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  كليات

عامـل توسـعه    ترين مهمتقريباً همه اقتصاددانان بر اين باورند كه تجارت خارجي، 
گذاري تجـارت  تأثير سر روش و ميزاننظر در اين زمينه بر  اقتصادي است. تنها اختالف

ي مـدرن بخـش   هـا  دولـت توسعه اقتصادي است. از زمـان تشـكيل   فرآيند  خارجي در
ها و امكانات موجود در خـارج از   گيري از شرايط، ظرفيت اي از وظايف آنها بهره عمده

ايـن وظيفـه را از طريـق     ها دولتمرزها براي بهبود شرايط اقتصادي داخلي بوده است. 
مواد اوليه مورد نياز بـراي فعاليـت صـنايع داخلـي، انتقـال       تأمينيل روابط تجاري، تسه

هاي همكـاري و مجموعـه وسـيعي از     ها و سازمان تكنولوژي و سرمايه، تشكيل اتحاديه
ها و امكانات نهفته در تعـامالت خـارجي،    دهند. به دليل فرصت اقدامات ديگر انجام مي

ي ديگـر  هـا  دولـت بـر   ]مثبت يا منفـي [گذاري تأثير براياز اين ابزار  چنين هم ها دولت
المللـي موجـب شـده اسـت كـه       هاي اقتصادي در سـطح بـين   . نابرابريكنند مياستفاده 

هاي اقتصادي خود براي اعمال فشار  كشورهاي داراي قدرت اقتصادي برتر از توانمندي
گي متقابـل  تر بهـره بگيرنـد. بـه مـوازات گسـترش وابسـت       ي ضعيفها دولتسياسي بر 

افزايش اهميت تعامالت اقتصـادي   چنين هماقتصادي ميان كشورها در چند دهه اخير و 
، به ويژه در دوراني كه از آن تحـت  ها دولترشد و توسعه اقتصادي فرآيند  خارجي در

در سـطح   هـا  دولـت هـاي كـالن    گيري ، پيوند ميان جهتشود ميياد جهاني شدن  عنوان
ز يك سو و روند و سرعت رشد و توسعه اقتصادي آنها در سطح اي ا المللي و منطقه بين

  داخلي از سوي ديگر، به طور روز افزوني افزايش پيدا كرده است.
در چنين شرايطي، جمهوري اسالمي ايـران بـه عنـوان دولـت برآمـده از انقـالب       

سـطح قـدرت    يزمان دو هدف حذف سـلطه خـارجي و ارتقـا    اسالمي، كه به طور هم
 هاي كالن خود مد نظر دارد، بـا وضـعيت پيچيـده و دشـواري     گيري ر جهتداخلي را د

يـا بـه عبـارت ديگـر      روبرو بوده است. طي سه دهه گذشته، مقابله با سلطه خارجي (و
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سطح قدرت داخلي را به ويژه در  يارتقافرآيند عمالً  اهداف سياست خارجي) پيگيري
تحمل يك جنگ هشـت سـاله بـا    هايي مواجه ساخته است.  حوزه اقتصادي با دشواري

هاي مختلف از زمان پيروزي انقالب اسالمي تاكنون تنها بخشي  تحريم چنين همعراق و 
هايي است جمهوري اسالمي ايران به دليل اتخـاذ سياسـت خـارجي مسـتقالنه      از هزينه

  ناگزير به پرداخت آنها بوده است.
اي از  برنامه هسـته  يريپيگي اخير به دو دليل مشخص يعني تالش براي ها سالدر 

ي نهم و دهم از سـوي  ها دولتيك سو و اتخاذ يك سياست خارجي تهاجمي از سوي 
ديگر، موجب شده اسـت كـه فشـارها بـر جمهـوري اسـالمي تشـديد شـده و حجـم          

هـاي بـر مـردم ايـران تحميـل شـود. ارزيـابي موقعيـت و شـرايط           اي از تحريم گسترده
ي اخير و با توجـه  ها سالالمللي در  اي و بين طقهجمهوري اسالمي ايران در دو سطح من

توانست موجب ارتقاي  به تحوالت خاورميانه و پيامدهاي جنبش بيداري اسالمي كه مي
گذارد، بلكه ايـن   اي را به نمايش نمي انداز اميدواركننده جايگاه ايران گردد، نه تنها چشم

سار گسيخته و بدون هرگونه شرايط حاكي از آن است كه تهديدها و فشارها به شكل اف
  اي در حال افزايش است. مانع جدي

ميليـارد   131ميليارد دالر بود كه  207بيش از  2011مبادالت تجاري ايران در سال 
درصـد صـادرات    80داد.  ميليارد دالر را واردات تشكيل مـي  76دالر آن را صادرات و 
 40هـا تـا    دنبـال تشـديد تحـريم   هاي اخير و به  كه در ماهدهد  مي ايران را نفت تشكيل

درصد كاهش داشته است. جمهوري اسالمي ايران به لحاظ حجم مبـادالت تجـاري در   
دنيا قرار دارد كه با توجه به كاهش صدور نفت و محدوديت در صادرات غيـر   34رتبه 

  نفتي، اين روند روبه كاهش خواهد بود.
ي كمتر از يك درصد از گذاري خارجي در ايران سهم در سال گذشته حجم سرمايه

ميليـون دالر بـود؛ در    400گذاري خارجي دنيا يعني معـادل يـك ميليـارد و     كل سرمايه
ميليـارد دالر جـذب سـرمايه     55ميليارد دالر و عـراق معـادل    32حالي كه قطر بيش از 
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گذاري خارجي در ايران حتي از اين رقـم هـم    اند. در سال جاري سرمايه خارجي داشته
 2005در حالي است كه فـرار سـرمايه از ايـران از سـال      مسألهواهد بود. اين تر خ پايين

 15مـيالدي فـرار سـرمايه از ايـران حـدود       2007ميالدي شدت گرفته است. در سـال  
درصد رسـيد، در   2به  2011در سال آنكه  ميليارد دالر بود. رشد اقتصادي ايران پس از

وقتـي   2008-2009ي ها سالرسيد. در  9/0جاري روند منفي پيدا كرده و به منفي  سال
، ژاپن و آلمان در حال افول بود، اقتصاد كشورهاي برزيـل،  آمريكاكه اقتصاد كشورهاي 

  درصد رشد كرد. 9و  2/6هند و چين به ترتيب ساالنه 
سـرانه مـردم ايـران    درآمد  المللي پول گزارش صندوق بين براساس 2011در سال 

در جهان) بود كه اين رقم در مقايسه با تركيه و مالزي كـه   70دالر (رتبه  13148معادل 
 اند، و با توجه به اينكه بخش عمده داشتهدرآمد  دالر 16240و  14393به ترتيب معادل 

اي نيسـت.   رقم اميدواركننـده  وجه دهد، به هيچ ايران را صادرات نفت تشكيل ميدرآمد 
ايران كاهنـده و رونـد كشـورهاي     ي بعد روندها سالدر حالي است كه براي  مسألهاين 

) است. ايـران از  1دالر (رتبه  98948سرانه قطر معادل درآمد  فوق رو به افزايش است.
 84و از نظر سهولت دريافت اعتبارهـاي بـانكي رتبـه     69پذيري اقتصاد رتبه  نظر رقابت

  دنيا را دارد.
ـ  تأثير المللي كه ترديدي نيست كه بخشي از فشارهاي بين ر رونـد رشـد   ي منفـي ب

ها و عقايدي بوده است كه مـردم   اقتصادي ايران داشته است، به دليل پافشاري بر آرمان
اند، اما اين نكته نيز قابل كتمـان نيسـت كـه     داشتهتأكيد  ايران در سه دهه گذشته بر آنها

غيرقابل اجتناب و گريزناپـذير  الزاماً  المللي هاي پرداخت شده در سطح بين تمامي هزينه
  اند. ودهنب

ي اخير به سه دليل عمده ضـعف مـديريت و   ها سالروند حركت اقتصاد ايران در 
هاي اقتصادي،  ريزي، تخريب يا فقدان تعامالت خارجي ضروري و تشديد تحريم برنامه

ي اخيـر  هـا  سالهاي اقتصادي در  روندي كاهشي و رو به پايين بوده است. اكثر شاخص
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انـداز بيسـت سـاله، بـه      در حالي است كه طبق سند چشم . اينكنند مي تأييد اين ادعا را
ــوان  ــرين مهــمعن ــين هــمســند راهبــردي كشــور كــه اهــداف قابــل دســترس و   ت  چن
هـاي عمـده اقتصـادي و سياسـت خـارجي كشـور را تعيـين كـرده اسـت،           گيري جهت

بايد از نظر اقتصادي و تكنولوژي در جايگـاه اول   1404جمهوري اسالمي ايران تا سال 
  اي قرار داشته باشد. منطقه

گونه كه پيش از اين توضيح داده شد، چگونگي تعامـل بـا كشـورهاي ديگـر      همان
شـدن بـه    كننده در روند رشد اقتصادي كشورها در عصـر جهـاني   يكي از عوامل تعيين

انـداز بيسـت سـاله نيـز بـر ضـرورت تعامـل         آيد. بر اين اساس، در سند چشم شمار مي
هـاي الزم بـراي رسـيدن بـه      و ايجـاد زمينـه   تأمينبه منظور سازنده با كشورهاي جهان 

  شده است.تأكيد  اي جايگاه برتر منطقه
اقتصادي كه ساير كشورها خصوصاً همسـايگان   در اين شرايط، با توجه به جايگاه

اند، الزم است كه به روابط خارجي به عنـوان يكـي از    ايران در اقتصاد جهاني پيدا كرده
مستقيم در توسعه اقتصـادي كشـور و سرنوشـت آحـاد      تأثير هايي كهترين پارامتر اصلي

  مردم دارد توجه گردد.
  در اين شرايط يك پرسش مهم اين است كه؛

هـاي انقـالب اسـالمي، در سـطح      توان بـا حفـظ اصـول و ارزش    چگونه مي
هايي را اتخاذ كرد كه فشارهاي موجود را كاهش داده  اي سياست المللي و منطقه بين

  توسعه اقتصادي را هموار كند؟ و مسير
  هاي فرعي زير پاسخ گفته شود: براي پاسخ به پرسش اصلي بايد به پرسش

هاي جمهوري اسالمي ايران و هنجارهـاي پذيرفتـه    چه نسبتي ميان اصول و ارزش ـ
  المللي وجود دارد؟ شده بين
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ري اي ميان سياست خارجي و توسعه اقتصادي در اسناد باال دستي جمهو چه رابطه ـ
  اسالمي ايران تعريف شده است؟

اي و  جمهوري اسالمي ايران در شرايط موجود از چه جايگـاهي در سـطح منطقـه    ـ
  المللي برخوردار است؟ بين

اي و جهاني هم به لحاظ اقتصادي و هـم بـه    اندازي براي تحوالت منطقه چه چشم ـ
اي و  طقـه ي بر جايگاه منتأثير بيني است؟ اين تحوالت چه لحاظ سياسي قابل پيش

  المللي جمهوري اسالمي ايران خواهد داشت؟ بين
كارهـايي بايـد اتخـاذ     انداز چـه راهبردهـا و راه   براي دستيابي به اهداف سند چشم ـ

  شود؟
بخش خصوصي و نهادهايي مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چه نقشي  ـ

  توانند ايفا كنند؟ در گسترش تعامالت اقتصادي خارجي مي





برمبناي  جويانه حال همكاري ضروري است. اتخاذ يك سياست خارجي فعال و در عين
  كننده تحقق اهداف مذكور باشد. تواند تضمين مفهوم تعامل سازنده مي

ن است كه جمهوري اسالمي ايران به دليل برخورداري عالوه بر اين فرض ما بر اي
قرار گرفتن در نقطه پيوند مناطق مختلف از  چنين همهاي گسترده اقتصادي و  از ظرفيت

آسياي مركزي و قفقاز گرفته تا خاورميانه و حوزه خلـيج فـارس و آسـياي جنـوبي، از     
اذ سياست خارجي هايي برخوردار است كه در صورت اتخ شرايط، موقعيت و توانمندي

فعاالنه و حساب شده قادر خواهد بود بسياري از مشكالت و موانع خارجي موجود بـر  
  توسعه اقتصادي كشور را برطرف نمايد.فرآيند  سر راه

  يهفرض

مطابق با اسناد باال دستي سياست خارجي و اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مانند 
سخنان رهبر كبيـر   چنين همهاي پنج ساله توسعه و  انداز، برنامه قانون اساسي، سند چشم

المللـي جمهـوري    اي و بـين  انقالب و مقام معظم رهبري، ارتقاي سـطح قـدرت منطقـه   
و تضمين زندگي شايسـته   تأمينو سياسي هم به منظور  اسالمي ايران در ابعاد اقتصادي

اي و  ثر در سـطوح منطقـه  وو عزتمند براي مردم ايران و هم به منظـور ايفـاي نقـش مـ    
قرار گرفته تأكيد  ها مورد اولويت اهداف و ترين مهمالمللي، همواره به عنوان يكي از  بين

هـا و   وجـه بـه ظرفيـت   است. فرض ما بر اين است كـه در جهـان متكثـر كنـوني، بـا ت     
پـذير، بلكـه    هاي جمهوري اسالمي ايران، رسيدن به اين اهداف نه تنها امكـان  توانمندي
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  مقدمه

اي از  آن باعـث شـده تـا عـده    و پيامـدهاي   2001يـازدهم سـپتامبر    هاگرچه حادث
به خصوص در ابعاد سياسي و جهاني شدن  دامنه و عمق روندهاي هنظران دربار صاحب

پس از جنـگ سـرد    هو دور 1990 ههاي ده بيني فرهنگي ترديد و تشكيك كنند و خوش
 مبني بر يكپارچه شدن جهان را زير سوال ببرند ولـي در عـين حـال بـر سـر وجـود و      

گرايي، اجماع نظر قابـل تـوجهي    اقتصاد و فراگير شدن توسعهشدن  جهاني گذاريتأثير
ها و الزامات اقتصاد جهاني به وجه  گرايي در چهارچوب رويه وجود دارد. امروزه توسعه

توان يافـت   گيري كالن اكثر كشورها تبديل شده است. كمتر كشوري را مي غالب جهت
خـود در   هيافتـ  ثبيـت جايگـاه توسـعه   يافتگي و يـا ت  توسعه هكه درصدد دستيابي به مرتب

توجـه بـه ايـن رونـد جهـاني،       هايي كـه بـي   ساختار اقتصاد جهاني نباشد. معدود كشور
يافتگي و در واقع خالف جهت جريان حاكم بـر نظـام اقتصـاد     هايي غير از توسعه مسير
ايـن   هاي روزافزون و ضربات ويرانگر ناشي از تقابل با با فشار كنند ميالملل را طي  بين

  شوند. روند جهاني مواجه مي
اي جـز   ه در چنين شرايطي كشورها براي حفظ مشروعيت و تداوم بقاي خود چـار 

توسعه با رويكردي جهاني ندارند. مسلمًا ايران بـا توجـه بـه مختصـات     فرآيند  ورود به
هاي ياد شـده، خـويش را    توجه به روند بي تواند اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود نمي

المللي مصون بماند. به ويـژه   هاي منفي اين انزواي بين هان منفك ساخته و از پيامداز ج
هـاي   خصوصيات ساختار اقتصاد نفتـي و غيـر مولـد، تحـوالت جمعيتـي و دگرگـوني      

فرهنگي داخلي به خصوص در ميان نسل جـوان، كشـور را بـه حركـت در      ـ  اجتماعي
ـ   گرا برون همسير نوعي توسع سـازد.   ا اقتصـاد جهـاني نـاگزير مـي    و در تعامل سـازنده ب

، شـناخت  گفتـه  پـيش كشور با درك تحوالت جهاني  گذاران سياستكم بخشي از  دست
المللي پـس از پايـان نظـام دو قطبـي و آگـاهي از الزامـات ناشـي از         هاي بين دگرگوني
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پـي   گرا برون هجهاني، به ضرورت گام نهادن در مسير توسع هگيري اقتصاد يكپارچ شكل
و در  »هـدف «بـه عنـوان    »توسعه«. حاصل اين آگاهي، تالش براي تبديل ساختن بردند

المللي ايران بود كـه بـه طـور خـاص در      و بين اي منطقه ارتقا جايگاه »هوسيل«عين حال 
  انداز بيست ساله متجلي شد. طراحي و تدوين سند چشم

كشـور را  به روشني اهداف كالن  1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم
يافتـه بـا جايگـاه اول اقتصـادي،      ايران كشوري است توسـعه ”: كند ميبدين شرح اعالم 

بخش در جهان اسالم  علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام
وضـوح حـاكي از    به . ماهيت اين اهداف“الملل ثر در روابط بينوو با تعامل سازنده و م

تواند در تقابل با جهان به ثمر نشيند؛ بلكه از  لي كشور نبايد و نميم هآن است كه توسع
يافتگي فراهم خواهد  طريق تعامل سازنده است كه منابع و ثبات الزم براي تحقق توسعه

پايدار ملي با رويكرد جهـاني   هشد. به عبارت ديگر طبق مفاد اين سند از آنجا كه توسع
جهان به عنوان هدف نظام در نظر گرفته شـده، الزم  ثر با وو مبتني بر تعامل سازنده و م
جهـاني همـاهنگي ايجـاد     هملي و اقتصاد يكپارچ هتوسع هاست در اين راستا ميان برنام

دستگاه سياست خـارجي اسـت. سياسـت خـارجي     برعهده  مهم هشود. انجام اين وظيف
بهبـود   لهبـه وسـي  تحقق ايـن هـدف را    هتواند با اتخاذ رويكردي توسعه محور، زمين مي

ثبات و امنيت در محيط پيراموني كشور و فراهم نمـودن شـرايط    تأمينروابط با جهان، 
جايگاه اقتصادي ايران  يالمللي ايجاد كند و از اين طريق به ارتقا استفاده از امكانات بين

  ياري رساند.
هاي اقتصادي، علمي  براي تحقق هدف فوق و حركت در مسير رسيدن به شاخص

اقتصـاد  «افـزا ميـان    انـداز، ايجـاد سـيكلي تعـاملي و هـم      تعيين شده در چشم فناوريو 
 هضروري است. جهـت تبيـين نظـري رابطـ     »سياست خارجي«و  »ملي هتوسع«، »جهاني
اقتصـادي و سياسـت خـارجي     ههاي پيوند نظري توسع ابتدا الزم است حوزه ـ1مزبور: 

 »سـازي  فرصت«و  »سازي عهمجمو«، »امنيت«، »قدرت«هاي  روشن گردد كه شامل حوزه
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ملـي و   هدهند توسـع  هايي هستند كه نشان مي فوق، نقاط و محور هشوند. چهار حوز مي
. كننـد  مـي متقابل بر قرار  هسياست خارجي در كجا و چگونه با هم پيوند خورده و رابط

ملل پس از دوران جنگ سـرد را تشـريح   ال بيندر ادامه، جريان اصلي اقتصاد سياسي  ـ2
بر بستر اين نظام  »سياست خارجي ↔توسعه  ↔ جهاني شدن«يم، چرا كه سيكل كن مي

دهد. در اين راستا بـه ويـژه    افزاي خود را انجام مي نوين اقتصادي حركت تعاملي و هم
ات آن بر وابستگي متقابل اقتصـادي در  تأثير تحوالت ناشي از فروپاشي نظام دو قطبي و

اصول بازار آزاد به عنوان واقعيت موجود (و نـه   سطح جهاني و حاكميت نئوليبراليسم و
گيرند. به ايـن طريـق فضـا يـا محـيط كلـي اقتصـادي         مطلوب) جهاني مد نظر قرار مي

اي خود را در چهارچوب آن دنبال كنند  المللي كه كشورها قرار است اهداف توسعه بين
جـه غالـب نظـام    گرايي را به و هايي كه توسعه بعد روند هدر وهل ـ3تشريح خواهد شد. 

در ادامه به طور خاص توضـيح خـواهيم داد    ـ4شوند.  الملل تبديل نمود بررسي مي بين
به بنيان مشروعيت نظام سياسي تبديل  گرا برون ه، توسعجهاني شدنكه چگونه در عصر 

، جهـاني شـدن  «در انتها نيز به عنوان استنتاج ايـن فصـل، مفهـوم تعامـل      ـ5شده است 
افزا توضيح داده خواهد شـد تـا از ايـن     در قالب سيكلي هم »جيتوسعه و سياست خار

  اقتصادي در جهان جديد تبيين گردد. هنظري سياست خارجي و توسع هطريق رابط

  رابطه اقتصاد و سياست خارجي؛ رويكردهاي نظري متعارض

 هسياست خـارجي و توسـع   هي نظري محتلفي در مورد رابطها ديدگاهها و  رويكرد
تر سياست و اقتصاد  دارد كه خود نشأت گرفته از ارتباط بين دو امر كلي اقتصادي وجود

مطالعات اقتصادي و تفوق رئاليسـم بـر مطالعـات     هليبراليسم بر حوز هاست. در اثر سلط
سياسي و اقتصادي مورد غفلت قرار گرفت، زيرا هـر دو مكتـب،    مسايلتعامل  سياسي،

و تـأثري از   تأثير پندارند كه و جدا از هم ميمستقل كامالً  هسياست و اقتصاد را دو حوز



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  28

هاي سياسـت   پذيرند. ولي در پي تغيير و تحوالت نظري و عملي در عرصه يكديگر نمي
 هرنگ شدن مرز بين اين دو، انديش المللي و كدر و كم و اقتصاد در سطوح داخلي و بين

رويكرد اقتصـاد  تفكيك و استقالل سياست و اقتصاد نيز رنگ باخته است. به طوري كه 
باشـد رواج   و تأثر متقابل اين دو مي تأثير سياسي كه مبتني بر تعامل اقتصاد و سياست و

  اي در مطالعات اقتصادي و سياسي يافته است. گسترده
نظرهايي نيز در خصوص تقدم و اولويت سياست و اقتصـاد   عالوه بر اين، اختالف

م، اقتصاد را بر سياست مقـدم و مـرجح   وجود دارد. در ادبيات اقتصادي، مكتب ليبراليس
اقتصـادي ارجحيـت و اولويـت قائـل اسـت. بـه نظـر         مسـايل داند و براي منـافع و   مي

 تـأمين هـدفش   تـرين  مهمهاي اقتصادي، سياست بايد در خدمت اقتصاد باشد كه  ليبرال
باشد. ناسيوناليسم اقتصادي، برعكس، بر اين اعتقاد است كـه سياسـت    رفاه اقتصادي مي

گيرد. رئاليسم  ر اقتصاد اولويت دارد واهداف اقتصادي در طول اهداف سياسي قرار ميب
بخشد. از طرف ديگـر، ماركسيسـم، نـه تنهـا      سياسي نيز به منافع اقتصادي ارجحيت مي

كه سياست بـه عنـوان    كند ميبراي اقتصاد اولويت قائل است بلكه آن را زيربنايي تلقي 
  .شود ميروبناي آن محسوب 

هـاي نظـري مختلـف در     ي نظري، به ظهور و بروز رهيافـت ها ديدگاهاختالف  اين
عوامل اقتصادي در تعيـين و تعريـف سياسـت خـارجي و سياسـت       تأثير زمينه نقش و

الملـل و   هاي ماركسيستي و نئوماركسيستي روابط بـين  الملل منجر شده است. نظريه بين
المللي را  رجي و روابط بينسياست خارجي، در چارچوب سنت ماركسيسم، سياست خا

داننـد. بنـابراين، عامـل     المللـي) مـي   تابعي از عوامل و روابط اقتصـادي (داخلـي و بـين   
باشـد. يـك نظـام     سياست و رفتار خارجي كشـور، نظـام اقتصـادي آن مـي     هكنند تعيين

انجامـد.   طلب و امپرياليستي مي داري و بازار به سياست خارجي توسعه اقتصادي سرمايه
الملل و به تبع آن سياست خارجي كشورها توسط نظام جهـاني   طور سياست بين همين

المللي  گردد. پس بين نظام اقتصادي داخلي و بين داري است تعيين مي كه سيستم سرمايه
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الملل از سـوي ديگـر، همبسـتگي ارتبـاط      از يك سو، و سياست خارجي و سياست بين
  مستقيم وجود دارد.

كـه نظـام    كند ميليبراليسم اقتصادي، تصور و استدالل  برخالف ماركسيسم، مكتب
المللـي   اقتصادي ليبرال و اقتصاد بازار در داخل و نظم اقتصـادي ليبـرال در سـطح بـين    

گردد. زيرا با  آميز مي طلب و رفتار خارجي مسالمت موجب اتخاذ سياست خارجي صلح
يـابي اقتصـادي اسـت و    ي مدرن كامها دولتانگيزه رفتار خارجي  ترين مهمفرض اينكه 

اهـداف   گيرنده، رفاه مادي و اقتصادي مردم خود را بر كليه مالحظـات و  رهبران تصميم
الملل، به  دارند، نظام اقتصادي ليبرال در داخل و نظام بين ديگر، از جمله امنيت مقدم مي

. نخسـت، ايـن   شـود  ميآميز را باعث  جويانه و صلح دو طريق سياست خارجي همكاري
هـاي   و ملـت  كند ميقتصادي، رفاه و وضع اقتصادي بهتري را براي كشورها ايجاد نظم ا

كار، به نوبـه خـود    ترند و كشورهاي محافظه مرفه و موفق از وضع و نظم موجود راضي
ها براي كسـب ثـروت رخ داده اسـت. ولـي اگـر       باشند. بسياري از جنگ جوتر مي صلح

ند انگيزه كمتري براي شـروع جنـگ دارنـد.    يافته باش كشورها از پيش ثروتمند و توسعه
هـاي زيـادي را متحمـل     جوامع ثروتمند و مرفه در صورت وقوع جنگ، هزينه چنين هم
پـذير نيسـت. پـس آنهـا بـه ايـن دو دليـل از جنـگ          شوند كـه بـراي مـردم توجيـه     مي

  گردانند. روي
 يشدوم، نظم اقتصادي ليبـرال، وابسـتگي متقابـل اقتصـادي بـين كشـورها را افـزا       

. زيـرا در وضـعيت   كنـد  مـي آميـزي را ايجـاب    كه خود سياست خارجي صـلح دهد  مي
يابد. چون از يـك طـرف    طلبي كاهش مي تجاوزگري و توسعه هوابستگي متقابل، وسوس

كشورها قادرند دست به تالفي بزنند و از طـرف ديگـر تجـاوز و جنـگ متضـمن       ههم
براين، در اين شرايط، كشورها مجبورنـد  باشد. بنا هاي بسيار زياد براي متجاوز مي هزينه

به همكاري و تشريك مساعي با يكديگر بپردازند تا رفاه و آسايش مادي مردم خـود را  
فراهم سازند. اين به معناي كاهش مطلوبيت نيروي نظامي و زور بـه عنـوان تنهـا ابـزار     
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گونـه  اين باشد. يعني؛ سياست خارجي و عدم قطعيت سلسله مراتب موضوعي در آن مي
 هـدف و  تـرين  مهمنيست كه كشورها تحت هر شرايط و در همه حال امنيت نظامي را 

اولويت سياست خارجي خود قرار دهند. بلكه در وضعيت وابستگي متقابـل حتـي آنهـا    
  دهند، رفاه اقتصادي عمومي را باالتر از امنيت نظامي قرار مي

  ه است.در حقيقت، مصاديق سياست عالي و سياست واال تغيير كرد
هاي جديدتر ليبراليسم اقتصادي در عين پايبندي به اصول اوليه ايـن مكتـب    نسخه
اند قرائت نويني را از آن ارائه دهند كه با جهان واقعي انطباق بيشـتري دارد.   تالش كرده
المللـي باعـث    ها نيز كماكان معتقدند كه تجارت آزاد در سطح داخلـي و بـين   اين نظريه

ولي نه به صـورت مسـتقيم و آنـي.     شود ميجويانه  ار خارجي صلحايجاد سياست و رفت
وابستگي متقابل و تجارت آزاد لزوماً مترادف صلح و همكاري در عرصه خارجي نيست 

 هگيرد. اين دو عامل در اثـر وجـود يـك زنجيـر     گذاري با واسطه صورت ميتأثير و اين
سـاالري و سياسـت خـارجي     اي بين مـردم  گر و واسطه علي به عنوان يك متغير مداخله

گونه تجارت آزاد و اقتصاد بازار منجر به رفـاه و كاميـابي    آميز قرار دارند. بدين مسالمت
آميـز و   ساالري نيز باعث رفتار و سياست خارجي صلح گردد كه مردم اقتصادي بيشتر مي

  .شود ميجويانه  همكاري
يعنـي ارتبـاط و    شك و ترديدها و نقدهايي كه نسـبت بـه هـر دو ادعـا؛     رغم علي

جـويي از   سـاالري و صـلح   همبستگي مثبت بين تجارت آزاد و رفاه از يك سو و مـردم 
ها درصدند كه اين زنجيره علي را تبيين و توجيه كنند. به  سوي ديگر وجود دارد، ليبرال

اقتصاد بازار و تجارت آزاد مستلزم و متضمن منفعت و سـود دو جانبـه اسـت    آنان  نظر
سازد تا براساس مزيت نسـبي   يافت. عالوه بر اين، كشورها را قادر مي يوگرنه تحقق نم

وري بيشـتر، سـود خـود را از تجـارت افـزايش دهنـد.        خود تخصصي شده و بـا بهـره  
. نخست شود ميآميز  ، دموكراسي نيز به دو علت موجب رفتار خارجي مسالمتچنين هم

اي تجـاوزگري و جنـگ را   هـ  و در يك نظام دموكراتيك، شـهرونداني كـه بايـد هزينـه    
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جويانـه   گيري دارند، در نتيجه از سياست خارجي صـلح  بپردازند نقش زيادي در تصميم
. دوم، شـهروندان ليبــرال دموكراســي بـه حقــوق دموكراتيــك ســاير   كننــد مــيحمايـت  
  دهند. ها احترام گذاشته و به جنگ با همتايان خود رضايت نمي دموكراسي

آميز در  رادف و تالزم دموكراسي در داخل و رفتار صلحاتل سولينگن، با ترديد در ت
هـاي حـاكم در يـك كشـور و      خارج، بر همبستگي مثبت بين ماهيت آزادسـاز ائـتالف  

  ورزد. ميتأكيد  آن در سياست خارجي هجويان گرايش همكاري
ات تـأثير  هاي سـنتي در مـورد   وي مبتني بر استدالل هكه فرضي كند ميوي استدالل 

جويانه دو جانبه آنها نيست. بلكه بر پايه  بل ميان كشورها و رفتار همكاريوابستگي متقا
هـاي سياسـي    راه و روشي است كه به وسيله آن نيست. ائتالف همفروضات معيني دربار

شـان را بـا    ط پيونـدي و ارتبـا   و موفقيت خود، هـم  و حفظ منافع داخلي، بقا تأمينبراي 
. فرض اصلي اصـلي ايـن   كنند ميي تعريف و تعيين الملل اي يا بين اقتصاد سياسي منطقه

رهيافت اين است كه روابط و مناسبات مختلفي كـه بـازيگران گونـاگون را بـه اقتصـاد      
 شـان  آنهـا از منـافع   زند، بر تصور و تلقـي  المللي پيوند مي جهاني و ساير فرايندهاي بين

  شوند. اي و جهاني بيان مي گذارد كه به صورت منطقه مي تأثير
دار آزادسازي اقتصادي (اصالحات بازار محور،  هاي طرف ه نظر وي، منافع ائتالفب

سازي و كاهش نقش دولت)، مستلزم بـاز بـودن بـر روي بازارهـاي جهـاني،       خصوصي
المللي است. موضوع محوري در دسـتور كـار    ها و تكنولوژي بين گذاري سرمايه، سرمايه

اقتصـاد و نظـم اقتصـادي ملهـم از رقابـت       آنها، اولويت و تقدم انطباق و سـازگاري بـا  
هـاي سـازگاري و انطبـاق سـاختاري بـوده و       باشد. آنها پـذيراي سياسـت   المللي مي بين

هـاي   گذاران جهاني هستند. از نظـر ائـتالف   مخالف هرگونه رويارويي و تقابل با سرمايه
اعي جويانه مبتني بر همكاري و تشريك مسـ  آزادسازي اقتصادي، سياست خارجي آشتي

تـرين   انجامد، موثرترين و مطلـوب  اي و جهاني مي جويانه منطقه هاي همكاري كه به نظم
باشد. بنابراين، اين فرضـيه، بـرخالف نظريـه سـنتي ليبراليسـم       رفتار خارجي و نظم مي
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اقتصادي، مبتني بـر همبسـتگي جبـري ميـان ليبراليسـم اقتصـادي و سياسـت خـارجي         
يست كه رفاه گسترده داخلـي حاصـله از تجـارت آزاد    ناينگونه  آميز نيست. يعني؛ صلح

طلب خارجي شود. بلكه فرض اين است كـه   هاي همكاري ها و ارجحيت موجب انگيزه
هاي آزادساز در داخل، و نه محاسبات اقتصـادي هزينـه و سـود در مـورد      منافع ائتالف

  1.كند ميجنگ، سياست خارجي انطباقي را ايجاب 
ت محور كه، برعكس، بـر الگوهـاي جـايگزيني واردات،    گراي دول هاي ملي ائتالف

هاي پوپوليستي كالسيك، خودبسندگي اقتصادي و خـود اتكـايي    صنعتي كردن و برنامه
هـاي آزادسـاز اقتصـادي، از سياسـت      ورزند، به همان داليل ائـتالف  ميتأكيد  تمام عيار

لينگن، ايـن نـوع   . چون، به نظر سوكنند نميجويانه حمايت و استقبال  خارجي همكاري
سـازد. در   دار مـي  را تضعيف و خدشـه آنان  سياست خارجي، مشروعيت و منافع داخلي

پذيري و اسـتمرار حاكميـت آنهـا را     حالي كه برعكس، سياست خارجي تقابلي، زيست
  سازد. فراهم مي
الملـل ارزيـابي متفـاوتي از ماهيـت سياسـت       هاي رئاليسـتي در روابـط بـين    نظريه

كشورها، سياست خارجي و ابزارهاي قدرت دارند. هر دو شاخه نظري  هيزالملل، انگ بين
الملل  يي، يعني رئاليسم كالسيك و رئاليسم ساختار، معتقدند كه ماهيت نظام بينگرا واقع

جويانه است. چون غيرمتمركز و فاقد يك حكومت و اقتدار مركـزي   آميز و ستيزه مناقشه
حقيقت كشورها در يك وضعيت آنارشيك يا به  است كه قانون را وضع و اجرا كند. در

برند. در اين شرايط همواره امكان تجـاوز و تهديـد    قول هابز در وضع طبيعي به سر مي
  .كنند ميعليه كشورها وجود دارد و در نتيجه آنها هميشه احساس ناامني 

 فتار خارجي كشـورها رالمللي يا آنارشي دو پيامد بسيار مهم براي  وضع طبيعي بين
، چـون هـيچ   شـود  مـي اعتمادي بر روابـط كشـورها حـاكم     در پي دارد. نخست، جو بي

گردنـد اعتمـاد    تواند به كشورهاي ديگر كه دشمنان بالقوه وي محسوب مي كشوري نمي
 يالملل، هر كشوري بايد به تنهايي امنيت و بقا كند. دوم، به علت خوديار بودن نظام بين
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يج مرجع فراملي وجود ندارد كه كشورها را از تجاوز كند، زيرا ه تأمينخود را حفظ و 
اساس، كشورها براي ادامه حيات در چنين نظـامي تـالش   بر اين  عليه ديگران باز دارد.

قدرت ملي خود را به حداكثر برسانند. فراتر از اين، نگـران قـدرت كشـورهاي     كنند مي
شرايط، قدرت و ابزارهاي ديگر به عنوان رقباي خود نيز هستند. بديهي است كه در اين 

  را دارند. تأثير نظامي بيشترين مطلوبيت و
و آن را منطبـق بـر    كنـد  ميهاي ليبراليسم را رد  بنابراين، رئاليسم اصول و مفروضه

كـه: اوالً، همـواره    كنـد  مـي يـي اسـتدالل   گرا واقعداند.  الملل نمي هاي روابط بين واقعيت
سياست خارجي و سياست داخلـي از هـم   ثانياً  سياست بر اقتصاد تقدم و اولويت دارد.

. چـون در جامعـه داخلـي دولـت و     كننـد  ميجدا هستند و از دو منطق متفاوت پيروي 
الملـل فاقـد آن اسـت، ثالثـاً، كشـورها       حكومت وجـود دارد، در حـالي كـه نظـام بـين     

هاي مشخصي دارند كه بر پايه يك سلسله مراتب موضوعي، همواره امنيـت و   ارجحيت
اقتصـادي ماننـد توسـعه و     مسـايل دارند. لذا،  ء را بر هر چيز ديگر مرجح و مقدم ميبقا

رفاه در درجه دوم اهميت و اولويت كشورها قرار دارند. رابعـاً، قـدرت و ابـزار نظـامي     
زمـان در محـيط    و بهترين ابزار سياست خارجي است. خامسـاً، كشـورها هـم    ترين مهم

، اما اگر بين اين دو سيستم تعارض كنند ميلمللي اقدام ا الملل و اقتصادي بين سياسي بين
يابـد. چـون در صـورت     آيد، هميشه اولي بر دومي تفوق و تسلط مـي  اي پيش و منازعه

  گيرندگان اولويت خواهد داشت. المللي در ذهن تصميم تقابل، مالحظات سياسي بين
ـ   چتوان نتيجه گرفت كـه هـي   از مباحث نظري كه گذشت مي ارادايم و يـك از دو پ

هاي سياست خـارجي و   مكتب فكري ليبراليسم و رئاليسم قادر نيست به تنهايي واقعيت
الملل را توضيح دهد. جهان واقعـي، جـايي بـين ايـن دو قـرار دارد. از يـك        روابط بين

آميـز   طرف، اقتصاد بازار و تجارت آزاد به خودي خود و مستقيماً سياست خارجي صلح
آورد. از طرف ديگر، تنهـا انگيـزه و    ي را به بار نميالملل بينمنيت و به دنبال آن صلح و ا

هدف نهايي كشورها در سياست خارجي رفاه و وضع و خوب اقتصادي نيست. علـل و  
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عوامل زيادي در تعيين و تعريف سياست خارجي كشورها نقش دارند كه يكـي از آنهـا   
يرفتـه شـده اسـت كـه سياسـت      امروز پذتقريباً  هاي اقتصادي است. نيز عوامل و مولفه

  خارجي چند عاملي و چند متغيره، است نه تك عاملي.
مسـتقل نيسـتند   كامالً  از طرف ديگر، سياست خارجي و سياست داخلي دو حوزه

كه هيچ ارتباط منطقي با هم نداشته باشند. اگر سياست خارجي را ادامه سياست داخلـي  
پـذيري متقابـل   تأثير گـذاري و تأثير مـل و ندانيم حداقل بايد پذيرفت كه بين اين دو تعا

نـاخواه بـر سياسـت     وجود دارد. لذا، الگوي توسعه اقتصادي و نظام اقتصاد داخلي خواه
و  تـأثير  پذيرد. البته ميـزان ايـن   مي تأثير از آن چنين همگذارد و  مي تأثير خارجي كشور

دگان در هر كشـوري  گيرن المللي و نوع تصميم تأثر متقابل به ماهيت محيط داخلي و بين
بستگي دارد. همين طور مالحظات اقتصادي و توسعه، اگر تنها انگيزه سياست خـارجي  

  گردد. هاي مهم آنها محسوب مي كشورها نباشد، بدون ترديد يكي از اهداف و انگيزه
در حقيقت، توسعه اقتصادي يكي از اهـداف سياسـت خـارجي كشورهاسـت كـه      

المللي و قدرت ملي آنهـا تعريـف    يت و شرايط بينبراساس سه عنصر منافع ملي، وضع
. عالوه بر توسعه اقتصادي يا رفاه و وضعيت مطلوب اقتصادي، سياست خارجي شود مي

 يآنها عبارت است از: صيانت از نفس يا حفظ بقـا  ترين مهماهداف ديگري نيز دارد كه 
و حفـظ و اشـاعه    قـدرت  تأمينالمللي، تعقيب و  كشور، امنيت ملي، اعتبار و وجهه بين

  ايدئولوژي.
تكنولوژيـك   ـبنابراين، اهداف سياست خارجي كشورها فراتر از توسعه اقتصـادي   

ابـزاري بـراي دسـتيابي بـه توسـعه اقتصـادي       صرفاً  است و به تبع آن سياست خارجي
باشد. با اين وجود، امكان دارد توسعه اقتصادي در اولويت نخست اهداف سياسـت   نمي

د. اما، اولويت توسعه اقتصادي نيز به معناي غفلـت، و ناديـده گـرفتن    خارجي قرار گير
اهداف ديگر سياست خارجي نيست. بلكه بايد نوعي توازن و تعـادل بـين ايـن هـدف     
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(توسعه) و ساير اهداف سياست خارجي برقرار گردد تا در يك سلسله مراتب طولي به 
  تحقق اولويت اول كمك كنند.

قدرت (به  تأمينتوجه به اهميت عناصر قدرت اقتصادي در  فراتر از اين، امروزه با
شرط الزم براي توسعه قدرت نظامي و هم به عنـوان يـك نـوع مسـتقل) و      عنوان پيش

تكنولوژيك جايگاه وااليي در هرم اهداف ملـي دارد. بـه    ـ  امنيت ملي، توسعه اقتصادي
ي نيـز نباشـد،   هـاي سياسـت خـارج    اي كه، حتي اگر اين هدف در صدر اولويـت  گونه

دستيابي به ساير اهداف بدون آن غيرممكن نيست اما بسيار سخت و مشكل است. لـذا،  
اي قائل هسـتند و   كشورها در شرايط حاضر، همواره براي توسعه اقتصادي اهميت ويژه

هاي دستگاه ديپلماسي كشورها، هـدايت و اجـراي    وظايف و كار ويژه ترين مهميكي از 
ت تسهيل و تسريع دسترسي كشور به سرمايه، منافع و بازارهاي ديپلماسي اقتصادي جه

  باشد. جهاني مي

  اقتصادي؛ رابطه عملياتي هسياست خارجي و توسع

، شـود  مـي هرچه بر پيچيدگي و بهم پيوستگي امور مختلف در جهان امروز افزوده 
. كنـد  مـي تـري پيـدا    وسـيع  هاقتصادي نيز عمق و دامنـ  هپيوند سياست خارجي و توسع

سابقه است. در دوران ما قبل  بي شدن حقيقتاً تيندگي اين دو حوزه در عصر جهاني درهم
شـد و   هاي جنگ سرد درك مي لفهوم براساسالملل  شدن و زماني كه روابط بين جهاني

 هگرديد، توسع تنظيم مي ]1[اولويت سياست واالبرمبناي  رفتار سياست خارجي كشورها
كرد. در  ، چندان جلب توجه نمي]2[هاي سياست سفلي زهاقتصادي، به عنوان يكي از حو

گرفت  مزبور بيشتر اين توسعه بود كه در خدمت دستگاه سياست خارجي قرار مي هدور

                                                      
1- High Politics 
2- Low Politics 
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رسـد   كند. به نظر مي تأمينتا امنيت ملي را در قالب اولويت سياست واال براي كشورها 
از جهاني شدن  تحت عنوانعمدتاً  هاي جهاني كه يابي روند با پايان جنگ سرد و قدرت

، توازن سياست واال و سياست سفلي تغييـر كـرده و ايـن بـار سياسـت      شود ميآنها ياد 
 هسفلي است كه اولويت باالتري را از آن خـود نمـوده اسـت. در همـين راسـتا توسـع      

هـاي   اقتصادي اهميت حياتي پيدا كرده به نحوي كه دسـتگاه سياسـت خـارجي كشـور    
اهداف اقتصادي خود در مسـير   تأمينسياست خارجي براي  هحوزگوناگون از اقدامات 

 هسياسـت خـارجي و توسـع    ه. بـراي تبيـين نظـري رابطـ    كننـد  مـي ملي استفاده  هتوسع
ـ   »سـازي  فرصـت «و  »سازي مجموعه«، »امنيت«، »قدرت« هاقتصادي، چهار حوز  هبـه مثاب

  گرفت.محل پيوند مفهومي توسعه و سياست خارجي مورد بررسي قرار خواهند 

  قدرتـ 1
هاي موضوعي سياسـت داخلـي و خـارجي     مفهوم قدرت كانون درك تمامي حوزه

گيرد. به رغم اهميت قدرت، تعريـف   وجوه حيات ملي را در برمي هاست و در واقع هم
الملـل   سياست و روابط بين مسايلو دشوارترين ترين  و تبيين اين مفهوم يكي از پيچيده

هاي نظري و مفهومي قدرت، نيازمنـد ورود بـه    يچيدگي. پرداختن به پشود ميمحسوب 
هـر  ه گنجد؛ اما ب در قالب كار حاضر نميطبيعتاً  هاي طوالني و گسترده است كه مباحث

الملل  در سطوح ملي و بين گذاران سياستحال قدرت از جمله مقوالتي است كه تمامي 
دهند. از  نظر قرار مي(هم به عنوان وسيله و هم هدف) مد آن را  كسب، حفظ و افزايش

 هاز قدرت نقشي كليدي در چگونگي برقراري پيوند توسـع گذاران  سياست اين رو درك
  .كند مياقتصادي و سياست خارجي ايفا 

يي بوده و در قالـب  گرا واقعديدگاه  تأثير قدرت در مفهوم سنتي آن به شدت تحت
بـه  غالبـاً   كـه  شـود  مـي  اعمال اراده، كنترل و زور يك بازيگر بر بازيگر ديگـر تعريـف  

. در ايـن  كنـد  مـي صورت تغيير رفتار بازيگر دوم در مسير دلخواه بازيگر نخست بـروز  
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و  شـود  مـي منابع مادي (عمدتاً نظامي) سـنجيده   براساستعريف، قدرت در اكثر موارد 
در ايـن نگـرش هـدف كسـب      2گـردد.  حتي گاهي با خود اين منابع يكسان فرض مـي 

سياست واالست كه اصـول حـاكم بـر آن از قواعـد      هلي در عرصمنافع م تأمينقدرت، 
. در اين چهارچوب اقتصاد كه در قلمرو سياست كند ميبازي حاصل جمع صفر پيروي 

گيرد حائز اولويت بااليي در سلسله مراتب اهـداف ملـي نبـوده و واجـد      سفلي قرار مي
آيـد تـا    ارجي در ميارزش ثانوي است؛ به اين معنا كه اقتصاد نيز به خدمت سياست خ

  كند. تأمينمنافع ملي و امنيت ملي (عمدتاً نظامي) را 
توسعه و سياست خارجي نيـز   ه، رابطجهاني شدنبا تحول مفهوم قدرت در عصر 

دگرگون شده است. اين تحول از دو بعد قابل بررسي است. نخست اهميت يافتنِ درك 
به وجود منـابع مـادي محـدود     صرفاً هاي از قدرت است. در اين برداشت، قدرت رابط

هاي (تعـاملي)، مبتنـي بـر مناسـبات اجتمـاعي در قالـب        هاي رابط بلكه، مقول شود مين
بـه  صـرفاً   در ايـن قالـب قـدرت    3هاي طرفين اسـت.  شچهارچوب معنايي و نظام ارز

توانـد شـامل مقاومـت،     بلكـه مـي   كنـد  نمـي بروز  ]1[صورت اعمال زور يا عليه ديگران
گذاري روزافزون سياسـت سـفلي   تأثير دوم، اهميت و ]2[نمندي نيز باشد.همكاري و توا

 سياست واال و سياست سفلي را به نفع دومـي تغييـر داده؛ و   هاست كه توازن ميان حوز
سياست سفلي هسـتند نقـش    هاقتصادي كه از عناصر اصلي حوز هاقتصاد و توسعطبيعتاً 

  اند. يدا كردهپ گذاران سياستهاي  بيشتري در اهداف و برنامه
سياسـت   ههـاي عينـي و عملـي عرصـ     و نيز دگرگوني گفته پيشتحوالت  براساس

اقتصادي و سياست خـارجي، وزن   همتقابل توسع هالملل شاهد آن هستيم كه در رابط بين
اقتصادي از هدف  هاقتصادي در حال افزايش است؛ به نحوي كه توسع هو اهميت توسع

منافع ملي و امنيت ملي در قالب سياسـت واال   تأمينبزار ثانوي اكثر كشورها (به عنوان ا
                                                      

1- Power Over 
2- Power To 
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رسد شمار  ) به هدفي اوليه تبديل شده است. بر اين اساس به نظر مي]1[و قدرت سخت
قابل توجهي از كشورها در حال حركت در مسيري هستند كه طي آن سياست خـارجي  

جه به تحول مفهـوم  و با تو شود مياقتصادي تبديل  هبه ابزاري براي تحقق اهداف توسع
(و نـه  توأمـان   اي و از طريـق رقابـت و همكـاري    قدرت اين امر در قالب قدرت رابطه

  گيرد. اعمال زور صرف) صورت مي

  امنيتـ 2
 افزا برخوردار هستند. در واقع، توسعه از امنيت و توسعه از يك رابطه متقابل و هم

 هـا  دولـت دهنده امنيت است. كننده و ارتقا نيازمند امنيت و از سوي ديگر كمكيك سو 
توسعه اقتصادي نيازمند ايجـاد سـطحي از امنيـت در هـر دو     فرآيند  براي وارد شدن به

هـاي   اي هستند. در عين حال، توسعه خود يكي از ابزارها و روش حوزه داخلي و منطقه
توسـعه در  عمومـاً   كـه دهـد   مـي  آيد. شواهد تاريخي نشان افزايش امنيت به حساب مي

بقـا   هامنيت و گذر از مرحلـ  تأمينپس از  ها دولت. اصوالً شود مياامن محقق نمحيطي ن
اقتصادي و رفاه شهروندان را در دستور كار خود قـرار   هقادر خواهند بود موضوع توسع

اقتصادي، پيوند ميان امنيـت و   هشدن توسع گرا برونريزي كنند. با  داده و براي آن برنامه
تر شده است. اين نوع از توسـعه نيازمنـد    ر عين حال وسيعتر و د اقتصادي عميق هتوسع

المللي اقتصادي اسـت كـه مسـلماً در     هاي بين همكاري هخارجي و توسع هجذب سرماي
بـراي   هـا  دولـت نخواهد بود. بر همين اساس، سـرعت تـالش    پذير امكانمحيطي ناامن 

ايجـاد امنيـت و بـه    بنياني بـراي   به عنواناقتصادي  هرسيدن به سطوح باالتري از توسع
ويژه از زمان پايان جنگ سرد افزايش چشمگيري يافته و در بسياري از كشورها تـالش  

اي براي كسب سهم بيشتري از ثروت جهاني آغاز شـده اسـت. در واقـع پايـان      وقفه بي

                                                      
1- Hard Power 
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هاي سياسي ايجـاد كـرد تـا بـا تعريـف       جنگ سرد اين فرصت را براي بسياري از نظام
هاي دوستي و دشمني، ارتقاي منافع ملـي خـود را در صـدر ايـن      مجدد داليل و انگيزه

ها قرار دهند. بدون ترديد گام گذاردن در چنين مسيري نيازمنـد ارزيـابي    داليل و انگيزه
هاي خرد و كالن در هـر دو حـوزه    ها و سياست ها، روش مشي زمان در خط مداوم و هم

هـاي پيونـد    آن از جمله ديگر حلقه تأمينباشد. از اين رو امنيت و  داخلي و خارجي مي
  اقتصادي و سياست خارجي است. هتوسع

اول معتقـد   همطالعات امنيتي وجود دارد. نظري هاصلي در زمين همجموع دو نظري در
امنيت ملي منوط به حـداكثر سـاختن قـدرت ملـي اسـت. ايـن        تأميناست كه حفظ و 

نگـرد. ايـن الگـو كـه بيشـتر       محور به امنيت ملي مـي  ـ  ديدگاه، در قالب نگرش قدرت
از طريـق  عمـدتاً   ، معتقد اسـت: امنيـت  شود ميها تعقيب و تقويت  توسط استراتژيست

كسب و حفظ قدرت سخت و در ازاي ناامني ديگران و طي يك بازي با حاصـل جمـع   
هـاي امنيـت    گـذاري  سياسـت آيد. بر اين اساس در امر  ميبه دست  باخت) ـ  صفر (برد

تـا امنيـت خـويش را    دهـد   مـي  خود را به زيان ساير ملل افزايشملي، هر ملتي قدرت 
ها نسـبت معكـوس دارد.    كند. به عبارت ديگر امنيت هر ملت با امنيت ساير ملت تأمين

 »استراتژي امنيت ملي«پذيري است مبناي  اين ديدگاه كه در واقع به دنبال كاهش آسيب
رجي اسـت كـه امكانـات    دهد. در چنـين چهـارچوبي، ايـن سياسـت خـا      را تشكيل مي

برد  پذيري بكار مي اقتصادي را در راستاي استراتژي امنيت ملي و با هدف كاهش آسيب
تر از اهداف نظامي و  هدفي ثانوي در اولويتي پايين هاقتصادي نيز به مثاب هتوسعطبيعتاً  و

گيرد. به عبارت ديگـر در قالـب ايـن نگـرش امنيتـي، دسـتگاه سياسـت         امنيتي قرار مي
بازي حاصل جمع صفر) را به عنوان كـانون   براساسامنيت ملي (آن هم  تأمينرجي، خا

آن بمانند سـاير عناصـر    هو اقتصاد و توسعدهد  مي منافع ملي كشور در دستور كار قرار
  شوند. چنين هدفي به كار گرفته مي تأمينمادي قدرت در راستاي 
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المللـي   هـاي بـين   همكـاري  دوم معتقد به تحقق امنيت ملي از طريق افزايش هنظري
كـه بـه يكپارچـه شـدن      شود ميي تعقيب گذاران سياستاست. اين ديدگاه اساساً توسط 

اقتصاد جهاني و تحوالت فراگير و پرشتابي كه در حال دگرگون نمودن الگـوي توزيـع   
الملـل   درك نظام بـين درصدد  ثروت و قدرت جهاني است توجه نموده و بر اين اساس

هـا و   يكپارچه هستند كه امنيت در آن از طريق همكاري تمـام طـرف   يك كل به عنوان
است. بر اين اساس امنيت يك ملت زماني افـزايش   تأمينبرد قابل  ـ   بازي برد براساس

ها افزايش پيدا كند. به عبارت ديگر امنيت هر ملت با امنيـت   ملت هيابد كه امنيت هم مي
كسب امنيت ملي از طريـق  درصدد  ن نظريهها نسبت مستقيم دارد. در واقع اي ساير ملت

هـاي   توجـه بـه ريشـه    ههاي امنيتي به واسـط  كوشش براي از ميان بردن يا كاهش تهديد
 است كـه  »المللي استراتژي امنيت بين«المللي است. اين نظريه، مبناي  نامني در سطح بين

ي بـر رقابـت و   مبتن هو در رابط ]1[در چهارچوب قدرت نرمآن را  تأمينامنيت و عمدتاً 
اقتصـادي از   هدانـد. در ايـن چهـارچوب توسـع     با ساير دول ممكن ميتوأمان  همكاري

محيطـي   تـأمين و  شود ميهدفي ثانوي به هدفي اوليه و حياتي براي بقاي كشور تبديل 
ملي است در دستور كار سياست خارجي  ههاي توسع امن كه از ضروريات تحقق برنامه

آن در قـالبي   تـأمين اين نگرش مفهـوم امنيـت و   برمبناي  ديگرگيرد. به عبارت  قرار مي
 هكه راه تحقق آن حركت در مسير توسع شود مينظامي) تلقي صرفاً  جامع و گسترده (نه

المللي است و ماموريـت سياسـت خـارجي نيـز فـراهم       اقتصادي در قالب همكاري بين
  ساختن محيط امن و با ثبات براي چنين حركتي است.

                                                      
1- Soft Power 
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  سازي مجموعهـ 3
اقتصادي  هكه اكثر آنها مسير توسعدهد  مي ملي نشان هكشورها در امر توسع هتجرب

انـد. در   خوانيم به پـيش بـرده   الملل مي نظام بينآنچه  خويش را در تعامل و هماهنگي با
و  آمريكـا دوران دو قطبي اين هماهنگي در قالب هم پيوندي بـا يكـي از دو ابرقـدرت    

ر عصر پس از جنگ سـرد بـه شـكل ورود و مشـاركت در     شد؛ و د شوروي متجلي مي
مسـلم اسـت   آنچـه   جهاني وابستگي متقابل نمود يافته اسـت. در هـر دو حالـت    هشبك

 ههاي تازه استقالل يافت كشور هتوسع هتواند در انزوا محقق شود. اگرچه تجرب توسعه نمي
يگزيني واردات كه خودكفايي و اتخاذ راهبرد جادهد  مي پس از جنگ جهاني دوم نشان

ي ضـروري توسـعه و انباشـت سـرمايه     ها زيرساخت براي مدتي معين و با هدف ايجاد
مناسبي براي حركت در مسير توسعه باشـد، ولـي مراحـل شـكوفايي و      هتواند مقدم مي

هاي خودكفايي ممكن نخواهد بـود چـرا    اقتصادي با اتكا صرف به راهبرد هتداوم توسع
اسـت كـه در تعامـل بـا جهـان بـه ثمـر         گـرا  برونآيندي فر كه در جهان جديد، توسعه

  نشيند. مي
اقتصادي اين است كـه نـه    ههاي توسع بر اين اساس، از جمله شروط توفيق برنامه

نبايد از رشد جايگاه كشورِ در حال توسعه احسـاس تهديـد و خطـر     ها دولتتنها ساير 
ابل ببينند كه متضمن منـافع  فرصتي متق هكنند، بلكه برعكس اين پيشرفت را بايد به مثاب

فرآينـد   گرا بايد اين ي توسعهها دولتآنها نيز خواهد بود. به همين دليل در جهان جديد 
يانه و در قالب وابستگي متقابل با ديگر كشورها تعقيب كننـد  گرا برونرا در چهارچوبي 

هاي  ر محورگرايانه و در انزوا از ديگران). اين اصل، از جمله ديگ (و نه به صورت درون
اقتصـادي و سياسـت خـارجي اسـت كـه در قالـب يكـي از كـار          هاساسي پيوند توسع

اقتصادي قابـل تبيـين    هسازي و تقويت توسع هاي مهم سياست خارجي براي زمينه ويژه
 هـاي  هـا و مجموعـه   سازي (به معناي ايجاد و مشاركت فعال در ائـتالف  است: مجموعه

  اقتصادي ياري رسانند). هالمللي كه به توسع و بين اي منطقه
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توانـد در جهـان جديـد بـا اتكـاي بـه        اشاره شد هـيچ كشـوري نمـي    همچنان كه
خودكفايي سنتي و در انزواي از ديگر كشورها به توسعه دسـت يابـد. توسـعه نيازمنـد     
ملزومات اقتصادي، سياسي و امنيتي است كه در قالب همكاري امكان تحقق آن وجـود  

كه در بحث امنيت توضيح داديم كشورِ در حال توسـعه بايـد    همان طورخواهد داشت. 
هـاي توسـعه، امـن و باثبـات نگـه دارد و       محيط پيرامون خود را در مسير اجراي برنامه

هـاي هـم    اين امر اعتمادسازي با ديگر كشورها و بخصوص همسـايگان و كشـور   هالزم
درصـدد   انـد،  كـرده  اقتصادي را اولويت خود تعيـين  ههايي كه توسع منطقه است. كشور

اقتصادي به خصوص از طريق ايجاد و يا الحـاق   همحيط امن و باثبات براي توسع تأمين
  المللي هستند. اي و بين هاي مختلف منطقه ها و مجموعه به ائتالف
اين سياست توسط چين و در قبـال همسـايگان ايـن كشـور بخصـوص در       هنمون

براي رفع نگرانـي همسـايگان از رشـد    جنوب شرقي آسيا دنبال شده است. چين  همنطق
 »آميـز  ظهـور مسـالمت  «جايگاه خويش، خيزش اقتصادي خود را تحت عنوان دكتـرين  

اقتصادي خود را از طريـق مشـاركت    هطراحي و معرفي نموده و سعي كرده است توسع
فرصتي براي تمامي همسايگان تصويرسـازي   هاي به مثاب هاي مختلف منطقه در مجموعه
. بـر ايـن   شـود  ميقدام اساساً توسط دستگاه سياست خارجي اين كشور انجام كند. اين ا

 تأميناقتصادي گام بردارد ناگزير است براي  همبنا كشوري كه قصد دارد در مسير توسع
كسب دسترسـي   چنين همامنيت محيط پيراموني خويش و جلب مشاركت همسايگان و 

 اي منطقـه  هاي مختلف ايجاد مجموعه اقتصادي، هم به هآزاد به منابع و ضروريات توسع
هـاي   المللي مبادرت ورزد و هم به عنوان عضو فعال و مشاركت جو در مجموعـه  و بين

 هدر حـوز عمـدتاً   هـا  سـازي  موجود نقشي سازنده ايفا كند. بديهي است كـه ايـن زمينـه   
  .شود ميسياست خارجي كشور انجام 
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  سازي فرصتـ 4
 ههاي پيوند سياسـت خـارجي و توسـع    محورسازي به عنوان يكي از ديگر  فرصت

اقتصادي واجد دو بعد است. بعد اول شامل ماموريـت سياسـت خـارجي بـراي ايجـاد      
. شـود  مـي ملي  ههاي توسع المللي براي تحقق برنامه و بين اي منطقه هاي مختلف فرصت

ـ  ، شامل تصويرسازي از حركت توسعهسازي فرصتبعد دوم  فرصـتي   هاي كشور به مثاب
جهـاني شـدن    خود و ديگر بازيگران و به ويژه همسايگان است. توسعه در عصـر  براي

المللي است. بر همين اساس سياسـت خـارجي    منوط به استفاده از امكانات مختلف بين
جهـان ايـن    هناگزير از اين خواهد بـود كـه در گوشـه گوشـ     ههماهنگ با اهداف توسع

هـا و   ملـي، شـركت   ههـاي توسـع   نـد دسترسـي فراي  هامكانات را شناسايي كرده و زمينـ 
هـاي   به يكـي از محـور   سازي فرصتكند. بر اين مبنا  تأمينكارآفرينان داخلي به آنها را 

و ايجاد فرصـت دسترسـي    شود مياقتصادي مبدل  همهم پيوند سياست خارجي و توسع
هاي اصـلي   را به يكي از ماموريتجهاني شدن  به امكانات حياتي براي توسعه در عصر

در ايـن   سـازي  فرصـت توان به  . در اين رابطه ميكند ميگاه سياست خارجي تبديل دست
 تـأمين هاي نـوين،   المللي، دسترسي به فناوري هاي بين ها اشاره كرد: جذب سرمايه زمينه

هـا و   المللـي، حضـور فعـال در مجموعـه     و بـين  اي منطقـه  هاي فرصت دستيابي به بازار
اي استفاده از ظرفيت اقتصاد مقياس، فرصت دسترسي المللي بر هاي فراگير بين مشاركت

هـاي بـازار    نيـاز  تأمينهاي مصرفي براي  هاي با كيفيت و كاال به اقالم توليدي و سرماي
  داخلي و...

با موضوع بسيار مهم ديگري مرتبط اسـت كـه از آن تحـت     سازي فرصتبعد دوم 
كنـيم.   المللـي يـاد مـي    نو بـي  اي منطقـه  مناسب از كشور در سطح »تصويرسازي«عنوان 

توانـد   الملل، رشد جايگاه يك كشور مـي  بديهي است كه در وضعيت آنارشيك نظام بين
هاي ديگر بـازيگران   قوا تلقي شده و در نتيجه رفتار موازن هعملي تهاجمي و عليه موازن

گرا نشان دهد كه مقاصد تجديدنظرطلبانه  را در پي داشته باشد؛ مگر اينكه دولت توسعه
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داشته و برد او به معناي باخت ديگران نيست. براي تحقق اين امـر سياسـت خـارجي    ن
ـ    سـازي  فرصتگرا در چهارچوب  دولت توسعه تصويرسـازي مثبـت از    هبايـد بـه مقول
المللي نيز توجه داشته باشد. به عبـارت   و بين اي منطقه كشور در سطوح هحركت توسع

المللـي و از طريـق    هاي مختلـف بـين   هادها و ن ديگر از يك سو با مشاركت در مجموعه
در ذهـن   »بدترين سناريوي ممكـن «گيري تصويرِ تهاجمي يا  اعتمادسازي مانع از شكل

خـود را بـه    هخود شود. از سوي ديگر توسـع اي  توسعه ديگر كشورها نسبت به حركت
براي ديگر كشورها نشان دهد و از ايـن طريـق امكـان مشـاركت      »فرصتي جمعي« همثاب

خود فراهم آورد. اهميت اين امر وقتي  ههاي ناشي از توسع بازيگران را در فرصت ديگر
در جهان جديد نيازمند جلب و جذب امكانات،  هكنيم توسعتأكيد  كه شود ميمشخص 
هـا، سـرمايه و همكـاري ديگـر بـازيگران اسـت و ايـن همـه خـود نيازمنـد            توانمندي

نـوان فرصـتي جمعـي بـراي ديگـر      اقتصادي كشـور بـه ع   هتصويرسازي مثبت از توسع
  بازيگران خواهد بود.

اقتصـادي و سياسـت خـارجي، بررسـي وضـعيت       هپس از تبيين نقاط پيوند توسع
هـاي   الملل عصر پـس از جنـگ سـرد، زمينـه     جريان اصلي حاكم بر اقتصاد سياسي بين

د تري نشان خواهد داد. پـيش از ورو  عملي و عيني پيوند اين دو حوزه را به نحو روشن
، ذكـر  جهاني شدنالملل و نيز  جريان اصلي حاكم بر اقتصاد بين هبه مبحث بعدي در بار

جهاني هاي مثبت و منفي  اين نكته ضروري است كه هدف قسمت پيش رو تحليل پيامد
ي مدافعان و مخالفـان آن نيسـت؛ بلكـه    ها ديدگاهو يا نقد فرآيند  ، فهم فلسفي اينشدن

الملل است كه  موجود (و نه مطلوب) اقتصاد سياسي بينتصويري از وضع  همقصود ارائ
در جهـاني شـدن   فرآينـد   به رغم موافقت يا مخالفت ما با نئوليبراليسم، در چهـارچوب 

هـاي آن) حـاكم شـده و     گير بر امور مختلف از جملـه توسـعه (و الگـو    هاي عالم گستر
  در آيد.اقتصادي  هسياست خارجي را ناگزير ساخته تا به خدمت اهداف توسع
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  الملل پس از جنگ سرد جريان اصلي اقتصاد سياسي بين

 1990 هجهــاني شــدن از ابتــداي دهــفرآينــد  بــا فروپاشــي شــوروي و گســترش
 هاي طرفدار نظام اقتصادي بـازار آزاد در سـطح جهـاني تقويـت گرديدنـد و بـه       نگرش

 در 1990 ههــاي اقتصــادي دهــ تــدريج مقبوليــت يافتنــد. در همــين راســتا دگرگــوني 
ي نيروهـاي بـازار در نظـر    كارآمـد  شاهدي بربه عنوان چهارچوب ديدگاه نئوليبراليسم، 

الملل  اقتصاد سياسي بين ههاي فراملي حوز گرفته شدند. گسترش و ريشه دواندن جريان
حيث فني بر انقالب ارتباطات و اطالعات و از لحـاظ نظـري    گذشته كه از هطي سه ده

تكي بوده است، در حال حاكم كردن الگوهاي جديد توزيع ي نئوليبراليسم مها ديدگاهبر 
 »رونـدهاي جديـد  «جهاني است. اين الگوها، اساساً از طريق  هقدرت و ثروت در عرص

گذارنـد. بـه طـور     الملل بر مناطق و كشورهاي مختلف جهان اثر مـي  اقتصاد سياسي بين
هستند. در  »صادياقت«و  »ساختاري«، »نظري«هاي  مشخص روندهاي مذكور داراي جنبه

پس  هنئوليبراليسم بر ساختار اقتصاد جهاني، به ويژه در دور هچيرگي انديش »نظري«بعد 
از فروپاشي شوروي مطرح است. مواردي چون اجماع واشنگتن (شـامل اصـولي چـون    

گيرد.  سازي) در همين رابطه مورد توجه قرار ميسازي و آزاد تثبيت اقتصادي، خصوصي
المللـي   گيري و اثرگذاري نهادهاي جهاني مانند صندوق بين قدرت 4»ساختاري« هاز جنب

گـر   نهادهـاي نئـوليبرال هـدايت   بـه عنـوان   پول، بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت 
هـاي   محور بازارگرا مورد توجه هستند. نهادهـايي كـه بـا ايجـاد رژيـم      روندهاي توسعه

اقتصـاد   هحوز هر اقتصاد جهاني، ادارالمللي و تدوين و اجراي استانداردهاي تعامل د بين
هايي نظير افـزايش داد   دگرگوني »اقتصادي«الملل را در دست دارند. در بعد  سياسي بين

گذاري مستقيم و غيرمستقيم خـارجي، مهـاجرت، كـاهش     هاي بازرگاني، سرمايه و ستد
يري گ جنوب) و قدرت ـ  شمال هتوليد (در رابط ههاي گمركي و دگرگوني در شيو تعرفه
هاي  اند. براي تبيين اين تحوالت، روند هاي فراملي شتابي فزاينده گرفته شركت هسابق بي
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بررسـي   »نئوليبراليسم و حاكميت بـازار «و  »جهاني شدن«مزبور را تحت دو عنوان كلي 
  كنيم. مي

  جهاني شدنـ 1
معنـا نمـوده و   جهـاني شـدن   فرآيند  گفته شد، توسعه را در چهارچوبآنچه  ههم

هايي از وابستگي متقابل در  . جهاني شدن مفهومي است كه به وجود شبكهكند مير مستق
هـاي سـرمايه و كـاال،     جريـان  5از طريقفرآيند  اي اشاره دارد. اين هاي چند قاره مسافت

ارتباطات و اطالعـات (اينترنـت، مـاهواره     هپيشرفت فناوريها به مدد  اطالعات و انديشه
باشـد، نظـام    كه بيش از هر چيز در حال جهاني شـدن مـي  ه آنچ 6يابد. و...) گسترش مي

هاي اقتصادي، فرهنگي و... آن اسـت. مـا بـا دنيـاي جديـدي       بازار آزاد در تمامي جنبه
يك جامعه با مرزهاي  هتطابق محدود هملت بر پاي ـ  مواجه هستيم كه در آن نظام دولت

لب مفهوم حاكميت و سياسي يك كشور، وجود يك حكومت متمركز در قا ـ  جغرافيايي
خـاص، بـا    هچون و چرا بر يك جامع بي حق انحصاري و توان اعمال قدرت بالمنازع و

سـرمايه و  «در بعد اقتصـادي جريـان مهارناپـذير     7ترديدهاي اساسي مواجه شده است.
هـا، باورهـا و    انديشـه «حـد و مـرز    بـي  اجتمـاعي گسـترش   ـ  و در بعد فرهنگـي  »كاال

جهاني اينترنت، مرزهـاي سياسـي را بـه     هاي و شبك هاي ماهواره هاز راه برنام »اطالعات
اگرچـه   8زدايـي شـده اسـت.    شدت نفوذپذير كرده اسـت. ايـن همـه، سـبب سـرزمين     

اند ولي  ها به عنوان نهادهاي مديريتي جوامع انساني، كاركرد خود را حفظ كرده حكومت
اليايي بـا چالشـي   ملـت وسـتف  ـ   مباني قدرت و مشروعيت و نيز حاكميت نظـام دولـت  

  اساسي روبرو شده است.
است كه با  فناوريآنچه جهاني شدن نظام بازار آزاد را ممكن ساخته، دگرگوني در 

 فنـاوري در ايـن رابطـه    9آغـاز گرديـد.   1970 هنام انقالب ارتباطات و اطالعات از دهـ 
) حاصـل  (رايانه و ارتباطات فناورياطالعات كه از پيوند دو روند اساسي دگرگوني در 



 47  فصل اول ـ تبيين نظري رابطه سياست خارجي و توسعه اقتصادي در جهان جديد

اطالعات كه در رايانـه   فناوريشده، داراي بيشترين اهميت است. تا حدود سه دهه قبل 
هـاي مخـابراتي    ارتباطات كه در تلفن، تلويزيون، ماهواره و سامانه فناورينمود يافته و 

 10دو جريان موازي و جدا از هم در حـال رشـد بودنـد.    به صورتو... رخ نموده است 
اي شـدن را   اي بنـام شـبكه   با يكديگر پيوند خورده و پديده 1970 هاين دو جريان از ده

جهاني بهـم   هاطالعات، شبك فناوريگيري انقالب  به اين ترتيب با شكل 11ايجاد كردند.
اطالعات و ارتباطات كه در اينترنت بروز نمـوده اسـت، بـه زنـدگي بشـر قـدم        هپيوست

در واقـع از ايـن ديـدگاه     12.كنـد  مـي جهاني شدن عمل فرآيند  بستربه عنوان گذاشته و 
آن گروه از مديران كـه بـار همـاهنگي     ميانآورانه به همراه افزايش دانش در  فن هتوسع

هـاي چنـدمليتي،    هاي فرامـرزي شـركت  شبرند، كن هاي جهاني را بر دوش مي انواع روند
  13جريان جهاني سرمايه و در مجموع جهاني شدن اقتصاد را فراهم كرده است.

گيري نظـام بـازار آزاد ماننـد     العات چون بستري است كه مصاديق عالماط فناوري
ها، افكار، عقايد و... به اتكاي  حركت آزاد و فرامرزي كاال، سرمايه، خدمات و حتي ايده
شوند. در اين شرايط آنگونه كه  آن بر ابعاد زمان و مكان و سرزميني بودن امور چيره مي

اي نسبي پيوند خـود   گونه سياري از روابط اجتماعي بهب كند ميدرستي اشاره  به »شولته«
يـك  به عنوان هاي بشري در جهان  دهند و زندگي را با جغرافياي سرزميني از دست مي

گر بـومي شـدن امـر     به زباني ديگر، جهاني شدن بيان 14.كنند ميمكان يگانه ايفاي نقش 
ن و مكـان و افـزايش   غيرسرزميني شدن، فشـردگي زمـا  فرآيند  اينبرآيند  جهاني است.

آگاهي عمومي همه مردم جهان از وضعيت رفاه و كيفيت زندگي ساير ملل اسـت. ايـن   
پيچيـده، تعـاملي،   فرآينـدي   بـه آن را  تحوالت اساساً مفهوم توسعه را دگرگون كـرده و 

مبدل ساخته است. اين امـر بـه طـور طبيعـي     جهاني شدن  و وابسته به الزامات گرا برون
 ها را در برابر ديدگان ساير مردم جهان قـرار  هر يك از ملت هو توسعمسير كلي حركت 

وضعيت توسعه و رفاه خود با ديگران اين  هو از طريق فراهم كردن امكان مقايسدهد  مي
كه آيا بايـد از جريـان اصـلي جهـاني و محوريـت       كند ميپرسش را در ذهن آنها ايجاد 
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ه مسـير خودكفـايي و حتـي در مـواردي     پيروي كرد؟ يا اينكـ  گرا بروناقتصادي  هتوسع
  ناهمگامي با جريان اصلي اقتصاد جهاني را در پيش گرفت؟

، اين تصوير همـواره  جهاني شدناي و  به سبب ايجاد امكان مقايسه از طريق شبكه
هـايي از جهـانِ در    گيرد كه معـدود كشـور   در پيش روي ديدگان مردمان جهان قرار مي

اقتصـادي گـام بردارنـد و     ها موفقيت نسبي در مسير توسـع اند ب حال توسعه كه توانسته
المللي خويش را  ضمن بهبود نسبي كيفيت زندگي شهروندان خود، منزلت و قدرت بين

، جهـاني شـدن  اند كه با جريان اصلي دنياي امروز يعنـي   هايي بوده بهبود بخشند، كشور
را در چهـارچوب تعامـل    اقتصادي مبتني بر نظام بازار آزاد ههمراه شده و الگوي توسع

اند. به سبب انقالب اطالعات و ارتباطات مردم  سازنده و وابستگي متقابل در پيش گرفته
هايي كه به دنبـال افـزودن    بينند كه آن دسته از كشور جهان به روشني اين واقعيت را مي
يي كه ها اند از كشور بوده گرا بروناقتصادي تعاملي و  هبر قدرت و منزلت از طريق توسع

 هانـد در توسـع   خـود نمـوده   هخودكفايي اقتصادي را با محوريت نوعي انزواگرايي پيشـ 
  اند. تر عمل كرده اقتصادي موفق

بـا فروپاشـي شـوروي و نـاتوان شـدن       به ويژهو  به تدريجها  در اثر اين دگرگوني
 جهـاني شـدن   رسد بنيان مشروعيت در عصـر  ساز، به نظر مي هاي مشروعيت ايدئولوژي

ي كارآمد سوي مشروعيت مبتني بربه  بيشتر از مباني ايدئولوژيك فاصله گرفته وه هرچ
و جهاني شـدن   رفاه سوق يافته است. به عبارت ديگر در عصر تأميناقتصادي در قالب 

آور  هـاي شـگفت   هاي جمعي مردم جهان هر دم از پيشـرفت  گسترش ارتباطات و رسانه
انـد خبـردار    اقتصـادي پيوسـته   هو توسعشدن جهاني  هايي كه به جريان اقتصادي كشور

بـه عنـوان   هاي بهبود كيفيت زندگي و رفاه خـود را   فزايند هشده و بر اين اساس به شيو
. در چنـين فضـايي   كنند ميمعياري براي ارزيابي مشروعيت نظام سياسي خويش قلمداد 

 براسـاس اين اجماع جهاني حاصـل شـده اسـت كـه بنيـان مشـروعيت نظـام سياسـي،         
امنيــت (اقتصــادي) و رفــاه شــهروندان اســت و نــه ايــدئولوژي و   تــأميني و ارآمــدك
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، دولتـي از حـداقلِ   جهـاني شـدن  پـردازي صـرف. بـه عبـارت ديگـر در عصـر        انديشه
بوده و بيشترين  كارآمد تواند بر جا بماند كه مشروعيت و مقبوليت برخوردار است و مي

  عادالنه براي شهروندان خود فراهم آورد.نسبتاً  هاي اقتصادي را به شيو هرفاه و توسع

  نئوليبراليسم و حاكميت اصول بازار آزادـ 2
، كه در بارزترين شكل خود در بعد اقتصادي نمود يافته، توسط جهاني شدنفرايند 

بـه  اسـت كـه   جهاني شـدن   تفكر نئوليبراليسم پشتيباني شده است. در واقع همين وجه
، زندگي مردمان جهـان را بـه    و رفاه گرا برون هتوسع گير شدن الگوي بازار، عالم صورت

لمـس و درك  جهـاني شـدن    هـاي گونـاگون از   مردم كشـور آنچه  سازد. شدت متاثر مي
نئوليبراليسـم   هاست. در واقع انديشـ جهاني شدن  ، بيش از هر چيز همين بخشكنند مي

را  گـرا  بـرون  هوسع، پارادايمي مبتني بر رفاه و تجهاني شدناخير و در قالب  هدر سه ده
هايي كه امـروزه   از سياست 1950يا  1945ي ها سالبر جهان حاكم نموده است. اگر در 

روبـرو   گـذاران  سياسـت متخصصـان و   هگفتيم با سخر خوانيم، سخن مي نئوليبراليسم مي
هـاي   الملل از سياست شديم؛ چرا كه در آن زمان پارادايم اقتصادي حاكم بر نظام بين مي

هـا يـا سوسـيال مسـيحيان دمـوكرات       هـاي سوسـيال دمـوكرات    قالب برنامـه كينزي در 
دولتـي بنـا شـده بـر     كـامالً   در بلوك شـرق نيـز اقتصـادي    چنين همكرد،  جانبداري مي

  ريزي متمركز حاكم بود. برنامه
هاي اقتصادي  براي سياستگيري  تصميماين انديشه كه بازار بايد نقش محوري در 

هـاي   ا اينكه نقش دولت در اقتصاد بايد كاهش يابد و يا سياستو اجتماعي ايفا كند و ي
طور كلي خارج از دسـتور كـار بـود.    به  گرايانه بايد كمرنگ شوند، در آن زمان حمايت

هـاي   در قالـب نهـاد   1944المللي پول و بانك جهاني نيز كه در سـال   حتي صندوق بين
كارشــان  ي داشــتند و دســتوراي كينــز وودز ايجــاد شــدند، در آن دوره درونمايــه بــرتن

هاي اقتصادي آينده از طريق اعطاي وام و كمك به بازسازي و  جلوگيري از بروز بحران
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ورزانـه و   هـايي نقـش مهـم، كـنش     ها بود. چنين برنامـه  پرداخت هتوسعه و تعديل موازن
از ليبراليسـم  اي  گونـه  1960 هدر واقـع تـا دهـ    15قائل بودنـد.  ها دولتاي براي  گسترده

كـرد. در   هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري از كشورها را هدايت مـي  گرا، سياست تدول
در فضاي پس از جنگ جهـاني دوم بـه   عموماً  اين شرايط كشورهاي جهان سوم نيز كه

دولتي براي نوسـازي و   هگرايان هاي چپ برنامه تأثير بودند، يا تحت استقالل دست يافته
هاي دولتـي خودكفـايي و اسـتقالل اقتصـادي و      رنامهملي بودند، و يا معتقد به ب هتوسع

  كردند. گرايي در مفهوم كنوني نئوليبرال آن استقبال مي كمتر از الگوهاي بازار و توسعه
مـدون بـا انتشـار آثـار رابـرت       هيك انگاربه عنوان پيدايي و گسترش نئوليبراليسم 

 ، فردريـك 1970و  1960هـاي   ماندل و آرتور فلمينگ مرتبط بود. در گام بعـد در دهـه  
نئوليبراليسـم را رواج و گسـترش    ههايك فيلسوف اقتصادي و ميلتون فريـدمن، انديشـ  

گرايـي باعـث    گيري كردنـد كـه حمايـت    ريش نتيجهتتفكرات مكتب ا هدادند. آنها بر پاي
هاي در حال توسعه بايد ضمن اجراي  ؛ و بر اين اساس كشورشود ميناكارآمدي اقتصاد 

هاي خود را بروي جهان خارج بگشايند و بر ايجـاد تـوان    سازي، بازارهاي آزاد سياست
هاي دولتي، بايد با هدف  شركت چنين هم 16مزيت نسبي متمركز شوند. هصادراتي بر پاي

ي، به بخش خصوصي واگذار شده و قوانين دسـت و پـاگير   كارآمد افزايش سوددهي و
ند. در اين انديشه و نگـاه، بازارهـا   زدايي كاهش ياب فعاليت اقتصادي بايد از راه مقررات

شـوند. ايـن سـاختارها اجـازه      ساختارهاي اجتماعي خودكار در نظر گرفته ميبه عنوان 
  هيچ بازدارندگي فعاليت كنند. دارند كه بي

اين فعاليت بدون بازدارندگي، آن خواهد بود كه برآيند  كه كند مينئوليبراليسم ادعا 
تمام منابع اقتصادي را  كارآمد به صورتصادي پاسخ گويند، بازارها به تمام نيازهاي اقت

برداري قرار دهند و اشتغال كامل ايجاد كنند. از اين ديدگاه دليـل اينكـه فقـر،     مورد بهره
به  اي وجود دارد آن است كه بازارها هاي اقتصادي دوره ماندگي و بحران كاري، عقب بي

دار در تـاريخ و فرهنـگ    ي اجتماعي ريشهها هاي كارگري و رويه دولت، اتحاديه هوسيل
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 براسـاس الملل نيز منطـق نئوليبراليسـم    اقتصاد بين هشوند. در حوز هر كشور محدود مي
شـده   بازرگاني آزاد رقابتي و بنا كند ميارتدوكس بازرگاني آزاد است كه استدالل  هنظري

وگمن، ايـن  ها خواهد بود. پـل كـر   ملت هخودكار به سود هم به صورتبر مزيت نسبي 
داند كه مـورد قبـول و پافشـاري     اقتصادي استاندارد مي هنظري »اصل مقدس«موضوع را 
طور كلي سـه نقطـه   به  الملل بين هها در عرص بر اين اساس نئوليبرال 17ها است. نئوليبرال

نظر اصلي دارنـد: تجـارت آزاد كاالهـا و خـدمات، جريـان آزاد سـرمايه و نيـز آزادي        
  گذاري. سرمايه

ــوليبرال،  چهــارچوب انديشــهدر  ــدريجهــاي نئ ــه ت ــان ب ــدان  بني گــذاران و باورمن
سترگي از بنيادها، نهادها، مراكز پژوهشي و انتشارات را ايجاد كرده و  هنئوليبراليسم شبك

هاي خـود را در مراكـز دانشـگاهي و نيـز      اي از انديشه ه گسترش دادند و ادبيات گسترد
هـاي ارائـه شـده در ايـن      اورمندان نئوليبراليسم، انديشههاي اجرايي منتشر نمودند. ب نهاد

مكتب را چنان گسترانيدند كه گويي نئوليبراليسم جزو شرايط طبيعـي و عـادي زنـدگي    
بشر امروزي است. آنها توانستند اين اجماع جهاني را ايجاد كنند كه با وجود انتقادات و 

اقتصادي بنا شده بـر ايـن نظريـه     هكار توسع ههايي كه در نئوليبراليسم و نيز شيو كاستي
 ي توصيه شده توسط آنها تنها نظم اقتصـادي گرا برون هوجود دارد، نئوليبراليسم و توسع

ايـن   براسـاس مطلوب در عصر كنـوني اسـت. در واقـع    نسبتاً  اجتماعي در دسترس و ـ
ولـي   18تـاريخي اسـت   هگرايـي آن، يـك برسـاخت    ديدگاه اگرچه نئوليبراليسم و توسـعه 

  آيد. الملل كنوني به شمار مي نظام بين هترين و قدرتمندترين برساخت رديكارك
قدرت رسيدن مارگرت تاچر و به  ، از زمان1979تاريخ عملي نئوليبراليسم در سال 

ايـك و باورمنـد بـه    ه انقالب نئوليبرالي وي در بريتانيا، آغـاز شـد. او يكـي از پيـروان    
نئوليبرال تاچر، رقابت بـود؛ رقابـت در    هيشداروينيسم اجتماعي بود. ارزش محوري اند

ها و البته در ميان مردم. از ديد او رقابـت باعـث تخصـيص     شركت ها، مناطق، ميان ملت
شـد.   ي ميكارآمد يي وآتمامي منابع فيزيكي، طبيعي، انساني و مالي با حداكثر كار هبهين
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است زيرا مشـاركت و  طور طبيعي نابرابر هستند و اين خوب به  ها گفت انسان تاچر مي
هـا منجـر بـه سـود و      تـرين  ها و بـاهوش  ها، انديشمندترين ترين ايفاي نقش تحصيلكرده

هـا و   گردد. در اين ميان هر اتفاقي براي كهتران و كمتر دانش آموخته مندي همه مي بهره
گيري تاچر، پيروزي ريگـان   ترها بيافتد، تقصير از خود آنها است. در پي قدرت هوش كم
نيز  آمريكايك سياست عملي كالن به  به صورتياالت متحده، موج نئوليبراليسم را در ا

هاي خود تغيير جهت اساسـي بـه    كشور ريگان و تاچر نه تنها در سياست 19منتقل كرد.
 ههـاي عمـد   هاي نئوليبرال ايجاد كردند، بلكه تسلط آنها بر نهـاد  ها و برنامه سوي توصيه

هـا در سراسـر جهـان شـد. در واقـع       ايـن سياسـت   وودز سبب تحميل و گسترش برتن
 هالمللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت، اتحادي سياست مسلط بر صندوق بين

قرن بيستم و آغـاز قـرن بيسـت و    انتهاي  داري اياالت متحده در اروپا و نفتا و نيز خزانه
  هاي نئوليبرال بنا گرديد. ها، اصول و سياست يكم بر انديشه

هاي ياد شده بود، بلكـه در   ن پسند بودن نئوليبراليسم نه تنها به سبب دگرگونيجها
دولتي كشـورهاي فقيـر بـراي توسـعه بـه      ـ   هاي ملي بخشي نيز متاثر از ناكامي سياست

هاي اقتصادي بزرگ در كشورهاي فقيـر   گذاري در برنامه سرمايه به ويژهرفت.  شمار مي
گرايانه، بدهي زياد و رشد  هاي حمايت يي و سياستو در حال توسعه و اتكا به خوداتكا

كلـي در سراسـر جهـان     هايـن انديشـ   بـه تـدريج  كم را براي اين كشورها به بـار آورد.  
هـاي   هاي انزواگرايانه و غيرتعـاملي و برنامـه   گسترش يافت كه در پيش گرفتن سياست

انـد منجـر بـه    تو كنـوني نمـي   هپيوست همه خودبسندگي و استقالل اقتصادي در جهانِ ب
اقتصادي، كاهش فقر و افزايش رفاه شهروندان شـود. دنيـاي وابسـتگي متقابـل،      هتوسع

هـاي آن بـه    ها و بايد دنيايي نيست كه بتوان در آن جدا، منزوي و فارغ از جهان و داشته
هـاي پوپوليسـتي جـايگزيني واردات و ناكـامي      توسعه و رفاه رسيد. شكسـت سياسـت  

ي گـرا  بـرون  هريزي متمركز، مقبوليت نظام بازار آزاد و توسـع  رنامهاقتصادهاي مبتني بر ب
  شدت افزايش داد.به  نئوليبرال را
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الملـل،   با توجه به توضيحات فوق در خصوص جريان اصلي اقتصاد سياسـي بـين  
تحوالت زير ناگزير از آن است كه به خدمت توسعه و ارتقـا   براساسسياست خارجي 

  د:جايگاه اقتصادي كشور در آي
اصول نظام بازار آزاد به جريان اصلي و  براساسگرايي  و توسعهجهاني شدن  ـ الف

  اند. وجه غالب جهانِ پس از دوران جنگ سرد بدل شده
، جهـاني شـدن  به سبب فراگير شدن انقالب اطالعـات و ارتباطـات در بسـتر     ـ ب

ورها بـراي  المللـي كشـ   رفاه، توسعه، كيفيت زندگي و جايگاه بـين  هامكان سنجش همار
هاي  مردمان سراسر جهان فراهم شده است و اين امر بيش از پيش بنيان مشروعيت نظام

اقتصادي مشروط و وابسته سـاخته اسـت. در    هي و توفيق در توسعكارآمد سياسي را به
  اين شرايط توسعه شرط ماندگاري نظام سياسي و بنيان مشروعيت و امنيت ملي است.

اقتصـادي و بهبـود كيفيـت عمـومي زنـدگي       هتوسـع  براي بـه انجـام رسـيدن    ـ ج
و جهاني شـدن   الملل و همراهي با الزامات شهروندان، هماهنگي با وجه غالب نظام بين

  اقتصادي مبتني بر ساختار نظام بازار آزاد ضروري است. هالگوي توسع

  گرا برون هو توسع جهاني شدنـ 3
گ جهـاني دوم را از ايـن   وضعيت جهان كنوني و شرايط دنياي پس از پايـان جنـ  

المللـي   گيـري يـك نظـام بـين     شكل هتوان مشابه قلمداد نمود كه هر دو، نطف ديدگاه مي
الملل پـس از جنـگ جهـاني دوم بـر مـدار و       اند. اگر نظام بين جديد را در خود پرورده
الملل  رسد نظام بين نظر ميبه  به خود گرفت، »نظاميـ   امنيتي«محور جنگ سرد ماهيتي 

گيري حول  ني كه با پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي ظهور كرده، در حال شكلكنو
است. در جهاني شدن  چهارچوب اقتصادي مبتني بر اصول بازار آزاد و در همحور توسع

هاي برتر جهان براي طراحـي و ايجـاد    واپسين روزهاي جنگ جهاني دوم تالش قدرت
ها را در پي داشـت،   سلسله مراتب قدرت الملل جديد كه تقسيم غنائم جنگ و نظام بين
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الملل دو قطبـي زاده   ها، نظام بين آغاز شد. در مدتي كمتر از يك دهه از بطن اين رقابت
هاي سياسي، استراتژيك، اقتصادي و ايدئولوژيك دامن زد. جهـان بـه    شد و به مرزبندي

د. در ايـن  تقسيم شـ  آمريكادو اردوگاه شرق و غرب به رهبري دو ابرقدرت شوروي و 
اي  هاي جنگ سـرد و بازدارنـدگي هسـته    لفهوالملل كه براي حدود نيم قرن با م نظام بين

كرد، كمونيسم در برابر ليبراليسم، اقتصاد دستوري در برابر اقتصاد  بر جهان حكومت مي
يي قرار گرفتـه بـود. در نظـام    آمريكاگرايي سوسياليستي در برابر فردگرايي  بازار و جمع

كشورها به لحاظ سياسي و اقتصادي روشـن شـده بـود.     هل دوقطبي، تكليف همالمل بين
دار، نـه چنـدان    شـد و در ايـن جهـان معنـا     نظام دوقطبي سنجيده مـي ميزان  همه چيز با

داخـل و  «و  »فرصـت و تهديـد  «، »دوسـت و دشـمن  «پيچيده و در عين حال ناعادالنـه  
 ـ(عمـدتاً دولـت     المللـي  بـين  قابل تفكيك بودند. بـر همـين اسـاس، بـازيگران     »خارج
الملل را درك كرده، كـنش و واكـنش    توانستند قواعد بازي نظام بين تر مي ها) آسان ملت

تـر از دنيـاي    تـر و قابـل فهـم    ه مناسب از خود نشان دهند. جهان جنگ سرد، بسيار ساد
  امروز بود. هپيچيد

از بـين رفـت. ايـن     الملل دوقطبي نيز با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نظام بين
يي بـر  آمريكاليبرال  ـداري   مانند شاهدي بركارآمدي و پيروزي نظام سرمايهبه  فروپاشي

همزمـان بـا ايـن تغييـر عمـده،       20دستوري شـوروي قلمـداد شـد.    ـ  نظام سوسياليستي
 الملل بـود:  حال ايجاد تحول در نظام بين دگرگوني اساسي ديگري نيز با شتاب تمام در

جهاني شدن كه تحت عنوان حركت آزاد سرمايه، كاال، خـدمات،  فرآيند  .»جهاني شدن«
، شـود  مـي ارتباطات و اطالعات تعريف  فناوريانقالب در  هواسطبه  ها باورها و انديشه

هاي رو به گسترش بوده است. با توجه به  با شتاب و ژرفاي فزايند 1990 هاز ابتداي ده
د جاي خـود را بـه سـاختاري بسـيار مـبهم و      جنگ سر هسادنسبتاً  فوق، نظام هدو مولف

ايـن   هواسـط بـه   پيچيده داده كه قواعد بازي دشواري دارد. براي بسياري از كشورها كه
برند درك شرايط و نشـان دادن كـنش و    دگرگوني بنيادين در سردرگمي و ابهام بسر مي
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ظـامي)  ن ـ  دليل نگـرش سـنتي (عمـدتاً امنيتـي    به  واكنش مناسب، دشوار و در مواردي
برخي از اين كشورها، غيرممكن شده است. گويي در جهاني بدون مركـز ثقـل زنـدگي    

كنيم كه در آن هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست، دنيايي بسيار پيچيده كه در آن سـنجه   مي
و مقياس عام و فراگيري (مشابه نظام دوقطبي) براي تعريف و معنادهي به امـور وجـود   

  ندارد.
سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي در سـطحي      مسـايل ، تمـامي  اين جهان پرابهـام  در

كـه هـر رخـداد بـه سـادگي اهميـت و       اي  گونـه  به اند هم وابسته شدهبه  جهاني، بسيار
هـاي   ها (جنـگ  اروپا) در كنار واگرايي هها (اتحادي ، همگراييكند ميپيامدي جهاني پيدا 

، شـود  مـي هـا همزمـان    ها با برخورد تمـدن  ي تمدنگفتگودهند،  قومي و نژادي) رخ مي
گرايـي ديـده    م گوني فرهنگي و قو سازي) در كنار گونه ييآمريكاسازي فرهنگي ( يكسان

خـورد و كمتـر از گذشـته     ، شكاف ميان دارا و ندار بيش از گذشته به چشم مـي شود مي
ي هـا  دولـت رسد و در اثر جهاني شدن ارتباطات، نقـش مرزهـا و    پذير به نظر مي تحمل

سـاز   بخش، كمرنگ شده و جاي خـود را بـه عوامـل هويـت     عامل هويت ملي به عنوان
دليل وجـود  به  21دهند. اي، ديني و...) مي فراملي و فروملي (محلي، قومي، نژادي، حرفه

امور شهروندان بيش از هر زمان ديگـر   هها و ابهامات، كشورداري و ادار همين پيچيدگي
هاي دنياي در  اسايي مسير كلي و بايدهاي جهان و شن وابسته به درك ژرف از دگرگوني

  گيري آينده است. حال شكل
اسـتراتژيك پـس از    ـ  هاي سياسـي  ها و همزمان با دگرگوني رغم اين پيچيدگي به

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نظام جديد اقتصاد جهاني نيز در حال تحول و بازيابي 
هاي  لفهون پايان جنگ سرد، مرسد با گذشت دو دهه از زما نظر ميبه  خود بوده است و

الملـل تبـديل شـده و     معنابخشي و شاخص درك نظام بـين  هاقتصاد جهاني به سرچشم
 به الملل گرفته است. نظام بين هكنند تعريف ههست ههاي جنگ سرد را به منزل لفهوجاي م

الملل كنـوني   زباني ديگر پس از دو دهه سردرگمي و ابهام در اينكه وجه غالب نظام بين
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اقتصـادي   هالملل با محوريت توسع هاي پرقدرت اقتصاد سياسي بين چيست؟ اينك روند
به شاخصه و محور جهاني شدن  گير شدن ديدگاه بازار آزاد در چهارچوب عالم براساس

جهاني شدن  هالملل تبديل شده است. اين نظام اقتصادي كه اساساً بر پاي معرف نظام بين
جهاني را موضوع توسعه قرار  هدغدغ ترين مهمكل گرفته، اقتصاد بازار و تجارت آزاد ش

المللـي پـول، بانـك     ي صـندوق بـين  ها ديدگاهتوان آن را به خوبي در  داده است؛ كه مي
هـاي   ي حـاكم بـر ايـن نهـاد    هـا  ديدگاهجهاني و سازمان جهاني تجارت مالحظه نمود. 

رابر وجه غالب زمانـه، يعنـي   المللي كه نماد تفكر نئوليبراليسم هستند، ايستادگي در ب بين
ــارچوب  هتوســع ــازارمحور در چه ــاني شــدن  اقتصــادي ب ــاممكن و ويرانگــر جه را ن
هايي مانند ضرورت آزادسازي اقتصادي،  هاي ملي دانسته و در اين زمينه سياست اقتصاد

هاي خارجي، تجارت آزاد و  ها، جذب سرمايه سازي، حاكميت سازوكار قيمت خصوصي
ـ كنند ميثابت را مطرح  همبادلكنار گذاشتن نرخ  ثابـت نظـام    ه. از زمان سقوط نرخ مبادل

ـ   براساسصنعتي  ه، جهان پيشرفت1971وودز در  برتن منعطـف ارزهـا عمـل     هنـرخ مبادل
شناور در تجـارت  كامالً  ثابت تا ههاي مبادل . ولي در عين حال ما با طيفي از نرخكند مي
شدن اقتصاد و جريان آزاد سـرمايه، حفـظ   الملل مواجه هستيم. تحت شرايط جهاني  بين

كـامالً   ثابت، به تعبيري مانند بازي رولت روسي است كه در آن برد و باخت هنرخ مبادل
  به بخت و اقبال بستگي دارد.

 هاز طريق مهار جريان سرمايه، نرخ مبادل كنند ميدر اين ميان كشورهايي كه تالش 
فايـده بـودن ايـن سياسـت اقتصـادي خـود        بي هثابت را حفظ كنند به مرور زمان متوج

ثابت، خـود بـه ايجـاد بازارهـاي      هخواهند شد. ضمن اينكه تالش براي حفظ نرخ مبادل
. كنـد  ميها و زدوبندهاي پشت پرده، رونق بازار سياه و فساد مالي كمك  موازي، جريان

مالي  هاي شوند و بخش رود، اقتصادها بازتر مي جهاني شدن پيش ميفرآيند  همچنان كه
. به اين ترتيب شود ميدهند و اعمال كنترل بر سرمايه دشوارتر  تري را توسعه مي پيچيده

در كشورهايي كه مشكل ناكارآمدي حكومت وجود دارد و در كنار اين، در برابر جهاني 
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تواند اساسـاً بـه يـك     ، نظام كنترل سرمايه و بازار ميكنند ميشدن اقتصاد بازار مقاومت 
مطلق آزادسازي جريـان سـرمايه و    تأييد لي تبديل شود. البته اين به معنايمنبع فساد ما

دهـد   مـي  آزادسازي باشد). تجربه نشان هبازار نيست (آزادسازي مالي بايد آخرين مرحل
كه آزادسازي جريان سرمايه ريسك بااليي دارد. ابتدا بايـد سـاختارهاي تنظيمـي بـازار     

يان سرمايه را كسب كنند و حتي در صـورت  داخلي ظرفيت تحمل پيامدهاي آزادي جر
سـازوكارهاي  بـه عنـوان   هـاي محـدود و مـوقتي     كنترل به وجود آمدن اين شرايط نيز،

  رسد. نظر ميبه  ناپذير تنظيمي، ضروري و اجتناب
بنـدي اقتصـادهاي    در چنين شرايطي بدترين سياست اقتصادي، تالش بـراي عـايق  

 گذاران سياستاست كه اتفاقاً بسيار مورد عالقه هاي شديد اقتصادي  ملي و اعمال كنترل
هـاي   باشد. اين قبيـل كنتـرل   توسعه از جمله در خاورميانه ميدر حال  برخي كشورهاي

عوامـل هشـداردهنده    تـرين  مهـم هاي بهاي كاال را كه از  حكومتي نه تنها عالئم و نشانه
آمـدي و فسـاد   بلكـه منبـع ناكار   كننـد  مـي براي اصالح بازار است مسـدود و منحـرف   

المللـي تجـاري و    شوند. در مقابل، نهادهـاي بـين   خواري محسوب مي اقتصادي و رانت
ي هـا  چـالش گذار در اقتصاد جهاني، سه نكته مهم را براي رويـارويي بـا   تأثير موسسات

  :كنند ميمطرح  گفته پيش
ـ فرآيند  آزادسازي اقتصاد و بازرگاني: اگرچه اينـ 1 ه براي بسياري از كشورها و ب

رسـد اقتصـاد جهـاني در     ويژه مردم آنها سخت و دشوار خواهد بود، ولي بـه نظـر مـي   
يك اصل عام به عنوان آن بايد آزادسازي تجارت را  براساسكه  كند ميمسيري حركت 

اقتصادي پذيرفت. اصل ياد شده به ويژه پس از فروپاشي شوروي و اضـمحالل   هتوسع
وليـت فراگيـر يافتـه اسـت. ايـن مقبوليـت در       اقتصاد دستوري و متمركز دولتي آن، مقب

اقتصادي مبتنـي بـر نظـام بـازار آزاد در      ههاي موفق توسع بخشي، ناشي از وجود نمونه
كنگ، سنگاپور، تايوان، مالزي و... است. البته پذيرش ايـن اصـل    جنوبي، هنگ هچين، كر

بايسـتي   هـا  دولتاقتصادي نيست بلكه  هتوسعفرآيند  ي ملي ازها دولتبه معناي حذف 
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گر يا به عبـارتي پلـيس اقتصـادي،     كننده و كنترل كاركرد اقتصادي خود را از عامل عايق
 هي اقتصـادي از جملـه توسـع   هـا  زيرساخت پي تقويت دگرگون كرده و به جاي آن در

حمل و نقل، آب و برق و انرژي، بهداشت و درمان،  هها و سامان بازارهاي سرمايه، جاده
  ايفاي نقش هدايتي و نظارتي باشند. چنين مهآموزش و پرورش و 

مندي از جهاني شـدن اقتصـاد و بازرگـاني آزاد در ميـان و      توزيع همگون بهرهـ 2
جهاني  در چهارچوببازارمحور  اقتصادي هدرون كشورها: اشاره به مقبوليت عام توسع

تـر   به آن معنا نيست كه با فراگير شـدن چنـين نظـامي، ضـرورتاً جهـاني عادالنـه      شدن 
 هدستيابي به توسـع درصدد  هايي كه خواهيم داشت؛ بلكه منظور آن است كه براي كشور

المللي و مبناي جديد مشروعيت نظـام سياسـي    رشد جايگاه بين هپايبه عنوان اقتصادي 
تجـارب تـاريخي و    براساسبازارمحور  و گرا بروناقتصادي  هخود هستند، الگوي توسع

هاي توسعه بـا توفيـق همـراه     كنوني، بيش از ساير الگو يافتگي در جهان مصاديق توسعه
بوده است. البته در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كه پيشرفت اقتصادي در جـايي بـا   

هاي مختلف جامعه (اعم  بخش ميانكه منافع حاصل از آن در  شود ميمحدوديت مواجه 
اقتصادي (ملـي و  فرآيند  متوازن توزيع نشود. مشاركت در به صورتاز ملي يا جهاني) 

صـورت بـازيگران    جهاني) بستگي به درآمدها و سود حاصـل از آن دارد. در غيـر ايـن   
زدن، مقاومـت و يـا    هايي چـون پـس   اقتصادي كه منافع متناسبي دريافت نكنند واكنش

گرايي در برابر گسترش اقتصاد جهاني نشان خواهند داد. بر ايـن اسـاس بـه نظـر      واپس
اقتصادي در  هالملل كنوني، يعني توسع از پيوستن به وجه غالب نظام بينرسد گريزي  مي

نيست؛ بازارمحور الملل  و اصول اقتصاد سياسي بينجهاني شدن  هاي چهارچوب فرايند
توزيـع متـوازن فوايـد     مسألهاقتصادي به  هولي در عين حال بايد براي ادامه يافتن توسع
  المللي توجه نمود. ح ملي و هم بينحاصل از توسعه در چنين نظامي هم در سط

ها به جـاي   ها: همچنان كه پيشتر اشاره شد حكومت بازنگري در نقش حكومتـ 3
هاي شـ ايفاي نقش پليس اقتصادي و حل و فصل مشكالت اقتصـادي بـا توسـل بـه رو    
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ي ضروري براي پيوسـتن بـه اقتصـاد جهـاني     ها زيرساخت هغيراقتصادي، بايد بر توسع
هـاي   ايجـاد زمينـه  جهاني شدن  ها در فضاي اصلي حكومت هند. وظيفگذاري كن سرمايه

اسـت كـه همـاهنگي الزم    اي  گونه الزم براي پيوستن اقتصاد داخلي به اقتصاد جهاني به
ملي را فـراهم   هدو ايجاد شده و بتواند منابع و امكانات جهاني الزم براي توسع بين اين

هـاي خـارجي و    اقتصادي، جذب سرمايه كند. ايجاد ثبات و آرامش سياسي، اجتماعي و
هـاي جهـاني، ايجـاد     سازي بـراي دسترسـي بخـش خصوصـي بـه بـازار       ، زمينهفناوري
 و تعـاملي بـا جهـان، ايجـاد     گـرا  بـرون ملـي   هتوسـع  هكنند هاي قانوني پشتيباني ساختار

گرا با رويكرد  ي ضروري توسعه و... از جمله وظايف يك حكومت توسعهها زيرساخت
ـ   جهاني اس ايجـاد اجمـاع ملـي هـم در سـطح       هت. البته تحقق تمامي اين مـوارد بـر پاي
 گيران و هـم در سـطح مـردم بـراي حركـت در مسـير چنـين        و تصميم گذاران سياست
  باشد. پذير مي هاي ناگزير آن امكان و پذيرش دشوارياي  توسعه

دولـت و   ها، ايجاد اعتمـاد ميـان   گذاري سرمايه ترين مهمدر اين ميان شايد يكي از 
 تـأمين تـالش بـراي گـردآوري و     چنـين  هـم اسـت.   ]1[اجتماعي هملت و تقويت سرماي

                                                      
1- Social Capital 

اي از يك ساخت اجتماعي دانسـته كـه تعـامالت افـراد      اجتماعي را شامل جنبه هجيمز كلمن سرماي
اجتماعي مانند ديگر انواع و اشـكال   هسرماي نمايد. بر اين اساس مستقر در يك ساختار جمعي را تسهيل مي

بر اعتمـاد   بتنياجتماعي كه محصول روابط م هديگري از سرماي هشود. جلو سرمايه، امري مولد محسوب مي
شـود. ايجـاد وفـاق ملـي در      اجتماعي متجلي مـي  هها و شهروندان است در قالب ارزش افزود ميان سازمان

پـذير اسـت و نـه از راه     ت و ملت برقرار نيست، نه از راه قـانون امكـان  اي كه در آن اعتماد ميان دول جامعه
 اجتماعي تمامي الزامات و ضروريات حركت ملي در جهت توسـعه را  هاجبار. براساس اين تعريف، سرماي

پذير  هايي است كه كنش جمعي مردم را امكان هنجارها و شبكه هاجتماعي در بردارند هشود. سرماي شامل مي
اجتماعي نقشي اساسي در توسعه  ههاي جمعي است. از اين رو سرماي ترين اين كنش و توسعه مهمسازد  مي

حاصل روابط سـه وجهـي نهادهـاي اجتمـاعي، روابـط انسـاني و        يدارد. كيفيت و كميت تعامالت اجتماع
مـن،  شود. در ايـن رابطـه نگـاه كنيـد بـه: جيمـز كل       اجتماعي متجلي مي ههنجارها است كه در قالب سرماي
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باشـد. بـدون    گيري اقتصادي داراي اهميت فراوان مي هاي قابل اعتماد جهت تصميم داده
پرهزينـه و اساسـي بـه    فرآينـد   هاي خوب، تصميمات بد گرفته خواهـد شـد. ايـن    داده
گـذاري در آن برآيـد.    د به تنهايي از پس سرمايهاي نيست كه بخش خصوصي بتوان گونه

گيـري و   اين در حـالي اسـت كـه بخـش خصوصـي بـراي هرگونـه حركـت، تصـميم         
هاي قابل اعتماد جهت آگاهي از شرايط بازار ملي و جهـاني   گذاري بسيار به داده سرمايه

 نتأميها نسبت به  و نيز نقش هدايتي حكومت نيازمند است. پس الزم است كه حكومت
هاي قابل  داده تأميناين نياز اساسي فعاالن اقتصادي اقدام نمايند. اگر حكومت نسبت به 

هـا   ورزان اقتصـادي را از ايـن داده   ي خاصي از كنشها گروهاعتماد اقدام نكند و يا تنها 
 گـذاري  سياسـت هاي چشـمگير در   كار بروز ناكارآمديبرآيند  مند گرداند سيراب و بهره

فساد گسترده خواهد بـود. البتـه ايـن دگرگـوني نگـرش در نقـش        ينچن هماقتصادي و 
 دولتمردان، الگوي كسب و حفظ امنيت هها، خود نيازمند آن است كه در انديش حكومت

  اقتصادي، جايگزين ديدگاه سنتي امنيت از راه قدرت نظامي شود. هتوسع هسط  وابه 
ارتقا جايگاه كشورها كه حفظ و  كنند ميتحوالت فوق مختصات جهاني را ترسيم 

زنـد.   پيونـد مـي   »يـافتگي  توسـعه «الملل را به شدت بـه امـر    در سلسله مراتب نظام بين
بودن آن است. در واقع اين نوع از  گرا بروناين الگوي جديد توسعه،  همشخصترين  مهم

ها و اهداف خـود را در چهـارچوب وابسـتگي متقابـل بـا جهـان،        يافتگي، برنامه توسعه
اصول بازار آزاد تعقيب  براساسو البته جهاني شدن  هاي حاصل از ي از فرصتگير بهره
در  هـا  دولـت توسـط اكثريـت    گرا برون هدليل اتخاذ رهيافت توسعترين  . اساسيكند مي
، حفظ و تـداوم مشـروعيت   جهاني شدنپس از جنگ سرد اين است كه در عصر  هدرو

                                                                                                                             
 A. Portes . و1377، مهر 116 ةتدبير، شمار همنوچهر صبوري، ماهنام ه، ترجم"اجتماعي هبنيادهاي نظري"

& P. Landolt, "The Downside of Social Capital", The American Prospect 26 (1996): 18-21  
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 هرفاه مبتني بر توسع تأميناز طريق اً عمدت المللي كشورها منزلت بين چنين همسياسي و 
  خواهد بود. پذير امكانپايدار 

  اقتصادي و مشروعيت سياسي هتوسعـ 4
بعـد از فروپاشـي    بـه ويـژه  گذشته و  ههاي قدرتمند اقتصاد جهاني در دو ده روند

انـد.   هاي جديدي از توزيـع ثـروت و قـدرت را معرفـي و حـاكم نمـوده       شوروي، الگو
هـاي   كـار  هـا و دسـتور   داري را در برنامه هاي دامنه مزبور، دگرگوني هاي حاكميت روند
 گـذاران  سياسـت گـذار نـزد دولتمـردان و    تأثير هـاي موضـوعي مهـم و    جهاني و حوزه

بنـدي   هاي بنيادي، مباني رده هاي مختلف ايجاد كرده است. بر اثر همين دگرگوني كشور
 به جهاني دچار تحول شده است؛ المللي كشورها در سلسله مراتب قدرت و جايگاه بين

المللـي كشـورها    كه اين اجماع جهاني حاصل گرديده اسـت كـه جايگـاه بـين    اي  گونه
  .شود ميقدرت، تعيين  ↔ثروت  ↔الگوي كلي: توسعه براساس

هاي ياد شـده، توسـعه و پيشـرفت اقتصـادي بـيش از هـر زمـان         دگرگوني هبر پاي
ملي كشورها تبديل گرديده اسـت. در چنـين    هاي ديگري به كانون توجه و محور برنامه

 »اقتصـادي  هامنيت از طريق ايجاد ثروت و توسـع «توان ادعا كرد كه الگوي  شرايطي مي
مطـرح شـده اسـت؛ و     »قدرت نظامي هواسطبه  امنيت«رقيب قدرتمند الگوي به عنوان 

وندان رفاه شهر تأميناقتصادي و  هاين يعني كسب و حفظ امنيت وابسته به وجود توسع
مسلط عمومي، جايگزيني قدرتمند براي ديدگاه سنتي است كـه اساسـاً    هاست. اين گزار

شمرد. بر همين اساس سرعت  سياسي دست يافتني مي ـ  امنيت را در چهارچوب نظامي
بنيـاني بـراي    به عنـوان براي رسيدن به سطوح باالتري از توسعه و رفاه  ها دولتتالش 

به عالوه مان پايان جنگ سرد افزايش چشمگيري يافته است. ايجاد امنيت و به ويژه از ز
دهد، نيازمند محيط امنيتـي   استراتژيك خود قرار مي هكشوري كه پيشبرد توسعه را گزين

مستقيم و تنگـاتنگي وجـود    هبا ثبات است، زيرا بين ثبات و امكان پيشبرد توسعه، رابط
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تـي يـك بـازيگر باشـد، طبيعـي      دارد. اگر آشوب و اغتشاش، روند مسلط در محيط امني
 شـود  مياست كه بخش اصلي زمان و توان آن بازيگر صرف مقابله با تهديدات محيطي 

در شرايط جديد، كشورهايي كـه   چنين همماند.  و فرصتي براي پيشبرد توسعه باقي نمي
تواننـد   دهند، نمـي   به هر دليلي تهديد تلقي شده و يا يك تصوير امنيتي از خود بروز مي

الملل پيش ببرند. به عبارت ديگر، وضـعيت   هداف خود را به نحو مطلوبي در نظام بينا
هاي مستقيمي كه امنيت و اقتصـاد   اي است كه به سادگي در برابر چالش گونهبه  جهاني

كند. از اين رو، در شـرايط    رأي شده و متحد عمل مي جهاني را با خطر مواجه نمايد هم
ايد با تصوير غيرامنيتي (فرهنگي، اقتصادي) از خود همراه اهداف ملي ب پيگيريموجود 

  باشد.
هاي ياد شده، جهاني مبتني بـر رقابـت مسـتمر بـراي پيشـرفت،       مجموع دگرگوني

كشد. چرايي اين امر ناشي  اقتصادي، رفاه و بهبود كيفيت زندگي را به تصوير مي هتوسع
ـ آنكـه   اسـت. نخسـت  جهـاني شـدن    از دو تحول اساسي در عصـر  رسـد   ه نظـر مـي  ب

الملـل كنـوني را    نظـام بـين   هگرايي، رفاه و پيشرفت مداوم، وجه غالب و مشخص توسعه
هاي سياسي و بنيـان امنيـت ملـي تبـديل شـده       تشكيل داده و به مبناي مشروعيت نظام

كه كمتر كشوري توانسـته اسـت بـا    دهد  مي تجارب جهان امروز نشانآنكه  است؛ دوم
داتكايي و انزواگرايي، يعني در مسير خـالف جهـت جريـان    هاي خو اتكا صرف به الگو

 گـرا  بـرون فرآينـدي   جهـاني شـدن   اصلي جهاني، به توسعه دست يابد. توسعه در عصر
  ورزي هماهنگ و هموزن در داخل و خارج مرزها است. مبتني بر كنش

ها براي حركت در مسير توسعه، رفـاه و پيشـرفت    در شرايط كنوني توان حكومت
انسـجام   هالقلم در نظري مبناي مشروعيت و امنيت ملي تبديل شده است. سريع مداوم به
يافتگي تابع حل بحران  اساساً توسعه«پردازد كه  درستي به اين موضوع مهم ميبه  دروني

ملت و يا جامعه نيازمند تحول  ـ  مشروعيت است. حل بحران مشروعيت در يك كشور
اصـول،   براسـاس ارآفريني است كه بتوانند هاي ك و آموزش فرهنگي براي ساخت انسان
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هاي مورد نياز در عصر جهـاني شـدن در سراسـر     هنجارها، قواعد، الزامات و توانمندي
زنـد   اين ديدگاه نه تنها توسعه را با بنيان مشروعيت نظام پيوند مي 22.»جهان فعال باشند
نزوا و خوداتكايي محقق داند كه مسلماً در ا گرايانه مي و جهان گرا برونبلكه آن را امري 

  نخواهد شد.
 هدر چنين وضعيتي، مشروعيت و بقا نظام سياسي بيش از پـيش بـا رفـاه و توسـع    

كـه   كنـد  مـي زاده به اين موضوع اشاره  اقتصادي پيوند خورده است. در اين راستا سيف
و يـا اتخـاذ موضـع    جهـاني شـدن   فرآيند  انزواگرايي و دوري گزيدن از امواج قدرتمند

و پـذيرش  مانـدگي   عقـب به صرفاً  تهاجمي در برابر آن امري است ناممكن كهـ   يتقابل
يـك  جهـاني شـدن    بـه تعبيـر روزكـرانس،    23انجامد ميجهاني شدن  ملزومات همنفعالن

 جهان كنوني است. وي معتقد به تغييـر ماهيـت دولـت در عصـر    فرآيند  واقعيت و يك
زاده در همـين   سـيف  24خوانـد  يدولت مجازي م هاست و اين دوره را دورجهاني شدن 

هاي ماقبـل   با اصرار بر كار ويژه ها دولتكه  كند ميرابطه به اين اتفاق نظر جهاني اشاره 
مبنـا بودنـد، شـانس بقـاي خـود در       ـ  مبنا و قلمروـ   مدرن و مدرن كه به ترتيب اعتقاد

  25عصر دولت مجازي را از دست خواهند داد.
نيز براي حفظ مشروعيت و تداوم بقا، ملـزم   بر اين اساس جمهوري اسالمي ايران

 همبنـاي دولـت و حركـت در مسـير توسـع      ـ  مبنا و قلمرو ـ  هاي اعتقاد به گذر از بنيان
محور به سياست خارجي نيز از همـين   است و الزام براي اتخاذ رويكرد توسعه گرا برون

بـه منظـور    محور به سياسـت خـارجي   . در واقع اتخاذ رويكرد توسعهشود ميامر ناشي 
ارتقا جايگاه اقتصادي ايران، ديگر يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است كـه بـا بنيـان    

  مشروعيت، امنيت ملي و تداوم حيات نظام سياسي پيوند خورده است.
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  افزا) ، توسعه، سياست خارجي (سيكل همجهاني شدن هاستنتاج: رابط ـ5
افـزا   جاد تعاملي پويـا و هـم  براي تحقق اهداف كالن ملي، ايجهاني شدن  در عصر

المللي) ضروري است. سياست خارجي هر  (بين (ملي) و خارجي ميان دو سطح داخلي
 هافـزا اسـت. ايـن همـان نقطـ      كشور محل وقوع و ابزار ايجاد اين تعامل سازنده و هـم 

بـا يكـديگر پيونـدي     »جهاني شـدن توسعه، سياست خارجي و « كانوني است كه در آن
. در صورت برقراري تعامل ياد شده و تحقـق توسـعه و   كنند ميپيدا  عميق و ناگسستني

ـ به  ]2[و ارتقا عزت نفس ]1[رفاه، زمينه براي آزادي عمل تأمين دو هـدف اساسـي    همثاب
  26سياست خارجي ايران فراهم خواهد شد.

حركـت و چـرخش ايـن سـيكلِ     آنچه  حائز اهميت در اين ميان آن است كه هنكت
محور اسـت   ، سياست خارجي مبتني بر رويكرد توسعهكند ميسهيل افزا را ممكن و ت هم

دوسويه را فراهم كرده و از اين طريق،  هكه امكان تعامل سازنده ميان دو طرف اين رابط
. پـيش  كنـد  مـي ايجـاد  جهاني شدن  ↔تعاملي پويا در حركت و چرخش سيكلِ توسعه

ادايم حـاكم بـر ذهـن و    بـه پـار   گرا برون هشرط تحقق سيكل مزبور، تبديل شدن توسع
عملكرد شهروندان و دولتمردان است. البته تحقق اين امـر خـود نيازمنـد يـك انتخـاب      

ساز براي رها شـدن و بريـدن از ذهنيـت امنيـت محـور بـا تمـامي         تاريخي و سرنوشت
هاي سياسي، امنيتي و نظامي آن و ورود به فضاي توسعه محور و جهان آينده بـا   دغدغه

هاي آن جهـت توسـعه، رفـاه، پيشـرفت و محوريـت       امات و دشواريپذيرش تمامي الز
 همبناي نوين مشروعيت و امنيت است. در شكل زير تالش شده تا رابطبه عنوان اقتصاد 

                                                      
1- Autonomy 

المللـي   ي آزادي كـنش در نظـام بـين   ساز اهللا رمضاني به معناي بهينه مفهوم آزادي عمل به تعبير روح
الملل تا حداكثر ميزان ممكن (البته به طور نسـبي) فـارغ از    بين هاست. به اين معنا كه كشور بتواند در عرص

  .هاي خود را تعقيب نمايد كشور و قدرت ديگري، اهداف و سياست هنفوذ و سلط
2- Self-respect 
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افـزا ترسـيم    ، توسعه و سياست خارجي در قالب سيكلي تعاملي و همجهاني شدنميان 
دي عمل و عـزت نفـس   شود. همچنان كه در شكل ياد شده آمده است، مشروعيت، آزا

، توسعه و سياست جهاني شدنمحصول اين سيكل در كانون روابط تعاملي  هملي به مثاب
  خارجي قرار گرفته است.

  جهاني شدنتعامل توسعه، سياست خارجي و  ـ1شكل 

،تيعورشم
 و لمع يدازآ

سفن تزع

 يجراخ تسايس
روحم هعسوت

هافر و هعسوت

ندش يناهج

  
يـت و  المللـي، رفـاه، امن   در شكل باال آمده، از آنجا كه جايگـاه بـين  آنچه  براساس

رو منوط به ورود و ميزان حضور و مشاركت آن ملت  ي پيشِها سالقدرت هر ملتي در 
ي در اين فضا نيـز بـه   آفرين نقش است و همزمان شرط الزم برايجهاني شدن  در فضاي

يافتگي هر كشور بستگي دارد، پس گريـزي نيسـت مگـر ورود در     ميزان و سطح توسعه
يافتگي شرط الزم بـراي ورود   ر آن، از يك سو توسعهاي كه د دو سويه؛ رابطه هاين رابط
با هدف كسب رفاه، ثروت، امنيت و قـدرت بـراي شـهروندان و    جهاني شدن  به فضاي
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يـافتگي، ورود بـه    حركـت در مسـير توسـعه    هملت است و از سوي ديگر شرط و الزم
افـزاي   خواهد بود و اين سياست خارجي است كه بايـد پيونـد هـم   جهاني شدن  فضاي

  دو را به نحو مطلوب و سازنده برقرار سازد. ميان اين
در شرايط جهاني كنوني دستيابي به خودباوري و آزادي عمل پايدار و فزاينـده در  

يافتگي كشور رخ خواهـد داد؛ كشـوري در    ميزان توسعه براساسالملل اساساً  بين هعرص
المللـي   يـت بـين  تواند آزادي عمل، عزت نفس و جايگـاه و موقع  ميجهاني شدن  عصر
خود را كسب كرده و استقالل (در مفهوم آزادي عمل) و رفاه ملـت خـويش را    هشايست

يـافتگي بـااليي    بهبودي بخشيده و امنيت ملي خود را پاس بـدارد كـه از سـطح توسـعه    
پايدار حركـت كنـد.    ههاي پيوسته و پرشتاب در مسير توسع برخوردار باشد؛ و يا با گام

هاي گوناگون در حال توسـعه   تجارب توسعه در سطح جهان و كشوراينكه تر  مهم هنكت
ملـي   ههـاي توسـع   ، امكان به بار نشستن برنامهجهاني شدنكه در شرايط دهد  مي نشان
هـاي   گرا و مبتني بر خودكفايي و خوداتكايي بسيار كم است. از جهت ديگر الگـو  درون

و اسـتفاده از   گـرا  برون هتوسعهاي در حال توسعه، در گرو  موفق توسعه در ميان كشور
 المللـي) بـوده اسـت.    هـاي بـين   منابع و امكانات جهاني (و عبور از سد موانع و تهديـد 

از توسعه نيازمند پيوند و تعامل سازنده با جهان بـراي ايجـاد آرامـش، ثبـات و     اينگونه 
. در المللي اسـت  اقتصادي و استفاده از امكانات بين هامنيت محيط پيراموني جهت توسع
مبتنـي بـر    هعزت نفس، با ابـزار توسـع   آزادي عمل/ دنياي كنوني هدف حفظ استقالل/

افزايـي   رسد؛ اين امر نيازمند هموزني و هم سازنده با جهان به سر منزل مقصود مي تعامل
  المللي است. ملي و الزامات نظام بين ههاي توسع پويا ميان برنامه

بـا   چنـين  هـم طوح دروني و بيروني كشور، ايجاد تعامل و تعادل گفته شده ميان س
مشروعيت نظام ارتباط تنگاتنگي دارد. همچنان كه پيشـتر بـه آن اشـاره شـد، در      مسأله

پس از فروپاشي شـوروي و پايـان جنـگ سـرد شـاهد       هالملل به ويژه در دور سطح بين
 تيم. بـه الملل كنوني هس وجه غالب نظام بينبه عنوان گرايي  گير شدن توسعه و رفاه عالم
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گـون در   هـاي گونـه   گير در بنيان مشـروعيت نظـام   توان از دگرگوني همه كه مياي  گونه
پـيش  اي  گونـه  بـه  سخن گفت و ادعا كرد كه مسير تحوالت جهانيجهاني شدن  عصر
ها براي گام برداشـتن در مسـير توسـعه،     رود كه به صورت روزافزون، توان حكومت مي

  مشروعيت و امنيت ملي تبديل شده است.رفاه و پيشرفت مداوم به مبناي 
هاي مختلف بيش از هر چيز به دستيابي  ، عموم مردم كشورجهاني شدندر شرايط 

هاي زيادي را  انديشند. اين امر فشار پايدار مي هآينده خود از مسير توسع تأمينبه رفاه و 
انـد وارد   ادهيي كه مبناي مشروعيت خود را بر بنياني غيـر از توسـعه قـرار د   ها دولتبر 
جهـاني  فرآينـد   . در دنياي كنوني مردمان جهان و به ويژه ايـران در چهـارچوب  كند مي

هايي هسـتند   شرايط اقتصادي و رفاهي خود با ساير كشور ههمواره در حال مقايسشدن 
زدن سرنوشت خود با اقتصاد جهـاني بـه    و پيوند گرا برون هكه با محور قرار دادن توسع

اقتصادي و رسيدن به رفاه پايا و پايدار سـاختن   هكردن مسير توسعسرعت در حال طي 
باشند؛ و افزودن ميزان آزادي عمل، عزت نفس و امنيـت ملـي    بنيان مشروعيت خود مي

. بـر ايـن   كننـد  مـي الملل را در مسير و از طريق توسـعه جسـتجو    بين هخويش در عرص
بيش از پيش هويـدا  شدن  جهاني اساس پيوند مشروعيت نظام با توسعه، در چهارچوب

وابسته گرديده است. شكل زير به عنـوان   گرا برون هگشته و بودن و ماندن نظام به توسع
افزاي ميان آنهـا   هاي ياد شده و ارتباط تعاملي و هم استنتاج نهايي اين فصل روابط متغير

  را ترسيم كرده است:
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  جهاني شدني عمل در عصر هاي توسعه، سياست خارجي و آزاد روابط ميان متغير ـ2شكل 

 قـقحت و روـحم هعـسوت دركيور اب
 تــيوقت و يــلخاد هعــسوت و هاــفر
 تزــع ،لــمع يدازآ ؛تيعورــشم
دباي يم اقترا روشك تينما و سفن

 هـب يلماـعتـروحم هعسوتدركيور
 درـكيور ياـجب(يجراخ تسايس
 دـناوت يـم )يلباـقت ـيتنس/يتينما
دنك داجيا ار روبزم لداعت

 و هدنزاــس لــماعت داــجيا رازــبا
 ،جراـخ و لـخاد ناـيم ازـفا مه
تسا يجراخ تسايس

 يلماــعت دــنمزاين يا هعــسوت نيــنچ
 يارـب ناـهج اـب ازـفا مه و هدنزاس
تسا يللملا نيب تاناكما زا هدافتسا

ياـقترا و موادترضاح رصع رد
 زـين و سفنتزع و لمع يدازآ
 يـلم تـينما و تيعورـشم ناينب
تسارگ نوربهعسوت هب طونم

 لـمع يدازآ بـسك يارب شالت
 حطـس رد سـفنتزـعيايحا و
 تــيهام رــگ نيــيبت ،لــلملا نيــب
تسا .ا.ج يجراخ تسايس
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  مقدمه

جهاني شدن اقتصاد، توسعه اقتصادي كشـورها را بـيش از هـر زمـان ديگـري بـه       
ضـرورت و  رويكردها، رفتارهـا و مناسـبات خـارجي وابسـته سـاخته اسـت. اهميـت،        

المللي در روند توسعه كشورها ناشي از اين واقعيت است كه  فضاي بين تأثير حساسيت
اي از ثبـات نسـبي    اي كشورها به مرحله توسعهفرآيند  امروزه نقش متغيرهاي داخلي در

هاي داخلـي اعـم از    شدن ظرفيت كارگيري و نهادينهبه  توان شاهد شناخت، رسيده و مي
بود اما متغيري كه زمينه كاميابي يـا ناكـامي   فرآيند  سياسي در ايناقتصادي، اجتماعي و 

و در شكل ديگر موجبـات سـرعت يـا كنـدي و     فرآيند  هاي توسعه يا نوسان اين برنامه
آفريني مثبـت يـا    ، متغير خارجي است. نقششود ميپرهزينه شدن روند توسعه كشورها 
اي به نوع و ماهيـت رفتـار يـا     وسعهالمللي در روند ت منفي و سلبي يا ايجابي فضاي بين

در مناسـبات خـارجي آنهـا بسـتگي دارد. چـه بسـا كشـوري از         ها دولترويكرد كالن 
اي در داخـل برخـوردار اسـت امـا بـه دليـل همـراه نبـودن          هاي بـاالي توسـعه   ظرفيت
سـاز حركـت در مسـير توسـعه      هاي داخلي نه تنهـا زمينـه   هاي خارجي، ظرفيت ظرفيت

ثبـاتي سياسـي اجتمـاعي داخلـي تـا تهـاجم        هاي مختلف از بي ر شكلبلكه د شود مين
گردانـد كـه نمونـه آن     اي را متوقف يا حتي به عقب برمـي  هاي توسعه خارجي، فرصت
رسـد قاطبـه    دهه گذشته اين كشور است. با اين تفاسير بـه نظـر مـي    2عراق و حوادث 

ي در ابعـاد مختلـف، بـه    ا شدن امواج توسعه كشورهاي در حال توسعه در نتيجه فراگير
هاي سياسي و اقتصادي و ورود به بزرگـراه توسـعه    شدن از حاشيه جدادر حال  تدريج

هـاي مخلتـف بـراي     باشند. اگرچه سرعت و كيفيت اين ورود با توجـه بـه ظرفيـت    مي
ناپـذير   كشورها متفاوت است اما درك و پذيرش قواعد توسعه به عنوان يك امر اجتناب

المللـي تبـديل    ي تغيير اين قواعد به يك رفتار عمومي در صـحنه بـين  و تالش كمتر برا
المللـي   هاي بين ي اخير با توجه به محدود بودن ظرفيتها سالشده است. اين رفتار در 
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توسعه نيز ظـاهر شـده كـه خـود تغييـر      در حال  در شكل رقابت شديد ميان كشورهاي
را موجب گرديده است. فصـل   ها دولتسريع رفتارها و رويكردهاي داخلي و خارجي 

حاضــر مشــتمل بــر دو گفتــار اســت كــه در گفتــار اول الزامــات و ضــرورت تقويــت 
اي در مناســبات خــارجي تبيــين شــده اســت. در گفتــار دوم نيــز  رويكردهــاي توســعه
  گرا در مناسبات خارجي تشريح شده است. رويكردهاي توسعه

  اي در عصر جهاني شدن زامات توسعهالـ  گفتار اول

كيفيت كشورهاي از اواخر  الش براي يافتن الگويي موفق براي توسعه سريع و بات
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آغاز شد. اين تالش اگرچه در مـورد ايـاالت متحـده و    
ژاپن با شرايط خاص آنها در نيمه اول قرن بيستم به نتيجـه رسـيد امـا نتوانسـت بـراي      

شدند، عموميت پيدا كند. اسـتقالل كشـورهاي    كشورهايي كه بعدها جهان سوم خوانده
و وجود اشـتراكات اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي ناشـي از       1950جهان سوم از دهه 

هاي نظري براي ارائه الگـويي كـه بتوانـد زمينـه گـذار از       دوران پس از استقالل، تالش
اي بـا   هاي توسعه هاي و ركودهاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم ساخته و شكاف بحران

هاي نظـري خيلـي سـريع در قالـب      يافته را پركند، تشديد كرد. تالش كشورهاي توسعه
يـافتگي و   هاي وابستگي الزمه توسعه هاي وابستگي و نوسازي تجلي يافت. نظريه نظريه

 ماندگي را قطع مناسبات اقتصادي و سياسي نهادينه شده بين كشورهاي تازه جبران عقب
هـاي نوسـازي بـر     كه نظريـه  حالي دانستند در مييافته  توسعه ييافته و كشورها استقالل

 يافتـه توسـط كشـورهاي تـازه     اي كشـورهاي توسـعه   هاي توسـعه  الگوبرداري از تجربه
، 1970هـاي وابسـتگي و نوسـازي تـا اواسـط دهـه        داشـتند. نظريـه  تأكيد  يافته استقالل
 پردازان شـديد بـود كـه    يههاي نظري بين نظر هاي غالب بود و در اين راستا جدال نظريه

ريشه در فضاي سياسي و ايدئولوژيك دوران جنگ سرد داشت. اما فارغ از ايـن  عمدتاً 
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ي جبــران هــا راه نظــران تــالش بــراي ارائــه هــاي ايــدئولوژيك، برخــي صــاحب جــدال
هـا كـه بـه سـرعت      يافته را آغاز كردند. اين تالش ماندگي كشورهاي تازه استقالل عقب

اي نيز شد در قالب اقتصـاد توسـعه در اواسـط قـرن      هكارهاي توسعهمنجر به عرضه را
پردازاني همچون آلبرت هيرشمن، آرتور لوييس، گونار ميردال  بيستم نهادينه شد و نظريه

و رائول پربيش نمايندگان فكري آن شدند. نكته قابل توجه در آثار اين جريـان فكـري،   
يافتـه   اي كشورهاي تازه اسـتقالل  سعهبرجسته بودن نقش متغيرهاي خارجي در روند تو

گرايـي از   هـاي حمايـت   هاي اقتصاد توسعه ضرورت اعمـال سياسـت   نظريهبرآيند  بود.
اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات براي جبران  چنين هممناسبات اقتصادي و خارجي و 
اين بـه   رب المللي بود. عالوه يافته در تجارت بين استقالل شرايط نابرابري كشورهاي تازه

فراوان در اواسط قرن بيسـتم  تأخير  پردازان اقتصاد توسعه، كشورهايي كه با اعتقاد نظريه
و پركـردن شـكاف   يافته  توسعه توسعه وارد شده، قادر به رسيدن به كشورهايفرآيند  به

پايين بودن  چنين همي داخلي و ها زيرساخت اي با اين كشورها را به دليل ضعف توسعه
 ابتي در عرصـه اقتصـاد و تجـارت جهـاني را ندارنـد. بنـابراين جهـان       سطح تـوان رقـ  

اند را مورد حمايت  بايد كشورهايي كه به تازگي در مسير توسعه قرار گرفتهيافته  توسعه
تـري همچـون ارائـه     گيـري راهبردهـاي عملـي    اين ديدگاه منجـر بـه شـكل    قرار دهند.

