 ینب تنش کاهش باعث امر این شوند. ادغام یکدیگر در تجارت وزارت و خارجه امور وزارت توسعه

 مهممسئله  هرحالبه شود.مي هادیپلمات توسط اقتصادي وظایف انجام براي حاکمیت درون دستگاهي

 زارتو از بخشي نه و حاکمیت از بخشيعنوان به خارجي هايسفارتخانه گرفتن نظر در میان این در

 (.319 :2017 )رانا، شود کم حاکمیت درون سازمانيبین تنش تا است خارجه

 ختلفم هايبخش میان هماهنگي ایجاد است مهم داخلي بازیگران خصوصدر آنچه حالهربه

 براي ختاريسا چه کهمسئله  این است. الملليبین عرصه در صنایع و تجار به خدمات ارائه براي حاکمیت

 طلبد.مي را ايجداگانه بررسي کشور هر مورد در است مطلوب اقتصادي دیپلماسي
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  اقتصادی دیپلماسی موفقیت الزامات .7

 وتأکید  از باید میان این در اما شد اشاره اقتصادي سيدیپلما تأثیرات و ابزارها به قبلي هايقسمت در

 اثر اقتصاد حقیقي بخش که تشدا خاطر به و کرد خودداري اقتصادي دیپلماسي از حد از بیش توقع

 مرکز دیگر گزارش سه بررسي با ادامه در دارد. توسعه و خدمات و کاالها صادرات بر يترمهم بسیار

 در اقتصادي دیپلماسي اثر از تريدقیق ارزیابي شودمي تالش راتصاد درخصوص مجلس هايپژوهش

 شود. ارائه کشور صادرات گسترش

 سال در که «یرنفتيغ صادرات روند بررسي .1 :ایران در غیرنفتي صادرات شناسيآسیب» گزارش در

 در هک طورهمان است. شده داده شینما ریز شکل به کشور صادرات ارکان است شده منتشر 1399

 ارتباط اقتصاد يقیحق بخش با کشور يصادرات ارکان از ياعمده بخش است، مشاهده قابل ریز نمودار

 .است ياقتصاد يپلماسید وزهح از خارج و دارد

 

 کشور در صادرات ارکان. 9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 .5 :1399 مجلس، هايپژوهش مرکز مأخذ:

 

 صادرات در فناوري و دانش سهم از برآوردي» انعنو با دیگري گزارش در مجلس هايپژوهش مرکز

 زیر موارد به پیشرفته فناوري با محصوالت صادرات پیشروي موانع درخصوص1396 سال در «کشور

 مباحث به محدودي موارد و است اقتصاد واقعي بخش با مرتبط موارد این عمده بخش .کندمي اشاره

 :تاس زیر شرح به که است مرتبط اقتصادي دیپلماسي

 هايفناوري صادرات خصوصبه غیرنفتي صادرات افزایش جهت در باید که اساسي هاياقدام ازجمله

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمي داد، انجام مهندسي و فني خدمات و پیشرفته

  هايفناوري در گذاريسرمایه جذابیت ایجاد و ارز نرخ نوسانات نظیر کالن اقتصادي موانع رفع 

 غیردولتي، بخش براي تهپیشرف

  نظیر) نهادي ساختار و (...و ارتباطات ونقل،حمل) فیزیکي ساختار از اعم ساختاري، موانع رفع 

 قوانین و مقررات

 تولید صادرات

 صادرکننده

لجستی

 ک
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 ،(...و رسانياطالع تجاري، مقررات و قوانین

  اي،منطقه هايهمکاري نظیر الملليبین هايظرفیت از استفاده و بیروني موانع مدیریت و وفصلحل 

  به مناسب شرایط با و مناسب زمان در پیوستن براي نیاز مورد قانوني هاياختزیرس ایجاد 

 ،تجارت جهاني سازمان

  هاشرکت مهندسي و فني خدمات صادرات از حمایت براي مناسب سیاستي هايبسته تدوین 

 ارهايباز هب دستیابي براي مربوطه مقررات و قوانین تسهیل و مشاوره مالي، حمایت ابزارهاي بر مشتمل

