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 چكيده

عصر در حالی است که این درالملل است. سياست خارجی ابزاري براي تقویت اقتدار و جایگاه کشور در نظام بين

اقتصاد و سياست خارجی باید ان ارتباط مي شود.کشورها محسوب می یكی از عناصر اصلی اقتداراقتصاد  حاضر

هاي ملی را به همراه داشته باشد. در این ميان نهادها و دستگاهو پيشرفت اي برقرار شود که توسعه گونهبه

سازمان توسعه تجارت توان به میاقتصادي داخلی وظایفی را براي برقراري این ارتباط برعهده دارند. براي مثال 

که نقش بسيار مهمی در  هستندهاي اقتصادي داخلی دستگاهاشاره کرد که ازجمله و اتاق بازرگانی ایران ایران 

طراحی نقشه و باید همكاري تنگاتنگی با وزارت امور خارجه داشته باشند.  دنپيشبرد تجارت خارجی برعهده دار

دي و تجاري و اقتصا هايگذاري در آن کشورها، ارتباط با تشكلبا کشورهاي هدف و هدفتعامالت اقتصادي راه 

هاي کوچك و هاي معدنی، حمایت از شرکتخصوص صادرات و واردات کاال، ترانزیت، فعاليتتبادل نظر در

در کشور گذاري از خارج به داخل هدایت سرمایه، هاي بزرگ صادراتیمتوسط و در کنار آنها ایجاد شرکت

منظور توسعه روابط تجاري با ي بازرگانی بههااقتصادي و رایزنهاي و اعزام هيئت  هاي موجودچارچوب سياست

 هاست.کشورهاي دیگر ازجمله وظایف و الزاماتی است که برعهده این قبيل سازمان

ي نهادهاي هاوظایف و کارویژهبه برخی از حاصل نشست تخصصی است که در آن این گزارش  

مطرح شده در این نشست مهمترین نكات مطالب فوق بر عالوه پرداخته شده است.اقتصادي داخلی 

 شود: شامل موارد ذیل می

دار آینده هاي اولویتشناسایی بخشو یند توسعه آاده از تجربه کشورهاي دیگر در فرـ استف 

 )مانند کشور کره جنوبی(؛هاي رقابتی براساس مزیت

 ؛افزوده باالیی برخوردار هستنداز ارزش کهبنيان صادرات کاالهاي دانشضرورت ـ  

بسياري و تمایل  استقبال با توجه بهگذاري خارجی در شرایط کنونی سرمایهالش براي توسعه تـ  

  ؛گذاري در کشورمانهاي خارجی و عمدتاً اروپایی براي سرمایهاز شرکت

گذاري در مناطق آزاد و همچنين الحاق هاي تجدیدپذیر و سرمایهخش انرژيگذاري در بـ سرمایه 

  ؛WTOبه 

عنوان یكی از مهمترین اصول در فرآیند بهیري بخش خصوصی در محيط رقابتی شفاف پذـ رقابت 

 توسعه؛
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اقتصادي بزرگ  گذارهاي سرمایهشرکتگري دولت، تقویت بخش خصوصی، ایجاد ـ عدم تصدی 

وکار جراي قانون بهبود مستمر محيط کسبها در بخش توليد کشور، اگذاري بانكسرمایهسودده، 

هاي کشور و تجار ایرانی بردن فضاي رقابت با کشورها، ایجاد جو همكاري ميان سفارتخانه منظور باالبه

 عنوان ابزارهایی براي توسعه اقتصادي؛بهو در نهایت پيگيري مباحث اجرایی 

مذاکرات سياسی با کشورهاي دیگر در نهایت باید به انتقال تكنولوژي و توجه به این مسئله که ـ  

 ؛ترك خارجی و سرانجام تقویت بخش توليد در کشور بيانجامدگذاري مشسرمایه

تحریم بر مدیریت انتظارات در شرایط پساتحریم، بررسی تأثير شرایط پساتأکيد ویژه بر ـ  

هاي روابط اقتصادي کشور در شرایط پس از تحریم هاي کالن اقتصادي کشور، تعيين اولویتسياست

پيشگيري از ظهور و بروز مفاسد اقتصادي، توجه به رویكرد  مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی،

جلوگيري از  و محور با شرکامحور و سرمایهفناوريشرکاي خارجی و عالقمند به کار، توجه به رویكرد 

 ؛اقدامات اقتصادي پراکنده و بخشی

کشورهاي  با ربط اقتصادي داخلیهاي ذيارتباط منسجم و منظم بين نهادها و سازمانبرقراري ـ  

  ؛نامه یا قوانين مصوبمختلف در قالب تفاهم

 ي خاص.هادبه شخص یا ن و عدم اتكاهاي اقتصادي کشور برنامهسيستمی شدن  ـ

 
 

 مقدمه

منطقی المللی پيوند کند که ميان عناصر اقتصاد ملی با اقتصاد بينایجاب می يامروزه الزامات اقتصاد

در در راستاي تقویت و پيشرفت اقتصاد داخلی صورت پذیرد.  بایدد طبعاً برقراري این پيونبرقرار شود. 

در خدمت اهداف توسعه اقتصادي قرار حدود زیادي  حاضر تاسياست خارجی در عصر همين راستا، 

اي سامان یابد که هماهنگی و همسویی گونهکشور باید بههاي کالن د. از همين رو سياستگيرمی

حال توسعه به اخير کشورهاي در هايبرقرار گردد. در دههملی  قتصادان سياست خارجی و کاملی ميا

ترکيه، برزیل، و کشورهایی نظير  اندبرده پیاین دو رکن اساسی هماهنگی ميان و اهميت ایجاد تناسب 

 اند.هند و چين در این راستا اقدامات قابل توجهی داشته، مالزي، سنگاپور

قرار  آننزدیك و دوسویه با سياست داخلی و در تعامل با  از آنجا که سياست خارجی در پيوند 

براي تحقق المللی، اي و بينجانبه، منطقهح دوودر سط ریزي روابط خارجی کارآمدطرحدر کنار د، دار

المللی( ضروري افزا ميان دو سطح داخلی )ملی( و خارجی )بيناهداف کالن ملی، ایجاد تعاملی هم

هاي توسعه اقتصادي را در سایه ثبات محيط خارجی کشور انات و فرصتتا بتوان منابع، امك است

 فراهم کرد. 

هاي |مرکز پژوهشگروه سياست خارجی دفتر مطالعات سياسی با توجه به اهميت این موضوع  
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گرا که با خارجی توسعهدر راستاي استراتژي سال جاري خود در زمينه ترویج و تقویت سياست مجلس 

هاي تخصصی حال انجام است، سلسله نشستکرد اقتصادي سياست خارجی کشور درکار يهدف ارتقا

هاي بازرگانی، را با محوریت مباحث دیپلماسی اقتصادي با حضور برخی مسئولين و کارشناسان حوزه

وظایف، الزامات »سياست خارجی و ... برگزار کرده است. این گزارش حاصل نشست تخصصی با موضوع 

است که در تاریخ « گراههاي اقتصادي داخلی در پيشبرد سياست خارجی توسعدستگاهو نقش نهادها و 

کنندگان در این نشست عبارت بودند از: . شرکتها برگزار شده استدر مرکز پژوهش 1331ماه خرداد 22

ق دکتر ابوطالب بدري )معاون سازمان توسعه تجارت ایران(، آقاي فرشچی )مدیرکل آسيا و اقيانوسيه اتا

مدیر مؤمنی )ميرقاسم بازرگانی ایران(، آقاي شيرغالمی )مدیرکل اداره اقتصاد وزارت امور خارجه( و دکتر 

 گزارش این نشست است. مشروح متن ذیل  .انداز ابرار نوین(مؤسسه پژوهشی و مطالعات چشم

 

 مشروح نشست

یكی از نهادهاي رت سازمان توسعه تجا: )معاون سازمان توسعه تجارت ايران( بدريابوطالب 

م نيز اقتصادي داخلی است که نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی برعهده دارد. رویكرد دولت یازده

وزیر امور ظریف آقاي جناب گرایی است. در همين راستا وسعهبر تدر عرصه سياست خارجی مبتنی

در اولویت قرار اد باید کند که اقتصمطرح میاین مسئله را ها در مصاحبهخارجه کشورمان همواره 

و سفرا  هاسفارتخانهگيرد. الزمه داشتن رویكرد اقتصادي در سياست خارجی نيز ارزیابی عملكرد 

هاي اقتصادي مانند است و این مسئله نيازمند تعامل دستگاهشان براساس نتایج اقتصادي و تجاري

 سازمان توسعه تجارت با وزارت امور خارجه است. 

