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Abstract
The relation between economics and politics in the domestic and international
spheres that shape economic diplomacy is essential for development. For this
reason, development-concerned governments put this at the forefront of their
policies. The present study also seeks to answer the main question: what is the
position (role and importance) of economics and especially economic diplomacy
in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran during the last few decades?
The research claims that the mere attention to security issues and ignoring the
economic goals emphasized by the upstream documents in the foreign policy
orientations has caused the governments of the Islamic Republic of Iran not to
have a specific economic strategy in the regional and international environment.
The findings of the study indicate that the lack of specific economic strategies
has caused fluctuations in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran
during the four decades of the revolution, especially since 1989. Foreign policy
pursuing cross-sectional policies in the political economy of the governments of
Iran and the failure to achieve the goals envisaged in the five-year development
plans are among the features of this period. Foreigners noted the impact of
sanctions. Thus, in this research, an attempt is made to study the mentioned issue
using a descriptive-analytical approach and relying on documentary sources.
Keywords: Iran, Political Economy, Development Foreign Policy, Economic
Diplomacy
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چكيده
پیوند اقتصاد و سیاست در دو حتو ۀ داخلتی و بینالمللتی کت کت

دهندۀ دیپلماستی

اقتصادی محسوب میکود ،امری ضروری برای توسع اس  .ب همین دلی دول هایی ک
دغدغۀ توسع دارند ،این مهم را سرلوحۀ سیاس گذاریهتای خودکتا قترار متیدهنتد.
پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی ب این پرسش اس ک «اقتصاد و ب ویژه دیپلماستی
اقتصادی در سیاس خارجی ج.ا.ایرا در چند دهۀ اخیر چ جایگاهی (نقتش و اهمیت )
داکت اس ؟» .ادعای پژوهش این اس ک توج صرف ب مسائ امنیتی و نادیده گرفتن
اهداف اقتصادیِ مورد تأکید اسناد بالادستی در جه گیریهای سیاس ختارجی ،باعت
کتده کت دولت هتای ج.ا.ایترا استتراتژی اقتصتادی مشخصتی در محتیط منطقت ای و
بینالمللی نداکت باکند .یافت های پژوهش حاکی ا آ است کت نبتود استتراتژیهتای
اقتصادی مشخص ،موجب نوسا در سیاس خارجی ج.ا.ایرا در طول چهار ده انقلتاب
و ب ویژه ا سال  ۸۶۳۱تتاکنو کتده است  .پیگیتری سیاست های مقطعتی در اقتصتاد
سیاسی سیاس

خارجی دول های ج.ا.ایرا و محقق نشد اهتداف پیشبینتی کتده در

برنام های توسعۀ پنجسال  ،ا ویژگیهای این دورا محسوب میکود ک ا پیامدهای آ
میتوا ب عدم مقاومسا ی اقتصاد ملی ،جه گیری انفعالی در سیاس خارجی کشتور و
اثرپذیری تحریمها اکاره کرد .بدین ترتیب در این پژوهش با استفاده ا روی رد توصتیفی
_ تحلیلی و با ات ا ب منابع اسنادی موضوع مذکور بررسی کده اس .

واژههای کليدی :ایرا  ،اقتصاد سیاسی ،سیاس خارجی توسع گرا ،دیپلماسی اقتصادی
تاریخ دریافت 99/03/11 :تاریخ بازبينی 99/06/17 :تاریخ پذیرش99/06/28 :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،2تابستان  ،1399صص 363-337

 .1ایی
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مقدمه
سیاست خارجی به «مجموعه خطمشیها ،تداببیر و روشهدای بنتخدا
بشاره دبرد که یک دولت در برخورد با بمور و مسائل در چهارچو

موبعد ی

بهداب

ک دی

حاکم بر نظام سیاسی بعمال مینمایدا» (محمدای )1۳ :1۸۳۱ ،یدا بده ت بیدر دیگدر
«سیاست خارجی یک ربهبرد یا یک رشدته بقدابما

برنامدهریزی شداه بسدت کده

تصمیمگیرناگان یک کشور در ربستای نیل به بهاب

خاصی که بر پایه منافع م دی

ت ریف شاهبنا ،در رببطه با سایر کشورها یا موجودیدتهدای بینبلم دی بده بجدرب
میگذبرنا» (پوربحمای و همکاربن .)۸۳ :1۸۳۳ ،تحقق بهاب
تأمین بهاب

سیاست خدارجی و

م ی در خارج بز کشور ،تحت تأثیر عوبمل و زمینههای مخت فی قدربر

دبرد .سدیا کددا م سددجادپور در کتددا سیاسددت خددارجی بی دربن :چنددا گفتددار در
عرصههای نظری و عم ی ،دو دسته عوبمل رب در شکلدهی به تحولا بجتماعی و
بز جم ه تحولا

سیاست خارجی (تابوم و تغییر) مؤثر میدبنا؛ دستۀ بول عوبمدل

«ساختاری» محسو

میشونا که با تغییرپذیری بناک دبربی تابوم نسبی هسدتنا و

دستۀ دوم ،عوبمل مربوط به «وع یت» رب در برمیگیرد که تغییر و تحدول سیاسدت
خارجی رب بهدنبال دبرد (سجادپور.)۶۱ :1۸۳۸ ،
عوبمل مربوط به «وع یت» که هموبره در حال دگرگونی هستنا ،دو دستهبنا؛
یکی تغییر در محیط سیاسی که در سه سدط محدیط دبخ دی ،محدیط منطقدهبی و
محیط بینبلم ی رخ میدها کده هیچکدابم ثابدت نیسدتنا .دسدتۀ دوم مربدوط بده
نخبگان سیاست خارجی بست که چگدونگی آمدوزش ،تجربهبنداوزی بجتمداعی و
سیاسی نخبگان و همچنین شربیط زمانی در نحوه نگرش آنها نسبت به پایداههای
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مربوط بده سیاسدت خدارجی ،مهدم بسدت (سدجادپور .)۳۵ :1۸۳۸ ،بداین ترتیدب
سیاست خارجی دولتها ،تحت تأثیر متغیرهای مت دادی شدکل مدیگیدرد و بیدن
متغیرها در حالتهای گوناگون بهصور
دگرگون شان شربیط و مقتضیا

متغیرهای وببسته و مستقل عمل میکننا.

دبخ دی و بینبلم دی ممکدن بسدت قبقهبندای

جایای بز بهاب  ،منافع م ی و بستربتژیها رب بربئه دها که بین بمر در جهدتدهی
سیاست خارجی نقش مؤثری بیفا میکنا .بهقوریکه ج.ب.بیدربن نیدز بز بیدن قاعداه
مستثنا نیست .با توجه به بین عوبمل و متغیرهایی که در تاوین و بجدربی سیاسدت
خارجی دولت دخالت دبرنا ،مدیتدوبن بده دو ندو عمداه و متفداو

بز سیاسدت

خارجی _توس هگرب و غیر توس هگرب_ بشاره کرد .بین دو نو بز سیاست خدارجی
تأثیر متفاوتی بر توس ه و مقاومسازی بقتصاد کشور دبرندا .چنانکده در بیدن بدین؛
سیاست خارجی توس هگرب به دلیل تأکیای که بر بقتصاد دبرد ،میتوبنا تأثیر مثبتدی
بر مقاومسازی بقتصاد م ی دبشته باشا.
پژوهشهایی که تاکنون در بین حوزه نوشته شاه به نحوی سیاسدت خدارجی
توس هگرب رب بز بُ ا تئوری و همچنین سیاست خارجی ج.ب.بیربن رب در یک دولدت
خاص ،با توجه به نظریه دولت توس هگرب بررسی کردهبنا و به بحد

چدالشهدای

موجود سیاست خارجی در مقاومسازی بقتصداد م دی تدوجهی نابشدتهبنا .لدذب ،بز
آنجاییکه ج.ب.بیربن خوبستار تحقق بلگوی بقتصاد مقاومتی بسدت ،پدژوهش حاعدر
نیز س ی دبرد ک یت بقتصاد سیاسی سیاست خارجی کشور رب بهویژه ب دا بز پایدان
جند

تحمی دی ( 1۸۱۳تددا  )1۸۳۱بدا توجدده بده مدال «سیاسددت خدارجی دولددت

توس هگرب» و بر بساس دبدههای آماری برزیابی کنا .باینوسدی ه بیدن پدژوهش بدا
شناختی که بز وع یت ف دی بقتصداد سیاسدی سیاسدت خدارجی ج.ب.بیدربن بربئده
میدها ،مدیتوبندا مقامدهبی باشدا بدربی پدژوهشهدای ب دای کده سد ی دبرندا
جهتگیریها و بلزبما

سیاست خارجی رب بربی تحقدق بلگدوی بقتصداد مقداومتی

قربحی کننا .همچنین بستفاده بز مندابع آمداری دبخ دی و بینبلم دی ،بز ببزبرهدای
بررسی بین موعو و تمایز آن با متون موجود محسو
در بین پژوهش ببتاب به چهارچو

میشود.

