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Economic diplomacy is a technique to put foreign policy into practice which follows the economy inter-
est of a country and benefits from the economic capacities at the local and international levels. The quality 
of economic diplomacy in each country is influenced by the political thoughts which are commonly 
expressed through the higher level documents. The aim of the current study was to suggest a model for 
designing the policies of economic diplomacy based on the analysis and procedures mentioned in the 
higher level documents. The 2025 general perspective document, general policies in the 4th, 5th, and 6th 
development plans, and the general policies of resistance economy were the guidelines for this model. 
The research method was content-analysis and the data collection was library-based. After identifying the 
clauses related to the subject matter, the coding was done which resulted in 172 basic themes and 35 orga-
nizational themes subcategorized into 12 general themes (redesigning foreign policy through economic 
and civilization priorities, localism, technology transmission, improving foreign commerce, benefiting 
from foreign investment, productive interaction with regimes and economic organizations at the local 
and international levels, enhancing Iranian national brand, strengthening commercial logistics, benefiting 
from the geographical position, designing a general plan, combating the challenges and foreign economic 
sanctions, and empowering the diplomacy of energy) that were extracted by an exploratory model. Last-
ly, the suggested model for designing the policies of economic diplomacy for the Islamic Republic of Iran 
showed that they should not only have meaningful relationship with regards to the predictive plans, but 
also keep the positive aspects, compensate the lacks, and consider the potentialities. 
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107صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

دیپلماســی اقتصــادی فــن پیاده ســازی سیاســت خارجــی اســت کــه منافــع اقتصــادی کشــور را دنبــال 
می کنــد و از تــوان اقتصــادی در ســطوح دوجانبــه، منطقــه ای و بین المللــی بهره منــد می شــود. کیفیــت 
دیپلماســی اقتصــادی در هر کشــور متأثر از خط مشــی های سیاســتی اســت کــه عمدتاً در ضمن اســناد 
باالدســتی تعییــن، هدایــت و ارزیابــی می گــردد. هــدف ایــن پژوهــش ارائــۀ الگــوی تدوین سیاســت های 
دیپلماســی اقتصــادی مبتنــی بــر تحلیــل و اســتخراج رویه هــای مفهومــی آمــده در اســناد باالدســتی 
پیشــینی اســت. ســند چشــم انداز 1404، سیاســت های کلــی  برنامــۀ  چهــارم، پنجم و ششــم توســعه، و 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســناد منتخــب جهــت انجــام ایــن پژوهــش به شــمار می آینــد. 
پژوهــش حاضــر براســاس روش کیفــی تحلیل مضمــون از نوع اکتشــافی انجــام شــده و روش گــردآوری 
اطالعــات از نــوع کتابخانــه ای اســت. در ایــن روش، پــس از گزینــش بندهــای مرتبــط با حــوزۀ موضوعی 
پژوهــش و انجــام کدگــذاری بــاز، درمجمــوع 172 مضمــون پایــه و 35 مضمــون ســازمان دهنده ذیل 12 
مضمــون فراگیــر )بازطراحــی سیاســت خارجــی بــا اولویــت  اقتصــادی و رویکــرد تمدنــی، منطقه گرایی، 
انتقــال فنــاوری، بهبــود تجــارت خارجــی، بهره منــدی از ســرمایه گذاری های خارجــی، تعامــل ســازنده با 
رژیم هــا و ســازمان های اقتصــادی منطقــه ای و بین المللــی، ارتقــای برنــد ملــی ایــران، تقویت لجســتیک 
تجــاری، بهره بــرداری از موقعیــت جغرافیایــی، تدویــن نقشــۀ راه، مقابلــه بــا مخاطــرات و اختالل هــای 
اقتصــادی خارجــی و تقویــت دیپلماســی انــرژی( اســتخراج و با اســتفاده از آن مدل اکتشــافی مــورد نظر 
حاصــل شــد. درنهایــت الگــوی پیشــنهادی بــرای تدوین سیاســت های دیپلماســی اقتصــادی جمهوری 
اســالمی ایــران نشــان داد کــه تنظیــم سیاســت های دیپلماســی اقتصــادی در دورۀ پیــِش رو بایــد ضمن 
ارتبــاط معنــادار در نســبت بــا برنامه هــای پیشــینی، اقــدام بــه حفــظ نقــاط مثبــت، جبــران کمبودها و 

لحاظ نمودن اقتضائات نوین کند. 
 . Z18   ،O19   ،F60   ،F55   ،F52   ،F51   ،F50   ،F33   ،F21   ،F20   ،F13   ،F02   ،F01 :JEL طبقه بندی
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مهدی صادقی شاهدانی و همکاران. الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر بررسی اسناد باالدستی.

1. مقدمه 

ــادی و  ــات اقتص ــه موضوع ــی ب ــاً سیاس ــائل صرف ــی از مس ــط خارج ــا در رواب ــۀ دولت ه ــروزه دغدغ ام
ــایگی  ــق همس ــت مناط ــا اولوی ــاوری ب ــرمایه و فن ــرزی، س ــای فرام ــت آوردن بازاره ــاً به دس خصوص
جهت گیــری شــده اســت؛ به نحــوی کــه وجــوه اقتصــادی در دیپلماســی برجســته تر شــده و ایــن ابــزار 
ســنتی سیاســت خارجــی را بــه ابــزار نویــن و کارآمــد تعامــالت اقتصــادی و پیشــرفت پایــدار کشــورها 
ــع بلندمــدت و  ــن مناف ــن رو دیپلماســی اقتصــادی یکــی از ابزارهــای تأمی ــرده اســت. از ای ــل ک تبدی
راهبــردی کشــورها در موضوعــات اقتصــاد سیاســی بین المللــی اســت کــه کشــورها را جهــت تحقــق 

ــد.  ــش رشــد و توســعۀ اقتصــادی کمــک می کن ــت افزای اهــداف اقتصــادی و درنهای

نکتــۀ درخــور توجــه در طراحــی و پیاده ســازی دیپلماســی اقتصــادی، کیفیــت حضــور و 
ــت در اقتصــاد  ــی دول ــم کاهــش حضــور اجرای ــن موضــوع اســت. علی رغ ــا در ای ــی دولت ه نقش آفرین
ــبات  ــی در مناس ــت غیردولت ــا ماهی ــد ب ــران جدی ــور بازیگ ــته و ظه ــای گذش ــی دهه ه ــارف ط متع
ــط  ــری و سیاســت گذاری رواب ــر را در تنظیم گ ــرۀ اث ــت بیشــترین دای ــاد دول ــان نه ــی، همچن بین الملل
ــا  ــدی دولت ه ــج کارآم ــه به تدری ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــط می ت ــار دارد و فق ــی در اختی ــادی خارج اقتص
ــی  ــۀ اجرای ــد از وجه ــود. هرچن ــل می ش ــگاه خط مشــی گذاری منتق ــه جای ــی ب ــش اجرای ــای نق از ایف
دولت هــا در دیپلماســی اقتصــادی نیــز نمی تــوان چشــم  پوشــید؛ زیــرا بســیاری از حوزه هــای اقتصــادی 
کــه متأثــر از کنشــگری های بین المللــی و حــوادث جهانــی اســت، خــارج از تــوان بازیگــران غیردولتــی 
بــوده یــا اساســاً ایــن بازیگــران از ورود بــه ایــن حوزه هــا به دالیــل صرفــۀ اقتصــادی امتنــاع می کننــد. 

ــت در  ــی از کاهــش حضــور دول ــدک تجربه های ــوز ان ــه هن ــران ک ــط اقتصــادی خارجــی در ای رواب
ــت گذاری  ــت سیاس ــردن دق ــاال ب ــه ب ــتری ب ــاز بیش ــب نی ــی را دارد، به مرات ــاری و مال ــای تج عرصه ه
ــون  ــر قان ــاه اقتصــادی و اســتقالل کــه از مؤلفه هــای بنیادیــن در روح حاکــم ب و تنظیم گــری دارد. رف
ــر اســناد باالدســتی  ــج پررنگ ت ــژه و به تدری ــار توجهــات وی اساســی جمهــوری اســالمی اســت، در کن
ــۀ  ــاله و ابالغی ــعۀ پنج س ــای توس ــالۀ 1404، برنامه ه ــم انداز بیست س ــند چش ــه س ــه )ازجمل مربوط
اقتصــاد مقاومتــی(، قــوام و قــدرت اقتصــاد ملــی و همچنیــن گســترش حداکثــری روابــط عزتمندانــه، 
ــد  ــورد تأکی ــالم را م ــان اس ــایگان و جه ــژه همس ــان، به وی ــا جه ــه ب ــانه و حکمت گرایان مصلحت اندیش
ــای  ــا تحریم ه ــه ب ــان، مواجه ــی جه ــم کنون ــِی نظ ــات طبیع ــن، اقتضائ ــر ای ــت. افزون ب ــرار داده اس ق
ــی و  ــه طراح ــران را ب ــادی ای ــام اقتص ــر از آن، نظ ــژۀ متأث ــراوان و وی ــواری های ف ــادی و دش اقتص
ــد.  ــرایط فرامی خوان ــن ش ــای ای ــا و چالش ه ــا فرصت ه ــب ب ــردی متناس ــه ای راهب ــازی برنام پیاده س
درواقــع اســتقرار نظــام اقتصــادی مطلــوب در کشــور )آن گونــه کــه در نــگاه حاکــم بــر ســند اقتصــاد 
مقاومتــی آمــده اســت( از ســویی در گــرو مقاومــت دربرابــر تهدیــدات اقتصــادی و سیاســی بیرونــی و 
ــه  ــوط ب ــر من ــوی دیگ ــل و از س ــی بین المل ــاد سیاس ــام اقتص ــی در نظ ــزون و طبیع ــای روزاف تکانه ه
ــر ادارۀ  ــا عالوه ب ــران اســت ت ــادی در اقتصــاد ای ــاط ضعــف ســاختاری و بنی اصالحــات اساســی در نق

http://www.jmsp.ir/article_139037.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

109

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

مهدی صادقی شاهدانی و همکاران. الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر بررسی اسناد باالدستی.

