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  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                                                                             

  1391، شماره بیستم، پاییز هشتمسال 
   16/2/1391: تاریخ دریافت

  14/5/1391: تاریخ تصویب

    7-38 :صفحات                                                                              

مین ي نهم و دهم در زمینه تاها دولتبررسی عملکرد سیاست خارجی 

  منافع ملی

دکتر احمد ساعی

ایران، تهراندانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم سیاسی، 

فائزه هاشمی بهرمانی

  دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روابط بین الملل، ایران، تهران

  چکیده

 و برنامه چهارم توسعه، مهمترین اسنادي انداز چشمقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، سند 

از . توان از آنها بهره برد خارجی ایران می هاي داخلی و ستباالدستی هستند که براي پژوهش بر سیا

هاي متنوعی را در متن سیاست خارجی خود  سوي دیگر جمهوري اسالمی ایران بیش از سه دهه الیه

کنند که با اسناد  ها وقتی ارزش حقیقی خود را آشکار می هر یک از این الیه. تجربه و ذخیره نموده است

این پژوهش با توجه به این پیش فرض، قصد . د نظري و تشکیالتی ارزیابی شوندباالدستی موجود از بع

انگاري مورد  ي نهم و دهم را با روش تحلیل گفتمان و نظریه سازهها دولتدارد متن سیاست خارجی 

  .سنجش قرار دهد

  کلیدواژگان

  .ی، منافع ملانداز چشمي نهم و دهم، سیاست خارجی، گفتمان، سند ها دولتایران، 

                                                          


بررسی عملکرد سیاست «الملل فائزه هاشمی بهرمانی با عنوان  ه از رساله دکتري روابط بینرگرفت مقاله بن ای

.باشد  با راهنمایی دکتر احمد ساعی می»هاي نهم و دهم در زمینه تأمین منافع ملی خارجی دولت
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  مقدمه

هاي  ترین عرصه ها با جهان، از مهم سیاست خارجی به عنوان ابزار اصلی تعامل حکومت

این عرصه حساس و حیاتی ملی، .  استها دولت - سیاستگذاري کالن براي تأمین منافع ملی تمامی ملت

هاي نه تنها شأن و اهمیت خود را در عصر جهانی شدن از  دست نداده بلکه به واسطه گسترش روند

در این میان کشورهایی . هاي متقابل، بر پیچیدگی آن افزوده شده است ها و پیوستگی جهانی و وابستگی

 بیشتر نیازمند طراحی و اجراي ،که از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برجسته و حساسی برخوردارند

المللی  اي و بین قهسیاست خارجی منسجم و حساب شده براي تأمین منافع ملی و ارتقاي جایگاه منط

  . خویش هستند

یابی به  در همین راستا، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، به عنوان کشوري که در صدد دست

وري در یک افق بیست ساله است، ضرورتاً هاي اقتصادي، علمی و فنا در عرصهاي  جایگاه اول منطقه

با توجه به اینکه جمهوري اسالمی .  استنیازمند یک سیاست خارجی داهیانه، هدفمند و منافع محور

هاي گوناگونی را در سیاست خارجی خود آزموده است، هنوز  ایران در یک دوره سی و سه ساله، تجربه

  .بسیاري از مسایل در خصوص تحوالت موجود در این زمینه مغفول مانده است

ي نهم و دهم و ها دولت رسد با بررسی رویه سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در  به نظر می

توان به  انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه می  اسنادي چون سند چشمبر اساسارزیابی عملکرد آن 

  .متغیرهاي مناسبی براي بررسی میزان موفقیت جمهوري اسالمی در عرصه سیاست خارجی دست یافت

وري اسالمی ایران با ارزیابی در تقسیم بندي مسایل مطرح در تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمه

توان آنها را در دو گروه   نهم و دهم  با محورهاي گوناگونی مواجه هستیم که میيها دولتعملکرد 

با توجه به روش و تئوري این پژوهش متغیر وابسته یکی از . متغیر وابسته و متغیر مستقل قرار داد

است که در )  نهم و دهميها دولتت خارجی یعنی سیاس(گفتمانی سیاست خارجی ایران است هاي  الیه

شود تا از مطالعه آن میزان موفقیت متغیر وابسته در  هاي عمودي و به روش هم زمانی تحلیل می برش

  . ارزیابی گردد... غیرهاي مستقل چون توسعه، امنیت وکسب منافع ملی و سایر مت

کرد سیاست خارجی دولت نهم و دهم  اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه تا چه اندازه عملسوال

 سیاست خارجی ،بر اساس فرضیه این تحقیق بوده است؟) امنیت و توسعه(تأمین کننده منافع ملی 
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 نهم و دهم در تأمین منافع ملی توفیق نیافته و گفتمانی که براي آن در نظر گرفته شده خارج يها دولت

  . است و سایر نصوص سیاست خارجی ایرانانداز چشماز سند 

  

  ویژگی تحلیل و روش گفتمانی:  نظريمبانی. 1

اند  اند و آنچه مسکوت مانده ها و خصوصیات تاریخی آنچه به بیان در آمده گفتمان بیانگر ویژگی

شان فکر شود، بلکه  درباره  توانند گفته یا درباره گفتمان نه تنها مربوط به چیزهایی است که می. است

گفتمان سازنده معنا و . تواند صحبت کند  چه زمانی و با چه آمریتی میاین نیز هست که چه کسی، در

  .ارتباطات اجتماعی است، شکل دهنده ذهنیت، روابط سیاسی و نیز روابط قدرت است

او . کند رایج براي تحلیل سطوح متعدد گفتمان استفاده میهاي  گر از نظریه در تحلیل گفتمان، تحلیل

یعنی از یک طرف به روابط درون . شود  وارد بافت یا زمینه موقعیتی متن میرود و از بافت متن فراتر می

تحلیل  .پردازد هاي موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی می متن و از طرف دیگر به بافت

اي عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار دهد، بلکه هم  کوشد تا نه تنها نظام و آرایش فراجمله گفتمان می

زبانی و یا غیر زبانی را موضوع تحلیل و  هاي فرا متن و هم شرایط و موقعیتپود یک  و  و تاربافت

  )8: 1373برنر و فوکو، . (دهد تدقیق خود قرار می

هاي سنتی زبانشناختی صرفاً با عناصر نحوي و لغوي شکل  ما در تحلیل گفتمان برخالف تحلیل

 بلکه فراتر از آن ما ،سروکار نداریم1 معنا، یعنی بافت متنترین مبناي تشریح دهنده جمله به عنوان عمده

بنابراین تحلیل گفتمان .  فرهنگی و غیره سروکار داریم2،به عوامل برون زمانی یعنی بافت موقعیتی

، ]بافت متن[گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی   چگونگی تبلور و شکل«

بافت اجتماعی، [ی، محیط بالفصل زبانی مربوطه، کل نظام زبانی و نیز عوامل برون زبانی واحدهاي زبان

  )10: 1371پور ساعدي،  لطفی. (کند بررسی می] فرهنگی و موقعیتی

...  نظام ساخت، فکر غالب 3همچنین از گفتمان معانی دیگري چون عقیده عمومی، کردار اجتماعی،

                                                          

 Co-Text -1

 Context of Situation -2  
 Social Practice -3  
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در گفتمان به معناي . مترین معانی آن، گفتمان به مثابه روش استنیز اراده شده است که یکی از مه

روش ما با یک شیوه نوین تحلیل در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی مواجهیم که درصدد بازگو کردن و 

فوکو معتقد است تحلیل گفتمان در صدد کنار . نشان دادن معانی نهفته و پنهان متن و زمینه متن است

. هاي علوم اجتماعی و انسانی است تا به روي دیگر سکه این علوم برسد زدن ظواهر و پوسته

(Foucault, 1979: 27)

  تعینات گفتمان در این پژوهش. الف

توان مانند فوکو در دیرینه شناسی و  می. توان در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد گفتمان را می

ترین معناي  ه، به تحلیل و بررسی گفتمان در وسیعتبارشناسی دانش و یا مانند هابرماس در نقد مدرنیت

هاي تحلیل در  در اینجا از تحلیل گفتمان به مثابه یک تکنیک مانند سایر تکنیک. قابل انتزاع پرداخت

  . دهیم کنیم و تحلیل آن را در سطح کالن، کمتر مورد توجه قرار می علوم اجتماعی یاد می

 در داخل و خارج آنهاهاي اجتماعی و گفتم  به وسیله رویهها، اقدامات و رفتار سیاست خارجی کنش

به بیان ریچارد اشلی، یک گزینه سیاست خارجی نوعی رویه اجتماعی و . شوند کشور ممکن و مقید می

بخشد، و هم صالحیت اجتماعی به رسمیت  سازد و هم قوام می گفتمانی است که هم کشور را قادر می

هاي سیاسی، اقتصاد  همچنین مرزها و حدود آن را تعیین کرده و حوزه. دکن شناخته شده آن را تعریف می

هاي مناسبی که در آن بازیگران  به تبع آن، حوزه. سازد المللی رفتار و کردار را مشخص می داخلی و بین

مشخص و معینی ممکن است به رسمیت شناخته شده و به صورت شایسته عمل کنند را تعریف و تعیین 

هاي بیناذهنی  زمینه ها و پس ها، پیشینه ذا کردار و رفتار سیاست خارجی بستگی به وجود رویهل. نماید می

   (Ashley, 1988: 53). و عناصر نمادین مشترك دارد

کنند، بلکه در عین حال  هاي گفتمانی تنها بازیگران و کشورها را محدود و مقید نمی  و رویهآنهاگفتم

توانند به صورت ابزار و منابع براي اعمال نفوذ   میآنهااوالً، گفتمچرا که . زندسا آنان را قادر و توانا نیز می

تولید بازثانیاً آنان از طریق تکوین بازیگران و کشورها، قدرت را . و کسب قدرت به کار گرفته شوند