 ه تجارت ـ سازمان توسع

از اهدافی که بيان کرده، سپس به وظایف آن در مورد سازمان توسعه تجارت و اي در ابتدا مقدمه

حال حاضر با توجه اين سازمان درپردازیم. شده است میدنبال ابتداي دولت یازدهم در این سازمان 

ري را محوتوليد ،و تحت نظارت مستقيم وزير هاي وزارت صنعت، معدن و تجارتستبه سيا

توسعه تجارت نيز با توجه به آقاي افخمی رئيس سازمان  .در اولويت اقدامات خود قرار داده است

دنبال اجرایی اکنون این سازمان بههمند. کد، همين هدف را دنبال میداربخش صنعت اي که در سابقه

ارجی در ایران از طریق تعامل با سفراي کشورهاي خکشورهاي خارجی کردن توافقات امضا شده با 

 مغفول واقع شده بود. هاي گذشته در سالاست، اقدامی که 

دو معاونت اصلی دارد که  توان گفت که این سازمانمی سازمان توسعه تجارتمورد ساختار در  

كيل تشاین سازمان مرزي شود. ازجمله وظایف برونمرزي میمرزي و برونشامل موضوعات درون
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 است.هاي بازرگانی هاي اقتصادي و اعزام رایزنتام هيئهاي مشترك، اعزکميسيون

 ـ تدوين نقشه راه مناسبات تجاري با كشورهاي ديگر

طراحی انجام آن است، درصدد ایران حال حاضر سازمان توسعه تجارت دریكی از مهمترین مسائلی که 

كشورهاي تعدد، هاي مبا کشورهاي هدف است. در این نقشه راه براساس شاخصمناسبات نقشه راه 

. در این زمينه سازمان قرار دارندحلقه اول داراي اولويت تجارت با ايران بوده و در همسايه 

تجاري که در ویژه هبهاي اقتصادي و توسعه تجارت با اتاق بازرگانی، وزارت امور خارجه، تشكل

، به تبادل نظر ردهشناسایی کو از نزدیك مسائل و مشكالت را  حال فعاليت هستندکشورهاي هدف در

منظور ترسيم نقشه راه و هاي معدنی و ... بهنزیت، فعاليتدرخصوص صادرات و واردات کاال، ترا

بدین  دهد.هاي بازرگانی قرار میپردازد و نتایج را در اختيار رایزنگذاري در آن کشورها میهدف

ازجمله ازبكستان، ونزوئال، ، کشور هستند 33که در حدود نمودارهایی براي کشورهاي مختلف منظور 

در آن نمودارها صادرات ایران به آن کشورها بررسی و با واردات آنها از که پاکستان و ... طراحی شده 

اي صورت گرفته است. این شيوه بررسی مشخص خواهد کرد که با توجه به دیگر نقاط جهان مقایسه

نوع کاالهایی پتانسيل صادراتی به آنها را داریم.  هایی و چهساختار واردات آن کشورها، ما در چه زمينه

شود که در چه عمل خواهد آمد مشخص میو تجار مختلف به نظرخواهی که از نهادهاسپس در 

و ساختارها چه اقداماتی باید صورت گيرد. براي مثال در افغانستان باید ها هایی و در کدام بخشزمينه

اين  دارهاي اولويتبخشبه عبارتی، گذاري کنيم. رمایههاي معدنی و معادن سبر روي فعاليت

اين شيوه، نوعي ايده شود. هاي توليد و صادرات خودمان مشخص ميكشورها و نيز پتانسيل

هاي این برنامه به رایزنسپس  دهد كه در ترسيم نقشه راه مؤثر خواهد بود.اوليه به ما مي

در  .شودمی ارائه ،در حال اعزام به کشور هدف هستندو  اندکه طی مراحل خاصی انتخاب شدهبازرگانی 

ها و مرحله آخر اعزام رایزن بازرگانی، وي مالقاتی با وزیر صنعت و معدن خواهد داشت و برنامه

وارد کشور مشخص و مدون ، با برنامه هارایزندر نتيجه گذارد. ميان می یش را با وي درهاهدفگذاري

 ند. شومیهدف 

 از تجربيات كشورهاي ديگر در زمينه توسعهـ استفاده 

در این کشور تجربه رسد نظر میبوده است، بهجنوبی ه بنده کشور کرمطالعاتی که حوزه  از آنجایی

دار هاي اولویتبخشتوانست که چگونه مفيد و بسيار حائز اهميت باشد ميالدي  1323اوایل دهه 

که  ،دانشگاهیاز اساتيد  ییك از 1323اوایل دهه کند. در و براساس آن عمل دهد را تشخيص  خودش

هایی روي چه بخشبر باید این کشور که شد، نظرخواهی صورت گرفت بانی توسعه صنعتی کره بعدها 

در  چندان مناسبیوضعيت حوزه را مدنظر قرار داد که در آن زمان کره چند گذاري کند. وي سرمایه

 .را مطرح کردها بود که وي آنها جمله این حوزهازفوالد ي و سازبراي مثال کشتی، نداشت هازمينهآن 
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 آيندهدر كه  هستيمهايي رقابت در بخشدنبال کرد که ما بهدانشگاهی عنوان میفرد این 

صنعت فوالد را مواد اوليه حتی در آن زمان کره حالی است که این در شوند.محسوب مي دارمزيت

عالوه از ، بهکردمی وارداین محصول را و با هزینه باال از استراليا  مایل فاصله 0333با  بایدو  نداشت

کره که اکنون است اما نكته قابل توجه این نيز برخوردار نبود، سازي کشتیصنعت گونه مزیتی در هيچ

با توجه  .فوالد جزء چهار کشور اول جهان استو در صنعت را دارد  میكرتبه  سازيکشتیدر صنعت 

اين تجربه تواند از ميايران كه رسد مينظر الملل بهد بينكره جنوبي در اقتصابه موفقيت 

 اي استفاده كند. به نحو شايسته ي موفقكشورهاكشور و ساير 

 بنيانـ صادرات كاالهاي دانش

بنده است.  بنيانصادرات کاالهاي دانشالزم است مورد توجه ویژه قرار گيرد، یكی از مواردي که 

با  اکنونکه همام انجام دادهبنيان سال گذشته در مورد کاالهاي دانش 10الی  13طی  را مطالعاتی

 هاییپيشنهاداست. در این پژوهش اجرایی شدن حال درجمهوري همكاري مرکز فناوري ریاست

ذکر الزم بهصادر کرد، مطرح شده است. افزوده باال ارزش کاالهاي باتوان میچگونه خصوص اینكه در

حالی دردالر است،  173حدود در عمدتاً کشور ما در  یك تن کاالي صادراتی که قيمت متوسطاست 

دالر متوسط بين دو الی سه هزار طور به هستند نوع 1233تقریباً بنيان که کاالهاي دانشقيمت که 

روي گذاري سرمايهاست. بنابراین  کاالهاي صادراتی برابر قيمت متوسط 10الی  13یعنی حدود 

نيز در این  هاییپيشنهاد افزوده بااليي خواهد بود.بنيان داراي ارزشي دانشكاالهاادرات ص

با توجه به تجربه قابليت تبدیل این کاالها  بحث هااین پيشنهادجمله از خصوص مطرح شده است؛

 وايجاد كنيم بنيان هاي دانششركت هايي را برايمزيتتوانيم ميعالوه بهاست. کشورهاي دیگر 

)اعتبار اسنادي( از  LCبنيان، توانند براي صادرات كاالهاي دانشكه برا هايي دولت شركت

آزموده شده دیگر این تجربه در کشورهاي  كند.اعتبار را تأمين درصد آن  32يا  02خارج بياورند، 

با اند انستهتوآنها اند، براي مثال بسياري انجام داده اقداماتبنيان در این زمينه هاي دانششرکتو 

اعتبار اسنادي  ،هاي تجاريتباطات مستقيم هيئترا ،هابرگزاري نمایشگاه ،ابزارهاي مختلف بازاریابی

 بسياري کسب کنند. 

 ايهاي بزرگ سرمايهـ ايجاد شركت

است، اما تجارت از وظایف سازمان توسعه دیگر هاي کوچك و متوسط یكی حمایت از شرکت

هاي شرکتحمایت از در کنار هاي بزرگ صادراتی شود ایجاد شرکترح میپيشنهادي که در اینجا مط

هاي شرکتقابل توجه است که جنوبی ه و متوسط است. در این زمينه نيز تجربه کشور کرکوچك 

بازارهاي  نيز در راستاي همين تفكر وارد شبكهو ... هيوندا بزرگ صادراتی همچون سامسونگ، ال جی، 

هاي شركتبزرگ، اي هاي سرمايهايجاد شركتتوانيم از طريق مين ما . بنابرایجهانی شدند
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سازمان توسعه است که در دستور کار جمله اقداماتی این موارد از .مديريت صادرات ايجاد كنيم

 تجارت قرار دارد. 

