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  چکیده
کانــات جهــانی شــدن بــرای توســعه، در بــرداری از ام برقــراری موازنــه میــان بهــره

سو و حفظ سـاحت و  شرایطی که جهانی شدن پارادایم حاکم بر توسعه است ازیک
عمـده مـشکالت مواضع انقالبی جمهوری اسالمی ایران در سیاست خـارجی، از 

االت در این زمینه آن اسـت کـه ؤرو، یکی از س  ازاین. کشور استۀدر تحقق توسع
 عین در که کند پیروی الگویی چه از باید ایران المیاس جمهوری خارجی سیاست

ــت حفــظ ــی و اســالمی هوی ــرای مــسهلی و عامــل ،اســالمی جمهــوری انقالب  ب
 معمـای حل  کلید.باشد کشور  ۀتوسع برای الملل بین  نظام امکانات از برداری بهره
بـستگی  نقـشی بـه میـزان ،خـارجی سیاست در انقالبیگری  وگرایی توسعه ۀدوگان
طـور  هـای جهـانی شـدن بـه طـور اعـم و فرصـت به خارجی سیاست برای که دارد
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 انجـام تحلیلـی  وتوصـیفی ۀشـیو  حاضر بـهۀمقال. شویم می قائل توسعه اخص در
گرایـی در  توسـعهو  انقالبیگـری ۀ مدلی بـرای حـل دوگانـۀهدف از آن، ارائ و شده

کـه  داد ننـشا آن از حاصـل نتایج. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است
حـل   کشور، شرط الزم نیـست، بلکـه عمـده راهۀسیاست خارجی در ماتریس توسع

ـــه درون، درون ـــعه، روی آوردن ب ـــرای توس ـــتعدادها و  ب ـــکوفایی اس ـــی و ش زای
 باید خارجی به عنوان کاتالیزور،های داخلی است و در این میان، سیاست  ظرفیت

تـر  هـای داخلـی را فـراخ فیت ظرۀدروازه امکانات خارجی برای تقویت رشد و توسع
های انقالبی در سیاست خارجی با موانع کمتـری  در این صورت، تداوم کنش. کند
  . رو خواهد بود هروب

  واژگان کلیدي
  .جهانی شدن و نگری زایی، برون گرایی، انقالبیگری، درون توسعه

  مقدمه

 شرایط  وت ژئوپلیتیکیالملل، موقعی  روابط بینۀ گفتمانی در حوزۀلحاظ غلب گرایی به توسعه

 بـر.  اهمیـت اسـتدارایشناختی ایران، برای جمهـوری اسـالمی ایـران  اقتصادی و جامعه

 ۀ و در بخش تدابیر الگوی پای١٤٠٤ انداز کشور در افق همین اساس است که در سند چشم

کید شده استرایرانی پیشرفت نیز بو اسالمی  بـه اهمیـت  درواقـع، باتوجـه.  این موضوع تأ

مداری ایرانیان و موقعیت ژئوپلیتیکی   رویکرد جهان١سیاست مالیم، ۀافزون مسائل حوزروز

ایران که در مرکز مناطق متداخلی قرار دارد و از دیرباز تاکنون، یکی از نقـاط راهبـردی دنیـا 

 ۀمدرن جامعه ایران و رشـد جمعیـت جـوان و طبقـو  سنتی ۀشود، ساخت دوگان میشمرده 

کید اسناد باالدستی مانند سند چشممتوسط در کشور و هم  ١٤٠٤انداز ایران در افق  چنین تأ

 ۀ نه انتخاب، بلکه الزام و بایـست،گرایی در سیاست خارجی برای ایران رسد توسعه به نظر می

  . جدی است

                                                       
1 .low politics. 
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انـداز ایـران  رسد بعد از گذشت بیش از یک دهه از ابالغ سند چشم حال، به نظر می بااین

 خارجی جمهوری اسالمی، هم در اجرایی کردن این راهبرد هنـوز در ، سیاست١٤٠٤در افق 

ابتدای راه قرار دارد و توفیقات چندانی در این زمینه حاصل نشده است و هم در پیگیـری ایـن 

هـایی  های سیاسی وجود دارد؛ اختالف نظرهای جدی میان نخبگان و جریان راهبرد، اختالف

بر این،  عالوه.  تعامل و انقالبیگری خالصه کردۀور دوگانتوان حول مح ترین آنها را می که مهم

 کـشور نیـز در کنـار تعامـل ۀسال انداز بیست در ترسیم راهبرد سیاست خارجی در سند چشم

الملل، بر تبدیل شدن به قدرت اول منطقه و برخورداری از هویت  سازنده و مؤثر در روابط بین

بنـابراین، در اینجـا نیـز . سالم تأکیـد شـده اسـتبخشی در جهان ا اسالمی و انقالبی و الهام

  . های انقالبی در سیاست خارجی همنشین شده است گیری گرایی با جهت توسعه

 باید دست به وشود جمهوری اسالمی بر سر دوراهی قرار دارد  بنابراین، اکنون تصور می

 پایبنـد بمانـد و از ایدئولوژیک خودو ها و مواضع ارزشی   یا به شعارها، داعیه:انتخاب بزند

د یـا اینکـه بـا تعـدیل ایـن شـعارها و مواضـع، بـه یفتـ در نظام جهانی عقـب ب  توسعهۀقافل

له ایـن ئدرواقـع، مـس. ادغـام شـود) جهانی شدن( گرایی روی آورد و در نظام جهانی توسعه

 باشـد و از جـهتو جهـانی شـدن بـیبرابر  درتواند  سو جمهوری اسالمی نمی است که ازیک

به دالیل تـاریخی، فرهنگـی و سیاسـی نیـز  سوی دیگر، بنا های آن استفاده نکند و از فرصت

  . تواند در آن ادغام شود نمی

  مفاهیم
  گرایی توسعه

طبـق . را تعریـف کـرد» گـرا دولـت توسـعه«، باید مفهـوم »گرایی توسعه«برای درک مفهوم 

اصل مـشروعیت «است که گر دولت زمانی توسعه )١٣٢١/ ١٩٤٢:تولد( ١تعریف مانوئل کاستلز

                                                       
1. Manuel Castells. 
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منظـور وی از . )٣٢٢: ٣، ج ١٣٨٠کاسـتلز، (»  توانایی ایجاد و حفظ توسعه بنا نهدۀپای خود را بر

توسعه نیز عبارت است از ترکیبی از نرخ باال و مستمر رشد اقتصادی و دگرگونی سـاختاری 

. )٣٢٣: همـان(لـی المل  هم ازنظر داخلی و هم ازنظر ارتباطش با اقتصاد بین؛در سیستم تولید

اند که سیاست  گرا آنهایی های توسعه نیز دولت )١٩٤٠/١٣٢٠:تولد( ١از دیدگاه آدریان لفت ویچ

ای را  آنان، قدرت، استقالل یا کارآمدی کافی را در مرکز متمرکز کرده تا نیل به اهداف توسعه

دهی مستقیم  زمان ساۀوسیل گیری رشد اقتصادی یا به طریق استقرار و بهبود شرایط و جهت از

وی . )٨١-٨٥: ١٣٨٥لفـت ویـچ، (  تعقیـب و تـشویق کننـدنـد وآن یا ترکیـب هـر دو شـکل ده

نخبگان مصمم به تحقق اهـداف توسـعه، اسـتقالل نـسبی دولـت، بوروکراسـی نیرومنـد و 

 مدنی ضعیف، توانمندی الزم برای مدیریت کارآمد منافع بخش خـصوصی ۀرقابتی، جامع

ر سـرکوب در پیـشبرد توسـعه همـراه بـا توجـه بـه رفـاه عمـومی و حفـظ گیری از ابزا و بهره

  .)٢١٤: ١٣٨٤لفت ویچ، ( داند خواه می های توسعه های دولت مشروعیت قانونی را ویژگی

 و کـارویژه  عنـوان هـدف بر تعیین توسعه به گرا عالوه توان گفت دولت توسعه بنابراین می

اسـاس، منظـور  براین. کند توسعه را نیز فراهم میهای الزم برای تحقق  خود، بسترها و زمینه

 اهـداف و ۀدادن آن در زمـر  اقتصادی و قـرارۀگرایی عبارت است از توجه به توسع از توسعه

گیـری و تـالش  این، ایجاد بسترهای الزم برای شکل بر های اصلی حکومت و عالوه کارویژه

ادی در هـر کـشوری  اقتـصۀالبتـه مـشخص اسـت کـه توسـع. های آن برای تحقق شاخص

بنابراین، ازآنجاکه . شود و متناسب با شرایط آن کشور تعریف میاست ای و تدریجی  مرحله

رقابـت بـا کـشورهای   اقتـصادی، قابـلۀهای توسع های عمومی ایران ازنظر شاخص ویژگی

 ایران بیشتر به حل مـشکالت ۀرباگرایی در رسد توسعه  صنعتی نیست، به نظر میۀیافت توسعه

درواقـع، مـراد . شود قبیل مربوط می این ید، ایجاد ثروت، حل مشکل اشتغال و مواردی ازتول

های اقتصادی همچون ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و  گرایی، توجه به مؤلفه از توسعه

                                                       
1. Adrian Leftwich. 
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ای از سیاست خارجی است که  گرا نیز گونه حال سیاست خارجی توسعه. تولید ثروت است

