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چکیده
رابطه و جایگاه دو مؤلفه «امنيت» و «توسعه» نقش مهمي در فهم و تحليل سياست خارجي
دولت ها دارد .در اولویت قرار دادن یکي از این دو امر از سوی کشورها همواره باعث شکل-
گيری دو نوع سياست خارجي " امنيت محور" و " توسعه محور" بوده است .ضمن این که
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دولت هایي که سياست خارجي توسعه محور داشته اند در افزایش قدرت و تقویت امنيت ملي
نيز موفق تر بوده اند ،به نظر مي رسد که جمهوری اسالمي ایران از ابتدای تاسيس تقریبا یک
سياست خارجي امنيت محور داشته است (البته با درجات مختلف در مقاطع زماني مختلف ) و
در ایجاد توازن بين این دو نوع سياست کمتر موفق بوده است .این مقاله در پي طرح و ارزیابي
زمينههای امنيتي شدن سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران را فراهم نموده است و این خود
«توسعه» کشور را با چالش مواجه نموده است" .عدم توسعه یافتگي ایران نيز ميتواند امنيت
کشور را در بلند مدت با مخاطره مواجه نماید" .دولت توسعهگرا" ،نياز وجوبي و حتمي جامعه
ایران است چرا که در این کشور ،روند توسعه بسيار به تاخير افتاده است و روند فعلي آن نيز
کند است .اگر ایران و نظام اسالمي قصد دارد تا حيات خود را در آینده تضمين کند ،بدون
تردید باید در مسير دستيابي به توسعه پایدار گام نهد .روش تحقيق در این مقاله ،توصيفي –
تحليلي است و جنبه کاربردی دارد وبا استفاده از ابزار کتابخانه ای واینترنتي مي باشد.
واژگان کلیدی :سياست خارجي ،امنيت ،امنيتي شدن،توسعه ،توسعه نيافتگي ،دولت توسعه گرا

 .1دانشجوی دوره دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
 .2عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
نویسنده مسئول ،ایمیلS.vosoughi@ase.ui.ac.ir :
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این فرضيه است که" ماهيت انقالب اسالمي ایران و بازتاب آن در محيط پيراموني ایران،
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مقدمه
هدف اصلي این مقاله تبيين آثار امنيتي شدن سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران برر
توسعه کشور ميباشد .مهمترین چالش برای توسعه کشور پس از گذشت حردود چهرار
دهه از وقوع انقالب اسالمي" ،امنيتي بودن "محيط داخلي و خارجي کشرور اسرت .ایرن
حالت برر بسرياری از ابعراد هرویتي ،اعتقرادی ،اقتصرادی ،اجتمراعي و فرهنگري کشرور
تاثيرگذار بوده و باعث شده تا از کشور ایرران ،همننران در گرروه کشرورهای «در حرا
توسعه» یاد شود .مجموعهای از عوامل داخلي و خارجي باعرث شرده ترا هرن نخبگران
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اجرایي کشور درگير مسائل امنيتي و نظامي باشد و اگرر هرم نيمنگراهي بره امرر توسرعه
داشتهاند باز هم از زاویه تامين مسائل امنيتي بوده است .نگاه امنيتي به سياسرت خرارجي

س ی ا س ت ج ها ن ی

کشور باعث به حاشيه رفتن تفکر توسعهگرایي ،تقابرل برا نظرام جهراني و در کرل مرانع
حضور فعا و سازنده در نظام جهاني و بينالمللي شدن کشور شده است؛ در حرالي کره
توسعهگرایي (که یکي از الزامات سياست خارجي موفق ميباشد) در پرتو یرک سياسرت

ت
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خارجي متوازن و پویا حاصل ميشود که جامع و همه جانبره باشرد و مسرائل نظرامي و
امنيتي ،قسمتي از آن باشد و نه اینکه مسائل امنيتي ،تعيينکننرده و راهبرر آن باشرد .ایرن
مقاله برخالف سایر نوشتارها که تا حد زیادی جایگاه دو مقوله امنيت و توسعه را جدای
از هم در سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران نظاره ميکنند ،سعي مينمایرد ترا بره
بررسي رابطه و جایگاه متقابرل ایرن دو در سياسرت خرارجي جمهروری اسرالمي ایرران
بپردازد و نشان دهد که تا زماني که رابطه متوازن بين این دو در سياست خارجي برقررار
نشود ،ایران نه به توسعه پایدار دست خواهد یافت و نه امنيت پایدار .این مقالره در پري
روشن کردن این است که ریشه و علت اصلي عدم موفقيت جمهوری اسرالمي ایرران در
پيگيری یک سياست خارجي توسعه گرا ،امنيت محور بودن آن است که خود این مسراله
نيز تا حد زیادی ناشي از "ماهيت انقالب اسالمي" است کره البتره بره وسريله " عوامرل
خارجي "تداوم یافته و تثبيت شده است.
در این مقاله پس از بررسي خالصه ای از ادبيات پژوهش ،سرعي مريشرود ترا در قالر
چارچوب مفهومي و نظری ،ضمن تعریف مفاهيم

"امنيتي شردن"" ،توسرعه و توسرعه

نيافتگي" و "دولت توسعه گررا" ؛ بره تحليرل تروریرک رابطره متقابرل امنيرت و توسرعه

پرداخته شود .در قسمتهای بعدی نيز ،به ترتير

نسربت امنيرت و توسرعه در سياسرت

خارجي جمهوری اسالمي ایرران و همننرين موانرع توسرعه یرافتگي ایرران کره معمرو
برخاسته از امنيتي شدن سياست خارجي است ،بررسي ميشوند و در نهایت توصيه مي-
شود که راهکارخروج از این حالت" ،امنيت زدایي از سياست خارجي" است.
 .1ادبیات پژوهش
پس از پایان جنگ جهاني دوم ،شاهد وجود فاصله مشرهود برين جوامرع از نظرر ميرزان
سطح توسعه آنها بودیم که بسياری از اندیشمندان را به کاوش در باب ریشه هرا و علرل
آن برانگيخت .عجم اوغلو و رابينسون در کتاب "چررا ملرت هرا شکسرت ميخورنرد "
سعي نمودند تا به این سوا پاسخ دهند که چگونه جوامع مي توانند از بن بسرت هرایي
که سد راه پيشرفت آنها مي باشند ،خارج شوند .هرچند از نظر آنها عوامل مختلفي نظيرر
جبر محيطي  ،موقعيت جغرافيایي و عوامرل فرهنگري در رشرد و توسرعه جوامرع تراثير
جامعه در قال

نهاد ها و در یک فرایند تاریخي بررسي مي کنند .از نظر آنها سياست که

نهاد های جامعه را مي آفریند و اداره مي کند .تغييراتي که در حوزه ی سياسرت(قدرت)
اتفاق مي افتد سرنوشت یک ملت را تعيين مي کند .به اعتقاد آنها دولت باید از انحصرار
گری در منافع اقتصرادی و سياسري جلروگيری کنرد .در واقرع تکثرگرایري در قردرت و
سرمایه ،مهم تررین اصرلي اسرت کره مري توانرد جوامرع را از افترادن در دام اسرتبداد و
انحصارگری که منجر به رکود مي شود ،حفظ کند .پس موضروع اصرلي توسرعه ،رابطره
دولت با ملت است.
لفت ویچ در کتاب "دولت های توسعه گرا" معتقد است کره مسرایل سياسري در بحرث
توسعه اهميت زیادی دارند زیرا سياست ،دولت ها را شکل مي دهد و سياسرت دولتهرا
موج

توسعه مي شود .توسعه پایدار را هرگز نمي توان به ترتيبات اداری یا مالحضات

مدیریتي محدود کرد و از سياست جدا دانست .دولت های توسعه گرا محردود بره یرک
مکان و ایدئولوژی خاص نيستند .این دولت ها تحت سلطه نخبگان ناسيوناليست توسعه
گرای سرسخت قرار دارند .ویژگي بارز آنها ایرن اسرت کره نيازهرای توسرعه  ،اهرداف
سياسي و ساختارهای نهادی آن را تعيين مي کنند و در همين حا اهداف توسعه گرایانه
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گذارند اما آنها در این کتاب مساله رشد و توسعه را از دیدگاه تاثير قدرت و سياست برر
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آنها دارای انگيزه های سياسي است و از برين محققران ایرانري محمرود سرریع القلرم در
کتاب"عقالنيت و آینده توسعه یافتگي ایران " ( ، )1380ضمن کر اصو ثابت توسعه و
تحليل شخصيت انسان ایراني بر مبنای این اصو  ،معتقد است که ایرانيان چه در محريط
داخلي و چه در محيط بين المللي در تشخيص موقعيت خود مشکل داشتند و نتوانسرتند
ارتباط منطقي بين سه هویت دیني ،ایرانري و جهراني ایجراد نماینرد .او وجرود عرواملي
همنون تخيل گرایي ،غير ابزاری برودن ،تفکرر شخصري و سرليقه ای و عردم همکراری
نخبگان فکری و سياسي را مانع دستيابي ایران به توسعه مي داند .به هر حا به نظر مري
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رسد که نویسنده در این کتاب ریشه عدم توسعه یافتگي ایران را بيشتر فرهنگي و فکری
مي داند.
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سریع القلم ( )1390همننين در مقاله ای تحت عنوان"مفهوم قدرت و عملکرد سياسرت
خارجي :مقایسه چين و ایران" ،معتقد است که سياست خارجي ایران همننان با گذشت
چندین دهه از وقوع انقالب اسالمي همننان امنيتي است و از مسرائلي همنرون امنيرت

