
دیپلماسی و اقتصاد:    
الگوی مناسبات جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا 1376-84 1   

دكتر آرمين امينی*2
 سهراب انعامی علمداری**3

چكيده
ديپلماسی اقتصادی موضوعی است كه اساسًا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآيند جهانی 
شدن در چارچوب »فضای جريان ها« مطرح شده و امروزه به عنوان يكی از ابزارهای نوين، كارآمد و قدرتمند 
كنش در فضای بين الملل در كنار ديپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شكل گيری ديپلماسی اقتصادی 
مبتنی بر كاستی های ديپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سياست خارجی و تامين منافع بازيگران دولتی و 
غيردولتی عرصة بين الملل درچارچوب تعامالت فزاينده و چند وجهی اقتصاد جهانی است. ديپلماسی سنتی 
اساسًا قائل به تفوق سياست بر اقتصاد بوده و عمدتًا بر پاية روابط دو جانبه و چند جانبة دولت های ملی و 
يا حداكثر در قالب تعامالت بين الدولی در سازمان های بين المللی عمل می كند. به نظر می رسد در فضای 
موسوم به جهانی شدن كه عمدتًا ناظر بر جريان های اقتصادی و تجاری )كاال، سرمايه و خدمات( فراملی 
است، توسل به ديپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادة تعامالت دو جانبه و چند جانبة صرف دولت ها و تفوق 

1. اين مقاله بخشی از يافته های علمی پژوهشگران در طرحی با عنوان » نقش نمايندگی های سياسی ايران در اروپا در افزايش مناسبات اقتصادی جمهوری 
اسالمی ايران و اتحاديه اروپا 84-1376« برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج می باشد.

* عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی كرج

** دانش آموخته كارشناسی ارشد روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج و پژوهشگر مسائل راهبردی
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سياست بر اقتصاد، نمی تواند متضمن تامين منافع بازيگران بين المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد 
اهميت فزاينده ای يافته و بازيگران متعدد دولتی و غيردولتی به عرصة ديپلماسی وارد شده اند؛ پديده ای كه 
از ديد ديپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنين فضايی كوشش بازيگران بين المللی عمدتًا معطوف به 
دستيابی به موقعيت بهتر در اقتصاد جهانی است كه خود مستلزم بهره گيری مناسب از فن ديپلماسی برای 

انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت  افزايش فرصت ها در زمينة جذب سرمايه های خارجی، 
اقتصاد جهانی است. ديپلماسی  برابر چالش های  بازار جهانی و حفظ منافع خود در  به  خارجی، دسترسی 
اقتصادی ابزاری برای تامين حداكثر منافع طراحان و بازيگران دولتی و غيردولتی در عصر جهانی شدن 
است، در اين راستا جمهوری اسالمی ايران با تركيب بندی عناصر داخلی و خارجی خود تالش كرده تا در 
جهت مسير توسعه گام برداشته و ديپلماسی اقتصادی را بعنوان فرايند مكمل ديپلماسی سنتی برگزيند، در 
اين ميان اتحاديه اروپا بعنوان شريك تجاری سال های اخير، هدف گسترش ديپلماسی اقتصادی جمهوری 

اسالمی ايران قرار گرفت.

كليد واژه ها
جهانی شدن اقتصاد، ديپلماسی، ديپلماسی اقتصادی، ديپلماسی تجاری، سرمايه گذاری خارجی، صنعت 

جهانگردی، مبادالت تجاری

مقدمه
تحوالت جهانی در دهه های گذشته روندهای جديدی را بر روابط بين الملل تحميل كرده است. اين 
روندها كه در شكل تغيير قواعد بازی در نظام بين الملل، ظهور بازيگران جديد، تغيير اولويت ها در منافع 
ملی كشورها، گسترش ارتباطات و تنوع اطالعات و افزايش پيوندها و وابستگی های فراملی نمايان گرديده، 
عمدتًا نشات گرفته از فرايند رو به تكامل جهانی شدن اقتصاد می باشد. اين فرايند به طور طبيعی، الزاماتی 
را به كشورها تحميل كرده است. كشورها در چارچوب اين الزامات كه در شكل فرصت ها و چالش های 
جهانی شدن تجلی يافته، تالش دارند جايگاه و مرتبت خود را در اقتصاد ليبرال جهانی افزايش داده و يا 
تقويت كنند. بدون ترديد در عصر جهانی شدن اقتصاد متغيرهای امنيتی و سياسی اهميت گذشته خود را در 
تعريف جايگاه كشورها در سطح بين المللی از دست داده اند و اهميت متغيرهای اقتصادی و فنی افزايش 
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يافته است. بنابراين كشورهايی در عرصه جهانی واجد جايگاهی رفيع می باشند كه از قدرت اقتصادی باال 
و توانايی تأثيرگذاری بيشتر بر معادالت اقتصادی، تجاری و مالی بين المللی برخوردار باشند. در اين زمينه 
كشورهای در حال توسعه با مشكالت بسياری مواجه می باشند. اين كشورها به دليل ضعف ساختارهای 
اقتصاد داخلی ناتوان از تأثيرگذاری بر روندهای موجود و در حال ايجاد اقتصاد جهانی و در نتيجه ارتقا و 
حفظ جايگاه خود در اين عرصه، متناسب با ظرفيت ها و توانايی های بالفعل و بالقوه خود می باشند. البته 
اين كشورها با توجه به ميزان توسعه اقتصادی و نوع پيوند آنها با اقتصاد جهانی از شرايط مختلفی برخوردار 
می باشند كه عمومًا اين كشورها در دو قالب كشورهای در حال توسعه و كشورهای كمتر توسعه يافته 

تقسيم می شوند. )1(
ــل  ــای قاب ــت ه ــود ظرفي ــا وج ــه ب ــت ك ــعه ای اس ــال توس ــورهای در ح ــه كش ــز از جمل ــران ني اي
ــت  وضعي ــن  اي و  ــت  نيس ــوردار  برخ ــی  جهان ــاد  اقتص ــه  در عرص ــول  قب ــل  قاب ــی  جايگاه از  ــه  توج
ــران  اي ــادی  اقتص ــاختارهای  س ــف  ضع و  ــامانی  نابس ــول  معل ــور،  كش ــی  تاريخ ــرايط  ش از  ــدای   ج

است. 
در ايجاد چنين شرايطی عوامل و متغييرهای مختلفی دخيل می باشد كه از جمله اين متغيرها، ماهيت 
روابط ديپلماتيك و مناسبات خارجی كشور است. در حال حاضر به نظر می رسد بار سياسی و امنيتی بر 
مناسبات خارجی كشور غالب است. بعبارت ديگر مناسبات خارجی عمومًا در چارچوب های سياسی و امنيتی، 
تعريف، طراحی و اجرا می گردد. بنابراين با توجه به تحوالت بين المللی در حال انجام و تفوق متغيرهای 
اقتصادی و فنی، اين سوال مطرح می شود كه كدام رهيافت در شرايط كنونی بهتر می تواند در تامين منافع 
ايران و ارتقا جايگاه آن در اقتصاد جهانی مؤثر باشد؟ در پاسخ به سوال فوق می توان چنين گفت كه در 
شرايط كنونی، ديپلماسی اقتصادی مؤثرترين رهيافت برای ارتقا جايگاه ايران در اقتصاد جهانی و توسعه 

روابط با ديگر كشورهاست. 

