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Abstract 
 

The 20-Year Vision Plan has determined the grand aims from which its 
significant part is economic development goals and expected them to be 
realized on outlook 1404. The realizing of the objectives of the document, 
on the one hand, requires inside approach and, on the other, depends on the 
function of the foreign policy of the country. Therefore, the study of the 
relationship between the foreign policy function of Iran and the 
developmental goals of the Vision Plan has been the concern of this paper. 
The main question is, what is the relationship between the functioning of 
the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the developmental goals 
set out in the 1404 Vision Plan? The hypothesis to testing is that seemingly 
as much as the degree of involvement of Iran's foreign policy in 
environmental tensions increases, level of its functional adaptability with 
the objectives of the Vision Plan is diminished. There is a kind of convergence 
between the tension-surrounded foreign policy of the country and the 
developmental Plan. Therefore, the adaptability of these two needs 
requirements in the economic and political spheres. The method used to 
explain the relationship of the correlation between the mentioned variables 
is descriptive-analytic one. Since in this article the Vision Plan with a 
strategic   goal   is   considered   as   the   basis   for   Iran's   foreign   policy 
assessment, the theoretical framework is developmental foreign policy. In this 
regard, the "thripal model of foreign policy performance" was used as a 
criterion for measuring the foreign policy performance of Iran. 
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 8فاطمه سليماني پورلك

 چكيده7

ساله، اهدافي كالن براي كشور ترسيم كرده كه بخش مهمي از آنها را اهداف  انداز بيست سند چشم
 يافتن فعليت. دارد 8464 افق در را آن تحقق انتظار و دهدگرايانۀ اقتصادي تشكيل مي توسعه
 گرايبرون كاركرد گرو در ديگر سوي از و زاست درون نگرش مستلزم سو يك  از سند اهداف
رو، واكاوي نسبت و رابطه ميان كاركرد سياست خارجي كشور  خارجي كشور است. از اين تسياس

گرايانۀ سند، دغدغه مقاله حاضر است. پرسش اصلي آن است كه چه نسبتي ميان  و اهداف توسعه
وجود  8464انداز  ند چشمگرايانه س كاركرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و اهداف توسعه

اند؟ پاسخ فرضي كه مورد آزمون و وارسي قرار  كدام دونيالزامات ناظر بر انطباق ا نيتردارد و مهم
هاي  رسد هر چه بر ميزان درگيري سياست خارجي ايران در تنش نظر مي گيرد آن است كه به مي

گرايانۀ سند  اف توسعهپذيري كاركردي آن با اهد شود، از سطح انطباق محيطي افزوده مي
محاط كشور و سند  گريزي ميان سياست خارجي تنش شود. نوعي هم مي ستهانداز كا چشم
در  يمستلزم الزامات دونيا يرپذيانطباق ب،يترت نيگردد. بد گرا مشاهده مي محور توسعه  هدف
يان است. روشي كه براي تبيين رابطه مبتني بر همبستگي م ياسيو س ياقتصاد هايحوزه

تحليلي است. ازآنجاكه در اين  - قرار گرفت، از نوع توصيفي هگفته مورد استفاد-شيپ يمتغيرها
عنوان پايه  يك هدف راهبردي است، به انداز كه معطوف به سند چشم گراييِمقاله مضمون توسعه

توسعه يخارج استيس»ناظر بر  زين يارزيابي سياست خارجي ايران مدنظر است، چارچوب نظر
عنوان معيار سنجش  به« گانۀ عملكرد سياست خارجي مدل سه». در اين راستا از باشد مي «راگ

 كاركرد سياست خارجي كشور بهره گرفته شد.
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 مقدمه

 نظير ملي فرادستي اسناد تدوين در خارجي سياست گيري جهت در نخبگان اراده بازتاب
 متجلي نداز  ا چشم سندهاي يا و راهبردي بلندمدت اسناد يا و ملي استراتژي سند
 و استقالل براي تالش پي در اي، منطقه قدرتمند بازيگر يک عنوان به ايران. گردد مي

 سال در عي،اجما گيري تصميم و بحث طريق از طوالني نسبتاً روند يک طي ملي، اقتدار
 در كه كرد تدوين فرادستي و كليدي سند يک عنوان به را 1303 انداز چشم سند 1460

 برتر قدرت به  كشور تبديل براي خارجي و داخلي هاي سياست ريزي برنامه چارچوب آن،
 . است گرديده مشخص غربي، جنوب آسياي منطقه در

رسيم نموده و تصويري از بار استراتژي كالن كشور را ت اين سند براي نخستين  
مشخص كرده است. با دقت در محتواي اين سند و را  1303در سال  نجايگاه ايرا

وري در ايافته با جايگاه اول علمي، اقتصادي و فنايران كشوري است توسعه»عبارت 
عنوان يكي از اهداف اصلي تعيين  توان دريافت كه در اين سند توسعه به ، مي«منطقه

عنوان  وري بهنابيان ديگر، بر مبناي اين سند، توسعة علمي، اقتصادي و ف شده است. به
كشور تلقي شده است. انتخابي كه تمامي منابع بايد در جهت « انتخاب استراتژيک»

تحقق عيني آن بسيج شود. اما نكته اساسي آن است كه چنين هدفي براي تحقق عيني 
اگر  ،بيان ديگر ناسب است. بههاي م ها و استراتژي سياست  نيازمند ترجمه به

مراتب منطقي تبديل يک ايده به واقعيت عيني را شامل سه مرحله هدف،  سلسله
گذاري، طراحي و اجراي  سياست و استراتژي بدانيم، اهميت مراحل سياست

  گردد. درواقع، بدون ترجمه اهداف به روشن مي ،اي بهتر گونه هاي مناست به استراتژي
 .ي متناسب، امكان تحقق آنها وجود نخواهد داشتتژو استرا ها سياست

 هاي پژوهش بودن مهم و سو يک از سند اين انتظارِ مورد هدف اهميت به توجه با 
 خارجيِ سياست در اقتصادي ملزومات جايگاه حوزه در ويژه به خارجي سياست با مرتبط

 منظور به زمينه ناي در مداقه و تمركز ديگر، سوي از اي منطقه سازي قدرت  به معطوف
  .گردد مي محسوب اجرايي و علمي ضرورتي كشور خارجي سياست سنجي نسبت

 سمت به حركت راهگشاي تواند مي خارجي واكاوي كاركرد سياست عملي، نظر از 
 رابطه «اي منطقه برتر قدرت» كردن برجسته با سند. باشد انداز چشم سند اهداف تحقق

 ناپذيري جدايي با كه كند مي مطرح اقتصادي وسعهت و خارجي سياست بين  را مشخصي
 نسبتي پرسش اصلي مقاله آن است كه چه منظر، اين از. يابد مي محوريت مقوله دو اين



 

 ...گرايانة  توسعهمطابق اهداف  سنجي کارکرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نسبت        

 

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

838 

 سند در گرايانه توسعه اهداف و اسالمي جمهوري خارجي سياست كاركرد ميان
ن دو مقوله پذيري اي و مهمترين الزامات ناظر بر انطباق دارد؟ وجود 1303 انداز چشم

 سياست درگيري ميزان بر چه هر رسد مي نظر به كه است آن فرضي كدامند؟ پاسخ
 آن كاركردي پذيري انطباق سطح از شود، مي افزوده محيطي هاي تنش در ايران خارجي

 سياست ميان گريزي هم نوعي ديگر بيان به. شود مي كاسته انداز چشم سند اهداف با
سازي منطبق .شود مي مشاهده گرا توسعه محور  هدف سند و كشور محاط تنش خارجي

گونه كه  هاي اقتصادي و سياسي است. هماناين دو مقوله نيز مستلزم الزاماتي در حوزه
رو، روش  آيد، رابطه بين متغيرها مبتني بر همبستگي بوده و از اين از فرضيه برمي

 . ستا تحليلي - توصيفي نوع مناسب براي تحقيق در اين زمينه از
در اين نوشتار، هدف آن است كه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بر پايه  

يک هدف كالن راهبردي است، مورد   كه معطوف به 1303انداز  مقياس سند چشم
كه از نوع  «خارجي سياست عملكرد گانة سه مدل»رو،  گيرد. از اين  مطالعه قرار

طور توامان  و به« گرا خارجي توسعه نظريه سياست»باشد، در چارچوب  محور مي هدف
گفته در  دهند. گنجاندن مدل پيش پشتوانه نظري، تحليلي مقاله پيشِ رو را تشكيل مي

 سياست سنجش معيار و چارچوب عنوان گرا به قالب نظريه سياست خارجي توسعه
 .گيرد برداري قرار ميمورد بهره انداز چشم سند برپايه كشور خارجي

 ي و نظريمباني مفهوم -8

 مثابه ابزار توسعه سياست خارجي به -8-8

هاي توسعه موضوع بسياري از مطالعات اقتصاد سياسي  نقش دولت در پيشبرد استراتژي
است. يک مكتب فكري مورد اقبال داللت بر آن دارد كه كشورهاي در حال توسعه نياز 

يافته  هاي توسعهوجود يک دولت قوي دارند تا بر شكاف ميان خود با كشور شديدي به
است« شده ريزي توسعه برنامه»غلبه كنند. به تعبير جاگوآرب، وظيفه اين دولت، تحقق 

(spoht. 2017 :150)  .

تر باشد، نقشي كه  مانده گرشنكرون بر اين باور است كه هر چقدر يک كشور عقب 
 .Gerschenkron)تر باشد  كند، نيز بايد بيشتر و بزرگ دولت در پيشبرد توسعه ايفا مي

همين منوال، مطالعه تاريخي آمسدن و چانگ درباره اقتصاد سياسي نشان  به. (1961
طور سنتي تالش كرده تا موقعيت پيشروي  يافته به دهد كه چگونه كشورهاي توسعه مي
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جويانه نهادينه  هاي مداخله هاي ليبرالي در خارج و سياست خود را از طريق سياست
 . (Amsden. 2001)سازد 

نقش دولت در اين فرايند  در تحليل نقش سياست خارجي در پيشبرد توسعه بايد به  
دو حوزه كالنِ اقتصاد و   توان سياست خارجي را به توجه داشت. در اين رابطه مي

گذارد.  سياست تقسيم كرد كه از اين طريق سياست خارجي بر توسعه كشور تأثير مي
در ارتباط با ارتقاي رشد اقتصادي كشور و كاهش  ويژه خطوط اقدام به ها به  اين حوزه

نمايد كه  شوند. در اين چارچوب، مقاله حاضر مدلي ارائه مي سطح نابرابري تقسيم مي
توسعه مورد –اي براي تحليل نحوه كاركرد رابطه سياست خارجي عنوان پشتوانه به

 (.1گيرد )شكل  برداري قرار مي بهره
توانند  دي سياست خارجي بايد ميان سه خط اقدام كه ميحوزه اقتصا در پرداختن به  

طور مستقيم استراتژي توسعه كشور را تحت تأثير قرار دهند، تمايز قائل شد. اين  به
خطوط عبارتند از: الف( ارتقاي تجارت  ب( سياست جذب سرمايه ج( مذاكرات 

تر با پيشبرد  قيمطور غيرمست اقتصادي، مالي و تجاري. در حوزه سياسي، خطوط اقدام به
هاي اقتصادي و اجتماعي  سرعت به حوزه يابند و آثار عملي آنها به توسعه ارتباط مي