ت
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ملي و صيانت از نظام سياسي عبور نکرده است ،این در صورتي که سرریع القلرم معتقرد
است سياست خارجي وارد مرحله بعدی یعني توليد ثروت و قدرت نشده است و بردین
صورت سياست خارجي صرفاً در حوزه های امنيتي عمل کرده و به حوزه های اقتصادی
 ،تجاری  ،صادرات گسترده  ،ورود به بازار های فرن آوری و برازار هرای سررمایه وارد
نشده است .
موسوی شفائي( ،)1389در مقاله ای تحت عنوان" رویکرد اقتصاد محور به سياست
خارجي ایران  :ضرورت ها و چالش ها" ،به بيان شرایطي از توسعه گرایي و مولفه های
نروليبراليسم که به وجه غال

نظام بين الملل تبدیل شده است  ،مي پردازد  .در چنين

فضایي شرط توفيق برنامه های توسعه ملي منوط به ایجاد تعامل پویا وهم افزا ميان
ضرورت ها ونياز های داخلي برای توسعه از یک سو والزامات ناشي از روند های پر
قدرت اقتصاد جهاني از دیگر سو است و معتقد است که سياست خارجي محل و ابزار
ایجاد تعامل مزبور است و فرضيه مقاله حاضر این است که سياست خارجي توسعه
محور قادر است با ایجاد تعامل یاد شده ضمن یاری رساندن به برنامه های توسعه ملي
 ،بنيان نوین مشروعيت سياسي را که مبتني بر کارآمدی وتأمين رفاه برای شهروندان

است  ،تقویت نماید  .انوشيروان احتشامي( ) 1378در کتاب "سياست خارجي ایران در
دوران سازندگي" به بيان سياست خارجي ایران در دوران پس از جنگ مي پردازد و با
تاکيد بر ابعاد اقتصادی ،سياست دفاعي و امنيتي ،معتقد است امنيت ،مهمترین اصل در
ثبات سياسي و استقال یک کشور مي باشد؛ زیرا بقای هر کشور ،تماميت ارضي و ثبات
و استمرار حکومت آن بستگي به امنيت ملي آن کشور دارد به گونه ای که برخي امنيت
ملي را پيش شرط تأمين سایر اهداف ملي از جمله توسعه مي دانند .از نظر وی
پارامترهای اقتصادی از اهميت مشابهي با اولویت های دفاعي برخوردار است و در این
رابطه باید سياست خارجي همکاری جویانه را به عنوان مقدمه همکاری های فراگير
اقتصادی قرار داد تا زمينه همزیستي مسالمت آميز کشورها در حوزه های منطقه ای و
بين المللي فراهم آید.
نکته برجسته ای که این مقاله را از سایر نوشتارها متمایز ميسازد این است که آنها
اند.آنها کمتر به این مورد پرداخته اند که "ریشه و علت "این ضعف چه بوده است و با
چه "راهکاری" مي توان از این وضعيت خارج شد.
 .2چارچوب مفهومی و نظری
در ابتدا باید سعي شود تا با ارائه تعاریفي از مفاهيم اصلي این مقاله یعني "امنيتي شردن"
و "توسعه و توسعهنيافتگي" و"دولت توسعه گرا"؛ معنرای ایرن مفراهيم روشرن شرود و
نشان داده شود که محتوای این مقاله چه برداشتي از این مفاهيم دارد؛ چون مفاهيم علروم
اجتماعي گفتماني هستند و عالئق خاصي در تعریف و تبيين آنها نقش بازی ميکند.
امنیتی شدن :درباره مفهوم امنيت نيز اختالف نظر اساسري برين اندیشرمندان ایرن
حوزه وجود دارد.از نظر بوزان ( ،)Buzanامنيت مفهوم اساساً مجادله آميزی اسرت
که یکي از ویژگيهای آن «مناظرات و مجراد ت غيرقابرل حرل در مرورد معنرا و
کاربست آن» است (شيهان .)12 :1388 ،امنيت یک مفهوم نسبي و سيا است و از
یک مفهوم صرفاً نظامي به مفهومي با ابعاد مختلف تحو یافته و معنایي موسرع را
در برگرفته که شامل ابعاد اقتصادی ،سياسي ،فرهنگري ،اجتمراعي و تکنولروژیکي
شده است .از این دیدگاه هر تهدیدی که در شمار مسائل امنيتري بره شرمار آورده
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صرفا به اموری همنون توصيف توسعه نيافتگي ایران و بررسي وضعيت موجود پرداخته
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شود ،آنگاه عرصه سياست داخلي و خارجي یک کشور ،امنيتي ميشود؛ امری کره
از آن با عنوان «امنيتي کرردن» ( )securitizationیراد ميکننرد .امنيتري کرردن و یرا
امنيتي شدن اساسراً یرک فراینرد بنيرا هنري اسرت (بروزان)61 :1392 ،و از یرک
جهت،درجه حادتری از سياسي کردن اسرت (بروزان .)59 :1392 ،در ایرن فراینرد
مجموعهای از عوامل داخلري و خرارجي در کنرار هرم سرعي در ارائره تصرویر و
تعریفي غيرواقعري از برازیگر مرذکور دارنرد برا ایرن محتروا کره سرایر کنشرگران
نميتوانند با او رابطه متعارف و سياسي برقرار کنند.
32

مکت

کپنهاگ ( )Copenhagen Schoolبيش از سایر مکات

پرداخته است .مباني نظری این مکت

س ی ا س ت ج ها ن ی

به تحقيق در رابطه با امنيت

در مطالعات امنيتي بر سه اصل استقرار اسرت:یکي

سطح تحليل آن که جهاني نيست و بيشتر به تحليرل منطقرهای گررایش دارد .دوم اینکره
بخشها و ابعاد امنيت را متعدد ميداند و صرفا نظامي گری را شامل نميشود .سوم اینکره
در خصوص امنيتي کردن موضوعات (چه در حوزه داخلري و چره در حروزه خرارجي)،

ت
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دیدگاه خاصي را دنبا کرده و باور به نفي آن دارد .از نظر سطح تحليلي ،تحليرل امنيرت
در این مکت

در سه سطح جهاني ،منطقهای و داخلي صورت ميگيرد .در سطح جهاني،

بيشتر تحليل عملکرد و سياستهای قدرتهای بزرگ مدنظر است .در سرطح منطقرهای،
حيطه قلمرو تحليرل محردوده شرده و رونردها و قردرتهای منطقرهای در نظرر اسرت.
سرانجام سطح داخلي است که در آن ،شرایط ،سياستها و عملکرد داخلي و تاثير آن برر
امنيت در نظر است (.)Buzan. 2008 :25
به طور کلي ميتوان گفت به این علت که مکت

کپنهاگ ،طيرف وسريعي از برازیگران و

متغيرها را در تحليل و تبيين پدیدهها به ویژه سياست خارجي مورد توجه قرار ميدهرد،
در نتيجه ميتواند چارچوب نظری جرامعي را بررای تبيرين سياسرت داخلري و خرارجي
کشورها و روابط خارجي آن فراهم آورد ،چارچوبي که استفاده از آن ميتواند بسياری از
سرررازوکارهای مغفرررو مانرررده در تحليلهرررای سرررنتي امنيرررت را در نظرررر بگيررررد
( .) Waver,1995:21توسعه و توسععه نیعاگت:ی در مباحرث توسرعه ،مهمتررین نکتره،
پينيدگي تعریف آن و در آميختگي موضوع آن با جنبههای زبراني ،تراریخي و فرهنگري
است .توسعه مفهومي است که به ویرژه پرس از جنرگ جهراني دوم و ظهرور ملرل ترازه

استقال یافته و مسائل آن رواج یافت .توسعه از دیدگاه تودارو به عنوان یک جریان چند
بعدی محسوب ميشود که مستلزم تغييرات اساسي و تجدید سرازمان و جهرتگيری در
مجموعه نظام اقتصادی ،اجتماعي و سياسي ،در سطوح ملي ،بينالمللي و در ساختارهای
نهادی ،اجتماعي و اداری و سياسي و طرز تلقي و حتي آداب و رسوم و باورهرای مرردم
ميباشد؛ به نحوی که هماهنگ با نيازهای متنوع اساسي و خواستههای افراد و گروههرای
اجتماعي و ملتها ،جامعه و جهان را از حالت نرامطلوب زنردگي گذشرته ،خرارج و بره
سوی وضع یا حالتي از زندگي که از نظر مادی و معنوی بهتر است سروق ميدهرد؛ وی
سه معيار اساسي در سه بعد فرهنگي ،اقتصادی و سياسي -اجتماعي برای توسعه مطررح
کرده که به ترتي

