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           چکیده    
کنند که های توسعه اقتصادی مشخص میشاخص یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است.

کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها 
ها در سیاست خارجی و اهدافی است که دولتها های سیاست خارجی دولتگیریدارد جهت

کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری دنبال می
انداز اسالمی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم

ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی  توان فرض کرد آینده سیاست خارجیدارد؟ در پاسخ می
همین منظور سه شاخص کالن اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و  ناحیه دارد. به کشور در

دهد نشان می پژوهش هایگذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافتهمیزان جذب سرمایه
خاورمیانه  ر مقایسه با سایر کشورهایتوجه به سه شاخص مهم ذکرشده د وضعیت اقتصادی ایران با

مانده تا اجرای کامل این سند فاصله های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقیدر طی سال
این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران شده در ناحیه دارد. بینیزیادی با اهداف پیش

تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی  –ای مقایسهگیری از روش است تا با بهره در خاورمیانه بر آن
نسبت به دیگر کشورهای  1404انداز اقتصادی ایران با توجه به سند چشم های توسعهبه برنامه

 خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.
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 مقدمه
های گذشته بوده است. به ها در طی دههتوسعه اقتصادی یکی از مسائل مهم دولتیابی به دست

پاسخگویی به نیازهای  ها با توجه به رویکرد توسعه اقتصادی درصددهمین منظور هریک از دولت
ای های سیاست خارجی تأثیر گستردهگیریارتباط، جهتاساسی مردم و کشور خود هستند؛ دراین

ها در رونق و شکوفایی اقتصادی کشورها ی کشورها دارد و آثار این سیاستدر توسعه اقتصاد
ها از این قاعده صورت مشهود نمایان است. جمهوری اسالمی ایران همانند سایر دولتکماکان به

شده بین سیاست خارجی و توسعه اقتصادی و مستثنی نیست. برای درک صحیح روابط ترسیم
عنوان هدف اساسی سند های اقتصادی ناحیه خاورمیانه که بهدرتجایگاه نخست ایران در بین ق

تبیین گشته است، نیازمند تبیین این روابط بر پایه تصمیمات سیاست خارجی هستیم.  1404 اندازچشم
اما در خصوص ایران، باید به این نکته توجه کرد تصمیمات سیاست خارجی، کامالً ماهیت 

ی در روند توسعه ایران کامالً تأثیرگذار بوده است و این موجب ایدئولوژیک دارد، و چنین ماهیت
گردیده جایگاه اقتصادی ایران در رقابت با سایر کشورهای خاورمیانه دارای فرازوفرودهایی گردد. 
ناحیه خاورمیانه به دلیل داشتن اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی بسیار فراوان و نیز داشتن 

های های قدرتهای متفاوت و منابع گوناگون قدرت ملی و دخالتلوژیهایی با ایدئودولت
های منطقه برای کسب جایگاه برتری و رهبری در ای همواره شاهد افت و خیزهای دولتفرامنطقه

ها، با توجه به این رقابت .(Daheshiar&Heydari, 2020A: 2)این منطقه راهبردی بوده است 
بعد از انقالب نمایانگر نابسامان بودن وضعیت موجود در بین در های اقتصادی ایران شاخص

آینده  باشد. با ادامه این روند،این نتیجه روند سیاست خارجی می کشورهای خاورمیانه بوده است و
سیاست خارجی ایران در تعیین وضعیت و جایگاه اقتصادی کشور در رقابت با سایر کشورهای 

  تأثیر نخواهد بود.خاورمیانه بی

اقتصادی کشورها وجود های زیادی در توسعهها و شاخصبا عنایت به موارد مطروحه مؤلفه
گذاری خارجی در رسد، رُشد اقتصادی، تورم و سرمایهنظر نگارندگان می آنچه که به دارند. اما

هریک بر  باشد وهای توسعه اقتصادی از درجه اهمیت باالیی برخوردار میمیان سایر شاخص
اقتصادی از منظر آینده سیاست تأثیرگذارند. نگارندگان در این پژوهش به ارزیابی توسعهدیگری 

های اساسی و کوشد با بررسی برخی شاخصاین پژوهش میهمچنین  خارجی خواهند پرداخت.
 های آنها موجود بوده است(،توسعه در کشورهای خاورمیانه )که امکان دسترسی به داده قبول مورد
این یافتگی در بین کشورهای منطقه تعیین و تبیین کند. یگاه ایران را از حیث توسعهیت و جاوضع

پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال نگاشته گردیده که آینده سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
انداز دارد؟ در وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم ایران چه تأثیری بر

توان چنین فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه به این پرسش میپاسخ 
همین منظور سه شاخص کالن اقتصادی مانند رُشد اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه دارد به
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های این گذاری خارجی موردبررسی قرارگرفته. یافتهاقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه
دهد که در هر سه شاخص ذکرشده، ایران در مقایسه با رقبا و کشورهای همسایه شان میپژوهش ن

از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و با ادامه چنین روندی درسیاست خارجی ج.ا.ا، امکان دستیابی 
انداز با مشکل مواجه خواهد شد. این پژوهش باهدف دستیابی شده در سند چشمبه اهداف تعیین

روش  انداز و باراستای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در ناحیه خاورمیانه از منظر سند چشم ج.ا.ا در
تحلیلی به قلم تحریر درآمده است که طی آن ضمن بررسی سیاست خارجی ایران و  -ایمقایسه

 سایر تأثیر آن بر توسعه اقتصادی، مقایسه جایگاه و وضعیت اقتصادی این کشور در رقابت با
 گیرد.ی ناحیه خاورمیانه مورد تحلیل قرار میکشورها

 
 پیشینه -1

صورت اخص در ارتباط با موضوع توجهی بهنگارندگان در بررسی مطالعات خارجی به آثار قابل
این پژوهش دست نیافتند. بیشترین آثار خارجی در دودسته متمایز صرفاً به سیاست خارجی ایران و 

خوانی نداشت. اما در خصوص آثار بود که با طرح این پژوهش همشده اقتصاد ایران اختصاص داده
های پسند با عنوان )مطالعه شاخص های مهم که رحیم تیموری و فرهاد دژداخلی دریکی از گزارش

توسط مرکز  1399توسعه باهدف ارزیابی تجربه توسعه ایران بعد از انقالب اسالمی( در سال 
اند به این موضوع اشاره زمان برنامه و بودجه کشور منتشر کردهنگری ساهای توسعه و آیندهپژوهش