بهینــۀ بــازار داخلــی و ثبــات اقتصــادی جامعــه، بتوانــد حضــور پویــا و مؤثــر جمهــوری اســالمی ایــران 
ــرداری  ــن بهره ب ــازد. همچنی ــر س ــان میس ــه و جه ــوالت منطق ــش در تح ــو و الهام بخ ــوان الگ را به عن
ــر  از موقعیــت منحصربه فــرد ژئوپلیتیــک ایــران و تحقــق دســتیابی بــه قــدرت اول منطقــه )مبتنــی ب
صراحــت ســند چشــم انداز بیست ســالۀ 1404 و برنامه هــای پنج ســالۀ توســعه( مســتلزم وجــود 
دیپلماســی فعــال، تعاملــی و همه جانبــه اســت و در گــرو اســتفادۀ تام وتمــام از دیپلماســی اقتصــادی 

ــد.  ــا می یاب معن

بنابرایــن در الگــوی سیاســت گذاری مطلــوب بــرای جمهــوری اســالمی ایــران، دیپلماســی اقتصــادی 
راهبــردی مؤثــر در راســتای افزایــش رشــد اقتصــادی، مقــاوم کــردن اقتصــاد کشــور بــا فــرض بقــای 
تحریم هــا و حداکثرســازی منابــع قــدرت در سیاســت خارجــی اســت. در ایــن راســتا، پرســش اساســی 

در مطالعــۀ حاضــر عبــارت اســت از: 

ــر  ــا درنظ ــران، ب ــالمی ای ــوری اس ــرای جمه ــادی ب ــی اقتص ــازی دیپلماس ــۀ راه عملیاتی س ـ نقش
ــی  گرفتــن تمامــی مالحظــات، فرصت هــا، چالش هــا، قّوت هــا و ضعف هــای آن، از چــه عناصــر و اصول

ــد؟  ــت می کن تبعی

ــوری  ــادی جمه ــی اقتص ــرای دیپلماس ــده ب ــۀ یادش ــات چهارگان ــم مختص ــده ای از فه ــش عم بخ
اســالمی ایــران عناصــر و اصولــی اســت کــه به طــور صریــح یــا ضمنــی در متــون باالدســتی بــه آن هــا 
اشــاره شــده اســت. از ایــن رو هــدف پژوهــش حاضــر ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاســت های پیشــنهادی 
ــارم،  ــۀ  چه ــی برنام ــند چشــم انداز 1404،  سیاســت های کل ــاس س ــوزۀ دیپلماســی اقتصــادی براس ح
ــن اســناد  ــی اســت. ویژگــی خــاص ای ــی اقتصــاد مقاومت پنجــم و ششــم توســعه، و سیاســت های کل
باالدســتی برخــورداری از جامعیــت موضوعــی و فرابخشــی و همچنیــن ســطح اثــر راهبــردی اســت کــه 
بــا توجــه بــه ماهیــت چندوجهــی موضــوع دیپلماســی اقتصــادی )اعــم از اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی، 

ــی( تناســب اســناد منتخــب در ایــن مطالعــه را فراهــم مــی آورد. بین المللــی و بازرگان

ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش کیفــی تحلیــل مضمــون از نــوع اکتشــافی اســت. اطالعــات پژوهــش به 
روش کتابخانــه ای گــردآوری شــده اســت. در ادامــه، پــس از بررســی مفهــوم دیپلماســی اقتصــادی و مروری 
بــر اســناد باالدســتی منتخــب بــه روش شناســی پژوهــش، تحلیــل مضامیــن اســناد باالدســتی و درنهایــت 

ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاســت های دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران آمــده اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق 
ــران نشــان می دهــد  مطالعــات صورت گرفتــه در موضــوع دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی ای
کــه ایــن حیطــۀ پژوهشــی کمتــر مــورد توجــه مراکــز تحقیقاتــی و سیاســت گذاری کشــور قــرار گرفتــه 
اســت. حــال اینکــه از زاویــۀ اســناد باالدســتی، ایــن فقــر محتوایــی بــروز بیشــتری دارد. آثــار خارجــی 
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ــت آن در  ــا کاربس ــادی ی ــی اقتص ــی دیپلماس ــری و مفهوم شناس ــات نظ ــه موضوع ــاً متوج ــز عموم نی
ــن اســاس، در  ــر ای ــا هســتند. ب ــۀ اروپ ــد و اتحادی ــن، هن ــوری همچــون چی ــای نوظه ــۀ قدرت ه تجرب
نگاهــی کلــی فقــط چنــد عنــوان مقالــۀ فارســی بــا موضــوع ارتبــاط دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری 

ــا اســناد باالدســتی و سیاســت های کلــی کشــور منتشــر شــده اســت:   اســالمی ایــران ب

افضلــی و کیانــی )1392( در مقالــۀ »بررســی و ارزیابــی کیفــی وضعیــت روابــط خارجــی ایــران در 
ــران در طــول  ــی میــزان تحقــق اهــداف سیاســت خارجــی ای برنامــۀ چهــارم توســعه« به دنبــال ارزیاب
برنامــۀ چهــارم توســعه هســتند. در ایــن مقالــه، بــرای دســتیابی بــه میــزان تحقــق سیاســت خارجــی 
ــی  ــۀ کل ــورد نظــر برنام ــای م ــا و پارامتره ــه شاخص ســازی مؤلفه ه ــدا ب در اهــداف چشــم انداز، در ابت

کشــور و درنهایــت بــا اســتفاده از آن بــه ارزیابــی سیاســت خارجــی ایــران پرداختــه شــده اســت.

سمیعی نســب )1393( در مقالــۀ »دیپلماســی اقتصــادی، راهبــرد مقابلــه بــا تحریم هــای اقتصــادی 
ــالمی  ــوری اس ــادی در جمه ــی اقتص ــت دیپلماس ــت تقوی ــه اهمی ــی« ب ــاد مقاومت ــۀ اقتص در منظوم
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــادی در سیاس ــای اقتص ــر تحریم ه ــا متغی ــه ب ــۀ مقابل ــران از زاوی ای
ــه ای  ــش، از روش کتابخان ــن پژوه ــنده در ای ــت. نویس ــه اس ــتی پرداخت ــند باالدس ــک س ــوان ی به عن
ــا نهادهــا و  ــرده و در پایــان ایــن راهکارهــا را بیــان کــرده اســت: تعامــل ب و تحلیــل اســنادی بهــره ب
ســازمان های بین المللــی حــوزۀ اقتصــاد، افزایــش تعامــل اقتصــادي بــا کشــورهای همســوی سیاســی، 
تقســیم وظایــف بازیگــران مختلــف عرصــۀ دیپلماســی اقتصــادی و طراحــی ســاِزکارهاي خنثي ســازي 

ــادی.   ــای اقتص ــرایط تحریم ه ــمن در ش ــک دش ــاي دیپلماتی فعالیت ه

ــای  ــا و مؤلفه  ه ــن رویکرده ــش »تبیی ــز در پژوه ــزدی )1395( نی ــین زاده ی ــلیمانی و سیدحس س
سیاســت های کلــی  اقتصــاد مقاومتــی )بررســی مــوردی: تبییــن بنــد دوازدهــم سیاســت ها: مؤلفه هــای 
دیپلماســی اقتصــادی(« رویکردهــای حاکــم بــر سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، به عنــوان یــک ســند 
ــا روش ریشه شناســی و معناشناســی بررســی و مؤلفه هــای مفهومــی ناظــر بــه هریــک  باالدســتی، را ب

ــد.   ــتخراج کرده ان ــی را اس ــت های کل ــۀ سیاس ــای هفت گان از رویکرده

ــن  ــتر قوانی ــران در بس ــادی ای ــی اقتص ــۀ »دیپلماس ــی )1397( در مقال ــالمی و غالم ارغوانی پیرس
ــی  ــری دیپلماس ــی قرارگی ــم« چرای ــا شش ــارم ت ــای چه ــی برنامه ه ــعه: آسیب شناس ــای توس برنامه ه
ــی را  ــت راهکارهای ــی و درنهای ــتی را بررس ــناد باالدس ــوان اس ــعه به عن ــای توس ــادی در برنامه ه اقتص

ــد.  ــان کرده ان ــی در دیپلماســی اقتصــادی بی ــای اجرای ــود عملکرده ــت بهب جه

ادیبــی و حبیــب زاده )1398( در مقالــۀ »اقتصــاد مقاومتــی، دیپلماســی اقتصــادی و موافقت نامه هــای 
ترجیــح« بــه اهمیــت موافقت نامه هــای ترجیحــی به منزلــۀ راهــکار بالمنــازع در امــر دیپلماســی اقتصــادی 
ــک ســند باالدســتی،  ــوان ی ــی به عن ــۀ اقتصــاد مقاومت ــن ابالغی ــر مؤلفه هــای اشاره شــده در مت ــی ب مبتن

ــد.   گســترش مبــادالت تجــاری منطقــه ای و تصویــب مقــررات تســهیل کنندۀ ســرمایه گذاری پرداخته ان
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ــد  ــه بررســی دیپلماســی اقتصــادی در چن ــات انجام شــده، ب ــه مطالع ــت ب ــا عنای ــن پژوهــش ب ای
عنــوان از اســناد باالدســتی، بــا روش تحلیــل مضمــون، تمرکــز کــرده و درپــی آن اســت کــه مبتنــی 
ــی  ــازی دیپلماس ــت پیاده س ــتی جه ــی سیاس ــده، الگوی ــن استخراج ش ــه مضامی ــع ب ــی جام ــر نگاه ب

ــران پیشــنهاد کنــد.  اقتصــادی جمهــوری اســالمی ای

3. چارچوب نظری

3ـ1. مفهوم دیپلماسی اقتصادی
یکــی از سیاســت های کارآمــد و راهبــردی بــرای پیشــرفت اقتصــادی و همچنیــن تأمیــن منافــع 
ــه ای  ــه، منطق ــی کشــورها در ســطوح دوجانب ــی و فرهنگ ــای سیاســی، امنیت کشــورها در حوزه ه
از برخــورد دو مقولــۀ اقتصــاد و سیاســت خارجــی بــا عنــوان »دیپلماســي  و بین المللــی، 
اقتصــادي«1 حاصــل می شــود. بــه عبــارت دیگــر، دیپلماســی اقتصــادی یــک حــوزۀ بین رشــته ای 
ــل  ــط بین  المل ــات رواب ــل و ادبی ــی ـ بین المل ــاد سیاس ــل، اقتص ــاد بین المل ــات اقتص ــا موضوع ب
اســت (Moons & Bergeijk, 2013, p. 8) کــه اشــتراک معنــاداری میــان منافــع اقتصــاد ملــی و 
ــا فضــای سیاســی و اقتصــادی  ــد ت ــاد می کن ــی ایج ــر کشــور در ســطح جهان ــع سیاســی ه مناف
مناســبی را بــرای تقویــت رشــد و پیشــرفت اقتصــاد ملــی رقــم بزنــد )شــیخ عطار، 1385، 
ــان  ــا پای ــوص ب ــی دوم و به خص ــگ جهان ــس از جن ــوم در دوران پ ــن مفه ــرد ای ص. 12(. کارب
ــا  ــت؛ ت ــابقه ای یاف ــمگیر و بی س ــور چش ــی، ظه ــری و اجرای ــاظ نظ ــرد، به لح ــگ س ــن جن یافت
ــل  ــاي بین المل ــر در فض ــد و مؤث ــن، کارآم ــاي نوی ــي از ابزاره ــوان یک ــروزه به عن ــه ام ــدی ک ح
ــم  ــر تنظی ــم ب ــورها روح حاک ــی کش ــت و در برخ ــه اس ــرار گرفت ــنتي ق ــي س ــر دیپلماس در براب
ــه در  ــت ک ــهور اس ــود. مش ــداد می ش ــادی قلم ــی اقتص ــای فرامل ــی و راهبرده ــت خارج سیاس
ــادی  ــداف اقتص ــه اه ــت؛ همچنان ک ــادی اس ــدۀ کار اقتص ــی آغازکنن ــور سیاس ــورها ام ــن کش ای
ــه ای و  ــه، منطق ــی دوجانب ــی و امنیت ــای سیاس ــن پیونده ــی ضام ــط خارج ــده در رواب محقق ش

