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   چکیده

سعه  تأثیراین مقاله تالش دارد تا  سیاست خارجی را بر تو جهت گیري 
 اقتصـــادي مورد بررســـی قرار دهد. براین اســـاس ســـئوالی که مطرح

گیري هر گفتمان در سیاست خارجی به شود این است که نفس جهتمی
گذاشته است؟ فرضیه اصلی تأثیرچه صورت بر توسعه اقتصادي ایران 

صه شاخ ست که  صاد ایران همچون هاي این پژوهش آن ا سرمایه اقت
ـــتقیم خارجی ـــادرات و ، گذاري مس ـــد تولید ناخالص داخلی و ص رش

 تأثیراحمدي نژاد و روحانی تحت ، خاتمیي هادولتواردات غیرنفتی در 
 نوع جهت گیري ســیاســت خارجی آنها بوده اســت. نتایج تحقیق نشــان

ســایر ، دهد صــرف نظر از عناصــر ثابت در ســیاســت خارجی ایرانمی
ـــت خارج ـــیاس هاي توان در چارچوب گفتمانی ایران را میاقدامات س

مان ها؛ در چارچوب حاکم بر هر دولت ارزیابی کرد. هریک از این گفت
شــیوه خاص خود ، عناصــر ثابت و ســاختاري ســیاســت خارجی ایران

که  ند  ید یا را برگز با دن مل  عا ند تأثیربراي ت خاص خود را بر رو ات 
مذکور هاي ترتیب که شاخصهتوسعه اقتصادي ایران داشته است. بدین 

در دوره خاتمی روند مثبت و در دوره احمدي نژاد روندي منفی و در 
ـــط غرب روندي  تأثیردوره روحانی تحت  ـــدن برجام توس اجرایی نش

  دهد.می نوسانی را نشان
دولت ، دولت احمدي نژاد، ســـیاســـت خارجی دولت خاتمی :واژه کلید

  توسعه اقتصادي.، روحانی
   11/12/1397 تأیید خیتار                                                              30/09/1397 افتیدر خیتار
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   مقدمه

سیار پیچیده و در عین حال آشکاري دارند.  صادي رابطه ب سعه اقت ست خارجی و تو سیا

ــتجوي رابطه علت و معلولی بود؛ بلکه رابطه در این رابطه نمی توان بین این دو عامل در جس

صادي نوع  تأثیرتوان به نوعی این فاکتورها را می سعه اقت ست که در آن تو و تاثر مربوط دان

ــت خارجی ــیاس ــتجوي خود را تولید می خاص س ــورهاي در جس کند و از طرف دیگر کش

اي هســتند که بتواند فرآیند توســعه توســعه نیز به دنبال ســامان دادن به ســیاســت خارجی

توان بیان داشت که توسعه اقتصادي و سیاست خارجی اقتصادي را تسریع کند. بنابراین می

  .(Hyman, 2010:1) اي دارندرابطه دوسویه و در هم تنیده

پردازیم مسئله به بررسی رابطه بین سیاست خارجی ایران و توسعه اقتصادي می زمانی که

آیا در خصوص مفاهیم اصلی سیاست  شود این است که اصوالًاصلی که در ذهن مطرح می

صادي اجماع نظري بین  سعه اقت شده وجود دارد یا نه؟ دومین هادولتخارجی یا تو ي ذکر 

رســد که موضــوع شــود و در این پژوهش به نظر میار اجماع مطرح میاي که در کنمســئله

ا یاین مسئله است که اصوال در جمهوري اسالمی ایران آ، محوري را به خود اختصاص داده

ــئله در نوع تعامل ــتیم یا مس ــت که هر با دوگانه تعامل گرا و انزوا طلب مواجه هس گرایی اس

  دولت آن را پی خواهد گرفت؟

ـــندگان هر ســـه دولت خاتمیاز دید نو  گذاري احمدي نژاد و روحانی در هدف، یس

گرا با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما تفاوت توسعه اقتصادي و پیگیري سیاست خارجی تعامل

آنها در شــیوه برنامه ریزي آنها براي رســیدن به توســعه اقتصــادي اســت. دولت احمدي نژاد 

توانمند ســاختن طبقات پایین جامعه از طریق براي رســیدن به توســعه اقتصــادي به ســیاســت 

نظیر سهام عدالت و پرداخت هایی عدالت توزیعی دولت معتقد بوده است که منجر به برنامه

سیاست خارجی رویکرد  را در پیش گرفت. » نگاه به شرق«یارانه مستقیم به مردم شد و در 

صادي به عنوان ا ست اقت سیا بزاري براي توانمند کردن در مقابل دولت خاتمی و روحانی به 

هاي زیربنایی اقتصادي که در نهایت منجر به افزایش کار و توانمند ساختن ها و ساختاربنیان

ستند.(دبشود میپایدار طبقات پایین می سان اطالع يشورا خانه رینگری شهر یر ، وریدولت 

ست خارجی1395 سیا ساس تعامل، ) و رد  گرایی نگاه به غرب را در پیش گرفته اند.براین ا

ـــتر مبتنی بر غرب بوده و در مقابل دولت احمدي نژاد بر ي هادولت خاتمی و روحانی بیش

  .کشورهاي جنوب و شرق متمرکز شده بود
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  سیاست خارجی تعامل گرا و توسعه محورچارچوب نظري: -1

 دستیابی براي جامعه عمومی حرکت و کالن اهداف آن در که است ايعرصه توسعه

شود. تعریف مطلوب به جامعه سعه می   همه و پیچیده تحولی فرآیندي عام، معناي در تو

 دهدمی رخ جامعه یک فرهنگی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، زندگی در که جانبه است

این  کند.می یافته)هدایت (توسعه مطلوب وضع به ماندگی) (عقب موجود وضع را از آن و

  ).139: 1396باشد(دیانت و نجات پور،امر تا حدود زیادي تحت تاثیر سیاست خارجی می

اي از اقدامات از ســـوي از نظر جرج مودلســـکی ســـیاســـت خارجی به معناي مجموعه

ـــایر  هادولت الملل و یا تنظیم رفتارهاي خود با محیط بین هادولتبراي تغییر دادن رفتار س

، هاي مختلف ســیاســیســیاســت خارجی برآوردي از متغیر). Modelski, 1962: 6(اســت 

توان بیان فرهنگی داخلی و خارجی نظام ســیاســی هر کشــور اســت. بنابراین می، اقتصــادي

هاي داخلی و خارجی همواره در اثر تحول در پویش هادولتســیاســت خارجی داشــت که 

  تغییر کرده است.

هاي ســیاســی متفاوت؛ ســاختارهاي مختلف؛ با توجه براي ســیاســت خارجی کشــور

ست و مدل ستثنی نی ست. ایران نیز از این قاعده کلی م سی ا هاي متفاوتی قابل ارزیابی و برر

ســازي داخلی آن مدل خاص ســیاســت خارجی را براي این کشــور ایجاد ســاختار تصــمیم

یاســــت خارجی ایران؛ تغییراتی که در دورهمی ـــ یا متغیر بودن س ثابت   هايکند. فراتر از 

ــت را می ــورت گرفته اس ــت خارجی تعامل گرا چند جانبه مختلف ص ــیاس توان در دایره س

سترده) یا تعامل سته بندي کرد. بنابراین به نظر می(گ سد که تئوري کالن گرایی محدود د ر

ــورت عام و تعامل ــم به ص ــورت خاص میلیبرالیس ــت خارجی به ص ــیاس تواند گرایی در س

ي هادولتات صـــورت گرفته در ســـیاســـت خارجی چارچوب مناســـبی براي درك تغییر

  مختلف ایران فرآهم کند.

ـــت خارجی ـــیاس ـــم در س ـــترده یا منطق و عقبه فکري تعامل، نظریه لیبرالیس گرایی گس

گرایی گســـترده در ســـیاســـت تعامل، کند. براین اســـاسگرایی محدود را فرآهم میتعامل

یافتگی به صورت عام و توسعه اي که توسعه خارجی عبارت خواهد بود از سیاست خارجی

طات بین با ـــترش ارت خاص را از روش برقراري و گس ـــورت  به ص ــــادي  المللی و اقتص

شورها دنبال میهاي بینهمکاري سمیتالمللی با همه ک ست خارجی  کند. ا سیا و همکاران 

ـــتی تعریف می ـــیاس ـــترش تعامالت بینلیبرال را س المللی و بر مبناي کنند که از طریق گس

د بازار آزاد در فضاي جهانی شدن به دنبال ارتقاي منافع ملی و جایگاه کشورها است. اقتصا
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هاي لیبرالیســم به دنبال ســیاســت خارجی تعامل گرا برخاســته و بر مبناي آموزه، از این دید

ــادي بین ــاي اقتص ــادي داخلی براي رقابت در فض ــت و این افرایش کارآیی اقتص المللی اس

 ,Smith & Hadfield, etc(دهد.خارجی تعامل گرا را شـکل میبارزترین وجهه سـیاسـت 

2016, 54-55(.   

