
 دیپلماسی اقتصادی ابزاری کارآمد برای تقابل با تحریم

  سوال اصلی 

چگونه می توان با رویکردی نو نسبت به دیپلماسی اقتصادی این ابزار را بعنوان ابزار مقابله نرم با هجوم نرم تحریم  

 بکار گرفت و آن را در راهبرد و سیاستهای اقتصاد مقاومتی گنجاند؟

  این سوالسواالت فرعی مستخرج از 

مفاهیم و سابقه تحریم و سابقه اقدامات از جنس دیپلماسی اقتصادی در کشورمان در دوره تحریم و امکان استمرار یا  

 توقیف تحریم یا تحمیل تحریم های جدید در دوره پسا برجام است.

 پیشینه تاریخی و وضع موجود دیپلماسی اقتصادی در جهان

ولتها و موجودیتهای وابسته به انها بر اساس سیاست های جهانی توسط مقامات دیپلماسی یعنی هدایت روابط بین د

. طبق تعاریف کالسیک و سنتی، دیپلماسی حوزه انحصاری دولتها و وزارت امور خارجه "رسمی از طرق صلح آمیز

است که  انیگرازب یگردولتها و د ینروابط ب یریتنو مد یفیدر تعرها بوده و برای غیر دولتی ها حوزه ممنوعه است.

 یینتع یشمقامات رده باال و ممتاز و از پ یگرلزوماد یگرانباز ینشود. ا یم یتهدا یدولت یرتوسط دولتها و عوامل غ

به  یپلماسید بر یرسم ینخبه حکومتها یوانساالرانشفاف و د یرو بالمنازع و البته غ یسنت یت. لذا حاکمیستندشده ن

و کنترل  تیریو مد یریبدنبال بکارگ یاقتصاد یپلماسید یدولت بازیگران.کند یم یریجهت گ یمتفاوت یسمت و سو

 .رقم بخورد یشانو نفع ا یلنو ظهور هستند تا معامالت قدرت در جهان به م یگرانباز

 بخشهای تشکیل دهنده برنامه و عملکرد دیپلماسی اقتصادی کالسیک عبارتند از :

 ( بازیگران اصلی1

 حکومتها -الف

 سازمان های بین المللی -ب

 تحول بازیگران در دیپلماسی اقتصادی جدید

( و شرکتهای فرا ملیتی بسرعت و بتدریج نقشی روز افزون در نهادهای فراملی به NGOسازمانهای مدنی غیر دولتی )

 خود می گیرند.



 (موضوع و محتوای دیپلماسی اقتصادی 2

و تجارت کاال و خدمات و مسائل مربوط به سرمایه گذاری و اطالعات  سیاستهای دارای تاثر و تاثیر متقابل در تولید

 مالیه دربین کشورها و سازمان های بین المللی

 ابزارها(3

ابزارهای دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی، از مذاکرات غیر رسمی تا همکاری در تدوین موافقتنامه های رسمی و 

اقتصادی دوجانبه کشورها یا همکاری در چارچوب سازمانهای  تنظیم مقررات و تعامالت در چارچوب کمیسون های

بین المللی و چند جانبه را در بر می گیرد.ابزار مهمی که از همان ابتدای تئوریزه کردن دیپلماسی اقتصادی به آن 

تصریح شده است، همانگونه که پرجیجک در کتاب دیپلماسی اقتصادی، سیاستهای تجاری و بازرگانی منتشره در 

 اقدامات تنبیهی و کیفری تحریم ها بعنوان یک اهرم موثر است. خاطرنشان ساخته است. 4991ال س

 (سطح دیپلماسی اقتصادی4

 این امر در همه سطوح روابط دوجانبه،منطقه ای،چند جانبه و بین المللی قابل اعمال است.

 دیپلماسی اقتصادی در نظام تک قطبی

کشورهای پیشرفته ابداع شد تا شرایط جدید پس از نظام دوقطبی، واگذار به نظام مقوله دیپلماسی اقتصادی توسط 

تک قطبی را به تعبیر فوکویاما در پایان تاریخ و حاکمیت مطلق لیبرال دموکراسی را تسهیل کنند. جهانی سازی که 

ارهایی برای هیم و ساختپایه این اندیشه بود.کشورهای پیشرفته برای پیاده سازی نظام مطلوب پس از جنگ سرد مفا

دیپلماسی اقتصادی تعریف کردند. لکن این مفاهیم و ساختارها و ابزارها بشدت مورد سوء ظن کشورهای در حال 

 توسعه بودند زیرا آنان می پنداشتند که با تحقق چنین نظامی منافع آنان حتی بیش از دوران جنگ سرد بخطر می افتد.

