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Economic diplomacy is a technique to put foreign policy into practice which follows the economy interest 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 organizational 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. Lastly, 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.
JEL Classification: F01, F02, F13, F20, F 21, F33, F50, F51, F52, F55, F60, O19, Z18.
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دیپلماســی اقتصــادی فــن پیادهســازی سیاســت خارجــی اســت کــه منافــع اقتصــادی کشــور را دنبــال
میکنــد و از تـوان اقتصــادی در ســطوح دوجانبــه ،منطقـهای و بینالمللــی بهرهمنــد میشــود .کیفیــت
دیپلماســی اقتصــادی در هر کشــور متأثر از خطمشـیهای سیاســتی اســت کــه عمدتاً در ضمن اســناد
باالدســتی تعییــن ،هدایــت و ارزیابــی میگــردد .هــدف ایــن پژوهــش ارائــۀ الگــوی تدوین سیاسـتهای
دیپلماســی اقتصــادی مبتنــی بــر تحلیــل و اســتخراج رویههــای مفهومــی آمــده در اســناد باالدســتی
پیشــینی اســت .ســند چشـمانداز  ،1404سیاسـتهای کلــیبرنامـ ۀ چهــارم ،پنجم و ششــم توســعه ،و
سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســناد منتخــب جهــت انجــام ایــن پژوهــش بهشــمار میآینــد.
پژوهــش حاضــر براســاس روش کیفــی تحلیل مضمــون از نوع اکتشــافی انجــام شــده و روش گــردآوری
اطالعــات از نــوع کتابخانـهای اســت .در ایــن روش ،پــس از گزینــش بندهــای مرتبــط با حــوزۀ موضوعی
پژوهــش و انجــام کدگـذاری بــاز ،درمجمــوع  172مضمــون پایــه و  35مضمــون ســازماندهنده ذیل 12
ت اقتصــادی و رویکــرد تمدنــی ،منطقهگرایی،
مضمــون فراگیــر (بازطراحــی سیاســت خارجــی بــا اولویـ 
انتقــال فنــاوری ،بهبــود تجــارت خارجــی ،بهرهمنــدی از ســرمایهگذاریهای خارجــی ،تعامــل ســازنده با
رژیمهــا و ســازمانهای اقتصــادی منطقـهای و بینالمللــی ،ارتقــای برنــد ملــی ایـران ،تقویت لجســتیک
تجــاری ،بهرهبــرداری از موقعیــت جغرافیایــی ،تدویــن نقشــۀ راه ،مقابلــه بــا مخاطـرات و اختاللهــای
اقتصــادی خارجــی و تقویــت دیپلماســی انــرژی) اســتخراج و با اســتفاده از آن مدل اکتشــافی مــورد نظر
حاصــل شــد .درنهایــت الگــوی پیشــنهادی بـرای تدوین سیاسـتهای دیپلماســی اقتصــادی جمهوری
ـشرو بایــد ضمن
اســامی ایـران نشــان داد کــه تنظیــم سیاسـتهای دیپلماســی اقتصــادی در دورۀ پیـ ِ
ارتبــاط معنــادار در نســبت بــا برنامههــای پیشــینی ،اقـدام بــه حفــظ نقــاط مثبــت ،جبـران کمبودها و
لحاظنمودناقتضائاتنوینکند.
طبقهبندی ،F01:JEL،F02،F13،F20،F21،F33،F50،F51،F52،F55،F60،O19Z18.
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 .1مقدمه
امــروزه دغدغــۀ دولتهــا در روابــط خارجــی از مســائل صرفــاً سیاســی بــه موضوعــات اقتصــادی و
خصوصــاً بهدســت آوردن بازارهــای فرامــرزی ،ســرمایه و فنــاوری بــا اولویــت مناطــق همســایگی
جهتگیــری شــده اســت؛ بهنحــوی کــه وجــوه اقتصــادی در دیپلماســی برجســتهتر شــده و ایــن ابــزار
ســنتی سیاســت خارجــی را بــه ابــزار نویــن و کارآمــد تعامــات اقتصــادی و پیشــرفت پایــدار کشــورها
تبدیــل کــرده اســت .از ایــن رو دیپلماســی اقتصــادی یکــی از ابزارهــای تأمیــن منافــع بلندمــدت و
راهبــردی کشــورها در موضوعــات اقتصــاد سیاســی بینالمللــی اســت کــه کشــورها را جهــت تحقــق
اهــداف اقتصــادی و درنهایــت افزایــش رشــد و توســعۀ اقتصــادی کمــک میکنــد.
نکتــۀ درخــور توجــه در طراحــی و پیادهســازی دیپلماســی اقتصــادی ،کیفیــت حضــور و
نقشآفرینــی دولتهــا در ایــن موضــوع اســت .علیرغــم کاهــش حضــور اجرایــی دولــت در اقتصــاد
متعــارف طــی دهههــای گذشــته و ظهــور بازیگــران جدیــد بــا ماهیــت غیردولتــی در مناســبات
بینالمللــی ،همچنــان نهــاد دولــت بیشــترین دایــرۀ اثــر را در تنظیمگــری و سیاســتگذاری روابــط
اقتصــادی خارجــی در اختیــار دارد و فقــط میتــوان ادعــا کــرد کــه بهتدریــج کارآمــدی دولتهــا
از ایفــای نقــش اجرایــی بــه جایــگاه خطمشــیگذاری منتقــل میشــود .هرچنــد از وجهــۀ اجرایــی
دولتهــا در دیپلماســی اقتصــادی نیــز نمیتــوان چشـم پوشــید؛ زیــرا بســیاری از حوزههــای اقتصــادی
کــه متأثــر از کنشــگریهای بینالمللــی و حــوادث جهانــی اســت ،خــارج از تــوان بازیگــران غیردولتــی
بــوده یــا اساسـاً ایــن بازیگــران از ورود بــه ایــن حوزههــا بهدالیــل صرفــۀ اقتصــادی امتنــاع میکننــد.
روابــط اقتصــادی خارجــی در ایــران کــه هنــوز انــدک تجربههایــی از کاهــش حضــور دولــت در
عرصههــای تجــاری و مالــی را دارد ،بهمراتــب نیــاز بیشــتری بــه بــاال بــردن دقــت سیاســتگذاری
و تنظیمگــری دارد .رفــاه اقتصــادی و اســتقالل کــه از مؤلفههــای بنیادیــن در روح حاکــم بــر قانــون
اساســی جمهــوری اســامی اســت ،در کنــار توجهــات ویــژه و بهتدریــج پررنگتــر اســناد باالدســتی
مربوطــه (ازجملــه ســند چشــمانداز بیستســالۀ  ،1404برنامههــای توســعۀ پنجســاله و ابالغیــۀ
اقتصــاد مقاومتــی) ،قــوام و قــدرت اقتصــاد ملــی و همچنیــن گســترش حداکثــری روابــط عزتمندانــه،
مصلحتاندیشــانه و حکمتگرایانــه بــا جهــان ،بهویــژه همســایگان و جهــان اســام را مــورد تأکیــد
طبیعــی نظــم کنونــی جهــان ،مواجهــه بــا تحریمهــای
قــرار داده اســت .افزونبــر ایــن ،اقتضائــات
ِ
اقتصــادی و دشــواریهای فــراوان و ویــژۀ متأثــر از آن ،نظــام اقتصــادی ایــران را بــه طراحــی و
پیادهســازی برنامــهای راهبــردی متناســب بــا فرصتهــا و چالشهــای ایــن شــرایط فرامیخوانــد.
درواقــع اســتقرار نظــام اقتصــادی مطلــوب در کشــور (آنگونــه کــه در نــگاه حاکــم بــر ســند اقتصــاد
مقاومتــی آمــده اســت) از ســویی در گــرو مقاومــت دربرابــر تهدیــدات اقتصــادی و سیاســی بیرونــی و
تکانههــای روزافــزون و طبیعــی در نظــام اقتصــاد سیاســی بینالملــل و از ســوی دیگــر منــوط بــه
اصالحــات اساســی در نقــاط ضعــف ســاختاری و بنیــادی در اقتصــاد ایــران اســت تــا عالوهبــر ادارۀ
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بهینــۀ بــازار داخلــی و ثبــات اقتصــادی جامعــه ،بتوانــد حضــور پویــا و مؤثــر جمهــوری اســامی ایــران
را بهعنــوان الگــو و الهامبخــش در تحــوالت منطقــه و جهــان میســر ســازد .همچنیــن بهرهبــرداری
از موقعیــت منحصربهفــرد ژئوپلیتیــک ایــران و تحقــق دســتيابی بــه قــدرت اول منطقــه (مبتنــی بــر
صراحــت ســند چشــمانداز بیستســالۀ  1404و برنامههــای پنجســالۀ توســعه) مســتلزم وجــود
دیپلماســی فعــال ،تعاملــی و همهجانبــه اســت و در گــرو اســتفادۀ تاموتمــام از ديپلماســی اقتصــادی
معنــا مییابــد.
بنابرایــن در الگــوی سیاسـتگذاری مطلــوب بــرای جمهــوری اســامی ایــران ،دیپلماســی اقتصــادی
راهبــردی مؤثــر در راســتای افزایــش رشــد اقتصــادی ،مقــاوم کــردن اقتصــاد کشــور بــا فــرض بقــای
تحریمهــا و حداکثرســازی منابــع قــدرت در سیاســت خارجــی اســت .در ایــن راســتا ،پرســش اساســی
در مطالعــۀ حاضــر عبــارت اســت از:
ـ نقشــۀ راه عملیاتیســازی دیپلماســی اقتصــادی بــرای جمهــوری اســامی ایــران ،بــا درنظــر
گرفتــن تمامــی مالحظــات ،فرصتهــا ،چالشهــا ،ق ّوتهــا و ضعفهــای آن ،از چــه عناصــر و اصولــی
تبعیــت میکنــد؟
بخــش عمــدهای از فهــم مختصــات چهارگانــۀ یادشــده بــرای دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری
اســامی ایــران عناصــر و اصولــی اســت کــه بهطــور صریــح یــا ضمنــی در متــون باالدســتی بــه آنهــا
اشــاره شــده اســت .از ایــن رو هــدف پژوهــش حاضــر ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاس ـتهای پیشــنهادی
حــوزۀ دیپلماســی اقتصــادی براســاس ســند چشــمانداز ،1404سیاســتهای کلــی برنامــ ۀ چهــارم،
پنجــم و ششــم توســعه ،و سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت .ویژگــی خــاص ایــن اســناد
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،
بینالمللــی و بازرگانــی) تناســب اســناد منتخــب در ایــن مطالعــه را فراهــم م ـیآورد.
ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش کیفــی تحلیــل مضمــون از نــوع اکتشــافی اســت .اطالعــات پژوهــش به
روش کتابخانـهای گــردآوری شــده اســت .در ادامــه ،پــس از بررســی مفهــوم دیپلماســی اقتصــادی و مروری
بــر اســناد باالدســتی منتخــب بــه روششناســی پژوهــش ،تحلیــل مضامیــن اســناد باالدســتی و درنهایــت
ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاسـتهای دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

