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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  63- 78 صفحات، 1390شهریور و مرداد ، 6 و 5های  شماره

 
  یاسی و سی روابط اقتصادیهمسوساز

  
  1علیرضا باستانی
  2فرزانه نجفیان

  
باشد،  می دیگر موارد و خارجی خارجی، تجارت سیاست بردارنده در عام بوده و مفهومی خارجی که روابط حالی در

های اقتصادی،  مؤلفه بلکه سیاسی های مؤلفه و متغیرها تنها نه خارجی روابط مناسب مدیریت برای اساس براین
بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و  نیز می... فرهنگی، مذهبی و 

خارجی با کشورها مستلزم  مدیریت موفق در روابطبراین اساس، . بدنه دخیل در این روابط به وجود آید
های هر یک تعیین شده و براساس  های مختلف و وزن گیری بوده که در آن مؤلفه داشتن یک مدل تصمیم

  . روابط مشخص شود سطحبندی و متناسب با آن آن کشورها رتبه
  

  .شدن اقتصادی، همسوسازی و جهانی تجاری، دیپلماسی دیپلماسی :کلیدی های واژه
  
  
  مقدمه. 1

پرداخت،  می سیاسی مسائل به عمدتاً  وشد می تلقی ها دولتملک مطلق  دیپلماسی که گذشته برخالف
شود نه تنها  شدن و وابستگی متقابل توصیف می چون جهانیهممفاهیمی با  د کهیجددنیای  در

در .  است گسترش یافتهزیناند بلکه موضوعات دیپلماسی  بازیگران درگیر در دیپلماسی افزایش یافته
 اقتصادی تر شده و از جمله دیپلماسی تجاری و های غیرسیاسی دیپلماسی برجسته  جنبهن رهگذر،یا

 کردنالزم است با لحاظ ر کشور  هاین شرایطدر  ،گریعبارت د  به .وزن بیشتری یافته است
هم به لحاظ ( همکاری بر اتخاذ موضعی مبتنیبه  اقتصادی مالحظات مختلف بویژه مالحظات

  .بپردازد )المللی  ای وهم به لحاظ بین  منطقه
                                                            

 bastani.alireza@gmail.com.                                                     کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر وزارت بازرگانی.1

 yasna_fn@yahoo.com.                                                              صاد و پژوهشگر وزارت بازرگانیکارشناس ارشد اقت .2
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64 6و 5های مجله اقتصادی سال یازدهم شماره 

 تجاری ایران نیز از این امر مستنثی نبوده و مناسب است وجه غالب تعامالتمسلم است که 
پیروی  یریگ می بر مدل تصمیو مبتنمناسبات سیاسی و تجاری کشور از یک چارچوب مشخص 

 ی روابط اقتصادیت و هماهنگیریمد یناسب برام یالگوتدوین  ،یکردین رویراساس چنب .دینما
با هدف حصول  کشور ی و روابط اقتصادیاسی روابط سییافزا  و همییهمسو یعنام  بهیخارج
ت اصول و ضوابط حاکم بر ی کشور با رعای و توسعه اقتصادینان از حفظ و توسعه منافع ملیاطم
   .یابد ضرورت می رانیا یاست خارجیس

 و ی اقتصادیها استیس تقدم ی کشورها بر مبنایبند دسته انیبحاضر به  مقالهن اساس، یراب
 در قسمت بعد  و مطرح خواهد شدیت و ضرورت همسوسازی اهم، پس از آن. است پرداختهیاسیس

روابط  ی حوزه و ابزارهادر ادامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، یشدن و همسوساز جهانی
ها و   در کشور و همچنین چالشصورت گرفته اقدامات تیدر نهاارائه خواهد شد و  یاقتصاد خارج

  .راهبردها مطرح خواهد شد
  

 یاسی و سی اقتصادیها استیس تقدم یمبنا بر  کشورهایبند دسته .2
 یها استیستقدم  ،یران اقتصادیگ میاستمداران و تصمین سیبز یبرانگ چالشاز جمله موضوعات مهم 

 یگری بر دها استیسن ی از ایکی یرگیمتناسب با چ کشور هر در. است گریکدیبر  یاسی و سیاقتصاد
 اقتصاد شمندانیاند  منظراز یبطورکل . بر آن کشور حاکم خواهد شدی خاصیاسی س-ینظام اقتصاد

 :شوند ی ممی کشورها به دو دسته تقسیاسیس

 ی خارجیها دولتبا  ملتعا و دندار غلبه اقتصاد بر استیس ای بازار بر دولت آنها در که ییکشورها) الف
ن یا( ردیگ ی بازار صورت میروی دولت و نه نیها تی اولوی عمالً بر مبنای اقتصادیها نهیدر زم

 .)نامند ی می اقتصادستیونالیناسدسته را 

 با یمناسبات تجارو  دن غلبه داراستی اقتصاد بر سای که در آنها بازار بر دولت یی کشورها)ب
ن دسته را یا( دنشو ی ممیتنظ بازار یروهایبلکه براساس ن یاسی سیها تیاولو ینه برمبنا نیریسا
 .)نامند ی می اقتصادستیبرالیل

المللی در چارچوب  های قدرت در سطح ملی و بین ای از عامل  که حجم عمده امروزدر اقتصاد
اقتصادی، از ابعاد  ر تعامل دولت و نظام جهانی عمدتاًگردد عوامل تأثیرگذار ب اقتصادی ظاهر می
 ،گریعبارت د  به.باشند ثر میأالمللی مت گذاری و تولید در نظام اقتصاد سیاسی بین تجاری، سرمایه