شامل عزت نفس یا اعتماد به نفس ،تامين معيشت زندگي و آزادی یرا

گسترش دامنه انتخاب ميباشد( .موثقي.)231 :1384 ،
آمارتياسن ،اقتصادان معروف توسعه و برنده جایزه نوبل  1998در اقتصاد ،توسرعه را بره
آزادیها به تعيين کنندهی دیگری مثل ترتبيات اجتماعي و اقتصادی و نيز حقوق مدني و
سياسي ،نوسازی ،پيشرفت تکنولوژیک یا صنعتي شدن بسرتگي دارد (آمارتياسرن :1381
 .)39-23توسعه یک ویژگي ثابت و منظم تغيير در حا پيشرفت ،یعني رو به ترقي ،در
هر جامعه در نظر گرفته ميشود ،صرف نظر از آن که تغيير مزبور نسبت به دیگر جوامرع
از کجا آغاز شده است .در این دیدگاه ،توسعه یرک مفهروم نسربي اسرت و کشرورها برر
اساس مجموعهای از معيارهای عمومي که بر اساس آنها ممکن است کشورها در مرورد
رسيدن یا دستيابي به موقعيت یا وضعيت «پيشرفته» یا «توسعه یافته» مورد قضاوت قررار
گيرند ،طبقهبندی نميشوند .بلکه توسعه به مثابه فرایندی درك ميشود که در بردارندهی
قدرت ترویج و نهادینه شدن توانایي برای سازگاری ،تطبيق و دگرگروني مرداومي اسرت
که همهی جوامع باید به طور پيوسته از آن برخوردار باشند؛ زیرا آنها در صدد محافظت
و ارتقا منابع و دستاوردهایشان در یک نظم جهانيانرد ،نظرامي کره در آن بره نحرو روز
افزون کشورها به هم وابسته ميشوند (لفت ویچ.)51-52 :1385 ،
بنابراین توسعه ،مفهومي جدید برای بيان مضاميني عميق اسرت ،کره در طرو تراریخ برا
عناوین دیگری دنبا ميشده و فطرت کما جوی انسان همواره در هر سطح ،مرحلره و
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عنوان یک فرایند بسط و گسترش آزادیهای واقعري مرردم تلقري ميکنرد کره خرود آن
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مقطعي از تکامل فکری و اجتماعي و تاریخي خود و بر اساس سطح ادراك و شناخت و
مباني معرفت شناختي ،هستي شناختي و انسان شناختي خویش ،به نوعي آن را تعریف و
تنظيم و دنبا کرده است .در مجموع ،چون توسعهی انسان و جامعهی انسراني در اینجرا
موردنظر است ،بنا به ضرورت ،توسعه باید جامع ،یکپارچه و چندبعدی باشرد و در بعرد
فرهنگي حقيقت ،در بعد سياسري آزادی و در بعرد اقتصرادی عردالت ،همرراه برا توليرد
اندیشه ،قدرت و ثروت و در پيوند و تعامل موزون و هماهنگ با یکدیگر و در روابرط و
مناسبات اجتماعي عاد نه ،محورهای اصلي توسعه را تشرکيل ميدهنرد (مروثقي:1387 ،
34

 .)26-25اقتصاددانان توسعه ،که در هر حا موضوع مطالعات توسرعه را قلمررو اقتصراد
در نظر ميگيرند ،ا عان دارند که توسعه ،پدیدهای صررفا اقتصرادی نيسرت و عرالوه برر

س ی ا س ت ج ها ن ی

بهبود وضع درآمدها و توليد ،آشرکارا متضرمن تغييررات بنيرادی در سراختمان نهادهرای
اجتماعي و اداری و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات
است.جامعه توسعه نيافته نيز جامعهای است که شاخصهای جامعره توسرعه یافتره را در

ت
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ابعاد اجتماعي ،اقتصادی و سياسي ندارد .آندره گوندرفرانک ميگوید :این ساده انگراری
است که جوامع عق

مانده امروز را صررفاً «توسرعه نيافتره» بردانيم (کلمرن و نيکسرون،

.)73 :1378
کم توسعهیافتگي در عين حا که مبين عدم گذار از حالت توسعه نيافته و سرنتي اسرت،
همننين به این نکته اشاره دارد که کشوری خاص ،در عرصرهی جهراني کره برر اسراس
ارزشها ،اندیشهها و استانداردهای جدید سامان یافتره اسرت ،نقشري حاشريهای را ایفرا
ميکند و تحو ت آن عمدتاً ،ناشي از تحو ت جوامع مرکزی است.کشور توسرعه نيافتره
کشوری است که «رفتاری کامالً منفعل با تحو ت مدرن بشری» دارد و محکوم به ایفای
نقشي حاشيهای و از موضع ضعف در جهان است.در حالي که "توسعه عبرارت اسرت از
بازسازی کامل یک جامعه ،به ویرژه از دیردگاه ایجراد نهادهرای ترازهای کره متناسر

برا

بصيرت و اندیشههای مهم جدید باشند .در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدیرد،
تمدني تازه ایجاد ميشود و نتيجهی حاصرله ،جامعرهای توسرعه یافتره اسرت .پرس اگرر
کشوری کمتر توسعه یافته باشد ،به این معني است که این کشرور نتوانسرته بره انردازهی
کفایت نهادهای اصلي زندگي خود را متناس

با اندیشه و بصيرت عصر خود نماید؛ این

اندیشههای بنيادین همان اندیشههای غال

بر دنيای امروز است و استفاده از ظرفيتهای

آنها متضمن ایجاد نهادهای اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و فرهنگي خاصي است کره برا
کارکردهای خود باعث اعتالء و پویایي جامعه شوند .ولي جامعهی کمترر توسرعه یافتره،
جامعهای است که ضمن عدم درك و جرذب اندیشرههای بنيرادین و زیسرتن در فضرای
اندیشههای کهن و اندیشههای جدید ،نميتواند نهادهرای متناسر

برا نقرش آفرینري در

دنيای جدید ایجاد کند و مجبور به ایفرای نقشري حاشريهای در تمردن امرروزی اسرت"
(عظيمي آراني.)45 :1383 ،
دولت توسعه گرا نظریه دولت توسعه گرا در چارچوب رهيافت نهادی ،گامي در جهت
در نظر گرفتن تاثير بستر سياسي و اجتماعي بر توسعه اقتصادی است .دولت توسعه گرا،
دولتي است که در آن عرصه سياست بره گونره ای اسرت کره دسرتگاه سياسري از عرزم،
قدرت ،استقال  ،توانایي و مشروعيت کافي برای شکل دهي ،تعقي

و تشرویق دسرتيابي

حفاظت از شرایط رشد اقتصادی (در دولت های توسعه گرای سرمایه داری) و خرواه از
طریق سازمان دهي مستقيم اقتصاد (در دولت های توسعه گرای سوسياليست) و خواه از
طریق ترکي

متفاوتي از این دو دست پيدا ميکند (.)leftwich , 2006 : 63

لفت ویچ معتقد است که دولت توسعه خواه ،گونه ای از دولت است که قرادر بره توليرد
حرکت پایدار معطوف به توسعه است .از نظر وی دولت توسعه خواه ،دولتي اسرت کره
عملکرد موفق توسعه اقتصادی و اجتمراعي اش نشران از ایرن دارد کره چگونره اهرداف
سياسي و ساختارهای نهادی اش جهت گيری توسرعه ای دارد و در عرين حرا اهرداف
توسعه ای آن به لحاظ سياسري جهرت گيرری شرده اسرت ( .)leftwich , 2008 : 12بره
هرحا آننه که مسلم است بدون دولت توسعه گرا ،توسعه ای وجود نخواهد داشت .به
طور کلي ویژگيهای دولت توسعه گرا عبارتند از :
 نخبگان توسعه گرا  :وجود نهاد راهبرر و بوروکراسري شایسرته ،نخسرتين و مهمتررینویژگي دولت توسعه گراست .این نخبگان در راستای اهدافي چون ترامين امنيرت ملري،
پيشرفت اقتصادی را در کانون اهداف خود قرار ميدهند .این نخبگران ،فاسرد نيسرتند و
برای رسيدن به توسعه ،اقدام به نهاد سازی مناس

ميکنند.
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به اهداف توسعه ای برخوردار است و به ایرن اهرداف خرواه از طریرق ایجراد ،ارتقراء و
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 استقال نسبي دولت از جامعه  :به این معني که دولت بتواند در برابر درخواستهرایگروههای هم سود ،آزادی عمل نسبي داشته باشد و تحت تراثير درخواسرت آنهرا قررار
نگيرد .البته این استقال به معنای بریده برودن از جامعره نيسرت و دولرت ضرمن حفرظ
استقال خود ،با گروههای اقتصادی بخش خصوصي همکاری دارد.
 دخالت موثر دولت در اقتصراد  :بردین معنرا کره دولرت ظرفيرت و تروان زم جهرتتخصيص بهينه منابع را در راستای اهداف توسعه ای کشور دارد.
 بين المللي بودن  :دولت توسعه گرا همواره سعي ميکند از بستری که در نظام جهراني36