مطالعــات صورتگرفتــه در موضــوع دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران نشــان میدهــد
کــه ایــن حیطــۀ پژوهشــی کمتــر مــورد توجــه مراکــز تحقیقاتــی و سیاسـتگذاری کشــور قــرار گرفتــه
اســت .حــال اینکــه از زاویــۀ اســناد باالدســتی ،ایــن فقــر محتوایــی بــروز بیشــتری دارد .آثــار خارجــی
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نیــز عمومــاً متوجــه موضوعــات نظــری و مفهومشناســی دیپلماســی اقتصــادی یــا کاربســت آن در
تجربــۀ قدرتهــای نوظهــوری همچــون چیــن ،هنــد و اتحادیــۀ اروپــا هســتند .بــر ایــن اســاس ،در
نگاهــی کلــی فقــط چنــد عنــوان مقالــۀ فارســی بــا موضــوع ارتبــاط دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری
اســامی ایــران بــا اســناد باالدســتی و سیاس ـتهای کلــی کشــور منتشــر شــده اســت:
افضلــی و کیانــی ( )1392در مقالــۀ «بررســی و ارزیابــی کیفــی وضعیــت روابــط خارجــی ایــران در
برنامــۀ چهــارم توســعه» بهدنبــال ارزیابــی میــزان تحقــق اهــداف سیاســت خارجــی ایــران در طــول
برنامــۀ چهــارم توســعه هســتند .در ایــن مقالــه ،بــرای دســتیابی بــه میــزان تحقــق سیاســت خارجــی
در اهــداف چش ـمانداز ،در ابتــدا بــه شاخصســازی مؤلفههــا و پارامترهــای مــورد نظــر برنامــۀ کلــی
کشــور و درنهایــت بــا اســتفاده از آن بــه ارزیابــی سیاســت خارجــی ایــران پرداختــه شــده اســت.
سمیعینســب ( )1393در مقالــۀ «دیپلماســی اقتصــادی ،راهبــرد مقابلــه بــا تحریمهــای اقتصــادی
در منظومــۀ اقتصــاد مقاومتــی» بــه اهمیــت تقویــت دیپلماســی اقتصــادی در جمهــوری اســامی
ایــران از زاویــۀ مقابلــه بــا متغیــر تحریمهــای اقتصــادی در سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
بهعنــوان یــک ســند باالدســتی پرداختــه اســت .نویســنده در ایــن پژوهــش ،از روش کتابخانــهای
و تحلیــل اســنادی بهــره بــرده و در پایــان ایــن راهکارهــا را بیــان کــرده اســت :تعامــل بــا نهادهــا و
ســازمانهای بینالمللــی حــوزۀ اقتصــاد ،افزایــش تعامــل اقتصــادي بــا کشــورهای همســوی سیاســی،
تقســیم وظایــف بازیگــران مختلــف عرصــۀ دیپلماســی اقتصــادی و طراحــی ســا ِزكارهاي خنثيســازي
فعاليتهــاي ديپلماتيــك دشــمن در شــرایط تحریمهــای اقتصــادی.
ســلیمانی و سیدحســینزاده یــزدی ( )1395نیــز در پژوهــش «تبییــن رویکردهــا و مؤلفههــای
ی اقتصــاد مقاومتــی (بررســی مــوردی :تبییــن بنــد دوازدهــم سیاسـتها :مؤلفههــای
سیاسـتهای کلـ 
دیپلماســی اقتصــادی)» رویکردهــای حاکــم بــر سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی ،بهعنــوان یــک ســند
باالدســتی ،را بــا روش ریشهشناســی و معناشناســی بررســی و مؤلفههــای مفهومــی ناظــر بــه هریــک
از رویکردهــای هفتگانــۀ سیاســتهای کلــی را اســتخراج کردهانــد.
ارغوانیپیرســامی و غالمــی ( )1397در مقالــۀ «دیپلماســی اقتصــادی ایــران در بســتر قوانیــن
برنامههــای توســعه :آسیبشناســی برنامههــای چهــارم تــا ششــم» چرایــی قرارگیــری دیپلماســی
اقتصــادی در برنامههــای توســعه بهعنــوان اســناد باالدســتی را بررســی و درنهایــت راهکارهایــی را
جهــت بهبــود عملکردهــای اجرایــی در دیپلماســی اقتصــادی بیــان کردهانــد.
ادیبــی و حبی ـبزاده ( )1398در مقالــۀ «اقتصــاد مقاومتــی ،دیپلماســی اقتصــادی و موافقتنامههــای
ترجیــح» بــه اهمیــت موافقتنامههــای ترجیحــی بهمنزلــۀ راهــکار بالمنــازع در امــر دیپلماســی اقتصــادی
مبتنــی بــر مؤلفههــای اشارهشــده در متــن ابالغیــۀ اقتصــاد مقاومتــی بهعنــوان یــک ســند باالدســتی،
گســترش مبــادالت تجــاری منطق ـهای و تصویــب مقــررات تســهیلکنندۀ ســرمایهگذاری پرداختهانــد.
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ایــن پژوهــش بــا عنایــت بــه مطالعــات انجامشــده ،بــه بررســی دیپلماســی اقتصــادی در چنــد
عنــوان از اســناد باالدســتی ،بــا روش تحلیــل مضمــون ،تمرکــز کــرده و درپــی آن اســت کــه مبتنــی
بــر نگاهــی جامــع بــه مضامیــن استخراجشــده ،الگویــی سیاســتی جهــت پیادهســازی دیپلماســی
اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران پیشــنهاد کنــد.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1مفهوم دیپلماسی اقتصادی
یکــی از سیاس ـتهای کارآمــد و راهبــردی بــرای پیشــرفت اقتصــادی و همچنیــن تأمیــن منافــع
کشــورها در حوز ههــای سیاســی ،امنیتــی و فرهنگــی کشــورها در ســطوح دوجانبــه ،منطقــهای
و بینالمللــی ،از برخــورد دو مقولــۀ اقتصــاد و سیاســت خارجــی بــا عنــوان «ديپلماســي
اقتصــادي»  1حاصــل میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،دیپلماســی اقتصــادی یــک حــوزۀ بینرشــتهای
بــا موضوعــات اقتصــاد بینالملــل ،اقتصــاد سیاســی ـ بینالملــل و ادبیــات روابــط بینالملــل
اســت ( )Moons & Bergeijk, 2013, p. 8کــه اشــتراک معنــاداری میــان منافــع اقتصــاد ملــی و
منافــع سیاســی هــر کشــور در ســطح جهانــی ایجــاد میکنــد تــا فضــای سیاســی و اقتصــادی
مناســبی را بــرای تقویــت رشــد و پیشــرفت اقتصــاد ملــی رقــم بزنــد (شــیخعطار،۱۳۸۵ ،
ص .)۱۲ .کاربــرد ايــن مفهــوم در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم و بهخصــوص بــا پایــان
یافتــن جنــگ ســرد ،بهلحــاظ نظــری و اجرایــی ،ظهــور چشــمگیر و بیســابقهای یافــت؛ تــا
حــدی کــه امــروزه بهعنــوان يكــي از ابزارهــاي نويــن ،كارآمــد و مؤثــر در فضــاي بينالملــل
د ربرابــر ديپلماســي ســنتي قــرار گرفتــه اســت و در برخــی کشــورها روح حاکــم بــر تنظیــم
سیاســت خارجــی و راهبردهــای فراملــی اقتصــادی قلمــداد میشــود .مشــهور اســت کــه در
ایــن کشــورها امــور سیاســی آغازکننــدۀ کار اقتصــادی اســت؛ همچنا نکــه اهــداف اقتصــادی
محققشــده در روابــط خارجــی ضامــن پیوندهــای سیاســی و امنیتــی دوجانبــه ،منطقــهای و
بینالمللــی تصــور میشــود (.)Jönsson & Hall, 2005
در توضیــح نظــری ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه بنمایــۀ مفهــوم «دیپلماســی اقتصــادی»
واژۀ «دیپلماســی» بهمعنــای هنــر ،ابــزار و یــا تدبیــر مســالمتآمیز ادارۀ روابــط بینالملــل و
ابــزاری بــرای تحقــق اهــداف سیاســت خارجــی کشورهاســت (کاظمــی ،1395 ،ص .)121 .بــر ایــن
اســاس ،برخــی در توصیــف دیپلماســی اقتصــادی گفتهانــد کــه دیپلماســی اقتصــادی هرگونــه
اقــدام رســمی توســط دســتگاه دیپلماتیــک کشــور اســت کــه بــر توســعۀ صــادرات ،جلــب و جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی و بهرهمنــدی از عضویــت در رژیمهــای اقتصــادی بینالمللــی تأکیــد
میکنــد ( .)Baranay, 2009, p. 2برخــی دیگــر نیــز دیپلماســی اقتصــادی را فراینــدی تعریــف
1. economic diplomacy
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میکننــد کــه بهوســیلۀ آن ،کشــورها بــه دنیــای خــارج وصــل میشــوند تــا اهــداف راهبــردی را
در زمینههــای تجــارت ،ســرمایهگذاری ،تبــادالت مالــی و فنــاوری در ســطوح دو و چندجانبــه بــه
حداکثــر برســانند ( .)Rana, 2007, p. 7در تعریفــی دیگــر ،دیپلماســی اقتصــادی بهمعنــای کاربــرد
مناســبات دیپلماتیــک در صحنــۀ اقتصــاد کشــورها قلمــداد میشــود (Bayne & Woodlock,
 .)2011, p. 45درواقــع دیپلماســی اقتصــادی اهــداف تجــاری و مالــی دولتهــا را در محیــط
خارحــی و اقتصــاد بینالمللــی توســعه میدهــد و بــه ایــن وســیله ،پیونــدی بیــن قــدرت و رفــاه
ایجــاد میکنــد (جهانگیــری و ســاعی ،1398 ،ص.)52 .
نکتــۀ حائــز اهمیــت در مفهــوم دیپلماســی اقتصــادی توجــه بــه ابعــاد و حوزههــای موضوعــی
مرتبــط بــا آن اســت کــه میتوانــد از یــک ســو ســاختار منحصربهفــرد دیپلماســی اقتصــادی کشــور را
تشــکیلدهــد و از ســوی دیگــر زمینــۀ بــروز آثــار مجموعــۀ اقداماتــی باشــد کــه از آن بــه دیپلماســی
اقتصــادی یــاد میشــود .از مهمتریــن ایــن ابعــاد ،تســهیل فضــای کس ـبوکار تجــاری ،ســرمایهگذاری
خارجــی ،گردشــگری ،بهبــود تصویــر و برنــد ملــی ،انتقــال فنــاوری ( ،)Naray, 2008رونــق تجــارت
خارجــی و بازاریابــی بینالمللــی ،مهاجــرت نیــروی کار ،کمکهــای بینالمللــی ،تبــادالت مالــی
و بانکــی ،عرضــه و تقاضــای انــرژی ،لجســتیک و زیرســاختهای تجــاری ،ســازمانهای اقتصــادی
منطق ـهای و بینالمللــی و مقابلــه بــا تهدیــدات اقتصــادی خارجــی بــا هــدف دسترســی بــه بازارهــای
جهانــی ،حفــظ اقتصــاد ملــی و اقتــدار بینالمللــی اســت.
مهمتریــن وجــه تمایــز دیپلماســی اقتصــادی از مفاهیــم مشــابهی چــون دیپلماســی تجــاری
و دیپلماســی کســبوکار( 3شــرکتی) ،نقــش اصیــل نهــاد دولــت بهعنــوان سیاســتگذار و تــا حــد
زیــادی مجــری اســت .درواقــع دیپلماســی اقتصــادی را میتــوان بخشــی از فعالیتهــای دیپلماتیــک
رســمی در دولــت دانســت کــه بــر شناســایی و ایجــاد فرصتهــای اقتصــادی و تجــاری در ســطوح
منطقــهای و فرامنطقــهای بــرای تولیــد داخلــی تأکیــد میکنــد .امــروزه ورود رســمی دولتهــا در
برنامهریزیهــای کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت بهمنظــور پیادهســازی دیپلماســی اقتصــادی
امــری متــداول و مرســوم اســت؛ تــا آنجــا کــه در ارزیابــی توفیــق دســتگاه دیپلماســی کشــورها ،میــزان
نقشآفرینــی مثبــت در پیگیــری اهــداف و منافــع اقتصــادی بهعنــوان مهمتریــن شــاخص مطــرح
شــده و دیپلماســی اقتصــادی را بهطــور رســمی بــه مراكــز سیاس ـتگذاری در حــوزۀ روابــط خارجــی
منتقــل کــرده اســت (رانــا ،1395 ،ص.)93 .
2