 رسد، اين خطوط اقدام عبارتند از: نمي
المللي  هاي بين ه( برنامه    المللي هاي بين و( همكاري   برداري از منابع د( حق بهره 

(Spohr. 2017: 159). 
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ويژه با رشد  تري با برنامه توسعه و به حوزه اقتصادي سياست خارجي رابطه مستقيم 
هايي است كه سياست خارجي  يابد. اين حوزه معموالً موضوع تحليل اقتصادي مي

زه اولين خط اقدام در حو .(Spohr. 2017: 160)دهد  توسعه آنها ربط مي كشورها را به 
دهد. افزايش تجارت يک كشور  اقتصادي نتايج سياست خارجي را براي تجارت نشان مي

شدت اهميت يافته است.  هاي اخير به موضوعي است كه از نظر سياستگذاران در دهه
افزايش نرخ رشد اقتصادي نيز منجر  بلكه به GDPرشد   تنها به ات نهصادرنظر فِدِر،  به

خارجي خود و سياسي در اجراي سياستت و رهبران شود. مشاركت گسترده دول مي
گردد. اين مقايسه امكان  تجارت با نقش فروشندگان تاجرپيشه مقايسه مي اهتمام آنها به 

شان براي گسترش تجارت با جهان را  خارجينتاج اهميت بيشتر حاكمان و سياستاست
 .(Feder. 1982: 60)سازد  فراهم مي

ات ملي، بلكه شامل ارتقاي كيفي آنها نيز صادرل ميزان تنها شام ارتقاي تجارت نه 
ات با كاالهاي صادرباشد. بر اساس مفهوم توسعه، اين خط اقدام مشتمل بر تشويق  مي

منظور، سياستگذاران خارجي معموالً تالش  اين گردد. به تر مي داراي ارزش افزوده
زش افزوده در تجارت با شركا بازارهاي جديد و ارتقاي كاالهاي داراي ار كنند تا به  مي

پذيري  سياست داخلي در ارتباط با افزايش رقابت  شدت به دست يابند. اين خط اقدام به
كاالهاي داخلي كه تحت تأثير بهبود سطح مهارت كارگران قرار دارد، وابسته است 

(Spohr. 2017: 160).   
   عيتي را كهسياست جذب سرمايه يک كشور )خط اقدام دوم اقتصادي( دو موق 
گذاري مستقيم خارجي كه  گيرد: جذب سرمايه تواند احراز نمايد، دربرمي كشور مي يک

معموالً از اهميت فراواني در مراحل اوليه تنوع توليد برخوردار است، و گسترش 
گذاري مستقيم خارجي  است كه سرمايه  هاي ملي در خارج. فونسكا معتقد گذاري سرمايه

پذير حامل سود و نفع است. در هر صورت،  ار و هم براي سرمايهگذ هم براي سرمايه
دنبال  باشد، خواستار آن است كه انتقال سرمايه به تر مي  پذير كه ضعيف طرف سرمايه

انتقال تكنولوژي كه از جنبه حياتي براي توسعه برخوردار است، منجر شود.  خود به 
ساير مناطق و  ر خود بهدنبال گسترش دسترسي كشو گذار نيز به طرف سرمايه

 .(Spohr. 2017: 161)گذاري است  هاي جديد براي تجارت و سرمايه فرصت
ايجاد شرايط سيستماتيک براي استراتژي توسعه ملي  به   سوم اقدام معطوف  خط 

كه  گردد. زماني جنوب در زمان جنگ سرد بازمي - تنش هاي شمال است كه سابقه آن به 
مناظره جهاني بر  ر نارضايتي از شكاف موجود پرداختند، نياز به اظها كشورهاي جنوب به 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

834 

هاي واقعي توسعه مطرح شد. تحليل چانگ از مسير توسعه كشورهاي مختلف  سر فرصت
تغيير شرايط متمركز بود. از  نيافته به توسعه و توسعه احساس نياز كشورهاي در حالبر 

موجود است و توسعه كشورها را در نظر وي ليبراليسم بخشي از استراتژي حفظ وضع 
 .(Amsden. 2001)كند  همين شرايط ساختاري دنبال مي

ايجاد شرايط مناسب براي توسعه، كاهش  در اين خط اقدام، استراتژي معطوف به  
اي، وجود رژيم مالكيت معنوي  اي و غيرتعرفه هايي همانند سوبسيد و موانع تعرفه رويه

اي دقيق است. در اين معنا، آمسدن  هاي توسعه امهسازي برن تر و ممكن عادالنه
كند كه مسئول توليد كاالهاي داراي  هاي رشد اقتصادي آسيايي را طرح مي استراتژي

و اجتناب از اعمال فشار همانند  المللي  قابليت رقابت بين ارزش افزوده، دستيابي به 
هاي اقتصادي و  پا و رژيمكشورهاي شمال براي ليبراليزه كردن است. حمايت از صنايع نو

  .(Amsden. 2001)تر قوياً مورد حمايت هستند  تجاري عادالنه
تواند  تري بر رشد اقتصادي يک كشور دارد، اما مي خط اقدام سوم تأثير غيرمستقم 

تصوير يک كشور در نظام »اي در هر دو بعد توسعه داشته باشد.  سهم گسترده
هاي تجاري آن، حفظ استقالل  حفظ و افزايش جرياناز اهميت فراواني در « الملل بين

آن در رابطه با ساير بازيگران قدرتمند، جلب حمايت از موقعيت خود در مجامع 
روز، و ايجاد محيط الزم براي گسترش  هاي به تكنولوژي به  المللي، يا دسترسي بين

وزه سياسي ها هم در داخل و هم در خارج برخوردار است. بنابراين، ح فعاليت شركت
 تأثير مثبتي بر نتايج حوزه اقتصادي و خطوط اقدام آن دارد.

اطمينان از  شود، نياز يک كشور به  برداري از منابع فهميده مي آنچه از مباحث بهره 
برداري از منابع خود است. اين بدان معناست كه سياست خارجي يک كشور از  حق بهره

گرايانه برخوردار باشد.  اهداف توسعه  به براي نيل گيري از تمامي منابع الزم امكان بهره
خارجي يک كشور  هاي سياستبرداري دستگاه در اين معنا، استراتژي كالن از حق بهره

 .(Spohr. 2017: 162)كند  از تمامي منابع و امكانات يک كشور حمايت مي
گير است. نفع هر دو طرف در  عنوان يک سياست دو وجهي به المللي به همكاري بين 

موجب آن هر دو طرف در ازاي  گر بعد تجارت است كه به طبق نظر ليته، همكاري بيان
عنوان هدف  تواند به آورند. بنابراين، يک كشور مي دست مي مشاركت خود عوايدي به

المللي( تكنولوژي  هاي بين هاي همكاري خارجي خود )هم از كشورها و هم از سازمان برنامه
 .(Leite. 2012: 21)برداري از منابع را توسعه بخشد  هاي مشترک بهره وژهدريافت كند و پر
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تواند همكاري يا  المللي مي تر در نظم بين يک كشور با پذيرش موقعيتي قوي 
پيش برد. اين كشور همانند يک  ابتكارات مشترک با ديگران را بر مباني برابرتر به

بخشد و  المللي خود را بهبود مي ر بينهاي همكاري، تصويدار اصلي در برنامه سهام
آورد. بنابراين، همكاري نقش  هاي بيشتري براي موفقيت استراتژي خود فراهم مي فرصت

كند. در شرايط همكاري  مهمي در كارآيي و اثربخشي اقدامات حوزه اقتصادي ايفا مي
ان فراتر مناطق مختلف جه به  توانند دسترسيبين المللي، كشورهاي در حال توسعه مي

كنند. اين استراتژي كه  يک استراتژي مداوم براي خود تلقي  مثابه از روابط سنتي را به
باشد، دستاوردهاي بزرگي از حيث افزايش  مبتني بر همكاري و هماهنگي سياسي مي

 . (Spohre. 2017: 162)همراه دارد  هاي داخلي به گذاري تجارت و گسترش سرمايه
ي مشتمل بر تأثير غيرمستقيم ساير ابعاد سياست خارجي بر الملل هاي بين برنامه 

المللي را  اي از موضوعات در دستوركار بين گفته است و مجموعه خطوط پيش
گرا باشد. دركل، توسعه و استقالل يک  تواند پذيراي رهيافت توسعه گيرد كه مي دربرمي

طرف موجب تقويت  دهند كه افزايش آن در يک شدة متقابل را نشان مي رابطه تقويت
شود. استقالل هدف مشتركي است كه همه كشورها دنبال  آن در طرف ديگر نيز مي

آزادي سياست خارجي از محدوديت  كنند. انديشمندان امريكاي التين، استقالل را به  مي
كنند. بنابراين، هدف استقالل آن  هاي بزرگ معنا مي شده از سوي قدرت هاي تحميل
ا امكان پيروي از استراتژي هاي توسعه خودشان را بدون مداخله ه دولت  است كه به

 . (Vigevani & Ramazini. 2014: 520)خارجي بدهد
طور همزمان و هماهنگ بايد اتخاذ گردد  گفته به تصميماتي در شش خط اقدامِ پيش 

گردد. جاگوارب معتقد است  المللي محدود مي واسطه متغيرهاي داخلي و بين كه البته به
المللي مستلزم حمايت گسترده داخلي  كه پيشبرد توسعه از طريق ابزارهاي داخلي و بين

ويژه در ميان نخبگان سياسي( از برنامه توسعه است. اول از همه، برنامه توسعه  )به
گفته  هاي يک كشور در تمامي خطوط اقدام پيش كننده در استراتژي عنصري تعيين

براي تضمين حمايت عمومي از برنامه توسعه به باشد. دوم اينكه، رهبر يا حاكم 
الملل، هماهنگي با  هاي مختلف متوسل شود. سرانجام، در مواجهه با نظام بين استراتژي 

 .(Spohr. 2017: 165)شود  عاملي مهم و مؤثر تبديل  ساير كشورها به 
 هدف  به هاي اقتصادي و سياسي براي نيل  گراي دولت در حوزه تصميمات توسعه 

 گردد. گانه ارائه مي اوليه و اصلي مستلزم شروطي است كه در قالب يک مدل سه
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 گرا گانۀ عملكرد سياست خارجي توسعه مدل سه -8-3

سازي سياست خارجي  بر نهادينه« گرا گانة عملكرد سياست خارجي توسعهمدل سه»
 ست. مند استوار ا گرا بر مبناي سه اصل كارآيي، اثربخشي و تحول تكامل توسعه

اي كه اين  گونه الف( مفهوم كارآيي بر كيفيت كاركرد يک مجموعه داللت دارد به 
 گفتمان كاركرد متضمن بيشترين اهداف و منافع در بستر كمترين منابع باشد. غلبه

 سياست حوزه اقتصادمحور در گفتماني خارجي و اجماع سياست و متناسب در مناسب
گرا  خارجي سياست خارجي توسعه سياست سنجي تكيفي و كارآيي هاي خارجي از مؤلفه

 باشند. مي
ميزان و درجه حصول  پذير به هاي كمّيت ب( مفهوم اثربخشي بر اساس شاخص 

ترين  (. مهم47: 1465نگر است )رحيمي،   اهداف و منافع اشارت دارد و مفهومي نتيجه
 كلي اهداف اتيعملي گرا عبارتند از تعريف هاي اثربخشي سياست خارجي توسعه مؤلفه

