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خالصه مدیریتی

ــط بین الملــل اســت، امــا فشــارهای تحریمــی  ــر رواب در حالیکــه شــواهد حاکــی از گــذار از نظــم هژمونیــک حاکــم ب
علیــه ایــران همچنــان تــداوم یافتــه و ایــن کشــور همچنــان در شــکل دهــی بــه تعامــات اقتصــادی بین المللــی بــا 
ــه در طراحــی دیپلماســی اقتصــادی  ــد نکت ــه چن ــه ب ــرایطی توج ــن ش ــه اســت. در چنی ــای ســهمگینی مواج چالش ه

ــت اســت: ــی واجــد اهمی ــه دگرگون ــی رو ب ــران در بطــن نظــم بین الملل ای

ــکار  ــل آش ــی بین المل ــاد سیاس ــج در اقتص ــه تدری ــی ب ــه جهان ــدرت در پهن ــادالت ق ــر در مع ــی تغیی ــج عمل 1- نتای
خواهــد شــد. آثــار گشایشــی ایــن تحــوالت بــرای اقتصــاد ایــران در میــان مــدت بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد. از آنجــا 
ــران  ــزون اســت، ای ــن کشــور روز اف ــر ای ــد و فشــار اقتصــادی ب ــران فزاینده ان کــه معضــات دیپلماســی اقتصــادی ای
ــکال در  ــرات رادی ــه ایجــاد تغیی ــدواری ب ــد. امی ــر پیشــه کن ــرای تحقــق گشــایش ها صب ــان مــدت ب ــا می ــد ت نمی توان
شــرایط نظــم جدیــد بین المللــی و بهره بــرداری ایــران از آن بــه ویــژه در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی در کوتــاه مــدت 
چنــدان واقــع بینانــه نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بــه دلیــل انباشــت بحران هــا و مســائل اقتصــادی نیازمنــد 

حــل و فصــل مســائل خــود بــا قدرت هــای بــزرگ و عــادی ســازی دیپلماســی اقتصــادی در کوتــاه مــدت اســت.

ــد.  ــران گردن ــادی ای ــی اقتص ــر در دیپلماس ــن یکدیگ ــد جایگزی ــرب نمی توانن ــا غ ــرق ی 2- ش
ــت  ــران واجــد اهمی ــه در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی ای ــی اســت ک ــا دارای مزیت های ــن مجموعه ه ــک از ای ــر ی ه
ــی کــه  ــد، در حال ــه ان اســت. بازارهــای صادراتــی ایــران در آســیا و در جهــان شــرق قــرار گرفت
ــی  ــل و نقل ــه و حم ــی، بیم ــاخت های مال ــامل زیرس ــا ش ــن بازاره ــا ای ــه ب ــاخت های مبادل زیرس
ــد  ــران نمی توان ــن ای ــد. بنابرای ــی و سیاســت های آنهــا عمــل می کنن ــر از کشــورهای غرب ــاً متاث عمدت

ــد.  ــن دیگــری نمای ــا را جایگزی ــن مجموعه ه ــک از ای ــچ ی هی

3- موقعیــت انحصــاری غــرب در برخــی از حوزه هــای اقتصــاد جهانــی بــه ویــژه در حــوزه مبــادالت مالــی در کوتاه مــدت 
تــداوم خواهــد یافــت. قدرت هــای در حــال ظهــور در مجموعه هایــی همچــون ســازمان همــکاری شــانگهای، بریکــس و 
در شــکل های یــک جانبــه آن چیــن و روســیه از تــوان و تمایــل الزم بــرای شــکل دهی بــه نظــم مالــی جدیــد در پهنــه 
بین المللــی بــه گونــه ای کــه قــادر بــه حــل معضــات تعامــات مالــی ایــران باشــد، برخــوردار نیســتند. بنابرایــن ایــران 
بــرای حــل و فصــل ایــن معضــل اساســی در دیپلماســی اقتصــادی خــود کــه ناشــی از محیــط بین المللــی اســت، تنهــا 

می توانــد بــه تــداوم دیپلماســی از مســیر تفاهــم بــا غــرب بیندیشــد.
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درآمد

ــه دیگــر  ــوده اســت. ب ــران ب ــردی ای ــون  نظــر و عمــل راهب ــر ژئوپلیتیــک گرایــی همــواره در کان در دهــه هــای اخی
ســخن ایــران مســیر قــدرت یابــی خــود را ژئوپلیتیکــی تعریــف کــرده و پیــش بــرده اســت. امــا در ســال هــای اخیــر 
نگــرش ژئواکونومیــک بــه محیــط بیــن المللــی و کوشــش بــرای طراحــی و اجــرای دیپلماســی اقتصــادی بــه تدریــج در 

حــال حرکــت از حاشــیه بــه متــن تفکــر و کنــش راهبــردی ایــران اســت.

 ایــران بــه عنــوان بازیگــری کــه پــس از دهــه هــا بــه ســراغ دیپلماســی اقتصــادی رفتــه بــا محیــط روانــی و عملیاتــی 
ــت و بخــش خصوصــی، ســطوح  ــژه دول ــه وی ــه و ب ــت- جامع ــط دول ــی رواب ــی یعن ــی در ســطوح داخل بســیار متفاوت
ــی در محیــط روانــی و عملیاتــی دیپلماســی  ــد دگرگون ــی مواجــه اســت. شــناخت رون ــژه ســطح جهان منطقــه ای و بوی
اقتصــادی ایــران و ســنجش آثــار احتمالــی ایــن دگرگونــی هــا بــر طراحــی و اجــرای دیپلماســی اقتصــادی کشــور از 
الزامــات موفقیــت ایــران در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی در شــرایط جدیــد محســوب مــی شــوند. از همیــن رو گــزارش 
ــا تاکیــد بــر  حاضــر معطــوف بــه تبییــن رونــد دگرگونــی در محیــط روانــی و عملیاتــی دیپلماســی اقتصــادی ایــران ب
حوزه هــای منطقــه ای و جهانــی اســت. تبییــن دگرگونــی در ایــن محیــط بــه پیــش شــرط الزم بــرای سیاســت گــذاری 

معطــوف بــه تامیــن منافــع ملــی تبدیــل شــده اســت. 

در ایــن راســتا گــزارش حاضــر بــه چنــد بخــش تقســیم شــده اســت. در بخــش نخســت تاریــخ مفهومــی دیپلماســی 
اقتصــادی مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد در بخــش دوم رونــد هــای دگرگــون کننــده دیپلماســی اقتصــادی 
ــر  ــار محیــط دگرگــون شــونده ب ــرد. در بخــش ســوم آث ــرار مــی گی ــی مــورد بحــث ق ــه هــای منطقــه و جهان در الی

دیپلماســی  اقتصــادی ایــران تبییــن مــی گــردد و نهایتــا توصیــه هــای سیاســتی ارائــه مــی گــردد.
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دیپلماسی اقتصادی معنا و مبنا - 1

دیپلماســی اقتصــادی حــوزه موضوعــی نوپدیــدی در نظــر  و عمــل اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل محســوب مــی شــود. 
ــه ســود  ــی ب ــن الملل ــدرت بی ــع ق ــاز توزی ــان جنــگ ســرد، ب ــه  دیپلماســی اقتصــادی محصــول پای ــده ب توجــه فزاین
ایــاالت متحــده و بــاز نویســی قواعــد اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل بــه رهبــری ایــاالت متحــده اســت. در دوره جنــگ 
ســرد دیپلماســی اقتصــادی دو تعریــف بســیار متفــاوت از یکدیگــر داشــت. دیپلماســی اقتصــادی در بلــوک شــرق کامــًا 
در قالــب دولــت هــا جریــان مــی یافــت و روابــط دولــت هــای کمونیســتی بــا یکدیگــر و بــه ویــژه کمــک و حمایــت 
هــای شــوروی از ایــن دولــت هــا را در بــر مــی گرفــت. ایــن مــدل از دیپلماســی اقتصــادی بســیار ســاده بــود، بــدان 
ــه پیــش مــی  ــا یکدیگــر شــکل داده ب ــی را ب ــا کــه تنهــا دولت هــا بازیگــران آن محســوب مــی شــدند و توافقات معن

بردنــد.

ــکا و  ــان آمری ــه می ــه و چندجانب ــای دوجانب ــب ه ــا  قال ــرب دیپلماســی اقتصــادی عمدت ــوک غ ــر در بل در ســوی دیگ
متحدیــن ایــن کشــور جریــان یافــت. پیشــبرد مذاکــرات آزادســازی تجــاری در قالــب گات مهمتریــن نمــاد دیپلماســی 

اقتصــادی غــرب محــور در دوره جنــگ ســرد بــود. 

