
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي،
 142-113، 1398سال پنجم، شماره يازدهم، تابستان  

تحلیل عملکرد دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

 خاورمیانه در شرایط تحریم اقتصادی
 1امامي زوارهسيدعلي مرتضوي 

  چکيده:
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عملکرد دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی 

المللی معاصر ایران در خاورمیانه در شرایط تحریم اقتصادی است. دیپلماسی فرهنگی در روابط بین
تأثیر بر افکار عمومی ابزارهای مؤثر در حمایت از اهداف ملی و سیاست خارجی کشورها و  یکی از

باشد. اتخاذ دیپلماسی فرهنگی توسط ایران و کشورهای خاورمیانه و های سایر کشورها میو دولت
های های فرهنگی به منظور حفظ و توسعه روابط فیمابین در شرایط ناشی از تحریمانجام فعالیت

بط سیاسی و اقتصادی دچار ای ایران، نمایانگر اهمیت روابط فرهنگی در زمانی است که رواهسته
شود. جمهوری اسالمی ایران نیز به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادی خود در این نقصان می

های فرهنگی خود در عرصه تعامالت با گیری از امکانات و ظرفیتشرایط تحریم نیازمند بهره
دوست در منطقه  کشورهای منطقه و ابزارهای سیاست خارجی است. لذا کشور ایران و کشورهای

ای با اتخاذ دیپلماسی فرهنگی در دوران تحریم، سعی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی و امنیت منطقه
در تلطیف فضای منفی ایجاد شده از طریق تعامل سازنده با این کشورها و همگرایی اقتصادی با 

زدایی در سیاست محور تنشباشد. همچنین تداوم برنامهکشورهای منطقه و بازارهای هدف می
خارجی، تشکیل ستاد مرکزی دیپلماسی اقتصادی برای تنظیم دستور کارها و تعیین دقیق مسئولیت 
نهادهای دخیل و حذف ستادهای موزای و ناکارآمد و تقویت اقتصاد تولیدی و غیر نفتی و تسری آن 

ا روی دیپلماسی اقتصادی های فرتواند در ایجاد روابط فرهنگی و رفع چالشای میهای منطقهبه بخش
 مفید به فایده باشد.

 دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی اقتصادی، تحریم اقتصادی، تحلیل عملکرد. كليد واژه:
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 در شرايط تحريم اقتصادي 

 مقدمه:

ها و ها، دولتالمللی از جمله مسائل مهم حکومتهای اخیر روابط فرهنگی بیندر دهه

اینکه سیاستگذاران یا کارگزاران این المللی شده است. ای و بینهای فرهنگی منطقهسازمان

پیش از آنکه به عوامل خارجی  ،کنندگیری میگذاری و تصمیمحوزه فرهنگی چگونه هدف

 وابسته باشد، تابع متغیرهای داخلی است. در حقیقت این اهداف، ساختارها، راهبردها و

کند. نه ن میهای یک کشوراست که نوع و مدل روابط فرهنگی آن کشور را تعییگیریجهت

ها و اقدامات کشور دیگر. به عبارت دیگر روابط فرهنگی پیوندهایی عوامل خارجی، سیاست

آید که تحت تأثیر شرایط های ملی و فرهنگی به وجود میها در حوزهاست که میان انسان

(. دیپلماسی فرهنگی به 68: 1396اجتماعی و دیپلماسی فرهنگی است )اژدری و همکاران، 

دیپلماسی فرهنگی زمینه همچنین تواند مورد توجه قرار گیرد. شکلی از قدرت نرم می عنوان

آورد و این مبادالت به نوبه خود از یک سو به تقویت مشترکات مبادالت فرهنگی را فراهم می

ها را فراهم پردازد و از سوی دیگر در جایی که تفاوت وجود دارد، زمینه درک انگیزهمی

های اقتصادی علیه ایران شدت یافت های پس از انقالب تحریمآنجا که در سال کند. اما ازمی

روند جدیدی در تحریم ایران شکل یافت 1358آبان سال  13و با تسخیر سفارت آمریکا در 

های اخیر های تجاری و اقتصادی مواجه شد همچنین درسالو ایران به طور رسمی با تحریم

 ای، آمریکا توانست متحدانی بین سایراورانیوم و جریان انرژی هستهسازی به دنبال بهانه غنی

های های مالی و تجاری علیه ایران پیدا کند و شدت تحریمکشورهای اروپایی برای تحریم

ناشی  در داخل، مشکالت اخیر اقتصادی، گذشته را نیز افزایش دهد. همین امر باعث شد تا

(، لذا  با توجه به شرایط و 114:1393فدائی و درخشان،های اقتصادی دانسته شود )از تحریم

وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی کشور و نگاه منفی به ایران که زاییده همین نظام سلطه 

اگرچه  ای با چالش مواجه کرده است.های جهانی  و منطقهجهانی است، کشور را در عرصه

های فراوانی با دیگر کشورهای شتراکایران در مقام یکی از کشورهای مهم خاورمیانه دارای ا
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ها های فرهنگی با این کشورها اکنون با چالش تأثیرتحریماین منطقه است اما در روابط و تعامل

پرسش مورد بررسی در این پژوهش این بر روابط بین کشورهای منطقه با ایران روبروست. 

یم چگونه بوده است؟ آیا های تحرها و عملکرد فرهنگی ایران در طی سالاست که ویژگی

باتوجه به آنچه  ؟شرایط تحریم یک دیپلماسی فعال بوده است دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ا در

تحلیلی در -ای و به روش توصیفیگفته شد این مقاله سعی دارد با رویکرد مطالعه کتابخانه

در  دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تحلیل عملکردحد وسع خود به 

 شرایط تحریم اقتصادی بپردازد.

 

 و انواع آن ها بر عليه ايرانعلل اتخاذ تحريم 

درباره علل اعمال تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است،  

-ها تاثیر داشتهگیری تحریمهای رسمی افرادی که در شکلاما نگاه اجمالی به بیانات و دیدگاه

کند. از دیدگاه بیانگر آن است که آمریکا دلیل تحریم ایران را رفتار این کشور ذکر میاند، 

ای است، رفتار تعارضی آنان، ایران کشوری تروریست بوده و در پی دستیابی به سالح هسته

کند. المللی همراهی نمیدارد و با صلح خاورمیانه مخالف است و در کل با شیوه و قوانین بین

های دهد که تحریمها نشان میملکرد کشورهای جهان و بررسی سابقه تحریمامروز ع

اقتصادی، ابزار سیاسی مهم و معموال تأثیرگذار در دست کشورهای قدرتمند جهان بوده و 

های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی آمریکا نیز همواره یکی از مجریان و طرفدران تحریم

د بوده است. در دستورالعمل ریاست جمهوری آمریکا به به اهداف مورد نظر در سیاست خو

ای علت تحریم ایران عبارت است از تهدید فوق العاده 1995مارس  18مورخ  12957شماره

که از جانب ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده آمریکا گردیده 

 (. 38:1389است )وصالی و ترابی،
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توان به صورت ذیل ارائه نمود )علیخانی یل و اهداف وضع تحریم را میطور خالصه، دالبه

،1380:) 

 ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور؛تمایل به تأثیرگذاری در سیاست -

 های آن کشور؛تنبیه و مجازات یک کشور به دلیل سیاست -

 در نظام سیاسی آن کشور؛ثباتی در کشور هدف؛ بیشتر به قصد ایجاد تغییر ایجاد بی -

 های کشتار جمعی؛ارتقای حقوق بشر، مقابله با تروریسم و جلوگیری از اشاعه سالح -

به کشور تحریم شده نشان داده شود که کشور تحریم کننده اقدامات آن کشور را تقبیح  -

 کند؛می

ده های ناخوشایند در آینبرحذر داشتن کشور تحریم شده از تعقیب برخی سیاست -

 )بازدارندگی(؛

  (.31:1393کاهش توان نظامی کشور هدف ) میراحمدی،رشیدی، -

 از پس اما .شدمی امریکا اعمال توسط اسالمی انقالب از پس ایران علیه هادر واقع تحریم

علیه  امریکا هایتحریم از جدید سری ، 84 سال در سازی اورانیوم غنی هایپلمپ گشودن

 از هاتحریم.شد اعمال ایران علیه 1388 ساال ابتدای از هاتحریم شدیدترین .شد وضع ایران