 خدمات، نوع این صادرات

  بنديبقهط کدهاي و معیارها به توجه با مصادیق شناسایي و باال هايفناوري با محصوالت تعریف 

 محصوالت، این مصادیق شناسایي براي الملليبین نهادهاي و هاسازمان مختلف

  تمحصوال صادرات هايشاخص منظم دهيگزارش و پایش گیري،اندازه براي واحد متولي تعیین 

 (.1396 مجلس، هايپژوهش )مرکز کشور در مهندسي و فني خدمات صادرات و باال فناوري با

 و يکشاورز صادرات يهاچالش و هافرصت يبررس» عنوان با گزارشي در مجلس هايپژوهش مرکز

 تعارض انزم در روسیه بازار از مناسب برداريبهره عدم درخصوص 1395 سال در «هیروس به یيغذا مواد

 دارد:مي انبی بودند زمینه این در همکاري به مایل خود هاروس که شرایطي در و اوکراین با کشور این

 تعرفه وضع .شد روسیه به ایران صادرات افزایش مانع نهادي و ساختاري تجاري، متغیرهاي برخي

 تیبانيپش و لجستیک اي،منطقه و جهاني هايپیمان در عضویت عدم واسطهبه رقبا به نسبت آمیزتبعیض

 فرصت از برداريبهره ايهسته هايتحریم از مانده جابه بانکي و پولي مشکالت برخي و تجاري ضعیف

 .رساند حداقل به را شده ایجاد

 مینهز در مثالعنوان به است. شده پرداخته بیشتري جزئیات با موارد برخي به فوق گزارش در

 است: آمده ارشگز در لجستیکي مشکالت

 دهديم نشان را کاال مبادله و يتجار اتیعمل يبانیپشت و یياجرا قدرت که یيهاشاخص از يکی

 اجرایي قدرت گیرياندازه براي مهم شاخصي که است جهاني بانک (LPI) لجستیک عملکرد شاخص

 هر بانيپشتی و لجستیک عملکرد رتبه بررسي در .کاالست مبادله و تجارت براي پشتیباني عملیات در

 یريردگ قابلیت المللي،بین ونقلحمل تجاري، هايزیرساخت گمرکات، وضعیت مانند هایيشاخص کشور

 جهان، کشور 160 بین در ایران لجستیک عملکرد شود.مي گرفته نظر در کشور هر براي سازيبهنگام و

 در تصادفي نوسانات کاهش ايبر دهد.مي نشان را نامطلوب وضعیتي که است 96 رتبه 2016 سال در

 167 تجاري لجستیک وضعیت 2016 تا 2010 هايسال اطالعات برپایه جهاني بانک سالیانه هايبررسي

 .دارد را 104 رتبه جهان کشورهاي بین در ایران که است کرده بنديجمع را کشور
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 رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک .3جدول 

 رتبه کشور

LPI 
 امتیاز

LPI 

 بهرت

 گمرکات

 رتبه

 هازیرساخت

 ونقلحمل رتبه

 المللی بین

 و کیفیت رتبه

 لجستیکی صالحیت

 یریردگ رتبه

 یابیرد و

 عملیات رتبه

 بهنگام

 132 112 83 107 83 127 55/2 104 ایران

 .2016 جهاني، بانک مأخذ:

 

 در راتصاد تمشکال از بخشي که دهدمي نشان خوبي به فوق گزارش دو در شده بیان مطالب

 برخي و بانکي مشکالت لجستیکي، و زیرساختي مسائل تولید، و گذاريسرمایه در مشکل دلیلبه کشور

 در شد اشاره که طورهمان دیگرسوياز داد. قرار اقتصادي دیپلماسي حوزه از خارج که است دیگر مسائل

 در ت.اس شده بدل صنعتي تسیاس اجراي براي مهمي ابزار به اقتصادي دیپلماسي اخیر هايسال خالل

