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 چکیده
ست سیا صلی این پژوهش، تدوین  صادی ج.ا.ایران در حوزههای دیپلهدف ا سی دفاع اقت های پولی و مالی، ما
یا کاهش اثرات تحریمامنیتی -تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی له و  قای قدر هابرای مقاب  تو ارت

صادی و امنیتی ایران می صاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در اقت ستفاده از ابزار م ستا با ا شد. در این را با
شنامهپنج  س صاحبه، پر صل از م ستفاده از داده های حا صاء گردید. با ا شده اح ای تنظیم و جهت حوزه یاد 

سان خبره و پژوهشگران علمی دانشگاهنفر از اعضای هیئت 132اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط  ها، کارشنا
سی و دفاعیدر حوزه سیا صادی،  ست های  -های اقت سیا از  مورد تایید در هر یکامنیتی تکمیل گردید. تعداد 

مورد می باشددد.  10و  8، 4، 9، 13امنیتی -حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی
ست از:  شورهای ایجاد پیمان»مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت ا های پولی دوجانبه با ک

محدودیت در کاالها و خدمات، کشورهای هدف و فعاالن اقتصادی  ایجاد تنوع و پرهیز از»، «مشترک المنافع
پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش « »داخلی

شرکت های بزرگ و محدود جهان سری از  ستگی به یک صی، »، «واب صو همکاری و هماهنگی بین بخش خ
ضور در مالقاتهای دیپلماتیک بنگاه های تجاری و بانکها با سبات تقویت»و « وزرات خارجه در جهت ح و  منا

، نظامی و فنی با همسددایگان به صددورت روابط دوجانبه در زمینه صددنایع الکترونیکی، همکاری های دفاعی
سته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و  مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه واب

 می باشد.« ازاریابی آنب
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 مقدمه . 1
متحده آمریکا برای حفظ هژمونی خود در دنیا و مقابله پس از پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی در جهان، ایاالت

، سناریوها و راهبردهای مختلفی را طراحی و اجرا نموده که طیفی های متخاصم از منظر خودبا تهدیدات قدرت
های سنگین مادی و سیاسی اقدامات نظامی از رفته هزینهگیرد. اما رفتهاز اقدامات نرم تا سخت را در بر می

های فناوری اطالعات بر بودن و ناملموس بودن اثر قدرت نرم از سوی دیگر در کنار پیشرفتیکسو و زمان
عمال قدرت ا»متحده موسوم به گیری راهبرد جدیدی در سطح امنیت ملی و سیاست خارجی ایاالتعث شکلبا

تجاری، ارتباطات استراتژیک با مخالفین -ها و ابزارهای مالیگردید. در این رویکرد ترکیبی از تحریم 1«فشار
آید. موارد ی و به اجرا در میصورت هوشمند، هدفمند و نتیجه محور طراحداخلی، حمالت سایبری و ... به

گرفته و آنچه در قبال ج.ا.ایران نیز  طی یک دهه اخیر متعددی از این راهبرد در مورد کشورهای مختلف انجام
قابل تفسیر « قدرت اعمال فشار»متحده آمریکا و شرکای آن به اجرا درآمده در چارچوب راهبرد از سوی ایاالت

 (. 3: 2016رند،  باشد )گزارش مؤسسهو تحلیل می
سند استراتژی امنیت ملی دونالد ترامپ به عنوان آخرین سند استراتژی امنیت ملی منتشر شده ایاالت متحده 
آمریکا، ضمن تأکید چندین باره بر استفاده از ابزار تحریم اقتصادی علیه کشورهای دشمن ایاالت متحده از 

ه نقطه تقابل جمهوری اسالمی ایران را معطوف به برنامه جمله ایران، یک ویژگی دیگر دارد و آن این است ک
کند و ایران را در کنار روسیه و کره شمالی دشمن منافع ایاالت متحده می داند. ایاالت متحده ای نمیهسته

آمریکا در این راستا تمام توانایی اقتصادی موجود خود را برای افزایش فشار بر تهدیدهای که علیه صلح و 
د وجود دارد و همچنین در جهت حل و فصل تقابل هایی که راه حل نظامی ندارد بسیج می کند و از امنیت خو

 یدیپلماسی )تهاجم( اقتصادابزارهای اقتصادی از جمله تحریم ها و اقدامات ضد پولشویی و ضد فساد به همراه 
حده ستراتژی امنیت ملی ایاالت مت)سند ابرای بازدارنگی، اعمال فشار و محدود ساختن ایران استفاده می نماید 

 (.2017آمریکا، 
اقدامات ذکرشده به همراه رایزنی با کشورهای مختلف برای قطع مناسبات اقتصادی با ایران و همراه کردن 

ایی که هالمللی و ممانعت از تالشدیگر کشورها با اقدامات تحریمی آمریکا علیه ج.ا.ایران، کنترل فضای بین
ها و نهادهای گیرد، همسوسازی سازمانها از سوی ایران صورت میو ناکارآمدی تحریم منجر به دور زدن

المللی و دیگر اقدامات مشابه در چارچوب دیپلماسی ها و اجماع سازی بینالمللی برای تداوم اجرای تحریمبین
 (.847: 1396باشند )باقری، تهاجم اقتصادی آمریکا و متحدانش قابل اشاره می

ر مقابله تواند دیماز سوی ایران  یاقتصاد ی دفاعدیپلماس، داشتن ایرانج.ا  یبرا یکنون چالش پرعصر  ذا درل
  .نده باشدکمک کنشود، دیپلماسی تهاجم )جنگ( اقتصادی که از سوی آمریکا و متحدانش اعمال   میبا 

اری، های پولی و مالی، تجحوزه های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران درهدف اصلی این مقاله تدوین سیاست
ازی و ارتقای سمقاوم منظوربهمناسب  ی و بازدارندگیریشگیپ امنیتی برای-انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی

                                                           
1 Power to Coerce  
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 باشد؛ در این راستا پنج سؤال زیر مطرح شده است:اقتصادی و امنیتی ایران می قدرت

  برای مقابله و یا کاهش اثراتپولی و مالی های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه سیاست (1
 اند؟ کدم هاتحریم

برای مقابله و یا کاهش اثرات  های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه تجاری سیاست (2
 اند؟کدم هاتحریم

برای مقابله و یا کاهش اثرات  های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه انرژی سیاست (3
 اند؟کدم هاتحریم

هش برای مقابله و یا کاهای دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه روابط دیپلماتیک سیاست (4
 اند؟کدم هااثرات  تحریم

برای مقابله و یا کاهش امنیتی -های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه دفاعیسیاست (5
 اند؟کدم هااثرات  تحریم

 

 پژوهش  . مبانی نظری و پیشینه2
 . مفهوم و تعریف دیپلماسی دفاع اقتصادی2-1

ببرد  شیرا پ هادولتاهداف  کندمیاست که تالش  یابزار یخارج استیرکن س ترینمهم عنوانبه یدیپلماس
(. 1381گیرد )ویلگن،میبه خود  یابعاد متفاوت ،یخارج استیو اهداف س هاتواناییمتناسب با  نه،یو در این زم
 تیز اهما دیپلماسی دفاعیدر کنار  یاقتصاددیپلماسی  موضوعات ،یدیپلماس یموضوعات فراروا در ارتباط ب

ب محسو یمل تیکسب منافع و امن هایراهاز  یکی یدفاع یپلماسید(. 1394برژیک، است )ونبرخوردار ای ویژه
 انهیجو یسطح تعامالت همکارباال بردن  منظوربهدر حوزه دفاع  یپلماسیکاربرد د یمفهوم به معنا نیاشود. می

حور است که ثبات م کردیرو کی یدفاع یپلماسید نیتنش است؛ بنابرا جایبهکردن ثبات  نیگزیکشورها و جا
به  دیجد یتیامن طیحران و محب تیریمد یبرا یمناسب نهیزم تواندمیی، کالن مل هایسیاست شبردیعالوه بر پ
: 200، 2د )کلینتوندانن می 21 قرن دیپلماسی را اقتصادی لماسیدیپ(. همچنین 91: 1388، 1)لنونشمار رود 

 برای المللی بین سطح در کشور هر اقدام استراتژی در کننده تعیین موضوع یکدیپلماسی اقتصادی  (.1