 ایرانپیشینه دیپلماسی اقتصادی در 

دهه پیش ساختار دیپلماسی اقتصادی در ایران تقریبا کامال به صورت رسمی در دستگاههای دولتی سازمان یافت،  1از 

عمده ترین آنها عبارتند از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و سازمان جلب و 

و دارایی، معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی ) پس  حمایت از سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی

از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن به نام سازمان تجارت( ، معاونت بین المل اطاقهای بازرگانی و 



 در میان ساختارهای فوق معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بیشتر بر لفظ و عبارت دیپلماسی.صنایع و معادن 

 اقتصادی تاکید داشته و سابقه فعالیت آن به پنج دهه گذشته باز می گردد.

 دیپلماسی اقتصادی پس از تحریم هسته ای در ایران

با روی کار آمدن دولت نهم با تأیید رئیس جمهور وقت بر ضرورت هماهنگی روابط اقتصادی و سیاست خارجی 

معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه جهت هماهنگی های خصوصا با استشمام تهدید تحریم ها، خواستار تقویت 

با گذشت چند ماه از کار دولت نهم قطعنامه های تحریم شورای امنیت سازمان ملل قوی بین این دو امر می شود. 

بتدریج صادر و موضوع بررسی چگونگی مقابله با تحریم نیز به وظایف قبلی معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی 

 شد کشور اضافه

 تحریم چیست؟

یا  Sanctionاز روی مسامحه به تحریم ترجمه شده است.  Embargoو   sanctionدر زبان فارسی دو لغت انگلیسی 

طبق آنچه که در مراجعی چون لغت نامه آکسفورد و دایرهّ المعارف ویکی پدیا آمده به معنای مجازات اقتصادی 

ورهای مشخصی است. این موانع می تواند از طریق محدودیتهای نقل ایجاد مانع برای تجارت برخی از اقالم جهت کش

و انتقال پولی و استفاده از اعتبارات بانکی یا موانع تعرفه ای یا سهمیه بندی باشد. این محدودیتها فقط اهداف اقتصادی 

 یا یدشد یتدوددارد و مح یعتریوس یرهداEmbargo ندارند بلکه اهداف سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می شوند.

 یو پول یروابط بانک یتممنوع یا یدشد یتمحدود ی،تعرفه ا یرموانع غ یقکشور از طر یککل تجارت با  یتممنوع

 یاصادرات  یتواند برا یم یمتحر ین. ایردگ یدر بر م یکل یا یکشور را بصورت جزئ یککردن اموال  یفتوق یاو 

امکان  sanctionدر باشد. یبه منافع خاص یابیمنع آن کشور از دست یکشور برا یکآنها جهت  یدو ره  یاواردات 

مالحظه انسانی حتی در شعار  Embargoدور زدن و مالحظه مصون ماندن افراد عادی از آثار آن وجود دارد، اما در 

آمد روجود ندارد و بعلت وسیع بودن دامنه آن بخصوص بدلیل تحمیل محدودیتهای بانکی یا صادرات اقالمی که د

 اصلی کشور است یا حمل و نقل، امکان دور زدن آن بسیار اندک است

 آمریکا و تحریم

ستفاده از قوانین سازمان های بین المللی است، ائتالف سازی جهانی با ا Embargoسیاست آمریکا برای موفق شدن 

تا اگر هم کشوری در این ائتالف حضور فعال نداشته باشداز ترس اعمال مجازات آن را رعایت نماید. تحریم اقتصادی 



 یابزاری است که قدرتهای سلطه گر و در راس ایشان آمریکا با استفاده از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و با همکار

 یکدیگر برای دستیابی به اهداف خاص بین المللی استفاده می کنند

 .با استفاده از این روش از اقدام پر هزینه و پردردسر درگیری نظامی کمتر استفاده میشود 

  بهانه هایی چون نقض حقوق بشر، گسترش سالح های هسته ای و کشتار جمعی و حمایت از تروریسم معموال

 یم ها علیه کشورهای خاصی قرار می گیرند. ابزار مشروع سازی تحر

   هدف اصلی ناکار کردن حکومتهایی است که، از برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی و مالی آمریکا تبعیت

 ندارند.