نظر گرفتن ترجيحات و امتيـازات   رنيافته و د هاي مالي و فني به كشورهاي توسعه كمك
گرايـي و اجـراي سياسـت     هـاي حمايـت   تجاري خاص شد. از اين نظر اتخاذ سياسـت 
ترجيحـات   چنـين  هـم مالي و فنـي و   يها جايگزيني واردات از يك سو و ارائه حمايت

نيافتـه در   كشـورهاي توسـعه   تواند همواركننده مسـير توسـعه   تجاري از سوي ديگر مي
  1شد.ابتداي راه با

گرايي و استراتژي جـايگزيني   هاي حمايت اگرچه راهكارهاي داخلي يعني سياست
بعضـاً   نيافته مورد توجه و اجرا قرار گرفـت و  واردات از سوي برخي كشورهاي توسعه

 يهـا  دولـت برعهـده   توسعه فراهم كرد اما راهكارهايي كهفرآيند  گذار آنها را در زمينه
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هاي مالي و فني و ترجيحات تجاري) در مـورد همـه    تگذاشته شد، (حماييافته  توسعه
منـد شـدند كـه     نيافته به اجرا در نيامد و تنهـا كشـورهايي از آن بهـره    كشورهاي توسعه

هاي ايدئولوژيك، سياسي و امنيتي غرب تعريـف شـده    جايگاه آنها در چارچوب رقابت
رار ايـن تجربـه   و تك 1960ي التين در دهه آمريكابود. رشد اقتصادي برخي كشورهاي 

اما اين روند  2مويد اين موضوع است. 1970در كشورهاي آسياي جنوب شرقي در دهه 
اي ديگـر رقـم خـورد. در     به گونه 1980براي دو دسته از كشورهاي اشاره شده در دهه 

ي التين استراتژي جايگزيني واردات به حد باالي كاركرد خود رسيد اما در دهـه  آمريكا
اي، ظهـور   هاي توسـعه  اجراي طرح رفتن هزينه وك اول نفتي و باالش تأثير تحت 1970
ي اقتدارگراي بروكراتيك و كمرنگ شدن نقش اين كشورها در گردونه رقـابتي  ها دولت

غرب، امكان گذار به استراتژي توسعه صادرات بـراي ايـن كشـورها فـراهم نشـد و در      
اي  ر مقابـل رونـد توسـعه   اي از بحران، بـدهي و ركـود شـدند. د    عوض آنها وارد دوره

گرايـي در قالـب    تقويـت روحيـه توسـعه    تـأثير  كشورهاي آسياي جنوب شرقي، تحت
و افزايش اهميت استراتژيك براي غرب و ايـاالت متحـده، تقويـت شـد. ايـن       ها دولت

پـردازان   توسعه وابسته و با رويكردي انتقادي تئوريزه شد. نظريـه  تجربه بعدها در نظريه
 اي دار نبـودن تحـوالت توسـعه    پذيري ساختارها به دليل ريشـه  بر آسيبتوسعه وابسته، 

آسـياي جنـوب شـرقي اگرچـه در ابتـدا دغدغـه        1997داشتند. بحران اقتصـادي  تأكيد 
كرد امـا گـذر سـريع از بحـران و مـديريت آثـار و        تأييد پردازان توسعه وابسته را نظريه

ن تئوري را ثابت كرد و موجب از بـين  ها، ناكارآمدي اي بيني پيامدهاي آن زودتر از پيش
اي كشـورهاي آسـياي    در الگوبرداري از تجربه توسـعه  ها دولترفتن نگراني بسياري از 

 چنـين  هـم اي در ايـن كشـورها و    شدن روندهاي توسعه جنوب شرقي به لحاظ نهادينه
گـاه  ها متناسب با جاي المللي براي مديريت بحران هاي اقتصاد بين بسيج عناصر و ظرفيت

  اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني، شد. و نقش
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و عبـور ايـن    1990ي التين در دهه آمريكاتحوالت اقتصادي و سياسي كشورهاي 
اي از  و ورود بـه دوره  1980ها و ورشكسـتگي اقتصـادي دهـه     كشورها از بحران بدهي

 توسـعه در در حـال   رشد و بالندگي اقتصادي، تجربه موفـق ديگـري بـراي كشـورهاي    
اي رقم زد. در اين تجربه نيـز فعـال شـدن همزمـان متغيرهـاي داخلـي و        توسعهرآيند ف

  3.شود مي اي به عينه ديده ي توسعهها زيرساخت خارجي در گذار اقتصادي و تقويت
ي التـين بـه همـراه    آمريكـا اي موفـق آسـياي جنـوب شـرقي و      هاي توسعه تجربه

در  لي، اعتماد بـه نفـس كشـورهاي   المل نمايي اقتصادي چين و هند در عرصه بين قدرت
 نشـدن فاصـله كشـورهاي    اي افزايش داد و بر ديدگاه پر توسعه را در گذار توسعهحال 
توسعه خط بطالن كشيد. جهاني شدن اقتصاد و حـاكم  در حال  و كشورهاييافته  توسعه

 المللي توسعه ملـي  ها و متغيرهاي بين المللي، ظرفيت شدن قواعد جديد بر مناسبات بين
هـاي سياسـي و امنيتـي ايـن مقولـه كاسـت بـه         كشورها را تقويت كرده و از حساسيت

توسـعه و تبـديل شـدن آنهـا بـه بـازيگران       در حال  يافتن كشورهاي اي كه قدرت گونه
يافته ايجاد نكرد بلكه فرصـتي   گذار نه تنها چالشي براي كشورهاي توسعهتأثير اقتصادي

داري قلمـداد شـد. نتيجـه اينكـه شـرايط جديـد        هبراي تداوم پويايي نظام جهاني سرماي
گرفتـه و   المللي كه بر پايه وابستگي و همبستگي متقابل اقتصـادي و سياسـي شـكل    بين

اي  تعامل جايگزين تخاصم و رقابت منفي شده، شرايط مناسـبي بـراي حركـت توسـعه    
اري و د چرا كه پويايي و تحرك نظام سـرمايه  شود ميتوسعه ارزيابي در حال  كشورهاي

اي آن در ابعـاد اقتصـادي و اجتمـاعي از دايـره تنـگ و       به تبع آن دستاوردهاي توسـعه 
يافته كالسيك خارج شده و خواسته يا ناخواسته، خوب يا بـد   محدود كشورهاي توسعه

اين گسترش در تحليلي كلي و عـام  برآيند  يافته گسترش يافته است. به جهان غيرتوسعه
است چرا كه در دو دهه گذشته بـر   توسعه تمام شدهحال  در تاكنون به سود كشورهاي

اند خود را در زمره كشورهاي نوظهور اقتصادي قرار داده و  تعداد كشورهايي كه توانسته
گذار در عرصه جهاني برخوردار شوند، افزوده شـده  تأثير اي مطلوب و از جايگاه توسعه
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المللـي بـه    ظرف بين اي در وسعهاست. اين تحليل پيامي جز فراهم بودن بستر مناسبتر ت
اي  تواند محرك توسعه نسبت گذشته ندارد كه در صورت فراهم بودن فضاي داخلي مي

  4كشورها باشد.
هاي موجـود در شـرايط    سيبآو  ها چالشتوان  اين تحليل البته مطلق نيست و نمي

ز المللـي در مسـير توسـعه را ناديـده گرفـت. چـرا كـه بـه اعتقـاد برخـي ا           جديد بـين 
هاي آن كاهش پيدا كرده اسـت   چه مسير توسعه هموارتر شده و هزينهرنظران اگ صاحب

اما به دليل واحد بودن و نبود الگوهاي رقيب، تنـوع و بـه دنبـال آن پويـايي و سـياليت      
است. بر پايه اين نوع نگاه  جامعه بشري را به ويژه در حوزه فرهنگي در خطر قرار داده

اشغال نظامي افعانستان و عراق با هدف همراه كردن اجبـاري   نقادانه، تحوالتي همچون
  رسد. المللي قابل توجيه به نظر نمي اين كشورها با روندهاي بين

صـرفاً   اي ، پديـده  اي اخير بيانگر ايـن اسـت كـه توسـعه     مل در روندهاي توسعهأت
ار گرفتن كه قردهد  مي كشورهاي موفق نشان المللي نيست. در واقع تجربه داخلي يا بين

در مدار توسعه مستلزم فراهم شدن همزمان بسترهاي داخلي و خارجي اسـت. بـر ايـن    
اساس بسترهاي واقعي توسعه بايد در بطن ساختارهاي اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي    

هـا و كيفيـت    گيري بسترهاي داخلي توسعه بستگي به ظرفيـت  جوامع ايجاد شود. شكل
اي هـر جامعـه بـه موقعيـت      هـاي توسـعه   ظرفيت تعامالت درون سيستمي جوامع دارد.

ميـزان برخـورداري از منـابع و امكانـات طبيعـي و معـدني بـاز         چنين همژئوپولتيكي و 
گردد. به هر ميزان كه كشـورها از منـابع طبيعـي و معـدني اسـتراتژيك و پراسـتفاده        مي

تر اسـت. در  اي آنهـا بيشـ   هاي توسعه بيشتري برخوردار باشند به همان ميزان نيز ظرفيت
از ذخـاير عمـده    رصدر اين منابع، انرژي به ويژه نفت و گاز است. كشورهاي برخوردا

باشـند، در عرصـه    منـد مـي   اي بهـره  انرژي عالوه بر اينكه از پشـتوانه پرقـدرت توسـعه   
اي  هـاي توسـعه   خودبخـود ظرفيـت   مسألهاين  5المللي نيز اهميتي استراتژيك دارند. بين

  .كند ميا دوچندان كشورهاي برخوردار ر
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اي بـه صـورت    هاي توسـعه  نكته قابل توجه در اين زمينه در برخي جوامع ظرفيت
متغيرهاي جديد يا بروز برخي تحـوالت   تأثير بالقوه وجود دارد كه در گذر زمان تحت

هاي اجتماعي محدود است امـا بـا    . در برخي جوامع نيز ظرفيتشود ميو حوادث فعال 
اي  هاي اقتصادي يا ژئوپوليتيكيي زمينـه حركـت توسـعه    اد ظرفيتتوجه به وجود يا ايج

. در صورت تسـري ايـن حركـت بـه سـاختارهاي اجتمـاعي و سياسـي،        شود ميفراهم 
  تواند شكل گيرد. بسترهاي واقعي توسعه مي

فرآينـد   هاي ساختار اجتمـاعي و سـاختار سياسـي در    در اين ميان نبايد از ظرفيت
در واقع بسترهاي توسعه در درون نهادهاي اجتماعي، نهادينـه  توسعه غافل ماند چرا كه 

باشـد،   اي مـي  كننده موفقيت روندهاي توسعه . از سوي ديگر متغيري كه تضمينشود مي
گـرا، كـاروان توسـعه     مندي از مديران و رهبران توسعه ساختار سياسي است. بدون بهره

 پينـگ در چـين، ماهـاتير    وشـيائ  رسد. نقش رهبراني مانند دنـگ  كشورها به مقصد نمي
گـذاري و راهبـري توسـعه     موهانـگ سـينگ در هنـد در پايـه     محمد در مـالزي و مـان  

 بـه  بـا توجـه   گـراي  توسعه دولت گيري كشورهاي فوق قابل انكار نيست. بنابراين شكل
 رود. در شـرايطي  شمار مـي  به اقتصادي توسعه از الزاماتجهاني شدن فرآيند  و شرايط

 و كشـورها مرزهـاي   گرديـده  تبديل متداول اي پديده به جهاني ندهايرو به پيوستن كه
برند،  مي از بين آن هاي فرصت از برداري و بهره جهاني هاي جريان به ورود خود را براي

نگري و  المللي، آينده هاي داخلي و شرايط بين گرا با درك درست توانمندي توسعه دولت
فعال كرده و به بسترهاي يك ساختار رقابتي و  هاي داخلي توسعه را ريزي ظرفيت برنامه

 را بدون نگراني نسبت به پيامدهاي سياسي آن فراهم سازد. در اين قدرتمند اقتصاد ملي
متغيـر   اينكه باشد. ضمن مي دولت اقدامات بخش ، تداوم دولت گرايي مسير، عنصر مردم

و  خـارجي  هـاي متغير براسـاس  گـذاري  سياسـت و  ريـزي  در روند توسعه، برنامـه  مهم
 و سـازنده  پيوند تدريجي جهت خارجي مناسبات در رويكرد اقتصاديبه  دادن اولويت
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ناپذير  گرا اجتناب توسعه دولت در موفقيت مهم باشد و اين مي اقتصاد جهاني با نيروهاي
  . است

روندهاي تجربه شده در قرن بيستم، متغيرهـاي خـارجي در فعـال كـردن      براساس
اند كه ايـن مهـم در دوران جنـگ سـرد و در      قش موثري ايفا كردههاي داخلي ن ظرفيت

در مـواردي هـم متغيرهـاي     6مورد كشورهاي آسياي جنوب شرقي قابـل توجـه اسـت.   
هاي اقتصادي فعال است اما سـاختارهاي داخلـي    گيري از ظرفيت خارجي با هدف بهره

رد. كشـورهاي  هاي داخلي و خـارجي را نـدا   گيري از ظرفيت سازي و بهره توان فرصت
با اين حال تجربه كشورهاي نوظهور اقتصادي  7باشند. خاورميان مصداق اين شرايط مي

ثابت كرده كه بدون فعال بودن متغيرهاي خارجي در شكل انتقال سرمايه و منابع مـالي،  
هاي داخلـي بـه دسـتاوردهاي     هاي سياسي، ظرفيت هاي فني و مديريتي و حمايت كمك
  8.شود ميل ناي مداوم تبدي توسعه

محـدود بـه ايجـاد و    صرفاً  توسعه كشورها،فرآيند  آفريني متغيرهاي خارجي نقش
آفريني رويكرد  اي داخلي نيست. وجه جديد و مهم اين نقش هاي توسعه تقويت ظرفيت

اي است. توسعه زماني واقعي و مداوم است كه نه فقط  يي حاكم بر روند توسعهگرا برون
المللي و حضـور در عرصـه    لي بلكه مطابق با استانداردهاي بيننيازهاي داخ تأمينبراي 
هاي جهاني شكل گيرد. چنين شرايطي خودبخود در بردارنده فاكتورهاي داخلـي   رقابت

 اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسعه از يك سو و عوامل خارجي توسعه از سوي ديگر
تانداردهاي جهـاني  باشد. به عبارت ديگر حركت در جهـت اهـداف، الزامـات و اسـ     مي

است. بنـابراين فعـال    المللي هاي بين ها و ظرفيت گيري از فرصت اي مستلزم بهره توسعه
مللـي، دو  لا هـاي بـين   هـا و شـاخص   هاي داخلي به همراه الزامات، فرصت شدن ظرفيت

باشـد. در گذشـته همزمـاني     يكم ميو  روي سكه توسعه كشورها در ابتداي قرن بيست
اي داخل و خارجي توسعه امري نادر يا تصادفي بـود امـا در حـال    ه فعال شدن ظرفيت

گرايـي در ميـان جوامـع و كشـورهاي      حاضر با توجه به فراگير شدن تمـايالت توسـعه  
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هـاي   هاي داخلي توسعه و آزاد شدن ظرفيـت  مختلف و تالش براي فعال كردن ظرفيت
رش آنها در پرتو امـواج  بندهاي سياسي و ايدئولوژيك و گست المللي توسعه از قيد و بين

هاي داخلي و خـارجي توسـعه بـراي     جهاني شدن، زمينه تعامل و نقش تكميلي ظرفيت
تر مهيـا اسـت. نقطـه آغـاز ايـن حركـت فعـال شـدن          هزينه جوامع مختلف بيشتر و كم

گرايــي در درون ســاختارهاي داخلــي كشورهاســت هرچنــد نقــش   گرايشــات توســعه
  9گرايشات قابل انكار نيست. متغيرهاي خارجي در فعال شدن اين

  اي در مناسبات خارجي ردهاي توسعهرويكـ  گفتار دوم

هـاي داخلـي توسـعه     الزمـه فعـال شـدن ظرفيـت     كه در گفتار قبل بيان شد، چنان
المللـي و تطبيـق بـا اسـتانداردها و      هاي بـين  ها و ظرفيت گيري از فرصت اقتصادي، بهره
مناسـبات خـارجي    ، رويكردهـاي مختلفـي در  المللي است در اين راسـتا  معيارهاي بين

ي نوظهـور  هـا  دولـت توسـط  بعضـاً   المللي قابل توجه است كـه  متناسب با الزامات بين
گفتار حاضر اين رويكردها تبيين شـده   تجربه است. دردر حال  اقتصادي تجربه شده يا

  است.

  رقابت و همكاري ـ الف
گرايـي، اصـل    گـاه توسـعه  يكي از اصول حاكم بر مناسبات خارجي كشـورها بـا ن  

الملل عنوان استراتژي را نيز يدك  در ادبيات روابط بينبعضاً  همكاري و رقابت است كه
كشد. اگرچه همكاري و رقابت امروزه در رفتار خارجي كشورها تبلور پيدا كرده امـا   مي

الملل پس از جنگ سرد تبـديل شـده اسـت. از بعـد      اين اصل به يك روند در نظام بين
همكاري و رقابت متاثر از روند بنيادين وابستگي متقابل است كـه در گـذر زمـان     كالن

كرده است. بانيان نظريه وابستگي متقابل  صفت پيچيده، گسترده و روبه رشد را هم پيدا
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از جمله جيمز روزنا، ريچارد روزكرانس، رابـرت كـوهين و    1980و  1970هاي  در دهه
الملل تبديل  اي فراگير در روابط بين نظريه به پديدهكردند كه اين  جوزف ناي تصور نمي

كننده رفتار خارجي كشورها باشد. خميرمايه و بنياد اين نظريـه، متغيرهـاي    شده و تعيين
اقتصادي و تجاري است كه در دو دهه اخير متغير توسعه اقتصادي نيز به عنـوان عامـل   

وابستگي متقابل و به دنبال آن نكته قابل توجه در اصل  10كننده اضافه شده است. تقويت
دهـه   2توسعه اسـت. تـا   در حال  همكاري و رقابت، فراگير شدن آن در بين كشورهاي

هاي بزرگ بود اما با تنوع و تعدد بازيگران  پيش اين اصول محدود به روابط ميان قدرت
 توسعه نيز در مدار آندر حال  اقتصادي و گسترش امواج ليبراليسم اقتصادي، كشورهاي

  11اند. قرار گرفته
يك از اصطالحات رقابت و همكاري از تحوالتي است كه در  جابجايي و تقدم هر

اقتصاد صورت گرفته اسـت. تـا پـيش از    جهاني شدن  نتيجه افزايش وابستگي متقابل و
 ـ  فروپاشي شـوروي و پايـان جنـگ سـرد بـا توجـه بـه حـاكم بـودن اصـول سياسـي           

هـاي سياسـي و بـا     ها در قالب بلـوك  ود و همكاريايدئولوژيك و امنيتي، اصل رقابت ب
كرد. اما با پايان جنگ سرد، اصـل حـاكم بـر     معنا پيدا مي ايدئولوژيك اهداف سياسي و

هـا و   ها در قالب همكاري الملل و مناسبات كشورها، همكاري است و رقابت روابط بين
يـرد. ايـن   گ هاي اقتصادي صـورت مـي   با لحاظ اصل محوري حفظ و استمرار همكاري

المللي از سياسي ايدئولوژيك بـه اقتصـادي فنـي     تحول نتيجه تغيير ماهيت مناسبات بين
ايـن تحـول،   برآينـد   اسـت.  داري بروز يافتـه  نظام سرمايهجهاني شدن  است كه در پرتو

توسـعه و كـاهش   در حـال   اي براي كشورهاي جداي از آثار گسترده اقتصادي و توسعه
يافتـه، تعميـق مناسـبات سياسـي      و سياسي كشورهاي توسـعه هاي ثبات اقتصادي  هزينه
  .كند ميالمللي كمك  المللي است كه به نهادينه شدن صلح و امنيت بين بين

بـه رشـد اقتصـادهاي ملـي بـه       الملل از وابسـتگي رو  اصل همكاري در روابط بين
گيـرد. عمـوم    يكديگر براي تهيه كاالهاي ضـروري، خـدمات و مـواد خـام ريشـه مـي      
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بنظران اقتصادي و سياسي بـر ايـن باورنـد كـه بـدون تعهـد واقعـي كشـورها بـه          صاح
ت ايجاد قواعد و مقررات مديريت نظامند اقتصـاد  هآزادسازي تجاري و هماهنگي در ج

نيسـت.   پذير امكانتوسعه اقتصادي و رفاه  نهايتاً گذاري و جهاني، رشد تجارت، سرمايه
المللي اسـت. منـافعي كـه در     دادن منافع بين ارالمللي، در اولويت قر الزمه همكاري بين

صورت ايجاد و نهادينه شدن به طور طبيعي دربردارنده منـافع ملـي كشـورها بـه طـور      
اگرچه، تقويت روحيـه   12باشد. هاي اقتصادي و سياسي آنها مي نسبي و به ميزان ظرفيت

فعـال شـدن    هاي تجاري، اقتصادي و جويانه در ميان كشورها در شكل اتحاديه همكاري
آن، ايجاد اعتمـاد و اطمينـان   تر  مهميابد اما نماد و نشانه  المللي تبلور مي هاي بين سازمان

دهنده مناسبات ميان بـازيگران   كننده و گسترش ست كه خود تسهيلها دولتمتقابل ميان 
به عنوان بـازيگران   ها دولتجويانه در ميان  اقتصادي است. حاكم شدن روحيه همكاري

در  هـا  دولت. برخي از كند نميدر تعامالت دوجانبه يا چندجانبه بروز پيدا الزاماً  سياسي
دادن  المللـي و نشـان   هاي بـين  دو دهه اخير با هدف بسترسازي براي گسترش همكاري

 هـا  دولـت جانبـه در جهـت جلـب اعتمـاد سـاير       نظر خود دست به اقدامات يك حسن
جهـت   ها و حركت در گرايي، كاهش تعرفه هاي حمايت آمدن از سياست زنند. كوتاه مي

ي حـ نظر گرفتن امتيازات ترجي هاي اقتصادي و در ها و حمايت تجارت آزاد، ارائه كمك
  آيد. براي فعاالن اقتصادي و تجاري ديگر كشورها از جمله اين اقدامات به شمار مي

حاكم شدن اصل همكاري در رفتار خارجي كشورها، موجب حذف اصـل رقابـت   
ت چرا كه به همان ميزان كه همكاري بسترساز توسعه اسـت بـه همـان ميـزان     نشده اس

اي است. رقابت از منظر اقتصاد سياسي قابل حـذف نيسـت.    رقابت نيز حامل بار توسعه
داري در  به اعتقاد طرفداران بازار آزاد، حيات، پويايي و توسعه نظـام اقتصـادي سـرمايه   

توسعه اقتصـادي اسـت. در يـك محـيط     گرو پذيرش اصل رقابت است. رقابت محرك 
. پويايي نظـام  شود مياقتصادي فاقد رقابت، انگيزه حركت، خالقيت، ابتكار عمل ايجاد ن

تشويق و تحرك اصـل رقابـت در مناسـبات ميـان بـازيگران      برآيند  داري امروزه سرمايه
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و اقتصادي است. اين اصل به نوبه خود در رفتار خارجي كشورها نيـز از جايگـاه مهـم    
در عين اينكه اصل همكاري را در مناسبات خـارجي   ها دولتحساسي برخوردار است. 

پذيري براي حمايت از توسعه  در عين حال به اصل رقابت و رقابت كنند ميخود حاكم 
هـا و   دهنـد. فرصـت   بها مـي  المللي توسعه هاي بين گيري بيشتر از فرصت داخلي و بهره

لمللي با وجود تعدد و فراواني در پرتو جهاني شدن ا اي در سطح بين هاي توسعه ظرفيت
. ايـن  شود مياقتصاد و پيشرفت علوم و تكنولوژي، به دليل وفور تقاضا محدود ارزيابي 

توسعه و فعاالن اقتصـادي  در حال  محدوديت موجبات بروز رقابت از سوي كشورهاي
گيري از  تي، سهمهاي صنع فناوريگيري از  گذاري خارجي، بهره گردد. جذب سرمايه مي

المللـي از جملـه ايـن     بازارهاي تجاري و حضور موثر در بازارهاي پـولي و مـالي بـين   
پـذيري   هـاي داخلـي كشـورها، زمينـه رقابـت      هاست كه بـا توجـه بـه ظرفيـت     فرصت
 گـذاري  سياسـت سـازد. امـروزه متغيـر و معيـار مهـم در       هاي ملي را فراهم مـي  اقتصاد
بـا   پذيري است. سبك، شكل و ماهيـت رقابـت   ه رقابتاي اقتصادهاي ملي، درج توسعه

توجه به سرعت و پيچيدگي تحوالت اقتصـادي در حـال تغييـر اسـت بنـابراين رصـد       
گذار و  هاي سياست هاي حساس مجموعه دستگاه ويژه تحوالت و هماهنگي با آن از كار

حمايـت  مجري است. حامالن بازي رقابتي نيز فعاالن اقتصادي و تجاري هستند كـه بـا   
در  كننـد  ميهاي سياسي و مديريتي دريافت  سياسي، حقوقي و اعتباري از سوي دستگاه

توسـعه اقتصـادي   فرآينـد   جهت افزايش توان رقابتي اقتصاد ملي و بـه تبـع آن تقويـت   
هـاي امـروزين اقتصـادهاي ملـي همگـي در       . بـه طـور طبيعـي رقابـت    كنند ميحركت 

هـاي ملـي سـوخت و انـرژي      اقتصـاد  بـت كالن همكاري است. در واقع رقا چارچوب
المللـي   كرده و به پيشـبرد صـلح و ثبـات بـين     تأمينهاي اقتصاد جهاني را  حركت چرخ

هـاي   نمايد. در اين راستا با گذشت زمان به تدريج از شدت و حدت سياسـت  كمك مي
و به نهادينه شـدن تجـارت آزاد    شود ميگرايي اقتصادي يا امتيازات ويژه كاسته  حمايت
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المللي به همـه   بينكه تجارت آزاد و رقابت  كنند مي. اقتصاددانان استدالل شود ميمك ك
  13رساند. سود مي

اين تحليل كالن ماجراست چه اينكه در فضاي همكاري و رقابت به طـور طبيعـي   
عناصر يا بازيگراني حضور دارند كه به داليـل مختلـف سياسـي يـا اقتصـادي، فضـاي       

هـايي را بـه    اگرچـه هزينـه   هـا  چـالش . ايـن  كننـد  ميچالش همكاري و رقابت را دچار 
تواند مـانعي بـر    رسد نمي اما به نظر مي كند ميهاي ملي و اقتصاد جهاني تحميل  اقتصاد

  سر حركت روبه گسترش اقتصاد جهاني باشد.
تعادل ميـان گرايشـات    ييكي از الزامات اساسي در رفتار خارجي كشورها، برقرار

در سطور قبل بيان شد اصل حاكم بـر مناسـبات   آنچه  براساس. همكاري و رقابت است
كشورها، همكاري است كه در چارچوب آن رقابت ميان عوامـل و بـازيگران اقتصـادي    

رسد  . اين مهم به نظر ميشود ميها تعريف  ها و كاهش آسيب گيري از فرصت براي بهره
نهادينـه شـدن   در حـال   الزامات توسعه داخلي و الزامات جهاني بـه تـدريج   تأثير تحت

هـاي تجـاري، تـدوين تـدريجي      اي، ايجاد اتحاديـه  هاي منطقه است. گسترش همكاري
المللي بـه ويـژه در حـوزه تجـارت آزاد و بـا محوريـت سـازمان         قواعد و نهادهاي بين

 هماهنگي چنين همهاي اقتصادي و  ها و بنگاه تجارت جهاني، افزايش روند ادغام شركت
هـاي پـولي و بـانكي از نمادهـاي اصـلي گرايشـات        حـوزه سياسـت  در  هـا  دولتميان 

  المللي است. جويانه در سطح بين همكاري

  ديپلماسي اقتصادي ـ ب
المللي در ادبيات  دهه پيش با تغيير مناسبات و الزامات بين 3ديپلماسي اقتصادي از 

 المللي بـاب شـده و منشـا تغييـرات بزرگـي در سياسـت خـارجي        سياسي و روابط بين
دسـته از عوامـل در برجسـته     2اسـت.   توسعه شدهدر حال  كشورها به ويژه كشورهاي

اي اسـت كـه    شدن ديپلماسي اقتصادي موثر بوده است يكي الزامـات و عوامـل توسـعه   
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را به سوي فعال كردن ابزارها و متغيرهاي اقتصـادي در سياسـت و    ها دولتبسياري از 
اي و اقتصـادي سـوق داده اسـت و ديگـري      برداري توسـعه  رفتار خارجي با هدف بهره

هـاي   جهاني شدن اقتصاد و فعال شدن نهادهـا و سـازمان   تأثير المللي تحت الزامات بين
يشـتر بـه عنـوان    بالمللي اقتصادي است. تا پيش از اين اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي  بين

رسـمي و   هم با بـازيگري عوامـل محـدود،    منافع سياسي و ايدئولوژيك آن تأمينابزار 
اي و  هـا و نهادهـاي منطقـه    هاي اقتصادي، سـازمان  كرد. همكاري آفريني مي دولتي نقش

هاي اقتصادي به عنوان تضـميني بـراي امنيـت و قـدرت      المللي اقتصادي و حمايت بين
شـد. بـا فروپاشـي     هاي بزرگ تعريف مي اقتصادي و در راستاي سياست خارجي قدرت

اي، متغيرهاي اقتصـادي بيشـتر بـا هـدف      واج توسعهشدن ام دوران جنگ سرد و فراگير
اي مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسـعه و رشـد    منافع اقتصادي و توسعه تأمين

مربـوط بـه توسـعه     مسـايل در نتيجـه   14اقتصادي به هدف اصلي ديپلماسي تبديل شد.
اهميت  كم هاي هاي اقتصادي و تجاري از جايگاه سياست ديناقتصادي و قدرت و توانم
هـاي   اي كـه قـدرت   هاي مهم و دست باال تبديل شد به گونـه  و دست پايين به سياست

در حـال   المللـي  نيز وادار به تغيير رفتار و كنش در قبـال نظـم بـين   يافته  توسعه بزرگ و
اي بـه   اهميت ديپلماسـي اقتصـادي در رونـدهاي توسـعه     ايجاد و همراهي با آن شدند.

  برند. به عنوان روي دوم سكه توسعه اقتصادي نام مياي است كه از آن  گونه
ديپلماسي اقتصـادي بـا موضـوعات سياسـت اقتصـادي مـرتبط اسـت ديپلماسـي         
اقتصادي مستلزم در اختيار داشتن و به كارگيري منابع و ابزارهاي اقتصادي حتـي ابـزار   

ر (براي تعقيب اهداف سياست خارجي خاص) است. ديپلماسي اقتصادي به طـو  تحريم
اي  منـافع اقتصـادي و توسـعه    تأمينبراي  گذاري سياستسازي و  سنتي به عنوان تصميم

اختيـار داشـتن كارشناسـان فنـي بـراي       ديپلماسي اقتصادي مستلزم در .شود ميتعريف 
منافع  تأمينموقعيت اقتصادي يك كشور بر شرايط سياسي آن و چگونگي  تليل اثراحت

گيـران دولتـي بـا     فعاالن اقتصادي به همراه تصميماقتصادي از اين شرايط سياسي است. 
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هاي اقتصادي، فني، محيطـي در تـالش بـراي تسـهيل و بهسـازي       گيري از ظرفيت بهره
هـاي اقتصـادي    گيـري از فرصـت   سـازي و بهـره   مناسبات خارجي و به دنبـال فرصـت  

، مسـايل قـوي، درك و شـناخت دقيـق از شـرايط و     وكـار   كسب هاي باشند. مهارت مي
پذيري و تحرك از الزامات اجرايي ديپلماسـي اقتصـادي اسـت. در ايـن راسـتا       افانعط

المللـي پـس از    المللي كه شامل قوانين روابط اقتصادي بين شرايط اقتصادي محلي و بين
پايان جنگ جهاني دوم است و پس از پايان جنگ سرد در نتيجه جهاني شدن و افزايش 

د در تعميق ديپلماسي اقتصادي موثر واقع شد. وابستگي متقابل ميان كشورها، تشديد ش
هاي مـرتبط بـا توليـد، تبـادل و انتقـال كـاال، خـدمات (شـامل          اين دربردارنده سياست

  15باشد. هاي رسمي توسعه)، اطالعات پولي و قوانين مربوطه مي كمك
باشند. در  و عوامل غيردولتي مي ها دولتبازيگران عرصه ديپلماسي اقتصادي شامل 

المللـي   هاي دولتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در عرصه بين ستا همه سازماناين را
آفريني كنند. سوي ديگر ماجرا، بازيگران غيردولتي شـامل   توانند نقش باشند مي فعال مي

باشـند. فعـاالن    المللـي مـي   ي اقتصـادي بـين  هـا  فعاليـت باشند كه داراي  ها مي او.جي.ان
  ز ديگر بازيرگران عرصه ديپلماسي اقتصادي هستند.گذاري ني اقتصادي و سرمايه

سياست اقتصادي شامل تالش  مسايلبرايد و جيمز ديپلماسي اقتصادي را مرتبط با 
هايي ماننـد سـازمان تجـارت     المللي به ويژه در سازمان هاي بين كارشناسان در كنفرانس

اهداف سياست  مينتأكه شامل به كارگيري منابع اقتصادي براي  كنند ميجهاني تعريف 
 كـه در  كنـد  مـي تعريـف  فرآينـدي   باشد. رانا ديپلماسي اقتصـادي را  خارجي خاص مي

گذاري و ديگر اشكال  ها شامل تجارت، سرمايه نده افزايش منافع ملي در همه زمينهربردا
باشـد. مركـز مطالعـاتي     المللي مي اي و بين مبادالت اقتصادي در سطوح دوجانبه، منطقه

توانـد ابـزار و    المللـي مـي   دارد كه توسعه پايدار بـين تأكيد  آمريكااري در ديپلماسي تج
هـاي مختلـف فـراهم سـازد. در ايـن راسـتا،        هـا بـه شـيوه    فنوني را براي تقويت ملـت 

توانند ارتباطـات ضـروري بـراي تقويـت اقتصـادهاي ملـي را از طريـق         ها مي ديپلمات
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در جهـت تقويـت ديپلماسـي     گذاران خصوصي و فعـاالن تجـاري و اقتصـادي    سرمايه
  16اقتصادي به كار گيرند.

توسعه كه امروزه بـه عنـوان   در حال  اي بسياري از كشورهاي مل در روند توسعهأت
شـوند، نشـان از حـاكم شـدن روح ديپلماسـي       كشورهاي نوظهور اقتصادي شناخته مي

چـين  اقتصادي در كالبد سياست و مناسبات خارجي آنها دارد. در صدر ايـن كشـورها،   
، سياسي و امنيتي، ديپلماسـي  ايدئولوژيك با كنار زدن ديپلماسي 1979است كه از سال 

اقتصادي را سرلوحه سياست خارجي قرار داد و از قبل آن توانسته بسياري از معـادالت  
المللي را به نفع خود تغيير داده و به دستاوردهاي عظـيم قـدرت    اقتصادي و سياسي بين
ن رويه با درجـات متفـاوت از سـوي كشـورهايي ماننـد مـالزي،       اقتصادي نايل شود. اي

رسـد   ه و به نظـر مـي   ي جنوبي نيز تجربه گرديدآفريقااندونزي، تركيه، برزيل، مكزيك، 
المللي گذاشته و هم بسترساز توسعه  گذاري هم در تلطيف فضاي بينتأثير توانسته نقش

  .توسعه باشددر حال  اقتصادي آنها و حتي ديگر كشورهاي
ي ديپلماسي اقتصادي مستلزم شرايط و مقدماتي است. در صدر كارآمد كاربست و

ناپـذير توسـعه،    اين شرايط اعتقاد به ديپلماسي اقتصادي به عنوان يك ضرورت اجتناب
المللي است. حادث شدن اين شـرط خـود مسـتلزم     قدرت و امنيت در شرايط نوين بين

كه ايـن روحيـه ايجـاد     هدف است. تا زماني گرايي در جامعه شدن روحيه توسعه نهادينه
نشود، سخن گفتن از ديپلماسي اقتصـادي و تظـاهر بـه آن بيهـوده اسـت. الـزام ديگـر        

هاي اقتصادي و سياسي داخلي  ها و توانمندي شناخت و درك درست و به موقع ظرفيت
 المللـي  هاي در حال تغيير اقتصادي و سياسي فضاي بـين  از يك سو و شرايط و ظرفيت

گيري از همـه ابزارهـا و فنـون از     است. رعايت قواعد بازي در ديپلماسي اقتصادي بهره
ديگر الزامات است. در اين راستا، فعاالن و عوامل اقتصادي داخل و خارجي، بـازيگران  

كننده روابط ميان  گذار و تنظيم ديپلماسي اقتصادي هستند و دولت نقش حساس سياست
 هاي اقتصادي از آثـار ظـاهري و اوليـه    حركت درآمدن چرخ بازيگران اقتصادي دارد. به
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 ي ديپلماسي اقتصادي است اما تغيير اساسي مناسبات با جهـان خـارج بـه ويـژه    كارآمد
هـاي بنيـادي موفقيـت     المللـي از نشـانه   هاي بزرگ اقتصادي و جلب اعتماد بـين  قدرت

ترش ارتباطـات  گسـ برمبنـاي   ديپلماسي اقتصادي است. تنظيم روابط اقتصادي خـارجي 
سـازي   پـذيري، تصـميم   سـه شاخصـه شـفافيت، سـرعت و انعطـاف      براساسفراملي و 

المللـي، تقويـت اسـتراتژي مـذاكراتي در      اقتصادي داخلي با لحاظ شرايط اقتصادي بين
  17مناسبات خارجي از الزامات موفقيت ديپلماسي اقتصادي است.

  گرايي منطقه ـ ج
گرايـي اسـت كـه از     ي توسعه اقتصادي، منطقههاي مهم در راستا يكي از استراتژي

توسعه قرار گرفت و پس از پايان جنگ سرد در حال  مورد توجه كشورهاي 1980دهه 
به روندي رايج تبديل شد. اتحاديه اروپـا نمـاد و سـمبل    جهاني شدن  و گسترش امواج

تحاديـه  آن، نفتا، سارك بـا الگـوبرداري از ا  .س.گرايي است و امروزه مركوسور، آ منطقه
گيـري و   شـكل در حـال   يافتـه  توسـعه و توسـعه  در حال  اروپا و با عضويت كشورهاي

  تكامل است.
هاي اقتصادي و تجـاري   برگيرنده همكاري درعموماً  گرايي به لحاظ مفهومي منطقه

اي در  باشـد. يـك همكـاري اقتصـادي منطقـه      چند كشور در يك منطقه جغرافيايي مـي 
اي و بـه عبـارت ديگـر     زمينـه وحـدت سياسـي منطقـه     توانـد  بودن مي كارآمد صورت

اتحاديــه اروپــا ســمبل ايــن رونــد اســت. در چــارچوب   18همگرايــي را فــراهم كنــد.
گرايي سطحي از تعامالت اقتصادي، تجاري و فني ميان كشورها با هدف با هدف  منطقه

ازار هاي گمركي، ايجاد ب هايي نظير كاهش تعرفه و سياست شود ميرشد اقتصادي ايجاد 
هـاي   هاي مشـترك در بخـش   گذاري مشترك، تبادل اطالعات و تكنولوژي، انجام سرمايه

  19آيد. اي به اجرا درمي مختلف با گستره منطقه
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اي شـدن بـه توسـعه     شدن نيز متفاوت اسـت. منطقـه   اي گرايي البته با منطقه منطقه
و قـدرت   اي فرايندهاي جهاني همگرايي اقتصـادي و تحـول سـاختارهاي توليـد     منطقه

هـايي در ابعـاد اقتصـادي يـك منطقـه       اشاره دارد. نتيجه اين پديده نيز تعميق همكـاري 
بـرخالف   اي شـدن  خاص است. اما نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كـه منطقـه  

ي يك منطقه نيسـت. ايـن پديـده هماننـد جهـاني      ها دولتگرايي، محصول اراده،  منطقه
اي شدن  ناپذير است. جهاني شدن و منطقه اعي اجتنابتاريخي و اجتمفرآيند  شدن يك

شـوند نيسـتند    تدوين و ترسيم مي ها دولتهاي سياسي خاص كه به وسيله  نتيجه پروژه
پيچيده از نهادهاي ايجاد  (مجموعه بلكه تركيبي از ساختارهاي تاريخي و در حال ظهور

باشد كه  ان غيردولتي) ميشده و قوانين و الگوهاي جديد تعامالت اجتماعي ميان بازيگر
هـا   و فرصت 20كشند اي به چالش مي ساختارهاي مسلط رايج در سطوح جهاني و منطقه

. در مقابـل چنـان كـه گفتـه شـد،      كننـد  مـي تحميـل   هـا  دولتو الزامات جديدي را به 
گرايي  وايت منطقه گيرد. والتر شكل مي ها دولتگرايي يك پروژه است كه با اراده  منطقه

ي يـك منطقـه بـراي همـاهنگي     هـا  دولـت مشخص  ، سياستكند ميتعريف نه اينگو را
گرايي پس از جنگ سرد،  با اين حال منطقه 21و ترتيبات در يك محيط بزرگتر. ها فعاليت

اي شـدن   هاي جهاني شـدن و منطقـه   در نگاه اول اهميت و وجودش را در قالب پديده
ناصر كليدي جهان پس از جنگ . اين پديده واكنشي رسمي به يكي از عكند ميجستجو 

ترين تحليل، اين پديده به يك شـيوه تطبيـق بـا     سرد يعني تجارت آزاد است و در ساده
  22ليبراليسم جديد تبديل شده است.

گرايي با جهاني شدن است. برخي معتقد  نكته قابل توجه در اين زمينه رابطه منطقه
باشـند. بـه عقيـده ايـن      م مـي گرايي دو سيكل مقابل هـ  هستند كه جهاني شدن و منطقه

اسـت و در  فرآينـد   گرايي در عصر جهاني شدن، مقابله با اين پردازان پديده منطقه نظريه
جويانه با جهاني شـدن اسـت. برخـي     جويانه و ستيزه گرايي حركتي مقابله حقيقت منطقه

و  تضادي بـا يكـديگر ندارنـد.   ماهيتاً  گرايي معتقد هستند كه جهاني شدن و منطقه ديگر
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گرايي ممكن است سرعت جهاني شدن را بگيرد اما حركتـي ارادي بـراي    هرچند منطقه
باشد. بنـابر   ناپذير است، مي غيرارادي و اجتنابفرآيندي  همساز شدن با جهاني شدن كه

اين، دو پديده فوق در راستاي يكديگر قرار دارند و همچنان كه در بـاال اشـاره گرديـد    
گرايـي در   منطقـه  23يابـد.  جهاني شدن معنا مـي فرآيند  وبگرايي جديد در چارچ منطقه

تطبيق و هماهنگي بيشتر برخي از كشورها با ليبراليسم كه روي ديگر سكه جهاني شدن 
است، ايجاد شده نه در مقابل آن. كشورهاي در حال توسعه در تالش هستند با تشـكيل  

المللي در سطحي  كت بينثر در آن، هم مشارواي و حضور م هاي اقتصادي منطقه اتحاديه
محدود براي حضور در اقتصاد جهاني را تجربه كنند و هم در قالـب ايـن مناسـبات تـا     

ي جهاني شدن نگه دارند. تجربه مكزيك و برزيـل بـه   ها چالشحدي خود را مصون از 
كه دهد  مي گرايي نشان عنوان حضور دو كشور در حال توسعه در دو نوع متفاوت منطقه

اي براي تقويت و توسعه ساختارهاي داخلـي، درگيـري بـا     ه عنوان انگيزهاين رهيافت ب
هـاي خـارجي و    منـدي بيشـتر از سـرمايه    هـاي اقتصـاد جهـاني و بهـره     و پديده مسايل

تـوان انتظـار داشـت كـه      باشد. با اين حال نمـي  ثر ميوتكنولوژي روز بسيار مناسب و م
  حال توسعه باشد.گرايي پديده غالب در بين همه كشورهاي در  منطقه

گـردد. بـا تشـديد جنـگ      باز مي 1960و  1950هاي  گرايي به دهه هاي منطقه ريشه
گرايي در آن زمـان تشـديد    سرد و با هدف مقابله با گسترش كمونيسم، گرايشات منطقه

گرايي با توجه به شرايط سياسي حاكم، هم به لحاظ آرماني و هم بـه   كرد. اما اين منطقه
  24بود. لحاظ شكلي سياسي

 تـأثير  الملل و مطالعات توسعه را تحـت  روابط بين مسايلگرايي  شكل جديد منطقه
گرايي به عنوان يكـي از   قرار داده است. البته گرايش كشورهاي در حال توسعه به منطقه

 وكه دليل آن كـاهش اثـرات سـ    شود ميهاي مقابله با آثار جهاني شدن نيز ارزيابي  شيوه
 25اي اسـت  شدن و ايجاد نوعي وابستگي متقابـل مطمـئن منطقـه    جهانيفرآيند  ناشي از

اي با توجه بـه سـاختارهاي    توسعه فعال در نهادهاي اقتصادي منطقهدر حال  كشورهاي
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انـد، بسـياري از    گراي داخلي آنها و تعامل با ساختارهاي اقتصاد جهـاني توانسـته   توسعه
ده و بـه عنـوان يـك بـازيگر     با كشورهاي توسعه حل كر چنين همرا بين خود و  مسايل
ثر باشند. در برخي از اين كشورها واي م المللي در تشكيل ترتيبات منطقه اي يا بين منطقه

، در برخي ديگر مانند شيلي و كنند ميگرايي را هدايت  مانند تركيه نخبگان دولتي منطقه
جـاد  اقتصـادي داخلـي بـراي اي    ـ  ي سياسـي هـا  گروهبرزيل نوعي ائتالف ميان دولت و 

و در برخي ديگر نظير كشورهاي آسياي جنـوب شـرقي و    شود ميگرايي مشاهده  منطقه
آيـد و   مـي  بـه حركـت در   هـا  دولتگرايي از طريق تعامالت اجتماعي ميان  چين، منطقه

را در شـكل   هـا  دولـت بنابراين نبايد نقش  نمايد. دولت براي اجرا و كنترل آن تالش مي
هاي دولت  زني و استراتژي به چانه مسألهيده گرفت. اين اتحادها تقويت و گستره آن ناد

  گردد. در اين كشورها برمي
آورنـد.   گرايي روي مي به طور كلي كشورهاي در حال توسعه با دو هدف به منطقه

اي به دنبال به دست آوردن، حفـظ و   برخي مانند چين با لحاظ شرايط جغرافيايي منطقه
طقه هستند و برخي ديگـر ماننـد برزيـل، اسـتراتژي     تثبيت موفقيت خود در بازارهاي من

هاي جهاني شدن دارد. اما با اين حـال در هـر دو    آنها ماهيت تدافعي در مقابله با آسيب
گرايي رشد اقتصادي پويا و ايجاد نـوعي وابسـتگي    مورد، كاركرد اصلي و ماهوي منطقه

  اي هست. متقابل منطقه
شتر مورد مورد توجه كشورهاي در حـال  گرايي بي شكل از منطقه 2در حال حاضر 

گرايـي بـا    رسـد، منطقـه   تر بـه نظـر مـي   كارآمد توسعه قرار دارد. صورت اول كه به نظر
اسـت. ايـن حضـور، كشـورهاي در حـال توسـعه را در       يافته  توسعه حضور كشورهاي

 خـود كشـورهاي  اينكـه   . ضمنكند ميراستاي ادغام آنها در اقتصاد جهاني بيشتر كمك 
اي ديگـر بـه    هـاي منطقـه   نيز با هدف تقويت موفقيت خود در قبال اتحاديهيافته  توسعه

اند و حتي در برخي مـوارد مثـل نفتـا و اتحاديـه      ها تمايل نشان داده تشكيل اين اتحاديه
  26اند. كشورهاي حوزه درياي مديترانه، قدم پيش گذاشته
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وسـعه ادغـام   گرايـي بـراي كشـورهاي در حـال ت     عمده فوايد اين شكل از منطقـه 
هـاي   گيري از فرصـت  تر در اقتصاد جهاني، رشد اقتصادي از طريق بهره و كامل تر سريع
گـذاري خـارجي،    جـذب سـرمايه   يافته، توسعه هاي كشورهاي فرصتبه ويژه  اي منطقه

بـه فعليـت رسـيدن     چنـين  هـم انتقال تكنولوژي و تقويت بازار نيـروي كـار انسـاني و    
  هاي نسبي است. مزيت

در ابتدا هرچند  گرايي روابط بين دو طيف از كشورها در اين شكل از منطقهماهيت 
سازد، ولي از آنجـا كـه    ها را به ذهن متبادر مي يافته ها به توسعه وابستگي در حال توسعه

اي جهت حضور فعال  هدف هر دو طيف از كشورها ايجاد نوعي وابستگي متقابل منطقه
 اي ديگر هاي منطقه حال توسعه) و رقابت با اتحاديهو مثبت در اقتصاد جهاني (براي در 

باشـد. نمونـه    باشد، ماهيت روابط به اين سمت در جريـان مـي   ها) مي يافته (براي توسعه
تجـارت آزاد   موافقتنامـه گرايي، حضور مكزيك در نفتـا (  قابل اشاره در اين شكل منطقه

  ي شمالي) است.آمريكا
قتصادي، كاهش فقر، ايجاد اشتغال، كـاهش  هاي شديد ا مكزيك براي كنترل بحران

هـاي مختلفـي از    ريسك اقتصادي و گام برداشتن در مسير اقتصاد جهـاني بـه مكانيسـم   
يي شمالي متوسل گرديد تا از ايـن  آمريكاهاي تجاري آزاد با كشورهاي  موافقتنامهجمله 

خارجي  هاي هاي آزادسازي و توليد بخش صادرات به منظور جلب سرمايه طريق برنامه
هـاي نـوين    بيشتر عملي سازد اين كشور با عضويت در نفتا سعي كـرد برنامـه  هرچه  را

هرچنـد   گيري از مزايا و امكانات حاصل از آن به مرحله اجـرا درآورد.  اقتصادي با بهره
اي چون بحران پـولي و فـرار موقـت     مكزيك در ابتداي ورود به نفتا با مشكالت عديده

  ه است. مند شد ه گرديد ولي در بلندمدت از مزاياي آن بهرههاي داخلي مواج سرمايه
درصد)، كاهش محسوس  5(متوسط  دهه اخير 2ثبات نسبي در رشد اقتصادي در 

رفـتن سـطح    ) و باال2006درصد در سال  14به  2000درصد در سال  24سطح فقر (از 
  27ات كالن عضويت مكزيك در نفتا بوده است.تأثير اشتغال از
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 2يد اين نكته را فراموش كرد كه نوسانات اقتصادي در اياالت متحده در هرچند نبا
، اثـرات مسـتقيمي بـر اقتصـاد مكزيـك      2009دهه اخير به ويژه بحران اقتصـادي سـال   

درصد را در اين سال تجربه  6اي كه رشد اقتصادي اين كشور به منفي  گذاشت به گونه
  28كرد.

ير داشته و موجب رشد صـادرات و تـراز   چشمگ تأثير ايجاد نفتا بر اقتصاد مكزيك
مثبت بازرگاني اين كشور گرديده است. صادرات مكزيك بـه ايـاالت متحـده در سـال     

ميليارد دالر كسري تجاري بوده كـه ايـن ميـزان در سـال      3/1ميليارد دالر با  50 1994
 80ميليارد دالر توازن تجاري مثبت رسـيد. در حـدود    85ميليارد دالر و  217به  2008

گيرد. هرچند بحران اقتصادي  درصد روابط تجاري مكزيك با اياالت متحده صورت مي
اين سطح از روابط تجاري را كاهش داده اما با گذار از بحران، روابط تجاري دو كشـور  

گذاري خـارجي در حجـم بـاال و     در حال بازگشت به دوران رونق است. اكنون سرمايه
آخـرين   براسـاس اخل مكزيك جريان پيدا كرده است. روزافزوني از اياالت متحده به د

تـا   1994ي هـا  سالگذاري خارجي مكزيك در فاصله  درصد سرمايه 40آمار، در حدود 
خـارجي ايـاالت متحـده در     نيمي از جريـان سـرمايه  تقريباً  افزايش يافته است و 2005
 خـود  در زمينـه تكنولـوژي، ايـن كشـور     29باشـد.  ي التين به مقصد مكزيك مـي آمريكا

تكنولوژي اندكي بـه وجـود آورده و بـيش از كشـورهاي ديگـر بـه تكنولـوژي        مستقالً 
ها ميزان  ) وابسته است. در بخش كشاورزي با حذف تدريجي تعرفهآمريكا( اش همسايه

 رقابت توليدكنندگان محصوالت مختلف رشد قابل توجهي نمـوده و كشـورهاي عضـو   
پردازند. در بخش صنعت خودرسازي  ميبه تجارت محصوالت مكمل كشاورزي عمدتاً 

ي شمالي رقابت جـدي دارنـد و در ايـن ميـان     آمريكاسه كشور عضو براي كسب بازار 
هـاي   گـذاري خـارجي و مشـاركت شـركت     گيري از سرمايه مكزيك تالش دارد با بهره

يي توليدات خود را در اين بخش به سطح استانداردهاي جهاني برساند. در ساير آمريكا
هـايي بـين اعضـا     از جمله خدمات، انرژي، منسوجات، نيرو كار و... نيز توافـق  ها بخش
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اي را براي مكزيك به همراه داشته است.  صورت گرفته و اين امر تحرك اقتصادي ويژه
در حال حاضر مكزيك در پرتو مناسبات تجاري و اقتصادي با اياالت متحده در رديـف  

قـدرت اقتصـادي    20در زمره  G20ت در كشورهاي نوظهور اقتصادي است و با عضوي
  30باشد. دنيا مي

گرايي، ايجاد اين ترتيبات بين خود كشورهاي در حال توسـعه   صورت ديگر منطقه
گردد كه در  ميالدي برمي 70و  60هاي  گرايي به دهه است. سابقه تشكيل اين نوع منطقه

سـتم گـرايش بـه سـمت     آن دوران فاقد كارايي الزم بود. با اين حال از دهه آخر قرن بي
هـا تشـديد شـده اسـت، امـا تحقـق واقعـي آن از ديـد بسـياري از           تشكيل اين اتحاديه

پردازان با شك و ترديد همراه است. با اين حال عمده اين تشـكيالت بـر توليـد،     نظريه
تبادل اطالعات متمركـز اسـت. در حـال     اي و فروش مواد خام، تشكيل بازارهاي منطقه

گرايي در بـين   ترين اين نوع منطقه ترين و موفق ي التين فعالمريكاآحاضر مركوسور در 
كشورهاي در حال توسعه است. مركوسور با اعضاي قدرتمند اقتصادي خـود در حـال   

گذار در اقتصاد جهاني است. كشورهاي نظيـر برزيـل   تأثير تبديل به يك قطب اقتصادي
داننـد. ايـن    ون مركسـور مـي  امروزه بخشي از دستاوردهاي توسعه اقتصادي خود را مدي

دستاورد فقط مربوط به فوايد اقتصـادي مسـتقيم از مركسـور نيسـت بلكـه حضـور در       
مركسور و رهبري آن براي برزيل اعتبار اقتصادي و سياسي بااليي به همـراه داشـته كـه    

  ارزش آن از دستاوردهاي مستقيم مركوسور بيشتر است.
برزيـل توسـعه سـريع صـادرات اسـت.       يكي از آثار مهم مركوسور از ديد رهبران

 يافته گرايي كشورهاي توسعه هاي حمايت به دليل سياست 1980صادرات برزيل در دهه 
ناتواني رقابت توليدات برزيلي با توليـدات خـارجي دچـار     چنين همو اروپا) و  آمريكا(

ي اين است كه كاالهاي برزيلمدت  كوتاه زحمت بسيار گشت. امتياز بزرگ مركوسور در
اي و  يابند هزينه اين رقابت در سطح منطقه از رقابت جهاني با كاالهاي مشابه رهايي مي

 ءوهاي مهـار آثـار سـ    در قالب پيمان وجود دارد، بنابر اين مركوسور بخشي از استراتژي
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اي  جهاني شدن بر صنعت است. اين پيمان برزيل را نسبت به وجود يـك بـازار منطقـه   
د به بازارهاي جهاني مطمئن سـاخته و بـه اعضـاي ايـن پيمـان      براي آماده كردن به ورو

اجازه داده كه صادرات خود را به كشـورهاي عضـو پيمـان و حتـي كشـورهاي ديگـر       
  31ي جنوبي افزايش داده و وابستگي خود را به بازار اياالت متحده كاهش دهند.آمريكا

وسـوي و  هـاي اقتصـادي و تجـاري مرك    در حال حاضر برزيل به پشتوانه ظرفيـت 
اي با اتحاديه اروپا، از قدرت مانور بااليي در بازارهاي  پيمان تجارت آزاد اين نهاد منطقه

  مالي و تجاري برخوردار شده است.
توسـعه هنـوز در ابتـداي راه    در حـال   گرايي در ميان كشورهاي هاي منطقه حركت

منافع بـا وجـود   ال كشورهاي مشترك در مورد اكو، سارك و سازمان مسألهباشند. اين  مي
اي در ميـان   قدمت باال بيشتر صادق است. با اين حال گرايش به سوي همكاري منطقـه 

توسعه به عنوان يك ضرورت توسـعه اقتصـادي بـا هـدف تجميـع      در حال  كشورهاي
بردن قدرت اقتصـادي كشـورهاي عضـو،     اي مشترك و باال اي منطقه هاي توسعه ظرفيت

و  هـا  چـالش تكميلـي اقتصـادهاي ملـي، تقسـيم      تسهيل مناسبات اقتصادي بـا ماهيـت  
سـازي   زمينه نهايتاً آنها و المللي و كاهش هزينه اي و بين هاي اقتصادي ملي، منطقه آسيب

براي همگرايي سياسي به عنوان ضامن اصلي توسعه اقتصادي كشورهاي عضو، در حال 
  گسترش است.

  تقويت نقش بخش خصوصي در مناسبات خارجي ـد
ردهاي نوين در راستاي تقويت روند توسعه اقتصادي و افزايش سطح يكي از رويك

پذيري اقتصاد ملي، فعال شدن نقش عوامل و متغيرهـاي اقتصـادي غيردولتـي در     رقابت
و بازيگران اصلي حوزه  گذاران سياستمناسبات خارجي كشورهاست. تا دو دهه پيش، 

وابسته به دولت بودند. ايـن  و عوامل سياسي امنيتي و نظامي  ها دولتسياست خارجي، 
فعال شدن عوامل و نيروهـاي غيردولتـي اقتصـادي و     تأثير دهه اخير تحت 2شرايط در 
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هاي سياسي و امنيتي دچـار تحـول    المللي و كاهش حساسيت تغيير فضاي بين چنين هم
  شده است.

ي اقتصـادي  هـا  فعاليتدر حال حاضر گذار از اقتصاد دولتي و واسپاري مالكيت و 
اسـت. در چنـد    و به يك روند جهاني تبـديل گرديـده   بخش خصوصي شتاب گرفتهبه 

اي بـه ويـژه در ميـان     دستورالعمل اصالحات و تحركات اقتصـادي و توسـعه   ردهه اخي
سازي و تقويت بخش خصوصـي بـوده اسـت. در     توسعه خصوصيدر حال  كشورهاي

خصوصـي اسـت.    واقع اقتصاد توسعه بر محور آزادسازي اقتصادي با محوريت بخـش 
كشورهاي در حال توسعه فراخور شـرايط و اقتضـائات سياسـي و اقتصـادي داخلـي و      

سازي و گذار از اقتصاد دولتي گام گذاشته و آن را به عنوان  خارجي، در مسير خصوصي
كه در يك اقتصاد مبتني بر سـازوكارهاي   اند. چرا موثرترين راه توسعه اقتصادي پذيرفته

هـا و ابـداعات افـزايش     تصادهاي دستوري، متمركز و دولتي، خالقيتبازار و در نبود اق
كوشـي،   يابـد، فرهنـگ سـخت    يافته، درجه و سطح فساد اقتصادي و سياسي كاهش مي

بردن سطح رفاه جامعه  ها را افزايش داده و با باال پذيري و افزايش مداوم مهارت ريسك
  32.كند يمتر  را به برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي نزديك

كشورهاي نوظهور اقتصادي در گذار از اقتصادهاي متمركز و دولتـي ناكارآمـد بـه    
گرا، سه مرحله ايجاد تقويت بخش خصوصـي،   هاي آزاد، غيردولتي توسعه سوي اقتصاد

هـاي حضـور و    سـازي زمينـه   هاي دولتي به بخش خصوصي و فـراهم  واگذاري شركت
هاي سياسـي داخلـي و خـارجي را تجربـه      صهفعاليت نيروهاي اقتصاد بازار آزاد در عر

اند. الزمه گذار به يك اقتصاد مبتني بر بازار، وجود يك بخش خصوصي قدرتمنـد   كرده
به دليل غلبه سـازوكارهاي   1980توسعه تا دهه در حال  و فعال است. عمده كشورهاي

ي تجميـع  ريزي برا اقتصاد دولتي فاقد بخش خصوصي قدرتمند بودند. بنابراين با برنامه
هاي  بنگاه و ها هاي خارجي و جذب شركت گيري از سرمايه هاي داخلي و با بهره سرمايه

هاي خصوصـي قدرتمنـد را در دهـه     هاي نهادي و اقتصادي ظهور بخش المللي، پايه بين
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سـازي را بـا هـدف واگـذاري      بنيان گذاشتند. در مرحله بعدي سياست خصوصي 1980
تازه ايجاد شده در پيش گرفتند كه ايـن سياسـت    هاي دولتي به بخش خصوصي شركت

قدرت و توانمندي بخش خصوصي را تقويت كرد و در مرحله سـوم بـا قـدرت يـافتن     
المللـي، فضـا بـراي     بخش خصوصي و گسترش يافتن دايره فعاليـت آن بـه سـطح بـين    

هاي اقتصادي جهاني و تزريـق   گيري بيشتر از فرصت آفريني اين بخش جهت بهره نقش
داخلي توسعه فـراهم شـده كـه الزمـه آن حمايـت هدفمنـد و       فرآيند  ها به فرصتاين 
اي البته در يك روند عادي طي نشده  ريزي شده دولت است. اين روند سه مرحله برنامه

توسعه همچنان در مرحلـه  در حال  است چرا كه از يك سو هنوز بسياري از كشورهاي
د پـذيرش الزامـات اقتصـاد بـازار آزاد و     اول و دوم متوقف هستند. اين كشورها با وجو

داري، امـا بـه    هاي نظام سرمايه آموزه براساساستوار ساختن روند توسعه اقتصادي خود 
المللي، نـاتوان از   بينبعضاً  دليل مشكالت خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخلي و

در ايـن  از سوي ديگر، كشورهايي كـه   33اند. ايجاد و مديريت يك الگوي مشخص بوده
هـاي سـنگين سياسـي،     ها و هزينـه  اند، مخاطرات، محدوديت مسير موفقيت نسبي داشته

آزادسـازي اقتصـادي و   فرآينـد   اند. بـا ايـن وجـود    اجتماعي و اقتصادي را تجربه كرده
توسعه بـه شـدت چـارچوب    در حال  تقويت بخش خصوصي در اقتصاد در كشورهاي

ا را تغيير داده اسـت. ايـن دگرگـوني سياسـيتي     ه و بنگاه ها دولتي ها فعاليتعمليات و 
تقليل يافته و زمينه كامالً  ي اقتصاديها فعاليتدر  ها دولتموجب شده كه نقش و سهم 

هـاي خصوصـي در سـطح     ي توليـدي و تجـاري بخـش   هـا  فعاليـت براي افزايش نقش 
  34المللي فراهم شود. بين

ادي بـر تحـوالت جهـاني و    المللي نيز با برجسته شدن پارادايم اقتص در فضاي بين
و امنيتـي بـر    رفـتن هزينـه غلبـه سـازوكارهاي سياسـي      سازي؛ باال روندهاي خصوصي

هاي اقتصـادي در تعـامالت    خارجي، محوريت قواعد اقتصاد بازار آزاد و بنگاه سياست
در عرصـه تعـامالت جهـاني و     هـا  دولـت المللي و كاهش محسوس قـدرت مـانور    بين
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ر اقتصادي به تدريج از نقش عوامل سياسي، ايـدئولوژيك در  افزايش قدرت مانور عناص
تنظيم مناسبات خارجي كشورها كاسته و بر نقش عوامل و متغيرهاي اقتصـادي افـزوده   

شكل ديپلماسي نيز در اين راستا قابل توجه است. به اعتقاد سوزان  شد. تحول ماهيت و
جنگ سـرد و پـيش از آن    دولت در دوران ـاسترنج ماهيت و شكل ديپلماسي از دولت  

شركت تبديل شد و اين شكل نيز در حـال تبـديل بـه ديپلماسـي      ـبه ديپلماسي دولت  
در اين تحول به طور طبيعي از نقش عوامل رسـمي و دولتـي    35شركت است. ـشركت  

هـا و فعـاالن اقتصـادي     ها، بنگـاه  و به تدريج شركت شود ميدر ميدان ديپلماسي كاسته 
شوند. الزامات توسعه داخلي در شكل ضعف اقتصـاد دولتـي در    ي ميدار ديپلماس ميدان

 تـأمين  برقراري ارتباط و تعامل با بخش خصوصي خارجي و جلب اعتماد آن، تسهيل و
خصوصي، و ضـرورت وجـود بخـش     هاي نتيجه تعامل بخش اي در بيشتر منافع توسعه

ن در مراودات اقتصادي خصوصي قدرتمند و نهادينه شده به عنوان نماد اعتماد و اطمينا
هـاي اقتصـادي را    در اين راستا موقعيت باالي بنگاه 36نيز در اين زمينه قابل توجه است.
، حضـور  هـا  دولتهاي اقتصادي بر  گذاري بنگاهتأثير در شكل قدرت اقتصادي و برتري

هـاي كـالن، برخـورداري از     گيـري  تصـميم  هـاي اقتصـادي در   كننده بنگاه ثابت و تعيين
هاي امنيتي دولتي و توجه دولت به منـافع   اي امنيتي پيشرفته و مرتبط با سيستمه سيستم

  نبايد ناديده گرفت. گذاري سياستها و مشاورت با آنها در  اين بنگاه
هـاي اقتصـادي بـه طـور طبيعـي دولـت و        در مواردي همچـون موضـوع تحـريم   

خصوصـي و  كننـده هسـتند و بخـش     مالحظات سياسـي و امنيتـي در نگـاه اول تعيـين    
ودات اقتصـادي بـا كشـور مـورد     اهاي اقتصادي بيشترين زيان را به دليل قطـع مـر   بنگاه

تحريم خواهند داشت. در اين راستا به طور طبيعي بخش خصوصـي مقاومـت خواهـد    
انداز منافع اقتصادي آينده و پرداخت بخشي  با چشم ها دولتكرد اما توجيهات اقتصادي 

تواند بخش خصوصي را وادار يا تشويق به همراهي كند. بدون  ها، مي ها و زيان از هزينه
هـاي اقتصـادي كـارايي نخواهـد      همراهي بخش خصوصي نيز در عصر كنـوني تحـريم  
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هاي اقتصادي اخير ايران از سوي غرب و همراهـي   داشت. اين موضوع در مورد تحريم
  توسعه قابل توجه است.در حال  برخي كشورهاي

ناسبات خارجي نيـز مسـتلزم شـرايطي اسـت. در     فعال شدن بخش خصوص در م
واقع در كشورهايي كه اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار آزاد وجـود دارد و شـرايط انباشـت    
توليد و ثروت ايجاد شده و از سوي ديگر بخش خصوصي قدرتمندي شـكل گرفتـه و   

هـاي   نگـاه امن، سالم، مدرن و مرتبط با ب در يك كالم بازار داخلي بزرگ، رقابتي، قوي،
آفريني مثبت فعـاالن اقتصـادي در عرصـه     توانند نسبت به نقش خارجي وجود دارد، مي

مناسبات خارجي اميدوار باشـند. بـدون وجـود يـك بخـش خصوصـي فعـال و مـوثر         
آفريني موثر آن در مناسبات خارجي اميدوار بود. در اين راسـتا دولـت،    توان با نقش نمي

ل شدن بخش خصوصي نقش مـوثري دارد. ظهـور يـك    هاي ظهور و فعا در ايجاد زمينه
گيري  بخش خصوصي فعال در ابتدا مستلزم تغيير ذهنيت ساختار كالن سياسي و تصميم

هاي سياسـي   گرفتن و پذيرش هزينه نظر از يك اقتصاد متمركز به يك اقتصاد آزاد با در
اهش اقتـدار و  كه اين ذهنيت ايجاد نشود و نگرانـي از كـ   و اجتماعي آن است. تا زماني

توان  باشد، نمي قدرت ساختار سياسي در نتيجه اجراي اصالحات اقتصادي وجود داشته
اي و اقتصادي داخلـي و   آفريني بخش خصوصي در معادالت توسعه انتظار ظهور و نقش

 اول در درجـه  خصوصـي  و سياسـت  خصوصـي  بخش شدن خارجي را داشت. نهادينه
 بخـش  ديگـر سـاماندهي   عبـارت بـه   باشد. مي آمدكار و قوي سياسي اراده نيازمند يك
تـا   كارآمـد اسـت   مـديريتي  دسـتگاه  يك در كشور مستلزم سازي و خصوصي خصوصي
 مهـم آنچـه   راسـتا  را تضمين كند. در ايـن  آن و يكنواختي يكپارچگي ، شفافيت سرعت
در امـور   دولـت  گـري  و تصـدي  حـاكميتي  مسـئوليتي  هـاي  مجدد حـوزه  تعريف است

 بـراي  راه و بازگشايي دولت اندازه كوچكتر شدنبه  منجر اي كه گونه به است اقتصادي
هـاي بسـيار    گردد. اين مهم مستلزم تالش و پرداخت هزينه خصوصي هاي بخش توسعه

كـه   آيد. چنان با ساختارهاي ايستا بر نمي ها دولتاست كه به طور طبيعي از عهده همه 



 103  المللي فصل دوم ـ راهبردهاي توسعه اقتصادي در شرايط جديد بين

اسـت، زيـرا    سـازي  بر خصوصـي  مقدم خصوصي بخش در سطور قبل بيان شد، توسعه
تنها بـا   آن حيات و ادامه خصوصي بخش گسترش مساعد براي ها و فضاي وجود زمينه

ها و  نهادسازي و بدون پذير نيست امكان خصوصي واحدهاي به دولتي واحدهاي تبديل
و  مثبـت  عملكـردي  توان نمي بخش اين يها فعاليتبا  مرتبط مناسب اتتأسيساستقرار 

انتظـار   صـنعتي يافتـه   توسعه كشورهاي مشابه خصوصي نهادهاي ا از سويرشد ر به رو
 بـراي  مناسـب  ايجاد فضاي اصلي نيز از لوازم دولتي انحصارات تدريجي . حذف داشت
بـا   باشـد. در واقـع   مـي  و متوسـط  كوچـك  و خدماتي توليدي و رشد واحدهاي رقابت

 متغيرهـاي  بار اصلي كه متوسط و كوچك ، واحدهاي انحصاري بزرگ وجود واحدهاي
 رفـع  ، انحصـارات  شكسـتن  اصلي كشند رشد نخواهند كرد. راه مي دوش به را اقتصادي
 از سـلطه  داخلي بازارهاي كردن و خارج رقابتي ورود كاال و ايجاد محيط هاي محدويت
توليـد و   در زمينـه  رقـابتي  فعاليت براي الزم فضاي باشد. همزمان مي داخلي هاي شركت

 سـازماني  و ، قـانوني  حقـوقي  هاي نهادسازي از طريق خصوصي هاي شدر بخ صادرات
 شـود. از جملـه   انديشـيده  اقتصـادي  و آزادي امنيـت  تضمين در جهت مهيا و تدابيري

 مكـانيزم به  ها قيمت تعيين كشور، سپردن ساختار اقتصادي رقابتي توان افزايش الزامات
گردند و كاالها  مي عرضه رقابتي در محيطي محصوالت همه مكانيزم . در اين بازار است
در  سيسـتم  شـوند. ايـن   مـي  قيمـت  تعيين عمومي و تقاضاي عرضه براساس و خدمات
چنين فضـايي   گردد. در نزديك جهاني هاي قيمتبه  تواند مي تجاري آزادسازي صورت

آفرينـي در عرصـه خـارجي را ايفـا كنـد.       تواند زمينه نقش است كه بخش خصوصي مي
گيـري   ه سبك و آرام شدن سياست خارجي كشورها شده و زمينه بهـره نقشي كه منجر ب

  سازد. ها را فراهم مي ها و آسيب هاي اقتصادي و سياسي و كاهش هزينه از فرصت
گرايانـه در سـاختارهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و      هـاي توسـعه   جداي از بسترسازي

 فـت. مرحلـه  مرحله را براي فعال شدن بخش خصوصي در نظـر گر  3توان  سياسي، مي
اول تالش براي تقويت و حمايت از بخش خصوصي در عرصه رقابت خارجي اسـت.  
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در اين مرحله بخش خصوصي موضوع سياست خارجي است و دولت نقش اساسي در 
تحقق آن دارد. مرحله دوم بازار و بخش خصوصي محور سياسـت خـارجي اسـت. در    

هداف اقتصادي مورد نظر بخـش  اين مرحله دولت و بازار در حركتي مشترك نيازها و ا
گـردان و   . و در مرحله سوم بازار و بخـش خصوصـي بـازي   كنند ميخصوصي را دنبال 

باشند. اين به معناي حذف يـا كـاهش قـدرت دولـت      كننده سياست خارجي مي هدايت
امـا ايـن سياسـت نهـايي      كنـد  مينيست چرا كه دولت سياست نهايي را تعيين و اعمال 

بغه سياسي نـدارد و در آن متغيرهـا و بـازيگران اقتصـادي نقـش      رنگ و صصرفاً  ديگر
كـه نقـش و جايگـاه بخـش     يافتـه   توسـعه  . جـداي از كشـورهاي  كنـد  ميفعالي را ايفا 

خصوصي و نيروهاي بازار در سياست خارجي آنهـا نهادينـه شـده، تجربـه كشـورهاي      
قتصـادي در  نوظهور اقتصادي بيانگر حضور پرقدرت متغيرهاي اقتصـادي و نيروهـاي ا  

تدوين، اجرا و پيشبرد سياست خارجي آنهاست. در صدر اين كشورها، چين اسـت. بـا   
و انعطـاف و   1980خارجي چـين از ابتـداي دهـه     گرايي در سياست حلول روح توسعه

هـاي   تحول آن متناسب با تحوالت جهاني و پيشرفت اقتصادي و سياسي داخلي، بنگـاه 
رقابتي و پيشـرفت رسـيدند كـه امـروزه پـاي ثابـت       اي از توان  اقتصادي چين به درجه

نظـام ارتـش    باشند. امروزه نيروهاي اقتصادي بـه عنـوان پيـاده    خارجي چين مي سياست
هاي اقتصادي هسـتند كـه بـه طـور      سياسي و اقتصادي چين در دنيا در حال فتح دروازه

 مسـأله ايـن   37اشـاره كـرد.   آفريقـا ي التـين و  آمريكاتوان به حضور چين در  خاص مي
هـاي بـزرگ    هاي اقتصادي و سياسي با قـدرت  زني موقعيت چين را در تعامالت و چانه

است. اين شرايط براي ايران با نگاه ويـژه   اقتصادي همچون اياالت متحده تقويت كرده
هاي اقتصادي متفاوت است. اگر بخش خصوصي و بازار در مناسبات  به موضوع تحريم

هـاي   توانست در شـرايط تشـديد تحـريم    داشت، مي خارجي ايران حضور فعال و موثر
هاي  هاي تحريم را كاهش دهد و كانال ها و هزينه اقتصادي بسياري از مخاطرات، آسيب

جديدي را براي اقتصاد ملي باز كند. ضعف ديپلماسي نيروهـاي اقتصـادي در موضـوع    
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را بـراي  هـاي تحـريم    شركت، هزينه ـ  تحريم و به عبارت ديگر نبود ديپلماسي شركت
اقتصاد ايران سريع و تشديد كرد. هرچند نبايد اين نكته را فرامـوش كـرد كـه يكـي از     

خصوصـي و   هاي اقتصادي اخير عليه ايران خلع سالح بخش اهداف اوليه و مهم تحريم
هاي سنگين به فعـاالن اقتصـادي بـراي تشـديد فشـار بـه        به عبارت ديگر تحميل هزينه

  ساختار سياسي بود.

  المللي ها و نهادهاي اقتصادي بين فعال با سازمان تعامل هـ
يكـم تـا حـد     و المللي در ابتـداي قـرن بيسـت    اقتصادي بين تحرك و پويايي نظام

المللـي اسـت. سـابقه     هـا و نهادهـاي بـين    گيري و فعاليـت سـازمان   زيادي مديون شكل
گانـه   ها به بعد از جنگ جهـاني دوم و در قالـب نهادهـاي سـه     گيري اين سازمان شكل
هاي اقتصادي و تجـاري در قالـب    گردد. پس از آن به تدريج همكاري وودز باز مي برتن
گرايي گسترش يافت كه شرح آن پيش از اين بيان شد. در حـال حاضـر فعاليـت     منطقه

توان در چنـد شـكل    المللي در حوزه اقتصادي و تجاري را مي ها و نهادهاي بين سازمان
ز آن يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه سـازمان و نهـاد      بندي كرد. اما پيش ا تقسيم

سـازمان داراي سـاختار اداري مشـخص بـا      متفاوت است. نهاد اعم از سـازمان اسـت.  
داراي دبيرخانه با نظام اداري الزاماً  كه نهادها باشد در حالي دبيرخانه ثابت و متمركز مي

. شـود  مـي گـذاري گسـترده آن ن  أثيرت مـانع از بعضاً  مسألهمتمركز و ثابتي نيستند اما اين 
  آيند. از اين دست نهادها به شمار مي 8يا گروه  20گروه 

بخش قابل تـوجهي از تحركـات اقتصـاد جهـاني در در شـرايط كنـوني در قالـب        
المللـي پـول و بانـك جهـاني در      خورد. صندوق بين وودز رقم مي گانه برتن نهادهاي سه

حوزه تجاري محـور تعـامالت اقتصـاد     ارت درحوزه پولي و مالي و سازمان جهاني تج
ساله دارند و به  70حدود  فعاليتي در آيند. صندوق و بانك پيشينه المللي به شمار مي بين

دهه اول فعاليت كه  3نوعي فعاليت آنها در اقتصاد جهاني نهادينه شده است به ويژه در 
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ه داشـت و ديگـري   وودز را برعهـد  ه حفاظت از نظـام ارزي بـرتن  فيكي (صندوق) وظي
(بانك) كاركرد كمك به بازسازي كشورهاي خسارت ديده از جنگ و پس از آن كمـك  

در رونـد توسـعه كشـورهاي    تأمـل   38كـرد.  يافته را ايفـا مـي   به كشورهاي تازه استقالل
هـاي مـالي و معنـوي     رسـاند كـه حمايـت    نوظهور اقتصادي اين واقعيت را به اثبات مي

ه است.  كننده بود ويژه در دوران گذار براي اين كشورها تعيينالمللي پول به  صندوق بين
هـاي تعـديل    با اجراي سياست 1990ي التين در دهه آمريكااحياي اقتصادي كشورهاي 

ها شـد بلكـه زمينـه     المللي پول نه تنها موجب كنترل بحران بدهي اقتصادي صندوق بين
هـا بـراي    م ساخت. اين حمايـت گذار به دوره رونق اقتصادي را براي اين كشورها فراه

ي جنوبي و حتي روسيه قابل توجـه بـوده اسـت. در    آفريقاكشورهايي نظير هند، تركيه، 
 يهـا  بـه سياسـت  بعضـاً   المللي پـول كـه   هاي حمايتي صندوق بين اين راستا به سياست
انتقاداتي وارد است. به اعتقـاد برخـي كارشناسـان اقتصـادي      شود ميتحميلي هم تفسير 

 المللي پول نه تنها موجبات رونق و توسعه اقتصادي كشورهاي هاي صندوق بين سياست
نشد بلكه اين كشـورها را در تنگنـاي اقتصـادي بيشـتري      1990توسعه در دهه در حال 

باشند كه استيگليتز برنده جـايزه   قرار داد. بوليوي، پرو، اكوادور از جمله اين كشورها مي
المللـي پـول در قبـال كشـورهاي در      بـين  هاي صندوق نوبل اقتصاد در انتقاد از سياست

هاي صندوق به ويـژه در شـكل غيرمـالي بـه      اما حمايت 39.كند ميتوسعه به آنها اشاره 
اقتصـادي،   اي براي كشورها در شكل تضمين روند توسـعه  عنوان پشتوانه بزرگ توسعه

ي براي فعاليت درجه اعتماد و اطمينان فعاالن اقتصادي خارجباال بردن  كاهش ريسك و
. واقعيت غيرقابل انكار در اين زمينه نقش متغيرهاي سياسـي  شود ميتأويل  در آن كشور

در نوع برخورد صندوق و بانك جهاني با كشورها است. درجه و كيفيت همـاهنگي بـا   
  كننده ميزان حمايت صندوق از كشورهاست. المللي و قواعد حاكم بر آن تعيين نظام بين

سـاله از   17، سازمان جهاني تجارت است كه بـا وجـود قـدمت    سوي ديگر ماجرا
گيري آن)، نقشي  ساله شكل 50(بدون درنظر گرفتن روند  1995گيري يعني  زمان شكل
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بعد قابل  2از  تأثير توسعه دارد. ايندر حال  گذار در روند توسعه كشورهاي تأثير مهم و
 براسـاس ر عرصـه جهـاني   توجه است. بعد اول ترتيبات و قواعد جديدي اسـت كـه د  

گيرد كه خود به خود بر روند تحوالت اقتصادي كشـورها   الگوي تجارت آزاد شكل مي
و بعـد ديگـر، آثـار     40گـذارد.  مي تأثير بنابه درجه پيوند آنها با اقتصاد و تجارت جهاني

مرحلـه،   4مستقيم تعامل با سازمان جهاني تجارت بر روند توسعه كشورهاست كـه در  
هاي قبل از عضويت، اصالحات اقتصادي در دوران مذاكره بـراي عضـويت    سازي زمينه

 كامل، امتيازات يا استثناهاي دوران عضويت براي كاهش مخـاطرات عضـويت كامـل و   
فعاليت به عنوان يـك عضـو عـادي قابـل بحـث اسـت. كميـت و كيفيـت و بـار           نهايتاً
فاوت است اما واقعيت اين مرحله فوق مت 4به طور طبيعي در هر يك از  تأثير اي توسعه

كشور دنيا در سازمان جهاني تجـارت   155است كه امروزه با توجه به عضويت بيش از 
اي در دنيـا   ناپذير بودن اين عضويت براي همه كشـورها، هـيچ رونـد توسـعه     و اجتناب

رسد. حتـي ايـن ديـدگاه نيـز      گيرد و به نتيجه نمي بدون تعامل با اين سازمان شكل نمي
تواند محرك و آغـازگر يـك    كه آغاز تعامل با سازمان جهاني تجارت مي شود ميمطرح 

اي متناسب و هماهنگ با الزامات جهاني باشد و خالهـاي حركتـي داخلـي     روند توسعه
جوامع را پركند. به اين موارد بايد اثرات معنوي تعامل با سـازمان جهـاني تجـارت بـر     

  41رجه اعتماد و اطمينان را هم اضافه كرد.دباال بردن  كشورها را در شكل روند توسعه
ي سازماني در حوزه اقتصـادي بـه نهادهـاي تخصصـي     ها فعاليتبخش ديگري از 

ساله خـود تـالش    70تقريباً  سازمان ملل متحد مرتبط است. سازمان ملل متحد در عمر
داشته از گردونه تحوالت اقتصادي جهاني دور نباشد و در اين راستا تحركات خوبي را 

در حـال   است. برخي از اين تحركات بخشي بوده يعني با ابتكار كشورهاي تجربه كرده
اسـت و برخـي نيـز جمعـي      77توسعه صورت گرفته كه نمونه عيني آن انكتاد يا گروه 

اي  هـاي اقتصـادي و توسـعه    باشد. برنامه بوده كه ماحصل اراده همه كشورهاي عضو مي
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نهادهـاي تخصصـي ايـن سـازمان تعيـين و       متعددي كه در مجمع عمومي يـا در قالـب  
  گيرد. تصويب شده در اين چارچوب قرار مي

المللي براي مديريت كالن اقتصاد جهاني، از اشكال  هاي بين ايجاد و فعاليت تشكل
حوزه اقتصادي است. پيشينه اين نوع فعاليت نهادي  المللي در ديگر فعاليت نهادهاي بين

گردد كه تا چندي پيش نيـز ادامـه    جنگ سرد باز مي كشور صنعتي در دوران 7به گروه 
ي اخير اين تشكل دچار تحول بنيادين شـده و بـه تـدريج جايگـاه     ها سالداشت اما در 

كشـور   7قدرت اقتصادي داده است. اعضاي اين گـروه عـالوه بـر     20خود را به گروه 
ايتاليـا، كشـورهاي    صنعتي شامل اياالت متحده، ژاپن، انگلستان، كانادا، فرانسه، آلمان و

جنـوبي، مكزيـك، تركيـه، انـدونزي،      نوظهور اقتصادي شامل چين، هنـد، برزيـل، كـره   
سـعودي   گيرد. سه عضو ديگر اين گروه روسيه، عربستان برمي جنوبي و... را در يآفريقا

باشند. اين گروه با توجه به تنوع اعضا در حال تبديل به مرجع اصلي  و اتحاديه اروپا مي
توسعه در مديريت در حال  كردن كشورهاي المللي است. سهيم و تحوالت بين تعامالت

المللـي در   تحميـل الزامـات بـين    چنين همهاي آن و  المللي و پرداخت هزينه اقتصاد بين
است كـه بـا مـديريت     20قالب توسعه مسئوالنه از اهداف مهم تشكيل و تقويت گروه 

 ي ديگـري در هـا  گروهه بر اين گروه، هاي بزرگ صنعتي در حال اجراست. عالو قدرت
توسعه در عرصـه اقتصـاد و   در حال  اي با حضور كشورهاي منطقه اي و بين ابعاد منطقه
باشـند. نكتـه قابـل     مـي  15و گروه  8آنها گروه  ترين مهماند كه  المللي فعال تجارت بين

ندها و قواعـد  المللي، هماهنگي آنها با رو هاي بين و سازمان گيري نهادها توجه در شكل
المللي از جمله آزادي تجـارت و انتقـال سـريع و آسـان پـول و       اقتصادي و تجاري بين

هايي همچون اوپك بـه تـدريج جايگـاه و كـاركرد      سرمايه است. در اين راستا، سازمان
  دهند. خود را از دست مي

هـا و نهادهـاي    المللـي در قالـب عضـويت در سـازمان     هماهنگي با روندهاي بـين 
المللـي   المللي، عالوه بر تالش هماهنگ براي تغيير سـاختار بـين   دي و تجاري بيناقتصا
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توسـعه، زمينـه تشـويق    در حـال   اي كشـورهاي  متناسب با نيازهاي و الزامـات توسـعه  
گذاري و فعاليت اقتصادي و كاهش كاهش ريسك اقتصـادي از طريـق افـزايش     سرمايه

مروزه كشورهايي مانند تركيـه، برزيـل و   سازد. شرايطي كه ا اعتماد عمومي را فراهم مي
 منـد هسـتند و رونـد توسـعه     از آن بهره 20توسعه عضو گروه در حال  ديگر كشورهاي

  اقتصادي آنها را شتاب بخشيده است.
ي هـا  سـال اي از بسترهاي جديدي اسـت كـه در    هاي دوره ها و گردهمايي نشست

المللي قـرار گرفتـه    در سطح بيناخير مورد توجه همزمان دولتمردان و فعاالن اقتصادي 
اي مجمـع جهـاني اقتصـاد     هاي ساالنه و منطقـه  ها، اجالسيه است. در صدر اين نشست

اما با توجه به حضـور   شود مي(داووس) است كه در ظاهر به صورت غيررسمي برگزار 
هـاي اقتصـادي    هـا و بنگـاه   مديران شـركت  چنين همبسياري از رهبران سياسي جهان و 

توسعه و كارشناسـان اقتصـادي برجسـته، در    در حال  يايافته  توسعه كشورهايبزرگ از 
انديشـي سياسـتمداران و فعـاالن     . هـم شود ميباالترين سطح سياسي و اقتصادي برگزار 

مختلف سياسي و اقتصادي و رايزني براي انعقـاد قراردادهـا و    مسايلاقتصادي پيرامون 
اي مجمع جهـاني   هاي ساالنه و منطقه نشست هاي بزرگ اقتصادي و تجاري در توافقنامه

المللـي در حـوزه اقتصـاد سياسـي      اقتصاد، داووس را به يكي از موثرترين نهادهاي بين
  تبديل كرده است.

  المللي بازارهاي مالي و پولي بينحضور در  ـو
 بازارهـاي  گسـترده  ، ادغام كنوني در دورانجهاني شدن  ها و عناصر از ويژگي يكي

، بـا  1970 دهـه  . از اواسـط  اسـت  المللي بين مالي بازارهاي فعاليت و گسترش ملي مالي
 در تكنولـوژي  جديـد و پيشـرفت   مـالي  ، ايجـاد ابزارهـاي   سـرمايه  هاي كنترل برداشتن
و  در ادغـام  مختلفـي  آغاز گرديد. داليـل  المللي بين مالي سيستم ادغامفرآيند  ارتباطات

 ، افـزايش  داليـل  تـرين  و ساده ترين از ابتدايي يكي.  است شده ارايه مالي بازارهاي رونق



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  110

 مسأله باشد. اين مي گذشته سه دهه طول در گذاران سرمايه خارجي هاي دارايي موجودي
 هـاي  . وام اسـت  يافتـه  را در بردارد، تجلي سود بيشتري بهادار كه قدر بازار اوراعمدتاً 
 يـورو (پـول   غير از دالر يعني ديديج اند و ارزهاي يافته اي العاده فوق نيز افزايش ارزي
 شوند. عـالوه  داد و ستد مي اوراق قرضه المللي بين در بازارهايعمالً  اروپا) و ين واحد
در  خود را بـراي  مالي منابع سرمايه گرديد، صاحبان سبب اقتصاد جهاني تحوالت بر اين
 هاي نمايند. واسطه گذاري سرمايه تري متنوع در بازارهاي احتمالي از خطرات ماندن امان
  اند. داده گسترش مختلف خود را در مراكز مالي سود بيشتر فعاليت نيز با هدف مالي

 بازارهـاي  توسـعه الزاماً  گذشته در طول سه دهه جهاني رشد تجارت بر اين عالوه
.  اسـت  گرديـده  موجـب  جهـاني  رشد تجارت راه همواركننده عنوان به را و پولي مالي

گـذار  تأثير گذاري مستقيم خارجي نيـز در ايـن امـر    پديده سرمايهگسترش كمي و كيفي 
 اوضـاع  تثبيت لحاظ به قرضه اقو اور سهام بازارهاي و ثبات امنيت است. افزايش هبود
بازارهـا و   ديگر رشـد ايـن   ، از عوامل بيمه المللي بين سساتوم شدن و فعال المللي بين

 نيـز باعـث   تكنولـوژي  پيشـرفت  اشـد. ب مـي  دالر در آن تريليون 500 به نزديك فعاليت
،  ارتباطـات  پيشـرفت  . اسـت  آنهـا شـده   و كارآيي مالي بازارهاي و تنوع تركيب افزايش
 گردانـده  يكـديگر مـرتبط   به وقت را در اسرع جهاني تجارت و فعاالن سرمايه صاحبان

 بانصـاح  بروز بـودن  ، زمينه اينترنت از طريق اطالعات سريع انتقال بر اين عالوه . است
  . است پذير ساخته را امكان از جهان بهادار در هر نقطهاوراق 

دنيـا   مالي بازارهاي شدن ، نهادينه فوق در اقتصاد جهاني و تحوالت عوامل مجموع
ــده را موجــب ــع اســت گردي ــروزه . در واق ــرخالف ام ــه ب ــاي ده ــراد و  گذشــته ه ، اف
 اعظـم  بخش نيستند، بلكه و سهام مالي در بازارهاي فعال ، عوامل حقيقي هاي شخصيت
 المللـي،  بـين  يهـا  بانـك ،  بيمـه  هـاي  شـركت  همچـون  مـالي  نهادهاي توسط ها فعاليت

 گيـرد. ايـن   مي صورت قبيل و از اين بازنشستگي هاي ق، صندو گذاري سرمايه سساتوم
 منـابع  داشـتن  دليـل  به باشند و مي مالي در بازارهاي حقيقي هاي شخصيت نهادها واسط
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بازارهـا و   بر روند فعاليـت  گذاريتأثير بازارها و در اين فعاليت به قادر هتوج قابل مالي
  باشند. مي آن مقطعي هاي بحران ساختن خنثي

 گرديده سبب گذشته در دو دهه مالي در بازارهاي پيشرفت به رو تحوالت مجموع
ا هـ  يابـد، سـرمايه   كـاهش  معـامالت  انجـام  چنين همارز و  انتقال و مبادله هاي هزينه كه

 مـالي  يابـد، منـابع   افـزايش  مـالي  خدمات در عرصه پيدا كنند، نوآوري جريان تر سريع
 از خصوصـي  هـاي  بخـش  گـردد و در نتيجـه   تأمين سريع و صنعتي اقتصادي هاي طرح
 دسـت  بيشـتري  عمـل  اسـتقالل  به مركزي يها بانك همچون عمومي و نهادهاي دولت

 هـاي  گـذاري  سـرمايه جهـاني و   تجـارت  با عناصر ديگر يعني خوبي به عنصر يابند. اين
 و ، تجاري اقتصادي يها فعاليتبيشتر هرچه  نزديكي به و پيوند خورده خارجي مستقيم
. جدا  است كرده كمك مالي بر بازارهاي حاكم و روندهاي جهاني استانداردهاي به مالي

 چنـين  هـم ) و  اسـتريت  (داو جونز و وال نيويورك سهام بازارهاي و گستردگي از رونق
 بـازار بـورس   بـا آنهـا يعنـي    مـرتبط  معتبـر  و توكيو و بازارهـاي  لندن بورس بازارهاي

 ،قرار گـرفتن  پولي ادغام ترين و عيني و... جديدترين ، استانبول ، سنگاپور، دبي كنگ هنك
 كشـورهاي  در ميان ملي پول واحدهاي رفتن و از بين اروپايي واحد پول عنوان به يورو

  باشد. ) مي جز انگلستان (به اروپا عضو اتحاديه
اهميت و جايگاه باالي بازارهاي مالي و پـولي در سرنوشـت اقتصـادي و سياسـي     

هاي اقتصادي اسـت. در   و بنگاه ها دولتجوامع مختلف امروزه امري شناخته شده براي 
هـاي كـالن اقتصـادي در كشـورهاي مختلـف بـه ويـژه         ي سياسـت كارآمد حال حاضر
اقتصادي، صنعتي و عمراني بـه   يها موفقيت طرح چنين همه و توسعدر حال  كشورهاي

از سـوي   42المللـي وابسـته اسـت.    كميت و كيفيت تعامل با بازارهاي مالي و پولي بـين 
تالش دارند با حضور در بازارهاي مالي و پولي قدرت مانور خود را در  ها دولتديگر، 

هـم در پرتـو كسـب اعتبـار     المللي افـزايش دهنـد. ايـن م    عرصه اقتصادي و سياسي بين
 بسـترهاي  سـاختن  ، فراهم زمينه آيد. در اين سياسي و جلب اعتماد اقتصادي بدست مي
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 هـا  زيرساخت توسعه در جهت آن مالي از منابع بهينه ، استفاده كشورها مشاركت قانوني
 قرضـه اوراق  و سـود  اصـل  پرداخـت  بـاال بـراي   با بـازدهي  توليدي و ايجاد واحدهاي

ذخـاير   ميزان افزايش براي تالش بر اين نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. عالوه المللي بين
معتبـر از   ارزهـاي  بـه  دسترسـي  و تنوع المللي معتبر بين مالي سساتوكشور در م ارزي

اختيـار   در حال حاضر چين به تنهايي با در باشد. مي زمينه ديگر در اين اساسي اقدامات
زنـي بـاال در تعامـل     ، از قـدرت چانـه  آمريكاوراق قرضه داشتن يك هزار ميليارد دالر ا

سياسي و اقتصادي با اياالت متحده و از توان مانور زيـادي در عرصـه اقتصـاد جهـاني     
كننـده حجـم عظيمـي از     برخوردار است و عالوه بر افـزايش اعتبـار اقتصـادي، جـذب    

گر دستاوردهاي هاي خارجي است. تضمين تداوم رشد اقتصادي باال از دي گذاري سرمايه
المللـي اسـت. ايـن تجربـه      بازارهاي مالي و پولي بين چين بابت حضور فعال در عرصه

موفق از سوي ديگـر كشـورهاي نوظهـور اقتصـادي ماننـد برزيـل، تركيـه و هنـد هـم          
  الگوبرداري شده است.

  هاي تجارت آزاد موافقتنامهمشاركت در  زـ
 صـادرات  . اسـت  جهاني تجارت در نظام مشاركت اصلي از لوازم صادرات توسعه
.  اسـت  حـاكم  بـر آن  جهـاني  بازارهـاي  و الزامـات  اسـت  المللـي  بين مقوله اساساً يك
 اند، دوخته چشم داخلي اقتصادي در توسعه استراتژي اين يكارآمد به نيز كه كشورهايي

 محصـول  توليـد  و بـر نحـوه   بـازار داخلـي   را بر جهاني بازارهاي بايد ضرورياتالزاماً 
 كاالهـاي  پذيري رقابت توانمندي حضور نيز در گرو افزايش كنند. تداوم حاكم راتيصاد

 اقتصـادي  اصـالحات  نيـز مسـتلزم   داخلي پذيري رقابت توانمندي . افزايش است داخلي
انحصـارها،   ، رفـع  سـازي  خصوصـي  كـردن  ، نهادينه اقتصاد كالن تثبيت در زمينه دولت

 از جمله اي و غيرتعرفه اي تعرفه موانع و رفع اريتج آزادسازي . و... است زدايي مقررات
كشـورهاي در حـال    مشاركت هاي زمينه كردن فراهم در جهت توجه هاي قابل سياست
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و  بـه تـدريج   كـاال و خـدمات   واردات . بنـابراين  اسـت  جهاني تجارت توسعه در نظام
كشـور   اتيصـادر  كاالهـاي  طور طبيعيبه  بايد آزاد شود. دينب زمان برنامه يك براساس

آنهـا در   رقابـت  كننـد تـا زمينـه    رقابـت  وارداتـي  با كاالهاي داخلي ابتدا بايد در محيط
و  رقـابتي  محيطي تنها در توليدي و كاالهاي منابع شود. بنابراين فراهم جهاني بازارهاي

  . است تجاري آزادسازي نيز در گروه رقابتي . محيطكنند ميرشد  حمايتي نه
اي  الزامات توسـعه  و هدفمند از جمله مشخص تجاري رژيم ، تدوين بر اين عالوه
 از برقـراري  مـانع  رژيـم  ايـن  . فقـدان  اسـت  جهاني در تجارت فعال مشاركت در زمينه
 رژيـم  . بـا تـدوين   شـود  مـي  و جهـان  منطقه كشورهاي مند و پويا با نظام تجاري روابط
ـ  راحـت  خارجي هاي طرف گردد و مي ها تعيين ، اولويت مشخص تجاري  تـر  سـريع ر و ت
  43نمايند. برقرار مي تجاري رابطه

مورد اخيراً  هاي تجارت آزاد از جمله رويكردهايي است كه موافقتنامهمشاركت در 
توسـعه بـراي تسـهيل مناسـبات تجـاري و      در حال  ويافته  توسعه توجه كشورها اعم از

مقررات سـازمان  ها كه در چارچوب قوانين و  موافقتنامهاقتصادي قرار گرفته است. اين 
تجارت جهاني منعقد شده و حمايت ايـن سـازمان را بـا خـود دارد، بيشـتر بـه عنـوان        

در  هـا  دولـت گرايـي   هاي حمايت راهكاري براي نيل به تجارت آزاد و عبور از سياست
هـاي تجـاري    موافقتنامـه هاي جغرافيايي محدودتر مطرح است. در حـال حاضـر    حوزه

توسعه منعقد شـده كـه بـه طـور خـاص      در حال  افته وي متعددي بين كشورهاي توسعه
ي آمريكافارس،  هاي تجاري اتحاديه اروپا با شوراي همكاري خليج موافقتنامهتوان به  مي

ي آمريكااي بين كشورهاي  هاي تجاري درون منطقه موافقتنامه چنين همو  آفريقاالتين و 
ارت آزاد ميــان چــين و هــاي تجــ موافقتنامــهالتــين و كشــورهاي آســيايي اشــاره كــرد. 

  كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز از اهميت بااليي برخوردار است.
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  هاي ژئوپولتيك برداري از ظرفيت هبهر ـ ح
اسـت. ايـن عنصـر در     موقعيت جغرافيايي همواره يك از عناصر ثابت قدرت بوده

ي اخير با وجود پايـان جنـگ سـرد و كـاهش مالحظـات سياسـي و امنيتـي در        ها سال
است، بلكه اهميت و جايگاه خود را با لحـاظ   المللي نه تنها تضعيف نشده ت بينتعامال

لوهـان و   پردازان جغرافياي سياسـي نظيـر مـك    نظريه متغيرهاي جديد حفظ كرده است.
متغيرهاي نظامي و امنيتي ترويج و  براساسمكيندر يك قرن پيش سياست جغرافيايي را 

ي خـود در نظـر   هـا  ديـدگاه خـالل   تصـادي را در توسعه دادند اما مالحظات و منافع اق
  داشتند.

اي كـه تصـور    هسته فناوريهاي بدست آمده از  در شرايط كنوني گرچه با نوآوري
شد سياست جغرافيايي اهميـت خـود را از دسـت داده، دوبـاره بـا قـدرت بيشـتري         مي

سـت  المللـي نشـان داده اسـت. سيا    هـاي بـين   سنگيني خود را بر روي روابط و موازنـه 
هـاي   المللي با حـوزه  هاي بين وابستگي ميان توازن جغرافيايي، به موازات افزايش روابط

 به رشد پيدا كـرده اسـت. ارتباطـات ميـان سياسـت      اي، اهميت رو فعل و انفعال منطقه
گـذاري  تأثير هاي مبتني بـر  جغرافيايي با اقتصاد جغرافيايي و فرهنگ جغرافيايي رويكرد

 تـأثير  ايـن  44الملل تقويـت كـرده اسـت.    را بر روابط بينآنها  ثيرتأ ها، قدرت اين حوزه
. موقعيـت  شـود  ميآيد، از اهميت بيشتري برخوردار  زماني كه متغير توسعه به ميدان مي

اي كشورها را افزايش دهد. متغير واسط براي اين  هاي توسعه مناسب جغرافياي، ظرفيت
هـاي تعـاملي مثبـت بـا نظـام       ياستآفريني وجود ثبات سياسي و برخورداري از س نقش
هاي جغرافيايي خاورميانه، مديترانـه، آسـياي مركـزي و قفقـاز در      الملل است. حوزه بين

زمره مناطق جغرافيايي مهـم بـا ارزش سياسـي و اقتصـادي باالسـت. بـه ماننـد ديگـر         
اي، شناخت موقعيت جغرافيايي و درك اهميت سياسي و اقتصـادي آن   متغيرهاي توسعه

  اي را تقويت كند. تواند روندهاي توسعه هاي اقتصادي، مي الملل و قدرت نظام بينبراي 
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   نتيجه

كشـورها در   در جايگـاه  خـارجي  متغيرهـاي  عبارتي به و يانهگرا برون هاي سياست
 و اساسـي  كننـده  تعيـين  اقتصاد نقشي شدن جهانيفرآيند  آنها در و ادغام اقتصاد جهاني

هـا   سياست موفقيت حتي . در واقعكنند ميحاضر بازي  در عصر كنوني در شرايط بازي
بـا   و تعامـل  جهـاني  اقتصـاد  نيروهـاي  مثبـت  واكنش به نيز دولت داخلي هاي و برنامه
 توسعه بايـد هـم  در حال  يها دولتراستا  . در اين است وابسته اقتصاد جهاني تحوالت

ايجـاد،   شكل به را اصالحات خارجي هاي ، زمينه داخلي ساختارهاي با اصالحات زمان
 موفقيـت  اسـاس  سازد. بر اين فراهم اقتصاد جهاني نيروهاي با مناسبات تغيير يا تقويت

 . است ديگري در راستاي توسعه اقتصادي در گرو موفقيت و خارجي داخلي اصالحات
 توسـعه  و داخلـي  سـاختارهاي  سـازي  اقتصـادي در زمينـه   ديگر اصـالحات  عبارت به

در  چنـين  هـم .  ناپذير است اجتناب باشد و اين يكديگر مي نندهك تكميل خارجي مناسبات
 بـه  .شـود  مـي  بررسـي  المللـي  در بعد بـين عمدتاً  نظام استخراجي توانايي كنوني شرايط
تنهـا از   توسـعه  هـاي  ها و برنامـه  از سياست برخي وجود دارد كه باور فراگستري عالوه
 ترتيـب  ايـن  بـه  . اسـت  دستيابي لقاب اي و منطقه المللي بين مشاركت و همكاري طريق

 ثمـربخش  هـاي  ايجاد نهادهـا و مشـاركت   معناي به در داخل دولت براي ايجاد توانايي
پايـدار و   جهاني زيست ، محيط جهاني صلح همچون هايي باشد. پديده نيز مي المللي بين

 ايـن  هسـتند. توليـد واقعـي    المللـي  بـين  عمومي كاالهاي واحد از جمله جهاني تجارت
پـذير نيسـتند بـا     امكان سياسي واحدهاي و جمعي ، هماهنگ آگاهانه تالش الها بدونكا
 خـارجي  مناسبات و كيفي كمي ، توسعه داخلي اصالحات و كلي نهاييبرآيند  حال اين

 شـدن  جهانيفرآيند  ثر كشور دروم و كارآمد ، ادغام يالملل بين هاي همكاري و گسترش
 در رويكـرد اقتصـادي   و تقويـت  ديپلماسي اقتصادي يكارگيربه  . بنابراين اقتصاد است

آثـار   خـوبي  به استراتژي . اين توسعه اقتصادي است اصلي از الزامات خارجي مناسبات
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كمتر  ميزان به و ، چين شرقي جنوب آسياي ساز خود را در كشورهاي سرنوشت و مثبت
  . است داده اخير نشان هاي در طول دهه و پاكستان ، تركيه التين يآمريكا

را بر  اقتصادي ديپلماسي بيني با واقع شرقي جنوب گرا در آسياي توسعه يها دولت
 جنـگ  دوران امنيتـي  سياسـي  از فضاي و با استفاده ساخته خود حاكم خارجي مناسبات

 بهـره  المللـي  بـين  اقتصادي هاي و فرصت امكانات از از آن پس اقتصادي سرد و فضاي
 تقويت به سازد بلكه آنها را از مسير منحرف نها نتوانستت نه 1997 مالي رفتند. بحرانگ

درصـد   70از  حاضـر آنهـا بـيش    كرد و در حال كمك كشورها نيز اين توسعه بنيادهاي
 خارجي مستقيم هاي گذاري سرمايه و خارجي در تجارت توسعه در حال كشورهاي مهم

طـور   بـه  بـاز  درهـاي  سياسـت  با اجراي 1978از  باالتر چين باشد. در مرتبه را دارا مي
خـود   خـارجي  را در مناسـبات  و سياسـي  ايـدئولوژيك  متغيرهاي گذاريتأثير ملموس

 را در اقتصـاد جهـاني   ترقي مراتب توانست عملگرايانه راهبري و تحت ساخت رنگ كم
 اقتصـادي  به شدن ، مجهز چين مهم اولويت گذشته دو دهه كند. در طول طي سرعت به

 موجـود در آن  هـاي  از فرصـت  بـرداري  با بهره اقتصاد جهاني پويا و قدرتمند در صحنه
 اقتصاد، ديپلماسي شدن در عصر جهاني . بنابر اين است آمده نيز نائل مهم اين به و بوده

هـا از   پذيري آسيب ها و كاهش فرصت از گيري بهره در جهت ابزاري عنوان به اقتصادي
خود را دارا  خاص هاي ا و پيچيدگيابزارهطبيعتاً  و برخوردار شده توجهي قابل اهميت

 در ثر در رويكرد اقتصـادي وم عامل ترين مهمديگر  عبارت به و وجه ترين مهمباشد.  مي
كشور در بعـد   گذاري سياست و نهادهاي سياسي نخبگان ، تغيير بينش خارجي مناسبات

 سازي و تصميم گذاري سياستو  المللي بين واقعيات ، درك كنوني . در شرايط است كالن
 و اقتصـادي  سياسـي  حيـات  در جهـت  گـام  موجود، اولـين  و امكانات شرايط براساس

و  و امكانـات  المللـي  بـين  واقعيـات  و بـا تحـوالت   متناسـب  كه . جوامعي كشورهاست
 كننـد  مـي  و و اجرا كرده خود را تنظيم و دروني بروني هاي ، سياست داخلي هاي توانايي

 يك و ادراكات باشند. استنباط برخوردار مي جهاني در نظام يكارآمد ثر ووم از موقعيت
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 و كليـد موفقيـت   اصـلي  هـاي  شاخص و در تاريخ در زمان آن موقعيت به كشور نسبت
 متغيرهاي و بهسازي ، نوسازي بينش ساز ديگر در حوزه و سرنوشت مهم مسألهباشد.  مي

بـا   آنهـا متناسـب   تـأمين  و بروز براي مدرن هاي راهبردها و سياست و رهيابي ملي منافع
  . ها موجود است روز و توانايي شرايط

 بـه  سياسـي  نخبگـان  دارد، گـرايش  اهميـت  از همـه  بيشآنچه  شرايطي در چنين
 و درصـد وابسـتگي   از ميزان عبارتست اقتصادي ييگرا برون . است اقتصادي ييگرا برون

ايـدار. در  و پ رشـد بـا ثبـات    يـك  از برخورداري براي بروني عوامل به كشور اقتصادي
دارد  احتياج مناسب صادراتي و نيز بازارهاي ، مديريت كشور به تكنولوژي فعلي شرايط
.  كشـور اسـت   اقتصادي موفقيت عامل ترين مهمبازار  با شرايط مطابق تكنولوژي تزريق

موقعيت ژئوپـولتيكي، اسـتفاده از    مطلوب گيري بهره همچون اجرا نيز الزاماتي در بخش
هـا و   ها، تقويـت حضـور در مجـامع، سـازمان     زني داخلي در چانه ديهاي اقتصا ظرفيت

، تقويـت روحيـه    اقتصـادي  بـزرگ  هـاي  زني با قدرت المللي، تعامل و چانه نهادهاي بين
سـازي زمينـه    فـراهم  چنين همهمكاري و رقابت در رفتار اقتصادي و سياسي خارجي و 

ــاركت بخــش  ــاالن غيرد   حضــور و مش ــژه فع ــه وي ــاي اقتصــادي ب ــد ه ــي در رون ولت
  و اجراي سياست خارجي مورد توجه قرار گيرد. گذاري سياست
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  مقدمه

اي است كه در وضعيت كنوني اجماعي نسبي  جهاني جديد در راه است. اين گزاره
هنـوز بـر سـر    هرچنـد   وجود دارد، الملل بر سر آن سياسي بين ميان انديشمندان اقتصاد

هاي جهان جديد ميان انديشمندان اخـتالف نظـر وجـود دارد. برخـي از آن بـه       ويژگي
، برخي ديگر به جهان پساغرب و ديگرانـي بـه جهـان چينـي تعبيـر و      آمريكاجهان پسا

  .كنند ميتفسير 
ـ      آنچه  اما وراي اين تعبير و تفسيرها ران از منظـر منـافع بـازيگري بـا مختصـات اي

دهنده به جهان جديـد اسـت. از همـين روي     اهميت دارد، تبيين روندهاي كليدي شكل
فصل حاضر معطوف به واكاوي اين روندها و ارائه تصويري از جهاني است كه در حال 

توان ذيـل عنـوان    دهنده به جهان جديد را مي وردن است. روندهاي كليدي شكلآسر بر
ي قـرار داد. مـراد از انتقـال قـدرت، تغييـر در      مورد بحـث و برسـ   »انتقال قدرت«كلي 

المللي است. از همين رو در اين فصل  هاي مادي و هنجاري بازيگران صحنه بين قابليت
روندها را در دو قالب روندهاي مادي و روندهاي هنجاري مورد بحث و بررسـي قـرار   

  بندي مباحث ارائه خواهد شد. خواهيم داد و در انتها جمع
پژوهـي   هاي مطالعات آينده ش از روش روند پژوهي كه يكي از روشدر اين پژوه

مدت،  آيد بهره گرفته خواهد شد. روند پژوهي شامل سه مرحله است. كوتاه به شمار مي
ها  اي در پديده مدت و بلندمدت. روند عبارتست از تغييرات منظم، مستمر و يا دوره ميان

است به شكل كيفي يا كمـي باشـد. بـه     زماني. تغييرات مذكور ممكن در طول يك بازه
هـا (كيفـي)    توان به روند تغييرات جمعيت (كمي)، يا روند تغييـر ارزش  عنوان مثال، مي

اشاره نمود. طبيعي است كـه ايـن پـژوهش بـر واكـاوي رونـدهاي كـالن و بلندمـدت         
  دهنده به جهان جديد متمركز خواهد بود. شكل



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  126

  تغيير در توزيع قدرت ماديـ  الف

المللـي،   هـاي بـين   تداوم بخشي و تحول در نظـم  دهي، ترين عنصر در شكل كليدي
المللـي را   توان نظم بـين  المللي بوده است. بنابراين مي نحوه توزيع قدرت در صحنه بين

تابعي از توزيع قدرت دانست و مدعي شد كـه بـه تناسـب تحـول در توزيـع قـدرت،       
سـت كـه در وضـعيت كنـوني توزيـع      شوند. شكي ني المللي نيز متحول مي هاي بين نظم

يابي  قدرت مادي در صحنه جهاني به شدت در حال تحول است. نماد اين تحول قدرت
به جهان دهنده  روند شكل ترين مهمكشورهاي در حال توسعه است. بنابراين نخستين و 

توان روند خيزش كشورهاي در حال توسعه ناميـد. در ادامـه ايـن رونـد را      جديد را مي
  اكاوي قرار خواهيم داد.مورد و

  خيزش كشورهاي در حال توسعهـ 1
تـوان رونـد    المللـي موجـود را مـي    ترين بعد روند انتقال قدرت در نظم بين كليدي

 خيزش جهان در حال توسعه ناميد. خيزش بخش مهمي از كشورهاي در حـال توسـعه،  
روه موسـوم بـه   (گ جنوبي و روسيه يآفريقاهايي چون چين، هند، برزيل،  قدرتبه ويژه 

الملـل يكـي از    بـر اقتصـاد سياسـي بـين    آنـان   اتتـأثير  زني راجع بـه  بريكس) و گمانه
موضوعات اساسي مورد بحث در محافل فكري كشورهاي مختلف در ساليان اخير بوده 

خيزش بخشي از كشورهاي در حال توسعه در اين عرصه با آنكه  است. نكته پر اهميت
پـس از بحـران   يافته، به ويـژه   توسعه دي و تجاري جهانهاي اقتصا روند كاهش قابليت
اي كه اكنـون در محافـل    هاي جدي شده است. يكي از بحثتوأمان  مالي اخير به نوعي

پردازي جريان دارد، تغيير مركـز ثقـل قـدرت و ثـروت از آتالنتيـك بـه        فكري و نظريه
قدند كه كاهش توان الملل معت پاسيفيك است. بسياري از متفكرين سياست و اقتصاد بين

مدعاي خود به كاهش  تأييد برايآنان  آغاز شده است.يافته  توسعه هاي اقتصادي قدرت
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هاي مادي قدرت و بـه   لفهوهاي اياالت متحده و مجموعه غرب در م ييها و توانا قابليت
. شواهد و آمار و ارقام موجـود  كنند ميويژه توان و جايگاه اقتصادي آن در جهان اشاره 

در اقتصـاد و  يافتـه   توسـعه  بر كاهش جايگاه اياالت متحده و بـه طـور كلـي دنيـاي     نيز
گذارند. در واقع در حوزه اقتصاد به عنـوان پايـه قـدرت يـك      تجارت جهاني صحه مي

لفه آن، موقعيت اياالت متحده در اقتصاد جهـاني در سـاليان اخيـر    وم ترين مهمكشور و 
هـاي غربـي در توليـد     ل كاهش سهم قـدرت شكارا رو به كاهش بوده است. جدول ذيآ

  دهد. جهاني را نشان مي

  19901-2013ها از توليد جهاني  سهم درصد قدرت ـ1 جدول 
  تغييرات  2013  2008  2006  2000  1990سال  كشور

  %-32  21  23  28  31  26  اياالت متحده
  +%144  9  7  6  4  2  چين
  %-55  7  8  9  15  14  ژاپن
  %-11  5  6  6  6  7  آلمان
  %-9  4  5  5  5  5  سانگلي

  +%6  4  5  5  4  6  فرانسه
  +%455  5  3  2  1  2  روسيه

هاي قدرت كشورها نيـز ايـاالت    مزيت ترين مهمدر حوزه صنعت به عنوان يكي از 
متحده جايگاه بالمنازع خود را تـا حـدي از دسـت داده اسـت. از آنجـا كـه در عصـر        

برتري ايـاالت متحـده    شوند، اطالعات، تكنولوژي و دانش به سرعت پخش و تكثير مي
ها در عرض چند سال به چالش كشيده شده است. اين رونـد را بسـياري    در اين عرصه

نيـروي كـار ارزان   به ويژه  اند و انتقال مركز ثقل قدرت و ثروت از غرب به شرق ناميده
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ي ايـن منطقـه را در ايـن رشـد مـوثر      هـا  دولـت خردمندانـه   گـذاري  سياستدر آسيا و 
  اند. دانسته
از تجـارت جهـاني در   يافتـه   توسـعه  ثر از اين روند اين روند، سهم كشـورهاي متا

تر روند  اي شفاف ساليان اخير به سرعت رو به كاهش گذارده است. نمودار ذيل به گونه
سـو و افـزايش نقـش برخـي      از يـك يافتـه   توسـعه  كاهش نقش و جايگـاه كشـورهاي  

را نشـان   2010تا  1970ز سال كشورهاي كليدي در حال توسعه در تجارت جهاني را ا
  دهد. مي

  19702- 2010درصد سهم صادرات كشورهاي كليدي از مجموع تجارت جهاني  ـ1 نمودار

  
به تدريج از متن به يافته  توسعه البته ذكر اين نكات بدان معني نيست كه كشورهاي

ملـل  ال حاشيه اقتصاد و تجارت جهاني خواهند رفت. دقت در تاريخ اقتصاد سياسي بين
هاي اقتصادي دچار  امروزي بارها به بحرانيافته  توسعه حكايت از آن دارد كه كشورهاي

اند به تدريج اقتصاد خود را بازسازي كرده و نقش خـويش در اقتصـاد و    شده و توانسته
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تجارت جهاني را بازيابند. در واقع خيزش برخي از كشـورهاي در حـال توسـعه بـدان     
از ناموازنه گذشته به سوي نـوعي از تـوازن ميـان     احتماالًل المل معناست كه تجارت بين

  3سوق خواهد يافت. احتماالًيافته  توسعه نقش و جايگاه كشورهاي در حال توسعه و
به موازات ارتقاي جايگـاه كشـورهاي در حـال توسـعه در تجـارت جهـاني، ايـن        

نيـز  يافتـه   عهتوسـ  كشـورهاي به ويژه  كشورها به بازاري رو به گسترش براي سايرين و
 اند. در واقع رشد روزافزون اين كشورها، موجبات افـزايش ارز در دسـترس   تبديل شده

 را فراهم آورده و به طبقه متوسط عظيمي كه مشتاق بهبود كيفيت زندگي خويش باآنان 
از كاالهاي با كيفيت است، شكل داده است. طبيعي است كـه ايـن تحـوالت    گيري  بهره

  4تر و پوياتر از گذشته ساخته است. ا بسيار گستردهبازار اين كشورها ر
در بـه ويـژه    اي در آسـيا و  يابي كشورهاي در حال توسعه بيش از هر منطقه قدرت

روند توسعه چين و هند بروز و ظهور يافته است. از همـين روسـت كـه ايـن مباحـث      
ارج از ي اخيـر خـ  هـا  سـال شـوند. البتـه در    ارائه مـي عمدتاً  »خيزش آسيا«تحت عنوان 

انـد و   جغرافياي آسيا نيز بازيگراني مانند برزيل به سرعت رو به توسعه و پيشرفت بـوده 
اند امـا از آنجـا كـه عمـده بـازيگران رو بـه        يابي برداشته هاي مهمي در مسير قدرت گام

اي در آينـده   كننـده  اند، تحـوالت ايـن منطقـه نقـش تعيـين      پيشرفت در آسيا قرار گرفته
  5.كند مييزش كشورهاي در حال توسعه ايفا تجارت جهاني و خ

ي ها دولتگيري و تداوم اقتدار  آساي در آسيا مرهون شكل توسعه اقتصادي معجزه
ي هـا  دولـت گرا در اين منطقه در دوران پس از جنگ دوم جهاني اسـت. ظهـور    توسعه
ر د ها دولتبه سرعت چهره آسياي شرقي را دگرگون كرد. اين  1960گرا در دهه  توسعه

ات گسـترده خـود را بـر رونـد     تـأثير  ابتدا در كشورهاي كوچك منطقه شكل گرفتنـد و 
پيشرفت اين كشورها و انباشت گسترده ثروت و قدرت در آنهـا برجـاي گذاشـتند. در    

دگرگوني فرآيند  سيايي شكل گرفتند وآدر كشورهاي بزرگ  ها دولتهاي بعد، اين  دهه
اي كه از آن به خيزش آسيا و تغيير مركز ثقل  لهآسيا را وارد مرحله جديدي كردند؛ مرح
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تر اين باشد كه از اين رونـد   برند. اما شايد درست قدرت از آتالنتيك به پاسيفيك نام مي
ترين مركز ثروت  هاي مختلف تاريخي عمده به احياي آسيا نام ببريم، زيرا آسيا در دوران

يشـترين ميـزان توليـد ناخـالص     در جهان بوده است. حتي در ابتداي قرن نوزدهم نيـز ب 
هاي اخير، به داليلـي كـه از حوصـله     شد. اما در سده داخلي جهان در اين قاره توليد مي

اين بحث خارج است، آسيا رو به زوال رفت و مركز ثقل قدرت و ثـروت بـه آتالنيـك    
ر هاي اخير با تعميق و بسط توسعه اقتصادي در اين قاره، آسـيا بـا   منتقل شد. اما در دهه

ديگر به سوي كسب جايگاه سابق خود در حركت اسـت. نمـودار ذيـل سـهم آسـيا در      
هاي ثروت و قدرت در ادوار مختلـف   توليد ناخالص جهاني را در مقايسه با ساير كانون

  6دهد. نشان مي

  1820-2015ي شمالي، اروپا و آسيا از توليد ناخالص جهان آمريكادرصد سهم  ـ2نمودار 

  
هاي مختلف اقتصادي و تجاري، انتقال مركز ثقل ثـروت   لفهور مرشد سريع آسيا د

المللي به اين قاره را به امري محتمل تبديل كرده است. در ميان كشورهاي اين قاره،  بين
هاي عظيم اين  چين و هند بسيار بيش از سايرين از قابليت دارند. در حال حاضر قابليت
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زمين، جمعيت، موقعيـت ژئوپلتيـك و   هاي سنتي قدرت همچون سر لفهودو كشور در م
همراه شده و به توسعه سريع اين كشورها منجر » گرا توسعه دولت« هاي منابع، با قابليت

خواهنـد  آنـان   ي آتي تـداوم يابـد،  ها سالشده است. اگر روند توسعه اين دو كشور در 
را بـه  المللـي   توانست اساساً استانداردهاي ثروت و قدرت را متحول كننـد و نظـم بـين   

  جديدي سوق دهند.كامالً  سوي مسيرهاي
با وقوع بحران اقتصادي اخير رشد كشورهاي در حال توسـعه در اقتصـاد جهـاني    
ســرعت بيشــتري يافتــه و بســياري از موسســات معتبــر معتقدنــد ايــن رشــد فراتــر از 

 تـرين گـزارش خـود    بوده است. به عنوان مثال گلدمن سـاچ در تـازه  آنان  هاي بيني پيش
اند، زيرا كشـورهاي   هاي اين نهاد به واقعيت نزديكتر شده بيني كرده است كه پيشد تأكي

بحران مالي را مديريت كرده و تبعـات  يافته  توسعه موسوم به بريكس بهتر از كشورهاي
  اند. آن را رفع كرده

ــل،    ــورهاي برزي ــريكس كش ــه ب ــوم ب ــورهاي موس ــين و   كش ــد، چ ــيه، هن روس
پيش بـه طـور    ها سالهايي كه گلدمن ساچ از  گزارشناي برمب جنوبي هستند كه يآفريقا

هاي اقتصادي و تجاري قرن بيست و يـك هسـتند.    ، در واقع قدرتكند ميمنظم منتشر 
هـاي منظمـي در مـورد     گـزارش  2005افزون بر ايـن كشـورها، ايـن موسسـه از سـال      

انـد   عهكشور بزرگ در حال توس 11. اين گروه كند ميمنتشر  N11كشورهاي موسوم به 
گيرنـد و عبارتنـد از    الذكر قرار مـي  ها بعد از چهار كشور بزرگ فوق كه به لحاظ قابليت

جنوبي، مصر، تركيه، اندونزي، مكزيك، پاكستان، نيجريـه، فيليپـين، ويتنـام و     ايران، كره
 احتماالًمدت  اي ميان كشور در آينده 11هاي گلدمن ساچ اين  گزارشبرمبناي  بنگالدش.
، بريتانيا، ايتاليا، كانادا، آلمـان، فرانسـه و   آمريكارقيبي جديد براي گروه هفت (به عنوان 

 7در اقتصاد و تجارت جهاني روزافزون استآنان  ژاپن) قد علم خواهند كرد، زيرا سهم
 هاي مختلف، چين و هند بيشـترين  بيني پيشبرمبناي  از ميان كشورهاي در حال توسعه،

آنان  ن جديد خواهند داشت. از اين رو بررسي روند توسعهدهي به جها را در شكل تأثير
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به طور مستقل واجد اهميت است. ذيالًً به طور خالصه روند توسعه اقتصـادي در ايـن   
  كنيم: دو كشور را بررسي مي

  چينـ 1-1
همانگونه كه در ابتداي بحث مطرح شد، اقتصاد پيشرفته در مقياس جهاني يكي از 

ايد. در اين حـوزه در وضـعيت كنـوني     بزرگ به شمار مي هاي اصلي يك قدرت ويژگي
پيشرفته فاصله دارد. امـا بـه سـرعت در حـال طـي      كامالً  هنوز اقتصاد چين با اقتصادي

گـري بـه    كردن اين مسير است. در واقع چرخش در اسـتراتژي كـالن چـين از انقالبـي    
، 1970اخر دهـه  گرايي در دوره موسوم به اصالحات و سياست درهاي باز در او توسعه

  ات خود را بر حوزه اقتصاد آشكار ساخته است.تأثير به سرعت
درصد بـوده   7/9تاكنون، به طور متوسط،  1970رشد اقتصادي چين از اواخر دهه 

نظير است. در اين دوران توليد ناخالص داخلي اين كشـور   است كه در تاريخ توسعه كم
د دالر بـه حـدود پـنج تريليـون دالر     بيش از صد برابر شده است و از دويسـت ميليـار  

افزايش يافته است. نمودار ذيل به خوبي سرعت رشد چين در قياس با ساير كشورها را 
  دهد. نشان مي
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  1980-2015رشد توليد ناخالص داخلي چين در مقايسه با برخي كشورها  ـ3 نمودار

  
ر رده دوم با برخورداري از چنين حجمي از توليد ناخالص داخلي، اقتصاد چـين د 

بـه اولـين    2030ها حاكي از آن اسـت كـه تـا سـال      بيني جهان قرار گرفته است و پيش
در ميزان سهم از توليد صنعتي جهان نيز سـهم چـين در    8اقتصاد جهان بدل خواهد شد.

پيوسته رو به افزايش بوده است. حجم تجارت اين كشور به عنوان شاخصي  ها سالاين 
تصادي نيز در سه دهه گذشته به سرعت رشد يافتـه اسـت. در   ديگر در ميزان قابليت اق

كل حجم تجارت اين كشور، بيست ميليـارد دالر بـود؛ در حـالي كـه ايـن       ،1979سال 
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، به حدود چهار تريليون دالر رسيد. به بيان ديگر در طول كمتـر از  2012ميزان در سال 
بـا ايـن رونـد رشـد     سي سال حجم تجارت اين كشور بيش از هشتاد برابر شده است. 

به عنوان ابرقدرت اقتصادي جهان در سـاليان اخيـر    آمريكااقتصادي چين حجم اقتصاد 
نسـبت بـه    آمريكـا نسبت به اقتصاد چين پيوسته رو به كاهش بوده است. حجم اقتصاد 

كـاهش   2011به حدود دو برابر در سال  1979چين از بيش از سي و پنج برابر در سال 
اياالت متحده را پشـت سـر    2009ن در حوزه صادرات چين در سال يافت. افزون بر اي

صادرات چين به بـيش   2030گذاشت و به اولين صادركننده جهان تبديل شد و تا سال 
نصف اين ميزان خواهـد   آمريكاتريليون دالر خواهد رسيد در حالي كه صادرات  17از 

گذاشـت و بـه اولـين    چين از لحاظ صادرات آلمـان را پشـت سـر     2010بود. در سال 
  .تبديل شد 9صادركننده جهان

را  2011هاي عمده تجاري جهان در سـال   نمودار ذيل جايگاه چين در ميان قدرت
  .دهد نشان مي
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  (ميليارد دالر) 2011هاي تجاري جهان در سال  رشد صادرات و واردات قدرتـ 4نمودار 

 

بـه اولـين    2020ن تا سال ها حكايت از آن دارد كه چي بيني با اين روند رشد، پيش
اقتصاد جهان تبديل خواهد شد و اياالت متحده را پشت سر خواهـد گذاشـت. نمـودار    

كه حجم اقتصاد چين در  كند مي بيني پيشذيل نشريه اكونوميست آن را ارائه داده است، 
  شود. آمريكابيش از اقتصاد  2018سال 
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  200110-2021اس با اياالت متحده روند رشد توليد ناخالص داخلي چين در قيـ 5نمودار 

  
ن اسـت كـه در دو تـا سـه دهـه آينـده       آها حاكي از  بيني در حوزه داخلي نيز پيش

 ميليون نفر از مردم چين از روستاها به شهرها مهاجرت خواهند كرد. از 400تا  300بين
 2002درصد در سال  39كه ميزان شهرنشيني در اين كشور از  شود ميبيني  رو پيش اين
ترين شهرنشيني در تـاريخ   افزايش يابد. اين روند كه بزرگ 2020درصد در سال  60به 

بشر خواهد بود، به ظهور سريع طبقه متوسط چيني منجر خواهد گرديد. در چـارچوب  
بايـد بـا چهـار برابـر كـردن       2020هاي استراتژيك دولت چين، اين كشور تا سال  طرح

 2020هـا در سـال    ايجاد كند. برمبناي اين طـرح  »اي مرفه جامعه«توليد ناخالص داخلي 
درآمـد   دالر يعنـي متوسـط   3000سرانه چين برمبناي توليد ناخالص داخلـي بـه   درآمد 

كشورهاي مرفه در آن مقطع، خواهد رسيد. البتـه ايـن تخمـين دولـت چـين، تخمينـي       
بـه   2020سـرانه چـين تـا سـال     درآمد  كارانه است. برخي اقتصاددانان معتقدند محافظه
آن هنگـام طبقـه    هـا در  بيني دالر خواهد رسيد. برمبناي پيش 9800و حتي  6320حدود 

ميليون نفر خواهـد رسـيد. تحـول كـالن ديگـري كـه        520متوسط اين كشور به حدود 
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خواهد گذاشت، انقالب اطالعات و فراگير شدن آن در اين  تأثير برقدرت چين در آينده
يك ميليارد نفر از مردم چين يعني حدود  2020تا سال ها  بيني كشور است. برمبناي پيش

درصد از كل جمعيت اين كشور از تلفن همراه برخوردار خواهند بود. اين رقم برابر  70
  11كنندگان از تلفن همراه در اياالت متحده، اروپا و ژاپن خواهد بود. با كل تعداد استفاده

  هندـ 2-1
ديك به دو دهه رشـد سـريع اقتصـادي    هند ديگر كشور آسيايي است كه پس از نز

اكنون به يكي از كانديداهاي قدرت بزرگ و حتي ابرقدرت در آينده اقتصاد و تجـارت  
الملل تبديل شده است. البته هند به طور سنتي يكـي از مراكـز ثـروت جهـان بـوده       بين

 20است. در آستانه انقالب صنعتي، هند دومـين اقتصـاد بـزرگ جهـاني بـود و حـدود       
كرد. از ايـن دوران بـه بعـد بـه داليلـي كـه از        از توليدات جهاني را در ايجاد مي درصد

اي كه در حدود دو قرن  حوصله بحث خارج است، اين كشور رو به زوال رفت به گونه
درصد افت كـرد.   3پس از انقالب صنعتي، سهم اين كشور از توليدات جهاني به حدود 

تـا پايـان جنـگ سـرد نيـز ادامـه داشـت. رشـد         اين روند پس از دوران استقالل هند و 
و پس از تغيير رويكرد اقتصادي اين كشور از اقتصاد  1990اقتصادي هند در اوائل دهه 

دولتي و متمركز به اقتصاد بازار آزاد سرعت گرفت. در طي ساليان اخيـر، هنـد همـواره    
سـت. رشـد   هاي رشد اقتصادي جهان را به خـود اختصـاص داده ا   يكي از باالترين نرخ

هـاي سـنتي و نـوين     لفـه وهاي اين كشـور در م  اقتصادي سريع هند در تركيب با مزيت
قدرت همچون جمعيت، وسعت، موقعيت ژئوپلتيك، نيروي كار بسـيار جـوان، اشـنايي    

هاي  كرده انبوه و كسب موقعيت ويژه در بخش عمومي به زبان انگليسي، نيروي تحصيل
هاي اين كشور براي تبديل شدن به  العات قابليتپيشرو اقتصادي همچون تكنولوژي اط

برمبنـاي   12الملـل را بـه شـدت ارتقـا بخشـيده      قدرتي بـزرگ در اقتصـاد سياسـي بـين    
ادامـه خواهـد    13درصد 8با آهنگ  2020هاي معتبر رشد اقتصادي هند تا سال  بيني پيش
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د.در ن هنگام توليد ناخالص داخلي ايـن كشـور بـا آلمـان برابـر خواهـد شـ       آيافت. در 
بـه   2015ها سهم هند در تجارت جهاني تـا سـال    بيني پيشبرمبناي  راستاي همين روند

  درصد خواهد رسيد.5/1

  برزيلـ 3-1
سـو از   افزون بر چين و هند برزيل ديگر كشور در حال توسعه اسـت كـه از يـك   

رشد اي برخوردار است و از ديگر سو در ساليان اخير  هاي ذاتي ويژه ها و توانايي قابليت
اقتصادي سريعي را تجربه كـرده و جايگـاه خـود در تجـارت و اقتصـاد جهـاني را بـه        

ست كـه از تصـوير سـنتي    ها سالاي محسوس ارتقا بخشيده است. در واقع برزيل  گونه
(صادركننده قهوه) و فقير فاصله گرفته و به يكـي   خود به عنوان كشوري تك محصولي
تبـديل شـده اسـت. ايـن كشـور بـه        14الملـل  يناز بازيگران مهم در اقتصاد و تجارت ب
هـاي مهمـي را در راسـتاي توسـعه و پيشـرفت       خصوص از ابتداي هزاره جديـد، گـام  

برداشته و دستاوردهاي مهم اقتصادي را كسب كرده است. در اين دوران، ثبات اقتصـاد  
هاي خـارجي آن   زدني بوده؛ ذخاير ارزي آن به شدت رشد كرده و بدهي اين كشور مثال

اينكـه برزيـل در وضـعيت كنـوني بـه يكـي از        نهايتـاً  كاهش يافته؛ تورم كترل شـده و 
  صادركنندگان كاالهاي صنعتي و موادخام در جهان تبديل شده است. ترين مهم

هاي ارتباطات، انرژي، خـودرو، نسـاجي، كيـف و كفـش، سـيمان،       توليد در بخش
شـدت رشـد كـرده اسـت. در     وتر، هواپيما و محصوالت مصرفي در اين كشور به يكامپ

، اين كشور رشد اقتصادي بااليي را تجربه كرده است؛ به طوري كـه در  ها سالتمام اين 
وضعيت كنوني با پشت سر گذاردن ايتاليا، به پنجمين قدرت صنعتي دنيـا تبـديل شـده    

درصد توليد ناخالص داخلي كشـورهاي   40است. توليد ناخالص داخلي برزيل، بالغ بر 
هـاي   ، آزموني براي بنيـان 2008ب است. بحران مالي سال ييتين و حوزه كاراي الآمريكا

اقتصاد برزيل و ميزان استحكام ثبات در اقتصاد كالن ايـن كشـور بـود. برزيـل يكـي از      
نجات يافت و توانست همچنـان بـه    2008كشورهايي بود كه به سرعت از بحران مالي 
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هـاي اقتصـادي ايـن     كي از استحكام بنيـان رشد اقتصادي خود ادامه دهد كه اين امر، حا
  بگذراند. كشور است كه توانسته تبعات بحران فراگير مالي در اقتصاد جهاني را از سر

نكته مهـم ديگـري كـه در رونـد رشـد برزيـل بايـد بـدان اشـاره كـرد، اقـدامات            
ر از ايـن  داسيلوا آغاز شده و تداوم يافته است. متاث اي است كه از دوران لوال گرايانه رفاه

شـكاف طبقـاتي در ايـن كشـور     ثانيـاً   اند و ها هزار نفر از فقر نجات يافته دهاوالً  روند،
نسبت به گذشته كاهش يافته است و بخش مهمي از جمعيت برزيل در حال پيوستن به 

ي ها فعاليتطبقه متوسط هستند. از همين روست كه در وضعيت فعلي، بخش مهمي از 
؛ به بيـان ديگـر، طبقـه    كنند ميجهت مصرف طبقه متوسط عمل اقتصادي در برزيل، در 

  متوسط و رو به رشد اين كشور، به منبعي مهم براي توسعه اين كشور تبديل شده است.
هاي داسيلوا در دولت روسـف نيـز ادامـه يافتـه اسـت؛ بـه        سياستآنكه  نكته مهم

ايش سهم صادرات هدف اين دولت، افزايش صادرات برزيل و افز ترين مهماي كه  گونه
در توليد ناخالص داخلي اين كشور است. در همين مقطع، قدرت نرم برزيل در صـحنه  

اي كه اين  المللي و به ويژه در نهادهاي اين حوزه به شدت رشد كرده است؛ به گونه بين
المللـي   كشور در وضعيت كنوني، يكي از رهبران جهان در حال توسعه در نهادهاي بـين 

آيـد و از بـازيگراني اسـت كـه موفقيـت       زمان جهاني تجارت به شمار ميبه ويژه در سا
گفتگوهاي موسوم به دور دوحه به موافقت و رأي مثبت اين كشـور، نيـاز جـدي دارد.    

