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  سالۀ توسعه در چهار برنامۀ پنج خارجی سیاستتحول مفهوم 

  *محسن خلیلی
  دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

  

  چکیده
 سـالۀ  پـنج   چهار برنامـۀ مایۀ  بر درون یلزمن، تالش کرده است با تکیهنگارنده با الهام از الگوي نهادي ه

توسعه هاي  در اسناد برنامهرا  خارجی سیاستتحول مضمون ، 1383و  1379، 1373 ،1368توسعه، مصوب 
 خـارجی  سیاست، دست آمد که ازمنظري تاریخی یجه بهبا کاربست روش مقایسۀ بینامتنی، این نت. نشان دهد

منزلۀ نمادي از تمثیـل   ، بهدایی درحال تبدیل بوده است؛ ولیز از رفتارهاي انقالبی به تنش  جمهوري اسالمی
ایران  خارجی سیاسترا بر رفتارهاي اي  گراي ویژه پس، چیرگی ساخت بازگشت هپیش و یک گام ب دوگام به

 . تداوم بخشیده است

  
 ها کلیدواژه

   سالۀ توسعه، تداوم و تغییر پنجهاي  سیاست خارجی ایران، برنامه 
  مقدمه

، اول ي هـا  قـانون برنامـه  . وجود دارددهندة تداوم و تغییر  نشان ایران، عناصرِ خارجی سیاستدر 
کلی،   اهداف) 11/6/1383و  17/1/1379، 20/9/1373، 11/11/1368مصوب (دوم، سوم و چهارم 

مشـخص و تمـام نهادهـاي حـاکمیتی و      نهادهاي اجرایی کشور راهاي کلی  ها و سیاست مشی خط
بر محتواي  شد با تکیهتالش خواهد  رو، در نوشتارِ پیشِ. ها کرده است حکومتی را ملزم به اجراي آن
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، )1الهـام از الگـوي نهـادي هیلـزمن     با ( شود، از منظري نهادگرا یده میچه که اسناد حقوقی باالدستی نامآن
ایـران،   خـارجی  سیاسـت کنندة  هاي تعیین جوي رگه و جست. آشکار گردد  خارجی سیاست  تحول مفهومی

نیازمنـد کاوشـی    رد کهسالۀ توسعه دا هاي پنج انداز و برنامه ، سند چشماساسی قانونحکایت از موجودیت 
 .نهادي است

  
  مبانی نظري پژوهش

داشت و افزایش قدرت، آنچـه  آوردن و نگه دست دانش چگونگی به معنايِ سیاست به در تعریف  
و  بنـابراین، سیاسـت  . در عرصۀ اجتماع است قدرتنهادوار  یافتنِ مهم تلقی شده، چگونگی جریان

هـاي   ي کارآمد در پژوهش سیاست، کاربست رهیافتها از روش .حقوق، آمیختگی ناگسستنی دارند
نویسـی   عمـد، از تـاریخ   و بـه  زنـد  مـی   قلمسیاست و حقوق اساسی  ۀ، درمیاننگارنده. حقوقی است
   .ورزد خودداري می

زاده  ، سیف)1388(، جوادي ارجمند )1382(جز پنج مقالۀ دهقانی فیروزآبادي  در این عرصه، به
فارسـی و  (اي  ، هیچ نوشتۀ دوزبانه)1387(زاده  و سیف) 1387(بوي ، ن)1390(و ملکی سعیدآبادي 

سالۀ توسـعۀ   هاي پنج در اسناد برنامه خارجی سیاستدر دست نیست که نشان دهد مفهوم ) انگلیسی
انـداز تکیـه    هر پنج مقاله بر سـند چشـم  . دیده است تحولیو چه هایی بوده  ایران داراي چه ویژگی

ساله اسـتناد کـرده    هاي پنج مهنگارنده به مضمون برنا ،ایستایی است؛ ولی یِد که ذاتاً سند حقوقندار
در  دهندة دینامیسم سیاسـت در ایـران    هاي اول تا چهارم، نشان اي اسناد برنامه بررسی مقایسه. است

  .ازطریق تحلیل نهادي است خارجی سیاستپرتو بازشناسی پویش 

                                                        

، »سازي خارجی آمریکا براي حمله به عراق تحلیل الگوي تصمیم: اقدام به جنگ«) 1383(نگارنده با الهام از مقالۀ اصغر افتخاري . 1
از منظـر روجـرز هیلـزمن،    . رش مقالـه پرداختـه اسـت   ، بـه نگـا  80تـا  55، ص 1383، پـاییز  12ال ، س48ماره ، شسیاست دفاعی

چهـارم    بـه حلقـه   مقالۀ حاضـر، باتوجـه  ). 61: 1383افتخاري، (محصول ایفاي نقش چهار دسته از بازیگران است  خارجی سیاست
 .گیري به نگارش درآمده  است تصمیم
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هاي حقـوقی   برابرسنجی متن( کشوري مقایسۀ درونگیري از توصیف، از روش  نگارنده ضمن بهره 
گیـرد،   پـژوهش قـرار مـی    2در این نوشتار، آنچه مورد. استفاده برده است) از مذاکرات نهادي برآمده

سطح تحلیل موجود در . است خارجی سیاست،  3و واحد تحلیل سالۀ توسعه مقایسۀ چهار برنامۀ پنج
کنـاره  ) سـاختار دولـت  (از سطح تحلیل کالن  هاي برآمده رينگ میانه است تا هم بتوان از کلی مقاله،

اي  از میان سه راهبرد روش مقایسـه . هاي آشکار سطح تحلیل خرد برحذر بود گرفت، هم از کاستی
نگارنـده از تکنیـک    ،)از کشورها و یک کشور واحـد  مقایسۀ تعداد زیادي از کشورها، تعداد کمی (

  .اختصاص یافته است خارجی سیاستخاص یعنی  هم به موضوعی سوم بهره گرفته که آن
چهـار برنامـۀ   در  خارجی سیاست که بازخوانی است وجوي پاسخ این پرسش نگارنده در جست

ازمنظـر زمـانی،    پاسخ نخست این اسـت کـه  . هاست دهندة تداوم و تغییر کدام ویژگی ، نشانتوسعه
  اي گـري فاصـله   ، از انقالبـی ارجیخـ  سیاسـت  گیـریم،  خمینی فاصله می هرچه از دوران ارتحال امام

مبـادي   نیـز، . شود ، بیشتر تأکید میالملل زدایانه با نظام بین تنش گیرد و بر مشی سازگاريِ معنادار می
امـا گـاهی   . یابـد  هاي نگرش ایدئولوژیک غلبه می تدریج بر شیوه ها، به ورزانه در تدوین برنامه دانش

کـه   یابـد  حضور میها  انقالبی در متن برنامه    گرایی بازگشتدلیل غلبۀ ذات انقالب اسالمی، نوعی  به
نویسـان را   و برنامـه  بودهاي سیاسی  میان جناح   ویژه در دو برنامۀ سوم و چهارم، دستاورد رقابت به

  .افقت نداشتندرهایی تن دردهند که با آن م از واژه  کرد به استفاده مجبور می
  

  رتو اسناد قانونی ایران در پ خارجی سیاستهاي  ویژگی
از انقالب در چنبرة خود  ایران را پس خارجی سیاستگیري و عمل،  نشدن اجماع در تصمیم حاصل

اي و اجراي آن در گام اول، امکان هرگونه  گذاري حرفه هاي سیاست فقدان دستگاه« ، یعنیگرفت
درنتیجه، آمادگی قبلی و الزم موقع و  ریزي به کند، فرصت برنامه بینی را براي تدوین راهبرد سلب می پیش

کند و کشور را در بهترین شکل، با واقعیت  اي و جهانی را زایل می هاي منطقه براي تعامل با قدرت

                                                        

1 . Case 
١ . Unit of Analysis 
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دادن همۀ  در این هماوردي، با ازدست. کند رو می شدة رقبا و دشمنان روبه هاي تدوین ها و برنامه طرح
» تواند وجود داشته باشد زنی نمی کار و چانهگذاري، دیگر قدرت ابت مراحل اولیۀ تدوین سیاست

: ایران، در سه سند برشماري شده است  خارجی سیاستهاي نظري  ویژگی). 133: 1380طوسی،  رئیس(
  .حاکمیتی و فرابخشی  حقوقی برتر، فرادستی

  ایران  اسالمی  جمهوري  اساسی قانون -الف
ـ      اساسی قانون ود کـه مـدعیات خـود را در سـه سـطح      انقالبـی، دسـتاورد اندیشـۀ انقالبیـونی ب

و  11، اصـل  2اصـل   5، بنـد  3اصل  16بند . وطنانه مطرح کردند گرایانه و جهان گرایانه، امت اسالم
: 1377ایـزدي، (. برشمرده اسـت ایران را  خارجی سیاست، مختصات اساسی قانون 154تا152اصول 

وناگون مقدمه و اصول گ ایران در جیخار سیاستمدت و بلندمدت  مدت، میان اهداف کوتاه ).146تا131
 خـارجی  سیاسـت ، از اهـداف ملـی و فراملـی    نیز). 102تا65: 1386صدقی،( اساسی قید شده است قانون

تـاکنون   ).170تـا 147: 1388دهقـانی فیروزآبـادي،  (آمـده اسـت    میـان  سـخن بـه   اساسی قانونمندرج در 
جـویی   گرایانـه و سـازش   ویی آرمـان گرایانه، رویـار  تعهد ملت عدم«هاي متعارضی چون  گیري جهت
ازآنکـه حاصـل    ایران رواج یافته کـه بـیش   خارجی سیاستدر ) 74تا59: 1380رمضانی،(» بینانه واقع

 دسـتآورد ، انـداز  سـند چشـم  . المللی است تغییر کردار انقالبیون باشد، دستاورد استلزامات نظام بین
  .اساسی بود قانون 110اصل  شدن بند یک اجرایی
  انداز  چشم سند -ب

بـار،   رود؛ زیـرا بـراي نخسـتین    شمار مـی  نوین در پیشبرد اهداف ایران به انداز، گامی  سند چشم
، بحث 1379از سال . داد   نشان 1404استراتژي کالن کشور را ترسیم کرد و جایگاه ایران را در سال 

انـداز   و تـدوین چشـم  هاي تبدیل ایران بـه قـدرت اول منطقـه، طراحـی      و قابلیت» اي ایران منطقه«
  .تدوین شد 1382ماه  انداز در آبان سند چشم. ریزي شد درراستاي تحقق این هدف برنامه

ازبابـت تولیـد ثـروت و     ، نگرانی مدیریت کشـور  کند تصویر مینگرانه  انداز را آینده آنچه چشم
منـد و   و سـامانۀ قاعـده   تولید و بازتولید سرمایه و توان بازدارندگی، نیازمند برنامه«؛ زیرا بودامنیت 

مراتـب   در سلسله .)301: 1387ارجمند، جوادي(» بینی و براساس استراتژي مشخص است پیش قابل
، )گـذاري، اجـرا و کنتـرل    انداز، استراتژي، سیاست چشم(بر مأموریت   ریزي استراتژیک مبتنی برنامه
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انداز براي رفـع   چشم سند. ودش جار حقوقی تلقی می، برترین هناساسی قانوناز  انداز پس سند چشم
خود، چارچوب راهنمایی  خارجی سیاستما در « :شد گرفتهایران درنظر خارجی سیاست هاي کاستی