 یمتحر یناکارآمد یا یکارآمد

صادی و نایی اقتاحتمال وارد آمدن ضربه مهم اقتصادی به کشوری که مورد تحریم قرار می گیرد به عواملی چون توا

مالی آن کشور و وابستگی آن به آمریکا و متحدانش و نوع وفاداری مردم آن به حکومت و موقعیت بین المللی آن 

کشور و شرایط و اوضاع کالن اقتصاد جهانی و موقعیت آن کشور در عرصه بین الملل و وابستگی سایر کشورها به 

ق مذاکرات با طرف های رسمی یا پیدا کردن فرصت های خنثی سازی مقابله با تحریم از طری. آن کشور بستگی دارد

 ینجماع در با یشورو یپس از فروپاشتحریم در سراسر جهان با استفاده از شبکه گسترده سفارتخانه ها می باشد. 

 یثار اقتصاداز آ یشها ب یمشکسته شده است و تحر یمیتحر یکاالها یفها و تعر یمتحر ییدتا یجهان برا یکشورها

 .یستمنابع ناممکن ن یراز سا یگزینجا یکشورها یکاال برا ینتام یرادارند، ز یاسیآثار ژست س

 کارآمدتر کردن تحریم

 به نظر ریچارد هاس 

پیش شرط اصلی اعمال تحریم ها تبدیل آن از یکجانبه به بین المللی یا چند جانبه است تا متحدان جدی در این امر ( 4

 همه جانبه به کشور مورد تحریم دست زنند.  به فشار

 تحریم ها نباید روابط دو جانبه را به گروگان گیرد.( 2



اختیارات رئیس جمهور برای تعلیق یا کاستن از تحریم ها در شرایط مناسب نباید کم باشد و در عین حال این ( 3

شهرداری باید از اقدامات ناهماهنگ با دولت دولت فدرال است که باید مسئول تحریم ها باشد و دولتهای ایالتی و 

 فدرال اجتناب نمایند تا هرج و مرج پیش نیاید

 سابقه تحریم ایران

نخستین تحریم کشورمان توسط آمریکا در پی واقعه گروگانگیری در النه جاسوسی آمریکا در تهران بصورت رسمی 

 اعمال شده:

  توقیف دارایی های ایران در آمریکا 

   تحریم معامالت بانکهای آمریکا با ایران 

  .تحریم واردات از ایران اقدامات آغازین این تحریم بود 

   .با آغاز جنگ تحمیلی تحریم اقالم نظامی توسط اروپا نیز به این تحریم ها اضافه شد 

نفت  دیخر یرا برا ینفت یدست شرکتها یبوش پدر، و یجمهور یاستو در اواخر دوران ر یلیجنگ تحم یانبا پا

 یلیاردم 4/8دو کشور به  ینباز گذاشت و تجارت ب یرانفروش گندم و مرغ به ا یرا برا یکشاورز یو شرکتها یراناز ا

و  یکابه آمر رانیاقتصاد ا یجیوابسته کردن تدر پدرباورند که هدف بوش  ینبر ا یلگرانتحل یدالر بالغ گشت. برخ

در دوران ریاست  99در دهه بوده است. یرانرفتار ا ییرجهت تغ یآت یاسیس یهافشار یاهرم  برا یناستفاده از ا

جمهوری کلینتون دولت و کنگره آمریکا بدنبال گسترش تحریم ها بودند و خصوصا ابداع مفهوم تحریم های ثانویه 

تی با مبلغ بیش ر صنایع نفبا قوانینی از قبیل هلمز برتون یا داماتو در مورد برخورد تحریمی با کشورهای سرمایه گذار د

نیز با همین شدت این سیاست ادامه  24میلیون دالر بر دامنه این موضوع افزود در دوران بوش پسر با آغاز قرن  29از 

ناکارآمدی تحریم های اولیه و ثانویه جمهوری اسالمی ایران موجب افزایش انتقادات تحلیلگران صاحب نام داشت.

الملل آمریکا بر این سیاستها شد. انتقادات ایشان عموما مشــــابه و تکرار همان مطالبـــی است اقتصادی و روابط بین 

که از باور یا ریچارد هاس در صفحات قبل ذکر شد. این منتقدان همیشه مثال ناکامی سیاست تحریم را، مورد ایران 

 ذکر می کردند

 تحریم های هسته ای



با  5+4به آن اشاره شد، در دوران اباما، که آمریکا وارد مذاکرات هسته ای  با توجه به ناکارآمدی تحریم ها که

جمهوری اسالمی شده بود، سیاستهای تحریم را با حذف برخی از نقاط ضعفی که در نقدهای یک دهه قبل آمده بود 

بین المللی  یمهمترین تحول در این سیاست گسترش تحریم های یکجانبه به تحریم هابه شیوه جدیدی گسترش داد. 