 کارایي از اقتصادي دیپلماسي شکبي است مشخص صنعتي توسعه استراتژي فاقد کشور که شرایطي

 بود. نخواهد برخوردار زمینه این در الزم

 

  بندیجمع .8

دست به براي )دیپلماسي( الملليبین سیاسي ابزار از استفاده اقتصادي دیپلماسي مختصر تعریف یک در

 اخیر دهه یک در تنها حالاینبا گرددمي باز 1950 دهه به آن از استفاده است. اقتصادي اهداف وردنآ

 دالیل اخیر دهه یک در اقتصادي دیپلماسي به بیشتر توجه است. گرفته قرار توجه مورد بسیار که است

 منفعت کسب براي قتصاديا ساختار کنار در دیپلماسي اهمیت به توانمي آن جملهاز که دارد گوناگوني

 از پس دوران در اقتصادي ازجمله مختلف هايعرصه در دیپلماسي روزافزون اهمیت جهاني، تجارت در

 که مهمي نقش و کشورها اقتصادي رشد براي خارجي تجارت افزونروز اهمیت ویژهبه و سرد جنگ

 کرد. اشارهکند مي ایفا میان این در اقتصادي دیپلماسي

 کشور به کشوري از اقتصادي دیپلماسي راستاي درها دولت سوياز گرفته صورتهاي داماق این با

 تأثیر تحت زمینه این در کشورهاهاي اقدام واقعدر است. متفاوت دیگر زمان به زماني از و دیگر

 قدمتي سیاستي هايپارادایم این کشورهاست. سیاستگذاري مبناي که است سیاستي هايپارادایم

 یاد زمینه این در پارادایم نخستینعنوان به مرکانتیلیستم پارادایم از و دارند اقتصاد علم از ترنيطوال

 خارجي تجارت عرصه در غالب مکتب 1750 الي 1500 هايسال خالل در پارادایم این شود.مي

 جنگ حتي نظورم این براي و شدميتأکید  يجارت مثبت تراز حفظ بر آن در و بود اروپایي کشورهاي

 ازجمله که اندکرده ظهور نیز دیگري هايپارادایم تاکنون زمان آن از گشت.مي تلقي مشروع امري نیز

 واردات جانشیني و ساختارگرایي یا کندميتأکید  آزاد تجارت بر که نئوکالسیکي پارادایم به توانمي آنها

 گرایييمل ،گرایيتیحما مانند دیگري عناوین با که سمیلینئومرکانت پارادایم نیز حاضر حال در کرد. اشاره

 آمریکا ویژهبه کشورها از بسیاري غالب پارادایم به شودمي یاد آن از ياقتصاد پرستيهنیم ای ياقتصاد
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 زیرا است فراواني اهمیت داراي آنها با تعامل جهت کشورها سیاستي پارادایم شناسایي است. گشته بدل

 آزاد تجارت برتأکید  است گرفته پیش در را گرایيحمایت پارادایم مثالعنوان به کشور یک که هنگامي

 ابزارهاي شناسایي ها،پارادایم شناسایي بر عالوه انجامید. خواهد کشور زیان به تنها آن با ههمواج در

 بسیار قدمتي اابزاره این از برخي است. گسترده بسیار آن طیف که است مهم نیز اقتصادي دیپلماسي

 از پیش به آن قدمت که کرد اشاره کنسولي خدمات از استفاده به توانمي آنها ازجمله که دارند طوالني

 دیپلماسي براي ابزاريعنوان به اجتماعي هايرسانه از استفاده مقابل سوي در رسد.مي مسیح میالد

 و هوشمند گوشي یک با فردي هر نيکنو دنیاي در شود.مي محسوب نوین بسیار ايپدیده تجاري

 باشد. داشته الملليبین فعالیت و الملليبین کاروکسب المللي،بین کمپاني تواندمي اینترنت به دسترسي

