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چالشهای منطقه ای اقتصادسیاسیسیاستخارجیج.ا.ایراندرتحقق
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چکیده 
هر الگوی پیشرفت ضمن توجه به امکانات داخلی و الزاماتی برای آن در امر ترقی ،به محیط خارجی و بیرون
مرزها نیز توجه دارد .در این دو محیط عالوه بر آنکه پیشرانها و منابعی برای تسهیل در فرایند پیشرفت وجود
دارد باید به موانعی که تحقق این الگو را دچار مشکل می کند نیز توجه شود .این موانع همانند امکانات
میتوانند در سه سطح ملی ،منطقهای و جهانی فرایند پیادهسازی الگوها را تحت تأثیر قرار دهند  .آنچه در این
پژوهش موردتوجه قرار میگیرد بحث موانع در سطح منطقهای است .در این راستا ،پژوهش حاضر در پی
پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ج.ا.ایران در تحقق الگوی اسالمی -
ایرانی پیشرفت با چه چالشهایی در سطح منطقه مواجه است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که بحران
نظامی گری در منطقه که ناشی از اقدامات قدرتهای فرا منطقهای و سوءبرداشت از رفتارهای ایران است ،تأثیر
درآمدهای حاصل از نفت بر جهتگیری های سیاسی و همچنین توسعه مراودات تجاری و اقتصادی ضعیف با
همسایگان؛ از چالشهای منطقهای سیاست خارجی در تحقق بعد اقتصادی الگوی پیشرفت شناخته میشوند.
ارائه تصویری روشن از ج.ا.ایران در میان کشورهای منطقه ،فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و همچنین
چندجانبه گرایی و توسعه پیوندهای راهبردی با همسایگان؛ ازجمله ضرورتهای سیاست خارجی در راستای
تحقق این الگو محسوب میشوند .در این پژوهش سعی میشود با رهیافت اقتصاد سیاسی و روش توصیفی -
تحلیلی موضوع مذکور موردبررسی قرار گیرد.
ایرانیپیشرفت،نظامیگریدرمنطقه،درآمدهای

واژگانکلیدی:سیاستخارجی،الگویاسالمی -
نفتی،همسایگان .