از طریق دیپلماسی رسمی و اقتصادی بود که پشتوانه آن دیپلماسی عمومی قرار می گرفت. این همان چیزی است که 

هیالری کلینتون در کتاب خاطراتش تفصیال به آن پرداخت و اباما و جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از 

اند که جهانیان را برای فشار به ایران با آمریکا همسو کردند و همین  سیاستهای خود در قبال ایران بارها به آن بالیده

 فشارهای بین المللی تحریمی ایران را که به خط آخر رسیده بود به پای میز مذاکرات کشاند

 مقابله ایران با تحریم های هسته ای

 شرایط دشوار اقتصادی برای کشور فراهم شده بعلت:

  شدت و حدت تحریم ها 

  جربه تحریم در این مقیاس در دستگاههای اجرایی کشور نبود ت 

  اعمال فشار به حساس ترین نقاط اقتصاد کشور که از تحریم بانکها شروع و به تحریم صادرات نفت ختم می

 شد.

  با توجه به سیاست نظام مبنی بر مقاومت در مقابل نظام سلطه چاره ای جز یافتن راه حلهای دور زدن تحریم

 نبود.

اه حلها نیز ترکیبی از روشهای دیپلماتیک، تجاری، بانکی و اقتصادی بود. بهمین دلیل دیپلماسی اقتصادی این ر

در کشورمان با مرکزیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه وارد فاز جدیدی شد که قبل از آن در هیچ 

به  رد ذیل نمی شد.با توجهکشوری تجربه نشده بود و حتی در تعاریف کالسیک آن نیز سابقه ای در این مو

دشواریهای روز افزون نتایج تحریم، بتدریج سطح تصمیم گیری برای مقابله با آن از سطح معاونین وزرا افزایش 

یافت و با پیشنهاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به ریاست جمهور، ستادی به نام ستاد تدابیر ویژه متشکل 

ن ستاد اتخاذ وظیفه ای.نک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شداز وزرای اقتصادی و سیاسی و با

تصمیماتی بود همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تنفیذ مقام معظم رهبری به صورتی سریع و میان بر قابل 

ی بخشی از اقدامات دتاجرا بود. با این ترتیب دیپلماسی اقتصادی در چارچوب مقابله با تحریم شکل پذیرفت و تا م



نیز که  5+4بطور منطقی می بایستی در بحثهای مذاکرات با وزارتخانه های اقتصادی و سیاسی در آن جهت بود.

از مهمترین ابزار تنبیهی آن تحریم های اقتصادی بود، دیپلماسی اقتصادی نیز نقش میداشت و در هیأت مذاکره 

نه های امور خارجه و اقتصادی و بانک نیز حضور میداشتند. متاسفانه کننده افراد مشغول در این عرصه از وزارتخا

در همه دوره های مذاکره بدلیل اهتمام و تمرکز کامل رئیس و اعضای هیئت ایرانی بر مسائل سیاسی، چنین اتفاقی 

خصوصا هیئت آمریکا چهره های شاخصی از اوفک یا معاونت وزارت خزانه داری  5+4در هیأتهای رخ نداد

مریکا در امور پایش تحریم ها و نیز بخش تحریم های وزارت امور خارجه آمریکا حضور داشتند و عالوه بر آ

این معاون وزیر خزانه داری و مسئول اوفک بیشتر ایام سال در سفرهای دوره ای در اقصی نقاط جهان به سر می 

 ینا.ا تحریم های کشورمان پایش و تهدید نمایدبرد تا کشورهای طرف معامله بالقوه یا بالفعل ایران را در رابطه ب

و مشاورت  ایوزارت امور خارجه و سازمان س یتهایبود و در کنار فعال یاقتصاد یپلماسیخود از جنس د یزن یتفعال

 اسییپلمد یبرا یدیعرصه جد یزن یکائیانسازمان داده شده بود. لذا آمر یکاآمر یجمهور یاستر یمل یتامن

سازمان  و یساز یجهان یمقاله آمد مانند بحثها ینا یدر ابتدا یدهپد ینا یفکه در تعر یبجز مباحث یاقتصاد

