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 چکیده
 اول نقش عنوان هب یپلماسید .     است یخارج استیس ریثأت تحت کشورها یاقتصاد ساختار

 تی  اهم ازدر س ح  منحق ه    رانی  بهبود روابط ا نیبنابرا ؛رود یم شمار به یاقتصاد ۀتوسع

.     صورت نگرفته است به آن یچندان توجه نیشیپ یها پژوهش در که است برخوردار زیادی

 یپلماس  ید یراهبرد نقشهای  چالش و نیمضام ییشناسا و یبررس» هدفمحالعه با  نیا 

روش  ب ا   ،     پ ژوهش  نیا در .    صورت گرفته است «رانیا یتجارت خارج ۀدر توسع یاقتصاد

 یبرف   گلول ه  کی  تکن ب ا  هدفمن د  یراحتم ال یغ ص ورت  به یریگ تم و نمونه لیتحل یفیک

 و کارشناس ان  ب ا  افتهیس اختار  م ه ین ۀمص احب  قیطر ازها  داده یگردآور .    دیگرد انتخاب

 و نیمض ام   ،     ت م  لی  ب ا روش تحل  و انجام ش د  یتجارت خارج ۀحوز در فعاالن و خبرگان

 پ    حاضر پژوهش در .     شد یبند استخراج و دسته یاقتصاد یپلماسید یاصل یها چالش

مش خ    رو شیپ   یه ا  چالش عنوان هب مضمون سه  ،      یماتر یینها استخراج و یبررس از

 جذب بستر در یخارج استیس یساختار نظام ضعفعبارتنداز:  یینها نیمضامکه  دیگرد

 یاقتصاد ینهادها یکارکردها تعادل عدم  ،     «یاقتصادهای  فرصت»و «ها تیظرف» انتقال و

ارزش در  ۀری  زنج بی  تخر  ،     یالملل   نیب   یدر بازاره ا  یتج ارت خ ارج   ۀتوسع شبردیپ در

  .    رمولدیغهای  تیفعال شیافزاو  یداخلهای  تیاستفاده از ظرف
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 مقدمه

مستمر و رو بهه ردهد ات ولهدا دادهته      یروند ریاخ یها  دهه در یاقتصاد یپلماسید
 ؛اسهت  کهرد   جهاد یا قیه عم صدرت هب یخارج ینفدذ در باتارها یبرا ییاست و مبنا

 در یاقتصهاد  ردهد  مهدا  جیورو و متناسب یاقتصاد یپلماسید اوخاذ به الزام نیبنابرا
 یاقتصهاد  یپلماسید یبررس و لیولل .     است ریاجتناب ناپذ یضروروالمللی  بین ۀعرص
 گسهتر   .     دارد صهادرکنند   یهها  صهادرات و دهرکت   ۀودسه   در یوهدج   قابل نقش

 روابه   ب بهدد  ج هت  کشهدرها  .    است دادته یریچشمگ راتییوغ یالملل نیب صادرات
ف هاا دهد     ۀالتمه  .     انهد  ورود کهرد   یاقتصاد یپلماسید ۀعرص به یاقتصاد و یوجار
المللی  های بین تیظرف وها  فرصت ات یریگ ب ر   ،     یاقتصاد ۀودس  یداخلهای  تیظرف
 یکردهها یرو  ،     راسهتا  نیه ا در .     اسهت المللهی   بهین  یارهایبا استانداردها و م  قیوطب و

ودجهه اسهت کهه     قابهل المللهی   بهین متناسب با الزامات  یدر مناسبات خارج یمختلف
 را یه ا .    است وجربه حاا در ای دد  وجربه یاقتصاد ندظ در یها ودس  دولت م مدالً

 اتمنهد ین  ،     یروابه  وجهارت خهارج    ۀودسه   ۀنه یتم در دد  انجام یها وال  وجدد با
 ات رفهت  برو  زین و هیهمسا یکشدرها با یوجار رواب  قیو م و ودس ه یجد اهتمام
 اقتصهاد  یکله  یهها  اسهت یس داتیه کأو و اتیضهرور  ات گانهیب یکشدرها یها میولر
 یهمگه  منطقهه  سهط   در یاقتصهاد  و یصهادراو  یهها  یسهدت  فرصت .      است یمقاومت
 مناسهبات  م ضهالت  حهل  در مناسب یراهکارها و ها چالش افتنی که هستند یمباحث
 را را یه ا هیهمسها  یکشهدرها  بهه  صهادرات  شیافزا خصدص به کشدرها با یاقتصاد
 و نیمضهام  ییدناسها  ضهرورت  بهر  ،    دهد   ذکر مباحث .     ساتد یم ریناپذ اجتناب یامر

 کهه  آنجها  ات .    داردوأکید  عراقویژ   به و منطقه یکشدرها با یوجار رواب های  چالش
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سه دلت   ۀنیتم در بروت و یاصدل یها رو  با یاقتصاد یپلماسید کردیرو ات استفاد 
 یابزارها ات یکی ودا  یم را یداخل یها درکت یبرا یخارج یباتارهابه  یو دسترس

 ههدف  بها  پهژوهش  نیا در لذا  ؛    بردمرد داریپا ۀودس  اهداف به یابی دست یبرا م م
 در یاقتصهاد  یپلماسه ید یراهبهرد  نقهش  یهها  چهالش  و نیمضام ییدناسا و یبررس
 ههدف  بهه  یبخشه  عمهق  ج هت  .      اسهت  گرفته صدرت را یا یخارج وجارت ودس ه
و  یوشاب ات فرهنگه  ،یخشک مرت نیور یطدالندادتن  لیدال  هب عراق کشدر  ،     پژوهش

 یهها  و باتارچهه  هها  انهیپا ،ها گذرگا  ،یطدالن یمرتها، متقابل یاتهاین  ،     یو تبان ینید
 سهط   در جانبهه دو یاسه یس قیه عم یدندهایو پ ینسب یها رساختیمت دد با ت یمرت
 عنهدا   هبه  همجهدار  یهها  اسهتا   سط  در کینزد یها یهمبستگ و ها یهمکار و یمل