.۱مقدمه 
امروزه هدف بسیاری از کشورها و پویاییهایی که در نظام بینالمللی وجود دارد ناشی از تالش کشورها برای توسعه
اقتصادی است .درواقع اکثر دولت ها به دنبال این هستند که با افزایش پروژه ها در داخل و خارج از کشور بسترهای توسعه
پایدار را فراهم نمایند .توسعه می تواند بهعنوان فرایندی درک شود که از یک سو در پی افزایش و استفاده از منابع موجود
 . 1دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتیr.habibi7234@gmail.com ،
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بهمنظور اطمینان از تعامل بیشتر و مطلوب تر در بازارهای جهانی است و از سوی دیگر شرایطی را برای مردم از طریق
افزایش درآمد سرانه ،بهبود دستمزدها و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند (Spohr & Silva,
) .2017: 158در بند  ۳2محور «تدابیر» سند الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت به «بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی
در کسب فنّاوریهای پیشرفته و تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی باارزش
افزوده» اشارهشده است .در این راستا ،نقش سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در تحقق آن میتواند مهم باشد.
سیاست خارجی از یکسو با جذب منابع سرمایه و فنّاوری میتواند به توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور بپردازد و از
سوی دیگر با دیپلماسی اقتصادی خود میتواند بازاریابی نماید .درواقع دیپلماسی با پایش نیاز بازارهای منطقه و سایر
کشورها اطالعات الزم را در اختیار تولیدکننده داخلی قرار میدهد .چراکه هدف برای حمایت از تولیدکننده داخلی و
تقویت صادرات است.
منابع خارجی در کنار منابع داخلی می تواند در راستای توسعه اقتصادی کشور بسیج شوند .درواقع با بسیج این امکانات و
بهکارگیری آنها می توان توسعه و مقاومسازی اقتصادی را که از اهداف عالیه کشور است ،شکل داد .دستیابی به این
منابع بهراحتی ممکن نخواهد بود و برخی از موانع و مشکالتی که در منطقه وجود دارد میتواند دستیابی به این مهم را
مختل سازد .در این راستا پژوهش حاضر با دغدغه شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی برای برونرفت از این مشکالت ،در
پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ج.ا.ایران در تحقق الگوی پیشرفت با چه
چالشهایی در سطح منطقه مواجه است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که بحران نظامیگری در منطقه که ناشی از
اقدامات قدرتهای فرا منطقهای و سوءبرداشت از رفتار ایران در منطقه است ،درآمدهای نفتی و جهتگیریهای سیاسی
و همچنین توسعه مراودات تجاری و اقتصادی ضعیف با همسایگان از چالشهای منطقهای سیاست خارجی در تحقق
محور «تدابیر» الگوی پیشرفت بهویژه بند  ۳2این محور شناخته میشود.
پژوهشهایی که تاکنون صورت گرفته است به بررسی موانع منطقهای تحقق الگوهای پیشرفت و بهویژه الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت نپرداختند .حال پژوهش حاضر موانع منطقهای را در تحقق این الگوی پیشرفت در بعد اقتصادی بهویژه
بند  ۳2محور «تدابیر» نشان میدهد و با ارائه الزاماتی برای ارتقای سند ،بسترهای تحقق الگوی مذکور را فراهم
مینمایند .نوآوری پژوهش حاضر بدین شرح است که با بررسی دقیق چالشهای منطقهای سیاست خارجی ،از یکسو
میتوان بهطور دقیقتر ،سند الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت را در بعد اقتصادی محور «تدابیر» ارتقا داد و از سوی دیگر با
در نظر گرفتن چنین تدابیری میتوان الزاماتی را برای دیپلماسی اقتصادی کشور فراهم کرد.
در این راستا ،پژوهش حاضر بر آن خواهد بود تا با استفاده از چارچوب مفهومی اقتصاد سیاسی ،روش توصیفی -تحلیلی و
با اتکا به منابع استنادی که مبتنی بر بررسی کتب ،مقاالت ،منابع اینترنتی و تحلیلهای نویسنده است به مسئله پژوهش
پاسخ دهد .در این روش ضمن تصویرسازی چالشها و بحرانهایی که اقتصاد سیاسی سیاست خارجی کشور در منطقه با
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آن مواجه است ،به دالیل چگونه بودن و چرایی این چالشها و ابعاد آن نیز پرداخته میشود  .با توجه به چنین شناختی
میتوان تدابیری را برای ارتقای سند الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در نظر گرفت ،تا از این طریق عملیاتی شدن بند ۳2
محور «تدابیر» فراهم شود.
بدین ترتیب ابتدا سعی خواهد شد در مورد چارچوب مفهومی این پژوهش که در مورد سیاست خارجی کارآمد و
دیپلماسی منبعث از آن است بحث شود تا از این طریق بسترهای تحقق بعد اقتصادی الگو فراهم شود .در بخش دوم به
وضعیت نظامیگری در منطقه ،نقش آمریکا و سوءبرداشتهایی که در مورد ایران وجود دارد اشاره میشود .در بخش سوم
نیز به درآمدهای نفتی و تأثیری که آن در جهتگیریهای سیاست خارجی ج.ا.ایران دارد اشاره میشود .در بخش چهارم
وضعیت اقتصادی و بازرگانی ج.ا.ایران در منطقه موردتوجه قرار میگیرد .درنهایت درنتیجه گیری نیز یک جمعبندی از
مباحث و ارائه الزاماتی برای ارتقای سند الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،در راستای مقابله با این چالشها و عملیاتی
شدن بند  ۳2محور «تدابیر» خواهیم داشت.
.۲چارچوبمفهومی 
کشورهای درحالتوسعه برای اینکه شکاف خودشان را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهند و بتوانند به توسعه برسند،
نیازمند یک دولت قوی هستند .در این کشورها ،نقش دولت برای توسعه میتواند مفید واقع شود و این امر زمانی مهم
جلو میکند که نقش سیاست خارجی در تقویت توسعه موردتوجه قرار گیرد ).(Spohr & Silva, 2017: 159
ابتکارات سیاست خارجی عملگرا ،که توسط دولتهای توسعهگرا اتخاذ میشود ،به تحریک رشد و بهبود اقتصاد کشور
کمک میکند .همچنین در سایه این رشد می توان انتظار رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی مردم را هم داشت.
احیای اقتصاد داخلی و بهبود معیشت مردم تنها از طریق اتخاذ روابط اقتصادی خارجی قوی ممکن خواهد بود (Md
) .Khalid, 2009: 335برای ا ینکه دولت بتواند از منابع و امکانات خارجی در راستای توسعه استفاده نماید و
بهطورکلی با اقتصاد بینالمللی در ارتباط باشد چند دیدگاه کالن وجود دارد .این نظریات راهنما و تدوینگر اقتصاد
سیاسی سیاست خارجی دولت در امر توسعه و پیادهسازی الگو محسوب میشوند.
 .1نظریه مارکسیست -لینیستی معتقد است که سرمایهداری به مداخله اقتصادی و سیاسی در محیط بینالملل ،برای
غلبه بر کاستی های داخلی خود نیاز دارد .ازاینرو فرایند تصمیمگیری و جهتدهی سیاست خارجی بازتابی از منافع طبقه
سرمایهداری و شرکت های بزرگ تجاری است .این ها همان مارکسیست های ابزارگرا هستند و دولت را ابزار یک طبقه
خاص همچون سرمایهدار و تجار می بینند (صارمی شهاب .)2۰۳ :1۳۸۸ ،مارکسیست ها بر این نکته تأکیددارند که منطق
انباشت سرمایهداری ،توسعهطلبی در سطح بینالمللی را به دنبال دارد که این امر از طریق بازرگانی و صدور سرمایه،
بهمنظور کسب نرخ های سود باالتر ممکن می شود .سرمایهداری نیازمند به یک اقتصاد جهانی باز است تا بدینوسیله به
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اقتصاد دیگر کشورها برای صدور کاالها و سرمایه خودش دسترسی داشته باشد؛ چراکه بقای نظام سرمایهداری به تولید
بیشتر و صدور آن بستگی دارد .نظریه های وابستگی با تأکید بر دو منطقه مرکز و پیرامون معتقدند که کشورهای مرکز
برای دست یابی به ثروت و منابع به کشورهای پیرامون روی آوردهاند و این امر موجب توسعهنیافتگی کشورهای
توسعهنیافته و توسعه یافتگی کشورهای توسعهیافته شده است ) .(Woods, 2001: 10بااینوجود مارکسیسم بهعنوان
یک نظریه اقتصاد سیاسی نمی تواند به نقش عوامل سیاسی و استراتژیک در روابط بینالملل تو جه داشته باشد .اگرچه
رقابت برای دستیابی به بازار موجب درگیری و جنگ می شود ولی برای تبیین سیاست خارجی دولتهای سرمایهداری
نمی تواند مفید باشد (موثقی.)1۹4 :1۳۸۷ ،
 .2لیبرال ها؛ از دید لیبرال ها ،خط و مشی اقتصاد سیاست خارجی از طریق اولویت گروههای ذینفوذ و منافع سازماندهی
شده در ائتالف با اجزای بوروکراسی حکومتی شکل میگیرد .نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد بینالملل منافع
داخلی را به شیوه های مختلف متأثر می سازد و صاحبان این منافع با درگیر شدن در فرایند تصمیمگیری در جستجوی
نفوذ بر ماهیت خطمشی سیاست خارجی هستند (صارمی شهاب .)2۰4- 2۰۵ :1۳۸۸ ،این کشمکشها را میتوان در
فرایند تصمیمگیری مشاهده کرد .هریک از نظریات اقتصاد سیاسی بینالملل ،الزامات خاصی را در رابطه با «اقتصاد و
سیاست» و همچنین رابطه «دولت و سیاست های داخلی و خارجی» نشان میدهند .نظریه لیبرال نیز مستثنا از این
قاعده نیست .این نظریه با تأکید بر نقش بازار در رشد و توسعه اقتصادی کشور بهطور غیرواقعبینانهای نقش و تأثیر
سیاست های دولت را نادیده میگیرد .درنتیجه این رهیافت نیز ،رویکرد واقعبینانهای نسبت به اقتصاد سیاست خارجی
ندارد (موثقی.)1۹1 :1۳۸۷ ،
نظریه پردازان اقتصاد نئوکالسیک که در زمینه توسعه اقتصادی تسلط یافتند ،تأکید کردند که تجارت بینالملل میتواند
ج ایگزینی برای تقاضای کم کاالهای داخلی باشد .آنها استدالل میکنند مهمترین نکتهای که دولتها باید برای ایجاد
یک موقعیت اقتصادی در مسیر رشد مستقل و رشد پایدار پیدا کنند ،حذف موانع تجارت بینالمللی کاالها است
) .(Adelman, 2003: 5در این دیدگاه ،برنامههای آزادسازی داخلی و بینالمللی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و
تغییر ساختاری میتواند ،در راستای توسعه قلمداد شود .نهادگرایان لیبرال وابستگی متقابل اقتصادی بین دولتها را
مطرح میکنند .از دید آن ها چنین تعامالتی دولت ها را به اتخاذ سیاست عقالیی که منجر به همکاری بیشتر و نه
کشمکش بینالمللی میشود ،وامیدارد  .این نظریه صرفاً بر بازار تأکید دارد و معتقد است که اگر هیچ مانعی وجود نداشته
باشد همه می توانند از تجارت آزاد استفاده نمایند .پس دولت نباید در بازار دخالت داشته باشد ،هرچند که در اجماع پسا
واشنگتن این رویکرد مقداری تعدیل یافت.
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 . ۳مرکانتلیسم؛ مرکانتلیست ها بر اهمیت دولت تأکیددارند و از دید این ها نقش دولت بسیار متفاوت از نگرشهایی است
که دولت را پدیده منفعل در روابط با نیروهای جامعه تصور میکنند .دولتگرایان معتقدند تأکید مارکسیستها و
پلورالیست ه ا بر جایگاه تحلیلی جامعه ،صحیح نیست (صارمی شهاب .)2۰۶ :1۳۸۸ ،اقدامات دولت می تواند صرفاً و
مبتنی بر انگیزه های خود دولت باشد و نقش گروه های فشار در آن نادیده گرفته شود .مرکانتلیست ها دولت را بهعنوان
بازیگر اصلی موردتوجه قرار میدهند .این جریان اقتصاد سیاس ی بینالملل ،در مقابل لیبرالیسم قرار میگیرد و فرضیههای
نظریه واقعگرایی را در روابط بینالملل موردتوجه قرار میدهد .آن ها به سیاستگذاری های فردی و انتخابهای سیاسی
تأکید چندانی ندارند بلکه تمرکز عمده آن ها بر این اصل است که اقتصاد جهانی عرصهای است که ه مه دولتها در پی
آن هستند تا بتوانند منافع و قدرت خودشان را به حداکثر برسانند ) .(Woods, 2001: 9از دید آن ها جهان آنارشیک
مانع از همکاری میان کشوها می شود و تنها از طریق شکلگیری هژمون است که امکان همکاری فراهم می شود .در اینجا
هدف برای بقا است و امنیت ملی به عنوان پایه و اساس اقتصاد سیاست خارجی محسوب میشود.
برخالف مرکانتلیسم کالسیک ،نئومرکانتلیست ها پدیدهای فراملیتی محسوب میشوند و آنها به منطقهای کردن جهان
بهصورت بلوکهای کم و بیش خودکفا اعتقاد دارند .آن ها همچنان سوءظن هایی که مرکانلیست ها نسبت به تجارت آزاد
دارند را حفظ میکنند .سیاستهای تجاری آن ها برای پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و حفظ کارآفرینی داخلی است.
نئومرکانتلیسم به عنوان ایدئولوژی توسعه محسوب می شود که به همکاری دولت و کارآفرینی برای به حداکثر رساندن
منافع منطقهای تأکید دارد .مرکانتلیسم ها معتقدند که حکومت ها باید اهداف توسعهای خودشان را با نقش حمایت
گرایی در اقتصاد؛  . 1تشویق به توسعه صادرات و  . 2ممنوعیت در واردات ،دنبال کنند ) .(Islahi, 2006: 4در نگاه
نئومرکانتلیسم ،منطقهگرایی می تواند یک فضای مثبتی را ،برای اقتصاد ایجاد نماید و این امر می تواند رشد و توسعه را
برای کشور به دنبال داشته باشد ) . (Okeke, 2016: 186-187رهیافت نئومرکانتلیسم برای کشورهایی که هنوز از
بنیان های تولیدی ،صنعتی و رقابتی مناسبی برای حضور در محیط بینالمللی برخوردار نیستند ،می تواند مفید باشد.
واقعگرایان یا ملیگرایان اقتصادی و نیز طرفداران مارکسیسم ،روابط اقتصادی و تجاری را بهطور اساسی منازعه آمیز
میدانند و آن را سرچشمه تداوم درگیری ها ،جنگ و ناامنی قلمداد میکنند .این دو به جای وابستگی متقابل ،بر
خودکفایی ملی که با نقش و دخالت محوری دو لت همخوانی دارد ،تأکیددارند .در مقابل لیبرال ها به نقش وابستگی
متقابل در تجارت و نفع همگانی در این روابط اعتقاد دارند و معتقد به همزیستی و همکاری در سطح جهانی برای کاهش
دخالت دولت در اقتصاد هستند (موثقی .)1۹۰- 1۹1 :1۳۸۷ ،به نظر میرسد که این نظریات ،نمیتوانند الگوی مناسبی را
برای سیاست خارجی ج.ا.ایران که در پی تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت است ارائه دهد .چراکه این دولت و
سیاست خارجی برآمده از این الگو از یک سو به دنبال جنگ و افزایش تنش در محیط بینالملل -مانند نظریات
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مرکانتلیسم یا واقعگرایی و مارکسیسم -نیس تند و از سوی دیگر این دولت سعی ندارد با اعمال دستورالعملهای نظریه
لیبرالیسم به آزد سازی تجاری در مراحل ابتدایی رشد و توسعه که نابودی زیرساخت های توسعه را به دنبال دارد،
بپردازد .ازآنجاییکه این دولت سعی دارد ازیکطرف سیاست خارجی مناسب ،فارغ از تنشزایی و چندجانبه گرایی را
(مطابق ماده  ۵۶الگو) در پیش گیرد و از طرف دیگر نیز حمایت از صنایع نوپا را (مطابق با الگوی اقتصاد مقاومتی -تقویت
و توسعه صادرات غیرنفتی  -و ماده  ۳2الگو ) در دستور کار خودش قرار دهد؛ به نظر میرسد که رویکرد نئومرکانتلیستی،
بهتر میتواند الزاماتی را برای غنیتر کردن الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بهویژه بند  ۳2محور «تدابیر» در نظر بگیرد و
اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ج.ا.ایران را برای حضور فعال و سازنده ج.ا.ایران در بازارهای منطقه ،مطابق با الگوی
مذکور تئوریزه نماید.
نظامیگریدرمنطقه 