  . رفع این قبیل مسائل است و حلتمرکز آن معطوف به 

  شدن جهانی
 global ۀواژ. اسـت جهـان و زمـین ۀکـر معنـای به globe ۀواژ از  برگرفته١جهانی شدن ۀواژ

 کـه رود مـی کـار بـه فراینـدهایی و رویـدادها عوامـل، نیروهـا، توصیف برای نیز) جهانی(

جهانی  ۀواژ. )٢٥١-٢٥٠ :١٣٨٢، بابایی ؛علی٣٣٧: ١٣٩٦شیرودی، ( دارند جهانی و فراملی ای گستره

 سیاسـی، مباحـث وارد ١٩٨٠ ۀدهـ از شـد و مطـرح ١٩٦٠ ۀده اوایل در بار نخستین شدن

 را شـدن جهـانی )١٣٠٩/ ١٩٣٠:تولـد( ٢والرشـتاین امانوئـل. شـد شـناختی جامعه و اقتصادی

 منطق با که است جهانی کار تقسیم با همراه که داند می داری سرمایه جهانی اقتصاد پیروزی

 یعنـی شـدن جهـانی )١٩٣٦/١٣١٥:تولد( ٣سورنسن عقیده به. شود می هدایت سرمایه انباشت

٤رابرتسون. مرزها ورای در فرهنگی و سیاسی اقتصادی، روابط تقویت و تشدید
/ ١٩٥١: تولـد (

گاهی تشدید و جهانی فشردگی را جهانی شدن نیز )١٣٣٠  تعریـف کـل عنـوان بـه جهـانی آ

 متقـابلی ارتباطـات افـزایش را جهـانی شـدن )١٣٤٧/ ١٩٦٨:تولـد( ٥گـرو مک آنتونی. کند می

 اساس بر. دهد می شکل را جهانی جدید نظام و یابد می گسترش ها دولت از فراتر که داند می

 مهمـی نتـایج توانـد مـی جهان از بخش یک های فعالیت و تصمیمات حوادث، فرایند، این

  .)٤١-٤٢: ١٣٩٣شناس،  حق( دباش دربرداشته دیگر جوامع و افراد برای

 کـرد تفکیـک هـم از تـوان مـی را شـدن جهـانی از )برداشـت( تعریـف پنج درمجموع

 اقتـصادی، آزادسـازی شـدن، المللـی بـین معنای به شدن جهانی :)١٨٠-١٧٩: ١٣٩١شیرزادی، (

                                                       
1. Globalization.  
2. Immanuel Wallerstein. 
3. George Sorensen.  
4. Ronald Rabertson. 
5. Anthony McGrew. 
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 عنـوان به جهانی شدن و شدن مریکاییا ویژه هب کردن، غربی فرهنگی، ادغام و گستری جهان

ــیقلمر ــی ١وزدای ــا فراقلمروگرای ــولت، ( ٢ی ــاه . )٨-٦: ١٣٨٢ش ــدن از نگ ــانی ش ــابراین، جه بن

هـای  نویسندگان فرایندی است که در آن بـیش از هـر زمـانی، الگوهـای فراملـی در حـوزه

البته نباید فرامـوش کـرد کـه . گیرد ها قرار می دسترس دولت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در

ای نـدارد، بلکـه بخـشی از آن،  شود، ماهیت پروسه تلقی می آنچه امروزه جهانی شدن  ۀهم

های اقتصادی،  داری در حوزه سازی سرمایه معنای جهانی  و درواقع، بهردای دا ماهیت پروژه

  . سیاسی و فرهنگی است

  بررسی آثار
توجـه نبـوده  گـرا چنـدان مـورد رغم اهمیت موضوع، پرداختن به سیاست خارجی توسعه به

  : ازجمله؛وبیش در این زمینه وجود دارد ، آثاری کمحال بااین. است

 عنـوان کتـابی اسـت بـه قلـم محمـود هـا حـل راه و هـا چـالش شدن؛ جهانی و ایران .١

الملل  القلم که در آن مبانی جهانی شدن، افکار و تجربیات ایران در تعامل با نظام بین سریع

ِالش جهانی شـدن ایجـاد شـده، راثر چبو همچنین مسائل مرتبط با حاکمیت ملی ایران که 
هـای جهـانی شـدن را منـوط بـه حـل  بـرداری از فرصـت نویسنده بهره. بررسی شده است

...  هـا، اسـتحکام و ثبـات سیاسـی در داخـل و های درونی، تغییر در برخـی انگـاره چالش

ا  توسعه در ایـران ابتـدۀلئرغم آنکه نویسنده معتقد است برای حل مس بهحال،  بااین. داند می

حـد الزم بـه ارتباطـات و اتـصاالت  از رسـد بـیش باید در درون به سامان برسیم، به نظر می

صورت، معلوم نیست که چگونه با فراخیـت ارتباطـات  این در. المللی اهمیت داده است بین

 نـه ، اصـلی نویـسندهۀلئدرواقـع، مـس. های انقالبـی را حفـظ کـرد المللی، بتوان کنش بین

   است؛یافتگی وسعهانقالبیگری، بلکه ت

                                                       
1.  deterritorialization. 
2.  supraterritoriality. 
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راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگاه اقتصادی جمهوری اسـالمی ایـران در  «.٢

عنوان پژوهشی است که توسط آقایان محمود واعظی، علی جنتی » المللی شرایط جدید بین

 ۀرابطـ ینظـر نیینویسندگان در این پژوهش، ضمن تب. و مسعود کرباسیان انجام شده است

 در یاقتصاد ۀتوسع ید، تشریح راهبردهایجد جهان در یاقتصاد ۀتوسع و یخارج استیس

هـای موفـق اقتـصادی در ایـن شـرایط، راهبـرد سیاسـت   و تجربـهیالملل نیب دیجد طیشرا

 یجـا بـه یمحـور بـا اصـولی چـون فرصـت» گرایی فعـال تعامل«خارجی اقتصادمحور را 

اهداف  یساز متوازن و ییگرا و اعتدال یمحور نانه، توسعهیب واقع ییگرا ، آرمانیدمحوریتهد

حال، در پرداختن بـه  بااین. اند دانند و به الزامات داخلی و خارجی این راهبرد اشاره کرده می

  ؛نگری رعایت نشده است گرا و الزامات آن، جامع راهبرد سیاست خارجی توسعه

 یخـارج اسـتیس مقاالت مجموعه اثر در این زمینه را کتاب نیتر  شاید بتوان جامع.٣

تنظـیم  یشـفائ یسیدمسعود موسـو و یواعظ محمود نظر ریز که اثر نیا. دانست گرا توسعه

 یداخل الزامات و ساله ستیب انداز چشم یش ملیهما در شده ارائه  مقاالتۀدربرگیرند شده،

گـرا، الزامـات  گراست و در آن، مبانی نظری سیاست خارجی توسعه توسعه یخارج استیس

 ۀنیدرزم این اثر،.  الگوهایی برای آن تشریح شده استۀالمللی و ارائ ای و بین هداخلی، منطق

شـدن  یجهـان نـدیفرا با مواجهه نوع و انداز چشم به اهداف یابیدست یعمل و ینظر الزامات

 ؛شده در این کتاب نقدهای جـدی وارد اسـت های مطرح مفید باشد، اما بر دیدگاه تواند یم

 مقاالتی که در این کتاب منتشر شده، عمدتا در درج بیشتردر اینکه ازجمله
ً

 اول بـر اینکـه ۀ

 دوم بـر اینکـه ایجـاد ۀ کشور باشد و در درجـۀحل توسع سیاست خارجی باید بخشی از راه

ها، ساختارها و رفتارهای سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای  تغییرات در ایده

؛ موسـوی، ٥٢١-٥١٣: ١٣٨٨نیـا، شـریعتی( یر اسـتبرداری از شرایط جهـانی شـدن گریزناپـذ بهره

کید شده و حـال)١٣٨-١٢٥:  الف١٣٩٠القلم،  ؛ سریع٤١٢: ١٣٨٧  مهـم کـه ۀآنکـه بـه ایـن نکتـ ، تأ

 کمتـر توجـه شـده )٢٨١: ١٣٨٤ قوام،(  آن استۀ سیاست داخلی و ادامۀسیاست خارجی نتیج
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گـرا نیـز  ارجی توسـعهگـرا نباشـد، سیاسـت خـ  درواقع، تا زمانی که دولـت توسـعه١.است

گـرا در کـشور، بـا  توان گفت در ادبیات سیاسـت خـارجی توسـعه می. یابد موضوعیت نمی

ســازی نقــش سیاســت خــارجی در توســعه، آن را متغیــری مــستقل بــرای توســعه  برجــسته

  . آنکه سیاست خارجی، متغیری وابسته برای توسعه است اند؛ حال  دانسته

  گـرا در کـشورهایی ماننـد هنـد  سیاست خـارجی توسـعهعالوه بر این، در بررسی تجربه 

ویژه بر تغییر رفتار در قبال امریکا تأکیـد شـده  الملل و به و چین، به حل اختالفات با نظام بین

حـال اگرچـه تـالش بـرای حـل . )٥٨٧- ٥٨١: ١٣٨٨؛ توحیـدی،٥٢١- ٥١٣: ١٣٨٨نیـا، شـریعتی(است 