سترنج در اثر خود با عنوان  سته می هادولتا کند که قدرت و بازارها این فاکتور را برج

امور ، بلکه در شاخصه بندي آن تولید، در شرایط فعلی نه تنها براساس امنیت صرف نیست

ارند. بر این اساس سیاست خارجی تعامل گرا را براساس سه مالی و دانش نیز نقش اساسی د

سی می ست و شاخص برر صاد ا ست خارجی با محوریت اقت سیا کند. اولین عامل تعریف 

شود. براین مبنا؛ سهیم شدن ها طبقه بندي میقدرت نظامی خروجی قدرت اقتصادي کشور

ها باید باشد؛ دومین ین هدف سیاست خارجی کشورترمهمدر بازار جهانی و کسب قدرت 

ست؛ دولت رقابتی به دولتی اطالق میشاخص براي تعامل شود که با گرایی دولت رقابتی ا

گذاري به دنبال هاي مختلف صنعتی و سرمایههاي مناسب داخلی در حوزهسیاست گذاري

ـــنعتی و تکنولوژیک بین، جذب حداکثري منابع مالی ـــومین ص ـــت. در نهایت س المللی اس

المللی بخصــوص در حوزه هاي بینگرایی عبارتســت از گســترش همکاريعاملشــاخصــه ت

ـــرمایه ـــادي و با تکیه بر جذب س ـــیم کار بیناقتص المللی گذاري خارجی. همکاري و تقس

-هاي جنوبهاي جنوب شــود؛ امري که با همکاريتواند توســعه یافتگی براي کشــورمی

ـــرکت ـــدمات ش ـــد. هاي چند ملیتی تکمیلجنوب جهت کاهش ص  ,Strange(خواهد ش

1994, 103( 

سعه گرا با   ست خارجی تو سیا سایی هاویژگیاز دید نظري در ایران نیز  شنا صی  ي خا

ي هاویژگیشـده اسـت که در سـطح نخبگان سـیاسـی مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. این 

سی عبارتند از :  سعه شبردیپ -1سیا صدر تو  حفظ و دیتول -2، دارد قرار آني هاتیاولو در

 هرچه تعداد با روابط قیتعم و گســترش به -3، ردیگیمی پ را کشــوری تیامن طیمح در ثبات

ــتریب ــورها ازي ش ــتا دری نوعبه کهی المللنیبي نهادها و کش  قرار برنامه اهداف تحققي راس

 به کهیی تاجا هابحران و مناقشـــات دري جد ورود از -4، دهدیم ژهیوی تیاولو، ردیگیم

  .)28: 1386، ی و روحانیواعظ. (کندیم احتراز، شودینم مربوط آنی اتیح منافع

یه فت ویچ براســــاس نظر یان ل خارجی ، آدر مل داخلی و  عه از برخی عوا ـــ  تأثیرتوس

پـذیرش در ، پـذیرد؛ از جملــه ثبـات داخلی(اعم از دموکراتیــک یـا غیردموکراتیــک)می

سی بین المللی سیا صادي و  سنه با ، بازارهاي اقت سلطروابط ح صادهاي م سبی ، اقت ستقالل ن ا
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ـــتگاه اجرائی توانا، دولت ـــالم و دس ـــاد، زیربناي س حداقل توافق میان گروهها ، کاهش فس

به آن و افزایش روزافزون برابري  یابی  ـــت درباره اهداف رشــــد و قوانین کارآمد براي دس

صادي از ماي منطقه شد اقت صل از ر سود حا هاي ولفهو اجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها و 

اســاســی براي رســیدن به توســعه اســت. همچنین پیتر ایوانز با برجســته کردن ابعاد نهادي و 

ضروري  سعه یافتگی  ضعیت تو سی را براي خلق و سیا سعه وجود اجماع  سی فرآیند تو سیا

انجام گرفته زمینه بروز انقالب نظري هاي پژوهش توان گفتمی دانســته اســت . در مجموع

ـــل اول این تئوري ها و ظهور تئوري دول ـــت. اگرچه نس ـــعه گرا را فراهم کرده اس ت توس

 مربوط به دولت توسعه گرا) بر تمرکز نقش این دولت در رشد اقتصادي تاکیدهاي (تئوري

ــعه به مثابه  .کردمی ــترش توانایی«مالحظه توس و محوري تر  ترمهمنقش این دولت را  »گس

 آنگونه که لفت ویچ توضیح( 90و  1980هاي کرد. این دولت بسیار متفاوت تر از مدل دهه

شدمی د)دهمی سعه گرا داراي دو بعد . با ستقالل متکی به جامعه«دولت تو و جامعه مدنی » 1ا

ــت ــت یدولت ، کارآمد دولت که معتقدند راچ و ایوانز .اس ــتقالل« یژگیاز و که اس  اس

 به ياتکا و منســجم يوانســاالرید به اســتقالل نجایا در باشــد. برخوردار» جامعه به یمتک

 د.گرد یبرم، دارد یمدن ای یاجتماعهاي گروه و جامعه با که دولتاي رابطه به، جامعه

)Evans,2004:32-36.(  

ــعهیکی از مؤلفه ــعههاي مهم دولت توس ــت خارجی توس گرا گرا در پیش گرفتن ســیاس

ــالت اصــلی خود را به زمینه ســازي براي ، آیدمیگونه که از نام آن براســت که همان  رس

یکی از ، در واقع، چنین ســیاســتی، کند. به بیان دیگرتحقق فرایند توســعه پایدار تعریف می

در ســیاســت  .گرا جهت عینیت بخشــی به اهداف خود اســتابزارهاي اصــلی دولت توســعه

الملل اســت. البته گرا اصــل بر همکاري و هماهنگی در عرصــه روابط بینخارجی توســعه

الملل پرهیز اصــالت یافتن همکاري در این ســیاســت همانطور که از تنش و تقابل با نظام بین

ضع موجود در، کندمی صه این به معناي وادادگی و پذیرش و ست عر ستفاده از ، نی بلکه با ا

با کشورهاي همسو و در راستاي منافع و اهداف ، المللی و با ایجاد اجماع هدفمندقواعد بین

گرا براي عینیت یافتن بدیهی است که مفهوم سیاست خارجی توسعه .داردکشور گام برمی

اســتراتژیک و دیپلماتیک دقیق اســت تا از قابلیت انســجام ، در وهله اول نیازمند تبیین نظري

شی به رفتارها و گف شود.بخ شور برخوردار  ست خارجی ک سیا سد که به نظر می تارهاي  ر

                                                      
1 - Embedded autonomy 
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اما رایج ترین تعریف ، ذکر شدهاي توسعه اقتصادي تعاریف مختلف و گسترده براي مفهوم

ـــت از ـــد همراه با افزایش ظرفیت«از این مفهوم عبارتس هاي هاي تولیدي اعم از ظرفیترش

سانی و اجتماعی سع. »فیزیکی, ان صوالتاین تعریف از تو شد کمی مح صادي ر نوع ، ه اقت

ـــوال نظام اجتماعی مرتبط با آن  ـــاد و اص بنابراین روند . گیردرا در بر مینگاه به مقوله اقتص

شود را شامل میتولید مواد خام  افزایش اوال شود کهتی اطالق میتحوالتوسعه اقتصادي به 

ها دربر خواهد گرفت. تمام حوزههاي اجتماعی را در بصورت خاص ارتقاء شاخص و دوما

یات آدر  شــــه کنی فقر از طریق ری«و  »فزایش ثروت و رفاه مردم جامعها«کادمیک نیز ادب

شتغال سنهایی را نمود» ایجاد ا صادي عنوان کرده اند.(آمارتیا  سعه اقت ) با این 2001، از تو

تراز بازرگانی و ، نرخ بیکاري، GDPهاي رشــــد رســــد که شــــاخصــــهوجود به نظر می

صادي در ایران مفید به نظر ایهسرم سعه اقت شخیص روند تو ستقیم خارجی براي ت گذاري م

ها مورد بررسی ر سیاست خارجی هر دولت را براین شاخصیبرسد؛ لذا در ادامه تحقیق تأث

  قرار خواهیم داد و مقایسه براساس شاخصهاي مذکور شکل خواهد گرفت.

  پیشینه تحقیق-2

ـــیرزاد له، )1389( يش با عنوان در مقا عد از انقالب  يهابرنامه«اي  عه در ایران ب ـــ توس

سالمی سی عمومی برنامه ها، »ا ضمن برر سی و تحلیل ، سعی دارد  تفاوت آنها را مورد برر

ضعیت فعلی نظام برنامه شروع و و ست که نقطه  سعه در  يریزقرار دهد. پژوهش بر آن ا تو

ه در پی این پرســـش که توســـعه در ایران بعد از انقالب اســـالمی را ترســـیم کند. نویســـند

رسد بعد از انقالب اسالمی چه تحول مفهومی را طی کرده است؟ به این نتیجه می يهابرنامه

، به مفهوم توســعه همه جانبه ياز مفهوم رشــد و توســعه اقتصــاد، هابرنامهاین که توســعه در 

 تحول یافته است. 

ــاد در ایران پس از انقالب: دولت و اق«اي تحت عنوان در مقاله، )1386حاتمی(  تأثیرتص

طبقاتی و پیدایش دولت غیریکپارچه در ، هاي هرمنوتیکیي بازتوزیعی بر جدالهاســیاســت

ـــئلهبه این ، »ایران تر اجراي پردازد که دخالت دولت در اقتصـــاد و به عبارتی دقیقمی مس

ست شته اسـت؟ تأثیري بازتوزیعی در ایران پس از انقالب چه هاسیا ساخت دولت دا ي بر 

شان صاد و دهدمی نتایج تحقیق ن ستاجراي  که دخالت دولت در اقت ي بازتوزیعی بر هاسیا

ساخت دولت در ایران پس ، مؤثر واقع شده و به دو شیوه انقالب اول ساخت دولت در دهه

ستره و نحوه اج سر گ ست بحث بر  شیوه نخ ست. در  ساخته ا راي از انقالب را غیریکپارچه 

اي هرمنوتیک گونه در ســاخت دامن زده و از هاي درون نخبهبه کشــمکش هاســیاســتاین 
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، یعیزي بازتوهاسیاستاین طریق ساخت دولت را غیریکپارچه نمود. در شیوه دوم اجراي 

عرصـه منازعه طبقاتی را از سـاخت اجتماعی به سـاخت سـیاســی منتقل کرد و بدین سـان با 

ستکاري در فرآیند منازع صه منازعه طبقاتی تبدیل نمود. ، ه طبقاتید ساخت دولت را به عر

پیامد این وضــعیت نیز انشــقاق بیشــتر در ســاخت ســیاســی و تقویت بیشــتر وجه غیریکپارچه 

 دولت در ایران پس از انقالب بود.