دند که کر یفتعر ی،الملل ینچند جانبه و ب یاقتصاد یو سازمانها یدو جانبه اقتصاد یو کارها یتجارت جهان

 در جهت اهداف و یرانا یماسال یرفتار جمهور ییرو تغ یمجهت تسل یمکارآمد تحر یعبارت بود که کاربر

با فائق آمدن روحیه بخشی نگری، ستاد پر قدرتی چون ستاد تدابیر ویژه به محلی برای .یکاآمر یاسیس یآرمانها

حل مشکالت روزمره دستگاهها از طریق دور زدن قوانین تبدیل شد به نحوی که مقام معظم رهبری در یکی از 

 ه بودند صراحتا از این روند ابراز نارضایتی فرمودند.جلساتی که اعضای ستاد؛ حضور ایشان رسید

 پس رفت در استفاده از دیپلماسی اقتصادی

با تغییر وزیر امور خارجه و فردی از بیرون از مجموعه و اصرار بخشهای سیاسی معاونت اقتصادی رسما  99در سال 

ور، به اقدام این شد که دستگاه دیپلماسی کشمنحل و وظایف آن به بخشهای سیاسی واگذار گردید. نتیجه فوری این 

بهانه مسئول بودن وزارتخانه های اقتصادی مسئولیت خود را صرفا در دیپلماسی رسمی و کالسیک دوجانبه یا چند 

نیز چنانچه گفتیم حتی نقش کمرنگ دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه  5+4در بحث مذاکرات . جانبه محدود نمود

 یپلماسید یدر وزارت امور خارجه در مورد بخش مجر یازدهمدر دولت ها به صفر رسید.بخش مبحث تحریم  در

مور خارجه ا یربه وز یمذاکرات هسته ا یتبعلت احاله مسئول یگرد ی. از سویافتادامه  یهمان نگرش قبل یاقتصاد

 قتصادیا یپلماسید یبراشد و نه تنها  یم یصرف موضوع هسته ا یشانهمکاران ا یمو ت یاز سه چهارم اوقات و یشب



 ظهور در عرصه رسانه(، وقت یبرا یروز یشخص یها ییتوانا ی) منها یعموم یپلماسیامور دو جانبه و د یبلکه برا

 نمانده بود. یوزارت باق ینا یباال یریتدر مد یقابل توجه

 برجام و دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات هسته ای

اقتصادی ساختارمند در کشورمان، در مذاکرات هسته ای برجام و حتی مذاکرات یکی از آثار منفی نداشتن دیپلماسی 

هسته ای در دوره دولتهای قبل بروز یافت که عبارت بود از عدم حضور کارشناسان اقتصادی در تیم های مذاکره 

 یمتحر یرمس ت بهبازگش یدست باالتر را برا یکاآمرکننده. از دالیل ابهامات فصل تحریم سند برجام همین امر است.

را هنوز  یانخصوصا غرب 5+4 یاعضا یراهرم فشار بر سا یخود باز نگه داشته است و حت یگوناگون برا یها به بهانه ها

 .به جهان را نداده است یرانا یبازگرداندن روابط اقتصاد یبه حالت عاد یبرا یتعهد کامل یچگاهدر دست دارد و ه

 تحریم های پسا برجام

ذیربط در وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا با بهره گیری از روشهای دیپلماسی اقتصادی و  دپارتمانهای

استفاده از تغذیه سازمانهای اطالعاتی اقدامات اجماعی جدید تحریمی را که به زعم ایشان کم هزینه تر از اقدامات 

 نظامی است طراحی می نمایند.

  یپلماسی اقتصادی چه در سطح سازمانهای بین المللی یا منطقه ای و چه در آمریکا با استفاده هرچه بیشتر از د

سطح روابط دو جانبه بدنبال اقناع جامعه جهانی جهت حصول اجماع جدید برای محدود سازی جدید 

 جمهوری اسالمی است.

 ی از بیرون شالبته اروپا و آسیا و روسیه و اقتصادهای درحال رشد به راحتی گذشته حاضر به تحمل خسارت نا

 ماندن از بازار ایران در شرایط رکود جهانی اقتصادی نیستند.

