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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
 یپلماستید ۀدهندکت  کت   یالمللتنیو ب یداخلت ۀحتو  دو در است یس و اقتصاد وندیپ

 ک  ییهادول   یدل نیتوسع  اس . ب  هم یبرا یضرور یامر کود،یمحسوب م یاقتصاد

. دهنتدیخودکتا  قترار مت یهتایگذاراس یس ۀمهم را سرلوح نیدارند، ا  توسع ۀدغدغ

 یپلماستید ژهیوب  و اقتصاد»اس  ک   پرسش نیا ب  ییپاسخگو یپ در زین حاضر پژوهش

(  یت)نقتش و اهم یگاهیجا چ  در چند دهۀ اخیر را ی.ا.اج یخارج اس یس در یاقتصاد

 نگرفت دهیو ناد یتیاس  ک  توج  صرف ب  مسائ  امن اینپژوهش  یادعا «.اس ؟ داکت 

باعت   ی،ختارج اس یس یهایریگجه  در یبالادست اسناد دیمورد تأک یِاهداف اقتصاد

 و یامنطقتت  طیمحت در یمشخصت یاقتصتاد یاستتراتژ را یتت.ا.اج یهتاکتده کت  دولت 

 یهتایاستتراتژ نبتود کت  است  آ  ا  یحاک پژوهش یهاافت ی. باکند نداکت  یالمللنیب

در طول چهار ده  انقلتاب  را یج.ا.ا یخارج اس یموجب نوسا  در س ،مشخص یاقتصاد

در اقتصتاد  یمقطعت یهااست یس یریتگیتتاکنو  کتده است . پ ۸۶۳۱ا  سال  ژهیوو ب 

 در کتده ینتیبشیو محقق نشد  اهتداف پ را یج.ا.ا یهادول  یخارج اس یس یاسیس

آ   یامدهایک  ا  پ کودیدورا  محسوب م نیا یهایژگیا  و ،سال پنج ۀتوسع یهابرنام 

 و کشتور یخارج اس یس در یانفعال یریگجه  ،یاقتصاد مل یسا ب  عدم مقاوم توا یم

ی فیتوصت  ردیرو ا  استفاده باپژوهش  نیدر ا بیترت نیاکاره کرد. بد هامیتحر یریاثرپذ

 .بررسی کده اس موضوع مذکور  یو با ات ا ب  منابع اسناد یلیتحل _
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 مقدمه

 یبنتخدا  موبعد  یهداو روش ریتدابب ها،یمشمجموعه خط»به  یخارج استیس
 یدولت در برخورد با بمور و مسائل در چهارچو  بهداب  ک د کیبشاره دبرد که 

 گدرید ریدت ب بده اید( 1۳: 1۸۳۱ ،ی)محمدا «ایدنمایبعمال م یاسیحاکم بر نظام س
 کده بسدت شداه یزیربرنامده بقدابما  رشدته کی ای ربهبرد کی یخارج استیس»

 یم د منافع هیپا بر که یخاص بهاب  به لین یربستا در کشور کی رناگانیگمیتصم
بده بجدرب  یبلم  دنیب یهداتیدموجود ای کشورها ریسا با رببطه در بنا،شاه فیت ر

و  یخدارج استی. تحقق بهاب  س(۸۳ :1۸۳۳و همکاربن،  ی)پوربحما «گذبرنایم
قدربر  یمخت ف یهانهیعوبمل و زم ریدر خارج بز کشور، تحت تأث یبهاب  م  نیتأم

 در گفتددار چنددا: ربنیددب یخددارج اسددتیسکددا م سددجادپور در کتددا   ایدبرد. سدد
 و یبجتماع تحولا  به یدهشکل در رب عوبمل دسته دو، یعم  و ینظر یهاعرصه

بول عوبمدل  ۀدست ؛دبنایم مؤثر( رییتغ و)تابوم  یخارج استیس تحولا  جم ه بز
 و هسدتنا ینسب تابوم یدبرب بناک یریرپذییکه با تغ شونایمحسو  م «یساختار»

 اسدتیو تحدول س رییکه تغ ردیگیرب در برم «تیوع »دوم، عوبمل مربوط به  ۀدست
 (.۶۱: 1۸۳۸)سجادپور، دنبال دبرد رب به یخارج

 ؛بنادسته دو هستنا، یدگرگون حال در هموبره که «تیوع » به مربوط عوبمل
و  یبمنطقده طیمحد ،یدبخ د طیکه در سه سدط  محد یاسیس طیدر مح رییتغ یکی

دوم مربدوط بده  ۀ. دسدتسدتنایثابدت ن کدابمچیکده ه دهایرخ م یبلم  نیب طیمح
و  یبجتمداع یبنداوزآمدوزش، تجربه یبست که چگدونگ یخارج استینخبگان س

 یهااهیددر نحوه نگرش آنها نسبت به پا یزمان طیشرب نینخبگان و همچن یاسیس
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 بیدترت نیبدا(. ۳۵: 1۸۳۸)سدجادپور، مهدم بسدت  ،یخدارج اسدتیمربوط بده س
 نیدو ب ردیدگیشدکل مد یمت داد یرهایمتغ ریها، تحت تأثدولت یخارج استیس

. کننایوببسته و مستقل عمل م یرهایصور  متغگوناگون به یهادر حالت رهایمتغ
 یبنداممکدن بسدت قبقه یبلم  دنیو ب یدبخ د ا یو مقتض طیدگرگون شان شرب

 یدهبمر در جهدت نیرب بربئه دها که ب هایو بستربتژ یم  بز بهاب ، منافع یایجا
قاعداه  نیدبز ب زیدن ربنیدج.ب.ب کهیقور. بهکنایم فایب ینقش مؤثر یخارج استیس

 اسدتیس یو بجدرب نیکه در تاو ییرهایعوبمل و متغ نی. با توجه به بستیمستثنا ن
 اسدتیس بز متفداو  و عمداه ندو  دو بده تدوبنیدولت دخالت دبرنا، مد یخارج
 یخدارج استیس بز نو  دو نیب. کرد بشاره _گربتوس ه ریغ و گربتوس ه_ی خارج

 ن؛یبد نیدب در کدهچنان. دبرندا کشور بقتصاد یسازمقاوم و توس ه بر یمتفاوت ریتأث
 یمثبتد ریتأث توبنایم دبرد، بقتصاد بر که یایتأک لیدل به گربتوس ه یخارج استیس
 .باشا دبشته یم  بقتصاد یسازمقاوم بر

 یخدارج اسدتیس یبه نحو اهنوشته شحوزه  نیکه تاکنون در ب ییهاپژوهش
 دولدت کی در رب ربنی.ب.بج یخارج استیس نیهمچن و یتئور  اگرب رب بز بُتوس ه
 یهداچدالش بحد  به وبنا بررسی کردهگرب دولت توس ه هیبا توجه به نظر ،خاص

 . لدذب، بزنابهنابشدت یتدوجه یم د بقتصدادسازی در مقاوم یخارج استیموجود س
بسدت، پدژوهش حاعدر  یبقتصاد مقاومت یخوبستار تحقق بلگو ربنیج.ب.ب کهییآنجا

 انیدپا بز ب دا ژهیوبه رب کشور یخارج استیس یاسیبقتصاد س تیدبرد ک  یس  زین
 دولددت یخدارج اسددتیس» مدال بده توجدده بدا (1۸۳۱ تددا 1۸۱۳) ی دیتحم جند 
 بدا پدژوهش نیدب  هیوسدنیبا. برزیابی کنا یآمار یهادبده بساس بر و «گربتوس ه
 بربئده ربنید.ب.بج یخدارج اسدتیس یاسدیس بقتصداد یف  د تیوع  بز که یشناخت

دبرندا  یکده سد  یب دا یهداپدژوهش یبدرب باشدا یبمقامده توبندایمد دها،یم
 یبقتصداد مقداومت یتحقدق بلگدو بربیرب  یخارج استیو بلزبما  س هایریگجهت
 یبز ببزبرهدا ،یبلم  دنیو ب یدبخ د یبستفاده بز مندابع آمدار نیکننا. همچن یقربح
 .شودیآن با متون موجود محسو  م زیموعو  و تما نیب یبررس

 یخدارج اسدتیکده در مدورد س یپژوهش ببتاب به چهارچو  مفهدوم نیب در
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دولت با توجه  یساختار درون ،در بخش دوم ؛شودیبشاره م بست گربدولت توس ه
سوم و چهارم  یهادر بخش شود؛بررسی می یسالاروبنینخبگان و د یائولوژیبه ب

تحقدق  منظوربده یبستفاده بز منابع مال نیو همچن یو تجار یصن ت یهااستیس زین
 یبندرژ یپ ماسدیدر بخدش پدنجم بده د و ردیگیتوجه قربر م مورد یبهاب  صن ت

 تیوعد  بز یینهدا یابیبرز کی زین یریگجهیر نتد ت،ی. در نهاشودیکشور بشاره م
 بربئده یمقاومت بقتصاد یبلگو تحقق یبرب ییربهکارها و کشور یاسیس بقتصاد یف  

 .شودیم

 ی. چهارچوب مفهوم1

 یکسد بدر توسد ه بمدر در یبقتصداد یپ ماسدید ژهیوبه و یخارج استیس تیبهم
 یهاتیدبرنا با بستفاده بز آن، بز  رف یکشورها س  لیدل نیو به هم ستین اهیپوش

 نیتدرکده مهم ییخودشان بستفاده کنندا. بز آنجدا منافعبربی  یبلم  نیو ب یبمنطقه
 کداروبکس یفضا لیتسه توس ه،درحال یکشورها یبرب یخارج استیس تیبولو
و بهبدود  یبده تکنولدوژ یابیدسدت سم،یتور ،یخارج یگذبرهیجذ  سرما ،یتجار
 اسدتیبز س یندوع بتخدا  .(۱۳: 1۸۳۳ ان،یدو نمام ی)رسدتمکشدور بسدت  ریتصو

 مهدم کندا، بسدتفاده یم د بقتصاد تیتقومنظور به یرونیکه بتوبنا بز منابع ب یخارج
 دولدت یخدارج اسدتیس مدانظر، موعدو  یبررسد یبدرب پژوهش نیب در. بست

 در یمهمد نقدش یخدارج استیس بز نو  نیب. ردیگیم قربر توجه مورد گربتوس ه
کشدور دبرد.  یبقتصداد ۀتوسد  نفدع بده یروندیب و یدبخ د یهاتی رف کردن ف ال