انداز را تواند افق چشمعنوان موتور محرک توسعه میگرا بهگردیده که تأکید بر نقش دولت توسعه
شناسی مسائل توسعه پرداخته شده و این نتیجه گسترده نماید. در این پژوهش به بررسی آسیب

های مطرح در تجربه توسعه در ایران بعد از انقالب ها و گفتمانا، نظریههبرداشت شده که پارادایم
گفتمانی بین نخبگان بوده است و این نیز دلیل عدم کارایی آنها 1اسالمی حکایت از یک واگرایی

های مهم اقتصادی در تحقق اهداف توسعه بوده است. نقطه قوت این پژوهش در ارائه آمار و شاخص
ضعف این پژوهش اشاره ایران در میان کشورهای خاورمیانه بوده است اما تنها نقطه جایگاه ارزیابی و

 باشد.ها و تصمیمات سیاست خارجی در ارزیابی جایگاه اقتصادی ایران مینکردن به بحث تحریم
سنجی کارکرد سیاست خارجی  نسبت)ای تحت عنوان فاطمه سلیمانی پورلک در مقاله

و الزامات ناظر بر آن( در  1404انداز گرایانه سند چشمبق اهداف توسعهجمهوری اسالمی ایران مطا
به اهمیت نقش کارکردگرایی ایدئولوژی محور در سیاست خارجی و پیشبرد اهداف  1398سال 

کند. نگارنده در این مقاله ضمن برشمردن اهداف سیاست خارجی ایران توسعه اقتصادی اشاره می
اور است در ترسیم این سند وجه کارکردگرایی سیاست خارجی مباحث انداز بر این بدر سند چشم

خواهانه در حوزه سیاسی و امنیتی توسعه اقتصادی و نیز وجه ایدئولوژی آن دارای اهداف آرمان
لحاظ گردیده است. نگارنده معتقد است بخش اعظم کارکرد سیاست خارجی کشور از میزان 

                                                           
Divergence. 1 
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گردد به همین منظور انداز، مطلوب ارزیابی نمیه سند چشمگرایانپذیری با باهدف توسعهانطباق
انداز نماید و تحقق اهداف آرمانی در سند چشمالزامات کارکردی اقتصادی و سیاسی را مطرح می

داند و این مستلزم سیاست مبتنی بر پذیر نمیرا بدون نیل به اهداف کارکردی را امکان
شناسی سیاست خارجی ایران ت این مقاله ضمن آسیبایدئولوژیک است. نقطه قو -کارکردگرایی

در ارتباط با توسعه اقتصادی، الزامات کارکردی اقتصادی و سیاسی ایران را در جهت رسیدن به 
 صورت کامل برشمرده است.انداز بهاهداف توسعه در سند چشم

یان توسعه و بررسی رابطه م)ای با عنوان مصطفی مطهری خوشیانی و جهانبخش ایزدی در مقاله
با استفاده از  1397ایدئولوژی در ایران )مطالعه موردی پهلوی دوم و جمهوری اسالمی( در سال 

روش تاریخی و تحلیلی به جریان شناسی مباحث ایدئولوژیک در دوران پهلوی دوم و جمهوری 
م را کامالً اند. نگارندگان درواقع با یک مقایسه روند توسعه در دوران پهلوی دواسالمی پرداخته

دانند و ادامه روند توسعه در جمهوری اسالمی را تحت تأثیر غربی و تحت تأثیر روابط با غرب می
دانند. نگارندگان در هر دو دوره به این نتیجه رسیدند زدایی میمکتب اسالم و در راستای کامل غرب

دوره پهلوی شده و در موجب وابسته شدن ایران به کشورهای بیگانه در  که ایدئولوژی غربی
ضعف این مباحث ایدئولوژی اسالمی موجب کندی توسعه گردیده است. نقطه جمهوری اسالمی

ای های توسعه اقتصادی است. معموالً در بررسی مقایسههای آماری و شاخصمقاله عدم بررسی داده
 های آماری ودادههای مربوط به توسعه، برای اینکه نتیجه بهتر حاصل گردد، استفاده از پژوهش

 ها توجه نگردیده است.یاشد که در این مقاله به این دادهکمی می
ساله های پنجبا عنوان )ارزیابی برنامه 1397در پژوهشی دیگر که وحید شقاقی شهری در سال 

های توسعه ایران را انداز( انجام داده، برنامهاز منظر تحقق اهداف اقتصادی سند چشم توسعه کشور
ساله توسعه در بعد از های پنجانداز با توجه به عملکرد برنامهزاویه میزان تحقق اهداف سند چشماز 

ساله توسعه را تا حدودی های پنجهای موجود اجرای برنامهانقالب بررسی کرده و با تحلیل داده
حوزه اقتصاد  شناسی درانداز را نیاز به یک آسیبآمیز دانسته و رسیدن به اهداف سند چشمموفقیت

انداز های توسعه آنچه که بیشترین قرابت را با اهداف سند چشممنوط کرده است. همچنین در برنامه
باشند. علیرغم های سوم، اول، دوم، پنجم و ششم توسعه میترتیب برنامه بندی شده بهداشته اولویت

شناسی در این وسعه، آسیبهای تشناسی برنامهاشاره نگارنده در ابتدای مقاله به بررسی آسیب
ای بر غنای مقاله فوق خواهد شکل نگرفته بود. قطعاً ارائه راهکار ضمن بررسی مسائل توسعه پژوهش

شناسی در خصوص روند برتری پژوهش حاضر نسبت به پژوهش پیشین ارائه و بررسی آسیب افزود.
 باشد.توسعه در ایران می

ایران و راهبردهای )ای با عنوان گرفته مقاله پژوهش دیگری که در باب این موضوع صورت
است که توسط حسین ربیعی به قلم تحریر در آمده است.  1395 ای( در سالدستیابی به رهبری منطقه

پذیری ج.ا.ا. در منطقه خاورمیانه اشاره دارد. ایشان بر این  نگارنده در این پژوهش به نقش قدرت
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و وجود رقابت بین کشورهای منطقه، تثبیت  1404ف سند باور است در راستای دستیابی به اهدا
جایگاه قدرت ایران در میان کشورهای منطقه بدون چالش نخواهد بود. به همین منظور نگارنده بر 

تواند قدرت خود را در منطقه اساس سه راهبرد امپراتوری، سلطه و رهبری معتقد است و ج.ا.ا. می
تواند موجب قدرتمند شدن ایران در منطقه رهبری است که میو درنهایت این راهبرد  تثبیت کند؛

های ایران برای قدرت رهبری به توسعه اقتصادی اشاره نگارنده ضمن برشمردن توانمندی گردد.
رسد دیگر رهبری باشد. امروزه به نظر میهای این پژوهش مییکی از ضعفنکرده است که این

بلکه جایگاه اقتصادی کشورها با توجه به سطح باالی گردد صرفاً در قدرت نظامی خالصه نمی
 توسعه اقتصادی قدرت رهبری آنان را تعیین خواهد کرد.

