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Development requires an internal plan in the higher documents. However, in the in-
terdependent 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 docu-
ment 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 devel-
opment government theory. 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

حرکــت در مســیر توســعه نیازمنــد تدویــن برنامــه      ای داخلــی در قالب اســناد باالدســتی اســت. 
امــا در جهــان وابســتگی  های متقابــل، توســعۀ درونــی کشــورها بــا محیــط خارجــی پیونــدی 
ناگسســتنی یافتــه اســت؛ به طــوری   کــه برنامــۀ توســعه بــدون توجــه بــه محیــط بین المللــی 
و روابــط خارجــی ســودمند نیســت. از ایــن   رو اکثــر کشــورهایی کــه بــر مــدار توســعه قــرار 
ــدان  ــه فق ــتند. اگرچ ــی هس ــت خارج ــوزۀ سیاس ــتی در ح ــند باالدس ــد، دارای س گرفته  ان
چنیــن ســندی در جمهــوری اســامی ایــران نقطــۀ ضعــف محســوب می  شــود، ســایر اســناد 
ــداف توســعه  ای را در حــوزۀ سیاســت خارجــی  ــی و غیرمســتقیم اه باالدســتی به شــکلی کل
مطــرح کرده  انــد. پژوهــش حاضــر بــا بازخوانــی ایــن اســناد، درپــی پاســخ بــه ایــن 
پرسش  هاســت: راهبــرد توســعه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی چــه الگویــی دارد؟ 
ــه  ــخ ب ــت؟ در پاس ــه اس ــعه  گرا چگون ــی توس ــت خارج ــا سیاس ــو ب ــن الگ ــان ای ــۀ می رابط
پرســش ها، اســتدالل می  شــود کــه الگــوی توســعه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی 
ایــران برون  گــرای درون محــور اســت. ایــن الگــوی توســعه بــدون سیاســت خارجــی توســعه  گرا 
امــکان عملیاتــی شــدن نــدارد. پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توســعه  ای ـ کاربــردی اســت 
ــت  ــۀ دول ــوب نظری ــندپژوهی در چارچ ــا روش س ــی و ب ــی ـ تحلیل ــرد توصیف ــا رویک ــه ب ک

توسعه  گرا تدوین شده است. 
 . I39   ،I28   ،I30   ،F10   ،F63  :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
پدیــدۀ جهانــی شــدن حرکــت در مســیر توســعه را بــدون تعامــل ســازنده بــا عرصــۀ بین  المللــی تقریبــاً 
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 به حــدی اهمیــت 
ــل  ــن تعام ــود. بنابرای ــعه می  ش ــد توس ــدن فراین ــم مان ــث عقی ــا باع ــان آن  ه ــی می ــه نا  هماهنگ دارد ک
میــان الگــوی توســعه و سیاســت خارجــی کشــورها بــه یکــی از مقــوالت مهــم در رونــد سیاســت گذاری 
تبدیــل شــده اســت. کشــورهای پیشــرو بــا درک واقع  بینانــۀ چنیــن رابطــه ای، اســناد تخصصــی مدّونــی 
را در حــوزۀ سیاســت خارجــی تدویــن کرده  انــد کــه هــدف نهایــی آن  هــا کســب ثــروت و قــدرت ملــی 

و در یــک کام، تأمیــن منافع شــهروندان اســت.1

ــاه یکــی از مهم  تریــن عناصــر منافــع ملــی همــۀ کشــورها محســوب  از آنجایــی کــه توســعه و رف
ــه آن توجهــی  ــون اساســی )مــواد 3، 29، 31 و 43( ب ــران نیــز در قان می  شــود، جمهــوری اســامی ای
ــن  ــه همی ــت. ب ــعه اس ــق توس ــرو تحق ــهروندان در گ ــاه ش ــن رف ــد تأمی ــت. بی تردی ــرده اس ــژه ک وی
ــرار  ــرای ق ــعه ب ــاله توس ــای پنج س ــاله و برنامه ه ــم انداز بیست س ــند چش ــد س ــنادی مانن ــور، اس منظ
گرفتــن بــر روی ریــل توســعه تدویــن شــده کــه درعیــن توجــه بــه اصــول سیاســت خارجــی جمهــوری 
اســامی ایــران، تــا حــدودی مبتنــی بــر مقتضیــات محیــط بین  المللــی نیــز بــوده اســت. البتــه بعــد 
ــت  ــران اهمی ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ــی ب ــط بین  الملل ــات محی ــی مقتضی ــگ تحمیل ــان جن از پای
بیشــتری یافــت و در همــان زمــان نیــز نخســتین برنامــۀ توســعه تدویــن شــد. از همــان زمــان، احســاس 
ــد  ــریع رون ــگ و تس ــی از جن ــای ناش ــازی خرابی  ه ــرای بازس ــرا ب ــی عمل  گ ــت خارج ــه سیاس ــاز ب نی

توســعه شــکل گرفــت.

ــوی  ــه الگ ــود ک ــبب ب ــدان س ــتر ب ــاب بیش ــۀ اول انق ــرا در ده ــی عمل  گ ــت خارج ــدان سیاس  فق
اقتصــادی حاکــم بــر جمهــوری اســامی ایــران تــا پایــان جنــگ تحمیلــی مبتنــی بــر اقتصــاد متمرکــز 
درون  گــرا بــود. بدیــن ســبب تــا پایــان جنــگ نیــاز چندانــی بــه سیاســت خارجــی عمل  گرایانــه احســاس 
نمی  شــد. شــرایط انقابــی آن دوران نیــز مزیــد بــر علــت شــده بــود. از ســوی دیگــر بــا شــروع جنــگ 
تحمیلــی در شــهریور 1359، موقعیــت اضطــراری بــر کشــور حاکــم شــد و تــاش بــرای بقا بــه اصلی  ترین 
هــدف جمهــوری اســامی ایــران تبدیــل شــد. بــه همیــن ســبب در عرصــۀ اقتصــادی تــاش می  شــد تــا 
بــا اتــکا بــه امکانــات و منابــع داخلــی از واردات خارجــی کاســته شــود تــا بدیــن وســیله از آســیب  پذیری 

1. برای مثال می توان 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 
و  ویژگی ها  بیشتر  که  می شود  منتشر   )White paper( سفید«  »برگۀ  عنوان  با  کشورها  از  برخی  در  اسناد  این  کرد.  اشاره 

راهکارهای سیاست خارجی کشور را تشریح می کند. 
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ــا ســال 1368 الگــوی جایگزینــی واردات  ــه دالیــل پیش گفتــه، ت بیشــتر کشــور جلوگیــری گــردد. بناب
ســرلوحۀ نظــام اقتصــادی کشــور بــود و بــر همیــن اســاس، راهبــرد اقتصــادی کشــور2 مبتنــی بــر الگــوِی 
ــرار  ــا اتمــام جنــگ، بازســازی خســارت  ها در صــدر برنامــۀ اقتصــادی کشــور ق ــود. امــا ب درون  گرایــی ب
ــود  ــی وج ــدف اصل ــا 1372 دو ه ــور 1368 ت ــعۀ کش ــۀ توس ــتین برنام ــه در نخس ــوری ک ــت؛ به ط گرف
ــدی و  ــای تولی ــازی ظرفیت  ه ــازی و نوس ــی کشــور؛ 2. بازس ــۀ دفاع ــز بنی ــازی و تجهی داشــت: 1. بازس
زیربنایــی و مراکــز جمعیتــی خســارت دیده در طــول جنــگ )برنامــۀ اول توســعه، 1368(. از ایــن پــس 
ــرا  ــی عمل  گ ــت خارج ــاذ سیاس ــرورت اتخ ــتی، ض ــناد باالدس ــدرج در اس ــداف من ــق اه ــور تحق به منظ
مطــرح شــد. از ســوی دیگــر در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، رفتــار مبتنــی بــر تجدیدنظرطلبــی 
انقابــی بــه تحقــق اهــداف جمهــوری اســامی ایــران منجــر نشــده بــود. بنابراین اتخــاذ سیاســت خارجی 
عمل  گــرا در مرکــز توجــه تصمیم  گیــران قــرار گرفــت )ازغنــدی، 1387، ص. 143( کــه بایــد بــا برنامــۀ 
توســعۀ کشــور هماهنگــی الزم را داشــته باشــد. بــه هــر حــال، بــا گذشــت یــک دهــه از انقاب اســامی و 
خــارج شــدن کشــور از شــرایط جنگــی، ضــرورت تدویــن و پیگیــری برنامــۀ توســعه منســجم مطــرح شــد 
کــه سیاســت  گذاری خارجــی بخشــی مهــم از آن محســوب می  شــود. مقالــۀ پیــِش  رو بــا بررســی اســناد 

باالدســتی درپــی پاســخ بــه ایــن پرسش  هاســت:

ـ الگوی توسعۀ جمهوری اسامی ایران در اسناد باالدستی چیست؟ 

ـ رابطۀ میان این الگو با سیاست خارجی توسعه  گرا چگونه است؟ 

ــی درون  محــور« اســت.  ــر الگــوی »برون  گرای ــی ب ــران مبتن الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ای
ــل میــان  ــذا رابطــۀ متقاب ــه سیاســت خارجــی توسعه   گراســت. ل عملیاتــی شــدن ایــن الگــو وابســته ب
ــن  ــد. ای ــد انجامی ــری خواه ــدی دیگ ــه ناکارآم ــی ب ــدان یک ــه فق ــوری   ک ــت؛ به ط ــرار اس ــن دو برق ای
دیــدگاه در چارچــوب نظریــۀ دولــت توســعه  گرا بررســی شــده اســت. ایــن مقالــه بــه روش ســندپژوهی 
کتابخانــه ای، یعنــی بــا بررســی متــون اســناد، تدویــن شــده اســت. از فوایــد ایــن روش صحت وســقم 