 های اتحادیهتحریم ملل، سازمان هایتحریم .شوندمی تقسیم دسته 3 به کنندگان وضع نظر

 دیگری کشورهای .است امریکا به آن مربوط غالب وجه که جانبه یک هایتحریم و اروپا

 ترس از از کشورها دیگر برخی و ترکیه جنوبی، آفریقای جنوبی، کره چین، روسیه، هند، مانند

 امریکا کنگره هایتحریم از تواننمی البته. مبادرت ورزیدند ایران تحریم به امریکا مجازات

 قانونی پیچیدگی لحاظ از هاتحریم بخش ترینسخت که چرا کرد پوشیچشم به سادگی نیز

 .است بخش این به مربوط لغو، و

 باشد:های وضع شده به صورت زیر میترین تحریملیستی از مهم
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 ایران؛ ممنوعیت با بانکی مراودات و هاو ارز؛ همکاری مالی منابع و پول انتقالمحدودیت 

 اعطای مالی؛ تحریم هایپیام ارسال خدمات محیطی؛ تحریم زیست و بازرگانی هایبیمه

 اعطای ایران؛ تحریم با تجارت در مالی هایو تضمین اعتبارات اعطای و مالی هایحمایت

 معامله طال، ایرانی؛ تحریم مالی نهادهای و به دولت ترجیحی هایکمک و مالی هایکمک وام،

 تدریجی و کاهش ضرورت و ایران از گاز و نفت واردات فلزات گرانبها؛ تحریم و الماس

 واردات ایران؛ ممنوعیت نفت مانده خریدارباقی کشور چند سوی از ایران نفت واردات پلکانی

و پتروشیمی؛  گاز نفت، صنایع کلیدی تجهیزات صادرات پتروشیمی؛ تحریم تالمحصو

 با مرتبط هایو پتروشیمی؛ تحریم گاز نفتی، هایبخش و صنایع در گذاریسرمایه ممنوعیت

 هایریال؛ تحریم نفت؛ تحریم انتقال و نقل همچنین و ترابری سازی؛ تحریمکشتی و کشتیرانی

به ایران؛  خارج از تجاری و صادراتی عایدات انتقال و نقل تکنولوژیکی؛ ممنوعیت انتقال

 از هوایی ایمنی گواهینامه صدور ایران؛ ممنوعیت به اتومبیل آماده قطعات صادرات تحریم

 ایران. قطعات هواپیماهای و هواپیما تعمیر تحریم و هواپیما های سازندهشرکت سوی

 سپه، مثل دیگر متعدد هایایران؛ بانک اسالمی جمهوری مرکزی بانک:  نهادها علیه تحریم

 هواپیمایی؛ ...و انصار دی، کشاورزی، تجارت، کارگران، رفاه مسکن، ملی، ملت، صادرات،

وابسته؛  نهادهای و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت(؛ ایر ایران) ایران اسالمی جمهوری

 ایران؛ شرکت اسالمی جمهوری وابسته؛ کشتیرانی نهادهای و اسالمی انقالب پاسداران سپاه

و اخوی)سادات استبوده تابعه هایسازمان و اتمی انرژی پتروشیمی؛ سازمان بازرگانی

 (.41: 1396حسینی، 

؟ جایگاه قدرت نرم که خاطر نشان شود دیپلماسی فرهنگی چه بودنآدر ابتدای بحث قبل از 

های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران چیست؟ به و مؤلفه یدر دیپلماسی فرهنگ

 پردازیم:بیان چند مورد پیشینه پژوهشی همراستا با مقاله حاضر می
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 معرفی مفهوم بر عالوه ،ایران.ا.ج فرهنگی دیپلماسی عنوان با خود کتاب در (1393دهشیری)

 دیدگاه از را نیز عرصه این در حضور برای ایران.ا.ج ابزارهای و اهداف فرهنگی، دیپلماسی

 قبال در ایران.ا.ج دیپلماسی فرهنگی نویسنده سازد در یک گفتار از این کتابمی نمایان خود

 مشکالت، ها،فرصت پایانی، و فصل پنجم در نهایتا و داده قرار واکاوی کشورهای منطقه مورد

 کند.می معرفی را ایران.ا.ج فرهنگی دیپلماسی الزامات و هاچالش

های کلیدی دیپلماسی ای با عنوان مؤلفه( در مقاله1394فیروزآبادی و همکاران)دهقانی

اند آنچه باید در دستور کار دیپلماسی فرهنگی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، استدالل کرده

های و تحقق سیاست خارجی جمهوری اسامی قرار گیرد، استفاده حداکثری از ابزارها و روش

دیپلماسی فرهنگی اعم از عوامل انسانی متخصص رسمی و غیررسمی و همچنین ابزارها و 

های عینی و شنیداری در عرصه -های ابزاری فرهنگی چون محصوالت دیداریو روش

 سایبری در مبادالت و دیپلماسی فرهنگی است.

دی علیه ایران از بررسی ابعاد تحریم اقتصا ای با عنواندر مقاله (2007لیدرمن و همکاران )

هایی نظیر قرارداد ها از مسیر کانالتحریم معتقد است المللیسوی کشورها و نهادهای بین

 گذارد و درکشتی ها، قرارداد بیمه و نهادهای مالی بر کسب و کار در ایران تأثیر معناداری می

 .دهدتحت تاثیر قرار می نهایت تجارت خارجی ایران را

تاثیر تحریم اقتصادی بر بخش نفت و  های ایران؛تحریم ای با عنواناله( در مق2015کاتزمن)

تحریم در سه دهه گذشته تأثیر باالیی بر تولید و سرمایه گذاری  ؛معتقد است سرمایه گذاری

 .خصوصا در بخش نفت در ایران گذاشته است

 

 جايگاه قدرت نرم در ديپلماسي فرهنگي

ها برای این که ها بوده است و دولتمورد توجه دولتقدرت از موضوعاتی است که همواره 

های ای که سیاستالملل اثر بگذارند، به گونهبتوانند بر دیگر بازیگران در عرصه روابط بین
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ای ها را تغییر دهند و به اهداف و منافع خود دست یابند، به نقش قدرت توجه ویژهآن

در  1دن اهداف خود به اعمال قدرت سختها برای بدست آوراند. در گذشته، دولتداشته

ورزیدند. قدرت سخت در کاربرد ابزارهای های نظامی و اقتصادی مبادرت میقالب توانایی

نظامی، به کار بردن زور، بازدارندگی، تهدید و ارعاب، جنگ و سیاست زورمدارانه جلوه 

قتصادی، رشوه دادن، های اچنین در اعمال قدرت اقتصادی، فشار مالی، تحریمکند و هممی

اما  .(81: 1391دهد )هرسیج، های مالی، تشویق و تهدیدهای اقتصادی خود را نشان میکمک

چنین اهمیت یافتن بازیگران غیردولتی و نقش افکار امروزه، با توجه به انقالب ارتباطات و هم

پی دارد. های زیادی را در الملل، به کارگیری قدرت سخت، هزینهعمومی در سیاست بین

به منظور مقبولیت و  2کوشند در سیاست خارجی خود، از قدرت نرمها میبنابراین دولت

ها به واسطه مقاومت کمتر دیگران، استفاده چنین کاهش هزینهپذیرش هر چه بیشتر و هم

 کنند.