ديپلماسی اقتصادی: يك چارچوب نظری
اين  است.  تنيدگی  در هم  و  پيچيدگی  دارای  بشر،  تاريخ  در  ديگری  زمان  هر  از  بيش  امروز  دنيای 
پيچيدگی و در هم تنيدگی الزاماتی را در برابر كشورها قرار می دهد. اولين اين الزامات، درك وابستگی 
موضوع،  اين  عميق  درك  بدون  است.  سياسی  واحدهای  ميان  مشترك  منافع  و  كشورها  ميان  متقابل 
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واحدهای سياسی نمی توانند به درستی در سطح نظام بين المللی به تعامل بپردازند. قاعده بازی در چنين 
نظامی، بازی با حاصل جمع جبری غير صفر و نظم برد- برد برای واحدهاست. بنابراين واحدهای سياسی 
بايد با بكارگيری تمامی امكانات مالی و معنوی خود در جهتی حركت كنند كه بتوانند در سايه همكاری با 

ديگر كشورها، منافع مفروض خود را به دست آورند. )2(
ديپلماسی در اذهان عمومی، شامل روابط دو جانبه كشورها و يا مذاكرات سازمان ملل می شود. بر اين 
اساس ديپلماسی در دوسطح دوجانبه يا بين المللی بيشتر شناخته شده است، ولی از نيمه دوم قرن بيستم نوع 
ديگری از مصاديق ديپلماسی مورد توجه قرار گرفته است كه ديپلماسی منطقه ای نام دارد. ديپلماسی منطقه 
ای كه در واقع فعاليتی بين المللی در سطحی ميانه است، بيشتر در سازمانهای منطقه ای متجلی می شود. 
از نظر تاريخی نيز موضوع ديپلماسی منطقه ای در دهه شصت ميالدی مورد توجه قرار گرفت. در فضای دو 
قطبی جهاِن آن زمان، پيمان های منطقه ای شكل گرفتند كه بيشتر مبنايی امنيتی داشتند. نمونه اين پيمان ها 
»كومكن« در بلوك شرق و »اتحاديه ذغال سنگ« در اروپا بود كه هرچند دو پيمان اقتصادی بودند ولی به شدت 
قطبی شده و سياسی عمل می كردند. به اين ترتيب، كشورها از آن زمان دريافتند كه همكاری های منطقه ای 

تضمينی برای امنيت سياسی و اقتصادی آنها باشد.
چندجانبه  و  دوجانبه  های  همكاری  در  ايدئولوژيك  مبانی  به  توجه  ظاهرا  شوروی  فروپاشی  از  پس 
كم رنگ تر شد و كسب منافع اقتصادی در ديپلماسی مبنا قرار گرفت. به عبارت ديگر توسعه اقتصادی 
و پيشرفت هدف اصلی بازيگران روابط بين الملل در نظر گرفته شد. دنيا به سرعت و با كمك ابزارهای 
ارتباطی به سمت توسعه روی آورد و به اين نتيجه رسيد كه به اين ترتيب تجارت و توسعه ايجاد می شود 
و توسعه امنيت را به همراه خواهد آورد. در اين شرايط مصداق ديگری از ديپلماسی در اذهان مورد توجه 

قرار گرفت كه »ديپلماسی اقتصادی«1 خوانده می شود. )3(

1. Economic Diplomacy 

www.SID.ir


دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اسالمی و اتحادیه اروپا  1376-84

          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            159

جدول1؛ كاركرد ديپلماسی مدرن در حوزه اقتصاد )4(

وظايفكاركردبازيگران دولتی
 ديپلمات اقتصادیديپلماسی اقتصادی

ديپلمات تجاریديپلماسی تجاری
ديپلمات مشاركتیديپلماسی مشاركتی

 ديپلماتديپلماسیبازيگران غير دولتی
ديپلمات سازمانیديپلماسی سازمان های غير دولتی ملی

ديپلمات سازمانیديپلماسی سازمان های غير دولتی فراملی

ديپلماسی اقتصادی در واقع روابط بين المللی را برای خدمت به تسريع همكاری های اقتصادی می خواهد. 
ديپلماسی اقتصادی به معنای نقطه تالقی ديپلماسی از يك سو و فعاليت های اقتصاد ملی و بين المللی از 
سوی ديگر است. ديپلماسی اقتصادی فصل مشترك بين منافع اقتصاد ملی و منافع سياسی هر كشور در سطح 
بين المللی است. ديپلماسی اقتصادی فن بكارگيری منافع و ابزار اقتصادی و سياسی است تا محيط اقتصادی و 
سياسی مناسبی را برای ارتقا رشد و توسعه اقتصاد ملی فراهم آورد. امروزه جهان شاهد افزايش نقش مبادالت 
بين المللی و كاهش نقش اقتصادهای ملی است كه اين امر خود بر اهميت ديپلماسی اقتصادی می افزايد. از 
اين رو می توان تصريح كرد، ديپلماسی اقتصادی به مجموعه ابزاری گفته می شود كه برای ايجاد محيطی 

مناسب جهت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گيرد و اين بحثی تقريبا جديد است. )5(
واژه ديپلماسی اقتصادی خاستگاهی متأخر دارد، در واقع ديپلماسی اقتصادی مفهوم متاخرتری از واژه 
از كشورها  با ملی شدن صنايع در بسياری  »ديپلماسی تجاری«1 است، مفهوم ديپلماسی تجاری همراه 
در دهه های 50 تا 70 ميالدی مرسوم شد و نتيجه چنين فرايندی همكاری ديپلمات ها در موضوعات 
و مسائل تجارت نظير كمك به فروش توليدات و محصوالت منابع ملی بود و با گذار از اين دوره و ورود 
به دوران بعد از خصوصی سازی به نظر می رسيد كه چنين مفهومی به دوران مرگ خود رسيده باشد، اما 
رهبران سياسی در ادوار بعد نيز به اين نتيجه رسيدند كه موضوعات مرتبط با »نان و كره«2 اهداف بنيادين 
برای رشد و آسايش همه مردم را تشكيل می دهند. حال، ديپلماسی اقتصادی به عنوان واژه ای باب روز در 

 1- Trade diplomacy
 2- Bread and Butter
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همه كشورها مطرح است، زيرا در فرايند پيچيده موضوعات اقتصادی اين ايده و مفهوم همراه با فرايندهای 
جهانی شدن اقتصادی رشد يافت و در جريان سياست های رسمی و غير رسمی مرتبط با توليد، جريان و 

تبادل كاال، خدمات، كار و سرمايه گذاری ساخت بندی شد.)6( 
در عرصه بين المللی، روابط اقتصادی كشورها معمواًل تابعی از روابط سياسی آنهاست. بنابراين مهمترين 
هدف دستگاه سياست خارجی كشورها، بايد تعيين استراتژی های الزم برای توسعه و تعميق روابط سياسی 
انتظار  را  اقتصادی گسترده ای  توان روابط  با ديگران نمی  باشد. بدون روابط سياسی مناسب  با كشورها 
با ديگر كشورهای جهان،  اقتصادی  از مهمترين موانع در گسترش روابط  داشت. در اين چارچوب، يكی 
عدم هماهنگی و ارتباط الزم ميان دستگاه های سياسی و ديپلماتيك و اقتصادی است. برای گريز از اين 
موضوع، هماهنگی و همياری دستگاه های سياسی مورد تأكيد است. از اين رو به نظر می رسد، ديپلماسی 
اقتصادی، يك موضوع تعيين كننده در استراتژی اقدام هر كشور در سطح بين المللی برای تحقق منافع ملی 
است. ديپلماسی اقتصادی به معنای فصل مشترك ديپلماسی و منافع اقتصادی است. در واقع، ديپلماسی 
بالقوه و  اقتصادی، به مفهوم كاركردی كردن ديپلماسی در عرصه اقتصادی و به كارگيری توانايی های 

بالفعل ديپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی كشورهاست.)7(

ويژگی های ديپلماسی اقتصادی
در حالی كه بسياری از كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه از ابزار قدرتمند ديپلماسی اقتصادی 

جهت تعامل بيشتر با اقتصاد جهانی بهره می گيرند، اين ديپلماسی در بر دارنده ويژگی های زير است:
- تقدم مالحظات اقتصادی بر مالحظات سياسی، امنيتی و ايدئولوژيك.