 قبل دهه چند تنها که امري کند، شرکت الملليبین روابط در تواندمي کسيهر عملي طوربه بنابراین

 بود. هادیپلمات بازي زمین جدي طوربه

 در است. مهم نیز اقتصادي دیپلماسي عرصه داخلي و خارجي بازیگران به توجه ابزار این از فارغ اما

 با هاازمانس سایر و جهاني بانک ،تجارت جهاني سازمان مانند الملليبین هايسازمان المللي،بین عرصه

 نیز کشورها دهند.مي شکل جهان سطح در اقتصادي دیپلماسي روند بهکنند مي وضع که قوانیني

 هاسازمان نای قوانین وها اقدام البته دهند.مي شکل را خود اقتصادي دیپلماسي مقررات همین مبنايبر

 و دوجانبه هايپیمان قالب در گوناگوني کشورهاي شود.نمي محسوب کشورهاهمه  براي منزلوحي

 نیز ليداخ عرصه در .کنند حفظ مقررات این احتمالي بآسی از را خود منافع کنندمي سعي چندجانبه

 اصل ترینمهم آنها میان هماهنگي که دارند وجود نهادها و هاسازمان از ايمجموعه کشوري هر در

 است. اقتصادي دیپلماسي موفقیت

 حدازیشب توقع وتأکید  از باید میان این در اما دارد، اقتصادي دیپلماسي که فراواني اهمیت وجود با

 بر مهمي بسیار اثر اقتصاد حقیقي بخش کهداشت  خاطر به وکرد  خودداري اقتصادي دیپلماسي از

 لجستیکي و کيگمر زیرساختي، موانع با ایران شد اشاره گزارش این در که طورهمان دارد. کاالها صادرات

 است. کشور عمناف جهت در تصادياق دیپلماسي از بهینه استفاده شرط آنها اصالح و است روهروب فراواني

 

 ایران برای هاییداللت .9

 قبل حالاینبا .دارد ایران در اقتصادي دیپلماسي براي هایيداللت ،گزارش در شده ارائه مباحث مجموع

 توسعه ششم برنامه قانون در خصوص این در مقرراتي بررسي به است مفید هاداللت این بررسي از

 است: شده بیان مربوط قانوني حکم ذیل در .شود پرداخته

 کاهش و مقاومت قدرت شیافزا و ياساس قانون در مصرح مفاد ياجرا يراستا درـ  (105) ماده

 ياسالم يجمهور يخارج روابط مؤثر و هماهنگ منسجم، تیریمد منظوربه و کشور اقتصاد يریپذبیآس
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 جزبه يیاجرا يهاهدستگا قانون، نیا اهداف تحقق يبرا و مصلحت و حکمت عزت، اصل يبرمبنا رانیا

 خارجه امور وزارت يهماهنگ با را يخارج روابط نهیزم در خود اقدامات يتمام مکلفند، مسلح يروهاین

 :دینما اقدام ریز موارد ياجرا به نسبت نیقوان چهارچوب در است موظف خارجه امور وزارت .دهند انجام

 ونقان مربوطه اصول تحقق درجهت يخارج استیس در کیپلماتید اقدامات ياجرا و يطراح (الف

 ،نیمستضعف و مقاومت انیجر از تیحما و يستیونیصه میرژ و استکبار با مبارزه بعد در مخصوصاا ياساس

 هدف يکشورها با جانبههمه يهاوندیپ تیتقو و يبخشتنوع يبرا الزم ياسیس طیشرا و بسترها جادیا (ب

 ،نظام يکل يهاسیاست چهارچوب در نوظهور يهاقدرت و گانیهمسا قه،منط يکشورها ژهیوبه جهان در

 خدمات و کاال صادرات يبرا يجهان يبازارها به ورود بر تمرکز با ياقتصاد يپلماسید تیتقو (پ

 جادیا و نینو يهايفناور به يابیدست و يخارج يگذارهیسرما جذب و يمال نیتأم ،يمهندس و يفن