ي اخير به شدت پيگير اصالح ساختار شـوراي امنيـت و   ها سالافزون بر اين، برزيل در 
نفس روزافزون ه اكي از اعتماد بعضويت به عنوان عضو دائم اين شورا بوده است كه ح

  المللي است. تر در صحنه بين هاي گسترده اين كشور براي ايفاي نقش
سـازي در ايـن    داليل موفقيت اقتصادي برزيل، رونـد خصوصـي   ترين مهميكي از 

اي كـه در   كشور و باز بودن اقتصاد اين كشور بر روي سرمايه خارجي است؛ بـه گونـه  
ميزان جذب سرمايه مستقيم خارجي، مقام اول را دارد. افـزون  ي التين، به لحاظ آمريكا

هاي تجاري، حضور فعـالي   موافقتنامهبر اين، اين كشور در چارچوب مركوسور و ساير 
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هـاي تجـاري بـا سـاير      موافقتنامهي التين و انعقاد آمريكادر گسترش تجارت آزادي در 
  هاي تجاري و كشورهاي مهم داشته است. بلوك

هـاي زيرسـاختي    گذاري اقتصادي، ديگر دليل موفقيت برزيل را سرمايهكارشناسان 
در وكـار   كسـب  اي كه شرايط زيرساختي براي فضاي دانند؛ به گونه وسيع اين كشور مي

ها فراهم شده است و در همين جاست كه نقـش دولـت    گذاري اين كشور با اين سرمايه
  گردد. كشور نمايان ميبه عنوان عاملي مهم در پيشبرد روند توسعه در اين 

هاي مهم برزيل در مسير توسعه، ثبات نظام سياسي اين كشـور   يكي ديگر از مزيت
هاي ديگـر در حـال ظهـور، همچـون      است زيرا نظام سياسي آن برخالف برخي قدرت

شفاف گردش نخبگان برخوردار است و همين امر، زمينـه را بـراي ثبـات    فرآيند  چين،
ور را فراهم آورده است. افزون بـر ايـن، برزيـل بـه لحـاظ      بلندمدت سياسي در اين كش

  15.كند ميمنابع طبيعي نيز غني است و همين امر، به روند توسعه در اين كشور كمك 
تـوان گفـت كـه در پيامـد خيـزش بخـش مهمـي از         بنابراين به طور خالصـه مـي  

كشورهاي در حال توسعه، جهان جديدي در حال ظهـور اسـت.به بيـان ديگـر خيـزش      
قـدرت اقتصـادي   بـه ويـژه    كشورهاي در حال توسعه و تغيير معادالت قدرت مادي و

كـه در گـزارش    بينـي  پيشترين  به جهان جديد است. تازهدهنده  ترين روند شكل كليدي
كـه شـكاف قـدرت ميـان     دهد  مي منتشر شده، نشان آمريكااخير شوراي اطالعات ملي 

يافتـه) و كشـورهاي در حـال     توسعه(جهان  كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه
كـه   بينـي  پـيش اي چشمگير گسترش خواهد يافت. اين  هاي آتي به گونه توسعه در دهه

هاي مختلف قدرت مادي صورت گرفته، به خوبي روند انتقال قـدرت   براساس شاخص
دهد. در اين چارچوب در افق  به جهان در حال توسعه را نشان مييافته  توسعه از جهان

برابـر  يافتـه   توسـعه  هم جهان در حال توسعه از قدرت جهاني بـا سـهم جهـان   س 2030
قطـب قـدرت در    ترين مهمخواهد شد و پس از آن به سرعت جهان در حال توسعه به 

  الملل تبديل خواهد گشت. نظام بين
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  16و در حال توسعه از قدرت جهانييافته  توسعه روند تغيير سهم جهان بيني پيشـ 6نمودار 

  

  طبقه متوسط جديد رظهوـ 2
به جهان جديد كه بـه نـوعي تغييـر در    دهنده  يكي ديگر از روندهاي كليدي شكل

دهد، ظهور طبقه متوسط عظيمي در كشـورهاي در حـال    ابعاد مادي قدرت را نشاني مي
تواند روند تقاضا در اقتصاد جهـاني را دگرگـون كنـد و     توسعه است، زيرا اين طبقه مي

تعريـف  برمبناي  تغيير دهد.يافته  توسعه به جهانيافته  توسعه جهان بازارهاي بزرگ را از
 4كـه حـداقل از    شـود  ميبانك جهاني، طبقه متوسط ثروتمند به گروهي از افراد اطالق 

طبيعتـاً   ساالنه (برمبناي قدرت خريد) برخوردار باشند. ظهور اين طبقهدرآمد  هزار دالر
و خدمات پيشرفته را افزايش خواهد داد و بازار در حوزه كاالها به ويژه  تقاضاي جهاني

جهاني محصوالتي چون خودرو و كاالهاي مصرفي بادوام را گسترشي چشمگير خواهد 
تقاضاي جهـاني بـراي    احتماالًبخشيد. افزون بر اين با توجه به نيازهاي افراد اين طبقه، 
  فزايش خواهند داد.المللي را ا تحصيالت، بهداشت و نيز خدمات مرتبط با توريسم بين
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برخي برآوردها حكايت از آن دارد كه جمعيت طبقه متوسط و ثروتمند كشورهاي 
 مكزيك، آرژانتين، انـدونزي،  روسيه، برزيل، چين، هند،[ 20در حال توسعه عضو گروه 

ميليـارد نفـر در سـال     3/1به  2009ميليون نفر در سال  739از ] جنوبي يآفريقاتركيه و 
درصـد از   24افزايش يابد. در وضـعيت كنـوني    2050يارد نفر در سال ميل 9/1و  2030

، در حـالي  كننـد  ميطبقه متوسط و ثروتمند جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي 
ميزان جمعيـت ايـن طبقـه در كشـورهاي در حـال توسـعه از ميـزان         2030كه در سال 

 60بـيش از   2050سـال  بيشتر خواهد شد و در يافته  توسعه در كشورهايآنان  جمعيت
درصد اين طبقه در كشورهاي در حال توسعه سكونت خواهند داشت. نمودار ذيل ايـن  

  دهد. روند را نشان مي

  2009-2050و در حال توسعه يافته  توسعه حجم طبقه متوسط در كشورهايـ 7نمودار 

  
ناگفته پيداست كه بخش اعظمي از اين طبقـه در چـين بـه عنـوان شـكوفاترين و      

هـا، طبقـه    بينـي  پيشبرمبناي  ترين كشور در حال توسعه زندگي خواهند كرد. جمعيتپر
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ميليـون نفـر در سـال     780بـه   2009ميليون نفر در سـال   120متوسط ثروتمند چين از 
خواهد رسيد. افزون بر اين در اين مقطع بخـش   2050ميليارد نفر در سال  1/1و  2030

  هزار دالر) خواهند پيوست. 17 (درآمد بيش از مهمي به طبقه ثروتمند
 البته اين طبقه در ساير كشورهاي در حال توسعه نيز رو به گسترش خواهـد بـود،  

درصـد   42اما بخش عمده آن در چين و هند متمركز خواهند بـود. در وضـعيت فعلـي    
 كنند ميدر اين دو كشور زندگي  20طبقه متوسط كشورهاي در حال توسعه عضو گروه 

افـزايش   درصد خواهد رسيد. پيامد طبيعي اين رونـد،  70به  2050سال  كه اين رقم در
سهم و نقش طبقه متوسط در تركيب جمعيتي كشورهاي در حال توسعه خواهد بود، به 

درصـد در   48و  2030درصـد در سـال    33بـه   2009درصد در سال  11اي كه از  گونه
  خواهد رسيد. 205017سال 

رشـد سـريع طبقـه     آمريكاشوراي اطالعات ملي  ترين گزارش تحقيقي، اما در تازه
دانسته است. از منظر اين  2030تغييرات استراتژيك تا سال  ترين مهممتوسط را يكي از 

ميليارد نفر افزايش خواهد يافـت.   3گزارش تا آن هنگام جمعيت طبقه متوسط جهان تا 
طبقـه متوسـط   عمده مصـرف   2050هاي اين گزارش، در افق  يافتهبرمبناي آنكه  جالب

جهان در هند و نه چين صورت خواهد گرفت، زيرا تركيب جمعيتي هند پوياتر اسـت.  
، عمـده جمعيـت طبقـه متوسـط     2050كـه در افـق   دهد  مي اين نمودار به روشني نشان
  جهاني آسيايي خواهند بود.
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  2000-2050درصد سهم از مصرف طبقه متوسط جهاني ـ 8نمودار 

  
كه در آينده با معيار ميزان مصرف نيز آسيا دهد  مي ي نشاننمودار ذيل نيز به روشن

  گاه طبقه متوسط در جهان خواهد بود. سكونت ترين مهم
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  1990-2030تغيير در مصرف طبقه متوسط در مناطق مختلف جهان  ـ9نمودار 
)Australian Industry Group Submission, 2012(  

  
ه آتي طبقه متوسـط جهـان در حـال    آمد، به روشني پيداست كه در دو دهآنچه  از

 به رونـدهاي اقتصـاد جهـاني بـه ويـژه از لحـاظ      دهنده  نيروي شكل ترين مهمتوسعه به 
  به تقاضاهاي جهاني براي كاالهاي مصرفي تبديل خواهد شد.دهي  شكل

  ي ايرانخيزش كشورهاي در حال توسعه در محيط پيرامونـ 3

  شوراي همكاري خليج فارس
در تركيـه و  عمـدتاً   ال توسعه در محيط همسـايگي ايـران  خيزش كشورهاي در ح

 شوراي همكاري خليج فارس تجلي يافته است. از آنجا كه خيزش تركيه در فصول آتي
هاي آتي شـوراي همكـاري    مورد بحث قرار خواهد گرفت، در اين بخش برنامهمستقالً 

ختصر مورد بررسي را به طور مآنان  هاي محتمل راجع به آينده بيني خليج فارس و پيش
ي اخيـر متـأثر   ها سالقرار خواهيم داد. حجم اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج فارس طي 
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سازي اقتصادي كه در اين كشورها اجرا شـده،   هاي متنوع از افزايش قيمت نفت و برنامه
اي  هاي اقتصادي بلندپروازانه دو برابر شده است. در پي اين وضعيت، اين كشورها طرح

تريليون دالر برآورد  3اند كه سرمايه مورد نياز براي اجراي آنها حدود  گذاشته را به اجرا
  شده است.

ساز در حاشيه جنوبي خليج فارس  هاي كالن زيرساختي و ظرفيت نقشه ذيل پروژه
  18دهد: را نشان مي

  ساز در حاشيه جنوبي خليج فارس هاي كالن زيرساختي و ظرفيت پروژهـ 3شكل 

  
هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي  نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، ظرفيت

ارس به عنوان يك مجموعه همگرا تحت عنوان شوراي همكاري خلـيج  حاشيه خليج ف
هـاي   دهي به تعامل نهادمند با ساير بلوك فارس است. وسعت اقدامات شورا براي شكل

ــا     ــه در تركيــب ب ــي در خاورميان ــانون همگراي ــوان ك ــه عن همگــرا و تعريــف خــود ب
طبيعتـاً   رايي،هاي وسيع كشورهاي عضو آن در بخش سخت افزاري همگ گذاري سرمايه
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تري در قياس با ايران خواهد داد. از همين روست كـه در   موقعيت بسيار مطلوبآنان  به
مباحث مربوط به جاده ابريشم (مسير دريايي) جديد، از دوبي و ساير بنـادر كشـورهاي   

و از ايـران   شـود  مـي هاي استراتژيك اين مسـير سـخن گفتـه     عضو شورا به عنوان گره
غرافيايي ويژه و سابقه تاريخي گسـترده در ايـن حـوزه، سـخني در     موقعيت ج رغم علي

  ميان نيست.
هاي بلندپروازانه شورا در افـق   نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت، برنامه

هـا كـه در ادامـه بـه آنهـا خـواهيم        بينـي  است. در واقع، در صورتي كه اين پيش 2020
توانــد بــراي موقعيــت  ايــن شــورا مــيپرداخــت، محقــق گردنــد، ابعــاد تهديــداتي كــه 

  ژئواكونوميك ايران ايجاد كند، بسيار بيش از وضعيت كنوني خواهد بود.
پژوهي، اهميت شوراي همكاري به عنوان  هاي نهادهاي معتبر آينده برمبناي گزارش

، افزايش خواهد يافت زيرا در اين سال، اين 2020هاب اقتصادي و تجاري تا سال  يك
تريليون دالري برخوردار خواهد بـود و بـيش از يـك چهـارم نفـت       2دي نهاد از اقتصا

جهان را توليد خواهد كرد. افزون بر اين، با تغييير مركز ثقل اقتصاد جهاني به شرق، اين 
سـوق خواهنـد داد و نفـت     آفريقاهاي خود را به سمت آسيا و  گذار كشورها نيز سرمايه

  آنها نيز بيشتر به سوي آسيا خواهد رفت.
ها احتمال وقوع آن به عنوان سناريوي محتمـل در   روند ديگري كه در اين گزارش

نظر گرفته شده اين است كه همگرايي اقتصادي و سياسي ميان اعضـاي شـورا در افـق    
به سوي ايجاد پول واحد، بانك  احتماالًافزايش خواهد يافت. از اين منظر، شورا  2020

و مقررات پيش خواهد رفت البتـه پيشـرفت در    مركزي واحد و هماهنگي بيشتر قوانين
برمبنـاي ايـن    خواهـد بـود.  آنـان   ها منوط به تداوم روابط سياسي خوب ميان اين زمينه

در اين افق ميسر نيسـت  آنان  ها سياست خارجي و نيروي نظامي مشترك ميان بيني پيش
دهايي كـه در  اما تشكيل اتحاديه پولي ميان اين كشورها محتمل است. يكي ديگر از رون

بيني شده، حركـت بـه سـمت ايجـاد صـنايع بـراي        مورد رفتار اقتصادي اين شورا پيش



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  148

ثروت اين كشورهاست. افزون  ترين مهمفروشي آن به عنوان  فراوري نفت و كاهش خام
از منظر بحث حاضر، اينكه شوراي همكاري تالش خواهـد كـرد تـا بـا     تر  مهمبر اين و 

ده و بيش از پيش به سـوي شـرق بنگـرد. در ايـن راسـتا،      روند انتقال قدرت، همگام ش
هـاي در   بـا قـدرت  آنـان   موقعيت جغرافيايي اين مجموعه و مناسبات ديپلماتيك خوب

هـا، شـوراي همكـاري تـا سـال       بيني اين پيشبرمبناي  .كند ميكمك آنان  حال ظهور، به
د. احتمال دارد كه ، به اتحاديه پولي شكل خواهد داد و سبد پولي ايجاد خواهد كر2020

اين اتحاديه به ساير كشورهاي عربي نيز گسترش يابد. برخي حتي از پول عربي واحـد  
شوراي همكاري به كـانون مـالي منطقـه     احتماالً، 2020اند. تا سال  سخن به ميان آورده

تبديل خواهد شد و نقشي را كه سنگاپور در شرق آسيا ايفا كرده اسـت، در غـرب ايـن    
تـرين سـناريو در مـورد آينـده شـوراي همكـاري،        ، محتمـل نهايتاًواهد كرد. قاره ايفا خ

حركت محتاطانه اين شورا به سوي همگرايي اقتصادي است؛ محتاطانه از آن لحاظ كـه  
بعضـاً   هويت فردي خود راآنان  ها و اختالفاتي ميان كشورها وجود دارد و هنوز رقابت

  19دهند. بر هويت همگرايانه ترجيح مي
ها منـوط بـه جـان بـه در      بيني ذكر اين نكته ضروري است كه تحقق اين پيش البته

بردن كشورهاي حاشيه خليج فارس از طوفان بهار عربي اسـت، طوفـاني كـه منطقـه را     
هاي شوراي اطالعـات ملـي    بيني پيشبرمبناي  درنورديده و چهره آن را تغيير داده است.

از بيشـترين زمينـه بـراي در غلطيـدن بـه       خاورميانه و شرق آسيا 2030، در افق آمريكا
  ثباتي برخوردارند. بي ورطه

  تغيير در توزيع هنجارها: فراتر از اجماع واشنگتنيـ  ب

اي كه غرب با محوريت اياالت متحده در دوران پس از جنـگ دوم   المللي نظم بين
. همانگونه هاي مادي و هنجاري است داراي پايهطبيعتاً  جهاني بنياد نهاد و تداوم بخشيد
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كه در صفحات پيش توضيح داده شد پايه مادي اين نظم كه مبتني بـر هژمـوني ايـاالت    
ي اخير بـه سـرعت رو بـه تغييـر     ها سالالملل است در  متحده در اقتصاد و سياست بين

در اقتصاد جهاني ايجـاد كـرد    آمريكارفته است. به بيان ديگر در پيامد ثباتي كه هژموني 
در حال توسعه به سرعت رشد كرد و همين رشد زمينـه را بـراي    بخش مهمي از جهان

  آورد. المللي پديد تغيير معادالت قدرت در صحنه بين
ي اوليه پس از جنگ سرد و متاثر از فضـاي  ها سالاما در بعد هنجاري اين نظم در 

 هـا  دولـت بسياري بر اين عقيده بودند كه عصر ايدئولوژي و نيز عصر  داغ جهاني شدن،
 هـا  دولـت « داشتند كه در عصر جهاني شـدن تأكيد آنان  به پايان است. به بيان موجزرو 

. ايـن قرائـت   »براي كارهاي بزرگ بسيار كوچك و براي كارهاي كوچك بسيار بزرگنـد 
در اين مقاله در  20به مشهورترين شكل در مقاله فوكوياما با عنوان پايان تاريخ ارائه شد.

گير شـدن ليبـرال دموكراسـي و بـازار آزاد      ولوژيك و همهواقع پايان عصر نبردهاي ايدئ
 هـا را  بينـي  پـيش تا حد قابل توجهي اينگونـه   1990شده بود. البته فضاي دهه  بيني پيش
الملـل   كرد. زيرا در دهه اول پس از فروپاشي شوروي بعد هنجـاري نظـم بـين    مي تأييد

ورها از هنـد تـا چـين و تـا     تمامي كشـ تقريباً  اي كه ليبرال به شدت تقويت شد به گونه
سـازي بـه    ي جنوبي منطق بازار آزاد را پذيرا شدند و خصوصـي آمريكااروپاي شرقي و 

در صـحنه   آمريكـا سرعت رشد كرد. در واقع در اين دهه بعد مادي و هنجـاري تسـلط   
تـوان عصـر بنيـادگرايي     المللي در اوج قرار داشت. به بيان مشهور اين دوران را مـي  بين
ناميد، عصري كه در آن اعتقادي راسخ به بازار آزاد به عنـوان بهتـرين مكانيسـم     ]1[بازار
  .دهي به تعامالت اقتصادي وجود داشت شكل

بـه تـدريج دخالـت     1970در واقع در چالش با قرائت كينزي از اقتصـاد، از دهـه   
ان به چـالش كشـيده شـد. اينـان     پرداز نظريه گسترده دولت در اقتصاد از سوي برخي از

                                                      
1- Market fundamentalism 
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از منظر منطق به ويژه  حور استدالل خود را بر ناصواب بودن دخالت دولت در اقتصادم
كردنـد و   آدام اسميت را تبليـغ مـي   يياقتصادي قرار دادند. اينان بازگشت به دست نامر

را آنـان   معتقد بودند كه بازار را بايد بـه حـال خـود رهـا كـرد. از همـين روسـت كـه        
د. برخي اين تغيير در نظريات اقتصـادي را نـوعي ضـد    خوانن نوكالسيك يا نوليبرال مي

اقتصادي  گذاري سياستسه رهيافت عمده آنان  اند. انقالب و بازگشت به گذشته دانسته
  شد را به چالش كشيدند: نظريات كينز اجرا ميبرمبناي  كه

  گسترش بيش از حد بخش عموميـ 1
هـاي   گذاري در حـوزه  هاقتصادي بر سرماي گذاري سياستكيد بيش از حد در أتـ 2

منـابع انسـاني    گذاري بر بر سرمايهتأكيد  هاي زيرساختي به جاي فيزيكي همچون پروژه
  همچون آموزش و بهداشت.

ها كه  ها و سهميه ها، يارانه هاي اقتصادي همچون تعرفه استفاده گسترده از كنترلـ 3
  گذارد. ها اثر نامطلوبي مي بر قيمت

وودز راه يافت و به سـرعت بـه    به نهادهاي برتن 1980 اين تفكر به تدريج از دهه
و تاچر در انگليس دوران طاليي اين  آمريكاريگان در برآمدن  تفكر مسلط تبديل شد. با

نظريه نيز آغاز شد. برنامه تعديل ساختاري كه از سوي نهادهايي چون بانـك جهـاني و   
نمـاد ايـن رويكـرد     تـرين  مهـم توان  المللي پول طراحي و توصيه شد را مي صندوق بين

  دانست. اين برنامه داراي رئوس ذيل بود:
  در حوزه داخليـ 1

  دولتي يها سازي شركت خصوصيـ 1-1
  ها حذف يارانه ـ2-1
  بهبود نظام مالياتي ـ3-1
  حذف نظارت بر دستمزدها ـ4-1
  كاهش شاغلين در بخش دولتيـ 5-1
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  المللي در عرصه بينـ 2
  ها كاهش يا حذف تعرفهـ 1-2
  كاهش نرخ برابري ارز ـ2-2
  ها كاهش يا حذف سهميه ـ3-2
  21عدم كنترل بر صادرات ـ4-2

ترين  اين رويكرد بعدها به اجماع واشنگتني معروف شد. اجماع واشنگتني در ساده
اي اسـت كـه    هـاي توسـعه   در مورد استراتژي ها ديدگاهاي از  تعريف عبارت از مجموعه

المللي پـول كـه در واشـنگتن     جهاني صندوق بينمورد حمايت نهادهايي همچون بانك 
در نظـام   آمريكاباشد. به بيان ديگر همراه با اوجگيري موقعيت هژمونيك  قرار دارند مي

الملل، اجماع واشنگتني نيز به هنجار مسلط توسعه تبديل شد. جـان ويليامسـون بـه     بين
اجماع واشنگتني مبتني عنوان كسي كه اين مفهوم را خلق كرد معتقد است كه ايده اوليه 

  بر سه مولفه بنيادين بوده است:
  بازار آزادـ 1
  گشودن درها به روي جهانـ 2
  22نظم و ثبات اقتصاد كالنـ 3

  :شود ميتوصيه  ها دولتدر واقع در قالب اجماع واشنگتني به 
  درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهند. 2كسري بودحه خود را به كمتر از ـ 1
هـاي   گـذاري  ندي، براي بهداشت اوليه، آموزش و پرورش و سـرمايه ب در بودجهـ 2

  زيربنايي اولويت قائل شوند.
هاي موجود در خارج، گسـترش   بهره از داراييدرآمد  پايه مالياتي را با احتسابـ 3
  هاي مالياتي نهايي را كاهش دهند. و نرخ
ا لغو و يك نرخ هاي بهره ترجيحي ر كم نرخ نظام مالي را آزادسازي كنند، دستـ 4

  مثبت را اعمال كنند.نسبتاً  بهره واقعي
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  نرخ ارز را به منظور تشويق صادرات غيرسنتي تعديل كنند.ـ 5
هـاي كيفـي را بـه سـرعت جـايگزين       به منظور آزادسازي تجارت، محـدوديت ـ 6
درصد) كـاهش   20درصد (يا حداكثر حدود  10ها را به  ها كنند و به تدريج تعرفه تعرفه
  دهند.

گــذاري مســتقيم خــارجي را برطــرف و امكــان رقابــت  همــه موانــع ســرمايهـــ 7
  هاي خارجي و داخلي را در شرايط مساوي فراهم كنند. شركت
  هاي دولتي را خصوصي كنند. شركتـ 8
 كند مييا رقابت را محدود  شود ميهاي جديد  مقرراتي را كه مانع ورود شركتـ 9

  ه يك صنعت خاص را تضمين كنند.لغو و موجه بودن همه مقررات مربوط ب
هـاي   هـاي اضـافي، بـراي بخـش     حقوق مالكيت خصوصـي را بـدون هزينـه   ـ 10

  23كنند. تأمينرسمي  چنين همغيررسمي و 
دانند زيرا معتقدند كه عصاره  برخي اجماع واشنگتني را با بنيادگرايي بازار يكي مي
و  كنـد  مـي را حل  مسايلغلب هر دوي اينها مبتني بر يك مولفه است و آن اينكه بازار ا

  .كند ميبا داشتن مكانيسم خود تنظيمي، خويشتن را اصالح 

  بحران در اجماع واشنگتنيـ 1
آدام  ييي بازار هنوز تا حد زيادي پابرجاست و دست نـامر كارآمد گرچه اعتقاد به

بـه   هـا  هايي از تغيير نيز وجود دارد. اين نشانه اما نشانه شود مياسميت همچنان تقديس 
ها به هيچ روي بـه   شوند. گرچه اين نشانه بيشتر ديده مي 2008پس از بحران مالي ويژه 

هـا در ايـن    هاي تغيير در بعد مادي نيست اما به هر روي برخـي از نشـانه   وضوح نشانه
داري  ها بحثي است كـه تحـت عنـوان سـرمايه     اين نشانه ترين مهمزمينه نيز وجود دارد. 
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الملل به آن پرداخته شده  خير در محافل فكري اقتصاد سياسي بيني اها سالدر  ]1[دولتي
ي دولتي بنابر يكي از تعـاريف عبـارت از سيسـتمي اسـت كـه در آن      دار سرمايهاست. 

و بازار در جهت اهداف سياسـي خـود    شود ميدولت به بازيگر اصلي در اقتصاد تبديل 
نوظهـور از  اينگونـه   چـالش تفـاوت و نيـز نقطـه     تـرين  مهـم گيرد. همين امر  به كار مي
داري دولتي هـدف نهـايي    ي با هنجارهاي بازار آزاد است. در واقع در سرمايهدار سرمايه

اقتصادي نيست بلكه سياسي است و معطوف به حداكثرسازي قدرت دولت و بالنتيجـه  
  شانس رهبران براي بقا است.

  اجماع پساواشنگتنيـ 2
ماع واشـنگتني بـه عنـوان قرائـت مسـلط      يي كه در برابر اجها چالشيكي ديگر از 

ي اخير البته در سطح نظري و آكادميك ايجاد شده، نقدهايي است كـه  ها سالتوسعه در 
  اند. جوزف استيگليتز بر اين مفهوم وارد كردهبه ويژه  برخي اقتصاددانان برجسته

و استيگلتز معتقد است كه اين نظريه موجبات توسعه قابل دوام را فـراهم نيـاورده   
در كاهش فقر نيز توفيق چنداني نداشته است. در واقع از اين منظـر اجمـاع واشـنگتني    
اجماعي بر سر ليبراليزه كردن و جهاني شدن بوده تا اجماعي بـر سـر توسـعه پايـدار و     

ناقـدان اجمـاع واشـنگتني ايـن      تـرين  مهـم عادالنه. از منظر استيگليتز به عنوان يكـي از  
هـا در   آزمون توسعه سربلند بيرون بيايند در حالي كـه آسـيايي  اند از  مفروضات نتوانسته
در بـه ويـژه    اند. او معتقد است كه مكانيسـم خـود تنطيمـي بـازار     اين روند موفق بوده

  مراحل اوليه توسعه به نتايج موثر منجر نخواهد شد.
آورد،  افزون بر اين او شاهد ديگري كه در راستاي شكست اجمـاع واشـنگتني مـي   

ي التـين اسـت. از منظـر وي    آمريكـا و  آفريقـا عمال اين الگو در زير صـحراي  تجربه ا

                                                      
1- State capitalism 
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اجماع واشنگتني توسعه خود را به پيش بردنـد  برمبناي  كشورهايي كه در اين دو منطقه
اي كه آرژانتين نماد آن بود. در مقابل اين الگـو،   در نهايت با ناكامي مواجه شدند ناكامي

دولـت در توسـعه پررنـگ     يـي دسـت مر اوالً  كه در آنالگوي توسعه آسيايي قرار دارد 
تر  مهمدولت ليبراليزه كردن را به تدريج به پيش برده است. افزون بر اين و ثانيًا  است و

اينكه دولت ثبات اقتصاد كالن را فراهم كرده و زمينـه را بـراي رشـد سـريع و بـا دوام      
  اقتصادي كشورهاي آسيايي فراهم آورده است.

يكـي آن اسـت كـه     كنـد  ميدي كه استيگليتز بر اجماع واشنگتني وارد نق ترين مهم
گيـرد و آن را بـه رشـد اقتصـادي و افـزايش       اهداف توسعه را بسيار محدود در نظر مي

تنها به كاهش نقش دولـت در اقتصـاد   آنكه  كاهد و ديگر توليد ناخالص داخلي فرو مي
هـايي   نارسـايي  هـا  دولتهمانگونه كه گيرند كه  انديشد و به اين نكته را در نظر نمي مي

  هايي دارند. هاي و شكست دارند بازارها هم نارسايي
اجماعي بـر سـر فراتـر رفـتن از اجمـاع      آنكه  روشن استآنچه  از منظر استيگليتز

كـامالً   هاي اين اجمـاع جديـد   واشنگتني در جهان شكل گرفته است گرچه هنوز مولفه
ـ      مولفـه ايـن اجمـاع كـه بـر آن اجمـاع        ه چنـد تبيين نشده اسـت. بـا ايـن وجـود او ب

  :كند مينهد اشاره  پساواشنگتني نام مي
تواند تنها در واشنگتن شكل بگيرد. بلكه بايد جهان در  اين اجماع نميآنكه  اولـ 1

  .حال توسعه نيز در اين روند شريك شود
تـوان بـراي همـه كشـورها تجـويز كـرد.        يك نسـخه سياسـتي واحـد را نمـي    ـ 2
اند ممكن است در كشور ديگري به شكسـت   ايي كه در يك كشور موفق بودهه سياست

هاي سياستي در نظر  منجر شوند. بنابراين بايد مقتضيات كشورهاي مختلف را در توصيه
  داشت.
ها هنوز علم اقتصاد به آن ميزان از نظرات و تجربيـات متـراكم    در برخي حوزهـ 3

ـ  سياسـت هـاي   ئه توصـيه اجماع الزم براي اراگيري  شكل كه الزمه ه بـه كشـورها   گذاران
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هستند نرسيده است. به عنوان مثال در اين مورد كه آزادسازي تجاري شتابناك در يـك  
خواهد شد اجماعي وجود  تر سريعكشور داراي بيكاري گسترده منجر به رشد اقتصادي 

ـ     ن تجـارب  ندارد. بنابراين كشورها بايد به تجارب خود توجه كننـد و بـا اسـتفاده از اي
  را براي خود برگزينند. ها راه بهترين
اجماع واشنگتني به حداقل رسـاندن نقـش دولـت    برخالف  الزمه توسعه موفقـ 4

  نيست بلكه ايفاي نقش متوازن دولت در روند توسعه است.
  نقش بازار و نهادهاي دولتي است.توأمان  پيشبرد توسعه نيازمند تقويتـ 5
ها با افزايش توليد ناخالص داخلي مورد سـنجش قـرار   توفيق در توسعه نبايد تن ـ6

گيرد بلكه بايد متغيرهاي بيشتري نيز از جمله ثبات اجتماعي و پايداري محـيط زيسـت   
  24نيز در روند سنجش مورد توجه قرار گيرد.

تـوان بـه    اني كه معتقد به پايان عصر اجماع واشنگتني است، ميپرداز نظريه از ديگر
در نشريه فـارن افـرز    2011اي كه سال  شاره كرد. فوكوياما در مقالهفرانسيس فوكوياما ا

در مقالـه   90با عنوان اجماع پساواشنگتن به چاپ رساند از ديدگاهي كه در اوايل دهـه  
پايان تاريخ به چاپ رسانده بود بسيار فاصله گرفتـه اسـت. او در ايـن مقالـه اسـتدالل      

پس از بحران مالي اخير از اصول مد نظـر  به ويژه  كه كشورهاي در حال توسعه كند مي
دارد كه اين كشورها هيچگـاه  تأكيد  اند گرچه او اجماع واشنگتني به شدت فاصله گرفته

  اين اصول را به طور كامل نپذيرفتند.
ي التين ترديدهاي جدي آمريكادر آسيا و  1990هاي مالي دهه  از منظر وي بحران

بحران مالي اخير نيـز ضـربه سـختي بـه آن وارد      در مورد اجماع واشنگتني ايجاد كرد و
كه اين مدل را به طـور  يافته  توسعه كرد زيرا كشورهاي در حال ظهور در قياس با غرب

كرد با سرعت بيشتري از بحران خارج شدند. به همـين دليـل وي معتقـد     كامل اجرا مي
زيـر سـوال رفـتن    داري بلكه  اتفاق افتاده است نه زير سوال رفتن سرمايهآنچه  است كه
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هـاي فعلـي در اقتصـاد سياسـي      يي از آن است و همين موضوع دگرگونيآمريكاقرائت 
  .كند ميداري متمايز  الملل را از دوران تعارض كمونيسم و سرمايه بين

دومين روندي كه وي معتقد است در پيامد بحران مالي اخير رخ داده توجـه ويـژه   
ي اقتصـادي  هـا  فعاليـت ي و سياسي اقدامات و كشورهاي در حال توسعه به آثار اجتماع

است، در حالي كه در گذشته تنها به منافع اقتصادي و به بيان بهتر توجيه اقتصادي يـك  
هاي ريگان و تاچر به مثابه بنيادگذاران  شد. در همين راستا او به برنامه سياست توجه مي

د اجتمـاعي بـه نفـع سـود     نهـا ابعـا  آهايي كـه در   دهد، برنامه اجماع واشنگتني توجه مي
  .اقتصادي ناديده گرفته شد

تغييـر در   كنـد  مـي تأكيـد   سومين پيامدي را كه وي در اثر بحران مالي اخير بـر آن 
اصول اجماع اشـنگتني و دولـت حـداقل، نقـش     برمبناي  ست.ها دولتسياست صنعتي 

امـا  در حالي كه بـه عقيـده فوكوي   شود ميصنعتي مذموم تلقي  گذاري سياستدولت در 
دولت در كشورهاي در حال توسعه موفق مانند برزيل و چين نقش مهمـي در سياسـت   

هاي زيرساختي داشته است. ساير كشورهاي در حـال   گذاري در بخش صنعتي و سرمايه
توسعه نيز به زعم وي به اين تجربه توجه بيشتري دارنـد تـا تجربـه مبتنـي بـر اجمـاع       

توجـه بـه تجربـه واشـنگتني هـر كشـوري بايـد بـه          دارد كه باتأكيد  واشنگتني. البته او
صنعتي توجه نمايد، زيرا بحران در اجماع واشـنگتني   گذاري سياستمقتضيات خود در 

هـاي زيـادي را در بـر     تواند هزينـه  هاي ديگر مي به روشني نشان داد كه كپي كردن مدل
  داشته باشد.

الملـل و پايـان    اد بـين پيامد ديگري كه وي به آن اشاره دارد چند قطبي شدن اقتص
كه به عنوان خيزش ديگران از آنچه  در اين عرصه است. او معتقد است آمريكاهژموني 

هـا   تنها معطوف به تغيير معادالت قدرت و ثروت نيست بلكه رقابت ايده شود ميآن ياد 
گيرد. به بيان ديگر وي معتقد است كه غرب بايـد از ايـن پـس     ها را نيز در برمي و مدل
هاي جديد نمايد و با عصر انحصـار خـود در ايـن     ها و مدل را آماده رقابت با ايده خود
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المللي را يكـي ديگـر از    عرصه خداحافظي نمايد. او به چالش كشيده شدن نهادهاي بين
شمارد و معتقـد اسـت كـه ايـن      الملل برمي نمادهاي چند قطبي شدن اقتصاد سياسي بين

ب بر اقتصاد جهاني و به عنوان نمادهاي اين تسـلط  نهادها كه در دوران تسلط مطلق غر
  شكل گرفتند اكنون بايد خود را با تغييرات تطبيق دهند.

دانـد و معتقـد    اي آشكار از تغيير پارادايم توسعه مـي  فوكوياما اين پيامدها را نشانه
بسـته دسـتور    است كه در شرايط كنوني كشورهاي در حال توسعه ديگر از مجريان زبان

پـردازي و نيـز    اي جهان صنعتي فراتر رفته و خود به بازيگران مهمي در ايـده  وسعهكار ت
  25اند. تخصيص منابع در اين حوزه بدل گشته

كـه بـه    2025افزون بر اين متفكرين برجسته، گزارش روندهاي جهـاني تـا سـال    
و معتبرترين گزارش آينـده پژوهـي از سـوي شـوراي اطالعـات ملـي        ترين مهمعنوان 
كه نه تنها در دهه آينده ثروت به طور  كند مي بيني پيشمنتشر شد  2008در سال  آمريكا

بلكه اين ثروت به طـور روزافزونـي نيـز در     شود ميروزافزوني از غرب به شرق منتقل 
هـاي   گردد. از منظر اين گزارش به استثناي هند سـاير قـدرت   متمركز مي ها دولتدست 

هاي جديد  كشورهاي حاشيه خليج فارس به مدل چين، روسيه وبه ويژه  در حال ظهور
 احتمـاالً داري دولتي تبديل خواهند شد. از منظر اين گزارش در پـي ايـن رونـد     سرمايه
در جهان در حال توسعه در پي اين برخواهند آمد كه وزن و به ويژه  ي بيشتريها دولت

داري دولتـي   ايهنقش خود را در اقتصاد افزايش دهند. از اين منظر گسترش پديده سـرم 
  پيامدهاي ذيل را براي اقتصاد جهاني به همراه خواهد داشت. احتماالً
دسـتكاري گسـترده در سياسـت پـولي بـراي پـايين نگـاه داشـتن ارزش پـول          ـ 1

  وگسترش بازارهاي صادراتي
  هاي ثروت حاكميتي گيري از صندوق به بهره ها دولتتمايل روزافزون اين ـ 2
  هاي دولتي و خيزش مجدد شركتسازي  عقبگرد خصوصي ـ3
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بسـياري از اقتصـاددانان   آنچـه   برخالف هاي دولتي گزارش معتقد است كه شركت
در اقتصـاد  پـر اهميـت    كردند متعلق به گذشته نيستند بلكه در آينده نقشي مي بيني پيش

بـه   داخلي بسياري از كشورهاي در حال توسعه و نيز در روابط اقتصادي خـارجي آنهـا  
وزه مواد خام و بخصـوص ژئوپولتيـك انـرژي ايفـا خواهنـد كـرد. گـزارش        در حويژه 

به طور روزافزوني در پي اسـتفاده از ايـن    احتماالًها ركه برخي از كشو كند مياستدالل 
  ها به عنوان ابزارهاي نفوذ ژئوپولتيك برخواهند آمد. شركت
  گذاري هاي تجارت و سرمايه گرايي در حوزه رشد حمايتـ 3
المللـي پـول و بانـك     صـندوق بـين  به ويژه  المللي اي شدن نهادهاي بين حاشيهـ 4
  جهاني

هاي ثروت حـاكميتي و افـزايش ثـروت     گزارش معتقد است كه با توسعه صندوق
به ويژه  كشورهاي در حال ظهور نقش اين نهادها در اقتصاد جهاني كمرنگ خواهد شد،

در رقابت چـين و بانـك جهـاني     و آفريقارا در  بيني پيشدر مباحث توسعه. تحقق اين 
توان ديد رقابتي كه چين در آن برنده شده است زيرا بسيار بـيش بانـك جهـاني بـه      مي

ات تـأثير  اي اين قـاره كمـك كـرده و وام ارائـه داده اسـت. گـزارش       هاي توسعه برنامه
  26.كند ميژئوپولتيكي اين روند را با اهميت ارزيابي 

هـاي معتبـر    بينـي  پـيش به موارد ذكر شده و نيز  بنابراين در سخن نهايي و با توجه
الملل ليبـرال نيـز وجـود     هايي از تغيير در ابعاد هنجاري نظم بين توان گفت كه نشانه مي

هايي تغييـر   ها به هيچ روي به وضوح نشانه دارد گرچه همانگونه كه اشاره شد اين نشانه
از يك رونـد كـالن تغييـر در     ها حكايت در ابعاد مادي نيست. اما به هر روي اين نشانه

توانـد بنيـان    ابعاد هنجاري نظم اقتصاد جهاني دارد، روندي كـه در صـورت تـداوم مـي    
به اين نظم را با چالش مواجـه سـازد. يكـي ديگـر از نمادهـاي ايـن       دهنده  نظري شكل

هـاي غـرب شـكل     ايـده برمبنـاي   چالش، در مشروعيت نهادهاي حكمراني جهاني كـه 
  ور يافته است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.گرفتند بروز و ظه
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  بحران در حكمراني جهانيـ 3
گزارشي را در مـورد آينـده حكمرانـي جهـاني     اخيراً  آمريكاشوراي ملي اطالعات 

منتشر كرده كه با توجه به جامعيت آن و نيز فقدان منابع قابل اتكا در مورد چنين بحـث  
ي حكمراني جهاني و آينـده ايـن   ها چالشي راجع به زن اي، به ناگزير براي گمانه پيچيده

وردهايي كـه در  آهايي از اين دست اتكا كرد. بنابراين در ادامه بر موضوع بايد به گزارش
ها ارائه شده است را مورد بررسي قرار خواهيم داد. از منظر نويسـندگان   اينگونه گزارش

انـي جهـاني در مقطـع    گزارش كه از صاحبنظران كشورهاي مختلف نيـز هسـتند حكمر  
  بسيار حساسي قرار دارد. دو تحول عمده موجبات اين امر را فراهم آورده است:

المللي بايد  جهاني كه نهادهاي بين مسايلنظير معضالت و  بي تنوع و گستردگيـ 1
تواند توانايي اين نهادها در حـل و   مديريت كنند و نيز پيچيدگي معضالتي كه مي آنها را

  عات را كاهش دهد.فصل اين موضو
هـاي مضـاعفي مواجـه     روند انتقال قدرت كه حكمراني جهاني را با پيچيـدگي ـ 2

  كرده است.
از منظر گزارش، نهادهاي موجود كه در دوران پس از جنگ دوم جهاني بنـا نهـاده   

هـاي اقتصـادي، امنيتـي و سياسـي بـه مـديريت موضـوعات جهـاني          اند در حـوزه  شده
گيـري   شـكل  شواهد اين موضوع اين اسـت كـه از مقطـع    ترين ممهاند. يكي از  پرداخته

ها جنگي جهاني رخ نداده اسـت.   هاي شديد قدرت رقابت رغم عليسازمان ملل تاكنون 
گـات و سـازمان تجـارت جهـاني باعـث جلـوگيري از       گيري  شكل در حوزه اقتصادي
در گذشته بوده  ها اند، تمايالتي كه يكي از علل بروز جنگ گرايانه شده تمايالت حمايت

  است.
دارد كـه  تأكيـد   اما پيرامون وضعيت حكمراني جهاني در فضـاي كنـوني گـزارش   

هاي جديد فضاي نويني را  جهاني شدن در تركيب با ظهور قدرتفرآيند  سرعت گرفتن
جهاني شدن فرآيند  پيش روي حكمراني جهاني و نهادهاي دخيل در آن قرار داده است.
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خوردار است كه اين سه ويژگي نياز به حكمراني جهاني موثرتر از سه ويژگي بنيادين بر
  را به ضرورت تبديل خواهند كرد:

  ]1[شونده وابستگي متقابل تعميقـ 1
گيري اقتصادهاي مبتني بر  اين نكته روشن است كه وابستگي متقابل از هنگام شكل

جهاني فرآيند  مدداري كمابيش وجود داشته است، اما وابستگي متقابلي كه در پيا سرمايه
شدن رخ داده است با الگوهاي پيشـين ايـن پديـده متفـاوت اسـت. در واقـع خيـزش        

چين، هند و برزيل به وابستگي متقابل ابعادي جهاني بخشيده به ويژه  هاي جديد، قدرت
هاي گسترده را بـه ايـن عرصـه وارد كـرده اسـت.       است و بازيگراني جديد و با قابليت

بـه كشـورهاي   يافته  توسعه توليدات و خدمات تجاري از كشورهايافزون بر اين انتقال 
 در حال توسعه و نيز افـزايش شـديد مبـادالت تجـاري ميـان جهـان در حـال توسـعه،        

  گذاري را متحول ساخته است. الگوهاي سنتي تجارت و سرمايه

  ]2[معضالت مرتبط با يكديگرـ 2
پيونـدهاي چندگانـه ميـان    تر، وجـود   از منظر نويسندگان گزارش، در تصوير كالن

هـاي اصـلي    كـانون ـ   هـا  دولـت هاي اقتصادي و شكنندگي  تغييرات آب و هوايي، بحران
  .دهد المللي را به خوبي نشان مي ي بينها چالشماهيت به هم پيوسته ـ  زا در آينده بحران

  المللي بين مسايلتنيدگي معضالت سياست داخلي با  درهمـ 3
تنيدگي روزافزون معضـالت داخلـي و    ان امروز درهمهاي جه يكي ديگر از ويژگي

تنيدگي، بحران مالي اخير اسـت،   هاي اين درهم المللي است. يكي از گوياترين نمونه بين
المللي دارد. افزون بر اين بحران گـرم   هاي داخلي و بين ريشهتوأمان  بحراني كه به طور

                                                      
1- Deepening interdependence 
2- Interconnected problems 
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م در هـم تنيـدگي معضـالت    توان يكي ديگر از نمادهـاي مهـ   شدن كره زمين را نيز مي
  المللي دانست. بين مسايلسياست داخلي با 

المللي تـا   كه گرچه نهادهاي بين كنند ميبا اين تحليل، نويسندگان گزارش استدالل 
اند، اما اين روند با موج تقاضاها براي  شونده تطبيق داده حدي خود را با شرايط دگرگون

تـوان   پـذيري مـي   سه تحول را از منظر تطبيق تغييرات متناسب نبوده است. در اين روند
  واجد اهميت دانست:

رسمي با محوريت كشورهاي پيشـرو همچـون گـروه    هاي غير گروهگيري  شكلـ 1
20  

  در شرق آسيابه ويژه  اي گسترش و تعميق روند همگرايي منطقهـ 2
  هاي غيردولتي در حكمراني جهاني افزايش نقش و جايگاه سازمانـ 3

اند و شيوه مديريت  المللي رخ داده ييرات جملگي در وراي نهادهاي بينالبته اين تغ
موضوعات در آنها نيز با شيوه رسمي و رايج در نهادهاي مرسـوم متفـاوت اسـت. ايـن     
نهادهاي جديد نسبت به نهادهاي غرب محور و سـنتي كـه شـديدا قاعـده محورنـد از      

  انعطاف بيشتري برخوردارند.
اي  گسترش اين نهادها يك روند بنيادين به سـوي گونـه  از منظر گزارش، ظهور و 

مندي بسـيار كمتـري    اي كه از قاعده سازد، گونه جديد از حكمراني جهاني را آشكار مي
اسـت. البتـه    ]1[هـاي موضـوعي خـاص    برخوردار بوده، منعطف و معطـوف بـه حـوزه   

عني نيسـت كـه   دارند كه گسترش اين نهادها به مثابه يك روند بدان متأكيد  نويسندگان
جاي نهادهاي سنتي و قاعده محوري كه غرب ايجاد كرده است را خواهند گرفت، زيرا 

كه نهادهاي جديد قـادر بـه توليـد آنهـا      كنند ميايجاد  ]2[اي اين نهادها كاالهاي عمومي
نيستند و اگر هم اين توانايي را داشته باشند در حد ضعيفي از آن برخوردارند. افزون بر 

                                                      
1- Ad hoc 
2- Public goods 
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الملل به سوي تنوع و گونـاگوني بـازيگران و منـابع قـدرت      وازاتي كه نظام بيناين به م
  گردد. اين كاالها روزافزون مي كارآمد رود اهميت و ارزش توليد پيش مي

معتقدنـد كـه بايـد    به ويـژه   آنگونه كه در گزارش آمده، كشورهاي در حال توسعه
طراحي كـرد، زيـرا همـه     هاي متفاوتي را براي موضوعات و معضالت مختلف مكانيسم

نيازمنـد   هـا  چـالش تـوان بـا يـك مكانيسـم مـديريت نمـود. برخـي         معضالت را نمـي 
اي و جهاني با تقسيم كار مشـترك هسـتند. از ايـن رو در     هاي دو جانبه، منطقه مكانيسم

توان به آينده حكمراني جهاني اميدوار بود كه نهادهاي قـديمي و جديـد در    صورتي مي
عي مكمل يكديگر باشند. نيل به چنين وضعيتي نيازمند شرايط حـداقلي  اين حوزه به نو

  ذيل است:
  و نحوه مواجهه با آنها مسايلدانش مشترك در مورد ـ 1
تبيين ابتكـاراتي در جهـت تعامـل ميـان نهادهـاي قـديمي و جديـد، دولتـي و         ـ 2

  اي و جهاني، رسمي و غيررسمي غيردولتي، منطقه
  يكارآمد ابل قبول ميان شموليت ودهي به يك موازنه ق شكلـ 3
توانند جاي نهادهاي  نهادهاي جديد نميآنكه  نچه به نظر نويسندگان روشن استآ

 قديمي را در اين روند بگيرند، زيرا اين نهادها از ساختار منسجمي برخوردار نيسـتند و 
نماد چنـين وضـعيتي    20شوند. گروه  خاص تشكيل مي مسايلنيز براي مديريت عموماً 

از ساختار سستي برخوردار است و از ديگر سـو بـراي مـديريت    يك سو  است، زيرا از
نويسندگان اين رو  . ازشود ميبرداري  خاص همچون بحران مالي اخير از آن بهره مسايل

اند تـا   معتقدند كه آينده نهادهاي جديدي كه در عرصه حكمراني جهاني رو به گسترش
با ساختارهاي رسـمي چندجانبـه اسـت. البتـه     آنان  لحد زيادي وابسته به روابط و تعام

هـاي غيردولتـي و بانـك     اينگونه از تعامل در وضعيت كنوني ميـان بسـياري از سـازمان   
هـا   اي ديگر گروه بيست همـواره در تعيـين اولويـت    جهاني وجود دارد. به عنوان نمونه

گيـرد.   شورت ميالمللي پول و بانك جهاني م بين هاي اين گروه از صندوق براي نشست
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بـراي پيشـبرد   آنـان   ]1[هـاي نهادهـاي جديـد بـه ظرفيـت انـدك       يكي ديگر از ضـعف 
گردد. واضح است  باز مي كند مي پيگيريسازمان ملل آنچه  دستوركارهاي گسترده، شبيه

چنين دستوركارهايي نيست.  پيگيريكه گروه بيست حتي اگر تمايل داشته باشد قادر به 
غيررسـمي هنگـامي كـه از اعضـاي انـدكي برخـوردار باشـند         يهـا  گـروه به بيان بهتر 
زيـاد شـود بـا مشـكل     آنان  شان مورد مناقشه است و زماني كه تعداد اعضاي مشروعيت

  شوند. عدم انسجام مواجه مي
پذيرند كه اين بـه معنـاي اهميـت انـدك ايـن       البته نويسندگان اين گزارش هم مي

ـ  مسايلنهادها نيست. در بسياري از  ه حكمرانـي جهـاني ايـن نهادهـا از اهميـت      مبتالب
اي برخوردارند. در واقع در هر دو سوي زنجيره تقاضا و عرضه حكمرانـي جهـاني    ويژه

منـابع  غيررسـمي   اين نهادها از اهميت روزافزوني برخوردارند. افزون بر ايـن نهادهـاي  
نهادهـا  آيند. ايـن   المللي به شمار مي و معضالت بين مسايلحياتي دانش و تخصص در 

حـل دربـاره    المللي در زمينه حكمراني جهاني و ارائه راه دهي به دستور كار بين در شكل
هـا از ديگـر سـو واجـد      حـل  و مشاركت در اجراي اين راهيك سو  اين حوزه از مسايل

بـه   هاي حكمرانـي جهـاني   اند. از همين روست كه در برخي از حوزه اهميتي روزافزون
هاي دولتي  دار نوعي مشاركت هيبريدي مبتني بر شراكت بخشدر زمينه توسعه پايويژه 

و خصوصي شكل گرفته و نتايج مثبتي به بار آورده اسـت. البتـه فراگيـر شـدن انقـالب      
اسـت. بـه عنـوان     اطالعاتي و تسهيل ارتباطات نيز در اين روند نقش مهمي ايفـا كـرده  

و غيردولتـي   هـاي  سـازمان اي ديگر، همكاري چندجانبه و با مشاركت بازرگانـان،   نمونه
 ]2[المللـي  هاي ثابت در زمينه تعيين استانداردهاي بين نهادهاي عمومي به يكي از ويژگي

از وضعيت حكمراني جهاني، نويسـندگان گـزارش   الذكر  فوق تبديل شده است. با تبيين
  اند: سناريوهاي ذيل را در مورد آينده اين حوزه در يك دهه آينده مطرح كرده

                                                      
1- Capacity deficit 
2- International standard setting 
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  وضع موجود با اندكي تغييرات تداومـ 1
الملل را دگرگون سازد  در قالب اين سناريو، در يك دهه آينده بحراني كه نظام بين

المللي به كنـدي توسـعه خواهـد     رخ نخواهد داد گرچه مديريت جمعي موضوعات بين
هاي موقت مـديريت جمعـي حـل و     هايي كه رخ خواهد داد در چارچوب يافت. بحران

نهادهاي رسمي حكمراني جهاني اصالحات چنداني به خود نخواهند  فصل خواهد شد.
ي غربي همچنان سهم زياد و نامتناسبي از قدرت را در حكمراني جهاني ها دولتديد و 

در اختيار خواهند داشت. اين وضعيت در درازمدت پايدار نخواهد بود زيرا در صورت 
  اهد شد.الملل دگرگون خو هاي گسترده، نظام بين وقوع بحران

  ]1[تكه شدن حكمراني جهاني تكهـ 2
و مناطق قدرتمند تالش خواهند كـرد تـا خـود را از     ها دولتدر قالب اين سناريو 

اي شكل خواهد داد كـه بـه    تهديدات بيروني مصون بدارند. آسيا به نوعي از نظم منطقه
ز تـداوم  اي ا نشـانه  ]3[خواهد بود. گرچـه ارتباطـات جهـاني    ]2[لحاظ اقتصادي خودكفا

به شدت كـاهش خواهـد يافـت.    فرآيند  حيات جهاني شدن خواهند بود اما سرعت اين
اروپا با توجه به اينكه سطح رفاه در اين قاره به سرعت افت خواهد كرد، توجه بيش از 

با توجه به رشـد   آمريكاپيش خود را به معضالت دروني معطوف خواهد كرد. وضعيت 
اروپا بهتر خواهد بود اما مشكالت مالي اين كشـور اگـر   نيروي كار اين كشور نسبت به 
  هاي آن حل نشود تعميق خواهد شد. كسري بودجه و بحران بدهي

                                                      
1- Fragmented global governance 
2- Self-sufficient 
3- Global communication 
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  ]1[بازگشت به كنسرت اروپاـ 3
المللـي شـكل    اي كه در برابـر سيسـتم بـين    در قالب اين سناريو، تهديدات فزاينده

هـايي بـا    يطـي يـا درگيـري   هايي چون فجايع زيست مح بويژه در زمينهـ   خواهند گرفت
تر براي حل و فصـل   كشورها را به همكاري بيشتر و گستردهـ  قابليت گسترش اپيدميك

المللي سوق خواهد داد. از اين رو امكان انجام اصـالحات مهـم در نظـام     معضالت بين
اي فزاينـده بـه اشـتراك     قدرت خود را بـه گونـه   آمريكاالملل وجود خواهد داشت.  بين

پذيري بيشتري خواهند داشـت و اتحاديـه اروپـا     شت، چين و هند مسئوليتخواهد گذا
نقش جهاني بزرگتري ايفا خواهد كرد. گرچـه امكـان تحقـق ايـن سـناريو كمتـر از دو       

بيني شـده، امـا بـه عنـوان بهتـرين سـناريو از منظـر پيشـرفت          الذكر پيش سناريوي فوق
  حكمراني جهاني از آن نام برده شده است.

  ]2[رگيري بر همكاريغلبه دـ 4
هـا و   درگيـري  در قالب اين سناريو كه در گزارش نامحتمل ارزيـابي شـده اسـت،   

هـاي در حـال ظهـور و بخصـوص در چـين،       در قـدرت به ويـژه   هاي داخلي فروپاشي
بـاد رفتـه    الملل شكل خواهد داد. آرزوهـاي بـر   تهديدات روزافزوني در مقابل نظام بين

گرايانه شـدت   ورداري از زندگي بهتر، به احساسات مليطبقه متوسط كشورها براي برخ
تشديد خواهد شد. افـزون  فرآيند  در پيامد اين آمريكاخواهد بخشيد. تنش ميان چين و 

بر اين برخي كشورهاي ديگر نيز در رقابت بر سر منابع و بازارها وارد تنش با يكـديگر  
زايـي در پهنـه جهـاني     به تنش اي در خاورميانه نيز خواهند شد. مسابقه تسليحاتي هسته

ها، اصالح نهادهاي جهاني را غيرممكن خواهـد   ها و تنش ياري خواهد رساند. بدگماني
  در آسيا شكوفا نخواهد شد.به ويژه  اي نيز ساخت. همگرايي منطقه

                                                      
1- Concert of Europe redux 
2- Conflict trumps cooperation 
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مده بر دو نكته مهم در روند آتي حكمراني آاي كه در اين گزارش  بندي جمع نهايتاً
  ارد:گذ ميتأكيد  جهاني
ضرورت اصالحات ساختاري در نهادهاي حكمراني جهاني و تطبيق دادن ايـن  ـ 1

الملل، واقعياتي كه به سـرعت بـه سـوي نـوع      نهادها با واقعيات قدرت در سياست بين
از سـوي كشـورهاي در   به ويـژه   جديدي از موازنه قدرت در حال تغيير است. اين امر

  قرار دارد.تأكيد  حال توسعه مورد
در روند حكمراني جهاني هـم از لحـاظ   غيردولتي  هاي ش روزافزون سازماننق ـ2

هـا بـراي مقابلـه بـا ايـن       حل و معضالت جهاني و هم از لحاظ ارائه راه مسايلشناخت 
  27معضالت.

  آمريكااز منظر شوراي اطالعات ملي  2030جهان 
 گـزارش جـامعي در   آمريكـا در اثناي نگارش اين گزارش، شوراي اطالعات ملـي  

منتشـر كـرد كـه بـا توجـه بـه جامعيـت آن، ارائـه          2030مورد روندهاي جهاني تا افق 
هاي ايـن   رسد، گرچه بخشي از بحث هاي آن ضروري به نظر مي بيني پيشاي از  خالصه

گزارش در راستاي مطالب صفحات فـوق اسـت زيـرا ايـن مطالـب نيـز بـا توجـه بـه          
  پژوهي به رشته تحرير درآمده است. دههاي پيشين اين شورا و ساير نهادهاي آين گزارش

هاي محتمل  پژوهي راجع به جهان هاي معتبر آينده گزارشبرمبناي  به بيان ديگر اگر
ترين گزارش، گزارش  معتبرترين و تازهطبيعتاً  در آينده يا سناريوهاي آتي سخن بگوييم

هـاي   ان: جهـ 2030روندهاي جهاني تا سال « تحت عنوان آمريكاشوراي اطالعات ملي 
ايجـاد   2030است كه در آن روندهايي كه تغييرات تكتونيك در جهان ما تا سال  »بديل
  اند: شدهبندي  دستهبه شكل ذيل  كنند مي
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  2030تا سال تغييرات تكتونيك در جهان ايجادكننده ي روندهاـ 2جدول 

رشد طبقه متوسط 
  جهاني

طبقه متوسط در جهان در حال توسعه هم به لحاظ تعداد و هم درصد
ـ  اي كه مي آن در كل جمعيت به شدت رشد خواهد كرد به گونه وانت

سـال آتـي در ايـن طبقـه 20تا  15اغلب جمعيت اين كشورها را در 
  قرار داد

دسترسي 
تر به  گسترده
هاي  فناوري

كشنده و 
  ساز آشوب

هاي داراي قابليت حملـه سالحـ   تري از ابزارهاي جنگ طيف گسترده
در دسـترس خواهنـدـ هاي بيوترورـ  دقيق، ابزارهاي سايبري و سالح

هـاي گسـترده را اي كوچك قابليت ايجاد آشفتگيه بود. افراد و گروه
  ها بود. خواهند داشت، قابليتي كه در گذشته تنها در انحصار دولت

تغيير قطعي 
قدرت اقتصادي 
 به شرق و جنوب

درصـد كنـوني بـه 56سهم اروپا، آمريكا و ژاپن از درآمد جهـاني از  
2008كـاهش خواهـد يافـت. در سـال      2030كمتر از نصف در سال 

انـداز در ين آمريكا را پشت سر گذاشت و به بزرگترين دارنده پـس چ
سـهم بازارهـاي در حـال ظهـور در 2020جهان تبديل شد، تا سـال  

  هاي مالي جهان دو برابر خواهد شد. دارايي

كهنسالي گسترده 
  سابقه و بي

تنها آلمان و ژاپن داراي تركيـب جمعيتـي 2012در حالي كه در سال 
عمده جمعيـت 2030سال هستند، در سال  25باالي رو به كهنسالي، 

جنـوبي و تـايوان وارد دوران كهنسـالي اغلب كشورهاي اروپايي، كره
  خواهند شد.

  شهرنشيني

درصـد در سـال 60درصد كنوني بـه   50جمعيت شهرنشين جهان از 
اي كـه افزايش خواهد يافت. آفريقا به تدريج به عنـوان منطقـه   2060

شيني را خواهد داشت، جايگزين آسيا خواهد شد.باالترين رشد شهرن
درصد رشد اقتصادي را ايجاد خواهنـد كـرد. 80مراكز شهري حدود 

هـاي نـوين، ها و زيرسـاخت  پتانسيل موجود براي بكارگيري فناوري
  گيري از منابع كمياب را افزايش خواهد داد. بهره
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فشار بر منابع آبي 
  و غذايي

درصـد افـزايش 40تقاضـا بـراي آب    درصد و 130تقاضا براي غذا 
خواهد يافت. نزديك به نيمي از جمعيت جهـان در منـاطقي زنـدگي
خواهند كرد كـه بـا كمبـود شـديد منـابع آبـي مواجـه خواهـد بـود.

هاي شكننده در آفريقا و خاورميانه با بيشـترين ريسـك كمبـود دولت
ايـن موارد غذايي و آب مواجه خواهند شد، گرچه چين و هند نيز در

  پذيرند. حوزه آسيب

استقالل انرژي 
  آمريكا

هـاي گـازي قـادر بـه اياالت متحده با دارا بودن منابع عظيم سنگريزه
هاي صـادرات گـاز در پاسخگويي به نيازهاي داخلي و ايجاد ظرفيت

توليد نفت از منابعي كه به سـختي هاي آينده خواهد بود. افزايش دهه
اي كننـده  ه تجاري آمريكا تأثيرات تعيينقابل دسترس بودند، بر ناموازن

هـاي اقتصـادي در آمريكـا منجـر خواهد داشت و به گسترش فعاليت
ميليـون بشـكه 8خواهد شد. ظرفيت ذخيره جهاني نفت بـه بـيش از   

هـا را از افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي اوپك كنتـرل قيمـت  
  دست خواهد داد و قيمت نفت سقوط خواهد كرد.

تر از منظر اين گزارش، چهار روند كليدي تغييراتـي تكتونيـك در دو    اني دقيقبه بي
  :كنند ميدهه آينده ايجاد 

  قدرتمندتر شدن افرادـ 1
 سـت. ها دولـت نخستين روند كليدي، قدرتمند شـدن روزافـزون افـراد در مقابـل     

اين گزارش، گسترش آموزش، رشد روزافزون طبقه متوسـط كـه در صـفحات    برمبناي 
هاي بهداشتي باعث خواهد شد تا افـراد بـه طـور     ن بدان اشاره شد و بهبود مراقبتپيشي

آفرين در جهان آينده محسوب شـوند. در يـك دهـه     روزافزون به عنوان متغيرهاي نقش
آينده براي نخستين بار در تاريخ جهان، تعداد افراد طبقه متوسط بر تعـداد فقـرا پيشـي    

اي از  سال آتي، طبقه متوسط جديـد، بخـش عمـده    15خواهد گرفت؛ به بيان ديگر، در 
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جمعيت جهان را تشكيل خواهد داد و اين طبقه متوسط نيازهاي جديدي خواهد داشت 
هايي برخوردار است كه قشر فقير كه در گذشته، بخـش عمـده جمعيـت     و از توانمندي

تحول مهم هايي را نداشتند.  دادند، هرگز چنين امكانات و توانمندي جهان را تشكيل مي
ديگري كه در قدرتمندتر شدن افراد كمك كرده است، فراگير شـدن انقـالب اطالعـات    

هـاي   آفرينـي بيشـتر در حـوزه    است كه امكانات جديدي را در اختيار افراد بـراي نقـش  
  مختلف قرار داده است.

هـاي   جنبه تاريك اين انقالب اطالعاتي، اين است كه براي نخستين بار، تكنولوژي
بيشـتري از  هرچـه   هايي در ابعاد وسيع در اختيار تعـداد  قابليت ايجاد تخريب مخرب با

نمونه آن، هكرهاي اينترنتي هستند. با اين امكانـات،   ترين مهمافراد قرار گرفته است كه 
هايي خواهند شد كه در گذشته هرگز قادر به انجام آن نبودنـد.   افراد قادر به ايفاي نقش
حات مخرب در دست افراد براي نخستين بار، انحصار دولـت  در واقع قرار گرفتن تسلي

  در اين عرصه را به چالش خواهد كشيد.

  پخش شدن قدرتـ 2
ات مهمي برجاي خواهد گذارد، پخـش  تأثير روند ديگري كه در آينده بر جهان ما

شدن قدرت و خارج شدن آن از انحصار غرب است. به بيان ديگـر، همانگونـه كـه در    
قطب قدرت در سياسـت   ترين مهمشاره شد، غرب در آينده به عنوان صفحات گذشته ا

ي شمالي و اروپا به لحـاظ  آمريكا، آسيا، جايگزين 2030الملل نخواهد بود. در سال  بين
هاي تجميعي قدرت، يعني توليد ناخالص داخلـي، جمعيـت، بودجـه نظـامي و      شاخص
ترين و  بزرگ احتماالً، چين گذاري در حوزه تكنولوژيك خواهد شد. در آن زمان سرمايه

اي كـه حتـي چنـد سـال پـيش از       قدرت اقتصادي جهان خواهد بود، به گونه ترين مهم
  پيشي خواهد گرفت. آمريكااز  2030

پيامد اين تغيير، آن است كه در آينده، سالمت اقتصاد جهـاني و كـاركرد    ترين مهم
هـاي نوظهـور و    ق و قـدرت به اقتصادهاي غربي وابسته باشد، به شـر آنكه  آن، بيش از
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چگونگي عملكرد اين كشورها در اقتصـاد داخلـي و نيـز در نهادهـاي اقتصـاد جهـاني       
ي جنوبي، كلمبيـا،  آفريقا، نقش بازيگراني چون تركيه، 2030وابسته خواهد شد. در افق 

اندونزي و كشورهاي مشابه در اقتصاد جهاني به شدت افزايش خواهد يافت و اتحاديـه  
  خواهند برد. پن همچنان در ركود نسبي به سراروپا و ژا

در حوزه قدرت رخ خواهد داد، انتقال  2030تا سال  احتماالًاتفاق مهم ديگري كه 
قدرت از دولت به بازيگران غيردولتي است كه بخشي از روند پخش شـدن قـدرت بـه    

قـدرت  ، يكي از بازيگران اصلي در صحنه ها دولت 2030آيد. در واقع در سال  شمار مي
هاي افراد و بازيگران غيردولتـي و   المللي خواهند بود و قدرت بيشتر در درون شبكه بين

 توانند قدرتمنـدتر جلـوه كننـد و تـوان     دنياي مجازي پخش خواهد شد و بازيگراني مي
يندها را به درستي تشخيص دهند آها و فر گذاري بيشتري داشته باشند كه اين شبكهتأثير

  گذاري خود را شكل دهند.يرتأث و در قالب آنها

  تحوالت جمعيتيـ 3
روند سوم، الگوهاي جديد جمعيتي است كه تغييـرات مهمـي در جهـان تـا سـال      

برمبنـاي   ميليـارد نفـر   1/7جمعيـت جهـان از   آنكـه   كرد. نخسـت  ايجاد خواهد 2030
افزايش خواهد يافت كه همين امـر، بـه    2030ميليارد نفر تا سال  3/8به  2012آمارهاي 

 ، دركنـد  ميحاظ فشاري كه بر منابع كره زمين و نيازها و تقاضاهاي جديدي كه ايجاد ل
گذار خواهد بود. رشد جمعيـت جهـان   تأثير به اقتصاد جهاني و ساير روندهادهي  شكل

باعث خواهد شد تا تقاضا براي مواد غذايي به شدت افزايش يابد. تقاضا براي غـذا تـا   
هـا، رونـد    بينـي  پـيش برمبناي  هد يافت. در حالي كهدرصد افزايش خوا 35، 2030سال 

  توليد مواد غذايي در جهان تغيير چنداني نخواهد داشت.
ات تـأثير  افزون بر اين، چهار روند جمعيتي در جهان وجود دارد كـه اگـر نگـوييم   

توان گفـت كـه بـه     كننده بر اقتصاد و سياست كشورها بر جاي خواهد گذارد، مي تعيين
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به اين روابط سهيم خواهد بود. اين روندها از منظر گـزارش،  دهي  شكل رطور بنيادين د
  عبارت است از:

، 2030تـا سـال   يافتـه   توسـعه  پيرشدن جمعيت؛ پيرشدن جمعيت كشورهايـ 1-3
ات مهمي برجاي خواهد تأثير تشديد خواهد شد و همين امر بر اقتصادهاي اين كشورها

ري جمعيت، اغلب كشورهاي در حال توسعه اين روند پيآنكه  گذاشت. نكته مهم ديگر
در برخواهد گرفت. به بيان ديگر، بخش مهمي از جمعيت جهان در  2030را نيز در افق 

  شدن خواهد گذاشت. سال آتي رو به پير 15
كننده در اين حوزه، تـداوم جمعيـت جـوان در برخـي از      دومين روند تعيين ـ2-3

ات مهمي در سوگيري ايـن  تأثير تواند ميكشورهاست كه گرچه رو به كاهش است، اما 
ها و تعارضات داخلي و نيز روابط اين كشورها با محيط پيراموني  كشورها به لحاظ تنش

ايجاد كند. در واقع در پيامد اين رونـد، از جمعيـت جـوان جهـان كاسـته شـده و ايـن        
تـرين   وانجـ آنكه  متمركز خواهد بود. نكته جالب آفريقادر خاورميانه و عمدتاً  جمعيت

كشورها در محيط پيراموني ايران، افغانستان، اردن و فلسطين خواهند بود و ايـران وارد  
دوران ميانسالي خواهد شد. نكته ديگري كه در اين گزارش در مورد كشـورهاي داراي  

قرار دارند، بدان اشاره شده، ايـن اسـت    آفريقادر خاورميانه و عمدتاً  جمعيت جوان كه
ثبات شدن را دارند. بدان دليل كه بين ميانگين سني  بي همچنان پتانسيلكه اين كشورها 

جمعيت يك كشور و ثبات آن رابطه مستقيمي حاكم است و از آنجا كه در اين كشورها 
ثباتي در آنهـا   بي دهند، پتانسيل اي از جمعيت را تشكيل مي همچنان جوانان بخش عمده

، آفريقاجمعيت انبوه جوان در خاورميانه و باالست. در اين گزارش از كشورهاي داراي 
در پـي   احتمـاالً شده كه ايـن كشـورها    بيني پيشثباتي نام برده شده و  بي به عنوان هالل

  ثباتي خواهند افتاد. بي فشار تقاضاهاي جمعيت جوان به ورطه
ات مهمـي بـر رونـد آتـي     تـأثير  روند سومي كه در قالب الگوهاي جمعيتي، ـ3-3

اهد گذاشت، مهاجرت است كه از يك سو به دليل پيـر شـدن بخـش    جهان برجاي خو
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، نيـاز ايـن كشـورها بـه جـذب      آمريكـا غير از يافته  توسعه مهمي از جمعيت كشورهاي
مهاجرين را افزايش خواهد داد و همين امر از ديگر سو باعث خواهد شد تـا مهـاجران   

را در ميـان مـردم بـومي    هايي  انسجام اجتماعي اين جوامع را دچار تنش كنند و واكنش
خواهـد   تـأثير  2030اين كشورها ايجاد نمايند. عامل ديگري كه بـر مهـاجرت در افـق    

هـاي تغييـرات آب و هـوايي ايـن      گذاشت، تغييرات آب و هوايي است. يكي از ويژگي
هسـتند  يافته  توسعه كشورهايعمدتاً  ي،است كه عامالن ايجادكننده تغييرات آب و هواي

ات مخرب ايـن تغييـرات، متوجـه كشـورهاي در حـال توسـعه       تأثير دهدر حالي كه عم
كه تغييرات آب و هوايي، به مهاجرت گسـترده   شود مي بيني پيش. به همين دليل شود مي
و آسيا دامن خواهد زد و طيف وسيعي از مهاجرين در ايـن كشـورها تـالش     آفريقادر 

 تواند بر روابـط كشـورها   مي هاي ديگر شوند و همين امر خواهند كرد تا راهي سرزمين
هاي جديدي را  منفي بگذارد و منازعات جديدي ميان كشورها شكل داده و بحران تأثير

ريشـه در  عمـدتاً   شـده كـه مهـاجرت در آينـده     بينـي  پيشايجاد نمايد. در اين گزارش 
هاي اقتصادي خواهد داشت. به بيـان ديگـر، ورشكسـتگي اقتصـادهاي در      ورشكستگي

عث خواهد شد كه جمعيت اين كشورها به سمت كشورهاي ديگر هجوم حال توسعه با
  برند.

چهارمين روند جمعيتي كه در اين گزارش بـدان توجـه شـده اسـت، رونـد       ـ4-3
تـرين رونـد    هـاي ارائـه شـده، جهـان شـاهد بـزرگ       دادهبرمبنـاي   شهرنشيني است كـه 

سـرعت تـداوم    بـا  2030شهرنشيني از ابتداي هزاره جديد است و اين رونـد تـا سـال    
ي بزرگ كشورها ها چالشخواهد يافت. از همين رو، مديريت روند شهرنيشني، يكي از 

  در يك دهه آتي خواهد بود.
تـر از گذشـته شـود و     روند شهرنشيني باعث خواهد شد تا تقاضاها بسـيار افـزون  
سـر   تواند كشورها را بـر  همين امر، فشار بر منابع آبي و غذايي افزايش خواهد داد و مي

  منابع آبي و غذايي دچار اختالف و درگيري نمايد.
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  افزايش رابطه ميان غذا، آب و انرژيـ 1
ات تكتونيك از تأثير چهارمين روندي كه در اين گزارش به عنوان يك روند داراي

ايـن گـزارش، تقاضـا    برمبنـاي   آن ياد شده، افزايش رابطه ميان غذا، آب و انرژي است.
عمـدتاً   درصد افزايش خواهد يافت كه 50و  40، 35به ترتيب، براي غذا، آب و انرژي 

به دليل افزايش جمعيت جهان و الگوهاي مصرف طبقه متوسط رو به افـزايش خواهـد   
در دسترس بودن چنين منابع حياتي  انداز چشم بود. از ديگر سو، تغييرات آب و هوايي،

حجم از منابع براي پاسـخگويي  را تيره كرده است. به بيان ديگر، امكان دسترسي به اين 
  به نيازهاي جمعيت رو به افزايش جهان در اثر تغييرات آب و هوايي كمتر شده است.

هاي كارشناسان آب و هوا، تغييرات آب و هوايي، الگوهاي بارش  بيني پيشبرمبناي 
هايي از جهان از  را در مناطق مختلف جهان دچار تغيير خواهد كرد؛ بدان معنا كه بخش

هـاي   هايي ديگـري در خشكسـالي   تري برخوردار خواهند شد و بخش هاي وسيع رشبا
ها، عمده كاهش بارش و خشكسالي  بيني پيشاين برمبناي  روزافزوني فرو خواهند رفت.

بخش غربي آسياي مركزي، جنوب اروپا، جنوب  چنين همو  آفريقادر خاورميانه، شمال 
ها بر امنيـت غـذايي    اين خشكساليطبيعتاً  .رخ خواهد داد آمريكاو جنوب غربي  آفريقا

امنيـت   تأمينعنصر در  ترين مهمات مهمي برجاي خواهد گذاشت. زيرا تأثير اين مناطق
غذايي، توليد محصوالت كشاورزي است و توليـد محصـوالت كشـاورزي، بـه آب بـه      

كـه   مولفه نياز دارد. بنابراين تغييرات آب و هوايي باعـث خواهـد شـد    ترين مهمعنوان 
امنيت غذايي اين كشورها دچار مشكالت بيشتري نسبت بـه گذشـته گـردد. البتـه ايـن      

ندارد كه جهان وارد دوراني از كمبود شديد مـواد غـذايي و آب خواهـد    تأكيد  گزارش
پـيش روي  پـر اهميـت    يهـا  چـالش دارد اين چالش به عنوان يكـي از  تأكيد  شد، بلكه

  آتي خواهد بود. در افق ها دولتبخش مهمي از كشورها و 
الذكر، به خودي خـود جهـان مـا را تـا      از منظر اين گزارش، شش روند كالن فوق

اي بنيادين تغيير خواهند داد اما پرسش كليدي آن است كه بازيگران  به گونه 2030سال 
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هستند، چگونـه بـا    آفرين نقش المللي و عوامل و متغيرهايي كه در اين صحنه صحنه بين
رد خواهند كرد و به بيان ديگر، نحوه برخورد اين بازيگران و به ويـژه  اين روندها برخو

، چگونـه  2030الـذكر، تعيـين خواهنـد كـرد كـه مـا در افـق         با روندهاي فوق ها دولت
است  ناپذير اجتناب اي را تجربه خواهيم كرد، بدان معنا كه دگرگوني در جهان دگرگوني

عامل يا تقابل عواملي دارد كـه در ايـن   به چگونگي دگرگوني بستگي به تدهي  شكل اما
از آن نام برده شـده اسـت. ايـن     ]1["تغييردهنده بازي"عامل كليدي  6گزارش به عنوان 

اي كه در جهان  توانند بر سرنوشت و شكل دگرگوني وجه تسميه بدان دليل است كه مي
تغييردهنـده را   بگذارند. در واقع ايـن بـازيگران   تأثير رسد، به نظر مي ناپذير اجتناب آتي
تواننـد نتـايج رونـدها و     گري محسوب داشت كه مي توان به عنوان متغيرهاي مداخله مي

  قرار دهند: تأثير نحوه دگرگوني در جهان آينده را تحت

  زده اقتصاد جهاني بحرانـ 1
 اسـت. اقتصـاد جهـاني    زده بحـران  اولين اين بازيگران تغييردهنده، اقتصاد جهـاني 

مهم بر جهان آينده برجاي بگذارد. اگـر تفـاوت نگـاه ميـان      تأثير ند دوتوا مي زده بحران
نظرهـاي بنيـادين    بازيگران متفاوت و تفـاوت منـافع آنهـا تشـديد شـود و بـه اخـتالف       

تواند به سوي فروپاشي و گسست روزافزون حركت كند اما  بيانجامد، اقتصاد جهاني مي
انديشي بازيگران عمده اقتصـاد   هماز ديگر سو، اگر روند تحوالت به سمت همكاري و 

توان انتظار داشت كه نظم در اقتصـاد جهـاني بازتوليـد شـود و      جهاني به پيش رود، مي
  اقتصاد جهاني بتواند از ركود خارج شود.

 آمريكـا اقتصاد جهاني در شـرايطي وارد دوران بحـران شـده اسـت كـه هژمـوني       
ـ   تضعيف شده و اياالت متحده به گونه ه خواسـت و نـه ظرفيـت توليـد     اي روزافـزون ن

                                                      
1- Game changer 
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كاالهاي عمومي در اين عرصه را ندارد. به همين دليل اقتصاد جهاني به سوي چندقطبي 
  تواند به چندپارگي نيز منجر شود. كه اين چندقطبي شدن، مي كند ميشدن حركت 

شـده و حـائز اهميـت اسـت، آن كـه      تأكيد  نكته ديگري كه در اين گزارش بر آن
انـد.   هاي اقتصادي متمايـل بـه تعميـق بـوده     كه بحراندهد  مي نشان هاي تاريخي بررسي

 زمـان خواهـد بـرد. البتـه اقتصـاد      هـا  سـال بنابراين گذر اقتصاد جهاني از بحران كنوني 
هاي اقتصادهاي در حال توسعه و روند رشـد   گيري جهاني، بيشتر تابع تصميم زده بحران

 50ي اخير، جهان در حال توسعه، بـيش از  ها سالآنها خواهد بود تا تابع غرب. زيرا در 
گذاري جهاني را ايجاد كرده اسـت.   درصد از سرمايه 45درصد از رشد اقتصاد جهاني و 

  به بياني نمادين، مسير آينده اقتصاد جهاني را چين و هند تعيين خواهند كرد.
با ساير بـازيگران در مـديريت اقتصـاد    آنان  رونق اقتصادي چين و هند و همكاري

تواند به گذار اقتصاد جهاني از بحران كمك كند و در صورت فرورفتن ايـن   جهاني، مي
رويشـان، اقتصـاد جهـاني     ي پيشها چالشدر مديريت آنان  كشورها در بحران و ناتواني

  تر سوق يابد. هاي عميق تواند به سمت بحران مي

  شكاف حكمرانيـ 2
وه ديگرگوني جهان ما در يك دهـه  تواند بر نح اي كه مي كننده دومين متغير مداخله

بگذارد، حكمراني جهاني است؛ به بيان ديگر، نكته كليدي آن اسـت كـه آيـا     تأثير آينده
المللي متعارف و موجود خواهند توانست خـود را بـا    ي موجود و نهادهاي بينها دولت

ه ايـن  اي كه از سرعت زيادي نيز برخوردارند، تطبيق دهند يا اينكـ  روندهاي تغييردهنده
توانند با تغييراتي كه  ها بر اين نهادها غلبه خواهند كرد. به بيان ديگر، آيا نهادها مي روند

المللـي ايـن رونـدها را مـديريت      و نهادهاي بين ها دولت، اعم از كنند ميدر خود ايجاد 
اي سوق دهند؟ يا اينكه شدت و سرعت اين روندهاي  كرده و به سمت و سوي سازنده

  ها را نابود خواهد كرد و كارايي آنها را از بين خواهد برد؟سيل وار آن
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همانگونه كه اشاره شد، روند تحوالت جهاني، باعـث شـده اسـت تـا قـدرت بـه       
در جريـان اسـت و    هـا  دولـت اي روزافزون پخش شود. پخش قدرت هم در ميان  گونه

قـدرت از  و هـم   شـود  مـي اي كه از آن به عنوان خيزش ديگران ياد  تحت عنوان پديده
اي روزافزون انتقال پيدا خواهـد كـرد. در چنـين     به بازيگران غيردولتي به گونه ها دولت

جهـاني و   مسايلمديريت طبيعتاً  ،شود مياي روزافزون پخش  جهاني كه قدرت به گونه
جهاني بسيار دشوارتر از گذشـته خواهـد شـد. از همـين رو      مسايلسازي بر سر  اجماع
و اجماع در گيري  تصميممبني بر اين است كه در يك دهه آينده اين گزارش،  بيني پيش

  المللي دشوارتر از گذشته خواهد بود. كالن بين مسايلمورد 
سـت.  ها دولـت تواند رخ دهد، در درون  شكاف ديگري كه در حوزه حكمراني مي

هاي گذشته با افزايش درآمد، رفاه و بهبود امكانات بهداشتي، تغييـرات وسـيعي    در دهه
در جهان رخ داده است؛ همانگونه كه اشاره شد، طبقه متوسط عظيمي در جهان در حال 

برمبنـاي   است. يكي از نيازهاي مهم ايـن طبقـه، حكمرانـي   گيري  شكل توسعه در حال
گونه كه بهار عربي به روشـني نشـان داد،    هاي دموكراتيك است. همان ها و ارزش آرمان
متوسط مقاومت نمايند، بـا ريسـك شـورش ايـن      يي كه در برابر خواست طبقهها دولت

توانـد شـكاف    هاي سياسي مواجه خواهند بود و همين امـر، مـي   طبقه و سرنگوني نظام
  در زمينه حكمراني ايجاد نمايد. ها دولتديگري ميان 

ي اقتدارگرايي كه در مسير توسعه اقتصادي قرار دارنـد،  ها دولتبه بيان ديگر، اگر 
 هـايي شـبيه   به بحـران  احتماالًآميزي را صورت دهند،  تيك مسالمتنتوانند گذار دموكرا

  كه در بهار عربي رخ داد، گرفتار خواهند شد.آنچه 

  ها افزايش پتانسيل درگيريـ 3
گر  سومين عاملي كه در اين گزارش از آن به عنوان يكي ديگر از متغيرهاي مداخله

بيان ديگر، سخن از آن است كـه   هاست. به نام برده شده است، افزايش پتانسيل درگيري
آيا تغييرات سريع و شديدي كه در قدرت رخ داده، در هر دو سطح، يعني توزيع قدرت 
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هـا و تعارضـات    ، باعث ايجاد درگيـري ها دولتو توزيع قدرت در درون  ها دولتميان 
  جديد خواهد شد و تعارضات را افزايش خواهد داد يا خير؟

  اي ي منطقهها ثباتي بي گسترش دامنهـ 4
گري كـه   ها يا متغيرهاي مداخله يكي ديگر از روندهاي موسوم به تغييردهنده بازي

اي است. يكـي از   هاي منطقه ثباتي بي در اين گزارش با اهميت ديده شده، گسترش دامنه
هاي جهان جديد كه در اين گزارش از آن سخن گفته شـده، آن اسـت كـه ايـن      ويژگي

در چنين جهاني، هـر  طبيعتاً  .شود مين به هم وابسته و مرتبط اي روزافزو جهان به گونه
دهـد، داشـته    اي كه در آن رخ مي تواند ابعادي فراتر از مكان آن اتفاق و منطقه اتفاقي مي

  باشد.
بنابراين، سوال كليدي در يك دهه آينده آن است كه آيا تغييرات سريع به ويـژه در  

ثبـاتي   بـي  ثباتي در جهـان دامـن بزنـد و نـوعي     يب تواند به خاورميانه و جنوب آسيا مي
  جهاني ايجاد نمايد؟

اي هستند كه  هاي اين گزارش، خاورميانه و جنوب آسيا دو منطقه بيني پيشبرمبناي 
هـاي   از بيشترين جمعيت جوان برخوردارند و اقتصاد خاورميانه به دليـل كشـف شـيوه   

ز پيش متنوع شده و وابسـتگي بـه   جديد توليد انرژي در آينده مجبور خواهد بود بيش ا
نتواننـد بـه نيازهـاي اقتصـادي و      هـا  دولـت نفت را كاهش دهد. در چنين شرايطي اگر 

هـاي بيشـتري    ثبـاتي  بـي  سياسي جمعيت به شدت جوان خود پاسخ گويند، بايد منتظـر 
 اي فراتر از منطقه خاورميانـه پيـدا كنـد. از طـرف     تواند دامنه ها مي ثباتي بي باشند و اين

ديگر در جنوب آسيا، در افغانستان و پاكستان كه داراي جمعيت به شدت جواني هستند 
هـا تشـديد شـوند و     رود بحـران  و اقتصادهاي آنها رو به ورشكستگي است، انتظار مـي 

 2030تواند روندهاي جهاني را تا افق  ي است كه ميمسايلها، يكي از  سرريز اين بحران
  قرار دهد. تأثير تحت



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  178

  هاي نوين ريفناوـ 5
را الـذكر   فـوق  تواند نحـوه اثرگـذاري رونـدهاي    گري كه مي پنجمين متغير مداخله

هاي جديد است؛ به بيـان ديگـر،    ها و فناوري قرار دهد، اثرگذاري تكنولوژي تأثير تحت
تواند در جهت افزايش توليـد   هاي جديد تكنولوژيك مي ها و نوآوري اينكه آيا پيشرفت
ي كه ناشـي از كمبـود منـابع طبيعـي و تغييـرات آب و هـوايي و       مسايلاقتصادي و حل 

هاي فراگير جمعيت كهنسال و شهرنشيني روزافزون خواهد بود، مـوثر   بيماري چنين هم
  واقع گردد يا خير؟

و  ITهـاي موجـود بـه خصـوص در حـوزه       از منظر اين گزارش، بهبـود فنـاوري  
بر منـابع آبـي، غـذايي و نيـز      هاي نوين، عامل كليدي در جهت كاهش فشار تكنولوژي

هاي نوين بتواند بـا   منابع انرژي در جهان آينده خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر فناوري
نحوه مصـرف را تـا حـد    ثانياً  روند توليد را افزايش داده واوالً  هاي جديدي ارائه شيوه

بع گذر كند. توان اميدوار بود كه جهان از چالش كمبود منا قابل توجهي كاهش دهد، مي
توانـد در بهبـود رونـد شهرنشـيني كـه يكـي از        هاي جديد مي افزون بر اين، تكنولوژي

بگـذارد؛ بـه بيـان ديگـر، شـهرهاي جديـد        تـأثير  روندهاي كالن در جهان آينده است،
هاي جديد به لحاظ اقتصادي نسبت بـه رونـدهاي گذشـته،     تكنولوژيبرمبناي  توانند مي

و سازگارتر با محيط زيست ايجاد شوند و از ديگرسـو، اگـر    تر تر، كم مصرف كم هزينه
اي خطرناك، جهـان   توانند به گونه ميالذكر  فوق ها تحول نيابند، روندهاي اين تكنولوژي

  آينده را با كمبود منابع مواجه سازند.

  آمريكاالمللي  نقش بينـ 6
و رونـدهاي   توانـد سرنوشـت جهـان مـا     گري را كه مي آخرين متغير مداخله نهايتاً
قرار دهد، نقش اياالت متحده است؛ به بيان ديگر،  تأثير به آن را تحتدهنده  كالن شكل

هـاي در   آيا اياالت متحده خواهد توانست با همكاري با شركاي جديد، يا همان قـدرت 
الملل را مجدداً طراحي نمايد و نقـش جديـدي را بـراي خـود در      حال ظهور، نظام بين
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ند. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه اياالت متحده در دوران جهان جديد پيدا ك
المللي بـوده اسـت.    به نظم بيندهي  شكل بازيگر در ترين مهمپس از جنگ جهاني دوم، 

تا جايي كه از اين كشور در مواردي تحت عنوان هژمون ياد شده است زيـرا تنهـا ايـن    
جهـان برخـوردار بـوده اسـت. در     كشور از قابليت و تمايل توليد كاالهاي عمـومي در  

از ظرفيت تداوم ارائه اوالً  وضعيت فعلي، پرسش اساسي اين است كه آيا اياالت متحده
بـا توجـه بـه زوال تـديجي     ثانيـاً   كاالهاي عمومي در جهان برخوردار خواهـد بـود؟ و  

موقعيت آن در جهان جديد، همچنان از تمايل به توليد ايـن كاالهـا و پرداخـت هزينـه     
 المللي و اقتصاد جهاني برخوردار خواهد بـود يـا خيـر؟    ثبات در امنيت بين تأميني برا

اي بـر جهـان آينـده     كننده ات تعيينتأثير تواند نوع پاسخ اياالت متحده به اين پرسش مي
  برجاي بگذارد.

  آمريكاآينده خاورميانه از منظر شوراي اطالعات 
گذشـته بـه آن اشـاره شـد،     كـه در صـفحات    »جهان بـديل «در گزارش موسوم به 

به آينده خاورميانه نيز مـورد بحـث و بررسـي قـرار     دهي  شكل كننده در متغيرهاي تعيين
گرفته است. در اين بخش، به طور كلي امكان استخراج منابع جديد انرژي به خصوص 

 تـأثير  در اياالت متحده به عنوان يكي از روندهايي كه اقتصـادهاي خاورميانـه را تحـت   
اهد داد، نام برده شده است. زيرا كشف منابع جديد انرژي، باعث خواهـد شـد   قرار خو

كه برخالف تصور رايج، قيمت نفت و نقش آن در اقتصاد جهاني كاهش يابـد و همـين   
اقتصادي سازي  امر، اقتصادهاي خاورميانه را مجبور به كاهش وابستگي به نفت و متنوع

  نمايد.
كالن در موازنه قدرت خاورميانه بـدان اشـاره   عامل ديگري كه به عنوان يك روند 

اي شدن ايران، موازنه شـدن   اي شدن ايران است. از منظر اين گزارش، هسته شده، هسته
قدرت در خاورميانه را به شدت تغيير خواهد داد و احساس ناامني را در رقبـاي ايـران   
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بـدان اشـاره شـده     نكته ديگري كه در روندهاي آتي نهايتاً در منطقه برخواهد انگيخت.
ها بـه سـمت حـل     هاي خاورميانه يا تشديد آنهاست و اگر اين بحران است، حل بحران
منطقه به سمت ثبات بيشتري خواهد بود و در صورتي كه ايـن  طبيعتاً  شدن پيش روند،

تواند به  اي خواهد گشت؛ ناامني كه مي روندها تشديد شوند، منطقه دچار ناامني فزاينده
متغيـر بـه عنـوان عوامـل      6نيز گسترش يابد. در نهايـت در ايـن گـزارش،    ساير مناطق 

  اند كه كه به ترتيب زير عبارتند از: كننده در آينده خاورميانه مورد بحث قرار گرفته تعيين

  اسالم سياسيـ 1
از منظر گزارش، قدرت گـرفتن اسـالم سياسـي در جهـان سـني، يكـي از عوامـل        

ه است و سوال كليـدي در ايـن رابطـه، آن اسـت كـه آيـا       كننده در آينده خاورميان تعيين
يان با به دست گرفتن قدرت در خاورميانه ميانه رو خواهند شـد يـا بـه تفكـر     گرا اسالم

راديكال خود در منطقه ادامه خواهند داد؟ در اين صورت، تنش شيعه و سني در منطقـه  
پـيش مهيـا خواهـد     ل بيش ازييگسترش خواهد يافت و زمينه براي تنش اعراب و اسرا

روي حركـت كننـد، محـيط امنيتـي و      يان به سمت ميانـه گرا اسالمشد و در صورتي كه 
  سياسي خاورميانه به طور جدي به سوي ثبات سوق خواهد يافت.

  ي انتقاليها دولت ـ2
زده خاورميانه قادر به جلوگيري از  ي انتقالي در كشورهاي بحرانها دولتاينكه آيا 

ات مهمي برجـاي خواهـد   تأثير بود يا خير نيز بر آينده اين منطقه جنگ داخلي خواهند
  گذاشت.

  ثبات يا شكنندگي اقتصاد كالنـ 3
ات مهمـي خواهـد گذاشـت،    تـأثير  يكي ديگر از روندهايي كه بر آينده خاورميانـه 

كه آيـا كشـورهاي    مسألهثبات يا شكنندگي اقتصاد اين كشورهاست. به بيان ديگر، اين 
جهاني شدن، ثبات اقتصادي خـود را  فرآيند  ازگيري  بهره هند توانست باخاورميانه خوا
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اي عـام در ايـن منطقـه بـه      حفظ كنند و يا به سوي شكنندگي بيشتر اقتصادي كه پديده
ات متفـاوت و پراهميتـي برجـاي    تـأثير  رود، سوق يابند، بـر آينـده ايـن منقـه     شمار مي

  گذارد. مي

  نمايش قدرت ايرانـ 4
كـرده اسـت، چگـونگي نمـايش     تأكيد  ننده ديگري كه گزارش بر آنك عامل تعيين

داري در منطقـه خاورميانـه رفتـار     اي با خويشتن قدرت ايران است. اينكه آيا ايران هسته
از قـدرت خـود بـه سـمت     گيـري   بهـره  خواهد كرد و يا اينكه تالش خواهد نمود تا با

  طقه خاورميانه خواهد گذاشت.ات مهمي بر آينده منتأثير اي نيل كند، هژموني منطقه

  لييصلح اعراب و اسراـ 5
هـا بـراي    ل صلح برقرار خواهد شد و يا روند تالشيياينكه آيا ميان اعراب و اسرا
ات منفاوتي بر منطقه خواهد داشت. از منظر اين تأثير صلح سير معكوسي خواهد يافت،

در منطقه افزايش خواهد گزارش، در صورتي كه اميد به صلح بيشتر گردد، اميد به ثبات 
  يافت و همين طور بالعكس.

  هاي حاشيه خليج فارس و بهار عربي نشين شيخـ 6
كننده در آينده منطقه خاورميانه،  از منظر گزارش حاضر، ششمين عامل تعيين نهايتاً

هـا   نشـين  افق سياسي پيش روي كشورهاي حاشيه خليج فارس خواهد بود. تاكنون شيخ
اند. اينكه آيا در آينده نيز اين  از امواج ويرانگر بهار عربي در امان بودهبه استثناي بحرين 

 ها خواهند توانست در برابر مـواج مطالبـات مردمـي مصـون بماننـد يـا خيـر        نشين شيخ
  ات مهمي بر آينده منطقه خاورميانه برجاي خواهد گذاشت.تأثير
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  2030سناريوهاي جهان 
زارش چهار سناريو در مورد جهـان در حـال   در اين گالذكر  فوق برمبناي روندهاي

  ارائه شده است: ظهور و به بيان بهتر چهار تصوير

  سناريوي موتورهاي خاموش ـ1
نخستين سناريو، سناريوي موتور خاموش است. در قالب اين سناريو، آينده جهـان  

 2030بيني شده كه در چـارچوب آن، جهـاني كـه در سـال      به شكلي بدبينانه مورد پيش
تر، نابرابرتر و داراي مشكالت بيشتري نسبت به جهان كنـوني   د خواهد آمد، پرتنشپدي

سال آينده، كندتر از ميـزان   15خواهد بود. در قالب اين سناريو، رشد اقتصاد جهاني در 
  كنوني خواهد شد و همين امر قيمت مواد غذايي و كاالها را افزايش خواهد داد.

ند جهاني شدن متوقف خواهد شد، بلكه معكـوس  در قالب اين سناريو، نه تنها رو
خواهد گشت؛ بدان معنا كه كشورها بيش از پيش بـه سـمت ناسيوناليسـم اقتصـادي و     
سياست درهاي بسته روي خواهند آورد و حكمراني جهاني متـأثر از ايـن وضـعيت بـه     

ا در اي ر هـاي درونگرايانـه   و اتحاديه اروپا، سياسـت  آمريكاتدريج از بين خواهد رفت. 
پيش خواهند گرفت. همين امـر، منجـر بـه كـاهش روزافـزون وابسـتگي متقابـل ميـان         
كشورها خواهد شد و با كاهش وابستگي متقابل، احتمال بـروز جنـگ، بيشـتر و بيشـتر     

اي محدود خواهند بود و بعيد است  هاي منطقه ها در حد درگيري خواهد شد. البته جنگ
به بيان ديگر، در جهان پيش رو، اياالت متحـده و  هاي جهاني منجر گردند.  كه به جنگ

اتحاديه اروپا، نه توان و نه تمايل رهبري جهان را خواهند داشت. افزون بر ايـن، تـنش   
هاي در حال ظهور به خصوص چـين و هنـد نيـز افـزايش خواهـد يافـت.        ميان قدرت

در هنـد بـيش   از آسيا خارج خواهد شد و همين امر احساس نگراني و ناامني را  آمريكا
  از پيش دامن خواهد زد.
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خواهد گرفت كـه در يـك سـوي آن چـين و در      در آسيا، بازي بزرگ جديدي در
هاي بزرگ قرار خواهند داشت. بخـش مهمـي از جهـان از     سوي ديگر آن، ساير قدرت

ثبات خواهند شد. تكنولوژي  بي اي روزافزون جنوب شرق آسيا تا خليج فارس، به گونه
واهد كرد؛ روسيه از قدرت بيشتري در خارج نزديـك خـود برخـوردار    رشد چنداني نخ

خواهد بود؛ اصالحات بنياديني در چين صورت نخواهد گرفـت، ايـن كشـور بـيش از     
هاي اجتماعي در ايـن كشـور    پيش به ورطه فساد سقوط خواهد كرد و پتانسيل شورش

  افزايش خواهد يافت.

  جهان ادغام شدهـ 2
 بينـي  پـيش قـرار دارد و در واقـع،   الـذكر   فوق قابل سناريوياين سناريو، در نقطه م

دهد. جهاني كه در اين سناريو تصوير  ارائه مي 2030اي از آينده جهان در افق  خوشبينانه
چنـين  گيـري   شـكل  ها بـراي  آلي است كه بسياري از كشورها و قدرت شده، جهان ايده

هـاي بـزرگ، اعـم از     ان قدرت. در اين جهان، افزايش همكاري ميكنند ميجهاني تالش 
هاي در حـال ظهـور مشـاهده خواهـد شـد؛ بـه خصـوص         هاي قديمي و قدرت قدرت

سـاز در آسـياي    و همين همكاري بـه عنـوان عامـل ثبـات     آمريكاهمكاري ميان چين و 
  و پوياترين منطقه جهان عمل خواهد كرد. ترين مهمجنوب شرقي به عنوان 

تـر شـكل    عث خواهد شد تا جهاني باثبـات سازي در آسياي جنوب شرقي، با ثبات
رشد اقتصادي افزايش خواهـد  طبيعتاً  گيرد. در اين جهان مملو از همكاري و هماهنگي،

هاي بيشـتر   هاي اقتصادي جهان براي غلبه بر مشكالت جهاني، همكاري يافت و قدرت
و بيشتري با يكديگر صورت خواهند داد؛ اصالحات در چين عمـق و شـدت بيشـتري    

تري در اين كشور بر سر كـار خواهنـد آمـد؛ در پهنـه      ا خواهد كرد و نخبگان ليبرالپيد
هاي جهان وطني پيدا خواهنـد كـرد و بـيش از     جهاني، بخش مهمي از نخبگان، گرايش

اينكه به ناسيوناليسم بها دهند، به مشكالت جهاني بهـا خواهنـد داد؛ طبقـه متوسـط بـه      
امر زمينـه را بـراي رشـد اقتصـادي جهـان      شدت رو به گسترش خواهد رفت و همين 
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فراهم خواهد كرد؛ اقتصادهاي جهان رو به رشد خواهند بود البته اقتصـادهاي در حـال   
هاي سنتي برخـوردار خواهنـد بـود. پيامـد ايـن       ظهور، از رشد بيشتري نسبت به قدرت

و رسـيدن حجـم توليـد     2030وضعيت، دو برابر شـدن حجـم اقتصـاد جهـان در افـق      
  تريليون دالر خواهد بود. 132داخلي جهان، به  ناخالص

ساالنه چين به شدت رشد خواهد كرد و امكان درگيري ميـان  درآمد  در اين راستا،
هـا بـه شـدت كـاهش خواهـد       چين با اياالت متحده يا ميان اين كشورها و ساير قدرت

امـا بـا    تـداوم خواهـد داشـت    احتمـاالً ها در خاورميانه و جنوب آسـيا   يافت البته تنش
هاي بزرگ، ريسك تبديل شدن اين تعارضات به درگيري كمتر خواهـد   همكاري قدرت

بود؛ حكمراني جهاني با همكـاري بيشـتر كشـورها تعميـق خواهـد يافـت و نهادهـاي        
تر شدن چين فـراهم   المللي مورد اصالح قرار خواهند گرفت؛ شرايط براي دموكرات بين

هاي موفق  تداوم خواهد داشت. متأثر از سياستخواهد شد؛ نقش رهبري اياالت متحده 
هـزار دالر افـزايش    10سال آينده،  10در طي  آمريكاسرانه درآمد  اقتصادي كاخ سفيد،

  خواهد يافت.

  جهان نابرابرـ 3
در قالب اين سناريو، جهان به سمت رشد نابرابر خواهد رفت؛ بدان معنا كه بخشي 

جهان نيز فقيرتر خواهند شـد. در قالـب ايـن     هاي مهمي از از جهان، ثروتمندتر و بخش
درصد رشد خواهد كـرد؛ ايـاالت متحـده بـه      7/2با نرخ  احتماالًسناريو، اقتصاد جهاني 

مدد كشف منابع جديد انرژي و اصالح ساختار اقتصادي ايـن كشـور بـه شـدت رشـد      
 حالي كه رقيبان در حال ظهور اين كشور ضعيف خواهنـد مانـد؛ رشـد    خواهد كرد؛ در

  چين كندتر خواهد شد؛ در صورتي كه اروپا رشد متوسطي را تجربه خواهد كرد.
در پي اين رشد نابرابر، تعارضات طبقاتي به ويزه ميان روستاها و شـهرها افـزايش   

و بخشي از خاورميانـه رخ خواهـد    آفريقادر آسيا، عمدتاً  خواهد يافت. اين تعارضات،
ثبـاتي بيشـتر سـوق     بـي  اي و مذهبي، به سوي يلههاي قومي، قب در پي شكاف آفريقاداد. 
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خواهد يافت. مرزهاي خاورميانه با ظهور كردستان جديـد، بـازتعريف خواهنـد شـد و     
تعارضات سياسـي، اجتمـاعي و نسـلي، در اروپـا، چـين و هنـد تشـديد خواهـد شـد؛          

، رو بـه ركـود خواهـد    آمريكـا تر شدن اروپا و عـدم تمايـل    حكمراني جهاني با ضعيف
هـاي جهـاني بـراي     حل المللي و فقدان راه هاي بين شت و همين امر، به تداوم بحرانگذا

  آنها منجر خواهد گشت.
المللي محدودي را برعهده خواهـد   نقش بين آمريكادر قالب اين سناريو،  چنين هم

هـاي فعلـي نخواهـد داشـت. از ديگـر سـو،        گرفت زيرا منافع چنداني در تـداوم نقـش  
 زده بحـران  نرژي كه در باال به آنها اشـاره شـد، كشـورهاي نفتـي را    هاي جديد ا فناوري

و از اين رو، اين كشـورها نـاگزير    شود ميخواهد كرد زيرا منجر به كاهش قيمت نفت 
خواهند بود تا اقتصاد به شدت نفتي خود را به سوي منابع درآمدي جديدي سوق دهند 

بيشـتر بـه   هرچـه   ترنتي، كشـورها را كه امر بسيار دشواري خواهد بود؛ ناامني فضاي اين
  سمت محدود كردن اينترنت سوق خواهد داد.

  جهان غيردولتيـ 4
 تـرين  مهـم ، بـازيگران غيردولتـي، بـه عنـوان     2030در قالب اين سـناريو، در افـق   

به همكـاري بـا   دهي  شكل المللي خواهند بود. اين بازيگران، اولويت را به بازيگران بين
تـر   تر و منسجم داد و همين امر باعث خواهد شد تا جهاني باثباتقرار خواهند  ها دولت

تهديدات نوين امنيتي و نـه  عمدتاً  شكل گيرد. تهديدات در اين جهان جديد و منسجم،
تهديدات سنتي خواهند بود؛ اين تهديدات ناشـي از گسـترش دسترسـي بـه تسـليحات      

ر چنـين جهـاني، تروريسـم و    منابع تهديد د ترين مهمكشنده از سوي افراد خواهد بود. 
  باندهاي جنايتكار خواهند بود.

اي پيـدا   هاي هيبريدي و دوگانه المللي در قالب اين سناريو، هويت هاي بين سازمان
هـا بـه    در كنار بازيگران غيردولتـي در ايـن سـازمان    ها دولتخواهند كرد؛ بدان معنا كه 

لب اين سـناريو بـدان پرداختـه    ايفاي نقش خواهند پرداخت. نكته مهم ديگري كه در قا
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شده است، افزايش نقش شـهرها در اقتصـاد جهـاني اسـت. در واقـع كـالن شـهرها و        
، از بازيگران مهم در عرصـه جهـاني خواهنـد    2030هاي كالن شهرها در افق  شهرداري

  بود.

  باز توزيع قدرت: پيامدها

دوراني ويـژه شـده   المللي وارد  توان دريافت كه نظم بين آمد به روشني ميآنچه  از
انـد. بـا    نام بـرده  ]1[است، دوراني كه در متون نظري از آن به عنوان دوران انتقال قدرت

تـوان گفـت كـه اجمـاعي      الملل مي دقت در فضاي فكري موجود در حوزه سياست بين
جهـاني  برآمـدن   پردازان بر سر وقوع تغييري تكتونيك در اين حوزه و نسبي ميان نظريه
  د.جديد وجود دار

بنابر يك روايت در پانصد سال گذشته، سـه تغييـر تكتونيـك قـدرت در سياسـت      
هاي اساسي در توزيع قدرت ايجاد كرده و زيسـت   الملل رخ داده است كه دگرگوني بين
المللي در هر سه حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ را مجـدداً معمـاري كـرده اسـت.      بين

قـرن يـازدهم مـيالدي آغـاز شـد و در قـرن        اولين تغيير، ظهور دنياي غربي بود كـه در 
هـايش خلـق كـرد.     هجدهم به اوج خود رسيد. جهان غربي مدرنيته را با همـه ويژگـي  

در مدت كوتاهي  آمريكارخ داد.  آمريكابرآمدن  دومين تغيير، در اواخر قرن نوزدهم و با
در اغلب پس از صنعتي شدن، به قدرتمندترين كشور از زمان امپراطوري رم تبديل شد. 

اين موقعيت را تداوم بخشيد. اكنون سومين تغيير تكتونيك در  آمريكاادوار قرن گذشته، 
  28هاي ديگر است. حال رخ دادن است كه آن، ظهور قدرت

                                                      
1- Power transition 
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ها بر سر توصيف انتقال قدرت مادي و هنجاري و بـه طـور    اما اختالفات و تفاوت
ايـم؛   وارد شـده  »آمريكاپسـا «عصر المللي است. برخي معتقدند ما به  كلي آينده نظم بين

، بلكه ظهـور سـاير بـازيگران اسـت. از     آمريكاويژگي آن، نه افول  ترين مهمعصري كه 
هاي اخير رشـد   جهاني شدن، اغلب كشورهاي جهان در دههفرآيند  منظر اينان، متأثر از

مركز اند و همين امر باعث شده قدرت از ت بسيار سريعي را در حوزه اقتصاد تجربه كرده
نيست. فريد  آمريكادارند كه ظهور سايرين به معناي زوال تأكيد آنان  شديد خارج شود.

همـواره   آمريكـا گيرند. از منظـر آنـان،    زكريا و فرانسيس فوكوياما در اين دسته قرار مي
در دوران  آمريكانگران برتري خود بوده است. در حال حاضر، چهارمين باري است كه 

. اولين بار، در دهـه  شود ميني نگران از دست دادن موقعيت خود پس از جنگ دوم جها
بود كه اين نگراني در پي ارسال ماهواره اسپوتنيك از سوي شوروي بـه فضـا در    1950
و در زماني بود كه قيمت باالي نفـت   1970مطرح شد. دومين بار، در اوائل دهه  آمريكا

ي غربـي و عربسـتان بـه عنـوان     باعث مطـرح شـدن اروپـا    آمريكان اقتصاد ييو رشد پا
بـا ايـن نگرانـي مواجـه      آمريكاهاي آينده و زوال اياالت متحده شد. بار سوم كه  قدرت

بود. در اين مقطع زماني، اغلب كارشناسان بر اين بـاور بودنـد    1980شد، در ميانه دهه 
ارنـد  دتأكيـد  آنان  كه ژاپن ابرقدرت تكنولوژيك و اقتصادي آينده جهان خواهد بود. اما

راه بـه جـايي نبـرد زيـرا سيسـتم سياسـي و        آمريكـا هاي معطوف به زوال  بيني كه پيش
منعطف و داراي منابع بسيار است، قادر به اصـالح اشـتباهات و تغييـر     آمريكااقتصادي 

  .كند ميباشد و خويش را تقويت  نگرش خود مي
يـل آن حركـت   شكارترين دالآپذيرند كه جهان تغيير كرده است و يكي از  آنان مي

 آمريكـا دارند كـه ايـن بـه معنـاي زوال     تأكيد آنان  به سوي چند قطبي شدن است. البته
انتقـال قـدرت در   قطعـاً   نيست بلكه ناشي از ظهور بقيه جهان است. در حوزه اقتصادي

در  آمريكـا وابستگي ساير اقتصادها به اقتصـاد  آنكه  تر مهمجريان است. افزون بر اين و 
اما تغيير مركز ثقل اقتصاد جهان به سادگي به معناي تغيير در قـدرت  حال كاهش است. 
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نيست زيرا پول و توانايي اقتصادي به آساني قابل تبديل به توانايي نظامي يا ساير وجوه 
محدود  آمريكاهاي  ايم كه گزينه پذيرند كه ما به جهاني وارد شده ميآنان  قدرت نيست.

  29شده است.
كـامالً   هاي گذشـته  المللي در حال ظهور، با سيستم سيستم بين احتماالًآنان  از منظر

قطبي بـاقي خواهـد    نظامي، قدرت به شكل تك ـ  متفاوت خواهد بود. در حوزه سياسي
هاي اقتصادي و فرهنگي توزيع قـدرت تغييـر خواهـد كـرد و تسـلط       ماند. اما در حوزه

فـرا رسـيده    آمريكاعصر پساآنان  به طور خالصه به گمان به پايان خواهد رسيد. آمريكا
  با اين عصر است. آمريكاكه مهم است، نوع برخورد آنچه  است و

معتقدنـد در   آمريكـا هاس رييس شوراي روابط خارجي   برخي ديگر مانند ريچارد
دوران پس از جنگ سرد، ماهيـت قـدرت متحـول شـده اسـت و گسسـت از گذشـته،        

هـاي بـزرگ. از منظـر وي،     هاي قدرت تغيير در قابليتصرفاً  گسستي ماهيتي است و نه
جهان آينده نه در سلطه معدودي قدرت بزرگ، بلكه تحت نفـوذ چنـدين نـوع بـازيگر     
مختلف كه برخوردار از انواع مختلف قدرت هستند، شكل داده خواهـد شـد. او جهـان    

هاي متعـدد قـدرت    قطبي خوانده، جهاني كه شاخصه آن، وجود كانون آينده را جهان بي
قطبـي از   ها تا حد زيادي قدرت خود را در جهان بـي  ملت ـه گمان وي، دولت  است. ب

هاي مختلف جريان  دست خواهند داد. در اين جهان قدرت در دستان متعدد و در كانون
هاي جهـاني رشـد    اي ظهور خواهند كرد و رسانه هاي متعدد منطقه خواهد يافت. قدرت

متمركـز  آنكـه   اين جهان قـدرت بـيش از  روزافزوني خواهند يافت. به طور خالصه در 
  تر خواهد شد. باشد، پخش است و رابطه قدرت و نفوذ كمرنگ و كمرنگ

دانـد. زيـرا    مـي  آمريكـا اي براي  قطبي را واجد پيامدهاي منفي گسترده او جهان بي
 روي آن به شدت در چنين جهاني افزايش خواهد يافـت. از ايـن رو وي   تهديدات پيش

دارد كـه گرچـه   تأكيـد   قطبي را مديريت كنـد. او  بايد جهان بي آمريكاكه  كند ميتأكيد 
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 هـاي آن  به ويژگيدهي  شكل تواند بر مي آمريكاقطبي ناگزير است، اما  پيدايش جهان بي
  بگذارد. تأثير

. زيـرا تعريـف   شـود  مـي تـر   قطبـي، ديپلماسـي پيچيـده    به گمان وي، در جهان بـي 
اشت و روابط كشورها در چنين وضـعيتي  مشخصي از وضعيت جهاني وجود نخواهد د

هاي گذرا خواهد شد. او معتقد است در چنين نظامي، كشورها  گزينشي و تابع وضعيت
با هـم همكارنـد و    مسايلدر برخي آنان  تلف يا دشمن تعريف كرد. زيراوتوان م را نمي

رسمي را گرايي منعطف و غير او چندجانبه نهايتاً اند. هاي ديگري دچار تعارض در حوزه
  30داند. قطبي مي راهبرد مهمي براي مديريت پيامدهاي عصر بي

يـان، رونـدها را بـه سـوي چنـدقطبي شـدن نظـام        گرا واقعبرخي ديگر، به ويژه نو
داننـد.در   گيري نوعي موازنه قدرت به واسطه ظهور بازيگران جديد مي الملل و شكل بين

ي هژموني اياالت متحده قائل نيسـتند.  يان، برخي اساساً بديلي براگرا واقعنقطه مقابل نو
نه چـين،   آمريكايي، معتقد است بديل هژموني آمريكانگار برجسته  نيال فرگوسن، تاريخ

نه اروپا، نه جهان اسالم، نـه سـازمان ملـل و نـه يوتوپيـاي چنـد قطبـي بلكـه بـاتالقي          
 د زد. اوآلود خواهد بود و دوران تاريك جديدي را در تاريخ بشر رقم خواهـ  ومرج هرج

، خالء قدرت جهاني خواهد بود؛ خالء قدرتي كه پيامـدهاي  آمريكادارد كه بديل تأكيد 
 آمريكـا  31نگـران قـدرت  آنكـه   باري به همراه خواهد داشت. از نظر وي، بيش از فاجعه

در آينـده بـود.    آمريكـا آميـز ناشـي از ضـعف     ومـرج  باشيم، بايد نگران پيامدهاي هـرج 
كسينجر و جوزف ناي نيز ديدگاه مشابهي دارنـد و معتقدنـد   متفكريني چون برژينسكي،

  محور موجود، وجود ندارد و نخواهد بود. آمريكابديلي براي نظم 
تواند بقـا   آيا نظام ليبرال مي يابي چين و آينده غرب: قدرت«جان ايكنبري در مقاله 

ازد و پـرد  يابي چين و رفتـار اسـتراتژيك ايـن كشـور مـي      به بحث قدرت »داشته باشد؟
آلمـان  آنچه  كه اين كشور در پي تغيير راديكال اين نظم و رفتاري شبيه كند مياستدالل 

يابي  قدرت و ژاپن در جنگ جهاني دوم انجام دادند را صورت نخواهد داد. از منظر وي
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چين چارچوب نظم ليبرال موجود را تغيير نخواهد داد و مانند رشـد آلمـان و ژاپـن در    
  32ريت خواهد بود.قابل مدي 1980دهه 

هاي بزرگ  آميز قدرت يابي خشونت ريچارد روزكرانس نيز با اشاره به بحث قدرت
در گذشته روي داده اسـت، ممكـن اسـت در آينـده رخ     آنچه  دارد كهتأكيد  در گذشته

هـا در گذشـته روي    هاي جديد متفاوت از ظهور قـدرت  ندهد. بر اين مبنا ظهور قدرت
فرآينـد   به گمان وي آن است كه وضعيت اقتصاد جهاني در اثرخواهد داد. دليل اين امر 
دارد كه در وضعيت موجـود  تأكيد  متفاوت شده است. اوماهيتاً  جهاني شدن، با گذشته

 تر شده اسـت كـه   تر و گسترده اقتصاد جهاني، وابستگي كشورها به يكديگر بسيار عميق
هـاي بزرگـي كـه از نيـروي      قدرتالمللي شدن توليد است. بنابراين  ناشي از بينعمدتاً 

انـد.   نظامي پرقوتي نيز برخوردارند، باز به توليدات و بازارهـاي سـاير كشـورها وابسـته    
گيـري   كه شكل كند ميهاي جديد نيز از اين وضعيت مستثني نيستند. او استدالل  قدرت

هـاي نوظهـور بـه سـاير      چنين وابستگي متقابل عميقي باعث شده تا وابسـتگي قـدرت  
آنـان   هـا بـراي   ها روزافزون گردد و به لحاظ هزينه ـ فايده تسخير ساير سـرزمين  كشور

كه اين بدان معنا نيست كه سرشت روابط ايـن   كند ميتأكيد  توجيه نداشته باشد. البته او
آميز خواهد بود، زيرا گاهي كشورها بدون دليل  صلحكامالً  هاي بزرگ ها و قدرت قدرت

 نهايتـاً  .كننـد  مـي مـدت اقـدام بـه جنـگ      داشتن منـافع كوتـاه  كافي عقالني يا با در نظر 
توانـد ثبـات و صـلح درازمـدت در      كس نمـي  گيرد كه اگرچه هيچ روزكرانس نتيجه مي

سياسـي و نظـامي،    33بيني كند، اما روندهاي اقتصـادي،  هاي بزرگ را پيش روابط قدرت
  .سازد ها محتمل مي صلح درازمدت را بسيار بيش از ساير گزينه

خي ديگر از متفكرين معتقدند كه در دوران پسا جنگ سرد دو گونه از تغييـر در  بر
المللي رخ داده است يكي تغيير ساختاري كه به معناي روند چند قطبـي شـدن    نظم بين
گيـرد تغييـر سيسـتميك و ديگـري تغييـر       الملل و به بياني كه گيلپين به كار مي نظام بين
نيـز   كننـد  ميالمللي عمل  ازيگراني كه در صحنه بينهاست بدان معنا كه ماهيت ب سيستم
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ترين كتـاب خـود بـا عنـوان آينـده       تغيير يافته است. به عنوان مثال جوزف ناي در تازه
الملـل در حـال    كه دو نوع تغيير به موازات يكديگر در نظام بـين  كند ميقدرت استدالل 

ديگري انتقال قدرت از از شرق به غرب و  ها دولتوقوع است يكي تغيير كانون قدرت 
اي كـه شـوراي    پژوهـي  به بازيگران غير دولتـي. ايـن تغييـر در گـزارش آينـده      ها دولت

منتشـر كـرد    2025تحت عنوان روندهاي جهاني تا  2008در سال  آمريكااطالعات ملي 
الملـل دولـت محـور وجـود      ديگـر نظـام بـين    2025آمده است كه در سال تأكيد  نيز با

  نخواهد داشت.
المللي نظمـي نهادينـه    نظم موجود بينآنكه  ه از منظر بحث حاضر اهميت داردآنچ

است. نظم نهادينه نظمي است كه بر محور نهادهاي سياسي و حقوقي مورد توافق شكل 
گرفته نهادهايي كه در جهت احقاق حقوق و محدود كردن اعمال قدرت به كـار گرفتـه   

پيامدهاي آن كاهش يابد. ايـن نظـم بـه     تا شود ميشوند. در اين نظم قدرت محدود  مي
المللي به درجـاتي   گيرد ولي در صحنه بين صورت كامل آن در سياست داخلي شكل مي

ضعيف است. نظم نهادينه بنابر تعريف عبارت است نظمي كـه از طريـق قواعـد مـورد     
  .كند مينهادي، اعمال قدرت را محدود  ـ توافق، نهادها و اقتدار رسمي

  ه ويژگي اصلي برخوردار است:اين نظم از س
توافق بر سر اصول و قواعد نظم يا توافق بر سر قواعد بازي. اين امـر بـه نظـم    ـ 1

  بخشد. مشروعيت مي
هاي اقتدارآميز بـر اعمـال قـدرت بـار      نهادها و قواعد ايجاد شده كه محدوديتـ 2

دهـا تنهـا   نهافرآينـد   . اين بدان معناسـت كـه قدرتمنـدان از طريـق و در قالـب     كنند مي
  34توانند به اعمال قدرت بپردازند. مي

انـد و   در اين نظم قواعد و نهادها در بطن يك نظام سياسي بزرگتر قـرار گرفتـه   ـ3
  .به راحتي قابل تغيير نيستند
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الملـل   تحول مهمي كه اكنون در جريان است و بسياري از انديشمندان روابط بـين 
هاي محتمل در ايـن   اند، در واقع دگرگوني ختههمانگونه كه در باال اشاره شد به آن پردا

نظم نهادينه در پيامد انتقال قدرت است. اين نظم كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم 
در منطقه صلح ليبرالي شكل گرفـت و در دوران پسـا جنـگ سـرد جهـان گسـتر شـد،        

ه كه گيلپين اي از ثبات هژمونيك را در اقتصاد جهاني ايجاد كرد و همين امر آنگون دوره
طبيعتـاً   گويد باعث شد تا بازيگران جديدي به سرعت سر برآورنـد. ايـن بـازيگران    مي

تقاضاهاي جديدي دارند، تقاضاهايي كه اگر پاسخ گفته نشود بحران در نظم موجـود را  
  ژرف خواهد كرد.

المللي است. بسياري  اين تقاضاها معطوف به اصالح نهادهاي بين ترين مهميكي از 
الزامات برمبناي  گروه موسوم به بريك معتقدند كه اين نهادهابه ويژه  ازيگران جديداز ب

، در حـالي كـه در ايـن    كنند مياند و هنوز نيز بر همان مبنا عمل  شكل گرفته 1950دهه 
المللي به شدت دگرگون شده اسـت. بنـابراين اينـان     دوران توزيع قدرت در صحنه بين

اصالح نشوند به سرعت كاركرد و معناي خـود را از دسـت    اند كه اگر اين نهادها مدعي
اي كه ميان اين گروه و كشورهاي غربي بر سر  دهند. نماد عيني اين امر را در مناقشه مي

ي گذشته درگرفت ها سالالمللي پول و بانك جهاني در  تعيين رييس جديد صندوق بين
آنـان   ران نوظهـور كـه برخـي از   توان به عينه ديد. بنابراين اينكه بـه تقاضـاي بـازيگ    مي

گـذار در  تأثير چالشگران بالقوه نيز هستند چگونه پاسخ داده شود يكـي از عوامـل مهـم   
  آيد. المللي به شمار مي آينده نظم بين

ات پراهميتي بـر جـاي خواهـد گذاشـت،     تأثير تحول ديگري كه بر آينده اين نظم
جهـاني شـدن و   فرآينـد   در پيامدتي غيردول انتقال قدرت از بازيگران دولتي به بازيگران

خوانند  انقالب اطالعاتي است. انقالب اطالعاتي كه برخي آن را انقالب صنعتي سوم مي
الملل را فراهم آورده  هاي بازيگران سنتي اقتصاد سياسي بين موجبات تغيير در توانمندي

المللـي   اي بـين هـ  و سـازمان  هـا  دولتو بازيگران غيردولتي را به عنوان رقبايي در برابر 



 193  المللي اي و بين انداز تحوالت منطقه فصل سوم ـ چشم

المللي بايد به يك وجه ديگر انتقـال قـدرت كـه     برافراشته است. از اين رو نهادهاي بين
  ايجاد كند توجه كنند.آنان  جديدي را پيش رويماهيتاً  يها چالشتواند  مي
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  مقدمه

چـالش نخبگـان دنيـاي اسـالم در      تـرين  مهمشك نحوه مواجه شدن با مدرنيته،  بي
دوران مدرن بوده است. به بيان ديگر در دو سده اخير، نحوه مواجه شدن با تمدن رو به 
پيشرفت غرب، چالشي كليدي براي نخبگان جهان اسالم ايجاد كرده است؛ چالشي كـه  

  نمايد. اير تحوالت رخ ميهنوز هم در اشكالي چون بهار عربي و س
متعددي را در جهـان اسـالم   هاي  اين چالش يا به عبارت بهتر، اين پرسش، شكاف

اين تمدن باعث شد تا يكپارچگي گذشته جهـان  برآمدن  شكل داد. اساسا تمدن غربي و
يافت، از بين برود و جايگزيني يكپـارچگي   تجلي و تجسم مي ها كه در قالب امپراتوري

  متعددي روبرو گردد.هاي  واريگذشته با دش
متفاوتي به چالش غرب داده شد. برخي بـر  هاي  از همين رو در جهان اسالم پاسخ

سـنتي همـت گماشـتند. ديگرانـي بـه بيـان       هاي  بر ارزشتأكيد  بازگشت به خويشتن و
سـنتي اسـالمي را   هاي  را در غربي شدن يافتند و تالش كردند تا ارزشحل  راه معروف،

انده تا بدان وسيله بتوانند روند توسـعه را بـه پـيش راننـد. برمبنـاي همـين       به حاشيه ر
گرايي اين دو قرائت افراطي است كه توفيق در رونـد توسـعه در جهـان اسـالم      تعارض
. در واقع برخالف ساير مناطق در حال توسعه و منـاطق  شود مياي نادر محسوب  پديده

ي، جهـان اسـالم هنـوز در مواجهـه بـا      ي التين و آسياي شرقآمريكاغير غربي همچون 
اي دارد و همچنـان پرسـش بنيـادين و تـا حـد قابـل        عديـده هاي  چالشپديده مدرنيته 

  پاسخ آن است كه راه صحيح مواجه شدن با مدرنيته كدام است؟ بي توجهي
اما قرائت ديگري نيز در ميان اين دو قرائت افراطـي وجـود داشـت و آن، قرائتـي     

هـاي   ر جهان اسالم شكل گرفت و مدعي نوعي تلفيق ميـان ارزش است كه به تدريج د
اسالمي و دنياي مدرن بود. البته همانگونه كه اشاره شد، اين قرائت در جهان اسـالم در  
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قابل هاي  حاشيه بوده است از همين رو در معدود كشورهاي اسالمي توانسته به موفقيت
  توجهي دست يابد.

انـد پاسـخ    ورهايي در جهـان اسـالم كـه توانسـته    بر همين مبنا، توجه به اندك كش
 تـرين  مهـم اي دارد. مالزي و تركيه از  اين پرسش دهند، اهميت ويژه معقول و مقبولي به

اند پاسخي معقول و منطقي به چـالش توسـعه    كشورهاي جهان اسالم هستند كه توانسته
ي سازند؛ پـارادايمي كـه   روانه در جهان اسالم را عمل ارائه دهند و در واقع پارادايم ميانه
مـدرن  هـاي   اسـالمي و ارزش هـاي   آميـز ميـان ارزش   مدعي قابليت همزيستي مسالمت

اين دو كشور و روند توسعه آنها چه به لحاظ منطق  توسعه است. بنابراين بررسي تجربه
در عمل روي داده، واجد اهميت ويژه اسـت. از همـين رو، در ادامـه    آنچه  نظري و چه

جربه توسعه چين به عنوان بزرگترين تحول جهاني در اين زمينه، تجربه پس از بررسي ت
دو كشور تركيه و ملزي در روند توسـعه و بـه ويـژه در مقطعـي كـه حـامالن پـارادايم        

انـد،   اند و به دوران طاليي توسعه در اين كشورها شـكل داده  روانه به قدرت رسيده ميانه
هاي اين  بندي مباحث، شباهت يت نيز در جمعرا مورد بررسي قرار خواهيم داد و در نها

  را به طور اجمالي بررسي خواهيم كرد:آنان  دو مدل و داليل توفيق

  چين: آزمايشگاه نظريات توسعه ـ1

. اين جمله تاريخي را مـائو زدونـگ، رهبـر كاريزمـايي     1»ما، مردم چين برخاستيم«
رخاستن آسان نبود و تاريخ دولت انقالب چين، در آستانه پيروزي بر زبان راند. اما اين ب

انقالبي چين از آن هنگام تاكنون واجد فراز و فرودهـاي بسـيار بـوده اسـت. اول اكتبـر      
آيد. در اين روز حزب كمونيست پس از  ، نقطه عطفي در تاريخ چين به شمار مي1949

حدود سه دهه مبارزه، قدرت را در دست گرفت و چين دچار جنگ داخلي را در مسير 
اي مختلفـي در ايـن كشـور مـورد      تفكـرات توسـعه  تاكنون  ني قرار داد. از آن هنگامنوي
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اند. با عنايت به جايگاه كنوني چين به  اند و نتايج متفاوتي به بار آورده آزمون قرار گرفته
اي در ايـن كشـور از    اي موفق در تاريخ توسعه، در ادامه تفكـرات توسـعه   عنوان تجربه

و نتايج اين تفكرات را مورد بحـث قـرار خـواهيم    تاكنون  1949مقطع پيروزي انقالب 
  داد.

الملل دوقطبي سربرآورد و الزامـات سـاختاري ايـن     دولت انقالبي در متن نظام بين
نظام، آن را وادار كرد تا با تكيه بر يك قطب به مقابله با قطب ديگر بپردازد؛ امـري كـه   

ت آشنا كرد. شايد از همين روست كـه  هاي تلخ رهبري يك دول رهبران آن را با واقعيت
اش كه كرنش در برابر شوروي و وابسته شـدن بـه آن را    مائو در پاسخ به منتقدان حزبي

گرفتن كمك از شوروي مانند بيـرون كشـيدن تكـه گوشـتي از     ” تابيدند گفته بود برنمي
. ائتالف با شوروي نقطه آغاز مسير پـر پـيچ و خـم برخاسـتن دولـت      2“دهان ببر است

، ]1[)، جنـبش صـد گـل   1950-1953هاي آن بود. جنگ كـره (  انقالبي چين و دگرگوني
، درگيـري بـا شـوروي، انقـالب     ]3[، جهش بـزرگ بـه جلـو   ]2[ها جنبش مقابله با راست

رونـد حركـت دولـت    پـر اهميـت    ، مراحـل ]5[پنـگ  ديپلماسي پينگ نهايتاً و ]4[فرهنگي
مرگ رهبر كاريزمايي انقالب، وارد مراحل انقالبي در دوران مائو بود؛ حركتي كه بعد از 

گـرا ريشـه در مراحـل     نويني شد و از آنجا كه دگرديسي دولت انقالبي به دولتي توسعه
دارد، اين مراحـل   ]6[پس از مرگ مائو و به ويژه مرحله اصالحات و سياست درهاي باز

  دهيم. را با اندكي تفصيل در اين مقاله مورد واكاوي قرار مي

                                                      
1- hundred flowers campaign 
2- anti-rightist movement 
3- great leap forward 
4- Cultural revolution 
5- ping pong diplomacy 
6- reform and opening up policy 
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هاي بـاز تـا پايـان     اي در چين از آغاز سياست در الت تفكر توسعهتحو ـ الف
  جنگ سرد

همانگونه كه اشاره شد، دولت برآمده از انقالب چين از مقطع پيروزي انقـالب تـا   
ايـن مراحـل، بـه     مرگ رهبر كاريزماي آن، مراحل مختلفي را پشت سر گذارد. در همـه 

ا ديدگاه مائو در درون حـزب وجـود   ويژه در دوره انقالب فرهنگي، ديدگاهي مخالف ب
رفتنـد. اينـان    ، رهبران آن به شمار ميدنگ شيائوپينگالي و  داشت، ديدگاهي كه چوئن

در قرائت خود از ماركسيسم، الگوي توسعه چين و روابط آن با دنياي خارج، اختالفات 
يد و اساسي با مائو داشتند. اين اختالفات در دوران انقالب فرهنگـي بـه اوج خـود رسـ    

داري مـورد آزار و تحقيـر قـرار     دنگ و ساير همفكرانش تحت عنوان پيروان راه سرمايه
الي نيز بـا سـكوت و تمكـين در برابـر خواسـت مـائو،        و چوئن گرفتند و تصفيه شدند

) 1966-1976توانست موقعيت خود را حفظ نمايد. اما تبعات مخرب انقالب فرهنگي (
رفت، به تدريج زمينه را براي تسلط تفكر دنـگ   شمار ميكه در واقع تبلور تفكر مائو به 

، 1976الي در سـال   و حاميانش در درون حزب فراهم آورد. مـرگ مـائو و نيـز چـوئن    
زمينه را براي بازگشت دنگ به قدرت و تسلط بر حيات سياسي چين پـس از دو سـال   

  3جدال با حاميان مائو و سرنگوني باند چهار نفره فراهم آورد.
تـوان   را مـي  1949نگ بر حـزب كمونيسـت و دولـت برآمـده از انقـالب      تسلط د

اي در اين كشور دانست. زيرا مسير حركت آن در  مرحله در روند تفكر توسعه ترين مهم
دو حوزه داخلي و خارجي از اين مقطع به بعد دچار دگرگوني شد. دنگ در چارچوب 

دولت برآمده از انقـالب را  برنامه اصالحات و سياست درهاي باز، مسير حركت جديد 
ترسيم كرد. همانگونه كه از عنوان اين برنامه پيداست، دنگ به عنوان رهبري كه زندگي 
سياسي خود را با حزب كمونيست آغاز كرده و در متن دولت انقالبـي تـداوم بخشـيده    

دانسـت. او   بود، اصالح در داخل و تغيير در سياست خارجي را مكمل و مقوم هـم مـي  
برمبناي  مائو (و با درس گرفتن از تجربه دوران مائو) كه بنياد دولت انقالبي را برخالف
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كيشـانه از ماركسيسـم    و در مقاطعي شوروي از يك سو و قرائتي راست آمريكامقابله با 
در داخل، از ديگر سو قرار داده بود، اصالحات اقتصادي بـازار محـور و نيـز گشـايش     

داري  آميز با دنياي سـرمايه  ه نوعي همزيستي مسالمتدرها به سوي جهان خارج و نيل ب
را مبناي بازسازي نظام برآمده از انقالب قرار داد، نظامي كه بـه زعـم وي اگـر در ايـن     

رفت، سرانجامي جز زوال نداشت. از همين روي است كـه اگـر دوگانـه     مسير قرار نمي
ي ناپـذير  اجتنـاب  ويعني لزوم حفظ مسير مائويي انقـالب در داخـل    »انقالب و جنگ«

داري در صحنه بيرونـي، رئـوس تفكـر سياسـي مـائو را تشـكيل        جنگ با دنياي سرمايه
. وي معتقد بـود كـه   »صلح و توسعه«داد، در مورد دنگ، اين رئوس عبارت بودند از  مي

رسالت نظام سياسي برآمده از انقالب، پيشـبرد توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي اسـت و      
نيروي ايجاد صلح در جهان است. شايد اين دو جمله مشـهور   ينتر مهمپيشبرد توسعه، 

به قـدرت و نيـز توسـعه چـين را     آنان  دنگ و مائو، به بهترين وجهي تفاوت در نگرش
از مشـهورترين جمـالت مـائو     4»آيد قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي«نشان دهد. 

از  5»ل چـين هسـتند  هـاي قـدرت و اسـتقال    نوسازي اقتصادي و فناورانه ستون«است و 
 تـرين  مهـم تفكر دنگ تاكنون  دوران اصالحات نجا كه ازآمشهورترين جمالت دنگ. از 

در بـه ويـژه    تبيـين هرچنـد مختصـر آن    ات را بر روند توسعه چين گذارده اسـت، تأثير
  ضروريست. كند مينسبتي كه با سياست خارجي برقرار 

د، بلكـه بيشـتر برگرفتـه از    تفكر دنگ شيائوپينگ محصول مطالعات علمـي او نبـو  
بـه  بـه بعـد بـود. تجربيـاتي كـه       1949داري در چين از انقالب  تجربياتش در حكومت

چين و چگونگي پيشبرد توسعه در  هالملل، توسع به تفكر او پيرامون سياست بين تدريج
توان آن را حول دو محور مـرتبط   اين كشور شكل بخشيد. براي فهم بهتر تفكر دنگ مي

  الملل و نگاه به توسعه و امنيت ملي. گر ارائه كرد: نگاه به سياست بينبا يكدي
توسـعه و  «بلكه » جنگ و صلح«الملل، نه  از منظر دنگ، موضوع اصلي سياست بين

اقتصادي  هاست و در اين ميان توسعه اهميت بيشتري دارد، زيرا مادامي كه توسع» صلح
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زير از همكـاري و تعامـل بـا يكـديگر     ناگآنان  دستور كار اصلي سياست كشورها باشد،
و صـلح  دهد  مي هستند. همكاري و تعامل كشورها با يكديگر، خطر جنگ را نيز كاهش

اصـلي در سياسـت    به عنوان مسـايل ، »صلح و توسعه«. اعتقاد دنگ به كند ميرا تقويت 
تقد بود الملل، حاكي از فاصله گرفتن او از قرائت مائو از ماركسيسم بود زيرا مائو مع بين

به انقالب و يك سو  ناپذير است و بايد براي پيروزي از داري اجتناب كه جنگ با سرمايه
صدور آن اهتمام ويژه ورزيد؛ و از ديگر سو نيروي نظامي را تقويت كرد. به همين دليل 

  فشرد. پاي مي» انقالب و جنگ« هبود كه پيوسته بر دو گان
تـوان از وقـوع جنـگ ميـان      قد بود كه مـي دنگ با فاصله گرفتن از تفكر مائو، معت

طـرفين در مـديريت   آنكـه   داري اجتناب كرد، مشـروط بـر   اردوگاه كمونيسم و سرمايه
اعالم كرد كـه تـا پـنج سـال آينـده       1985او در  6.خوبي عمل كنندبه  المللي بين هصحن

 از آن هنگام به بعـد، دنـگ تـالش منظمـي را در     7اي در كار نخواهد بود. جنگ جهاني
تقريباً  جنگ و صلح صورت داد. مسألهالمللي و به ويژه به  بين هتغيير نگاه چين به صحن

 10كرد كـه جنـگ در پـنج يـا      هاي مهم حزب كمونيست، اعالم مي هر ساله در مناسبت
  8سال آينده اتفاق نخواهد افتاد.

درك جديد از جنگ و صلح، دنگ قضـاوت جديـدي پيرامـون رونـدهاي      هپاي بر
 الملل ارائه كرد. در واقع او بود كه درك حزب كمونيسـت  سياست بين هعرصممكن در 

شرط الزم بـراي توسـعه    المللي را تغيير داد و پيش دستگاه رهبري از صحنه بين همثاببه 
جنـگ  «چين را فراهم آورد؛. در پي اين تغيير، فهم حزب كمونيست از جهان از دوگانه 

هنگـامي كـه   «آن دگرگون شد. دنگ معتقـد بـود   و لزوم » صلح و توسعه«به » و انقالب
 چالش و درگيري ميان گروه بزرگي از كشورهاي شرق و غرب و نيز ميان دو ابرقـدرت 

ايجاد جنگ بودند نيـز از  به  نحو محسوسي كاهش يافته است، عوامل اصلي كه قادربه 
  9».ايريناند، زيرا تنها دو ابرقدرت قابليت برپايي جنگ را دارند و نه س ميان رفته
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به اعتقاد دنگ، رقابت تسليحاتي ميان دو قطب در آن دوران به امري ثانويه تبـديل  
 هي كانون اصلي رقابت بود. از نظر او در دهـ فناورشده بود و توسعه اقتصادي، علمي و 

سـرعت در جهـان در حـال گسـترش اسـت.      به  ي و علميفناورانقالب جديد « 1980
. اياالت متحـده،  كنند ميهاي جهاني ايفا  ي را در رقابتي نقش اصلفناوراقتصاد، علم و 

طـور جـدي بـا    به  يافته و كشورهاي در حال توسعه، همگي شوروي، كشورهاي توسعه
هـاي بـزرگ نظـامي جهـان بـا كـاهش        اين وضعيت مواجهند. در اين وضـعيت قـدرت  

سـمت  بـه   هـا سـريعاً   اند. اغلب قـدرت  تسليحاتي را سرد كرده هتسليحات خود، مسابق
هـاي   شـدت در حـال تقويـت فنـاوري    به  اند و اصالحات اقتصادي و تعديل پيش رفته

ي، بـه برتـري   فناورآن بتوانند با برتري اقتصادي و  هواسطبه  پيشرفته خويش هستند تا
  10».در ابتكارات راهبردي دست يابند

نگرش چين  بنابراين در مجموع بايد گفت با نفوذ تفكر دنگ در حزب كمونيست،
 هاي كه پس از نشسـت سـوم اجالسـيه يـازدهم كميتـ      توسعه دگرگون شد، دگرگوني به

توان آن را بـه صـورت زيـر     مركزي حزب كمونيست، آشكارا بروز و ظهور يافت و مي
  بندي كرد: دسته

ـ  بـه » صلح جنگ و«ديدگاه حزب كمونيست پيرامون ـ 1 موضـوعات اصـلي    همثاب
جنگـي   درازمدترسيد كه در بندي  جمع اينبه  الملل دگرگون شد و حزب سياست بين

  گير اتفاق نخواهد افتاد. همه
دهي بـه رفتـار سياسـت خـارجي چـين در       اقتصادي كانون اصلي شكل هتوسعـ 2
  11المللي شد. بين هصحن

تـوان گفـت كـه     در بررسي نسبت توسعه و امنيت ملي اين نكته را با قاطعيت مـي 
ابعـاد  عمـدتاً   د. البتـه نگـاه او بـه توسـعه    دا مركز ثقل تفكر دنگ را تشكيل مي» توسعه«

اي از  گرفت. درك دنگ از توسـعه شـامل مجموعـه    اقتصادي و اجتماعي آن را در برمي
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نـام بـرده اسـت. از     ]1[هاي چيني ها بود كه از آن تحت عنوان سوسياليسم با ويژگي ايده
وسياليسـم  )، هنوز در مراحل آغـازين س 1970منظر دنگ، چين در آن دوره (اواخر دهه 

ريزي اقتصاد بازار سوسياليستي را به هدفي اسـتراتژيك تبـديل    قرار داشت و اين امر پي
ايـن  به  دور باشد. در پي رسيدنبه  غايت از ايدئولوژي راديكالبه  ؛ اقتصادي كهكند مي

 توان نيروهاي توليد، مي ههدف استراتژيك، دنگ معتقد بود كه تنها با آزادسازي و توسع
قدرت ملـي را افـزايش   ثانياً  ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم همت گماشت و بهاوالً 
توان گفت، هدف نهايي توسعه از نظر دنگ، رساندن چين به كشوري  از اين رو مي داد.