.۳
درگذشته هزینه نظامی در منطقه و افزایش آن در برخی از کشورها؛ بیشتر به خاطر تهدیدی بود که این کشورها از سوی
ایران و عراق احساس میکردند .حمله عراق به کویت بر حجم هزینه های نظامی کشورهای منطقه مؤثر بود .ولی از سال
 1۹۹2هزینه های نظامی منطقه کاهش یاف ت .بدون شک شکست نیروهای صدام و حضور دائمی آمریکا در منطقه باعث
شد تا ترس کشورهای منطقه از صدام و عراق کاهش یابد .ولی از سال  1۹۹۷- 2۰۰1این هزینه ها افزایش پیداکرده است.
در سالهای  2۰۰1و  2۰۰۳جنگ با تروریسم ،منجر به افزایش هزینه های نظامی این کشورها نشد ،آنچه در افزایش
هزینه های نظامی منطقه نقش داشت ،بحث حمله نظامی امریکا به عراق بوده است .همچنین باید گفت که ظهور پدیده
بیداری اسالمی که بی ثباتی در عراق ،یمن ،لیبی و سوریه را به دنبال داشته است ،در افزایش هزینه های نظامی از یکسو
برای مقابله با این جریان و از سوی دیگر برای مقابله باسیاستهای منطقهای ایران مؤثر بوده است (Jarzabek, 2016:
) . 2-3سیاست خارجی غیر توسعهگرا و فاقد اهتمام به مقاوم سازی اقتصاد کشور در این مسئله خودش را به خوبی نشان
میدهد .به نظر میرسد ،ج.ا.ایران به جای اینکه با یکرویه منسجم و مشخص؛ در راستای تعامل سازنده با کشورهای
منطقه گام بردارد ،چنین سیاست هایی را به شکل مقطعی دنبال کرد .همین امر مانع از آن شد که ایران بتواند از
نظامیگری در منطقه جلوگیری کند .در سال های اخیر نیز بحث هستهای و حضور ایران در منطقه ،بر این بیاعتمادیها