فراهم ميآید ،استفاده بهينه کند و چالش های جهاني را بررای خرود تبردیل بره فرصرت
نماید .یک دولت توسعه گرا همواره سعي ميکند تا با ادغام در فرایند جهراني شردن ،از

س ی ا س ت ج ها ن ی

مواه

آن در راستای توسعه ملي خود استفاده نماید؛ نه اینکه در تقابل برا نظرام جهراني

قرار بگيرد .تقابل با نظام جهراني ،مرانع تعامرل و همکراری سرازنده اقتصرادی برا سرایر
کشورها ميشرود (ر ك ب  :کاهه،عليرضرا 976 : 1394 ،و همننرين ر ك ب  :دلفرروز

ت
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،محمدتقي.)1017: 1394،
 .3رابطه امنیت و توسعه
در مورد رابطه امنيت و توسعه ،رویکردها و دیدگاههای نظری مختلفري وجرود دارد .در
حوزه امنيت ،رئاليسم و در حوزه اقتصاد و توسعه ،ليبراليسم سلطه طو ني داشته انرد .در
اثر سلطه این دو تفکر بر این دو حوزه تا مدت زمان زیادی رابطه ایرن دو متغيرر ،مرورد
غفلت قرار گرفت اما در پي تغيير و تحو ت نظری و عملي در هر دو حوزه و کمرنرگ
شدن مرز این دو ،اندیشه تفکيک دو مفهوم امنيت و توسعه رنرگ باختره اسرت .امرروزه
اختالف نظرها بيشتر در خصوص تقدم و اولویت ایرن دو متغيرر مري باشرد .در ادبيرت
اقتصادی ليبراليسم ،اقتصاد و توسعه بر امنيت مقدم مي باشد .ليبراليستهرا معتقدنرد کره
هدف نهایي جامعه ،تامين رفاه اقتصادی است؛ بنرابراین عامرل تعيرين کننرده سياسرت و
رفتار خارجي هر کشور ،نظام اقصادی آن است .مکت

ليبراسيم معتقد است که اولویرت

بخشيدن به رفاه اقتصادی ،باعث سياست خارجي همکاری جویانه و صلح آميز از سروی
دولت های ميشود .اما نظریه هرای رئاليسرتي ارزیرابي متفراوتي از سياسرت خرارجي و
انگيزه کشورها در این حوزه دارند .آنها معتقدند که ماهيت نظام بين الملل ،مناقشه آميز

و ستيزه جویانه است و در یک نظام آنارشريک ،جنرگ و سرتيزه بره صرورت هميشرگي
محتمل است بنابراین قدرت ملي و افزایش آن ،هدف هميشگي دولرت هرا اسرت؛ پرس
رئاليستهرا همرواره امنيرت و قردرت را برر رفراه و اقتصراد مقردم مري داننرد .برا ایرن
توصيفات"رفاه اقتصادی" و "حمایت از امنيت ملي"اهدافي هستند که دولتها در صردد
دستيابي به آن هستند .اما مشکلي که در عمل و در مطالعه اقتصاد و امنيت ملي در جهران
معاصر وجود دارداین است که پي گيری یکي ،ممکن است به قيمت دیگری تمرام شرود
یعني دستيابي به یکي ممکن است تحقق هدفي دیگر را برا مشرکل روبرهرو کنرد .رشرد
منافع افتصادی به مثابه یک آرزوی اساسي عمرده در خرط مشري ملري ،ملتهرا را وادار
کرده است که در مورد ميزان تامين رفاه اقصادی از یک سو و امنيت ملي از سوی دیگرر
تصميمگيری کننرد .حرق انتخراب دولتهرا اصرطالحاً در قالر

انتخراب برين «سرالح»

(نظاميگری) یا «کره» (رفاه اقتصادی) مطرح ميشود.
حدود بسياری بستگي به آن دارد که کشورها چره اهردافي را دنبرا ميکننرد .دسرتکم
ميتوان چهار هدف عمده ملري را برشرمرد کره عبارتنرد از :اهرداف سررزميني ،نظرامي،
عقيدتي – مذهبي و مادی  -اقتصادی .در گذشته تقابل ميان این اهداف نراچيز برود؛ بره
عبارت دیگر کشورگشایي با اهداف نظامي موج

تأمين اهداف مذهبي یرا عقيردتي نيرز

ميشد و خللي به اهداف اقتصادی یا مادی وارد نميساخت .این به خاطر ایرن برود کره
گسترش سرزمين معمو موج

تقویت قلمرو پادشاهي از نظر نظامي ،عقيدتي و شرایط

اقتصادی ميشد .از سرزمينهای جدید محصرو گنردم توليرد ميشرد و آرد زم بررای
سربازان و اسبان شاه تأمين و موج

تقویت اتحاد ميان شاه و رعيت ميشد .رعيرت نيرز

اگر از در اتحاد با پادشاه در ميآمد ،زمينهای کشاورزیاش در امان ميماند .از نظر شراه
نيز حصو این زمينها به معني منافع جدید مالياتستاني بود .در دنيایي که دفراع در آن
از غایت اهميت برخوردار بود سرزمينهای جدید ميتوانست امنيت بيشتری را به وجود
آورد زیرا این مناطق حایل با خاك دشرمن قررار ميگرفرت .از نظرر عقيردتي و مرذهبي
سرزمينهای جدید به معني پيروان بيشتر عقيده یا مرذه
مناطق عليالقاعده به مذه

حراکم برود؛ زیررا مرردم ایرن

یا عقيده پادشاه در ميآمدند.توسعه نظامي موجر

گررایش

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة دوم بتابستان 1397

انتخاب ميان «سالح» (نماد نظاميگری) یا «کره» (نمراد رفراه اقتصرادی و اجتمراعي) ترا
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عقيدتي یا مذهبي ميشد زیرا رعيت عموماً تابع پادشاه حاکم بودند .در نتيجه ،پادشراهان
یک قوم ميتوانستند بر رعيتهایي با پيشينه ملي یرا قرومي مختلرف حکمفرمرایي کننرد
(شولتز .)392 :1392 ،اما امروز این روابط دگرگون شده است؛امروزه اهميت روز افرزون
عوامل توليدی ر چون سرمایه ،نيروی کرار و اطالعرات فنراوری ر بره نسربت خراك و
سرزمين ،موج

شد که الگوهای گذشته در تجارت بينالمللي تکافوی این روند تکاملي

نباشد .رویکرد «هکشر ر اولين» ( )Hecksher - ohlinبر این باور مبتنري اسرت کره کرا
منقو است اما سرمایه و نيروی کار منقو نيست .البته این درست اسرت کره در عرصره
38

تجارت ،کا ميتواند جایگزین تجارت عوامل توليد شود ،اما این نتيجرهگيری صررفاً در
نظریههای اقتصادی است و نه در عمل (شولتز.)332 :1392 ،

س ی ا س ت ج ها ن ی

مطابق این دیدگاه ،ميان اقتصادها و امنيت ،نزاع اتي وجود ندارد .هر چند که بایرد ميران
مصرف برخي کا ها و امنيت یکي را ترجيح داد اما تامين امنيت نيز به همان اندازه مورد
نياز است که مصرف برخي کا ها ،لباس و موادغذایي .اگر چه ميان رونرق اقتصرادی یرا

ت
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امنيت توازني وجود دارد اما تناقض یا برخوردی اساسري ميران ثرروت و امنيرت وجرود
ندارد .اساسا امنيت در دراز مدت پيش شرط رشد و توسعه اقتصادی است .با توجره بره
این که اعتماد و اطميناني وجود ندارد که منرابعي کره امرروز سررمایهگذاری شردهاند در
آینده هم در دسترس یا قابل استفاده باشند ،سرمایهگذاریها کمتر ميشود ،رشرد کراهش
ميیابد و نهایتا با توجه به اینکه دارایيها تنز ميیابد ،اقتصاد نيرز فررو ميپاشرد .بردین
معني امنيت و توسعه زم و ملزوم هم هستند و یکي بدون دیگری نميتوانرد بره بقرای
خود ادامه دهد.در این مفهوم ،امنيت ،یک سررمایهگذاری زم و تکميلري بررای توسرعه
یافتگي است و بخشي از ثروت که محصو توسعه یافتگي است ،باید برای تأمين امنيت
به مصرف برسد.
با توجه به موارد فوقالذکر ،در سا های اخيرر ،قردرتهای برزرگ بره طرور فزاینردهای
رقابت اقتصادی را جایگزین تالشهای نظامي کردهاند .با این وجرود ،ایرن بره معنري آن
نيست که دیگر جایي برای مناقشه و جنگ نمانده است.
با توجه به تقابل دو مفهوم امنيت و توسعه در سياست خارجي ،ميتوان دو نوع سياسرت
خارجي «امنيت محور» و «توسعه محور» را متصور شد .رویکرد امنيرت محرور ،برر ایرن