 پسا برجام یها یمتحر یتفاوت روشها

البته در شرایط دشوار اجماع سازی جهانی پسا برجام نوع و سازو کار تحریم های اعمالی تا حدی متفاوت با قبل 

 خواهد بود. این تفاوتها عبارتند از:

محدود سازی نفوذ ایران در منطقه و جهان اسالمی به عنوان هدف حداقلی و سرنگون سازی گرچه هدف ( هدف: 4

بحران تحریم هسته ای، استحکام این نظام و نظام جمهوری اسالمی به عنوان هدف آرمانی تفاوتی با گذشته ندارد.

آمریکا  یاستمدار مسئولی در غرب ومقاوم بودن و انعطاف و تدبیر رهبری آن را چنان به جهانیان اثبات نمود که کمتر س



هدف تغییر نظام را بعنوان یک هدف واقعی کوتاه یا میان مدت در نظر دارد.اهمیت یافتن دیپلماسی و مذاکره و شوق 

به جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آشنایی بیشتر غربیان با تکنوکراتهای ایران خصوصا آنانی که از نسلهای دوم 

تند، این بارقه امید را در ذهن ایشان ایجاد کرده که اقشار تکنوکرات ایرانیان مشتاق به توسعه و رفاه به بعد انقالب هس

و خسته از تقابل و دارای تمایالت روزافزون سکوالریستی در قبال تحریم های غیر هسته ای قابلیت تعامل و سازش 

 جهت تغییر رفتار کشور را دارند.

 یریکفضد ت یا یونیستیمقاومت ضد صه یبه گروهها یاسالم یکمک جمهور یهسته ا یربهانه غ ین( بهانه: مهمتر2

 خواهند گذاشت. یستیترور یاز گروهها یتخواهد بود و نام آنرا حما یکاآمر یمتحدان منطقه ا یتمورد حما

و  Embargoو  sanctionچنانچه قبال گفته شد تحریم در بعد دامنه دارای سه درجه است که عبارتند از ( وسیله: 3

Blockade  .و از نظر بعد وسعت نیز دارای سه درجه اولیه یکجانبه، ثانویه یکجانبه و بین الملل است 

آمریکا برای ایجاد اجماع جهت تحریم بین المللی علیه کشورمان را بدالیلی مانند تعارض منافع اقتصادی با کشورهای 

یه یکجانبه م اولایل خاورمیانه امکان کمتری دارد. کارایی تحریمختلف و تفاوت نظرات با بسیاری از کشورها در مس

تحریم های ثانویه یکجانبه بیشتر محتمل است زیرا به این طریق با ایجاد فشار های بانکی و بیمه ای بر نیز چندان نیست.

 شرکتهای طرف کار با ایران آمریکا راحت تر می تواند مشکل سازی نماید.

 در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی دیپلماسی اقتصادی نوین

 در این زمینه سوالهای ذیل باید پاسخ داده شود:

 ( آیا نظام سلطه از تحریم کمتر استفاده خواهد کرد؟4

انگیزه های تحریم یعنی تغییر نظام یا تغییر دولت یا تغییر رفتار بسته به توان تحریم کننده و مقاومت تحریم شونده(       

بیشتر از قبل پابرجاست و آمریکائیان اعم از رادیکالهای نو محافظه کار جمهوریخواه تا کاندیداهای کماکان و حتی 

 ریاست جمهوری و نمایندگان کنگره و حتی رییس دولت فعلی و وزارت خزانه داری بر این امر تصریح دارند

های فعلی  حریم نشدن یا رفع تحریم(آیا برجام که نخستین سند رفع تحریم است به صورتی جامع حاشیه امن برای ت2

 بوجود آورده است؟

با مطالعه جامع برجام و رجوع به نظرات دست اندرکاران آمریکایی و حتی غربی بصورت آشکار و بدون تاویل و 

اوال تحریم های به بهانه غیر هسته ای از قبیل دموکراسی و حقوق بشر و تروریسم که خود  تفسیر مشخص می شود؛



توجهی از تحریم هاست پابرجا می باشند و راه تشدید آنها به بهانه های مذکور باز است.ثانیا تحریم های بخش قابل 

یکجانبه اولیه آمریکا از قبیل محدودیتهای اطاق پایاپای نیویورک بر نقل و انتقاالت دالری و روابط بانکی آمریکایی 

ثانویه آمریکا در برجام عبارات مبهم و قابل تاویل گنجانده صراحتا دست نخورده باقیمانده و حتی در مورد تحریم های 

شده است که موجب تعلل بانکهای اروپایی برای عادی سازی روابط بانکی گردیده است.ثالثا فراوانی عبارات مبهم 

ت او قابل تاویل در متن برجام در مورد نحوه اجرا و ضمانت های عدم اجرا و کمیته های نظارت و رسیدگی به شکای

به اضافه اقدامات خنثی کننده برجام در دوران پس از تصویب و اجرایی شدن آن در شکل مصوبات کنگره یا 

)بخش نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا( و برخی بانکهای مرکزی  OFACدستورالعملهای 

تحریم ها و برقراری تحریم های جدید بر علیه  اروپایی نشان از آینده ای تاریک و مبهم و پر دست انداز در مورد رفع

 جمهوری اسالمی ایران ترسیم می کند.