ــد.  ــش می ده ــف را کاه ــات مختل ــورد موضوع ــت ها درم ــیاری از سوءبرداش ــه بس ــت ک ــب اس مطال

2. چارچوب نظری: دولت توسعه  گرا، سیاست خارجی توسعه  گرا
ــری  ــن و ت ــت گریفی ــکار، کی ــارد اس ــچ، ریچ ــان لفت وی ــز، آدری ــر ایوان ــون پیت ــمندانی همچ اندیش
ــد.  ــت در اقتصــاد مفصل  بنــدی کرده ان ــر نقــش دول ــا تأکیــد ب ــت توســعه  گرا را ب ــۀ دول مکنلــی نظری
ایــن اندیشــمندان بیشــتر براســاس تجربــۀ برخــی کشــورهای شــرق و جنــوب شــرقی آســیا )به ویــژه 
ــن  ــات خــود را تدوی ــگ( نظری ــوان، ســنگاپور و هنگ کن ــی، تای ــرۀ جنوب ــی ک ــای آســیایی یعن ببره
ــدگان، در میــان ایــن اندیشــمندان، آدریــان لفت ویــچ نظریــۀ منســجم  تری  ــه نظــر نگارن ــد. ب کرده ان

2. برنامۀ اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی را نمی توان راهبرد توسعه نامید؛ زیرا هدف اساسی در آن زمان توسعه نبود، 
بلکه حفظ بقا بود؛ زیرا کشوری که دل مشغولی اصلی اش بقاست، نمی تواند به فکر توسعه باشد )روحانی، 1387، ص. 16(.
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ــد  ــای تأکی ــعه به ج ــت در مســیر توس ــرای حرک ــه ب ــد اســت ک ــچ معتق ــه داده اســت. لفت   وی را ارائ
ــد  ــت تأکی ــت دول ــت و ماهی ــر سیاس ــد ب ــی(، بای ــا غیردمکراس ــی ی ــت )دمکراس ــکل حکوم ــر ش ب
ــای  ــام فعالیت  ه ــد: »تم ــف می  کن ــن تعری ــت را این چنی ــچ سیاس ــور، لفت  وی ــن منظ ــه همی ــرد. ب ک
ــادی  ــع م ــع مناب ــد و توزی ــتفاده، تولی ــرای اس ــره ب ــا مذاک ــکاری و ی ــر هم ــی ب کشــمکش  آمیز مبتن
ــه کار  ــی ب ــا عموم ــردی ی ــۀ ف ــه در عرص ــی ک ــا بین  الملل ــی ی ــی، مل ــطوح محل ــادی، در س و غیرم
مــی  رود« (Leftwich, 1996, p. 6). لفت  ویــچ اگرچــه ماهیــت دولت  هــا را بــا یکدیگــر متفــاوت 
می  دانــد، بــا توجــه بــه تجربــۀ تاریخــی کشــورهای مــورد بررســی اش نشــان می  دهــد کــه موفقیــت 
ــواردی  ــه م ــا، ب ــودن آن  ه ــک ب ــا غیردمکراتی ــک ی ــش از دمکراتی ــعه بی ــۀ توس ــا در زمین دولت  ه
همچــون ثبــات داخلــی )از نــوع دمکراتیــک یــا غیردمکراتیــک(، مشــارکت در بازارهــای اقتصــادی و 
سیاســی بین  المللــی، روابــط مطلــوب بــا اقتصادهــای قدرتمنــد، اســتقال نســبی دولــت در سیاســت، 
ــعه،  ــارۀ توس ــا درب ــان گروه  ه ــق می ــاد، تواف ــش فس ــا، کاه ــی توان ــتگاه اجرای ــالم و دس ــای س زیربن
برابــری منطقــه  ای در توزیــع هزینه  هــا و ســود بســتگی دارد. مــوارد مذکــور همگــی از کارکردهــای 
ــع  ــرای اســتفاده، تولیــد و توزی سیاســت اســت؛ یعنــی از الگوهــای همــکاری، کشــمکش، مذاکــره ب
ــده  ــش را برعه ــن نق ــد اصلی  تری ــن رون ــت در ای ــن دول ــد. بنابرای ــمه می  گیرن ــه سرچش در جامع
دارد. بــر همیــن اســاس، اکثــر اندیشــمندان ایــن حــوزه معتقدنــد کــه دولــت در کشــورهایی ماننــد 
ــی(  ــل ابتدای ــژه در مراح ــعه )به وی ــی توس ــرک اصل ــنگاپور مح ــن و س ــره، چی ــنگاپور، ک ــزی، س مال
ــت  های  ــه سیاس ــد ک ــی می  دان ــعه  گرا را دولت ــت توس ــچ دول ــاس، لفت   وی ــن اس ــر ای ــت. ب ــوده   اس ب
داخلــی و روابــط خارجــی آن   درجهــت کســب قــدرت، اقتــدار، اســتقال، توانمنــدی و ظرفیتــی اســت 
ــه اهــداف آشــکار توســعه  ای را  کــه از طریــق ایجــاد و ارتقــای شــرایط رشــد اقتصــادی دســتیابی ب

.(ibid., pp. 20-26) امکان پذیــر می  ســازد 

نکتــۀ درخــور توجــه ایــن اســت کــه برنامه  هایــی کــه دولت  هــا اجــرا می  کننــد، از ســوی 
قانون  گــذاران تدویــن می شــود و در قالــب اســناد باالدســتی قــرار می  گیــرد. بنابرایــن عاوه بــر الگــوی 
ــز  ــژه در حــوزۀ سیاســت خارجــی، نی ــناد، به وی ــن اس ــناد باالدســتی، نحــوۀ اجــرای ای توســعه در اس
اهمیــت دارد. از ایــن رو هــم الگــوی توســعه در اســناد باالدســتی و هــم نحــوۀ اجــرای آن توســط دولــت 
در بخش  هــای مختلــف، به ویــژه در حــوزۀ سیاســت خارجــی، اهمیــت دارد. بدیــن ترتیــب، کشــورهایی 
ــک  ــدّون، ی ــتی م ــناد باالدس ــر اس ــه عاوه ب ــند ک ــعه  گرا باش ــی توس ــت خارج ــد دارای سیاس می  توانن
ــت توســعه  گرا نیــز در آن  هــا حاکــم باشــد. در ایــن میــان، سیاســت خارجــی توســعه  گرا یکــی از  دول
ــداف توســعه اســت. ضمــن اینکــه در  ــه اه ــرای دســتیابی ب ــت   توســعه  گرا ب ــای دول ــن ابزاره مهم  تری
ــن  ــد. چنی ــا می  کنن ــاد ایف ــی را در اقتص ــش اصل ــار نق ــا به ناچ ــعه یافته، دولت  ه ــای کمترتوس دولت  ه
دولت  هایــی اگــر نتواننــد بیــن اهــداف توســعه  ای خــود بــا سیاســت خارجــی تعــادل برقــرار نماینــد، در 
فراینــد توســعه نــاکام خواهنــد مانــد. ایــن ســبک از سیاســت خارجــی را می  تــوان سیاســت خارجــی 
ــی  ــۀ بین الملل ــی در عرص ــعۀ داخل ــِش  روی توس ــع پی ــع موان ــدف از آن رف ــه ه ــد ک ــعه  گرا نامی توس
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ــد:   ــی سیاســت خارجــی توســعه  گرا می  دانن ــر را از شــروط اصل ــدگان ســه ویژگــی زی اســت. نگارن

- تاش برای کسب جایگاه در بازارهای جهانی تولید؛ 

- جذب سرمایه  گذاری خارجی )مستقیم و غیرمستقیم(؛

- محافظت از اقتصاد ملی درمقابل چالش  های جهانی. 

2ـ1. انواع الگوهای توسعه
تــا کنــون الگوهــای متفاوتــی بــرای تبییــن رونــد توســعه در کشــورهای مختلــف بیــان شــده اســت. 
بــرای ساده  ســازی ایــن الگوهــا می  تــوان آن  هــا را در قالــب ســه الگــوی برون  گــرا، درون  گــرا و مختلــط 
طبقه  بنــدی کــرد. هرکــدام از الگو  هــای مذکــور براســاس جــدول 1 دارای راهبــرد اقتصــادی مشــخصی 
هســتند کــه متناظــر بــا یــک راهبــرد خــاص در سیاســت خارجــی اســت. رویکــرد »برون  گرایــی محض« 
راهبــرد توســعۀ صــادرات را برمبنــای اقتصــاد بــازار ترویــج می  کنــد. بنابرایــن سیاســت   درهــای بــاز در 
ــل، »درون  گرایــی محــض«  عرصــۀ سیاســت خارجــی به شــکل افراطــی اجــرا می  شــود. در نقطــۀ مقاب
ــی در  ــرد انزواگرای ــا رویک ــوالً ب ــد و معم ــج می  کن ــی واردات را تروی ــت جایگزین ــه سیاس ــرار دارد ک ق
عرصــۀ سیاســت خارجــی همــراه می  شــود. در الگــوی »مختلــط« راهبــرد اقتصــادی ممکــن اســت بــا 

اولویــت داخلــی یــا خارجــی شــکل بگیــرد. 