 دنبدالدبرد و بده یو منطقد اندهیگربعمل یریگگرب، جهدتتوسد ه یخارج استیس
بسددت  بلم ددلنیو ب یبمنطقدده طیمحدد در ندده،یهزو کم یرقددابت ،یت ددام  یهدداکنش

 اسدتیس بز ندو  نیدب در کشدورها یرفتدار یبلگدو(. 1۵۱-1۵۸: 1۸۳۱ ،ی)ببوقالب
 اسدتیآن بسدت. س ۀاندیگرببدرون تیدماه و یهمکدار و رقابدت بر یمبتن یخارج

و  یبمنطقدده یهادبرد بز منددابع، بمکانددا  و فرصددت یگرب سدد توسدد ه یخددارج
 ،یروزآبادیف ی)دهقان اکنخود بستفاده  یببهاب  توس ه شبردیپ منظوربه یبلم  نیب

 ،یم د مندافع و بهداب  بیت ق یبرب گربتوس ه یخارج استیس ببزبر(. ۸۱۱: 1۸۳۱
و  یدیگربچناجانبده ،یبعتمادسداز ،یدیزدبتدنش. بسدت یبقتصداد یپ ماسید همان
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 یهداکده دولت شدونایمحسدو  مد ییهااستیبزجم ه س زیآممسالمت یستیهمز
 ,Weissmann) کننامی توجه آنهابه خود  یگرب در دستیابی به بهاب  بقتصادتوس ه

2014: 154). 
و  زبتیحساسد یهااسدتیدنبال سسدو بدهکیبز  ،یخارج استینو  بز س نیب
و  «ییگربوبقددع» ایدد «سددمیمرکانت » ا یددماننددا نظر_ بلم ددلنیب طیزب در محددتددنش

ندابرد بدا بعمدال  یدولدت سد  نیدب گدرید یو بز سدو باشدا ینمد _«سمیسمارک»
رشا و توسد ه کده  ییدر مربحل ببتاب یتجار یبه آزبدساز یبربلیل یهادستوربل مل

کدده دولددت  ییآنجددا دنبال دبرد، بپددردبزد. بزتوسدد ه رب بدده یهارسدداختیز ینددابود
 بزو فددار   انددهیگربت امددل یخددارج اسددتیقددر  سکیدددبرد بز  یگرب سدد توسدد ه

نوپا رب در دسدتور  عیبز صنا تیحما زین گریو بز قر  د ردیگ شیرب در پ ییزبتنش
 توبندایبهتدر مد «سدمینئومرکانت » کردیکه رو رسایبه نظر م ها،دکار خودش قربر 

. چربکه در بح  اینما زهیگرب رب تئوردولت توس ه یخارج استیس یاسیبقتصاد س
و  یدیگربتیدحما اسدتیس زیدگرب ندولت توسد ه یخارج استیس یاسیبقتصاد س

 یبقتصدداد اسددتیس نیتددروجددود دبرد. مهم یصددن ت ایددتول یبددرب یبسترسدداز
 یبمنطقده یهدایبدر همکدار یتوس ه؛ مبتن یائولوژیب کیبه عنوبن  سمینئومرکانت 

و  سدمیبز نئومرکانت  یناصدرع زیدن نیچد ،کدهچنان. (Okeke, 2016: 186) باشدایم
در  یبمنطقده یابیدو بازبر یدبخ د اب یکردن تول ریپذرقابت یبربمابخ ه دولت رب 

 (. Yu, 2017: 1044)کار خود قربر دبده بست  دستور
 یدو دسدته بز بقدابما  ک دان رب بدرب ،یخارج استینو  بز س نیب یک قوربه

بقدابما  در  نیدبز ب یدر دستور کار خود قدربر دبده بسدت. برخد یتوس ه بقتصاد
 یتحقق بقابما  بقتصداد یبرب طیشرب یو به بسترساز رنایگیقربر م یاسیحوزه س
بده مندابع(، گسدترش  یدسترسد نی. حقدو  بکتشدا  مندابع )تضدمکنندایکمک م
 عمدل ی)آزبد یخارج استیبستق ال س و (کشور ریتصو)بهبود  یبلم  نیب یهمکار

. در کنار آن، رنایگیقربر م یاسیبقابما  س  ابُ در( هاتیدولت بز هرگونه محاود
و صدادرب (،  ایدتول یفیو ک یکم شیتجار  )بفزب یشامل برتقا یبقابما  بقتصاد

 یدر کشدورها یگذبرهیو سدرما یگذبرهی)جذ  سرما گذبربنههیسرما یهااستیس
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بز  ،یتجدار یهانامده)گسدترش موبفقت یو تجار یمال ،یها (، مذبکرب  بقتصاد
 :Spohr & Silva, 2017) شدودی( مدیمبادلا  مال لیو تسه یببردن موبنع ت رفه نیب

158-162 & Stojčić & Orlić, 2016: 355) .سم،ینئومرکانت  کردیمطابق با رو نیهمچن 
خودشددان رب بددا نقددش  یببهدداب  توسد ه ایددبا زیددبخددل کشددور ن درهدا حکومت

در وبردب  دنبدال  تیعبه توس ه صادرب  و ممنو قیدر بقتصاد، تشو ییگربتیحما
 . (Islahi, 2006: 4) کننا

 و توسدد ه نیبدد زیددن و اسدتیس و بقتصدداد انیددم کیددنزد وندایپ بدده توجدده بدا
گرب بداون وجدود دولدت توسد ه یخدارج استیس ،یخارج و یدبخ  یهااستیس
 ,Dadzie).نخوبها بود  ریپذقارتمنا بمکان یسالاروبنیگرب و دنخبگان توس ه ،یقو

شدا  مت هدا و مصدمم بده تحقدق گرب کده بهدولت توس ه نخبگان (18-19 :2012
توجده قدربر  مدورد یشخصد مندافع بز شیرب بد یتوس ه م د ،بهاب  توس ه هستنا

 (Fritz & Menocal, 2007: 534). نابرندا یتدوجه مدا کوتاه بهداب  به و دهنایم
بداون نخبگدان  یرشدا بقتصداد ا؛یدگویمد «چیدو لفدت انیدآدر»که  یقورهمان

کده  هدور  یقور. بده(Leftwich & Hogg, 2007: 4) شدودیمحقق نمد ییگربتوس ه
بده بهداب   ی هن شیبا گرب یتس ط نخبگان جهینت زیگرب در سنگاپور ندولت توس ه

 یسدالاروبنید کندار در ینخبگان نیچن .(1۳۳: 1۸۳۳ ،ی)بهربمبوده بست  یبتوس ه
 ،یبز خودمختدار ییدرجده بالدا چربکده. باشدنا توس ه بسترساز توبننایم قارتمنا

گرب تا دولت توسد ه شودیها موجب مدولت نیدر ب یبوروکربس تیبستق ال و  رف
 ،ب نامدا  یهدایزیربرنامده قیخودش رب بز قر یصن ت و یببتوبنا بهاب  توس ه

جندو  شدر   ی. کشدورها(Maroufkhani, 2015: 17) ایدنبال نما یوبق  و منسجم
 بدا ییهدادولت بز یبنمونه یجنوب کره و وبنیتا سنگاپور، کن ،همچون هن  ایآس
 و نخبگدان همچدون ییهداشداخ  بده توجده بدا کده باشدنایم گربتوس ه تیماه

 (.1۸-11: 1۸۳۸)دلفروز، برسنا  تیقارتمنا توبنستنا به موفق یسالاروبنید
و  یمصدمم بده توسد ه بقتصداد نخبگدانِ کده گفدت تدوبنیمد بیدترت نیبا

و توجده بده  یرشدا بقتصداد یقارتمنا؛ مابخ ه هافمنا دولدت بدرب یسالاروبنید
 کشدور؛ یهااسدتیمط دو  بز س ریت امل سازناه و بربئده تصدو ؛یبخش خصوص
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 یهانامدهصادرب ، گسدترش موبفقت یبرتقا ،یسازیصن ت استیس گرفتن شیدرپ
کشدور بز  یخدارج اسدتیبسدتق ال س نیو همچن یمربودب  بانک لیو تسه یتجار

بز  ،(1)یبلم  ددنیب یها و نهادهدداقددار  ۀکننددامنحر  یهااسددتیموعددوعا  و س
 یور ک دقگرب و بدهدولدت توسد ه یخدارج اسدتیس یاسدیبقتصاد س یهاشاخ 

 ییها نقش بسزبدولت نیب ۀتوس  در که شودیف ال محسو  م یبقتصاد یپ ماسید
 دبشته بست.

 کشور ییاجرا نخبگان یدئولوژیا. 2

 حاکم نخبگان ،یدبخ  طیشرب به که بست لازم کشورها یخارج استیس یبررس در
: 1۸۳1 ام،یدو پ ی)سداعزمان توجه شدود قور همبه یبلم  نیو ب یبمنطقه طیشرب و

 بده توجده نیهمچند و یخدارج و یدبخ  طیمح دو به زمانهم توجه وبقع در(. ۳1
 بربئده در توبندایمد یخدارج اسدتیس یاسدیس بقتصداد و نخبگدان غالدب گفتمان

 یهدااسدتیس سدرد، جند  انیدپا بدا. باشدا مناسدب یمنطق و درست یهالیتح 
 یخارج استیس بصول عنوبنبه ،یبعتمادساز و زیآممسالمت یستیهمز ،ییزدبتنش

غالدب نخبگدان  اگاهیدبده د یبلم  دنیبز بمکاندا  ب یمندابهره یبدرب گدرب،توس ه
 ۀهمد در هنوز ایجا اگاهید نیب بلبته(. 1۳1-1۳1 :1۸۳۶ ،ی)سوربست  شاهلیتبا

و بلزبمدا   شدانیو نخبگان آن هنوز نسبت به مسائل جهدان هکشورها شکل نگرفت
رب  یمسدائ  نیچندبندا. رب کسدب نکرده یکداف نشیدب یدبخ  طیشرب نیآن و همچن

تدا بده بمدروز  ی دیب ا بز جند  تحم زماندر  ربنینخبگان ج.ب.ب اگاهیدر د توبنیم
و بلزبمدا   طیشرب بربیکشور  ییبز نخبگان بجرب یبرخ نشیمشاهاه کرد. هرچنا ب

 ییگربتوس ه ریغ کردیبز رو ییهاصبغه هم باز یبوده بست، ول یو دبخ  یبلم  نیب
 .شودیدر آنها مشاهاه م

 یسازندگ دولت.2-1

توس ه شا.  یمساو تیبمن ،یکار آمان دولت سازناگیو رو ی یجن  تحم انیپا با
، هشدا فیدت ر یم د تیدموفق ربهبدرد بمن یعنوبن بلگوبه یتوس ه م  کهییآنجا بز