 (چگونگی اعمال تحریم های جدید؟3

با تفاسیر  OFACعادی شدن روابط بانکی کشورمان با جهان در کوتاه مدت و حتی میان مدت متصور نیست، زیرا 

آمریکا در میان بانکهای جهان ایجاد ارعاب نموده  یکجانبه و ابهام سازی در متن برجام و تحریم های گذشته

لیست کاالهای مصرف دوگانه مرتب در حال افزایش و تعمیم به کاالهای عادی چون پیچ و مهره هم است.

میشود.موضوعاتی چون نقض حقوق بشر و دموکراسی در ایران و حمایت کشورمان از جبهه مقاومت علیه صهیونیزم 

وسسات اقتصادی که به ادعای ایشان وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نیروهای مسلح و سازمان بهانه هایی جهت تحریم م

انرژی اتمی هستند خواهد شد.ایجاد ارعاب در میان شرکتها و بازرگانان جهان برای کار با ایران از طریق محدودیت 

 های کنسولی و قضایی

 راه حلهای ساختاری و مفهومی

متی بر همزمانی درونزا بودن و برونگرا بودن این اقتصاد تاکید شده است، لذا روابط صحیح در راهبرد اقتصاد مقاو

اقتصادی برون مرزی یک پایه تحقق موفقیت آمیز این راهبرد است. برای ضمانت صحت مسیر روابط خارجی اقتصادی 

 .جتناب ناپذیر استبهره گیری از اصول تجربه شده و نظریه پردازی شده دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت ا

در بخش ساختاری، مقدمه واجب تحول در نگرش مدیران اقتصادی کشور است، که متاسفانه غالبا دارای اندیشه ( 4

 ی سکوالر در بخش اقتصاد می باشند.



ستادی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت دیپلماسی اقتصادی است. این ستاد تسهیل ( ایجاد 2

و در مواردی طراح راهبردهای سه گانه پیشگیری، مقابله و دور زدن تحریم هاست. لذا باید مرکب از نمایندگان  کننده

در سطح معاونت و دارای اختیارات وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی صنعت و معادن و 

همین راستا باید معاونت اقتصادی منحل شده وزارت  تجارت، اطالعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد. در

 امور خارجه، متشکل از دیپلماتهای ورزیده بازسازی و احیا گردد.

 لی دور زدن است. برای اقدامات پیشگیرانه مسئولیت اصو  بخش عملیاتی شامل سه قسمت پیشگیری، مقابله

 به عهده وزارت امور خارجه است.

  امور خارجه در این ستاد گنجاندن مسائل اقتصادی و تجارت در مذاکرات دو وظیفه دیگر محوله به وزارت

 جانبه دیپلماتیک با همه کشورها به عنوان یک سرفصل اصلی.

  استفاده از ابزار سازمانهای بین المللی و منطقه ای اقتصادی و سیاسی و حتی اندیشکده های معتبر در جهت

م و مخالف نقض برجــــام برای تحریم، از ضروریاتی است که اخذ قطعنامه ها و مقامات مخالف تحــــری

 صرفا در حوزه تخصصی وزارت امور خارجه است

 :مقابله مرحله پس از عدم موفقیت پیشگیری و اعمال تحریم هاست 

  یافتن منابع جایگزین تامین کاال و خدمات بانک و بیمه و حمل ونقل برنامه ریزی 

  ران اقدامات با استفاده از شبکه جهانی سفارتخانه ها برای منبع یابیوزارت صنعت معدن و تجارت پیش 

 اقدام مشابه بانک مرکزی در خدمات پولی و بانکی 

شناسایی و توافق با بانکهایی در کشورهای مختلف و دارای روابط سیاسی خوب و مهمتر از همه منافع 

 مشترک با ما هستند.