 راستای در اقتصادی منافع و دیپلماسی مشترک فصل معنای به اقتصادی دیپلماسی .است ملی منافع تحقق
 به و اقتصاد عرصه در دیپلماسی کردن ردیبکار مفهوم به واقع در اقتصادی یپلماسید .است ملی منافع

)باین و  باشد کشورها می اقتصادی اهداف تحقق برای دیپلماسی بالفعل و بالقوه های توانایی کارگیری
 (. 45: 2003، 3وودالک

رافزایش قدرت مقاومت و کاهش های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بسیاست 12از طرفی با توجه به تأکید بند  
با . شودمی احساس ازپیشبیش یاقتصاد یدیپلماس یو سامانده یضرورت بازخوانپذیری اقتصاد کشور، آسیب

                                                           
1 Lennon 
2 Clinton 
3 Bayne & Woodlock 
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ی ماسدر این باره، مشخص شدن راهبرد دیپل یاساس ازین توجه به اهمیت دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی اقتصادی
نجام داد ا یاتیعمل ریزیبرنامه ر شرایط تحریم و تهدیدات خارجید آن بتوان اساس براست که  یاقتصاد دفاع

  را محقق کرد. شدهبینیپیشو اهداف 
اکنون سند ت ر،یاخ انیدر سال یدیپلماسو  اقتصاددفاع، حوزه  انیم افزاییهمبر ضرورت  اریبس داتیتأک باوجود

های تأثیر تحریم(. 1396)حسینی و احمدی، ست نشده ا هیکند، ته محققو  نییرا تب افزاییهمکه این  اینقشهیا 
متعدد اقتصادی بر سازوکار و نهادهای اقتصادی کشور در کنار پیچیدگی روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی 

تواند بسته به مقاوم بودن اقتصاد کشور، موجب شوک، اختالل، آسیب و بعضاً بحران گردد )سمیعی نسب، می
یپلماسی دفاع اقتصادی مبتنی بر نگرشی جامع و فراگیر بر چگونگی تعامل در (. بدین ترتیب تقویت د1393

های اقتصاد داخلی ضرورتی آشکار است. این امر، به لحاظ ساختاری، نهادی، روابط خارجی و ارتقای توانمندی
ار در ذهای اقتصادی کارساز در سطح ملی و کسب جایگاه تأثیرگریزی و حمایت از فعالیتمدیریتی و برنامه

های رشد و توسعه اقتصادی و های خارجی در جهت فراهم ساختن زمینهروابط دوجانبه و چندجانبه با طرف
 (.1396کاهش اثرات مخرب جنگ اقتصادی علیه کشور حائز اهمیت است )پور اصغری، 

و  درکبلاقو بین موضوعی  ایرشتهاز یکسو مفهومی است که در یک فضای بین« دیپلماسی دفاع اقتصادی»
و از سوی دیگر نسبت به مفاهیم نزدیک به خود همچون دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی دفاعی  باشدمیتفسیر 

( آمده است؛ دیپلماسی دفاع اقتصادی کاربست و ترکیب 1طور که در شکل )باشد. هماندارای وجوه تمایز می
قاومتی جانبه، دفاع اقتصادی و اقتصاد می دفاع همهسه عنصر دیپلماسی، دفاع و اقتصاد در ترکیبی واحد در راستا

ای که از وارد نمودن عنصر دفاع در دیپلماسی اقتصادی، دخالت دادن عنصر اقتصاد در دیپلماسی باشد. مقولهمی
ادی آورد. درواقع دیپلماسی دفاع اقتصدفاعی، شکل جدیدی را تحت عنوان دیپلماسی دفاع اقتصادی به وجود می

های به هم خورده است. توجه به حلقههای دیپلماسی، دفاعی و اقتصادی آن کشور گرهبه حلقههر کشور، 
دهنده دیپلماسی دفاع اقتصادی به معنی پذیرش یک وضعیت جبرگرایانه و تغییرناپذیر نیست، پیوستۀ شکل

 (.1396و احمدی،  باشد )حسینیای متحول، پویا و در حال دگرگون میچراکه دیپلماسی دفاع اقتصادی پدیده
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 ( ارتباط دیپلماسی دفاع اقتصادی با سه عنصر دیپلماسی، دفاع و اقتصاد 1شکل شماره )

 1396منبع: حسینی و احمدی، 

ها از برنامه ایبا توجه به آنچه گفته شد می توان این تعریف را ارئه نمود که دیپلماسی دفاع اقتصادی مجموعه
ی افزایبه هم المللی و جهانی است که منجرای، بینسطح روابط دوجانبه، منطقهو اقدامات نظام ج.ا.ایران در 

 ندگیو بازدار های اقتصادی، پیشگیریها و مزیتگیری از فرصتهای قدرت در سطح جهانی، خلق و بهرهمؤلفه
 های اقتصادی می شود.و مقابله با تهدیدات خارجی و تحریم

 ماسی دفاع اقتصادیدیپلماسی جنگ اقتصادی و دیپل .2-2

هیبریدیجنگماهیت جنگ ها از جنگ سنتی به سمت جنگ هیبردی تغییر یافته است. گذشته،دههطی
نظامیجنگتادیپلماسیغیرمتعارف است. دامنه این جنگ ازومتعارفمختلفابزارهایازترکیبیشامل

(. ویژگی های جنگ هیبریدی 2005اران، وهمکگیرد )جیمزرا با هدف ایجاد بی ثباتی در کشورها در بر می
شامل؛ حضور عناصر نیروهای منظم و نامنظم دولتی و غیر دولتی، فرماندهی چند وجهی، چند بعدی )داخلی و 

(  2017) 1کالن و رایکبورن(. 1396خارجی(، اقدام همزمان، عدم تقارن و مشارکت راهبردی است )کالنتری، 
پذیری گسترده تمامی طیف ز ابزارهای مختلف قدرت برای ایجاد آسیبجنگ هیبریدی را استفاده هماهنگ ا

کنند. از این رو می توان دیپلماسی جنگ های توابع اجتماعی به منظور ایجاد هم افزایی در جنگ تعریف می
اقتصادی را نیز گونه ای از جنگ هیبریدی دانست که از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهت فشار بر 

 مورد نظر استفاده می شود.  کشور
باشد که جزئی از دیپلماسی بین المللی حاکم بر جهان یکی از مهم ترین ابزارهای جنگ اقتصادی، تحریم می

کنونی شده است و از سوی کشورهای تحریم کننده به عنوان ابزاری غیر نظامی جهت اجبار دولت کشورهای 

                                                           
1 Cullen and Reichborn 
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(. در حقیقت، تحریم سالحی اقتصادی در 4: 2007ود )ایلر، شهدف، برای انجام واکنش مورد نظر اعمال می
ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و از طریق دیپلماسی جنگ اقتصادی وارد میدان مبارزه

 شود.عمل می
یر اهای یکجانبه، به دنبال متقاعد کردن سدر این خصوص، ایاالت متحده آمریکا همواره ضمن اعمال تحریم

ست و حتی اکشورها نسبت به تحریم ایران از طریق استفاده از ابزار دیپلماسی در راستای جنگ اقتصادی بوده 
دیپلماسی اقتصادی اشاره شده موضوع تحریم های اقتصادی زیر مجموع  در استراتژی امنیت ملی آمریکا به

، ابزارهای دیپلماسی اقتصادی مناسب است. آمریکایی ها عقیده دارند جهت اثربخش نمودن تحریم های خود
ترین گزینه می باشند؛ چراکه همکاری با شرکای همسو و فشار اقتصادی چندجانبه اغلب موثر تر است و این 
امر توانایی دولت های هدف را برای انجام اقداماتی جهت دور زدن تحریم ها محدود می سازد. )سند استراتژی 

 هاتحریمهای ایران رخ داد که از دید جک لو زمانی تغییر در سیاست(. 2017، امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا
همزمان در کنار  صورتبهو این کار  قرار دادکلیدی اقتصاد ایران را مورد هدف  هایبخشهدفمند  صورتبه

ریکا علیه مآ جانبهیک هایتحریمکه پنج دهه  کندمیوی استناد  دیپلماسی منظم و فشرده به کار گرفته شد.
شان است که ن اینمونه ترینقویایران  ایهستهآمریکا ضد برنامه  هایتحریماما  ؛بوده است مؤثرکوبا غیر 

 (.2016، 1)لو به موفقیت بینجامد تواندمیهمراه دیپلماسی  جمعیدستهچگونه تالش  دهدمی
وان تبا رویکرد جنگ سنتی نمید که شرایط خاص و منحصر به فرد کشور، ما را با این واقعیت متقاعد می ساز

