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 دیپلماسي مدبرانه: الگوی برآمده از چهار دهه مقاومت اقتصادی

 در ایران پس از انقالب اسالمي 
 1جید عباسی م                                                                                                   

 چکیده
قای ق یا ارتریزی کرده و جهت تحقامههمۀ کشورها برای رسیدن به درجۀ مطلوبی از توسعه برن

ودن بر یافته درصدد توسعه روزافزون و افزگیرند. کشورهای توسعهآن راهبردهایی را در نظر می
در پی  توسعه هستند؛ در مقابل سایر کشورها نیزنیافته و در حال فاصلۀ خود با کشورهای توسعه

مله جاز  تنوعمسعه ملی مناسب به ابزارهای وباشند. برای رسیدن به تکاستن از شکاف موجود می
حقق تگر توسعه ملی از طریق تواند تسهیلدیپلماسی مدبرانه نیاز است. دیپلماسی مدبرانه می

 ها باشد؛گیری از فرصتملل و بهرهالینمند با جامعه بهای اقتصاد مقاومتی و ارتباط نظامسیاست
د. رار گیرقماسی تواند مورد توجه دیپلیران میالگویی که پس از چهار دهه انقالب اسالمی ا

توسعه تالش دارد تا بر اساس سند عنوان یک کشور مهم در حال جمهوری اسالمی ایران به
یافته و قدرت نخست منطقه تبدیل شود. یکی از ابزارهای به کشوری توسعه 1404انداز چشم

سش ه این پراصلی این پژوهش پاسخ ب دبرانه است. هدفمگیری از دیپلماسی تحقق این امر بهره
ه مطلوب تواند به تحقق توسعگیری از چه راهبردهایی میاصلی است که دیپلماسی مدبرانه با بهره

 ی منجر شود؟ های اقتصاد مقاومتاقتصادی و اجرای سیاست

 تصاداق ،1404 اندازمچش سند ملی، توسعه ،ایران خارجی سیاست مدبرانه، دیپلماسی :هاکلیدواژه

 جهانی.
 
 
 
 
 

 



 1399ستان پاییز و زم، 4دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»امه فصلن دو. ................................................... 82

 
 

 مقدمه
م است، ال انجادر حاقتصادی میان کشورهای جهان رقابتی جدّی برای توسعه و رشد در امروزه 

رای بالملل است. ترین عوامل افزایش نفوذ و اقتدار کشورها در روابط بینزیرا توسعه از مهم
در حرکتی  یرند تابگ ر قراررسیدن به توسعه مطلوب، عوامل متعدد و گوناگونی باید در کنار یکدیگ

کت بخش توسعه ملی باشند. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در حرگذار و شتابپایه متوازن،
 تحول ن وهای توسعه، دیپلماسی و سیاست خارجی است که با توجه به روندهای جهانی شدچرخ

 است. المللی از اهمیت روزافزونی در توسعه کشورها برخوردار در مناسبات بین
اد سو و ضرورت پیوند عناصر اقتصاد ملی با اقتصهای اقتصاد جهانی از یکامروزه بایسته

آور کرده است. مالملل از سوی دیگر، در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی را برای کشورها الزابین
در  بلق ازیشتر ب، دیپلماسی در عصر جهانی شدن یاری از کارشناسانعبارت بهتر، به اعتقاد بسبه

قتصاد اها و الزامات گرایی چارچوب رویهخدمت اهداف اقتصادی و توسعه قرار گرفته است. توسعه
توان می گیری کالن اکثر کشورها تبدیل شده است. کمتر کشوری راجهانی به وجه غالب جهت

ساختار  یافته خود دریافتگی و یا تثبیت جایگاه توسعهیافت که در پی دستیابی به مرتبه توسعه
های بکنند، دچار آسیتوجه به این روند حرکت میاقتصاد جهانی نباشد. معدود کشورهایی که بی

 وشروعیت ت، مشدید امنیتی و اقتصادی خواهند شد. در چنین شرایطی کشورها برای حفظ امنی
 د. های مناسب برای طی فرایند توسعه هستنتداوم بقای خود ناگزیر از اتخاذ سیاست

 وهای سنتی ای جز بازتعریف برخی کارویژهراستا جمهوری اسالمی ایران نیز چاره در این
ساس ران برای ایاتخاذ راهبردهایی برای تحقق اهداف توسعه ملی مطلوب ندارد. جمهوری اسالم

ترین هدف خود را توسعه قرار داده است. دستیابی به توسعۀ مطلوب ساله مهمانداز بیستسند چشم
می پذیر نیست. جمهوری اسالهای مرتبط و از جمله دیپلماسی امکانام تمامی بخشجز با انسج

های است؛ آموزه یایران-ای اسالمیساله دارای وظیفهانداز بیستایران براساس سند چشم
ک دولت یکند که دولت در جمهوری اسالمی ایران براساس کارویژه ایجاب می ایرانی-اسالمی

ا ری مردم دنیو ی، که تالش حاکم اسالمی برای افزایش رفاه و سعادتهای اسالمملی و توصیه
ست هداف سیاداند، عمل کند. از این منظر، توسعه از جایگاه مهمی در میان اتالشی مقدس می

 خارجی برخوردار است. 
است. برای « عزت»ترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، یکی دیگر از مهم

 ناپذیر است. برای تحقق توسعه و در نتیجهزّت و امنیت کشور نیز توسعه اجتنابحفظ استقالل، ع
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المللی، دیپلماسی مدبرانه ابزاری بسیار مهم است که در ارتباط عزّت و سربلندی در سطح بین
 آورد. تنگاتنگ با سیاست داخلی، مقدمات توسعه ملی را فراهم می

ه از دهار با گذشت بیش از چه صلی است کهپاسخ به این پرسش ا مقاله حاضرهدف اصلی 
ه چگونه مدبران لماسیدیپ های ظالمانه،و مقاومت اقتصادی در برابر تحریمپیروزی انقالب اسالمی 

نجر ایران م مطلوب اقتصادی در جمهوری اسالمی یعهگیری از چه راهبردهایی به توسو با بهره
رمند ت و هنجانه با ارائه تصویری مثبسی مدبرادیپلما»است که  قرار اینبه شود؟ فرضیه اصلی می

 ای،قهدر سطوح منط ازیگری سازندهعنوان بو با ایجاد روندی مناسب برای ایفای نقش به
زدایی، اعتمادسازی، توسعه روابط با محیط پیرامونی و گیری از راهبردهای تنشالمللی و با بهرهبین

ائل مسلحت، جلوگیری از امنیتی شدن فراپیرامونی براساس سه اصل عزت، حکمت و مص
المللی ای و بینها و نهادهای منطقهایران، دیپلماسی عمومی، استفاده از ظرفیت سازمانراهبردی 

تصادی المللی به توسعه مطلوب اقای و بینو نیز شناخت صحیح نیازها در بازارهای ملی، منطقه
 «شود.جمهوری اسالمی ایران منجر می

 

 گرا: چارچوب مفهوميتوسعهدیپلماسي  -1
وفایی حقق و شکای است که از علوم طبیعی به علوم اجتماعی منتقل شده و در مورد تتوسعه واژه

عدادهای رفته، که سپس به تحقق استکار میاستعداد بالقوه یک دانه، موجود زنده و ارگانیسم به
ست. اگردیده  و تکامل همانند هایی چون رشدافراد و جوامع بشری ارتباط داده شده و با واژه

ها م آنمع به تقسی( همچنین واژۀ توسعه با در نظر گرفتن درجه پیشرفت جوا225: 1383)موثقی، 
ارکرد کنیافته بر مبنای رشد و تکامل اجتماعی منجر شده است. توسعه، یافته و توسعهبه توسعه

ها های دولتسیاستاهکارهای توسعه از رها است و حذف اصلی و جوهرین همۀ دولت
 ناپذیر است. امکان