.(Jönsson & Hall, 2005) تصــور می شــود بین المللــی 

ــادی«  ــی اقتص ــوم »دیپلماس ــۀ مفه ــه بن مای ــت ک ــد گف ــوع بای ــن موض ــری ای ــح نظ در توضی
واژۀ »دیپلماســی« به معنــای هنــر، ابــزار و یــا تدبیــر مســالمت آمیز ادارۀ روابــط بین الملــل و 
ابــزاری بــرای تحقــق اهــداف سیاســت خارجــی کشورهاســت )کاظمــی، 1395، ص. 121(. بــر ایــن 
ــه  ــادی هرگون ــی اقتص ــه دیپلماس ــد ک ــادی گفته ان ــی اقتص ــف دیپلماس ــی در توصی ــاس، برخ اس
اقــدام رســمی توســط دســتگاه دیپلماتیــک کشــور اســت کــه بــر توســعۀ صــادرات، جلــب و جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی و بهره منــدی از عضویــت در رژیم هــای اقتصــادی بین المللــی تأکیــد 
ــف  ــدی تعری ــادی را فراین ــی اقتص ــز دیپلماس ــر نی ــی دیگ ــد (Baranay, 2009, p. 2). برخ می کن

1. economic diplomacy
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ــا اهــداف راهبــردی را  ــه دنیــای خــارج وصــل می شــوند ت می کننــد کــه به وســیلۀ آن، کشــورها ب
در زمینه هــای تجــارت، ســرمایه گذاری، تبــادالت مالــی و فنــاوری در ســطوح دو و چندجانبــه بــه 
حداکثــر برســانند (Rana, 2007, p. 7). در تعریفــی دیگــر، دیپلماســی اقتصــادی به معنــای کاربــرد 
 Bayne & Woodlock,) مناســبات دیپلماتیــک در صحنــۀ اقتصــاد کشــورها قلمــداد می شــود
p. 45 ,2011). درواقــع دیپلماســی اقتصــادی اهــداف تجــاری و مالــی دولت هــا را در محیــط 
ــاه  ــدرت و رف ــدی بیــن ق ــن وســیله، پیون ــه ای ــی توســعه می دهــد و ب خارحــی و اقتصــاد بین الملل

ــاعی، 1398، ص. 52(. ــری و س ــد )جهانگی ــاد می کن ایج

ــی  ــای موضوع ــاد و حوزه ه ــه ابع ــه ب ــادی توج ــی اقتص ــوم دیپلماس ــت در مفه ــز اهمی ــۀ حائ نکت
مرتبــط بــا آن اســت کــه می توانــد از یــک ســو ســاختار منحصربه فــرد دیپلماســی اقتصــادی کشــور را 
تشــکیل  دهــد و از ســوی دیگــر زمینــۀ بــروز آثــار مجموعــۀ اقداماتــی باشــد کــه از آن بــه دیپلماســی 
اقتصــادی یــاد می شــود. از مهم تریــن ایــن ابعــاد، تســهیل فضــای کســب وکار تجــاری، ســرمایه گذاری 
ــق تجــارت  ــاوری (Naray, 2008)، رون ــال فن ــی، انتق ــد مل ــر و برن ــود تصوی خارجــی، گردشــگری، بهب
خارجــی و بازاریابــی بین المللــی، مهاجــرت نیــروی کار، کمک هــای بین المللــی، تبــادالت مالــی 
ــادی  ــازمان های اقتص ــاری، س ــاخت های تج ــتیک و زیرس ــرژی، لجس ــای ان ــه و تقاض ــی، عرض و بانک
منطقــه ای و بین المللــی و مقابلــه بــا تهدیــدات اقتصــادی خارجــی بــا هــدف دسترســی بــه بازارهــای 

ــی اســت.   ــدار بین الملل ــی و اقت ــی، حفــظ اقتصــاد مل جهان

ــاری2  ــی تج ــون دیپلماس ــابهی چ ــم مش ــادی از مفاهی ــی اقتص ــز دیپلماس ــه تمای ــن وج مهم تری
ــد  ــا ح ــت گذار و ت ــوان سیاس ــت به عن ــاد دول ــل نه ــش اصی ــرکتی(، نق ــب وکار3 )ش ــی کس و دیپلماس
ــوان بخشــی از فعالیت هــای دیپلماتیــک  ــادی مجــری اســت. درواقــع دیپلماســی اقتصــادی را می ت زی
ــای اقتصــادی و تجــاری در ســطوح  ــاد فرصت ه ــایی و ایج ــر شناس ــه ب ــت دانســت ک رســمی در دول
ــا در  ــمی دولت ه ــروزه ورود رس ــد. ام ــد می کن ــی تأکی ــد داخل ــرای تولی ــه ای ب ــه ای و فرامنطق منطق
ــادی  ــی اقتص ــازی دیپلماس ــور پیاده س ــدت به منظ ــدت و بلندم ــدت، میان م ــای کوتاه م برنامه ریزی ه
امــری متــداول و مرســوم اســت؛ تــا آنجــا کــه در ارزیابــی توفیــق دســتگاه دیپلماســی کشــورها، میــزان 
ــرح  ــاخص مط ــن ش ــوان مهم تری ــادی به عن ــع اقتص ــداف و مناف ــری اه ــت در پیگی ــی مثب نقش آفرین
شــده و دیپلماســی اقتصــادی را به طــور رســمی بــه مراکــز سیاســت گذاری در حــوزۀ روابــط خارجــی 

ــا، 1395، ص. 93(.  منتقــل کــرده اســت )ران

3ـ2. اسناد باالدستی
ــه  ــی نظــام اســت ک ــا و سیاســت های کل ــن چارچوب ه ــی تعیی ــع اصل اســناد باالدســتی یکــی از مناب

2. commercial diplomacy
3. business diplomacy
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عمومــاً منشــأ تنظیــم مقــررات عــادی و تدویــن سیاســت های جــاری میان مــدت و بلندمــدت کشــور 
ــي و  ــت خارج ــب اهلل زاده، 1399، ص. 333(. سیاس ــاد و حبی ــراهلل زاده، خرمش ــود )نص ــداد می ش قلم
ــه  ــی اســت ک ــر نظــام حکمران ــورد بحــث در اســناد باالدســتی ه ــای م ــن حوزه ه اقتصــاد از مهم تری
ــور  ــر کش ــادی ه ــی اقتص ــای دیپلماس ــي و جهت گیری ه ــط خارج ــم رواب ــنهادی در تنظی ــدل پیش م

ــود.   ــامل می ش ــوزه را ش ــن دو ح ــترک ای ــای مش ــوان فض به عن

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــادی خارج ــط اقتص ــوع رواب ــتی در موض ــناد باالدس ــن اس مهم تری
ــای  ــی برنامه ه ــاله، سیاســت های کل ــند چشــم انداز بیست س ــر س ــون اساســی، مشــتمل ب ــس از قان پ
ــن اســناد،  ــک از ای ــی اســت. در هری ــی اقتصــاد مقاومت ــۀ سیاســت های کل ــالۀ توســعه و ابالغی پنج س
ــه و  ــاص یافت ــتقیم( اختص ــتقیم و غیرمس ــور مس ــادی )به ط ــی اقتص ــوع دیپلماس ــه موض ــی ب بندهای
ــت؛  ــده  اس ــخص ش ــور مش ــی کش ــتگاه های اجرای ــرد دس ــت گذاری و رویک ــف سیاس ــای مختل جنبه ه
به طــوری کــه تــالش شــده تــا در کنــار پیگیــری اهــداف سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و دفاعــی، از 
ــی و  ــادی مل ــع اقتص ــود و مناف ــت ش ــلیقه اي ممانع ــون و س ــدف، ناهمگ ــادي بي ه ــاي اقتص فعالیت ه

ــردد. ــال گ ــان دنب ــورت توأم ــی به ص بین الملل

ایــن اســناد بــه ترســیم وضعیــت مطلــوب کشــور در ابعــاد کالن و ازجملــه در بُعــد روابــط اقتصــادي 
خارجــی در یــک بــازۀ نســبتاً مشــخص پرداختــه  و ایــران را در آن افــق، توســعه یافته به تصویــر کشــیده 
ــد. از ایــن  رو مطالعــه و واکاوی اســناد باالدســتي، ماننــد  و در جایــگاه رفیــع در منطقــه نشــان داده ان
ــی  ــت های  کل ــعه و سیاس ــالۀ توس ــای پنج س ــی برنامه ه ــت های کل ــم انداز 1404، سیاس ــند چش س
ــوری  ــادي در جمه ــي اقتص ــت های دیپلماس ــی سیاس ــت طراح ــه جه ــاي اولی ــی، مبن ــاد مقاومت اقتص

اســالمی ایــران اســت.

3ـ2ـ1. سند چشم انداز 1404
اســنادی ماننــد ســند چشــم انداز برمبنــای اصــول مدیریــت اســتراتژیک، خطــوط کلــي و 
ــا  ــۀ نهاده ــن و رابط ــدت تعیی ــدت و بلندم ــداف میان م ــه اه ــل ب ــراي نی ــورها را ب ــردي کش راهب
ــود.  ــتخراج مي ش ــز اس ــی نی ــناد میان ــند، اس ــن س ــد و از دل ای ــف می کن ــازمان ها را تعری و س
جمهــوري اســالمي ایــران در ســال 1382، ســند چشــم انداز بیست ســاله را به عنــوان ســند 
کلیــدي و باالدســتی تهیــه و تنظیــم کــرد کــه در آن، اصــول برنامه ریــزي امــور داخلــي و خارجــي 
بــراي تحقــق جایــگاه قــدرت برتــر در منطقــۀ آســیاي جنــوب غربــي تعییــن شــده اســت. از ایــن 
ــون اساســي، ســند چشــم انداز 1404 مهم تریــن ســند باالدســتي کشــور  رو به تعبیــری پــس از قان
ــک طــرف و  ــداف از ی ــا و اه ــوع رابطــۀ آرمان ه ــر ن ــاد آن بیانگ ــه بررســي مف شــمرده می شــود ک
ــر  ــند ذک ــن س ــان ای ــود. در پای ــد ب ــر خواه سیاســت ها و خط مشــي هاي اتخاذشــده از طــرف دیگ

شــده اســت:
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ــد  ــن نکتــه بای ــن و تصویــب برنامه هــای توســعه و بودجه هــای ســالیانه، ای در تهیــه، تدوی
ــا سیاســت های  مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه شــاخص های کّمــی کالن آن هــا متناســب ب
ــا  ــن سیاســت ها و هدف ه ــن، و ای ــم و تعیی ــات چشــم انداز، تنظی ــداف و الزام توســعه و اه

به صــورت کامــل مراعــات شــود )رضایــی، 1395، صــص. 73ـ74(. 