- درك و پذيرش تحوالت اقتصاد جهانی و برنامه ريزی، جهت سازگاری بيشتر با آن.
- تبديل چالش ها و بحران ها به فرصت ها.

- بهره گيری هرچه بيشتر از ابزار و توانايی های اقتصادی موجود در تعامالت دو جانبه و چند جانبه.
- برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بين المللی و بهره گيری از قدرت آنها در چانه زنی های 

بين المللی؛ 
و تالش برای ايجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق 
ديگر؛ بدون ترديد كارآمدی اين رهيافت در مورد كشورهای مختلف يكسان نيست. كشورهايی كه از ظرفيت ها 
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و پتانسيل های اقتصادی بيشتری نظير وجود منابع استراتژيك، بازار گسترده، سيستم اقتصادی بازار آزاد، وجود 
فرصت های سرمايه گذاری بيشتر، دسترسی به كانال های ارتباطی بين المللی، موقعيت جغرافيايی و استراتژيك 

و... برخوردار باشد، در اجرای اين رهيافت به لحاظ سرعت و كارآمدی موفق تر خواهند بود.) 8(

3-3- اهداف ديپلماسی اقتصادی
استراتژی و تسهيل  اهداف،  فعاليت ها،  تعريف  اقتصادی در كشورها،  به ديپلماسی  با گسترش توجه 
امكانات در دستور كار دولت ها قرار گرفت و هر چند محتوای ديپلماسی اقتصادی بر اساس امكانات و ابزارها 
متفاوت است با اين وجود، اهداف در بيشتر كشورها يكسان می نمايد كه به طور كلی توجه به گسترش روابط 
اقتصادی با دولت های ديگر، نهادهای مالی بين المللی، گسترش روابط حوزه های توريسم، سرمايه گذاری 

بخش های خصوصی از اهداف عمده اين ديپلماسی است كه موارد زير را می توان به آن افزود:
1. كمك به همگرايی سياست های اقتصادی دولت ها با راهبردها و اهداف سياست خارجی

2. بسط خرد جمعی و افزايش همكاری های بخش خصوصی و دولتی جهت مديريت ديپلماسی اقتصادی
3. سازماندهی و هماهنگی در حوزه سياسی

4. تسهيل كمك های مالی و گسترش فعاليت های تجاری
افزايش  برای  اقتصادی  های  فرصت  شناخت  جهت  اقتصادی  های  كميسيون  تقويت  به  كمك   .5
همكاری های منطقه ای و فرا منطقه ای و تمركز فعاليت ها، تفكرات و تصميم گيری در زمينه موضوعات 

روابط اقتصادی. )9(

ديپلماسی تجاری
همانگونه كه قبال ذكر شد؛ فعاليت های دولت ها در حوزه فعاليت های اقتصادی به دو بخش مجزا 
تقسيم می شود كه مهمترين وظيفه آنان ارايه خدمات مربوط به ديپلماسی اقتصادی می شود. در اين بخش 

حوزه دوم عملكردی آنها تحت عنوان »ديپلماسی تجاری1« مورد بحث قرار می گيرد.
يكی از كاركردهای اصلی ديپلماسی در زمينه تجارت در سطح دو جانبه و چند جانبه، ايجاد قواعد و 
چارچوبی است كه بر اساس آن طرفين قادر باشند فعاليت های بازرگانی و ساير موارد همچون تامين مالی 

 1.Commercial Diplomacy
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و سرمايه گذاری را به شيوه ای سازمان يافته اداره كنند. همچنين زمانی هدف ديپلماسی تقويت يا تجديد 
ساختار تجارت است كه سطح روابط تجاری در فقدان يك توافق يا عدم كفايت يك توافقنامه پيشين، پايين 
و گسيخته باشد بعالوه، دولت ها اغلب يك توافقنامه رسمی را به دليل امنيت اقتصادی، چون توافقنامه های 
حمايت از سرمايه گذاری )IPAS( برای حفاظت از دارايی ها و فعاليت های اتباع خود يا تضمين امنيت 
فراهم شدن مواد خام يا كاالی اساسی، مهم تلقی می كنند. در حالی كه اين بحث وجود دارد كه ديپلماسی 
برای گسترش ترتيبات قانونی ميان دولت ها، همچنين ميان دولتها و واحدهای دولتی به كار گرفته می 
شود، عكس آن نيز صادق است. ممكن است دولت ها از بستن يك موافقتنامه عمومی تجارت يا موافقتنامه 
ای جزئی خودداری كنند تا از كسب منافع جلوگيری كنند يا از آن منافع بعنوان اهرمی جهت به دست 
آوردن امتيازات در برخی زمينه های ديگر استفاده كنند. برای نمونه ژاپن از بستن يك موافقتنامه بلند مدت 
اقتصادی با اتحاد شوروی خودداری كرد تا زمانی كه در اختالف بر سر جزاير شمالی هوكايدو كه شوروی 

در سال1945 اشغال كرده بود، پيشرفتی صورت گيرد. )10(
از ديگر سو، ديپلماسی اقتصادی در حمايت از بخش های خصوصی هر كشوری می تواند با پيگيری 
موقعيت های اقتصادی در كشورهای ديگر عمل كند. بر اين مبنا، مامورين ديپلماسی تجاری می توانند 
با جمع آوری اطالعات در باب موقعيت های تجاری، عملكرد بخش های تجاری كشور مورد هدف برای 

بخش های تجاری كشور متبوع خود، گام بزرگی در جهت توسعه ملی و افزايش تجارت بردارند. 

حوزه ها و وظايف ديپلماسی اقتصادی و ديپلماسی تجاری )11(
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تحوالت داخلی در عرصه دیپلماسی
انتخاب آقای سيد محمد خاتمی در دوم خرداد 1376، از نظر ناظران داخلی و خارجی، نقطه عطف 
مهمی، هم در زمينه سياست داخلی و هم سياست خارجی )عرصه ديپلماسی( جمهوری اسالمی گرديد، آقای 

خاتمی دورنمای سياست داخلی و خارجی خود را بر مبنای اصول زير ترسيم نمود: 
الف( در سطوح داخلی: تقويت و گسترش نهادهای مدنی و قانون گرايی و توسعه سياسی. 