3ـ .2اسناد باالدستی
اســناد باالدســتی یکــی از منابــع اصلــی تعییــن چارچوبهــا و سیاس ـتهای کلــی نظــام اســت کــه
2. commercial diplomacy
3. business diplomacy
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عموم ـاً منشــأ تنظیــم مقــررات عــادی و تدویــن سیاس ـتهای جــاری میانمــدت و بلندمــدت کشــور
قلمــداد میشــود (نصــراهللزاده ،خرمشــاد و حبیــباهللزاده ،1399 ،ص .)333 .سياســت خارجــي و
اقتصــاد از مهمتریــن حوزههــای مــورد بحــث در اســناد باالدســتی هــر نظــام حکمرانــی اســت کــه
مــدل پیشــنهادی در تنظيــم روابــط خارجــي و جهتگیریهــای دیپلماســی اقتصــادی هــر كشــور
بهعنــوان فضــای مشــترک ایــن دو حــوزه را شــامل میشــود.
مهمتریــن اســناد باالدســتی در موضــوع روابــط اقتصــادی خارجــی جمهــوری اســامی ایــران
پــس از قانــون اساســی ،مشــتمل بــر ســند چشــمانداز بیستســاله ،سیاســتهای کلــی برنامههــای
پنجســالۀ توســعه و ابالغیــۀ سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت .در هریــک از ایــن اســناد،
بندهایــی بــه موضــوع دیپلماســی اقتصــادی (بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم) اختصــاص یافتــه و
جنبههــای مختلــف سیاســتگذاری و رویکــرد دســتگاههای اجرایــی کشــور مشــخص شــده اســت؛
بهطــوری کــه تــاش شــده تــا در کنــار پیگیــری اهــداف سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و دفاعــی ،از
فعالیتهــاي اقتصــادي بيهــدف ،ناهمگــون و ســلیقهاي ممانعــت شــود و منافــع اقتصــادی ملــی و
بینالمللــی بهصــورت توأمــان دنبــال گــردد.
ایــن اســناد بــه ترســیم وضعیــت مطلــوب كشــور در ابعــاد كالن و ازجملــه در بُعــد روابــط اقتصــادي
خارجــی در يــک بــازۀ نســبتاً مشــخص پرداختـه و ايــران را در آن افــق ،توســعهيافته بهتصويــر كشــیده
و در جايــگاه رفیــع در منطقــه نشــان دادهانــد .از ايــنرو مطالعــه و واکاوی اســناد باالدســتي ،ماننــد
ســند چشــمانداز  ،1404سیاســتهای کلــی برنامههــای پنجســالۀ توســعه و سیاســتهایکلــی
اقتصــاد مقاومتــی ،مبنــاي اولیــه جهــت طراحــی سیاســتهای ديپلماســي اقتصــادي در جمهــوری
اســامی ايــران اســت.
3ـ2ـ .1سند چشمانداز 1404

اســنادی ماننــد ســند چشــمانداز برمبنــای اصــول مدیریــت اســتراتژیک ،خطــوط كلــي و
راهبــردي كشــورها را بــراي نيــل بــه اهــداف ميانمــدت و بلندمــدت تعييــن و رابطــۀ نهادهــا
و ســازمانها را تعريــف میکنــد و از دل ايــن ســند ،اســناد میانــی نيــز اســتخراج ميشــود.
جمهــوري اســامي ايــران در ســال  ،1382ســند چشــمانداز بیستســاله را بهعنــوان ســند
كليــدي و باالدســتی تهیــه و تنظیــم کــرد كــه در آن ،اصــول برنامهريــزي امــور داخلــي و خارجــي
بــراي تحقــق جایــگاه قــدرت برتــر در منطقــۀ آســياي جنــوب غربــي تعییــن شــده اســت .از ایــن
رو بهتعبیــری پــس از قانــون اساســي ،ســند چش ـمانداز  1404مهمتريــن ســند باالدســتي كشــور
شــمرده میشــود کــه بررســي مفــاد آن بيانگــر نــوع رابطــۀ آرمانهــا و اهــداف از يــك طــرف و
سياســتها و خطمشــيهاي اتخاذشــده از طــرف ديگــر خواهــد بــود .در پایــان ایــن ســند ذکــر
شــده اســت:
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در تهیــه ،تدویــن و تصویــب برنامههــای توســعه و بودجههــای ســالیانه ،ایــن نکتــه بایــد
کمــی کالن آنهــا متناســب بــا سیاس ـتهای
مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه شــاخصهای ّ
توســعه و اهــداف و الزامــات چشــمانداز ،تنظیــم و تعییــن ،و ایــن سیاســتها و هدفهــا
بهصــورت کامــل مراعــات شــود (رضایــی ،1395 ،صــص73 .ـ.)74
بنابرایــن بهنوعــی برنامههــای پنجســالۀ توســعه را میتــوان در جایــگاه اســناد میانــی نســبت
بــه ســند چشــمانداز برشــمرد کــه بایــد در چارچــوب ایــن ســند طراحــی و اجــرا شــوند .در ســند
چش ـمانداز ،اهدافــی ماننــد تحقــق توســعهیافتگی ،برخــورداری از توزیــع مناســب درآمــد ،دســتیابی
بــه جایــگاه نخســت اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در منطقــۀ آســیای جنــوب غربــی (شــامل آســیای
میانــه ،قفقــاز ،خاورمیانــه و کشــورهای همســایه) بــا تأكیــد بــر جنبــش نرمافــزاری و تولیــد علــم،
رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصــادی ،ارتقــای نســبی ســطح درآمــد ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال
کامــل ،الهامبخشــی از طریــق توســعۀ کارآمــد و تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا جهــان براســاس اصــول
عــزت ،حکمــت و مصلحــت ذکــر شــد ه کــه بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم در طراحــی و اجــرای
دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران اثرگــذار خواهــد بــود.
3ـ2ـ .2سیاستهای کلی برنامههای پنجسالۀ توسعه