ــبت  ــی نس ــناد میان ــگاه اس ــوان در جای ــعه را می ت ــالۀ توس ــای پنج س ــی برنامه ه ــن به نوع بنابرای
ــن ســند طراحــی و اجــرا شــوند. در ســند  ــد در چارچــوب ای ــه بای ــه ســند چشــم انداز برشــمرد ک ب
ــد، دســتیابی  ــع مناســب درآم ــد تحقــق توســعه یافتگی، برخــورداری از توزی ــی مانن چشــم انداز، اهداف
بــه جایــگاه نخســت اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در منطقــۀ آســیای جنــوب غربــی )شــامل آســیای 
ــم،  ــد عل ــزاری و تولی ــش نرم اف ــر جنب ــد ب ــا تأکی ــه و کشــورهای همســایه( ب ــاز، خاورمیان ــه، قفق میان
ــتغال  ــه اش ــیدن ب ــرانه و رس ــد س ــطح درآم ــبی س ــای نس ــادی، ارتق ــتمر اقتص ــتاب و مس ــد پرش رش
ــا جهــان براســاس اصــول  ــر ب ــد و تعامــل ســازنده و مؤث ــق توســعۀ کارآم کامــل، الهام بخشــی از طری
ــرای  ــی و اج ــتقیم در طراح ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه به ط ــده  ک ــر ش ــت ذک ــت و مصلح ــزت، حکم ع

ــود. ــران اثرگــذار خواهــد ب دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی ای

3ـ2ـ2. سیاست های کلی برنامه های پنج سالۀ توسعه
سیاســت های کلــی برنامه هــای پنج ســالۀ توســعه اســناد باالدســتی میانــی هســتند کــه بــا 
ــداف  ــا و اه ــدن ارزش ه ــی ش ــق و اجرای ــور تحق ــی ها به منظ ــا و خط مش ــه ای از راهبرده مجموع
اســناد باالدســتی کالن همچــون ســند چشــم انداز در یــک بــازۀ مشــخص تنظیــم و تدویــن 
ــام  ــوی مق ــی از س ــت های کل ــن سیاس ــی، 1400، ص. 256(. ای ــن و امین ــری، فرزی ــد )باق می گردن
معظــم رهبــری، پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، مطابــق بنــد یکــم اصــل 110 
ــوای ســه گانه  ــدام ق ــادی چگونگــی اق ــالغ می شــود کــه محورهــای اساســی و بنی ــون اساســی اب قان
ــا  ــوا و زیرمجموعه هــای آن ه ــرای تمــام ق ــی خــود، ب ــگاه حقوق ــر جای ــن شــده و بناب ــا تبیی در آن ه

ــص. 9ـ10(.  ــی، 1395، ص ــت )رضای ــزام آور اس ال

بــه  می تــوان  توســعه  پنج ســالۀ  برنامه هــای  کلــی  سیاســت های  بررســی  و  تحلیــل  بــا 
ــاي  ــی برنامه ه ــت های کل ــرد. در سیاس ــاره ک ــادی اش ــی اقتص ــه دیپلماس ــه ب ــای توج ضرورت ه
ــس از  ــده و پ ــایانی نش ــه ش ــي توج ــت خارج ــاد در سیاس ــوزۀ اقتص ــه ح ــعه، ب ــوم توس ــا س اول ت
ــط اقتصــادی خارجــي وجــود داشــته اســت.  ــه رواب ــوط ب ــور مرب ــه ام ــي ب ــارم، نیم نگاه ــۀ چه برنام
ــی پایان یافتــه تلقــی  ــی برنامه هــای چهــارم و پنجــم توســعه به لحــاظ زمان بااینکــه سیاســت های کل
می شــود، توجــه بــه دیپلماســی اقتصــادی در قالــب ایــن دو سیاســت از دو جهــت اهمیــت می یابــد: 
ــای  ــی برنامه ه ــت های کل ــه سیاس ــزان توج ــه و می ــکان مقایس ــا ام ــه آن ه ــه ب ــه، توج اول اینک
ــن  ــه ای ــوان ب ــر می کنــد و دوم اینکــه، می ت ــن مبحــث را بیشــتر امکان پذی ــه ای مختلــف پنج ســاله ب
جمع بنــدی رســید کــه ضــرورت پرداخــت بــه عناصــر اقتصــادی در راهبردنــگاری و سیاســت گذاری 
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کالن روابــط خارجــی در جمهــوری اســالمی ایــران تــا چــه حــد در گــذر زمــان اهمیــت یافتــه اســت 
)ارغوانی پیرســالمی و غالمــی، 1397، ص. 3(.

ــخ 20/09/1382  ــر انقــالب در تاری ــه از ســوی رهب ــارم توســعه ک ــۀ چه ــی برنام سیاســت های کل
ــی،  ــور اجتماع ــاوری؛ ام ــی و فن ــی، علم ــور فرهنگ ــرفصل های ام ــد در س ــت، 52 بن ــده اس ــالغ ش اب
سیاســی، دفاعــی و امنیتــی؛ امــور مربــوط بــه مناســبات سیاســی و روابــط خارجــی و امــور اقتصــادی 
ــۀ ســند چشــم انداز  ــوان نخســتین برنام ــارم، به عن ــۀ چه ــی برنام را شــامل می شــود. سیاســت های کل
بیست ســاله، مســیر توســعه و ســازندگی کشــور را در پرتــو همــکاری دســتگاه های تقنینــی و اجرایــی 
تصــور کــرد. در ایــن راســتا، حــوزۀ روابــط اقتصــادی خارجــی در مقایســه بــا ســایر حوزه هــا اولویــت 
کمتــری دارد و نــگاه عمــده در ایــن برنامــه معطــوف بــه مقولۀ فرهنــگ، اصــالح ســاختارها و فرایندهای 

جامعــه و رشــد پایــدار اقتصــادی ارزیابــی می شــود.

سیاســت هاي کلــی برنامــۀ پنجــم توســعه در چارچــوب ســند چشــم انداز بیست ســاله و بــا 
ــد.  ــالغ گردی ــخ 1387/10/21 اب ــري در تاری ــام معظــم رهب ــت از ســوي مق ــرد پیشــرفت و عدال رویک
ــي و  ــور علم ــي؛ ام ــور فرهنگ ــرفصل هاي ام ــامل س ــب ش ــد و به ترتی ــت ها داراي 45 بن ــن سیاس ای
فنــاوري؛ امــور اجتماعــي و امــور اقتصــادي؛ امــور اقتصــادی و امــور سیاســي، دفاعــي و امنیتــي اســت. 
ــران از نظــر  ــگاه منطقــه اي جمهــوري اســالمي ای ــه اعتــالي جای ــۀ پنجــم ب ــی برنام سیاســت های کل
ــد  ــای رش ــه مقوله ه ــرده و ب ــه ک ــي توج ــي و امنیت ــي، سیاس ــي، فرهنگ ــادي و فن ــدي اقتص توانمن

ــت.   ــت داده اس ــا اهمی ــایر حوزه ه ــش از س ــی بی ــت اجتماع ــادی و عدال اقتص

ــم  ــر معظ ــوی رهب ــخ 1394/04/09 از س ــعه در تاری ــم توس ــۀ شش ــی برنام ــت های کل سیاس
ــۀ  ــتازی در عرص ــی«، »پیش ــاد مقاومت ــه گانۀ  »اقتص ــای س ــۀ  محوره ــد و برپای ــالب در 80 بن انق
ــب  ــت ها به ترتی ــن سیاس ــد. ای ــالغ ش ــی« اب ــازی فرهنگ ــی و مقاوم س ــاوری« و »تعال ــم و فن عل
شــامل ســرفصل هاي امــور اقتصــادي؛ امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ امــور اجتماعــي؛ امــور 
دفاعــي و امنیتــي؛ امــور سیاســت خارجــی؛ امــور حقوقــی و قضایــی؛ امــور فرهنگــی و امــور علــم، 
فنــاوری و نــوآوری اســت. محتــوای سیاســت های کلــی برنامــۀ ششــم بــا اولویــت رشــد اقتصــادی 
ــت و  ــرورت دق ــان ض ــین در بی ــای پیش ــه برنامه ه ــبت ب ــازی نس ــگاه ممت ــدار، جای ــتابان و پای ش
پیاده ســازی روابــط اقتصــادی خارجــی داراســت. در ایــن ســند، ســرفصل اقتصــادی در آغــاز قــرار 
ــد  ــاد پیون ــا ایج ــده و ب ــاص داده ش ــاد اختص ــوزۀ اقتص ــه ح ــا ب ــي از برنامه ه ــش مهم ــه، بخ گرفت
میــان اقتصــاد و سیاســت و به ویــژه سیاســت خارجــي، بُعــد عمل گرایانه تــر و واقع بینانه تــري 

ــت. ــه اس ــین یافت ــاي پیش ــا برنامه ه ــه ب در مقایس

3ـ2ـ3. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــط رهب ــخ 1392/11/30 توس ــه در تاری ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل سیاس
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ــخص  ــتورالعمل مش ــی دس ــد، به نوع ــالغ ش ــتی اب ــد سیاس ــه و 24 بن ــک مقدم ــی ی ــالمی ط اس
ــم از  ــاس و مه ــک دورۀ حس ــه ی ــر ب ــه ناظ ــت ک ــاد اس ــوزۀ اقتص ــران در ح ــالمی ای ــوری اس جمه
ــدت  ــا ش ــی ب ــود و از طرف ــادی ب ــائل اقتص ــت مس ــا محوری ــان ب ــط ایش ــال ها توس ــذاری س نام گ
ــد.  ــی به نظــر می آم ــل پیش بین ــران، قاب ــوری اســالمی ای ــه جمه ــای اقتصــادی علی ــن تحریم ه گرفت
ابالغیــۀ اقتصــاد مقاومتــی را می تــوان یــک ســند باالدســتی میانــی و هماهنــگ بــا اســناد باالدســتی 
کالن تلقــی کــرد کــه درجهــت مقاومــت اقتصــادی بتوانــد ناهنجاری هــای داخلــی اقتصــاد ایــران را 
ســامان ببخشــد و دربرابــر تکانه هــای اقتصــادی خارجــی )خصمانــه و غیرخصمانــه( پایــداری نشــان 
دهــد. »اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی کــه در شــرایط فشــار، در شــرایط تحریــم، در شــرایط 
دشــمنی ها و خصومت هــای شــدید می توانــد تعیین کننــدۀ رشــد و شــکوفایی کشــور باشــد« 