از منظــر اقتصــاد سیاســی  بیــن الملــل، پایــان جنــگ ســرد بــه معنــای بــاز توزیــع قــدرت، بازنویســی قواعــد حکمرانــی 
جهانــی و در برداشــتی کان بــاز توزیــع ایدئولــوژی بــود. ایــاالت متحــده بــه تنهــا قــدرت بــدل شــد و متاثــر از انحصــار 
ــگ  ــه در دوره جن ــرال را ک ــی لیب ــن کشورکوشــید نظــم بین الملل ــکا، ای ــدرت در دســتان آمری ــع ق بخــش اعظــم مناب
ســرد محــدود بــه بلــوک غــرب بــود جهــان گســتر نمایــد. افــزون بــر ایــن فراینــد جهانــی شــدن را ســرعت بخشــید و 
قــدرت ســاختاری خــود را در قالــب قواعــد شــکل دهنــده بــه روابــط بازیگــران در اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل توســعه 

داد و تحکیــم کــرد.

 افــزون بــر ایــن از میــان رفتــن تعــارض ژئوپلیتیــک و ایدئولوژیــک میــان قــدرت هــا در ایــن دوره، راه را بــر گســترش 
فرآینــد جهانــی شــدن و اوج گیــری مــدل توســعه مبتنــی بــر اجمــاع واشــنگتنی گشــود. از همیــن رو گســترش رفــاه 

ملــی بــا تکیــه بــر مکانیســم هــای بــازار  بــه اولویــت کلیــدی بســیاری از کشــورها بــدل شــد.

 متاثــر از ایــن رونــد توجــه بــه دیپلماســی اقتصــادی فزاینــده گشــت.1 کشــورها در قالب هــای چنــد جانبــه دو جانبــه و 
یــک جانبــه کوشــیدند زمینــه هــای گســترده تــری را بــرای دیپلماســی اقتصــادی فراهــم آورنــد  تــا از ایــن مســیر نــه 

تنهــا رفــاه ملــی را گســترش دهنــد بلکــه بــه ثبــات نظــام سیاســی نیــز کمــک کننــد.

1- https://www.amazon.com/Research-Handbook-Economic-Diplomacy-Geopolitical/dp/1784710830
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نمودار1-روند تحوالت در مطالعات دیپلماسی اقتصادی در دهه های اخیر 

 متاثــر از ایــن رونــد مطالعــات در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی نیــز بــه تدریــج توســعه یافــت و مفهــوم بنــدی هــای 
نوینــی صــورت گرفــت و تعاریــف مختلفــی ارائــه شــد.
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 در یــک تعریــف کان، دیپلماســی اقتصــادی بــه تمامــی فعالیــت هــای یــک دولــت در حــوزه روابــط اقتصــادی خارجــی 
اطــاق مــی شــود. از منظــر دیگــری دیپلماســی اقتصــادی بهــره گیــری از ابــزار هــای دیپلماتیــک بــرای رســیدن بــه 
ــد  ــاد سیاســی دیپلماســی اقتصــادی تاکی ــر ابع ــن ب ــف شــده اســت. برخــی محققی اهــداف اقتصــادی و سیاســی تعری
کــرده و آن را بــه معنــای اســتفاده از اهــرم هــای سیاســی و بیــن المللــی در جهــت نیــل بــه اهــداف اقتصــادی تعریــف 
ــن  ــه بی ــروت در صحن ــدرت و ث ــط ق ــی در رواب ــش آفرین ــه نق ــادی را ب ــی اقتص ــری دیپلماس ــق دیگ ــد. محق کرده ان
المللــی اطــاق کــرده اســت. در یکــی دیگــر از تعاریــف دیپلماســی اقتصــادی بــه جنبــه هــای داخلــی آن اهمیــت داده 
شــده اســت. از ایــن منظــر دیپلماســی اقتصــادی روشــی اســت کــه دولــت هــا در قالــب آن روابــط اقتصــادی خارجــی 
را مدیریــت مــی کننــد و دربرگیرنــده فراینــد تصمیــم گیــری داخلــی در مــورد مســائل اقتصــادی، فراینــد مذاکــره بیــن 
المللــی و نحــوه تعامــل ایــن دو حــوزه اســت. دیپلماســی اقتصــادی بــه عنــوان بهــره گیــری از اهــرم هــا و حــوزه هــای 
ــا دیپلماســی  ــر ایــن مبن ــرای پیشــبرد تجــارت و جــذب ســرمایه خارجــی تعریــف شــده اســت. ب نفــوذ یــک دولــت ب
اقتصــادی طیــف وســیعی از فعالیــت هــای بروکراســی ملــی شــامل نمایندگــی هــای خــارج از کشــور، نهادهــای داخلــی  

و فعالیــت هــای دیپلماتیــک دوجانبــه را در بــر مــی گیــرد.

ــن  ــرات بی ــی در مذاک ــای سیاس ــری از ابزاره ــره گی ــوان به ــه عن ــی اقتصــادی را ب ــف دیپلماس ــر از تعاری ــی دیگ  یک
المللــی بــا هــدف افزایــش ســطح رفــاه شــهروندان و اســتفاده از اهــرم هــای اقتصــادی بــرای افزایــش ثبــات سیاســی 
یــک کشــور تعریــف مــی کنــد. از منظــر دغدغــه هــای پژوهــش حاضــر، ایــن تعریــف از ســایر تعاریفــی کــه در مــورد 
دیپلماســی اقتصــادی ارائــه شــده جامعیــت بیشــتری دارد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ادبیــات نظری دیپلماســی 
اقتصــادی هنــوز بســیار محــدود و تــا حــد زیــادی غیــر نظــری اســت بــدان معنــا کــه ایــن حــوزه بــه غنــای الزم بــرای 
نظریــه پــردازی دســت نیافتــه اســت و مطالعــات ایــن حــوزه عمدتــا در تعاریــف، مفهــوم بنــدی هــا و پژوهــش هــای 

کاربــردی محــدود مانــده اســت.

فراتــر از تعاریــف متعــدد، یکــی دیگــر از ویژگــی هــای کلیــدی حــوزه دیپلماســی اقتصــادی تنــوع مــدل هــای ســاختار 
ــوان از یــک الگــوی مشــخص و واحــد دیپلماســی اقتصــادی ســخن گفــت  ــه دیگــر ســخن نمــی ت نهــادی اســت. ب
ــوع نظــام سیاســی، الگــوی صنعتــی شــدن،  ــز کــرد. متغیرهایــی همچــون ن ــرای کشــورهای مختلــف تجوی و آن را ب
منابــع طبیعــی، وضعیــت اقلیمــی، محیــط ژئواکونومیــک و مســیر  قــدرت یابــی کشــورها در شــکل دهــی بــه الگــوی 
ــه  ــی ب ــا در شــکل ده ــن متغیره ــذاری ای ــر گ ــاد تاثی ــد. نم ــی کن ــا م ــدی ایف ــش کلی ــا نق دیپلماســی اقتصــادی آنه
ــده  ــی ش ــی متجل ــاد جهان ــای اول و دوم اقتص ــدرت ه ــوان ق ــه عن ــن ب ــده و چی ــاالت متح ــادی ای ــی اقتص دیپلماس
ــای  ــش ه ــن نق ــاالت متحــده و چی ــت در ای ــن و تحــول دول ــد تکوی ــاال در رون ــاره در ب ــورد اش ــای م اســت. متغیره
ــد. مــدل دیپلماســی اقتصــادی  ــاوت دیپلماســی اقتصــادی شــکل داده ان ــه مــدل هــای متف ــد و ب ــا کردن ــاوت ایف متف
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چیــن بــه شــدت دولــت محــور  و سلســله مراتبــی اســت، در حالــی کــه مــدل دیپلماســی اقتصــادی در ایــاالت متحــده 
بــا محوریــت بخــش خصوصــی، بخشــی کــه ارتباطــی سلســله مراتبــی بــا دولــت نــدارد، شــکل گرفتــه و تــداوم یافتــه 
اســت. دیپلماســی اقتصــادی یکــی از حــوزه هــای بســیار متفــاوت دیپلماســی محســوب مــی شــود، زیــرا در طراحــی و 
ــا منافــع متفــاوت  ــی متنــوع ب ــی محســوب نمــی شــود. در ایــن حــوزه بازیگران اجــرای آن وزارت خارجــه لزومــا متول
نقــش آفریــن انــد. از همیــن رو مدیریــت دیپلماســی اقتصــادی  نســبت بــه ســایر ابعــاد دیپلماســی بســیار پیچیده تــر 
اســت. شــکل دهــی بــه مــدل هایــی از دیپلماســی اقتصــادی کــه در قالــب آن مدیریــت روابــط پیچیــده بازیگــران متعدد 
امــکان پذیــر باشــد بــه یکــی از چالش هــای جــدی کشــورهای درحــال توســعه و حتــی کشــورهای توســعه یافتــه در 
دوره پــس از جنــگ ســرد بــدل شــده اســت. کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی ســاختار دیپلماســی اقتصــادی خــود را در 

راســتای مدیریــت بازیگــران متعــدد بــه دفعــات اصــاح کــرده انــد. 

