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مقدمه
پ��س از ش��کل گیری تواف��ق جامع هس��ته ای 
)برجام( میان ایران و 1+5، به رغم وجود موانع 
و مشکات متعدد و جدی در مسیر استفاده از 
دس��تاوردها و فرصت های این توافق، تا کنون 
گشایش های قابل توجهی در اقتصاد جمهوری 
اس��امی ایران ایجاد شده است. در این مورد، 
دیپلماس��ی اقتصادی دولت نق��ش مهمی ایفا 
کرده است. البته هنوز با شرایط مطلوب و قابل 
انتظار فاصله وج��ود دارد؛ که بخش عمده ای 
از آن، ب��ه موان��ع و گرفتاری ه��ای ناش��ی از 
غفلت ها و عقب ماندگی های گذش��ته، برخی 
س��اختارها و فرآیندهای اقتص��ادی ناکارآمد 
و محدودی��ت زای داخلی و نی��ز تقابل عمدتاً 
سیاس��ی نگرش ه��ا و نیروهای داخلی بر س��ر 
برنامه های اقتصادی مطل��وب برای برون رفت 
کشور از وضعیت نامناس��ب سال های گذشته 
بازمی گ��ردد.  توس��عه  مس��یر  و حرک��ت در 
قاعدت��اً بخش��ی از آن نی��ز ب��ه محدودیت ها 

و س��نگ اندازی های دش��منان و رقب��ای جمهوری اس��امی ایران در 
س��طح جهانی و منطقه ای مربوط می ش��ود. به هر حال، در ادامۀ تاش 
دولت برای بهره برداری از فرصت ه��ا و مزیت های برجام، تحوالت و 

گشایش های جدیدی اتفاق افتاده است. 
صدور مجوز فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران از سوی 
وزارت خزانه داری آمریکا- پس از کش وقوس های فراوان بین دولت با 
کنگرۀ این کشور و نیروهای فشار مخالف توافق هسته ای-، اقدام مهمی 
است که با توجه به اهمیت و ضرورت نوسازی ناوگان هوایی کشور، در 
صورت اجرای توافقات صورت گرفته میان جمهوری اس��امی ایران و 
شرکت های ایرباس و بوئینگ، می توان آن را موفقیت بزرگی برای ایران 
به حس��اب آورد. رایزنی ها و عقد قراردادهای شرکت های خودروسازی 
ایران��ی با خارجی ه��ا نیز ادامه دارد و در یک ماه گذش��ته، در این مورد 
اتفاقاتی رخ داده اس��ت که مهمترین آن، توافق همکاری مشترک میان 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی ایران )ایدرو( و خودروسازی رنو است. 
کاهش محدودیت  اس��تفاده غیرآمریکایی ها از دالر در تجارت با ایران 
توس��ط وزارت خزانه داری آمریکا نیز مسئلۀ مهمی است؛ هرچند هنوز 
هم مشکات زیادی در مسیر ارتباطات و تعامل نهادها و بانک های ایرانی 
با سیس��تم مالی جهانی وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند اقدام 

دیپلماسی اقتصادی و گشایش های 
پسابرجام

در این نوش�تار، ضمن ارزیابی وضعیت کلی دیپلماس�ی اقتصادی دولت، به ویژه در پس�ابرجام و 
چالش ها و موانع موجود در این زمینه، گشایش های اقتصادی پسابرجامی اخیر، به خصوص صدور 
مج�وز ف�روش هواپیماهای ایرباس و بوئین�گ به ایران و کاهش محدودیت  اس�تفاده از دالر در 
تجارت غیرآمریکایی ها با جمهوری اس�المی ایران توس�ط وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین 
قراردادهای همکاری و مش�ارکت شرکت های خودروسازی ایران با شرکت های خارجی  بررسی 

می شوند.

تحلیل

:اشاره

مهدی شاپوری*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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جدی��د وزارت خزانه داری آمریکا تغییرات چش��م گیری در روابط مالی 
ایران با بانک های بزرگ دنیا ایجاد نخواهد کرد.

دیپلماسی اقتصادی 
اقتصاد همیشه عنصر مهمی در پازل قدرت دولت ها بوده است؛ به طوری 
ک��ه برخی معتقدند در ط��ول تاریخ، ظهور و اف��ول قدرت های بزرگ 
عمدتاً تحت تأثیر رش��د اقتصادی و توان تکنولوژیک آن ها بوده است. 
ب��ا وجود این، تا قبل از قرن بیس��تم، به ویژه نیم��ۀ دوم آن، دولت ها در 
سیاست خارجی خود کمتر به صورت هدفمند به مسائل اقتصادی توجه 
داشتند. تا قبل از شکل گیری دولت های دموکراتیک، سیاست خارجی 
بیش��تر ملک مطلق پادشاهان یا هیأت حاکمه بود و دیپلماسی نیز چیزی 
بی��ش از اعزام نمایندگان پادش��اه یا هیأت حاکمه نزد پادش��اه یا هیأت 
حاکمه کش��ور دیگر، به منظور پیش��برد منویات ش��خصی آنان، نبود. با 
افزایش قدرت و نفوذ طبقۀ بورژوازی و پس از تکامل دولت ملی )بعد 
از انقاب فرانسه(، جایگاه مسائل اقتصادی در سیاست خارجی دولت ها 
ارتقاء یافت. در این دوران، مرکانتلیس��م یا ملی گرایی اقتصادی، تفکر 
حاکم اقتصادی بود که در تاش دولت ها برای اندوختن هر چه بیش��تر 
ث��روت داخلی نمود پیدا می کرد. اس��تعمار و غ��ارت ثروت ملل دیگر 
توسط اروپایی ها، نتیجۀ چنین تفکری بود. سیاست خارجی دولت های 
اروپای��ی در این دوران عمدتاً در ترکیب با ق��درت نظامی، متمرکز بر 

گشودن درهای منابع ثروت و غارت یا استثمار مردمان دیگر بود.   
در تفکر مرکانتلیس��م، تجارت، یک طرفه و بر اس��اس قاعدۀ برد- 
باخت اس��ت؛ یعنی یک ط��رف منابع و ث��روت موج��ود را از راه های 
مختل��ف جمع کرده و آن ها را به عنوان پش��توانۀ قدرت خود انباش��ت 
می کند. این تفکر، یکی از دالیل مهم بس��یاری از جنگ هایی است که 
در قرون 18، 1۹ و نیمه اول قرن 2۰ رخ داد. لیبرالیسم و سردمدار مطرح 
آن در حوزۀ اقتصاد، یعنی آدام اس��میت، این شیوه و تفکر را به چالش 
کش��ید. اسمیت این بحث را مطرح کرد که با ذخیره کردن طا و ثروت 
و باالترب��ردن دیوارهای گمرکی و تعرف��ه ای، هیچ کس منتفع نخواهد 
ش��د و صرفاً از طریق تجارت آزاد و در گردش ق��راردادن ثروت ها و 
سرمایه هاست که همه می توانند سود ببرند و از این طریق، احتمال وقوع 
جن��گ نیز کاهش می یابد؛ چون بر اس��اس اصل مزیت نس��بی یا حتی 
مزیت مطلق، همه در چارچوب وابس��تگی متقابل نه تنها س��ود می برند 
بلکه به هم نیز وابسته می شوند. به مرور زمان، این تفکر رواج پیدا کرد 
و با مسلط ش��دن آمری��کا بر اقتصاد جهانی پ��س از جنگ جهانی دوم، 
مبنای دستورکارهای اقتصادی و تجاری در گسترۀ وسیعی قرار گرفت. 
حتی بلوک کمونیس��م که با س��رمایه داری و لیبرالیس��م مشکل اساسی 