 مترتب یها انی جریشدن و فضا یند جهانیار که عموماً در چارچوب فریگ پرشتاب و عالمتحوالت 
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65 همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

 ی منافع ملنیتأمشبرد اهداف و ی در پی سنتیپلماسی دیمداشوند باعث ناکار یبر آن شناخته م
 از ی و بخشیاست خارجین سیعنوان ابزار نو  بهی اقتصادیپلماسی دیین فضایدر چن. اند کشورها شده

ن، یگزیعنوان جا شدن است به یجهان عصر در موفق یخارج استیس کی ملزومات از که الیس یپلماسید
  .شده است مطرح ی سنتیپلماسی دیها ی کاستهکنند مکمل و جبران

  
  یاقتصاد یماسپلید. 2-1

 اما ، استی ملیها دولت ه وزارت امور خارجی انحصارهحوز ی سنتیپلماسی ساده، دیفیدر تعر
 را از یپلماسی دیا  حرفهیها مرزها انی جری الزامات فضایمبناشدن بر ی، جهانفیتعرن یاخالف بر
 نیز ها دولتدر اکنون  .ه استاند را به چالش کشی سنتیها پلماتی دینی سرزمین برده و ادعاهایب

، بلکه دیگر متولی تام و انحصاری باشد یمواجه موزارت امور خارجه نه تنها با بازیگرانی تازه 
اقتصادی و در  های گوناگون از جمله سیاستگذاری شدن حوزه  و تخصصیباشد یم نزیندیپلماسی 

تجات د سازمان جانبه مسئول سیاست اقتصادی ماننی چندها سازمان تیفعالترشدن  یچیدهنتیجه پ
های  مشارکت وزارتخانه و دخالت اقتصادی، و توسعه همکاری سازمان پول یا المللی بین صندوق ،یجهان

امور اقتصادی، امور بازرگانی، امور مالی، ارتباطات از راه دور و در دیپلماسی  مسئول تخصصی
  .استافزایش و نقش وزارت امورخارجه کاهش یافته 

 ی مختلف برای از ابزارهایریگ  معطوف به بهرهی اقتصادیپلماسید، یت سنیپلماسیدر مقابل د
جانبه و چندجانبه   در سطوح دوی منافع ملنیتأم در جهت ی خارجیها  بر رفتار طرفیرگذاریتأث

 کی ی در روابط خارجی اقتصادیها تی آن بخش از فعالی اقتصادیپلماسیدگر، یعبارت د به. است
 ی در بعد صادراتژهیو و بی اقتصادیها  فرصتجادی و ایی راهبرد شناسا بریبتن که مباشد یمدولت 

  . استی اقتصاد جهانیها تیها و مز منظور استفاده از فرصت به
  

   دیپلماسی تجاری.2-2
ها و   کشورها با توجه به توانایی که در آن تعریف کردن صورتیبه اتوان  دیپلماسی تجاری را می

های جایگزینی   استراتژیانندم(های خاصی  وشند تا در قالب استراتژیک منافع ملی اقتصادی خود می
مانند توسعه صادرات یا جذب (به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی ) واردات یا توسعه صادرات

) ای ای و غیرتعرفه  ابزارهای تعرفههمچون(با استفاده از ابزارهای خاصی ) گذاری خارجی سرمایه
  .بپردازند
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66 6و 5های مجله اقتصادی سال یازدهم شماره 

 دیپلماسی تاشدن و گسترش روابط کشورها باعث شده  ه فرایند جهانیشایان ذکر است ک
های  ها و سهمیه  تعرفهانندتجاری دیگر صرفاً به ابزارهای تجاری سنتی یا موانع تجاری مرزی م

الملل از  وارداتی محدود نگشته و طیف بسیار وسیعتری از مقررات و اقدامات مؤثر بر تجارت بین
 ؛کنندگان  و حمایت از مصرفزیست محیط کار، بهداشت، خصوصلف در جمله استانداردهای مخت

 اقدامات حمایتی ؛دور و غیره   بانکداری، ارتباطات راهانندهای خدماتی م مقررات مربوط به فعالیت
گذاری؛  فکری؛ سیاست رقابتی؛ ضوابط تجاری سرمایه اعم از کشاورزی و صنعتی؛ حقوق مالکیت 

  .دبرگیر ارتشا و غیره را درمقررات مربوط به فساد و 
  
   یهمسوسازت و ضرورت یاهم. 3

 به بازار یدسترسرا  یخارج در روابط ین اهداف اقتصادیتر مهمبراساس آنچه تاکنون عنوان شد اگر 
حفظ  و )جانبه و چندجانبه دو–میرمستقی و غمی مستقترصو به (ی خارجیها هیجذب سرما، یجهان

ت یریمدشود که  یل مهم مطرح مأن سویام، ی بدانیاقتصاد جهان یها  در مقابل چالشیاقتصاد مل
 رد؟ید صورت گی چگونه بای خارجیروابط اقتصاد

، یخارج استیس عام است که ی مفهومیخارج روابطتوان پاسخ داد که  ی ساده میانیبه ب
ها و ری نه تنها متغیخارج ت روابطیری در مد،ن اساسیبرا .ردیگ یمررا درب...  و یخارج تجارت

 قرار ست موردتوجهیبا یمز ین...   وی، مذهبی، فرهنگی اقتصادیها لفهؤ بلکه میاسی سیها لفهؤم
 و یهماهنگ الزم است تا یت روابط خارجیریمدع یوسگستره و دامنه ل یبدلگر، یعبارت د به .ردیگ

 و یی است عدم همسویهیبد .وجود داشته باشدن روابط یل در ای اجزاء و بدنه دخنی بییهمسو
سر ی به اهداف مذکور را میابی امکان دستیت روابط خارجیریدر مدل ین مجموعه دخی بیهماهنگ