و افزایش هزینههای نظامی افزوده است.
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اگر کشورهای حوزه خلیج فارس به این اعتقاد برسند که ج.ا.ایران یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی آنها محسوب
می شود در این راستا پروژه ایران هراسی می تواند به اهداف خودش برسد و یک مسابقه تسلیحاتی بین کشورهای منطقه،
برای افزایش قدرت نظامی ایجاد می شود .سود اصلی رقابت های تسلیحاتی و عدم وحدت میان کشورهای منطقه ،به جیب
کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد رفت؛ چراکه آن ها مشتریان دائمی خودشان را در حوزه تسلیحات خواهند داشت.
مشتریانی که تحت تأثیر و توهم ایران توسعهطلب در منطقه قرار دارند و این تهدیدات و توهمات توسط غربیها در
رسانه ها مطرح و به آن دامن زده می شود .با توجه به این تهدیداتی که از ایران در ادامه پروژه ایران هراسی  1شکلگرفته
است ،منافع امریکا  2را در غرب آسیا که مربوط به تأمین امنیت اسرائیل است ،فراهم خواهد کرد (Soleiman Pour,
) . 2017: 77چراکه در این زمان ،دشمن اصلی آن ها اسرائیل نخواهد بود بلکه ایران جایگزین اسرائیل بهعنوان خطر و
دشمن درجهیک منطقه تبدیل میشود.
نوع تسلیحاتی که توسط کشورهای خلیجفارس خریداری می شود نشان میدهد که این تسلیحات برای مبارزه با تروریسم
نیست بلکه از یک تهدید خارجی که عمدتاً از سوی ایران احساس می شود ،نشات میگیرد .چراکه این تسلیحات تا حد
زیادی مربوط به سالحها ی سنگین متعارف از قبیل هواپیمای جنگی ،وسایل نقلیه زرهی و سیستم موشکی
است ) . (Jarzabek, 2016: 1از سوی دیگر باید به متغیر قیمت ن فت هم توجه داشت .زمانی که قیمت نفت باال بوده
است هزینه های نظامی کشورهای منطقه هم بهموازات آن افزایش یافت .در سال های اخیر هرچند که قیمت نفت پایین
بوده است ولی هزینه نظامی همچنان باال است .برای نمونه در سال  2۰12با نفت  1۰۹دالری ،هزینه نظامی ایران و
 .1پروژه ایران هراسی مبتنی است بر شش محور.1 ،دسترسی ایران به سالحهای هستهای .2 ،پشتیبانی از تروریسم .۳ ،نقض حقوق بشر .4 ،تکنولوژیهای
تدافعی و تهاجمی ایران .۵ ،مداخله در امور کشورها و  .۶مخالف با صلح و ثبات منطقه ).(Soleiman Pour, 2017: 74
 .2اهداف منطقه ای آمریکا در خاورمیانه به این شرح است .1 :دسترسی به جریان آزاد نفت .2 ،جلوگیری از گسترش سالحهای هستهای .۳ ،مبارزه با
تروریسم .4 ،تأمین امنیت اسرائیل و  .۵ترویج دموکراسی ).(Daniel & Moller, 2016: 1
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عربستان به ترتیب حدود  1۳میلیارد دالر و  ۶۳میلیارد دالر بوده است و این رقم در سال  2۰1۷با نفت  ۵2دالری،
هزینه نظامی ایران حدود  14میلیارد دالر و هزینه نظامی عربستان حدود  ۶۹میلیارد دالر شد .همچنین در سال 2۰1۶
با نفت  4۰دالری واردات اسلحه عربستان حدود  ۳میلیارد دالر و واردات اسلحه ایران حدود  4۰۰میلیون دالر بوده است.
این آمارها نشان از تداوم بیاعتمادی ها و دامن زدن به آن است.
وار دا ت اسل حه
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در میان کشورهای صادرکننده تسلیحات به غرب آسیا ،آمریکا بزرگترین تأمینکننده اسلحه در کشورهای منطقه برای
چند دهه بوده است .بااین حال تولیدکنندگان دیگری همچون روسیه ،فرانسه و چین نیز در این منطقه به اعمال فعالیت
می پردازند .آمریکا با فروش اسلحه به کشورهای منطقه سعی دارد تا به حضور و نفوذ خودش در الگوی سیاسی و نظامی
منطقه بپردازد .همچنین باید خاطرنشان کرد که صنعت دفاعی آمریکا برای حفظ و گسترش تولید و ارزآوری خودش به
کشورهای منطقه و رقابت تسلیحاتی آن ها نیاز دارد .بر این اساس نظامی بودن منطقه ازجمله اهداف آمریکا است که با
ایران هراسی در پی تعقیب آن است ) .(Clayton, 2017: 1-2گزارش موسسه بینالمللی پژوهش های صلح استکهلم

