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Development requires an internal plan in the higher documents. However, in the interdependent world, the internal development of any country is related to the external
world as well, in that the development plan cannot happen without catering for the
international environment. Accordingly, most of the developing countries are dealing
with the higher documents in the foreign policies. Although the lack of such a document in the Islamic Republic of Iran could be a weakness, the higher documents have
general and indirectly addressed development in foreign affairs. The current study
aimed to investigate such a document and answer the following questions: What is
the development plan in the higher documents of the Islamic Republic of Iran? What
is the relationship of this document with the development-oriented foreign policies?
It would be argued that the development plan in the higher documents is externally
oriented but internally based. This model of development cannot happen without the
development-oriented foreign policies. The study is developmental-practical through a
descriptive-analytical approach which focuses on document analysis within the development government theory.
JEL Classification: F63, F10, I30, I28, I39.
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حرکــت در مســیر توســعه نیازمنــد تدویــن برنامــهای داخلــی در قالب اســناد باالدســتی اســت.
امــا در جهــان وابســتگیهای متقابــل ،توســعۀ درونــی کشــورها بــا محیــط خارجــی پیونــدی
ناگسســتنی یافتــه اســت؛ بهطــوریکــه برنامــۀ توســعه بــدون توجــه بــه محیــط بینالمللــی
و روابــط خارجــی ســودمند نیســت .از ایــنرو اکثــر کشــورهایی کــه بــر مــدار توســعه قــرار
گرفتهانــد ،دارای ســند باالدســتی در حــوزۀ سیاســت خارجــی هســتند .اگرچــه فقــدان
چنیــن ســندی در جمهــوری اســامی ایــران نقطــۀ ضعــف محســوب میشــود ،ســایر اســناد
باالدســتی بهشــکلی کلــی و غیرمســتقیم اهــداف توســعهای را در حــوزۀ سیاســت خارجــی
مطــرح کردهانــد .پژوهــش حاضــر بــا بازخوانــی ایــن اســناد ،درپــی پاســخ بــه ایــن
پرسشهاســت :راهبــرد توســعه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی چــه الگویــی دارد؟
رابطــۀ میــان ایــن الگــو بــا سیاســت خارجــی توســعهگرا چگونــه اســت؟ در پاســخ بــه
پرس ـشها ،اســتدالل میشــود کــه الگــوی توســعه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی
ایــران برونگــرای درونمحــور اســت .ایــن الگــوی توســعه بــدون سیاســت خارجــی توســعهگرا
امــکان عملیاتــی شــدن نــدارد .پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توســعهای ـ کاربــردی اســت
کــه بــا رویکــرد توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا روش ســندپژوهی در چارچــوب نظریــۀ دولــت
توسعهگرا تدوین شده است.
طبقهبندی ،F63 :JEL،F10،I30،I28I39.
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 .1مقدمه

پدیــدۀ جهانــی شــدن حرکــت در مســیر توســعه را بــدون تعامــل ســازنده بــا عرصــۀ بینالمللــی تقریبـاً
ناممکــن ســاخته اســت .در چنیــن جهانــی ،عرصــۀ سیاســت خارجــی بیــش از پیــش تخصصــی شــده
اســت .در همیــن راســتا ،متناســب بــا الگــوی توســعۀ کشــورها ،راهبــرد مشــخص سیاســت خارجــی نیز
مــورد نیــاز اســت .تناســب میــان راهبــرد سیاســت خارجــی و الگــوی توســعۀ کشــورها بهحــدی اهمیــت
دارد کــه ناهماهنگــی میــان آنهــا باعــث عقیــم مانــدن فراینــد توســعه میشــود .بنابرایــن تعامــل
میــان الگــوی توســعه و سیاســت خارجــی کشــورها بــه یکــی از مقــوالت مهــم در رونــد سیاسـتگذاری
تبدیــل شــده اســت .کشــورهای پیشــرو بــا درک واقعبینانــۀ چنیــن رابطـهای ،اســناد تخصصــی مد ّونــی
را در حــوزۀ سیاســت خارجــی تدویــن کردهانــد کــه هــدف نهایــی آنهــا کســب ثــروت و قــدرت ملــی
1
و در یــک کالم ،تأمیــن منافع شــهروندان اســت.
از آنجایــی کــه توســعه و رفــاه یکــی از مهمتریــن عناصــر منافــع ملــی همــۀ کشــورها محســوب
میشــود ،جمهــوری اســامی ایــران نیــز در قانــون اساســی (مــواد  31 ،29 ،3و  )43بــه آن توجهــی
ویــژه کــرده اســت .بیتردیــد تأمیــن رفــاه شــهروندان در گــرو تحقــق توســعه اســت .بــه همیــن
منظــور ،اســنادی ماننــد ســند چشــمانداز بیستســاله و برنامههــای پنجســاله توســعه بــرای قــرار
گرفتــن بــر روی ریــل توســعه تدویــن شــده کــه درعیــن توجــه بــه اصــول سیاســت خارجــی جمهــوری
اســامی ایــران ،تــا حــدودی مبتنــی بــر مقتضیــات محیــط بینالمللــی نیــز بــوده اســت .البتــه بعــد
از پایــان جنــگ تحمیلــی مقتضیــات محیــط بینالمللــی بــرای جمهــوری اســامی ایــران اهمیــت
بیشــتری یافــت و در همــان زمــان نیــز نخســتین برنامــۀ توســعه تدویــن شــد .از همــان زمــان ،احســاس
نیــاز بــه سیاســت خارجــی عملگــرا بــرای بازســازی خرابیهــای ناشــی از جنــگ و تســریع رونــد
توســعه شــکل گرفــت.
فقــدان سیاســت خارجــی عملگــرا در دهــۀ اول انقــاب بیشــتر بــدان ســبب بــود کــه الگــوی
اقتصــادی حاکــم بــر جمهــوری اســامی ایــران تــا پایــان جنــگ تحمیلــی مبتنــی بــر اقتصــاد متمرکــز
درونگــرا بــود .بدیــن ســبب تــا پایــان جنــگ نیــاز چندانــی بــه سیاســت خارجــی عملگرایانــه احســاس
نمیشــد .شــرایط انقالبــی آن دوران نیــز مزیــد بــر علــت شــده بــود .از ســوی دیگــر بــا شــروع جنــگ
تحمیلــی در شــهریور  ،1359موقعیــت اضطــراری بــر کشــور حاکــم شــد و تــاش بــرای بقا بــه اصلیترین
هــدف جمهــوری اســامی ایــران تبدیــل شــد .بــه همیــن ســبب در عرصــۀ اقتصــادی تــاش میشــد تــا
بــا اتــکا بــه امکانــات و منابــع داخلــی از واردات خارجــی کاســته شــود تــا بدیــن وســیله از آســیبپذیری
 .1برای مثال میتوان به اسنادی همچون «دکترین سیاست خارجی روسیه» ،سند سیاست خارجی چین با عنوان «چین و
جهان در عصر جدید»« ،راهبرد سیاست خارجی و امنیتی دانمارک» و برگۀ سفید سیاست خارجی آفریقای جنوبی و استرالیا
اشاره کرد .این اسناد در برخی از کشورها با عنوان «برگۀ سفید» ( )White paperمنتشر میشود که بیشتر ویژگیها و
راهکارهای سیاست خارجی کشور را تشریح میکند.
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بیشــتر کشــور جلوگیــری گــردد .بنابــه دالیــل پیشگفتــه ،تــا ســال  1368الگــوی جایگزینــی واردات
ســرلوحۀ نظــام اقتصــادی کشــور بــود و بــر همیــن اســاس ،راهبــرد اقتصــادی کشــور 2مبتنــی بــر الگــویِ
درونگرایــی بــود .امــا بــا اتمــام جنــگ ،بازســازی خســارتها در صــدر برنامــۀ اقتصــادی کشــور قــرار
گرفــت؛ بهطــوری کــه در نخســتین برنامــۀ توســعۀ کشــور  1368تــا  1372دو هــدف اصلــی وجــود
داشــت .1 :بازســازی و تجهیــز بنیــۀ دفاعــی کشــور؛  .2بازســازی و نوســازی ظرفيتهــای توليــدی و
زيربنايـ�ی و مراکـ�ز جمعيتـ�ی خسـ�ارتديده در طـ�ول جنـ�گ (برنامــۀ اول توســعه .)1368 ،از ایــن پــس
بهمنظــور تحقــق اهــداف منــدرج در اســناد باالدســتی ،ضــرورت اتخــاذ سیاســت خارجــی عملگــرا
مطــرح شــد .از ســوی دیگــر در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی ،رفتــار مبتنــی بــر تجدیدنظرطلبــی
انقالبــی بــه تحقــق اهــداف جمهــوری اســامی ایــران منجــر نشــده بــود .بنابراین اتخــاذ سیاســت خارجی
عملگـ�را در مرکـ�ز توجـ�ه تصمیمگیـ�ران قـ�رار گرفـ�ت (ازغنــدی ،1387 ،ص )143 .کــه بایــد بــا برنامــۀ
توســعۀ کشــور هماهنگــی الزم را داشــته باشــد .بــه هــر حــال ،بــا گذشــت یــک دهــه از انقالب اســامی و
خــارج شــدن کشــور از شــرایط جنگــی ،ضــرورت تدویــن و پیگیــری برنامــۀ توســعه منســجم مطــرح شــد
ـشرو بــا بررســی اســناد
کــه سیاســتگذاری خارجــی بخشــی مهــم از آن محســوب میشــود .مقالــۀ پیـ ِ
باالدســتی درپــی پاســخ بــه ایــن پرسشهاســت:
ـ الگوی توسعۀ جمهوری اسالمی ایران در اسناد باالدستی چیست؟
ـ رابطۀ میان این الگو با سیاست خارجی توسعهگرا چگونه است؟
الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر الگــوی «برونگرایــی درونمحــور» اســت.
عملیاتــی شــدن ایــن الگــو وابســته بــه سیاســت خارجــی توسعهگراســت .لــذا رابطــۀ متقابــل میــان
ایــن دو برقــرار اســت؛ بهطــوری کــه فقــدان یکــی بــه ناکارآمــدی دیگــری خواهــد انجامیــد .ایــن
دیــدگاه در چارچــوب نظریــۀ دولــت توســعهگرا بررســی شــده اســت .ایــن مقالــه بـهروش ســندپژوهی
کتابخان ـهای ،یعنــی بــا بررســی متــون اســناد ،تدویــن شــده اســت .از فوایــد ایــن روش صحتوســقم
مطالــب اســت کــه بســیاری از سوءبرداشــتها درمــورد موضوعــات مختلــف را کاهــش میدهــد.