انداز اهداف سند چشم المللی برهای بینپیامدهای تحریم) ای تحت عنوانمقاله فرزاد پیلتن در
به این  1392الملل( در سال بینساله توسعه کشور در زمینه تعامل مؤثر و سازنده کشور در روابط  20

های اقتصادی را نشانه گرفته و این از المللی بیشتر حوزههای بینکند که تحریمموضوع اشاره می
وی اظهار  باشد.ساله کشورمیانداز بیستترین موانع و مشکالت فراروی اهداف سند چشممهم
تواند کمک مؤثری در کاستن از می های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایراندارد که برنامهمی

های مختلف ها بر جنبهنقطه قوت این پژوهش اشاره کاملی است که تحریم ها باشد.اثرات تحریم
 ی و روابط سیاسی ج.ا.ا داشته است.اقتصاد

 
 مبانی نظری و چارچوب مفهومی -2

 گرایاست خارجی توسعهس -2-1
یافته با جایگاه اول ایران کشوری است توسعه ساله، جمهوری اسالمیانداز بیستسند چشم در

اقتصادی، علمی و فناوری در سطح ناحیه آسیای جنوب غربی. متغیرهای کلیدی که در سند 
گذاری خارجی برای رسیدن به آن یافتگی و سیاستخورد بحث توسعهچشم می به 1404انداز چشم

جی متناسب باهدف کانونی سند توان گفت طراحی و اجرای سیاست خاراست. براین مبنا می
کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف انداز، نقشی بسیار اساسی در دستیابی به آن بازی میچشم

 نام نهاد. این نوع از سیاست خارجی نقش مهمی در فعال 1گراتوان سیاست خارجی توسعهرا می
گرا، سیاست خارجی توسعه ارد.های داخلی و بیرونی به نفع توسعه اقتصادی کشور دکردن ظرفیت

هزینه، در محیط های تعاملی، رقابتی و کمدنبال کنش گرایانه و منطقی دارد و بهگیری عملجهت
گونه که گرا همانسیاست خارجی توسعه. (Aboutalebi, 2008: 103-106) الملل استای و بینمنطقه

کند. در پایدار تعریف می ی تحقق توسعهسازی براآید رسالت اصلی خود را زمینهاز نام آن برمی
الملل است. البته این گرا اصل بر همکاری و هماهنگی در عرصه روابط بینسیاست خارجی توسعه

ای گونهالمللی نیست بلکه با ایجاد اجماع بهمنظور وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بینبه
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 ,MosaviShafaei).دارداف کشور گام برمیهدفمند با کشورهای همسو در راستای منافع و اهد
1999: 160-259)   

گرا یک سیاست خارجی تجدیدنظرطلب است، از این نظر که برای خارجی توسعه سیاست
کند تا با دراختیارگرفتن موضوعات توسعه، برنامه توسعه تالش میهمکاری بین کشورهای در حال

به  2و چالمرز جانسون 1ویچلفت آدریان ) .,725:2005Landsberg-726 (را تغییر شکل دهد جهانی
 اهمیت نقش دولت در فرایند توسعه معتقد هستند. 

گرایی و توسعهوجود آمده است.  گرا بهدولت توسعه رو در ادبیات توسعه مفهوماین از
آیند که عمدتاً از می به شمارها و مفاهیم جدید ادبیات توسعه واژه ازجملهگرا های توسعهدولت

؛ تحول تاریخی نقش دولت اندقرارگرفتهمورد توجه نظری و عملی  ازآنپسو  1980اواسط دهه 
الت توسعه، یکی از مباحث عمده در حوزه گفتمان توسعه، نقش دولت در ایجاد تحو درروند

  .(Amiri, 2017: 163)است اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
م گرا تا قبل از قرن بیستهای توسعهتوان ازجمله دولتان و ژاپن را میهای بریتانیا، آلمدولت

گرا گرا، هم محصول و هم ابزار دولت توسعهسیاست خارجی توسعه .(Baghchi, 2000: 413) دانست
گرا را اولین بار چالمرز جانسون، برای مدل بنیانی نوع خاصی از دولت مفهوم دولت توسعه است.

داند که قادر به ای از دولت میگرا را گونهلفت ویچ دولت توسعه .(Lahotian, 2015: 66) ارائه کرد
ادیشان با نظام تولید حرکت پایدار در مسیر توسعه است و این امر مهم از نوع روابط سیاسی و اقتص

گرا را های دولت توسعهویچ ویژگیشود. لفتخصوص بازیگران اصلی آن منبعث میجهانی و به
 ,Leftwich).داندقدرت بوروکراتیک می ز جامعه وگرا، استقالل نسبی دولت اجود نخبگان توسعهو

2006: 150-151)   
عنوان چارچوب نظری این پژوهش بهره گرا بهخارجی توسعه توان از سیاستمی منظور همین به

 برد.
 های آنو شاخص اقتصادی مفهوم توسعه -2-2

 معنای وران علوم اقتصادی و اجتماعی، بهگسترش دادن و ازنظر اندیشهتوسعه در لغت به معنای 
 :Todaro, 2012)تر است سوی زندگی بهتر یا انسانیارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به

اقتصادی داشته باشیم الزم است تفاوت میان رُشد اقتصادی با توسعه برای اینکه تعریفی از توسعه .(23
بدانیم. رُشد بیشتر با کمیت کار دارد ولی توسعه با هر دو یعنی کمیت و کیفیت کار اقتصادی را 

یا افزایش  و 3مثال در رُشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلیعنوانبه. ) ,2017Sajedi :25( دارد
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را  کنند. بنابراین تغییرات کمی در یک جامعهگیری مییک سال اندازه را در 1یملتولید ناخالص 
ی عالوه بر کمیت، متغیرهای کیفی مانند رفع فقر، اقتصادتوسعهنامند. اما رُشد اقتصادی می

ی تغییرات کیفی یک اقتصادتوسعه درواقعگردد. سوادی را شامل میمحرومیت، بیکاری و بی
ی داشته اقتصادتوسعهبه تعاریف فوق شاید بتوان چنین تعریفی از  با توجهکند. جامعه را بیان می

های فیزیکی، یتظرفاز: رُشد کمی اقتصادی همراه با متغیرها و  عبارت استی اقتصادتوسعهباشیم: 
ی دو هدف اصلی دارد: اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و اقتصادتوسعهاجتماعی و انسانی. 