های مطلوب از طریق جلب حمایت یابی به اهداف و آمالقدرت نرم، توانایی دست ،به هرحال

به المللی و افکار عمومی بینو اقناع اذهان جهانی و نخبگان الملل بینار عمومی جامعه افک

جای اعمال فشار است. این بعد متأخر از قدرت، از منابع فرهنگ، عقاید و باورها و آداب و 

گیرد، که نتیجه پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات در دوران جدید ت میأسنن اجتماعی نش

 .روزافزون ارتباطات منجر شده و مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است که به رشداست 

الملل و مانور واحدهای سیاسی باید گفت امروزه این قدرت نقش مهمی در عرصه روابط بین

. سیاست خارجی یک کشور دارای ارکان مشخص سه گانه (154: 2007)نای، یافته است

ها برای نیل به منافع ملی خویش در پیش دولت هااست: سیاسی، اقتصادی و امنیتی. از سال

پرداختند، اما الملل به استفاده از قدرت سخت با توجه به ارکان سه گانه فوق میعرصه بین

                                                           
1. Hard power 
2. Soft Power 
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ها به رکن دیگری در عرصه سیاست خارجی به نام از نیمه دوم قرن بیستم به بعد دولت

انگلیسی در کتاب روابط فرهنگی بین نویسنده و متفکر  1،«جی ام میچل»اند. فرهنگ پی برده

الملل پرداخته المللی، به تبیین دیدگاه خود و نشان دادن نقش پر اهمیت فرهنگ در روابط بین

است. از دیدگاه او، امور فرهنگی از جمله مسائلی است که فراتر از دیپلماسی سیاسی جاری 

 (. 122: 1389هستند )صالحی امیری، 

های فرهنگ و مؤلفه »الملل، شمندان و صاحب نظران علم روابط بینبه باور بسیاری از اندی

شود، رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل که از آن به قدرت نرم تعبیر می«  فرهنگی

گردد و استفاده های زیرین سه حوزه دیگر محسوب میدهند که در بسیاری از مواقع از الیهمی

ن تأثیرگذاری را در حیطه بین الملل داراست. لذا از این ابزار کمترین حساسیت و بیشتری

پردازند که هر کدام با بازیگران بسیاری در این حوزه در سطح بین الملل به فعالیت می

 رویکردی خاص درصدد نفوذ فرهنگی و به تبع آن تأثیرگذاری بر دیگر ملل جهان هستند.

تواند در آن نهفته است، میدر این میان، قدرت نرم با صفت یا خصیصة جذبه و کششی که 

 به عنوان مزیت نسبی کشورهایی چون جمهوری اسالمی ایران مورد امعان نظر قرار گیرد.

طلبی قادر بوده است منافع انقالب اسالمی بر اساس شعارهای استعمارزدایی و استقالل

قدرت خود ها را در مناطق مختلف جهان تهدید کند. لذا دشمنان ایران تمام ابزارها و قدرت

ای منفی در اذهان جهانی کار گرفتند تا از ایران، انقالب اسالمی و اسالم تصویر و چهرهه را ب

 بسازند. 

شایان ذکر است که دستگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، سیاست خود را در 

کند تالش میخارج از کشور بر اساس اصل احترام متقابل و تعامل مؤثر و سازنده قرار داده و 

های اسالم ناب محمدی را به تا انقالب شکوهمند اسالمی ایران، دستاوردهای آن و آموزه

 جهانیان معرفی نماید. فرهنگ و تمدن ایران اسالمی با توجه به برخورداری از سهمی عمده

                                                           
1. J. M. Mitchel 
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 هایهای منطقه را در زمینهدر شکوفایی فرهنگ جهانی قابلیت این را دارد که همگرایی ملت

کند تا ضمن زدودن هراسی فرهنگی افزایش دهد. دستگاه دیپلماسی فرهنگی ایران تالش می

که دشمنان ایران از انقالب اسالمی در جهان ایجاد می کنند، تصویری صحیح از فرهنگ ایران 

توان در واقع، قدرت نرم ایران را می و دستاوردهای انقالب اسالمی در خارج از کشور بسازد.

های های ملتحقانیت پیام معنوی و اهداف آرمانی انقالب اسالمی دانست که دلناشی از 

جهان از شرق تا غرب تشنه آن است؛ به ویژه آنکه قلمروی فرهنگ و تمدن ایران بسیار فراتر 

 .(168-166: 1393)دهشیری، از مرزهای جغرافیایی امروز است

 

 ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالميعملکرد 

اسالمی ایران به عنوان یک کشور مهم و دارای سابقه تمدنی و فرهنگی در منطقه جمهوری 

ای برای نفوذ فرهنگی و ارائه یک تصویر مطلوب های بالقوهها و پتانسیلخاورمیانه از ظرفیت

از خود در منطقه خاورمیانه برخوردار است. روحیه و فرهنگ ایرانی در استمرار حیات دیرپای 

ها بوده است. ها و ترکهای مختلفی چون اعراب، مغولفرهنگ یندهخویش، آموزش ده

ی فرهنگی گیری، دیواری میان حوزهپذیری و نرمش فرهنگ ایرانی، از آغاز شکلانعطاف

ها و کارکردهایش، ی فرهنگی اقوام دیگر نکشیده، بلکه یکی از رسالتخود و حوزه

-های دیگر بودهدرآمیختن و تلفیق فرهنگی فرهنگ بشری و فروریختن دیوارهای جداکننده

های مشترک است. قرابت فرهنگی و مذهبی مردم کشورهای خاورمیانه، وجود اقوام و زبان

های زیاد مردم این منطقه به بین مردم، قرابت تاریخی و زندگی مشترک گذشته و مهاجرت

رآمد آن را در منطقه اکشورهای یکدیگر، اهمیت دیپلماسی فرهنگی و لزوم به کارگیری نوع ک

توجه بیش از پیش مقامات  .(176 :1395است)بصیری و همکاران، برای ایران دو چندان کرده

به بعد و در دوران تحریم است. از سال  2002ایرانی به اهمیت دیپلماسی فرهنگی از سال 

ان، ای ایر، وقوع مسائلی چون افزایش حساسیت کشورهای غربی نسبت به برنامه هسته2002
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المللی و در نهایت تحت الشعاع قرار های همه جانبه و ایجاد فضای منفی بیناعمال تحریم

گرفتن روابط ایران با سایر کشورهای منطقه، مقامات مسئول را برآن داشته تا با اتخاذ هرچه 

های فرهنگی، فضای منفی موجود را تلطیف و تصویر نادرست ترسیم شده از تر سیاستبیش

ا اصالح نمایند. تا از این طریق بتوانند روابط خود با سایر کشورها را حفظ کرده و آن ایران ر

-2001دیپلماسی فرهنگی ایران از سال  (.32: 1396محب، را توسعه دهند )عراقچی و جنتی

که مصادف با دوره حاکمیت اصالح طلبان بر قوه مجریه است تقریبا خالی از تنش  2006

ها مبتی بر روابط محترمانه متقابل باشد سیاست فرهنگی گفتگوی تمدنآفرینی در منطقه می

کشورها با یکدیگر بود که در صدد اثبات حقانیت خود و نفی حقانیت دیگری نبود. در این 

ها وتأکید هایی چون تنش زدایی، اعتمادسازی، گفتگو تمدنبا توجه با اتخاذ سیاست» دوره 

ی در روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دولت اصالحات بر دیپلماسی فرهنگ

(. با 200: 1384میری،)محمدزاده« بویژه عربستان سعودی، روابط دو جانبه گسترش یافت

رویکرد » تغییر رویکرد جمهوری اسالمی در دیپلماسی فرهنگی نیز تغییر کرد. به عنوان مثال؛ 

کردی جزر و مدی است. ایران در جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تنوع فرهنگی، روی

یونسکو در خصوص  2003جریان تصویب اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی و نیز نشست 

به عنوان بازیگری موافق  2005آور بر مبنای اعالمیه و نیز نشست ضرورت تدوین سندی الزام

ی ظاهر شد. عالوه بر این در اجالس وزرای عدم تعهد پیرامون حقوق بشر و تنوع فرهنگ

میراث »ها به عنوان (اعتقاد خود را به ضرورت پاسداشت تنوع فرهنگ2007)تهران، سپتامبر

و به منظور جلوگیری از یکدست سازی فرهنگی ناش از فرایند جهانی شدن « قرهنگی بشری

( و چهار سال از اجرایی 2005اعالم کرد. اما پس از گذشت شش سال از تصویب ) اکتبر

: 1393(، از پیوستن با آن خودداری کرد)حاجیانی و ایرانشاهی، 2007مارسشدن کنوانسیون )