ــای  ــه کمــک ه ــی و ارائ ــذاری خارج ــرمایه گ ــذب س ــعه تجــارت، ج ــی اقتصــادی، توس ــد دیپلماس ــات جدی در مطالع
توســعه ای را بــه عنــوان ســه ضلــع کلیــدی دیپلماســی اقتصــادی برشــمرده انــد. از ایــن منظــر روابــط هــم افــزا بیــن 
ایــن ســه حــوزه و تعریــف ایــن روابــط در ذیــل اســتراتژی کان سیاســت خارجــی و امنیــت ملــی کشــورها در شــکل 
دهــی بــه دیپلماســی اقتصــادی موفقیت آمیــز اهمیــت ویــژه ای دارد. ایــن اهمیــت بــه ویــژه بــرای کشــورهای در حــال 
توســعه کــه در دهــه هــای اخیــر در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی نقــش آفریــن شــده و نیــاز مبرمــی بــه ایجــاد رابطــه 

ای تنگاتنــگ بــا اقتصــاد جهانــی دارنــد بیشــتر اســت.

 نکتــه دیگــری کــه در مطالعــات اخیــر دیپلماســی اقتصــادی بــه آن توجــه شــده نســبت بخــش خصوصــی و دولــت در 
طراحــی بــه پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی اســت. بــه دیگــر ســخن اینکــه دیپلماســی اقتصــادی انعکاســی از منافــع و 
اهــداف دولــت هــا باشــد یــا منافــع بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی در آن برجســته شــود نقطــه تمایــز مهمــی در 

مــدل هــای دیپلماســی اقتصــادی محســوب مــی شــود.

2-دگرگونی محیط عملیاتی دیپلماسی اقتصادی

محیــط عملیاتــی دیپلماســی اقتصــادی ایــران بــه معنــای عوامــل بیرونــی کــه صــرف نظــر از برداشــت تصمیــم  گیــران 
ایــران وجــود دارنــد، بــه صورتــی آشــکار در حــال دگرگونــی اســت. شــورای اطاعــات ملــی آمریــکا در ســال 2012 
گــزارش آینــده پژوهانــه منســجم و پرمحتوایــی در مــورد آینــده سیاســت و اقتصــاد جهانــی تحــت عنــوان "جهان هــای 
بدیــل" منتشــر کــرد. در ایــن گــزارش پــس از بررســی روندهــای دگرگــون کننــده سیاســت و اقتصــاد جهانــی، چهــار 
ســناریو  در مــورد جهــان در افــق 2030 ارائــه شــده اســت. اکنــون کــه یــک دهــه از انتشــار ایــن گــزارش مــی گــذرد، 
مــرور ایــن ســناریوها و تبییــن اینکــه اقتصــاد و سیاســت جهانــی بــه کــدام یــک از ســناریو نزدیــک شــده و از کــدام 
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یــک فاصلــه گرفتــه اســت بــرای تبییــن دگرگونــی محیــط عملیاتــی دیپلماســی اقتصــادی ایــران واجــد اهمیــت اســت. 
از همیــن رو در ادامــه ایــن ســناریوها را مختصــرا مــورد بحــث قــرار مــی دهیــم.

- سناریوی موتورهاي خاموش

ســناریوی نخســت موتورهــای خامــوش اســت. در چارچــوب آن، اقتصــاد و سیاســت جهانــی کــه در 2030 شــکل خواهــد 
ــن  ــب ای ــود. در قال ــت 2012 خواهــد ب ــه وضعی ــر و دارای مشــکات بیشــتری نســبت ب ــر، نابرابرت ــت، پرتنــش ت گرف
ســناریو، رشــد اقتصــاد جهانــی در 15 ســال منتهــی بــه 2030، کندتــر خواهــد شــد و همیــن امــر قیمــت مــواد غذایــی 

و کاالهــا را افزایــش خواهــد داد. 

در قالــب ایــن ســناریو، نــه تنهــا رونــد جهانــی شــدن متوقــف خواهــد شــد، بلکــه معکــوس خواهــد گشــت و نوعــی 
ــی  ــی گرای ــمت مل ــه س ــش ب ــش از پی ــورها بی ــه کش ــا ک ــدان معن ــت؛ ب ــد گرف ــکل خواه ــی1 ش ــدن زدای ــی ش جهان
اقتصــادی و سیاســت درهــای بســته روی خواهنــد آورد و حکمرانــی جهانــی متأثــر از ایــن وضعیــت بــه تدریــج از بیــن 
خواهــد رفــت. آمریــکا و اتحادیــه اروپــا، سیاســت هــای درونگرایانــه ای را در پیــش خواهنــد گرفــت. همیــن امــر، منجــر 
بــه کاهــش روزافــزون وابســتگی متقابــل میــان کشــورها خواهــد شــد و بــا کاهــش وابســتگی متقابــل، احتمــال بــروز 
جنــگ، بیشــتر و بیشــتر خواهــد شــد. البتــه جنــگ هــا در حــد درگیــری هــای منطقــه ای محــدود خواهنــد بــود و بعیــد 
اســت کــه بــه جنــگ هــای جهانــی منجــر گردنــد. بــه بیــان دیگــر، در جهــان پیــش رو، ایــاالت متحــده و اتحادیــه 
اروپــا، نــه تــوان و نــه تمایــل رهبــری جهــان را خواهنــد داشــت. افــزون بــر ایــن، تنــش میــان قــدرت هــای در حــال 
ــر  ــن ام ــارج خواهــد شــد و همی ــکا از آســیا خ ــت. آمری ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــد نی ــن و هن ــه خصــوص چی ــور ب ظه

احســاس نگرانــی و ناامنــی را در هنــد بیــش از پیــش دامــن خواهــد زد.      

در آســیا، بــازی بــزرگ جدیــدی درخواهــد گرفــت کــه در یــک ســوی آن چیــن و در ســوی دیگــر آن، ســایر قــدرت 
هــای بــزرگ قــرار خواهنــد داشــت. بخــش مهمــی از جهــان از جنــوب شــرق آســیا تــا خلیــج فــارس، بــه گونــه ای 
ــارج  ــدرت بیشــتری در خ ــرد؛ روســیه از ق ــد ک ــی نخواه ــوژی رشــد چندان ــد شــد. تکنول ــات خواهن ــی ثب ــزون ب روزاف
ــن کشــور بیــش از  ــود؛ اصاحــات بنیادینــی در چیــن صــورت نخواهــد گرفــت، ای نزدیــک خــود برخــوردار خواهــد ب
پیــش بــه ورطــه فســاد ســقوط خواهــد کــرد و پتانســیل شــورش هــای اجتماعــی در ایــن کشــور افزایــش خواهــد یافــت. 

-جهان ادغام شده

ایــن ســناریو، در نقطــه مقابــل ســناریوی فــوق الذکــر قــرار دارد و در واقــع، پیــش بینــی خوشــبینانه ای از آینــده اقتصــاد 
سیاســی جهانــی در افــق 2030 ارائــه مــی دهــد. در ایــن جهــان، افزایــش همــکاری میــان قــدرت هــای بــزرگ، اعــم 

1- Deglobalization 
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از قــدرت هــای قدیمــی و قــدرت هــای در حــال ظهــور فزاینــده خواهــد شــد؛ بــه خصــوص همــکاری میــان چیــن و 
آمریــکا و همیــن همــکاری بــه عنــوان عامــل ثبــات ســاز در آســیای جنــوب شــرقی بــه عنــوان مهمتریــن و پویاتریــن 

منطقــه جهــان عمــل خواهــد کــرد.