مفهدومی کده در مدورد سیاسدت خدارجی
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دولت توس هگرب بست بشاره میشود؛ در بخش دوم ،ساختار درونی دولت با توجه
به بیائولوژی نخبگان و دیوبنسالاری بررسی میشود؛ در بخشهای سوم و چهارم
نیز سیاستهای صن تی و تجاری و همچنین بستفاده بز منابع مالی بدهمنظور تحقدق
بهاب

صن تی مورد توجه قربر میگیرد و در بخدش پدنجم بده دیپ ماسدی بندرژی

کشور بشاره میشود .در نهایت ،در نتیجهگیری نیز یک برزیابی نهدایی بز وعد یت
ف ی بقتصاد سیاسی کشور و ربهکارهایی بربی تحقق بلگوی بقتصاد مقاومتی بربئده
میشود.
 .1چهارچوب مفهومی
بهمیت سیاست خارجی و بهویژه دیپ ماسدی بقتصدادی در بمدر توسد ه بدر کسدی
پوشیاه نیست و به همین دلیل کشورها س ی دبرنا با بستفاده بز آن ،بز رفیتهای
منطقهبی و بینبلم ی بربی منافع خودشان بستفاده کنندا .بز آنجدایی کده مهمتدرین
بولویت سیاست خارجی بربی کشورهای درحالتوس ه ،تسهیل فضای کسبوکدار
تجاری ،جذ

سرمایهگذبری خارجی ،توریسم ،دسدتیابی بده تکنولدوژی و بهبدود

تصویر کشدور بسدت (رسدتمی و نمامیدان .)۱۳ :1۸۳۳ ،بتخدا ندوعی بز سیاسدت
خارجی که بتوبنا بز منابع بیرونی بهمنظور تقویت بقتصاد م دی بسدتفاده کندا ،مهدم
بست .در بین پژوهش بدربی بررسدی موعدو مدانظر ،سیاسدت خدارجی دولدت
توس هگرب مورد توجه قربر میگیرد .بین نو بز سیاست خدارجی نقدش مهمدی در
ف ال کردن رفیتهای دبخ دی و بیروندی بده نفدع توسد ۀ بقتصدادی کشدور دبرد.
سیاست خارجی توسد هگرب ،جهدتگیری عملگربیانده و منطقدی دبرد و بدهدنبدال
کنشهددای ت ددام ی ،رقددابتی و کمهزیندده ،در مح دیط منطقددهبی و بینبلم ددل بسددت
(ببوقالبی .)1۵۱-1۵۸ :1۸۳۱ ،بلگدوی رفتداری کشدورها در بیدن ندو بز سیاسدت
خارجی مبتنی بر رقابدت و همکداری و ماهیدت بدرونگربیاندۀ آن بسدت .سیاسدت
خددارجی توسدد هگرب سدد ی دبرد بز منددابع ،بمکانددا
بینبلم ی بهمنظور پیشبرد بهاب

و فرصددتهای منطقددهبی و

توس هبی خود بستفاده کنا (دهقانی فیروزآبادی،

 .)۸۱۱ :1۸۳۱ببزبر سیاست خارجی توس هگرب بربی ت قیب بهداب

و مندافع م دی،

همان دیپ ماسی بقتصدادی بسدت .تدنشزدبیدی ،بعتمادسدازی ،چناجانبدهگربیدی و
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همزیستی مسالمتآمیز بزجم ه سیاستهایی محسدو
توس هگرب در دستیابی به بهاب

مدیشدونا کده دولتهدای

بقتصادی خود به آنها توجه میکننا

(Weissmann,

).2014: 154
بین نو بز سیاست خارجی ،بز یکسدو بدهدنبال سیاسدتهای حساسدیتزب و

تددنشزب در مح دیط بینبلم ددل _ماننددا نظری دا

«مرکانت یسددم» ی دا «وبقددعگربیی» و

«مارکسیسم»_ نمدی باشدا و بز سدوی دیگدر بیدن دولدت سد ی ندابرد بدا بعمدال
دستوربل ملهای لیبربلی به آزبدسازی تجاری در مربحل ببتابیی رشا و توسد ه کده

نددابودی زیرسدداختهای توسد ه رب بددهدنبال دبرد ،بپددردبزد .بز آنجددایی کدده دولددت
توسد هگرب سد ی دبرد بز یدکقددر

سیاسددت خددارجی ت امددلگربیاندده و فددار بز

تنشزبیی رب در پیش گیرد و بز قر

دیگر نیز حمایت بز صنایع نوپا رب در دسدتور

کار خودش قربر دها ،به نظر میرسا که رویکرد «نئومرکانت یسدم» بهتدر مدیتوبندا
بقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت توس هگرب رب تئوریزه نمایا .چربکه در بح
بقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت توسد هگرب نیدز سیاسدت حمایدتگربیدی و
بسترسددازی بددربی تولیددا صددن تی وجددود دبرد .مهمتددرین سیاسددت بقتصددادی
نئومرکانت یسم به عنوبن یک بیائولوژی توس ه؛ مبتنی بدر همکداریهدای منطقدهبی
میباشدا ( .)Okeke, 2016: 186چنانکده ،چدین نیدز عناصدری بز نئومرکانت یسدم و
مابخ ه دولت رب بربی رقابتپذیر کردن تولیاب

دبخ دی و بازبریدابی منطقدهبی در

دستور کار خود قربر دبده بست (.)Yu, 2017: 1044
بهقورک ی بین نو بز سیاست خارجی ،دو دسدته بز بقدابما

ک دان رب بدربی

توس ه بقتصادی در دستور کار خود قدربر دبده بسدت .برخدی بز بیدن بقدابما
حوزه سیاسی قربر میگیرنا و به بسترسازی شربیط بربی تحقق بقابما
کمک میکنندا .حقدو بکتشدا

در

بقتصدادی

مندابع (تضدمین دسترسدی بده مندابع) ،گسدترش

همکاری بینبلم ی (بهبود تصویر کشور) و بستق ال سیاست خارجی (آزبدی عمدل
دولت بز هرگونه محاودیتها) در بُ ا بقابما
بقابما

بقتصادی شامل برتقای تجار

سیاستهای سرمایهگذبربنه (جذ

سیاسی قربر میگیرنا .در کنار آن،

(بفزبیش کمی و کیفی تولیدا و صدادرب )،

سرمایهگذبری و سدرمایهگذبری در کشدورهای

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 040

ها ) ،مذبکرب

بقتصادی ،مالی و تجاری (گسدترش موبفقتنامدههای تجداری ،بز

بین بردن موبنع ت رفهبی و تسهیل مبادلا

مالی) مدیشدود

(Spohr & Silva, 2017:

) .158-162 & Stojčić & Orlić, 2016: 355همچنین مطابق با رویکرد نئومرکانت یسم،
حکومتهدا در دبخددل کشددور نیدز بایدا بهدداب

توسد هبی خودشددان رب بددا نقددش

حمایتگربیی در بقتصاد ،تشویق به توس ه صادرب

دنبدال

و ممنوعیت در وبردب

کننا (.)Islahi, 2006: 4
بدا توجدده بدده پیوندا نزدیدک میدان بقتصدداد و سیاسدت و نیدز بدین توسد ه و
سیاستهای دبخ ی و خارجی ،سیاست خدارجی توسد هگرب بداون وجدود دولدت
قوی ،نخبگان توس هگرب و دیوبنسالاری قارتمنا بمکانپذیر نخوبها بود
)18-19

بهاب

 2012:نخبگان دولت توس هگرب کده بهشدا

.(Dadzie,

مت هدا و مصدمم بده تحقدق

توس ه هستنا ،توس ه م دی رب بدیش بز مندافع شخصدی مدورد توجده قدربر

میدهنا و به بهداب

کوتاهمدا

تدوجهی نابرندا

).(Fritz & Menocal, 2007: 534

همانقوری که «آدریدان لفدت ویدچ» مدیگویدا؛ رشدا بقتصدادی بداون نخبگدان
توس هگربیی محقق نمدیشدود ) .(Leftwich & Hogg, 2007: 4بدهقوری کده هدور
دولت توس هگرب در سنگاپور نیز نتیجه تس ط نخبگانی با گربیش هنی بده بهداب
توس هبی بوده بست (بهربمی .)1۳۳ :1۸۳۳ ،چنین نخبگانی در کندار دیوبنسدالاری
قارتمنا میتوبننا بسترساز توس ه باشدنا .چربکده درجده بالدایی بز خودمختداری،
بستق ال و رفیت بوروکربسی در بین دولتها موجب میشود تا دولت توسد هگرب
بتوبنا بهاب

توس هبی و صن تی خودش رب بز قریق برنامدهریزیهدای ب نامدا ،

منسجم و وبق ی دنبال نمایا ( .)Maroufkhani, 2015: 17کشدورهای جندو

شدر

آسیا همچون هن کن  ،سنگاپور ،تایوبن و کره جنوبی نمونهبی بز دولتهدایی بدا
ماهیت توس هگرب میباشدنا کده بدا توجده بده شداخ