 هاي مشترك اقتصادي و بازرگاني با كشورهاي ديگرـ كميسيون

که تشكيل شده اقتصادي با کشورهاي مختلف ترك کميسيون مش 23هاي گذشته حدود سالطی 

و تجارت معدن است. سهم وزارت صنعت،  هاي مختلف تقسيم شدهوزارتخانهبرحسب موضوع آنها ميان 

، رویممیپيش براساس برنامه ما ها برخالف گذشته در این کميسيون .کميسيون مشترك است 12

و مشكالت  پيگيريجداگانه صورت بهموارد همه و شود ها بررسی میابتدا کاالها و سپس زیرساخت

و در آنها تشكيل جلسات متعددي براي بخش ونزوئال شود. براي مثال می در حوزه اجرایی حلموجود 

درصدد هستيم اند که مواجه شدهمتأسفانه اکثر آنها با مشكل اما  ،استشده مطرح هاي متعددي پروژه

  .کنيموفصل ن کشور حلایسفير مسائل را از نزدیك و از طریق 

 هاي بازرگانيـ اعزام رايزن

برخالف گذشته هاي بازرگانی سازمان توسعه تجارت اعزام رایزنانتخاب و یند ذکر است که فرآالزم به

صورت در سطح باالي زبان انگليسی هایی از طریق آزمونبراساس تعامل کامل با وزارت امور خارجه و 

دارد اما شعبه  سه کشور عراق، افغانستان و لبنانن توسعه تجارت در حال حاضر سازمادر. گيردمی

در مورد نحوه تعامل در مجموع . ها مستقر هستندسفارتخانهدر در کشورهاي دیگر شعبات این سازمان 

ویژه اعزام هها بحال حاضر در همه حوزهتوان گفت درمیوزارت امور خارجه سازمان توسعه تجارت با 

 . هماهنگ هستيموزارتخانه این رایزنان بازرگانی با کارشناسان و 

 خارجي  گذاري مستقيمـ جذب سرمايه

اما متأسفانه  .توسعه صادرات است هايمؤلفهیكی از مهمترین خارجی،  گذاري مستقيمجذب سرمایه

یك و نشده بينی پيشصادرات حوزه گذاري در سرمایه ، بخشی برايدر ساختار سازمان توسعه تجارت

در حالی است که وجود دارد. این درگذاري خارجی عنوان سازمان جذب سرمایهبهمستقل سازمان 

جذب ي به نام ساختار ،جهاندر سطح رديف سازمان توسعه تجارت همهاي همه سازمان

حال درحال حاضر ما در .دوجود دارصادراتي  اتخارجي براي توليد گذاري مستقيمسرمايه

گذاري مستقيم سرمایه ،گذاريسرمایهمهمترین نوع  زیران ساختار هستيم پيگيري براي ایجاد ای

تجاري خارجی عمدتاً از  هايهيئت و پس از توافق لوزان، هاي اخيردر ماهخوشبختانه  .خارجی است

وجود آمده از ههاي بگيري از فرصتبهرهو اند سفر کردهبه ایران  گذاريبراي سرمایه یکشورهاي اروپای

گذاري هاي سرمایهفرصتکمبود همچنين تاکنون و  2331بحران مالی ناشی از  آثاردليل وجود بهآن 

 اي است. حائز اهميت ویژه ،در اروپا
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 هاي مختلفهاي موجود در حوزهـ استفاده از فرصت

ها و در پااليشگاههاي تجديدپذير، حوزه انرژيدر گذاري هاي فراواني براي سرمايهفرصت

قوانين و الزم به توضيح است که در کشور ما  وجود دارد.مناطق آزاد همچنين در  ،و گازبخش نفت 

البته ترین قوانين و مقررات در منطقه است که از پيشرفتهیكی تجاري گذاري در مناطق قررات سرمایهم

گردد. اد ایجبراي این امر تسهيالتی اي شود و الزم است نسبت به عملكرد این قوانين نيز توجه ویژه

  .است WTOبه پيگيري الحاق مهم و اساسی سازمان توسعه تجارت، هاي یكی از برنامهحال حاضر در

 

 آقاي فرشچي )مديركل آسيا و اقيانوسيه اتاق بازرگاني ايران(

الزم براي  راهكارها و اقدامات توسعه تجارت، همچنينه نظرات سازمان ابهامات و نقطآقاي دکتر بدري 

 يهاي اقتصادصورت عملياتی و ميدانی در راستاي الزامات و نقش نهادها و دستگاهبهات را توسعه صادر

تجارت الزم به توضيح است که در ادامه عنوان کردند. گرا داخلی در پيشبرد سياست خارجی توسعه

یكی از  تجار و بازرگانان همواره .گراستترین ابزار در سياست خارجی توسعهيیكی از بهترین و کاربرد

 اندتوسعه روابط فرهنگی و سياسی کشورها بودهآن دنبال الملل و بهارکان توسعه و گسترش روابط بين

نقش اتاق ایران در همين زمينه  اند.کردهتري در تاریخ ایفا رنگبازرگانان ایرانی نقش پردر این ميان  و

بدین  است.براي این هدف  اهترسيم نقشه رتالش براي  ،ترین نهاد بخش خصوصیعنوان عالیبه

الزم است در ابتدا  گرايي و ايجاد مناسبات با كشورهاي مختلف،توسعه منظور در راستاي سياست

بندي شود. مرحله اولویتکشورهاي هدف ، با همكاري سازمان توسعه تجارت و هماهنگی سایر نهادها

کالن در چارچوب اهداف ود که باید مشخص شاست  گذاري از خارج به داخلهدايت سرمايه بعد

با شوراي مشترك يا اتاق هاي برقراري این ارتباطات کشور چه اقداماتی صورت گيرد. یكی از راه

در توسعه روابط یا فرانسه و ...  ، آلمانچينبا ایران اتاق مشترك بازرگانی براي مثال ست. كشورها

و رایزنان آن کشورها براي توسعه روابط با ل عواماطالعات توان از بسيار اهميت دارد. در این زمينه می

 برداري کرد. کشورهاي دیگر نيز بهره

پذیري اگر ما رقابتیكی از نكات مهم در توسعه اقتصادي است.  بخش خصوصيپذيري رقابت 

باعث توسعه نيافتگی کمك دولت و یارانه و این  کنيمکسب سود میهاي دولتی یارانهنداشته باشيم از 

گري نكند دولت تصدياین است که الزم است که مهمترین آن ابزارهایی بدین منظور د. خواهد ش

 کند. تقویت و خود را بخش خصوصی حاکميت را بپذیرد  .حاکميت کندبلكه 

سود خود را كه است سودآور اقتصادي اي و هاي بزرگ سرمايهشركتايجاد نكته بعدي  

مسئله این و نقش دالل را داشته باشند، زیرا بوده ل سود دنبانه اینكه تنها به گذاري كنندسرمايه

نه اینكه نقش ایجاد کنند و کار کارخانه بسازند ها باید در کشور خواهد شد. براي مثال بانكفساد باعث 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________ 

 

 

8 

 و دالل را ایفا کنند. صرافی 

چه در سطح رياست مجلس و چه در همه سطوح ) مذاكرات سياسينكته بعدي اینكه  

 گذاري مشترك خارجي و سپس توليد، سرمايهبايد به انتقال تكنولوژي (خارجه وزير امور

  منجر شود.

 

 )مديركل اداره اقتصاد وزارت امور خارجه( آقاي شيرغالمي

برگزار کردید. اما بنده معتقدم گرا در مورد سياست خارجی توسعهرا اي جلسهشما که با تشكر از 

گرا سياست خارجی توسعهباقی مانده زیرا حل نشده ل کشور در داخمسئله هاي مفهومی این چالش

بودن گرا نتوسعه، سياست خارجي از سياست داخلي جدا نيستکه  از آنجایی .الزاماتی دارد

سوي ديگر . ازگرا شودتوسعهنيز نتواند سياست خارجي شود سبب مي سياست داخلي

طور آن را به توانيا ميشود كه آو مشخص گرا بايد تعريف سياست خارجي توسعههاي مؤلفه

هاي مفهومي چالش هااين .كرداستفاده از آن در مورد كشورهاي خاصي برد يا بايد كار به عام

در كشور مفاهيم مرتبط با آن نهادينه كردن رفع آنها و در تواند ها ميكه مركز پژوهشاست 

اما عمل به آن و تحقق آن  ،استسهل گرا از سياست خارجی توسعهعبارتی سخن گفتن بهمؤثر باشد. 