ثبــات ســازی در آســیای جنــوب شــرقی، باعــث خواهــد شــد تــا جهانــی باثبــات تــر شــکل گیــرد. در ایــن جهــان مملــو 
از همــکاری و هماهنگــی، طبیعتــا رشــد اقتصــادی افزایــش خواهــد یافــت و قــدرت هــای اقتصــادی جهــان بــرای غلبــه 
بــر مشــکات جهانــی، همــکاری هــای بیشــتر و بیشــتری بــا یکدیگــر صــورت خواهنــد داد؛ اصاحــات در چیــن عمــق 
ــه  ــد؛ در پهن ــد آم ــر ســر کار خواهن ــن کشــور ب ــری در ای ــرال ت ــگان لیب ــرد و نخب ــدا خواهــد ک و شــدت بیشــتری پی
جهانــی، بخــش مهمــی از نخبــگان، گرایــش هــای جهــان وطنــی پیــدا خواهنــد کــرد و بیــش از اینکــه بــه ناسیونالیســم 
بهــا دهنــد، بــه مشــکات جهانــی بهــا خواهنــد داد؛ طبقــه متوســط بــه شــدت رو بــه گســترش خواهــد رفــت و همیــن 
امــر زمینــه را بــرای رشــد اقتصــادی جهــان فراهــم خواهــد کــرد؛ اقتصادهــای جهــان رو بــه رشــد خواهنــد بــود. البتــه 
اقتصادهــای در حــال ظهــور، از رشــد بیشــتری نســبت بــه قــدرت هــای ســنتی برخــوردار خواهنــد بــود. پیامــد ایــن 
وضعیــت، دو برابــر شــدن حجــم اقتصــاد جهــان در افــق 2030 و رســیدن حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان، بــه 

132 تریلیــون دالر خواهــد بــود.     

در ایــن راســتا، درآمــد ســاالنه چیــن بــه شــدت رشــد خواهــد کــرد و امــکان درگیــری میــان چیــن بــا ایــاالت متحــده 
یــا میــان ایــن کشــورها و ســایر قــدرت هــا بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت. البتــه در قالــب ایــن ســناریوی خوشــبینانه 
نیــز بــرآورد شــده کــه تنــش هــا در خاورمیانــه و جنــوب آســیا احتمــاال تــداوم خواهــد داشــت، امــا بــا همــکاری قــدرت 
هــای بــزرگ، ریســک تبدیــل شــدن ایــن تعارضــات بــه درگیــری کمتــر خواهــد بــود؛ حکمرانــی جهانــی بــا همــکاری 
ــی  ــدرت جهان ــع ق ــرات در توزی ــه تغیی ــا توجــه ب ــی  ب ــن الملل ــت و نهادهــای بی ــق خواهــد یاف بیشــتر کشــورها تعمی
اصــاح خواهنــد شــد؛ شــرایط بــرای دموکــرات تــر شــدن چیــن فراهــم خواهــد شــد؛ نقــش رهبــری ایــاالت متحــده 
تــداوم خواهــد داشــت. متأثــر از سیاســت هــای موفــق اقتصــادی کاخ ســفید، درآمــد ســرانه آمریــکا بــه شــدت افزایــش 

خواهــد یافــت. 

-جهان نابرابر

در ایــن ســناریو جهــان بــه ســمت رشــد نابرابــر خواهــد رفــت؛ بــدان معنــا کــه بخشــی از جهــان، ثروتمندتــر و بخــش 
هــای مهمــی از جهــان نیــز فقیرتــر خواهنــد شــد. در قالــب ایــن ســناریو، اقتصــاد جهانــی احتمــاال بــا نــرخ 2/7 درصــد 
رشــد خواهــد کــرد؛ ایــاالت متحــده بــه مــدد کشــف منابــع جدیــد انــرژی و اصــاح ســاختار اقتصــادی ایــن کشــور بــه 
شــدت رشــد خواهــد کــرد؛ درحالــی کــه رقیبــان در حــال ظهــور ایــن کشــور ضعیــف خواهنــد مانــد؛ رشــد چیــن کندتــر 
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خواهــد شــد؛ در صورتــی کــه اروپــا رشــد متوســطی را تجربــه خواهــد کــرد. 

ــن  ــت. ای ــد یاف ــش خواه ــهرها افزای ــتاها و ش ــان روس ــزه می ــه وی ــی ب ــات طبقات ــر، تعارض ــد نابراب ــن رش ــی ای در پ
تعارضــات، عمدتــًا در آســیا، آفریقــا و بخشــی از خاورمیانــه رخ خواهــد داد. آفریقــا در پــی شــکاف هــای قومــی، قبیلــه ای 
و مذهبــی، بــه ســوی بــی ثباتــی بیشــتر ســوق خواهــد یافــت. مرزهــای خاورمیانــه بــا ظهــور کردســتان جدیــد، بازتعریف 
خواهنــد شــد و تعارضــات سیاســی، اجتماعــی و نســلی، در اروپــا، چیــن و هنــد تشــدید خواهــد شــد؛ حکمرانــی جهانــی 
بــا ضعیــف تــر شــدن اروپــا و عــدم تمایــل آمریــکا، رو بــه رکــود خواهــد گذاشــت و همیــن امــر، بــه تــداوم بحــران 

هــای بیــن المللــی و فقــدان راه حــل هــای جهانــی بــرای آنهــا منجــر خواهــد گشــت.

همچنیــن در قالــب ایــن ســناریو، آمریــکا نقــش بیــن المللــی محــدودی را برعهــده خواهــد گرفــت زیــرا منافــع چندانــی 
در تــداوم نقــش هــای فعلــی نخواهــد داشــت. از دیگــر ســو، فنــاوری هــای جدیــد انــرژی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره 
شــد، کشــورهای نفتــی را بحــران زده خواهــد کــرد زیــرا منجــر بــه کاهــش قیمــت نفــت مــی شــود و از ایــن رو، ایــن 
کشــورها ناگزیــر خواهنــد بــود تــا اقتصــاد بــه شــدت نفتــی خــود را بــه ســوی منابــع درآمــدی جدیــدی ســوق دهنــد 
کــه امــر بســیار دشــواری خواهــد بــود؛ ناامنــی فضــای اینترنتــی، کشــورها را هــر چــه بیشــتر بــه ســمت محــدود کــردن 

اینترنــت ســوق خواهــد داد.

-جهان غیردولتی  

ــن  ــود. ای ــد ب ــی خواهن ــن الملل ــران بی ــن بازیگ ــی، مهمتری ــق 2030، بازیگــران غیردولت ــناریو، در اف ــن س ــب ای در قال
بازیگــران، اولویــت را بــه شــکل دهــی بــه همــکاری بــا دولــت هــا قــرار خواهنــد داد و همیــن امــر باعــث خواهــد شــد 
تــا جهانــی باثبــات تــر و منســجم تــر شــکل گیــرد. تهدیــدات در ایــن جهــان جدیــد و منســجم، عمدتــا تهدیــدات نویــن 
امنیتــی و نــه تهدیــدات ســنتی خواهنــد بــود؛ ایــن تهدیــدات ناشــی از گســترش دسترســی بــه تســلیحات کشــنده از 

ســوی افــراد خواهــد بــود. مهمتریــن منابــع تهدیــد در چنیــن جهانــی، تروریســم و باندهــای جنایتــکار خواهنــد بــود.

 ســازمان هــای بیــن المللــی در قالــب ایــن ســناریو، هویــت هــای هیبریــدی و دوگانــه ای پیــدا خواهنــد کــرد؛ بــدان 
معنــا کــه دولــت هــا در کنــار بازیگــران غیردولتــی در ایــن ســازمان هــا بــه ایفــای نقــش خواهنــد پرداخــت. نکتــه مهــم 
دیگــری کــه در قالــب ایــن ســناریو بــدان پرداختــه شــده اســت، افزایــش نقــش شــهرها در اقتصــاد جهانــی اســت. در 
واقــع کان شــهرها و شــهرداری هــای کان شــهرها در افــق 2030، از بازیگــران مهــم در عرصــه جهانــی خواهنــد 

بــود.1

1-https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/mission-integration/nic/nic-related-menus/nic-related-content/global-trends-
2030#:~:text=Global%20Trends%202030%20is%20intended,over%20the%20next%2015%20years.
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3-به سوی موتورهای خاموش 

اکنــون کــه یــک دهــه از زمــان انتشــار  گــزارش شــورای اطاعــات ملــی آمریــکا و تدویــن ایــن ســناریوها مــی گــذرد 
مــی تــوان مدعــی شــد کــه اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل بــه طــور فزاینــده بــه ســوی ســناریوی موتورهــای خامــوش 

پیــش مــی رود.

 روشــن اســت کــه اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل امــروز در قیــاس بــا 2012 نابرابرتــر، پــر تنــش تــر  و  کــم ثبــات تــر 
شــده اســت. بــه دیگــر ســخن اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل از نظــم مبتنــی بــر ثبــات هژمونیــک فاصلــه معنــاداری 
یافتــه اســت.1 نظــم مبتنــی بــر  ثبــات هژمونیــک  کــه در دوره پــس از جنــگ ســرد شــکل گرفــت و تــا ســال هــای 
اخیــر  چارچــوب شــکل دهنــده بــه اقتصــاد جهانــی را شــکل مــی داد در تاریــخ اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل بــه شــدت 
ــخ  ــه گواهــی تاری ــرا ب ــد،2 زی ــاد کردن ــوان لحظــه تــک قطبــی شــدن ی ــه عن ــادر اســت از همیــن رو برخــی از آن ب ن
اقتصــاد سیاســی جهانــی، بــه نــدرت و در مــدت کوتاهــی چنیــن تجمیــع  قابلیــت و توانمنــدی در یــک کشــور شــکل 

مــی گیــرد.