 خارجي.  سياست دكترين خارجي و سند سياست
گيرنده سياست  هاي تصميم نحوه تعامل دستگاه مند نيز به ج( اصل تحول تكامل 

المللي  شونده بين پذيري آنها با محيط پيچيده و دگرگون خارجي و توان انطباق
 سياست در ناعياق ارتباطي، عقالنيت از گيري بهره (.33: 1476گردد )الهي،  برمي

هاي تحول  ترين مؤلفه خارجي اصلي سياست گري كنش و مندي خارجي و كنش
 آيند. شمار مي گرا به مند سياست خارجي توسعه تكامل

ايجاد توازن ميان سه اصل يادشده و نشاندن اهداف  اين الگوي تلفيقي معطوف به 
طراحي و اجراي  گرا در فرايند اي در رأس دستوركار سياست خارجي توسعه توسعه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        استراتژي و تصميمات است.                                                                                                      

  8464انداز  سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در بستر سند چشم -3

 انداز از اهداف و كاركرد مطلوب سياست خارجي كشور انتظارات سند چشم -3-8

توصيف و رئوس آن، تعيين  انداز اهداف سياست خارجي جمهوري اسالمي در سند چشم
 هايى اولويت و زامات، قواعدال ضوابط، موجد خود ذات در سند اساس، گشته است. بر اين

 نمايد: مى ترسيم را  ذيل افق داده و الشعاع قرار تحت را كشور خارجى سياست كه است
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جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب  نيل به -3-8-8
 غربي

 انتخاب فرآيند انداز، چشم اهداف به  رسيدن اصلي شرط خارجي، سياست حوزه در

 و بلندمدت جامع، رويكرد ويژه موقعيت اقتصادي با موقعيت، به اعتالي براي اسبمن

 كه است پذير امكان هنگامي اي منطقه مسلط قدرت به ايران شدن تبديل است. راهبردي

 روابط بر خود تأثيرگذاري ظرفيت از عمل كند و المللي سطح بين در سو كشور از يک

گونه  ( و از سويي ديگر، آن157:  1460ايد )رضايي،  نم استفاده المللي بين و اي منطقه
قطبيت اقتصادي  به  اي ايران هدف را معطوف در سطح منطقه  آيد، كه از متن سند برمي

منطق جغرافيايي و بازيابي جايگاه خود، در كانون  به   بنا  خود ساخته و در اين مسير
 (.067 :1465ارجمند،  نمايد )جوادي اي عمل  اتصاالت منطقه

 در جهان اسالم بخش الهام -3-8-3

 و اي منطقه سطوح در ايران اسالمي جمهوري مثبت تأثيرگذاري بخشي به  الهام مفهوم
 و اطالعات انفجار و ارتباطات انقالب به   توجه با امروز جهان گردد. دربازمي جهاني

 شورهاييك داخلي، روندهاي  دهي به شكل در مردم مستقيم مشاركت تسهيل همچنين
سو، از ابزارهاي  ايفا كنند كه از يک المللي عرصه بين در مؤثرتري آفريني نقش توانند مي

 در عرضه براي بهتري عمل آورند و از سوي ديگر، كاالهاي برداري به نوين بيشترين بهره
 (. 13: 1460باشند )افتخاري،  داشته اختيار

 لالمل بين روابط در مؤثر و سازنده تعامل -3-8-9

انداز بر لزوم اتخاذ استراتژي تعامل فعال و  اهداف سياست خارجي كشور در سند چشم
كارگيري اين راهبرد الزامات  هاي به الملل داللت دارد. ازجمله انگيزه سازنده با نظام بين

 هاي داخلي است. امنيتي و رفع نيازها و فوريت
جمهوري اسالمي ايران در افق  توان اهداف كالنِ متصورِ بنابراين، در يک شماي كلي مي

 شكل زير ترسيم كرد: انداز به را بر اساس سند چشم 1303
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 1424انداز افق سياست خارجي در بستر سند چشم -0شکل 

 

 انداز شناسي سياست خارجيِ مطلوبِ سند چشم گونه-3-3

گزاره اول و سوم  اند، دو از ميان سه گزاره مندرج در سند كه مدلوالت سياست خارجي
شود. بنابراين، سياست  كاركردگرايانه بوده و گزاره دوم از جنس ايدئولوژيک محسوب مي

يک سياست مناسب و متناسب با وضعيت، « محور كاركردگرايانة ايدئولوژي»خارجي 
 باشند: هاي آن بدين شرح مي باشد كه مهمترين مؤلفه موقعيت و خصائل كشور مي

 مبتني بر عقالنيت ارتباطي، اقناعي انتقادگرايي -3-3-8

ساختارهاي  المللي را با اتكا به عقالنيت موردنظر، ساختارهاي ظالمانه و نظام سلطه بين
المللي مورد نقد قرار  ذهني مشترک و از طريق هنجارسازي اجتماعي و اجماعي بين

ادي، )دهقاني فيروزآب« تجديدنظرطلبي اصالحي»دهد. برآيند اين سياست نوعي  مي
گونه  باشد. از آنجا كه اين ( است كه متضمن روندي تدريجي و بلندمدت مي1434

المللي  المللي براي ايجاد تغييرات ساختاريِ بين سازي جامعه بين عقالنيت با توان اقناع

مثابه  ايران به

قدرت برتر 

 اي  منطقه

 افق مطلوب                                                                          

 گرايي محيطي فعال

بخشي  الهام

 ايدئولوژيك
 گرايي اقتصادي توسعه

 وضع موجود

مثابه  ايران به

بازيگر مؤثر 

 اي منطقه
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همراه است، از اثربخشي و كارآيي الزم برخوردار بوده و در عين حال برآورنده مضامين 
 باشد. انداز نيز مي چشمخواهانه سند  آرمان

 مند سياست خارجي مند و زمينه بندي زمان طبقه -3-3-3

گرايانه و  انداز در يک سطح متضمن اهداف محيطيِ بلندمدت از نوع آرمان سند چشمد
گيرند.  باشد كه در دستوركار بلندمدت سياست خارجي كشور قرار مي ايدئولوژيک مي

زد كه مستلزم و متضمن زمان و تخصيص منابع پردااهدافي مي سند در سطحي ديگر به
گيرند. ارتقاي  سال را دربرمي 10الي  5مدت است و معموالً بازه زماني  در آينده ميان

وضعيت معيشتي، رفاه اقتصادي، توسعه ملي، تامين نيازهاي مردم، دسترسي آزادنه 
مواد اوليه راهبردي؛ ات و واردات كاالهاي صنعتي و صادرسرمايه، كاال و بازار جهاني،  به

اي كه كشور  المللي و منطقه اقتصادي بين – حفظ و ثبات و استقرار نظم و نظام سياسي
هايي كه براي  آميز فعاليت كند؛ ارزش صورت صلح در آن احساس امنيت كرده و بتواند به

زني  سعادت و سالمت كشور اهميت دارند و از طريق ديپلماسي قابل تأمين و چانه
شوند. اين  (، مهمترين اهداف از اين نوع محسوب مي1435دهقاني فيروزآبادي، هستند )

 اهداف كاركردي با اهداف رديف يک و سه سند منطبق است.

 خواهانه گرايي آرمان گرايي اقتصادمحور و ايدئولوژي سازي توسعه نشين هم -3-3-9

گردد ناپذير محسوب مياي تجزيهپردازان قدرت مقولهباور صاحبنظران و نظريه امروزه به
شوند )دهقاني فيروزآبادي، و منابع قدرت اعم از سخت و نرم داراي اهميت تلقي مي

ساز براي (. در اين ميان چه بسا توانمندي اقتصادي مهمترين عامل قدرت143: 1435
شمار آيد. اين در حالي است كه در ايران هنوز برآورد قدرت ملي و ارزيابي  كشورها به

شود و نقش اقتصاد در افزاري سنجيده مي هاي سختملي كشور بر اساس مولفه امنيت
مفهوم قدرت در »قدرت ملي چندان حائز اهميت نيست. درواقع،   محاسبه
 (. 70: 1430القلم، )سريع« خارجي ايران، بيشتر امري تصوري است تا آماري سياست

خارجي را بايد در  ژي در سياستدليل وجود دوگانة اقتصاد/امنيت يا اقتصاد/ايدئولو 
خارجي ايران  شدة پيرامون ايران جست. در چنين فضايي رويكرد سياستمحيط امنيتي

كند. اين در حاليست كه  امنيتي دارد كه عرصه را بر اقتصاد تنگ مي - جنبه ايدئولوژيكي
است و اقتصاد  خارجي يک كشور در خدمت توسعه ملي شده، سياست در عصر جهاني»
از خارجي  خارجي دارد. در اين رابطه متقابل، سياست ش جدي در تنظيم سياستنق
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-ديگر زمينه جذب منابع بين سوي المللي توسعه كشور و ازفع موانع بينرزمينه  سويک

بنابراين،  .(Saner. 2001: 3)« دسازميالمللي براي توسعه و قدرتمندي كشور را فراهم 
گرايي و اقتصادمحوري از سازي توسعهنشينعهده همبايد از خارجي ايران مي سياست

كاركردگرايي »محوري از سوي ديگر برآيد كه در قالب  گرايي و امنيتسو و ايدئولوژييک
 گردد.تبيين مي« محورايدئولوژي

گرايانه در حوزه اقتصادي و  وجه كاركردگرايي اين سياست داراي مدلوالت توسعه 
امنيتي است. -خواهانه در حوزه سياسي داراي مدلوالت آرمانگرايانه آن  وجه ايدئولوژي

گراي  گرايي اشارت دارند. از يک طرف رويكرد برون هر دو وجه اين سياست بر برون
گرايي و اقتصادي بوده و عمل  هاي توسعه گر ضرورت روشني بيان سياست كاركردگرا به

همين دليل موضوع  است. به ناخواه با سياست خارجي گره خورده الزامات آن خواه به 
گرا است. آنچه در فضاي  توسعه ملي و توسعه اقتصادي نيازمند سياست خارجي توسعه

شود،  شدن اقتصاد حلقه اتصال اين دو مقوله تلقي مي هاي حاصل از جهاني جريان
گرا  خواهانة سياست ايدئولوژي ديپلماسي اقتصادي است. از طرف ديگر، رويكرد آرمان

كيش و همسو  ويژه با كشورهاي هم محور به گراي هويت ست خارجي تعاملمتضمن سيا
 باشد. مي
سازي توان خاطرنشان ساخت كه نشاندن ثروتدر باب ضرورت رفع دوگانه فوق مي 

ملي و توانمندسازي اقتصاد در جايگاه شايسته كه طبعاً مستلزم كاربست ديپلماسي 
تنها در زمينه اقتصادي حل را تپنه خارجي است، مشكالت كشور اقتصادي در سياست

آورد. قدرت تأثيرگذاري تري براي مانور ايدئولوژيک فراهم ميكند، بلكه عرصه فراخمي
ايدئولوژيک جمهوري اسالمي در عرصه جهاني مستلزم اقتصاد قدرتمندِ توليدمحور 

 است.  
را  1303نداز ا توان سياست خارجي مطلوبِ سند جشم هاي فوق مي مؤلفه  با توجه به 