داشت نیز، در مناسبات با دنیای سرمایه داری و 
در مواردی، در درون خود، مجبور بود برخی 
قواعد لیبرالیس��م در حوزۀ اقتص��اد را بپذیرد 
)مانند پیگیری سیاس��ت نپ1 توس��ط لنین( و 
تناقضاتی که در این مورد وجود داشت، بدون 
تردید نقش مهمی در فروپاشی ایدئولوژیکی 

و سیاسی این بلوک ایفا کرد. 
فراگیری قواعد لیبرالیسم، پیوند حوزه های 
گوناگ��ون فعالیت دولت ها را تش��دید کرد و 
هم پیوندی ه��ای جهانی را نیز گس��ترش داد؛ 
مس��ئله ای که از آن به عنوان جهانی ش��دن یاد 
می ش��ود. در نتیجه این وضعیت، بین سیاست 
و اقتص��اد پیوندی ق��وی و ناگسس��تنی ایجاد 
شده؛ که شکل گیری رش��تۀ »اقتصاد سیاسی« 
نی��ز با هدف مطالعۀ این پیون��د و تأثیرگذاری 
ای��ن دو عنص��ر ب��ر همدیگ��ر ب��وده اس��ت. 
دیپلماس��ی اقتصادی در این چارچوب، معنا و 
جایگاه پیدا کرده اس��ت. در واقع، دیپلماسی 
اقتصادی مفهوم نس��بتاً جدیدی است و عمدتاً 
محصول پیوند اساسی اس��ت که جهانی شدن 
ط��ی دهه های گذش��ته در رواب��ط بین الملل، 
به وی��ژه می��ان حوزه های سیاس��ت خارجی و 
اقتصاد دولت ها، ایجاد کرده اس��ت. اس��تفاده 
از دیپلماسی برای پیشبرد اهداف و ترجیحات 
اقتص��ادی، امروزه امری معمول  اس��ت )چون 
امروزه رش��د و توسعه اقتصادی، هدف است، 
نه صرفاً ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی(؛ 
هرچن��د هن��وز ه��م از ابزاره��ای اقتص��ادی 
برای دس��تیابی به اهداف سیاس��ی بهره گرفته 
می ش��ود )مانند اس��تفاده از ابزار تحریم برای 
واداشتن دیگران به اقدام یا عمل در چارچوب 

انتظارات یا ترجیحات خود(.
ب��ه این ترتیب، در زمان��ۀ کنونی، یکی از 
کارکردهای اصلی سیاست خارجی و متولیان 
آن، پیش��برد منافع اقتصادی اس��ت. با توجه به 
جایگاه بس��یار مهم عنصر اقتص��اد در قدرت 
مل��ی و اهمیت انکارناپذیر رف��اه اقتصادی در 
1. New Economic Policy
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مشروعیت بخش��ی به حکومت ه��ا و دولت ها، 
غفل��ت از ای��ن مقول��ه، می توان��د هزینه های 
حکومت و حکومت داری را به  شدت باال ببرد 
و بر قدرت ملی تأثیرات بسیار مخرب و منفی 
برجای بگذارد. در عصر جهانی شدن، با اتخاذ 
سیاس��ت های انزواگرایانه، نمی توان به رشد و 
توس��عۀ پایدار دس��ت یافت. تجربۀ مخرب و 
ناکام سیاست »جایگزینی واردات« کشورهای 
آمریکای التین در دهه های پایانی قرن بیستم، 
که ب��ر انزواگرای��ی اقتصادی و ت��اش برای 
توس��عه از درون بدون تعامل با بیرون اس��توار 
بود، تأییدی بر این موضوع اس��ت. در مقابل، 
تجرب��ۀ موفق سیاس��ت »توس��عه ص��ادرات« 
کشورهای شرق آسیا نشان می دهد که رشد و 
توسعه پایدار عمدتاً در پیوند و تعامل با بیرون 
امکان پذیر اس��ت. البته بدون تردید، محرک 
اصلی رشد و توسعه هر کشوری، همان توان و 
نیروی داخلی آن اس��ت، که در پیوند و تعامل 

با بیرون، شکوفاتر، پویاتر و بالنده تر می شود.

دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم
جمه��وری اس��امی ای��ران هی��چ گاه اهمیت 
تعامل با بیرون در پیش��برد مناف��ع اقتصادی و 
فرآیند رش��د و توس��عه را انکار نکرده است؛ 
هرچند ممکن اس��ت لزوماً در هم��ۀ زمان ها، 
اتخاذ  سیاس��ت های مطل��وب چنین فضای��ی 
نش��ده باش��د. حتی زمان��ی که بح��ث اقتصاد 
مقاومت��ی مط��رح می ش��ود، منظ��ور مقامات 
ارشد کش��ور، انزواگرایی نیست. برای نمونه، 
رهب��ر معظم انقاب در این م��ورد فرموده اند: 
»اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گراس��ت. من 
هیچ وقت نگفتم ُدور کشور حصار بکشیم، امّا 
ای��ن درون زایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد 
ملّی از درون نجوش��د و فَوران نکند، به جایی 
نخواهد رس��ید. بله، تعامل با دنیا در زمینه های 
اقتص��ادی خیل��ی خ��وب اس��ت، امّ��ا تعامل 
هوش��مندانه و تعاملی که معنایش درون زایی 

اقتصاد باش��د«. همچنی��ن در جای دیگ��ری عنوان کرده ان��د: »اقتصاد 
ما درون زا و برون گراس��ت؛ ما از درون باید رش��د کنیم و بجوش��یم و 
افزای��ش پیدا کنیم، امّا بایس��تی نگاه به بیرون داش��ته باش��یم؛ بازارهای 
جهان��ی متعلّق به ماس��ت، باید بتوانی��م با هّمت خود و ب��ا ابتکار خود، 
در ای��ن بازارها حضور پیدا کنیم«. یا در س��خنرانی دیگری فرموده اند: 
»در این سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، تکیه  اصلی برروی ظرفیت های 
داخلی اس��ت، که بسیار هم گسترده است. نه به این معنا که ما چشم مان 
را به روی امکانات بیرون کش��ور می بندیم؛ نه، حتماً استفاده می کنیم- 
اس��تفاده  حداکثری هم می کنیم- منتها نگاه ما، تکیه  ما، اعتماد ما بیشتر 
برروی مس��ائل داخلی اس��ت؛ تمرکز ما روی امکانات داخلی کشور و 