به این ، »نوســازي و اصــالحات در ایران (از اندیشــه تا عمل)«در کتاب ، )1385( موثقی

ـــئله ـــالحات پردازد که چرا ایران علیرغم تجربهمی مس ـــازي و اص ي بیش از یک قرن نوس

سنده در این کتاب این  شود؟ مفروض نوی سعه یافته تبدیل  شوري مدرن و تو سته به ک نتوان

است که نوسازي و اصالحات در ایران فاقد یک مبناي نظري روشن و چارچوب تئوریک 

ــجم بوده و به جاي محتواي عمیق و علمی  ــی و منس ــاس ــازي اس ــفی عام مدرنیته و نوس فلس

تغییرات ، یک نوع ایدئولوژي وارداتی نوسازي و توسعه تأثیرتحت ، ساختاري و همه جانبه

ي ایران را از حالت ســنتی بیرون اجتماعی ناقص و انحرافی را ســبب شــد که اگر چه جامعه

ـــت آن را به جامعه ـــعه یافته تبدیل کنآورد ولی نتوانس د. حامالن و عامالن اي مدرن و توس

چه صاحبان اندیشه و قلم و روشنفکران و چه مقامات دولتی و صاحبان قدرت ، نوسازي نیز

هاي الزم در خاســتگاه اجتماعی شــان فاقد صــالحیت اغلب از نظر فکري و ذهنی، و ثروت

براي هدایت تغییرات اجتماعی به ســمت توســعه بودند و در غیاب یک بورژوازي اصــیل و 

ــرمایه ــنعتی و ملیس ــروعیت و ، گذار ص ــالحیت و مش دولت هم کارآیی و کارآمدي و ص

تحقق ، صـــنعتی کردن کشـــور، ي تغییراتاقتدار و اســـتقالل الزم را براي پیشـــبرد آگاهانه

 دموکراسی و توسعه نداشت. 

ـــفی ( ـــم، رانت«اي با عنوان در مقاله، )1376حاجی یوس یک ، دولت رانتیر و رانیتریس

پرداخته و معتقد اســـت که ، به تعریف رانت و دولت رانتیر و رانتیریســـم» بررســـی مفهومی

بر رابطه  تأثیر -2بر خود دولت  تأثیر -1گذارد: عمده بر جاي می تأثیردولت رانتیر ســـه 

سنده کرده و  تأثیر -3دولت و جامعه  صاد داخلی. وي در این مقاله عمدتا به تعاریف ب بر اقت

 هاي بعدي فراهم نماید.براي پژوهشنماید تا زمینه را تالش می

گذاري دولت رانتیر و ســـیاســـت«اي با عنوان در مقاله، )1391ســـاعی ( و پرســـتدین 

ــعه ــاد ملی ایران (، توس ــعه اقتص ــی و تحلیل موانع )» 1368-1384تحلیل موانع توس به بررس

سعه در ایران در بازه زمانی برنا صاد ملی به عنوان یکی از ابعاد تو سعه اقت دوم ، هاي اولمهتو

دولت رانتیر و ، با فرض برقراري دو شـــرط الزم دندهو ســـوم توســـعه پرداخته و نشـــان می
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توسعه اقتصاد ملی ضعیف بوده است. در این پژوهش به تبیین ، گذاري کوتاه مدتسیاست

ه و نظری، نظریه لفت ویچ، موانع توسعه اقتصاد ملی با استفاده از تلفیق سه نظریه دولت رانتیر

 جامعه کوتاه مدت کاتوزیان پرداخته شده است.

  روحانی)، احمدي نژاد، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران( خاتمی-3

از  تفاوتی ندارد و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران اگرچه در اصول و ارزش ها

سی سا ستی و نیز ارزش، قانون ا سناد باالد حال در  کنند با اینمی تبعیت 1357انقالب هاي ا

  باشند. می با همهایی دستیابی به اهداف داراي تفاوتهاي جهت گیري و استراتژي

  سیاست خارجی دولت خاتمی 1-3

ایران از ، 1376از زمان وقوع انقالب اســالمی تا پیروزي ســید محمد خاتمی در خرداد 

وي کرده دو در سیاست خارجی پیر سیاست واقع گرایی و ایدئولوژیکی و یا ترکیبی از این

است. خاتمی رویکرد اصالح طلبی را انتخاب کرد که داراي دو ستون بود: تنش زدایی در 

شورهاي دیگر ضالت ایران با ک ست خارجی براي حل مع سی در حوزه و سیا سیا صالح  ا

کمتر ایدئولوژیکی رفتار کرد ، خاتمی، برپایه ســیاســت تنش زدایی .)2006، (امیري داخلی

هدف تنش  نســبت به کشــورهاي غربی در پیش بگیرد.اي عاالنهو تالش کرد تا ســیاســت ف

سه  ست تنش زدایی داراي  سیا شورهاي اروپایی در قبال ایران بود.  ست ک سیا زدایی تغییر 

). خاتمی تالش کرد 2007، (رمضانی بازدارندگی و تنش بود، مقابله با سیاست مهار، عنصر

کند زیرا در فرآیند بهبود روابط با دیگر ایدئولوژیکی اجتناب هاي تا از وارد کردن مولفه

کشـورها مشـکل زا بود. بعالوه سـیاسـت تنش زایی عامل اصـلی فشـارهاي ایاالت متحده و 

شور بود. تنش زدایی منجر به تغییر سیاست کشورهاي اروپایی در قبال  سیاست مهار این ک

ترغیب کنند تا از رفتار  آنها حتی تالش کردند تا ایاالت متحده را، ایران شـــد . فراتر از این

تهاجمی اش دست بردارد. تغییر رویکرد و نگرش اروپا نسبت به ایران باعث تقویت جایگاه 

مثبت  تأثیرایران در منطقه شد و بر موفقیت هشتمین نشست کنفرانس کشورهاي اسالمی نیز 

ست با عنوان  ش شارکت و گفتگو، شکوه«نهاد. این ن سامبر  11تا  9در  »م تهران  در 1997د

شورها آماده حل  سایر ک سالمی اعالم کردند که در همکاري با  شورهاي ا شد و ک برگزار 

جهانی هســتند. هدف خاتمی از اصــالحات ســیاســی کاســتن از بار ایدئولوژیکی هاي بحران

در نتیجه او بر شـــوراهاي محلی و شـــکل گیري  حکومت ایران و تقویت دموکراســـی بود.

ید تاک مدنی  هاي  هاد نه. وي تالش کرد کردمی ن قدرت رئیس اي تا مواز یان مجلس و  م

سانه، جمهور ستقل از هاي شوراهاي محلی و نهادهاي مذهبی ایجاد کند. تقویت ر آزاد و م
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ــی بود ــیاس ــالح س ــر دیگر فرآیند اص ). با اینحال Soltani,2010:204-203( حکومت عنص

شد تا اروپا و  ست تنش زدایی خاتمی باعث ن سیا آمریکاسیا ستهبه  ایران اعتماد اي ست ه

ایران و کشــورهاي اروپایی  ایران مســئله مناقشــه آمیز در روابطاي کنند. و تجهیزات هســته

ـــته آمریکاباقی ماند. آنها در کنار  خاتمی در . ایران ادامه دادنداي به مخالفت با برنامه هس

ـــورهاي اروپایی را مجاب کند کواکنش به این  ه ایران بدنبال نگرانی ها تالش کرد تا کش

 ).Baeidi,2005( نیست و بر حل مسالمت آمیز این بحران تاکید دارداي سالح هسته

ـــالحات ـــئله  رئیس دولت اص ـــورهاي اروپایی در مس ـــت که مذاکره با کش نمی خواس

نگذارند. در  تأثیربر فرایند مذاکرات  این بود که مسائل داخلی ترمهمقطع شود. اما اي هسته

 واقع ایران با مشکالت سیاسی و اجتماعی در داخل دست به گریبان بود بنابراین ایران تالش

ـــید که در مذاکرات می ـــود. در واقع خاتمی به این نتیجه رس کرد تا در مذاکرات بازنده نش

 ،در این زمان مســائلی همچون حقوق بشــرنمی تواند برنده شــود و حداقل بازنده نیز نباشــد. 

