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 راهکارهای توسعه تعامالت اقتصادی وتجاری بین المللی ایران در منطقه 

 Dr.tohidi@qom.ac.irعضو هیات علمی حقوق بین الملل دانشگاه قم  ؛ دکتر احمدرضا توحیدی

   حقوق بین الملل دانشگاه قم ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد صدیقه علی پور برزکی

 چکیده: 

با کشورهای منطقه و  تجاری  توسعه تعامالت    یکی از مهمترین اهداف کشور  لیه ایران،حریم ها ع ت   اعمال  وبا خروج آمریکا از برجام  

در بعد داخلی تکیه بر توان اقتصادی کشور و تقویت بنیه های تجاری  بود وخصوص در حوزه تجاری و اقتصادی  کشور همسایه، به    ۱۵

و البته افزایش صادرات  بومی، رونق تولید، حمایت از تولیدکنندگان و برداشتن موانع گسترده اداری در مسیر فعالین اقتصادی و تجار  

نفتی   به درآمدهای حاصل    بوده است بنحوی کهغیر  از مهمترین از نفت میکمتر کردن وابستگی درآمد کشور  تنها برخی  تواند 

از راه توجه به درون باشد اقتصادی  ایران با  از  در بعد خارجی راهکارهای دیگری  و  .  محورهای حل مشکالت  توجه به اشتراکات 

  به  زبان یا مسلمان هستند و از طرفی  فارسی  بعضاً  کهکشورهای همسایه و پیرامونی، بیشتر از دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان  

شورها فراهم  ک  این   با  تجاری  تعامالت  توسعهو    گسترش  اینکه  جهت  هستند   اهمیتی   قابل های  نکته  هستند،   نزدیک   جغرافیایی   لحاظ

  اولویت  و   رویکرد با    خارجه  امور  وزارتدر    ۱اقتصادی«  »دیپلماسی  معاونت   برجام   از  آمریکا   خروج  از   پسگردد البته در همین رابطه  

براساس  ایجاد گردید. همچنین  کشور    خارجی  تجارت  مشکالت  حل  جهت  خارجی   و   داخلی   امکانات  سیجو ب  تجاری  مسائلتوسعه  

ها از جمله »دیپلماسی  شود مگر از همه ظرفیتمحقق نمی  توسعه اقتصادی،  ۱404اندار بیست ساله تا  ویژه چشماسناد باالدستی به

به   اقتصادی« خارجی  سیاست  استفاده شوددر  مفید  و  کامل  گرفتن طور  نظر  ودر  داخلی  تولیدات  از  با حمایت  منطقه  ودر سطح 

،زبانی،مذهبی   فرهنگی  اشتراک  وجه  که  همسایه  کشورهای  با  بیشتر  تعامل  وبرقراری  صادرات  توسعه  جهت  در  کافی  تسهیالت 

تاندارد تولید وافزایش صادرات غیر نفتی وخدمات ومحصوالت دانش بنیان  واقتصادی بیشتری با کشور ما دارند وباال بردن سطح اس

الت تجاری و اقتصادی گام  وافزایش تسهیالت برای باال بردن سطح دانش و دست آورد های علمی وصنعتی در جهت توسعه تعام

راهکارهایی جهت توسعه اقتصادی در پرتو سیاست اقتصاد  بنابراین،در چنین شرایط سختی،توجه به تعامالت اقتصادی و ارائه    برداریم.

لذا تالش نویسندگان در مقال حاضر توجه و تحلیل رویکرد توسعه مدار ایران در وضعیت تحریم های    مقاومتی، میتواند راهگشا باشد. 

ردآوری اطالعات بصورت کتابخانه تحلیلی و استفاده از روش گ  -یکجانبه می باشد که در این مسیر با استفاده از روش تحقیق توصیفی

 ای سعی در تعمیق و تحلیل مطالب خواهد شد. 

 توسعه اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، تحریم یکجانبه کلیدواژگان:  

 

  

 
1 Economic diplomacy 
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 مقدمه: 

( و پس از آن اعمال شدیدترین تحریم  ۱۳۹۷با گذشت بیش از دو سال از خروج آمریکا از برجام )در اردیبهشت  

گشایی در امور اقتصادی و رونق  کارزار فشار حداکثری علیه ایران، همچنان مهمترین اولویت کشور گره ها در قالب  

در واقع، حیات نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومتی علیه آماج حمالت اقتصادی و سیاسی    .در کسب و کارها است

شوک  و  اداره  بیرونی  در  کارآمدی  بر  عالوه  که  است  داخلی  تهدیدات  و  فعال  ها  بتواند حضور  جامعه،  معیشت 

 جمهوری اسالمی ایران را به عنوان الگو و الهام بخش در تحوالت منطقه و جهان میسر سازد.

های ایاالت متحده آمریکا و فرصت ایجاد شده در تجارت با کشورهای منطقه، اهمیت توجه به گسترش  تحریم  

بازارهای منطقه را نس با همسایگان و حضور در  به قبل بیشتر کرده است.  روابط  اینکه موقعیت  بت  به  با توجه 

فرد بوده و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بسیار مناسب ژئوپلیتیک ایران یک موقعیت منحصربه 

های خارجی و افزایش صادرات، تبدیل شدن به محور ترانزیت کاال، خدمات و  گذاری است؛ تسریع در ورود سرمایه 

جانبه است. البته دستیابی به قدرت اول منطقه بر اساس اهداف  مستلزم دیپلماسی فعال، تعاملی و همه مسافر؛  

ممتاز دستگاه ساله توسعه، درگرو استفاده تام و تمام از ظرفیت  های پنجو برنامه   ۱404ساله  انداز بیستسند چشم

دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای    کند.دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی معنا پیدا می

های اقتصادی است. برای رسیدن به  افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به بازگشت تحریم 

چنین هدفی باید ایران دارای اقتصاد قوی و اقتدار ملی باشد؛ بنابراین دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن  

در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشورها برای کمک    مناسبات اقتصادی 

ایران ظرفیت  همچنین  آید.  به تحقق اهداف اقتصادی و در نهایت افزایش رشد و توسعه اقتصادی به حساب می 

دیپلما دلیل،  همین  به  دارد.  را  همسایه  کشورهای  بازار  به  دستیابی  در  باالیی  به  بسیار  توجه  و  اقتصادی  سی 

همسایگان هدف برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه است. این راهبرد، نقش موثری در بازدارندگی در برابر  

دهد که  ها خواهد داشت. با این حال، بررسی اسناد نشان می  ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم  منابع بی  

 )۱۳۹۹)عرب پور،   .ه مطلوب این هدف وجود داردفاصله زیادی تا دستیابی به نقط

امروزه دغدغه دولت دهد که در نظام بین ها و شواهد نشان می بررسی از مسائل سیاسی به موضوعات  الملل،  ها 

اقتصادی و خصوصا به دست آوردن بازارهای جهانی و از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار  

اقتصادی و توسعه  تعامل  انوین و کارآمد  یافته است.  تغییر  برای  گرایی  ین موضوع در عصر پرچالش کنونی که 

ای را به وجود آورده از اهمیت زیادی برخوردار است  های فراوان و ویژه ها و دشواری جمهوری اسالمی ایران، تحریم

خواند. از سوی  ها فرا می و نظام اقتصادی کشور را به اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحوالت و چالش

المللی، توسعه اقتصادی در اولویت  پس از حفظ و بقاء کشور، امنیت ملی، اعتبار و پرستیژ بین   دیگر، در حقیقت 
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های دستگاه دیپلماسی کشورها، هدایت  ها قرار دارد و یکی از وظایف و کارویژه نخست اهداف سیاست خارجی دولت 

