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  چکیده

هاي زیربنایی، رشد هاي الزم در بخشگذاريهاي ناکافی و عدم وجود سرمایهله ایران، به دلیل زیرساختدر کشورهاي در حال توسعه از جم

گردد که این دیپلماسی، خود نیازمند اتخاذ اقتصادي تنها در پرتو یک دیپلماسی اقتصادي (به عنوان ابزاري حمایتی از جانب دولت)، محقق می

گذاري و همچنین حضور برندهاي بزرگ هاي زیربنایی جهت سرمایهگذاران براي ورود به بخشسرمایههاي مناسب براي کسب اطمینان سیاست

  در کشور است. 

ي پویاي مدیریتی، ساخته و پرداخته شده است. در دورانی دیپلماسی گردشگري امروزه دیگر یک واژه یا مفهوم نیست بلکه در قامت یک رشته

هاي حساس، هاي کالن کشور به گواه رهبري و عدم گزینش افراد توانمند و متخصص در صدر امور و احراز پستکه عالوه بر سوء مدیریت در بخش

هاي غیر انسانی، شرایط بحرانی و نابسامان اقتصادي و به تبع آن، افت ارزش پول ملی است. در این میان، تنها صنعتی که ایران، آبستن تحریم

هاي ناعادالنه انا گردشگري است. برجام که زمانی ناجی گردشگري ایران بود اکنون اما جاي خود را به تحریمتوان به رشدش امیدوار بود، هممی

ی یداده است. به دنبال فرمان تجاري ترامپ مبنی بر خروج شرکاي تجاري خود از همکاري با ایران و عدم تعامل با این کشور که مترصد انزواجو

توان تقویت دیپلماسی عمومی از طریق گردشگري دانست؛ چرا که گردشگران با حضور در کشور شرایط را میآن است، تنها راه گریز از این 

توانند سفیران خوبی براي کشور باشند، به دلیل فرابخشی بودن از توانایی به اي ناامن، عالوه بر ایتکه میمقصدي همچون ایرانی امن در منطقه

  نیز برخوردارند. ي اقتصاد کشور حرکت درآوردن چرخه

ي وزیر امور خارجه، فعاالن بخش خصوصی، سربازان عرصه اقتصاد کشور هستند و بخش خصوصی موتور محرك توسعه کشور است. به گفته

زم و ال هاي با تجربه از سوي دیگر براي پیشبرد اهداف عالیه نظام،فعالیت اتاق بازرگانی از یک سو و دستگاه دیپلماسی کشور به همراه دیپلمات

  ملزوم یکدیگرند. 

گري سازي دیپلماسی گردشي موفق از پیادهي دو نمونهدر گزارش حاضر، ضمن بررسی نقش اتاق بازرگانی ایران در دیپلماسی گردشگري، ارایه

  در مناسبات سیاسی خویش، راهکارهاي کاربردي و اجرایی در جهت تقویت این نوع دیپلماسی، پیشنهاد شده است.
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  مقدمه

 است یتجربیات از سرشار گذار این تاریخ و کرده طی اجتماعی و اقتصادي رفتپیش و توسعه راستاي در را زیادي هاينشیب و فراز ایران اقتصاد

 تاریخی هايبررسی از که تأملی قابل نکته میان این در. باشد داشته همراه به را فراوانی کاربردي هايآموزه تواندمی آنها دقیق مطالعه و بررسی که

 فعاالن و ذارانگسیاست تجهیز مستلزم آنها از آمیز موفقیت عبور که است مشکالتی با لهمقاب براي پیگیر تالش گرددمی استنتاج ایران اقتصاد

 رمشاو عنوان به آن جایگاه به توجه با و خود اصلی رسالت مبناي بر ایران اتاق .بود خواهد روز دانش و اطالعات اساس بر هاواقعیت به اقتصادي

 این در نیز ايسازنده پیشنهادهاي اقتصادي عرصه در علمی هايگیريتصمیم اهمیت بر أکیدت ضمن تا است نموده تالش همواره گانه سه قواي

  .نماید ارائه زمینه

ر هاي اخیر نقش بسیاها در سالسازي فعالیتاتاق بازرگانی ایران با توجه به اعتبار و ارتباطات گسترده با جامعه جهانی و هوشمندي و چابک

هاي اقتصادي براي بخش خصوصی در عرصه گردشگري بر عهده داشته است (خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمی آنا، تسازي فعالیمهمی را در روان

هاي اتاق بازرگانی ایران در عرصه گردشگري، راهکارهاي اجرایی و کاربردي را در ). گزارش حاضر بر آن است با شناسایی ظرفیت1395بهمن  3

  دهد.  جهت تقویت دیپلماسی گردشگري ارایه

  مفهوم دیپلماسی اقتصادي

 رب را الزاماتی کشورها، وضعیت بر هاي ناظرضرورت نوع به بسته که است نوین کارکردي و مفهومی هايحوزه از جمله اقتصادي دیپلماسی

 بدیلت کشورها ملی قدرت هايمؤلفه ترینمهم از یکی به اقتصادي توسعه و توانمندي اقتصادي که آنجا از. کندمی تحمیل آنها خارجی سیاست

 در ايویژه جایگاه از دیپلماسی اقتصادي است، جهانی اقتصاد نظام مشخصا و جهان با تعامل مستلزم آن از ناشی هايبه ضرورت عمل و شده

و دولت است؛ به  دیپلماسی اقتصادي، ترکیب مفهوم بازار .)1: 1394هاي مجلس، است (مرکز پژوهش شده برخوردار کشورها المللیبین مناسبات

شود. باشد و بازار، نماد اصلی اقتصاد است که از سوي فعاالن اقتصادي مدیریت میي دولت و بخش خصوصی میاین معنا که دیپلماسی، وظیفه

وزنامه م کنند (ربرداري اقتصادي از امکانات جهانی فراهتوانند از طریق ابزارهاي دیپلماسی، فضاي مناسبی را براي بهرهدولت و بخش خصوصی می

 دیگر از سوي و است مواجه تاریخی ايبه گونه اقتصادي ساختاري هايچالش با یکسو از کشوري که به عنوان ایران ).1397مرداد  8تجارت، 

 لویتاو در را اقتصادي که توسعه دارد خود فراروي هاییضرورت کند،می نرم پنجه و دست غرب تحریمی هايسیاست با که دهه است چندین

  .)1: 1394هاي مجلس، است (مرکز پژوهش داده قرار کشور کالن سیاست

یپلماسی د"المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، ها براي کنش در فضاي بینیکی از ابزارهاي نوین، کارآمد و قدرتمند دولت

 2009گردد. اما کار جدي در این زمینه از سال ز قرن بیست و یکم باز میها براي تعریف این نوع دیپلماسی به آغااست. اولین تالش "اقتصادي

ر د آغاز شده است. با این حال، هنوز یک تعریف استاندارد از دیپلماسی اقتصادي وجود ندارد و تعاریف مختلفی در این زمینه وجود دارد. آنچه

شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی است "است که دیپلماسی اقتصادي  باشد، آنتمام تعاریف موجود در خصوص دیپلماسی اقتصادي مشترك می

گذاري مستقیم خارجی کنند، ثانیا در تالش براي جذب سرمایهکه اوال دسترسی به بازارهاي خارجی را براي کسب و کارهاي ملی تسهیل می

امل . شایان ذکر است که تعاریف مذکور، ش"نمایندتأکید میالمللی در راستاي پیشبرد منافع ملی هستند و ثالثا بر اثرگذاري روي قوانین بین

هاي اقتصادي براي یارگیري در اي و حمایتهاي توسعهها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمکها و مجازاتمفاهیمی همچون تحریم

هاي مالی عمال شده بر کشورهاي ایران، روسیه یا کوبا و یا کمکهاي اتوان به تأثیرات تحریمشوند. در این خصوص، میالمللی نیز میي بینصحنه

توان گفت به طور کلی، اصطالح دیپلماسی اقتصادي به هاي آنها اشاره کرد. در مجموع میفراوان امریکا و ژاپن به کشورهاي همسو با سیاست

باشد که با مشارکت مرزها و در راستاي حفظ منافع ملی می ها در خارج ازمعناي به کار بستن طیف وسیعی از ابزارهاي اقتصادي توسط دولت