ه قربر گرفتد ییگربدر چهارچو  توس ه زین ربنیج.ب.ب یو خارج یدبخ  یربهبردها
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 توس ه» دولت لیدل نیهم به(. ۱1-۱۵: 1۸۳1 ،یروزآبادیف یدهقان و کی)تاج بست
 برهده نیب در. ه بستدبد قربر خود یهایگذبراستیس بول تیبولو در رب «یبقتصاد

 کندار بدا تا هقربردبد خود کار دستور در رب یایجا یبقتصاد استیس دولت ،یزمان
رب در  یترمسدتحکم ئدیگرب، بتوبندا هدم1۳۳۵ ۀدهد ییگربتوده یهاروش گذبشتن

 یبازسداز یبرب هااستیس نیب ها . اکن جادیب یجهان یدبرهیبقتصاد سرما ستمیس
 بقتصداد در یخصوصد بخدش مشدارکت ۀحدوز گسدترش و ربنیب ۀزدجن  بقتصاد
 (.۱۸: 1۸۳1 ،یروزآبادیف یدهقان و کی)تاج بست بوده کشور

 ایدکده با کردنداینخبگدان کشدور بسدتالال مد ،ییزدبتنش استیبتخا  س در
 ،ی)سدورشدود  جدادیجهدان ب یبفکار عموم در ربنیقبول و موجه بز بقابل بیچهره
نتوبنسدته بسدت  یسدازناگدولدت  یهااسدتیس ،بین با وجود(. 1۳۸-1۳۱: 1۸۳۶

 یخودمختدار کهچنان. اکنخودش رب دنبال  یاسیو س یبهاب  بقتصادقارتمنابنه، 
 ا،یدنی)موسدوشدا  یخدارج اسدتیدر س ییهایبز نهادها منجر به ناهماهنگ یبرخ

بخدش  میو صاحبان عظد یبخش خصوص گذبربنهیدوره، سرما نیدر ب(. ۳۶: 1۸۳۱
 شدبردیبده پ قر یدک زب دولت ، همچنیننرفتنا صن ت و ایتول سمت به ینگیقان

 در رب یتجدار  خدارج یآزبدسداز گدرید قر بز  یلو دبشت ایتأک یسازصن ت
 یسدودآور رسایم نظربه(. ۱۸-۱۵: 1۸۳۱ ،یبصفهان ی یسم و)دهقان  گرفت شیپ

 یزمدان ۀبرهد نیدب در کشور ۀتوس  و یسازیصن ت بز مانع ا،یتول به نسبت تجار 
 .شا

 اصلاحات دولت .2-2

 گسدترش ،یاسدیس توسد ه ،یمان جام ه بر شتریب بص احا  دولت یاسیس گفتمان
. دبشدت ی تأکیداندید یسدالارمردم و قدانون تیحاکم ،یاسیس و یمان یهایآزبد

 اسدتیس در یدیزدبتنش استیس با و هاتمان یوگوگفت قرح با بص احا  دولت
(. ۸۸۱: 1۸۳۳ ،ی)مددوثق بددود یبعتمادسدداز و هاسددوفتفاهم دنبال رفددعبدده یخددارج

 بهبدود و گانیهمسدا به نسبت یهاشمدولت  استیس ۀبدبم ،یخاتم دولت استیس
 نیددولدت ب ی. بسدتربتژ (Rakel, 2007: 161)بست بوده ییبروپا یکشورها با روببط

 یبدرب جدهینت بدا آمریکدا وبرد ت امدل شدود در توبنداینم ربنیبوده بست که چون ب
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چربکده  شدود؛ کیبست به بروپا نزد یعرور یاسیس و یبقتصاددستیابی به بهاب  
 ,Jathol et al)بدوده بسدت ربنیدب یو بندزوب شدتریآمریکا بعمال فشار ب یهااستیس

 یدیزدبدنبدال تنشبده یخارج استیس ۀدر حوز انیجر نیکه ب هرچنا.  (98 :2017
 ایدتول منطدق و یبقتصاد توس ه ۀحوز در یروشن یبستربتژ و شهیبناآنها  یول ،بود

 .بنانابشته
و توسد ه توجده  یدموکربس یاسیو س یصور یهابه جنبه شتریب ق بانبص اح

 میدبدنا و به شدکل مسدتق توجه قربر و مساوب  رب مورد یدبشتنا. آنها قانون، آزبد
. در (۸۶۱: 1۸۳۳ ،ی)مدوثق نبودندا یبجتمداع _ یبقتصاد یساختارها رییدنبال تغبه
قطدع  ،یشدان، بخدش خصوصد یو بشدتغال، صدن ت ایبه کار، تول یبرهه زمان نیب

 نیبدا(. ۸۵: 1۸۳1 ،ی)مدوثقنشا  یتوجه چنابن هیبه نفت و بنباشت سرما یوببستگ
بز جنبه بقتصادمحور خارج شا و  ربنیب یخارج استیس یبرهه زمان نیدر ب بیترت

 ،یروزآبدادیف یو دهقان کی)تاجقربر گرفت  هایگذبراستیس یمبنا یاسیتوس ه س
 یمناسدب یبلم  نیو ب یدبخ  ینتوبنست، بسترها زیدولت ن نیدروبقع ب(. ۱۶: 1۸۳1
بدر توسد ه و  یدولدت بصد احا  مبتند کردیرو ،بساتوس ه فربهم کنا؛ چه یرب برب
 .بست نبوده منسجم یبقتصاد یهایزیربرنامه

 گرااصول دولت .2-3

و  یخوبرو ربندت ضیتب د ،یمربوط به مبارزه بدا فقدر و فسداد، ندابرببر یش ارها
دبشت کده  نی، نشان بز ب1۸۳۶در بنتخابا  سال  یعابلت بجتماع یبرقربر نیهمچن

 ،یقب د یهادر دولت یو بجتماع یتوس ه بقتصاد ۀمشخ  در حوز ینبود بستربتژ
 کدردیدولت در دبخل به رو نیبوده بست. ب نژبدیبحما انیبه قار  رس سازنهیزم

بز مظ وم و مبارزه با سد طه و  تیهمچون حما ییهاو در خارج بر رسالت ی یتوز
 یهدایریگجهدت(. 1۶1: 1۸۳۳و ربدفر،  یروزآبادیف ی)دهقاندبشت  ایستبابد تأکب

و  یبلم  دنیبدر بنتقداد بز نظدام ب یدوره که مبتند نیدر ب ربنیبج.ب. یخارج استیس
نسبت بده  یبلم  نیب یهاتیکه حساس شابود، باع   «هولوکاست»بفسانه خوبنان 

 کددردیرو بز دوره نیددب یخددارج اسددتیس. (Yegin, 2014: 4)بفددزوده شددود  ربنیددب
 و خصدومت بدر یمبتند یخدارج اسدتیس بده یهاشدم و یخاتم دوره ییگربعمل
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 . (Rakel, 2007: 161)دبد جهت رییتغ ل،یبسربئ و غر  با تیعا
بنجام نابده بسدت و در عمدل  یمؤثر هایبقابم ییزدبتنش منظوربه دولت نیب

 نیچند جدهیگرفدت. نت شیبهاب  خود در پ شبردیپ یرب برب «نگاه به شر » استیس
برجدا  دبده  تیبمن یبه شورب ربنیب یببوده بست که پروناه هسته نیب ییهااستیس

 یو چناجانبه بز قر  برخد جانبهکی ۀگسترد یهامیقط نامه و تحر نیشا و چنا
 ربنیب یبرب یاسیس یهاتیتنها محاودنه طیشرب نیبعمال شا. ب ربنیب هیکشورها ع 

 ی)بفضد رب هم بر دوش بقتصاد کشور گذبشته بست  ییهانهیب که هز ؛دنبال دبشتهبه
رب  ی یو تدوز یدولدت منطدق تجدار نیدب ،یقورک به(. 11۳-11۱ :1۸۳1 ،یانیو ک

بول بنق دا  و  یهاسدال یاسدیگفتمدان س یایدم اک عمل خودش قربردبد و با بح
و  یایدتول کردیدنبال دبشت، نتوبنست با روبا غر  رب به تیکه عا یمحورتیبمن

 بقتصاد یبه ساختارها انیجر نیشان و توس ه بپردبزد. ب یبه صن ت هیبنباشت سرما
 رییتغ یآنها برب زهیتوجه دبشت و بنگ یعابلتیفقر و ب ،ی ا نابرببربز بُ ؛یبجتماع _

-۸۶۳: 1۸۳۳ ،یمدوثق)مولدا نبدود  یروهدایکشور به سمت ن یبقتصاد یساختارها
۸۳۵.) 

 اعتدال دولت .2-4

 بنتخابدا  در سدربنجام دبشدت، وجدود ربنیب هیع  که یبهسته یهامیتحر تابوم با
 اسدتیس بده هیشب یاستیس بست کرده یس  بو. ایرس قار  به یروحان 1۸۳1 سال
دولت بعتابل م تقا بست کده بدا .  (Yegin, 2014: 5)کنا دنبال رب یهاشم و یخاتم

مشک ا  کشدور رب حدل کدرد.  توبنیگرب مچناجانبه و ت امل کردیو رو یپ ماسید
مشدک ا   یرب عامل بصد  یدولت قب  یزبو تنش یتهاجم یهااستیدولت، س نیب

 کدرد ت اش بعتابل دولت بساس نیب بر. دبنستیبروپا با آمریکا م یکشور و همربه
 متندو  رب ربنیدب یبقتصداد روببدط سدو،کی بز تا دبرد نگه دور آمریکا بز رب بروپا تا

 بز بروپدا دبشدتننگه دور با گرید یسو بز و کنا حفظ نیچ به یوببستگ بز و سازد
 ،یبعتمادسداز ،یدیزدبتنش ،یق بصد  . دهدا کداهش ربنیدب بر رب فشارها آمریکا،
 کدردیرو کده شدونایم گرفته نظر در یمیمفاه عنوبنبه سازناه ت امل ،ییگربتوس ه

 ی)دهقدان دهدایمد نشدان یخدارج اسدتیس بده نسدبت رب بعتدابل دولدت یبع ام
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 (.۸۱: 1۸۳۳ ،یجام پاکدبمن و یروزآبادیف
دبد، بده  لیدتق  یبهسدته ۀدولت، همه مشدک ا  رب در مسدئ  نیب کهییآنجا بز