ــه ای، 1391(.  ــت اهلل خامن )آی

در مقدمۀ این سند آمده است: 

ایــران اســالمي بــا اســتعدادهاي سرشــار معنــوي و مــادي و ذخایــر و منابــع غنــي و متنــوع و 
زیرســاخت هاي گســترده و مهم تــر از همــه، برخــورداري از نیــروي انســاني متعهــد و کارآمــد 
ــده از  ــي برآم ــي و علم ــادي بوم ــوي اقتص ــر از الگ ــرفت، اگ ــراي پیش ــخ ب ــزم راس و داراي ع
ــر  ــا ب ــد نه تنه ــروي کن ــت، پی ــي اس ــاد مقاومت ــان اقتص ــه هم ــالمي ک ــي و اس ــگ انقالب فرهن
ــا تحمیــل یــک جنــگ اقتصــادي  همــۀ مشــکالت اقتصــادي فائــق مي آیــد و دشــمن را کــه ب
و عقب نشــیني  بــه شکســت  کــرده،  بــزرگ صف آرایــي  ملــت  ایــن  دربرابــر  تمام عیــار 
ــي از  ــاي ناش ــرات و بي اطمیناني ه ــه مخاط ــي ک ــت در جهان ــد توانس ــه خواه ــي دارد، بلک وام
ــه  ــي و... در آن رو ب ــادي، سیاس ــي، اقتص ــاي مال ــد بحران ه ــار، مانن ــارج از اختی ــوالت خ تح
ــداوم پیشــرفت و  ــف و ت ــا حفــظ دســتاوردهاي کشــور در زمینه هــاي مختل ــش اســت، ب افزای
ــي  ــاد متک ــاله، اقتص ــم انداز بیست س ــند چش ــي و س ــون اساس ــول قان ــا و اص ــق آرمان ه تحق
ــازد  ــق س ــرو را محق ــا و پیش ــرا، پوی ــان، درون زا و برون گ ــاوري، عدالت بنی ــش و فن ــه دان ب
و الگویــي الهام بخــش از نظــام اقتصــادي اســالم را عینیــت بخشــد )سیاســت های کلــی 

ــی، 1392(. ــاد مقاومت اقتص

نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه برخــالف برخــی برداشــت های ســلیقه ای، در دســتورکار قــرار گرفتــن 
ــس،  ــت و برعک ــارج نیس ــان خ ــی و دوری از جه ــای انزواگرای ــه به معن ــی به هیچ وج ــاد مقاومت اقتص
تحقــق ایــن سیاســت راهبــردی در گــرو بهبــود مناســبات بین المللــی در ســطح منطقــه ای و جهانــی 
ــی  ــت به خوب ــن سیاس ــب ای ــی در قال ــۀ  برون گرای ــر مؤلف ــد ب ــوح در تأکی ــر به وض ــن ام ــه ای ــت ک اس

نمایــان اســت: 

گفتیــم اقتصــاد مــا درون زا و برون گراســت؛ مــا از درون بایــد رشــد کنیــم و بجوشــیم و 
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ــه بیــرون داشــته باشــیم. بازارهــای جهانــی متعلــق  ــگاه ب افزایــش پیــدا کنیــم، امــا بایســتی ن
ــدا  ــور پی ــا حض ــن بازاره ــود، در ای ــکار خ ــا ابت ــود و ب ــت خ ــا هم ــم ب ــد بتوانی ــت. بای ــه ماس ب

ــه ای، 1393(.  ــت اهلل خامن ــم )آی کنی

درواقــع برون گرایــی متکــی بــر درون زایــی موجــب می شــود تــا اقتصــاد کشــور بــا تعامــل ســازنده 
ــات  ــادرات کاال و خدم ــت ص ــی جه ــای بین الملل ــه بازاره ــی، متوج ــه ای و جهان ــای منطق در اقتصاده
ــداف  ــت، اه ــن ظرفی ــود و از ای ــاوری ش ــرمایه و فن ــادل س ــروری و تب ــای ض ــن نیازه ــی، تأمی داخل
ــای  ــن ابزاره ــوان از مهم تری ــادی را می ت ــی اقتص ــن دیپلماس ــد. بنابرای ــال کن ــود را دنب ــردی خ راهب

ــمار آورد. ــی به ش ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه تحق

4. روش  تحقیق  
ــه ای  ــوده و روش گــردآوری اطالعــات هــم کتابخان ــوع اکتشــافی ب رویکــرد ایــن پژوهــش کیفــی، از ن
اســت کــه بــا اســتفاده از تحلیــل مضمــون اســناد منتخــب باالدســتی نظــام )ســند چشــم انداز 1404، 
سیاســت های کلــی  برنامــۀ  چهــارم، پنجــم و ششــم توســعه و سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی(، 
ــران  ــن سیاســت های دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی ای ــۀ الگــوی تدوی ــه شناســایی و ارائ ب

پرداختــه و یــک مــدل بــرای آن پیشــنهاد داده اســت. 

ــناد  ــون اس ــی همچ ــای کیف ــود در داده ه ــای موج ــزارش الگوه ــب در گ ــاي مناس ــي از روش ه یک
سیاســتي، مبتنــی بــر فراینــد شــناخت و تحلیــل محتــوا، اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون اســت کــه 
بــرای تحلیــل حجــم زیــادی از داده هــای پیچیــده و مفّصــل می تــوان از آن بهــره بــرد. مضمــون الگویــي 
ــف و  ــه توصی ــای مســتخرج ب ــی داده ه ــق نظــم مفهوم ــت مي شــود و از طری ــا یاف ــه در داده ه اســت ک
ــردازد . ایــن روش فراینــدی  ــه تفســیر جنبه هایــي از پدیــده مي پ ســازمان دهي مشــاهدات و حداکثــر ب
بــرای تحلیــل داده هــای متنــی و مکتــوب اســت کــه داده هــای پراکنــده و متنــوع را بــه داده هایــی غنــی 
ــگر از  ــون، پژوهش ــل مضم ــی در تحلی ــد (Braun & Clarke, 2006). به عبارت ــل می کن ــی تبدی و تفصیل
ــر تبییــن و تفســیر افــکار صریــح و ضمنــی  شــمارش کلمــات و ســامان دهی داده هــا فراتــر مــی رود و ب

ــکری، 140، ص. 224(. ــانی و حسین عس ــی، شیخ زاده جوش ــد )کمال ــز می کن ــن تمرک مت

ــت  ــه و توصیــف متــن، تشــریح و تفســیر متــن و درنهای ــۀ تجزی تحلیــل مضمــون در ســه مرحل
ــنایي  ــامل آش ــۀ اول ش ــي دارد. مرحل ــش گام اصل ــود و ش ــام  مي ش ــن انج ــام مت ــب و ادغ ترکی
ــاي  ــاد کده ــن، ایج ــت در مت ــکافي و دق ــدي(، موش ــراري و کلی ــات )تک ــه کلم ــه ب ــن، توج ــا مت ب
ــور  ــش و به ط ــروی پژوه ــدودۀ قلم ــا در مح ــد تنه ــا بای ــت. کده ــت وجوي مضمون هاس ــه و جس اولی
ــه بررســي، مرتــب کــردن، بازبینــي و نام گــذاري  ــر موضــوع متمرکــز باشــد. مرحلــۀ دوم ب روشــن ب
ــه چهــار شــیوۀ قالــب مضامیــن، ماتریــس مضامیــن،  مضمون هــا و تحلیــل روابــط بیــن مضامیــن )ب
ــا تلخیــص  ــق ب ــۀ آخــر، گــزارش تحقی ــردازد. در مرحل ــن و تحلیــل مقایســه اي( می پ شــبکۀ مضامی
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مضامیــن و اســتخراج نمونه هــاي جالــب داده هــا و مرتبــط کــردن نتایــج تحلیــل بــا ســؤاالت تحقیــق 
ــن روش  ــبکۀ مضامی ــیخ زاده، 1390(. ش ــی و ش ــلیمی، فقیه ــری، تس ــد )عابدی جعف ــان مي یاب پای
ــاس  ــن روش، براس ــت. در ای ــده اس ــاب ش ــش انتخ ــن پژوه ــه در ای ــت ک ــامان دهي مضمون هاس س
رونــدی مشــخص، مضامیــن پایــه )پایین تریــن ســطح از کدهــا و نــکات کلیــدي موجــود در متــن(، 
ــه( و مضامیــن  ــر حاصل شــده از ترکیــب و تلخیــص مضامیــن پای ســازمان دهنده )مضامیــن انتزاعی ت
ــتخراج و  ــک کل( اس ــوان ی ــن به عن ــر مت ــم ب ــای حاک ــامل چارچوب ه ــي ش ــن عال ــر )مضامی فراگی
ــا  ــبکۀ تارنم ــه های ش ــورت نقش ــا به ص ــن آن ه ــل بی ــاط متقاب ــت ارتب ــود و درنهای ــد می ش نظام من

.(Attride-Stirling, 2001) ــود ــان داده می ش ــم و نش رس

به دلیــل ماهیــت تفســیری و کیفــی روش تحلیــل مضمــون، اعتبــار آن مــورد توجــه قــرار می گیــرد. 
بــرای محاســبۀ پایایــی پژوهــش، کدگــذاری اســناد منتخــب به صــورت دســتی و جداگانــه توســط دو 
نفــر انجــام شــد و پــس از اتمــام کدگــذاری، نتایــج ایــن دو کدگــذاری مقایســه و از روش هولســتی کــه 
از روش هــای پیشــنهادی نئونــدورف اســت، اســتفاده شــد (Neuendorf, 2002, p. 149). در ایــن روش، 

کدگــذاری بایــد دو مرتبــه انجــام شــود کــه فرمــول آن عبــارت اســت از: 

ــق  ــداد تواف ــی، M تع ــب پایای ــان ضری ــا هم ــده ی ــق مشاهده ش ــد تواف ــای درص PAO به معن
در دو مرحلــۀ کدگــذاری، n1 تعــداد کدهــای استخراج شــده در مرحلــۀ اول و n2 تعــداد کدهــای 
ــق(  ــچ تواف ــر )هی ــن صف ــده بی ــد مشاهده ش ــدار درص ــت. مق ــۀ دوم اس ــده در مرحل استخراج ش
ــب  ــوق، مقــدار ضری ــول ف ــر در فرم ــرار دادن مقادی ــا ق ــر اســت. ب ــق کامــل( متغی ــک )تواف ــا ی ت
ــان  ــن را نش ــاالی مضامی ــی ب ــه پایای ــد ک ــت آم ــر 0/84 به دس ــش حاض ــرای پژوه ــی ب پایای

می دهــد.