1

نشان میدهد که هزینه های نظامی تمام کشورهای منطقه غرب آسیا ،بهغیراز لبنان ،قطر ،امارات و سوریه؛ در سال
 2۰1۶حدود  1۷درصد در مقایسه با سال  2۰1۵کاهش داشته است و حدود  1۹درصد نسبت به سال  2۰۰۷افزایش را
نشان میدهد ) .(SIPRI: April, 2017در سال  2۰1۷نیز هزینههای نظامی منطقه حدود  ۶.2درصد نسبت به سال
 2۰1۶و حدود  2۹درصد نسبت به سال  2۰۰۸افزایش داشته است ).(SIPRI: April, 2018
به نظر میرسد سیاست خارجی ج.ا.ایران که مسئولیت تعقیب اهداف توسعهای را بر عهده دارد ،باید ثبات منطقه را حفظ
کند نه اینکه در دور باطل رقابتهای نظامیگری و تسلیحاتی منطقه قرار گیرد .گزارش موسسه بینالمللی پژوهشهای
صلح استکهلم نمودار ( ) 1حاکی از آن است که هزینه های نظامی ج.ا.ایران نسبت به کشورهای منطقه بسیار ناچیز است و
1. Stockholm International Peace Research Institute.
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این مقدار از هزینه نظامی برای تأم ین امنیت ج.ا.ایران ضروری است .نکته آن است که ج.ا.ایران با تصویرسازی درست از
خود ،کشورهای منطقه را به کاهش رقابت های تسلیحاتی دعوت کند و خودش را وارد این رقابتها نکند .در این راستا،
مهم ترین الزام سیاست خارجی ج.ا.ایران برای تحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت (حداقل بند  ۳2محور «تدابیر»)
روشن گری (اهداف سیاسی و اقتصادی آمریکا) و تصویرسازی درست از خود است که ای ن سیاست عمدتاً از طریق
تنشزدایی هوشمندانه در دو سطح منطقهای و بینالمللی ،استفاده حداکثری از قدرت نرم در پیشبرد اهداف سیاست
خارجی بهمنظور خنثی کردن تبلیغات منفی علیه ایران (خانی ،) ۶۷- ۶۸ :1۳۹۵ ،همزیستی مسالمتآمیز ،اعتمادسازی و
به طورکلی تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان ممکن خواهد بود.
توجه به نقش فرصت سازی که از طریق سیاستهای تعامل سازنده و روشنگری در مورد اقدامات مخرب آمریکا در منطقه
صورت میگیرد ،ازجمله ضرورتهایی محسوب میشود که برای ارتقا و تحقق بند  ۳2محور «تدابیر» سند الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت ،باید موردتوجه قرار گیرد .در این راستا ،نقش فرصت سازی سیاست خارجی ج.ا.ایران میتواند؛
همکاری ،تعامل و ثبات منطقهای را به دنبال داشته باشد .چنانچه سیاست خارجی امریکا نیز توانسته است با ایران
هراسی بسترهای تقویت صنایع دفاعی خود را در قالب نقش مذکور ،فراهم سازد .حال کشورهای منطقه نیز از روی
ناآگاهی ،همراهی باسیاست های آمریکا را در پیش گرفتند و در خدمت رشد این صنایع هستند.
یهای کشور 
جهتگیر 