 .2چارچوب نظری :دولت توسعهگرا ،سیاست خارجی توسعهگرا

اندیشــمندانی همچــون پیتــر ایوانــز ،آدریــان لفتویــچ ،ریچــارد اســکالر ،کیــت گریفیــن و تــری
مکنلــی نظریــۀ دولــت توســعهگرا را بــا تأکیــد بــر نقــش دولــت در اقتصــاد مفصلبنــدی کردهانــد.
ایــن اندیشــمندان بیشــتر براســاس تجربــۀ برخــی کشــورهای شــرق و جنــوب شــرقی آســیا (بهویــژه
ببرهــای آســیایی یعنــی کــرۀ جنوبــی ،تایــوان ،ســنگاپور و هنگکنــگ) نظریــات خــود را تدویــن
کردهانــد .بــه نظــر نگارنــدگان ،در میــان ایــن اندیشــمندان ،آدریــان لفتویــچ نظریــۀ منســجمتری
 .2برنامۀ اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی را نمیتوان راهبرد توسعه نامید؛ زیرا هدف اساسی در آن زمان توسعه نبود،
بلکه حفظ بقا بود؛ زیرا کشوری که دلمشغولی اصلیاش بقاست ،نمیتواند به فکر توسعه باشد (روحانی ،1387 ،ص.)16 .
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را ارائــه داده اســت .لفتویــچ معتقــد اســت کــه بــرای حرکــت در مســیر توســعه بهجــای تأکیــد
بــر شــکل حکومــت (دمکراســی یــا غیردمکراســی) ،بایــد بــر سیاســت و ماهیــت دولــت تأکیــد
کــرد .بــه همیــن منظــور ،لفتویــچ سیاســت را اینچنیــن تعریــف میکنــد« :تمــام فعالیتهــای
کشــمکشآمیز مبتنــی بــر همــکاری و یــا مذاکــره بــرای اســتفاده ،تولیــد و توزیــع منابــع مــادی
و غیرمــادی ،در ســطوح محلــی ،ملــی یــا بینالمللــی کــه در عرصــۀ فــردی یــا عمومــی بــهکار
مــیرود» ( .)Leftwich, 1996, p. 6لفتویــچ اگرچــه ماهیــت دولتهــا را بــا یکدیگــر متفــاوت
میدانــد ،بــا توجــه بــه تجربــۀ تاریخــی کشــورهای مــورد بررس ـیاش نشــان میدهــد کــه موفقیــت
دولتهــا در زمینــۀ توســعه بیــش از دمکراتیــک یــا غیردمکراتیــک بــودن آنهــا ،بــه مــواردی
همچــون ثبــات داخلــی (از نــوع دمکراتیــک یــا غیردمکراتیــک) ،مشــارکت در بازارهــای اقتصــادی و
سیاســی بینالمللــی ،روابــط مطلــوب بــا اقتصادهــای قدرتمنــد ،اســتقالل نســبی دولــت در سیاســت،
زیربنــای ســالم و دســتگاه اجرایــی توانــا ،کاهــش فســاد ،توافــق میــان گروههــا دربــارۀ توســعه،
برابــری منطقــهای در توزیــع هزینههــا و ســود بســتگی دارد .مــوارد مذکــور همگــی از کارکردهــای
سیاســت اســت؛ یعنــی از الگوهــای همــکاری ،کشــمکش ،مذاکــره بــرای اســتفاده ،تولیــد و توزیــع
در جامعــه سرچشــمه میگیرنــد .بنابرایــن دولــت در ایــن رونــد اصلیتریــن نقــش را برعهــده
دارد .بــر همیــن اســاس ،اکثــر اندیشــمندان ایــن حــوزه معتقدنــد کــه دولــت در کشــورهایی ماننــد
مالــزی ،ســنگاپور ،کــره ،چیــن و ســنگاپور محــرک اصلــی توســعه (بهویــژه در مراحــل ابتدایــی)
بــودهاســت .بــر ایــن اســاس ،لفتویــچ دولــت توســعهگرا را دولتــی میدانــد کــه سیاســتهای
داخلــی و روابــط خارجــی آن درجهــت کســب قــدرت ،اقتــدار ،اســتقالل ،توانمنــدی و ظرفیتــی اســت
کــه از طریــق ایجــاد و ارتقــای شــرایط رشــد اقتصــادی دســتیابی بــه اهــداف آشــکار توســعهای را
امکانپذیــر میســازد (.)ibid., pp. 20-26
نکتــۀ درخــور توجــه ایــن اســت کــه برنامههایــی کــه دولتهــا اجــرا میکننــد ،از ســوی
قانونگــذاران تدویــن میشــود و در قالــب اســناد باالدســتی قــرار میگیــرد .بنابرایــن عالوهبــر الگــوی
توســعه در اســناد باالدســتی ،نحــوۀ اجــرای ایــن اســناد ،بهویــژه در حــوزۀ سیاســت خارجــی ،نیــز
اهمیــت دارد .از ایــن رو هــم الگــوی توســعه در اســناد باالدســتی و هــم نحــوۀ اجــرای آن توســط دولــت
در بخشهــای مختلــف ،بهویــژه در حــوزۀ سیاســت خارجــی ،اهمیــت دارد .بدیــن ترتیــب ،کشــورهایی
میتواننــد دارای سیاســت خارجــی توســعهگرا باشــند کــه عالوهبــر اســناد باالدســتی مــد ّون ،یــک
دولــت توســعهگرا نیــز در آنهــا حاکــم باشــد .در ایــن میــان ،سیاســت خارجــی توســعهگرا یکــی از
مهمتریــن ابزارهــای دولــت توســعهگرا بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه اســت .ضمــن اینکــه در
دولتهــای کمترتوســعهیافته ،دولتهــا بهناچــار نقــش اصلــی را در اقتصــاد ایفــا میکننــد .چنیــن
دولتهایــی اگــر نتواننــد بیــن اهــداف توســعهای خــود بــا سیاســت خارجــی تعــادل برقــرار نماینــد ،در
فراینــد توســعه نــاکام خواهنــد مانــد .ایــن ســبک از سیاســت خارجــی را میتــوان سیاســت خارجــی
پیــشروی توســعۀ داخلــی در عرصــۀ بینالمللــی
توســعهگرا نامیــد کــه هــدف از آن رفــع موانــع
ِ
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اســت .نگارنــدگان ســه ویژگــی زیــر را از شــروط اصلــی سیاســت خارجــی توســعهگرا میداننــد:
 تالش برای کسب جایگاه در بازارهای جهانی تولید؛ جذب سرمایهگذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم)؛ محافظت از اقتصاد ملی درمقابل چالشهای جهانی.2ـ .1انواع الگوهای توسعه
تــا کنــون الگوهــای متفاوتــی بــرای تبییــن رونــد توســعه در کشــورهای مختلــف بیــان شــده اســت.
بــرای سادهســازی ایــن الگوهــا میتــوان آنهــا را در قالــب ســه الگــوی برونگــرا ،درونگــرا و مختلــط
طبقهبنــدی کــرد .هرکــدام از الگوهــای مذکــور براســاس جــدول  1دارای راهبــرد اقتصــادی مشــخصی
هســتند کــه متناظــر بــا یــک راهبــرد خــاص در سیاســت خارجــی اســت .رویکــرد «برونگرایــی محض»
راهبــرد توســعۀ صــادرات را برمبنــای اقتصــاد بــازار ترویــج میکنــد .بنابرایــن سیاســتدرهــای بــاز در
عرصــۀ سیاســت خارجــی بهشــکل افراطــی اجــرا میشــود .در نقطــۀ مقابــل« ،درونگرایــی محــض»
قــرار دارد کــه سیاســت جایگزینــی واردات را ترویــج میکنــد و معمــوالً بــا رویکــرد انزواگرایــی در
عرصــۀ سیاســت خارجــی همــراه میشــود .در الگــوی «مختلــط» راهبــرد اقتصــادی ممکــن اســت بــا
اولویــت داخلــی یــا خارجــی شــکل بگیــرد.
در الگــوی «برونگــرای درونمحــور» ،اســتفاده از منابــع و امکانــات خارجــی ارجحیــت دارد و
فرصتهــای داخلــی در راســتای آن بــهکار گرفتــه میشــود .در ایــن رویکــرد ،تــاش میشــود
بــا نظــام اقتصــاد جهانــی تعاملــی ســازنده شــکل بگیــرد؛ یعنــی بــا اســتفاده از منابــع و امکانــات
فراملــی ،تواناییهــا و ظرفیتهــای ملــی بــه بهتریــن شــکل ممکــن در مســیر توســعه ب ـهکار گرفتــه
شــود .در ایــن الگــو ،دغدغــۀ اصلــی صنایــع داخلــی عالوهبــر تأمیــن نیازهــای کشــور ،بسترســازی
بــرای راهیابــی بــه بازارهــای جهانــی نیــز هســت .یکــی از ضروریــات ایــن امــر دخالــت دولــت و
حمایــت از صنایــع داخلــی برپایــۀ نظریــۀ دولــت توسعهگراســت کــه نمــود آن در عرصــۀ روابــط
خارجــی شــکلگیری «سیاســت خارجــی فعــال و تعاملــی» اســت .از ایــن رهگــذر ،سیاســت خارجــی
رنگوبــوی اقتصــادی بــه خــود میگیــرد؛ بهطــوری کــه ایــن شــکل از تعامــل خارجــی را میتــوان
«سیاســت خارجــی توســعهگرایانه» نامیــد .برخــاف الگــوی برونگــرای درونمحــور ،در الگــوی
«درونگــرای برونمحــور» منابــع و امکانــات داخلــی ارجحیــت دارد ،امــا بهشــکل گزینشــی و پراکنــده
از ظرفیتهــای بینالمللــی نیــز اســتفاده میشــود .بــه همیــن جهــت ،راهبــرد اقتصــادی متناســب
بــا آن جایگزینــی واردات اســت .نکتــۀ درخــور توجــه درمــورد الگــوی مذکــور ایــن اســت کــه اولویــت
در حــوزۀ سیاســت خارجــی معمــوالً بــا مقــوالت سیاســی و ژئوپلیتیکــی اســت .بــه همیــن ســبب،
چنانچــه دولــت مذکــور از تواناییهــای کافــی برخــوردار باشــد ،سیاســت خارجــی «فعــال تقابلــی»
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را درپیــش میگیــرد .درحالــیکــه در الگــوی برونگــرای درونمحــور اولویــت بــه حــوزۀ اقتصــادی
داده میشــود و سیاســت بــه جادهصافکــن اقتصــاد تبدیــل میگــردد؛ یعنــی در عرصــۀ سیاســت
درهــای بــاز درپیشگرفتــه میشــود؛ امــا برخــاف الگــوی