هـای آن ضـرورت  بـرداری از فرصـت ش بهـرهالملل و تالش برای افزای اختالفات در نظام بین

تنها از حمایت گسترده نخبگانی   جمهوری اسالمی، تغییر رفتار در قبال امریکا، نهۀدارد، دربار

  . های تمدنی انقالب اسالمی نیز منافات دارد و اجتماعی برخوردار نیست، بلکه با داعیه

گرا این است که  ی توسعهتر از همه اینکه مفروض اساسی در ادبیات سیاست خارج مهم

چون در شرایط جهانی شدن قرار داریم و این فرایند ما را احاطه کرده است، در کنار تقویت 

موسـوی ( نـداریم» شـده جهـانی«کارهـای  ای جز پیروی از دستور های درونی، چاره ظرفیت

ود، ایـن توان منکر جهـانی شـدن و الزامـات آن بـ اینکه نمی عین حال در. )٣٣٠: ١٣٨٧شفائی، 

  . معنای تبعیت کامل از آن نیست به

گرایی در داخـل و گریزناپـذیر بـودن ارتبـاط بـا  بنابراین، با مفروض دانستن تقدم توسعه

له این است کـه ئگرایی سازنده در سیاست خارجی، مس یافته و ضرورت تعامل دنیای توسعه

ونه باید تعریف شود برداری از امکانات جهانی شدن چگ رسالت سیاست خارجی برای بهره

 کشور، مجبور به ۀملزومات توسعبه ی یگو پاسخعالوه بر و باید از چه الگویی پیروی کند تا 

هـای انقالبـی جمهـوری  گیـری الملل نباشد و مغایرتی با جهت تغییر رفتار درقبال نظام بین

  . الملل نداشته باشد اسالمی در نظام بین

                                                       
  . است شده اشاره نیز موضوع این به آن مقاالت برخی در هرچند. ١
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  شدن جهانی شرایط در توسعه
 ٩٠ ۀدهـ ۀآسـتان در آسـیا، شـرق در گـرا توسـعه هـای دولت دوم نسل ۀتجرب که یشرایط در

 لیبرالـی الگوهای تأیید و )١٦٩: ١٣٩٢ هتنه،( وابستگی تئوری رد اصلی مورد عنوان به میالدی،

 بـود، جهانی بانک مانند المللی بین نهادهای تحسین مورد نوسازی، مکتب قالب در توسعه

 توسـعه، خـصوص در جدی تردیدهای میالدی، ١٩٩٧ در ها لتدو این مالی بحران از پس

. )٢٠٢-٢٠١: ١٣٩٣کـاظمی، ( شـد مطرح شدن جهانی شرایط در گرا توسعه های دولت وجود با

 حـال در دنیـا چـون کـه شد گفته ،١٩٩٧ بحران با کشورها این شدن متوقف از پس درواقع،

 بیـان به. نیستند توسعه تحقق به قادر گرا توسعه های دیگر دولت است، جهانی شدن به گذار

 نایـل توسـعه بـه مـستقل طور به تواند نمی کشوری هیچ دیگر شدن جهانی شرایط در دیگر،

  . شود ادغام شده جهانی فرایندهای در باید منظور این برای و شود

 دوم نـسل پایـداری و ظهـور بـسترهای اگرچـه شـدن جهـانی که شود می گفته درمقابل

جهانی  .نیست گرا توسعه دولت پایان معنای به ، استکرده مخدوش را اگر توسعه های دولت

 ۀلئمـس شـرایط، این در کشورهاست و ۀتوسع برای هایی فرصت و تهدیدها ۀدربردارند شدن

 تهدیدهای از ماندن مصون عین در که ای گونه به ؛است پدیده این با مواجهه کیفیت ،اساسی

 هـای گیـری جهـت و ها سیاست به وابسته امر این حقق ت.برد بهره هایش فرصت از بتوان آن،

 برای آن نهادهای و دولت ۀکنند تعیین نقش تأیید معنای به موضوع این پذیرش. هاست دولت

 و شـرایط بـا متناسـب بایـد هـا دولـت درواقع،.  استجهانی شدن شرایط در توسعه تحقق

 بــه هــا دولــت ان،میــ ایــن در. کننــد متحــول را خــود هــای ویژگــی محیطــی، هــای ویژگــی

 بهبود سیاسی، و مالی شفافیت ایجاد ای، توسعه های زیرساخت ایجاد برای گذاری سیاست

 از حمایت داخلی، بازار از حمایت تکنولوژی، و خارجی ۀسرمای جذب سازکارها، و قوانین

 »منعطـف گـرای توسـعه های دولت «را ها دولت گونه این. اند پرداخته...  و پذیر آسیب اقشار

 جهـانی شـدن شـرایط در هـم آن گرا، توسعه های دولت سوم نسل ظهور بیانگر که اند امیدهن

  .)٢١٢-٢١٠ :همان(است 
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 ایـن از و داشـنب گـرا توسعه توانند می همچنان شدن جهانی شرایط در ها بنابراین، دولت

، جهـانی شـدن را بایـد حـاوی ببرنـد؛ یعنـی نخـست بهـره خـود ۀتوسـع تحقق برای بستر

حال ایـن سـؤال مطـرح  .ها دانست گرایی دولت ها برای تحقق توسعه فرصتای از  مجموعه

دیگـر، کیفیـت  عبـارت  بـه.توانند از جهانی شدن بهـره ببرنـد شود که چه کشورهایی می می

هـای   آیـا ادغـام کامـل و پیـروی از نـسخه؟برداری از جهانی شدن باید چگونـه باشـد بهره

  های دیگری هم وجود دارد؟کار است یا راهکار ۀشده چار جهانی

  گرایی؟ گرایی یا درون  ادغام:شدن جهانی
هـایی بـرای توسـعه  عنوان واقعیت محیطی، حاوی فرصت با عنایت به اینکه جهانی شدن به

ــا ادغــام صــرف در جهــانی شــدن مــی ــد محــرک و عامــل توســعه باشــد؟  اســت، آی توان

 بهـره ببرنـد؟  شـدن بـرای توسـعهتوانند از شرایط جهانی  دیگر، چه کشورهایی می عبارت به

 کار توسـعه ۀتواند چار گونه که تجربه نشان داده است، ادغام صرف در جهانی شدن، نمی آن

گـرا بـا  های توسـعه رغم آنکه جهانی شدن سبب شده که دولت به ١به اعتقاد پیتر ایوانز. باشد

شـدن بـومی ای مواجه شوند، حتی فضای چشمگیری برای تقویت صنعتی  های تازه چالش

البتـه از دیـدگاه او، . طریق راهبردهای ارتقای آموزش، تحقیق و توسعه وجـود دارد ویژه از هب

گوش سپردن به آژیر جهانی شدن لزوما موفقیت
ً

کند کـه  ایوانز تصریح می. آمیز نخواهد بود 

انـد   آنهایی نبوده، اقتصادیۀترین کشورهای جهان سوم درزمین  جهانی شدن، موفقۀطی دور

 و ند خـود را گـشودۀ و بازارهای سرمایندراه افراط پیمود» اجماع واشنگتن«که در پیروی از 

از تالش برای تقویت تحوالت اقتصاد داخلـی دسـت برداشـتند، بلکـه آنهـایی بودنـد کـه 

وی در این زمینه از . دقت تنظیم کردند المللی را به  بینۀمحتاطانه عمل و روابطشان با سرمای

 معتقد است کـه چـین ،کند و در بیان دالیل این موفقیت ای موفق یاد می  نمونهعنوان چین به

                                                       
1. Peter Evans. 
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ــه ــدگاه ســرمایه ن ــه دی ــد  تنهــا ب ــستر اقتــصادی جدی ــی در ب ــداد، بلکــه حت ــن ن داری آزاد ت

گـرا  هـای توسـعه اش به پیروی از راهبردهایی ادامه داد که به راهبردهای دولـت داری سرمایه

  .)٢٧-٢٣: ١٣٨٠ایوانز، ( نزدیک بود تا مدل نولیبرالی

 جهانی شدن های فرصت از توانند می کشورهایی تنها که است زمینه آن این در مهم ۀنکت

مـسل و باشـند برخـوردار مناسـب »نهـادی های ظرفیت «از که ببرند بهره
ّ

 چنانچـه اسـت م

 نباشـد، برخـوردار هـا فرصت این از استفاده برای الزم های زیرساخت از داخل در کشوری

 فراینـدهای بـه آن پیوسـتن بلکـه کنـد، استفاده شدن جهانی های فرصت از تواند نمی تنها نه

 اضـمحالل و شـود، وابـستگی نمـی آن اقتـصادی شکوفایی موجب اینکه بر عالوه جهانی،

 بنابراین، اصـل بحـث ایـن اسـت کـه عمـده .داشت خواهد دنبال به آن برای نیز را سیاسی

انی شدن، بیش از آنکه معطوف بـه اسـتفاده از امکانـات حل توسعه، حتی در شرایط جه راه