ـــایه افکنده بود. هاي آزادي ـــئله زنان بر روابط ایران و غرب س ـــی و اجتماعی و مس ـــیاس س

 آن بدنبال و زدایی تنش شــعار خارجی ســیاســت عرصــه توان گفت درمی صــورت کلیب

شتر تمایل يبنایی برا سنگ تمدنها يگفتگو ساز، تعامل به بی با جامعه  همرنگی و ياعتماد

  ).108-115 :1389، ترابی( جهانی شد

  سیاست خارجی دولت احمدي نژاد 2-3

زیادي در هاي به قدرت رسیدن محمود احمدي نژاد و شعارهاي او نشان داد که تفاوت

، عرصــه داخلی و خارجی با دو رئیس جمهور پیشــین دارد. در طول ریاســت جمهوري وي

ــت خارجی ایران ــیاس ــهاي ، س ــول و ارزش ــالاحیاي اص اعی کرد. ي اولیه انقالب را تدهاس

احمدي نژاد وضــع موجود نظام بین الملل را مورد انتقاد قرار داد و ضــمن نامناســب دانســتن 

ـــخنرانی ، آن اعالم کرد که جمهوري  2009اکتبر  10بر لزوم تغییر آن تاکید کرد. او در س

سالمی ایران هیچگاه از ارزش ست بر نمی دارد و به برنامههاي ا شرق و هاي انقالبی خود د

ست  دهد. به عبارت دیگر او دشمنی با غرب و شرق رامی پاسخغرب  سیا مجدداً در مرکز 

ست  سیا شرقی«خارجی ایران قرار داد. البته احیاي  در این دوره فقط غرب را » نه غربی، نه 

شان سیاست خارجی می در برمی گیرد و داده ها ن ي هادولتدهد که نگاه به شرق اولویت 

رویکرد نشــانگر تفاوت فاحش ســیاســت خارجی احمدي نژاد با  دهد. اینمی او را تشــکیل

صر  ست. عنا شته ا ست ها دا صالح طلبان و پراگماتی شین یعنی ا ساي جمهور پی رویکرد رو

  سیاست خارجی احمدي نژاد در این زمان عبارت بودند از:
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 بین المللیي هاسازماننادیده انگاشتن  -

 سیاست دشمنی نسبت به رژیم صهیونیستی -

 مداخله جویانه آنهاي هاسیاستبزرگ غربی بواسطه هاي از قدرت انتقاد -

 نقد ترتیبات مربوط به تسلیحات هسته اي -

 ).1388، انتقاد از روابط میان کشورهاي شمال و جنوب(موالنا و محمدي -

ي بین المللی ابزار ایاالت متحده وشوروي سابق هاسازماناحمدي نژاد تاکید داشت که 

با فروپاشـــی دومی ماهیت نظام بین الملل تغییر نکرد. آنها توســـط  در جنگ ســـرد بودند و

، گیرند. در مرکز این انتقاداتمی ایاالت متحده در جهت منافع خود مورد سوء استفاده قرار

شــوراي امنیت ســازمان ملل قرار داشــت که چند کشــور محدود عضــو آن داراي حق وتو 

ـــوعی دیگر ب بودند. ـــخنرانیمداخالت قدرتهاي بزرگ موض ـــمهاي ود که در س  او به چش

خورد و اعتقاد داشـــت منافع ملی توجیه مناســـبی براي این مداخالت توســـط غرب نمی می

باشد. او سیاست حقوق بشري کشورهاي غربی را نیز بواسطه ماهیت گزینشی و تبعیض آمیز 

شر ابزاري دیگر بر داد.می آن مورد انتقاد قرار شار وي براین باور بود که حقوق ب اي تحت ف

بزرگ هاي داشت که قدرتمی قرار دادن کشورهاي مخالف ایاالت متحده است. او اظهار

توجهی به شـان انسـانی ندارند و براي سـرنوشـت مناطق مختلف جهان فقط با مالحظه منافع 

صمیم سرائیل ت کند می ). در ادامه او تاکیدAhmadinejad,25 October 2005( دگیرنمی ا

ترتیبات ناعادالنه خود را  تأثیردهد و هیچ گاه تحت می اش ادامهاي برنامه هسته که ایران به

ند حدود نمی ک حت نفوذ Ahmadinejad,25 September 2009( م یت ت ـــوراي امن ). ش

گیرد. تصــمیماتی که می اصــلی بویژه ایاالت متحده اســت و تصــمیمات اشــتباههاي قدرت

و برخی کشـــورهاي اروپایی  آمریکادهد که می ادامهایران آنها را نمی پذیرد. احمدي نژاد 

تالش دارند تا ایران را بی ثبات کنند زیرا ایران سیستم تک قطبی و ناعادالنه نظام بین الملل 

  ). Ahmadinejad,20 April 2009( را نمی پذیرد

ضع گیري  شاناین مو شورهاي غربی ن سیاست وي را در قبال ک برعکس دهد. او می ها 

ساي  شدید قرار ، جمهور قبلی ایرانرو شورهاي فقیر و غنی را نیز مورد انتقاد  روابط میان ک

شت که جهان نیازمند تحوالت بزرگ به نفعو  داد ساس  بیان دا ست. برهمین ا همه ملت ها

روابط با این دســته از کشــورها در گســترش اي وي تالش کرد تا ســیاســت خارجی فعاالنه

از کارشناسان از سیاست خارجی وي با عنوان اي عث شد تا عدهبرقرار کند. همین امر نیز با
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سوم گرایی« ) یاد کنند. این مولفه ها حاکی Arghavani Pirsalami,2013:91-85 »(جهان 

  از بازگشت معیارهاي انقالبی و ایدئولوژیکی در سیاست خارجی ایران بود. 

  سیاست خارجی دولت حسن روحانی 3-3

سیاسی روحانی در شرایطی سکان  اداره امور کشور را بر عهده گرفت که ایران از نظر 

ــت و برخی از ، در انزوا قرار گرفته بود ــیار بدي قرار داش ــرایط بس ــادي در ش از لحاظ اقتص

هاي اقتصادي از حالت هشدار گذشته و به بحران رسیده بود. از طرف دیگر تصویر شاخص

المللی تهدید کننده صـلح و امنیت بین ایران به عنوان کشـوري که ناقض حقوق بین الملل و

هاي المللی قرار گرفته بود. در این شــرایط شــعارمورد اجماع اکثر بازیگران بین، بوده اســت

سیاست خارجی گره خورده بود؛ چراکه این تفکر وجود داشت  انتخاباتی داخلی بشدت با 

شدن چرخ صادکه علت قفل  ضر، هاي اقت ست و  ست خارجی موجود ا سیا روت تعامل در 

ـــتر با بازیگران بین المللی وجود دارد. از این رو روحانی با گفتمان اعتدال وارد کارزار بیش

سوي مردم نیز مورد پذیرش قرار گرفت. اعتدال شد و گفتمان او از  گرایی به این انتخاباتی 

سیمفهوم تلقی می شتیبان، شود که وزارت خارجه از طریق دیپلما ی وزارت دفاع از طریق پ

، ها و نیروهاي نظامی و امنیتی هم در جاي خود بصــورت متوازنصــنایع دفاعی و ســایر نهاد

ساختارها  سیاست خارجی به نفع هیچ یک از این  در سیاست خارجی نقش آفرینی کنند و 

توان در قطبی و متمایل نشود. نتایج این سیاست خارجی ایران در روابط بین الملل را نیز می

ـــول مخ یاپیگیري اص با دن نده  مل ســــاز عا بت، تلفی نظیر ت یت طلبی مث لت طلبی، امن ، عدا

ظام بین المللتحول به، گرایی معقول در ن جان ند  عه، گرایی متوازنچ ـــ ، گرایی متوازنتوس

گرایی معطوف به نتیجه شاهد بود.(دهقانی منزلت طلبی و تکلیف، صلح طلبی، کمال گرایی

   )17-7: 1393، فیروزآبادي

ستهاقداماتی نظ شروع مذاکرات ه سته 5+1اي با یر  اي که در نتیجه و دستیابی به توافق ه

مختومه شــدن ، تثبیت حق غنی ســازي، اي ایرانســاله هســته 13منجر به بســته شــدن پرونده 

هاي ضد ایرانی شوراي لغو تمام قطعنامه، المللی انرژي هسته ايدر آژانس بین PMDپرونده 

ـــتهتحریمتکلیف به لغو تمامی ، امنیت و  آمریکا، اي در قوانین داخلی اتحادیه اروپاهاي هس

به چالش کشیدن تصویر امنیتی از ایران در روابط بین الملل و ایجاد شکاف ، سایر کشور ها

معرفی ایران به عنوان ، و ســایر همپیمانان آن در صــورت عدم پایبندي به برجام آمریکابین 

مللی حقوق بشر در حال مبارزه با تروریسم است و الکشوري که در راستاي هنجارهاي بین

شونت و افراطی شتمین اجالس مجمع پذیرفتن ایده جهان عاري از خ صت و ه ش گرایی در 
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هاي خارجی از جمله این اقدامات عمومی ســازمان ملل متحد و تســریع روند جذب ســرمایه

  )138-146: 1392، است.(رضائی و ترابی

  اقتصادي سه گانههاي بر شاخصه هادولتسیاست خارجی  تأثیر-4

در پیش گرفتن سیاست خارجی محور و تعامل گرا هاي مهم دولت توسعهیکی از مؤلفه

رسالت اصلی خود را به زمینه سازي ، آیدمیگرا است که همان گونه که از نام آن برتوسعه

یکی ، در واقع، سیاستی چنین، کند. به بیان دیگربراي تحقق فرایند توسعه پایدار تعریف می

سعه صلی دولت تو ستاز ابزارهاي ا شی به اهداف خود ا ست  .گرا جهت عینیت بخ سیا در 

الملل اســت. البته گرا اصــل بر همکاري و هماهنگی در عرصــه روابط بینخارجی توســعه

الملل پرهیز اصــالت یافتن همکاري در این ســیاســت همانطور که از تنش و تقابل با نظام بین

ضع موجود در، کندمی صه این به معناي وادادگی و پذیرش و ست عر ستفاده از ، نی بلکه با ا

با کشورهاي همسو و در راستاي منافع و اهداف ، المللی و با ایجاد اجماع هدفمندقواعد بین

گرا براي عینیت یافتن بدیهی است که مفهوم سیاست خارجی توسعه .داردکشور گام برمی

اســتراتژیک و دیپلماتیک دقیق اســت تا از قابلیت انســجام ، ند تبیین نظريدر وهله اول نیازم

شود. شور برخوردار  ست خارجی ک سیا شی به رفتارها و گفتارهاي  ساس در این  بخ براین ا