های هیبریدی مقاومت کرد. در نتیجه اهمیت و نقش بارز دیپلماسی دفاع اقتصادی جهت دفاع در مقابل جنگ
ست ی توانمند و آرمانی، بر کسی پوشیده نیاجامعهو مقاومت در مقابل دیپلماسی جنگ اقتصادی برای بناگذاری 

الگوهای رایج در طراحی راهبردهای ی دنیای امروز دانست. همچنین هاتیلواوآن را از  توانیمتا آنجا که 
مقابله با تحریم های صرفاً اقتصادی از قبیل دیپلماسی اقتصادی به شکل عادی و مرسوم آن پاسخگو و کفایت 

ی ثالزم برای کمک به رفع تهدیدات ناشی از تحریم ها را نمی کند و کشور نیازمند نوعی نگرش دفاعی و خن
اعی دیپلماسی دف»کننده تهدیدات ناشی از تحریم، در دیپلماسی اقتصادی کشور است که از آن به عنوان 

تعبیر می شود. لذا به نظر می رسد برای مقابله با این تهدیدات عینی و بالفعل دشمن و اتخاذ تدابیر « اقتصادی
ن و تداوم آنرا شناخت و سپس طراحی های الزم، اجماالً باید مبانی نظری و عملی تحریم و انگیزه های دشم

عملیاتی وی را بررسی نمود و آنگاه به طراحی عملیاتی راهکارهای مقابله ای در قالب سیاست های دیپلماسی 
دفاع اقتصادی در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، سرمایه گذاری، لجستیک، روابط دیپلماتیک 

ی جدید اقتصادی در شرایط تحریم و هافرصتی از برداربهرها از طریق شناسایی و امنیتی پرداخت ت-و دفاعی
 هانهیهزی و جهانی مقدار المللنیبدر روابط دوجانبه، چندجانبه،  ی اقتصادیهایهمکاربا گسترش ارتباطات و 

  علیه ایران را افزایش داد. هامیتحررا کاهش و یا هزینه دشمنان برای اعمال تهدیدات و 
های حوزه های تخصصی دیپلماسی دفاع اقتصادی نیازمند انجام همچنین بدیهی است که تدوین سیاست

های کارشناسی الزم باهدف دستیابی به سازوکارهای مناسب منطبق بر اصول و اهداف مندرج در اسناد بررسی
                                                           
1 Leo 
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 ا در ادامه به بررسی اهداف وباالدستی نظام چون قانون اساسی و بیانات مقام معظّم رهبری است؛ در این راست
 شود.اصول دیپلماسی دفاع اقتصادی پرداخته می

 . اهداف و اصول دیپلماسی دفاع اقتصادی2-3
 باشد. دیپلماسی دفاع اقتصادیای میویژه دیپلماسی دفاع اقتصادی دارای جایگاه ارزندهای بهاهداف در هر حوزه

ی را هایام معظّم رهبری نیز دارای اهداف مشخصی است که افقج.ا.ایران بر اساس قانون اساسی و گفتمان مق
ماسی ای را در راهبری فرایند دیپلعنوان راهنمای عمل، نقش تعیین کنندهکند و بهفراروی مسئوالن ترسیم می

 هدافا توانیمبه قانون اساسی و گفتمان مقام معظم رهبری  با توجهنماید. دفاع اقتصادی کشورمان ایفا می
 ندجانبهجانبه و چالمللی یکهای بینمقابله و کاهش اثرات تحریم ی ج.ا.ایران در جهتاقتصاد ی دفاعپلماسدی
 (1396)حسینی و احمدی، را به شرح زیر برشمرد: یابی به رشد و توسعه اقتصادی دستو 

 م رهبریاساس قانون اساسی و گفتمان مقام معظ ( اهداف دیپلماسی دفاع اقتصادی بر1جدول شماره )
 اهداف شماره

 ها.های اقتصاد جهانی و ارتقاء مقاومت اقتصادی در برابر تحریمها و چالشایمن سازی در برابر بحران هدف اول

 هدف دوم
-ها در جهت دسترسی به بازارهای جهانی تولیدتقویت نیروی انسانی و کارآفرینی به همراه توسعه زیرساخت

 ها.تجارت و کسب سهمی از آن

 الملل.های نوین جهت کسب توانایی واکنش هوشمند به تغییرات محیط بیندستیابی به علم و فناوری هدف سوم

 کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. باهدفی بخش خصوصی سازفعالحمایت از تولید ملی و  هدف چهارم

 هدف پنجم
ی اهطرحین مالی تأمهای خارجی و ریگذایهسرماکاهش سطح بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از طریق جذب 

 ملی.

 هدف ششم
های دو و یا برقراری روابط سیاسی و اقتصادی پایدار از طریق دیپلماسی فعال جهت توسعه همکاری

 المللی.ای و بینچندجانبه منطقه

 هدف هفتم
ر نمودن ورود به برداای و اجتناب از هزینههای منطقهکارگیری قدرت نرم برای حل و مدیریت بحرانبه

 ها برای کشور.بحران

 هدف هشتم
ارائه تصویر واقعی و مثبت از ج.ا.ایران در انظار و افکار عمومی جلب اعتماد و افزایش اعتبار جهانی از طریق 

 المللی.بین

 ان.انگرهایی منطقه از حضور نظامی بیگ باهدفی امنطقهدفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و ایجاد توازن  هدف نهم

 هدف دهم
های پیشرفته دفاعی، مهندسی محیط یفناورو  افزارهانرمحفظ منافع و امنیت ملی از طریق کسب دانش، 

 امنیتی و گسترش توان سایبری.
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تمان قانون اساسی و گف بر اساسهمچنین در رابطه با اصول دیپلماسی دفاع اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
توان برای دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا. ایران نام برد: )حسینی راهبردی ذیل را می اصولمقام معظم رهبری، 

 (1396و احمدی، 

 اساس قانون اساسی و گفتمان مقام معظم رهبری ( اصول دیپلماسی دفاع اقتصادی بر2جدول شماره )
 اصول شماره

 ضرورت حفظ استقالل سیاسی، اقتصادی و دفاعی اصل اول

 طه اقتصادی و دفاعی و حمایت از مظلومان جهاننفی سل اصل دوم

 خودیابی، خوداتکایی و خودباوری ملی اصل سوم

 و توسعه پیوندهای راهبردی تعامل سازنده، اعتمادسازی اصل چهارم

 اقدام بر اساس حفظ عزت، حکمت و مصلحت اصل پنجم

 گی جهان اسالمید بر وحدت و همبستتأکدفاع از کیان اسالم و مسلمانان با  اصل ششم

 ی متخاصمهاقدرتی دفاعی و اقتصادی و ایجاد بازدارندگی در مقابل سازمقاوم اصل هفتم

 یی در عین عدم وابستگی و عدم دخالت در امور دفاعی و اقتصادی یکدیگرگرابرون اصل هشتم
 

 پژوهش شناسی. روش3
تواند مورد استفاده نتایج آن می همچنین و از آنجا که این پژوهش باعث توسعه ادبیات جدیدی شده

 -ایوسعهتنوع تحقیق  گیرد، اندرکاران امور اقتصادی و دفاعی کشور قرارگذاران، برنامه ریزان و دستسیاست
پیمایشی و بر اساس نوع -شود؛ همچنین روش پژوهش بر اساس ماهیت توصیفیکاربردی محسوب می

 باشد.ها آمیخته میآوری دادهجمع
شددریات تخصددصددی و علمی ن ها،نامهپایان کتب،ای )رد نیاز پژوهش با اسددتفاده از روش کتابخانهادبیات مو

سایت شی، مقاالت و  سی و التین( های اینترنتیپژوه ست؛گردآوری برداری و ابزار فیش فار نین همچ شده ا
ده آوری شرسشنامه جمعهای اولیه مورد نیاز پژوهش از طریق روش میدانی و با استفاده از روش دلفی و پداده

 است.
های تجاری، پولی و مالی، از طرفی جامعه آماری این پژوهش در بخش دلفی، متخصصانی که با مسائل حوزه

سطح بین -انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی  شنایی کامل دارند، میامنیتی در  شند که حالمللی آ جم نمونه با
د انتخاب گردیده اسددت. جامعه آماری در بخش پرسددشددنامه، گیری قضدداوتی هدفمننفری به روش نمونه 13