ــت دارد و  ــی ارجحی ــات خارج ــع و امکان ــتفاده از مناب ــور«، اس ــرای درون  مح ــوی »برون  گ در الگ
فرصت  هــای داخلــی در راســتای آن بــه کار گرفتــه می  شــود. در ایــن رویکــرد، تــاش می  شــود 
ــات  ــع و امکان ــتفاده از مناب ــا اس ــی ب ــرد؛ یعن ــکل بگی ــازنده ش ــی س ــی تعامل ــاد جهان ــام اقتص ــا نظ ب
ــه کار گرفتــه  ــه بهتریــن شــکل ممکــن در مســیر توســعه ب فراملــی، توانایی  هــا و ظرفیت  هــای ملــی ب
ــازی  ــای کشــور، بسترس ــن نیازه ــر تأمی ــی عاوه ب ــع داخل ــی صنای ــۀ اصل ــو، دغدغ ــن الگ ــود. در ای ش
ــت و  ــت دول ــر دخال ــن ام ــات ای ــی از ضروری ــت. یک ــز هس ــی نی ــای جهان ــه بازاره ــی ب ــرای راهیاب ب
ــط  ــۀ رواب ــود آن در عرص ــه نم ــت ک ــت توسعه  گراس ــۀ دول ــۀ نظری ــی برپای ــع داخل ــت از صنای حمای
خارجــی شــکل  گیری »سیاســت خارجــی فعــال و تعاملــی« اســت. از ایــن رهگــذر، سیاســت خارجــی 
ــوان  ــل خارجــی را می  ت ــن شــکل از تعام ــه ای ــرد؛ به طــوری ک ــه خــود می  گی ــوی اقتصــادی ب رنگ وب
ــوی  ــور، در الگ ــرای درون  مح ــوی برون  گ ــاف الگ ــد. برخ ــعه  گرایانه« نامی ــی توس ــت خارج »سیاس
»درون  گــرای برون  محــور« منابــع و امکانــات داخلــی ارجحیــت دارد، امــا به شــکل گزینشــی و پراکنــده 
ــرد اقتصــادی متناســب  ــت، راهب ــن جه ــه همی ــود. ب ــتفاده می  ش ــز اس ــی نی ــای بین الملل از ظرفیت  ه
بــا آن جایگزینــی واردات اســت. نکتــۀ درخــور توجــه در مــورد الگــوی مذکــور ایــن اســت کــه اولویــت 
ــن ســبب،  ــه همی ــوالت سیاســی و ژئوپلیتیکــی اســت. ب ــا مق در حــوزۀ سیاســت خارجــی معمــوالً ب
ــی«  ــال تقابل ــی برخــوردار باشــد، سیاســت خارجــی »فع ــای کاف ــور از توانایی  ه ــت مذک چنانچــه دول
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ــه حــوزۀ اقتصــادی  ــت ب ــرای درون  محــور اولوی ــه در الگــوی برون  گ ــی   ک ــرد. درحال را درپیــش می  گی
ــت  ــۀ سیاس ــی در عرص ــردد؛ یعن ــل می  گ ــاد تبدی ــن اقتص ــه جاده صاف ک ــت ب ــود و سیاس داده می  ش
ــوی  ــاف الگ ــا برخ ــود؛ ام ــه می  ش ــاز درپیش  گرفت ــای   ب ــرد دره ــده از راهب ــکلی تعدیل ش ــی ش خارج
ــای  ــت در آن برجســته  تر اســت. جــدول 1 الگو  ه ــی دول ــی و کنترل ــش نظارت ــی محــض، نق برون  گرای

ــد.  ــا آن را نشــان می  ده ــای اقتصــادی و سیاســت خارجــی متناســب ب ــعه و راهبرده توس
جدول 1. الگوهای توسعه و راهبردهای سیاست خارجی

درون  گرای محضبرون  گرای محضالگوی توسعه
مختلط

برون  گرای 
درون  محور

درون  گرای 
برون  محور

توسعۀ صادرات راهبرد اقتصادی
توسعۀ صادرات جایگزینی وارداتبرمبنای اقتصاد بازار

جایگزینی وارداتبرمبنای دخالت دولت

فعال تعاملی انزواگراییسیاست درهای بازراهبرد سیاست  خارجی
فعال تقابلی )توسعه  گرا(

(منبع: یافته های تحقیق(

2ـ2. الگوی توسعۀ جمهوری اسالمی ایران در اسناد باالدستی
ــاله و  ــم انداز بیست س ــۀ چش ــی، برنام ــون اساس ــش قان ــن پژوه ــتی در ای ــناد باالدس ــور از اس منظ
ــن  ــه ای ــتند؛ ب ــله مراتبی هس ــت سلس ــناد دارای اهمی ــن اس ــت. ای ــعه اس ــالۀ توس ــای پنج س برنامه ه
ــرد  ــاله رویک ــم انداز بیست س ــۀ چش ــل آن برنام ــرار دارد و در ذی ــی در رأس ق ــون اساس ــه قان ــا ک معن
ــرده اســت. برنامه هــای پنج ســالۀ  ــن ک ــا ســال 1404 را تعیی ــران ت ــدت جمهــوری اســامی ای میان م
توســعه نیــز در راســتای تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز طراحــی می شــود. امــا تعییــن رابطــۀ میــان 
سیاســت خارجــی توســعه  گرا بــا اســناد باالدســتی نیازمنــد پاســخ ایــن ســؤال اســت کــه اساســاً الگــوی 
توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران در اســناد باالدســتی چگونــه اســت. در پاســخ، تــاش شــده اســت 
ــون اساســی، ســند  کــه برنامــۀ توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران از ســه ســند باالدســتی، یعنــی قان

ــود.  ــتخراج ش ــعه، اس ــالۀ توس ــای پنج س ــاله و برنامه  ه ــم  انداز بیست س چش

مفــاد اقتصــادی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران به گونــه  ای اســت کــه در کنــار وظایــف 
عقیدتــی و اســامِی دولــت، ویژگی  هــای دولــت رفــاه را نیــز مطــرح کــرده اســت. بــرای مثــال بنــد 12 
اصــل 3 قانــون اساســی دولــت را موظــف بــه »پی  ریــزی اقتصــادی صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط 
اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در زمینه  هــای تغذیــه 
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و مســکن و کار و بهداشــت و تعمیــم بیمــه« کــرده اســت. اصــل 31 داشــتن مســکن را حــق هــر فــرد 
ــد 1 اصــل  ــرده اســت. مجــدداً در بن ــن آن ک ــه تأمی ــت را موظــف ب ــی دانســته و دول ــوادۀ ایران و خان
43 بــر تأمیــن نیازهــای اساســی، ازقبیــل »مســکن، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرورش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده«، تأکیــد شــده اســت. همچنیــن اصل 29 »برخــورداری 
از تأمیــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، پیــری، ازکارافتادگــی، بی  سرپرســتی، درراه  ماندگــی، 
ــه و  ــورت بیم ــکی به ص ــای پزش ــتی درمانی و مراقبت  ه ــات بهداش ــه خدم ــاز ب ــوانح، نی ــوادث و س ح
غیــره« را حقــی همگانــی دانســته و دولــت را موظــف بــه تأمیــن هزینه  هــای آن از محــل درآمدهــای 
ــه در  ــاال عناصــر مشــترکی هســتند ک ــای ب ــون اساســی، 1368(. ویژگی  ه ــرده اســت )قان ــی ک عموم
میــان دولت  هــای رفاهــی مشــاهده می  شــود. اگرچــه در قانــون اساســی به صراحــت از الگــوی توســعه 
ــد  ــی دوم، نشــان می  ده ــد از جنــگ جهان ــژه بع ــی، به وی ــۀ بین  الملل ــده، تجرب ــان نیام ــه می ســخنی ب
ــای  ــی، کشــورهای اســکاندیناوی، اروپ ــرۀ   جنوب ــن، ک ــی )ژاپ ــای رفاه ــوی توســعه   در دولت  ه ــه الگ ک
ــناد  ــر اس ــتا، اگ ــن راس ــت. در همی ــی اس ــی برون  گرای ــر نوع ــی ب ــمالی( مبتن ــکای ش ــی و امری غرب
باالدســتی کشــور را در طــول یکدیگــر بدانیــم، الگــوی رفــاه مطرح شــده در قانــون اساســی بــا الگــوی 
ــعه  ــالۀ توس ــای پنج س ــاله و برنامه  ه ــم  انداز بیست س ــند چش ــده در س ــۀ مطرح ش ــعۀ برون  گرایان توس

تکمیــل شــده اســت.  

ــت.  ــده اس ــر نش ــالۀ ذک ــم انداز بیست س ــند چش ــاً در س ــادرات صراحت ــعۀ ص ــوی توس ــرد و الگ راهب
ــران در چارچــوب برنامه  هــای پنج ســاله و متــن اولیــۀ آن تحــت  ــه فراینــد توســعۀ ای ــا توجــه ب امــا ب
ــاذی  ــرد اتخ ــه راهب ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی« می  ت ــرد جهان ــا رویک ــی ب ــدار مل ــعۀ پای ــوان »توس عن
بــرای دســتیابی بــه اهــداف چشــم انداز، توســعۀ صــادرات اســت. حداقــل جهت  گیــری الگــوی توســعۀ 
کشــور در چارچــوب ایــن ســند، برون  گرایــی اقتصــادی خواهــد بــود، نــه درون  گرایــی؛ زیــرا در وضعیــت 
ــگاه اول اقتصــادی،  ــه جای ــی ب ــا درون  گرای ــوان ب ــی شــدن، نمی  ت ــل اقتصــادی و جهان وابســتگی متقاب

ــادی، 1382، ص. 131(. ــت )دهقانی  فیروزآب ــت یاف ــه ]...] دس ــطح منطق ــاوری در س ــی و فن علم