 هـای درونـی اسـت گرایـی و تقویـت اسـتعدادها و ظرفیـت بـر درون خارجی باشد، مبتنـی

  .) شهریور٦: ١٣٩٢ای،  خامنه(

 کـارایی و قابلیـت ارتقـای بـرای خـوب حکمرانـی قالـب در آنچه پژوهشگران، باور به 

 جهانی شرایط در دولت نهادی بسترهای تقویت راستای در تواند می  شود، می توصیه نهادها

 مـدنی، هـای آزادی ایجـاد انـسانی، نیـروی پایـدار ۀتوسع بر اساس، براین. شود تلقی شدن

 اجتمـاعی، ۀسـرمای تقویـت برابـر، هـای فرصـت ایجاد طریق از پذیر آسیب اقشار به کمک

 سـازکارها، و قـوانین هبودب سیاسی، و مالی شفافیت ایجاد ای، توسعه های زیرساخت ایجاد

کیـد...  و تکنولـوژی انتقـال و خـارجی ۀسـرمای جلـب داخلـی، بازار و تولید از حمایت  تأ

   .)٨٠-٧٩: ١٣٨٧ پور، قلی( شود می

  گرا و انقالبیگري توسعه، سیاست خارجی توسعه
نـشینی   اصـلی پـژوهش یعنـی چگـونگی هـمۀلئ به مـسدبعد از مقدمات نظری، اکنون بای

برای این منظور، ابتدا جایگـاه . یی و انقالبیگری در سیاست خارجی پرداخته شودگرا توسعه
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شود تا مشخص شود که بـرخالف تـصور رایـج، حـل  سیاست خارجی در توسعه تبیین می

تـوان ایـن   هرچنـد نمـی؛ کشور، منوط به ارتباطات خـارجی نیـستۀ مشکالت توسعۀهم

گرایـی را  توان انقالبیگری و توسعه که طی آن میدر ادامه نیز به روشی . ارتباطات را نفی کرد

  . شود باهم پیگیری کرد، پرداخته می

  جایگاه سیاست خارجی در توسعه
هـای آن بهـره  توانند از فرصت ها در شرایط جهانی شدن می حال که مشخص شد که دولت

یاسـت اندیـشی کننـد، بایـد بـه نقـش س  چـارهدببرند و برای دفع یا تقلیل تهدیدهای آن بای

درواقع، اکنون باید به این سؤال پاسـخ . خارجی در عصر جهانی شدن برای توسعه پرداخت

 ۀتوسـعبـرای ای  عنـوان دروازه  سیاسـت خـارجی بـه،داده شود که در شرایط جهانی شـدن

  .مناسبات جهانی، چه نقش و جایگاهی در توسعه دارد

 بـه ،ر شـرایط جهـانی شـدنحـل توسـعه د له و راهئمـسبیـشتر به آنچه گفته شد،  باتوجه

توانـد  ها و شرایط درونی کشور بستگی دارد و در این میـان، سیاسـت خـارجی مـی ظرفیت

 حـاوی جهـانی شـدن دیگـر، اگرچـه عبـارت بـه. نقش کاتالیزوری برای توسعه داشته باشد

بهـرۀ بیـشتری  ها فرصت این از توانند می کشورهایی تنها است، بالقوه های فرصتمجموعه 

 حرکـت یاصـل هیپا کنونی، شرایط در باشند؛ یعنی برخوردار استحکام از درون در کهببرند 

 از استفاده بر آنکه از شیب کشوری هر برای مشکالت حل در قیتوف و مطلوب وضع یسو به

 یانـرژ تمرکز و یدرون استحکام وهمبستگی  بر باشد، یمبتن یخارج امکانات و ها تیظرف

 یراهکارها و امکانات از استفاده در قیتوف شرط یحت و است شده نهاده بنا کشور داخل در

 و توسـعه یعنـی ایـن و دارد یبـستگ کـشور یدرون استحکام و انسجام زانیم به زین یخارج

  .) شهریور٦: ١٣٩٢ای،  خامنه( است داخلی یامرطورکلی  به ،کشور پیشرفت

 فرض شدن جهانی حال در را امور ۀهم که رایج تصور برخالف گفت باید دیگر منظری از

اتفاقا کند، می
ً

 کـه شدن، جهانی فقط نه عمل، در بلکه نیست، جانبه یک فرایندی شدن جهانی 
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 محلـی – جهـان «عنـوان بـا آن از کـه اسـت، داده رخ جهانی شدن کنار در نیز شدن محلی

 هـم و کننـده همگون نیروهای نوسان موجب جهانی شدن «دیگر، بیان به. برند می نام ١»شدن

 امتـزاج و کننـد مـی تالقـی یکـدیگر بـا جهانی و محلی امر که ای گونه به است؛ کننده متفاوت

 بلکـه اند، نشده هضم فرایند این در تنها نه کشورها ؛ یعنی برخی)٣٢٤: ١٣٨٩ استوری،( »یابند می

   .اند پرداخته خود قدرت ساخت درونی بخشی استحکام به پدیده، این به واکنش در

طور  طور خاص و امکانات جهانی شدن به خص است که سیاست خارجی بهبنابراین، مش

هـای  حل پیشرفت کشور نیست، بلکه، استحکام ساخت درونی، تقویت ظرفیت  راهۀعام، هم

؛ یعنی سیاسـت خـارجی مقدم بر آن است...  های حکمرانی خوب و نهادی، تحقق شاخص

 پیشرفت کشور نقش حداقلی دارد و اتفاقا شـۀدر پروس
ً

رط اینکـه سیاسـت خـارجی کارآمـد 

  .  کشور کمک کند نیز منوط به فراهم بودن بسترهای نهادی در داخل استۀبتواند به توسع

زنی نیروهای داخلی و خارجی در مـاتریس تعامـل  بر چانه براساس مدل پیتر ایوانز مبنی

زنی امتیـازات  تواند در فرایند چانه یافته، کشوری می توسعه با جهان توسعه کشورهای درحال

گیری و هـم ازلحـاظ قـانونی،  بیشتری کسب کند که سیستم داخلی آن، هم ازلحاظ تصمیم

پـرداختن بـه سـامان  ، تحقق توسـعهبرای بنابراین، ؛اداری و سازمانی قدرتمندانه عمل کند

  . استو مقدم بر آن تر از ارتباطات خارجی  داخلی مهم
  

  نهادهای غربی             نهادهای کشورهای در حال توسعه
  

  های چندملیتی                            شرکت        بخش خصوصی توانمند

  دولت حامی بخش خصوصی

  قوه مقننه و قضائیه منسجم

 ها های غربی حامی شرکت       دولت      افکار عمومی و سامان اجتماعی کارآمد

  زنی کانون چانه
  

  ١٣٤: الف ١٣٩٠ القلم، سریع: منبع

                                                       
1 .Glocalization. 
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   :کند تر شدن بحث کمک می  به روشن،کر دو تجربه در این زمینهذ

 ۀدرزمینـ ایـن کـشورها ۀتجربـ. است) NICs( شده صنعتی مورد نخست کشورهای تازه

کیـد و درونی ساخت بخشی استحکام نظر از توسعه،  ارزشـمندی ۀتجربـ زایـی، درون بـر تأ

 مناسـبی وضـعیت ،وسـعهت هـای شاخص ازنظر ١٩٥٠ ۀده اوایل در که کشورها این .است

 بـرای را اقتصادی ۀتوسع له،ئمس همین که بودند مواجه ملی پذیری آسیب لهئمس با نداشتند،

 بـه نیـل بـرای کـشورها ایـن دلیـل، همین به. کرد تبدیل ملی ضرورت و بقا موضوع به آنها

 توانـستند نگـر بـرون گیـری جهت و داخلی مستحکم های سیاست گرفتن پیش در با توسعه

 کـالن، اقتـصاد تنظـیم «دیگـر، بیـان بـه. دهنـد ارتقـا را الملـل بـین نظـام در خود گاهجای

 در »سیاسـی ثبات با همراه انسانی نیروی در گذاری سرمایه و خارج به نظر های گیری جهت

 وجود کشورها، این موفقیت در اینکه ضمن ؛است داشته اساسی نقش کشورها این موفقیت

 لیپزیگر،( است داشته مؤثری نقش نیز تر، گسترده دولت نه و بهتر دولت معنای به فعال، دولت

 ادغـام «مـسیر در خـود، اقتـصاد کـردن جهانی جای به کشورها درواقع، این. )٤٩-١٥: ١٣٧٥

 کردند باز المللی بین اقتصاد روی به آنجا تا را خود اقتصاد یعنی برداشتند؛ گام »استراتژیک

  ؛)٢٨١: ١٣٨٩ سیف،( بود ملی اقتصاد درش رساندن حداکثر به آن ۀنتیج که

 اقتصادی آن بـیش از آنکـه معلـول تعـامالت خـارجی ۀمورد دیگر چین است که توسع

 ۀراثر تغییر فرمـول تولیـد قـدرت در داخـل ایـن کـشور، انجـام اصـالحات گـستردبباشد، 

تعبیـری،   کشاورزی، صنعت، دفاع ملی، علـم و تکنولـوژی، یـا بـهۀاقتصادی در چهار حوز

های مدیریت اقتصادی مطابق با شرایط جدیـد، رقـابتی کـردن تولیـد،  غییر سیستم و روشت