قش  است که کشورها و بازیگران قادر یا عاجز از نآنها توسط گفتم شناخته شدههاي  هویتبا. کنند می

بسیاري از » حقوق بشر«براي نمونه توسعه و گسترش گفتمان . شوند الملل می  روابط بینآفرینی در
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جمهوري . سازد بر کشورهاي مختلف اعمال قدرت نمایند المللی را قادر می هاي بین کشورها و کارگزاري

از هر دو » سالمیوحدت ا«و » اسالم گرایی« ، »الب اسالمیانق«المی ایران نیز از طریق گفتمان اس

هایی به صورت یکی از تأثیرگذارترین  اي که در دوره گونه به. مند شده است نوع قدرت گفتمان بهره

هاي مباحث این  بحث رابطه گفتمان و قدرت از اولویت. بازیگران در منطقه و جهان اسالم درآمده است

ه در بررسی مراحل کلی تحلیل عدي روش شناسانه دارد ک نیست و تعامل ما با این مقوله، بپژوهش

  .گردد تر می گفتمان روشن

  

  مراحل کلی تحلیل گفتمان. ب

اما توجه اصلی ما  در . توان در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد همان طور که آمد، گفتمان را می

  :بندي کرد توان مراحل تحلیل را صورت بنابراین به شرح زیر می. این پژوهش معطوف به روش آن است

  الگوي نظري) 1

 آن بتوان بر اساسنخستین شرط ضروري براي تحلیل گفتمان تعیین الگوي نظري است تا 

  . ها و متغیرهاي خود را مشخص ساخت فرضیه

  نمونه) 2

به اقتضاي موضوع مورد بررسی محقق باید . گیري استوار است دیگر مرحله تحلیل گفتمان بر نمونه

انتخاب .  مورد بررسی را به نحو قابل تعمیمی تحلیل کندمسالهواند هایی را گردآوري کند تا بت متن

ي سیاست خارجی آنهاهاي مورد بررسی دقیقاً به موضوع بررسی مرتبط است، مثالً اگر ما گفتم نمونه

اي  این متون گستره.  نیازمندیم به متون انتشار یافته در این حوزه مراجعه کنیم،کنیم ایران را بررسی می

شوند و همه نشریات دولتی و غیردولتی از جمله جراید و کتب در این  غیررسمی را شامل میرسمی و 

  . گیرند عرصه قرار می

  واحد تحلیل) 3

واحد تحلیل در تحلیل گفتمان فراتر از کلمه است، بر حسب موضوع مورد بررسی و برحسب متغیرها 

مقاله، مقاله، بند، پاراگراف، صفحه، سر عبارت، تواند یک جمله، هاي تحقیق، واحد تحلیل می و شاخص

  .باشد... سخنرانی و
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  آوري شده بندي مطالب جمع طبقه) 4

رویم و   به سراغ منابع می،هاي تحقیق با توجه به چارچوب نظري و متغیرها و شاخصدر این مورد 

بعد از . یمکن آوري می مطالبی را که در ارتباط با موضوع و متغیرهاي تحقیق هستند مطابق نمونه جمع

  .کنیم بندي می هاي تحقیق در مقوالت یا طبقات متفاوت دسته آوري، مطالب را مطابق فرضیه جمع

  ها  پردازش داده)5

بعد از تمامی مراحل فوق بایستی با مراجعه به اصول و قواعد تحلیل گفتمان به تحلیل مطالب و  

ح باشد، یعنی سطح توصیفی که صرفاً به تواند ناظر بر چند سط این تحلیل می. ها پرداخته شود داده

پردازد و سطح تبیینی که در واقع تحلیل  پردازد، سطح تفسیري که به تحلیل فرآیندها می تحلیل متن می

  . اجتماعی است

اگر . دنبه همین دلیل، سطوح تحلیل نیز بایستی متفاوت باش.   گفتمان داراي سطوح متفاوتی است

تحلیل (نظر بگیریم، سطح تحلیل، توصیفی در ) م از گفتاري یا نوشتارياع(گفتمان را به منزله متن 

 است، و اگر گفتمان را به منزله کنش متقابل بین فرآیند تولید و فرآیند تفسیر و متن در نظر 1)متن

  .  و جریان تفسیر متن و متن را بررسی کنیم،توانیم رابطه جریان تولید متن و متن بگیریم می

حلیل ناظر به تحلیل فرآیندها یا تفسیر متن است، و اگر نهایتاً گفتمان را بافت یا بنابراین سطح ت

در عین حال اجتماعی در نظر بگیریم، تحلیل، تبیینی و زمینه کلی که متن در آن تولید و تفسیر شده، 

انی کنش متقابل بین فرآیندهاي گفتم( 2چرا که این سطح تحلیل نه تنها ناظر به کردار گفتمان. است

است بلکه به کردار اجتماعی و فرهنگی یا به عبارت بهتر به بافت و زمینه ) تولید و تفسیر متن و متن

در این سطح، متن ناهماهنگ، متضاد و متأثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و . کلی متن معطوف است

ها و معانی  ها،  تداعی یفرضها، تلق ها، پیش هاي ضمنی متن، التزام موقعیتی است و با استفاده از داللت

  .شود نهفته و پنهان متن کشف و بیان می

که گفتمان را در سطوح متفاوت چون گفتمان به منزله متن، گفتمان به منزله  رو همچنان از این

دهیم، همچنین روش تحلیل  کنش متقابل یا کردار گفتمانی و گفتمان در سطح اجتماعی مدنظر قرار می

                                                          

Text Analysis -1  
Discursive Practice -2  
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، تفسیر روابط بین )زبانشناختی متن(توان به سطوح متفاوت توصیف  ن ترتیب میگفتمان را نیز به همی

فرآیندهاي تفسیري، تولید گفتمان و تبیین روابط بین فرآیندهاي گفتمانی و فرآیندهاي اجتماعی تقسیم 

  )61: 1378پور،  بهرام. (کرد

  

  انگاري مکتب سازه: الگوي نظري. پ

مان جهت تعیین الگوي  نظري، از تئوري مبتنی بر مکتب در نوشته حاضر در مراحل تحلیل گفت

 شکل گرفته که نزاعی اي انگاري، بر اساس نظریه اجتماعی مکتب سازه.  سود خواهیم برد1انگاري  سازه

الملل در قالب جامعه  الملل نداشته و در عین حال عقیده دارد که سیاست بین با بنیانهاي اصلی روابط بین

 هنجارها بر اساسانگاران عقیده دارند که این جامعه  سازه. گیرد الملل شکل می نظام بینالمللی، و نه  بین

الملل،  ي تجربی روابط بینآنهاـپردازد که جری نگاري به این امر میا مکتب سازه. و قواعد خاصی قرار دارد

 ,Walt)کنند  می قلمداد ها دولتهمگی هنجارها و قواعد را به عنوان معیارهایی براي منافع عقالیی 

هنجارها و قواعد، . گیرند و این هنجارها و قواعد هستند که برمبناي آنها منافع شکل می (1988:18

کند چه بازیگرانی و با پیروي از چه قوانینی، نتایج مورد نظر  المللی است و معین می اساس بازي بین

شوند تا دولت به عمل  نجارها باعث نمیبه عبارت بهتر، ه. آورند المللی پدید می عملی را در عرصه بین

آورند تا بتواند عمل خود را به  خود جهت خاصی بدهد، بلکه دالیل عقالنی را براي یک دولت فراهم می

  (Woods, 1997: 26).نحو بهتر انجام دهد

الملل و   تعامل میان سیاست بینبر اساسالمللی   اعتقاد به تحول روابط بینانگاري مکتب سازه

بنابراین، این مکتب . دهند المللی را تشکیل می ت داخلی دارد که در روند تعامل متقابل، جامعه بینسیاس

دانند، و آنان که زندگی  می» ها اي از واقعیت مجموعه«المللی را   آنانی که روابط بینپل ارتباطی است بین

  . کنند المللی بحث می  اجتماعی را در قالب حوزه بین- سیاسی

کنند، رهیافت  عوامل مادي نظیر قدرت و تجارت تأکید می گرایی و لیبرالیسم بر ه واقعدر حالی ک

ها، عقاید و تأثیر آنان تأکید دارد، یعنی عواملی که تأثیرات مادي آن به خودي خود   بر دیدگاهانگاري سازه

                                                          

Constructivism -1 
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ن در عرصه به عوض آنکه فرض کنیم دولت تنها به دنبال حفظ خود و زنده ماند. قابل مشاهده نیست

 به منافع و هویت دولت به عنوان باالترین محصول انگاران است، سازه) آنارشیک(المللی  هرج و مرج بین

 در یک جامعه دارند، زیرا گفتمان، آنهاآنان توجه زیادي به ارجحیت گفتم. نگرند یک پروسه تاریخی می

. کند اري پذیرفته شده را ایجاد میدهد، و هنجارهاي رفت منافع و اعتقادات را پدید آورده و شکل می

  : دارد گونه بیان می  را اینانگاري  تعریف سازه1الکساندر ونت

  :الملل است که بر این موارد تأکید دارد انگاري، تئوري ساختاري نظام بین سازه

  .الملل هستند  واحدهاي اصلی در تحلیل سیاست بینها دولت )1

  . میان ذهنی هستند، نه مادياه دولت ساختارهاي کلیدي در سیستم )2

شود، نه   بسیار مهمی است که توسط این ساختارهاي اجتماعی ایجاد میمساله ها دولت هویت و منافع )3

  (Baylis and Smith, 1997: 124).به وسیله سیاست داخلی یا ماهیت انسانی

) گرایی و لیبرالیسم اقعو( در حقیقت نوعی راه میانه است بین رویکردهاي عقالنی انگاري مکتب سازه

که راه جدیدي را براي تحقیقات ) ساختارگرایی و مکتب انتقاديپسانوگرایی، پسا(یکردهاي توصیفی و رو