امروزه با توجه به اهمیت بیشتر رابطه میان توسعه و دیپلماسی و نیز با توجه به تحوالت 
ها مسائل اقتصادی و فناورانه نسبت الملل در فرایند جهانی شدن که در آنساختاری در نظام بین

اند، نگرش سنتی به دیپلماسی، تری یافتهکنندهبه مسائل سیاسی و نظامی اولویت بیشتر و تعیین
امنیت ملی و مسئله قدرت، دیگر قابلیت تبیین چندانی همچون گذشته ندارد. در این راستا، 

عبارت بهتر، ابزاری آن است. به سازییاتیدیپلماسی و سیاست خارجی کوششی برای توسعه و عمل
ها است. توجه به اهمیت عناصر لتای دوهای توسعهمهم و کارآمد برای عملی نمودن سیاست

نیاز توسعه قدرت نظامی( و امنیت ملی، توسعه عنوان پیشقدرت اقتصادی در تأمین قدرت )به
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اقتصادی و فناورانه و همچنین افزایش نفوذ فرهنگی و قدرت نرم سیاسی موجب شده است که 
 د. های دیپلماسی کشورها قرار بگیرتحقق توسعه اقتصادی در صدر اولویت

، «نیتام»، «قدرت»برای تبیین رابطه دیپلماسی و توسعه اقتصادی توجه به چهار حوزۀ 
 الزامی است:« سازیفرصت»و « نهادسازی»
 

 قدرت و توسعه اقتصادی. 1-1
است.  رئالیسم ویژه تا پایان جنگ سرد، به شدت تحت تأثیر دیدگاهقدرت در مفهوم کالسیک و به

شود. در این بی میجیده و ارزیادر اکثر موارد براساس منابع نظامی سن ها قدرتاز دیدگاه رئالیست
م بر حاک نگرش هدف کسب قدرت، تأمین منافع ملی و حفظ توازن قدرت نظامی است و اصول

ملی  ن اهدافمیا آن تابع بازی حاصل جمع صفر است. در این دیدگاه اقتصاد اولویت باالیی در
برای تأمین  ت خارجیسیاس اقتصاد در خدمت؛ بنابراین ویه قرارد داردندارد و در زمره منافع ملی ثان

 منافع ملی و امنیت ملی)نظامی( است. 
شدن، هانیدیق جالملل و توسعه مصابا پایان جنگ سرد و آغاز دوران جدیدی از روابط بین

در قط فدید جمفهوم قدرت از دو جنبه کالن دچار تغییر شد. نخست اینکه، قدرت در مفهوم 
های ها و چارچوبها و مناسبات اجتماعی و ارزششود بلکه مقولهچارچوب منابع مادی محدود نمی
صاد و اقتدر عصر حاضر، ( Baenett & Duvall, 2005: 45معنایی نیز در آن مهم است. )

این  . براساسهای سیاستگذاران پیدا کرده استتوسعه اقتصادی نقش بیشتری در اهداف و برنامه
ر دالملل، وزن و اهمیت توسعه اقتصادی های عینی و عملی انجام شده در سیاست بینونیدگرگ

ع و مین منافتوان مدعی شد توسعه اقتصادی به ابزار اصلی تأحال افزایش است به نحوی که می
که طی  ها در حال حرکت به سمت مسیری هستندامنیت ملی تبدیل شده است. لذا عموم دولت

 شود. ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی تبدیل می آن دیپلماسی به
 

 امنیت و توسعه اقتصادی . 2-1
سو نیازمند افزا برخوردار هستند. درواقع توسعه از یکامنیت و توسعه از یک رابطه متقابل و هم

ز عبارت بهتر، توسعه خود یکی اکننده و ارتقاءدهنده امنیت است. بهامنیت و از سوی دیگر کمک
دهد که توسعه در آید. شواهد تاریخی نیز نشان میشمار میزایش امنیت بهها و ابزارهای افروش

ها پس از تأمین امنیت و گذار از مرحله بقاء به افتد. اصوالً دولتیک محیط ناامن اتفاق نمی
، همکارانکنند. )واعظی و ریزی برای تحقق آن اقدام میموضوع توسعه و رفاه شهروندان و برنامه

ازپیش روندهای اقتصادی، پیوند گرا شدن بیششدن و با توجه به برونعصر جهانی( در 38: 1393



 85  ...............................اسالمی انقالب از پس ایران در اقتصادی مقاومت دهه چهار از برآمده الگوی: مدبرانه دیپلماسی

 

 

است. این نوع از توسعه نیازمند جذب سرمایه خارجی و گسترش میان امنیت و توسعه بیشتر شده
 ناپذیر است. المللی است که این امر در محیط ناامن امکانهای بینهمکاری

 

 الملليای و بینمنطقه فعال در نهادهایشارکت م. 3-1
آید دست نمیهها بتوسعه در عصر جهانی شدن با اتکا به خودکفایی سنتی و انزوا از دیگر کشور

ن تحقق آ مکانبلکه نیازمند ملزومات اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که در قالب همکاری ا
اقتصادی  ر توسعهها مسیاز آن است که اکثر آن وجود دارد. تجربه کشورها در امر توسعه نیز حاکی

قتصادی اند. درواقع، یکی از شروط مهم توسعه االملل طی کردهرا از طریق همکاری با نظام بین
ها نیز در نهادها و المللی است؛ این ظرفیتهای اقتصادی در جامعه بیناستفاده بایسته از ظرفیت

 د. شونیگر محقق مییا در اتحاد و ائتالف با کشورهای دای و المللی و منطقههای بینسازمان
 

 الملليسازی بیندیپلماسي و فرصت .4-1
ر ی از منظترین مباحث در زمینه توسعه است. دیپلماسسیاست خارجی و دیپلماسی یکی از مهم

ی المللی دارای دو بُعد مهم است. در بعد نخست، دیپلماسی باید با شناسایسازی بینفرصت
ها و صنایع داخلی به آن را های دسترسی فرایندهای توسعه ملی، شرکتالمللی زمینهکانات بینام

ر ر عصدتحقق توسعه  فراهم کند. ایجاد فرصت برای دسترسی به امکانات اقتصادی جهت
م، . بعد دوهای مهم دستگاه دیپلماسی استشدن ضرورتی انکارناپذیر و یکی از مأموریتجهانی

تواند ور میگاه یک کشرشد جای ،المللویرسازی است. در وضعیت آنارشیک نظام بینمربوط به تص
ربر داشته ان را دزیگرعملی تهاجمی و علیه موازنه قوا تلقی شده و در نتیجه واکنش منفی سایر با

معنای  رد او بهبگرا نشان دهد که اهداف تجدیدنظرطلبانه نداشته و باشد؛ مگر آنکه دولت توسعه
از  زی مثبتویرسادیگران نیست. برای تحقق این امر دستگاه دیپلماسی باید به مقوله تصباخت 

ز االمللی بپردازد و از طریق اعتمادسازی مانع ای و بینحرکت توسعه کشور در سطوح منطقه
 (44-43: 1393، د. )واعظی و همکارانکشورها شو گیری تصویر منفی در ذهن دیگرشکل
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 های محقق(تباط دیپلماسی و توسعه اقتصادی )یافته. ار1شکل شماره 

 

 (35: 1383توسعه به دیپلماسی توجه چندانی نشده است. )رمضانی، حال  در کشورهای در 
 یی که بههای اقتصادی در سیاست خارجی کشورهااین در حالی است که جایگاه توسعه و اهرم

المللی امکان ینته شده است. توسعه در سطح بامالً آشکار و پذیرفمعروف هستند، ک« یافتهتوسعه»
کند. بنابراین کشورهایی که های کشورهای دیگر را فراهم میزنی و استفاده از منابع و سرمایهچانه

در  فرهنگی سی وسطح توسعه مناسبی ندارند باید با توجه به تقویت ساختارهای اقتصادی، سیا
های خارجی گذاری و توانمندی، از سرمایهبعدی در مرحله زنی خود را باال برده وداخل، قدرت چانه