هاي مختلف همچون امنیت، منابع طبیعی (مانند آب، تغییرات آب و هاي عمومی و خصوصی) در زمینهسایر بازیگران (مانند جامعه مدنی، بخش

  ). 2017شود (دپارتمان سیاسی پارلمان اروپا، انجام میگذاري و توسعه هوایی، انرژي)، تجارت، گردشگري و خدمات، رشد، کمک و اعانه، سرمایه

ي دیپلماسی اقتصادي، کمک به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن جستجوي اهداف اقتصادي با همانطور که اشاره شد، هدف عمده

این رو، باید توجه داشت که ترسیم یک دیپلماسی ). از  2010، 3معیارهاي دیپلماتیک است؛ خواه با ابزارهاي اقتصادي یا غیر اقتصادي (پِالیی
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). با 2009، 4رسد (سبحانهاي توسعه ملی از یک سو و درك منطق بازار جهانی بسیار بعید به نظر میاقتصادي موفق بدون در نظر گرفتن اولویت

تسهیل فضاي کسب و کار حال توسعه را شامل  ها و اهداف دیپلماسی اقتصادي به ویژه براي کشورهاي درترین اولویتتوان مهماین وجود می

). عالوه بر این، به باور 2008، 5دانست (ناراي گذاري خارجی، گردشگري، بهبود تصویر کشور و دستیابی به فناوري و علمتجاري، جذب سرمایه

 "یایران هراس"ها و دیوار بت به ایرانیرییس اتاق بازرگانی ایران، هدف از دیپلماسی اقتصادي و رفت و آمدهاي تجاري، شکستن تصور غلط نس

با توجه به اینکه سهم ایران   -نایب رییس اتاق بازرگانی ایران  –ي سالح ورزي ). همچنین به گفته1393شهریور  26است (روزنامه دنیاي اقتصاد، 

رنامه جامع و ترکیبی درباره دیپلماسی اقتصادي درصد مربوط به نفت است، باید ب 85صدم درصد بوده و از این میزان نیز  34از اقتصاد جهانی، 

). علیرغم اینکه ایران، یک درصد جمعیت جهان را داراست، سهم این کشور از تجارت 1396مرداد  9تهیه شود (پایگاه خبري اتاق بازرگانی ایران، 

سهم  اي ایندشگري، جغرافیایی، تجاري و بازرگانی منطقههاي گررو، با توجه به مزایا و پتانسیلرسد. از اینجهانی اما به کمتر از نیم درصد می

ب وباید تا سه برابر و بیشتر افزایش یافته و بسترهاي الزم براي رونق صادرات کاالهاي داراي ارزش افزوده باال براي مثال صنایع دستی مرغ

  ). 1397تیر  21اي فراهم شود (خبرگزاري آنا، ولیه و سرمایهاي، مواد اهاي هنرخیز و هنرپرور در حوزه گردشگري و واردات کاالهاي واسطهاستان

ي توسعه ملی را در نظر گرفته و بر  هاي موجود در حیطهها اولویتدر نهایت باید گفت در ترسیم اهداف دیپلماسی اقتصادي الزم است دولت     

شوري        ساخت. به طور مثال، ک ست از منطق بازار جهانی، آنها را محقق  ساس درکی در صت  ا هاي با جمعیت زیاد و نرخ بیکاري باال که خلق فر

صت     شغلی جزء اولویت  ست، باید فر سعه ملی آن ا شتغال هاي تو سی هاي ا صادي،  زا را در روابط خود دنبال کند (مرکز تحقیقات و برر هاي اقت

صادي و تحریم    2: 1397 سانات اقت شرایط فعلی که نو سلّم و  ). در  شده تنها واقعیت م ستفاده از ظرفیت   هاي اعمال  هاي ثابت این روزها هستند، ا

  نماید.هاي دولتی و خصوصی در سطح خرد در جهت عبور از این شرایط ضروري میکشور در سطح کالن و بخش

ؤال س ها و اعمالی است که هدف آن پیشبرد منافع اقتصادي خارجی کشور است. در اینجا ایناي از شیوهبنابراین دیپلماسی اقتصادي مجموعه

تر به ي وسیعاي از یک مجموعهشود: آیا دیپلماسی اقتصادي متفاوت با دیپلماسی تجاري است؟ برخی دیپلماسی تجاري را زیرمجموعهمطرح می

ه ک شود، در حالیهاي اقتصادي را شامل نمیها و کمکدانند. مثال به طور معمول، دیپلماسی تجاري مدیریت مساعدتنام دیپلماسی اقتصادي می

ل یا المللی پوگیرد. همچنین درخواست مدیریت روابط با بانک جهانی و صندوق بیناین موارد به وضوح در چارچوب دیپلماسی اقتصادي قرار می

اي (اسکاپ) مربوط به دیپلماسی اقتصادي یک کشور است. اقیانوسیه –اي سازمان ملل همچون کمیسیون اقتصادي آسیا هاي منطقهکمیسیون

). شایان ذکر است که در پژوهش 1393دهد (سمیعی نسب، ها، تمایزات دیپلماسی تجاري و دیپلماسی اقتصادي را نشان میزیر مشخصهشکل 

  حاضر، مراد از دیپلماسی اقتصادي، گردشگري خواهد بود.

                                                           
4 Sobhan 
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  : تعامل کارکردها و بازیگران دیپلماسی اقتصادي و تجاري1شکل 

  

  
  )1393منبع: سمیعی نسب (

  

  هاي دیپلماسی اقتصادي کشورشچال

ترین زمان براي به حرکت درآمدن دیپلماسی اقتصادي گران اقتصادي مبنی بر اینکه دوران پسابرجام، مناسبعلیرغم باور بسیاري از تحلیل

جه کرده است. برخی هاي جدید علیه کشور، دیپلماسی اقتصادي را با مشکالت بیشتري مواخواهد بود، خروج امریکا از برجام و وضع تحریم

  اند:هاي دیپلماسی اقتصادي را موارد زیر دانستهترین چالشپژوهشگران مهم

 اختالفات موجود در سطوح مختلف سیاسی پیرامون نقش و جایگاه اقتصاد در اداره کشور -

روابط  دي خصوصا در عرصههاي سیاسی بر شرایط اقتصاتفسیر ناصحیح از مسئله سیاست و نادیده گرفتن تأثیرات رفتارها و تصمیم -

 الملل و ارتباطات اقتصادي با سایر کشورهابین

 چسبندگی به درآمدهاي نفتی -

 گیريفقدان تفکر اقتصادي در سطوح باالي مدیریتی و تصمیم -

 عدم وجود برنامه و راهبرد مشخص و تدوین شده براي تنظیم مراودات اقتصادي با کشورهاي مختلف -

 گیريصص اقتصادي در صدر مقامات تصمیمنبود نیروهاي متبحر و متخ -

 ي اقتصادوجود نگاه دولتی به مقوله -

 المللی به وجود آمده به منافع اقتصاديهاي سیاسی بینعدم هوشمندي سیاست خارجی در تبدیل فرصت -

 ها و فشارهاي روزافزون امریکا و تشدید فضاي ایران هراسیتحریم -

 اقتصاد دولت محور در برابر بخش خصوصی -

 جم بزرگ دولت در امور اقتصاديح -

 هاي خصوصی و غیر دولتی محدود ساختن عملکرد بازار و رقابت و به حاشیه راندن بخش -

مرداد  26؛ جامعه خبري تحلیلی الف، 1396مرداد  9ها از فعاالن اقتصادي (پایگاه خبري اتاق بازرگانی ایران، عدم حمایت سفارتخانه -

  ).1394اي اسالمی، هاي مجلس شور؛ مرکز پژوهش1397
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  ارکان اتاق ایران

رین ت، یکی از مهمهاي شهرستاناتاقهاي تخصصی است. هاي مشترك و کمیسیونها، اتاقهاي شهرستان، تشکلاتاق ایران متشکل از اتاق

ه از ورتی به قواي سه گانارکان مشورتی و بهترین جایگاه براي پیگیري مطالبات فعاالن اقتصادي در بخش خصوصی هستند که ارایه نظر مش

ها بر دو نوع ملی و استانی هستند. اند. تشکلهاي اقتصادي به وجود آمده، با هدف ساماندهی تشکلهاتشکلترین وظایف این بخش است. مهم

دولتی، غیر تجاري و غیر ، مؤسساتی عمومی، غیر هاي مشتركاتاقها، سندیکاها، شوراها و سایر. ها، اتحادیههاي ملی عبارتند از انجمنتشکل

هاي صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزي و خدمات و نیز انتفاعی وابسته به اتاق ایران است که به منظور توسعه روابط اقتصادي در تمام بخش

 ن اتاق فکر و بازوهاي، به عنواهاي تخصصیکمیسیوناند. هاي دوجانبه بین ایران و کشورهاي هدف ایجاد شدهگذاريتشویق مبادالت و سرمایه

ریزي و سازماندهی مناسب سعی در بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید دارند (وبسایت باشند و با برنامهمشورتی بخش خصوصی مطرح می

  اتاق بازرگانی ایران). 