.۴درآمدهای نفتیو
رابطه نفت و سیاست خارجی یکی از موضوعات اصلی سیاست بینالملل و امنیت منطقهای در خاورمیانه است .نفت
بهعنوان متغیری محسوب میشود که می تواند بر سیاست خارجی تأثیر بگذارد .همانگونه که درآمدها نفتی میتواند
عامل شکلگیری دولت رانتیر باشد و آن را به خودگردانی بدون اتکا به جامعه وادارد ،این مهم را می توان به سیاست
خارجی هم تعمیم داد .افزایش درآمدهای حاصل از نفت می تواند سیاستهای اعتمادبهنفس و کنشگری را به دنبال
داشت ه باشد .بر این اساس کشورهای صادر کنند نفت می توانند از یکسو هزینه کنشگریهای غیر توسعهای خودشان را
در محیطهای منطقهای و بینالمللی تأمین کنند و از سوی دیگر ،به تعقیب اهداف توسعهای خودشان از طریق استفاده از
درآمدهای ارزی ،برای تولید ثروت و انتقال فنّاوری به کشور بپردازند .شواهد نشان میدهد درصورتیکه قیمت نفت
افزایش پیدا کند میزان انعطاف پذیری کشورها در حوزه سیاست خارجی کاهش می یابد .این الگو را می توان در ارتباط با
کشورهای مختلف و در دوره های تاریخی متفاوت موردتوجه قرارداد (ساعی و پیام.)۸۸- 1۰۰ :1۳۹1 :
اتکا به درآمدهای حاصل از نفت ،در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا میکند ،می تواند آسیبپذیری کشور را افزایش
دهد و آن کشور را به اتخاذ سیاست های تدافعی و هنجار پذیر سوق دهد .چنین وضعیتی را می توان برای ج.ا.ایران هم
مطرح کرد .وابستگی ایران به نفت که به عنوان ستون اصلی و مهم اقتصادی آن محسوب می شود ،موجب شده است که
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ایران به شدت نسبت به نیروهای خارجی و فشارهای اقتصادی بینالمللی آسیبپذیر باشد ).(Güngören, 2015: 3
این بدان معنا است که فشارها می تواند از طریق تحمیل تحریمها و اعمال ممنوعیتها افزایش یابد تا بدینوسیله سیاست
خارجی را تغییر دهد .چه بسا اگر منابع حاصل از نفت در راستای تولید ثروت به کار گرفته می شد و تنوع صادرات کاال و
خدمات وجود داشت ،آسیب پذیری کشور در زمان تحریمها به شدت کاهش پیدا میکرد .همچنین باید این نکته را هم
خاطرنشان کرد که اگر ب خش خصوصی در کشور فعال باشد و در دیپلماسی اقتصادی نیز دارای نقش باشد .درنتیجه
امکان اتخاذ سیاستهای حساسیتزا در سیاست خارجی ممکن نخواهد بود و سیاست خارجی را عملگراتر و تعاملیتر
میکند.
یکی از معیارهای که برای سنجش عملکرد سیاست خارجی کشورها موردتوجه قرا میگیرد این است که سیاست خارجی
آن کشور تا چه حدی توانسته است به رشد اقتصادی و اجتماعی آن کشور کمک کند .سیاست خارجیای که رویکرد
توسعهای و مقاوم سازی اقتصاد دارد می تواند نقش مهمی را در این حوزه ایفا نماید .سیاست خارجی احمدینژاد منبع
تنش و رویکردهای تقابلی هم با محیط منطقهای و همسایگان و هم در سطح بینالمللی بوده است .احمدینژاد بهواسطه
قیمت باالی نفت توانست ،سیاست خارجی فاقد اهتمام به مقاوم سازی اقتصاد ملی را پیش ببرد (Jathol et al, 2017:
) .95-97به نظر میرسد که قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن؛ موجب انحراف سیاست خارجی ج.ا.ایران از مسیر
توسعه و مقاوم سازی اقتصاد شد چنانچه رویکردهای تقابلی و غیر مقاوم سازی اقتصاد در سیاست خارجی کشور شاهدی
بر این مدعا است .شواهد حاکی از آن است که درآمدهای نفتی کشور در طول سه دهه گذشته به جای اینکه در
هزینههای ع مرانی و توسعهای کشور صرف شود ،بیشتر در حوزههای غیر توسعهای -هزینههای جاری -مورداستفاده قرار
گرفتند.
هر وقت درآمدهای حاصل از نفت افزایش پیدا میکرد؛ هزینه های جاری دولت نیز به تبع آن گسترش مییافت .اتکا به
درآمدهای نفتی و ارائه خدمات مقطعی به ش هروندان مانع از توسعه زیرساخت های کشور شده است .همچنین هزینههای
نظامی -چنانچه فراتر از حد معقول باشد -هم ازجمله هزینه هایی محسوب می شود که در قالب هزینههای غیر مقاومسازی
اقتصاد قرار میگیرد .موضوع اقتصاد و رابطه آن با نظامیگری از ابعاد مختلفی قابلبررسی است .اقتصاد یک کشور
می تواند از طریق فعالیت های نظامی رشد یابد (همانطوری که در مورد صنایع دفاعی آمریکا گفته شده است) و هم اینکه
به دلیل هزینه در این بخش ،بخش های عمرانی موردتوجه قرار نمیگیرد که این امر می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی
بگذارد .هرچند که برخی از کشورها از طریق فروش اسلحه توانستهاند سود کسب کنند؛ ولی برای کشورهای
درحال توسعه ،هزینه های نظامی باال؛ توسعه اقتصادی را تحلیل می برد (گل خندان و همکاران ،)۳2 :1۳۹4 ،چراکه منابع
محدود است و باید آنها را مدیرت کرد.

1۰

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
ه زی نه ه ا ی دولت

نمودار() ۳
درآمد نفت

هزینه جاری

هزینه عمرانی

هزینه نظامی

100000

50000
0
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

برحسب میلیارد دالر

150000

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

طبق گزارش موسسه بینالمللی پژوهش های صلح استکهلم هزینه نظامی ایران در سال 2۰۰۷ - 2۰1۶به میزان ۷.۳
درصد کاهش یافته است .اما بین سالهای  2۰1۵- 2۰1۶هزینه نظامی ایران حدود  1۷درصد افزایش داشته است .علت
این افزایش هزینه ها به خاطر لغو تحریمهای بینالمللی و بهبود درآمدهای ایران بوده است ).(SIPRI: April, 2017
چنانچه به گفته فیلیپ نیکولز 1؛ به دنبال رفع تحریمهای هستهای حدود  ۵۸میلیارد دالر از دارایی مسدود شده ایران آزاد
آزاد شد ) .(Site Wharton, 27 Oct 2015همچنین طبق این گزارش با برداشته شدن تحریم های اتحادیه اروپا و
سازمان ملل متحد ۳۷ ،درصد هزینه نظامی ایران بین سالهای  2۰14- 2۰1۷افزایشیافته است (SIPRI: April,
) .2018نکته قابل توجه این است در این برهه زمانی به جای اینکه توسعه زیرساخت های کشور موردتوجه قرار گیرد تا
اقتصاد کشور مجدداً مورد هدف تحریمها قرار نگیرد ،بازهم مشاهده میشود که هزینههای غیر مقاوم سازی اقتصاد بیش
از هزینه های عمرانی است.
برای نمونه با درآمد نفتی  ۳1میلیارد دالر در سال  ،1۳۹4هزینه های نظامی ،عمرانی و جاری دولت به ترتیب حدود ،1۰
 ۹و  ۵۷میلیارد دالر بوده است که این هزینهها در سال  1۳۹۵با درآمد نفت  ۵۵میلیارد دالر به ترتیب به  12میلیارد
دالر 1۳ ،میلیارد دالر و  ۶۵میلیارد دالر رسید .این آمارها از یکسو نشاندهنده وابستگی هزینه های دولت به درآمدهای
نفتی است و از سوی دیگر نشاندهنده سهم باالی هزینه های جاری و در موازات هم بودن هزینه های عمرانی و نظامی
است .هدف از ارائه این آمارها ،برای نشان دادن هزینه باال نظامی کشور نیست چراکه طبق نمودار ( )1هزینههای نظامی
ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار ناچیز است ،بلکه مقصود آن است که ج.ا.ایران با عدم تأثیرپذیری از درآمدهای
نفتی در دور باطل رقابتهای تسلیحاتی -افزایش هزینه نظامی -قرار نگیرد و همچنین هزینه عمرانی دولت نیز باید با
کاهش هزینه جاری کشور افزایش پیدا کند .چنین موضوعاتی ازجمله ضرورتهایی محسوب میشوند که باید در سند