خارجــی شــکلی تعدیلشــده از راهبــرد
برونگرایــی محــض ،نقــش نظارتــی و کنترلــی دولــت در آن برجســتهتر اســت .جــدول  1الگوهــای
توســعه و راهبردهــای اقتصــادی و سیاســت خارجــی متناســب بــا آن را نشــان میدهــد.
جدول  .1الگوهای توسعه و راهبردهای سیاست خارجی
مختلط

الگوی توسعه

برونگرای محض

درونگرای محض

راهبرد اقتصادی

توسعۀ صادرات
برمبنای اقتصاد بازار

جایگزینی واردات

توسعۀ صادرات
برمبنای دخالت دولت

راهبرد سیاستخارجی

سیاست درهای باز

انزواگرایی

فعال تعاملی
(توسعهگرا)

برونگرای
درونمحور

درونگرای
برونمحور
جایگزینی واردات
فعال تقابلی

(منبع :یافتههای تحقیق)

2ـ .2الگوی توسعۀ جمهوری اسالمی ایران در اسناد باالدستی
منظــور از اســناد باالدســتی در ایــن پژوهــش قانــون اساســی ،برنامــۀ چشــمانداز بیستســاله و
برنامههــای پنجســالۀ توســعه اســت .ایــن اســناد دارای اهمیــت سلســلهمراتبی هســتند؛ بــه ایــن
معنــا کــه قانــون اساســی در رأس قــرار دارد و در ذیــل آن برنامــۀ چشــمانداز بیستســاله رویکــرد
میانمــدت جمهــوری اســامی ایــران تــا ســال  1404را تعییــن کــرده اســت .برنامههــای پنجســالۀ
توســعه نیــز در راســتای تحقــق اهــداف ســند چش ـمانداز طراحــی میشــود .امــا تعییــن رابطــۀ میــان
سیاســت خارجــی توســعهگرا بــا اســناد باالدســتی نیازمنــد پاســخ ایــن ســؤال اســت کــه اساسـاً الگــوی
توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران در اســناد باالدســتی چگونــه اســت .در پاســخ ،تــاش شــده اســت
کــه برنامــۀ توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران از ســه ســند باالدســتی ،یعنــی قانــون اساســی ،ســند
چشــمانداز بیستســاله و برنامههــای پنجســالۀ توســعه ،اســتخراج شــود.
مفــاد اقتصــادی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بهگونـهای اســت کــه در کنــار وظایــف
ـامی دولــت ،ویژگیهــای دولــت رفــاه را نیــز مطــرح کــرده اســت .بــرای مثــال بنــد 12
عقیدتــی و اسـ ِ
اصــل  3قانــون اساســی دولــت را موظــف بــه «پیریــزی اقتصــادی صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط
اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در زمینههــای تغذیــه

88

احسان فالحی و همکار .بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعهگرا در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

و مســکن و کار و بهداشــت و تعمیــم بیمــه» کــرده اســت .اصــل  31داشــتن مســکن را حــق هــر فــرد
و خانــوادۀ ایرانــی دانســته و دولــت را موظــف بــه تأمیــن آن کــرده اســت .مجــددا ً در بنــد  1اصــل
 43بــر تأمیــن نیازهــای اساســی ،ازقبیــل «مســکن ،خــوراک ،پوشــاک ،بهداشــت ،درمــان ،آمــوزش و
پــرورش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده» ،تأکیــد شــده اســت .همچنیــن اصل « 29برخــورداری
از تأمیــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،پیــری ،ازکارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،درراهماندگــی،
حــوادث و ســوانح ،نیــاز بــه خدمــات بهداشــتیدرمانی و مراقبتهــای پزشــکی بهصــورت بیمــه و
غیــره» را حقــی همگانــی دانســته و دولــت را موظــف بــه تأمیــن هزینههــای آن از محــل درآمدهــای
عمومــی کــرده اســت (قانــون اساســی .)1368 ،ویژگیهــای بــاال عناصــر مشــترکی هســتند کــه در
میــان دولتهــای رفاهــی مشــاهده میشــود .اگرچــه در قانــون اساســی بهصراحــت از الگــوی توســعه
ســخنی بــه میــان نیامــده ،تجربــۀ بینالمللــی ،بهویــژه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،نشــان میدهــد
کــه الگــوی توســعه در دولتهــای رفاهــی (ژاپــن ،کــرۀ جنوبــی ،کشــورهای اســکاندیناوی ،اروپــای
غربــی و امریــکای شــمالی) مبتنــی بــر نوعــی برونگرایــی اســت .در همیــن راســتا ،اگــر اســناد
باالدســتی کشــور را در طــول یکدیگــر بدانیــم ،الگــوی رفــاه مطرحشــده در قانــون اساســی بــا الگــوی
توســعۀ برونگرایانــۀ مطرحشــده در ســند چشــمانداز بیستســاله و برنامههــای پنجســالۀ توســعه
تکمیــل شــده اســت.
راهبــرد و الگــوی توســعۀ صــادرات صراحتــاً در ســند چشــمانداز بیستســالۀ ذکــر نشــده اســت.
امــا بــا توجــه بــه فراینــد توســعۀ ایــران در چارچــوب برنامههــای پنجســاله و متــن اولیــۀ آن تحــت
عنــوان «توســعۀ پایــدار ملــی بــا رویکــرد جهانــی» میتــوان نتیجــه گرفــت کــه راهبــرد اتخــاذی
بــرای دســتیابی بــه اهــداف چشـمانداز ،توســعۀ صــادرات اســت .حداقــل جهتگیــری الگــوی توســعۀ
کشــور در چارچــوب ایــن ســند ،برونگرایــی اقتصــادی خواهــد بــود ،نــه درونگرایــی؛ زیــرا در وضعیــت
وابســتگی متقابــل اقتصــادی و جهانــی شــدن ،نمیتــوان بــا درونگرایــی بــه جایــگاه اول اقتصــادی،
علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه [ ]...دســت یافــت (دهقانیفیروزآبــادی ،1382 ،ص.)131 .