  نقش اتاق ایران در تقویت دیپلماسی اقتصادي

هاي مختلف افزایش یافته است و در این راستا، کشورها پذیري کشورها در حوزهجاري، رقابتامروزه با فرایند جهانی شدن و افزایش مبادالت ت

راي هاي خود بي حداکثري از ظرفیتسازي در حوزه تولید، تجارت و دیپلماسی اقتصادي براي استفادهگذاري از طریق یکپارچهاقدام به سیاست

اند و تغییرات سریع الگوي موجب تنوع محصوالت، خدمات و کیفیت آنها بر ري خود کردهپذیهاي رقابتورود به تجارت جهانی و بهبود شاخص

ي تجارت است و از طرف دیگر تجارت نیز نقش لوکوموتیو پذیري ملی و جهانی شده است. نظر به اینکه تولید، جوهره و سرچشمهاساس رقابت

پذیري زمینه ورود کشور را به عرصه سازي این رقابتوصی در یکپارچهگذاري درست دولت و بخش خصبخش تولید را دارد، تدوین سیاست

هاي جهانی است. یکی از نهادهاي مؤثر در رو، ایجاد یک محیط اقتصادي کشورها در راستاي دستیابی به موفقیتآورد. از اینالملل فراهم میبین

که با تحریک بازار و افزایش تقاضا و تسهیل شرایط تأمین مواد اولیه و  هاي بازرگانی هستندپذیري، اتاقبهبود عوامل داخلی و خارجی رقابت

دیگر  هاي مشترك از طرفسرمایه براي تولیدکنندگان بر اساس قوانین باال دستی از یک طرف و دیپلماسی اقتصادي خارجی مؤثر با همکاري اتاق

زایش پذیري جهانی و افمحیط کسب و کار کمک کند و منجر به افزایش رقابتها و صنعت در چارچوب قانون بهبود پذیري بنگاهتواند به رقابتمی

ی هاي نسباي به مزیتهاي داخلی، توجه ویژههاي آزادي کسب و کار ایران شود. کشورها براي توسعه و نفوذ در بازارها باید عالوه توانمنديشاخص

کند. کشور ایران با توجه به دسترسی به داخلی باشد، به توسعه کشور کمک می پذیريها در جهت افزایش رقابتخود داشته و چنانچه این مزیت

بازرگانی به  هاي نسبی خوبی برخوردار است. در صورتی که اتاقنیروي انسانی ماهر و ارزان، منابع اولیه مناسب و شرایط جغرافیایی خود از مزیت

توان ضمن دستیابی به بهبود تجارت هم از نظر از این منابع استفاده کنند، میهاي صنفی و فعاالن بخش خصوصی در جهت درستی همراه تشکل

  ). 1393اسفند  5اي و جهانی فراهم آورد (روزنامه دنیاي اقتصاد، المللی، شرایط را براي ورود به بازارهاي منطقهکمی و کیفی در سطح بین

ونگی دیپلماسی اقتصادي، چگ -یحیی آل اسحاق –ازرگانی مشترك ایران و عراق با توجه به تعریف دیپلماسی اقتصادي از دیدگاه رییس اتاق ب

هاي سیاسی در جهت اهداف اقتصادي است. بخشی از این موضوع، هاي اقتصادي در جهت اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرماستفاده از اهرم

ها و ابزار خود به دیپلماسی سیاسی و اقتصادي کمک ست که با تواناییمربوط به بسترسازي از سوي دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی ا

ن وکند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران به عنوان باالترین مرجع بخش خصوصی توانایی حضور در حوزه دیپلماسی اقتصادي پیراممی

ل مشکالت اقتصادي را داراست. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کمک به حل و فصل مشکالت سیاسی و استفاده از امکانات دولت براي ح

هاي خود در فضاهاي غیرعادي بهتر از دولت استفاده کند به شرطی که اختیارات الزم را داشته باشد و بتواند تواند از تجربیات و تواناییایران می

  نگاه نکنند. خطرپذیري الزم را انجام دهد و بیمه باشد و به آنها امنیتی

طوح گیرد که در سدیپلماسی اقتصادي تمام اقداماتی را در بر می –مظفر علیخانی  –ي معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی به عقیده

هاي اهتگي دولتی شامل دسشود. در جهان امروز، دیپلماسی اقتصادي در مقولهدولتی و غیر دولتی براي کسب منافع اقتصادي کشور محقق می

مانند  گذاري وهاي اقتصادي، تجاري، سرمایههاي دولتی است که مأموریت دولتی و حکومتی را در ارتباط با فعالیتها و سازمانسیاسی، سفارتخانه

هاي تاقاي غیر دولتی شامل دیپلماسی شرکتی، کسب و کار و دیپلماسی نهادهاي قانونی بخش خصوصی مانند کنند و در مقولهآن پیگیري می

هاي اقتصادي و فعاالن اقتصادي معتبر است. با توجه به دیدگاه این مقام مسئول و با اشاره به اینکه در جهان، بخش بازرگانی و مشترك و تشکل
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اکمیت حتواند رشد کرده و نقش آفرینی داشته باشد. بستر اعتماد و همکاري توسط دولت و گذاري بخش دولتی میخصوصی بر اساس بستر و ریل

هاي خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند. در چنین شرایطی، اتاق باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و این بخش در این فضا، ظرفیت

تصادي و هاي اقهاي مشترك و تشکلاتاق و کمیته 32المللی خود از جمله هاي بینتواند از ظرفیتبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران می

المللی استفاده و به تقویت دیپلماسی اقتصادي و دولت کمک کند هاي همجوار و بازارهاي هم هدف و  عضویت خود در نهادهاي بیننیز اتاق

). چنانچه بخش دولتی و بخش خصوصی به عنوان دو همراه و نه دو رقیب، موازي با یکدیگر در جهت 1397مرداد  19(خبرگزاري صدا و سیما، 

هاي مشترك بازرگانی، بازوهاي ل به یک هدف که همانا کمک به توسعه اقتصاد ملی است، همگرایی الزم محقق خواهد شد. از آنجا که اتاقنی

  تري در این حوزه ایفا نمایند.رود نقش پررنگالملل اتاق بازرگانی ایران هستند، انتظار میاجرایی و همکار امور بین

  دیپلماسی گردشگري

 به امروز گردشگري صنعت ،2018 آسیا گردشگري پایتخت همدان المللی بین کنفرانس افتتاحیه آیین ي معاون اول رییس جمهور دربه گفته

 همه ایدار،پ توسعه فرایند در کشورها سریع رشد به بزرگی کمک شود. گردشگريمحسوب می جهانی اقتصاد استوار و اصلی هايپایه از یکی عنوان

 اختیار در 2020 سال تا دنیا المللیبین تجارت و اقتصاد بازار آینده گردشگري، جهانی سازمان بینیپیش طبق .کندمی متوازن و موزون جانبه،

 ديارزشمن فرصت این و یافت خواهد افزایش توجهی قابل میزان به صنعت این از توسعه حال در کشورهاي سهم که بود خواهد گردشگري صنعت

 همکاري و ریزيبرنامه با توانندمی آسیا تمدنی حوزه کشورهاي و است بیکاري و رکود فقر، اقتصادي، مسایل بر غلبه فرایند در کشورها این براي

  .)1397شهریور  5دهند (وبسایت شبکه خبر،  اختصاص خود به آینده در را درآمدزا و مهم صنعت این از باالیی سهم مستمر،