ــای  ــعه راه  ه ــالۀ توس ــای پنج س ــا برنامه  ه ــد؛ ام ــن می  کن ــی را تعیی ــداف کل ــم  انداز اه ــند چش س
ــد در راســتای ســند  ــاله بای ــای پنج س ــی برنامه  ه ــد؛ یعن ــداف را مشــخص می  کن ــه آن اه دســتیابی ب
ــانه  هایی  ــوان نش ــده، می  ت ــۀ تصویب ش ــش برنام ــر ش ــد. در ه ــته باش ــرار داش ــعه ق ــم  انداز توس چش
ــان  ــا پای ــر شــد، ب ــه ذک ــه در مقدم ــت. چنان  ک ــرا )توســعۀ صــادرات( را یاف ــوی توســعۀ برون  گ از الگ
یافتــن جنــگ تحمیلــی، بازســازی کشــور تبدیــل بــه اولویــت نخســت شــد. بــه همیــن منظــور، الگــوی 
ــن  ــرد. بدی ــدا ک ــازار و خصوصی ســازی ســوق پی اقتصــادی دولت محــور به ســمت الگــوی اقتصــادی ب
ترتیــب، راهبــرد اقتصــادی برنامــۀ اول، دوم و ســوم توســعه برمبنــای توســعۀ صــادرات شــکل گرفــت 
ــت  های  ــت. در سیاس ــداوم یاف ــز ت ــدی نی ــای بع ــادی، 1387، ص. 128( و در برنامه  ه )دهقانی فیروزآب
کلــی برنامــۀ چهــارم، بــه »تعامــل فعال بــا کشــورها و نهادهای مؤثــر در اقتصــاد جهانی درجهــت نهادینه 
کــردن روابــط اقتصــادی، افزایــش جــذب منابــع و ســرمایه  گذاری خارجــی و فنــاوری پیشــرفته« توجــه 
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شــده اســت )سیاســت  های کلــی برنامــۀ چهــارم توســعه، 1382(. در قانــون برنامــۀ پنجــم توســعه بــه 
مــواردی همچــون اعطــای تســهیات صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه شــرکت  های خصوصــی 
و تعاونــی، اعطــای تســهیات خریــد بــه طرف  هــای خریــدار کاال و خدمــات ایرانــی در بازارهــای هــدف، 
ــت  ــی، ممنوعی ــادرات غیرنفت ــوزۀ ص ــتقیم در ح ــتقیم و غیرمس ــای مس ــوق  ها و حمایت  ه ــۀ مش ارائ
ــش صــادرات  ــد و افزای ــردن تولی ــی ک ــی، رقابت ــای غیرنفت ــوارض از صــادرات کااله ــات و ع اخــذ مالی
ــش  ــی، افزای ــرۀ صادرات ــیمی و گســترش زنجی ــی پتروش ــع میان ــعۀ صنای ــاورزی، توس محصــوالت کش
صــادرات محصــوالت دفاعــی بــه میــزان 50 درصــد )برنامــۀ پنجــم توســعه، 1389( توجــه شــده اســت. 
همچنیــن در قانــون برنامــۀ ششــم توســعه، بــر ارتقــای کیفیــت و رقابت  پذیــر کــردن کاالهــای تولیــد 
داخلــی بــرای صــادرات، حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تقویــت صــادرات، توســعۀ 
ــر  ــای اقتصــادی رقابت  پذی ــه  ای، احــداث و گســترش بنگاه  ه اقتصــاد صادرات محــور روســتایی و منطق
ــت  ــعۀ ظرفی ــت از توس ــی، حمای ــت صادرات ــاورزی دارای مزی ــدات کش ــش تولی ــرا، افزای و صادرات  گ
ــی، تشــویق صــادرات  ــی و مشــوق  های صادرات ــه  های صادرات ــی، ایجــاد خوش ــع تبدیل ــی صنای صادرات
صنایــع معدنــی دارای ارزش افــزودۀ بــاال )برنامــۀ ششــم توســعه، 1396( تأکیــد شــده اســت. بــا توجــه 
ــر  ــه ایــن مــوارد می  تــوان گفــت کــه الگــوی توســعۀ ایــران در اســناد باالدســتی صراحتــاً مبتنــی ب ب

ــت.  ــی اس برون  گرای

ــا برخــی شــروط  ــه ب ــق نیســت؛ بلک ــناد باالدســتی به شــکل مطل ــی مدنظــر در اس ــا برون  گرای ام
ــه«  ــر »حفــظ اســتقال همه  جانب ــون اساســی ب ــال در اصــل 152 قان ــرای مث محــدود شــده اســت. ب
ــل 153  ــا اص ــت و ی ــادی اس ــائل اقتص ــه مس ــوط ب ــتقال مرب ــن اس ــی از ای ــه بخش ــده ک ــد ش تأکی
»هرگونــه قــرارداد کــه موجــب ســلطۀ بیگانــه بــر منابــع طبیعــی، اقتصــادی کشــور گــردد« را ممنــوع 
اعــام کــرده اســت )قانــون اساســی، 1368(. بنابرایــن هرگونــه برون  گرایــی اقتصــادی بایــد در راســتای 
ــر معظــم انقــاب  ــۀ رهب ــی باشــد؛ چنان  کــه در متــن اباغی ــه ملزومــات داخل ــن اصــول و توجــه ب ای
درخصــوص سیاســت  های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی بــر »آماده ســازی بنگاه  هــای داخلــی جهــت 
ــا قواعــد تجــارت جهانــی در یــک فراینــد تدریجــی و هدفمنــد« تأکیــد شــده  مواجهــۀ هوشــمندانه ب
اســت؛ همچنیــن بــه »جلوگیــری از نفــوذ و ســیطرۀ بیگانــگان بــر اقتصــاد ملــی« اشــاره شــده اســت 
ــون اساســی، 1384(. در اســناد پنج ســالۀ توســعه نیــز برون  گرایــی  )سیاســت  های کلــی اصــل 44 قان
اقتصــادی بــا برخــی قیــود محــدود شــده اســت. بــرای مثــال در مــادۀ 78 برنامــۀ پنجــم توســعه آمــده 
ــاز  ــی، کاالهــا و خدمــات مــورد نی ــت موظــف اســت درجهــت حمایــت از تولیــدات داخل اســت: »دول
ــر شــده اســت:  ــادۀ 145 ذک ــا در م ــد«؛ ی ــد نمای ــی خری ــدگان داخل ــت از تولیدکنن ــا اولوی خــود را ب
»دولــت مکلــف اســت به منظــور حمایــت از  تولیــدات داخلــی، بــرای واردات کلیــۀ کاالهــا و محصــوالت 
بخــش کشــاورزی تعرفــۀ مؤثــر وضــع نمایــد؛ به گونــه  ای کــه نــرخ مبادلــه همــواره بــه نفــع تولیدکننــدۀ 
داخلــی باشــد« )برنامــۀ پنجــم توســعه، 1389(. اصــل توجــه بــه درون درعیــن برون  گرایــی اقتصــادی 

در برنامــۀ ششــم توســعه بــه ایــن شــکل مطــرح شــده اســت: 
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ــتقیم و  ــکل مس ــی به ش ــد داخل ــرۀ تولی ــه  ای در زنجی ــی و منطق ــر جهان ــرکت  های معتب ــذب ش ج
ــدی،  ــش توانمن ــور افزای ــی به منظ ــدگان داخل ــرمایه  گذاران و تولیدکنن ــا س ــارکت ب ــت مش ــا اولوی ب
ــاس  ــی براس ــی و حقوق ــع قانون ــع موان ــا رف ــدی ب ــات تولی ــا و خدم ــادرات کااله ــری و ص رقابت  پذی
ــۀ ششــم توســعه، 1396(. ــی )برنام ــوذ فرهنــگ غرب ــدم نف ــه ع ــزت، حکمــت و مصلحــت و مشــروط ب ع

ــه  ــط اســت ک ــران مختل ــوری اســامی ای ــوی توســعۀ جمه ــواهد ذکرشــده، الگ ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــه نفــع محیــط خارجــی ســنگینی می  کنــد؛ یعنــی نگاهــی  ــرازوی آن ب ــدگان، کفــۀ ت به اعتقــاد نگارن
ویــژه بــه جایــگاه محیــط بین  المللــی در توســعۀ داخلــی وجــود دارد کــه هــدف غایــی آن بهره  بــرداری 
ــه شــواهد استخراج شــده از اســناد  ــا توجــه ب ــن ب ــات داخلــی اســت. بنابرای ــر از امکان بهتــر و کارآمدت
ــوری اســامی  ــه الگــوی توســعۀ جمه ــی شــد ک ــوان مدع ــه جــدول 1 می  ت ــا توجــه ب باالدســتی و ب