 بها سهاختاریافته    های نیمه  مصاحبه انجام با .    پژوهش قرار گرفته است نیا ۀمطال  مدرد
و وجهارت   یاقتصهاد  یپلماسید ۀحدت در یاقتصاد ف اال  و نظرا  صاحب و خبرگا 
 رو  بها   هها  چهالش  و نیمضهام  ،    عراق کشدرویژ   به یالملل نیب یدر باتارها یخارج

 نینهد  کهرد یرو یکهاربرد  و یعمله  یایه توا دهناخت  .    دد استخراج وم لیولل یفیک
 نمهدد   همدار یبرا وال  مدضدع و کار و کسب ات یا وات  درک یاقتصاد یپلماسید

  .    گذارد یم ما اریاخت در  یوجار رواب  گستر 

 ینظر نهیشیپ. 1

 یاقتصاد یپلماسید. 1-1

 و  ،      سهرد جنه    ا یه در واکنش بهه پا  ،2000 ۀده لیاوا در یاقتصاد یپلماسیولدا د
 دهکل  یماننهد کسهب و کهار خصدصه     یدولته  ریغ گرا یبات ورودرو به ردد  روند
 یابهزار م مه   یاقتصهاد  یپلماسید .     (Woolcock, Stephen & Bayne, Nicholas) گرفت
را در رابطهه بها اروقها      یوا بتداند منافع اقتصهاد  است ها دولت یخارج استیس یبرا

 دههد  شیافهزا  یپلماسه ید یها کاناا قیرا ات طر یگذار هیدهد و سرما شیوجارت افزا
(Tlhabanello, 2014)     . یوداند به عندا  استفاد  ات روابه  دولته   یم یاقتصاد یپلماسید 

دهدد و   فیه و ر یالملله  نیب یگذارهیوجارت و سرما کیو نفدذ دولت به منظدر ولر
و  یسسات داخلؤم  ،     یالملل نیب یدائم مهینهای  یندگیات نما ی یوس فیط تیف ال نیا
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  .    (Moons & van Bergeijk,2013: 5) ددد می دامل را کیپلماوید ۀدوجانب یها تیف ال
طهدر   بهه  یاقتصهاد  یپلماسه ید»کهه   دنه کن می ا یب( 2007) «ولکدک»و  «نیبا»
مربهد  بهه    یهها  استیس نیو همچن دهد یماقتصاد ادامه  یبه ساختن داخل یقیعم
،     ودسه ه(  یرسهم  یهها  ابزار )ات جمله کمک  ،     خدمات  ،     کاال ۀمبادل ایحرکت   ،     دیودل
.     (Woolcock & Bayne,2007: 4) دههد  یآن ها را پددهش مه    میو ونظ یاطالعات پدل  
 یابهزار  ،یخهارج  استیس رکن نیورم م عندا را به یپلماسید  ،     نظرا صاحب گرید 

 و هها  ییودانها با  متناسب و ببرد شیپ به را ها دولتاهداف  کند یم وال  که دانند می
.     (Brighi & Hill, 2008: 13) ردیه گ یم دبه خد یاب اد متفاوو یخارج استیس اهداف

اقتصاد و  اتیادبدر یا ند یابه مدضدع فز لیها وبد پلماتیاقتصاددانا  و د نیو امل ب 
 .    هسهتند  وجهارت  لیوس  یبرا یم م ابزار ها سفاروخانه .     الملل دد  است نیرواب  ب

 _ المللهی  بهین  یاسه یس یعنهدا  اسهتفاد  ات ابزارهها    وداند به یم یاقتصاد یپلماسید 
 سهه  .     (Didier, 2018: 1)« دهدد  فیو ر یبه اهداف اقتصاد یابیدست یبرا یپلماسید
 یخارج میمستق یگذار هیسرما و یوجار اروباطات  ،     یاقتصاد یها نامه مدافقت لفهؤم
 Papadimitriou ) دنکن یم یم رف یاقتصاد یپلماسید در رگذاریواث داملع ندا ع هب را

& Pistikou, 2014: 45)    . ماننهد   ییرا با اسهتفاد  ات ابزارهها   یاقتصاد یپلماسیژاپن د
مدا ردهد دولهت    جیخدد و ورو یاقتصاد تیبه امن د یرس یودس ه برا یها کمک

طهدر   بهه  یخهارج  اسهت یسهاختن س رونهد   .     کار گرفته اسهت  به  ،     در خارج ات کشدر
 ) ژاپن اسهت  یالملل نیو ب یمخاطبا  داخل یهنجارها برا نیا تیو وقد یملسدس

Tonami, 2018: 1)    .  

   یتجار یپلماسید .1-2

 ,Rue¨l A & L Wolthers) اسهت  یعلمه  قیه ردهته ولق  کیه  1«یوجهار  یسپلماید»

 یفرع گرا یندظ در و انفجار بات یرو به ردد اقتصادها ریوأث  ،     دد  یج ان .     (2016
و  «دیه « .    (Marques, 2017: 221) دارند حضدر یپلماسیدر د یطدر جد که به یدولت
در  یو هامل  دیه جد یفضها  کیه  ۀنشها  دهنهد   را یوجار یپلماسی( د2017)« سانر»

 دانهد  یمه  یوجهار  مبهادالت  ات فراور یاجتماع اسیدر مق یاجتماع ریثأبه و یابیدست
                                                                                                                                 

1. Commercial Diplomacy 
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(Yiu & Saner, 2017)    . یاقتصاد یپلماسید با یونگاونگ یدندهایپ یوجار یپلماسید 
 یپلماسه ید .     اسهت  زیمتمها  یاقتصهاد  یپلماسه یات د یدر وجهده  ایهن  وجدد با دارد
 عمهدواً  را آ  ژ یکارو و اند بردمرد  یاقتصاد یپلماسید ات یبخش عندا  به را یوجار

 انهد؛  دانسهته  هها  نامهه  مدافقت نیا یاجرا و یوجار یها نامه مدافقت سر بر مذاکر  در

