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 چكيده
 یپلماستید ۀدهندکت  کت   یالمللتنیو ب یداخلت ۀحتو  دو در است یس و اقتصاد وندیپ

 ک  ییهادول   یدل نیتوسع  اس . ب  هم یبرا یضرور یامر کود،یمحسوب م یاقتصاد

. دهنتدیخودکتا  قترار مت یهتایگذاراس یس ۀمهم را سرلوح نیدارند، ا  توسع ۀدغدغ

 یپلماستید ژهیوب  و اقتصاد»اس  ک   پرسش نیا ب  ییپاسخگو یپ در زین حاضر پژوهش

(  یت)نقتش و اهم یگاهیجا چ  در چند دهۀ اخیر را ی.ا.اج یخارج اس یس در یاقتصاد

 نگرفت دهیو ناد یتیاس  ک  توج  صرف ب  مسائ  امن اینپژوهش  یادعا «.اس ؟ داکت 

باعت   ی،ختارج اس یس یهایریگجه  در یبالادست اسناد دیمورد تأک یِاهداف اقتصاد

 و یامنطقتت  طیمحت در یمشخصت یاقتصتاد یاستتراتژ را یتت.ا.اج یهتاکتده کت  دولت 

 یهتایاستتراتژ نبتود کت  است  آ  ا  یحاک پژوهش یهاافت ی. باکند نداکت  یالمللنیب

در طول چهار ده  انقلتاب  را یج.ا.ا یخارج اس یموجب نوسا  در س ،مشخص یاقتصاد

در اقتصتاد  یمقطعت یهااست یس یریتگیتتاکنو  کتده است . پ ۸۶۳۱ا  سال  ژهیوو ب 

 در کتده ینتیبشیو محقق نشد  اهتداف پ را یج.ا.ا یهادول  یخارج اس یس یاسیس

آ   یامدهایک  ا  پ کودیدورا  محسوب م نیا یهایژگیا  و ،سال پنج ۀتوسع یهابرنام 

 و کشتور یخارج اس یس در یانفعال یریگجه  ،یاقتصاد مل یسا ب  عدم مقاوم توا یم

ی فیتوصت  ردیرو ا  استفاده باپژوهش  نیدر ا بیترت نیاکاره کرد. بد هامیتحر یریاثرپذ

 .بررسی کده اس موضوع مذکور  یو با ات ا ب  منابع اسناد یلیتحل _

 یاقتصاد یپلماسید گرا،توسع  یخارج اس یس ،یاسیس اقتصاد را ،یا های کليدی:واژه
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