ســند چشــمانداز اهــداف کلــی را تعییــن میکنــد؛ امــا برنامههــای پنجســالۀ توســعه راههــای
دســتیابی بــه آن اهــداف را مشــخص میکنــد؛ یعنــی برنامههــای پنجســاله بایــد در راســتای ســند
چشــمانداز توســعه قــرار داشــته باشــد .در هــر شــش برنامــۀ تصویبشــده ،میتــوان نشــانههایی
از الگــوی توســعۀ برونگــرا (توســعۀ صــادرات) را یافــت .چنانکــه در مقدمــه ذکــر شــد ،بــا پایــان
یافتــن جنــگ تحمیلــی ،بازســازی کشــور تبدیــل بــه اولویــت نخســت شــد .بــه همیــن منظــور ،الگــوی
اقتصــادی دولتمحــور بهســمت الگــوی اقتصــادی بــازار و خصوصیســازی ســوق پیــدا کــرد .بدیــن
ترتیــب ،راهبــرد اقتصــادی برنامــۀ اول ،دوم و ســوم توســعه برمبنــای توســعۀ صــادرات شــکل گرفــت
(دهقانیفیروزآبــادی ،1387 ،ص )128 .و در برنامههــای بعــدی نیــز تــداوم یافــت .در سیاســتهای
کلــی برنامــۀ چهــارم ،بــه «تعامــل فعال بــا کشــورها و نهادهای مؤثــر در اقتصــاد جهانی درجهــت نهادینه
کــردن روابــط اقتصــادی ،افزایــش جــذب منابــع و ســرمایهگذاری خارجــی و فنــاوری پیشــرفته» توجــه
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شــده اســت (سیاســتهای کلــی برنامــۀ چهــارم توســعه .)1382 ،در قانــون برنامــۀ پنجــم توســعه بــه
مــواردی همچــون اعطــای تســهیالت صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه شــرکتهای خصوصــی
و تعاونــی ،اعطــای تســهیالت خریــد بــه طرفهــای خریــدار کاال و خدمــات ایرانــی در بازارهــای هــدف،
ارائــۀ مشــوقها و حمایتهــای مســتقیم و غیرمســتقیم در حــوزۀ صــادرات غیرنفتــی ،ممنوعیــت
اخــذ مالیــات و عــوارض از صــادرات کاالهــای غیرنفتــی ،رقابتــی کــردن تولیــد و افزایــش صــادرات
محصــوالت کشــاورزی ،توســعۀ صنایــع میانــی پتروشــیمی و گســترش زنجیــرۀ صادراتــی ،افزایــش
صــادرات محصــوالت دفاعــی بــه میــزان  50درصــد (برنامــۀ پنجــم توســعه )1389 ،توجــه شــده اســت.
همچنیــن در قانــون برنامــۀ ششــم توســعه ،بــر ارتقــای کیفیــت و رقابتپذیــر کــردن کاالهــای تولیــد
داخلــی بــرای صــادرات ،حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تقویــت صــادرات ،توســعۀ
اقتصــاد صادراتمحــور روســتایی و منطقــهای ،احــداث و گســترش بنگاههــای اقتصــادی رقابتپذیــر
و صادراتگــرا ،افزایــش تولیــدات کشــاورزی دارای مزیــت صادراتــی ،حمایــت از توســعۀ ظرفیــت
صادراتــی صنایــع تبدیلــی ،ایجــاد خوشــههای صادراتــی و مشــوقهای صادراتــی ،تشــویق صــادرات
صنایـ�ع معدنـ�ی دارای ارزشافـ�زودۀ بـ�اال (برنامــۀ ششــم توســعه )1396 ،تأکیــد شــده اســت .بــا توجــه
بــه ایــن مــوارد میتــوان گفــت کــه الگــوی توســعۀ ایــران در اســناد باالدســتی صراحت ـاً مبتنــی بــر
برونگرایــی اســت.
امــا برونگرایــی مدنظــر در اســناد باالدســتی بهشــکل مطلــق نیســت؛ بلکــه بــا برخــی شــروط
محــدود شــده اســت .بــرای مثــال در اصــل  152قانــون اساســی بــر «حفــظ اســتقالل همهجانبــه»
تأکیــد شــده کــه بخشــی از ایــن اســتقالل مربــوط بــه مســائل اقتصــادی اســت و یــا اصــل 153
«هرگونــه قــرارداد کــه موجــب ســلطۀ بیگانــه بــر منابــع طبیعــی ،اقتصــادی کشــور گــردد» را ممنــوع
اعــام کــرده اســت (قانــون اساســی .)1368 ،بنابرایــن هرگونــه برونگرایــی اقتصــادی بایــد در راســتای
ایــن اصــول و توجــه بــه ملزومــات داخلــی باشــد؛ چنانکــه در متــن ابالغیــۀ رهبــر معظــم انقــاب
درخصــوص سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی بــر «آمادهســازی بنگاههــای داخلــی جهــت
مواجهــۀ هوشــمندانه بــا قواعــد تجــارت جهانــی در یــک فراینــد تدریجــی و هدفمنــد» تأکیــد شــده
اســت؛ همچنیــن بــه «جلوگیــری از نفــوذ و ســیطرۀ بیگانــگان بــر اقتصــاد ملــی» اشــاره شــده اســت
(سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی .)1384 ،در اســناد پنجســالۀ توســعه نیــز برونگرایــی
اقتصــادی بــا برخــی قیــود محــدود شــده اســت .بــرای مثــال در مــادۀ  78برنامــۀ پنجــم توســعه آمــده
اســت« :دولــت موظــف اســت درجهــت حمایــت از تولیــدات داخلــی ،کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز
خــود را بــا اولویــت از تولیدکننــدگان داخلــی خریــد نمایــد»؛ یــا در مــادۀ  145ذکــر شــده اســت:
«دولــت مکلــف اســت بهمنظــور حمایــت از تولیــدات داخلــی ،بــرای واردات کلیــۀ کاالهــا و محصــوالت
بخــش کشــاورزی تعرفــۀ مؤثــر وضــع نمایــد؛ بهگونــهای کــه نــرخ مبادلــه همــواره بــه نفــع تولیدکننــدۀ
داخلـ�ی باشـ�د» (برنامــۀ پنجــم توســعه .)1389 ،اصــل توجــه بــه درون درعیــن برونگرایــی اقتصــادی
در برنامــۀ ششــم توســعه بــه ایــن شــکل مطــرح شــده اســت:
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جــذب شــرکتهای معتبــر جهانــی و منطقــهای در زنجیــرۀ تولیــد داخلــی بهشــکل مســتقیم و
بــا اولویــت مشــارکت بــا ســرمایهگذاران و تولیدکننــدگان داخلــی بهمنظــور افزایــش توانمنــدی،
رقابتپذیــری و صــادرات کاالهــا و خدمــات تولیــدی بــا رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی براســاس
عــزت ،حکمــت و مصلحــت و مشــروط بــه عــدم نفــوذ فرهنــگ غربــی (برنامــۀ ششــم توســعه.)1396 ،

بــا توجــه بــه شــواهد ذکرشــده ،الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران مختلــط اســت کــه
بهاعتقــاد نگارنــدگان ،کفــۀ تــرازوی آن بــه نفــع محیــط خارجــی ســنگینی میکنــد؛ یعنــی نگاهــی
ویــژه بــه جایــگاه محیــط بینالمللــی در توســعۀ داخلــی وجــود دارد کــه هــدف غایــی آن بهرهبــرداری
بهتــر و کارآمدتــر از امکانــات داخلــی اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه شــواهد استخراجشــده از اســناد
باالدســتی و بــا توجــه بــه جــدول  1میتــوان مدعــی شــد کــه الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی
ایــران «برونگــرای درونمحــور» اســت.
2ـ .3جایگاه سیاست خارجی در اسناد باالدستی ایران و عملکرد دولتها
حــال کــه الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران براســاس اســناد باالدســتی مشــخص گردیــد ،تعییــن
جایــگاه سیاســت خارجــی نیــز در ایــن اســناد ضــروری اســت .اساسـاً منظــور از اســناد باالدســتی قوانیــن
نهــا را در ســه دســته جــای داد .اســناد دســتۀ اول دایــرۀ شــمول
میتــوان آ 
الزماالجرایــی اســت کــه 

ـتردهترین ســند باالدســتی
اصلیتریــن و گسـ 

میگیــرد.
ـتردهای دارد و موضوعــات مختلفــی را دربــر 
گسـ 
در هــر کشــوری قانــون اساســی آن کشــور اســت .دســتۀ دوم شــامل اســنادی اســت کــه دایــرۀ شــمول
ـمانداز
آنهــا را تخصصــی شــمرد؛ ماننــد ســند چشـ 
نمیتــوان 
محدودتــری دارد ،امــا ب هطــور کامــل نیــز 
ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی.
جســالۀ توســعه و سیاسـ 
برنامههــای پن 

تســالۀ توســعۀ ،1404
بیس 
حوزههــای مشــخص اســت کــه ب هفراخــور وظایــف و

دســتۀ ســوم دربرگیرنــدۀ اســناد تخصصــی در
ـئولیتهای تخصصــی تدویــن شــده اســت .مــواردی ماننــد ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و

مسـ
میگیــرد .در جمهــوری اســامی ایــران ،هیــچ
قانــون کار جمهــوری اســامی ایــران در ایــن دســته جــای 
ســند تخصصــی کــه اســتراتژی سیاســت خارجــی کشــور را تعییــن کــرده باشــد ،وجــود نــدارد .ب هبــاور
نگارنــدگان ،حتــی در اســناد دســتۀ دوم (نیم هتخصصــی) نیــز بــه کفایــت بــه مقولــۀ سیاســت خارجــی
پرداختــه نشــده اســت .بــرای مثــال در برنامــۀ ششــم توســعه مصــوب  1395/12/14ن هفقــط هیــچ قســمتی
ب هطــور مشــخص بــه سیاســت خارجــی نپرداختــه ،بلکــه در کل ســند نیــز فقــط دو بــار از واژۀ سیاســت
مهمتریــن
محدودیتهــا ،اســناد دســتۀ اول و دوم 

خارجــی اســتفاده شــده اســت 3.باوجــود ایــن نواقــص و
میشــود .بنابرایــن
اســناد باالدســتی در حــوزۀ سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران محســوب 
جســالۀ توســعه
برنامههــای پن 

بیستســاله و

چشــمانداز

در پرتــو اســنادی ماننــد قانــون اساســی ،ســند
میتــوان بــه تبییــن راهبــرد سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت .شــایان ذکــر اســت کــه

فقــدان یــک ســند تما متخصصــی در حــوزۀ سیاســت خارجــی موجــب شــده اســت کــه تفاســیر و تعابیــر
 .3یک بار در بخش مربوط به اقتصاد کالن و یک بار در بخش مربوط به موضوعات دفاعی و امنیتی.
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گوناگــون و گاه متضــادی از اســناد دســتۀ اول و دوم در حــوزۀ سیاســت خارجــی شــکل گیرد .این مســئله در
ینــژاد معتقــد بــود:
عرصــۀ عملیاتــی نوعــی آشــفتگی ب ههمــراه داشــته اســت .بــرای مثــال احمد 
افــراد بیاطــاع ســند چشــمانداز را نوشــتهاند [ ]...ایــن ســند موقعیــت ایــران را در
بیســت ســال آینــده مشــخص کــرده اســت .امــا تنظیمکننــدگان آن بــه توانایــی ملــت ایــران
واقــف نبود هانــد [ ]...مــا میتوانیــم در زمانــی کمتــر از آن نیــز بــه اهــداف دســت یابیــم
(روزنامــۀ شــرق .)1389/10/26 ،