(تداوم سلطه حـزب   مرفه، قدرتمند، دموكراتيك (در معناي ماركسيستي) و سوسياليست
  اي را ترسيم كرد: گانه ين هدف مراحل سهابه  او جهت رسيدن كمونيست) بوده است.

دو برابـر كـردن توليـد     هـا  سـال )؛ هدف اصـلي در ايـن   1981-1990اول ( همرحل
  هاي زندگي مردم (خوراك و پوشاك) بود. ) و فراهم آوردن حداقلGNPناخالص ملي (

): هدف اصلي رسـاندن توليـد ناخـالص ملـي بـه يـك       1990-2000دوم ( همرحل
  دالر بود. 1000تا  800اي بين  سرانهدرآمد  تريليون دالر تحقق

 يافته، توسعه ): رسيدن به سطح استانداردهاي كشورهاي2000-2050سوم ( همرحل
  12به عبارت ديگر محقق ساختن توسعه و تبديل شدن به يك قدرت بزرگ.

 هلفـ واصـلي و دو م  ههسـت «اسـتراتژيك   هدنگ شيائوپينگ براي طي اين مسير، ايد
اصـلي تلقـي    هه كرد. وي معتقد بود بايد نوسازي سوسياليسـتي را وظيفـ  را ارائ» اساسي

هـاي   لفهوعنوان م كرده (هسته) و سياست درهاي باز و نيز پيشبرد اصول چهارگانه را به
اصلي آن در نظر گرفت. اين ايده بايد چراغ راهنماي حزب كمونيست در دوران جديد 

هاي اصلي توسعه بايد شامل كشـاورزي،   داشت كه حوزهتأكيد  به بعد) باشد. او 1978(
و علم و آموزش باشد. او پيرامون علم و فناوري نيز ديدگاه جديـدي  ونقل  حمل انرژي،

                                                      
1- socialism with Chinese charachteristics 
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 اين ديدگاه، انديشمندان، نيروهاي اصلي توليـد برمبناي  در حزب كمونيست مطرح كرد.
اي مهمـي  هـ  آمدند و در واقع عضو طبقه كارگر هستند. بر اين مبنا سياسـت  شمار ميبه 

علم و آموزش در پيش گرفـت تـا بتوانـد در آينـده چـين را در       هجهت شكوفايي حوز
  13هاي پيشرفته در موقعيت برتري قرار دهد. فناوري هحوز

دانست و معقتد بود كـه چـين (اواخـر دهـه      دنگ توسعه را نياز راهبردي چين مي
 هدر حـوز دتاً عمـ  هايي كـه  هاي مهمي روبروست، فرصت و فرصت ها چالش)، با 1970

ــين    ــاختار ب ــر او در آن دوران س ــت. از منظ ــرار داش ــاني ق ــاد جه ــار   اقتص ــل دچ المل
هاي عميقي شـده و جنـبش سوسياليسـتي رو بـه افـول بـود. بنـابراين چـين          دگرگوني

بايست با ايجاد تحول در اقتصاد خود، ضمن حفظ بقا بـه ارتقـاي جايگـاه خـود در      مي
گرايانه از ماركسيسـم و   در اين مسير، با رد تفاسير جزمالملل نيز بپردازد. وي  بين هصحن
 »وي حقيقت از طريق واقعيـات ججست«هاي توسعه غربي، پيوسته بر  برداري از مدل كپي

  14ناميد.» هاي چيني سوسياليسم با ويژگي«داشت، حقيقتي كه آن را تأكيد 
اد؛ او آن را د توان گفت كه توسعه كانون اصلي تفكر دنگ را تشكيل مي بنابراين مي

دانست كه چـين آن   چالشي مي ترين مهمنه تنها رسالت تاريخي حزب كمونيست، بلكه 
توسـعه حـل شـود، قـدرت      مسألهتنها هنگامي كه «دوران با آن روبرو بود. به نظر دنگ 

جانبه افزايش يابد و استانداردهاي زندگي مردم باال رود، آنگـاه چـين خواهـد     ملي همه
كيـد  أ(ت »مناسب خود در جهان تكيه زده و اهداف خود را پيش بـرد توانست بر جايگاه 

اين  ترين مهمرسيدن به چنين هدفي طبعاً نيازمند الزاماتي است. يكي از  15از من است).
الزامات در نگاه دنگ، وجود محيط امنيتي با ثبات است و اينجاست كه پيوند تنگاتنـگ  

تنگاتنگي با امنيت  هد كه امنيت چين رابط. دنگ معتقد بوشود ميتوسعه و امنيت نمايان 
آن نيازمنـد در پـيش گـرفتن     تـأمين همسايگان آن دارد. بنـابراين   به ويژهساير كشورها 

پـذير و   بينـي  رويكردي چندجانبه و تعامل با سايرين، در جهت ايجاد محيط امنيتي پيش
  قابل اطمينان است.
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، نگاه حـزب كمونيسـت   1978تا به قدرت رسيدن دنگ در  1949از انقالب اكتبر 
به امنيت، همواره رنگ و بوي غليظ نظامي داشت و بالتبع، تقويـت آن در تقويـت بنيـه    

داشت كه قدرت چـين بايـد در تمـامي    تأكيد  شد. دنگ با نفي اين نگاه نظامي ديده مي
شود. او معتقـد بـود كـه امنيـت ملـي تـابعي از        تأمينجوانب افزايش يابد تا امنيت آن 

يافتگي، امنيت ملي بـه   يافتگي است و در صورت رسيدن به استانداردهاي توسعه توسعه
نظامي بايد تابعي از توسـعه   هداشت كه توسعتأكيد  خواهد شد. دنگ تأمينطور طبيعي 

اقتصادي  هنظامي تنها بخشي از توسع هاقتصادي و در خدمت آن باشد. از منظر او توسع
اقتصـادي صـورت    هيد در هماهنگي كامل با توسعاست و بالتبع طراحي و پيشبرد آن با

اقتصادي مشاركت نمـوده   هبايست در توسع گيرد. در اين چارچوب، نيروهاي مسلح مي
كار گرفته شـود. ايـن رويكـرد    به  اقتصادي هنيز در جهت توسعآنان  و منابع و امكانات

طي كـه از  و اسـتنبا » قدرت ملي«نظامي، در چارچوب درك او از مفهوم  هدنگ به توسع
الملل داشت، قابل تحليل است. به اعتقاد وي از يك سـو   روندها و فرآيندهاي نظام بين

اقتصادي  هدهي، تثبيت، تداوم و افزايش قدرت ملي يك كشور در توسع اصلي شكل هپاي
بينـي از ثبـات پايـدار     اي قابل پـيش  الملل تا آينده نهفته است؛ و از سوي ديگر نظام بين

كيـد از مـن اسـت). از    أنظـامي اولويـت ثانويـه دارد (ت    هبنابراين توسع برخوردار است.
داشت هنگامي كه شرايط عمومي كشور بهبود يافت و تأكيد  روست كه او همواره همين

  16دفاع ملي بپردازيم. هتر است كه به توسع قدرت ملي توسعه يافت، براي ما آسان
عي از توسعه است و تنها هنگامي توان گفت كه در نگاه دنگ، امنيت تاب بنابراين مي

توسعه حل شده باشد. در اين رويكرد، امنيـت ابـزار    مسألهكرد كه  تأمينتوان آن را  مي
نيل به توسعه نيز هست، بدان لحاظ كه محيط امنيتـي بـا ثبـات و موقعيـت اسـتراتژيك      

راهبـرد   آيند. به بياني ديگر، مساعد، شرط الزم گام برداشتن در مسير توسعه به شمار مي
ملي باشـند. پيامـد چنـين     هسياست خارجي و امنيت ملي، بايد تابع و در خدمت توسع

در سياست خارجي چين بود. رويكرد دنگ به » همكاري«دركي از امنيت، كانوني شدن 
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الملل و مفهوم امنيت، تحوالت مهمي را در سياسـت خـارجي ايـن كشـور      سياست بين
  پديد آورد.
رچوب نوين در سياست خارجي چين ايجاد كرد، تغيير در تغييري كه چا ترين مهم

 هاي چينـي همـواره   هاي قبل از اصالحات، كمونيست آن بود. در دهه» اصول راهنماي«
است. امـا  آنان  داشتند كه انترناسيوناليسم پرولتاريا اصل راهنماي سياست خارجيتأكيد 

بـر  تأكيـد   گرايـي و  الملل نپرستي و بي با شروع دوران اصالحات، تركيبي از اصول ميهن
برداشت رئاليستي از منافع ملي جايگزين آن مفاهيم شد. دنـگ در ديـدارهاي خـود بـا     

داشت كه ديپلماسي چين در مدار منافع ملـي  تأكيد  مقامات كشورهاي مختلف، همواره
  17.كند مياين كشور حركت 
الفـت و  كـه سـابقاً بـراي مخ   » قدرت هژمونيـك «بر چسب  به تدريجدر اين دوره 

كـار  به  اياالت متحده و در مراحل بعد شوروي در ادبيات سياست خارجي چين هتخطئ
ها اغلب از مخالفت خود با تفكر يا رفتار  شد، از ميان رفت و به جاي آن چيني گرفته مي

در اين دوران براي اولـين بـار در طـول    آنكه  تر مهمآوردند.  ميان ميبه  هژمونيك سخن
يچ قدرتي تهديد عمده عليـه امنيـت ملـي و بـالتبع دشـمن چـين،       تاريخ مدرن چين، ه

همين دليل مبناي تفكر استراتژيك در سياست خارجي اين كشـور نيـز،   به  شناخته نشد.
  18تشكيل جبهه متحد براي مبارزه با دشمن مشترك قرار داشت، متحول شد. هكه بر پاي

ي داخلـي يـك كشـور،    لحاظ نظري، سيستم سياسبه  افزون بر اين در دوران مائو،
شـد. از منظـر چـين، كشـورهاي      دهي به سياست خارجي آن محسـوب مـي   عامل شكل

دار و امپرياليسـت، بـازيگراني    طلـب و كشـورهاي سـرمايه    سوسياليست بازيگراني صلح
شدند؛ لذا روابط خارجي اين كشـور   جنگجو و خواهان مناقشه و درگيري محسوب مي

سرعت تغيير به  دنگ هشد. اين نگرش در دور تنظيم مي نيز در زمان مائو با اين مالحظه
سيسـتم  برمبنـاي   كرد. رهبران چين در اين دوران، نگرش دوري و نزديكي به كشـورها 

برمبنـاي   را كنار گذاشتند و روابط خارجي خـود را آنان  اجتماعي، سياسي و ايدئولوژي
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مناسبات چين با اياالت  رويكردي عملگرايانه سامان دادند. شاهد اين مدعا، بهبود سريع
داري در آن دوران، بالفاصـله پـس از بـه قـدرت      رهبر دنيـاي سـرمايه  به عنوان متحده، 

رسيدن دنگ بود. دنگ پس از به قدرت رسيدن، در يكـي از اولـين سـفرهاي خـارجي     
ما نيازمند جدي همكـاري  «اياالت متحده رفت و در آنجا صريحاً اعالم كرد كه به  خود

بهبود روابـط بـا    19».اقتصادي كشورمان هستيم هتوسعفرآيند  متحده در و كمك اياالت
  داشت. اياالت متحده، بهبود در روابط با كشورهاي غربي و ژاپن را در پي

جايگاه تعامالت اقتصادي نيز در دوران دنگ در سياست خـارجي چـين دگرگـون    
تصـاد جهـاني در   در دوران مائو و دوران قبل از باز شدن درهاي چـين بـه روي اق   شد.

تئــوري «الملــل، محــدود بــه  ، درك نخبگــان چينــي از اقتصــاد بــين1970 هاواخــر دهــ
مانـدگي كشـورهاي    علت فقر و عقب ترين مهمآنان  بود. در اين چارچوب ]1[»وابستگي

المللي  داري جهاني و نظم نابرابر اقتصاد بين جهان سوم، از جمله چين را استثمار سرمايه
ا راه توسعه اقتصادي اين كشـور را تـداوم اسـتقالل سياسـي از طريـق      دانستند و تنه مي

هماهنگ كشورهاي جهان سوم بـراي ايجـاد نظـم     هخودكفايي اقتصادي و تقويت مبارز
به بعد، به جـاي اينكـه علـت     1978ديدند. از سال  الملل مي اقتصاد بين هجديد در عرص

نيـافتگي)   توسـعه  ه(توسـع  داري جهـاني  ماندگي چين از پنجـره عملكـرد سـرمايه    عقب
درهـاي بسـته    ماندگي چين ناشي از سياسـت  داشت كه عقبتأكيد  نگريسته شود، دنگ

(انزواگرايي) اين كشور بوده است. از منظر او توسعه تنها در مـتن و بطـن جهـان قابـل     
تحقق است و كشوري كه نتواند اتصاالت قوي با اقتصـاد جهـاني برقـرار كنـد، امكـان      

در واقع چرخش در نگاه چين به خود، مالحظات  20يشبرد توسعه ندارد.چنداني جهت پ
عملگرايانه اقتصادي در سياست خارجي اين كشور را از اهميتي ويژه برخوردار كرد. در 

آمـد و   شمار ميبه  المللي، شريك كوچكي تجارت بين هاين مقطع اگرچه چين در صحن

                                                      
1- dependency theory 
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ـ  جسـتجو سهم چنداني در تجارت جهاني نداشت، اما  راي يـافتن بازارهـاي خـارجي،    ب
به هدف اصلي در سياست خارجي اين كشور تبـديل شـد.    به تدريجفناوري و سرمايه، 

مهم ميان نخبگان چين با محوريت دنگ، اجماع حاصل  مسألهدر اين دوران پيرامون دو 
  شد:

المللي و حركت به سمت كسـب موقعيـت    بين هارتقاي موقعيت چين در عرصـ 1
  اقتصادي پيشرفته ميسر خواهد بود. هاين عرصه، بر پاي قدرتي بزرگ در

اقتصادي جز در متن و بطن جهان و برخورداري از اتصاالت مسـتحكم   هتوسعـ 2
  21پذير نيست. با اقتصاد جهاني امكان
پـذيري آن در پرتـو برقـراري     اقتصادي در تفكر دنگ و امكان هجايگاه ويژه توسع

در » تعـامالت اقتصـادي  «و كشـورهاي مختلـف بـه    تر با اقتصاد جهـاني   روابط گسترده
از سياست خـارجي  اوالً  اي بخشيد؛ بدان صورت كه سياست خارجي چين جايگاه ويژه

تـالش در  ثانيـاً   همچون ابزار بسترسازي براي پيشبرد توسعه اقتصـادي اسـتفاده شـد و   
ادي در اقتصـ  هشرط الزم تداوم توسعبه عنوان جهت ايجاد ثبات در محيط امنيتي چين، 

  هاي اصلي سياست خارجي اين كشور قرار گرفت. اولويت هزمر
گيـري از چنـين    الملل در دوران دنگ و تـالش جهـت بهـره    تغيير نگاه به نظام بين

ـ بـه   المللـي را  بين هاقتصادي، مشاركت در عرص ههايي جهت پيشبرد توسع فرصت  همثاب
مـر، مطـرح شـدن افـزايش     الزامي مهم در سياست خارجي چين مطرح كرد. پيامد اين ا

يكي از اهداف مهم سياست خارجي چين به عنوان المللي،  هاي بين عضويت در سازمان
المللي با اولويت عضـويت در   هاي بين اين هدف، مشاركت در سازمانبه  بود. براي نيل

ي و مبـادالت فرهنگــي)  فنـاور هـايي كـه بــه سياسـت سـفلي (اقتصـاد، علــم،       سـازمان 
)، آشـكارا الگـوي   1979-1989ستور كار قرار گرفت. در ايـن دوره ( پرداختند، در د مي

  المللي متحول شد. ها و نهادهاي بين مشاركت اين كشور در سازمان
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المللـي از   هـاي بـين   توان گفت كه برخالف دوران مائو، كه سازمان طور كلي مي به
قـرار   هـاي بـزرگ   معـدودي از قـدرت   ههاي پليدي بودند و در سلط منظر چين سازمان

سـرعت رو بـه گسـترش و    بـه   ها ، مشاركت چين در اين سازمان1980 هداشتند؛ در ده
هـا در جهـت    گيـري از ايـن سـازمان    معطوف به بهـره عمدتاً  تعميق رفت و رويكرد آن

المللـي، بـيش از پـيش در گفتمـان سياسـت       پيشبرد توسعه شد و تغيير نظم موجود بين
بـه   المللـي  ها و نهادهـاي بـين   دوران سازمان خارجي چين رنگ باخت. در واقع در اين

هايي كـه   شدند، مجموعه بازتعريف هايي مستقل در سياست خارجي چين مجموعه همثاب
  آمد. شمار ميبه  مشاركت فعاالنه در آنها از الزامات سياست خارجي چين

توان گفت كه با تسلط تفكر دنگ بر حيات سياسي چين، نگـرش آن   از اين رو مي
و به تبع آن، نگاه چين بـه خـود و جهـان نيـز      شود ميدگرگون يابي  قدرت و به قدرت

گيـرد و   الملـل فاصـله مـي    گردد و چين از بازتعريف نظام بين دچار تغييرات اساسي مي
الملل از متن دستور كار سياسـي ايـن    بنيانگذاري نظمي جديد در اقتصاد و سياست بين

اصـالح و سياسـت   «در چـارچوب برنامـه   رود. در واقـع دنـگ    كشور به حاشيه آن مي
و آن را در  كند ميهاي سياست داخلي و خارجي چين را بازتعريف  اولويت »درهاي باز

هـا در   بروز برخـي مقاومـت   رغم عليدهد. حركت در مسير جديد  مسير نويني قرار مي
درون حزب با قوت نزديك به يك دهه ادامه يابد. در اين دوران، اقتصاد چـين از يـك   

سازوكارهاي بازار آزاد سـوق  برمبناي  ريزي شده، به سوي اقتصادي برنامهكامالً  اقتصاد
سازي روابط با اياالت متحده به عنـوان رهبـر و راهبـر دنيـاي      ؛ روند عاديشود ميداده 

، (پـس از  1979و روابط رسمي دو كشور در اوائل ژانويـه   شود ميداري تكميل  سرمايه
هـاي   گردد؛ روابط با اروپاي غربي و ژاپن بـه عنـوان كـانون    ميسه دهه،) مجدداً برقرار 

زدايـي در رابطـه بـا شـوروي اولويـت       و تـنش  شود ميديگر ثروت و قدرت بازتعريف 
  22يابد. مي
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اي دنگ در حوزه اقتصـاد نيـز بـه سـرعت آثـار خـود را نشـان         دستور كار توسعه
و بـه   شـود  مـي رشد خود  يي، وارد دوران طال1980دهد. اقتصاد چين از اوائل دهه  مي

بينـد. امـا رشـد و     درصـد در سـال را بـه خـود مـي      9طور متوسط نرخ رشدي بالغ بر 
پيشرفت، يك روي سكه تحوالت چين در اين دهه است و روي ديگر يا نيمـه تاريـك   
تحوالت، نگراني حزب از تبعات اجتماعي تغييرات سريع در چين و امكان مديريت آن 

حزب بر سر تعريف مسير صحيح اصالحات و اساساً لزوم تداوم  و نيز مناقشه در درون
در  1970آن است. به بيان ديگـر، تحـول حـزب و هنجارهـاي حزبـي در اواخـر دهـه        

تحول را در اقتصاد، اجتماع و فرهنـگ و نيـز    »اصالح و سياست درهاي باز«چارچوب 
ختي در و بر سر مـديريت ايـن تغييـرات نـزاع سـ      شود ميسياست خارجي چين سبب 

 4در  مـن  آن تيـان گيرد كـه واقعـه    درون حزب و نيز در روابط دولت و جامعه شكل مي
  رود. ، نقطه اوج آن به شمار مي1989ژوئن 

وجـود   1921در درون حزب و در تداوم سنتي كه آغـاز بنيانگـذاري آن در سـال    
ل هايي شـك  بندي داشت، بر سر مباني اصالحات، سرعت و مسير آن نيز به سرعت صف

قرار داشتند كه گرچـه تـا قبـل از     ]1[پنگ كاران به رهبري لي گرفت. در يك سو محافظه
كردند، اما بر اعمال احتياط در اين مسير و تقويـت   لزوم اصالحات را رد نمي من آن تيان

طلبان راديكال به رهبـري   فشردند. در سر ديگر طيف، اصالح ايدئولوژي پاي مي جايگاه
داشتند كه عالوه بر لزوم پيشبرد سريع توسعه اقتصـادي، بـر توسـعه    قرار  ]2[ژائو ژيانگ

فشـردند. دنـگ تـالش     مـي  سياسي و دموكراتيك نمودن ساخت قدرت در چين نيز پـا 
، گرايش بيشـتري بـه   من آن تيانكرد در ميانه طيف قرار گيرد. گرچه تا پيش از واقعه  مي

طلبـان راديكـال، طرفـدار اقتصـاد      ژيانگ به عنوان نماد اصالح طلبان داشت. ژائو اصالح
هاي دولتي و اصالحات كالن اقتصادي بـراي رسـيدن بـه     بازار، خصوصي كردن شركت

                                                      
1- li peng 
2- Zhao Ziyang 



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  214

وزيري چـين و سـپس    با حمايت دنگ به نخست 1980اقتصاد بازار بود. او كه در سال 
و  تـرين  مهـم به عضويت كميته دائمـي دفتـر سياسـي حـزب بـه عنـوان        1982در سال 

را براي دگرگوني  ]1[د حكومتي در چين در آمد، نظريه مرحله مقدماتيقدرتمندترين نها
شد. او در دوره  نظام سوسياليستي مطرح كرد كه در قالب اصالحات اقتصادي محقق مي

ي خود قـرار داد و بـا اجـراي    ها فعاليتوزيري خود، اصالحات را محور اصلي  نخست
دن مديريت صنايع به صنعتگران طرح مناطق ويژه اقتصادي در سواحل چين، واگذار كر

و كنترل توليد به كشاورزان آن را بـه پـيش بـرد. او اصـالحات را بزرگتـرين آزمـايش       
دانست و معتقد بود كه توسعه اقتصادي،  سوسياليسم و بالتبع، حزب كمونيست چين مي

پيوند تنگاتنگي با دموكراتيك شدن ساختار سياسي دارد. او لزوم برگزاري انتخابـات در  
روستاها را مطرح كرد و با بيـان ايـده شـفافيت و گفتگـوي ملـي، خواسـتار مشـاركت        

گيري بود. او پيشنهاد جدايي حـزب از دولـت را نيـز ارائـه      تصميمفرآيند  شهروندان در
هـاي   سـازي شـركت   به تابويي تبديل شد. او ايـده خصوصـي   من آن تيانكرد كه پس از 

وسيله تسـلط دولـت بـر اقتصـاد      كرد تا بديندولتي را نيز در دوره رياست خود مطرح 
كاهش يابد. اين ايده نيز در زمان وي به تابويي در حزب تبديل شد امـا از اوائـل دهـه    

  23، به تدريج اجرايي شد.1990
طلبان  پينگ، تفكر اصالح كاران به رهبري لي در مقابل و در سر ديگر طيف، محافظه

يافت، مسبب دوري روزافـزون از   تجلي مي انگژائو ژيراديكال را كه در گفتار و رفتار 
و  ژائـو ژيانـگ  دانسـتند. آنـان،    سوسياليسم و به خطر افتادن دولت برآمده از انقالب مي

كردند و معتقد بودنـد كـه او    همفكران وي را به تجديدنظرطلبي در ماركسيسم متهم مي
له بـه اصـالح طلبـان    كارن براي حم به مباني سوسياليسم عنايتي ندارد. كليدواژه محافظه

ــان  راديكــال و در رأس ــو ژيانــگآن ــورژوايي«، ژائ ــود. ]2[»آزادســازي ب ــان  ب تفكــر آن
                                                      

1- Primary Stage Theory 
2- Bourgeois liberalization 
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سـاز   داري در چين و زمينه كن نفوذ روزافزون غرب و سرمايه طلبي را جاده صاف اصالح
طلبان  دانستند. در مقابل، كليدواژه اصالح از ميان رفتن نظام سياسي برآمده از انقالب مي

كـاران را   محافظـه آنـان   بـود.  ]1[كارن و نقد آنان، رهاسازي اذهان حمله به محافظهبراي 
از ماركسيسـم را نيـز   آنـان   داري ذهنيتي بسته و نامتناسب بـا مقتضـيات زمانـه و درك   

افزون بر كشـمكش درون نخبگـان بـر سـر اصـالحات، در پيامـد        دانستند. نادرست مي
تغييـر   1980جامعـه نيـز در دهـه     ـط دولت  اجراي برنامه اصالح و گشايش دنگ، رواب

داننـد كـه از نظـر     ژيانگ در اين دهه را بسياري دورانـي مـي   يافت. دوران رياست ژائو
نظير بوده اسـت. متـأثر از ايـن     فضاي باز سياسي در تاريخ انقالب چين حتي تاكنون بي

 هـاي بسـياري در مـورد    فضا در اين دهه در سـطوح دانشـگاهي و روشـنفكري، بحـث    
يــن دهــه جريــان ااصــالحات و مســير مطلــوب حركــت جامعــه چــين درگرفــت. در 

دانسـت، بـه جريـان مسـلط      هاي روشنگري مي روشنفكري كه خود را تداوم بخش ايده
روشنفكري در چين تبديل شد. اين جريـان از يـك سـو مـروج ليبراليسـم فرهنگـي و       

بتني بـر روشـنگري را در   هاي ليبرال دموكراتيك بود و از ديگر سو، جهانگرايي م ارزش
كانون ديدگاه خود قرار داده بود. نقطه اوج تسلط اين جريان بر عرصه روشنفكري چين 

طلبـان، بـه    در اين دهه مستند شش قسمتي رودخانه مرده بـود كـه بـا حمايـت اصـالح     
از تلويزيون دولتي چين پخش شد. در اين فـيلم، در قالـب گفتمـان     ژائو ژيانگرهبري 

هنگ و سياست چين در قرون گذشته مورد نقد جدي قرار گرفت. حاكم روشنگري، فر
توسعه سياسـي، تغييـر در سـاختار    طبيعتاً  هاي نخبگي چين، شدن اين جريان در محيط

هـاي   حكومت و دموكراتيك شدن سامان سياسي را واجـد طرفـدران زيـادي در محـيط    
در بخش مهمي از نخبگان دانشگاهي كرد. از ديگر سو، مقاومت در برابر تغيير همچنان 

  كاران وجود داشت. چين، يعني محافظه

                                                      
1- Emancipation The Mind 
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  پايان جنگ سرد و بازتعريف اصالحات و سياست درهاي باز ـ ب
، نقطه اوج اين كشمكش درون نخبگان و نيز جامعه بود كه شكلي من آن تيانواقعه 

بـر  ، كشـمكش  1989ژوئن  4و در  من آن تيانتراژيك به خود گرفت. در واقع در ميدان 
كـه   مـن  آن تيـان عريان شد. واقعه كامالً  سر تعريف توسعه و اصالحات و چگونگي آن،

بـود،   1978بزرگترين چالش حزب كمونيست حداقل از آغاز دوران اصالحات در سال 
تغييرات وسيعي را در درون حزب، در روند توسعه و نيز در روابط آن بـا جامعـه و در   

  سياست خارجي ايجاد كرد.
به عنوان دبيركل حزب كمونيست بركنار و محكوم بـه حـبس خـانگي     نگژائو ژيا
كاران كه تا آن هنگام جرات انتقاد علني از دنگ نداشتند، زبان بـه انتقـاد از    شد. محافظه

آنـان   وي گشودند و به شدت اصالحات مورد نظر وي را مورد نقد و نفي قـرار دادنـد.  
بدل كرده و اصالحات را متوقف سـازند.  تالش كردند تا دنگ را به رهبري تشريفاتي م

طلبانـه و بـاز شـدن راه نفـوذ      نتيجـه تفكـرات اصـالح    مـن  آن تيـان از منظر آنان، واقعه 
شـد، نظـام سياسـي برآمـده از انقـالب را       داري و غرب بود و اگر سركوب نمي سرمايه

اران كـ  و تبعات فوري آن، از يك سو ديدگاه محافظـه  من آن تيانكرد. واقعه  مضمحل مي
درون حزب را تقويت نمود و از ديگر سو، منجر به حذف رهبر و قدرتمندترين حـامي  

كـاران،   طلبان راديكال در درون حزب شد. از اين رو دنگ تحت فشـار محافظـه   اصالح
  مشترك بود.آنان  نيز با ها ديدگاهرا پذيرفت؛ البته در برخي آنان  يها ديدگاهبرخي 

به طور بنيادين در پي تغييـر   من آن تيانرض در ميدان از منظر دنگ، دانشجويان معت
را شخصـاً  آنـان   نظام سياسي چين بودند و از همين روي بود كه وي دسـتور سـركوبي  

كه با حمايت دنـگ اصـالحات را بـه     ژائو ژيانگصادر كرد. افزون بر اين، او با حذف 
ن كـرده بـود كـه    پيش برده بود، موافقـت كـرد و در پاسـخ بـه انتقـادات، اينگونـه بيـا       

به اصالحات بود در حالي كه نگاه من متفـاوت   ژائو ژيانگدراي در كانون نگاه  سرمايه”
من نيـز   آن دنگ در سخنراني كه در جمع نيروهاي حكومت نظامي پس از تيان 24.“است
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 تأييـد  كاران در مورد نفوذ غرب در چين در اثـر اصـالحات را   به نوعي ديدگاه محافظه
كـاران بـراي تبـديل او بـه رهبـري تشـريفاتي        ر برابر اين فشار محافظـه كرد. اما دنگ د

مقاومت كرد و پس از مدتي كشمكش توانسـت در كنگـره چهـاردهم سـلطه خـود بـر       
گيري از ارتش آزاديـبخش خلـق    حزب را احيا كند. او در اين مسير حتي سخن از بهره

ن فقـط يـك راه در   چـي ”براي حفظ مسير اصالحات به ميان آورد. اين سخن دنگ كـه  
  25دهد. به خوبي جديت او را نشان مي “پيش دارد: اصالحات، اصالحات، اصالحات

دنگ پس از تثبيت خود در كانون رهبري حزب، تالش كرد تا جيانگ زمين را كـه  
گرچه محتاط بود، اما در مديريت روند دگرديسي دولت انقالبي، به ويـژه در شـانگهاي   

نمايش گذارده بود، به عنوان مدير اصـالحات و نيـز جانشـين    اي را به  هاي ويژه قابليت
زمـين بـه دبيركلـي حـزب و سـپس رياسـت        خود برگزيند. دنگ بـا انتصـاب جيانـگ   

طلبـان راديكـال را از حـزب كنـار گذاشـته، امـا        جمهوري، نشان داد كه گرچه اصـالح 
  كاران بر حزب مسلط گردند. خواهد كه محافظه نمي

دنگ از اصالحات در حزب و نيز تغيير تركيب دفتر سياسي با تسلط دوباره قرائت 
و متمايل شدن كفه به سمت حاميان دنگ، بار ديگر توسعه اقتصادي به عنـوان اولويـت   

راه دهنـده   نخست و انتخاب استراتژيك چين تثبيت شد. جيانـگ زمـين در واقـع ادامـه    
  لفه اصلي با دنگ ديدگاه مشتركي داشت:ودنگ بود و در دو م

  تعهد كامل به اصالحات اقتصادي و نه سياسيـ 1
  26تعهد كامل به حفظ حكومت حزب كمونيست در چينـ 2

اين بار در وراي مرزهـاي   ، تحول عظيم ديگري البتهمن آن تياناندكي پس از حادثه 
چين رخ داد كه به تثبيت موقعيت دنگ و قرائت او از اصالحات كمك شاياني كرد. اين 

ي كمونيستي اروپاي شـرقي بـود.   ها دولتشوروي و پس از آن، تحول عظيم، فروپاشي 
فروپاشي شوروي آشكارا برتري خـط دنـگ و نـاگزير بـودن اصـالحات را نشـان داد.       

توان گفت كه چندپارگي و تشتت درون نخبگان چين بر سر ضروري بودن  بنابراين، مي
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طلبان راديكـال   حكاران بر سر آن با دنگ و اصال اصل اصالحات از يك سو (كه محافظه
مناقشه داشتند)، و لزوم اصالحات سياسي بـه مـوازات اصـالحات اقتصـادي بـا واقعـه       

در درون و فروپاشي شوروي در بيرون، به نفع قرائت دنگ كه جيانگ زمـين   من آن تيان
بـا تغييـرات    »اصالحات و سياست درهـاي بـاز  «نماد آن بود، حل و فصل شد و برنامه 

  دامه داد.اندكي به حيات خود ا
در چارچوب اين برنامه، تعريف خاصي از سياست خارجي ارائه شد؛ تعريفي كـه  

برنامـه  طبيعتـاً   منشأ رفتار استراتژيك متفاوت چـين در دوران پسـاجنگ سـرد گرديـد.    
 ـاصالحي دنگ پس از يك دهه رشد اقتصادي سريع چين و پيچيده شدن روابط دولت  

الملـل از ديگـر سـو، نيازمنـد      ادين در پهنـه بـين  جامعه از يك سو و وقوع تغييرات بنيـ 
آن را ارائـه كـرد و    1990تعريفي مجدد بود؛ تعريفي كه جيانگ زمين به تدريج در دهه 

و پـس از   1989در قالب آن به اصول اساسي مدنظر دنگ وفادار مانـد. دنـگ در سـال    
گيـري از   اصطالح، بهرهنام برد. مراد وي از اين  ]1[از اقتدارگرايي جديد من آن تيانواقعه 

هاي عيني مورد نظر  اقتدار دولت براي ايجاد يك اقتصاد قوي و جامعه باثبات بود. نمونه
هاي اقتدارگراي پيرامون چين، به ويژه ببرهاي آسيايي و بـه طـور خـاص،     او، حكومت

از سـنگاپور بـه   ، 1992سال سنگاپور بودند. او در سفر مشهور خود به جنوب چين در 
  27آل خود نام برد. ايده جامعهعنوان 

او توانست در كنگره چهاردهم حزب، تفكر خود را مسلط سازد و خط اصـالحي  
مورد نظر خود را به عنوان خط اصلي تعريـف نمايـد. در ايـن كنگـره اعـالم شـد كـه        

ويژگي دوران تاريخي جديد، اصالحات و گشايش است و ايجاد نظام اقتصاد  ترين مهم
هدف اصالحات است. در اين كنگره در واقع نسل سـوم رهبـران بـا    بازار سوسياليستي 

حمايت دنگ و به رهبري جيانگ زمين، زمام امور دولت انقالبي را در دسـت گرفتنـد؛   

                                                      
1- New Authoritarianism 
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چــين شــده او بودنــد. او  رهبرانــي كــه بــه خــط دنــگ وفــادار بودنــد، در واقــع دســت
به رهبـران جـوان داد.    راآنان  كاران را از دفتر سياسي حزب كنار گذارد و جاي محافظه
زمين به رهبري چين رسيد، در همين كنگره بـه عضـويت    تائو كه پس از جيانگ هوجين

كميته دائمي دفتر سياسـي درآمـد. در ايـن كنگـره، اهـداف رشـد و توسـعه اقتصـادي         
از تـر   مهمتر شد؛ اقدامات جديدي براي جذب سرمايه خارجي اتخاذ شد و  بلندپروازانه

اين كنگره  28اجازه توسعه يافت و به صورت انفجاري رشد كرد.همه، بخش خصوصي 
را تعيين كرد. كنگره چهاردهم در عين حـالي   1990در واقع مسير حركت چين در دهه 

جديدي در  مسايلكه تبلور احياي اقتدار دنگ بود، به توعي پايان دنگيسم نيز بود. زيرا 
پيش روي دولت انقالبـي   مسايل پي پيشبرد اصالحات مورد نظر دنگ پديد آمده بود و

بتـوان آنهـا را حـل     »اصـالح و گشـايش  «تر از آن بودند كه فقط با فرمول  بسيار پيچيده
ها، فساد روزافزون و تجاري شدن فرهنگ جامعـه، چـين را وارد    نمود. افزايش نابرابري

 عميقـاً  المللـي  فضاي نويني كرد. افزون بر اين، تغييرات پس از جنگ سرد، فضـاي بـين  
، فروپاشي كمونيسـم در اروپـاي   من آن تيانمتفاوتي را پيش روي چين باز كرد. با شوك 

روي نخبگـان چـين بـه     هـاي پـيش   از همه، فروپاشـي شـوروي، گزينـه   تر  مهمشرقي و 
اصالحات و يا فروپاشي محـدود شـد و همـين امـر، نگـرش نخبگـان چـين در مـورد         

ات در عـين تـداوم اصـالحات از اهميـت     اصالحات را تغيير داد. در اين تغيير، حفظ ثب
كاري در ميـان   گيري تفكر نومحافظه اي برخوردار گشت و همين امر، موجب شكل ويژه

نيافته و كلي بود و معطـوف بـه    كاري مفهومي توسعه نخبگان حاكم چين شد. نومحافظه
 كيشـانه از  كـاري سـنتي و مسـتظهر بـه قرائتـي راسـت       يافتن راهي ميانه در بين محافظه
كـاري چينـي،    طلبان راديكال از ديگر سو بود. نومحافظه ماركسيسم از يك سو و اصالح

اقتصاد بازار را پذيرفت اما نقش بيشتري براي دولت در آن قائل شـد. در واقـع تـالش    
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دولت نوعي توازن برقـرار سـازد. در    ييآدام اسميت با دست مر ييدست نامر ميانكرد 
از اهميـت   ]1[گرايـي  حات گام به گام و نوعي تدريجيكاري چيني، اصال تفكر نومحافظه

 اي از روشنفكران جوان كـه كـالم   پس از فروپاشي شوروي، عده اي برخوردار شد. ويژه
هـاي   يانـه: گزينـه  گرا واقـع پاسـخ  «گذار بود، متنـي را تحـت عنـوان    تأثير در حزبآنان 

ه نـوعي مانيفسـت   منتشر ساختند؛ متني كه ب »استراتژيك چين پس از فروپاشي شوروي
فراوان برجاي گـذارد. در   تأثير زمين آمد و بر دنگ و جيانگ كاري به شمار مي نومحافظه

اين متن، از يـك سـو از يوتوپيـاي سوسياليسـتي انتقـاد شـده بـود و از ديگـر سـو، از          
را بر ثبات اجتماعي و اصالحات تـدريجي  تأكيد  داري. نويسندگان يوتوپياگرايي سرمايه

اين امر هم ريشه در عقالنيـت غربـي دارد و هـم ريشـه در      مدعي بودند كهگذاشتند و 
سنت چيني. دغدغه اصلي نويسندگان، آن بود كه حـزب كمونيسـت چگونـه از حزبـي     

چاره را در ايجاد نهادهاي سياسي پايدار ديدند تا آنان  انقالبي به حزبي حاكم گذر كند.
روعيت لرزان حزب آگاهي داشتند لـذا  از مشآنان  بدان وسيله ثبات سياسي حفظ گردد.

پرستي، منـافع ملـي چـين و     گرايي، ميهن توصيه كردند تا براي ممانعت از فروپاشي ملي
شود و عناصر ايدئولوژيك از سياسـت خـارجي چـين    تأكيد  ،]2[نظير آن هاي بي ويژگي

  29حذف گردد.
انـداز فروپاشـي حكومـت و هـرج و مـرج       ، وجـود چشـم  1990در واقع در دهه 

هاي عيني ناشـي از فروپاشـي شـوروي و اروپـاي شـرقي،       اجتماعي كه به واسطه درس
تـوان   يا ميآ آن بود كه 1990ال اصلي پيش روي نخبگان چين در دهه وملموس شد. س

مدلي از اصالحات را ارائه داد كه ضـمن حفـظ هويـت ملـي چـين و پيشـبرد توسـعه        
ـ  هاي سياسي و اقتصادي هم اقتصادي، نابرابري داري را كـاهش دهـد؟    د بـا سـرمايه  پيون

كاري به شمار  زمين كه نماد نومحافظه اين پرسش بود. جيانگبه  كاري پاسخي نومحافظه
                                                      

1- incrementalism 
2- China's Unique Characteristics 
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كيشــانه از  رفــت، همــواره ضــمن تقبــيح بــورژوازي و ليبراليســم از قرائــت راســت مــي
كـرد و اصـالح و گشـايش را تنهـا گزينـه پـيش روي چـين         ماركسيسم نيز انتقـاد مـي  

، بـه  1990كارانه مبتني بر اصالحات تدريجي، در طول دهـه   تفكر نومحافظه دانست. مي
زمين در انتهاي اين دهـه، آن را در قالـب تئـوري     رفتار سياسي چين شكل داد و جيانگ

بندي كرد. در واقع جيانگ زمين نيز در در اواخـر دوره رياسـت    مفهوم ]1[سه نمايندگي
ا در باب نسبت حكومت و جامعه موسوم به اي ر خود بر طبق سنت رهبران چين نظريه

نظريه سه نمايندگي ارائه داد. او اول بار در سفر خود به گواندونگ اين نظريه را مطـرح  
كرد و در واقع ارزيابي خود را از روند حركـت نـيم قرنـه حـزب كمونيسـت و دولـت       

حـزب   نتيجـه مهمـي كـه از تـاريخ فعاليـت     ”برآمده از انقالب بيان كـرد. از منظـر وي   
غالبـاً   هـاي انقـالب، بازسـازي و اصـالح     توانيم بگيريم آن است كه حـزب در دوره  مي

نيروهاي پيشرفته توليد، گرايش غالب فرهنگ پيشرفته چـين و منـافع بنيـادين اكثريـت     
داري خود ادامه دهد و حركت مردم  ...حزب بايد به طاليه ملت را نمايندگي كرده است.
ا رهبري كند. به بيان ديگر، حزب بايـد نماينـده نيازهـاي    به سوي موفقيت و پيروزي ر

اين كشـور   اي فرهنگ پيشرفته اي نيروهاي پيشرفته توليدي چين، گرايش توسعه توسعه
مشـروعيت  اوالً  كـاركرد واقعـي ايـن نظريـه     30.“و منافع بنيادين اكثريت مردم آن باشد

حك كـردن  ثانياً  زب وان به حدار سرمايهفرينان بخش خصوصي و آبخشي به ورود كار
نقش جيانگ زمين بر روند توسعه چين بود. بيان اين نظريه در واقع نمـاد ورود دولـت   

  انقالبي به مرحله نوين دگرديسي بود.
، قدرت از نسل سوم رهبـران بـه رياسـت    2002در ابتداي هزاره جديد و در سال 

 2012ران كه تـا سـال   زمين به نسل چهارم رهبران انتقال يافت. نسل چهارم رهب جيانگ
قدرت را در اين كشور در دست داشتند، انتخاب استراتژيك رهبران قبلي را كـه همانـا   

                                                      
1- Three Represents Theory 
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پيشبرد و توسعه اقتصادي است، تداوم بخشيدند و به الزامات آن وفادار ماندنـد؛ گرچـه   
در آنـان   عدالت اجتماعي تـوجهي ويـژه داشـتند. امـا     مسألهدر روش پيشبرد توسعه به 

گرايانه را  در تداوم گذشته عمل كردند و همان دستور كار توسعهكامالً  جيسياست خار
  31.ادامه دادند

نسل پنجم رهبران چين به قدرت رسيدند نسلي كه همچنان بـه   2013با آغاز سال 
نفسي كه پس از سه دهه توسعه  اي دنگ وفادار است و با اعتماد به اصول نظريه توسعه

  قرار داده است. »احياي تمدن چيني«موريت خود را وقفه يافته، ما بي پرشتاب و
توان گفت كه كه چين از ابتداي انقـالب   بنابراين با عنايت به مباحث اين بخش مي

دوگونه متفاوت از تفكر توسعه را تجربه كرده اسـت. در دوران مـائو كـه    تاكنون  1949
اي از  ابتدا به گونهشد، در واقع در  خالصه مي »انقالب و جنگ«روند توسعه در دوگانه 

آن بر سياست خارجي اين كشور همانـا اتحـاد و ائـتالف بـا      تأثير شوروي تقليد شد و
  شوروي و قرار گرفتن در خط مسكو بود.

اما اين روند تقليد همانگونه كه در متن نشان داده شد، ديري نپاييـد و بـه تـدريج    
ي كـه اوج آن جهـش   چين مائويي به سوي مدلي بومي از توسـعه گـرايش يافـت، مـدل    

بزرگ به جلو و انقالب فرهنگي بود. در دوره انقالب فرهنگي نيـز متـاثر از ايـن مـدل،     
مناسبات چين با جهان خارج دگرگون شد. اما شكست زود هنگـام ايـن شـيوه توسـعه     

هاي زيادي در درون حزب بـر سـر در پـيش گـرفتن شـيوه       باعث شد تا بحث و جدل
دنـگ و تثبيـت برنامـه    برآمـدن   هـايي كـه بـا    و جـدل  جديدي از توسعه درگيرد، بحث

اصالحات و سياست درهاي باز به نوعي سرانجام يافـت. ايـن مـدل توسـعه در وجـوه      
در وجه اقتصادي بود، اما در به ويژه  ي،دار سرمايهمهمي تقليد از روند توسعه در دنياي 

  هاي مهمي نيز مبتني بر سنت حكمراني چيني بوده است. حوزه
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  ديبن جمع
 1949همانگونه كه در متن اشاره شـد، از مقطـع پيـروزي انقـالب چـين در سـال       

تاكنون، اين كشور نه يك الگو بلكه دو الگوي متفاوت و متمايز توسعه را تجربـه كـرده   
، يعنـي زمـاني كـه مـائو بـه عنـوان رهبـر        1976است. از مقطع آغاز انقـالب تـا سـال    

اي ايـن كشـور    ب و جنگ، بر تفكر توسـعه كاريزماتيك انقالب درگذشت، گفتمان انقال
 هـاي انقـالب   كيشانه از آزمان حاكم بود. بدان معنا كه از يك سو، بر حفظ قرائت راست

شـد. بـه    داري ناگزير پنداشـته مـي   شد و از ديگر سو، جنگيدن با دنياي سرمايه ميتأكيد 
را در پـيش   اي گرايانـه  هـاي خودكفـايي و درون   همين دليل در اين دوران چين سياست

داري  اي با دنيـاي سـرمايه   جويانه رويكرد مواجهعمدتاً  گرفت و در سياست خارجي نيز
شـمالي برخاسـت و در جنـگ ويتنـام،      كرد، در جنگ كره به حمايـت از كـره   اتخاذ مي

هـاي ديگـر    هاي ويتنامي را برعهده گرفت و در بسياري از بحـران  حمايت از كمونيست
پرداخت. به بيـان نظـري در    ايفاي نقش ميبه  داري دنياي سرمايه المللي نيز در برابر بين

اي شـوروي و نظريـات مكتـب     اين دوران، تفكر توسعه در چين، ملهم از تفكر توسـعه 
بيشـتر از  هرچـه   ها تالش كردند تا بـا دوري گزيـدن   وابستگي بود. در اين قالب، چيني

ي را ايجـاد نماينـد و در حـوزه    ي، به نوعي توسعه بر بنيـان خودكفـاي  دار سرمايهدنياي 
هاي حضور و نفوذ تفكرات ليبرالي  فرهنگ نيز تالش نمودند تا با انقالب فرهنگي، بنيان

اي كـه   آميز بـود؛ بـه گونـه    اين اقدامات، فاجعه را از جامعه فرهنگي چين بزدايند. نتيجه
  م بردند.ها اين دوران را دوران از دست رفته تاريخ مدرن اين كشور نا بعدها چيني

به بعد و با اتخاذ سياسـت   1978اي چين كه از مقطع  اما مدل و الگوي دوم توسعه
را بـر گفتمـان صـلح و    تأكيـد   درهاي باز و ايجاد اصالحات در اين كشور اجرايي شد،

توسعه گذارد؛ صلح با جهان خارج و اولويت توسعه اقتصادي و اجتماعي در داخل. در 
بيشتر درهاي چين به روي اقتصاد جهاني، اولويت يافت  هرچه قالب اين تفكر، گشودن

هـاي قـدرت و ثـروت و يـادگيري از تجربيـات       همكاري با كـانون فرآيند  و چين وارد
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من، تفكـر   آن بروز حوادثي چون تراژدي ميدان تيان رغم عليتوسعه ساير كشورها شد و 
ـ  به 1978اي چين از مقطع  توسعه ر حـزب كمونيسـت   اين سو، توانسته به تسلط خود ب

تداوم بخشد و همين امر، موجبات تداوم ثبات سياسي و توسعه اقتصادي در اين كشور 
  را فراهم آورده است.

اي كـه   نتايج اين دو تفكر توسـعه آنكه  آنچه در وضعيت فعلي قابل مشاهده است،
انـد، بـا يكـديگر بسـيار متفـاوت       در چين در مقاطع زماني متفاوت به كار گرفتـه شـده  

باشند؛ تفكـر خودكفـايي حـداكثري، چـين را بـه ورطـه ورشكسـتگي اقتصـادي و          مي
فروپاشي اجتماعي سوق داد. اين در حالي است كه در پي اجـراي برنامـه اصـالحات و    

البتـه   سياست درهاي باز، چين اكنون به دومين قدرت اقتصادي جهان تبديل شده است
اي بروز نكـرده اسـت بلكـه بـه      عهبدان معنا نيست كه در اين كشور مشكالت توساين 

موازات پيشبرد روند توسعه در اين كشور، مشكالتي كه در روند پيشـرفت هـر كشـور    
نمايند و رهبران آن تالش  اند، در اين كشور نيز به تدريج رخ مي موفق ديگر نيز رخ داده

  دارند تا اين مشكالت را مديريت كنند.
 ئز اهميت است كه از يـك سـو همـواره   بنابراين دقت در تجربه چين از آن رو حا

هاي مهم بشري بـوده و از سـوي ديگـر، در واقـع در      اين كشور به عنوان يكي از تمدن
دوران مدرن، اين كشور به آزمايشگاه نظريات توسعه تبديل شـده اسـت. زيـرا هـر دو     

اي چپ و راست، در اين كشور اجرايـي   نحله تفكر نظري توسعه، يعني تفكرات توسعه
اند كه يكي فاجعه بار بوده و ديگري توانسته به رفاه نسبي  و نتايجي را به بار آوردهشده 

  المللي آن منجر گردد. اين ملت و افزايش بسيار سريع موقعيت و جايگاه بين
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  كارانه تركيه: دموكراسي محافظهـ 2

تركيه قدرتي در حال ظهور است و به يك مـدل جالـب توجـه توسـعه در جهـان      
ي هـا  ديدگاهو  ها اي است كه در وضعيت كنوني بحث داده است. اين گزارهكنوني شكل 

متعدد و متفاوتي در مورد آن ابراز شده است. گرچه در مورد چنـد و چـون ايـن مـدل     
اختالف نظرهاي جدي وجود دارد، اما در مورد جذابيت روزافزون اين مـدل در جهـان   

هاي چندي برخوردار اسـت   ز ويژگياسالم ترديدهاي اندكي ابراز شده است. اين مدل ا
كــه در بخــش نخســت بــه طــور مختصــر آنهــا را برخــواهيم شــمرد و در بخــش دوم 

اين مدل توسعه براي اقتصاد تركيـه بـه ارمغـان آورده اسـت را مـورد       يي كه ها موفقيت
  بررسي قرار خواهيم داد.

   ها مدل توسعه تركيه: ويژگي
برخوردار است. در دوران مـدرن سـابقه   تفكر توسعه در تركيه از تاريخي طوالني 

توان از زمان روي كار آمدن آتاتورك دانست. در واقع با روي كار آمدن  اين تفكر را مي
آتاتورك، تركيه از نخستين كشورهاي اسالمي بود كه تالش كرد تا الگوي توسعه غربي 

ـ  مهـم را محقق سازد و به بيان معروف اروپايي شود. از ان هنگام تـاكنون   دغدغـه   رينت
تبديل شدن به بخشي از اروپا و دروني كردن استانداردهاي اروپايي در زنـدگي   ها ترك

و ابزارهاي مختلفـي تـالش    ها با برنامه ها مردم اين كشور بوده است. در اين مسير ترك
اي از  در بخش عمـده طبيعتاً  مبدل سازند.يافته  توسعه كردند تا اين كشور را به كشوري

 به مسير توسعه اين كشـور دهي  شكل ه در تركيه، نظاميان نقش اصلي را درتاريخ توسع
اند و تالش كردند تا به دغدغه آتاتورك كه همانا اروپايي شدن تركيه بـود   داشتهبرعهده 

جامه عمل بپوشانند و در اين مسير توفيقاتي نيز دست يافتند اما در نيل به هدف اصـلي  
است توفيق چنـداني نيافتنـد. افـزون بـر ايـن بـرخالف       كه همانا الحاق به اتحاديه اروپ



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  226

دانسـتند، در ايـن    كه همواره ارتش را حافظ دموكراسي در تركيه مي ها ژنرال يها لفاظي
دوران هيچگاه دموكراسي به معناي واقعي كلمه در اين كشور شكل نگرفـت و همـواره   

ه مـدني برتـري   تعامـل بـا جامعـ    يها سركوب صداي مخالفين بر ديگر ابزارها و روش
مهمـي در   يهـا  گـام  1980ويژه در دوران اوزال در دهه ه داشت. البته در اين دوران و ب
مهم اقتصـادي در ايـن كشـور برداشـته     هاي  سازي بخش جهت ايجاد ثبات و خصوصي

بـا  آنـان   شد، اما اين اقدامات به دليل تسلط نظاميان بر سـپهر سياسـي و روابـط آشـفته    
بخش نبود. در اين دوران ويژگـي پايـدار اقتصـاد تركيـه تـورم      جامعه مدني چندان ثمر

افسارگسيخته و ركود مداوم بود. به بيان ديگر چگونگي پيشبرد توسعه همواره در كانون 
ايـن   اخيـر بـوده اسـت گرچـه     يهـا  مناظرات و منازعات نيروهاي سياسي ترك در دهه

اني نداشت. امـا در ايـن   مناظرات در عمل تا آغاز هزاره جديد دستاوردهاي عملي چند
المللي، نيروهاي جديدي وارد فعاليت در  مسير با پايان جنگ سرد و گشايش فضاي بين

يـان تـرك و كردهـا هسـتند،     گرا اسـالم آنهـا   تـرين  مهـم فضاي سياسي تركيه شدند كـه  
يان ترك كه گرا اسالماند.  نيروهايي كه فضاي سياسي تركيه را در دو دهه اخير تغيير داده

ايـن كشـور را در    شواري و به تدريج بر صحنه سياسي تركيه مسلط شـدند، چهـره  با د
بـه   طول يك دهه تغيير دادند و زمينه را براي تبديل شدن آن به مدلي جديد از توسـعه 

  در دنياي اسالم فراهم آوردند.ويژه 
دليل جذابيت اين مدل كه با روي كـار آمـدن حـزب     ترين مهمويژگي و  ترين مهم
اسـالمي   يها آن آغاز شد، به توان آن در تلفيق ارزشگيري  شكل توسعه روندعدالت و 

گردد، امري كه در دنيـاي اسـالم بـه يكـي از      مدرن بر مي يها يا سنت اسالمي و ارزش
آميزترين موضوعات در يك سده اخير بوده اسـت. در واقـع ايـن     و مناقشهترين  پيچيده

در  گـرا  اسـالم رژوازي در حـال ظهـور   حزب با تركيب قدرت دموكراسي با حمايت بو
گرايانـه بـه قـدرت رسـيد و      طلبي ملي سرمايه، رسانه و گفتمان اصالحبرمبناي  تركيه و
  نمود. پيگيريگرايانه خود را  توسعه يها برنامه
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از همان آغاز دوران به قدرت رسيدن اين حزب، نسبت اسالم و مدل توسعه تركيه 
مختلفـي از آن صـورت   هـاي   ن معنا كـه برداشـت  نسبت بحث برانگيزي بوده است، بدا

و تفسيرهاي مختلفي كـه در ايـن بـاره صـورت گرفتـه،       ها گرفته است. اما وراي بحث
اقدام عملي حزب عدالت و توسعه تركيـه كـه در نهايـت بـه سـود گسـترش        ترين مهم

ه اجتماعي در اين كشور بودهاي  نمادهاي اسالمي در جامعه تركيه تمام شد، بسط آزادي
مسـلمان در  عمـدتاً   اجتماعي باعث شد تـا جامعـه  هاي  است. به بيان ديگر بسط آزادي

ايـن كشـور را    خود با مانعي مواجه نگردد و همين امر چهره جامعـه هاي  سنت پيگيري
المللي حزب عدالت و توسعه تالش كـرده   تغيير داد. افزون بر اين در سطوح ملي و بين

، شـود  ميخش مهمي از ميراث جهان اسالم نيز محسوب تا از ميراث تاريخي تركيه كه ب
يـي همچـون    هـا  در راستاي اهداف خود بهره گيرد و همـين امـر زمينـه را بـراي بحـث     

  گرايي فراهم آورده است. نوعثماني
نمايـد تـالش   تأكيد  يي به طور آشكارگرا اسالمبر آنكه  در واقع اين حزب بيش از

ي تركيه و پيوندهاي تاريخي آن بـا دنيـاي اسـالم و    از ميراث تاريخگيري  بهره كرد تا با
  المللي ارتقا بخشد. جهان غرب، موقعيت اين كشور را در صحنه بين

نـام   ]1[كارانـه  از همين روست كه برخي مدل توسعه تركيه را دموكراسـي محافظـه  
دموكراتيـك بـه عنـوان ميـراث مشـترك      هاي  بر ارزشيك سو  اند. در اين مدل از نهاده
خاص ملـت تركيـه   هاي  گردد و از ديگر سو حفظ و حراست از ارزش ميأكيد ت بشري

هاي  اسالمي بخش مهمي از ارزشهاي  گيرد. طبيعي است كه ارزش مورد توجه قرار مي
دهند. ايـن مـدل در واقـع بـه مثابـه ريسـماني اقشـار         مشترك ملت تركيه را تشكيل مي

مشـترك و  هاي  يرا در قالب آن ارزشزند ز مختلف جامعه تركيه را به يكديگر پيوند مي
  خاص هر يك از اين اقشار مورد نظر و توجه قرار گرفته است.هاي  نيز ارزش

                                                      
1- Conservative democracy 
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جديـد  هاي  به جاي تحميل ارزش به بيان بهتر اين حزب براي تحقق اهداف خود،
گيـري   بهـره  به جامعه تركيه و تالش براي تغيير چهره جامعه از باال، كوشش كرد تـا بـا  

مهم و منحصر بفرد هويتي جامعه تركيه، قدرت اين كشـور  هاي  يانه از ويژگيگرا توسعه
  را گسترش دهد.
يـي و  گرا اسـالم برداري از تركيبي از مدرنيسم و سنت، سكوالريسم و  در واقع بهره

هويت دوگانه شرقي و غربي به حزب عدالت و توسعه جايگاهي خاص در تاريخ تركيه 
ايـن عناصـر نـه تنهـا      آميز موفقيتب توانسته با تلفيق مدرن بخشيده است، زيرا اين حز

سنتي سوق دهد بلكه به بخش مهمي هاي  تركيه را به سوي پيشرفت توام با حفظ ارزش
اي را نشان داده است. اين مسير تازه در سخنان اردوغان به  از جهان اسالم نيز مسير تازه

بخش براي كسـاني كـه    الهام تركيه به منبعي”خوبي متجلي شده است. او گفته است كه 
  32“.اند تبديل شده است معتقد به همزيستي اسالم و دموكراسي

اين مدل در اين مقـال  هاي  ارائه بحثي مفصل در مورد بنيان نظري و ويژگي طبيعتاً
عواملي كه به تبديل شدن تركيه به مدلي جديـد   ترين مهمگنجد، اما به طور خالصه  نمي

  اند عبارتند از: ن اسالم كمك كردهدر جهابه ويژه  از توسعه
واقعي دموكراسي در اين كشـور شـكل گرفتـه    فرآيند  برمبناي ثبات سياسي كهـ 1

غيرنظاميـان در درون  ـ   است. اين ثبات در وهله اول مرهون نرمال شدن روابط نظاميـان 
اي نه چندان دور نظاميان بر سپهر سياسي و اقتصادي تركيـه   اين كشور است. در گذشته

تسلط داشتند و همين امر يكي از موانع مهم پيش روي پيشرفت ايـن كشـور محسـوب    
هسـتند   هـا  شد. اما از يك دهه پيش نظاميان به تدريج در حال بازگشـت بـه پادگـان    مي

  33واقعي دموكراتيك شدن فراهم آورده است.فرآيند گيري  شكل همين امر زمينه را براي
در داخل. ايـن امـر باعـث     ها ترش آزاديانجام اصالحات بنيادين در جهت گسـ 2

مسلمان و رو به پيشرفت تركيه چهره واقعي خـود را بازيابـد و بـه    عمدتاً  شد تا جامعه
  الگويي جذاب براي بخش مهمي از دنياي اسالم تبديل گردد.
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اي شـركاي   هاي اقتصاد بازار و گسترش شـبكه سازوكار برمبناي رشد اقتصاديـ 3
برخالف گذشـته،  دهد  مي ويژگي از آن رو مهم است كه نشان اقتصادي اين كشور. اين

اي روزافـزون   اقتصادي در تركيه بـه گونـه  هاي  فعاليتدر يك دهه اخير نقش دولت در 
سـاز و   كاهش يافته و نهاد دولت نه به عنوان رقيب بخش خصوصي بلكه به عنوان زمينه

  .كند مياين بخش عمل  يها فعاليتكننده  تسهيل
تساهل و گفتگـوي  برمبناي  درهاي باز و گشايش به روي جهان خارجسياست ـ 4
  .ها تمدن

برمبنـاي   جهـاني هـاي   روابط مثبت و سازنده با تمام همسايگان و نيز با قـدرت ـ 5
سياسـت چنـدوجهي در قبـال سـاير      پيگيـري با همسايگان و  مسايلسياست حل تمام 

  .كشورها
هويـت  برمبنـاي   غربـي هـاي   ازمانتقويت روند تعامل اين كشور با اروپا و سـ ـ 6

  .اروپايي اين كشور
هويت اسالمي ايـن  برمبناي  ي فعال در جهان اسالمآفرين نقش حضور فزاينده وـ 7
  34.كشور

(وزيـر   دكتـرين داوود اوغلـو  برمبنـاي   در قالب اين مدل، سياست خارجي تركيـه 
ب حركـت  ين كشور) به نوعي به سوي ايجاد توازن در روابط بـا شـرق و غـر   ا خارجه

دليـل سـابقه فرهنگـي و موقعيـت جغرافيـايي، ژئوپـولتيكي       ه كرد. از منظر وي تركيه ب
چندگانه دارد و بايد از اين ژئوپولتيك در جهت بسط نفوذ در مناطق مختلـف جهـان و   
تبديل شدن به يك قدرت جهاني بهره گيرد. براي توفيق در اين مسـير از منظـر وي دو   

  شد: فراهم مياي بايد  دسته شرايط زمينه
كردها را حل و فصل نمايد و شكاف  مسألهدر حوزه سياست داخلي تركيه بايد ـ 1

طبيعتـاً   يـان در درون جامعـه تركيـه را از بـين ببـرد.     گرا اسالمفزاينده ميان سكوالرها و 
  دموكراتيك بود.هاي  حل او براي فايق آمدن بر اين معضالت راههاي  حل راه
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بايست تمام معضالت خود بـا همسـايگان را كـه     تركيه ميالمللي  در حوزه بين ـ2
  .آورد، حل و فصل نمايد را فراهم ميآنان  موجبات آسيب به روابط اين كشور با

 2023اندازي كه داوود اوغلو براي تركيه ترسيم نموده است، در سال  برمبناي چشم
  :جمهوري تركيه است اين كشور بايد تأسيسكه مقارن با صدمين سالگرد 

  به عضويت كامل اتحاديه اروپا درآيدـ 1
  در صلح كامل با همسايگان قرار داشته باشدـ 2
  انداز امنيتي مشتركي داشته باشد با محيط همسايگي همگرايي اقتصادي و چشمـ 3
اي در منـاطقي كـه تركيـه در آن     منطقههاي  به نظمدهي  شكل ثر دروبازيگري مـ 4

  منافع ملي دارد
  ي امور جهانيفعال در تمام ـ5
  35دهمين اقتصاد جهانـ 6

  به بيان ديگر اين دكترين بر پنج پايه قرار دارد:
  امنيت و دموكراسي ميانتوازن ـ 1

در خاورميانه همواره به بها و بهانـه  به ويژه  از منظر وي كشورهاي در حال توسعه
خير تـأ  انـد و توسـعه را بـه    امنيت، دموكراسي و حقـوق مـردم خـود را ناديـده گرفتـه     

دارد كه در اسـتراتژي كـالن سياسـت خـارجي تركيـه      تأكيد  اند. از همين رو او انداخته
اين دو اولويت توازني برقـرار باشـد. افـزون بـر ايـن تركيـه در قبـال         ميانهمواره بايد 

  .كند ميگيري  تحوالت منطقه نيز بر همين اساس موضع
  ]1[با همسايگان مسايلسياست حل تمام ـ 2
  روابط با محيط همسايگي و مناطق دوردستمان توأ توسعهـ 3
  سياست خارجي چندبعدي پيگيري ـ4

                                                      
1- Zero-problem policy 
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هاي مدني غيردولتـي   ها و سازمان ديپلماسي ريتميك بدان معنا كه افراد، شركتـ 5
  36به موازات دولت در پيشبرد ديپلماسي تركيه به ايفاي نقش بپردازند.

 پيگيـري حزب عدالت و توسـعه   ]1[»پروژه تغيير«و اهداف در قالب  ها اين اولويت
تأكيد  اين دستاوردها را با شد و نتايج درخشاني براي اين كشور به همراه آورد. در ادامه

بر حوزه اقتصاد سياسي مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد، زيرا در قالب اين مـدل،  
المللـي   توسعه اقتصادي از اهميتي استراتژيك براي ارتقاي جايگاه تركيه در صحنه بـين 

  برخوردار است.

  حزب عدالت و توسعهآمدن  بر روند پرشتاب توسعه اقتصادي تركيه با
تركيه وارد دوران نويني در رونـد   2002حزب عدالت و توسعه در سال برآمدن  با

اي كه با بازتعريف استراتژي كالن اين كشور و رويكرد تجاري  توسعه خود شد به گونه
الملـل   عنوان يك قدرت جديـد در اقتصـاد و سياسـت بـين    آن، زمينه براي ظهور آن به 

  فراهم آمد.
همانگونه كه اشاره شد با به قدرت رسيدن حزب توسعه و عـدالت، مبـاني نظـري    

اي كـه ايـن    المللي بازتعريف شد، بـه گونـه   كننده جايگاه اين كشور در صحنه بين تبيين
ي پيوستن به اتحاديـه تـالش   اي كه برا كشور ديگر خود را نه به عنوان بازيگري حاشيه

نقطه اتصـال اروپـا بـه خاورميانـه،      ترين مهم، بلكه به عنوان پل شرق و غرب و كند مي
مهمـي در برداشـت بـه    هـاي   بازتعريف نمود. عملكرد اين حزب در اقتصاد نيز موفقيت

ميليارد دالر در سـال   85به  2001ميليارد دالر در سال  31اي كه صادرات تركيه از  گونه
افزايش يافت. در واقع در اين دوران صادرات تركيه بيش از ميزاني كه دولت اين  2006

اسـتراتژيك خـود در نظـر گرفتـه بـود رشـد كـرد. در چـارچوب         هاي  كشور در برنامه

                                                      
1- Project for change 
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رسيد در  مي 2006دالر در سال ميليارد  75هاي دولت، صادرات اين كشور بايد به  برنامه
دالر بالغ شد. اين رشد سريع باعث شد تا تركيـه از  ارد ميلي 85حالي كه در اين سال به 

به رده بيست و دومين صادركننده  2002رده بيست و پنجمين صادركننده جهان در سال 
بـا سـرعت    2008و  2007ي هـا  سـال ارتقا يابد. رشد صادرات تركيه در  2006در سال 

ـ   23و  25اي كه به ترتيب با  بيشتري ادامه يافت به گونه ميليـارد   132و  107ه درصـد ب
بـازار   تـرين  مهـم دالر افزايش يافت. البته با وقوع بحران مالي در اتحاديه اروپا به عنوان 

ميليـارد   102با افت قابل توجهي به  2009صادراتي تركيه، صادرات اين كشور در سال 
درصدي اتحاديه اروپا در صادرات تركيـه   64دالر كاهش يافت. اين افت ناشي از سهم 

را  آفريقـا هاي خود براي نفوذ در بازار خاورميانه و  ود. با وقوع اين بحران تركيه تالشب
اي كـه سـهم    يي كه با موفقيت نسبي توام بـوده اسـت بـه گونـه     ها تالش شدت بخشيد،

افـزايش يافـت و    2009درصد در سال  3/12يي در صادرات تركيه به آفريقااقتصادهاي 
صـادرات داشـته    آفريقـا دالر در اين سال بحرانـي بـه    ميليارد 2/10اين كشور توانست 

 اي بهتر روند رشد صادرات تركيه در سه دهه اخيـر را نشـان   باشد. نمودار ذيل به گونه
  دهد. مي

  (ميليارد دالر) 1980-2009روند افزايش صادرات تركيه ـ 10نمودار 
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فتـه اسـت.   تبيين رشد سريع تركيه در يك دهه اخير از زواياي مختلفي صورت گر
هـاي   سياسـت  پيگيـري يك نكته مشـترك اسـت و آن اينكـه     ها اما در اغلب اين تحليل

نقـش را در ارتقـاي    تـرين  مهـم اقتصادي ليبرال در تركيب بـا اصـالحات دموكراتيـك،    
موقعيت تركيه به شانزدهمين اقتصاد جهان ايفـا كـرده اسـت. افـزون بـر ايـن سياسـت        

ها داشته است، زيـرا زمينـه را بـراي تعامـل      قيتخارجي تركيه نقش اساسي در اين موف
سازنده و هدفمند اين كشور بـا اقتصـاد جهـاني فـراهم آورده اسـت. در پيامـد همـين        

دالر ميليـارد   84توانسـت   2009تـا   2002ي هـا  سـال سازي است كه تركيـه طـي    زمينه
  گذاري مستقيم خارجي را جلب نمايد. سرمايه

ث شد تا اين كشور با مطـرح كـردن خـود بـه     تغيير در سياست خارجي تركيه باع
عنوان پل شرق و غرب ضمن اينكه مناسبات تجاري، اقتصادي و استراتژيك خود را بـا  

دهد، بتواند در خاورميانه و آسياي مركزي نيز نفـوذ نمايـد و بازارهـاي     غرب تداوم مي
  37جديد و وسيعي را تحت نفوذ ديپلماسي تجاري خود قرار دهد.

ز سياست خارجي و به ويژه ديپلماسي تجاري تركيـه كـه در رونـد    جنبه ديگري ا
در وراي مرزها نقش مهمي ايفا كرده است، به ويژه  افزايش تعامالت تجاري اين كشور

المللي از شوراي امنيت تا سـازمان كنفـرانس    نقش روزافزون اين كشور در نهادهاي بين
ان همكـاري اقتصـادي و توسـعه    المللي پول، بانك جهاني و سازم اسالمي، صندوق بين
هاي مهم اين حوزه از ديپلماسي تركيـه بـه حضـور ايـن كشـور در       است. يكي از جلوه

درصـد توليـد ناخـالص داخلـي      80كشور كه  20معطوف است. در اين گروه  20گروه 
و تركيـه در كنـار عربسـتان بـه نـوعي بـه عنـوان         حضور دارنـد  كنند ميجهان را توليد 
در ادامـه   38ر ژئواكونـومي خاورميانـه در ايـن گـروه عضـويت دارنـد.      بازيگران برتر د

  مختلف را مرور خواهيم كرد.هاي  نمودهاي موفقيت تركيه در بخش
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  گذاري و تجارت آزاد سرمايه
گرايانه تركيه به سرعت آثار خود را در روابط تجاري اين كشور در  رويكرد توسعه

ميليـارد   2/1ارت اين كشور بـا ايـران از   اي كه حجم تج منطقه نشان داده است به گونه
افـزايش يافتـه اسـت در همـين      2009ميليارد دالر در سـال   4/5به  2002دالر در سال 

دالر ميليـارد   7/22دالر به ميليارد  1/5از مقطع حجم روابط تجاري اين كشور با روسيه 
افته است. به عنوان الر افزايش يدميليارد  8/1ميليون دالر به بيش از  773و با سوريه از 

اي ديگر از افزايش تجارت تركيه با مناطق دوردست بايد به حجـم تجـارت ايـن     نمونه
ميليـون   735ب اشاره كرد. در اين مقطع حجم تجارت طـرفين از  ييكشور با منطقه كارا

  ميليارد دالر افزايش يافته است. 4دالر به بيش از 
ي تركيـه در راسـتاي بهبـود    در سطحي ديگر سياست خارجي و ديپلماسـي تجـار  

روابط تجاري اين كشور تالش كرده تا مناسبات آن بـا كشـورها و منـاطق مختلـف بـا      
تالش كـرده تـا   يك سو  اولويت جهان در حال توسعه را نهادينه نمايد. در اين راستا از

هاي دوجانبه و چندجانبه گسترش يابـد.   تجارت آزاد تركيه در چارچوبهاي  موافقتنامه
اي همچون مركوسور، اتحاديه  هاي منطقه ن راستا اين كشور روابط خود با مجموعهدر اي
مد) و شوراي همكـاري  آدر آفريقابه عضويت ناظر اتحاديه  2005(تركيه در سال  آفريقا

در همين چـارچوب بـه ويـژه در حـوزه ديپلماسـي       خليج فارس را نهادينه كرده است.
انـد و در راسـتاي    ن و بازرگانان شـكل گرفتـه  ي مختلفي از صادركنندگاها گروهتجاري 

گـروه   ميـان پردازنـد. از ايـن    ديپلماسي تجاري تركيه در مناطق مختلف به رايزنـي مـي  
در راستاي گسترش حضور و نفـوذ تركيـه در بازارهـاي آسـياي      ]1[موسوم به توسكون

جاري اين كه در راستاي گسترش منافع ت ]2[، گروه موسيادكند ميفعاليت  آفريقاشرقي و 

                                                      
1- Tuskon 
2- Musiad 
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گـروه  تـرين   به عنوان قديمي ]1[كشور در منطقه خليج فارس فعال است و گروه توسياد
از آن بـه نتيجـه رسـاندن رونـد     تـر   مهمگري در اروپا براي حضور در بازارها و  كه البي

  39دارد.برعهده  الحاق تركيه به اتحادپه اروپا را
ـ   يد همچون مجمع تركيـه هاي جد به مكانيسمدهي  شكل از ديگر سو اين كشور با

مند نمايد. ابتكار  اعراب تالش دارد تا بسط نفوذ تجاري خود در مناطق مختلف را قاعده
ات مهمــي بــر تــأثير ديگــري كــه در سياســت خــارجي تركيــه بــه كــار گرفتــه شــده و

به مناسبات اين كشور دهي  شكل سازي تجاري در اين كشور داشته، تالش براي ظرفيت
 200بـيش از   2011تـا   2003هاي  سالاست.طي  »بردـ   برد«لب فرمول با سايرين در قا

دالر بـه  ميليـارد   109وارد شده كـه از ايـن ميـان     ميليارد دالر سرمايه خارجي به تركيه
گذاري مستقيم خارجي بـوده اسـت. نمـودار ذيـل ايـن رونـد را نشـان         صورت سرمايه

  دهد. مي

                                                      
1- Tusiad 
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  200340-2011تركيه گذاري مستقيم خارجي در  سرمايهـ 11نمودار 

  
هاي  گذاري روزافزون خارجي در بخش در واقع در اين دوران تركيه شاهد سرمايه

اي كـه   مختلف اقتصاد اين كشور از بخش كشاورزي تا سيستم بانكي بوده است به گونه
در صنعت ايـن كشـور در مقطـع مـورد بحـث منشـا        ها گذاري درصد از كل سرمايه 40

ورد شده آدرصد بر 6تا  5ي عربي بين ها بانكسهم  مياناين خارجي داشته است كه از 
  است.

  تجارت نهادمند
هـاي ايـن    موافقتنامهسازي تجاري به  يكي ديگر از اقدامات تركيه در زمينه ظرفيت

كشور با سايرين به صـورت دوجانبـه و چندجانبـه در حـوزه تجـارت آزاد و تجـارت       
تركيه با بخش اعظم محـيط  دهد  مي نشان گردد. همانگونه كه نقشه ذيل ترجيحي باز مي
تجارت آزاد منعقد كرده و يا مـذاكرات در ايـن حـوزه را تـا      موافقتنامههمسايگي خود 
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ي جنـوبي نيـز   آمريكـا مراحل نهايي پيش برده است. افزون بر اين با كشورهاي منطقـه  
  مشغول مذاكرات تجارت آزاد است و يا پروتكل تجاري امضا كرده است.

  تجاري تركيه با كشورهاي مختلفهاي  وافقتنامهمـ 4شكل 

  
با كشـورهاي منـاطق مختلـف از محـيط همسـايگي تـا دور        ها موافقتنامهتنوع اين 

سـازي   دست حاكي از اين امر است كه تركيه سياست تجاري خود را در راستاي متنـوع 
  بازارها طراحي كرده است.

زاد را با لبنان، شوراي همكـاري  تجارت آ موافقتنامهديگري تركيه مذاكرات  از بعد
خليج فارس، اوكراين، كشورهاي مركوسور، ليبي، موريتاني و جزاير فارو آغـاز كـرده و   

جنـوبي،   يآفريقـا آن،  ي جنوبي، آسهآفريقاگفتگوها با مكزيك، الجزاير، اتحاديه گمركي 
 ب و پاسـفيك در حـال انجـام   ييـ يي، كاراآفريقاكشور عضو گروه كشورهاي  36هند و 

تجارت آزاد منعقد شده ميان تركيه و ساير كشـورها را   يها موافقتنامهاست. جدول ذيل 
  41دهد. نشان مي
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  2012تجاري منعقد شده ميان تركيه و ساير كشورها تا سال هاي  موافقتنامهـ 3جدول 
  2008  آلباني 

  2003  بوسني 
  2011  شيلي

  2003  كروواسي
  1992  اتحاديه تجارت آزاد اروپا

  2007  مصر
  2008  گرجستان
  1997  اسراييل

  2011  اردن
  2006  مراكش
  2005  تونس
  2007  سوريه

  2010  صربستان
  2012  جنوبي كره

  2005  فلسطين
  2010  نگرو مونته

  2011  موريس
  2000  مقدونيه

  2010  لبنان

  توريسم
نمـاد موفقيـت اقتصـادي تركيـه در يـك دهـه اخيـر         ترين مهمتوان  توريسم را مي

توريستي چنداني برخوردار نيسـت، امـا   هاي  اينكه اين كشور از جاذبه رغم عليست. دان
هاي پوياي اقتصاد  ي اخير توانسته بخش گردشگري را به عنوان يكي از بخشها سالدر 
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تعـداد گردشـگراني كـه از ايـن كشـور       2009تا  2002ي ها سالخود مطرح سازد. بين 
  اين كشور نيز دو برابر شده است.درآمد  واند بيش از دو برابر شده  ديدار كرده

در جهـان اسـت و بـا     هـا  در وضعيت كنوني تركيه يكي از مقاصد مهـم توريسـت  
باشـد. در   ميليون نفر مقام ششم را در پذيرش توريست در جهان دارا مـي  3/29پذيرش 

ميليارد دالر در رتبه دهم جهان قرار گرفتـه   21از صنعت توريسم با درآمد  حوزه كسب
اي در اين حوزه تدوين كرده است؛  طلبانه گذاري جاه اين كشور هدف آنكهتر  مهماست. 
ميليون توريست را جذب نمايـد و از طريـق آن،    60، بتواند 2023اي كه تا سال  به گونه
كسب نمايد. در همين راستا، اسـتانبول افـزون بـر تبـديل     درآمد  ميليارد دالر 60ساالنه 

و مالي، به كانون توريسم تركيه نيز تبـديل شـده اسـت، بـه      شدن به يك كانون تجاري
  اند. ميليون توريست از اين شهر ديدار كرده 8، 2011اي كه در سال  گونه

اقدامات تركيه در اين حوزه، تسهيل شرايط صدور ويزاسـت. در   ترين مهميكي از 
 نمـودار ذيـل  توانند سفر كننـد.   كشور مي 58حال حاضر شهروندان تركيه بدون ويزا به 

گردشـگراني كـه از ايـن كشـور بازديـد       دتركيه در بخش گردشگري و نيز تعـدا درآمد 
  42دهد. نشان مي 2009و  2002ي ها سالاند را بين  كرده

  (ميليارد دالر) 2002-2009اين كشور درآمد  ورودي به تركيه وهاي  تعداد توريستـ 12نمودار 
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لغـو رواديـد امضـا     موافقتنامـه آنان  ر بااخيهاي  سالگروه كشورهايي كه تركيه در 
  43عبارتند از:كرده است 

 ،2005، ونزوئال 2004، گواتماال 2004، روماني 2003، ازبكستان 2003تاجيكستان 
، امـارات  2008 ، هنـد 2008مونتـه نگـرو   ، 2006، التويـا  2006، كلمبيـا  2006پاراگوئه 

، كنيـا  2009، آلبـاني  2009ن ، پاكستا2009، سوريه 2009، جيبوتي 2009، كوزوو 2008
ــان 2009، آذربايجــان 2009، اردن 2009، ليبــي 2009، قطــر 2009 ــا 2010، لبن ، تانزاني
  .2010، يونان 2010، پرتغال 2010، صربستان 2010، روسيه 2010، كامرون 2010

  صنعت خودرو
، تركيه شانزدهمين توليدكننده وسـايل نقليـه موتـوري    2010برمبناي آمارهاي سال 

آيد. اين كشور يكي از توليدكنندگان مهـم خودروهـاي تجـاري و     جهان به شمار مي در
آيد و دومين توليدكننـده اتوبـوس در ايـن منطقـه اسـت. از       سبك در اروپا به شمار مي

هزار نفر نيروي كار را در استخدام خود  150سازي حدود  لحاظ نيروي كار، بخش قطعه
هزار نفـر را در اسـتخدام خـود دارنـد.      40اژ تنها دارد. در حالي كه بخش توليد و مونت

ظرفيت ساالنه توليد صنعت خودروسازي اين كشور در حوزه خودروهـاي تجـاري بـه    
هزار دستگاه در سال  800هاي سواري، به  هزار دستگاه در سال و در حوزه خودرو 500

لغ بـر  بـا  2010سازي تركيه در سال  رسيده است. صادرات صنايع خودروسازي و قطعه
درصـد از ايـن صـادرات بـه      73حـدود  آنكـه   تـر  مهمميليارد دالر بوده است. نكته  17

گـذاري آينـده    اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه، آلمان، ايتاليا و بريتانيـا بـوده اسـت. هـدف    
مدت  كوتاه ميليون دستگاه در 2صنعت خودروسازي در تركيه، رسيدن به ظرفيت توليد 

است البته در عين حال تركيه از واردكنندگان مهـم   2023در سال  ميليون دستگاه 4و به 
در اين  هدرصد خودروهاي فروخته شد 60اي كه  ؛ به گونهشود ميخودرو نيز محسوب 

 70اين رقم در بخش خودروهاي سواري بـه   اند كه ، وارداتي بوده2010كشور در سال 
گـذاري خـارجي و    سرمايه برمبنايعمدتاً  درصد رسيده است البته صنعت خودروسازي
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گـذاري مشـترك يـا تحـت ليسـانس خـارجي        با مالكيت خارجي يا به صورت سـرمايه 
رنو، توفاس(بـا  ـ   . پنج شركت عمده خوروسازي تركيه عبارتند از: اوياككند ميفعاليت 

صنعت خودرو تركيه به داليلي چون  مشاركت فيات)، تويوتا، هيوندا آسان و هندا ترك.
ان، دسترسي به بازارهاي اتحاديه اروپا و كيفيت بـاالي قطعـات توليـدي    نيروي كار ارز
ان خارجي جذاب بوده اسـت. گرچـه تركيـه برنـد داخلـي      گذار سرمايه اين كشور براي

  شوند. خودرو ندارند، اما در داخل اين كشور طراحي مي

  آهن و فوالد
اسـت. در   شـكل داده  1940صنعت آهن و فوالد، بنيان صـنعتي تركيـه را از سـال    

هـزار نفـر در آن    200سازي شـده اسـت و    خصوصيكامالً  وضعيت كنوني اين صنعت
 هدرصد فوالد خام جهان، دهمين توليدكننـد  2مشغول به كار هستند. اين كشور با توليد 

 2002. ظرفيت توليد فوالد در اين كشور از سـال  شود ميبزرگ در اين حوزه محسوب 
ميليون تن رسيده و تا پايـان   1/29ميليون تن به  5/16از برابر شده و  2، حدود 2010تا 

ميليون تن افزايش يابد. صادرات آهـن و فـوالد تركيـه در     42قرار است به  2012سال 
بازارهاي صادراتي آهن و فوالد  ترين مهمميليارد دالر بوده است.  13بالغ بر  2010سال 

تركيه آنكه  تر مهمستند. افزون بر اين و ه آفريقاتركيه، اتحاديه اروپا، خاورميانه و شمال 
  ي اخير به صادركننده فناوري صنعت فوالد نيز تبديل شده است.ها سالدر 

  پوشاك و نساجي
بخش صنعتي تركيه بـوده امـا    ترين مهمسنتي  ربا وجود اينكه بخش پوشاك به طو

شـور، بـازار   المللـي ايـن ك   اخير، رقباي آسيايي در بازار داخلي و نيـز بـين  هاي  سالدر 
اند. اين كشـورها از يـك سـو بـازار      ه كردهجاي موا گستردههاي  چالشنساجي آن را با 

المللي سنتي ايـن   اي دارند و از ديگر سو، بازارهاي بين داخل اين كشور نفوذ رشديابنده
انـد. بخـش پوشـاك و     و روسـيه را از آن خـود كـرده    آمريكاكشور يعني اتحاديه اروپا، 
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كوچـك و متوسـط خصوصـي اسـت. ايـن كشـور       هاي  ر اختيار شركتنساجي تركيه د
در زمينــه صــادرات ايــن عمــدتاً  هــزار شــركت نســاجي اســت كــه 40داراي بــيش از 

  .كنند ميمحصوالت فعاليت 
رقبا در حوزه پوشاك تركيه تالش كرده تـا بـا توليـد    هاي  چالشتركيه در پاسخ به 
اي ترك در اين حوزه و نيـز اسـتفاده از   افزوده باال ايجاد برنده محصوالت داراي ارزش

مزيت قرابت جغرافيايي و معافيت از پرداخت عوارض گمركي در بازار اتحاديـه اروپـا   
  به مقابله با رقبا بپردازد.

درصـد توليـد ناخـالص داخلـي تركيـه را       10صنعت پوشاك در وضعيت كنـوني  
برمبنـاي   انـد.  اليـت درصد نيروي كار اين كشور در آن مشـغول فع  11و دهد  مي تشكيل

، تركيـه پنجمـين صـادركننده بـزرگ جهـان در حـوزه پوشـاك و        2010آمارهاي سـال  
هشتمين صادركننده در حوزه نساجي است. اين كشـور دومـين صـادركننده پوشـاك و     

اين منطقه به  درصد مجموع صادرات آن 80اي كه  نساجي به اتحاديه اروپاست؛ به گونه
اي را از صـنعت نسـاجي خـود صـورت      ين حمايـت تعرفـه  كشور باالترالبته اين  است
  دهد مي

  بخش بانكي
اخير به سـرعت رو بـه گسـترش    هاي  سالنقش سيستم بانكي در اقتصاد تركيه در 

، دولت دست بـه اصـالحات   2000-2001هاي  سالبوده است. پس از بحران اقتصادي 
هـاي   بانـك اختار ميليارد دالر بـراي اصـالح سـ    53وسيع در سيستم بانكي زد و حدود 

هزار شـعبه اسـت و    10دولتي هزينه كرد. در وضعيت فعلي سيستم بانكي تركيه داراي 
ميليون كاربر از خدمات اينترنـت   8/7هزار نفر در آن مشغول به كار هستند.  190حدود 

درصـد اشـخاص    90) كـه از ايـن ميـان    2011(برمبناي آمارهاي  كنند ميبانك استفاده 
  44دهند. را اشخاص حقوقي تشكيل ميدرصد  10حقيقي و 
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، تبـديل كـردن   كنـد  مـي اي كه تركيه از منظر بحث حاضر دنبال  برنامه ترين مهماما 
 2009اي و جهاني تبادالت مالي است. اين پـروژه از سـال    استانبول به يك مركز منطقه

ايـن   آغاز شده است. اين مركز با نظام مالياتي و قانوني تركيه هماهنگ خواهد بـود. در 
سازي  راستا، قرار است سيستم قانوني تركيه به روز شود، توليدات و خدمات مالي متنوع

 ثرتر تـدوين شـود، نظـام نظـارتي بهبـود يابـد و      وگردد، يك نظـام ماليـاتي سـاده و مـ    
  فيزيكي و تكنولوژيك قدرتمندتري شكل گيرد.هاي  زيرساخت

ژي مشغول فعاليت هستند. گروه كاري براي اجراي اين استرات 9در وضعيت فعلي، 
يـي كـه شـعبه سرپرسـتي آنهـا در آنكاراسـت بـه         هـا  بانكدر چارچوب اين استراتژي، 

انداز مالي استانبول چنين ترسيم  اين سند، چشم استانبول انتقال خواهند يافت. در مقدمه
 استانبول در مرحله نخست بايد به يك مركز مبادالت مالي در سطح منطقه و شده است:

  به يك مركز مبادالت مالي در پهنه جهاني تبديل شود. تاًنهاي
سند نيز آمده است: تركيه با برخـورداري از يـك جمعيـت جـوان و      مقدمه ايندر 

ژئوپلتيك، اقتصاد به سـرعت رو بـه توسـعه و رشـد،     هاي  پويا، نيروي كار كيفي، مزيت
هاي  فعاليتخدمات و  توليدات متنوع، يافته، توسعه ميراث فرهنگي و تاريخي، بازارهاي

پـر   مالي متنوع و چارچوب حقوقي مستحكم در حوزه مالي، در آينده به يكي از مراكـز 
تبادالت مالي تبديل خواهد شد. تبديل شدن استانبول به يك مركز تبادالت مالي اهميت 
اي و جهاني، كمك قابل توجهي بـه افـزايش اشـتغال و تسـهيل جريـان سـرمايه        منطقه
  45رشد اقتصادي اين كشور خواهد كرد. نهايتاً ه تركيه والمللي ب بين

  وساز بخش ساخت
اخير در تركيه از رشـد بـااليي برخـوردار    هاي  ساليي كه در  ها يكي ديگر از حوزه

المللي شده و  است. اين بخش در يك دهه اخير به سرعت بينوساز  ساخت بوده، بخش
فـر) را در اسـتخدام خـود دارد. در    ميليـون ن  5/1( بخش مهمي از نيروي كار اين كشور

هـاي   المللـي اسـت كـه پـروژه     شركت پيمانكاري بـين  150وضعيت فعلي، تركيه داراي 
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بـه طـور مسـتقيم     هـا  كالني را در كشورهاي مختلف در دست اجرا دارند. اين شـركت 
دهند اما نقـش غيرمسـتقيم    درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه را تشكيل مي 5حدود 

تـر اسـت. تركيـه در وضـعيت فعلـي دوازدهمـين        اقتصاد ايـن كشـور گسـترده   آنها در 
  توليدكننده مصالح ساختماني همچون سيمان و شيشه در جهان است.

 6500تركيه در چهار دهـه گذشـته   وساز  ساخت هاي المللي، شركت در عرصه بين
ان ارزش انـد. ميـز   ميليارد دالر را در كشورهاي مختلف اجرا كـرده  205پروژه به ارزش 

ميليـارد دالر   4/2انـد از   در يك دهه اخير اجرا كرده ها اين شركت يي كه ها ساالنه پروژه
افزايش يافته است. در يك دهـه اخيـر،    2006ميليارد دالر در سال  22به  2001در سال 
اين كشور هم به لحاظ توليد و هم از لحاظ بازارها به شدت متنوع وساز  ساخت صنعت

كشـور   50پـروژه را در   577، پيمانكاران ترك، 2010آمارهاي سال ناي برمب شده است.
 زيرسـاختي هـاي   را از پروژه ها اند كه طيف وسيعي از پروژه جهان در دست اجرا داشته

انـرژي و ايجـاد امكانـات    هـاي   ات ورزشي، پروژهتأسيس(جاده، ريل، تونل) تا مسكن، 
روسـيه، ليبـي، تركمنسـتان، قزاقسـتان و      گيرد. به لحاظ جغرافيايي، برمي توريستي را در

 50اي كـه   آيند، به گونـه  تركيه به شمار ميوساز  ساخت عراق از بازارهاي اصلي صنعت
اند. يكي ديگر از  در اين كشورها بوده ها سالانجام شده در اين  يها درصد از كل پروژه

صصـي شـدن   در بخش پيمانكـاري تركيـه رخ داده، تخ   ها سالتحوالتي كه در طي اين 
هـاي   در رده شـركت  هـا  اي كه برخي از اين شـركت  روزافزون اين بخش است. به گونه

شـهري قـرار   ونقـل   حمـل  هـاي  و سيستمآهن  راه ، ها المللي در ساخت فرودگاه مهم بين
  46اند. گرفته

  حمل و نقل هوايي
ي سخت در جهت افزايش تـوان تجـاري تركيـه در    ها زيرساخت به موازات ايجاد

ي نـرم نيـز توفيقـات مهمـي     هـا  زيرسـاخت  ختلف، اين كشور در فراهم آوردنمناطق م
تـوان بـه افـزايش خطـوط پـروازي تـركيش        كسب كرده است. به عنوان يك نمونه مي
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 58در مجموع اين شـركت   2010تا  2002ي اخير اشاره كرد. از سال ها سالايرالين در 
مسير در آسيا،  18خط به اروپا،  14 ميانخط پروازي جديد را ايجاد كرده است. از اين 

شـده و   تأسـيس  آفريقـا مسير براي قـاره   8، و آفريقامسير براي خاورميانه و شمال  14
اند. طبيعي است كـه بـا    شده تأسيسمسير نيز در ساير مناطق  4مشغول فعاليت هستند. 

هيل الذكر روابط تجاري را تسـ  تركيه و ساير مناطق فوق ميانبرقراري پروازهاي مستقم 
  .كند مي

 8بـه   2002دالر در سـال  ميليـارد   2/2در اين حوزه گردش مالي ايـن صـنعت از   
هواپيمـايي تركيـه در ايـن    هـاي   افزايش يافته است. شـركت  2009دالر در سال ميليارد 

 22اند و مقاصد پـروازي از   شركت افزايش يافته 5(تركيش اير) به  مدت از يك شركت
المللي ايـن كشـور    اند. در همين مدت خطوط پروازي بين شهر افزايش يافته 44شهر به 
تعداد مسافر جابجا شده توسط آنكه  نتيجه 47شهر افزايش يافته است. 130به  70نيز از 

حاصل از آن به شدت رشد كـرده اسـت. تعـداد    درآمد  اخير وهاي  سالاين شركت در 
نفـر در  ميليون  39 به 2006در سال ميليون  17مسافر جابجا شده توسط اين شركت از 

دالر ميليـارد   2/2اين شـركت از  درآمد  افزايش يافته است و در همين مدت 2012سال 
  48دهد. دالر افزايش يافته كه روند رشد بسيار سريعي را نشان ميميليارد  9به 

و ارتباطات شاخص بسيار مهمي در توانمنـدي  ونقل  حمل در واقع تحوالت بخش
ي الزم براي توسعه اقتصادي است. تـرك تلكـام، شـركت    ها زيرساخت تركيه در حوزه

درصد از سهام خود را به بخش خصوصـي بـه    55 ،2005ملي ارتباطات تركيه در سال 
برنده اين مزايده شركتي عربستاني بود. آنكه  دالر واگذار كرد. جالبميليارد  5/6ارزش 

يز با خريـد شـركت   ارتباطاتي بزرگ جهاني همچون ودافون نهاي  افزون بر اين شركت
طبيعتـاً   انـد.  دالر، فعاالنه وارد بازار اين كشور شـده ميليارد  5/4تله سيم تركيه به ارزش 

كشـور در فـراهم    ها در بخش ارتباطات تركيه نشـان از توفيـق ايـن    حضور اين شركت
  دارد.وكار  كسب گذاري و آوردن محيطي مناسب براي سرمايه
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  انرژي
موقعيـت   هـا  زيرسـاخت  تركيه تالش كرده تا با ايجـاد هايي كه  يكي ديگر از حوزه

بـا  يـك سـو    تجاري خود را ارتقا دهد، حوزه انرژي است. در اين حوزه اين كشـور از 
ايـران و روسـيه تـالش كـرده تـا      بـه ويـژه    بسط مناسبات با كشورهاي دارنـده انـرژي  

نكـه از منـابع   اي رغـم  عليسازي منابع انژي را محقق سازد. از ديگر سو  استراتژي متنوع
 ـ  يي همچون بـاكو  ها ثر در طرحوانرژي برخوردار نيست، تالش دارد تا با ايفاي نقش م

مسير انتقال انرژي  ترين مهمجيهان و نوبوكو، خود را به عنوان كانون انرژي در منطقه و 
بلواسـتريم و  هـاي   اين كشـور تـالش دارد تـا بـه پـروژه      چنين همبه اروپا مطرح سازد. 

دهند مشاركت نمايد. افزون بـر   يم كه منابع انرژي روسيه را به اروپا انتقال مياستر سوث
 2020اي كـه تـا سـال     اي در حوزه انرژي دارد به گونه نهاهاي بلندپرواز اين تركيه برنامه

  يي صورت داده است. ها دالري در اين بخش طراحيميليارد  130گذاري  براي سرمايه

  انداز آتي تركيه در چشم
توان مدعي شد كه حـزب عـدالت و توسـعه در     ميالذكر  فوق عنايت به مباحثبا 

ايجاد كرد و مسير تاريخي اين كشور را  يك دهه اخير انقالبي در توسعه اقتصادي تركيه
از منظر بحث حاضر، اهـداف اسـتراتژيك تركيـه در    تر  مهمتغيير داده است. اما موضوع 

تركيـه تـدوين شـده اسـت، هـدف اصـلي        اسنادي كـه در دولـت  برمبناي  آينده است.
 در توليـدات صـنعتي   ]1[اي اين كشور، تبديل شـدن بـه كـانون اصـلي     استراتژي توسعه

هاي  سالدر منطقه اوراسياست. اين هدف براي  ]2[و توليدات با فناوري متوسطتك  هاي
  انتخاب شده است. 2014-2011

                                                      
1- Hub 
2- Medium Tech 
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وري بخـش   پذيري و بهره تاند، افزايش رقاب منتشر كرده ها مبناي سندي كه تركبر
اي از ساختار صنعتي كه سـهم بيشـتري از صـادرات     به گونهدهي  شكل صنعتي تركيه و

بـا ارزش افـزوده بـاال    تـك   هـاي  جهاني داشته باشد و دغدغه اصلي آن، توليد كاالهاي
  الزامات محيط زيستي و اجتماعي است.هاي  باشد. نيازمند نيروي كار كيفي و حساسيت

نوبي، تايلنـد و  ج به تجربه كشورهايي چون ژاپن، كره ها ن اين سند، تركبراي تبيي
اند كه موقعيـت يـك كشـور وابسـته بـه فراينـدهاي        اندونزي توجه كرده و نتيجه گرفته

صــحيح صــنعتي اســت. در واقــع تركيــه رويكــرد صــنعتي خــود را اساســاً بــر محــور  
اين سياست صنعتي، برنامـه   براساسريزي كرده و  صنعتي اتحاديه اروپا پيهاي  سياست

  حضور در بازارهاي منطقه را طراحي كرده است.
اين  هدف اين استراتژي، تداوم بخشيدن به رشد اقتصادي تركيه است كه ترين مهم

پذيري بخش خصوصي اين كشور است. بـراي   سند، مستلزم افزايش رقابتبرمبناي  امر
، كنفرانسي را بـا حضـور همـه    برآورد كردن اين هدف، وزارت صنعت و تجارت تركيه

انـداز سياسـت    ذينفع برگزار كرد كه ماحصل اين كنفرانس به صـورت چشـم  هاي  طرف
بـا  تـك   هـاي  ب منطقه اوراسيا در توليـدات  هابه  تجارت تركيه منتشر شد: تبديل شدن

  فناوري متوسط
 2011-2014هاي  سالبرمبناي اين هدف كانوني، اهداف سياست صنعتي تركيه در 

  رتند از:عبا
و فناوري متوسـط در توليـدات و صـادرات ايـن     تك  هاي افزايش حجم بخشـ 1
  كشور
توليدكننده محصوالت بـا  هاي  داراي تكنولوژي پايين به بخشهاي  تغيير بخشـ 2

  ارزش افزوده باال
  دهند. خود را افزايش ميهاي  يي كه مداوماً مهارت ها افزايش تعداد شركتـ 3
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نيـز ترسـيم    2023اندازي براي اين كشور تا سـال   سند چشم ها بر اين ترك افزون
جمهوري در اين كشـور اسـت. در   گيري  شكل اند، سالي كه مقارن با صدمين سال كرده

  مختلف در نظر گرفته شده است:هاي  اين سند اهداف ذيل براي حوزه
  اقتصاديـ 1

  ده اقتصاد برتر جهان ميانقرار گرفتن در ـ 1-1
  2014تريليون دالر تا سال  1د ناخالص داخلي به افزايش توليـ 2-1
  2023تريليون دالر تا سال  2افزايش توليد ناخالص داخلي به ـ 3-1
  دالرميليارد  500افزايش صادرات تركيه به ـ 4-1
  هزار دالر 25سرانه به درآمد  افزايشـ 5-1
  تريليون دالر 1افزايش حجم تجارت خارجي به ـ 6-1
  درصد 5ي به كاهش نرخ بيكارـ 7-1

  انرژيـ 2
مگـاوات انـرژي    600هزار مگاوات انـرژي بـادي و    20ايجاد ظرفيت توليد ـ 1-2

  زمين گرمايي
  وري انرژي درصدي بهره 20افزايش ـ 2-2
  اي ايجاد حداقل سه نيروگاه هستهـ 3-2

  بهداشتـ 3
اي كـه هـيچ شـهروندي فاقـد      فراگير نمودن نظام بيمه درماني به گونـه ـ 1-3

  اي نباشد مهپوشش بي
  هزار نفر 100پزشك به ازاي هر  210 ـ2-3

  حمل و نقل ـ4
  جديدآهن  راه هزار كيلومتر خطوط 11ايجاد ـ 1-4
  هزار كيلومتر جاده 15ايجاد ـ 2-4
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  بندر برتر جهان 10قرار دادن يكي از بنادر تركيه در ميان ـ 3-4
مهندسـين   بدون سرنشـين و مـاهواره توسـط   هاي  توليد هواپيما، پرندهـ 4-4
  ترك

  توريسمـ 5
  تبديل كردن تركيه به پنجمين مقصد گردشگريـ 1-5
  2023ميليون گردشگر در تركيه در سال  50ميزباني از ـ 2-5
  49ميليارد دالر 50ناشي از توريسم به درآمد  افزايشـ 3-5

  بندي جمع
توان گفت كه فكر توسعه در تركيـه از تـاريخي طـوالني     آمد ميآنچه  با عنايت به

برخوردار است و بر همين مبنا تالش براي تحقق بخشيدن به پيشـرفت در ايـن كشـور    
  ست آغاز شده و فراز و فرودهاي بسياري را پيموده است. ها دهه

ها، تـوجهي بـه مقتضـيات جامعـه تركيـه و متناسـب        در بخش مهمي از اين تالش
وسعه تا حـد قابـل   گرفت. به بيان ديگر مراد از ت ساختن آن با روند توسعه صورت نمي

هـا   حزب عدالت و توسعه، تركبرآمدن  توجهي به غربي شدن فروكاسته شده بود. اما با
در واقع در مورد نسبت سنت و مدرنيته تجديدنظر موفقي صورت دادند و تالش كردند 

از موقعيت ثانياً  مقتضيات جامعه مسلمان تركيه به پبش ببرند وبرمبناي اوالً  تا توسعه را
در يـك  آنـان   اهداف توسعه بهره گيرند. نتايج تـالش  يدر جهان اسالم در راستا تركيه

هـاي   اي كه نه تنها اين كشور به يكي از قدرت انگيز بوده است به گونه دهه اخير شگفت
در حال ظهور تبديل شده است بلكه قدرت نرم آن نيز در پهنه وسيعي از جهـان اسـالم   

ايـن كشـور بـه    بـه   ي از نخبگان كشورهاي اسالميافزايش يافته تا جايي كه بخش مهم
  نگرند. عنوان الگويي موفق از توسعه در جهان اسالم مي
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  كارانه گرايي محافظه مدل توسعه مالزي: عملـ 3

هـاي   اخيـر برنامـه  هـاي   مالزي يكي ديگر از كشورهاي اسالمي است كـه در دهـه  
كشـور در طراحـي و اجـراي     گرايانه موفقي را به اجرا گذاشته است. توفيق ايـن  توسعه
به  گرايانه آنچنان چشمگير بوده كه در پهنه وسيعي از دنياي اسالم و توسعههاي  سياست

  در ميان نخبگان مسلمان به عنوان مدلي از توسعه مطرح شده است.ويژه 
اين كشـور اسـت. در ايـن راسـتا در      فصل حاضر معطوف به واكاوي مدل توسعه

گرايانـه آن مـورد بحـث و     توسعههاي  اين كشور و برنامه وهله نخست تاريخ توسعه در
اي اين كشور بـا اسـتناد    بررسي قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، دستاوردهاي توسعه

گذار تأثير به آمار و ارقام مورد تحليل قرار خواهد گرفت و در بخش سوم اصول بنيادين
بنـدي   جمـع  هايـت نيـز  اي اين كشور تشـريح خواهـد شـد. در ن    توسعههاي  بر موفقيت

  مباحث ارائه خواهد شد.

  تاريخ تحول در اقتصاد سياسي مالزي
مالزي كشوري پسااستعماري است. اين سـابقه در درك رونـدهاي تحـول در ايـن     

عمـدتاً   اي برخوردار اسـت. در دوران اسـتعمار متـاثر از نيازهـاي     كشور از اهميت ويژه
از زاويـه  عمـدتاً   شـود  مـي مروز مالزي ناميده اي كه ا اقتصادي امپراطوري بريتانيا منطقه

تجارت و استخراج معادن قلع مورد توجه بود. همين امر باعث شد تـا ايـن منطقـه بـه     
 هاي تجارت و فعاليت اقتصادي در قرن نوزدهم تبديل شـود. ايـن امـر از    يكي از كانون

بـه   ارگران هنـدي با وارد كردن ك ها نياز به نيروي كار را افزايش داد و انگليسييك سو 
كه كشورشـان   ها اين تقاضا پاسخ دادند. از ديگر سو با شكوفايي بازار اين منطقه، چيني

اين منطقه مهاجرت كردند، مهاجرتي كه به  رو به هرج و مرج و زوال بود به طور وسيع
اين منطقه در اندك زماني تجـارت آن را در  به  با ورود ها بريتانيا نيز مانع آن نشد. چيني
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اي كه بابت حضور و توليد ثروت  تبديل شدند، طبقه دار سرمايهدست گرفتند و به طبقه 
كـرد. از ديگـر    در اين منطقه به امپراطوري بريتانيا مديون بود وحق حساب پرداخت مي

ايفاي نقش به عنوان طبقـه كـارگر ادامـه دادنـد. در ايـن ميـان       به  همچنان ها سو هندي
بومي منطقه و صاحبان واقعـي ايـن سـرزمين، منطقـه را در     به عنوان جمعيت  ها مااليي

  دادند. كردند و طبقه بوروكراتيك را شكل مي تعامل با بريتانيا اداره مي
اي چنـدفرهنگي و   توان گفت كه ميراث اسـتعمار بـراي مـالزي جامعـه     بنابراين مي

ميـراث   بـا  هـا  و هنـدي  هـا  چينـي يك سو  اي كه از بالقوه مستعد چندپارگي بود، جامعه
فرهنگي خود تداوم بخشيدند و از هاي  تمدني غني به آن وارد شدند و همچنان به سنت

را به طور كامل بـه عنـوان شـهروند    آنان  به عنوان جمعيت بومي نيز ها ديگر سو مااليي
  اين كشور نشناختند.
استقالل يافت كشوري موزاييكي بـود كـه اسـتعداد     1957اي كه در  بنابراين مالزي

  داخلي و حتي تجزيه را قويا در خود داشت.هاي  ارگي، درگيريچندپ
ــدا ايجــاد جامعــه  ــه دغدغــه اصــلي   از همــين رو از ابت اي يكپارچــه و منســجم ب

اين كشـور در دوران پسااسـتعمار تبـديل شـد. بـه بيـان ديگـر پرسـش          گذاران سياست
و متناسب با  اين كشور همواره در پي ارائه پاسخي دقيق گذاران سياستاستراتژيكي كه 

توان يكپارچه كرد و زير  اند اين است كه مالزي را چگونه مي مقتضيات زمان به آن بوده
  هم آورد؟ هويتي واحد گرد

عام هاي  اي در اقتصاد و ارزش طبيعي است كه پاسخ اين پرسش بيش از هر حوزه
و داراي هـاي آسـيا    اين كشور به نوعي محل تالقي تمدن بشري نهفته باشد. از آنجا كه

توانـد زمينـه را    عام مـي هاي  متفاوتي است، تنها منافع و ارزشعميقاً  هاي خرده فرهنگ
  براي انسجام ملي فراهم آورد.

از همين روست كه توسعه اقتصادي از همان ابتـداي اسـتقالل بـه دغدغـه اصـلي      
  شد. پيگيريمختلف هاي  مالزي تبديل شد و در قالب برنامه گذاران سياست
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مالزي، دو عامل مهم ديگر نيـز در   گذاران سياستگرايانه  زون بر اراده توسعهالبته اف
اين كشـور نقـش مهمـي ايفـا كـرد. يكـي ميـراث اسـتعمار بـود. حضـور            روند توسعه

مدرني را براي اين كشور بـه همـراه   نسبتاً  ساختار سياسياوالً  در اين منطقه ها انگليسي
  آموخت.آنان  يت اقتصادي را بهراه و رسم تجارت و فعالثانياً  آورد و

در دوران پس از جنگ دوم جهاني اياالت متحده در رقابت استراتژيك آنكه  تر مهم
با شوروي همواره تالش داشت تا تعداد هرچه بيشتري از كشـورهاي پسااسـتعماري را   

 هـا  وسـيله هـم در نبـرد ايـده     اي ليبرال دموكراسي تبديل كند تا بدان منطقههاي  به مدل
قعيت برتر را كسب نمايد و هم سياست سد نفوذ در برابر كمونيسم را تحقق بخشـد.  مو

گرايانـه دولتمـردان    طبيعي بود كه اولويت اسـتراتژيك ايـاالت متحـده بـا اراده توسـعه     
عظـيم  هـاي   وسيعي داشت و باعث شد تا اين كشـور از ظرفيـت  هاي  مالزيايي همپوشي

  مند گردد. پيشبرد توسعه بهره اقتصادي و امنيتي اياالت متحده در جهت
ات مهـم و عميقـي برجـاي    تـأثير  عامل مهم ديگري كه بـر رونـد توسـعه مـالزي    

  گرا در آسياي شرقي بود. توسعههاي  دولتگذاشت، شيوع پديده 
گرا بنا بر تعريف، دولتي است كه بنيان مشروعيت خود را بر پيشـبرد   دولت توسعه

در ابتدا در كشورهاي معـروف   ها دولتاين ري گي شكل 50دهد. توسعه اقتصادي قرار مي
از دولـت در سـاير   اينگونه  تكثيرتر  مهمو از همه آنان  به ببرهاي آسيايي و تداوم حيات

كشورهاي آسيايي به ويژه چين و هند، رنسانسي را در آسيا ايجاد كرد و چهره اين قاره 
تغيير داد. از آنجا كه ميان جغرافيا  اي بنيادين فقر تنها نماد آن بود را به گونه ها را كه قرن

گيـري، شـيوع و    شـكل طبيعتـاً   و روند توسعه ارتباطي تنگاتنگ و مستقيم وجـود دارد، 
گــرا در همســايگي مــالزي زمينــه را بــراي پيشــبرد تفكــر  توســعههــاي  دولــتتكامــل 
هـاي   دولـت گيـري   شـكل  گرايانه در اين كشور هموار سـاخت. افـزون بـر ايـن     توسعه
روند همگرايي اقتصادي را در منطقه تعميـق بخشـيد و توسـعه را بـه تفكـر       گرا توسعه

آن بـه قـدرتي هنجـاري مبـدل      مسلط در آسياي شرقي تبديل كرد. از اين رهگـذر آسـه  
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بـه  ثانيـاً   براي پيشبرد توسعه گرد هم آمدند واوالً  گشت و اعضاي آن و از جمله مالزي
ر توسـعه جمعـي را در آسـياي شـرقي     عنوان يك مجموعه همگرا تالش نمودند تا تفك

  ترويج نمايند.
بـر  آنـان   گرا در آسـياي شـرقي و اثـرات پايـدار     توسعههاي  دولتبا تداوم حيات 

اي رشـد   اقتصاد سياسي منطقه، وابستگي متقابل ميان اقتصادهاي آسياي شرقي بـه گونـه  
دوران پس  اي كه در يافت كه منطقه را واجد شرنوشت اقتصادي مشتركي نمود، به گونه

گيرنـد   مالزيايي در مورد كشور خود تصميم نمي گذاران سياستاز جنگ سرد ديگر تنها 
گـذارد. امـري كـه     مـي  تأثير بر كل مجموعه همبسته آسياي شرقيآنان  بلكه تصميمات

به عينه آن را نشان داد. اما از آنجا كه سخن گفتن در مورد متغيرهاي  1997بحران مالي 
گنجـد، در ادامـه    ايـن مقـال نمـي    بر روند توسعه مالزي در حوصـله گذار تأثير خارجي

  به روند توسعه در اين كشور را مورد بحث قرار خواهيم داد.دهنده  عوامل داخلي شكل

  گرا و پيامدهاي آن دولت توسعههاي  برنامه
-1960هاي  سالهمانگونه كه اشاره شد در اوائل دوران پس از استعمار، يعني طي 

وابسته به صادرات الستيك و قلع بود اما فكر صنعتي شدن، عمدتاً  د مالزي،اقتصا 1957
از همين مقطع شكل گرفت و در قالب آن، ابتـدا سياسـت جـايگزيني واردات بـه كـار      

  گرفته شد كه به طور كامل ناموفق بود.
اقتصاد مالزي بود؛ به هاي  حوزه ترين مهم، كشاورزي از 1960از همين رو در دهه 

درصد از نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي مشغول به كار  50ي كه حدود ا گونه
درصد از صادرات را نيز قلع  25درصد از صادرات اين كشور را الستيك و  60بودند و 

دادند. بنابراين معادن قلع، بخش مهـم ديگـري از اقتصـاد مـالزي را تشـكيل       تشكيل مي
دادند.  درصد از صادرات مالزي را تشكيل مي 80 دادند. به بيان ديگر، الستيك و قلع، مي

محصولي و مبتني بر صـادرات مـواد خـام و     اقتصاد اين كشور اقتصادي تكآنكه  نتيجه
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درصـد از مـردم ايـن     52محصوالت كشاورزي بود. از لحاظ سطح رفاه اقتصـادي نيـز   
  كشور زير خط فقر بودند.

  سياست اقتصادي جديد
، سياسـت اقتصـادي   1970واردات، دولت از دهـه  با شكست استراتژي جايگزيني 

 1990تـا   1970اين سياست طي دو دهه، يعني از دهه  را در پيش گرفت كه ]1[جديدي
در اين كشور اعمال شد. در اين دوران، دولت اسـتراتژي صـادرات محـور را در پـيش     

سـجام و  هدف اصـلي يعنـي ان   نهايتاً گرفت تا با توسل به آن، بتواند به رشد اقتصادي و
  برابري اجتماعي دست يابد.

كرد، به ابتكارات مهمي دسـت يازيـد    در دوراني كه دولت اين سياست را اجرا مي
دولتي، كاهش نقـش دولـت در   هاي  سازي شركت توان به خصوصي كه از اين جمله مي

حقـوقي و  هاي  زيرساخت براي ارتقاي صادرات و ايجادسازي  تجارت خارجي و زمينه
جذب سرمايه خارجي اشاره كرد. در سطح اجتماعي نيـز دولـت بـا ايجـاد      قانوني براي

جديد شغلي و تغييرات قانوني، نابرابري اقتصادي را تا حـد قابـل تـوجهي    هاي  فرصت
  كرد: كاهش داد. در واقع اين برنامه دو هدف كالن را پيگيري مي

  كني فقر ريشهـ 1
معرف حوزه فعاليت اقتصادي و  اي كه نژاد ساختاردهي مجدد به جامعه به گونهـ 2

هـاي   بـر بخـش اصـلي فعايـت     هـا  تر چينـي  برخورداري از ثروت نباشد. به بيان واضح
  51د.اقتصادي مسلط نباشن

                                                      
1- New Economic Policy 
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  سياست توسعه ملي
، دوران سياست جديد اقتصادي نيز به سر رسيد و دولـت در  1990اما با آغاز دهه 

دف سياسـت توسـعه ملـي،    هـ  ، سياست توسعه ملي را جـايگزين آن نمـود.  1991سال 
تبديل مالزي به كشوري مترقي،مرفه و متحد بود. در اين قالب اهداف اسـتراتژيك ذيـل   

  پيگيري شد:
  ايجاد يك ملت پيشروـ 1
  تقويت برابري در جامعهـ 2
  تداوم رشد اقتصادي باالـ 3
  پذيري تقويت رقابتـ 4
  محور توسعه اقتصاد دانش ـ5
  تقويت منابع انسانيـ 6
  52توسعه پايدار ريپيگي ـ7

را بـراي   2020انداز  مدتي موسوم به چشم انداز طوالني در همين سال، دولت چشم
زيـرا   شـود  مـي انداز، استراتزي كالنـي محسـوب    مالزي تدوين كرد. در واقع، اين چشم

گيرد. در قالب  شناختي، معنوي و فرهنگي را در برمي سياسي، اقتصادي، روانهاي  حوزه
اسـت.   2020در افـق  يافتـه   توسعه ايي تبديل كردن مالزي به كشورياين سند، هدف نه

هاي  يافته با شهرونداني كه ارزش توسعه«مالزي آرماني كه در اين سند ترسيم شده است 
هـاي   اي قدرتمنـد از لحـاظ ارزش   اند تا بدان واسطه بتوان جامعه اخالقي را دروني كرده

عـالي اخالقـي   هـاي   گيـزه رفتـار آن را ارزش  اي كه ان ديني و معنوي ايجاد كنند، جامعه
  چالش كليدي ذيل غلبه كنند: 8بايد بر  ها در اين راستا مالزيايي 53»دهد. تشكيل مي

  ايجاد مالزي متحدـ 1
  و آزاد به لحاظ روانييافته  توسعه اي امن، ايجاد جامعهـ 2
  پرورش و توسعه جامعه دموكراتيك و بالغـ 3
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  اي اخالقي ايجاد جامعهـ 4
  ]1[اي بالغ، آزاد و مداراجو ايجاد جامعهـ 5
  اي علمي و مترقي ايجاد جامعهـ 6
  اي مبتني بر كرامت انساني ايجاد جامعهـ 7
اي كه توزيع ثـروت در آن منصـفانه    تضمين عدالت اقتصادي در جامعه به گونهـ 8
  باشد

و رقابــت پــذير، پويــا، قدرتمنــد كــامالً  اي مرفــه بــا اقتصــادي ايجــاد جامعــهـــ 9
  54پذير انعطاف

  گرايانه توسعههاي  پيامدهاي برنامه
اي بوده است. بـر   توسعههاي  كشورها در اجراي سياستترين  مالزي يكي از موفق

پژوهشگران توسعه اجماع نظري نسـبي وجـود دارد. افـزون بـر      ميانسر اين گزاره در 
م اين كشور در عظيهاي  اجماع نظر متخصصين، آمار و ارقام نيز به خوبي مبين موفقيت

شـاخص سـنتي موفقيـت     تـرين  مهـم گرايانه است. نخستين و  توسعههاي  پيشبرد برنامه
زمـاني اسـت.   هـاي   در بـازه آنـان   اي كشورها روند رشد توليد ناخالص داخلـي  توسعه

هـاي   دهد، رشد توليد ناخالص داخلي مالزي در دهـه  همانگونه كه نمودار ذيل نشان مي
 1980ميليارد رينگت در سـال   54اي كه از حدود  ست، به گونهاخير بسيار سريع بوده ا

افزايش يافته است. از همـين روسـت كـه     2010ميليارد رينگت در سال  765به حدود 
اقتصـادهاي در حـال رشـد در    ين تر سريع، مالزي به يكي از 1971-2008هاي  سالبين 

ـ  1990تا  1970ي ها سالآن تبديل شد. در فاصله  مجموعه آسه ن كشـور در ميـان ده   اي
  رشد در جهان برخوردار بودند قرار داشت.هاي  ين نرختر سريعاقتصادي كه از 

                                                      
1- tolerant 
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درآمـد   از بريتانيا اسـتقالل پيـدا كـرد، كشـوري بـا      1957زماني كه مالزي در سال 
به سرعت  1990شد. از اين مقطع به بعد، به تدريج و به ويژه از دهه  متوسط ارزيابي مي
 70درصد از دهه  7تا  6اين كشور ساالنه درآمد  به طوري كه سطح رو به توسعه رفت؛

اي  تاكنون رشـد داشـته اسـت. در پـي ايـن وضـعيت، ايـن كشـور توانسـت بـه گونـه           
، پديده فقر را مهار كند. زيرا تعداد افراد فقير، يعني افرادي كه روزانـه زيـر   آميز موفقيت
، 1970حـالي اسـت كـه در سـال      داشتند به صفر رسيده است. ايـن در درآمد  يك دالر

كردند. در وضعيت فعلي، مـالزي در   نيمي از جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي
  .شود ميباال در جهان محسوب درآمد  رده كشورهاي داراي

نـوين اقتصـادي در ايـن كشـور،     هاي  در همين دوران و با در پيش گرفتن سياست
توليد ناخالص داخلـي ايـن كشـور، بـه     درصد در  30سهم بخش كشاورزي از بيش از 

درصد افت كرده است. در حالي كه در همين دوران، سهم بخش صنعت، از  10كمتر از 
گذاري مسـتقيم   همين دوران، نقش سرمايه درصد رشد يافته است. در 50درصد، به  27

خارجي و صادرات صنعتي و به ويژه صادرات كاالهاي با تكنولوژي باال در اقتصاد اين 
 5اي كـه سـهم ايـن كاالهـا از      اي روزافزون افزايش يافته است؛ به گونـه  كشور به گونه

دارهـاي ذيـل   وافزايش يافته است. نم 2012درصد در سال  67، به 1970درصد در دهه 
  دهند. اين روند را به خوبي نشان مي
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  55)2012ساختار صادراتي مالزي ( ـ13 نمودار

  
هاي موفق در جذب سرمايه خارجي نيـز بـوده   در اين دوران مالزي يكي از كشور

اي كه بسياري از پژوهشگران ميان رشـد اقتصـادي سـريع ايـن كشـور و       است. به گونه
و جـذب سـرمايه مسـتقيم خـارجي از ديگـر      يـك سـو    از آن تداوم اين رشد ازتر  مهم
گذاري خارجي در رشد اين كشـور را برجسـته    اند و نقش سرمايه اي مستقيم ديده رابطه
هـاي   گذاري مستقيم خارجي در اين كشور در دهـه  نمودار ذيل روند سرمايه 56اند. يافته

  دهد. اخير را نشان مي
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  57(ميليون دالر) 1970-2010گذاري مستقيم خارجي در مالزي  سرمايه ـ14 نمودار

  
افزون بر اين از منظر عدالت اجتماعي، با اجراي سياست جديد اقتصادي، سـاختار  

اقوام بومي مااليي بودند تغيير عمدتاً  مالزي به سود طبقات فرودست كهدرآمدي جامعه 
درصد در سـال   20به  1970درصد در سال  4از ثروت از آنان  اي كه سهم كرد، به گونه

 1970درصد در سـال   52افزايش يافت. افزون بر اين در اين دوران ميزان فقر از  1997
  كاهش يافت. 2004درصد در سال  5به 

آميـز   اي موفقيـت  اقتصاد مالزي بـه گونـه   ها حاظ ساختاري نيز در طي اين دههبه ل
، براي نخستين بار، بخـش صـنعت   1998اي كه در سال  تغيير ساختار داده شد، به گونه

به بخش پيشروي اقتصاد مالزي تبديل شد. در مرحله دوم صنعتي شدن، دولـت تـالش   
ار و مبتني بر سرمايه و دانش خـارجي،  كرد تا بخش صنعت مالزي را از بخشي مونتاژ ك

  به بخشي كه قادر به توليد كاالهاي با ارزش افزوده باال باشد، تغيير جهت دهد.
، لزوم صنعتي شدن كشور را احسـاس كـرد،   1970زماني كه دولت مالزي در دهه 

روند صـنعتي شـدن بايـد توسـط بخـش      آنكه  نكته مهم و عقالني كه بدان توجه نمود،
گرايانـه از همـان دهـه در     ت گيرد نه توسط دولت. ايـن تفكـر توسـعه   خصوصي صور
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همين تفكر، اقتصاد اين كشور متحول شـد. در  برمبناي  اي يافت و مالزي، موقعيت ويژه
به بعد، دولت به موازات در پيش گرفتن استراتژي صـنعتي شـدن و    1970واقع از دهه 

سـازي   اسـتراتژي خصوصـي  تالش براي گسترش نقش بخش صنعت در اقتصاد مالزي، 
  اقتصادي را نيز آغاز كرد.هاي  فعاليتاقتصاد و كاهش نقش مستقيم دولت در 

 گـذاران  سياسـت اوالً  تـوان گفـت كـه    مـي الـذكر   فوق بنابراين با عنايت به مطالب
اين برمبناي  اند و اخير داشتههاي  يانه به مقوله توسعه در دههگرا واقعمالزيايي رويكردي 

يي كـه گرچـه بـه     ها اند برنامه گرايانه موفقي را به اجرا گذاشته توسعههاي  مهرويكرد برنا
اند، اما از هسـته مشـتركي كـه همانـا      يي با يكديگر داشته ها لحاظ مقتضيات فني تفاوت

انـد. امـا نقـش برخـي      ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم اين كشور است برخودار بوده
يي كه در ادامه آنهـا را   ها لفهوبوده است، مپر اهميت  راين كشو در روند توسعه ها فهلمو

  مورد بحث قرار خواهيم داد.

  گرا سياست خارجي توسعهـ 1
ساز در روند توسعه مـالزي، سياسـت خـارجي ايـن      عوامل زمينه ترين مهميكي از 

ايـن   توسـعه حـل   راه كشور بوده است. به بيان ديگر سياست خارجي همواره بخشي از
توسعه در كانون سياست خـارجي مـالزي قـرار داشـته      ها ست. در اين دههكشور بوده ا
المللـي، همزيسـتي    طرفـي در مناقشـات بـين    بـي  اصـولي همچـون   پيگيـري است و بـا  
المللي را براي پيشبرد روند توسعه در ايـن كشـور    آميز تالش كرده تا زمينه بين مسالمت

را بـه عنـوان كشـوري مسـلمان و      خود چنين هممالزي  ها سالاين  فراهم آورد. در همه
بخشي از دنياي اسالم تعريف كرده و تعلق به دنياي اسـالم را بخـش مهمـي از هويـت     

ماهـاتير محمـد مـوقعيتي مسـلط در     برآمـدن   گرايي با خود قرار داده است. تفكر توسعه
از سياست خارجي گيري  بهره سياست خارجي اين كشور يافت. ماهاتير تالش كرد تا با

گذاري مستقيم خارجي در اين كشور را تا حد  هاي صادراتي مالزي و منابع سرمايهبازار
  ممكن متنوع سازد.
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جنوب و گسترش مناسبات با طيـف وسـيعي   ـ   جنوبهاي  بر همكاريتأكيد  او با
و تحكيم روابط با دنيـاي غـرب از ديگـر سـو     يك سو  از كشورهاي در حال توسعه از

  اي اقتصاد شكوفاي مالزي ايجاد كرد.المللي مساعدي را بر محيط بين
اقتصادي هاي  در همين چارچوب مالزي به ابتكارت مختلفي براي توسعه همكاري

 مسـايل و سياسي با طيف وسيعي از كشورها دست يازيـد تـا جـايي كـه در برخـي از      
 المللي نقش رهبري بخشي از كشورهاي در حال توسـعه را از آن خـود كـرده و در    بين

گـذارد. در ايـن دوران مـالزي سياسـت      مـي  تـأثير  المللـي  دستور كار بين بهگيري  شكل
كرده اسـت، سياسـت خـارجي كـه در آن انتقـاد از برخـي        پيگيريخارجي مستقلي را 

  وجود داشته است.توأمان  رفتارهاي غرب و تداوم همكاري با اين مجموعه به طور

  و پذيرش منطق بازارسازي  خصوصيـ 2
ايـن   توسعه مالزي يا به بيان بهتر مدل توسـعه هاي  بت برنامهيكي ديگر از اصول ثا

كشور، نقش گسترش يابنده بخش خصوصي در اقتصاد اين كشور بوده اسـت. بـه بيـان    
ديگر مالزي همواره به منطق بازار به عنوان منطق بهينه در توسعه اقتصادي توجه داشـته  

در پيشبرد روند توسـعه خلـط   گرا  است. اين توجه را نبايد با نقش مسلط دولت توسعه
كرد. دولت در اين كشور سياستگذار كالن بوده و زمينه را براي رشد بخـش خصوصـي   
فراهم آورده، اما به عنوان فعال اقتصادي نقش ايفا نكرده است. از همين روست كـه در  

اقتصـادي در ايـن كشـور توسـط بخـش      هاي  فعاليتدرصد  70وضعيت كنوني بيش از 
  58گيرد. خصوصي صورت مي

  سياست درهاي باز و الحاق به اقتصاد جهانيـ 3
اخير مشـاركت  هاي  اي مالزي در دهه توسعههاي  يكي ديگر از اصول ثابت سياست

تـوان   اي كه در شرايط كنـوني نمـي   گسترش يابنده در اقتصاد جهاني بوده است به گونه
هاني قائل شد. به تمايزي ميان روندهاي كالن اقتصادي اين كشور و روندهاي اقتصاد ج
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بيان ديگر در پيامد الحاق، اقتصاد مالزي به بخشي جداي ناپذير از اقتصاد جهاني تبديل 
  شده است.

  59 ها تجارت آزاد و ترجيحي مالزي با ساير كشورها و بلوكهاي  موافقتنامهـ 4جدول 
  تاريخ انعقاد  هاي تجارت آزاد دوجانبه موافقتنامه

  2005دسامبر   ژاپنـ  مالزيموافقتنامه شراكت اقتصادي 
  2007نوامبر   پاكستانـ  موافقتنامه تجارت آزاد مالزي
  2009اكتبر   نيوزيلندـ  موافقتنامه تجارت آزاد مالزي

  2002نوامبر   آن و چين موافقتنامه همكاري اقتصادي جامع ميان آسه
  2003اكتبر   آن  موافقتنامه مشاركت اقتصادي جامع ميان ژاپن و آسه

فقتنامه نظام تجـارت ترجيحـي ميـان اعضـاي سـازمان كنفـرانسموا
  اسالمي

  2004ژوئن 

  2006مي   آن  جنوبي و آسه موافقتنامه همكاري اقتصادي جامع ميان كره
  2009فوريه   نيوزيلندـ  استرالياـ  آن موافقتنامه تجارت آزاد آسه

  2009آگوست   آن موافقتنامه تجارت كاال ميان هند و آسه
  2006جوالي   8نامه تعرفه ترجيحي گروه دي موافقت

زمان آغاز مذاكراتـ   موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه (در حال مذاكره
  هندـ  مالزي

  2004دسامبر 

  2005مي   استرالياـ  مالزي
  2006ژوئن   آمريكاـ  مالزي
  2006نوامبر   شيليـ  مالزي

  ارتقاي شفافيت و حكمراني مدبرانهـ 4
گـذار بـر رونـد    تأثير هـاي بنيـادين   لفـه وتوان يكي از م اي آن را ميشفافيت و ارتق

گرايانه خود همواره بـه   توسعههاي  اي كه مالزي در برنامه لفهوتوسعه كشورها دانست، م
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اي كه افزايش شفافيت و حكمراني مدبرانه همواره يكي از  آن توجه داشته است به گونه
ده است. از همين روست كه ايـن كشـور در   توسعه در مالزي بوهاي  اصول ثابت برنامه

جهـان از لحـاظ    54المللـي شـفافيت در رده    آمارهاي سـازمان بـين  برمبناي  2012سال 
كه از اغلب همسايگان اين كشور بسيار بهتر است. به  اي شفافيت قرار گرفته است، رتبه

شـورهايي  تـوان مـالزي را يكـي از ك    است. از اين رو مي 118عنوان مثال رتبه اندونزي 
  دانست كه تا حد قابل توجهي فرايندهاي سياسي و اقتصادي در آن شفاف هستند.

  گرا رهبران توسعهـ 5
كننده در توفيق روند توسـعه در مـالزي، نقـش رهبـران      يكي ديگر از عوامل تعيين

گرا بوده است، نقشي كه با نام ماهاتير محمد پيوند خورده است. بـه بيـان ديگـر     توسعه
 ترين مهمتوان  را مي ها گرايانه ماهاتير و اراده او در اجراي اين انديشه توسعهي ها انديشه

 به توسعه مالزي در سطح كارگزاري دانست. همانگونه كه اشاره شـد، دهنده  متغير شكل
مدن ماهاتير وارد دوران طاليي آو مقارن با روي كار  1980توسعه مالزي از دهه فرآيند 
اي در مـالزي   زدنـي  در دوران حكومت وي ثبات سياسي مثـال  . از آنجا كهشود ميخود 

سال حكمراني كند، نقش متغير رهبران در روند  23حكمفرما بود و او توانست به مدت 
تر از ساير كشورهاي موفـق در حـال توسـعه نيـز      توان برجسته اين كشور را مي توسعه

توسعه در مالزي را چنان بنياد هاي  ارزيابي كرد. به واقع او در دوران حكمراني خود پايه
ناپذير نمود و جانشينان وي نيز همين مسير را بـا   نهاد كه روند توسعه در آن را برگشت

  اند. راز و فرودهايي تداوم بخشيدهف

  دستاوردهاي مالزي
خردمندانـه و  هـاي   گـذاري  سياسـت همانگونه كه نشان داده شد، مـالزي در پرتـو   

كشوري موزاييكي، پرتنش و فقير به كشوري در آسـتانه  محور در اندك زماني از  توسعه
موفقيـت ايـن كشـور را واجـد ارزش بيشـتري      آنچـه   يافتگي تبديل شده اسـت.  توسعه
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اين موفقيت در جامعه چندپاره و فاقد همگوني رخ داده است. مطالعـات   سازد آنكه مي
زاييكي بسـيار  اخير مبين آن است كه پيشبرد توسعه در كشورهاي موهاي  توسعه در دهه

دشوارتر از جوامع همگون است. افزون بر اين روند توسـعه در مـالزي گرچـه وامـدار     
است، امـا بـه هـيچ روي    يافته  توسعه از تجارب كشورهايگيري  بهره عقالنيت بشري و

فرآينـد   انـد در  اند زيرا تا جايي كـه توانسـته   اين كشور مقلد غرب نبوده گذاران سياست
اند. نماد اين تالش بخـش بانكـداري    مي جامعه خود را حفظ كردهبوهاي  توسعه ارزش

اين كشور است. به موازات پيشرفت اين كشور بانكداري اسالمي نيز در آن رو به رشـد  
هـاي   كـانون  ترين مهماي كه در وضعيت كنوني اين كشور به يكي از  بوده است به گونه

  60بانكداري اسالمي در جهان تبديل شده است.
ه كه در متن اشاره شد، مالزي در واقع در رونـد توسـعه همچـون تركيـه،     همانگون

و حكمرانـي مدبرانـه را بـه كـار گرفتـه و بـه       سازي  اصول ثابت توسعه مانند خصوصي
نسبت سازنده و مكملـي ميـان   آنكه  تر مهماجراي آنها پايبند بوده است. افزون بر اين و 

ي آن وجود داشته است. به بيان ديگر توفيق اين كشور در روند توسعه و سياست خارج
در توفيـق ايـن كشـور    پر اهميـت   توان يكي از عوامل گرا را مي سياست خارجي توسعه

اي  المللـي توسـعه   دانست زيرا در پرتو اين سياست خارجي مالزي توانست به منابع بين
بي بـه  اعم از منابع سياسي و منابع اقتصادي دست يابد، ناگفته پيداست كه بـدون دسـتيا  

پـذير   اي، پيشرفت كشورها در دنياي جهاني شده چنـدان امكـان   المللي توسعه منابع بين
  نيست.

  بندي جمع

بسياري ميان روند توسـعه در مـالزي و   هاي  توان شباهت آمد، ميآنچه  با عنايت به
تركيه به عنوان دو كشوري كه در دو سـوي جهـان اسـالم قـرار دارنـد، تشـخيص داد.       
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اي كه در مدل توسعه دو كشـور وجـود دارد، ايـن اسـت كـه در هـر دو        نكته ترين مهم
آنكـه   حاكم بر آنها و پيشرفت شـكل نگرفـت يـا بهتـر    هاي  كشور، تعارضي ميان سنت

ويژگي الگوي توسعه تركيه و مـالزي، آن   ترين مهمبگوييم برساخته نشد. به بيان ديگر، 
سعه كه منبعـث از تجربـه بشـري    بوده كه نخبگان اين كشورها در تلفيق اصول ثابت تو

اسالمي موفق عمل كردند و در يادگيري از ديگران به ويـژه غـرب،   هاي  است، با ارزش
هراسي به خود راه ندادند و در عين حال، در برابر غرب دچار خودباختگي نيز نشـدند.  

ي بحث كنيم، الگوي توسعه مالزي و تركيه، نه منبعث از خودشيفتگتر  اگر بخواهيم دقيق
گذشته حل هاي  توان با رجوع به سنت اينكه تمام مشكالت را ميبه  اين كشورها و باور

تقليدوار فرآيندي  اينكه آنها دچار خودباختگي در برابر غرب باشند و در كرد، بوده و نه
  روند توسعه را به پيش برند.

اين دو كشـور واجـد اهميـت اسـت،      ديگري كه در بررسي تجربهپر اهميت  نكته
تعامل سازنده و يادگيري برمبناي  ينكه هر دو كشور تعريف از خود و جهان پيرامون راا

متقابل و نه تقابل يا خودكفايي حداكثري شكل دادند. از همـين روسـت كـه در هـر دو     
ايفـا   تجربه، بخش خصوصي و به طور كلي منطق بازار نقش اساسـي در رونـد توسـعه   

ل ثابت در تاريخ توسعه جوامـع مختلـف بـوده و    اص ترين مهمكرده است، زيرا اين امر 
  اينان نيز آن را وام گرفتند.