های ویژگی برانه باریزی شده و مداستفاده کنند. این امر نیازمند در پیش گرفتن دیپلماسی برنامه
 کالن زیر است:

 المللی؛ای و بینزدایی و کاهش اصطکاك در سطوح منطقهگیری از راهبرد تنشبهره  -

 ط با محیط پیرامونی و فراپیرامونی؛ اعتمادسازی و توسعه رواب -

 تعامل سازنده با جهان براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت؛ -

با جامعه  وگو و تعاملبینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتحرکت واقع -
 المللی؛بین
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 ها؛انمها به سوی آرایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیت -

 گذاری خارجی؛تالش برای گشودن بازارهای بسته یا نیمه بسته و جذب سرمایه -

 المللی؛های غیردولتی ایرانی فعال در عرصه اقتصاد بینحمایت از نهادها و شرکت -

ری المللی و ارائه تصویری مناسب و مثبت از جمهوای و بیناعتالی منزلت ملی، منطقه -
 اسالمی ایران؛

 هراسی؛نیتی شدن جمهوری اسالمی ایران و گسترش ایرانجلوگیری از ام -

 های اقتصادی؛کوشش برای رفع یا کم اثر کردن تحریم -

 استفاده مناسب از دیپلماسی عمومی در سطوح مختلف؛ -

ای و استفاده از المللی و منطقهها و نهادهای بینحضور فعال و تأثیرگذار در سازمان -
 ها.های آنظرفیت

 

 
 های محقق(رانه )یافتههای دیپلماسی مدب. ویژگی2شکل شماره 
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ها و ءتفاهمن سودیپلماسی مدبرانه فصل جدیدی از دیپلماسی فعال و تعاملی برای برطرف شد
آید. خردگرایی در سیاست خارجی و تحلیل مسائل براساس حساب میهای جدید بهایجاد فرصت

ی مدبرانه ( دیپلماس64: 1395یلی و افشاریان، های این دیپلماسی است. )آجایده از ویژگیف -هزینه
الملل ای جدید از کشور ایران در روابط بینهای سیاسی، چهرهبستتالش دارد ضمن خروج از بن

ساختارها  سازی منافع ملی صورت گیرد. درك صحیح ازها، بیشینهپدیدار کند تا با کاستن از هزینه
ای دو ی بر مبنارجی و کارگزاران دیپلماسخختار سیاست المللی و تناسب بین ساو کارگزاران بین

انه سی مدبری دیپلمایکی از بایدها« بازتنظیم مناسبات و فرایندها»و « بازسازی ساختارها»اصل 
 درك صحیح از شور،کاست. قائالن به این دیپلماسی معتقدند که با حفظ عزت، اقتدار و استقالل 

، ان قواعدتوان با رعایت همشناخت درست قواعد بازی میالمللی و واقعیت قدرت در عرصه بین
 منافع ملی را پیگیری کرد. 

 

 ساله و جایگاه توسعه ملي انداز بیستسند چشم -2
کی هم مشترید فهرگاه قرار است که متنی مبنای یک عمل جمعی قرار گیرد، در نخستین گام با

وند دیگر پیبا یک ازان و سیاستگذارانسنسبت به آن شکل گیرد تا در پرتو آن نخبگان، تصمیم
های کند تا فارغ از نگرشیمردان فراهم مساله این مبنا را برای دولتانداز بیستیابند. سند چشم

ی از فق روشناسیم موجود برای تحقق آن تالش کنند. مفهوم بنیادین و مقصود اصلی این سند، تر
 ه ملی است. عهای گوناگون بر مبنای توسآینده کشور در حوزه

انداز ایران در سال انداز است. سند افق چشمگیری اصلی سند چشماین دغدغه بنیادی جهت
ایران کشوری است »کند: صورت تعریف میبه روشنی اهداف کالن کشور را به این  1404
، فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی -یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمیتوسعه
ماهیت این اهداف نشان « المللبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالهام
تواند و نباید در تقابل با جهان به ثمر نشیند؛ بلکه از طریق دهد که توسعه ملی کشور نمیمی

بزار تعامل یافتگی فراهم خواهدشد. اتعامل سازنده است که منابع و ثبات الزم برای تحقق توسعه
المللی نیز دیپلماسی است. سیاست خارجی و دیپلماسی یک سازنده با جهان و نظام اقتصاد بین

یافته اقتصادی و المللی و کشورهای توسعهتواند شرایط تعامل با نهادهای اقتصادی بینکشور می
های نتقال فناوریگذاری و االمللی مانند جذب سرمایههمچنین استفاده از امکانات و تسهیالت بین

جدید برای توسعه را فراهم کند و از این طریق به توسعه و ارتقای جایگاه اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران کمک کند. برای تحقق اهداف فوق و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی مطلوب نیاز 



 89  ...............................اسالمی انقالب از پس ایران در اقتصادی مقاومت دهه چهار از برآمده الگوی: مدبرانه دیپلماسی

 

 

دبرانه و های توسعه ملی و دیپلماسی ماست که پیوندهای وثیقی میان اقتصاد جهانی، برنامه
 هوشمند فراهم آید. 

 
 های نگارنده(. مدل ارتباط دیپلماسی، توسعه ملی و اقتصاد جهانی )یافته3شکل شماره 

 

ایش به کنند؛ گردر این میان سه عامل در حوزه سیاست خارجی بیش از همه نقش بازی می
رای بنوین جهانی  هایای، رویارویی با چالشبازتعریف پیوندها و مناسبات قدرت موجود منطقه

نیان تعریف ب الملل و باالخره ایجاد وافزایش و گسترش دامنۀ تأثیرگذاری کشور در نظام بین
صورت نهان و هصل بنوینی براساس اقتدار، عزّت و امنیت ناشی از رفاه و توسعه ملی. این سه ا

 ارتباط آن باانداز در حوزه سیاست خارجی و گیری کالن چشمآشکار چارچوب مفهومی و جهت
 اند. توسعه ملی را مشخص کرده

ساله سندی راهبردی است که مسیر گذار کشور از وضع انداز بیستدر حقیقت سند چشم
کند. یافته( را ترسیم میعنوان کشوری در حال توسعه( به وضع مطلوب )کشوری توسعهموجود )به

 اند: هد قرار گرفتانداز مورد تأکیعناصر کلیدی زیر در سند چشم
 ت سال؛یافته طی بیسالف. تبدیل ایران از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه

 ب. دستیابی ایران به مرتبه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه؛
 بخشی در جهان اسالم؛ج. تداوم الهام

 الملل. د. تعامل سازنده و مؤثر در نظام بین
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ه ملی انداز درصدد دستیابی به توسعهند که سند چشمدمحورهای راهبردی فوق نشان می
 ( 52 :1387الملل است. )واعظی، پایدار در یک افق بلندمدت و در تعامل با نظام بین

انداز، به مفهوم عنوان یکی از اهداف مهم سند چشمالملل بهتعامل سازنده و مؤثر در روابط بین
ت که ن اسآحت است. ویژگی رویکرد تعامل تعامل با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصل

امل است. تع صورت همکاری و تفاهم دوسویه سازندهنه منفعل و نه فعال تهاجمی باشد بلکه به
عال فیرانه و خواهی و زورگویی رویکردی پیشگمشترك برای منافع مشترك است و در مقابل زیاده

رفین طرسازی منافع برد و حداکث -زی بردعادل و توازن با روش باتشود. اما در شرایط اتخاذ می
روابط  انداز نظریه تعامل براساس منافع ملی درگردد. رویکرد انتخاب شده در سند چشمتالش می

 (650-649: 1385الملل و سیاست خارجی است. )رضایی میرقاعد و مبینی دهکردی، بین
سعه و ردن گفتمان توتواند با همگانی کایجاد شرایط نوین در عرصه سیاست خارجی می

اکم شدن های بنیادین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به حکارآمدی و با تکیه بر ارزش
مل ه عوادر سیاست خارجی بینجامد. سیاست خارجی با توجه ب« گفتمان راهبردی توسعه»