 .1استاد مطالعات حقوقی و کسبوکار وارتون.
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الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت موردتوجه قرار گیرد .تا بدینوسیله ،سیاست خارجی با توجه به الزامات آن ،بتواند عملیاتی
شدن بعد اقتصادی الگوی مذکور را فراهم سازد.
.۴مناسباتتجاری ضعیف 
توسعه صادرات نمیتواند به رشد و توسعه پایدار بیانجامد؛ چنانچه اگر ،تحول و دگرگونی در بخش های صادراتی ایجاد
نشود .تمرکز صادرات کشور به چند بازار و به چند محصول محدود؛ بی ثباتی درآمدهای ارزی کشور ،برنامهریزی
سرمایه گذاری و فرار سرمایه را به دنبال خواهد داشت .طرفداران تنوع صادرات مدعی هستند درصورتیکه آن کشور
صادرات خود را هم در محصوالت و هم در بازارها متنوع سازد؛ آسیبپذیری کشور به شوک های خارجی کاهش مییابد.
در این راستا جذب سرمایهگذاری خارجی می تواند نقش مهمی را در کشف روش های جدید تولید و همچنین در تغییر
دادن محتوای صادرات ایجاد کند ) .(Stojčić & Orlić, 2016: 359چراکه اثرگذاری سرمایهگذاری خارجی را
می توان در رشد اقتصادی ،اشتغال ،انتقال فناوری های تولیدی ،افزایش تحقیق و توسعه ،افزایش بهرهوری ،تأثیر بر واردات
و صادرات و تراز پرداخت ها جستجو کرد .متنوع کردن بازارهای صادراتی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش میدهد،
نیازمند تولید کاالهایی است که متناسب با نیاز بازارها باشد .این امر بر عهده دیپلماسی اقتصادی کشور است تا بتواند
قابلیت ن یازسنجی خود را در موردنیاز بازارهای منطقه و جهان ،به کاال و خدمات افزایش دهد .ارائه اطالعات تجاری و نیاز
بازارها به تولیدکننده داخلی ،ازجمله الزامات سیاست خارجی کشور برای تحقق بند  ۳2الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
در محور «تدابیر» محسوب میشود.
واردات همسایگان از جهان در سال ۲۰۱۶
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بررسی آمار واردات پانزده همسایه کشور از جهان نشان میدهد که همسایگان در سال  2۰1۶حدود  1۰۸1میلیارد
دالری واردات داشتند ) (Site ITCکه دراین بین سهم ایران حدود  22میلیارد دالر معادل  2.1۸درصد است .در بین
همسایگان؛ ج.ا.ایران بیشترین صادرات را به امارات ،عراق ،ترکیه و افغانستان دارد که به ترتیب حدود ،۶1۰۰ ،۷4۰۰
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 ۳2۰۰و  24۰۰میلیون دالر است و کمترین صادرات مربوط به عربستان حدود  2۳۵هزار دالر است ).(Site ITC
ازآنجاییکه بند دوازدهم سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی افزایش تعامل با کشورهای منطقه و بهکارگیری دیپلماسی
اقتصادی نسبت به این کشورها را ،برای کاهش آسیبپذیری مورد تأکید قرارداد است درنتیجه الزم است به همسایگان
در راستای مقاومسازی اقتصادی و کاهش هزینه مبادالت تجاری بیشتر توجه شود .چنانچه فعالسازی دیپلماسی
اقتصادی و تقویت بخش صادرات در بند  ۳2الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در محور «تدابیر» آمده است.
صادرات ایران به عراق از بازار  4۰میلیارد دالری حدود  ۶میلیارد دالر ،به افغانستان از بازار  ۶.۵میلیارد دالری حدود 2.۵
میلیارد دالر و به روسیه از بازار  1۸2میلیارد دالری حدود  21۹میلیون دالر و به عربستان از بازار  12۹میلیارد دالری
حدود  2۳۵هزار دالر است ) . (Site ITCبا شناسایی بازار و نیازهای این چهار کشور می توان ظرفیت تولید و صادرات
غیرنف تی کشور را افزایش داد .یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران -عراق در این زمینه میگوید« :صادرات
غیرنفتی ایران حدود  4۰میلیارد دالر است و این رقم تا سقف  1۰۰میلیارد دالر قابل توسعه خواهد بود» (تجارت فردا،
 2۳آذر  .)1۳۹۳پایین بودن میزان صادرات این محصوالت ن ه در نبود ظرفیت تولید ،بلکه در فعال نبودن ظرفیت تولیدی
و موانع صادراتی است .برای نمونه می توان گفت که تنها  ۳۰- 4۰درصد از ظرفیت واحدهای لبنی کشور فعال هستند
(ایرنا ۳۰ ،آذر  )1۳۹۶و فقط  ۷درصد از این محصوالت صادر می شوند (ایسنا 1۹ ،مهر  .)1۳۹۶به نظر میرسد فعال
کردن ظرفیت های تولیدی و افزایش صادرات کشور ،به دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز دارد .چراکه از یک سو باید نیاز
کشورهای همسایه در مصرف کاالها شناسایی و از سوی دیگر مشکالتی که در حوزه مبادالت تجاری و ارزی وجود دارد،
رفع شود.
ج.ا.ایران می تواند همکار ی اقتصادی با کشورهای منطقه را مطابق بند دوازدهم سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی و بند
 ۳2الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در دستور کار خود قرار دهد و از این طریق سعی نماید تا نگرانی این کشورها را در
مورد خودش کاهش دهد .الزمه این امر اعتمادسازی و ارائه تصویر همکاری جویانه و نه منازعه آلود و حتی رقابتی با این
کشورها است .هرچند که توافقنامهها یی بین ایران و کشورهای منطقه منعقدشده ولی بسیار ناچیز است و این
موافقتنامهها نتوانسته است بسترهای رشد ایران را فراهم نماید .کل موافقتنامههای تجارت منطقهای ایران در جهان در
سال  2۰1۸حدود  42موافقتنامه تجاری 1بوده است که از بین  1۵موافقتنامههای تجارت منطقهای ایران در آسیا،
حدود  ۳موافقتنامه با همسایگان (عراق ،ترکیه و پاکستان) است ).(Site WTO