هاي ایران در سه دوره گذشته بر شاخصهي هادولتبخش از مقاله جایگاه سیاست خارجی 

  دهیم.می اقتصادي مورد بررسی قرار

  سرمایه گذاري خارجی  1-4

ـــرمایه خارجی هادولتهدف  ـــتفاده از تکنولوژي، از جذب س مدیریت و ، عالوه بر اس

بدیهی اســـت که هر چه د. باشـــمی ایجاد اشـــتغال و رفع بیکاري نیز، راهیابی به بازار جهانی

شتر برخوردار باشدهاي سرمایهکشوري از توان جذب  حضور آن در اقتصاد ، بین المللی بی

(دیانت و نجات گذاري آن بر جهانی شـــدن با اهمیت تر خواهد بود تأثیرجهانی و میزان 

تعامل  تأثیربنابراین جذب ســرمایه گذاري خارجی تا حدود زیادي تحت  .)145: 1396پور،

دولت ایران در ده ســال اول جمهوري ي هاســیاســت. باشــدمی و تنش زدایی با جهان خارج

ــالمی  ــرمایه گذارياس خارجی به علل مختلف با واکنش منفی هاي ایران از لحاظ جذب س

ا شروع کار دولت اصالحات در قانون برنامه ب .مالی جهانی روبرو شدي هاسازمانمحافل و 

مانند: ، ســـوم با حذف بســـیاري از تشـــریفات اداري و ارائه تســـهیالت و امتیازات مناســـب

ـــد تخفیفمالیاتی و واگ، هاي گمرکیمعافیت ـــی درص زمینه جذب ، ذاري مواد اولیه با س

شور به ویژه در مناطق آزاد تجاري فراهم  سر ک سرا سرمایه گذاران خارجی و داخلی را در 
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دولت اصـــالحات ســـپس مناطق تجاري را از مقرارات عمومی صـــادرات و واردات  .آورد

مجاز اعالم ، اد ارزمعاف نمود و انتقال ســرمایه و ســود ســرمایه گذاران را براســاس نرخ آز

ـــعه به منظور همگامی و  کرد. ـــورهاي در حال توس امروزه مناطق آزاد تجاري در اکثر کش

براي جذب ســـرمایه گذاري بیشـــتر هایی همراهی با فرایند جهانی شـــدن و به عنوان پایگاه

گردند. می پیشـرفته ایجادهاي و دسـتیابی به تکنولوژي، برقراري صـنایع صـادراتی، خارجی

ت اصالحات تالش نمود از امکانات ایجاد مناطق آزاد تجاري حداقل در جذب سرمایه دول

گذاران خارجی و داخلی بهره گیرد و برغم محدودیتهاي مختلف توانســـت مقدار زیادي 

دولت در چند ســال اول با الگوي پیشــنهادي خود موســوم به  .ســرمایه خارجی جذب نماید

ن سود سرمایه گذاران داخلی و خارجی اصالحاتی تالش کرد در جهت تضمی» بیع متقابل«

هاي به عمل آورد . به همین منظور دولت جمهوري اســـالمی ایران قراردادهایی با شـــرکت

مخابرات و صــنایع دیگر ، فوالد، پتروشــیمی، خارجی عمدتاً اروپایی در صــنایع نفت و گاز

ســـرمایه میلیارد دالر در مجموع حدود ده  1999به نحوي که تا اواســـط ســـال ، منعقد کرد

دولت اصــالحات بویژه تنش زدایی ي هاســیاســتگذاري خارجی جذب نمود. در حقیقت 

در سیاست خارجی و اصالح قوانین داخلی منجر به توجه سرمایه گذاران به سرمایه گذاري 

براي اولین بار رقم سرمایه گذاري خارجی  2000در سال  ).CBI,2008در اقتصاد ایران شد(

صورت گرفته در کشور از یک میلیارد دالر فراتر رفت و در ادامه روند روبه رشد خود در 

ي پایانی دولت اصالحات هاسالمیلیارد دالر رسید. این روند در  3,657به میزان  2001سال 

شد و در  دالر  میلیارد 2,863و  2,697به ترتیب به  2003و  2002ي هاسالبا کاهش مواجه 

رسید. در کل افزایش سرمایه گذاري خارجی در دولت اصالحات در حالی رقم خورد که 

عالوه بر تمایل این دولت به برقراري رابطه با کشـورهاي غربی و برخی مسـایل سـیاســی در 

  .نرخ رشد سرمایه گذاري خارجی در جهان نیز روبه افزایش بود، آن زمان

با افزایش روبرو شـد و  84این رقم در سـال  و سـپس دهم آمدن دولت نهم با روي کار 

-2007ي هاســالمیلیارد دالر فراتر رفت. اما در ادامه با کاهش روبرو شــد و در  3مجددا از 

میلیارد دالر رسید. البته کاهش میزان سرمایه گذاري  1,909و  2,005، 1,646به ارقام  2004

پایانی دولت نهم به دلیل کاهش شـــدید این نرخ در کل ي هاســـالخارجی در کشـــور در 

  .)CBI,2008جهان و بروز بحران مالی در جهان نیز بوده است. (

، در خصـــوص ســـرمایه گذاري خارجی در دولت روحانی آنچه روشـــن اســـت

درصدي افزایش سرمایه گذاري مستقیم خارجی  84مقامات کشور افزایش هاي داده
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ــال مالی  ــان 2016در س ــرمایه گذاري در  13دهد. اما می را نش میلیارد دالر جریان س

ـــله  2017تا  2016دوره میانی مارس  ـــته ها و انتظارات دولت روحانی فاص با خواس

ـــتیابی به تولید ناخالص داخلی  ـــایر -%8زیادي دارد. برنامه ریزي براي دس در میان س

یازمند جذب حداقل می نشــــان -اهداف یارد دالر میل 50دهد که دولت دوازدهم ن

   ).109-112: 1396(حاجیلو،باشدمی 2017-2022ساالنه در دوره 

رسد این می به نظر آمریکاو تحریمات اي در میان ابهام در خصوص معاهده هسته

 مقامات رســمی ایران در این دوره نشــانهاي باشــند.دادهمی اهداف غیرقابل دســتیابی

امارات ، اتریش، ترکیه، چین، نآلما، 2013-2017-ي میانیهاســــالدهد که در می

ــرمایه گذاري خارجی به ایران را دارا بودند.  ــه باالترین میزان س متحده عربی و فرانس

ـــورها  این امر تا حدودي انعکاس روابط دیپلماتیک و تجاري میان ایران با این کش

این کشــورها براي دســتیابی به بازرهاي هاي بوده و نیاز به اشــتیاق و توانایی شــرکت

ـــود. می ایران مربوط ـــبکه  علیرغمش ـــوئیفتپذیرش مجدد ایران در ش و انعقاد   س

ـــورهایی همچون کره جنوبی با ، دانمارك و اتریش، چین، قراردهاي مختلف با کش

اینحال مســائل مالی و اعتباري هنوز بزرگترین مانع ســرمایه گذاري خارجی در ایران 

بین المللی مانعی هاي تحریم، و مالی مســائل اعتباري باشــد. عالوه برمی بعد از برجام

هاي تحریم آمریکاخزانه داري ، شوند. در ماه اکتبرمی براي تجارت با ایران محسوب

مرتبط با تروریسم را توسعه بخشیده تا به شکلی غیرمتعارف و غیرقابل قبول بخشی از 

یی را آمریکاهاي شـــرکتنیروهاي نظامی ایران را شـــامل شـــود. اگرچه این تحریم ها 

ـــرکت ـــیاري از ش ـــرمایه گذاري در ایران منعهاي دربرمی گیرد اما بس  خارجی را نیز از س

باشد و می آنچه روشن است روحانی فاقد توان نهادي و سیاسی براي ادامه این روندکند.می

ــرمایه گذاري می به نظر ــد. به همین دلیل س ــته باش ــتاورد حداقلی و کوچک داش ــد دس رس

ـــطح پائین باقی مانده اســــتخارجی در ای  Risk Advisory's Security(ن دولت در س

Intelligence & Analysis Service,2017(.  

ست که ج سرمایهبه همین دلیل ا سالذب  ستقیم در چهار   اول گذاري خارجی م

سن روحانی  ست. در حقیقت این  علیرغمدولت ح معاهده برجام عمال افزایش نیافته ا

سپس دوازدهم  سالیانه شاخص در دوره دولت یازدهم و  سط  میلیارد  2/6به طور متو

سال پایانی دولت احمدي سبت به  شته  45نژاد حدود دالر بود که ن صد کاهش دا در

  .است
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  2016تا  2008جذب سرمایه گذاري خارجی در ایران از سال  :1نمودار

  

  

  

  شاخص تولید ناخالص داخلی 2-4

تولید ناخالص داخلی در ابتداي دولت هفتم و در دولت اول خاتمی داراي مقدار 

 6,19بود که این مقدار در ابتداي ریاســت جمهوري احمدي نژاد برابر با  -0,16برابر 

بهبود پیدا  4,3بوده اســت.این مقدار در طول یکســال از ریاســت جمهوري خاتمی تا 

کرد, این در حالی اســت که در طول یکســال از ریاســت جمهوري احمدي نژاد این 

ـــوم از  .بهبود یافت 7,32به  6,19از  مقدار ـــال س تولید ناخالص داخلی در انتهاي س

ــوم از  ــاال س ــت.این مقدار درطول س ــم گیري اس به  7,84دولت نهم داراي افت چش

د ناخالص داخلی داراي جهشــی تنزل یافت.در زمان مشــابه در دولت هفتم تولی 0,87

بنابراین در دولت نهم تولید .رشد یافته است 7,43به  2,03عظیم بوده که این مقدار از 

شد شدمی ناخالص داخلی داراي افت مقدار بوده ولی در دولت هفتم داراي ر این  .با

 تولید خاتمی دوم دولت در که  اســت  باشــد نشــانگر اینمی 90اطالعات که تا ســال 

شـــته که در ســـال دوم دولت دهم این دا بهبود 8,75 تا دوم ســـال در داخلی ناخالص

  . بوده است 6,38مقدار تا 
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  ي خاتمی و احمدي نژادهادولت) در GDPمقایسه نرخ تولید ناخالص داخلی( :2نمودار