داشته های درونی کشور است«.
ب��دون تردید رویکرد همۀ کش��ورهایی که توس��عه پی��دا کرده اند 
)به وی��ژه مؤخرین در این زمینه(، خارج از چارچوب فوق نبوده اس��ت. 
در همۀ کشورهایی که در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم 
توانس��ته اند وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخش��ند و مراحل توسعه را 
طی کنند، در درجۀ اول تمرکز بر توان و منابع داخلی بوده اس��ت؛ که 
البته در پیوند و تعامل با بیرون، این توان و منابع توانس��ته ش��کوفایی و 
بالندگی ایجاد کند. هیچ کش��وری تا کنون توسعه را هدیه نگرفته است 
و در هر جایی که توس��عه ای اتفاق افتاده، در درجه اول محصول اراده 
و سخت کوش��ی درونی بوده اس��ت. با این حال، تجربه نشان داده است 
بدون پیوند و تعامل با بیرون نیز توسعه روی نداده است. تأکید بر درون 
همراه با تعامل با بیرون، نشان می دهد جمهوری اسامی ایران رویکردی 
را انتخاب کرده اس��ت که در صورت رعایت الزامات آن و فراهم شدن 
امکانات و مسیر اجرای آن، می تواند موفقیت آمیز باشد. دولت یازدهم 
متش��کل از جریان و افرادی است که به خوبی می توانند این رویکرد را 
اجرا کنند؛ چون عدۀ قابل توجهی از نخبگان سیاس��ی ارشد این دولت، 
به ویژه شخص رئیس جمهور، با مباحث علمی و مسائل تجربی مربوط به 
توسعه آشنایی دارند و بر اهمیت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی 
در حل مشکات اقتصادی و پیشبرد رشد و توسعۀ کشور واقف هستند.

در واق��ع، مهمتری��ن موض��وع کش��ور در س��ال 13۹2، ش��رایط 
نابس��امان و نامس��اعد اقتصادی بود، که ریشه در تحریم ها و سیاست ها، 
س��وءمدیریت ها و ناکارآمدی های دولت گذشته داشت. در این میان، 
مس��ئلۀ تحریم ها بسیار اساسی تر بود؛ چون گره اصلی به شمار می آمد و 
گشودن گره های دیگر نیز بدون گشودن این گره، بسیار دشوار و شاید 
هم نش��دنی بود. رشد اقتصادی حدود منفی 7درصد، تورم ۴۰درصد یا 
حتی بیشتر از آن، بی ثباتی شدید در بخش  های مختلف اقتصاد، خروج 
س��رمایه و عدم سرمایه گذاری و نبود چش��م انداز مثبت نسبت به آینده 
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از مش��خصه های اقتص��ادی ای��ران در آن مقطع بود. در چنین ش��رایطی، 
روحانی وعده داد برای حل وفصل مس��ئلۀ هس��ته ای تاش کند و در این 
راستا، سیاس��ت خارجی باید نقشی کلیدی ایفا می کرد و در خدمت رفع 

تحریم ها، به ویژه تحریم های اقتصادی، قرار می گرفت.
حدود دو سال مذاکره سخت و فشرده میان ایران و 1+5 که در نهایت 
به توافق جامع هسته ای و توقف یا رفع تحریم های هسته ای علیه ایران منجر 
شد، به این خواسته یا انتظار جامه عمل پوشاند. گره اصلی باز شد، اما این 
پایان تاش سیاس��ت خارجی برای اقتصاد نبوده و نیس��ت؛ چون نخست، 
برجام توافقی اس��ت که باید در یک دوره زمانی مش��خص اجرا ش��ود و 
اجرای تعهدات آن، اگر دش��وارتر از شکل گیری خود توافق نباشد، قطعاً 
کمتر از آن نیس��ت. در این مسیر، سیاست خارجی وظیفۀ اصلی را دارد و 
در واقع فقط دیپلماس��ی می تواند مشکات و موانع پیش روی اجرای این 
توافق را به طور مسالمت آمیز از میان بردارد. ثانیاً بهره برداری از بسیاری از 
فرصت های پس از برجام نیاز به خاقیت سیاست خارجی دارد. همچنین 
بسیاری از مزایا و فرصت های برجام در روح این توافق نهفته اند و سیاست 
خارجی باید در خلق آن ها نقش پیش��رو ایفا کند. ثالثاً قرار است سیاست 
ب��ه اقتصاد یارانه بدهد. این را آقای رئیس جمهور چند مرتبه مطرح کرده 
اس��ت. ایشان در یکی از سخنرانی های خود در سال 13۹3 عنوان کردند: 
»در کش��ور ما سال ها و دهه هاس��ت که اقتصاد به سیاست یارانه می دهد و 
این یارانه، دائمی نمی ش��ود و یک روزی باید قطع ش��ود و باید یک روز 
تصمیم بگیریم که این اقتصاد ما تا کی به سیاست یارانه بدهد. اقتصاد هم 
به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می دهد. بیاییم یک دهه 
برعک��س کنیم و یک دهه امتحان کنیم و از سیاس��ت خارجی و داخلی 
به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیش��ت مردم و اش��تغال جوانان 

چگونه خواهد شد؛ از مردم سؤال کنیم و بپرسیم«. 
آق��ای روحانی تاش برای حل وفصل مس��ئلۀ هس��ته ای را نیز در این 
چارچ��وب دنبال می ک��رد؛ به طوری که بعد از ش��کل گیری توافق جامع 
هس��ته ای گفت: »من در گذشته گفتم که اقتصاد به سیاست خارجه یارانه 
می ده��د اما این دولت می خواهد سیاس��ت خارجی اش ب��ه اقتصاد یارانه 
دهد، که امروز آن روزی اس��ت که وعده ما عملی ش��ده اس��ت؛ شرایط 
را آم��اده  کرده ایم و بانک ه��ای ما امروز می توانند فعال ش��وند«. در این 
راس��تا، بعد از شکل گیری برجام، بخش عمده ای از وقت و انرژی دولت 
در سیاس��ت خارجی، بر مس��ائل اقتصادی متمرکز بوده اس��ت. سفرهای 
خارجی رئیس جمهور در این مدت، اکثراً ماهیت اقتصادی داش��ته است. 
رئیس جمهور هم در س��فری که به ایتالیا و فرانس��ه داش��تند، هم در سفر 
به آمریکا برای ش��رکت در نشست س��ازمان ملل و هم در سفر اخیرشان 
به ش��رق آسیا، بیش��تر وقت و تاش خود را صرف اعتمادسازی و جلب 

همکاری های اقتصادی در ش��رایط پس��ابرجام 
کرده است. در بس��یاری از سفرهای وزیر امور 
خارجه، از سفرهای اروپایی گرفته تا سفرهای 
آمریکای التین، آفریقایی و آس��یایی وی، نیز 
بخش قابل توجهی از تاش ها متمرکز بر مسائل 