بع و بازارهای جهانی است. در  و اجرای دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل و تسریع دسترسی کشور به سرمایه، منا

مقاومتی   اقتصاد  بر محور  اقتصادی  به یک دکترین  نیاز  اکثر کارشناسان، کشور  نظر  اساس  بر  چنین وضعیتی، 

( و دیپلماسی اقتصادی دارد؛ چرا که موضوع دیپلماسی اقتصادی به اندازه زمان حال  ۳نگریو درون 2  گرایی)برون 

کنون چنانچه تحول دیپلماسی در راستای افزایش نقش منافع اقتصادی در عرصه  اهمیت خود را نشان نداده است. ا

ترین عاملی است که دیپلماسی کشورها را  توان ادعا کرد اقتصاد، مهم روابط خارجی کشورها پذیرفته شود، می 

 .  (۳68،۱۳8۷،دهقانی فیروزآبادی،  )تحت تأثیر قرار داده است و بین سیاست و اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد  

نگر مبتنی  گرای درون رسد سیاست خارجی برون ای کشور، به نظر می توان گفت جهت دستیابی به اهداف توسعه می 

با نظام بین بر توسعه  تعامل سازنده  امروزه مسئله  الملل، مناسبگرایی و  باشد.  برای دیپلماسی کشور  الگو  ترین 

مرکز ثقل دیپلماسی منتقل شده و موقعیتی هم طراز موضوعات سیاسی پیدا کرده است.    تنظیم روابط اقتصادی به

ترین آنها  گرا از اصولی برخوردار است که مهم بنابراین، با توجه به مطالب فوق الذکر این سیاست خارجی توسعه 

تنش  آمیز،  از: همزیستی مسالمت  و چندجانبه عبارتند  اعتمادسازی  و جهانی  ح منطقه گرایی در سطوزدایی،  ای 

 ( 6۹،۱۳۹۳بشیری،  )

 علیه ایران: 4  مبحث اول: بررسی مختصر تحریم ها 

ها در  های متعددی علیه ایران اعمال کرده است، اما شدت و کثرت این تحریم در چهل سال اخیر، آمریکا تحریم 

های ترامپ و آمریکا علیه ایران فهرست  جمهوری دونالد ترامپ در کاخ سفید بیشتر شده است؛ تحریم دوران ریاست

این  گیرد.  های مختلف را دربرمی و نهادها تا شخصیت   هاها، سازمانشود و از مراکز، شرکت بلندباالیی را شامل می 

 .که کشور درگیر آن استاست جنگی اقتصادی در واقع 

سوال اینجاست که راهکارهای توسعه تعامالت اقتصادی در منطقه با توجه به تحریم های اخیر چه میتواند باشد؟در  

یم دارو لغو شود و حتی با تقاضای کشورمان  در شرایط بحران کرونا حتی اعالم نکردند که حداقل تحرحالی که  

 میلیارد دالر وام به منظور تهیه دارو و واکسن موافقت نشد و آمریکا اجازه این کار را صادر نکرد.  ۵برای دریافت 

 
2 Extraversion 

 
3 Introspection 
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 تحریم های پنج گانه علیه ایران:   ۱- ۱

های  از زمان پیروزی انقالب اسالمی پنج دور تحـریم علیـه ایران وضـع شـده اسـت. دور نخست مربوط به سال

های آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و  است که در آن ضـمن مصـادره دارایـی دولـت ایـران نزد بانک  ۱۳۵۷ـ۵۹

نه معامله مالی با ایرانیان منع شده و آمریکا هر نوع  ایـن، آمریکاییان از هرگوبـردارو به ایران ممنوع شـد. عـالوه 

واردات از ایـران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. همچنین، تمامی تجهیزات نظامی  

زمـان بـا حمله نظامی عراق به  شده از سوی دولت ایران توقیـف شـد. دور دوم هم داده  شده یا سفارش خریداری

هـای شـدید و  اعمـال شـد. کنتـرل ۱۳62ــ۷4هـا عمـدتا در دوره زمـانی  که این دور از تحریمایران بود 

هـا در خصوص صـادرات تجهیــزات نظــامی بــا اســتفاده دوگانــه بــه  تر از دوره اول تحـریمگیرانه سخت

ایران توسط کنگـره آمریکـا،  های آمریکایی به ایــران، تصــویب ممنوعیــت صــدور کاالهــا و فراورده 

گـذاری  ممنوعیـت هرگونـه معاملـه بـرای توسعه صنعت نفت در ایران، ممنوعیت واردات، صـادرات و سـرمایه 

« و قـراردادن  ۵تصویب قانون »داماتو،با انـد. دور سـوم های دور دوم بوده ترین تحریممتقابـل بـین عمده 

های ایرانی و  هـای ایـران و لیبـی« اسامی بانکویب قانون »تحـریم شروع شد. تص ۱۳۷۵ها از سال تحریم 

ترین  هـا، مهمهای وابسته به سـپاه پاسـداران انقـالب اسالمی در لیست تحریم تعدادی از نهادها و شرکت 

 بـود.   ۱۳8۳هـا تـا سـال اقـدامات ایـن دور از تحـریم 

ای، تحریم صادرات  هـدف کاسـتن از سـرعت رشـد تـوان هسته با    ۱۳8۹ها که از آذرماه  در دور چهارم تحریم 

نفت ایران، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تحریم شدیدتر واردات کاالهای ضروری و اساسی اعمال 

هـای اقتصـادی فقط فرایند  روند. هرچند مجاری اثرگذاری تحریم بر بخـش ها به شمار می ترین تحریم شد، مهم 

کنـد؛ چراکه  وکیـف آن توضـیحی را ارائه نمـی کند اما در خصوص کـم ذاری ایـن سیاست را مشخص می اثرگـ

های صفر و صد اعمال تحریم،  عنوان گزینـه ادبیات موجود در حوزه تحریم عمدتا بر پیروزی یا شکست تحریم به 

هـای مختلف اقتصـادی  ی، بـر بخـشنظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هدف غایها صرف تأکید دارد. تحریم 

سـرمایه  تجـارت،  ساختار  مانند  ماهیت  و  مختصات  و  هسـتند  تأثیرگـذار  اقتصـادی  رشـد  و  اشـتغال  گـذاری، 

 )۱۳۹8 )زین الیان،.کند اقتصادی ایران را دگرگون می

تاریخ جمهوری اسالمی  هایی که شدیدترین تحریم در  حاضر در جریان است. تحریم ها نیز درحالدور آخر تحریم 

گیرد، تمامی صنایع نفت، بانکی، پتروشیمی، فوالد، مس و خودرو در  های اقتصادی را دربر می است و تمامی بخش 

آنچه که مسلم است اینکه کشورمان در تحریمی قرار دارد که تاریخ جهان شاهد  .اند ها قرار گرفته دایره این تحریم 

 
5 Damator 
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های معیشتی برای مردم شده است اما  های که سبب سختی اجه هستیم. تحریم آن نبوده است و تا امروز با آن مو

که شکستن ابهت نظام و درمانده کردن مردم  شان مقاومت و انسجام داخلی، دشمنان را از رسیدن به هدف اصلی

 .و تسلیم کشور و نظام بود، ناکام کرده است

 ثار تحریم بر بخش تولید  آ   ۱-2

ها علیه ایران در دوره دوم اوباما  ها« نوشته ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم حریم با نگاه به کتاب »هنر ت

تحریم درمی  برای  استراتژیک  نقاط  به  ها چه حوزه یابیم که  اقتصادی  انواع فشارهای  از  بوده است: »برخی  هایی 