ای خالف گذشته دیپلماسی فرهنگی ایران در منطقه، رویه 1392تا  1384های (. در سال44

را پیشه خود ساخت. البته باید توجه داشت که به طور کلی، موازی کاری و ناهماهنگی 
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های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ضعفهای مختلف در این زمینه یکی از سازمان

سعی در نفوذ رقابت طلبانه  2006-2014های است، ایران در بین سال مسلماست ولی آنچه 

در منطقه داشته است. یکی از اهداف اساسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

یی است که با های اخیر، خنثی کردن دیپلماسی فرهنگی کشورهای رقیب و کشورهاسال

هراسی، ایران هراسی، برجسته کردن و خطرناک جلوه دادن گسترش نفوذ شیعیان در اسالم

اند. دلیل اصلی ایران هراسی منطقه، سعی در مخدوش نمودن چهره جمهوری اسالمی داشته

های ایران در این کشورها است که و شیعه هراسی در منطقه، تحوالت عراق، لبنان و سیاست

یاسی و امنیتی شدن فرهنگ، هویت ایرانی و شیعی شده است که کشورهای منطقه، موجب س

ای که بسیاری از به گونه»دانند، این فرهنگ و هویت را تهدیدی امنیتی برای خویش می

دهقانی «)ها فرهنگی جمهوری اسالمی دارندکشورها، تعریف تلقی امنیتی از فعالیت

 (.27: 1390فیروزآبادی، 

 

 ديپلماسي فرهنگي ايران در خاورميانهعملکرد 

خاورمیانه متشکل از کشورهای بحرین، مصر، ترکیه، عراق، اسراییل، اردن، کویت، لبنان، 

عربی، یمن و فلسطین است و متحدهقطر، عربستان سعودی، ایران، سوریه، امارات عمان،

اظ پیوندهای قومی کشورهای مغرب اسالمی همچون الجزایر، لیبی، تونس و مراکش نیز به لح

: 1389پور،آیند) کوشکی و ناظمتاریخی مذهبی و فرهنگی بخشی از خاورمیانه به شمار می

ای از های یگانه و شاخصی است که نظیر آن در کمتر منطقهخاومیانه دراری ویژگی .(155

منطقه کنند. این توان یافت. در این منطقه شش نژاد گوناگون در کنار هم زندگی میجهان می

مهد تمدن و محل ظهور ادیان بزرگ الهی )اسالم، مسحیت و یهودیت( است. خاورمیانه 

گستره نفوذ فرهنگ و تمدن ایران بوده و هست و چنانچه با درایت و سازماندهی بیشتری 

این نکته در معادالت سیاسی دیپلماتیک لحاظ گردد، شاهد روابط فرهنگی و سیاسی بسیار 
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های تاریخی، ملی و فرهنگی ایران توجه به ریشه خویش خواهد بود. نزدیکی با همسایگان

در منطقه در کنار تشابهات مذهبی به عنوان معیار ایجاد روابط حسنه با کشورهای خاورمیانه 

ت دو و اجتماعی در مناسبا های مذهبی، فرهنگی، تاریخیو استفاده صحیح و بهینه از قابلیت

وزه نفوذ قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه را جانبه و یا چندجانبه، گسترش ح

 (.186: 1388)هرسیج و تویسرکانی،  به همراه خواهد داشت

ای اندکی تأمل و بررسی، گویای این واقعیت است که نفوذ معنوی و جایگاه جدید منطقه

شرایط الزم برای ها و ایران زمینه ن است.آایران به نحوی است که آمریکا مجبور به پذیرش 

کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه را فراهم ساخته 

های خاصی است. دیپلماسی فعال کشور در چند سال اخیر به اتخاذ، احیا و تثبیت سیاست

المللی تواند تصویرسازی مثبت از آن در افکار عمومی بیندامن زده است که در مجموع می

ای و زدودن برخی ابهامات، و در یک کالم هژمونی فرهنگی، کمک شایانی کند نطقهو م

های پس از اشغال عراق اشاره توان به سال(. به عنوان نمونه می54-56: 1384)شرف الدین، 

ها تن از اعضای یس جمهور، نخست وزیر، فعاالن سیاسی و حزبی و دهئکرد. سفرهای مکرر ر

ای جدید در روابط دوجانبه دانست. در توان آغاز دورهو برعکس را می کابینه عراق به تهران

کشور در پی حل و فصل  فرصت بوجودآمده که تهدید صدام و حزب بعث از میان رفته، دو

های قدرت نرم توانست بر تحوالت این کشور اختالفات گذشته با استفاده از منابع و مؤلفه

دن واقعیت های ژئوپلیتیکی و با برجسته ساختن همسایه اثرگذار باشد و با کمرنگ کر

کشور را به مثابه یک حوزه تمدنی تلقی کند؛ تمدنی که از عصر باستان  اشتراکات تاریخی، دو

 (.183: 1388شود)هرسیج و تویسرکانی، النهرین آغاز میهای بینو تمدن

درخشان فرهنگی، برخورداری از تمدن غنی، برخورداری از یک ایدئولوژی فراگیر، سوابق 

های بشر دوستانه، کمک به کشورهای توسعه نیافته، جویانه، برنامههای صلحهنر برتر، سیاست

داشتن رهبران بزرگ، پیشرفت همه جانبه اقتصادی و صنعتی، پیشرفت در علوم و فناوری و 
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 هایی برای توسعه حقوق بشر و محیط زیست، همگی ازالبته قدرت نظامی مطلوب و برنامه

شود. قدرت نرم ایران در جمله عواملی است که امروزه باعث افزایش قدرت نرم کشورها می

ساالرانه، مشارکت سیاسی و های مردماسالم، فرهنگ، تاریخ، تمدن، زبان فارسی، ارزش

اجتماعی مردم و مواردی از این دست ریشه دارد. حفظ و افزایش قدرت نرم جمهوری 

خت و به کار بستن منابع نرم افزاری قدرت خود در سایر کشورها اسالمی ایران نیازمند شنا

 های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هریک از کشورهای هدف است.و جوامع با توجه به زمینه

دهد های قدرت نرم ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه نشان میبررسی وضعیت اعمال مولفه

ون مذهب اسالم، تشیع، زبان فارسی و مهاجران ای، همچکه عوامل طبیعی و یا غیربرنامه

اند. افزاری قدرت جمهوری اسالمی ایران را به خود اختصاص دادهببشترین سهم از منابع نرم

های ریزی و راهبری همچون تأسیس و تقویت شبکهدر مقابل، عوامل نیازمند برنامه

های علمی و همکاریتلویزیونی، رادیویی و اینترنتی به زبان عربی، جذب گردشگر، 

-شناسی و مراکز آموزش زبان فارسی در حاشیه قرار گرفتهدانشگاهی و ایجاد موسسات ایران

 (.185اند) همان،

های دیپلماسی بایستهدهشیری در کتاب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی در گفتار سوم 

که در اینجا به سه مورد  اندبه طور کامل مورد بررسی قرار داده را ایفرهنگی در عرصة منطقه

 کنیم :از آن اشاره می

گرایی بدین معنا که ضمن تأکید بر پیوند بین دوجانبهگرا : چند جانبه –گرايي دو الف: منطقه

ای صرفاً در سطح های منطقهگرایی تالش شود تا مسائل مربوط به همکاریو چندجانبه

المللی پیوند و تعامل گرایی بینچندجانبهدوجانبه پیگیری نشود بلکه بین دوجانبه گرایی و 

های برقرار گردد تا بتوان از رهگذر چندجانبه گرایی مؤثر و سازنده از ظرفیت همکاری

المللی بهره بیشتری گرفت. این مهم به ویژه با توجه به های فرهنگی بیندوجانبه در سازمان

انتقالی و در حال گذار نظام  اهمیت چند جانبه گرایی و ارتقای جایگاه مناطق در شرایط
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رو، ایجاد ای برخوردار گردیده است. ازایناز اهمیت فزاینده 1«چند قطبی –تک »الملل بین

ای همگن به منظور ایجاد فرصت عرضة امکانات و محصوالت بازار مشترک فرهنگی در منطقه

ای ایر جوامع منطقهفرهنگی، رفع نیازهای یکدیگر و هم تکمیلی و ارتقای زمینة مشارکت با س

یافته و هدفمند با سایر کشورهای جهان به ویژه در عرصة های سازمانو برقراری همکاری

های تواند بستری مطلوب را برای پیوند همکاریمیراث فرهنگی معنوی یا ناملموس می

 دوجانبه با همگرایی چندجانبه فراهم سازد.