 .(Shirzadi & Sakhaei, 2011: 186) باشدمی کنی فقر و دوم ایجاد اشتغالریشه
 

 1404انداز سیر تاریخی سند چشم -3
رو بوده هایی روبهاز آغاز پیروزی انقالب اسالمی، رُشد و ثبات اقتصادی ایران با موانع و چالش

های داخلی، تحریم و تجاوز خارجی سیاسی و اقتصادی، شورشاست. ایران برای دستیابی به توسعه
ند داشته کُفرایند توسعه در ایران روندی  را تجربه کرده است. مجموع این موانع موجب گردیده

ها که این جنگ ویرانی ساله عراق علیه ایران بودترین موانع، جنگ هشتباشد. یکی از این بزرگ
ساله برای بازسازی اقتصادی و آثار مخربی برای کشور در پی داشت. ج.ا.ا بعد از پایان جنگ هشت

 -1372: برنامه اول توسعه )اند ازها عبارتاین برنامهکه ساله اقدام نمود های پنجبه تدوین برنامه
مه چهارم توسعه (، برنا1379 -1383سعه )برنامه سوم تو (،1374 -1378) برنامه دوم توسعه (،1368

 (.1396-1400( و برنامه ششم توسعه )1390 -1394مه پنجم توسعه )(، برنا1384 -1388)
 اندازجانبه تدوین سند چشمی ایجاد توسعه همهدر راستاهای دولت ترین برنامهاما یکی از مهم

دبیرخانه مجمع تشخیص  در« افق آینده»بحثی با عنوان  1378همین دلیل در سال  باشد. بهمی 1404
انداز به مجمع انداز شد. واگذاری تدوین سند چشمآغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم

انداز خود نوعی تدوین م پذیرفته که چون سند چشمتشخیص مصلحت نظام، با این استدالل انجا
انداز در آذر سال باشد. درهرحال سند چشمسیاست کلی نظام است پس در حیطه وظایف مجمع می

 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم»ساله کشور و با عنوان عنوان برنامه بیستبه 1382
 ,AhkavanKazemi)مهور وقت آقای خاتمی ابالغ شد جاز سوی مقام معظم رهبری به رئیس« ه.ش

گانه نیز ابالغ شد تصویب گردید و به قوای سه 1382در سال  1404انداز سند چشم. (85-86 :2006
افقی را برای  1404انداز دولت مکلف به اجرای این سند گردید. سند چشم 1384و از آغاز سال 

جنوب غربی  ران به قطب اول اقتصادی در ناحیه آسیایایران ترسیم کرده است که در این افق، ای
 تبدیل خواهد شد. 1404در سال 
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 اقتصادی تأثیرگذاری سیاست خارجی بر توسعه -4
ها و ابزارهایی است که یک دولت در جهت گیریای از اهداف، جهتسیاست خارجی مجموعه

کند. هدف سیاست خارجی تأمین امنیت میدستیابی به منافع ملی خود در مقابل سایر کشورها اتخاذ 
گیرد. پس از فروپاشی است که طیفی از تمامیت ارضی تا توسعه امکانات اقتصادی را در برمی

ترین برنامه سیاست خارجی کشورهای ، توسعه اقتصادی به اصلی1سیستم دوقطبی جنگ سرد
شود، تأمین منافع ص میمشخ 2شدندر دوره جدید که با جهانی شده است.توسعه تبدیلدرحال

گرا محقق شود. ظهور اقتصاد سیاسی تواند از طریق سیاست خارجی فعال و توسعهاقتصادی می
کننده تأثیرات انکارناپذیر گیری سیاست خارجی، منعکسجهانی و تغییرات عمده در اصول جهت

 :Golmohammadi and et.al. 2015)های سیاست خارجی دولت بر قدرت اقتصادی است استراتژی
711).  

عنوان تواند بهالملل فعلی، سیاست خارجی تابعی از نظام داخلی کشورها شده و نمیدر نظام بین
تواند ریزی دقیق و صحیح در سطح داخلی میبنابراین یک برنامه یک متغیر مستقل تلقی شود؛

کی از عوامل مؤثر سیاست خارجی مطلوبی را به دنبال خود داشته باشد. سیاست خارجی مطلوب ی
آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی بر عملکرد اقتصادی است. همچنین سیاست خارجی صلح

گذاری اعم از اطمینانی برای سرمایه و نا 3ملی و کاهش ریسک های اصلی تأمین امنیتاز مؤلفه
ر ملی داخلی و خارجی است. نقش سیاست خارجی در ارتقاء پیشرفت یک کشور برای درک مسی

آن از طریق ایجاد بستری امن از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اعتقاد وجود دارد سیاست 
خارجی یک کشور در راستای ارتقاء توسعه آن است اما بندرت کسی در مورد سازوکارهایی که 

 تواند واقعاً آن هدف را دنبال کند اطالعی دارد. نقش دولت دراز طریق آنها سیاست خارجی می
استراتژی پیشرفت توسعه، موضوع بسیاری از آثار اقتصاد سیاسی است. یک خط فکری معتقد است 

کند، یافته جدا میتوسعه برای غلبه بر شکافی که آنها را از کشورهای توسعهکه کشورهای درحال
ی نیاز به یک کشور قوی دارند. این نیاز بیشتر پس از انقالب صنعتی انگلیس در کشورهای اروپا

مثال، آلمان در دوره بیسمارک و فرانسه در زمان ناپلئون سوم در اواخر عنوانغربی پدید آمد. به
تر ماندهها معتقد بودند که هرچه کشور عقبقرن نوزدهم تحت فرایند نوسازی قرار گرفتند. آن

ام تحلیل بنابراین هنگ باشد، دولت و حکومت برای ارتقاء توسعه باید نقش بیشتری داشته باشند؛
نقش سیاست خارجی در ارتقاء توسعه، باید اهمیت حکومت در این فرایند را مورد تأیید قرارداد 