. بپدردبزد حوزه نیب در یو بعتمادساز ییزدبکرده بست تا به تنش یس  لیدل نیهم
 ابکردهیدپ بدبمده ندژبدیبحمدا زمان در و شرو  یخاتم زمان در که یبهسته ۀمسئ 
 که هرچنا. گرفت شکل «برجام» قالب در یتوبفق با بعتابل دولت در سربنجام بود،

 در توبنسدت بسدت، نابشدته ربنیدب یبدرب یچنابن یبقتصاد یدستاوردها توبفق نیب
 تمرکدز. بگدذبرد مثبت ریتأث ربن،یب به نسبت یبلم  نیب بفکار ریتصو و یبعتمادساز

 یپ ماسید یسازدولت در ف ال نیباع  غف ت ب یبهسته ۀمسئ  یدولت رو صر 
کار آمان تربمپ و خدروج آن بز یمنطقه و شرکا شا و با رو یبا کشورها یبقتصاد

 نید. ع اوه بدر بافتی شیبقتصاد کشور بفزب یریپذبیو آس یبقتصاد سکیبرجام، ر
شدکل نگرفتده بسدت.  یو توس ه بقتصاد رشا یبرب یمناسب یبسترها زیدر دبخل ن

وبردب   ،یدبخ د اب یدکدردن تول یرقابت ینبودن آن برب یسرکو  نرخ برز و وبق 
 لدتدو یهابز مشخصده یخدارج یو تجار یدر مبادلا  بانک لیتسه نبودِ ه،یرویب

 .بستبعتابل 

 یتجار و یسازیصنعت یهااستيس. 3

شداه بسدت، بحد   ایبر آن تأک یبقتصاد ۀتوس  یهاکه در برنامه یمسائل مهم بز
بعتقاد وجود دبرد و تجربه هدم آن رب  نیبست. ب یرنفتیصادرب  غ ۀو توس  شیبفزب

بقتصداد  یریپذبیکشور رخ ناها آس یدر منابع برز ینشان دبده بست که بگر تنوع
( همچندان بده قدو  ینفتد یکشور )برزها یبرز یبه خاقر محاود بودن درآماها

 یبرز یهااسدتیس یریکارگبساس کشورها با بده نیخوبها مانا. بر ب یخودش باق
رب  یرنفتیمخت ف و صادرب  غ یهاصادرب  در بخش یریپذمناسب، بمکان رقابت

 یهابرنامده یریگجهدت کدهییآنجدا بز. (Wong, 2004: 350-352)دهنا می شیبفزب
بمدر مسدت زم  نیدبشداره دبشدت، ب یرنفتدیصدادرب  غ ۀسداله بده توسد پنج ۀتوس 
بدود تدا بتدوبن بدر  یو ت امل سازناه با بقتصاد جهان یبقتصاد یپ ماسید یسازف ال

(. 11۱: 1۸۳1 ،یانیدو ک ی)بفضد کشور بفدزود  اب یکالاها و تول یریپذتوبن رقابت
 .ردیگیقربر م یمورد بررس ربنیج.ب.ب یهادولت یو تجار یصن ت استیدر بدبمه س
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-1۸۱۳سداله بول )برنامده پنج یق یرنفتیصادرب  غحجم ، 1 با نمودبر مطابق
 ،بود )برنامده بول توسد ه( شاهینیبشیدلار پ ونی یم ۳۸۱هزبر و  1۱( م ادل 1۸۱1

هدزبر و  11درصا تحقدق بده  ۱۶برنامه با  نیدر قول ب ربنیمجمو  صادرب  ب یول
هدزبر  111ها حاود سال نیدر ب زی. مجمو  وبردب  کشور نایدلار رس ونی یم ۶۶۱

 بزجم ده ی؛سداختار لیت دا یهااستیس یسازادهیدلار بوده بست. پ ونی یم 111و 
 و)دهقدان  بداز یدرهدا یهااستیس و یسازیخصوص ،یبرز و یپول یهااستیس

 یزمدان برهده نیدب در کشدور وبردب  کده شا باع ، (۶۶: 1۸۳۱ ،یبصفهان ی یسم
. شدا کاسدته کشور وبردب  حجم بز ها،استیس نیب توقف با کهچنان. ابای شیبفزب
 بز یدرصدا ۳۳ تحقدق یرنفتیغ صادرب  زین( 1۸۱۳-1۸۱۶) توس ه دوم برنامه در

 حداود( 1۸۳۸-1۸۱۳) سدوم توسد ه برنامه در رقم نیب. بست دبشته مصو  قانون
 .بود درصا ۳۳
 

 
 (2911-2931وضعیت بازرگانی ایران ) .2نمودار 

 ربنیب یبس ام یجمهور یمرکز بانک تربزنامه: منبع

 
 حاوددر  یرنفتیغ صادرب  یگذبرها  با( 1۸۳۳-1۸۳۶) توس ه چهارم برنامه در
 رب یرنفتدیغ صدادرب  کده بدود شداه مو دف دولدت دلار، ونی یم ۳۵۵هزبر و  ۳1
 کده دهدایمد نشان آمارها(. توس ه چهارم)برنامه  دها شیبفزب درصا 1۵۰۱ انهیسال

 ایدبا بمدا ،بسدت افتدهی بهبود قبل برنامه به نسبت کشور یرنفتیغ صادرب  مجمو 
 نفدت بز حاصدل یهدافرآورده صادرب  به مربوط صادرب  نیب بز یبخش که گفت
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و  ینفتد یهااروکربنیه ریو سا ینفت یحاصل بز نفت و گاز، گازها یها)فرآورده
درصا  ۸۸ ربنیب یبرب 1۵1۵در سال  ی( بست. سهم صادرب  صن تنینفتال نیهمچن

در  یبست که سهم صدادرب  صدن ت یدر حال نی. بردیگیبز کل صادرب  رب در برم
درصدددا بدددوده بسدددت  ۳۸ یدرصدددا، مدددالز ۳۱ هیددددرصدددا، ترک ۳۳هندددا 

(http://tccim.ir/economic/index.aspx .)یهداوردهآصادرب  فر، 1نمودبر  بر بساس 
برنامده صدادرب   نیدبدر  کدهچنانشاه بسدت؛  شتریقبل ب یهانسبت به سال ینفت

مقدابر بز  نیدو بگدر ب ایدلار رسد ونی یم ۳۳۱هزبر و  1۳به مرز  ینفت یهافرآورده
دلدار  ونید یم ۳11هدزبر و  ۳1صادرب  کشور بده حجدم  ،حجم صادرب  کم شود

درصدا  1۵۵برنامه توس ه چهارم، حداود  یگذبربست که با توجه به ها  اهیرس
نکته هم بشاره کرد که سهم صادرب  محصدولا   نیبه ب ایبست. بلبته با افتهیتحقق

 .بست دبشته یشیبفزبرونا  یقب  یهابرنامه نسبت به برنامه نیدر ب زین یکشاورز
 

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

 ربنیب تجار  توس ه سازمان و یمرکز بانک: منبع

 
قدربر دبدن  تیددبشتنا با کنترل وبردب  و با بولو یس  گربتوس ه یهادولت گرچهب

خودشان، سهم صادرب  کشور رب  یهایگذبراستیدر دستور کار س یبهاب  صن ت
 یتدوجه موعدو  نیدب بده ربنید.ب.بج یهادهنا، دولت شیبفزب یجهان یدر بازرگان

 بز بدود «1۶۵۶ بنابزچشدم سدنا» بدا مصداد  که چهارم توس ه ۀبرنام در .نابشتنا
 یبصد  بهداب  بز یکدی عنوبنبده رب کشور شرفتیپ و توس ه تا شا خوبسته دولت
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 گاهیبه جا ربنیدستیابی ب یخود مورد توجه قربر دها و بسترها یهایگذبراستیس
 ،یانیدو ک ی)بفضد در سط  منطقده رب فدربهم کندا  یو فناور یع م ،یبول بقتصاد

مهدم رخ ندابده  نیدنخبگان مصمم بده توسد ه، ب نابشتن لیبما به دل(، 11۱: 1۸۳1
 بست. 

 بده کشدور صدادرب  کدل حجدم ز،یدن( 1۸۳۶-1۸۳۵) توس ه پنجم برنامه در
 نفدت بز حاصل یهافرآورده سهم نیب نیب بز که ایرس دلار ونی یم 1۶۸هزبر و 1۱۵

 ،پدنجم توسد ه ۀبرنامد در کده هرچندا. بسدت دلدار ونی یم ۳۳۱هزبر و  ۳۸ حاود
، (http://www.tpo.ir) بود شاه ینیب شیپ دلار اردی یم 1۵۳ حاود یرنفتیغ صادرب 

درصدا صدادرب   ۳۳ها چندابن موفدق نبدود و حداود سال نیعم کرد دولت در ب
و  یبلم  دنیب یهدامیبده نقدش تحر ایددر بخش کالا محقق شدا. بلبتده با یرنفتیغ

 شیبا شرکا ربنیب یمربودب  تجار لیهم بشاره کرد که مانع بز تسه یمشک ا  بانک
بز  ژهیورب بدر تجدار  دبشدته بسدت. بده یمنف ریتأث نیشتریب یبانک یهامیشا. تحر

 ریبروپدا و سدا هیدبتحاد ۀندایفزب یبا همربه ،آمریکا یمیتحر یهااستیکه س یزمان
و  یشدفائ ی)موسوهمربه بوده بست  «فتیسوئ» رینظ یبلم  نیمجامع و مؤسسا  ب

 (.  ۸۸: 1۸۳۶ ،ینقا
کشدور مثبدت نبدوده  یتدربز تجدار گاهچیه دهایکه آمارها نشان م قورمانه

وبردب  کدم  زبنیدکه م ییهابست. سال یتجار یبست و هموبره کشور شاها کسر
بز نبدود برز لدازم  یکاهش، ناشد نیب که ب ؛دولت یبتوس ه کردیبود نه به خاقر رو

آمریکا و بروپا بوده بست. دولت، بدا  یمیتحر یهااستیس و و وبردب  ایخر یبرب
 _شدا دنبدال گدربتوس ه یهادولت در که یقورهمان_ مناسب یبرز یهااستیس
 بمدا بخشدا، بهبود رب کشور یتجار تربز تیوع  و ایتول یریپذرقابت توبنستیم
 یبرز یهدااسدتیس، 1۸۳۱ سال ییببتاب یهاماه در کهیقوربه. فتادین بتفا  بمر نیب

 یبسترسداز نقدشو صادرب  باشا و بتوبندا  ایتول ۀکننالیه تسهکآن یجادولت به
بده عدرر  شدتریبگدذبرد، ب شیصدادرب  بده نمدا یو برتقدا ایدتول یخودش رب برب