 ایــاالت متحــده در دوره پــس از جنــگ ســرد بخــش بســیار مهمــی از منابــع قــدرت و ثــروت جهــان را در اختیــار داشــت 
و نوعــی نظــم نهادینــه در قالــب نهادهــای برتــن وودز و ارکان ســازمان ملــل شــکل داده بــود. جهــان پســاجنگ ســرد 
بــه ایــاالت متحــده فرصــت داد تــا بــرای جهــان گســتری ایــن ســاختار بکوشــد.3  آنچــه در قالــب گســترش منطقــه 
صلــح لیبرالــی از ونکــوور تــا والدی وســتوک بیــان مــی شــد روایتــی از کوشــش بــرای جهــان گســتری ایــن نظــم 

نظــم بــود.  

متاثــر از ایــن وضعیــت نوعــی ثبــات هژمونیــک  ایجــاد شــد و اقتصــاد جهانــی در قالــب آن قاعــده منــدی جدیــدی 
یافــت. ایــن نظــم  فــارغ از نتایــج آن تــا ســال های اخیــر تــداوم یافتــه و هنــوز هــم در حــوزه هایــی چــون ســاختار 

مالــی جهانــی تــداوم دارد. 

 امــا در یــک دهــه اخیــر متاثــر از ظهــور بازیگــران جدیــد در جهــان در حــال توســعه لحظــه ثبــات هژمونیــک رو بــه 
ــد و برخــی  ــات هژمونیــک تلقــی مــی کنن ــان ثب ــوان نقطــه پای ــه عن ــی  200۸ را ب ــان اســت. برخــی بحــران مال پای
دیگــر رقابــت فزاینــده چیــن و آمریــکا در ســال هــای اخیــر  و دیگرانــی حملــه روســیه بــه اوکرایــن را نقطــه پایــان 

ایــن نظــم مــی داننــد. 

گــذار از ثبــات هژمونیــک، الگــوی رایــج حکمرانــی اقتصــاد جهانــی کــه سلســه مراتبــی، آمریــکا محــور و در  برداشــتی 

1- https://www.scielo.br/j/rep/a/R98RZmrCkM38yhZch3vsjnG/?format=html&lang=en
2- https://www.jstor.org/stable/20044692
3- https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691192840/after-victory
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کان تــر غــرب محــور بــوده اســت را دچــار بحــران کــرده اســت. نمادهــای ایــن بحــران را بــه چنــد دســته مــی تــوان 
تقســیم کــرد:

 نخســت آنکــه بــا بازتوزیــع قــدرت، رونــد قاعــده نویســی بــه عنــوان مهمتریــن رکــن حکمرانــی در اقتصــاد جهانــی 
تغییــر کــرده اســت. بــه دیگــر ســخن تقســیم بنــدی کشــورها بــه دو دســته قاعــده گــذار کــه گــروه 7 نمــاد آن بــوده 
اســت  و قاعــده پذیــر کــه جهــان در حــال توســعه نمــاد آن محســوب مــی شــد برهــم خــورده اســت. در گذشــته و در 
دوره پــس از جنــگ ســرد ایــاالت متحــده مهمتریــن قــدرت قاعــده نویــس در اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل بــود. در 
قالــب  همــکاری بــا کشــورهای همســو یــا گــروه 7 بیشــترین نقــش را در قاعــده گــذاری در اقتصــاد سیاســی جهانــی 
ایفــا مــی کــرد. امــا در شــرایط جدیــد طیــف وســیعی از کشــورهای در حــال توســعه، بویــژه قــدرت هــای نوظهــور خــود 
را در شــمار قاعــد گــذاران مــی داننــد و برخــی از آنــان همچــون چیــن و هنــد کوشــش هــای وســیعی بــرای قاعــده 

نویســی در اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل صــورت مــی دهنــد. 

دوم آنکــه تجــارت چندجانبــه بــه عنــوان یکــی از حــوزه هــای کلیــدی حکمرانــی در اقتصــاد جهانــی همــان گونــه کــه 
در ســناریوی موتورهــای خامــوش آمــده، در ســال هــای اخیــر بــا بحــران فزاینــده مواجــه شــده اســت. ســازمان تجــارت 
جهانــی بــه عنــوان نمــاد نظــام تجــارت چنــد جانبــه موقعیتــی متزلــزل یافتــه و توافــق بــر ســر پیشــبرد  قاعــده منــد 
تجــارت جهانــی دشــوارتر شــده اســت.1 کشــورها بیشــتر و بیشــتر بــه ســوی الگوهــای منطقــه ای تجــارت آزاد در قالــب 
هــای دوجانبــه و منطقــه ای متمایــل مــی شــوند. افــزون بــر ایــن ملــی گرایــی اقتصــادی در پهنــه وســیعی از جهــان 
بویــژه در ایــاالت متحــده، چیــن و بخــش هایــی از اروپــا رو بــه گســترش اســت. ملــی گرایــی اقتصــادی کــه ترامپیســم 
مهمتریــن نمــاد آن بــه شــمار مــی آیــد، ســدی در برابــر جهانــی شــدن ایجــاد کــرده و بــه جهانــی شــدن زدایــی دامــن 
زده اســت. جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا، تنــش فزاینــده دو قــدرت نخســت اقتصــادی جهــان2 و نیــز جنــگ اقتصــادی 

غــرب و روســیه تــازه تریــن نمادهــای جهانــی شــدن زدایــی انــد.3

ســوم آنکــه همراســتا بــا پیــش بینــی هــای ایــن ســناریو ایــاالت متحــده بــه تدریــج  اشــتیاق گذشــته بــرای ایفــای 
نقــش رهبــری جهانــی و حراســت از بنیــان هــای نظــم لیبــرال را از دســت مــی دهــد. از زمــان روی کار آمــدن دولــت 
ترامــپ نشــانه هــای فاصلــه گرفتــن آمریــکا از نقــش رهبــری جهانــی فزاینــده انــد. دولــت بایــدن در حــوزه تجــارت 
جهانــی کمابیــش سیاســت هــای ترامــپ را تــداوم بخشــیده و چنــدان بــه گشــودگی بــازار ایــن کشــور بــه روی جهــان 
در حــال توســعه تمایــل نشــان نــداده اســت. مهمتــر آنکــه ایــاالت متحــده تمایــل گذشــته را بــرای حفــظ نظــام تجــارت 

چندجانبــه و بــه طــور کلــی نهادهــای برتــن وودز نشــان نمــی دهــد.4
1-https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-asil-annual-meeting/article/abs/multilateralism-in-crisis/6ECEDD9D4E4D56B
4ECB558EC014693DC
2- https://academic.oup.com/cjip/article/12/3/371/5544745
3- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-04847-0_1
4- https://www.cato.org/policy-analysis/biden-trade-year-one
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چهــارم آنکــه امیدهــا بــرای پیونــد زدن چیــن و روســیه بــه عنــوان ســهامداران مســئول بــه نظــم بیــن الملــل لیبــرال 
و ســاختار ســنتی حکمرانــی اقتصــاد جهانــی بــه یــاس مبــدل شــده اســت. فراینــد تعریــف روســیه در منطقــه صلــح 
لیبرالــی و در ســاختار اقتصــاد جهانــی آمریــکا محــور از ســال هــا پیــش  بــا بحــران مواجــه شــده بــود. تهاجــم روســیه 
بــه اوکرایــن و اعمــال نظــام تحریمــی همــه جانبــه علیــه ایــن کشــور امیدهــا بــرای غربــی و لیبــرال شــدن روســیه را 

کامــا از بیــن بــرده اســت. 1

افــزون بــر ایــن سیاســت تکامــل مســالمت آمیــز چیــن بــه یــک اقتصــاد بــازار و کشــوری دموکراتیــک کــه در سراســر 
ســال هــای پــس از دیپلماســی پینــگ پنــگ  )1971( از ســوی آمریــکا پیگیــری مــی شــد، در ســال هــای اخیــر بــا 
بحــران فزاینــده مواجــه شــد و از ســوی ایــاالت متحــده بــه کنــاری نهــاده شــد. چیــن بــه عنــوان اقتصــاد دوم جهــان 
ظهــور کــرده اســت، امــا ایــن اقتصــاد در کنتــرل دولتــی غیرلیبــرال، رقابــت جــو و همــاورد ایــاالت متحــده اســت. در 
پیامــد شکســت راهبــرد کان تکامــل مســالمت آمیــز، رقابــت راهبــردی در کانــون  روابــط اقتصــاد اول و دوم جهــان 
ــزرگ در مســیر گسســت تدریجــی بویــژه در حــوزه فنــاوری هــای پیشــرفته قــرار  قــرار گرفتــه اســت و دو اقتصــاد ب