(Spohr&Silva, 2017: 159).  
ی کند؟ در اقتصادتوسعهتواند به شاید این سؤال پیش بیاید که سیاست خارجی چه کمکی می
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این موضوع نگریسته شود: نخست اینکه سیاست  ارتباط با رویکرد سیاست خارجی باید از دو منظر به
ی امنیتی و ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تصمیماتی را که در بسترهاخارجی با فراهم آوردن 

گردد؛ دوم اینکه سیاست خارجی از ی میاقتصادتوسعهگیرد، موجب رُشد و عرصه سیاست می
وجود آورده که یوند سیاست و اقتصاد را بههای اقتصادی، پها و تعیین استراتژیریزیطریق برنامه

های سیاسی و اقتصادی باشد. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مؤلفههمان رهیافت اقتصاد سیاسی می
گردد. گیری این ارتباط به شکل صحیح در واقع موجب پیشرفت اقتصادی میتأکید دارد و شکل

گیری سیاسی هستیم که این تصمیمات برعهده صمیمدر اقتصاد سیاسی به دنبال تأثیر اقتصادی یک ت
باشد. یکی از موضوعاتی که در رابطه سیاست خارجی و توسعه نهاد سیاسی میعنوان یکدولت به

باشد و این قدرت از طریق نهادهای سیاسی و با کند، موضوع قدرت میاقتصادی مهم جلوه می
خصوص رابطه قدرت و سیاست خارجی به این  آید. درمی به وجودهای مدون ریزیتدوین برنامه

گیری سیاست گیری و تصمیمیم که اگر قدرت به این معنا تفسیر شود، جهتکناشارهموضوع 
 کننده افزایش قدرت و ثروت مردم و کشور قلمداد خواهد شدیلتسهخارجی نیز عناصر 

)55, a: 2011Sariolghalam, (.  
ی نظامی و امنیتی شاخصی برای توسعه اقتصادی محسوب رسد قدرت امروزه به معنامی به نظر

تنها در میان کشورهای صنعتی بلکه در میان های گذشته سیاست خارجی نهطی دهه گردد.نمی
شده است و باعث عنوان اهرمی برای افزایش ثروت ملی تبدیلتوسعه نوظهور بهکشورهای درحال

گر نه در وسعت سرزمین بلکه در افزایش کسب قدرت کشورها گردیده است. قدرت کشورها دی
شود قدرت ملی از طریق ارتقاء تولید ناخالص داخلی و قدرت صادرات کاال محاسبه می

)50, b: 2011Sariolghalam, (. های دهنده مؤلفهجایگاه سیاست خارجی در این پژوهش هم ارتباط
عنوان توان از آن بهاست که می وجودآورنده قدرت اقتصادیاقتصادی و سیاسی است و هم اینکه به

اقتصاد سیاسی نام برد. آنچه که در رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی بدان اذعان شد این 
است، سیاست خارجی با اتخاذ تصمیمات منطقی، ثبات و امنیت را برای توسعه اقتصادی فراهم 

 نماید.می
 سیاسی ایرانیاست خارجی در اقتصاد باسپیوند ایدئولوژی  -1 -4

ی نظراتفاقنظران در اکثر مطالعات صورت پذیرفته بر سر مفهوم اقتصاد سیاسی بین صاحب
ها بسیاری رغم وجود این مناقشهوجود ندارد و این مناقشه همچنان بین اندیشمندان وجود دارد. علی

یک  عنوانبهن دولت ترین مسئله در ارتباط با اقتصاد سیاسی، تعامل میااز اندیشمندان در مورد مهم
المللی اجماع نظر دارند. تبیین اقتصاد ای و بینواحد سیاسی و بازار شامل بازارهای داخلی، منطقه

ها و احزاب رسد و علت این دشواری این است، گروهمی به نظرسیاسی ج.ا.ا. کاری بس دشوار 
هایی را در ند و سیاستکنهای دولت را تعیین میمختلفی در جامعه وجود دارند که خط و مشی

های بعد از انقالب اسالمی، اقتصاد سال در طولاما آنچه که ؛ کنندیم میترسسایه برای دولت 
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سیاسی ایران را جهت داده، وجود ایدئولوژی بوده است و بر اساس آن، تفکر اقتصاد اسالمی در 
اقتصاد سیاسی ج.ا.ا. را  درواقعدارد.  بازار آزاداست که تفاوت بسیاری با اقتصاد  گرفتهشکلجامعه 

این اقتصاد اسالمی است که پایه و اساس اقتصاد و  که چراباید از منظر اقتصاد اسالمی بنگریم. 
توان کند. در خصوص اقتصاد اسالمی نمیدهد و اقتصاد سیاسی را مدیریت میسیاست را تشکیل می

 نظران وجود ندارد. ی در این مورد بین صاحبنظراتفاقیک تعریف مشخصی از آن ارائه داد و 
 فزونی یافته ،عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصادامروزه توجه به اقتصاد اسالمی به

پردازند. پردازی در حیطه مسائل اقتصادی میو اقتصاددانانِ اسالمی با تأکید بر این رویکرد به نظریه
های اقتصادی کشورهای مسلمان ای در نوع سیاستگذاریجستهتواند نقش برنتایج این رویکرد می

دهد، می نشانیخچه ادبیات توسعه در غرب تار .(Zaranejad& et.al. 2019: 5)باشد داشته 
بینی مادی حاکم بر اندیشه غرب گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهانجهت

نسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسالم ارُشد معنوی  گیری توسعه در اسالم، تربیت وولی جهت
گیری ی سمتبه معنامبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست. توسعه غربی 

دیگر در این عبارتنظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رُشد اقتصادی است و به
کند اساس ها است. بینش خاصی که جهان مادی را تفسیر مییزیرنظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه

ادی نیست؛ بلکه جامعه در بُعد م شدنفربهاسالمی، هدف،  در نظاماما ؛ این نگرش در توسعه است
م به معنای ارتقای کل جامعه و نظام اسالمی توسعه در اسال درواقعهای معنوی نیز مدنظر است. جنبه

راه است نه اهلل است. از این منظر در اسالم توسعه اقتصادی یکیرالیسو  ترسوی زندگی انسانیبه
 . (Nasroulahi& et.al. 2011: 9)هدف 

باشد؛ برای گذار اقتصاد سیاسی میاقتصاد اسالمی در برخی از کشورهای مسلمان و مذهبی پایه
قوانینی را در اقتصاد یک نظام سیاسی بر اساس فرامین اسالمی  عنوانبههای مذهبی اینکه حکومت