هـاي   گیـري  کشور ایران، بیشتر باعنوان مرکب جهت خارجی سیاستتحوالت . ایم براي اقدام نداشته
  ).80: 1385زاده، سیف(» بندي شده است صورت خارجی سیاستایدئولوژیک، نه استراتژي 

  سالۀ توسعه  هاي پنج برنامه -ج
ها به قصد دسـتیابی بـه    به توضیح چند پدیده مانند روش انجام کار، چیدمان منظم پاره» برنامه«
فـرض اصـلی آن   . پردازد می ها ها، استفادة بهتر از منابع، انتخاب اولویت گزینه ، تعیین اولویتهدف

چیز را براي هرکس فـراهم کـرد و در طـی یـک برنامـه       همه توان است که در طول یک برنامه نمی
) 1368بهمـن  11( قانون برنامـۀ اول ). 2و1: 1385توفیق،(زمان انجام داد  توان همۀ کارها را هم نمی

میـان   بـه  نـامی   خـارجی  سیاستهاي کلی برنامۀ اول، از  در بخش هدف .شامل یک ماده واحده بود
 ةدید هاي تولیدي و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت زي ظرفیتنیامد و برنامه بر بازسازي و نوسا

  ).30: 1384متانی،( هاي برنامه متمرکز شد در چارچوب اولویت جنگ
دولت، مشتمل بر یک ماده واحده در تاریخ  1372آذر  30 -  32193بر الیحۀ   قانون برنامۀ دوم مبتنی

هـاي   مشـی  و خط از اهداف کالن کیفی و کمی ز در این برنامه نی. ب مجلس رسیدبه تصوی 1373آذر  20
، ن کیفـی هاي کال هدف 12، بند خارجی سیاستدر زمینۀ  و میان آمد سخن به هاي کلی اساسی و سیاست

تـدوینِ   يرا مبنـا  )128: 1384متـانی، (» خـارجی  سیاسـت رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت در «
هـاي   ویژگـی . قـرار داد  )141: 1384متـانی، (» ایـران  خـارجی  سیاستمشی اساسی در زمینۀ  دوازده خط«

گرایـی و هدفمنـدي در    با برنامۀ اول، نشانۀ نـوعی توسـعه    ایران در برنامۀ دوم درمقایسه خارجی سیاست
  .عرصۀ اجرایی بود

دولـت، مبنــاي برنامـۀ ســوم قـرار گرفــت کـه در تــاریخ      1378شــهریور  24 - 33018الیحـۀ 
ازپـیش   یافتن بیش اي که حاصل قدرت با نوآوري ویژه. به تصویب مجلس رسید 1379فروردین 17

هـاي اول و دوم کـه تمـامی     هاي کلی نظام بود، برخالف برنامه در تدوین سیاست مجمع تشخیص
هـاي فرابخشـی و    هاي کلی را در خود داشت، برنامۀ سوم به حـوزه  ها و سیاست مشی اهداف، خط 

ه امـور عمـومی، سیاسـت داخلـی و روابـط      در حوزة امور بخشی ب« 23بخشی تقسیم شد و فصل 
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خارجـه مکلـف شـد    وزارت امور«در برنامۀ سـوم،  . افتاختصاص ی )262: 1384ی،متان( »خارجی
» گانه تدوین و به شوراي عالی امنیت ملی هاي کلی نُه راهبردهاي مناسبی براي اجراي دقیق سیاست

گونـۀ   رنامـۀ اول و دوم، ویژگـی تکنیـک   بـا ب  برنامۀ سوم درمقایسـه . ارائه نماید )264: 1384متانی،(
  .مجمع و شوراي امنیت واگذار کرد هاي کالن را به دار شد و سیاست را عهده خارجی سیاست

شهریور 11وزیران به مجلس تقدیم و در  ازسوي هیئت  1382دي 22 در  که الیحۀ برنامۀ چهارم
و شـوراي نگهبـان، در    دلیـل اخـتالف مجلـس    در مجلس تصویب شد، براي نخستین بار به 1383

آنچـه   در ایـن برنامـه،  . مقام رهبري، قابلیت اجرا یافـت  از تأیید مجمع طرح شد و تغییر کرد و پس
به برنامۀ سوم، پیشـرفتی درزمینـۀ    اما نسبت. بود» زدایی تعامل با اقتصاد جهانی و تنش«شد  برجسته
قـانون   186تـا   183و  181 تـا  175، 171 هاي ماده، 129حاصل نشد و طبق مادة  خارجی سیاست

  .تنفیذ شد )407تا403: 1384متانی،( برنامۀ چهارم برنامۀ سوم، براي
  

  ایران  خارجی سیاستگیري در  نهادهاي تصمیم
فدرالیسـم، قـوة   «: کنـد  رآمده از ساختار قـانونی کشـورها یـاد مـی    ل بهیل از پنج مدکریستوفر 

بافت که اختیارات آن میان  خیزد؛ دولت تک میگذاري چندحزبی بر اي که از دل مجلس قانون مجریه
جمهوري تقسیم شده است؛ چیرگی عملی یـک حـزب در چـارچوب سـاختار      قوة مقننه و ریاست

انقالب، اصـول ثابـت   ایـران پسـا  در ). 318: 1387هیـل، (» حزبـی  هـاي تـک   سـاالرانه و نظـام   مردم
یم انرژي، قرابت جغرافیایی بـا  جغرافیاي سیاسی ایران، منابع عظ«: از عبارت شدند خارجی سیاست

» ترین منابع انرژي جهان در شمال و جنوب کشور، حساسـیت بـه اسـتقالل و حاکمیـت ملـی      غنی
بـر   شناختی، فرهنگی، اجتماعی و دینـی مـؤثر   هاي روان جز بنیان اما به). 37تا32: 1379القلم، سریع(

و ساختار قانونی ) انقالبی( سالمی ا  طوردقیق، ساختار عقیدتی به«بایست  ، میخارجی سیاستطراحی 
: 1387اسـدي، (» نفـوذ و فشـار   هـاي داراي   و گـروه  و نقش نهادهاي رسمی ) قدرت  تقسیم رسمی(

در «گیري دارد؛ زیرا این نقـش   در تصمیم کمی، نقش وزارت امورخارجه .را درنظر گرفت) 28تا17
  .است) 92: 1377محمدي،( »پرتو مطلقیت والیت فقیه، در میان نهادهاي مختلف تقسیم شده
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نحـو   بري، چـارچوب کلـی را بـه   دهد که مقام ره نشان می اساسی قانون 110اصل  2و1بندهاي 
هـاي   مجمع تشخیص نیز درزمینۀ تعیین سیاست. کند تعیین می خارجی سیاستمؤثري درزمینۀ بسیار

تی و کلی، حل معضالت نظام و حل اختالف بـین مجلـس و شـوراي نگهبـان، سـازوکاري مشـور      
در تصویب نهایی  ).289تا252: 1388دهقانی فیروزآبادي،(ایران دارد  خارجی سیاستکننده در  تعیین
 قـوة مقننـه در سـازوکاري نهـادینِ     ساله، مقام رهبري، مجمع تشخیص، قوة مجریه و هاي پنج برنامه

لحـاظ   هم بـه ایران،  خارجی سیاستهاي  ویژگی .، نقش دارندگیري تصمیم برآمده از ساختار رسمی 
گراست که  هاي توسعه هاي دولت ویژگی بر   رخدادهاي پیوستۀ تاریخی و هم ازمنظر گفتمانی، مبتنی

هاي محیطی استوار شده که نشانۀ  اي از پویش پذیري دارد و هم بر زنجیره هم نشان از قابلیت نظریه
  .ایران است خارجی سیاستو بازگشت در تاریخ  گشت 

اما یـک  . هاي سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ از نهادمندي حوزه است گرایی، عبارت  توسعه
المللی  زدایی و گسترش مناسبات با کشورها و نهادهاي بین تنش«گرا، متوجه  توسعه خارجی سیاست

» گرایانـه اسـت   اقتصادي بـراي تحقـق اهـداف توسـعه     هاي سیاسی درجهت کسب امتیازها و امکان
معناکه از  این به. است» علم«هاي  بر ویژگی گرا مبتنی توسعه خارجی تسیاس). 357: 1387شیرزادي،(

شـده براسـاس ایـن ضـابطۀ کلـی ارزیـابی        تصویر ارائه تصویري در ذهن ایجاد و وضعیت حقیقی،
 خـارجی  سیاسـت علـم  «در این حالت، . تر باشد واقع نزدیک شود که تصویري ارجح است که به می

عیت است و این فهم، اولین رکن در هدایت رفتار خـارجی یـک   شود که متکفل فهم وض پدیدار می
معنـاي   ، استراتژي اسـت؛ بـه  خارجی سیاستدستاورد علم ). 20و15: 1377الریجانی،(» کشور است

  . نقشۀ کالن رفتار یک کشور در بیرون مرزها
فعـال، مـؤثر و    خـارجی  سیاسـت توان  بدون ایده نمی«برنامه، یک ایده است و بدیهی است که 

). 47: 1383سـجادپور، (» شـود  هـاي بـالقوة بـازیگران محقـق نمـی      پایداري داشـت؛ زیـرا ظرفیـت   
تواند به دو معنا  بایست بر پایۀ علم، ایده و برنامه استوار باشد، می گرا که می توسعه خارجی سیاست

یـک   خـارجی  سیاسـت هاي  اول اینکه وضع مطلوب اقتصادي در صدر فهرست اولویت«: کار رود به
است که براي تأمین سایر اهداف و منـافع ملـی،    خارجی سیاستر قرار گیرد؛ دوم اینکه نوعی کشو
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 خـارجیِ  سیاسـت ). 364: 1387دهقـانی فیروزآبـادي،  (» کنـد  توسعه و رفاه اقتصادي را پیگیري مـی 
  .گراست و مصلحتگرا،  گرا، عاقالنه، نتیجه توسعه

را براي  خارجی سیاستبایست نوعی  زي میتوسعه و نوسا کشورهاي درحال «به تعبیر رمضانی، 
تر و مؤثرتر  تر، همسازتر، پیچیده تر، پاسخگوتر، متنوع کسب آزادي عمل بیشتر گزینش کنند که فعال

 ، پیشـینۀ سـاز  شود، مگر آنکه برنامۀ تئوریک پشتوانه این امر عملی نمی). 47: 1380رمضانی،(» باشد
 خـارجی  سیاستنگاهی به سرشت . ی را فراهم آوردالملل نظري کنش سیاسی معطوف به صحنۀ بین

، انـد  المللی آشـنا شـده   هاي نظام بین تدریج با واقعیت ، بهدهد که انقالبیون ایرانِ پساانقالب نشان می
  گرایی ایدئولوژیک فاصله گرفته اند، از آرمان المللی را شناسایی کرده و پذیرفته مقتضیات محیط بین

 خـارجی  سیاستها در  گیري رسد این ایده که جهت نظر می به. اند دنظر آوردهبیشتر م  منافع ملی راو 
است که مبانی خود  اي هاي عجوالنه گیري از تصمیم نوعی فاصله ۀایران نیازمند نقشۀ راه است، نشان