  

  

 

  

به نقل از صندوق  این شاخص دچار افت شده است.، در دوره دولت یازدهم و دوازدهم

 ناخالص تولید سرانه، المللیبین نهاد این توسط شده ارائه آمارهاي اساس بر، پول  المللیبین 

، یازدهم دولت آمدن کار روي از سال یک از بیش حدود، 2014 سال پایان در ایران داخلی

این شاخص اقتصادي ، بر اساس این آمار .است بوده ایرانی شهروند هر ازاي به دالر 5290

آمار صندوق بین المللی  .رسید دالر 4710 به و کاهش شدیدي را تجربه کرد 2015در سال 

ـــان ـــال می پول نش ـــرانه تولید ناخالص داخلی ایران در س نیز همچنان روندي  2016دهد س

این صـندوق در  .دالر به ازاي هر ایرانی کاهش یافته اسـت 4680نزولی را تجربه کرده و به 

سال خود اعالم کرد این هاي پیش بینی صادي در  در ایران باز هم به  2017شاخص مهم اقت

شی خود ادامه داده و به  با در نظر  .دالر به ازاي هر ایرانی نزول خواهد کرد 4530روند کاه

مار فتمی گرفتن این آ جه گر یازدهم، توان نتی لت  مدن دو کار آ ید ، با روي  نه تول ـــرا س

ـــط  2017ناخالص هر ایران تا پایان ســـال   درصـــد کاهش یافته اســـت 15به طور متوس

   .)113: 1396(حاجیلو،

  احمدي نژاد و روحانی، ي خاتمیهادولتنرخ تولید ناخالص داخلی در : 1جدول 

تم و ي هــادولــت  دوره ف ه

  هشتم

  یازدهم و دوازدهم  نهم و دهم

نرخ رشـــــد تولیــد 

  ناخالص داخلی

به طور  3,9 درصــــد(

  متوسط)

درصـــــد بطور  1,9

  میانگین

  4,2میانگین 

  )/weodata/index.aspx/2016/02https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo :منبع(
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  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(خطوط قرمز) :3نمودار

  

 )IMF data Mapper, October 2017 منبع:(

  شاخص صادرات نفتی و غیرنفتی  3-4

و تک محصــولی بودن ، ین مشــکالت کشــورهاي در حال توســعهترمهمیکی از 

ساختار  ست که آثاري منفی در  صدور مواد خام و و اولیه ا صاد آنها به  ستگی اقت واب

اجتماعی و حتی فرهنگی برجاي گذاشــته اســت.از آنجایی که ، ســیاســی، اقتصــادي

بخش بزرگی از درآمدهاي ارزي این کشــورها فقط با صــدور یک یا چند قلم مواد 

ست سیار آید در برابر نامالیمامی خام و اولیه به د ساختاري ب شارهاي خارجی  ت و ف

ضعیف و شکننده قرار دارند. در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادي که در قیمت 

دهد می این کاال یا کاالهاي محدودي که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل

ــادياي به وجود آید آثار پردامنه ــاختار اقتص ــی و ...آنها برجاي خواهد ، بر س ــیاس س

شورها  صادي این ک ساختاري اقت شت. همین امر باعث تجدیدنظر و بازنگري در  گذا

صادراتی و منابع درآمد ارزي شده است. (محنت فر ي هاسیاستو تنوع بخشیدن در 

با پیروزي سید محمد خاتمی تالش براي کاهش ). در ایران 93-94: 1384، و خاکپور

ــتگی به نف ت اولین نمودهاي خود را در برنامه ســوم توســعه نشــان داد. در دوره وابس

صادراتی  صادرات کاالهاي غیر نفتی که در قالب هدف جهش  صالحات و با رشد  ا

این بخش ، ي اصلی برنامه سوم توسعه مطرح شدهاسیاستکشور و به عنوان یکی از 

ادرات غیرنفتی درصدي اهداف ص 95کارنامه موفقی از خود برجاي گذاشت. تحقق 

ست شان .گویاي توفیق این بخش بوده ا دهد می گزارش عملکرد وزارت بازرگانی ن

ــوم ــال اجراي قانون برنامه س ــتین س ــادرات کاالهاي ، در نخس میزان تحقق اهداف ص
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صد 98,8غیرنفتی  سال پس از آن یعنی ، در سال  98,8معادل  1380در  صد و در  در

صد درصد اهداف این بخش محقق  1382سال در  درصد بوده است. 87,1نیز  1381

سال قبل نیز عملکرد بخش مذکور  سعه  92,5شد و در  سوم تو صد اهداف برنامه  در

را محقق ساخت. این اقدام در نتیجه بسترسازي و روانسازي صادرات غیر نفتی کشور 

یی در هاسیاستدر همین راستا در دولت اصالحات برنامه ها و  .صورت گرفته است

واگذاري حق اســتفاده از صــد درصــد ارز حاصــل از «ر کار قرار گرفت که از دســتو

ــادر کنندگان ــادرات به ص ــپاري و «، »ص ــادر کنندگان از هرگونه پیمان س معافیت ص

آزادسـازي صـادرات کاال و خدمات و محدود «، »تعهد ارزي صـدور کاال و خدمات

ـــدور به چند مورد اندك ـــدن «توان نام برد.می »نمودن کاالهاي ممنوع الص خارج ش

ـــمول مقررات تعزیرات حکومتی ـــودگی «و » صــــادرات کاال و خدمات از ش بخش

 به شــمار هاســیاســتنیز بخش دیگري از این » تعهدات معوق ارزي صــادر کنندگان

سهیالت بانکی به بخش می، رود. عالوه بر اینمی شی از مانده ت صاص بخ توان به اخت

 14درصــد به  22ت بانکی بخش صــادرات از صــادرات و کاهش نرخ ســود تســهیال

صد شاره کرد در صادرات کاال ، ا همچنان که ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از 

 ي مشــوق صــادرات غیرنفتی کشــور بوده اســت.هاســیاســتو خدمات هم از جمله 

راهکار مؤثر دیگر نیز معاف نمودن صــــادرات کاال و خدمات از دریافت هرگونه 

اســـتانداردهاي اجباري و گواهی مرســـوم در تجارت بین الملل) مجوز (به اســـتثناي 

سوب صادراتی یکی از  شود.می مح ستهمچنین پرداخت جوایز  ي نوین در هاسیا

به صــادر کنندگان نمونه  هاســالجهت تشــویق صــادرات غیرنفتی اســت که طی این 

زي به تعلق گرفته اســـت. در کنار آن پرداخت یارانه صـــادراتی و نیز اعطاي وام ار

واحدهاي تولیدي صــادراتی نیز در راســتاي تجهیز مالی فعاالن این بخش انجام شــده 

است. در این گزارش همچنین به بررسی روند و جزئیات صادرات کاالهاي غیرنفتی 

دهد طی می پرداخته شــده اســت. این بررســی نشــان 1376-83ي هاســالکشــور طی 

ست جمهوري خاتمی ساله ریا شت  ص، دوره ه ادرات کاالهاي غیرنفتی ایران ارزش 

ـــال  2875,6از  ـــال  7140,6به رقم  1376میلیون دالر در س  1383میلیون دالر در س

درصــد مواجه شــد. جزئیات  148,2 رســید که به لحاظ ارزش با نرخ رشــدي معادل 

آمار نیز حاکی از جهت گیري نظام صادراتی به سمت صادرات باارزش افزوده بیشتر 

  .)5: 1384، ادراتی است(حسن پورو تنوع اقالم ص
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  : رشد صادرات غیرنفتی در دولت اصالحات4نمودار 

  

  

  

 مرکز گزارش )و1383سالنامه آمـاري ایـران(، )1383منبع : بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران((

  ))1383توسعه صادرات ایران(

  

  سهم صادرات نفتی و غیرنفتی از کل صادرات در دوره اصالحات :5نمودار 

  

گزارش مرکز  ) و1383ایران( سالنامه آماري، )1383منبع: بانک مرکزي جـمهوري اسـالمی ایـران((

  ))97: 1384، ) به نقل از: (محنت فرو خاکپور1383توسعه صادرات ایران(

ي هاسالکـشور طی  نفتی از کل صـادرات و غیر صادرات نفتی سهم به بررسی 5نمودار

ـــان می 1383-1376 ـــت.این نمودار نش ـــادرات نفتی از کل پرداخته اس ـــهم ص دهد که س

ــادرات ــسیار باالیی از صـ ــم بـ  اقدامات رغم به نفتیبرخوردار است. سهم صادرات غیر رقـ
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در راستاي هدف گذاري ، برنامه سوم وسعه اقتصادي بــــه ویــــژهت هايبرنامه مناسبی که در

اســــت و ایــــن موضوع بر  نــــکرده توجهی براي افزایش میزان آن به عمل آمده تغییر قابل

  .و درآمدهاي حاصل از آن تأکید دارد نفت صادرات به کشور میزان وابستگی اقتصاد

مصادف با تحوالت مثبت در عرصه  شروع دوره ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد

بکار دولت  جهانی بوده و زمینه مناسبی براي صادرات غیرنفتی فراهم شد. همزمان با شروع

و اروپا در دوران رونق خود  آمریکااقتصاد جهانی از پویایی باالیی برخوردار شد.  ، عدالت

شتند صادي چین با رشد ، قرار دا سال درجریان ب 15جهش اقت صدي در  شورهاي در ود و ک

شد  سط دهه نود در حال ر صادي اوا شرقی نیز با گذراندن بحران اقت سیاي جنوب  نوظهور آ

تقاضاي جهانی براي مواد اولیه را با ، دوباره بودند و قرار گرفتن این کشورها در مسیر رشد

ي هادولتهمزمانی این اتفاق خوب و آمادگی صنایع ایران که در  .افزایش مواجه کرده بود

قبلی زمینه رشــد آنها کامال فراهم شــده بود شــرایط جهش صــادراتی ایران را مهیا کرد. این 

موارد باعث شد تا صادرات کشور با رشد خوبی مواجه شده به طوریکه میزان صادرات غیر 

 84در حقیقت پایان سال  نفتی کشور از میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم نیز باالتر رود.