هایی که  هند، نظیر تحریم تأثیر قرار د   توانند جمعیت هدف جوان را بیشتر از جمعیت پیر تحت صورت خاص می 

دهند... اجراکنندگان  تأثیر قرار می های بخش صنعتی و تولید را تحت  شوند و شغلکاری جامعه هدف منجر می به بی 

آورد و به  وجود می هایی را در این اقتصاد به کاری حساسیتکاری یا کم تحریم به این نتیجه رسیدند که نرخ بی 

های مشابهی نیز در مورد ضعف پول ملی ایران  این مشکل را تشدید کنند. سیاستهمین دلیل آنها تالش کردند  

ای  مجموعه   20۱۳های خود علیه ایران یک گام فراتر رفت و در ژوئن  به کار گرفته شد. آمریکا در رویکرد تحریم 

ذ کمک خارجی در  ها را بر صنعت خودروسازی ایران اعمال کرد تا این کشور توانایی اخیافته از تحریم سازمان

ها، مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات از این  زمینه تولید را نداشته باشد. هدف اصلی این تحریم 

  ۵00بخش بود به نحوی که بتواند تالش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال برای حدود  

های تولیدی و صنعتی، ضعف پول ملی،  کاری، اشتغال در بخش بی .های غیرنفتی را محدود کند هزار نفر در بخش 

خروج گسترده ارز با واردات کاالهای لوکس و تجمالتی برای اقشار ثروتمند، ایجاد ناهماهنگی اقتصادی و صنعت  

حوزه  شده »مشاغل ها بر آنها سایه انداخته و هدف اصلی ترسیم هایی است که تحریم خودروسازی، بخشی از حوزه 

  )زین الیان .تولید و درآمدهای ناشی از صادرات از این بخش«، راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت از مردم است

 ،همان(

 . مبانی نظری :  مبحث دوم 

 : نظر حقوق تجارت بین الملل م از    مکاتب مرتبط با تعامالت تجاری بین المللی ۱- 2  

 نظریه بیان شده است:   ۳در حقوق تجارت بین الملل، در این رابطه  

 (: 6سوداگری)مرکانتیلیسم   مکتب   ۱-۱-2
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تهاجمی   ایجاد خصلت  در  را  بیشترین سهم  و  داشت  رواج  قرن هجدهم  نیمه  تا  شانزدهم  قرن  از  مرکانتیلیسم 

داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب  در نظام اقتصادی سرمایه  استعمار خصومت و رقابت و

خود در تکامل نظام اقتصادی  است اما به نوبه  المللی شکل گرفته با رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادالت بین 

داری صنعتی نقشی در خور توجه  داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه سرمایه

 .داشت

شد که موقعیت حد مطلوب برای یک  ، استدالل می ۱8تا    ۱6در زمان مرکانتیلیسم یعنی مدت زمان بین قرون  

حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش    کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی 

ها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند  دهد. مرکانتیلیست 

 .الملل بهبود بخشید توان وضعیت یک کشور را در سطح بینکه از این طریق می 

مورد نقد قرار گرفت. دیوید هیوم عقیده داشت که مرکانتیلیسم    ۱8داگران در اواخر قرن  های اقتصادی سوسیاست

 .یابد ممکن است در کوتاه مدت وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی این امر در دراز مدت به زیان کشور خاتمه می 

و در این کتاب شدیداً    اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان ثروت ملل کرد   ۱۷۷6آدام اسمیت در سال  

الملل ایراداتی را وارد کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها  ها در مورد تجارت بین به نقطه نظرات مرکانتیلیست 

بینمی  تجارت  برقراری  از  هم توانند  سطح  الملل  در  کار  تقسیم  تحقق  اسمیت  آدام  نظر  به  شوند،  منتفع  زمان 

تولید کاالهای مختلف شده و منجر به افزایش بازدهی و سطح تولیدات   الملل باعث تخصص کامل کشورها دربین

  ٔ  در کل دنیا خواهد شد. اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیه

 ( 8،۱۳۹8)شیروی، .بود خواهد  کشورها

 : ۷مکتب مزیت مطلق   2- ۱- 2

سال   در  اسمیت  ملل در  ۱۷۷6آدام  ثروت  فروض کتاب  با  مخالفت  سوداگران به  را   ثروت که مکتب  یک کشور 

برند  ا تنها با ضرر یکدیگر از تجارت سود می دانند و اینکه کشورهآن کشور )طال و نقره( می  دارایی وابسته به میزان

شود و عوامل تولید کشورها به  المللی می بین  تقسیم کار بین کشورها باعث تجارت آزاد برخاست. او بیان کرد که 

 .تولید کاالیی متمرکز خواهد شد که در آن مزیت مطلق دارد
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یک کشور    اسمیت اعتقاد داشت، که مزیت یک کشور یا طبیعی است یا اکتسابی. منظور از مزیت طبیعی، مزیت 

خاص، در تولید یک محصول، است. منظور از مزیت اکتسابی   منابع طبیعی دلیل شرایط اقلیمی یا دسترسی به به 

جای کاالهای کشاورزی و منابع  هان را به خود اختصاص داده، مصنوعات و خدمات، به که امروزه بیشترین تجارت ج

عنوان تکنولوژی  طور عام به ها بستگی دارد؛ که به طبیعی است. محل تولید این کاالها عمدتاً به مزیت اکتسابی آن 

 .شودها اشاره می تولید یا تکنولوژی فرایند، به آن

ترین  کند. مهم ها، این تئوری مصداق پیدا نمی نهاده شده، که بدون در نظر گرفتن آن   این تئوری، بر پایه مفروضاتی 

 :این مفروضات عبارتند از 

 در دو کشور؛  تکنولوژی همسان بودن-۱

 در دو کشور؛  تخصص و مهارت د نیروی انسانی از نظرهمسان بو-2

 در دو کشور؛  تابع تولید  یکی بودن -۳

 بودن اطالعات کامل و بدون هزینه برای همه اشخاص؛موجود -4

بین دو کشور و امکان مطلق حرکت این عوامل در   (تحرک عوامل تولید  غیرقابل انتقال بودن عوامل تولید )عدم-۵

 داخل کشور؛ 

 (۹)شیروی،همان، .موجود نبودن هرگونه مانع برای تجارت-6

 : 8مکتب مزیت نسبی   2- ۱- 2

  کاالیی   هیچ  تولید   در  کشوری  اگر.  کند می   ارائه  اسمیت  مطلق  مزیت  بر  تکمیلینظریه    ۱8۱۷در سال   ریکاردو

در این زمان کشورها براساس مزیت نسبی   .بود  خواهد   سودآور  آن  برای  تجارت  هم  هنوز  باشد،  نداشته  مطلق  مزیت

  ٔ  تولید یک کاال در یک کشور کمتر از هزینه هزینه ی فرصت پردازند. مزیت نسبی حالتی است کهبه تجارت می 

 ( ۱2)شیروی،همان،.د باش  دیگر کشور  در  کاال  همان تولید 
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 :  ایران   اسالمی   جمهوری   خارجی   روابط   وضعیت   از   مختلف   ی   ها   ارزیابی    2- 2

 مورد خالصه کرد:  ۳میتوان در را   ایران  اسالمی جمهوری خارجی  روابط  وضعیت از  مختلف ی  ها ارزیابی 

  دانسته   ناکام  را   ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  ،  رئالیسم   نظریه  منظر   از    پژوهشگران  از  ای   عده-۱

دی و قدرت سخت افزاری معتقدند که سیاست خارجی جمهوری اسالمی  ما  ملی  منافع  دادن   قرار   مالک   با  آنها   .اند 

 توفیق چندانی در تحقق و تامین این اهداف و منافع نداشته است.  