  . اند هاي غیرمنطبق با واقعیت گرفته را از  تصویرسازي
  

  پساانقالبیایرانِ  خارجی سیاستگفتمانی به   نگاه تاریخی
کـه بـه    هنگـامی . بخشـند  شوند و هردو همدیگر را معنا می کردارها بر بستري از کالم جاري می

گـردد   پدیدار مـی » کالم منضبط«شود، وجود نوعی  ایران انقالبی نگریسته می خارجی سیاستتاریخ 
خـارجیِ   رویـدادهاي روابـط  . سـازد  خیزد و یک معنا را بـه ذهـن متبـادر مـی     که از یک بستر برمی

محـور   گـرا، ارزش  محـور واقـع   مصـلحت «دهندة وجود چهـار نـوع گفتمـان     نشان ایران پساانقالبیِ
: 1381ازغنـدي، (» محور است گراي سیاست طلب اقتصادي و فرهنگ محور اصالح گرا، منفعت آرمان

 همـراه  المللـی بـه   بـین  ۀجامعـ هـاي   خـوانی  در دورة اول، موقعیت انقالبی داخلی و مخالف). 21و9
گـام   بـه  طلبـیِ گـام   گریزي و اصالح گرایی، آرمان ، دولت موقت را به مصلحتچنددستگی انقالبیون

ایران را  خارجی سیاستگرایی دینی،  همراه آرمان جنگ عراق و استلزامات شور انقالبی به. واداشت
پروراند  یون میزمان کشاند که هم داعیۀ تغییر جهان را در مغز انقالب به دورانی از تهاجم و تدافع هم

گرایـی   دهنـدة دفـاع از منـافع ملـی و عقـل      کرد که نشان هایی  و هم منطق جنگ، آنان را وارد کنش
کـه نـوعی ناسیونالیسـم پنهـان دینـی بـود،        القـرا  کیان اسالم با توسل به امحفظ . گرانه بود محاسبه
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جویانه  دینظاهر لی همچنان جویانه پناه آورد؛ و گرایی مصلحت دیپلماسی ایران را وادار کرد به عقل
گرایی تجدیدنظرطلبانـه   هاي فراوان برآمده از جنگ، عقل جمعی را در مسیر آرمان خسارت. داشت

. اس نیاز به سازندگی در کشور بوداحس آن گرایانه انداخت که نتیجۀ گرایی نسبی عمل همراه واقع به
بایـد بـه کردارهـایی تبـدیل      وطنانه  انه و جهانجوی  گرایانه، دین گرایانه، امت بنابراین رفتارهاي آرمان

  .را در کانون توجه خود قرار دهد دیده شد که ایران را محور سازد و بازسازي ایران خسارت می
ایران را  خارجی سیاستگرایان رادیکال روي کار آمدند و مسیر  با استعفاي دولت موقت، آرمان

رهاي دینی و رادیکالیسم رزيِ تأثیرپذیرفته از هنجاغلبۀ نوعی نگرش فرام. معکوس و انقالبی کردند
مـدافع اعتقـادي خـاص،    «هایی چون  که از نقش ایران را تغییر داد؛ تاجایی خارجی سیاست ،انقالبی

حکومـت جهـانی    هاي محروم و مستضعف و حامی  ملت  دولت الگو، مخالف وضع موجود، حامی
 ،و پایان جنـگ  اساسی قانونخمینی، اصالح  حال امامارت. توان نام برد می) 88: 1385ستوده،(» اسالم

چـون تجـاوز عـراق بـه کویـت و       ییها مؤلفه. سبب شد سیاست داخلی و خارجی ایران تغییر کند
هاي داخلی سـبب شـد اهـداف ملـی در اولویـت قـرار گیـرد،         نیازمنديهمراه  فروپاشی شوروي به

گرایانه در رفتار خارجی  آمیز چندجانبه لمتزیستی مسا گرایی اقتصادي مدنظر آید و نوعی هم توسعه
ایـران شـد،    خـارجی  سیاسـت آنچه سبب سهولت در تغییر گفتمان . بعد چیره گردد  به 1368ایران 

جمهـور وقـت بـود کـه از آن بـا       فکري میان مقام رهبري و رئیس دستیابی به نوعی هماهنگی و هم
  ). 131و130: 1381احتشامی،(یاد شده است » محور رهبري ائتالف«عنوان 

ایـران   تعهـد انقالبـیِ   ارانه و عدمک تعهد محافظه گیري عدم از جهت« خارجی، سیاست درحقیقت،
از جنگ ایـران و عـراق، بـه     تعهد تجدیدنظرطلب و در دوران پس گیري عدم دوران جنگ، به جهت

نظـري دیگـر،   از م). 180تـا 175: 1388دهقانی فیروزآبـادي، (» طلب تغییر مسیر داد تعهد اصالح عدم
گرایی اسالمی  مصلحت. تغییر یافت گرایی اسالمی  گرایی و آرمان اسالم ، بهگرایی لیبرال گفتمان ملی

نظـر داشـت، مسـیر را بـراي      نامید و به اولویـت بقـاي جمهـوري اسـالمی      می» القرا ام«که ایران را  
اندیشـانه،   ایـی مصـلحت  گر ساخت که بر عمل هموار می  گرایی اسالمی شدن گفتمان واقع هژمونیک

بینـی، توجـه    اولویت منافع ملی حیـاتی، واقـع  «، خارجی سیاستگري و عقالنیت ابزاري در  محاسبه
» همـراه تجدیـدنظرطلبی انتقـادي اسـتوار بـود      طلبانه بـه  تعهد اصالح ویژه به قدرت اقتصادي و عدم
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ن پسـاانقالب، از شـش   ایـرا  خـارجی  سیاسـت بنابراین، در  ).132و131: 1384دهقانی فیروزآبادي،(
  :توان سخن گفت کردار می  /مفهوم
  گرا؛ جویانۀ غیرانقالبیِ غیرتجدیدنظرطلب واقع جویی مسالمت توازن.1
  خواه؛ گراي انقالبی آرمان تجدیدنظرطلبی تخاصم. 2
  خواه؛ جویانۀ انقالبی آرمان تجدیدنظرطلبی مدافعه. 3
  سنج؛ راي مصلحتگ پذیرانۀ واقع جویانۀ کنش زدایی مسالمت تنش. 4
  گراي الگوساز حکومتی؛  جویانۀ کنشگرانۀ واقع زدایی مسالمت تنش. 5
  . خواه کنشگرانه تجدیدنظرطلبی مهاجمانۀ انقالبی آرمان. 6

بر برنامه بود، هم  هم مبتنی ،دو نوع رفتار اول، بدون برنامه بود؛ ولی چهار نوع رویکرد پسینی
  .ددا ها را تغییر می هاي برنامه مؤلفه
  

  سالۀ توسعه هاي پنج در برنامه خارجی سیاستمقولۀ 
هاي شدیدي میان انقالبیـون   ، نارضایتیدر دوران دولت موقتایران پساانقالب  خارجی سیاست
گرایــی،  در امــور داخلــی کشــورها، صــلح نکــردن مداخلــه سیاســت نگــاه بــه غــرب، . پدیــد آورد

شـاه محسـوب    خـارجی  سیاسـت ، تـداوم  جویی و توسعۀ روابط خارجی با تمام کشـورها  مسالمت
گیـري   جـویی دولـت موقـت و آغـاز قـدرت      گیري، پایان سیاست مسـالمت  بحران گروگان. شد می
و  سـوم، اسـالمی    وجهۀ ضدامپریالیستی ایران در میـان کشـورهاي جهـان    . ها بود گام رادیکال به گام

جنگ عـراق بـا   . قرار گرفت هاي انقالبی افزون شد و انقالب ایران در مسیري ضدآمریکایی جنبش
عنـوان قـدرت نوپیـداي     ایران، پیامد ضدآمریکاگرایی انقالب ایران بود و نیروي ایران انقالبی را بـه 

  .خود مشغول داشت اي به منطقه
جنگ ایران و عراق، هم امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی، حفـظ اسـتقالل و حاکمیـت ملـی و     

گرایانۀ غیرمتعهدانۀ ایران انقالبـی برتـري داد و هـم     نانۀ امتگرایی فراوط صلح عادالنه را بر انقالبی
غربـی   شـرقی نـه   دفاع از اسالم، صدور انقالب، وحدت جهان اسالم، طرفداري از صدور انقالب، نه

اعتمادي بـه   ها و بی جاي دولت بخش به هاي رهایی ها و جنبش همراه استکبارستیزي، پیوند با ملت به
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هـا و کودتاهـا،    شرایط انقالبی، بحران. ایران قرار داد هاي را در صدر اولویتالمللی  هاي بین سازمان
هاي سیاسی با نظام نوبنیاد انقالبی و جنـگ عـراق بـا     هاي مسلحانۀ سازمان ها، درگیري طلبی تجزیه

دوم را بـه قـدرت    که نظام سیاسی پهلـوي (ایران  نظامی  سیاسی هاي ائتالفهمراه اضمحالل  ایران به
در چنـین  . ایـران چیـره شـده بـود     خـارجی  سیاست، اکنون بر کردار )اي هژمون مبدل ساخته منطقه

شدة تئوریک  تعیین هاي دقیقِ ازپیش  توانست بر برنامه هاي خارجی ایران انقالبی نمی اوضاعی، کنش
  .دمدت بو کوتاه  گیري و تصمیم  لحظه ِ بر ضرورت استوار باشد؛ تنها مبتنی

ــال   ــگ، ارتح ــان جن ــامپای ــازنگري   ام ــی، ب ــانونخمین ــی ق ــري و   و روي اساس ــدن رهب کارآم
بایسـت   با عقالنیت سازندگی نشان داد که از آن پس، زمامـداري مـی   جمهوري جدید همراه ریاست

حال،  تنها نیاز داخلی محسوب شد، بلکه درعین توسعه نه«رو،  ازین. انداز و برنامه باشد بر چشم مبتنی
وضعیت نابسـامان  «). 81و80: 1385احتشامی،(» المللی نیز بود هاي بین تبه ضرور اي از توجه نشانه

) 91و69: 1387یعقـوبی، (» المللـی  از جنگ و بایکوت کشور ازسوي نظـام بـین   اقتصادي ایران پس
زدایی و پایان جنگ سرد، فروپاشی شوروي، اعالم دکترین نظـم نـوین جهـانی، آغـاز      همراه تنش به

سوي شرق و تالش آمریکا براي مهار ژئواستراتژیک  یکا، گسترش ناتو بهگرایی آمر جانبه دوران یک
توانسـت بـر    پس دیگر نمـی  ایران، ازآن خارجی سیاستهاي  ایران، همه نشان از آن داشت که کنش

قـانونی   رفته و نوعی اقتـدار عقالنـی   که ازمیان(آفرین  همراه کاریزماي وحدت هاي مقطعی به  تصمیم
  .متکی باشد) دجاي آن نشسته بو به

  سالۀ اول  برنامۀ پنج  -الف
از پایان جنگ آمـاده شـد؛    ریزي قانون برنامۀ اول توسعه، پیش هاي تئوریک و عملیاتی پی زمینه

گرفتن جنگ، اجـراي برنامـه ممکـن     العالج رهبر انقالب و گیرودار پایان دلیل بیماري صعب ولی به
جدید که با تغییر توأمان  اساسی قانونیافتن  رسمیت و گذار جمهوري اسالمی  از فوت بنیان پس. نشد