 و یخهارج گهذاری   سهرمایه  جهذب   ،     خهارج  در یگهذار  یهسرما ۀودس  چد  یاهداف
صادرات و  جیدامل کمک به ورو عمدواً یوجار یپلماسید .    ردیگ یبرم در را وجارت
 ,Berridge) به مهداد خهام اسهت    ی( و دسترسFDI) یخارج میمستق یگذار هیسرما

 ؛   بادهد  یمه مهدر    یایو فت  در دن یباترگان ی نی یظ در دولت وجار .     (210 :2015
،     یخارج یها استیدر طدا س یداد  به عدامل اقتصاد تیاولد یمف دم به م ن نیا 
در  یاقتصههاد یههها اسههتیو سههاتوکار دولههت ادههار  دارد کههه س یههیاجرا نههدیفرا  

 تیه عنهدا  اهم حاا آ  را بهه نیدر ع و دارند یحاکما  نقش اصل یها یریگ میوصم
 یگهذار  هیو جذب سهرما  یصادراو یگستر  باتارها  ،     یوجار یاتهایعدامل مانند ن

  .    (Özdemir & Serin, 2016: 470) ندکن یم نییو  یخارج میمستق

 پژوهش نهیشیپ. 2

   یاقتصاد یپلماسید یکارآمد

 شهرفت یوجدد پبا (FDI) یخارج میمستق یگذار هیو سرما یالملل نیبمدانع وجارت 
و کاهش مدانهع   یحمل و نقل عمدمهای  نهیهز  ،     نقل و اروباطات و حمل یفناوردر 
،     یرسهم  ریه غ یمدانهع وجهار    ،     طهدر خهاص   بهه  .     مانهد  اسهت   یباق  ،     یرسم یوجار

را  یناملهدود  مدانهع همچنها    یاویه عملهای  د یو د یو ن اد یفرهنگ یها وفاوت  
 کننهد  یم یرا بررس مرسدم یبه عدامل مقاومت هیدب ییها کنند که اصطکاک یم جادیا
(Disdier & Head, 2008)    . یا ند یطدر فزابه  ،     ما قیمدضدع ولق  ،     یاقتصاد یپلماسید 
مدانع ناملهدود   نیمقابله با ا یوداند برا یابزار دناخته دد  است که م کیعندا  به
 ,van Bergeijk Yakop, 2011 & van Bergeijk) ردیگ قرار استفاد  مدرد  وجارت یبرا

 یاقتصاد یها تیمربد  به ف ال ماتیقصد دارد بر وصم یاقتصاد یپلماسید .     (2009
بگهذارد   ریوهاث   ،     دهدد  یدنبهاا مه   یدولتریغ گرا یو باتها  که ودس  دولت یالملل نیب
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(Bayne & Woolcock,2003; Okano Heijmans, 2011)     . طهدر   به یاقتصاد یپلماسید
 یاسه یاقتصهاد س   ،     الملهل  نیاقتصهاد به   یها به ردته یا ردته نیمدضدع ب کیم مدا 

را بهه خهدد    یشهتر یهها ودجهه ب   ردته  ۀالملل است و در هم نیو رواب  ب یالملل نیب
 یاقتصهاد  یپلماسه ید یاقتصهاد  هیه ودج .     (van Bergeijk et al, 2011) کنهد  یجلب م
اثهرات  . 2و المللهی   بهین  یهها  دهرکت  یوجدد اطالعات نامتقار  بهرا  .1: بر یمبتن

بهاتار و    یاطالعهات در مهدرد دهرا    یو به ادهتراک گهذار   یجمع آور با یخارج
  .    (Hausmann & Rodrik, 2003 )است  یالملل نیب یدر باتارها یوجار یها فرصت
 یپلماسه ید ایه آ» ااؤسه  نی( با ا2017) «هکیوا  برژ»و  «مدنز»مطال ات  جینتا
 یا نشهانه  چه و داردگذاری  سرمایه و وجارت ا یجر بر یودج  قابل ریثأو یاقتصاد

در نمدنهه ات   هیه مطال هات اول  .    دیه ریگ یمه  قهرار  یبرسه  مهدرد « اسهت   رابطه آ  ات
 یگهذار  هیوجهارت و سهرما   ۀکننهد  نییات عدامل و  یکیعندا   به یاقتصاد یپلماسید
ودانهد بهه عنهدا      یمه  یاقتصهاد  یپلماسیبرآورد پارامتر د .     کند یاستفاد  م یالملل نیب

خهاص   کیپلماوی( با ودجه به ابزار دیگذار هی)سرما یالملل نیوجارت ب یمشتق جزئ
کشهدرها   یالملله  نیبه  ۀدبک یکاندن ۀنقط .     ددد ریوفس هیدر مطال ه اول یمدرد بررس

،     یمله  یگهذار  هیادارات اروقا  صادرات و سرما  ،     ها یکنسدلگر  ،     ها )دامل سفاروخانه
مختلهف   سطدحدر یوجار یها تی( و استفاد  ات آ  دبکه )مامدریا و منطقه یملل  

 زمهدن  یهها  افتهه ی نیهمچن و است (افتهی دبکه ساتما  نیدر ا کیپلماوید یندگینما
.    دارد وجهارت  ا یبرجر یم نادار و رمثبتیثأو دیپلماسی اقتصادی که دهد یم نشا 

 یپلماسه ید بیضهرا  تیه اهم در شهتر یب ینهاهمگدن  بهه  یدنیرگرسه  لیه ولل و هیوجز 
 را هیه اول مطال هات  یهها  یژگه یو و قیولق یطراح تیاهم و کند یم ادار  یاقتصاد 

 کیه  در ون ها  که هیاول مطال ات دندیرس جهینت نیا به خاصطدر  به.    کند یم برجسته
 و دههد  یمه  نشها   را یودج  قابل مثبتکمتر احتماا اثرات  کنند یم یبررس کشدر
 در جداگانهه بهه عنهدا  ابهزار     نیمتفاوت هستند و بنابرا یودج  قابلطدر  به ابزارها
 یاقتصههاد یپلماسههید یارهههایکههه م  افتنههدیو در دههدد گنجانههد  نههد یآ قههاتیولق