هدایی همچدون نخبگدان و

دیوبنسالاری قارتمنا توبنستنا به موفقیت برسنا (دلفروز.)1۸-11 :1۸۳۸ ،
باین ترتیدب مدیتدوبن گفدت کده نخبگدانِ مصدمم بده توسد ه بقتصدادی و
دیوبنسالاری قارتمنا؛ مابخ ه هافمنا دولدت بدربی رشدا بقتصدادی و توجده بده
بخش خصوصی؛ ت امل سازناه و بربئده تصدویر مط دو

بز سیاسدتهای کشدور؛
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درپیش گرفتن سیاست صن تیسازی ،برتقای صادرب  ،گسدترش موبفقتنامدههای
تجاری و تسهیل مربودب
موعددوعا
شاخ

بانکی و همچنین بسدتق ال سیاسدت خدارجی کشدور بز

و سیاسددتهای منحر کنندداۀ قددار ها و نهادهددای بینبلم دی( ،)1بز

های بقتصاد سیاسدی سیاسدت خدارجی دولدت توسد هگرب و بدهقور ک دی

دیپ ماسی بقتصادی ف ال محسو

میشود که در توس ۀ بین دولتها نقش بسزبیی

دبشته بست.
 .2ایدئولوژی نخبگان اجرایی کشور
در بررسی سیاست خارجی کشورها لازم بست که به شربیط دبخ ی ،نخبگان حاکم
و شربیط منطقهبی و بینبلم ی بهقور همزمان توجه شدود (سداعی و پیدام:1۸۳1 ،
 .)۳1در وبقع توجه همزمان به دو محیط دبخ ی و خدارجی و همچندین توجده بده
گفتمان غالدب نخبگدان و بقتصداد سیاسدی سیاسدت خدارجی مدیتوبندا در بربئده
تح یلهای درست و منطقی مناسدب باشدا .بدا پایدان جند

سدرد ،سیاسدتهدای

تنشزدبیی ،همزیستی مسالمتآمیز و بعتمادسازی ،بهعنوبن بصول سیاست خارجی
توس هگدرب ،بدربی بهرهمندای بز بمکاندا

بینبلم دی بده دیداگاه غالدب نخبگدان

تبایلشاه بست (سوری .)1۳1-1۳1 :1۸۳۶ ،بلبته بین دیاگاه جایا هنوز در همدۀ
کشورها شکل نگرفته و نخبگان آن هنوز نسبت به مسائل جهدانیشدان و بلزبمدا
آن و همچنین شربیط دبخ ی بیدنش کدافی رب کسدب نکردهبندا .چندین مسدائ ی رب
میتوبن در دیاگاه نخبگان ج.ب.بیربن در زمان ب ا بز جند

تحمی دی تدا بده بمدروز

مشاهاه کرد .هرچنا بینش برخی بز نخبگان بجربیی کشور بربی شربیط و بلزبمدا
بینبلم ی و دبخ ی بوده بست ،ولی باز هم صبغههایی بز رویکرد غیر توس هگربیی
در آنها مشاهاه میشود.
.1-2دولت سازندگی

با پایان جن

تحمی ی و رویکار آمان دولت سازناگی ،بمنیت مساوی توس ه شا.

بز آنجاییکه توس ه م ی بهعنوبن بلگوی موفق ربهبدرد بمنیدت م دی ت ریدف شداه،
ربهبردهای دبخ ی و خارجی ج.ب.بیربن نیز در چهارچو

توس هگربیی قربر گرفتده

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 043

بست (تاجیک و دهقانی فیروزآبادی .)۱1-۱۵ :1۸۳1 ،به همین دلیل دولت «توس ه
بقتصادی» رب در بولویت بول سیاستگذبریهای خود قربر دبده بست .در بین برهده
زمانی ،دولت سیاست بقتصادی جایای رب در دستور کار خود قربردبده تا بدا کندار
گذبشتن روشهای تودهگربیی دهدۀ  ،1۳۳۵بتوبندا هدمگربئدی مسدتحکمتری رب در
سیستم بقتصاد سرمایهدبری جهانی بیجاد کنا .ها

بین سیاستها بربی بازسدازی

بقتصاد جن زدۀ بیربن و گسدترش حدوزۀ مشدارکت بخدش خصوصدی در بقتصداد
کشور بوده بست (تاجیک و دهقانی فیروزآبادی.)۱۸ :1۸۳1 ،
در بتخا سیاست تنشزدبیی ،نخبگدان کشدور بسدتالال مدیکردندا کده بایدا
چهرهبی قابلقبول و موجه بز بیربن در بفکار عمومی جهدان بیجداد شدود (سدوری،
 .)1۳۱-1۳۸ :1۸۳۶با وجود بین ،سیاسدتهای دولدت سدازناگی نتوبنسدته بسدت
قارتمنابنه ،بهاب

بقتصادی و سیاسی خودش رب دنبال کنا .چنانکه خودمختداری

برخی بز نهادها منجر به ناهماهنگیهایی در سیاسدت خدارجی شدا (موسدوینیدا،
 .)۳۶ :1۸۳۱در بین دوره ،سرمایهگذبربن بخش خصوصی و صاحبان عظدیم بخدش
نقاینگی به سمت تولیا و صن ت نرفتنا ،همچنین دولت بز یدکقر
صن تسازی تأکیا دبشت ولی بز قر

دیگدر آزبدسدازی تجدار

بده پیشدبرد
خدارجی رب در

پیش گرفت (دهقان و سمی ی بصفهانی .)۱۸-۱۵ :1۸۳۱ ،بهنظر میرسا سدودآوری
تجار

نسبت به تولیا ،مانع بز صن تیسازی و توس ۀ کشور در بیدن برهدۀ زمدانی

شا.
 .2-2دولت اصلاحات

گفتمان سیاسی دولت بص احا

بیشتر بر جام ه مانی ،توسد ه سیاسدی ،گسدترش

آزبدیهای مانی و سیاسی ،حاکمیت قدانون و مردمسدالاری دیندی تأکیدا دبشدت.
دولت بص احا

با قرح گفتوگوی تمانها و با سیاست تنشزدبیدی در سیاسدت

خددارجی بددهدنبال رفددع سددوفتفاهمها و بعتمادسددازی بددود (مددوثقی.)۸۸۱ :1۸۳۳ ،
سیاست دولت خاتمی ،بدبمۀ سیاست دولت هاشمی نسبت به همسدایگان و بهبدود
روببط با کشورهای بروپایی بوده بست ) .(Rakel, 2007: 161بسدتربتژی دولدت بیدن
بوده بست که چون بیربن نمیتوبندا بدا آمریکدا وبرد ت امدل شدود در نتیجده بدربی

043

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 1تابستان 2911

دستیابی به بهاب

بقتصادی و سیاسی عروری بست به بروپا نزدیک شدود؛ چربکده

سیاستهای آمریکا بعمال فشار بیشدتر و بندزوبی بیدربن بدوده بسدت

(Jathol et al,

) .2017: 98هرچنا که بین جریان در حوزۀ سیاست خارجی بدهدنبدال تنشزدبیدی
بود ،ولی آنها بنایشه و بستربتژی روشنی در حوزۀ توس ه بقتصادی و منطدق تولیدا
نابشتهبنا.
بص احق بان بیشتر به جنبههای صوری و سیاسی دموکربسی و توسد ه توجده
دبشتنا .آنها قانون ،آزبدی و مساوب

رب مورد توجه قربر دبدنا و به شدکل مسدتقیم

بهدنبال تغییر ساختارهای بقتصادی _ بجتمداعی نبودندا (مدوثقی .)۸۶۱ :1۸۳۳ ،در
بین برهه زمانی به کار ،تولیا و بشدتغال ،صدن تی شدان ،بخدش خصوصدی ،قطدع
وببستگی به نفت و بنباشت سرمایه توجه چنابنی نشا (مدوثقی .)۸۵ :1۸۳1 ،بداین
ترتیب در بین برهه زمانی سیاست خارجی بیربن بز جنبه بقتصادمحور خارج شا و
توس ه سیاسی مبنای سیاستگذبریها قربر گرفت (تاجیک و دهقانی فیروزآبدادی،
 .)۱۶ :1۸۳1دروبقع بین دولت نیز نتوبنست ،بسترهای دبخ ی و بینبلم ی مناسدبی
رب بربی توس ه فربهم کنا؛ چهبسا ،رویکرد دولدت بصد احا

مبتندی بدر توسد ه و

برنامهریزیهای بقتصادی منسجم نبوده بست.
 .3-2دولت اصولگرا

ش ارهای مربوط به مبارزه بدا فقدر و فسداد ،ندابرببری ،تب دیض و ربندتخوبری و
همچنین برقربری عابلت بجتماعی در بنتخابا
نبود بستربتژی مشخ
زمینهساز به قار

سال  ،1۸۳۶نشان بز بین دبشت کده

در حوزۀ توس ه بقتصادی و بجتماعی در دولتهای قب دی،
رسیان بحماینژبد بوده بست .بین دولت در دبخل به رویکدرد