 یبز سدو یبنامدهبخش 1۸۳۱سدال  ماهبهشدتیصادرب  بوده بست. چربکده در برد
 یانا تدا برزهداصدادرکنناگان مک دف شد ،نامدهبخش نیدولت منتشر شا که در ب



 2911 تابستان ♦ 1شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     033

 رعاملیمدا یمح ات ایحمکننا.  لیتبا یحاصل بز صادرب  خودشان رب به برز دولت
 نیدب»]: ایدگویدولدت مد یبرز اسدتی( در مدورد س11۵ ایدحم زعفدربن) شرکت

صدادرب  رب  میصور  مجبور نینابرد و در ب یبقتصاد هیتوج وجهچیه[ بهاستیس
سدرکو  شدان  نی. همچن(1۸۳۱خردبدماه  1بقتصاد،  یای)روزنامه دن «میمتوقف کن

بز ندرخ  شیدر کشور باع  شا که نرخ برز بازبر آزبد، ب یقینرخ برز و نبود برز حق
 عدام و یخوبربمدر موجبدا  فسداد، ربندت نیدولت باشا. هم یشاه بز سو بع ام

 .شا یخارج یکالاها برببر در یدبخ  ایتول یریپذرقابت

 یالمللنيب منابع از یمال نيتأم. 4

شدا  در کشدور به یخدارج یگذبرهیسدرما زبنیم ،یبنق ا  بس ام یروزیبز پ سپ
ب کده  ؛جدذ  نشدا ربنیددر ب یخدارج هیتنها سدرماها نهسال نی. در بافتیکاهش 

 یبز کشدور خدارج شدانا. بشدغال سدفار  آمریکدا بز سدو زیدن یقب  یهاهیسرما
بوده بسدت  ربنیآمریکا در روببطش با ب یبرب یخط بمام، نقطه عطف رویپ انیدبنشجو

شدرو  شدا. بدا شدرو   ربنیب هیآمریکا ع  یبقتصاد یهامیبمر تحر نیب ۀوبسطکه به
 یبقتصداد سدا یو مدورد هدا  قدربر گدرفتن تأس ربنیب هیعرب  ع  ی یجن  تحم

نرخ  یثباتیب ،یبقتصاد یهامیدوچنابن شا. جن ، تحر یبقتصاد یکشور، فشارها
جددذ   بودنددا کدده مددانعِ یبز جم دده عددوبم  یاسددیس سددکیبالددا و ربرز، تددورم 

 (.۳: 1۸۳1فر، یمی)رحشانا  ربنیدر ب یخارج یگذبرهیسرما
 بقتصداد یهاچرخ یبنابزربه ،ی یتحم جن  بز جاماناهبه یهایربنیو یبازساز

 ازمنداین ،یبقتصداد یهارسداختیز جادیب و یبقتصاد یهایماناگعقب جبربن ،یم 
 یناشد وبرده خسدارب  ،یرسم منابع بر بنا. بست بوده یاریبس یمال منابع و هیسرما

 یهدای)بررسد بدود شداه بدرآورد دلدار اردید یم هزبر کی حاود کشور به جن  بز
بقتصداد آزبد، کداهش مابخ ده  ی؛بساس دولت هاشم نیبر ب(. 11: 1۸۱۳ ،یبازرگان

رب در دستور کدار خدودش قدربر دبد  یبلم  نیت ام ا  ب شیبفزب و دولت در بقتصاد
 یدر ت ام دا  خدارج یدولدت سدازناگ(. ۶۳: 1۸۳۱ ،یبصدفهان ی ی)دهقان و سم

بروپدا، بدغدام  ه،یهمسدا یروببط با کشورها ،ییگربعمل ،ییزدبکرد تنشیخود، رو
بسدت  گرفتده شیبز بنزوب رب درپد ربنیخروج ب یو ت اش برب یدر بقتصاد جهان ربنیب
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 (.van der Hoeven, 2016: 16)کنا رب جذ   ازیبتوبنا منابع مورد ن قیقر نیتا بز ب
 یهمان قور ،چنابن مط و  نبوده بست ربنیدر ب یخارج هیجذ  سرما یول

 و -1۳حداود  بیدبده ترت 1۳۳۵و  1۳۳۳در سال  ،شوددبده مینشان  ۸که نمودبر 
 جددذ  در کدداهش .بسددت شدداهخارج کشددور بز هیسددرما دلددار ونیدد یم -۸۱1
 و یاسدیس سدکیر بز یناشد شدتریب ربن،یدب بز آن خدروج و یخارج یگذبرهیسرما

 سداله ۳ ۀدور انیدپا تا 1۳۳1 سال بز ،۸ نمودبر قبق. بست بوده کشور در یبقتصاد
 ربنیدب در یخارج یگذبرهیسرما دلار ونی یم 1۳1 حاود، (1۳۳۱ی )سازناگ دولت
 یجمهدور استیر بول سال دو دلار ونی یم -۸۳۵ بحتسا  با یول بست شاهجذ 
 ب کده ؛بست نشاه جذ  یخارج یگذبرهیسرما یزمان برهه نیب در تنهانه ،یهاشم

 .  بست شاهخارج ربنیب بز هیسرما دلار ونی یم -۳۳
رب جذ  کندا و بز  ازیموردن یخارج یهکه دولت نتوبنسته بود سرما ییآنجا بز

 اریدرب در بخت هارسداختیتوسد ه ز یبدرب یکداف ینفتد یدرآمداها زین گرید یسو
آورد. آمدار باندک  یدر قالب وبم رو یبعتبارب  خارج افتیبه در جهینابشت، درنت

سداله،  ۳در کدل دوره  یدولت سازناگ یهایکه مجمو  باه دهاینشان م یجهان
 زمیندۀمندابع در  نیددلار بدوده بسدت. حدال بگدر ب ونی یم ۳۳۵هزبر و  11۱حاود 

مثبدت  ازیدبمت کید شدایکشور بستفاده م یه بقتصادگرب و توس صادرب  یهاقرح
 یبا بازده یبقتصاد یهابخش به گربتوس ه یهامنابع در دولت نیبود. هرچنا که ب

 نییپدا یبدا بدازده ییهابه بخش ربنیدر ج.ب.ب هایگذبرهیسرما نیب، شا تیبالا هاب
 ربنیآنکه ج.ب.ب وجود (. با1۸-11: 1۸۱۳ ،یبازرگان یهای)بررس شا دبدهبختصاص 

 حدوزه نیب در گانیهمسا ،بست نبوده موفق یخارج یگذبرهیسرما جذ  نهیدر زم
 ۳ حداود هیترک( ۸ نمودبر با)مطابق  یزمان برهه نیهم در نمونه یبرب. بودنا شتازیپ

 هشدت ۀدور در. بست کرده جذ  یخارج یگذبرهیسرما دلار ونی یم ۳۳1هزبر و 
 جدذ  شدا، گرفتدهشیپ در کده ییزدبتنش استیس لیدل به بص احا  دولت ساله
 یزمدان برهده نیدب در که هرچنا. افتی شیبفزب ربنیب در زین یخارج یگذبرهیسرما

هدزبر و  1۱)بز  منطقده در یخدارج یگذبرهیسرما حجم یبرببر چهار شیبفزب اینبا
در  دلدار ونید یم ۶۳1هدزبر و  1۵۱ بده 1۳۳۱-1۳۳۳های در سال دلار ونی یم ۸۳۳
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 .گرفت اهیناد رب( 1۵۵۶-1۳۳۱هایسال
 

 
 (1123-2111گذاری خارجی )جریان سرمایه .9نمودار 

Source: UNCTAD 

 
 یدی وزدبتنش یهااسدتیکدرده بسدت بدا بربئده س یس  یهماننا هاشم زین یخاتم

گدددام  زیآممسددالمت یسدددتیو همز یبعتمادسدداز منظوربدددهها تمددان یگفتگددو
بروپا دبشته بست در  ژهیوبه غر ، به یکه خاتم ییسفرها.  (Yegin, 2014: 3)بردبرد

مدؤثر  ربنیدب یو بقتصاد یاسیس سکیو کاهش ر یخارج یهایگذبرهیجذ  سرما
 یگذبرهیسدرما جدذ  مجمدو  ،۸ نمدودبر بدا مطدابق. (۸۸۳: 1۸۳۳ ،ی)مدوثقبود 
 کده بسدت بدوده دلدار ونید یم 1۶۳هدزبر و  1۵ حاود بص احا  دوره در یخارج
 آمریکا، یهامیتحر لیدل به یول بود، شتریب دلار اردی یم ۱ حاود عربستان، به نسبت
 قدانون ،«بدوش» چربکده. نهاد کاهش به رو کشور در یخارج یگذبرهیسرما جذ 

 ایدتما 1۵۵۱سدال  تدا رب( ILSA) یبدیل و ربنیب نفت صن ت در یگذبرهیسرما منع
 خداقربده ییبروپدا یبدا کشدورها ربنیکه ب یروببط خوب لیدوره به دل نیکرد. در ب

بروپدا در  هیدگرب دبشدت، بتحادتوسد ه یخدارج اسدتیبز بصدول س یبرخ تیرعا
کشدور در سدازمان تجدار   نیدکدرد کده بز ب ایوبشنگتن رب تها ربن،یبز ب تیحما
 .(Rakel, 2007: 171)خوبها کرد  تیشکا یجهان

 و نددژبدیبحمددا یگربتوسدد ه ریددغ یخددارج اسددتیس ،۸ نمددودبر بددا مطددابق
 ربنیددر ب یخدارج یگذبرهیموجب شا که سهم جذ  سرما یبلم  نیب یهامیتحر
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شداه جذ  یخدارج یهایگذبرهی. بز کل سرماابایکشورها کاهش  رینسبت به سا
 ونی یم ۱۱۳هزبر و  1۶حاود  ربنیدلار(، سهم ب ونی یم ۱۳1هزبر و  ۱1۳در منطقه )

هدزبر و  11۵ ؛۸۶۱هدزبر و  1۳۳ بیدو بمارب  بده ترت هیدلار و سهم عربستان، ترک
 قیدبز قر ازدهمیددلار بوده بست. هرچنا که دولت  ونی یم ۳۱۱هزبر و  ۱۳و  ۳۳۳

 اسدتیس ،یبدبشته بسدت تدا بدا حدل مسدئ ه هسدته یبا غر  س  یمذبکرب  جا
-van der Hoeven, 2016: 18)ا کن یدهبهبود بقتصاد کشور سازمان یرب برب یخارج