اقتصادی بوده است.
همچنین مذاکرات پسابرجام وزارت خارجه 
با آمریکایی ها نیز به بحث های اقتصادی و به ویژه 
مسئلۀ رفع تحریم ها و مشکاتی که در این مورد 
وج��ود داش��ته )به خصوص در زمینۀ دسترس��ی 
ایران به سیستم مالی بین المللی و عدم همکاری 
بانک ه��ای بزرگ ب��ا مؤسس��ات و بانک های 
ایرانی( اختصاص داش��ته اس��ت. این تاش ها، 
تا کنون هم دس��تاوردهایی در پی داش��ته و هم 
شرایط و فضای مناسب تری را برای اقتصاد ایران 
فراهم کرده است؛ هرچند هنوز هم مشکات و 
موان��ع زیادی باقی مانده اس��ت و هر چه جلوتر 
حرکت می کنیم مس��ائل جدیدی ممکن است 
مط��رح ش��ود. لغو مج��وز ف��روش هواپیماهای 
غیرنظام��ی به ای��ران، که تحری��م آن مربوط به 
ادع��ای حمایت ایران از تروریس��م بود و انعقاد 
قراردادهایی با ش��رکت های ایرباس و بوئینگ، 
یک��ی از دس��تاوردهای مهم سیاس��ت خارجی 
دول��ت یازدهم در این مورد اس��ت ک��ه بعد از 
کش��مکش های ف��راوان میان دولت ب��ا کنگره 
و مخالفان سرس��خت توافق هس��ته ای، موفقیت 
بزرگی به ش��مار می آید. صنعت خودروسازی 
و ش��رکت های فعال در این زمین��ه نیز تا کنون 
از دیپلماس��ی اقتصادی دولت، نس��بت به دیگر 
بخش ها، بهرۀ زیادی برده اند و وارد قراردادهای 
همکاری و سرمایه گذاری مشترک قابل توجهی 

با شرکت های خودروسازی خارجی شده اند. 
تحوالت اخیر در ای��ن زمینه، به ویژه توافق 
همکاری مش��ترک میان س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی ایران )ایدرو( و خودروس��ازی رنو، 
در ادام��ۀ تاش ه��ای دو س��ال اخی��ر صنعت 
ای��ران  اس��امی  جمه��وری  خودروس��ازی 

دیپلماسی اقتصادی و گشایش های 
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ب��رای جل��ب همکاری ه��ای مفید و پای��دار با 
ش��رکت های خودروسازی پیش��روی جهانی، 
خزان��ه داری  وزارت  دارد.  فراوان��ی  اهمی��ت 
آمریکا اخیراً پرسش و پاسخ های خود در مورد 
حدود مجاز معامات و همکاری های اقتصادی 
با ای��ران را به روز نم��وده و در این میان، به نظر 
می رسد تا حدودی معامات دالری با ایران را، 
نسبت به گذشته، تسهیل کرده است. در ادامه، 
به می��زان اهمیت این م��وارد و چالش هایی که 
در این مورد ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد، 

پرداخته خواهد شد.

صدور مجوز فروش هواپیما به ایران
جمهوری اس��امی ایران از زمان بحران تسخیر 
س��فارت آمریکا تا کنون، جز در فاصلۀ توافق 
الجزای��ر )که ب��ه این بحران پایان داد( تا س��ال 
1۹8۴ )که ایران به بهانۀ حمایت از تروریس��م 
ب��ار دیگر تحت تحریم آمری��کا قرار گرفت(، 
همیشه تحت تحریم ایاالت متحده بوده و تقریباً 
در تمام این دوران نیز بخش حمل ونقل هوایی 
کشورمان در تحریم قرار داشته و امکان فروش 
هواپیماهای س��اخت شرکت های آمریکایی به 
ایران میس��ر نبوده اس��ت. در همین چارچوب، 
فروش هواپیماهای بوئینگ )که کامًا ساخت 
آمریکاس��ت( و ایرباس )که بخشی از قطعات 
آن را ش��رکت های هواپیماس��ازی آمریکایی 
فراه��م می کنند( ب��ه جمهوری اس��امی ایران 
ممنوع بوده اس��ت. حتی ف��روش قطعات مورد 
نی��از هواپیماه��ای بوئینگ و ایرب��اس به ایران 
نی��ز مش��مول تحریم ب��وده اس��ت در حالیکه 
جایگزین مناس��بی نیز برای ایران در این زمینه 
وجود نداشت. سقوط چند هواپیمای توپولوف 
هواپیماه��ای  داد  نش��ان   ،1۴۰ آنتون��وف  و 
روس��ی کیفی��ت و ایمن��ی الزم را ندارند و از 
خطوط هوایی کنار گذاش��ته ش��دند. در توافق 
کوتاه م��دت ژنو در نوامب��ر 2۰13 تحت عنوان 
»برنام��ه اقدام مش��ترک«، محدودیت ها در این 

زمینه کاهش یافت و جمهوری اسامی ایران امکان خرید قطعات یدکی 
مورد نی��از هواپیماهای غیرنظامی و همچنین تعمی��ر این نوع هواپیماها و 

خدمات مرتبط با آن ها را به دست آورد.
در توافق برنامۀ جامع اقدام مش��ترک، تحری��م هواپیمایی غیرنظامی 
ایران به طور کامل برداش��ته شد و کشورمان برای اولین بار بعد از بیش از 
3۰ سال فرصت نوسازی ناوگان هوایی غیرنظامی خود را به دست آورد. 
در جریان س��فر رئیس جمهور ایران به فرانس��ه در بهمن 13۹۴، قرارداد 
فروش 118 فروند ایرباس به ایران، میان ش��رکت های ایران ایر و ایرباس 
منعقد ش��د. همچنین در خرداد 13۹5، قراردادی میان ایران ایر و بوئینگ 
امضاء شد که به موجب آن قرار است 8۰ هواپیمای بوئینگ از سوی این 
ش��رکت آمریکایی به ایران فروخته شود. در مورد فروش این هواپیماها 
به ایران، هم در آمریکا و هم در ایران، بحث های زیادی صورت گرفت. 
در آمری��کا، مخالفان توافق هس��ته ای به ویژه کنگرۀ این کش��ور، تاش 
زی��ادی کرد تا جل��وی فروش این هواپیماها به ایران را بگیرد. اس��تدالل 
اف��راد و گروه هایی که در این مورد فعال بودند، احتمال اس��تفاده نظامی 
جمه��وری اس��امی ایران از ای��ن هواپیماه��ا بوده اس��ت. همچنین آنها 
مدعی ش��دند که ایران ممکن اس��ت از این هواپیماها به گونه ای استفاده 
کن��د که نق��ض تحریم های پابرج��ای آمری��کا علیه ایران باش��د )مانند 
کمک رس��اندن به دولت س��وریه از طریق این هواپیماه��ا(. در ایران نیز 
ع��ده ای اقدام دول��ت در خرید این هواپیماها را تجماتی و نامناس��ب با 
وضع اقتصادی و اولویت های کش��ور دانس��تند؛ که البته به نظر می رس��د 
این انتقادات چندان از روی واقع بینی نیس��ت. زیرا طی 3۰ س��ال گذشته 
بیش از 2۰ هواپیمای غیرنظامی ایران س��قوط کرده اس��ت و بیش از دو 
هزار نفر در این تصادفات جان خود را از دس��ت داده اند. همچنین تعداد 
زیادی از هواپیماهای غیرنظامی ایران به دلیل تحریم ها زمین گیر شده اند. 
بس��یاری از هواپیماه��ای موجود در ناوگان هوایی کش��ور نیز عمر مفید 
خ��ود را گذرانده اند و ایمنی الزم را ندارن��د و تعمیر آن ها هم نمی تواند 
در بلندمدت مشکات و کمبودهای موجود در این زمینه را جبران کند. 
عاوه بر این، مش��خص نیس��ت که فرصت موجود برای نوسازی ناوگان 
هوایی کشور، همیشگی و پایدار باشد. در چنین وضعیتی، قطعاً جمهوری 
اسامی ایران باید از فرصت  موجود استفاده کند. البته در مورد اینکه آیا 
بهتر نبود بخش خصوصی بیشتر درگیر خرید هواپیما شود یا خیر و اینکه 
آی��ا امکان چنین چیزی فراهم بوده یا نب��وده، جای بحث وجود دارد. به 
ه��ر حال، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش 17 ایرباس به ایران تا 
پایان س��ال جاری را صادر کرده اس��ت و پیش بینی می شود در زمان های 
مق��رر در قرارداد، مجوزه��ای الزم برای فروش دیگ��ر موارد مطرح در 

قرارداد ایران ایر و ایرباس نیز صادر گردد. 