  نظر   به .  اند   کرده   ارزیابی   مطلوب  و   موفق   را   آن    اند،  نگریسته   مسئله   به    ایدئولوژیک  دیدگاه   از   که    دیگر  برخی -2

المی در انجام وظیفه و عمل به تکلیف در چاچوب اصول و آرمانهای انقالب  اس   جمهوری  خارجی   سیاست  آنان

 موفق بوده است. 

 گروه سوم برخالف این دو رهیافت ، سیاست خارجی ایران را ترکیبی از موفقیت و شکست ارزیابی کرده اند.-۳

های معرفت شناسی و روش شناسی در ارزیابی    محدودیت  و  مشکالت  از  ناشی  متعارض  و   متفاوت  رویکردهای  این 

دقیق و آکادمیک وضعیت روابط خارجی جمهوری اسالمی است. از آنجا که سیاست خارجی ایران دارای اهداف  

توان در مورد نتیجه نهایی و کوتاه مدت آن قضاوت علمی کرد. چه بسا موضوعی  بلند مدت و میان مدت است نمی

آن موفق ارزیابی شود، در آینده آشکار شود که پیامدها و تاثیرات منفی بر منافع  که عملکرد سیاست خارجی در  

ملی کشور داشته است. برعکس این مورد نیز امکان پذیر است. عالوه بر این سیاست خارجی دارای اهداف متنوع  

د و در حصول  و متعددی است، به گونه ای که احتمال دارد کشور در تامین برخی از این اهداف موفق عمل کن

برخی دیگر ناکام بماند. مهمتر اینکه انتخاب معیار و مالک عینی برای ارزیابی موفقیت و شکست سیاست خارجی 

در ارتباط با سایر کشورها به سادگی مقدور نیست، زیرا معیارها و شاخص های واحد و مورد اتفاق نظر همگان  

ارهایی به علت زمانمندی و مکانمندی مطالعات و تعامل  وجود ندارد وحتی در صورت وجود چنین مالک ها و معی

 ( ۱۳۹۹افضلی ،کیانی، ).  پذیرد می صورت جانبدارانه احتماال و  پژوهشگر توسط  نهایی داوری  ،   ارزش و واقعیت

 ۹ای صادرات منطقه  : سوم مبحث  

 : ۱0لزوم افزایش صادرات غیر نفتی   ۱- ۳

 
9 Regional exports 
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عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر  رشد و توسعه صادرات )غیرنفتی( همواره به  

تر نیز هست زیرا که در شرایطی به  تر و ضروری ای است. در کشور ما این الزام حیاتی اقتصادی با هر حجم و اندازه 

نیستیم و نیاز    بریم که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه قادر به صدور نفت، حداقل به صورت رسمی سر می 

به علت کاهش قدرت خرید مردم ناشی از  .شودبه ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی پیش از بیش احساس می 

کاهش ارزش پول ملی، بازارهای داخلی رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش  

های خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه  ای به جز عرضه کاالمناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره

 .کند به صادرات را دو چندان می 

ها نتوانند کاالی  ، چنانچه بنگاه   دشواصلی واحدهای صنعتی عنوان می   در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل

چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن  تولید شده خود را در بازارهای داخلی یا خارجی به فروش رسانند، مشکل  

 .تولید را رها نکرده و انبارهای کارخانجات محلی برای حبس نقدینگی خواهد شد 

ها و  طبیعی است برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات )غیرنفتی( برسیم، باید ابتدا زیرساخت

های پایه   های زیربنایی و اصولی، روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاستفضای مناسب برای آن را تأمین کنیم، از  

ریزی کنیم تا هم در شرایط تحریم فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از این دوران و  صادرات را پی 

قتصاد  برای بهبود جایگاه صادرات غیرنفتی در ا  .بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد 

ای اهمیت  های اقتصادی و منطقه ایران باید روی توان منطقه حساب باز کرد و در این مسیر عضویت در اتحادیه 

 ( ۱۳۹۷رد.)مودودی،محمدرضا،باالیی دا

رو دارد: استفاده از  ایران برای حفظ بازار صادرات غیرنفتی خود و افزایش نفوذ در تجارت جهان یک گزینه پیش 

ای است. در این بین اتحادیه تجاری اوراسیا که تعدادی از همسایگان شمالی  ای همسایه و منطقه توان بازار کشوره

های موجود برای آغاز حرکت در این مسیر طوالنی به شمار  ایران را در خود جمع کرده یکی از بهترین گزینه 

 .رودمی 

وجه امکانات حمل و نقل، یکی از  توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان تحت تاثیر رشد قابل ت

ها را تغییر داد. افزایش قابل توجه میزان تجارت  ترین رخدادهایی بود که برای همیشه تصویر اقتصادی دولت مهم

قاره  راه میان  مختلف،  شرکت های  کشور،  اندازی  چند  میان  صنعتی  مشترک  محصوالت  تولید  و  فراملیتی  های 

باصلی نتایج این تغییر جدی  از کشورهای دنیا در  ترین  با عضویت تعداد قابل توجهی  ادامه  ود. این حرکت در 

ها با هدف گسترش تجارت  ادامه پیدا کرد تا جایی که قوانین اقتصادی دولت  (WTO) سازمان تجارت جهانی

 .المللی به سمت تسهیل صادرات و واردات حرکت کرد بین
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 : اتی  های تولیدی صادر مالکان بنگاه   راهکار برای   ۱- ۱- ۳

ترین ابزارهای حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی پایبندی به تولید کاالی با  تولید کاالی با کیفیت:از مهم -۱

تواند در درازمدت منافع صادرکننده را حفظ کرده  کیفیت و حفظ و استمرار کیفیت آن است. توجه به این اصل می 

 .کنندگان گرددبین مصرف و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق در 

شود که کاالیی با کیفیت مناسب به یکی از کشورهای همسایه صادر شده و پس از  در برخی موارد مشاهده می 

اینکه با اقبال عمومی بازار هدف روبرو شد، کیفیت آن کاال دچار افت محسوسی گردیده است که این موضوع هم  

طور کلی نام سایر صادرکنندگان دیگر کشور را نیز تخریب  ه و هم به بر روی صدور این کاال تاثیر نامطلوب گذاشت

کرده است. بر این اساس استمرار کیفیت مناسب کاالی صادراتی از مهمترین فاکتورهای الزم یک کاالی صادراتی  

 .است

اضیان  ای که متققیمت مناسب:از دیگر فاکتورهای مهم در صادرات یک کاال، قیمت مناسب آن است به گونه  -2

آن کاال در کشورهای هدف قادر باشند تا به راحتی نسبت به تهیه آن اقدام کرده و همچنین در مقایسه با سایر  

 .کاالهای مشابه، آن را ترجیح دهند 

تواند در استقبال  شود می های فروش می تالش برای کاهش قیمت تمام شده که در نهایت منجر به کاهش قیمت  

از کاالهای صادر بهره اتی نقش عمده عمومی  افزایش  ایفا کند.  از ماشین   وری، ای  استفاده  آالت کاهش ضایعات، 

تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده بازی  های باال و مدیریت منابع مالی و انسانی می مدرن و با سرعت

توسط کاالهای ارزان    کند. مثال روشن این موضوع، تسخیر بازارهای داخلی ایران و اکثر کشورهای شبیه ایران

 .قیمت چینی است

ترین عوامل موفقیت در صدور یک کاالی صادراتی، پایبندی به همه تعهدات و  پایبندی به تعهدات: از مهم -۳