  .نخواهد کرد
  

  یهمسوسازو  شدن جهانی. 4
ن یتر کند که مهم یشتر می را بیت همسوسازی مختلف اهمیها از جنبهشدن  آثار و پیامدهای جهانی

  :ر استیشرح ز آنها به
  
  لی و خارجیپیوند دو حوزه داخ. 4-1
 به. اند  مسائل و بازیگران داخلی با مسائل و بازیگران خارجی پیوند خورده،اکنون بیش از گذشته 

های  ای که یک مسأله داخلی است واکنش  انرژی هستهخصوصگیری در  عنوان مثال، تصمیم
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67 همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

 به تسازمان جهانی تجاراکنون  تجاری هم - حوزه اقتصادین دریهمچن. انگیزد خارجی را برمی
 انندم(شد  گیری داخلی کشورها تلقی می  در حوزه تصمیمنیش از ایپپردازد که  مسائلی می

 متناسب با ستیبا یم نگاه کشورها به سیاست خارجی و عناصر مختلف آن ن اساس،ی برا).ها یارانه
با تعامل فعال ای منزوی بلکه باید  المللی جدید تغییر یابد و منافع ملی کشورها نباید بگونه شرایط بین

  .با محیط خارجی تعریف و تعقیب شود
  
   المللی کثرت بازیگران و مجاری تعامل بین. 4-2

شدند، اکنون  الملل تلقی می  صحنه روابط بینانی ملی تنها بازیگرها دولتبرخالف گذشته که 
های  ی چندملیتی و فراملی، جنبشها شرکتافراد، (اند  بازیگران غیردولتی بسیاری ظاهر شده

 برکه ) ی فراملیها سازمانی غیردولتی و ها سازمانهای قومی، احزاب سیاسی،  اجتماعی، اقلیت
ین ترتیب، اکنون بازیگران دولتی و ه اب. گذارند خارجی تأثیر می  و سیاستالملل سیاست بین

وابط المللی متعامل و متداخلی از ر های بین غیردولتی متعددی وجود دارند که بین آنها هم شبکه
هایی برای بازیگران مختلف به وجود  اند که هم محدودیت سطحی و متقاطع شکل گرفته چند
  .دهند آورند و هم قدرت مانور آنها را افزایش می می
  
  های موضوعی مختلف حوزهوند یپ. 4-3
 ها و مکاتب متعارضی در این مورد نظریه.  و فرهنگتی، امن سیاست، اقتصادها عبارتند از ن حوزهیا

اند و  ها یا عوامل مذکور تفوق و برتری قایل شده اند که برخی از آنها برای یکی از حوزه پدید آمده
گرایان که  تصادگرایان و سیاستبرخالف اق. اند ها و عوامل دیگر را تابع آن حوزه اصلی دانسته حوزه

 جمع کرده گریکدیرا با کنند طرفداران اقتصاد سیاسی این دو   اقتصاد و سیاست تأکید میبرترتیب  به
که رابرت گیلپین در کتاب اقتصاد سیاسی  طور همان. پردازند و به بررسی روابط متقابل آنها می

این .  اقتصاد سیاسی به معنای تلفیق اقتصاد و سیاست یا بازار و دولت است:گوید الملل می روابط بین
  .یابد ف تأثیر نسبی دولت و بازار تغییر می در ادوار و شرایط مختلامادو از یکدیگر جدایی ناپذیرند، 

  
  عالی عادی بر سیاست  تفوق سیاست.4-4

پردازان وابستگی متقابل هستند یکی از شرایط یا  رابرت کیوهین و جوزف نای که معروفترین نظریه
های موضوعی  شدن سلسله مراتب سنتی حوزه های وابستگی متقابل در دنیای حاضر را سست ویژگی

 آنها، در شرایط وابستگی متقابل، دهیبه عق. دانند نظامی می -کاهش اولویت مسائل امنیتیمختلف و 
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68 6و 5های مجله اقتصادی سال یازدهم شماره 

های موضوعی و مسائل مرتبط با  امنیت نظامی اهمیت درجه اول خود را از دست داده و تعداد حوزه
براین اساس، در شرایط وابستگی متقابل از نیروی نظامی . خارجی بسیار افزایش یافته است سیاست

، )عالی سیاست(نظامی   – روی دیگر این کاهش اولویت مسائل امنیتی. شود چندان استفاده نمی
  .است) عادی سیاست(های کارکردی بویژه مسائل اقتصادی و تجاری  افزایش اولویت مسائل یا حوزه

های مختلف بر یکدیگر در تدوین سیاست  ترتیب، با توجه به تأثیر متقابل عوامل و حوزه ینه اب
های  هایی که در حوزه ها توجه کافی داشت و سیاست  عوامل و حوزهتمام به ستیبا یمخارجی 

 با یکدیگر هماهنگی داشته باشند تا به جای اینکه یکدیگر را خنثی ستیبا یمشوند  مختلف اتخاذ می
 یاسی و سی روابط اقتصادیهماهنگنقش  ،رو نیاز ا . ببرندشیپکنند ما را به سوی هدف نهایی خود 

  .شود  برجسته میی در تعامالت فعال جهانکشور
  
  یروابط اقتصاد خارج یحوزه و ابزارها .5

شدن و وابستگی متقابل روشن ساخت که   ابعاد و پیامدهای جهانیخصوصمطالب گذشته در
نظامیان نیست و یک دیپلماسی ا یسیاستمداران و تنها متعلق به دیپلماسی یا سیاست تجاری دیگر 