 ایآس يغرب جنوب يکشورها و منطقه يکشورها گرید در يردولتیغ بخش ضورح يبرا الزم يهانهیزم

 ،يمقاومت اقتصاد يکل يهاسیاست چهارچوب در ياسالم و هیهمسا يکشورها ژهیوبه

 سال کی مدت ظرف است مکلف خارجه امور وزارت يهمکار با تجارت و معدن صنعت، وزارت (ت

 براساس که یيهاکشور در رانیا يهاسفارتخانه در يبازرگان زنانیرا قانون، نیا شدن االجراءالزم زمان از

 يدارا راداف نیا هیکل که کند نییتع ياگونهبه دارند را رانیا با يتجار رابطه نیشتریب گمرک آمار

 .باشند تهداش کامل تسلط هدف کشور ای يسیانگل زبان به و بوده ياقتصاد يهاحوزه با مرتبط التیتحص

 گزارش تتجار و معدن صنعت، وزارت يهمکار با خارجه امور وزارت .است سال دو افراد نیا خدمت مدت

 .کند ارائه ياسالم يشورا مجلس به را حکم نیا ياجرا ساالنه

 و معدن ت،صنع وزارت به را خود يشنهادهایپ توانديم ،يکشاورز و معادن و عیصنا ،يبازرگان اتاق

 .دینما ارائه تجارت

 ،کشور رفتشیپ و توسعه در آنها مشارکت جلب و کشور از خارج انیرانیا حقوق از انبهجهمه تیحما (ث

 ياسیس طیمح جادیا يبرا چندجانبه و دو سطوح در يرسم يپلماسید يهاتیظرف يریکارگبه (ج

 ،منطقه در داریپا و ثبات با يتیامن و

 اثرگذار داخلي بازیگران یانم در هماهنگي و انسجام ایجاد جهت در اقدامي گرچه فوق قانوني حکم

 نظارت و کاهش را آن اثرگذاري که است روهروب اشکاالتي و ابهامات با اما است، کشور خارجي سیاست بر

 ،«مصلحت و حکمت عزت، اصل برمبناي» مانند عباراتي از منظور آنکه نخست نماید.مي دشوار را آن بر

 شودمي باعث ابهامات این است. نشده مشخص دقیق طوربه«نوظهور بازارهاي» ،«هدف کشورهاي»

 سیاست در انسجام به کمکي که امري گیرد، شکل آینده در معاني این درخصوص دیگري هايجدال

 قانون متن در «است سال دو افراد نیا خدمت مدت» قیدکردن  لحاظ سوم نکته کرد. نخواهد خارجي

 بامؤثر  ارتباط سپس و کشور هر تجاري فرهنگ با آشنایي زیرا رسدنمي نظربه يمناسب قید که است

 در نسجاما ایجاد گفت باید مجموعدر دارد. نیاز این از بیش مراتببه زماني به کشور آن اقتصاديفعاالن 
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 در است. تريجامع قوانین و تردقیق هايبررسي نیازمند اقتصادي دیپلماسي در جملهاز خارجي سیاست

 است. شده اشاره کشور اقتصادي دیپلماسي در موفقیت براي مهم نکات برخي به ادامه

 

 هدف با هریک از کشورهایبلندمدت  همکاری ها و راهبردهایپارادایم و اتخاذ شناسایی .1

 متفاوت دیگر مانز به زماني از و دیگر کشور به کشوري از المللبین تجارت عرصه در کشورها سیاستي پارادایم

 کشور آن با تعامل براي مبنایي و شود شناسایي دقتبه کشوري هر مورد در هاپارادایم این است الزم است.

 و صنعتي ژياسترات وضوح به ایران مهم تجاري رکايش از یکيعنوان به چین کهحاليدر مثالعنوان به باشد.

