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با همکاری  «یاقتصاد یپلماسیبر د یصلح هرمز مبتن ابتکار»ی الملل نیمذاکرات ب یساز هیشب یسراسر ادیالمپ نیاول 

و موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی  علیه السالمدفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق 

 راهبرد معاصر تهران برگزار میگردد. 

 

 تعاریف 

شامل مجموعه تالشهایی است که با جستجوی منابع،الگوها،و عوامل تغییر یا ثبات،به تجسم  الف(آینده پژوهی:

 میباشد.  Futures studyآینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها میپردازد.آینده پژوهی برابر عبار ت التین 

( یا فیزیکی از abstractرد)خالصه ای از واقعیت را مدل میگویند.به بیان دیگر مدل نمایش مج ب(مدل سازی:

 یک پدیده است.بر همین پایه، فرآیند ایجاد و انتخاب مدل ها را مدلسازی نامیده اند.

: یا سیموالسیون،تقلید یک پدیده واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرآیند است و معموالً متضمن ج(شبیه سازی

انه فیزیکی یا انتزاعی است.شبیه سازی در زمینه مدل وانمایاندن شماری ویژگی ها یا رفتارهای کلیدی در یک سام

سازی سامانه های طبیعی و انسانی،برای کسب بینش پیرامو نحوه کارکردشان به کار میرود.معادل شبیه سازی در 

 است. "cloning"و در التین  "استنساخ "عربی 

ه یکدیگر وابسته اند.هدف از بکارگیری تصاویری از آینده های محتمل هستند که بطور درون مایه ای ب د( سناریو:

سناریوها، ایجاد فضایی از حاالت ممکنه است که در آن کارایی سیاست های اتخاذ شده در برابر چالش های موجود 

آینده در بوته آزمایش قرار میگیرند.سناریو ها همچنین کمک میکنند تا هم چالش ها و هم فرصت های بالقوه 

 شوند. ولی غیر منتظره شناسایی

 مقدمه

المللی است. تصمیمات الملل، معطوف به حوزه های ملی، منطقه ای و بینتصمیم گیری راهبردی در مطالعات بین

درست نیازمند شناخت آینده، واقعیات موجود، توانمندی ها و بررسی گزینه های احتمالی و برآورد دقیق هزینه 

المللی است. یکی از ابزارهای اصلی راهبردی داخلی و بین ها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به محیط های

سازی است که مهم ترین نقطه قوت آن برقراری ارتباط بین تعداد زیادی الملل شبیهآینده پژوهی در مطالعات بین

ال الملل، معمومتغیر است تا بتوان توسط آن فرضیه های گوناگون را ساخته و آزمایش نمود. در حوزه مطالعات بین

 سازی جهت شیوه انجام مذاکرات، توسعه اقتصادی کشورها، تشکیل ائتالف های منطقه ای و از روش شبیه

 



 

 

اهداف دیپلماتیک، کنترل یا ایجاد بحران، انجام دادن کودتا یا اعمال  شبردیالمللی، روابط تجاری کشورها، پبین

 .(1391شهبازی و غالمی، ) زور و اقدام به جنگ استفاده می شود

 بیان مسأله

گران، استادان، دانشجویان، سازی در آموزش پژوهشهای شبیهدهد که برنامهتجربه کشورهای پیشرفته نشان می 

الملل بسیار سودمند و اثربخش است. با اینکه چنین روش آموزشی ها و مجریان علم سیاست و روابط بیندیپلمات

رستی یک تصمیم یا برنامه پیشاپیش روشن شود، اما هنوز چنین روش شود تا مدار آزمون و درستی و نادسبب می

ها و مجریان به کار گرفته نشده است. سازی دیپلماتها و آمادهآموزشی به طور رسمی در برنامه آموزش دانشگاه

نویسی پردازی و سناریوسازی و نظریههای شبیهسازی برنامهحال آنکه ضروری است که به این روش آموزشی، مدل

شرایط کنونی جهان در گذار از وضعیت تک قطبی به ( 1383در این زمینه توجه جدی صورت گیرد.)ذاکریان، 

معادالت چند متغیره و چند قطبی،در ضمن پیچیده کردن مسائل پیش روی جمهوری اسالمی بعنوان مدعی 

نش سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و حضور مؤثر در مناسبات و تحوالت جهان پیش رو ؛هزینه فرصت اشتباه در هر ک

 حقوقی برای ایران اسالمی را باال برده است.