های مرتبط برای پیشبرد اهداف و منافع  اقتصادی و سایر حوزه مشارکت متخصصان امورموفق به 
. منظور تأمین منابع اقتصادی امنیت و اقتدار و رفاه و پرستیژ ملی نیاز دارد المللی به اقتصادی بین

دی،  عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصاتمامعبارت دیگر، دیپلماسی تجاری در معنای وسیع آن باید به  به
دیگر، دیپلماسی  یسواز  .بپردازد خارج و داخل در تجاری سیاستگذاری بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی

ها و   تعرفهانندتجاری در معنای اخص آن نیز صرفاً به مسائل تجاری سنتی یا موانع تجاری مرزی م
بر تجارت های وارداتی محدود نگشته و طیف بسیار وسیعتری از مقررات و اقدامات مؤثر  سهمیه
زیست و حمایت از   جمله استانداردهای مختلف در مورد کار، بهداشت، محیط الملل از بین

را ...  بانکداری، ارتباطات راه دور و انندهای خدماتی م  مقررات مربوط به فعالیتکنندگان، مصرف
رفته و نظام ، اکنون دیپلماسی یا سیاست تجاری از واردات کاال بسیار فراتر نینابراب. دربرگیرد

دیپلماسی تجاری  همین دلیل، تدوین و پیشبرد یک گیرد و به قانونگذاری داخلی کشورها را نشانه می
  .های مرتبط نیاز دارد دها و حوزهبه هماهنگی جدی بین نها
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69 همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

  وح تحلیل و عملسط. 5-1
سو  ز یکشدن و گسترش دستور کار دیپلماسی تجاری ا ، جهانین ذکر شدیش از ایپطور که  همان

ها و   پیوند خوردن سیاست،دیگر عبارت باعث پیوندخوردن دو سطح یا حوزه داخلی و خارجی و به
 باعث پیوند خوردن سطوح ،ها و اقدامات خارجی شده و از سوی دیگر اقدامات داخلی با سیاست

ن به توا در دیپلماسی تجاری، سطوح تحلیل یا عمل را می. تحلیل خارجی با یکدیگر گردیده است
  :بندی کرد  زیر تقسیمصورت
شود و در  سازی در داخل کشور مربوط می گیری و اجماع این سطح به تصمیم: سطح داخلی −

 .آن بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی و ملی و درون ملی دخیل هستند

 به شرح 2 و چندجانبه1طرف چند میان/ ای یا گروهی یکجانبه، دوجانبه، منطقه: سطح خارجی −
  :باشد می زیر

که  آمیز به نظر برسد چرا جانبه تناقض شاید مفهوم دیپلماسی تجاری یک: جانبه سطح یک •
جانبه   از اقدامات یکیاری بسهای  در عمل نمونه، امادیپلماسی مستلزم وجود حداقل دو طرف است

آنها با که برای انجام ) جانبه آمریکا های اقتصادی و تجاری یک  تحریمانندم(کشورها وجود دارد 
اند، در حالی که این اقدامات  هیچ کشوری از قبل توافق یا مشورت نشده یا حتی اطالع داده نشده

 .انگیزند می الملل داشته و واکنش دیگران را بر  نظام بینبرتأثیر آشکاری 

 بین دو طرف معموالً دو تنهاترین سطح است و  جانبه ساده بعد از سطح یک: سطح دوجانبه •
  : اند های چندی را برشمرده  ویژگیبرای این نوع دیپلماسی. شدبا می دولت

 ساده بودن کنترل و مدیریت و ح آن برای دیگران،سنتی بودن، ساده بودن، ساده بودن توضی
آمیز بودن و لزوم صرف وقت   آمیز بودن، امکان تبعیض هدایت آن، به نفع طرف قویتر بودن، مواجهه

  .و انرژی زیاد
ترین سطح است در نهادهای دارای عضویت  این سطح که پیچیده: سطح چندجانبه •
  .رود کار میمتحد ب انی تجارت و سازمان ملل المللی پول، سازمان جه  صندوق بینانندشمول م جهان

 این اشتراک را دارند که هر دو از لحاظ اما ،سطوح دوجانبه و چندجانبه دو حد نهایی هستند
تواند به دیپلماسی تجاری یا اقتصادی  هر کشور می. باشند  می کشورها بازتمامتعریفی به روی 
ی ها سازمان. ی تجاری چندجانبه بپیونددها سازمانتواند به  د و هر کشور هم میبدوجانبه دست یا

 تفاوت ندارند بلکه تفاوت آنها در موضوع تحت نظارت و یکدیگر عضویت با لحاظجانبه از  چند
                                                            
1. Plurilateral 
2. Multilateral 
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70 6و 5های مجله اقتصادی سال یازدهم شماره 

 نیزبین دو حد مذکور دو سطح میانی . است) زیست رت یا محیطامور مالی، تجا(صالحیت آنها 
  :وجود دارد

 ای سطح منطقه −

  چندطرف سطح گروهی یا میان −
. آورده سازد تواند آنها را بر این دو سطح معیارهای مشخصی دارند که هر کشوری نمی

 منطقه صوصختعاریف گوناگونی دربراساس معیار جغرافیا مبتنی است وای  دیپلماسی تجاری منطقه
توانند  دهند و غیرهمسایگان نمی ای همسایگان را در خود جا می ی منطقهها سازمان. ارائه شده است
در مقابل، در سطح .  بشود)APEC( تواند عضو اَپک  اتحادیه اروپا نمیه عنوان مثال،ب. به آنها بپیوندد

 عضویت انندم( عینی چندطرف معیار جغرافیا مطرح نیست و ممکن است یک معیار کامالًمیان 
های دموکراتیک صنعتی در   عضویت نظامانندتر م یا یک معیار ذهنی) صادرکنندگان نفت در اوپک