خود را اصلی دستور کار و کند روي این موضوع کار میخارجه امور  وزارتحال حاضر درساده نيست. 

اخير نيز که در دستگاه دیپلماسی کشور اي مذاکرات هسته قرار داده است.اقتصادي  بر روي مباحث

تا  تا بتوانيمست هاتحریمرفع دغه اصلی کشور دغ زیرادارد محتواي اقتصادي شود، بيشتر دنبال می

آنها را و کرده استفاده شود میایجاد اقدام مشترك از فرصتی که در برنامه پذیر است جایی که امكان

  .عملياتی کنيم

 ساختاري و محتوايي وزارت امور خارجه اقتصادي هاي ـ فعاليت

و با توجه به  برعهده داردخارجه امور وزارت  گرا و رسالت اقتصادي کهسياست خارجی توسعهدر مورد 

هم است. وزارت امور خارجه اقدامات خوبی انجام شده در این وزارتخانه دولت یازدهم،  هاياولویت

 يهاساختاري مجموعهانجام داده است. از نظر هایی را هم محتوایی تالشو لحاظ ساختاري به

مستقيم طور بهکه  هماهنگي و راهبرد امور اقتصادي دفترعنوان در دفتري با  اقتصادي وزارتخانه

پيگيري مختلف اقتصادي ها و مسائل دغدغهه و در آن ، متمرکز شداستمشغول فعاليت زیر نظر وزیر 

است که از  روابط اقتصادي خارجي هايستاد هماهنگي . اقدام بعدي فعال کردن مجددشودمی

هاي هاي اقتصادي و سازمانگان تمام وزارتخانهدر نماینحضو یك اقدام دیگرها پيش وجود داشت. سال

در وزارت  منظمطور بههاي مرتبط و سایر دستگاهها این وزارتخانهوزیر و مدیران کل  ينمعاونذیربط، 

 ست. ميان نهادها بيشترهماهنگی  منظوربهو تشكيل جلسات کارشناسی خارجه امور 
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در مورد اي بخش خصوصی هدغدغهبه منظور رفع خارجه امور در داخل وزارت نيز سازوکارهایی  

 تصاديقا ايجاد بانك اطالعاتتوان به است که از جمله می گيريشكلدر حال خارج از کشور امور 

 خارجهامور پرتال اقتصادي وزارت شدن است(، ایجاد و نهایی در حال هاي فيزیكی آن زیرساخت)

امور است تا افرادي که تسهيل و به منظور خارجی مخاطبان براي به عنوان پنجره پاسخگویی 

هاي داخلی و بخش خصوصی با خارج از کشور سازمانیا هاي ما و از طریق سفارتخانهخواهند می

 . مند گردندبهرهسازوکار این از برقرار کنند، به راحتی ارتباطی 

 توسطدرآمده، اد کشور اقتصاد مقاومتی که به صورت پارادایم حاکم بر اقتصدر حال حاضر بحث  

تهيه هاي عملياتی برنامهو دستور کار . در این زمينه شودمیخارجه به طور جدي دنبال امور وزارت 

بخش زیادي از اهداف و است. ابالغ شده  هاو به سفارتخانهتصویب که در شوراي اقتصاد است شده 

هاي تخصصی اقتصادي ست که به وزارتخانههایی اتعریف شده برنامهدر اقتصاد مقاومتی هایی که برنامه

هاي توسعه نون اساسی و برنامهعنوان دستگاهی که طبق قابهخارجه امور وزارت مرتبط است ولی 

شود، باید نسبت به تسهيل شناخته میها عنوان متولی و ناظر بر روابط خارجی کليه دستگاهبه

در  هااین هماهنگیالبته اقدام کند. از کشور  خارج هايو تحقق اهداف از طریق نمایندگیارتباطات 

 است. حال افزایش روز درروزبهها قالب ستاد و نهادهایی مرتبط با سایر سازمان

یم امذاکرات در چارچوب پارادبه نتيجه نرسيدن در صورت بينی شده بود که پيش از این پيش 

حال حاضر نكته حائز اهميت این است که ر. دداشته باشيم هاییو برنامه هامقاومتی طرح صادکالن اقت

ریزي برنامهطور جدي شرایط پساتحریم بهبراي اي نيز الزم است با به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته

سري یكتوجه شود. همچنين شرایط باید به این اظ ساختاري و هم محتوایی لحهم بهعالوه به .کرد

  .طور جدي مورد توجه قرار گيردبهه باید نيز در این زمينه وجود دارد کمالحظات سياسی 

هاي کالن سياستمطرح است که پساتحريم در شرايط مديريت انتظارات بحث طور کلی به 

شرایط  یی کههاآسيب هدر کنار هم توان از دستاوردهامیآیا  ؟تعریف شودچگونه باید اقتصادي کشور 

طور ن مسائل باید بهتغيير داد؟ ایرا  هادستورالعملباید طور کلی بهیا کرد استفاده است، تحریم داشته 

 . دنتعریف شودقيق 

 ايهاي روابط اقتصادي كشور پس از توافق هستهـ اولويت

الحاق به جمله ازشود که و مشخص تحریم باید روشن پساهاي روابط اقتصادي کشور در شرایط اولویت

جذب عالوه به .باشدهاي مهم یكی از اولویتتواند است که می سازمان تجارت جهاني

است  از اولویت برخوردار پيشگيري از بروز و ظهور مفاسد اقتصاديو  خارجي يگذارسرمايه

ها و یكسري از رانت تواند بسترسازمانند شرایط تحریم میشرایط پساتحریم هم طور یقين زیرا به

کاي شرد رویكردمان را نسبت به همچنين بای .باشد که باید مورد توجه قرار گيرداقتصادي مفاسد 
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مشخص کرده و محورهاي اقدام در این زمينه باید تعيين گردند. مند به کار هاي عالقخارجی و شرکت

در قبال تعهداتی که با ما را رفتار قبلی آنها و داشته باشيم توجه به حافظه سازمانی در این زمينه الزم است 

محور در همكاري با شرکایی محور و سرمایهيفناور يرویكردالوه باید عدهيم. بهقرار بررسی ند مورد اهداشت

 . صورت گيردبه بخش خصوصی نيز رسانی الزم اطالعگذاري دارند، داشته باشيم و قصد سرمایهکه 

 ـ الزامات ساختاري در شرايط پساتحريم

ر این چارچوب دباید مشخص شود زیرا شرایط پساتحریم در الزامات ساختاري در نهایت اینكه 

در  ساخت.خواهد مبدل تهديد براي كشور ها را به اقدامات پراكنده و بخشي، قطعاً فرصت

بين تمام هماهنگی  براي یکانونو سازوکاري در سطح ملی اندیشيده شود این زمينه ضرورت دارد 

به شرایط تی که . اما در صوربتوانيم از فرصت به نحو بهينه استفاده کنيمتا وجود آید هبها دستگاه

اي ویژهباید طراحی نيز طبيعتاً سناریوي دیگري خواهيم داشت که براي آن ها منجر شود تحریمتداوم 

وزارت امور خارجه راهبردهاي اقتصادي اقدامات در دفتر این ذکر است که همه الزم به. داشته باشيم

 حال بررسی است. درعملياتی صورت به

ها در با توجه به جايگاهي كه مجلس و مركز پژوهشاين است كه  نكته حائز اهميت در اينجا

توانند با همكاري ديگر ، ميدارندهاي كالن اقتصادي كشور و سياستنهادينه كردن مفاهيم 

 د. ننقش مؤثري ايفا كن، گرا و الزامات آنجي توسعهمفهوم سياست خارنهادينه كردن در ها سازمان

 

 انداز ابرار نوين(وهشي و مطالعات چشممدير مؤسسه پژ) يدكتر مؤمن

کند میتصویب دارد و قوانينی که  ايویژهمجلس جایگاه معتقدم عنوان یك محقق و پژوهشگر به بنده

در حوزه تجارت خارجی براي ها و تصویب قوانين یا رفع برخی موانع و مشكالت تواند در تدوین سياستمی

برگزاري رو اینازسازمان توسعه تجارت یا اتاق بازرگانی مؤثر باشد.  هایی مانند وزارت امور خارجه،دستگاه

آگاهی تواند میشود، ها به مجلس ارائه مییا راهكارهایی که توسط مرکز پژوهش ییهانشستچنين 

 . شوند افزایش دهدمنجر میتسهيل امور اقتصادي و تجاري کشور به که موضوعاتی نمایندگان را در 

کشورها براساس وسعت یابيم که در صد سال گذشته در می هااریخ سياسی کشوربه تبا نگاهی  

توان اقتصادي حدود پنجاه سال اخير در اما دادند، قدرت خود را نشان می ميزان جمعيت،سرزمينی و 