گـویی بـه نیازهـای  تشویق صـادرات، تقویـت مؤسـسات علمـی و پژوهـشی بـرای پاسـخ

 ایجاد شد...  نیزاسیون، گشایش بازارهای تولیدی، افزایش خودمختاری تولیدکنندگان ورمد

ای عمـل  گونـه ، در برقراری ارتباط با دنیای خـارج نیـز بـهحال درعین. )٤٨-٤٧: ١٣٩٥قنبرلو، (

دیگـر،  عبـارت بـه. )٦٢:  ب١٣٩٠القلـم،  سـریع( کرده که به تقویت رشد داخلی انجامیده است

آمدن دنگ شیائوپینگ و آغاز عصر اصالحات در داخل و حل اختالفات با  اگرچه روی کار
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 اقتصادی چـین نقـش ۀرمجموع در توسعالملل، د  مناسبات با نظام بینۀهمسایگان و توسع

 ایـن توســعه، اصــالحات داخلــی و ۀکننــد انــد، در ایــن میــان، متغیـر اصــلی تعیــین داشـته

 تکمیلـی و   متغیرهـا نقـشدیگـرو است گرایانه در داخل کشور بوده  های توسعه گیری جهت

  . اند کاتالیزوری داشته

  گرا بی و توسعه راهبرد سیاست خارجی انقال:نظام سلطه گرایی ضد تعامل
چنانچـه دیـد  که جایگاه سیاست خارجی در مـاتریس توسـعه مـشخص شـد، بایـد اکنون

هـا و تـضییقاتی در نظـام  بـه آنکـه بـا مخالفـت کشوری هویت انقالبی داشته باشد، باتوجه

گرا باشد و هم هویت انقالبی خـود  تواند هم توسعه الملل مواجه خواهد شد، چگونه می بین

تواند در سیاسـت  تر باید گفت جمهوری اسالمی ایران چگونه می طور دقیق به .را حفظ کند

های انقالبی خود را ادامـه دهـد و هـم از امکانـات خـارجی بـرای   هم کنش،خارجی خود

  کند؟استفاده  کشور ۀتحقق توسع

گرایـی در سیاسـت  زن میان انقالبیگری و توسـعهاکلید حل معمای مذکور و تعادل و تو

بر میزان نقش   خود، مبتنیۀمدل خاصی است که جمهوری اسالمی برای توسعخارجی، در 

 اقتـصادی ۀسیاست خارجی در فرایند توسـع. عوامل داخلی و خارجی، طراحی کرده است

 گـرا پیگیری سیاسـت خـارجی بـرون .علت تام یا شرط الزم نیست، بلکه علت کافی است

توانـد راهکـاری بـرای  ی داخلـی، مـییـافتگ تنها درصورت استحکام و سـامان) گرا توسعه(

کـل، سیاسـت   در جمهوری اسـالمی، امکانـات خـارجی و در. کشور باشدۀتقویت توسع

 بیـشترینخارجی متغیر مستقلی برای توسعه نیست، بلکه نقش مکمل و کاتالیزوری دارد و 

ای معن البته این به. های داخلی است تمرکز برای تحقق توسعه در کشور، معطوف به ظرفیت

نفی سیاست خارجی و تعامل سازنده با دنیا نیست، بلکه منظور این است که در تالش برای 

های داخلی معطوف است و استفاده از امکانـات  یافتگی، اولویت و تمرکز بر ظرفیت توسعه

هـای درونـی صـورت  عنـوان بـدیلی بـرای ظرفیـت و نه به زایی درون هدف با  تنها،خارجی

  .) مهر١٣: ١٣٩٢ای،  خامنه( گیرد می
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اساسـا به بیان دیگر، توسعه در چهارچوب گفتمان انقالب اسالمی
ً

 و درون بـه نگـاه بـا 

 نظـام رهیافـت، این اساس بر رو ازاین ؛شود می تعریف داخلی زای درون های ظرفیت تقویت

 حـاکم ۀظالمان شرایط پذیرش و مستکبران مقابل در کردن خم سر به مجبور را خود اسالمی

 پیـشرفت بـه تـوان مـی هـم ،مـذکور ارچوبهـچ در بنـابراین،. بینـد نمی الملل بین منظا بر

 مواضـع بـه توان می هم و کرد رفع  و حل را کشور روی پیش مشکالت و شد نایل اقتصادی

 و درون بـه گرایـی در اینجـا بـا نگـاه بود؛ زیـرا توسـعه پایبند خود ۀاستکبارستیزان و انقالبی

 و توسعه با ملی استقالل و عزت که عصری در و شود عریف میت درونی های ظرفیت تقویت

 و عـزت هـم و ببـرد پـیش بـه را کـشور هـم تـوان می .شود می فرض الجمع مانعة پیشرفت

گرایی  تر، توسعه  به بیان دقیق.) خـرداد٢٩: ١٣٩٥ای،  خامنه( درک تأمین را اسالمی و ملی استقالل

  . البی در سیاست خارجی نخواهد بودهای انق  کنشۀبا چنین فرمولی، محدودکنند

گرایـی ضـد نظـام  تعامـل«اساس، راهبرد مطلوب برای پیگیری این مهم، در قالب  براین

شـود کـه در آن ضـمن تعامـل بـا دنیـا، بـر حفـظ مواضـع انقالبـی و  تعریـف مـی» سلطه

کید می  بینۀبرابر نظام ظالمان استکبارستیزانه و مخالفت و مقاومت در اسـدی، ( شود المللی تأ

عبارتی، در چهارچوب راهبرد مذکور،  به. استدور حال، از انزواگرایی   و درعین،)١١٣: ١٣٩٣

در تـضاد ...  استقالل با پیشرفت و انقالبیگری و استکبارستیزی با تعامل سـازنده بـا دنیـا و

الملـل و  ، ترسیمگر راهی نوین در سیاسـت بـین)گفتمان( جهت، این راهبرد نیست و ازاین

برابـر  گرایـی، مقاومـت در  تعامـلۀها و الگوهایی است که در آنها به بهان ا گفتمانبفاوت مت

  . گذارند پا می د و استقالل خود را زیروش میالملل کنار گذاشته  ظلم سردمداران نظام بین

گرایی و انقالبیگری در سیاست خارجی متنـاقض  نشینی توسعه رغم آنکه هم بهرو،  ازاین

العلل توسعه باشند، بلکه  ها و امکانات خارجی علت ن قرار نیست که ظرفیتنماید، چو می

 هم امکان مقاومت ،های داخلی است، در این شرایط بر ظرفیت عمده نگاه به درون و مبتنی

های انقالبـی و مخـدوش نـشدن  الملل و هم امکان تداوم نقش مقابل تضییقات نظام بین در

یرا در این صورت، کمترین وابستگی به خارج وجود دارد هویت انقالبی نظام وجود دارد؛ ز
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تواند قـرین  جمهوری اسالمی چندان نمیبرضد کارگیری ابزارهای نظام سلطه  هو بنابراین، ب

. دانـست» نظام سـلطه گرایی ضد توسعه«توان  گرایی را می این مدل از توسعه. موفقیت شود

  لـی بـرای ایفـای نقـش خـود در حال، سؤال این است که سیاسـت خـارجی در شـرایط فع

هـای   کـنشۀهایی باید داشـته باشـد تـا محدودکننـد ها و رسالت  چه کارویژه، کشورۀتوسع

  .انقالبی نباشد

  گرا هاي پیگیري و اجراي سیاست خارجی انقالبی و توسعه شیوه
گرایی در سیاست  نشینی انقالبیگری و توسعه  اصلی در پژوهش حاضر، چگونگی همۀلئمس

ای باشد که تالش برای جـذب  گونه رو، اجرای سیاست خارجی باید به ازاین. استخارجی 

 کـشور، منافـاتی بـا هویـت انقالبـی سیاسـت ۀمنظور کمک بـه توسـع امکانات خارجی به

له ایـن اسـت کـه راهبـرد ئدرواقـع، اکنـون مـس. خارجی جمهوری اسالمی نداشـته باشـد

حفـظ سـاحت انقالبـی نظـام بـا ی شود که گرایی ضد نظام سلطه، چگونه باید اجرای تعامل

بـرای ایـن منظـور، . جمهوری اسالمی، کاتالیزوری بـرای توسـعه اقتـصادی کـشور باشـد

 کمـک بـه بـرایهـای زیـر را  تواند کـارویژه گرا در شرایط کنونی می سیاست خارجی توسعه

  ١:توسعه کشور عملیاتی کند

کنی و واسازی تصویر امنیتـی ش معنای شالوده به مثبت تصویرسازی :تصویرسازي مثبت 

 مطلوب و ۀهای اخیر و تالش برای ایجاد چهر ایجادشده از جمهوری اسالمی ایران در سال

هـای اخیـر  اهمیت این موضوع بـدان روسـت کـه در سـال. ها از آن است منطبق با واقعیت

مـاع  مهمی در ایجـاد اجدستاویز امنیتی در ارتباط با جمهوری اسالمی، ۀایجاد فضا و چهر

آفرینـی و  آفرینـی بـرای نقـش های تحریمـی و مـانع  ایجاد محدودیت، آنبرضدالمللی  بین

                                                       
 آفـرین مزیت که است امیاقد دادن هر انجام گرا، توسعه خارجی سیاست برای ها کارویژه این گرفتن نظر در مبنای. ١