ب( در سطح خارجی: تنش زدايی ايجاد و تعامل و گفت و گو در پرتو نظريه گفتگوی تمدن ها. )12( 
بنابراين اگرچه سياست تنش زدايی به صورت محدود و پس از جنگ ايران و عراق و سپس در دوران 
اما اين سياست به عنوان اصل اساسی در  ايران دنبال شد،  رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در 
سياست خارجی، در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی به طور جامع و گسترده مطرح و به طرز واقع بينانه 
آقای خاتمی با درك صحيح از مشكالت و نيازهای اقتصادی كشور، تحوالت نظام بين الملل و محيط ناامن 
اقتصادی، تنش زدايی را به عنوان اصل اساسی سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران برای ترميم وجه و 
پرستيژ بين المللی جمهوری اسالمی ايران و حضور فعاالنه در عرصه بين المللی، تشخيص داد. دولت جديد در 
ايران و حتی ساير مقامات عالی رتبه ايران، به خوبی آگاه بودند كه تنها يك سياست خارجی فعال تنش زا و 
منطقی می تواند زمينه استفاده از ديپلماسی اقتصادی را به منظور تأمين نيازهای اقتصادی داخلی فراهم آورد. 
ركن تنش زدايی سياست خارجی دولت آقای خاتمی در درجه اول تأثير خود را بر عرصه اقتصادی و 
تالش برای خنثی سازی تحريم اقتصادی اياالت متحده عليه ايران نشان داد. موفقيتی اوليه در اين زمينه 
پيش از آغاز دوره رياست جمهوری آقای خاتمی و با امضای قرارداد توتال فرانسه پس از لغو قرارداد كونكو 
آمريكا حاصل شده بود. در ارتباط با مقابله ايران با تحريم های آمريكا در حوزه نفت و گاز بايد گفت كه 
اعتبار اين تحريم ها با امضای قراردادی بين دولت ايران و شركت فرانسوی الف اكيتين و شركت ايتاليايی 
انی در مارس 1999، جهت توسعه حوزه های نفتی به طور جدی خدشه دار شد. ارزش كلی اين قرارداد 
ده ساله حدود 998 ميليون دالر می باشد. بعالوه همين شركت فرانسوی به همراه شركت كانادايی بودلی 
قرارداد ديگری برای توسعه حوزه نفتی بالل با 100 ميليون بشكه ذخيره قابل استحصال، بسته است.. )13(

از اينرو، بر اساس كاركردهای فوق وظايف اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی بعنوان مهمترين 
نهاد درگير در حوزه مناسبات و ديپلماسی اقتصادی، به شرح زير می باشد: 

موسسات  با  تماس  جمله  از  مختلف  طرق  از  ايران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  منافع  از  1.حمايت 
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بازرگانی و انجام مذاكرات با مقامات بازرگانی و اقتصادی كشور هدف به منظور فراهم آوردن زمينه مناسب 
برای عقد قراردادهای تجاری بين المللی. 

2. ايجاد تسهيالت الزم در برقراری كانال ارتباط بين تجار ايران و بازرگان كشورهای هدف. 
3. مراقبت دايم و جمع آوری اطالعات از مركزيت قدرت های اقتصادی در كشور هدف و ارسال آن 

به مراكز تصميم گيری. 
4. جذب توريسم، گسترش صنعت توريسم و كمك به گسترش جهانگردی. )14( 

شاخص های اقدام ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران در قبال اتحاديه اروپا 
با توجه به تمامی سياست های اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته در حوزه سياست خارجی طی دو 
دوره رياست جمهوری آقای خاتمی، اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا طی اين مدت، سياست خارجی 
كشور از حداقل موفقيت الزم و كافی در تأمين منابع اقتصادی كشور يا به طور كلی ديپلماسی اقتصادی 
برخوردار بوده است؟ بنابراين، بر اساس چنين گزاره هايی می توان ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی 

ايران را در شاخص های متقن و مشخص زير طبقه بندی كرد:
- جذب سرمايه گذاری خارجی )تماس با موسسات و شركت های بازرگانی كشورهای اروپايی(.

- جذب و گسترش صنعت جهانگردی ايران در كشورهای اروپايی. 
- مبادالت اقتصادی )واردات، صادرات كاال و تراز بازرگانی(

سرمايه گذاری خارجی 84 – 1376 
ايران تا قبل از انقالب به دليل برخورداری از يك ثابت نسبی در نظام بين المللی از جايگاه مناسبی 
برخوردار بود، در آن دوران، پنج برنامه توسعه اقتصادی تدوين شد و جذب سرمايه خارجی در رأس اهداف 
اين برنامه ها قرارداشت، وقوع انقالب و بروز جنگ ايران و عراق، اهداف برنامه های توسعه ايران و استقرار 
يك نظام توسعه يافته را تحت تأثير قرار داد و به موازات آن ورود سرمايه خارجی به كشور صفر و حتی در 
مواردی منفی شد. پس از انقالب و طی دوران جنگ، تعامل ايران با جهان خارج، بسيار محافظه كارانه و در 
حد رفع نيازهای اقتصادی و نظامی گرديد و با بروز تعارض شديد بين ايران و آمريكا، كشور به طوری كلی 
در شرايط انزوا قرار گرفت. بعد از پايان جنگ به دليل ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد كشور، اجرای 
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برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد و جذب سرمايه های خارجی نيز مورد 
توجه برنامه ريزان اقتصادی و سياست گذاران قرار گرفت. )15( 

طی اين دوران، تعامل ايران در رابطه با جهان خارج در تداوم سياست های گذشته بود و همين عامل 
و برخی نارسايی ها در رعايت قواعد بازی جهانی موجب شد كه ايران در اجرای برنامه های توسعه خود 
به نتايج مطلوب دست نيابد. در اين دوران نظام بين المللی تغييرات شگرفی نمود، جنگ سرد و جهان دو 
قطبی از بين رفته و تعامالت خارجی كشورها به شدت تحت تأثير تحوالت به وقوع پيوسته، بويژه پديده 
جهانی شدن و قواعد بازی جديد قرار گرفت. بر اساس نظم نوين جهانی، بازيگران جديد ظهور كرده و 
قدرت برخی بازيگران بزرگ كاهش يافت. عليرغم بروز چنين تحوالتی، برنامه ريزی توسعه ايران و جذب 
سرمايه خارجی همواره مستقل از سياست خارجی هدايت می گرديد. اما از اوايل 1376 با تغيير دولت و 
ارتقای اهميت توسعه سياسی به موازات توسعه اقتصادی، در نگرش مسئوولين نسبت به نظام بين الملل 
تغيير ايجاد شد و اصالح و گسترش روابط خارجی ايران در رأس اهداف سياست خارجی قرار گرفت كه در 

اين راستا ديپلماسی اقتصادی بعنوان موتور محرك اين سياست خارجی برگزيده شد. 
گذاری  سرمايه  برای  منبع  بزرگترين  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهای  بررسی،  مورد  دوره  اين  در طی 
مستقيم خارجی بوده و طی چند سال گذشته اتحاديه اروپا جايگاه خود را بعنوان يك سرمايه گذار خارجی 
برجسته حفظ نموده است، به طوری كه در سال 1998 حجم خروجی سرمايه گذاری مستقيم خارجی از 
اين كشورها رقم 386 ميليارد دالر بوده است. انگلستان با 114 ميليارد دالر بزرگترين سرمايه گذار در ميان 
باقيمانده  البته  از آن آمريكای التين در جايگاه دوم قرار می گيرد و  اروپايی بوده است. پس  كشورهای 
سرمايه گذاری اروپا از تنوع جغرافيايی گسترده ايی برخوردار است. لذا اتحاديه اروپا با 44 درصد از جريان 
سرمايه گذاری خارجی در طی سال های 2000 – 1997 به بزرگترين سرمايه گذار تبديل گرديد. در سال 
وارد  را  از 50 درصد ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی )52 درصد(  بار، بيش  برای نخستين   ،1999