هیز نگري و پري چندجانبهدم براي مردم بوده و ارمغان آن، شناخت و درك است. صلح حقیقی در سایهگردشگري، مفهوم حقیقی دیپلماسی مر

هاي قومی، جغرافیایی و ها و احترام به تنوعشود. تحقق صلح پایدار از طریق همگرایی در نگرشاز تک بعدي بودن و تحمیل عقاید حاصل می

  ).1397تیر  22طف دیپلماسی عمومی است (خبرگزاري ایسنا، شود. چرا که گردشگري، نقطه عتاریخی کسب می

 لماسیدیپ حوزه در امر که این است کشورها دیگر با مناسب خارجی هايسیاست گرفتن پیش در گردشگري توسعه الزامات از بنابراین، یکی

 گردشگري جهانی سازمان سوي از که ق گردشگرانحقو و قوانین بر گردشگري دیپلماسی. گیردمی قرار گردشگري دیپلماسی البته و المللیبین

 در صلح و باتث به و بخشد بهبود گردشگري مقصد کشور عنوان به را تصویر ایران تواندمی مؤلفه، این بهبود که کندمی تأکید است، شده تعیین

 نديب تقسیم حوزه همان در و دارد هایی تتفاو عمومی دیپلماسی با گردشگري دیپلماسی از کارشناسان، بسیاري عقیده به. شود منجر منطقه

 ستشده ا نامیده کشورها هوشمند یا نرم قدرت که است بخشی آن تقویت عمومی دیپلماسی هدف گردشگري، عقیده کارشناسان به .شود نمی

 تنهایی هب گردشگري حوزه را کهنیست، چ تعریف قابل آن ذیل کامل طور به دارد، عمومی دیپلماسی با که تعاملی وجود با گردشگري دیپلماسی اما

 زاویه از ربیشت و نیستند گردشگري دیپلماسی دارند، متخصص تخصص عمومی دیپلماسی زمینه در که کسانی و است فراگیر و وسیع ايحوزه

 نیز یفرهنگ و صنعتی ادابع داراي اي،رسانه و اقتصادي و تجاري ابعاد بر گردشگري عالوه آنکه حال نگرند،می گردشگري به ايرسانه و سیاسی

قه از منط در صلح تقویت و ایجاد شاهد توانضمن اینکه می دهد رونق صنعت یک به عنوان را گردشگري تواند می گردشگري دیپلماسی .هست

  .)1396آبان  17بود (ایدنا،  کشور اقتصادي توسعه و رشد شاهد توانمی یابد، بهبود دیپلماسی گردشگري اگر دیگر سویی از. بود قبل گردشگري

ها سازي تبلیغات منفی خارجی و جایگاه دولتدیپلماسی گردشگري به نقش گردشگري در ایجاد صلح، رونق اقتصادي و افزایش درامد، خنثی

ه اعمال بدر دستیابی به این اهداف اشاره دارد. به اعتقاد بسیاري از کارشناسان، موفقیت یا شکست صنعت گردشگري در هر کشور به طور مستقیم 

م تر باشد، شکوفایی این بخش ههاي حمایتی دولت وابسته است. به نحوي که هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به گردشگري گستردهسیاست

تواند حامل پیامی براي به وجود آوردن دیپلماسی پایدار و از بیشتر خواهد شد. با توجه به اینکه گردشگري تعامل فرهنگی میان مردم است، می

  ).161: 1393ها باشد (رضایی، بین رفتن بسیاري از سوءتفاهمات میان ملل و به دنبال آن دولت

هاي مناسب در خصوص گردشگري، رشد اقتصادي و افزایش قابل توجه درآمد را براي این کشورها به ارمغان آورده فراهم کردن زیرساخت

ند، به تواند ایفا کتا دولتمردان به پدیده گردشگري به دلیل نقش مؤثري که میاست. از سوي دیگر، مجموعه عوامل طولی و عرضی سبب گشته 

تواند کشور را از حالت اقتصاد تک محصولی رهایی بخشد. تأثیرگذاري گردشگري عنوان یک اهرم در روابط دیپلماسی بنگرند چرا که این صنعت می

هاي بلندپایه خارجی به شمار آید. به عبارت هاي گفت و گو بین هیئتاز موضوع بر اقتصاد کشورها موجب شده تا گردشگري به عنوان عنوان یکی
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نامه المللی باز کند (روزرو موفق شده به تدریج جاي خود را در معاهدات و قراردادهاي بیندیگر دیپلماسی بر پایه گردشگري شکل گرفته و از این

  ).1386مرداد  30دنیاي اقتصاد، 

ن تدوین هاي دولت است، بنابرایشگري به ویژه در ابتداي مسیر رشد و توسعه خود، به طور مستقیم وابسته به سیاستبر این اساس صنعت گرد

تواند در توسعه این صنعت نقطه عطف و منشأ اثر فراوان باشد. دیپلماسی گردشگري با فراهم آوردن دیپلماسی گردشگري و توسعه آن می

امن مطلوب در ابعاد مختلف مستقیما بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع تأثیر دارد. در بعد اقتصادي، هاي مناسب و ایجاد شرایط زیرساخت

گذاري و در نهایت افزایش درامد سرانه ملی خواهد شد. به عالوه در گفت و گوي زایی، ایجاد درامد، تسهیل در سرمایهسبب رونق اقتصادي، اشتغال

هاي بلندپایه محسوب شود. دولت و هاي هیئتها و محورهاي اصلی بحثتواند به عنوان یکی از پایهصلح میاقتصادي بین کشورها، گردشگري و 

توانند شرایط مناسب را براي توسعه این صنعت فراهم آورند. در بعد سیاسی، بهترین راه تبلیغ هاي گوناگون میبخش خصوصی با تهیه برنامه

ها خواهد بود. توجه به ارتباط گردشگري صلح با آمیز و پذیرش تکثرها و تفاوتح و همزیستی مسالمتصحیح در مورد کشور و انتقال پیام صل

هاي سیاسی بر توسعه یا عدم توسعه گردشگري، نقش دولت، بخش گیريعوامل سیاسی و نقش گردشگري در توسعه سیاسی و نیز تأثیر تصمیم

ین این اجزا با گردشگري از عوامل قابل توجه در توسعه دیپلماسی گردشگري است (خبرنامه ها و ارتباط بخصوصی، بخش عمومی، نهادها، سازمان

  ).1396اردیبهشت  16سیاست روز، 

هاي موفقیت در حوزه گردشگري براي هر کشوري ترین گزارهالملل یکی از تعیین کنندهدر نتیجه می توان گفت، سیاست خارجی و روابط بین

تري نسبت به ایران قرار دارند، هاي گردشگري، تاریخ و فرهنگ در جایگاه پایینرها با وجود آنکه از نظر جاذبهشود. برخی کشومحسوب می

الملل مناسب و سیاست خارجی فعال و جذب کننده و نیز وضع قوانین تسهیل کننده ورود گردشگران خارجی، اند از طریق روابط بینتوانسته

ي آن است که یک سیاست خارجی فعال و مناسب ر و گردشگري درامد ارزي داشته باشند. این خود نشان دهندهچندین برابر ایران از محل گردشگ

 هاي طبیعی و تاریخیتواند مفید و راهگشا باشد. براي مثال، امارات متحده عربی یا ترکیه در مقام مقایسه با ایران به مراتب جاذبهتا چه حد می

رسد که سیاست خارجی یکی از هاي گردشگري عمده در خاورمیانه شوند. با این اوصاف به نظر میاند قطبستهکمتري دارند، اما اکنون توان

خارجی  هاي اعمال سیاستترین سائلی است که به صورت مستقیم بر روند گردشگري و رشد و گسترش این صنعت پولساز تأثیر دارد. شیوهعمده

هاي این صنعت در ایران، نه اقتصادي است و نه اجتماعی، ي در ایران نشان داده است که اولویتدر مورد حضور گردشگران خارجی و گردشگر

  ).1392شهریور  19بلکه اولویت اصلی برخی مالحظات سیاسی است (روزنامه دنیاي اقتصاد، 

  نقش کمیسیون گردشگري در پیشبرد و توسعه گردشگري

وصی هاي اقتصادي بخش خصسازي فعالیتایران، اتاق بازرگانی ایران نقش مهمی در روانبه گفته رییس کمیسیون گردشگري اتاق بازرگانی 

 ایران اتاق مشورتی نقش  بروز  و ارائه منظور ). به1395بهمن  3در عرصه گردشگري بر عهده داشته است (خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمی آنا، 

 هیئت از مرکب آن اصلی اعضاي که هنر اقتصاد و ورزش اقتصاد گردشگري، یسیونکم از جمله اتاق هايکمیسیون کشور، گانه سه قواي به

 و تسهیل براي مناسب راهکارهاي ارائه در سعی هنر و ورزش گردشگري، حوزه سه در مجرب مشاوران بکارگیري با هستند ایران اتاق نمایندگان

 ودخ کارگروههاي و نشستها جلسات، در دولتی بخش و تشکلها و خصوصی بخش نظرانصاحب کلیه از کمیسیون دارد.این موجود مشکالت حل

ایف از جمله وظ .بردارد اسالمی میهن اعتالي راستاي در کوچک هرچند گامی اشتغال و کار و کسب محیط بهبود راستاي در تا نمایدمی گیريبهره

  این کمیسیون عبارتند از:

 سالمت گردشگران و خروجی و ورودي هايتور زمینه در آن هايمحدودیت و ویزا قوانین بررسی.  