   .   (Moons & van Bergeijk, 2017) است متفاوت گسترد طدر  به درکشدرها
 کهارکرد  و اسهت  یمله  اقتصهاد  ۀودس  به کمک یاقتصاد یپلماسید ۀعمد هدف
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 یابزارها با خدا  است؛ کیپلماوید یها اریم  با یاقتصاد اهداف یجستجد آ  یاصل
 اههداف  و هها  تیه اولد نیوهر  م هم  .    (Ploae, 2010) بادهد  یراقتصهاد یغ ایه  یاقتصاد

 یفضها  لیوسه   ودا  را می ودس ه درحاا یها کشدر یبرا ژ یو به یاقتصاد یپلماسید
 و کشهدر  ریوصد ب بدد  ،     سمیودر  ،     یخارج یگذار هیسرما جذب  ،     یوجار کار و کسب
 ۀمقاله  یهها  افتهه ی یبررسه  در .    (Naray, 2008) دانسهت  علم و یوکندلدژ به یابیدست
 در نیچه  یابیه  قهدرت  و یاقتصهاد  یپلماسه ید » (1395) گرا یو د ییدفا یمدسد
.     اسهت  دد  پرداخته نیچدر  یاقتصاد یپلماسید گا یجا تیبه اهم«  یج ان ۀعرص

 بهه  یدسترسه  وهدا   یمه  را نیچ یف ل نخبگا  یبرا ودس ه ادرحا یکشدرها تیاهم 

 ات متندع و بکر یباتارها افتنی .     دانست یانرژ منابع ژ یو به  ،     منابع به یدسترس و باتار

 سدم ج ا  یکشدرها در خصدص به نیچ یاقتصاد یپلماسید یکارکردها نیور م م

،     دیآ یم دست به ارتا  کار یروین منی به که اندک یها متیق با  ،     انبد  یکاالها .     است
 نیهمه  بهه  .    اسهت  گرفتهه  ههدف  را ودس ه حاا در یکشدرها یباتارها عمد طدر  به
 بهر  عهالو   نیچه  .    دارد کشدرها نیا بر یا ژ یووأکید  نیچ یاقتصاد یپلماسید لیدل

 گهر ید بهه  یجد ودجه، 2«3+آ  .    سه .    آ«  ،     «1اپک » همچد  ییها ساتما  در تیعضد
 نیه ا .    دارد منهاطق  نیه ا در نفدذ گستر  یبرا یابزار عندا  به یا منطقههای  ساتما 
ههای   دولهت  سهاتما  « ،    3«اروپها  هیه اولاد»ماننهد   یا منطقهه  یهها  سهاتما   بها  کشدر

 یا النهه او امهل ف   6«فهارس  جیخل یهمکار یددرا »و 5«قایفرآ هیاولاد«  ،     4«ییکایمرآ
 یج ان ۀعرص در خدد یاقتصاد گا یجا یاروقا و یقدرومند یراستا در نیچ .    دارد
ههدف   نیه بهه ا  د یرسه  یبهرا  .است گرفته شیپرا در  یاقتصاد یپلماسید کردیرو

 یفضها  لیوسه    ،     یخارج یگذار هیسرما جذب چد هایی  برنامه کشدر نینخبگا  ا
 ب بهدد  و روت یوکندلهدژ  و علهم  بهه  یابیدسهت   ،     سمیودر رونق ،    یوجار وکار کسب

                                                                                                                                 

1. OPEC 
2. ASAN+3 
3. European Union 
4. Organization of American States 
5. African Union 
6. Gulf Cooperation Council 
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  .     اند گذادته اجرا به را کشدر ریوصد

 پژوهش روش. 3

 یدر مسائل علدم انسان ریاخ ۀده دو در که ،    وم لیولل مانند یفیک قیولق یها رو 
 یپلماسه ید ۀدیه چیمدضهدع پ  لیه ولل یمناسهب بهرا   یرود ،    اند دادته یادیت کاربرد
 مدجهدد  یکم ه  لیه ولل یبهرا  هیه اول یمف هدم  مدا که خصدص به ،هستند یاقتصاد

وجهارت   ۀحهدت  در ف اال  و نظرا  صاحب و خبرگا  با       مفصل یها مصاحبه .    ستین
.    دهد  یکدگهذار  و  یبررسه    و      قرارگرفت لیولل مدرد یبرف به رو  گلدله یخارج

 خالصهه  نیمضاممروب  در  یها و دسته یدسته بند ها مصاحبه ات مستخرج یکدها 
 ادهباع  حد وا ها مصاحبه  و    دد مشخص مروب  یها لیبد و ها چالش انت ا در و دد
نهد  یفرا  ،     ت اعتبهار یه ش سط  قابلین پژوهش به منظدر افزایدر ا .     کرد دایپ ادامه داد 

ن دههاخص نسههبت   یهمچنه  .     افهت یادامه  ید  به ادباع نظریانجام مصاحبه وا رس
 یودا  گفت حداکثر اجماع نظر یرو م نیات ا  ،     برآورد دد رصدد  75ملتهدا  یهیروا

ات   ،     نها  یهت اطمیه ها قابلیه  ییهایه سههنجش پا  یبههرا  .     خبرگا  حاصل دهد  اسهت
 72به م نادار بهدد  دههاخص کاپهها )    با ودجه .     استفاد  دد «کدهن یکاپا»ب یضر

ن پژوهشگر و کدگذار یفرض ودافق ب ،    (05/0کمتهر ات  یدر سهط  م نهادار درصد
  .    دید رسییدوم به وأ
 اسهتخراج  منظهدر  بهه   ،     افتهیسهاختار  مهین ۀمصاحب رو  ات حاضر پژوهش در
 یرجوجهارت خها   ۀودسه   و پشهبرد  در یاقتصهاد  یپلماسید نقش لیولل و عدامل
 عنهدا   بهه  قیه دق و  سهاد    سهط   کیه  در ودانهد  یمه  د یده  نیا .    است دد  استفاد 

 صهدد  در پژوهش نیا .    ددد استفاد  یبررس کی در مصاحبه چند یبرا یارچدب چ
 یپلماسه ید عنهدا   هب یخارج استیس دستگا  یراهبرد نقش و ثرؤم عدامل یبررس
 ۀمصهاحب  بهر  عهالو   پهژوهش  در تیه نیع حفظ منظدر به جهینت در .     است  یاقتصاد