كشورها نمود. )16( 
اروپا در سال 2000 در سطح جهان  اتحاديه  ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی 15 كشور عضو 
718/5 ميليارد يورو اعالم شده كه 166/5 ميليارد يورو نسبت به سال 1999 افزايش داشته است. بنابراين 
پس از مشاهده مطالب فوق جايگاه اتحاديه اروپا در روابط تجاری با ايران بويژه اهميت آن برای جذب 
در حال حاضر  اروپا  اتحاديه  اين وجود كشورهای  با  سرمايه گذاری مستقيم خارجی مشخص می شود. 
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بيشترين سهم را در ورود سرمايه مستقيم خارجی به ايران برعهده دارند. 
احمد مرتضوی مديركل دفتر سرمايه گذاری های خارجی سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و 
اقتصادی ايران پيرامون جذب سرمايه گذاری خارجی و روابط اقتصادی با كشورهای اروپايی اظهار داشته كه 
آلمان با 14 درصد، انگلستان با 12 درصد و ايتاليا با 11 درصد از كل سرمايه گذاری مستقيم خارجی در صدر 
فهرست كشورهای سرمايه گذار در ايران قرار دارند. از اين رو مشاهده می گردد كه برخورداری از روابط اقتصادی 
و تجاری با اروپا و به ويژه نياز به سرمايه گذاری خارجی كشورهای اروپايی تا چه اندازه ايی برای جمهوری 

اسالمی ايران ضروری به نظر می رسد كه حجم روابط تجاری فی مابين نيز اين را نشان می دهد. )17( 

جدول شماره 1: توزيع جغرافيايی سرمايه گذاری خارجی )18(

2-1- سرمايه گذاری مستقيم خارجی در بخش انرژی 
ضرورت توسعه بخش باالدستی نفت و گاز و جلب سرمايه و فناوری خارجی با سرعت بيشتر نسبت 
به همسايگان از يك سود و محدويت های قانونی ايران برای تأمين مالی بخش نفت و گاز از سوی ديگر، 

زمينه استفاده از روش بيع متقابل در جذب سرمايه خارجی را فراهم كرد. 
در اين رابطه اولين قرارداد بيع متقابل در سال 1374 برای توسعه ميادين نفتی سيری A و E با شركت 
فرانسوی توتال منعقد شد. پس از اين قرارداد وزارت نفت ابتكار عمل را به عهده گرفت و با مجوز مجلس 

www.SID.ir


دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اسالمی و اتحادیه اروپا  1376-84

          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            167

شورای اسالمی و فعاليت نمايندگی های سياسی ايران در اروپا، فعاليت گسترده ای برای جذب سرمايه 
خارجی در اين بخش آغاز كرد. از سال 1376 تاكنون 24 طرح سرمايه گذاری خارجی به روش بيع متقابل 
) سه طرح در قالب فاينانس( با حداكثر سقف تعهد شده 48/2 ميليارد دالر در بخش نفت و گاز كشور منعقد 
شده است. بيشتر اين طرح ها برای اكتشاف و استخراج حوزه های نفتی و گازی جديد است. در پنج طرح، 
سرمايه گذاری كاماًل پايان يافته و درصد پيشرفت فيزيكی چهار طرح باالی 90 درصد بوده است ولی شش 
طرح هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. شركت های خارجی مهم طرف اين قراردادها توتال و الف اكيتين 
از فرانسه، آجيب و انی از ايتاليا، شل از انگلستان و شركت هايی از مالزی كره و ژاپن هستند. البته سهم 
بااليی از قراردادهای بيع متقابل ايران توسط شركت های داخلی منعقد شده است )18 طرح(. درصد ساخت 

داخلی اين شركت ها بين 50 تا 60 درصد است. )19(
و  دالر  ميليارد   10/3 معادل  فاينانس  تسهيالت  از  استفاده  توسعه،  چهارم  برنامه  طی  مجموع  در 
قراردادهای بيع متقابل به ميزان هفت ميليارد دالر و پروژه های سرمايه گذاری خارجی برابر 13/9 ميليارد 
دالر برای تمامی دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهار توسعه )وزارت نفت( پيش بينی شده 
است كه مجوز آن پس از تصويب عناوين طرح ها و پروژه ها در بودجه سنواتی توسط مجلس شورای 
اسالمی و تصويب شورای اقتصاد صادر شده است و به نظر می رسد براساس روال سابق سهم بااليی از اين 
تسهيالت به بخش نفت و گاز اختصاص يافته باشد. طی سال های 81 – 1372 در مجموع، صد و پنجاه و 
پنج طرح ورود سرمايه خارجی معادل 3840 ميليون دالر به كشور پذيرفته شد كه بخش اعظم آن به صورت 
تسهيالت مالی )وام شركا( است. ميزان سرمايه جذب شده نيز در مناطق آزاد طی دوره 80 – 1373 معادل 
1290 ميليون دالر است. بعالوه حجم سرمايه گذاری جذب شده در قالب FDI سرمايه گذاری مستقيم 

خارجی در ايران طی دوره 2000 – 1997 برابر 237 ميليون دالر بوده است.)20( 

صنعت توريسم و جهانگردی 
صنعت توريسم عمدتًا از دو جهت حائز اهميت بسيار است. اواًل موجبات آشنايی ملل ديگر با فرهنگ ها 
نژادها، اقوام، گويش ها و سرزمين را فراهم می نمايد و ثانيا از نظر اقتصادی يكی از منابع تأمين درآمد و ارز 
محسوب می شود. كشورهای مختلف جهان در سايه برخورداری از امكانات گوناگون و جاذبه های متنوع 
درصدد جلب جهانگردان هستند. در حالی كه برخی از كشورها مانند مصر و اسپانيا به علت وجود اماكن 
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و آثار باستانی و تاريخی مورد توجه جهانگردان هستند، برخی ديگر حاوی جاذبه هايی نظير وجود مناظر 
طبيعی شامل كوهستان ها و دريا، درياچه ها )سوئيس(، روخانه ها )آلمان(، سواحل و درياها )سوئد(، جنگل ها 

و آبشارها )برزيل(، آتش فشان ها )مكزيك( می باشند)21(. 
صنعت توريسم گسترده ترين صنعت خدماتی و مهمترين صنعت اشتغال زا در دنيا محسوب می شود. 
ميزان سرمايه گذاری برای ايجاد يك فرصت شغلی در صنعت توريسم بسيار پائين تر از ديگر صنايع است 
و به عبارت ديگر اشتغال زايی در اين صنعت به سرمايه گذاری كمتری نياز دارد و ترديدی نيست كه همه 
كشور ها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گيری از مزايای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بويژه دريافت 
سهم بيشتری از درآمد جهانی حاصل از توريسم و همچنين باال بردن سطح اشتغال در كشور متبوع خود 
هستند. صنعت توريسم بزرگترين صنعت خدماتی جهان است كه درآمد حاصل آن بيش از 500 ميليارد 
دالر است. از سال 1990 تا 2005 حدود 40 ميليون شغل از طريق اين صنعت ايجاد شده كه ميانگين 5/2 
ميليون نفر در سال را نشان می دهد. پيش بينی شده است كه سهم اشتغال مستقيم در صنعت توريسم 13 