برمبنــای ایــن برداشــت رئیسجمهــور ،روش دســتیابی بــه اهــداف ســند چشـمانداز در سیاســت خارجی
دولــت نهــم و دهــم بــر محــور انقالبیگــری و مخالفــت آشــکار بــا نظــام بینالملــل ،بهویــژه قطبهــای
ثــروت و قــدرت جهانــی ،میچرخیــد .ایــن رویکــرد بــا روح ســند چش ـمانداز مبنــی بــر «تعامــل ســازنده
و مؤثــر بــا نظــام بینالملــل» ســازگاری چندانــی نداشــت .از ســوی دیگــر روحانــی تعبیــر دیگــری از ســند
چش ـمانداز داشــت .وی در ســال  1386دربــارۀ مفاهیــم مطرحشــده در ســند چش ـمانداز اظهــار کــرده بــود:
آیــا سیاســت خارجــی بهمعنــای درش ـتگویی اســت؟ یعنــی حرفهایــی بزنیــم کــه تکبیرآفریــن
باشــد؟! یــا راه و روش درســت ســلوک بــا دنیاســت کــه درنتیجــۀ آن ،تهدیــد کاســته و یــا منفعتــی
جلــب شــود .آیــا مــا بــه جلــب منفعــت و دفــع تهدیــدات نیــاز داریــم یــا نداریــم؟ اگــر نداریــم ،زهی
ســعادت! پــس دیگــر بــه آن تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بینالملــل نیــاز نخواهیــم داشــت.
ولــی اگــر نیــاز داریــم ،کــه قطعـاً نیــاز داریــم ،پــس چــه بایــد کنیــم؟ (روحانــی ،1387 ،ص.)22 .

برمبنــای ایــن برداشــت ،رویکــرد تعاملمحــور بــا نظــام بینالملــل و قطبهــای ثــروت و قــدرت
جهانــی درپیــش گرفتــه شــد کــه بارزتریــن براینــد آن «برجــام» بــود .امــا بــا خــروج ترامــپ از
برجــام ،سیاســت خارجــی تعاملــی دولــت دوازدهــم بــا چالشهایــی مواجــه شــد .علیرغــم برداش ـت
و عملکــرد متفــاوت دولتهــا ،در قســمت بعــد نشــانههای سیاســت خارجــی تعاملــی از اســناد
باالدســتی اســتخراج شــده اســت.
2ـ .4نشانگان سیاست خارجی تعاملی در اسناد باالدستی
اســناد باالدســتی توســعه در جمهــوری اســامی ایــران بهگونــهای تنظیــم شــده کــه اتخــاذ سیاســت
خارجــی تعاملــی را بــه ضرورتــی انکارناپذیــر تبدیــل کــرده اســت .همانگونــه کــه ذکــر شــد ،الگــوی
توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران براســاس اســناد باالدســتی «برونگــرای درونمحــور» اســت .در
مقــام مقایســه ،الگــوی توســعۀ برونگرایانــه نســبت بــه الگــوی درونگرایانــه نیازمنــد سیاســت
خارجــی فعــال تعاملــی (نــه فعــال تقابلــی) اســت .بــه همیــن جهــت ،در الگــوی توســعۀ جمهــوری
اســامی ایــران بــار مســئولیت سیاســت خارجــی دوچنــدان اســت .واضــح اســت کــه دســتیابی بــه
اهــداف توســعۀ مبتنــی بــر الگــوی برونگرایــی در عصــر جهانــی شــدن از طریــق تعامــات بینالمللــی
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دوجانبــه و چندجانبــه (در ســطح منطقــهای و جهانــی) امکانپذیــر اســت .از ضــرورت مذکــور بــا
عنــوان سیاســت خارجــی توســعهگرا نیــز یــاد میشــود کــه در اســناد باالدســتی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .در ادامــه ،بــه بررســی قانــون اساســی ،ســند چشــمانداز بیستســاله و برنامههــای
پنجســالۀ توســعه در ایــن زمینــه پرداختــه شــده اســت.
2ـ4ـ .1قانون اساسی

در قانــون اساســی ،فقــط بــه ماهیــت کلــی سیاســت خارجــی و اصولــی ازجملــه حفــظ اســتقالل،
نفــی ســلطهپذیری ،حمایــت از مســلمانان و تأمیــن منافــع ایــران اشــاره شــده اســت .مفــاد مربــوط
بــه سیاســت خارجــی در فصــل دهــم قانــون اساســی مــواد  152تــا  155مطــرح شــده اســت .در
بخشهایــی از متــن قانــون اساســی میتــوان نشــانگانی از سیاســت خارجــی تعاملــی بــه ایــن شــرح
اســتخراج کــرد :روابــط صلحآمیــز و حســنۀ متقابــل بــا دول غیرمحــارب ،احتــرام بــه قراردادهــا و
معاهــدات بینالمللــی ،خــودداری از مداخلــه در امــور داخلــی دیگــران ،حــل اختالفــات از طریــق
مســالمتآمیز ،ســعادت بشــر در جامعــۀ بینالمللــی و نفــی ســلطهجویی و ســلطهپذیری.
2ـ4ـ .2سند چشمانداز بیستسالۀ 1404

ســند چشــمانداز بیستســاله درواقــع یــک اســتراتژی ملــی بــرای مشــخص کــردن هــدف و تعییــن
موقعیــت جمهــوری اســامی ایــران در ســال  1404اســت .بــر ایــن اســاس ،همــۀ برنامههــای سیاســی،
اقتصــادی ،دفاعــی ،فرهنگــی و غیــره بایــد در ایــن راســتا تدویــن شــود .در ســند چشـمانداز بیستســاله،
دو بــار بــه «تعامــل ســازنده بــا جهــان» اشــاره شــده اســت کــه نشــان از رویکــرد تعاملــی ایــن ســند
دارد .همچنیــن هــدف ســند چشــمانداز بیستســاله تبدیــل شــدن ایــران بــه کشــوری «توســعهیافته
بــا جایــگاه اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه بــا هویــت اســامی و انقالبــی ،الهامبخــش
در جهــان اســام و بــا تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بینالملــل» اســت .در ایــن ســند ،بــر جایــگاه
منطقــهای ایــران تأکیــد ویــژهای شــده اســت؛ بهطــوری کــه ایــران در ســال  1404بایــد کشــوری
«دســتیافته بــه جایــگاه اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــۀ آســیای جنــوب غربــی
ی میانــه ،قفقــاز ،خاورمیانــه و کشــورهای همســایه» باشــد (ســند چشــمانداز بیستســاله،
شــامل آســیا 
 .)1382همیــن مســئله ضــرورت عملگرایــی در سیاســت خارجــی کشــور را نشــان میدهــد؛ زیــرا
بــدون سیاســت خارجــی توســعهگرا نمیتــوان انگیــزۀ تبدیــل شــدن بــه قــدرت اول منطقــهای را مطــرح
کــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه هیــچ کشــوری در پوســتۀ بســتۀ خــود نهفقــط قــدرت برتــر منطقــهای نخواهــد
شــد (ســجادپور و نوریــان ،1389 ،ص ،)44 .بلکــه در ابعــاد داخلــی توســعه نیــز بــا مشــکل مواجــه
میشــود .همچنیــن براســاس تجربــۀ عینــی در جهــان معاصــر نمیتــوان هیــچ کشــوری را مثــال زد
کــه توســعه یافتــه باشــد امــا بــا محیــط خارجــی خــود و نظــام بینالملــل تعامــل ســازنده نداشــته
باشــد (ســریعالقلم ،1394 ،ص .)88 .از بُعــد تئوریــک نیــز ،منطــق کارکردگرایــی در روابــط بینالملــل
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بیــان میکنــد کــه همکاریهــای منطقــهای از عرصههــای کمتنــش شــروع میشــود و ســپس بــه
حوزههــای سیاســی تســری مییابــد (جوادیارجمنــد ،1387 ،ص .)312 .بهعبارتــی ثــروت بهتدریــج
تبدیــل بــه قــدرت میشــود .امــا پیشنیــاز کســب ثــروت (جایــگاه اول اقتصــادی) تعامــل ســازنده بــا
کشــورهای منطقــه در چارچــوب سیاســت خارجــی تعاملــی اســت.
بهمنظــور اجــرای بهتــر ســند چشــمانداز ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ســال 1387
پیشنویــس الزامــات تحقــق ســند چش ـمانداز بیستســاله را تصویــب و بــه رهبــری ارائــه کــرد .در ایــن
پیشنویــس 25مــادهای 8 ،مــاده بــه سیاســت خارجــی اختصــاص یافتــه اســت کــه همگــی بــر تعامــل
ســازنده و مؤثــر ایــران در روابــط بینالملــل تأکیــد میکنــد؛ از آن جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره
کــرد :مــادۀ  20تعامــل ســازنده بــا فراینــد طبیعــی جهانــی شــدن ،مــادۀ  21بسترســازی الزم در روابــط
خارجــی بــرای تعامــل مؤثــر و ســازنده در مناســبات منطقــهای و بینالمللــی ،مــادۀ  22همــکاری ســازنده
بیــن پیــروان مذاهــب اســامی و تعامــل مؤثــر بــا پیــروان ادیــان الهــی ،مــادۀ  23حمایــت از ایرانیــان
خــارج از کشــور بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی آنــان در روابــط
فرهنگی
خارجــی ،مــادۀ  24تــاش مشــترک بــرای ایجــاد مناســبات و نظامــات جدید اقتصــادی ،سیاســی و
ِ
منطقـ�های و جهانـ�ی (پیشنویــس الزامــات تحقــق چشــمانداز بیستســاله .)1387 ،مــوارد بــاال همگــی
ایــدۀ «سیاســت خارجــی فعــال تعاملــی» را در ســند چشــمانداز بیستســاله تقویــت میکنــد.
2ـ4ـ .3برنامۀ اول تا ششم توسعه