 اند از: تواند در حرکت به سوی توسعه ملی کمک کند. این عوامل عبارتتأثیرگذار زیر می
 مر سیاست خارجی؛ اهای مسئول در . بهبود کارآیی دستگاه1
 ای؛ . افزایش میزان نقش و تأثیر ایران در رقابت اقتصادی منطقه2
 های اقتصادی؛. گسترش مناسبات با کشورهای همسایه در برنامه3
ه ه جایگابیدن . ایجاد محیط سیاسی و اقتصادی سازنده و رقابتی در سطح منطقه برای رس4

 ( 291: 1387نژاد، ای؛ )وردیخست منطقهن
های نمایندگی های مشترك اقتصادی با کشورهای منطقه از طریق فعالیت. انجام پروژه5

 سیاسی؛
 . استفاده از دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی نظیر خط لوله صلح؛6
 هان؛های کشور و صدور فناوری به کشورهای ج. ایجاد زمینه برای ارائه توانمندی7
 گذاری خارجی.رمایهسهای کشور و جذب . معرفی پتانسیل8

دار بنا شود و برای توسعه ملی و ریزی هدفای که براساس راهبرد و برنامهسیاست خارجی
انداز به معنای انداز خواهد داشت؛ یکی چشمبرآوردن حداکثری منافع ملی باشد، دو نوع چشم

پژوهی. در انداز به معنای آیندهسیدن به اهداف و دوم چشمبرخورداری از برنامه راهبردی برای ر
تنها برای خودشان بلکه برای انداز هستند و نهحال حاضر بسیاری از کشورها دارای چشم

ها آمریکایی 1986کنند. برای مثال در سال انداز ترسیم میهمسایگان، رقبا و دشمنان هم چشم
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کرد و انداز اتحاد شوروی را بررسی میکردند که چشم منتشر« افول امپراطوری»کتابی به نام 
سناریوهای گوناگونی را مطرح کرده بود. یکی از سناریوها این بود که این امپراطوری دچار 

اتفاق افتاد. در این راستا دستگاه سیاست  1991شود که این امر در دسامبر سال فروپاشی می
ریزی راهبردی جهت تحقق برخورداری از برنامهتواند ضمن خارجی جمهوری اسالمی ایران می

پژوهی برای ترسیم المللی به آیندهانداز، برای یافتن و درك روندهای بیناهداف عالیه چشم
المللی المللی اقدام کند. در نظام نوین بینای و بینانداز سیاست خارجی در سطوح منطقهچشم

باید از سیاست خارجی فعال و نه منفعل برای توان بدون برنامه و هدف حرکت کرد؛ دیگر نمی
الملل استفاده کرد. در کنار تأمین اهداف سیاسی و امنیتی باید فرهنگ حضور مؤثر در روابط بین

عبارت بهتر، سیاست خارجی را توسعه را نیز در راهبردهای سیاست خارجی در نظر گرفت. به
 رار داد. مکمل سیاست داخلی برای دستیابی به توسعه مطلوب ق

و  1404انداز مد چشبر اساس آنچه گفته شد، برای رسیدن به توسعه ملی با الگو قرار دادن سن
 هم سیاستمالملل، توجه به چند کارویژه تحقق استلزامات آن از طریق فعالیت در نظام بین

 خارجی حائز اهمیت است:
جه کافی های خارجی نیز تومایهبر استفاده از انباشت منابع داخلی به منابع و سرالف. افزون

 شود. 
د برای گرایی اقتصاب. تنظیم روابط سیاسی با کشورهای هدف باید بر پایه ضرورت برون

 .توار شودای و جهانی و تسهیل بازرگانی با دیگر کشورها، اسدستیابی به بازارهای منطقه
های نوین ناوریتیابی به فهای جوانان ایرانی در دسج. در عین توجه به فناوری ملی و قابلیت

 یرد. ت بگو پیشرفته، برای انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته نیز اهتمام جدّی صور
ای که نخست سیاست خارجی توان بررسی کرد؛گرا را در دو بخش میسیاست خارجی توسعه

 های نخست آن است و سایر اهداف در طول آنتوسعه و وضعیت مطلوب اقتصادی از اولویت
ای که منافع ملی خود را براساس قدرت اقتصادی یافتهشوند. کشورهای توسعهتعریف و تعیین می

کنند؛ سوئیس، ژاپن، آلمان و کره جنوبی در این گروه قرار دارند. همچنین کشورهای در تعریف می
ماندگی و بهبود اوضاع اقتصادی هستند مانند اندونزی، ای که درصدد کاهش عقبحال توسعه

گرا، نوعی سیاست خارجی است که برای مالزی و سنگاپور. در دومین معنا، سیاست خارجی توسعه
کند. در این وضعیت، منافع تأمین سایر اهداف و منافع ملی، توسعه و رفاه اقتصادی را پیگیری می

شرط و باید آن تلقی شوند ولی پیشو امنیت ملی برحسب قدرت و توسعه اقتصادی تعریف نمی
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گیرد. نیاز قدرت ملی در اولویت سیاست خارجی قرار میعنوان پیشرو، توسعه بهگردند. ازاینمی
 سیاست خارجی کشورهایی نظیر چین و هند در این راستا قابل ارزیابی است. 

توان در نمی ن رابا توجه به جوهره، منافع و اهداف جمهوری اسالمی ایران، سیاست خارجی آ
ا ترو، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، بندی کرد. ازایننخست طبقهقالب معنا و مفهوم 

نیاز و عنوان پیشای که توسعه اقتصادی بهگونهگیرد؛ بهحدودی در قالب تعریف دوم قرار می
در  اقتصادی یابد. با این وجود، اهمیت و اولویت توسعهمکمل اهداف و منافع دیگر ضرورت می

دی عه اقتصار دوران سازندگی توسدست خارجی ایران متفاوت است؛ مثالً های گوناگون سیادوره
قدس در مهای سیاست خارجی بود؛ این در حالی است که در دوران دفاع جزء نخستین اولویت

 (25: 1382تری قرار داشت. )دهقانی فیروزآبادی، اولویت پایین
مراتب اهداف یت توسعه در سلسلها وجود فراز و فرودهای اولوبتوان گفت که با این حال، می

ار دستور ک عنوان یک باید قدرت ملی درسیاست خارجی، این هدف پس از پایان جنگ تحمیلی به
گیرندگان جمهوری اسالمی ایران به این ای که تصمیمگونهسیاست خارجی قرار داشته است؛ به

، سیاسی ع امنیتیبرآوردن مناف اند که سطحی از توسعه و رفاه اقتصادی برای تحقق واجماع رسیده
عنوان المللی حیاتی است. تعریف جمهوری اسالمی ایران بهای و بینو اقتصادی در سطوح منطقه

ب سیای جنویافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آیک کشور توسعه
های توان یکی از اولویتن، میموضوع است. بنابرای ساله گواه اینانداز بیستغربی در سند چشم

-364: 1387دی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را توسعه ملی نامید. )دهقانی فیروزآبا
365) 

 

 دیپلماسي پویا و اقتصاد مقاومتي -3
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب اسالمی با ماهیتی تجدیدنظرطلب، نگرشی انتقادی 

ویژه آمریکا برای مقابله با این رو، غرب و بهالملل داشته است. ازایننسبت به ساختار نظام بین
انقالبِ ضد نظام سلطه از ابزارهای گوناگونی چون جنگ سخت مانند جنگ تحمیلی عراق علیه 

لیکن به دنبال ناکامی در ساقط کردن نظام جمهوری از منافقین و... استفاده کردند. ایران، حمایت 
ای خود، در آخرین گام، جنگ اقتصادی و یابی به اهداف کالن منطقهاسالمی ایران و دست

عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسالمی ایران را در دستور کار خود قرار های شدید مالی بهتحریم
ها برای ( در همین راستا و با افزایش تحریم90: 1394زاده و محمودی، اند. )امام جمعهداده