توزی ی و در خارج بر رسالتهایی همچون حمایت بز مظ وم و مبارزه با سد طه و
بستبابد تأکیا دبشت (دهقانی فیروزآبادی و ربدفر .)1۶1 :1۸۳۳ ،جهدتگیریهدای
سیاست خارجی ج.ب.بیربن در بین دوره که مبتندی بدر بنتقداد بز نظدام بینبلم دی و
بفسانه خوبنان «هولوکاست» بود ،باع
بیدربن بفددزوده شددود

)2014: 4

شا که حساسیتهای بینبلم ی نسبت بده

 .(Yegin,سیاسددت خددارجی بیدن دوره بز رویکددرد

عملگربیی دوره خاتمی و هاشدمی بده سیاسدت خدارجی مبتندی بدر خصدومت و
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عایت با غر

و بسربئیل ،تغییر جهت دبد ).(Rakel, 2007: 161

بین دولت بهمنظور تنشزدبیی بقابمهای مؤثری بنجام نابده بسدت و در عمدل
سیاست «نگاه به شر » رب بربی پیشبرد بهاب

خود در پیش گرفدت .نتیجده چندین

سیاستهایی بین بوده بست که پروناه هستهبی بیربن به شوربی بمنیت برجدا دبده
شا و چناین قط نامه و تحریمهای گستردۀ یکجانبه و چناجانبه بز قر

برخدی

کشورها ع یه بیربن بعمال شا .بین شربیط نهتنها محاودیتهای سیاسی بربی بیربن
بهدنبال دبشته؛ ب که هزینههایی رب هم بر دوش بقتصاد کشور گذبشته بست (بفضد ی
و کیانی .)11۳-11۱ :1۸۳1 ،بهقورک ی ،بیدن دولدت منطدق تجداری و تدوزی ی رب
م اک عمل خودش قربردبد و با بحیدای گفتمدان سیاسدی سدالهای بول بنق دا
بمنیتمحوری که عایت با غر

و

رب بهدنبال دبشت ،نتوبنست با رویکرد تولیدای و

بنباشت سرمایه به صن تی شان و توس ه بپردبزد .بین جریان به ساختارهای بقتصاد
_ بجتماعی؛ بز بُ ا نابرببری ،فقر و بیعابلتی توجه دبشت و بنگیزه آنها بربی تغییر

ساختارهای بقتصادی کشور به سمت نیروهدای مولدا نبدود (مدوثقی-۸۶۳ :1۸۳۳ ،
.)۸۳۵
 .4-2دولت اعتدال

با تابوم تحریمهای هستهبی که ع یه بیربن وجدود دبشدت ،سدربنجام در بنتخابدا
سال  1۸۳1روحانی به قار

رسیا .بو س ی کرده بست سیاستی شبیه بده سیاسدت

خاتمی و هاشمی رب دنبال کنا ) .(Yegin, 2014: 5دولت بعتابل م تقا بست کده بدا
دیپ ماسی و رویکرد چناجانبه و ت املگرب میتوبن مشک ا

کشدور رب حدل کدرد.

بین دولت ،سیاستهای تهاجمی و تنشزبی دولت قب ی رب عامل بصد ی مشدک ا
کشور و همربهی بروپا با آمریکا میدبنست .بر بین بساس دولت بعتابل ت اش کدرد
تا بروپا رب بز آمریکا دور نگه دبرد تا بز یکسدو ،روببدط بقتصدادی بیدربن رب متندو
سازد و بز وببستگی به چین حفظ کنا و بز سوی دیگر با دور نگهدبشدتن بروپدا بز
آمریکا ،فشارها رب بر بیدربن کداهش دهدا .صد ق بی ،تنشزدبیدی ،بعتمادسدازی،
توس هگربیی ،ت امل سازناه بهعنوبن مفاهیمی در نظر گرفته میشدونا کده رویکدرد
بع امی دولدت بعتدابل رب نسدبت بده سیاسدت خدارجی نشدان مدیدهدا (دهقدانی

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 1تابستان 2911

043

فیروزآبادی و دبمنپاک جامی.)۸۱ :1۸۳۳ ،
بز آنجاییکه بین دولت ،همه مشدک ا

رب در مسدئ ۀ هسدتهبی تق یدل دبد ،بده

همین دلیل س ی کرده بست تا به تنشزدبیی و بعتمادسازی در بین حوزه بپدردبزد.
مسئ ۀ هستهبی که در زمان خاتمی شرو و در زمان بحمدایندژبد بدبمده پیدابکرده
بود ،سربنجام در دولت بعتابل با توبفقی در قالب «برجام» شکل گرفت .هرچنا که
بین توبفق دستاوردهای بقتصادی چنابنی بدربی بیدربن نابشدته بسدت ،توبنسدت در
بعتمادسازی و تصویر بفکار بینبلم ی نسبت به بیربن ،تأثیر مثبت بگدذبرد .تمرکدز
صر

دولت روی مسئ ۀ هستهبی باع

غف ت بین دولت در ف السازی دیپ ماسی

بقتصادی با کشورهای منطقه و شرکا شا و با رویکار آمان تربمپ و خدروج آن بز
برجام ،ریسک بقتصادی و آسیبپذیری بقتصاد کشور بفزبیش یافت .ع اوه بدر بیدن
در دبخل نیز بسترهای مناسبی بربی رشا و توس ه بقتصادی شدکل نگرفتده بسدت.
سرکو

نرخ برز و وبق ی نبودن آن بربی رقابتی کدردن تولیداب

بیرویه ،نبودِ تسهیل در مبادلا

دبخ دی ،وبردب

بانکی و تجاری خدارجی بز مشخصدههای دولدت

بعتابل بست.
 .3سياستهای صنعتیسازی و تجاری
بز مسائل مهمی که در برنامههای توس ۀ بقتصادی بر آن تأکیا شداه بسدت ،بحد
بفزبیش و توس ۀ صادرب

غیرنفتی بست .بین بعتقاد وجود دبرد و تجربه هدم آن رب

نشان دبده بست که بگر تنوعی در منابع برزی کشور رخ ناها آسیبپذیری بقتصداد
به خاقر محاود بودن درآماهای برزی کشور (برزهای نفتدی) همچندان بده قدو
خودش باقی خوبها مانا .بر بین بساس کشورها با بدهکارگیری سیاسدتهای برزی
مناسب ،بمکان رقابتپذیری صادرب
بفزبیش میدهنا

(2004: 350-352

در بخشهای مخت ف و صادرب

غیرنفتی رب

 .)Wong,بز آنجداییکده جهدتگیری برنامدههای

توس ۀ پنجسداله بده توسد ۀ صدادرب

غیرنفتدی بشداره دبشدت ،بیدن بمدر مسدت زم

ف السازی دیپ ماسی بقتصادی و ت امل سازناه با بقتصاد جهانی بدود تدا بتدوبن بدر
توبن رقابتپذیری کالاها و تولیاب

کشور بفدزود (بفضد ی و کیدانی.)11۱ :1۸۳1 ،

در بدبمه سیاست صن تی و تجاری دولتهای ج.ب.بیربن مورد بررسی قربر میگیرد.
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غیرنفتی قی برنامده پنجسداله بول (-1۸۱۳

مطابق با نمودبر  ،1حجم صادرب

 )1۸۱1م ادل  1۱هزبر و  ۳۸۱می یون دلار پیشبینیشاه بود (برنامده بول توسد ه)،
ولی مجمو صادرب

بیربن در قول بین برنامه با  ۱۶درصا تحقدق بده  11هدزبر و

 ۶۶۱می یون دلار رسیا .مجمو وبردب

کشور نیز در بین سالها حاود  111هدزبر

و  111می یون دلار بوده بست .پیادهسازی سیاستهای ت دایل سداختاری؛ بزجم ده
سیاستهای پولی و برزی ،خصوصیسازی و سیاستهای درهدای بداز (دهقدان و
سمی ی بصفهانی ،)۶۶ :1۸۳۱ ،باع

شا کده وبردب

کشدور در بیدن برهده زمدانی

بفزبیش یابا .چنانکه با توقف بین سیاستها ،بز حجم وبردب
در برنامه دوم توس ه ( )1۸۱۳-1۸۱۶نیز صادرب
قانون مصو

کشور کاسدته شدا.