عالوهبــر قانــون اساســی و ســند چشــمانداز ،تــا کنــون در قالــب شــش برنامــۀ پنجســاله اولویتهایــی بــرای
سیاســت خارجــی کشــور درنظــر گرفتــه شــده اســت .ماهیــت اولویتهــای حاکــم بــر سیاســت خارجــی در
هــر شــش برنامــه یکســان بــوده؛ بهطــوریکــه میتــوان ادعــا کــرد راهبــرد اتخــاذی در برنامههــای اول،
دوم ،ســوم ،چهــارم ،پنجــم و ششــم توســعه همگــی مبتنــی بــر الگــوی توســعۀ صــادرات اســت .ایــن الگــو
برخــاف راهبــرد جایگزینــی واردات ،نیازمنــد رویکــرد تعاملــی فعــال در حــوزۀ سیاســت خارجــی اســت.
البتــه در هرکــدام از برنامههــای پنجســاله یــک بُعــد از سیاســت خارجــی تعاملــی بیشــتر برجســته شــده
اســت .بــرای مثــال هــدف اصلــی برنامــۀ اول توســعه بازســازی خرابیهــای جنــگ هشتســاله بــود؛ بــه
همیــن جهــت ،سیاســت خارجــی وقــت در پرتــو ســازندگی قــرار گرفــت .اگرچه تجــارت خارجــی جمهوری
اســامی ایــران تــا پیــش از ایــن در انحصــار دولــت بــود ،در چارچــوب برنامــۀ اول توســعه بــرای نخســتین
بــار بــه دولــت اجــازه داده شــد کــه «بخشــی از واردات و صــادرات کاال و خدمــات را بــه اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی ،بخشهــای تعاونــی و خصوصــی واگــذار کنــد» .همچنیــن درمــورد توســعۀ صــادرات غیرنفتــی
در برنامــۀ اول آمــده اســت کــه «اگــر ایجــاد تنــوع در منابــع ارزی کشــور در ســالهای آتــی اتفــاق نیفتــد،
آســیبپذیری اقتصــاد از ارز نفــت همچنــان حفــظ خواهــد شــد» .حجــم صــاردات غیرنفتــی طــی ایــن
برنامــه معــادل 17836میلیــون دالر پیشبینــی شــده بــود (برنامــۀ اول توســعه.)1368 ،
در برنامــۀ دوم توســعه ،بــر گســترش صــادرات تأکیــد بیشــتری شــده اســت .در مــادۀ  24ایــن

94

احسان فالحی و همکار .بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعهگرا در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

ســند ،بــه دولــت اجــازه داده شــده کــه بهمنظــور توســعۀ صــادرات ،تعرفــۀ کاالهــای وارداتــی کشــور
هــدف را درمقابــل کســب امتیــاز دربرابــر کاالهــای صادراتــی کاهــش دهــد .همچنیــن بــه «عضویــت در
ســازمانها و اتحادیههــای بینالمللــی و منطق ـهای بهمنظــور کســب منافــع بیشــتر در امــور تجــاری
بــا دنیــای خــارج» اشــاره شــده اســت .در ایــن ســند ،دو بــار بــر ایجــاد تــوازن میــان روابــط سیاســی
و اقتصــادی بــا دیگــر کشــورها تأکیــد شــده اســت .همانگونــه کــه ذکــر شــد ،در الگــوی توســعۀ
برونگــرای درونمحــور ،سیاســت جادهصافکــن اقتصــاد اســت .در همیــن راســتا ،در برنامــۀ دوم
توســعه« ،تقویــت روابــط حســنه بــا همســایگان ،دور نمــودن تشــنج از مرزهــا و گســترش همکاریهــای
منطق ـهای و قــارهای» مطــرح شــده اســت (برنامــۀ دوم توســعه.)1373 ،
هماننــد دو برنامــۀ قبلــی ،در برنامــۀ ســوم توســعه نیــز بــر توســعۀ صــادرات پافشــاری شــده اســت.
امــا غلظــت نــگاه سیاســی در ایــن برنامــه تــا حــدودی بیشــتر اســت؛ بهطــوریکــه در دو برنامــۀ
قبلــی بــه مباحــث مربــوط بــه سیاســت خارجــی در اثنــای متــن اشــارات پراکنــدهای وجــود داشــت،
امــا در برنامــۀ ســوم ،یــک بخــش مجــزا (فصــل بیستوســوم) بــا عنــوان سیاســت داخلــی و روابــط
خارجــی تدویــن شــده و بــه مباحــث مربــوط بــه سیاســت خارجــی انســجام بیشــتری بخشــیده اســت.
در فصــل مذکــور ،نهادهــای برونمــرزیِ جمهــوری اســامی ایــران ملــزم بــه هماهنگــی بــا مصوبــات
هیئــت وزیــران و وزارت امــور خارجــه شــدهاند 4.در برنامــۀ ســوم مجــددا ً بندهایــی بــه گســترش
همکاریهــای دوجانبــه ،منطقــهای و بینالمللــی و همچنیــن ادامــۀ پرهیــز از تنــش در روابــط بــا
کشــورهای غیرمتخاصــم اختصــاص یافتــه اســت (برنامــۀ ســوم توســعه.)1379 ،
برنامــۀ چهــارم شــدیدا ً بــر توســعۀ صــادرات تأکیــد کــرده اســت .فصــل چهــارم ایــن ســند بــه
«تعامــل فعــال بــا اقتصــاد جهانــی» اختصــاص یافتــه اســت .در مــادۀ  ،33دولــت مکلــف بــه اهــدای
جوایــز صادراتــی در قالــب برنامههــای مســتقیم و غیرمســتقیم شــده و برقــراری هرگونــه مالیــات و
عــوارض بــرای کاالهــای صادراتــی در طــول برنامــه ممنــوع اعــام شــده اســت .همچنیــن صــادرات
کاال و خدمــات از اخــذ هرگونــه مجــوز ،بهاســتثنای مــوارد اجبــاری در تجــارت بینالملــل ،معــاف
شــده اســت .در راســتای الگــوی توســعۀ صــادرات ،تمــام بنگاههــای تجــاری و شــبکههای توزیــع
موظــف شــدهاند کــه «اســتانداردهای ابالغــی ازســوی وزارت بازرگانــی را درجهــت نوینســازی
شــبکههای توزیــع کشــور و پیوســتن بــه ســازمانتجــارت جهانــی رعایــت نماینــد» .از ســوی دیگــر
بــا توجــه بــه سیاســت برونگرایانــۀ نهفتــه در ایــن ســند ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور
بــا همــکاری ســایر ســازمانهای ذیربــط مکلــف بــه ارتقــای جایــگاه بینالمللــی کشــور و تعامــل
مؤثــر در اقتصــاد بینالملــل شــده اســت .راهکارهــای پیشبینیشــده در ایــن زمینــه شــامل اســتفاده
از تــوان کالنشــهرها ،بهرهگیــری از قابلیتهــای ترانزیتــی کشــور ،پیونــد مناطــق مــرزی بــا اقتصــاد
ملــی و فراملــی و ایجــاد پارکهــای علمــی تحقیقاتــی اســت .شــایان ذکــر اســت کــه وزارت خارجــه در
 .4مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشود ،منوط به تأیید معظمله است.
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برنامــۀ چهــام مکلــف بــه تســهیل خدمــات کنســولی و گســترش مــراوده بــا ایرانیــان خــارج از کشــور
شــده اســت (برنامــۀ چهــارم توســعه.)1383 ،
در برنامــۀ پنجــم ،الگــوی توســعۀ صــادرات کمــاکان پیگیــری شــده اســت .مــواردی همچــون معافیت
مالیاتــی بــرای صــادرات غیرنفتــی ،مشــوقهای صادراتــی ،معافیــت اخــذ مجــوز بــرای کاالهــای صادراتی،
تعامــل اقتصــاد ملــی بــا اقتصــاد جهانــی ،تقویــت دیپلماســی اقتصــادی و تــاش بــرای پیوســتن بــه
ســازمان تجــارت جهانــی در برنامــۀ پنجــم توســعه تکــرار شــده اســت .در حــوزۀ سیاســت خارجــی نیــز
مــواردی ماننــد تعامــل و همــکاری دوجانبــه و چندجانبــه ،تشــنجزدایی و اعتمادســازی در ســند مطــرح
شــده اســت .امــا مــواردی ماننــد توســعۀ دیپلماســی عدالتخواهانــه ،تنظیــم ســطح روابــط بــا کشــورهای
غیرهمســو بــا جمهــوری اســامی ایــران ،بســط گفتمــان عدالــت در جهــان ،تدویــن فراینــد پیشــنهادی
بــرای اصــاح ســازمان ملــل ،حمایــت از ملتهــای مظلــوم و فلســطین در برنامــۀ پنجــم توســعه آمــده
اســت (برنامــۀ پنجــم توســعه .)1389 ،اگرچــه در چهــار برنامــۀ قبلــی بــه مــواردی ماننــد حمایــت از
ملتهــای مظلــوم یــا اصــاح ســازمان ملــل بهصــورت گــذرا اشــاره شــده اســت ،در ایــن ســند تأکیــد
بیشــتری بــر ایــن مــوارد وجــود دارد .مــواردی ماننــد عدالــت جهانــی و تنظیــم روابــط بــا کشــورهای
غیرهمســو نیــز مفاهیمــی کامـ ً
ا جدیــد در برنامــۀ پنجــم اســت کــه در اســناد قبلی مشــابهی نــدارد 5.لذا
بهنظــر میرســد اهمیــت سیاســت خارجــی تعاملــی در برنامــۀ پنجــم تــا حــدودی کاهــش یافتــه اســت.
در برنامــۀ ششــم توســعه ،الگــوی توســعۀ صــادرات همچنــان پیگیــری و مطــرح و تــاش شــده اســت
کــه سیاســت خارجــی متناســب بــا آن نیــز پــی گرفتــه شــود .ازجملــه نــکات تــازه در حــوزۀ سیاســت
خارجــی در برنامــۀ ششــم توســعه اشــاره بــه گســترش همــکاری بــا قدرتهــای نوظهــور اســت .نــکات
درخــور توجــه در ایــن ســند تأکیــد بــر افزایــش ســرمایهگذاری خارجــی اســت .در ایــن زمینــه منابــع
مالــی مــورد نیــاز خارجــی «تــا متوســط ســالیانه 30میلیــارد دالر از خطــوط اعتبــاری بانکهــای خارجــی
در قالــب تأمیــن مالــی خارجــی (فاینانــس) خودگــردان بــا اولویــت تأمیــن مالــی اســامی15 ،میلیــارد
دالر بهشــکل ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و 20میلیــارد دالر قراردادهــای مشــارکتی خارجــی»
پیشبینــی شــده اســت .در راســتای تقویــت سیاســت خارجــی تعاملــی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا همــکاری وزارت امورخارجــه مکلــف شــد ه اســت رایزنــان بازرگانــی در کشــورهایی کــه بیشــترین
میــزان مبادلــۀ تجــاری را بــا ایــران داشــتهاند ،تعییــن کننــد .ارتقــای جایــگاه ایــران در افــکار عمومــی
جهــان یکــی دیگــر از نــکات درخــور توجــه در برنامــۀ ششــم اســت (برنامــۀ ششــم توســعه.)1396 ،
چنانکــه مشــاهد میشــود ،سیاســت خارجــی تعاملــی در برنامههــای پنجســالۀ توســعه بهطــور
مســتقیم و غیرمســتقیم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
تلفیق برنامه و بودجه
 .5برنامههای پنجسالۀ توسعه بهصورت الیحه از طرف دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد و در کمیسیون
ِ
بررسی میشود .شایان ذکر است که الیحۀ برنامه ششم توسعه از طرف دولت دهم تنظیم شده بود و مورخ  1389/10/15به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید.
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2ـ .5ارزیابی عملکرد توسعهگرایی در سیاست خارجی ایران
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران امــکان اتخــاذ سیاســت
خارجــی توســعهگرا و رویکــرد تعاملــی در روابــط خارجــی را فراهــم کــرده اســت .امــا در مقــام
اجــرا رویکــرد توســعهگرایانه در سیاســت خارجــی ایــران نتوانســته اســت موفــق عمــل کنــد .بــرای
ارزیابــی رویکــرد سیاســت خارجــی توســعهگرا در ایــران میتــوان از ســه معیــاری کــه در قســمت
چارچــوب نظــری مطــرح شــد ،اســتفاده کــرد .امــا ارزیابــی ایــن شــاخصها بهصــورت مقایســهای
معنــادار خواهــد شــد؛ چنانکــه ایــران براســاس ســند چشــمانداز بیستســاله ،تــا ســال 1404
بایــد قــدرت اول منطقــه در جنــوب غــرب آســیا باشــد .بدیــن منظــور ،شــاخصهای مــورد اشــاره
بــا چنــد کشــور مهــم و همســطح منطقــهای ،ازجملــه عربســتان ،ترکیــه و امــارات متحــدۀ عربــی،6
مقایســه شــده اســت .درمــورد معیــار نخســت ،یعنــی «تــاش بــرای کســب جایــگاه در بازارهــای
جهانــی تولیــد» ،میتــوان از شــاخص میــزان صــادرات اســتفاده کــرد .امــارات در ســال  2019م،
حــدود 389میلیــارد دالر ،عربســتان و ترکیــه بهترتیــب  286و 249میلیــارد دالر و ایــران حــدود
151میلیــارد دالر صــادرات داشــتهاند .شــکل  1رونــد صــادرات ایــن چهــار کشــور را طــی دو دهــۀ
گذشــته نشــان میدهــد.