 رو، ازایـن. کنـد کمـک داخلـی هـای ظرفیـت و نیروها به اتکا با کشور اقتصادی توسعه تقویت به بتواند و باشد

  . شود می تعریف »رفتاری الزامات «حوزه در بیشتر ها کارویژه این ماهیت
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 عنوان بازیگر عادی بوده اسـت به...  بازیگری آن در ابعاد مختلف مالی، بانکی، اقتصادی و

رو الزم است ایـن تـصویرسازی امنیتـی از  ازاین. )٣١٣: ١٣٨٨؛ جوادی ارجمند،٧٣: ١٣٨٨واعظی،(

طور طبیعی، با رفع  به. سالمی زدوده و تصویر مطلوب آن به جهانیان عرضه شودجمهوری ا

این هراس غیرمنطقی و برساخته از جمهـوری اسـالمی، گـام مهمـی بـرای شـکل دادن بـه 

شود و در صورت وجود شرایط و  االذهانی سایر واحدها و بازیگران برداشته می تصورات بین

الملـل  نظـام بـینهای  گیری سختتنها از شدت  بود که نهتوان امیدوار  ، میی دیگرها مؤلفه

عنـوان واحـدی کـه  هـای کنـشگری آن بـه جمهوری اسالمی کاسته شود، بلکه زمینهبرضد 

درواقـع، ازآنجاکـه درک . ازپیش فراهم شـود  واحدها و بازیگران نیست، بیشبرایتهدیدی 

نادرست از جمهوری اسالمی سرمنشا بـسیاری از رفتارهـای نـامط
ً

الملـل،  لوب نظـام بـین

 مریکا با این کشور است، در اینجا باید برای تصحیح این درک نادرست تالش شـوداویژه  هب

هـا  رسد کـه دقـت و توجـه بـه ایـن روش در این زمینه به نظر می. )١٦٥: ١٣٩٣لورت و لـورت، (

، ادبیـات و کـارگیری زبـان همعنـای بـ  به،توجه به نقش زبان و ادبیات: گشا باشد تواند راه می

 مقابله بـا تبلیغـات و اقـدامات ؛گفتار متناسب، تخصصی و معمول در مراودات دیپلماتیک

 بیان خدمات بشردوستانه و اقدامات جمهوری اسالمی ایران در تأمین امنیـت ؛هراسانه ایران

  ؛منطقه مانند مبارزه با تروریسم تکفیری

ایی در سیاست خـارجی جمهـوری گر توسعه :میان شرق و غرب   ) موازنه(برقراري تعادل   

اسالمی ایران بیشتر به روی آوردن به غرب و توسـعه و تحکـیم مناسـبات بـا آن معنـا شـده 

، پی کـسب منـافعگرایی در سیاست خارجی بیش از هر چیزی در که توسعه است؛ درحالی

اسـت و هـیچ ...  های اقتصاد ملـی و کمک به تولید داخلی، رونق صادرات، تقویت مزیت

درواقـع، .  چـه کـشورهایی حاصـل شـودۀها و امتیازها دربار کند که این مزیت تی نمیتفاو

تواند به غرب نگاه داشته باشـد، بـه همـان  گرا به همان میزان که می سیاست خارجی توسعه

تواند به  می...  دالیل تاریخی، فرهنگی و تمدنی، ژئوپلیتیکی و به میزان و شاید هم بیشتر، بنا

منـدی از  گیری روزافزون کشورهای شرقی، ضـرورت بهـره عبارتی، قدرت  به.کندشرق نگاه 
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 این کشورها ۀها و امتیازهای ایران دربار  توسعه، فرصتۀهای کشورهای شرقی درزمین تجربه

توانـــد  آن مـــی اســاس کــه بــر) موقعیــت کریــدوری( ژئــوپلیتیکی ۀازجملــه موقعیــت ویــژ

سو و نیـاز   دارا بودن منابع عظیم انرژی ازیکباشد، آسیا غرب و شرق بخش دو ۀپیونددهند

-١١٧: ١٣٨٩آدمـی، (جدی کشورهای بزرگ شرقی چون هند و چین به این منابع از سوی دیگر 

 و سـاختن متعـادل در توانـد مـی شـرق بـا روابـط ۀبـه اینکـه توسـع  و همچنین باتوجه)١٢٢

تقویـت نگـاه بـه شـرق، اسـت،  مـؤثر ایـران مقابـل در هـا غربی سیاست کردن تر بینانه واقع

 نیـز رویکـرد ایـن گرایـی در سیاسـت خـارجی اسـت؛ هرچنـد ضرورتی برای توفیق توسعه

 بایـد خـود خـارجی سیاسـت در کـه اسـت ایـن منظـور بلکـه نیست، غرب نفی معنای به

 هر های ظرفیت و امکانات از بتوانیم غرب، و شرق به متوازن نگاه با که کنیم عمل ای گونه به

  کنیم؛ ادهاستف قطب دو

معنـای توسـعه و تعمیـق روابـط و مناسـبات بـا کـشورهای   بهگرایی منطقه :گرایی  منطقه

  اقتـصادی کـشورۀ کمک به توسـعبرایهمسایه و پیرامونی و حل اختالفات مختلف با آنها 

ژئـوپلیتیکی و ، ای تـاریخی، توسـعه، )تمـدنی( بـه دالیـل فرهنگـی درواقع، ایران بنا. است

 گرایـی سـنتی و صورت تلفیقی از منطقه گرایی، به  ناچار از تمرکز بر منطقه،امنیتیو سیاسی 

 ۀهـای مختلـف خاورمیانـ ایران در مرکز زیرسیستمکه  ازآنجا. )٣٠: ١٣٨٨برزگـر، (  استجدید

بزرگ همچون آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، پاکستان، خلیج فـارس و خاورمیانـه قـرار 

هـا  زیرسیـستماین عیت همسایگی قرار دارد، خواه یا ناخواه، به  کشور در موقسیزدهدارد و با 

گرا باید بتواند  حال سیاست خارجی توسعه. شود در منطقه و محیط پیرامونی خود وصل می

ها و تعامالت با این کـشورها، اوال دروازه با تقویت همکاری
ً

هـا و امکانـات جدیـدی را بـه  

روی اقتصاد کشور باز کند و ثانیا میان
ً

گرایـی تعـادل  و منطقـه) تمایل به غرب( گرایی  جهان

رسد درصورت ایجاد تعادل میان این دو حوزه، منافع ایـران بهتـر  برقرار کند؛ زیرا به نظر می

بـا حاصـل ( انـهیگرا  امنیتی واقع براین، به سبب حاکم بودن سیستم عالوه. تأمین خواهد شد

پیرامـونی ایـران، تقویـت گوناگون  مناطق  و)٨٤٩-٨٤٤: ١٣٨٦موسوی، ( در منطقه) جمع صفر
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 تأمین ۀ نه یک انتخاب، بلکه الزم،گرایی در سیاست خارجی برای جمهوری اسالمی منطقه

   ؛استامنیتی آن  و منافع سیاسی

گرای جمهـوری   که سیاست خارجی توسعهست این معنا بهعبارت این : تبدیلی ةکارویژ

ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسالمی، حـداقل اسالمی باید بتواند ترجمان نفوذ سیاسی، 

  دیگـر، سیاسـت خـارجی  عبـارت بـه. ای، به منافع مادی و اقتـصادی باشـد در سطح منطقه

ای بـرای   جمهـوری اسـالمی در معـادالت منطقـهۀکننـد باید بتواند از نفوذ و قدرت تعیـین

. دگیـر  داخلی بهرهمنظور تقویت اقتصاد نظر، بهدتقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای م

  راستا باید میـان نهادهـای بوروکراتیـک فعـال در تنظـیم و اجـرای سیاسـت خـارجی  این در

: ١٣٨٨دهقـانی فیروزآبـادی، ( امنیتی و  و نظامی، تجاریو دیپلماتیک، اقتصادی  وشامل سیاسی

  ؛نوایی و هماهنگی وجود داشته باشد نظر، هم ، اجماع)٨٤-٨٣

 بخـشی از تـالش بـرای :هاي مغفول یـا مـشترك       للی در حوزه  الم  هاي بین   جلب همکاري 

مانده در داخل کشور یـا   مغفولۀهای بالقو سازی ظرفیت تقویت تولید و رونق داخلی، فعال

هایی است که در آنها با همسایگان اشتراک منافع داریم و در آنها بـه دالیـل ضـعف  ظرفیت

بـرداری از آنهـا  ورت نگرفته یا میـزان بهـرهبرداری ص ای، هنوز یا بهره تکنولوژیکی و سرمایه

گـرا بایـد  اساس، سیاست خـارجی توسـعه براین. با کشورهای همسایه کمتر است مقایسه در

های داخلـی و نـه جـایگزین  عنوان مکمل ظرفیت ها و امکانات خارجی را به بتواند ظرفیت

بـرداری   کند تـا بهـرهای و تکنولوژیکی در داخل فراهم های سرمایه آنها، برای جبران ضعف

ای اسـت  عنوان مثال، منابع نفتی در دریای خزر، حـوزه به. ها صورت گیرد الزم از این حوزه

هـای   حال بایـد بـا همکـاری شـرکت.برداری قرار نگرفته است توجه و بهره که چندان مورد