 نمايش گذارد: در قالب شكل زير به
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 1424انداز  سياست خارجي مطلوبِ سند چشم -3شکل 

خارجي كشور با  اهداف  پذيري كاركرد سياست ارزيابي سطح انطباق -9
 انداز  سند چشم

 سند انتظار مورد اهداف به  نيل در موفقيت ميزان حيث از كشور خارجي سياست
 داد: قرار ارزيابي مورد سطح سه در توان مي را انداز شمچ

 اهداف با كه شود مي مربوط خارجي ايران سياست كاركرد از بخش آن به اول، سطح 
. كند مي ترسيم را اميدبخشي روند حيث اين از و بوده منطبق 1303 افق در متصور

كاركرد  رصهع در ،«اسالم جهان در بخش الهام» هدف با منطبق خارجيِ سياست
 بنيانِ قدرت استراتژي مانند هايي مؤلفه است كه ارزيابي  قابل «پذير انطباق بازدارندة»
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 در امنيتي گرايي فعال و المللي بين سلطه ضدنظام گرايي مقاومت افزارگرا، سخت
 . گيرد دربرمي را اي منطقه هاي بحران

 نتوانسته كه شود يم شامل را كشور خارجي سياست كاركرد از بخش آن دوم، سطح 
 و علمي اقتصادي، اول جايگاه به  نيل» راستاي در را انداز چشم گرايانة سند توسعه انتظارات
 فاصله در را كشور رو، ازاين و سازد برآورده «غربي جنوب آسياي منطقه سطح در فناوري
 خارجي سياست «بازتابندة كاركرد». است داده قرار سند در متصور اهداف تا زيادي

 و مناقشات پاياي و افزا هم روند برابر در گرايي واكنش مانند محورهايي در اسالمي جمهوري
 امواج و امريكامحور منازعات مداوم پذيري بازگشت برابر در گرايي مقابله اي، منطقه هاي تنش
 نبوده مذكور هدف كننده تأمين ايران راهبردي حقانيت سازي و اقناع منطقه در هراسي ايران

بيان ديگر، اهداف اقتصادي مستلزم برنامه اقتصادي  به. (300-330: 1435 ت )سليماني،اس
باشد و اين در حاليست كه عمده توجهات سياست خارجي كشور معطوف به  خارجي مي

اهداف سياسي، امنيتي و استراتژيک است. درواقع، نوعي ناموازنه ميان وجوه مختلف سياست  
 شود.  يه رانده، مشاهده ميحاش خارجي كه اقتصاد را به

 نسبي پذيري انطباق بر و است گفته پيش دوگانة سطوح حدفاصل سوم، سطح 
 «بازيابندة كاركرد». دارد داللت انداز چشم سند انتظارات با كشور خارجي سياست
 بر «الملل بين روابط در مؤثر و سازنده تعامل» هدف راستاي در ايران خارجي سياست

  تعامل ،(اروپايي) غربي هاي با قدرت واهمگرايانه  تعامل قبيل از هايي شاخص اساس
 از غرب با پيوسته هم به اختالفات تدريجي سازي منفک و آسيايي هاي قدرت با همگرايانه
آن گونه كه شايسته  نتوانسته تاكنون كاركرد اين. باشد مي برخوردار نسبي مطلوبيت
  .گيرد ارقر سند در مندرج اهداف ساير خدمت است در

توان اينگونه استنباط كرده كه بخش اعظم كاركرد سياست خارجي  در مجموع، مي 
انداز در سطح  گرايانة سند چشم پذيري با اهداف توسعه كشور از حيث ميزان انطباق
 شود. مناسب و مطلوب ارزيابي نمي

 انداز  گراييِ سند چشم الزامات سياست خارجي كشور برپايه توسعه -4

باشد كه تناسبي آشكار با  اي مي وضوح داراي مدلوالت توسعه به انداز مچشسند 
يابد. بنابراين، توسعه و  گرا و ديپلماسي اقتصادي مي خارجي توسعه سياست
شرح  رسند كه اين اشتراكات الزاماتي را به هم مي خارجي در نقاطي مشترک به سياست

 كند.  شور اعمال ميخارجي ك زير در دو وجه كاركردي و سياسي بر سياست
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 الزامات كاركردي اقتصادي -4-8

 آزادسازي اقتصادي-4-8-8

قدرت ملي  شده امروز برخورداري از اقتصاد آزاد جزء مهمي از مولفهدر ساختار جهاني
رو، تحول اقتصاد  است. اين مهم مستلزم الزاماتي در داخل و خارح كشورهاست. از اين

سو نيازمند ايجاد تغييرات ساختاري صول آزادسازي از يکبسته دولتي در ايران بر پايه ا
 در داخل و از سوي ديگر، نيازمند تغييرات رويكردي و كاركردي در خارج است. 

گري اقتصادي دولت و درمقابل، از اصول ساختاري آزادسازي كاهش كنترل و تصدي 
ه از دو عنوان ركن اقتصادي جامعتقويت بخش خصوصي است. قدرت بخش خصوصي به

ها. در اين خيزد، يكي توليد كاال، خدمات و ثروت و ديگري گستردگي تشكلعنصر برمي
بايد تقابل بخش دولتي و بخش خصوصي از بين برود و بخش دولتي از  شرايط مي

: 1430القلم، )سريع« هاي اقتصاديِگر فعاليتتسهيل»هاي اقتصادي به متصدي فعاليت
   ( بخش خصوصي تبديل شود.55
خارجي  آزادسازي در اين معنا الزمه توسعه اقتصادي و قدرت ملي ايران است و سياست 

تواند ارتباط بخش خصوصي را با مراكز در اين مسير با كاربست ديپلماسي اقتصادي مي
ساز پيشبرد فرايند آزادسازي و رونق اقتصادي ثروت و قدرت در جهان هموار سازد و زمينه

ات صادرات، صادرپذيري ، تنوعپذيري اقتصاد رقابتخود از مسير  گردد. رونق اقتصادي
صنعت پتروشيمي، معدن و صنايع معدني، پذير همچون محصوالتي با مزيت نسبي و رقابت

هاي اقتصادي كشور  بازسازي و تقويت زيرساختو  صنايع غذايي، جلوگيري از قاچاق كاال
 گذرد. مي ...اي، هوايي، دريايي وونقل جادهاعم از حمل

خارجي در  كاركردهاي سياست الزام ديگر ناظر بر آزادسازي اقتصادي در كشور به 
شود. درواقع، معناي اقتصاد باز كه بر خودمختاري حوزه ديپلماسي اقتصادي مربوط مي

هاي ديپلماسي  ها داللت دارد، يادآور ويژگي اقتصادي ديگر بازيگران در كنار دولت
هاي بارز ديپلماسي اقتصادي، مشاركت بخش خصوصي در  ويژگي يكي ازاقتصادي است. 

فرآيند سياستگذاري است كه با شناخت و آگاهي از بازار و در يک محيط اقتصادي 
كند. پيوند و  گذاري و تجارت در راستاي منافع ملي فعاليت مي جهاني جهت سرمايه

هاي  دولتهاي  همكاري نزديک ميان دولت و بخش خصوصي خود يكي از ويژگي
تغييرات  با وجود(. اين در حاليست كه 163 : 1467خواه است )موثقي، توسعه

بيني شده، آمار و ارقام  ساله توسعه پيش هاي پنج ساختاري، نهادي و سياستي در برنامه
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ضرر نهادهاي مدني اقتصادي داللت  در كشور همچنان بر دخالت دولت به همربوط
 )سليماني، سياست آزادسازي اقتصادي است ناكاميننده ك نوبه خود بيان كند كه به مي

1435 :403). 
اصولي مانند آزادسازي تجارت خارجي، آزادي واردات تمامي محصوالت صنعتي و  

گمركي بر واردات محصوالت  حقوقكشاورزي، لغو محدوديت بر واردات خدمات، حذف 
دسازي نرخ كاالها و ات تمامي توليدات داخلي، آزاصادرصنعتي و كشاورزي، آزادي 

غيرمستقيم، آزادسازي نرخ بهره، آزادسازي نرخ ارز، لغو  هاي يارانهحذف  ،خدمات
و  وسيله بازار انحصارات دولتي و خصوصي، جريان آزاد اطالعات، تخصيص بهينه منابع به

شود و  سازي زمينهجاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد بايد  ايجاد دولت ناظر به
وجود آيد.  بهسازي  زدايي و خصوصي تعرفهن در چارچوب آزادسازي اقتصادي، بستر آ

با هدف تقويت بخش  33ابالغي اصل  هاي سياستنظارت كامل بر اجراي صحيح 
برخوردار است. بايد بخش خصوصي را  اي ويژهخصوصي در كشور در اين راستا از اهميت 

 (.15: 1433، خارج كرد )خليليدر خدمت اقتصاد ملي تقويت و آن را از كمپرادوري 

 توانمندسازي علمي و تكنولوژيك -4-8-3

باشد  انداز  مي هاي تمركز سند چشم توانمندي علمي و تكنولوژيک از كانون دستيابي به 
آيد.  شمار مي گرا نيز به كه در عين حال، يكي از اهداف اصلي سياست خارجي توسعه

گرا، توسعه  خارجي توسعه انداز و سياست چشمعبارت ديگر، يكي از نقاط تالقي سند  به
 و علم آيد. اهميت مي شمار به توسعه ابعاد ساير براي اي پايه علمي و تكنولوژيک است كه

 فناوري، و علم گرفتن اختيار در بشري تجارب اساس بر كه آنجاست از فناوري

 (.53: 1430القلم،  است )سريع كرده قدرتمند را جامعه سپسن و توليدكنندگا
 علم زمينه در ايران كه باشد. از آنجايي زاثروت هاي علمي بايد بر اين اساس، پيشرفت 

ديپلماسي  طريق از توان مي دارد، يافته توسعه كشورهاي با زيادي فاصله تكنولوژي و
 كاهش داد. همچنين را شكاف اين پيشرفته هاي تكنولوژي جذب و علمي اقتصادي،

 مصرف بازار سوم جهان در كشور فناوري و دستاوردهاي علمي يبرا طريق اين از توان مي

 تنها نه بخشي منبعي براي الهام تواند به  هاي علمي و فناوري ايران مي كرد. پيشرفت پيدا

 تواند مي علمي و فناوري گردد. ديپلماسي تبديل سوم جهان در بلكه اسالم، جهان در

ايفا كند  اسالم جهان در فناوري و ميعل مرجعيت به  ايران شدن تبديل در نقش مهمي
 (.75: 1431)موسوي موحدي، 
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 هاي تكنولوژي داشتن اختيار در مستلزم نيز اقتصادي ديپلماسي از سويي پيشبرد 

 بر اينكه عالوه است. ايران گذاري سرمايه وي اقتصاد هاي فعاليت انجام جديد براي و مدرن

 زيادي مشكالت از نيز تكنولوژي در انتقال كمي داشته، توفيق بومي تكنولوژي ايجاد در

بوده  اين تكنولوژي انتقال توفيق در عدم عوامل ترين اصلي از يكي است. شايد برده رنج
كه  دارند. در حالي ضعيفي بسيار حضور جهاني عرصه در ما توليدي هاي بنگاه و اقتصاد كه

 اين در فعال المللي بين دهاينها هاي قابليت و گيري از امكانات بهره نيازمند توسعه علمي

 شكوفايي و رقابت براي مهمي عنصر به  فناوري شده، جهاني است. در دنياي عرصه

 جذب در اقتصادها چابكي ميزان گر تكنولوژيک بيان است. آمادگي شده تبديل ها شركت

فيروزآبادي،  است )دهقاني خود صنايع وري بهره ارتقاي منظور به موجود هاي فناوري
1431 :107 .) 