ضای هیئت شگاهاع سی، دفاعی علمی دان سیا صادی،  سائل اقت شگران که با م سان خبره و پژوه شنا  -ها، کار
شد. با  سال بوده، انتخاب  سابقه کار پنج  سانس و حداقل  صیالت لی شته، حداقل تح شنایی کامل دا امنیتی آ

شدددده تصدددادفی میزان حجم نمونه آماری طبقه بندیگیری طبقهو به روش نمونه اسدددتفاده از جدول مورگان
صادی  سی  52اقت سیا  44نفر و میزان حجم نمونه آماری طبقه دفاعی  36نفر، میزان حجم نمونه آماری طبقه 

 نفر انتخاب شد.
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 ( حجم نمونه آماری در هر طبقه3جدول شماره )

 حجم نمونه حجم جامعه طبقه ردیف

 52 60 تصادیاق 1

 36 40 سیاسی 2

 44 50 امنیتی -دفاعی 3

 132 150 کل 4

 
از طریق مطالعات کتابخانه ای در پنج حوزه پولی و مالی، تجاری، انرژی، ای در این پژوهش اطالعات پایه 

صی به -روابط دیپلماتیک و دفاعی ص سات تخ ضور خبرگان طی جل صا گردید و در مرحله بعد با ح امنیتی اح
 11سددیاسددت، تجاری  13دلفی مورد بررسددی و کنکاش قرار گرفته و در نهایت در حوزه پولی و مالی روش 

سیاست استخراج گردید. پس از  10امنیتی -سیاست و دفاعی 10سیاست، روابط دیپلماتیک 5سیاست، انرژی 
شنامه ای تنظیم و  س سنجی در قالب پر سات خبرگی، به منظور اعتبار  صله از جل گیری از  با بهرهآن نتایج حا

 نظرات متخصصان اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی نهایی گردید.

 ها و یافته های پژوهشوتحلیل داده. تجزیه4
های های جمعیت شناختی آمارهآوری شده از طریق پرسشنامه، ابتدا ویژگیهای جمعوتحلیل دادهبرای تجزیه

های مربوطه به ترتیب با استفاده از ها، روایی و پایایی مؤلفهمورد مطالعه ارائه گردیده است. در ادامه داده
نهایت، در . دروتحلیل قرار گرفتاسمیرنوف، تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ مورد تجزیه-کولوموگرافهای آزمون

ی و انمونهتک Tهای های تحقیق با استفاده از آزمونباشد، سؤالها میترین بخش یافتهبعد تحلیلی که عمده
 وتحلیل قرار گرفتند.مورد تجزیه spssافزار آزمون فریدمن و با کمک نرم

 . ویژگی های جمعیت شناختی پژوهش4-1
درصد از کل نمونه آماری را لیسانس،  4/11های حاصل از پرسشنامه، میزان تحصیالت بر اساس تحلیل داده

 4/39در رابطه با رشته تحصیلی، اند. هدرصد دکتری به خود اختصاص داد 1/59لیسانس و درصد فوق 5/29
درصد حوزه دفاعی به خود  3/33درصد حوزه سیاسی،  3/27درصد از کل نمونه آماری را حوزه اقتصادی، 

درصد  3/27سال،  15تا  10درصد از کل نمونه آماری  4/11. همچنین میزان سابقه و فعالیت انددادهاختصاص 
 . باشدیمسال به باال  20درصد  8/25سال و  20تا  16درصد بین  6/35سال،  15تا  11بین 

 هاداده. توزیع 4-2
 ، اطمینانگیردمی قرار آزمون مورد که متغیری آماری توزیع از باید ابتدا ،برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل

ه از ، کیرهاستتوزیع آماری متغ بودن پارامتری، نرمال هایآزمون گرفتن نیازپیش ه،برای نمون کرد. حاصل
 شود.استفاده می اسمیرنوف-آزمون کولوموگراف 
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هستند(؛ در تمامی  05/0دهد که با توجه به سطوح معناداری )که همگی بیشتر از ( نشان می4نتایج جدول )
ی ررسهای نمونه مورد بهای مربوط به نمونه مورد بررسی با توزیع نرمال تفاوتی ندارد. لذا توزیعها، توزیعمؤلفه

 های پارامتریک استفاده نمود. توان از آزموننرمال بوده و در موارد مقتضی می

 هاداده یعحاصل از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف جهت بررسی توز یجنتا( 4شماره )جدول 

 هاآماره                               
 هامؤلفه

 سطح معناداری  z مقدار انحراف معیار میانگین

 389/0 903/0 6088/0 6479/3 الیپولی و م

 550/0 797/0 5127/0 6748/3 تجاری

 408/0 889/0 5277/0 7385/3 انرژی

 721/0 694/0 5154/0 7847/3 روابط دیپلماتیک

 970/0 489/0 5335/0 6841/3 امنیتی -دفاعی

 

 هاداده. روایی و پایایی 4-3
 (5) دولجدر بار عاملی استاندارد شده  یپارامترهاده است. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده ش

سؤال  دهدیاند، را مورد بررسی قرار داد؛ این یافته نشان مارزیابی اینکه آیا سؤال پرسشنامه مناسب انتخاب شده
 .دهندیرا نشان م هایاساز بار عاملی زیر مق یاهای گوناگون، میزان قابل مالحظه پرسشنامه در زیرمقیاسهای 
که مشاهده  طورهمانباشند. ی؛ معنادار مداردیا نزدیک به این مقدار  4/0از  بیشتربار عاملی  که یسؤالهر 

 شود بار عاملی تمام سؤاالت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.یم

 تحلیل عاملیپرسشنامه با استفاده از آزمون  رواییحاصل از  یجنتا( 5شماره ) جدول

 بار عاملی شماره سؤال بار عاملی شماره سؤال املیبار ع شماره سؤال

Q1 436/0 Q17 776/0 Q33 808/0 

Q2 738/0 Q18 662/0 Q34 426/0 

Q3 440/0 Q19 440/0 Q35 666/0 

Q4 612/0 Q20 772/0 Q36 853/0 

Q5 563/0 Q21 641/0 Q37 813/0 

Q6 829/0 Q22 697/0 Q38 527/0 

Q7 541/0 Q23 716/0 Q39 435/0 

Q8 694/0 Q24 678/0 Q40 620/0 

Q9 756/0 Q25 634/0 Q41 536/0 

Q10 687/0 Q26 716/0 Q42 628/0 

Q11 664/0 Q27 507/0 Q43 641/0 

Q12 539/0 Q28 549/0 Q44 648/0 
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 بار عاملی شماره سؤال بار عاملی شماره سؤال املیبار ع شماره سؤال

Q13 661/0 Q29 696/0 Q45 702/0 

Q14 528/0 Q30 457/0 Q46 586/0 

Q15 694/0 Q31 632/0 Q47 462/0 

Q16 506/0 Q32 599/0   

نشان  (6) که جدول گونههمانهمچنین برای محاسبه پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. 
توان نتیجه می ین. بنابراباشدمی 7/0از  یشب یرهامتغ یتمام یآمده برا دست بهکرونباخ  یآلفا یر، مقاددهدمی

 اعتماد نمود. آن یجبه نتا توانمی یادیز ینانبا اطمبرخوردار است و  ییباال یکه پرسشنامه از ثبات درونگرفت 

 کرونباخ یپرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا یاییحاصل از پا یجنتا( 6شماره )جدول 

 αمقدار  تعداد سؤال هامؤلفه ردیف

 892/0 13 پولی و مالی 1

 883/0 11 تجارت 2

 861/0 5 انرژی 3

 890/0 8 روابط دیپلماتیک 4

 884/0 10 امنیتی -دفاعی 5

 

 . سیاست های حوزه های تخصصی دیپلماسی دفاع اقتصادی4-4
ر آوری شده، دهای جمعهای حاصل از پرسشنامهجهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق با توجه به تحلیل داده

اع دف های دیپلماسیامنیتی، سیاست -پنج مؤلفه پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی
 دست آمد. اقتصادی به شرح جداول زیر به

 سیاست های حوزه پولی و مالیالف( 
 هاجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمهای دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه پولی و مالی سیاست

 اند؟ کدم

 مؤلفه پولی و مالی به ن مربوطو آزمون فریدم  tها، میانگین، انحراف معیار، آزمون ( توزیع پاسخ7جدول شماره )

 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه
T P 

1 
  پول های پولی دوجانبه و استفاده ازایجاد پیمان

ابزار مبادله با کشورهای  عنوانبهملی  های
 ران.با ای المنافعمشترک)روسیه، چین، ترکیه و...( 

15/4 751/0 17/9 078/11 000/0 

2 
بخشی در ابزارهای پولی و مالی هنگام تنوع

بلوکه برقراری روابط دوجانبه برای کاهش اثر 
 درآمدهای ناشی از صادرات. حاصل نشدنو  شدن

08/4 763/0 95/8 178/10 000/0 

 001/0 612/3 29/6 960/0 48/3های بیمه توسط کشور حمایت از ایجاد صندوق 3
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 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه
T P 

خریدار و یا ایجاد سندیکای متشکل از کارگزاران 
 ی ایرانی.هایکشتبیمه  منظوربهداخلی بیمه 

4 
تم سیک سی عنوانبهالمللی ایجاد مراکز مالی بین

ی هابانکجامع در مناطق آزاد ایران، جهت اتصال 
 خارجی و بازار سرمایه خارجی.