  . برداری کرد خارجی بتوان از منابع این حوزه بهره

 روابط و مناسـبات اقتـصادی بـا کـشورهای ۀوان به توسعت های مغفول می از دیگر حوزه

به اینکه بسیاری از کاالها و صنایع داخلـی قـادر بـه  یافته اشاره کرد؛ زیرا باتوجه کمترتوسعه

به نیاز این کشورها به ایـن قبیـل  سویی، باتوجه های مشابه خارجی نیست و از رقابت با گونه
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نوعی بازاریابی برای  و تعمیق روابط با آنها درواقع  توسعهکاالها، صنایع و خدمات، اقدام به

 کاالها و تولیدات داخل کشور، در راسـتای ارزآوری، حـل مـشکل اشـتغال و رونـق ۀعرض

  ؛تولید در داخل است

 منظور از دیپلماسی علمی در اینجـا، اسـتفاده از علـم و :کارآمدسازي دیپلماسی علمی  

 کـه گونـه درواقـع، همـان. سـت خـارجی اسـتای و سیا فناوری برای تحقق اهداف توسعه

 کـشورهاست، سـازی میتـسل و قـدرت عمـالِا در مهم یابزارها از یکی فناورانه یها میتحر

 .است فناورانه یها میتحر فیتضع  براییراهکار زین یفناور و علم یپلماسید از یریگ بهره

ای ایـن نـوع دیپلماسـی بنیان شدن اقتـصادها و دیگـر کارکردهـ به دانش این، باتوجه بر عالوه

هـای محدودسـاز و  همچون تصویرسازی مطلوب نزد جهانیان، تضعیف اجمـاع و ائـتالف

ای  های غیررسمی، تقویت دیپلماسی علمی برای تحقـق اهـداف توسـعه گیری تماس شکل

دیگر، دیپلماسی علمی  عبارت به. )١٥١-١٥٣: ١٣٩٦قدیمی، (  ضرورتی انکارناپذیر است،کشور

 در وجـه سـلبی :گـرا حـداقل در دو وجـه دارای کـارکرد اسـت رجی توسـعهدر سیاست خا

بـه  تواند در ناکارآمدسازی ابزارهایی چون تحریم مؤثر باشد و در وجه ایجـابی، باتوجـه می

های داخلی اقتـصاد کـشور فـراهم  بنیان شدن اقتصادها، زمینه را برای تقویت ظرفیت دانش

  ؛کند می

به افزایش وابستگی متقابل پیچیده میان واحدهای  باتوجه :کارآمدسازي دیپلماسی انرژي  

 و ی اقتـصادیپلماسید به رفِص یاسیس  ویتیامن حالت از یپلماسیسیاسی و خارج شدن د

سو و همچنین وجـود منـابع عظـیم انـرژی در ایـران و   ازیک)١٥٧ :١٣٨٦ ،یپوراحمد( یاسیس

ای در تأمین امنیت انـرژی جهـان  دهکنن تواند نقش تعیین  ژئوپلیتیک آن که میۀموقعیت ویژ

 آن در سیاست خارجی ا انرژی و مباحث مرتبط بۀهای بالقو داشته باشد، استفاده از ظرفیت

 یفـایا بـا یانرژ یپلماسید.  اقتصادی کشور باشدۀتواند ابزار بسیار محکمی برای توسع می

 قیـتعم با یجابیا ۀجنب در و اه سوءتفاهم رفع و نیرید مناقشات وفصل حل  دریانجیم نقش

ــدها و مناســباتیپ ــم ون ــ امننظــرکــشورها از  انی ــامن عرضــه، تی  و ضــرورت تقاضــا تی
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پوراحمـدی ( کمک کند یجهان تواند به بهبود تعامالت می ،یفن و یمال ۀنیدرزم یگذار هیسرما

گـرا بایـد بتوانـد از امکانـات  درواقـع، سیاسـت خـارجی توسـعه. )١٥-١٣: ١٣٨٨و ذوالفقاری، 

تنها برای ورود بهینه و تأمین حـداکثری منـافع  گذارد، نه ای که انرژی در اختیار آن می بالقوه

های توسـعه و تعمیـق   همین انرژی، زمینهۀکند، بلکه باید برپایاستفاده ملی در بازار انرژی 

  ؛دآور کشورها را نیز فراهم دیگرروابط و مناسبات اقتصادی با 

هـای نـوین  هم درراستای کشف فرصـتن گزینه، ای :هاي نوین   تالش براي کشف فرصت   

هـا و  کشورها و هم تالش برای معرفـی فرصـتدیگر در ) ایرانیان( گذاری ایران سرمایهبرای 

 ۀاین مهـم بیـشتر در حـوز.  استهای خارجی  ایران برای طرفۀگذاران های سرمایه جذابیت

گیرد تا بـا معرفـی  قرار میهای مسئول  ای وزارت خارجه و دستگاه تبلیغات و اقدامات رسانه

های  ها و ظرفیت های ایران به کشورها و بازیگران و از سوی دیگر، معرفی جذابیت جذابیت

داران داخلی، برای تقویت تولیـد ناخـالص ملـی  به سرمایهدیگر  ی کشورهاۀبکر و ناشناخت

  ؛اقدام کنند

 تالش برای تشکیل ه برسد در صدر این اقدامات باید  به نظر می:اقدامات سیاسی مکمل  

هایی چون شـانگهای  های اقتصادی با کشورهای همسو یا مشارکت فعال در اتحادیه اتحادیه

در ایـن صـورت، از میـزان . طلبانـه دارنـد، توجـه کـرد وسوی استقالل یا بریکس که سمت

 یبراهای قدرتمندی برای فشار بر ایران  شود و آنها دیگر اهرم ها کاسته می وابستگی به غربی

باید تالش کنـد بـا مـستحکم حتی تواند و  این، ایران می بر عالوه. تغییر رفتار نخواهد داشت

ها، بـرای کـاهش وابـستگی بـه دالر، بـا  گونه کشورها و اتحادیه کردن پیوندهای خود با این

  . انجام مبادالت پایاپای یا مبادله با ارزهای ملی اقدام کند

  گیري نتیجه
درواقـع، .  کـشور نیـستۀتوسع» شرط الزم«المللی  اتصاالت بینامکانات جهانی شدن و 

توسـعه در » شرط کـافی«توانند  های جهانی شدن، در بهترین حالت می امکانات و فرصت
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ایران باشد؛ یعنی تنها در صورت فراهم بودن بـسترها و شـرایط داخلـی، امکانـات جهـانی 

اساس، جمهوری اسالمی ایـران   براین. کشور باشدۀ توسعۀکنند تواند کاتالیزور و تسهیل می

هـای  برداری از فرصت منظور بهره گرایان از جهانی شدن، به دادن روایت دگرگونی با مبنا قرار

معنـای   بـه،نگـری زایـی و بـرون این فرایند و مصون ماندن از تهدیدهای آن، با راهبـرد درون

انات خارجی بـرای تقویـت  از امکگیری بهرههای داخلی و  اولویت قائل شدن برای ظرفیت

  . گرا باشد تواند توسعه عنوان بدیل آنها، می ها و نه به این ظرفیت

 پیچیـده ۀلئاین راهبرد، جمهوری اسالمی خواهـد توانـست میـان مـسگرفتن نظر  دربا 

گرایی و انقالبیگری موازنه و تعادل برقرار کند؛ زیرا در شرایطی کـه سیاسـت  تعامل یا توسعه

 ۀ بلکه تحقـق توسـع برای توسعه تلقی نشود،» علت تامه«) ات جهانی شدنامکان( خارجی

کشور در گرو اعتماد به درون و شـکوفایی اسـتعدادهای داخلـی تعریـف شـود، جمهـوری 

الملـل و عـدول از  مراتبـی حـاکم بـر نظـام بـین اسالمی الزامی برای پذیرش شرایط سلسله

گرایـی در سیاسـت  نابراین، تفاوت توسـعهب. مواضع انقالبی خود در قبال آن نخواهد داشت

واحـدهای سیاسـی ایـن اسـت کـه در اینجـا دیگـر خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 

  . گرایی ضدسلطه است گرایی با انقالبیگری همنشین است و درواقع، توسعه توسعه

بهینـه و کارآمـد دادن حال، توفیق سیاست خارجی جمهوری اسالمی برای انجـام  بااین

ای ملـی و دور  لهئ مـسۀمثابـ ای، مستلزم نگریستن به سیاست خارجی به های توسعه هکارویژ

نگه داشتن مسائل آن از منازعات سیاسی در داخل کشور، تقویت ساختارهای اقتصادی در 

 های آشنا بـه مـسائل اقتـصادی یـا تقویـت مـشاوران گیری از دیپلمات وزارت خارجه، بهره

گذاری و  کردن بخش خصوصی و مالحظات آن در سیاستها، دخیل  اقتصادی به دیپلمات

صـدایی  اجرای روابط خارجی، انعکاس صدای واحد در سیاست خارجی، هماهنگی و هم

 سیاست خارجی، توجه بیشتر ۀکننده و اجراکنند  بوروکراتیک تعیینگوناگونهای  میان بخش

صالح، حـذف یـا تـداوم آن ا اساس  رفتارها در سیاست خارجی و برۀ فاید وبه تحلیل هزینه