 اسالمی قوانین حدود در آن موانع رفع و خارجی گردشگر ورورد تسهیل براي مذهبی و فرهنگی مسائل بررسی  

 خصوصی بخش به آنها واگذاري قانونی و حقوقی مشکالت رفع و هاباشگاه دولتی مالکیت موضوع بررسی  

 پذیرایی، و اقامتی مراکز ها، موزه شامل( يگردشگر مراکز بندي رتبه هايشاخص تدوین CIP (وبسایت اتاق  )… و فرودگاهی

  بازرگانی تهران)

 هاي سرگردان داخلی و خارجی به سمت صنعت گردشگريجذب سرمایه  

 گذاري در بخش گردشگريتسهیل امور سرمایه  
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 هاي تجاري و اقتصادي براي جذب تورهاي بزرگبرقراري ارتباط با هیئت  

  1395بهمن  3خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمی آنا، هاي خرد و کالن (حمایت صاحبان بنگاهتشویق و.( 

 

  هاي اتاق بازرگانی ایران در جهت تقویت دیپلماسی گردشگري عبارتند از:از جمله اقدامات این کمیسیون در راستاي استفاده از ظرفیت

 سازي در ایران با هدف انتقال دانش فنی و جذب منابع پولی از اسپانیا هتل ها براي توسعه گردشگري ومذاکره با اسپانیایی

 )1396تیر  10(خبرگزاري مهر، 

  ،1395بهمن  3ایجاد توازن گردشگري میان ایران و اسپانیا (خبرگزاري دانشگاه آزاد اسالمی آنا( 

 هاي گمرکی و مالیاتیاعمال قوانینی جهت کاهش تعرفه 

 صوالت منحصر به فرد گردشگري و صنایع دستی و اقدام به صادرات آنها در بازارهاي جهانیتأکید بر برندسازي مح 

 تأکید بر صادرات غیرمستقیم خدمات گردشگري 

 1396هاي آشنایی گردشگران با محصوالت و خدمات ایرانی به عنوان ابزار تبلیغی (وبسایت کوثر، سوم اسفند ایجاد زمینه( 

 المللی گردشگري و صنایع وابسته مانند هاي بینشرکت در نمایشگاهITB  برلین، فیتور اسپانیا، نمایشگاه گردشگري و صنایع دستی

  )1396اوکراین و گردشگري سالمت عمان (خبرگزاري آنا، دوم آبان 

  هاي مشترك در دیپلماسی گردشگرينقش اتاق

  دشگري عبارتند از:از جمله اقدامات این بخش از اتاق بازرگانی ایران در حوزه دیپلماسی گر

 هاي تخصصی در حوزه گردشگري همچون نمایشگاه خدمات گردشگري و صنایع وابسته در ایروان ارمنستان هبرگزاري نمایشگا

  (اتاق مشترك ایران و ارمنستان)

 صنعت (اتاق مشترك ایران و ایتالیا) این بر ارز نرخ افزایش تأثیر و گردشگري بازار التهابات بررسی  

 ها (اتاق مشترك هزینه تأمین و هافرصت از استفاده منظور به گردشگري رویدادهاي در هیئت اعزام براي هاآژانس به زار تخصیص

  ایران و ایتالیا)

 دقیق (اتاق مشترك ایران و ایتالیا) آمار نگهداري و ثبت منظور به گردشگران تفکیک و ورودي مسافران آمار کنترل  

 ي هاي گردشگرشرکت در نمایشگاهTTG  ایتالیا وITB (اتاق مشترك ایران و ایتالیا) سنگاپور  

 المللی براي صنعت گردشگري کشور (اتاق مشترك ایران و ایتالیا).بررسی تبعات خروج امریکا از برجام و لغو قراردادهاي بین  
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  هاي اتاق ایران با رسالت آنها در قبال گردشگريمیزان انطباق عملکرد بخش

ي اتاق بازرگانی ایران پیرامون دیپلماسی گردشگري در شکل زیر آمده است. در ادامه، اقدامات صورت گرفته اعضاي اتاق به شدهاقدامات انجام 

  هاي آن در قالب جدولی آمده و تحلیل خواهد شد.هاي اتاق بازرگاتی ایران و بخشها و رسالتهمراه ظرفیت

  

  گردشگري: اقدامات اتاق بازرگانی ایران پیرامون 2شکل 

  
   منبع: نویسندگان، برگرفته از وبسایت اتاق بازرگانی ایران
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  ها، عملکردهاي اتاق بازرگانی ایران و اقدامات پیشنهادي : ظرفیت1جدول 

  اقدامات پیشنهادي
  هاي عملکردهانمونه

 ظرفیت ها
  اقتصادي  المللیبین حقوقی سیاسی

ر بلیغاتی دهاي ترسانی و کانونتأسیس دفاتر اطالع-1

کشورهاي مختلف و بازارهاي هدف کشور و همچنین 

تشکیل دفترهاي نمایندگی گردشگري ایران در این 

 کشورها

تأکید بر صادرات  -1

 غیرمستقیم خدمات گردشگري

 و ویزا قوانین بررسی -1

 زمینه در آن هايمحدودیت

 و خروجی و ورودي تورهاي

 .سالمت گردشگران

 ها براي توسعهمذاکره با اسپانیایی -1

سازي در ایران با گردشگري و هتل

هدف انتقال دانش فنی و جذب منابع 

 پولی از اسپانیا

هاي سرگردان جذب سرمایه-1

داخلی و خارجی به سمت صنعت 

 گردشگري

 مطالب سایر و آماري اطالعات ارزیابی و آوري جمع-1

 ود اقتصادي و صنعتی-بازرگانی مسایل مورد در سودمند

 ایرانی متقاضیان اختیار در اطالعات این دادن قرار و کشور

مقامات  و هاسازمان با همکاري و مقابل کشور و

 سعهتو و تشویق منظور به مقابل کشور و ایران دارصالحیت

 کشور دو بین اقتصادي روابط

شناسی خارج از کشور و برقراري ارتباط با مراکز ایران-2

 تغذیه فکري و فرهنگی

هاي آشنایی ینهایجاد زم-2

گردشگران با محصوالت و 

خدمات ایرانی به عنوان ابزار 

 تبلیغی

 و فرهنگی مسائل بررسی -2

 ورورد تسهیل براي مذهبی

 آن موانع رفع و خارجی گردشگر

 اسالمی قوانین حدود در

ایجاد توازن گردشگري میان ایران  -2

 و اسپانیا

گذاري در تسهیل امور سرمایه-2

 بخش گردشگري

 توسعه زمینه در هاهمایش و هاگردهمایی برگزاري -2

 کشورهاي همسایه و دوست بین اقتصادي روابط

تسهیل و تسریع صدور و یا لغو روادید دوجانبه میان -3

هاي ایران و کشورهاي همکار در جهت توسعه همکاري

اقتصادي و حصول اهداف گردشگري و ارایه ویزاي 

 فرودگاهی

 