ایـن  . شدن فرایند برنامۀ اول توسـعه آغـاز شـد    جمهوري همراه شده بود، عملیاتی رهبري و ریاست
صـورت الیحـه در آبـان     برنامه در هیئت دولت با رهیافت بازسازي اقتصادي ایران بنیان نهاده و بـه 

 19مجلس از  203و  195تا178هاي  برنامۀ اول در جلسه کلیات الیحۀ. به مجلس تقدیم شد 1368
  .بررسی و تصویب شد 1368بهمن  11آذر تا 
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هایی  حوزه  هاي اجتماعی و فرهنگی با اشاره به سازمان برنامه هنگام تدوین برنامۀ اول در بخش
اي، بهداشـت و درمـان،    وحرفـه  عـالی، آمـوزش فنـی    وپرورش، تحقیقات و آمـوزش  آموزش«چون 

، هـیچ  )1361گروه تلفیق برنامۀ سازمان برنامـه و بودجـه،  (» یستی، ارشاد اسالمی و تربیت بدنیبهز
کـه در جلسـۀ   (اهمیـت   جز دو موضوع بسیار  بی مجلس نیز، به. نبرد خارجی سیاستاز مقولۀ  نامی 
مطرح شد و عبارت از مقولۀ استخدام استاد از کشورهاي خارجی و نبود  1368دي  11مجلس 191
شدن افـراد و کشـورها و تشـکیک در مصـداق مفهـوم       و دشمن خارجی سیاستار درست براي معی

حتـی در گـزارش عملکـرد    . میـان نیـاورد    به خارجی سیاستاز  ، هیچ سخنی )قاعدة نفی سبیل بود
دوران برنامۀ . نشد) 1370سازمان برنامه و بودجه،( خارجی سیاستاي به  برنامۀ اول توسعه هم اشاره

هـاي نظـري آن ازنظـر     نام تعدیل ساختاري مصـادف شـد کـه بنیـان     آغاز اجراي سیاستی بهاول، با 
از نماینـدگان   ، برخـی بـا خاتمـۀ جنـگ   . انی تدوین شده بودآزادسازي اقتصادي، ازسوي بانک جه

اي  برنامـه «: مجلس در این اندیشه بودند که موضوع برنامۀ اول را در کمیسیون برنامه پیگیري کننـد 
از اهـداف جمهـوري    هاي کلـی مرکـب   ور اول به صحن مجلس رفت، درواقع چارچوبکه براي ش

هاي اول تا هفتم در مجلس نیز تصویب شد و آمـاده شـدیم بـراي اینکـه      ایران براي برنامه اسالمی 
. هـا تـدوین کنـیم    هاي بخشی و اسـتراتژي هرکـدام از بخـش    برنامۀ اول را در کادر مشخص برنامه

ي درازمدت به این ترتیب دیدیم که بایستی به مثلثی ا  ایران را در برنامه المی انداز جمهوري اس چشم
» این مثلث شامل بالندگی اقتصادي، اسـتقالل اقتصـادي و عـدالت اجتمـاعی بـود     . دست پیدا کنیم

  ).67: 1385توفیق،(
جی و بیـع  از استقراض خار دلیل نیاز فراوان به منابع مالی براي بازسازي کشور، استفاده دولت به

؛ ولـی  )30: 1384متـانی، (اي و توسعۀ صادرات را در اصالحیۀ برنامۀ اول گنجاند  متقابل، وام پروژه
هـا بـه    مشـی  اگرچه هنگـام تـدوین خـط   . سخن رانده نشد خارجی سیاستطور مستقیم از مقولۀ  به

طلـب   بار و سلطههاي دول استک با دسیسه المللی و مقابله هایی چون بدون اتکا به انحصار بین عبارت
نشـده   پیـروز کم در جنـگ   اشاراتی شد، ولی همه درراستاي تداوم مدعیات انقالبیونی بود که دست

شـد؛ آن هـم    اشـاره ) 53: 1384متـانی، (» کشـور  خارجی سیاستچارچوب «بار به  فقط یک. بودند
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و اطالعـاتی    یافتن هزینـۀ ارزي دفـاعی، انتظـامی    که از لزوم تقویت بنیۀ دفاعی و اختصاص هنگامی
  .میان رفت سخن به

توانسـت   کـم نمـی   که برنامۀ اول به الیحۀ بودجه شبیه و وارد جزئیات شده بـود، دسـت   از آنجا
  سو، ایران از جنگ رهـا شـده بـود و آنچـه     ازیک. کند تدوینرا  خارجی سیاستسالۀ  استراتژي پنج

ــاً ، بازســازي اقتصــداشــتهــاي کشــور  برتــرین جایگــاه را در میــان ضــرورت ــود و طبیعت ادي ب
رتبـۀ نظـام سیاسـی     مانـد و در سـاختار نخبگـان عـالی     ، همچنان تکنوکراتیـک مـی  خارجی سیاست
 اساسـی  قـانون  176حال، شوراي عالی امنیت ملی هـم مطـابق اصـل     شد و درعین گیري می تصمیم

ی اتخاذ هاي کالن را در روابط خارج توانست سیاست با تأیید نهایی مقام رهبري می که تشکیل شد
سـاالر بـود و بـه     فـن  ،اساسـی  قانوناز بازنگري  پس جمهورِ ازدیگرسو، کابینۀ نخستین رئیس. نماید

را از خـود منتـزع سـاخت و بـه افـرادي تحویـل داد کـه قـدرت          خـارجی  سیاسـت اجبار، عرصۀ 
ي ارزي بودن منابع مالی داخلی و درآمـدها  دلیل ناکافی به. گیري را به انحصار درآورده بودند تصمیم

هاي هنگفت، نیاز به منابع مالی خـارجی را   زده با حجم خسارت و مالیاتی، بازسازي کشوري جنگ
کشوري همچنان خواهـان   که المللی پذیرفتنی نبود براي نظام بین ولی این امر. داد لوه میعقالنی ج

لبی بخـش، تجدیـدنظرط   هـاي رهـایی   از نهضـت  هاي مربوط به صدور انقالب، حمایـت  تداوم مشی
سوي مجامع  حال، دست نیاز به ولی درعین ،المللی باشد المللی و براندازي قواعد و نهادهاي بین بین

اش  بایسـت در کردارهـاي روابـط خـارجی     اجبار مـی  بنابراین، ایران به. المللی نیز دراز کند مالی بین
انعکاس یافت، نه مستنداتی  ، نه نیاز مالی به نظام جهانی در برنامۀ اول توسعهاما .کرد زدایی می تنش

در برنامـۀ دوم،  . انـد  در متن برنامۀ اول قید شد که نشان دهد ایرانیان تصمیم به تغییـر رویـه گرفتـه   
  . ها شناسایی شد کاستی برخی

  سالۀ دوم  برنامۀ پنج -ب
سـال دوران سـازندگی    المللی در مـدت هشـت   آنچه به درك رهبران سیاسی ایران از محیط بین

بـا   پـذیري همـراه   نـوعی انعطـاف  . جاي نگاه ایـدئولوژیک بـود   کرد، نگرش ژئوپولیتیک به کمک می
 مطابق با خواست دیگران داد که ایرانیان تمایلی به انزوايِ سنجانه نشان می هاي مصلحت گیري جهت

 بنـابراین، سیاسـت سـازندگی   . قدرتمند و ثروتمند را برپا دارنـد  نظام اسالمی «خواهند  دارند و مین
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الیحۀ برنامۀ دوم ). 152و151: 1387اسدي،(» دوران بازسازي، بیشتر مفهوم درونی و داخلی داشت
اي  هـاي مقایسـه   و در جـدول  در مسـتندات برنامـۀ دوم  . سـید به تصویب دولت ر 1372در آذرماه 

) الف1372سازمان برنامه و بودجه،( خارجی سیاستاز  هاي اساسی کالن و بخشی، سخنی  مشی خط
اختصـار   بـه ) 1373آذر 20آبان  تـا   15از (الیحۀ برنامۀ دوم نیز طی ده جلسه در مجلس . نشدبرده 

  .میان نیامد به خارجی سیاستاز  هم هیچ سخنی بررسی شد و باز
تنها یک نکته گفته شد که تکنیکال بود و در پیوندي تنگاتنگ  ،مجلس 1373آبان  23 در جلسۀ

اي از ارتباطـات   تقویـت صـادرات و بخـش عمـده    «: سـازندگی موردنیاز دوران  با مسائل اقتصاديِ
این مسئله نیـاز  . شود هاي خارجی ما در خارج از کشور تأمین می خانه بازرگانی دوجانبه در سفارت

. هـاي مـا دارد   خانـه  گیري کامل و تالش نمایندة سیاسی و سفیر و سـفارت  به شناخت بازار، اطالع
فعلی در تهران، شما هر کاري با هر کشور خـارجی داشـته    هاي خارجی خانه طور که سفارت همان

زنـد؛ خـوب از آن    باشید، ولو تجاري و فرهنگی، سفیر آن کشور در تهران حرف اول را به شما می
کشند، نیروهاي متخصص ندارند، بیشتر  هاي ما نمی خانه ها هست که سفارت طرف هم بعضی گالیه

گویــد کــه ایــن بخــش اقتصــادي در  یــن تبصــره مــیا. کــادر سیاســی هســتند تــا کــادر اقتصــادي
روند، صرفاً سیاسـی نباشـند؛ نیروهـاي     هاي ما تقویت شود و نیروهایی که در آنجا می خانه سفارت

دانیـد   شما می. هاي اقتصادي بتوانند مکمل تالش سیاسی باشند اقتصادي هم باشد که ازطریق تالش
اهرم . سیاسی، رابطۀ تنگاتنگی با مسائل اقتصادي دارددر ارتباطات دوجانبه و چندجانبۀ دنیا، رابطۀ 

ایجاد تراز بازرگـانی مثبـت در روابـط تجـاري     . زند اقتصاد حرف اول را در اهرم روابط سیاسی می
  ».دوجانبه، اصل اول دیپلماسی در کشور است

زمـان تـدوین   ساله شد و ضعف مجمـع تشـخیص در    به یک الیحۀ بودجۀ پنج برنامۀ دوم، شبیه
مثابـه یـک روح در دو بـدن،     رتبۀ سیاسی کشور به داد؛ زیرا ائتالف دو مقام عالی نامۀ دوم را نشان بر

کـه    دلیـل  این هاي حقوقی مجمع تشخیص بود؛ تنها به ظرفیت کارنبستن تمام  توجیهی عقالنی براي به
عنوان  مع بهرتبه، نیازي به تقویت قدرت نهفتۀ مج هاي سیاسی مقامات عالی مشی در همسوبودن خط

هاي اساسی کالن و بخشی برنامۀ دوم، براي  مشی که در مجموعه خط هنگامی. نهادي حاکمیتی، نبود
به جلو  دهندة گامی  هاي اساسی بخش روابط خارجی یاد شد، نشان مشی بار از مجموعه خط نخستین
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ازسازي کشور و هـم  اند که هم سیاست ب بندي رسیده داد که نخبگان به این جمع بود؛ زیرا نشان می
هـاي خـارجی نخبگـان     زدایی در روابط خارجی، نیازمند تغییر تصویر ذهنـی و کـنش   سیاست تنش
هاي اساسی بخش روابـط خـارجی در برنامـۀ دوم، بـا دیپلماسـی       مشی بنابراین، خط. سیاسی است