ل
حلی

ت
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همچنین گفته می ش��ود وزارت خزان��ه داری آمریکا، مجوز فروش 
8۰ هواپیمای بوئینگ به ایران را صادر کرده اس��ت. البته به رغم صدور 
ای��ن مجوزها، عباس عراقچی، معاون وزی��ر امور خارجه گفته که هنوز 
مذاک��رات ایران ای��ر با ایرب��اس و بوئینگ ادامه دارد و ب��ه نتیجه نهایی 

نرسیده است.

قراردادهای بخش خودروسازی
یکی دیگر از بخش های اقتصاد کش��ور ک��ه طبق توافق کوتاه مدت ژنو 
موس��وم به »برنامه اقدام مشترک« و س��پس »برنامه جامع اقدام مشترک« 
یا »برجام« از بند تحریم ها رها ش��د، صنعت خودروس��ازی اس��ت. این 
بخش از صنعت کش��ور در دوران تحریم ها، آسیب زیادی دید. صنعت 

دیپلماسی اقتصادی و گشایش های 
پسابرجام

خودروس��ازی که 1۰درصد تولی��د ناخالص 
داخل��ی و ۴ درصد نی��روی کار ایران را در بر 
می گیرد و بع��د از صنعت نفت و گاز، دومین 
صنعت بزرگ ایران محس��وب می ش��ود، در 
س��ال های 2۰12 و 2۰13 در اثر فشار تحریم ها 
با دشواری های زیادی روبه رو شد و تولیدات 
این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه گشت. 
در سال 2۰13 تولیدات خودروی ایران نسبت 
به 2۰11 حدود 5۰درصد کاهش داشته است. 
ج��دول زیر رون��د تولید خ��ودروی ایران در 

فاصلۀ 2۰1۰ تا 2۰15 را نشان می دهد.

در چنی��ن ش��رایطی، ش��رکت های خودروس��ازی در فض��ای پس از 
تحریم، تاش کرده اند با خودروس��ازان خارجی وارد همکاری ش��وند 
و عقب ماندگی ها و آس��یب های تحریم های یک دهۀ گذش��ته را جبران 
کنند. در این راس��تا، سیاس��ت کلی بخش خودروسازی، شریک شدن با 
شرکت های خارجی در تولید، توسعه و بازارهای صادراتی است. در واقع، 
بر اس��اس رویکرد اقتصاد مقاومتی و بر مبنای تجارب گذشته و همچنین 
نگاه دولت یازدهم به بحث توس��عه، خودروس��ازان جمهوری اس��امی 
ایران دیگر قصد ندارند مانند س��ابق صرفاً تحت لیس��انس ش��رکت های 
خارجی به تولید خودرو اقدام کنند. مدیرعامل ایران خودرو، این مسئله را 
این گونه مطرح کرده اس��ت: »به صاح صنعت خودرو نیست که مجدداً 
تحت لیس��انس خودروسازان فرانسوی به تولید خودرو ادامه دهد. ما باید 
به دنبال مشارکت باش��یم، به گونه ای که هدف، تولید و توسعه محصول 
باش��د«. مدیر کل دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز چشم انداز همکاری بخش خودروسازی با طرف  های خارجی 
در پسابرجام را این گونه ترسیم کرده است: »حرکت خودروسازان باید به 
شکلی باشد که در آینده به یکی از قطب های خودروسازی منطقه تبدیل 
شوند. این اتفاق دور از دسترس نیست. بر این اساس روابط خودروسازان 
داخلی با ش��رکت های خارجی باید به نحوی باش��د که توس��عه صنعت 

خودرو رقم بخورد«.
بر این اساس، قراردادهایی میان ایران خودرو 
و سایپا با شرکت های فرانسوی پژو و رنو ایجاد 
ش��ده است، که در این قراردادها، طرف ایرانی 
تاش کرده اس��ت همکاری با طرف خارجی 
را مشروط به انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری 
و تولید و توس��عه به صورت مش��ترک کند. در 
این مورد نیز بر روی کاغذ نتایج نس��بتاً خوبی 
حاصل شده اس��ت، هرچند برخی معتقدند در 
گذشته نیز قراردادهایی با همین مضامین و مفاد 
منعقد شده، اما طرف خارجی به تعهدات خود 
عمل نکرده است و هیچ تضمینی نیست که در 
آین��ده نیز چنین رویک��ردی را در پیش نگیرد. 
ع��ده ای از منتقدان بر ای��ن باورند که دولت به 
هر قیمت��ی می خواهد ایران خودرو و س��ایپا را 
حف��ظ کند و به همین دلیل قص��د ندارد اجازه 
بدهد خودروس��ازهای خارجی به طور مستقل 
در ایران ش��عبه ایجاد کنن��د. در قرارداد جدید 

تولید خودرو ایران از 2010 تا 2015

2۰1۰2۰112۰122۰132۰1۴2۰15کاال/ سال

15۹۹۴5۴16۴۹3111۰۰۰۰8۹7۴368۰1۰۹۰8۴6۹82337خودرو
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سازمان گس��ترش و نوس��ازی ایران )ایدرو( با 
رن��و، به نظر می رس��د تا حدودی ب��ه این انتقاد 
توجه ش��ده اس��ت. طبق این قرارداد، شرکت 
همکاری مشترک )جوینت ونچر1( برای تولید 
محص��والت مش��ترک ایجاد خواهد ش��د که 
۴۰درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 6۰درصد 

آن متعلق به رنو خواهد بود. 
در این همکاری مش��ترک، رن��و اقدام به 
راه ان��دازی یک س��ایت خودروس��ازی و نیز 
انتق��ال تکنول��وژی و س��رمایه گذاری خواهد 
کرد. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو 
و ایدرو س��االنه 15۰ هزار دس��تگاه بوده و دو 
خودروی سیمبل و داستر جدید به  عنوان اولین 
محصوالت در س��ال 2۰18 در این کارخانه به 
تولید خواهند رسید. بر اساس این قرارداد، رنو 
بدون مش��ارکت ایران خودرو و سایپا و به طور 
مستقل به تولید محصوالت خود در ایران اقدام 
خواهد کرد. با توجه به س��هم 6۰ درصدی رنو 
در ای��ن ق��رارداد جوینت ونچر، این ش��رکت 
فرانس��وی مرکز تولید، فروش و خدمات پس 
از فروش محصوالت خود را به طور مستقل از 
ایران خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد. 
البته با توج��ه به آن که ایدرو س��ازمانی دولتی 
اس��ت و طبق قانون حق بن��گاه داری و حضور 
مس��تقیم در ش��رکت های خصوصی را ندارد، 
گفته می ش��ود احتماالً در آینده و با راه اندازی 
کارخانه جدید، این سازمان 2۰ درصد از سهم 
خود را به بخش خصوصی عرضه کند؛ که در 
آن صورت، پیش بینی می ش��ود به احتمال زیاد 
ایران خودرو و س��ایپا از مش��تریان اصلی خرید 
سهام این کارخانه جدید و در نتیجه مشارکت 
دوب��اره ب��ا ش��رکت رن��وی فرانس��ه خواهند 
ب��ود. همچنی��ن گفته می ش��ود احتمال حضور 
خودروسازهای آلمانی، ژاپنی و ایتالیایی نیز در 
ایران وجود دارد و شرکت هایی از این کشورها 