در ادبیات اقتصادی « اقتصاد مقاومتی»ای ایران، عبارت آمیز هستهحهای صلجلوگیری از فعالیت
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در دیدار فعاالن اقتصادی و کارآفرینان با مقام معظم رهبری  1389بار در سال ایران برای نخستین
کار برده و آن را دلیلی برای مواجه شدن مطرح شد. در این جلسه ایشان واژه اقتصاد مقاومتی را به

قتصادی دشمنان ایران و همچنین آمادگی کشور برای تغییر دانستند. )رنجبر اردکانی، با فشارهای ا
1396 :142) 

 110اصل  «1»براساس بند « اقتصاد مقاومتی»های کلی مقام معظم رهبری با ابالغ سیاست
مصلحت نظام تعیین  که پس از مشورت با مجمع تشخیص 1392ماه بهمن 29در  قانون اساسی
مل می، عااسال ردند پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی وشد، تأکید ک

تصاد همچنین اق است.نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران شکست و عقب
قتصادی بخش از نظام اهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهاممقاومتی خواهد توانست در بحران

ها ی از آنبند است که برخ 24دارای ومتی های کلی اقتصاد مقاسیاست .اسالم را عینیت بخشد
له این موارد هستند. امور زیر از جم صورت مستقیم یا غیرمستقیم با وزارت امور خارجه در ارتباطبه

 است:

ت دادن به ی(، اولویویژه در اقالم وارداته)بها و کاالهای اساسیافزایش تولید داخلی نهاده -
ا بارداتی ای وصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهتولید مح

  ص.هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خا

الص ه و با خهدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزود جانبهحمایت همه -
 .ارزآوری مثبت

 .زد نیاهای مورگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -

 ت.گذاری خارجی برای صادراتشویق سرمایه -

دهی بازارهای جدید و ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلبرنامه -
 طقه.ویژه کشورهای منبه های اقتصادی با کشورهاپیوندبه بخشی تنوع

 ز.ااستفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نی -

ن در ایرا ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهمایجاد  -
 ف.بازارهای هد

توسعه : الف( پذیری اقتصاد کشور از طریقافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب -
ویژه هپیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان ب

استفاده  ؛ ج(های اقتصادیدر جهت حمایت از هدفاستفاده از دیپلماسی  ب( ؛همسایگان
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های تحریم و افزایش رصد برنامه ی؛ د(االمللی و منطقههای بینهای سازماناز ظرفیت
 (Khamenei.ir, 1392/11/29) ن.هزینه برای دشم

آفرینان در تحقق ترین نقشارجه یکی از مهموزارت امور خشود، طور که مشاهده میهمان

تحت  1364ال سوظایف این نهاد در قانونی که در  .گرایی استاومتی و عنصر بروناقتصاد مق
ه اده شددبه تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، شرح « وظایف وزارت امور خارجه»عنوان 

شاره قتصاد اا ۀوزحطور مستقیم به وظایف این وزارتخانه در هایی از این قانون که بهاست. بخش
  است. 3 و ماده 2 از ماده 7دارد، بند 

های اجرایی گاهقانون وظایف وزارت امور خارجه، همکاری با دست 2از ماده  7براساس بند 
های ه طرحتهی خارجی در جهت بررسی و تکشور و ارائه نظریات الزم با رعایت مالحظات سیاس

ت. اس ین نهادبرعهده ا ...ی، فرهنگی، علمی، فنی وادبرقراری و گسترش مناسبات اقتصمربوط به 
ظیم کلفند در تنمهای جمهوری اسالمی این قانون، کلیه نهادها و ارگان 3همچنین مطابق ماده 

قتصادی، اهای فنی، ریمناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکا
ا با ی الزم رهماهنگی سیاس المللی،های بینج و سازمانعلمی و نظامی با کشورهای خار ،فرهنگی

 (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91058ند. )عمل آور خارجه به وزارت امور
ن ت تأمیاست نسبت به فراهم آوردن موجبا وزارت امور خارجه مکلفطبق قانون فوق، 

ح خارجی و حفظ مصالهماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیالت الزم براساس اصول سیاست 
تواند در زیر می دهای. در راستای این امر راهبرجمهوری اسالمی ایران اقدام الزم را انجام دهد

 تحقق اقتصاد مقاومتی و پویایی دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد: 
 

 الملليهای مالي و تجاری بیننامهمذاکرات و تفاهمایجاد سازوکار پیگیری . 1-3

جاری الی و تمهای امور خارجه نقشی اساسی در به ثمر نشستن مذاکرات مربوط به قرارداد وزارت
یابی به رجه دستر خاترین وظایف وزارت امویکی از مهم ،روها دارد. ازاینکشور و اجرایی شدن آن

 عال وسو و حضور فهای تجاری و مالی در ارتباط با کشورهای همسایه و همدرك متقابل در زمینه
هایی که نامهمتفاه برای به نتیجه رسیدنت. اثرگذار در زمینه پیشبرد مذاکرات مربوط به آنهاس

شود، این موشی سپرده میبه فرا کند و معموالً منعقد می طور مستقیمبهوزارت امور خارجه 
از ک یادی هر ازای نهنامه تجاری، مابهوزارتخانه باید در اسناد پشتیبان مربوط به هر تفاهم

ی آن ه پیگیربلزم نامه را به دقت مشخص نماید تا یک نهاد یا مجموعه یا بخش، مبندهای تفاهم
 د.شو



 95  ...............................اسالمی انقالب از پس ایران در اقتصادی مقاومت دهه چهار از برآمده الگوی: مدبرانه دیپلماسی

 

 

 در کشورهای خارجي يت بازرگانان ایرانرسیدگي به مشکال ایجاد سامانه .2-3

زهای نیا های هر کشور، پاسخگویی به مطالبات و رفعترین وظایف سفارتخانهیکی از مهم
بدون  ستقیم وجوع مهای ایران باید به محلی برای رسفارتخانه. جار آن کشور استبازرگانان و ت

یرانی انندگان ادرکصدردسر بازرگانان ایرانی تبدیل شوند و پیش از هر نهاد دیگری، از مشکالت 
قتصاد دار در اولویتعنوان یک اقدام ااین اقدام بهکنند. ریزی مطلع شوند و برای حل آن برنامه

  ه باشد.باید به آن توجه ویژه داشت وزارت امور خارجه باشد کهمی تیمقاوم
 

سیاسي با کشورهای عراق و سوریه  استفاده از ظرفیت تعامالت گسترده .3-3

 های اقتصادیبه منظور ارتقاء همکاری

ستگاه دضعف  ۀدهندکاالهای مصرفی خارجی غیرایرانی در کشورهای عراق و سوریه نشانوفور 
هت ا، در جشورهکبرداری از همبستگی سیاسی، امنیتی و دینی ایران با این سی در بهرهدیپلما

سو برای صداقت و پایداری ایران در حمایت از کشورهای هم ت.تحقق اهداف اقتصادی اس
ه است. ت شدترین افراد نیز در کشورهای دوست و همسایه همچون عراق و سوریه اثبابدبین

شور و کن دو بسیار مناسبی برای تحکیم روابط تجاری ایران با ایبنابراین شرایط سیاسی 
فعال از  یپلماسیبا د رو الزم است وزارت امور خارجهازاینت. فراهم اس هاآفرینی در بازار آننقش

ور را نیز ن دو کشا ایبباال بودن سطح روابط سیاسی استفاده کند و روابط تجاری و اقتصادی ایران 
یه ق و سورعرا ها و کاالهای ایرانی مورد نیازجایگاه شرکت ین ضروری استد. همچنگسترش ده

شورها فراهم ا این کان بدر بازار این کشورها تثبیت گردد تا شرایط برای بهبود روابط اقتصادی ایر
قدام ااین د. نگیرد در مرحله بعدی اقدام قرار بنتوانسو میگردد. دیگر کشورهای همسایه و هم