77/3 854/0 45/7 492/6 000/0 

5 
یی در اروپا، آسیا، روسیه و چین هابانکشناسایی 

 منظوربهص آمریکای در آن سهام ندارند، که اشخا
 ی ایرانی.هاشرکتفاینس کردن 

40/3 034/1 94/5 817/2 007/0 

6 
رابطه بخش خصوصی ایران با کشورهای دیگر 

 سیاست خرید بانک. دنبال کردنباهدف 
98/3 754/0 45/8 382/9 000/0 

7 
ایجاد بانک با عمر کوتاه در کشورهای خاص در 

 ی بزرگ.هاهپروژجهت انجام 
88/3 832/0 10/8 667/7 000/0 

8 
 بیشتر منابع مالی بانک نیتأمتالش ایران برای 

 اکو در جهت وابسته کردن اعضای آن.
40/3 034/1 86/5 817/2 007/0 

9 

تالش برای عضوگیری در بانک اکو از سوی ایران 
با این هدف  هابانکدر جهت متصل کردن دیگر 

 حسابهیتسومحل  بانک اکو به شدنلیتبد
 بسیاری از کشورها.

37/3 048/1 63/5 513/2 015/0 

10 

المللی و گروه هایی مانند ی بینهاسازمانرابطه با 
ی پولی امانهیپمنظور استفاده از بریکس، به

ن ی داخلی و بیمه بیرسانامیپچندجانبه، سیستم 
 اعضا.

35/3 046/1 63/5 387/2 021/0 

11 
ی دچار رکود، توسط هاشرکت و هابانکشناسایی 

جهت  هاآنی رابطه با برقراربرای  هاسفارتخانه
 و تأمین نیازهای ایران. هاآنرساندن منافع به 

38/3 013/1 78/5 739/2 008/0 

12 
 هنیدرزمها استفاده از بانکداری مجازی و فین تک

و عملیات ارزی جهت برقراری روابط  هاپرداخت
 رها.تسویه مبادالت با کشو بانکی و تسهیل فرایند

63/3 886/0 12/7 164/5 000/0 

13 
 یی ازتمرکززدای پول های مجازی برای ریکارگبه

دالر حین مبادالت آزاد مالی و اقتصادی 
 ی.المللنیب

54/3 939/0 64/6 137/4 000/0 

 000/0 674/7 6088/0  6479/3 کل

 
آمده برای سؤاالت اول تا دستبه  Tن گفت چون میزانتوا( می7آمده در جدول )دستبر اساس نتایج به
های مناسب سیاستدهندگان تمام موارد ازجمله باشد؛ پس از نظر پاسخمعنادار می 05/0سیزدهم در سطح 

 د.باشمی هاجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمدیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه پولی و مالی 
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 وزه تجاریسیاست های ح ب(
 هاجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمهای دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه تجاری سیاست

 اند؟کدم

 مؤلفه تجاری به و فریدمن مربوط  tها، میانگین، انحراف معیار،  آزمون ( توزیع پاسخ8جدول شماره )

 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
رتبه 

 میانگین
T P 

14 
ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کاالها و خدمات، 

 منظوربهکشورهای هدف و فعاالن اقتصادی داخلی 
 برقراری روابط تجاری دوجانبه با کشورها.

00/4 686/0 30/7 512/10 000/0 

15 
همکاری بیشتر در روابط تجاری با کشورهای مورد 

 تحریم آمریکا و متحدانش.
92/3 710/0 11/7 378/9 000/0 

16 
و  هابنگاهی روابط تجاری گسترده با برقرار

و دارای  هادولتی خصوصی مستقل از هاشرکت
 آزادی عمل بیشتر.

98/3 671/0 22/7 536/10 000/0 

17 
های مقیم خارج کشور برای استفاده از ظرفیت ایرانی

ایجاد بستر در جهت توسعه روابط تجاری دوجانبه و 
 ی مورد نیاز کشور.فّناورو  همچنین انتقال دانش

85/3 751/0 76/6 124/8 000/0 

18 
در هند و اروپا  ژهیوبه انیبندانشی هاشرکتخرید 

برای انتقال و توسعه فناوری مورد نیاز در جهت تولید 
 محصول تحریم شده.

60/3 934/0 65/5 601/4 000/0 

19 
برقراری روابط تجاری بیشتر با کشورهای همسایه که 

راکات زبانی، تاریخی و فرهنگی برقرار است اشت
 استحکام روابط. منظوربه

96/3 875/0 08/7 124/10 000/0 

20 
حمایت بخش دولتی از تأسیس دفاتر، شعب 

ی فروش ایران هامجتمعنمایندگی، مراکز تجاری و 
 در بازار هدف عمده کشورها.

73/3 843/0 26/6 252/6 000/0 

21 
ی دانش و تکنولوژی و گذارکاشترای و گذارهیسرما

 منظوربهسهم بازار با کشورهای عضو سازمان اکو 
 تولید کاالی مشترک و صادرات آن به بازارهای دیگر.

69/3 875/0 04/6 703/5 000/0 

22 

بازی کردن نقش میانجی بین کشورهای دارای تنش 
)مانند روابط ترکیه، ارمنستان و آذربایجان( توسط 

ن به بخشی از بازارهای هدف ایران برای رسید
 مدنظر.

 308/0 030/1 رد 808/0 12/3

23 
ی ارهیزنجی هافروشگاهایجاد و مشارکت در 

ی جهت عرضه کاالی داخلی از طریق امنطقه
 ی.امنطقهبرقراری روابط تجاری 

52/3 019/1 43/5 674/3 001/0 

 
24 
 

تقویت روابط تجاری ایران با گروه بریکس جهت 
 ه بازار چند میلیاردی این گروه در بلندمدت.دستیابی ب

 537/0 622/0 رد 669/0 06/3

 000/0 490/9  5127/0 6748/3 کل
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دهنده ( از میان سؤاالت چهاردهم تا بیست و چهارم که نشان8آمده در جدول )دستبر اساس نتایج به
 فقط سؤاالت بیست و دوم و بیست وباشد، های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه تجاری میسیاست

های مناسب سیاستدهندگان جزء ها ازنظر پاسخباشند و مابقی سیاستمعنادار نمی 05/0چهارم در سطح 
 باشد.می هاجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمدیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه تجاری 

 سیاست های حوزه انرژی ج(
 اند؟دمک هاجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه انرژی های دیپلماسسیاست

 مؤلفه انرژی به و فریدمن مربوط tها، میانگین، انحراف معیار، آزمون ( توزیع پاسخ9جدول شماره )

 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
رتبه 

 میانگین
T P 

25 

که چندان مطرح و های توانایی شناسایی شرکت
بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی از 

های بزرگ و محدود جهان به بهانه انتقال شرکت
 تکنولوژی و سرمایه.

96/3 685/0 46/3 124/10 000/0 

26 
برقراری رابطه بیشتر با کشورهای مستقل و نیازمند 

 انرژی ایران
92/3 710/0 38/3 378/9 000/0 

27 

ای)اکو، اپک، جنبش عدم های منطقههمکاری با سازمان
در جهت رساندن صدای ایران به سران تعهد و...( 

ی مخالف هاقطعنامهسیاسی و نخبگان جهانی و اخذ 
 .هاآنتحریم و مخالف نقض برجام و کسب حمایت 

 224/0 231/1 رد 676/0 12/3

28 
منظور تأمین امنیت انرژی همکاری با گروه بریکس به

ن گروه در بلندمدت و متقابالً کشورهای عضو ای
 تضمین امنیت بازار فروش ایران از سوی این گروه.