با ایرانی ها گفتگوهایی داشته اند.
1. Joint venture 

تسهیل مبادالت دالری با ایران
قطع ارتباط مالی جمهوری اس��امی ایران با سیستم مالی آمریکا سابقۀ 
طوالن��ی دارد و به دهۀ 1۹8۰ برمی گردد. با وجود این، تا قبل از س��ال 
2۰۰8، سیس��تم مالی آمریکا نقل  و انتقاالت دالری بانک ها و مؤسسات 
غیرآمریکایی با جمهوری اس��امی ایران را به صورت غیرمس��تقیم در 
قالب U-Turn، تس��هیل می کرد. از 2۰۰8 به بعد، وزارت خزانه داری 
آمریکا هرگونه تس��هیل نقل  و انتقادات دالری برای جمهوری اسامی 
ایران توس��ط سیستم مالی آمریکا را ممنوع اعام کرد. این به معنای آن 
بود که ایران به طور کامل تحریم دالری شده است. این برای جمهوری 
اس��امی ایران مشکات و هزینه های گس��ترده ای ایجاد کرد. در توافق 
برجام نیز این محدودیت ها رفع نشد، چون طرف مقابل استدالل می کرد 
که این موانع مربوط به تحریم های غیرهس��ته ای است. در نتیجه، بعد از 
اجرای توافق هسته ای، بخش عمده ای از موانع و محدودیت ها بر سر راه 
ارتباط سیس��تم مالی ایران با بیرون باقی مانده و باعث ش��د تا جمهوری 

اسامی نتواند از مزایا و فرصت های برجام به طور کامل استفاده کند.
البته فضای نامناس��ب یک دهۀ گذش��ته میان سیس��تم مالی ایران با 
بانک ها و مؤسس��ات خارجی، برخی عقب ماندگی های جدی سیس��تم 
مالی و بانکداری ایران نس��بت به تحوالت جهانی در این زمینه، ریسک 
ناشی از تحریم های باقی مانده علیه ایران به ویژه تحریم های اولیه آمریکا 
برای بانک های بزرگ خارجی )با توجه به تجاربی مانند جریمه بیش از 
۹ میلیارد دالری یکی از بانک های فرانس��وی به دلیل نقض تحریم های 
ایران در سال های گذشته(، وجود مکانیزم بازگشت خودکار تحریم ها 
در توافق برجام )در صورت نقض این توافق توسط ایران، طی مراحلی 
اگر مش��کل رفع نش��ود، تحریم ها برمی گردد( و درپیش بودن انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری در آمریکا و ای��ران نیز مواردی هس��تند که به این 
وضعیت دام��ن می زنند. به هر حال، از آنجا ک��ه در توافق برجام آمده 
اس��ت که آمریکا و اتحادیه اروپا بر س��ر راه تجارت با ایران مانع ایجاد 
نخواهند کرد و حتی آن ها متعهد ش��ده اند که به تسهیل تجارت با ایران 
کمک کنند، جمهوری اس��امی ایران بارها اعتراض خود را نس��بت به 
عدم اجرای برخی تعهدات توافق توسط طرف مقابل اعام کرده است. 
همچنین کشورها و شرکت های مختلفی که قصد تجارت با ایران و 
سرمایه گذاری در این کشور را دارند و نمی خواهند فرصت های موجود 
را از دس��ت بدهند، بر آمریکایی ها فش��ار می آورند که امکان تجارت 
و هم��کاری با ایران را تس��هیل کند و در این مورد، شفاف س��ازی های 
بیش��تری انجام دهد. به هر حال این طبیعی است که تاجر و سرمایه گذار 
خارج��ی تا زمانی ک��ه اعتماد کافی پیدا نکند، ریس��ک باالی معامله با 
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ایران را نمی پذیرد. در نتیجۀ اعتراض های ایران و تا حدودی چانه زنی ها 
و فش��ارهای اروپایی ها، وزارت خزانه داری آمریکا در ماه مارس س��ال 
جاری میادی اعام کرد که در راستای پایبندی به »متن و روح« برجام 
و کس��ب اطمینان از اینکه ایران از این توافق منتفع می ش��ود، در تاش 
اس��ت راهی پیدا کند تا امکان اس��تفاده از دالر را تا حدودی برای این 
کش��ور تس��هیل کند. جکوب لو، وزیر خزانه داری آمریکا، که در بنیاد 
صل��ح کارنگی در این مورد س��خن می گفت )31 م��ارس 2۰16(، در 
دفاع از این اقدام، اس��تدالل کرد: »اگر حوزه های قضایی و شرکت های 
خارجی احس��اس کنند که ما تحریم ها را بدون توجیه کافی یا به دالیل 
نامناس��ب –به ویژه تحریم های ثانویه- اعمال خواهیم کرد، در صورتی 
که آن ها در جستجوی راه هایی برای پرهیز از تجارت در ایاالت متحده 

یا با دالر آمریکا برآیند، نباید متعجب شویم«.
وزیر خزان��ه داری آمریکا در توضیح اس��تدالل خود گفت: »خطر 
اینکه گس��ترش تحریم ها نهایتاً فعالیت  تجاری را از سیستم مالی آمریکا 
دور کند، می تواند حادتر شود«. این در واقع مسئله ای است که بسیاری 
از کارشناس��ان آمریکایی، به ویژه کس��انی که در ح��وزۀ تحریم فعال 
هس��تند، همیشه نس��بت به آن هش��دار می دهند و بر این باور هستند که 
گسترش بیش از حد تحریم ها، در شرایطی که دالیل موجه کافی برای 
آن وجود نداش��ته باش��د، می تواند اعتبار گزینۀ تحریم را در سیاس��ت 
خارجی آمریکا کاهش دهد و این در بلندمدت، به ضرر ایاالت متحده 
اس��ت؛ چون یکی از اهرم های اعمال قدرت خود در سطح جهان را از 
دس��ت می دهد. به هر حال، این اظهارات جکوب لو، انتقادات شدیدی 
را در می��ان مخالف��ان برج��ام در آمریکا در پی داش��ت. حتی برخی از 
دموکرات ه��ای کنگره نیز علی��ه چنین کاری موض��ع گرفتند و از آن 
به عنوان س��ابقه ای بد در رابطه با ایران انتقاد کردند. با این حال، وزارت 
خزانه داری آمریکا اخیراً در جریان به روزکردن پرس��ش و پاس��خ  های 
خود درب��ارۀ حدود مجاز تج��ارت و تعامل اقتصادی ب��ا ایران، تاش 
کرده است تخفیف هایی در مورد تجارت و معامله با دالر با ایران برای 