غیرنفتی تحقدق  ۳۳درصدای بز

دبشته بست .بین رقم در برنامه توسد ه سدوم ( )1۸۳۸-1۸۱۳حداود

 ۳۳درصا بود.
واردات

صادارات
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نمودار  .2وضعیت بازرگانی ایران ()2911-2931

منبع :تربزنامه بانک مرکزی جمهوری بس امی بیربن

در برنامه چهارم توس ه ( )1۸۳۳-1۸۳۶با ها گذبری صادرب

غیرنفتی در حاود

 ۳1هزبر و  ۳۵۵می یون دلار ،دولدت مو دف شداه بدود کده صدادرب

غیرنفتدی رب

سالیانه  1۵۰۱درصا بفزبیش دها (برنامه چهارم توس ه) .آمارها نشان مدیدهدا کده
مجمو صادرب

غیرنفتی کشور نسبت به برنامه قبل بهبود یافتده بسدت ،بمدا بایدا

گفت که بخشی بز بین صادرب

مربوط به صادرب

فرآوردههدای حاصدل بز نفدت
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(فرآوردههای حاصل بز نفت و گاز ،گازهای نفتی و سایر هیاروکربنهای نفتدی و
همچنین نفتالین) بست .سهم صادرب
بز کل صادرب

صن تی در سال  1۵1۵بربی بیربن  ۸۸درصا
صدن تی در

رب در برمیگیرد .بین در حالی بست که سهم صدادرب

هندددا  ۳۳درصدددا ،ترکیددده  ۳۱درصدددا ،مدددالزی  ۳۸درصدددا بدددوده بسدددت
( .)http://tccim.ir/economic/index.aspxبر بساس نمودبر  ،1صادرب

فرآوردههدای

نفتی نسبت به سالهای قبل بیشتر شاه بسدت؛ چنانکده در بیدن برنامده صدادرب
فرآوردههای نفتی به مرز  1۳هزبر و  ۳۳۱می یون دلار رسدیا و بگدر بیدن مقدابر بز
حجم صادرب

کم شود ،صادرب

کشور بده حجدم  ۳1هدزبر و  ۳11می یدون دلدار

رسیاه بست که با توجه به ها گذبری برنامه توس ه چهارم ،حداود  1۵۵درصدا
محصدولا

تحققیافته بست .بلبته بایا به بین نکته هم بشاره کرد که سهم صادرب

کشاورزی نیز در بین برنامه نسبت به برنامههای قب ی رونا بفزبیشی دبشته بست.
فراورده های نفتی

کاالهای صنعتی

کاالهای کشاورتی

15000
10000
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0

برحسب میلیون دالر

20000

نمودار  .1ترکیب صادرات غیرنفتی ایران ()2911-2911

منبع :بانک مرکزی و سازمان توس ه تجار

بگرچه دولتهای توس هگرب س ی دبشتنا با کنترل وبردب
بهاب

بیربن

و با بولویدت قدربر دبدن

صن تی در دستور کار سیاستگذبریهای خودشان ،سهم صادرب

کشور رب

در بازرگانی جهانی بفزبیش دهنا ،دولتهای ج.ب.بیدربن بده بیدن موعدو تدوجهی
نابشتنا .در برنامۀ توس ه چهارم که مصداد

بدا «سدنا چشدمبنابز  »1۶۵۶بدود بز

دولت خوبسته شا تا توس ه و پیشرفت کشور رب بدهعنوبن یکدی بز بهداب

بصد ی

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 033

سیاستگذبریهای خود مورد توجه قربر دها و بسترهای دستیابی بیربن به جایگاه
بول بقتصادی ،ع می و فناوری در سط منطقده رب فدربهم کندا (بفضد ی و کیدانی،
 ،)11۱ :1۸۳1بما به دلیل نابشتن نخبگان مصمم بده توسد ه ،بیدن مهدم رخ ندابده
بست.
در برنامه پنجم توس ه ( )1۸۳۶-1۸۳۵نیدز ،حجدم کدل صدادرب

کشدور بده

1۱۵هزبر و  1۶۸می یون دلار رسیا که بز بین بین سهم فرآوردههای حاصل بز نفدت
حاود  ۳۸هزبر و  ۳۳۱می یون دلدار بسدت .هرچندا کده در برنامدۀ توسد ه پدنجم،
صادرب

غیرنفتی حاود  1۵۳می یارد دلار پیش بینی شاه بود (،)http://www.tpo.ir

عم کرد دولت در بین سالها چندابن موفدق نبدود و حداود  ۳۳درصدا صدادرب
غیرنفتی در بخش کالا محقق شدا .بلبتده بایدا بده نقدش تحریمهدای بینبلم دی و
بانکی هم بشاره کرد که مانع بز تسهیل مربودب

تجاری بیربن با شرکایش

مشک ا

شا .تحریمهای بانکی بیشترین تأثیر منفی رب بدر تجدار

دبشدته بسدت .بدهویژه بز

زمانی که سیاستهای تحریمی آمریکا ،با همربهی فزبینداۀ بتحادیده بروپدا و سدایر
مجامع و مؤسسا

بینبلم ی نظیر «سوئیفت» همربه بوده بست (موسوی شدفائی و

نقای.)۸۸ :1۸۳۶ ،
همانقور که آمارها نشان میدها هیچگاه تدربز تجداری کشدور مثبدت نبدوده
بست و هموبره کشور شاها کسری تجاری بست .سالهایی که میدزبن وبردب

کدم

بود نه به خاقر رویکرد توس هبی دولت؛ ب که بین کاهش ،ناشدی بز نبدود برز لدازم
بربی خریا و وبردب

و سیاستهای تحریمی آمریکا و بروپا بوده بست .دولت ،بدا

سیاستهای برزی مناسب _همانقوری که در دولتهای توس هگدرب دنبدال شدا_
میتوبنست رقابتپذیری تولیا و وع یت تربز تجاری کشور رب بهبود بخشدا ،بمدا

بین بمر بتفا نیفتاد .بهقوریکه در ماههای ببتابیی سال  ،1۸۳۱سیاسدتهدای برزی
دولت بهجای آنکه تسهیلکنناۀ تولیا و صادرب
خودش رب بربی تولیدا و برتقدای صدادرب
صادرب

باشا و بتوبندا نقدش بسترسدازی

بده نمدایش بگدذبرد ،بیشدتر بده عدرر

بوده بست .چربکده در بردیبهشدتماه سدال  1۸۳۱بخشنامدهبی بز سدوی

دولت منتشر شا که در بین بخشنامده ،صدادرکنناگان مک دف شدانا تدا برزهدای

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 21شماره  ♦ 1تابستان 2911

033

حاصل بز صادرب

خودشان رب به برز دولتی تبایل کننا .حمیا مح اتی مدایرعامل

شرکت (زعفدربن حمیدا  )11۵در مدورد سیاسدت برزی دولدت مدیگویدا[« :بیدن
سیاست] بههیچوجه توجیه بقتصادی نابرد و در بین صور

مجبوریم صدادرب

متوقف کنیم» (روزنامه دنیای بقتصاد 1 ،خردبدماه  .)1۸۳۱همچنین سدرکو
نرخ برز و نبود برز حقیقی در کشور باع

رب

شدان

شا که نرخ برز بازبر آزبد ،بیش بز ندرخ

بع ام شاه بز سوی دولت باشا .همین بمدر موجبدا

فسداد ،ربندتخوبری و عدام

رقابتپذیری تولیا دبخ ی در برببر کالاهای خارجی شا.
 .4تأمين مالی از منابع بينالمللی
پس بز پیروزی بنق ا

بس امی ،میزبن سدرمایهگذبری خدارجی در کشدور بهشدا

کاهش یافت .در بین سالها نهتنها سدرمایه خدارجی در بیدربن جدذ
سرمایههای قب ی نیدز بز کشدور خدارج شدانا .بشدغال سدفار

نشدا؛ ب کده

آمریکدا بز سدوی

دبنشجویان پیرو خط بمام ،نقطه عطفی بربی آمریکا در روببطش با بیربن بوده بسدت
که بهوبسطۀ بین بمر تحریمهای بقتصادی آمریکا ع یه بیربن شدرو شدا .بدا شدرو
تحمی ی عرب ع یه بیربن و مدورد هدا

جن

بقتصدادی

قدربر گدرفتن تأسیسدا

کشور ،فشارهای بقتصادی دوچنابن شا .جن  ،تحریمهای بقتصادی ،بیثباتی نرخ
برز ،تددورم بالددا و ریسددک سیاسددی بز جم دده عددوبم ی بودنددا کدده مددانعِ جددذ
سرمایهگذبری خارجی در بیربن شانا (رحیمیفر.)۳ :1۸۳1 ،
بازسازی ویربنیهای بهجاماناه بز جن

تحمی ی ،ربهبنابزی چرخهای بقتصداد

م ی ،جبربن عقبماناگیهای بقتصادی و بیجاد زیرسداختهای بقتصدادی ،نیازمندا
سرمایه و منابع مالی بسیاری بوده بست .بنا بر منابع رسمی ،خسدارب
بز جن

وبرده ناشدی

به کشور حاود یک هزبر می یدارد دلدار بدرآورد شداه بدود (بررسدیهدای

بازرگانی .)11 :1۸۱۳ ،بر بین بساس دولت هاشمی؛ بقتصداد آزبد ،کداهش مابخ ده
دولت در بقتصاد و بفزبیش ت ام ا

بینبلم ی رب در دستور کدار خدودش قدربر دبد

(دهقان و سمی ی بصدفهانی .)۶۳ :1۸۳۱ ،دولدت سدازناگی در ت ام دا

خدارجی

خود ،رویکرد تنشزدبیی ،عملگربیی ،روببط با کشورهای همسدایه ،بروپدا ،بدغدام
بیربن در بقتصاد جهانی و ت اش بربی خروج بیربن بز بنزوب رب درپدیش گرفتده بسدت