87/3 742/0 23/3 413/8 000/0 

29 
انجام مبادله پایاپای نفت در ازای ارز کشورهای که به 

 کاال و فروش نیتأمکاالی آن نیازمند هستیم  در جهت 
 نفت.

83/3 760/0 22/3 848/7 000/0 

 000/0 091/10 5277/0  7385/3 کل

آمده برای سؤاالت بیست و دستبه  Tتوان گفت چون میزان( می9آمده در جدول )دستبر اساس نتایج به
دهندگان باشد؛ پس ازنظر پاسخمعنادار می 05/0پنجم تا بیست و نهم )به جزء سؤال بیست و هفتم( در سطح 

جهت مقابله و یا قتصادی ج.ا.ایران در حوزه انرژی های مناسب دیپلماسی دفاع اسیاستتمام  موارد ازجمله 
 باشد.می هاکاهش اثرات  تحریم

 سیاست های حوزه روابط دیپلماتیک د(
جهت مقابله و یا کاهش اثرات  های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه روابط دیپلماتیک سیاست
 اند؟کدم هاتحریم
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 مؤلفه روابط دیپلماتیک به و فریدمن مربوط tیانگین، انحراف معیار، آزمون ها، متوزیع پاسخ (10)جدول شماره 

 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
رتبه 

 میانگین
T P 

30 

شناسایی منافعی که کشورهای هدف ایران به دنبال 
آن هستند و تصمیم گیران آن کشور روی آن مسائل 

ه برقراری رابط منظوربهدارند،  دیتأکو منافع 
 مستحکم همراه با منافع برای دو طرف.

94/3 630/0 00/5 996/8 000/0 

31 
ی هاگروهها و  NGOاستفاده از روابط مردمی، 

تجاری کشورها از طریق رایزنی کردن سفارتخانه و 
 اتاق بازرگانی کشورمان.

72/3 701/0 26/4 177/6 000/0 

32 

همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، 
خارجه در جهت  وزارتبا  هابانکری و ی تجاهابنگاه

ی دیپلماتیک و استفاده از فضای هامالقاتحضور در 
ی هدف هاشرکتدر جهت بستن قرارداد با  جادشدهیا

 .مدنظردر کشور 

00/4 632/0 13/5 487/9 000/0 

33 

های نهفته در کشورها و مناطقی در شناخت پتانسیل
د غفلت ی قاره آفریقا( که مورهانیسرزمجهان )

های ایرانی جهت ، توسط دیپلماتاندقرارگرفته
 ی روابط دوجانبه.برقرار

64/3 798/0 10/4 802/4 000/0 

34 

های دیپلماتیک در جهت معرفی استفاده از کانال
 داخلیهای کاالها و خدمات، امکانات و ظرفیت

ی خارجی و بازی گذارهیسرماکشورمان و  نیز جذب 
 قتصادی.کردن نقش بازاریابی ا

97/3 654/0 07/5 919/8 000/0 

35 

ی هدفمند و دوجانبه هامالقاتهمکاری  در قالب 
توسط مقامات دیپلماتیک ایران با کشورهایی که 

ظرفیت اقدام جداگانه از تحریم نظام سلطه را دارند 
)کشورهای همسایه،اسالمی، آفریقا و آمریکای 

 التین(.

86/3 639/0 71/4 082/8 000/0 

36 

ای برای های منطقهبرقراری روابط با سازمان
ی اقتصادی ایران و هافرصت نهیدرزمی رساناطالع

ی کشورهاهمچنین دستیابی به اطالعات بازار 
 میزبان.

61/3 803/0 99/3 568/4 000/0 

37 
ایجاد اتحاد و ائتالف با کشورهای متحد در 

ی به دلیل الزامات المللنیبی هاسازمانچهارچوب 
 .ترمحکمقی حقو

53/3 910/0 75/3 481/3 001/0 

 000/0 134/9 5154/0  7847/3 کل

آمده برای سؤاالت سی تا سی دستبه  Tتوان گفت چون میزان( می10آمده در جدول )دستبر اساس نتایج به
ناسب های مسیاستدهندگان تمام  موارد ازجمله باشد؛ پس ازنظر پاسخمعنادار می 05/0و هفتم در سطح 
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 باشد.می اهجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمدیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه روابط دیپلماتیک 

 امنیتی-سیاست های حوزه دفاعیه( 
 هاحریمتجهت مقابله و یا کاهش اثرات  امنیتی -های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه دفاعیسیاست

 اند؟کدم

 امنیتی -دفاعی مؤلفه به و فریدمن مربوط t، میانگین، انحراف معیار، آزمون هاپاسخ( توزیع 11ه )جدول شمار

 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه
T P 

38 

، نظامی و دفاعی یهایمناسبات و همکار تقویت
 نهیمدرزروابط دوجانبه  صورتبهفنی با همسایگان 

ل راتی، اپتیکی و مسائصنایع الکترونیکی، مخاب
تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه 

 مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن.

98/3 731/0 55/6 868/8 000/0 

39 

سیاست همکاری بین نیروهای دریایی ایران با 
که با ایران اشتراک  فارسجیخلکشورهای حاشیه 

، ی، آموزشیقاتیتحقمنافع دارند در ابعاد مختلف 
ی آمریکا هاتوطئهفنی و اجرای رزمایش در مقابل 

و همچنین ایجاد امنیت تنگه هرمز، دریای عمان 
یناامنو شمال اقیانوس هند برای از بین بردن 

 توسط دزدان دریایی. جادشدهیای ها

70/3 701/0 47/5 662/6 000/0 

40 

کشورهای  ایران با امنیتی -دفاعی یهایهمکار
مختلف ازجمله  یهایای خزر در حوزهساحلی در

گری و قاچاق مواد مبارزه با تروریسم، افراطی
 .مخدر در چارچوب پیمان و ائتالفی مستحکم

77/3 711/0 70/5 211/7 000/0 

41 

سیاست همکاری با ترکیه، عراق و افغانستان و 
سوریه و لبنان برای افزایش ضریب امنیت در 

تی ات دفاعی و امنیمنطقه و توسعه و تقویت مناسب
هایی ائتالفبا همراه  های نظامیدر قالب رزمایش

 مردم محور.

91/3 709/0 35/6 501/8 000/0 

42 

های دفاعی چندجانبه همکاریسیاست توسعه 
 نهیدرزم روسیه و هند چین،میان ایران، 

ی هاپروژهی مشترک و آموزش در گذارهیسرما
ات م و تجهیزاقال نیتأمنظامی و صنعتی و تهیه و 

 دفاعی.

86/3 734/0 15/6 802/7 000/0 

43 

ی سازموازنه باهدفداشتن سیاست نگاه به شرق 
در برابر غرب مانند همکاری دفاعی با سازمان 

ی از برداربهرهشانگهای و عضویت در آن و 
ا و ی آمریکطلبطرهیسظرفیت آن برای مقابله با 

 متحدانش.