 گانیهمسدا بدا سهیمقا در و دولت نیب در یخارج یگذبرهیسرما جذ  زبنیم، (19
-1۵1۸ یهاسدال نیبد منطقده در شداهجذ  یگذبرهیسدرما مجمو  بز. بود زیناچ

 و دلدار ونید یم ۳۳۱هدزبر و  1۵ ربنیدب سهم ،(دلار ونی یم 1۱هزبر و  11۳) 1۵1۱
 و ۳۳هدزبر و  ۸۳ ؛۶۱۳هدزبر و  ۳۶ حاود بیترت به عربستان و بمار  ه،یترک سهم
 یهداتی رف ربنیدج.ب.ب رسدایمد نظدربده. بسدت بوده دلار ونی یم ۶۱1هزبر و  ۸1

م ادن و خداما  دبرد  ،یدر حوزه بنرژ یخارج یگذبرهیجذ  سرما یبرب یمناسب
 لیدل نیترآن جذ  نشاه بست. مهم یهارساختیتوس ه ز یبرب یکاف یۀسرما یول

و  نیبده قدوبن ایدبا گدریدبنست. بز قر  د یبلم  نیب یهامیدر تحر توبنیآن رب م
گرب، دولدت توسد ه نبدودچربکه بده خداقر  ؛مقررب  دبخل کشور هم توجه دبشت

نگرفتده بسدت.  شدکلیخدارج یگذبرهیجذ  سرما یبرب یمناسب یدبخ  یبسترها
 مربدوط بده بخدش یخارج یگذبرهیجذ  سرما نیشتریها، بقبق گزبرش نیهمچن

 ریدبده بخدش نفدت، نشدان بز دولدت غ هدایگذبرهیسرما شترینفت بست. تمرکز ب
 یرنفتدیکه منجر بده صدادرب  غ ییهارب در بخش هاهیچربکه سرما ؛گرب دبردتوس ه

 سو  نابده بست. _صادرب  ینیگزیجا_ شودیم

 یانرژ یپلماسید. 3

 ت،ید رف نیدنفت و گاز برخوردبر بست که بسدتفاده بز ب میعظ ریبز  خا ربن،یج.ب.ب
 یبندرژ یپ ماسدیبا بستفاده بز د ربنیبست. ج.ب.ب یبنرژ یپ ماسیف ال کردن د ازمناین
رب بده خدود وببسدته کندا و بده  یکنناه بنرژمصر  یکشورها سو،کیبز  توبنایم

مندابع رب  نیدب ناتوبیم گرید یلازم بپردبزد و بز سو یو بنتقال فناور هیجذ  سرما
باع   یخارج استیدر س یبنرژ یپ ماسیبه د یتوجهیب کهچنانبه فروش برسانا. 
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برنامده چهدارم  یهابده پاکسدتان و هندا در سدال ربنیشاه بست که صادرب  گاز ب
سرنوشدت رب  نینرسا. هم جهیکه صور  گرفته بود به نت یباوجود مذبکربت ،توس ه

: 1۸۳1 ،یانیو ک ی)بفض مشاهاه کرد  زیبه بروپا ن ربنیب یدر پروژه گازرسان توبنیم
11۸.) 

آن باع  شا که آمریکدا بز  ییزبتیو حساس ربنیج.ب.ب یعا غرب یهااستیس
 یبو منطقده یبلم  دنیب یهداتیبز  رف ربنیدمحدروم کدردن ب زمینۀفرصت در  نیب

 هدایسدازمحروم نیدبز ب یبآمریکا بر هنا و پاکستان، نمونه یبستفاده کنا. فشارها
آن  یجاو بده اینرسد یبدردبربده بهره «خط لوله ص  »بوده بست که بر بساس آن 

 نیدنتوبنسدت بز ب ربنیدب جدهیخط لوله صد   شدا. درنت نیگزیجا «یخط لوله تاپ»
 گدرید ۀنکتد(. 1۸۶: 1۸۳1 ،یانیو ک ی)بفض  اکنصادرب  گاز بستفاده  یفرصت برب

بست کده در  «یسوآپ بنرژ»به آن توجه دبشت، بح   ایبا یبنرژ یپ ماسیکه در د
نشاه بست. هرچنا که قرح سوآپ بنجام  ربنیب یبز سو یحوزه بقابما  مؤثر نیب

 _ بحابث خط لوله نکدا با بص احا و  یسازناگ یهادولت یگذبرهیبا سرما ینفت
( توسدط 1۸۳۳دولدت دهدم ) در قدرح نیدب، شدا یاتیعم  1۸۱۱در سال  (2)نبتهر

 (.۳۱: 1۸۳۳ ،یپاک جامو دبمن یروزآبادیف ی)دهقان  نفت متوقف شا وزبر
بنا بدود، توبنسدته میدر تحر ربنیکه ب یطیدر شرب گانیبز همسا یبرخ نیهمچن

 نیبز ب جانبهکی یبردبرو به بهره ناکنبه نفع خودشان بستفاده  یبلم  نیب طیبز شرب
 ۀتوسد  یبدرب ربنیدمسئ ه کده ب نیبا شناخت ب ییبروپا یبپردبزنا. کشورها نیادیم
 یهااسدتیگرفتندا تدا س میدبرد، تصم ازین یگذبرهیبه سرما یبنرژ یهارساختیز

 و شیپالدا یفنّداور بنتقال تیممنوع. ناینما بعمال ربنیب به نسبت رب یبربنهیگسخت
-11: 1۸۳۶ ی،مانی)سد  بست بوده هااستیس نیب بزجم ه عیما به ی یقب گاز لیتبا
 کده گدرددیبرم 1۳۳۱ سال به گاز و نفت صن ت حوزه در میتحر سابقه بلبته(. 11

دلدار  ونید یم ۶۵بز  شیب یگذبرهیسرما ،1۳۳۱( در سال ILSA) «دبماتو» قانون قبق
دلدار  ونی یم 1۵سال ب ا به  کیرقم  نیممنو  شا و ب ربنیدر صن ت نفت و گاز ب

 ربنیدب تیمحروم و یریپذتیمسئول ها،میقانون جامع تحر زین 1۵1۵سال  در. ایرس
(CISADAتصو )دلدار  ونی یم 1۵بز  شیکه ب ییهاموجب آن، شرکتشا که به  بی
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دلار بده  ونی یم ۳بز  شیب انهیسال ایکننا  یگذبرهیسرما ربنیدر صن ت نفت و گاز ب
(. 1۸۳۶ ما،یصابوسد ی)خبرگدزبر شونایبفروشنا، مشمول مجازب  م نیبنز ربنیب

کشدور نتوبنسدته بسدت بدا  یخدارج اسدتیس شدودیکده مشداهاه مد یقورهمان
 ،یبندرژ ۀکننداایکنناه و تولمصر  یدر قبال کشورها یبنرژ یپ ماسید یسازف ال

و  یبمنطقده یبز کشدورها یو مدانع بز سوفبسدتفاده برخد اکن جادیمنافع مشترک ب
 شود.  یبفربمنطقه

 رانیا یهادولت یخارج استيس یاسياقتصاد س یاسهیمقا ليتحل. 6

قارتمندا؛ مابخ ده  یسدالاروبنیو د یکه نخبگان مصمم به توس ه بقتصداد هرچنا
ت امدل سدازناه و  ؛یو توجه به بخش خصوصد یرشا بقتصاد یهافمنا دولت برب

 ،یساز یصن ت استیگرفتن س شیکشور؛ در پ یهااستیمط و  بز س ریبربئه تصو
و  یمدربودب  بدانک لیو تسده یجدارت یهانامدهصادرب ، گسترش موبفقت یبرتقا

 یهااسددتیکشددور بز موعددوعا  و س یخددارج اسددتیبسددتق ال س نیهمچندد
 یاسددیبقتصدداد س یهابز شدداخ  ،یبلم  ددنیب یها و نهادهدداکنندداه قددار منحر 

بز  ربنیدج.ب.ب یهدابمدا دولت شدودیگرب محسو  مددولت توس ه یخارج استیس
 توس ه کشور برخوردبر نبودنا. یبرب ییهاشاخ  نیچن

توسد ه بربئده  یبدرب یدولت برنامده منسدجم نینخبگان ب ،یدوره سازناگ در
 نادبشدت ایتأک یساز صن ت شبردیبه پ قر یک زنخبگان ب نیکه ب یقورنابدنا، به

ربه تجار   یبقتصاد یو آزبدساز یساختار لیت ا یهااستیس با گرید قر و بز 
در (. ۱۸-۱۵: 1۸۳۱ ،یبصدفهان ی ی)دهقان و سمز گذبشتنا با ربوبردب   و یخارج

دبشدتنا.  ایدتأک یتوس ه بقتصاد یبه جا یاسیدوره بص احا  نخبگان به توس ه س
توجه شا. هرچنا کده نخبگدان  ی یبقتصاد توز استیبه س زین ییگربدر دوره بصول

با م طو  کردن تمرکز خودشدان  ،کردنایم ایتأک یدولت بعتابل بر مسائل بقتصاد
غافدل ماناندا.  یبهبود بقتصاد یبرب ییوهایو غر ، بز بربئه سنار یببه مسئ ه هسته

 یوبنسدالارید یریگمدانع بز شدکل ریدبخ ۀچنا دهد یگرب در قنبود نخبگان توس ه
 ،یبقتصداد یپ ماسدیدر د ریددرگ ینهادهدا یهماهنگ نیقارتمنا و کارآما و همچن

 و بقتصداد وزبر  تجدار ، و م دان صدن ت، وزبر  خارجه، بمور وزبر  ژهیوبه



 2911 تابستان ♦ 1شماره  ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     033

 .بست شاه نفت وزبر 
 ،وبم افدتیو در یباندک جهدان یهااسدتیس شدبردیپ یبدرب یسدازناگ دولت

 یثبداتیبد لیدبده دل اسدت،یس نیدبمدا ب ،گرفت شیرب درپ یسازیخصوص استیس
 یبقتصداد لیت دا اسدتیس ۀجدیکده در نت یوکار نامساعاکسب طیو مح یبقتصاد

ها به بفربد بانفو  و شرکت نیب بنتقال نی. همچنایشکل گرفته بود، به شکست بنجام
: 1۸۳۳ ،ی)مدوثقشونا  یها دچار ورشکستگشرکت نیباع  شا تا ب تیفاقا ص اح

 یبه بخدش خصوصد یاسیبر توس ه س ایتأک لیبه دل زی. در دوره بص احا  ن(۸1۳
. هرچنا توجه بده افتیبدبمه  یسازناگدولت  استینشا و در کل س یتوجه چنابن