ــت. ــور« اس ــرای درون  مح ــران »برون  گ ای

2ـ3. جایگاه سیاست خارجی در اسناد باالدستی ایران و عملکرد دولت ها
حــال کــه الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران براســاس اســناد باالدســتی مشــخص گردیــد، تعییــن 
جایــگاه سیاســت خارجــی نیــز در ایــن اســناد ضــروری اســت. اساســاً منظــور از اســناد باالدســتی قوانیــن 
ــرۀ شــمول  ــتۀ اول دای ــناد دس ــای داد. اس ــته ج ــه دس ــا را در س ــوان آ  ن  ه ــه می  ت ــی اســت ک الزم  االجرای
ــن و گســترده  ترین ســند باالدســتی  ــرد. اصلی  تری ــر می  گی ــات مختلفــی را درب گســترده  ای دارد و موضوع
در هــر کشــوری قانــون اساســی آن کشــور اســت. دســتۀ دوم شــامل اســنادی اســت کــه دایــرۀ شــمول 
ــوان آن  هــا را تخصصــی شــمرد؛ ماننــد ســند چشــم  انداز  محدودتــری دارد، امــا به طــور کامــل نیــز نمی  ت
ــون اساســی.  بیست ســالۀ توســعۀ 1404، برنامه  هــای پنج ســالۀ توســعه و سیاســت  های کلــی اصــل 44 قان
ــف و  ــور وظای ــه به فراخ ــت ک ــخص اس ــای مش ــی در حوزه  ه ــناد تخصص ــدۀ اس ــوم دربرگیرن ــتۀ س دس
مســئولیت  های تخصصــی تدویــن شــده اســت. مــواردی ماننــد ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و 
قانــون کار جمهــوری اســامی ایــران در ایــن دســته جــای می  گیــرد. در جمهــوری اســامی ایــران، هیــچ 
ــاور  ــدارد. به ب ســند تخصصــی کــه اســتراتژی سیاســت خارجــی کشــور را تعییــن کــرده باشــد، وجــود ن
ــۀ سیاســت خارجــی  ــه مقول ــه کفایــت ب ــدگان، حتــی در اســناد دســتۀ دوم )نیمه تخصصــی( نیــز ب نگارن
پرداختــه نشــده اســت. بــرای مثــال در برنامــۀ ششــم توســعه مصــوب 1395/12/14 نه فقــط هیــچ قســمتی 
به طــور مشــخص بــه سیاســت خارجــی نپرداختــه، بلکــه در کل ســند نیــز فقــط دو بــار از واژۀ سیاســت 
خارجــی اســتفاده شــده اســت.3 باوجــود ایــن نواقــص و محدودیت  هــا، اســناد دســتۀ اول و دوم مهم  تریــن 
ــن  ــود. بنابرای ــران محســوب می  ش ــوری اســامی ای ــوزۀ سیاســت خارجــی جمه ــناد باالدســتی در ح اس
ــالۀ توســعه  ــای پنج س ــاله و برنامه  ه ــون اساســی، ســند چشــم  انداز بیست   س ــد قان ــنادی مانن ــو اس در پرت
می  تــوان بــه تبییــن راهبــرد سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت. شــایان ذکــر اســت کــه 
فقــدان یــک ســند تمام تخصصــی در حــوزۀ سیاســت خارجــی موجــب شــده اســت کــه تفاســیر و تعابیــر 

3. یک بار در بخش  مربوط به اقتصاد کان 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 
عرصــۀ عملیاتــی نوعــی آشــفتگی به همــراه داشــته اســت. بــرای مثــال احمدی نــژاد معتقــد بــود:

 افــراد بی اطــاع ســند چشــم انداز را نوشــته اند ]...] ایــن ســند موقعیــت ایــران را در 
بیســت ســال آینــده مشــخص کــرده اســت. امــا تنظیم کننــدگان آن بــه توانایــی ملــت ایــران 
ــم  ــت یابی ــداف دس ــه اه ــز ب ــر از آن نی ــی کمت ــم در زمان ــا می توانی ــد ]...] م ــف نبوده ان واق

ــۀ شــرق، 1389/10/26(. (روزنام

برمبنــای ایــن برداشــت رئیس جمهــور، روش دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم انداز در سیاســت خارجی 
ــای  ــژه قطب ه ــل، به وی ــا نظــام بین المل ــت آشــکار ب ــری و مخالف ــر محــور انقابی گ ــم ب ــم و ده ــت نه دول
ــر »تعامــل ســازنده  ــا روح ســند چشــم انداز مبنــی ب ــی، می چرخیــد. ایــن رویکــرد ب ــروت و قــدرت جهان ث
و مؤثــر بــا نظــام بین الملــل« ســازگاری چندانــی نداشــت. از ســوی دیگــر روحانــی تعبیــر دیگــری از ســند 
چشــم انداز داشــت. وی در ســال 1386 دربــارۀ مفاهیــم مطرح شــده در ســند چشــم انداز اظهــار کــرده بــود:

ــا سیاســت خارجــی به معنــای درشــت گویی اســت؟ یعنــی حرف هایــی بزنیــم کــه تکبیرآفریــن  آی
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 بین الملــل نیــاز نخواهیــم داشــت. 
ولــی اگــر نیــاز داریــم، کــه قطعــاً نیــاز داریــم، پــس چــه بایــد کنیــم؟ )روحانــی، 1387، ص. 22(. 

ــدرت  ــروت و ق ــل و قطب هــای ث ــا نظــام بین المل ــن برداشــت، رویکــرد تعامل محــور ب ــای ای برمبن
ــپ از  ــروج ترام ــا خ ــا ب ــود. ام ــام« ب ــد آن »برج ــن براین ــه بارزتری ــد ک ــه ش ــش گرفت ــی درپی جهان
ــا چالش هایــی مواجــه شــد. علی رغــم برداشــت   برجــام، سیاســت خارجــی تعاملــی دولــت دوازدهــم ب
ــناد  ــی از اس ــت خارجــی تعامل ــانه  های سیاس ــد نش ــمت بع ــاوت دولت هــا، در قس ــرد متف و عملک

باالدســتی اســتخراج شــده اســت.

2ـ4. نشانگان سیاست خارجی تعاملی در اسناد باالدستی
اســناد باالدســتی توســعه در جمهــوری اســامی ایــران به گونــه  ای تنظیــم شــده کــه اتخــاذ سیاســت 
خارجــی تعاملــی را بــه ضرورتــی انکارناپذیــر تبدیــل کــرده اســت. همان  گونــه کــه ذکــر شــد، الگــوی 
ــت. در  ــور« اس ــرای درون  مح ــتی »برون  گ ــناد باالدس ــاس اس ــران براس ــامی ای ــوری اس ــعۀ   جمه توس
ــت  ــد سیاس ــه نیازمن ــوی درون  گرایان ــه الگ ــبت ب ــه نس ــعۀ برون  گرایان ــوی توس ــه، الگ ــام مقایس مق
ــه همیــن جهــت، در الگــوی توســعۀ جمهــوری  ــه فعــال تقابلــی( اســت. ب خارجــی فعــال   تعاملــی )ن
ــه  ــدان اســت. واضــح اســت کــه دســتیابی ب ــار مســئولیت سیاســت خارجــی دوچن ــران ب اســامی ای
اهــداف توســعۀ مبتنــی بــر الگــوی برون  گرایــی در عصــر جهانــی شــدن از طریــق تعامــات بین  المللــی 
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ــا  ــور ب ــرورت مذک ــت. از ض ــر اس ــی( امکان  پذی ــه  ای و جهان ــطح منطق ــه )در س ــه و چندجانب دوجانب
ــرار  ــاد می  شــود کــه در اســناد باالدســتی مــورد توجــه ق عنــوان سیاســت خارجــی توســعه  گرا نیــز ی
ــای  ــاله و برنامه  ه ــم  انداز بیست س ــند چش ــی، س ــون اساس ــی قان ــه بررس ــه، ب ــت. در ادام ــه اس گرفت

ــه شــده اســت.  ــه پرداخت ــن زمین ــالۀ توســعه در ای پنج س

2ـ4ـ1. قانون اساسی
ــتقال،  ــظ اس ــه حف ــی ازجمل ــی و اصول ــی سیاســت خارج ــت کل ــه ماهی ــط ب ــی، فق ــون اساس در قان
ــوط  ــران اشــاره شــده اســت. مفــاد مرب ــع ای نفــی ســلطه  پذیری، حمایــت از مســلمانان و تأمیــن مناف
ــت. در  ــده اس ــرح ش ــا 155 مط ــواد 152 ت ــی م ــون اساس ــم قان ــل ده ــی در فص ــت خارج ــه سیاس ب
ــه ایــن شــرح  ــون اساســی می تــوان نشــانگانی از سیاســت خارجــی تعاملــی ب بخش هایــی از متــن قان
ــا و  ــه قرارداده ــرام ب ــارب، احت ــا دول غیرمح ــل ب ــنۀ متقاب ــز و حس ــط صلح آمی ــرد: رواب ــتخراج ک اس
ــق  ــات از طری ــل اختاف ــران، ح ــی دیگ ــور داخل ــه در ام ــودداری از مداخل ــی، خ ــدات بین الملل معاه

مســالمت آمیز، ســعادت بشــر در جامعــۀ بین المللــی و نفــی ســلطه جویی و ســلطه پذیری. 