48/3 876/0 90/4 615/3 001/0 
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 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه
T P 

44 

ی در جهت توسعه المللنیبی هایهمکارسیاست 
نفوذ امنیتی در اقصی نقاط جهان مانند حضور 

ی آزاد و اقیانوس اطلس هاآبنیروهای دریایی در 
و گذر از کانال سوئز و همکاری با کشورهای 

، اکوادور و کوبا و انعقاد کاراگوآینونزوئال، 
 ی نظامی دوجانبه و چندجانبه.هامانیپ

48/3 902/0 76/4 510/3 001/0 

45 

های حقوقی در سازمان تشکیل کمیتهپیگیری 
مبتنی بر عام   ملل و نهادهایی قضایی جهانی

گسترش با  برای مقابله  بودن و عدم تبعیض
ر آمریکا ب جانبهکیهای سایبری و تسلط ارتش

 .فضای مجازی

45/3 951/0 82/4 170/3 003/0 

46 
یهمکارنیتی در ام-دفاعی مالحظاتتوجه به 

 . FATFامنیتی همچون  -ی اقتصادیها
61/3 784/0 14/5 192/5 000/0 

47 
افزا ساز در روابط تدوین سیاست کلی همسو و هم

 خارجی، اقتصادی و دفاعی.
59/3 897/0 17/5 367/4 000/0 

 000/0 506/8 5335/0  6841/3 کل

وهشت آمده برای سؤاالت سیدستبه  Tفت چون میزانتوان گ( می11آمده در جدول )دستبر اساس نتایج به
 های مناسبسیاستدهندگان تمام موارد ازجمله باشد؛ پس ازنظر پاسخمعنادار می 05/0تا چهل و هفتم در سطح 

 باشد.می هاجهت مقابله و یا کاهش اثرات  تحریمامنیتی -دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه دفاعی

 ری و پیشنهادگی. نتیجه5
 . نتیجه گیری5-1

ریکا و متحده آمهای ایاالتهمانگونه که بیان شد، با توجه به تهدیدات بالقوه و بالفعلی که از ناحیه تحریم
گردد، امنیت های اقتصادی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تحمیل میشرکای وی علیه زیرساخت
برداری از شناسایی و بهرههمچنین ها، کاهش اثرات تحریمکند برای دفاع و اقتصادی ایران ایجاب می

های مناسب استفاده کند. نتایج پژوهش نشان می دهد های جدید اقتصادی در شرایط تحریم از سیاستفرصت
دیپلماسی دفاع اقتصادی می تواند با رویکرد فرصت ساز و پیشگام در جهت مقابله با تهدیدات های سیاست

برداری مسئوالن اقتصادی باشد و در صورت عدم توجه و اهتمام به این دسته سیاست برای بهرهعنوان الگویی به
 -ها، با تدوام شرایط فعلی و احتمال باالی همراهی دولت های اروپایی با آمریکا ایران دچار تحدید سیاسی

ملکرد ای، عو جنگ رسانهها و محاصره اقتصادی اقتصادی خواهد شد و در اثر فشارهای معیشتی ناشی از تحریم
های راهبردی ج.ا.ایران در سطح ضریب نفوذ و قابلیت کاهش اقتصادی ایران ضعیف و بدین ترتیب زمینه

آید. در ادامه با استفاده از تحلیل پرسشنامه به سواالت پژوهش پاسخ داده وجود می المللی بهو بینای منطقه
 می شود.

برای مقابله و یا کاهش ی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه پولی و مالی های دیپلماسسیاست سؤال اول:
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 اند؟ مهم ترین سیاست های حوزه پولی و مالی به ترتیب اولویت عبارت است از:کدم هااثرات تحریم

 ابزار مبادله با کشورهای )روسیه، چین، عنوانبههای پولی دوجانبه و استفاده از پول های ملی ایجاد پیمان .1
 با ایران. المنافعمشترکترکیه و...( 

ی در ابزارهای پولی و مالی هنگام برقراری روابط دوجانبه برای کاهش اثر بلوکه شدن و حاصل بخشتنوع .2
 نشدن درآمدهای ناشی از صادرات.

 سیاست خرید بانک. دنبال کردنتوسعه رابطه بخش خصوصی ایران با کشورهای دیگر باهدف  .3

 ی بزرگهاپروژهکوتاه در کشورهای خاص در جهت انجام ایجاد بانک با عمر  .4

ی اهبانکیک سیستم جامع در مناطق آزاد ایران، جهت اتصال  عنوانبهی المللنیبایجاد مراکز مالی  .5
 خارجی و بازار سرمایه خارجی.

کی بان و عملیات ارزی جهت برقراری روابط هاپرداختدر زمینه  هاتکاستفاده از بانکداری مجازی و فین  .6
 و تسهیل فرایند تسویه مبادالت با کشورها.

 ی.لالملنیبیی از دالر حین مبادالت آزاد مالی و اقتصادی تمرکززدای پول های مجازی برای ریکارگبه .7

ی بیمه توسط کشور خریدار و یا ایجاد سندیکای متشکل از کارگزاران داخلی هاصندوقحمایت از ایجاد  .8
 ی ایرانی.اهیکشتبیمه  منظوربهبیمه 

اینس ف منظوربهی در اروپا، آسیا، روسیه و چین که اشخاص آمریکای در آن سهام ندارند، هابانکشناسایی  .9
 ی ایرانی.هاشرکتکردن 

 بیشتر منابع ارزی بانک اکو در جهت وابسته کردن اعضای آن. نیتأمتالش ایران برای  .10

اندن جهت رس هاآنی رابطه با برقراربرای  هانهسفارتخای دچار رکود، توسط هاشرکتو  هابانکشناسایی  .11
 و تأمین نیازهای ایران. هاآنمنافع به 

 شدنلیتبدبا هدف  هابانکتالش برای عضوگیری در بانک اکو از سوی ایران در جهت متصل کردن دیگر  .12
 بانک اکو به محل تسویه حساب بسیاری از کشورها.

ندجانبه، ی پولی چهامانیپاستفاده از  منظوربههای مانند بریکس، ی و گروه المللنیبی هاسازمانرابطه با  .13
 ی داخلی و بیمه بین اعضا.رسانامیپسیستم 

برای مقابله و یا کاهش اثرات  های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه تجاری سیاست سؤال دوم:

 لویت عبارت است از:اند؟ مهم ترین سیاست های حوزه تجاری به ترتیب اوکدم هاتحریم

 منظوربهایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کاالها و خدمات، کشورهای هدف و فعاالن اقتصادی داخلی  .1
 برقراری روابط تجاری دوجانبه با کشورها.

و دارای آزادی عمل  هادولتی خصوصی مستقل از هاشرکتو  هابنگاهی روابط تجاری گسترده با برقرار .2
 بیشتر.

 بیشتر در روابط تجاری با کشورهای مورد تحریم آمریکا و متحدانش.همکاری  .3

برقراری روابط تجاری بیشتر با کشورهای همسایه که اشتراکات زبانی، تاریخی و فرهنگی برقرار است به  .4
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 منظوراستحکام روابط.

ی دوجانبه و ی مقیم خارج کشور برای ایجاد بستر در جهت توسعه روابط تجارهایرانیااستفاده از ظرفیت  .5
 همچنین انتقال دانش و تکنولوژی مورد نیاز کشور.

ر ی فروش ایران در بازاهامجتمعحمایت بخش دولتی از تأسیس دفاتر، شعب نمایندگی، مراکز تجاری و  .6
 هدف عمده کشورها.

ولید ت در هند و اروپا برای انتقال و توسعه فناوری مورد نیاز در جهت ژهیوبه انیبندانشی هاشرکتخرید  .7
 محصول تحریم شده.

ی جهت عرضه کاالی داخلی از طریق برقراری روابط امنطقهی ارهیزنجی هافروشگاهایجاد و مشارکت در  .8
 ی.امنطقهتجاری 

برای مقابله و یا کاهش اثرات  های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه انرژی سیاست سؤال سوم:

 است های حوزه انرژی به ترتیب اولویت عبارت است از:اند؟ مهم ترین سیکدم هاتحریم

ی توانایی که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش هاشرکتی شناسایی سوبهپیش رفتن  .1
 ی بزرگ و محدود جهان به بهانه انتقال تکنولوژی و سرمایه.هاشرکتوابستگی به یکسری از 

 زمند انرژی ایران.برقراری رابطه بیشتر با کشورهای مستقل و نیا .2

تأمین امنیت انرژی کشورهای عضو این گروه در بلندمدت و متقابالً  منظوربههمکاری با گروه بریکس  .3
 تضمین امنیت بازار فروش ایران از سوی این گروه.

کاال  نیتأمانجام مبادله پایاپای نفت در ازای پول کشورهایی که به کاالی آن نیازمند هستیم  در جهت  .4
 نفت.و فروش 

یا  برای مقابله وهای دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه روابط دیپلماتیک سیاست سؤال چهارم:

اند؟ مهم ترین سیاست های حوزه روابط دیپلماتیک به ترتیب اولویت عبارت است کدم هاکاهش اثرات  تحریم
 از:

خارجه در جهت حضور  وزارتبا  اهبانکی تجاری و هابنگاههمکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی،  .1
ر ی هدف دهاشرکتی دیپلماتیک و استفاده از فضای ایجاد شده در جهت بستن قرارداد با هامالقاتدر 

 .مدنظرکشور 

ورمان کش داخلیهای های دیپلماتیک در جهت معرفی کاالها و خدمات، امکانات و ظرفیتاستفاده از کانال .2
 و بازی کردن نقش بازاریابی اقتصادی.ی خارجی گذارهیسرماو  نیز جذب 

شناسایی منافعی که کشورهای هدف ایران به دنبال آن هستند و تصمیم گیران آن کشور روی آن مسائل  .3
 برقراری رابطه مستحکم همراه با منافع برای دو طرف. منظوربهدارند،  دیتأکو منافع 

ات دیپلماتیک ایران با کشورهایی که ظرفیت ی هدفمند و دوجانبه توسط مقامهامالقاتهمکاری  در قالب  .4
 اقدام جداگانه از تحریم نظام سلطه را دارند )کشورهای همسایه،اسالمی، آفریقا و آمریکای التین(.