5. یافته های تحقیق
در ایــن بخــش، یافته هــای پژوهــش، به منظــور ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاســت های دیپلماســی اقتصــادی 
جمهــوری اســالمی ایــران، بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون تجزیــه و تحلیــل شــده اســت. در گام 
اول ایــن مرحلــه، بندهــای مرتبــط بــه حــوزۀ روابــط اقتصــادی خارجــی در اســناد باالدســتی چشــم انداز 
1404، سیاســت های کلــی برنامه هــای توســعه و سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی به عنــوان 
متــن مــورد تحلیــل انتخــاب و پــس از مطالعــه به صــورت دســتی وارد مرحلــۀ کدگــذاری بــاز شــد. بــا 
بررســی کدهــای بــاز، مضامیــن پایــه، ســازمان دهنده و درنهایــت فراگیــر به دســت آمــد. درمجمــوع 172 
مضمــون پایــه و 35 مضمــون ســازمان  دهنده ذیــل 12 مضمــون فراگیــر اســتخراج گردیــد. جــداول 1 و 2 

ــد. ــه گانه را نشــان می ده ــن س ــدی مضامی ــاز و طبقه بن ــذاری ب ــج کدگ نتای
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جدول 1. نمونه ای از کدگذاری باز بندهای سیاستی اسناد باالدستی منتخب

نام سند باالدستیکدهای بازبندهای سیاستی

کشوری دست یافته به جایگاه اول 
اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقۀ 
آسیاي جنوب غربي )شامل آسیاي میانه، 
قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه( با 
تأکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم، 
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي 
نسبي سطح درآمد سرانه و رسیدن به 

اشتغال کامل

دستیابی به جایگاه برتر 
اقتصادي، علمي و فناوري در 

سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربي
V011

سند چشم انداز 1404
V01 تأکید بر جنبش نرم افزاري 

و تولید علم، رشد پرشتاب 
و مستمر اقتصادي درجهت 

دستیابی به جایگاه برتر منطقه

V012

تالش برای دستیابی به اقتصادی متنوع 
و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایۀ 

 انسانی و فناوری نوین

سیاست های کلی برنامۀ D40141تأکید بر تنوع سازی اقتصادی
چهارم توسعه

D4014
تالش برای دستیابی به 

فناوری های نوین
D40142

حضور فعال و هدفمند در سازمان های 
بین المللی و منطقه ای و تالش برای 

ایجاد تحول در رویه های موجود براساس 
ارزش های اسالمی

فعالیت هدفمند در بستر 
سازمان ها و رژیم های بین المللی 

و منطقه ای به عضویت درآمده
D5051

سیاست های کلی برنامۀ 
پنجم توسعه

D505

اقدام به عضویت فعال و هدفمند 
در سازمان های بین المللی و 

منطقه ای
D5052

تالش برای ایجاد تحول در 
رویه های موجود جهانی

D5053

تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، 
استان ها، نواحی و سواحل و جزایر 

کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب 
سیاست های کلِی مربوط، به منظور افزایش 

تولید ثروت ملی و حمایت دولت از 
سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته 

و روستایی

تعیین نقش ملی در مناطق، 
استان ها، نواحی و سواحل و 

جزایر کشور مبتنی بر مزیت های 
تجاری

D60131

سیاست های کلی برنامۀ 
ششم توسعه

D6013
حمایت دولت از سرمایه گذاری 

در کشور
D60132

رعایت الزامات و چارچوب 
سیاست های کلی

D60133

افزایش سالیانۀ سهم صندوق توسعۀ ملی 
از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا 

قطع وابستگی بودجه به نفت

افزایش سالیانۀ منابع حاصل از 
صادرات نفت و گاز

R0111 سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی

R011 R0112قطع وابستگی بودجه به نفت
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ــته  ــه را داش ــن مطالع ــرح در ای ــت ط ــه قابلی ــناد مربوط ــد از اس ــدول 1، 77 بن ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــارم  ــۀ چه ــی برنام ــت های کل ــب، سیاس ــد منتخ ــم انداز 3 بن ــند چش ــب در س ــع آن به ترتی ــه توزی ک
18 بنــد منتخــب، برنامــۀ پنجــم 14 بنــد منتخــب، برنامــۀ ششــم 31 بنــد منتخــب و ســند اقتصــاد 
مقاومتــی 12 بنــد منتخــب بــوده کــه شــرح کامــل آن در پیوســت مقالــه ذکــر شــده اســت. بــا حفــظ 
ــا 5  ــاله ب ــم انداز بیست س ــند چش ــش، س ــن پژوه ــناد ای ــک از اس ــتی هری ــگاه سیاس ــۀ جای مالحظ
عنــوان، سیاســت های کلــی برنامــۀ چهــارم توســعه بــا 50 عنــوان، برنامــۀ پنجــم توســعه بــا 43 عنــوان، 
برنامــۀ ششــم توســعه بــا 70 عنــوان و ســند اقتصــاد مقاومتــی بــا 48 عنــوان مضمــون اولیــه )کــد بــاز( 

بررســی شــد.

پــس از کدگــذاری بــاز بندهــای مرتبــط بــا دیپلماســی اقتصــادی در اســناد باالدســتی، مضامیــن 
ــن احصاشــده  ــی از مضامی ــه در جــدول 2 نمونه های ــر اســتخراج شــد ک ــه، ســازمان دهنده و فراگی پای

ــود.  ــاهده می ش مش

ــه،  ــن اولی ــوان مضامی ــاز به عن ــای ب ــی کده ــراز موضوع ــد اف ــن جــدول نشــان می ده ــوای ای محت
ــا در  ــورد از آن ه ــه 106 م ــرار داده اســت ک ــاره ق ــورد اش ــون را م ــح و مکن ــه صری ــون پای 172 مضم
همــان ســند باالدســتی یــا دیگــر اســناد مــورد بررســی نیــز تکــرار شــده اند و درمجمــوع 277 مضمــون 
ــوان  ــازمان دهنده به عن ــون س ــوان مضم ــه، 35 عن ــون پای ــداد مضم ــن تع ــد. از ای ــت آم ــه به دس پای
ــای  ــا قرابت ه ــه ب ــد ک ــل ش ــه حاص ــن مطالع ــتی ای ــناد باالدس ــده در اس ــدی مطرح ش ــائل کلی مس

ــد. ــر به دســت آم ــت 12 مضمــون فراگی ــا، درنهای ــان آن ه ــردی موجــود می ــی و کارب مفهوم

ــگاه، یافته هــای پژوهــش حاضــر می توانــد به نوعــی توجــه اســناد منتخــب در ایــن  در نخســتین ن
مطالعــه را بــه موضــوع دیپلماســی اقتصــادی مــورد مقایســه قــرار دهــد؛ یعنــی فــارغ از تحلیــل مبتنــی 
ــه آن پرداختــه شــد،  ــاز به دســت آمده کــه در جــدول 1 ب ــر مقایســۀ فراوانی هــای مطلــق کدهــای ب ب
ــا  ــاز، ســند اقتصــاد مقاومتــی ب ــوان گفــت به لحــاظ غنــای محتوایــی در امــکان اســتخراج کــد ب می ت
ــان داده  ــی را نش ــای محتوای ــن غن ــتی باالتری ــای سیاس ــتخرج از بنده ــون مس ــن 3/91 مضم میانگی
ــا میانگیــن 3/30، سیاســت های کلــی  اســت. پــس از آن، سیاســت های کلــی برنامــۀ پنجــم توســعه ب
ــن  ــا میانگی ــعه ب ــم توس ــۀ شش ــی برنام ــت های کل ــن 2/77، سیاس ــا میانگی ــعه ب ــارم توس ــۀ چه برنام
2/25 و ســند چشــم انداز بــا میانگیــن 1/66 به ترتیــب قابلیــت اســتخراج کــد بــاز از بندهــای منتخــب 
را نشــان می دهــد. بــرای مثــال مفهــوم میانگیــن به دســت آمده در ســند اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت 
کــه از هــر بنــد منتخــب ایــن ســند 3/91 مــورد کــد بــاز اســتخراج شــده اســت؛ حــال آنکــه از هــر 
ــت. از  ــده اس ــت آم ــاز به دس ــد ب ــط 1/66 ک ــن فق ــور میانگی ــم انداز به ط ــند چش ــب در س ــد منتخ بن
منظــری دیگــر، چنان کــه در جــدول 2 اشــاره شــد، درنهایــت 12 مضمــون فراگیــر به عنــوان عناصــر 
و اصــول مــورد تأکیــد در اســناد باالدســتی ایــن پژوهــش در حیطــه موضوعــی دیپلماســی اقتصــادی 

قابــل شناســایی اســت. 
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جدول 2. مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج شده

مضامین مضامین پایهکدهای باز
مضامین فراگیرسازمان دهنده

 D4053- D4062- D4074-
 D40131, D5012- D5013-

D5023, R011

- اولویت اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی در روابط خارجی
- حمایت از تولیدات غیرنفتی با مزیت های رقابتی

- توجه به بخش صادرات خدمات )فنی و مهندسی(
- تأکید بر صدور فناوری

- صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان
- تعامالت فناورانه

اولویت محصوالت 
با فناوری متوسط و 
پیشرفته در توسعۀ 

صادرات
انتقال فناوری

 D4032- D4053- D4091-
 D40131- D40142, D5023-
 D5063, D6052- D6062-

 D60122- D60181- D60191,
R032- R063

- تأکید بر ورود فناوری
- اولویت اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی در روابط خارجی

- تعامالت فناورانه
- ورود فناوری های نوین

- دانش بنیان کردن فرایند تولید

اولویت دهی به واردات 
فناوری و محصوالت 
با فناوری باال در سبد 

وارداتی کشور

 D4072- D40152-
 D40161- D40182, D5025-
 D5063- D5081- D5082,
 D6021- D6052- D6081-

 D6091- D60102- D60132-
D60302, R026- R032

- اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز
- گسترش سرمایه گذاری خارجی

- تأکید بر ورود سرمایه
- ایجاد انگیزه و مشوق های الزم جهت جذب سرمایه های خارجی

- حمایت حقوقی از سرمایه گذاری
- توسعۀ سرمایه گذاری

- جذب منابع و سرمایه های خارجی

جلب و جذب 
سرمایه گذاری 

خارجی

بهره مندی از 
سرمایه گذاری های 

خارجی
 D40152- D40161- D40182,

 D5081- D5082, D6022-
 D6081- D6091- D60102-

 D60132- D60281- D60282-
D60302

- اولویت جذب سرمایۀ ایرانیان خارج از کشور
- جلب سرمایه و توان علمی ایرانیان خارج از کشور