تواند به خوشنامی  ویژه پایبندی به زمان ارسال کاال است. تحویل به موقع کاال بر اساس قراردادهای فیمابین میبه 

 .ن خریدار از تأمین به موقع کاال کمک شایانی کند صادرکننده و اطمینا

بندی مناسبی  بندی مناسب: در صورتی که کاالی صادر شده کاالی نهایی باشد، ضروری است که از بسته بسته  -4

 .برخوردار باشد تا ضمن اینکه برای خریدار جذابیت داشته باشد، در عین حال سالم نیز به مقصد برسد 
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های صادرتی شناسایی بازارهای هدف و سالیق و عالیق  ترین وظایف بنگاه هدف : یکی از مهم   شناسایی بازارهای -۵

مخاطبان خود است. هر واحد صادراتی باید به خوبی بداند که برای چه طیفی از افراد جامعه هدف، با چه سالیقی  

 .کند و با چه توان مالی و درآمد سرانه ای چه نوع کاالیی را تولید می 

شن با  عدم  را  آورده  به دست  بازارهای  در  ماندگاری صادرکننده  و  ورود  بازارهای هدف صادراتی،  از  کافی  اخت 

ویژه کشورهایی که  در این ارتباط نقش رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها و به .سازدمخاطرات جدی روبرو می 

 ( ۱۳۹8لیرضا،)حائری،ع.با ما روابط گسترده تجاری دارند بسیار مهم و حیاتی است 

   راهکار برای دولت:   2- ۱- ۳

المللی تشریح کرد. البته  توان در دو بخش داخلی و بینآنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را می 

پیش شرط تمامی این امور تالش جهت لغو تحریم های غیر عادالنه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد این  

 .ارتباطات است

 

 حائری ،همان( (بخش داخلی   در 

 : قیمت به صادرکنندگانارائه تسهیالت مناسب و ارزان -۱

تواند نقش موثری در کاهش  قیمت به صادرکنندگان در ازای قردادهای صادراتی می ارائه تسهیالت مناسب و ارزان

استفاده از این امکانات نسبت به تولید کاالی  سازد تا با  قیمت تمام شده کاالی صادراتی ایفا کرده و آنان را قادر می

تواند کمک شایانی  درصد نرخ سایر تسهیالت نیز می   ۵0خود اقدام کنند. ارائه تسهیالت صادراتی با نرخ حداقل  

تولید کاالهای صادراتی کند  یارانه .به  اینکه در قانون هدفمندی  نیز پیش ضمن  از منابع  ها  تا بخشی  بینی شده 

از   توسعه صادرات تعلق گیردحاصل  امر  به  قانون  این  ازای  .اجرای  در  نیز موظفند که  مقابل صادرکنندگان  در 

 .تسهیالت دریافتی از دولت، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات در کمترین زمان ممکن اقدام کنند 

 :های صادراتیارائه مشوق -2

های صادراتی به صورت نقدی  ازارهای جهانی، ارائه مشوقدر شرایط تحریم فعلی و نیاز عرضه تولیدات داخلی در ب

 .تواند بسیار کارگشا باشد یا غیرنقدی هدفمند می 
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آالت یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود یا سایر تولیدکنندگان  توان برای افرادی که ماشینطور مثال می به 

درصد در میزان حقوق ورودی کاال    ۵0خفیفاتی مثال تا سقف  کنند، ت وارد می را با استفاده از ارز حاصل از صادرات  

در نظر گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد گرفت و منافعی را برای  

 .شودصاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات می 

 : ژه اقتصادیمناطق آزاد و وی-۳

وارداتی و توسعه  همان اولیه  مواد  بر روی  افزوده  ارزش  ایجاد  با هدف  این مناطق  گونه که همگان اطالع دارند 

صادرات ایجاد شد و گسترش پیدا کرد و هدف اولیه این بود که مواد اولیه و واسطه ای با حقوق ورودی صفر درصد  

 . رزش افزوده بر روی آن مجدد به خارج از کشور صادر شودبه این مناطق وارد و پس از فراوری و ایجاد ا

ای که بستگی به میزان ارزش افزوده اکتسابی این  توانست با تخفیفات تعرفه البته همین کاالهای فراوری شده می 

رد  کاالها دارد به داخل کشور نیز وارد شود که در حال حاضر این جنبه موضوع پر رنگ تر بوده و بیشتر کاالهای وا

جای صادرات و با  شده به این مناطق پس از کسب ارزش افزوده در واحدهای صنعتی موجود در این مناطق به 

جا دارد مسووالن مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این  . شودکسب تخفیفات تعرفه ای وارد کشور می 

ده و در عوض در جهت تعریف تسهیالت صادراتی  تر کرقبیل کاالها را از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور سخت

 .کنند   اقدام  مناطق  این گذاران  سرمایه  برای

 )حائری،همان( المللی بخش بین   در 

همانند توافقی  ۱2  یا تجارت آزاد  ۱۱توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیح- ۱

تواند بسیار راه  می CIS ویژه کشورهای عضوبسط آن به سایر کشورها و به که  با کشور ترکیه انجام شده است و  

 .گشا باشد 

 :(WTO) خصوص سازمان توسعه تجارتای و جهانی و به های تجاری منطقه عضویت در اتحادیه  -2

منافع  تر باشد، عالوه بر  تر و عمیقای و جهانی گسترده های منطقه هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه 

 .دهد می  کاهش های بیشتر را نیز مادی برای کشور، امکان وضع تحریم 
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 .عقد قرارداد تعرفه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از آخرین اقدامات موثر در این راستا است که باید تداوم یابد 

اه های ما را به  گذاری خارجی که از اهم واجبات در امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگ جذب سرمایه  -۳

ارزی، همچنین علم مدیریت،دهد سرمایه برندهای جهانی پیوند می  با تزریق منابع مالی   گذار خارجی همزمان 

آورد و واحدهای صنعتی ما را به شبکه تجارت  افزوده و اشتغال را نیز برای ما به ارمغان می تکنولوژری، برند، ارزش 

 .شودرشد اقتصادی و رشد صادرات کشور می زند و در نهایت موجب جهانی پیوند می 

، نیازمند رشد اقتصادی سالیانه حداقل  ۱404ساله در افق    20شود که برای رسیدن به اهداف سند  تخمین زده می 

 .گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد درصد هستیم که جز با جذب سرمایه  ۱۱

گذاران خارجی به کشور را فراهم کند و قوانین و مقررات  د زمینه و بستر حضور سرمایه بایدر این ارتباط دولت  

 .گذاران را شفاف و تسهیل کند مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه

 :گذاری صادراتی هدف -4

اعالم می  اهداف کالن صادراتی کشور  ساله  اینکه همه  وجود  امابا   ،   مختلف   هایرشته   صادراتی  هدافا     شود 

  میزان   و   مقایسه   و   ارزیابی   آن   اهداف   با   را  صنعتی  بخش  هر   صادراتی   هایفعالیت   بتوان  تا   شود نمی  اعالم   صنعتی

 .کرد  بررسی را آن  موفقیت

شود تا  ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال موجب می وجود و اعالم برنامه  

های آن مجموعه را رصد کرده و با اهداف آن مقایسهکنند همگان با اهداف کالن آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت 

های  قیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت و این امکان وجود داشته باشد تا در پایان دوره دالیل موف 

  مهیا   نیز  مربوطه   رئیس  یا های مدیر  ها و قابلیت بیشتر در سال بعد فراهم شود. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی

 .شودمی 

 :ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی -۵

بازارهای هدف صادراتی است. در حال حاضر به  یکی دیگر از باید های تجاری و صادراتی کشور ایجاد تنوع در  