وب ارجه محسخاقتصاد مقاومتی برای وزارت امور فرایند دار در اولویت مسئلهک عنوان یبه
رای ومتی، بد مقاهای مصوب وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصادر میان پروژهد. شومی

 ت.ای تعریف نشده اساین اقدام پروژه
 

ندی بدستهبرای شه راه عملیاتي تدوین سند دیپلماسي اقتصادی و نق .4-3

 کشورهای طرف تجاری

توان انتظار اقتصادی همچون سازمان توسعه تجارت و یا بانک مرکزی نمی از نهادهای صرفاً
مناسبات سیاسی و امنیتی کشور در ارتباط با کشورهای خارجی اشراف داشته  ۀداشت که به هم

الب واردات کاالهای شود امتیازاتی که در قبه همین دلیل در بسیاری از موارد مشاهده مید. باشن
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توان در ازای آن امتیازاتی است و نمی شود، بدون برنامهمصرفی به کشورهای صادرکننده داده می
دریافت کرد. بنابراین الزم است وزارت امور خارجه با تدوین سند دیپلماسی اقتصادی کشور 

د. ط با خارج از کشور معین کنبایدها و نبایدها را برای سایر نهادهای اقتصادی در ارتبا و هااولویت
بندی کلی از کشورهای طرف تجاری رود یک دستهطور خاص از وزارت امور خارجه انتظار میبه

تواند در ادامه بندی میاین تقسیم ؛ندکهایی تقسیم ایران تدوین نماید و در آن کشورها را به گروه
 د.از سوی نهادهای دیگر مورد استفاده قرار بگیر

 

 گراامات دیپلماسي توسعهالز -4
م از نظا ناسببرای اینکه سیاست خارجی یک کشور در راستای توسعه گام بردارد به شناخت م

ی ست خارجم سیالزاماتی برای موفقیت نیاز دارد. نخستین الزاالملل و در پیش گرفتن ابین
یان ناسازگاری م کم نداشتن تعارض وگرا، تناسب الگوی توسعه با سیاست خارجی یا دستِ توسعه

گرا دارد، بنابراین سیاست ساله گرایشی برونانداز بیستاین دو عامل است. از آنجا که سند چشم
ماسی شود. این الگوی سیاست خارجی مستلزم دیپلخارجی از ارکان مهم توسعه محسوب می

است. فراتر  المللیهای خارجی و بینجانبه برای بسترسازی جهت استفاده از فرصتمند همهکنش
گرایی ونکدام با درچاز این، موقعیت ژئوپلیتیک، ایدئولوژی سیاسی، فرهنگ و هویت ملی ایران هی

گنجد و از طرف گیر است که پیامش در محدوده مرزها نمیسازگاری ندارد؛ زیرا اسالم دینی جهان
کس بر هیچ جهانیالمللی است که تأثیرگذاری آن بر روند تحوالت دیگر ایران نیز کشوری بین

 پوشیده نیست.
 ، مناطق،گرا، تناسب و سازگاری آن با اولویت کشورهادومین الزام سیاست خارجی توسعه

ی المللی است؛ زیرا امروزه جداسازی حوزه توسعه از سیاست خارجها و نهادهای بینسازمان
لویت اقتصادی برای یک زمان اوطور همتوان بهپذیر نیست. نکته اساسی این است که نمیامکان

یا حتی  ل نشد وقائ کشور یا منطقه قائل بود ولی از نظر سیاست خارجی برای آن اولویت و اهمیت
ها و اهداف تناسب و عبارت بهتر، باید میان سیاستسیاست خارجی تقابلی در پیش گرفت. به

 (312: 1387همخوانی برقرار کرد. )جوادی، 
ثبت بر پایه واقعیات از جمهوری اسالمی ایران در صحنه سومین الزام، ارائه تصویری م

الملل کشورها براساس برداشت و تصویری که از یکدیگر المللی و جهانی است. در روابط بینبین
زنند. بنابراین طرز تلقی دیگر کشورها از دارند، به تنظیم مناسبات و برقراری روابط دست می

ها اهمیت دارد. تردیدی وجود ندارد که پیشبرد برنامه قعیتجمهوری اسالمی ایران حتی بیش از وا
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باشد دربردارنده تصویرپردازی مثبت در جهت ای که براساس تعامل با کشورهای دیگر توسعه
شرط الملل، پیشگیری از زبان و ادبیات در سیاست بینرو، بهرهکاهش سوءتفاهم است. ازاین

هایی نظیر المللی است. همچنین استفاده از فرصتبین مهمی در ارائه تصویری مطلوب به جامعه
سازی آورد جهت خنثیآنچه کنفرانس ساالنه سازمان ملل متحد برای سران کشورها پدید می

حضور هر ساله رئیس جمهور اسبق جناب به عنوان نمونه، تواند کارساز باشد. تبلیغات منفی می
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و  هاینژاد در کنفرانسآقای دکتر محمود احمدی

کارگیری مناسب دیپلماسی عمومی از طریق سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به
المللی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا های مختلف بینمالقات با اصحاب فکر و اندیشه و گروه

که -غرب  متنوعهای یاس با دستگاهکرد. برای کشورهایی نظیر جمهوری اسالمی ایران که در ق
از فرصت اندکی برخوردارند، این  -کنندای نامناسب و خشن از ایران اقدام میبه ارائه چهره

کند؛ های غربی فراهم میسازی اقدامات برخی رسانهها شرایط مناسبی را برای خنثیاجالس
تواند نقش مهمی جهانی میوان های دارای مخاطب فراهای رئیس جمهور با شبکههویژه مصاحببه

 در این رابطه ایفا کند.
. المللی استینبشدن جمهوری اسالمی ایران در جامعه هارمین الزام، جلوگیری از امنیتیچ

یدی علیه ران، تهدالمللی این تصور پدید آید که ایبدین معنا که نباید در ذهن اعضای جامعه بین
ران، سالمی ایهای جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اراه المللی است. یکی ازصلح و امنیت بین

ر این ش مهمی دنامه برجام نقفعالیت ابزارهای دیپلماسی در جهت زدودن این ذهنیت است؛ توافق
جو در نظام پذیر و صلحامر ایفا کرد و نشان داد جمهوری اسالمی ایران کشوری مسئولیت

 الملل است.بین
الملل و گرایی در روابط بینجانبهر گرو اعتمادسازی متقابل، چندتأمین الزامات یاد شده د

ریزی سیاست خارجی براساس راهبرد تعامل ای و جهانی است. پایهسازی در سطوح منطقهائتالف
ساله انداز بیستسازنده و مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که مورد نظر سند چشم

یاد شده  پذیر سازد. البته الزاماتیسر و امکانتوسعه ملی را متواند دستیابی به اهداف است، می
های نظام های حاصل شده در اثر فرایند جهانی شدن و درك دگرگونیبدون توجه به دگرگونی

ات فوق باید ناپذیر است. برای اجرای الزامالملل و در پیش گرفتن استراتژی تعامل با آن امکانبین
 :1387ی، ات( توجه کرد. )موسوو دوران جهانی شدن )عصر اطالع های دوران صنعتیبه شاخصه

422) 
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 های نگارنده(های دوران صنعتی شدن و جهانی شدن )یافته. شاخص1جدول شماره 

 های دوران جهانی شدن )عصر اطالعات(شاخصه های دوران صنعتیشاخصه

 ویکماز قرن بیستم تا قرن بیست از قرن نوزدهم تا قرن بیستم

 ایجاد شده توسط بخش خصوصی های ملیایجاد شده توسط دولت

 حاکمیت مدنی حاکمیت ملی

مهار بخش خصوصی توسط نیروهای متمرکز شده 
 دولتی

ها و نهادهای خصوصی با های مستقل شرکتشبکه
 هویت مستقل از دولت

 در جوهره بدون مرز حساس به مرزها

 یه خارجیاستقبال از سرما های داخلیترجیح سرمایه

هدف، پیشرفت کشور از طریق توسعه صادرات و 
 رشد اقتصادی تولید محور

های شبکه هدف، پیشرفت براساس ارتباط با شرکت
 هم پیوستهمحور و به

 ابتکارهای خالقانه غیردولتی ابتکارهای دولتی

 عدم توجه به صنعتی خاص دارتقویت صنایع اولویت

 گرگونی پرشتاب و سریعد دگرگونی تدریجی و بسیار آرام

 عدم توجه صرف به منابع ملی  توجه ویژه به منابع ملی

 کار جهانیتقسیم خودکفایی اقتصادی
 

الذکر، توسعه بدون توجه به دیپلماسی فعال و های فوقها و شاخصهبا توجه به دگرگونی
منابع  لی توسعه وزمان به منابع داخه همشود؛ لذا توجصورت مطلوب محقق نمیگرا  بهتوسعه

 خارجی آن الزامی است. 
 