ای ضمن تالش برای غیرامنیتی کردن فضای منطقهبدین معنا که گرايي غيرامنيتي: ب: منطقه

بر امنیت مبتنی بر حاصل جمع جبری غیرصفر تأکید شود؛ با اذعان به اینکه سیاست امنیت 

آورد، تالش شود تا از های تمدنی و مراودات فرهنگی سر بر میای از بطن همکاریمنطقه

ای و مذهبی در محیط ، فرقههای قومیمیلیتاریزه شدن فضای منطقه و بروز تخاصم و تنش

پیرامونی جلوگیری به عمل آید. زیرا که اختالل ثبات در کشورهای همسایه عمالً به سرزمین 

برد شایسته است کشورهای  –کشور طراح نیز سرایت خواهد کرد. برای تحقق بازی برد 

ها و نشای از طریق رفع تعارضات و تخفیف و کنترل تهای منطقهمنطقه به مدیریت بحران

گیری از های تاریخی از یکدیگر با بهرهبرداشتن موانع عینی و ذهنی به ویژه سوء برداشت

ابزار دیپلماسی فرهنگی و تعامالت همکاری جویانه تمدنی مبادرت ورزند، گفتمان همزیستی 

های تکفیری و همکاری را بر گفتمان خشونت و تعارض حاکم سازند و از ایفای نقش گروه

های داخلی در صدد تصاعد بحران و ترویج ای و بحرانه طلب که در منازعات منطقهیا تجزی

 خشونت هستند جلوگیری به عمل آورند.

 

به جای  "ایحضور منطقه"بدین معنا که ضمن تأکید بر اصل گرا: گرايي مشاركتج: منطقه

تالش شود مشارکت کلیه کشورهای منطقه براساس منطق عادالنه تضمین  "اینفوذ منطقه"

                                                           
1 - uni-multipolar System 
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شود. با توجه به تمایل جامعه جهانی به همکاری و هماهنگی و اولویت بخشی به دیپلماسی 

ای چون جمهوری اسالمی ایران به منظور تصویر های منطقهفرهنگی، شایسته است قدرت

ای بر حضور نیرومند فرهنگی و تمدنی خود در سازی منطقهسازی و اثرگذاری در جریان

منطقه و تغییر حرکت از قدرت سخت نظامی به قدرت نرم فرهنگ و ارتباطات تأکید ورزند. 

ای موجبات ارتقای نقش های منطقهدر این صورت است که توسعه و تحکیم همکاری قدرت

 آنان را در رقم زدن امنیت واقعی جهانی فراهم خواهد آورد. 

-گیری گفتمان تعامل مؤثر و سازنده در پرتوی اعتدال، تدبیر و حکمتمهم از رهگذر پی این

های منطقه یکی از منابع ورزی قابل تحقق است. با توجه به اینکه ناهمترازی بین قدرت دولت

الغالب و "ای نانوشته با عنوان آید و با عنایت به وجود قاعدهمناقشه و تهدید به شمار می

تابند که در آن یک در منطقه به معنای اینکه کشورهای منطقه وضعیتی را بر نمی "المغلوب

کشور به لحاظ قدرت در وضعیت غالب و سایر کشورها در شرایط مغلوب قرار داشته باشند، 

های رو به رشد در منطقه، عالوه بر ها و نابرابریشایسته است به منظور کاهش عدم تعادل

های انسان دوستانه و هویتی در درون تمدن اسالمی، سیاست گیری از اشتراکاتبهره

 (.450-455: 1393حمایتگرانه مدّنظر قرار گیرد )دهشیری، 

 

 در خاورميانه  ايران هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالميچالش

اقتصاد  جامعه، فرهنگ، ها،سیاست با دشمنی یا مخالفت به هاشار هراسی ایرانهراسي:  ايران

 برای که گرددمی اطالق هاییسیاست به هراسی ایران همچنین دارد. ایران المللیبین نقش یا

 کشوری برای تهدیدی عنوانبه ایران کردن معرفی با کشور این علیه خاص منافع به رسیدن

راهبردی  برنامه ، هراسی گردد.ایرانمی حمطر المللیبین صلح برای بزرگتر شکل در یا خاص

 برای همچنین تهدیدی و منطقه در بزرگ تهدیدی ایران، تا است آن پیمانانهم و متحد ایاالت
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 المللبین نظام بازیگران تغییر رفتار و هراس ایجاد سیاست با و شود تلقی جهانی امنیت و صلح

 .است اسالمی جمهوری راندنبه حاشیه و تخریب و تضعیف دنبال به ایران قبال در

سیاست  بستر در غرب توسط نخست گام در که است هراسی هراسی، شیعه هراسي: شيعه

 و اسالم سنی گفتمان توسط دوم گام در اسالم، جهان از خارج در ستیزی اسالم راهبردی

 و شده زده اسالم دامن جهان درون در تکفیری و افراطی سلفی گفتمان توسط سوم درگام

 هایرسانه .است هراسی اسالم استراتژی از ایزیر مجموعه هراسی شود. شیعهمی تشدید

 هایشبکه و دارند هراسیشیعه روی بر خاصی تمرکز غرب و شنیداری نوشتاری ، تصویری

 و صهیونیستها هاغربی با ...و اردن قطر، عربی، متحد امارات عربستان، زبان کشورهای عرب

 در غرب ابزار ترینمهم به هراسیشیعه قالب در هراس انگیزی کنند.می همکاری شیعه علیه

 و شیعی فقه پویایی است. شد تبدیل سنت اهل مسلمان همسایگان با ایران برانگیزی تقابل

عربستان  حتی و بحرین عراق، لبنان، در غربی ضد هایحرکت در که تحمل بیگانگان عدم

 را ایران و سنی، شیعه افتراق بر صوری تأکید با تا داشته آن بر را هاغربی است، یافته نمود

 مسیر، این از و کشور قلمداد این همسایه کشورهای در شیعه و اسالم امت بیداری عامل

 .(188-186: 1395برانگیزد)بصیری و همکاران،  ایران علیه را آنان سیاسی و ملی هایسیاست

 و سابقه با تمدنی از برخورداری تاریخی، قدمتی بودن دارا با خاورمیانه، تروريسم:  گسترش

 هایهتکثیر گرو و زایش مهد که است زمانی دیر های گوناگون،فرهنگ و هاگروه در برایری

 خاورمیانه نیز سپتامبر یازدهم وقایع از پس .هاستگروهاین  آمیزخشونت اقدامات و تروریستی

 مرکز در دیگری زمان هر از بیش تروریستی،های گیری گروهشکل اصلی مرکز عنوان به

 هایملت همگرایی و صلح برای جدی تهدیدی تروریسم،. است گرفته قرار اتتوجه

 گرفتههدف  را مختلف اقوام و نژادها اهب،ذم تمامی که تهدیدی آید؛شمار می به خاورمیانه

 این .شده است افزوده آن دامنه بر نیز روزافزون طور به و نیست امان در آن از هیچ گروهی و

 قرار تأثیر تحت به شدت را کشورها اقتصادی پیشرفت و اجتماعی سیاسی ثبات و نظم امر
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 شدن شدن ، جهانی عربیسم پان وهابیت، تبیلغ و نفوذ تروریسم، رشد همچنین.دهدمی