درصد و در بخش غير مستقيم 33 درصد شود )اطالعيه سازمان جهانی توريسم 2004(. )22( 
متأسفانه با وجودی كه كشور ما در مقايسه با بسياری از كشورهای جهان از پتانسيل ها و ظرفيت های 
كم نظيری برای جلب جهانگردان برخوردار است اما هم از نظر كميت و هم از حيث كيفيت در به فعليت 
رساندن اين ظرفيت ها موفقيت چشمگيری را تجربه ننموده است. تمدن چندين هزارساله، آثار تاريخی و 
باستانی متعدد، آب و هوای متنوع و چهار فصل، كوهستان ها و جنگل ها، درياچه ها و سواحل، موقعيت 
جغرافيايی و ژئوپليتيك، تنوع فرهنگ ها، قوميت ها و گويش ها و... همگی بر استعداد و توانايی عظيم 
اين كشور برای جلب سياحان و جهانگردان داللت دارد. سازمان ها و شركت های زيادی صنعت توريسم 
را تشكيل می دهند و در حقيقت اين صنعت بسيار پيچيده است و شامل بخش های مختلف خصوصی و 
عمومی، حمل و نقل، مهمان پذيرها، فروشگاه ها، شركت های عرضه كننده موادغذايی و... است. از اين 
رو به راحتی نمی توان اين فعاليت ها را تفكيك و نقش آنها را در اين صنعت به طور دقيق مشخص كرد. 
مطمئنًا در نگاه اول به اين صنعت چند بخش كه به صورت برجسته نمايان هستند يعنی صنعت حمل و نقل، 
هتلداری، منابع انسانی و نظام اطالعاتی بيشتر از ديگر عوامل به چشم می آيند. در حقيقت می توان گفت 

كه صنعت جهانگردی چند قلب دارد كه هركدام به نوبه خود موجب حيات اين صنعت هستند.)23(
وزارت  نقش  كه  است  اصلی  رسانی  اطالع  مراكز  توريسم  صنعت  قلب  چند  از  يكی  راستا  اين  در 

www.SID.ir


دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اسالمی و اتحادیه اروپا  1376-84

          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            169

امورخارجه و نمايندگی های سياسی جمهوری اسالمی ايران را پررنگ تر می سازد. با توجه به مبادالت 
فراوان ايران با اتحاديه اروپا طی سال های ذكر شده و نيز اعالم گفتگوهای سازنده ايران و اتحاديه اروپا، 
نگرش متفاوت رهبران و اروپاييان پيش بينی ميزان ورودی جهانگرد از طريق نمايندگی های اروپايی ايران 
واصل و در اين راستا اقدامات مؤثری در تسهيل و آسان سازی روند ورودی جهانگردان اروپايی به جمهوری 
اسالمی ايران از سوی وزارت امورخارجه انجام شد. از جمله اين اقدامات را می توان به ايجاد دفاتر ارايه 
ويزا در فرودگاه های مبدأ و مقصد، ارايه اطالعات در مورد شهرها، روستاها و كليه مناطق گردشگری ايران 
به صورت مولتی مديا، نوشتاری و تصويری و همچنين ايجاد دفاتر ويژه گردشگری جهت تسهيل سازی 
فرايند حمل و نقل، رزرواسيون هتل و ساير خدمات عمومی در كنسولگری ها، سفارتخانه ها، مراكز مهم 
گردشگری اروپايی و فرودگاه های مبدأ و مقصد. )24( جدول شماره 1 نشان دهنده ميزان ورود خارجيان 

)گردشگر و غير گردشگر( به كشور ايران است كه ميزان رشد در سال های اخير را نشان می دهد. 

جدول 1: خارجيان وارد شده به كشور برحسب گردشگر و غير گردشگر )1370-1385(

 غير گردشگرگردشگر جمع سال 

1370408526249103159423
137564165157344968202
13800001402160000
13810001584922000
1382 0001500439000
13830001659479000
1384 0001889000000
1385 0002735000000

مأخذ – سايت سازمان ميراث فرهنگی ايران )25(

 با توجه به داده های پيش گفته شده و جدول فوق می توان افزايش ميزان گردشگران حارجی در طی 
سال های پيش مشاهده كرد. با نگاهی اجمالی به سال های قبل به موقعيت پايين ايران و سهم اندك آن 
در اين صنعت جهانی پی می بريم. تعداد جهانگردان در ايران از 86 هزار نفر در سال 1986 )1365( به 489 
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هزار نفر در سال 1995، 764 هزار نفر در سال 1997 و 1321 هزار نفر در سال 1999 افزايش يافته است.
درآمد حاصل از فعاليت جهانگردی در ايران نيز از 131 ميليون دالر در سال 1993 و 153 ميليون دالر در 

سال 1994 و 160 ميليون دالر در سال 1995 افزايش پيدا كرده است. )26(

نتيجه گيری
در عرصه نظام بين المللی، روابط اقتصادی كشورها معموال تابعی از روابط سياسی كشورها می باشد. 
بنابراين، مهم ترين هدف دستگاه سياست خارجی كشورها، بايد تعيين استراتژی های الزم برای توسعه و 
تعميق روابط سياسی باشد. بدون روابط سياسی مناسب با كشورها نمی توان روابط اقتصادی گسترده ای را 
انتظار داشت. ديپلماسی اقتصادی، يك موضوع تعيين كننده در استراتژی اقدام هر كشور در سطح بين المللی 
برای تحقق منافع ملی است. ديپلماسی اقتصادی به معنای فصل مشترك ديپلماسی و منافع اقتصادی است. 
ديپلماسی اقتصادی در واقع، به مفهوم كاركردی كردن ديپلماسی در عرصه اقتصاد و به كارگيری توانايی های 
بالقوه و بالفعل ديپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی كشور می باشد. در اين راستا، پيش فرض اول همفكری، 
همكاری و هدفمندی ميان دستگاه ديپلماسی و نهادهای اقتصادی كشور می باشد. در صورت فقدان اين پيش 
فرض، ديپلماسی اقتصادی تنها به معنای مجموعه ای از كنش ها و واكنش ها در عرصه بين المللی است كه 

برآيند آن مطمئنا اهداف و منافع ملی كشور را محقق نخواهد كرد.
از اينرو، اين ديپلماسی اقتصادی بايد دارای ويژگی های زير باشد:

- بهره گيری مطلوب از ابزارهای اقتصادی در چانه زنی ها، دستگاه ديپلماسی در مذاكرات و فعاليت های 
ديپلماتيك خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی در عصر وابستگی متقابل داشته باشد.

باشد.  اهميت می  دارای  اقتصادی  بزرگ  قدرت های  با  روابط  در  موجود  تعديل مشكالت  و  رفع   -
عدم وجود تنش در روابط با اين كشورها، به رونق اقتصادی، جلب بيشتر اعتماد سرمايه گذاران خارجی و 

موسسات مالی و اعتباری و نقش فعال در سازمان های بين المللی مالی و اقتصادی، كمك بزرگی است.
- گرايش بيشتر ديپلماسی در خارج از كشور به مسايل اقتصادی و تجاری؛ با توجه به غالب شدن 
رويكرد اقتصاد در سياست خارجی كشورها، دولت ها بايد بوسيله بازاريابی و فراهم كردن بستر همكاری های 

اقتصادی و تجاری با ديگر كشورها از طريق نمايندگی های سياسی در خارج از كشور، فعاليت كند.
- تالش دستگاه سياست خارجی برای عملی ساختن، طرح های اقتصادی و تجاری؛ الزم است دستگاه 
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سياست خارجی با رايزنی و ابتكار عمل به عملی شدن طرح های اقتصادی كمك نمايد.
- برقراری ارتباط سازنده بين سياست خارجی و دستگاه های اقتصادی و تجاری؛ زيرا در عصر جهانی 
شدن اقتصاد و وابستگی متقابل، مسايل اقتصادی محور تعامالت بين المللی می باشد به همين دليل ايجاد 

و هماهنگی بين اين نهادها ضروری می باشد. )27(
از ديگر نقش های مهم وزارت امورخارجه در ديپلماسی اقتصادی بايد به نقش بسترسازی اشاره كرد. 
به مسائل  نسبت  باالی خود  آگاهی  و  به تخصص  توجه  با  بكوشد  بايد  امورخارجه  وزارت  راستا،  اين  در 
بين المللی، بسترسازی مناسبی را برای اين فعاليت های اقتصادی فراهم سازد. يك اقدام مهم در چارچوب 