نمایند. اگر از منظر نمایند و بر اساس آن قوانین اقدام به سیاستگذاری اقتصادی میو بازار وضع می
سیاسی به موضوع اقتصاد نگریسته شود منظور از آن حفظ استقالل، عدم ادغام در اقتصاد جهانی، 

اما اگر از جنبه دینی به اقتصاد ؛ ستآزاد ا اقتصادعدم پذیرش  نپذیرفتن الگوی اقتصاد غربی و نیز
ای در رفتار کنندهیینتعنگریسته شود باید به تأثیر عوامل معنوی و اعتقادات اسالمی که نقش 

ویژه رو الزم است در مطالعات اقتصادی رفتار مسلمانان بهینازااقتصادی دارند نیز توجه شود. 
اعتقادات مسلمانان توجه شود. از جهت های اسالمی و فرضمطالعات رُشد اقتصادی، به پیش

و پس از کتاب معروف شهید  1350تاریخی نقطه آغاز مباحث اقتصاد اسالمی به اوایل دهه 
یک پایگاه مستقل اسالمی  1ریزیگردد. مبنای این جریان شالودهصدر )اقتصاد ما( برمی محمدباقر

داری غرب و اقتصاد های نظام اقتصادی در مقابل نظام سرمایهدر مورد اهداف، اصول و ویژگی

                                                           
Foundations. 1 



 

 

 

131  ...جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظرآینده سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

 

 سوسیالیستی شرق بود. 
بالفاصله طیف کوچکی از متفکران اسالمی و محققان علوم دینی در ایران به این جریان دامن 

ول پیروزی انقالب اسالمی از طرفی و نیاز نظام های افضای آماده فکری و اجتماعی در سال زدند.
اقتصادی  –های سیاسی یافته اسالمی از طرفی دیگر، باعث رُشد سریع ایدئولوژیاستقرارتازه 

اسالمی و انتشار ادبیات مذکور در محافل دانشگاهی و حوزوی گردید. ارتباط محتوایی و حضور 
های ج.ا. ا باعث شد بارها به مباحث و دیدگاه گیرندههای تصمیمهای این جریان در حلقهشخصیت

نظران آن به عدم انسجام، صاحب به سبباین جریان در دهه اول انقالب پرداخته شود و حتا 
کشمکش قانونی وارد شوند. آشکارترین دستاورد این جریان تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی 

اسالمی یک اقتصاد آزاد نیست؛ بلکه  اقتصاد .(Khandoozi, 2004: 189)بود  1362بدون ربا در سال 
هایی است که ها و مقررات و محدودیتاقتصادی تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزش

 کند.های اقتصادی وضع میاسالم یا حاکم اسالمی برای فعالیت
 نقش تصمیمات سیاسی در اقتصاد ایران -4-2

هایی که در بعد از انقالب، در رأس شناسی اقتصاد سیاسی در ایران موجب گشت دولتجریان
معیارهای ایدئولوژیکی، جغرافیایی، اجتماعی، عوامل اقتصادی و نظامی  بر اساسامور قرار گرفتند 

 هازآنجاک های خارجی اتخاذ نمایند.ینه سیاستدرزمبرای کسب منافع بیشتر اقتصادی تصمیماتی را 
باشد اولویت تصمیم بر این بنا شد که اقتصاد ایران بر کشور ایران دارای معادن غنی نفت و گاز می

یرنفتی غیک دولت رانتیر ایجاد گردد و به صادرات و اساس فروش و صادرات نفت اداره گردد 
اد جهانی و به فروش نفت و با یک اقتصاد بسته بدون ادغام در اقتص اتکاتوجه زیادی نشود و تنها با 

ی دست یابدکه این امر موجب گشته روند توسعه اقتصادی در ایران روندی رشد اقتصادبازار آزاد به 
 گردد:باشد. در ذیل به برخی از این تصمیمات سیاسی اشاره می معکوس داشته

 ایجاد دولت رانتیر -4-2-1
از  %80آمد ملی بودجه و از در %50یباً تقراقتصاد ایران به صادرات نفت بسیار وابسته است؛ 

ج.ا.ا.  .(Mosalanejad & Sheikhzadeh, 2008: 44-45)دهد صادرات کشور را نفت تشکیل می
واسطه داشتن این منبع مهم زیرزمینی، اقتصاد خود را به صادرات این طالی سیاه وابسته کرد و به به

صرفاً به این بخش از صادرات صادرات غیرنفتی توجه ویژه نشد. این باعث گردید تمرکز دولت 
به همین منظور درآمد باالی حاصل از فروش  باشد و نسبت به دیگر منابع کشور توجهی نگردد.

نفت موجب رُشد روحیه رانتیری در کشور گردید. درآمد باالی نفت موجب گشت ایران چهارمین 
تولیدکننده برتر گاز  5و  تولیدکننده برتر نفت 10 ترین دارنده ذخیره نفت و گاز در بینو بزرگ

همچنین بعد از . U.S. Energy Information Administration EIA ,2019() طبیعی در جهان باشد
از ذخایر  %1/13باشد که میلیارد بشکه ذخیره نفت خام می 60/155ونزوئال و عربستان، ایران دارای 

واسطه همین منظور ج.ا.ا. به به .(OPEC, 2019)نفتی کل اوپک را به خود نیز اختصاص داده است 
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درآمد باالی نفتی، تأکیدی برای گسترش صنایع و توسعه صنعت ندارد و این امر موجب گشته 
 تفاوت باشد.های خارجی بیگذارینسبت به تجارت و سرمایه

 قتصاد بسته )عدم وابستگی به اقتصاد جهانی(ا -4-2-2
باشد؛ بدون شک در جهانی که ما زندگی آزاد مییکی از عناصر اقتصاد جهانی، اقتصاد بازار 

افتن جنگ یکنیم اقتصاد آزاد و دموکراسی، دو پدیده از هم ناگسستنی است. در ایران نیز با پایان می
اقتصاد  درزمینههای دولت لزوم بازنگری در نقش و فعالیت اقتصادیتوسعهو آغاز نخستین برنامه 

به  یاسی و اقتصادی کشور دریافتند که دیگر ضرورتیگزاران سربه سخن دیگر کا .مطرح شد
خصوصی میدان  های تولید و توزیع نیست و باید به بخشدخالت بسیار فعال دولت در حوزه

رای اولین ب 1368منظور در سال  همینبه .(Kazerooni & Feshari, 2008: 223)داده شود  تریفراخ
ای از اقتصاد مبتنی بر خودکفایی یا درجه 180بار پس از انقالب، اقتصاد ایران با یک چرخش 