درات غیرنفتی به میزان چهار میلیارد دالر بوده اســت. با اینحال روي دیگر شــاهد رشــد صــا

واردات به همین میزان بوده اســت.ســال دوم دولت نهم نیز ، ســکه رشــد صــادرات غیرنفتی

میلیارد دالري در صـــادرات و واردات کاالهاي غیرنفتی بود. نکته حائز  2,5شـــاهد رشـــد 

تراز منفی ، عملکرد تجارت خارجی دولت، ت نهماهمیت این است که دو سال ابتدایی دول

 88نژاد در ســـال دولت دهم به عنوان دومین دولت احمديمیلیارد دالر بود. 57,5تجاري 

قبلی خود در اقتصاد و تجارت خارجی بود. این دولت در سال اول ي هاسیاستعمال پیگیر 

با ثبت رقم  یارد  55,28میلیارد دالر صــــادرات و  21,89خود  دالر واردات کاالي غیر میل

میلیارد دالر کاهش  2,4میلیارد دالر افزایش در صــــادرات و  3,5توانســــت حدود ، نفتی

  ).11/11/1394، د(ایسناواردات داشته باش
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  صادرات و واردات غیرنفتی دولت روحانی 4-4

صــادرات غیرنفتی را با  1392یعنی در ســال ، دولت یازدهم در اولین ســال فعالیت خود

میلیارد دالر رساند و در واردات نیز با  36,5یلیارد دالر رشد نسبت به سال قبل به رقم شش م

دولت روحانی  .میلیارد دالر را ثبت کرد 49,7رقم ، میلیارد کاهش نســبت به ســال قبل 3,7

سال ، همچنین در سال دوم حضور خود در هر دو شاخص صادرات و واردات  1393یعنی 

میلیارد دالر ثبت کرد که در هر دو رشدي حدود چهار  53,5میلیارد و  38,8به ترتیب ارقام 

شت اما د شته دا سال گذ سبت به  شد تراز تجاري خود را به  ولتمیلیاردي ن روحانی موفق 

در مقایســه عملکرد هر یک از دهد می داده ها نشــان .میلیارد دالر برســاند 27,87رقم منفی 

صوص، ي نهمهادولت سته با ثبت ، تجارت خارجی دهم و یازدهم در خ دولت یازدهم توان

جاري خود 27,87رقم منفی  به عنوان تراز ت یارد دالري  قام منفی ، میل بل ار قا  57,5در م

برابر بهتر  2,3به طور میانگین ، نهم و دهمي هادولتمیلیارد دالري  71,29میلیارد و منفی 

با اینحال دو ســــال اول دولت روحانیعمل کن نده تراز تجار د.  به ثبت رســــا ي منفی را 

  ).11/1394/ 11، است(ایسنا

اینکه دولت احمدي  علیرغمآید این اســـت که می اما ســـئوالی که در اینجا پیش

ست دولت یازدهم  ساله نخ ساند و دو  نژاد کار خود را با تراز منفی تجاري به اتمام ر

بهبود وضـــعیت هنوز در حالت منفی قرار داشـــت دولت چگونه توانســـته  علیرغمنیز 

  وضعیت تراز تجاري را به حالت مثبت درآورد؟
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صادرات غیرنفتی دو اتفاق بزرگ در دولت یازدهم رخ داد؛ اول آنکه  در حوزه آمار 

برخالف گذشته صادرات گاز طبیعی را (که تا پیش از آن جزو صادرات  94دولت از سال

شد) به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد و همین اقدام موجب شد می محسوبنفتی 

شود. صادرات گاز طبیعی تقویت  ضمن اینکه تداوم رکود در .صادرات غیرنفتی به مدد 

شین  صنعت وما شور که مربوط به مواد اولیه  شی از واردات ک شد بخ حوزه تولید موجب 

صنعتی بود سال وار کاهش یابد به طوري که، االت  شور در  سال  94دات ک سبت به   93ن

این دو اقدام در کنار یکدیگر موجب شد تراز تجاري .میلیارد دالر کاهش یافت12حدود 

مثبت شدن تراز تجاري در صورتی یک دستاورد ، کشور مثبت شود. به گفته کارشناسان

ت شـــود که در کنار رشـــد صـــادرات غیرنفتی واقعی و رشـــد واردامی قابل افتخار تلقی

صــنعتی اتفاق افتد نه اینکه با جابجایی آمار و کاهش واردات صــنعتی که ریشــه در رکود 

نکته امیدوارکننده تر براي دولت دوم روحانی در حوزه واردات رخ داده  .رخ دهد، دارد

گاهی به آمارهاي ن است.اي کاهش کاالهاي مصرفی به نفع کاالهاي واسطه، است و آن

میلیون تن کاال با ارزش  21بیانگر ورود بالغ بر، 95حوزه تجارت در هشت ماهه سال 

ست بوده گمرك 82 از میلیون دالر 383و  میلیارد 27  کاالها بندي طبقه به توجه با. ا

ــرمایه ايکاالها مبناي بر ــطه، ي س ــاهدهاي واس ــرفی مش ــود در مدت یاد می و مص ش

صرفی کاالي انواعهزار تن  962شده  طریق از دالر میلیون137 و میلیارد3 ارزش به م

 کل ارزش از درصد 10 و وزن از درصد 4 تنها که شده وارد کشور سراسر گمرکات

هاي وارداتی شامل کاال سایر و داشته اختصاص مصرفی کاالهاي به ورودي کاالهاي

واحدهاي تولیدي و ماشین آالت مواد اولیه ، دارو و مواد اولیه دارو، کاالهاي اساسی

ــ ــده اس ــورمان ش ــنعت بوده که وارد کش ــهم ت. مورد نیاز بخش ص ــاس س بر این اس

 مجموع در و بوده درصد 63 ارزش نظر از درصدو93 از نظر وزناي کاالهاي واسطه

ـــطه کاالي تن هزار 2 و میلیون 20  میزان به ســــالجاري ماهه 8 در  ارزش بهاي واس
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اي سرمایه کاالهاي سهم همچنین.است شده کشور وارد دالر میلیون 834 و میلیارد17

ـــیده دالر  میلیون 412میلیارد و 6ار تن و به ارزش هز 599 به مدت این در  در که رس

سال  ماهه 8 در کشورمان واردات کل ارزش از درصد22 و وزن از درصد3 مجموع

  ).11/1395/ 10، (انتخاباست یافته اختصاص کاالها این به جاري

  

  

  مع بندي و نتیجه گیريج

سئله سیاست خارجی م صادي و  ده است که بدون یاي چند بعدي و پیچرابطه توسعه اقت

درك درست از ماهیت هر یک از این مفاهیم؛ قابل توضیح نیست. توسعه اقتصادي فراتر از 

داخلی  هاي اقتصاديي اقتصادي و ساختارهاسیاستبه وضعیت سیاسی و ، سیاست خارجی

ـــتگی دارد که آن را پدیده کند؛ از این رو رابطه این دو مفهوم با اي چند متغیري مینیز بس

توان با همبستگی مثبت یا منفی توضیح داد نه به رابطه علت و معلولی. از این یکدیگر را می

ساس در این پژوهش سوال که در ، رو بر این ا سخ دادن به این  ي هادولتدر تالش براي پا

شته تأثیراحمدي نژاد و روحانی سیاست خارجی چه ، اتمیخ ي بر روند توسعه اقتصادي دا

ست شاخص، ا سبت این دو مفهوم با یکدیگر در  سی ن سرمایه گذاري هاي به برر سه گانه 

صادرات و واردات غیرنفتی پرداختیم. علت ، خارجی سعه  شد تولید ناخالص داخلی و تو ر

ــت که ــاخص این اس ــه ش ــترین  انتخاب این س ــت خارجی داراتأثیربیش ــیاس  پذیري را از س

 تأثیرســه گانه در دولت خاتمی و تحت هاي باشــند. نتایج تحقیق نشــان داد که شــاخصــهمی

افزایش ســرمایه گذاري ، ســیاســت خارجی تنش زدایی شــاهد رشــد تولید ناخالص داخلی

) و توســعه تنظیم و تاســیس ســازمان خاص مربوط به این امري هاســیاســتخارجی(بواســطه 



  ...يتوسعه اقتصاد و یخارج استیرابطه س لیتحل                                              70

اینکه در  علیرغمصـــادرات و کاهش واردات غیرنفتی بوده اســـت. در دوره احمدي نژاد 

دولت اصالحات) شاهد توسعه صادرات غیرنفتی و تراز ي هاسیاستي اولیه(بواسطه هاسال

ــعه  ــت توس ــیاس ــرمایه گذاري خارجی بوده با اینحال اتخاذ س مثبت تجاري و نیز افزایش س

، ات و ســیاســت خارجی تقابلی باعث افت ســرمایه گذاري خارجیواردات به جاي صــادر

درآمدهاي نفتی) و کاهش رشـــد تولید  تأثیرتوســـعه واردات بویژه از نوع مصـــرفی(تحت 

خود را بویژه در رابطه صادرات و واردات  تأثیرناخالص داخلی شده بود. این امر در نهایت 

لت  جاري نشــــان داد. دو کل تراز منفی ت ـــ به ش لت غیرنفتی  یک دو که وارث  حانی  رو

ورشکسته و یا به تعبیر لفت ویچ دولت چوپانی بوده تالش کرد تا سیاست خارجی مبتنی بر 

اعتدال و تعامل سازنده را در عرصه بین المللی در پیش بگیرد. با اینحال دو سال اول دولت 

الص داخلی دولت قبل با تراز منفی تجاري و کاهش نرخ رشد تولید ناخ تأثیرروحانی تحت 

سیاست خارجی  علیرغمکه در این دوره شایان توجه بوده این است که اي بوده است. نکته

یانه که در انعقاد پیمان برجام خود را نشــــان داد عدم تحول جدي در  عاملی و تنش زدا ت

ست. علت این را ستقیم خارجی بوده ا ست در تداوم تحریمات بین می سرمایه گذاري م بای

تغییر جدي در جایگاه ایران بواســطه بخشــی از ســیاســت خارجی بوده که در  المللی و عدم

رغم گرایش دولت به زدودن اقتصاد بهبنابراین اختیار دولت یازدهم و دوازدهم نبوده است. 