 متحد ایاالت فرهنگی نفوذ و همچنین گرینوعثمانی قالب در ترکیه فرهنگی نفوذ فرهنگ،

باشند می خاورمیانه در ایران اسالمی فرهنگی جمهوری دیپلماسی هایچالش دیگر از آمریکا

 (.199: 1395)بصیری و همکاران، 

 

 روند ديپلماسي اقتصادي ايران در سطح خارجي و منطقه خاورميانه

المللی از نظر جغرافیایی در حقیقت پلی خاورمیانه به عنوان زیرسیستم در تعامالت نظام بین

شده است تا به لحاظ  شود. همین مسئله سبببین سه قاره اسیا، اروپا و آفریقا محسوب می

المللی تبدیل شود و هموراه از ژئواستراتژیک در مقاطع تاریخی به کانون فعل و انفعاالت بین

های بزرگ مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه روند دیپلماسی اقتصادی ایران در سوی قدرت

ترین ، مهمبا منفی دیپلماسی پرداخته شود تمنطقه بررسی و سپس به ارزیابی عملکرد مثب

گذاری خارجی، روابط گیرند میزان سرمایهها مورد توجه قرار میمتغیرهایی که در بررسی

تجاری ایران و کشورهای منطقه و میزان موفقیت دیپلماسی اقتصادی برای عضویت ایران در 

ای است. شرایط و تحوالت سیاسی ایران در کنار شرایط حاکم بر نظام های منطقهسازمان

های لملل و جهانی شدن اقتصاد از عواملی هستند که به همراه عدم رشد مناسب بخشابین

ها، شود. عالوه بر ایناقتصادی در ایران مانع از حضور گسترده و فعال آن در رقابت جهانی می

های گسترده در دو دهه گذشته از سوی کشورهای غربی بر ایران تحمیل فشارهای و تحریم

اقتصادی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی در مناسبات تجاری را  شده توجه به مسائل

 در اقتصادی دیپلماسی بیشتر ( برای موفقیت2013)1راناتر ساخته است. کیشانبرجسته

 آنچه کند می بیان است گرفته الهام  ساکس جفری نوشته از که توسعه حال در کشورهای

 منابع داخلی نهادهای مشارکت کنار در اینکه است نیاز کشورها این در اقتصادی توسعه برای

                                                           
1 Kishan S.Rana 
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 برخورداری وجود با ایران اقتصادی ساختار .شوند تلقی مهم نیز جغرافیایی موقعیت و کشورها

 عامل ترین مهم رو ازاین .است الزم پذیریو انعطاف تحرک پویایی، فاقد بالقوه، شرایط از

 پیوند هدف با گرایانهبرون نگاهی جهانی در اقتصاد ایران منزلت ارتقای یا اقتصادی رونق

 بر افزون امر، این .است خارجی گذاری جذب سرمایه و جهانی اقتصاد با کارآمد و سنجیده

 عوامل اهمیت به آنها توجه و خارجی در سیاست گیرتصمیم و سیاسی نخبگان بینش تغییر

 اعتباری و امنیتی قانونی، ساختارهای اصالح ساختن یا فراهم نیازمند حاضر عصر در اقتصادی

 حوزه عنوان به باید و تواندمی اقتصادی دیگر، دیپلماسی بیان به (.47:همان) است ملی اقتصاد

 نتیجه در داخلی نیازهای از ناشی هایضرورت .عمل کند داخلی و خارجی سیاست میان رابط

 ایجاب فنی و ایسرمایه نیازهای تأمین ترمهم آن و از مکفی منابع کمبود جمعیت، افزایش

 به اتصال با تا کند عمل ایگونه به خارجی سیاست راهبردها و خارجی عرصه در تا کندمی

 سیاست گفت باید روازاین .کند مهیا نیازها این برای برآوردن را زمینه المللیبین سرمایه منابع

 از دارند؛ امروز جهان در یکدیگر با ناگسستنی و وثیق ارتباطی کشورها خارجی و داخلی

 سیاست همراهی یعنی اولیه شرایط بودن مساعد در گرو موفق خارجی سیاست به نیل یکسو

 واحد تعریف یک به رسیدن و رفتارها در انسجام منابع، بسیج نخبگان، ذهنیت تغییر) داخلی

 حکمرانی و مدیریت دیگر سوی از(. و 307: 1397جامی، پاک)دامن است (ملی منافع از

 و مبادالت تسهیل برای سازو فرصت پویا فعال، خارجی سیاست یک نیز کشور در کارآمد

 مجموعه کلیت و داخلی متوجه سیاست نهایت در آن سود که است نیازمند منافع ارتقای

 .شد خواهد ملت  دولت

هدف،  کشور ملی اقتصاد به خارجی گذاران سرمایه اعتماد است آمده تعاریف در آنچه مطابق

 .شودمی منجر فزاینده گذاریسرمایه و تجاری روابط افزایش به نهایت در و آنها ارتباط باعث

 پاسخگوی تواندنمی خوبی به اقتصادی آشفتگی شرایط در ملی منابع اینکه به توجه بنابراین با

 پیدا نیاز گذشته به نسبت بیشتری اهمیت خارجی گذاریسرمایه جذب باشد، مختلف مسائل
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 هستند باالیی سطوح در پذیری ریسک نظر از که هاییمکان طرفی معموالً از .کرد خواهد

: 2007، 1کنند) باس و هافکرمی عمل محتاط بسیار گذارانو سرمایه شوندنمی جذب هاسرمایه

های خارجی در ایران گذاریآمارهای آنکتاد گواه این مطلب است که حجم سرمایه .(400

گذاری خارجی در دهند که سرمایهاست. این آمارها نشان می دستخوش تغییرات بسیاری

با شیب  2012روند نزولی داشته و پس از آن تا سال  2008تا  2005های ایران در فاصله سال

گذاری مستقیم خارجی در ایران رشد منفی سرمایه 2013در سال مالیمی افزایش یافته و 

(. همچنین تراز تجاری که شاخص دیگر 81: 1397پیرسالمی و اسمعیلی، داشته است)ارغوانی

های تجاری کشورهاست، روابط اقتصادی است به نوعی بیانگر کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست

روندهای رو به رشدی هم دیده شده اما همین افزایش  2013های بعد از اگرچه در سال

اعضای شورای همکاری  واردات در مقابل کاهش صادرات به ویژه در روابط اقتصادی ایران و

دهنده ضعف در ایجاد روابط تجاری دو سویه فارس مانند امارات و عربستان خود نشانخلیج

ترین ضعف ایران در و نیز نبود یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد برای ایران بوده است. مهم

ع نبودن برقراری روابط تجاری با همسایگان خود در منطقه عالوه بر اختالفات سیاسی، متنو

کند) کامت و کاالهای صادراتی یا عرضه کاالهایی که زمینه جذب همسایگان را فراهم نمی

 دیپلماسی ضعف از حاکی همگی که اقتصادی هایشاخص بر افزون (.298: 2015، 2همکاران

 هایچالش نیز ایمنطقه هایسازمان حوزه در است منطقه کشورهای با اقتصادی ایران روابط و

 با فراگیر ایمنطقه سازمان نتوانسته تاکنون منطقه این اینکه بر عالوه .وجود دارد متعددی

 فاقد منطقه این در نیز موجود نهادهای معدود دهد شکل را اقتصادی توسعه محور و رویکرد

 اختالف و درونی ساختاری هایچالش دچار فارس خلیج شورای همکاری .اندبوده کارایی

 این اینکه ضمن .برهاند را خود محور تهدید صرف حوزه از عمالً نتوانسته و بوده اعضا میان

 متمرکز امنیتی نگاه بر بیشتر نتیجه در و کندمی تلقی وجودی تهدید به مثابه یک را ایران شورا

                                                           
1 Busse and Hafeker 
2 Cammett and etal 
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های ای نیز یا چالش(. اکو سازمان منطقه2017، 1پذیرش ایران به عنوان یک عضو)نژاد تا است

عدم اولویت داشتن برای اعضا، فقدان تمرکز موضوعی و اهداف متفاوت متعددی همچون 

اعضا برای همکاری با آن مواجه است. مجموعه این روندها حاکی از آن است که دیپلماسی 

پیرسالمی و اسمعیلی، رغوانیارو است )ها و موانعی جدی روبهایران در این منطقه با چالش

1397 :84). 