غیرآمریکایی ها در نظر بگیرد.
در ج��واب به س��والی مبنی بر اینکه »آیا پ��س از روز اجرای توافق 
جامع، مؤسس��ات مالی خارجی شامل شعبه های خارجی مؤسسات مالی 
آمریکا، می توانند به نیابت از دولت ایران یا هر شخصی از دولت ایران، 
از جمله بانک مرکزی یا ش��رکت مل��ی نفت، تراکنش های بر پایه دالر 
انجام دهند یا حساب هایی بر پایه دالر ایجاد کنند؟«، وزارت خزانه داری 
آمریکا عنوان کرده است: »بله. مؤسسات مالی خارجی شامل شعبه های 
خارجی مؤسس��ات مالی آمریکا، ممکن است بر ای کسی که در ایران 

باشد یا برای منفعت فردی که دارایی هایش و 
س��ود آن ها بر اساس دستور اجرایی 135۹۹ و 
بخش 56۰ قانون کاه��ش تهدید ایران بلوکه 
ش��ده باشد، شامل ش��رکت ملی نفت و بانک 
مرک��زی ایران و س��ایر اش��خاص و نهادهایی 
که به عنوان دولت ایران یا یک مؤسس��ه مالی 
ایرانی شناخته می ش��ود، تراکنش بر پایه دالر 
انجام دهند یا حس��اب پای��ه دالر ایجاد کنند؛ 
به ش��رط اینک��ه آن تراکن��ش و فعالیت ه��ای 
حساب، مس��تقیم و غیرمستقیم، درگیر سیستم 
مال��ی آمریکا یا یک فرد آمریکایی نباش��د و 
نی��ز درگیر با هی��چ یک از افراد لیس��ت ویژه 

تحریمی ملی1 نباشد«.
در ادامه پاسخ مذکور آمده است: »با این 
حال، حتی پس از روز اجرا، مؤسس��ات مالی 
خارجی، شامل ش��عبه های خارجی مؤسسات 
مالی آمریکا، نیاز اس��ت اطمینان حاصل کنند 
که تراکن��ش پایه دالر را که درگیر سیس��تم 
اقتص��ادی و مال��ی ایران باش��د، از طریق نظام 
مالی آمریکا انجام نمی دهند. مؤسس��ات مالی 
ش��امل ش��عبه های خارجی آن ه��ا، باید توجه 
داش��ته باش��ند که ممنوعیت اف��راد آمریکایی 
برای صادرات کاال و خدمات، شامل خدمات 
مالی، فناوری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
به ایران، به جز تراکنش هایی که مجوز اوفک 
)دفت��ر کنت��رل دارایی های خارج��ی آمریکا( 
را داش��ته باش��د، ادام��ه دارد. ممنوعیت افراد 
آمریکایی برای درگیربودن در تراکنش هایی 
که با ایران مرتبط اس��ت، شامل سایر ارزهای 
غی��ردالری، به ج��ز تراکنش های��ی که مجوز 
اوفک دارند، پابرجاس��ت«. عده ای این پاسخ 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا را در راس��تای 
تسهیل اس��تفادۀ ایران از دالر و نشانه ای برای 
اطمینان بخش��ی بیشتر به کش��ورها، شرکت ها 
و اف��راد غیرآمریکایی برای تج��ارت با ایران 

1. Specially Designated Nationals List

دیپلماسی اقتصادی و گشایش های 
پسابرجام
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تحلیل کردند. این اق��دام وزارت خزانه داری 
نیز با انتقادات گسترده  مخالفان توافق هسته ای 
در آمریکا مواجه شد. البی صهیونیستی آیپک 
در بیانیه ای اعام کرده اس��ت ک��ه این اقدام 
»الگویی از امتیازدهی نابحق به تهران، همزمان 
با تشدید فعالیت های تروریستی، آزمایش های 
موشکی بالستیک و تخلفات حقوق بشر آن را 

تسریع می کند«. 
این در حالی است که برخی معتقدند نباید 
انتظار داش��ت این پاس��خ وزارت خزانه داری 
آمریکا، مشکات پیش روی ارتباط مؤسسات 
مالی و بانک های ایرانی با سیستم مالی جهانی 
و نیز تج��ارت بین المللی جمهوری اس��امی 
ای��ران را از می��ان بردارد. ب��رای نمونه، معاون 
بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد 
عنوان کرده اس��ت: »تغییراتی که در پرسش و 
پاس��خ های گزارش راهنمای مربوط به برجام 
س��ایت اوفک رخ داده اس��ت، بس��یار جزئی 
ب��وده و چن��دان قاب��ل ماحظه نیس��تند که به 
موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چش��م گیری 
در روابط مال��ی ایران با بانک های بزرگ دنیا 
داشته باشیم«. از نظر وی، این »اصاحات کلی 
جهت گیری مثبت و تس��هیل گرانه دارد، ولی 
نمی شود گفت تغییر محتوایی قابل ماحظه ای 
اتفاق افتاده و ریسک قابل ماحظه ای را از سر 
راه بانک ه��ای خارجی که می خواهند با ایران 
مبادله کنند، برداش��ته شده اس��ت«. در واقع، 
مسئلۀ اصلی این اس��ت که هنوز ابهامات مهم 
رفع نشده است. شرطی که گذاشته شده مبنی 
ب��ر اینکه تراکنش ها و فعالیت های بر پایۀ دالر 
با ایران، نباید به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم، 
درگی��ر سیس��تم مال��ی آمری��کا یا ی��ک فرد 
آمریکایی باش��ند و نیز درگی��ر با هیچ یک از 
افراد لیست ویژه تحریمی ملی نباشند، همچنان 
معامله با ایران را در شرایط ابهام و ریسک باال 

نگه می دارد.

نتیجه گیری
تمرکز بخش قابل توجهی از فعالیت سیاس��ت خارجی بر اهداف و منافع 
اقتصادی، یکی از ضرورت ها و الزامات اساسی هر دولتی در زمانۀ کنونی 
است؛ چون اقتصاد اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در پازل قدرت دولت ها 
و مشروعیت بخشی به حکومت ها پیدا کرده است. البته اقتصاد همیشه مهم 
بوده، اما در دوران کنونی این اهمیت افزون تر شده و تاش برای دستیابی 
به توسعه و شکوفایی بیشتر، برای همگان تبدیل به یک ارزش شده است. 
توسعه و شکوفایی بیشتر نیز هرچند عمدتاً مبتنی بر تاش و زحمت و اتکا 
به منابع و داشته های داخلی است، اما هرچند هم این منابع و داشته ها غنی 
باشند، تجربه نش��ان داده است در ش��رایط انزوا و بدون پیوند و تعامل با 
بیرون، بسیار دشوار است که بتوان استفادۀ مطلوب از آن ها به عمل آورد و 
در راستای بالندگی و شکوفایی، تغییری جدی و پایدار ایجاد کرد. تقریباً 
هیچ مثال نقضی برای این مسئله وجود ندارد و همۀ کشورهایی که مراحل 
توسعه را گذرانده اند، به ویژه دولت های تازه توسعه یافته یا در حال توسعه، 
تنها با اتکای بر داخل و پیوند و تعامل با بیرون توانسته اند شکوفایی ایجاد 