ی تجاری کشورها از طریق رایزنی کردن سفارتخانه و اتاق هاگروهها و  NGOاستفاده از روابط مردمی،  .5
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 بازرگانی کشورمان.

ی قاره آفریقا( که مورد غفلت هانیسرزمای نهفته در کشورها و مناطقی در جهان )هشناخت پتانسیل .6
 ی روابط دوجانبه.برقرارهای ایرانی جهت ، توسط دیپلماتاندقرارگرفته

ی اقتصادی ایران و همچنین هافرصتی در زمینه رساناطالعای برای های منطقهبرقراری روابط با سازمان .7
 ی میزبان.کشورهازار دستیابی به اطالعات با

ی به دلیل الزامات حقوقی المللنیبی هاسازمانایجاد اتحاد و ائتالف با کشورهای متحد در چهارچوب  .8
 .ترمحکم

ا کاهش برای مقابله و یامنیتی -های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه دفاعیسیاست سؤال پنجم:

 امنیتی به ترتیب اولویت عبارت است از:-های حوزه دفاعی اند؟ مهم ترین سیاستکدم هااثرات  تحریم

 نهیدرزمروابط دوجانبه  صورتبه، نظامی و فنی با همسایگان دفاعی یهایمناسبات و همکار تقویت .1
صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید 

 ازاریابی آن.یک محصول خاص و ب

سیاست همکاری با ترکیه، عراق و افغانستان و سوریه و لبنان برای افزایش ضریب امنیت در منطقه و  .2
 محور. مردمهایی ائتالفهمراه با  های نظامیدر قالب رزمایشتوسعه و تقویت مناسبات دفاعی و امنیتی 

ی گذارهیسرما نهیدرزم سیه و هندرو چین،های دفاعی چندجانبه میان ایران، همکاریسیاست توسعه  .3
 اقالم و تجهیزات دفاعی. نیتأمی نظامی و صنعتی و تهیه و هاپروژهمشترک و آموزش در 

مختلف ازجمله مبارزه  یهاکشورهای ساحلی دریای خزر در حوزه ایران با امنیتی -دفاعی یهایهمکار .4
 .و ائتالفی مستحکم گری و قاچاق مواد مخدر در چارچوب پیمانبا تروریسم، افراطی

افع که با ایران اشتراک من فارسجیخلسیاست همکاری بین نیروهای دریایی ایران با کشورهای حاشیه  .5
ان ی آمریکا و عربستهاتوطئهی، آموزشی، فنی و اجرای رزمایش در مقابل قاتیتحقدارند در ابعاد مختلف 

ی هایناامنانوس هند برای از بین بردن و همچنین ایجاد امنیت تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقی
 توسط دزدان دریایی. جادشدهیا

 تدوین سیاست کلی همسو و هم افزا ساز در روابط خارجی، اقتصادی و دفاعی. .6

 . FATFامنیتی همچون  -ی اقتصادیهایهمکارامنیتی در -دفاعی مالحظاتتوجه به  .7

غرب مانند همکاری دفاعی با سازمان شانگهای سازی در برابر موازنه باهدفداشتن سیاست نگاه به شرق  .8
 ی آمریکا و متحدانش.طلبطرهیسی از ظرفیت آن برای مقابله با برداربهرهو عضویت در آن و 

ن و عدم مبتنی بر عام بود  های حقوقی در سازمان ملل و نهادهایی قضایی جهانیتشکیل کمیتهپیگیری  .9
 .آمریکا بر فضای مجازی جانبهکیبری و تسلط های سایگسترش ارتشبا  برای مقابله  تبعیض

ی در جهت توسعه نفوذ امنیتی در اقصی نقاط جهان مانند حضور نیروهای المللنیبی هایهمکارسیاست  .10
، اگوآکارینی آزاد و اقیانوس اطلس و گذر از کانال سوئز و همکاری با کشورهای ونزوئال، هاآبدریایی در 

 ی نظامی دوجانبه و چندجانبه.هاانمیپاکوادور و کوبا و انعقاد 
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 . پیشنهادها5-2
 در راستای پیاده سازی سیاست ها پیشنهادهای زیر توصیه می گردد:

صادی در  - سی دفاع اقت شکیالت ثابت راهبری، اجرا و پایش دیپلما صادی و دارایی وزارتایجاد ت  امور اقت
ستگاه های دولتی ذی ربط و  نیروهای مسلح امری ملزم در جهت  کلستاد همراه با حضور نمایندگان د

 باشد.یمتحقق دیپلماسی دفاع اقتصادی 

سهیل در جهت ت مؤثرتصویب سند راهبردی دیپلماسی دفاع اقتصادی در شورای عالی امنیت ملی گامی  -
 هاست.پیشگیری و مقابله با تحریم منظوربههای دیپلماسی دفاع اقتصادی یاستساجرای 

ارای انگیزه د عنوان محور اصلی در روابط دیپلماتیک نیاز به افرادیاقتصادی به فاعد دیپلماسی اجرایبرای  -
 است.  امنیتی و تحریمی- و آگاه به مسائل اقتصادی یریگفردی ارتباط یهاییبا توانا جهادی و

 طاین امر نیازمند تدوین و اجرای دوره های آموزشی تخصصی و بصیرت افزایی پودمانی برای مدیران ذیرب -
 در حوزه های اقتصادی، امنیتی و امور خارجه است.

صاد با  - شته اقت صیالت تکمیلی ر سطح تح شته ای در  شی بین ر اهتمام به اجرای دوره های بلندمدت آموز
 گرایش دیپلماسی دفاع اقتصادی، گامی اصولی در این راستا است.

خصددصددی دیگر همچون جنگ کاربردی مرتبط، از جمله در حوزه های ت –گسددترش مطالعات توسددعه ای  -
شگیری و مقابله با  -فرهنگی ستای هدف پی صادی، اقدام مکمل در را سانه ای با تأکید بر تحریم های اقت ر

 تحریم ها است.
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I.R. Iran’s economic defense diplomacy to counter and 

mitigate the effects of economic sanctions 

Seyed Shamseddin Hosseini1 

Hossein Ahmadi* 2 

Abstract 
The present paper attempts to present a codification of economic defense 

diplomacy policies of the Islamic Republic of Iran, in terms of; monetary and 

fiscal, trade, energy, diplomatic and military-security relations spheres; thereby 

taking a step towards countering or reducing the effects of sanctions and thus 

enhancing the economic strength and security of Iran. For this purpose, the modus 

operandi of this paper utilized the Delphi interviewing method to collect 

preliminary data for the above-mentioned five spheres. Thereafter, using the data 

gathered from interviews, a questionnaire was developed which was then 

completed by 132 university faculty members, experts and researchers in 

economic, political and military-security spheres. The number of policies of 

interest were 13, 9, 4, 8 and 10 adopted in each of monetary and fiscal, trade, 

energy, diplomatic and military-security categories, respectively. The most 

significant policies under each field were identified as follows: "developing 

bilateral monetary treaties with the allegiant countries"; "increasing diversity by 

avoiding restrictions on goods and services of select countries and/or domestic 

based entrepreneurs"; “Identifying high potential companies that have hitherto 

been unbale take a prominent share of the market; the reduction of the dependence 

on a limited number of large corporations"; "enhancing co-operation and co-

ordination between the private and financial sector and the Ministry of Foreign 

Affairs with the view for having representatives of businesses and banks in 

diplomatic meetings", and lastly, "Strengthening bilateral defense, military and 

technological relations and cooperation with neighbors in fields such as 

electronics industry, telecommunications, optics, joint venture production and/or 

marketing for specific products". 

Keyword: Sanctions, Economic Warfare Diplomacy, Economic Defense 

Diplomacy. 
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