المللی مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده است که این  های بین دالیل گوناگون از جمله تحریم

ها بسیار امیدوار هستیم تا شاهد گسترش  کند. در صورت رفع تحریم امر اقتصاد و صادرات ما را به شدت تهدید می 
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بازاره تنوع در  اقبال و  و  باشیم که  اروپا  اتحادیه  از جمله  اقتصاد های پیشرفته  بازارهای  به  نفوذ  ای صادراتی و 

 .خوردپذیرش خوبی نیز از سوی این قبیل کشورها نسبت به کاالهای ایرانی به چشم می 

 :اولویت تجارت با کشورهای همسایه -6

ط تجاری با کشورهای همسایه باشد. کشور ما با های تجاری کشور، باید بسط و توسعه روابیکی دیگر از اولویت 

تواند در توسعه مبادالت تجاری بسیار  کشورهای منطقه از نظر فرهنگی اشتراکات بسیاری دارد و همین امر می 

 .موثر باشد 

ای خواهد داشت که بر روی کاهش  همچنین از نظر نزدیکی مسیر، هزینه های حمل و نقل نیز کاهش قابل مالحظه 

 )حائری،علیرضا،همان(.گذاردمام شده تاثیر مثبت می قیمت ت

 :۱۳بازارچه های مرزی لزوم توجه به      2- ۳

بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات  

کشورهای همجوار تعیین می شود و  تجاری، یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین ایران و سایر  

برای داد و   مقررات صادرات و واردات اهالی دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصوالت کشور خود را با رعایت

زی و اشخاص حقوقی که در مناطق  کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مر.ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند 

 .مرزی فعالیت می نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می باشند 

بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده    ۵0براساس مصوبه هیئت وزیران، در حال حاضر حدوا  

رهایی چون ترکیه، پاکستان، آذربایجان،  این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشو

 .افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج فارس، قطر و نخجوان قرار دارند 

با توجه به وضعیت اقتصادی و جمعیتی مناطق مرز نشین و عدم بهره برداری از شرایط و موقعیت های ویژه ای  

که در مناطق مرزی در اختیار مردمان این مناطق قرار می دهد، می توان گفت از یک سوی مردمان در وضعیت  

ی مناسبی که در این مکان ها وجود  نابسامان اقتصادی به سر می برند و از سوی دیگر شرایط و موقعیت مکان
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دارد،این امکان را می تواند در اختیار مردمان این مناطق قرار دهد که از موقعیت مکانی مناسب در جهت زدودن  

 .فقر اقتصادی کمک بگیرند 

ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کاالها و محصوالت تولید شده در مناطق  

زی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کاالهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای مقابل  مر

 .جنبه استراتژیک دارد

ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا  

های اسالمی و ملی به ملل سایر  ها و فرهنگ ، نشر و صدور ارزش کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها

 .های مرزی می باشد اندازی بازارچه کشورها از مهمترین اهداف راه

کمک به رونق بخشیدن تولید کاالهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصوالت صنایع دستی استانهای مرزی،  

بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل  کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز 

در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کاال، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به  

های مرزی  توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچه 

 .است

 ازارچه های مرزی و تحریم هاب

همان طوری که اشاره شد بازارچه های مرزی با اهداف و انگیزه های خاصی در جهت رفاه مردم مناطق مرز  

 .نشین شکل گرفتند و به ایفای چنین رسالتی می پردازند 

های زمانی  این درحالی است که بازارچه ها به صورت دائمی و رسمی فعالیتی ندارند،چرا که تنها در برهه 

 .فعال، نیمه فعال ویا تعطیل شده اند -مختلف به یک صورت خاصی 

اکنون سئوال اینست، آیا بازارچه های مرزی در زمان شکل گیری و شروع تحریم های آمریکا می توانند نقشی  

در راستای کاستن از تاثیر تحریم های یک جانبه و نادرست داشته باشند، به نظر می رسد نیم نگاهی که  

مسئوالن به این بازارها دارند به دنبال چنین نقشی برای این مناطق هستند،اما جدای از نگاه مسئوالن باید با  

مهم ترین  .توجه به ظرفیت های چنین مناطقی و مؤلفه ها و متغیرهای داخله گر دیگر به این شرایط نگریست

ور زدن و کاستن از اثرات تحریم ها را دارند  مسئله این هست که آیا چند بازارچه در چند استان مرزی قابلیت د

 .یا اینکه در نظر چنین است و در عرصه عمل قابلیت مانور زیادی ندارند 

استان مرزی آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی   ۱6به طور کلی 

،اردبیل،کردستان،کرمانشاه،ایالم،خوزستان،بوشهر،هرمزگان،سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی،خراسان  
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ی،خراسان شمالی،گلستان،مازندران،گیالن نفر وجود دارند که تقریبا نصف جمعیت ایران را شامل می شوند.  رضو

 .بازارچه به صورت فعال یا نیمه فعال و بیش از دو سوم آنها غیرفعال و راکد هستند  64در این استان ها 

امین نیازهای استان های مرزی خود را  با وجود چنین شرایطی و ظرفیت موجود در این بازارچه ها اگر توانایی ت

 .داشته باشند کمک قابل توجه ای به اقتصاد کشور در دوران تحریم ها خواهند کرد

کشور موقعیتی بی نظیر است و این بازارچه ها را قادر به    ۱۵موقعیت جغرافیایی ایران با توجه به همسایگی با 

ان استان های مرزی وکمک به اقتصاد کشور خواهد  عملیاتی کردن اهداف خود در جهت کمک به رفاه مردم

 .کرد

 شرکت در هیئت های اعزامی یا مشارکت در جلسات هیئت های تجاری در کشور   ۳-4

با کشورهای هدف  اقتصادی  از اهرم های مناسب توسعه صادرات و بسط روابط  ، اعزام هیئت های تجاری  یکی 

است. بی شک با اعزام یک هیئت تجاری به خارج از کشور نسبت به  اقتصادی و بازاریابی به کشورهای مذکور بوده  

سفرهای تجاری انفرادی می توان به مذاکرات عمق بیشتری بخشید و حتی اولین مالقات و مذاکره با طرف های  

 .موردنظر، می تواند منتج به عقد قراردادهای قطعی و واقعی تجاری گردد

و  شخصی  و  انفرادی  های  حرکت  و    دستاوردهای  علمی  کامالً  صورت  به  اگر  دیگرحتی  کشورهای  به  مسافرت 

تخصصی برنامه ریزی و اجرا گردد، عالوه بر داشتن هزینه های بسیار باال، امکان مذاکره و حضور در جلسات با  

مقامات ارشد کشور هدف را نخواهد داشت، در صورتی که در جمع یک هیئت، نه فقط تمام مزایایی که در حرکت  

وجود دارد، بلکه دستاوردهای بسیار باالتر تجاری و اقتصادی حاصل می گردد و این درحالی است که اعزام    انفرادی

 .یک هیئت کامال با برنامه و حساب شده صورت گیرد

به استناد بند الف ماده هشت دستورالعمل حمایت ازصادرات غیرنفتی کشور و به منظور گسترش سهم بازار کاالها  

صادراتی، حضور و ماندگاری در بازارهای هدف و دستیابی به اهداف صادراتی کشور، پرداخت بخشی از  و خدمات  

هزینه های پذیرش هیئت های تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری در صورت تأمین منابع مالی الزم در چارچوب  

 .آیین نامه مشخص قابل پرداخت می باشد 

سازمان های ذیل نیز مجری اعزام هیئت های تجاری ایرانی به خارج از    عالوه بر سازمان توسعه تجارت ایران، 