بهاتار   ۀحهدت  در ف اال  یو داد   ات ،    یو وجارت خارج یپلماسید ۀخبرگا  در حدت
( 2009) 1«لدرمنیسه « .    است دد  استفاد  زین یمدرد ۀمطال  عندا  هعراق ب یخارج

وصهدر ات امهر    نیوهر  قیه و دق ینیع یقابل اوکا برا امری قیعم ۀمصاحب کند یم ا یب
                                                                                                                                 

1. Silverman 
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 یهها  وجربهه  ات ددندگا  مصاحبههای  تیروا با اروبا  ابزارها  مصاحبه .    واقع است
 نهیشه یب مصهاحبه  قیه عم نهدع  در ابزار نیا دقت .    دگذارن می اریاخت در را دا  یواق 
 و ف هاال   و خبرگها   ات کیه هر یبهرا  دهدند   مصهاحبه  افهراد  ییدناسها  در .است

 (2006) 2«ود» و 1«بلدر»براساس  که ،    دد استفاد  یبرف گلدله رو  ات  ،     پژوهشگرا 
 فیه بها و ر  یآمهار  ۀجام ه  بهه  یدسترسه  کهه  اسهت  یطیدهرا  یبرا یمناسب رو 
 دهدند   مصهاحبه  ههر  ات ،    رو  نیه ا در .    اسهت  دددار یریگ نمدنه یبرا یارچدب چ

 رو  ات پهژوهش  نیه ا در .    کند یم رف را یگرید ددندگا  مصاحبه که دد خداسته
 مهدا  و بهدد  گسهترد   و د یه چیپ مسهلله  رایه ت .    دهد  استفاد  وم لیولل یفیک قیولق
 ۀجلسه  ات یهی روا و ییایپا للاظ ات آ  آتمد  بخش در .    نبدد مدجدد یقبل یمف دم

 اطالعهات  بهدد   ملرمانهه  حفهظ  با و یانفراد مصاحبه .    ومرکز خبرگا  استفاد  دد
 ۀبهار در دیه مف یاطالعاو بتدا  که دد میونظ ینلد به مصاحبه یملدرها .    دد انجام

 یپلماسه یبها نقهش د   را یوجهارت خهارج   شهبرد یپ ۀودس بر  یمبن یعدامل راهبرد
  .    کرد یآور جمعآ   یاقتصاد

 پژوهش یها افتهی. 4

 یراهبهرد  نقهش ههای   چالش و نیمضام ییدناسا)در نظر گرفتن اهداف پژوهش  با
مطهرح   نگدنهه یا یسداا اصل (،را یا یوجارت خارج ۀودس  در یاقتصاد یپلماسید
 یخهارج  وجهارت  شهبرد یپ و ودسه ه  در فرارو یها چالش و ثرؤم عدامل»: گردد می
 یکدگهذار  ،    هیه اول یملتدا نیودو ،    یفرد یها مصاحبه انجام ات پس« کدامند  را یا
 حفهظ  منظهدر  بهه  .    گرفت صدرت یدیکل نیمضام و میمفاه نیودو و هیثاند و هیاول

پهژوهش   ۀنیشه یپ با مروب  مدارد ،    هیاول یکدگذار ۀمرحل ا یپا در ،    پژوهش وجاهت
،    دهد   ییکهد دناسها   307ات  کهه  .    خهارج دهدند   یین ها  یکدها ر یو ات دا کیوفک
 ات کیه هر ات یدیه کل نیمضهام  و میمفهاه  یگردآور تین ا در  ،     دد انتخاب کد180 

در خهدمت   دا یه م ات مسهتخرج  اطالعهات  وا گرفت انجام یقیوطب و مستمر ،    مدارد
 یین ها  نیمضهام  .    بادد یین ا یها سیماور و دد  شن ادیپ یها لیبد یجیوکامل ودر

                                                                                                                                 

1. Bloor 
2. Wood 
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 .    است آمد  1 جدوا درمدرد  سه       یفیک ۀمطال  ات آمد  بدست

 هاناظر برآن ۀنیشیپ وها  مصاحبه لیتحل از یینها مضمون سه   .1 جدول

 یاقتصاد یها فرصت  ،     ها تیظرف انتقال و جذب بستر در یخارج استیس یساختار نظام ضعف اول مضمون
 یالملل نیب یدر بازارها یتجارت خارج ۀتوسع شبردیدر پ یاقتصاد ینهادها یتعادل کارکردها عدم دوم مضمون
 رمولدیغ یاقتصاد یها تیفعال شیافزا و یداخل یها تیظرف ازارزش در استفاده  ۀریزنج بیتخر سوم مضمون

دهرح انجهام    نیبهد  آ  ندیفرا  ،    1 جدوا مطابق یین ا مضمد  سه به د یرس ج ت
 یهها  لیبهد  سپس و میورس یقیوطب یها سیماور  ،     نیمضام یبند دسته ات پس  :   گرفت
ات نخبگا  حاضر  ی( با حضدر و داد3و  2های  واجد)  ها سیماور ات برآمد  یین ا

 به مربد  یها لیبد ها سیماور ات کیهر در .    ددند استخراج یفرد یها در مصاحبه
 .ددند ف رست  انآ

 شده استخراج یقیتطب یها سیاز ماتر یا نمونه  .2 جدول

 هیپا میمفاه ها مصاحبه

1 
 دانش فقدان ،    یاقتصاد یپلماسید کردیرو عدم ،    یواکنش استیس و منطقه در یاقتصاد یپلماسید ضعف

 منطقه در یاسیس و ینظام کردیرو  ،     یاقتصاد یپلماسید

2 
،    یاقتصاد یپلماسید ۀحوز در یتخصص زنیرا نبود  ،     ها یبا خارج یاقتصاد یهمکار یتیامن ۀشائب کاستن

 به ییپاسخگو تیقابل مدع ،    ها تیمسئول از ییباال حجم رشیپذ  ،     یالملل نیب ابیبازار یاقتصاد یها زنیرا 
      ینظارت و ییاجرا یروندها در یحداقل تیمسئول از یناش یتخصص انفعال ،    تجار مطالبات