 راهبردهای تحقق توسعه ملي در سایه دیپلماسي مدبرانه -5
ساله آمده انداز بیستگونه که در سند چشماقتصادی کشور آن پیشران توسعهترین راهکار و مهم

رفت ونعبارت بهتر، برویژه در حوزه صنعت نفت و گاز است. بهاست، کسب فناوری پیچیده به
کشور از فروش مواد خام در گرو تبدیل مواد خام به مشتقات و تولیدات با فناوری پیشرفته است. 

رتبه اول اقتصاد منطقه را به 1404انداز جمهوری اسالمی ایران باید در سال براساس سند چشم
سو کلحاظ علم و فناوری و تولید بسیاری از محصوالت پتروشیمیایی کسب کند. این مهم از ی

دهد که حلقه اتصال ایران با اقتصاد جهانی، نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن است و از نشان می
گیری از دیگر سو، راهبرد توسعه و پیشرفت کشور در تعامل و اتصال به اقتصاد جهانی و بهره

مل و های بازار جهانی در زمینه فناوری و تجارت است. برآیند این رویکرد، ضرورت تعاظرفیت
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ها و رفع موانع و تهدیدات در جهت گیری از فرصتمشارکت کشور در امور جهانی با انگیزه بهره
 (73: 1391نیا، ای کشور است. )دانشتحقق اهداف توسعه

های یتظرف براساس روندهای تجربه شده در قرن بیستم، متغیرهای خارجی در فعال کردن
 یای جنوبو در کشورهای آس مهم در دوران جنگ سرداند که این داخلی نقش مؤثری ایفا کرده

ابت کرده که ث( تجربه کشورهای نوظهور اقتصادی 90: 1390)هالیدی،  شرقی قابل توجه است.
های فنی و بدون فعال کردن متغیرهای خارجی در شکل انتقال سرمایه و منابع مالی، کمک

ای مداوم تبدیل ردهای توسعههای داخلی به دستاوهای سیاسی، ظرفیتمدیریتی و حمایت
 (Jaffrelot, 2008 :335شود. )نمی

ت که این اس اسالمی سیاست خارجی جمهوری گیری کالننکته مهم و حائز اهمیت در جهت
ارجی را به ختنها سیاستگذاران اند، نهکه در اسناد باالدستی مورد تأکید قرار گرفته صول و مبانیا

ن و گیری از مفاهیم کالکند بلکه به دلیل بهرهرجی ملزم نمیاتخاذ گونه خاصی از سیاست خا
قانون اساسی  153صل اغیرایدئولوژیک از قابلیت فراوانی برای تطبیق با شرایط برخوردار هستند. 

کند که سیاست خارجی جمهوری ترین اصل مرتبط با سیاست خارجی اشاره میعنوان مهمبه
جانبه و پذیری، حفظ استقالل همهجویی و سلطهلطهنفی هرگونه س»اسالمی ایران براساس 

گر و لطههای ستمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت
یشتر بگونه که پیداست قرار دارد. این مفاهیم همان« آمیز متقابل با دول غیرمحاربروابط صلح

های ارزش دهند. بنابراین با حفظ اصول ومی اصول راهنما هستند و مسیرهای کالن را نشان
ا فراهم رهایی اندیشید که فضای تعامل و مراوده با هدف توسعه توان به گزینهانقالب اسالمی می

ت ل، سیاسگرای فعادر این راستا جمهوری اسالمی ایران سه راهبرد سیاست خارجی تعامل کند.
و  ظی، جنتیتواند اجرا کند. )واعالنه را میگرای منفعخارجی تقابلی و سیاست خارجی تعامل

 دهد.ا نشان میرمقایسه این سه راهبرد  2شماره ( جدول 481: 1393کرباسیان، 
 

 های نگارنده(. مقایسه سه راهبرد سیاست خارجی )یافته2جدول شماره 

 پیامدهای احتمالی راهکارها راهبردها رویکرد به جهان نوع سیاست خارجی

 تعامل مؤثر متکثر/چندسویه رقابت/همکاری فرصت/تهدید فعاالنه گرایتعامل

 رویارویی محدود تهاجم تهدید تقابلی

 وابستگی محدود همکاری فرصت گرای منفعالنهتعامل

 



 1399ستان پاییز و زم، 4دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»امه فصلن دو. ................................................... 100

 
 

ش گرای فعال بیالذکر، در پیش گرفتن سیاست خارجی تعاملبدیهی است در میان موارد فوق
ترین اصول مهم 3شماره ذا در جدول لع ملی خواهدبود؛ کننده اهداف و منافاز سایرین تأمین

ای ارزنده برای تحقق توسعه مطلوب در چارچوب عنوان گزینهگرای فعال بهسیاست خارجی تعامل
 دیپلماسی مدبرانه اشاره خواهدشد.

 
 ه ملیگرای فعال در چارچوب دیپلماسی مدبرانه برای توسع. اصول سیاست خارجی تعامل3جدول شماره 

 رویکردها راهکارها الزامات راهبردها اصول کلي
محوری به فرصت
جای 

 تهدیدمحوری

زمان توجه هم
به رقابت و 

 همکاری

بهبود تصویر 
 امنیتی کشور

جلوگیری از افزایش 
 تنش

اولویت دادن به 
همسایگان در 

 تبادالت خارجی

گرایی آرمان
 بینانهواقع

سازی در ثبات گراییچندجانبه
 منطقه

وم همکاری تدا
های متوازن با قدرت

 شرقی

اصالح رویکرد 
اقتصادی به 

 همسایگان

گرایی ژئوپلیتیک محوریتوسعه
گیری از و بهره

 آن

تالش برای 
 سازیمجموعه

ایفای نقش فعال در 
 المللینهادهای بین

موقعیت جغرافیایی 
محور توسعه 

 اقتصادی

گرایی و اعتدال
سازی متوازن
 اهداف

افزایش توان  
 رقابتی کشور

اتخاذ سیاست 
 ای فعالمنطقه

توجه به بخش 
 خصوصی

توجه به نیازها و   
 امکانات ملی

ها، اصالح سیاست 
 قوانین و مقررات

 
. 2ای و جهانی؛ . بازارهای منطقه1اند از: گرا عبارتسه رکن اساسی سیاست خارجی توسعه

ید ست خارجی باس این سه رکن، سیا. منابع مالی و سرمایه خارجی. براسا3فناوری پیشرفته؛ 
 فعالیت خود را در سه سطح سامان ببخشد: 

 الف. در سطح منطقه و همسایگان

ه بشده و  نطقهتوسعه پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب تقویت صلح و آرامش در م
با  کند.ویژه جمهوری اسالمی ایران کمک میبخشی روند توسعه کشورهای منطقه و بهشتاب

توان با رسد، میهای نسبی کشورهای منطقه به نظر میتوجه به نزدیکی ژئوپلیتیکی و مزیت
 کارگیری دیپلماسی فعال نقش مهمی را در بازار منطقه ایفا کرد. به
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 ب. در سطح قاره آسیا
سیا که آرقی پیوندهای اقتصادی ایران با چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و کشورهای جنوب ش

ند. کا فراهم رتواند زمینه توسعه نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی نیازمند هستند، می همگی به
ها و در مقابل صدور محصوالت انرژی ای و فناوری پیشرفته آنگیری از منابع مالی و سرمایهبهره

 ند. تواند زمینه توسعه همکاری در ابعاد گوناگون را فراهم کو پتروشیمی ایران می

 ایر کشورهای جهانج. در سطح س
ینه این زم ه درکنیازهای توسعه به دو بخش قابل تقسیم است. یکی بازاریابی و صادرات کاال 
م و ای نههدولت کشورهای آفریقایی و آمریکای التین زمینه مناسبی برای حضور ایران دارند.