در قالدب  یبزرگد یهابوده و شدرکت شتریب ییگربدر دوره بصول یبخش خصوص
بدوده  یدولتدشدبه یهدابه بخش شتریب هایوبگذبر نیسهام عابلت وبگذبر شانا، ب

 یریپدذبا سدرکو  ندرخ برز، رقابت ،یهماننا دولت قب  زیبست. در دوره بعتابل ن
 اسدتی. در مجمدو  سافدتیکداهش  یخارج یدر برببر کالاها یایتول یهاشرکت
 ۀتوسد  یبسدترها ،یخصوصد بخدش بده یتوجهیها و بدولت نیب ۀانیجومابخ ه
 .نکرد فربهم رب یبقتصاد

گفدت کده  ایدبا یبلم  نیو ب یبمنطقه یهایبح  ت امل سازناه و همکار در
بعتمداد  ،یدیزدبتنش اسدتیتوبنستنا س یو بص احا  تا حاود یدو دولت سازناگ

بمدا در  رندا،یبگ شیدر پ رب یبمنطقه یهایت امل با غر  و شر  و همکار ،یساز
گرب چنابن توجده دولت توس ه یخارج استیشاخ  بز س نیب ییگربدولت بصول

و بفسددانه خوبنددان هولوکاسددت،  بلم ددلنینشدداه بسددت و بددا بنتقدداد بز نظددام ب
کداهش  یدولدت بدرب نیدطدو  سداخت. برب به خود م  یبلم  نیب یهاتیحساس

 زیدبا شر  رب در دستور کار خدود قدربر دبد. در دولدت بعتدابل ن یفشارها، همکار
 ربنیدب یبلم  نیب ریبهبود تصو یبا غر  برب یو بعتمادساز ییزدبتنش یهااستیس

ت امدل بدا  ۀدولدت در توسد  نیدآن برجدام بدود. ب ۀجدیگرفته شدا کده نت شیدر پ
 نابشته بست.  یچنابن قیتوف یبمنطقهدرون یهایو همکار هیهمسا یکشورها
وبردب  و تدورم رب  شیکده بفدزب یدر دولت سازناگ یبقتصاد لیت ا استیس

 یبرتقدا یلدازم بدرب هیو جدذ  سدرما یسدازیدنبال دبشته بست، مانع بز صدن تبه
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شدان،  یو بشدتغال، صدن ت ایتول هدوره شا. در دوره بص احا  ب نیصادرب  در ب
به مسدائل  یقور ک و به هیبه نفت و بنباشت سرما یقطع وببستگ ی،خش خصوصب

سدرکو  ندرخ برز و وبردب  (. ۸۶۱: 1۸۳۳ ،ی)مدوثق شدان یتوجه چنابن یبقتصاد
 یریپدذکداهش رقابت باع  بعتابل و بصولگرب دولت دو در یرعروریو غ هیرویب

همانندا  زیدهدا ندولت نیدو ب شدا یخدارج یدر برببدر کالاهدا یکنناه دبخ  ایتول
 یبدرب یابیدصدادرب  و بازبر یبرتقدا ،یسداز یبه صن ت نانتوبنست یقب  یهادولت
باعد   ییبروپا یهاا. تمرکز دولت بعتابل به برجام و وعاهنبپردبز یدبخ  یکالاها
 یو بدانک یپول یهانامیپ قیبز قر یو مال یمبادلا  تجار لیدولت به تسه نیشا ب

 .باشا بعتنایب یربهبرد یتجار یبا شرکا
ها و کشدور بز موعدوعا ، دسدتوربل مل یخدارج اسدتیبح  بستق ال س در

گفدت کده دولدت  ایدبا یبلم  دنیب یها و نهادهاقار  ۀکننامنحر  یهااستیس
در  یبقتصدادیدژۀ وبم و افدتیدر یرب بدرب یبانک جهان یهادستوربل مل یسازناگ

 اسدتیرفدتن س هیو تدورم و بده حاشدوبردب   شیآن بفدزب ۀجدیگرفت کده نت شیپ
 ۀبده توسد  یغرب یهاشهیمتأثر بز بنا زیکشور بود. دولت بص احا  ن یسازیصن ت

در  یمسدائل بقتصداد لیددل نیدبشدت و بده همد ایدتأک یبقتصاد ۀبر توس  یاسیس
همچدون بهبدود  یموعدوعات زیدن یدیگربدولت نبود. در دولت بصدول نیب تیبولو
در  یتهداجم کدردیبده سدمت وبردب  و رو شتریدولت رب ب زهیبنگ ،ینفت یماهاآدر
دبدن مشدک ا  کشدور بده  لیدبدا تق  زیدسو  دبد. دولت بعتابل ن یخارج استیس

 یو بدانک یمدربودب  تجدار لیکرده بسدت بده تسده یو غر  س  یبهسته ۀمسئ 
و  یدبخ د یهداتی رف ن،یگزیجدا یوهایدولدت بده سدنار نکدهیبپردبزد، فار  بز ب

 باشا دبشته توجه یبقتصاد تیوع  بهبود یبرب یبو منطقه یربهبرد یشرکا
و  ربنیبج.ب. یخارج استیدر س یبقتصاد یپ ماسیف ال نبودن د رسایم نظربه

 طیمحد یهداتیبز  رف یمندابهره یمخت دف بدرب ینهادهدا انیدم یعام همداهنگ
در توسد ه  ربنی.بج.ب یهادولت یزمان، بز عوبمل ناکامقور همبه یو دبخ  یبمنطقه
 ایدبز تول تیدو تقو تیدکشور م طو  به حما یپ ماسیبوده بست. بگر د یبقتصاد

 ایتول تیگرب وجود دبشته بست، بمکان تقوتوس ه یهادر دولت کهچنانباشا،  یم 
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گفت که  توبنیم بیترت نیآن دور بز بنتظار نخوبها بود. با یریپذو رقابت یدبخ 
سازی و مقاوم یبقتصادتوس ه  یبرب یها ت اش مناسبچهار دهه، دولت نیدر قول ب

 .نابهنابد بنجام بقتصاد

 یريگجهينت

 یخدارج اسدتیس یبررسد یپدژوهش بدرب نیدکده در ب ییهاتوجه به شداخ  با
 ربنیج.ب.ب یهاکه عم کرد دولت شودیشاه بست، مشاهاه مدر نظر گرفته ربنیج.ب.ب

بده  رونیدنبوده بست. بزب گربتوس ه دولت یخارج استیس یهاشاخ متناسب با 
 ۀگرب ح قده مفقدودتوسد ه یخدارج اسدتیگرب و سکه دولدت توسد ه رساینظر م
 یریکارگ. با بدهشودیمحسو  م یبقتصاد م  یسازدر بمر توس ه و مقاوم ربنیج.ب.ب

 متقابدل یوببسدتگ عصدر در ف ال یبقتصاد یپ ماسید و گربتوس ه یخارج استیس
 بده ورود ،یفنداور بنتقال ،یخارج هیسرما جذ  بربی رب یمناسب یبسترها توبنیم

. کدرد فدربهم توسد ه، یهابرنامده و بلگوهدا تحقدق تیددرنها و یجهدان یبازبرها
 منظدوربده توبنیم یخارج استیس بز نو  نیب با تنها شودیم مشاهاه که قورهمان
 بدا. پردبخدت کشدور بقتصداد یسازمقاوم به و بردبشت گام یبقتصاد ۀتوس  تحقق
 یخدارج استیس یهاتیبولو در رییتغ به یبساس ازین ربنی.ب.بج طیشرب نیب به توجه

 .سازد ایمه رب یمقاومت بقتصاد تحقق یبسترها تا دبرد خودش
متقابدل کده  یو وببستگ یدبخ  یازهاین شان،یدر عصر جهان یبقتصاد مسائل

با جهان رب دوچندابن کدرده بسدت؛ مسدت زم  ربنیج.ب.ب یبلم  نیب یعرور  همکار
و  ییگرببز آرمدددان ربنیددد.ب.بج یخدددارج اسدددتیس یهدددایریگجهدددت رییدددتغ
 یهداتیگرب و بقتصادمحور بسدت. وبق عمل یخارج استیبه س یمحوریائولوژیب

کشدور،  شدرفتیتوس ه و تحقق پ یماعا بست که برب نیبر ب یگوبه ربنیب یبقتصاد
بست تا بتدوبن بز  یعرور یبمر، گربتوس ه یخارج استیو س انهیربگبرون کردیرو

مهدم،  نیدبسدتفاده کدرد. تحقدق ب یتوس ه م  تیتقو یمنابع و بمکانا  موجود برب
 یرب بدرب یدبخ د یقدانون یبسدترها سدو،کیگرب بست تدا بز نخبگان توس ه ازمناین

و ت امدل  یبقتصاد یپ ماسیبا کمک د گر،ید یو بز سو اکنفربهم  یبقتصاد ۀتوس 
 ،یو بدانک یو مدربودب  مدال یبتجدار  منطقده یهانامهموبفقت لیسازناه به تسه
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 بپردبزد.  یو بنتقال فناور یخارج یگذبرهیجذ  سرما ،یبدرون منطقه یهمکار
 کشدور یبدرب رب یبقتصداد توسد ه تدوبن،یمد یخارج استیس نیچن هیسا در
 ربن،ید.ب.بج یخارج استیس یاسیس بقتصاد نهیشیپ نیب به توجه با حال. بود متصور

 اسدتیبلزبمدا  س ترناندهیبو وبقع ترقیدبده شدکل دق توبنندایم یب ا یهاپژوهش
ربسدتا بده  نیدکنندا. در ب میترس یبقتصاد مقاومت یکشور رب در تحقق بلگو یخارج
بز  یریج دوگ گرب،توسد ه نخبگدانبدا بسدتفاده بز  ربنیدکه دولت ج.ب.ب رساینظر م
جسدتن بز  یمنطقده و جهدان، دور یت امدل سدازناه بدا کشدورها ها،یکار یموبز

جدذ   ،یبمولدا و توسد ه یروهدایبا ن ونایپ نیو همچن یبتوس ه ریموعوعا  غ
 لیو تسه یتجار یهانامهگسترش موبفقت ،یو بنتقال فناور یخارج یگذبرهیسرما

 یسدازمقاوم یقورک و به یتحقق بقتصاد مقاومت یبسترها توبنایم یمربودب  بانک
 .سازد ممکن رب یم  بقتصاد

 



 

 

 هانوشتپی
های بددازبر آزبد و بانددک جهددانی، بعمددال سیاسددت 1۳۳۵بددربی نموندده در دهدده . 1

خوبسدتنا بدا لذب کشورهایی کده می ؛سازی رب مبنای بعطای وبم قربر دبدخصوصی
بین  ۀها به سمت توس ه بقتصادی برونا، شکست خوردنا و نتیجدریافت بین وبم

رویده بدود. )لفدت وی، ثباتی بقتصدادی، بفدزبیش تدورم، وبردب  بیها بیسیاست
1۸۳۳: 1۱۱-1۱۳.) 