 

 اقتصاد در سطح داخلي كشور روند تأثير تحريم بر

در ها از سوی کشورهای خارجی)اقتصاد ایران در دهه سوم انقالب به دلیل تشدید تحریم

توان جهت رسیدن به اهداف خود( با  شرایط بحران اجتماعی مواجه شد که این شرایط را می

دوره،  های اقتصادی و اجتماعی به در این دوره به وضوح دید. در اینبا بررسی شاخص

درصد، رکود اقتصادی، کاهش  20ها با مشکالتی همچون تورم باالی کشور تحت فشار تحریم

-تولید ملی، کاهش صادرات نفت، میزان باالی بیکاری، میزان باالی بدهی دولت به بانک

 مرکزی، بلوکه شدن دالرهای نفتی ایران از سوی کشورهای غربی، صعود نجومی قیمت

کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، کاهش ازدواج و باالرفتن  مسکن، دالر و طال و

سن ازدواج جوانان، مهاجرت به خارج به خاطر دستیابی به اشتغال، کاهش رشد ملی و افزایش 

طالق ....مواجه بود. مجموعه این مشکالت که از یکسو ناشی از عدم انطباق الگوهای توسعه 

از سوی دیگر نیز برایند فشارهای خارجی برای متزلزل وارداتی، کاربست نادرست آنها و 

ساختن اقتصاد ایران بود، باعث شد تا سیاستگذاری کالن کشور به طرح راهبردهای جدید و 

انی و اصفهکارآمدی برای تحکیم اقتدار ملی در منطقه و جهان ترغیب شود )سمیعی

ها عمیقا به رفتار دولت و حرکت اقتصاد ایران در این سال (. از آنجا که60:1394حبیبی،

بوده است و دولت عمال نقش اصلی و محوری را در تصمیمات و  های دولتی متأثربخش

                                                           
1 Nejad 
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های اخیر اقدامات مربوط به اقتصاد ایفا کرده است لذا  نظام جمهوری اسالمی ایران در سال

را در منطقه داشته است)مرکز مطالعه سیاسی، بر مبنای آمار و ارقام کمترین تعامل اقتصادی 

گیری ایران وجود برخی موانع و مشکالت فنی در ساختار اقتصادی و نظام تصمیم .(4: 1394

دارند که در ایجاد تعامالت اقتصادی و تجاری ایران با خارج و پیشبرد اهداف سیاست خارجی 

رین این موانع در محیط داخلی برای تاند. مهمو دیپلماسی اقتصادی موانعی جدی ایجاد کرده

دیپلماسی اقتصادی ایران عبارتند از : مشکالت ساختاری نظام بانکی کشور، اقتصاد دولت 

پذیری اقتصاد ایران، ضعف قوانین و محور در برابر بخش خصوصی ضعیف و ضعف رقابت

داخلی و مقررات داخلی در حمایت از دیپلماسی اقتصادی و تلقی وجود تقابل بین محیط 

باید نقش منازعات سیاسی و جناحی خارجی در عرصه تعامالت اقتصادی. به این فهست می

 (.1397کارگزار دیپلماسی اقتصادی را نیز اضافه کرد.) دامن پاک جامی، -و چالش ساختار

 بسیاری در از برجام، پس شده ایجاد بانکی هایگشایش مشکالت ساختار نظام بانکی: علیرغم

 وجود جدی و اجرایی فنی مشکالت بانکی، حوزه خصوص به داخلی اقتصاد ایهحوزه از

 سیستم بودن دور به دلیل صرفاً و نداشته تحریم به ارتباطی مشکالت این از بسیاری .دارند

 دلیل به ولی اندآمده به وجود المللی بین بانکی مقررات در شگرف تحوالت از کشور مالی

 مجدداً هاتحریم رفع با و وجود نداشته آنها فصل و حل در ایعجله و ضرورت هاتحریم

 .(26/4/1395برجام اجرای گزارش دومین) اندشده برجسته

 بازیگران اصلی از یکی که حالی در :ضعیف خصوصی بخش برابر در محوردولت اقتصاد

 و غیردولتی هستند هایبنگاه و هاشرکت المللبین اقتصاد صحنه در اقتصادی دیپلماسی

 اقتصادی مهم دیپلماسی هایویژگی از هادولت کنار در بازیگران دیگر اقتصادی خودمختاری

 تاکنون سازندگی دوران ایران از اقتصادی دیپلماسی عرصه در غالب بازیگر گردد،می محسوب

 و محور دولت قدرتمند اقتصاد .است دولتی بخش همچنان ایران اقتصاد ماهیت به توجه با

 بیندمی اقتصادی هایفعالیت در خود رقیب ترینبزرگ را دولت که ضعیفی خصوصی بخش
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 المللیبین صحنه در اندکی رقابتی توان از داخلی دارد، اقتصاد در را سهم کمترین طرفی از و

 مؤسسات و هاشرکت در دولت کنترل و کارگزاری ترین پیامدمهم و اولین .است برخوردار نیز

 این .است بازاری غیر و غیررقابتی وضعیت به رقابتی از وضعیت اقتصادی نظم خروج دولتی

 منطق با ناهمگنی و ناسازگاری دلیل به ایران غیررقابتی که اقتصاد شودمی باعث وضعیت

 پورلک، نیاورد)سلیمانی دست به را آن در مؤثر مشارکت و امکان فرصت جهانی، اقتصاد

1395 :335.) 

 و هااز ضرورت یکی خارجی: اقتصادی روابط بر ناظر داخلی مقررات و قوانین در مشکالت

 خدمات، و تجارت کاال و کشور در خارجی گذاریسرمایه تسهیل زمینه در اساسی نیازهای

 بسیاری باور به وجود دارد. هاحوزه این در که است قانونی موانع و حقوقی مباحث به توجه

 قوانین حوزه در به خصوص ایران اقتصاد هایزیرساخت اقتصادی، نظرانصاحب و فعاالن از

 بخش فعاالن زعم به .نیستند مناسب خارجی گذاریسرمایه پذیرش برای مقررات و

 حدود به اقتصادی مجوز فعالیت اعطای برای و نیست مهیا داخلی بسترهای وقتی خصوصی،

-مشوق یا بدهیم اقتصادی دیپلماسیبه  را اولویت ندارد ای فایده داریم، نیاز استعالم هزار دو

 (.1395شهریور 2 شرفی، با شرق )مصاحبه روزنامه بگذاریم خارجی سرمایه جذب برای هایی

 هایدر دهه شدن جهانی فرآیند خارجی:گسترش و داخلی اقتصادی محیط تقابل وجود تلقی

 افزایش ضمنو  کشیده المللیبین سیاست و داخلی سیاست میان تمایز بر پایانی خط اخیر

است  کرده وارد های داخلیگیریتصمیم عرصه به را آن اقتصادی، دیپلماسی هایپیچیدگی

 (.11: 2011، 1)بایان و ولکوک

 اصلی سیاست مشکالت از یکی اقتصادی: دیپلماسی بر داخلی سیاسی منازعات تأثیر و نقش

-تریبون مناقشات جناحی، عرصه به آن حساس و مهم موضوعات شدن کشانده ایران، خارجی

 تا شده باعث این مساله .است هاخیابان کف در هاگروه و افراد مباحثات و رسمی غیر های

                                                           
1 Bayne, Woolcock 
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 گذاشته بحث به تخصصی ذیربط نهادهای و هابخش در که آن از قبل کشور مهم موضوعات

 .گیرد قرار داخلی منازعات سیاسی کانون در شود، منجر کارشناسی تصمیمات به و شده

 ترینجنجالی از یکی شاید ما .قرارداد اشاره مورد رابطه این در توانمی را متعددی موضوعات