 متکی بر دولت به اقتصاد با گرایش بازار روی آورد.  اقتصاد
های ن سیاستاین برنامه در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی کشور به مرحله اجرا درآمد که هما

های باشد. برنامه تعدیل اقتصادی به معنی تغییر سیاستتعدیل اقتصادی در دوران سازندگی می
هایی ی بعد به دلیل کارشکنیهاسالاین روند در  اما؛ منظور بهبود عملکرد اقتصادی استاقتصادی به

ای از هگونه اقتصاد بود؛ نخست عدیناکه صورت پذیرفت تداوم نیافت؛ دو مشکل عمده بر سر راه 
های تعدیل یاستافتاده بود و دوم اینکه س به خطرسازی یخصوصکارگزاران دولتی منافعشان با 

داری بود، پای های سرمایهیت نظامحما مورداقتصادی منجر به این شده بود اقتصاد بازار آزاد که 
به کشور باز کند که ا المللی پول رصندوق بین ازجملهالمللی های بینای از کارشناسان سازمانعده

قدرتمند که  نفعیذ هایگروهاین موضوع با ایدئولوژی انقالب اسالمی منافات داشت. همچنین 
مجدد با اقتصاد  یو برقرار یاقتصاد یآزادسازی ریگیبا پ ،در ارتباط هستند یمذهب یبا نهادها شتریب

دانند که قصد ای غربی مییدهپدشدن را یجهانای در داخل ایران عده. باشندمیمخالف  ی،جهان
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به بقیه کشورها بقبوالند. بدین سبب است دارد سیاست

دهد خودکفایی یمیست و ترجیح نکه اقتصاد جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها در تعامل 
 گذاری خارجی گردد.رمایهکاهش سی و تواند مانع رُشد اقتصادداشته باشد که این سیاست می

 یی(شوپول)گروه ویژه اقدام مالی در  1نپیوستن جمهوری اسالمی ایران به -3-2-4

یی و تأمین مالی تروریسم است. این نهاد بین دولتی شوپولگروه ویژه اقدام مالی ناظر جهانی 
یرقانونی و غهای کند که هدف آن جلوگیری از این فعالیتالمللی را تعیین میاستاندارهای بین

کند تا تالش می FATFنهاد سیاستگذار، یک عنوانبهکنند. هایی است که به جامعه وارد میآسیب
الحات قانونی و نظارتی ملی در این زمینه ایجاد کند. این گروه اراده سیاسی الزم را برای ایجاد اص

ای خود ( کشور ایران را به بهانه عدم شفافیت مالی در لیست اقدامات مقابله1388) م 2009از سال 
                                                           

)FATF( Financial Action Task Force .1 
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از فهرست  2016جمهوری اسالمی ایران در نشست ماه ژوئن سال  نام یندیفرا. بعد از طی قرارداد
سیاه کشورهای اقدام متقابل خارج شد. ایران و کره شمالی در لیست کشورهای اقدام متقابل قرار 

 . داشتند
و  ییشوه پولبماه فرصت داده بود تا دو الیحه مربوط  18ایران  گروه ویژه اقدام مالی بهسپس 

به علت  لت ایرانکند؛ اما دو مالی تروریسم را تصویب کرده و تعهدات برخاسته از آن را اجرا ینتأم
 صلحتمتعلل مجمع تشخیص همچنین مخالفت شورای نگهبان موفق به تصویب این دو الیحه نشد. 

 2) 2020فوریه سال  ین علت دربه هم. وضوع شدمگیری نهایی درباره این نیز مانع از تصمیم نظام
یق ایران از مدت، شش بار تعل ظرف این ( مجدداً ایران در لیست سیاه قرار داده شد،1398اسفند 

پیوستن نتبعات  ) . 2020Persain, Dw(است یدشدهاقدام متقابل از سوی گروه ویژه اقدام مالی تمد
اکه در حوزه تقریباً آثار مخربی بر اقتصاد ایران از خود برجای خواهد گذاشت چر FATFایران به 

ر خصوص اقتصادی مبادالت بانکی و تجاری با سایر کشورها دچار مشکل خواهد شد. این نهاد د
یی شوپولیران قانون مبارزه با دلیل اینکه انماید بهیممطرح  المللی این مسئله رای بینهاواماعطای 

نظور از اعطای ین مبه همدر کجا هزینه خواهد شد.  هاوامبه تصویب نرسانده، مشخص نیست این  را
ان در خارج از کشور، کاهش ی تجاری ایرهاحسابگردد. مسدود شدن وام به ایران خودداری می
 .خواهد بود ATFFنرخ ارز نیز از دیگر اثرات مخرب نپیوستن به  باال رفتنشدید درآمدهای ارزی و 

 اندازبا توجه به سند چشم جایگاه اقتصادی ایران در ناحیه خاورمیانه -3 -4
 المللی برای ما بسیار پرهزینه بوده است.های بینباید اذعان داشت فهم نادرست ما از جریان

که مبنای کردند که مبنای قدرت در جهان ایدئولوژی است درحالیبسیاری از مسئولین تصور می
ت ایدئولوژیک نظام ی اسالمی ایران با توجه به ماهیجمهور باشد.رُشد اقتصادی میقدرت در جهان 

های خاص سو و توان و پتانسیل فراوان جمعیتی، سرزمینی، اقتصادی، ویژگیاز یک بر آنحاکم 
یل دارد که به ژئوپلیتیکی و موقعیت استراتژیک آن در ناحیه خاورمیانه از سوی دیگر طبیعتاً تما

  (Daheshiar & Heydari, 2020B: 12). لط در منطقه تبدیل شودقدرتی مس
یافته و سپس توسعه سیاسی که توسعه پیدا کردند ابتدا در حوزه اقتصادی توسعه کشورهایی

، در پژوهش حاضر سعی 1404انداز باگذشت بیش از چهارده سال از ابالغ سند چشم اند.یافته
آمده، جایگاه کشور را در بین رقبای عملاقتصادی سند بهگردید ارزیابی از وضعیت اهداف کالن 

های ساالنه و فصلی اصلی منطقه مشخص کنند. بدین منظور نگارندگان با مراجعه به گزارش
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ) 1و آنکتاد المللی پولالمللی ازجمله صندوق بینهای بینسازمان

اساسی و موردقبول توسعه در کشورهای منطقه که امکان های و همچنین با بررسی شاخصملل( 
یافتگی در های آنها موجود است، وضعیت و جایگاه ایران را از حیث توسعهدسترسی به داده