دارنــد. 2

متاثــر از شــکاف فزاینــده میــان چیــن و روســیه بــا ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا نشــانه هــای بــازی بزرگــی کــه 
در ســناریوی موتورهــای خامــوش بــه آن اشــاره شــده نــه تنهــا در آســیا بلکــه در شــرق اروپــا نیــز بــه طــور فزاینــده 
بــروز پیــدا مــی کننــد. در شــرق اروپــا روشــن شــده مجموعــه اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده بــه صــورت یکپارچــه در 
جنــگ اوکرایــن علیــه روســیه نقــش آفرینــی مــی کننــد. نقــش آفرینــی ایــن کشــورها از کمــک هــای نظامــی گســترده 
تــا همکاری هــای اطاعاتــی و تــا ســنگین تریــن نظــام تحریمــی کــه علیــه یــک اقتصــاد بــزرگ در دهــه هــای اخیــر 
اعمــال شــده اســت را در بــر مــی گیــرد. در مقابــل روســیه بــا تســلیحاتی کــردن انــرژی و اســتفاده از گاز بــه عنــوان 
ســاح جدیــد علیــه اتحادیــه اروپــا واکنــش نشــان داده اســت. افــزون بــر ایــن روســیه بــه شــدت بــه چیــن نزدیــک 

شــده و بــه اقتصــاد ایــن کشــور وابســته تــر گشــته اســت.3

 در شــرق آســیا نیــز در ده ســالی کــه از انتشــار گــزارش شــورای اطاعــات ملــی آمریــکا مــی گــذرد، بــازی بــزرگ 
بــه تدریــج البتــه بــا ســرعتی کمتــر از بــازی بــزرگ در شــرق اروپــا، در حــال شــکل گیــری اســت. متحدیــن ایــاالت 
متحــده در ایــن منطقــه هنــوز بــرای انتخــاب میــان چیــن و ایــاالت متحــده در حــوزه اقتصــاد و تجــارت تردیــد دارنــد، 
امــا بــه تدریــج بــه ایاالت متحــده نزدیــک تــر مــی شــوند. تنــش فزاینــده در روابــط هنــد، اســترالیا و ژاپــن بــه عنــوان 
متحدیــن کلیــدی آمریــکا در آســیا بــا چیــن  و شــکل دهــی بــه اســتراتژی کان ایندوپاســیفیک بــرای مقابلــه بــا چیــن 

1-https://carnegieendowment.org/2022/04/05/putin-has-destroyed-liberal-international-order-but-liberal-democracies-are-destroying-
themselves-pub-86855
2- https://www.reuters.com/technology/us-aims-hobble-chinas-chip-industry-with-sweeping-new-export-rules-2022-10-07/
3- https://edition.cnn.com/2022/09/15/economy/china-russia-closer-ties-sco-summit-intl-hnk/index.html
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مهمتریــن نمــاد درگرفتــن بــازی بــزرگ جدیــد در شــرق آسیاســت.1

 ایــاالت متحــده در مســیر گسســت تدریجــی اقتصــاد خــود از اقتصــاد چیــن قــرار دارد و بــه طــور فزاینــده اقتصــاد چیــن 
ــر شــرکت هــای چینــی  را امنیتــی ســازی مــی کنــد، نظــام تحریم هــای گســترش یابنــده را در فراینــدی تدریجــی ب
اعمــال مــی کنــد. در مقابــل چیــن در قالــب اســتراتژی کان موســوم بــه چرخــه دوگانــه2 و مگاپــروژ راه ابریشــم بیــش 
از گذشــته بــر بــازار بــزرگ داخلــی خــود متکــی مــی شــود و مــی کوشــد بــه نوعــی اســتقال اقتصــادی حداقــل در 
بخــش هــای بســیار کلیــدی اقتصــاد دســت یابــد و بخشــی از نیازهــای خــود را از جهــان در حــال توســعه تامیــن کنــد.

4-موتورهای خاموش و دیپلماسی اقنصادی ایران 

در برداشــت نخســت تحقــق پذیــری ســناریوی موتورهــای خامــوش بــرای ایــران گشــایش راهبــردی محســوب مــی 
شــود. شــاید بتــوان گفــت کــه هیــچ کشــوری ماننــد ایــران در ســه دهــه اخیــر تحت فشــار نظــم بیــن الملــل لیبــرال 
و بــه ویــژه مدیــر ایــن نظــم یعنــی ایــاالت متحــده آمریــکا نبــوده اســت. در ایــن دوره ایــران همــواره بــا تهدیدهــای 
نظامــی مواجــه بــوده اســت. مهمتــر آنکــه ســنگین تریــن نظــام تحریمــی در تاریــخ، در ایــن دوره بــر ایــران اعمــال 
ــای  ــد. تحریم ه ــترده ترن ــر و گس ــنگین ت ــز س ــیه نی ــای روس ــم ه ــی از تحری ــران حت ــای ای ــم ه ــت. تحری ــده اس ش
اعمالــی علیــه ایــران بــه گونــه ای اســت کــه بخــش خارجــی و حاکمیــت اقتصــادی ایــن کشــور عمــًا از ســوی ایــاالت 

متحــده گــروگان گرفتــه شــده اســت.

امــا پرســش پیچیــده ای کــه دیپلماســی اقتصــادی ایــران بــا آن مواجــه اســت آنکــه علیرغــم تحقــق تدریجــی ســناریو 
موتــور هــای خامــوش در یــک دهــه منتهــی بــه 2022، فشــارهای تحریمــی بــر ایــران در یــک دهــه اخیــر بــه شــدت 
افزایــش یافتــه اســت، بــه گونــه ای کــه سرنوشــت اقتصــاد کشــور علــی رغــم تــاش هــای دولــت هــا بــرای عــدم 
پیونــد آن بــا توافــق هســته ای همچنــان بــه فرجــام توافــق هســته ای پیونــد خــورده اســت. پرســش مهــم دیپلماســی 
اقتصــادی ایــران از منظــر تحــول در محیــط عملیاتــی ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود آنکــه نظــم بیــن الملــل آمریــکا 
محــور رو بــه ضعــف اســت و بحــران در حکمرانــی جهانــی و نهادهــای تاســیس شــده از ســوی ایــاالت متحــده فزاینــده 
ــه اســت؟  ــه کاهــش نمــی رود و بلکــه افزایــش یافت ــران  و عــوارض آنهــا رو ب ــه ای اســت، فشــارهای تحریمــی علی
ــوان ایــن تناقــض را در تحــوالت محیــط عملیاتــی دیپلماســی اقتصــادی ایــران توضیــح داد؟ تقــدم و  ــه مــی ت چگون
ــی و  ــم کنون ــف و زوال نظ ــد ضع ــاوت در رون ــرال، تف ــی لیب ــم بین الملل ــونده نظ ــون ش ــای دگرگ ــوزه ه ــر در ح تاخ
برآمــدن نظــم جدیــد و فقــدان قــدرت نظــم ســاز جدیــد را مــی تــوان از علــل مهــم بــروز ایــن وضعیــت تناقــض آلــود 

در دیپلماســی اقتصــادی ایــران برشــمرد. 

1- https://www.rand.org/paf/projects/us-china-competition.html
2- https://www.bruegel.org/report/what-behind-chinas-dual-circulation-strategy
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بــه طــور تاریخــی تغییــرات در نظــم هــای بیــن المللــی عمدتــًا از حــوزه هــای سیاســی -ژئوپلیتیــک آغــاز مــی شــده 
اســت و بــه تدریــج در پیامــد ایــن تغییــرات موازنــه هــای قــدرت اقتصــادی نیــز تغییــر مــی کــرده اســت. در شــرایط 

کنونــی نیــز عمــده تغییراتــی کــه مشــاهده مــی شــود در حــوزه هــای ژئوپلیتیــک اســت.

 بــازی بــزرگ جدیــد ژئوپلیتیــک در شــرق اروپــا بــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن عمــا آغــاز شــده اســت و در شــرق 
آســیا نیــز نشــانه هــای فزاینــده مبنــی بــر شــکل گیــری بــازی بــزرگ وجــود دارد. امــا گســترش ایــن تغییــرات بــه 
حــوزه ژئواکونومــی و اقتصــاد جهانــی بــه تدریــج و بــا تاخیــر صــورت مــی گیــرد. آثــار اقتصــادی بــازی بــزرگ جدیــد 
در شــرق اروپــا بــه اعمــال تحریــم هــای شــدید علیــه روســیه از یکســو و بحــران انــرژی اروپــا از دیگــر ســو محــدود 
مانــده اســت. بــه تدریــج آثــار ایــن بــازی بــزرگ در اقتصــاد جهانــی نیــز قابــل مشــاهده اســت، امــا ایــن آثــار دگرگــون 

کننــده نبــوده اســت. 