هـاي   صورت تکنیکال درآمد و بیشـتر بـه ابزارهـا دقـت شـد تـا مفهـوم        اقتصادي پیوند خورد و به
  .ساز پردازانۀ تئوریک زمینه سیاست

هاي سیاسی و کنسولی موجـود براسـاس    بازنگري در نمایندگی«: ها عبارت بود از مشی این خط
نشـین نظیـر    هـا در کشـورهاي مسـلمان    اهداف سیاسی و امنیتی و دفاعی کشور و توسعۀ نمایندگی

هـاي سیاسـی در کشـورهاي داراي     یافتۀ شوروي و تجدیدنظر در فعالیت استقالل هاي تازه جمهوري
هـاي   ها ازطریق نمایندگی آکرودیته، تمرکز فعالیـت  پتانسیل سیاسی ضعیف و برقراري ارتباط با آن
هـاي   خانـه  هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي در سـفارت     سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی، مطالعه و بررسی

یثیـت و شـئونات   و حـذف تشـکیالت مـوازي ایجادشـده در گذشـته، حفـظ ح       جمهوري اسالمی 
هـاي   هیئـت  هـاي رسـمی    بر مأموریت در خارج از کشور ازطریق کنترل و نظارت جمهوري اسالمی 

هـا و   کردن و تشخیص ضرورت و اخـذ گـزارش از نتـایج و آثـار مأموریـت      منظور منطقی دولتی به
یلی هاي سفرا و نمایندگان سیاسی کشور و توجه بـه سـوابق تجربـی و تحصـ     ارتقاي کیفی توانایی

  ).34: ب1372سازمان برنامه و بودجه،(» ها آن
ماده واحدة قانون برنامۀ دوم به ایفاي نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبري جهـان   57تبصرة 

احیـا و توسـعۀ   «: وجود داشت هایی بود که در برنامۀ اول استیدهندة جبران ک اشاره داشت که نشان
هاي آموزش زبان و ادبیات فارسی،  رسی، گسترش برنامهشناسی و زبان و ادبیات فا هاي اسالم کرسی

و فرهنگـی خـارج از کشـور، گسـترش مبـادالت فرهنگـی بـا         ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمـی  
اي و  هـاي مسـتقل و مـؤثر منطقـه     و جهان سوم، گسترش روابط بـا خبرگـزاري   کشورهاي اسالمی 

المللـی اسـالمی و گسـترش     و تلویزیونی بـین هاي رادیویی  المللی، تالش درجهت ایجاد شبکه بین
نظـر   بنابراین به). 111و110: 1384متانی،(» هاي زندة دنیا به زبان ترجمۀ قرآن کریم و متون اسالمی 

د الگوي صدور انقالب ازسوي انقالبیون تحول یافت و از ماهیت فیزیکی بـه الگوسـازي از   یرس می
برنامۀ دوم شد؛  ؛ اما این مسئله، موضوع دومین اولویتبه روایت ایرانیان تبدیل شد فرهنگ اسالمی 
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درخصوص تقویت نیروهاي بخش اقتصادي «موظف بود  100خارجه، طبق تبصرة زیرا وزارت امور
هـا فـراهم    هاي خود براي بازاریابی و صدور کاال به کشورهایی که زمینۀ صدور کاال به آن نمایندگی

هـاي   هاي الزم درخصـوص ایجـاد ارتبـاط بـین شـرکت      یبه ارائۀ اطالعات و هماهنگ باشد، نسبت
بـه اعـزام    ي مزبـور نسـبت   وزارتخانـه . تولیدي و تجاري دوطـرف تسـهیالت الزم را فـراهم سـازد    

  ).127: 1384متانی،(» کنند هاي موردنیاز اقدام می کارشناس متخصص به نمایندگی
ز تحـول ذهنـی در   اي ا جـاي صـدور انقـالب، نشـانه     شـدن مفهـوم صـدور کـاال بـه      جایگزین

درپـیش   خارجی سیاستدرواقع، باید نوع دیگري از . بود  هاي کارگزاران جمهوري اسالمی برداشت
زدایی عبـور کنـد و    که از مرحلۀ تشنج خارجی سیاستگونه  گرایانه باشد؛ آن شد که توسعه گرفته می 

درواقـع  « خـارجی  سـت سیااین نوع . حرکت نماید بر دوستی و همکاري روابط مبتنی سوي ایجاد به
هاي دستیابی به سه رکن منابع مـالی و سـرمایۀ خـارجی، فنـاوري پیشـرفته و بازارهـاي        باید زمینه

 12بنـد  ). 276: 1387زنگنـه، (» توسعۀ کشور فـراهم سـازد    اي و جهانی را براي اقتصاد روبه منطقه
کمـت و مصـلحت   رعایت اصـول عـزت، ح  «کالن کیفی در بخش اول قانون برنامۀ دوم به   اهداف

هـاي   نوعی توصـیه  هب سو، ازیککه  اختصاص یافت) 128: 1384متانی،(» خارجی سیاستکشور در 
هاي مختلف در خارج از کشور در چارچوب  تمرکز فعالیت«انجامید؛ مانند  گرایانه می وسیله تکنیکیِ

رابطـۀ خـارجی و    کاري و بهادادن به نیروهاي کیفی در از پراکنده هاي سیاسی و جلوگیري نمایندگی
ازدیگرسو، صوري بود . »هاي خارج از کشور تأکیدبر تربیت و انتخاب نیروهاي کارآمد در نمایندگی

تقویـت روابـط حسـنه بـا همسـایگان و      «شد؛ مانند  پیوندها با کشورهاي دیگر می و متوجه توسعۀ
و اکو، ایجاد توازن بین روابط سیاسـی و اقتصـادي بـا دیگـر کشـورها، تـالش        کشورهاي اسالمی 

هاي اقتصـادي، فنـی و    درراستاي ایجاد توازن تجاري با کشورهاي دیگر و حمایت جدي از فعالیت
» خصوص مساعدت در ایجاد ارتباط بـا کشـورهاي خـارجی    خدماتی بخش دولتی و خصوصی، به

گویانه بود که با انـدکی تفـاوت، ایـن قابلیـت را      هاي کلی توصیهبرخی دیگر، ). 141: 1384متانی،(
تأمین امنیت ملی دربرابر تهدیـدات خـارجی و   «کشورها مصداق یابند؛ مانند   داشت که دربارة تمام

: 1384متـانی، ( » حفظ و صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسـداري از انقـالب اسـالمی   
هـاي اقتصـادي سـازندگی بـود؛ یعنـی حمایـت جـدي از         ي سیاستیکی درراستاي محتوا« ؛)141
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هاي الزم براي رابطـه و   هاي بخش خصوصی براي گسترش صادرات غیرنفتی و ایجاد زمینه فعالیت
هـاي   بـا خصـلت   دهندة تداوم نوعی شـعار انقالبـی همـراه    حضور در دیگر کشورها و دیگري نشان

از مبـارزاتی کـه    ویـژه آمریکـا و حمایـت    اسـتکباري بـه  هـاي   ایدئولوژیک بود؛ ادامۀ مبارزه با رژیم
گیرد، در چارچوب رهنمودهـاي مقـام    درراستاي آزادي قدس و محو رژیم اشغالگر قدس انجام می

لیـۀ انقـالب   نگاهی به شعارهاي دوران او نیم تفکر انقالبی برآن بود که). 141: 1384متانی،(» والیت
  . برنداشته استهاي بلندپروازانه دست  یجوی از مبارزه بیندازد و اعالم کند که

ایجاد شرایط تجلـی مزیـت نسـبی کشـور در سـطح      «هایی چون  در تجارت خارجی، به پدیده
هـاي   هـا و اتحادیـه   المللی، ایجاد رقابت در صحنۀ تولیدات با دنیاي خارج، عضویت در سازمان بین
جاري با دنیاي خـارج، تـالش درجهـت    منظور کسب منافع بیشتر در امور ت اي به المللی و منطقه بین

ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط سیاسی کشور ما با دیگـر کشـورها، اسـتفادة مطلـوب از اهـرم      
روابط اقتصادي در روابط سیاسی با کشورها، امحاي تدریجی تعهـدات خـارجی و جلـب سـرمایۀ     

) 148تـا 144 :1384متـانی، (» هـا  ها و پروژه منظور تأمین سرمایۀ الزم جهت اجراي طرح خارجی به
 اي هاي کـالن کیفـی، نکتـه    با هدف هاي اساسی برنامه مرتبط مشی اشارة کافی شد؛ اما در بخش خط

 خـارجی  سیاسـت تدوین استراتژي درازمـدت  «: دقیق پدیدار شد که نشان از نوعی عقالنیت داشت
پذیرفتنـد کـه    باید مـی  نجام انقالبیون کامروا، سرا). 141: 1384متانی،(» اساسی قانونبرمبناي اصول 

نـوعی   برنامـۀ سـوم،  . زاید استی بسیار مینسنجیده در روابط خارجی، کژي و کهاي سینوسیِ  کنش
  .شناسی عاقالنه بود آسیب

  سالۀ سوم  برنامۀ پنج -ج
دولت درخصوص برنامۀ سوم به مجلس  1378شهریور  24 - 33018ازآنکه الیحۀ شماره  پیش

بـه   1377شـهریور   29ریزي برنامۀ سوم تهیه شـد کـه در    نوان نظام برنامهتقدیم شود، گزارشی باع
صورت بررسی عملکـرد گذشـته،    نگري توأمان به شناسی و آینده نوعی آسیب. تصویب دولت رسید

و ضـعف سـاختاري و عملکـردي و     تبیین وضع موجود، شناسایی مشکالت و تنگناها، نقاط قوت 
هـاي آمایشـی و شـناخت     اجتماعی و فرهنگی کشور با نگـرش  انداز بلندمدت اقتصادي، تهیۀ چشم
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بـه تصـویب    1379فـروردین   17هاي آینده مدنظر آمد؛ سپس الیحۀ دولـت در   ها و چالش دغدغه
  .مجلس رسید

ویژه مانند دو الیحۀ برنامـۀ اول   ریزي راهبردي وجود داشت؛ به ، گرایش به برنامهدر برنامۀ سوم
بـار   سالۀ بودجه بود و اعتبارات در متن قانون مندرج بود؛ البتـه ایـن   پنجهاي  و دوم که همانند الیحه

ریزي کشور و ایجاد کالبد حقوقی براي ادارة امـور   غرض از تنظیم برنامه، تغییر در چارچوب برنامه
طلبـان   کارآمدن اصالح ریزي برنامۀ سوم با روي تفاوت دیگري نیز وجود داشت؛ برنامه. مملکت بود
هـا را مـتهم بـه نزدیکـی بـه غـرب،        کاران را برانگیخت؛ چراکـه آن  ه مخالفت محافظههمراه شد ک

جمهـور دوران سـازندگی بـه     در این دوره، با انتصاب رئیس. کردند شدگی می سکوالریسم و تسلیم
صـورت   هاي کلی نظام به هاي قانونی این نهاد مانند تعیین سیاست ریاست مجمع تشخیص، کارمایه

لحاظ  هاي کلی نظام، به بنابراین با تدوین سیاست. ازپیش فعال شد قام رهبري، بیشدهی به م مشورت
  .کاست اش را می تواناییِ تحرك شارهایی قرار گرفت کهمرتبۀ قانونی باالتر، قوة مجریه در چنبرة ف