اقتصاد واقع کند. درایفا مینظامی و امنيتی  هاي خارجی،نقش اساسی را در سياستکشورهاست که 

منابع طبيعی وجود دليل بهمنطقه خاورميانه حال حاضر در .استت خارجی کشورهاسيرکن اساسی س

هاي اقتصادي کشورهاي قدرتمند حوزه درگيري و جنگ براساس منافع و رقابتبه نفت، ویژه هو ب

مليتی نفتی یا هاي چندریستی، جنگ، وجود کمپانیهاي تروکودتا، تشكيل گروه .استشده تبدیل 

  .اي و جهانی استهاي منطقهدهنده نقش اقتصاد و تجارت در بحرانصنعتی همگی نشان
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بلكه  ی،جمعيت و نه وسعت سرزميننه براساس کشورها  کنونی جهان،سوي دیگر در شرایط از 

 کشوري کوچك با مساحتکویت شوند. براي مثال سنجيده میشان به نوع تجارت و توان تجاريبسته 

براي دنيا اما در عرصه اقتصاد و صنعت توانسته است حرفی در  ،قرار داردحاشيه خليج فارس در اندك 

 بندي،اولویتبراساس این قبيل کشورها ن است که دهنده آگفتن داشته باشد. این مسئله نشان

 .اندبلندمدت به این پيشرفت رسيده اريگذسياست وریزي برنامه

خارجه و امور ی که با وزارت تتعامالدر قالب سمينار یا جلسات و تاکنون هایی که براساس پژوهش 

یا مواردي که از نزدیك مشاهده کردیم، به این نتيجه داشتيم بازرگانی سازمان توسعه تجارت و اتاق 

 .نياز استمورد ی هایتجارت ابزاربراي داشتن رویكرد تجاري الزاماتی وجود دارد و براي که ایم دست یافته

 ابزارهاي تجارت خارجيـ 

داده دارد که الزم است به تاجر  اطالعاتينياز به یا اقتصادي دارد ي تجارقصد فعاليت کشوري که 

ما در اینجا این کشور به پيش ببرد. اما چالش را  د تجارت خودبتوان اطالعات براساس آنوي تا شود 

باشد، نداریم نماینده سازمان توسعه تجارت که  رايزن اقتصاديکشورها اوالً ما در بسياري از است که 

البته . اندنبودهیا با زبان کشور هدف آشنا  را نداشتهالزم توان شوند میهایی که اعزام رایزناینكه یا و 

  .استگرفته صورت گزینش رایزنان بازرگانی  در زمينه یتغييراتاخير خوشبختانه در دو سال 

که هستند اساسی تجارت با یك کشور یكی از ارکان ن عنوابه بازرگانيهاي مشترك اتاق 

کمك کنند، اما متأسفانه کشور ما با بسياري از کشورها اتاق مشترك به تجار بازاریابی در زمينه توانند می

 اند. خودشان رفته و بازار کشور هدف را شناسایی کردهند موفق باشند که اهتجاري توانستندارد و تنها 

این کشور چگونه که  یابيممیدریعنی ترکيه  کشورمانمسایه و رقيب تجاري هبا نگاهی به  

منطقه ایران بوده یا تمدنی حوزه را که قفقاز و آسياي مرکزي منطقه بازار توانسته است براي مثال 

در سال حجم صادرات ما به کشوري مثل برزیل  ،از آن خود کند. در مقام مقایسهرا آمریكاي التين 

ه این کشور ترکيه در همان زمان ده ميليارد دالر بکه  حالیدره است يليون دالر بودهفت م 1332

ایم در که چرا ما نتوانستهواکاوي شود علت این مسئله  ضرورت دارد کهرو صادرات داشته است. ازاین

جمعيت دارد و ششمين قدرت اقتصادي جهان است نفر ميليون  233مانند برزیل که کشوري 

 ري کرده و در بازارهاي آن حضور داشته باشيم. گذاسرمایه

است که با حوزه تجارت خارجي كار اندرميان نهادهاي دستارتباط دیگر بحث مهم مسئله  

ارتباط با یكدیگر قوانين مصوب چه نامه و چه در قالب تفاهمهاي درگير در تجارت الزم است سازمان

هاي حتی کشورهاي منطقه، وزارت خارجه و سازماندر کشورهاي اروپایی و یا داشته باشند. منسجم 

کنند. براي مثال در یك پروژه و قرارداد اقتصادي و برنامه سازي میاقتصادي با یكدیگر تصميم

البته واضح و کنند. مستقل یا موازي با یكدیگر عمل نمی ،هاي درگيریك از سازماناقتصادي هيچ
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چند اما باید بررسی شود که  ،ی را براي خود در نظر دارندهایها برنامهسازمانهمه  روشن است که

تمدید نيز همواره با کشورها  ي اقتصاديهانامهتفاهمقراردادها و  .دنشومحقق می هادرصد از آن برنامه

ها و چالشمسائل این همه شوند. در نتيجه دليل عدم پيگيري اجرایی نمی|کدام بهاما هيچ دنشومی

 .کنيمبرداري به نحو مطلوب بهرها نتوانيم از امكانات که مشود میسبب 

 ـ رويكرد اقتصادي 

که مورد  مقاومتي اقتصاداي است. بحث کنونی حائز اهميت ویژهموضوع رویكرد اقتصادي در شرایط 

رشد در این زمينه  .و سران سه قوه است یك رکن اساسی در اقتصاد ماسترهبري مقام معظم تأیيد 

 ،هاي اصلی دولتجه به اینكه یكی از سياستاي برخوردار است. با تواز اهميت ویژه يصادرات غيرنفت

اشتغال و ارزآوري  ،بيشتر شودمحصوالت صادرات این  ، هر چه ميزانغيرنفتی استمحصوالت صادرات 

ما اهاست سازمان همورد تأیيد هماي است که خواهد شد. این مسئلهاتكا به نفت کمتر نيز بيشتر شده و 

 ؟ بازاریابی به چه نحوي باشد؟دوکجا وارد ش ؟کاالي ایرانی کجا باید صادر شودسؤاالتی از قبيل اینكه 

 .پاسخ داده شوندبه آنها و بررسی باید هایی است که پرسش ؟به چه صورت استفرهنگ صادرات 

ق آزاد سازمان مناط. شودشناسايي بايد هاي كشور و پتانسيلتوان مهم دیگر اینكه مسئله  

به و معرفي آنها ها شناسايي اين پتانسيلسوي دیگر ازهاست. یكی از این حوزهاقتصادي 

ویژه هکشورهاي مختلف ب رسدنظر میبهنيز از اهميت زیادي برخوردار است.  كشورهاي ديگر

ه آشنایی چندانی با ایران و فرهنگ آن ندارند، بنابراین با توجه بمریكاي التين آحوزه کشورهاي 

داشتن رایزن فرهنگی در این کشورها، تجربياتی که بنده در این زمينه دارم، راهكارهایی از قبيل 

و واحدهاي فرعی و اقتصادي دیگر، ایجاد برگزاري هفته فرهنگی ایران، شناسایی ایران به کشورهاي 

زمينه الزم است . در این توانند مؤثر واقع شوندمیهاي ایران در آن کشورها سفارتخانهمعرفی نيز 

تأثيرگذار هستند، و سياسی اقتصادي  هايدر حوزهکه دیپلماسی عمومی و روابط خارجی  ساختارهاي

ایران با برخی که  از آنجا همچنين انجام دهند.ایرانی  تي ایرانی و محصوالهاکاالتبليغاتی براي معرفی 

که در این صورت  رعایت شود این منافعالزم است  ،داردکشورها براساس منافع اقتصادي رابطه 

شناسایی و بيان ما در معموالً این است که تأمل قابل نكته دست یافت. به نتایج ملموسی توان می

خصوص پيگيري راهكارها و همچنين دراما در اجراي کنيم خوب کار میکشور و معضالت موضوعات 

وظایف تنها  ،ر موضوعات هستندنهادهایی که درگيطور معمول بهشویم. با مشكل مواجه میمسائل 

ايجاد و سيستم ساختار در بايد اين مسئله حالی است که کنند، این دررا پيگيري میخودشان 

حال حرکت شدن دربه سمت سيستمی همه دنيا حال حاضر در .نباشدمتكي شود و به شخص 

ادغام ها با هم زینهدليل باال بردن راندمان کاري و پایين آوردن هبههاي بزرگ شرکت، حتی هستند

  ها پراکنده شوند. شود پتانسيلزیرا مستقل کار کردن باعث می شوندمی
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مقررات، همچنين نظارت بر تجارت نظارت بر قوانين و تداوم جلسات کارشناسی، موضوعاتی نظير  

مكلف شوند در راستاي منافعی که دولت و اینكه همگان کشورهاي دیگر حتی کشورهاي دورتر،با 