 :کشور و همچنین پذیرش و میزبانی هیئت های تجاری بین المللی در کشور می باشند 
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اتحادیه ها، انجمن ها، تشکل های صادراتی و صندوق های غیردولتی  ،  اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

نمایندگی ها و رایزنان بازرگانی  ،  سازمان های بازرگانی استان های کشور،  تاق مرکزی تعاون ایرانا ،  توسعه صادرات

از کشور المللی تخصصی،   ایران درخارج  شرکت های خدمات  ،  مجوز  دارای   داخلی– مجریان نمایشگاه های بین 

ربط و سازمان توسعه تجارت  مسافرتی بین المللی مجاز که صالحیت های فنی و اجرایی آن ها به تأئید مراجع ذی

 ایران رسیده باشد 

 ۱4نمایشگاه های بین المللی   ۵- ۳

یکی از بهترین منابع بازاریابی جهت برقراری ارتباط با شرکای خارجی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی می  

بازدید از آن می  باشد. با انتخاب یک نمایشگاه مناسب در زمان درست، مشارکت حساب شده و یا حتی تنها با  

 .تواند به نتایج مطلوبی در جهت بسط بازار و یافتن خریداران بین المللی دست یافت

جهت اطالع از تقویم نمایشگاه های بین المللی، عالوه بر سایت سازمان توسعه تجارت، می توان با مراجعه به وب  

 .سایت های زیر به لیست نمایشگاه های دلخواه دست یافت

 :۱۵ای   منطقه   – میدانی    مطالعه   6- ۳

در صورتی که ترتیب بندی جاری، سایر روش های بازاریابی نتیجه بخش نباشند، این روش اتخاذ می گردد که  

 .معموالً به عنوان روش نهایی بازاریابی بین المللی در ترتیب مذکور مورد نظر قرار می گیرد

کارشناسان بازرگانی و فنی یک شرکت مستقیماً به کشور  در این روش که زمان و هزینه بر نیز می باشد، هیئتی از  

ثبت   .هدف مورد نظر اعزام می گردند و به مطالعه و بررسی میدانی بازار و همچنین شناسایی خریداران می پردازند 

  شرکت، اعطا یا اخذ نمایندگی، عقد قرارداد فروش یا توزیع و همچنین عقد قرارداد به منظور بازاریابی مستقیم با 

 .شرکت های بومی، در کشور هدف نیز شامل این روش می گردند 

 :دیپلماسی اقتصادی چهارم  مبحث  

 
14 International Exhibition 

15 Field-regional studies 
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درصد ذخایر نفت جهان و    ۱0ایران به عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادی در جهان در جایی واقع شده که حدود  

نفت و گاز در جهان به شمار  درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در حقیقت، دومین کشور دارای ذخایر    ۱۷

کند و توانایی  شوند، به هم متصل می رود. همچنین، دریای خزر و خلیج فارس را که دو منبع انرژی محسوب می می 

بزرگ  به  گاز  را  صادرات  همسایگان  به  برق  و  اروپا  اتحادیه  و  چین  هند،  یعنی  جهان  مصرف  بازارهای  ترین 

   ( ۵،۱۳88علی،.)طباطبایی،سید دارد

های اقتصادی و  گرایی سیاستبر همین اساس، توجه و تمرکز به ظرفیت بازار بزرگ منطقه، پیشران تحقق برون 

آفرینی همه نهادهای دولتی، تکالیف  تجاری کشور خواهد بود. دستیابی به بازار کشورهای همسایه، در کنار نقش 

های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  خانهوزارتو وظایف سنگینی را متوجه  

گرایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کاالهای  کند. گام اول در برون کشاورزی ایران می 

هولت دسترسی )وجود  ایرانی در بازار همسایگان است. بازار کشورهای منطقه اطراف ایران به دالیلی همچون س 

شود(، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران،  ونقل می های حمل مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه 

وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کاالهای تولید  

ها بر تجارت خارجی(، دارای  ورهای همسایه )درنتیجه کاهش آثار تحریم ای از طریق کشملی به بازارهای فرامنطقه 

ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کاالهای ایرانی، باید در اولویت  اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه 

اساس سند چشم بر  واقع،  در  اقتصادی و۱404انداز  قرار گیرند.  نظر  از  اول منطقه  باید کشور  ایران  صادرات    ، 

نظر صادرات، پس از کشورهایی مانند امارات، عربستان    ز ال حاضر جایگاه ایران در منطقه امحصوالت باشد. اما در ح

 ۱6. و ترکیه قرار دارد

دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به بازگشت  

برای رسیدن به چنین هدفی باید ایران اقتصاد قوی و اقتدار ملی داشته باشد. بنابراین  های اقتصادی است.    تحریم 

دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم پیشبرد  

افزایش نهایت  در  و  اقتصادی  اهداف  تحقق  به  برای کمک  راهبردی کشورها  و  بلندمدت  توسعه    اهداف  و  رشد 

های یازدهم و دوزادهم، دیپلماسی اقتصادی و توجه به  آید. به همین دلیل، اولویت دولت  اقتصادی به حساب می  

همسایگان در برنامه دولت و وزارت امور خارجه است. هدف این پژوهش، بررسی راهبرد نوین سیاست خارجی  

ها و فشارهای اقتصادی  در دوران افزایش تحریم    های منطقه اقتصادی و بازار  دولت دوازدهم در توجه به دیپلماسی

 .است
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 آثار تقویت روابط اقتصادی با همسایگان  ۱- 4

ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ  تقویت سیاست همسایگی در بازارهای منطقه 

نیازمند یک سیاست خارجی پویا و تقویت  شود. این مهم  اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه می 

ترین راهبردها و  جانبه و پایدار با همسایگان، از مهم   دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا، توسعه روابط همه 

رود. این راهبرد آثار زیر را  های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت دوازدهم به شمار می   اولویت 

 :به دنبال دارد 

 ای ثباتی و ناامنی منطقه  زدارندگی در برابر منابع بی  با   ۱- ۱- 4

تقویت منافع ملی برای سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه ضروری است. اقتصاد قوی به محیطی امن و با  

ای نیز نیازمند وجود رشد و رفاه اقتصادی است.  ثبات در پیرامون کشورها وابسته است و امنیت و ثبات منطقه  

عد از خروج از برجام، فشارهای اقتصادی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا علیه منافع کشور مشکالت مختلفی را  ب

در مقابل ایران به وجود آورده است. توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با  

کند و در نتیجه،   ای جلوگیری می ناامنی منطقه   توجه به موقعیت جغرافیایی ایران به چند طریق از بی ثباتی و 

 .ای جمهوری اسالمی ایران استموجب رسیدن به اهداف استراتژیک و توسعه  

 ها بازدارندگی در برابر آثار تحریم    2- ۱- 4

های با تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان از طریق جلوگیری از انزوای ایران به دلیل پرهزینه کردن سیاست  

ها ها و تهدیدات ناشی از تحریم  توان از چالش  ها، می پذیری تحریم  تحریمی و همچنین جلوگیری از برگشت  

جلوگیری کرد. با در نظر گرفتن جمعیت چند صد میلیونی همسایگان، می توان به بازار همسایگان به عنوان بازار  

تواند نقش  اده از دیپلماسی اقتصادی، بازار همسایگان می کننده مواد اولیه نگاه کرد. در واقع، با استفمصرف و تامین 

با   تجاری  روابط  تحلیل  دلیل  همین  به  کند.  ایفا  ایران  خدمات  و  محصوالت  صادرات  برای  را  بزرگی  بازارهای 