نسدتان و هزبر بشکه نفت در روز، نفت رب بز قزبقسدتان، ترکم ۸۱۵بین قرح با  رفیت . 1
دبد. کرد و به دو پالایشگاه تهربن و تبریز بنتقال مدیروسیه در بنار نکا دریافت می

متقاب اً نیز به همان میزبن نفت در جزیره خارک به مشتریان بین کشدورها تحویدل 
های بوج؛ قرح سوآپ نفتی، روزبنده بدیش بز شا. گفتنی بست که در سالدبده می

 کرد.منطقه رب منتقل میهزبر بشکه نفت کشورهای  1۳۵

 منابع و ماخذ

مجموعده  .«گربتوسد ه یخارج استیدر س ییمبنا مینقش مفاه» .(1۸۳۱) ایحم ،یببوقالب
 قددا یتهددربن: پژوهشددکاه تحق .گربتوسدد ه یخددارج اسددتیمقالددا  کنفددربنس س

 .  کیبستربتژ
در حددوزه  ربنیددب یخددارج اسددتیس یابیددبرز» .(1۸۳1) یانیددک و وحیددا رسددول ،یبفضدد 

 بق اعا  فص نامه .«1۸۳۶-1۸۳۳در چهارچو  برنامه توس ه  یبقتصاد یپ ماسید
 .1۸۳-11۱ . ص 1۳۳ش .یبقتصاد _ یاسیس

در برنامده  ربنیدب یروببدط خدارج تیوعد  یابیدو برز یبررسد» .(1۸۳1) دددددددددددددد
 .1۸۱-1۵۳ص  .1ش .ک ان و یربهبرد یهااستیسفص نامه  .«چهارم توس ه

 «.گدربصدادرب  یهدادر قرح یبسدتفاده بز مندابع خدارج» .(1۸۱۳) یبازرگان یهایبررس
 .1۶-11. ص 1۳۵ش

 یگربمسد ط و  هدور دولدت توسد ه یاسدینخبگان و بئت ا  س» .(1۸۳۳سجاد ) ،یبهربم
 .1۳۵-1۱1ص  .۶1ش .یخارج روببط فص نامه .«و دستاوردها جیسنگاپور: نتا

 در ییجسددتارها: نینددو یپ ماسددید .(1۸۳۳بز همکدداربن ) یو جم دد نیحسدد ،یپوربحمددا
 تهربن: وزبر  بمور خارجه. .ربنیب یبس ام یجمهور یخارج استیس
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صاور بنق ا  در  یبلگوها» .(1۸۳1) یروزآبادیف یدهقان سیا ج ال محمارعا و ک،یتاج
 .۳۵-۱1. ص 1۱ش .ربهبرد فص نامه .«ربنیب یخارج استیس یهاناگفتم

 1۶ ،یمینفدت، گداز و پتروشد عیصدنا یهامیبه رونا تحر ینگاه» .مایصابوس یخبرگزبر
 http://www.iribnews.ir در: یدسترسقابل «.1۸۳۶بسفناماه 
و  ربنیدتوسد ه در ب یاسی: بقتصاد سیدولت و توس ه بقتصاد .(1۸۳۸) یدلفروز، محماتق

 تهربن: بنتشارب  آگاه. .گربدولت توس ه
بدده  یدولددت سددازناگ کددردیرو» .(1۸۳۱) یبصددفهان ی یسددم و ع یرعددا هیددحور دهقددان،

 .«بدازبر در دهده دوم بنق دا  _ آن بدر روببدط دولدت ریبقتصاد و تأث شانیجهان
 .۶۳پ .۸ش .یبلم  نیب و یاسیس یهاافتیره فص نامه

 اسدتیدر س یپ ماسدیکدارکرد د ها وعدرور » .(1۸۳۱) ج دال ایس ،یروزآبادیف یدهقان
تهربن:  .گربتوس ه یخارج استیمجموعه مقالا  کنفربنس س .«گربتوس ه یخارج

 .  کیبستربتژ قا یپژوهشکاه تحق
 یبقتصداد یپ ماسدید» .(1۸۳۳) یپاک جامدبمن مرتضی ج ال و ایس ،یروزآبادیف یدهقان

 ربنیدب یط بقتصادسال روبب 1۳ یابیبرز ؛یمرکز یایدر آس ربنیب یبس ام یجمهور
-1۳ص  .۳۱ش .قفقاز و یمرکز یایآس فص نامه .«پس بز بستق ال هایو جمهور

۱۳. 
صداور بنق دا  در  یبلگدو» .(1۸۳۳ربدفدر ) فیدروزه ج دال و ایسد ،یروزآبدادیف یدهقان

 .1۳۵-11۸. ص 1۵ش .یاسیس دبنش فص نامه .«دولت نهم یخارج استیس
 یهاسال یق ربنیدر ب یخارج یگذبرهیعم کرد سرما یبررس» .(1۸۳1) یفر، مهریمیرح

 .1۱-۸ص  .1۱ و 1۳ش .یبقتصاد مج ه .«1۸۸۳-1۸۳1
 ینقددش ربهبددرد یهدداو چالش نیمضددام» .(1۸۳۳) انیددنمام فرشددیا و یمجتبدد ،یرسددتم

 ی.خدارج روببدط فصد نامه «.ربنیب یدر توس ه تجار  خارج یبقتصاد یپ ماسید
 .۳۵-۱۸. ص ۶۶ش

ت امدل  ،یدولت حسدن روحدان یخارج استیس» .(1۸۳1) یتربب و قاسم رعایع  ،ییرعا
 .یبلم  دنیب و یاسیس قا یتحق فص نامه .«گربسازناه در چهارچو  دولت توس ه

 .1۱1-1۸1. ص 1۳ش
 .1۸۳۱بول خردبدماه  .«میمجبور به توقف صادرب  زعفربن هست» ی.بقتصاد یایدن روزنامه

 https://donya-e-eqtesad.com در: یقابل دسترس
 اسدتیس یریگنفدت بدر جهدت یدرآمداها ریتدأث» .(1۸۳1) امیدپ و فرشدته بحما ،یساع

 .1۵۸-۳۱. ص 1۱ش است،یس و حقو  دبنشنامه .«دولت نهم یخارج
 https://www.cbi.irدر:  یدسترسقابل ی.بانک مرکز تیسا
 http://www.tpo.irدر:  یدسترسقابل .ربنیسازمان توس ه تجار  ب تیسا
بسدتان  یم دادن و کشداورز ع،یصدنا ی،بتا  بازرگدان یبقتصاد یهایم اونت بررس تیسا

 http://www.tccim.ir در: یدسترسقابل  .تهربن
 و ینظدر یها: چنا گفتار در عرصهربنیب یخارج استیس .(1۸۳۸محماکا م ) سجادپور،

http://www.iribnews.ir/
https://donya-e-eqtesad.com/
https://www.cbi.ir/
http://www.tpo.ir./
http://www.tccim.ir/
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 .خارجه بمور وزبر  بنتشارب : تهربن .یعم 
در  ربنیدب یبس ام یجمهور یبقتصاد یپ ماسید تیبلزبما  تقو» .(1۸۳۶فاقمه ) ،یمانیس 

 یهدامرکدز پژوهش یحقدوق _ی اسدیس یهاپژوهش م اونت .«میپساتحر طیشرب
 .یبس ام یمج س شورب

بدر  شدانیتا ت امل سازناه و مدؤثر؛ بازتدا  جهدان ییزدببز تنش» .(1۸۳۶جوبد ) ،یسور
 .1۵1-1۳1ص  .۸۱ش .ربهبرد فص نامه .«یخاتم یخارج استیس

 یهدایریگو جهت ی هن یهانایبن ن،ینظم نو» .(1۸۳۱) یم ک س یا و نیزبده، حس فیس
 یخدارج اسدتیمجموعده مقالدا  کنفدربنس س .«یخدارج اسدتیدر س یبتوس ه
 .  کیبستربتژ قا یتهربن: پژوهشکاه تحق .گربتوس ه

 محمددود دکتددر یآقددا یخددارج اسددتیس بددر لیددتح » .(1۸۳۱) میمحمددارح ،یوعددیع
 .1۸۵-1۵۳ص  .1۶ش .توس ه و ربهبرد فص نامه .«نژبدیبحما

 یجمهدور یو فرهنگد یبجتمداع ،یبرنامه پنج ساله بول تدا ششدم توسد ه بقتصداد قانون
 http://rc.majlis.ir در: یقابل دسترس .ربنیب یبس ام

 .«توسد ه در اسدتیس تیدبهم ربمدونیپ» گربتوس ه یهادولت .(1۸۳۳) انیآدر چ،یو لفت
 نگار. ین ز،یمشها: مرنا .جوبد بفشار کهنترجمه: 

 .مسدائل و بصدول ربنیدب یبسد ام یجمهدور یخارج استیس .(1۸۳۱منوچهر ) ،یمحما
 تهربن: نشر دبدگستر.

 یجمهدور یخدارج اسدتیس در بنجدام ندایفرب و مطدرح میمفاه» .(1۸۳۳) عباس ،یم ک
 .۳۱-۳۳ص . ۳ش .ربهبرد فص نامه .«ربنیب یبس ام

فصدد نامه  .«یبسدد ام یجمهددور دوره در ربنیددب یاسددیس بقتصدداد» .(1۸۳۳) بحمددا ،یمددوثق
 .۸۳۶-۸11. ص ۱1ش .دبنشگاه تهربن یاسیدبنشکاه حقو  و ع وم س

 مج ده .«توسد ه یزیردخالت دولت در بقتصداد و برنامده یبررس» .(1۸۳1بحما ) ،یموثق
 .۸1-1۳ص  .1.شتوس ه و بجتما 

در دوربن  ربنیدب بلم لنیب یاسیبقتصاد س» .(1۸۳۶) ینقا و فرزبنه مس ود ،یشفائ یموسو
 .۱1-11ص  .1۳ش .یخارج روببط فص نامه .«میپساتحر

 .«یدر دوره سدازناگ ربنیدب یخدارج اسدتیس تیدبولو» .(1۸۳۱رعدا ) ایس ا،ین یموسو
 .۳۱-۱۳. ص ۶۱ش .ربهبرد فص نامه
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