  )1159: 1376راسخی، . (کند نظري و عملی فراهم می

  

  گفتمان به مثابه روش. ت

ون «ري  از دستاوردهاي نظ،براي توضیح تحلیل گفتمانی به مثابه یک روش در این پژوهش

است » فرایند تحلیل گفتمان«این گفتار برگرفته از کتاب ) 43: 1382دایک، (. استفاده شده است» دایک

این روش را در یک گزاره  .شناسانه پژوهش به طور چکیده ارائه گردد و تالش شده است تا کاربرد روش

 و عمق متن، معانی کالن هاي افقی و عمودي در سطح توان چنین بیان کرد که با ایجاد برش کالن می

هاي متنی از یکدیگر، و سپس با بررسی ساختارهاي خرد و کالن از  و فوقانی ابتدا از طریق تجرید مؤلفه

  . شوند هاي مختلف متنی و فرامتنی در یک رابطه متقابل و همزمان تحلیل می الیه

ظواهر ملموس، عینی . کنند در این روش یک متن را معموالً به دو الیه سطحی و عمیق تقسیم می

                                                          

Alexander Wendt -1  
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ها که از طریق  هاي مختلف گزاره و قابل مشاهده از اصطالحات تا ساختار جمالت و ارتباط مابین بخش

اما در عمق متن، ساختارهاي جهان . شود، در الیه سطحی قابل مشاهده هستند حروف ربط برقرار می

دو الیه . ستند و ماهیتی مجرد دارندشمول و مشخص روایتی قرار دارند که از کیفیت عینی برخوردار نی

ها، ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و  در وراي این الیه. نامند هاي متنی می الذکر را اصطالحاً الیه فوق

تر چارچوبی است که الیه  هر الیه عمیق. و مؤلف قرار داردمچنین دانش و نظام ادراکی مخاطب ه

متن و «عموالً تحت عنوان رابطه متقابل طالعات گفتمانی ماین مبحث در م. گیرد فوقانی خود را در برمی

  .شود توضیح  داده می» چارچوب

هاي متنی و  چارچوب:  استرو رو بهتحلیل گفتمان به عنوان یک روش تحقیق با دو نوع چارچوب 

اي نسبی است، یعنی آنچه متن یا چارچوب  هاي در برگیرنده رابطه فرامتنی، رابطه متن با چارچوب

  . هاي متفاوت یک متن، متغیر است شود، در شرایط مختلف و در الیه وب میمحس

ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی، از جمله دانش مخاطب، چارچوبی را براي درك و توضیح چرایی 

آورند، اما خود  هاي روایتی جهان شمول یا ساختارهاي روایتی حاکم بر یک متن مشخص فراهم می مدل

به عبارت دیگر رابطه متقابل . شوند هاي اقتصادي توضیح داده می خی فرماسیونبه وسیله حرکت تاری

تر از نظر ساختاري،  توان چنین توضیح داد که هر الیه عمیق هاي در برگیرنده آن را می متن با چارچوب

هاي متنی  چارچوب:  با این حساب ما دو چارچوب داریم.هاي فوقانی خود است چارچوبی براي درك الیه

هاي فرامتنی از  هاي متنی ماهیتی سبکی، نحوي و معنایی دارند، اما چارچوب چارچوب.  فرامتنیو

هاي  ترین ابزار براي ربط متن و چارچوب اصلی. ماهیتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند

  .است» برش«دربرگیرنده آن، یا ساختارهاي خرد با ساختارهاي کالن، 

سازد تا از یک سو به تجرید یک الیه یا مشخصه از سایر  گر را قادر می حلیلبرش ابزاري است که ت

هاي مختلف از سطوح  ایجاد ارتباط مابین مؤلفهام کند و از سوي دیگر وي را در ها اقد ها یا مشخصه الیه

کی در تحلیل متن دو کارکرد برعهده دارد، ی» برش«تر  به عبارت ساده. دهد متفاوت با یکدیگر یاري می

  . ها به یکدیگر است ها از یکدیگر و دیگري مرتبط ساختن مشخصه تجرید مؤلفه
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   و برنامه چهارم توسعه انداز چشمهاي عمودي در متن سند  برش. 2

 بیست ساله یکی از مهمترین اسناد باالدستی نظام جمهوري انداز چشماینکه سند    با توجه به

انقالب و جنگ ملحوظ اها و تهدیدات و مالحظات اوایل ناسالمی است و در تهیه و تدوین آن تنگ

هاي ذهنی و عینی نظام دانست،  گیري از تمامی ظرفیت توان ایجاد آن را حاصل بلوغ و بهره نیست و می

هاي عمودي، مقدمات بررسی فراهم  متن موثق و مناسبی است تا با تحلیل گفتمانی آن در مرحله برش

اهللا خمینی و قانون  هاي آیت انداز حائز دو متن پیشین، یعنی اندیشه معبارت دیگر، سند چش  به. آید

. دهد اساسی جمهوري اسالمی است و هر کنش پژوهشی در آن به تبع متون یاد شده را پوشش می

 ،گیرد ایی از متن، مقاطعی از آن که در ارتباط با مطالعات ما قرار میه  براین اساس در ضمن آوردن گوشه

  .گردد  میذیالً ارائه

انداز هایی از سند چشم گوشه. الف

ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت ) 1

.الملل اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین

.بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت  مبتنی برامن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی) 2

شامل (جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی   دست یافته به) 3

افزاري و تولید علم، رشد  با تأکید بر جنبش نرم) آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

.اشتغال کامل   نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن بهي، ارتقاپرشتاب و مستمر اقتصادي

الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم ساالري دینی، توسعه کارآمد، جامعه ) 4

 بر اساساي  اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

  .هاي امام خمینی یشهتعالیم اسالمی و اند

  

  قانون برنامه چهارم توسعه . ب

 ساله کشور 20 انداز چشمقانون برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه اجرایی در چارچوب سند 

این قانون در .  آغاز شد1382شود که کار تدوین آن در دولت اصالحات در یازدهم آذر  محسوب می

  و اجراي آن آغاز شد1384 به تصویب رسید و از سال  در مجلس شوراي اسالمی1383یازدهم بهمن 
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  : ها و بندها در ارتباط با سیاست و روابط خارجی در آن عبارت است از ترین اصل اصلی

 قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و بر اساس ثبات در سیاست خارجی -28اصل ) 1

  :تقویت روابط خارجی از طریق

  .المللی اي و بین و جانبه، منطقههاي د گسترش همکاري) الف

  . ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها) ب

  . تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیر متخاصم) پ

  . گیري از روابط براي افزایش توان ملی بهره) ت

.خواهی و اقدام متجاوزانه روابط خارجی مقابله با افزون) ث

.نظامی بیگانگانتالش براي رهایی منطقه از حضور ) ج

.مقابله با تک قطبی شدن جهان) چ

  .هاي مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین حمایت از مسلمانان و ملت) ح

  . تالش براي همگرایی بیشتر میان کشورهاي اسالمی) خ

  . تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل) د

ینه کردن روابط اقتصادي، افزایش جذب از روابط سیاسی با کشورها براي نهادگیري   بهره-29اصل ) 2

وري پیشرفته و گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم اگذاري خارجی و فن منابع و سرمایه

  .انداز چشمایران از تجارت جهان و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در 

می و تبیین دستاوردها و  تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائه تصویر روشن از انقالب اسال-30اصل ) 3

تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادي جمهوري اسالمی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و 

  . مردم ساالري دینی

 تالش براي تبدیل مجموعه کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب -31اصل ) 4

  .اي اقتصادي، علمی، فن آوري و صنعتی منطقه

ي آنها تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازم-32 اصل) 5

  .المللی فرهنگی بین

 تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در -33اصل ) 6
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  . میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی

هاي  نه تنها مجرد کردن یک الیه از الیه» برش«ور که در فصل پیش اشاره شد، منظور از ط همان

هاي متن است، بلکه  هاي متن از سایر مشخصه مشخصه متنی در یکی از الیه) یا چند(دیگر و یا یک 

ز براي خروج ا. شود محسوب می» برش«ها نیز از کاربردهاي  ها و مشخصه ایجاد ارتباط بین این الیه

هاي متنی کامالً جدا شود، سپس در مرحله بعدي   ابتدا آن مشخصه باید از سایر مؤلفه،تجریدات محض

 مورد بررسی ،هاي همین الیه  از طریق تفکیک آن از سایر مشخصه،هاي این الیه تنها یکی از مشخصه

مورد نظر خود از  ابتدا برش افقی را براي مجرد کردن الیه ،این منظور  براي رسیدن به. قرار گیرد

توان  سپس با اجراي یک برش عمودي در ارتفاع الیه مورد بحث، می. کنیم هاي دیگر اجرا می الیه

میرفخرایی،  (.طور کامالً مجرد مورد تحلیل در زمان قرار داد  هاي متن را به اي از مشخصه مشخصه

1383 :19(  

ی سیاست خارجی جمهوري اسالمی را هاي متن ما براي اینکه بتوانیم در تحلیل خود تمامی الیه

منظور تحلیل در زمان انجام  هاي عمودي را به انداز را در نظر گرفته و برش پوشش دهیم، سند چشم

توان به برش مقاطعی مانند توسعه، هویت اسالمی و  این متن می» سطحِ سطح«در الیه . دهیم می

.  عمق سطح، یعنی ساختارهاي کالن رسید نها بهپرداخت و با بررسی آ... انقالبی، امن، مقتدر، دفاع و 

در این سطح . کند هاي کالن و خطوط اصلی ساختار یک متن مشخص را ترسیم می این عمل چارچوب

گر، مجرد کردن  آن نیست تا دلیل طرح مباحث توضیح داده شود، بلکه هدف تحلیل از تحلیل قصد بر