2ـ4ـ2. سند چشم انداز بیست سالۀ 1404
ــن  ــدف و تعیی ــردن ه ــرای مشــخص ک ــی ب ــتراتژی مل ــک اس ــع ی ــاله درواق ــند چشــم انداز بیست س س
موقعیــت جمهــوری اســامی ایــران در ســال 1404 اســت. بــر ایــن اســاس، همــۀ برنامه هــای سیاســی، 
اقتصــادی، دفاعــی، فرهنگــی و غیــره بایــد در ایــن راســتا تدویــن شــود. در ســند چشــم انداز بیست ســاله، 
ــا جهــان« اشــاره شــده اســت کــه نشــان از رویکــرد تعاملــی ایــن ســند  ــار بــه »تعامــل ســازنده ب دو ب
ــه کشــوری »توســعه  یافته  ــران ب ــل شــدن ای دارد. همچنیــن هــدف ســند چشــم  انداز بیست ســاله تبدی
بــا جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه بــا هویــت اســامی و انقابــی، الهام بخــش 
در جهــان اســام و بــا تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بین  الملــل« اســت. در ایــن ســند، بــر جایــگاه 
ــوری  ــد کش ــال 1404 بای ــران در س ــه ای ــوری ک ــت؛ به ط ــده اس ــژه  ای ش ــد وی ــران تأکی ــه  ای ای منطق
ــی  ــوب غرب ــیای جن ــۀ آس ــاوری در ســطح منطق ــی و فن ــگاه اول اقتصــادی، علم ــه جای »دســت  یافته ب
شــامل آســیای  میانــه، قفقــاز، خاورمیانــه و کشــورهای همســایه« باشــد )ســند چشــم  انداز بیست ســاله، 
ــرا  ــد؛ زی ــان می  ده ــور را نش ــی کش ــت خارج ــی در سیاس ــرورت عمل  گرای ــئله ض ــن مس 1382(. همی
بــدون سیاســت خارجــی توســعه  گرا نمی  تــوان انگیــزۀ تبدیــل شــدن بــه قــدرت اول منطقــه  ای را مطــرح 
کــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه هیــچ کشــوری در پوســتۀ بســتۀ خــود نه فقــط قــدرت برتــر منطقــه  ای نخواهــد 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــز ب ــعه نی ــی توس ــاد داخل ــه در ابع ــان، 1389، ص. 44(، بلک ــجادپور و نوری ــد )س ش
ــال زد  ــچ کشــوری را مث ــوان هی ــان معاصــر نمی  ت ــی در جه ــۀ عین ــن براســاس تجرب می  شــود. همچنی
ــازنده نداشــته  ــل س ــل تعام ــام بین  المل ــط خارجــی خــود و نظ ــا محی ــا ب ــه باشــد ام ــه توســعه یافت ک
ــد تئوریــک نیــز، منطــق کارکردگرایــی در روابــط بین  الملــل  باشــد )ســریع  القلم، 1394، ص. 88(. از بُع
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ــه  ــپس ب ــود و س ــروع می ش ــش ش ــای کم  تن ــه  ای از عرصه  ه ــای منطق ــه همکاری  ه ــد ک ــان می کن بی
ــج  ــروت به تدری ــی ث ــد، 1387، ص. 312(. به عبارت ــد )جوادی  ارجمن ــری می یاب ــی تس ــای سیاس حوزه ه
ــا  ــگاه اول اقتصــادی( تعامــل ســازنده ب ــروت )جای ــه قــدرت می  شــود. امــا پیش  نیــاز کســب ث تبدیــل ب

کشــورهای منطقــه در چارچــوب سیاســت خارجــی تعاملــی اســت. 

به منظــور اجــرای بهتــر ســند چشــم  انداز، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ســال 1387 
پیش  نویــس الزامــات تحقــق ســند چشــم انداز  بیست ســاله را تصویــب و بــه رهبــری ارائــه کــرد. در ایــن 
ــر تعامــل  ــه سیاســت خارجــی اختصــاص یافتــه اســت کــه همگــی ب پیش  نویــس 25مــاده  ای، 8 مــاده ب
ســازنده و مؤثــر ایــران در روابــط بین  الملــل تأکیــد می کنــد؛ از آن جملــه می  تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 
کــرد: مــادۀ 20 تعامــل ســازنده بــا فراینــد طبیعــی جهانــی شــدن، مــادۀ 21 بسترســازی الزم در روابــط 
خارجــی بــرای تعامــل مؤثــر و ســازنده در مناســبات منطقــه  ای و بین  المللــی، مــادۀ 22 همــکاری ســازنده 
ــان  ــت از ایرانی ــادۀ 23 حمای ــی، م ــان اله ــروان ادی ــا پی ــر ب ــل مؤث ــروان مذاهــب اســامی و تعام ــن پی بی
ــط  ــان در رواب ــرای اســتفاده از ظرفیت  هــای علمــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی آن خــارج از کشــور ب
خارجــی، مــادۀ 24 تــاش مشــترک بــرای ایجــاد مناســبات و نظامــات جدید اقتصــادی، سیاســی و فرهنگِی 
ــاال همگــی  ــوارد ب ــق چشــم انداز بیست ســاله، 1387(. م ــات تحق ــس الزام ــی )پیش  نوی ــه  ای و جهان منطق

ــد. ــت می  کن ــاله تقوی ــند چشــم انداز بیست س ــی« را در س ــال تعامل ــدۀ »سیاســت خارجــی فع ای

2ـ4ـ3. برنامۀ اول تا ششم توسعه
عاوه بــر قانــون اساســی و ســند چشــم  انداز، تــا کنــون در قالــب شــش برنامــۀ پنج ســاله اولویت  هایــی بــرای 
سیاســت خارجــی کشــور درنظــر گرفتــه شــده اســت. ماهیــت اولویت  هــای حاکــم بــر سیاســت خارجــی در 
هــر شــش برنامــه یکســان بــوده؛ به  طــوری   کــه می  تــوان ادعــا کــرد راهبــرد اتخــاذی در برنامه  هــای 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 برنامه هــای پنج ســاله یــک بُعــد از سیاســت خارجــی تعاملــی بیشــتر برجســته شــده 
اســت. بــرای مثــال هــدف اصلــی برنامــۀ اول توســعه بازســازی خرابی  هــای جنــگ هشت ســاله 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، بخش  هــای تعاونــی و خصوصــی واگــذار کنــد«. همچنیــن درمــورد توســعۀ صــادرات غیرنفتــی 
در برنامــۀ اول آمــده اســت کــه »اگــر ایجــاد تنــوع در منابــع ارزی کشــور در ســال  های آتــی اتفــاق نیفتــد، 
آســیب  پذیری اقتصــاد از ارز نفــت همچنــان حفــظ خواهــد شــد«. حجــم صــاردات غیرنفتــی طــی ایــن 

برنامــه معــادل 17836میلیــون دالر پیش  بینــی شــده بــود )برنامــۀ اول توســعه، 1368(. 

ــن  ــادۀ 24 ای ــد بیشــتری شــده اســت. در م ــر گســترش صــادرات تأکی ــۀ دوم توســعه، ب در برنام
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ســند، بــه دولــت اجــازه داده شــده کــه به منظــور توســعۀ صــادرات، تعرفــۀ کاالهــای وارداتــی کشــور 
هــدف را درمقابــل کســب امتیــاز دربرابــر کاالهــای صادراتــی کاهــش دهــد. همچنیــن بــه »عضویــت در 
ــور تجــاری  ــع بیشــتر در ام ــه ای به منظــور کســب مناف ــی و منطق ــای بین الملل ســازمان ها و اتحادیه ه
بــا دنیــای خــارج« اشــاره شــده اســت. در ایــن ســند، دو بــار بــر ایجــاد تــوازن میــان روابــط سیاســی 
ــعۀ  ــوی توس ــد، در الگ ــر ش ــه ذک ــه ک ــده اســت. همان گون ــد ش ــر کشــورها تأکی ــا دیگ و اقتصــادی ب
ــۀ دوم  ــتا، در برنام ــن راس ــت. در همی ــاد اس ــن اقتص ــت جاده صاف ک ــور، سیاس ــرای درون  مح برون  گ
توســعه، »تقویــت روابــط حســنه بــا همســایگان، دور نمــودن تشــنج از مرزهــا و گســترش همکاری هــای 

منطقــه ای و قــاره ای« مطــرح شــده اســت )برنامــۀ دوم توســعه، 1373(. 

هماننــد دو برنامــۀ قبلــی، در برنامــۀ ســوم توســعه نیــز بــر توســعۀ صــادرات پافشــاری شــده اســت. 
ــۀ  ــه در دو برنام ــوری   ک ــا حــدودی بیشــتر اســت؛ به  ط ــه ت ــن برنام ــگاه سیاســی در ای ــا غلظــت ن ام
قبلــی بــه مباحــث مربــوط بــه سیاســت خارجــی در اثنــای متــن اشــارات پراکنــده  ای وجــود داشــت، 
ــط  ــا عنــوان سیاســت داخلــی و رواب امــا در برنامــۀ ســوم، یــک بخــش مجــزا )فصــل بیست  وســوم( ب
خارجــی تدویــن شــده و بــه مباحــث مربــوط بــه سیاســت خارجــی انســجام بیشــتری بخشــیده اســت. 
در فصــل مذکــور، نهادهــای برون مــرزِی جمهــوری اســامی ایــران ملــزم بــه هماهنگــی بــا مصوبــات 
ــترش  ــه گس ــی ب ــدداً بندهای ــوم مج ــۀ س ــده  اند.4 در برنام ــه ش ــور خارج ــران و وزارت ام ــت وزی هیئ
ــا  ــط ب ــش در رواب ــز از تن ــۀ پرهی ــن ادام ــی و همچنی ــه  ای و بین  الملل ــه، منطق ــای دوجانب همکاری  ه

کشــورهای غیرمتخاصــم اختصــاص یافتــه اســت )برنامــۀ ســوم توســعه، 1379(. 