 همگرايي با اقتصاد جهاني  -4-8-9

 در ايران جايگاه جهاني و بازيابي اقتصاد با همگرايي اي ايران توسعه الزامات از يكي
 در نيازمند جهاني اقتصاد با المللي است. همگرايي بين و اي منطقه اقتصادي تعامالت

 اقتصاد در يخصوص بخش تقويت خارجي، سياست در اقتصادي ديپلماسي پيش گرفتن

است.  يافته توسعه كشورهاي با شدن سطح براي هم ملي استانداردهاي ارتقاي و كشور
 در تعامل خصوصي بخش كه  است ممكن صورتي در كشور اقتصادي وضعيت دهي سامان

 پيشرفت نخورد، پيوند جهاني اقتصاد با ايران اقتصاد تا جهاني رشد كند. اقتصاد با

دست  توسعه به  داخلي منابع به صرف اتكاء با در دنيا وريكش نيست. هيچ امكانپذير
 كه است كشورهايي ازجمله ارقام و آمار مبناي بر اخير هاي سال در است. ايران نيافته

 اقتصادي تعامل نيز چندجانبه سطح در و دارد را اي منطقه اقتصادي تعامل كمترين
 .است مانده محروم هم آن مزاياي از طبيعتاً و نداشته جهان با توجهي قابل
 اين واردات كل در ايران سهم درصد براساس عراق و عربستان بازار در ايران نفوذ 

. است بوده درصد3/10 و 6/13 ترتيب به% 10 از باالتر  سهمي خام، نفت اساس بر كشورها
 و% 0 از بيش تاجيكستان و تركيه ارمنستان، تركمنستان، كشورهاي بازار در ايران سهم

 بازار در منطقه كشورهاي نفوذ اما. است بوده مقدار اين از كمتر بازارها ساير در سهمش
 تركيه و عربي متحده امارات كشور دو درمجموع. است داشته متفاوتي بسيار جلوه ايران

 دو اين سهم. اند داشته ايران بازار در اي منطقه كشورهاي ميان در را نفوذ بيشترين
. است بوده 1433 سال ماهه هفت در درصد 7/7 و 7/13 ترتيب به ايران واردات از كشور
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(. تجارت توسعه سازمان سايت) است بوده% 5/0 از كمتر منطقه كشورهاي ساير سهم
 كه دهد مي نشان 0010 و 1335 هاي سال در ايران صادرات مقصد كشورهاي مقايسه

 با هم آن و است هبود همسايگان جزء برتر رتبه داراي كشور بيست بين در تركيه فقط
 نفوذ ميزان بنابراين، (Hausmann. 2012) 0010 در ايران راتصاد كل درصد03/0 رقم

. است ناچيز همسايگان و ايران بين متقابل وابستگي ميزان و منطقه بازارهاي در ايران
 بازار در ايران سهم تركيه و امارات عراق، افغانستان، چون استثناهايي از گذشته

 خود خودي به كه رقمي است،% 0 زير ايران بازار در آنان سهم و طقهمن كشورهاي
 .دهد مي نشان را اي منطقه يصاداقت ديپلماسي كاربست ضرورت

 بسيار اقتصادي قدرت كليدي هاي شاخص در ايران موقعيت نيز المللي بين سطح در 
 تقريباً كه شود مي برآورد% 43/0 حدود در جهاني اقتصاد در ايران سهم. است ضعيف

 در را جهاني صادرات در ايران سهم توان مي لذا است، نفت به  مربوط آن% 65 از بيش
 پيچيدگي شاخص (.http://unctadstat.unctad.org) نمود ارزيابي پايين بسيار سطح

 گر نمايان تواند مي صادرات مقاصد و تنوع ميزان، چطور كه دهد مي نشان اقتصادي
. باشد كشورها بين اقتصادي ديپلماسي كارآيي و تصادياق يافتگي توسعه اختالف
 تنوع فاقد و انرژي منابع  به متكي عمدتا و ساده كاالهايي  0010 سال در ايران صادرات

 ژاپن جنوبي، كره هند، چين، شامل اصلي كشور پنج به  صادرات كل% 60 حدود و بوده
 و بوده برخوردار زيادي تنوع از كشور واردات صادرات، برخالف. است شده انجام ايتاليا و

 كشوري پنج جزء% 73 حدود سهمي با جمعاً هند و آلمان جنوبي، كره تركيه، چين،
 تجارت و توليد شرايط اين. اند داده پوشش را ايران واردات عمده كه هستند
 و كاالها تنوع وارداتي، و صادراتي كاالهاي نوع لحاظ از را كشور شديد پذيري آسيب
 (.44: 1434 چشمي،) دهد مي نشان تجاري هاي رفط تمركز

 گرا، خارجي توسعه سياست راهبردهاي و اهداف از اين در حالي است كه يكي 
 كاهش ضمن ايران، قدرتمندي راستاي در. است صادرات توسعه و تجارت گسترش
 و يابد چشمگيري افزايش بايد نيز خارجي تجارت حجم گاز، و نفت انرژي به  وابستگي

 گرا خارجي توسعه سياست. كند پيدا افزايش رقابتي محيط يک در كشور دراتصا
 قالب در كه را كشور فرهنگي و امنيتي سياسي، اقتصادي، اهداف كه است سياستي

- بده) المللي بين و جهاني بستر دو در و خارجي بعد در گردد، مي ترسيم توسعه برنامه
 (.315: 1466موسوي، ) نمايد مي پيگيري و طراحي( ديگر هاي دولت با بستان

  



 

 ...گرايانة  توسعهمطابق اهداف  سنجي کارکرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نسبت        

 

8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم  

895 

 گذاري سرمايه تشديد جهاني، اقتصاد و ملي اقتصاد پيوندي هم هاي مؤلفه ديگر از 
زايي و  اشتغال تكنولوژي، و سرمايه ورود باعث كه گراست برون جريان يک عنوان به

 همانند ايران سهم. گردد مي جهاني بازارهاي در كشور پذيري رقابت و شراكت افزايش
 نظر به گير چشم جهاني آزاد و سيال هاي سرمايه از توسعه درحال كشورهاي ساير
 رقم اين كه بود دالر ميليارد 4 ايران در گذاري سرمايه ميزان 1330-0000 در. رسد نمي

 دالر دميليار 0.105 به 0013 و 4.050 به 0014 ،0.306 به 0005-0007 هاي سال در
 هاي سياست پيامدهاي گر بيان ها شاخص اين(. http://unctad.org/fdistatistics)رسيد 

 تصحيح و كرده حركت جهاني اقتصاد هاي جريان برخالف كه است اقتصادي نگر درون
 .است اقتصادي ديپلماسي متضمن و مستلزم آن

 هاي زمينه پيش مهمترين از سرمايه المللي بين بازارهاي توسعه و ايجاد بنابراين، 
 سطح در مالي و اقتصادي سياسي، روابط تعالي و كشور قتصاديا ديپلماسي پيشرفت

 براي موردنظر محل تعيين در عامل سه راستا، اين در. است جهان و منطقه
( ب ميزبان  كشور هاي سياست( الف: دارند اساسي نقش خارجي مستقيم گذاري سرمايه
 اقتصادي هاي گيويژ( ج گذاري  سرمايه تسهيل و توسعه منظور به كشورها فعال حمايت

 شرايط و بستر ايجاد بدون بنابراين،(. 405: 1430 فرابورس، گزارش) ميزبان كشور
 توان نمي ايران در وكار كسب محيط بهبود و خارجي سرمايه جذب براي باثبات و مناسب
 شود.  سرازير ايران سوي به جهاني مالي جريان كه داشت انتظار

 اي، توسعه رويكرد ضروريست تا ايران، قدرتمندي و انيجه اقتصاد با همگرايي راستاي در  

 شرح زير است: اقتصادي به اصالحات باشد و اين مستلزم برخي خارجي ايران سياست محور
 صادرات توسعه رويكرد بر تجاري گذاري مشي خط فرآيند تمركز 

 در نسبي ملي هاي شناسايي مزيت و جهاني كار تقسيم در كشور جايگاه به  توجه 

 خدمات و كاالها ليدتو

 وتقاضا سازوكار عرضه   به توجه ها و قيمت تنظيم در دولت سازي دخالت حداقل 

 دولتي همه صنايع مورد در سازي رقابتي خصوصي براي ريزي برنامه 

 پتانسيلد و نيستن دولتي كه صنايعي در گذاري سرمايه و تسهيالت تخصيص 
 ماتخد فرش، كشاورزي،ر بخش د فراوري صنايع توليد و صادراتي دارند، نظير

 پتروشيمي مهندسي، و فني

در  اي سرمايه ارزي و مالي، تجاري، گوناگون ابعاد در آزادسازي اقتصاد 
 بلندمدت و مدت ميان
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هاي دولت در مواردي نظير  با كاهش هزينه GDPكاهش سهم توليد دولتي در  
 رقابتي صورت دولتي به هاي اگذاري شركتو
 حق نظير ارزشمند، تسهيالت ارائه با خارجي ستقيمگذاري م جلب سرمايه 

  به امنيتي از نگاه پرهيز سرمايه و و فرع اصل آزادانه جابجايي زمين، مالكيت
 رجير خاگذا سرمايه

در  جهاني تجارت سازمان و جهاني و المللي بين استانداردهاي و ها پذيرش رويه 
 ي و گمركيا بيمه و قررات بانكيو م قوانين ها، مشي خط تنظيم

 سازوكارهاي طريق از جهاني بازارهاي در غيردولتي صنايع ظهور سازي زمينه 
 همكاري مرتبط در هاي سازمان ساير و خارجه الزام وزارت ديپلماتيک و

 (.31: 1437خصوصي )ايماني،  با بخش جانبه همه

 كاربست ديپلماسي انرژي -4-8-4

 هاي ضرورت از يكي گاز و نفت جهاني بازارهاي حضور درو  انرژي تضمين امنيت
خارجي كشور  سياست كه در افتد مي اتفاق در صورتي مهم است. اين اي ايران توسعه
 است كه آن معناي ديپلماسي انرژي به»گيرد.  صورت انرژي ديپلماسي  به اي ويژه توجه
 استخراج، بازاريابي، تكنولوژيک، هاي محدوديت از عبور براي الزم هاي زمينه بتوان

 قدر همان صحيح، انرژي يپلماسيذ دنمود. اتخا را فراهم گذاري و سرمايه اكتشاف
 جهاني در عرصه آن فعال حضور و ايران المللي بين و ملي جايگاه ارتقاي به  تواند مي

 همراه به را يابي  تو. قدر توسعه مسير از تواند بازماندگي مي آن  به توجهي كم كه بيانجامد
 كه است برخوردار كارآمدي از زماني انرژي (. ديپلماسي17: 1434ي، )متق« باشد داشته
 تواند مي الگويي باشد. چنين داشته وجود اي منطقه گرايي چندجانبه الزم براي هاي زمينه
 از آورد. بخشي فراهم را جهاني اقتصاد و ايران بين متقابل وابستگي تحقق هاي زمينه

 و ايران كه ميان است متقابل گيوابست از ناشي انرژي ديپلماسي ضرورت

  (.35: 1437است )ايماني،  حاكم انرژي عمده كنندگان مصرف
 عملكرد معدل بودن بر پايين عالوه كه دهد مي نشان اخير هاي دهه هاي بررسي 

 عامل دو به  كه است برخوردار بااليي نوسانات از ايران انرژي اقتصاد كليدي، متغيرهاي
 هاي تحريم از ناشي هاي تكانه همچنين و نامناسب اقتصادي هاي سياست يعني اصلي

 (.1: 1434 جعفري، دانش) گردد برمي خارجي
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 عبارتند از: باشد مدنظر تواند ژي كشور ميازجمله اهدافي كه در ديپلماسي انر
 در انرژي بازار رقابتي شرايط به  توجه با انرژي بازار در شايسته جايگاه احراز 

 جهان اقتصاد

 بزرگ هاي قدرت دايره  به ورود حال در كه انرژي كنندگان مصرف بازار جذب 
  برزيل و چين هند، هستند؛ مثل اقتصادي

اي )متقي،  منطقه انرژي توليدكنندگان ديگر با يت همكاريو تقو ايشافز 
1434 :17.) 