باور است که «تامين امنيت باید اولویت او در همه مالحظات سياست خرارجي باشرد»
( .)Etzioni, 2007:43اگر کشوری تمام سياست خارجي خود را در خدمت امنيرت ملري
در مفهوم کالسيک و سنتي آن قرار دهد و به دیگر ابعاد و نيازهای ملري در ایرن حروزه
توجه نکند (به خصوص در عصر جهاني شدن که ابعاد قدرت ملي و نيازمندیهای ملري
متنوع است و محدود به یک بعرد خراص از حيرات کشرورها نميشرود) گفتره ميشرود
سياست خارجي آن امنيت محور است .کشوری که نگاه امنيرت محرور دارد نره تنهرا در
سياست خارجي ،منافع ملي خود را صرفا در محدوده مشرخص و معطروف بره اهرداف
امنيتي محض تعریف ميکند و از این جهت ،بسياری از نيازها و الزامات رشد و توسرعه
خود در عصر جهاني شردن را نادیرده ميگيررد ،بلکره بخرش قابرل تروجهي از منرابع و
امکانات خود را نيز معطوف به بقا ميکند؛ یعني حوزههای دیگر را نادیده ميگيرد یا بره
گونهای مسير آنها را تنظيم ميکند که هدف اصلي یعني بقا تأمين گردد .در نگاه سنتي و
توسعه تنها تا جایي که مواد و ابزارهای مرالي دسرتيابي بره امنيرت ملري را فرراهم کننرد
اهميت ميیابند .در این برداشت ،سرزمين و منابع طبيعي بنيان اساسي رفاه اقتصادی یک
ملت محسروب ميشروند ( . )Luciani, 1988:152-153پرس در سياسرت خرارجي نيرز
اهداف اقتصادی و توسعه تا جایي باید پيگيری شود که اهداف امنيتي و نظامي را ترامين
کند.
این در حالي است که از نظر طرفداران رویکرد سياست خارجي توسعهگرا (که در مقابل
سياست خارجي امنيت محور تعریف ميشود) در عصرر جهراني شردن رابطره سياسرت
خارجي و مباحث مربوط به اقتصاد و توسعه دچار دگرگوني اساسي شرده اسرت .بررای
دولتهای امروزی ،بخش عمردهای از سياسرت خرارجي بایرد بره توسرعه و رفراه ملري
اختصاص یابد .این نيز اختياری نيست بلکه الزامي اسرت چرون نظرام بينالملرل بعرد از
جنگ سرد در حا شکلیابي بر محور توسعه اقتصادی مبتني بر اصو نظرام برازار و در
چارچوب جهاني شدن است و روندهای پر قدرت اقتصاد سياسي بينالملل با محوریرت
توسعه اقتصادی مبتني بر عالمگير شدن دیدگاه بازار آزاد در چارچوب جهراني شردن بره
شاخصه و محور نظام بينالملل تبدیل شده است (موسوی شفاني .)13 :1387 ،در چنرين
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تک بعدی از امنيت مبتني بر فقدان تهدیدات نظامي و سرزميني ،مباحثي ماننرد اقتصراد و

39

شرایطي ،توان حکومتها برای حرکت در مسير توسعه ،رفاه و پيشرفت مداوم به مبنرای
مشروعيت و امنيت ملي تبدیل شده است (موسوی شفاني .)321 :1389 ،از ایرن دیردگاه
دولت ها برای تأمين و حفظ مشروعيت خود و ایجاد امنيت ،چارهای جرز ترالش بررای
توسعه و رفاه بيشتر برای شهروندان خود ندارنرد و در جهران فعلري ایرن مهرم تنهرا از
رهگذر سياست خارجي توسعهگرا و نه امنيت محور قابل دستيابي است.
توسررعهگرایي جایگرراه خاصرري در اندیشررههای ليبراليسررتي دارد .طبررق اعتقرراد مکات ر
ليبراليستي تقریباً همه دولتها عليرغم خطمشريهای اقتصرادی و سياسري مختلفري کره
40

دارند ،در سياست اقتصادی خویش معمو ً چند هدف مشرترك را دنبرا ميکننرد کره از
جمله آنها ميتوان به این موارد اشاره نمود :رونق و رشد اقتصراد ملري ،صرنعتي شردن،

س ی ا س ت ج ها ن ی

افزایش رفاه استاندارد زندگي شهروندان ،حداقل سازی بيکاری و ترورم ،کراهش فاصرله
طبقاتي ،کاهش وابستگي به خارج ،ثبات اقتصادی و ارتقاء جایگاه اقتصاد ملي در عرصره
بينالمللي .مطابق این اندیشه و با توجه به گسترش فرایندهای جهراني شردن و پيردایش

ت
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بازیگران جدید ،دیپلماسي دیگرر محردود و محصرور در موضروعات سياسري و امنيتري
نخواهد بود .با تغييرات شگرف برين المللري ،تنظريم روابرط اقتصرادی و خرارجي ميران
کشورها به دیپلماسي منتقل شده و بسياری از مذاکرات و دیدارهای عادی ميان دولت ها
به موضاعات اقتصادی اختصراص پيردا مريکنرد (

Hamilton and langhome , 2011 :

.)230-250
پيگيری سياست خارجي توسعهگرا در یرک کشرور در حرا توسرعه ميتوانرد در ابعراد
مختلف ،توسعه کشور را تحت تاثير قرار دهد از جمله :
الف .به همسان سازی اهداف اقتصادی با مالحضات امنيتي و اقتصرادی (و نره اولویرت
دادن به یکي از آنها) کمک ميکند.
ب .باعث درك و پذیرش تحو ت اقتصادی جهان و برنامه ریزی جهت سازگاری بيشتر
با آن و همننين تبدیل چالشها و بحرانها به فرصت ميشود.
پ .باعث برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالي بين المللي و بهرهگيری از قدرت
آنها در چانهزني های بين المللي ميشود.

ج .باعث از بين بردن تصویر امنيتي از کشور ميشرود و کشرور را از رویکررد تقرابلي و
دشمن آفریني دور ميسازد.
د .ميتواند در بعد تجاری با تشویق صادرات و یا کاهش واردات ،بر موازنه پرداختهرا
و توسعه کشور اثر بگذارد.
ح .ميتواند از راه جذب سرمایه خرارجي و تشرویق سررمایهگذاری مشرترك خرارجي،
همکاری مشرترك اقتصرادی و توليرد و در نتيجره آن توسرعه اقتصرادی را تسرریع کنرد
(.)Appandoria, 1992: 105
نکته مهم این که سياستهای توسعه کشور ،صرفا اقتصادی نيستند بلکه پيوند عميقي برا
مالحظات امنيتي و سياسي کشورها دارند کره در ایرن ميران پيونرد توسرعه برا سياسرت
خارجي اهميت ویژهای دارد برای مثا  ،رشد و توسعه اقتصادی اعضرای اتحادیره اروپرا
صرفاً مرهون برنامهةای اقتصادی دولتهای عضو نيست؛ بلکه تا حدی محصو سياست
زمينه مناسبي برای آزادسازی تجاری و به تبع آن رشد و توسعه فراهم سراخته اسرت .از
آنجا که همگرایي سياسي منجربه تعميرق اقتصراد برازار و تسرریع رشرد اعضرا گردیرد،
گرایش به چنين همگرایي بيشتر شد و اعضا بر سر گسترش و تعميق همگرایي به توافرق
رسيدند (.)Bornschier, 2005: 186-202
این مثا نشاندهنده تاثير متغيرهای سياسي بر توسعه اقتصادی است و بيانگر ایرن اسرت
که رشد و توسعه فعلي اروپا تا حد زیادی معلو حل و فصل اختالفرات سياسري ميران
آنهاست ،پس ميتوان نتيجه گرفت که دستيابي به توسعه ،ضرورتاً مستلزم پيگيری یک
سياست خارجي هماهنگ با لوازم توسعه اسرت.اما در سياسرت خرارجي امنيرت محرور
معطوف به مسائل محض ژئوپليتيکي ،این دوگانگي مشهود است؛ یعني سياست خارجي
لزوماً در خدمت اقتصاد نيست و دیپلماسي اقتصادی ضعيف اسرت و ایرن برداشرت نيرز
وجود ندارد که توسعه اقتصادی داخلي ميتواند بر سياسرت خرارجي اثرر فوقالعرادهای
برجای بگذارد (  .) Ubi and Akinkuotu, 2014:415در کرل سياسرت خرارجي توسرعه
محور باید در جهت رفع تضادها و تقابلهرا ،صلحسرازی در روابرط خرارجي وتقویرت
دولت ملي و توسعه زیربنایي کشور اقدام نماید (.)Spear and Williams, 2012: 55
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خارجي آن دولتهاست که از طریق همگرایي سياسي و هماهنگي بر سر نحوه همکاری
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با توجه به مباحث نظری فوق ،شاخصي که مبنای تحليل این مقاله مي باشد ایرن اسرت
که همانطور که در مباحث دانشگاهي اختالف نظر اساسي برين اندیشرمندان ليبراليسرم و
رئاليسم وجود دارد ،این تقابل نيز در واقعيت و در عرصره سياسرت خرارجي جمهروری
اسالمي ایران نيز وجود داشته است  ،هرچند در بيشتر مقاطع زماني اولویت و برترری از
آن مسائل امنيتي بوده است.شاخص دیگر حاصل شده از این مباحث نظری این است که
در نظام جهاني کنوني ،دولتها برای تثبيت و تحکيم موقعيت ،اقتدار و حاکميت خرویش
چاره ای جز گام نهادن در مسير توسعه و تسریع روند آن ندارند.
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 .4نسبت امنیت و توسعه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران
ماهيت انقالب اسالمي ایران ،بازتابها و تاثيرات داخلي و خارجي آن ،بيشترین تراثير را