 اي برخوردار است.، از اهميت ویژهو مسائل را پيگيري کنند بيين کرده است پيش بروندت

 

 پرسش و پاسخ

مطرح کنم و اي را نكتهدانم در اینجا الزم می :)پژوهشگر دفتر مطالعات اقتصادي( شريفيآقاي 

و رفع ی صوها در زمينه کمك به بخش خصقبل از بحث ارتباطات و فعال شدن سفارتخانهآن اینكه 

 ؟چيستکشور  ی و تجارياستراتژي صنعت کهی و ... آنها، باید مشخص شود اطالعاتو مشكالت حقوقی 

نظر این درحالی است که به ؟توليد کنيم خواهيمخواهيم و چه کاالهایی را نمیما چه کاالهایی را می

اما  .کننده باشيمصادرها زهحودر همه و حتی خواهيم توليد کنيم ما همه کاالها را میرسد در عمل می

حتی وقتی صحبت از  .خام استمواد صادرات کشورمان یابيم که بيشتر با نگاهی به آمار و ارقام در می

اندیشيم. اما باید این نكته را مشخص کرد باشيم، به صادرات گاز میمحصولی شود که نباید تكاین می

اگر بخواهيم  ؟دارداقتصادي معدنی خام توجيه  گاز، مواد اعم از نفت، آیا صادرات مواد خامکه 

ها و توان همكاريچگونه میی الزم است؟ مكانيسمدر داخل کشور بماند، چه این مواد افزوده ارزش

نيز بيشتر کاالهاي وارداتی واردات در زمينه  ؟مشترك با کشورهاي دیگر را انجام دادهاي گذاريسرمایه

بحث اقتصاد که این موضوع  حالیدر ،گندم، کنجاله، سویا و... هستنداز قبيل کاالهاي استراتژیك ما 

وجود آید، هبها گشایشی در بحث تحریمکه یدر صورتدهد. بنابراین میتحت تأثير قرار  مقاومتی را

موضوعات کم اهميت ها به سمت گذاريو سرمایهواقع شود اي این مسائل مغفول ممكن است در برهه

بحث انتقال پول در شرایط تحریم  وحال حاضر در شود، بروند. امامحسوب نمیور کشبراي مزیتی که 

و باید  فتهگلوگاه توليد ما را نشانه گرمطرح است که  LCهاي خصوصی، دولتی و توسط شرکت

 به چه صورت باشد؟ این مسائل باید مشخص کرد که

 

 کشورهاي دیگر همين مسئله انتقال پولاز  هاي اعزامیتیكی از مذاکرات اساسی ما با هيئ: آقاي بدري

حل در این خصوص هر یك از کشورها راهدر صورت عدم انتقال پول تجارت از بين خواهد رفت. زیرا است،

ميليارد  10از ما با ترکيه سطح روابط توانم در اینجا مطرح کنم. براي مثال اند که بنده نمیخود را پيدا کرده

وجود دارد. در روابط اقتصادي دوجانبه دهد که امكاناتی رود و این نشان میدالر میميليارد  33به سوي 

طور که مطرح شد بحرانی که حلی براي این مشكل هستند. هماندنبال راهاليا، فرانسه، سوئد و ... همه بهایت

چشم  ها گرفته شده است و آنها به بازار مادر اروپا وجود دارد بسيار جدي و شدید است و همه فرصت

ما تجارت با کشورهاي همجوار شود و نظر آنان ایران یك قطب اقتصادي محسوب میبهاند چراکه دوخته
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رسد بنابراين به نظر ميو افغانستان و ... باید از طریق ایران صورت بگيرد.  ، آذربایجانمانند تاجيكستان

عدد خارجي و هاي متتاي ما با يك سونامي ورود هيئهستهدر شرايط پس از توافق 

 گذاران روبرو خواهيم بود كه در صورت عدم آمادگي، پاسخ معكوس خواهيم گرفت. سرمايه

هاي هاي تجاري، بازدید آنها از مناطق آزاد، صنایع خودروسازي، فرصتتسازماندهی هيئ 

لط به این موضوع آگاهی و تسهاي خصوصی و ... باید از طریق کارشناسانی که گذاري، شرکتسرمایه

دارند صورت بگيرد. اما باید این نكته را نيز بدانيم که در کشورهاي دیگر مانند فرانسه یك دپارتمان 

کنند. هاي تجاري رسيدگی میتکارشناس به هيئ 133رد که در حدود براي این موضوع وجود دا

 . پيدا کنيمصدد هستيم ساختار را تغيير دهيم و به این سمت سوق حال حاضر ما دردر

در صورت داشتن رویكرد که  حالی. دربه مسائل به صورت بخشی نگاه کرد نكته دیگر اینكه نباید 

هاي مختلف ها و دستگاهاستفاده کرد. به این معنی که سازمانهاي مختلف توان از فرصتفرابخشی می

سئله دیگر ممدت و بخشی خود به نفع منافع بلندمدت و فرابخشی صرفنظر کنند. باید از منافع کوتاه

تواند توریسم سالمت و صورت دوجانبه صورت گيرد که این مسئله میتواند بهدید است که میبحث روا

تواند در سطح كالن در ستاد راهبردي وزارت امور خارجه ميمباحث اين ... را افزایش یابد. 

استراتژي  تواندتحریم سازمان توسعه تجارت میدر شرایط پسا وفصل شود.هماهنگ شده و حل

ها و متمرکز کردن آنها، خود را با کشورهاي دیگر مشخص کند و با گذاشتن شروطی براي شرکت

 ها راه معامله را پيدا کنند. شود خود آن شرکتکنترل امور را در دست گيرد و این باعث می

 

نان اعزام رایز ها وبحث فعال کردن سفارتخانهدر  :)مديرگروه سياست خارجي( آقاي اميري

تعداد رسد نظر میبهروند، میاقتصادي براي تسهيل امور افرادي که به خارج از کشور  بازرگانی و

رایزن تنها در نفر  1 به نسبت کشورهایی مانند کره که در حدودنفر در کل جهان(  11ایران )رایزنان 

 ؟اي اتخاذ کردبير ویژهکنيد براي حل این مشكالت باید تداآیا فكر نمیبسيار کم است.  ،دایران دار

 

 0حدود در سال گذشته در این خصوص مهمترین مشكل ما مشكالت مالی بوده است.  :آقاي بدري

ي به روسيه براي مثال فرد. حال افزایش استو این رقم در اعزام کردیمکشورهاي همسایه را به نفر 

به کشور چين نيز دو نفر، کنيم. می ارسال به آستاراخاناي را هم نمایندهبر آن شود و عالوهاعزام می

و افغانستان و ... عراق  ،ویتنام، ترکيهیكی شانگهاي و دیگري به پكن اعزام خواهند شد. در کشورهاي 

 در کشورهاي اروپایی همه مناسبات اقتصاديکه  افرادي اعزام شده و یا اعزام خواهند شد. اما از آنجایی

. اندافراد زیادي اعزام نشدهجز ایتاليا ب، در اختيار است و اطالعات به سهولت استو واضح شفاف 

مانند  CISکشورهاي ی، آسياي جنوب شرق، ییآفریقابه کشورهاي همسایه، کشورهاي بر اینها عالوه
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نيز افرادي اعزام خواهند شد. این رایزنان بازرگانی الزم است به  اوکراینو  بالروس، ازبكستان، روسيه

ها وظایف یزناین را. تأسيس نمایيمشعبه جداگانه در برخی کشورها نيز باید  نفر برسند. 33حدود 

جمله این وظایف تحليل بازار و حل مشكل تجار است. اما در بسياري از کشورها متعددي دارند که از

مقدور باشد که  جاییتا توان انتظار زیادي داشت اما مشكالت بسيار است و از یك رایزن به تنهایی نمی

 . صورت بگيرداستفاده بهينه از آنها کنيم که ش میتال

 

به نمایندگی از سازمان متبوع خودتان بفرمایيد که از وزارت امور  تقاضا دارماز شما  آقاي اميري:

، چه انتظارات مشخصی فعال هستنددر ارتباط با حوزه سياست خارجی  که هاییخارجه یا دستگاه

اید چه بوده است؟ چه موانعی هایی که با آنها مواجه شدهکاري کمدارید؟ مشكالت، کمبودها و احتماالً

ن شدن این موضوعات روشبه شما کمك کنند؟  شانتوانند در مرتفع شدنوجود دارد که آنها می

 مجلس براي پيگيري موضوعات باشد. کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی رسان تواند یاريمی

 

با وزارت امور خارجه مسائل و مشكالت یند همكاري در فرآحاضر  حالدرخوشبختانه : آقاي بدري

بيش از همه بحث پيگيري و اجرایی کردن مفاد اما  .هماهنگ هستيموجود ندارد و با هم چندانی 

حال طور جدي درکه البته سازمان توسعه تجارت به مشترك با کشورهاست هايکميسيون درتوافقات 

كنند. را مطرح ميخوبي  نقطه نظراتها خانهسفارتاري از در اين خصوص بسيپيگيري است. 