شرکت، از مداخالت امنیتی صاد که تحت کنترل  صولتی بوده اند هاي بخش مهمی از اقت خ

ـــمول آن  آمریکادر تحریمات جدید خزانه داري  ـــرمایه گذاري مش شــــده لذا امکان س

  بین المللی تاکنون میسر نشده است.هاي شرکت
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   :مآخذ و منابع
ــازندگ 3 ینفت يتفاوت درآمدها )1390انواري هادي( - ، یدولت ســ

  http://www.magiran.com/در: ، اصالحات و اصولگرا

ــتغـالزایی  - امـه اشـ ــال اخیر درترازوي نقـد( 11کـارـن ــ ) در: 1396س

http://article.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=15166  

ضی محمدرحیم( - ست خارجی آقاي دکتر 1387عیو سیا ) تحلیلی بر 

 .14شماره ، فصلنامه راهبرد، محمود احمدي نژاد

ـــ - گرایی گفتمان اعتدال، )1393روزآبادي(یف ین دهقانیدجالاللدیس

ست یسال ب، یاست خارجیفصلنامه س، رانیا یاسالم يدر جمهور

 .39-1صص 1393، بهار1، شماره، و هشتم

سف، فرمحنت - سین(، خاکپور، یو صادرات ، )1384ح ارزیابی میزان 

ــد  ــادي در ایران: یک تحلیل تجربی غیر نفتی و اثر آن بر رشــ اقتصــ

ــادي، )1383-1355( ــال پنجم، مجله اقتص ـــماره ، سـ ، 52و  51ش

  91-112صقحات 

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ، )1381علیرضا. (، ازغندي -

  تهران: نشر قومس.، ایران

وسیاست خارجی توسعه  ي) دیپلماسی اقتصاد1391دانش نیا فرهاد( -

ــعه موفقیت راهبرد يگرا؛ ابزارها ــادجهانیاي توسـ ، ج.ا.ا. در اقتصــ

ستگذاري عمومی سیا ، 9شــماره ، 3دوره ، مطالعات راهبردي 

 .86-67صفحه ، بهار

ــن، نجات پور، مجید(-  دیدگاه از توس������عھ «)، 1396دیانت، محسـ

فصلنامه ، »اسالمي از انقالب پس شریعتمدار اسالمگراي جریان

سال یازدهم، شماره  پژوهشی رهیافت انقالب اسالمی،-علمی

  .133-155، صفحه 41

سان ير خانه شورایدب -  يمحورها) 1395ور (یدولت شهر یاطالع ر

ها به وزراء در ســفر به مراکز اســتان یســخنران يشــنهادیپ

شت هفته دولت سبت بزرگدا معاونت  يارائه شــده از ســو، منا

  س جمهور.یدفتر رئ یاسیس

ــید جالل. (، دهقانی فیروز آبادي - ــت خارجی ، )1388سـ ــیاس س

  تهران: سمت، جمهوري اسالمی ایران

ـــن - ــن، واعظی حس اجالس ملی «)در کتاب 1386(، روحانی حسـ

ســاله و الزامات ســیاســت خارجی بیســت دازچشــم ان

 مرکز تحقیقات استراتژیک.، »گراتوسعه

 رانیا یخارج استیس در نامتوازن ییزدا تنش ،)1389طاهره( ،ترابی -

 102-120، 19پیاپی ، 3شماره ، فصلنامه ژئوپلتیک، 1367-88

مدي منوچهر - نا، مح ید(، موال خارجی ، )1388حم ـــت  یاس ســ

سالمی ایران در دوره احمدي نژاد نشــر ، تهران، جمهوري ا

 دادگستر

بادي - قانی فیروزآ لدین(، ده یدجالل ا ــ مان، )1393سـ تدال گفت  اع

ــ در ییگرا ــتیس ــالم يجمهور یخارج اس  فصــلنامه، رانیا یاس

 .1-39، 1شماره ، هشتم و ستیب سال، یخارج استیس

 دولت یخارج استیس، )1392قاسم(، ترابی، علیرضا، رضائی -

 توسعه دولت چارچوب در سازنده تعامل، یروحان حسن

ضا، گرا شهر شگاه آزاد  سی و بین المللی دان سیا صلنامه تحقیقات  ، ف

 .131-161، شماره پانزدهم

بررسی تطبیقی سیاست دولت هاي  «)، 1396حاجیلو، محمدحسین(-

سازي و ادغام در  صی  صو صه هاي خ شاخ پس از جنگ تحمیلی در 

رهیافت اقتصــاد جهانی (مطالعه موردي دولتهاي خاتمی و احمدي)،

  .97-114، صفحه 41، شماره انقالب اسالمی

ــاد در ایران پس از انقالب: «، )1387عباس(، حاتمی - دولت و اقتصــ

ــت تأثیر ــیاســ طبقاتی و ، هاي هرمنوتیکیبازتوزیعی بر جدالي هاسـ

سیاست، »پیدایش دولت غیریکپارچه در ایران ، 38دوره ، فصلنامه 

  89-117، 2شماره 

ــت«، )1376محمــد( امیر، حــاجی یوســــفی -  و رانتیر دولــت، ران

سی اطالعات »رانتیریســم صادي– سیا ، 126و125 شــماره، اقت

  اسفند و بهمن

ــالح - ــت صـ ــاعی، فائزه، دین پرسـ دولت رانتیر و « ، )1391علی(، سـ

-1384تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی ایران (، گذاري توسعهسیاست

  .47-86، 2شماره ، 4دوره ، جامعه شناسی تاریخی، )»1368

سازي، )1385ســید احمد (، موثقی - صالحات و نو ، ایران در ا

  انتشارات قومس.، تهران

توســعه در ایران بعد از انقالب  يهابرنامه «، )1389رضــا(، شــیرزادي -

 29-43، 11شماره ، نشریه علوم سیاسی، »اسالمی

ــالمت بخش - ) دولت دهم با وجود باالترین درآمد 1396(، فرزانه، س

ــور رقم زد 2، نفتی ــال رشــــد اقتصــــادي منفی را براي کشـ در : ، ســ

http://www.irna.ir/fa/News/82513110  

ــتاري - ــادرات  179) دولت یازدهم و 1396محمد(، س میلیارد دالر ص

  http://www.irna.ir/fa/News/82517971در: ، غیرنفتی

ي هادولت)مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادي 1388جمشید(، پژویان -

  /http://www.tebyan.netدر: ، بعد از انقالب

ــت( - ــ ننــده اسـ ک میــد ــاا می ن ــ ــ ــت هــاش کرد دول ل م  )در:1392ع

http://www.jahannews.com/fa/doc/news/287868 

 ) در:1389کالبدشکافی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر( -

http://donya-e-eqtesad.com/news/64326 

ــعود(، جنتی علی، واعظی محمود - یان مسـ ــ باسـ راهبرد ) 1393کر

ج.ا.ا. در  يگاه اقتصــادیجا يارتقا يبرا یاســت خارجیســ

ــرا ـــنایع، چاپ اتاق بازرگانی، ین المللید بیط جدیشـ معادن و ، ص

 کشاورزي تهران.

 /11/ 11، نژادروحانی و احمدي انگیز تجارت در دولتآمار شگفت -

1394 ،https://www.isna.ir/news/94111106684/ 

ــجـــارت چـــه کـــرد؟ - 1 - ــا ـت ــی ـب ــت روحـــاـن ، 10/11/1395دوـل

http://www.entekhab.ir/fa/news/320246/  

مه - نا ـــالی رکورددار نرخ 3کار چه سـ کاري/ با بی هه  لت در مواج دو

 /http://www.mehrnews.com) در: 1396بیکاري بود؟(

  ) در:1395نژاد (؛ میراث دولت احمديياقـهیدق60شاغالن  -

- http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1118343  

در  یی) گفتمان اعتدالگرا1393ن(یدجالاللدیس، يروزآبادیف یدهقان -

اســت یفصــلنامه ســ، رانیا یاســـالم يجمهور یاســـت خارجیســـ

  بهار. 1، شماره، ست و هشتمیسال ب، یخارج



  ...يتوسعه اقتصاد و یخارج استیرابطه س لیتحل                                              72

ي هادولت) بررسی تطبیقی سیاست خارجی 1393مهدي(، محمد نیا - 

صول گرا و اعتدال ست پژوهی، ا سیا صلنامه  بهار 1، شماره2، دوره، ف

175-204 . 

ایران: بررسی تجارت اقتصاد و بازرگانی ، )1384یوسف(، حسن پور - 
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