فعالیت های بدنه رویه کنونی در جهت تغییر در  و انجام برنامه های شبیه سازی ین روست که گفتمان سازیا از

علوم ر در در صحنه اجرایی و عملیاتی در قالب فضای آزمایشگاهی اهی با نگاه به چالش های عینی حاضدانشگ

 سیاسی و روابط بین الملل اهمیت جدی یافته است.

 ضرورت 

های دهند. تغییرات فناوری و به دنبال آن تغییر در دیگر جنبهتر رخ میمروزه تغییرات با آهنگی پرشتابا

زندگی، افزایش روزافزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکززدایی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل 

های شدن به همراه حفظ ویژگیاست، تمایل روزافزون به جهانیگسترش فناوری اطالعات، شتاب بیشتری یافته

ها، کسب را برای دولت« آینده»و « تغییرات»ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از 

روش  مصداق مبتکرانه و مفیدی درالملل سازی در روابط بینشبیه .کندها و مردم ایجاب میوکارها، سازمان

سازی مذاکرات لذا جهت توسعه روابط خارجی کشورها نیازمند شبیه علوم سیاسی مطرح می شود. پژوهیآینده

چند بعدی شدن مسائل ، خروج تصمیمات و راهبردهای پیاده شده در  هستیم. یالمللی در محیط دانشگاهبین

ود چند بازیگر معدود و همچنین گران شدن تصمیمات خطا و انتخاب های نظام بین الملل از اراده های محد

ناموزون درباره کنش ها و واکنش های طرف مقابل،مدلسازی و ایجاد فضای مشابه به آنچه رفتار سیاسی در ظرف 

 آنها پدید می آید، اهمیت و ضرورت پرداختن به پیاده سازی این ابتکار علمی اجرایی را نشان میدهد.



 

 

 دافاه

  ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت پژوهشگران و دانشجویان نظری با فضای عملیاتی و به روز در جمهوری

 اسالمی

 تهیه گزارش و بسته پیشنهادی،ناظر به نتایج شبیه سازی و تقدیم به مراکز ذی ربط 

 نمایش پویایی و تجمیع اراده دانشگاهی در حل مسائل نظام اسالمی 

  ماعی با تأکید بر فضای بین مندی از روش شبیه سازی در آموزش علوم انسانی و اجتگفتمان سازی بهره

 الملل

 ابتکار صلح هرمز چیست؟

 تمشارک به دنبالو  بودهمنطقه  تیامن یفارس برا جیدرون منطقه خل یجمعدسته یطرح به دنبال همکار نیا

را هم  یگریو مسائل د نداشته یتیطرح تنها جنبه امن نیااست.  ریمس نیمنطقه در ا یهمه کشورها یو همکار

 یعنیفارس  جیخل یساحل یمتشکل از کشورها ( وHOPEبه نام امید ) یائتالف لیطرح تشکاین  .ردیگیمدر بر

 جیخل تیامن نیتأم ینظر سازمان ملل برا ریو عمان ز ماراتا ت،یقطر، کو ن،یبحر ،یعربستان سعود ران،یعراق، ا

ساکنان حوزه تنگه هرمز و تفاهم متقابل و  هیو رفاه کل شرفتیصلح، ثبات، پ یارتقا «دیائتالف ام» هدف فارس است.

 یآزاد ،یانرژ تیامن یهمگان نیمانند تأم یمختلف همکار یهاحوزه، ابتکار نیآنهاست. ا نیو دوستانه ب زیروابط صلح آم

  .ردیگیحوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در بر م یورهاکش بادر ارتباط منابع  ریو انتقال آزادانه نفت و سا یرانیکشت

مستمر  یهادادن به شرارت انیپا یبرا یالمللنیو مورد اجماع ب یقانون یضمن آنکه محملابتکار صلح هرمز 

 تیموجود و استقرار امن یهاتفاهمها و سوءرفع تنش یبرا یدر منطقه است آغاز کایامر ژهیوه و ب گانهیب یرهاکشو