س ی ا س ت ج ها ن ی

بر سياست خارجي ایران داشته است .به نظرر ميرسرد کره عوامرل داخلري ،منطقرهای و
بينالمللي متعددی باعث شده تا سياست خارجي جمهروری اسرالمي ایرران بره تردریج
صبغه و ماهيت امنيتي به خود بگيررد و بره قرولي در جهرت «امنيتري شردن» سرير کنرد.

ت
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خاستگاه امنيتي شدن سياست خارجي جمهوری اسالمي ایرران بيشرتر ریشره در مسرائل
داخلي دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف .ایدئولوژیک بودن ماهيت انقالب اسالمي ایران
ب .قدرت طلبي ایران و تقابل با قدرتهای بزرگ (استکبار ستيزی)
ج .صدور انقالب اسالمي
د .دخالت نهادهای نظامي در سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران
عوامل خارجي نيز در تدوین و شکلگيری سياست خارجي امنيتي توسط ایران نقش بره
سزایي داشتهاند .در این مسير بيشترین تاثير را سياستهای ایا ت متحده آمریکرا داشرته
است .پس از انقالب اسالمي ،جمهوری اسالمي ایران همواره در معرر

امرواج امنيتري

کردن توسط آمریکا قرار داشته و این کشور سعي در تامين اهداف و منافع ملي خرودش
در خاورميانه ،از این طریق داشته است .یعني ميتوان گفت که مهمترین برازیگر «امنيرت
ساز» بينالمللي در سياست خارجي ایران ،همواره «آمریکا» بروده اسرت کره ایرران را بره
عنوان «مرجع امنيت» یا بازیگر امنيتي شونده ( )Refrent objectهدف گرفته است.در این

راستا ،آمریکا در امنيتي کردن سياست خرارجي ایرران ،بره «موضروعات امنيتري شرونده»
متعددی متوسل شده است که برخي از مهمترین آنها عبارتند از:
 طرح خاورميانه بزرگ مقابله با ایران هستهای متهم نمودن ایران به حمایت از تروریسم حمایت از مزیت نسبي اسرائيل در خاورميانه تحریم و محدودسازی استراتژیک ایران رقابت با قدرتهای بزرگ در خاورميانه متهم نمودن ایران به نقض حقوق بشرتحت تاثير این عوامل داخلي و بينالمللري ،سياسرت خرارجي ایرران حالرت امنيتري بره
خودش گرفت ،به گونهای که پس از پایان یافتن جنگ ،جمهوری اسالمي ایران گفتمران
بازسازی اقتصادی نيازمند ابرزار و برنامرههایي برود کره بخشري از ایرن را ،واردات کرا
تشکيل ميداد .رفراه و همننرين افرزایش قردرت بازدارنردگي نيازمنرد توسرعه و رشرد
اقتصادی بود و از سوی دیگر کشورهای غربي و به ویژه آمریکا نيز در حروزه اقتصرادی
برای ایران محدودیتهایي را ایجاد نمودند؛ از این رو اقتصاد کشور در چارچوب تفکرر
امنيتي قرار گرفت و این تفکر چارچوب سياست خارجي ایران را احاطره نمرود و آن را
تقریبا تک بعدی نمود .البته حالت امنيتي سياست خرارجي جمهروری اسرالمي ایرران در
همه مقاطع زماني به یک اندازه نبوده است و تا حد زیادی دچار شردت و ضرعف شرده
است و به نظر ميرسد کره شردیدترین حالرت آن در دوره ریاسرت جمهروری محمرود
احمدی نژاد بوده و با روی کار آمدن حسن روحاني از شردت آن کاسرته شرده اسرت و
البته اخيرا با توجه به خرروج ترامرا از برجرام ،رونرد امنيتري کرردن سياسرت خرارجي
جمهوری اسالمي ایران از سوی آمریکا شدت گرفته است.
سياست خارجي ایران در تامين امنيت ملي کشور به معنرای سررزميني و نظرامي از یرک
طرف و صيانت از نظم سياسي جمهوری اسالمي ایران بسيار مثبت و بلکه مطلوب عمرل
کرده است .انرژی سياست خارجي کشور عمدتاً صرف دو هدف و اولویرت فروق شرده

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة دوم بتابستان 1397

امنيتي توسعه محور را برگزید .گفتماني که امنيت را در بازسازی اقتصادی ميدیرد .ایرن

43

است .حفظ مرزهای کشور و ثبات سياسي ،در آن به طور طبيعي دارای ارزش هستند .اما
اگر معيار ارزیابي سياست خارجي را از چين ،هند ،ترکيه و برزیل که از کشورهای موفق
در حا توسعه هستند وام بگيریم و آنها را کشورهایي محترم ،معتبر و مستقل در روابط
بينالمللي امروز قلمداد کنيم ،ایران در عمل ،سياسرت خرارجي نداشرته اسرت .سياسرت
خارجي ایران عمدتاً برای جفظ و دفاع از خود عمل کرده است .مرحله بعرد از حفرظ و
دفرراع از خررود« ،توليررد قرردرت» اسررت (سررریعالقلم .)64 :1389 ،ایررران در مرحلرره او
باقيمانده و اگر هم به قدرت توجه کرده آن را عمدتا نظامي و امنيتي دیده است.
44

مفهوم قدرت در سياست خارجي ایران ،بيشتر یک امر تصوری است تا آماری .سياسرت
خارجي ایران به موازات دفاع از مرزهای کشور و صيانت از نظام سياسري ،نروعي پاسرخ
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رنجهای تاریخي و تحقير ناشي از نفو بيگانگان در گذشرته اسرت .چينيهرا بره تحقيرر
تاریخي از طریق نفو در بازارهای کا و سرمایه جهان واکنش نشران دادند.هنردیها بره
تحقير تاریحي از طریق باور کردن نظام داخلري ،پارلمران فوقالعراده قدرتمنرد و اجمراع

ت
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کالن فلسفي و سياسي نخبگان ،عکسالعمل نشان دادند .ایران نيز از طریق تقابل ،حفرظ
فاصله ،امتناع از ائتالف و همگرایي منطقهای ،همکاری استراتژیک با گروههای غيردولتي
و بيعالقهگي به اختالط در سياست و اقتصاد بينالمللي ،رفتار نمود (سرریعالقلم:1389 ،
 .)65سياست خارجي ایران در استخدام افزایش ثروت اقتصادی و مالي ایران قرار ندارد.
اقتصاد ایران از یک سو و سياست خرارجي کشرور از سرویي دیگرر ،عمردتاً در دوریرل
مختلف حرکت ميکنند .یک ریله شدن اقتصاد و سياسرت خرارجي جمهروری اسرالمي
ایران ،محتاج اصل قرار گرفتن رشد کشور و پيشرفت عمومي بر هر اصل دیگر است .برا
چنين اولویتي ،سياست خارجي از امنيت ملي و صيانت از نظام سياسري عبرور کررده ،در
حوزه افزایش ثروت و قدرت عيني وارد ميشود و در دایره افزایش قدرت عينري کشرور
به تامين امنيت ملي و صيانت از نظام سياسري نيرز ميانجامرد (سرریعالقلم.)67 :1389 ،
توسعه گرایي حتي جایگاه خاصي در نظام حقوقي و قانوني ایران ندارد.مهمترین منبرع و
مأخذ برای شناخت اهداف سياست خارجي ایران ،قانون اساسي جمهوری اسالمي ایرران
ميباشد که با توجه به آننه که در مقدمه و اصو آن آمده است ،ميتوان اهداف نظرام و
نهادهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادی ایرران کره برر اسراس اصرو و ضروابط

اسالمي تدوین شده است را بشناسريم .در مجمروع اهرداف سياسرت خرارجي ایرران برا
بررسي قانون اساسي موارد زیر است:
ر سعادت انسان در کل جامعه بشری.
ر استقال کشور.
ر ظلم ستيزی و عدالتخواهي و طرد نظام سرلطه در جهران و حمایرت از مبرارزه حرق
طلبانه مستضعفين.
ر تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان.
ر ائتالف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسرالم و نيرز دفراع از حقروق مسرلمانان
جهان.
ر نفي هر گونه ستمگری و ستمکشي و نفي هر گونه سرلطهگری و سرلطهپذیری و عردم
تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر.
اجتناب از پيمانهایي که موج

سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصاد کشور ،فرهنرگ و

ارتش گردد.
ر روابط صلح آميز متقابل با دو غيرمحارب .
ر صداقت و وفای به عهد در معاهدهها (قانون اساسري جمهروری اسرالمي ایرران اصرل
.)153-152
مالحظه ميشود که توسعهگرایي ،حلقه مفقوده سياست خارجي ایران است و حتي قانون
اساسي جمهوری اسالمي ایران ،عمدتا به مسائل انقالبي ،ایدئولوژیکي و سياسي پرداخته
و کمترین توجهي به توسعهگرایي و اقتصاد محوری در سياسرت خرارجي نشرده اسرت.
عالوه بر این ،ویژگيهای اصلي یک دولت توسعه گرا در ایران ،معمرو مشراهده نمري-
شود؛ هن نخبگان معمو معطوف به مسائل امنيتي و حاکميتي اسرت و کمترر مشراهده
ميشود که توسعه گرایي در هن آنها نهادینه شده باشد یعنري توسرعه گرایري معمرو
جزء افکار حاشيهای آنها محسوب مريشرود؛ دولرت نسربت بره بخرش خصوصري ،از
استقال نسبي برخوردار نيست و همواره شاهد نفو بخش خصوصي در نظرام دولتري و
آنهم با هردف ترامين منرافع شخصري آنهرا هسرتيم و نره توسرعه ملري؛ کشرور ایرران
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 -طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفو اجان

و حفظ تماميرت ارضري و نيرز نفري و
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کمترتوانسته است که از مواه

نظام جهاني و بين المللي در راستای توسرعه ملري خرود

استفاده نماید و معمو سياست خارجي آن در تقابل با نظام جهاني است.
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به اعتقاد بسياری از اندیشمندان حوزه توسعه ،دستيابي به هدف کالن توسعه تابع اصرو
ثابتي است که هر جامعه عالقمند به توسعه با هر نوع نگرشي باید آنها را اجرایري کنرد.
این اصو ماهيتي غيراقتصادی و بيشتر فرهنگي و سياسي دارند .ایرن امرر نشران دهنرده
تفکيک ناپذیری سياست ،اقتصاد و فرهنگ از یکدیگر است .مهمتررین اصرو ثابرت در
دستيابي به توسعه عبارتند از:
 -1توسعه محور بودن تفکر نخبگان سياسي کشور (غلبه تفکرر توسرعهگرایي برر امنيرت
محور بودن در نخبگان)
 -2توجه ویژه به مفاهيم «علم» و «نظم» در مسير توسعه

 -3آرامش اجتماعي دروني (ثبات)
 -4نظام قانوني و حقوقي کارآمد
 -5نظام آموزشي و فرهنگي پویا
 -6انباشت سرمایه
 -7تکنولوژی و فناوریهای نوین (رك .سریعالقلم 51-59 : 1380 ،و همننين قاليبراف،
.)242-214 :1389
موارد فوقالذکر از اجزای ینفک توسعه یافتگي هسرتند و تمرام کشرورهایي کره مسرير
توسعه را طي نمودهاند به طور مشترك این اصو را رعایت نمودهاند .اما اجرایري شردن
این اصو در ایران در عمل با مشکل مواجه شدهاند که مهمترین مشکالت را ميتوان در
موارد زیر جستجو

نمود:

 -1امنيتي محور بودن تفکر نخبگان اجرایي و نفو دیدگاههای ضد توسعه
 -3فقدان عملگرایي و رویکرد انتزاعي صرف به توسعه
 -4فقدان دیدگاهي جامعهشناسانه در طرحهای توسعه
 -5درك نادرست از ناسيوناليسم
 -6فقدان رویکرد بينالمللي و جهاني به طرحهای توسعه
 -7کمتوجهي به جایگاه «مردم» در توسعه
در مجموع باید اشاره نمود که ماهيت امنيت محور سياست خرارجي جمهروری اسرالمي
ایران باعث شده تا حدی ازميزان انسجام اجتماعي و سياسي جامعه کاسته شده و اقتردار
اقتصادی دولت در برخي موارد متزلز شود به گونره ای کره تهدیردات و تحرریم هرای
دشمنان خارجي انقالب ميتواننرد وضرعيت اقتصرادی درون کشرور را دچرار بحرران و
نابساماني کند.این روند باعث ميشود که نيروهای نظامي و امنيتري برا هردف مقابلره برا
تهدیدها ،بتوانند مجوز دخالت در سياست خارجي و حتي نقش مهمري در برنامره هرا و
طرح های اقتصادی برای خود قائل باشند(خليلي .)21 :1396 ،این وضرعيت مري توانرد
یکي از عوامل کاهش سهم ایران از توليد و ثروت جهاني ،کاهش روزافزون رتبه اعتباری
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 -2رویکرد ایدئولوژیک گرایانه به توسعه
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( ) forbes,2017و افزایش رتبه ریسک سياسي و نظامي اغلر
ازجمله ایران باشد (

کشرورهای خاورميانره و

.)The Global Economy,2017

 .5امنیت زدايی از سیاست خارجی ايران و رگع موانع توسعه و قدرت و امنیت ملی
موقعيت ژئوپليتيک ،منابع نفت و گاز و مهمتر از این دو متغير ،روحيره جهراني و جهران
مداری مردم ایران متمایل به تعامل جهاني است .ورود در دایره توليد کره بعرد از حفرظ
تماميت ارضي در نظام سياسي است ضرورتاً محتاج تعامل با جهان است .بنرابراین ورود
به صحنه بينالمللي باعث رشرد و پيشررفت کشرور خواهرد شرد .در کرل در مجموعره
48

( MENAشما آفریقا و خاورميانه) از مراکش تا پاکستان ،ایران تنها کشروری اسرت کره
در سطح داخلي تمامي بنيانهای انساني ،محيطي ،سرزمين ،جغرافيایي ،و منابع طبيعري را
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برای قدرتمند شدن و توليد داراست و پتانسيل عظريم در آن وجرود دارد کره بره کشرور
قدرتمند اقتصادی تبدیل شود (سریعالقلم.)69 :1389 ،
مشروعيت و بقای نظام جمهوری اسالمي ایران بيش از پيش با رفاه و توسرعه اقتصرادی

ت
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پيوند خورده است .انزوا گرایي و دوری گزیدن از امواج قدرتمند فرایند جهاني شردن و
یا اتخا موضع تقابلي – تهاجمي در برابر آن امری اسرت نراممکن کره صررفا بره عقر
ماندگي و پرذیرش منفعالنره ملزومرات جهراني شردن مري انجامرد .کشرورهای موفرق،
کشورهایي هستند که به ماهيت و سطح و نوع زندگي انساني در نظام بين الملل جهراني
شده  ،واقف شده اند و به یمن این وقوف ،تالش نموده اند تا عرصه فعایرت خرود را از
سطح داخلي به سطح جهاني گسترش دهند (سيف زاده.)25 : 1384 ،
راهکار و توصيه این مقاله این است که برای دستيابي به توسعه ،باید بين فرصتهایي که
فرایند جهاني شدن فراهم نموده و همننرين الزامرات داخلري توسرعه در کشرور ارتبراط
منطقي ایجاد کنيم.باید «تسخير فرصتهای اقتصادی در نقاط مختلف جهان» بره یکري از
اهداف اساسي ایران ،در عرصه روابط خارجي تبدیل شود.سياست خارجي کشور باید به
نحوی تنظيم شود که از کليه ابزارهای دیپلماتيک به بهترین نحو برای دستيابي به رشد و
توسعه اقتصادی استفاده شود .مدیران و رهبران کشور باید باور داشته باشند کره توسرعه
پایدار کشور ،مستلزم صلح و آرامش در محيط بينالمللي اسرت .آنهرا بایرد در راسرتای
کاهش تهدیدات خارجي در محيط پيرامون خود تالش کننرد و از سياسرت خرارجي بره