 دولتی یتمالک موضوع بررسی -3

 و حقوقی مشکالت رفع و هاباشگاه

 بخش به آنها واگذاري قانونی

 خصوصی

هاي تخصصی در هبرگزاري نمایشگا-3

حوزه گردشگري همچون نمایشگاه 

خدمات گردشگري و صنایع وابسته 

 در ایروان ارمنستان

هاي برقراري ارتباط با هیئت-3

تجاري و اقتصادي براي جذب 

 تورهاي بزرگ

هاي کشور میان تجاري مناسبات از اطالعات ارائه-3

 دوست و همسایه

هاي تجاري به کشورهاي دوست و اعزام هیئت-4

همسایه با رویکرد گردشگري و همچنین برگزاري 

 تورهاي آشناسازي براي تور اپراتورهاي کشورهاي هدف

 
اعمال قوانینی جهت کاهش -4

  هاي گمرکی و مالیاتیتعرفه

هاي شرکت در نمایشگاه -4

 گردشگريالمللی بین

تشویق و حمایت صاحبان -4

 هاي خرد و کالنبنگاه

 کشور در متقابل هاياتاق با مساعی تشریک و همکاري -4

 مقابل

هاي آموزشی پیرامون نحوه تعامل با برگزاري کارگاه-5

کشورهاي هدف در ارتباط با جذب گردشگر و تقویت 

 دیپلماسی گردشگري

   

 براي هاانسآژ به ارز تخصیص -5

 گردشگري رویدادهاي در هیئت اعزام

 و هافرصت از استفاده منظور به

 هاهزینه تأمین

 

هاي ظرفیت افزایی اعضا از حیث آشنایی با تنظیم برنامه-5

ساز و کارهاي مدرن ورود به بازار، بازارسازي و حفظ بازار 

 هاي آموزشیخارجی از طریق برگزاري سمینارها و دوره

هاي محتواي مناسب پیرامون پتانسیل تولید-6

 گذاري در گردشگري ایرانسرمایه
   

هاي تجاري به اعزام هیئت-6

  کشورهاي دوست و همسایه
 

 بین اقتصادي و تجاري هايهیأت مبادله گسترش-6

 کشورهاي هدف

بارگذاري اطالعات جامع گردشگري کشور (به زبان -7

بازرگانی  هاي منتسب به اتاقمقصد) در تمام وبسایت

 ایران

      

رسانی به موقع آخرین تحوالت در مناسبات اطالع-7

تجاري با کشور خارجی از طریق وبسایت و یا سایر 

ها و ها، نمایشگاهابزارهاي مدرن ارتباطی شامل مناقصه

  سایر رویدادهاي مهم اقتصادي و تجاري
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هاي کوچک و متوسط مندي از فعالیت با شرکتبهره-8

ست و همسایه به منظور رشد بخش کشورهاي دو

 خصوصی

      
هاي تجاري به کشور خارجی و سازماندهی اعزام هیئت-8

  هاي نشست تجاريتنظیم برنامه

دعوت از سفیران سیاسی، اقتصادي و فرهنگی -9

ها و کشورهاي دوست و همسایه براي حضور در مالقات

 هاي مهم با محوریت گردشگرينشست

      

هاي تجاري از مزمان با پذیرش هیئتدعوت از اعضا ه-9

ها و کشور طرف همکاري براي حضور در مالقات

  هاي تجارينشست

ي مذاکره با مقامات گردشگري و وزراي خارجه-10

 کشورهاي هدف پیرامون بررسی موانع سفر به ایران
      

رایزنی و مذاکره با مقامات و نهادهاي مرتبط با تجارت -10

  هبود شرایط تجارت اعضادر کشور خارجی جهت ب

       ي سفر به ایرانشناسایی قوانین و مقررات بازدارنده-11
شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و -11

  گذاري کشور خارجی به اعضاسرمایه

  منبع: نویسندگان، برگرفته از وبسایت اتاق بازرگانی ایران
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  ي دیپلماسی گردشگري چین و نپالتجربه

 به گاهین. باشد داشته بسزایی تأثیر گردشگري توسعه در تواندمی که است نکاتی ترینمهم از گردشگري دیپلماسی هايچالش و اهفرصت

  .یستن لطف از خالی اندبوده فعال شدت به زمینه این در گذشته دهه دو در که نپال و چین کشور دو تجربه به گریزي با گردشگري دیپلماسی

 رشد این. برداشت گام توسعه و رشد سوي به سرعت به سو، این به میالدي 90 دهه از کشور این اقتصاد سریع رشد با مانهمز چین گردشگري

 را کشور این گردشگري تقاضا، بازار مقتضیات همین و باشد تقاضا بازار جوابگوي توانستنمی دیگر داخلی گردشگري که بوده ايگونه به اقتصادي

 سایر اقتصاد کشورها، دیگر در چینی مسافران پذیرش کنار در و کرد هدایت خارجی مسافران جذب و المللی بین يگردشگر توسعه سوي به

  .گرفت رونق نیز کشورها

 در دتوانمی گردشگري که است حقیقت این بر گرایانه واقع نگرش مرهون چین گردشگري صنعت توسعه و افزایش عوامل، این همه کنار در 

 میان ملتعا از برخاسته جدید تفکر میان سازي یکپاچه و انظباط و نظم مستلزم خود که باشد داشته موثري نقش سیاسی هايزنینهچا و معامالت

  .است گردشگري و سیاست

 گردشگري که چرا سازي، جهانی نخست است استوار نظري عمده محور چهار بر چین خارجی گردشگري براي سیاسی جایگاه و نقش این اما

 یک به مبدل المللیبین گردشگري ،"6الفانت فرانسیس ماریا" نظریه طبق .است سازي جهانی گرایشات به پاسخ در قطعی ضرورت یک جیخار

 و مدیریت با چین دولت که است مختلط اقتصاد دوم محور .است ناپذیراجتناب المللی بین واقعیت یک اکنون و شده اجتماعی عیار تمام پدیده

 بر اقتصاد تاثیر که هاست سیاست این از ناشی آثار سوم محور. است کرده ایجاد چین دولت براي مطلوبی شرایط خارجی، يگردشگر کنترل

  .است خارجی گردشگر طریق از چین نرم قدرت چهارم. است آن هاي جنبه ترینمهم از یکی گردشگري

 به پالن کشور زیرا. است داشته جدي اهمیتی همواره نپال در گردشگري ملهج از اقتصادي منافع ارتقاي براي دیپلماتیک هايکانال از استفاده

 جهان با خود المللیبین تعامالت در دیگر دالیلی و نو هايفناوري نبود نظامی، توان نبود جغرافیایی، دشوار موقعیت چون ايکننده محدود دالیل

 وبچارچ این در اما .است نبوده مهمی بازیگر هرگز سیاسی دیپلماسی در و هکرد تمرکز سیاسی هايجنبه از بیش اقتصادي هايجنبه بر خارج

 همان از. ردک تمرکز مالی سرشار درآمدهاي کسب و گردشگري صنعت ارتقاي بر دیگران برابر در رقابتی مزیت ایجاد براي نمونه عنوان به نپال نیز

 امریکایی و اروپایی کشورهاي تمام در نپال گردشگري نمایندگی دفترهاي تشکیل طرح نپال، در گردشگري ارتقاي راهبردهاي دیگر میان در ابتدا

 رگبز بازارهاي تمام در نیز و استرالیا ژاپن، عالوه به امریکا و اروپا منطقه تمام در مسافرتی هايآژانس تمام براي ویژه راهنماهاي توزیع سپس و

  .گرفت قرار توجه مورد آسیایی

 کشورهاي از خارجی گردشگر جذب هدفش که داشت تمرکز آسیایی بازارهاي بر عمدتا کشور این گردشگري سیاست 1995 هايسال در

 و ندانشهرو که بود آن گرفت قرار توجه مورد که مواردي از دیگر یکی بنابراین. بود اندك کشورها دیگر از گردشگر جذب و شد نهاده بنا همسایه

 نمایندگانی به را آنان صنعت، این مالی سود در ها آن کردن سهیم با و کند درگیر گردشگري کار و سبک در را کشور از خارج مقیم نپال اتباع

  .کند مبدل نپال گردشگري براي

 طریق زا گردشگري ارتقاي براي تالش اما شد تشکیل دولتی بخش نظر زیر و خصوصی بخش مشارکت با نپال گردشگري دفتر 1999 سال از