بستر سازی برای شكوفايی اقتصادی كشور، اطالع رسانی به هنگام و جامع می باشد.
آمار و ارقام منتشره از سوی منابع داخلی و خارجی وضعيت مناسب و مطلوبی را از اقتصاد ايران و 
جايگاه آن در اقتصاد و تجارت جهانی ترسيم نمی كند. مطالعه تجربه های اقتصادی گذشته به ويژه دو 
دهه اخير نشان از هدر رفتن فرصت های بسياری دارد، فرصت هايی كه در صورت استفاده می توانست 
موفقيت های اقتصادی و تجاری ايران را در ابتدای قرن بيست و يكم تحكيم و تقويت كند. موفقيت در 
انجام وظايف محوله در عصر جهانی شدن، مستلزم درك واقعيات موجود و درس گرفتن از تجربه های 
گذشته است. در عصری كه تحوالت سياسی، اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال روی دادن است، 
رقابت شديدی بين بازيگران بين المللی برای بهره گيری از فرصت ها و امكانات محدود تشديد شده است. 
بديهی است كشورهايی كه به لحاظ اقتصادی، تجاری و فناوری از قدرت و توانايی بيشتی در عصر جهانی 
شدن برخوردار باشند، به مراتب نقش بيشتري و مؤثرتری بر ساير كشورها و به طور كلی نظام بين المللی 

خواهند داشت. )28(
به عقيده بسياری از تحليل گران، ايران همچنين كشور مهم و بزرگی به شمار می آيد، هرچند در دو 
دهه اخير اين اهميت و بزرگی همراه با ايفای نقش در سطوح منطقه ای بين المللی نبوده است. با اين حال 
ايران اگر بخواهد از حساسيت و آسيب پذيری ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی در امان باشد بايد استراتژی 
پيوند تدريجی برنامه ريزی شده و سازنده را اتخاذ كند. الزمه اين پيوند نيز انجام اصالحات و تحوالت 
ساختاری عميق در اليه های سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. در اين راستا دولت بعنوان قويترين 
نهاد سياسی، اقتصادی نقش اصلی و اوليه را بر عهده دارد. در راستای اين نقش، دولت آقای خاتمی با 
المللی و چه داخلی  ناپذير خود تالش كرد تا سياست هايی را چه در عرصه بين  پذيرش نقش برگشت 
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پيگيری نمايد كه بازگشت به الزامات جهانی شدن را فراهم كرد. )29(
تكيه بر مفاهيم تنش زدايی و گفت و گوی تمدن ها و مفاهيم ديگری كه به نحوی در ارتباط با اين دو 
مفهوم قرار می گيرند، نظير اعتمادسازی، مشاركت و تفاهم مورد استقبال عمومی دولت- ملت ها قرار گرفت. 
تجلی اين مقبوليت را می توان در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال1998 مبنی بر 
اعالم سال2001 به عنوان سال گفت و گوی تمدن ها نظاره گر بود. در اينجا ذكر اين مطلب ضروری است 
كه سياست تنش زدايی جمهوری اسالمی ايران، صرفا به دوران آقای خاتمی محدود و منحصر نمی گردد، 
عمال با پايان جنگ ايران و عراق، سياست جارجی جمهوری اسالمی ايران در تئوری و عمل تنش زدايی را 
دنبل كرد و توسعه روابط با اروپا و كشورهای عربی جز اولويت های سياست خارجی بود. اما در سال1376 و 
با انتخاب آقای خاتمی به رياست جمهوری، سياست خارجی ايران توانست به مفهوم  سازی بهتری بپردازد و 
با توجه به فضای بين المللی ايجاد شده، اين مفهوم سازی، برش عميق تری يافت و مقبوليت عام تری را در 
منطقه و جهان به همراه آورد. بنابراين، سياست تنش زدايی باعث تقويت سياست های اقتصادی و ديپلماسی اقتصادی 

شد.در اين سال ها، دولت آقای خاتمی دوره ای از رابطه گرم با دولت های اروپايی را آغاز كرد و در اين زمينه مسافرت 

های به طور عمده موفق دولت به كشورهای اروپايی چون فرانسه، آلمان، اسپانيا و ايتاليا قابل توجه است. گسترش 

روابط با اتحاديه اروپا كه با تصويب قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاری مشترك هم زمان شده بود، 
موجب افزايش چشمگير حجم سرمايه گذاری خارجی در كشور شد و تعداد شركت های عالقمند برای توليد 
و سرمايه گذاری در ايران افزايش قابل توجهی يافت كه نمود اين افزايش چشمگير اين سرمايه گذاری را 
می توان در منطقه پارس جنوبی مشاهده كرد. دستاورد ديگر اين سفرها، امضای يادداشت های تفاهم و مقاوله 
نامه هايی بود كه صورت ريز آنها در جدول مربوط به قراردادهای سرمايه گذاری دوجانبه از سال 1995 تا 
2003 در گزارش توافق سرمايه گذاری توسط آنكتاد ذكر شده است. براساس اين گزارش در طول اين مدت، 
28 مورد توافق صورت گرفته در حالی كه از سال 1965 تا آن زمان تنها 17 مورد توافق انجام گرفته است 
از جمله كشورهای طرف توافقنامه ها می توان از طيف متنوعی از كشورهای اروپايی همچون؛ آلمان، ايتاليا، 

انگلستان، اسپانيا، سوئيس، اتريش، لهستان و ديگر كشورهای شرق اروپا نام برد. )30(
اروپا و كشورهای  اتحاديه  از سوی  بيشترين سرمايه گذاری های  اين مساله است كه  بيانگر  آمارها 
اروپايی طی سال های ذكر شده انجام شده است. نكته ای كه حائز اهميت می نمايد، اين مساله است كه 
در سال 1376، 19 طرح تصويب شده سرمايه گذاری خارجی وجود داشت كه اين ميزان در سال 1384، به 
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56 طرح و در دو سال بعد با اجرای توافقنامه های پيشين به 105 طرح رسيد. همچنين در حوزه مبادالت 
خارجی افزايش مبادالت خارجی را شاهد و ناظر هستيم. با عملياتی شدن ديپلماسی اقتصادی جمهوری 
اسالمی ايران در اروپا، سطح مناسبات به سطح بسيار باالتری ارتقا يافت به طوری كه با آمار ارايه شده از 
سوی گمرك جمهوری اسالمی ايران، حتی نوع خريدهای خارجی به خريد تكنولوژی ها و فناوری های 
جديد ارتقا يافته و خريد كاالهای لوكس كاهش يافت و از ديگر سو، اروپا به مقصد نهايی بيشتر كاالهای 
از منظر ارزش وزنی  را  با كشورها  ايران  ايران تبديل شد. جدول زير، بيشترين سطح مبادالت  صادراتی 
و دالری بين سال های 84-1376 نشان داده است. جدول ذيل كه بخشی از يافته های پژوهش است 
نشان می دهد كه در طی سال های ذكر شده بيشترين ميزان مبادالت تجاری و اقتصادی، ميان جمهوری 

اسالمی ايران و كشورهای اروپايی خصوصًا آلمان بوده است. 