هم تین فراالای دهم بسترهای مناسبی را برای توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در آمریک
ر آفریقا دیپلماسی تواند با دیپلماسی مدبرانه تداوم داشته باشد ولی این دکردند که این امر می

رهای از کشو رفتهتاکنون مناسب نبوده است. دومین نیاز توسعه، دریافت سرمایه و فناوری پیش
بط را روا وجهان است که در این رابطه باید دقیق، منطقی و راهبردی به موضوع نگریست 

 براساس منافع متقابل قرار داد. 
 

 گیرینتیجه
انداز گیری کالن کشور، در زمره اهداف متقدم سند چشمعنوان محور اصلی جهتتوسعه به

منطقه  تبه نخسترتیابی جمهوری اسالمی ایران به دس فرادستی، ساله قرار دارد. در این سندبیست
معنا  ین بدانت. اقالبی و اسالمی کشور مطرح شده اسمورد تأکید قرار گرفته و مسئله هویت ان

 سالمی واهای انقالب است که حرکت در مسیر توسعه به مفهوم رویگردانی از اهداف و آرمان
شورهای برداری کأ الهام و الگومنشیافته نیز ساس این سند، ایران توسعهقانون اساسی نیست. برا

 اسالمی خواهد شد. 
ساز رصتویا و فلی، پواال و ارزشمند، دیپلماسی مطلوب باید فعال، تعامبرای تحقق این اهداف 

کند و از سوی دیگر نیز نیرومندانه، های باروری فرایند توسعه ملی را ایجاد سو زمینهباشد تا از یک
ها، ماهیت روندها و فرایندهای مسلط گیریتری را در تأثیرگذاری بر جهتخواهانهسهم افزون

ن وانست ضمتالمللی فراهم آورد. از این رهگذر جمهوری اسالمی ایران خواهد بین ای ومنطقه
گیری از دیپلماسی های الزم را برای بهرهالملل، قابلیتافزایش نقش مشارکتی خود در نظام بین

 فعال و مدبرانه در جهت توسعه ملی فراگیرد.
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انی و های انسی دینی، ارزشخردورزهای تمدنی و فرهنگی غنی که ملت ایران با پشتوانه
های برتر تبهربه  لیت برخوردار است تاانقالب اسالمی را با یکدیگر عجین ساخته، از این قاب

ی ابزارها ه اندیشه و برخورداری ازاین حرکت نیاز ب های مختلف دست یابد.جهانی در حوزه
سته و رو ی مؤثر در حرکت پیوتواند ابزارپلماسی مدبرانه میمناسب و راهبردهای منطقی دارد. دی

ساله، انداز بیستچشماف سند راه تحقق اهد سوی پیشرفت و توسعه باشد.ان به به تکامل ایر
نطقه ورهای مالملل و کشخودانزوایی و قرار گرفتن در فضای تقابل، تهدید و تنش با نظام بین

ایگان و ویژه با همستعامل به گرا، گسترشنیست. در این شرایط اتخاذ دیپلماسی مدبرانه و توسعه
قتصادی انین محیط پیرامونی و همچنین ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور و اصالح قوا

فتن از ناپذیر است. فاصله گرهای خارجی امری اجتناببرای ایجاد زمینه حضور سرمایه ناکارآمد
 پذیر است. امکان زار دیپلماسیالمللی مسئله بسیار مهمی است که با ابفضای امنیتی در حوزه بین

 

 
 . الگوی نهایی پژوه4شکل شماره 

دهد پیشرفت اقتصادی رابطه تجربیات سایر کشورها مانند ژاپن، چین، هند و مالزی نشان می
مستقیمی با احساس آرامش، ثبات و امنیت در مرزهای سیاسی دارد. با عنایت به موضوعات پیش 

ید مورد توجه قرار بگیرد. گفته، برای تحقق توسعه از طریق دیپلماسی مدبرانه سه محور مهم با
عنوان های داخلی بهها، امکانات و توانمندیگیری بهینه از منابع، ظرفیتنخست، مدیریت و بهره

های دشمنان برای انزوای ایران و پرهیز از خودانزوایی. پشتوانه دیپلماسی. دوم، مقابله با تالش
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ه به این نکته که در جهان امروز اغلب گرا با توجسوم، اتخاذ دیپلماسی مدبرانه، فعال و تعامل
شوند و نه یکسره دشمن و رقابت یا حتی رویارویی کشورها کشورها نه یکسره دوست محسوب می

 .نخواهد بستها ها در سایر حوزهها، لزوماً راه را برای همکاری میان آندر برخی حوزه
 وداخلی  و سطحدتحقق اهداف کالن ملی، ایجاد تعامل متقابل میان ر شرایط کنونی، برای د

گرا و تعاملی میان فرایندی برون 1404انداز عنوان محور سند چشمخارجی ضروری است. توسعه به
ی از کالن مل المللی است. طراحان دیپلماسی باید با درك اهداف و راهبردهایسطوح ملی و بین

ازنده المللی از سوی دیگر از راه ایجاد تعامل سهای بینو محدودیت ها، امکاناتسو و فرصتیک
هم انداز فراشممیان دو سطح داخلی و خارجی، زمینه تحقق اهداف کالن ملی را براساس سند چ

 ار داد: توان راهبردهای زیر را مورد توجه قرکنند. با در نظر گرفتن راهبرد مذکور می
 ست خارجی و داخلی؛تعامل پویا و پیوسته میان سیا -

 های گوناگون؛ایجاد تقارن میان بخش -

 المللی؛بین های کشور در سطحها و پتانسیلارائه ظرفیت -

ت های غیردولتی توسط دستگاه دیپلماسی در جهحمایت از بخش خصوصی و سازمان -
 کمک به توسعه صادرات و نیز تحقق توسعه ملی؛

رهای ها و دستورکاو پرهیز از طرح شدهبرخورداری از راهبردهای بلندمدت تثبیت -
 بینی نشده؛ پیش

 های دوجانبه در سطوح مختلف با اولویت همسایگان و کشورهایگسترش همکاری -
 منطقه خاورمیانه؛ 

 اکم کردنحگیری از روابط فرهنگی و تاریخی برای افزایش توان ملی؛ تالش برای بهره -
 الملل؛گفتمان صلح دوستی و پرهیز از تنش در روابط بین

 تالش برای اتحاد و وحدت کشورهای اسالمی و همگرایی در جهان اسالم؛  -

 ش گرفتنر پیددگرگون ساختن ذهنیت پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران از تروریسم با   -
 دیپلماسی عمومی فعال؛

های الملل و استفاده از ظرفیتگرایی در نظام بینتالش برای حاکمیت چندجانبه  -
 لمللی؛ انهادهای بین

های های ملی)فناوریسازی صدور فناوریکارگیری دیپلماسی کارآمد برای زمینهبه  -
یقا و از، آفرقفق ومهندسی، نانو و پزشکی( با اولویت کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی 

 آمریکای التین؛ 
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 های خارجی؛ کاهش درجه خطرپذیری کشور در رابطه با جلب سرمایه  -

 های ویژه اقتصادی؛ المللی در جهت پیشبرد طرحهای بینتاستفاده از ظرفی  -

ه ف، تعرفهای مضاعانعقاد قراردادهای همکاری بازرگانی مانند کنار گذاشتن مالیات  -
 گذاری متقابل. ترجیحی و تشویق سرمایه
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