 الزم ،اینکه از ادبیات سیاست خارجی عدول نکنیمبراي . مطالبی است که در متن مطرح گردیده است

شمول سیاست  را در ژانر اصلی و جهان هویت اسالمی و انقالبی، مقتدر یا امناست مقاطعی مثل 

.  یعنی ایدئولوژي، اقتدار ملی و امنیت بررسی کنیمیخارج

  

ایدئولوژي. پ

باشد و در  ي انقالب میآنهادر حقیقت اهداف سیاست خارجی جمهوري اسالمی نشأت گرفته از آرم

» نه شرقی، نه غربی، جمهوري اسالمی«عنوان سیاست  چارچوب حاکمیت مکتب و آنچه را که به

از آنجایی که عامل ایدئولوژي مخصوصاً براي کشورهایی که . توان جستجو کرد  می،شهرت یافته است
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مال سیاست خارجی آنها دارد، لذا در اعمافوق ملی هستند نقش بسیار مهمی هاي  داراي اهداف و دیدگاه

عنوان  لوژي به عامل ایدئو،چنانچه بخواهیم اصول سیاست خارجی جمهوري اسالمی را تعیین کنیم

محمدي،  (.ي و تولید کننده هویت اسالمی و انقالبی باید مورد استفاده قرار گیردچارچوب اصلی نظر

1377 :25( 

ایدئولوژي در . تواند باعث تقویت روحیه ملی شود  میایدئولوژي داراي کارکردهایی است، از جمله

شمار  هاي فرهنگی، نژادي و قومی، عاملی وحدت دهنده و یکپارچه کننده به صورت وجود اختالف

جهان  در چهارچوب سیاست خارجی، ایدئولوژي یک قالب ذهنی از لحاظ شیوه نگرش نسبت به. رود می

ل دهنده قدرت، معیارها و ضوابط مشخص و معینی در اختیار آورد و باالخره این عنصر تشکی فراهم می

ضمناً . ها و منافع ملی خویش را ترسیم کنند  آن چارچوب هدفبر اساسدهد تا  سیاستگذاران قرار می

 انحراف و هر گونهمبناي آن،  تواند اصول و معیارهایی در اختیار عامه مردم قرار دهد تا بر ایدئولوژي می

. با اصول پذیرفته شده را مورد قضاوت قرار دهندتغییر جهت مغایر

تواند نقش مؤثري در افزایش قدرت  برخورداري یک دولت از یک ایدئولوژي خاص، به تنهایی نمی

گیري از این عنصر در باالبردن روحیه ملی و تجهیز منابع و امکانات و یا  آن داشته باشد، بلکه نحوه بهره

توان به نقش ایدئولوژي در خالل جنگ ایران و عراق،   براي مثال میها حائز اهمیت است، تحقیر ملت

.انقالب ا لجزایر و جنگ ویتنام اشاره کرد

  

  اقتدار ملی. ت

 Auteur معناي   بهAuctor گرفته شده که خود آن مشتق از واژه Actoritasواژه اقتدار از واژه التین 

 در حالی که از سوي دیگر، واژه د مستتر است،پس در اندیشه اقتدار نوعی فکر تولی. یا مؤلف است

) 45-46: 1375مورو،  (.برند کار می را براي توصیف یک شخص یا یک دستگاه سرکوبگر به 1»مقتدرانه«

در جامعه شناسی معاصر، اصطالح اقتدار اغلب بدون آنکه وضوحی داشته باشد براي اشاره به نفوذي 

قدرت سیاسی ناشی از گسیختگی . گردد   اعمال میدایت کنندهههاي  رود که از طرف دستگاه کار می به

                                                          

 Autoritaire -1  
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 گسیختگی مشروعیت ببخشد، در آن صورت، قدرت به ایندر مبادله اجتماعی است، و اگر اقتدار 

ها و نظام ارزشی را  اقتدار، یعنی تأیید و تصدیق نظام ارزش. شود قدرت سیاسی تبدیل می  اجتماعی به

)108: 1377کلمن،  (.نآورد شمار  عنوان معیار و مالك به  به

به بیان دیگر، چهره مقبول و مشروع قدرت را . است» مشروعیت«و » قدرت« اقتدار ترکیبی از 

هاي دیگري  کنشگر هنگامی در قلمرو کنش بر دیگري اقتدار دارد که حق کنترل کنش. نامند میاقتدار 

  )719: 1376دوئرتی و فالتزگراف،  (.را در آن قلمرو داشته باشد

هاي سیاست خارجی فعال و مؤثر، برخورداري از اقتدار  تردید شرط اولیه توفیق در اجراي برنامهدون ب

افزاري  افزاري و هم نرم دي و هم جنبه معنوي دارد، هم سختاقتدار ملی هم جنبه ما. باشد ملی می

  .است

  :ت افزایش اقتدار ملی توجه نمودعوامل زیر در جه  توان به افزاري و از جنبه اجتماعی می در بعد نرم

  اجماع عمومی و ملی) 1

تفاهم و یکپارچگی در سطح دولتمردان) 2

  گیري هماهنگی در تصمیم) 3

فراهم نمودن سازوکار و ابزار اجرایی در سطح ملی و در بعد   اجراي سیاست تعامل سازنده نیاز به

  .آید دو حوزه نظامی و اقتصاد در زیر می. سخت افزاري نیز دارد

  حوزه نظامی) 1

 بلکه موجب وارد ،آمادگی نیروهاي مسلح براي مقابله با تهاجم احتمالی دشمن نه تنها بازدارنده است

  .آوردن ضربه به مهاجم خواهد بود

  حوزه اقتصاد) 2

برداري  موقعیت استراتژیک کشور و بهره  هاي عمومی و توسعه اقتصاد باید در قالب نگرش به برنامه

تنظیم روابط اقتصادي عموماً رابطه مستقیمی با تنظیم روابط سیاسی .  این موقعیت تنظیم گرددبهینه از

تر  ي دیگر توسعه یافته و عمیقها دولتعبارت دیگر هر اندازه روابط سیاسی با  به. با کشورهاي دیگر دارد

با توجه به . هده کردتوان مشا گردد، تحقق و عینیت یافتن آن را در توسعه و تعمیق روابط اقتصادي می

یکی از منابع تأمین اقتدار ملی، آشنایی . توانیم به بنیادهاي اقتدار ملی اشاره کنیم مباحث فوق اکنون می
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ممکن صه ملی، ایجاد اقتدار منطقاً غیربا اهداف ملی است، چون بدون تدارك هدفی مشخص در عر

  .است

  

  اهداف ملی . ث

 آنهاکنند و تمام تو  حرکت میآنهاسمت  ها به  تمام سیاست منظورهاي بنیادي یک ملت که ومقاصد

اهداف ملی ماهیتاً ممکن است . نامند شوند را اهداف ملی می کار برده می  بهآنها در جهت دستیابی به

اهداف «محمد جواد الریجانی که نقش کلیدي براي مفهوم . کوتاه مدت، میان مدت یا درازمدت باشند

عنوان سرچشمه تمام مسایل  استراتژي ملی قایل است، در تبیین این اهداف بهدر تعریف » حیاتی نظام

  :کند مربوط به استراتژي ملی کشور ایران به نکات زیر اشاره می

  )القري ایران ام(موقعیت ایران در جهان اسالم ) 1

  )دفاع مؤثر(امنیت ایران ) 2

  )39: 1369الریجانی،  ()توسعه(آبادي ایران ) 3

. طور هماهنگ تنظیم شود تا تأمین منافع ملی تحقق پذیرد اهداف سیاست خارجی باید بهطورکلی  به

هاي تکنولوژیک، توسعه اقتصادي،  مفهوم نادیده گرفتن پیشرفت  امنیت ملی به براي مثال، تأکید بر

سیاسی و اجتماعی و مسائل فرهنگی نیست، بلکه ضروري است آثار تخصیص منابع بیشتر براي امور 

زمان، این متغیرها در ارتباط با  می بر سایر عوامل قدرت و اهداف ملی مورد توجه قرار گیرد و همنظا

رغم کوشش براي ایجاد نوعی توازن و   بهها دولتگاه . دقت بررسی شوند سایر واحدهاي سیاسی به

ن دو یا چند زما طور هم گیرند که مجبورند به هماهنگی میان اهداف سیاست خارجی، در وضعیتی قرار می

 با چنین ناسازگاري و 1970ل دهه  اوایدردولت چین براي نمونه . هدف متعارض را تعقیب کننند

اصول و تعلیمات   بوده است زیرا رهبران این کشور از یکسو بررو رو بهتعارضی در اهداف ملی خود 

کنولوژیک و اقتصادي سبب نیازهاي مبرم ت اند و از طرف دیگر به  لنینیسم تأکید ورزیده- مارکسیسم

  )118: 1378قوام،  (.اند  بودهآمریکاویژه ایاالت متحده  هاي با غرب، ب مجبور به برقراري روابط گسترده

قایل نیستند و در تعاریف خود 1بسیاري از محققین تفاوتی میان اهداف سیاست خارجی و منافع ملی

                                                          
1- National Interests 
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دونالد نکترالین منافع ملی را عبارت از نیازها و . کنند صورت مترادف استفاده می  از منافع و اهداف ملی به

نحوي شامل محیط خارجی نیز  ي پذیرفته شده یک کشور مستقل در ارتباط با سایر کشورها که بهآنهاآرم

نظر نویسنده فوق، منافع دفاعی، اقتصادي، نظم جهانی و  از جمله منافع ملی، به. داند  می،بشود

ها   آن را حمایت و گسترش یک رشته از ارزش، از منافع ایدئولوژیکدر تعریف. باشد ایدئولوژیک می

 .کلی و جهانی مفید و صحیح است طور داند که مردم یک کشور در آن سهیم شده و معتقدند که به می