شکل  .1روند مقایسهای صادرات ()Source: World Bank, 2021a

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .6امارات متحدۀ عربی نیز اگرچه بهلحاظ وسعت ،جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیکی با این سه کشور قابل مقایسه نیست ،بهعنوان
کشوری که رویکردی بهشدت اقتصادی در سیاست خارجی دارد ،به این مقایسه افزوده شده است.
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معیــار دوم جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــود .بــرای ارزیابــی ایــن معیــار از داده هــای
مربــوط بــه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  7در بانــک جهانــی اســتفاده شــده اســت .امــارات
در ســال  2019م حــدود 14میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور داشــته اســت .ایــن
رقــم بــرای ترکیــه ،عربســتان و ایــران بهترتیــب حــدود 9میلیــارد5 ،میلیــارد و 5/1میلیــارد
دالر بــوده اســت .جالــب توجــه اســت کــه عربســتان در ســال  2008م موفــق بــه جــذب حــدود
40میلیــارد دالر ســرمایۀ خارجــی شــده اســت .چنا نکــه در شــکل  2مشــاهده می شــود،
متوســط ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران نســبت بــه ســه کشــور از ســال  2005تــا  2019م
پایین تــر بــوده اســت.

شکل  .2مقایسۀ سرمایهگذاری خارجی ()Source: World Bank, 2021b

بــرای ارزیابــی معیــار ســوم ،یعنــی «محافظــت از اقتصــاد ملــی» ،میتــوان از شــاخص تولیــد
ناخالــص داخلــی 8و ســهم هــر کشــور از  GDPجهانــی اســتفاده کــرد .براســاس شــکل  ،3عربســتان
صعــودی در ســال  2019م حــدود 793میلیــارد دالر ،ترکیــه 761میلیــارد دالر ،ایــران 454میلیــارد
دالر و امــارات 421میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلــی داشــتهاند .رونــد تولیــد ناخالــص داخلــی
ایــن کشــورها از ســال  1998تــا  2019م در شــکل  3آمــده اســت.
)7. Foreign Direct Investment (FDI
)8. Gross Domestic Production (GDP
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()Source: World Bank, 2021c

سهم هرکدام از کشورهای مذکور از تولید ناخالص داخلی جهان به شرح جدول زیر است.
جدول  .2سهم از تولید ناخالص جهان
عربستان

ترکیه

ایران

امارات

2018

%0/91

%0/90

%0/52

%0/49

2019

%0/90

%0/87

-

%0/48

()Source: Authors Finding based on World Bank Data

اســناد باالدســتی توســعه در جمهــوری اســامی ایــران بــا تعییــن رویکــرد توســعۀ برونگــرا
بهدرســتی بــر پیونــد میــان توســعۀ درونــی و الزامــات جهانــی صحــه گذاشــتهاند .ایــن الزامــات
توســعه و رفــاه شــهروندان را بــه بنیــان اصلــی مشــروعیت و ثبــات نظــام سیاســی تبدیــل کــرده
اســت .از ایــن رو در اســناد باالدســتی بهشــکل غیرمســتقیم بــر سیاســت خارجــی توســعهگرا
بهعنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد پیونــد پویــا میــان الزامــات جهانــی و الگــوی توســعۀ برونگــرا
تأکیــد شــده اســت .امــا ســاختار معنایــی  /ذهنــی حاکــم بــر ارکان اجرایــی جمهــوری اســامی
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ایــران باعــث شــده سیاســت خارجــی توســعهگرا ،بهعنــوان ابــزاری در روابــط خارجــی ،انســجام
و قــوام الزم را نیابــد و عمــ ً
ا یــک رویکــرد غیرتوســعهای مواجههآمیــز درمقابــل جهــان غــرب،
بهعنــوان کانــون اصلــی ثــروت و قــدرت جهانــی ،ایجــاد شــده اســت (موسویشــفائی ،1389 ،ص.
 .)337بــه عبــارت دیگــر ،در مرحلــۀ عملیاتــی شــدن سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران،
منطــق مســئولیت ( 9حکایــت از مســتضعفان و مســلمانان جهــان) بــر منطــق نتیجهگرایــی  10غالــب
شــده اســت ( .)Mohammadnia, 2010, p. 155باوجــود ایــن ،جمهــوری اســامی ایــران بــا نــگاه
بــه شــرق ،بهویــژه چیــن و روســیه ،تــاش میکنــد منابــع فنــی و مالــی مــورد نیــاز را از ایــن
طــرق تأمیــن کنــد.