مثابه ابزاری برای تسهيل دستيابي به فرصتهای مختلف در امور تجارت ،سرمایهگذاری،
منابع و تکنولوژی بهره ببرند .توسعه پایدار از آن جهت مهم است که مقدمه و زمينه ساز
یا پایه و اساس بسياری از چيزهایي است که برای مردم مهرم اسرت ماننرد کراهش فقرر،
اشتغا مولد ،آموزش ،بهداشت و فرصت خالق بودن و آفرینش دستيابي به چنين هدفي
مستلزم داشتن یک سياست خارجي توسعه گرا و متوازن است.
تالش جمهوری اسالمي ایران باید در راستای "غيرر امنيتري سرازی" سياسرت خرارجي
باشد .غير امنيتي سازی یعني خارج ساختن مسائل از دستور کار امنيرت و براز گردانردن
آنها به حيطه مذاکرات سياسي عمومي و کوشش در رفرع اخرتالف و نيرل بره مصرالحه
سياسي معمو و در نتيجه فراهم نمودن بستر توسرعه یرافتگي .بررای خرروج جمهروری
اسالمي ایران از حالت امنيتي ،وجود دولت توسعهگرا ،نياز حتمري و ضرروری اسرت .از
این منظر ،دولت توسعه گرا بازیگری خردمند است که منرافع خرود را از طریرق کراربرد
( .)Terevor,2013:155در این راستا دولت مردان توسعه گرای ایرران او بایرد سياسرت
خارجي را برای گذار از موضع گيری های منفعرل بره سروی مصرالحه ای نسربتا پایردار
هدایت کنند و از سوی دیگر باید بتوانند ابتکارات سياسي را بررای اهردافي کره ظراهرا
آشتي ناپذیر است ،به وجود آورند .در این راستا دولتمردان باید سعي کنند تا روند های
دیپلماتيک جمهوری اسالمي را بر اساس مفاهيم قانوني ،قاعده گرا و مسروو نه تبيرين و
اجرا کنند.لذا برای تحقق چنين دولتي و در نهایت دستيابي به توسعه ،رعایرت الگوهرا و
اقدامات زیر الزامي است:
 -1عملگرایي نخبگان و تمرکز هني و عملي آنها حو محرور توسرعه ایرران (حاکميرت
نخبگان توسعه گرا در کشور).
 -2هماهنگي سياستهای اقتصادی با سياست سازمانهای بينالمللي و استفاده از قدرت
چانه زني آنها در تعامالت دوجانبه و چندجانبه(تا حد امکان).
 -3سياست افزایش جذب سرمایههای خارجي و گسترش صنعت توریسم.
 -4چند جانبهگرایي بدون رویارویي مستقيم با هژموني آمریکا.
 -5ارائه تعریف جدید از الگوهای ایدئولوژیکي.
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 -6خصوصي سازی صنایع دولتري و کراهش حجرم بوروکراسري حکرومتي (اصرالح و
بازسازی نهادهای دولتي).
 -7تدوین ساختار اقتصادی نوین و غير رانتير.
 -8درك و پذیرش تحو ت اقتصاد جهاني وتنظيم مجدد روابط برا محريط بينالمللري و
قرار گرفتن کشور در مسير بينالمللي شدن.
-9برقراری تروازن برين "مالحظرات اقتصرادی" و "مالحظرات سياسري" و در صرورت
تعار
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بين این دو ،الویت دادن به مالحظات و اهداف اقتصادی.

به هر حا اجرای این اصو و اقدامات به وسيله یک دولرت توسرعه گررا و قرارگررفتن
آنها در سرلوحه سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران باعث گذار بره توسرعه سرریع

س ی ا س ت ج ها ن ی

اقتصادی و کاهش فاصله سطح توسعه با کشورهای توسعه یافته در مردت زمراني کوتراه
ميشود.جمهوری اسالمي ایران در یک سياست خارجي متروازن و عقالیري بایرد ترالش
کند بين دو هدف اصلي خود یعني اسلحه (امنيت و توان نظامي) و کره(توسعه و رفاه) ،

ت
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تعادلي پایدار را ایجاد کند .در این راستا نه ادغام کامل در نظام جهاني مدنظر خواهد بود
و نه تعار

و تقابل مطلق با آن .این سياست خارجي به نوعي" تعراملي" خواهرد برود

چرا که در عين نارضایتي ،تالش ميکند تا در چارچوب نظم موجود به تعامل با دیگرران
بپردازد .جمهوری اسالمي ایران باید از سياست خارجي درونگرای مبتني بر انزواگرایري
دوری گزیند .با توجه به موقعيت ژئوپليتيک ایران ،فرهنگ سياسي و هویت ملي ایرران و
همننين تمدن فراسرزميني و جهان بيني ایرانيان ،ميتوان گفرت کره جمهروری اسرالمي
ایران ،سرشتي تعاملي دارد و باید از این موقعيت بهره زم را ببرد.
جمهوری اسالمي ایران برای حفظ مشروعيت و تداوم بقا ،ملزم بره گرذار از بنيرانهرای
اعتقادی و حرکت در مسير توسعه برونگرا است .الزام برای اتخا رویکرد توسعه محور
به سياست خرارجي جمهروری اسرالمي ایرران ،ناشري از فشرارهای دو فراینرد مترداخل
قدرتمند جهاني شدن و توسعه است که توامان از دو سطح خارجي و داخلي برر کشرور
وارد ميشوند؛ به گونهای که اتخا رویکرد توسعه محور در سياست خارجي ،دیگر یرک
انتخاب محسوب نميشود بلکه یک الزام است که برا بنيران مشرروعيت ،امنيرت ملري و
تداوم حيات نظام سياسي پيوند خورده اسرت (موسروی شرفایي .)322 : 1389 ،درپريش

گرفتن چنين سياستي به معنای پرذیرش منطرق سررمایه داری مبتنري برقردرت و ثرروت
نيست بلکه باعث افزایش کارآمدی و تقویت الگوی حکومتي اسالم مبتنري برر منطرق و
ارزش های اسالمي خواهد شد.
نتیجه گیری
هرچند برخي اندیشمندان معتقدند که"حتي اگر وضع اقتصادیمان هم خيلي خوب باشد
باید قدرتي داشته باشيم تا از مایملک خود نگهداری کنيم وگرنه مانند دوره مغو ها
مورد هجوم قرارميگيریم .ما در موقعيتي قرارگرفته ایم که الزاما باید به مسایل نظامي و
سياسي خود نيز توجه کنيم زیرا بسياری از کشورها به د یل ملي و منطقه ای نميتوانند
تنها براقتصاد تاکيد کنند و باید مسایل نظامي و سياسي را مهمتر دانسته وبه حل آنها
مبادرت ورزند (نقي

زاده،)25:1375 ،اما این مقاله معتقد است که نسبت به مسایل

کشور و امنيت آن نباید صرفا مسایل نظامي و سياسي را"مهمتر"دانسته :بلکه باید بين
برقرار شود؛ اولویت یافتن هرکدام از این مسایل،توسعه و پيشرفت کشور را با چالش
مواجه خواهد ساخت و از بعدی دیگر به امنيت کشور ضربه وارد خواهد ساخت.
اگرچه مسایل نظامي در برخي شرایط ،در نظام بين المللي غال

مي شوند اما تامين

امنيت کشور در هر شرایطي،بنيه اقتصادی قوی و توسعه یافتگي کشور را ميطلبد.
امروزه ابزارهای تامين و پيشبرد اهداف امنيتي نيز دچار تحو شده اند .پس از جنگ
سرد،قدرت بيشتر از "بعد اقتصادی "جلوه پيداکرده است و حتي قط

بندی ها نظام

بين المللي عمدتا براساس معيارهای اقتصادی و نه نظامي شکل ميگيرند.حتي پي گيری
اهداف نظامي و سياسي بدون داشتن کشوری توسعه یافته و بنيان اقتصادی قدرتمند
،حاصل نخواهد شد؛ و حتي ممکن است به خاطر ضعف بنيان اقتصادی و عدم توسعه
پایدار ،در آینده خطرات زیادی متوجه امنيت ملي کشور شود.
تجربه کشورهایي که مسير توسعه را در چند سا اخير طي نموده اند نشان ميدهد در
دوره پسا جنگ سرد ،تدوین استراتژی سياست خارجي موفق ،برمبنای مالحظات
استراتژیک و بدون توجه به نيازهای توسعه ای کشور ،کارساز نيست.ميتوان گفت این
همان سياست خارجي توسعه گراست؛ به بيان دیگر ،امروزه کشورهایي در حا رشد و
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پيشرفت هستند که همراه با پذیرش نقش اقتصاد و درك واقعيت های محيط اقتصادی
جهان ،از جمله اصو رقابت آزاد ،خصوصي سازی و تقسيم کار ،سياست خارجي خود
را بر مبنای هدف توسعه ملي خود تعریف کرده وبرای رسيدن به این هدف،با پرهيز از
تنش ،به همزیستي مسالمت آميز و تعامل سازنده روی آورده اند .دولت جمهوری
اسالمي ایران باید تالش کند با اتخا سياست خارجي عمل گرایانه ،موج

تغيير نگرش

جهان به خود شود.در این راستا،ضمن تعامل با قدرت های بزرگ ،به گسترش و تقویت
روابط خود با کشورهای درحا توسعه بپردازد؛نباید هيچ کدام از این دورا حذف کند،به
52

طورکلي جمهوری اسالمي ایران باید تا حدی از آرمان گرایي در عرصه سياست خارجي
عبور کند وبانزدیکي به واقع گرایي و ليبراليسم ،زمينه را برای تاثيرگذاری مالحظات

س ی ا س ت ج ها ن ی

توسعه بر سياست خارجي کشور فراهم نماید.
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