كامالً شناخت د كه بر روي مسائل نوجود داراي برجستهدر برخي كشورها سفراي باتجربه و 

در اما متأسفانه  كنند.مطرح ميما  هاي بازرگانيرايزنداشته و نظرات خود را در تعامل كامل با 

نيز بيشتر  رنفتيغي توسعه صادراتبحث گيرند. در توجهی قرار میمورد بیما  هايرایزنبرخی مواقع 

افزایش صادرات به نيست و بنابراین  توليدمحوريزیرا اقتصاد ما بر پایه  است داخلی ،مسائل و مشكالت

 متياقتصاد مقاودر اقتصاد داخلی بحث یكی از ارکان مهم که  خواهد بودمعناي کاهش مصرف داخلی 

از دیگر  گذاريامنيت سرمايهو  وريبهره، بخش خصوصيپذيري رقابت يلمسائلی از قب. است

 شوند. بسيار مهم تلقی میدر تجارت خارجی و امور مالكيت ی هستند که موضوعات

ها فعاليت ، بنابراین وقتیشوندنفره مدیریت میهاي ایران تكدرصد از کل بنگاه 07درحال حاضر  

سوي ها بهبنگاهدر این صورت وقتی  .کندمیکاهش پيدا ليد وري عوامل توبهرهد نشوکوچك می

آن چيزي که ما دنبال زند. روند، کوچك شده و این مسئله به توليد ضربه میبازده میزودهاي فعاليت

امنيت و حقوق است.  مسائل اساسی بخش توليداست که یكی از هاي بزرگ بنگاهایجاد کنيم می

و کنند سؤال میما از ي تجاري در این مورد هاکه تمام هيئتهستند مسائلی جمله نيز ازمالكيت 

 .پيگيري شودقوه قضائيه از طریق اميدواریم این موضوع 
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این مسئله مشكالت  .روادید استصدور خارجه  امورترین درخواست ما از وزارت مهم :آقاي فرشچي

کشوري مانند در  .بلندمدت داده شود روادیدباید در معامالت براي مثال متعددي را ایجاد کرده است. 

ماهه است. مأمور یا رایزن ما یك سال طول ویزا سهساله است اما در ایران ي کار یكازبكستان ویزا

و همه اطالعات را سفارت در آنجا مقيم است  ، اماپيدا کنددر یك کشور جدید کشد تا خودش را می

نكته مهم ديگر بحث ها پشتيبانی کنند. از رایزنباید  ها حتماًسفارتخانهبنابراین در اختيار دارد. 

كه اگر از اين  حالين است كه سفير بايد توانايي و جرئت اين كار را داشته باشد، درالبي كرد

در حوزه نخواهد توانست  ،تهمت اقتصادي بزنندمسئله هراس داشته باشد كه مبادا به وي 

 گري كند. البياقتصادي 

 

براي هفتصد سؤال  WTO، دو سال پيش بحث الحاق به سازمان تجارت جهانیبطه با در را :آقاي بدري

جلساتی اکنون نيز همپاسخ داد. سؤاالت ما در آن زمان به تمام این االختيار مطرح کرد و دفتر تامما 

کنند در آنها شرکت می... هاي مختلف مانند تسهيل تجاري وهبراي دورشود که کارشناسان ما برگزار می

 است. بهتر شده نيز وضعيت توليد کند و حدود زیادي روال طبيعی خود را طی می و امور تا

تجارت جهانی  سازمانبه الحاق  ،باشدمی هاپذیري کاالمسئله عدم رقابت ،یكی از معضالتاما  

 صورت نگيرد. گيري سختدر بخش واردات نيز خيلی است که  آنمستلزم 

اميدواریم ی داریم که حبا هشت کشور توافق ترجينيز مطرح است که ی حهاي ترجيتعرفهبحث  

رود که به این نوع توافقات، پيش میاي توافقات منطقهاین ميزان افزایش یابد. دنيا به سمت امسال 

بازار خود سال  33توانيم شود. در مورد کشور ما این مسئله وجود دارد که ما نمیگفته میتوافق قرن 

ی به تدریجصورت بهطور ناگهانی بلكه باید این مسئله درستی است که ما نه بهگه داریم. البته بسته نرا 

WTO بپيوندیم.  

و توليدکننده را مأیوس  توليد استکامالً ضدظر بنده این مسئله نبههاي بهره باال نرخخصوص در 

مانند  ابزارهاي بازاریابی در بخشپرداخت یارانه شود از کار توليدي دست بكشد. کرده و باعث می

کرد اما درحال حاضر ... تاحدودي به بخش توليد کمك میوهاي تجاري در بخش هيئت ،هانمایشگاه

ها و کنندهبراي توليدامكاناتی را است. اکنون نيز باید قطع شده  ها، این یارانهشرایط انقباضیدليل به

 پذیري بيشتر کاالها گام بردارند. رقابتدر راستاي ها فراهم کنيم تا کنندهصادر

 

طور که در مباحث مطرح شده بيان شد، همان: )پژوهشگر گروه سياست خارجي( خانم سليماني

یكی از الزامات و دارد. اما صرفنظر از این ابهامات، گرا ابهامات مفهومی و نظري سياست خارجی توسعه

نيز دیپلماسی اقتصادي کارگزاران  .ي استدیپلماسی اقتصادگرا، ارکان مهم سياست خارجی توسعه
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ها . بخشی از این محدودیتهایی داشته باشندهاي اقتصادي هستند که ممكن است محدودیتدیپلمات

که  اما از آنجاییباشد.  قويو مستقل باید بخش خصوصی گردد. بنابراین برمیبخش خصوصی نيز به 

، و ایجاد آن بسترهاي مختلف فرهنگیيري گشكلوجود ندارد، بخش خصوصی واقعی در کشور ما 

 ايبرنامهپذیر نيست، بلكه مستلزم امكانمدت در کوتاهطلبد و این مسئله را میقانونی و سياسی 

بر اقتصاد ها تحریممنفی کنونی که آثار در شرایط قوي است. اما اي استراتژي مدون و ارادهمدت، بلند

نتایج که شود و اجرا مدت تدوین کوتاهو فوري  ايبرنامهد بای یشرایطچنين در گذاشته است،  اثر

به این . بنابراین با توجه به علمی که وزارت امور خارجه مثبت و دستاوردهایی براي ما داشته باشد

در این زمينه داشته است تا این خأل اي تنظيم شده مشخص، مدون وآیا برنامه و راهبرد دارد، مسئله 

 جبران کند؟هاي اقتصادي دولتی یق بخشاز طررا خش خصوصی ب

 

سياست خارجی در حوزه که باید است  یداخلاقتصادي الزامات در مورد شما  بحث :شيرغالميآقاي 

ما و روشن باشد باید اقتصادي ما  هايفعاليتبه آن دست یابيم. در این زمينه اصوالً مبانی گرا توسعه

حالی است این در ؟ و چه چيزي براي عرضه وجود دارد؟يمار کنه کخواهيم چدر اقتصاد میبدانيم که 

 ؟خواهيم توليد کنيمچه چيزي می ، اینكهیماهنرسيدنسبی به نتيجه  هايمزیتهنوز در مورد ما که 

مباحث اینها  ؟ هنوز مشخص نيست.ها باید رقابت کنيمچرا در بعضی حوزه ؟صادر کنيم يچه چيز

بر ي که دو رکواقتصادي در مورد وضعيت فعلی  .شودمشخص  در اقتصاد کشور بایدکه است  یکالن

از آن بخش زیادي گردد و برمیبخشی از آن به فشارهاي خارجی  توان گفت، میحاکم استاقتصاد ما 

وجود آمده بود، هدر اقتصاد ما بتورم چند ده درصدي که مرتبط است. براي مثال به الزامات داخلی 

برداشته شود و با وجود وب نقدینگی شویم تا فشار تورم از روي مردم که ما مجبور به سرک باعث شد

مشكالت بحران ها شدیم تا در بانكنقدینگی  وجود دارد مجبور به تجمعها بانكدر اي که بحران نهفته

به هر حال در عمل  .استاقتصادي رکود  که نتيجه عملی این اقدامات حالیگردد. دربانكی کنترل 

 .باید حل شودو است مرتبط داخلی اکم است که بيشتر به مسائل شرایط دشواري ح

برخی  .دولتی استاز اقتصاد ما درصد  10 بخش زیادي یعنی در حدودواقعيت این است که  

یكی از انتقاداتی  شده پشيمانی به بار آورده است.واگذار که تاکنون به بخش خصوصی هم هایی بخش

سازي است. در این سيستم ش کامالً ضدخصوصیهایسياستت که وارد است این اسوزارت نفت  که به

دولت مجبور است نگاه رو ازاین .شود کامالً ضدتوليد و صادرات استهایی که اتخاذ میسياست

رایزن دیگر نيازي به  ،باشدوجود داشته گر بخش خصوصی قوي که ا حالیدرحاکميتی داشته باشد. 