 انرژي روي بر كه است الزم بيشتر هرچه شدن قدرتمند براي بنابراين، ايران 

 ورود تسهيل موجب تواند مي راستا اين در بدهد. ديپلماسي انرژي مانور خود

براي  جهاني مناسبي بازارهاي همچنين و شود كشور گاز و حوزه نفت  به سرمايه
 بيابد. ايران گاز و نفت هاي فرآورده

 نفوذ اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه -4-8-7

از راهبردهايي است كه در  كشورهاي در حال توسعه نيز يكي و سوم نفوذ در جهان
يافته در تسخير  راستاي توسعه ايران نيازمند توجه ويژه است. امروزه كشورهاي توسعه

سوم و استفاده از ظرفيت آنها در قدرتمندي هرچه بيشتر خود رقابت  بازار جهان
اي دارند. چين نمونه بارزي از اين كشورهاست كه با اعطاي وام و  سرسختانه

ها و مسائلي كه  دغدغه  نفوذ زيادي در جهان سوم دارد. با توجه به ،گذاري سرمايه
گريبان هستند، ديپلماسي اقتصادي  به  كشورهاي در حال توسعه با آن دست

ترين رويكرد براي نفوذ در اين كشورهاست. كشورهاي در حال توسعه از جهت  مناسب
اري و فعاليت اقتصادي، وزن گذ مواد اوليه ارزان، بازار مصرف گسترده، تجارت، سرمايه

المللي و ...  كسب پرستيژ بين اي، المللي و منطقه ها و نهادهاي بين سياسي در سازمان
 (.35: 1437شوند )ايماني،  مي محسوب اي ويژه فرصت براي كشوري مانند ايران

 الزامات سياسي -4-3

 آميززدايي و همزيستي مسالمتتنش-4-3-8

ها و موانع جدي مواجه است. راه  الملل با چالش نظام بين با ارتباط بدون توسعه ايران
با  ارتباط براي برنامه مشخصي كه است اين در يرانا قدرت فزايشا پيشرفت و
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شود. ديپلماسي  طراحي چندمليتيي ها شركتو  المللي بين نهادهاي بزرگ، هاي قدرت
 جذب ها، ولتد با اقتصادي هاي همكاري زمينه كردن فراهم از طريق اقتصادي

 تواند مي اي و جهاني، منطقه اقتصادي هاي با سازمان همكاري خارجي، گذاري سرمايه
 كشورهاي با زدايي و تنش مسالمت آميز همزيستي الملل، بين نظام تعارضات با حل باعث
سان، بين  گرفت. بدين نخواهد رونق اقتصاد ثبات، بي محيط شود. در يک ديگر
 اي دوسويه برقرار است.  عه اقتصادي رابطهزدايي سياسي و توس تنش
 جهاني، تأثيرگذار با كشورهاي تعارضات وفصل حل اقتصادي ديپلماسي طريق از 
 همكاري سرمايه، جذب تا زمينه كرد تر باثبات را ايران پيراموني محيط توان مي

د. گرد فراهم بيشتر هرچه ايران قدرتمندي راستاي كاال و خدمات در اقتصادي، تجارت
 و مداراجو جوهرهاي كه اقتصادي يپلماسيو د گرا خارجي توسعه سياست كلي، طور به

 و زدايي، اعتمادسازي تنش آميز،مسالمت  اصول همزيستي بر دارند تعاملي
 اين خارجي بر سياست ريزي اي استوارند. پايه منطقه جهاني و سطوح در گرايي چندجانبه

 اهداف برآورنده ديگر بلكه سازد، مي مهيا را ملي عهتوس اهداف به  دستيابي تنها نه اصول

 سياست يک آميز مسالمت باشد. همزيستي مي نيز ايران اسالمي جمهوري ملي منافع و
 كشور منطق، اين اساس است. بر دوسويه حترامو ا مفاهمه اساس منطق بر گرايانه واقع

را  ديگر كشورهاي فعمناو  خود، حقوق ملي پيگيري منافع اصول و هويت، حفظ عين در
بر  نه را خود هويت كند مي تالش سياسي انگاري مطلق از پرهيز با و شناخته رسميت  به

نمايد  تعريف با آنها مشترک و همساني منافع مبناي بر ديگران، بلكه با كشكمش پايه
 (. 475: 1467فيروزآبادي،  )دهقاني

 نهاديگرايانه نخبگان سياسي در سطوح اجماع توسعه -4-3-3

، فقدان اجماع نخبگان سياسي بر سر ايران پيشرفت جدي در مسير هاي چالشز ا يكي
مسأله توسعه ملي است. اين موضوع سه آسيب مهم را متوجه روند توسعه در كشور 

نمايد. نخستين آسيب آن است كه وزارت امور خارجه را در حيطه ديپلماسي سنتي  مي
د اقتصادي آن نمي گشايد. دوم اينكه راه را بر سازد و فضايي براي كاركر محصور مي

بندد. سوم آنكه راه بر  آفريني و مشاركت بازيگران غيردولتي در سياست خارجي مي نقش
 گردد.  كاري در سياست خارجي هموار مي موازي

 شرايط در اقتصادي گرايي و درنتيجه ديپلماسي توسعه ايران، در نهادي ضعف دليل به 
 متضمن كه راهبردي اسناد قالب در آن از اي نهادينه تعريف و بوده حاشيه در كنوني
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 ناكاركردي ديگر، سوي از. ندارد وجود باشد، خارجه امور وزارت در اهداف ترسيم
 امور وزارت ويژه به اقتصادي، ديپلماسي در درگير هاي بوروكراسي روابط در گيري چشم

 وزارت بوروكراسي در ديگر، بيان به. دارد وجود تجارت و معدن صنعت، وزارت و خارجه
 هاي ديپلمات تعداد و ندارد درخوري جايگاه اقتصادي ديپلماسي ايران، خارجه امور

 ايران در ها بوروكراسي از وسيعي طيف اين، بر افزون است، معدود بسيار نيز آن اقتصادي
اين در . اند يناكاركرد و اصطكاک دچار و درگيرند اقتصادي ديپلماسي در اتميزه شكل  به

 دولتي از اعم درگير هاي نهاد و ها سازمان تعدد و تكثر نهادي سطح در»حاليست كه امروزه 
 جدي طور به را فرامرزي امور پيگيري زمينه  در خارجه امور وزارت سنتي انحصار غيردولتي و
 بندي صورت براي اي خانه بيناوزارت كننده هماهنگ يک  به را آن و  كشيده چالش به

، درمقابل. (Bayen. 2011: 199-200)« اند رانده حاشيه به و كرده تبديل اقتصادي ديپلماسي
 و اجماع، هماهنگي جهت سازوكارهايي فاقد ايران در متنوع و متعدد بازيگران اين
 . باشند مي افزايي هم
 دخيل نهادهاي همه هماهنگي با و ملي در سطح توان مي معضل، اين حل در خصوص 

 در امور گيري تصميم فرآيند خارجه، امور وزارت مديريت با و خصوصي و دولتي

گيري  شكل صورت شود. در ايجاد اجماع تدريج به تا داد سامان را خارجي كشور سياست
 موانع محور، توسعه رويكرد گرفتن پيش در با توان مي خارجي، سياست در اجماع

 ايجاد راستاي رد. دكر جذب را المللي بين و امكانات دفع را ايران المللي پيشرفت بين

 در ريزي برنامه و گيري تصميم فرآيند خارجي ايران، سياست گرايانه در توسعه اجماع

 نخبگان مشاركت با و خصوصي بخش منافع گرفتن نظر در خارجي بايد با سياست دستگاه

 خارجي و سياست متخصصان مشاركت انجام گيرد. بدون حوزه اين صاحبنظران و

   گرفت. در پيش مؤثري اقتصادي ديپلماسي توان نمي خصوصي بخش راهيهم

 گراييِ سياست خارجي محوري و توسعه گريزي امنيت رهايي از هم -4-3-9

نشيني سياست خارجي و توسعه اقتصادي داللت دارد. اين  انداز بر هم برآيند سند چشم
شبرد اهداف توسعه سو سياست خارجي ابزاري در خدمت پي بدان معناست كه از يک

منبع قدرت در مثابه  بهآيد و از سوي ديگر، توسعه اقتصادي  شمار مي اقتصادي كشور به
گيرد. اين در حالي است كه ايران همواره در  خدمت سياست خارجي كشور قرار مي

تواند  رو، نمي ها و تهديدات امنيتي از محيط پيراموني خود بوده و ازاين معرض چالش
مشكلي در سياست خارجي   تفاوت باشد. اين روند خود به ائل امنيتي بيمس  نسبت به
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دليل نقش  ناميد. به« ناموازنه امنيت و اقتصاد»توان آن را  كشور تبديل شده كه مي
هاي مهم و مستمر  ويژگي از ويژه در منطقه غرب آسيا، يكي مخرب بازيگران خارجي به

بخش  اين مفهوم بدان معناست كه .باشد مي آن بودن محور امنيت ايران خارجي سياست
دهد  مي تشكيل امنيتي مختلف موضوعات را كشور خارجي سياست مهمي از مالحظات

 .است ايران به المللي بين و اي منطقه غالب رويكرد نوع كه معلول
شود تا برخي كشورهاي منطقه در اثر سوءبرداشت و تحريک  مي سبب روند اين 

افزايش قدرت ايران احساس ناامني كنند. اين نگراني  نسبت به اي  قدرت هاي فرامنطقه
ويژه در مورد هويت و ماهيت نظام سياسي، ايدئولوژي سياسي و توان دفاعي جمهوري  به

هاي توسعه و قطبيت اقتصادي  باشد. در چنين شرايطي امكان پيشبرد برنامه اسالمي مي
بايد از امنيتي شدن قدرت و  مي ميرو، جمهوري اسال براي ايران وجود ندارد. از اين

اي خود جلوگيري كرده و يا در صدد غيرامنيتي كردن آن برآيد.  برتري منطقه
اي ايران تهديدكننده امنيت و  سازي بدين معناست كه توسعه و قدرت منطقه غيرامنيتي