)192: 1356، نکترالین(

  

  منافع ملی. ج

گاه واژه  .شوند  در چهارچوب منافع ملی مطرح میها دولتهاي  در بیشتر موارد، اهداف و سیاست

 و ها دولتگذاري  اي میان سیاست توان رابطه آسانی نمی  حدي گنگ و مبهم است که به منافع ملی به

و » قدرت«در حالی که منافع ملی با قدرت ارتباط مستقیم دارد، مفاهیم . منافع ملی آنها برقرار کرد

اند، از این رو  آمیختهها در که با ارزشهاي ذهنی و انتزاعی نیرومندي هستند  هر دو داراي جنبه» منافع«

گاه ادعا . دست داد پذیري براي سنجش و ارزیابی آنها به توان معیارهاي عام و کمیت دشواري می به

ها و  شود که اصول منافع ملی ثابت و تغییرناپذیر است و طی یک دوره طوالنی حتی با تغییر رژیم می

  .گردند ندرت دستخوش تغییر می ههاي ارزشی ب هاي حکومتی و دگرگونی نظام

منافع ملی    به،یک شکل و صورت  گذاري خارجی، تمامی نخبگان سیاسی به در فرایند سیاست

ها و تقدم و تأخر  گیري در خصوص اولویت توان گفت که سطوح مختلف تصمیم دست کم می. نگرند نمی

 منافع ملی مانند اهداف ملی بهاز سوي دیگر در بررسی  .عناصر منافع ملی براي همه یکسان نیست

هاي خاصی از  خوریم، بدین معنا که معموالً در هر دوره و عصري با اولویت سلسله مراتب منافع برمی 

المللی، احتماالً  شویم و پس از گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال بین  میرو رو به ها دولتمنافع ملی 

  .شود ین میهاي پیش هاي جدیدي جایگزین اولویت اولویت

اهمیت  در درجه اول ها دولتاز لحاظ سلسله مراتب منافع ملی، باید خاطرنشان کرد که آنچه از نظر 

ولی . آید، حفظ استقالل و تمامیت ارضی است حساب می قرار دارد و در شمار منافع اصلی آنها به

شمار   بهها دولت اول اینکه چه نوع مسائلی در عداد منافع معمولی یا حیاتی ،گونه که اشاره شد همان
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 دوم، نباید انتظار داشت .المللی دارد  بینط و مقتضیات آن دولت و چگونگی جورود، بستگی به شرای می

 سوم، ممکن است . مسائل خاص و مشابهی را منافع عادي یا حیاتی خود تلقی کنندها دولتکه تمامی 

عنوان منافع اساسی ملی تلقی شوند و در وضعیت دیگر،  هاي معینی به ضعیتی خاص، موضوعدر و

گذاران و نخبگان سیاسی یک دولت،   چهارم، از نظر سیاست.مسائلی کامالً متفاوت جایگزین آنها شوند

  .هاي گوناگونی در سلسله مراتب منافع ملی مطرح شوند ممکن است اولویت

 منافع ملی درباره تمام اقدامات سیاست خارجی، در  گیري از واژه رغم بهره بهتوضیح است که  الزم به

منافع ملی آنها ندارد،  الملل ارتباطی به برخی از موارد رفتارهاي واحدهاي سیاسی در صحنه سیاست بین

گیرد که براي حفظ  ها و منافع گروهی یک اقلیت سرچشمه می بلکه اقدامات مزبور صرفاً از خواست

باید توجه کرد که منافع ملی داراي بار ارزشی . کنند  منافع ملی توجیه میبر اساسعیت خویش، آن را موق

ي دیگر ها دولتاي از سوي یک دولت با منافع بسیاري از  است، یعنی ممکن است طرح استراتژي ویژه

منزله  ولت بهمثالً ممکن است تحصیل منافع بیشتر از سوي یک د. واقع در آن منطقه در تعارض باشد

 )123- 130: قوام، پیشین (.محدود کردن حوزه مانور قدرت دیگران تلقی شود

هاي جزیی و فردي آحاد یک جامعه است،   تمامی منفعت رغم اینکه برآیند و نقطه گره منافع ملی به

متناسب لکن بیش از آنکه متأثر از ترجیحات افراد صاحب منصب درون نظام باشد، متأثر از منافع و خیر 

با دولت و جامعه خاص است و بیشتر نوع رژیم و گفتمان مسلط در تعیین و تعریف آن نقش دارد تا افراد، 

 براي بهبود خیر مشترك مسئولبه مثابه یک کل و تنها مقام » جامعه«اما باید در نظر داشت که 

منافع جامعه، . شهروندانش و تدارك ابزارهاي مناسب براي نیل به هنجارهاي مشترك، مطرح است

هاي داده شده توسط اکثریت  نفع و نه با پاسخ هاي ذي همان خیر مشترك است که نه توسط تعامل گروه

ها، بلکه از طریق ارزیابی عایدات اجتماع در رهگذر برنامه تحقق بهترین  دهندگان در نظرسنجی پاسخ

یوندهاست که زمینه رشد و تعالی شود، چرا که وجود همین پ زندگی مشترك ممکن براي افراد تعیین می

)63-72: 1379، دبلیوکلینتون(. آورد کلیه افراد جامعه را فراهم می
   

  توسعه . چ

 اکنون ،ها مطرح گردیده است ترین مؤلفه چون در هر الیه افقی، واژه توسعه به عنوان یکی از اصولی
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سعه سیر تحول مفهومی و نظري تو .توانیم به این واژه در هویت کلی آن اشاراتی داشته باشیم می

 تجربه اروپاپیان و تحوالت اجتماعی در غرب، توسط نظریه پردازان علوم بر اساساي داشته که  گسترده

  )227- 229: 1383موثقی،  (.ین گردیده  استیاجتماعی و سیاسی تب

سط و  میالدي توسعه را یک فرایند ب1998  آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 

داند که رشد درآمد سرانه و صنعتی شدن تنها یک بخش از تعیین  هاي واقعی مردم می گسترش آزادي

هاي دیگر نظیر ترتیبات اجتماعی   هستند و تعیین کنندهآنهاهاي واقعی انس ها براي گسترش آزادي کننده

سیاسی هم اهمیت و نیز حقوق مدنی و ) هاي بهداشتی مثل تسهیالت آموزشی و مراقبت(و اقتصادي 

نظر او، توسعه مستلزم کنار زدن و محو منابع اصلی اسارت و عدم آزادي   به )13: 1381تیاسن،  (.دارند

هاي اقتصادي اندك و ضعیف و نیز محرومیت اجتماعی سیستماتیک،  فقر و نیز استبداد، فرصت: است

  )همان (.ي سرکوبگرها تدولغفلت از تسهیالت عمومی و نیز عدم تساهل یا فعالیت بیش از حد 

در واقع تحقق توسعه مستلزم وجود نگرشی مدرن در مدار مدرنیته و توسعه و سپس وجود حامالن و 

عامالنی در قالب نخبگان توسعه خواه، دولت ملی و توسعه خواه، بورژوازي ملی یا بخش خصوصی و 

قبل مدرن، ما در افراد و جوامع ماا. باشد یها و طبقات مستقل و مولد م کارآفرینان و نوآوران و گروه

ها و  با حقوق و آزادي» فرد«عنوان  به» انسان«ها و معیارهاي عام مدرنیته و توسعه غالب نیست و  ارزش

اي ندارد و مالکیت خصوصی و بخش  ن و جلوهی و استقالل و عقل خودبنیاد و نقاد، تعیحریم خصوص

دولت و رقابت و تولید و انفکاك ساختاري و کار ها و طبقات اجتماعی از  خصوصی و استقالل گروه

قول هشام شرابی، فرد در خانواده، قبیله،  قبل مدرن بهدر جوامع ما. ت و اولویتی ندارندکردن چندان اهمی

شود و باید تحت انقیاد پدر و  ایل و عشیره، فرقه و قومیت حل شده و گویا هرگز بالغ و مستقل نمی

د و در نظامی خدایگانی، در یک رابطه عمومی و سلسله مراتبی و یک طرفه بزرگتر، حاکم و خدایان باش

در این جوامع فرد، طبقه، ملت و آگاهی . و انفعالی و مونولوگی، به صاحب ولی، رئیس و پدر اقتدا نماید

)77-88: 1380شرابی،  (.یابد آنها اهمیت و اولویت نمی مبتنی بر

  

  امنیت. ح

چون تعریف امنیت و ترسیم عرصه و دامنه آن از یک سو . ي ذهنی دانستا توان امنیت را مقوله  می
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پیوندي مستقیم و بزرگ با ذهنیت و درك نخبگان و مردم یک جامعه از آسیب پذیري و تهدید داشته و 

، »هاي ملی ارزش» «افع ملیمن«هاي آنان در مقوالتی همچون  فرضاز طرف دیگر متأثر از پیش 

اي عصري است و با بروز و ظهور متغیرها  از این منظر، امنیت اساساً پدیده. است... و» قدرت«، »مصالح«

  .کند هاي خود را طلب می باز تعریف شده و قرائتی جدید از مدلول

 استفاده قرار هاي متنوع و متعددي مورد ها و عرصه مفهوم امنیت در سیر دگرگونی خود در زمینه

هاي  مثابه یک اصطالح میانی و تحریک کننده و استراتژیست پیشگان، آن را به  سیاست. گرفته است

از جانبی . اند کار گرفته منظور توصیف و تبیین اهداف یک خط مشی و راهبرد نظامی به نظامی آن را به

توانایی یک ملت در   دیگر، دانشمندان جامعه شناسی گاه از منظر یک مفهوم تحلیلی که عمدتاً به

  اي از نظریه عده. اند  نگاه کردهدهد، ی در مقابل تهدیدات خارجی رجوع میهاي داخل حمایت از ارزش

اي دیگر آن را  دانسته و پاره» حفظ وضع موجود«پردازان با بهره جستن از این مفهوم، امنیت را همان 