کنند و مراحل توسعه را پشت سر بگذارند. 
جمهوری اسامی ایران نیز هیچ گاه این موضوع را انکار نکرده است و 
مقامات ارشد کشور همیشه بر اهمیت تکیه همزمان بر توان داخلی و تعامل با 
خارج )درون گرایی همراه با برون گرایی( برای پیشبرد فرآیند رشد و توسعه 
تأکید کرده اند. یک نمونۀ بارز آن، چشم انداز 1۴۰۴ یا »سند چشم انداز 2۰ 
س��اله« اس��ت، که در آن، بر توجه همزمان به منابع داخلی و تعامل با بیرون 
برای پیشرفت و توسعه کشور تأکید شده است. گفتمان یا رویکرد اقتصاد 
مقاومت��ی نیز بر درون گرای��ی و برون گرایی به صورت توأم��ان، برای رفع 
مشکات اقتصادی و توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور تأکید دارد. خیلی از 
مقامات دولت یازدهم، به ویژه شخص رئیس جمهور، که با تجربیات توسعه 
کش��ورهای دیگر آشنایی دارند، نیز قائل به این دیدگاه هستند؛ یعنی تکیه 
بر توان و تولید داخلی و تاش برای اس��تفاده از ظرفیت های جهانی، مانند 
دانش، تکنولوژی و س��رمایه گذاری خارجی، برای بالنده تر و پویاترکردن 
توانمندی ه��ای داخلی. در این راس��تا و البته با توجه به وضعیت کش��ور و 
ضرورت ه��ای پیش روی آن، تا کنون بخش عم��ده ای از انرژی و فعالیت 

دولت یازدهم متمرکز بر همین مسئله بوده است. 
تحریم ها، که گره کلیدی مشکات اقتصاد کشور بود، با تاش های 
دیپلماتی��ک این دولت، رفع ش��دند و پ��س از اجرای برج��ام نیز بخش 
قابل توجهی از ظرفیت و توان سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور 
صرف تاش برای اجرای مطلوب و مفید این توافق و همچنین بهره گیری 
از فضای پس��ابرجام، برای توسعه همکاری ها با بیرون در راستای اهداف 
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و منافع کش��ور، ش��ده اس��ت. در همین راستا، س��فرهای خارجی رئیس 
جمه��وری و وزیر امور خارج��ه، چه قبل و چه بع��د از برجام، عمدتاً بر 
مسائل اقتصادی متمرکز بوده اس��ت. همچنین مقامات دیگری از دولت 
مانند وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرس��ازی 
و رئیس بانک مرکزی هم در مس��یر دیپلماسی اقتصادی دولت تا حدود 
زیادی فعال بوده اند و نیاز اس��ت بخش های دیگر دولت نیز در این راستا 
فعالیت بیش��تری داشته باشند و هر کدام متناسب با زمینۀ کاری و وظایف 
و اختیارات خود، نقش��ی در پیش��برد منافع و اهداف اقتصادی کشور ایفا 
کنند. از طریق این گشایش ها، بخش خودروسازی توانسته قراردادهایی 
ب��ا خودروس��ازان فرانس��وی منعقد کن��د و انتظار می رود ش��رکت های 
خودروس��ازی برخی از کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن و شاید ایتالیا 
نیز وارد همکاری با خودروس��ازی های داخلی ش��وند. بخش هواپیمایی 
کش��وری هم قراردادهایی با ایرباس و بوئینگ منعقد کرده است که البته 
هنوز نهایی نیست، ولی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیما 

به ایران از سوی این دو کشور را صادر کرده است.
همچنی��ن اخیراً با اصاحاتی که در پرس��ش و پاس��خ های وزارت 
خزان��ه داری آمریکا دربارۀ ح��دود مجاز همکاری و تج��ارت با ایران 
منتشر شده اس��ت، به نظر می رس��د تا حدودی محدودیت های استفاده 
از دالر این کش��ور برای ایران و افراد و ش��رکت های غیرآمریکایی که 
قصد همکاری و تجارت با ایران را دارند، تس��هیل ش��ده است؛ هرچند 
هنوز هم مش��کات زیادی وجود دارد و همی��ن اصاحیه نیز ابهاماتی 
دارد که ریس��ک همکاری با ایران از س��وی بانک ها و مؤسسات مالی 
غیرآمریکای��ی را همچن��ان باال نگه م��ی دارد. در مجموع، دیپلماس��ی 
اقتصادی دولت یازدهم تا کنون گش��ایش هایی ایجاد کرده اس��ت، اما 
هنوز تا رسیدن به نقطۀ مطلوب فاصلۀ زیادی دارد. با توجه به مشکات 
پیش روی کش��ور و نیاز به هم��کاری و ارتباط با بیرون برای رفع برخی 

موان��ع و جذب تکنولوژی و س��رمایه گذاری 
خارج��ی و همچنی��ن ایج��اد فرص��ت ب��رای 
صادرات، ض��رورت دارد سیاس��ت خارجی 
کش��ور بس��یار بی��ش از وضعیت موج��ود، بر 
دیپلماس��ی اقتصادی تمرکز کند. این موضوع 
ب��ه تعبیر آقای روحانی، نیازمند آن اس��ت که 

گفتمان و اولویت کشور، اقتصادی شود.
از 1۹۹۹ به بعد، هم در سیاس��ت داخلی و 
هم در سیاس��ت خارجی، اقتصاد به گفتمان و 
اولویت اصلی کش��ور نیجریه تبدیل شد و این 
کش��ور آفریقایی هرچند از بی ثباتی داخلی و 
ضعف مفرط زیرس��اخت های مادی و قانونی 
رن��ج می برد، اما پیش��رفت های بس��یار مهمی 
در اقتص��اد آن اتف��اق افتاده اس��ت. مقایس��ه 
موج��ودی ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی1 ایران و نیجریه در س��ه مقطع زمانی 
1۹۹۰، 2۰۰۰ و 2۰1۴ نش��ان می دهد با وجود 
این که نیجریه از لحاظ زیرس��اخت های مادی 
و قانون��ی ضعف ه��ای ج��دی دارد و س��طح 
بی ثباتی سیاس��ی آن باالس��ت، ام��ا در جذب 
س��رمایه گذاری خارجی بس��یار پیش��روتر از 
کش��ور ما عمل کرده اس��ت. آم��ار مربوط به 
گزارش 2۰15 س��ازمان »کنفرانس تجارت و 
توسعه س��ازمان ملل« معروف به »آنکتاد«، این 

امر را به روشنی بازتاب می دهد.

دیپلماسی اقتصادی و گشایش های 
پسابرجام

جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران و نیجریه از 2009 تا 2014 )به میلیون دالر(

2۰۰۹2۰1۰2۰112۰122۰132۰1۴کشور/ سال

2۹8336۴۹۴277۴6623۰5۰21۰5ایران

865۰6۰۹۹8۹15712756۰8۴6۹۴نیجریه
UNCTAD, World Investment Report, 2015
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