 نکتــه دیگــری کــه در بــروز ایــن  تغییــرات و آثــار آنهــا بــا اســتناد بــه تاریــخ اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل مــی تــوان 
بــر آن انگشــت نهــاد آنکــه میــان ضعــف و زوال تدریجــی نظــم هــای بیــن المللــی و بــروز و ظهــور نظــم هــای جدیــد 

همــواره فاصلــه هــای معنــاداری وجــود داشــته اســت کــه بــه دوره هــای گــذار مشــهور شــده انــد. 

آخریــن تغییــر در نظــم بیــن المللــی کــه بــا فروپاشــی شــوروی رخ داد، اســتثنایی در رونــد تغییــرات در نظــام هــای بیــن 
المللــی و اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل محســوب مــی شــود. در ایــن تغییــر شــوروی یــک شــبه و در میــان بهــت و  
حیــرت سیاســتمداران، اندیشــمندان و مــردم عــادی فــرو ریخــت و راه را بــر نظــم  تــازه گشــود. مهمتــر آنکــه ایــاالت 
متحــده در سراســر دوره جنــگ ســرد نوعــی نظــم نهادینــه را میــان خــود و متحــدان بــه ویــژه در اروپــا غربــی ایجــاد 
کــرده بــود. بــا فروپاشــی شــوروی ایــن نظــم بــه ســرعت جهانگیــر شــد و بــه ســاختار اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل 
کنونــی شــکل داد. امــا فروپاشــی شــوروی کــه بــه لحــاظ مفهومــی نوعــی شــگفتی راهبــردی محســوب مــی شــود، در 
تاریــخ تحــول در اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل اســتثنا و نــه قاعــده محســوب مــی شــود. رونــد تاریخــی تغییــرات در 
نظــم بیــن المللــی و اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل همــواره تدریجــی بــوده و نظــم مســتقر دوره هــای طوالنــی از ضعــف 

و فرســودگی تدریجــی را طــی کــرده و بــه تدریــج بــه ســاختارها و نظــم جدیــدی راه بــرده اســت. 

در شــرایط کنونــی نیــز گرچــه تحقــق تدریجــی ســناریوی موتورهــای خامــوش از ضعــف تدریجــی ســاختار حکمرانــی 
ــه  ــدان ب ــازه چن ــروز و ظهــور نظمــی ت ــا نشــانه هــای ب ــد ام ــل حکایــت مــی کن ــن المل ــی اقتصــاد سیاســی بی جهان
ــه توســط  ــن نهادهــای شــکل گرفت ــه بریکــس مهمتری چشــم نمــی خــورد. ســازمان همــکاری شــانگهای و مجموع
ــه مکانیســم هــای  ــن نهادهــا در برداشــت خوش بینان ــر محســوب مــی شــوند. ای ــدرت هــای نوظهــور در دهــه اخی ق
ــرای گــرد هــم آمــدن و رایزنــی ســران کشــورهای در حــال توســعه محســوب مــی شــوند و هنــوز کنــش  ابتدایــی ب
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هــای معنــاداری در اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل صــورت نــداده انــد. بــه عنــوان نمونــه در پــی اعمــال تحریــم هــای 
شــدید علیــه روســیه، ســازمان شــانگهای و مجموعــه بریکــس اقــدام معنــاداری در حمایــت از روســیه یــه عنــوان یــک 
عضــو صــورت نــداده انــد. اقدامــات چیــن و هنــد در تــداوم ســطحی از همکایــر اقتصــادی بــا روســیه در قالــب دوجانبــه 

صــورت گرفتــه اســت. 

  بــه دیگــر ســخن علیرغــم ضعــف فزاینــده نظــام مســتقر، نشــانه هــای بــروز نظــم جدیــد همچنــان اندک انــد. یکــی 
از دالیــل کلیــدی  ظهــور چنیــن وضعیتــی در فقــدان قــدرت نظــم ســاز نهفتــه اســت. در ابتــدای متــن اشــاره شــد کــه 
ســاختار موجــود اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل و حکمرانــی جهانــی در ایــن حــوزه بــر مبنــای هژمونــی ایــاالت متحــده 
در ایــن عرصــه  و شــکل دهــی بــه نظــم مبتنــی بــر ثبــات هژمونیــک قابــل تبییــن اســت. علیرغــم ضعــف تدریجــی 
ایــاالت متحــده و عــدم تمایــل ایــن کشــور بــه ایفــای نقــش هــای گســترده در پهنــه بیــن المللــی هنــوز قــدرت نظــم 
ســاز جدیــدی کــه از توانمنــدی و قابلیــت هــای بســیار بــاالی الزم بــرای شــکل دهــی بــه نظــم جدیــد برخــوردار باشــد 

وجــود نــدارد.

 تنهــا کشــوری کــه بالقــوه می توانــد در حــوزه اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل بــه نظــم ســازی دســت یــازد چیــن اســت. 
اگرچــه کنش هــای نهــاد ســازانه چیــن از دو دهــه پیــش بــا شــکل گیــری ســازمان همــکاری شــانگهای آغــاز شــده، 
امــا در رونــد بســیار تدریجــی و محــدود تــداوم یافتــه اســت. در واقــع کنــش چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت در حــال 
ظهــور در برابــر نظــم موجــود نوعــی بدعــت در ســنت رفتــاری قــدرت هــای در حــال ظهــور محســوب مــی شــود. بــه 
طــور تاریخــی قــدرت هــای در حــال ظهــور همــواره در پــی برافکنــدن نظــم موجــود و شــکل دهی بــه نظــم جدیــد 
مطابــق بــا منافــع خــود بــوده انــد. امــا چیــن قدرتــی اســت کــه منافــع بســیار زیــادی در نظــم موجــود بیــن المللــی دارد 
و بــه آســانی نمــی توانــد رویکردهــای رادیــکال در قبــال ایــن نظــم در پیــش بگیــرد. چیــن در کانــون زنجیــره هــای 
جهانــی ارزش قــرار دارد. بخــش زیــادی از منابــع و مــواد خــام مــورد نیــاز خــود را از خــارج تامیــن می کنــد و همچنــان 
ــا اســتفاده از امکانــات بیــن  اقتصــادی صــادرات گــرا اســت. چیــن مهمتریــن برنــده فراینــد جهانــی شــدن  بــوده و ب
المللــی، سختکوشــی  مــردم چیــن و رهبــری خردمندانــه حــزب کمونیســت در فرصتــی بســیار کوتــاه بــه دومیــن اقتصــاد 
بــزرگ جهــان بــدل شــده اســت. بنابرایــن چیــن بــر هــم زدن رادیــکال نظــم موجــود را کامــًا بــه ســود خــود نمــی 

دانــد. ایــن امــر بــه ویــژه در حــوزه اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل بــروز و ظهــور دارد.

 عمــده اختافــات چیــن بــا ایــاالت متحــده در حــوزه هــای ژئوپلیتیــک اســت. در حــوزه اقتصــادی چیــن همچنــان مــی 
کوشــد ســاختارهای موجــود تــا حــدود زیــادی حفــظ شــوند و منافــع ایــن کشــور در قالــب ایــن ســاختارها تامیــن شــود. 
از دیگــر ســو تعــداد کشــورهایی کــه پذیــرای نظــم چینــی باشــند چنــدان زیــاد نیســت. کشــورهای نزدیــک بــه چیــن 
اغلــب کشــورهای تجدیدنظرطلــب محســوب مــی شــوند. تعــداد ایــن کشــورها در نظــم بیــن الملــل کنونــی انــدک اســت. 
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اشــاره شــد کــه ایجــاد نظــم بیــن المللــی پیچیــده تریــن و دشــوارترین کارویــژه قــدرت هــای بــزرگ محســوب مــی 
شــوند. چیــن بــه طــور تاریخــی قدرتــی نظــم ســاز نبــوده اســت. ایــن کشــور  بــه اســتثنای نظــم مبتنــی بــر تکریمــی 
کــه در آســیای شــرقی در عهــد باســتان ایجــاد کــرده تجربــه ای در ایجــاد نظــم بیــن المللــی مــدرن و متناســب بــا 
جهــان قــرن 21 نــدارد. چینــی هــا بــه خوبــی بــه محدودیــت هــای خــود اشــراف دارنــد و مــی داننــد کــه ایجــاد چنیــن 
نظمــی تــا چــه میــزان پیچیــده، دشــوار و هزینــه بــر خواهــد بــود. از همیــن رو بــا احتیــاط بســیار رفتــار مــی کننــد. 
شــاهد ایــن مدعــا آنکــه چینــی هــا در کانــون هــای بحــران جهانــی همچــون خاورمیانــه و افغانســتان علیرغــم کاهــش 
حضــور ایــاالت متحــده هیچــگاه بــه صــورت آشــکار تمایلــی بــرای جایگزینــی ایــاالت متحــده یــا ارائــه طرح هــای 
بدیــل بــرای ســاختار امنیتــی و اقتصــادی ایــن منطقــه بــروز نــداده انــد. بــه دیگــر ســخن چیــن تــاش مــی کنــد تــا 