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 030

تا بز بین قریق بتوبنا منابع مورد نیاز رب جذ
ولی جذ

کنا (.)van der Hoeven, 2016: 16

سرمایه خارجی در بیربن چنابن مط و

نبوده بست ،همان قوری

که نمودبر  ۸نشان دبده میشود ،در سال  1۳۳۳و  1۳۳۵بده ترتیدب حداود  -1۳و
 -۸۱1می یددون دلددار سددرمایه بز کشددور خارجشدداه بسددت .کدداهش در جددذ
سرمایهگذبری خارجی و خدروج آن بز بیدربن ،بیشدتر ناشدی بز ریسدک سیاسدی و
بقتصادی در کشور بوده بست .قبق نمودبر  ،۸بز سال  1۳۳1تا پایدان دورۀ  ۳سداله
دولت سازناگی ( ،)1۳۳۱حاود  1۳1می یون دلار سرمایهگذبری خارجی در بیدربن
جذ شاه بست ولی با بحتسا

 -۸۳۵می یون دلار دو سال بول ریاست جمهدوری

هاشمی ،نهتنها در بین برهه زمانی سرمایهگذبری خارجی جذ

نشاه بست؛ ب کده

 -۳۳می یون دلار سرمایه بز بیربن خارجشاه بست.
بز آنجایی که دولت نتوبنسته بود سرمایه خارجی موردنیاز رب جذ

کندا و بز

سوی دیگر نیز درآمداهای نفتدی کدافی بدربی توسد ه زیرسداختها رب در بختیدار
نابشت ،درنتیجه به دریافت بعتبارب

خارجی در قالب وبم روی آورد .آمدار باندک

جهانی نشان میدها که مجمو باهیهای دولت سازناگی در کدل دوره  ۳سداله،
حاود  11۱هزبر و  ۳۳۵می یون دلار بدوده بسدت .حدال بگدر بیدن مندابع در زمیندۀ
قرحهای صادرب گرب و توس ه بقتصادی کشور بستفاده میشدا یدک بمتیداز مثبدت
بود .هرچنا که بین منابع در دولتهای توس هگرب به بخشهای بقتصادی با بازدهی
بالا هابیت شا ،بین سرمایهگذبریها در ج.ب.بیربن به بخشهایی بدا بدازدهی پدایین
بختصاص دبده شا (بررسیهای بازرگانی .)1۸-11 :1۸۱۳ ،با وجود آنکه ج.ب.بیربن
در زمینه جذ

سرمایهگذبری خارجی موفق نبوده بست ،همسایگان در بین حدوزه

پیشتاز بودنا .بربی نمونه در همین برهه زمانی (مطابق با نمودبر  )۸ترکیه حداود ۳
هزبر و  ۳۳1می یون دلار سرمایهگذبری خارجی جذ
ساله دولت بص احا

کرده بست .در دورۀ هشدت

به دلیل سیاست تنشزدبیی کده در پیشگرفتده شدا ،جدذ

سرمایهگذبری خارجی نیز در بیربن بفزبیش یافت .هرچنا که در بیدن برهده زمدانی
نبایا بفزبیش چهار برببری حجم سرمایهگذبری خدارجی در منطقده (بز  1۱هدزبر و
 ۸۳۳می یون دلار در سالهای  1۳۳۱-1۳۳۳بده  1۵۱هدزبر و  ۶۳1می یدون دلدار در
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سالهای )1۵۵۶-1۳۳۱رب نادیاه گرفت.
عربستان

امارات

ترکنه

ایران
50000

30000

20000
10000
0

برحسب میلیون دالر

40000

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

-10000

نمودار  .9جریان سرمایهگذاری خارجی ()1123-2111
Source: UNCTAD

خاتمی نیز هماننا هاشمی س ی کدرده بسدت بدا بربئده سیاسدتهای تنشزدبیدی و
گفتگددوی تمددانها بدددهمنظور بعتمادسددازی و همزیسدددتی مسددالمتآمیز گدددام
بردبرد ) .(Yegin, 2014: 3سفرهایی که خاتمی به غر  ،بهویژه بروپا دبشته بست در
جذ

سرمایهگذبریهای خارجی و کاهش ریسک سیاسی و بقتصادی بیدربن مدؤثر

بود (مدوثقی .)۸۸۳ :1۸۳۳ ،مطدابق بدا نمدودبر  ،۸مجمدو جدذ
خارجی در دوره بص احا

سدرمایهگذبری

حاود  1۵هدزبر و  1۶۳می یدون دلدار بدوده بسدت کده

نسبت به عربستان ،حاود  ۱می یارد دلار بیشتر بود ،ولی به دلیل تحریمهای آمریکا،
جذ

سرمایهگذبری خارجی در کشور رو به کاهش نهاد .چربکده «بدوش» ،قدانون

منع سرمایهگذبری در صن ت نفت بیربن و لیبدی ( )ILSAرب تدا سدال  1۵۵۱تمایدا
کرد .در بین دوره به دلیل روببط خوبی که بیربن بدا کشدورهای بروپدایی بدهخداقر
رعایت برخی بز بصدول سیاسدت خدارجی توسد هگرب دبشدت ،بتحادیده بروپدا در
حمایت بز بیربن ،وبشنگتن رب تهایا کدرد کده بز بیدن کشدور در سدازمان تجدار
جهانی شکایت خوبها کرد ).(Rakel, 2007: 171
مطددابق بددا نمددودبر  ،۸سیاسددت خددارجی غی در توس د هگربی بحمدداینددژبد و
تحریمهای بینبلم ی موجب شا که سهم جذ

سرمایهگذبری خدارجی در بیدربن

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 033

نسبت به سایر کشورها کاهش یابا .بز کل سرمایهگذبریهای خدارجی جذ شداه
در منطقه ( ۱1۳هزبر و  ۱۳1می یون دلار) ،سهم بیربن حاود  1۶هزبر و  ۱۱۳می یون
بده ترتیدب  1۳۳هدزبر و ۸۶۱؛  11۵هدزبر و

دلار و سهم عربستان ،ترکیه و بمارب

 ۳۳۳و  ۱۳هزبر و  ۳۱۱می یون دلار بوده بست .هرچنا که دولت یدازدهم بز قریدق
مذبکرب

جای با غر

س ی دبشته بسدت تدا بدا حدل مسدئ ه هسدتهبی ،سیاسدت

خارجی رب بربی بهبود بقتصاد کشور سازماندهی کنا
 ،)19میزبن جذ

(van der Hoeven, 2016: 18-

سرمایهگذبری خارجی در بین دولت و در مقایسه بدا همسدایگان

ناچیز بود .بز مجمو سدرمایهگذبری جذ شداه در منطقده بدین سدالهای -1۵1۸
 11۳( 1۵1۱هزبر و  1۱می یون دلار) ،سهم بیدربن  1۵هدزبر و  ۳۳۱می یدون دلدار و
سهم ترکیه ،بمار

و عربستان به ترتیب حاود  ۳۶هدزبر و ۶۱۳؛  ۸۳هدزبر و  ۳۳و

 ۸1هزبر و  ۶۱1می یون دلار بوده بسدت .بدهنظدر مدیرسدا ج.ب.بیدربن رفیتهدای
مناسبی بربی جذ

سرمایهگذبری خارجی در حوزه بنرژی ،م ادن و خداما

دبرد

ولی سرمایۀ کافی بربی توس ه زیرساختهای آن جذ

نشاه بست .مهمترین دلیل

آن رب میتوبن در تحریمهای بینبلم ی دبنست .بز قر

دیگدر بایدا بده قدوبنین و

مقررب

دبخل کشور هم توجه دبشت؛ چربکه بده خداقر نبدود دولدت توسد هگرب،

بسترهای دبخ ی مناسبی بربی جذ

سرمایهگذبری خدارجیشدکل نگرفتده بسدت.

همچنین قبق گزبرشها ،بیشترین جذ

سرمایهگذبری خارجی مربدوط بده بخدش

نفت بست .تمرکز بیشتر سرمایهگذبریهدا بده بخدش نفدت ،نشدان بز دولدت غیدر
توس هگرب دبرد؛ چربکه سرمایهها رب در بخشهایی که منجر بده صدادرب
میشود _جایگزینی صادرب _ سو نابده بست.