ــه  ــن ســند ب ــارم ای ــد کــرده اســت. فصــل چه ــر توســعۀ صــادرات تأکی ــارم شــدیداً ب ــۀ چه برنام
ــا اقتصــاد جهانــی« اختصــاص یافتــه اســت. در مــادۀ 33، دولــت مکلــف بــه اهــدای  »تعامــل فعــال ب
ــات و  ــه مالی ــراری هرگون ــای مســتقیم و غیرمســتقیم شــده و برق ــب برنامه  ه ــی در قال ــز صادرات جوای
ــی در طــول برنامــه ممنــوع اعــام شــده اســت. همچنیــن صــادرات  ــرای کاالهــای صادرات عــوارض ب
ــاف  ــل، مع ــارت بین  المل ــاری در تج ــوارد اجب ــتثنای م ــوز، به اس ــه مج ــذ هرگون ــات از اخ کاال و خدم
ــع  ــبکه های توزی ــاری و ش ــای تج ــام بنگاه  ه ــادرات، تم ــعۀ ص ــوی توس ــتای الگ ــت. در راس ــده اس ش
ــازی  ــت نوین س ــی را درجه ــوی وزارت بازرگان ــی از  س ــتانداردهای اباغ ــه »اس ــده  اند ک ــف ش موظ
شــبکه های توزیــع کشــور و پیوســتن بــه ســازمان  تجــارت جهانــی رعایــت نماینــد«. از ســوی دیگــر 
ــزی کشــور  ــت و برنامه  ری ــازمان مدیری ــن ســند، س ــه در ای ــۀ نهفت ــه سیاســت برون  گرایان ــا توجــه ب ب
ــل  ــور و تعام ــی کش ــگاه بین  الملل ــای جای ــه ارتق ــف ب ــط مکل ــازمان  های ذی  رب ــایر س ــکاری س ــا هم ب
مؤثــر در اقتصــاد بین  الملــل شــده اســت. راهکارهــای پیش  بینی شــده در ایــن زمینــه شــامل اســتفاده 
ــا اقتصــاد  ــد مناطــق مــرزی ب از تــوان کان شــهرها، بهره گیــری از قابلیت  هــای ترانزیتــی کشــور، پیون
ملــی و فراملــی و ایجــاد پارک  هــای علمــی تحقیقاتــی اســت. شــایان ذکــر اســت کــه وزارت خارجــه در 

4. مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شود، منوط به  تأیید معظم له 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، مشــوق  های صادراتــی، معافیــت اخــذ مجــوز بــرای کاالهــای صادراتی، 
ــه  ــرای پیوســتن ب ــاش ب ــت دیپلماســی اقتصــادی و ت ــی، تقوی ــا اقتصــاد جهان ــی ب تعامــل اقتصــاد مل
ســازمان تجــارت جهانــی در برنامــۀ پنجــم توســعه تکــرار شــده اســت. در حــوزۀ سیاســت خارجــی نیــز 
مــواردی ماننــد تعامــل و همــکاری دوجانبــه و چندجانبــه، تشــنج  زدایی و اعتمادســازی در ســند مطــرح 
شــده اســت. امــا مــواردی ماننــد توســعۀ دیپلماســی عدالت  خواهانــه، تنظیــم ســطح روابــط بــا کشــورهای 
غیرهمســو بــا جمهــوری اســامی ایــران، بســط گفتمــان عدالــت در جهــان، تدویــن فراینــد پیشــنهادی 
بــرای اصــاح ســازمان ملــل، حمایــت از ملت  هــای مظلــوم و فلســطین در برنامــۀ پنجــم توســعه آمــده 
ــه مــواردی ماننــد حمایــت از  ــی ب اســت )برنامــۀ پنجــم توســعه، 1389(. اگرچــه در چهــار برنامــۀ قبل
ملت  هــای مظلــوم یــا اصــاح ســازمان ملــل به صــورت گــذرا اشــاره شــده اســت، در ایــن ســند تأکیــد 
ــا کشــورهای  ــر ایــن مــوارد وجــود دارد. مــواردی ماننــد عدالــت جهانــی و تنظیــم روابــط ب بیشــتری ب
غیرهمســو نیــز مفاهیمــی کامــًا جدیــد در برنامــۀ پنجــم اســت کــه در اســناد قبلی مشــابهی نــدارد.5 لذا 
به نظــر می  رســد 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 قدرت  هــای نوظهــور اســت. نــکات 
درخــور توجــه در ایــن ســند تأکیــد بــر افزایــش ســرمایه  گذاری خارجــی اســت. در ایــن زمینــه منابــع 
مالــی مــورد نیــاز خارجــی »تــا متوســط ســالیانه 30میلیــارد دالر از خطــوط اعتبــاری بانک  هــای خارجــی 
در قالــب تأمیــن مالــی خارجــی )فاینانــس( خودگــردان بــا اولویــت تأمیــن مالــی اســامی، 15میلیــارد 
ــی«  ــارکتی خارج ــای مش ــارد دالر قرارداده ــی و 20میلی ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــکل س دالر به ش
پیش  بینــی شــده اســت. در راســتای تقویــت سیاســت خارجــی تعاملــی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه بیشــترین  ــی در کشــورهایی ک ــان بازرگان ــف شــده  اســت رایزن ــکاری وزارت امورخارجــه مکل ــا هم ب
میــزان مبادلــۀ تجــاری را بــا ایــران داشــته  اند، تعییــن کننــد. ارتقــای جایــگاه ایــران در افــکار عمومــی 
ــۀ ششــم توســعه، 1396(.  ــۀ ششــم اســت )برنام ــکات درخــور توجــه در برنام ــر از ن ــان یکــی دیگ جه
چنان  کــه مشــاهد می  شــود، سیاســت خارجــی تعاملــی در برنامه  هــای پنج ســالۀ توســعه به طــور 

مســتقیم و غیرمســتقیم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

5. برنامه های پنج سالۀ توسعه به صورت الیحه از طرف دولت به مجلس شورای اسامی پیشنهاد و در کمیسیون تلفیِق برنامه و بودجه 
بررسی می شود. شایان ذکر است که الیحۀ برنامه ششم توسعه از طرف دولت دهم تنظیم شده بود و مورخ 1389/10/15 به تصویب 

مجلس شورای اسامی رسید. 
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2ـ5. ارزیابی عملکرد توسعه  گرایی در سیاست خارجی ایران  
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران امــکان اتخــاذ سیاســت 
ــام  ــا در مق ــت. ام ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــط خارج ــی در رواب ــرد تعامل ــعه  گرا و رویک ــی توس خارج
اجــرا رویکــرد توســعه گرایانه در سیاســت خارجــی ایــران نتوانســته اســت موفــق عمــل کنــد. بــرای 
ــاری کــه در قســمت  ــوان از ســه معی ــران می  ت ــی رویکــرد سیاســت خارجــی توســعه  گرا در ای ارزیاب
ــن شــاخص ها به صــورت مقایســه  ای  ــی ای ــا ارزیاب ــرد. ام چارچــوب نظــری مطــرح شــد، اســتفاده ک
ــال 1404  ــا س ــاله، ت ــم انداز بیست س ــند چش ــاس س ــران براس ــه ای ــد؛ چنان  ک ــد ش ــادار خواه معن
ــن منظــور، شــاخص  های مــورد اشــاره  ــد قــدرت اول منطقــه   در جنــوب غــرب آســیا باشــد. بدی بای
بــا چنــد کشــور مهــم و هم ســطح منطقــه  ای، ازجملــه عربســتان، ترکیــه و امــارات متحــدۀ عربــی6، 
ــای  ــگاه در بازاره ــرای کســب جای ــاش ب ــی »ت ــار نخســت، یعن ــورد معی مقایســه شــده اســت. درم
ــال 2019 م،  ــارات در س ــرد. ام ــتفاده ک ــزان صــادرات اس ــوان از شــاخص می ــد«، می  ت ــی تولی جهان
ــدود  ــران ح ــارد دالر و ای ــب 286 و 249میلی ــه به ترتی ــتان و ترکی ــارد دالر، عربس ــدود 389میلی ح
151میلیــارد دالر صــادرات داشــته  اند. شــکل 1 رونــد صــادرات ایــن چهــار کشــور را طــی دو دهــۀ 

ــد.  ــان می  ده ــته نش گذش

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

6. امارات متحدۀ عربی نیز اگرچه به لحاظ وسعت، جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیکی با این سه کشور قابل مقایسه نیست، به عنوان 
کشوری که رویکردی به شدت اقتصادی در سیاست خارجی دارد، به این مقایسه افزوده شده است.
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ــای  ــار از داده  ه ــن معی ــی ای ــرای ارزیاب ــود. ب ــی ب ــرمایه  گذاری خارج ــذب س ــار دوم ج معی
ــارات  ــی اســتفاده شــده اســت. ام ــک جهان ــه ســرمایه  گذاری مســتقیم خارجــی7 در بان ــوط ب مرب
در ســال 2019 م حــدود 14میلیــارد دالر ســرمایه  گذاری خارجــی در کشــور داشــته اســت. ایــن 
ــارد  ــارد و 5/1میلی ــارد، 5میلی ــدود 9میلی ــب ح ــران به ترتی ــتان و ای ــه، عربس ــرای ترکی ــم ب رق
دالر بــوده اســت. جالــب توجــه اســت کــه عربســتان در ســال 2008 م موفــق بــه جــذب حــدود 
40میلیــارد دالر ســرمایۀ خارجــی شــده  اســت. چنان  کــه در شــکل 2 مشــاهده می  شــود، 
ــا 2019 م  ــه ســه کشــور از ســال 2005 ت ــران نســبت ب متوســط ســرمایه گذاری خارجــی در ای

ــت.  ــوده اس ــر ب پایین  ت

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

ــد  ــوان از شــاخص تولی ــی«، می  ت ــی »محافظــت از اقتصــاد مل ــوم، یعن ــار س ــی معی ــرای ارزیاب ب
ناخالــص داخلــی8 و ســهم هــر کشــور از GDP جهانــی اســتفاده کــرد. براســاس شــکل 3، عربســتان 
صعــودی در ســال 2019 م حــدود 793میلیــارد دالر، ترکیــه 761میلیــارد دالر، ایــران 454میلیــارد 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــی داشــته  اند. رون ــص داخل ــد ناخال ــارد دالر تولی ــارات 421میلی دالر و ام

ایــن کشــورها از ســال 1998 تــا 2019 م در شــکل 3 آمــده اســت.