 چند  میان یها سازمان دیگر، عبارت به .باشد داشته وجود )OECD( اقتصادی توسعه و همکاری سازمان
اند  ایی که تصمیم گرفتهشوند، کشوره طرف از کشورهای همفکر از مناطق مختلف دنیا تشکیل می

جمعی دنبال  طور دسته را به) اعم از اقتصادی، تجاری، سیاسی، تاریخی، زبان و غیره(اهداف خاصی 
  . ممکن است یک هدف واحد یا چندین هدف را دنبال کنندها سازماناین . کنند

  
  بازیگران درگیر در دیپلماسی تجاری. 2-5
ها  یا رسانه کنندگان مصرف دهندگان، رأی دهندگان، مالیات افراد، انندم ای نیافته سازمان بازیگران زبج

 دیپلماسی تجاری در مراحل مختلف آن تأثیر بگذارند، بازیگران برتوانند  که به اشکال مختلف می
ی ها شرکت ،دولتی بین یها سازمان و ها دولتیافته و عمده در دیپلماسی تجاری عبارتند از  سازمان

  . یا بازیگران غیردولتی ملی یا فراملیها ازمانسو ملی یا فراملی 
  

  ی ملیها دولت. 1-2-5
 این اماترین بازیگران دیپلماسی اقتصادی و تجاری هستند،  ها مهم  یا حکومتها دولتهنوز هم 

شوند  های مختلفی تشکیل می ها و زیربخش  از بخشها دولت. ای نیستند  بازیگران یکپارچهها دولت
کنندگان  واقع، مذاکره در .باشد داشته وجود نظر اختالف آنها بین است ممکن موضوعی هر مورد در که

در درون دولت .  جبهه داخلی دیگری جبهه خارجی و یکیپردازند اغلب در دو جبهه به مذاکره می
های  قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، احزاب سیاسی، حکومت:  بازیگران اشاره کرد اینتوان به می
  .مستقل التی یا محلی و نهادها یا مؤسسات تنظیمی مستقل یا شبهای
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71 همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

  دولتی ی بینها سازمان .2-2-5
گیری  اگرچه تصمیم. پردازند المللی مشهور به تعامل با یکدیگر می ی بینها سازمان از طریق ها دولت

ق مختلف  به طرها سازمان این امای عضو آنهاست، ها دولتعهده ر در نهایت بها سازماندر این 
 انندم (ها سازمانالمللی این  مثال، کارمندان بینعنوان  هب. نمایندتوانند نقش یک بازیگر را ایفا  می

با روشن ساختن ابعاد مختلف یک ) المللی پول، بانک جهانی یا سازمان جهانی تجارت صندوق بین
ه نمودن ئفراهم و ارانامه یا تالش برای ایجاد سازش بین مواضع مختلف یا با  سیاست یا موافقت
به همین دلیل نباید از .  تأثیر بگذارندها سازمانگیری در این   روند تصمیمبرتوانند  اطالعات الزم می

  .نقش و تأثیر این بازیگران غافل ماند
  

  ی ملی یا فراملیها شرکت .3-2-5
یت داشته توانند فعال  یا مؤسسات اقتصادی خصوصی در هر دو سطح داخلی و خارجی میها شرکت
های بخشی یا   منفرد یا با تشکیل اتحادیهتر صوتوانند به  میها شرکت، این سواز یک . باشند

در مورد مسائلی . های اقتصادی و تجاری بپردازند های صنایع به اعمال نفوذ بر سیاست کنفدراسیون
 نفوذ از طریق اعمال) کار المللی  استانداردهای بینانندم( اهمیت دارد ها شرکت تمامکه برای 

های بخشی بیشتر در مورد   اعمال نفوذ از طریق اتحادیه.تواند انجام گیرد ها می کنفدراسیون
تواند مطرح شود و اعمال نفوذ انفرادی  آزادسازی واردات یا آزادسازی بازارهای خارجی می

ربوط  به شرکت خاصی متنهایابد که یک مسأله   نیز در مواردی بیشتر موضوعیت میها شرکت
یا امکان بسیج حمایت وسیعتر وجود )  پرداخت یارانه برای تولید هواپیمای غیرنظامیانندم(شود  می

  .ندارد
هایی در سطح   یا تشکلها سازمان به اشکال مختلف به ایجاد ها شرکت دیگر، این سویاز 

 اتاق تجارت انندم( شمول ی جهانها سازمان صورتها گاه به  این تشکل. اند المللی نیز پرداخته بین
هایی برای پیگیری اهدافی   ایجاد ائتالفصورت یا به  وای المللی یا منطقه  بینصورتیا به ) الملل بین

) مجمع جهانی اقتصادانند م( ای یا دوجانبه یا بخشی خاص اعم از اهداف گسترده یا اهداف منطقه
قتصادی و مذاکرات تجاری نقش اند که به انحای مختلف در تنظیم و هدایت دیپلماسی ا ظاهر شده

ی چندملیتی دارای فعالیت جهانی هم بازیگران فراملی هستند که بدون استفاده از ها شرکت. اند داشته
 در تجارت و ها شرکتسهم بسیار زیاد این . پردازند ی رسمی به پیشبرد منافع خود میها سازمان
  .الملل است  اقتصاد بیننقش عمده آنها دردهنده  المللی نشان گذاری بین سرمایه
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72 6و 5های مجله اقتصادی سال یازدهم شماره 

   یا بازیگران غیردولتیها سازمان. 4-2-5
 و بازیگران غیردولتی بسیار زیاد و متنوعی وجود دارند که به ها سازمان، فوقعالوه بر بازیگران 