حــد ممکــن از رقابــت ژئوپلیتیــک بــا آمریــکا در مناطقــی فراتــر از محیــط پیرامونــی خــود پرهیــز نمایــد. 
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جمع بندی 

شــاید کمتــر کشــوری را بتــوان یافــت کــه همچــون ایــران، تحــوالت اقتصــادی آن بــا تحــوالت محیــط بیــن المللــی 
پیونــد خــورده باشــد. اقتصــاد ایــران را بــه صــورت توامــان و تناقــض آمیــز مــی تــوان اقتصــادی منــزوی و تنیــده  در 
اقتصــاد جهانــی محســوب داشــت. از یــک ســو بخــش مهمــی از راه هــای عــادی تعامــل اقتصــادی ایــران بــا اقتصــاد 
جهانــی محــدود شــده اســت و از طــرف دیگــر هرگونــه تحــول مهــم و چشــمگیر در اقتصــاد ایــن کشــور بــه تحــوالت 
کان بیــن المللــی پیونــد خــورده اســت. در چنیــن کشــوری فهــم صحیــح و واقع بینانــه تحــوالت محیــط بیــن المللــی 

در طراحــی و اجــرای دیپلماســی اقتصــادی موفــق بســیار اهمیــت دارد.

فهــم ایــران از تحــوالت محیــط بیــن المللــی کــه در قالــب آن از برآمــدن نظــم جدیــد ســخن مــی گویــد برداشــتی 
واقــع بینانــه اســت، امــا در عیــن حــال ایــران بــا وضعیــت متناقضــی مواجــه اســت. علیرغــم آنکــه نشــانه هــای گــذار 
از نظــم هژمونیــک فزاینــده انــد امــا فشــارهای  تحریمــی علیــه ایــران همچنــان تــداوم یافتــه و ایــن کشــور همچنــان 
در شــکل دهــی بــه تعامــات اقتصــادی بیــن المللــی بــا چالــش هــای ســهمگینی مواجــه اســت. در چنیــن شــرایطی  
ــه دگرگونــی  واجــد  ــران در بطــن نظــم بیــن المللــی رو ب ــه چنــد نکتــه در طراحــی دیپلماســی اقتصــادی ای توجــه ب

اهمیــت اســت:

1-  نتایــج عملــی تغییــر در معــادالت قــدرت در پهنــه جهانــی بــه تدریــج در اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل آشــکار 
خواهــد شــد. آثــار گشایشــی ایــن تحــوالت بــرای اقتصــاد ایــران در میــان مــدت  بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد. از آنجا 
کــه معضــات دیپلماســی اقتصــادی ایــران فزاینــده انــد و فشــار اقتصــادی بــر ایــن کشــور روز افــزون اســت، ایــران 
نمی توانــد تــا میــان مــدت بــرای تحقــق گشــایش هــا صبــر پیشــه کنــد. امیــدواری بــه ایجــاد تغییــرات رادیــکال در 
شــرایط نظــم بیــن المللــی و بهــره بــرداری ایــران از آن بــه ویــژه در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی در کوتــاه مــدت 
چنــدان واقــع بینانــه نیســت. نظــم بیــن الملــل کنونــی پیچیده تریــن و قاعــده منــد تریــن نظمــی اســت کــه تاکنــون 
در پهنــه اقتصــاد سیاســی بیــن الملــل شــکل گرفتــه اســت. قاعــده منــدی ایــن نظــم بــه معنــای عادالنــه بــودن آن 
نیســت بلکــه تنهــا ســخن از پیچیدگــی و تنیدگــی روابــط کشــورها و شــرکت هــا بــا یکدیگــر اســت. تغییــر در هــر 
یــک از ابعــاد ایــن نظــم بســیار پیچیــده و دشــوار خواهــد بــود. درگیــری اقتصــادی غــرب و روســیه بــه عنــوان یــک 
قــدرت میــان پایــه در اقتصــاد جهانــی در پیامــد جنــگ اوکرایــن بــه خوبــی آثــار دگرگونــی در ایــن نظــم و پیامدهــای 
گســترده ای کــه مــی توانــد در پــی داشــته باشــد را نشــان مــی دهــد. در چنیــن نظمــی قــدرت هــای در حــال ظهــور 
بــه ویــژه چیــن بــرای شــکل دهــی بــه تغییــرات کان در اقتصــاد سیاســی بین الملــل بســیار تدریجــی و محتاطانــه 
کنــش صــورت مــی دهنــد. ایــن رویکــرد باعــث مــی شــود تــا تغییــرات در نظــم بیــن المللــی بســیار تدریجــی و در 
واقــع آهســته و پیوســته بــه پیــش رود. انتظــار شــکل گیــری تغییــرات رادیــکال در ایــن نظــم چنــدان واقــع بینانــه 
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نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بــه دلیــل انباشــت بحــران هــا و مســائل اقتصــادی نیازمنــد حــل و فصــل 
مســائل خــود بــا قــدرت هــای بــزرگ و عــادی ســازی دیپلماســی اقتصــادی در کوتــاه مــدت اســت.

ــن  ــک از ای ــر ی ــد. ه ــران گردن ــادی ای ــی اقتص ــر در دیپلماس ــن یکدیگ ــد جایگزی ــی توانن ــرب نم ــا غ ــرق ی 2- ش
مجموعــه هــا دارای مزیــت هایــی اســت کــه در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی ایــران واجــد اهمیــت اســت. بازارهــای 
صادراتــی ایــران در آســیا و در جهــان شــرق قــرار گرفتــه انــد، در حالــی کــه زیرســاخت هــای مبادلــه بــا ایــن بازارهــا 
شــامل زیرســاخت هــای مالــی، بیمــه و حمــل و نقلــی عمدتــًا متاثــر از کشــورهای غربــی و سیاســت هــای آنهــا عمــل 
مــی کننــد. بنابرایــن ایــران نمــی توانــد هیــچ یــک از ایــن مجموعه هــا را جایگزیــن دیگــری نمایــد. تعامــل همــه 
جانبــه بــا غــرب و شــرق در دیپلماســی اقتصــادی ایــران همچنــان واجــد اهمیــت اســت. کوشــش بــرای جایگزینــی 
آســیا بــه جــای غــرب در دیپلماســی اقتصــادی ایــران احتمــااًل بــه نتایــج قابــل توجهــی منجــر نخواهــد شــد. مواضــع 
جدیــد چیــن علیــه ایــران در اجــاس اخیــر ایــن کشــور در عربســتان تــازه تریــن نمــاد شکســت ایــن سیاســت اســت. 

ــی در  ــادالت مال ــژه در حــوزه مب ــه وی ــی ب ــت انحصــاری غــرب در برخــی از حــوزه هــای اقتصــاد جهان  3- موقعی
کوتــاه مــدت تــداوم خواهــد یافــت. قــدرت هــای در حــال ظهــور در مجموعــه هایــی همچــون ســازمان همــکاری 
شــانگهای، بریکــس و در شــکل هــای یــک جانبــه آن چیــن و روســیه، از تــوان و تمایــل الزم بــرای شــکل دهــی بــه 
نظــم مالــی جدیــد در پهنــه بیــن المللــی را بــه گونــه ای کــه قــادر بــه حــل معضــات تعامــات مالــی ایــران باشــد، 
ــداوم  ــا بــی انگیزگــی کشــورهای نوظهــور در ایجــاد چنیــن نظمــی در میــان مــدت ت ــی ی برخــوردار نیســتند. ناتوان
خواهــد داشــت. بنابرایــن ایــران بــرای حــل و فصــل ایــن معضــل اساســی در دیپلماســی اقتصــادی خــود کــه ناشــی از 
محیــط بیــن المللــی اســت تنهــا مــی توانــد بــه تــداوم دیپلماســی بــرای حــل و فصــل ایــن معضــل از مســیر تفاهــم 
بــا غــرب بیندیشــد. ممکــن اســت در میــان مــدت و بلندمــدت نظــام هــای مالــی جدیــدی در جهــان شــکل گیــرد 

و انحصــار و ســلطه غــرب در ایــن حــوزه شکســته شــود امــا در کوتــاه مــدت چنیــن چشــم انــدازی وجــود نــدارد.