جدول شماره 3: توزيع مبادالت تجاری بر اساس توزيع جغرافيايی

توزيع ارزش%ارزش دالریكشورسال
رشد%جغرافيايی

39/9 اروپا185391293913/060آلمان1376
43,283اروپا41008103113,609آلمان1377
40,668اروپا42301392910/9آلمان1378
49,773اروپا3543318789,417آلمان1379
37/2اروپا........................آلمان1380
40/8اروپا377731695316,958آلمان1381
40/7آسيا353593658713,294امارات  متحده  عربي1382
51/4آسيا...............................امارات متحده عربی1383
50/4آسيا86131347921/0امارات متحده عربی1384

در حوزه توريسم و جهانگردی نيز، نمايندگی های سياسی جمهوری اسالمی ايران در اروپا با تغيير 
نگرش به اقتصاد محوری و تحول در زيرساخت های ورودی به كشور، نمايش امنيت و صلح در ايران و نيز 
اقدامات بوروكراتيك مرتبط با آن توانستند طی سال های ذكر شده افزايش چشمگيری را در ورود توريسم 
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و جهانگرد به ايران فراهم كنند به طوری كه طبق آمارهای سازمان جهانگردی به طور متوسط 20 درصد 
به ورودی توريسم كشور افزوده شده است. )31(

راهبردها و راهكارها 
برای اتخاذ سياست خارجی در يك كشور عالوه بر ايدئولوژی سياسی، می بايستی به تعامل نيروهای 
اجتماعی و اهداف حاكميت اقتصادی از يك سو و كاركرد و ساختار سيستم اقتصادی سياسی بين المللی از 
سوی ديگر توجه شود. جهت دستيابی به اين مهم و لحاظ نمودن رويكرد اقتصادی در مناسبات خارجی، تحول 
بينش نخبگان سياسی و نهادهای سياستگذاری كشور در بعد كالن بسيار مهم می باشد زيرا درك شرايط 
بين المللی و سياست گذاری و تصميم گيری بر اساس ساختار نظام بين الملل اولين گام در اين خصوص می باشد. 
بنابراين استنباط و ادراكات يك كشور نسبت به موقعيت زمانی شاخص اصلی و كليد موفقيت می باشد. از اين رو 
جمهوری اسالمی برای بهره گيری از فرصت های اقتصادی و ورود به اقتصاد جهانی می بايستی در سياست 
خارجی خود تحول الزم را پديد آورد. زيرا روابط اقتصادی خارجی به سياست خارجی آن بستگی دارد. بويژه 
اينكه با پديد آمدن وضعيت جهانی شدن و آزادی های وضع شده در تجارت جهانی، ضرورت نگرش جديد به 
سياست خارجی به خصوص اينكه نگرش اقتصادی داشته باشد و بتواند منافع و سياست های تجاری را يكی 
از اركان مالحظات خود قرار دهد و ديپلماسی را در پيش گيرد كه به موازات اهميت قائل شدن برای تماميت 
ارضی و امنيت كشور نگران توسعه و منافع اقتصادی و تجاری ايران نيز باشد و به موازات آن راه را برای ورود 

سرمايه هموار سازد. اين ديپلماسی اقتصادی بايد دارای ويژگی های زير باشد: 

1. بهره گيری مطلوب از ابزارهای اقتصادی در چانه زنی ها 
ايران به لحاظ داشتن مزيت های اقتصادی مطلوب نظير وجود منافع عظيم نفت و گاز، موقعيت جغرافيايی 
مناسب و بازار بالقوه فعال از ابزارهای الزم برای بهره مندی در معادالت اقتصادی خود با اقتصاد برخوردار می باشد. 

بنابراين با بهره گيری با هدف از اين ابزار می توان در بسياری از چانه زنی های بين المللی دست برتر داشت. 

2. اجرای دقيق و هدفمند سياست تنش زدايی 
اجرای سياست تنش زدايی هر چند در دوره اول رياست جمهوری آقای خاتمی دستاوردهای مهمی برای 
سياست خارجی ايران داشت، اما بيشتر نتايج آن سياسی بود. تداوم اين سياست در گرو هدفمندی الزم برای 
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گسترش روابط اقتصادی و تجاری با كشورهای مختلف و موفقيت افزايش اعتبار بين المللی اقتصاد ايران 
است. به عبارت ديگر موفقيت اجرای سياست تنش زدايی بايد در بهبود و افزايش تعامالت اقتصادی و تجاری 
ايران نمودار شود. ضمن اينكه تنش زدايی در سياست خارجی بايد از حالت خنثی خارج شده و ماهيت مثبت 
به خود گيرد، يعنی با ابتكار و خالقيت ضمن كاهش بحران ها و تنش های فی مابين ايران و كشورهای 

مختلف بويژه اتحاديه اروپا، در جهت ايجاد آرامش و ثبات سياسی و امنيتی عمل شود. 

3. حل مسائل و مشكالت موجود در روابط ايران و قدرت های بزرگ اقتصادی 
در شرايط كنونی و آينده نمی توان نقش و نيروی تأثيرگذار قدرت های بزرگ اقتصادی نظير آمريكا، 
اتحاديه اروپا، ژاپن و چين را در اقتصاد و تجارت جهانی ناديده گرفت. حل مسائل و مشكالت سياسی موجود 
ميان ايران و كشورهای مزبور كمك بزرگی به رونق اقتصادی ايران به لحاظ از بين رفتن تحريم های 
اقتصادی، جذب سرمايه گذاران خارجی و موسسات مالی و اعتباری، نقش فعال تر در سازمان های بين المللی 
مالی و اقتصادی و... می باشد. در اين رابطه گفتگوهای ميان ايران و اتحاديه اروپا و تالش برای انعقاد قرادادهای 

همكاری اقتصادی و تجاری سياست درست و نقطه عطفی در سياست خارجی ايران می باشد. 

4. گرايش بيشتر سفارتخانه ها و نمايندگی های ايران در اروپا به مسائل اقتصادی و تجاری 
ضروری است با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصادی درست سياست خارجی، نمايندگی های ايران 
در اروپا جهت اطالع رسانی شفاف در مورد تحوالت سياسی- اقتصادی كشور، شناساندن فرصت های 
و  سرمايه  فناوری،  بازاريابی، جلب صاحبان صنايع،  ايران،  در  اقتصادی  های  فعاليت  و  گذاری  سرمايه 

خدمات و فراهم كردن بيشتر همكاری های اقتصادی و تجاری فعاليت كنند. 

5. برقراری ارتباط سازنده و مفيد بين وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی كشور با وزارت امور خارجه 
مفيد  و  سازنده  مشاركت  و  حضور  بدون  كشور  خارجی  مناسبات  بر  اقتصادی  رويكرد  شدن  غالب 
وزارتخانه ها، سازمان های اقتصادی و تجاری امكان پذير نيست. ضمن اينكه در دهه اول قرن بيست و 
يكم كه مسائل اقتصادی افزايش يافته، ايجاد هماهنگی بين اين سازمان ها و وزارت امور خارجه حتمی و 

ضروری است. 
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در حوزه سرمايه گذاری خارجی نيز، اطالعات ارايه شده در مورد حجم سرمايه گذاری خارجی طی دوره 
مورد بررسی، نمايانگر آن است كه سطح فعاليت های ايران با وجود تالش های فراوان حوزه ديپلماسی 
اقتصادی در اين زمينه با سطح جهانی قابل مقايسه نمی باشد. اين امر عالوه بر بسته بودن اقتصاد ايران و 
منفك بودن آن از فرآيند اقتصاد جهانی، به تأثيرگذاری سياست های داخلی اقتصاد و نيز تحوالت بين المللی 

بر سرمايه گذاری خارجی ايران تأكيد دارد.
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