3 
 یریگ بهره عدم ،    ینفوذ اقتصاد ۀتوسع ۀبرنام جهت خارجه امور وزارت یکاف تیظرف و فرصت عدم

 یها کانون با خاص روابط از برخودار یرقبا یانحصار تیتقو  ،     یاقتصاد بخش در یاسیس ازمناسبات
 برنده نشیگز فاز در یابیارز شدن معنا یب ،    یتیامن

4 
 منافع نمودن لحاظ عدم ،    یخارجگذاری  سرمایه جذب ،    دو کشور نیب یوتجار یاقتصاد ژهیو ۀمنطق جادیا

 یخارج یاهبازار به یرستدس یبرا روز هب و منسجم یاتیعمل یالگوها فقدان ،    یخارج یبازارها  در یمل

5 
 یروندها بر یتخصص نظارت تیقابل عدم ،    کشورها در یاقتصاد تخصص کردیرو با ریسف انتخاب چالش

 یپلماسید یروندها در منصوب یبازرگان یها زنیرا و رانیسف یریناپذ تیمسئول  ،     ها سفارتخانه یدیکل
 یتجار

6 
 عدم ،    نرم و سخت یها رساختیز نشدن هموار  ،     ها یعراق با یداخل تجار میمستق ارتباطات ضرورت
 به یدسترس عدم ،    ییا داده یها یدسترس ۀدامن تیمحدود ۀبه واسط یاقتصاد فعاالنبه  ییپاسخگو

  ،    یساز آماده جهت یدیکل یها داده

7 
 رشیپذ  ،     حساس یها داده از یآگاه عدم ،    یخصوص بخش یبرا یکنسول یها تیحما و ازمنافع انتیص عدم

  ،    یتخصص یها تیمسئول میتقس یالگو در تعادل عدم لیدل به مضاعف فشار

8 

 بیضر  ،     هیهمسا کشور پانزدهبا  یاقتصاد یها یهمکار هتج یاقتصاد یپلماسید ثرؤم نقش به یتوجه یب
 یبازارها در  نفوذ یفازها در ثرؤم ینیآفر نقش عدم ،    یاقتصاد مناسبات بهبود در یخارج استیس یرگذاریتاث

 یها مقاومت با مواجهه ،    یتیامن یها تیمحدود ۀواسط به یاقتصاد فعاالنحضور  عدم ،    یالملل نیب
 ییارکان اجرا ۀکاران محافظه
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 یقیتطب یها سیماتر ازها  لیبد ازاستخراج یا نمونه  .3 جدول

 هیپا میمفاه ها مصاحبه

1 
 و یصادرات یها رساختیز کردن هموارو  یاقتصاد االنبه فع یدیو تمه یا داده یدسترس شیافزا

 یدیتمه یفازها و  یدیکل یها داده به  یدسترس شیافزا ،    ینظارت و ییاجرا یها ییپاسخگو
 کشورها با یاسیمناسبات س یها یریگ میتصم در یاقتصاد یپلماسید نقش یایاح 2

3 
و  ریسف  یتوانمندساز ،    یبازرگان یها زنیرا یا دادههای  یدسترس و ها تخصص و ها تیمسئول تناسب جادیا
 صادرکنندگان یبرا یخارج یبازارها یدسترس کردنو فراهم  ازهایبه ن ییپاسخگو در یاقتصاد یها زنیرا

4 
به  ییگوپاسخ منظور به یلیشده و تحل یو کارشناس یفن یها داده در یبازرگان یها زنیرا نقش شیافزا

 یفعاالن اقتصاد

5 
 عیتسر یبرا ینظارت  یمحتواها و ها ارچوبهچ ینیبازب از پس یفراسازمان یها نظارت یکارها و ساز ماادغ

 انهیخاورم ۀمنطق یاقتصاد و یصادرات  یها تیظرف ازاستفاده  و روندها
 کشورها یخارج یبازارها یها داده یبند در ثبت ودسته یاقتصاد یها زنیرا نقش شیافزا 6
 یتجار یپلماسید ینیبازبو  یبه اقتصاد یاسیس کردیاز رو یخارج استیس یسازمان ساختار رییتغ 7

8 
 در ها تیظرف نیا از مطلوب یریگ بهره  ،     یاقتصاد ۀتوسع روند عیتسر در یاقتصاد یپلماسید یدیکل نقش

 یمقاومت اقتصاد یها استیس ارچوبهچ در یاقتصاد اهداف تحقق لیتسه و عیتسر

 در زیه ن و یاقتصهاد  و یتیریمد مباحث یاریبس در که خبرگا  ییگد پاسخ کردیرو
 ییدناسها  را دیه جد یراهکارهها   ؛   دیه گرد واقع دیمف و ثرؤم یوجارت خارج ۀنیتم

 وجهارت  روابه    ۀودسه   شهبرد یدر پ یاقتصاد یپلماسید نقشهای  چالش و عدامل
 روابه   یرو فهرا  یها چالش ا یب و نظرات عیوجم .    کرد ارائهعراق  با را یا یخارج
 بها  یین ها  یهها  لیبهد  .    دیگرد منجر یاصل یها لیبد و نیمضام به یخارج وجارت
 یهها  لیبهد  دهامل    ؛    استخراج دهد   اتیجزئ ۀنمدن .     دد انجام مضمد  لیولل رو 
 .     است آمد  6 وا 4 های جدوا در ،    یاقتصاد یپلماسید یبرا نیمضام

 نخست مضمون به مربوط شوندگان مصاحبه لیبد  .4 جدول

 شده ییشناسا لیبد یاقتصاد یپلماسید یها چالش
 محدود ،    ینظارت و ییاجرا ارکان در انفعال شدن ریفراگ

 یهمکار عدم ،    یکارشناس یها یدسترسشدن 
،    نظارتو  ییاجرا ۀحوز در مربوطه ینهادها یتخصص
 یبه فعاالن اقتصاد یدیاطالعات کل خأل 

 جادیو ا یخارج یبا بازارها ارتباط یها و روش ابزارها فیتعر
 اطالعات بانک جادیا ،    ها در سفارتخانه یکارشناس ۀهست
 یها زنیرا نقش یایاح ،    شده یو کارشناس یفن یا داده