  فارس است. جیدر خل داریو ثبات پا

است که بر  فارسجیدر خل رانیا یتیامن نیدکتر یصلح هرمز درست در راستا شنهادیپبه اعتقاد کارشناسان 

 نیچن حفظ آنکهشود و دوم  نیمنطقه تأم یتوسط خود کشورها دیبا تیامن نیا نکهیدارد؛ اول ا دیچند نکته تأک

 یو به عبارت نبوده ریامکانپذ فارسجیخل هیحاش یکشورها تینمتقابل و با حسن یجز با همکار تیاز امن یشکل

 نیاول نیاست. بنابرا گریکدیکشورها و رابطه دوستانه آنها با  نیخود ا کند،یم نیرا تضم تیامن نیآنچه که ا

 یساحل یکشورها انیم آمدهشیاختالفات پکه  است آن فارسجیدر خل یتیامن نیدکتر نیا یاجرا ازینشیپ

و  دهیها در آن به اوج خود رساست که تنش یطیدر شرا فارسجیاکنون خل همحل وفصل شود.  دیبا فارسجیخل

و  دهیچیپ یطیشرابنابراین . منطقه ژئواستراتژیک هستیم نیدر ا یافرامنطقه یروهایحضور ن نیترسابقهشاهد کم

  .کندیم تریبه توافق صلح را جد دنیلزوم رساست که ایجاد شده سخت 



 

 

 در مخاطرات سیاسی بین الملل دیپلماسی اقتصادیکاربست 

از  ،یدر صحنه رقابت اقتصاد جهان ازیو کسب امت یاقتصاد شرفتیپ یبرا یکارآمد و راهبرد یهااستیاز س یکی

 کی یاقتصاد یپلماسی. دشودیحاصل م «یاقتصاد یپلماسید»با عنوان  یخارج استیدو حوزه اقتصاد و س یتالق

است.  المللنیروابط ب اتیو ادب المللنیب -یاسیاقتصاد س الملل،نیاقتصاد ب یهانهیبا زم یارشته انیموضوع م

این مفهوم در دوران پس از جنگ سرد و در فرآیند جهانی شدن مطرح شد و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای 

همچنین  در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. گراسیاست خارجی توسعهنوین، کارآمد و موثر در فضای 

 ز،یمسالمت آم یستینها عبارتند از: همزآ نیتربرخوردار است که مهم یگرا از اصولتوسعه یخارج استیس

 . یو جهان یادر سطوح منطقه ییگراو چندجانبه یاعتمادساز ،ییزداتنش

همچنان که از روح ابتکار صلح هرمز برمی آید، اهداف عمده همکاری در بستر این ابتکار همپوشانی قابل توجه ای 

ای در تحقق مین روی، دیپلماسی اقتصادی توان برجستهاز ه دارد. گراتوسعهبا اصول یاد شده در سیاست خارجی 

 با بهره جویی از فرصت ابتکار صلح هرمز را داراست. گراتوسعهاصول سیاست خارجی 

امروزه در نگاه اقتصادی به مزایا و فرصت های پیش روی بازیگران در ابتکار صلح هرمز می توان اشاره داشت که 

 استیس یضرورت آشکار برا کی یمنافع مل تیتقو .است یاو منطقه یمل تیامن یضرور یاز اجزا یقو یاقتصاد مل

است. پر واضح است که  یاقتصاد یپلماسیشده که مستلزم و متضمن د لیدر حال توسعه تبد یکشورها یخارج

ست؛ کشورها یتیامن یهایاز نگران یناش یخارج استیبه عنوان ابزار س یقتصادا یپلماسید تیاز عوامل اهم یکی

 رامونیامن و با ثبات در پ یطیبه مح یاقتصاد قو ،یبه عبارت .شودیحاصل م یقو یمنطقه از اقتصادها تیچرا که امن

 . رودیبه شمار م یاز رشد و رفاه اقتصاد ینیعمعلول وجود سطح م زین یاو ثبات منطقه تیاست و امن ازمندیکشورها ن

منافع کشور  هیعل کایمتحده آمر االتیا یاسیو س یاقتصاد یفشارها ،یخارج استیراستا در عرصه س نیهم در