سیاســتهای کلــی برنامههــای پنجســالۀ توســعه اســناد باالدســتی میانــی هســتند کــه بــا
مجموعــهای از راهبردهــا و خطمشــیها بهمنظــور تحقــق و اجرایــی شــدن ارزشهــا و اهــداف
اســناد باالدســتی کالن همچــون ســند چشــمانداز در یــک بــازۀ مشــخص تنظیــم و تدویــن
میگردنــد (باقــری ،فرزیــن و امینــی ،1400 ،ص .)256 .ایــن سیاســتهای کلــی از ســوی مقــام
معظــم رهبــری ،پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،مطابــق بنــد یکــم اصــل 110
قانــون اساســی ابــاغ میشــود کــه محورهــای اساســی و بنیــادی چگونگــی اقــدام قــوای س ـهگانه
در آنهــا تبییــن شــده و بنابــر جایــگاه حقوقــی خــود ،بــرای تمــام قــوا و زیرمجموعههــای آنهــا
الــزامآور اســت (رضایــی ،1395 ،صــص9 .ـ.)10
بــا تحلیــل و بررســی سیاســتهای کلــی برنامههــای پنجســالۀ توســعه میتــوان بــه
ضرورتهــای توجــه بــه دیپلماســی اقتصــادی اشــاره کــرد .در سیاســتهای کلــی برنامههــاي
اول تــا ســوم توســعه ،بــه حــوزۀ اقتصــاد در سياســت خارجــي توجــه شــایانی نشــده و پــس از
برنامــۀ چهــارم ،نيمنگاهــي بــه امــور مربــوط بــه روابــط اقتصــادی خارجــي وجــود داشــته اســت.
بااینکــه سیاس ـتهای کلــی برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه بهلحــاظ زمانــی پایانیافتــه تلقــی
میشــود ،توجــه بــه دیپلماســی اقتصــادی در قالــب ایــن دو سیاســت از دو جهــت اهمیــت مییابــد:
اول اینکــه ،توجــه بــه آنهــا امــکان مقایســه و میــزان توجــه سیاســتهای کلــی برنامههــای
مختلــف پنجســاله بــه ایــن مبحــث را بیشــتر امکانپذیــر میکنــد و دوم اینکــه ،میتــوان بــه ایــن
جمعبنــدی رســید کــه ضــرورت پرداخــت بــه عناصــر اقتصــادی در راهبردنــگاری و سیاس ـتگذاری
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کالن روابــط خارجــی در جمهــوری اســامی ایــران تــا چــه حــد در گــذر زمــان اهمیــت یافتــه اســت
(ارغوانیپیرســامی و غالمــی ،1397 ،ص.)3 .
سیاس ـتهای کلــی برنامــۀ چهــارم توســعه کــه از ســوی رهبــر انقــاب در تاریــخ 20/09/1382
ابــاغ شــده اســت 52 ،بنــد در ســرفصلهای امــور فرهنگــی ،علمــی و فنــاوری؛ امــور اجتماعــی،
سياســی ،دفاعــی و امنيتــی؛ امــور مربــوط بــه مناســبات سياســی و روابــط خارجــی و امــور اقتصــادی
را شــامل میشــود .سیاس ـتهای کلــی برنامــۀ چهــارم ،بهعنــوان نخســتین برنامــۀ ســند چش ـمانداز
بیستســاله ،مســیر توســعه و ســازندگی کشــور را در پرتــو همــکاری دســتگاههای تقنینــی و اجرایــی
تصــور کــرد .در ایــن راســتا ،حــوزۀ روابــط اقتصــادی خارجــی در مقایســه بــا ســایر حوزههــا اولویــت
کمتــری دارد و نــگاه عمــده در ایــن برنامــه معطــوف بــه مقولۀ فرهنــگ ،اصــاح ســاختارها و فرایندهای
جامعــه و رشــد پایــدار اقتصــادی ارزیابــی میشــود.
سياســتهاي کلــی برنامــۀ پنجــم توســعه در چارچــوب ســند چشــمانداز بيستســاله و بــا
رويكــرد پيشــرفت و عدالــت از ســوي مقــام معظــم رهبــري در تاریــخ  1387/10/21ابــاغ گرديــد.
ایــن سياســتها داراي  45بنــد و بهترتیــب شــامل ســرفصلهاي امــور فرهنگــي؛ امــور علمــي و
فنــاوري؛ امــور اجتماعــي و امــور اقتصــادي؛ امــور اقتصــادی و امــور سياســي ،دفاعــي و امنيتــي اســت.
سیاس ـتهای کلــی برنامــۀ پنجــم بــه اعتــاي جايــگاه منطق ـهاي جمهــوري اســامي ايــران از نظــر
توانمنــدي اقتصــادي و فنــي ،فرهنگــي ،سياســي و امنيتــي توجــه کــرده و بــه مقولههــای رشــد
اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی بیــش از ســایر حوزههــا اهمیــت داده اســت.
سیاســتهای کلــی برنامــۀ ششــم توســعه در تاریــخ  1394/04/09از ســوی رهبــر معظــم
انقــاب در  80بنــد و برپایــۀ محورهــای ســهگانۀ «اقتصــاد مقاومتــی»« ،پیشــتازی در عرصــۀ
علــم و فنــاوری» و «تعالــی و مقاومســازی فرهنگــی» ابــاغ شــد .ایــن سیاســتها بهترتیــب
شــامل ســرفصلهاي امــور اقتصــادي؛ امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ امــور اجتماعــي؛ امــور
دفاعــي و امنيتــي؛ امــور سیاســت خارجــی؛ امــور حقوقــی و قضایــی؛ امــور فرهنگــی و امــور علــم،
فنــاوری و نــوآوری اســت .محتــوای سیاس ـتهای کلــی برنامــۀ ششــم بــا اولویــت رشــد اقتصــادی
شــتابان و پایــدار ،جایــگاه ممتــازی نســبت بــه برنامههــای پیشــین در بیــان ضــرورت دقــت و
پیادهســازی روابــط اقتصــادی خارجــی داراســت .در ایــن ســند ،ســرفصل اقتصــادی در آغــاز قــرار
گرفتــه ،بخــش مهمــي از برنامههــا بــه حــوزۀ اقتصــاد اختصــاص داده شــده و بــا ايجــاد پیونــد
میــان اقتصــاد و سیاســت و بهويــژه سیاســت خارجــي ،بُعــد عملگرايانهتــر و واقعبینانهتــري
در مقایســه بــا برنامههــاي پیشــین يافتــه اســت.
3ـ2ـ .3سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه در تاریــخ  1392/11/30توســط رهبــر معظــم انقــاب
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اســامی طــی یــک مقدمــه و  24بنــد سیاســتی ابــاغ شــد ،بهنوعــی دســتورالعمل مشــخص
جمهــوری اســامی ایــران در حــوزۀ اقتصــاد اســت كــه ناظــر بــه یــک دورۀ حســاس و مهــم از
نامگــذاری ســالها توســط ایشــان بــا محوریــت مســائل اقتصــادی بــود و از طرفــی بــا شــدت
گرفتــن تحریمهــای اقتصــادی علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،قابــل پیشبینــی بهنظــر میآمــد.
ابالغیــۀ اقتصــاد مقاومتــی را میتــوان یــک ســند باالدســتی میانــی و هماهنــگ بــا اســناد باالدســتی
کالن تلقــی کــرد کــه درجهــت مقاومــت اقتصــادی بتوانــد ناهنجاریهــای داخلــی اقتصــاد ایــران را
ســامان ببخشــد و دربرابــر تکانههــای اقتصــادی خارجــی (خصمانــه و غیرخصمانــه) پایــداری نشــان
دهــد« .اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی کــه در شــرایط فشــار ،در شــرایط تحریــم ،در شــرایط
دشــمنیها و خصومتهــای شــدید میتوانــد تعیینکننــدۀ رشــد و شــکوفایی کشــور باشــد»
(آیــتاهلل خامنــهای.)۱۳۹1 ،
در مقدمۀ این سند آمده است:
ايــران اســامي بــا اســتعدادهاي سرشــار معنــوي و مــادي و ذخایــر و منابــع غنــي و متنــوع و
زيرســاختهاي گســترده و مهمتــر از همــه ،برخــورداري از نيــروي انســاني متعهــد و كارآمــد
و داراي عــزم راســخ بــراي پيشــرفت ،اگــر از الگــوي اقتصــادي بومــي و علمــي برآمــده از
فرهنــگ انقالبــي و اســامي كــه همــان اقتصــاد مقاومتــي اســت ،پيــروي كنــد نهتنهــا بــر
همــۀ مشــكالت اقتصــادي فائــق ميآيــد و دشــمن را كــه بــا تحميــل يــك جنــگ اقتصــادي
تمامعيــار دربرابــر ايــن ملــت بــزرگ صفآرايــي كــرده ،بــه شكســت و عقبنشــيني
وامــيدارد ،بلكــه خواهــد توانســت در جهانــي كــه مخاطــرات و بياطمينانيهــاي ناشــي از
تحــوالت خــارج از اختيــار ،ماننــد بحرا نهــاي مالــي ،اقتصــادي ،سياســي و ...در آن رو بــه
افزايــش اســت ،بــا حفــظ دســتاوردهاي كشــور در زمينههــاي مختلــف و تــداوم پيشــرفت و
تحقــق آرمانهــا و اصــول قانــون اساســي و ســند چشــمانداز بيستســاله ،اقتصــاد متكــي
بــه دانــش و فنــاوري ،عدالتبنيــان ،درو نزا و برو نگــرا ،پويــا و پيشــرو را محقــق ســازد
و الگویــي الها مبخــش از نظــام اقتصــادي اســام را عينيــت بخشــد (سیاســتهای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی.)1392 ،

نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه برخــاف برخــی برداش ـتهای ســلیقهای ،در دســتورکار قــرار گرفتــن
اقتصــاد مقاومتــی بههیچوجــه بهمعنــای انزواگرایــی و دوری از جهــان خــارج نیســت و برعکــس،
تحقــق ایــن سیاســت راهبــردی در گــرو بهبــود مناســبات بینالمللــی در ســطح منطق ـهای و جهانــی
اســت کــه ایــن امــر بهوضــوح در تأکیــد بــر مؤلفــ ۀ برونگرایــی در قالــب ایــن سیاســت بهخوبــی
نمایــان اســت:
گفتیــم اقتصــاد مــا درونزا و برونگراســت؛ مــا از درون بایــد رشــد کنیــم و بجوشــیم و
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افزایــش پیــدا کنیــم ،امــا بایســتی نــگاه بــه بیــرون داشــته باشــیم .بازارهــای جهانــی متعلــق
بــه ماســت .بایــد بتوانیــم بــا همــت خــود و بــا ابتــکار خــود ،در ایــن بازارهــا حضــور پیــدا
کنیــم (آیــتاهلل خامنــهای.)۱۳۹۳ ،

درواقــع برونگرایــی متکــی بــر درونزایــی موجــب میشــود تــا اقتصــاد کشــور بــا تعامــل ســازنده
در اقتصادهــای منطقــهای و جهانــی ،متوجــه بازارهــای بینالمللــی جهــت صــادرات کاال و خدمــات
داخلــی ،تأمیــن نیازهــای ضــروری و تبــادل ســرمایه و فنــاوری شــود و از ایــن ظرفیــت ،اهــداف
راهبــردی خــود را دنبــال کنــد .بنابرایــن دیپلماســی اقتصــادی را میتــوان از مهمتریــن ابزارهــای
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی بهشــمار آورد.

ش تحقیق
 .4رو 

رویکــرد ایــن پژوهــش کیفــی ،از نــوع اکتشــافی بــوده و روش گــردآوری اطالعــات هــم کتابخان ـهای
اســت کــه بــا اســتفاده از تحلیــل مضمــون اســناد منتخــب باالدســتی نظــام (ســند چشـمانداز ،1404
سیاس ـتهای کلــیبرنام ـۀ چهــارم ،پنجــم و ششــم توســعه و سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی)،
بــه شناســایی و ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاس ـتهای دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران
پرداختــه و یــک مــدل بــرای آن پیشــنهاد داده اســت.
يكــي از روشهــاي مناســب در گــزارش الگوهــای موجــود در دادههــای کیفــی همچــون اســناد
سياســتي ،مبتنــی بــر فراینــد شــناخت و تحلیــل محتــوا ،اســتفاده از روش تحليــل مضمــون اســت کــه
مفصــل میتــوان از آن بهــره بــرد .مضمــون الگويــي
بــرای تحلیــل حجــم زیــادی از دادههــای پیچیــده و ّ
اســت كــه در دادههــا يافــت ميشــود و از طریــق نظــم مفهومــی دادههــای مســتخرج بــه توصيــف و
ســازماندهي مشــاهدات و حداكثــر بــه تفســير جنبههايــي از پديــده ميپــردازد  .ایــن روش فراینــدی
بــرای تحلیــل دادههــای متنــی و مکتــوب اســت کــه دادههــای پراکنــده و متنــوع را بــه دادههایــی غنــی
و تفصیلــی تبدیــل میکنــد ( .)Braun & Clarke, 2006بهعبارتــی در تحلیــل مضمــون ،پژوهشــگر از
شــمارش کلمــات و ســاماندهی دادههــا فراتــر م ـیرود و بــر تبییــن و تفســیر افــکار صریــح و ضمنــی
متــن تمرکــز میکنــد (کمالــی ،شیخزادهجوشــانی و حسینعســکری ،140 ،ص.)224 .
تحليــل مضمــون در ســه مرحلــۀ تجزيــه و توصيــف متــن ،تشــريح و تفســير متــن و درنهایــت
تركيــب و ادغــام متــن انجــام ميشــود و شــش گام اصلــي دارد .مرحلــۀ اول شــامل آشــنايي
بــا متــن ،توجــه بــه كلمــات (تكــراري و كليــدي) ،موشــكافي و دقــت در متــن ،ايجــاد كدهــاي
اوليــه و جســتوجوي مضمونهاســت .کدهــا بایــد تنهــا در محــدودۀ قلمــروی پژوهــش و بهطــور
روشــن بــر موضــوع متمرکــز باشــد .مرحلــۀ دوم بــه بررســي ،مرتــب كــردن ،بازبينــي و نامگــذاري
مضمونهــا و تحليــل روابــط بيــن مضامیــن (بــه چهــار شــيوۀ قالــب مضاميــن ،ماتريــس مضاميــن،
شــبكۀ مضاميــن و تحليــل مقايس ـهاي) میپــردازد .در مرحلــۀ آخــر ،گــزارش تحقيــق بــا تلخيــص
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مضاميــن و اســتخراج نمونههــاي جالــب دادههــا و مرتبــط كــردن نتايــج تحليــل بــا ســؤاالت تحقيــق
پايــان مييابــد (عابدیجعفــری ،تســلیمی ،فقیهــی و شــیخزاده .)١٣٩٠ ،شــبكۀ مضاميــن روش
ســاماندهي مضمونهاســت كــه در ايــن پژوهــش انتخــاب شــده اســت .در ايــن روش ،براســاس
رونــدی مشــخص ،مضاميــن پايــه (پایینتریــن ســطح از كدهــا و نــكات كليــدي موجــود در متــن)،
ســازماندهنده (مضاميــن انتزاعیتــر حاصلشــده از تركيــب و تلخيــص مضاميــن پايــه) و مضاميــن
فراگيــر (مضاميــن عالــي شــامل چارچوبهــای حاكــم بــر متــن بهعنــوان يــك كل) اســتخراج و
نظاممنــد میشــود و درنهایــت ارتبــاط متقابــل بيــن آنهــا بهصــورت نقشــههای شــبکۀ تارنمــا
رســم و نشــان داده میشــود (.)Attride-Stirling, 2001
بهدلیــل ماهیــت تفســیری و کیفــی روش تحلیــل مضمــون ،اعتبــار آن مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
بــرای محاســبۀ پایایــی پژوهــش ،کدگــذاری اســناد منتخــب بهصــورت دســتی و جداگانــه توســط دو
نفــر انجــام شــد و پــس از اتمــام کدگــذاری ،نتایــج ایــن دو کدگــذاری مقایســه و از روش هولســتی کــه
از روشهــای پیشــنهادی نئونــدورف اســت ،اســتفاده شــد ( .)Neuendorf, 2002, p. 149در ایــن روش،
کدگــذاری بایــد دو مرتبــه انجــام شــود کــه فرمــول آن عبــارت اســت از:

 PAOبهمعنــای درصــد توافــق مشاهد هشــده یــا همــان ضریــب پایایــی M ،تعــداد توافــق
در دو مرحلــۀ کدگــذاری n 1 ،تعــداد کدهــای استخراجشــده در مرحلــۀ اول و  n2تعــداد کدهــای
استخرا جشــده در مرحلــۀ دوم اســت .مقــدار درصــد مشاهد هشــده بیــن صفــر (هیــچ توافــق)
تــا یــک (توافــق کامــل) متغیــر اســت .بــا قــرار دادن مقادیــر در فرمــول فــوق ،مقــدار ضریــب
پایایــی بــرای پژوهــش حاضــر  0/84بهدســت آمــد کــه پایایــی بــاالی مضامیــن را نشــان
میدهــد.

 .5یافتههای تحقیق

در ایــن بخــش ،یافتههــای پژوهــش ،بهمنظــور ارائــۀ الگــوی تدویــن سیاسـتهای دیپلماســی اقتصــادی
جمهــوری اســامی 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 چشـمانداز
 ،1404سیاســتهای کلــی برنامههــای توســعه و سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بهعنــوان
متــن مــورد تحلیــل انتخــاب و پــس از مطالعــه بهصــورت دســتی وارد مرحلــۀ کدگــذاری بــاز شــد .بــا
بررســی کدهــای بــاز ،مضامیــن پایــه ،ســازماندهنده و درنهایــت فراگیــر بهدســت آمــد .درمجمــوع 172
مضمــون پایــه و  35مضمــون ســازماندهنده ذیــل  12مضمــون فراگیــر اســتخراج گردیــد .جــداول  1و 2
نتایــج کدگــذاری بــاز و طبقهبنــدی مضامیــن ســهگانه را نشــان میدهــد.
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جدول  .1نمونهای از کدگذاری باز بندهای سیاستی اسناد باالدستی منتخب
بندهای سیاستی

کدهای باز

کشوری دستيافته به جايگاه اول
دستیابی به جايگاه برتر
اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقۀ
اقتصادي ،علمي و فناوري در
آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه ،سطح منطقۀ آسياي جنوب غربي
قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي همسايه) با
تأكيد بر جنبش نرمافزاري
تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم،
و توليد علم ،رشد پرشتاب
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي
و مستمر اقتصادي درجهت
نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به
دستیابی به جایگاه برتر منطقه
اشتغال كامل
تالش براى دستيابى به اقتصادى متنوع
و متکى بر منابع دانش و آگاهى ،سرمايۀ
انسانى و فناورى نوين

حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى
بينالمللى و منطقهاى و تالش براى
ايجاد تحول در رويههاى موجود براساس
ارزشهاى اسالمى

تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق،
استانها ،نواحی و سواحل و جزایر
کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب
کلی مربوط ،بهمنظور افزایش
سیاستهای ِ
تولید ثروت ملی و حمایت دولت از
سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته
و روستایی
افزایش سالیانۀ سهم صندوق توسعۀ ملی
از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا
قطع وابستگی بودجه به نفت

نام سند باالدستی
V011

سند چشمانداز 1404
V01

V012

تأکید بر تنوعسازی اقتصادی

D40141

تالش برای دستیابی به
فناورىهای نوين

D40142

فعالیت هدفمند در بستر
سازمانها و رژیمهای بینالمللی
و منطقهای بهعضویتدرآمده

D5051

اقدام به عضویت فعال و هدفمند
در سازمانهاى بينالمللى و
منطقهاى

D5052

تالش برای ايجاد تحول در
رويههاى موجود جهانی

D5053

تعیین نقش ملی در مناطق،
استانها ،نواحی و سواحل و
جزایر کشور مبتنی بر مزیتهای
تجاری

D60131

حمایت دولت از سرمایهگذاری
در کشور

D60132

رعایت الزامات و چارچوب
سیاستهای کلی

D60133

افزایش سالیانۀ منابع حاصل از
صادرات نفت و گاز

R0111

قطع وابستگی بودجه به نفت

R0112

سیاستهای کلی برنامۀ
چهارم توسعه
D4014

سیاستهای کلی برنامۀ
پنجم توسعه
D505

سیاستهای کلی برنامۀ
ششم توسعه
D6013

سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی
R011

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مهدی صادقیشاهدانی و همکاران .الگوی تدوین سیاستهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر بررسی اسناد باالدستی.