آميز  منافع ساير كشورها نبوده و در چارچوب سازوكارهاي متعارف ديپلماتيک و مسالمت
 ملي عالوه، منافع (. به73-60: 1467باشد )دهقاني فيروزآبادي،  قاب مديريت مي

 كمتر موضوعات از المللي بين و اي منطقه مناسبات گسترش كه دارد آن اقتضاي
مناسبات  تقويت و تكوين براي زمينه تدريج به تا شود شروع اقتصادي برانگيز حساسيت
 . گردد فراهم نيز ها ين زمينهمشكالت در ا وفصل حل و امنيتي سياسي و

 تصويرسازي مثبت از كشور  -4-3-4

گرا و تصويرسازي مثبت نوعي رابطه متقابل وجود دارد. از  ميان سياست خارجي توسعه
ارتقاي تصوير كشور كمک  به  المللي بين سطح در گرا خارجي توسعه سو سياست يک
برد اهداف و استراتژي پيش  كند و از سوي ديگر، تصوير مثبت از كشور به مي

 رساند.  گرايانه در حوزه سياست خارجي ياري مي توسعه
 جهاني، اقتصاد با بيشتر هرچه همگرايي اقتصادي، ديپلماسي پيش گرفتن با در 

 چندمليتي هاي شركت حضور خارجي، هاي جذب سرمايه تجاري، وآمدهاي رفت افزايش
 ذهينت از عمومي دنيا افكار سطح رد كشور تصوير تدريج توريست به جذبو ايران  در

 را ايران دنيا عمومي افكار كه  طوري يافت، به خواهد تغيير ذهنيت مثبت  به امنيتي
 رشد نتيجه در يافت. ضمن اينكه خواهند اقتصادي وكار براي كسب مناسبي محيط

 اجتماعي، هاي بيكاري، ناهنجاري فقر، كاهش جهاني، اقتصاد با همگرايي اقتصادي،
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 چه هر تعامل جهت نيز جامعهو چهره  مردم رضايت افزايش مالي، مسائل در افيتشف

 در خود  نوبه   به مسأله اين و خواهد يافت بهبود جهاني كسب اعتبار و با دنيا بيشتر
گذاشت )ايماني،  خواهد مثبتي قدرت تأثير افزايش در آن تبع  به خارجي و سياست
 سازي ايران است. زدايي يا غيرامنيتي تي(. نتيجه اين فرايند امني30: 1437

يک  ميزاني كه مردم است، به داخلي سياست خارجي ادامه اينكه سياست با توجه به  
 برخوردار باشند، تر روشن اي و آينده مدنيت اخالق، آرامش، سعادت، رفاه، كشور از

 كنند. موفقيت مي كسب اعتبار اي منطقه و جهاني سطح در ميزان همان به
 قرار سنجش مورد المللي بين و اي منطقه سطح ملي، در خارجي يک كشور، استسي
 پايگاه است كه اين خارجي در سياست هاي موفقيت آزمايش ابزار گيرد. مهمترين مي

 در ايران از مخدوشي تصوير كه (. مادامي57: 1430القلم،  باشد )سريع داشته اجتماعي
 ايجابي وجه است. از دشوار بسيار اقتصادي سعهتو پيشبرد حاكم باشد، المللي بين عرصه

 راهبردهاي ميان ايجاد هماهنگي المللي و بين هاي فعاليت در فعال مشاركت نيز
 بدون توسعه پيشبرد زيرا اوالً ضروريست، الملل بين نظام مقتضيات خارجي و سياست

 كشور منافع سود به شرايطي هيچ انزوا در ثانياً و نيست پذير امكان المللي امكانات بين
از  جهاني عمومي افكار نزد در ايران تصوير (. بنابراين، بهبود330: 1434نيست )واعظي، 

 است.ايران  يابي قدرت وت توسعه ملي الزاما

 سازي موقعيت ممتاز ژئوپليتيك و ژئواكونوميك كشور در سياست خارجي موازنه -4-3-7

ژئواكونوميک  و ، ژئواستراتژيکايران كشوريست كه از موقعيت ممتاز ژئوپليتيک
كند كه در حوزه سياست خارجي  باشد و اين خصلت چندگانه ايجاب مي برخوردار مي

منافع و عوايد آنها مدنظر قرار   ها با توجه به نيز تمامي مالحظات ناظر بر اين موقعيت
 قدرت گردد تمركز افراطي سياست خارجي ايران بر گيرند. آنچه در عمل مشاهده مي

 اين در حاليست كه حوزه .است كشور ژئواكونوميک قدرت به اندک توجه و ژئوپليتيک
 كرده گذر اقتصادي به  نظامي بعد و سياست از و كرده تغيير واقع در كشورها رقابت
 جنگ  به توسل و نظامي تسلط جايگزين اقتصادي و صنعتي تسلط ساده بياني به. است
 و جهاني پهنه در نظامي نيروي گستردگي نه ديگر دوران اين در قدرت معيار. است شده
 (.Luttwak. 1990: 17-21)است  جهاني بازار از سهم ميزان بلكه ها، سرزمين در نفوذ
  رو همين از. است بوده توجه بي بسيار قدرت از بعد اين  به ايران خارجي سياست 

 قدرت شاخص همترينعنوان م به انداز، چشم سند منطقه بازارهاي در ايران نفوذ ضريب
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 توان ميان عظيمي شكاف كه اي گونه  به است، اندک بسيار كشور، ژئواكونوميک
 مبناي بر. است گرفته شكل تركيه يعني آن رقيب مهمترين و كشورمان ژئواكونوميک

 بازار  به صادركننده اصلي كشور 00 نفوذ ميزان مورد در گرفته صورت هاي  بررسي
 3.7 ششم، جايگاه در گرفتن قرار با تركيه ،0010 سال در زاندا چشم منطقه كشورهاي

 تركيه با مقايسه در ايران. است نموده تامين را بازار اين وارداتي كاالهاي كل از درصد
 اين كااليي واردات از درصد 1.7 تامين با و داشته قرار تري پايين شدت به جايگاه در

 اين در نيز منطقه ديگر كشور يک. است گرفته قرار فهرست چهاردهم رتبه در كشورها،
 كشور، اين. است عربستان كشور آن و دارد قرار ايران از برتر جايگاهي در فهرست
 نهم جايگاه در را خود منطقه كشورهاي وارداتي نيازهاي از درصد 4 تامين با توانسته

 ماندگي عقب اگر (.04: 1434نيا و عابدين،  شريعتي) دهد قرار اي منطقه كنندگان تامين
 و تجاري هاي هاب به شدن تبديل لوله، خطوط چون هايي حوزه در رقبا از ايران

 با ترجيحي تجارت هاي موافقت نامه انعقاد در ناتواني و خارجي سرمايه جذب اقتصادي،
 صحنه در ايران بودن اي حاشيه توان مي دهيم، قرار نظر مد نيز را كشورها ساير

  .كرد مشاهده روشني به را دازان چشم منطقه ژئواكونومي
. كرد مطرح وضعيتي چنين وقوع براي توان مي مختلفي داليل كه است درک قابل 

 عوامل عنوان به المللي بين هاي تحريم و پرآشوب امنيتي محيط همچون عواملي طبيعتاً
 نقش مهمترين ايران كالن هاي اولويت تعارض ميان اين در اما. مطرح اند محدودكننده

 كرده ايفا ژئواكونوميک موقعيت ارتقاي و منطقه بازارهاي به نفوذ در كشور ناكامي در را
 قدرتي  به شدن تبديل را خود كالن هدف انداز چشم سند قالب در سو يک از ايران. است

 ژئوپليتيک نفوذ عمل، در اخير دهه يک در سو ديگر از و كرده تعريف علمي و اقتصادي
 بحران در نفوذ اي، هسته برنامه اخير دهه يک در. است داده قرار اولويت در را منطقه در

 سوريه، بحران در نقش ايفاي نهايتا و عربي بهار بر تاثيرگذاري عراق، و افغانستان
 هايي اولويت چنين پيگيري كه است بديهي. اند بوده كشور استراتژيک هاي اولويت

 كه روست همين از. رساند مدد نوميکژئواكو قدرتي به  كشور شدن تبديل  به تواند نمي
. است برجسته ايران نقش منطقه، ژئوپليتيكي هاي صحنه تمامي در كنوني وضعيت در
 يا اقتصادي هاب  به شدن تبديل توليد، در برتري بازارها، در نفوذ چون هايي حوزه در اما

 تقدر هاي شاخص جملگي كه...  و كشورها ديگر در گذاري سرمايه توان تجاري،
 سياستگذاران احتماال. دارد نازلي جايگاه ايران آيند، مي شمار به كشور يک ژئواكونوميک

 هاي بحران تمامي در فعال حضور و ژئوپليتيكي هاي اولويت پيگيري ميان تعارضي
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 ديگر از ژئواكونوميک قدرتي  به شدن تبديل براي تالش و سو يک از خاورميانه منطقه
 نشان روشني به اخير دهه يک در ايران تجربه كه گونه همان اما. اند كرده نمي احساس سو
 تعارض دچار را كشور ژئواكونوميک، و ژئوپليتيک هاي اولويت توامان گيري پي دهد، مي
 هاي حساسيت تا شده باعث ژئوپليتيک هاي اولويت پيگيري اين، بر افزون. سازد مي

 افزايش اخير دهه يک در سابقه بي اي ونهگ به ايران يابي قدرت به  المللي بين و اي منطقه
 اي منطقه بازيگران اغلب با كشور روابط شدن تيره و المللي بين هاي تحريم تشديد. يابد

 در. دانست ايران يابي قدرت مسير مورد در ها حساسيت افزايش نمادهاي توان مي را
 محيط در ثبات به چيز هر از بيش كه ژئواكونوميک اهداف پيشبرد شرايطي، چنين

 رفع. روبروست متعددي هاي دشواري با است، نيازمند يكديگر به كشورها اعتماد و امنيتي
دانست كه  گرا براي كشور توسعه خارجي الزامات سياست از يكي توان مي را آسيب اين

 ظرفيت از بهينه استفاده براي را مناسبي بستر تواند رويكرد ديپلماسي اقتصادي مي

 د.آور توسعه كشور فراهم مسير در ايران فرد حصربهمن ژئواكونوميكي

 يافتهگرايي در قبال كشورهاي توسعهمشاركت -4-3-0

آن توجه شود، اتخاذ رويكرد  هايي كه در افزايش قدرت ايران بايد به شرط يكي ديگر از پيش
يافته و تبديل  سياست خارجي، همكاري نزديک با كشورهاي توسعه گرايي در چندجانبه

اين زمينه، پيگيري ديپلماسي اقتصادي  ها است. در اختالف در روابط با ابرقدرت رض بهتعا
فرانسه،  هايي اتحاديه اروپا، آلمان، انگليس، تواند بسيار مفيد واقع شود، چراكه قدرت مي

المللي ندارند، بلكه در روابط  مسائل بين دوستانه به چين، ژاپن، روسيه نگاه اخالقي و انسان
كنند. براين اساس،  گيري مي فايده و تأمين منافع ملي خود تصميم- ملل با منطق هزينهال بين

خود و با اتخاذ ديپلماسي اقتصادي و با توجه  تواند با حفظ هويت ايران در مسير توسعه مي
كشورهاي  آميزي با الملل، همكاريه اي منطقي و مسالمت به قواعد بازي روابط بين