 .کندمنافع خودش را کسب میکرده و وصی راه خودش را پيدا بخش خصوجود ندارد، بلكه بازرگانی 

را در دست کنترل خواهد شود و دولت میدليل نگاه حاکميتی دولت عدم شفافيت ایجاد میبنابراین به
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ناشی از همين دیدگاه نيز الزام که رایزن بازرگانی داشته باشيم داشته باشد و در کارها دخالت کند. این 

بدهد، بلكه این خارجه قرار نيست کار تخصصی دیگران را انجام امور وزارت ی است که حالاین در. است

است و تنها باید در دیپلماسی کشور ازجمله دیپلماسی اقتصادي است که متولی دستگاهی وزارتخانه 

ا این مسائل سبب شده تکند. ها را برطرف کرده و چالشمسير را هموار هاي تخصصی، هماهنگی با دستگاه

همزمان طور را بههر دو بخش خصوصی و دولتی کند ها تالش عامالت خود با دستگاهبا تخارجه امور وزارت 

صورت خارجی بيشتر هماهنگی با بخش دولتی  اقتصاديچارچوب ستاد هماهنگی روابط در کند. تقویت 

 همواره در این ستاد حضور دارد. هم بازرگانی كه نماینده اتاق گيرد کما اینمی

رويكرد کنند، به واسطه نوع تعاملی که در دنيا تجربه میها بيش از دیپلماتهيچ کس کنم عالوه فكر نمیبه 

توان ت ميو به جرئسفراي ما واقعاً دغدغه بخش خصوصي را دارند  .داشته باشدرا تأمين منافع ملي 

رفع صرف  ،خارجهامور زارت ودر هاي ما بخش زيادي از وقت سفارتخانهگفت با توجه به آثار تحريم، 

تعهدات طرف خارجي و  در بحث نقل و انتقال پول، هاي خصوصيهاي بخش خصوصي و شركتچالش

 هايي را پيدا كنند. حل... شده است تا بتوانند از طريق رايزني با سفراي كشورهاي ديگر، راه

ات خارجي ي دولتي در اقدامهاهم سازمانو بخش خصوصي مسئله ديگر اينكه هم  

مراجعه ما هاي سفارتخانهدهند، زماني به خودشان و كارهايي كه بيرون از كشور انجام مي

افتد كه كاري از ابتدا با هماهنگي و شوند و كمتر اتفاق ميبا مشكلي مواجه ميكنند كه مي

ر در كشونگاه بخشي حدود زيادي ناشي از  مشورت سفارتخانه صورت بگيرد. اين مسئله تا

 خواهد مستقل عمل كند. است كه هر كسي مي

تجربه  زیرا، پيچيده حاکميتی استمسئله بسيار این یك که  گفتدر مورد صدور روادید نيز باید  

 .دارددنبال بهبسياري گونه روادید آثار و مالحظات سياسی نشان داده لغو این

 

 بنديجمع

یش وابستگی متقابل کشورها بخش مهمی از منافع ملی اخير با افزا هايدههطور که بيان شد، در همان

رفاه  ها به توسعهگرایش دولتف اقتصادي است. اهداهاي کالن دیپلماسی یا سياست خارجی، یا هدف

ی یباالف و منافع اقتصادي و بازرگانی اهميت و برجستگی اهداباعث شده است که در داخل اقتصادي 

در . این نكته اهميت دیپلماسی اقتصادي یا تجاري را کنديدا پسياست خارجی در حوزه براي کشورها 

ضرورت از یكسو  زیرابرد. سر میسازد. در این ميان ایران در وضعيت خاصی بهآشكار میدنياي امروز 

و ازسوي دیگر  اهميت بسزایی داردتوسعه اقتصاد داخلی، مهار تورم و تقویت بخش خصوصی و رشد توليد 

بر نوع رابطه با کشورهاي دیگر و تجارت  هاي اخيري اقتصادي در سالهاو تأثير تحریمالمللی شرایط بين
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 خود جلب کرده است. یند توسعه داخلی توجهات را بهآتبع آن تأثيرگذاري بر فرخارجی ایران و به

مهمترین محورها و موضوعاتی که در نشست کارشناسی پيرامون سياست خارجی طور کلی به

 توان در سه محور ذیل تشریح کرد:ورد بررسی قرار گرفت را میگرا متوسعه

یند توسعه داخلی آتدوین استراتژي کشور در حوزه اقتصاد است و اینكه در فر ،مهمترین مسئله .1 

استفاده از تجربه کشورهاي دیگر از اهميت بسياري برخوردار است. براي مثال کليد توسعه صنعتی در کره 

صادرات در این زمينه هاي رقابتی بوده است. دار آینده براساس مزیتهاي اولویتشجنوبی، شناسایی بخ

هاي گذاري خارجی در بخش انرژيسرمایه، افزوده باالارزشدليل برخورداري از بهبنيان کاالهاي دانش

 ذارگهاي سرمایهشرکتعدم تصدیگري دولت، ایجاد ...، تقویت بخش خصوصی، مناطق آزاد و، تجدیدپذیر

انون بهبود اجراي ق، رقابتی شفاف پذیري در محيطدر بخش توليد کشور، رقابتده سودو بزرگ اقتصادي 

 در کشور باید مورد توجه ویژه قرار گيرد.ایجاد جو همكاري  و در نهایت کارومستمر محيط کسب

بررسی است.  تحریمشرایط پسامسئله مهم دیگر بررسی شرایط اقتصادي کشور و سناریوسازي در  .2 

 خارجی هاي روابط اقتصاديهاي کالن اقتصادي کشور، تعيين اولویتتحریم بر سياستتأثير شرایط پسا

مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی، توجه به رویكرد شرکاي خارجی و عالقمند کنونی کشور در شرایط 

با شرکا، از مهمترین مواردي هستند که باید به آنها محور محور و سرمایهفناوريبه کار، توجه به رویكرد 

مذاکرات سياسی با کشورهاي دیگر در نهایت عالوه باید توجه داشت که هرگونه به د.شوتوجه ویژه مبذول 

 گذاري مشترك خارجی و سرانجام تقویت بخش توليد در کشور بيانجامد.و سرمایه فناوريباید به انتقال 

ربط اقتصادي هاي ذينهادها و سازمانميان ارتباط منسجم و منظم برقراري  ئل،بر این مساعالوه. 3 

 خاص هايیا نهاداشخاص به و عدم اتكاء صورت سيستمی با کشورهاي مختلف بهبا یكدیگر و داخلی 

 گيرد. اي قرار میمورد تأکيد ویژهجلوگيري از اقدامات اقتصادي پراکنده و بخشی اقتصادي و 

ها و معضالت چالشاي دارد که الزم است وزارت امور خارجه کارکرد و اهميت ویژهدر این ميان 

دفتر هماهنگی و  درلحاظ محتوایی لحاظ ساختاري و هم بههم بهکشور موجود و راهكارهاي مورد نياز 

قرار بررسی مورد  این وزارتخانههاي روابط اقتصادي خارجی ستاد هماهنگیو راهبرد امور اقتصادي 

هاي اقتصادي داخلی و زیرمجموعه وزارت عنوان یكی از دستگاهسازمان توسعه تجارت نيز بهرد. گي

اقتصادي و بازرگانی، هاي مشترك صنعت، معدن و تجارت باید از طرق مختلف مانند تشكيل کميسيون

اقتصادي  هاي بازرگانی به کشورهاي دیگر، طراحی نقشه راه تعامالتهاي اقتصادي و رایزناعزام هيئت

هاي بزرگ صادراتی، در پيشبرد تجارت خارجی مطلوب و کارآمد ایفاي نقش کند. و ایجاد شرکت

منظور ترسيم نقشه ترین نهاد بخش خصوصی الزم است بهعنوان عالیهمچنين اتاق بازرگانی ایران به

هاي رچوب سياستگذاري از خارج به داخل کشور در چاراه مناسبات فراملی اقتصادي و هدایت سرمایه

 ویژه سازمان توسعه تجارت همكاري داشته باشد.موجود، با نهادهاي مرتبط به
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