119

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بــا توجــه بــه جــدول  77 ،1بنــد از اســناد مربوطــه قابلیــت طــرح در ایــن مطالعــه را داشــته
کــه توزیــع آن بهترتیــب در ســند چشــمانداز  3بنــد منتخــب ،سیاســتهای کلــی برنامــۀ چهــارم
 18بنــد منتخــب ،برنامــۀ پنجــم  14بنــد منتخــب ،برنامــۀ ششــم  31بنــد منتخــب و ســند اقتصــاد
مقاومتــی  12بنــد منتخــب بــوده کــه شــرح کامــل آن در پیوســت مقالــه ذکــر شــده اســت .بــا حفــظ
مالحظــۀ جایــگاه سیاســتی هریــک از اســناد ایــن پژوهــش ،ســند چشــمانداز بیستســاله بــا 5
عنــوان ،سیاسـتهای کلــی برنامــۀ چهــارم توســعه بــا  50عنــوان ،برنامــۀ پنجــم توســعه بــا  43عنــوان،
برنامــۀ ششــم توســعه بــا  70عنــوان و ســند اقتصــاد مقاومتــی بــا  48عنــوان مضمــون اولیــه (کــد بــاز)
بررســی شــد.
پــس از کدگــذاری بــاز بندهــای مرتبــط بــا دیپلماســی اقتصــادی در اســناد باالدســتی ،مضامیــن
پایــه ،ســازماندهنده و فراگیــر اســتخراج شــد کــه در جــدول  2نمونههایــی از مضامیــن احصاشــده
مشــاهده میشــود.
محتــوای ایــن جــدول نشــان میدهــد افــراز موضوعــی کدهــای بــاز بهعنــوان مضامیــن اولیــه،
 172مضمــون پایــه صریــح و مکنــون را مــورد اشــاره قــرار داده اســت کــه  106مــورد از آنهــا در
همــان ســند باالدســتی یــا دیگــر اســناد مــورد بررســی نیــز تکــرار شــدهاند و درمجمــوع  277مضمــون
پایــه بهدســت آمــد .از ایــن تعــداد مضمــون پایــه 35 ،عنــوان مضمــون ســازماندهنده بهعنــوان
مســائل کلیــدی مطرحشــده در اســناد باالدســتی ایــن مطالعــه حاصــل شــد کــه بــا قرابتهــای
مفهومــی و کاربــردی موجــود میــان آنهــا ،درنهایــت  12مضمــون فراگیــر بهدســت آمــد.
در نخســتین نــگاه ،یافتههــای پژوهــش حاضــر میتوانــد بهنوعــی توجــه اســناد منتخــب در ایــن
مطالعــه را بــه موضــوع دیپلماســی اقتصــادی مــورد مقایســه قــرار دهــد؛ یعنــی فــارغ از تحلیــل مبتنــی
بــر مقایســۀ فراوانیهــای مطلــق کدهــای بــاز بهدس ـتآمده کــه در جــدول  1بــه آن پرداختــه شــد،
میتــوان گفــت بهلحــاظ غنــای محتوایــی در امــکان اســتخراج کــد بــاز ،ســند اقتصــاد مقاومتــی بــا
میانگیــن  3/91مضمــون مســتخرج از بندهــای سیاســتی باالتریــن غنــای محتوایــی را نشــان داده
اســت .پــس از آن ،سیاس ـتهای کلــی برنامــۀ پنجــم توســعه بــا میانگیــن  ،3/30سیاس ـتهای کلــی
برنامــۀ چهــارم توســعه بــا میانگیــن  ،2/77سیاســتهای کلــی برنامــۀ ششــم توســعه بــا میانگیــن
 2/25و ســند چشـمانداز بــا میانگیــن  1/66بهترتیــب قابلیــت اســتخراج کــد بــاز از بندهــای منتخــب
را نشــان میدهــد .بــرای مثــال مفهــوم میانگیــن بهدسـتآمده در ســند اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت
کــه از هــر بنــد منتخــب ایــن ســند  3/91مــورد کــد بــاز اســتخراج شــده اســت؛ حــال آنکــه از هــر
بنــد منتخــب در ســند چشــمانداز بهطــور میانگیــن فقــط  1/66کــد بــاز بهدســت آمــده اســت .از
منظــری دیگــر ،چنانکــه در جــدول  2اشــاره شــد ،درنهایــت  12مضمــون فراگیــر بهعنــوان عناصــر
و اصــول مــورد تأکیــد در اســناد باالدســتی ایــن پژوهــش در حیطــه موضوعــی دیپلماســی اقتصــادی
قابــل شناســایی اســت.

120

مهدی صادقیشاهدانی و همکاران .الگوی تدوین سیاستهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر بررسی اسناد باالدستی.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

جدول  .2مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر استخراجشده
کدهای باز

مضامین پایه

مضامین
سازماندهنده

D4053- D4062- D4074D40131, D5012- D5013D5023, R011

 اولویت اقتصادی ،علمی ،فناوری و صنعتی در روابط خارجی حمایت از تولیدات غیرنفتی با مزیتهای رقابتی توجه به بخش صادرات خدمات (فنی و مهندسی) تأکید بر صدور فناوری صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان -تعامالت فناورانه

اولویت محصوالت
با فناوری متوسط و
پیشرفته در توسعۀ
صادرات

D4032- D4053- D4091D40131- D40142, D5023D5063, D6052- D6062D60122- D60181- D60191,
R032- R063

 تأکید بر ورود فناوری اولویت اقتصادی ،علمی ،فناوری و صنعتی در روابط خارجی تعامالت فناورانه ورود فناوریهای نوین -دانشبنیان کردن فرایند تولید

اولویتدهی به واردات
فناوری و محصوالت
با فناوری باال در سبد
وارداتی کشور

D4072- D40152D40161- D40182, D5025D5063- D5081- D5082,
D6021- D6052- D6081D6091- D60102- D60132D60302, R026- R032

 اولویت سرمایهگذاری در ايجاد زيربناها و زيرساختهاى مورد نياز گسترش سرمایهگذاری خارجی تأکید بر ورود سرمایه ایجاد انگیزه و مشوقهای الزم جهت جذب سرمایههای خارجی حمایت حقوقی از سرمایهگذاری توسعۀ سرمایهگذاری -جذب منابع و سرمایههای خارجی

جلب و جذب
سرمایهگذاری
خارجی

D40152- D40161- D40182,
D5081- D5082, D6022D6081- D6091- D60102D60132- D60281- D60282D60302

 اولویت جذب سرمایۀ ایرانیان خارج از کشور جلب سرمایه و توان علمی ایرانیان خارج از کشور حمایت حقوقی از سرمایهگذاری توسعۀ سرمایهگذاری -جذب منابع و سرمایههای خارجی

جذب سرمای ۀ ایرانیان
خارج از کشور

D40182, D5081- D50112D50122, D6081- D6091D60102

 توسعۀ سرمایهگذاری هدایت درآمدهای ارزی به سرمایهگذاری خارجی -توسعۀ سرمایهگذاری در خارج از کشور

سرمایهگذاری در
خارج از کشور

D4073, D5033, D6031D60142- D60161

 توسعۀ سواحل و مرزهای آبی -اولویت توسع ۀ حملونقل ریلی

ساماندهی
حملونقل تجاری

D4072, D6032- D60231, R024

 اولویت سرمایهگذاری در ايجاد زيربناها و زيرساختهاى مورد نياز تجهیز شبکه و پایانههای باری -توسعۀ خدمات عمرانی و زیرساختی

ایجاد زیربناها و
زیرساختهای تجاری

D5062, D6015- D60221

 بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیت انرژی بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیتی -بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیکی

D6015- D6033- D60221D60222, R025

 بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیتی بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیک ترانزیت کاال گسترش خدمات ترانزیتی بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیکی -ترانزیت مرسوالت پستی