  )34- 39: 1378بوزان،  (.اند فرض کرده» بقا«و » قدرت نظامی« ، »نفع ملی«معادل 

ها، منافع و اهداف و در جهت ذهنی فقدان  ارزش  فقدان تهدیدات نسبت بهامنیت در بعد عینی، 

واقع ) فیزیکی و غیرفیزیکی(مورد هجوم ) ها، منافع و اهداف ارزش(ي ملی ها ناترس از اینکه این بنی

انداز این  توان به بحث امنیت با توجه به چشم اي که می دو نکته. دهد بشوند را مورد سنجش قرار می

  :افزود عبارتند ازتحقیق 

هاي امنیت ملی  تواند بدون در نظر گرفتن استراتژي  هیچ واحد ملی نمی:هاي امنیت ملی استراتژي) 1

تصمیم و دیگر سخن، محیط   به. ترسیم گردند) ملی و فراملی(سایر کشورها و یا بازیگران در صحنه 

در . باشد هاي بازیگران مختلف می راتژيچالش منافع، دکترین و است تدبیر استراتژیک، کامالً تحت تأثیر

هاي  هاي استراتژي ها و درونمایه نتیجه آن دسته از بازیگرانی که استعداد بیشتري در احصاء سویه

  .سایرین داشته باشند، امکان بیشتري براي تأمین منافع و تحقق اهداف خود دارند

گفته مک  به. است» ک پوند معالجهیک انس پیشگیري بهتر از ی«از یک منظر کالن استراتژیک، ) 2

اي طراحی و  گونه هاي مقابله با تهدیدات امنیتی باید به در اجراي عملکردهاي واکنشی، استراتژي«کارتی 

  )76: 1379روشه،  (».هاي مربوطه را بگیرد انجام شود که جلوي وقوع حوادث تکراري و پیدایش زمینه
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  اییگر توسعه: انداز عد گفتمانی سند چشمب. خ

گفتمانی غالب بدل گردد، در   هرگاه قرار است که متنی مبناي یک عمل جمعی قرار گیرد و به

سازان و  د تا در پرتوي آن، نخبگان، تصمیمآن شکل گیر  نخستین گام باید فهم مشترك جمعی نسبت به

انداز  د چشمي مفهومی و مقاصد سنآنهاتالش در جهت عنوان کردن بنی. مجریان با یکدیگر پیوند یابند

  . نیز در همین راستا قابل ارزیابی است

از سوي دیگر توسعه ملی، هم زاییده روابط سنجیده و بخردانه در حوزه سیاست خارجی است و هم 

که از رهگذر این فرآیند تر آن  افزون.کند گیري داهیانه در مناسبات بیرونی را فراهم می هاي تصمیم زمینه

آفرینی ایجابی و مؤثر در معادالت و  نقش  ي یک دولت کارآمد که توانا بهگیر هاي شکل است که زمینه

سازي  توانمندي بیشتري در حوزه فراهم ه کشور ب،یابد و از این راه مناسبات خارجی باشد، تحقق می

تالش در جهت ساماندهی نوین سیاست ملی و ایجاد ساخت ذهنی مسلط . کند امنیت ملی دست پیدا می

گیري نوعی از درك، فهم و  شکل هاي مفهومی و بنیادین قدرت در سطح ملی، به  ورتمتناسب با ضر

انجامد که امکان پیگیري ارتقاي جایگاه، با هدف قدرت نخست منطقه شدن  رفتار خارجی در کشور می

  .آورد را فراهم می

و نه انتخاب منزله یک ضرورت    به،گفتمان توسعه محور   درك همین شرایط و با نگاه بهبر اساس 

در واقع . زده است» انداز بیست ساله سند چشم«تدوین و تصویب   است که جمهوري اسالمی دست به

 -عنوان کشوري در حال توسعه به  - که مسیر گذار کشور از وضع موجودسندي است» انداز سند چشم«

  .کند  را ترسیم می-  یعنی کشوري توسعه یافته-وضع مطلوب به

  :گیرد  یکبار دیگر در اینجا مورد تأکید قرار می، اشاره شدآنها  هعناصر کلیدي که ب

   سال20یک کشور توسعه یافته طی  تبدیل ایران از یک کشور در حال توسعه به) 1

رتبه نخست اقتصادي، علمی و فناوري در منطقه  دستیابی ایران به) 2

بخشی در جهان اسالم تداوم الهام) 3

الملل  نظام بینعامل سازنده و مؤثر در) 4

  صدد دستیابی به انداز بیست ساله در دهد که سند چشم محورهاي راهبردي گفته شده نشان می

به بیان دیگر در سند . الملل است مدت و در تعامل با نظام بینتوسعه ملی پایدار در یک افق بلند
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 از ضروریات ،گیرد و این  میانداز، توسعه اقتصادي برونگرا که در تعامل با اقتصاد جهانی است شکل چشم

 توسعه ملی، بازسازي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور و در آخر  هاي اساسی در نیل به و بایسته

  .شود گیري دولت مقتدر ملی تلقی می شکل

و پیروي از آن و افزایش نقش و » تعامل سازنده و مؤثر« این میان آنچه مهم است، مفهوم در

گمان انتخاب هوشمند  بی. المللی کشور در ابعاد اقتصادي، سیاسی و تمدنی است اي و بین جایگاه منطقه

اي در جهت ساختن منافع و اهداف ملی، فراروي کشور  گزینه تعامل، چهارچوب رفتاري و گفتاري ویژه

به بیان . سازي از اولویت باالیی برخوردار است صمیمسازي و ت در این فضا، قدرت جریان. دهد  میقرار

تر، پایش و گسترش اهداف و منافع ملی از راه جریان سازي و تصمیم سازي آگاهانه در بستر به

درك درست  این مهم نیز وابسته به. شود پذیر می گون کنونی امکان ها و معادالت پیچیده و گونه دگرگونی

باشد، و نیز  آنها می ي برالمللی و امکان تأثیرگذار اي و بین بینانه از فرآیندهاي ملی، منطقه و ارزیابی واقع

هدف   توان گفت نیل به در کل می. نیازمند اتخاذ راهبردي مناسب در عرصه سیاست خارجی است

اي جمهوري اسالمی ایران، نیازمند در نظر گرفتن ابعاد گوناگون  اساسی دگردیسی موقعیت منطقه

  )49-53: 1386واعظی،  (.سازي است که در این راه وجود دارد صتتنگناساز و فر
  

گفتمان حاکم بر سیاست : برش افقی در متن سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. 3

  گرایی اصول محور   آرمان:ي نهم و دهمها دولتخارجی 

ي نهم و دهم ها دولت  گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در دوره حاکمیت 

تسلط گفتمان آرمانگرایی اصول محور برسیاست . شود  آرمانگرایی اصول محور شناخته میبا گفتمان

المللی از جمله  توان متأثر از عوامل متعدد داخلی و بین خارجی جمهوري اسالمی ایران در این دوره را می

هاي متعدد نمایندگان آژانس از  المللی در این مورد و بازرسی اي ایران، افزایش فشارهاي بین مسأله هسته

 بارها در ،نژاد  جمهور، احمديئیسطوري که ر به. اي در کشور دانست وري هستهار فرمراکز فعال در ام

ها و سیاست مماشات رئیس جمهور خاتمی در این مورد انتقاد کرده و  نشینی هاي خود از عقب سخنرانی

در همین راستا است که در دوره آرمانگرایی اصول محور . اي کشور پافشاري نموده است حقوق هسته بر

خواهی بیش  باجالمللی و جلوگیري از  ادهاي بیناي با نه هاي داوطلبانه هسته شاهد تعلیق کلیه همکاري
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اي هستیم که سه قطعنامه  حقوق هسته از اندازه کشورهاي غربی، همراه با نوعی ابرام و ایستادگی بر

  .ه استدنبال داشت هایی براي کشور تاکنون به شوراي امنیت سازمان ملل متحد و تحریم

گرایی نسبی گرایانه در جامعه  ترویج نوعی کثرترادیکال شدن توسعه گرایی سیاست محور در قالب 

توان  گردید، می  بردن بسیاري از اصول میسوالرا، که به زعم آرمانگرایان اصول محور سبب زیر 

  .عنوان یک عامل دیگر طرح کرد به

المللی   رژیم اسرائیل از نقشه جهان در کنفرانس بین بر محو،نژاد  احمديرئیس جمهور، تأکید دوباره 

 هولوکاست در تهران در حضور جمعی از اندیشمندان خارجی و داخلی، برخوردي رادیکالی بود که بر

 بارها مسأله ،نژاد رئیس جمهور، احمدي.  و اسرائیل شکل گرفتآمریکامبناي ضدیت با ایاالت متحده 

المللی خود از جمله در سازمان ملل متحد و حتی  رسمی داخلی و بینهاي  محو اسرائیل را در سخنرانی

در رم و در کنفرانس ضدنژادپرستی، ) فائو(المللی سازمان خواروبار و کشاورزي جهان  در کنفرانس بین

حمایت از جنبش حماس و حزب اهللا لبنان هم در این راستا کامالً جاي خود را در . مورد تأکید قرار داد

  .هاي رسمی ریاست جمهوري و سایر مقامات اجرایی باز کرد  و سخنرانیها دیالوگ

هاي اصلی دوره  اصول آن را از مشخصه  و تأکید برها  ناتوان رادیکال شدن آرم بدین ترتیب می

  .آرمانگرایی اصول محور در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران دانست

المللی، از دیگر  اي و بین  در سطح منطقهآمریکا مخالفت با یکجانبه گرایی هژمونیک ایاالت متحده

توان بسیاري از رفتارهاي سیاست  مشخصات این دوره از سیاست خارجی کشور است که بر این مبنا می