 اب بهتر اقتصادي تعامل براي ما کشور در مشخصي بنديجمع همچنان استکرده  مشخص را خود تجاري

 آگاهي شورک خدماتي و تولیدي بخش و است صادق نیز عراق و ترکیه مورد درمسئله  این ندارد. وجود چین

 اقتصادي نعاالف دقیق اطالع عدم به توانمي درنهایت ندارد. کشورها این دتبلندم اقتصادي اهداف از مناسبي

 کرد. اشاره کشور صادرات بر آنآثار  و عربستان اقتصادي لوتح برنامه از کشور

 

 کشور صنعتی توسعه استراتژیو اجرای  تدوین .2

 شدر و صنعتي یاستس تحقق جهت در ابزاري به اقتصادي دیپلماسي و خارجي سیاست کنوني دنیاي در

 که کند مشخص داخل در را خود تکلیف نخست باید کشوري هر درواقع است. شده بدل کشورها اقتصادي

 از سپس د.دار قرار نخست هاياولویت در یککدام وکند  صادر یا وارد تولید، را محصوالتي چه است قرار

 دوینت براي گرفته صورت تالش پنجرغم به درواقع .کند استفاده آن تحقق جهت در اقتصادي دیپلماسي

 که انيزم تا است. مشخص صنعتي استراتژي فاقد همچنان کشور کشور، در اخیر دهه دو در صنعتي سیاست

 .آمد نخواهد پدید کشور در منسجمي اقتصادي دیپلماسي نشود، تکلیف تعیین کشور درمسئله  این

 

 عرصه این در داخلی بازیگران میان هماهنگی ایجاد .3

 یپلماسيد از مطلوب نتیجه کسب برايها اقدام ترینمهم ازجمله داخلي بازیگران میان هماهنگي ایجاد

 کتحر خارجه وزارت و تجارت وزارت ادغام سمت به کشورها از برخي میان این در است. اقتصادي

 تجارت توزار ادغام هکمسئله  این دهند.مي انجام دیگري شکل به را هماهنگي دیگر برخي و اندکرده

 هايبررسي که است ايلهئمس است نیاز مورد دیگري ساختار یا است موضوع این حلراه خارجه وزارت در

 دارایي و يصاداقت امور وزارت ازجمله هاوزارتخانه سایر نقش از نباید همچنین طلبد.مي را دقیقي بسیار

 کنندهافتدری که داشت خاطر به باید نهایتدر .کرد تغفل میان این در تجارت و معدن صنعت، وزارت و

 دیپلماسي اساس آنها با تعامل لذا هستند. صادرات و واردات عرصه در فعال هايشرکت خدمات این اصلي

 است. موفق اقتصادي
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  اقتصادی دیپلماسی تأثیرات درخصوص بینیواقع .4

 مشکالت لجستیکي، و زیرساختي مسائل تولید، و اريگذسرمایه دلیلبه کشور در صادرات مشکل از بخشي

 مشکالت این که زماني تا داد. قرار اقتصادي دیپلماسي حوزه از خارج که است دیگر مسائل برخي و بانکي

 1.کند کشور اقتصاد به شایاني کمک داشت انتظار اقتصادي دیپلماسي از تواننمينشود  مرتفع

 

  اقتصادی دیپلماسی متنوع مختلف و ابزارهای استفاده از .5

 است الزم ،شد هاشار آن به گزارش این در که اقتصادي دیپلماسي ابزارهاي از بهتر استفاده براي یتدرنها

 توانمي ارزیابي این شدن تردقیق براي شود. ارائه فعلي شرایط در آنها از استفاده نحوه از دقیقي ارزیابي

 کرد. مشخص ار قوت و ضعف نقاط وکرد  بررسي مجزا طوربه را کشور هر در ابزارها این از استفاده نحوه

  

                                                 

 های متعددی پرداخته شده است و لزومی به تکرار آنها در این بخش نیست.به این مسائل در قالب گزارش. 1
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  علمی منابع در اقتصادی دیپلماسی اصطالح از استفاده :وستپی

 

 علمی منابع در اقتصادی دیپلماسی اصطالح از استفاده میزان. 10 نمودار
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