گـردد كـه بـا گذشـت زمـان و       ه مـي ظاگر به صفحات گذشته مراجعه شود، مالح
پيشرفت روند توسعه در اين دو كشور، نقاط اتصال و پيوند آنها با اقتصاد جهاني بيشتر 

بخشـد. از ايـن    را تسـريع مـي  آنـان   سعهگردد و اين اتصال و پيوند روند تو و بيشتر مي
گردد. زيرا در هـر دو كشـور، سياسـت     رهگذر، نقش سياست خارجي واجد اهميت مي

الملل، كه در واقـع   خارجي به عنوان حلقه وصل يك نظام سياسي به صحنه سياست بين
اي هر كشوري نيز هست، در اين دو كشـور بـه درسـتي و دقـت      حلقه توسعه ترين مهم

تعريف شده بود. نكته ديگري كه در بررسي اين دو تجربه حائز اهميت است، آن است 
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كه هر دو كشور، استقالل خود را در بطن و متن جهان و در پيوند با رونـدهاي جهـاني   
اجد ارزش و اهميت دانسـتند كـه در عـين    اند؛ به بيان ديگر، استقاللي را و تعريف كرده

حال داراي بيشترين پيوندها با جهان پيرامون باشد و برخالف برخي ديگر از كشـورها،  
  استقالل را انزوا تعريف نكردند.
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  مقدمه

قرار گرفت كه در جهان جديد تالش بـراي  تأكيد  مورد مسألهدر فصل گذشته اين 
تبديل  ها دولتوظايف  ترين مهمهاي اقتصادي به يكي از  باال بردن سطح رفاه و ظرفيت

قـدرت نظـامي    ـباالتر از احتماالًو يا ـ   شده و افزايش قدرت اقتصادي به هدفي همتراز
ا بـا اتكـا بـه منـابع و     مبدل شده است. با توجه به اينكه چنين هدفي تنهـ  ها دولتبراي 

ها و امكانات  گيري از ظرفيت هاي داخلي قابل دسترسي نيست، چگونگي بهره توانمندي
برانگيزي است كـه سياسـت    موجود در خارج از مرزهاي ملي يكي از موضوعات بحث

سازد. به عبارت ديگر، در فضاي جهاني شـده   را از يكديگر متمايز مي ها دولتخارجي 
هـاي الزم را   ن است كه سياست خارجي كشورها تا چه اندازه زمينـه يك پرسش مهم اي

  سازد؟ المللي فراهم مي اقتصادي موجود در عرصه بينهاي  براي استفاده از فرصت
كه جمهـوري اسـالمي ايـران از ايـن وضـعيت و       مسألهبا مفروض قرار دادن اين 

سد كه حداقل بايد سه ر قاعده كلي مستثني نيست، براي پاسخ به اين پرسش، به نظر مي
  زير به منظور تبيين وضعيت موجود مورد بررسي قرار گيرد: مسأله

  ماهيت سياست خارجي جمهوري اسالمي ايرانـ 2
  رابطه سياست خارجي و توسعه در اسناد باالدستيـ 3
  ارزيابي عملكرد سياست خارجيـ 4

  ماهيت و ابعاد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران

شـان   به دليل پيامدهاي داخلـي آنكه  رگ در چند قرن گذشته بيش ازهاي بز انقالب
اتي كـه بـر سـاير كشـورها بـر جـاي       تـأثير  مورد توجه و حائز اهميت باشند بـه دليـل  

اند. انقالب فرانسه نه از آن جهت كـه نظـام پادشـاهي را در     اند مورد توجه بوده گذاشته
زادي را در اروپا گسترش داد، حائز اين كشور منهدم كرد، بلكه از آن جهت كه انديشه آ
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اش در جهـان   المللي شد. انقالب روسيه نيز بيشتر به دليل پيامدهاي بين اهميت تلقي مي
شناخته شده است. انقالب اسالمي ايران نيز از اين قاعـده كلـي مسـتثني نبـوده اسـت.      

اي احتمالي ات و پيامدهتأثير بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، موضوع
كننده  انقالب اسالمي براي جهان بيرون و كشورهاي منطقه به يك موضوع مهم و تعيين

 تـرين  مهـم ي بعد و پس از تثبيت نسبي اوضـاع داخلـي،   ها سالتبديل شد. در واقع، در 
المللـي   اي و بـين  ي بودند كه از ماهيـت منطقـه  مسايلهاي دولت جديد  و دغدغه مسايل

، آغاز جنگ آمريكاگيري و قطع روابط با اياالت متحده  ان گروگانبرخوردار بودند. بحر
گيـري   ي شكلها سالتهاجم شوروي به افغانستان در نخستين  مسألهتحميلي با عراق و 

روابـط ايـران بـا كشـورهاي غربـي، شـرقي و       عمـالً   دولت جمهوري اسـالمي ايـران،  
رار داد. داليل بروز ايـن  آلود ق كشورهاي عربي منطقه را در يك وضعيت بحراني و تنش

ي بعـد بـه   هـا  سـال گران سياست خـارجي ايـران در    وضعيت در آثار بسياري از تحليل
گرايي رهبران انقالبي ايـران و   ماهيت ايدئولوژيك سياست خارجي دولت جديد، آرمان

چنـين   1.تالش آنهـا بـراي صـدور انقـالب خـود بـه سـاير كشـورها نسـبت داده شـد          
ها و تعارضات موجود در روابط جمهوري اسالمي ايـران و   ي تنشهايي گناه تمام تحليل
هاي غربي و حتي كشورهاي عربي را به گـردن سياسـت خـارجي ايـدئولوژيك      قدرت

آلود دشمنان ايران  هيچ نقشي در اين زمينه براي اقدامات خصمعمالً  انداخت و ايران مي
  قائل نبود.

ن در دوره پـس از انقـالب   مجموعه آثاري كه بـه تحليـل سياسـت خـارجي ايـرا     
اند، اغلب وجود طرحي ايدئولوژيك از يك سياست خـارجي مشـخص را كـه     پرداخته

اند، در حالي كه سياسـت   باشد، مفروض گرفته مقدم بر تحوالت سياست خارجي ايران
فرآينـد   در اذهـان آرمـانگراي رهبـران انقـالب، بلكـه در     صرفاً  خارجي جديد ايران نه
ي پـس از پيـروزي   هـا  سـال و به ويـژه تحـوالت نخسـتين    ـ   يتحوالت سياست خارج

و تأثر متقابل با محيط بيروني شكل گرفت. در واقع، ترس از  فرآيند تأثير و در ـ انقالب
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اي از  و حمايت اين كشور از نيروهاي ضد انقالب در پيوند بـا مجموعـه   آمريكامداخله 
اي و  هـاي منطقـه   قـدرت  شواهد عيني مانند حمايـت نظـامي، مـالي و سياسـي تمـامي     

اي از عراق در جريان حمله اين كشور به ايـران، بـه تشـديد تـنش در روابـط       فرامنطقه
  كمك كرد. 1359تا  1358ي ها سالهاي غربي در فاصله  دولت جديد با قدرت

گري در سطح  هاي ديني رهبران ايران با هرگونه ظلم و سلطه آموزه براساساگرچه 
به معناي تعارض ايدئولوژيك دولت انقالبـي بـا    مسألهد، اما اين المللي مخالف بودن بين

هاي اسـتكباري بـود    برخي كشورهاي مشخص نبود. در واقع اين رفتار خصمانه قدرت
مكرر رهبران ايران بر تأكيد  كه آنها را به دشمنان ملت ايران تبديل كرد. گواه اين سخن

را كنـار بگـذارد، جمهـوري اسـالمي     رفتار خصمانه خود  آمريكااين نكته است كه اگر 
  اي مانند ساير كشورها با آن خواهد داشت. ايران رابطه

  الگوهاي دوستي و دشمني در سياست خارجي ايران ـ1
اي وسيعي به همراه داشت  انقالب اسالمي پيامدهاي جهاني و منطقهآنكه  با وجود

ب منطقه را به لرزه در و به تعبير ريمون آرون انديشمند فرانسوي، تمامي كشورهاي عر
در آغاز متضمن هيچ  2اي قرار داد، كننده آورد و اروپاي غربي را در برابر وضعيت نگران

اي مشخصي براي جهان نبود. واقعيت اين اسـت كـه    ايده عملياتي و از پيش تعيين شده
) بعـد از آن هـاي   هاي انقالبي ايران تا پيش از پيروزي انقالب (و حتي تا مـاه  تئوريسين
اي و نسـبت دولـت    ي روشني در خصوص تحوالت جهاني و منطقهها ديدگاهمباحث و 

يـك از   مورد انتظار آنها با وضعيت موجود جهاني، مطرح نساخته بودند. در واقع، هـيچ 
هاي انقالب اسالمي شناخته شدند، در  ي بعد به عنوان تئوريسينها سالمتفكريني كه در 

ورزي نكرده بودند. حتي  بي و اسالمي انديشهخصوص سياست خارجي يك دولت انقال
رهبـري انقـالب را در دسـت گرفتنـد، تـا پـيش از        1341امام خميني (ره) كه از سـال  

وظيفه و رسالت ديني كه براي خـود قائـل بودنـد، در     براساسپيروزي انقالب اسالمي، 
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لسـطين)  ف مسـأله گير جهان اسـالم بـود (ماننـد     موارد مختلف به موضوعاتي كه گريبان
وجـه بـه معنـاي تفسـير و برداشـت ايـدئولوژيك از        به هيچ مسألهپرداختند، اما اين  مي

يك برداشت  براساسامام خميني (ره) آنكه  تر المللي نبود. واضح اي و بين شرايط منطقه
از پيش تعيين شده (همانند برداشت ايدئولوژيك رهبران انقالب روسيه) از جهان عمـل  

تكاليفي بود كـه   براساساصلي عمل كردن  مسألهراي امام خميني(ره) كردند، بلكه ب نمي
همه مسلمانان و به ويژه علماي ديني گذاشته شده بود. تفاوت ظريف اما برعهده  اسالم

از جملـه مصـاديق    مسـايل در اين است كه براي يك ايدئولوگ همه  مسألهمهم اين دو 
هاي نظري و  ت ديگر اين برداشتدوست و دشمن از پيش تعيين شده هستند و به عبار

، اما براي يك عالم يا رهبر ديني مانند امام كنند ميها را تعريف  ذهني هستند كه واقعيت
شـوند. هـيچ    هاي دينـي عرضـه مـي    ها به معيارهاي نظري يا آموزه خميني (ره) واقعيت

 اسـت آنان  شخص، گروه يا دولت مشخصي از پيش دشمن نيستند، بلكه اين رفتارهاي
  دهد. كه آنها را در زمره دوستان يا دشمنان قرار مي

در عرصه سياست خارجي شرايطي را كـه بـيش از دو    1357انقالب اسالمي سال 
هاي بزرگ سايه انداختـه بـود، بـه     و به ويژه قدرت ها دولتقرن بر روابط ايران با ساير 

در آن ايران، بـراي  شكلي بنيادين دچار تغيير ساخت. اين شرايط وضعيتي را رقم زد كه 
هاي بزرگ از  بار پس از دو قرن، نه تنها در رابطه خود با جهان بيرون و قدرت نخستين

موضع انفعالي خارج شد، بلكه تمامي الگوهاي دوستي و دشمني را نيز در هر دو سطح 
تغيير در روابط ايران  ترين مهمالمللي  المللي متحول ساخت. در سطح بين اي و بين منطقه

به يكباره بـه يـك رابطـه     3آمريكاايجاد گرديد كه رابطه وابستگي رژيم شاه به  آمريكاو 
اي نيز به وضوح در روابـط ايـران و    تخاصمي تبديل شد. چنين تغييري در سطح منطقه

روابـط ايـران بـا كشـورهاي      چنـين  هـم اي  ل قابل مشاهده بود. در سـطح منطقـه  يياسرا
وضعيت كم و بيش مطلـوبي قـرار داشـت، پـس از     كار منطقه كه در گذشته در  محافظه

  4اعتمادي قرار گرفت. ثبات و همراه با بدگماني و بي انقالب در يك شرايط بي
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 مسـأله هـاي مـذهبي همسـو بـا وي      بدون ترديد، براي امام خمينـي(ره) و جريـان  
شـد.   خارجي بود كه نسبت بـه آن حساسـيت نشـان داده مـي     مسأله ترين مهمل، يياسرا

وضوع فلسطين موجب شد كه نخستين تعـامالت خـارجي دولـت انقالبـي بـا      اهميت م
مبارزان فلسطيني برقرار شود. ياسر عرفات رهبر سـازمان آزاديـبخش فلسـطين، اولـين     

ل اولـين سـفارتي بـود كـه     ييشخصيت خارجي بود كه به ايران وارد شد و سفارت اسرا
هاي منفي نسـبت   تين واكنشپس از پيروزي انقالب تعطيل گرديد. از سوي مقابل، نخس

دايـان، وزيـر    ل مطـرح گرديـد. موشـه   ييهـاي اسـرا   به انقالب اسالمي نيز از سوي مقام
ل، بالفاصله بعد از پيروزي انقالب اعالم كرد كه اثرات اين تحـوالت بـر   ييخارجه اسرا

ل و اعراب قابل مالحظـه خواهـد   ييروابط اسرا چنين همروابط ايران و ساير كشورها و 
اهللا خميني به طور آشكار طرفدار اعراب است و به خصوص با سـازمان   چون آيت بود.

چنـين اقـدامات و اظهارنظرهـايي از     5آزاديبخش فلسطين اعالم همبستگي كرده اسـت. 
ل با انقالب اسـالمي حتـي   ييساخت كه روابط اسرا سوي دو طرف به سادگي آشكار مي

اي قرار داشته است. به عبـارت   مانهپيش از تولد دولت جديد در ايران در وضعيت خص
لي متولد شد. اما در مـورد  ييتوان گفت كه دولت جديد در ايران ذاتاً ضد اسرا ديگر، مي

در نـزد امـام    آمريكـا تصـوير  آنكـه   وضعيت تا حدودي متفاوت است. با وجود آمريكا
مواجهـه  منفي بود، امـا اولـين   كامالً  خميني به داليلي كه پيش از اين ذكر شد تصويري

بـه   1357و رهبران انقالب اسالمي در جريان كنفـرانس گوادولـوپ در دي مـاه     آمريكا
از طريـق فرانسـه    آمريكاس جمهور وقت ييوقوع پيوست. پس از اين كنفرانس كارتر ر

بـا رهبـر    آمريكـا توان نخستين مواجهه  پيامي براي امام خميني (ره) فرستاد كه آن را مي
بود  مسألهقي كرد. اين پيام اگرچه در بطن خود حاكي از اين آينده جمهوري اسالمي تل

جايگاه امام خميني(ره) به عنـوان رهبـر ايـن     چنين همبه ناچار وقوع تغيير و  آمريكاكه 
تغييــر در ايــران را پذيرفتــه اســت، امــا در عــين حــال حــاوي عالمــت تحقيرآميــز و   

جـود نسـبت بـه ايـن كشـور را      مو اي براي انقالبيون ايران بود كه سـوءظن  كننده نگران
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المللي و با نهايت صراحت اعالم  روابط بين رغم علي آمريكادر اين پيام  6داد. افزايش مي
خواهد كه از او حمايـت   ست و از امام ميآمريكاكه دولت بختيار مورد حمايت  كند مي

ا... بـا دولـت بختيـار وقـوع يـك       كه در صورت مخالفـت آيـت   كند مينمايد. و تهديد 
ا... در بازگشـت بـه ايـران عجلـه      ودتاي نظامي حتمي است، و اينكه بهتر اسـت آيـت  ك

و حتـي   آمريكاس جمهور ييهايي براي ر پاسخ امام به اين تهديد حاوي نصيحت 7نكند.
كـنم كـه اگـر كودتـايي بشـود از چشـم شـما         اخطار مي آمريكابه ”تهديد متقابل است: 

... بـه شـما توصـيه     حكم جهـاد مقـدس بايـد داد   ... اگر كودتاي نظامي بشود،  بينند مي
  8.“ها را بگيريد كنم جلوي اين خونريزي مي

ي بعـد تصـوير   هـا  سـال نكته حائز اهميت ديگر اينكه در اين مرحلـه و حتـي تـا    
اي از غرب به عنوان دشمن وجود ندارد. امام خميني (ره) در اين ديدار خطاب  يكپارچه

 س جمهور [فرانسه] كـه در ايـن كنفـرانس از   يياز ر” :گويند به نماينده دولت فرانسه مي
دو مـاه پـيش از ايـن، امـام     تقريباً  9“كنم. كارتر از شاه مناقشه كرده است تشكر مي تأييد

خميني در پاسخ به پرسش خبرنگار آلماني در خصوص اينكـه تغييـرات در ايـران چـه     
خواهد آورد، نيز گفته  آلمان غربى بوجودبه ويژه  نتايجى براى كشورهاى اروپاى غربى

نتايج بدى به بار نخواهد آورد. با همه دولى كه به احتـرام بـا مـا رفتـار     ”بودند كه: 
با اين حال امام در پاسخ بـه   “كنند، ما نيز با آنها به احترام متقابل رفتار خواهيم كرد.

ى كـه  يهـا  ييآمريكا”گويند  ها مي ىيآمريكاپرسش همين خبرنگار در خصوص وضعيت 
ه ضرر ما در ايران هستند، آنها را تحمل نخواهيم كرد. اما كسانى كه به ضرر ما نيستند، ب

  10“ها در آنجا زندگى خواهند كرد. يمثل ساير خارج
عليه انقالب اسالمي پس از پيـروزي انقـالب، در    آمريكاتشديد اقدامات خصمانه 

شت، بلكه آنها را بـيش از  واقع نه تنها مجالي براي تغيير نگرش رهبران ايران باقي نگذا
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بنا ندارد از خوي استكباري خود در قبـال ايـران دسـت     آمريكاپيش متقاعد ساخت كه 
همزمان با پيـروزي  دقيقاً  در ديداري كه آمريكاوزير دفاع وقت  ]1[بكشد. هارولد براون

انقالب از برخي از كشورهاي خاورميانه داشـت، در تهديـدي آشـكار اعـالم كـرد كـه       
متحده اگر مقتضي بداند رأساً با كمـك نيـروي نظـامي از منـافعي كـه در ادامـه       اياالت 

درست چند مـاه بعـد از پيـروزي     11عرضه نفت از خليج فارس دارد، دفاع خواهد كرد.
 12اي عليه وضعيت حقوق بشر در ايران خشم امام خميني(ره) انقالب، تصويب قطعنامه

تر ميـان دو طـرف زمـاني ايجـاد      هاي جدي انگيزد، اما تنش و ياران نزديك وي را برمي
اين  13را براي درمان سرطان را صادر كرد. آمريكااجازه ورود شاه به  آمريكاكه  شود مي

يي در ايران بيش از هر زمان ديگـر تشـديد   آمريكاموجب شد كه احساسات ضد  مسأله
سـفارت   در تهران و اشغال اين آمريكاشود و در نهايت با حمله دانشجويان به سفارت 

هاي مربوط به داليل و چگونگي  بازگشت برسد. پيچيدگي ، به نقطه بي1358آبان  13در 
، امـا ايـن نكتـه    كنـد  ميتري را ايجاد  هاي گسترده ضرورت بحث آمريكااشغال سفارت 

الزم به ذكر است كه استدالل امام خميني(ره) براي حمايت از عمل دانشجويان حكايت 
به ايـن نتيجـه   كامالً  اطالعاتي كه به ايشان داده شده بود براساسكرد كه امام  از اين مي

هايي بوده است كه جمهوري  مركز طراحي تمامي توطئه آمريكارسيده بودند كه سفارت 
نگراني از تكرار واقعه كودتاي  14اسالمي طي چند ماه حيات خود با آن روبرو شده بود.

مكرر در گفتمـان امـام خمينـي(ره) و     مرداد كه به عنوان يك گزاره محوري به طور 28
هايي  گرفت تا حدود زيادي نشان از دغدغه قرار ميتأكيد  برخي از رهبران انقالبي مورد

  را توجيه كند. آمريكاتوانست هرگونه اقدام انقالبي عليه  داشت كه مي

                                                      
1- Harold Brown 



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  282

  صدور انقالب مسأله ـ2
ي پـس از  هـا  سـال ل، سياست خـارجي ايـران در نخسـتين    ييو اسرا آمريكاغير از 

اي از كشـورهاي عربـي    تري نيز مواجه بـود: مجموعـه   نزديك مسايلپيروزي انقالب با 
بـه   مسـأله هاي انقالبي به كشورهاي خـود بودنـد. ايـن     منطقه كه نگران تسري جوشش

به ويژه ـ برانگيز در سياست خارجي ايران   موضوعات مجادله ترين مهمنوبه خود يكي از 
  صدور انقالب را برجسته كرد. مسألهي يعن ـ ي نخستها سالدر 

تحليلگراني كه به تحليل ابعاد و اصول سياست خارجي جمهـوري اسـالمي ايـران    
گرايـي دولـت    آرمـان  مسـأله : كنند ميتأكيد  مسألهاند، اغلب در نقطه آغاز بر دو  پرداخته

تقـد  دليل روشني ارائه كند، معآنكه  بدون ييصدور انقالب. فرهنگ رجا مسألهجديد و 
داند، صدور انقالب نه تنها حركتي انقالبي بلكه  است كه اگر انقالبي خود را اسالمي مي

، در زمـان وقـوع   آمريكاگري سيك، عضو شوراي امنيت ملي  15اي انقالبي است. وظيفه
نويسد اين  انقالب و پژوهشگر كنوني موسسه مطالعات خاورميانه دانشگاه كلمبيا نيز مي

 براسـاس هاست كه به طور مقدماتي به بازتعريف جهـان بيرونـي    تجربه مشترك انقالب
فهمند دنيا به سـادگي   هاي سخت است كه آنها مي پردازند. تنها با تجربه تصوير خود مي

  16آمد. در خدمت آنها در نخواهد
ها و مقاالت مربوط بـه   گرايي و صدور انقالب به ميزاني در كتاب دو ويژگي آرمان

بينند كـه   رار شده است كه اغلب نويسندگان نيازي به اين نميسياست خارجي ايران تك
مصاديقي براي ادعاي خـود مطـرح كننـد. نـه رجـايي و نـه گـري سـيك و نـه حتـي           

انـد.   چه مصـاديقي بـه ايـن نتيجـه رسـيده     برمبناي  گويند كه نويسندگان ديگر به ما نمي
حمايـت از مبـارزه    كـه در آن بـر   كنـد  ميقانون اساسي اشاره  154رجايي تنها به اصل 

اين اسـتدالل، بنـابر   برمبناي  شده است.تأكيد  طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين حق
و نويسندگان اعالميه جهاني حقوق بشر را بيش از همه مـتهم   آمريكااين بايد انقالبيون 

گيرد كـه   به تالش براي صدور انقالب ساخت. البته رجايي اين موضوع را نيز ناديده مي
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 خودداري از مداخله در امور داخلـي كشـورهاي ديگـر    ابتداي اين اصل، صراحتاً بر در
  .كند نمياي به داليل ادعاي خود  شده است. گري سيك نيز هيچ اشارهتأكيد 

 انوشيروان احتشامي نيز در كتاب پس از [امام] خميني، در حالي كـه بـه صـراحت   
اي  )، مجال صدور انقالب به گونـه 1361( 1982كه در هر حال تا تابستان  كند ميتأكيد 

نويسـد   در صفحات ديگر بدون ذكر هرگونه سندي مـي  17،جدي براي ايران فراهم نشد
رسـيد كـه ايـران خشـونت آشـكاري را در قبـال        اينگونه به نظر مـي  1980كه در سال 

رو عـرب بـه نمـايش     كار خلـيج فـارس، عـراق و كشـورهاي ميانـه      ي محافظهها دولت
نويسـد كـه دو عامـل صـدور      به نقل از شهرام چوبين مـي  چنين همشامي گذارد. احت مي

اي طبيعي كافي بود تا زنگ خطـر قابـل    انقالب و سياست نه شرقي و نه غربي، به گونه
اي و همسايگان ايران در خليج فارس به صدا در  اي را در ميان كشورهاي منطقه مالحظه

  ١٨آورد.
هـاي عملـي و    اي بـراي نشـان دادن تـالش    هكننـد  تقريباً در هيچ متني اسـناد قـانع  

ي ها سالسازماندهي شده جمهوري اسالمي ايران براي صدور انقالب خود در نخستين 
پس از پيروزي انقالب ارائه نشده است. اغلب مواردي كه تحت عنوان حمايت ايران از 

ر د شـود  مـي هاي انقالبي در كشورهاي عربي مطرح  هاي آزاديبخش و يا سازمان جنبش
ي پـس از  هـا  سـال ي پس از شروع جنگ ايران و عراق، و به عبارتي بـه  ها سالواقع به 

گردد. البته ترديدي نيسـت كـه در    آشكار شدن حمايت كشورهاي عربي از عراق، برمي
برخي اقدامات و اظهارات توسـط برخـي    1361تا  1358 يها سالفضاي سياسي آشفته 

ميان كشورهاي ديگر گرديده است، اما حمايـت   هايي در موجب نگراني ها گروهافراد يا 
گاه به يك گفتمان مسلط تبـديل نشـد و در داخـل نيـز مخالفـان       از چنين اقداماتي هيچ

  جدي داشت.
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   استقالل مسألهـ 3
داننـد و   مـي  دولـت  يك حياتي منفعت ترين كشور را اصلي بقاي سنتي يانگرا واقع

بدهـد.   اسـتقالل  به را بايد اولويت دولت ، و همكاري استقالل ميان معتقدند در انتخاب
 اهـداف  پيگيريبايد در  دولت معنا كه اين به دارد، سياسي بيشتر معناي استقالل اما اين

 ، اسـتقالل  بعـد  بـه  1970 از دهه متقابل موضوع وابستگي باشد. با گسترش خود مستقل
 تـوان  را مـي  شوريك ندرته ب ؛ زيرا امروزه است شده منسوختقريباً  آن سنتي معناي به

از  ديگري با ساير كشورها باشد. معناي و اقتصادي ، تجاري سياسي فاقد روابط كه يافت
 آن براسـاس  شـده اسـت كـه    مطرح وابستگي مكتب چپ پردازان نظريه توسط استقالل
جـدا   داري خود را از مركز سرمايه كه است ممكن زماني سوم جهان براي واقعي توسعه

 اقتصـادي  در حـوزه  طـور عمـده   به ندارد، بلكه سياسي جنبهصرفاً  شدن جدا كند. اين
 منـافع  تـأمين  هـا بـراي   دولت ـ ملت  الملل بين روابط مختلف هاي نظريه . براساس است

 و سياسي اقتصادي ديگر روابط هاي دولت ـ ملت  با همه تشخيص خود بايد در صورت
. گرچـه همكـاري بـا     يسـت ن هـا  دولـت  ميـان  خاصي تفاوت ميان برقرار كنند و در اين

  تر اگر منافع آن دولت را بيشتر تأمي كند، در تقدم است. ي قويها دولت
 سـبيل  نفـي  از قاعده برخاسته دارد كه ديگري معناي ، استقالل اسالمي اما در متون

 بـر سرنوشـت   بيگانگـان  و فرهنگـي  ، اقتصـادي  سياسي سلطه است. اين قاعده هر نوع
 تشـكيل  به موفق كه تا زماني ديني ، حكومت فوق بنا بر قاعده .كند مي را نفي مسلمانان

استقالل رأي خـود   با مراكز قدرت ، بايد در مواجهه است نشده جهاني عدل دولت يك
 جاذبـه  ، مركز قـدرت  الملل بين روابط هاي در نظريه كه در حالي را حفظ كند. در نتيجه

خـود را   ملـي  و منـافع  داده ا افزايشخود ر قدرت آن به ها بايد با نزديكي دارد و دولت
 ديني دارد و حكومت اولويت مركز قدرت مشروعيت ديني هاي كنند، در آموزه پيگيري

 آن شود و با كمـك  نزديك گر همتجاوز و سلط غيراسالمي مركز قدرت يك به تواند نمي
  كند. تأمينخود را  و منافع امنيت
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وري اسالمي ايران كه در قانون در سياست خارجي جمهتأكيد  هاي مورد از ويژگي
پـذيري اسـت. در    جـويي و سـلطه   زمـان سـلطه   گرديده، نفي همتأكيد  اساسي هم بر آن

دولت اسالمي دنبـال  هاي گذاري سياست خارجي و در جريان روابط با ديگر كشور پايه
هاي ديگر نيست، چشم به اراضي و معادن و ذخاير آنها نداشته و در مقـام   استثمار ملت

قانون اساسي صريحاً اعالم كرده كه سـعادت   154ط بر هيچ جمعي نيست. در اصل تسل
داند و استقالل و آزادي و حكومت حـق و   انسان را در كل جامعه بشري آرمان خود مي

گويـد: سياسـت خـارجي     مـي  152شناسد و در اصـل   عدل را حق همه مردم جهان مي
  پذيري است. سلطهجويي و  جمهوري اسالمي براساس نفي هرگونه سلطه

  سياست خارجي از منظر امام خميني ـ4
براي امام خميني امنيت ملي و سياست خارجي پيش از هر چيز ذيل مفهوم حفـظ  

 راه نيست اگر بگوييم بـراي امـام همـه چيـز يـا      يابد. بي نظام جمهوري اسالمي معنا مي
؛ اهميـت  شود ميمعنا  بييابد يا  معنا مي» جمهوري اسالمي«همه چيز در ارتباط با تقريباً 

امـام خمينـي   » حفظ نظام«. بنابر اين ابتدا بايد دانست گفتار شود مياهميت  يابد يا بي مي
چه معنايي دارد و براساس سياست خارجي و امنيت ملي نظام جمهـوري اسـالمي چـه    

  گيرد. ابعاد و منظري به خود مي
برد مسـتمر و مـداوم   در كالم حضرت امام، اصطالحي با كار» حفظ نظام«اصطالح 

بـراي خـدا و بـراي حفـظ     «كد امام از مسئولين و مردم آن بود كه واست؛ درخواست م
كنم كـه نعمتـي    به ملت عزير ايران توصيه مي« 19».ديياسالم اين جمهوري را تقويت نما
ترين  جوانان برومندتان به دست آورديد همچون عزيز كه با جهاد عظيم خودتان و خون

بـه طـور كلـي، بـه نظـر       20».ا بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نماييـد امور قدر آن ر
رسد فريضه يا ضرورت عمومي حفظ نظام، ضرورتي آن چنان گسترده اسـت كـه از    مي

  رود. حفظ خود نظام فراتر مي
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ممكن نيست دولتي كه مدعي نمايندگي خداوند است، بـه برتـري خـود و تحقيـر     
هايي روي آورد كه توجيـه اخالقـي و    دازد يا به اقدامبرادران مسلمان خود در منطقه بپر

خواه دولتي اخالقي نسبت  ديني آن به سختي ممكن باشد. دولت برتري طلب يا بيشينيه
و بنابراين ديني نيست. رهيافت امـام خمينـي در سياسـت خـارجي، بـا ناسـيوناليزم يـا        

گذريم)، نه مخالف كه  ي ملي درها دولتآن (اگر از واقعيت  هدستكم با فلسفه و انديش
مقابل سياست برادري اسـت   هانگارد. ناسيوناليزيم نقط معاند است و آن را ضد خود مي

آرمـان   چنـين  همكه چيزي همچون اساس يا فكر بنيادي سياست خارجي امام خميني و 
رسـد. از   خواهي مـي  رود و به برادري نهايي ايشان است. اين سياست از برابري فراتر مي

من اميدوارم اين نقطـه عطـف از   «م برادري و محبت مبناي دولت اسالمي است: نظر اما
ايران به كليه ممالك اسالمي و به همه مستضعفان جهان پرتوافكن شود و شما جوانان و 
عزيزان ببينيد كه دولت اسالمي مبنايش براساس برادري، محبت و اخوت است و اينكه 

  21»اي نباشد و نه براساس حاكم و محكوم. قهاي فوق طب فردي باال و پايين يا طبقه
آيـد آن   نتيجه ديگري كه از رهيافت امام در عرصه سياست خارجي به دسـت مـي  

گرايانه است؛ تمركـز   گرايانه نيست، بلكه منطقه ئاً جهانااست كه رهيافت اين دولت ابتد
و بر منطقه اسالمي يـا منـاطق اسـالمي و سـپس بـر جهـان اسـت نـه ابتـداً بـر جهـان            

  گرايي و سپس بر منطقه. جهان
آورد  هاي خارجي خـود الزم مـي   اين دولت تحرك فراواني را در عرصهآنكه  ديگر
ها، تفكـرات،   ها و موافقت . دولت امام خميني امواج وسيعي از مخالفتكند ميو ايجاب 

و اين يعني ضرورت يك  شود ميها و پيوندها را موجب  گيري، گسست اقدامات، موضع
اي گسـترده از ابتكـارات و رفتارهـا. بـه عـالوه ايـن        ديپلماسي سرزنده با حوزه دستگاه

و ضـرورتاً   شـود  مـي هاي اخالقي  ها و ارزيابي سياست خارجي به ناچار درگير قضاوت
رد) صـرفاً   ) و برخـي ديگـر را مـذمت (نـه    تأييد بايد برخي رفتارها را ستايش (نه فقط

. در شـود  مـي ير يك سياست خـارجي اخالقـي   ناچار درگه نمايد. يك دولت اخالقي، ب
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هاي جهـاني و انسـاني خـود كـه هـر دو       عين حال اين سياست خارجي، به دليل داعيه
هاي خاص به سر كند. به عبارت ديگر، به  تواند تا ابد با گزينش اند نمي مقوالتي عمومي

زينـد و  يكـي را برگ  ها دولتها و  تواند بين ملت عنوان سياست خارجي يك دولت، نمي
مـĤبي جهـاني انقـالب و جمهـوري      ديگري را تا ابد فرو گذارد. چنين انتخابي با رسالت

ها را با هـم مـورد    امام خميني دولت و ملتاين رو  اسالمي نيز چندان مطابق نيست. از
تغييـر باشـد،   فرآينـد   برنـده  خواهند كه فقط ملـت پـيش   دهند؛ امام نمي خطاب قرار مي

  نيز هست. ها ولتدمطلوب آنها هماهنگي 
ثباتي در داخل كشـورهاي اسـالمي و كشـورهاي تحـت سـتم       هدف امام ايجاد بي

ثباتي در نظم ظالمانـه   هدف امام بي». همه كشورها بايد در محل خودشان باشند«نيست 
شـان هـم مسـير     هـاي  با ملت ها دولتآل آن است كه  المللي است. در اين مسير ايده بين

  ثباتي گردند. سير اغتشاش و بيخودشان اآنكه  شوند نه
اي بـه انـزوا و قطـع ارتبـاط بـا       به همين دليل امام خميني نه تنها هيچگـاه توصـيه  

 كردنـد.  ميتأكيد  ي ديگر نكردند، بلكه همواره بر ضرورت تداوم اين ارتباطاتها دولت
 اهـ  دولـت و آن اينكه: ما چـرا بـا    كنند مياآلن از قراري كه من شنيدم، شيطنت ديگري ”

، هيچ كاري نداريم. كـه ايـن،   ها دولتها و با  رويم سراغ ملت رابطه داشته باشيم؟ ما مي
كردنـد كـه    خيـال مـي   آمريكاها و  . ابرقدرتشود ميتعقيب اخيراً  اي است كه يك نقشه

 مسـأله خواهد استقالل و آزادي را، كه يـك   ايران، به واسطه انقالبي كه كرده است و مي
هاست، به دست بياورد، و به ناچار منـزوي خواهـد    همه حكومت تازه و برخالف رويه

تواند بكند كه ديدنـد نشـد و ايـران روابطـش بـا       شد. وقتي كه منزوي شد، زندگي نمي
ها زيادتر گرديد. حاال به دنبال اين مطلـب افتادنـد كـه مـا چـه كـار داريـم بـه          خارجي
ها روابط داشته باشيم كه اين هم  ت، اينها همه ظالم و كذا هستند و ما بايد با ملها دولت

بسيار خطرناك و شيطنت دقيقي است. ما بايـد، همـان گونـه كـه در      مسألهنقشه تازه و 
فرستاد كه روابط درست كند،  زمان صدر اسالم، پيامبر سفير به اين طرف و آن طرف مي
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برخالف عقل چه كار داريم. اين،  ها دولتتوانيم بنشينيم، بگوييم كه با  عمل كنيم و نمي
كه  شود ميو برخالف شرع است و ما بايد با همه رابطه داشته باشيم. تنها چندتا استثناء 

اآلن با آنها رابطه نداريم. اما اين، معنايش اين نيست كه با هيچ دولتي نبايد رابطه داشـته  
پذيرد، چون معنايش شكست خوردن و فنـا و   باشيم، هيچ عقل و هيچ انساني آن را نمي

رابطه پيـدا كنـيم. آنهـا را كـه      ها دولتها و  فون شدن است، تا آخر. و ما بايد با ملتمد
توانيم ارشـاد كنـيم،    توانيم ارشاد كنيم، با همين روابط ارشاد كنيم و از آنهايي كه نمي مي

كجا و در هر كشوري كـه   كنم كه در هر سيلي نخوريم. بنابراين، من به شما سفارش مي
  22“وآمد داشته باشيد. را محكم كنيد و رفت تان هستيد، رابطه

ناپـذيري   ي ديگر حفظ احترام متقابـل و سـلطه  ها دولتتنها قيد امام براي روابط با 
تمام كشورها، اگر احترام ما را حفظ كنند، ما هم احترام متقابل را حفظ خـواهيم  ”است. 

ا قبول نخواهيم كـرد.  بخواهند به ما تحميلي بكنند، از آنه ها دولتكرد و اگر كشورها و 
چنين شـرطي حتـي در    23“رويم. كنيم و نه زيربار ظلم ديگران مي نه ظلم به ديگران مي
خـودش در آينـده چـه     آمريكـا بايد ببينيم ”نيز صادق است.  آمريكامورد كشوري مانند 

، بـا مـا   كنـد  مـي بخواهد همان طور كه حاال با ملت ايران معامله  آمريكانقشي دارد. اگر 
بـه دولـت ايـران احتـرام      آمريكـا كند، نقش ما با او خصمانه است. و اگر چنانچه  رفتار

كنيم و به طور عادالنه، كه نـه بـه او ظلـم     بگذارد، ما هم با همان احترام متقابل عمل مي
نگـاه امـام بـه     24“آيـد.  كنيم و نه به ما ظلم كند، رفتارخواهيم كرد و اشكالي پيش نمـي 

ي بر عقل سليم است؛ اما با اين حال در مورد اسراييل، وضعيت مبتنكامالً  نگاهي آمريكا
تنها موردي است كه در چهارچوب عـرف   احتماالًل يي. رويكرد امام به اسراكند ميفرق 
و  “توانيم زندگي بكنيم ما با آنها نمي”گيرد، زيرا به گفته امام  المللي موجود قرار نمي بين

تارهاي ايشان درخصوص اسراييل از يـك منـع   . مجموعه گف“شدني نيست اسراييل آدم”
اسراييل غاصـب اسـت، جنايتكـار و نژادپرسـت     ”گويد:  گويد. امام مي اصولي سخن مي
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انـد   صفات ياد شده، بيشتر ذاتي 25“است، در حال جنگ با مسلمين و با ما دشمن است.
  رسند. هايي قطعي و تمام شده به نظر مي تا عرضي و داوري

ميني همانگونه كه گفته شـد اخالقـي و در چهـارچوب اصـول     گري امام خ انقالبي
م بايد انقالب ما به همه جا صـادر بشـود،   ييگو اينكه مي”المللي است.  پذيرفته شده بين

خـواهيم كشورگشـايي كنـيم. مـا همـه       اين معني غلط را از او برداشت نكنند كه ما مـي 
د در محل خودشـان باشـند.   دانيم. همه كشورها باي كشورهاي مسلمين را از خودمان مي

خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد و اين بيداري كـه در ايـران وقـع شـد و      ما مي
دست آنها را از مخازن خودشان كوتـاه كردنـد،    ها فاصله گرفتند و خودشان از ابرقدرت

بشود. آرزوي ما اين است. معني صدور انقـالب   ها دولتها و در همه  اين در همه ملت
بيدار بشـوند و خودشـان را از    ها دولتها بيدار بشوند و همه  ين است كه همه ملتما ا

اين گرفتاري كه دارند و از اين تحت سلطه بودني كه هستند و از اينكه همه مخازن آنها 
  26“نجات بدهند. كنند ميرود و خودشان به نحو فقر زندگي  دارد به باد مي

ظام جمهوري اسالمي اذعان دارند كه امـام  تقريباً همه كارگزاران سياست خارجي ن
المللي اكراه داشت. امام بر احتـرام   آمد هنجارهاي بين خميني از رفتارهاي يكسره خالف

هـاي   الملل (مثل ضرورت همكاري به شعور متعارف يا دانش عمومي متداول روابط بين
دم انـزوا و تحـرك   المللـي، عـ   هاي بين ها، اهميت سازمان ، تعامل با اتحاديهها دولتبين 

المللي مثل حقوق بشر و...) تـا   هاي پذيرفته شده بين ديپلماتيك و عدم ضديت با ارزش
كه ابزاري براي ممانعت از استقالل دولت جمهوري اسالمي نباشند، باور داشـت.   زماني

هـا در مقابـل جمهـوري اسـالمي صـورت       اما اگر ممانعتي از سوي اين نهادها و ارزش
ها و اصول حقوق بشر به يك نظريـه ايـدئولوژيك    ها، سازمان تبديل نرمگرفت (مثل  مي

هـاي   براي تشكيك در حقانيت دولت جمهوري اسالمي) آنگاه در مخالفت بـا آن رويـه  
هـاي ايشـان در مقولـه     داد. با اين حـال، آغازگـاه داوري   جاافتاده ترديد به خود راه نمي

احترام به اصول جاافتـاده روابـط    سياست خارجي دولت جمهوري اسالمي، شناسايي و
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اي از عقل سليم  الملل است. فكر سياست خارجي امام خميني، از يك ديدگاه، آميزه بين
  گري در هدف است. در روش و انقالبي

توان كتمان كرد كه امام (ره) در آرزوي ظهـور يـك دولـت     با همه اين تفاسير نمي
هـاي آزاد و   جمهـوري «ت كه متشكل از دولت امام زمان (عج) اس احتماالًواحد جهاني 

  است:» مستقل
كار  نترسيد؛ و حكام جنايتآنان  هها و عمال سرسپرد از هياهوي تبليغاتي ابرقدرت”

از كشور خود برانيـد؛ و   كنند ميكه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسالم عزيز تسليم 
همـه در زيـر پـرچم     خود و طبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را به دسـت گيريـد؛ و  

پرافتخار اسالم مجتمع، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان بـه دفـاع برخيزيـد، و بـه     
هاي آزاد و مستقل به پيش رويد، كه بـا تحقـق آن    سوي يك دولت اسالمي با جمهوري

مستضعفان را بـه امامـت و    همستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند، و هم ههم
  27.“ساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده استوراثت خواهيد ر

نشان داد آرمان بزرگ دولت واحـد  عمالً  عملي و سياست امام هبا وجود اين، سير
و زمـان آن را ميـزان قـدرت دولـت اسـالمي تعيـين       ـ اسالمي تا هر زمان كه الزم باشد  

يـك دولـت   «بيفتـد.   تـر بـه تعويـق    هـاي فـوري   تواند به نفع ضـرورت  مي ـخواهد كرد
اي سياسي. اين دولت، دولت جهاني، چنان كـه   ، آرماني عقيدتي است نه برنامه»اسالمي

اي  الهي است و بنابراين بـه آينـده   هامام ره در همين عبارت باال تصريح كرده، يك وعد
نامشخص و نامعين مربوط است و بنابراين ربط مستقيمي به يك دولت اسالمي كـه در  

  كشوري عمل كند، ندارد. ـهاي ملت  جبور است در قالباين زمان م
 چنـين  هـم با تشكيل جمهوري اسالمي ايران، امام خمينـي بـه عنـوان بنيانگـذار و     

دو موضوع  ـ ها و موقعيت خاص اين دولت با توجه به ويژگيـ   پرداز دولت جديد نظريه
النه بـا سـاير   ضرورت حفظ نظام، ضرورت ايجاد روابطي عادالنه و در عين حال مسـئو 

، را به عنوان اصول محوري سياست خارجي و امنيتي جمهوري اسـالمي ايـران   ها دولت
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قرار دادند. اين تأكيـدهاي متفـاوت اگرچـه در شـرايط زمـاني متفـاوت بـر        تأكيد  مورد
اند، اما تمامي  محورهاي خاصي از سياست خارجي و امنيتي دولت اسالمي متمركز بوده

سـيره پيـامبر    چنين همو معيارهايي هستند كه در نصوص ديني و  آنها برگرفته از اصول
  شده است.تأكيد  گرامي اسالم و ائمه طاهرين بر آنها

  مباني استمرار و تغيير در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ـ5
هايي است كه عناصـري   سياست خارجي جمهوري اسالمي داراي منابع و يا ريشه

رگون ساخته است. سياست خارجي كشـور فـارغ از متغيرهـا و    را در آن پايدار و يا دگ
اجتمـاعي و   ـتحوالت جاري داخلي و خـارجي از عوامـل سياسـي، امنيتـي، فرهنگـي       

ها و شرايط جغرافيايي نيز متاثر است كـه تـداوم    ويژگي چنين هماقتصادي و تاريخي و 
ات تأثير وان به ميراث وت ها و محورهاي اصلي آن را در پي دارد. در اين راستا مي لفهوم

ذهنيـت تـاريخي    چنـين  هـم ناشي از تمدن و فرهنگ ايران باستان و تمـدن اسـالمي و   
هـاي سياسـت    هاي بيگانه بـه عنـوان ريشـه    ايرانيان مانند ظلم و ستم و فشارهاي قدرت

در تشـريح منـابع    28خارجي استقالل طلب ايران بعـد از انقـالب اسـالمي اشـاره كـرد.     
وري اسالمي ايران كه باعث تبيين داليل و علل تداوم و تغييـر در  سياست خارجي جمه

، عناصر بادوامي چون وضعيت جغرافيايي، پيشينه تاريخي و فرهنگ سياسي، شود ميآن 
المللي كه  و در مقابل متغيرهاي فردي و بين كند ميتداوم در سياست خارجي را ايجاب 

  29 آورند. را به وجود مي حالت پويا دارند موجبات تغيير در سياست خارجي
هاي انجام شده در خصوص سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، فارغ  بررسي

هـاي سياسـت    از اشاره به تغييرات تاكتيكي يا روشي و به عبارت ديگر تغيير در گفتمان
 بـر عمـدتاً   هايي است كه رفتارهاي سياست خارجي دهنده اصول و بنيان خارجي، نشان

  ته است.فابتنا ياآنها 
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توان عنوان نمود كه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در پي  در مجموع مي
همزمان امنيت فيزيكي و امنيت هويتي خود بوده است. امنيت فيزيكي بـه مفهـوم    تأمين

نيازهـاي   تـأمين امنيت نظامي، حفظ انسـجام اجتمـاعي و ملـي و     تأميندفع تهديدات و
انقالبي جمهوري اسـالمي و   ـ  ه حفظ هويت اسالمياقتصادي است. امنيت هويتي نيز ب
هاي  در دوره مسألهالمللي اشاره دارد. اما اين  اي و بين حفظ و تداوم آن در عرصه منطقه

زماني مختلف سياست خارجي كشور متفاوت بوده است. بـدين مفهـوم كـه در برخـي     
و  هـا  دولـت هـاي   يشو گـرا  هـا  ديدگاهالمللي يا  اي و بين مقاطع به دليل تحوالت منطقه

رهبران حاكم امنيت فيزيك و در برخي مقاطع ديگر امنيت هويتي درسياسـت خـارجي   
سعي شده اسـت  عمدتاً  بيشتر قرار گرفته است. وليتأكيد  جمهوري اسالمي ايران مورد

تا بين اين دو نوع از امنيت نوعي توازن برقرار شود. به عبارت ديگر سعي شده است تا 
و نيازهاي حياتي داخلي و ملي و هم حفظ هويت و اصول  مسايلكي و هم امنيت فيزي

انقالب اسالمي در اتخـاذ تصـميمات و بـروز رفتارهـاي سياسـت خـارجي جمهـوري        
  اسالمي ايران مورد لحاظ و توجه واقع شود.

همزمان امنيـت   تأمينبا توجه به حركت كالن كشور و سياست خارجي در جهت 
صول و منافع تعريف شده براي سياست خارجي جمهـوري  فيزيكي و امنيت هويتي و ا

. شـود  مـي بنـدي   اسالمي ايران، اهداف سياست خارجي در دو سطح ملي و فراملي طبقه
المللي و  حفظ امنيت ملي و موجوديت كشور، توسعه و رفاه اقتصادي، كسب اعتبار بين

يع، تـالش  كسب و افزايش قدرت ملي از جمله اهداف ملي و حفظ كيان اسـالم و تشـ  
هـاي   هاي اشغال شده اسالمي، حمايت از نهضـت  براي بيداري اسالمي، آزادي سرزمين

اسالمي وحدت جهان اسالم و تشكيل جامعه جهاني اسالمي (امت اسالمي) از اهـداف  
  30شوند. فراملي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران تلقي مي
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  توسعه مسألهسياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و 

گونه كه در فصل گذشته به آن اشاره شد ميان سياست خارجي و مدل توسعه  انهم
ات گسترده و تأثير اقتصادي رابطه مستقيمي وجود دارد. انتخاب مدل توسعه يك كشور

هاي سياست خارجي آن كشور دارد و مدل توسـعه   گيري اي در تعيين جهت كننده تعيين
نوع مدلي كه  31.شود ميورها محسوب خارجي كش گذاري سياستيكي از منابع داخلي 

خارجي كشـور   گذاري سياست، الزاماتي را بر حوزه شود ميبراي توسعه كشور انتخاب 
نيازهاي آن نوع خاص از توسـعه ملـي را   كننده  تأمينتحميل كرده و رفتارهاي مكمل و 

  بر تنظيم رفتار خارجي كشور اثرگذار است. مسألهو اين  كند ميهم طلب 
در دل اسـناد باالدسـتي هـر    غالبـاً   ن دو مفهوم توسعه و سياست خارجيرابطه ميا

، اسنادي مانند قانون اساسي يا سـندهاي راهبـردي كـه بـراي     شود ميكشوري پردازش 
تحقـق بخشـيدن بـه    آنان  و تالش اصلي شود ميمدت تنظيم مدت و بلند هاي ميان دوره

 اسناد مانند سـند اينگونه  هستند.هاي اساسي و بنيادين كشور  ها و ارزش اهداف و آرمان
بيست ساله در جمهوري اسالمي، خطوط كلي راهبردي يك كشـور را بـراي    انداز چشم

ها را تعريف  و رابطه نهادها و سازمان كنند ميمدت تعيين مدت و بلند نيل به اهداف ميان
  32شوند. كرده و از دل اين سند، اسناد راهبردي بخشي نيز استخراج مي

  خارجي در قلمرو قانون اساسيسياست ـ 1
هـاي يـك دولـت در     بنابه يك تعريف، سياست خارجي بازتاب اهداف و سياست

الملل است. از منظري كلي اهداف كالن جمهـوري اسـالمي ايـران بـا      صحنه روابط بين
  :شود ميتوجه به قانون اساسي شامل موارد زير 

  حفظ استقالل، تماميت ارضي و امنيت ملي ـ
  آميز ي كشور و ايجاد رفاه عمومي جامعه در محيطي صلحتوسعه و اعتال ـ
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  وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم ـ
  هاي كشور المللي و توانمندي ارتقاي حيثيت بين ـ
الملل در جهت استقرار عـدالت، آزادي، امنيـت و رفـاه در سـطح      اصالح نظام بين ـ

  جهان
المللـي   تثبيـت حقـوق بـين    المللـي و حفـظ و   ها و نهادهاي بين حضور در سازمان ـ

  جمهوري اسالمي ايران
  المللي اي و بين گسترش روابط دو جانبه، منطقه ـ

تر نيز اهداف ملي مندرج در قانون اساسي حائز توجـه اسـت. ايـن     از منظري دقيق
بـر  تأكيد  قانون اساسي در بردارنده 153و  67،121،152، 9، 3اهداف با توجه به اصول 

ل همه جانبه، وحدت و تماميـت ارضـي، مشـاركت عامـه مـردم،      اسالم، آزادي، استقال
، 3تقويت كامل بينه دفاع ملي و اعتالي كشور است. اهداف فراملي با توجه بـه اصـول   

قــانون اساســي در بردارنــده دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان،  154و  153و  152، 11
گي جهان اسالم دريغ از مستضعفان جهان، وحدت سياسي، اقتصادي و فرهن بي حمايت

  است.
 154و  152هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران طبق اصـول   گيري جهت

هـاي   پذيري، عدم تعهد در برابر قدرت جويي و سلطه قانون اساسي عبارتند از نفي سلطه
ي غير محارب، خودداري كاملي از هرگونـه  ها دولتآميز متقابل با  گر، روابط صلح سلطه

  33هاي ديگر. لي ملتدخالت در امور داخ
سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران      «گويـد   قانون اساسي مـي  152اصل 
جانبـه و تماميـت    پذيري، حفظ استقالل همـه  جويي و سلطه نفي هرگونه سلطه براساس

گر و روابـط   هاي سلطه ارضي كشور، دفاع از همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت
  ».حارب استوار استآميز متقابل با دول غيرم صلح
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جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در كل «گويد  قانون اساسي نيز مي 154اصل 
داند و استقالل و آزادي و حكومت حق و عدل را حـق   جامعه بشري را آرمان خود مي

شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امـور   همه مردم جهان مي
طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از  ر از مبارزه حقهاي ديگ داخلي ملت

  ».كند ميجهان حمايت 

  انداز سياست خارجي ج.ا.ا در چارچوب سند چشم ـ2
يك سند  به عنوانرا  1404 انداز چشم ، سند1382جمهوري اسالمي ايران در سال 

هـاي داخلـي و    استريزي سي كليدي و فرادستي تدوين كرد كه در آن چهارچوب برنامه
خارجي براي تبديل كشور به قدرت برتـر در منطقـه آسـياي جنـوب غربـي مشـخص       

سـند بـاال دسـتي كشـور      تـرين  مهـم انداز پس از قانون اساسي  گرديده است. سند چشم
. اين سند، در واقـع، در پـي ايجـاد عقالنيـت و پيوسـتگي در تمـامي       شود ميمحسوب 

اهداف دوگانه  تأمينها و سطوح متفاوت جهت  هاي كشور در حوزه اقدامات و سياست
  ملي است. هتوسعفرآيند  رفاه و امنيت در قالب

هاي بازسازي اقتصـادي   پس از پايان جنگ تحميلي، اجراي سه برنامه توسعه زمينه
انداز بيانگر اراده ملي براي شتاب بخشيدن بـه   كشور را فراهم كرد. اما تدوين سند چشم

انـداز بيسـت سـاله درصـدد      هدف تاريخي بود. سند چشـم  آهنگ حركت به سوي اين
المللي اسـت.   دستيابي به توسعه ملي پايدار در يك افق بلندمدت و در تعامل با نظام بين

و در تعامـل بـا    گـرا  بـرون انداز، توسعه اقتصادي بـا نگـاهي    به بيان ديگر در سند چشم
هـا و   جهاني از ضـرورت  . اين موضوع در شرايط موجودشود مياقتصاد جهاني تعريف 

هاي اساسي در نيل به توسعه ملي، بازسازي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشـور   بايسته
  آيد. گيري دولت مقتدر ملي به حساب مي شكل نهايتاً و
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استراتژي، بنا شـده و داراي مراحـل گونـاگون بـراي      براساسسياست خارجي كه 
 ــ 1ز قابل تصور برخـوردار خواهـد بـود    اندا برآوردن منافع ملي باشد، از دو نوع چشم

انـداز در سلسـله    چشـم  ــ 2ريزي استراتژيك  انداز به معناي يك انديشه در برنامه چشم
انداز، اسـتراتژي،   ريزي استراتژيك كه به ترتيب ماموريت، چشم مراتب موجود در برنامه

ورها داراي گيرد. در حال حاضر بسياري از كش ، اجرا و كنترل را در برميگذاري سياست
انداز هستند و نه تنها براي خودشـان بلكـه بـه تـازگي بـراي همسـايگان، رقبـا و         چشم

افـول  «هـا كتـابي بنـام     ييآمريكـا  1986. در سـال  كنند ميانداز ترسيم  دشمنان نيز چشم
هـاي   كـرد و سـناريو   اتحاد شـوروي را بيـان مـي    انداز چشم منتشر كردند كه» امپراتوري

هاي ايـن بـود كـه ايـن امپراتـوري دچـار        رده بود. يكي از سناريوگوناگوني را مطرح ك
  34عملي شد. 1991كه اين امر در دسامبر  شود ميفروپاشي 

انـداز بيسـت سـاله جمهـوري      با نگاهي به ساختار راهبردي متن سند نهايي چشـم 
توان اين سند را در سه بخش قابل تفكيك بررسي كرد: پـيش درآمـد،    اسالمي ايران، مي

بـه تصـويب نهـايي رسـيد و      1382. اين سـند در آبـان   انداز چشم سندبرآيند  د، ودرآم
ها و  ها و اهداف از يك طرف و سياست تواند بيانگر نوع رابطه آرمان بررسي مفاد آن مي

  هاي اتخاذ شده از طرف ديگر باشد. خط مشي
  بيست ساله ج.ا.ايران چنين آمده است: انداز چشم در سند

ريـزي   رت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامهبا اتكال به قد«
انـداز   ها و اصول قانون اساسـي در چشـم   شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان

وري در ايافته، با جايگاه اول اقتصادي علمي و فن بيست ساله: ايران كشوري است توسعه
الملل. دست يافته به  بخش در روابط بين امسطح منطقه با هويتي اسالمي و انقالبي، و اله

جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقـه آسـياي جنـوب غربـي (شـامل      
افـزاري و   بـر جنـبش نـرم   تأكيد  آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با
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رسـيدن  سرانه و درآمد  نسبي سطح يتوليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقا
  .»به اشتغال كامل

انداز به صراحت در مورد الگوي توسعه ذكري به ميان نيامده، امـا بـا    در سند چشم
كه براي تبديل كشور به قدرت برتر در منطقه با اقتصادي فرآيندي  توجه به مقدمه آن و

 الملل براي آن در نظـر  تكنولوژيكي و متعامل با نظام بين ـپيشرفته و جايگاه اول علمي  
ي كـه بـراي تحقـق    ا سـاله  چهارچوب برنامه پـنج  براساس چنين همگرفته شده است و 

تحت عنوان تدوين شـده،  » انداز رويكرد جهاني چشم«اهداف سند توسعه پايدار ملي با 
توسـعه  «انـداز، راهبـرد    گيري كرد كه براي رسيدن به اهداف چشـم  توان چنين نتيجه مي

ارچوب ايـن سـند رويكـرد جمهـوري اسـالمي      در نظر گرفته شده و در چه» صادرات
انداز و وابستگي متقابلي كـه   است. زيرا به استناد مفاد سند چشم» يي اقتصاديگرا برون«

گرايـي بـه    توان بـا درون  الملل وجود دارد و روند جهاني شدن اقتصاد، نمي در نظام بين
  اين اهداف رسيد.

  انداز گيري سياست خارجي در سند چشم جهت

انداز تعيين مسير براي پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور  ويكرد سند چشماگرچه ر
است، اما اين موضوع كه توسعه پايدار بدون داشتن يـك سياسـت خـارجي منسـجم و     

كنندگان سند به دور نمانده است. در واقع،  پذير نخواهد بود، از نظر تدوين فعاالنه امكان
ه توسعه ملي پايدار در يك افق بلندمـدت  انداز بيست ساله درصدد دستيابي ب سند چشم

انداز، توسعه اقتصادي بـا   المللي است. به بيان ديگر در سند چشم و در تعامل با نظام بين
. ايـن موضـوع در شـرايط    شود ميو در تعامل با اقتصاد جهاني تعريف  گرا بروننگاهي 

، بازسـازي  هاي اساسـي در نيـل بـه توسـعه ملـي      موجود جهاني از ضروريات و بايسته
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گيري دولت مقتـدر ملـي بـه حسـاب      شكل نهايتاً اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور و
  آيد. مي

انـدك امـا    كننـد  مـي در متن سند مفاهيم كليدي كه ابعاد سياست خارجي را تعيين 
بسيار مهم و محوري هستند. به طور مشخص در متن سند شـش ويژگـي بـراي ايـران     

بـودن،  » امـن « اين شش ويژگي، سه ويژگـي آن يعنـي   بيني شده است كه از پيش 1404
هاي كالن و ماهوي جمهـوري اسـالمي    بودن، اشاره به ويژگي »مقتدر«بودن و  »مستقل«

ايران دارد و سه ويژگي ديگر آن نسبت جمهوري اسـالمي ايـران بـا سـاير كشـورهاي      
  . اين سه ويژگي عبارتند از:كند ميجهان را تعريف 

  اي، منطقه داراي جايگاه اولـ 1
  بخش و الهامـ 2
  ثر با ساير كشورهاي جهان.وداراي تعامل سازنده و مـ 3

جهـت و حتـي ماهيـت سياسـت     كننـده   هركدام از اين مفاهيم به نوبه خود تعيـين 
  خارجي هستند.

  اي نيازهاي دستيابي به جايگاه اول منطقه پيش ـ الف
شرفت اقتصـادي و علمـي   اي اگرچه انتظارات از سطح پي مفهوم جايگاه اول منطقه

اما در حوزه سياست خارجي متضمن اين پيـام اسـت   دهد  مي قرارتأكيد  كشور را مورد
اي تبديل شود. تحقق چنين  ترين قدرت منطقه يافته ايران بايد به توسعه 1404كه در افق 

  است: مسألههدفي پيش از هر چيز مستلزم دو 

  اي سازي در محيط منطقه ثبات ـ1
م غيـرممكن، حـداقل بسـيار    ييزده، توسعه اگر نگـو  اي آشوب منطقهدر يك محيط 

دشوار است. دستيابي به توسعه نيازمند محيط امنيتياي است كه در آن ثبات و آرامـش و  
همكاري و تجارت ويژگي غالـب باشـد. تجربـه كشـورهاي در حـال توسـعه        چنين هم
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هاي اوليه  كه در دورههد د مي موفق، شاهدي بر اين مدعاست. دقت در تجربه آنها نشان
حركت به سمت توسعه و پيشرفت، كشورهاي در حال توسعه، يا تحـت پوشـش چتـر    

سـازي در محـيط پيرامـوني خـويش      اند و يا خود به ثبات هايي بزرگ بوده امنيتي قدرت
اند. توجه به اين نكته ضروري است كه در وضعيت فعلي پيشـبرد سـريع    همت گماشته

گذشـته اسـت و بـه ضـرورت     » انتخـاب «اسالمي ايران از مرز  براي جمهوري» توسعه«
  ابزار مهم تحقق آن است.» ثباتسازي«تبديل شده است، ضرورتي كه 

  گيري از سياست خارجي در جهت توسعه اقتصادي بهره ـ2
اي مستلزم اين است كه بخشي مهمـي از   رسيدن به جايگاه نخست در سطح منطقه

رجي در خدمت اقتصاد قرار گيرند. دقـت در تجربـه   منابع كشور و از جمله سياست خا
دهـد. در گـذار ايـن     كشورهاي موفق در امر توسعه اين موضوع را به خوبي نشـان مـي  

اي  به صنعتي شده، سياست خارجي نقـش عمـده   »در حال توسعه«كشورها از وضعيت 
فرصـت   سازي اين كشورها به مثابـه  اي كه از يك سو با تصوير ايفا كرده است. به گونه

اي فـراهم سـاخته و    المللي توسعه بيشتر منابع بينهرچه  المللي، زمينه را براي جذب بين
از ديگــر ســو بــا ايجــاد ثبــات در محــيط امنيتــي فضــا را بــراي گســترش تعــامالت و 

  اي مهيا ساخته است. هاي اقتصادي منطقه همكاري
انـداز،   ماز ديگر وظايف سياست خارجي جهت تقويت اقتصاد كشور در افق چشـ 

هاي سياسي مناسب جهت تقويت نقش و توان رقابتي كشور، به ويژه  فراهم كردن زمينه
بخــش خصوصــي جهــت حضــور فعــال در اقتصــاد جهــاني اســت. تــاريخ توســعه در 

كشورها همواره نقشي پر اهميت در اينگونه  كه دولت دردهد  مي كشورهاي موفق نشان
  صه جهاني ايفا كرده است.باال بردن توان رقابتي بخش خصوصي در عر
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  بخشي در جهان اسالم الهام ـ ب
گيري سياست خارجي مهـم اسـت    كه از لحاظ جهتآنچه  انداز در متن سند چشم

بخشي مفهومي است  است. مفهوم الهام» ثروتعامل سازنده و م«و » بخشي الهام«دو مفهوم 
 يارتقـا آنكـه   بـر كه با دقت و هوشمندي زيادي انتخاب شده است. اين مفهوم عـالوه  

اي و جهـاني مـد    ثر و مثبت جمهوري اسالمي ايران را در سطوح منطقـه وگذاري متأثير
كه در قانون اساسـي  ـ دهد، اصل عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها   نظر قرار مي

گيرد. در واقع در جهان امروز با توجـه بـه    را نيز ناديده نمي ـ شده استتأكيد  نيز بر آن
تسهيل مشاركت مستقيم مردم در شكل  چنين همارتباطات و انفجار اطالعات و  انقالب

ثرتري در عرصـه  وآفرينـي مـ   تواننـد نقـش   دادن به رونـدهاي داخلـي، كشـورهايي مـي    
باشند كه كاالهاي بهتري براي عرضه كردن در اختيار داشته باشند. اين  المللي داشته بين

. البتـه  شـود  مـي هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي كاالها شامل تمامي انواع آن يعني كاال
هاي مناسب عرضه شـوند. در جهـان    بندي نبايد فراموش كرد كه اين كاالها بايد در بسته

امروز توانمندي در ارائه از اهميتي برابر با توانمندي در توليد محتـوا برخـوردار اسـت.    
هـايي هسـتند كـه     سـازي تكنيـك   پردازي و يـا گفتمـان   بندي يا نظريه چگونگي صورت

  ثري ايفا كنند.وبخشي نقش م الهامفرآيند  توانند در مي
تري نسبت به مفهـوم قـدرت نـرم اسـت. در      بخشي حتي مفهوم انساني مفهوم الهام

بر جذابيت، نوعي تحميل و اجبار به صورت غيرآشـكار  تأكيد  مفهوم قدرت نرم به رغم
. شـود  مـي انتخاب به مخـاطبين داده  بخشي حق  نهفته است. در حالي كه در مفهوم الهام

تر اسـت تـا    اگر ما بتوانيم با رفتار و عمل خود الگويي براي ديگران باشيم بسيار انساني
هاي كاذب ديگران را با خود  الحيل و يا از طريق ايجاد جذابيت اينكه بخواهيم با لطايف

نيم تجربه مـوفقي را  پيش از هر چيز مستلزم آن است كه ما بتوا مسألههمراه نماييم. اين 
  گذاري كنيم. به لحاظ سياسي، اقتصادي و فرهنگي پايه
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  تعامل سازنده ـ ج
متوجه بخش خاص و محـدودي  عمدتاً  بخشي حوزه توجه خود را اگر مفهوم الهام

از جهان كرده است، مفهوم تعامل سـازنده نگـاهي عـامتر بـه كليـت رويكـرد سياسـت        
اي  گزينه تعامل، چهارچوب رفتاري و گفتاري ويژهگمان انتخاب  خارجي ايران دارد. بي

دهـد. تعامـل در جهـان     در جهت ساختن منافع و اهداف ملي، فراروي كشور قـرار مـي  
ثرترين شـيوه پيشـبرد   وو مـ  ترين مهمهاي ديگر، بلكه  كنوني نه يك شيوه در ميان شيوه

ـ    مسألهاهداف سياست خارجي است. اين  الملـل   ينبه معناي آن نيست كـه در روابـط ب
معاصر تقابل و رويارويي ديگر جايي ندارد، بلكه به اين معناست كه در شـرايط امـروز   

بـراي خـروج از مسـير    اي  كننـده  ي عمده نيز دليل قانعها چالشجهان حتي اختالفات و 
سـازي، از اولويـت بـااليي     سـازي و تصـميم   تعامل نيست. در اين فضا، قـدرت جريـان  

سازي و  تر، پايش و گسترش اهداف و منافع ملي از راه جريانبرخوردار است. به بيان به
پـذير   ها و معادالت پيچيده و متنوع كنوني امكان سازي آگاهانه در بستر دگرگوني تصميم

بينانـه از فرآينـدهاي ملـي،     . اين مهم نيز وابسته به درك درست و ارزيابي واقـع شود مي
باشد و نيز نيازمند اتخـاذ راهبـردي    رآنها ميگذاري بتأثير المللي و امكان اي و بين منطقه

توان گفت نيـل بـه هـدف اساسـي      مناسب در عرصه سياست خارجي است. در كل، مي
اي جمهـوري اسـالمي ايـران، نيازمنـد در نظـر گـرفتن ابعـاد         دگرديسي موقعيت منطقه

  سازي است كه در اين راه وجود دارد. گوناگون فرصت
المللـي نـه بـه معنـي پـذيرش وضـعيت        يستم بينثر و درون سوتعامل سازنده و م

موجود است و نه به معني مبارزه دائمـي بـا وضـعيت موجـود، بلكـه در ميـان ايـن دو        
الملـل موجـود نـه     وضعيت است. تالش بـراي ايجـاد تغييـرات بنيـادين در نظـام بـين      

  پذير است و نه عقالني. امكان
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  هاي توسعه سياست خارجي ج.ا.ا در بستر برنامه ـ3
الملـل و سياسـت خـارجي     هاي اول تا سوم توسعه به حوزه سياست بين ر برنامهد

در برنامه چهـارم نـيم نگـاهي بـه امـور مربـوط بـه سياسـت         صرفاً  توجه نشده است و
مــدت در  ميــانخـارجي وجــود دارد. ويژگــي برنامــه چهــارم، گنجانــده شــدن برنامــه  

سالت چهار برنامه بعـدي  انداز بلندمدت بيست ساله كشور است كه ر چهارچوب چشم
رشـد پايـدار   «هدف كلي برنامه چهارم  انداز چشم را مشخص كرده است. براساس سند

تثبيـت مبـاني رشـد اقتصـادي و رفـاه      «و هـدف برنامـه پـنجم     »محـور  اقتصادي دانايي
 تـأمين «كشـور و   »توسعه پايـدار و دانـش بنيـان   «هاي ششم و هفتم  و برنامه »اجتماعي

بلندمدت بيسـت سـاله    انداز چشم رشمرده شده است. در چهارچوبب »عدالت اجتماعي
  كشور است كه رسالت چهار برنامه بعدي را مشخص كرده است.

اسناد سازمان برنامه كشور، چهار هدف كلي را براي برنامه چهـارم تصـريح كـرده    
نيت ام تأمينمحور و در تعامل با جهان؛  پايه، عدالت اند از: توسعه دانش است كه عبارت

مطمئن ملي و بازدارندگي همـه جانبـه؛ صـيانت از هويـت و فرهنـگ اسـالمي ايـران؛        
  35ثر و استقرار دولت شايسته.وحاكميت م

انداز بيسـت سـاله و بـا رويكـرد      هاي برنامه پنجم در چارچوب سند چشم سياست
هـاي كلـي برنامـه پـنجم      پيشرفت و عدالت از سوي مقام رهبري ابالغ گرديد. سياسـت 

هاي امورفرهنگي، امـور علمـي و فنـاوري، امـور      بند و شامل سرفصل 45داراي توسعه 
اجتماعي، امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است. سند برنامه پنجم اعتالي 

اي جمهوري اسالمي ايران از نظر توانمندي اقتصادي و فنـي، فرهنگـي و    جايگاه منطقه
فقـدان امنيـت و آرامـش در منطقـه و      است. قاعدتاًسياسي و امنيتي را مدنظر قرار داده 

اي در خليج فارس به بهانه برقراري امنيت و ايجاد هرگونـه   هاي فرامنطقه حضور قدرت
اي بدون حضور جمهوري اسالمي ايران، تحقق اهداف مندرج در برنامـه   ترتيبات منطقه

  پنجم توسعه را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت.
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در حـوزه  تأكيـد   هاي توسـعه پـنج سـاله كشـور مـوارد مـورد       مهبا مروري بر برنا
  شوند: خارجي شامل موارد زير مي گذاري سياست

بر رشد علمـي و فنـاوري، مشـاركت و ثبـات     تأكيد  تقويت امنيت و اقتدار ملي با ـ1
سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحـدت و هويـت ملـت، قـدرت     

  گاه جهاني ايران.اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جاي
تقويت هويت اسالمي و ايراني ايرانيان خـارج از كشـور، كمـك بـه تـرويج زبـان        ـ2

در توسـعه  آنـان   فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسـهيل مشـاركت  
  ملي.

هاي دشمنان عليه انقـالب   شناسي و شناخت ترفندها و توطئه تعميق روحيه دشمن ـ3
گـري اسـتكبار    ستيزي و مخالفت با سـلطه  يه ظلمحواسالمي و منافع ملي، ترويج ر

  جهاني.
ثبات در سياست خـارجي براسـاس قـانون اساسـي و رعايـت عـزت، حكمـت و         ـ4

  مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
اسـتفاده مطلـوب از موقعيـت و مزيـت جغرافيــايي كشـور بـه ويـژه در امــر         ـ

  بازرگاني.
روشن از انقالب اسالمي و تبيين تحكيم روابط با جهان اسالم و ارايه تصوير  ـ

دستاوردها و تجربيات سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي جمهـوري اسـالمي و      
  معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم ساالري ديني.

افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارنـدگي و پاسـخگويي    ـ
ت عمومي، و پشـتيباني از سياسـت   منافع ملي و امني تأمينثر به تهديدها و وم

خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيـت در منطقـه بـا بهرهگيـري از همـه      
 36.امكانات
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وزارت امـور خارجـه را موظـف     210در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم در ماده 
ول و به وها و نهادهاي مس گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان كرده است كه با بهره

شأن، موقعيـت، اقتـدار و نقـش جمهـوري اسـالمي ايـران و اسـتفاده از         ياعتال منظور
خواهي در روابط  الملل و بسط گفتمان عدالت هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين فرصت

ربط ارائه  نمودن احكام ذيل به مراجع ذي ييهاي مناسب را براي اجرا الملل، سياست بين
  دهد:

سبات سياسي، اقتصـادي و فرهنگـي بـا كشـورهاي     ـ تنظيم سطح روابط و منا الف
  و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسالمي ايران ها ديدگاهداراي 
بخــش در مناســبات دو جانبــه و  ثر و الهــاموـــ تــالش بــراي حضــور فعــال، مــ ب
  المللي از طريق: اي و بين هاي منطقه سازمان

المللـي بـا    و بـين  اي هاي منطقـه  تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان ـ1
دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از 

  شدن برنامه ييزمان اجرا
بـه   ي و اثربخشي مـأموران شـاغل در داخـل و خـارج از كشـور و     كارآمد ارزيابي ـ2

هاي داراي  ها و سفارتخانه ي در سازمانكارآمد با اولويت تخصص وآنان  كارگيري
  راهبردي اهميت

پيشنهادي ايران براي اصالح ساختار سازمان ملل متحـد در راسـتاي   فرآيند  تدوين ـ3
منافع ملي جمهوري اسالمي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تالش براي تحقـق  

  آن
حمايت از حقوق مسلمانان و مستضـعفان جهـان بـه ويـژه ملـت مظلـوم        پيگيري ـ4

  المللي اي و بين هاي منطقه فلسطين در سازمان
هاي حقـوق بشـري عليـه     اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه ـ5

  جمهوري اسالمي ايران
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هـاي   ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسـالمي و نيـز اسـتفاده از سـاير ظرفيـت      ج
المللي براي كاهش حضـور نظـامي    اي و بين اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه

  بيگانگان در منطقه
زدايـي و همگرايـي بـا     تقويت روابط حسنه با همسـايگان، اعتمادسـازي، تـنش    دـ

  كشورهاي منطقه و اسالمي به ويژه حوزه تمدن ايران اسالمي
ي اقتصـادي بـه   ها فعاليتهـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از 

ر در هاي الزم براي رابطـه و حضـور بخـش مـذكو     ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه
  ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسالم

  خواهانه در جهان وـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت
مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويـژه در حـوزه توزيـع و    ي زـ ارتقا

  ژي در منطقهعبور (ترانزيت) انرژي و تالش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انر
ــژه در امــر   ـ اســتفاده از ظرفيــت ح ــه وي ــان مقــيم خــارج از كشــور ب هــاي ايراني
  37گذاري در جهت تأمين منافع ملي سرمايه

  ارزيابي سياست خارجي ايران در دولت نهم و دهم

گفتمان انقالب اسالمي در دهه اول انقالب معطوف به پيروزي انقالب اسـالمي و  
مختصات نياز فوري و نگـاه بلندمـدت    براساسعمدتاً  د ونه غربي بو تحقق نه شرقي و

جمهوري اسالمي بود. اهميت خودباوري در استقالل سياسي و خروج از محـور غـرب   
محوريت در جهان اسـالم و پاسـخ    يبه صورتي كه وابسته به محور شرق نشود و احيا

ان از بنـدي قـدرت در جهـ    ساز در نظام دو قطبـي نسـبت بـه طبقـه     مستقل و مسئوليت
و تالش اين  آمريكاشد. خروج ايران از حلقه استراتژيك  هاي اساسي محسوب مي رفتار

ورد. تـالش غـرب   آساز را پديد  اي چالش كشور براي بازگرداندن ايران به گذشته دوره
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زدن تعـادل ژئوپلتيـك درونـي و     براي توليد جنگ داخلي، انجام كودتاي نظـامي، بـرهم  
همـه در  ... بين ايران وعـراق، انجـام محاصـره اقتصـادي و    بيروني ايران، تحريك جنگ 

  كار برده شد.ه خدمت جلوگيري از تشكيل ايده مستقل در سياست خارجي ايران ب
 خود را از حوزه تهديد به دشمني بـا ايـران تغييـر داد و   عمالً  با رفتار خود آمريكا

ر و رويـارويي  اين موضع باعث شد تا توان جمهوري اسالمي ايران صرف دفـاع و مهـا  
  المللي شود. جديد در عرصه بين

اما اكنون در دهه سوم و چهارم انقالب اسالمي شـاهد تغييـرات عمـده در جهـان     
 انبساط قدرت و هستيم. فضاي جنگ سرد به شكل ديگري تقسيم شده است. انقباض و

ي و شدت و نوع اثر بخشـ  كند ميتري استفاده  هاي جديدتر و پيچيده ديپلماسي از روش
ها و تعامالت و شدت اين تغييرات در حوزه غرب و شرق متفـاوت شـده اسـت.     تقابل
و ائتالف شـكني و چنـد اليـه    سازي  ها و نوع ائتالف ها و انتظارات و سرعت متغير ابزار

كيفيـت   شدن تئوري بازي در محيط رسمي و پنهان و نامتقارن همه و همه در سـطح و 
  ديگري قرار گرفته است.

يط ارزيابي كارنامه دولت نهم و دهم در عرصه سياست خارجي بـه دو  در اين شرا
دليل از اهميت قابل توجهي برخوردار است: نخست، دولـت نهـم در شـرايطي سـكان     

برعهـده   1384هدايت قوه مجريه و بالتبع سياسـت خـارجي ايـران را در اواسـط سـال      
هاي غربـي در يكـي    اي با قدرت گرفت كه جمهوري اسالمي ايران به دليل چالش هسته

ترين مقاطع تاريخ معاصر خود قرار داشـت و از ايـن نظـر     كننده ترين و تعيين از حساس
توانست در ارجاع و يـا عـدم ارجـاع     و هدايت سياست خارجي مي گذاري سياستنوع 

اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و متعاقب آن قـرار گـرفتن در    پرونده هسته
نشور سازمان ملل و تصويب اقدامات تنبيهي عليه جمهـوري اسـالمي   ذيل فصل هفتم م

بـه دليـل فقـدان معيارهـاي     اينكـه   ثري داشته باشـد. و دوم، وايران در اين شورا نقش م
ملمــوس و مشــخص بــراي ارزيــابي سياســت خــارجي، دولــت نهــم و دهــم مــدعي  
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دانند. بـر ايـن    مي واقعياز ناظران آن را غير دستاوردهايي در اين زمينه است كه بسياري
اساس، ارزيابي سياست خارجي دولت نهم و دهم هم از منظـر تبيـين نقـش دولـت در     

سـازي   شناسـي وضـع موجـود و شـفاف     ورود به شرايط كنوني و هـم از منظـر آسـيب   
  .معيارهاي ارزيابي سياست خارجي حائز اهميت است

ضـع،  ارزيابي دقيق از سياست خارجي يك دولـت مشـخص مسـتلزم بررسـي موا    
تطابق آن با اصـول   ـ2منافع ملي،  تأمين ـ1ها و نتايج سياست خارجي از منظر  عملكرد

  باشد. برخورداري از انسجام دروني مي ـ3 نهايتاً تعيين شده در متون فرادولتي و

  هاي سياست خارجي دولت نهم و دهم ابعاد و ويژگي ـ1
يكـي   احتمـاالً دهم سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در دوره دولت نهم و 

گيري اصلي در سياست  ها از منظر بازشناسي عنصر محوري يا جهت از دشوارترين دوره
نوعي اتفاق نظر ميان تقريبًا  گيري دولت نهم خارجي است. در حالي كه تا پيش از شكل

ي ها دولتگيري محوري  نظران، اعم از اجرايي يا دانشگاهي، در خصوص جهت صاحب
كه آنچه  ياست خارجي وجود داشت، در خصوص دولت نهم و دهمگذشته در حوزه س

هـاي   گـذاري  نظرهـاي شـديد در ايـن زمينـه اسـت. نـام       است اختالفتأكيد  بيشتر قابل
متعددي كه براي سياست خارجي اين دوره صورت گرفته است پيش از هر چيز حاكي 

و دهم قابـل  هايي است كه در مواضع و عملكرد سياست خارجي دولت نهم  از آشفتگي
  مشاهده است.

گيري دولت نهـم، اهـداف و مواضـعي در حـوزه سياسـت خـارجي        از زمان شكل
گران بازگشـت   شده است كه از ديدگاه برخي از تحليل پيگيريجمهوري اسالمي ايران 

به اصول اوليه انقالب اسالمي و از ديدگاه برخي ديگـر، برداشـت افراطـي از اصـول و     
حتي انحراف از آن تحليل و تفسير شده است. از منظر قـائلين  اهداف انقالب اسالمي و 

المللـي، كـه اغلـب     س جمهور در سـطح بـين  ييبه ديدگاه نخست، اظهارات و مواضع ر
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المللي و طـرح   كننده در گفتمان مسلط روابط بين متضمن به چالش كشيدن عناصر تعيين
المي از آغاز بـراي  تقاضاهاي جديد است، همان اهداف و مواضعي است كه انقالب اس

توجهي واقع شـد. از ايـن    هاي گذشته مورد كم در دورهعمالً  تحقق آنها شكل گرفت و
محور و  گرا، عدالت منظر سياست خارجي دولت نهم و دهم يك سياست خارجي اصول

تهاجمي است كه جمهوري اسالمي ايران را از موضع انفعـالي خـارج كـرده و در مقـام     
  به نظام سلطه قرار داده است. پرسشگري انتقادي نسبت

برخالف قائلين به ديدگاه نخست، معتقدان به ديدگاه دوم بر اين اعتقاد هستند كـه  
سياست خارجي دولت نهم و دهم مطابقتي با اصول و اهداف انقالب اسالمي نداشته و 

محـور، بلكـه يـك سياسـت      گرايانه و عـدالت  از اين نظر نه يك سياست خارجي اصول
ثبـات در مواضـع و فاقـد يـك      تني بر توليد بحران، متوهمانه، پوپوليستي، بيخارجي مب

  استراتژي مشخص است.
بـه دو   شود ميبه طور كلي نقدهايي كه به سياست خارجي دولت نهم و دهم وارد 

دسته قابل تقسيم هستند: اول نقدهاي مبنايي كه نوع رويكـرد و نگـرش دولـت نهـم و     
المللي جمهوري اسالمي ايران  نقش و مسئوليت بين چنين همالمللي و  بين مسايلدهم به 

دهند، و دوم نقدهايي كه مواضع و عملكرد سياسـت خـارجي را    را مورد توجه قرار مي
  كشند. در اين دوره به چالش مي

  نقدهاي مبنايي ـ الف
  به لحاظ مبنايي دو انتقاد اساسي به سياست خارجي دولت نهم و دهم وارد است:

  ها و اهداف در سياست خارجي كردن مرز آرزوها، آرمانمخدوش  ـ1
پذيري  ها و يا تمايالتي هستند كه فارغ از امكان ها و آرزوها مجموعه خواسته آرمان
گيري كـالن رفتارهـا را    ناپذيري آنها و يا درستي يا نادرستي آنها، شكل و جهت يا امكان

د شـدني نيسـتند بلكـه تنهـا قابـل      ها و آرزوها ايجا . آرمانكنند ميبه سمت خود تنظيم 
بينـي   هايي هستند كه در آينـده قابـل پـيش    سازي هستند. در مقابل، اهداف خواسته زمينه
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ريزي و تالش كرد. در يك زنجيـره پلكـاني    توان براي آن برنامه قابل دستيابي بوده و مي
اً جـايگزين  تواننـد مسـتقيم   هـا نمـي   ها نزديك شد، اما آرمان توان به آرمان از اهداف مي

هـايي را   ممكن است آرمان ها دولتاهداف شوند. در حوزه سياست خارجي بسياري از 
، شـود  ميكه به عنوان هدف در سياست خارجي شناخته آنچه  براي خود قائل باشند، اما

قابـل دسـتيابي    ـهـا و شـرايط موجودـ    با فرض ظرفيـت ـ   و موضوعاتي است كه مسايل
  هستند.

هـاي خبـري،    المللي، كنفرانس س جمهور در مجامع بينييد رمطالعه اظهارات متعد
ها و گفتگوهاي دوجانبه حاكي از آن اسـت كـه دغدغـه اصـلي بـاالترين مقـام        مصاحبه

اجرايي كشور نه پيشبرد منافع ملموس ملي و نه حتي اهداف مشـخص شـده در قـانون    
المللـي،   دالنـه بـين  بر موضوعات كالني مانند ايجاد نظـام عا تأكيد  اساسي، بلكه توجه و

هـا، از بـين    تغيير و سهيم شدن در مديريت جهاني، گسترش عشق و دوستي ميان انسان
هاي فقر و جنگ، بازگشت بـه حقيقـت، عـدالت، حفـظ كرامـت انسـاني و        بردن ريشه

المللي، صـلح و امنيـت    مهرورزي و محبت در تعامالت بين هاخالق و معنويت و روحي
 و موضوعاتي از اين دست بوده است. چنين موضوعاتي اگرچه پايدار بر پايه خداپرستي

شوند كه انقـالب اسـالمي ايـران نيـز ماننـد تمـامي        هايي تلقي مي بخشي از آرمانبعضاً 
هاي برآمده از فطرت پاك انسـاني آرزوي تحقـق آن را داشـته اسـت، امـا آنقـدر        تالش

ر حجت خود وعـده تحقـق   آرماني و دور از دسترس هستند كه خداوند نيز تنها با ظهو
حتي قانون اساسي جمهـوري اسـالمي   اينكه  حائز اهميت ديگر مسألهآن را داده است. 

باشـد هـم رسـيدن بـه چنـين اهـداف        هاي انقالب اسالمي مي ايران كه برآمده از آرمان
  اي را براي خود قائل نشده است. گرايانه آرمان

ها دعـوت بـه ايجـاد     اين گزاره س جمهور از بيانييبر اين اساس، چنانچه منظور ر
ملـت موجـود (كـه متشـكل از      ـ  عادالنه در جهان، با فرض وجود نظـام دولـت   نظمي
هـاي متفـاوت فرهنگـي، مـذهبي و      يي با سطوح توانمندي مختلف و با ويژگيها دولت
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محور  چنين آرماني با توجه ماهيت قدرتقطعاً  باشد، در اين صورت، سياسي است) مي
هاي شـيعي، دليلـي    نيافتني است (كه اگر بود، طبق آموزه لل موجود دستالم روابط بين

س يـي براي ظهور حضرت مهدي (عج) وجود نداشت). از سوي ديگر، چنانچه منظور ر
تـر اسـت، در ايـن     ها حركت به سمت نظمي عادالنه مكرر بر اين گزارهتأكيد  جمهور از

گيـري از ابزارهـاي قـدرت نـرم،      بايست به جاي بيان مكرر آرزوها (با بهـره  صورت مي
المللي براي رسيدن بـه   هاي عملياتي)، به فضاسازي بين ديپلماسي قدرتمند و ارائه طرح

ها  س جمهور از بيان مكرر اين گزارهيياينكه، چنانچه منظور ر نهايتاً اين هدف پرداخت.
ز آن س جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل تنها يك نمونه ايي(كه آخرين سخنراني ر

باشد، در اين صـورت   سازي براي ظهور حضرت مهدي (عج) مي آيد) زمينه به شمار مي
س دولـت و در  يـي س جمهور از موضـع يـك ر  يياين پرسش قابل طرح است كه چرا ر

(يعني كساني كه خـود بيشـترين نقـش را در سـاخته      ها دولتساي ساير ومجامعي كه ر
وي هسـتند بـه طـرح ايـن دعـوت       شدن نظام ظالمانه موجود دارنـد) مخاطـب اصـلي   

 ـ ي ملـي هـا  دولـت و نه ـ ها   پردازند؟ اگر مخاطب حضرت مهدي (عج) تمامي انسان مي
هـا قـرار دهـد.     هستند، در اين صورت چنين دعوتي بايد مخاطب خود را تمامي انسـان 

خوشبختانه در دنياي جهاني شده امروز ابزارهاي زيادي براي بيان چنين سخناني وجود 
 اما پرسشي كه پيش از اين بايد به آن پاسخ گفت اين اسـت كـه آيـا ايـن وظيفـه     دارد، 

(هرچند كه اين دولت ملي جمهوري اسالمي باشد)، كـه   س يك دولت مليييربرعهده 
پيش از هر چيز مسئول ايجاد يك زندگي عزتمندانه و سعادتمند براي شهروندان متبـوع  

قرار دارد. چنين دعوتي، اگر واقعـاً نيـازي    يك رهبر ديني نيست،الزاماً  باشد و خود مي
تري بـراي طـرح    رهبري انقالب اسالمي شأن اوليقطعاً  به طرح آن در اين مقطع باشد،

  آن خواهند داشت.
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  زايي آفريني و بحران مخدوش شدن مرز سياست خارجي تهاجمي با تنش ـ2
كـرد قابـل   تحت هر شرايطي رويالزاماً  اتخاذ رويكرد تهاجمي در سياست خارجي

توانـد بـه تخريـب چهـره و      ورزي نابهنگام و بدون پشتوانه مـي  دفاعي نيست. جسارت
المللي منجر شده و در صورت تـداوم، افـزايش تهديـدهاي     جايگاه كشور در سطح بين

امنيتي را براي كشور به همراه بياورد. عالوه بر اين، اتخـاذ سياسـت خـارجي تهـاجمي     
  فرض تحقق و پذيرش آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. تبعات و الزاماتي دارد كه با

يكي از تبعات قطعي سياست خارجي تهاجمي، انتظار تهاجم متقابل است كه بايـد  
تواند به گسترش  آمادگي الزم براي آن وجود داشته باشد. تهاجم متقابل به نوبه خود مي

اتخـاذ سياسـت خـارجي    براين، از آنجا كه ناهاي رويارويي منجر شود. ب و توسعه حوزه
دهـد، ايـن سياسـت بايـد فراگيـر و       قرار مي تأثير ن كشور را تحتوئتهاجمي تمامي ش

توان در يك حوزه به تهاجم پرداخت و در حـوزه   جانبه باشد. به عبارت ديگر، نمي همه
ديگر به انتظار تعامل و همكاري نشست. اتخاذ سياست خارجي تهاجمي در شرايطي از 

 تـرين  مهـم شده است كـه در   پيگيرياقتدار از سوي دولت نهم و دهم موضع افتخار و 
اي، ايران مكرراً از تمايل بـه تعامـل،    المللي كشور يعني موضوع پرونده هسته بين مسأله

گويد. پرسـش مهمـي كـه در ايـن      هاي غربي خود سخن مي همكاري و گفتگو با طرف
رد خـود را تهـاجم بـه طـرف     تواند مطرح شود اين است كه اگر دولت رويكـ  زمينه مي

سطح درگيري) تعريف كرده است و مكرراً از ناعادالنه بودن  يمقابل (و به عبارتي ارتقا
الملل سخن گفتـه و سـاختار شـوراي امنيـت را سـاختاري ظالمانـه و        نظام موجود بين

، چگونه انتظار دارد كه طرف مقابـل از تمـامي   كند ميهاي آن را ورق پاره تلقي  قطعنامه
اي ايـران اسـتفاده نكنـد؟ از سـوي ديگـر، در       مكانات خود براي مقابله با برنامه هسـته ا

اي بـا چـه هـدفي     شرايط تشديد رويارويي، راهبرد مذاكره و گفتگو در موضـوع هسـته  
اي خود به زمان بيشـتري نيـاز داريـم در     ؟ اگر ما براي پيشبرد برنامه هستهشود ميدنبال 

 شود؟ بر اين اساس، پيگيريتر  ين برنامه در فضايي آراماين صورت چرا تالش نشد تا ا
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در حقيقـت   شـود  ميكه در اين دوره به عنوان سياست خارجي تهاجمي از آن ياد آنچه 
  المللي نبوده است. آفريني در فضاي بين چيزي جز تحريك بدون هدف دشمن و تنش

تهـاجمي بـه    ي اخير، دولت نهم و دهم به نام سياست خارجيها سالمتأسفانه در 
آفريني شباهت  المللي دست زده است كه بيشتر به بحران هدفي در سطح بين اقدامات بي

دارد تا يك سياست خارجي منسجم و فراگير. به عبارت ديگر، بررسي رفتار و عملكرد 
اي از اقـدامات ناهماهنـگ،    دولت نهم در حوزه سياست خارجي حكايـت از مجموعـه  

ارد كه حتي اطالق عنوان سياست خارجي بر آنها نيز دشـوار  متضاد دبعضاً  نامتجانس و
ل، كه به ييرسد. طرح موضوعاتي مانند نفي هولوكاست و ضرورت محو اسرا به نظر مي

، شـود  مـي جلوه سياست خارجي تهاجمي دولت محسوب  ترين مهمس جمهور ييبيان ر
متحـدتر و   در حالي دشمنان جمهوري اسالمي ايـران را در دشـمني خـود عليـه ايـران     

اي خود  برنامه هسته پيگيريگونه كه گفته شد، كشور به دليل  تر ساخت كه همان مصمم
المللي بود. اينگونه مواضع تند و پرهزينـه كـه بيشـتر     نيازمند آرامش بيشتر در سطح بين

مثبتي بـر منـافع ملـي كشـور داشـته       تأثيرآنكه  هدفي تبليغاتي داشته است، اغلب بدون
  دتي رها شده و به فراموشي سپرده شده است.باشد، پس از م

هـاي سـابقاً    آفريني در سياست خارجي در دولت نهم و دهم تنها بـه حـوزه   بحران
خـوبي بـا ايـران    نسـبتاً   يي كـه روابـط  ها دولتآميز محدود نبوده است و معدود  مناقشه
 توان در بحـران  مي را مسألهاند. نمونه اين  آفريني مستثني نبوده اند نيز از اين بحران داشته

ها به  روسآنكه  پس از 2010ايجاد شده در روابط ايران با روسيه مشاهده كرد. در سال 
س جمهور در جمع مردم كرمـان بـا مخاطـب قـرار     ييرأي مثبت دادند ر 1929قطعنامه 

دادن رهبران روسيه اظهارات تندي را عليه اين كشور بيان داشـت كـه بـا پاسـخ تنـدتر      
روابط دو كشور را به بدترين شرايط خود در دو دهه عمالً  واجه شد ومقامات روسي م

گذشته رساند. اگرچه اين حق جمهوري اسالمي ايران است كـه نسـبت بـه رفتـار هـر      
در جمع مردم كرمان، در حالي كـه   مسألهكشوري عليه خود اعتراض كند، اما طرح اين 
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ر و...) بــراي بيــان چنــين مســيرهاي ديپلماتيــك (گفتگــوي دوجانبــه، فراخوانــدن ســفي
تر باشد، چه هدفي جز اهداف كارآمد تر و تواند بسيار ثمربخش نارضايتي باز است و مي

  تواند داشته باشد؟ داخلي مي

  نقد مواضع و عملكرد ـ ب

  سياست خارجي بدون استراتژي ـ1
توان بر سياسـت خـارجي دولـت نهـم و      ايرادي كه به لحاظ عملياتي مي ترين مهم
هـا در   فقدان يـك اسـتراتژي مشـخص بـراي تنظـيم سياسـت       مسألهد ساخت، دهم وار
باشد. اگر سياست خارجي دولـت آقـاي هاشـمي رفسـنجاني بـر       هاي مختلف مي حوزه

گيري از سياست خارجي براي بازسـازي اقتصـادي و سياسـت خـارجي      استراتژي بهره
ازي روابـط بـا اروپـا    دار و به ويژه بازسـ  مسألهزدايي با كشورهاي  آقاي خاتمي بر تنش

ويژگي دولت نهم و دهم را از اين لحـاظ، در بهتـرين و    ترين مهمگذاري شده بود،  بنيان
هاي موردي دانست. طي هفت سـال   توان اتكا بر استراتژي ترين تعريف، مي بينانه خوش

ي التين، رويكـرد  آمريكاهاي گوناگوني مانند نگاه به شرق، نزديكي با  گذشته استراتژي
 نهايتـاً  پيمانان آنها و ساختارهاي قدرت موجـود و  هاي غربي و هم جمي عليه قدرتتها

سويه با برخي كشورهاي همسايه در مقاطع مختلفـي مـورد توجـه دسـتگاه      دوستي يك
ها در مقام استراتژي  هيچيك از اين استراتژياوًال  سياست خارجي قرار داشته است، اما
هـاي   تمـامي ايـن اسـتراتژي   تقريبـاً  ثانيـاً   رفتنـد و محور براي دولت نهم و دهم قرار نگ

  موردي پس از مدتي ناكارآمدي خود را نشان دادند.
فرآينـد   تـوان بـر   ضربه ناشي از عدم وجـود اسـتراتژي مشـخص را مـي     ترين مهم

گيري دولت نهم، استراتژي  مشاهده كرد. تا پيش از شكل 5+1اي ايران با  مذاكرات هسته
زدايي و بازسازي روابـط   اي (در چارچوب استراتژي كالن تنش تهايران در مذاكرات هس

هـاي   با اروپا)، بر تالش براي گفتگوي سازنده بـا اروپـا و اسـتفاده احتمـالي از شـكاف     
گيري دولت نهم ايـن اسـتراتژي    مبتني بود، اما پس از شكل آمريكاموجود ميان اروپا و 
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 كـه مشـخص اسـت اينكـه    آنچه  اين حال،مورد انتقاد قرار گرفته و كنار گذاشته شد. با 
هيچ استراتژي مشخصي جايگزين استراتژي پيشين نشده است. در ايـن وضـعيت   عمالً 

فقدان استراتژي، نه روسيه و نه كشورهايي مانند تركيه و برزيل، نـه تنهـا نتوانسـتند بـه     
گـه  اين كشورها نيز حـداقل از جر عمالً  خروج ايران از اين وضعيت كمكي كنند، بلكه

فرآينـد   تسـريع  چنـين  همدوستان ايران خارج شدند. يكي از نتايج اين فقدان استراتژي 
 هـاي  وارد شدن پرونده ايران به شوراي امنيت، تصويب چهار قطعنامه و اجراي تحـريم 

  عليه ايران بوده است.جانبه  همه
سـت  در اين زمينه حتي اگر گفته شود كه استراتژي ايران استراتژي مقاومت بوده ا

توان داد اين است كه اين استراتژي، حداقل با ادعاي استراتژي تهـاجمي   پاسخي كه مي
  هاي غربي در تناقض است. دولت نهم و دهم در برابر قدرت

  بينانه و متوهمانه سياست خارجي غيرواقع ـ2
توان به لحاظ عملياتي بر سياست خـارجي دولـت نهـم و     دومين نقد مهمي كه مي

بـر  تأكيـد   اي و المللـي و منطقـه   بـين  مسايلعدم شناخت درست از دهم وارد ساخت، 
مواضعي است كه نادرستي آنها بر اغلب ناظران داخلي و خارجي آشـكار بـوده اسـت.    

س جمهور از موضوعاتي مانند بازارهاي بورس جهاني و نحوه عملكرد يينوع انتقادات ر
حـوه عملكـرد نهادهـاي    داليل افزايش يـا كـاهش قيمـت نفـت و يـا ن      چنين همآنها و 

المللي و يا داليل بروز بحـران مـالي جهـاني اغلـب فاقـد مبنـاي اصـولي         اقتصادي بين
س جمهـور از ايـن موضـوعات دارد.    ييمشخصي بوده و حكايت از برداشت نادرست ر

المللي به نوبه خود منجـر   بين مسايلس جمهور از ييهاي نادرست ر ها و برداشت تحليل
بينانـه   تـوان آنهـا را غيرواقـع    اتي شده است كه در بهترين حالت مـي به اظهارات و اقدام

اند و يا اينكه در  ناميد. اظهاراتي مانند اينكه ديگران براي الگوگيري از ايران صف كشيده
زدند و يا اينكه  هنگام سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل حضار حتي پلك هم نمي

س جمهـور ابـراز احساسـات    يـي القمندي براي رهاي نيويورك همه مردم با ع در خيابان
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هـاي   نگـاري  ي مانند هاله نور، تغيير جهان در دو سـال آينـده، نامـه   مسايلكردند و يا  مي
و برخي كشورهاي غربي، اعالم حـل يـك    آمريكاساي جمهور وپاسخ به ر رويه و بي بي

موضـوعات   روزه روابط ايران و مصر در مصاحبه مطبوعاتي در سفر به امارات و برخي
  المللي دارد. بين مسايلبينانه و به عبارتي متوهمانه به  ديگر همگي نشان از نگاه غيرواقع

  آميز سياست خارجي تناقض ـ3
هـاي زيـادي    به لحاظ عملي گفتمان سياست خارجي دولت نهم و دهم با تنـاقض 

هـاي   س جمهوري اسالمي ايـران، در حـالي كـه از يـك سـو قطعنامـه      ييمواجه است. ر
داند، از سوي ديگر هشت بار به طـور متـوالي    هايي بيش نمي وراي امنيت را ورق پارهش

بخشي از انرژي خود را معطوف به حضور در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
و سخنراني در اين مجمع ساخته است. عـالوه بـر ايـن، در حـالي كـه طـرح موضـوع        

موضـوعاتي بـوده اسـت كـه در      تـرين  ممهل يكي از يينابودي اسرا مسألههولوكاست و 
س ييالشعاع قرار داده است، معاون وقت ر ي اخير سياست خارجي ايران را تحتها سال

  ل سخن بر زبان آورد.ييجمهور از دوستي با ملت اسرا
المللـي   س جمهور در حالي كه در بسـياري از مـوارد نظـام بـين    ييعالوه بر اين، ر

، در كنـد  ميها را تشويق به مقابله با اين نظام  ملت موجود را نظام سلطه تعريف كرده و
هاي بزرگ براي  ها از آمادگي براي همكاري و مشاركت با قدرت ها و نوشته برخي گفته

 چنين هماند.  سخن گفته »مشكالت اساسي جهان در فضاي احترام متقابل و عادالنه«حل 
دولـت در مـورد ايـن     نيز به رغـم شـعارهاي تنـد    آمريكادر خصوص موضوع رابطه با 

. در شـود  مـي مشـاهده   آمريكـا زدگي زيادي در خصوص برقراري رابطه با  كشور، ذوق
س جمهور از آمادگي براي گفتگوي ييس جمهور به نيويورك نيز بارها رييآخرين سفر ر

  سخن گفت. آمريكامستقيم با 
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احمـدي  هايي مانند حميد موالنا و هوشـنگ امير  عالوه بر اين، استفاده از شخصيت
برخـوردار بـوده و كارنامـه مبهمـي دارنـد يكـي ديگـر از نقـاط          آمريكـا كه از تابعيت 

  آيد. آميز سياست خارجي دولت نهم و دهم به شمار مي تناقض
  گرايانه و مبتني بر شعار سياست خارجي عوام ـ4

اي از رفتارها و مواضع دولت نهم و دهم در حوزه سياسـت خـارجي    بخش عمده
توان گفـت   گيرد و به عبارت ديگر مي جذب مخاطب داخلي صورت مي ظاهراً با هدف

كه در بسياري از موارد سياست خارجي فداي اهداف داخلي شده است. به عنوان نمونه 
س جمهور به جزيره ابوموسي و يا انتقـاد از روسـيه در   ييتوان به سفر ر در اين زمينه مي

المللـي در   برانگيـز بـين   جـان جمع مردم كرمان و يا طـرح موضـوعات تخصصـي يـا هي    
س جمهور در حـالي بـا   ييهايي كه مخاطب آنها مردم عادي هستند اشاره كرد. ر سخنران

ها را در كشور و منطقـه بـه راه    ها يا موافقت سفر به جزيره ابوموسي موجي از مخالفت
انداخت كه پيش از آن با حضور بدون مبنا در نشست شوراي همكاري خليج فارس در 

  دار ساخته بود. اقتدار جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه را خدشهقطر، 
در بسياري از موارد دولت نهم و دهم شعارها و موضوعاتي را مطرح كـرده اسـت   
كه در وراي آن هيچ اقدام ملموسي قابل مشاهده نيست. استراتژي نگاه به شـرق كـه در   

 چنـين  هـم آن صورت نگرفت. تالش مشخصي براي عمالً  قرار گرفتتأكيد  آغاز مورد
س جمهور به طور مشخص ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت به طـور  ييدر ادبيات ر

ها و اعـالم   مكرر مورد انتقاد قرار گرفته است. با اين حال اين موضوع تنها در سخنراني
و هيچ طرحي يا اقدام عملي در ايـن زمينـه تـاكنون از    دهد  مي مواضع خودش را نشان

هـاي زيـاد    هزينـه  رغم عليران مطرح نشده است. جمهوري اسالمي ايران حتي سوي اي
نتوانست از فرصت برگزاري اجالس سران عدم تعهد در تهـران بـراي پيشـبرد اهـداف     
جمهوري اسالمي و حل برخي مشكالت بهره بگيرد و در اين اجـالس تنهـا بـه اعـالم     

  مواضع اكتفا شد.
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  انداز سياست خارجي متعارض با سند چشم ـ5
انداز سندي است كه به عنوان سند محوري در جمهوري اسالمي ايـران   سند چشم

رهبري نظام قرار دارد. بـا ايـن حـال، صـفت تهـاجمي كـه       تأكيد  پذيرفته شده و مورد
هاي خود در ايـن حـوزه بـه     متصديان سياست خارجي دولت نهم و دهم براي سياست

يشاپيش عرصه رويارويي و تقابل فرض گرفته الملل را پ گيرند، عرصه روابط بين كار مي
انداز بيست ساله كه در آن بر اتخاذ رويكرد تعامل  با روح سند چشم مسألهاست كه اين 

  باشد. شده است، در تعارض ميتأكيد  سازنده
رسيدن به موقعيـت   1404انداز بيست ساله، هدف ايران در سال  در متن سند چشم

تژي تعامل سازنده با ساير كشورهاي جهـان در سياسـت   با استرايافته  توسعه يك كشور
خارجي تعريف شده است، در حالي كه سياست خـارجي دولـت نهـم و دهـم مفهـوم      

شده در هفت سـال   پيگيريهاي  به محاق برده و ماهيت سياستكامالً  تعامل سازنده را
ـ     ه جـاي گذشته روند توسعه ايران را نيز كندتر ساخته است. به عبارت ديگـر، دولـت ب

هـاي بـزرگ در    سازي براي كاهش فشـار قـدرت   در شرايط موجود به دنبال زمينهآنكه 
اي ايران باشد با اتخاذ مواضع تند و مقابلـه بـا اكثـر كشـورها و      ي هستهها فعاليتزمينه 

الملي، امكان هرگونه تعاملي با ساير كشورها را نيز محدود ساخته اسـت. ايـن    نظام بين
انتقـال  فرآينـد   هـاي خـارجي و   گـذاري  موجب كاهش سطح سرمايهبه نوبه خود  مسأله

تكنولوژي به داخل ايران شده است. برداشت دولت نهم و دهم از مفهوم تعامل سازنده 
  تفاوت زيادي با مفهوم تقابل ندارد.

  و اعتبار ملت ايرانشئون  رفتارهاي مغاير با ـ6
ظم رهبري به عنـوان  گانه عزت، حكمت و مصلحت كه از سوي مقام مع اصول سه

چراغ راهنماي ديپلماسي ايـران تعريـف و مشـخص شـده اسـت در رفتـار و عملكـرد        
سياست خارجي دولت تبلور كمتري داشته است. برخي از اقدامات دولت نهـم و دهـم   
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رسد با عزت جمهوري اسالمي ايران مطابقـت   در عرصه سياست خارجي كه به نظر مي
  از: ندارد، عبارتند

ار و جايگاه ايران در برابر كشورهاي عربي بـه دليـل تقاضـاهاي    تضعيف اعتب ـ
يك سويه و غيرمرسوم براي سفر به اين كشـورها و يـا حضـور در اجـالس     

  سران شوراي همكاري خليج فارس.
س يـي دار شدن عـزت و احتـرام ر   اصرار بر انجام سفرهايي كه از پيش خدشه ـ

. اين موارد شـامل سـفر بـه    بيني بود جمهوري اسالمي ايران در آنها قابل پيش
(ژنـو) و برزيـل    2ايتاليا، چين، حضور در دانشگاه كلمبيـا، اجـالس دوربـان    

  .شود مي
س جمهوري اسالمي ايران نيست؛ ماننـد  ييانجام برخي اقدامات كه در شأن ر ـ

  حضور در مراسم بدرقه ملوانان دستگير شده انگليسي و اعطاي هديه به آنها.
هاي خارجي در برخي مـوارد حـاكي از    آنها در رسانهبيان مطالبي كه انعكاس  ـ

هـاي   نگـاري  جهاني تلقي شده است، ماننـد، نامـه   مسايلعدم اشراف كامل به 
پاسخ ماندن آنها و يا درخواست  صورت گرفته با برخي از رهبران جهان و بي

اي و انجـام آن از   هاي دانشگاهي هسـته  كشورهاي اروپايي براي انحالل رشته
  گذشته. سوي دولت

تـرين مقامـات    هـاي اعالمـي عـالي    كشاندن اختالفات داخلي و حتي سياست ـ
  كشور به بيرون از مرزها.

  .عزل وزير خارجه در جريان يك سفر خارجي ـ
  .هاي تكراري انجام مصابه ـ
تغيير لحن و مواضع بدون بسترسازي الزم (به طور نمونـه آخـرين سـخنراني     ـ

اي صورت گرفته در حاشـيه آن  ه س جمهور در مجمع عمومي و مصاحبهيير
  .س جمهور و مواضع رهبري نداشت)ييي گذشته رها ديدگاهمطابقتي با 
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سـران ايـن دو كشـور    آنكـه   رغـم  علـي سفر به جمهوري آذربايجان و كويت  ـ
اندكي پيش از آن، به رغم اعالم حضور، از آمدن به اجالس سران عدم تعهـد  

  در تهران خودداري كرده بودند.
سـازي در   گيـري و تصـميم   جي متكي به شخص تضعيف ساختارهاي تصميمسياست خار ـ7

  حوزه سياست خارجي
اي از سياست خارجي كشور متكي بـر اقـدامات    در هفت سال گذشته بخش عمده

هـيچ يـك از   تقريبـاً   س جمهور بوده و تنها حلقه محدودي از مشاوران كـه ييشخصي ر
لمللي ندارند، گردانندگان اصـلي  ا بين مسايلآنها تخصصي در حوزه سياست خارجي و 

 اند. در اين زمينـه دسـتگاه وزارت امـور خارجـه     عمده در سياست خارجي بوده مسايل
اهميت اشتغال داشته است. كشوري كه اهداف  تنها به رتق و فتق امور جاري و كمعمالً 

داخلـي   ، بايـد سـاختارهاي  كند ميالمللي دنبال  اي را در سطح بين فعاالنه و بلندپروازانه
ي اخيـر متأسـفانه نـه تنهـا     هـا  سـال قوي و مستحكمي داشـته باشـد. بـا ايـن حـال در      

اند بلكه جايگاه وزارت امور خارجه در  گيري در دولت تقويت نشده ساختارهاي تصميم
زمان بـا   ترين شرايط خود در سي سال گذشته قرار دارد. هم گيري نيز در ضعيف تصميم

فرآينـد   امنيت ملي نيـز نقـش و اهميـت خـود را در     وزارت امورخارجه، شوراي عالي
، بسياري از نيروهاي با ها سالگيري سياست خارجي از دست داده است. در اين  تصميم

انـد و   تجربه جمهوري اسالمي ايران در عرصه سياست خارجي به كنـار گذاشـته شـده   
ي مهـم قـرار   هـا  گيـري  اند در موقعيت تصميم اي در اين عرصه نداشته افرادي كه تجربه

هاي مهم در سياست خارجي با وجود حضـور وزيـر    اند. در حال حاضر مأموريت گرفته
كـه مسـئوليت    شـود  مـي امور خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي به افرادي واگذار 

س جمهور در اين خصـوص  ييرسمي و تجربه الزم را در اين زمينه ندارند. اظهار نظر ر
س جمهـور عمـل   يـي تـر از ر  ياست خارجي بسيار عقـب كه وزارت خارجه در حوزه س

  ي اخير است.ها سالبه خوبي گوياي نقش وزارت خارجه در  كند مي
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ها  س جمهور تالش زيادي كرده است تا با ارائه سخنرانييياگرچه ر ها سالدر اين 
هاي مختلف يك تنه ديپلماسي عمومي ايران را به پيش ببرد، اما اين اقدامات  و مصاحبه

  گذاري الزم برخوردار نبوده است:تأثير سه دليل ازبه 
و جـذاب  كننـده   اي كه براي مخاطبان ايـران اقنـاع   عدم وجود و يا طرح ايده ـ الف

ها و مصـاحبه سـخناني را تكـرار     س جمهور در تمامي اين سخنرانيييباشد. در واقع، ر
  د.ان كه اغلب ويژگي سلبي دارند و در شرايط مختلف تكرار شده كند مي

خالصه شدن تمامي قدرت نرم و ديپلماسي عمومي ايران در اقدامات شخص  ـ ب
  س جمهور.يير

دانشگاهي ميان مردم و دانشـگاهيان ايـران بـا    ـ   كاهش شديد ارتباطات مردمي ـ ج
  مردم و دانشگاهيان ساير كشورها.

ر موضوع قابل توجه ديگر در اين زمينه ناديده گرفته شدن اهميت كار كارشناسي د
رســد كـه عقالنيــت   حـوزه سياسـت خــارجي اسـت. در ايــن چـارچوب بـه نظــر مـي      

ناديده گرفته شـده اسـت. در   كامالً  بوروكراتيك به حاشيه رفته و اهميت كار كارشناسي
المللي يا  حال حاضر، بسياري از مراكز تحقيقاتي در زمينه سياست خارجي و مسايل بين

  سازي ندارند. و تصميم گذاري سياستفرآيند  درگونه نقشي  هيچعمالً  اند يا تعطيل شده

  پيامدها و نتايج سياست خارجي دولت نهم و دهم
گونه كه پيش از اين مورد اشـاره قـرار گرفـت، مفهـوم منـافع ملـي يكـي از         همان

توان به ارزيابي سياست خارجي يك دولت  آن مي براساسمعيارهايي است كه  ترين مهم
ها (امنيت و  دو شاخصه كاهش تهديدات و افزايش فرصتپرداخت. منافع ملي اغلب با 

سياست خارجي يـك دولـت   هرچه  . در واقع،شود ميتوسعه و يا بقا و رفاه) پيوند زده 
تـوان ايـن    به توليد، افزايش و تقويت امنيت و توسعه يك كشور كمك بيشتري كند مي

  آميزتر تلقي كرد. سياست خارجي را موفقيت
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  يامنيت مل مسأله ـ الف
  در بحث امنيت ملي دو شاخص مهم از يكديگر قابل تفكيك هستند:

  سطح تهديداتـ 1
  سطح قدرت مليـ 2

اين دو شاخص به ارزيابي سياست خارجي دولت نهم و دهم برمبناي  اگر بخواهيم
  است:تأكيد  بپردازيم، در اين مبحث هشت نكته قابل

  امنيتي شدن چهره جمهوري اسالمي ايرانـ 1
گيري دولت نهم تالش زيادي براي غيرامنيتـي كـردن    تا پيش از شكل در حالي كه

ي گذشته با طرح ها سالالمللي صورت گرفته بود، طي  ايران در سطح بين مسألهچهره و 
فرآينـد   غيرمرتبط بـا منـافع ملـي ايـران، مجـدداً     بعضاً  برخي موضوعات غيرضروري و

  ل بوده، تشديد شده است.ييامنيتي شدن ايران كه مشخصاً از جمله اهداف اسرا
  تضعيف موقعيت و اعتبار جهاني ايرانـ 2

طي چند سال اخير، به دليل نوع عملكرد و ادبيات خاص و غيرمتعارف دولت نهم 
و دهم، موقعيت و اعتبار جمهوري اسالمي ايران تا حدي تضـعيف شـده اسـت كـه در     

ني بـه امـري عـادي    مقاطع مختلف موضوع حمله به ايران در فضاي افكار عمومي جها
تبديل گرديده و قبح اخالقي و هنجاري آن ريخته شده است. در شرايط موجـود ديگـر   

بلكـه   شـود  ميمشروعيت يا عدم مشروعيت حمله نظامي به ايران سخن گفته ن مسألهاز 
ـ ز ي آن دور مـي كارآمـد  ي يا عدمكارآمد حول چگونگي وعمدتاً  مباحث د. در حـال  ن

م از عدم مشـروعيت جنـگ احتمـالي عليـه ايـران سـخن       حاضر حتي مخالفان جنگ ه
در  مسألهدانند. اين  گويند، بلكه تنها آن را ابزاري ناكارآمد براي تغيير رفتار ايران مي نمي

، افكـار عمـومي   2003به عراق در سال  آمريكاكه حتي پيش از حمله دهد  مي حالي رخ
  داد. نشان ميجهاني مخالفت خود را با اين حمله به اشكال گوناگون 
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  مشروعيت يافتن و حقوقي شدن تهديدهاـ 3
هاي شوراي امنيت به تهديدها عليه ايران  اي از قطعنامه ي اخير، مجموعهها سالدر 

هــاي شــوراي امنيــت، و  ابعــاد حقــوقي بخشــيده اســت. در شــرايط موجــود، قطعنامــه
شـروعيت  هاي گسترده پيرامون آن، بستري فراهم نمـوده اسـت كـه ادعـاي م     فضاسازي

اي ايران قابل توجيه نباشد، زيرا ايـن اسـناد هرگونـه توسـعه و ادامـه       ي هستهها فعاليت
  دانند. اي ايران را فعاليتي غيرقانوني مي فعاليت هسته

  الملل ترين تهديد براي امنيت بين تبديل شدن ايران به اصليـ 4
ن ملـل،  هاي صـادر شـده عليـه ايـران در شـوراي امنيـت سـازما        قطعنامه براساس

الملـل معرفـي    ترين تهديد صلح و امنيت بـين  و اصلي ترين مهمجمهوري اسالمي ايران 
كه دولت كانادا تحت اين عنوان خواستار تعطيلي سفارت ايران در  شده است. به طوري

  اتاوا و سفارت كانادا در تهران شد.
  هاي استراتژيك ايران كاهش انتخابـ 5

هاي استراتژيك  هاي اتخاذ شده، حق انتخاب ستي گذشته، به دليل سياها سالطي 
ي آمريكااهميت  ايران بسيار محدود شده و به جز روابط محدود با برخي كشورهاي كم

هـاي دوپهلـوي    كاهش يافته است، ايران ناگزير به اتكا به سياستاخيراً  التين كه آن هم
  المللي شده است. كشورهايي مانند روسيه و چين در سطح بين

  اي ديد تهديدهاي منطقهتشـ 6
در منطقه، به ويژه در عـراق   آمريكاهاي  در چند سال اخير، با وجود اينكه سياست

هاي بزرگي براي ايران به وجـود   ي زيادي مواجه شد و فرصتها چالشو افغانستان، با 
آمد ولي تهديدها عليه جمهوري اسالمي ايران در بسياري از منـاطق همجـوار افـزايش    

امنيتـي، تقويـت    موافقتنامـه در پي انعقاد  آمريكادر عراق تثبيت حضور نظامي پيدا كرد. 
موقعيت عربستان و برخي از كشورهاي عربي در اين كشور و بسـياري از مـوارد ديگـر    

هاي ايجاد شده براي جمهوري اسالمي ايران در  حاكي از اين است كه به تدريج فرصت
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رود اين امر در صورت استمرار بـه   مال ميباشد كه احت عراق در حال از دست رفتن مي
  تهديد تبديل شود.

در خليج فارس، كشورهاي عضـو شـوراي همكـاري در مخالفـت بـا ايـران        ـ
تر شده است. در اين  هاي آنها علني رويه بيشتري پيدا كرده و مخالفت وحدت

به دليل ضعف عملكرد جمهوري اسالمي ايران، رفتار دولـت   چنين هم ها سال
ابعاد ضد ايراني و ضد شيعي بيشتر پيدا كرده و ايـن دولـت هـم در    عربستان 

سـوريه   مسـأله اي و  هـاي منطقـه   بحث حجاج ايراني و نيز در بحث سياسـت 
  فشارهاي متعددي بر ايران وارد ساخته است.

در افغانستان، به رغم روابط خوب دو كشور، جايگاه و محبوبيـت جمهـوري    ـ
گـذار  تأثير كشور كاهش يافته و دو نيروي اسالمي ايران در افكار عمومي اين

در اين كشور (جريان افراطي و ناتو) به ضرر ايران در حـال تقويـت جايگـاه    
خود هستند و برخي خبرها مبني بر توافقات ميان ايـن دو نيـز فضـا را بـراي     

توانسته است بـا كسـب    آمريكاتر ساخته است. در افغانستان دولت  ايران تنگ
افغانستان از شرّ طالبان، نفوذ زيادي كسب دهنده  وان نجاتوجهه مردمي به عن

استراتژيك ميـان دو كشـور و تصـويب آن بـا رأي      موافقتنامهكرده و امضاي 
اكثريت نمايندگان مجلس افغانستان خود دليل اين ادعاست. عالوه بر اين، در 

كـامالً   مرزهاي شرقي به ويژه مرز با پاكسـتان موقعيـت اشـرار بـه وضـعيت     
  تبديل شده است.اي  كننده راننگ

  المللي ايران اي و بين تضعيف موقعيت منطقهـ 7
  است:تأمل  در اين زمينه موارد زير قابل

: شـود  مـي تضعيف جايگاه ايران در ميان كشورهاي عربي كه شامل موارد زير  ـ
گانـه،   المللي در مـورد جزايـر سـه    اي و بين تشديد تبليغات و تحوالت منطقه

ت براي ايرانيان مقـيم و ايرانيـاني كـه بـه ايـن كشـورها سـفر        ايجاد محدودي
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افـزايش اظهـارات ضـد ايرانـي و ضـد شـيعي رهبـران         چنـين  هـم و  كنند مي
هاي غلط اتخـاذ شـده در خصـوص     كشورهاي عربي. عالوه بر اين، سياست

  آميزي براي سياست خارجي ايران به همراه داشته است. مصر نتايج توهين
عمـدتاً   با كشورهاي همسايه شرقي؛ روابط ما با پاكستان تضعيف روابط ايران ـ

ي بسياري روبرو است و گفتگو و همكاري بين مقامات دو كشور ها چالشبا 
گيري ايران نسبت به تحوالت سياسـي   كاهش يافته است. به طور كلي، جهت

نامشـخص  كـامالً   در پاكستان كه از اهميت زيادي براي مـا برخـوردار اسـت   
دار ايران جايگاه خـود را از دسـت    مجلس پاكستان ائتالف طرف (در باشد مي

  داده است).
عمـالً   برنامـه مهـاجرين افغـاني، كـه     در روابط با افغانستان بحث اخـراج بـي   ـ

هاي زياد سياسي عليـه ايـران در افكـار عمـومي      نتيجه ماند، منجر به هزينه بي
ن ديگـر در ايـران   اي كه امروز بيش از هـر زمـا   افغانستان شده است، به گونه

ها از مـرز سـه ميليـون گذشـته      مهاجر افغاني داريم. اين آمار طبق برخي گفته
  است.

شـد،   س جمهور دنبال مـي ييكه توسط ر »نامه«المللي، ديپلماسي  در سطح بين ـ
فزود، بلكه به دليـل عـدم ارسـال پاسـخ از     االمللي ايران ني نه تنها به اعتبار بين

  المللي ايران نيز گرديد. موجب تضعيف اعتبار بين ها، سوي مخاطبان اين نامه
امكان بازيگري ايـران بـه دليـل ايجـاد وفـاق و       چنين همالمللي  در سطح بين ـ

در مقابله با ايران كاهش پيدا كـرده اسـت. در    آمريكارويه بين اروپا و  وحدت
هاي دولت نهم و دهم كمك قابل توجهي به ايجاد اتحاد هرچـه   واقع سياست

  كرده است. آمريكاميان اروپا و بيشتر 
تجربـه   هاي كم المللي به دليل استفاده از ديپلمات هاي بين در نهادها و سازمان ـ

گذاري ايران بر روند تصويب قوانين تأثير و ضعف ديپلماسي سازماني، امكان
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تواند مشكالت  مختلف كاهش يافته است. برخي از اين مصوبات در آينده مي
  ري اسالمي ايران فراهم نمايد.زيادي را براي جمهو

ي تروريسـتي اگرچـه از ارزش   هـا  گـروه خارج ساختن منـافقين از فهرسـت    ـ
چنداني به لحـاظ امنيتـي برخـوردار نيسـت، امـا نشـانه ديگـري از تضـعيف         

  .تواند باشد المللي ايران مي موقعيت بين
تخريب چهره ايران و ايرانيان در سطح جهان به دليل عدم رعايـت عـزت در    ـ

دستاورد و تحميلي به كشـورهاي   هدف، بي فتارهاي ديپلماتيك؛ سفرهاي بير
  منطقه كه هيچ يك پاسخ مناسبي از سوي اين كشورها دريافت نكرد.

جانبه روابط كشورهايي مثل كانادا و مغـرب و برخـي از كشـورهاي     قطع يك ـ
  .يي و يا فراخواني سفراآفريقا

گـذاري  تأثير تضعيف شديد سطحالمللي و  تخريب چهره ايران در مجامع بين ـ
  .در اين مجامع

ناتواني ايران در متعهدسازي بيشتر چـين و روسـيه بـه حمايـت از ايـران در       ـ
  .المللي سطح بين

  از دست رفتن فرصت تاريخي ايران براي تقويت موقعيت شيعه در منطقه. ـ
ناكامي ايران در كسب آراي الزم براي عضويت غيردائم در شوراي امنيت كه  ـ

  .شود ميالمللي ايران محسوب  هاي ضعف و انزواي بين ديگر از نشانهيكي 
  تضعيف قدرت ملي ايرانـ 8

مجموعه موضوعات ذكر شده در مجموع به تضعيف قدرت ملـي ايـران در ابعـاد    
مختلف نظامي، سياسي، ديپلماتيك و اقتصادي كمك كرده است. در اين زمينه، عالوه بر 

  ته، توجه به موارد زير حائز اهميت است:موارد مطرح شده در بندهاي گذش
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ناكامي ايران در طرح هرگونه موضوع ايجابي و سازنده در سطح جهاني؛ زيرا  ـ
هاي ايجاد شده در عرصه سياست خارجي و فقدان اجماع  بندي به دليل قطب

  گذار باشيم.تأثير توانيم توليدگر و ملي در اين زمينه، ما نمي
هاي رقيب در منطقه از جمله تركيه، عربستان گذاري كشورتأثير ارتقاي سطح ـ

اي. در حال حاضر  تحوالت منطقهفرآيند  و قطر و كنار گذاشته شدن ايران در
خـواهي در منطقـه را برعهـده گرفتـه و در      كراسيوتركيه رهبري تحوالت دم

هـاي   اي از كشـورها و جريـان   موضوع فلسطين نيز در حال ايجاد جبهه تـازه 
هـاي سياسـي در لبنـان و     شد. در دو موضـوع مهـم تـنش   با همسو با خود مي
نقـش تماشـاگر را ايفـا    عمالً  ، ايران1388تا  1386ي ها سالبحران غزه، طي 

ي التـين محـدود سـاخت. ايـن     آمريكاكرد و تحركات ديپلماتيك خود را به 
هاي ايران دولت كـوچكي ماننـد    موضوع در حالي است كه در نتيجه سياست

اي تبـديل شـده اسـت. الزم بـه تـذكر       لين ديپلماسي منطقهقطر به يكي از فعا
عناصـر   تـرين  مهماست كه در شرايط امروز جهاني قدرت ديپلماسي يكي از 

  .شود ميقدرت ملي محسوب 
احساس تهديد و افزايش خريدهاي تسليحاتي كشورهاي عربي حوزه خلـيج   ـ

بـه  هـا از دسترسـي    فارس، در شرايطي كـه ايـران بـه دليـل تشـديد تحـريم      
  .هاي پيشرفته در اين زمينه محروم است فناوري

  توسعه مسأله ـ ب
توسـعه اقتصـادي   فرآينـد   گذاري سياست خارجي دولت نهم و دهم برتأثير ميزان

هـا بايـد مـورد     كشور يكي ديگر از معيارهايي است كه در روند ارزيـابي ايـن سياسـت   
حراف يا تطابق سياست خـارجي  معيار در اين زمينه ميزان ان ترين مهمبررسي قرار گيرد. 

باشد. از اين لحـاظ پيامـدهاي    انداز بيست ساله مي اي سند چشم دولت از اهداف توسعه
  :شود ميمنفي سياست خارجي دولت نهم و دهم شامل موارد زير 



 327  فصل پنجم ـ سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و مسأله توسعه اقتصادي

هاي اقتصادي كه پيامدهاي مختلفي بر وضـعيت اقتصـادي و روانـي     تشديد تحريم ـ1
  جامعه به جا گذاشته است؛

هاي خارجي به ويژه در بخش انرژي و خروج بسياري  گذاري طح سرمايهكاهش س ـ2
  گذاراني كه از گذشته در ايران حضور داشتند؛ از سرمايه

هاي تقـابلي و   هاي پيشرفته به دليل اتخاذ سياست كاهش سطح دسترسي به فناوري ـ3
  ها؛ انزواگرايانه و تشديد بيش از پيش تحريم

  ي متقابل اقتصادي ميان ايران و ساير كشورها؛هاي پيوندها عدم ايجاد زير ساخت ـ4
  المللي؛ تضعيف موقعيت ايران در نهادهاي اقتصادي بين ـ5
  هاي داخلي به خارج از كشور؛ تشديد فرار سرمايه ـ6
  تشديد فرار نخبگان به خارج از كشور؛ ـ7
هاي ايرانـي كـه عـالوه     و شركت ها بانكسابقه براي شهروندان،  ايجاد تضييقات بي ـ8

ي اقتصادي موجب تخريب وجهه و شـأن ايرانيـان در خـارج از كشـور     بر پيامدها
  شده است.

  گذاري خارجي در ايران؛ افزايش نرخ خطرپذيري سرمايه ـ9
بـر الگـوي   تأكيـد   هاي موجود در اقتصاد جهاني به دليل گيري از ظرفيت عدم بهره ـ10

  تجربه شده انزواگرايانه و تقابلي.

  گيري نتيجه

رفته، سياست خارجي جمهوري اسالمي در هفـت  هاي صورت گ با توجه به بحث
  هاي زير برخوردار بوده است: سال گذشته از ويژگي

انداز بيسـت   تضعيف محتوايي اسناد ملي در خصوص سياست خارجي مانند چشم ـ1
  ساله و برنامه چهارم توسعه.
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س جمهـور  يـي اي ر ي شخصـي و سـليقه  هـا  ديـدگاه فرو كاسته شدن منافع ملي به  ـ2
  ست خارجي و ناتوان شدن بوروكراسي).سازي سيا (شخصي

سياسـت سـعي و خطـا، بـه جـاي      برمبناي  اهداف سياست خارجي كشور پيگيري ـ3
  هاي كارشناسي. ها و تحليل گيري از نظريه بهره

سياسي شدن شديد روابط خارجي ايران و تضعيف ساير ابعاد اقتصادي و فرهنگي  ـ4
  آن.

بـراي ايـران وجـود داشـته      هـا  لساهاي تاريخي كه در اين  عدم استفاده از فرصت ـ5
در عـراق و   آمريكـا هـاي   اند از: ناكـامي  ها عبارت بوده است. برخي از اين فرصت

در  آمريكـا هـاي اطالعـاتي    و روسيه، گـزارش آژانـس   آمريكاافغانستان، اختالفات 
ا... در لبنان، فرصت تاريخي ناشي  هاي تاريخي حزب اي، پيروزي مورد برنامه هسته

  گسترش موج بيداري اسالمي در منطقه. نهايتاً ايگاه شيعيان در عراق واز ارتقاي ج
المللي  اي و بين تخريب روابط ايران با بسياري از كشورها و تضعيف جايگاه منطقه ـ6

ايران. در حالي كه در گذشته بسياري از كشورها به دنبـال گسـترش ارتباطـات بـا     
اكنون ايران  كرد. هم ا برخورد ميايران بودند و ايران از موضع قدرت با اين كشوره

. نمونه اين وضعيت را بايـد  كنند ميميلي  به دنبال اين كشورها افتاده و آنها ابراز بي
  كشورهاي پاكستان و هند ديد. چنين همدر روابط ايران با كشورهاي عربي و 

هدر رفتن بخش مهمي از انرژي و توانمندي ديپلماتيـك ايـران بـراي موضـوعات      ـ7
  اي براي سياست خارجي ايران به همراه نداشته است. رماني كه هيچ نتيجهكالن و آ

توانند در تقويت جايگاه  تقليل روابط خارجي ايران به روابط با كشورهايي كه نمي ـ8
  المللي نقش مهمي ايفا كنند. استراتژيك ايران در سطح بين

اي و  هـاي منطقـه   گيـري رونـدها و رژيـم    گذاري ايران بر شـكل تأثير كاهش سطح ـ9
  المللي. بين

  امنيتي شدن چهره جمهوري اسالمي ايران در عرصه جهاني. ـ10



 329  فصل پنجم ـ سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و مسأله توسعه اقتصادي

  كاهش قدرت بازيگري ايران در منطقه. ـ11
  منفي شدن تصوير ايران در افكار عمومي اكثر كشورها. ـ12
  محدوديت شديد در روابط اقتصادي و بانكي با جهان. ـ13
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  مقدمه

تحوالت پنجاه ساله اخير در نگاه به جهان و تعامالت بين كشورها نقش اقتصاد را 
تـر كـرده اسـت.     ها پر رنـگ  دهي و تحول اين تعامالت و نگرش بيش از پيش در شكل

م متصل و هايي كه در جامعه جهاني به ه شايد بتوان ادعا كرد كه يكي از نخستين بخش
به تبع آن وابسته شد و روند جهاني شدن را پديد آورد اقتصاد و روابـط اقتصـادي بـين    

ي نخستين اين تحول، از طريق تجارت و روابط ها سالكشورهاي جهان بود. اقتصاد در 
بـا هـم؛    هـا  دولـت و باالخره  ها دولتتجاري بين تجار كشورها با هم، تجار كشورها با 

هاي ارتبـاطي و توسـعه    جهت جهاني شدن برداشت. بسط تكنولوژي ها را در اولين گام
هاي مالي باعث شد پـس از تجـارت، سـرمايه حاصـل از آن نيـز       علم اقتصاد در عرصه

جهاني شود. امري كه به جهاني شدن بازارهـاي مـالي و تكامـل روابـط اقتصـادي بـين       
الي انجاميد. بـا تكامـل   م ـ  اي سرمايه ـ  روابط تجاري به روابط تجاريصرفاً  كشوري از

بيشتر وابسته شدن اقتصاد كشورها به يكـديگر امكـان   هرچه  بيشتر روند جهاني شدن و
گذاران فراهم شـد.   يابي اقتصادي هم براي فعالين اين عرصه اعم از تجار يا سرمايه مكان

به طوري كه فريدمن معتقد بود كه امروزه اين امر ممكن شده است كه هـر چيـز را در   
ا با استفاده از منابع هر جا توسط شركتي در هر جاي جهان توليد كـرد و آن را در  هرج

  هر جايي از جهان به فروش رسانيد.
توان ادعا كرد كه در جهان امروز روابـط سياسـي و اقتصـادي غيرقابـل      بنابراين مي

ي منـد  باشند، به بيان بهتر سياست (به دست آوردن، توزيع و بهره تفكيك از يكديگر مي
اند و غفلت از يكي  از قدرت) و اقتصاد (توليد، تبادل و مصرف منابع) در هم تنيده شده

  ضرر جبران ناپذيري به ديگري خواهد زد.
با توجه به اين امر بررسي روابط اقتصادي يك كشور در پرتو تعامالت سياسي آن 

افزايـي   هـم باشد. شكل سنتي  با ساير كشورها حائز اهميت و غيرقابل اغماض مي كشور
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اين دو عرصه، اثر روابط سازنده سياسي بر ثبات و بسط روابط اقتصادي و تجاري بـين  
افزايي بـر تضـمين روابـط سياسـي سـازنده و       باشد، اما اشكال نوين اين هم كشوري مي

دارد. بـه  تأكيد  حفظ امنيت ملي كشور از طريق بسط روابط اقتصادي و تجاري كشورها
افع اقتصـادي بـراي كشـورهاي خـارجي در داخـل، حفـظ امنيـت        بيان بهتر با ايجاد من

خارجي كشور و بسط روابط سياسي در زمره منافع سياسـي كشـورهاي خـارجي قـرار     
توان بررسي روابط اقتصادي خارجي و رويكردهاي دولـت   گيرد. در همين راستا مي مي

سـي روابـط   به آن را بر سه بخش استوار نمود: بررسي روابط و تعـامالت تجـاري، برر  
پذيري و مطلوبيت اقتصادي كشـور در   اي و باالخره بررسي ميزان ريسك مالي و سرمايه

جذب ساير اقتصادها از طريق بررسي وضعيت و جايگاه اقتصادي كشور. بديهي اسـت  
تر خواهد  كه با چنين تفكيكي امكان مقايسه دستيابي رويكردها به اهداف، بهتر و مستدل

  بود.
در بخش اول اين فصل به استخراج رويكردهاي حاكم بـر روابـط   در همين راستا، 

اقتصادي خارجي دولت نهم و دهم پرداخته خواهد شد؛ اينكه چرخش روابط اقتصادي 
كرده است و اينكه ايـن   كشور و تعريف شركاي اقتصادي جديد چه اهدافي را دنبال مي

بـراي كشـور مفيـد فايـده     جايگزيني اين شركا به لحاظ اقتصادي نيز بعضاً  بازتعريف و
  بوده است؟

در ادامه، تحوالت اقتصادي كشور در عرصه جهاني با توجه بـه رويكردهـاي بـاال    
اي ايران در هشت سال گذشته و  بررسي خواهد شد. سير تحول روابط تجاري و سرمايه

اثر روابط سياسي كشور بر جايگاه رقابتي اقتصاد ايران در منطقه و جهان مورد ارزيـابي  
ي پاياني شـرايط اقتصـاد خـارجي كشـور،     ها سالرار خواهد گرفت. اين امر نيز كه در ق

هـايي شـد نيـز مـورد بررسـي قـرار        هاي سياسي دستخوش چه آسـيب  تنش تأثير تحت
جنبـه   تـرين  مهـم هاي اقتصادي آن نيز بررسي خواهد شد.  هزينهبعضاً  خواهد گرفت و

پـذيري كشـور و افـزايش يـا      در ريسك مورد بررسي در اين بخش ارزيابي ميزان تغيير
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گـذاري و تجـارت در كشـور، امنيـت و ثبـات سـرمايه در        كاهش ميزان ريسك سرمايه
  كشور، ثبات قوانين حاكم بر روابط تجاري كشور و... خواهد بود.