مشـکل چگـونگی   «: ماند، عبـارت بـود از   نشده باقی  ایران همچنان حل خارجی سیاستآنچه در 
بودن ایجـاد   هاي وصل میان ابعاد ایدئولوژیک فراملی با استراتژي ملی، مشکل ناممکن هطراحی حلق

بودن ترکیـب فراملـی ایـدئولوژیک بـا      هاي فراملی با همسایگان، مشکل ناممکن ها و ترکیب ائتالف
برداري کالن مالی، تکنولوژیک، علمـی،   هاي مناسب براي بهره هریک از کشورهاي دیگر، نبود زمینه

اي براي کشورهاي معترضـی چـون ایـران و مشـکل      المللی و منطقه صادي و امنیتی در سطح بیناقت
اي  هاي منطقه آمدن امکان ائتالف همراه فراهم هاي بزرگ به اي با قدرت ایجاد همکاري معنادار منطقه

و ایـران،   المللی ایران همچنان نامساعد مانـد  وضعیت بین ).4تا2: 1379القلم، سریع(» اي یا فرامنطقه
زدایـی،   گرایـی، تـنش   هـایی چـون صـلح    رو مقولـه  ازایـن . شد دولتی همواره تجدیدنظرجو خوانده 

قـرار   خـارجی  سیاسـت بایـد در دسـتور کـار     گرایـی گفتمـانی    وگو و چندجانبه اعتمادسازي، گفت
بـر   فرهنگـی بـا روابـط خـارجی مبتنـی       گـراي سیاسـی   توسعه خارجی سیاستکه  گرفت؛ تاجایی می

  .خورد زدایی، ضرورتاً پیوند می آمیز و تنش یستی مسالمتهمز
از : شناسی بنیادین صورت گرفت نوعی آسیب ،با دو برنامۀ اول و دوم، ازحیث ماهیت درمقایسه

هـاي   هاي عملیاتی، رهنمودها و سیاسـت  هاي قبل، فقدان برنامه هاي مشترك برنامه ترین ویژگی مهم
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هاي اصلی برنامه، نه در زمان فرایند تهیه و نه  گیري ها و جهت تکه سیاس طوري کلی برنامه است؛ به
الیحـۀ  ). 11: 1377سازمان برنامـه و بودجـه،  (» شدن نیافت ها، فرصت عملیاتی هنگام اجراي برنامه

برنامۀ سوم، حتی مانند دو برنامۀ اول و دوم در صحن علنی مجلس بررسی نشـد و تنهـا در چهـار    
، اصـالحات  1379فـروردین   17و  1378اسـفند   24و 15و 11در  370و  368، 362، 361جلسـۀ  

بـار، مقولـۀ    بـراي نخسـتین  . طور مختصر بررسی و تصویب شد کمیسیون و نه خود الیحۀ برنامه به
سازمان برنامـه و  (و باعنوان روابط خارجی  16اي با شمارة  صورت فصل جداگانه روابط خارجی به

در این فصـل بـه بررسـی تحـوالت     . اختصاص یافت رجیخا سیاستبه ) 481تا460: 1378بودجه،
هـا،   انداز آینـده، تبیـین وضـع موجـود، بررسـی رونـدها و گـرایش        گذشته، تحلیل مشکالت، چشم

هاي گوناگونی همچون  هاي اجرایی و راهکارهاي اجرایی درزمینه هاي استراتژیک، سیاست سیاست
هاي موجود و  ته شد و شمایی کلی از آسیبکنسولی و ساختار پرداخ  اقتصاد خارجی، امور فرهنگی

  .دست آمد دهد، به  صورت محتمل و قطعی رخ باید در آینده به آنچه 
بینـی   ی در پـیش اطالعات دقیق و درنتیجه، نـاتوان نبود «شناسانه آن بود که  ترین نکتۀ آسیب مهم

مان برنامـه و  سـاز (کشـور   خارجی سیاستعملکرد سایرین، مانع اتخاذ موضع فعال و اثربخش در 
تجـارت  . تـري قـرار گرفتـه اسـت     شده و پیوند با همسایگان در سـطح پـایین  ) 460: 1378بودجه،

گونه کـه شایسـته بـوده، تغییـر      خارجی ایران نیز روند نزولی یافته و ساختار وزارت خارجه نیز آن
یـین وضـع   در تب). 465تـا 462 :1378سـازمان برنامـه و بودجـه،   (» کیفی رو به بهبودي نیافته اسـت 

آمیز ایران با همسـایگان ابـراز شـد و بـه      به روابط خارجی تنش موجود، نوعی نگرانی شدید نسبت
در بخـش مشـکالت و تنگناهـا نیـز بـراي      . هاي خارجی اشـاره گردیـد   شکست در جذب سرمایه

 هـا قـرار   ایران در چنبرة ایـن دشـواري   خارجی سیاستبنیانه گفته شد که  طرزي واقع بار، به نخستین
هاي روشن و مشخص درخصوص نحـوه   گذاري و نبود سیاست متمرکزنبودن سیاست«: گرفته است

هاي خارج از کشور،  گذاري نمایندگی هماهنگی سیاست هاي ارتباط با کشورهاي خارجی، نا و زمینه
هـاي غیرمسـئول، ناهمـاهنگی و عـدم      توسط دستگاه خارجی سیاستناهماهنگی و دخالت در امور 

هاي اقتصادي و سیاسی و فرهنگـی، محصـوربودن در    در زمینه بین کشورهاي اسالمی وحدت رویه 
ها  جانبۀ نمایندگی اشراف کافی و همه  نظام دوقطبی در گذشته و نظام نوین حاکم بر جهان، نداشتن
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علـت کمبـود نیروهـاي کارشـناس      ربط به بر وضعیت فرهنگی و اقتصادي و سیاسی کشورهاي ذي
دهـی روابـط    ی کامل امور اقتصادي و سیاسی در روابط خـارجی، ضـعف سـامان   کارآمد، ناهماهنگ

کشور در این ارتباط، وجود قوانین  خارجی سیاستاقتصاد خارجی کشور و جایگاه دستگاه مسئول 
و مقررات ناهماهنگ و متناقض در توسعۀ روابط اقتصادي با سایر کشـورها و صـادرات غیرنفتـی،    

، وجود برخی خارجی سیاستادي و فرهنگی با دستگاه مسئول اجراي هاي اقتص ناهماهنگی سازمان
هاي سیاسـی، نبـود    هاي متقابل براي ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی و نمایندگی محدودیت

نبـودن نیروهـاي شـاغل در     ، متناسـب خـارجی  سیاسـت نظام اطالعاتی و اسناد در دسـتگاه مجـري   
ویژه در بخش  به اولویت روابط با سایر کشورها به کیفی باتوجهو   هاي سیاسی ازنظر کمی نمایندگی

نکردن نیروي انسـانی   اقتصادي، وجود تشکیالت موازي با امکانات مشابه در خارج از کشور، تأمین
علت محدودیت اعتبـارات ارزي، تـورم نیـرو در سـازمان      هاي خارج از کشور به موردنیاز نمایندگی

ثباتی شغلی نیروهـاي شـاغل در    اهش نیروهاي خارج از کشور، بیمرکزي وزارت امور خارجه و ک
مرکز، تفاوت فاحش دریافتی در داخل و خارج از کشور و نبود مقـررات و قـوانین ویـژة اداري و    

این مانیفست  ).472و471 :1378سازمان برنامه و بودجه،(» مالی براي بسط و توسعۀ روابط خارجی
چه باید از این تنزل نیابد  ه ایران بیشآنکه جایگا داد براي پیشنهاد میبلندباالي اعتراضی، اکنون باید 

  کرد؟ 
زدایی در روابط با کشـورهاي جهـان،    تنش« :سند برنامۀ سوم حاوي ده سیاست استراتژیک بود

منظـور تمرکـز امـور و همـاهنگی      دهی در بخش روابـط خـارجی بـه    بازنگري ساختارها و سازمان
المللی، تحکیم  هاي بین شده درجهت توسعۀ همکاري بینی هاي مؤثر و پیش ها، اتخاذ سیاست فعالیت

المللی مؤثربر امور توسعۀ کشور، ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر  هاي بین ها و ارگان روابط با سازمان
هاي همسو میان کشورهاي اسالمی، اولویت در ایجاد ارتباط با کشورهاي همسایه،  و اتخاذ سیاست
المی، کشــورهاي اثرگــذار در امنیــت ملــی، کشــورهاي داراي ســرمایه و فنــاوري، کشــورهاي اســ

دهی روابـط اقتصـاد خـارجی،     کشورهاي مؤثربر پیشبرد اهداف اقتصادي کشور، تالش براي سامان
هـاي خـارجی، ایجـاد سـاختار      گذاري المللی، جلب سرمایه هاي بین حضور هرچه بیشتر در سازمان

، توجه ویژه به اتحادیۀ اروپا خارجی سیاستي انسانی درراستاي اعمال مناسب و ارتقاي کیفی نیرو
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و اروپاي واحد و نقش آن در تحقق توسعۀ صنعتی کشور در آینده و ایجاد تسهیالت در انجام امور 
» نقـاط جهـان   المللی و افزایش حضـور ایرانیـان در اقصـی     کنسولی با عنایت به تحوالت آیندة بین

  ).476و475 :1378دجه،سازمان برنامه و بو(
شـده، مـؤثر در امـر توسـعۀ کشـور،       بینی زدایی، سیاست پیش کاربست تعبیرهایی همچون تنش

کشورهاي اثرگذار، کشورهاي داراي سرمایه و فناوري و کشورهاي مؤثربر پیشبرد اهداف اقتصـادي  
ران داشت؛ ای خارجی سیاستوفصل مشکلی دیرین در  اي در باب حل کشور، نشان از وجود اندیشه

یافتنـد کـه دشـوارة     گویی همگـان درمـی  . بدون آنکه نام کشور مقصد و میزان اهمیت آن ذکر شود
الي واژگـان،   بایسـت در البـه   ایران پساانقالبی چه بوده است و چگونـه مـی   خارجی سیاستبزرگ 

هـاي   راهکارهـاي اجرایـی سیاسـت   . مخفی و یاد آن بازتابانده و چهرة آن پدیدار شـود  ،خاطرة آن
منظور  به 183در مادة . اي عملیاتی گنجانده شد گونه به قانون برنامۀ سوم 186تا183مادة راهبردي در 

خارجـه مسـئول   درزمینۀ روابط خارجی، وزارت امورهاي نظام  ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست
سـئول  ، سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی، م    184هماهنگی و نظارت خوانده شد و طبق مادة 

، وزارت 186مـادة   .)263: 1384متـانی، (شـمار رفـت    به هاي فرهنگی  هماهنگی در اعمال سیاست
سو، مادون شوراي عالی امنیت ملی قرار داد و ازدیگرسو، وزارتخانۀ را مکلـف   خارجه را ازیکامور

: گانـه تهیـه و تنظـیم کنـد     هاي کلـی نُـه   ساخت راهبردهاي مناسبی درراستاي اجراي دقیق سیاست
المللی، ادامۀ پرهیز از تشنج در روابط با کشـورهاي   اي و بین هاي دوجانبه، منطقه گسترش همکاري
خواهی کشورهاي متخاصـم،   با افزون از روابط براي افزایش توان ملی، مقابله گیري غیرمتخاصم، بهره