- حمایت حقوقی از سرمایه گذاری
- توسعۀ سرمایه گذاری

- جذب منابع و سرمایه های خارجی

جذب سرمایۀ  ایرانیان 
خارج از کشور

 D40182, D5081- D50112-
 D50122, D6081- D6091-

D60102

- توسعۀ سرمایه گذاری
- هدایت درآمدهای ارزی به سرمایه گذاری خارجی

- توسعۀ سرمایه گذاری در خارج از کشور
سرمایه گذاری در 

خارج از کشور

 D4073, D5033, D6031-
D60142- D60161

- توسعۀ سواحل و مرزهای آبی
- اولویت توسعۀ  حمل ونقل ریلی

سامان دهی 
حمل ونقل تجاری

تقویت لجستیک 
تجاری

D4072, D6032- D60231, R024
- اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز

- تجهیز شبکه و پایانه های باری
- توسعۀ خدمات عمرانی و زیرساختی

ایجاد زیربناها و 
زیرساخت های تجاری

D5062, D6015- D60221
- بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیت انرژی

- بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیتی
- بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی

ترانزیت انرژی

بهره برداری از 
موقعیت جغرافیایی

 D6015- D6033- D60221-
D60222, R025

- بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیتی
- بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیت کاال

- گسترش خدمات ترانزیتی
- بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی

- ترانزیت مرسوالت پستی

ترانزیت کاال
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نتایــج  در  موجــود  فراگیــر  پررنگ تریــن مضمــون  می تــوان  را  تجــارت خارجــی  بهبــود 
ــون  ــه و 6 مضم ــون پای ــوان مضم ــاز، 48 عن ــد ب ــوان ک ــرش 70 عن ــت. پذی ــش دانس ــن پژوه ای
ــگاه  ــه در ن ــد ک ــان می ده ــی نش ــارت خارج ــود تج ــر بهب ــون فراگی ــل مضم ــازمان دهنده ذی س
ــی،  ــادی، رونق بخش ــی اقتص ــژۀ دیپلماس ــتین کاروی ــران، نخس ــالمی ای ــوری اس ــت گذار جمه سیاس
ــش  ــرات آن در بخ ــات و اث ــارت کاال و خدم ــۀ تج ــترش همه جانب ــی از گس ــتیبانی و مانع زدای پش

ــت.  ــور اس ــاد کش ــی اقتص عموم

ــم  ــوع مه ــادی موض ــی اقتص ــا دیپلماس ــب ب ــی متناس ــت خارج ــاری سیاس ــم رفت ــاد الگوریت ایج
ــت  ــا اولوی ــی ب ــت خارج ــی سیاس ــوان بازطراح ــت عن ــردی تح ــطح رویک ــه در س ــت ک ــری اس دیگ
اقتصــادی و رویکــرد تمدنــی )بــا 25 عنــوان کــد بــاز( و در ســطح برنامه ریــزی کاربــردی تحــت عنــوان 
تدویــن نقشــۀ راه )بــا 20 عنــوان کــد بــاز( مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در نــگاه اســناد باالدســتی 
مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، بایــد اصالحــات رویکــردی در راســتای تحقــق دیپلماســی اقتصــادی 
ــدرت  ــع ق ــادی و منب ــع اقتص ــتۀ مناف ــگاه شایس ــف جای ــه تعری ــرد؛ ازجمل ــورت بگی ــر ص ــا و مؤث پوی
ــران، حداکثرســازی روابــط خارجــی در ضمــن  اقتصــادی در سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی ای
ــا کشــورهای همســو و غیرهمســو و درنهایــت حاکمیــت نــگاه  حفــظ موازنــۀ منطقــی میــان روابــط ب
تمدنــی. در ســطح برنامه ریــزی کاربــردی نیــز، تدویــن نقشــۀ راه دیپلماســی اقتصــادی کــه در نســبت 
معنــاداری بــا اســناد باالدســتی قــرار دارد و از بانــک اطالعــات و آمــار بــه روز بهره منــد می شــود، مــورد 

ــت.  ــوده اس ــت گذار ب ــد سیاس تأکی

ــن  ــردازان دیپلماســی اقتصــادی همــواره از اصلی تری ــگاه نظریه پ ســرمایه گذاری خارجــی کــه در ن
اهــداف دیپلماســی اقتصــادی در کنــار کســب بازارهــای خارجــی و انتقــال فنــاوری اســت، مضمــون 
ــن  ــه مضامی ــاره ب ــا اش ــی ب ــارت خارج ــود تج ــس از بهب ــه پ ــود ک ــوب می ش ــری محس ــر دیگ فراگی
ــان خــارج از  ــب و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، جــذب ســرمایۀ ایرانی ســازمان دهنده ای چــون جل
ــاز را طــی 15 مضمــون پایــه مــورد  کشــور و ســرمایه گذاری در بازارهــای خارجــی، 37 عنــوان کــد ب

توجــه قــرار داده اســت. 

ــا 22  ــه ب ــر اســت ک ــون فراگی ــن مضم ــاوری پنجمی ــال فن ــی، انتق ــرمایه گذاری خارج ــس از س پ
ــع تولیــد( و محصــوالت  ــاوری )به عنــوان یکــی از مناب ــان صــادرات و واردات فن ــاز، جری عنــوان کــد ب

ــه را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت. فناوران

ــدم  ــورد بررســی در پژوهــش حاضــر، به صراحــت بیانگــر تق ــی در اســناد باالدســتی م منطقه گرای
تعامــالت در جغرافیــای همســایگی و جغرافیــای فرهنگــی )کشــورهای اســالمی( نســبت بــه تعامــالت 

خــارج از ایــن دو جغرافیاســت کــه ذیــل ایــن مفهــوم 21 عنــوان کــد بــاز جــای گرفتــه  اســت. 

ــا  ــی ب ــی مفهوم ــوزۀ دیپلماســی اقتصــادی در نزدیک ــان ح ــی از ســوی برخــی کارشناس ــد مل برن
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ــود. در  ــناخته می ش ــادی ش ــی اقتص ــداف دیپلماس ــر از اه ــی دیگ ــی، یک ــتیژ بین الملل ــای پرس ارتق
مطالعــۀ اســناد باالدســتی منتخــب در ایــن پژوهــش نیــز، ارتقــای برنــد ملــی بــا محوریــت رونق بخشــی 
بــه صنعــت گردشــگری، بهبــود تصویــر کشــور و اثرگــذاری نرم افــزاری بیــان شــد کــه درمجمــوع 17 

عنــوان کــد بــاز را در دایــرۀ موضوعــی خــود جــای داده اســت.

ــی،  ــران در بازارهــای جهان ــت شناخته شــده از اقتصــاد ای ــه اولیــن مزی ــرژی ناظــر ب دیپلماســی ان
مضمــون فراگیــر دیگــری اســت کــه بــا 10 عنــوان کــد بــاز اختصــاص یافتــه و در دو محــور افزایــش 
صــادرات حامل هــای انــرژی و بهره بــرداری از میادیــن مشــترک نفــت و گاز مــورد، دقــت سیاســت گذار 

در ایــن اســناد بــوده اســت.

ــاِزکارهای  ــور س ــی در دو مح ــه ای و جهان ــادی منطق ــازمان های اقتص ــا و س ــا رژیم ه ــل ب تعام
ــای  ــی در حوزه ه ــه و بین الملل ــه، چندجانب ــن دوجانب ــکارات نوی ــاد ابت ــه ایج ــدام ب ــود و اق موج
ــه  ــه اســت ک ــن مطالع ــورد توجــه در اســناد ای ــر م ــن مضمــون فراگی ــی نهمی ــی و مال تجــاری، پول
ــای تجــاری و  ــت ایجــاد زیربناه ــا محوری ــت لجســتیک تجــاری ب ــر تقوی ــون فراگی ــا مضم ــراه ب هم
ــه خــود اختصــاص  ــاز را ب ــی و فرودگاهــی، 9 کــد ب ــی، دریای ســاما ن دهی حمل ونقــل جــاده ای، ریل

ــت.   داده  اس

ــی  ــای ترانزیت ــر قابلیت ه ــی ب ــی، متک ــت جغرافیای ــرداری از موقعی ــر بهره ب ــون فراگی مضم
ــاز را شــامل شــده اســت کــه جایــگاه ژئوپلیتیــک و  ــرژی و کاال، 8 عنــوان کــد ب در دو حــوزۀ ان
ــگاه سیاســت گذار به نظــر  ــن ن ــی پشــتوانۀ ای ــای جهان ــران در جغرافی ــک مختصــات ای ژئواکونومی

می آیــد. 

و  مخاطــرات  خارجــی،  چندجانبــۀ  و  یک جانبــه  اقتصــادی  تحریم هــای  بــا  مواجهــه 
ــران به وجــود آورده کــه به جهــت  ــرای جمهــوری اســالمی ای اختــالالت اقتصــادی و سیاســی را ب
ــی  ــاد مقاومت ــند اقتص ــر )س ــتی متأخ ــناد باالدس ــر، اس ــال های اخی ــا در س ــن آن ه ــدت یافت ش
ــه  ــر مقابل ــون فراگی ــت. مضم ــرده اس ــود ک ــه خ ــم( را متوج ــۀ شش ــی برنام ــت های کل و سیاس
ــازی  ــئلۀ خنثی س ــاز، مس ــد ب ــوان ک ــا 7 عن ــی ب ــادی خارج ــالالت اقتص ــرات و اخت ــا مخاط ب
ــه  ــل توج ــار را مح ــارج از اختی ــی و خ ــای طبیع ــر تکانه ه ــت دربراب ــش مقاوم ــا و افزای تحریم ه

ــرار داده اســت. ــت ق و دق

ــبکۀ  ــه ش ــه ای ب ــع و منظوم ــگاه جام ــه ن ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــده می ت ــل انجام ش ــر تحلی بناب
ــی  ــمای دیپلماس ــی، ش ــورد بررس ــتی م ــناد باالدس ــود در اس ــتی موج ــوای سیاس ــن و محت مضامی
ــدل آن در  ــه م ــد ک ــان می ده ــران را نش ــالمی ای ــوری اس ــت گذار جمه ــر سیاس ــادی در نظ اقتص

ــده اســت. شــکل 1 آم
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شکل 1. مدل شبکه مضامین دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در اسناد باالدستی
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6. نتیجه گیری 
بی تردیــد وجــود الگــوی مشــخص در طراحــی، سیاســت گذاری، اجــرا و مدیریــت مقولــه ای چندبُعــدی 
ماننــد دیپلماســی اقتصــادی بــا وجــوه سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، حقوقــی و مدیریتــی ازجملــه لــوازم 
ضــروری به شــمار مــی رود کــه در تجربــۀ موفــق کشــورهای پیشــرفته نیــز قابــل تحلیــل و پیگیری اســت. 
ایــن الگــو بایــد تــوان توضیــح کامــل اولویت هــا، اصــول و عناصــر اساســی مــورد انتظــار، چشــم انداز و 

ــای موجــود را داشــته باشــد.  ــا و ضعف ه ــات، چالش ه ــا و امکان ــداف، ابزار ه ــا، اه مأموریت ه

ســهم عمــده ای از ایــن موضوعــات در متــن اســناد باالدســتی جســت وجو می گــردد کــه در ابتــدای 
چنیــن بررســی، شناســایی اســناد و پــس از آن بندهــای مرتبــط بــا مســئلۀ پژوهــش اهمیــت می یابــد. از 
ایــن رو مطالعــۀ حاضــر بــا ایــن هــدف کــه بــه اســتخراج الگویــی عملیاتــی از حــوزۀ موضوعی دیپلماســی 
اقتصــادی و بــا درنظــر داشــتن مالحظــات مرتبــط بــا جمهــوری اســالمی ایــران کــه در اســناد باالدســتی 
ایــن نظــام سیاســی به طــور صریــح یــا ضمنــی اشــاره شــده اســت بپــردازد، بــه بررســی محتــوای مرتبــط 
در ســند چشــم انداز 1404، سیاســت های کلــی برنامــۀ چهــارم، پنجــم و ششــم توســعه و ســند اقتصــاد 

مقاومتــی توجــه کرد. 