7. Foreign Direct Investment (FDI)
8. Gross Domestic Production (GDP)
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(Source: World Bank, 2021c) شکل 3. مقایسۀ تولید ناخالص داخلی

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

اماراتایرانترکیهعربستان

2018%0/91%0/90%0/52%0/49

2019%0/90%0/87-%0/48

)Source: Authors Finding based on World Bank Data(

ــرا  ــن رویکــرد توســعۀ برون  گ ــا تعیی ــران ب ــوری اســامی ای اســناد باالدســتی توســعه در جمه
ــات  ــن الزام ــی صحــه گذاشــته  اند. ای ــات جهان ــی و الزام ــان توســعۀ درون ــد می ــر پیون به درســتی ب
ــه بنیــان اصلــی مشــروعیت و ثبــات نظــام سیاســی تبدیــل کــرده  ــاه شــهروندان را ب توســعه و رف
ــعه  گرا  ــی توس ــت خارج ــر سیاس ــتقیم ب ــکل غیرمس ــتی به ش ــناد باالدس ــن   رو در اس ــت. از ای اس
ــرا  ــعۀ برون  گ ــوی توس ــی و الگ ــات جهان ــان الزام ــا می ــد پوی ــاد پیون ــرای ایج ــزاری ب ــوان اب به عن
ــی جمهــوری اســامی  ــر ارکان اجرای ــی / ذهنــی حاکــم ب ــا ســاختار معنای ــد شــده اســت. ام تأکی
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ــط خارجــی، انســجام  ــزاری در رواب ــوان اب ــث شــده سیاســت خارجــی توســعه  گرا، به عن ــران باع ای
ــرب،  ــان غ ــل جه ــز درمقاب ــعه  ای مواجهه  آمی ــرد غیرتوس ــک رویک ــًا ی ــد و عم ــوام الزم را نیاب و ق
به عنــوان کانــون اصلــی ثــروت و قــدرت جهانــی، ایجــاد شــده اســت )موسوی شــفائی، 1389، ص. 
337(. بــه عبــارت دیگــر، در مرحلــۀ عملیاتــی شــدن سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران، 
منطــق مســئولیت9 )حکایــت از مســتضعفان و مســلمانان جهــان( بــر منطــق نتیجه  گرایــی10 غالــب 
ــگاه  ــا ن ــران ب شــده اســت (Mohammadnia, 2010, p. 155). باوجــود ایــن، جمهــوری اســامی ای
ــن  ــاز را از ای ــورد نی ــی م ــی و مال ــع فن ــد مناب ــاش می کن ــیه، ت ــن و روس ــژه چی ــرق، به وی ــه ش ب

طــرق تأمیــن کنــد. 

3. نتیجه  گیری 
در عصــر وابســتگی  های متقابــل، توســعه یافتگی و توســعه نیافتگی کشــورها پیونــدی عمیــق بــا 
جهت  گیــری سیاســت خارجــی آن  هــا دارد. بــه عبــارت دیگــر، الزامــات جهانــی شــدن ایجــاب می  کنــد 
کــه میــان الگــوی توســعۀ کشــورها و سیاســت خارجــی آن  هــا ارتباطــی منطقــی برقــرار شــود؛ زیــرا در 
جهــان معاصــر، تصمیماتــی کــه خــارج از مــدار وابســتگی  های متقابــل و بــا تأکیــد محــض بــر خودکفایی 
در اکثــر زمینه هــا اتخــاذ می  شــود، معمــوالً موفقیت  آمیــز نخواهــد بــود. لــذا الگــوی توســعۀ کشــورها و 
سیاســت خارجــی آن  هــا اثرگــذاری متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد. بــا عنایــت بــه اهمیــت پدیــدۀ مذکــور 
ایــن پرســش  ها مطــرح شــد: الگــوی توســعه در اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی ایــران چیســت؟ 

رابطــۀ میــان ایــن الگــو بــا سیاســت خارجــی توســعه  گرا چگونــه اســت؟ 

اســناد باالدســتی نشــان می  دهــد کــه الگــوی توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر شــکل 
تعدیل شــده  ای از برون  گرایــی اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا عنــوان »برون  گرایــی درون  محــور« از آن 
ــا ایــن الگــو نمی  توانــد از یــک الگــوی انفعالــی و انزواجویانــه  یــاد شــد. سیاســت خارجــی متناســب ب
تبعیــت کنــد. چنان  کــه ســند چشــم  انداز بیست ســاله به روشــنی اعــام کــرده کــه  هــدف جمهــوری 
اســامی ایــران در ســال 1404 رســیدن بــه جایــگاه اول منطقــه  ای در آســیای جنــوب غربــی اســت. 
ــده  ــن ش ــتری تبیی ــات بیش ــا جزئی ــعه ب ــالۀ توس ــای پنج س ــی در برنامه  ه ــدف کل ــن ه ــت ای ماهی
ــی،  ــادرات، منطقه  گرای ــعۀ ص ــوی توس ــان، الگ ــا جه ــازنده ب ــل س ــل تعام ــاخص  هایی ازقبی ــت. ش اس
ــی، دیپلماســی اقتصــادی  ــه ســازمان تجــارت جهان ــل در پیوســتن ب ــی، اعتمادســازی، تمای تنش  زدای
ــی  ــعۀ مل ــۀ توس ــودن برنام ــرا ب ــر برون  گ ــدی ب ــر تأیی ــی مه ــی همگ ــرمایه  گذاری خارج ــد س و رش
ایــران اســت کــه بارهــا در اســناد باالدســتی بــه آن  هــا اشــاره شــده اســت. در همیــن راســتا، متناســب 
ــه  ــورد توج ــز م ــال نی ــی فع ــت خارج ــتی، سیاس ــناد باالدس ــده در اس ــعۀ مطرح ش ــوی توس ــا الگ ب
ــعۀ  ــوی توس ــا الگ ــال ب ــی فع ــت خارج ــی از سیاس ــا آن نوع ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــت  گذاران ق سیاس

9. Logic of responsibility
10. Logic of consequentiality
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ــع بین  المللــی  ــرای جــذب مناب ــر پرهیــز از تنــش و تــاش ب ــه تناســب دارد کــه مبتنــی ب برون  گرایان
بــه درون کشــور باشــد کــه از آن بــا عنــوان سیاســت خارجــی توســعه  گرایانه یــاد می  شــود. بــه عبــارت 
ــات موجــود در عرصــۀ  ــرای اســتفاده از امکان دیگــر، منظــور از سیاســت خارجــی توســعه  گرا تــاش ب
ــزار  ــعه  گرا اب ــی توس ــت خارج ــی سیاس ــت؛ یعن ــی اس ــعۀ داخل ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــی ب بین  الملل
ــی  ــن اســاس، هــدف اصل ــر ای ــی اســت. ب ــه درون مرزهــای مل ــی ب ــع بین  الملل ــت مناب جــذب و هدای
ــه  ــه توســعۀ اقتصــادی کشــور اســت. در شــرایطی ک ــاری رســاندن ب سیاســت خارجــی توســعه  گرا ی
الگــوی توســعۀ کشــور برمبنــای برون  گرایــی طراحــی  شــده باشــد، سیاســت خارجــی توســعه  گرا نقــش 
ــال  ــد الگــوی فع ــکال سیاســت خارجــی، مانن ــت؛ به طــوری   کــه اتخــاذ ســایر اَش ــی خواهــد یاف حیات
تقابلــی یــا سیاســت خارجــی انزواگرایانــه، )براســاس جــدول 1) باعــث عقیــم مانــدن الگــوی توســعۀ 
ــر  ــتقیم ب ــکل غیرمس ــز به ش ــعه نی ــتی توس ــناد باالدس ــد. اس ــد ش ــور« خواه ــۀ درون  مح »برون  گرایان
سیاســت خارجــی توســعه  گرا صحــه می  گذارنــد. امــا فقــدان یــک ســند تخصصــی در حــوزۀ سیاســت 
ــۀ تفاســیر گوناگــون از اســناد باالدســتی در حــوزۀ سیاســت خارجــی و درنتیجــه  خارجــی باعــث ارائ
عملکــرد متفــاوت هــر دولــت در عرصــۀ سیاســت خارجــی شــده اســت؛ به طــوری کــه اعــداد و ارقــام 
ــا کشــورهای برجســتۀ منطقــه نشــان می  دهــد کــه سیاســت خارجــی ایــران در جــذب  در مقایســه ب

ــی موفــق عمــل نکــرده اســت. ــه درون مرزهــای مل ــی ب ــع بین  الملل مناب

 از نظــر نگارنــدگان، پیشــنهادهای زیــر بــه کارایــی سیاســت خارجــی توســعه  گرا در ایــران کمــک 
خواهــد کــرد: 

- تدوین سند باالدستی تخصصی در حوزۀ سیاست خارجی؛ 

- مشارکت فعال در سازمان  های منطقه  ای؛

- فعال کردن دفاتر اقتصادی در سفارتخانه  ها و کنسولگری  ها؛ 

- استفادۀ بهینه از موقعیت جغرافیایی کشور در تبادالت اقتصادی؛ 

- نگریستن به بحران  های منطقه  ای از چشم انداز اقتصادی و نه صرفاً نظامی؛

- پی  ریزی متوازن روابط اقتصادی با قدرت  های غربی و شرقی؛ 

- مشارکت فعال در مگاپروژه هایی مانند طرح تراسیکا و کمربند راه؛

ــی  ــت خارج ــک سیاس ــد ایدئولوژی ــتن از بُع ــنهادها کاس ــن پیش ــۀ ای ــرط هم ــت پیش ش - درنهای
ــه نفــع ابعــاد اقتصــادی )منطــق نتیجــه( اســت. در پایــان، ایــن نکتــه درخــور  )منطــق مســئولیت( ب
ذکــر اســت کــه منطــق مســئولیت و منطــق نتیجــه دو روی ســکۀ سیاســت خارجــی جمهوری اســامی 
ــت  ــه حرک ــاب ب ــد از انق ــال های بع ــران را در س ــی ای ــت خارج ــال،  سیاس ــد دو ب ــه همانن ــت ک اس
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درآورده اســت. ایجــاد تــوازن واقع بینانــه میــان ایــن دو بیانگــر پیچیدگــی ماهیــت سیاســت خارجــی 
در جمهــوری اســامی ایــران اســت.
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