 داتیمقابله با آنها تمه یبرا دیبه وجود آورده است که با رانیرا در مقابل ا یپس از خروج از برجام، مشکالت مختلف

 یاقتصاد ،یاسیس ،یتیامن یهانهیزم یدر تمام گانیخصوص گسترش روابط با همسا نیشود. در ا دهیشیالزم اند

مستحکم دوجانبه و  یوندهایپ یبرقرار یکشور برا یهاتیاز همه ظرف یریگبهره یو تالش برا ؛یو فرهنگ

 یاسالم یجمهور یخارج استیس یبرا رگذاریتاث یبلندمدت و راهکار یمنطقه، راهبرد یچندجانبه با کشورها

 یهابا آب یگیکشور ما و همسا نیوسعت سرزم»است.  رانیا هیعل یالمللنیو ب یاسیس یدر مقابله با فشارها رانیا

 جیخل یهیاز دو حاش یکی م؛یکنیطور کامل استفاده نمبه نهایکشور است؛ ما از ا نیا یهاآزاد، از فرصت یالمللنیب

متعدّد؛ با پانزده کشور ما  گانیعمان متعلّق به ما است. همسا یایاز در یافارس متعلّق به ما است. بخش عمده

  یدر جا ییایکشور است. کشور ما از لحاظ جغراف یمهم برا اریبس تیّظرف کیامکان و  کی نیو ا میهست هیهمسا



 

 

« مهم است ییایاز لحاظ جغراف نیاتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و ا قرار گرفته است؛ نقطه یحسّاس

با  یاقتصاد یپلماسیو کاربست د یبه اقتصاد مقاومت شتریتوجه هرچه ب نیابر(. بنا1397 ،یااهلل خامنه تی)آ

و  یثبات یبازدارنده ب قیبه چند طر رانیا یکیو ژئواستراتژ یکیژئوپلت ،ییایجغراف تیبا توجه به موقع گانیهمسا

 نیا. اول، ستا رانیا یاسالم یجمهور یاو توسعه کیاهداف استراتژ یراهگشا جه،یو در نت یامنطقه یناامن

 نیو به ا آوردیها به بار مملت یبرا یشتریتوسعه، ثروت و رفاه ب ،یاقتصاد یوندهایتجارت و پ یبر مبنا یپلماسید

و تجارت آزاد به  یاقتصاد یپلماسیددوم،  .دهدیرا کاهش م یبر سر منابع اقتصاد یارقابت منطقه یهانهیزم بیترت

 شود،یم لیتبد یامنطقه یو ناامن یثبات یکه به عامل بازدارنده در برابر منابع ب انجامدیم یمتقابل اقتصاد یوابستگ

 یخیتار اتیتجرب نیهمچن .گزاف است یانهیمتقابل، متضمن و مستلزم صرف هز یوابستگ طیچرا که جنگ در شرا

ثبات و آرامش در حوزه  ت،یبا احساس امن یمیرابطه مستق یاقتصاد شرفتیپ دهدیدر نقاط مختلف جهان نشان م

روند  تیخود بر تقو یخارج استیکالن س یدولت دوازدهم در راهبردها ل،یدل نیدارد. به هم یاسیس

 استیکرده است. در واقع، س دیتاک گان،یو توسعه روابط با همسا یاقتصاد یپلماسیبا کاربست د ییگراجانبهچند

: 1396)برنامه دولت دوازدهم، « و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان یایجاد پیوندهای اقتصاد»

 یو اقتصاد یمل تیامن یدزایدولت دوازدهم، شاهراه مقابله با عوامل تهد یخارج استیس تی( به عنوان الو59

 .شودیمحسوب م رانیا

 مخاطب

پژوهشگاه ها  مراکز آموزش عالی، دانشکده ها، ،)دانشگاه هاجامعه دانشجویی و پژوهشی از مراکز علمی تحقیقاتی

مؤسسات مطالعاتی( سراسر کشور با تأکید بر مراکز مقیم تهران که پس از احصاء و شناسایی در  و پژوهشکده ها و

 رآیند تبلیغات و فراخوان ثبت نام، شرایط اولیه تعیین شده از سوی مجریان طرح را احراز نموده اند.ف

 اجرای المپیاد فرآیند

هسته ای متشکل از دانشجویان  عبارت دیگره ب .ردیگیصورت م یسیونویالملل با رویکرد سنارسازی روابط بینشبیه