 ییاجرا یها ییپاسخگو و ها یریگ میتصم در یبازرگان

 دوم مضمون به مربوط شوندگان مصاحبه لیبد  .5 جدول

 شده ییشناسا لیبد یاقتصاد یپلماسید یها چالش
 ۀنیزم در یواقع یاقتصاد فعاالن شدن رانده عقب به

 یامن برا ۀیحاش جادیو ا یصادرات به نغع افراد رانت
در  یتیریو مد ییاجرا ۀقاطعان یها نظارتگسترش 

 ریرانت یخصوص باندها

و  یاتیح اتیتصم یبرا یتیریمرجع فوق مد کی فیتعر
کشورها و  یخارج ینفوذ در بازارها منظور به یرفنیغ

 یها تیظرف و یصادرات یها فرصتاستفاده به موقع از 
  یاقتصاد
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 مربوط به مضمون سوم شوندگان مصاحبه لیبد  .6 جدول

 شده ییشناسا لیبد یاقتصاد یپلماسید یها چالش
و ابهام در  یالملل نیب طیمح یازهاینبراساس  ها تیمسئول فیتعر عدم
 وزارت در تیریمد یو راهبرد کالنهای  نشیب به ینیآفر نقش تیوضع

 یتخصص یها تیمسئول یبرا ییها ارچوبهچ فیتعر از زیپره ،    خارجه امور
 و یاقتصاد فعاالن  شدن طرد ،    یاقتصاد وجودآمده هب یها تیموقع یبرا

 یفن  یها داده یمحرمانگ رهیدا روزافزون گسترش و ییگو پاسخ عدم

 یاقتصاد یها شاخص و ها استیس نیتدو
و  ها خانهتعهدات سفارت یابیارز یبرا

و  ینسبت به منافع مل ربط یذ ینهادها
  یاقتصاد ۀتوسع

 یریگ جهینت و یبند جمع

 در یالملله  نیبه  الزامهات  و مناسهبات  رییه وغ بها  شیپ ۀده سه ات یاقتصاد یپلماسید
 اسهت یس در یبزرگه  راتییه وغ أمنش و دد  باب یالملل نیب رواب  و یاسیس اتیادب

 متدجهه  دیه با که یاویضرور ات .     است دد  ییگرا منطقه کردیرو با کشدرها یخارج
 رفتهار  و اسهت یس در یاقتصهاد  یرهها یمتغ و ابزارهها  داد  سهدق   ،      بادهد   هها  دولت
 جهدوا  براسهاس  .     اسهت  ف هاا  یاقتصهاد  و یا ودس ه یبردار ب ر  هدف با یخارج
 یپلماسه ید نقهش  بهر  اثرگهذار  اب هاد  نیور م م عندا  به یین ا مد مض سه  ،     1 دمارۀ
 نظهام  ضه ف   ،     نخسهت  مضمد  .    دد ییدناسا یخارج وجارت شبردیپ در یاقتصاد
ههای   فرصهت »و «هها  تیه ظرف »انتقهاا  و جذب بستر در یخارج استیس یساختار
 «کیه و کدت ماچفیسه » ریه نظ ریه اخههای   اکثهر پهژوهش   بهاً یوقر .    اسهت  «یاقتصاد

 ؛(2016) 4«چیگهدرو «   و     (2016)همکهارا  و  3«سدفیادر« ،    2(2017) «وو« (، 2018)1 
 ۀمطال ه  مهدرد  در .    کردنهد  یم رفه  یراهبرد یها لفهؤم  جز را ثرؤم یساختار رییوغ

 صادرات یریگ مضمد  ملسدس بدد که ج ت دکل نیا زیو عراق ن را یوجارت ا
 ضه ف  .    کشدراسهت  یاقتصهاد  مختلهف  اب هاد  در یسهاختار  راتییوغ اتمندین ثرؤم

 یاقتصاد یها تیظرف یسدت فرصت به منجر یخارج استیس در مدجدد یساختار
 عهراق  کهه  یطیدرا در ،    است دد  عراق کشدرویژ   به منطقه یکشدرها یصادراو و
 و ابزارهها های  حدت  در دگرف راتییوغ .    است یاقتصاد یباتسات اتمندین ددت به

                                                                                                                                 

1. Simachev & Kuzyk  
2. Vu 

3. Idrisov, Ponomarev & Sinelnikov-Murylev  
4. Gurvich 
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 هها  حدت  نیا کدام ات هر در ودجه که است افتاد  اوفاق یاقتصاد ساختار وها  رو 
 نیهمچنه  والمللهی   بهین  لیمسها  بهه  نگا  ندع در رییوغ جادیا  ،     یالملل نیب یفضا در

 جملهه  ات کشهدرها  یومهام  یبهرا  را هها  استیس و ها یاستراوژ مستمر یروتآمدسات
 ین ادهها  کهارکرد  و هادا  عهدم   ،      دوم مضهمد   .     اسهت  ساخته یضرور یامر  ،     را یا

.     دهد  ییدناسها  یالملل نیب یدر باتارها یوجارت خارج ۀودس  شبردیدر پ یاقتصاد
 یصهادراو  یهها  خه   و اتهها ین تیوضه   مستمر رصد و یخارج یباتارها در نفدذ 

 یزیه ر برنامهه  ثبهات  و کیستماویس و جامع نگا   ،     هددمند وجارت اتمندیکشدرها ن
 و اتهها ین بها  مطابقهت  عدم و ین اد دکاف  ،     یدانیم قاتیولق در .     است کیاستراوژ
 روابه   م هم  یهها  وچهالش  ها دغدغه  جز یصادراوهای  فرصت ات مدقع به ۀاستفاد
 و همکهارا   1«آلهدار  » مطال هات  با ها افتهی .    ددمطرح  عراق باتار در را یا یوجار
 یکشهدرها  مدفق وجارب به ینگاه .     است ساتگار (2018) 2یتک و کرام ( و2018)