 بله با آن که صرفا با استفاده از کانالهای رسمی و آشکار است، می در مرحله اعمال تحریم ها به غیر از مقا

بایست از روش دور زدن تحریمها نیز بهره برد. این روش به صورت غیر آشکار و با استفاده از بازیگران غیر 

 .رسمی است



 هرا غیر ادر این روش تجارت و تعامالت اقتصادی کشور تحریم شونده در پوشش بنگاهها و بانکها و افراد ظ

وابسته به حاکمیت و حتی دارای تابعیت متفاوت بعنوان خریدار و فروشنده صورت می گیرد و البته ریسک 

 این روش با افزایش قیمت های معامله پوشش داده می شود.

  از روشهای متداول اجرایی در این شیوه می توان از خرید شرکتهای تولیدی یا خدماتی در کشورهای دیگر

د مورد اعتماد حقیقی یا شرکتهای خصوصی و حتی اتباع خارجی، با اخذ تضامین مناسب و اعمال توسط افرا

 نظارت برآنها توسط ارگانهای حکومتی نام برد. 

  شرایط اقتصادی اکثر کشورهای جهان که همراه با رکود است فرصتهای مناسبی را برای خرید اینگونه

 ی التین و آفریقا و آسیا فراهم ساخته است.شرکتها در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا

  خرید بانکها وسیله بسیار موثری برای مقابله با تحریم است که البته دشواریهای بیشتری بعلت سیستم نظارتی

بانکهای مرکزی و سیستم نظارتی بانکهای آمریکایی و اروپایی بر فعالیت اکثر بانکهای جهان دارای مشکالتی 

 .ن نیستاست هر چند غیر ممک

راههایی از قبیل تاسیس بانک در جزایر مناطق آزاد برای نقل و انتقاالت سنگین موردی ولو به قیمت تعطیلی فوری  

 آنها و یا ایجاد موسسات مالی غیر ایرانی مرتبط با بانکهای گوناگون دارای سهولتهای بیشتری است.

  خوبی برای انتقال و توسعه فناوریهایی است که خرید شرکتهای دانش بنیان خصوصا در اروپا و هند امکان

دسترسی به آنها در شرایط تحریم ناممکن است و خرید این شرکتها که عمدتا متعلق به جوانان نخبه و جویای 

 نام است با قیمت پایین با توجه به تجربیات انجام شده امری سهل است.

  در اعمال معدودی از این روشها سوء استفاده اجاره تسهیالت بندری و انبار و تاسیس خطوط حمل و نقل

هایی صورت گرفت که با سیاسی کردن این سوء استفاده اصل این نظریه زیر سوال رفت. حال آنکه این 

خود مبنای تئوریک قوی دارد که هزاران صفحه ادبیات در اینترنت تحت عنوان یا تنوع سرمایه گذاری  نظریه

ورهایی چوت آمریکا برای ایجاد حاشیه امنیت و سود آوری باالتر منتشر در مورد سوق دادن سرمایه های کش

 شد. 



  آمارهای سالهای اخیر حاکی از رشد سریع این روش است لذا انجام آن به شیوه درست و علمی اوال سوء

ظن کمتری را ایجاد می کند ثانیا ضمانت خوبی برای محفوظ ماندن از سرمایه از تطاول سوء استفاده کردن 

 فراهم می سازد.

 نتیجه گیری

تحریم کماکان مهمترین تهدید علیه نظام ماست و مبارزه با آن در شکل های پیشگیری، مقابله و دورزدن از مهمترین 

وظایف اقتصادی دست اندرکاران نظام است. این وظیفه باید در چارچوب راهبردهای اقتصاد مقاومتی باشد. یکی از 

حریم دیپلماسی اقتصادی با رویکردی نوین است. در این رویکرد، باید ساختار و کارکرد ابزارهای اصلی خنثی سازی ت

رم نظام آفند ن یمتحرشوراهای تصمیم گیری و دستگاه مجری سیاست خارجی کشور مورد تجدید نظر واقع شود. 

 یدکل به خدا و نااممتو جی،یبس یرانیتوسط مد یدنبرد با یننرم، به جنگ آن رفت. اما ا یبا پدافند یدسلطه است که با

هستند  آفند ینمردم که هدف ا یمقاوم ساز ینصورتا یرکه در غ یردمحور صورت پذ یفاز لطف سلطه گران و تکل

 توان تحقق ساخت. ینم ند،خود از نظام را دربردار یتتا حما

 