ي آمریکاي مرکزي و آمریکاگسترش روابط با کشورهاي .  را تبیین نمودهاي نهم و دهم، دولتخارجی 

و تقاضاي ) SCO(ر کنفرانس سران سازمان همکاري شانگهاي ، حضور فعاالنه دآمریکاالتین مخالف 

تبدیل وضعیت ایران از یک عضو ناظر به یک عضو دائم، پیشنهاد تشکیل اوپک گازي و سیاست نگاه به 

  .توان در این قالب تحلیل نمود شرق در سیاست خارجی ایران در این دوره را می

توان در موارد زیر  در دوره آرمانگرایی را میاصول محوري سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

  :خالصه کرد

  .اي کشور و تحمل مشکالت ناشی از آن ایستادگی و پافشاري برحقوق هسته) 1

المللی و خصوصاً   در سطح بینآمریکاهاي یکجانبه گرایانه  اعمالی با سیاست مخالفت اعالنی و) 2
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  .اي منطقه

  .و رژیم اسرائیل از نقشه سیاسی جهان از جمله محاه رادیکال کردن آرمان) 3

  .هاي آزادیبخش در لبنان و فلسطین ها و جنبش حمایت از نهضت) 4

شرق در سیاست خارجی و نزدیکی به چین و روسیه و کشورهاي آمریکاي   اتخاذ رویکرد نگاه به) 5

  .التین

والت محیط هاي ایدئولوژیک بیش از تح تأثیرپذیري رویکردهاي سیاست خارجی از ضرورت) 6

  .المللی بین

  

   نهم و دهم و منافع ملیيها دولتسیاست خارجی . الف

) امنیت و توسعه و یا بقا و رفاه(ها  منافع ملی اغلب با دو شاخصه کاهش تهدیدات و افزایش فرصت

تولید و تقویت امنیت و توسعه یک  شود، در واقع هر چه سیاست خارجی یک دولت به  پیوند زده می

 هاياین محورها در نمودار. آمیز تلقی کرد توان سیاست خارجی را موفقیت  می،بیشتري کندکشور کمک 

           . نمایش داده شده است2 و شماره 1شماره 

  

  1نمودار 

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

منافع ملی

ها افزایش فرصتکاهش تهدیدات

توسعهامنیت

رفاهبقا
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2نمودار 

   رفاه-توسعه   بقا-امنیت

  28بند اول از اصل 

  28د دوم از اصل بن

  28بند سوم از اصل 

  28بند چهارم از اصل 

  28بند پنجم از اصل 

  28بند ششم از اصل 

  28بند هفتم از اصل 

  28بند هشتم از اصل 

ماده هفتم، بخش ششم، فصل 

  دوازدهم

  28بند نهم از اصل 

  28بند دهم از اصل 

  29اصل 

  31اصل 

  32اصل 

  33اصل 

   ، فصل دوم33اصل 

   ، فصل دوم33بند هـ ، ماده 

   ، فصل اول42ماده 

  

ها و   نتیجه رسید که اغلب اصول مندرج در برنامهبه اینتوان    می2 و 1با مقایسه دو نمودار 

براي . راحتی ممکن نیست  اي برخوردارند که تفکیک آنها به  توسعه- هاي کلی از دو بعد امنیتی سیاست

اي و  هاي دوجانبه، منطقه نند گسترش همکاري برنامه چهارم ما28نمونه در تمامی بندهاي اصل 

المللی یا تالش براي همگرایی بیشتر میان کشورهاي اسالمی، حضور مؤلفه امنیت و توسعه به یک  بین

 توسعه را بدون فقدان هر یک بتوان -رسد نقش و ارتباط امنیت نظر نمی  میزان قابل اعتناست، و به

  )همان (.درستی ارزیابی نمود به

  روشنی گواه آن است که یک کشور هر چند به  توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی بهتاریخ

از این رو . لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد

از آنجا ناشی اهمیت این امر . دست آورد المللی به ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین به

اي نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک  المللی توسعه شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین می

تواند نقش   و نوع تعامل آنها با سایر کشورها میها دولتاز این نظر، سیاست خارجی . اند کشور پیدا کرده

ي که پیشبرد توسعه را گزینه استراتژیک اي دیگر، کشور  در جذب این منابع بازي کند، از جنبه،مهمی
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دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا میان ثبات و امکان پیشبرد توسعه، رابطه  خود قرار می

 چیره در محیط امنیتی بازیگر باشد، طبیعی ياگر آشوب و ناآرامی روند. مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد

رود و  زیگر براي رویارویی با تهدیدات محیطی از دست میاست که بخش اصلی زمان و توان آن با

هاي سیاست خارجی  ترین بازتاب همین خاطر مهم به. ماند فرصتی براي پیشبرد توسعه باقی نمی

بندي خواهد  اي آن طبقه  توسعه-شود و در پایان ابعاد امنیتی  می در اینجا بررسی و دهم نهمهاي دولت

اند و فضاي  ن که در سیاست خارجی دولت نهم نقشی اساسی داشتهترین عناوی بخشی از مهم. شد

  .گردد آنها رنگ و بویی دیگر بخشیده در ادامه ارائه می  گرا به گفتمانی دولت اصول

  

  انداز ترین اصول سند چشم ي نهم و دهم و بنیاديها دولتسیاست خارجی . 4

 توسعه بپردازیم، در - با محوریت امنیت  و دهم نهمهاي دولت خارجی ارزیابی سیاست اگر بخواهیم به

  .یازده مورد، قابل اشاره است و در زمینه توسعه ذکر نکته قابل پنجحوزه امنیت 

  

  امنیت. الف

  امنیتی شدن چهره جمهوري اسالمی ایران) 1

 مسالهتالش زیادي براي غیرامنیتی کردن   و دهم نهمهاي دولتگیري  ر حالی که تا پیش از شکلد

ي نهم و دهم  با طرح برخی موضوعات ها دولتطی دوره المللی صورت گرفته بود،  سطح بین ایران در

  .، تشدید شده استشدن ایرانمجدداً فرآیند امنیتی ،غیرضروري مثل محو اسرائیل از نقشه جهان 

  تضعیف موقعیت و اعتبار جهانی) 2

، موقعیت و اعتبار جمهوري  دهم و نهمهاي دولتدلیل نوع عملکرد و ادبیات  طی چند سال اخیر، به

ایران   اسالمی ایران تا آنجا تضعیف شد که در مقطعی در فضاي افکار عمومی جهانی، موضوع حمله به

در آخرین سال ریاست . یک بحث عادي تبدیل گردید و قبح اخالقی و هنجاري آن از میان رفت  به

 بلکه ،ایران در میان نبود  ه نظامی بهجمهوري بوش دیگر سخنی از مشروعیت و یا عدم مشروعیت حمل

حتی مخالفان جنگ . زد ایران دور می  حول چگونگی و کارآمدي یا عدم کارآمدي حمله بهمباحث عمدتاً 

گفتند بلکه آن را ابزاري ناکارآمد براي تغییر  هم از عدم مشروعیت جنگ احتمالی علیه ایران سخن نمی
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  .کردند رفتار ایران تلقی می

   شدن تهدیدهاحقوقی) 3

تهدیدها علیه ایران   هاي شوراي امنیت به اي از قطعنامه  مجموعه،هاي نهم و دهم در دوره دولت

تلقی   هاي شوراي امنیت و با توجه به  قطعنامهبر اساسدر شرایط موجود، . ابعاد حقوقی بخشیده است

 رفته سوالالمللی زیر  سمی بیناي ایران نزد محافل حقوقی و ر هاي هسته آنها، ادعاي مشروعیت فعالیت

عالوه، ه ب. دانند اي ایران را غیرقانونی می  توسعه و ادامه فعالیت هستههر گونهها  است، زیرا این قطعنامه

هاي شوراي امنیت مطرح  ویژه قطعنامه هالمللی ب برنامه موشکی جمهوري اسالمی ایران نیز در اسناد بین

 بردن برنامه موشکی جمهوري اسالمی ایران در اسناد سوال  زیرخواست خود براي  و غرب بهآمریکاو 

  .المللی دست یافتند حقوقی بین

  هاي استراتژیک ایران کاهش انتخاب) 4

هاي اتخاذ شده، حق انتخاب استراتژیک ایران بسیار محدود شده و  دلیل سیاست طی دوره مذکور به 

المللی  تین، ایران براي حل و فصل مسائل بیني الآمریکااهمیت   جز روابط با برخی کشورهاي کم به

  .حمایت کشورهایی نظیر روسیه و چین شده است   اتکا به خود ناگزیر به

  اي تهدیدهاي منطقه) 5

هاي   در منطقه با شکست مواجه شد و فرصتآمریکاهاي  در چند سال اخیر و با وجود اینکه سیاست

یی علیه جمهوري اسالمی ایران در بسیاري از مناطق وجود آمد، ولی تهدیدها بزرگی براي ایران به

  . در عراق، خلیج فارس، افغانستان و سوریه:همجوار افزایش پیدا کرد، از جمله

  

  توسعه. ب

بر فرآیند توسعه اقتصادي کشور یکی دیگر   و دهم نهمهاي دولتمیزان تأثیرگذاري سیاست خارجی 

مهمترین معیار در این .  خارجی باید مورد بررسی قرار گیرداز معیارهایی است که در روند ارزیابی سیاست

انداز بیست ساله و یا انحراف از  اي سند چشم زمینه انطباق سیاست خارجی دولت نهم با اهداف توسعه

  . باشد آنها می

را در بازار جهانی تشریح کرده و عواقب    و دهم نهمهاي دولتدر اینجا بعضی از رفتارهاي سیاسی 
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داده و در نهایت توصیف این  هاي گوناگون اجتماعی خواهد گذاشت را شرح  هایی که در عرصه سیاست