  . است...  برخی رفتارها و
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  کتابنامه
گفتمـان  (اي    اهللا خامنـه    تحلیل گفتمانی سیاسـت خـارجی آیـت       «). 1393بهار و تابستان    (اسدي، ناصر   

  .132-107، ص 5، سال دوم، ش هاي سیاست اسالمی پژوهش، »)گرایی ضد نظام سلطه تعامل
  .آگه تهران، پاینده، حسین ترجمه ،عامه فرهنگ رهدربا فرهنگی مطالعات .)1389(جان  استوري،

، ترجمـه عبـاس زنـدباف و عبـاس       نقش دولت در تحول صـنعتی     : توسعه یا چپاول  ). 1380(ایوانز، پیتر   
  .مخبر، تهران، طرح نو

 هـا،    دیدگاه :ایران اسالمی يجمهور خارجی سیاست در شرق به نگاه راهبرد«). 1389 بهار(آدمی، علی   
  .126-97، ص 7ش  دوم، سال ،سیاسی مطالعات ، فصلنامه»ها صتفر و ها زمینه

، مطالعات اوراسـیاي مرکـزي  ، »گرایی در سیاست خارجی ایران     منطقه«). 1388زمستان  (برزگر، کیهان   
  .40-23، ص 5سال دوم، ش 

، یمبـان  ؛یجهان نظام در کارآمد یپلماسید یاسیس اقتصاد«). 1386بهار و تابستان    (ن  یحس ،يپوراحمد
  .178-151، ص 5، ش  دانش سیاسی، دوفصلنامه»ابزارها و راهکارها

 یملـ  منـافع  و يانـرژ  یپلماسـ ید«). 1388 تابـستان  و بهـار (، مهـدي    ين و ذوالفقار  ی، حس يپوراحمد
  .40-5ص  ،1ش  پنجم، سال ،یاسیس  دانش، دوفصلنامه»رانیا یاسالم يجمهور
زیر نظر محمـود    : ، در »گرا؛ بررسی تجربه هند     سعهسیاست خارجی تو  «). 1388بهار  (البنین    توحیدي، ام 
، ویرایش مسعود موسوي شفائی، تهـران، مرکـز         گرا  مجموعه مقاالت سیاست خارجی توسعه    واعظی،  

  .608-577تحقیقات استراتژیک، ص 
سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران از دیـدگاه سـند              «). 1388بهار  (جوادي ارجمند، محمدجعفر    

مجموعه مقـاالت سیاسـت     زیر نظر محمود واعظی،     : ، در »گرا  ا تکیه بر دولت توسعه     ب 1404انداز    چشم
  .316- 297موسوي شفائی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص  ، ویرایش مسعودگرا خارجی توسعه

 پژوهشگاه تهران، پیامدها، و تحوالت: جهانی شدن  عصر در ملی دولت .)1393(محمدجواد   شناس، حق
  .اسالمی شهاندی و فرهنگ

  .دولت هیئت اعضاي با سخنرانی در دیدار). 1392 شهریور 6(اي، سیدعلی  خامنه
 دانــشجویان سردوشــی اعطــاي و تحلیــف ســخنرانی در مراســم). 1392 مهــر 13(ـــــــــــــــــــ  

  . ایران اسالمی جمهوري ارتش افسري هاي دانشگاه
  .دانشگاه استادان از جمعی دیدار سخنرانی در). 1395 خرداد 29( ــــــــــــــــــ

  .سمت تهران، ،ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست .)1388(سیدجالل  فیروزآبادي، دهقانی
 تحقیقـات  مرکـز  ، تهـران،  هـا   حـل   راه و ها  چالش شدن؛ جهانی و ایران).  الف 1390(القلم، محمود     سریع

  .استراتژیک
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، »مقایسه چـین و ایـران     :  و عملکرد سیاست خارجی    مفهوم قدرت «).  ب 1390بهار  (ـــــــــــــــــ  
  .74-49، ص 1، سال سوم، ش  روابط خارجیفصلنامه

 سیاسـی  اقتـصاد  سـیف،   احمـد  :در ،»وطنی هاي  نئولیبرال و توسعه چینی مدل «.)1389(احمد   سیف،
  .آگه تهران، ،)مقاالت مجموعه(کردن  جهانی

زیـر نظـر محمـود      : ، در »ر سیاسـت خـارجی چـین      روند دگرگونی د  «). 1388بهار( نیا، محسن   شریعتی
، ویرایش مسعود موسوي شفائی، تهـران، مرکـز         گرا  مجموعه مقاالت سیاست خارجی توسعه    واعظی،  

  .529-509تحقیقات استراتژیک، ص 
 تهـران،  کرباسـیان،  مـسعود  ترجمه ،جهانی شدن  پدیده بر موشکافانه نگاهی .)1382(آرت   یان شولت،

  .فرهنگی و علمی
  .آگه تهران، ،ها نظریه مکاتب،  جهانی شدن؛ مفاهیم، توسعه، نوسازي، .)1391(رضا  ادي،شیرز

 شـمال  در سیاسـی  پـسااسالم  ظهـور  و سیاسـی  شدن،اسـالم  جهـانی ").1396بهـار   (مرتضی شیرودي،
 یـاپی  شماره پ  ،24 شماره   ،6 دوره   سیاست، راهبرديهاي    پژوهش یپژوهش-علمی فصلنامه ،"آفریقا

  .834 - 331 ،ص54
  .آشیان تهران، ،سیاسی فرهنگ .)1382(غالمرضا  بابایی، علی

 االتیـ ا و رانیـ ا یاسـالم  يجمهـور   در يفنـاور  و علـم  یپلماسید کارکرد«). 1396بهار  (قدیمی، اکرم   
  .157-139، ص 1 ، ش47 دوره ،استیس ، فصلنامه»کایامر متحده

 يجـستارها ،  »نیچ یخارج استیس بر ياقتصاد شیگشا دوگانه آثار« ).1395تابستان  (قنبرلو، عبداله   
  .68-45 ، ص2ش  هفتم، سال ،معاصر یاسیس

 دانـشگاه  پژوهـشی  معاونـت  تهران، ،دولت مناسب الگوي و خوب حکمرانی  .)1387(اهللا    رحمت پور،  قلی
  .اسالمی آزاد

  .سمت تهران، ،رویکردها و ها نظریه الملل؛ بین روابط .)1384(عبدالعلی  قوام،
 دولت نقش تداوم و تغییر هاي  سویه گرا؛  توسعه هاي دولت و شدن جهانی «.)1393 بهار(حجت   کاظمی،
 ص ،1 ش ،44 دوره ،)سیاسـی  علـوم  و حقوق دانشکده مجله( سیاست فصلنامه ،»توسعه فرایند در

199-216.  
  .3، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو، ج عصر اطالعات). 1380(کاستلز، مانوئل 

، ترجمه  »سیاست به دوباره توجهی: خواه  توسعه دولت از مدلی سوي  به«). 1385پاییز  (ویچ، آدریان     لفت
  .87-59، ص 19 ش پنجم، سال ،اندیشه فرهنگسیداحمد موثقی، 

ـــ  ــان ســوم ). 1384(ــــــــــــــ ، ترجمــه علیرضــا خــسروي و مهــدي  سیاســت و توســعه در جه
  . ابرار معاصر میرمحمدي، تهران،

 محمـودي، تهـران،    محـسن  ، ترجمـه  تهـران  بـه  عزیمـت  ).1393(مان لورت، هیالري      فلینت و  لورت،
  .خِرد مهرگان
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 مؤسـسه  تهران، دیگران، و فرجادي غالمعلی ترجمه ،آسیا شرق در توسعه تجربه .)1375(دنی   لیپزیگر،
  .توسعه و ریزي برنامه در پژوهش عالی

، »موانـع  و هـا   فـارس، تجربـه    جیخل در يا  منطقه تیامن يوالگ«). 1386زمستان  (موسوي، سیدحسین   
  .866-831، ص 38مسلسل  شماره ،4 ش دهم، سال ،يراهبرد مطالعات فصلنامه

: ، در »گـرا   ترین الزام سیاست خارجی توسـعه       جهانی شدن و ضروري   «). 1387(موسوي، سیدمحمدعلی   
، ویـرایش مـسعود موسـوي       اگـر   مجموعه مقاالت سیاست خـارجی توسـعه      زیر نظر محمود واعظی،     

  .436-411شفائی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 
گرایی بـا نگـاهی بـه تجربـه شـرق             جهانی شدنِ توسعه  «). 1387تابستان  (موسوي شفائی، سیدمسعود    

  .332-307، ص 46 ش راهبرد،، »آسیا
زیر نظـر  : ، در »گرا  وسعهراهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی ت       «). 1388بهار  (واعظی، محمود 

، ویرایش مسعود موسوي شفائی، تهران،   گرا  مجموعه مقاالت سیاست خارجی توسعه    محمود واعظی،   
  .78-43مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 

راهبرد سیاست خارجی بـراي ارتقـاي جایگـاه         ). 1393(واعظی، محمود، جنتی، علی، کرباسیان،مسعود      
، تهران، واحد انتشارات اتاق بازرگـانی،       المللی  شرایط جدید بین  اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در      

  .صنایع، معادن و کشاورزي تهران
  .قومس تهران، موثقی، سیداحمد ترجمه ،جهان سه و توسعه تئوري .)1392(بژورن  هتنه،