هاي  انان و ملتاز مسلم شدن جهان، حمایت قطبی با تک از حضور بیگانگان، مقابله تالش براي رهایی
مظلوم، تالش براي ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهاي اسـالمی و تـالش بـراي اصـالح سـاختار      

  ).264 :1384متانی،(سازمان ملل 
هاي استراتژیک  وجود نوعی تباین ذاتی میان آنچه سیاست: آور بود شگفت میان، یک نکته دراین

هـاي   ی در برنامۀ سوم براي اجراي دقیق سیاسـت عنوان راهکارهاي اجرای تحت  خوانده شد، با آنچه
زدایـی بـا    داده شـد، تـنش    هاي راهبردي، آنچه مهـم تشـخیص   در ذکر سیاست. گانه قید شد کلی نُه

مـؤثر، اسـم رمـز کشـور یـا مجموعـه       . بـود  مـؤثر ویژه در پیوند بـا کشـورهاي    کشورهاي دیگر به
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طور عمده شامل کشورهاي پیشرفتۀ  و بهکشورهایی بود که یادآور بلوك غرب در جنگ سرد بودند 
ها باعنوان برقراري صلح دموکراتیـک،   زدایی با آن رفت تنش گمان می. شد صنعتی و دموکراتیک می

طلبـان در   اصـالح   المللی بـراي آنچـه   اي بین ها بینجامد، هم پشتوانه هم به توسعۀ صنعتی شبیه به آن
بـر   با توسعۀ سیاسی مبتنی ساالري همراه ي مردمشود؛ یعنی برقرار وجوي آن بودند، محسوب  جست

داد که ناگهـان از میـان نُـه سیاسـت      اما معلوم نیست در عمل چه رخ . پاسداشت حقوق شهروندي
  .، سوگیرانه شدموضوع دیگر  قانون برنامۀ سوم، خنثی و عقالنی و هفت 186کلی، دو موضوع مادة 

میـان   ز روابط براي افزایش توان ملی سـخن بـه  ا گیري ها و بهره که از گسترش همکاري هنگامی
. انگیزانند و سخت، خنثی هستند اي را برنمی گیري ویژه بودن، جهت دلیل بدیهی و عقالنی آید، به می

شدن جهـان، یـادآور    قطبی خواهی و تک با افزون هایی چون کشورهاي غیرمتخاصم، مقابله اما عبارت
و نیاز به آن،  ،اي راهبردي، رمزگونه از آن یاده استهمان قدرت بزرگ جهان است که در بخش سی

و معلوم  هاي راهبردي همخوانی نداشت این سه سیاست کلی، با سیاست. دش به همگان گوشزد می
اند همدیگر را مجاب یـا حـذف    که چون نتوانسته بودهاي سیاسی  اختالف میان جناح حاصلِاست 

هایی چون تالش بـراي رهـایی از    عبارت. اند ید کردهکنند، هر دو نوع سیاست راهبردي و کلی را ق
هاي مظلوم، تالش براي اصالح ساختار سازمان ملـل،   از مسلمانان و ملت حضور بیگانگان، حمایت

د، هـم  دا ایـران انقالبـی را بازتـاب مـی     خـارجی  سیاسـت وطنانـۀ   نگرانـه و جهـان   هم خصلت امت
  .گذاشت میالمللی را به نمایش  ساختارشکنی نظم معهود بین

از انقالب بود و نزدیکی میان کشـورهاي   اصالح ساختار سازمان ملل، داعیۀ دیرینۀ ایرانیان پس
جـد گرفتـه نشـد؛ زیـرا وجهـۀ       بـه  کردن تمایلی بود که ازسوي ممالک اسالمی  نیز، باززنده اسالمی 

مسـلمانان و   از حمایت. عربیت جنگ ایران و عراق، بر وحدت جهان اسالم خدشه وارد ساخته بود
که بدیهی بود و تکرار  رفت شمار می به اساسی قانونهاي مظلوم نیز، رونوشتی از بعضی اصول  ملت

کردن منطقه از حضـور   تالش براي رهایی ازحضور بیگانگان نیز، اسم رمزي براي سترون .مکررات
  .گ کرده بودندنیروهایی بود که در زمانۀ تدوین برنامۀ سوم، عرصه را بر امنیت ملی ایران تن

  سالۀ چهارم  برنامۀ پنج -د
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از بررسی  ازسوي دولت به مجلس تقدیم شد و پس 1382دي 22الیحۀ برنامۀ چهارم در تاریخ 
 421فقط در جلسـۀ  . به تصویب رسید 1383شهریور 11، در مجمع در مجلس و شوراي نگهبان و

هـا شـد و ایـن موضـوع      نوگوي تمد ، دولت مکلف به گفت113از بحث در باب مادة  مجلس پس
هـاي اساسـی در بـاب     دلیـل عمـدة نبـود بحـث    . گونه انتقاد یا پیشنهادي تصـویب شـد   بدون هیچ

بـه   هاي کلـی برنامـۀ چهـارم در مسـائل مربـوط      در مجلس، شاید تصویب سیاست خارجی سیاست
 خارجی سیاستثبات در : بود) 1382آبان  10مصوب (مناسبات سیاسی و روابط خارجی در مجمع 

بـر   بـا تکیـه  [و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابـط خـارجی    اساسی قانونبراساس 
از ملت فلسطین نیـز   که حمایت تفاوت قانون برنامۀ سوم با این 186گانۀ موضوع مادة  هاي نه سیاست

کـردن   گیري از روابط سیاسی با کشـورها بـراي نهادینـه    ، بهره]در مصوبات جدید مجمع افزون شد
ط اقتصادي و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي، تحکیم روابط بـا  رواب

ساالري دینی، تالش براي تبدیل  و مردم جهان اسالم ازطریق ارائۀ تصویر روشنی از انقالب اسالمی 
اي اقتصـادي، علمـی، فنـاوري و     و دوست منطقه به یک قطـب منطقـه    مجموعه کشورهاي اسالمی

المللی  هاي فرهنگی بین تقویت و تسهیل حضور فرهنگی ایران در مجامع جهانی و سازمان صنعتی،
  .و ایرانی ایرانیان خارج از کشور و تقویت هویت اسالمی 

شدن برنامۀ  ، گنجاندهبودانداز  انداز در چشم ند و چشمویژگی اصلی برنامۀ چهارم که سند در س
هـاي کلـی    همـراه اقسـام سیاسـت    سالۀ کشور به بیستانداز بلندمدت  مدت در چارچوب چشم میان

طریقـی پنهـان بـه مقولـۀ      در سند برنامۀ چهارم ازمیان چهار هدف کلی، سه هـدف بـه  . بودمصوب 
محور و در تعامل با جهان، تأمین امنیت مطمئن  پایه، عدالت توسعۀ دانش: مرتبط شد خارجی سیاست

 مسـتندات برنامـۀ چهـارم   . ایرانی و فرهنگ اسالمی از هویت جانبه و صیانت ملی و بازدارندگی همه
تـرین کـار پژوهشـی درزمینـۀ      از انقـالب، ژرف  هـاي ایـران پـس    دهد که در میـان دولـت   نشان می
زیرا بررسی تحوالت «به برنامۀ چهارم صورت گرفته است؛  اسناد مربوط در مجموعه خارجی سیاست

، نظم نوین 1990تا1970هاي  جهانی دوم، دهه ، جنگ1930، اوایل دهۀ 1920المللی اواخر دهۀ  بین
دفتـر اقتصـاد کـالن سـازمان     (» سـپتامبر  11از  جهانی، ساختار نظم جهانی و بررسی تحوالت پـس 

که پیشینۀ تاریخی رویدادهاي مـؤثربر   دهندة آن بود ، همه نشان)1383ریزي کشور، مدیریت و برنامه
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پـردازان   هاي ایـدئولوژیک در منظـر برنامـه    مؤلفهاز  محور ایران، بیش و اقتصاد نفت خارجی سیاست
هاي فسـیلی، نزدیکـی بـا اسـرائیل،      لحاظ دارابودن انرژي ایران به«در این مستندات، . جایگاه داشت

وهوایی،  از بازار وسیع تولیدات صنعتی، تنوع آب شدن در محل تالقی آسیا و اروپا، برخورداري واقع
دفتـر اقتصـاد کـالن سـازمان مـدیریت و      (» ز اکوتوریسـم ا ساختار جمعیتـی جـوان و برخـورداري   

  .دش ري با موقعیت راهبردي محسوب ، کشو)70تا68: 1383ریزي کشور، برنامه
 خارجی سیاستهاي مرتبط با  گیري دهندة محتواي جهت نشان ،در این مستندات، وجود دو نکته

ختار نظم جهانی که تحوالت اخیر عنوان ابرقدرت تأثیرگذار بر سا کردن آمریکا به اول، محسوب: بود
دهی نظم نوین  تازي آمریکا در جهت زعم نگارندگان مستندات برنامۀ چهارم، داللت بر یکه جهان به

؛ دوم، )76 :1383ریزي کشـور،  دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه(اقتصادي و سیاسی دارد 
هـاي دموکراسـی در    ویـژه تقویـت بنیـان    و بـه  المللـی  هاي سیاسی بـین  ها و قانونمندي باور به الزام

در این معنا، پرورندگان مستندات برنامـۀ چهـارم بـر ایـن     . المللی شدة بین چارچوب مفاهیم شناخته
رنـگ شـده و نظـم     هـا کـم   ، اقتدار ملی در تعیین حقوق و آزادي انسان21در قرن «اند که  باور بوده

دفتر اقتصاد کالن سازمان (» همیت بیشتري یافته استهاي انسانی، ا جهانی در تعیین حقوق و آزادي
بایـد از   کـه ایـران     بـود ها آن  نتیجۀ منطقی این باورمندي). 77 :1383ریزي کشور، مدیریت و برنامه

المللـی را   الملل دست بشوید و استلزامات عقالنی نظام بـین  هاي ایدئولوژیک در باب نظام بین باور
از جـوهرة مـداراجو و تعـاملی    «شـد کـه    رتبۀ ایـران توصـیه مـی    عالیپذیرا باشد؛ یعنی به مقامات 

زدایـی، اعتمادسـازي و    آمیـز، تـنش   بـر همزیسـتی مسـالمت     گـرا بـا تکیـه    توسـعه  خارجی سیاست
  ). 366: 1387دهقانی فیروزآبادي،(» گیري کنند اي بهره گرایی در سطوح جهانی و منطقه چندجانبه
المللـی ایـران طـی     انـداز قـدرت بـین    رم، توصـیف چشـم  ترین بخش مستندات برنامۀ چها مهم

سـال اول، بـازیگر بهنجـار      مطـابق آن، بنـا بـود ایـران در پـنج     . ساله بود سال یا چهارگام پنج  بیست
اي متعادل  سال به قدرت منطقه درت ملی دست یابد؛ در پانزدهسال به تثبیت ق المللی شود؛ در ده بین

درنهایت، رسیدن ایران به منزلت مدیریت . شده تبدیل شود جهانی مللیِال اي در نظام بین شده و ادغام
کاربست لحنـی   .ایران تلقی شد خارجی سیاستفارس تا خزر، مقصود نهایی  هژمونیک منطقۀ خلیج