غیرنفتدی

 .3دیپلماسی انرژی
ج.ب.بیربن ،بز خایر عظیم نفت و گاز برخوردبر بست که بسدتفاده بز بیدن رفیدت،
نیازمنا ف ال کردن دیپ ماسی بنرژی بست .ج.ب.بیربن با بستفاده بز دیپ ماسدی بندرژی
میتوبنا بز یکسو ،کشورهای مصر کنناه بنرژی رب بده خدود وببسدته کندا و بده
جذ

سرمایه و بنتقال فناوری لازم بپردبزد و بز سوی دیگر میتوبنا بیدن مندابع رب

به فروش برسانا .چنانکه بیتوجهی به دیپ ماسی بنرژی در سیاست خارجی باع
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شاه بست که صادرب

گاز بیربن بده پاکسدتان و هندا در سدالهای برنامده چهدارم

توس ه ،باوجود مذبکربتی که صور

گرفته بود به نتیجه نرسا .همین سرنوشدت رب

میتوبن در پروژه گازرسانی بیربن به بروپا نیز مشاهاه کرد (بفض ی و کیانی:1۸۳1 ،
.)11۸
سیاستهای عا غربی ج.ب.بیربن و حساسیتزبیی آن باع

شا که آمریکدا بز

بین فرصت در زمینۀ محدروم کدردن بیدربن بز رفیتهدای بینبلم دی و منطقدهبی
بستفاده کنا .فشارهای آمریکا بر هنا و پاکستان ،نمونهبی بز بیدن محرومسدازیهدا
بوده بست که بر بساس آن «خط لوله ص » بده بهرهبدردبری نرسدیا و بدهجای آن
«خط لوله تاپی» جایگزین خط لوله صد
فرصت بربی صادرب

شدا .درنتیجده بیدربن نتوبنسدت بز بیدن

گاز بستفاده کنا (بفض ی و کیانی .)1۸۶ :1۸۳1 ،نکتدۀ دیگدر

که در دیپ ماسی بنرژی بایا به آن توجه دبشت ،بح
بین حوزه بقابما

«سوآپ بنرژی» بست کده در

مؤثری بز سوی بیربن بنجام نشاه بست .هرچنا که قرح سوآپ

نفتی با سرمایهگذبری دولتهای سازناگی و بص احا

با بحابث خط لوله نکدا _

تهربن( )2در سال  1۸۱۱عم یاتی شدا ،بیدن قدرح در دولدت دهدم ( )1۸۳۳توسدط
وزبر

نفت متوقف شا (دهقانی فیروزآبادی و دبمنپاک جامی.)۳۱ :1۸۳۳ ،
همچنین برخی بز همسایگان در شربیطی که بیربن در تحریم بدود ،توبنسدتهبنا

بز شربیط بینبلم ی به نفع خودشان بستفاده کننا و به بهرهبردبری یکجانبه بز بین
میادین بپردبزنا .کشورهای بروپایی با شناخت بین مسئ ه کده بیدربن بدربی توسد ۀ
زیرساختهای بنرژی به سرمایهگذبری نیاز دبرد ،تصمیم گرفتندا تدا سیاسدتهای
سختگیربنهبی رب نسبت به بیربن بعمال نماینا .ممنوعیت بنتقال فنّداوری پالدایش و
تبایل گاز قبی ی به مایع بزجم ه بین سیاستها بوده بست (سد یمانی-11 :1۸۳۶ ،
 .)11بلبته سابقه تحریم در حوزه صن ت نفت و گاز به سال  1۳۳۱برمیگدردد کده
قبق قانون «دبماتو» ( )ILSAدر سال  ،1۳۳۱سرمایهگذبری بیش بز  ۶۵می یدون دلدار
در صن ت نفت و گاز بیربن ممنو شا و بین رقم یک سال ب ا به  1۵می یون دلدار
رسیا .در سال  1۵1۵نیز قانون جامع تحریمها ،مسئولیتپذیری و محرومیت بیدربن
( )CISADAتصویب شا که به موجب آن ،شرکتهایی که بیش بز  1۵می یون دلدار

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 033

در صن ت نفت و گاز بیربن سرمایهگذبری کننا یا سالیانه بیش بز  ۳می یون دلار بده
بیربن بنزین بفروشنا ،مشمول مجازب

میشونا (خبرگدزبری صابوسدیما.)1۸۳۶ ،

همانقوری کده مشداهاه مدیشدود سیاسدت خدارجی کشدور نتوبنسدته بسدت بدا
ف السازی دیپ ماسی بنرژی در قبال کشورهای مصر کنناه و تولیاکننداۀ بندرژی،
منافع مشترک بیجاد کنا و مدانع بز سوفبسدتفاده برخدی بز کشدورهای منطقدهبی و
فربمنطقهبی شود.
 .6تحليل مقایسهای اقتصاد سياسی سياست خارجی دولتهای ایران
هرچنا که نخبگان مصمم به توس ه بقتصدادی و دیوبنسدالاری قارتمندا؛ مابخ ده
هافمنا دولت بربی رشا بقتصادی و توجه به بخش خصوصدی؛ ت امدل سدازناه و
بربئه تصویر مط و

بز سیاستهای کشور؛ در پیش گرفتن سیاست صن تی سازی،

برتقای صادرب  ،گسترش موبفقتنامدههای تجداری و تسدهیل مدربودب
همچنددین بسددتق ال سیاسددت خددارجی کشددور بز موعددوعا
منحر کنندداه قددار ها و نهادهددای بینبلم دی ،بز شدداخ
سیاست خارجی دولت توس هگرب محسو
چنین شاخ

بدانکی و

و سیاسددتهای

های بقتصدداد سیاسدی

مدیشدود بمدا دولتهدای ج.ب.بیدربن بز

هایی بربی توس ه کشور برخوردبر نبودنا.

در دوره سازناگی ،نخبگان بین دولت برنامده منسدجمی بدربی توسد ه بربئده
نابدنا ،بهقوری که بین نخبگان بز یکقر
و بز قر

به پیشبرد صن ت سازی تأکیا دبشدتنا

دیگر با سیاستهای ت ایل ساختاری و آزبدسازی بقتصادی ربه تجار

خارجی و وبردب
دوره بص احا

رب باز گذبشتنا (دهقان و سمی ی بصدفهانی .)۱۸-۱۵ :1۸۳۱ ،در
نخبگان به توس ه سیاسی به جای توس ه بقتصادی تأکیدا دبشدتنا.

در دوره بصولگربیی نیز به سیاست بقتصاد توزی ی توجه شا .هرچنا کده نخبگدان
دولت بعتابل بر مسائل بقتصادی تأکیا میکردنا ،با م طو

کردن تمرکز خودشدان

به مسئ ه هستهبی و غر  ،بز بربئه سناریوهایی بربی بهبود بقتصادی غافدل ماناندا.
نبود نخبگان توس هگرب در قی چنا دهدۀ بخیدر مدانع بز شدکلگیری دیوبنسدالاری
قارتمنا و کارآما و همچنین هماهنگی نهادهدای درگیدر در دیپ ماسدی بقتصدادی،
بهویژه وزبر

بمور خارجه ،وزبر

صدن ت ،م دان و تجدار  ،وزبر

بقتصداد و
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نفت شاه بست.
دولت سدازناگی بدربی پیشدبرد سیاسدتهای باندک جهدانی و دریافدت وبم،

سیاست خصوصیسازی رب درپیش گرفت ،بمدا بیدن سیاسدت ،بده دلیدل بدیثبداتی
بقتصادی و محیط کسبوکار نامساعای کده در نتیجدۀ سیاسدت ت دایل بقتصدادی
شکل گرفته بود ،به شکست بنجامیا .همچنین بنتقال بین شرکتها به بفربد بانفو و
فاقا ص احیت باع

شا تا بین شرکتها دچار ورشکستگی شونا (مدوثقی:1۸۳۳ ،

 .)۸1۳در دوره بص احا

نیز به دلیل تأکیا بر توس ه سیاسی به بخدش خصوصدی

توجه چنابنی نشا و در کل سیاست دولت سازناگی بدبمه یافت .هرچنا توجه بده
بخش خصوصی در دوره بصولگربیی بیشتر بوده و شدرکتهای بزرگدی در قالدب
سهام عابلت وبگذبر شانا ،بین وبگذبریها بیشتر به بخشهدای شدبهدولتدی بدوده
بست .در دوره بعتابل نیز هماننا دولت قب ی ،با سدرکو

ندرخ برز ،رقابتپدذیری

شرکتهای تولیای در برببر کالاهای خارجی کداهش یافدت .در مجمدو سیاسدت
مابخ هجویانۀ بین دولتها و بیتوجهی بده بخدش خصوصدی ،بسدترهای توسد ۀ
بقتصادی رب فربهم نکرد.
در بح

ت امل سازناه و همکاریهای منطقهبی و بینبلم ی بایدا گفدت کده

دو دولت سازناگی و بص احا
سازی ،ت امل با غر

تا حاودی توبنستنا سیاسدت تنشزدبیدی ،بعتمداد

و شر و همکاریهای منطقهبی رب در پیش بگیرندا ،بمدا در

دولت بصولگربیی بین شاخ

بز سیاست خارجی دولت توس هگرب چنابن توجده

نشدداه بسددت و بددا بنتقدداد بز نظددام بینبلم ددل و بفسددانه خوبنددان هولوکاسددت،
حساسیتهای بینبلم ی رب به خود م طدو

سداخت .بیدن دولدت بدربی کداهش

فشارها ،همکاری با شر رب در دستور کار خدود قدربر دبد .در دولدت بعتدابل نیدز
سیاستهای تنشزدبیی و بعتمادسازی با غر