در پايان با توجه به اين عناصـر ميـزان موفقيـت رويكردهـا بـا توجـه بـه شـرايط         
  ه خواهد شد.اقتصادي حاكم بر كشور برآورد

  رويكردهاي دولت نهم و دهم در حوزه اقتصادي خارجي

زدايي و ايجاد اعتماد متقابل در  با اتمام دوره كاري دولت هشتم، رويكردهاي تنش
جهان توسط دولت دستخوش تغييرات قابل توجهي شد. در واقع از آنجا كه آغاز به كار 

كشور و نـوع تعامـل بـا جهـان، در      اي هسته مسألهدولت نهم با تغيير رويكرد نسبت به 
رابطه با اين موضوع بود؛ رويكردهاي جديدي نيز در عرصـه جهـاني مـورد نيـاز بـود،      

  بنابراين كشور نياز به بازتعريف رويكردهاي اقتصاديش در جهان داشت.
هـاي سياسـي در مقابـل برنامـه      تر شـدن تـنش   با توجه به، بوجود آمدن و گسترده

الخصوص اتحاديه اروپـا در طـول هشـت سـال حاكميـت       علياي كشور با غرب  هسته
دولت نهم و دهم بر كشور، روابط سياسي و به تبع آن روابط اقتصادي كشور بـا غـرب   

الخصوص اتحاديه اروپا (به عنوان بزرگترين شـريك اقتصـادي ايـران) دسـتخوش      علي
ادي جديـدي  اقتصـ ـ   اي شد. بنابراين نياز به تدوين رويكردهاي سياسي تحوالت عمده

پذير نمايد و هـم منـافع اقتصـادي     تر آسيب بود تا هم كشور را نسبت به اين شرايط كم
هاي سياسي حاكم بر روابط سياسي كشورها با ايران، قـرار   تنش تأثير تر تحت كشور كم

خارجي دولت، بر اين اساس اسـتوار شـد كـه     گذاري سياستگيرد. رويكردهاي جديد 
هاي ايران در قبال تجارت انرژي با كشورهاي در حال  ياستهاي اقتصادي و س همكاري

توسعه به عنوان ابزاري براي مهار تبعات حاصل از بحران اتمـي كشـور و دسـتيابي بـه     
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اي مورد نظر در خاورميانه قرار گيرد. اين كشـورها در سـه قالـب آسـيا،      هژموني منطقه
  تعريف شد. آفريقاي التين و آمريكا

  روابط اقتصادي در آسيا (چرخش به سمت شرق) رويكرد ايران به ـ1
دو اصل قابل تعريـف اسـت. بسـط روابـط از      براساسرويكرد ايران به اين منطقه 

هاي اقتصادي در منطقه، و بسط روابط دو جانبه با كشورهايي  هاي همكار طريق سازمان
و پاكستان (بـه   نمايند. عمده اين كشورها هند تأمينكه بتوانند منافع سياسي ايران را نيز 

) و چين (به عنوان يك قدرت اقتصادي در حـال  آمريكاعنوان دو شريك سياسي سنتي 
ترقي در جهان) تعريف شد. در همين راستا براي نيل بـه ايـن هـدف و بـراي افـزايش      
قدرت اثرگذاري سياسي در منطقه خاورميانه بزرگتر (شـامل پاكسـتان و هنـد)، حاشـيه     

ن و كشورهاي جنوب شرق آسيا (شامل مـالزي، انـذونزي   درياي خزر و خاور دور(چي
و...) روابط تجاري جديدي با محوريت صادرات و انتقال انرژي به كشـورهاي منطقـه،   

  مدنظر قرار گرفت.
اي نمـود. بنـابر    هـاي منطقـه   در مرحله اول ايران سعي در بسط روابطش با سازمان

صـادي را بـا كشـورهاي قـاره آسـيا      هاي اقت اين رويكرد، اين امرهمكاري ديدگاه مبتكر
ي نخستين ها سالكرد. در نمود و امكان جايگزيني روابط تجاري را ممكن مي تسهيل مي

روي كار آمدن دولت نهم، اين هدف در اجالس سران كشورهاي ساحلي دريـاي خـزر   
هاي (اقتصـادي)   سازمان و يا شوراي همكاري تأسيسدر تهران دنبال شد؛ تالشي براي 

  حاشيه درياي خزر. كشورهاي
هاي شانگهاي  تر در سازمان همكاري آفريني پر رنگ اين هدف سپس در قالب نقش

دنبال شد. هدف كشور تغيير وضعيت خود از كشور نـاظر (بـه همـراه هنـد، پاكسـتان،      
افغانستان و مغولسـتان) بـه كشـور عضـو دائـم بـه همـراه (چـين، روسـيه، قزاقسـتان،           

هـاي معـاون    بكستان) در اين سازمان بود. اين امـر در گفتـه  قرقيزستان، تاجيكستان و از
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باشد. وي  نيز قابل مشاهده مي 2007اجالس شانگهاي در نوامبر  س جمهور درييوقت ر
تجربه جديد اجـالس  ”نمود:  چنين تعريف مي اي ايران را اين در آن تاريخ اهداف منطقه

هاسـت   ه در بسط همكاريدرياي خزر در تهران نشانگر خواست باالي كشورهاي منطق
تـر و وزن بيشـتر در عرصـه     تواند نقـش پـر رنـگ    هاي شانگهاي مي و سازمان همكاري

منافع كشورهاي منطقه، داشـته   براساسالملل، براي بهبود بخشيدن نظم نوين جهاني  بين
  “باشد.

اي،  هـاي منطقـه   گـذاري در سـازمان   در مرحله دوم ايران سعي كرد در كنار سرمايه
و جانبه خويش را از طريق به كارگيري منابع انرژي كشور در ايجاد انگيزه براي روابط د

هـا   هاي عمده در اين راستا تـالش  بسط روابط بين كشوري، توسعه دهد. يكي از تالش
پاكستان و هنـد بـود. خـط لولـه گـاز      ـ   براي عقد قرارداد خط لوله انتقال گاز بين ايران

ميليارد دالر، گاز ميدان پارس جنوبي را بـه   4/7زش كيلومتر و ار 2600با طول » صلح«
خروج هند از پـروژه  رغم  علي كرد. توافق بين ايران و پاكستان هند و پاكستان منتقل مي

  )، حاصل شد و يك قرارداد صادرات گاز را نيز در پي داشت.آمريكا(به علت فشارهاي 
ان، با احداث خطوط انتقال محور ايران با پاكست هاي انرژي در كنار اين امر همكاري

كيلومتري از ايران به اين كشور نيز افزايش يافت؛ امري كـه ايـن تـوان را بـه      100برق 
  مگاوات برق بيشتر از ايران وارد نمايد. 100كه دهد  مي پاكستان

در واقع رويكرد ايران به كشورهاي هند و پاكستان افزايش پيونـدهاي اقتصـادي و   
عـين حـال رابطـه بـا      قابل اقتصادي در منطقه بوده اسـت. در افزايش سطح وابستگي مت

خوبي براي حل  راه توانست بازيگران مهم اين منطقه و اقتصادهاي نوظهور مثل هند، مي
اي  هسـته  مسـأله شكستن انزواي اقتصادي ايران و ايفاي نقش اين كشورها در چـرخش  

  ايران به نفع ايران داشته باشد.
وان همين روند را در رويكردهاي ايـران مشـاهده نمـود.    ت در رابطه با چين هم مي

ها و قراردادهاي انتقال انرژي بـين ايـران و چـين در طـي ايـن       بنابراين روند توافق نامه
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قرارداد  2007اي را در پيش داشت. به طوري كه در اواخر سال  هشت سال سير فزاينده
وران هم به چين واگذار شـد. پـر   انتقال گاز مايع به چين انعقاد شد و توسعه ميدان يادآ

واضح است كه آغاز اين تحوالت در روابط ايران و چـين اولـين نتيجـه خـويش را در     
متبلـور نمـود.    2007ميليارد دالري روابط تجاري بين دو كشور در آغاز سال  20ارزش 

ي آغازين يك تفاهم نامه اقتصادي بـراي ذخيـره   ها سالدر همين  چنين همايران و چين 
ايران در چين امضا نمودند تا منافع ايران و چين هرچه بيشـتر بـه هـم پيونـد داده      نفت

  شود و صادرات نفت ايران را به منافع استراتژيك چين متصل نمايد.
اين روند با كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز ادامه يافت. قرارداد سه جانبـه ايـران،   

ي هـا  سـال هـاي   د بتوان جزو مثـال چين و مالزي براي توسعه ميدان نفتي رسالت را شاي
اول اين رويكرد دولت نهم نام برد. به طور كلي روابط اقتصادي انرژي محور ايـران بـا   

پذيري كشور در مقابـل   داد و هم از آسيب چين هم انزواي اقتصادي كشور را كاهش مي
نيـت  كاست و هم در كنار روسيه يك امتياز مثبت در شوراي ام المللي مي هاي بين تحريم

  بود.

  ي التينآمريكارويكرد ايران به روابط اقتصادي با  ـ2
هـاي حـاكم بـر     در بيست سال گذشته تحوالت جهاني و تغييـرات داخلـي، نظـام   

ي التين را تغيير داده است. در ساختار و نظم جديـد حـاكم بـر ايـن     آمريكاكشورهاي 
گذشته، تالش نمود تا بود، ايران در هشت سال  آمريكااين تحت نفوذ  منطقه كه پيش از

ي التين تبيين نمايـد، بـا ايـن    آمريكاپيوندهاي اقتصادي و سياسي قوي را با كشورهاي 
المللـي   هدف كه از انزوا و فشار ناشي از كشورهاي غربي بيرون بيايد و در عرصـه بـين  

  نمايد. بازتعريف خود را
يافـت. اسـاس و    روابط مثبت با ونزوئال آغاز شد و تداومگيري  شكل اين روابط با

يي و با هدف موازنه قـدرت  آمريكارويكرد در اين روابط هم سويي در احساسات ضد 
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هاي بـين كشـورهاي ديگـر بـوده اسـت.       كشورهاي غربي با قدرت حاصل از همكاري
هاست كه روابط اقتصادي با محوريت انرژي يا بدون  درست در راستاي همين همكاري

 نـژاد قابـل مشـاهده اسـت:     در بيانـات آقـاي احمـدي    دقيقـاً  گيرد. اين امر آن شكل مي
هاي ضعيف خويش را توسـعه دهنـد... تـا     كشورهاي غيرهمسو با غرب بايد همكاري”

  “بتوانيم خود را از سلطه كشورهاي غربي برهانيم.
حول محور تقابل با روند كنـوني جهـاني شـدن شـكل گرفتـه       چنين هماين اتحاد 

هاي داخلي يا خارجي سيستم غرب را مـتهم   سخنراني نژاد بارها در است. آقاي احمدي
هاي خود را به ساير  خواهند خواست ميجهاني شدن  نموده است كه با استفاده از روند
ميـدان  ”دارد كه  وي در جمع دانشجويان بيان مي 1389كشورها تحميل نمايند. در سال 

ني شدن اسـت. و  جنگ واقعي امروز در جهان بر سر حاكميت و مديريت جهاني و جها
ايـن ديـدگاه بـه تنـاوب      “نمايـد.  ايران امروز از جهاني شدن بيش از غرب حمايت مـي 

ي التين اعم از هوگو چاوز، اوو مرالس و لـوييز لـوال دو   آمريكاتوسط شركاي ايران در 
سعي كرده است كه از طريق بسـط   ها سالسيلوا مطرح شده است. بنابراين ايران در اين 

ي التين چه به صورت دوجانبه، چندجانبـه  آمريكاتجاري با كشورهاي ـ   روابط سياسي
ساز جايگزيني براي خود تعريف نمايـد؛ و از   هاي قدرت هاي همكاري؛ شبكه و سازمان

اي خـود   المللي و فشار بر برنامه هسته هاي بين اين طريق انزواي اقتصادي، فشار تحريم
  را كاهش دهد.

ــين   در يــك رويكــرد بلندمــدت چنــين هــم ــر دولــت نهــم و دهــم درصــدد تبي ت
هاي مالي، تجاري  هاي جايگزين براي مديريت جهاني از طريق ساخت شبكه چارچوب
گذاري بدون نياز به غرب بوده است و سعي نموده اين كار را از طريـق بسـط    و سرمايه
  ي التين انجام دهد.آمريكاهاي اقتصادي با كشورهاي  همكاري
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  ايران و ونزوئال ـ1-2
گـذاري نفـت و    يك شركت سرمايه تأسيسايران و ونزوئال قرارداد  2007سال  در

بـين   50-50) به ارزش يك ميليارد دالر امضا نمودند، كه سـهمي  VENIROGC( 1گاز
يـك پـروژه سـاخت     چنين همپتروپارس و پترولس دو ونزوئال را دارا بوده است. ايران 

ه همراه ونـزوئال، سـوريه و مـالزي در    بشكه در روز را ب 140,000پااليشگاه با ظرفيت 
آغاز كرد. در همين سال ايران و ونزوئال حسابي به ارزش  2007حمص سوريه در سال 

هـاي توسـعه در كشـورهاي در حـال توسـعه و در       پروژه تأمينميليارد دالر را جهت  2
نمودند. آقاي احمدي نژاد اعـالم داشـت كـه ايـن      تأسيس آمريكاراستاي كاهش سلطه 

 آفريقـا ي التين و آمريكا ها را در ميان كشورهاي جهان سوم مخصوصاً ب همكاريحسا
يك بانك توسـعه ايـرن و    تأسيسايران و ونزوئال بر سر  چنين همگسترش خواهد داد. 

  ميليون دالر به توافق رسيدند. 200ونزوئال با سرمايه اوليه 

  ي التينآمريكاكشورهاي  ايران و ساير ـ2-2
ال راه را براي يافتن متحدان جديدتر هموار كرد. آقاي احمدي نـژاد  رابطه با ونزوئ

هـا را بـراي بسـط     توانند زمينـه  ايران و ونزوئال مي”: كند مياين رويكرد را چنين مطرح 
ــورهاي     ــان كش ــران در مي ــتقل اي ــدهاي مس ــاپيون ــود  آمريك ــق بهب ــين، از طري ي الت

ا چنين هدفي بـود كـه ايـران بـا     ب “هاي مختلف ايجاد نمايند. هايشان در عرصه همكاري
 آمريكـا دعوت ونزوئال به عنوان عضـو نـاظر بـه سـازمان جـايگزيني بوليـواري بـراي        

)A.L.B.A(2      كه شامل متحدان اصلي ونزوئال (كوبـا، نيكاراگوئـه و بوليـوي) در مقابـل
  ) پيوست.F.T.A.A( آمريكامنطقه آزاد تجاري 

اقتصـادي و بسـط روابـط تجـاري بـا      بدين وسيله ايران موفق به عقد قراردادهاي 
پيوندهاي تجاري بـا محوريـت    ي التين شد. از جمله اين قراردادها وآمريكاكشورهاي 

هاي انرژي بـا بوليـوي در    ي التين امضاي توافقنامه همكاريآمريكاانرژي با كشورهاي 
بود اين در حالي است كه هم زمان پتروپارس در حـال همكـاري بـا     2007اواخر سال 
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وئال در توسعه ميدان نفتي در منطقه ارينوكو بلت بود. در عين حال دو كشور بر سر ونز
  هاي صنعتي پنج ساله به توافق رسيدند. يك طرح همكاري
ها با نيكاراگوئه هم بسط پيدا كرد به طوري كه چندين پروژه مـالي و   اين همكاري

  انجام شد. كارخانه هيدروالكتريك با اين كشور 4مالي  تأمينانرژي شامل 
همين روند در مورد برزيل هم طي شد به طوري كه روابط دو جانبه بـين ايـران و   

از مـرز   2008اي كه حجم اين روابط در سال  برزيل توسعه قابل توجهي يافت. به گونه
برزيل  2010درصد افزايش در يك سال) گذشت. در سال  80ميليارد دالر (بيش از  3/1

همين سـال ايـران و برزيـل     ي التين شد. درآمريكاران در شريك تجاري ايترين  بزرگ
 موافقتنامـه  11ميليـارد دالر افـزايش دهنـد و     10توافق كردند كه تجارت دوجانبه را به 

  هاي اقتصادي امضا نمودند. همكاري
اگرچه كه حجم و ارزش اين تبادالت چندان عظيم نبوده است، اما اين امكان را به 

گـذاري خـارجي و    حدودي هدف ايران را بـراي بسـط سـرمايه   كشور داده است كه تا 
مبتكران اين ديـدگاه   نظر هاي توسعه ميادين نفتي، مرتفع نمايد. امري كه بنا بر همكاري

اين رويكردها دنبـال   چنين همتواند اثرات مثبتي بر اقتصاد داخلي كشور داشته باشد.  مي
هـاي اقتصـادي بـا     و همكـاري گـذاري   تا ضرر مالي ناشـي از كـاهش سـرمايه    شود مي

  كشورهاي غربي را تا حدودي جبران نمايد.

  آفريقارويكرد ايران به روابط اقتصادي با  ـ3
يي نيـز در راسـتاي بسـط منـافع     آفريقـا هاي اقتصادي ايران با كشورهاي  همكاري

بسـتر كـاهش    گذاري خارجي در سياسي ايران، كاهش انزواي اقتصادي، افزايش سرمايه
هاي اقتصـادي   ها توسط غرب و جبران خسارات مالي ناشي از تحريم گذاري هاين سرماي

ــوده اســت. در ــد  ب ــران پيون ــزايش   همــين راســتا اي ــراي اف هــاي اقتصــادي خــود را ب
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هـاي انسـان دوسـتانه بـا كشـورهاي       گذاري، تسهيل تجارت و كمك و حمايـت  سرمايه
  يي تحكيم بخشيد.آفريقا

باشد؛ به طوري كـه در   ركاي تجاري ايران ميي جنوبي از جمله بزرگترين شآفريقا
ميليـارد دالر بـوده اسـت و ايـران      20حجم اين مبادالت بالغ بر سـاالنه   ي اخيرها سال

نموده است. اين كشـور از جملـه    مي تأميني جنوبي را آفريقادرصد از نفت  40حدود 
  موده است.اي حمايت ن هسته مسألهاز حقوق ايران در  كشورهايي بوده است كه قوياً

نيز در جهت اين رويكـرد   آفريقابا كشورهاي غرب  چنين همرابطه اقتصادي ايران 
ي اخير اين روابط گسترش بيشتري يافتـه اسـت اگرچـه كـه ايـن      ها سالبوده است. در 

 باشـد. يـك گـزارش از    ي جنوبي قابل مقايسه نميآفريقاحجم با حجم تبادالت ايران با 
كه صـادرات ايـران بـه    دهد  مي نشان 2010سال  در 3كاآمريهاي  مطالعات شركت مركز

درصد بيشتر از صادرات بـه   3600و  2700،2800ساحل عاج، نيجر و سنگال به ترتيب 
  4بوده است. 2000اين كشورها در سال 

  ارزيابي رويكردها ـ4
توان اهداف مطرح شـده در رويكردهـاي حاضـر را بـه دو دسـته       به طور كلي مي
سياسي و اهداف اقتصادي. ارزيابي دستيابي به اهـداف اقتصـادي در    تقسيم كرد: اهداف

گـذاري كشـور را بررسـي     هاي بعدي كه به تفصيل وضـعيت تجـارت و سـرمايه    بخش
خواهد كرد، صورت خواهد پذيرفت. اما در اينجا بررسي دستيابي به اهداف سياسي اين 

  رويكردها بررسي خواهد شد.
دستيابي به اهداف سياسيش چندان اقبـال نداشـته    ايران دردهد  مي ها نشان بررسي

است و تالش براي بسط روابط اقتصادي با دول اثرگذار نتوانسته است چندان مـوفقيتي  
  را به ارمغان بياورد:

  2010هاي سازمان ملل  تحريم ـ1
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بسط روابط اقتصادي و ايجاد منافع اقتصادي حائز اهميت بـراي دو  رغم  علي ـ
ازمان ملل چين و روسـيه هـر دو ايـن كشـورها     كشور عضو شوراي امنيت س

  اند. ها داده ي مثبت به اين تحريمأر
چنـدان   آفريقاي مثبت داده است. (بنابراين رويكرد أها ر نيجريه نيز به تحريم ـ

  موفق نبوده است)
ي منفي داده است اما اعالم كرده است كه آنهـا را اجـرا   أها ر برزيل به تحريم ـ

  ي التين)آمريكارد . (عدم توفيق رويككند مي
هاي مـذهبي بـه    بر سر كشمكش 2009روابط سياسي با مراكش در سال  آفريقادر  ـ2

ي التين بعضي كشورها نسـبت بـه اهـداف    آمريكاحالت تعليق درآمده است و در 
  اند. ايران اعالم ترديد نموده

ي غربي بسياري از كشورهايي كه از روابط تجاري با ايران سود اقتصادي آفريقادر  ـ3
  اند و... پيوسته آمريكاهاي ضد تروريستي  اند به برنامه بسياري برده

هـاي   گـذاري  توان ادعا كرد كـه كشـورهايي كـه ايـران سـرمايه      لذا به طور كلي مي
اي كشور، در آنها انجام  امنيت ملي خود و تضمين برنامه هسته تأميناقتصاديش را براي 

منـافع   از بعضاً اند و فع ايران بازي نكردهداده بود؛ چندان نقش اثرگذاري در تضمين منا
انـد.   منـد شـده   اقتصادي بااليي براي صرف نظر كردن از رابطه اقتصادي بـا ايـران بهـره   

  بنابراين اين رويكردها توفيق چنداني در نيل به اهداف سياسي نداشته است.

  روابط تجاري جمهوري اسالمي ايران در دولت نهم و دهم

اركان اقتصادي هر كشـوري اسـت و بـدون آن    ترين  از مهم الملل يكي تجارت بين
 2007تـا   2004ي هـا  سـال . بـين  شـود  مـي ي قابل تـوجهي  ها چالشهر كشوري دچار 

تقريبـاً   ي آغازين دولت نهم) كل تجارت ايران در كاالها (صـادرات و واردات) ها سال(
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هاي جهاني  هش قيمترسيد. اما با كا 2007ميليارد دالر در سال  147برابر شده و به  دو
ميليارد دالر در سال  17به  2008ميليارد دالر در سال  32نفت كل مازاد تجاري ايران از 

  سقوط كرد. 2009

  (اعداد به ميليون دالر) تجارت ايران در كاال ـ5جدول 

  
اين تغييرات ايران مازاد حساب جـاري خـويش را   رغم  علي اين در حالي است كه

درصـد توليـد    12توانست حفظ كند اگرچه كـه ايـن مـازاد از    هم  2008حتي در سال 
  درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. 7به  2007ناخاص داخلي در سال 
صـادرات نفـت و گـاز     قاعـدتاً  2010هاي جهاني نفت در سـال   با بازگشت قيمت

 يافت و موجبات بهبود در تعادل تراز تجاري كشـور را  رشد مي بايست مجدداً كشور مي
نمود. اما اين مهـم بـه علـت افـزايش قابـل توجـه هزينـه واردات بـه علـت           فراهم مي

هـاي مـالي    المللي ميسر نشد. بنابر نظر كميسيون بازرگاني ايران، تحـريم  هاي بين تحريم
درصـد افـزايش    10تـا   5المللي هزينه تجارت و بازرگاني را براي ايران ساالنه بين  بين

هاي مالي را  ها زمان الزم براي انجام تعامالت و عمليات يماين تحر چنين همداده است؛ 
  نيز به مقدار قابل توجهي افزايش داده است.
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  (اعداد به ميليون دالر) تجارت و تراز حساب جاري ايران ـ6جدول 

  
Source: IMF, “Islamic Republic of Iran: 2011 Article IV Consultation”, IMF Country 

Report No.11/241  

  سال مورد بررسي 8كاالهاي تجاري ايران و سير تطور آن در  ـ1
صـادرات ايـران   تـرين   ي اخير به طور كلي غير از نفت و گاز كـه عمـده  ها سالدر 

نيـز در زمـره   تـر    باشد، محصوالت پتروشيمي، فـرش، مـاهي و مركبـات خشـك و     مي
كشـورهاي   صادرات غيرنفتي عمده كشور بوده است. عمـده محصـوالت غيرنفتـي بـه    

  5امارات متحده عربي، عراق، چين، ژاپن و هند بوده است.
عمده واردات به ايران شامل بنزين، و ساير محصوالت پااليش شـده نفتـي، مـواد    

اي، محصـوالت   اي، كاالهاي سرمايه اوليه صنعتي، كاالهاي مياني براي توليدات كارخانه
  6باشد. غذايي و ساير كاالهاي مصرفي مي

  هاي صادراتيكاال ـ1-1
ميليون بشكه نفت در روز بوده اسـت   5/2صادرات نفت خام ايران  2008در سال 

  ميليارد دالر بوده است. 73، 2008خالص حاصل از اين صادرات در سال درآمد  و
المللي توليد نفت ايران شروع بـه   هاي بين به دنبال افزايش تحريم 2010در جوالي 

درصد سقوط كرد؛ اين روند ادامـه   16ت خام كشور كاهش يافت به طوري كه توليد نف
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بـه  ( درصد 26) اين كاهش EIAيافت به طوري كه بنابر آمار سازمان اطالعات انرژي (
  7هاي محققان اقتصادي بوده است. بيني پيشطور ساالنه) بيش از 

  15 نمودار 

  
المللي بر عليه كشور باعث محـدوديت   هاي بين رسد كه تحريم به نظر مي چنين هم

هـاي اتحاديـه    گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كشور شده است. تحـريم  رمايهدر س
به كار گرفتـه شـده اسـت و در آن واردات نفـت از ايـران       2012اروپا كه از آغاز سال 

هاي حاوي  هايي بر بيمه كشتي محدود گشته است. در عين حال اتحاديه اروپا ممنوعيت
  ه است.نفت و محصوالت پتروشيمي ايران اتخاذ كرد

حاصل از صادرات نفت در مقابل افزايش قابـل  درآمد  اين امر باعث شده است كه
براي كشورهاي رقيب؛ كـاهش چشـمگيري داشـته باشـد. بنـابر آمـار       درآمد  توجه اين

ي هـا  سالايران از صادرات نفت خام به طور تخميني بين درآمد  المللي پول صندوق بين
  اشته است.درصد كاهش د 18حدود  2012تا  2010
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  16نمودار 

  
الزم به ذكر است كه ايران براي حفظ سطح توليد خود، مقـداري از ذخـاير نفتـي    

ميليـون بشـكه    21ها منتقل نموده است (ايـن رقـم بـه طـور تخمينـي       خود را به كشتي
هـاي نفتـي مـورد     باشد). اين امر به اين دليل است كه خسارت ناشي از بسـتن چـاه   مي
ها و امكـان   و هم به چاه كند ميي و مالي به كشور وارد برداري هم خسارات تكنيك بهره
برداري از آن،  نمايد و در صورت بسته و سپس باز بهره برداري از آنها ضرر وارد مي بهره

تواند به مقدار قبلي بازگردد. اما از تابستان  مقدار توليد و ذخاير قابل استخراج از آن نمي
ها شده اسـت. عوامـل فـوق     بعضي از اين چاه ايران مجبور به توقف استخراج از 2012

ميليـون بشـكه در    5/2به  2010ميليون بشكه در روز در  4باعث شده است كه توليد از 
  كاهش يابد. 2011روز در 
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) اعالم كرده است كه صـادرات نفـت   IEAبر همين اساس سازمان جهاني انرژي (
ميليـون بشـكه در روز در    3/1به  2011ميليون بشكه در روز در سال  5/2خام ايران از 

ها از كاهش صـادرات   بيني پيشكاهش يافته است. اين كاهش بيشتر به علت  2012سال 
غيررسـمي   باشـد. اطالعـات   تـر مـي   هاي پايين المللي و يا قيمت هاي بين به علت تحريم

درصـد تخفيـف از قيمـت رسـمي      10حاكي از اين است كه ايران ممكن است تا حـد  
اين اعداد ممكن است حتي بيشـتر كـاهش    8از مشتريانش داده باشد. فروشش به بعضي

  يابد، اين امر منوط به نتيجه مذاكرات كشورهاي غربي با مقامات چين دارد.
بيليون دالر به ارزهاي  50به طور كلي اين كاهش در فروش نفت خسارتي بالغ بر 

ي پـول از ذخـاير ارز   الملل كشور در طي يك سال وارد آورد. برآورد صندوق بين 9قوي
ها بـر ايـن    بيني پيشبوده است.  2011ميليارد دالر در پايان سال  106معتبر ايران حدود 

ميليارد دالر كـاهش يافتـه باشـد. برخـي      80به  2012است كه اين ذخاير تا پايان سال 
بـه طـور    2014پژوهشگران اقتصادي بر اين باورند كه ذخاير ارز معتبر ايـران تـا سـال    

تمام خواهد شد. اين امر بدين دليـل اسـت كـه بيشـتر تبـادالت ارزي كشـور بـه         كامل
كه نوعي از ارز معتبر است اما قابليت نقد شـدن   شود ميصورت بارتر و يا با طال انجام 

ايـن قابليـت را    2013هاي اخير در سـال   تر خواهد بود. البته تحريم آن به مراتب سخت
  كاهش بيشتر صادرات كشور خواهد شد.نيز از بين خواهد برد و منجر به 

تر شـدن امكـان    كاهش تقاضا براي كاالهاي ايراني در جهان و سخت مسألهغير از 
امكان انتقال كاالها هم بايـد مـد نظـر     مسألهالمللي  هاي بين اين تبادالت به علت تحريم

جـاري  قرار گيرد. با تحريم سازمان كشتيراني كشور و عدم امكان بيمه حمل كاالهـاي ت 
اعم از صادراتي و يا وارداتي با كشتي، هزينه حمل با كشتي كاالها افزايش چشـمگيري  
پيدا كرده است و بنابراين امكان حمل كاالها به مقدار قابل توجهي كاهش يافتـه اسـت؛   
امري كه به كاهش صادرات ايران (چه نفتي و چه غيرنفتي) كمك كرده است. به طوري 

به ميزان  2012ران به علت مشكالت ناشي از بيمه در تابستان كه صادرات نفت و گاز اي
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ميليون بشكه كاهش يافت اين امر بدين علت بود كه واردكنندگان نفت كشور:  1روزانه 
ي هـا  راه جنوبي، چين و هند به علت فقدان امكان بيمـه صـادرات، بـه دنبـال     ژاپن، كره

ـ      جايگزين نفت ايران رفته ن مشـكل بـا تعهـدات بعضـي     انـد. اگرچـه كـه بخشـي از اي
مرتفع شد اما هرگز نتوانسـت بـه صـادرات     KISH P&Iهاي ايراني مثل شركت  شركت

  10قبل بازگردد.

  7جدول 

  
Source: EIA Estimates 

  كاالهاي وارداتيـ 1-1
رغم ذخاير باالي نفت و گاز كشور بيش از نيمي از محصوالت پااليشي نفتـي   علي

به عنوان مثال واردات بنزين كشـور در   شود ميرد بنزين) وا مورد نياز كشور (مخصوصاً
درصـد   80باشد وارداتي كه حـدود   بشكه نفت در روز مي 130,000معادل  2009سال 

  11دهد. كل واردات كشور را تشكيل مي
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  17نمودار 

  
خـالص   2012ها در سال  مندي يارانه طرح هدفرغم  علي در مورد گاز طبيعي هم

  رات كشور بود.واردات ايران همچنان بيش از خالص صاد

  8جدول 
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كنندگان بنزين به ايران به ترتيـب شـركت ويتـل، گلنكـور و      عرضه 2009در سال 
س، شركت ملي نفت چين، گروه مستقل نفت كويـت، ليتاسـكو روسـيه،    ييترابيلورا سو

البته ونزوئال هم بخش  12هند، شل، توتال فرانسه و ژنوا چين بود. RILپتروناس مالزي 
كرده است. اما در چند سال اخير و به دنبـال   مي تأمينكشور را بسيار كوچكي از بنزين 

ها عرضه بنزين به كشور را متوقف  المللي بسياري از اين شركت هاي بين افزايش تحريم
  اند: كرده
 انـد بـه    كنندگان قديمي بنزين كشور بـوده  تأمينسي كه از ييهر سه شركت سو

  اند. ضه را متوقف نمودهعلت افزايش ريسك انجام تجارت با ايران اين عر
  شركتRIL  كننـدگان اصـلي بنـزين كشـور بـود در سـال        تأمينهند نيز كه از

اعالم كرد صادرات بنزين به ايران را بعد از پايـان قـرارداد قبلـي ادامـه      2009
ميليون دالري مـورد   500نخواهد داد. اين امر به اين شركت كمك كرد تا وام 

ميليـون دالري بـراي    400نـين وام  چ ي خود و همها نياز براي بهبود پااليشگاه
ميليـون دالري كنگـره    900توسعه ميدان گازي سـاحل بنگـال را بـا تضـمين     

  13به دست آورد. آمريكا
  هاي پترونـاس،   شركت 2010در نيمه اول سالLUKOIL     روسـيه و شـل نيـز

  عرضه بنزين به ايران را متوقف نمودند.
 تـر عرضـه بنـزين در     هاي كوچك كتهاي مذبور بعضي از شر به جاي شركت

برعهـده   بنـزين كشـور را   تـأمين هـاي چينـي    بعضـي شـركت   چنين همدبي و 
بيش از يك  2010-2011اند. به عنوان مثال شركت ژنواي چين در سال  گرفته

  كرده است. مي تأمينسوم بنزين مورد نياز كشور را 
به اوج خود رسيد  2012بنزين بحران ارزي كشور كه در اواخر سال  مسألهدر كنار 

هاي بيشتري بر واردات كشور وارد شود. با اعالم دولت مبنـي بـر    باعث شد محدوديت
هاي همـراه،   ارز دولتي براي واردات كاالهاي لوكس مثل خودرو و يا گوشي تأمينعدم 
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نوع واردات و هزينه واردات كشور دستخوش تغييرات اساسي شد. بـه طـوري كـه بـه     
المللـي و محـدوديت    هاي بين ت از كشورهاي اروپايي به علت تحريمعنوان مثال واردا

ارزي و هزينه باال به طور كلي به سوي دارو و كاالهاي كشاورزي (گندم) تغييـر جهـت   
صادرات كاالهاي بشر دوستانه به ايـران توسـط    2012داده است. در ده ماهه آخر سال 

درصد افزايش داشته است  35، 2011 نسبت به ده ماهه اول سال آمريكااتحاديه اروپا و 
رســيده  2012ميليــارد دالر در ســال  258/2بــه  2011ميليــارد دالر در ســال  67/1و از 

است. اين افزايش به علت افزايش قابل توجه صادرات گنـدم توسـط اتحاديـه اروپـا و     
باشد اما صادرات كاالهاي پزشكي و دارو توسـط   به ايران مي آمريكاگندم و جو توسط 

درصد كاهش داشـته اسـت. البتـه بـه طـور كلـي        11به ايران نيز طي اين مدت  آمريكا
درصد صادرات اين كاالهـا بـه    10تنها  آمريكاصادرات كاالهاي بشردوستانه به ايران از 

  14ايران توسط اتحاديه اروپا بوده است.

  18نمودار 

  



 357  پايان دولت دهمفصل ششم ـ وضعيت تعامالت اقتصادي خارجي جمهوري اسالمي ايران در 

ـ  2010به طور كلي نرخ رشد ساالنه صادرات اين نوع كاالها به ايـران از    2012ا ت
-2009سه برابر شده است به بيان بهتر اين نـرخ رشـد سـاالنه از متوسـط پـنج سـال (      

درصد افزايش يافته اسـت. در مـورد محصـوالت كشـاورزي ايـن       5/18به  6/6) 2004
  15درصد بوده است. 2/11درصد و در مورد دارو اين افزايش ساالنه  31افزايش ساالنه 

ارزي كشور به طور ساالنه در حـال كـاهش   آمد در اين امر در كنار اين واقعيت كه
است نشانگر اين واقعيت است كه واردات كشور از مواد اوليه صنعتي، كاالهـاي ميـاني   

اي بـه واردات محصـوالت كشـاورزي     اي و كاالهـاي سـرمايه   براي توليـدات كارخانـه  
 الخصوص گندم و دارو تغيير جهت داده است. به بيـان بهتـر منـابع كشـور صـرف      علي
  گردد. كاالهاي خوراكي و مصرفي كشور مي تأمين

  سال مورد بررسي 8روابط و شركاي تجاري ايران و سير تطور آن در  ـ2
بزرگترين شـركاي تجـاري ايـران بـه ترتيـب چـين، ژاپـن، ايتاليـا،          2007در سال 

تـرين   ي آغازين دولـت نهـم مهـم   ها سالو آلمان بوده است. به طور كلي در  جنوبي كره
داده است.  اي ايران (صادرات) را كشورهاي چين، ژاپن، تركيه و ايتاليا تشكيل ميبازاره

(واردات) توسـط آلمـان، چـين، امـارات      در عين حال عمده كاالهاي مورد نياز كشـور 
  شده است. مي تأمين جنوبي كرهمتحده عربي و 
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  يون دالر)(اعداد به ميل 2007بازارهاي اصلي صادرات و واردات كشور در سال  ـ9جدول 

  
سـال بـا    8هـا، ايـن روابـط در طـي ايـن       المللي و تحريم با توجه به فشارهاي بين

 2009اي روبرو بـوده اسـت بـه طـوري كـه در سـال        تحوالت و تطورات قابل مالحظه
ترتيب اين شركا بدين سان تغيير كرد: اگرچـه كـه چـين و ژاپـن همچنـان بـه ترتيـب        

ماندند اما ساير شركا به ترتيب به امـارات متحـده   شركاي تجاري ايران باقي ترين  بزرگ
بازارهاي صادراتي كشـور را  ترين  تغيير يافت. بدين ترتيب مهم يجنوب عربي، هند و كره

تشكيل داد و عمـده كشـورهايي كـه واردات از     جنوبي كرهبه ترتيب چين، ژاپن، هند و 
تغييـر   جنـوبي  كرهي و آنها صورت پذيرفت به ترتيب به چين، آلمان امارات متحده عرب

  يافت.
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  (اعداد به ميليون دالر) 2009بازارهاي اصلي صادرات و واردات كشور در سال  ـ10جدول 

  
توان در دو نمـودار صـفحه بعـد     ي اوليه دولت نهم را ميها سالسير اين تطور در 

  مشاهده نمود:
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  19نمودار 

  
  20 نمودار

  
ي ايـران در  تر بيان شد به دنبال بازنگري شـركاي اصـلي تجـار    شهمان طور كه پي

واردات نفت از كشور و يا شكل گرفتن معادالت بارتر و طال به جاي انتقال پـول و ارز  
به ايران، ايران طرح جايگزيني شركاي تجاري خويش را آغاز نمود. با توجه به سـرعت  

المللي، ايران ناچار بود واردات خود را نيز از كشورهايي كه  هاي بين گرفتن فشار تحريم
خريدند، انجام دهد بنابراين به مرور سهم  صورت بارتر يا پاياپاي از ايران مي نفت را به
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ايـن   5كاال به ايران در كل واردات ايران تغييـر كـرد. جـدول    كننده  كشورهاي صادرات
  گذارد. تحول را به خوبي به نمايش مي

  2012ژوئن  تا 2008متوسط كل صادرات سه ماه به ايران به تفكيك كشور از ژانويه  ـ11جدول 

  
سـال   4سهم اتحاديه اروپا به مـرور طـي   دهد  مي همان طور كه جدول فوق نشان

سهم تركيه و امارات متحده عربـي بـه مـرور افـزايش يافتـه       گذشته به شدت كاهش و
است. بديهي است كه نوع كاالهاي وارداتي نيز دستخوش اين تغيير شده باشـد. همـان   

باشـد و از   هاي وارداتي از اروپا بيشتر گندم و دارو ميشد كاالتأكيد  تر هم شطور كه پي
رسـد   آنجا كه عمده كشورهاي صادركننده به كشور نيز تركيه و امارات است به نظر مي

صـرفاً   اي ايران در طي چند سـال اخيـر   همان طور كه پيشتر هم گفته شد كاالي سرمايه
  اي شده است. صرف واردات كاالهاي مصرفي و نه سرمايه

  اتحاديه اروپا ـ1-2
شركاي تجاري ايـران در طـي چنـد ده سـال     ترين  و عمدهترين  آلمان و ايتاليا مهم

مقصد تجارت ايران بـه اتحاديـه اروپـا    ترين  اند. همچنان آلمان و ايتاليا مهم گذشته بوده
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المللـي ايـن    هـاي بـين   باشند اما طي چند سال اخير و با اوج گرفتن فشارها و تحريم مي
  مقدار قابل توجهي كاهش يافته است. تجارت به

  آلمان
توان سال آغازين كاهش تجارت ايران با آلمان برشمرد چـرا كـه    را مي 2007سال 

درصد افزايش يافت اما واردات از  42 اگرچه كه صادرات ايران به آلمان 2007در سال 
مـان در  داد. و به طور كلي كل تجـارت ايـران بـا آل    درصد كاهش را نشان مي 12آلمان 
  16داد. درصد كاهش را نشان مي 3/0، 2007سال 

  (اعداد به ميليارد يورو) 2007-2012مبادالت تجاري ايران و آلمان  ـ12جدول 

  
  منبع: سايت وزارت امور خارجه فدرال آلمان

بنابر اطالعات مندرج در وب سابت رسمي وزارت امـور خارجـه آلمـان از سـال     
انـد و   گونه تجارت جديدي را با ايران نهايي نكردهچيي بازرگاني آلمان هها بانك 2007

باشـند. بـه طـوري كـه      هاي اين كشور در حال خـروج از ايـران مـي    بسياري از شركت
ميليارد يورو كـاهش يافتـه اسـت، كاهشـي      8/2به  2012تجارت ايران با آلمان در سال 

  درصد. 27معادل 
نموده است. بنـابراين بعضـي از    ريسك بازرگاني با ايران را بازبيني چنين همآلمان 

اند.  كاهش داده 2008موسسات مالي بزرگ اروپايي، روابط مالي خود با ايران را از سال 
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باشـند.   آلمان مـي  Deutsche Bankو  Commerzbankاز جمله اين موسسات، موسسه 
انگلستان و بسياري ديگر از  Standard Chartedو موسسه  HSBCاست بانك  چنين هم

  ي بزرگ و معتبر اروپا.ها بانكات مالي و موسس
نيـز   Munich Reو  Allianzدو شركت بزرگ بيمه آلماني،  2010در زمستان سال 

اعالم نمودند كه روابط خود را با ايران قطع نمـوده و هـيچ قـرارداد جديـدي بـا ايـران       
 منعقد نخواهند كرد و هيچ قراردادي را تمديد نخواهنـد نمـود. در عـين حـال شـركت     
زيمنس آلمان هم در همان تاريخ اعالم كرد روابـط تجـار خـويش بـا ايـران را كـاهش       

  دهد. مي
  ايتاليا

توان برشمرد. بيشـتر ايـن    از ديگر شركاي تجاري عمده ايران در اروپا، ايتاليا را مي
باشـد. ايـن    در قراردادهـاي نفتـي ايـران مـي     ENIتجارت به علت حضور شركت نفتي 

بـه   2009ميليارد دالر بود و تـا سـال    5/7مقداري بالغ بر  2007روابط تجاري در سال 
شـريك  تـرين   بزرگ 2009ميليارد دالر رسيد به طوري كه اين كشور در سال  8بيش از 

هـاي   بـا اوج گـرفتن تحـريم    2010تجاري ايران در اتحاديـه اروپـا شـد. امـا در سـال      
د كـه ايتاليـا تصـميم گرفتـه مـانع      المللي بر عليه ايران وزير خارجه ايتاليا اعالم كـر  بين

گذاري جديد در بخش نفت و گاز ايران شود و به دنبـال معلـق نمـودن     هرگونه سرمايه
هـاي ايرانـي    از منـع بيمـه شـركت    چنـين  همتعهدات صادراتي خود به ايران است. وي 

بنابراين در آوريـل   17خبر داد. Export Crediting Agencyتوسط شركت بيمه ايتاليايي 
هـاي محلـي تحويـل داد و از     ميدان نفتـي درخـوين را بـه شـركت     ENIشركت  2010
اذعـان داشـت كـه توليـدش در ايـران       ENIهاي نفتي خويش كنار كشيد. شركت  پروژه

گذاري بالغ بر  بشكه نفت در روز بوده است و در ده سال گذشته سرمايه 35000حدود 
شـركت   2010مين راستا در سپتامبر در ه 18ميليون دالر در ايران داشته است. 20ساالنه 

ENI  ،ــا ــزوژ،  Statoilفرانســه،  Totalايتالي ــد  Royal Dutch Shellن انگلســتان و هلن
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گـذاري در ايـران را متوقـف     اي را امضا نمودند كه براساس آن تمامي سـرمايه  توافقنامه
اعـالم   ENIاي را در بخش انرژي ايران آغاز ننمايند. البتـه شـركت    نموده و هيج پروژه

  19كرده است كه سه سال طول خواهد كشيد تا به طور كامل از ايران خارج شود.

  آسيا ـ2-2
با ايجاد مشكالت تجاري با اتحاديه اروپا، ايران اقدام به تحكيم تجـارت خـود بـا    

 تجـارت بـا چـين    2008تا  2002ي ها سالكشورهاي آسيايي نمود. در همين راستا بين 
شريك تجاري ايران گرديد. ترين  ن ترتيب چين تبديل به بزرگبرابر شد و بدي 8تقريباً 

تـرين   بيشتر صادرات ايران به چين نفت و گاز است به طوري كه ايـران يكـي از عمـده   
باشد. در عين حـال بيشـتر واردات ايـران از چـين لـوازم       كنندگان انرژي چين مي تأمين

  باشد. مكانيكي و الكترونيكي مي

  و هند از ايران واردات نفتي چين، ژاپنـ 21نمودار 

  
تغييرات صادرات نفت ايران به شركاي عمده خود در آسيا را  چنين همجدول زير 

  دهد: نشان مي
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  مقايسه حجم واردات نفتي شركاي آسيايي ايران ـ13جدول 
  (اعداد به هزار بشكه در روز) 2012و  2011 در ده ماه اول سال

  درصد تغيير Jan-Oct 2011 Jan-Oct 2012  كشور
  -22  426  549  چين
  -41  188  320  ژاپن
  1/7  328  307  هند
  -39  148  243  جنوبي كره
  -23  1,090  1,419  كل

  Reuters FACTBOX-Iran's crude oil buyers in Asia, Europeمنبع: 

پر واضح است كه روند كاهش تجارت ايران در مورد اين كشورها هم قابل رويت 
  ايران چندان موفق نبوده است. باشد. بنابراين سياست جايگزيني مي

  خاورميانه ـ3-2
درصد كل تجارت ايران  6كل تجارت ايران با كشورهاي خاورميانه  2002در سال 
درصد افزايش يافت. عمده اين صادرات  13اين سهم به  2008داد تا سال  را تشكيل مي

اصوال مبتني بر به تركيه، امارات متحده عربي، عراق و افغانستان بوده است. اين تجارت 
صادرات گاز طبيعي، محصوالت كشاورزي و صنعتي، مـواد معـدني، مـواد پتروشـيمي،     

  فرش و صنايع دستي بوده است.
ايران بيشترين واردات را از دو كشور امارات متحده عربـي و تركيـه داراسـت. بـه     

ه ي گذشته، وادرات محصوالتي است كها سالطوركلي كه عمده واردات از امارات، در 
تـا در   شـود  ميبندي  و از آنجا دوباره بسته شود مياز بازارهاي خارجي به امارات منتقل 

از امـارات خواسـته اسـت كـه      آمريكـا ي اخيـر  هـا  سالاما در  20ايران به فروش برسد.
امـارات   2010تر نمايد. بنابراين در اواسط سال  تر و مشكل صادراتش به ايران را محدود

بـراي محـدود نمـودن مبـادالت تجـاري و مـالي بـا ايـران و          شروع به تدوين قـوانيني 
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هـاي ايرانيـان را    ي امارات سرمايهها بانكبازرگانان ايراني نمود. در عين حال بعضي از 
بازرگاني را براي ايرانيـان  ـ   اند و امكان باز كردن موسسات تجاري در آنجا ضبط نموده

گيـرد   تجاري به صورت نقد صورت مي اند. بنابراين بسياري از مبادالت تر نموده مشكل
گردد. اين احتمال وجود دارد كه بـا   نهايي ميكننده  كه باعث افزايش هزينه براي مصرف

تر شدن شرايط تجاري تغيير جهت در تجارت ايران با امارات متحـده عربـي رخ    سخت
  21دهد.

هاي خارجي و تبـادالت مـالي جمهـوري اسـالمي      گذاري سرمايه
  هم و دهمايران در دولت ن

  ي اخيرها سالوضعيت ذخاير ارزي كشور طي ـ 1
به طور كلي ذخاير ارز خارجي ايـران (شـامل حسـاب ذخيـره ارزي يـا صـندوق       

باشـد. براسـاس بـرآورد     روندي هم سو با نوسانات قيمت نفت را دارا مـي  توسعه ملي)
 2006سال مـالي  ميليارد دالر در  5/60المللي ايران از  المللي پول ذخاير بين صندوق بين

بـه علـت    2008افزايش يافت. بـراي سـال مـالي     2007ميليارد دالر سال مالي  9/82به 
ميليارد دالر كاهش يافـت. در عـين    6/79نوسانات ناشي از بحران اقتصادي اين رقم به 

حال خالي شدن حساب ذخيره ارزي امكان تعادل بخشيدن به نوسانات اقتصـادي را در  
  غيرممكن نمود.عمالً  2008-2009ي ها سال

هاي به دالر در ازاي صادرات نفتـي   ايران اعالم كرد پرداخت 2007در اواخر سال 
ها را به ارزهاي ديگر همچون يـورو   پذيرد و از اين پس اين پرداخت خود را ديگر نمي

پذيرد. در عين حال بانك مركزي شروع به كاهش سـهم دالر در ذخـاير ارزي    و ين مي
  ه از ساير ارزها نمود.كشور و استفاد
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هــاي  المللــي ناشــي از تحــريم بــا افــزايش فشــارهاي بــين 2012در اواســط ســال 
المللي، تحريم بانك مركزي، اعمال محدوديت براي هرگونه معامالت مالي، محـدود   بين

كردن معامالت نفتـي ايـران بـه معـامالت بـارتر و يـا در ازاي دريافـت طـال در كنـار          
مالي و پولي (كه منجر به افزايش نقدينگي و تورم فزاينده شد)، هاي نا هماهنگ  تصميم

  ارز مواجه كرد. تأمينكشور را با بحران 
 ارزش ريال به شـدت سـقوط كـرد، بـه طـوري كـه در بازارهـاي        2012در اكتبر 

به نزديـك   آمريكاريال به ازاي يك دالر  28000طي يك هفته اين ارزش از غيررسمي 
بـه   13000ريـال از   2011دالر رسيد. پيشتر نيـز در سـپتامبر    ريال به ازاي يك 40000

ريال به ازاي يك دالر رسيده بود. اين امر عالوه بر تصميمات  28000ازاي يك دالر به 
داخلي به اين علت بود كه انتظارات در مورد كاهش فراگير ذخاير ارز معتبـر، ايـران بـا    

حاكي از  چنين همسقوط ارزش ريال كاهش شديد فروش نفت ايران افزايش يافته بود. 
ارزي حاصـل از صـادرات نفـت و    درآمـد   قصد دولت بر ذخيره ارز (به علـت كـاهش  

نگراني از مواجه با بحران ذخاير ارزي) و امتناع از عرضه آن در بازار بود، ترجيح دولت 
  22بر ذخيره ارز مذبور براي واردات كاالهاي ضروري (مثل دارو و مواد غذايي) بود.

  سال مورد بررسي 8گذاري خارجي و تبادالت مالي ايران طي  سرمايه ـ2
كشورهاي منطقه خاورميانه به همراه ذخاير عظيم ترين  به عنوان يكي از پر جمعيت

باشـد؛ امـا    گذاري خارجي را دارا مي طبيعي، ايران همواره بستر الزم براي جذب سرمايه
تـرين   ساير كشورهاي منطقـه از پـايين  گذاري مستقيم خارجي همواره نسبت به  سرمايه

هـاي   سطح برخوردار بوده است. اين امر بيشتر به دليل مشكالت سـاختاري و يـا تـنش   
  سياسي كشور بوده است.
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  (اعداد به ميليون دالر) گذاري خارجي ايران و چند اقتصاد مهم منطقه جريان سرمايه ـ14جدول 
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  كشور

  15/4  65/3  05/3  91/1  01/2  6/1  ايران
  48/0  39/6  7/6  5/9  6/11  0/10  مصر
  87/15  04/9  4/8  5/19  0/22  20/20  تركيه

  -  -  -  2/38  3/24  3/18  عربستان سعودي

گذاري  ميلي دولت براي تحقق سرمايه بي گيرانه قوانين داخلي ايران و فضاي سخت
ست. به عنـوان مثـال در بخـش    در ايران شده ا FDIخارجي منجر به سطح بسيار پايين 

) حاكم بر ايـن  Buy-back systemبك ( گذاري خارجي به دليل نظام باي انرژي، سرمايه
ميليـون دالر   500هـا بـه حـدود     بك باي 2006بخش بسيار محدود شده است. در سال 

  رسيد.
المللي و نااطميناني سياسـي، فضـاي اقتصـاد ايـران را      هاي بين در عين حال تحريم

گذاران خارجي به شـدت   وب نموده است و باعث شده بسياري از تجار و سرمايهنامطل
اي نگران باشند. به خصـوص كـه    نسبت به آينده ايران و تنازعاتش به علت برنامه هسته

گذاري و  و اتحاديه اروپا با هدف توقف سرمايه آمريكاالمللي،  هاي بين بخشي از تحريم
باشـد. در   توقف توسعه صنعت نفت و گاز ايران مـي توسعه ميادين نفتي و به طور كلي 

مـالي خـود بـا مشـكالت بسـياري روبـه رو        تأمينهاي خارجي براي  عين حال شركت
يي را كـه بـراي هـر شـركتي در درون     ها بانك آمريكاداري  هستند چرا كه وزارت خزانه

هـاي   تحـريم  نمايد. در عين حال براي اجتنـاب از  نمايند، تحريم مي مالي مي تأمينايران 
نماينـد. بـه همـين     هاي خارجي، سرمايه محدودي را به ايران منتقل مـي  ، شركتآمريكا

هـاي   المللي از مشاركت در طـرح  هاي بين داليل در دو سه سال اخير بسياري از شركت
اند. در عين حـال   اقتصادي در بخش نفت و گاز، كشتيراني و خودروسازي انصراف داده

سياسي و نااطمينـاني   ـ  ثباتي اقتصادي بي ها از كشور به علت سرمايهفرار  مسألهايران با 
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از آينده اقتصاد كشور رو برو است از جمله ايـن فـرار سـرمايه، خريـد امـالك توسـط       
  توان برشمرد. بسياري از صاحبان سرمايه در دبي و تركيه را مي

ن جهـت  اي كشـور، ايـرا   هسـته  مسـأله المللـي بـر سـر     گيري اختالفات بين با اوج
بازرگاني خود را به سمت آسيا عوض نمود اين كشورها شامل روسيه، چين، پاكسـتان،  

باشـد. مـذاكرات    اي مثل بحرين و تركيـه مـي   كشورهاي آسياي مركزي و شركاي منطقه
هاي جديد صورت گرفت ولي همچنان دستيابي به توافق بسـيار دشـوار    موافقتنامهبراي 
كه يكي از داليل اصلي به سـرانجام نرسـيدن مـذاكرات     باشد. بسياري بر اين باورند مي

تـر شـدن    ثبات ايران و انتظارات مبني بر تنـگ  بي ايران با اين كشورها به علت وضعيت
  باشد. ها مي حلقه تحريم

  خالصه بعضي از مذاكرات انجام شده در بخش نفت و گاز ـ15 جدول
 توضيحات  كشور

  سوييس

را بـا LNGسـاله  25رداد صـادراتقـراEGLشركت انرژي2007در مارچ
.ميليارد دالر داشته است 18شركت ملي گاز ايران امضا كرد كه ارزشي معادل 

ميليارد مترمكعب گاز ايران 5/5سوييس ساالنه  2011بنابراين قرارداد از آغاز 
ترين قـرارداد گـاز توانست دومين بزرگ نمايد. اين مي را ساالنه خريداري مي

لبته اينكه اين قرارداد عملي شود چندان اميدبخش نبود چـرا كـهاروپا باشد. ا
هيچ قرارداد ساخت خط لوله انتقال گاز بين ايران و اروپا وجـود نـدارد. هـم

  هاست. اينك اين قرارداد مورد بازبيني و بررسي براي نقض تحريم

  اتريش

مينهايي براي تأنامهتمايلOMVشركت نيمه دولتي اتريشي2007در آوريل
23توانسـت ارزشـي بـالغ بـر      اين مبادله مي. گاز اروپا توسط ايران امضا كرد

كـا در حـال بررسـي ايـنيمرآداري  ميليارد دالر داشته باشـد. وزارت خزانـه  
  هاست. ها براي نقض از تحريم نامه تمايل
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 توضيحات  كشور

  روسيه

اعـالم انعقـاد يـك قـرارداد بـرايGazpromشركت دولتـي  2008در فوريه
) براي توسعه ميـدان پـارس جنـوبيVenture Companyكي (همكاري ريس
  .ايران را نمود

و شركت ملـي نفـت ايـران يـك قـرارداد سـوآپ2009Gazpromدر سال
از طريـق Gazpromبنـابراين قـرارداد    .هيدروكربوري را به سرانجام رساندند

  گيرد. يفرستد و در ازاي آن از ايران نفت و گاز م تركمنستان گاز به ايران مي

  چين

گـذاري ) امضا يك قرارداد سرمايهCNOOC( يك شركت ملي فراساحل چين
چنـين ميليارد دالر، براي توسعه ميدان گازي پارس شمالي و هم 16به ارزش 

بسـياري. ) را به تعويق انداخته اسـت LNGساخت كارخانه گاز مايع طبيعي (
ختن به علت نگراني چين ازگران بر اين باورند كه اين به تعويق اندا از تحليل

گـذاران در ايـران بـوده اسـت. در هاي پيش روي سرمايه آينده ايران و تحريم
نامه يك تفاهم CNOOCشركت ملي نفت ايران و  2006عين حال در دسامبر 

ميليـون 10سـال، سـاالنه    25به مدت  CNOOCامضا نمودند كه براساس آن 
هـا د. چين به علت ايـن قـرارداد  از ايران خريداري خواهد كر LNGمتركعب 

كا قرار گرفته است و به دنبال جايگزين كردن ايران بـايمورد انتقاد شديد امر
  كنندگان مثل قطر و استراليا است. ساير عرضه

  پاكستان

ميليـارد 4/7شركت ملي گاز ايران يك قرارداد صادرات گاز طبيعي به ارزش 
برداري شده شروع به بهره 2011سال دالر با پاكستان منعقد كرده است كه از 

شود. اين طرح در است. اين گاز از طريق خط لوله صلح به پاكستان منتقل مي
شد اما توافق بر سـر قيمـت صـورت نپـذيرفت. آغاز حتي شامل هند هم مي

  آمريكا بر هند و پاكستان جهت توقف طرح فشار بسياري وارد نموده است.
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 توضيحات  كشور

  تركيه

بنابراين تركيـه.ال صادرات گاز خود به تركيه بوده استچنين به دنبايران هم
هم در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي مشاركت خواهد نمود و در ازاي آن

هاي مالي دريافت خواهد كرد. گاز ايران قرار است به تركيه گاز و يا پرداخت
اي كه تركيه احداث خواهد كـرد بـه سـاير نقـاط و از آنجا از طريق خط لوله

  هان از جمله اروپا منتقل شود.ج

  آلمان
LNGخواهد سه كارخانه شركت آلماني استينر اعالم كرد مي2008در نوامبر

آلمان خاطر نشان كرده است كه اين .ميليارد دالر احداث نمايد 147به ارزش 
  كند. المللي را نقض نمي هاي بين قرارداد تحريم

  مالزي
ميليـارد دالر بـا گـروه14د گـاز بـه ارزشايران يك قراردا2008در دسامبر

SKS قرارداد شامل احداث يك كارخانـه   .مالزي منعقد كردLNG هـم بـوده
  است.

  بحرين
ميليارد فيـت1نويس يك قرارداد انتقالايران و بحرين پيش2008در دسامبر

  .اند مكعب گاز طبيعي در روز به بحرين را امضا نموده

  هند
اعالم كرد شركت نفت و گازش و شـركاي آن تصـميمهند2009در دسامبر

LNGميليارد دالر در توسعه ميدان گاز پارس جنـوبي و تسـهيالت    10دارند 

  .گذاري نمايند و در ازاي آن گاز ايران را وارد نمايند سرمايه

بـه بعـد بـا هـدف مختـل نمـودن عمليـات         2010المللـي از سـال    هاي بين تحريم
ش نفت و گاز كشور، فشارها را بر شركاي ايران در بخش نفـت  استخراج، انتقال و فرو

 60حـدود   2011اعـالم نمودنـد كـه ايـران در سـال       آمريكاو گاز افزايش داد. مقامات 
اش از دست داده است. اين امر  ات بخش انرژيتأسيسگذاري بر  ميليارد دالر در سرمايه
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ايران، عـدم تمايـل بـه     هاي مشترك خود با هاي خارجي از طرح به علت خروج شركت
  ها بوده است. گذاري خود به ساير شركت گذاري مجدد و يا فروش سرمايه سرمايه

  طي چند سال (اعداد به ميليون دالر و يا به صورت درصد) FDIمقايسه مقدار  ـ16جدول 
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ميليـارد دالر تـا سـال     145گـذاري معـادل    ها احتمال جذب سرمايه بيني پيشبنابر 
باشـد. ايـن    اعالم شده، را بسيار كم مي 2008وزير نفت كشور در سال  كه توسط 2018

ميليـارد دالر در حـد    130اي معـادل   در حالي است كه بخش نفت و گاز كشور سرمايه
را نيازمند خواهد بود. در عين حال در يـك سـال اخيـر     2020تا  2011ي ها سالفاصل 

ز توسعه ميادين گازي و نفتـي كشـور   ان و يا حاكي اگذار سرمايه تر فعاليتي از طرف كم
 آمريكامورد بررسي توسط  مانده در كشور هم دائماً هاي باقي قابل مشاهده است. شركت
  23ها هستند. براي نقض قوانين تحريم
هاي اتحاديـه اروپـا    گذاري خارجي در كشور، تحريم هاي سرمايه در كنار اين طرح

پي انگلستان در ميدان گازي روم كـه   بي يك قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و
پـي   بـي  ،2010را نيز متوقف كـرد. در نـوامبر    مايلي ساحل اسكاتلند قرار دارد، 200در 

هاي اتحاديه اروپا  اعالم كرد كه لغو اين مشاركت را براي اطمينان از هم سويي با تحريم
اعالم  2010پتامبر انجام داده است. در عين حال شركاي خط لوله ترانس اتالنتيك در س

  نمودند كه خط لوله مذبور به هيچ عنوان گاز ايران را به اروپا منتقل نخواهد كرد.
هاي خارجي از كشور بـه شـرح    ان و شركتگذار سرمايه به طور كلي روند خروج

  زير است:
  نفت پااليش يافته ـ1

ن بنزي تأمينهاي خود براي  نفت است، قرارداد هشركت تُرك توپراسكه پااليند ـ
  به ايران را لغو كرده است.

گروه فرانسوي نفت توتال، رويال داچ شل، گروه مستقل نفتي كويت، شركت  ـ
ريالينس هند و پتروناس مالزي همگي فروش محصوالت پـااليش يافتـه بـه    

  اند. را متوقف كرده 2010ايران را در سال 
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اه س، گلن كورو ترا فيگورا همگـي در مـ  ييشركت معامالت انرژي ويتول سو ـ
محصوالت نفتـي   تأمينبه طور علني تعهد خود را مبني بر عدم  2010مارس 

  اند. پااليش يافته به ايران اعالم كرده
شركت نفت لوكويل از روسيه اعالم كرده است كه فروش بنزين بـه ايـران را    ـ

هاي مطبوعاتي در جهت خالف اين  انتشار گزارش متوقف كرده است. پس از
علنـي در سـال    هو در بياني آمريكااي به كنگره  سرگشاده هامر، لوكويل طي نام

  قرار داد.تأكيد  بار ديگر تعهد خود را مورد 2010
سـوخت جـت بـه     تـأمين همگي  OMV، توتال و Q8، شل، BPهاي  شركت ـ

  اند. ايران اير را متوقف كرده
ايـن  آنچـه   هاعالم داشته است كه از محدوداخيراً  شركت آلماني تيسن كراپ ـ

اند نيز فراتر خواهد رفت و تمام معامالت جديد خود را  ا مقرر داشتهه تحريم
  در ايران به حالت ركود در خواهد آورد.

  .)Upstreamهاي مربوط به توليد و استخراج ( طرح ـ
ي خود در ايران ها فعاليتهمگي يا به  شل، توتال، اني، استت اويل و اينپكس ـ

هستند. هر پنج شركت  ها فعاليتين اند يا در شرف خاتمه دادن به ا پايان داده
  اند كه در هيچگونه فعاليت جديدي در ايران مشاركت نجويند. تعهد سپرده

ميـدان   14و  13 همرحـ  هعالوه بر شل، رپسول مذاكرات خود را براي توسـع  ـ
اند كه در هيچ  تعهد سپرده آمريكاگاز پارس جنوبي كنار گذاشته است. آنها به 

  يران شركت نخواهند كرد.ديگري با ا هگونه مذاكر
اعالم كرد كه توليد در ميدان گـاز روم   2010پي در اواسط ماه نوامبر سال  بي ـ

درياي شمال را، كه شركت نفت ايران در مالكيت آن شريك اسـت، متوقـف   
اروپا عليه  ههاي اتحادي ي آن با تحريمها فعاليتخواهد كرد تا اطمينان يابد كه 

  ايران مطابقت دارد.
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ه اعالم كـرد  ييدر روز اول ژو جنوبي كرهاز  GSهندسي و ساختماني شركت م ـ
  ميليارد دالري پردازش گاز را در ايران را لغو كرده است. 1/2كه طرح 

طراحي شده در  هاعالم كردند كه خط لول آمريكاشركاي  2010سپتامبر 15در  ـ
تفاده عرض درياي آرياتيك (تپ) براي انتقال گاز از ايران به اروپـا مـورد اسـ   

  قرار نخواهد گرفت.
وري تبديل گاز بـه گـاز مـايع بـه     افنكننده  تأمينشركت آلماني لينده، كه تنها  ـ

ي تجاري خود با ايران را قطع كـرده اسـت. ايـران    ها فعاليت هايران بوده، هم
جـي جديـد را بـه اجـرا در      ان هـاي ال  اعالم كرده است كه هيچ كدام از طرح

  نخواهد آورد.
خصوصي هند، در تـاريخ اول آوريـل بـه     ه، بزرگترين پااليندصنايع ريالينس ـ

نفـت خـام از ايـران وارد نخواهنـد      2010رويتر اعالم كرده كه در سال مالي 
  كرد.

  كشتيراني ـ2
هاي نفتي بـه   اعالم كرد كه محموله 2010ه ييژو 9شركت لويدز لندن در روز  ـ

  مجدد نخواهد كرد. همقصد ايران را بيمه يا بيم
انـد كـه    اصلي كشتيراني بندهايي را در قراردادهاي خود گنجانـده هاي  انجمن ـ

هاي نفت پااليش يافته  سازد تا از تحويل محموله ها را قادر مي صاحبان كشتي
  به ايران خودداري كنند.

اعالم كـرده اسـت    جنوبي كرهاز  NYKشركت كشتيراني سهامي محدود خط  ـ
  داري كند.كه تصميم دارد از انجام معامالت با ايران خود

  تجهيزات و ديگر موارد ـ3
گـزارش   2010سـپتامبر   14المللـي در تـاريخ    تجارت محلي و مطبوعات بين ـ

تـر شـدن    با توجه به احتمال سـخت  جنوبي كرهاند كه شركت كيا موتورز  داده
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در انجام تجارت با ايران، از ماه اوت صادرات اتومبيل،  جنوبي كرههاي  تحريم
  و قطعات يدكي را به ايران قطع كرده است. مجموع قطعات براي مونتاژ

درصد  30هاي تجملي، در ماه آوريل اعالم كرد كه  اتومبيلكننده  ديملر، توليد ـ
از ســهم خــود در شــركت ســازندگان موتــور ايرانــي را خواهــد فروخــت و 

  ريزي شده اتومبيل و كاميون را به ايران مسدود خواهد كرد. صادرات برنامه
هـايي   يي تابع خود را از قبول سفارشآمريكاهاي غير تشركت كترپيالر شرك ـ

  شوند منع كرده است. كه به ايران فرستاده مي
در صـنايع دفـاعي،    »فينمكانيكـا «، مجتمع ايتاليـايي  29ABBشركت سويسي  ـ

رانـدريال  ـ   هوا، انرژي و حمل و نقل، شركت سهامي محدود عام اينگرسول
سازد، و مجتمع آلماني مهندسـي   ميكننده  هاي سرد كه كمپرسور هوا و سيستم

  اند. زيمنس، همگي از انجام معامالت تجاري با ايران صرف نظر كرده
مواد شيميايي، اعـالم كـرده اسـت كـه     كننده  هانتس من، شركت سهامي توليد ـ

هاي خارجي كه داراي ارتباط غيرمستقيم جانبي با آن هستتد، فـروش   شركت
  24قطع خواهد كرد. محصوالت به اشخاص ثالث را در ايران

المللـي در دولـت    اي و بين ريسك و جايگاه اقتصاد ايران در سطح منطقه ـ3
  نهم و دهم

پـذيري يـك كشـور و اطمينـان از      يكي از عناصـر مهـم در تبيـين ميـزان ريسـك     
گذاري در يـك كشـور، بررسـي وضـعيت اقتصـادي كشـور و        سودآوري مداوم سرمايه

پذيري يك كشور به دوران قبل از بحران  وان بازگشتارزيابي ميزان ثبات اقتصادي آن، ت
باشد. بنـابراين   گذاري در آن كشور و... مي در صورت وقوع بحران، ميزان هزينه سرمايه

پـذيري كشـور بررسـي جايگـاه      براي تبيين ميزان ريسك اقتصاد ايران و قدرت رقابـت 
  نمايد. اقتصادي كشور در منطقه و جهان مهم مي
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در مقايســه بــا  واقعــي) GDPيــران (در قالــب مقايســه مقــدار شــرايط اقتصــادي ا
  هاي هم تراز با كشور در نمودار زير به خوبي قابل مشاهده است. كشور

  22نمودار 

  
Peers ميانگين وزني رقباي اصلي اقتصادي ايران است  

بـا   2007پر واضح است كه روند فزاينده توليد ناخالص ملي كشور از اواسط سال 
و اين سقوط در مقايسه با كشورهاي هم تـراز ايـران در اواسـط    افول روبرو شده است 

بار ديگر توليد ناخـالص داخلـي كشـور     2010به اوج رسيد. در اوايل سال  2008سال 
 2011ها از اواسط سال  المللي و تحريم افزايش يافت اما با اعمال فشارهاي مضاعف بين

ده است. بيشتر ايـن كاهنـدگي   توليد ناخالص داخلي روند كاهنده شديدي را تجربه نمو
  باشد. به دليل كاهش درآمدهاي نفتي كشور مي

   



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  378

  هاي ثابت) اعداد به درصد رشد اقتصادي (تغيير در توليد ناخالص داخلي به قيمت ـ17جدول 
Country 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

 215/2  776/1  147/5  674/4  156/7  088/7 844/6 472/4  مصر

-875/1  027/3  899/5  95/3  576/0  367/6 211/6 656/4 اناير
 104/3  605/4  983/4  106/1  111/4  897/5 798/5 732/4  اسراييل

 043/5  5/7  251/7  181/1  2/3  9/8  7/10  7/9  قزاقستان

 675/3  038/3  066/3  722/1  685/3  815/6 818/5 958/8  پاكستان

 806/6  479/8  434/7  829/1  427/8  992/5 577/5 256/7  عربستان سعودي

 619/2  503/8  157/9 -826/4  659/0  669/4 893/6 402/8 تركيه

 909/3  191/5  3/1  - 8/4  323/5  55/6 845/8 599/8  امارات متحده عربي

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013

  تراز رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي همـ 23نمودار 

  
و يـك بـار در سـال     2008اين نمودار رشد اقتصادي كشور يك بـار در سـال   بنابر

شـروع   2010به شدت سقوط كرده است. سقوط رشد اقتصـادي ايـران از سـال     2012
با رشد منفي روبـرو   2012المللي پول كشور در سال  شده است و بنابر نظر صندوق بين

با رشـد   ها سالهم جوار ايران اكثرا در اين بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي 
  اند. مثبت و قابل قبولي روبرو بوده
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  آمريكانرخ برابري پول ملي نسبت به دالر ـ 18جدول 
  (براساس نرخ تبديل ضمني برابري قدرت خريد)

 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  كشور

 856/2  642/2 417/2 224/2 018/2 838/1 68/1 615/1  مصر

85/6734 22/5607 63/4557 97/4037 54/3972 52/3472 05/2962 76/2674 ايران
 733/3  679/3 669/3 673/3 536/3 557/3 668/3 717/3  اسراييل

359/126 844/123 487/110 617/93 394/91 913/74 83/67 607/57  قزاقستان
075/40 924/36 899/31 636/28 653/23 227/21 507/20 1/19  پاكستان

 008/3  01/3 624/2 327/2 895/2 566/2 534/2 409/2 عربستان سعودي

 27/1  207/1 132/1 086/1 04/1 949/0 92/0 868/0 تركيه

 859/4  896/4 367/4 101/4 768/4 21/4 973/3 632/3 امارات متحده عربي

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013 

سـال گذشـته نسـبت بـه سـاير       8نمودار صفحه بعد تحوالت ارزي كشـور را در  
دهد. در مقابل سقوط چشمگير ريال، ارزش پول ملـي   كشورهاي مطرح منطقه نشان مي

كشورهاي منطقه به نسبت با ثبات بوده است و اين ريال بوده است كه با سـقوط قابـل   
ه بر نمايانگر كردن بحـران ارزي كشـور و   توجهي روبرو بوده است. اين نوسانات عالو

ثبـاتي و   بـي  مشكالت اقتصادي خارجي است نشانگر مشكالت داخلي اقتصـاد ايـران و  
  گذاري در كشور است. ي اقتصادي و يا سرمايهها فعاليتريسك باالي انجام 
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  آمريكانرخ برابري پول ملي نسبت به دالر ـ 24 نمودار 
  (براساس نرخ تبديل ضمني برابري قدرت خريد)

  
  ميزان تغيير ساالنه در واردات كشور (درصد)ـ 19جدول 

 2012  2011 2010  2009 2008 2007 2006 2005  كشور

 079/3 -713/2 -5 -314/0 605/24 749/8 427/13 349/17  مصر

-005/19 -878/8 -597/0 411/6 964/10 384/8 051/6 639/2 ايران
 202/3  512/8 243/13 -209/15 792/3 944/9 865/0 849/2  اسراييل

475/20  053/4 787/7 -589/11 -297/2 695/25 637/22 381/28  قزاقستان
 005/2  091/3 -994/1 -098/3 669/10 751/2 176/21 598/26  پاكستان

 314/7  236/4 039/1 126/0 859/12 96/18 787/19 69/26 عربستان سعودي

 - 57/0 285/11 98/17 -422/12 -346/1 222/14 882/7 648/12 تركيه

443/11 101/10 064/0 -386/9 297/22 024/37 662/10 368/14 امارات متحده عربي
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013
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  ميزان تغيير ساالنه در صادرات كشور (درصد)ـ 20جدول 
 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  كشور

-788/6 -447/5 -235/3 -53/5 26/15 96/11 167/8 195/9  مصر
-507/27 -855/1 287/11 692/5 -835/1 -56/0 175/0 289/2 ايران

 261/2  826/8 528/16 -876/14 241/2 847/8 516/4 661/3  اسراييل

 798/4 067/23 632/22 -983/26 709/25 596/13 341/26 242/22  قزاقستان

-058/0  077/8 547/0 -502/2 939/1 069/0 191/9 162/15  پاكستان
 577/4  632/4 385/0 -515/4 -702/2 -335/0 -627/1 139/5 عربستان سعودي

318/13  957/5 195/10 -03/8 038/7 606/10 644/7 204/12 تركيه
 646/7 518/10 -116/4 -218/2 786/12 141/13 531/11 41/10 امارات متحده عربي

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013

دو جدول باال از كاهش شديد در صـادرات و واردات كشـور و بـه بيـان بهتـر از      
دهند. البته ميزان كاهش در صادرات كشـور   كاهش شديد در كل تجارت كشور خبر مي

 2012ر اسـت) در سـال   (كه بيشتر به علت كاهش شديد در صادرات نفت و گاز كشـو 
بيش از كاهش در واردات كشور است. اين در حالي است كه صادرات كشورهاي تركيه 

  درصد افزايش يافته است. 5/7و  13و امارات به ترتيب 

  كننده) واحد: درصد نرخ تورم (براساس درصد تغيير درميانگين شاخص قيمت مصرفـ 21جدول 
 2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  كشور

 6/8  1/11 7/11  2/16 7/11 11 2/4 794/8  مصر

 6/30  48/21 396/12 756/10 368/25 394/18 866/11 4/10 ايران

 711/1  462/3 692/2  33/3 592/4 518/0 107/2 325/1  اسراييل

 119/5  329/8 126/7 296/7 149/17 783/10 575/8 541/7  قزاقستان

005/11 661/13 104/10 632/17 779/10 828/7 01/8 257/9  پاكستان
 857/2  749/3 801/3 147/4 1/6 042/5 927/1 538/0 عربستان سعودي

 912/8  472/6 566/8 251/6 444/10 756/8 597/9 179/8 تركيه

 665/0  875/0 878/0  56/1 251/12 128/11 285/9 195/6 امارات متحده عربي

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013
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  25نمودار 

  
داشـت، دوبـاره از    2008تورم ساالنه در كشور كه صعودي قابل توجه را در سال 

درصد در سـال   30درصد افزايش يافت و به  8حدود  2012تا سال  2010اواسط سال 
درصـد بـيش از انتظـارات     6/12رسيد. بنابر مطالعات انجـام شـده ايـن افـزايش      2012
شده بوده است. يكي از داليل عمده افزايش اين نرخ، افزايش هزينه مبـادالت   نيبي پيش

افـزايش   چنـين  هـم ها، افزايش شـديد نـرخ ارز كشـور و     مالي با خارج به علت تحريم
هـا،   هاي اقتصـادي دولـت (هدفمنـدي يارانـه     نقدينگي شديد در كشور به علت سياست
  باشد. رشد شديد پول توسط بانك مركزي) مي

 IHS Globalالمللـي پـول،    امي موارد باال باعث شده اسـت كـه صـندوق بـين    تم

Insight ،Economist Intelligence Unit (EIUها از آينـده اقتصـاد ايـران را     بيني ) پيش
هـا را مـنعكس    بازبيني نمايند تا تغيير در عملكرد اقتصادي كشور پس از اعمال تحـريم 

  را با هم مقايسه نموده است. بيني پيشنمايند. نمودار زير اين دو 
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  26 نمودار

  
 بينـي  پـيش تر  ها آينده اقتصاد ايران را بدتر و پر ريسك بيني پيشبنابراين تمامي اين 

با  2012ايران پس از سال  IHS Global Insight بيني پيشاند. به عنوان مثال بنابر  نموده
اش  لـي تـر ارزش پـول م   تر، سقوط شديدتر صـادرات و كـاهش شـديد    توليد ملي پايين

  روبرو خواهد بود.
اين امر است كه نظر اين سه موسسـه مبنـي بـر    كننده  منعكس چنين همنمودار باال 

 8/0تـا   -5/0درصـد بـه    3/4تا  2/3از متوسط  2016تا  2012رشد اقتصادي ايران بين 
هاي داخلي حاضر  ها بر اين باور استوار است كه سياست بيني پيشتغيير يافته است. اين 

  ها، اقتصاد ايران را به يك ركود فراگير و عميق فرو خواهد برد. اه تحريمبه همر
خـود در   Regional Economic Outlookالمللي پول نيز در گـزارش   صندوق بين

ميليارد دالر  5/101كرده است كه ذخاير ناخالص رسمي ايران از  بيني پيش 2012نوامير 
 2013ميليـارد دالر در سـال    6/84و  2012ميليـارد دالر در سـال    89به  2011در سال 

از واردات سـاالنه كـاال و خـدمات در     IMF بينـي  پـيش بنـابر   چنـين  هـم خواهد رسيد. 
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شـده كمتـر از ارزش كـل واردات ايـران در      بينـي  پيش، ذخاير 2013و  2012ي ها سال
  25خواهد بود. 2013

  هالملل و اقتصاد منطق انداز جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين چشم

 هايي در بـاره  در اين بخش به بررسي جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و ارايه حدس
شـاخص  برمبنـاي   اي و جهاني اختصاص دارد. در ابتـدا  آن در اقتصاد منطقه انداز چشم

برمبنـاي   . سـپس شـود  ميقدرت ملي به جايگاه ايران در ميان كشورهاي منطقه پرداخته 
انـدازي از موقعيـت ايـران بـه      سرانه، چشمدرآمد  هاي توليد ناخالص داخلي و شاخص

، مكزيـك، تركيـه، ايـران،    جنـوبي  كـره ( 11عنوان يكي از كشورهاي موسوم بـه گـروه   
ارايـه و در   2025اندونزي، ويتنام، پاكستان، مصر، نيجريه، فيليپين، بنگالدش) در سـال  

، 2025در سـال  بينانـه از موقعيـت اقتصـادي ايـران      بيني خوش ادامه احتمال تحقق پيش
اي اكـو   برحسب چند شاخص از جمله جذب سرمايه خارجي، نفوذ در بازارهاي منطقه

  گيرد. رسي قرار ميرو بازار مشترك اسالمي، در قياس با رقبا، مورد ب

  اي برحسب شاخص قدرت ملي جايگاه ايران در اقتصاد منطقه ـ1
درت ملي در منطقه، حسب شاخص قش از پرداختن به جايگاه ايران بردر ادامه، پي

الزم است منظور خود از منطقه را مشخص كنيم. در اينجا، منظور تركيبـي از معيارهـاي   
حوزه جغرافيايي خاورميانه (ايران، تركيه، عربستان سعودي، امارات، قطـر، يمـن، اردن،   

هـاي   ل) و حـوزه سـازمان همكـار   ييسوريه، عمان عراق، كويت، لبنان، فلسطين و اسـرا 
اكو) (ايران، تركيه، پاكسـتان، افغانسـتان، قزاقسـتان، قيرقيزسـتان، ازبكسـتان،      اقتصادي (

آذربايجان، تركمنستان و تاجيكستان) است. اين حوزه تعريف شده با توجـه بـه رقابـت    
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هاي اصلي براي اثرگذاري بر روند تحوالت اقتصادي و سياسي كشورهاي مذكور  قدرت
  .كند ميمصداق بيشتري پيدا 

ل، يي)، تركيـه، ايـران، اسـرا   1388(» پژوهشكده مطالعات راهبردي«آورد برمبناي بر
 »بنـدي ملـي   موسسه رتبه«برآورد برمبناي  ) و17قزاقستان، پاكستان، و عربستان (جدول 

هـاي   ) قـدرت 18ل، قزاقستان، ايران و امارات (جـدول  ييتركيه، عربستان سعودي، اسرا
آورد اول با واقعيت انطباق بيشـتري دارد و  رسد كه بر اي هستند. به نظر مي اصلي منطقه

معيـار صـرف اقتصـادي    برمبناي  امارتهرچند  تر است. براي مثال، بنابراين قابل استناد
جميـع متغيرهـاي مـد نظـر در محاسـبه      برمبنـاي   تواند از پاكستان پيشروتر باشد اما مي

در هـر حـال،   تواند از پاكسـتان برتـر باشـد.     ) نمي19 قدرت ملي به روش اول (جدول
بندي اين دو منبع، در اين باره كه تركيـه، ايـران، عربسـتان سـعودي،      صرف نظر از رتبه

طـور در حـال    اي هستند و همين هاي اصلي منطقه ل قدرتييپاكستان، قزاقستان و اسرا
  تر از ايران است، اجماع نظر وجود دارد. شحاضر تركيه پي

هاي علمي و  (تركيبي از شاخص شاخص قدرت مليبرمبناي  جايگاه ايران در منطقه ـ22جدول 
  حكومتي، فرامرزي، فضايي و نظامي) ـفناوري، اقتصادي، اجتماعي، سرزميني، فرهنگي، سياسي 

بندي كشورهاي منطقه (عدد اول رتبه در جهان و عدد داخل پرانتز رتبه  
 امتياز كسب شده است)

بندي قدرت ملي  رتبه
كشورهاي منطقه بدون 

  يباعمال ضر

 ـ39 )؛1/79(اسراييلـ38)،6/103(ايران ـ20)،2/107(تركيهـ17
امارات  ـ64)؛ 4/73عربستان ( ـ43)، 1/76( پاكستان ـ40)؛ 2/76( قزاقستان
كويت  ـ79)، 1/46( ازبكستان ـ78)، 3/46قرقيزستان ( ـ77)، 9/51متحده (

)46( 

رتبه بندي قدرت ملي 
كشورهاي منطقه پس از 

  اعمال ضريب

 ـ43)؛ 5/123اسراييل (ـ37 )،151(ايرانـ24)،6/155(تركيهـ20
 ـ64)، 4/107( پاكستان ـ47)، 110( عربستان ـ44)؛ 1/110( قزافستان

 ـ81)، 4/69كويت ( ـ76)، 4/71( اردن ـ72)، 7/77امارات متحده (
 )67(قرقيزستان

 211-252ماخذ: زرقاني، صص
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  حسب شاخص قدرت مليرجايگاه ايران در منطقه ب ـ23جدول 
  هاي اقتصادي، نظامي، ديپلماسي، فناوري و جمعيتي) (تركيبي از شاخص

  شاخص
  بندي كشورهاي منطقه رتبه

  (عدد اول رتبه در جهان و عدد داخل پرانتز امتياز كسب شده است)

  قدرت ملي
 ـ42)؛ 482/0اسراييل( ـ34)؛ 528/0( عربستان سعودي ـ26)؛ 565/0( تركيه ـ19

 پاكستانـ 47)؛ 445/0( امارات ـ45)؛ 455/0( ايرانـ 43)؛ 466/0( تانقزاقس
  )403/0( عراقـ 62)؛ 422/0( كويتـ 57)؛ 426/0( ازبكستانـ 52)؛ 444/0(

  http://nationranking.wordpress.comمنبع: 

هاي علمي و فناوري، اقتصادي،  كشور اصلي در خاورميانه برحسب شاخص 10رتبه  ـ24جدول 
  حكومتي، فرامرزي، فضايي و نظامي ـاعي، سرزميني، فرهنگي، سياسي اجتم

 كشورها  عامل
  (عدد اول رتبه در جهان و عدد داخل پرانتز ميزان رتبه كسب شده است)

علمي و 
  فناوري

عربستان ـ 48)،57/11ايران (ـ 44)،12/12تركيه (ـ40)؛77/16(اسراييلـ21
ـ 65 )؛68/3( پاكستانـ 64 )؛74/3( اردنـ 62)؛ 97/3كويت (ـ 61)، 36/7سعودي (

  )67/2(ازبكستانـ76)؛24/3(قزاقستانـ68)؛59/3(امارات

  اقتصادي
ـ 45)؛ 6/1(اماراتـ41)؛8/1ايران (ـ37)،8/2تركيه (ـ31)؛9/2(اسراييلـ29

 قزاقستانـ 62)؛ 9/0( كويتـ 51)؛ 2/1( پاكستانـ 46)؛ 3/1عربستان سعودي (
 )3/0(بحرينـ68)؛5/0(لبنانـ63)؛5/0(

  اجتماعي
)؛ 45/3( تركيهـ65)،25/4(ايرانـ35)،53/4(اماراتـ25)؛09/5(اسراييلـ14
)؛ 99/2( قطرـ 81)؛ 21/3( قزاقستانـ 75)؛ 23/3( آذربايجانـ 73)؛ 35/3( لبنانـ 69

 )96/2(پاكستانـ83)؛ 98/2( عربستانـ82

  سرزميني
)؛ 9/32( )؛ قيرقيزستان4/38تركيه (ـ31)، 2/42( عربستانـ20)،2/50(ايرانـ10
 تاجيكستانـ 78)؛ 1/26( پاكستانـ 74)؛ 2/27( عراقـ 70)؛ 5/28( ازبكستانـ 61

 )9/21(آذربايجانـ98)؛8/24(اماراتـ82)؛3/25(

  فرهنگي
ـ 69)؛ 70/2( لبنانـ64)؛47/3( اسراييلـ44)؛68/5ايران (ـ26)،65/6(تركيهـ20

)؛ 07/2( تاجيكستانـ 83)؛ 16/2( سوريهـ 79)؛ 26/2( عمانـ 75)؛ 58/2( كويت
 )؛98/1اردن(ـ86)؛03/2(پاكستانـ84
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 كشورها  عامل
  (عدد اول رتبه در جهان و عدد داخل پرانتز ميزان رتبه كسب شده است)

 ـسياسي 
  حكومتي

ـ 77 )؛3/8( لبنانـ72)؛8/8تركيه (ـ64)،3/10ايران (ـ45)؛2/14(اسراييلـ24
 )؛8/6( تاجيكستانـ 99 )؛9/6( كويتـ 97 )؛3/7( قيرقيزستانـ 89 )؛9/7( بحرين

 )5/6پاكستان (ـ107)؛ 5/6( ازبكستانـ106

  فرامرزي
)؛ 40/5( سوريهـ43)؛19/6(اماراتـ38)؛35/7(پاكستانـ32)؛89/7(تركيهـ26

)؛ 34/3( كويتـ 66)؛ 55/3( ايرانـ 63)؛ 87/3( اردنـ 57)؛ 13/5عربستان (ـ 45
 )72/2(عراقـ82)؛93/2( اسراييلـ75

تركيه ـ 23)،54/0عربستان (ـ 22)؛92/0(پاكستانـ16)؛65/2(اسراييلـ12  فضايي
 )؛27/0(اماراتـ27)؛27/0(ايرانـ26)،40/0(

  نظامي
ـ 20)؛ 9/11(اسراييلـ18)؛16ايران (ـ13)،3/25پاكستان (ـ10)،6/26(تركيهـ9

 عمانـ 56)؛ 7/3( اردنـ 49)؛ 6( عراقـ 39)؛ 9( عربستانـ 25)؛ 4/10( سوريه
 )3(يمنـ57)؛1/3(

 211-252ماخذ: منبع پيشين،

  كشور اصلي منطقه برحسب 10رتبه  ـ25جدول 
  هاي اقتصادي، نظامي، ديپلماسي، فناوري و جمعيتي) شاخص

  شاخص
  بندي كشورهاي منطقه رتبه

  (عدد اول رتبه در جهان و عدد داخل پرانتز ميزان رتبه كسب شده است)

  قتصاديا
ـ 30)؛ 534/0( ايرانـ 29)؛ 573/0( تركيهـ 22)؛ 613/0عربستان سعودي (ـ 17
ـ 55)؛ 444/0( قزاقستانـ 49)؛ 454/0( اسراييلـ 44امارات؛ ـ 34)؛ 520/0( كويت

  )394/0( آذريابجانـ 58)؛ 410/0( عراقـ 56)؛ 415/0( پاكستان

  نظامي
ـ 34)؛ 587/0( ازبكستانـ 33)؛ 588/0( قزاقستانـ 31)؛ 646/0( پاكستانـ 17

)؛ 546/0( عراقـ 44)؛ 559/0( ايرانـ 40)؛ 575/0( اسراييلـ 35)؛ 576/0( عربستان
  )426/0( يمنـ 71)؛ 442/0( ماراتاـ 70)؛ 447/0( سوريهـ 68

  ديپلماسي
عربستان ـ 44)؛ 469/0( پاكستانـ 38)؛ 511/0( ايرانـ 19)؛ 520/0( تركيهـ 17

)؛ 432/0( سوريهـ 60)؛ 435/0( عراقـ 58)؛ 442/0( كويتـ 55)؛ 474/0( سعودي
  )421/0( اماراتـ 68)؛ 424/0( آذربايجانـ 67)؛ 426/0( قزاقستانـ 64
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  شاخص
  بندي كشورهاي منطقه رتبه

  (عدد اول رتبه در جهان و عدد داخل پرانتز ميزان رتبه كسب شده است)

  فناوري
 كويتـ 66)؛ 349/0( عربستانـ 54)؛ 375/0( قزاقستانـ 50)؛ 380/0( تركيهـ 49

ـ 77)؛ 209/0( لبنانـ 76)؛ 232/0( اماراتـ 72)؛ 242/0( آذربايجانـ 70)؛ 266/0(
  )167/0( ايرانـ 81)؛ 189/0( اردنـ 78)؛ 198/0( پاكستان

  جمعيتي
(كشورهاي افغانستان، عراق، ـ 31)؛ 292/0( عربستانـ 52)؛ 503/0( اماراتـ 11

در رتبه بعدي قرار  250اردن، قزاقستان، كويت، لبنان، سوريه و تركيه با امتياز يكسان.
  ).دارند

  http://nationranking.wordpress.comمنبع: 

  جايگاه اقتصاد ايران در منطقه انداز چشم ـ2
نياز به گفتن ندارد كه ايران كشوري است با موقعيت ژئوپلتيـك بسـيار خـوب. در    

و خود نيز يكـي   كند مي تأميناي از انرژي جهاني را  اي واقع شده كه بخش عمده منطقه
اسـت؛ بعـد از عربسـتان سـعودي و      از توليدكنندگان و صادركنندگان اصلي نفت و گاز

) و بعد از روسيه دومـين كشـور داراي   21ونزوئال داراي بزرگترين ذخاير نفتي (جدول 
  ).22بزرگترين ذخاير گاز طبيعي جهان است (جدول 
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  ذخاير قطعي نفت كشورهاي اوپك ـ26جدول 

  كشور

ميزان
ذخاير 

(ميليارد 
  )بشكه

ظرفيت توليد
 2008در سال 

(ميليون بشكه 
  )در روز

بيني ظرفيت توليد درپيش
(سناريو رشد  2035سال 

باالي اقتصاد جهاني) 
  )(ميليون بشكه در روز

بيني ظرفيت توليد در پيش
(سناريو رشد  2035سال 

 پايين اقتصاد جهاني)
  (ميليون بشكه در روز)

  1/14 2/16 8/10 265  عربستان 
  4/2 1 2 212  ونزوئال
  1/3 2/4 2/4 137  ايران
  2/5 1/7 4/2 115  اقعر

  3/3 4/4 4/2 5/101  كويت
  7/2 5/3 3 98  امارات
  4/1 8/1 9/1 4/46  ليبي

  5/2 4/2 2 2/37  نيجريه
  2/2 5/2 2/1 4/25  قطر

  6/2 4/3 2/2 200/12  الجزاير
  8/1 4/2 2 5/9  آنگوال
  4/0 5/0 5/0 5/6  اكوادور

  9/0 2/1 9/0 7 )آذربايجان (غيرعضو
  7/2 5/3 4/1 39 )عضو(غير  قزافستان

  2010بيني ظرفيت توليدي: سازمان اطالعات انرژي آمريكا، ؛ پيش2009ذخاير: اوپك، بولتن آماري، منبع:
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  2010كشورهاي مهم دارنده ذخاير گاز طبيعي در سال  ـ27جدول 
  ميزان ذخاير (ميليارد متر مكعب)  كشور

  1680  روسيه
  1046  ايران
  899  قطر

  265  تركمنستان
  263  عربستان سعودي

  245  آمريكا
  199  )امارات (ابوظبي

  185  نيجريه
  176  ونزوئال
  159  الجزاير

  US Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/NaturalGas.html)منبع: 

هـاي زيسـت محيطـي و در نتيجـه توجـه بيشـتر بـه         با توجه بـه افـزايش دغدغـه   
تر، سهم گاز از كل مصرف انرژي جهاني طي سه دهـه گذشـته افـزايش     هاي پاك ژيانر

هاي آينده گاز جاي نفت را بـه عنـوان انـرژي اصـلي      رود كه طي دهه يافته و انتظار مي
بنابراين، ايران به عنوان دومين كشـور دارنـده ذخيـره جهـاني گـاز،       )27 رابگيرد (نمود

  انرژي جهاني خواهد بود. تأمينظر همچنان داراي موقعيتي مهم از من
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  اي و ساير هاي ذغال سنگ، نفت، گاز، هسته سهم انرژي ـ27نمودار 
  1973-2009ي ها سالاز كل مصرف جهاني طي 

  
  2010منبع: موسسه جهاني انرژي، 

كشور اول جهـان اسـت.    10، ايران از نظر شاخص سرزميني، جز يكي از چنين هم
 70حجم قابـل توجـه اقتصـاد داخلـي مـرنبط بـا جمعيـت         امكانات سرزميني به عالوه

هايي براي همپايي در تحوالت فناورانـه، در مجمـوع،    طور وجود زمينه ميليوني و همين
، مكزيك، تركيـه،  جنوبي كره( 11موجب شده تا ايران به عنوان يكي از كشورهاي گروه 

يتنام)، بعد از گـروه چهـار   ايران، اندونزي، پاكستان، نيجريه، فيليپين، مصر، بنگالدش، و
دهـد   مـي  ) نشـان 22(چين، هند، روسيه و برزيل)، در نظر گرفته شود. چنانچه جدول (

درصـد در سـال    7/5به طور متوسط رشدي معادل  2001-2006ي ها سالايران كه طي 
، بـا  2007-2025درصد در سـال طـي دوره    2/4رود با رشدي معادل  داشته و انتظار مي

، مكزيك، تركيه جنوبي كرهبعد از  2025الر توليد ناخالص داخلي در سال ميليارد د 716
، مكزيك و تركيه قرار بگيـرد.  جنوبي كرهسرانه بعد از درآمد  دالر 9328و اندونزي و با 

سـرانه در ميـان كشـورهاي مهـم     درآمد  موقعيت ايران را برحسب 29و  28هاي  نمودار
دهد. نكته قابل توجه در ايـن   نشان مي 2025سال  سرانه دردرآمد  دنيا از منظر شاخص
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، ويتنام جاي ايـران را  2050به  2025از  بيني پيشنمودارها اين است كه با افزايش طول 
هاي مربوط  ها به عالوه داده . اين دادهشود ميگيرد و فاصله ميان ايران و تركيه بيشتر  مي

ـ    به شاخص قدرت ملي در مجموع نشان مـي  ت اصـلي در منطقـه بـراي    دهنـد كـه رقاب
هـاي   دستيابي به رهبري، ميان ايران و تركيه شدت خواهد گرفت و در اين ميان قـدرت 

ل و امارات حضـور خواهنـد   ييديگري چون پاكستان، عربستان سعودي، قزاقستان، اسرا
  داشت.

  2025در سال  11سرانه گروه درآمد  توليد ناخالص داخلي و بيني پيش ـ28جدول 

  
 الص داخليتوليد ناخ

  (ميليارد دالر)
  درآمد سرانه

  )(دالر
  ميانگين رشد ساليانه

2006  2025  2006  2025  2006-2001  2025-2007  
  4/3  5/4  36813  18161  1861  887  جنوبي كره

  3/4  3/2  17685  7918  2303  851  مكزيك
  4  6/4  11743  5545  965  390  تركيه

  7/4  8/4  3711  1508  1033  350  اندونزي
  2/4  7/5  9328  3768  716  245  ايران

  8/5  3/5  1568  778  359  129  پاكستان
  8/5  6/5  2161  919  445  121  نيجريه
  1/5  5  3372  1312  400  117  فيليپين
  5  2/4  3080  1281  318  101  مصر

  1/5  7/5  1027  427  210  63  بنگالدش
  2/7  6/7  4583  655  458  55  ويتنام

  2007منبع: گلدمن ساچز، 
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  2025سرانه برخي از اقتصادهاي جهان در سال درآمد  ـ28نمودار 

  
  منبع: همان

  2050سرانه برخي از اقتصادهاي جهان در سال درآمد  ـ29نمودار 

  
  منبع: همان

  اي اقتصاد ايران هاي الزم براي تقويت موقعيت منطقه شرط پيش ـ3
خواهد بود.  »بهچندجان ـتك قطبي  «نظمي از نوع  احتماالًنظم آينده اقتصاد جهاني 

دو بـرخالف   به عنوان قدرت اصلي در صحنه باقي خواهد ماند اما آمريكاهرچند  يعني
اي  هاي منطقـه  نظم جهاني نخواهد بود. قدرتكننده  دهه گذشته تنها مرجع اصلي تعيين
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نظم جهاني حضور قـوي خواهنـد داشـت. امـا،     گيري  شكل به عنوان فيلترهاي مهم، در
و  آمريكـا شان در برابـر   زني و تالش آنها براي افزايش قدرت چانهها  حضور اين قدرت

هـاي سياسـي در سـطح     بسـتان  هاي بزرگ، از طريق گفتگو و مذاكره و بـده  ساير قدرت
 تـأمين اي پيش خواهد رفت. به بياني ديگـر،   جهاني و همگرايي سياسي در سطح منطقه

اي، ارتقاي موقعيت  درت منطقهبه قدهي  شكل اي شرط الزم براي مناسبات باثبات منطقه
اقتصادي و اثرگذاري بر نظم جهاني از اين طريق است. اين مسيري اسـت كـه بـه نظـر     

برد؛ به همين دليل، توانسته بدون اتكـا بـه منـابع     رسد تركيه به خوبي آن را پيش مي مي
 نفت و گاز، ساختار اقتصادي خود را متنوع و به اولين قدرت ملـي در منطقـه درآيـد و   
نفوذ خود در اقتصاد منطقه را همراه با ديدگاهي انتقادي نسبت به نظـم جـاري جهـاني    

  افزايش دهد.
 بينـي  پـيش آيد اين است كه احتمال صـدق   در واقع، در اينجا پرسشي كه پيش مي

، بعـد از  11موسسه گلدمن ساچز مبني بر اينكه ايران به عنوان يكي از كشورهاي گروه 
يه و اندونزي پنجمين اقتصاد اين گروه برحسب شاخص توليد ، مكزيك، تركجنوبي كره

خواهد بود، به چه ميزان است؟ پاسخ اين پرسش از بعد  2025ناخالص داخلي در سال 
ي هـا  سـال شده اين موسسه براي  بيني پيشاقتصادي در گرو تحقق ميزان رشد اقتصادي 

ا اين ميـزان رشـد در   درصد تركيه است. آي 4درصد در قياس با  2/4يعني  2025-2007
ي گذشـته  ها سالعملكرد برمبناي  اين دوره زماني قابل تحقق است؟ در شرايط عادي و

مناسـبات   تأثير دور از انتظار نيست. اما، احتمال صدق آن در شرايط غيرعادي كه تحت
را  بيني پيشيابد. بنابراين، اين  هاي بزرگ جهاني است، كاهش مي سياسي ايران با قدرت

بينانه در نظر گرفت. يكي از متغيرهاي لحاظ شده در ايـن   خوش بيني پيشبه عنوان بايد 
همانگونه كه پيشتر ذكر شد توانايي اقتصادها در همپايي فناورانه با اقتصادهاي  بيني پيش

پيشروست كه تابعي از عوامل فناورانه و اقتصادي شاخص قدرت ملي است. در اينجـا،  
جي به عنوان معياري بـراي ارزيـابي توانـايي فناورانـه     ما از شاخص جذب سرمايه خار
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كنيم. در اصـل، ايـن شـاخص هـم      ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه استفاده مي
دهنـده   فني پيشروي جهاني است و هم توضيح دسترسي به دانش علمي ودهنده  توضيح

 ) نشـان 60 و 59(هـاي جـداول    هاي توليدي با قدرت رقابتي بـاال. داده  افزايش ظرفيت
ي گذشـته  هـا  سـال كه عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با تركيه و عربستان طـي  دهد  مي

هاي موجود، ميزان ايـن   بسيار ضعيف بوده است. بديهي است در صورت استمرار تنش
ي، كمتـر از ايـن   گـذار  سـرمايه  ها و هم بر اثر افـزايش ريسـك   جذب، هم بر اثر تحريم
نتيجه آن افت قدرت رقـابتي اقتصـاد و ميـزان رشـد اقتصـادي       عملكرد خواهد بود كه

  هاي صورت گرفته است. بيني پيشنسبت به 
اي خاورميانه هستند. البته تركيه رتبه بـاالتري   تركيه و ايران دو قدرت اصلي منطقه

رسد كه با توجه به مناسبات بهتري كـه در سـطح اقتصـاد جهـاني بـا       دارد و به نظر مي
 ي دارد توانايي ادامه اين جايگاه را نيز دارد. براي مثال، شاخص جذبهاي مركز قدرت
كه فاصله قابل توجهي ميان عملكرد تركيه و ايـران  دهد  مي ي خارجي نشانگذار سرمايه

وجود دارد. استمرار اين وضعيت، به معناي امكان دسترسي بيشتر تركيه به دانش علمي 
اي توليـدي بـا قـدرت رقـابتي جهـاني و در      ه فني پيشرو جهاني، امكان افزايش ظرفيت

اي است. اين نظم، به عنوان فيلتري كه  نظم منطقهگيري  شكل تحليل نهايي اثرگذاري بر
كـم قابـل    يابد، مستلزم مناسبات دسـت  و شكل مي كند مينظم جهاني از درون آن عبور 

تحمل در سطح كشورهاي يك منطقـه اسـت (همگنـي سياسـي و فرهنگـي). روابـط و       
برمبنـاي   ناسبات در حال گسترش تركيه با كشورهاي خاورميانـه و موقعيـت بهتـر آن   م

هاي موجـود ميـان ايـران و     كه در صورت ادامه تنشدهد  مي شاخص قدرت ملي نشان
، ايران بـه  آمريكاهاي مركزي به ويژه  ميان ايران و قدرت طور كشورهاي منطقه و همين

ار خوب توانـايي الزم بـراي شـكل دادن بـه     رغم برخورداري از موقعيت ژئوپلتيك بسي
هاي انجام شده از موقعيت اقتصاد ايـران   بيني پيشاي را از دست خواهد داد.  نظم منطقه

كـه ايـران بعـد از    دهد  مي برحسب شاخص توليد ناخالص داخلي نشان 2025در سال 



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  396

وم بـه  رين اقتصاد در ميان كشـورهاي موسـ  ت، مكزيك، تركيه و اندونزي بزرگجنوبي كره
، مكزيك، تركيه، اندوزي، ايران، پاكستان، ويتنـام، نيجريـه، مصـر،    جنوبي كره( 11گروه 

فيليپين، بنگالدش) خواهد بود كه بعد از گـروه چهـار (چـين، هنـد، روسـيه و برزيـل)       
 بيني پيشينده باشند. اما، عملي شدن اين آبازيگران اقتصادي در  ترين مهمرود  انتظار مي

درصد ساليانه در نظـر گرفتـه شـده     2/4تلزم تحقق ميزان رشد اقتصادي براي ايران، مس
است كه خود تابعي از عوامل ديگري چون ميـزان جـذب سـرمايه خـارجي، و امكـان      

هاي توليدي در صنايع نفت و گاز اسـت. چنانچـه، عملكـرد ضـعيف      استفاده از ظرفيت
ي هـا  سـال ان طـي  جذب سرمايه خارجي در قياس با كشورهايي چون تركيـه و عربسـت  

هاي بزرگ جهاني، ادامه يابد در ايـن   هاي موجود ميان ايران و قدرت آينده به دليل تنش
حالـت در نظـر گرفـت.    تـرين   بينانه مذكور را به عنوان خوش بيني پيشتوان  صورت مي

رسد، اين است كـه   تر به نظر مي بينانه واقعآنچه  هاي موجود بنابراين، در چارچوب تنش
زا، نفـوذ اقتصـاد ايـران در منطقـه      تر سرمايه خارجي و ديپلماسي تنش عيفبا جذب ض

تضعيف و تركيه با جا پا باز كردن بيشتر و نزديك شدن بـه رويـاي احيـاي امپراتـوري     
عثماني، موقعيت ژئوپلتيك ايران را تهديد خواهد كـرد. يعنـي، ايـن كشـور بـا پيشـبرد       

در گذشته نزديك و خط لوله تركمنستان جيحون  ـهايي چون خط لوله نفت باكو   پروژه
انـرژي اروپـا ظـاهر    كننـده   تـأمين اتحاديه اروپا در چند سال آينده، به عنـوان  ـ تركيه  ـ 
اندازد. در اصل، تركيـه بـدون    به نوعي بر موقعيت منابع طبيعي ايران سايه مي و شود مي

اي و  بـات منطقـه  بـه خـاطر مناسـبات باث   صرفاً  برخورداري از منابع طبيعي نفت و گاز،
جهاني تبديل به مكاني براي عبور اين منابع شده است كـه از يـك سـو حكـم گلوگـاه      

و از سـوي ديگـر ايـران را دور     كنـد  مـي را پيدا كننده  استراتژيك براي كشورهاي صادر
 ـپاكسـتان    ـ  افغانسـتان ـ هاي ديگري چون خط لوله گاز تركمنستان   زند. اگر پروژه مي

توان تضعيف ايـن موقعيـت ژئوپلتيـك را     ه اين مجموعه اضافه كنيم، ميهند (تاپي) را ب
 هايي و همين بيشتر دريافت. بنابراين، جذب ضعيف سرمايه خارجي كه در چنين پروژه
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به از دسـت  مدت  كوتاه يابد، در تر نفت و گاز ايران تبلور مي طور ظرفيت توليدي پايين
مـدت بـه از دسـت رفـتن موقعيـت      لندمـدت و ب  هاي اقتصادي و در ميـان  رفتن فرصت

 ي بـراي گذار سرمايه كه نتيجه آن باال رفتن شديد هزينه فرصت شود ميژئوپلتيك منجر 
ان خارجي به دليل از دست رفتن بازارهـاي مهـم اسـت. بنـابراين، در ايـن      گذار سرمايه

  اهش نفوذ آن است.كاي شدن اقتصاد ايران و  رود حاشيه چارچوب انتظاري كه مي

  گيري ابي و نتيجهارزي

هـاي دولـت در    كه در كنار ناكامي رويكرددهد  مي هاي اقتصادي فوق نشان بررسي
دستيابي به اهداف سياسي مورد نظر از طريق بسط روابط تجاري، پيونـدهاي تجـاري و   

شرايط ويژه سياسـي كشـور    تأثير اقتصادي كشور هم در چند سال اخير به شدت تحت
  قرار گرفته است.

بهتر رويكردهاي دولـت نهـم در عرصـه سياسـت خـارجي كـه بـه تـرك          به بيان
هاي غرب با ايران بر  زدايي و تعامل متقابل كشور با خارج انجاميد، به افزايش تنش تنش
اي ايران منجر گرديد. امري كه بـه مـرور باعـث شـد روابـط اقتصـادي        هسته مسألهسر 

د. در عين حال دولـت دهـم   كشور با غرب دستخوش تحول گشته و به مرور كاهش ياب
هاي ناشي از اين تغيير رويكرد، روابط تجاري خـود را بـا    سعي كرد براي كاهش هزينه

كشورهاي آسيايي بسط دهد. پيشتر روشن شد كه اين تغيير رويكرد منافع سياسي مورد 
  نكرد. تأميننظر را 

هاي تكنيكي  در مورد منافع اقتصادي با توجه به اين امر كه اين كشورها از ظرفيت
نيازهاي اقتصادي كشور برخوردار نيسـتند و در عـين حـال بـا اعمـال       تأمينالزم براي 

نمايند. كشور به مرور با افـول   المللي، پيوندهاي اقتصادي خود را قطع مي فشارهاي بين
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گذاري خارجي روبرو شد و به تبـع آن شـرايط اقتصـادي كشـور نيـز       سرمايهـ   تجاري
  ت.قرار گرف تأثير تحت

المللـي نـه تنهـا     المللي بر كشور و افزايش فشـارهاي بـين   هاي بين با اعمال تحريم
يافتـه   انزواي اقتصادي ايران افزايش يافت بلكه آزادي اقتصادي كاهش و فسـاد سـازمان  

بخـش   افزايش يافت. شرايط كنوني كشور به لحاظ اقتصادي به هيچ عنوان رضـايت  نيز
هـاي   تواند ايـران را از بحـران   ز رويكردهاي حاضر نميباشد و در آينده پيش رو ني نمي

  يابد رهايي بخشد. اقتصادي كه درگير آن است و به مرور هم افزايش مي
دولت به علت كاهش فروش نفت باعث خواهد شـد كـه بـه مـرور     درآمد  كاهش

كاالهاي عمـومي از جملـه    تأمينظرفيت مالي دولت كاهش يابد. امري كه دولت را در 
چار چالش خواهد كرد و وضعيت نااطميناني اقتصادي كشور را تشديد خواهـد  امنيت د

رسـد تغييـر رويكردهـاي حاضـر و آغـاز حـل منازعـات،         بنابراين به نظـر مـي   26نمود.
  براي نجات اقتصاد و اجتماع كشور باشد.حل  راه ترين مطلوب

  توصيه سياستي
ـ  مركز »جهاني ـنظام اقتصاد  «نظم اقتصادي از حالت  ه سـوي اقتصـاد جهـاني    گرا ب

طـور نظـم سياسـي امنيتـي جهـان از حالـب        گرا در حال گذار است. همـين  چند جانبه
ي آينـده  هـا  سـال در  »چندجانبه ـتك قطبي  «جاري در حال گذار به حالت  »قطبي تك«

هـاي   است. چنين نظم اقتصادي و امنيتي، شرايط مناسبي را در سطح جهاني براي قدرت
اي ايفـاي نقـش كننـد و بـه      گرايانه منطقـه  تا در بازي چند جانبه ندك مياي فراهم  منطقه

صورت قطب توسعه اقتصادي عمل كنند. اما، براي ايفـاي چنـين نقشـي، هـر كشـوري      
ناچار است در درجه اول، مناسبات سياسي امنيتي قابل قبولي با كشورهاي ديگر داشـته  

امنيتـي يـا شـكل     ـ  ني سياسـي اي به دليل نـاهمگ  صورت، نظم منطقه باشد. در غير اين
كند. بـا   تأمينگيرد كه شرط ذكر شده را  گيرد و يا اگر بگيرد حول قدرتي شكل مي نمي
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اي، چـه بـه لحـاظ     گي منطقـه  كننده اين توضيح، ايران براي برخورداري از قدرت تعيين
امنيتي، نياز به بازخواني مناسبات خود بـا كشـورهاي    ـ  اقتصادي و چه به لحاظ سياسي

تري خواهد داشت و بـه   كننده منطقه دارد در غير اين صورت تركيه در آينده نقش تعيين
هاي اقتصادي ما خواهـد شـد. عملكـرد     برداري از فرصت عنوان يك تهديد مانع از بهره

اي  در نفوذ به بازار منطقـه  همين طوربسيار بهتر اين كشور در جذب سرمايه خارجي و 
. اين كشور به دنبال ادغام كم و بـيش موفـق در جامعـه    ي است بر اين مطلبتأييد اكو

اقتصادي اروپا، اكنون به دنبال عملي كردن روياي امپراتوري عثمـاني اسـت؛ از ايـن رو    
بازگشت به خاورميانه و آسياي ميانه و نفوذ اقتصادي و فرهنگـي در ايـن منـاطق را در    

ي به صورت درگير شـدن در  اي كه در عرصه سياس دستور كار دارد. پيشبرد چنين پروژه
مـذاكرات صـلح، و در عرصـه    فرآيند  لي و ايفاي نقش جدي دريياسرا ـنزاع فلسطيني  

انتقـال نفـت    همـين طـور  تر بـا كشـورهاي منطقـه و     اقتصاي به صورت مناسبات قوي
ط لوله ناباكو) به اروپـا نمـود   خجيحون) و گاز تركمنستان ( ـآذربايجان (خط لوله باكو  

به معناي تضعيف موقعيت اقتصادي و ژئوپلتيكي ايران اسـت. در بلندمـدت    كند ميپيدا 
استمرار چنين وضعيتي خواهد بود. در  ناپذير اجتناب اي شدن اقتصاد ايران فرجام حاشيه
ذكر شد با نزديكي بيشتر كشورهاي عربي منطقـه بـه ايـن كشـور، تركيـه      آنچه  راستاي

تباطي براي نفـوذ در كشـورهاي عضـو سـازمان     هاي ار پل تواند از آنها به عنوان سر مي
  كنفرانس اسالمي استفاده و موقعيت ايران را تهديد كند.

تواند در ميـان يكـي از    مي 2025ها، ايران در سال  برآوردترين  بينانه مبناي خوشبر
بعد از تركيه قرار بگيرد. چنانچه، ايـن بـرآورد    11اي موسوم به گروه  اقتصادهاي منطقه

هاي بزرگ تعديل شـود، طبعـا    زا ميان ايران و قدرت مناسبات تنشبرمبناي  هخوش بينان
بينانـه باشـد. اگـر     رود كه فاصله ميان ايران و تركيه بيش از برآوردهاي خوش انتظار مي

طراز با تركيـه را مـد نظـر     كم هم اي يا دست ايران، دسترسي به هدف اقتصاد برتر منطقه
المللي به نحوي كه هم موجـب   اي و بين اسبات منطقهدارد، در اين صورت بازخواني من
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اي و هـم مـانع از عملـي     جذب سرمايه خارجي قابل توجه در مقايسه با رقبـاي منطقـه  
موقعيت ژئوپلتيك شـود، الزم و ضـروري   كننده  ي تضعيفگذار سرمايه هاي شدن پروژه

  است.
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  مقدمه

هاي  اقتصاد كشور، يكي از مباحثي است كه به دليل نگراني اثرات آن بر ها و تحريم
 نگرفته و به صـورت الزم نيـز   به شكل مكفي مورد توجه قرارعموماً  ناشي ازتبعات آن،

هاي  ها و تحكيم تالش به آن پرداخته نشده است. ليكن به دنبال مواجهه با تعميق تحريم
ات آن، آرام آرام مسئولين دولتـي و درنهايـت مقـام معظـم     تأثير لمللي براي افزايشا بين

خصـوص   ي مختلف، پرداخته و درها ديدگاه ها و رهبري به اين موضوع، البته از نظرگاه
  اند. اتش بر جامعه هشدارگونه سخن گفتهتأثير ها و تحريم
مقصود ” اينكه بني براين راستا، سخن منقول از وزير صنعت، معدن و تجارت م در
اكنـون   انـد و  هوشمندانه آنها بسيار ... ها فلج كردن جمهوري اسالمي ايران است تحريم

و شـايد  تـرين   واضـح  1“گذاشـت » كننـده  هاي فلج تحريم«ها را  توان اسم اين تحريم مي
باشد؛ مسئولي كـه   ها و اثرات آن مي ترين بيان يك مسئول كشور در مورد تحريم پرده بي
اش سخن او بـه غايـت معنـادار بـوده و بـه واقـع        مسئوليتي جهت جايگاه حقوقي وبه 
اتفاق افتادن است، باشد. در حال  ها اثر تحريم كشور بر درآنچه  تواند بياني آشكار از مي
ها، اقدامات، و آثار آنها به شكلي عميق مورد توجـه و   اين منظر ضرورت دارد تحريم از

اتش ديد روشـني ارائـه گـردد.    تأثير در شناخت آن و ميزان بررسي قرار گرفته و حداقل
هـا و آثـار آن در ايجـاد مـانع در گسـترش       اين ضـرورت، بحـث تحـريم   برمبناي  لذا و

  گيرد: هاي زير مورد بررسي قرار مي تعامالت اقتصادي خارجي در بخش
  دولت اوباما؛ چندجانبه، ازابتدا تا آغاز هاي يك جانبه و بخش اول: تحريم ـ
  ها؛ رابطه با تشديد تحريم ش دوم: مباحث تئوريك دربخ ـ
  ها؛ فراگيري تحريم بخش سوم: دولت اوباما، هوشمند شدن و ـ
  ها؛ تحريمسازي  كننده فاز غرب به سمت فلج بخش چهارم: تغيير ـ
  موانع گسترش تعامالت اقتصادي خارجي؛ ها و بخش پنجم: تحريم ـ
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 آغـاز  ابتـدا تـا   چندجانبـه، از  جانبـه و  هاي يك بخش اول: تحريم
  دولت اوباما؛

الملـل   تحريم از منظر تئوريك يعني ابزاري در دست سياست خارجي و روابط بين
براي اعمال محدوديت بر كشور يا فرد به منظور تغيير رفتار. لذا بايـد توجـه نمـود كـه     

نبـوده و  » Regime Change«هدف اوليه و اصلي تحريم به هـيچ رو تغييـر نظـام و يـا     
هاي عنصر تحت تحريم در نوع تعامل و  اين اتفاق صورت پذيرد ناشي از كنش چنانچه

ها  ها است؛ به نحوي كه تقريباً در اكثر مواردي كه با اين تحريم يا برخورد با اين تحريم
گرفته شـده اسـت، كـاركرد     ]1[تفاوت برخورد شده و يا نقش آنها دستكم اي بي به گونه

  م شده است.ها تغيير نظا نهايي اين تحريم
ي متمـادي و بـه   ها سالآغاز و در خالل  1950ها به شكل نوين آن، از سال  تحريم

هـاي كشـتارجمعي،    ل، سـالح ييمختلف مانند: حقوق بشر، نفـت اعـراب و اسـرا    داليل
شمالي، كوبا، اتحاديه عـرب، گواتمـاال،    كشورهاي گوناگوني چون كره تروريسم و...، بر

جانبـه،   و بـه اشـكال يـك    ... سومالي، چين، سـودان، كـامبوج،  ايران، ليبي، عراق، برمه، 
اين ميان، تحريم ايران شكل منحصـر   المللي، اعمال گرديده است. كه در چندجانبه، بين

المللـي) تمـام    جانبه، چندجانبه، بـين  لحاظ حوزه قدرت (يك ازتقريباً  به فردي داشته و
لي، نظامي) تمام اشكال آن را تاكنون، انواع آن، از جهت محتوي (ديپلماتيك، تجاري، ما

  اي، به خود اختصاص داده است. حوزه هر ضعف در البته با شدت و

                                                      
ـ ه اكـ معنـا باشـد    نيا انگريطرف مقابل ب در تواند يم "ندارد ياثر چيه ميتحر"ه كدست  نيا از يعبارات ـ1  ني

ـ به ا ييمعنا بار يدارا "نندك يم ميآنها خود را تحر" اي رد؛ وك نخواهد رفتار رييبه تغ اقدامات ما را وادار  ني
طـرف   يفراخـوان  يبه معنا تصور دو هر ه درك! دهند يم رييتغ خود را رفتار ميه آنها با تحركمفهوم است 

  است. تر مقابل به اقدامات افزون



 407  موانع گسترش تعامالت اقتصادي خارجي ها و فصل هفتم ـ تحريم

(توقيف امـوال و   در تهران آمريكااين راستا و پس از اتفاقات مرتبط با سفارت  در
و اتهـام   1984ها در اوان انقالب اسالمي)، اولين تحـريم جـدي ايـران بـه سـال       دارايي
ايـن   گردد. بـر  بيروت باز مي در 1983سال  يي درآمريكامقر تفنگداران  رگذاري د بمب

 آمريكـا » حاميان تروريسم«ناميده شده و به ليست  »دولت سركش و ياغي«اساس، ايران 
هـاي   . اين تحـريم شـامل ممنوعيـت فـروش تجهيـزات نظـامي و كمـك       شود مياضافه 

  گردد. لي به ايران ميالمل وام در مجامع بين يتسليحاتي و مخالفت با اعطا
و بــا فراگيــري تجــارت، واردات و  1987ســال  دومــين تحــريم جــدي ايــران در

عليـه ايـران اعمـال     به مقصد ايران و بـالعكس بـر   آمريكا أصادرات هر نوع كاال از مبد
اعمـال   آمريكـا جانبـه داشـته و ازسـوي     شـكل يـك  تاكنون  ها، كه گردد. اين تحريم مي
هـاي   اي از تحـريم  قطع روابط ديپلماتيـك بـا ايـران مجموعـه     اركن گرديده است، در مي
 دادند كه به منظور تغيير رفتار ايران در زمـان جنـگ تحميلـي بـر     سويه را شكل مي يك

  اند. كشورمان تحميل شده
و در زمان دولت بيل كلينتون  1995سال  ساختاري ايران در ليكن تحريم اساسي و

  نا:گيرد. بر اين مب دموكرات شكل مي
)، E.O( يـي طـي دسـتورالعملي اجرا   آمريكـا س جمهـور  يـي اين سال، ر ماه مي در ـ

توسـعه برنامـه   « سـازد تـا از   ايـران را ممنـوع مـي    گـذاري در  تجارت با و سـرمايه 
اهللا،  يعنـي حمـاس، حـزب    »هـاي تروريسـتي   حمايت ايران از سازمان« و »اي هسته

  جهاد اسالمي و... ممانعت گردد؛
اي بـه   دستورالعمل فوق، به مصـوبه  براساس آمريكاكنگره  1996در ماه ژوئن سال  ـ

  تا براساس آن:دهد  مي يأ) رIran Libya Sanction Actنام ايلسا (
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 آمريكـا به تصرف دولت  1981سال  هاي توقيف شده ايران در اموال و دارايي ـ1
  ؛]1[رود يي عليه ايران بكارآمريكادرآمده و براي تأديه ادعاهاي اتباع 

هاي نفتـي ايـران بـراي مبـالغ      گذار در حوزه يي سرمايهآمريكااي غيره شركت ـ2
  گيرند؛ بيش از بيست ميليون دالر مورد تحريم قرار

  صدور تكنولوژي حوزه نفت به ايران تحريم گردد (داماتو)؛ ـ3
هاي كنوانسيون پيشرفته بـه ايـران تحـريم     يا سالح WMDفروش تكنولوژي  ـ4

  گردد؛
الملـل كشـيده    فراسرزميني يافته و به حوزه روابط بين لذا موضوع تحريم ايران بعد

گـذار  تأثير وضـعيت ايـران   . اين امر گذشته از مباحث حقوقي آن، كه چندان بـر شود مي
  نمايد. نبوده است، كشور را وارد چالشي قابل توجه و مبنايي مي

زدايي ناشـي از   ، و سياست تنش1376ماه  مشاركت باالي مردم در انتخابات خرداد
) و... سـبب  2005تـا اوت   1997(اوت  آمريكـا  از ]2[آن و ديپلماسي جداسـازي اروپـا  

هـاي   گردد كه نه تنها ابعاد فراسرزميني اين اقدامات از ميـان بـرود بلكـه محـدوديت     مي
يي هم براي حضور در اقتصاد ايران نيز به نوعي غيررسـمي برداشـته   آمريكاهاي  شركت

  شود.
 كنسرسيوم نفتي متشـكل از  و به دنبال حضور 1998عني سال بعد ي اين مبنا، در بر
پـارس   3 و 2فازهـاي   هاي توتال فرانسه، گازپروم روسيه، و پتروناس مالزي در شركت

گرفتن اختالفـات ناشـي از    دالري آن، و به دنبال باال گذاري دو ميليارد جنوبي و سرمايه
                                                      

 دهيشـ كهـم   و... يو مـذهب  يو متعلقات آموزش يعلو اديبه بن زيه دامنه آن نك اكيدر آمر رانياموال ا فيتوق ـ1
ـ خسـارت د  يياكـ يشـهروندان آمر  يادعاهـا  هيدأمعادل جهت ت يها پرداخت يشده و تصرف آنها برا  ده،ي

  است. يا جداگانه يها يبررس ازمندين
ـ ن و... واسـنار  ا،يمانند گروه استرال ييها مجموعه اي اقدامات اروپا، ژاپن و... ـ2 را  يجداگانـه ا  يهـا  يرسـ بر زي

  اثرات آن به دست آورد. و رانيا مياز موضوع تحر يلك يريتا بتوان تصو طلبد يم
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سـازمان تجـارت جهـاني،     فراسرزميني بودن قانون ايلسا و اعتراضات بوجـود آمـده در  
  :كند مي) با اروپا به توافق زيردست پيدا Waiverبند تعليق (برمبناي  آمريكادولت 

معلق و در آينده هيچ شركت آنان  هاي اروپايي و اقدامات قانون ايلسا براي شركت ـ
  اروپايي مورد تحريم قرار نگيرند؛

همكـاري خـود را    مريكـا آبـا   »مبارزه با تروريسـم « و »عدم اشاعه«حوزه  اروپا در ـ
  افزايش دهد؛

تحـوالت   1999سـال   همين راستا و به دنبال تعميق ارتباطات خارجي ايران، از در
  اقتصاد كشور شكل گرفته و: شگرفي در

 گذاري به سمت اين صنايع  گاز، چند ده ميليارد دالر سرمايه صنعت نفت و در
ـ  شـده، سـبب شـكوفايي ايـن صـنعت و رهانـدن آن از       سرازير يم فروپاشـي  ب

)، سـروش و نـوروز   1999( )، بـالل 1999( هايي ماننـد دورود  گردد. حوزه مي
)، اكتشــافات 2000( پــارس جنــوبي 5و  4)، فازهــاي 2000)، انــاران (1999(

و  9)، فازهـاي  2002( )، مسجدسـليمان 2001( )، دارخوين2001( درياي خزر
 )، آزادگـان 2002( پارس جنوبي 8و  7و  6)، فازهاي 2002( پارس جنوبي 10

هـاي   )، و... با مشاركت شركت2004( )، يادآوران2004( )، بلوك توسن2004(
انـرژي؛ ايتاليـايي انـي؛ چنـدمليتي      فرانسوي: الف، توتال؛ كانادايي بوولي، شير

رويال داچ شل؛ نروژي نورسك هيـدرو، اسـتات اويـل؛ روسـي لـوك اويـل؛       
سـي،   پـي  ان چينـي سـي   جـي؛ ژاپنـي اينـپكس؛    اي ال اي؛ كـره  وي سوئدي جـي 

ساينوپك؛ برزيلي پتروبراس؛ و... به شكوفايي رسيده و افزايش توليـد نفـت و   
ات قـديمي آن از خطـر   تأسيسـ گاز كشور و رهاندن ساختار صـنعت نفـت و   

  رفت دست به گريبان آن گردد، رهانيد؛ تخريب، كشور را از اتفاقي كه مي
 هـاي مختلـف از    ت شـركت گـذاري و مشـارك   بخش غيرنفتي نيز با سرمايه در

يي نيز آمريكاهاي  چهارگوشه جهان، نوسازي وسيع كشور آغاز و حتي شركت



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  410

نه تنها تمايل خود را اعالم نمودند بلكه در موارد زير اعالم همكاري صـورت  
  گرفت:

  يي هواپيما و موتور ايرباس براي ايران اير؛آمريكافروش قطعات  ـ
هـاي نفتـي ايـران و     حـوزه  در يي بـراي حضـور  آمريكاهاي  مذاكرات شركت ـ

  و...؛ سوآپ نفت از درياي خزر
و ارسـال   1999فروش مواد غذايي و محصوالت ممنوعـه بـه ايـران از سـال      ـ

  داروهاي ويژه مانند لوكميا، ايدز، و...؛
  سمينارها،...؛ تبادالت علمي، شركت در ـ
حـوزه   دامـي در  هـاي مـالي و   هاي كشاورزي، كمـك  همكاري 1999سال  از ـ

  ي، و...؛كشاورز
ايـران بـه    ... آزاد شدن صادرات فرش، خاويار، خشكبار، پسته، 2000سال  از ـ

  آزاد شدن پتانسيل رشد طبقه محروم كشور؛ و آمريكا
 و ... هاليبرتون، يـواوپي،   هاني ول،  اي، يي جيآمريكاهاي  تفاهمات با شركت ـ

نــه تنهــا مشــكالت  هــاي مهــم حفــاري نفــت، پاركردريلينــگ و... حــوزه در
 تكنولوژيك اين صنايع را برطرف نمود بلكه آنها را با رشد قابـل تـوجهي در  

  المللي روبرو كرد؛ عرصه بين
  و... ـ
رفت اقتصاد ايران را تغيير دهد، از نيمه دوم سال  اين تحوالت قابل توجه كه مي اما

تبعي پس از آن، خـود بـه جرگـه تغييـر      مسايل) با اقدامات اتخاذ شده و 2005( 1384
حـوزه تجـارت، خسـارت و     در 2ساله د؛ به نحوي كه پس از آن به طور متوسط هرافتا

برمبنـاي   (حـدود سـي و پـنج ميليـارد دالر)     888/34به مبلـغ  تقريباً  زيان تجاري ايران
  گردد: به شرح زير بالغ مي 2005هاي سال  قيمت
  (حدود پنج ميليارد دالر)؛ 914/4 غذايي و حيوانات زنده حدوداً زيان مواد ـ
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  (حدود نيم ميليارد دالر)؛ 510ها و مواد دخاني  زيان نوشيدني ـ
  ميليارد دالر)؛ 3/1(حدود  328/1زيان مواد خام  ـ
  ميليارد دالر)؛ (حدود چهار 177/4زيان مواد شيمايي  ـ
  نيم ميليارد دالر)؛ (حدود شش و 421/6زيان مواد ساخته شده  ـ
  (حدود ده ميليارد دالر)؛ 106/10آالت  زيان ماشين ـ
  نيم ميليارد دالر)؛ (حدود هفت و 433/7زيان متفرقه و خدمات  ـ
 پنج ميليارد  (حدود بيست و 7/24گاز و مواد پااليش شده به  حوزه نفت و در

  گردد: به شرح زير بالغ مي 2005دالر) برمبناي قيمت نفت سال 
  دو ميليارد دالر)؛ (حدود بيست و 3/22زيان حوزه نفت  ـ
  (حدود دو ميليارد دالر)؛ 1/2زيان مواد پااليش شده  ـ
(حدود نـيم ميليـارد دالر) بـدون محاسـبه زيـان گـاز        3/0زيان حوزه گازي  ـ

  كشد؛ هاي مشترك با همسايگان كه رقم آن سربه فلك مي حوزه
سـال، كـه    هـر  (حدود شصت و يك ميليارد دالر) در 8/60يعني در مجموع، زيان 

هد؛ نـرخ رشـد را در راسـتاي    % سي و دو درصد رشد د32را  كشور GDPتوانست  مي
 سه از شش و دو مميز 3%3/2به  1387انداز قرار داده و از سقوط آن در سال  سند چشم

محاســبه مركــز برمبنــاي  ، و رســيدن بــه زيــر دو درصــد، و1386انــدي درصــد ســال 
و  1390هاي مجلس شوراي اسالمي و برخي ديگر مراكز به حدود صفر درسال  بررسي

جلـوگيري نمايـد؛ رونـد بيكـاري كشـور را متوقـف، تـورم         1391رشد منفي درسـال  
  ساختاري را كنترل و...؛

در تعاقـب   آمريكانمايد بلكه كنگره  اقتصاد ايران رخ نمي اما نه تنها اين اتفاقات در
رژيـم سـوق    رفتار به سمت تغييـر  هاي اعمالي را از تغيير ها، تحريم گيري برخي موضع

 Iran Freedom Supportن در همين چهارچوب، اليحه (داده و براي هوشمند نمودن آ
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Actآن به ( با حذف نام ليبي از 2004سال  به قانون ايلسا كه در آمريكاكنگره  ) درIran 

Sanction Actگردد. ) ايسا تغيير نام يافته بود اضافه مي  
  برمبناي اين قانون:

ا نقـض  هايشـان ايسـا ر   به كشورهايي كـه شـركت   آمريكاهاي خارجي  كمك ـ1
  گردد؛ نمايند قطع مي

اي بـه ايـران    بـا كشـورهايي كـه در زمينـه هسـته      آمريكـا اي  توافقات هسـته  ـ2
  گردد؛ تكنولوژي بدهند ممنوع مي

هاي زيرمجموعـه   ايران و تجارت با آن به شركت گذاري در ممنوعيت سرمايه ـ3
  يابد؛ يي توسعه ميآمريكاهاي  خارجي شركت

هاي ناقض مصوبه تعيـين   مورد شركت رگيري د مهلت نود روزه براي تصميم ـ4
  گردد؛ مي

موكـول   2011بازنگري در ايسا به جاي هـر دو سـال و نـيم بـه آخـر سـال        ـ5
  گردد؛ مي

  يابد؛ براي محدود كردن ايران توسعه مي آمريكاقوانين پولشويي  ـ6
  گردد؛ ايسا تعيين ميكننده  هاي نقض روزه براي شركت 180مهلت  ـ7
 يرژيم با عناوين گوناگون حقوق بشـر، ارتقـا   تغييراين مبنا بودجه خاص براي  بر

  يابد كه طي آن در: ايران اختصاص مي در دموكراسي، و...
  ميليون دالر؛ 3مبلغ  2005سال  ـ
  نوبت؛ دو در ميليون دالر 6/77مبلغ  2006سال  ـ
  ميليون دالر؛ 55/6مبلغ  2007سال  ـ
  ميليون دالر؛ 60مبلغ  2008سال  ـ
  و... ـ

  هزينه گرديده است.
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تواند به عنـوان بـدترين سـال در تـاريخ      است كه مي 2006وج اين اقدامات سال ا
طي  آمريكاس جمهور ييروابط خارجي كشور محسوب گردد. زيرا در ژانويه اين سال ر

المللي  با اشاره به موضوع ايران و در اقدامي خالف نرم بين آمريكانطق خود براي مردم 
ترين دوستان ِايراني آزاد و دموكراتيك  از نزديك است روزي ملت ما اميدوار” گويد: مي

  رژيم است. اي صريح به اقدامات خود براي تغيير كه اشاره “باشد.
المللي ايـران بـا تصـميم     در اين راستا، و درست در همين ايام است كه تحريم بين

ها عليـه كشـورمان شـكل گرفتـه و بـه دنبـال        المللي نمودن تحريم به بين آمريكامجدد 
المللي براي تكميـل تحـريم    گذاري اقدامي بين ضرورت پايه آمريكاقدامات يك جانبه، ا

نمايد تا پس از آن به آرامي و بـا ابتنـاء بـر آن و اقـدامات تكميلـي       ايران را احساس مي
سوق دهد.  جانبه بعدي، اقتصاد ايران را به سمت فروپاشي و نظام را به سمت تغيير يك

كشـور  آنكـه   كه به طور كلي شكل غيرقابل برگشتي دارند، مگـر المللي،  هاي بين تحريم
مشـروع يـا نامشـروع    ـ هاي پنج قدرت داراي حق وتو   تحت تحريم به تمام درخواست

ها لغو و كشور از تحريم خارج  تن داده و به دنبال آن، تحريم ـليبي انجام دادآنچه  مانند
نمايـد، و   المللي مي صحنه بين ه درالعاد حالت فوق كشور را دچارآنكه  گردد؛ گذشته از

انـد كـه از منظـر     گرفتن لطمات آن به حيثيت نظام، براي اين وضـع شـده   نظر بدون در
و  2007و 2006ي هـا  سـال  مشكالت الينحلي نمايند. لذا در اقتصادي كشورها را دچار

 االجـراي  الزم المللي به اوج خود رسيده و طي سه قطعنامـه  هاي بين گيري ، سخت2008
شوراي امنيت سازمان ملل متحـد، ايـران تهديـدي بـراي صـلح و       1803، 1747، 1737

المللي تلقي شده و تحت فصـل هفـتم منشـور و بنـد چهـل و يـك آن قـرار         امنيت بين
خطرات غيرقابل باور آن براي كالن امنيت ملـي كشـور، از منظـر     گيرد؛ و گذشته از مي

اي و اقتصاد ايران تحميل  صنعت هسته يل برهاي ذ اقتصادي الزامات و اجبارها و تحريم
  شوند: مي
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هـاي قبلـي كـه     اورانيـوم را تعليـق نمايـد (بـرخالف تعليـق     سـازي   ايران بايد غني ـ
  بود)؛ مدت كوتاه داوطلبانه و

  گردد؛ اي به ايران ممنوع مي هاي موشكي و هسته زمينه هاي دوگانه در انتقال آيتم ـ
  گردد؛ ممنوع مي WMDلوژي توليد هاي ساخت ايران و تكنو صادرات سالح ـ
هـاي جديـد بـا     خواهد كه تسليحات به ايران صادر نكرده و از تجارت از اعضا مي ـ

  ايران خودداري نمايند؛
 صـادرات) و  ي ملـي و هـا  بانـك ي ايرانـي (بـويژه   هـا  بانـك خواهـد   اعضا مـي  از ـ

  ي آنها را تحت مراقبت قرار دهند؛ها فعاليت
كشـتيراني   ايـر و  ارهـاي حمـل شـده توسـط ايـران     ب خواهـد كاالهـا و   اعضا مي از ـ

 صـورت ترديـد بازرسـي و در    يا به مقصد ايـران را در  جمهوري اسالمي ايران، و
  صورت لزوم توقيف نمايند؛

بانـك سـپه و    جملـه  منهاي ايراني  شركت هاي چهل نفر از افراد و يياموال و دارا ـ
  گردد؛ ها توقيف مي شركت تعدادي از

پنج نفر از اين افراد، محدوديت  شوند براي تردد سي و ميكشورهاي عضو موظف  ـ
  و براي پنج نفر مابقي ممنوعيت قائل شوند؛

  ]1[گردد. تشكيل مي 1737گزارش روند اجراي قطعنامه  و پيگيرياي براي  كميته ـ
حـوزه   المللي، ايران را در بند هفـت منشـور و در   ها كه به صورت بين اين قطعنامه

براي تمام اعضا قرار داده است، زمينـه را   و 41قتصادي برمبناي ماده هاي الزامي ا تحريم
پس از سي سـال تـالش خصـمانه فـراهم آورد تـا بـا آرامـش در صـحنه          آمريكابراي 
ها و اَعمال تحريمي خـود   ها به گسترش دامنه تحريم المللي و با اتكا به اين قطعنامه بين

                                                      
ـ ه اكاعالم نموده  تيامن يگزارشات متعدد خود به شورا مشهوراست در 18ه به پاراگراف ك تهيمك نيا ـ1  راني

  ؛است ردهك نقض را 1737 قطعنامه ...و ـ شده است فيتوق هكـ ارسال سالح  با
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-2009اي تداومي و بدون هيچ تعجيلـي (  هخالل سه سال به گون در آمريكابپردازد. لذا 
با تمسك به هياهوهـاي تبليغـاتي موجـود و جـو مسـموم ايجـاد شـده         صرفاً ) و2006
  دهد. سركننده  هاي فلج طي را فراهم آورد كه بتواند سخن از تحريميالمللي، شرا بين

بانـك، ارتباطـات، تجـارت و     هاي نفـت، بيمـه و   حوزه در آمريكااين سه سال  در
  دست يافته است: هاي زير هاي ديگر به موفقيت هاي دولتي و برخي حوزه كتشر

  گاز هاي نفت و حوزه درـ 1
 ـباكو   جمله منگاز  هرگونه ارتباطي با خطوط انتقال چندجانبه نفت و ايران از 

  ؛شود ميجيحان بيرون نگاهداشته 
   ه و قـرار  مقـدماتي شـد   يامضا 2007سال  تركيه كه در ـلوله دوم انتقال ايران

طرف ايرانـي   به جايي نرسيده و آمريكانهايي گردد با فشار  2008سال  بود در
ميليارد متـر مكعـب گـاز     35به سمت قراردادي با شركتي ترك براي صادرات 

  يابد؛ % سوق مي50سال با نسبت  به اروپا در
 هـا  به جهـت عـدم حضـور هنـدي     2008 هند هم از سپتامبر ـ  خط لوله ايران 

براي انجام پروژه هنـوز   2009سال  ماند. اقدام ايران و پاكستان در مي نتيجه بي
  ناكام مانده است؛ آمريكابه دليل اقدامات 

 ناكام مانده و خط لوله  آمريكاخط لوله نابوكو به دليل مواضع  ايران در ضورح
رسـيد   پرشين كه به موازات آن از طريق عراق و سوريه به درياي مديترانه مـي 

  ماند؛ حرف ميحد  هم در
    توليـد بنـزين بـا    40ساخت هشت پااليشگاه براي نفت و بنـزين و افـزايش %

گردد و ساخت پنج پااليشگاه در چين، اندونزي، مـالزي،   اعمال ايسا روبرو مي
آغاز گرديـده بـود نيـز بـا ايسـا       2007ژوئن  سنگاپور هم كه مذاكرات آنها در

  گردد؛ مواجه مي
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 هـاي   ، شـركت آمريكـا م بنزين در سنا و كنگره با بحث تحري 2009سال  اواخر
باشند بـه دليـل ايـن اقـدامات بـه تـدريج        فروش بنزين كه تعداد محدودي مي

اين راستا شركت ريالينس هند به خاطر آغاز بحـث   نمايند. در نشيني مي عقب
كنگـره،   به آن شركت در آمريكاميليون دالري اگزيم بانك  900ممنوعيت وام 

ويتول، گلنكور، رويال داچ شل و... هم بـه دليـل    جمله من هاي ديگر شركت و
 هاي پترولئـوس ونـزوئال و   شركت نشيني زده و مصوبات كنگره دست به عقب

  گيرند؛ هاي تحريمي قرار مي ليست بررسي چند شركت چيني هم در
 تكنولـوژي   فروش تجهيزات وLNG    يـا   يي بـودن و آمريكـا بـه دليـلPatent 

 ات گاز ايـران تأسيسگرفته و  مورد تحريم قرار 2008ل سا يي داشتن درآمريكا
نمايد. اين اقدام سبب وارد آمدن  هاي مشترك را دچار بحران مي حوزهبه ويژه 
  ؛شود ميحصري به كشور  حد و بي هاي خسارت

ي قديمي و فرسـوده نفـت ايـران كـه هـدف      ها زيرساخت ات وتأسيسمجموع  در
ست در اثر توقف گسترش تكنولـوژي نفتـي و   اصلي اين حمالت تحريمي قرار گرفته ا

  گذاري در اين صنايع: سرمايه
و به دنبال كاهش كارآيي صـنعت عظـيم نفـت و گـاز كشـور دسـت        بلندمدتدر  ـ

هـاي توليـد و كـاهش     شـده و در اثـر افـزايش هزينـه    كننده  خوش استهالك نابود
رفتـه در   هوري، سود حاصل از فروش نفت و گاز كشور رفتـ  پي و مداوم بهره در پي

  گيرد؛ مسيري نزولي با شيبي تند قرار مي
العـاده بـه    گازي در كشور نيز بـا شـتابي فـوق   ـ  ها و صنايع نفتي گسترش پااليشگاه ـ

دسـت   سمت سـرازيري حركـت و امكـان هرگونـه تحـول و دگرگـوني در آن از      
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از  ]1[برداري بيشتر كشـورهاي همسـايه   رود، امري كه بستري مناسب براي بهره مي
اكثـر ذخـاير ايـران، حـداقل در بخـش گـاز، در       ـ ذخـاير مشـترك كشـور      ابع ومن

  نمايد. ايجاد مي ـ هاي مشترك قرار گرفته است حوزه
گـردد كـه در    انتقال محصـوالت نفتـي و گـازي كشـور باعـث مـي       محدوديت در ـ

گـذاري   كه امكان سـرمايه  ديگر خيز عمده گازـ خيز بازارهاي جهاني كشورهاي نفت
 المللي بيشتري برخوردارند، جايگزين ايران شـده و بـا برخـورداري    نو حمايت بي

  هاي جايگزيني ايران كاهش يابد؛ از تكنولوژي برتر، هزينهآنان 
گـران   رو، تحليـل  به همين دليل، صنعت نفت و گاز كشور با مشكالت فراوان پيش

از رده  20154 بيني رساند كه ايـران تـا سـال    بازارهاي نفت و گاز را به اين باور و پيش
صادركنندگان مهم نفت جهان خارج و به دليل افزايش تقاضاي داخلـي و عـدم امكـان    

گردد. همين اتفـاق نيـز در مـورد     جزء تبديل ميكننده  افزايش توليد، حتي به يك صادر
گاز هم به وقوع پيوسته و از مجموع گازهاي توليدي ايران به دليل قرارداد موجود براي 

هـا و مخـازن    تريليون فوت مكعب به تركيه، ضرورت تزريق بـه چـاه   6/3صدورحدود 
نفت و مصرف باالي داخلي، عنوان جهاني خود را به يك صـادركننده غيرتأثيرگـذار در   

  دست خواهد داد. از احتماالًتنزل داده و جايگاه جهاني خود را  بازار

  حوزه بيمه و بانك درـ 2
  هـا در سـطح    ه تحـريم را بـه بيمـه   دامنـ  2008در سال  آمريكامصوبات كنگره

الشـعاع   را تحـت  المللي كشاند و بيمه كوفاس فرانسه و هـرمس آلمـان و...   بين

                                                      
مـورد   هيشـور همسـا  كصرفاً توسـط   رياخ يها ه در سالك يپارس جنوب يگاز دانياز م يبردار همانند بهره ـ1

سلب  رانيمختلف از ا ليبه دال زيرا ن ندهيان جبران در آكگونه خسارات امنيقرار گرفته است. ا يبردار بهره
  نموده است.
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هاي صـادراتي و غيـر    نشيني بسياري از بيمه داد. اين امر سبب عقب خود قرار
مهمي ماننـد مـونيخ روك، آليـانس، و... نيـز عـدم       هاي بسيار آن گرديد و بيمه

خصوص ايـران را اعـالم و لويـدز لنـدن و... هـم بـه       اي خود در  پوشش بيمه
  پيوندند؛ تدريج به آن مي

 اي، موشكي، سـپاه   هسته هاي مقامات ايران اعم از ييدارا بحث توقيف اموال و
در مـثالً   المللي شـده و  نيز بين 2009 و غيره با تضييقات جديد مصوب نوامبر

  قيف گرديد؛از اين نوع اموال تو ميليارد دالر 6/1انگليس مبلغ 
 جملـه  مـن تعداد چهـل بانـك    2008سبب شد كه تا آوريل  آمريكاهاي  تالش 

UBS س، ييســوHSBC بانــك آلمــان، دوچ بانــك آلمــان،  انگلــيس، كــامرتز
ي هـا  بانـك قانع گردند كـه انتقـال پـول     ... ،جنوبي كرهي كويت، ژاپن، ها بانك

 هـا  بانـك اي برخـي  ايراني را ممنوع نمايند. اين امر جداي جرائمي است كه بر
 80اس،  بيميليـون دالري يـو   100وضع و اعمال گرديده است، مانند جريمـه  

  س.ييميليون دالري كرديت سو 536ان آمرو،  بي اي ميليون دالري
 ي ايرانـي را تحـت   هـا  بانـك تمام  آمريكاداري  نيز خزانه 2008نوامبر سال  در

  پول قرار داد. U-turnتحريم انتقال 

  باطاتحوزه ارت درـ 3
 به ايران بفروشند براسـاس مصـوبه    هايي كه لوازم سانسور اينترنت و... شركت

  تحريم خواهند شد؛ 2009 نوامبر
 هـاي مصـوب قبلـي بـراي كـاربران       ها و محدوديت ممنوعيت 2010مارس  در

  افزارهاي اينترنتي حذف گرديد؛ حوزه نرم ايراني در
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  هاي دولتي حوزه شركت درـ 4
 اي  هاي حوزه هسته جمله: شركت هاي بسياري از ت شركتبرمنباي اين مصوبا

ات كرج و...؛ شـركت كشـتيراني جمهـوري اسـالمي     تأسيسجابربن حيان تا  از
كشـتيراني ايـران و مصـر، ايـران و      هاي تحت پوشـش از  تمام شركت ايران و

صـنايع الكترونيـك شـيراز تـا...؛      هاي وابسته به وزارت دفاع از هند،...؛ شركت
ــه بانــك ملــي از  هــاي شــركت ــا...؛ وابســته ب ــدران ت تحــت  ... ســيمان مازن
  هاي تحريمي قرارگرفتند؛ ممنوعيت

  حوزه بازرگاني درـ 5
 صـادرات،   »بررسـي مقاصـد انحرافـي احتمـالي    « 2009 براساس مصوبه نوامبر

ضروري گرديد و لذا صادرات مجدد كاالها به ايران از مقاصد امارات و مالزي 
  دستخوش مشكل شد.