 .همسایگان در راستای افزایش قدرت اقتصادی ایران اهمیت زیادی دارد

 ( ۳4۷،۱۳۹۵)پورلک ،فاطمه،راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازار همسایگان 

در    برای بهبود تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با همسایگان بوده است، اما    ،اگرچه اولویت دولت  

 وجود دارد.  ی راهکارهای ، های عملیاتی دولت برنامه  
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روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بسترهای  ای از ایجاد شبکه  

 مشترک تاریخی و فرهنگی؛ 

ای در جهت ارتقاء تعامل اقتصادی با کشورهای  ای و فرامنطقه ها و نهادهای منطقه استفاده از بستر سازمان 

 همسایه؛

 ر بین بانکی معامالت ریالی و ارزی با کشورهای منطقه؛ های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازااستفاده از پیمان 

جو با در نظر گرفتن مواضع و منافع خود داشته باشد و تعامالت خود را با کشورهای  دولت باید نگاه ائتالف  

 قدرتمند منطقه مانند ترکیه، روسیه و هند تقویت کند؛ 

های تجاری   مرزی برای نشان دادن توانمندین  های برومندی از شبکه  ای و بهره  استفاده از ظرفیت رسانه  

 های منطقه؛  واقعی ایران به ملت 

 های اقتصادی ایران در کشور میزبان؛  های خارجی از طریق تبلیغ ظرفیتگذاری  سرمایه   ایجاد زمینه 

زار  تقویت دیپلماسی عمومی و شرکت فعال بخش خصوصی واقعی )کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان( در با

 کشورهای همسایه؛ 

تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازوی اجرایی سازمان  

تاسیس دیپلماسی اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع،  توسعه تجارت، وزارت امور خارجه با بازوی معاونت تازه  

ها و کاهش  گیری   اد بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیمعنوان باالترین نهمعادن و کشاورزی ایران، به 

 موازی کاری؛ 

تدوین سند یکپارچه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر مشارکت نخبگان و پژوهشگران در  

 ( ۵،۱۳۹8،)عرب پور .طراحی ادبیات دیپلماسی اقتصادی

 نتیجه گیری: 
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  دادن   قرار  محور  با  توانمی  که  است  آن  شودمی   مطرح  سیاسی  هایچهره  و  کارشناسان  میان  در  که  دیدگاهی

  در   همسایگان  با  تجاری   روابط   به   دهی  اولویت   درکنار  داخل  در  اقتصادی   هایظرفیت دات داخلی و فعالسازیتولی

   .کرد پیدا دست مبادالتی و  تجاری   اهداف به بلندمدت چندان  نه ایدوره 

 اقتصادی ارزشافزوده غیرنفتی، تولیدات سایر  صادرات با  مقایسه در نیزبنیان دانش خدمات  و محصوالت صادرات

 را همین  به .دارند  نیز بخشها دیگر فناوری سطح ارتقای در توجهی قابل تأثیر قابلیت همچنین و دارند  باالتری

 تحقق دلیل » باال فناوریهای با خدمات و محصوالت صادرات  « میزان مهم شاخصهای از  یکی بهعنوان میتوان

 موضوع بر کشور قوانین و سیاستها در مکرر بهطور اینکه وجود با .دانست مقاومتی اقتصاد و دانشبنیان اقتصاد

 ( 2۹،۱۳۹۷فصیحی،.)است شده تأکید  بخش این صادرات توسعه

ترین ابزارها  دارد. دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم وجود برای توسعه کشور، نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی  

های مربوط به اقتصاد مقاومتی به وزارت امور خارجه،  برای رسیدن به جایگاه اول منطقه است. واگذاری مسئولیت  

و تعامل در روابط اقتصادی خارجی را اهمیتی دوچندان  های داخلی  توجه به دیپلماسی اقتصادی بر اساس ظرفیت  

 استفاده از پیمان  ای از روابط راهبردی با همسایگان،ایجاد شبکه   بخشیده است. با استفاده از راهکارهایی همچون

تقویت  توان نقش دیپلماسی اقتصادی را در  می   تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی  و های دوجانبه ارزی 

 .المللی کشور افزایش داد منافع ملی و اقتدار بین 

بنابراین توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و کاربست دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با توجه به موقعیت  

ناامنی منطقه    ای و در نتیجه، جغرافیایی، ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران به چند طریق بازدارنده بی ثباتی و 

 .ای جمهوری اسالمی ایران استراهگشای اهداف استراتژیک و توسعه 

با توجه به اینکه اشتراکات ایران با کشورهای همسایه و پیرامونی، بیشتر از دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان  

  نکته   همه  اینها  هستند،  نزدیک  جغرافیایی  لحاظ   به زبان یا مسلمان هستند و از طرفی  است و اکثر آنها فارسی

ترش توسعه تعامالت تجاری با این کشورها  گس راستای  در  الزم  های  زمینه  اینکه  جهت هستند  اهمیتی قابل  های

 ( ۱۳۹8،)ملکی .فراهم است

پذیری  برای آسیب   نوسانات از ماندن مصون  و  کشور فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، ساختار کاهش 

و   غیرنفتی صادرات توسعه و رشد  کشور، اقتصادی های برنامه اجرای در وقفه از جلوگیری و نفت غیرعادی قیمت

 جدی که باید  است  انکار غیرقابل  و ناپذیر اجتناب ضروری، حلی راه کشور ارزی درآمدهای ترکیب در تنوع ایجاد

 ( ۱0۹،۱۳8۳فر،خاکپور،)محنت  .شود برطرف  سریعتر هرچه مهم این تحقق موانع و شود گرفته
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 چکیده به زبان انگلیسی: 

 

With the withdrawal of the United States from Barjam and the imposition of 

sanctions against Iran one of the most important goals of the country is to develop 

trade relations with the countries of the region and 15 neighboring 

countries,Especially in the commercial and economic spheres  And in the domestic 
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dimension, relying on the economic power of the country and strengthening the 

native trade,Prosper production, support producers and remove widespread 

administrative barriers in the way of economic actors and traders  And of course there 

has been an increase in non-oil exports  In a way, it can reduce the dependence of 

thecountry's income on oil revenues  Only some of the most important axes of solving 

economic problems are through attention to the inside. And in the foreign dimension, 

other solutions from paying attention to Iran's commonalities with neighboring 

countries  And periphery, more than other countries in different parts of the world, 

some of which are Persian-speaking or Muslim  And on the other hand are 

geographically close, These are important points to ensure the expansion and 

development of trade interactions with these countries Of course, in this regard, after 

the withdrawal of the United States from Borjam Deputy Minister of "Economic 

Diplomacy" at the Ministry of Foreign Affairs  were created  With the approach and 

priority of developing trade issues and mobilizing domestic and foreign facilities to 

solve foreign trade problems  Also based on upstream documents, especially the 

twenty-year vision up to 1404, Economic development will not be achieved unless 

all capacities, including "economic diplomacy" in foreign policy, are fully and 

effectively used.At the regional level, by supporting domestic production and 

considering sufficient facilities for export development  And establishing more 

interaction with neighboring countries that have more cultural, linguistic, religious 

and economic commonalities with our countryRaising the standard level of 

production and increasing non-oil exports and knowledge-based services and 

products  And increase facilities to raise the level of knowledge and scientific and 

industrial achievementsTake steps to develop trade and economic interactions   
Therefore, the authors of this article try to pay attention to and analyze Iran's 

development-oriented approach in the situation of unilateral sanctions  In this 

direction, using descriptive-analytical research method and using data As a library, 

we will try to deepen and analyze the content. 
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