 ایهسته مساله کشور خارجی و سیاست داخلی اخیر دهه یک موضوعات ترینتنش پر و

 جریان در دولت مخالفان و موافقان دو گروه از یک هر مواضع و دیدگاه بر مروری .است

 تأثیرگذاری این میزان از بهتری تصویر تواندمی از آن پس و برجام به منتهی ایهسته مذاکرات

 .دهد نشان را

 تردیدی های پیشین،بحث به توجه با :اقتصادی دیپلماسی اجرای در کارگزار ساختار چالش

 هادیپلمات سوی اقتصادی از دانش و تخصص نیازمند اقتصادی دیپلماسی که ندارد وجود

 مبانی و اصول با ضمن آشنایی که هستند ایحرفه افراد اقتصادی، هایدیپلمات .باشدمی

 بتوانند خود، کشور اقتصادی هایو ظرفیت اقتصاد از کافی شناخت و سیاسی اقتصاد بنیادین

 محقق را کشور اقتصادی منافع و اهداف دیپلماتیک نوین، هایروش و ابزارها از گیریبهره با

 دو در ویژه به اقتصادی دیپلماسی اهمیت بر علیرغم تأکید ایران اسالمی جمهوری در .سازند

 تغییرات برخی علیرغم .ایمنداشته واقعی معنی به دیپلماسی اقتصادی کارگزار گذشته، دهه

 مثل مقاطع از برخی در اقتصادی امور به توجه افزایش جهت خارجه در وزارت در ساختاری

 اقتصادی هایدیپلمات شدید کمبود از وزارتخانه این دولت دوازدهم، و اصالحات دولت

-برد)دامنمی رنج اقتصادی مسائل زمینه در دیده آموزش گرایهای کلدیپلمات یا ایحرفه

 .(42-40: 1397جامی، پاک

 

 برون رفت از بحران اقتصادي و ايده اقتصاد مقاومتي:

انقالب برای مقاومتی شدن اقتصاد در نهایت از آنجا که از جمله راهکارهایی که رهبر معظم 

سازی اقتصاد است. آنچه در موضوع اقتصاد مردمی به  نظر اند مردمیایران پیشنهاد کرده
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سازی برای بردوش گرفتن امور رسد تسهیل ورود همه اقشار مردم به حوزه اقتصاد و زمینهمی

تحقق این امر اقتصادی به صورت کامال خود جوش توسط آحاد مردم است و در صورت 

 شود.آید و دستیابی به اهداف ان به رغم وجود موانع ممکن میاقتصاد کشور به حرکت در می

مسئوالن در ترسیم راهبردهای سازندگی وتوسعه نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باید لذا 

غفلت  وری از این پشتوانه عظیمبه نقش مؤثر و کارساز مردم و در حرکت تعاملی نظام و بهره

های مثبتشان از وجود کارشناسان کارآزموده، روشنفکران و برای شکوفا کردن توانمندی نکنند

 .و اندیشمندان بهره جست

 در مجموع اقتصاد مقاومتی دارای چهار اصل اساسی است:

های حکمرانی مرسوم در دنیا و واقعا در کشورهایی که  از اقتصاد موازی: این الگو در مدل (1

های چند توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند، وجود دارد و این کشورها از نظامتجربه و 

 الیه سیاستگذاری و ادره امور عمومی برخوردارند.

خلل » ، « آسیب زدایی» ، « مقاوم سازی»اقتصاد ترمیمی: اصل دوم از اقتصاد مقاومتی به دنبال  (2

 اکارآمد موجود اقتصادی است.ساختارها و نهادهای فرسوده و ن« ترمیم» و «  گیری

» و « آفندشناسی» ، « هجمه شناسی»اقتصاد دفاعی: اصل سوم از اقتصاد مقاومتی ، متوجه  (3

ایم که ما در برابر آن هجمه است؛ بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته« پافندشناسی

آنها، استراتژی مقاومت های هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و براساس ابزارها وشیوه

 خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم.

اقتصاد الگو: چهارمین اصل نیز این است که اساسا اقتصاد مقاومتی، یک رویکرد کوتاه مدت  (4

اندازی کالن به اقتصاد جمهوری سلبی و اقدامی صرفا پندافندی نیست؛ این اصل، چشم

شود. این اصل رویکردی ایجابی و شامل می اسالمی ایران دراد و یک اقدام بلند مدت را

 دوراندیشانه دارد.

 ها وابعاد چندگانه مفهوم اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:مولفه
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 بازتعریف نقش دولت و مردم در امر اقتصاد(؛مردمی کردن اقتصاد )-1

 ایرانی(؛ -اقتصاد بومی)مبتنی بر فرهنگ اسالمی-2

 ش بنیان؛اقتصاد خالق، کارآفرین و دان-3

های مصرف ومنابع اعم از مالی، انسانی و به کارگیری مدیریت نوین اقتصادی ) در زمینه-4

 (؛ طبیعی

 های موجود و حمایت از تولید ملی؛گیری حداکثری از امکانات و ظرفیتبهره -5

های جهانی ) اقتصادی منعطف در گذاری اقتصادی جهاد گونه و مقاوم در برابر بحرانپایه -6

اصفهانی و ها()سمیعیمواجهه با شرایط متغیر و همزمان مقاوم در برابر تهدیدها و بحران

 (.62-63:1394حبیبی،

 

 نتيجه گيري:

المللی است. تهدیدهای امنیتی که در ترین منطقه در سطح نظام بینتردید خاورمیانه امنیتیبی

یک خودِ منطقه خاورمیانه است. این منطقه وجود دارد ناشی از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونوم

های بزرگ را به خود جلب کرده بر این اساس توجه کشورهای جهان به خصوص قدرت

است و از آنجا که کشور ایران از نظر ژئوپلیتیک در موقعیت ممتازی واقع شده است آن را 

و  ترین مناطق جهان مبدل کرده است. حضور آمریکابه بروز تهدیدهای امنیتی و بحرانی

رو ساخته است زیرا ای گسترش روابط بین کشورها را با مشکالتی روبههای فرامنطقهقدرت

گیری همکاری اقتصادی در منطقه های فراملی در منطقه جایی برای شکلمداخالت این قدرت

اعتمادی شکل گرفته در بین کشورهای منطقه و امنیتی کردن فضای گذارد. با بیباقی نمی

توانند در خصوص مسائل اقتصادی به هم خوشبین باشند، اعتمادی ورها نمیخاورمیانه کش

که برای انجام قراردادهای اقتصادی و سرمایه گذاری و امنیت سرمایه بسیار ضروری است. 

از سویی دیگر خاورمیانه گستره نفوذ فرهنگ و تمدن ایران بوده و است و چنانچه با درایت 
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در معامالت سیاسی و دیپلماتیک لحاظ گردد شاهد روابط و سازماندهی بیشتری این نکته 

های تاریخی، فرهنگی و سیاسی بسیار نزدیکی با همسایگان خویش خواهد بود. توجه به ریشه

ملی و فرهنگی ایران در منطقه در کنار تشابهات مذهبی به عنوان معیار ایجاد روابط حسنه با 

های مذهبی و فرهنگی تاریخی و از قابلیت کشورهای خاورمیانه و استفاده صحیح و بهینه

اجتماعی در مناسبات دوجانبه و یا چندجانبه، گسترش حوزه نفوذ و قدرت نرم جمهوری 

ای راهبرد قدرت نرم ایران در اسامی در خاورمیانه را به همراه خواهد داشت. در بعد منطقه

تراکات مذهبی، تاریخی و گیری و تأکید براشقبال کشورهای همسایه عمدتا مبتنی بر بهره

زدایی در سیاست خارجی، تشکیل ستاد محور تنشفرهنگی است. همچنین تداوم برنامه

ن دقیق مسئولیت نهادهای دخیل و یمرکزی دیپلماسی اقتصادی برای تنظیم دستورکارها و تعی

-حذف ستادهای موزای و ناکارآمد و تقویت اقتصاد تولیدی و غیر نفتی و تسری آن به بخش

های فرا روی دیپلماسی اقتصادی تواند در ایجاد روابط فرهنگی و رفع چالشای میهای منطقه

 مفید به فایده باشد.
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