 یومهام  بها  را یه ا کهه  اسهت  امهر  نیا یایگد زین الملل نیب استیس ۀعرص در منطقه
 ۀعرصه  در خهدد  یواق ه  گها  یجا بهه  نتدانسهته  هندت  ،     ودس ه یبرا باالهای  لیپتانس
 مضهمد   .    ابهد ی دسهت  یخهارج  استیس ات مطلدب یبردار ب ر  و یاقتصاد ودس ه
ههای   تیه ف ال و یداخله  یهها  تیه ظرف ات اسهتفاد   در ارت  ر یه تنج بیوخر ،    سدم
 و  کهاهش  .    اسهت  دهد   یرانت اقتصاد به منجر که ملدر منبع اقتصاد  ؛   است رمدلدیغ

 یصهادراو  ردهد  ج هت  یدیه کل و یراهبهرد  عدامل ات یاقتصاد فساد ات یریجلدگ
در  بهانفدذ های  گرو  و افراد یاقتصاد کال  منافع یها استیس .     دد ییکشدر دناسا
 ۀیه رو یبه  واردات و ینفته  منهابع  صادرات شیافزا باعثالمللی  بین یسط  باتارها

 یهها  اسهت یس شهبرد یپج ت  در یاقتصاد فساد  لذا  ؛   دد  است یملصدالت مصرف
 عدم .    کند یم دایپبر کشدر  حاکم یدیارت  ودل بیبه سمت وخر شیگرا ،رمدلدیغ

 یها هیال در یاقتصاد فساد نفدذ و اقتصاد ییتا و درو  یدرون یها تیبه ظرف ودجه
 رمدلهد یغ یهها  تیه ف ال یریه گ دکل باعث  یاقتصاد و یاسیس را یمد یسات میوصم
 و3 «دیه گدلیبر» ریه مطال هات اکثهر پژوهشهگرا  نظ    جیبها نتها   هها  افتهه ی نیا .    ددد یم

                                                                                                                                 

1. Álvarez, Barbero, Rodríguez-Pose & Zofío 
2. Karam, F. & Zaki 
3. Briguglio, Cordina, Farrugia & Vella 
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 «خهدب  یمرانحک» نهیتم ۀمطال  در (2016 و     2014) دیگدلیبرو  (2006) همکارا 
 نظر به  ،     دد ادار  آن ا به که یاصل مضمد  سه به تیعنا با تین ا در .     است ساتگار
 و تیه وقد و یداخله  اقتصهاد  ییکهارا  شیافزا و مدجدد تیوض  ات خروج رسد می

،     یاقتصهاد  یپلماسه ید یواد ات  عهراق  و منطقه یکشدرها با یوجار رواب  گستر 
،     یداخله  منهابع  ات نهیب  یریگ ب ر  و تیریمد: است مسأله سه به ژ یو ودجه اتمندین  
 یکارکردهها  کرد  ت ادام یبرا وال    ؛     یداخلهای  یودانمند و امکانات  ،     ها تیظرف  

 یخهارج  اسهت یس کیه  اوخهاذ  و یالملله  نیبه  ۀعرصه  در کشهدر  یاقتصاد ین ادها
  . یاقتصاد یپلماسید کردیرو با ف االنه یگرا و امل

 کشهدر  اقتصهاد  ودسه ه  و ردد در اثرگذار یها لفهؤم ات یکی یخارج وجارت
 اختصهاص  خهدد  بهه  را یمرت در برو  یمیعظ بخش که  ،     یاقتصاد یپلماسید .    است
 یاصههل نیمضهام  .    دهدد  چهالش  دچهار  ودانهد  یمهه مختلهف  یهها  جنبهه  ات دههد  یمه 

 یپلماسه ید کهرد یرو .     دیه نما نیهی وب راف هاا   یلماسه ینقش دپ وداند یم دد  ییدناسا
 یراهکارهها   ،    اسهت  بهدد   ثرؤمه  گرید یاقتصاد مباحث ات یاریبس در که یاقتصاد

 ارائهه  یاقتصهاد  یپلماسه ید نقش اثرگذار  یها چالش و عدامل ییرا در دناسا نیند
 بها  .     دهد منجهر   یاصهل  یهها  لیبد و نیمضام به مطالبات و اتینظر عیوجم .    دهد یم

و  اسهتخراج هها   مصهاحبه  ات یاصهل  یهها  چالش و نیمضام  ،     وم لیولل قیولق رو 
 بها  متنهدع و خهدمات   کهاال   ملصدالت  صادرات سمت به شیگرا .    دد یدسته بند
 ۀیهمسها  یکشهدرها  در یصهادراو  یهها  ز یرا جادیباال و در کنار آ  ا ۀافزود ارت 

  .    دکن پررن  را یاقتصاد یپلماسید نقش وداند یم را یا

 :شنهاداتیپ

 یکشهدرها  در آ  نقهش  یبررس  به ،     یاقتصاد یپلماسید تیاهم و ضرورت منظدر به
 نیبه  دوجانبهه  یوجار مبادالت حجم شیافزا و یخارج وجارت لیوس  ج ت منطقه

 .    ددد پرداخته منطقه یکشدرها
 کهاهش   و یداخله  یهها  تیه ظرف ات اسهتفاد   در ارت  ر یتنج بیوخر یبررس

 .    ردیبگ قرار گسترد  مطال ه مدرد یخارج وجارت نهیتم در  رمدلدیغهای  تیف ال
 و رگهذار یواث یهها  لفهه ؤم ات یکه ی یاقتصاد یپلماسید  ،     پژوهش یها افتهی بر بنا 
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 .   دیگرد یم رف یخارج وجارت یالگد یدیکل
 انتقهاا  و جهذب  بسهتر  در خارجهه  امدر استیس یساختار نظام ض ف یبررس

 .   ردیبگ قرار مطال ه مدرد یخارج یباتارسات و یاقتصاد یها فرصت و ها تیظرف
 یهها  اسهت یس یعمله  یاجهرا  ریمسه  در هها  یاسهتگذار یس و هها  برنامه یبررس

ویهژ    به منطقهدر  یو گستر  وجارت خارج تیدر ج ت وقد یاقتصاد یپلماسید
 .   ردیمدرد مطال ه قرار بگ هیهمسا کشدر پانزد 
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