دقــت در اســناد باالدســتی یادشــده و انتخــاب مــواد و بندهــای مرتبــط بــا حــوزۀ مفهومی دیپلماســی 
ــام سیاســت گذار جهــت پیاده ســازی دیپلماســی اقتصــادی  اقتصــادی، مــدل طراحی شــده از ســوی مق
جمهــوری اســالمی ایــران در ســال های گذشــته را به دســت آورد. بــا درنظــر گرفتــن قرابت هــای نظــری 
و کاربــردی میــان مفاهیــم استخراج شــده بــا انجــام روش تحلیــل مضمــون، ایــن مفاهیــم در ســه ســطح 
مضامیــن پایــه، ســازمان دهنده و فراگیــر تقســیم شــد و نظــم یافــت. مضامیــن فراگیــر حاصــل از روش 
ــا اولویــت  اقتصــادی و رویکــرد تمدنــی، منطقه گرایــی،  پژوهــش شــامل بازطراحــی سیاســت خارجــی ب
ــود تجــارت خارجــی، بهره منــدی از ســرمایه گذاری های خارجــی، تعامــل ســازنده  ــاوری، بهب انتقــال فن
ــت  ــران، تقوی ــی ای ــد مل ــای برن ــی، ارتق ــه ای و بین الملل ــادی منطق ــازمان های اقتص ــا و س ــا رژیم ه ب
ــرات و  ــا مخاط ــه ب ــۀ راه، مقابل ــن نقش ــی، تدوی ــت جغرافیای ــرداری از موقعی ــاری، بهره ب ــتیک تج لجس
اختالل هــای اقتصــادی خارجــی و تقویــت دیپلماســی انــرژی شــده اســت. البتــه چنیــن الگویــی حــاوی 
نواقــص و کمبودهایــی اســت کــه در به روزرســانی متــون باالدســتی به ویــژه سیاســت های کلــی پیــِش رو 
بایــد تصحیــح و تکمیــل گــردد. امــا آنچــه در دایــرۀ موضوعــی ایــن پژوهــش اســت، ابتنــا بــر همیــن 
ــا  ــن عناصــر ی ــک از ای ــده از هری ــای سیاســتی پیشــنهادی برآم عناصــر و اصــول و اســتخراج توصیه ه

ترکیبــی از چنــد عنصــر اســت.

7. پیشنهادهای سیاستی
مبتنــی بــر شــبکۀ مضامین استخراج شــده از بررســی اســناد باالدســتی منتخــب در الیۀ سیاســت گذاری 
و بــا رویکــرد حفــظ نقــاط مثبــت اشاره شــده در ایــن بررســی و رفــع کمبودهــا و تزاحم هــای راهبــردی 
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و سیاســتی در ضمــن لحــاظ کــردن اقتضائــات آینــدۀ نظــم اقتصاد جهانی، پیشــنهاد می شــود سیاســت های 
دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران در دورۀ پیــِش رو از الگویــی شــامل مؤلفه هــای زیــر پیــروی 

 : کند

1. تنظیم دکترین سیاست خارجی برمبنای:

قانــون اساســي، تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا جهــان در چارچــوب اصــول عــزت، حکمــت و مصلحــت و - 
ــر گام دوم انقــالب اســالمی؛ چشــم انداز تمدنــی حاکــم ب

حاکم سازی سیاست همسایگی و سیاست نگاه به شرق بر روابط خارجی؛- 

تعییــن و ارتقــای اثــر جایــگاه اهــداف کالن اقتصــاد ملــی در سیاســت خارجــی بــا فــرض تــداوم اقتصاد - 
تحریمی.

ــرات مخــرب ناشــی از  ــاب آوری اقتصــادی و کاهــش هزینه هــای تحریمــی و اث ــه تقویــت ت ــدام ب 2. اق
ــر: تکانه هــای خــارج از اختیــار اقتصــاد جهانــی مبتنــی ب

ــایگی و -  ــوزۀ همس ــت ح ــا اولوی ــی ب ــد صادرات ــی و مقاص ــادی واردات ــه مب ــری ب ــی حداکث تنوع بخش
کشــورهای همســو؛

افزایش سهم درآمدهای ناشی از تجارت خارجی در بودجۀ سالیانه؛- 

فعال سازی و بهره برداری حداکثری از موافقت نامه های تجارت ترجیحی؛- 

پیگیــری و فعال ســازی پیمان هــای دوجانبــه و چندجانبــۀ پولــی و نظــام بانکــی و بیمــه ای مســتقل بــا - 
کمــک کشــورهای منطقــه و همســو بــا سیاســت های جمهــوری اســالمی ایــران؛

تالش برای افزایش هم گرایی با کشورهای اسالمی از طریق گسترش مناسبات مالی و تجاری؛ - 

فراهم آوردن بسترهای حقوقی و سیاسی الزم با شرکای تجاری جهت رونق بخشی به تجارت تهاتری. - 

3. طراحــی و پیاده ســازی مــدل مطلــوب از دیپلماســی تجــاری جهــت نیــل بــه جایــگاه اول اقتصــادی 
ــه به واســطۀ: منطق

ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛- 

تســهیل حمایت هــای هدفمنــد حقوقــی، مالــی و رســانه ای از افزایــش ســهم بخــش خصوصی در ســبد - 
ــور؛ تجاری کش
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ایجــاد قطب هــای تولیــدی در نقشــۀ تجــاری کشــور مبتنــی بــر مزیت هــای نســبی منطقــه ای و بومــی - 
جهــت اتصــال بــه بازارهــای مصرفی متناســب بــا آن؛

ورود بــه ســرمایه گذاری  در خــارج از کشــور بــا اولویــت خدمــات فنــی و مهندســی و زیرســاخت های - 
عمرانی؛ 

تســهیل ورود بنگاه هــای صنعتــی و بازرگانــی خارجــی بــا عایــدی فناورانــۀ بلندمــدت در مناطــق آزاد - 
ــا رویکــرد صادرات محــور؛ کشــور ب

شناســایی و تســهیل بازگشــت ســرمایۀ مالــی، علمــی و فناورانــۀ ایرانیــان خــارج از کشــور به وســیلۀ - 
ــع موجــود، طراحــی و پیاده ســازی مشــوق های الزم کنســولی، حقوقــی و اقتصــادی؛ مقررات زدایــی از موان

طراحــی ســند ملــی دیپلماســی اقتصــادی جهــت تشــریح ســاختار نهــادی، رویه هــای حقوقــی، تأمیــن - 
منابــع انســانی و رفــع تزاحــم میــان بازیگــران ملــی مبتنــی بر اســناد باالدســتی و بانــک اطالعــات و آمار بــه روز.

4. تبدیــل  شــدن بــه قطــب تجــاری و ترانزیتــی منطقــه بــا توســعۀ لجســتیک و حمل ونقــل تجــاری 
متناســب بــا جغرافیــای اقتصــادی ایــران از طریــق:

 گسترش حمل ونقل ریلی باری؛- 

بهره مندی از منافع سوآپ انرژی؛- 

توسعۀ  بازارهای دریایی؛- 

جلب مشارکت کشورهاي منطقه در طراحي، سرمایه گذاري و فعالیت هاي مشترک زیربنایی.- 

5. ارتقای کّمی و کیفی پروژه های عمرانی متصل به مسیرهای تجاری زمینی.

6. تدوین نقشۀ همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی اقتصادی و مالی.

7. افزایش درآمدهای بخش گردشگری خارجی با تأکید بر:

گردشگری سالمت؛- 

گردشگری فرهنگی؛- 

گردشگری تفریحی.- 

8. بهبــود تصویــر بین المللــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا اولویــت اثرگــذاری نرم افــزاری در کشــورهای 
منطقــۀ نوروز، کشــورهای اســالمی و کشــورهای همســو.
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9. اقدام به کشت و دام پروری فراسرزمینی در محصوالت زراعی و دامی استراتژیک.

10. تسهیل حقوقی و اقتصادی جریان مبادلۀ نیروی کار در سطح منطقه  ای و جهانی.

11. مدیریــت جریــان انتقــال فنــاوری بــا تأکیــد بــر واردات فنــاوری پیشــرفته و محصــوالت بــا فنــاوری 
ــاوری  ــا ســطح فن ــت از کســب و کارهای تجــاری ب ــه و حمای ــاال و همچنیــن صــادرات محصــوالت فناوران ب

متوســط و پیشــرفته.

12. اقدام به طراحی و پیاده سازی دیپلماسی انرژی با تأکید بر:

حفظ و ارتقای اثرگذاری در بازار انرژی منطقه و جهان؛- 

افزایش صادرات انرژی )به ویژه نفت، گاز و برق(؛- 

باال بردن صادرات محصوالت پتروشیمی و فراورده های نفتی؛- 

ــرژی، محصــوالت پتروشــیمی و فراورده هــای نفتــی در -  ــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات ان جهت دهــی ب
حــوزۀ ســرمایه گذاری های زیرســاختی و توســعه ای و کاهــش ســهم آن از هزینه هــای جــاری در بودجــه عمومــی؛

سرمایه گذاری در میادین )نفت و گاز( مشترک با کشورهای همسایه؛- 

انتخاب مشتریان راهبردی.- 

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
 تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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