 نپال و ودب شده قدرتمند شدت به همسایه کشورهاي دیگر در گردشگري هايسازمان فعالیت سو، دیگر از. بود ضعیف بسیار دیپلماتیک هايکانال

  .بود شده مواجه منطقه در قدرتمندي بسیار رقباي با اکنون

 را رقابتی مزیت آسیا شرق در کافی لیما امکانات از برخورداري دلیل به که ویتنام و سنگاپور مالزي، تایلند، سریالنکا، چین، چون مقصدهایی

. شد جهان کشورهاي دیگر با نپال سیاسی تعامالت از مهمی بخش به مبدل اقتصادي دیپلماسی 90 دهه از .کردند حفظ خود براي صنعت این در

 پیش از بیش ملی امنیت حفظ ايبر المللیبین سطح در و منطقه در کشورها دیگر با مذاکرات پیشبرد و هدایت هنر یک عنوان به دیپلماسی اما

  .گرفت قرار کشور این دولت توجه مورد

 امور روزی رهبري تحت کمیته این. زدند گسترده هاي همکاري جهت رتبه عالی کمیته تشکیل به دست نپال در مسئول مقامات مسیر این در

 راستا این در .کند می اجرا و پیگیري را کشور این تصادياق دیپلماسی هايطرح و اهداف کشور، از خارج در آن هاينمایندگی دفتر و خارجه

                                                           
6 Marie-Francoise Lanfant 
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 براي اما. کردند ایفا زمینه این در موثري نقش دارند، عهده بر را خود دیپلماتیک هايمأموریت کشور 29 در که کشور این دیپلماتیک مأموران

 و گردشگري و فرهنگ وزارت جمله از دیگر هايآژانس با یکاف همکاري است ملزم نپال خارجه وزارت رو، پیش فرآیندهاي و هابرنامه هدایت

 در مسلط انبازیگر و منابع و خصوصی بخش کارشناسان و است نشده فراموش نیز خصوصی بخش عمل ابتکار البته .باشد داشته کشور هواپیمایی

ي کنند (خبرگزار مبدل جهانی سطح در مهم برند کی به را کشور این تصویر تا دارند قصد خارجی کشورهاي در فعال مراکز ایجاد با صنعت این

  ).1394شهریور  10دنیاي سفر، 
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  راهکارها و پیشنهادات کاربردي

 رد هاي این ارگان در پیشبي متخصصان گردشگري بخش خصوصی پیرامون نحوه استفاده از ظرفیتاستفاده از نظرات کارشناسانه

 دیپلماسی گردشگري

 هاي اقتصادي مؤثر بر گردشگريگیريعاالن بخش خصوصی در تصمیماتخاذ تدابیري جهت مشارکت ف 

 توان به امکان تعیین شرایط خاص تجاري هاي دوجانبه تجاري و ارزي با کشورهاي هدف؛ از مزایاي این راهکار میاستفاده از پیمان

 و تضمین شده هاي چندجانبه و دسترسی سریع به بازارهاي جدیدو دسترسی سریع به توافق نسبت به پیمان

 طه هاي مربوي گردشگري؛ انجام تبلیغات منظم و هماهنگ از سوي سازمانبازاریابی و تبلیغات براي بهبود تصویر ایران در عرصه

 هاي مشترك بازرگانی و وزارت امور خارجه.همچون اتاق

 رهاي دوست و همسایههاي تجارت ترجیحی و آزاد در کشونامههاي موجود براي انعقاد موافقتبررسی پتانسیل 

 تواند یکی سنجی برقراري تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهاي هدف میبرقراري تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهاي هدف؛ امکان

اي که صادرات محصوالت و خدمات گردشگري از دستاوردهاي مهم دیپلماسی اقتصادي در شرایط کنونی تلقی شود. به گونه

پیمان، افزوده) به کشورهاي هدف در قالب قراردادهاي تجاري آزاد و ترجیحی صورت گرفته و کشورهاي هم (محصوالت داراي ارزش

 هاي کشورهاي طرف قرارداد برآیند.با تشریک مساعی، درصدد جذب گردشگر و استفاده از جاذبه

 برگزاري نمایشگاه در کشورهاي گردشگرپذیر در مقاطع زمانی تراکم گردشگر 

 میلیون جمعیت ایرانی خارج  7مدرسه ایرانی و  120اتاق مشترك بازرگانی،  47رایزن فرهنگی، 70سفارتخانه،  127ن به کار گرفت

 نشین در جذب گردشگر و تعریف درست ایران با هدف تقویت دیپلماسی گردشگري

 گذاري حکومتی و نه عرضه و تقاضاتبعیت خدمات گردشگري از نرخ 

 شور و تعیین تکلیف این سند در قبال دیپلماسی گردشگريتدوین سند یکپارچه اقتصادي ک 

 هاي علمی و کاربرديها و سفراي اقتصادي و گردشگري کشور در زمینهتربیت دیپلمات 

 تخصیص ارز دولتی براي سفر به خارج از کشور 

 ان ق بازرگانی ایران، نمایندگتشکیل ستاد دیپلماسی اقتصادي با حضور وزیر امور خارجه، وزراي اقتصادي کابینه، نمایندگات اتا

 کمیسیون اقتصادي مجلس، نمایندگان بانک مرکزي و بازار سرمایه به همراه کارشناسان و پژوهشگران خبره اقتصادي و مالی

 هاي مشترك بازرگانی به منظور بذل توجه به توسعه همکاري در حوزه ي گردشگري در تمام اتاقتشکیل کمیسیون و یا کمیته

اتاق مشترك بازرگانی در کشور،  47ي این صنعت در جهت دیپلماسی گردشگري (از مجموع تقویت عوامل پیش برندهگردشگري و 

هاي ي دبیر اتاق مشترك ایران و سوئیس، عمده فعالیتي گردشگري است. به عقیدهکمتر از ده اتاق، داراي کمیسیون و یا کمیته

شود و به طور خاص مجالی براي پرداختن به گردشگري وجود ندارد خالصه میهاي مشترك بازرگانی در حوزه کسب و کار اتاق

(مصاحبه تلفنی)؛ چرا که با وقوف بر شرایط فعلی جامعه، تأمین کاالهاي اساسی کشور در اولویت کارگزاران اقتصادي است؛ حال 

 به ارز یصتخصشود. البته پیرامون سوب میثباتی شرایط اقتصادي، کاالیی لوکس محآنکه گردشگري در سبد خانوار ایرانی با بی

 ).ها اقداماتی صورت گرفته استهزینه تأمین و هافرصت از استفاده منظور به گردشگري رویدادهاي در هیئت اعزام براي هاآژانس

 جارت و از و کار تتعامل اتاق بازرگانی ایران با دستگاه دیپلماسی کشور براي بهبود روابط با سایر کشورهاي هدف و نیز تسهیل س

هاي درگیر در این افزایی تمامی دستگاهرو، لزوم همي سیاست داخلی است از اینبه طور خاص گردشگري؛ سیاست خارجی، ادامه

 ود.مهم بیش از پیش احساس می

 اقتصاديها در مبادالت هاي مختلف اقتصادي و محوریت بخشیدن به آن حوزههاي مزیت نسبی ایران در حوزهتعیین حوزه 

  تقویت و ایجاد پیوندهاي نهادي و ساختاري مؤثر میان کارگزاران دولتی و فعاالن بخش خصوصی در جهت تقویت دیپلماسی

 گردشگري

 توجه به نقش بسترهاي مشترك تاریخی و زبانی در افزایش تعامل ایران با کشورهاي همسایه، منطقه و اسالمی 
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 ري در طیف وسیعی از کشورهاي جهان و بهبود روابط سیاسی با کشورها با هدف سازي و گسترش روابط تجا توجه به متنوع

 پیشبرد دیپلماسی گردشگري

  اجتماعی و فرهنگی کشور از سوي سیاستگذاران کالن کشور –توجه به گردشگري و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادي 

 ن کشورها و حذف دالر از روند معامالت خارجی کشور با هدف هاي محلی از تجارت بیهاي پولی براي استفاده از پولتوسعه پیمان

 سازي سیستم تبادالت خارجی کشور در برابر فشارهاي اقتصاديمقاوم

 جدي گرفتن موضوع گردشگري و لزوم توسعه آن از سوي دستگاه دیپلماسی کشور 

 مشترك (نبود نیروي انسانی در این حوزه  هايهاي گردشگري اتاقها و کمیتهجذب نیروي انسانی متعهد و متخصص در کمیسیون