های گوناگون دیپلماسی اقتصادی و تجاری ذینفع بوده و  اشکال و درجات مختلف در حوزه
ی غیردولتی ها سازمان این بازیگران و ،در واقع. ظر خود تأثیر بگذارندهای موردن کوشند در حوزه می

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  ای و فراملی و در زمینه در سطوح مختلف ملی، منطقه
 اینترنت به قدرت انندها ارتباطی جدید م  با استفاده از فناوریویژه ه بها سازماناین . کنند فعالیت می

ی فراملی ها شرکت و ها دولتاند و به اعمال فشار بر    دست یافتهبسیاریو هماهنگی سازماندهی 
 ها شرکتهای   و رویهها دولتهای  برای دستیابی به اطالعات بیشتر و افزایش شفافیت سیاست

های جایگزینی را پیشنهاد  اند که گاه الگوها و سیاست  چنان پیشرفت کردهها سازماناین . پردازند می
المللی  ای خواستار حضور و مشارکت در نهادهای سیاستگذاری بین  فزایندهصورت کنند و به می
های امور خارجه برای هماهنگ نمودن سیاست اقتصادی در سطح  این امر توانایی وزارتخانه. اند شده
رگری، های کا برخی از این بازیگران غیردولتی عبارتند از اتحادیه. طلبد المللی را به چالش می بین

  .کنندگان، جامعه مدنی جهانی و جوامع یا مؤسسات کارشناسی یا تخصصی ی مصرفها سازمان
  

   کشوری روابط اقتصاد خارجیابزارها. 3-5
ن ابزارها یا. ردیگ ی مورد استفاده قرار می متنوعی ابزارهای خارجی و تجاریاقتصاد در روابط

ن محورها یتواند از منظر عناو ی مباشد میل ئنگونه روابط قای ای که کشور برایبرحسب سطح روابط
  . ن عمق هر محور متفاوت باشدیو همچن

  
  ی تجاریابزارها .1-3-5

 :مشتمل بر 1ی تجاریها استیس −

 یار چندجانبه تجیها نامه موافقت •

 یا حات تعرفهی، ترجی گمرکیها ، تعرفهیجانبه تجار  دویها نامه موافقت •

 )ی، سود بازرگانیحقوق ورود( ی گمرکیها م تعرفهیتنظ −

 (TF)ل تجارت یتسه −

 : و از آن جمله(NTB) یرتعرفه ایموانع غ −

   وارداتیبند هیسهم •
                                                            
1. Trade Policy 
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73 همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

  صادراتیبند هیسهم •

 )یبند هیقطع واردات، سهم ( ی مقداریها تیمحدود •

 از  از ثبت سفارش قطع وارداتیا خوددارین سقف ییتع ،آزاد  تجارت،یا حات تعرفهیترج
  . هستندیست تجارای سی کاربردیگر ابزارهاید

  
 
   کشور ی روابط اقتصادیر ابزارهایسا. 2-3-5

ها  شینارها، همایها، سم کنفرانس ،ی و خروجی ورودیها تأیها، ه شگاهینما(دادها ی رویبرگزار −
 ... ) و

  مشترکیها ونیسیکم −

 ن هر حوزهیمابی فیها ها، قراردادها، پروتکل نامه  تفاهم و موافقتیها ادداشتی −

 یگذار هیسرما −

 1دار و فروشندهیاعتبارات خر −

 2یا  توسعهیها کمک −

  بشردوستانهیها کمک −

 )صادرات و واردات (یالت مالیتسه −

 )ها ها و بانک ب، دفاتر، شرکتجاد شعیا (یکیزیحضور ف −

 ها پروژه) نانسیفا (ی مالنیتأم −

 (FDI)م ی مستقیگذار هیسرما −

 ییربنای عمده و زیها ها و پروژه  طرحیاجرا −

 کار یروی نا ورودیصدور  −

  
  هقدامات انجام شدا. 6

 در هر کشوری نیازمند داشتن چارچوب حقوقی و قانونی یخارج روابط ی مناسب برایتدوین الگو
های  حوزه نفوذ و حیطه مسئولیت باشد که جهت کلی، اهداف و ابزارها را مشخص سازد و می

                                                            
1. Buyer / Seller Credit 
2. Iran Aid 
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که نتایج  در صورتی تا نماید می تعیین ای ورهد های ارزیابی برای هایی راه و کرده تعریف را ذینفع یها سازمان
  .نظر در آن وجود داشته باشدبخش نبود امکان تجدید  رضایتبه دست آمده
 کشور در یاسی و سی روابط اقتصادیمفهوم همسوساز ن کشور به صراحت بهیدر قواناگرچه 

از و قانون برنامه چهارم اند چشمژه در سندی اسناد بوی اما در برخالملل پرداخته نشده است، نیحوزه ب
 در افق یرانیجامعه ا ساله کشور 20 انداز بر اساس سند چشم. است ن موضوع اشاره شدهیحاً به ایتلو

 ی و فناوری، علمیگاه اول اقتصادیافته با جای  است دستیکشور) 1404( ساله 20انداز  سند چشم
... . اصول عزت، حکمت و مصلحت و  تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس یدر سطح منطقه، دارا

منظور پیشبرد   بهوزارت امور خارجه مکلف است،  قانون برنامه چهارم127ماده براساس ن یهمچن
  :های ذیل را به عمل آورد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدام

منظور  ن مقیم خارج از کشور بههای ارتباط و مراوده با ایرانیا ها و زمینه توسعه و تقویت روش −
های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب  گیری از سرمایه حفظ هویت ملی و اسالمی و بهره

 مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

منظور ایجاد بازار برای  ای رسمی به کشورهای هدف به های توسعه  کمکءتنظیم و اعطا −
 های ساالنه دمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجهکاالهای ایرانی و صدور خ

منظور افزایش  گیری از فناوری اطالعات به تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره −
 رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع

های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست   دستگاهتمامالمللی  های بین هماهنگی بخش −
  .ت وزیران خواهد رسیدأبه تصویب هیهمین منظور  ای که به نامه وب آیینخارجی کشور در چارچ

 در روابط اقتصاد یکپارچگی و یضرورت هماهنگ صیر با تشخی دو دهه اخیطن حال یدر ع
ده است و یجاد گردی ای متعددی و نهادیبات ساختاری، ترتیاسی کشور با روابط سیخارج
 صورت گرفته در یها تی فعال،در مجموع. ده استن خصوص انجام شی در ابسیاری یها تیفعال

ن یق چهار نهاد مختلف در سطح دولت دنبال شده است که در ای از طریخصوص روابط خارج
  .شود یک پرداخته میف هر ی به شرح مختصر چارچوب وظابخش

 در وزارت رانیت وزأی طبق مصوبه هی خارجی روابط اقتصادی ستاد هماهنگ1360در سال 
  :باشد یر میشرح ز ن ستاد بهیف ای وظاترین همم. شدل یجه تشکامور خار
  خارج از کشوری صنعتی، بازرگانی در روابط اقتصادیجاد هماهنگیتبادل نظر و ا •
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شنهادات یه پئو ارا یاقتصاد تحوالت روابط نیتر ل مهمیتبادل اطالعات اظهارنظر، تحل بحث و •
  اقتصادیالزم به شورا

شنهادات الزم یه پئسازمان و ارا  ارگان وی خارجیها استی سیها یمش هماهنگ نمودن خط •
  اقتصادیبه شورا

 و یشان در رابطه با امور اقتصاد بازرگان تیمورأها که م أتی کار اعزام افراد و هیهماهنگ •
  کشوری خارجیحت

 شنهادات الزمیه پئشده و ارا اسناد مبادله  مفادی اجرایریگیپ •

ر یران با سای ای، صنعتی فنی، بازرگانی اقتصادیها یاربحث و تبادل نظر نسبت به همک •
ه ئ توسعه آن، ارای مشترک، اظهارنظر نسبت به چگونگیها ونیسی جهان در چارچوب کمیکشورها

 یرانی ایها ها و سازمان تأی به هشنهادات الزمیپ

جلسه،   تفاهم صورتیها ادداشتینظر، هماهنگ نمودن امور مربوط به  بحث و تبادل •
  اقتصادیشنهادات الزم به شورایه پئ و ارای مربوط به روابط اقتصادیها نامه رات، موافقتمذاک

نامه نحوه   کشور، آیینیقانون اساس 138 به استناد اصل 1383ماه سال  هیأت وزیران بهمن
نامه،  براساس این آیین.  را به تصویب رساندیخارج  در روابطی اقتصادیها اعمال محدودیت

 اقدامات از طریقشود که  یم  اعمالی منحصراً در مورد کشور یا کشورهایی اقتصادیها محدودیت
 و یتشخیص تهدید منافع مل .دهند ییا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع کشور را مورد تهدید قرار م

، ی از تشخیص تهدید منافع ملپیش. شود برعهده هیأت وزیران است ی می که خصمانه تلقیموضع
، وزارت اطالعات، وزارت ی و دارایی، وزارت امور اقتصادیسؤولیت وزیر بازرگان با میکارگروه

، اتاق یریز  مسلح، وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامهی نیروهایدفاع و پشتیبان
 ی از اعمال محدودیت و چگونگی ناشآثار و صنایع و معادن ایران و دستگاه پیشنهاددهنده یبازرگان

 کرده و پیشنهاد ی و با لحاظ جوانب دیگر امر بررسی و مکانیکردن حیطه زمان شخصآن را با م
 یها نظارت بر اعمال محدودیتنامه  نیین آیبراساس ا. دهد یخود را به هیأت وزیران ارائه م

 مکلف ی و مؤسسات دولتها سازمانها،   است و تمام وزارتخانهی برعهده وزارت بازرگانیاقتصاد
گروه یأت وزیران در مصوبه خود این کاره.  کنندی همکاریزمینه با وزارت بازرگانهستند در این 

 به اتباع کشور ی از اعمال محدودیت اقتصادی ناشیها  اتخاذ کند که زیانیرا موظف کرده ترتیب
 ی، افزایش سود بازرگانی اقتصادیها یکاهش یا قطع همکار .متبوع به حداقل ممکن کاهش یابد

 ی در واردات، قطع واردت کاالهای کمیها  مورد نظر، محدودیتی از کشورهایت واردایکاالها
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 مورد محدودیت، تعیین سهمیه ی از ثبت سفارش واردات کاال از کشورهایخاص یا خوددار
توانند  ی هستند که می از جمله مواردی مشترک اقتصادیها  اجالسی و معوق کردن برگزاریواردات

  .ندعلیه این کشورها اعمال شو
 یها ل ستاد برنامهی تشکی خارجیت روابط اقتصادیریگر اقدامات انجام گرفته در مدیاز د

. ل شدی تشکیجمهور استیران در نهاد ریوز تأی طبق مصوبه ه1385 بود که در سال یا توسعه
  :باشد یر میشرح ز ن ستاد بهیف ای وظاترین همم