  :آوریم  است را در یازده بند در ادامه میانداز چشمنوع مدیریت که مغایر با اصول سند 

هاي اقتصادي علیه ایران در شوراي امنیت تصویب شده، ممنوعیت  یکی از مواردي که در تحریم

 در مورد ایران اجرایی شده، این امر خرید و 1929االت دالر و یورو است که خارج از قطعنامه نقل و انتق

  . بسیار دشوار کرده استایرانفروش کاال را در دنیا براي 

افزایش هزینه . هایی به ویژه براي بخش اقتصادي کشور در پی داشته است ها هزینه تحریم

ه خصوص در بخش حمل و نقل، بیمه و مبادالت مالی یکی از هاي اقتصادي و حوزه کسب و کار ب بنگاه

مسأله اینجا است . عواقبی است که به محدود شدن فضاي فعالیت اقتصادي کشور منجر گردیده است

شود، در بخش خصوصی و دولتی  ها به اقتصاد کشور تحمیل می هایی که در نتیجه تحریم که هزینه

ها  هاي خصوصی بیش از بخش دولتی متأثر از تحریم قطع بنگاهتأثیري برابر نخواهد داشت و به طور 

ها در نهایت به کاهش وزن بخش خصوصی در اقتصاد ایران منجر  به این ترتیب تحریم. خواهند بود

  . تر شدن اقتصاد ایران خواهند بود اي بر دولتی شده و مقدمه

شود و سبب تعطیلی  ماعی تحمیل میآثار زیانبار چنین شرایطی بر اقتصاد ملی، اشتغال و امنیت اجت

گردد، که نه تنها در نهایت به ایجاد یک  هاي اقتصادي می ها و بنگاه و یا نیم تعطیلی بسیاري از شرکت

گذاري است که صرف تحصیل و یا  گردد، بلکه به هدر رفتن سرمایه موج مهاجرت جدید منجر می

ها، افزایش آمار  صادي ایجاد شده بر اثر تحریماز دیگر آثار مشکالت اقت. آموزي جوانان شده است فن

بیکاري بوده است که به معناي از میان رفتن پتانسیل نیروي کار است که بخشی از آن در مدارس فنی 

این امر امنیت اجتماعی و روانی جامعه را نیز به خطر . اند هاي کشور تحصیل کرده اي و دانشگاه و حرفه

  . انداخته است

شود به این نتیجه رسید که تحریم زمان  ها از ابتداي جمهوري اسالمی تاکنون می  تحریمبر اساس

ها شوراي امنیت سازمان ملل است و  اوالً بانی تحریم. هاي دوره دولت نهم متفاوت است جنگ با تحریم

ی که نه فقط آمریکا، از نظر تعداد نیز قابل مقایسه نیست و سرانجام اینکه در زمان جنگ تعداد کشورهای

ها توسط سازمان ملل انجام شده است، یک اجماع جهانی علیه  امروز به دلیل اینکه بخشی از تحریم

  (www.ieis.ir).ها علیه ایران است تري از تحریم ایران به وجود آمده که نشان دهنده شکل گسترده
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  : در زمینه توسعه قابل بیان هستندبا توجه به موارد فوق بندهاي ذیل 

هاي اقتصادي که نتیجه سیاست خارجی دولت نهم و دهم است، پیامدهاي مختلفی بر   تحریمتشدید) 1

  . است وضعیت اقتصادي و روانی جامعه برجا گذاشته

  .ویژه در بخش انرژي هاي خارجی به گذاري کاهش سطح سرمایه) 2

  .هاي پیشرفته فناوري  کاهش سطح دسترسی به) 3

  .دهاي متقابل اقتصادي میان ایران و سایر کشورها براي پیون عدم ایجاد زیرساخت) 4

  .المللی تضعیف موقعیت ایران در نهادهاي اقتصادي بین) 5

  .خارج از کشور  هاي د اخلی به فرار سرمایه) 6

  .خارج از کشور  تشدید فرار نخبگان به) 7

  . از کشورهاي ایرانی در خارج ها و شرکت سابقه براي شهروندان، بانک ایجاد تضییقات بی) 8

  .گذاري خارجی در ایران افزایش نرخ خطرپذیري سرمایه) 9

    .افزایش هزینه صادرات و واردات) 10

  .هاي موجود در اقتصاد جهانی ظرفیتگیري از  عدم بهره) 11

  

  گیري  نتیجه

 نهم و هاي  تا چه اندازه عملکرد سیاست خارجی دولتسوالبا توجه به آنچه که آمد و در پاسخ به 

بوده است؟ از  بررسی هاي فوق  می توان چنین نتیجه ) امنیت و توسعه( تأمین کننده منافع ملی دهم

  :گیري نمود که

که چراغ راهنماي عمل اهدافی   و دهم نهمهاي دولترسد که در گفتمان سیاست خارجی  به نظر می) 1

 در تبیین سیاست نژاد، حمدي، ارئیس جمهور. اند ها و سازوکارهاي عملیاتی خلط شده هستند، با برنامه

دنبال جهانی هستیم   ما به«کند که  دانسته و تأکید می» التعد« اصل اول دیپلماسی دولت را ،خارجی

بدون عدالت، بشر روي آرامش و صلح پایدار را نخواهد . پایه عدالت تنظیم شده باشد که مناسبات آن بر

 عدالت است و اگر در جهان عدالت برپا شود، نقطه پیشبرد منافع ملی ایران هم در گروي اجراي... دید

  )1387سخنرانی رئیس جمهور،  (».دست خواهیم آورد کمال منافع ملی را به
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 از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی که است ی  اگرچه آرزوي عدالت براي تمام جهانیان آرزوي بزرگ

سالمی ایران قرار داشته است، اما هاي کالن سیاست خارجی جمهوري ا گیري ها و جهت سرلوحه سیاست

آن نیاز دارد، چگونگی ارتقاي امنیت و توسعه  آنچه که دیپلماسی کشور در فرایند تأمین منافع ملی به

  .ی در جهان غیرعادالنه موجود استجمهوري اسالم

این گفتمان بیش از آنکه به گفتمان سیاست خارجی یک دولت شباهت داشته باشد، بیشتر به ) 2

هاي انجام شده با برخی از رهبران  مسائل مطرح شده در نامه نگاري.  شباهت داردهاي مصلحانه یهبیان

جهان و طرح موضوعات پیش گویانه با وظایف رئیس یک دولت که متعهد به پیشبرد اهداف و منافع 

  . باشد، سازگاري چندانی ندارد کشور خود می

تر نخواهد آمد و یا انتقاد از روند افزایش قیمت نفت و  تأکید براینکه قیمت نفت از صد دالر پایین) 3

هاي بازار جهانی  ترین اهرم به علت اینکه دالر و نفت از مهم .هاي بزرگ قدرت منتسب کردن آن به

  . اي بر تجارت جهانی ایران و منافع ملی برجاي گذاشته است عواقب تخریب کننده. هستند

هاي مهم براي پیشبرد اهداف  یکی از ظرفیت:  دیپلماسی عمومیعدم استفاده از ابزار قدرت نرم و) 4

، چه رئیس جمهور اگردورهسیاست خارجی، استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی است در این 

هاي مختلف یک تنه دیپلماسی عمومی  ها و مصاحبه  تالش زیادي کرده است تا با سخنرانینژاد، احمدي

این اقدامات به علت عدم جذابیت، ویژگی سلبی، تکرار، شخص محوري و غیر ایران را به پیش ببرد، اما 

  . علمی بودن تأثیر گذاري الزم را در بر نداشته است

توانند در تقویت جایگاه استراتژیک ایران در  تقلیل روابط خارجی ایران به روابط با کشورهایی که نمی) 5

  . المللی نقش مهمی ایفا کنند سطح بین

، مثل قول براي برقراري روابط با مصر اي هاي شخصی و سلیقه استه شدن منافع ملی به دیدگاهفرو ک )6

   .طی بیست و چهار ساعت

 اتالف بخش مهمی از انرژي و توانمندي دیپلماتیک ایران براي موضوعاتی که بیشتر جنبه شعاري )7

  .اند دارند و نتیجه عملی براي سیاست خارجی ایران در برنداشته

در حالی که . المللی ایران اي و بین تخریب روابط ایران با بسیاري از کشورها و تضعیف جایگاه منطقه) 8

در گذشته بسیاري از کشورها به دنبال گسترش ارتباطات با ایران بودند و ایران از موضع قدرت با آنها 
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اشد که در اغلب موارد با عدم ب هم اکنون ایران به دنبال توسعه روابط با این کشورها می. کرد برخورد می

نمونه این وضعیت را باید در روابط ایران با کشورهاي عربی منطقه و : شود استقبال آنها مواجه می

  . همچنین پاکستان و هند مشاهده کرد

  .المللی اي و بین هاي منطقه گیري روندها و رژیم کاهش سطح تأثیرگذاري ایران بر شکل) 9

ز این برخی ا. ها براي ایران به وجود آمده است هاي تاریخی که در این سال تعدم استفاده از فرص) 10

هاي آمریکا در عراق و افغانستان، اختالفات عمیق آمریکا و روسیه،  ناکامی: اند از ها عبارت بوده فرصت

 در  اهللا  هاي تاریخی حزب ایران، پیروزياي  هاي اطالعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته گزارش آژانس

 شیعیان در عراق و منطقه و نهایتاً، درآمد نقشغزه، فرصت تاریخی براي ایفاي  لبنان و حماس در نوار

  .بی سابقه از فروش نفت

  .سیاسی و امنیتی شدن شدید روابط خارجی ایران و تضعیف ابعاد اقتصادي و فرهنگی آن) 11

شود که  ش به این ترتیب اثبات میگانه فوق فرضیه این پژوه یازدهدر مجموع  با توجه به مواد 

سیاست خارجی دولت هاي نهم و دهم نه تنها نتوانسته منافع ملی را ارتقا دهد بلکه باعث تضیع آن نیز 

  . گشته است
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