  ها رابطه با تشديد تحريم دوم: مباحث تئوريك در بخش

ات تـأثير  به لحاظ تئوريك، تحريم اقتصادي به عنوان ابزار سياست خارجي، زماني
هـاي اقتصـادي، ناكارآمـدي     هـاي سياسـي، بحـران    خواهد داشت كه با تنشكننده  تعيين

اظ اثرگذاري آن به ها به لح اين مبنا، تحريم نهادها و ساختارهاي يك نظام توام باشد. بر
  گردند: سه نوع تقسيم مي
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  كننده اي تضعيفه تحريمـ 1
آن  گردنـد تـا از   ها به شكلي وسيع براي تضعيف اقتصادي طراحي مـي  اين تحريم

طريق، اقتصاد ضعيف كشور به تعميق نارضايتي مردم و بروز مشـكالت بيانجامـد. لـذا    
  دت است.كننده، اقتصاد كشور در درازم هاي تضعيف هدف تحريم

  كننده هاي فلج تحريمـ 2
كننـده،   هـاي فلـج   آنچه از مفهوم اين نوع تحريم پيداست آن است كه هدف تحريم

  كليت كشور و مردم و ساختارهاي زيربنايي اقتصاد است.
  ها با توجه به: اما بحث اين نوع تحريم

 هـاي  كه تحـريم  اهميت يافتن اعتبار مردم ايران به دنبال تحوالت درون كشور 
  گذاري آن بر مردم مشكل كرده بود؛تأثير را به جهتكننده  فلج

   اسـت؛ ماننـد: خـروج     »خـودتخريبي درونـي  «ويژگي اصلي اقتصاد ايران كـه
هاي فساد و  بندي يا رده حوزه انساني و هزار نفر در 150ها با رقم  كرده تحصيل
ل آن و... كـه حتـي در برخـي محافـ     % و زير3/2به  سقوط نرخ رشد قاچاق و

ها به جهـت همـين ويژگـي اقتصـاد ايـران       رفع كل تحريم غربي هم سخن از
  رفته است؛ مي

 بـراي جامعـه، و    مـدت  كوتـاه  ثر دروگرايانـه كـه اقـدامي مـ     هاي توده سياست
اجتماعي است؛ كـه بـر ايـن     مدت براي كل اقتصاد و اقشار ميان نابودكننده در
هـاي   ، توسـط سياسـت  پـذير  آسـيب  بـر قشـر  كننـده   هـاي فلـج   مبنا اثر تحريم

گيرد. ايـن اقـدام    قرار مي تأثير تحت مدت كوتاه گرايانه توزيع پول و... در توده
زماني چندساله به دليل تخريب وسيع اقتصاد روندي معكوس يافتـه و   بازه در

گرانـي، تـورم و بيكـاري     آور ها را به اعتراض، به دليل فشارهاي سرسـام  توده
  دارد. وامي
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تئـوري،   حـداقل در حـوزه   كـه در  را پديد آورده و سبب شـد مالحظات فراواني 
  ها يعني تحريم هوشمند سوق يابد. مباحث تحريم به سمت نوع ديگري از تحريم

  هاي هوشمند تحريمـ 3
هـا اسـت كـه هـدف آن      تحـريم  تحريم هوشمند بـه لحـاظ تئوريـك آن دسـته از    

  استا:اين ر هاي اقتصادي دولت و ناكارآمد كردن آن است. در سياست
 هـاي توانـايي اقتصـادي دولـت را تخريـب و       كوشد تا پايه تحريم هوشمند مي

خـارجي، تجـارت، و حـوزه ارتبـاطي كـه      درآمد  ناكارآمد نمايد. بدين منظور
  گيرد؛ ها را دارند هدف قرار مي بيشترين كارآيي تحكيم سياست

 اش  ارتباط حكومت با پايگاه اجتمـاعي يك سو  كوشد تا از تحريم هوشمند مي
هـا   يـي چرخه انباشت دارا سوي ديگر اقتصادي، منقطع شده و از به دليل فشار

به دليل سيكل تازه ثروت، تخريـب و جامعـه را دچـار انشـقاق نمايـد. بـدين       
و...  ييقضـا سـازي   ، پرونـده يـي منظور تحريم افراد حكومتي اعم از تردد، دارا

  گيرد؛ مدنظر قرار مي

  ها دن و فراگيري تحريمبخش سوم: دولت اوباما، هوشمند ش

، سياست تعامل و بازگشـت بـه   2009ن دولت اوباما در ابتداي سال كارآمد با روي
بـه سياسـت    »سياسـت انـزوا  « ) از طريق شـعار تغييـر از  1376-1384ي (ها سالدوران 

سـه   مدنظر قرار گرفت؛ اما ساختارهاي سـي سـاله سياسـت انـزوا در     »اندراج و تعامل«
گرا  آميز، تعامل گويي ِتفاهم هم نشكست و سخن الملل در و نظام بين آمريكاايران،  حوزه

آمـدهاي   تنش صورت نگرفت. چرا كه پـي  و رو در روي دو طرف در فضايي آرام و بي
دو بازيگر اصلي، عطاي سخن گفـتن را   اين سياست براي هر دوسو روشن نبود؛ لذا هر
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تـرين   موجود، ايـن قابـل حصـول   به لقاي آن بخشيده و با بازگشت به دوران سي ساله 
ها گذشت، ولي در نهايـت اوبامـا    امكان را نيز از دست دادند. اگرچه مدتي به تبادل پيام

بدانجا رسيد كه بگويد براي سياست جديد خود با ايران بهاي گزافي را پرداخته اسـت.  
گين به وضوح نشان داده شد و شكستي سهم آمريكااي  امري كه در انتخابات ميان دوره

ايـن مـدت پايگـاه     هايش تحميل كرده و نشان داد كـه اوبامـا در   دوش او و سياست بر
دسـت داده اسـت.    شكلي ازترين  مختلف به وسيع داليلاي و اجتماعي خود را به  توده

اين انتخابات نشان داد كه او به چه  در آمريكاپوستان  درصد از رنگين 10مشاركت فقط 
سـوي   دسـت داده و در  داقل قدرت بسيج مردمـي خـود را از  اي يا ح ميزان پايگاه توده

درصـدي بـه    53 ي بـيش از أو ر آمريكـا درصـدي سفيدپوسـتان    77 ديگر و مشـاركت 
تا چـه   آمريكا »قدرت ـ  يدار سرمايه«خواهان نشان داد كه قدرت بسيج جناح  جمهوري
نـايي بسـيج   اي خـود و يـا حـداقل توا    اين برهه زماني توانسته است پايگاه توده حد در

  مردمي خود را بازيابد.
  مورد ايران به تغييري اساسي دامن زد، زيرا: اين اتفاق در

 المللي آنقـدر بـر    عرصه بين به بعد، در 1384سال  هاي ايران از سياست اثر در
سـر   نگراني جامعه جهاني دميـده شـده بـود كـه توانـايي ايجـاد اجمـاعي بـر        

فصل هفـتم منشـور و ذيـل يكـي از      درعليه ايراني كه  هاي افراطي بر سياست
  فراهم آمده بود؛كامالً  خطرناكترين مواد آن تعريف شده بود،

 آنقدر واگرايي از ايران باال رفته بود كـه ايـن   آمريكااي  عرصه داخلي ِتوده در ،
  يافت؛ اي خود را به راحتي مي سياست، حمايت توده

 ا ايران بود كه بـدون  خواه، تنه حوزه رقابت دو حزب دموكرات و جمهوري در
عرصه تنازعات و تخاصمات داخلي و  هيچ رابطه و يا توانايي ايجاد مانعي، در

هاي آقاي  سر تغيير سياست توانست صحنه تفاهم ملي بر هاي حزبي مي رقابت
  اوباما باشد؛
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 هم، انگلستان و فرانسه سندي امضا كرده بودنـد كـه    هاي برتر حوزه قدرت در
آمده؛ و روابـط ايـران بـا     براي امنيت جهاني به حساب مي آن، ايران تهديد در

كه بشود از  حوزه اروپا و ساير قدرتمندان هم چندان عميق و قابل اعتماد نبود
  خطرناكي بهره برد؛بندي  جمع آن براي مقابله با چنين

  ايـن   خراب شـده بـود كـه بـيش از     و غرب هم آنقدر آمريكااقتصاد جهاني و
ارد كرد و معضالت سياست جهاني را با هزينه اقتصـاد بـه   آن فشار و نتوان بر

  انتها رساند؛
خواهان هم به تفاهم بـر تقابـل بـا ايـران      جمهوري ها و لذا تعارض ميان دموكرات

بـه   »منافع ملي ايـران « عرصه به انتقال بيشتر حوزه نزاع از» تقابل تفاهم بر« تبديل و اين
  كشانده شد. »امنيت ملي ايران« حوزه

  جانبه و آغاز تهاجم همه 1929امه عنقط

ژوئـن   شوراي امنيت كه در 1929اقدامات، قطعنامه  ساير رغم علياين راستا و  در
و تغييري اساسي در رويكـرد  جانبه  همه به تصويب رسيد، زمينه را براي تهاجمي 2010

و  اي تـداومي  سـال بـه گونـه    خالل نزديك به چهار در آمريكاكرد. زيرا  غرب آماده مي
با تمسك به هياهوهـاي تبليغـاتي موجـود و     صرفاً ) و2006-2010بدون هيچ تعجيلي (

طي را فراهم آورده بود كه بتواند نه فقـط سـخن   يالمللي، شرا جو مسموم ايجاد شده بين
جانبه خود  هاي يك به آن، تحريم ياتكا دهد، بلكه با ثر و هوشمند سروهاي م تحريم از

از آنچـه   رابطه با آن گردند. ن دهد كه ديگران مجبور به تمكين دراي ساما را نيز به گونه
، نـام  آمريكاخارجه  توسط وزيربه ويژه  كننده، هاي فلج آن به كرات تحت عنوان تحريم

  اي كه: برده شده بود؛ و آن چيزي نبود مگر قطعنامه
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 ترين قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسالمي ايران  و محكمترين  طوالني
هاي قبلي از لحاظ كمـي و كيفـي جهـش قابـل      است كه در مقايسه با قطعنامه

  توجهي داشته است؛
 شـد، ايـن    هـا تـدوين مـي    توسط اروپاييعموماً  هاي قبلي كه برخالف قطعنامه

  حقوقي تدوين شده است؛كامالً  و با لحن آمريكاقطعنامه به رهبري 
 روسـيه   جمله مندائم (گيري هماهنگ تمامي اعضاي  تبليغات گسترده و موضع

و چين) در مورد قطعنامه و شرايط ايران پـس از آن، جـو قابـل توجـه منفـي      
  ايران را دامن زده است؛» وضعيت ويژه«المللي در مورد  بين

 ...و  
ها و مقررات قبلي ادامه پيدا كرده و يا تشديد شده است. بـه   آن تمامي تحريم در و

هاي جديدي وضع شده؛ يا  ها و محدوديت يمحوزه جديد، تحر 12عالوه در نزديك به 
هـا و روش نظـارت بـر آنهـا      مقررات ويژه و قابل توجهي در مورد نحوه اعمال تحـريم 

گرفتـه اسـت. يعنـي     قـرار  تمامي آنها دو نكته قابل توجه مدنظر در تصويب گرديده؛ و
  اينكه:
 ان هايي كـه بـه نحـوي بـه عنـو      ها شامل تمامي افراد و سازمان اين محدوديت

كمـك  آنهـا   هاي ايراني عمل كنند و يا بـه  پوشش براي ايران و اتباع و شركت
  نمايند خواهد شد.

 داشتن اطالعاتي كه ايجـاد محمـل منطقـي در    «ها  شرط اعمال اكثر محدوديت
اي يا موشكي ايران و يا ساير موارد ممنوعه  مورد احتمال ارتباط با برنامه هسته

تراشي  را براي بهانه ها دولتان قابل توجهي دست باشد كه به ميز ، مي»نمايد مي
  گذارد. جهت اعمال تضييقات باز مي

  گرفته است: اين راستا اقدامات زير مدنظر قرار در
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اي و موشـكي   گذاري ايران در حوزه هسته ممنوعيت مالكيت و يا سرمايهـ 1
  در خارج

  هـر سـهم در    گذاري ايران و يـا داشـتن   اجرايي قطعنامه هرگونه سرمايه 7بند
اي منـدرج در سـند شـماره     معادن و استخراج اورانيوم يـا هـر فعاليـت هسـته    

INFCIRC/254/Rev.9/Part 1  كند ميآژانس را ممنوع.  
  گذاري و يا داشتن سهم در صـنايع آب سـنگين و يـا     سرمايه چنين هماين بند

  .كند ميهاي بالستيك را ممنوع  مرتبط با موشك
 هاي ايراني به صورت مستقيم يـا   مه افراد و شركتهاي فوق شامل ه ممنوعيت

  .شود مياي را  غيرمستقيم و يا با هر واسطه
  موظفند ممنوعيت فوق را اعمال كنند. ها دولتهمه  

  تحريم تسليحات متعارفـ 2
  اجرايي، فروش و يا انتقال اقالم ذيل به هر شكل توسط هر دولـت و يـا    8بند

: كنـد  مـي از طريق سرزمين آن به ايران را ممنوع ها، هواپيماها و يا  اتباع، كشتي
كـوپتر جنگـي،    هاي كاليبر باال، هواپيماي جنگي، هلي تانك، نفربر زرهي، توپ

كشتي جنگي، موشك يـا سيسـتم موشـكي تعريـف شـده در سـازوكار ثبـت        
تسليحات متعارف ملل متحد و قطعات، وسايل مربوطه و يا اقالمي كه توسـط  

  ين شوند.تعي 1737كميته تحريم 
    هرگونه آموزش، خدمات مالي و اعتباري، راهنمايي و يا هر خـدمات ديگـري

كه براي تهيه، خريد، انتقال، توليد، نگهداري و يا استفاده از اقـالم فـوق مـورد    
  گيرد نيز ممنوع است. برداري قرار بهره

 اقـالم  بايد در مورد فروش، انتقال، تهيه، توليد و يا استفاده از كليه  مي ها دولت
  نظامي ديگر و اقالم مرتبط با آنها به ايران خويشتنداري و مراقبت به كار برند.
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هاي بالستيك و ضرورت اتخـاذ   ممنوعيت فعاليت ايران در حوزه موشكـ 3
  كليه اقدامات الزم جهت جلوگيري از آن

  گونه فعاليت (اجرايي قطعنامه هر 9بندany activity  هـاي   ) مرتبط بـا موشـك
اي را دارنـد را از سـوي ايـران ممنـوع      كه قابليت حمل سالح هسـته بالستيك 

  .كند مي
  .شود ميوري مربوطه نيز اهاي پرتاب و فن اين ممنوعيت شامل سامانه ـ
 موظفند ( ها دولتاين بند كليه  براساسshall take) كه كليه اقدامات الزم (all 

necessary measuresيا هرگونه كمك  وري وا) را براي جلوگيري از انتقال فن
  مرتبط با موشك به ايران به كار برند.

هـايي بـه كـار رفتـه كـه       ) تنها در قطعنامـه all necessary measuresعبارت ( ـ
  كرده است. مجوز استفاده از نيروي نظامي را فراهم مي

 all necessaryهـايي كـه بـا عبـارت (     نكته قابل توجه اين است در قطعنامـه  ـ

measuresتواننـد  مـي «شـده اسـت، از فعـل     از زور داده مـي  ) مجوز استفاده «
)mayبايـد  مي«شده است در صورتي كه در اين قطعنامه از فعل  ) استفاده مي «
)shall.استفاده شده است (  

. شـود  مـي تـر   العاده نكته فوق با توجه به بند ماقبل آخر مقدماتي جدي اهميت فوق
كه بعداً تشريح خواهد شد ايـن نكتـه   سابقه بند ماقبل آخر مقدماتي  بي عبارت عجيب و

  كه كليه اقدامات شامل اقدام نظامي نيز هست. كند ميرا تقويت 

  )Cargoمقررات جديد بازرسي بار هوايي و دريايي (ـ 4
  خواهـد (  مي ها دولتقطعنامه از كليه  14بندcalls upon    كـه مطـابق قـوانين (

قصد و يا مبدأ ايـران را در  كليه بارهاي با م«المللي خود  داخلي و تعهدات بين
  »ها و بنادر بازرسي نمايند فرودگاه جمله منسرزمين خود 
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دستور) شوراي امنيت براي بازرسـي  تر  تنها شرط مجوز (و به عبارت صحيح ـ
اگر دولت مربوطه اطالعاتي دارد كه محمل منطقي بـراي بـاور   «اين است كه 

)reasonable grounds to believeربوطه بـه نحـوي بـا اقـالم     ) بر اينكه بار م
  .»كند مياي، موشكي و تسليحاتي ممنوعه مرتبط است فراهم  هسته

  ها با شـرط فـوق در درياهـاي آزاد را بـه      قطعنامه مجوز بازرسي كشتي 15بند
  دهد. مي ها دولت

  بازرسي مشروط به كسب اجازه كشور صاحب پرچم است. ـ
  خواسـته شـده اسـت (    ها دولتاز كليهcalls upon هـا   ه در ايـن بازرسـي  ) كـ

  همكاري نمايند.
اطالعـات  » داشـتن «اطالعـات اسـت و نـه    » وجود«شرط ضرورت همكاري  ـ

 if there is informationتوسط دولتي كه كمك آن درخواست شده اسـت. ( 

that provides reasonable grounds(  
تواننـد حتـي از دوسـتان     ي مخـالف در تئـوري مـي   ها دولتبه عبارت ديگر،  ـ

هـاي   ها را نه تنها در بنـادر و آب  ي اسالمي درخواست كنند كه كشتيجمهور
المللي متوقف كنند و يـا در ايـن عمليـات     هاي بين داخلي خود، بلكه در آب

همراهي نمايند. گرچه بعيد است اين اقدام انجام شـود امـا اهـرم فشـاري در     
قطعنامه  11د اختيار مخالفين كشور خواهد بود به ويژه با توجه به اينكه در بن

سساتي وشد امكان اعمال تحريم عليه افراد و يا م كه بعداً توضيح داده خواهد
  ها ياري دهند درج شده است. كه ايران را در فرار از تحريم

   گيرانـه   هـا تضـمين اجـراي سـخت     در پايان دو بند فوق، هدف ايـن بازرسـي
  ها اعالم شده است. مقررات و ممنوعيت
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  انـد را   اقدام به بازرسـي نمـوده   15و  14مواد  براساس يي كهها دولت 17ماده
روز اقدامات و داليل خود را به شوراي امنيت گزارش  5ظرف  كند ميموظف 

  دهند.

  مقررات جديد در مورد توقيف و تخريب كاالهاي ممنوعهـ 5
  ها توقيـف،   اقالم ممنوعه كشف شده در بازرسيدهد  مي قطعنامه اجازه 16بند

ثالثي غير از كشور مبدأ و يـا مقصـد اقـالم منتقـل      و يا به كشورتخريب، انبار 
  شوند.

 گيـرد (  لحـن تصـميم مـي   تـرين   در انتهاي اين بند با آمرانهDecides that all 

States shall موظف به همكاري در اين زمينه هستند. ها دولت) كه كليه  
  زمينه را بـه   اقدامات خود در اين ها دولتدارد كه  مقرر مي 17بخش دوم ماده

  شوراي امنيت گزارش دهند.

  ممنوعيت ارائه خدمات بندريـ 6
  قطعنامه ارائه هرگونه خدمات بنـدري (شـامل ارائـه سـوخت، آذوقـه،       18بند

ها بـا مالكيـت و    و يا در سرزمين آنها به كشتي ها دولتتعميرات) توسط اتباع 
  .كند مييا در اجاره ايران را ممنوع 

  ن جمله كلي ظن احتمالي منطقي است.شرط ممنوعيت فوق هما ـ
كه هدف اين ممنوعيت جلوگيري از اقدامات  كند ميدر پايان تصريح  18بند  ـ

  قانوني اقتصادي نيست.
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تحريم كامل كشتيراني جمهوري اسالمي و ايجاد محدوديت براي قسمت ـ 7
  بار هواپيمايي جمهوري اسالمي

  را بـر شـركت كشـتيراني     1737هاي مندرج در قطعنامه  قطعنامه تحريم 19بند
سسه وابسته به آن كـه در ضـميمه سـوم آمـده     وم 3جمهوري اسالمي ايران و 

  .كند مياست تحميل 
  سسات ذيل نيز تحميل خواهد شد:وها بر افراد و م اين تحريم ـ

سساتي كه مستقيم يـا غيرمسـتقيم از طـرف كشـتيراني اقـدام      وافراد و م ـ
  .كنند مي

ص شوراي امنيت و يـا كميتـه تحـريم بـه     سساتي كه به تشخيوافراد و م ـ
  .كنند ميها كمك  ها و يا نقض مفاد قطعنامه كشتيراني براي فرار از تحريم

هايي كه مسـتقيماً يـا بـه صـورت      اين بند كليه كشتي براساسرسد  به نظر مي ـ
غيرمستقيم به شركت كشتيراني جمهوري اسالمي تعلق دارند از تاريخ صدور 

  خواهند داشت. قطعنامه قابليت توقيف
  كنـد  مـي تقاضـا   هـا  دولـت قطعنامه از كليـه   20بند )Requests   كـه هرگونـه (

اطالعاتي در مورد تالش قسمت بار هواپيمايي جمهوري اسالمي و يا شـركت  
از طريق تعويض نـام و يـا ثبـت     جمله منها  كشتيراني به منظور فرار از تحريم

رسـاني بـه كليـه اعضـا      اطالعمجدد هواپيما و كشتي را به كميته تحريم جهت 
  اعالم نمايند.

  هاي جديد در حوزه پولي، بانكي، بيمه و اعتبار محدوديتـ 8
  اي را بــراي محدودســازي امكــان  قطعنامــه مقــررات دقيــق و پردامنــه 21بنــد

  نمايد. دسترسي ايران به بيمه و اعتبار وضع مي
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هـاي بيمـه    شـركت اين بند، هرگونه بيمه يا بيمه اتكايي (بيمه توسط  براساس ـ
المللي ثبت شده كه براي هواپيمايي و كشتيراني به ويـژه ضـروري    ملي و بين

ي مشكوك ايران ممنوع است. ايـن ممنوعيـت بسـيار وسـيع     ها فعاليتاست) 
سسات و اقدامات در داخـل سـرزمين بلكـه    واست و نه تنها بر تمام اتباع و م

  ده شده است.سسات نيز تسري داوو م ها بانكحتي به شعب خارجي 
  .شود ميها نيز  مقررات شامل توقيف دارايي ـ
سساتي كه قبالً اقـداماتي در  وموظفند اين مقررات را حتي در مورد م ها دولت ـ

  اند نيز اعمال كنند. اين زمينه كرده و بعداً وارد حوزه صالحيت آنها شده
  ي از كه اقدامات الزم براي جلـوگير  كند ميرا موظف  ها دولتقطعنامه  23بند

ي ايراني در قلمـرو  ها بانكسسات وابسته وافتتاح شعب، دفاتر نمايندگي و يا م
هـاي مشـترك،    شامل جلوگيري از پروژه چنين همخود را انجام دهند. اين بند 

  .شود ميخريد سهام، ارتباطات بانكي و يا فراهم كردن خدمات اعتباري نيز 
در اين بند نيز عينـاً آمـده    ممنوعههاي  فعاليتشرط ظن به ارتباط يا كمك به  ـ

  است.
  سسـات وابسـته و يـا حتـي     وقطعنامه افتتاح شعب، دفاتر نماينـدگي، م  24بند

  .كند ميهاي بانكي در ايران را ممنوع  حساب
  ي ممنوعه درج شده است.ها فعاليتشرط ظن معقول به كمك به  مجدداً ـ

  هاي ايراني محدوديت تعامل با شركتـ 9
  عبارت مورد استفاده شورا (ترين  را با آمرانه ها دولتقطعنامه  22بندDecides 

that all States shall كه اتباعشان را موظـف كننـد در مـورد     كند مي) موظف
سسات ايراني و يا ثبت شده در ايران مراقبت ويژه معمول وهرگونه معامله با م

  دارند.
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شاره دارد ولـي  سسات پوششي آنها اواين بند به ويژه به سپاه و كشتيراني و م ـ
هاي ايراني (اعم از دولتـي و   سسات و شركتوبه آنها منحصر نيست و كليه م
  گيرد. غيردولتي) را صراحتاً در برمي

  ي ممنوعه مانند ساير موارد درج شده است.ها فعاليتشرط ظن به كمك به  ـ
  هـاي   در اين بند تنها مراقبت در تعامـل بـا شـركت    ها دولتگرچه وظيفه اتباع

حالت تحريم و محدوديت است، اما لحـن آمرانـه   ترين  است كه خفيف ايراني
  به اين امر قابل توجه است. ها دولتاين بند در موظف ساختن 

  اي و موشكي توسعه اقالم ممنوعه هستهـ 10
  را گسـترش   1737اي منـدرج در قطعنامـه    قطعنامه اقالم ممنوعه هسته 13بند

سند آژانس به بيش از دو برابر افزايش  دو براساسداده و فهرست اين اقالم را 
ــماره   ــندهاي شـــ ــت (ســـ و  INFCIRC/254/Rev.9/Part 1داده اســـ

INFCIRC/254/Rev.7/Part2(  
  كه كليه اقالم ديگري را كه به نظـر   كند ميرا موظف  ها دولت چنين هماين بند

وري، آب سـنگين و يـا   آسازي، بازفر ي مرتبط با غنيها فعاليتتواند به  آنها مي
  موشك كمك كند نيز ممنوع كنند.

سســات و افــراد تحــت تحــريم و گســترش حــوزه وافــزايش تعــداد مـــ 11
  ها محدوديت

  در مورد مراقبت و گزارش سفر افراد ذكر شده  ها دولتقطعنامه وظيفه  10بند
هاي قبلي را به ممنوعيت سفر اين افراد و فـرد ذكـر شـده در ايـن      در قطعنامه

  .قطعنامه گسترش داده است
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  هاي قبلـي را بـر يـك     هاي مندرج در قطعنامه قطعنامه، كليه محدوديت 11بند
اي و موشكي ايران تحميل  ي هستهها فعاليتسسه جديد مرتبط با وم 22فرد و 

  .كند مي
  15هاي قبلي را بر سپاه پاسـداران و   هاي مندرج در قطعنامه ، محدوديت12بند 

  .كند ميميل قطعنامه تح 2شركت وابسته مندرج در ضميمه 
  ،را به مراقبت از كليـه تعـامالت (   ها دولتبند فوقTransactions   سـپاه كـه (

  سازد. اي و موشكي باشد موظف مي تواند در جهت كمك به برنامه هسته مي
 كند ميسسات ذيل نيز تحميل ودو بند فوق تمامي محدوديت را به افراد و م:  
سسات تحـريم  وطرف افراد و مسساتي كه مستقيم يا غيرمستقيم از وافراد و م ـ

  .كنند ميشده اقدام 
سساتي كه به تشخيص شوراي امنيت و يا كميته تحريم به افـراد و  وافراد و م ـ

ها كمـك   ها و يا نقض مفاد قطعنامه سسات تحريم شده براي فرار از تحريموم
  .كنند مي

  يك گروه ويژه نظارتي تأسيسـ 12
  نفـره از   8ه اسـت كـه يـك گـروه     قطعنامه از دبيركل خواسـته شـد   29در بند

وظـايف ذيـل    پيگيـري متخصصين را براي مدت اوليه يك سال و بـه منظـور   
  تشكيل دهد:

  كمك به كميته تحريم ـ
  آوري اطالعات در مورد اجراي مقررات به ويژه موارد نقض جمع ـ
  پيشنهاد به شورا و كميته تحريم براي بهبود رعايت مقررات ـ
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 هـاي تقويـت    ترين روشكارآمـد  انـه يكـي از  مستقل در دبيرخ سازوكار ايجاد
 بوده و آمريكاهاست كه همواره در مورد ايران مورد درخواست  اجراي قطعنامه

  با آن موافقت نشده بود.تاكنون 
 درآمـد   مسـتقل نظـارت بـر تحـريم پـيش      سازوكار تر، ايجاد در فرض بدبينانه

نسـكام و  مسـتقل نظـارت بـر سـاير مفـاد قطعنامـه (ماننـد آ        سازوكار تأسيس
  ها بوده است. ييآمريكامورد عالقه  آنموويك عراق) است كه ظاهراً

گيرد. زيرا  اي كه توسط آن امنيت ملي كشور به شدت مورد تهديد قرار مي قطعنامه
هـا و آثـارو تبعـات وسـيع اقتصـادي آن بركشـور،        اهميت و گستردگي تحريم رغم علي
گيـري كـالن و خطرنـاك     ست بلكه جهتهاي آن ني نكته منفي قطعنامه تحريم ترين مهم

ها و به ويژه اين قطعنامه و آثار آنها بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران اسـت   قطعنامه
  گردد: كه ذيالً اهم عناوين آن به اختصار بيان مي

  اي كشور تهديد كليت برنامه هستهـ 1

 اي اي ايـران بـه شـور    و غرب از ارجاع پرونـده هسـته   آمريكاهدف  ترين مهم
 اي ايران و محروم كردن كشـور از ايـن   امنيت، از بين بردن دستاوردهاي هسته

به شكل قطعي، قانوني و درازمدت بوده است كه اين هـدف در چنـد   فناوري 
  شده است. پيگيريقطعنامه گذشته و با يك جهش كيفي در اين قطعنامه 

  اي  سـته بند نخست اجرايي قطعنامه، وضعيت ه 7مجموعه بندهاي مقدماتي و
وضـعيت  «ايران را آنگونه كه مديركل جديد آژانس اظهار داشته است به يـك  

تبديل كرده كه به تبع آن ايران از حقوق و مزاياي اعضـاي پيمـان عـدم    » ويژه
هايي فراتر از آن بـر كشـور تحميـل     اشاعه به تدريج محروم گشته و مسئوليت

  رد:توان به نكات ذيل اشاره ك گردد. از آن جمله مي مي
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  توسط ايران CTBTضرورت تصويب سريع  ـ
ضرورت ارائه دسترسي كامل به آژانس به ويژه در حوزه اتهامات نظامي (بند  ـ

  اجرايي) 3
و عدم امكان حقـوقي تجديـد نظـر يـك طرفـه       1/3الزام ايران به اجراي بند  ـ

  اجرايي) 5توسط ايران (بند 
ات تأسيسـ ) (و نـه تعليـق) سـاخت هـر نـوع      discontinueضرورت توقف ( ـ

سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين و خودداري از شروع ساخت هر گونه  غني
اجرايي به عنوان معناي وظيفه تعليق تفسير شده  6ات جديد كه در بند تأسيس
  است

 هــاي ذكــر شــده در قســمت قبــل در مــورد حتــي ســاير مقــررات و تحــريم ـ
  ي در اين حوزه در خارج از ايرانگذار سرمايه

 سوخت رآكتور تحقيقـاتي   تأمينقريباً صريح) انتخاب ايران در محدود شدن (ت
 34مديركل آژانس به ايران، فرانسه و روسـيه (بنـد    2009اكتبر  21به پيشنهاد 

  اجرايي قطعنامه)
  و ضـميمه  حـل   راه به عنوان مبنـاي  5+1كشورهاي  2008تعيين پيشنهاد ژوئن

  اجرايي) 32شدن آن به قطعنامه (بند 

  راه توجيه درگيري نظامي آوري فراهمـ 2
دستور كـار فـوري    هاي موجود، برنامه حمله نظامي در تحليل اكثر براساساگرچه 

اقـداماتي كـه   سـازي   اياالت متحده قرار ندارد، اما اين قطعنامه به شـكل عجيبـي زمينـه   
تواند حتي شكل استفاده از نيروي نظامي را به خود گيرد در بـردارد. در ايـن زمينـه     مي

  كته قابل توجه است:چند ن
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  ها مقررات مربوط به بازرسي كشتي ـ الف
هاي با مبدأ و مقصد ايران امكان برخـورد   دستور به كشورها براي بازرسي محموله ـ

  نظامي در صورت مقاومت ايران را منتفي نكرده است.
شده است و دسـتور   بيني پيشها در درياي آزاد  مجوزهايي كه براي بازرسي كشتي ـ

ها، نيـز امكـان برخـورد نظـامي در      شورها جهت همكاري با اين بازرسيبه ساير ك
  .كند ميصورت مقاومت ايران را ايجاد 

و بـه   شـود  مـي ها شامل ايران نيز  دستور به كليه كشورها براي همكاري با بازرسي ـ
تواند مسئوليت  عبارت ديگر عدم همكاري ايران و يا مقاومت در مقابل بازرسي مي

  ايران قرار دهد.برعهده  (حتي برخورد نظامي) راعواقب و تبعات 

براي اتخاذ تمامي اقدامات جهت جلـوگيري از دسـتيابي ايـران بـه      ها دولتوظيفه « ـ ب
  »هاي بالستيك موشك

رويـه   براسـاس اجرايي قطعنامه كه قبالً به آن اشاره شـد   9عبارات بخش دوم بند  ـ
) بـه معنـي اسـتفاده از نيـروي     شوراي امنيت و متون قبلي (به ويژه در مورد عراق

موشـكي  فنـاوري   نظامي در صورت ضرورت بـراي جلـوگيري از انتقـال مـواد و    
 Decides that … States shall take all necessaryبالسـتيك بـه ايـران اسـت. (    

measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to 

Iran related to such activities( 

ها كه در اين قطعنامه ابتكار عمل در  ييآمريكانگاري حقوقي  با توجه به روش متن ـ
اند، بعيد است كه اين عبارات به صورت اتفاقي با  تدوين قطعنامه را به عهده داشته

  بندي درج شده باشد. اين شكل و جمله

  بند ما قبل آخر قسمت مقدماتي ـ ج
هـيچ چيـز   اينكه  برتأكيد  با«قدماتي عبارت است از ترجمه دقيق بند ما قبل آخر م ـ

كه تدابير يا اقداماتي فراتر از دامنه ايـن   كند نميرا مجبور  ها دولتدر اين قطعنامه 
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 Stressing that» (قطعنامه اتخاذ نمايند، شامل استفاده از زور و يا تهديـد بـه زور  

nothing in this resolution compels States to take measures or actions 
exceeding the scope of this resolution, including the use of force or the 

threat of force( 

در صورتي كه جلوگيري از سوءاستفاده از مفاد اين قطعنامه بـراي توسـل بـه زور     ـ
از افعـال ديگـري    compelsبايست به جـاي فعـل    مي هدف نگارندگان بود، حتماً

يا چنـدين فعـل و عبـارت     provides groundيا  enablesيا  authorizesهمچون 
  شد. ديگر استفاده مي

تـرين   بندي قوي ، اين جمله9با توجه به ساير مفاد قطعنامه به ويژه قسمت دوم بند  ـ
مجوز قانوني براي توجيه استفاده از زور به منظور اجراي قطعنامه شـوراي امنيـت   

  است.
يي ايـن قطعنامـه،   آمريكـا نگاري حقوقي نويسـندگان   متن مجدداً با توجه به روش ـ

  بندي بدون هدف بوده باشد. بسيار بعيد است كه چنين جمله
بندي توسط سايرين به ويژه روسيه و چين اسـت   تر پذيرش اين جمله نكته عجيب ـ

آن چنـان  اينكه  كه يا به علت عدم تسلط يا عدم دقت كاله سرشان رفته است و يا
انـد كـه    خواهد شد مشتاق تصويب قطعنامه بوده در بخش بعدي ذكربه داليلي كه 

  اند (كه در هر دو صورت فاجعه است). ضرورتي در تعديل اين بند نديد

  ظن كشورها براساستوجيه هرگونه فشار ـ 3
روح حاكم بر قطعنامه و عبارات مندرج در بندهاي مختلف آن، صراحتاً اختيـارات   ـ

اخالل در كليه روابط اقتصادي خارجي ايران فـراهم  وسيعي را براي كشورها براي 
گـري   نمايد و سايرين را تا ميزان قابل توجهي مجبور به همكاري در اين اخالل مي
  نمايد. مي
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در صورت وجـود يـا داشـتن    «مجوز ايجاد مزاحمت در قالب عبارت متحدالشكل  ـ
 if there is (the State has) information that» (اطالعاتي كه مبناي منطقي باور...

provides reasonable grounds to believe  آمده است كه حد وسيعي از اختيـار (
  دهد. تفسير را به مخالفان ايران مي

، اقدامات جمعي اتحاديه اروپا و حتي آمريكاجانبه  اين متن مبناي اقدامات آتي يك ـ
  ورها خواهد بود.ل و ديگران بر ساير كشييو اسرا آمريكاديگران و نيز فشارهاي 

  كشورونقل  حمل انداختن ناوگان كار از ـ4
عمالً  هاي جديد بر كشتيراني جمهوري اسالمي مجموعه مقررات بازرسي و تحريم ـ

ناوگان كشتيراني با مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كشـتيراني جمهـوري اسـالمي را    
  گير خواهد نمود. زمين

در قطعنامـه، حمـل بـار بـراي     مقررات بازرسـي و مجوزهـا و دسـتورات منـدرج      ـ
هـا پرهزينـه    جمهوري اسالمي (به مقصد ايران يا مبدأ ايران) را براي همه شـركت 

  خواهد كرد.
هاي مربوط به بيمه اتكايي مانع حمـل دريـايي و هـوايي بـار بـه ايـران        ممنوعيت ـ

  .شود مي
هـا   ريمسساتي كه به ايران و كشتيراني براي فرار از تحـ وتهديد به تحريم افراد يا م ـ

كمك مستقيم يا غيرمستقيم كنند، مانع قابل توجهي براي اخذ همكاري ديگران بـا  
  .شود ميپرداخت هزينه اضافي 

  نفتي و صنايع نفت و گاز و پتروشيميدرآمد  ضربه درازمدت به ـ5
  كند ميدر بند هفدهم مقدماتي قطعنامه به دو نكته اشاره  ـ
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مـالي   تـأمين ايران از بخـش انـرژي و    درآمد ميانضمن توجه به ارتباط احتمالي « ـ
  »اي ايران اي هسته اقدامات داراي حساسيت اشاعه

هاي مربوط به فعل و انفعاالت شـيميايي   با توجه به اينكه مواد و دستگاه چنين هم« ـ
هـايي هسـتند كـه در برخـي      الزم در صنايع پتروشيمي بسيار مشابه مواد و دستگاه

  »روند ميي حساس چرخه سوخت بكار ها فعاليت
گرچه اين دو موضوع در قسمت مقدماتي درج شده و حتي در آن نيز هيچ اقدامي  ـ

نشده است، اما درج آن الاقل تهديدي براي اقدامات آتـي بـه    بيني پيشتوصيه و يا 
  رود. شمار مي

ي روانـي دارد و  كارآمـد  ها صرف تهديد (حتي به صورت ضمني) در مورد تحريم ـ
  .شود ميالمللي به ثبات بازار  بينباعث از دست رفتن اعتماد 

 اشاره صريح به اين دو حـوزه در قطعنامـه بـه ايجـاد اخـتالل در بـازار فـروش و        ـ
ي در حوزه نفت و گـاز و پتروشـيمي ايـران كمـك واقعـي و روانـي       گذار سرمايه

  خواهد نمود.

  پذير ساختن امكانات دفاعي، اقتصادي، تجاري و مالي كشور آسيبـ 6
ثري تـوان ملـي ايـران را هـدف     وي مندرج در قطعنامه به نحو مها مجموعه تحريم ـ

 هــاي مختلــف از نفــت و گــاز و پتروشــيمي، تــا بانكــداري و گرفتــه و در حــوزه
  دهد. كشور را در معرض آسيب جدي قرار ميونقل  حمل ي وگذار سرمايه

هاي تسليحاتي سواي اثر مستقيم بر بنيه دفـاعي ايـران، كشـور را در حـوزه      تحريم ـ
پذيري دفاعي و امنيتي كشور را افـزايش   المللي قرار داده و آسيب يد امنيتي بينتهد

  داده است.
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اشارات مكرر منفي به سپاه پاسداران تالش قابل توجهي براي قـرار دادن يكـي از    ـ
اركان دفـاعي كشـور در حـوزه تهديـد امنيتـي جهـاني و از ايـن طريـق افـزايش          

  است.پذيري آن در شرايط احتمالي آتي  آسيب
 ،1696ذيـل فصـل هفـت عليـه ايـران (      اقدامات اساسـي در  قطعنامه و 6تصويب  ـ

) با لحني كه انواع مجوزهـاي فشـار و تحميـل    1929 ،1835 ،1803 ،1747 ،1737
سازد كشور را در شرايط  عليه ايران را مجاز دانسته و يا مستقيماً آنها را اجباري مي

آن را به شدت افزايش داده و هزينه فشار  پذيري المللي قرار داده و آسيب ويژه بين
  دهد. بر آن را كاهش مي

  1929راستاي قطعنامه  اقدامات كشورهاي غربي در

جانبه  ثر غربي با اتخاذ تصميماتي يكوكشورهاي م اكثرتقريباً  برمبناي اين قطعنامه
  اند: راستاي آن تحكيم بخشيده اقدامات خود را در به رويكرد جديد پيوسته و

  آمريكاامات اقد
هـاي   هاي شـوراي امنيـت، ليسـت تحـريم     عالوه برتحريم اولين اقدام و در آمريكا

 كـرد. در  داري آن كشـور منتشـر   توسط خزانه 1929جانبه خود را با اتكا به قطعنامه  يك
  اين راستا:

  تحريم شده است؛ آمريكاپست بانك ايران ازسوي  ـ
هاي گونـاگون   موشكي سپاه، شركتسپاه پاسداران، نيروي هوايي سپاه، فرماندهي  ـ

  سپاه، تحريم شده است؛
كشـتي شناسـايي شـده     77شركت كشتيراني جمهوري اسالمي تحريم و عالوه بر  ـ

زمينه تحميـل تحـريم بـر     كشتي ديگر هم شناسايي واقدامات الزم در 27قبلي آن، 
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هاي وابسـته شـامل: شـركت كشـتيراني حـافظ دريـا، شـركت         ساير شركت آنها و
شركت كشـتيراني   رزمين اساطير، شركت كشتيراني سفيران پيام دريا، دوسروش س

  نيز به عمل آمده است؛ ... كنگ، هنگ در
خـارج   پتروشيمي ايران كـه در  هاي وابسته به نفت و تمام دفاتر خارجي و شركت ـ

پتروشيمي كشور و يا فـروش   هاي نفتي و نيازمندي تأمينآن براي  از دفتر داشته و
لنـدن،   دفتر از قبيـل: كـاالي نفـت در    22اند شامل  كرده ستفاده ميمحصوالت آن ا

الملل شركت ملي نفـت ايـران،    سنگاپور و...، امور بين هاي فروش نفت در شركت
...،  شركت مهندسي نيكو، شركت ملي پتروشـيمي، شـركت بازرگـاني پتروشـيمي،    

  ...؛ هاي پتروايران، پتروپارس، شركت
  انگليس؛ ان درخارجي شركت بيمه اير دفاتر ـ
) بـه  1389مـرداد   7( 2010ه ييـ ژو 29روز پنجشـنبه   آمريكاهاي ارشد دولت  مقام ـ

قانونگذاران اين كشور گفتند كه راهي آسيا خواهنـد شـد تـا بـراي اجـراي كامـل       
  ، چين و امارات فشار آورند.جنوبي كرههاي ايران بر ژاپن،  تحريم

  اقدامات كانادا و استراليا
قطعنامه مـذكور عليـه    اي را عالوه بر هاي تازه ور جداگانه تحريمدولت كانادا به ط

ايران تصويب كرد كه بيشتر به صنعت نفت ايران و پااليش نفت خام و گاز طبيعي مايع 
هايي كـه سـازمان ملـل     هاي جديدي عالوه بر تحريم . استراليا نيز تحريمشود ميمربوط 

هاي جديدي كـه اسـتراليا اعمـال     حريممتحد عليه ايران تصويب كرد به اجرا گذاشت؛ ت
شـخص و شـركت در    110خواهد كرد، شامل ممنوعيت مسافرت و داد و ستد بيش از 

ايران؛ ممنوعيت داد و ستد همه انواع سالح و مواد مربوط ونقل  حمل هاي مالي و بخش
هـاي شـيميايي، بيولـوژيكي،     به آن، از جمله هر چيزي است كه بتواند در توليـد سـالح  

براي اولين بار داد و ستد با بخش نفت و  اي و موشكي مورد استفاده قرار گيرد؛ و ههست
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ايـن زمينـه گفـت ايـن      گاز ايران را محـدود خواهـد كـرد. وزيـر خارجـه اسـتراليا در      
هاي جديد براي اولين بار شامل مبادالت تجاري با صنايع نفت و گاز ايـران هـم    تحريم

  .شود مي

  اقدامات اتحاديه اروپايي
هاي ايـن   راستاي اين قطعنامه، شديدترين تحريم هاي اتحاديه اروپايي در اما تحريم

كه حتي در مورد عراق هم چنـين اقـدام وسـيعي در زمـان     ـ   عليه يك كشور اتحاديه بر
گيري اتحاديه بود؛ به نحوي كـه بسـياري آن را    در تاريخ شكل ـ صدام صورت نپذيرفت

رب عليه اتحاد جماهير شوروي سابق دانسته و اهداف هاي غ از تحريم تر وكارآتر عميق
  دانستند. تر مي اي آن را اتخاذ همان نتيجه ولي در مدتي بسيار كوتاه ريشه

اي  بخـش و يـك مقدمـه و ضـميمه     7بند در  27كه شامل  ها مقدمه اين تحريم در
هـاي   امههاي ايراني تحريم شده است، با ذكر قطعن مفصل از نام افراد و نهادها و شركت

سـال   هـاي اتحاديـه اروپـايي از    شوراي امنيت سازمان ملل به همراه تصميمات و بيانيـه 
  ، اهداف مصوبه مذكور به صراحت تبيين گرديده كه عبارت است از:2007

  هاي سازمان ملل متحد؛ اجراي كامل قطعنامه ـ
  اجراي كامل مصوبات اتحاديه اروپايي؛ ـ
وگـاز، سـپاه    هاي كليدي نفت ونقل، بخش هاي تجارت، مالي، حمل حوزه بر تمركز ـ

طريـق ممنوعيـت    از هـا  اين حوزه پاسداران، علوم مربوطه، صنعت، افراد دخيل در
  توقيف اموال آنان؛ ترانزيت و ورود و

هاي زير مـورد تصـويب ايـن كشـورها قرارگرفتـه       زمينه ها در لذا گسترش تحريم
  است:
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  صادرات هاي واردات و بخش اول: ممنوعيت
نتقال مستقيم ويا غيرمستقيم، فروش يا حمل مـواد، اقـالم، تجهيـزات، كاالهـا،     اـ 1

  گردد: ممنوع مي هاي زير زمينه در افزار نرم تكنولوژي و
  رژيم كنترل تكنولوژي موشكي؛ MTCRاي و ليست  گروه توليدات هسته ـ
هـاي پرتـاب    سازي، بازفرآوري، آب سـنگين، سيسـتم   يتوليدات مربوط به غن ـ

  اي؛ سالح هسته
 ليسالح و مواد و تجهيزات مربوطه از هر نوع شامل تجهيزات، مهمات، وسا ـ

هـاي   نظامي، تجهيزات شبه نظامي، تجهيزاتـي كـه بـراي سـركوب    ونقل  حمل
  گيرد؛ تواند مورد استفاده قرار داخلي مي

  تكنولوژي دوگانه؛ تجهيزات و تمام كاالها و ـ
ل مواد، اقـالم، تجهيـزات، كاالهـا،    يا غيرمستقيم، فروش يا حم انتقال مستقيم وـ 2

توسط افـراد   ـ دوستانه به غيراز موارد پزشكي، دارويي، انسانـ افزار فوق   نرم تكنولوژي و
بايست با مجوز صـورت   ونقل آن مي ل حملياستفاده وسا اتحاديه يا با كشورهاي عضو

  پذيرد؛
صلي صنايع هاي ا تحويل تجهيزات و تكنولوژي كليدي بخش انتقال، فروش، وـ 3

 ها در اين بخش هاي ايرانيان يا با صاحبان ايراني در نفت و گاز مايع در ايران، يا كارخانه
ونقـل   حمـل  ليدول عضو اتحاديه، يا افراد آن، يا استفاده از وسـا  به وسيلهخارج ايران، 

  هاي: پااليش، گاز مايع، اكتشاف و توليد ممنوع است. كشتي و هواپيماي آن در بخش
خـدمات مربـوط بـه تجهيـزات كليـدي،       هاي فني، آمـوزش، سـاير   ائه كمكارـ 4

نوع فروش يا انتقـال يـا صـدور يـا      گذاري براي هر هاي مالي، سرمايه تكنولوژي، كمك
  بند فوق ممنوع است. هاي مندرج در تحويل در زمينه

يي كـه بـراي دور زدن ايـن    هـا  فعاليت حضور و مشاركت آگاهانه يا عمدي درـ 5
  پذيرد ممنوع است. صورت ميمقررات 



 443  موانع گسترش تعامالت اقتصادي خارجي ها و فصل هفتم ـ تحريم

هاي اتحاديه اروپايي در هر فعاليت تجاري مربوط به  گذاري در سرزمين سرمايهـ 6
سـازي و   غنـي بـه ويـژه    اي و تكنولوژي آن، معادن اورانيوم، توليد يا استفاده مواد هسته

  هاي بالستيك ممنوع خواهد بود. بازفرآوري و آب سنگين و موشك
صـنعت نفـت و    هايي كه در وام، اعتبار، به افراد و كارخانههر نوع كمك مالي، ـ 7

اند در داخل و خارج ايران ممنوع است. تملك يا توسـعه مشـاركت، يـا     گاز ايران فعال
گاز ايران در داخل و  هاي مربوط به صنايع نفت و ايجاد هر نوع كار مشترك در كارخانه

  خارج ايران ممنوع است.
مالي براي تجارت بـا  مدت  كوتاه نوع تعهد ورود به هرزمينه  دول عضو بايد درـ 8

صادراتي، ضمانت يـا بيمـه،    قبيل ارائه اعتبار هاي عمومي و خصوصي از حوزه ايران در
ابعـاد   اقدام به ارائه اين تعهـدات در  به اتباع خود احتياط پيشه نمايند. دول عضو بايد از

 ـ دوسـتانه  زي، دارويـي، انسـان  غـذايي، كشـاور   مـواد  از غيـر  ـ مدت و درازمـدت     ميان
  خودداري نمايند.

  هاي مالي بخش دوم: ممنوعيت
نبايد اقدام به ايجـاد تعهـدات جديـد بـراي ارائـه      آنان  هاي مالي دول عضو و نهاد ـ1

غيـر از مـوارد انسـاني و    ـ هـاي اسـتمهالي بـه دولـت ايـران        هاي مالي و وام كمك
  بنمايند. ـ اي توسعه

هاي مانيتورينـگ پيشـرفته بـراي     بايد سيستم ها دولتذكر، ال براي اعمال موارد فوق ـ2
بـه ويـژه    ي موجود در ايـران ها بانكي نهادهاي مالي حوزه خود با ها فعاليتتمام 

داخـل و خـارج    در هـا  بانـك ها و دفـاتر و شـعب ايـن     بانك مركزي ايران، شاخه
  هاي خود اعم از دولتي يا خصوصي بنمايند. سرزمين

ل كافي بـراي ترديـد در دسـت اسـت و يـا ترديـدي       ينچه دالبراي اين منظور چنا ـ3
بايست بـالفور آن را بـه    اي ارتباط دارد مي هسته تأمينوجود دارد كه اين موارد به 

FIU  گزارش نمايند. ـ ارگان اجرايي درست شده براي كنترلـ واحد اطالعاتي مالي  
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  :اين اساس صورت پذيرد بايست بر انتقال پول به و از ايران مي ـ4
مـواد   غـذايي، بهداشـتي، تجهيـزات دارويـي، و     رابطه با مـواد  انتقال مالي در ـ

بايست بدون كسب اجازه قبلي انجام پذيرد؛ اين انتقـال اگـر    دوستانه مي انسان
  باشد بايد به مقامات دول مربوطه گزارش گردد؛ يورو مي 10,000بيش از

بايسـت بـدون    مـي يورو باشد نيـز   40,000هرنوع انتقال ديگري چنانچه زير  ـ
يورو  40,000تا  10,000كسب اجازه صورت پذيرد؛ اما چنانچه مبلغ آن بين 

  بايست به مقامات مربوطه گزارش گردد؛ باشد مي
كسب اجازه قبلي از مقامات  بايست با يورو مي 40,000نوع انتقال بيش از  هر ـ

ر هفتـه  گرفته شده براي اين امـر چهـا   نظر دول مربوطه انجام پذيرد؛ زمان در
خـالل ايـن زمـان، دولـت مربوطـه بـا ايـن انتقـال          درآنكه  خواهد بود، مگر

 گزارش گردد؛ دول نيز مخالفت نمايد. اين مخالفت بايد به ديگر

بايست هرگونه انتقال مـالي   ي ايراني مستقر در اروپا ميها بانكشعب و دفاتر  ـ
وطـه كشـور   را بـه مقامـات مرب  آنان  يا پول دريافت شده توسط انجام شده و

  خالل پنج روز كاري گزارش نمايند؛ مستقر در آن، در
ي ايراني يا ايجـاد روابـط   ها بانك شعبه تازه، دفتر، نمايندگي يا... كردن هر باز ـ

سرزمين دول عضو  بانك مركزي ايران در جمله من ها بانكبانكي جديد با آن 
  ايران ممنوع است؛ آنان در كردن دفتر و... اتحاديه، يا باز

 ايـران و  هـاي موجـود در   بيمه اتكايي به دولت ايران يـا شـركت   ارائه بيمه و ـ
يـا هـدايت    جانـب و  ازكننده  فرد يا نهاد عمل تحت سيطره حقوقي آن، يا هر

طريق ولو طرق  هر يا تحت مالكيت يا كنترل دولت ايران از شده توسط آن و
بيمـه سـفر افـراد     غيرقانوني، ممنوع است؛ اين بند نبايد به موارد بهداشـت و 

  تعميم داده شود؛
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خـود   ييهـاي حـوزه قضـا    بايست از اتباع، و شـركت  ي عضو اتحاديه ميها دولت ـ5
 ايـران  ييبخواهند كه نسبت به تجارت با هر شركت ايراني و يا تحت حوزه قضـا 

سپاه پاسداران و كشتيراني ايران و هر شخصي كه از سوي آنها اقدام نمايد، به ويژه 
  مايند؛احتياط پيشه ن

  ونقل هاي حمل : ممنوعيتبخش سوم
بايست تمام بارهاي رسيده از ايران يا ارسالي به ايران در بنادر  تمامي دول عضو مي ـ6

كافي براي وجود اقالم يـا كاالهـاي ممنـوع     داليلهاي خود را، چنانچه  و فرودگاه
رند، را دا ـ كه محدوده آن كمتراست 1929به جاي قطعنامه ـ شده تحت اين مصوبه  

  بازرسي نمايند؛
هـاي   ونقل براساس ممنوعيـت  توانند بازرسي اين وسائط حمل ي عضو ميها دولت ـ7

 داليلرا چنانچه  ـ كسب رضايت دولت صاحب پرچم پس ازـ اين مصوبه   ناشي از
 هـا  دولـت وجود داشته باشند، در درياهاي آزاد هم بنماينـد. تمـام   كننده  كافي اقناع

  اي اين بازرسي را بنمايند؛بايست همكاري الزم بر مي
بار از و يا به مقصد ايران، پيش از كننده  هاي حمل ضرورت دارد هواپيماها و كشتي ـ8

ورود و پيش از خروج، اطالعات تمامي كاالهايي كه به اتحاديـه آورده و يـا از آن   
  نمايند را ارائه دهند؛ خارج مي

هاي ايراني، يا تحـت   شتيهاي بانكرينگ يا ساير خدمات كشتيراني به ك ارائه كمك ـ9
كـافي بـراي وجـود     داليلچارتر، چنانچه ونقل  حمل قرارداد با ايران شامل وسائل

  باشد؛ آن وجود دارد، ممنوع مي اقالم ممنوع شده تحت اين مصوبه در
بايست اقدامات الزم را به نحوي بـه عمـل آورنـد كـه از دسترسـي       دول عضو مي ـ10

هاي هوايي ايراني يـا از مقصـد ايـران بـه      تمامي پروازهاي باري كه توسط شركت
بار ـ پروازهاي مخلوط مسافر ، به غير ازشود ميهاي اتحاديه اروپايي انجام  فرودگاه

  ممانعت گردد؛
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ارائه خدمات مهندسي و فني نگهداري به هواپيماهـاي بـاري ايرانـي بايـد ممنـوع       ـ11
آن وجود  وبه دركافي براي وجود اقالم ممنوع شده تحت اين مص داليل گردد، اگر

  دارد؛
ميليون تن در سال است كه بخـش   72ميزان مبادالت تجاري ايران ساالنه بيشتر از 

كـه كشـتيراني جمهـوري    دهـد   مـي  هاي رسمي نشان عمده آن وارداتي است و گزارش
  .كند ميميليون تن كاال در سال حمل  24اسالمي به طور متوسط حدود 

  افراد رانزيت و...هاي پذيرش و ت بخش چهارم: ممنوعيت
دول عضو اتحاديه بايد اقدامات الزم براي ممانعت از ورود بـه كشـورهاي عضـو     ـ12

  اتحاديه اروپايي و يا ترانزيت از آن توسط:
هاي شـوراي امنيـت سـازمان ملـل      تمامي افراد ليست شده در تمامي قطعنامه ـ

  متحد،
ايـران  اي حسـاس اشـاعه    ي هسـته هـا  فعاليـت حمايت از  افراد ديگري كه در ـ

  باشند، ... مي آن افراد،كننده  درگير، يا مرتبط، يا كمك
  به عمل آورند؛

  ها و منابع اقتصادي توقيف داراييبخش پنجم: 
كنترل، مستقيم يا  ها و منابع اقتصادي متعلق به، يا تحت اختيار، يا زير تمامي دارايي ـ13

  غيرمستقيم:
امنيـت سـازمان ملـل    هاي شـوراي   تمامي قطعنامه تمامي افراد ليست شده در ـ

  متحد،
اي حسـاس اشـاعه ايـران     ي هسـته هـا  فعاليـت حمايت از  افراد ديگري كه در ـ

  باشند، ... مي آن افراد،كننده  درگير، يا مرتبط، يا كمك
  بايد توقيف گردند؛
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غـذايي، اجـاره يـا رهـن،      هاي مواد هايي كه به نيازهاي اساسي شامل هزينه دارايي ـ14
هاي عمومي واحدها اختصـاص دارنـد    ه اوليه، و هزينهپزشكي، ماليات، بيم دارو و

  از شمول اين امر مستثني هستند؛

  بخش ششم: ممنوعيت علوم مربوطه
هـاي ويـژه يـا     بايست اقدامات الزمي را اتخاذ نمايند كه از آمـوزش  دول عضو مي ـ15

هاي درسـي   ها و يا توسط اتباع خود، در رشته تربيت اتباع ايراني در داخل سرزمين
هـاي پرتـاب سـالح     اي و سيسـتم  ي حساس اشاعه هسـته ها فعاليتتواند به  يكه م
  اي ايران كمك نمايد، ممانعت گردد؛ هسته

  بخش هفتم: مقررات عمومي و نهايي
هاي  اين بخش به ابعاد حقوقي اين مصوبه مانند: عدم عطف به ماسبق، يا شموليت

افه شدن اتوماتيـك مصـوبات   خاص، و يا ادعا عليه دول عضو، و يا شكايت از آنان، اض
هاي الزم براي  اختصاص دارد كه به معناي فراهم آوردن زمينه آتي شوراي امنيت، و يا...

باشـد.   جلوگيري از هرگونه اقدام نسبت به دول عضو اتحاديه و تكميل اقدامات آن مـي 
  اي آمده است: آن به شكل زيركانه 26ماده  اما در

بخصوص تحـت اشـراف تصـميمات مربوطـه      زمان مناسب و اين مصوبه در ـ26
  شوراي امنيت سازمان ملل متحد بازبيني، اضافه، يا حذف خواهد شد.

تواند غيرممكن شدن هرگونه اقدامي براي رفع اثر از ايـن مصـوبه    كه مفهوم آن مي
هاي شوراي امينت يا اقدامات انفرادي دول عضو باشـد. بـدين    بدون رفع اثر از قطعنامه

يران با اتحاديه اروپايي براساس اين مصوبه به نوعي غيررسـمي در چنگـال   معنا روابط ا
  گرفته است. قرار آمريكاوتو تمامي كشورهاي عضودائم شوراي امنيت بخصوص 

  ضميمه اين مصوبه نيز ليست باالبلندي درج شده است كه در آن: در
 :نام شصت و شش شركت  
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ترسـازي ايـران، ايـدرو،    كوپ هلـي  شامل: بيمه ايـران، تمـام صـنايع هـوايي و     ـ
  ... اراك، آذرآب، كاال نفت،سازي  ماشين

 االئمـه،   گروه صـنايع ثـامن   اشخاص حقيقي: مانند: مديرعامل بانك ملت، مدير
  ... اجرايي فرمان امام، س ستاديير

اي يا موشكي ايران ارتباط دارند درج  هاي هسته به نحوي با برنامه شود ميكه گفته 
  گرديده است؛

 انگليس؛ المللي پرشيا در بانك بين ت وشعبات آن در ارمنستان وبانك مل  
    ،بانك ملي ايران و كليه شعب و موسسات وابسته به آن از جمله بانـك آريـان

گذاري بانك ملي ايران، چاپخانـه   شركت آسا، بانك كارگشايي، شركت سرمايه
 گذاري سيمان، شركت سيمان شمال، شركت بانك ملي، شركت توسعه سرمايه

سيمان مازندران و نساجي مازندران از جمله موسسـاتي هسـتند كـه مشـمول     
  اند. هاي تازه اتحاديه اروپا قرار گرفته تحريم

  كه در بحرين مستقر است و دو سوم آن به ايران تعلق دارد نيـز   »فيوچر«بانك
  ها شده است. مشمول اين تحريم

   رهبـري و  ي بـه دفتـر  بانك رفاه، بانك صادرات، بانك سينا (به دليـل وابسـتگ 
امين، بانك توسعه  گذاري اعتماد كمك مالي به منافع استراتژيك نظام)، سرمايه

  ونزوئال، پست بانك، المللي دوسارلّو در شعبات آن، بانك بين صادرات ايران و
 فرماندهان و سرداران سپاه؛  
 هـاي مربـوط بـه سـپاه پاسـداران: ماننـد سـپاه، نيـروي قـدس،           اسامي شركت

  ... سپاه، هي موشكي، صنايع نفت وگازفرماند
     نام بيست و چهار شركت فعال در زمينه كشتيراني ايران نيـز در ايـن فهرسـت

كـه اكثـر آنهـا در ايـران مسـتقر هسـتند، امـا بعضـي از آنهـا در           شود ميديده 
كشورهايي نظير چين، مالت، سنگاپور، بريتانيا، امارات متحـده عربـي و آلمـان    
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كشتي خطوط كشتيراني ايران كه در فهرست سـياه   123. از دكنن مينيز فعاليت 
كشـتي بـه طـور مشـخص      46ايـن زمـان تنهـا     گنجانده شده است، تا آمريكا

 73هاي آن هستند و  همچنان در مالكيت خطوط كشتيراني ايران يا زيرمجموعه
  باشند. هاي ديگر مي كشتي ديگر اكنون تحت مالكيت يا كنترل شركت

صـورت   آمريكـا و تداوم اقدامات كالن  1929در راستاي قطعنامه لذا مصوباتي كه 
خـود را بيشـتر بـه رخ    كننـده   ات فلـج تـأثير  گرفت به نوعي به دنبال آن بود كه بتوانـد 

  بكشاند.

  ها تحريمسازي  كننده فاز غرب به سمت فلج بخش چهارم: تغيير

اروپا دست به  و اآمريكها،  تحريمسازي  كننده جهاني براي فلج شرايطآماده شدن  با
  اقتصاد ايران بود.سازي  اقداماتي زدند كه حاصل آن وراي هوشمندي، فلج

  )2012-2013( آمريكاهاي بودجه دفاعي  اليحه
هـاي بودجـه دفـاعي آن كشـور، يعنـي       خـالل اليحـه   در آمريكااقدامات خصمانه 

 انآن به شكلي خاص و تحـت عنـو   كه در 2013و  2012ي ها سالاي  مصوبات بودجه
تحريمي  شرايطبه ايران پرداخته شده،  »مالي ايرانـ  هاي دفاعي ها بر بخش اعمال تحريم«

  سوق داده است. سازي اقتصاد كشور را بيش از گذشته به سمت فلج
، كه از ابتـداي  2012سال  در آمريكامصوبه كنگره  1245 اين راستا و در بخش در

 مقصـر  شـويي، تروريسـم، و...   پول ا دراجرايي شده است، ايران ر 2012نيمه دوم سال 
كـردن   آن دسـتور فريـز   هـا خوانـده، و در   اين زمينـه  در آمريكادانسته، اولويت نخست 

انـرژي   نفـت و  تحريم بانك مركـزي و «ها و اموال نهادهاي مالي ايران بخصوص دارايي
  اين مصوبه آمده است: داده شده است. در» ايران
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بـراي اعمـال    انرژي ايـران و  مركزي و نفت و تحريم بانك پس ازـ س جمهور  يير
  بايد: ـ اين تحريم

را توسط يك نهاد مـالي خـارجي كـه     آمريكانوع حسابي در  تملك هر بازكردن و ـ
نوع تعامل يا تسهيل ارتباط مالي بـا بانـك مركـزي     س جمهور هرييبراساس نظر ر

ده را ممنوع داري مشخص ش ايران و يا هر نهاد مالي ديگر كه توسط وزارت خزانه
  نمايد.

تحريم فوق بايد عليه هر نهاد مالي يا بانك مركـزي كشـوري خـارجي كـه بـراي       ـ
 ايران انجام يا تسـهيل كنـد را در   يا از فروش يا خريد نفت يا محصوالت نفتي به/

  اجرايي شدن اين قانون اعمال نمايد. روز از 180خالل 
گيرد تـا كشـورها را    كاره ب بايست ديپلماسي چندجانبه فعالي را س جمهور مييير ـ

  قانع كند كه:
  نفت ايران را محدود كنند به خريد كاالهاي غيرلوكسدرآمد  ـ
به ممنوعيت خريد كاالهاي نظامي، دوگانه، موشكي، شـيميايي، تكنولوژيـك،    ـ

  كشتارجمعي
اثرات افزايش قيمت را كم  هاي نفت توليد خود را افزايش دهند تا توليدكننده ـ

  كنند
  و... ـ

اثر آن تصميمات و روزافزوني آنها فشار بر اقتصاد ايران بدانجا رسيده كه بر  كه بر
  اثر اين مصوبه:

 ات نفتـي از تأسيسـ نصف شده و با خارج شدن برخي از تقريباً  فروش نفت ايران ـ
  رده توليد، خسارات فراواني به اين صنعت وارد شده است؛

ي گرديده كه امروزه ارزش بازار نقل و انتقال پول متوقف و دستخوش چنان بحران ـ
  ريال رسيده است؛ 25,000 دالر به بيش از
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امكان ثبت و تقريباً  گير شده و حمل و نقل دريايي كشور با آخرين مصوبات زمين ـ
  بين رفته است؛ ها از كشورهاي مختلف براي دور زدن تحريم ها در تردد كشتي

تحريم شـده   ي خصوصي و دولتي كشور و بخصوص بانك مركزيها بانكتمامي  ـ
  و با قطع عمليات سوييفت هرگونه ارتباطي با نظام مالي جهاني متوقف شده است؛

  آستانه ورشكستگي قرارگرفته است؛ صنعت بيمه كشور در ـ
يكسو و بازرگاني و تجارت خـارجي و   از صنايع داخلي بخصوص پتروشيمي و... ـ

 سـي و...  كـالن ال هـاي   كشور با مشكل ارز و بيمه و هزينه واردات و... صادرات و
  فلج گرديده است؛ تقريباً

دستخوش بحراني كالن  صنعت داخلي و كشاورزي و توليدات لبني و گوشت و... ـ
كـرده   قيمت را براي ماندگاري آنهـا نـاگزير   روزه و روزافزون شده كه افزايش هر

  است؛
رده  انتقال تكنولوژي متوقف و فاصله تحوالت تكنولوژيك بـه زودي ايـران را در   ـ

  اين زمينه قرار خواهد داد؛ شورهاي عقب مانده درك
  و... ـ

قـانون بودجـه   «تحت عنوان  آمريكاسناي  همين راستا، برمبناي مصوبه كنگره و در
  نيز در دو بخش به شكلي وسيع به ايران پرداخته شده است: »2013دفاعي سال 

  بخش دفاعي ـ
  بخش اقتصادي ـ

و  آمريكـا شـكي از سـرزمين   به دفـاع مو  بخش دفاعي موضوعات اصلي بيشتر در
سويي ديگراختصـاص دارد. در   در منطقه از آمريكاو نيروهاي يك سو  پيمانان آن از هم

  بندهاي مختلف اين قانون، محورهاي زير مدنظر قرارگرفته است: اين رابطه در
  هاي دفاعي موشكي سرزميني؛ توسعه سايت محور ـ
  اي؛ توسعه دفاع موشكي بالستيك منطقه محور ـ
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ها، گسـترش دامنـه آن و    ر بخش اقتصادي، قسمت اعظم موضوعات به تحريماما د
آن سه محـور اسـاس كـار     اختصاص دارد؛ به نحوي كه در ]IFCA(]1نام ( نحوه اجرا با

  گرفته است: قرار
 گيري محاصـره   جهت«حمل و نقل با  كنترل و محدودسازي ارتباطات و محور

  ؛»دريايي
 برابـر  گيـري نفـت در   جهـت «پاياپاي با  كنترل و محدودسازي معامالت محور 

  ؛»كاال
 گيــري قطــع  جهــت«كنتــرل و محدودســازي ارتباطــات و تبليغــات بــا  محــور

  ؛»ارتباطات و تعامالت صدا و سيما
  قانون بودجه آمده است: اين راستا در در

  ايران شامل:سازي  كشتي هاي انرژي، كشتيراني، و تحريم بخش ـ1
روز از امضاي اين قانون،  180الت: پس از ها و ممنوعيت معام توقيف دارايي ـ

ها، مبادالت بانكي و منافع آنها كه متعلـق بـه    س جمهور بايد تمامي دارايييير
، و يـا  آمريكـا ، يـا در عبـور از   آمريكاهرشخص يا نهاد ايراني زير بوده و در 

دارد، را بلوكه نموده و يـا ممنـوع نمايـد؛ ايـن      يي قرارآمريكادراختيار فردي 
  د كساني هستند كه:افرا
  باشند؛ ايران ميسازي  كشتي بخش انرژي، كشتيراني، و در ـ
  ؛كنند ميبنادر ايران را اداره  ـ
نوع كمـك ديگـر را    هر يا آگاهانه امكانات مالي، مادي، تكنولوژيكي، يا ـ

  گذارند؛ اختيار اين افراد مي در
  مالي عبارتند از نهادهاي مرتبط با:هاي نهاد

                                                      
1- Iran Freedom and Counter-Proliferation Act 
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  ها؛ هاي پرتاب اين سالح كشتارجمعي و سيستم هاي بخش اشاعه سالح ـ
  المللي؛ هاي حامي تروريسم بين بخش ـ
  هاي ناقض حقوق بشر؛ بخش ـ

مشـتقات   بايست شـامل خريـد نفـت و    اين توقيف و ممنوعيت معامالت مي ـ
  نفتي از ايران هم بشود؛ با در نظر گرفتن استثناهاي زير:

  ات) دارند؛كشورهايي كه معافيت وارداتي (به علت كاهش وارد ـ
  مبادالت بانكي انجام گرفته توسط نهادهاي مالي خارجي كه: ـ

  خدمات اختصاص داشته باشند؛ به تجارت كاال و منحصراً ـ
ايـن تجـارت، در حسـابي در     درآمد حاصل شده براي ايران از هر ـ

  كشور با آمريت قضايي اوليه بر آن حساب ذخيره گردد؛
ر نهاد مالي كه خريـد و فـروش و   بايست بر ه اين توقيف و ممنوعيت نيز مي ـ

  آنكه: اعمال شود؛ مگردهد  مي انتقال گاز از ايران را انجام
  به تجارت كاال و خدمات اختصاص داشته باشد؛صرفاً  مبادله مالي ـ
بين كشور با آمريت قضايي اوليه برآن نهاد مالي خارجي و ايران صورت  ـ

  گرفته باشد؛
تجارت، درحسابي دركشور بـا   حاصل شده براي ايران از ايندرآمد  هر ـ

  آمريت قضايي اوليه برآن حساب ذخيره گردد؛
  ايران شامل: ، يا انتقال برخي مواد به/يا ازتأمينتحريم فروش،  ـ2

 180بايست پـس از  س جمهور ميييها و ممنوعيت معامالت: ر توقيف دارايي ـ
تقـال  ، يـا ان تـأمين كساني كه فروش،  ها را بر امضاي اين قانون، تحريم روز از

غال كك، زغال سـوخت،  زمستقيم يا غيرمستقيم مواد فلزي (زغال متالورژي، 
 تمــام ماننــد: آلومينيــوم، فــوالد، زغــال، و بــه صــورت گرافيــت، خــام، نيمــه
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دهنـد اعمـال    ايران انجام مـي  از ايرا به/ افزارهاي پروسس صنعتي آن) زير نرم
  نمايند:

  فلزات گرانقيمت؛ ـ
سـازي، يـا    ا بخش انرژي، كشتيراني، كشـتي ارتباط ب نوع فلزي كه در هر ـ

اقتصاد ايران، كه مستقيم يا غيرمستقيم توسـط سـپاه    بخش ديگري از هر
  گيرد؛ مي گردد، مورد استفاده قرار پاسداران كنترل مي

اي، نظـامي، و برنامـه موشـكي     هـاي هسـته   بخـش  نوع فلزي كـه در  هر ـ
  گيرد؛ مي بالستيكي ايران مورد استفاده قرار

روز گزارشي تهيه و به صـورت   180بايد پس از  س جمهورييراستا ر اين در ـ
  كشف ارائه نمايد كه:

  برده است؛ كاره آيا ايران اين مواد را ب ـ
  دارد را ليست نمايد؛ ايران قرار اختيار اين قبيل كه در موادي از ـ
اقتصاد ايران مستقيم يـا غيرمسـتقيم توسـط سـپاه كنتـرل       كدام بخش از ـ

  گردد؛ مي
برنامـه موشـكي    اي، نظـامي، و  هاي هسته بخش اين مواد در ك ازكدام ي ـ

  بالستيكي ايران استفاده شده است؛
  اي يا بيمه اتكايي؛ گري، بيمه هتحريم خدمات بيم ـ3

س جمهور بايد تمـامي كسـاني كـه    ييروز از امضاي اين قانون، ر 180پس از  ـ
اي زيـر ارائـه   هـ  حـوزه  ايران در گري، و بيمه اتكايي به اي، بيمه خدمات بيمه

  دهند را تحريم نمايد: مي
  حوزه تحريم شده؛ به هر ـ
  سازي؛ حوزه مرتبط با انرژي، كشتيراني، كشتي به هر ـ
  به خريد و فروش و انتقال فلزات تحريم شده؛ ـ
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هـاي   هـاي تحـت عنـوان آژانـس انـرژي اتمـي، سـالح        شـده  به تحـريم  ـ
  المللي، و...؛ كشتارجمعي، تروريسم بين

  اين قانون؛ شده در نهادهاي مالي ذكر ـ
  به نقل و انتقال مالي ايران؛كننده  تحريم نهادهاي مالي خارجي كمك ـ4

س جمهور بايد گشايش حساب، يا ييروز از امضاي اين قانون، ر 180پس از  ـ
نهاد مالي خارجي  ، توسط هرآمريكا هاي انتقالي موجود در حساب استفاده از

  محدود نمايد: را ممنوع يا شديداً
 نقل و انتقال مـالي از سـوي افـراد و نهادهـاي تحـريم شـده       چنانچه در ـ

  ايراني نقش داشته باشند؛
نقل و انتقال مالي فروش نفت ايران، چنانچـه وضـعيت    اين تحريم را بر ـ

  قيمتي نفت اجازه دهد، اعمال نمايد؛
اين تحريم را بر هر نهاد مالي كه انتقال يا تسـهيل انتقـال مـالي فـروش،      ـ

  از ايران به عهده دارد، اعمال نمايد؛، و انتقال گتأمين
  اين استثنا كه: با ـ

  به تجارت كاال و خدمات اختصاص داشته باشد؛صرفاً  مبادله مالي ـ
  نباشد؛ آمريكاهاي ديگر  شامل تحريم ـ
بين كشور با آمريت قضـايي اوليـه بـر آن نهـاد مـالي خـارجي و ايـران         ـ

  صورت گرفته باشد؛
كشـور   حسـابي در  اين تجارت، دردرآمد حاصل شده براي ايران از  هر ـ

  آن حساب ذخيره گردد؛ با آمريت قضايي اوليه بر
  سيماي جمهوري اسالمي ايران شامل: تحريم صدا و ـ5
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 180بايست پـس از  س جمهور ميييها و ممنوعيت معامالت: ر توقيف دارايي ـ
س آن يـي سـيماي ايـران و ر   صـدا و  ها را بر روز از امضاي اين قانون، تحريم

  يد؛اعمال نما
  ها: تهيه گزارش از استفاده بنادر و فرودگاه ـ6

روز از امضاي اين قانون، گزارشي در  180بايست در خالل  س جمهور مييير ـ
  موارد زير تهيه و به صورت كشف به كنگره ارائه نمايد:

هاي بزرگ و يا قابل توجه، كه بـه بنـادري از ايـران كـه      كشتي ليستي از ـ
و يا در مالكيت آن قـراردارد، تـردد و   توسط شركت تايدواتر اداره شده 

  نمايند؛ وآمد مي رفت
هـا، كـه هواپيماهـاي تحـت كنتـرل و يـا در مالكيـت         ليستي از فرودگاه ـ

خالل اين مدت فـرود   ها بر آنها اعمال شده است، در اير كه تحريم ايران
  اند؛ آمده

  مصوبات اتحاديه اروپايي
هـاي بخـش    گيـري  حـث و تصـميم  نتـايج مبا  براساسشوراي اتحاديه اروپايي نيز 

در  ــ 1391مـاه   مهـر  24ـ  سياست خـارجي ايـن شـورا كـه در تـاريخ پـانزدهم اكتبـر       
لوكزامبورگ تشكيل جلسه داد مصوبات جديدي را در مورد ايران وضع كرده است كـه  

  اي كه توسط اين نهاد منتشر شده به شرح زير است. متن آن در بيانيه
هاي شديد و عميق خـود در مـورد    نگراني مجدد برتأكيد  شوراي اروپا ضمن ـ1

بـه   تـر  سـريع هرچـه   ايـن كشـور بايـد    كه كند مياي ايران اعالم  برنامه هسته
المللي خود از جمله مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد و  تعهدات بين

  المللي انرژي اتمي عمل كند. شوراي حكام آژانس بين
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سازي در ايـران، از   ايش ظرفيت غنياورانيوم و افزسازي  اين شورا تداوم غني ـ2
ات آب سنگين را محكـوم  تأسيسات فردو و ادامه فعاليت در تأسيسجمله در 

هاي شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد و       و اين اقدامات را ناقض قطعنامه
داند. ايـن مـوارد در    المللي انرژي اتمي مي مصوبات شوراي حكام آژانس بين

  اند. عكس شدهگزارش تازه آژانس به خوبي من
اين شورا به طور ويژه در مـورد موانـع ايجـاد شـده بـراي بازرسـان آژانـس         ـ3

المللي انرژي اتمـي جهـت روشـن كـردن مـوارد مـبهم و حـل نشـده از          بين
اي ايران ابراز نگراني كرده و احتمال وجود يك وجه نظامي  ي هستهها فعاليت

  داند. مياي ايران را از جمله اين موارد  ي هستهها فعاليتدر 
به همين دليل شوراي اروپا از تصويب قطعنامه مصوب سـيزدهم سـپتامبر در    ـ4

 كنـد  مـي تأكيـد   المللي انرژي اتمي استقبال كرده كه شوراي حكام آژانس بين
 ياي ايـران و احيـا   ي هسـته هـا  فعاليتآميز بودن  براي كسب اطمينان از صلح

در ايـن زمينـه    تـر  سـريع المللي دولت آن كشور بايد هرچه  اعتماد جامعه بين
  هاي الزم را انجام دهد. همكاري

المللـي خـود را نقـض كـرده و از      آشكار تعهـدات بـين  كامالً  ايران به شكلي ـ5
هاي مربوط به  المللي انرژي اتمي براي حل نگراني همكاري الزم با آژانس بين

و . در همين رابطه و در راسـتاي تصـميمات   كند مياي امتناع  هاي هسته برنامه
در كننـده   مصوبات قبلي شوراي اروپا، اين شورا بـا اعمـال اقـدامات محـدود    

و همين طور قراردادن نام برخـي از  ونقل  حمل عرصه مالي، تجاري، انرژي و
نهادها و موسسات كه به خصوص در عرصـه نفـت و گـاز فعـال هسـتند در      

  فهرست اقدامات تنبيهي موافقت كرده است.
هـاي بـانكي بـين     ر كرده كه تمام نقل و انتقـال به طور مشخص اين شورا مقر ـ6

مــوارد اســتثنايي كــه  ي اروپــايي و ايرانــي متوقــف شــوند مگــر درهــا بانــك
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هـاي   جنبـه صرفاً  ي اروپايي از پيش در جريان آن قرار گرفته باشند وها دولت
  بشردوستانه داشته باشد.

خود عليـه   كننده عالوه بر اين شوراي اروپا تصميم گرفته كه اقدامات محدود ـ7
عرصـه صـادرات كـاال بـه ايـران نيـز        بانك مركزي ايران را تشديد كنـد. در 

هاي بيشتري مقـرر شـده اسـت كـه بـه طـور مشـخص فلـزات و          محدوديت
افزارهاي كـامپيوتري بـراي مصـارف صـنعتي را شـامل شـده و اقـدامات         نرم

  وضع شده است.سازي  مشابهي هم در مورد صنعت كشتي
گـذاري روي  تأثير كه به تصـويب رسـيده بـا هـدف    اي  كننده اقدامات محدود ـ8

 تـأمين اي ايران و منابع مالي است كه حكومـت آن كشـور بـراي     برنامه هسته
و نه مردم ايران. حكومت ايـران بـا   دهد  مي ها اختصاص هاي اين برنامه هزينه

هـا را   تواند زمينه الزم براي پايـان دادن بـه ايـن تحـريم     اقدامات مسئوالنه مي
كه حكومت ايران چنين روشي را در پيش نگرفته شوراي  يد كند. تا زمانايجا

المللي به اعمال فشار بر ايـران   هاي جامعه بين اروپا در همكاري با ساير بخش
  در راستاي سياست دوگانه تحريم و مذاكره ادامه خواهد داد.

حـل   راه شوراي اروپـا بـر تعهـد اتحاديـه اروپـا بـه تـالش در راسـتاي يـك          ـ9
اي ايران در راستاي سياسـت دوگانـه تحـريم و     لماتيك براي بحران هستهديپ

  .كند ميتأكيد  مذاكره
كه كماكان هدف اتحاديه اروپـا دسـتيابي بـه يـك      كند ميتأكيد  شوراي اروپا ـ10

و درازمدت از طريق مذاكره است كه بتوانـد اعتمـاد جامعـه    جانبه  همه توافق
اي ايران احيا كرده و در  هاي هسته رنامهآميز بودن ب المللي را در مورد صلح بين

اي در  آميـز از انـرژي هسـته    عين حال حقوق مشروع ايران براي استفاده صلح
هـاي   اي و تبعيت از قطعنامـه  هاي هسته چهارچوب پيمان منع گسترش سالح
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المللـي انـرژي    شوراي امنيت سازمان ملل متحد و شوراي حكام آژانـس بـين  
  د.اتمي را به رسميت بشناس

 اين شورا از عزم كشورهاي گروه پنج به عالوه يك بـراي دسـتيابي بـه يـك     ـ11
ديپلماتيك كه در پايـان جلسـه وزراي خارجـه ايـن كشـورها در روز      حل  راه

بيست و هفتم سپتامبر اعالم شد استقبال كـرد و بـه طـور كامـل از اقـدامات      
يك وه به عال. كشورهاي پنج كند مينمايندگان ارشد اين شش كشور حمايت 

طرح بسيار مناسب و قابل اتكا را براي بناي اعتماد متقابل و پيشبرد مذاكرات 
هاي مثبت دو طرف و پيشبرد گام به گام مـذاكرات ارائـه    گام براساسبا ايران 

  اند. كرده
توانـد   هاي مشخصي كه مي خواهد كه با تمركز روي گام اين شورا از ايران مي ـ12

هـاي جامعـه    ي و پاسـخ دادن بـه نگرانـي   اعتماد را احيـا كنـد، مـذاكره جـد    
  اي را ايفا كند. المللي در اين گفتگوها نقش سازنده بين

  گيرد: مي هاي زير برمبناي اين بيانيه، شوراي وزرا نيز تصميم به تصويب تحريم
كـامالً   آنجا كه به زعم اتحاديه اروپايي، ايران بـه شـكلي   ها: از سياست كلي تحريم

المللـي   للي خود را نقض كرده و از همكاري الزم با آژانـس بـين  الم آشكار تعهدات بين
اي امتناع كرده است، شورا  هاي هسته هاي مربوط به برنامه انرژي اتمي براي حل نگراني

  هاي: تنبيهي در عرصه وكننده  با اعمال اقدامات محدود
 »مالي، تجاري، انرژي و حمل و نقل«  
 »سات كه به خصوص در عرصـه نفـت و   دادن نام برخي از نهادها و موس قرار

  »گاز
 »هـاي كـه مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم توسـط سـپاه         شـركت  كنترل كليه صنايع و

  »اي سازمان انرژي هسته پاسداران و
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 »ي اروپايي و ايرانـي؛ مگـر در   ها بانكهاي بانكي بين  توقف تمام نقل و انتقال
 قـرار گرفتـه و  ي اروپـايي از پـيش در جريـان آن    ها دولتكه  »موارد استثنايي

  هاي بشردوستانه داشته باشند. جنبهصرفاً 
 »عليه بانك مركزي ايرانكننده  تشديد اقدامات محدود«  
 »هاي بيشتر در عرصه صادرات كاال به ايران محدوديت«  
  افزارهاي كامپيوتري براي مصارف صنعتي؛ به طور مشخص فلزات و نرم ـ
  سازي؛ اقدامات مشابه در مورد صنعت كشتي ـ

 1803و 1747و 1737هاي  خالل آن و در راستاي قطعنامه نمايد؛ كه در مي موافقت
  گردد: و... و تمامي مصوبات اتحاديه اروپايي موارد ذيل مقرر مي 1929 و

 نقل گـاز طبيعـي ايـران و ممنوعيـت ارائـه       ممنوعيت واردات، خريد، حمل و
ي هـا  هـاي مـالي، تكنولـوژيكي، بيمـه، سـرويس      مستقيم و غيرمسـتقيم كمـك  

  بروكري،
   تمـام ماننـد    فلـزات خـام يـا نيمـه     ممنوعيت فروش، تهيه، انتقـال، گرافيـت و

فوالد كه به صنايع تحت كنتـرل مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم سـپاه يـا        آلومينيوم و
  هاي بالستيكي مربوط به نظامي يا موشكي يا برنامه

 هاي  خدمات و كمك هاي تكنولوژيكي و آموزش و ساير ممنوعيت ارائه كمك
  اي و انتقال دانش و مشاركت و... رمايهس

 تكنولوژي ساخت و انتقال لوازم اصلي كشتيراني و ارائه و ممنوعيت فروش و 
  شركت تحت كنترل ايراني هر ايراني و ايران و هربه  بازسازي نگهداري و

 ايـران بـراي رونـدهاي     افـزار بـه   نوع نرم انتقال هر ارائه و ممنوعيت فروش و
ي تحت كنترل مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم سـپاه و نظـامي و      ها صنعتي به شركت

  اي هسته موشكي و
 ممنوعيت كمك تكنيكي و آموزش و خدمات و مالي و دانش و مشاركت  
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 بـراي ارائـه    بلندمـدت  مـدت و  ميـان مدت  كوتاه ممنوعيت ايجاد هرگونه تعهد
 ضمانت و بيمه به ايران شامل اعتبارات صادراتي و هاي مالي تجاري با يتحما

يـا   اي و موشـكي و نظـامي و...   هاي هسته هر ايراني يا شركت دخيل در برنامه
  مرتبط به آن

 ساخت نفت ممنوعيت ساخت و يا مشاركت در  
 يا شركت ايراني فرد ايراني و ها براي ايران يا هر كش  
 هاي جديد مالي براي ساخت نفتكش نوع كمك تكنيكي و ممنوعيت هر  
 نقل و انتقال مالي با ركت درممنوعيت ايجاد و يا ادامه مشا  
  ايران شامل بانك مركزي ي موجود درها بانك ـ
  كشورهاي عضو ي ايران درها بانكدفاتر  شعبات و ـ
  كشورهاي عضو خارج از ي ايراني درها بانكدفاتر  شعبات و ـ
  هاي مالي غيرايراني تحت كنترل ايران شركت ـ

پزشـكي و كشـاورزي بـا    غذايي و بهداشتي و لـوازم   مگر انتقاالت مربوط به مواد
ملزومات شخصي  هزار يورو براي افراد و 40هزار يور و با اخذ مجوز و  100مبالغ زير 
  .هزار يورو بايد به اطالع رسانده شود 10حال باالي  آنان. به هر

 نوع  ممنوعيت هرگونه پرچم زدن و تغيير كالسه شامل ثبت و شماره هويت به هر
  باري ايران كش وهاي نفت مورد كشتي كه باشد در

 ونقل يا ذخيره نفت يا محصوالت پتروشـيمي بـه    ممنوعيت ارائه كشتي براي حمل
  هاي ايراني شركت اشخاص و افراد و

 نقل يا ذخيره نفت و محصوالت پتروشيمي بـه   ممنوعيت ارائه كشتي براي حمل و
پتروشـيمي   فرد و يا شخص يا شركت براي حمل يا ذخيره محصوالت نفتي و هر
  نيايرا
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 هـاي ايـران    يي كه به دور زدن تحريمها فعاليت شكل در ممنوعيت مشاركت به هر
  بينجامد

 هـا شـامل: وزيـر نيـرو بـراي فرمولـه كـردن         شركت ها و وزارتخانه تحريم افراد و
اي ايران، وزارت نيـرو، وزرات نفـت، شـركت ملـي نفـت، شـركت        سياست هسته

شركت ملـي گـاز، شـركت    مصرف سوخت، شركت ملي حفاري نفت، سازي  بهينه
معـدن، بانـك    توزيع نفت، بانك تجـارت بـالروس، بانـك صـنعت و     ملي تهيه و

ايـران، پتـرو    انتقـال)، پتـرو   نقـل و  و هـا  فعاليتتوسعه تعاون، بانك مركزي (فقط 
  پارس و...

اتي غيرقابـل  تأثير به خود گرفته وكننده  هاي هوشمند شكل فلج اين مبنا، تحريم بر
تجـارت   صنعت، معدن و اتي كه وزيرتأثير نهد؛ اقتصادي ايران برجاي ميكنترل بر نظام 

  نمايد. كنندگي آنها مي به بيان صفت فلج كشورمان را مجبور

  موانع گسترش تعامالت اقتصادي خارجي ها و بخش پنجم: تحريم

تعامالت تحريمي در ابتداي قرن  گذار و بنيان آمريكاوقت  س جمهورييويلسون، ر
گويد، تحـريم اقتصـادي،    هاي تحريم اقتصادي مي سخناني در رابطه با ويژگي بيستم، در

  اقدامي:
  آرام است؛ ـ
  است؛جانبه  همه گسترده و ـ
  مرگبار است؛ ـ

تـاكنون را  آنان  لذا اگر قصد غرب در خصوص تحريم ايران و اقدامات انجام شده
به دليل وابستگي  اند توانستهآنان  پنداشت كه شود ميبراساس اين سخن مبنا قرار دهيم، 

كشـور   بسيار تنگاتنگ ايران و كشورهاي غربي، زيربناهاي اقتصادي، صنعتي، مالي، و...
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اقتصـادي  كننـده   شديد قرار دهند. لـيكن گذشـته از اثـرات بسـيار تعيـين      تأثير را تحت
اقدامات نارواي آنان، كـه بـه فلـج شـدن بسـياري از صـنايع دولتـي و خصوصـي و...         

و... كشـور را فلـج كـرده اسـت؛ اثـرات      ونقـل   حمـل  م مـالي، پـولي،  انجاميده، و سيست
بايست بيشـتر مـدنظر قـرار گيـرد. اثراتـي كـه در صـورت         استراتژيك اين اقدامات مي

خصـوص كشـورمان بـه     توانـد نتـايج نـاگواري را در    نپرداختن كامل و دقيق به آن مـي 
  بارآورد. نتايجي مانند:

  جهت اهرم استراتژيك ايران تغييرـ 1
اسـتراتژيك ايـران در روابـط    كننـده   هـاي تعيـين   عنصر زمان هميشه يكي از اهـرم 

 اثر استراتژيك ايـن مصـوبات، تغييـر    ترين مهمبوده است؛  ها سالاي خود در اين  هسته
از آن در گيـري   بهره جهت عقربه زمان به نفع غرب است. چرا كه باالنس خريد زمان و

ين مصوبات بر اقتصاد كشور اكنون به نفع غرب ات به شدت مخرب اتأثير مذاكرات، با
  به هم خورده است. به نحوي كه:

نابودي صـنايع   اي ايران؛ (يعني) تخريب روزافزون اقتصاد و تطويل مذاكرات هسته ـ
  نفت و گاز؛به ويژه  ايران

هـاي خـارجي    دست دادن كامل پتانسيل اي ايران؛ (يعني) از تطويل مذاكرات هسته ـ
  از بخش خصوصي و دولتي؛اقتصاد ملي، اعم 

هاي اقتصـاد   اين چندساله اخير بين حوزه اي است كه در معادلهترين  اين مخرب و
اي ايران برقرار گرديده و كليد آن نيز به داخل چاه ويل شوراي امنيـت سـازمان    و هسته

  ها رها شده است. ملل و روابط خارجي با قدرت
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  به قدرتمندترين عنصر آمريكاتبديل ـ 2
هاي شوراي  مصوبات كه هرگونه تغييري در آنها موكول به تغييرات در قطعنامهاين 

دائم شوراي امنيـت،   ياعضا و حتي ساير آمريكاكه  امنيت شده است، سبب خواهد شد
اي  اي ايـران تبـديل و موضـوع هسـته     روابط خارجي و هسته در به قدرتمندترين عنصر

آن به تدريج  گردد. تحولي كه در آمريكاآميز ايران و  تابعي از روابط محض و خصومت
كاسته شده و اختيار كامل  آمريكااز قدرت تغيير ساختارهاي اداري و رياست جمهوري 

اين صورت است كه قدرت تغييـر   گيرد. در قرار مي آمريكاآن در دستان كنگره و سناي 
بي صهيونيسم يكسو و قدرت باالي ال به منافع فردي نمايندگان از آمريكامنافع  هاز حوز

صـورت هرگونـه    آن گيـرد و در  قـرار مـي   آمريكـا و ديگر قدرتمندان دروني و بيروني 
  نتيجه خواهد شد. بي اقدامي

  صنعت ايران نمودن اقتصاد و گير مينزـ 3
درصـد اقتصـاد    50الي  30ها بين  گزارشات گوناگون اقتصادي اين تحريم براساس

 شـرايط  ت. لذا براي اقتصادي كـه كـارآيي آن در  گيركرده اس ايران را در برگرفته و زمين
گيـر شـدن ايـن     درصد است، زمين 55الي  50ترين وضع حداكثر  خوشبينانه فعلي و در

 20بـه ميـزان حـداكثر    احتمـاالً ميزان به معناي كاسته شدن كارآيي اقتصاد و رسـيدن آن  
ر شـدن  گيـ  درصد است؛ كه در واقع معناي كارآيي بيست درصد اقتصـاد ملـي و زمـين   

هاي زيربنايي اقتصاد يك كشور و تنـزل   هشتاد درصدي آن يعني تخريب تمامي توانايي
جهـان   32رده  المللـي در  رتبه ورشكستگي اقتصاد ايران كه براساس يـك تحقيـق بـين   

آن،  هاي باالتر جدول ورشكستگان اقتصادهاي ملي جهان! كه عـالوه بـر   باشد به رده مي
ايـن   مدت كوتاه در به تخريب بنياني صنايع كشور منجر وتواند  تحريم صنعت ايران مي

  پتانسل عظيم كشور را به نابودي بكشاند.
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توان به سخنان اخير وزير اقتصاد كشورمان در مصاحبه با روزنامه  اين رابطه مي در
و اروپا عليـه صـادرات    آمريكاهاي  تحريم”اينكه:  استريت ژورنال مبني بر يي والآمريكا

سـال   2درصـدي ارزش ريـال در طـول     80مركزي ايران منجر به كاهش نفت و بانك 
قرار دادن سيستم بانكـداري ايـران در فهرسـت سـياه از سـوي      ”؛ و “گذشته شده است

المللـي را بـراي تجـار     مبـادالت بـين   واشنگتن و بروكسل، به ميزان قابل توجهي هزينه
هـاي جديـد پرداخـت     ت تا روشالمللي ايران افزايش داده و آنها را مجبور كرده اس بين

هـاي غـرب    اقتصاد ايران، خود را با تحريم”و “بيابند يا به مبادالت پاياپاي متوسل شوند
كه دولت صادرات غيرنفتي و تجارت با ارزهـاي غيـردالري و    به طوريدهد  مي تطبيق

د اقتصـا  هـا بـر   تحـريم كننـده   اثرات تعيين كه نشانگر و... “دهد غيريورويي را توسعه مي
  باشد. ايران مي

  مشكالت اجتماعي افزايشـ 4
به روز مردم كشور،  شدن روز فقيرتر يكسو و به دليل فشارهاي اقتصادي شديد از

به  ها ممكن است به حوزه اجتماع سرريز و فشارهاي رواني و اجتماعي افراد و خانواده
  نمايد. ظهور مي شكل مشكالت اجتماعي گوناگون بروز و

  هاي مديريتي نظام به حوزهل چالش انتقاـ 5
سبب انتقال اين چـالش بـه   آنان هاي  توقيف دارايي فشار بر دولت، تحريم افراد، و

هـا و مشـكالت فـراوان     هاي مديريتي شده و از درون دولت بـه بـروز نارضـايتي    حوزه
  بخصوص توسعه فساد خواهد انجاميد.

  المللي تقويت فشارها درحوزه بين وگسترش، تحكيم ـ 6
  حوزه سياست خارجي اجازه خواهد داد: كاهنده اقتصاد كشور، در طشراي
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تـر   هاي وسيع زمينه براي تحريم شده وتر  ايران متراكم المللي بر فشارهاي بين ـ
  فراهم شود؛

شـوراي امنيـت فـراهم     در تـر  هاي سخت را براي قطعنامه شرايط 5+1اجماع  ـ
  كند؛

  سلب شود؛ خارجي بيشتر هرگونه امكان تحرك سياسي داخلي و ـ

  گيري نتيجه

داخلـي  ـ ها از دوسو   رسد رويكرد كشور به امر اقتصاد و موضوع تحريم به نظر مي
ي كـه بايـد   ا سالهماين راستا،  اي قرار گرفته است. كه در تحت فشار فزاينده ـ خارجي و

اظهارنظرهـايي مبنـي بـر اينكـه توافقـات و       رغـم  علـي بدان توجه داشت آن است كـه  
ايران شده اسـت، نكتـه    به المللي نسبت شده منجر به تلطيف فضاي بين مذاكرات انجام

، »فشارهاي برآمده از وضعيت كاهنده اقتصاد ملـي «اصلي اين جاست كه اتفاقا ً به دليل 
 تر گردد. چـرا  المللي براي ايران از اين هم تنگ اي و بين رود كه فضاي منطقه بيم آن مي

توانـد حاصـلي    نه تنها نمي احتماالًات و مذاكرات، كه بايد توجه داشت كه تطويل اقدام
 هاي ترميم احتمالي وضعيت كاهنده موجود در داشته باشد بلكه سبب از بين رفتن زمينه

  اقتصاد خواهد شد.
 انتخابـات رياسـت جمهـوري ايـران از منظـر      شـرايط گردد كـه   بيني مي زيرا پيش

شـدن بحـران    تر ديگر، سبب عميقسويي  يكسو و اقدامات مقطعي از از ]1[پژوهي آينده
  اقتصادي ايران گردد.

                                                      
1- Futurology 
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  پژوهي وضعيت كاهنده اقتصاد ايران آينده
كردن اقتصاد  تر بر وخيم تأثير اقتصاد كشور دو نوع هحوز پژوهي در آينده ديدگاه از

  است: بيني پيشايران قابل 

  غيرقابل اجتناب ات ناخودآگاه وتأثير ـ الف
رفتار نابهنجار دولت و  ويك سو  ميان كانديداها از ات حاصل رقابتتأثير اين نوع

 است. در مقوله اول يعني سخنان كانديـداها و نخبگـان، بـدون    س آن از سوي ديگريير
يافته براي نمايان كردن هرچه بيشتر،  ميان باشد، اقدامي وسيع و سازمان قصدي درآنكه 

تـر و... معضـالت    اريتـر، هرچـه آمـ    كارشناسـي شـده   وتر  تر، هرچه دقيق هرچه علمي
اقتصادي و وضعيت وخيم اقتصاد كشور شكل گرفته است. در ايـن راسـتا كانديـداها و    

  پردازند: حوزه به ابراز نظر مي نخبگان در دو
  وزه اول، وضعيت وخيم اقتصاد كشورح

ها، البته با رويكرد سياسـي محكـوم كـردن     آن به صورت دقيق اثرات تحريم كه در
ته شده و حيف و ميل اموال مردم از يك جهت و تداوم اين رونـد  مديريت غلط، پرداخ

هاي كالن اقتصـاد   عملي شاخصـ  تبيين علميمثالً  .شود ميجهت ديگر به نقد كشيده  از
 ريـزي آتـي در   كنندگان براي برنامـه  همان چيزي است كه نياز فوري تحريمدقيقاً  كشور
تلف نمايندگان مجلس از اينكه رشد اين راستا، مطالب مخ است. در افزايش فشار هحوز

اسـت؛ رد   اقتصادي كشور صفر و بلكه منفي است؛ وضعيت بودجه و كسري آن اسفبار
؛ و... تـا سـخنان اخيـر معـاون     ]1[شدن بودجه در كميسيون تلفيق؛ وضعيت ارزي كشور

هاي  حجم مطالبات نفتي ايران از كشورها و شركت”اينكه  مبني بر 5وزير نفت كشورمان
                                                      

پس ارز مرجع فقط به  نيگفت: از ا سنايوزارت صنعت، معدن و تجارت به ا ياالك عيو توز نيمأت لكريمد ـ1
قلـم   چهـار  نياز ا ريبه غ يزكمر كو براساس بخشنامه بان رد؛يگ يتعلق م ايواردات گندم، جو، ذرت و سو

  .نندك يم افتيدر يا واردات، ارز مبادله يبرا ياساس ياالهاك هياال بقك
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شرايط فعلي عالوه بر فروش نفت بـا   ... در ميليارد دالر است 4لف خارجي حدود مخت
... بسـياري   ارزهاي رايج، امكان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و كاالها فراهم شده است

امـا بـا    ... ايـم  ها را پيش روي بخش خصوصي براي فروش نفت برداشـته  محدوديت از
بخش خصوصي موفق بـه صـادرات نفـت ايـران     هاي حمايتي،  اين سياست وجود همه
... برخي از آمارها بـراي هـر كشـوري محرمانـه اسـت و بـه همـين دليـل          نشده است

يا اظهارات معاون ديگر وزير نفـت كـه از   “ ها را اعالم رسمي كنيم... توانيم اين رقم نمي
ـ  توافق ايران با تركمنستان براي داد و ستد پاياپاي گاز با كاال خبـر داده  ود و... همـه و  ب

اي ايران وضع  هاي غرب كه با هدف توقف برنامه هسته همه نشانگر آن است كه تحريم
شده باعث بروز مشكالت زيادي در زمينه اقتصـاد و انتقـال درآمـدهاي نفتـي ايـران از      

اجراي خودخواسته برنامه نفـت  «طريق بانك به داخل ايران و در نتيجه رسيدن به زمان 
 آمريكـا است. اقدامي كه وزراي خارجه و دفاع  از سوي ايران شده» دارودر برابر غذا و 

هاي خود درخواست توقـف اقـدام تحـريم     و انگليس را برآن داشته است كه از پارلمان
بيشتر را بنمايند. به عنوان مثال، ويليام هيگ، وزير خارجـه بريتانيـا، در لوكزامبـورگ از    

اجراي بهتـر  «هاي جديد بر  كه به جاي تحريمخواهد  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي
هايي كـه   تحريم تأثيرآنكه  شوند. آقاي هيگ گفته است براي »هاي فعلي متمركز تحريم

كـه   تا هم اينك بر ايران وضع شده بيشـتر روشـن شـود، بايـد كمـي صـبر كـرد، چـرا        
آنكـه   . ياست كه اجرا شده است هايي فشارهاي فعلي بر اقتصاد ايران نيز ناشي از تحريم

 آمريكا، از نمايندگان سناي آمريكاجان كري، وزير خارجه  1392در پايان فروردين ماه 
هاي جديد عليه تهران تا انتخابـات رياسـت جمهـوري ايـران      خواست در وضع تحريم

  دار باشند. خويشتن
هـم سـبب روشـن شـدن      همين جهـت نظـرات كانديـداها و نخبگـان كشـور      در

، شفاف شدن آمارهاي غلـط گذشـته، روشـن    ها زيرساخت بناخودآگاه چگونگي تخري
بيـان تلويزيـوني   مـثالً   شده است. هاي اقتصاد كشور، و... شدن زواياي كور ريزش بنيان
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بـوده اسـت؛    نفـر  14200ساالنه حـدود   اينكه اشتغال واقعي كشور در هشت سال اخير
شده است؛  گير شاخص واقعي فالكت در كشور به حدود پنجاه رسيده است؛ فساد همه

هـاي اخيـر و...    گراني ترين عامل ناكارآمد كردن اقتصاد كشور و تغييرات نرخ ارز اصلي
ترين نكتـه اقتصـادي و نقطـه     اصليدهد  مي ها كه نشان وضعيت يارانه بوده است؛ و... و

  ]1[است. كشور آوري در يأترين عامل ر ضعف تمامي كانديداها و اصلي
  ها تراتژي مواجهه با تحريمبه اس حوزه دوم، نوع نگاه

 هزدگي كانديداها، آنها را در حـوز  بيان اوضاع وخيم اقتصاد كشور همراه با سياست
ها و استراتژي مقابله با آن هم به بيان مطالبي واداشته كه در واقـع اسـتراتژي هـر     تحريم

 در صورت انتخاب شدن انجام خواهـد داد. در آنچه  آوري است و يأكانديدايي براي ر
  اين راستا چند نوع رويكرد وجود دارد:

 ها؛ رويكرد تداوم وضع فعلي و اقتصاد مقاومتي و كوتاه نيامدن دربرابر تحريم  
       رويكرد عدم اتخاذ موضع و واگذاري امر تحـريم بـه كليـت نظـام و موضـوع

  اي كشور؛ هسته
  ها از طريق گفتگو؛ تحريم مسألهرويكرد مذاكره و حل  

 تـر  آوري كانديداهاي دو رويكرد اول محتمل يأكه احتمال ر اين ميان و از آنجا در
انتخابات، و گذشت مهلت مـورد   ها پس از گردد كه وضعيت تحريم مي بيني پيشاست، 

ريـزي مبتنـي بـر مطالـب دقيـق انتخابـات        برنامـه  براساسغرب، و  هتوافق و اعالم شد
  بيانجامد. ها تر كردن و كارآتر ساختن تحريم اي رياست جمهوري، به ريشه

                                                      
رده كدفاع ن ارانهي يفعل زانيم از يسك گريه دكشده است  زيآم رقابت شورك در به مردم، آنقدر يپرداز ارانهي ـ1

ـ   فعـالً  ارانهيپرداخت  يو سقف رقابت  و دهيتومـان رسـ   پنجـاه هـزار   و سـت يدولـت بـه دو   سيتوسـط رئ
  رده است.كل روبرو كرا با مش گريد يداهاياندك
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  ريزي شده برنامه ات خودآگاه وتأثير ـ ب
س يـي هاي صدا و سيما براي مقابله با كانديداي دولت و اقدامات و سخنان ر برنامه

س دولت است، موضوع ديگـري اسـت   ييهاي خودآگاه ر ريزي آن، كه آنهم نتيجه برنامه
اقتصاد و از هم پاشـيده   سيما مبين نگاه نظام به امر كه با توجه به جايگاه قانوني صدا و

ات ناخودآگـاه نـوع   تـأثير  باشد. لذا اگر حتـي  شدن نظام اداري و تحوالت واقعي آن مي
سـيما   هاي سياسي برشمرد، مطالب مطروحه توسط صدا و الف را بشود ناشي از رقابت

ات تـأثير  وكننـده   آن مقوله جاي داد؛ و بـر همـين اسـاس نقـش تعيـين      توان در را نمي
  است. ريزي شده آن غيرقابل انكار برنامهخودآگاه و 

تقريبـاً   به راه افتـاده تخريـب   هاين راستا، چون امكان توقف ماشين چند موتور در
پژوهي، وضعيت اقتصادي  رسيد كه از منظر آيندهبندي  جمع اين توان به وجود ندارد، مي

ود و برتـري  هاي خـ  از دست دادن آخرين اهرمدر حال  كشور، آگاهانه و يا ناخودآگاه،
  رمق آن است. بي پيكر تر بر بخشيدن به كشورهاي غربي براي وارد كردن ضربات كاري

  آينده اقتصاد ايران و اثرات آن براقدامات مقطعي 
پژوهي و نتايج حاصل از رويكردهاي موجود گفته آمد،  عالوه برآنچه از منظر آينده

ريم نگاه كنـيم، يعنـي اقـدامات    رابطه از منظر ديگري هم به موضوع تحدر اين  چنانچه
ها و اثرات آن بر آينده  زدن تحريم مقطعي و غيرعلمي اقتصادي مقامات كشور براي دور

توانـد   ، نيز نه تنها نميكند ميجاي خود به عنوان مسكن عمل  اقتصاد كشور، كه البته در
تشديد نمايـد.  تواند اين دور باطل را  حلي براي مشكل تحريم باشد، بلكه مي راه احتماالً

بايست سرانجام از طريق سياسي و مذاكره حل و فصل شود؛ حتي اگر  دور باطلي كه مي
  در كنترل تبعات آن هم از لحاظ اقتصادي موفقيت حاصل گردد.

كه رها بودن يا شدن وضعيت فعلي اقتصاد، به خصوص در دوران انتخابات و  چرا
  گردد تا: انتقال قدرت پس از آن، سبب مي
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  دست بدهد؛ د، ارگانيسم زنده، پويا و يكپارچه خود را ازاقتصا ـ
  امكانات ملي تضعيف شود؛ اتكاي اقتصاد بر ـ
  هاي دولتي و خصوصي از بين برود؛ يكپارچگي ملي اقتصاد يعني اتحاد بخش ـ
  ها افزايش يابد؛ تحريم فشار ـ

  و در عوض ساختاري به اقتصاد تحميل گردد كه در اثر آن:
  صل و داراي قابليت برخورد مجزا تبديل شود؛اقتصاد به جزاير منف ـ
  امكانات دولتي تقويت گردد؛ اتكاي اقتصاد بر ـ
  اختيار طرف مقابل قرار گيرد؛ كنترل اقتصاد در ـ
  غيرشفاف شود؛ اقدامات اقتصادي غيررسمي و ـ
 (مـالي، تـوزيعي   كند مياي و پيچيده شده و به سمت فساد ميل  اقتصاد، شبكه ـ

  ...)؛و
  كردن شكاف طبقاتي سوق يابد؛ تر ميقاقتصاد به سمت ع ـ
  هاي اجتماعي سرعت گيرد؛ بحران ـ

در ايـن   كه در اثر آن، بزرگترين موانع گسترش تعامالت اقتصادي خارجي كه چرا
  گردد؛ و در اين راستا اتفاقات كلي يعني: مدت پديد آمده است، تعميق مي

  اي بودن؛ خارج كردن اقتصاد از ريل برنامه ـ
  كشور؛ كاهش روند توسعه ـ
  حوزه اقتصاد به اجتماع؛ انتقال مشكالت از ـ
  توسعه جهاني؛ دور ساختن اقتصاد ملي از روند تحوالت و ـ
  خدمات؛ كردن صنايع، كشاورزي، و گير زمين ـ
  روند؛در اين  زمان دار شدن عنصرتأثير ـ
ي، اشـتغال،  گـذار  سـرمايه  اقتصادي شامل امنيت ـاز بين رفتن امنيت تجاري   ـ

  ...؛و درآمد
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  ...؛و ين رفتن ثبات اقتصادي، تخريب فضاي اجتماعياز ب ـ
 هـاي خصوصـي و   بازارهـاي هـدف بخـش    از بين رفتن ارتباطات تجـاري و  ـ

  عمومي؛
  و...؛ ـ

هاي يـك   بلكه تواناييدهد  مي الشعاع قرار نه فقط ابعاد داخلي اقتصاد ملي را تحت
ي و عمـومي  اندركاران خصوص خارجي را هم از تمامي دست هقرن اقتصاد ملي در حوز

هـاي   ستانده؛ بخش خصوصي را به حاشيه رانده؛ وسپس بـه فلـج شـدن كامـل عرصـه     
  گرايد. خارجي مي هعمومي اقتصاد در حوز

و تاثر متقابـل تخريبـي    تأثير بنابراين، چنانچه اقتصاد و سياست خارجي در چرخه
  ه بايد ديد:بروني آن را در دو حوز هاي اين اتفاق و رويكردهاي دروني و فروافتد، پيام

 دروني، پديد آمدن: هحوز در  
  وحشت داخلي؛ ـ
  ناكارآمدي سيستم؛ ـ
  اقتصاد ملي؛ هاز اطمينان خارج شدن چرخ ـ

 بيروني، اين تصوير كه: هحوز در  
  ها سبب فروپاشي اقتصاد ايران شده است؛ تحريم ـ
  سياست چماق و هويج پاسخ داده است؛ ـ
ني ايـران خواهـد   نشي سبب عقب تر غرب حتماً مواضع استوارتر و راسخ ـ

  شد؛
اين روند، تنها يـك راه در برابـر    صورت ادامه و با اين رويكردها و در و لذا منطقاً

انتخابـات   ها پس از غرب وجود خواهد داشت، و آنهم چيزي نيست جز افزايش تحريم
  رياست جمهوري.
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  ها نوشت پي

  
 عـالي  شوراي عمومي اجالس سومين و شصت ا؛.ا.ج تجارت و معدن صنعت، وزير  ـ1

  ؛1391 ديماه 21ها؛  استان
2- Report Prepared for The National Foreign Trade Council; Washington 

DC; Nov. 2008; U.S.A; 

  ؛1388مهوري اسالمي ايران؛ زمستان اعالمي بانك مركزي ج آمار  ـ3
4- Stern Roger; “The Iranian Petroleum Crisis & United States National 

Security”; National Academy of Sciences of the U.S.A; Dec 2006. 

  1392ارديبهشت  يكم شنبه، يك مهر، خبرگزاري  ـ5
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  مقدمه

بيش از سه دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي، جمهوري اسالمي ايران در هر دو 
اي قرار  كننده عرصه داخلي و خارجي در شرايط حساس و در عين حال پيچيده و تعيين

بـه دليـل پايـداري و    عمـدتاً   المللـي كـه   ها و فشارهاي بـين  گرفته است. تشديد تحريم
ري اسالمي ايران بر اهـداف بـه حـق خـود بـوده اسـت، رونـد توسـعه         مقاومت جمهو

اقتصادي كشور را با موانع دشواري مواجه ساخته و اين احتمال وجود دارد كه در آينده 
ها افزوده گردد. اين وضعيت نـه تنهـا كشـور را بـه شـرايط بحـران        نيز بر اين دشواري

ز كشور را در آستانه يك رويـارويي  اقتصادي نزديك كرده است، بلكه به لحاظ امنيتي ني
  اي قرار داده است. هاي بزرگ و يا منطقه نظامي با برخي از قدرت

وظيفـه و دسـتور    تـرين  مهـم بدون ترديد، در شرايط موجود، عبور از اين وضعيت 
خارجي كشور قرار دارد، اما پرسش مهمي كه  گذاران سياستروي  كاري است كه پيش

هاي انقـالب   توان با حفظ اصول و ارزش است كه چگونه مي بايد به آن پاسخ گفت اين
هايي را اتخاذ كـرد كـه ضـمن كـاهش      اي سياست المللي و منطقه اسالمي، در سطح بين

فـراهم   احتمـاالً هاي مناسب را براي عبور از شرايط موجود و  فشارها و تهديدات، زمينه
  نمايد؟ ساختن بستر الزم براي ارتقاي وضعيت اقتصادي كشور ايجاد

در اين فصل، با توجه به مجموعه موضوعاتي كه در فصول پيش مورد بررسي قرار 
گرفت، تالش خواهد شد تا راهبردهـايي بـراي خـروج از وضـع موجـود و بازسـازي       

المللي جمهوري اسالمي ايران ارائه شود. مفـروض مـا در ايـن     اي و بين موقعيت منطقه
ناپـذير نيسـتند و بـا     اجتنابالزاماً  ارجيفصل اين است كه مشكالت موجود سياست خ

هـاي   توان از ميزان و شدت آن كاسـت و در عـين حـال فرصـت     فرض حفظ اصول مي
اي براي جمهوري اسالمي ايران ايجاد كرد. بر اين اساس، در ادامـه تـالش خواهـد     تازه
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با هـدف ارتقـاي موقعيـت اقتصـادي     » گراي فعاالنه سياست خارجي تعامل«شد تا ابعاد 
  ايران توضيح داده شود.

  هاي تغيير سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و ضرورت

سياست خارجي به منزله روشي كه يك جامعـه خـود را در مقابـل دنيـاي خـارج      
المللـي و   اي از تحـوالت محـيط بـين    واسـطه  بي پذيري مستقيم وتأثير 1،كند ميتعريف 
ت در دنياي خـارج بيشـتر باشـد،    توان گفت كه هرچه سرعت تحوال اي دارد. مي منطقه

تر خواهد بـود. ايـن قاعـده     سياست خارجي افزون بازتعريف ضرورت روزآمدسازي و
گـذار در  تأثير براي كشورهايي كه مانند جمهوري اسالمي ايـران خواهـان ايفـاي نقـش    

المللي هستند، از اهميت بيشتري برخوردار است. بر اين اساس، با توجـه بـه    فضاي بين
ده كلي حداقل سه دليل عمده براي ضرورت بازنگري در سياست خارجي قابل اين قاع

  ذكر است:
گونه كه در فصول گذشته به آن اشـاره شـد، تغييـرات شـگرف و قابـل       اوالً، همان ـ

هـاي   ابزارهـا و روش «و » ماهيت قدرت«، »ساختار قدرت«توجه در هر سه حوزه 
جهـاني و   مسـايل در نوع نگاه بـه  المللي، ايجاد تغيير  در فضاي بين» اعمال قدرت

ها را براي تمامي كشـورها از   ها و سياست روزآمدسازي مستمر استراتژي چنين هم
  جمله جمهوري اسالمي ايران، امري ضروري ساخته است؛

هـاي   ثانياً، تحوالت وسيع در برخي از كشورهاي عربـي كـه بـه سـرنگوني رژيـم      ـ
كـامالً   سـاختار قـدرت در منطقـه را    ديكتاتوري در اين كشورها منجر شد، نه تنها

هـاي تـازه و نـويني را نيـز در      متحول و دگرگون ساخته، بلكه هنجارها و گفتمـان 
بـه معنـاي آن اسـت كـه در آينـده       مسـأله سراسر منطقه گسترش داده است. ايـن  

ثري در منطقه ايفا نمايند كـه از قـدرت و   وهايي قادر خواهند بود كه نقش م قدرت
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هـاي تـازه    هـا و هنجارهـا و يـا خلـق گفتمـان      گفتمـان  بازتعريف يابزار كافي برا
هـا را   و فرصـت  هـا  چـالش اي از  برخوردار باشند. در واقع، اين تحوالت بستر تازه

اي فراهم كرده است. در اين  اي و فرامنطقه گذار منطقهتأثير هاي براي تمامي قدرت
نيازمند خالقيـت، ابتكـار   هاي تازه  گيري از فرصت و بهره ها چالششرايط عبور از 

  عمل و رويكرد روزآمد نسبت به تحوالت جهان بيروني است.
ي اخير جمهوري اسالمي ايران در روابط خارجي خود با مشكالت ها سالثالثاً، در  ـ

ها، افزايش تـنش در   متعددي مواجه شده است. اين مشكالت شامل تشديد تحريم
المللي، كاهش ميـزان   ي هنجاري بينروابط با برخي از همسايگان، افزايش فشارها

هاي  اي و ناديده گرفته شدن حقوق و ظرفيت المللي و منطقه گذاري بينتأثير سطح
هـا و   . افـزايش تحـريم  شـود  مـي المللي  اي و بين ايران در تعامالت اقتصادي منطقه

تــالش گســترده غــرب بــراي اعمــال پــروژه  چنــين هــمالمللــي و  فشــارهاي بــين
ايران، اتخاذ يـك سياسـت خـارجي فعـال، هوشـمند،      سازي  زويهراسي و من ايران
  سازد. زدا، اعتمادساز و در عين حال مبتني بر اصول را ضروري مي تنش

  ها گراي فعاالنه؛ ابعاد و ويژگي سياست خارجي تعامل

سياست خارجي جمهوري اسالمي ايـران در شـرايط جديـد جهـاني بـا وضـعيت       
گفته از لزوم تغيير  هاي پيش ت. از يك سو ضرورتمتناقض و پارادوكسيكالي مواجه اس

ها در حوزه روابط خارجي حكايت دارد و از سـوي   ها و سياست در ايستارها، استراتژي
محور سياست خارجي جمهوري اسـالمي ايـران، هرگونـه     ديگر، به دليل ماهيت هويت

عمـومي (اعـم از    نشيني را هم در افكـار  تواند تصوري از عقب ها، مي تغيير در اين زمينه
مداران (اعم از داخلي و خارجي) ايجاد كند؛ امـري   داخلي و خارجي) و هم در سياست

داليـل ايـن    تـرين  مهـم شدت رهبران ايران نسبت به آن حساس هستند. يكـي از  ه كه ب
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اين است كه به لحاظ تاريخي ايران هيچگاه در شرايطي قـرار نداشـته اسـت كـه      مسأله
و ابتكار عمل به مديريت روندهاي بيروني بپردازد. اين وضعيت بتواند از موضع قدرت 

هاي ايران همواره بـه دو گزينـه رد/ قبـول، دوسـت/      موجب شده است كه حق انتخاب
  دشمن، سياه/ سفيد، جنگ/ صلح و موضوعاتي از اين قبيل محدود گردد.

د، اما پذيري زيادي دار هايي است كه نياز به انعطاف سياست خارجي يكي از حوزه
پذيري منفعالنه و ابتكار عمل خالقانه تفاوت قائـل شـد. بايـد توجـه      بايد ميان انعطاف
به معناي انفعال، وادادگي و پذيرش نظر ديگران نيسـت،  الزاماً  پذيري داشت كه انعطاف

تواند فعاالنه و از موضع ابتكار عمل صورت گيرد. از سوي ديگر، رفتار تقـابلي   بلكه مي
المللي نيز به معنـاي ورود بـه يـك رقابـت اسـتراتژيك و نتيجتـاً        ظام بينو چالشي در ن

پذيرفتن منطق بازي حذفي و يا بازي با حاصل جمع صفر است. اگرچه يكسر اين بازي 
تواند پيروزي قاطعانه باشد، اما سوي ديگـر آن نيـز شكسـت قاطعانـه خواهـد بـود.        مي

قابت در محيط تعاملي و درون سيسـتمي  متفاوت با ركامالً  رقابت در اين فضا، تعريفي
نيازمند برخورداري از قابليـت توليـد آلترناتيوهـا و     چنين همدارد. اتخاذ سياست تقابلي 

و گسترش منـافع   تأميناستراتژيك در كننده  هاي بديل جهت بسيج منابع پشتيباني گزينه
منـابع   حياتي و ملي كشور است. امري كـه ورود بـه آن حتـي بـراي كشـورهاي داراي     

  تواند پر مخاطره باشد. داخلي بسيار غني نيز مي
گيري و  آورد كه نتيجه آن شكل اي را فراهم مي سياست خارجي تقابلي شرايط ويژه

بينـي در روابـط خـارجي اسـت. ايـن       زا و غيرقابل پيش تسلط شرايط اضطراري، بحران
ي كشـور، از  در شرايطي است كه وضعيت ملتهب و پر تـنش در محـيط پيرامـون    مسأله

پـذيري   جمله در سوريه، عراق، افغانستان و پاكستان، اشتباهات اسـتراتژيك را از امكـان  
  برده است. بااليي برخوردار ساخته و هزينه اين اشتباهات را بسيار باال

گيري كالن سياست خارجي ايـن اسـت    يك نكته حائز اهميت در خصوص جهت
 مي ايران كه در اسناد باالدستي مـورد كه اصول و مباني سياست خارجي جمهوري اسال
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خارجي را به اتخاذ گونه خاصي از سياسـت   گذاران سياستاند، نه تنها  قرار گرفتهتأكيد 
گيـري از   بسياري از سوء تعبيرهـا، بـه دليـل بهـره    برخالف  ، بلكهكند نميخارجي ملزم 

رايط مختلف زماني مفاهيم كالن و غير ايدئولوژيك، از قابليت فراواني براي انطباق با ش
اصـل مربـوط بـه سياسـت      ترين مهمقانون اساسي به عنوان  153برخوردار است. اصل 

جويي  نفي هرگونه سلطه براساس«خارجي، سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را 
و تماميت ارضي كشور، دفـاع از حقـوق همـه    جانبه  همه پذيري، حفظ استقالل و سلطه

آميـز متقابـل بـا دول     گر و روابط صـلح  هاي سلطه رابر قدرتمسلمانان و عدم تعهد در ب
گونه كـه پيداسـت بيشـتر اصـول راهنمـا       . اين مفاهيم همانكند ميتعريف » غيرمحارب

بـر حفـظ اصـول و    تأكيـد   دهنـد. بنـابر ايـن، بـا     هستند و مسيرهاي كالن را نشان مـي 
، ـ شده اسـت تأكيد  آنها كه در قانون اساسي و ساير اسناد برـ هاي انقالب اسالمي   ارزش

هايي انديشيد كه فضاي عملياتي سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي     توان به گزينه مي
  ايران را در شرايط موجود توسعه ببخشد.