مضامین فراگیر

انتقال فناوری

بهرهمندی از
سرمایهگذاریهای
خارجی

تقویت لجستیک
تجاری

ترانزیت انرژی

ترانزیت کاال

بهرهبرداری از
موقعیت جغرافیایی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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بهبــود تجــارت خارجــی را میتــوان پررنگتریــن مضمــون فراگیــر موجــود در نتایــج
ایــن پژوهــش دانســت .پذیــرش  70عنــوان کــد بــاز 48 ،عنــوان مضمــون پایــه و  6مضمــون
ســازماندهنده ذیــل مضمــون فراگیــر بهبــود تجــارت خارجــی نشــان میدهــد کــه در نــگاه
سیاســتگذار جمهــوری اســامی ایــران ،نخســتین کارویــژۀ دیپلماســی اقتصــادی ،رونقبخشــی،
پشــتیبانی و مانعزدایــی از گســترش همهجانبــۀ تجــارت کاال و خدمــات و اثــرات آن در بخــش
عمومــی اقتصــاد کشــور اســت.
ایجــاد الگوریتــم رفتــاری سیاســت خارجــی متناســب بــا دیپلماســی اقتصــادی موضــوع مهــم
دیگــری اســت کــه در ســطح رویکــردی تحــت عنــوان بازطراحــی سیاســت خارجــی بــا اولویــت
اقتصــادی و رویکــرد تمدنــی (بــا  25عنــوان کــد بــاز) و در ســطح برنامهریــزی کاربــردی تحــت عنــوان
تدویــن نقشــۀ راه (بــا  20عنــوان کــد بــاز) مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در نــگاه اســناد باالدســتی
مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،بایــد اصالحــات رویکــردی در راســتای تحقــق دیپلماســی اقتصــادی
پویــا و مؤثــر صــورت بگیــرد؛ ازجملــه تعریــف جایــگاه شایســتۀ منافــع اقتصــادی و منبــع قــدرت
اقتصــادی در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران ،حداکثرســازی روابــط خارجــی در ضمــن
حفــظ موازنــۀ منطقــی میــان روابــط بــا کشــورهای همســو و غیرهمســو و درنهایــت حاکمیــت نــگاه
تمدنــی .در ســطح برنامهریــزی کاربــردی نیــز ،تدویــن نقشــۀ راه دیپلماســی اقتصــادی کــه در نســبت
معنــاداری بــا اســناد باالدســتی قــرار دارد و از بانــک اطالعــات و آمــار بـهروز بهرهمنــد میشــود ،مــورد
تأکیــد سیاســتگذار بــوده اســت.
ســرمایهگذاری خارجــی کــه در نــگاه نظریهپــردازان دیپلماســی اقتصــادی همــواره از اصلیتریــن
اهــداف دیپلماســی اقتصــادی در کنــار کســب بازارهــای خارجــی و انتقــال فنــاوری اســت ،مضمــون
فراگیــر دیگــری محســوب میشــود کــه پــس از بهبــود تجــارت خارجــی بــا اشــاره بــه مضامیــن
ســازماندهندهای چــون جلــب و جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،جــذب ســرمایۀ ایرانیــان خــارج از
کشــور و ســرمایهگذاری در بازارهــای خارجــی 37 ،عنــوان کــد بــاز را طــی  15مضمــون پایــه مــورد
توجــه قــرار داده اســت.
پــس از ســرمایهگذاری خارجــی ،انتقــال فنــاوری پنجمیــن مضمــون فراگیــر اســت کــه بــا 22
عنــوان کــد بــاز ،جریــان صــادرات و واردات فنــاوری (بهعنــوان یکــی از منابــع تولیــد) و محصــوالت
فناورانــه را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت.
منطقهگرایــی در اســناد باالدســتی مــورد بررســی در پژوهــش حاضــر ،بهصراحــت بیانگــر تقــدم
تعامــات در جغرافیــای همســایگی و جغرافیــای فرهنگــی (کشــورهای اســامی) نســبت بــه تعامــات
خــارج از ایــن دو جغرافیاســت کــه ذیــل ایــن مفهــوم  21عنــوان کــد بــاز جــای گرفت ـه اســت.
برنــد ملــی از ســوی برخــی کارشناســان حــوزۀ دیپلماســی اقتصــادی در نزدیکــی مفهومــی بــا
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ارتقــای پرســتیژ بینالمللــی ،یکــی دیگــر از اهــداف دیپلماســی اقتصــادی شــناخته میشــود .در
مطالعــۀ اســناد باالدســتی منتخــب در ایــن پژوهــش نیــز ،ارتقــای برنــد ملــی بــا محوریــت رونقبخشــی
بــه صنعــت گردشــگری ،بهبــود تصویــر کشــور و اثرگــذاری نرمافــزاری بیــان شــد کــه درمجمــوع 17
عنــوان کــد بــاز را در دایــرۀ موضوعــی خــود جــای داده اســت.
دیپلماســی انــرژی ناظــر بــه اولیــن مزیــت شناختهشــده از اقتصــاد ایــران در بازارهــای جهانــی،
مضمــون فراگیــر دیگــری اســت کــه بــا  10عنــوان کــد بــاز اختصــاص یافتــه و در دو محــور افزایــش
صــادرات حاملهــای انــرژی و بهرهبــرداری از میادیــن مشــترک نفــت و گاز مــورد ،دقــت سیاسـتگذار
در ایــن اســناد بــوده اســت.
تعامــل بــا رژیمهــا و ســازمانهای اقتصــادی منطقــهای و جهانــی در دو محــور ســا ِزکارهای
موجــود و اقــدام بــه ایجــاد ابتــکارات نویــن دوجانبــه ،چندجانبــه و بینالمللــی در حوزههــای
تجــاری ،پولــی و مالــی نهمیــن مضمــون فراگیــر مــورد توجــه در اســناد ایــن مطالعــه اســت کــه
همــراه بــا مضمــون فراگیــر تقویــت لجســتیک تجــاری بــا محوریــت ایجــاد زیربناهــای تجــاری و
ســاماندهی حملونقــل جــادهای ،ریلــی ،دریایــی و فرودگاهــی 9 ،کــد بــاز را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
مضمــون فراگیــر بهر هبــرداری از موقعیــت جغرافیایــی ،متکــی بــر قابلیتهــای ترانزیتــی
در دو حــوزۀ انــرژی و کاال 8 ،عنــوان کــد بــاز را شــامل شــده اســت کــه جایــگاه ژئوپلیتیــک و
ژئواکونومیــک مختصــات ایــران در جغرافیــای جهانــی پشــتوانۀ ایــن نــگاه سیاســتگذار بهنظــر
میآیــد.
مواجهــه بــا تحریمهــای اقتصــادی یکجانبــه و چندجانبــۀ خارجــی ،مخاطــرات و
اختــاالت اقتصــادی و سیاســی را بــرای جمهــوری اســامی ایــران بهوجــود آورده کــه بهجهــت
شــدت یافتــن آنهــا در ســالهای اخیــر ،اســناد باالدســتی متأخــر (ســند اقتصــاد مقاومتــی
و سیاســتهای کلــی برنامــۀ ششــم) را متوجــه خــود کــرده اســت .مضمــون فراگیــر مقابلــه
بــا مخاطــرات و اختــاالت اقتصــادی خارجــی بــا  7عنــوان کــد بــاز ،مســئلۀ خنثیســازی
تحریمهــا و افزایــش مقاومــت دربرابــر تکانههــای طبیعــی و خــارج از اختیــار را محــل توجــه
و دقــت قــرار داده اســت.
بنابــر تحلیــل انجامشــده میتــوان ادعــا کــرد کــه نــگاه جامــع و منظومــهای بــه شــبکۀ
مضامیــن و محتــوای سیاســتی موجــود در اســناد باالدســتی مــورد بررســی ،شــمای دیپلماســی
اقتصــادی در نظــر سیاســتگذار جمهــوری اســامی ایــران را نشــان میدهــد کــه مــدل آن در
شــکل  1آمــده اســت.
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رویکرد تمدنی
در تنظیم روابط
خارجی

موازنه منطقی
روابط خارجی با
کشورهای
همسو و
غیرهمسو

اقدام مبتنی بر
اسناد
باالدستی

تعامالت خارجی
حداکثری
تقدم تعامل
منطقهای بر
بینالمللی

همگرایی
اسالمی

اولویتدهی
به همسایگان

اولویت محصوالت
با فناوری متوسط
و پیشرفته در
توسعه صادرات
اولویت دهی به
واردات فناوری و
محصوالت با
فناوری باال در سبد
وارداتی کشور
بهرهبرداری از
میادین
مشترک نفت
و گاز
افزایش
صادرات
حاملهای
انرژی

منطقهگرایی

تحقق جایگاه
اقتصاد در
تنظیم سیاست
خارجی

ایجاد بانک
اطالعات
تجاری

بازطراحی
سیاست خارجی
با اولویت
اقتصادی و
رویکرد تمدنی

تدوین نقشه
راه

تقویت
لجستیک
تجاری

مقابله با
مخاطرات و
اختاللهای
اقتصادی
خارجی
ارتقای برند
ملی ایران

تقویت
گردشگری

بهبود تصویر
کشور

اثرگذاری
نرمافزاری

بهبود تجارت
خارجی
توسعه
صادرات در
برنامه تجاری
کشور

توسعه
منطقهای
مبتنی بر ایجاد
قطبهای
تجاری

کاهش
وابستگی به
درآمدهای
نفتی

افزایش سهم
بخش
خصوصی در
تجارت خارجی

افزایش و
تنوعبخشی
همکاریهای
تجاری

تناسب
تولیدات
داخلی با
استانداردهای
بازار جهانی

بهرهمندی از
سرمایهگذاریهای
خارجی

ایجاد زیربناها
و
زیرساختهای
تجاری

تعامل سازنده با
رژیمها و
سازمانهای
اقتصادی

جذب سرمایه
ایرانیان
خارجی از
کشور

سرمایهگذاری
در خارج از
کشور

شکل  .1مدل شبکه مضامین دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در اسناد باالدستی

ایجاد ابتکارات
جدید منطقهای
و بینالمللی با
اهداف اقتصادی
افزایش
بهرهبرداری از
عضویت در
سازمانها و
پیمانهای
اقتصادی

جلب و جذب
سرمایهگذاری
خارجی
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ترانزیت
انرژی

ساماندهی
حملونقل
تجاری

مضامین
دیپلماسی
اقتصادی در
اسناد باالدستی

دیپلماسی
انرژی

کاهش اثر
تکانههای
اقتصادی

ترانزیت کاال

بهرهبرداری از
موقعیت
جغرافیایی

انتقال فناوری

خنثیسازی
تحریمها

تنظیم برنامه و
چارچوبهای
سیاستی
موردنیاز

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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 .6نتیجهگیری