هاي بزرگ و حل تعارضات با آنها، تبديل شدن  شد. بدون ارتباط با قدرتيافته داشته با توسعه
قدرتمند در عرصه جهاني مقدور نيست، چراكه تعارض و دشمني با ابرقدرت  به كشوري

 .(33: 1437كند )ايماني،  هاي بسيار سنگيني به منافع و امنيت ملي تحميل مي هزينه

 يالمللاي و بينهمكاري نهادي منطقه -4-3-5

گرايي  المللي يكي از الزامات راهبردي در راستاي توسعه بين و اي منطقه نهادي همكاري
نيافتگي نيز حكايت از  آيد. تجربه موفق كشورها در گذار از مرحله توسعه شمار مي به



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

840 

 المللي بين المللي دارد. نهادهاي اي و بين هاي اقتصادي منطقه آميختگي آنها با سازمان
 و استقالل مانند نوين هاي پردازي مفهوم زمينه يكديگر به كشورها سازي وابسته برمحور

 نشان نهادها امروزه. اند ساخته تهي خود كالسيک معاني از را آنها و فراهم را وابستگي
 نظام بر حاكم روح و منطق با ديگران به وابستگي عدم و جهان «از» استقالل كه اند داده
هاي توسعه ملي است كه  ضرورت از نهادي گرايي ونبر و بوده تعارض در الملل بين

 ديپلماسي كاربست به را كشورها همراه دارد و الزامات خاصي را در سياست خارجي به
 زمينه اين ايران مانند كشوري براي نهادها اين در فعال مشاركت. خواند فرامي اقتصادي

 همت خود نهادي نقش ارتقاي به جهان «در» استقالل حفظ با تا سازد مي فراهم را
بر اساس تجربه . باشد اقتصادي عوايد و دستاوردها گر نظاره آن رهگذر از و گمارد

خارجي ايران، زمينه براي همكاري با  جهاني، با اتخاذ رويكرد اقتصادي در سياست
، اتحاديه اقيانوس هند، آسه 6المللي مانند سازمان تجارت جهاني، اكو، دي  نهادهاي بين

 گردد.  هاي و نهادهاي غيردولتي فراهم ميآن، شانگ
 و ترين اصلي جهاني تجارت سازمان تجاري، و اقتصادي نهادي فرايند در 

 فضاي در حاضر  درحال. است الملل بين تجارت حوزه در سازمان ترين شمول جهان
 امروزه. است شده تقسيم كشور 10 بين ايران صادرات% 60 حدود خارجي بسته اقتصاد
 و ضوابط تحت را جهان تجارت% 36 حدود عضو 170 از بيش با جهاني تجارت سازمان
 سازمان، اين از خارج اقتصاد ترين بزرگ عنوان به ايران اگر و است درآورده خود مقررات

 بدون دهد، قرار كشور هاي برنامه اولويت در را الحاق سياست نتواند آينده سال پنج در
 اقسام و انواع مورد و شده رو به رو صادرات توسعه در متعددي هاي چالش با شک

 چند ها، بيني پيش اساس بر. گيرد مي قرار مختلف كشورهاي سوي از تجاري هاي تبعيض
 انداز چشم حوزه كشورهاي يعني منطقه در جهاني تجارت سازمان از خارج معدود كشور

 آمد، خواهنددر سازمان اين عضويت به همگي آينده سال پنج در غربي جنوب آسياي در
 و قزاقستان آذربايجان، اند، پيموده ارتباط اين در را اوليه مراحل عراق و افغانستان
 اعضاي از تركيه و پاكستان هستند، خود مذاكرات فرايند مياني مراحل در نيز ازبكستان

 جهاني، تجارت سازمان در ايران  عضويت عدم دليل به كه هستند سازمان اين مؤسس
. اند كرده كسب فراواني منافع و اعمال ايران عليه را اي غيرتعرفه و اي تعرفه متعدد موانع

 تعامالت نهادمند توسعه در كليدي بسيار مانع نهاد اين به الحاق عدم كنوني، شرايط در
بنابراين، (. 7/6/1433 صنعت، وزير معاون مصاحبه) است ايران تجاري و اقتصادي
 جانبه همه سازمان اين با گرايانه عمل درگيري» بر بايد مي ايران در دولت سياست
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 توان مي را جهاني تجارت سازمان به گردد. الحاق مبتني (Tripathi. 2008: 369) «اقتصادي
 گرا خارجي توسعه سياست  به هم چراكه نمود، مطرح استراتژيک ضرورت يک عنوان به

 و مستلزم مهم اين و آورد مي فراهم را آن اهداف پيشبرد هاي زمينه هم و بخشد مي معنا
 .باشد مي اقتصادي ديپلماسي متضمن

 سازي محيط پيرامونباثبات -4-3-1

 .Forman) است اي منطقه و ملي امنيت ضروي اجزاء از قوي ملي اقتصاد امروزه ازآنجاكه

 تبديل توسعه درحال كشورهاي خارجي سياست آشكار الزام به گرايي توسعه. (22 :2012
 امروزه كه نيست تاكيد به نيازي. است اقتصادي ديپلماسي متضمن و مستلزم كه شده

 امنيتي هاي نگراني از ناشي خارجي سياست ابزار عنوان به اقتصادي ديپلماسي اهميت
. (Bicchi. 2002: 4) شود مي حاصل قوي اقتصادهاي از منطقه امنيت چراكه كشورهاست،

 سوي از و كشورهاست پيرامون در ثباتبا و امن محيطي نيازمند قوي اقتصاد سو، يک از
 رفاه و توسعه از مشخصي سطح وجود معلول خود اي منطقه ثبات و امنيت ديگر،

 و اقتصادي توسعه ميان متقابل بخشي قوام بر مبتني رابطه درواقع،. است اقتصادي
 .باشد نمي متصور ديگري بدون يكي  به دستيابي كه دارد وجود اي منطقه ثبات و امنيت

امنيتي  نيازمند محيط خود قرار دهد، كشوري كه پيشبرد توسعه را گزينه استراتژيک»
 باثبات است. زيرا بين ثبات و امكان پيشبرد توسعه رابطه مستقيم و تنگاتنگي وجود

سازي در محيط امنيتي  رو، يكي از الزامات پراهميت سياست خارجي، ثبات دارد. از اين
 ابزار با گرا توسعه خارجي . در همين راستا، سياست(034: 1434 واعظي،)« ايران است
 تلقي زا امنيت عامل درنتيجه و منطقه سطح در ثباتي بي بازدارنده را اقتصادي ديپلماسي

 .كنيم مي
 اي منطقه ناامني و ثباتي بي بازدارنده طريق چند  به اقتصادي ديپلماسي اساس، براين 

اقتصادي   ديپلماسي اول،. است ايران اي توسعه و استراتژيک اهداف راهگشاي درنتيجه، و
 و آورد مي بار به اعضا براي بيشتري رفاه و ثروت توسعه، آزاد، اقتصاد و تجارت برمبناي

 عبارت به. دهد مي كاهش را اقتصادي منابع سر بر اي منطقه رقابت هاي زمينه ترتيب بدين
 و بوده راضي موجود سياسيـ  اقتصادي نظم و وضع از ثروتمند و مرفه كشورهاي ديگر،
 ديپلماسي دوم،. است ناامني و ثباتي بي بازدارنده عامل اين و موجودند وضع حافظ

 در بازدارنده عامل  به كه انجامد مي اقتصادي متقابل وابستگي  به آزاد تجارت و اقتصادي
 در نگج چراكه شود، مي تبديل بازدارندگي اي منطقه ناامني و ثباتي بي منابع برابر
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 اين برآيند. است گزاف اي هزينه صرف مستلزم و متضمن متقابل وابستگي شرايط
 مبادالت اين، بر افزون. باشد مي اي منطقه روابط در جنگ و زور مطلوبيت كاهش عوامل،
 و مناقشات داشتن ريشه  به توجه با. است مشترک ادراک موجد اقتصادي و تجاري

 در اي كننده تعيين نقش اي منطقه مشترک ادراک ها، سوءبرداشت در اي منطقه منازعات
 (.75-60: 1467كند )دهقاني فيروزآبادي،  مي ايفا ها ناامني برابر در بازدارندگي

 گيري نتيجه

گرايانه در  روشني داراي مدلوالت توسعه انداز  به گونه كه اشاره شد، متن سند چشمهمان
ق در اهداف سند نشان از تأكيد بر اي دقي خارجي كشور است. مطالعه حوزه سياست

سازي ملي در وجوه مختلف اعم از مادي )اقتصادي و علمي( و ايدئولوژيک دارد.  قدرت
خارجي  پردازان و صاحبنظران براي سياست ها و الزاماتي كه نظريه همچنين ضرورت

لف هاي مخت اند، اساساً بر وجود مختصات ساختاري متناسب در حوزه گرا برشمرده توسعه
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي داللت دارد. بنابراين، واضح است كه نقاط تالقي 

خارجي  اينكه سياست خورد. از سويي، با توجه به چشم مي مهمي ميان اين دو مقوله به
گرايي  بر وجه واقع بينيِ توسعه ملي، بر ركن آرمان جمهوري اسالمي ايران عالوه

دو، مستلزم اتخاذ  ت، تركيب مناسب و متناسب ميان اينايدئولوژيک نيز استوار اس
 است.« ايدئولوژيک - كاركردگرايي»سياست مبتني بر 

انداز متضمن دو هدف كاركردي و يک هدف آرماني است. از بررسي  سند چشم 
  آيد كه تحقق هدف آرماني بدون نيل به گونه برمي خارجي كشور اين فرازونشيب سياست
حقيقت است كه الزمه  گر اين سند، بيان باشد. جوهره كان پذير نمياهداف كاركردي ام

بخشي، اثربخشي و پيشرويي، داشتن روابط سازنده با كشورهاي جهان است. اين  الهام
توان به جايگاه اول منطقه  باشد، زيرا نمي انداز نيز مي گر منطق دروني سند چشم امر بيان

برتر در منطقه رساند، اما در حوزه سياست  دست يافت و كشور را به جايگاه اقتصادي
  خارجي روابط سازنده نداشت.

 سند در هم با آنها رابطه نوع و خارجي سياست و توسعه مفاهيم آنكه نتيجه 
 داشتن به منوط انداز چشم اهداف تحقق و شده تلقي ناپذير تفكيک و اساسي انداز چشم

 مانند هايي ويژگي بتواند تا تاس محيط با گر تعامل و گرا توسعه خارجي سياست
 توسعه كننده تسهيل حال عين در و كند حفظ را پيشتازي و اثربخشي بخشي، الهام

 كاركردي لحاظ به. باشد نيز منطقه شايسته جايگاه  به آن رساندن و كشور اقتصادي
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 در آن هنجاري رويكرد بايد است، اقتصادي توسعه دنبال به داخل در كه كشوري
 و سازنده تعامل از يک سو مستلزم رويكرد اين. باشد گرا توسعه نيز يخارج سياست

و از سويي ديگر، نيازمند  المللي بين و اي منطقه محيط با  ايران اسالمي جمهوري پوياي
تغييرات ساختاري و نگرشي در داخل است. اين الزامات داخلي و خارجي همان گونه كه 

 اند، هم جنبه اقتصادي دارد و هم جنبه سياسي. هگرايي تأكيد كرد پردازان توسعه نظريه
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