بربی بهبود تصویر بینبلم ی بیدربن

در پیش گرفته شدا کده نتیجدۀ آن برجدام بدود .بیدن دولدت در توسد ۀ ت امدل بدا
کشورهای همسایه و همکاریهای درونمنطقهبی توفیق چنابنی نابشته بست.
سیاست ت ایل بقتصادی در دولت سازناگی کده بفدزبیش وبردب
بهدنبال دبشته بست ،مانع بز صدن تیسدازی و جدذ

و تدورم رب

سدرمایه لدازم بدربی برتقدای

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعهگرا 033

صادرب

در بین دوره شا .در دوره بص احا

به تولیا و بشدتغال ،صدن تی شدان،

بخش خصوصی ،قطع وببستگی به نفت و بنباشت سرمایه و بهقور ک ی به مسدائل
بقتصادی توجه چنابنی نشدا (مدوثقی .)۸۶۱ :1۸۳۳ ،سدرکو
بیرویه و غیرعروری در دو دولت بصولگرب و بعتابل باع

ندرخ برز و وبردب
کداهش رقابتپدذیری

تولیا کنناه دبخ ی در برببدر کالاهدای خدارجی شدا و بیدن دولتهدا نیدز همانندا
دولتهای قب ی نتوبنستنا به صن تی سدازی ،برتقدای صدادرب

و بازبریدابی بدربی

کالاهای دبخ ی بپردبزنا .تمرکز دولت بعتابل به برجام و وعاههای بروپایی باعد
شا بین دولت به تسهیل مبادلا

تجاری و مالی بز قریق پیمانهای پولی و بدانکی

با شرکای تجاری ربهبردی بیبعتنا باشا.
در بح

بستق ال سیاسدت خدارجی کشدور بز موعدوعا  ،دسدتوربل ملها و

سیاستهای منحر کنناۀ قار ها و نهادهای بینبلم دی بایدا گفدت کده دولدت
سازناگی دستوربل ملهای بانک جهانی رب بدربی دریافدت وبم ویدژۀ بقتصدادی در
پیش گرفت کده نتیجدۀ آن بفدزبیش وبردب
صن تیسازی کشور بود .دولت بص احا

و تدورم و بده حاشدیه رفدتن سیاسدت
نیز متأثر بز بنایشههای غربی بده توسد ۀ

سیاسی بر توس ۀ بقتصادی تأکیدا دبشدت و بده همدین دلیدل مسدائل بقتصدادی در
بولویت بین دولت نبود .در دولت بصدولگربیدی نیدز موعدوعاتی همچدون بهبدود
درآماهای نفتی ،بنگیزه دولت رب بیشتر بده سدمت وبردب

و رویکدرد تهداجمی در

سیاست خارجی سو دبد .دولت بعتابل نیدز بدا تق یدل دبدن مشدک ا
مسئ ۀ هستهبی و غر

س ی کرده بسدت بده تسدهیل مدربودب

کشدور بده

تجداری و بدانکی

بپردبزد ،فار بز بینکده دولدت بده سدناریوهای جدایگزین ،رفیتهدای دبخ دی و
شرکای ربهبردی و منطقهبی بربی بهبود وع یت بقتصادی توجه دبشته باشا
بهنظر میرسا ف ال نبودن دیپ ماسی بقتصادی در سیاست خارجی ج.ب.بیربن و
عام همداهنگی میدان نهادهدای مخت دف بدربی بهرهمندای بز رفیتهدای محدیط
منطقهبی و دبخ ی بهقور همزمان ،بز عوبمل ناکامی دولتهای ج.ب.بیربن در توسد ه
بقتصادی بوده بست .بگر دیپ ماسی کشور م طو

به حمایدت و تقویدت بز تولیدا

م ی باشا ،چنانکه در دولتهای توس هگرب وجود دبشته بست ،بمکان تقویت تولیا
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دبخ ی و رقابتپذیری آن دور بز بنتظار نخوبها بود .باین ترتیب میتوبن گفت که
در قول بین چهار دهه ،دولتها ت اش مناسبی بربی توس ه بقتصادی و مقاومسازی
بقتصاد بنجام نابدهبنا.
نتيجهگيری
با توجه به شداخ

هایی کده در بیدن پدژوهش بدربی بررسدی سیاسدت خدارجی

ج.ب.بیربن در نظر گرفتهشاه بست ،مشاهاه میشود که عم کرد دولتهای ج.ب.بیربن
متناسب با شاخ

های سیاست خارجی دولت توس هگرب نبوده بست .بزبیدنرو بده

نظر میرسا که دولدت توسد هگرب و سیاسدت خدارجی توسد هگرب ح قده مفقدودۀ
ج.ب.بیربن در بمر توس ه و مقاومسازی بقتصاد م ی محسو

میشود .با بدهکارگیری

سیاست خارجی توس هگرب و دیپ ماسی بقتصادی ف ال در عصدر وببسدتگی متقابدل
میتوبن بسترهای مناسبی رب بربی جذ

سرمایه خارجی ،بنتقال فنداوری ،ورود بده

بازبرهای جهدانی و درنهایدت تحقدق بلگوهدا و برنامدههای توسد ه ،فدربهم کدرد.
همانقور که مشاهاه میشود تنها با بین نو بز سیاست خارجی میتوبن بدهمنظدور
تحقق توس ۀ بقتصادی گام بردبشت و به مقاومسازی بقتصداد کشدور پردبخدت .بدا
توجه به بین شربیط ج.ب.بیربن نیاز بساسی به تغییر در بولویتهای سیاست خدارجی
خودش دبرد تا بسترهای تحقق بقتصاد مقاومتی رب مهیا سازد.
مسائل بقتصادی در عصر جهانیشان ،نیازهای دبخ ی و وببستگی متقابدل کده
عرور

همکاری بینبلم ی ج.ب.بیربن با جهان رب دوچندابن کدرده بسدت؛ مسدت زم

تغییدددر جهدددتگیریهدددای سیاسدددت خدددارجی ج.ب.بیدددربن بز آرمدددانگربیی و
بیائولوژیمحوری به سیاست خارجی عملگرب و بقتصادمحور بسدت .وبق یتهدای
بقتصادی بیربن گوبهی بر بین ماعا بست که بربی توس ه و تحقق پیشدرفت کشدور،
رویکرد برونگربیانه و سیاست خارجی توس هگرب ،بمری عروری بست تا بتدوبن بز
منابع و بمکانا

موجود بربی تقویت توس ه م ی بسدتفاده کدرد .تحقدق بیدن مهدم،

نیازمنا نخبگان توس هگرب بست تدا بز یکسدو ،بسدترهای قدانونی دبخ دی رب بدربی
توس ۀ بقتصادی فربهم کنا و بز سوی دیگر ،با کمک دیپ ماسی بقتصادی و ت امدل
سازناه به تسهیل موبفقتنامههای تجدار

منطقدهبی و مدربودب

مدالی و بدانکی،
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همکاری درون منطقهبی ،جذ

سرمایهگذبری خارجی و بنتقال فناوری بپردبزد.

در سایه چنین سیاست خارجی مدیتدوبن ،توسد ه بقتصدادی رب بدربی کشدور
متصور بود .حال با توجه به بین پیشینه بقتصاد سیاسی سیاست خارجی ج.ب.بیدربن،
پژوهشهای ب ای میتوبنندا بده شدکل دقیدقتر و وبقعبیناندهتر بلزبمدا

سیاسدت

خارجی کشور رب در تحقق بلگوی بقتصاد مقاومتی ترسیم کنندا .در بیدن ربسدتا بده
نظر میرسا که دولت ج.ب.بیدربن بدا بسدتفاده بز نخبگدان توسد هگرب ،ج دوگیری بز
موبزی کاریها ،ت امدل سدازناه بدا کشدورهای منطقده و جهدان ،دوری جسدتن بز
موعوعا

غیر توس هبی و همچنین پیونا با نیروهدای مولدا و توسد هبی ،جدذ

سرمایهگذبری خارجی و بنتقال فناوری ،گسترش موبفقتنامههای تجاری و تسهیل
مربودب

بانکی میتوبنا بسترهای تحقق بقتصاد مقاومتی و بهقورک ی مقاومسدازی

بقتصاد م ی رب ممکن سازد.

پینوشتها
 .1بددربی نموندده در دهدده  1۳۳۵بانددک جهددانی ،بعمددال سیاسددتهای بددازبر آزبد و
خصوصیسازی رب مبنای بعطای وبم قربر دبد؛ لذب کشورهایی کده میخوبسدتنا بدا
دریافت بین وبمها به سمت توس ه بقتصادی برونا ،شکست خوردنا و نتیجۀ بین
سیاستها بیثباتی بقتصدادی ،بفدزبیش تدورم ،وبردب بیرویده بدود( .لفدت وی،
.)1۱۳-1۱۱ :1۸۳۳
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روسیه در بنار نکا دریافت میکرد و به دو پالایشگاه تهربن و تبریز بنتقال مدیدبد.
متقاب اً نیز به همان میزبن نفت در جزیره خارک به مشتریان بین کشدورها تحویدل
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