گراي فعاالنه در نوع رويكرد به جهان، اسـتراتژي عمليـاتي،    سياست خارجي تعامل
ز يكسو) و سياست خارجي راهكارها و پيامدهاي احتمالي از سياست خارجي تقابلي (ا

گراي منفعالنه (از سوي ديگر) قابل تفكيك است. جدول زير مقايسه اين سه نوع  تعامل
  دهد. را نشان مي

  29جدول 
 پيامدهاي احتمالي  راهكارها  استراتژيرويكرد به جهان  نوع سياست خارجي

  تعامل موثر متكثر/ چندسويه رقابت/ همكاري  تهديد فرصت/  گراي فعاالنه تعامل
  رويارويي  محدود  تهاجم  تهديد  ابليتق

  وابستگي  محدود  همكاري  فرصت  گراي منفعالنه تعامل
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  گراي فعاالنه اصول كلي سياست خارجي تعامل ـ1
هر طرحي از يك برنامه عمل مشخص بايد با اعالم مواضـع در خصـوص اصـول    

ده دهنـ  ها و راهبردها همـراه باشـد. اصـول يـا ايسـتارها توضـيح       كلي حاكم بر سياست
هاي كالني است كه نوع نگاه طراحان برنامه يا يك سياست خارجي  بيني و نگرش جهان

اصول سياست  ترين مهمدهد. بر اين اساس،  مشخص را نسبت به جهان بيرون نشان مي
  :شود ميزير  گرا شامل موارد خارجي تعامل

  فرصت محوري به جاي تهديد محوري ـ1-1
 ي ايران مانند هـر دولـت انقالبـي ديگـر    رويكرد سياست خارجي جمهوري اسالم

هـا بـه دليـل ايجـاد تغييـرات مـاهوي در اغلـب         محور بوده است. انقالب هويتعمدتاً 
، بـه  ـشودـ  ميكه به خلق يك هويت تازه منجر ـ هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي   زمينه

گيري، حساسيت مضاعفي نسبت به موضوع شناسايي و  ي شكلها سالويژه در نخستين 
دارند. به همين دليل، چنانچـه اهـداف و    »شدن مورد شناسايي واقع«ا به عبارت ديگر، ي

هـاي بـزرگ و همسـايگان،     هاي انقالب از سوي كشورهاي ديگر، به ويژه قدرت آرمان
مورد شناسايي واقع نشود و يا مورد تعرض قرار گيرد، احساس تهديد به عنصر محوري 

توانـد بـه    . تداوم ايـن وضـعيت مـي   شود مين تبديل در رويكرد انقالبيون به جهان بيرو
نجامد. در خصوص جمهوري اسـالمي ايـران   اسخت شدن شرايط براي هر دو طرف بي

توان گفت كه رويكرد ايران به جهان بيرون در يـك دهـه نخسـت پـس از پيـروزي       مي
د، تهديدمحور بوكامالً  انقالب، به دليل تعارضات غرب با ايران و وقوع جنگ تحميلي،

اما در دهه دوم به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و باز شدن فضـاي تـازه بـراي    
محور بر سياست خـارجي حـاكم شـد. در دوره رياسـت      ايران، تا حدودي نگاه فرصت

جمهوري هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي اين نگرش بر سياست خارجي حاكم 
هـايي بـراي توسـعه     بلكه متضمن فرصـت بود كه جهان بيرون تنها تهديدآفرين نيست، 
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گيـري موضـوع    كشور نيز هست. با اين حال در دوره دولت نهم و دهـم، بـه دليـل اوج   
گذاري سياست داخلي بر سياسـت خـارجي،   تأثير چنين هماي ايران و  ي هستهها فعاليت

مجدداً رويكرد تهديدمحور در سياست خارجي ايران برجستگي و غلبـه بيشـتري پيـدا    
حساس تهديد به نوبه خود گرايش به تهديد متقابل و تالش براي افزايش قـدرت  كرد. ا

و تضـمين امنيـت را در سياسـت خـارجي      تـأمين افـزاري   كارهـاي سـخت   نظامي و راه
احسـاس تـرس و نگرانـي     مسألهجمهوري اسالمي ايران تشديد كرده است. نتيجه اين 

ش مسيرهاي گفتگو و تعامـل،  متقابل، افزايش ادبيات تهاجمي در سياست خارجي، كاه
حاكم شدن فضاي رويارويي و تقابل بوده است. در اين  نهايتاً رنگ شدن ديپلماسي و كم

هاي ايدئولوژيك (جنگ حق و باطل/ نظام اسـتكباري/ ضـرورت برقـراري     راستا گزاره
بندي اين رويكرد يا اين نوع نگاه كمك  نظام عادالنه جهاني) همواره به تقويت و مفهوم

  رده است.ك
آنكـه   گـراي فعاالنـه نگـاه بـه جهـان بيـرون بـيش از        در سياست خـارجي تعامـل  

  محور است. تهديدمحور باشد فرصت
هـاي فراوانـي    متضمن تهديد باشد در بردارنـده فرصـت  آنكه  جهان بيرون بيش از

توانـد رونـد توسـعه اقتصـادي كشـور را شـتاب        گيري درست از آنها مـي  است كه بهره
محـوري البتـه بـه معنـاي ناديـده گـرفتن تهديـدها و         بر فرصـت تأكيد  .بيشتري ببخشد

هاي غربي نسبت به جمهوري اسالمي ايران نيست، بلكه مـديريت و   هاي قدرت دشمني
توانـد   كنترل تهديدها، ممانعت از تشديد شـدن آنهـا و در مـواردي دور زدن آنهـا، مـي     

  هاي احتمالي باشد. راهكاري براي مقابله با دشمني

  بينانه گرايي واقع آرمان ـ2-1
هاي انسـاني و   اي از اهداف و آرمان مجموعه براساسنظام جمهوري اسالمي ايران 

ها كه در اصول قانون اساسي به آنهـا اشـاره    الهي شكل گرفته است. اين اهداف و آرمان
گيري كلي حركت ملت ايران را به سمت پيشرفت و سعادت مشخص  شده است جهت
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هاي ملـت ايـران    ن اساس، سياست خارجي به عنوان جلوه بيروني خواسته. بر ايكند مي
مهم در اين زمينه اين است كـه   مسألهها باشد، اما  اين اهداف و آرماندهنده  بايد بازتاب

هاي عيني گردد. در طول سه دهه گذشته  ها نبايد مانع از توجه به واقعيت توجه به آرمان
گرايـي بـا    تقابـل آرمـان   براسـاس رجي ايـران را  گـران، سياسـت خـا    بسياري از تحليـل 

تواند  ها مي ها و آرمان اند، در حالي كه تنها تلفيق مدبرانه واقعيت يي تحليل كردهگرا واقع
 اهداف سياست خارجي را محقق نمايد. براي كسب موفقيت در عرصه سياست خارجي

ساختاري مورد توجه قرار ها بايد با توجه به امكانات و مقدورات محيطي و  آرمانالزاماً 
كند و هنر ديپلماسـي در   گيرند. آرمان كشورها تنها در لباس زمان و مكان تعيـّن پيدا مي

ها بدون توجه به شرايط محيطي  بر آرمانتأكيد  تلفيق مناسب اين دو عنصر نهفته است.
 هـا و  پـذير شـدن آرمـان    و شناسايي مالحظات ساختاري موجب عدم موفقيت و آسيب

  هويتي خواهد شد. ها باعث بي هاي ساختاري بدون توجه به آرمان بر محدوديتد تأكي
وظيفه كشورهاي  ترين مهمها متناسب با شرايط زماني و مكاني  بندي آرمان صورت

نه تنها عيب نيسـت بلكـه يـك حسـن      مسألهالمللي است. اين   مدار در نظام بين رسالت
كه در ادبيـات دينـي    همان طورهاست  آرمان شود و حاكي از پويايي و بالندگي تلقي مي

  شود. اجتهاد نشانه بالندگي فقه تلقي مي
رسـد. حضـرت    در اين زمينه ديدگاه رهبر معظم انقالب بسيار راهگشا به نظر مـي 

اي رهبر معظم انقـالب اسـالمي در ديـدار مسـئوالن و كـارگزاران نظـام،        اهللا خامنه آيت
سـال   32ا رمز حركت پيشرو ملت و نظـام اسـالمي در   بيني ر گرايي همراه با واقع آرمان

گرايي با واقعيات، در واقـع   كردند كه تركيب آرمانتأكيد  مسألهاخير برشمردند و بر اين 
هـاي   از پـيچ  آميز موفقيتحركت مجاهدانه در چارچوب تدبير است. ايشان شرط عبور 

ا حفـظ تركيـب   هاي سخت در مسير حركت رو بـه جلـو نظـام اسـالمي ر     تند و گردنه
هاي كشور و ملت دانستند  ها و ظرفيت بيني و نگاه صحيح به توانايي گرايي با واقع آرمان

سـازد خاطرنشـان    بيني نمـي  گرايي با واقع گويند آرمان و با رد سخنان برخي افراد كه مي
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هاي انقالب جزو مطالبـات مـردم اسـت و بـه همـين علـت از        كردند: بسياري از آرمان
مـدار،   . ايشان، عزت ملي، زندگي ايمـان شود ميلم و عيني جامعه محسوب واقعيات مس

سياسـي و   ـ  مشاركت در مـديريت كشـور، پيشـرفت همـه جانبـه، اسـتقالل اقتصـادي       
المللي را از مطالبات واقعي مردم برشـمردند و افزودنـد: ايـن     برخورداري از آبروي بين

كـه  دهـد   مـي  اسـت و نشـان  هـاي انقـالب    در جهـت آرمـان  دقيقـاً   هاي ملـت  خواسته
  بيني منافاتي ندارد. گرايي با واقع آرمان

گرايي بدون توجـه بـه واقعيـات و بـدون      آرمان چنين هماي  اهللا خامنه حضرت آيت
پردازي دانستند و افزودند: براي اينكـه   هاي منطقي و معقول را خيالسازوكار بكارگيري

صورت منطقي و متـين  ه مردم آنها را ب ها در حد شعار باقي نماند بايد مسئوالن و آرمان
  كنند. پيگيري

رهبر انقالب ناديده گرفتن واقعيات جامعه را باعث اشتباه در قضـاوت و خطـا در   
انتخاب مسير برشمردند و افزودند: بايد براساس واقعيات، حركات خود را تنظيم كنـيم  

  2ت.ها بسيار مهم اس ها و لغزشگاه كه در اين مسير، مراقبت از لغزش

  توسعه محوري ـ3-1
الزامات اقتصاد جهاني از يك سو و ضرورت پيوند عناصر اقتصادي ملي با اقتصـاد  

كه سياست خارجي در عصـر جهـاني شـدن در     كند ميالملل از سوي ديگر، ايجاب  بين
خدمت اهداف توسعه اقتصادي قرار گيرد. به عبارت ديگر سياست خارجي كشور بايـد  

الملـل در سـطح دو جانبـه،     د كه ضمن تعامل سازنده با نظـام بـين  اي سامان ياب به گونه
المللي، بتواند منابع، امكانـات   هاي بين در سطح سازمان چنين همالمللي و  اي و بين منطقه

توسعه اقتصادي كشور بسيج و تجهيز نمايـد و از ايـن نظـر    فرآيند  ها را براي و فرصت
و الزامات توسـعه اقتصـادي برقـرار     هماهنگي و همسويي كاملي ميان سياست خارجي

الملـل   شود. سياست خارجي ابزاري براي تقويت اقتدار و جايگاه كشـور در نظـام بـين   
است. اكنون كه عنصر اصلي اقتدار در عصر جهاني شدن متكـي بـه عوامـل اقتصـادي،     
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اي سامان يابد كه بتواند از اين  علمي و تكنولوژيك است، سياست خارجي بايد به گونه
  گيري نمايد. ناصر اقتدار براي توسعه ملي بهرهع

اسـت كـه در    مسـأله گرايي، توجه به اين  نكته حائز اهميت ديگر در مبحث توسعه
اي  گونـه بـه   الملل جهان جديد توسعه امري جمعي است. شرايط در اقتصاد سياسي بين

نـزوا بـه   قادر نيستند توسعه اقتصـادي خـود را در ا   ها دولتدر هم تنيده شده است كه 
هـاي اخيـر، بـه بسـياري از      المللـي در دهـه   پيش ببرند. تقويت پيوندها و ارتباطات بين

المللي بخشـيده   شدند، ابعاد مهم بين داخلي تعريف مي مسايلكه سابقاً در حوزه  مسايل
است. شاهد اين مدعا جايگاه  مسايلاست. توسعه، به ويژه بعد اقتصادي آن يكي از اين 

المللي اسـت. بـه جـرأت     نهاد بين ترين مهمازمان ملل متحد به عنوان بحث توسعه در س
ي هـا  فعاليتاي از  ي مربوط به توسعه، حجم عمدهها فعاليتتوان گفت كه مباحث و  مي

اين سازمان را در ادوار مختلف به ويژه ساليان اخير به خود اختصـاص داده اسـت. بـر    
المللي است. مباحثاتي  ي بينها سالمي توان گفت كه توسعه در وضعيت فعل اين مبنا مي

و نيز مشـاجرات و اختالفـاتي كـه ميـان      شود ميجنوب مطرح  ـكه تحت عنوان شمال  
المللي مرتبط بـا توسـعه بـه     هاي بين در سازمانيافته  توسعه كشورهاي در حال توسعه و

معطوف  عمدتاً گيرد نماد اين امر است. اين مباحثات ويژه سازمان تجارت جهاني در مي
به هنجارسازي پيرامون ابعاد مختلف توسعه است و كشورها تالش دارند اين هنجارهـا  

بيشتر منطبق با منافع خود سازند. طبيعي است كه در اين مسـير منـافع برخـي    هرچه  را
. منافع ايران به عنـوان كشـوري   كند مياي پيدا  هاي گسترده كشورها با يكديگر همپوشي

، اشـتراكات  كننـد  ميري ديگر از كشورها كه مسير توسعه را طي در حال توسعه با بسيا
المللي موجود  هاي بين مهمي دارد. اين اشتراكات زمينه را براي حضور كشور در ائتالف

المللي منطبق بر منافع ملي، پيرامون ابعاد مختلف توسـعه فـراهم    سازي بين و نيز ائتالف
  آورد. مي
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ثر در وو تـالش در جهـت ايفـاي نقشـي مـ     هـا   ائـتالف اينگونـه   ثر دروحضور مـ 
المللـي دربـاره توسـعه، كـاركردي مهـم بـراي سياسـت خـارجي          هاي بين هنجارسازي

دسـتگاه سياسـت خـارجي كشـور بتوانـد در پرتـو       هرچه  گرا است در اين مسير، تعامل
المللـي توسـعه ايفـا     هـاي بـين   تعامل با كشورهاي ذينفع، نقش بيشتري در هنجارسازي

المللي براي پيشبرد توسعه و تحقـق اهـداف سـند     هاي بين همان ميزان فرصتنمايد، به 
  انداز فراهم خواهد شد. چشم

  سازي اهداف گرايي و متوازن اعتدال ـ4-1
اهداف سياست خارجي نبايد در عرض هم قرار گرفته و يا نقيض يكديگر باشـند.  

نـات داخلـي باشـند.    ها و امكا ، اهداف سياست خارجي بايد متناسب با ظرفيتچنين هم
 ،كننـد  مـي المللي فراتر از ظرفيت و توانمندي خود تعريـف   يي كه تعهدات بينها دولت
در ادامه مسير خود دچار مشكالت اساسي خواهند شد. امروزه در عصـر جهـاني   عمالً 

هاي اصلي كشورهاي در حال توسـعه چگـونگي برقـراري     شدن اقتصاد، يكي از دغدغه
باشـد. از   خـود مـي   اي ملي هاي توسعه المللي و الزامات سياست نتعادل ميان تعهدات بي

آنجا كه اين كشورها همگي درصدد هسـتند تـا پيونـدهاي خـود را بـا اقتصـاد جهـاني        
تقويت كنند، اين پيوندها ضرورتاً تعهداتي را براي اين كشورها به دنبال خواهد داشت، 

اي آنهـا مغـايرت پيـدا     زهاي توسعهو از سوي ديگر، در موارد زيادي اين تعهدات با نيا
المللـي   ، از اين رو برقراري يك تعادل منطقـي ميـان ايـن دو وجـه ملـي و بـين      كند مي

هـاي   استراتژي توسعه، امروزه به دغدغـه ايـن كشـورها تبـديل شـده اسـت و سـازمان       
  مناسبي بيابند.حل  راه تا براي مديريت اين تعامل كنند ميالمللي نيز تالش  بين

است ضمن حفظ استقالل سياسي و هويت درصدد  اسالمي ايران نيز كه جمهوري
با اين معضـل مواجـه   قطعاً  ،كند ميبرداري  فرهنگي خود از تعامل با اقتصاد جهاني بهره

تعامل با اقتصاد جهـاني  فرآيند  است و در آينده بيشتر مواجه خواهد بود. زيرا هر چقدر
  گردد. المللي و الزامات ملي بيشتر مي ينبيشتر شود، دغدغه تعادل ميان تعهدات ب
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ها و راهكارها  اجراي سياست هبر نحوعمدتاً  ها شايان ذكر است كه اين عدم تعادل
ها و رويكردها نخواهد شد. به عنوان نمونه، هنگـامي كـه    متمركز است و شامل پارادايم

واننـد بـا   ت گيري اصلي اقتصاد جهاني به سمت اقتصاد بازار اسـت، كشـورها نمـي    جهت
حفظ اقتصاد دولتي و غيررقابتي و حمايتي خود با اقتصاد جهاني تعامل داشـته باشـند و   

اقتصاد جهاني از جمله  هالمللي در حوز لذا نبايد الزامات اقتصاد دولتي را با تعهدات بين
الذكر به حساب آورد، چرا كـه اينجـا تعـارض ميـان دو رويكـرد و دو       هاي فوق دغدغه

اقتصاد  هن (اقتصاد دولتي در مقابل اقتصاد بازار) است. از اين رو در عرصاستراتژي كال
بايد اقتصاد بازار و رقابتي يعني همـان رويكـرد غالـب در اقتصـاد جهـاني را      الزاماً  ملي

المللـي   دنبال نمود و در صورت بروز تعارضاتي ميان الزامات اقتصاد ملي با تعهدات بين
  هاي مقتضي اتخاذ شود. حل راه

  راهبردها ـ2

  رقابت/ همكاري ـ1-2
شـوند و نـه    المللي اغلب كشورها نه يكسره دوست تلقي مـي  در شرايط جديد بين

گردد كه افزايش قدرت  الملل معاصر برمي به ماهيت روابط بين مسألهيكسره دشمن. اين 
 اند. همانگونه كـه در فصـل گذشـته بـر آن     و ثروت ارزش و اهميت همساني پيدا كرده

المللـي   شد، در دوران جنگ سرد به دليل غلبـه گفتمـان رئاليسـتي بـر نظـام بـين      د تأكي
بـراي   مسـأله المللـي ايـن    شدند يا همكار. با تغيير شرايط بين كشورها يا رقيب تلقي مي

هـا، در   توان در عين رقابت در برخي از حوزه ها پذيرفته شده است كه مي تمامي قدرت
ري پرداخت. الزمه تحقـق اهـداف سياسـت خـارجي     هاي ديگر به تعامل و همكا حوزه
گرا، مسلط ساختن الگوهاي همكاري/ رقابت بـر رويكردهـاي سياسـت خـارجي      تعامل

هــاي ســايرين و جلــوگيري از  اســت تــا در پرتــو آن بتــوان ضــمن كــاهش حساســيت
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 يالمللـي را موافـق ارتقـا    در قبـال ايـران، محـيط بـين    آنـان   اي گيري رفتار موازنه شكل
  ايران كرد. موقعيت

  گرايي چندجانبه ـ2-2
بدون ترديد، نظم ناعادالنه موجود با توجه به دستور كار حاكم بر سياست خارجي 

نيست، موضوعي كه كشورهاي مهم ديگـري نيـز در آن بـا ايـران      ايران، مطلوب كشور
هـاي مناسـبي بـراي     اشتراك نظر دارند. اين همپوشي در نگـاه بـه نظـم موجـود، زمينـه     

المللي و تقويت  افزاري با نظم موجود بين با كشورهاي همسو جهت مقابله نرمهمكاري 
توان همكاري با كشورهاي همسو جهـت   مبنا ميبر اين  آورد. گرايي فراهم مي چندجانبه

المللي را نيـز از ديگـر    گرايي در عرصه بين گرايي و تقويت چندجانبه مقابله با يك جانبه
 گرايي از آن انداز دانست. تقويت چند جانبه افق چشم الزامات كالن سياست خارجي در

روي كشور براي نيل بـه قـدرت    هاي سيستمي پيش محدوديتاوالً  رو اهميت دارد كه
بــرداري از  و در ثــاني شــرايط را بــراي بهــرهدهــد  مــي اي شــدن را كــاهش اول منطقــه

انـداز بايـد    شمبخشد. اهداف سياست خارجي در افق چ هاي ذاتي ايران بهبود مي قابليت
المللـي،   اي طراحي و پيش برده شود، زيرا در عرصـه بـين   با رويكرد جمعي و مجموعه

با حساسيت و نگراني از سوي ساير بـازيگران دنبـال   عموماً  موقعيت يك كشور يارتقا
پذير است. به  الملل دارد و توجيه . اين نگراني ريشه در منطق و تاريخ روابط بينشود مي

المللـي   آميز و با هزينه كمتـري موقعيـت بـين    تواند به طور موفقيت وري مياين مبنا كش
خود را ارتقا بخشد كه اهداف سياست خارجي خويش را تا حد ممكن در قالب منـافع  

اي طراحي نموده و پيش برد، بدان معنا كه سايرين در ارتقـا و رشـد    جمعي و مجموعه
  اي از فرصت، بيابند. اي گستردهه چالش و تهديد ببينند، حوزهآنكه  آن بيش از



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  490

  گرايي ژئوپلتيك ـ3-2
موقعيت ژئوپليتيك ايران، به رغم امتيازات ويـژه و منحصـر بـه فـرد آن، در طـول      

به مانعي بـراي  عمالً  تاريخ نه تنها كمكي به افزايش قدرت ملي ايران نكرده است، بلكه
ولـت فراگيـر ملـي در    توسعه اقتصادي نيز تبديل شده است. از زمان تشكيل نخستين د

هاي همتراز ايران در اروپا در حال آغاز تجربه  ايران در زمان صفويه، در حالي كه قدرت
ها در غرب كشور، ازبكان در شـمال   اي بودند، رهبران ايران گرفتار جنگ با عثماني تازه

بـه   مسـأله هاي بعـد نيـز ايـن     ها در جنوب كشور بودند. در دوره كشور و حتي پرتغالي
هاي متفاوتي ادامه پيدا كرد. طي چند قرن گذشته، ايـران يـا فرصـتي بـراي تغييـر       لشك

هاي كوتـاهي كـه ايـن فرصـت وجـود       است و يا در دوره اي خود نداشته شرايط منطقه
سنجي مناسـب صـورت نگرفتـه اسـت. مطالعـه و بررسـي        داشته ابتكار عمل و فرصت

كـه ايـران   دهد  مي ف تاريخي نشانهاي مختل وضعيت اقتصادي و سياسي ايران در دوره
المللي  اي و بين نتوانسته است چنان كه بايد و شايد از جايگاه و موقعيت برجسته منطقه

خود در جهت توسعه اقتصادي كشور بهره الزم را ببرد و گاه اين جايگاه به جاي آن كه 
ـ     آفرين بوده است. قدرت آفرين باشد، تهديدزا و چالش فرصت يش از هـاي بـزرگ، تـا پ

پيروزي انقالب اسالمي از طريـق عوامـل وابسـته داخلـي و پـس از پيـروزي انقـالب        
مـانع دسـتيابي ايـران بـه جايگـاه       ترين مهمهاي خارجي،  گذاريتأثير اسالمي، از طريق
هـاي بـزرگ تمـامي     اند. به همين دليل، در شـرايط كنـوني كـه قـدرت     واقعي خود بوده

سازي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه كـار       منزوي ابزارهاي خود را براي محدودسازي و
گيري بيشتر از موقعيت ژئوپـوليتيكي   اند، ضرورت دارد تالش مضاعفي براي بهره گرفته

 احتمـاالً ايران به خرج داده شود. از اين لحاظ، شرايط تاريخي كنوني بـه دو دليـل زيـر    
  ن به وجود آورد:اي ايرا تواند فرصت مناسبي براي ايجاد تغيير در موقعيت منطقه مي



 491  مهوري اسالمي ايرانفصل هشتم ـ راهبرد سياست خارجي براي ارتقاي موقعيت اقتصادي ج

جمهوري اسالمي ايران به ميزاني از قدرت و توانمندي دست يافته است كـه   ـ1
 پيگيـري اي طراحي و  اي براي تغيير ساختار منطقه هاي مبتكرانه تواند طرح مي

  كند.
اختالفات ايران با همسايگان خود در شـرايط موجـود در حـدي نيسـت كـه       ـ2

اختالفات را حل كرد و فضاي نـويني  ها اين  نتوان از طريق برخي ابتكار عمل
اي حاكم نمود. اختالفات ارضي ايران با همسايگان خود در  را در سطح منطقه

  هاي گذشته است. شرايط كنوني در كمترين حد اهميت خود به نسبت دوره
المللي نيـز جمهـوري اسـالمي ايـران را ملـزم       عالوه بر دو مورد فوق، شرايط بين

اي به يك ابتكار عمل خالقانه دست بزند. اين ابتكـار عمـل    قهسازد كه در سطح منط مي
هرچه ابعاد اقتصادي بيشتر و ابعاد سياسي كمتري داشته باشد با موانـع كمتـري مواجـه    
خواهد بود. بر اين اساس، پيشنهاد مشخص اين طرح بازسازي روابط اقتصادي ايران بـا  

گيري هرچه  ورها از طريق بهرهكشورهاي منطقه و گسترش تعامالت اقتصادي با اين كش
  باشد. بيشتر از موقعيت ژئوپليتيك ايران مي

  گراي فعاالنه الزامات سياست خارجي تعامل ـ3
اي نيازمنــد برخــي  محقــق ســاختن يــك برنامــه عمــل مشــخص در هــر حــوزه  

المللـي جمهـوري اسـالمي     اي و بـين  هاست. از اين نظر، تغيير شرايط منطقه سازي زمينه
اي از  گـراي فعاالنـه مسـتلزم تحقـق مجموعـه      سياست خـارجي تعامـل   يريپيگايران و 

اين الزامات شامل موارد زير  ترين مهمهاي داخلي و خارجي است.  مقدمات و ضرورت
  شوند: مي

  تالش براي بهبود تصوير امنيتي كشورـ 1-3
موقعيـت   يالمللـي و ارتقـا   يكي از اقدامات اساسي در جهت كاهش فشارهاي بين

اي جمهوري اسالمي ايران تالش بـراي بهبـود تصـوير امنيتـي كشـور در عرصـه        منطقه
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ي اخير به دليـل برخـي سـوء رفتارهـاي داخلـي و      ها سالالمللي است. متأسفانه در  بين
المللي، تصويري كه از جمهوري اسالمي ايران ارائه شـده   اي بين تبليغات رسانه چنين هم

ونت اسـت. بـراي رسـيدن بـه اهـداف      طلب و طرفدار خش است، تصوير كشوري جنگ
گرا اين تصوير نادرست بايد اصالح شود. در اين مسـير بايـد از    سياست خارجي تعامل

سازند اجتنـاب كـرد، زيـرا     المللي مطرح مي اقداماتي كه كشور را به عنوان تهديدي بين
 المللي حاكم باشـد، پيشـبرد توسـعه    مادامي كه تصوير مخدوشي از ايران در عرصه بين

المللي  ي بينها فعاليتاقتصادي بسيار دشوار است. از وجه ايجابي نيز مشاركت فعال در 
الملـل   و ايجاد همـاهنگي ميـان راهبردهـاي سياسـت خـارجي و مقتضـيات نظـام بـين        

ثانيـاً   پذير نيسـت و  المللي امكان پيشبرد توسعه بدون امكانات بيناوالً  ضروريست، زيرا
  باشد. منافع كشور نمي انزوا در هيج شرايط به سود

المللي و ايجاد هماهنگي ميان راهبردهاي سياست  ي بينها فعاليتالبته مشاركت در 
المللي و  الملل به معناي وادادگي در مقابل نظم موجود بين خارجي و مقتضيات نظام بين

ساز آن و خنثـي نمـودن    هاي فرصت پذيرش كامل آن نيست بلكه به معناي تقويت جنبه
  باشد. ثر در آن ميونفي اين نظم با توسل به ايفاي نقش موجوه م

  اي سازي منطقه تالش براي ثبات ـ2-3
دهـد، نيازمنـد محـيط     استراتژيك خود قرار مي هكشوري كه پيشبرد توسعه را گزين

مسـتقيم و تنگـاتنگي    هامنيتي با ثبات است، زيرا بين ثبات و امكان پيشبرد توسعه رابطـ 
و اغتشاش روند مسـلط در محـيط امنيتـي يـك بـازيگر باشـد،        وجود دارد. اگر آشوب

طبيعي است كه بخش اصلي زمان و توان آن بازيگر صرف مقابله با تهديـدات محيطـي   
مانـد. از ايـن رو، يكـي از الزامـات پـر       و فرصتي براي پيشبرد توسعه باقي نمي شود مي

 تـرين  مهـم ولـين و  سازي در محيط امنيتي ايـران اسـت. ا   اهميت سياست خارجي، ثبات
گيـري ترتيبـات    ثر و سازنده در شـكل ولفه چنين راهبردي، مشاركت و ايفاي نقشي موم

اي با كشورهاي همسايه از طريق توافقات دو جانبه و چندجانبه است. اين  امنيتي منطقه
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 تـرين  مهـم و تقويت آن در محيط امنيتي ايران از  »ثبات«لفه از آن رو اهميت دارد كه وم
هاي پيشبرد توسعه اقتصادي است. ثبات در محيط امنيتي ايران به دو صورت  پيش شرط

تواند محقق گردد. يكي از مسير هژموني، بدان معنـا كـه ايـران در منطقـه از منزلـت       مي
ساز، به تنهايي ثبات  هژمون برخوردار باشد و با توليد امنيت و مقابله با فرآيندهاي ناامن

 اينكـه  داليـل هاي آن را تقبل نمايد. اين مسير بـه   و هزينه و دوام ثبات را تضمين نمايد
هـايي نيـز برخـوردار     ايران چنين منزلتي ندارد، ثانياً، از توان پرداخت چنـين هزينـه  اوالً 

  .كند نميانداز  نيست، مطلوب نيست و كمكي به تحقق اهداف چشم
مســير دوم مســير همكــاري و حركــت در جهــت شــكل بخشــيدن بــه نــوعي از  

هاي امنيت جمعي است. در اين چارچوب امنيت به مثابه محصولي است كه با  يسممكان
سازي در منـاطقي كـه    . اين شيوه امنيتشود ميهمكاري بازيگران ذينفع توليد و عرضه 

آيد و  تري به شمار مي هيچ بازيگري از منزلت هژمونيك برخوردار نيست، شيوه مناسب
دهد. در ايـن   دهه اخير آن را به خوبي نشان ميتاريخ مناطقي چون آسياي شرقي در دو 

و هر يك به سـهم خـود    شود ميهاي توليد امنيت در ميان بازيگران تقسيم  شيوه، هزينه
توانـد   هاي مختلفي مـي  كوشند. اين شيوه توليد امنيت در قالب در ارتقا و پايداري آن مي

ه و چندجانبه اشاره كرد. بـه  هاي دوجانب توان به مكانيسم نهادينه شود كه از آن جمله مي
ثر و وتوان اين شيوه را شـيوه مطلـوب ايفـاي نقـش مـ      اي ايران مي دليل موقعيت منطقه

هاي دو جانبه  سازنده در ترتيبات امنيتي منطقه دانست. در اين جهت بكارگيري مكانيسم
آيد.  هاي چندجانبه در سطح منطقه، مطلوب به شمار مي در سطح همسايگان و مكانيسم

ذكر اين نكته ضروري است كه محيط امنيتي ايران، محيطي به شـدت ناپايـدار اسـت و    
گذارد، قرار گرفتن عراق در ضلع  اين ناپايداري اثرات مخربي بر روند توسعه كشور مي

غربي و افغانستان در ضلع شرقي اين محـيط، خـود گويـاي ايـن امـر اسـت. بنـابراين        
  آيد. به شمار مي سازي در چنين محيطي نياز مبرمي ثبات
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  سازي تالش براي مجموعهـ 3-3
اي طراحي شـود كـه    اساساً هنگامي كه اهداف سياست خارجي يك كشور به گونه

ساير كشورها نيز در آن منافعي بيابند، امكان تحقق اين اهداف بيشـتر خواهـد بـود. بـه     
 عبارت ديگر زماني كه تحقق اهداف سياست خارجي يك كشـور تبـديل بـه بخشـي از    

تر خواهد بود. تقويت روند همگرايي به  خواست جمعي كشورها شود، پيشبرد آن آسان
يـاري  آنـان   ل افـزايش امكـان تحقـق   Ĥاي كردن اهداف سياست خارجي و بالم مجموعه

  رساند. مي
در  »اشتراكات«معطوف به عمدتاً  تا كشورها شود ميهمگرايي باعث فرآيند  تقويت

براي خود بدانـد. در چنـين    »فرصتي«هر يك ديگري را منافع خود با سايرين گردند و 
يك بازيگر به مثابه تهديد براي سايرين تلقـي   يفضايي امكان كمي وجود دارد كه ارتقا

اي با تكيه بـر قـدرت سـخت در مقابـل آن برآينـد. بـه        گردد و آنها در پي ايجاد موازنه
اه يـك كشـور ايجـاد    جايگـ  يعبارت بهتر فضاي موافقي در چنين شرايطي براي ارتقـا 

هاي  رو اهميت دارد كه هزينه جايگاه ايران از آن يگردد. ايجاد فضاي موافق با ارتقا مي
دهد، زيرا در فضاي رئاليستي فعلي حاكم  اي شدن را كاهش مي نيل به قدرت اول منطقه

 جايگاه يك بازيگر با حساسيت سايرين و تالش يبر روابط كشورهاي خاورميانه، ارتقا
همگرايـي از طريـق كـاهش    فرآينـد   براي ايجاد موازنه همراه خواهد شد. پيشـبرد  آنان

ثر وتواند در اين جهت مـ  فضاي رئاليستي و حاكم كردن همكاري بر روابط كشورها مي
  واقع شود.

  تالش در جهت افزايش توان رقابتي كشورـ 4-3
از ديگر وظايف سياست خـارجي جهـت تقويـت اقتصـاد كشـور، فـراهم كـردن        

هاي سياسي مناسب جهت تقويت نقش و تـوان رقـابتي كشـور، بـه ويـژه بخـش        مينهز
خصوصي جهت حضور فعال در اقتصاد جهاني است. تاريخ توسعه در كشورهاي موفق 

كشورها همواره نقشي پر اهميت در باال بـردن تـوان   اينگونه  كه دولت دردهد  مي نشان
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هـاي بـارز ايـن     ت. يكي از نمونهرقابتي بخش خصوصي در عرصه جهاني ايفا كرده اس
هـايي چـون سامسـونگ     در افزايش توان رقابتي شركت جنوبي كرهحمايت، نقش دولت 

المللي در مراحـل اوليـه رشـد از حمايـت      هاي بزرگ بين شركتاينگونه  است. در واقع
هاي رقـابتي   اند قابليت اند و با توسل به آن توانسته ي خود برخوردار بودهها دولتوسيع 

تـوان در ميـان    ويش را در حد اسـتانداردهاي جهـاني ارتقـا بخشـند. بـه نـدرت مـي       خ
كشورهاي در حال توسعه، بخش خصوصي پيشـرفته و داراي تـوان رقابـت در عرصـه     
جهاني را ديد كه مورد حمايت جدي دولت خويش، حداقل در مراحل اوليه رشد، واقع 

ـ  ت، سياسـت خـارجي بـه دليـل     نشده باشد. طبيعي است كه در ميان اركان مختلف دول
المللي، قادر بر ايفاي نقشـي   نقش ويژه آن به عنوان حلقه وصل يك كشور به عرصه بين

پر اهميت در تقويت توان رقابت اقتصادي است. نقش سياست خارجي در ايـن جهـت   
گردد كـه توجـه داشـته باشـيم،      تر مي ساز است و اهميت آن هنگامي روشن نقشي زمينه

هـاي   مختلف، براي رقابت در عرصـه جهـاني، ضـعف    داليلر به بخش خصوصي كشو
هاي گسترده است تـا در پرتـو آن بتوانـد،     ها و حمايت سازي جدي دارد و نيازمند زمينه

  المللي را پيدا كند. قابليت رقابت با رقيبان پرقوت در صحنه بين

  گرا الزامات داخلي سياست خارجي تعاملـ 5-3
پذيري گسترده سياست داخلي و تأثير الملل به سياست بينپردازان  بسياري از نظريه

خارجي از يكديگر معتقدند و در واقع سياست خارجي را ادامـه سياسـت داخلـي و در    
الزامات داخلي برمبناي  سياست خارجي خود را ها دولتدانند و معتقدند  راستاي آن مي

طراحـي و پيشـبرد    هـاي يـك دولـت را در    و امكانات و نيز محـدوديت  كنند ميترسيم 
دانند. بر اين مبنا بايد اذعان كرد كه سياسـت داخلـي    ميكننده  سياست خارجي آن تعيين

  گذارد و بالعكس. اي بر سياست خارجي مي ات گستردهتأثير در وضعيت فعلي
موضوعات اساسي سياست داخلي بـر   تأثير به همين دليل، توجه ويژه به اهميت و

ي مسايليگر از الزامات سياست خارجي كشور تلقي كرد. سياست خارجي را بايد يكي د
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هاي سـازوكار  كـردن  كارآمـد  همچون مشاركت عمومي، تحكيم وفاق و وحـدت ملـي،  
تـوان در زمـره ايـن     گرايي و رعايت حقوق شـهروندي را مـي   ساالري ديني، قانون مردم

  دانست. مسايل
عيت كنـوني،  بر سياسـت خـارجي از آن روسـت كـه در وضـ      مسايلتأثير اينگونه 

المللي تبديل شـده اسـت و    بين »هنجار«در سياست داخلي به نوعي  مسايلرعايت اين 
ها ضعيف باشـند، گذشـته از مطلوبيـت ذاتـي رعايـت ايـن        كشورهايي كه در اين زمينه

ثانياً  تصوير مخدوشي دارند واوالً  المللي براي نظام سياسي كشور، در صحنه بين مسايل
المللـي بـا مشـكالت زيـادي      ، به ويژه در زمينه جذب امكانات بـين در تعامل با سايرين

  گردند. مواجه مي
سياست داخلي بر سياست خارجي، تقويـت و   تأثير از ديگر الزامات مهم در حوزه

ي روابـط خـارجي بـا    هـا  فعاليـت داخلي و همسو نمودن كليـه   كارآمد ايجاد هماهنگي
بـر انسـجام در حـوزه سياسـت     أكيـد  ت سياست خارجي كشور است. اين الزام در واقع

خارجي دارد. بدون برخورداري از انسجام، وقت و انرژي سياست خـارجي كشـور بـه    
موجـب   چنـين  هم ها فعاليت. عدم انسجام در شود ميدهي ن سوي هدف مشخصي جهت

گـردد كـه ايـن امـر بـه نوبـه خـود،         المللـي مـي   هاي متناقض بـه محـيط بـين    ارائه داده
  دهد. شور را كاهش ميپذيري ك بيني پيش

، مبتكر و متعهد در حوزه روابـط  كارآمد سازي به منظور تربيت عناصر ملي ظرفيت
خارجي و تقويت و ايجاد مراكز و نهادهاي مستقل آموزشـي، پژوهشـي و مطالعـاتي از    

گراسـت كـه تحقـق آن وظيفـه نهادهـاي سياسـي        ديگر الزامات سياست خارجي تعامل
  داخلي است.
ثر با ايرانيـان خـارج از كشـور و تقويـت روحيـه وحـدت ملـي و        ول متعام نهايتاً

هـاي   ريزي جهـت اسـتفاده از ظرفيـت    و برنامهآنان  جايگاه يحمايت از حقوق و ارتقا
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در روابط خارجي را بايد به عنوان الزام نهـايي  آنان  علمي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
  از سلسله الزامات سياست خارجي دانست.

ي كارآمـد  هايي در جهان وجود دارند كه از نيروي انساني گسـترده و معدود كشور
در وراي مرزهاي خود برخوردار باشند. خوشبختانه ايران در زمره اينگونه كشورهاست. 

ات تـأثير  اي كشـور  تواند در پيشبرد اهـداف توسـعه   ثر با اين نيرو ميوبرقراري تعامل م
فيت انسـاني گسـترده در وراي مرزهـا، در    مهمي داشته باشد. ايران با برخورداري از ظر

از رقبـاي   تـر  سريعتوسعه را بسيار فرآيند  تواند ميآنان  صورت تعامل هدفمند دولت با
هاي مهمي اسـت كـه    اي خويش به پيش راند. حوزه روابط خارجي يكي از حوزه منطقه
  كرد. هاي گسترده اين نيروها در جهت پيشبرد اهداف آن استفاده توان از ظرفيت مي

انـداز در حـوزه    در نهايت ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه الزامـات سـند چشـم     
اي دارد، بدان معنا كه تقدم يا تأخر پرداختن بـه آنهـا    سياست خارجي خصلت مجموعه

عمالً  در اين بحث به معناي ميزان اهميت هر يك نيست، بلكه تحقق يكي بدون ديگري
و بايد به تحقق آنها بـه صـورت    كند نميشور ثري به پيشبرد استراتژي كالن كوكمك م

  .يك كل در هم تنيده پرداخت

  ها و راهكارها سياست ـ4
گراي فعاالنه به طور مشخص چهار راهكار عملياتي زيـر را   سياست خارجي تعامل

  :كند مي المللي جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد اي و بين براي تغيير شرايط منطقه

  هاي غربي ري از افزايش تنش با قدرتتالش در جهت جلوگي ـ1-4
الملل را با تساهل، نحوه توزيع  الملل، نظام بين پردازان سياست بين بسياري از نظريه

داننـد، قائـل شـدن چنـين نقشـي بـراي        المللـي مـي   قدرت در ميان بازيگران عمده بين
ن بـه  است. پيشبرد توسعه و رسـيد آنان  هاي گسترده هاي بزرگ حاكي از توانايي قدرت

هـاي   يافتگي نيز نيازمند برخورداري از روابط تنظيم شده با قـدرت  استانداردهاي توسعه
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بزرگ است، زيرا اين بازيگران از هر دو وجه سلبي و ايجابي قادر بـه ايجـاد بيشـترين    
اثرگذاري بر روند توسعه در اينگونه كشورها هستند. از وجـه سـلبي، مـوانعي كـه ايـن      

آوردن آن در مسير توسعه كشورهاي ميان پايه، هسـتند، مـوانعي    ها قادر به پديد قدرت
سازد. تجربـه   پيشبرد توسعه را بسيار مشكل ميعمالً  اي كه بسيار گسترده است، به گونه

انـد،   هـا دچـار مشـكل بـوده     ند توسعه در كشورهايي كه با اين قـدرت روند به شدت كُ
گـذاري، وضـعيت فعلـي    تأثير اين هاي بسيار شفاف گوياي اين امر است، يكي از نمونه

المللـي، بـه ويـژه چتـر      بردن از امكانات بـين  و جنوبي است كه يكي با بهره شمالي كره
هاي اقتصادي اياالت متحده به جرگه كشـورهاي صـنعتي پيوسـته اسـت      امنيتي و كمك

 تـرين  مهمولي ديگري رو به زوال است و مشكل گرسنگي در آن جدي است. در واقع 
در روند توسعه كشورهاي ميـان پايـه وجـود دارد آن اسـت كـه چگونـه        موضوعي كه

هاي بزرگ در پيشبرد توسـعه   هاي قدرت المللي، به ويژه توانايي توان از امكانات بين مي
بسيار پيچيده است و به همين دليل است كه تنها برخـي از   مسألهگرفت؟ حل اين  بهره

 تـرين  مهمتوان گفت  اند. به جرأت مي هكشورهاي در حال توسعه موفق به انجام آن شد
مانع خارجي در مسير تحقق توسعه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، سنخ فعلي روابط 

هاي بزرگ به ويژه اياالت متحده است. اياالت متحـده در دوران پـس از    ايران با قدرت
ايجـاد   مانع خارجي در مسير توسعه ايران شـده اسـت و بـا    ترين مهمانقالب، تبديل به 
اي از يك سو و فشار شديد بر ساير كشـورها باعـث شـده     هاي توسعه انواع محدوديت

اي مواجه گردد. تداوم مـانع تراشـي    است تا پيشبرد توسعه در كشور با مشكالت عديده
روست كه اصـالح و   سازد و از اين انداز را بسيار مشكل مي ، تحقق اهداف چشمآمريكا

اساسـي چگـونگي    مسألهتر  يابد. به بياني شفاف اولويت مي تنظيم روابط با آن اهميت و
سازي موانع ايجاد شده توسط اياالت متحده در مسير توسـعه اقتصـادي علمـي و     خنثي

هـاي آن در جهـت    گـرفتن از قابليـت   وهله اول و در مرحله بعد بهره كشور در فناوري
انـد   خـوبي توانسـته   تـاكنون بـه   1978ها از مقطـع   پيشبرد توسعه در كشور است. چيني
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داد، از  قـرار مـي  آنـان   سازي موانعي كه اياالت متحده در مسـير توسـعه   عالوه بر خنثي
تـاكنون   1978اي كـه از   گيرنـد، بـه گونـه    هاي آن در جهت پيشبرد توسعه بهره قابليت

ترين بازار  گذاران خارجي در چين است و عمده اياالت متحده يكي از بزرگترين سرمايه
هـا بـدون گـردن     چينـي آنكه  كاالهاي چيني فراهم آورده است. نكته پر اهميترا براي 

  اند به اين مهم نائل گردند. هاي حداكثري اياالت متحده توانسته نهادن به خواسته
، بلكه بايد شود ميهاي بزرگ، منحصر به اياالت متحده ن بازتعريف روابط با قدرت

دستور كـار سياسـت خـارجي كشـور قـرار داد.       روابط با اتحاديه اروپا را نيز در يارتقا
هاي گسترده در ابعاد مختلف قدرت، به ويـژه در   اتحاديه اروپا با برخورداري از قابليت

حوزه قدرت نرم، امروزه در عرصه جهاني به بازيگري بسيار مهم تبـديل شـده اسـت و    
  ند.ا كشورهاي مختلف براي آن اولويت بااليي در سياست خارجي خود قائل شده

سنخ روابط ايران و اتحاديه اروپا در دو دهه اخير نيـز ايـن موضـوع را بـه خـوبي      
امـا   سازد. گرچه اين روابط از فراز و فرودهاي بسياري برخوردار بوده است، آشكار مي

اتحاديه اروپا همواره از جايگاهي محوري در سياست خـارجي ايـران برخـوردار بـوده     
وجه سلبي و چه از وجه ايجابي بر اهـداف و منـافع    ات آشكاري را چه ازتأثير است و

هاي اتحاديه اروپا و ايران از يك سو و نيازهـاي ايـن دو بـه     ايران گذارده است. قابليت
  آورد. روابط دوجانبه را فراهم مي ييكديگر، بستر الزم براي ارتقا

ـ  هاي زير مي هاي بزرگ از فرصت براي تغيير شرايط در روابط ايران و قدرت وان ت
  بهره برد.

  استفاده از فرصت انتخابات رياست جمهوري ـ1
گيـر در سياسـت    بها دادن به تغييـرات صـورت گرفتـه در نهادهـاي تصـميم      ـ2

  آمريكاخارجي 
  اي ها در موضوع هسته اجماع داخلي بر سر حداقل ـ3
  توجه جدي به بهبود روابط با كشورهاي همسايه ـ4
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  زبرانگي كاهش معنادار رفتارها و اظهارات حساسيت ـ5

  هاي شرقي تداوم همكاري متوازن با قدرتـ 2-4
هاي در حـال ظهـور    هاي غيرعربي، به ويژه قدرت هدفمند روابط با قدرت يارتقا

ديگري است كـه بـه مثابـه الزامـي مهـم در سياسـت خـارجي        پر اهميت  آسيايي، جنبه
رها در انداز بايد مورد توجه قرار گيرد. روابط ايـران بـا ايـن كشـو     متناسب با سند چشم

ساليان اخير به سرعت رو به گسترش و تعميق رفته است، اما اين گسترش برخوردار از 
و دستور كاري مشخص و شـفاف نبـوده اسـت. مـراد از دسـتور كـار        درازمدتديدي 
مشـخص   درازمـدت ها با ديدي  ها و استراتژي اي است كه در آن اهداف، سياست برنامه

شورها در قالب آن پي گرفته شود. اهميت روزافزون شده باشد و پيشبرد روابط با اين ك
الملـل از يـك سـو و موقعيـت ويـژه ژئوپليتيـك و        هاي آسيايي در سياست بـين  قدرت

اي در روابـط دو جانبـه فـراهم     هـاي گسـترده   ژئواكونوميك ايران از ديگر سو، ظرفيـت 
  ازد.س مي تر سريعها پيشبرد توسعه را  آورد. به فعليت رساندن اين ظرفيت مي

  المللي اي و بين ايفاي نقش فعاالنه در نهادهاي منطقهـ 3-4
المللـي موجـود بـه     المللي يكي از اركان اصلي نظـام بـين   ها و نهادهاي بين سازمان

دهي به جايگاه كشـورها در   اي كه يكي از فاكتوهاري اصلي شكل آيند، به گونه شمار مي
گـذاري بـر   تأثير ها ونهادهـا و  ن سازمانتوان ميزان حضور در اي المللي را مي صحنه بين
گـرا، هـدفي معطـوف بـه      دانست: هدف اصلي سياست خارجي تعامـل آنان  تصميمات
هـاي   گـذاري در نهادهـا و سـازمان   تأثير حضـور و ايـن رو   المللي است و از محيط بين

نمايد.  دهي به اين محيط، ضروري مي شكلپر اهميت  المللي به عنوان يكي از اركان بين
دهـي بـه رونـدهاي سياسـي و تـا       المللـي طيفـي از شـكل    هـا و نهادهـاي بـين    زمانسا

 گيـرد. حضـور و   تخصصي و فني را در برميصرفاً  المللي و تا كارهاي سازي بين هنجار
ات تـأثير  گـردد تـا از   باعث مياوالً  ها و نهادها درحد امكان، گذاري در اين سازمانتأثير
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ملي تا حدي جلوگيري به عمـل آيـد و در ثـاني از     سوء تصميمات اين نهادها بر منافع
هاي فنـي و   چه در حوزه هنجارسازي و چه در حوزه كمكآنان  هاي امكانات و قابليت

ها به تداوم و  گذاري در اين سازمانتأثير برداري شود. به عالوه حضور و تخصصي بهره
رساند. اهميت اين  مياي نيز ياري  المللي و منطقه هاي بين تثبيت صلح و ثبات در عرصه

گردد كه توجه داشـته باشـيم، ايـران     تر مي المللي هنگامي روشن هاي بين كاركرد سازمان
انداز به شدت نيازمند ثبات در محيط امنيتي خـويش اسـت و    براي نيل به اهداف چشم

گـذار باشـند بـر ايـن مبنـا      تأثير تواننـد  المللي در اين جهت مي ها ونهادهاي بين سازمان
اي را بايـد يكـي    المللي و منطقـه  هاي بين گذاري در سازمانتأثير و سطح فعاليت ياارتق

  انداز داشت. ديگر از الزامات كلي سياست خارجي كشور در افق سند چشم
 هــايي كــه در ايــن دوران بايــد ســطح فعاليــت و نهادهــا و ســازمان تــرين مهــماز 

هي و تحقيـق و توسـعه معتبـر    گذاري ايران در آنهـا افـزايش يابـد، مراكـز دانشـگا     تأثير
  المللي است. كشورهاي جهان ونهادهاي بين

اي براي  بعد توسعه است و پايه ترين مهمتوان گفت كه توسعه علمي،  به جرأت مي
گـرفتن از امكانـات و    آيد. تقويت اين پايه نيازمنـد بهـره   ساير ابعاد توسعه به شمار مي

ن عرصه است. اين نهادها طيفـي از نهادهـاي   المللي فعال در اي هاي نهادهاي بين قابليت
گيرند.  المللي دارند را در برمي علمي كشورهاي پيشرفته تا نهادهاي علمي كه ماهيتي بين

گـردد كـه توجـه داشـته      آشكارتر مـي  گرفتن از امكانات اين نهادها هنگامي اهميت بهره
ر كردن شـكاف رو  هاي مختلف علمي نيازمند پ مختلف، كشور در حوزه داليلباشيم به 

به گسترش با استانداردهاي جهاني است. نياز به پر كردن شكاف علمي كشور با جهـان  
بـيش از پـيش    يدر تركيب با نياز به رشد سـريع علمـي در بيسـت سـال آينـده، ارتقـا      

  سازد. همكاري با اين نهادها را از ضرورت و اولويت برخوردار مي
انداز بايد به آن توجهي ويـژه داشـت.    چشميكي ديگر از نهادهايي كه در افق سند 

تـاكنون همـواره    1950جنبش عدم تعهد است. اين جنبش از هنگام بنيانگذاري در دهه 
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مدافع استقالل و حاكميت كشورهاي در حـال توسـعه بـوده اسـت. در دوران نظـم دو      
هاي كشـورهاي در حـال توسـعه، نقـش مهمـي در       قطبي اين سازمان با تجميع ظرفيت

در برابـر  آنـان   فظ اسـتقالل و حاكميـت ايـن كشـورها و حمايـت از حقـوق      جهت ح
فشارهاي دو قطب ايفا كرد. در دوران پس از جنگ سـرد نيـز ايـن سـازمان در جهـت      

ي مهمـي  ها فعاليتگرايي  جانبه و مقابله با يكآنان  حمايت از استقالل كشورها و حقوق
  را به انجام رسانده است.

اي شـاهدي بـر ايـن     هسته مسألهزمان از حقوق ايران در گذار اين ساتأثير حمايت
المللي مـدافع حقـوق ايـران در ايـن      نهاد بين ترين مهممدعا است. در واقع اين سازمان 

هـاي جنـبش    ثر در فعال نمودن و تجميع ظرفيتواست. بر اين مبنا ايفاي نقشي م مسأله
فع مشـترك كشـورهاي در   عدم تعهد در دفاع از استقالل و حاكميت ملي كشورها و منا

انـداز   توان از ديگر الزامات سياست خارجي كشور در افق سند چشـم  حال توسعه را مي
  دانست.

 اي جهـت  هاي گسترده تاريخ جنبش عدم تعهد نشان داده است كه اين نهاد قابليت
بـه دليـل   عمدتاً  المللي دارد. اين قابليت گسترده گذاري بر روندها و فرآيندهاي بينتأثير

گيـرد، طيفـي كـه تجميـع      آن است كه اين نهاد طيـف وسـيعي از كشـورها را در برمـي    
آورد. بايـد اذعـان كـرد كـه      المللي پديد مـي  نيرويي مهم در صحنه بينآنان  هاي قابليت
هـاي   هاي آن است و با فعال نمودن ظرفيت ي كنوني اين نهاد، كمتر از ظرفيتها فعاليت
المللي موجود را افزايش داد. يكـي   اري آن بر نظم بينگذتأثير توان گستره و عمق آن مي

منافع مشترك كشورهاي در حـال توسـعه    پيگيريهاي اين سازمان،  ظرفيت ترين مهماز 
المللي است. اين كشورها به داليل مختلـف از اشـتراك منـافع مهمـي در      در صحنه بين

نهادينه اين منافع مشـترك  اند به صورت  المللي برخوردارند، اما هنوز نتوانسته صحنه بين
ايـن منـافع    پيگيـري تواند چارچوب مناسـبي بـراي    را دنبال كنند، جنبش عدم تعهد مي

  باشد.
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 ايران به عنوان كشوري در حال توسـعه كـه حفـظ اسـتقالل و حاكميـت اولويـت      
انداز به مثابه اسـتراتژي   توسعه در چارچوب سند چشمفرآيند  و خواهان پيشبرددهد  مي

هاي جنـبش   است، بايد نقش و سهم خود در فعال نمودن و تجميع ظرفيت كالن كشور
هاي آن، ايفاي چنين نقشي را بـراي ايـن    عدم تعهد را ايفا نمايد. اهميت ايران و قابليت

  سازد. پذير مي كشورها امكان
لمللـي همكـاري بـا    ا هـاي بـين   از ديگر الزامات سياست خارجي در حوزه سازمان

هاي اقتصادي و امنيتي  ها و تشكل ي و ايفاي نقش فعال در سازمانثر آسيايوكشورهاي م
كشور غرب آسياست و قـادر بـه ايفـاي نقشـي مهـم در       ترين مهماين قاره است. ايران 

  پيشبرد همكاري در اين قاره است.
اي  هـاي منطقـه   اي گسترده به همكاري ي اخير به گونهها سالكشورهاي آسيايي در 

هاي خود، توسعه را با سهولت بيشتري  تجميع ظرفيت دارند تا با اند و تالش روي آورده
  هاي خود را كاهش دهند. پذيري به پيش برده و آسيب

سـازمان همكـاري شـانگهاي را     و تقويـت  تأسـيس آن و  پررنگ شدن نقـش آسـه  
توان نمادهاي مهم روند رو به رشد همكاري در ميان كشورهاي اين منطقه دانسـت.   مي

هـاي گسـترده در    كشور غرب اين قاره با برخورداري از قابليت ترين مهمن ايران به عنوا
هاي آسيايي هم نقش خود  ها و تشكل هاي مختلف بايد با حضور فعال در سازمان حوزه

هايي كه اين نهادها ايجـاد   ها را ايفا نمايد و هم اينكه از فرصت در پيشبرد اين همكاري
  جويد. در جهت پيشبرد توسعه بهره كنند مي

ها و نهادهـاي دولتـي در    لمللي منحصر و مختصر در سازمانا تعامل با نهادهاي بين
المللي نيست، بلكه بايد نهادهاي خصوصي را نيز در برگيرد. امروزه بسـياري   صحنه بين

ثر براي نيل وي مها راه المللي را يكي از از كشورهاي همكاري با نهادهاي غيردولتي بين
توانـد از   دانند. طبيعي است كه برقراري چنين تعـاملي نمـي   خود ميبه برخي از اهداف 

طريق دستگاه سياست خارجي كشور يا نهادهاي دولتي پي گرفته شود و بايد با توسـل  
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به نهادهايي كه شرايط الزم را دارند صورت گيرد. ناگفته پيدا است كه موسسات مردمي 
ها در جهت انجام ايـن   رين پتانسيلهاي غيردولتي داخلي، از بيشت و خصوصي و سازمان

  امور برخوردارند.
  هاي بيشتري برخوردارند: اين گونه نهادها به دو دليل اساسي از قابليت

به طور رسمي به دولت وابسته نيستند. اهميت اين موضـوع هنگـامي آشـكار     ـ1
 المللـي،  ها و نهادهـاي غيردولتـي بـين    گردد كه توجه داشته باشيم، سازمان مي

چنـدان نمايـل ندارنـد.     هـا  دولـت سسات وابسته بـه  وبه همكاري با معموماً 
سسات مردمي و خصوصي داخلي به دولت، آنها را وبنابراين عدم وابستگي م

  سازد. سسات ميوهاي بيشتري براي برقراري تعامل با اينگونه م واجد ظرفيت
ليـل،  ها و نهادهاي مردمي و غيردولتـي بـه د   تر: سازمان پذيري گسترده انعطاف ـ2

رهــا بــودن از بســياري از قيــد و بنــدها و محــذورات بوروكراتيــك از       
هـاي مختلـف در تعامـل بـا      پذيري بيشتري در مواجهـه بـا موقعيـت    انعطاف
هاي دولتي برخوردارنـد   المللي، در قياس با سازمان بينغيردولتي  هاي سازمان

  ند.المللي عمل كن توانند در محيط پيچيده بين اي بهتر مي و به گونه

  اي فعاالنه اتخاذ سياست منطقه ـ4-4
توان يكي  اي كه در آن واقع شده است را مي سياست خارجي يك كشور در منطقه

گذارترين متغيرها در كاميابي يا ناكامي آن كشو در نيل به اهداف دانسـت. ايـران   تأثير از
تـوان   جي را مياي سياست خار نيز از اين قاعده مستثني نيست. بر اين مبنا راهبرد منطقه

  گذاري در نيل به اهداف مورد نظر دانست.تأثير يكي از متغيرهاي اساسي
ناگفته پيداست كه در منطقه، همسايگان بـيش از سـايرين بـراي ايـران اهميـت و      

باشند. اين نقش از هر دو وجـه سـلبي و    ميتر  مهماولويت دارند و قادر به ايفاي نقشي 
 ان هشت سـاله جنـگ تحميلـي كـه طـي آن بسـياري از      تواند ايفا شود. دور ايجابي مي
گـذاري سـلبي   تأثير هاي توسعه كشور از ميان رفـت، نمـادي از   و فرصت ها زيرساخت
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هـاي ايـران بـا برخـي از      آيد. از وجه ايجـابي نيـز بـه همكـاري     همسايگان به شمار مي
اي  قـه همسايگان و نتايج آن در امنيت و ثبات چه در حوزه داخلي و چه در حـوزه منط 

  توان اشاره كرد. مي
اي سياسـت خـارجي    راهبـرد منطقـه  پـر اهميـت    هـاي  لفـه وبر اين مبنا يكـي از م 

روابط ايران با همسايگان به سطح وابستگي متقابل  يتوان ارتقا گراي فعاالنه را مي تعامل
كه وابستگي متقابل وضعيتي است كه  شود ميالمللي گفته  دانست. در متون سياست بين

اي افزايش يابد كه كاهش سطح روابـط،   منافع مشترك در روابط دوجانبه به گونهدر آن 
هاي بسيار بااليي بر كشورها تحميل كند. رسيدن به  قطع آن و يا مبادرت به جنگ هزينه

پـذير اسـت كـه كشـورها بـا يكـديگر        چنين وضعيتي در روابط دوجانبه هنگامي امكان
هاي گسترده  ازند. ايران با برخورداري از ظرفيتبرقرار س بلندمدتاتصاالت زيربنايي و 

بـا همسـايگان را    بلندمـدت هاي مختلف توانايي برقراري اتصاالت زيربنايي و  در حوزه
هـايي ماننـد انـرژي، ترانزيـت، آب و تعـامالت       ها را به ويژه در حوزه دارد. اين ظرفيت

تر شده و  مسايگان نهادينهروابط ايران با ههرچه  توان مشاهده كرد. نهادينه اقتصادي مي
به وضعيت وابستگي متقابل نزديكتر شود، از يـك سـو ثبـات در محـيط امنيتـي ايـران       

تـري بـراي پيشـبرد توسـعه      المللي گسترده تر خواهد شد و از ديگر سو منابع بين نهادينه
هـاي داراي قابليـت ايجـاد اتصـاالت      فراهم خواهد آمد. بر اين مبنا شناخت دقيق حوزه

 ها در تعامـل بـا   نايي در روابط ايران با همسايگان در وهله اول و تحقق اين ظرفيتزيرب
  آيد. در وهله دوم از الزامات سياست خارجي در اين حوزه به شمار ميآنان 

اي  المللـي منطقـه   اي و بـين  گذاري در حل و فصل مناقشات منطقهتأثير مشاركت و
 20ي سياسـت خـارجي كشـور در دوران    ا اي اساسي راهبرد منطقـه  لفهويكي ديگر از م

اي از چنـد   آيد. مشاركت در حل و فصـل مناقشـات منطقـه    انداز به شمار مي ساله چشم
  زاويه واجد اهميت و ضرورت است:
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ترين منطقه جهان است و تداوم تنش و درگيـري در آن در   خاورميانه پر تنش ـ1
برمبنـاي   ان. ايـر كنـد  مـي مسير توسعه كشورهاي منطقه موانع اساسـي ايجـاد   

استراتژي كالن خود در بيست سال آينده خواهان نيل به جايگاه اول اقتصادي 
است. رسيدن به چنين وضعيتي نيازمند پيشبرد سريع توسـعه   فناوريعلمي و 

و برخورداري از نرخ رشد باالي اقتصادي در طـي ايـن دوره اسـت. پيشـبرد     
بسيار مشـكل اسـت،    م غيرممكن،ييتوسعه در چنين منطقه مغشوشي اگر نگو

افـزاري را بـراي كشـورها در     سخت »امنيت«هاي موجود در آن،  زيرا درگيري
رانـد. بنـابراين مشـاركت     و توسعه را به حاشيه مـي دهد  مي اولويت اول قرار

يابد. ايران به عنـوان يكـي    كشورها در حل و فصل اين مناقشات ضرورت مي
ي متناسـب در ايـن رونـد ايفـا     هاي اصلي قدرت در منطقه بايد سهم از كانون

  نمايد.
همكاري و همگرايي ميان پر اهميت  هاي حل و فصل مناقشات يكي از جلوه ـ2

را در منطقه حاكم كنـد. در   »توسعه و صلح«كشورهاي منطقه باشد و گفتمان 
وضعيت فعلي در منطقه خاورميانه گفتمان جنـگ و منازعـه حـاكم اسـت. و     

هـاي بـزرگ در    ي خود و يا با تكيه بر قـدرت ها كشورها يا با تكيه بر قابليت
تالش براي برقراري توازن نظامي در مقابل يكديگر هستند. غلبه اين گفتمـان  
رئاليستي، فضايي براي همكـاري، همگرايـي و كـانوني شـدن توسـعه بـاقي       

گذارد. خروج از اين فضا و گفتمان حاكم نيازمند حل مناقشاتي است كه  نمي
چنين گفتماني با از ميان بازتوليد  . جلوگيري ازكنند ميليد اين گفتمان را بازتو

هاي ايجاد آن، مسـير همكـاري و همگرايـي ميـان كشـورهاي       برداشتن زمينه
  سازد. منطقه و نيل به توسعه را هموار مي

 ياي سياست خارجي كشور، تقويـت و ارتقـا   لفه پر اهميت راهبرد منطقهوديگر م
رفع موانع وحدت است. مسير مطلوب براي تحقـق ايـن   آگاهي در ميان مسلمانان براي 
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امر در وهله اول ارائـه الگـوي عملـي مناسـب و در وهلـه بعـد شـناخت و شناسـاندن         
بايـد  اوالً  جهتدر اين  ها و تهديدات واقعي جهان اسالم است. طبيعي است كه فرصت

الگويي واقعي از ايران به عنوان نمادي از وحدت مسلمانان در آيد تا به واسطه آن بتوان 
لفـه، برخـورداري از تـوان    واين موضوع ارائه داد. موضوع مهم ديگر براي تحقق ايـن م 

هاي واقعي جهان اسالم در دنياي پيچيده امروز  شناخت و شناساندن تهديدات و فرصت
هاي جهـان اسـالم، مراكـز پژوهشـي      است. در شناخت و شناساندن تهديدات و فرصت

ثري ايفا نمايند و با تعامل هدفمند با دستگاه سياسـت خـارجي   وتوانند نقش م كشور مي
  به تحقق آن ياري رسانند.

الـذكر اسـت. بـه     سازمان كنفرانس اسالمي يكي از ابزارهاي مهم تحقق مولفه فوق
هـاي اسـالمي،    تواند نقـش اساسـي در احيـا و حمايـت از ارزش     عالوه اين سازمان مي

جهـان اسـالم،    مسـايل رهاي اسالمي در دفـاع از  جايگاه و همگرايي بيشتر كشو يارتقا
تـوان   هاي سازمان كنفرانس اسالمي در اين جهت را مـي  ايفا نمايد. فعال نمودن ظرفيت

انـداز   اي سياست خارجي در افق سـند چشـم   هاي راهبرد خاورميانه لفهويكي ديگر از م
ر نظـم موجـود   هاي اين سازمان از آن رو اهميت دارد كه د دانست. فعال نمودن ظرفيت

ها يكي از ابزارهاي بسيار مهم هستند كه توسط كشورها براي نيل به  المللي، سازمان بين
المللـي چـارچوبي اسـت كـه در آن      شوند. در واقع سازمان بين اهداف به كار گرفته مي

المللـي را   منافع و اهداف مشترك خود در عرصه بين كنند ميكشورها با همكاري تالش 
. طبيعي است كه يكـي از منـافع و اهـداف مشـترك كشـورهاي اسـالمي،       به پيش ببرند

جايگاه و همگرايي جهان اسالم است و سـازمان   يهاي اسالمي، ارتقا حمايت از ارزش
آيـد. جمهـوري اسـالمي     كنفرانس اسالمي در اين جهت ابزاري بسيار مهم به شمار مـي 

تواند نقش مهمـي در فعـال    ميگذارترين كشورهاي اسالمي تأثير ايران به عنوان يكي از
برعهـده   الـذكر  هاي سازمان كنفرانس اسالمي جهت نيل به اهـداف فـوق   نمودن ظرفيت

  گيرد.
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انـداز   اي سياست خارجي كشور در افق سـند چشـم   نهايي راهبرد خاورميانه لفهوم
هاي كشـتار جمعـي اسـت.     ثر از طرح ايجاد منطقه خاورميانه عاري از سالحوحمايت م
هاي مختلف و متعدد بحران، همواره مستعد  رميانه با برخوردار بودن از كانونمنطقه خاو

آشوب و جنگ است. شاهد اين مدعا قرار گرفتن اين منطقه به عنوان كـانون مناقشـات   
سـه جنـگ عمـده (عـراق،     تـاكنون   اي كه از پايان جنـگ سـرد   المللي است به گونه بين

هاي محدود متعددي را  هاي و جنگ و بحران ، عراق)آمريكا، افغانستان و آمريكاكويت، 
اي در چنين منطقـه پرآشـوبي، ناپايـداري در     به خود ديده است. اشاعه تسليحات هسته

و خطر بـروز فجـايع انسـاني را    دهد  مي محيط استراتژيك آن را به چندين برابر افزايش
شـورهاي  توان يكي از اهداف مهـم سياسـت خـارجي ك    سازد. بر اين مبنا مي محتمل مي

هاي كشتار جمعي  منطقه را حمايت و تالش در جهت عاري ساختن اين منطقه از سالح
دانست. ايران به عنوان كشوري بزرگ و پر اهميت در اين منطقه نيز بايد بيش از پـيش  

هاي عملي بـراي تحقـق    به اين موضوع در سياست خارجي خود توجه نمايد و راهكار
  آن را در دستور كار قرار دهد.

  اي جمهوري اسالمي ايران الزامات داخلي تغيير شرايط منطقه

اي ايران از يك موضع فعاالنـه و خالقانـه، از    تغيير روابط يا بازسازي روابط منطقه
هـاي جـاري در دو حـوزه     ها و رويـه  يك سو مستلزم تغيير در برخي رويكردها، نگرش

يانـه و  گرا واقـع اي  ن برنامهاقتصاد ملي و سياست خارجي و از سوي ديگر نيازمند داشت
باشـد. در ايـن سـه     تدوين قوانين و مقرارت الزم در اين زمينه مـي  چنين همعملياتي و 

  :شود ميسطح موارد زير توصيه 
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  در حوزه رويكردهاـ 1

  اولويت دادن به همسايگان در سياست خارجي ـ1-1
همواره بر نوع هاي مختلف،  داليل ژئوپليتيك، سياست خارجي ايران در دورهبنابه 

 هاي بزرگ متمركز بوده و در اغلب موارد همسايگان كـوچكتر بـه رغـم    رابطه با قدرت
و يا موضـوع تفكـر و    كننده آنها، مورد توجه جدي واقع نشده ات ملموس و تعيينتأثير

اند. تصور نادرست تاريخي در اين زمينه از ايـن قـرار بـوده     قرار نگرفته گذاري سياست
ايـران بـا همسـايگان     مسايلهاي بزرگ،  ايران با قدرت مسايلحل  است كه در صورت

  تواند برعكس باشد. تر نيز حل خواهد شد، در حالي كه اين معادله مي بالنسبه ضعيف

  اصالح رويكرد اقتصادي به همسايگان ـ2-1
به طور سنتي نگاه ايران به همسايگان خود يا به عنوان دروازه ورود كاال به كشـور  

هاي محدود  حداكثر همسايگان ايران به عنوان محلي براي تجارتاينكه  و يا بوده است
و در  تـرين  مهـم گاه به همسايگان خود به عنوان  اند. ايران هيچ وري نگريسته شده و پيله

ترين بازار صادراتي نگاه نكرده است. در حال حاضر كشورهاي آسياي مركـزي   دسترس
در سياسـت  عمـالً   وت اقتصادي ايران تبديل شوند،توانستند به حياط خل و قفقاز كه مي

گاهي براي اقتصاد چين، تركيـه و برخـي    و به جوالن خارجي ايران به حاشيه رانده شده
اند. كشورهايي مانند عراق، افغانسـتان و پاكسـتان نيـز بـا      كشورهاي اروپايي مبدل شده

كاالهـاي ايرانـي   كننده  فتتوانند بيش از اين دريا توجه به بازار مصرف گسترده آنها، مي
  باشند.

  موقعيت جغرافيايي به عنوان محور اقتصاد ملي ـ3-1
در شرايط كنوني، محوريت اقتصاد ملي بر نفت و درآمدهاي نفتي مبتني اسـت، در  

كــه جغرافيــاي اقتصــادي ايــران از لحــاظ ترانزيــت كــاال و انــرژي، كشــاورزي،  حــالي
تواند به عنـوان مزيـت    حتي ترانزيت برق ميگردشگري و ساير معادن و منابع طبيعي و 
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قرار بگيرد. بر اين اسـاس، رويكـرد كـالن اقتصـادي     تأكيد  اقتصادي نخست ايران مورد
  بيشتر از موقعيت جغرافيايي تغيير كند.هرچه  گيري بايد به سمت بهره

  توجه به بخش خصوصي در تعامالت اقتصادي خارجي ـ4-1
اعتماد به اين بخش براي ايجاد تغييـر در   بيشتر به بخش خصوصي وهرچه  توجه

گسـترش صـادرات امـري     چنـين  هـم شرايط اقتصادي كشور و افـزايش توليـد ملـي و    
ضروري و غيرقابل اجتناب است. با توجه به ضعيف بودن بخش خصوصـي در ايـران،   

تـر و   توانـد بـراي ايـن بخـش آسـان      القاعـده مـي   همكاري با كشورهاي همسـايه علـي  
 ها و قوانين مناسب، بخش خصوصي باشد، اما به دليل فقدان زيرساخت تر الوصول سهل

گذاري يا فعاليت تجاري در دو كشور امـارات متحـده عربـي و     به سمت سرمايهعمدتاً 
  تركيه سوق پيدا كرده است.

  كارهاي عملياتي در حوزه راهـ 2
ا اي به طور مشخص بايد تمركز خـود ر  سياست گسترش تعامالت اقتصادي منطقه

  بر چهار محور زير قرار دهد:

  گيري از موقعيت ترانزيتي بهره ـ1-2
با توجه به موقعيت جغرافيـايي ايـران، در سياسـت گسـترش تعـامالت اقتصـادي       

اي بايد اولويت نخست به تسهيل شرايط ترانزيت كاال، انرژي و مسافر داده شـود.   منطقه
  :شود ميدر اين زمينه موارد زير پيشنهاد 

اي و ريلي و توسـعه بنـادر    دريايي، جادهونقل  حمل به توسعه خطوطتوجه جدي  ـ
  كشور؛

  توجه جدي به توسعه خطوط انتقال نفت و گاز؛ ـ
  توجه جدي به توسعه خطوط انتقال برق؛ ـ
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  هاي الزم براي گسترش ترانزيت هوايي؛ فراهم ساختن زمينه ـ
(در ايـن   فراهم ساختن امكانات الزم براي ترانزيت خودرو از كشورهاي همسـايه  ـ

توان تمهيداتي براي گسترش ترانزيت خودرو از كشورهاي حاشيه خلـيج   زمينه مي
فارس براي عبور از خـاك ايـران بـه كشـورهايي ماننـد تركيـه، عـراق جمهـوري         

  آذربايجان و... انديشيد).

  گيري از موقعيت گردشگري: بهره ـ2-2
جملـه گردشـگري   هاي وسيع ايران بـراي انـواع گردشـگري از     امكانات و ظرفيت

توانـد در سياسـت گسـترش     زيارتي، گردشگري سياحتي، گردشگري درماني و غيره مي
كيشي  اي به عنوان يك محور اصلي مورد توجه قرار بگيرد. هم تعامالت اقتصادي منطقه

هـايي اسـت كـه هـم      و نزديكي فرهنگي ميان ايران و كشورهاي همسايه يكي از مزيت
 اسالمي ايران از حضور گردشـگران خـارجي را كـاهش   هاي فرهنگي جمهوري  نگراني

سازد.  تري را مهيا مي و هم براي اين دسته از گردشگران شرايط فرهنگي مناسبدهد  مي
  :شود ميدر اين زمينه موارد زير پيشنهاد 

هاي گردشگري ايران  ها و جاذبه ريزي براي تبليغ گسترده امكانات و ظرفيت برنامه ـ
  در كشورهاي همسايه؛

  هاي گردشگري؛ گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه سهيل سرمايهت ـ
لغو يك طرفه رواديد براي شهروندان برخي از كشورهاي همسايه كه حضور آنهـا   ـ

  در ايران مزيت اقتصادي دارد؛
اعطاي تسهيالت ويژه براي گردشگري درماني براي شهروندان كشورهاي همسايه  ـ

  ها، مراكز آب درماني و...؛ اناز جمله اختصاص برخي بيمارست
تسهيل شرايط براي گردشگري ورزشي بـراي شـهروندان كشـورهاي همسـايه (از      ـ

  راني در آبهاي خروشان، گاليدر و...)؛ جمله اسكي، كوهنوردي، كويرنوردي، قايق
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  گيري از موقعيت كشاورزي بهره ـ3-2
مهـوري اسـالمي   با توجه به امكانات منحصر به فرد ايران در زمينه كشـاورزي، ج 

تواند از اين امكانات براي گسترش تعامالت اقتصادي بـا كشـورهاي همسـايه     ايران مي
  :شود ميبهره ببرد. در اين زمينه موارد زير پيشنهاد 

اعطاي تسهيالت ويـژه بـه صـادركنندگان محصـوالت كشـاورزي بـه كشـورهاي         ـ
  همسايه؛

دي و فرآوري محصـوالت  بن گذاري داخلي و خارجي در زمينه بسته تسهيل سرمايه ـ
  كشاورزي؛

گذاري شهروندان كشورهاي همسـايه در زمينـه توليـد محصـوالت      تسهيل سرمايه ـ
  كشاورزي.

هـاي مزيتـي جمهـوري اسـالمي ايـران تلقـي        عالوه بر سه حوزه فوق كـه حـوزه  
هاي ديگر مانند صدور خدمات فني مهندسي، صـدور مصـالح    شوند، در برخي حوزه مي

هـاي   يروي كار ساده و آموزش ديده نيز در سـطح منطقـه فرصـت   ساختماني و صدور ن
هاي كـالن   گذاري سياستزيادي براي صنعتگران و نيروي كار ايراني وجود دارد كه در 

  بايد مورد توجه جدي قرار بگيرند.

  ها، قوانين و مقررات اصالح سياستـ 4-2
ن انجـام  اي بـدو  بدون ترديد، اجراي سياست گسترش تعـامالت اقتصـادي منطقـه   

پـذير   ها، قـوانين و مقـرارت موجـود كشـور امكـان      برخي اصالحات در برخي سياست
  :شود مينخواهد بود. در اين زمينه موارد زير پيشنهاد 

هاي مـالي و پـولي كشـور، تثبيـت نـرخ ارز و       تالش براي سامان دادن به سياست ـ
ارزي در هاي وارده به بخش صنعت و بازرگاني به واسطه نوسـانات   كاهش آسيب

  كشور؛



 513  مهوري اسالمي ايرانفصل هشتم ـ راهبرد سياست خارجي براي ارتقاي موقعيت اقتصادي ج

سـازي امكـان مالكيـت محـدود شـهروندان       اصالح قوانين مالكيت به منظور فراهم ـ
  كشورهاي همسايه؛

هاي دو يا چند جانبـه بـا كشـورهاي همسـايه در جهـت كـاهش        موافقتنامهانعقاد  ـ
هـاي تجـاري و تـالش بـراي ايجـاد بسـترهاي الزم جهـت اجرايـي شـدن           تعرفه
  اند؛ منعقد شده و به اجرا در نيامدههايي كه در گذشته  نامه تفاهم

اصالح قوانين مربوط به تجارت و امور گمركي به منظور تسهيل مبادالت تجـاري   ـ
با كشورهاي همسايه، تالش براي حذف مبادي غيرقانوني ورود و خـروج كـاال و   

  هاي مرزي؛ سامان دادن به وضعيت بازارچه
كيفي توليد، صادرات و واردات  تر به ارتقاي استانداردهاي اصالح و يا توجه جدي ـ

  كاال.
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  ها نوشت پي

  
جمـه عليرضـا طيـب و وحيـد     ، ترماهيت متحول سياست خارجي كريستوفر هيل،  ـ1

 .26). ص1387پژوهشكده مطالعات راهبردي (تهران  بزرگي،

2- http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9581 
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شرايط كشور در آستانه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شرايط حساس 
گـذار در صـحنه   تأثير هـاي  رسد. به لحـاظ سياسـي، جريـان    اي به نظر مي كننده و تعيين

انـد   تري پيدا كرده تر و وسيع هاي عميق ه شكافسياست كشور به مراتب نسبت به گذشت
و فضاي سياسي كشور نيز. در حالي كه در دهمـين دوره انتخابـات رياسـت جمهـوري     

گـرا از   و جريـان اصـول  يك سو  طلب از اختالف و يا رقابت اصلي ميان جريان اصالح
متعددي  هاي گرا خود به شاخه سوي ديگر بود، در اين مرحله از انتخابات جريان اصول

گرايان سنتي، جبهه پايداري و حاميان دولت تقسيم شده اسـت. هرچنـد    همچون اصول
يا مذمومي نيست، اما اين موضـوع كـه   كننده  نفسه امر نگران هاي سياسي في تكثر جريان

و ـ  هاي سياسي عالقمند هستند اختالفات ميان خود را اختالفات اصولي و مبنايي جريان
جلوه دهند، فضاي سياسي كشور را به سـمت تشـتت و التهـاب بـه      ـناپذير بالتبع آشتي

  دهد. هاي آن را در مقابل هم قرار مي ها و توانمندي برده و ظرفيت پيش
گرايان از دولت نهم و دهم اين دولت  رفت با حمايت قاطبه اصول اگرچه انتظار مي

ارمغان بيـاورد، امـا   هاي مختلف بتواند عزت و سربلندي را براي مردم ايران به  در حوزه
وقوع برخي اشتباهات استراتژيك همچون خود محوري در مديريت كالن كشور و عدم 

از همـه اتخـاذ يـك    تر  مهمنظران و  ي كارشناسان و صاحبها ديدگاهتوجه به نظرات و 
مسير پيشرفت و توسعه كشور را عمالً  زا، سياست خارجي غيرمسئوالنه، شعاري و تنش

گونـه كـه در    ي مواجه ساخته است. در حوزه سياست خارجي، هماني اساسها چالشبا 
هاي غير ضـروري و بـدون هـدف،     آفريني فصل پنجم مفصالً به آن پرداخته شد، بحران

ثباتي  ها، بي رفتارها و اظهارات متوهمانه و دون شأن ملت ايران، عدم انسجام در سياست
سـته شـدن منـافع ملـي بـه      در مواضع و فقدان يك استراتژي مشخص، موجب فـرو كا 

 اهداف سياست خارجي كشور پيگيريس جمهور و يياي ر ي شخصي و سليقهها ديدگاه
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سياست سعي و خطا گرديد. تخريـب روابـط ايـران بـا بسـياري از كشـورهاي       برمبناي 
جهان؛ هدر رفتن بخش مهمي از انرژي و توانمندي ديپلماتيك ايران بـراي موضـوعات   

اي براي سياست خارجي به همـراه نداشـته اسـت؛ تقليـل      تيجهكالن و آرماني كه هيچ ن
توانند در تقويت جايگاه استراتژيك  روابط خارجي ايران به روابط با كشورهايي كه نمي

گـذاري ايـران بـر    تأثير المللي نقش مهمي ايفـا كننـد؛ كـاهش سـطح     ايران در سطح بين
نيتـي شـدن چهـره جمهـوري     المللـي؛ ام  اي و بين هاي منطقه گيري روندها و رژيم شكل

اي و  اسالمي ايران در عرصه جهاني؛ كـاهش قـدرت بـازيگري ايـران در سـطح منطقـه      
تشـديد   نهايتـاً  المللي؛ منفي شدن تصوير ايران در افكـار عمـومي اكثـر كشـورها؛ و     بين

هاي شديد در روابط اقتصادي و بانكي با سـاير   هاي اقتصادي و ايجاد محدوديت تحريم
از ديگر نتايجي است كه سياست خارجي دولت نهم و دهم بر كشـور   كشورهاي جهان

  تحميل كرده است.
در حوزه روابط اقتصادي خارجي، تغيير جهت اقتصـاد ايـران بـه سـمت شـرق و      
جهش قابل مالحظه و معنادار حجم روابط اقتصادي ايران و چـين در يـك دهـه اخيـر،     

و كشور را از اين لحاظ در معرض موجب عدم توازن در تعامالت تجاري ايران گرديده 
كـاهش سـطح    چنـين  هـم و  مسـأله پذيري زيادي قرار داده است. بخشي از ايـن   آسيب
المللـي عليـه    هـاي بـين   گذاري خارجي در كشور، ناشي گسترش دامنـه تحـريم   سرمايه

ها نه تنها شرايط موجـود   جمهوري اسالمي ايران است. پيامدهاي منفي گسترش تحريم
اي تصـاعدي رونـد رشـد     قرار داده اسـت، بلكـه بـه گونـه     تأثير را تحتاقتصاد كشور 

گذاري خارجي به ويـژه در   سازد. كاهش سطح سرمايه اقتصادي در آينده را نيز متأثر مي
توانـد موجـب خـارج     اي ايـران، مـي   بخش انرژي با توجه به سرعت رشد رقباي منطقه
المللـي،   بينـي منـابع بـين    پيش اساسبرشدن ايران از گردونه رقابت در اين زمينه بشود. 

درصـد بـه    6/1با افزايش معادل  2022تا  2013ي ها سالرشد توليد نفت در ايران بين 
 به معناي آن است كه بخش نفـت  مسألهميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه اين  9/3



 519  بندي نهايي گيري و جمع نتيجه

 1سال آينده خواهـد داشـت.   10مستقيم اندكي در رشد توليد ناخالص داخلي طي  تأثير
موجب تضعيف هرچه بيشتر بخش خصوصي و گسترش  چنين همهاي اقتصادي  تحريم

شـده  يافتـه   توسـعه  شكاف تكنولوژيك ميان جمهوري اسالمي ايران و ساير كشـورهاي 
  است.

در مجموع، ارزيـابي موقعيـت و شـرايط جمهـوري اسـالمي ايـران در دو سـطح        
گـذارد، بلكـه    را به نمايش نمـي اي  دهكنن انداز اميدوار المللي نه تنها چشم اي و بين منطقه

اين شرايط حاكي از آن است كه تهديدها و فشارها به شـكل افسـار گسـيخته و بـدون     
اي در حال افزايش است. ترديدي نيست كه جمهوري اسالمي ايـران   هرگونه مانع جدي

ها و عقايد بر حـق خـود و دفـاع از     در طول عمر كوتاه خود به دليل پافشاري بر آرمان
هاي ملت بزرگ ايران همواره آماج فشـارها و تهديـدهاي مختلـف از     استقالل و ارزش

هاي استكباري بوده است، اما اين نكته نيز قابل كتمـان نيسـت كـه تمـامي      سوي قدرت
غيرقابـل اجتنـاب و گريزناپـذير    الزامـاً   المللـي  هاي پرداخت شده در سـطح بـين   هزينه
ي اخير، به رغم افزايش قدرت ايران ها سالست كه در اين اكننده  نگران مسألهاند.  نبوده

از آن، بـروز تغييـرات مثبـت در سـطح     تر  مهمالمللي، و  اي و بين در هر دو سطح منطقه
جهاني (مانند بيداري مسلمان در نقاط مختلف و افـزايش امكـان بـازيگري كشـورهاي     

اسالمي ايـران در  هاي ديگر)، جمهوري  المللي و بسياري از فرصت مستقل در سطح بين
هـاي   هـا و چيـدن ميـوه    گيري از فرصت به جاي بهرهعمالً  شرايطي قرار گرفته است كه

مقاومت خويش، بايد نگران مقابله با تهديدهايي باشد كه نه تنها معيشت روزمره مـردم  
را سخت و دشوار ساخته، بلكه كشور را در آستانه ورود به يك برخورد نظـامي ديگـر   

ترديـدي وجـود نـدارد كـه بخـش       مسـأله گونه كه گفته شد، در اين  اننموده است. هم
ها نتيجه ايستادگي ملت ايران بر حقوق حقه خويش  ها و دشواري اي از اين هزينه عمده

بوده و به عبارتي گريزي از آنها نيست، اما بسياري از دلسـوزان انقـالب بـر ايـن بـاور      
هـا نبـود،    لك و ناديده گرفتن فرصـت هستند كه اگر برخي از سوءتدبيرها، خطاهاي مه
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امروز جمهوري اسالمي ايران در شرايط مسـاعدتري قـرار داشـت. حتـي اگـر شـرايط       
ندانيم و يا دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران اي  كننده موجود را شرايط چندان نگران

هـم حساسـيت موقعيـت     هاي آن تلقي كنـيم، بـاز   المللي را بيش از هزينه در عرصه بين
بينانه به شـرايط موجـود نگـاه     سازد كه تنها از منظري خوش وني كشور ما را ملزم ميكن

اقتصـاد داخلـي را بـا مشـكالت     عمالً  هاي اقتصادي كه نكنيم. تشديد روزافزون تحريم
بينانـه از وضـع    كه ضـمن ارزيـابي واقـع    كند ميفراواني مواجه ساخته است، ما را ملزم 

رفت از اين وضـعيت را مـورد    هاي احتمالي براي برون حل ها و راه موجود، تمامي گزينه
  بررسي قرار دهيم.

هـاي اقتصـادي جمهـوري اسـالمي ايـران       بر اين اساس، با توجه به شرايط تحريم
هاي جديد در حـوزه سياسـت    سازي ها و تصميم اي از سياست ناگزير به اتخاذ مجموعه

انداز بيست ساله،  ف سند چشمخارجي و اقتصادي است. بديهي است كه راه تحقق اهدا
بستن درها، خود انزوايي و قرار گرفتن در فضاي تقابل، تهديد و تشديد تنش بـا نظـام   

ا و گر هالملل و كشورهاي منطقه نيست. در اين شرايط، اتخاذ سياست خارجي توسع بين
ـ   ن تعاملي به ويژه در روابط با كشورهاي همسايه و فاصله گرفتن از فضاي امنيتـي در اي

توانـد مـا را در خـروج از     ايجاد تحول در ساختار اقتصادي كشور مي چنين همحوزه و 
وضعيت كنوني و تحقق اهداف توسعه كشور ياري نمايـد. اگرچـه جمهـوري اسـالمي     

هاي اقتصادي خارجي شرايط  داليل مختلف به لحاظ همكاريبنابه  ايران در حال حاضر
همراهـي و تـالش مضـاعف تمـامي نيروهـاي      ، اما بـا همـدلي،   كند نميمطلوبي را طي 

توان اين شرايط را به يك فرصت تاريخي براي ايجاد يك تحـول اقتصـادي    موجود مي
هـا بـراي يـك جراحـي بـزرگ       توان از فضـاي تحـريم   تبديل كرد. به عبارت ديگر، مي

رسد كه دستگاه سياسـت خـارجي    اقتصادي استفاده الزم را برد. در اين مسير به نظر مي
تحول ساختار اقتصادي كشور بنمايد. محور فرآيند  اي به تواند كمك شايان و ارزنده مي

اي جمهـوري اسـالمي ايـران     اصلي اين كمك بيش از هر چيز بر تغيير در شرايط منطقه
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، جمهوري اسـالمي ايـران بايـد پـيش از هـر چيـز بتوانـد         مبتني است. به عبارت ديگر
رصت براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند. تجربيات موقعيت ژئوپليتيك ايران را به يك ف
پيشـرفت اقتصـادي رابطـه مسـتقيمي بـا      دهـد   مي تاريخي در نقاط مختلف جهان نشان

احساس امنيت، ثبات و آرامش در مرزهاي سياسي دارد. انگلسـتان بـه عنـوان نخسـتين     
از شدن وارد گرديد، به نسبت سـاير كشـورهاي اروپـايي     صنعتيفرآيند  كشوري كه به
تري برخوردار بود. ژاپن نيـز در شـرق آسـيا از مـوقعيتي مشـابه       تر و آرام مرزهاي ايمن

كننده اقتصـادي خـود، روابـط     برخوردار بود. چين و هند نيز همزمان با آغاز رشد خيره
جويانـه در قبـال آنهـا اتخـاذ      اي آشتي خود را با همسايگان خود بهبود بخشيدند و رويه

  كردند.
رسد  جموعه موضوعاتي كه در اين طرح به آنها اشاره شده به نظر ميبا عنايت به م

  است: مسألهخروج از وضعيت موجود نيازمند توجه ويژه به سه 

هـا، امكانـات و    گيري بهينـه از منـابع، ظرفيـت    مديريت و بهره ـ1
  هاي داخلي توانمندي

، جمهوري اسالمي ايران كشوري است كه بـا توجـه شـرايط جغرافيـاي اقتصـادي     
اي برخوردار است كـه در   هاي عظيم و گسترده سياسي و انساني خود از منابع و ظرفيت

برداري بهينه از آنهـا، هـدف دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار دور از دسـترس         صورت بهره
نخواهد بود. وجود منابع عظيم معدني، وضعيت جغرافيـايي مناسـب بـراي كشـاورزي،     

صر به فرد، نيروي انسـاني جـوان و مسـتعد در    موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك منح
كنار برخورداري از فرهنگ و تمدن تاريخي، شرايطي را براي ايران رقم زده اسـت كـه   

افـزاري از   كمتر كشوري در جهان با آن قابل مقايسه است. چنانچه اين ظرفيـت سـخت  
بـدون  حمايـت شـود،    كارآمـد  افزاري مناسب يعني مديريت بهينـه و  طريق الزامات نرم
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انداز بيست ساله يعني قرار گـرفتن در جايگـاه    ترديد اهداف تعريف شده در سند چشم
، محقق خواهد شد. در ايـن  كارآمد بخشي از طريق ارائه الگويي اي و الهام نخست منطقه

را در نظر داشت؛ اول اينكه جمهوري اسالمي ايران بـه لحـاظ    مسألهزمينه البته بايد دو 
دي است و به همين دليل يـك محـور مهـم در مـديريت كـالن      هويتي كشوري چند بع

كشور بايد توجه و استفاده همزمان و مناسب از اين ابعاد گونـاگون باشـد. عقـل حكـم     
كه تمامي ابعاد هويتي ايران به طور متوازن به ويژه در تعـامالت خـارجي مـورد     كند مي
بودن، زبان فارسي، فرهنگ و  برداري قرار گيرد. اسالمي بودن، انقالبي بودن، شيعي بهره

اي بــودن، و ســاير ابعــاد هــويتي ايــران هركــدام متضــمن  تمــدن تــاريخي، خاورميانــه
هايي است كه استفاده بهينه و متوازن از همه آنها بايد در مديريت كـالن كشـور    ظرفيت

هـا و منـابع    مورد توجه قرار گيرد. دومين موضوعي كـه در مبحـث اسـتفاده از ظرفيـت    
الملل در فضاي پس  يد توجه قرار گيرد اين است كه تغيير ماهوي سياست بينموجود با

از جنگ سرد باعث تحول در تعريف منابع شده و نقش و سـهم منـابع را دچـار تغييـر     
سازي منابع منجر شده است. اين وضعيت باعـث شـده كـه هـيچ      است و به سيال كرده

ر باشد، بدون درك اين موضـوع و  هاي ملي برخوردا كشوري با هر اندازه كه از ظرفيت
المللـي، امكـان    تالش در جهت ايجاد ارتباط و اتصال معنـادار ميـان منـابع ملـي و بـين     

اهداف ملي خود را نداشته باشد. به بيان بهتر پيدايي نوع و نحـوه اتصـال ميـان     پيگيري
نـابع،  المللي از يك سو و تالش در جهت ايجاد هماهنگي ميان اين م منابع داخلي و بين

  اهداف ملي است. تأميناز ضروريات 
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سازي ايران و پرهيز از  هاي دشمنان براي منزوي مقابله با تالش ـ2
  خود انزوايي

و برخـي كشـورهاي    آمريكاترديدي نيست كه طي سه دهه گذشته، اياالت متحده 
غربي از تمامي ابزارها و امكانات خود براي تحت فشـار گذاشـتن جمهـوري اسـالمي     

ها در وهله نخست تغيير رفتار و در وهلـه بعـد، انـزواي     اند. اين سياست بهره بردهايران 
المللـي را هـدف قـرار     اي و بـين  هرچه بيشتر جمهوري اسالمي ايران در سطوح منطقـه 

 اعمال فشارهاي مختلف عليه جمهوري اسالمي ايـران تـاكنون  اينكه  اند. با توجه به داده
مي ايـران نداشـته و بـه نتـايج مـورد نظـر غـرب        ي در رفتارهاي جمهـوري اسـال  تأثير

هـا بـه    سـازي ايـران بـه عنـوان هـدف ثـانوي تحـريم        نجاميده است، سياست منزوياني
تأكيـد   هـاي گونـاگون از سـوي مخالفـان جمهـوري اسـالمي ايـران بـا شـدت و          شيوه

شده است. ايجـاد اخـتالف بـا كشـورهاي      پيگيريروزافزوني مورد توجه قرار گرفته و 
تهديـد، تطميـع و يـا     چنـين  هماي و  هراسي در سطح منطقه ه، پيشبرد پروژه ايرانهمساي

كننده با ايران از جمله اقـداماتي بـوده كـه همـواره بـه منظـور        تنبيه كشورهاي همكاري
هـا در   و متحدانش قرار داشته است. اين تـالش  آمريكاسازي ايران در دستوركار  منزوي

المي ايران به دليل جايگاه اسـتراتژيك خـود در   گيرد كه جمهوري اس حالي صورت مي
هـاي وسـيع فرهنگـي،     برخورداري از ظرفيـت  چنين همالمللي و  اي و بين سطوح منطقه

گاه در چهارچوب مرزهاي ملي خود محصور نبوده است. در  جغرافيايي و تاريخي، هيچ
اي سياسـي  در طول تاريخ هـويتي فراتـر از مرزهـ   عمالً  واقع از يك سو، ايران فرهنگي

خود داشته است و از سوي ديگر، جغرافياي ايران، خواسته يا ناخواسته، ايـن كشـور را   
المللـي قـرار داده اسـت.     اي و بـين  همواره در متن حوادث و رويـدادهاي مهـم منطقـه   

موضوع نفت و جايگاه ايران در بازار توليد و توزيع جهـاني انـرژي نيـز گـواه و دليـل      
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لمللي ايران است. بر اين اسـاس، حـداقل بـه چهـار دليـل زيـر       ا ديگري بر موقعيت بين
  جمهوري اسالمي ايران بايد با هرگونه تالشي براي انزواي اقتصادي مقابله كند:

كيفيت شدن توليدات داخلـي   بي هاي توليد، انزواي اقتصادي به معني افزايش هزينه ـ1
زارهـاي صـادراتي   به دليل فقدان رقابت، افزايش پديده قاچاق و از دست رفـتن با 

  خواهد بود.
المللي دارد و چنانچه فعاالنـه از موقعيـت    گونه كه گفته شد ايران ماهيتي بين همان ـ2

  برداري نشود، به ناگزير به انفعال كشيده خواهد شد. ويژه آن بهره
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، پويايي در سياست خارجي  در سند چشم ـ3

 بخشي و تعامـل سـازنده مـورد    اي، الهام جايگاه اول منطقه از طريق مفاهيمي مانند
  قرار گرفته است.تأكيد 

حركت به سمت انزواي اقتصادي به منزله كمك بـه تحقـق بخشـيدن بـه اهـداف       ـ4
  دشمنان جمهوري اسالمي ايران است.

  گراي فعاالنه اتخاذ يك سياست خارجي تعامل ـ3

ر آخرين فصل اين گزارش مـورد  گونه د گراي فعاالنه همان سياست خارجي تعامل
گيرد. اتخـاذ رويكـرد    بحث قرار گرفت، در مقابل دو رويكرد تقابلي و منفعالنه قرار مي

جهاني در شرايط موجود نه تنها منجر به تغييـر  فرآيند  آميز نسبت به روندها و مخاصمه
دهـد   گونه رويكردها را مدنظر قـرار  و دگرگوني آنها نخواهد شد، بلكه كشوري كه اين

در معادالت جهاني منزوي و يا طرد خواهد شد. در اين شرايط، كشورهايي كه با برخي 
 در جهـت  كننـد  مـي از روندها مخالف هستند، به جاي تقابل، با تعامـل فعاالنـه تـالش    

برداري خود از  گذاري مناسب بر اين روندها و فرآيندها امكان بيشتري را براي بهرهتأثير
انـداز بيسـت سـاله بـر ضـرورت       سند چشمتأكيد  فراهم سازند. المللي هاي بين فرصت
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ي جهان مبناي سياست ها دولتگيري از استراتژي تعامل سازنده در مواجهه با ساير  بهره
صـحنه  اوالً  گراي فعاالنه است. در اين رويكرد فرض بر ايـن اسـت كـه    خارجي تعامل

محـور از   ك نگـرش فرصـت  المللي تنها متضمن تهديد و چالش نيست و بايد بـا يـ   بين
هاي موجود در بيرون از مرزهاي ملي بيشترين استفاده را برد. ثانياً، براي كسـب   ظرفيت

ها بايد با توجه به امكانات و مقـدورات   آرمانالزاماً  موفقيت در عرصه سياست خارجي
محيطي و ساختاري مورد توجه قرار گيرند. آرمان كشورها تنها در لباس زمـان و مكـان   

كند و هنر ديپلماسي در تلفيق مناسب اين دو عنصر نهفته است. ثالثـاً، در   يـّن پيدا ميتع
جهان جديد تحقق توسعه در واحدهاي ملي از طريق تعامل سازنده بـا اقتصـاد جهـاني    

باشد، هر دولتي كه توسعه را به عنوان يك ضرورت و يك هـدف   مي تر سريعتر و  سهل
ست بايد با عناصر اقتصاد جهـاني تعامـل سـازنده و    در سياست خارجي خود پذيرفته ا

اينكه اهداف سياسـت خـارجي نبايـد در عـرض هـم قـرار        نهايتاً فعالي برقرار نمايد. و
، اهداف سياسـت خـارجي بايـد متناسـب بـا      چنين همگرفته و يا نقيض يكديگر باشند. 

راتر از ظرفيت و المللي ف يي كه تعهدات بينها دولتها و امكانات داخلي باشند.  ظرفيت
در ادامـه مسـير خـود دچـار مشـكالت اساسـي       عمـالً   ،كنند ميتوانمندي خود تعريف 

  خواهند شد.
بر اين نكته كه در جهان امروز اغلـب  تأكيد  گراي فعاالنه با سياست خارجي تعامل

شوند و نه يكسره دشمن، بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه      كشورها نه يكسره دوست تلقي مي
راه را بـر همكـاري   الزامـاً   هـا،  ي رويارويي ميان كشورها در برخي حوزهرقابت و يا حت

مهـم اسـت، تفكيـك و    آنچـه   بنـدد. در ايـن راسـتا    هاي ديگـر نمـي   ميان آنها در حوزه
باشـد. در واقـع، بـه رغـم      الملل مي هاي محتمل در سياست بين گيري از انواع بازي بهره

زنـي و حـل و    ظرفيت بااليي براي چانه المللي موجود از ها، نظام بين برخي شدت عمل
 فصل مشكالت از طريق مذاكره و گفتگو برخوردار است. يك سياست خـارجي موفـق  

زني افزايش دهـد. طبيعـي اسـت كـه فرهنـگ       هاي خود را براي چانه بايد تواناييالزاماً 
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بسـت رسـيدن    آورد و مـانع بـه بـن    زني در سياست خارجي انعطاف به وجود مـي  چانه
. بنابراين نبايد شرايط فراهم شـود كـه اساسـاً امكـان     شود ميت مهم و حساس موضوعا

زني براي يك كشور در مقابل كشور يا كشورهاي خاصي منتفي گـردد. عـالوه بـر     چانه
اين، در شرايط جديد كشورها از طريق اقدام انفرادي موفقيت قابل توجهي در سياسـت  

ها نيز صادق  ترين قدرت ترين و بزرگ كنند و اين حتي در مورد قوي خارجي كسب نمي
كه در اين شرايط اهميت دارد توانايي كشورها در همراه كـردن ديگـران بـا    آنچه  است.

  سازي است. خود و مجموعه
با توجه به مجموعـه موضـوعات مطـرح شـده ابعـاد مختلـف سياسـت خـارجي         

  توان در موارد زير خالصه نمود: گراي فعاالنه را مي تعامل
الملـل بـا توجـه بـه رونـدها و       بينانه نسبت به نظام بين يكرد عيني و واقعاتخاذ رو ـ1

  گذار در آن و تعريف جايگاه ايران در اين نظام.تأثير فرآيندهاي
المللي و هماهنگي ميان راهبردهاي  ي بينها فعاليتآفرين در  مشاركت فعال و نقش ـ2

  الملل. سياست خارجي و مقتضيات نظام بين
المللـي و   و كشورهاي همسو با هدف ايجاد نظام عادالنه بـين  ها همكاري با قدرت ـ3

  ها. گرايي برخي از قدرت جانبه جويي و يك نفي سلطه
هـا   بهبود تصوير امنيتي جمهوري اسالمي ايران در جهان از طريق پرهيز از سياست ـ4

  الملل به عنوان تهديد جلوه دهد. تواند كشور را در نظام بين و اقداماتي كه مي
اي  و پيشبرد اهداف روابط خارجي كشور در قالب منافع جمعي و مجموعهطراحي  ـ5

  المللي به منظور دستيابي به سطح مناسبي از همكاري. و گسترش ارتباطات بين
اي  اقتصادي و علمي منطقه حضور و مشاركت فعال در سازمان و نهادهاي سياسي، ـ6

هـا و   اري از فرصـت بـرد  هاي الزم به منظور بهره المللي جهت كسب حمايت و بين
  وري.امنابع توسعه از جمله منابع اقتصادي، مالي و نيازهاي علمي و فن تأمين
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احتـرام متقابـل و منـافع     براسـاس  آمريكـا اصالح و تنظيم روابط با اياالت متحده  ـ7
  مشترك.

هاي شرقي مانند چين، روسـيه و   تالش براي حفظ و تداوم روابط متوازن با قدرت ـ8
  هند.

بـا اتحاديـه اروپـايي بـا هـدف رسـيدن بـه مشـاركت راهبـردي در          روابط  يارتقا ـ9
  هاي مورد عالقه دو طرف. زمينه

هـاي   در هنجارسـازي  كارآمـد  سـازي  ثر و ائـتالف وريزي جهت مشاركت مـ  برنامه ـ10
  المللي پيرامون ابعاد گوناگون توسعه. بين

  هاي مختلف روابط خارجي. زدايي و اعتمادسازي در حوزه تقويت سياست تنش ـ11
  المللي. اي و بين گذاري در حل و فصل مناقشات منطقهتأثير اركت ومش ـ12
اي بـراي   المللـي و منطقـه   هـاي بـين   گذاري در سازمانتأثير سطح فعاليت و يارتقا ـ13

  كشي و جرائم عليه بشريت. ايجاد ثبات، صلح، جلوگيري از نسل
توسـعه   ريزي شده و نهادينه با مراكز دانشـگاهي و تحقيـق و   برقراري تعامل برنامه ـ14

هاي علمي و  المللي به منظور ارتقاي ظرفيت معتبر كشورهاي جهان و نهادهاي بين
  و تقويت سرمايه انساني كشور. فناوري

اي بـا   گيري ترتيبات امنيتـي منطقـه   ثر و سازنده در شكلومشاركت و ايفاي نقش م ـ15
  كشورهاي همسايه از طريق توافقات دوجانبه و چندجانبه.

تگي متقابـل بـين ايـران و همسـايگان از طريـق اتصـاالت       تسهيل و تقويت وابسـ  ـ16
  .بلندمدتزيربنايي و 

هاي  و حمايت از ارزش يهاي سازمان كنفرانس اسالمي در احيا فعال نمود ظرفيت ـ17
 مسـايل بيشتر كشورهاي اسـالمي در دفـاع از    همگراييجايگاه و  ياسالمي، ارتقا
  جهان اسالم.
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دم تعهـد در دفـاع از اسـتقالل و    هـاي جنـبش عـ    فعال نمودن و تجميـع ظرفيـت   ـ18
  حاكميت ملي كشورها و منافع مشترك كشورهاي در حال توسعه.

ثر وتقويت و گسترش هدفمند روابط، ايجاد و تقويت همگرايـي بـا كشـورهاي مـ     ـ19
  هاي اقتصادي و امنيتي در آسيا. ها و تشكل آسيايي و ايفاي نقش فعال در سازمان

انان براي رفع موانع وحدت از طريـق ارائـه   آگاهي در ميان مسلم يتقويت و ارتقا ـ20
  ها و تهديدات واقعي جهان اسالم. الگوي عملي مناسب و شناخت فرصت

هاي جمعـي جهـان   سـازوكار  اي كشور از طريق تقويـت  راهبرد خاورميانه پيگيري ـ21
هـا، احقـاق حقـوق ملـت      المللي جهـت رفـع اشـغال سـرزمين     اسالم و تالش بين

اي  ساالري در فلسـطين و همـاهنگي منطقـه    د مردمفلسطين و كمك به توسعه رون
  ل بر منطقه.ييجهت جلوگيري از تسلط اسرا

موضوعات اساسي سياست داخلي بر روابط خـارجي   تأثير توجه ويژه به اهميت و ـ22
 كـردن  كارآمـد  وفـاق و وحـدت ملـي،    ياز قبيل افزايش مشاركت عمومي، ارتقـا 

  ت حقوق شهروندي.گرايي و رعاي ساالري، قانون هاي مردمسازوكار
  هاي كشتار جمعي. ثر از طرح ايجاد منطقه خاورميانه عاري از سالحوحمايت م ـ23
وحدت ملـي و حمايـت از    هثر با ايرانيان خارج از كشور و تقويت روحيوتعامل م ـ24

 هـاي علمـي،   ريزي جهت استفاده از ظرفيـت  و برنامهآنان  جايگاه يحقوق و ارتقا
اي  در روابط خـارجي و رفـع نيازهـاي توسـعه    اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايشان 

  كشور.
ي روابـط  ها فعاليتداخلي و هم سو نمودن كليه  كارآمد تقويت و ايجاد هماهنگي ـ25

  خارجي با سياست خارجي كشور.
، مبتكر و متعهد در حوزه روابـط  كارآمد سازي به منظور تربيت عناصر ملي ظرفيت ـ26

  ل آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي.خارجي و تقويت و ايجاد مراكز و نهادهاي مستق
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فرآينـد   توانـد در  سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران به لحاظ نقشي كـه مـي  
  توسعه كشور ايفا كند بايد در جهت تحقق محورهاي زير اقدام نمايد:

ي در آفرينـ  نقـش  المللـي و  هـاي اقتصـادي بـين    ثر در سـازمان وحضور فعـال و مـ   ـ1
  المللي. ي بينهاي اقتصاد گيري قواعد و رژيم شكل

شناخت بازارهاي جديد و تالش براي توسعه مناسبات تجاري با ايـن بازارهـا بـه     ـ2
  منظور توسعه صادرات.

هـاي ترجيحـي و آزاد بـا كشـورهاي      تالش جدي و مستمر براي انعقاد موافقتنامـه  ـ3
  .آفريقامختلف و به ويژه كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز، خاورميانه و شمال 

اي مانند اكـو و يـا    هاي اقتصادي منطقه اندهي يا تقويت سازمانكوشش براي سازم ـ4
  هاي جديد مانند شوراي همكاري خليج فارس. مشاركت در پيمان

  هاي اقتصادي و تجاري عليه ايران. سازي تحريم كوشش در جهت رفع و يا خنثي ـ5
تالش براي رفع موانع سياسي الحاق به سازمان جهاني تجـارت و آغـاز مـذاكرات     ـ6

دي با اين سازمان؛ با توجـه بـه اينكـه الحـاق بـه سـازمان جهـاني تجـارت         اقتصا
رود  هاي كالن اقتصادي ايران در عرصه جهاني به شمار مـي  ركن سياست ترين مهم

و اين عضويت بسترهاي الزم را براي توسـعه تجـارت بـا ديگـر كشـورها فـراهم       
  كند. مي

ا در عين حفظ عزت و منافع تالش براي پيشبرد مذاكرات اقتصادي با اتحاديه اروپ ـ7
  جمهوري اسالمي ايران.

اتخاذ رويكرد مناسب در روابط خـارجي و بسترسـازي جهـت اسـتفاده از مزيـت       ـ8
و امنيت  تأمينثر در ونسبي انرژي كشور از جمله توليد و ترانزيت و احراز نقش م

  جهاني. انرژي
يت ترانزيتي كشور المللي مناسب جهت استفاده از مز اي و بين اتخاذ رويكرد منطقه ـ9

  در تبديل ايران به مركز ارتباطي، اطالعاتي و مسير ترانزيتي منطقه.
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هاي سياسي مناسب به منظور تقويت نقش و توان رقابتي كشـور   فراهم كردن زمينه ـ10
  به ويژه بخش خصوصي جهت حضور فعال در اقتصاد جهاني.

اي از طريـق   منطقهرفع موانع و تالش براي ايجاد همگرايي و يكپارچگي اقتصادي  ـ11
هاي مختلـف   و نيروي انساني در بخشفناوري  حركت آزاد كاال، خدمات سرمايه،

  اقتصادي.
هـاي غيردولتـي جهـت     سسات مردمي و خصوصـي و سـازمان  وايجاد و تقويت م ـ12

اهداف توسعه و سياست  پيگيريهاي مشابه به منظور  سسات و سازمانوتعامل با م
  خارجي.
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  ها نوشت پي

  
1- Iran Business Forecast Report Q2 2013, published by Business Monitor 

International Ltd, 2013. 
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  هاي ساختاري اقتصاد ايران ضعف

درصـد و   5/0به ترتيب  2014و  2013ي ها سالها، اقتصاد ايران در  بيني طبق پيش
درصد خواهد داشت اين در حالي است كه براسـاس برآوردهـاي صـورت گرفتـه از      2

درصـد كاسـته شـده اسـت. و چنـد       4/3، بـه ميـزان   2012سال حجم اقتصاد ايران در 
هـاي هيـدروكربن و مـالي در     هاي اياالت متحده و اتحاديه اروپا در زمينه بخـش  تحريم

سال جاري تشديد خواهد شد و مطمئناً بر اقتصاد كشور ضـربه وارد خواهـد سـاخت،    
اي كـه صـادرات    مستهلك گرديد، به گونه 2012ها در سال  بخش اعظم پتانسيل تحريم

با افت كمتري روبرو خواهد شد. با اين حال،  2012كشور در سال جاري در مقايسه با 
اي مصرف خصوصي تيـره  محراني باقي خواهد ماند و دورنباقتصاد همچنان در شرايط 

المللـي، اقتصـاد ايـران در     هـاي بـين   و تار است. به عالوه با فرض باقي مانـدن تحـريم  
كـه رشـد    شـود  ميبيني  از ظرفيت آن رشد پيدا خواهد كرد. پيش مدت بسيار كمتر ميان

درصـد   8/2بـه طـور متوسـط     2014-2018) طـي دوره  GDPتوليد ناخالص داخلـي ( 
  خواهد بود.

قدرت خريد ايرانيان به طور مستمر طي چند ماه گذشته رو به كاهش بوده اسـت.  
سازد. به گفته بانك مركزي  يتورم امكان خريد كاالهاي بنيادي را روز به روز دشوارتر م

درصد افزايش در طول يك سـال داشـته اسـت، در     1/26ايران قيمت كاالهاي مصرفي 
اند. افـزون بـر    درصد برآورد كرده 50هاي متعددي اين نرخ را بيش از  حالي كه گزارش

بـه ميـزان قابـل     هاين، از ميزان كاالهاي وارداتي به دليل كاهش ارزش ريال در بازار سيا
وجهي كاسته شده است كه اين امر به نوبه خود مصرف داخلي را كاهش داده است. به ت

هاي مقامات براي جلوگيري از سقوط بيشتر پول ملي مانند ايجاد نظام چنـد   رغم تالش
ژانويـه   7نرخي مبادله ارزي و گشايش مركز مبادالت ارزي، نرخ برابري ريال در تاريخ 

ده است در حالي كه اين نرخ يك سال پيش از آن يعنـي  بو 34,250در برابر دالر  2013
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هـاي گذشـته    بوده است. در نتيجه، متوسط دستمزد طي ماه 18,000، 2012ژانويه  7در 
دالر رسيده است در صـورتي   320تا  240در صورتي كه براساس دالر محاسبه شود به 

  باشد. دالر در ماه مي 800كه خط فقر رسمي 
گذاري ثابت ناخالص همچنان محدود باقي خواهد ماند،  ايهي آينده سرمها سالطي 

گذاران خارجي به دور خواهد بود و در عين حال، بحـران   ايران از دسترس اكثر سرمايه
گذاري از سوي دولت و نيز بخـش خصوصـي را كـاهش خواهـد داد.      اقتصادي سرمايه

درصـد مواجـه    3با كاهش حجمي معادل  2013رود بخش ساختمان در سال  انتظار مي
درصد بود. عالوه بـر ايـن، توليـد خـودرو در      5معادل با  2012شود. اين رقم در سال 

درصـد   8/17، 2012درصد خواهد داشت كه اين رقم در سال 8/0كاهشي معادل  2013
هاي ثابت به طور كامل مسكوت گذاشته نخواهد شد، چـرا كـه    گذاري بود. البته سرمايه

ي كهنـه كشـور   هـا  زيرسـاخت  ي خود در جهت نوسـازي ها دولت درصدد ادامه تالش
االنبيا كارهاي مقـدماتي   باشد. براي مثال، شاخه مهندسي سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم مي

آغاز كرد كه شـامل سـاخت    2012احداث يك نيروگاه آبي را در غرب كشور در پايان 
ت ناخـالص در سـال   گذاري ثاب سرمايه شود ميبيني  باشد. پيش ترين سد جهان مي بزرگ
  درصد افزايش مواجه شود. 3با  2013درصد كاهش و در سال  3/0، با 2012

 53، همچنان بر اثـر كـاهش درآمـدهاي نفتـي كـه      2013هاي دولتي در سال  هزينه
داد. محدود باقي بمانـد. در   تشكيل مي 2010-2011درصد كل درآمدها را در سال مالي 

نفت خام خواهد درآمد  سال جاري كمتر وابسته بهحالي كه اعالم شده است كه بودجه 
بود. دولت منابع درآمدي جايگزين محدودي در اختيار دارد و در نتيجه بحران اقتصادي 

 شود ميبيني  كنوني درآمدهاي مالياتي در سطح پاييني قرار خواهد داشت. بنابراين، پيش
درصـد افـزايش پيـدا     4 ،2014درصد و در سال  1تنها  2013هاي دولتي در سال  هزينه
  كند.
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، 2010المللي، صادرات نفـت (كـه در سـال     براساس برآوردهاي آژانس انرژي بين
ميليـون بشـكه در    3/1داد) به طور متوسط  درصد كل صادرات كشور را تشكيل مي 85

ميليـون   07/1ميليـون بشـكه در روز در اكتبـر و     24/1روز در نوامبر بود كه نسبت بـه  
گفته آژانس، كاهش خريد نفت خام بنابه  داد. سپتامبر افزايش نشان مي بشكه در روز در

ايران از سوي چين و هند با افزايش خريد نفت خـام ايـران از سـوي مـالزي و تـايوان      
درصد  50تقريباً  ،2011جبران شد. با اين حال، صادرات نفت ايران در مقايسه با نوامبر 

  درصدي صادرات نفت ايران بوديم. 1/37شاهد كاهش  2012كاهش داشت و در سال 
هـاي اتحاديـه اروپـا از اول     كاهش صادرات نفت از زمان به اجرا در آمدن تحـريم 

هـاي ژوئـن تـا اوت بـه ميـزان       گرفت و از ميزان صادرات نفت بين ماه جوالي سرعت
، 2012هـا در سـال    تحـريم  تـأثير  درصد كاسته شد. با توجه به استهالك پتانسـيل  5/42

درصد از صادرات نفـت ايـران كاسـته شـود.      9/2تنها  2013در سال  شود ميني بي پيش
افزون بر اين، با ادامه كاهش ارزش ريال، صادرات محصوالت غيرنفتـي در مقايسـه بـا    

يي ها راه ها، ايران محصوالت انرژي با آهنگ كمتري كاهش خواهد يافت. به رغم تحريم
ها با ليـر تركيـه و    ده است، براي مثال پرداختبراي انجام معامالت مالي محدود پيدا كر

 7/2، 2013هـا كـل صـادرات در سـال      بينـي  گيرد. براساس پـيش  روپيه هند صورت مي
يك درصد افزايش خواهد داشت. واردات كشـور   2014درصد كاهش داشته و در سال 

يـد در  هاي اخير با كاهش قابل توجهي روبرو شده است كه دليل اين امر را با نيز در ماه
ها جستجو كرد. براي مثال، واردات از امارات متحده عربي  كاهش ارزش ريال و تحريم

بـه يـك سـوم كـاهش     تقريبـاً   2011در مقايشه با همان دوره در  2012در نيمه نخست 
يافت. به عالوه، دولت ايران تدابيري را براي كاهش واردات اتخـاذ كـرده اسـت ماننـد     

ي لوكس، تا از خروج دالر از كشور جلـوگيري كنـد. بـا    قلم كاالها 75ممنوعيت ورود 
يي براي وارد كـردن كاالهـاي ضـروري پيـدا كـرده اسـت. طبـق        ها راه اين حال دولت



 المللي بين در شرايط جديد .ا.ا.جايگاه اقتصادي ج يراهبرد سياست خارجي براي ارتقا  538

 2014درصد كاهش خواهد داشت و در  7، 2013ها كل واردات ايران در سال  بيني پيش
  درصد افزايش نشان خواهد داد. 3به ميزان 

  هاي پولي سياست

، معـادل بـا   2012آمار منتشر و بانك مركزي، نـرخ تـورم در سـپتامبر    طبق آخرين 
-2013ماه نخست سـال مـالي    5درصد طي  4/25درصد بود. كه از نرخ متوسط  1/28

بيشتر بوده است كه اين افـزايش ناشـي از افـزايش قيمـت كاالهـاي خـوراكي و        2012
دهند، در حـالي   يل ميدرصد سبد كاالهاي خانوار را تشك 6/28آشاميدني بوده است كه 

درصد اين سبد را تشكيل  12درصد و  5/28كه به ترتيب ونقل  حمل كه بهاي مسكن و
ژانويـه بانـك    9درصد افزايش دانسته است. افزون بـر ايـن، در    7/20و  5/14دهند،  مي

درصد بوده است. با  1/27، 2012مركزي اعالم كرد نرخ تورم كاالهاي مصرفي در پايان 
درصد بوده  69تا  46كه نرخ تورم در اكتبر بين  كنند مياظران مستقل برآورد اين حال، ن

ها، هزينه كاالهـاي وارداتـي همچنـان بـاال      است. با توجه به ضعف ريال و ادامه تحريم
  خواهد بود.

  بخش بانكي

واقعي در ژوئن  ها با ارقام بخش بانكي ايران در شرايط بحران قرار دارد. كل دارايي
هـا   شاهد كاهش كمتري در ميزان دارايـي هرچند  درصد كاهش داشته است. 5/6، 2012

خواهيم بود اما بحران در اين بخـش بـه قـوت خـود بـاقي       2013-2014در سال مالي 
ثر خواهند بود وهاي انتقال سياست پولي نام خواهد ماند. به دليل بحران بانكي، مكانيسم

ند از كاهش ارزش ريال جلوگيري كنـد.  كه مانع از اين خواهد شد كه بانك مركزي بتوا
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خواهيم بود، اقتصـاد در   2013در نتيجه، در حالي كه شاهد بازگشت رشد اقتصادي در 
  شرايط بحران باقي خواهد ماند.

درصد  4/0، كاهش به ميزان 2012با ارقام واقعي در ژوئن  ها بانكميزان سپرده در 
و افزايش قابل توجه نرخ تورم طي چنـد  داد. با كاهش ارزش ريال در اكتبر  را نشان مي

هـاي   ها با كاهش بيشتري مواجه شود. مردم پول ميزان سپرده شود ميبيني  ماه اخير، پيش
هاي حاكي  بيرون خواهند كشيد تا آن را به طال تبديل سازند. گزارش ها بانكخود را از 

اند كـه   قبال نكردهاست ها بانكفروش طال توسط  از اين است كه بسياري از مردم از پيش
  باشد. مي ها بانكاين به معناي عدم اعتماد به 

درصـد بـراي سـال     33بيني نرخ تورم براي كاالهاي مصرفي به طور متوسـط   پيش
درصدي نرخ تـورم بـراي    40بيني  خواهد بود كه تنها اندكي از پيش 2013-2014مالي 

ضـعيف   2013نـان در  كمتر خواهد بود. به عـالوه، ريـال همچ   2012-2013سال مالي 
ي مالي ها سالسپرده مشتريان به صورت اسمي طي  شود ميبيني  باقي خواهد ماند. پيش

درصد افزايش پيدا كند كه با توجه  22و  16به ترتيب  2013-2014و نيز  2013-2012
درصـد و   24، 2012-2013ها در مورد تورم به صورت واقعي در سال مالي  بيني به پيش

  درصد كمتر خواهد بود. 11، 2013-2014در سال، 
درصد كاهش داشت. اين روند  5/5، 2012ها در صورت واقعي در ژوئن  رشد وام

تمـايلي بـه وام دادن بـه     ها بانكطي چند ماه گذشته تسريع گرديده است، زيرا  احتماالً
دهنـد. از سـوي ديگـر،     ورم از خود نشان نمـي تها بر اثر  دليل كاهش ارزش بازپرداخت

انـد. بـا ادامـه بحـران      هاي بازپرداخت نشده مشكل بزرگي براي كشـور پديـد آورده   وام
هـاي خـود خواهنـد     گيرندگان كمتري قادر به بازپرداخت بدهي ، وام2013اقتصادي در 

اعطاي وام بـه   شود ميبيني  تمايل كمتر به اعطاي وام خواهند داشت. پيش ها بانكبود و 
درصد  21و  2012-2013درصد در سال مالي  14 به صورت اسمي به ها بانكمشتريان 
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درصـدي بـه    12و  26افزايش يابـد كـه معـادل بـا كـاهش       2013-2014در سال مالي 
  خواهد بود. 2013-2014و  2012-2013ي مالي ها سالصورت واقعي به ترتيب در 
رود همچنـان   كاهش يافت، رونـدي كـه انتظـار مـي     2012نسبت وام به سپرده در 

ي هـا  راه بود. با توجه به تداوم بحـران بـانكي   99/0اين نسبت در ماه ژوئن  تداوم يابد.
ممكن است تهران بـه تزريـق   هرچند  رسد. رفت از بحران بسيار محدود به نظر مي برون

سرمايه به بخش بانكي بپردازد، ميزان كمك دولت محدود خواهد بود. در ايـن شـرايط   
رزان به اقتصاد بحران را تشديد خواهد كـرد.  هاي ا به اعطاي وام ها بانكمجبور ساختن 
ي هـا  سـال هاي بخش بانكي به صورت واقعي در  كل دارايي شود ميبيني  در نتيجه، پيش

  درصد كاهش يابد. 14و  23به ترتيب  2013-2014و  2012-2013مالي 

  سياست ارزي

ادامه ريال معامله شود.  39,000 آمريكاطي فصول آينده هر دالر  شود ميبيني  پيش
ايجاد خواهد كرد كه از قدرت خريد مردم خواهد كاست. تورمي  ضعف ريال فشارهاي

كاهش داد، اين نـرخ   2013رود بانك مركزي نرخ رسمي خود را در  به عالوه انتظار مي
  ريال تعيين شده بود تا جلوي كاهش ذخاير خارجي را بگيرد. 12,302ژانويه  10در 

سـپتامبر مركـز    24ش ريـال، بانـك مركـزي در    به منظور جلوگيري از كـاهش ارز 
كرد و سيستم ارز چند نرخي را به مورد اجرا گذاشت. اين امر  تأسيسالت ارزي را دمبا

اي از ايـن تلقـي شـد كـه      باعث كاهش ارزش ريال در معامالت بازار آزاد شد و نشـانه 
در زمينـه  هاي به عمـل آمـده    گيري دولت كمبود ارز خارجي دارد با اين حال، با سخت

اي  خريد و فروش ارز در بازار آزاد در ماه اكتبر وضـعيت بهتـر شـد و نـرخ ارز مبادلـه     
  ريال تعيين گرديد. 24,880
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ريال براي خريد واردات  12,300و  12,200در سيستم جديد، نرخ ارز رسمي بين 
يابد و  يرخشك اختصاص ميشاستراتژيك مانند گوشت، وام، ذرت، جو، سويا، شكر و 

ريـال   24,750ژانويـه   3پذير كـه در   ز مبادالت ارزي با استفاده از يك نرخ انعطافمرك
آالت  اي و مـواد صـنعتي از جملـه ماشـين     تعيين شد، هزينـه واردات كاالهـاي سـرمايه   

هاي صنعتي، الستيك كاميون، تجهيزات ساختماني و الياف مصنوعي  ساختماني و روغن
  .كند مي تأمينرا 

درصـد   3، 2013-2014ذخاير ارز خارجي در سال مالي  شود ميبيني  هرچند پيش
مـاه واردات اسـت، بانـك     8/6ميليارد دالر بالغ شود كه معـادل   1/61كاهش يافته و به 

جلوگيري كند. بـا ايـن حـال، بـا      2013تواند از سقوط شديد ارزش پول در  مركزي مي
نخواهد گشت. در نتيجه،  ، اعتماد به پول ملي باز2013درصد در  33توجه به نرخ تورم 

ريـال   39,000در بـازار آزاد بـه مبلـغ     آمريكادر فصول آينده هر دالر  شود ميبيني  پيش
  معامله شود.

نكته مهم اينكه به منظور محدود ساختن كاهش ذخاير ارزي، بانك مركزي مجبـور  
كاهش دهد. اين كـاهش ارزش پـول بـه طـور      2013خواهد شد نرخ رسمي پول را در 

جي اتفاق خواهد افتاد تا از سيل مردم به بازار آزاد براي تبديل آن جلوگيري شـود.  تدري
ه با نرخ سريال برسد كه در مقاي 14,636به  2013نرخ رسمي دالر در  شود ميبيني  پيش

  درصد كاهش ارزش ريال خواهد شد. 20ريال، سبب  12,197يعني  2012آن در 
رسد كـه   مي، بعيد به نظر ميرفشارهاي تو به رغم كاهش اعتماد به ريال و افزايش

تواند از سقوط شديد  بست برسد. چنان كه گفته شد دولت هنوز مي اقتصاد كشور به بن
ط بارزش پول براي يك بار ديگر جلوگيري كند. به عالوه، تجارت با كشورهايي كه روا

خواهد يافـت كـه    ه و هند ادامهياند، مانند چين، روس شان را با ايران حفظ كرده دوستانه
بحران اقتصـادي سـبب بـروز     چنين همارز خارجي براي كشور خواهد بود.  تأمينمنبع 

واجـه سـازد. بـه نظـر     مچنان اعتراضاتي نخواهد شد كه موجوديـت نظـام را بـا خطـر     
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به كاناليزه كردن اعتراضـات بـه سـمت يـك      رسد هيچ يك از احزاب مخالف قادر نمي
اي رهبـر انقـالب    اهللا خامنـه  نزديك بـه اردوي آيـت   هدف سياسي باشد و سياستمداري

  پيروز خواهد شد. 2013در انتخابات رياست جمهوري ژوئن  احتماالً
با اين حال، كاهش بيش از حد انتظار ذخاير ارزي ممكن اسـت بانـك مركـزي را    
مجبور سازد تا از ارزش پول در بازار رسمي بيشتر بكاهد كه اين باعث كـاهش شـديد   

در بازار معامالت خياباني خواهد شد. افزون بر اين، هرگونـه افـزايش سـطح    ارزش آن 
ل بـه  ييالوقوع اسـرا  مخاطرات سياسي از قبيل افزايش شايعات در خصوص حمله قريب

شان به طال و ارز كند. سـرانجام اگـر ارزش    تواند مردم را ترغيب به تبديل پول ايران مي
دولـت بخواهـد در مـورد خريـد و فـروش ارز      پول در بازار آزاد كاهش زيادي يابد و 

هـاي بانـك مركـزي     گيري كند، در آن صورت قاچاق ارز گسترش يافته و تالش سخت
  براي تثبيت ارزش ريال با مانع روبرو خواهد شد.

  2022روي اقتصاد ايران تا سال  ي پيشها چالش

ثابـت  ست. ذخاير ا بخش نفت و گاز ايران از ظرفيت عظيمي براي رشد برخوردار
تريليـون   7/29ميليارد بشـكه و   37/1شده نفت و گاز ايران مقام دوم را در جهان دارند 

  افزايش نداشته است. 2003متر مكعب. با اين حال سطح توليد نفت از 
تـوان بـه    ي اخيـر را مـي  هـا  سـال بخش اعظم عملكرد ضعيف بخش انـرژي طـي   

هاي  ها شركت براساس اين تحريم نسبت داد. آمريكاهاي  المللي و تحريم هاي بين تحريم
هـاي   شـركت هرچنـد   دهند. گذاري جديدي در ايران انجام نمي نفتي غربي هيچ سرمايه

شوند ماننـد چـين    واقع نمي آمريكافشارهاي  تأثير متعلق به كشورهايي كه چندان تحت
طلـوب  هاي تكنولوژيـك م  دهند، اما آنها فاقد توانايي گذاري در ايران ادامه مي به سرمايه

  باشند. مي
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هـاي نفتـي    (بيع متقابل) كه ايران در معامالت خود با شركت» كب باي«قراردادهاي 
. بـا توجـه بـه محـيط     شود ميگذاري داخلي  خارجي بر آنها اصرار دارد نيز مانع سرمايه

در داخـل ايـران، جمهـوري اسـالمي همـواره در تـالش جـذب        وكـار   كسـب  نامساعد
  بوده است.گذاري خارجي بيشتر  سرمايه

ي هـا  سـال كه رشد توليد نفـت بـين    شود ميبيني  با توجه به مالحظات فوق، پيش
ميليـون بشـكه در روز برسـد. از     9/3درصـد بـه    6/1با افزايش معـادل   2022تا  2013
سال آينده  10ر رشد توليد ناخالص داخلي طي دمستقيم اندكي  تأثير رو، بخش نفت اين

بينـي   دو برابر خواهد شد و پيشتقريباً  طي همين دوره خواهد داشت. توليد گاز طبيعي
ايـن امـر   هرچند گاز طبيعي مايع تبديل شود كننده  ايران در اواسط دهه به صادر شود مي

به انتقال تكنولوژي بستگي خواهد داشت كه در شرايط تحريم عملـي شـدن آن حتمـي    
  نيست.

ـ    پيش ا وجـود ايـن، براسـاس    بيني قيمت نفت در آينده با دشواري همـراه اسـت. ب
بيني  دالر براي هر بشكه پيش 93هاي عرضه و تقاضا، براي اين دوره ده ساله رقم  پويش

. با توجه به تثبيت قيمت نفت، رشد اندك تولدي نفت و افزايش شديد واردات شود مي
هـا) كـه    رود حساب جاري ايران (موازنه پرداخت اي از خاور دور، انتظار مي غيرسرمايه

درصـد توليـد ناخـالص داخلـي      9/10بـه اوج خـود يعنـي     2011-2012ل مالي در سا
)GDP با كسري مواجـه شـود. كميـابي ارز خـارجي،      2015-2016) رسيد از سال مالي

 19/3ها و نرخ باالي تورم كه به طور متوسط براي دوره ده سال مورد نظـر   فرار سرمايه
  خواهد بود. درصد خواهد بود به معناي فشار بيشتر بر پول ملي

به يك سوم تقليل  1980نرخ باروري در ايران سير نزولي پيدا كرده است و از دهه 
رود  پيدا كرده است. اين امر به كاهش رشد نرخ جمعيت منجر گرديده است. انتظار مـي 

ميليون نفر افزايش يابد امري كه بر مصرف و رشـد   9تقريباً  سال آينده جمعيت 10طي 
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ساله  10المللي مسير اقتصاد ايران را طي اين دوره  هاي بين ارد. تحريممستقيم د تأثير آن
  مشخص خواهد كرد.
هاي خود را شديدتر سـازد، ايـن امـر بـه كـاهش بيشـتر واردات        اگر غرب تحريم

آمـدن   پيامـد آن پـايين   احتماالًگذاري خارجي منجر خواهد شد كه  اي و سرمايه سرمايه
اين حال، اگر اختالفات كنوني با غرب حـل و فصـل    نرخ رشد اقتصادي خواهد بود. با

  رجي با رشد چشمگيري صورت خواهد گرفت.اهاي خ گذاري شود، سرمايه

  وكار محيط كسب

 بـه ويـژه  وكـار   كسـب  هـاي  هرچند دولت در تالش است تا در شـعاري از حـوزه  
ند، گذاري خارجي بهبود ايجاد ك ي فيزيكي، نظام مالياتي و سياست سرمايهها زيرساخت

تـوان از فسـاد و پيچيـدگي     ي زيادي همچنان به قوت خود باقي هستند كه ميها چالش
  قوانين كار نام برد.

خانـه،   خارجيان به طور اسمي از همان حقوق اتبـاع داخلـي د ر خصـوص اجـاره    
دفترچه براي سكونت و چه بـراي مقاصـد تجـاري برخوردارنـد. در مـورد       آپارتمان و

، دولت در تئوري دادن غرامـت منصـفانه در صـورت سـلب     گذاري خارجي نيز سرمايه
هـاي خـارجي كـه وارد     مالكيت را تضمين كرده است و اعالم كرده است كه از سرمايه

آورد. با وجـود ايـن، در عمـل، خارجيـان از همـان       شوند حمايت به عمل مي كشور مي
دعـوا در   هـاي خـارجي هنگـام طـرح     حقوق اتباع ايراني برخوردار نيستند. اكثر شركت

هـاي   هاي كتبي اغلـب از طـرف   موافقتنامهاي منفي دارند و  خصوص يك قرارداد تجربه
المللـي آزادي اقتصـادي بنيـاد     آورند. براساس شاخص بين قرارداد حمايتي به عمل نمي

تـرين   امتياز به دست آورده كه پايين 10امتياز حقوق مالكيت تنها  100هرتييج، ايران از 
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كشورهاي خاورميانه است. اغلب يافتن يك شريك محلـي بـا نفـوذ كـه     امتياز در ميان 
  ثرترين راه براي حفاظت از قراردادهاست.وحاميان سياسي مقتدري نيز داشته باشد م

باشـد و از   ايـران داراي قـوانين خـاص خـود در زمينـه ثبـت عالئـم تجـاري مـي         
ايران همچنـان بـه   امضاكنندگان كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي است. 

پيوسته است. با وجـود ايـن، ايـران     2002كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي در 
عضو كنوانسيون برق براي حمايت از آثار ادبي و هنري نيست. از آنجا كـه ايـران تنهـا    

باشـد، از مقـررات حقـوق مالكيـت      ) مـي WTOعضو ناظر در سازمان تجارت جهاني (
  .كند نميتبعيت  معنوي مرتبط با تجارت

المللي  كه از سوي آژانس شفافيت بي 2012از سوي ديگر، براساس شاخص فساد 
  را به لحاظ فساد داراست. 133كشور رتبه  183گردد، ايران در ميان  منتظر مي

قابـل اطمينـان،   ونقـل   حمل ي فيزيكي، ايران از يك سيستمها زيرساخت در حوزه
يك طرفه و عمدتاً  آهن كيلومتر خط 8,442در ايران  باشد. ارزان و گسترده برخوردار مي

فرودگـان در   319باشد.  درصد آن آسفالته مي 73كيلومتر جاده وجود دارد كه  172,927
  باشند. درصد آنها داراي باندهاي غير آسفالته مي 58كه هرچند  كشور موجود است

ز طريـق آن  اي كشور بسيار وسيع و گسترده اسـت. امـا سـفر ا    هرچند شبكه جاده
هـاي حـوادث    تواند بسيار خطرناك باشد، زيرا ايـران داراي يكـي از بيشـترين نـرخ     مي

  اي است. جاده
هاي ارتباطي ايران نيز به سرعت در حال پيشـرفت بـوده اسـت. تعـداد      زيرساخت

در پايان سال  چنين همميليون رسيد.  9/26به  2010خطوط تلفن ثابت در ايران در سال 
ليون اشتراك تلفن همراه وجود داشته اسـت. اينترنـت نيـز روز بـه روز     مي 2/69، 2010

دهنـدگان خصوصـي خـدمات اينترنتـي رو بـه       و تعداد ارائـه  كند ميرواج بيشتري پيدا 
 نـت  كـافي  1500ميليون كاربر اينترنت بـيش از   27باشد. به عالوه با بيش از  افزايش مي
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جود اين، ايران كمترين ميزان پهنـاي بانـد   در تهران شروع به كار كرده است. با وعمدتاً 
  درصد بوده است. 8/1، 2010در منطقه را در اختيار دارد كه طبق برآوردها در سال 

باشد. نـرخ رسـمي    ميليون نفر مي 28جمعيت فعال در ايران طبق آخرين برآوردها 
سيار واقعي ب به اعتقاد برخي نرخهرچند  درصد اعالم شده است، 12، 2012بيكاري در 

درصـد در بخـش    25درصد نيروي كـار در بخـش كشـاورزي،     30بيشتر از اين است. 
رآمـد بـاالي   د  ر،يـ ي اخها سالدرصد در بخش خدمات فعاليت دارند. در  45صنعت و 

 750,000 برشد اقتصادي براي جـذ هرچند  نفت و گاز سبب رشد اشتغال شده است.
نبوده است. از سوي ديگر، بانك جهـاني   شوند، كافي نفري كه ساالنه وارد بازار كار مي

از افزايش چشمگير مشاركت زنان در نيروي كار خبـر داده اسـت كـه طـي پـنج سـال       
  درصد رسيده است. 41درصد به  33گذشته از 

در وكـار   كسـب  دولت درگير اصالح قانون پيچيده كار در ايران است كه در زمينـه 
هزينه استخدام نيرو جدا از دسـتمزد   كشور مشكالت زيادي پديد آورده است، از جمله

بسيار باالست و اخراج كارگران پرهزينه اسـت و براسـاس آمـار بانـك جهـاني هزينـه       
ناپـذير   باشـد. در زمينـه انعطـاف    هفته دستمزد مـي  1/23اخراج در حال حاضر معادل با 

ر امتياز كسب كرده است در حـالي كـه رتبـه متوسـط د     29امتياز  100اشتغال، ايران از 
  باشد. مي 5/24منطقه 

ها عليه ايـران بـا مشـكالت     گذاري خارجي در كشور به لحاظ وضع تحريم سرمايه
گذاران خارجي عمده در ايران كشورهاي آلمان، ايتاليا،  زيادي مواجه شده است. سرمايه

هاي پتروشيمي، گـاز و نفـت صـورت گرفتـه      در بخشعمدتاً  اند كه چين و تركيه بوده
هاي يا كاهش آنها اقداماتي صورت  آزادسازي اقتصادي و برداشتن تعرفه است. در زمينه

درصـد   6/22بـه   2003-2004درصد در  27گرفته است. نرخ متوسط تعرفه گمركي از 
درصد از كاالهاي وارداتـي   375تا  5كاهش يافته است. از سوي ديگر سود بازرگاني از 

  .شود مياخذ 
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حاتي صـورت گرفتـه اسـت. در خصـوص     در نظام مالياتي كشـور اصـال   چنين هم
درصـد ماليـات    10ها اين نظام تصاعدي است. تا يك سقف معـين از درآمـدها    شركت

درصـد مشـمول ماليـات قـرار      54تـا   12و در سطوح درآمـدي بـاالتر از    شود مياخذ 
 15تـا   6نيز ماليات به ارزش افزوده وضع شده كه سـاالنه بـين    2008گيرد. از سال  مي

  يابد. يش ميدرصد افزا
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