 یی اجرایها  توسط دستگاهیجاد مراکز آموزشیا •

 یا  توسعهیها  کمکعیتوز •

 یحی ترج-ی سود بازرگانیها ن تعرفهیی و تعیبررس •

 یز صادراتیزان جواین مییتع •

 یی اجرایها  توسط دستگاهیاکز آموزشجاد مریصدور مجوز ا •

 یا  توسعهیها ع کمکیتوز •

 ی و مهندسیصدور خدمات فن •

 یی و اجرایریم گیقدرت تصم •

 )یاساس قانون 138 اصل ( 1وع بند ارات موضیض اختیتفو •

  در ستادی تخصصیها تهیل کمیتشک •

 1387است محترم جمهور در سال یشده، طبق دستور ر ن در ادامه اقدامات انجامیهمچن
 یی و دارای در وزارت امور اقتصادی و اصالح روابط اقتصادیته ساماندهی تحت عنوان کمیا تهیکم
  . ل شدیتشک

  
  ها و راهبردها چالش. 7
 یم روابط خارجیتنظ موجود در یها چالش. 7-1

 با یبودن اقدامات در روابط خارج راستا بودن و هم با وجود اقدامات انجام شده در خصوص همسو
 یاز به داشتن چارچوب مشخص برای جود دارد که نی متعددیها  کشور همچنان چالشیمنافع مل

ر یشرح ز ه بهن حوزی ایها ن چالشیتر عمده. سازد ی می را ضروریتعامل فعال با اقتصاد جهان
  : باشد یم

 یم روابط خارجی جامع در تنظیراتژفقدان است •
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 ی تجاریپلماسیک دیم روابط با کشورها و نداشتن یاست بر اقتصاد در تنظیبودن س غالب •
 فعال

 ی مختلف در روابط خارجیها  در حوزهشده ذاتخ ایها استیسعدم انسجام در  •

 ی مختلف در روابط خارجیها عمل حوزهها در محدوده  یپوشان  همینامشخص بودن و برخ •

 ی با برخی و تجاری با روابط اقتصادین سطح روابط فرهنگی بیار جدی بسیها عدم توازن •
 کشورها

های قانونی در قوانین داخلی حوزه تجارت با مقررات سازمان جهانی تجارت  وجود مغایرت •
 ها و عدم توجه کافی به ضرورت رفع مغایرت

 ی مطرح مبادیها  با حوزهی صنعتیوندهایک و پی تکنولوژیها ومیا فقدان کنسرسیضعف  •
 )... و CISامارات، ( رانی ای مهم صادراتیا بازارهایو ...)  ه اروپا ویاتحاد(ران ی ایتجار

های داخلی اقتصادی و حاکم نبودن رویکرد  عدم وجود رویکرد رقابت محور در فعالیت •
 نگر در اقتصاد کشور برون

 
  ها رفت از چالش جهت برون  و راهکارهاراهبردها. 2-7
 یریگیر قابل پی زیت روابط خارجی راهبردهایری مدی و در راستاشده ت به مشکالت مطرحیبا عنا
  :باشند می

اقل به اندازه حدطراحی دیپلماسی تجاری کشور که بر مبنای آن منافع اقتصادی و تجاری  •
 . روابط با کشورهای جهان مؤثر خواهد بودمنافع سیاسی و نظامی در تعیین سطح و میزان توسعه

شرفته یتوسعه و پ حال ، دریه، اسالمی همسای با کشورهای اقتصادیی همگراین راهبردهایتدو •
ل یتحل براساس یتجار یها یبند گروه و یالملل نیب ،یا دوجانبه، چندجانبه، منطقه رمتخاصم بصورتیغ
 ی و اجتماعیده اقتصادینه فایهز

 یاسی و سی روابط اقتصادیسوساز همین الگویتدو •

ای و  ی منطقهها سازمانهای دوجانبه و  حضور و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیسیون •
 المللی های بین  نقش جمهوری اسالمی ایران در عرصهءالمللی جهت ارتقا بین
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  یریگ جهی و نتیبند جمع. 8
د که با مفاهیمی یرداخت در دنیای جدپ برخالف گذشته که دیپلماسی عمدتاً به مسائل سیاسی می •

تر  های غیرسیاسی دیپلماسی برجسته شود جنبه شدن و وابستگی متقابل توصیف می همچون جهانی
  . شده و از جمله دیپلماسی تجاری و اقتصادی وزن بیشتری یافته است

، ید اقتصایها لفهؤ، بلکه میاسی سیها لفهؤرها و می نه تنها متغیخارج ت روابطیریدر مد •
ع یل گستره و دامنه وسیگر، بدلیعبارت د به. ردی قرار گبایست موردتوجه میز ین...   وی، مذهبیفرهنگ

ن روابط یل در این اجزاء و بدنه دخی بیی و همسوی الزم است تا هماهنگیت روابط خارجیریمد
 .وجود داشته باشد

زم داشتن مدل  مستلیمل ر کشورها در جهت حفظ منافعی با سایخارج ت روابطیریمد •
 .باشد یم) ارها و اقدامات قابل اتخاذی، معها استیس یاعم از چارچوب کل (یریگ میتصم

 اعم از ی مختلفیها لفهؤ است تا مالزم یت روابط خارجیری مدی برایریگ میدر مدل تصم •
 .ردی مدنظر قرار گی و فرهنگی و علمیتی و امنی، نظامیاسی، سیتجار -یاقتصاد

ن رتبه کشورها یی مرتبط نسبت به تعیها کردن وزن  مختلف و منتسبیها فهلؤن مییپس از تع •
 .شود یاقدام و براساس آن سطح روابط مشخص م

 متناسب با رتبه کشورها نسبت به اتخاذ اقدامات  شوندربط موظفی ذیها سازمانها و  دستگاه •
 .ندی اقدام نماییاجرا
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