فریاد همزاد، بر نویسندگان مستندات / خواهی تراژیک و نومیدي داد که نوعی وطن پروا نشان می بی
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ویـژه آنجـا کـه     هایی برانگیخت؛ به برنامۀ چهارم، رنجش گفتار زبانِ. کنده بودبرنامۀ چهارم سایه اف
مدت با تغییرات بنیادي  الزم است ایران در کوتاه«: داد برد و زنهاري سخت می کار می لحنی گزنده به

به اقتصادي و فنی و فرهنگی و ارتباطی و تغییـر   در ساختار قدرت داخلی، بازتوزیع منابع از نظامی 
در گفتار سیاسی داخلی و خـارجی، زمینـه را بـراي عبـور از بحـران داخلـی و خـروج از بحـران         

  ). 333: 1383ریزي کشور، دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه(» المللی فراهم کند بین
و  بهـره گرفـت   »براي تثبیت قدرت ملی باید از تجربیـات کشـورهاي خطاکـار   «که  ها این نکته

ذاتاً «ایران  و سو نهاد  را یک »گرایی گرایی و قوم شکل بنیاد گرایی متعصبانه به ی و جزمیتجوی ستیزه«
؛ زیـرا  »المللـی باشـد   باید طرفدار تغییر وضـع موجـود خـود در قالـب حفـظ وضـع موجـود بـین        

دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و (» جویانه به انحطاط ایران دامن خواهد زد ستیزه گري  تعارض«
مایۀ  ، همگی، حکایت از نوعی انتقاد شدیداللحن از بن)339و 337و 334 :1383ریزي کشور، نامهبر

تنـدوتیزتر از ایـن لحـن، بـازهم وجـود      . خارجیِ انقالبی ایران داشت مفهومی و عملکرديِ سیاست
، با امروز بر همۀ مسئولین ایران ثابت شده که کشور ما در تقابل با قدرت آمریکا و اسرائیل« :داشت

، نداشـتن تولیـد و    نیـافتگی  حالت انزوا و صرفاً متکی بر خود قـادر نیسـت فقـر، بیکـاري، توسـعه     
 ؛ زیـرا، »صادرات را حل کند و حل این معضالت، با اتصال به اقتصاد جهانی مقدور و ممکن است

ن اروپا، چین، روسیه، ژاپن و هند حاضر نخواهند بود در وضعیت حاضر، شریک اسـتراتژیک ایـرا  «
درستی نگریست  ساله به هاي توسعۀ پنج از برنامه شوند و رمز این گمشده را باالخره بایستی در یکی

ریـزي   دفتـر اقتصـاد کـالن سـازمان مـدیریت و برنامـه      ( »و از چرخش در دایرة باطل پرهیـز کـرد  
بـر   زعم نویسندگان برنامـۀ چهـارم، ایـران نبایـد قـدرت منفـی متکـی        به ).343و342 :1383کشور،

بـر قـدرت مثبـت اقتصـادي، فنـی، ارتبـاطی، اشـاعۀ         با تکیه«هاي تأثیري و ایذایی باشد؛ بلکه  اقدام
بـا رشـد اقتصـادي بخـش      خـارجی  سیاسـت دموکراسی، پیوستن به اتحادي امنیتی، سـازگارنمودن  

همـراه تغییـر    بـه  خـارجی  سیاسـت هاي بـزرگ و تغییـر گفتمـان     خصوصی، ائتالف امنیتی با قدرت
دفتر اقتصـاد  (» هاي رشد و توسعۀ اقتصادي، فرهنگی، و فنی جویی به سیاست ز عدالتگیري ا جهت

اي  ظهور منطقه  باید به قدرت درحال) 357و356 :1383ریزي کشور، کالن سازمان مدیریت و برنامه
  . فزاینده است افولِایران درحال قدرت تبدیل شود؛ زیرا 
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کلی، در مـتن قـانون   طـور  نیافت؛ زیرا به نسیان ها، دولت مستعجل بود و سرنوشتی جز این گفته
در سند ملی توسعۀ فرابخشی مـدیریت مـؤثر و کارآمـد روابـط     . اندندشده م فراموشبرنامۀ چهارم 

یابی کشورها براساس میزان فعالیتی که در بازارهاي  شدن جریان اقتصاد و منزلت به جهانی«خارجی، 
» هـاي تجـاري تأکیـد شـد     بر تعامالت و رقابت ی مبتنیمالی جهان دارند، اشاره و بر جهان چندقطب

: الـف 1385ریـزي کشـور،   ریزي و مدیریت اقتصـاد کـالن سـازمان مـدیریت و برنامـه      دفتر برنامه(
در این سند، تصویر گذشته و وضع موجود روابط اقتصـادي خـارجی بررسـی شـد و     ). 263و261

شناسانه همچون  ن براساس مسائلی آسیبهاي توسعۀ روابط اقتصادي خارجی ایرا امکانات و قابلیت
گذاري خـارجی، نبـود فضـاي رقـابتی در عرصـۀ       نبود شرایط پایدار و باثبات براي جذب سرمایه«

هاي اقتصـادي، وجـود موانـع حقـوقی و قـانونی، ناهمـاهنگی و همسـویی بـین نهادهـا و           فعالیت
رکت ایـران در مجـامع و   مشـا  نبـودن  هاي مؤثر در تنظیم روابـط اقتصـادي خـارجی، فعـال     دستگاه
از اعمـال   المللـی و محدودشـدن روابـط اقتصـادي خـارجی ناشـی       هاي مهم اقتصادي بـین  سازمان
ریـزي و مـدیریت اقتصـاد     دفتر برنامه(» هاي اقتصادي جهان مدت ازسوي قدرت هاي طوالنی تحریم

  . به بحث گذاشته شد) 271: الف1385ریزي کشور، کالن سازمان مدیریت و برنامه
دیپلماسی اقتصـادي بـا ایـن    / خارجی سیاستهاي کلی برنامۀ چهارم درزمینۀ  ، سیاستمچنینه
دهی کارآمد تولیـد و   تعامل و مشارکت مؤثر درعرصۀ اقتصاد جهانی، سازمان«: ها طراحی شد عنوان

هـاي   المللـی، بسـط و گسـترش همکـاري     فناوري کشور براي پیوستن به مؤسسات اقتصـادي بـین  
از  دهی و کارآمـدنمودن اسـتفاده   ها و سامان گذاري از سرمایه المللی، تشویق و حمایت ناي و بی منطقه

گذاري توسـط بخـش غیردولتـی در خـارج از      هاي سرمایه از فرصت گیري منابع مالی خارجی، بهره
همـراه   المللـی بـه   پـذیري در عرصـۀ بـین    کشور، ایجاد فضاي مناسب براي تقویت و تحکیم رقابت

هـاي ایـران در خـارج از     هـا و نماینـدگی   هاي اجرایی همچون تقویت سفارتخانه قدامراهکارها و ا
و دیپلماسی کشور برمبناي منافع ملی با محوریت منـافع اقتصـادي و    خارجی سیاستکشور، تنظیم 

هـاي   رشد و توسعۀ اقتصادي کشور، تدوین سازوکارهاي مناسب و هماهنـگ بـراي کلیـۀ دسـتگاه    
المللـی   ها و مجامع اقتصادي بین ط اقتصادي خارجی، گسترش روابط با سازمانبا رواب اجرایی مرتبط
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ریـزي و مـدیریت    دفتر برنامـه (» گذاري در کشور و تشویق و هدایت ایرانیان مقیم خارج به سرمایه
  ). 279و274 :الف1385ریزي کشور، اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه

مجموعۀ اسناد ملی توسـعه در برنامـۀ چهـارم، از     در سند ملی توسعۀ بخش روابط خارجی در
از  زا و پیشـگیري  آمیـز و تـنش   زدایـی و اعتمادسـازي، احتـراز از اقـدامات تحریـک      استمرار تـنش «

منـدي از فنـاوري    کشور درراستاي بهـره  خارجی سیاستدهی  هاي معارض، سامان جویی دولت بهانه
المللـی، مبنـا قـراردادن صـلح و امنیـت       رصۀ بینطلب از ایران در ع نوین، ارائۀ چهرة مثبت و صلح

ها، تعامل  وگوي تمدن المللی در سایۀ باور به مشترکات انسانی و ادیان الهی و تبیین نظریۀ گفت بین
گمـان،   که بـی [بر منافع ملی  فعال با اقتصاد جهانی، گسترش روابط خارجی و تعامل با جهان مبتنی

» و اصول حکمـت، عـزت و مصـلحت   ] واژگان چیره شده بود عمد بر سایر دقت و به اولویت آن به
 :ب1385ریـزي کشـور،   ریـزي و مـدیریت اقتصـاد کـالن سـازمان مـدیریت و برنامـه        دفتر برنامـه (

  .هاي فراوان گفته شد سخن) 124و120
  

  نتیجه 
 تأثیر هنجارهاي دهد که برنامۀ اول، تحت ساله نشان می هاي پنج هاي چهارگانۀ برنامه تحلیل متن

همـراه پـذیرش برخـی اجبارهـاي نظـام       خمینـی بـه   اهللا از دوران رهبري کاریزماتیک آیـت  مانده باقی
برنامـۀ  در . المللی تحریر شده است؛ اما نگرش داخلی بر نگارش متن برنامه مستولی بوده است بین

جه شد؛ ولـی  المللی تو و بیشتر به هنجارهاي نظام بین والیت فقیه کاسته شد دوم، از آثار کاریزمایی
ریزي براي سازندگی محیط داخلی سبب  دهد که مقتضیات برنامه هم نحوة نگارش متن نشان میباز

هاي سوم و چهارم، وجود یک مطالعـۀ   در برنامه. شود فراموش ، خارجی سیاستویژه عرصۀ  شده به
سـالۀ   هشـت وجود نوعی نگرانی دوگانه از وضع ایـران در دوران   نیزشناسانۀ پیشینی قوي و  آسیب

از  ،ویـژه در برنامـۀ چهـارم    ساله، به هر دو برنامۀ پنج خارجی سیاستبازسازي سبب شد در عرصۀ 
رفت ایران نتوانسـته   یکی آنکه گمان می. شدت انتقاد شود الملل، به شیوة رفتار ایرانیان در فضاي بین

ها  ها و تحریم ه خصومتک خود شود؛ تاجایی خو شود تا سبب توسعۀ المللی هم طرزي با نظام بین به
؛ زیـرا  با آیندة ایران نیـز بیشـتر شـد   پیوند  ساز هم هاي افسرده براین، نگرانی افزون. نیز افزایش یافت
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، ایران نتواند در میان همسـایگان و در منطقـه، جایگـاه    امداريوسیاق زم رفت با این سبک گمان می
انـد از   رنامه این بود که ایرانیان، نـه توانسـته  درواقع، باور عمومی نهفته در دو ب. مناسبی داشته باشد

المللـی   ساز در عرصـۀ بـین   اند به کشوري سیستم نه توانسته و گیرند بودن کشورشان بهره  المللی بین
هـاي مـداوم مفـاهیم      گیـري  همراه بازپس ساله به هاي چهارگانۀ پنج شیوة نگارش برنامه. تبدیل شوند

  .ایران، همچنان ایدئولوژیک است خارجی سیاستپردازي  نظریهدهد که عرصۀ  عقالنی آن نشان می
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