بیتردیــد وجــود الگــوی مشــخص در طراحــی ،سیاس ـتگذاری ،اجــرا و مدیریــت مقول ـهای چندبُعــدی
ماننــد دیپلماســی اقتصــادی بــا وجــوه سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،حقوقــی و مدیریتــی ازجملــه لــوازم
ضــروری بهشــمار مـیرود کــه در تجربــۀ موفــق کشــورهای پیشــرفته نیــز قابــل تحلیــل و پیگیری اســت.
ایــن الگــو بایــد تــوان توضیــح کامــل اولویتهــا ،اصــول و عناصــر اساســی مــورد انتظــار ،چش ـمانداز و
مأموریتهــا ،اهــداف ،ابزارهــا و امکانــات ،چالشهــا و ضعفهــای موجــود را داشــته باشــد.
ســهم عمــدهای از ایــن موضوعــات در متــن اســناد باالدســتی جسـتوجو میگــردد کــه در ابتــدای
چنیــن بررســی ،شناســایی اســناد و پــس از آن بندهــای مرتبــط بــا مســئلۀ پژوهــش اهمیــت مییابــد .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 اســامی ایــران کــه در اســناد باالدســتی
ایــن نظــام سیاســی بهطــور صریــح یــا ضمنــی اشــاره شــده اســت بپــردازد ،بــه بررســی محتــوای مرتبــط
در ســند چشـمانداز  ،1404سیاسـتهای 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
اقتصــادی ،مــدل طراحیشــده از ســوی مقــام سیاس ـتگذار جهــت پیادهســازی دیپلماســی اقتصــادی
جمهــوری اســامی ایــران در ســالهای گذشــته را بهدســت آورد .بــا درنظــر گرفتــن قرابتهــای نظــری
و کاربــردی میــان مفاهیــم استخراجشــده بــا انجــام روش تحلیــل مضمــون ،ایــن مفاهیــم در ســه ســطح
مضامیــن پایــه ،ســازماندهنده و فراگیــر تقســیم شــد و نظــم یافــت .مضامیــن فراگیــر حاصــل از روش
ت اقتصــادی و رویکــرد تمدنــی ،منطقهگرایــی،
پژوهــش شــامل بازطراحــی سیاســت خارجــی بــا اولوی ـ 
انتقــال فنــاوری ،بهبــود تجــارت خارجــی ،بهرهمنــدی از ســرمایهگذاریهای خارجــی ،تعامــل ســازنده
بــا رژیمهــا و ســازمانهای اقتصــادی منطقــهای و بینالمللــی ،ارتقــای برنــد ملــی ایــران ،تقویــت
لجســتیک تجــاری ،بهرهبــرداری از موقعیــت جغرافیایــی ،تدویــن نقشــۀ راه ،مقابلــه بــا مخاطــرات و
اختاللهــای اقتصــادی خارجــی و تقویــت دیپلماســی انــرژی شــده اســت .البتــه چنیــن الگویــی حــاوی
ـشرو
نواقــص و کمبودهایــی اســت کــه در بهروزرســانی متــون باالدســتی بهویــژه سیاسـتهای کلــی پیـ ِ
بایــد تصحیــح و تکمیــل گــردد .امــا آنچــه در دایــرۀ موضوعــی ایــن پژوهــش اســت ،ابتنــا بــر همیــن
عناصــر و اصــول و اســتخراج توصیههــای سیاســتی پیشــنهادی برآمــده از هریــک از ایــن عناصــر یــا
ترکیبــی از چنــد عنصــر اســت.

 .7پیشنهادهای سیاستی

مبتنــی بــر شــبکۀ مضامین استخراجشــده از بررســی اســناد باالدســتی منتخــب در الیۀ سیاسـتگذاری
و بــا رویکــرد حفــظ نقــاط مثبــت اشارهشــده در ایــن بررســی و رفــع کمبودهــا و تزاحمهــای راهبــردی
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و سیاســتی در ضمــن لحــاظ کــردن اقتضائــات آینــدۀ نظــم اقتصاد جهانی ،پیشــنهاد میشــود سیاسـتهای
ـشرو از الگویــی شــامل مؤلفههــای زیــر پیــروی
دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران در دورۀ پیـ ِ
کند :
 .1تنظیم دکترین سیاست خارجی برمبنای:
	-قانــون اساســي ،تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا جهــان در چارچــوب اصــول عــزت ،حکمــت و مصلحــت و
چش ـمانداز تمدنــی حاکــم بــر گام دوم انقــاب اســامی؛
	-حاکمسازی 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.
 .2اقــدام بــه تقویــت تــابآوری اقتصــادی و کاهــش هزینههــای تحریمــی و اثــرات مخــرب ناشــی از
تکانههــای خــارج از اختیــار اقتصــاد جهانــی مبتنــی بــر:
	-تنوعبخشــی حداکثــری بــه مبــادی وارداتــی و مقاصــد صادراتــی بــا اولویــت حــوزۀ همســایگی و
کشــورهای همســو؛
	-افزایش سهم درآمدهای ناشی از تجارت خارجی در بودجۀ سالیانه؛
	-فعالسازی و بهرهبرداری حداکثری از موافقتنامههای تجارت ترجیحی؛
	-پیگیــری و فعالســازی پیمانهــای دوجانبــه و چندجانبــۀ پولــی و نظــام بانکــی و بیمـهای مســتقل بــا
كمــك كشــورهاى منطقــه و همســو بــا سیاسـتهای جمهــوری اســامی ایــران؛
	-تالش برای افزایش همگرایی با کشورهای اسالمی از طریق گسترش مناسبات مالی و تجاری؛
	-فراهم آوردن بسترهای حقوقی و سیاسی الزم با شرکای تجاری جهت رونقبخشی به تجارت تهاتری.
 .3طراحــی و پیادهســازی مــدل مطلــوب از دیپلماســی تجــاری جهــت نیــل بــه جایــگاه اول اقتصــادی
منطقــه بهواســطۀ:
	-ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛
	-تســهیل حمایتهــای هدفمنــد حقوقــی ،مالــی و رســانهای از افزایــش ســهم بخــش خصوصی در ســبد
تجاری کشــور؛
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	-ایجــاد قطبهــای تولیــدی در نقشــۀ تجــاری کشــور مبتنــی بــر مزیتهــای نســبی منطقـهای و بومــی
جهــت اتصــال بــه بازارهــای مصرفی متناســب بــا آن؛
ی در خــارج از کشــور بــا اولویــت خدمــات فنــی و مهندســی و زیرســاختهای
	-ورود بــه ســرمایهگذار 
عمرانی؛
	-تســهیل ورود بنگاههــای صنعتــی و بازرگانــی خارجــی بــا عایــدی فناورانــۀ بلندمــدت در مناطــق آزاد
کشــور بــا رویکــرد صادراتمحــور؛
	-شناســایی و تســهیل بازگشــت ســرمایۀ مالــی ،علمــی و فناورانــۀ ایرانیــان خــارج از کشــور بهوســیلۀ
مقرراتزدایــی از موانــع موجــود ،طراحــی و پیادهســازی مشــوقهای الزم کنســولی ،حقوقــی و اقتصــادی؛
	 -طراحــی ســند ملــی دیپلماســی اقتصــادی جهــت تشــریح ســاختار نهــادی ،رویههــای حقوقــی ،تأمیــن
منابــع انســانی و رفــع تزاحــم میــان بازیگــران ملــی مبتنــی بر اســناد باالدســتی و بانــک اطالعــات و آمار بـهروز.
 .4تبدیــلشــدن بــه قطــب تجــاری و ترانزیتــی منطقــه بــا توســعۀ لجســتیک و حملونقــل تجــاری
متناســب بــا جغرافیــای اقتصــادی ایــران از طریــق:
	 -گسترش حملونقل ریلی باری؛
	-بهرهمندی از منافع سوآپ انرژی؛
	-توسع ۀ بازارهای دریایی؛
	-جلب مشاركت كشورهاي منطقه در طراحي ،سرمايهگذاري و فعاليتهاي مشترك زیربنایی.
کمی و کیفی پروژههای عمرانی متصل به مسیرهای تجاری زمینی.
 .5ارتقای ّ
 .6تدوین نقشۀ همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی اقتصادی و مالی.
 .7افزایش درآمدهای بخش گردشگری خارجی با تأکید بر:
	-گردشگری سالمت؛
	-گردشگریفرهنگی؛
	-گردشگریتفریحی.
 .8بهبــود تصویــر بینالمللــی جمهــوری اســامی ایــران بــا اولویــت اثرگــذاری نرمافــزاری در کشــورهای
منطقــۀ نوروز ،کشــورهای اســامی و کشــورهای همســو.
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سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .9اقدام به کشت و دامپروری فراسرزمینی در محصوالت زراعی و دامی استراتژیک.
 .10تسهیل حقوقی و اقتصادی جریان مبادلۀ نیروی کار در سطح منطقهای و جهانی.
 .11مدیریــت جریــان انتقــال فنــاوری بــا تأکیــد بــر واردات فنــاوری پیشــرفته و محصــوالت بــا فنــاوری
بوکارهای تجــاری بــا ســطح فنــاوری
بــاال و همچنیــن صــادرات محصــوالت فناورانــه و حمایــت از کس ـ 
متوســط و پیشــرفته.
 .12اقدام به طراحی و پیادهسازی دیپلماسی انرژی با تأکید بر:
	-حفظ و ارتقای اثرگذاری در بازار انرژی منطقه و جهان؛
	-افزایش صادرات انرژی (بهویژه نفت ،گاز و برق)؛
	-باال بردن صادرات محصوالت پتروشیمی و فراوردههای نفتی؛
	 -جهتدهــی بــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات انــرژی ،محصــوالت پتروشــیمی و فراوردههــای نفتــی در
حــوزۀ ســرمایهگذاریهای زیرســاختی و توســعهای و کاهــش ســهم آن از هزینههــای جــاری در بودجــه عمومــی؛
	-سرمایهگذاری در میادین (نفت و گاز) مشترك با كشورهاى همسايه؛
	-انتخاب مشتریان راهبردی.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.
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