کنند. پس از ممتاز و اساتید این عرصه ناظر به سوابق و اطالعاتی که وجود دارد سناریویی برای آینده طراحی می

ی نیآفرنقشآمادگی شایسته برای عنوان یکی از طرفین مذاکره ه بکننده شرکت یهانگارش سناریو، هریک از گروه

. )بخشی از این آمادگی توسط مجریان طرح از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی یابند میدر موقعیت خود را 

سان خبره در مربوط به علوم، فنون وآداب دیپلماتیک و فراهم آوردن فضای مشورتی و راهنمایی از سوی کارشنا

 ادیالمپ نیاولموضع آن گروه مطابق با مواضع و منافع کشور خود صورت می پذیرد(. به طور اجمالی سیر اجرایی 

 به شرح ذیل میباشد: «یاقتصاد یپلماسیبر د یصلح هرمز مبتن ابتکار» یالملل نیمذاکرات ب یساز هیشب یسراسر



 

 

 . ثبت نام تیم ها1

به  دانشگاه امام صادق)ع( یاقتصاد یپلماسیدفتر مطالعات د تیسا با مراجعه به نفره 3گروه های تیم ها در قالب 

اقدام به ثبت نام اولیه نموده که بنابر تصمیم دبیرخانه اجرایی المپیاد، محدودیتی در   www.eco-dip.ir:ینشان

علوم سیاسی و رشته تحصیلی شرکت کنندگان لحاظ نشده است. البته الزم به ذکر است رشته های تحصیلی: 

 میباشند. حائز اولویت در مرحله مصاحبه روابط بین الملل، علوم اقتصادی، حقوق، مدیریت و ارتباطات

 با تیم های ثبت نامی . مصاحبه2

جلسه مصاحبه با هدف تعیین تیم های برگزیده جهت حضور در مرحله نهایی )نشست شبیه سازی( پس از اتمام 

شناخت مبانی و اصول بازه ثبت نام برگزار می گردد. محتوای داوری از سوی مصاحبه کنندگان در این مرحله شامل 

تحلیل مسائل روز سیاست خارجی، شناخت عمومی از کشورهای عضو در ابتکار صلح هرمز و توانایی روابط بین الملل، 

 خواهد بود. های فردی در ایفای نقش دیپلماتیک

 . کارگاه های آموزشی و مشاوره تخصصی3

 تیم های منتخب در مرحله مصاحبه جهت شرکت در کارگاه آداب و تشریفات دیپلماتیک و همچنین برخورداری

از مشاوره تخصصی توسط تیم کارشناسی )متشکل از اساتید و کارشناسان اجرایی در امور بین الملل( دعوت شده 

در ضمن و مقدمات الزم به منظور ارتقای کیفیت مذاکرات توسط تیم ها در جلسه شبیه سازی فراهم می آید. 

نقش آنها در جلسه شبیه سازی انجام می  برگزاری کارگاه های آموزشی، فرآیند قرعه کشی تیم ها جهت مشخص شدن

فلذا غیبت هر یک از تیم ها در کارگاه های آموزشی به منزله انصراف بوده و تیم دیگری جایگزین خواهد  گردد.

 شد.

 . نشست شبیه سازی4

در این مرحله تیم های منتخب در حضور هیئت محترم داوران، روند مذاکرات را به صورت چند جانبه پیگیری 

وده و در عمل، میبایستی نظر هیئت محترم داوران در ایفای نقش دقیق خود و حفظ آداب و شئون دیپلماتیک نم

مرسوم در مذاکرات بین المللی را جلب نمایند. شبیه سازی با قرائت دستور کار توسط دبیر جلسه آغاز و مطابق با 

 گفتگو میپردازند. رویه مرسوم، هریک از تیم ها در نقش کشور خود به ایراد موضع و

 

 



 

 

 . اختتامیه5

پس از پایان ارزیابی توسط هیئت محترم داوران، تیم های منتخب )تیم های اول تا سوم( طی جلسه اختتامیه 

معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. به تمامی تیم های حاضر در نشست مذاکرات تقدیرنامه از سوی مجریان 

 المپیاد اهدا خواهد شد. 