 1۰ .1موافقتنامه تجاری با کشورهای آمریکا التین (شیلی ،آرژانتین ،برزیل ،بولیوی ،پرو ،اکوادور ،کلمبیا ،ترینیداد و توباگو ،ونزوئال و گویان) ۳ ،تا با
کشورهای امریکای مرکزی (مکزیک ،نیکاراگوئه و مکزیک) 14 ،تا با کشورهای آفریقایی (زیمباوه ،موزامبیک ،تانزانیا ،کامرون ،نیجریه ،بنین ،غنا ،گینه،
مراکش ،الجزایر ،لیبی ،مصر ،سودان و تونس) و  1۵تا با کشورهای آسیایی (هند ،سریالنکا ،بنگالدش ،میانمار ،تایلند ،سنگاپور ،ویتنام ،مالزی ،اندونزی،
فیلیپین ،کره شمالی ،کره جنوبی ،عراق ،ترکیه و پاکستان) ).(Site WTO
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در این راستا ،ضروری است که ج.ا.ایران در کشورهای منطقه بهویژه در بازار  1۸۰میلیونی اوراسیا (روزنامه دنیای
اقتصادی ۳۰ ،اردیبهشت  1 )1۳۹۷از یک سو ،به خاطر گستردگی بازار و از سوی دیگر به خاطر نزدیکی جغرافیایی؛ حضور
فعالی داشته باشد .اما فعالیت ج.ا.ایران در اتحادیه اوراسیا هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است .به گفته قائممقام اتاق
بازرگانی ایران و روسیه ( 4اوت  ،)2۰1۸ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه گمرکی اوراسیا است (Site azernews, 4
).August 2018
آمارها نشان میدهد که پراکندگی موافقتنامه های تجاری ج.ا.ایران بسیار زیاد است و بیشتر کشورهایی را شامل میشود
که از ایران بسیار دور هستند .تنها کشورهایی همچون ترکیه ،عراق ،پاکستان و تا حدودی هم هند ،سریالنکا و بنگالدش
جزء کشورهایی محسوب می شوند که در نزدیکی مرزهای ایران هستند .این در حالی است که پراکندگی موافقتنامههای
تجارت منطقهای ترکیه بیشتر در اطراف مرزهای آن است .برای نمونه می توان به کشورهایی همچون ایران ،اردن،
فلسطین ،اسرائیل ،سوریه ،گرجستان ،مصر ،آلبانی ،یوگسالوی ،بوسنی و هرزه گوین ،مونته نگرو ،سربیا و مولداوی اشاره
کرد ) . (Site WTOاین امر وجود سیاست خارجی توسعهگرا و مبتنی بر مقاوم سازی اقتصاد را ،در ترکیه نشان میدهد.
به همین دلیل فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با همسایگان میتواند نقش مهمی را در تقویت صادرات و حمایت از تولید
داخلی داشته باشد  .چنانچه ضرورت همکاری اقتصادی با همسایگان باید در سند الگوی پیشرفت موردتوجه قرار گیرد.
جهگیری
.۵نتی 
دولت ج.ا.ایران باید بتواند از طریق همکاری در سطوح منطقهای و بینالمللی اهداف کشور را مطابق با الگوی اسالمی -
ایرانی پیشرفت دنبال نماید .درواقع الزامات توسعه ای داخل کشور ،سیاست خارجی را به سمت رویکرد همکاری جویانه و
تنشزدا ،در جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ورود فنّاوری های پیشرفته به داخل کشور هدایت میکند .بدین
ترتیب سیاست خارجی با تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان باید به دنبال فعالسازی ظرفیتهای داخلی کشور و
استفاده از منابع و امکانات بیرونی باشد .در چنین شرایطی میتوان بسترهای تحقق بعد اقتصادی الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت را محقق ساخت.
تحقق چنین هدفی نیازمند توجه به یکسری از الزامات برای ارتقای الگوی مذکور است .هرچند که در بند ۵۶محور
«تدابیر» سند الگوی پیشرفت «بر چندجانبه گرایی ،گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بینالمللی»
تأکید شده است و این امر بهنوبه خود میتواند در تحقق بند  ۳2محور تدابیر مؤثر واقع شود .اما باید به الزاماتی دیگری
نیز توجه داشت که از طریق آن بتوان عملیاتی شدن این بند را محقق کرد .در ادامه به برخی از این الزامات برای ارتقای

 .1روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،ارمنستان و بالروس.
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بعد اقتصادی محور «تدابیر» الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت اشاره میشود .الزاماتی که در سه مؤلفه اساسی؛ هماهنگی،
فرصت سازی و بسترسازی باید موردتوجه قرار گیرد.
 .1توجه به نقش هماهنگی .در ابتدای امر باید به نخبگان باروحیه مدیریت جهادی در وزارت امور خارجه و سایر نهادهای
متولی اقتصاد توجه داشت .چنانچه نخبگان این نهادها با هماهنگی بین خود و دستگاههای مختلف از یکسو خودشان را
درگیر موضوعات غیر توسعهای نمیکنند و از سوی دیگر نیز با برنامهریزیهای منسجم و بلندمدت میتوانند اهداف
اقتصادی کشور را دنبال کنند.
 .2توجه به نقش فرصت سازی .الف) دوری جستن از موضوعاتی که هدف اصلی سیاست خارجی را به حاشیه میبرد،
ازجمله این اقدامات محسوب میشود .ج.ا.ایران به جای اینکه تحت تأثیر نظامیگری منطقه قرار گیرد و منابع خود را در
حوزه غیر توسعهای خرج کند ،با استقالل از این موضوعا ت و با روشن گری این مسئله ،سعی کند اهداف الگو را که از
طریق دعوت کشورهای منطقه به کاهش نظامیگری ،وحدت کشورهای اسالمی « ،توسعه پیوندهای راهبردی» و
«دیپلماسی اقتصادی» تأمین می شود ،دنبال نماید.
ب) استقالل سیاست خارجی در استفاده از درآمدهای نفتی برای پیشبرد موضوعات غیر توسعهای از دیگر اقدامات دولت
در نقش فرصت سازی سیاست خارجی قلمداد میشود .عدم خودگردانی و صرف اتکا به این موضوع غیر توسعهای
میتواند بر جهتگیری های سیاست خارجی -تدافعی و تهاجمی -و هزینه های دولت (با توجه به قیمت نفت) تأثیر منفی
بگذارد .در این راستا با الزام سیاست خارجی به این نقش ،می توان این موضوع غیر توسعهای را ،از تهدید به فرصت تبدیل
کرد.
 .۳توجه به نقش بسترسازی .فعالسازی این نقش و استفاده از امکانات و ظرفیتهای کشورهای همسایه ،منوط به انجام
نقشهای هماهنگکننده و فرصت ساز سیاست خارجی است .با توجه به بازار خوبی که در کشورهای همسایه ایران وجود
دارد؛ دستیابی به این بازارها ،نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال است که از یک سو با جذب سرمایهگذاری خارجی و
انتقال فنّاوری بتوان ظرفیتهای کشور را فعال کرد و از سوی دیگر با گسترش تعامالت با همسایگان ،بسترهای تنوع بازار
کاالهای ایرانی را از طریق انعقاد موافقتنامههای تجارت منطقهای فراهم کرد.
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