  ها)و عدم اختصاص بودجه براي تأمین نیروي انسانی به دلیل غیرانتفاعی بودن خدمات اتاق

 هاي کشورهاي تجاري اعزام شده و سفارتخانهحضور حداقل یک کارشناس گردشگري در هیئت 

 المللی پول، ، انکتاد، صندوق بین8هایی نظیر اکو، اپک، دي بنديها و گروههاي خصوصی و دولتی در سازمانحضور فعال بخش

 اي سازمان ملل.هاي منطقهاتحادیه اقیانوس هند، کنفرانس اسالمی، بانک جهانی و کمیسیون

 خود  هايي حداکثري از ظرفیتسیاستگذاري از طریق یکپارچه سازي در حوزه تولید، تجارت و دیپلماسی اقتصادي براي استفاده

 هاي آزادي کسب و کار ایرانپذیري و افزایش شاخصهاي رقابتورود به تجارت جهانی و بهبود شاخصبراي 

 هاي مشترك گردشگري با کشورهاي هدفها و اجراي پروژههاي مناسب براي ارتقاي سطح همکاريفراهم کردن زمینه 

 فرهنگ سازي و بازارسازي از طریق دیپلماسی گردشگري 

 ها زیرا ي ایرانی مستقر در کشورهاي هدف به منظور جذب گردشگر؛ تعامل بیشتر اتاق بازرگانی با سفارتخانههافعالیت سفارتخانه

هاي يگذارهاي سرمایهتوانند زمینههاي اقتصادي در کشور میزبان میها به عنوان منبعی بالقوه با شناسایی ظرفیتاین دستگاه

هاي مختلف هاي گروهکشور متبوع خود فراهم کنند. همچنین زمینه فعالیت خارجی و بازاریابی براي جذب گردشگر را براي

ها معبري براي حضور اتباع کشور متبوع در کشور میزبان هستند اقتصادي و فرهنگی و گردشگري را ایجاد کنند چرا که سفارتخانه

ر هاي اقتصادي خارجی وارد شده بدر برابر شوك توانند از این فرصت براي برقراري ارتباطات مستحکم استفاده کنند تا بتوانو می

 ها، شرکاي راهبردي تجاري همچنان تعامالت را ادامه داد.ي اقتصادي همچون تحریمپیکره

 فعالیت مستمر دفتر توسعه گردشگري در وزارت خارجه در خصوص جذب گردشگر 

 فرهنگ سازي در راستاي تقویت جایگاه و عملکرد بخش خصوصی 

  دیپلماسی اقتصادي و مشخصا گردشگري به نهادي خاصعدم واگذاري 

 اي که سفر به ایران، بر نداشتن مجوز سفر به امریکا به مدت شش ماه ي سفر تورهاي ورودي به گونهمتنوع و جذابتر کردن برنامه

 ترجیح داده شود.

 گذاري گردشگريالمللی در جهت سرمایههمکاري ایران با مؤسسات مالی بین 

 سازي موارد پیش گفته، محکوم به شکستافزایی و تعاملی میان بخش خصوصی و دولتی شکل نگیرد، پیادهداست مادامی که همنا گفته پی

ي تأمین گردشگري را شکل ها، زنجیرهخواهد بود. چرا که اتاق بازرگانی ایران، دستگاه دیپلماسی کشور و تمام کارگزاران فعال در این بخش

  ي آن بستگی دارد. ترین حلقهعضو، تمام زنجیره را دچار مشکل خواهد کرد؛ زیرا قدرت یک زنجیره همواره به سستدهند و ضعف در یک می
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  گیرينتیجه

 و متوسط و بزرگ هايبنگاه مدیران حتی و ایران کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق مانند آن فراگیر هايتشکل و خصوصی بخش

 و تقویت کشور اقتصادي دیپلماسی با باید که دارند اقتصادي و تجاري مذاکرات در ايارزنده هايتجربه منفرد، صورت هب موفق صنعتی هايگروه

ر رو، تمام توان دولت باید دشود زیرا دیپلماسی اقتصادي، اولویت اصلی دستگاه دیپلماسی و دولت دوازدهم لحاظ شده است. از این پشتیبانی

 آنها پاي پیش از را داخلی موانع برخی که خواهندمی دولت از خصوصی بخش نمایندگان روزها ساماندهی شود. اینخدمت فعاالن اقتصادي 

دارند زیرا باید این واقعیت را در نظر داشت که حیات سیاسی ایران به حیات  را خارجی موانع با رویارویی تجربه و توان که باورند این بر و بردارند

 اصلی قشن دوره این در باید دولت. داد قرار آن پشتوانه را اقتصادي دیپلماسی و اعتماد کرد خصوصی بخش توان به است. بایداش وابسته اقتصادي

 هدد اجازه و کند بازیابی بیشتر کنترل، و نظارت و صادرات و چابک تولید مشوق و بخشاطمینان کننده،تسهیل هايگذاريسیاست در را خود

 صوصیخ بخش هايتشکل اهتمام و توجه مستلزم امر این البته. برود امریکا دولت هاياقدام با مقابله به خصوصی بخش خالقیت و انعطاف ابتکار،

  ). 1397شهریور  4است (روزنامه گسترش صنعت،  ملی و اقتصادي منافع دیدن راستاهم براي اعضا اقناع و ملی منافع به

ر هاي مناسب دتوان گفت فراهم کردن زیرساختچین و نپال در حوزه دیپلماسی گردشگري، می ي موفق کشورهایی چونبا گریزي به تجربه

حوزه گردشگري، رشد اقتصادي و افزایش قابل توجه درآمد را براي این کشورها به ارمغان آورده است. از سوي دیگر، مجموعه عوامل طولی و 

ابط توانند ایفا کنند، به مثابه یک اهرم در روشگري به دلیل نقش مؤثري که میعرضی سبب گشته تا دولتمردان و بخش خصوصی به صنعت گرد

  تواند کشور را از دام اقتصاد تک محصولی رهایی بخشد.دیپلماسی بنگرند چرا که این صنعت می

بینی شده ر کشور پیشمیلیون گردشگر ورودي د 20به عنوان یک راهبرد ملی، حضور  1404انداز ایران در افق در سند بیست ساله چشم

تر هستیم و اگر قرار بود طبق برنامه حرکت کنیم هم اکنون باید انداز، عقباست؛ این در حالی است که هم اکنون از برنامه مشخص شده در چشم

). 1396ا، دوم آبان میلیون گردشگر است (خبرگزاري آن 6کردیم در حالی که این رقم در حال حاضر، حدود میللیون گردشگر پذیرش می 13حدود 

هاي امریکا (که به عنوان یکی از موانع توسعه تجارت خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی مطرح هاي اقتصادي و اعمال تحریمبنابراین، در نابسامانی

ت صوصی کشور با هدف تقویهاي اتاق بازرگانی ایران به عنوان باالترین مرجع بخش خاست) و به تبع آن سایر کشورها، لزوم استفاده از ظرفیت

ها را تحریم تواننماید چرا که، با فعال کردن دیپلماسی و با تدبیر و صیانت از منافع ملی میدیپلماسی اقتصادي و مشخصا گردشگري ضروري می

خش ا مشارکت بي قدرت نرم ایران بي توسعه صنعت گردشگري کشور و مؤلفهي مفقودهخنثی کرد ضمن اینکه دیپلماسی گردشگري، حلقه

خصوصی بوده و در قانون برنامه ششم توسعه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در امور صنعت گردشگري نیز تأکید شده است. با استفاده از 

 یسحر دیپلماس"توان از هاي اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و همچنین همراهی دولت در قامت بخش دولتی، میظرفیت

مند شد. در نهایت اینکه، بنا بر سیاست اعتدالی که در پیش گرفته شده و در شرایطی که از رهگذر گردشگري به نفع منافع ملی بهره "اقتصادي

گام به  تواننداي به نام دیپلماسی میهم دستگاه دیپلماسی موقعیت خوبی را دارا نیست و هم گردشگري، گردشگري و سیاست خارجی در نقطه

  م هم رشد نموده و کمک حال یکدیگر باشند.گا
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