 .3نتیجهگیری

در عصــر وابســتگیهای متقابــل ،توســعهیافتگی و توســعهنیافتگی کشــورها پیونــدی عمیــق بــا
جهتگیــری سیاســت خارجــی آنهــا دارد .بــه عبــارت دیگــر ،الزامــات جهانــی شــدن ایجــاب میکنــد
کــه میــان الگــوی توســعۀ کشــورها و سیاســت خارجــی آنهــا ارتباطــی منطقــی برقــرار شــود؛ زیــرا در
جهــان معاصــر ،تصمیماتــی کــه خــارج از مــدار وابســتگیهای متقابــل و بــا تأکیــد محــض بــر خودکفایی
در اکثــر زمینههــا اتخــاذ میشــود ،معمــوالً موفقیتآمیــز نخواهــد بــود .لــذا الگــوی توســعۀ کشــورها و
سیاســت خارجــی آنهــا اثرگــذاری متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد .بــا عنایــت بــه اهمیــت پدیــدۀ مذکــور
ایــن پرس ـشها مطــرح شــد :الگــوی توســعه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران چیســت؟
رابطــۀ میــان ایــن الگــو بــا سیاســت خارجــی توســعهگرا چگونــه اســت؟
اســناد باالدســتی نشــان میدهــد کــه الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر شــکل
تعدیلشــدهای از برونگرایــی اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا عنــوان «برونگرایــی درونمحــور» از آن
یــاد شــد .سیاســت خارجــی متناســب بــا ایــن الگــو نمیتوانــد از یــک الگــوی انفعالــی و انزواجویانــه
تبعیــت کنــد .چنانکــه ســند چش ـمانداز بیستســاله بهروشــنی اعــام کــرده کــه هــدف جمهــوری
اســامی ایــران در ســال  1404رســیدن بــه جایــگاه اول منطق ـهای در آســیای جنــوب غربــی اســت.
ماهیــت ایــن هــدف کلــی در برنامههــای پنجســالۀ توســعه بــا جزئیــات بیشــتری تبییــن شــده
اســت .شــاخصهایی ازقبیــل تعامــل ســازنده بــا جهــان ،الگــوی توســعۀ صــادرات ،منطقهگرایــی،
تنشزدایــی ،اعتمادســازی ،تمایــل در پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی ،دیپلماســی اقتصــادی
و رشــد ســرمایهگذاری خارجــی همگــی مهــر تأییــدی بــر برونگــرا بــودن برنامــۀ توســعۀ ملــی
ایــران اســت کــه بارهــا در اســناد باالدســتی بــه آنهــا اشــاره شــده اســت .در همیــن راســتا ،متناســب
بــا الگــوی توســعۀ مطرحشــده در اســناد باالدســتی ،سیاســت خارجــی فعــال نیــز مــورد توجــه
سیاســتگذاران قــرار گرفتــه اســت .امــا آن نوعــی از سیاســت خارجــی فعــال بــا الگــوی توســعۀ
9. Logic of responsibility
10. Logic of consequentiality
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برونگرایانــه تناســب دارد کــه مبتنــی بــر پرهیــز از تنــش و تــاش بــرای جــذب منابــع بینالمللــی
بــه درون کشــور باشــد کــه از آن بــا عنــوان سیاســت خارجــی توســعهگرایانه یــاد میشــود .بــه عبــارت
دیگــر ،منظــور از سیاســت خارجــی توســعهگرا تــاش بــرای اســتفاده از امکانــات موجــود در عرصــۀ
بینالمللــی بــرای دســتیابی بــه توســعۀ داخلــی اســت؛ یعنــی سیاســت خارجــی توســعهگرا ابــزار
جــذب و هدایــت منابــع بینالمللــی بــه درون مرزهــای ملــی اســت .بــر ایــن اســاس ،هــدف اصلــی
سیاســت خارجــی توســعهگرا یــاری رســاندن بــه توســعۀ اقتصــادی کشــور اســت .در شــرایطی کــه
الگــوی توســعۀ کشــور برمبنــای برونگرایــی طراحــی شــده باشــد ،سیاســت خارجــی توســعهگرا نقــش
حیاتــی خواهــد یافــت؛ بهطــوری کــه اتخــاذ ســایر اَشــکال سیاســت خارجــی ،ماننــد الگــوی فعــال
تقابلــی یــا سیاســت خارجــی انزواگرایانــه( ،براســاس جــدول  )1باعــث عقیــم مانــدن الگــوی توســعۀ
«برونگرایانــۀ درونمحــور» خواهــد شــد .اســناد باالدســتی توســعه نیــز بهشــکل غیرمســتقیم بــر
سیاســت خارجــی توســعهگرا صحــه میگذارنــد .امــا فقــدان یــک ســند تخصصــی در حــوزۀ سیاســت
خارجــی باعــث ارائــۀ تفاســیر گوناگــون از اســناد باالدســتی در حــوزۀ سیاســت خارجــی و درنتیجــه
عملکــرد متفــاوت هــر دولــت در عرصــۀ سیاســت خارجــی شــده اســت؛ بهطــوری کــه اعــداد و ارقــام
در مقایســه بــا کشــورهای برجســتۀ منطقــه نشــان میدهــد کــه سیاســت خارجــی ایــران در جــذب
منابــع بینالمللــی بــه درون مرزهــای ملــی موفــق عمــل نکــرده اســت.
از نظــر نگارنــدگان ،پیشــنهادهای زیــر بــه کارایــی سیاســت خارجــی توســعهگرا در ایــران کمــک
خواهــد کــرد:
 تدوین سند باالدستی تخصصی در حوزۀ سیاست خارجی؛ مشارکت فعال در سازمانهای منطقهای؛ فعال کردن دفاتر اقتصادی در سفارتخانهها و کنسولگریها؛ استفادۀ بهینه از موقعیت جغرافیایی کشور در تبادالت اقتصادی؛ نگریستن به بحرانهای منطقهای از چشمانداز اقتصادی و نه صرفاً نظامی؛ پیریزی متوازن روابط اقتصادی با قدرتهای غربی و شرقی؛ مشارکت فعال در مگاپروژههایی مانند طرح تراسیکا و کمربند راه؛ درنهایــت پیششــرط همــۀ ایــن پیشــنهادها کاســتن از بُعــد ایدئولوژیــک سیاســت خارجــی(منطــق مســئولیت) بــه نفــع ابعــاد اقتصــادی (منطــق نتیجــه) اســت .در پایــان ،ایــن نکتــه درخــور
ذکــر اســت کــه منطــق مســئولیت و منطــق نتیجــه دو روی ســکۀ سیاســت خارجــی جمهوری اســامی
اســت کــه هماننــد دو بــال ،سیاســت خارجــی ایــران را در ســالهای بعــد از انقــاب بــه حرکــت
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درآورده اســت .ایجــاد تــوازن واقعبینانــه میــان ایــن دو بیانگــر پیچیدگــی ماهیــت سیاســت خارجــی
در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.

102

احسان فالحی و همکار .بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعهگرا در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران.

Quarterly Journal of
Year 2022, Volume 9, Special Issue

The Macro and Strategic Policies

References
Azghandi, A. (2008). Détente in Foreign policy case study: I.R. IRAN. Foreign Policy Quarterly, 13(4), 1035-1047. (Persian)
Dehghani Firoozababdi, S. J. (2003). Necessities of national development foreign policy in
Iran’s twenty-year prospective document. Political and International Approaches, 5(1),
117-161. (Persian)
Dehghani Firoozababdi, S. J. (2008). A conceptual framework for evaluating the foreign
policy of Islamic Republic of Iran. Tehran: Deputy research of Expediency Discernment
Council. (Persian)
Fifth Development Plans. (2011). Fifth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196. Accessed
on: 2021/05/03.
First Development Plans. (1990). First five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the
Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755. Accessed
on: 2021/05/03.
Forth Development Plans. (2005). Forth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the
Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202. Accessed
on: 2021/05/03.
Islamic Republic of Iran Constitution law.
Javadi Arjomand, M. J. (2008). Foreign policy of Islamic Republic of Iran from the 1404
Prospective Document viewpoint with emphasis on Developmental State. In Mousavi
Shafaee, S. M. (ed.), National Conference of Developmental oriented foreign Policy (pp.
297-316). Tehran: Center for Strategic Research. (Persian)
Leftwich, A. (1996). Democracy and development: Theory and practice. Cambridge: Polity
Press.
Main Politics of 44 article in constitution law. (2006). Great leader Announcement Text of
Main Politics of 44 article in constitution law. ministry of cooperatives labor and social welfare. Available at: https://www.mcls.gov.ir/fa/law/234. Accessed on: 2021/05/09.
(Persian)
Main Politics of forth development plan. (2005). Signification of Main Politics of forth de-

103

Fallahi, E. et al. (2022). Interpreting the Position of Development-Oriented Foreign Policy in Islamic Republic of Iran Higher Level Documents. JMSP, 9 (Special Issue), 82-105.

Quarterly Journal of

The Macro and Strategic Policies

Year 2022, Volume 9, Special Issue

velopment plan. Available at: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37764. Accessed
on: 2021/05/09. (Persian)
Mohammadinia, M. (2010). Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic
Constructivism. Alternatives, 9(1), 148-180.
Mousavi Shafaee, S. M. (2010). Developmentalist approach to the foreign policy of iran;
necessisties & challenges. Politics Quarterly, 40(2), 319-338. (Persian)
Rouhani, H. (2008). Is the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in line of the 20-year
prospective document?. In Mousavi Shafaee, S. M. (ed.), National Conference of Developmental oriented foreign Policy (pp. 297-316). Tehran: Center for Strategic Research.
(Persian)
Sajadpour, S. M. K., & Nourian, A. (2010). Foreign Policy Planning in Iran: The Study of
the Relationship between Regional Power, Economy and Foreign Policy on the Basis of
“Iran’s 2025 Prospective Document. Strategy Quarterly, 19(56), 71-43. (Persian)
Sariolghalam, M. (2015). Development, production of developmental state. Textile and
Clothing Industry Magazine, 33(287), 88-89. (Persian)
Second Development Plans. (1995). Second five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the
Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488. Accessed
on: 2021/05/03.
Shargh (2011). Ahmadinejad: Illiterate persons wrote prospective Document. Shargh newspaper Archive.
Sixth Development Plans. (2017). Sixth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the
Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547. Accessed on: 2021/05/03.
Third Development Plans. (2001). Third five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the
Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301. Accessed
on: 2021/05/03.
Twenty years prospective Document 1404. (2003). Islamic Parliament Research Center of
the Islamic Republic of IRAN. Available at: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295. Accessed on: 2021/05/03.
World Bank. (2020a). Exports of goods and services (current US$). The World Bank Data.

Fallahi, E. et al. (2022). Interpreting the Position of Development-Oriented Foreign Policy in Islamic Republic of Iran Higher Level Documents. JMSP, 9 (Special Issue), 82-105.

104

Quarterly Journal of
Year 2022, Volume 9, Special Issue

The Macro and Strategic Policies

Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.
World Bank. (2020b). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). The World
Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.
World Bank. (2020c). GDP (current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.

105

Fallahi, E. et al. (2022). Interpreting the Position of Development-Oriented Foreign Policy in Islamic Republic of Iran Higher Level Documents. JMSP, 9 (Special Issue), 82-105.