اساس نتایج  های پژوهش و بربا عنایت به ذکر آنچه که رفت بر اساس یافته .خاورمیانه تعیین کنند
                                                           

United nations conference on trade and developmentStat (Unctad . 1 
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میانگین رُشد اقتصادی، میانگین نرخ تورم و همچنین میزان  المللی پول و آنکتادگزارش صندوق بین
 گذاری خارجی کشورهای خاورمیانه در ذیل آمده است:جذب سرمایه

 رُشد اقتصادی-1 -3 -4
شد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در رُ

، ایران باالترین میزان رُشد 2016برجام در سال  بعد از اجرایسال پایه.  مقایسه با مقدار آن در
در جایگاه دوم کشورهای خاورمیانه قرار  %5/12اقتصادی را تجربه کرده که با نرخ رشد اقتصادی 

در جایگاه سوم قرار گرفت و متأسفانه بعد از  %7/3، با نرخ رُشد اقتصادی 2017داشت. در سال 
، اقتصاد ایران با رُشد منفی مواجه شد و به ترتیب با نرخ 2018متحده از برجام در سال خروج ایاالت

اولین ابزار برای  در رتبه آخر جدول قرار گرفت. 2019در سال  -%6/7و  2018در سال  -4/5%
های لغو شده و تعلیق شده اقتصادی، مالی و اعمال فشار حداکثری بر ایران، بازگرداندن تحریم

خروج آمریکا  .(Alikhani, 2020: 70) به دوره پیش از برجام بودبانکی و افزایش دامنه آنها نسبت 
موجب کاهش تولید ناخالص داخلی ایران شده است و البته شیوع کرونا هم  2018از برجام از سال 

از سوی این  2021و کاهش تورم برای  %2/3بینی رشد ارتباط مؤثر بوده است. اما پیش این در
ها در یران راهبردهایی را برای تقویت اقتصاد خود در دوره تحریمصندوق، حاکی از آن است که ا

بر اساس  که (Naghshbandi and et.al., 2021:169-170) دهدمی، نتیجه 2021گرفته که در پیش
 باشد.می %3 جایگاه ایران دارای رُشد اقتصادی 2021بینی صندوق در سال پیش

 
 GDP نام کشور ردیف GDP نام کشور ردیف

 08/2 اردن 8 4/74 مصر 1
 8/1 قطر 9 1/4 ترکیه 2
 56/1 عربستان 10 7/3 عراق 3
 38/0 کویت 11 36/3 اسرائیل 4
 32/0 ایران 12 8/2 بحرین 5
 -16/1 لبنان 13 44/2 عمان 6
 7/92- یمن 14 32/2 امارات 7

 2015-2019: میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در بین سالهای 1جدول شماره 
Table 1: Average economic growth of Middle Eastern countries between 2015-2019 

 (Source: International Monetary Fund, 2020) 
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 2016-2021: رُشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بین سالهای 1نمودار شماره 

Chart 1: Economic growth of the Islamic Republic of Iran between 2016-2021 
(Source: International Monetary Fund, 2021) 

 
 2015-2019 یسالها: میانگین رُشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه بین 2نمودار شماره 

Chart 2: Average economic growth of Middle Eastern countries between 2015 -2019 
(Source: International Monetary Fund, 2020) 

 تورم-2 -3 -4
م سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات در ظگیر، مداوم و نامنشد همهرُ است از تورم عبارت     

المللی پول نرخ تورم در اساس گزارش صندوق بین . بریک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه
دوازدهم را در میان کشورهای فوق داشتیم، و رتبه  %1/9بعد از امضای برجام  2016ج.ا.ا. در سال 

بعد از  2019و  2018های در رتبه یازدهم قرار گرفتیم و در سال %6/9با نرخ تورم  2017در سال 
نرخ  های گذشته بودیم.متحده از برجام شاهد باالترین میزان نرخ تورم در طی سالخروج ایاالت

بوده است که با این نرخ ایران در رتبه  %1/41، 1920و در سال  %27/31، 2018تورم ایران در سال 
شاهدی  %2/41مبنی بر نرخ تورم  1398آخر جدول قرار گرفت. گزارش اخیر بانک مرکزی در سال 

و بر  %30،2020المللی پول نرخ تورم ج.ا.ا. در سال بر این ادعاست. بر اساس گزارش صندوق بین
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بینی پیش %30مشابه سال گذشته  ،2021در سال جاری بینی این صندوق نرخ تورم ج.ا.ا اساس پیش
المللی پول کمترین تا بیشترین میانگین نرخ تورم در گردیده است. بر اساس گزارش صندوق بین

 کشور خاورمیانه به شرح ذیل است: 14میان 
 GDP نام کشور ردیف GDP نام کشور ردیف

 78/1 امارات 8 34/0 اسرائیل 1
 82/1 بحرین 9 44/0 عراق 2
 62/11 ترکیه 10 74/0 عربستان 3
 44/14 مصر 11 76/0 عمان 4
 59/20 ایران 12 9/0 قطر 5
 28/22 یمن 13 28/1 اردن 6
 76/22 کویت 14 5/1 لبنان 7

 2015-2019های سال: میانگین نرخ تورم دربین2جدول شماره 

Table 2: Average inflation rate between 2015 -2019 
(Source: International Monetary Fund, 2020) 

 
2015-2019: میانگین نرخ تورم کشورهای خاورمیانه بین سالهای 3شماره نمودار   

Chart 3: Average inflation rate in the Middle East between 2015-2019 
(Source: International Monetary Fund, 2020) 

 
 2016-2021تورم جمهوری اسالمی ایران بین سالهای : نرخ 4نمودار شماره 

Chart 4: Inflation rate of the Islamic Republic of Iran between 2016 -2021 
(Source: International Monetary Fund, 2020) 
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 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل()آنکتاد -3 -3 -4
یکپارچگی  باهدف 1964باشد که در سال آنکتاد یکی از ارکان فرعی سازمان ملل می

المللی در با اقتصاد جهانی تأسیس شد. آنکتاد در پی آزادی تجارت بین توسعهدرحال یکشورها
یافته جهان، کاهش میزان ضررها و مساعدت برای توسعه نتوسعهچارچوب حمایت از کشورهای 

آوری ها و جمعه و تحلیل رویهاقتصادی آنها و غیره است. این مجموعه از طریق جستجو و تجزی
سازی یکپارچه باهدفها و تبادل تجربیات ایجاد زمینه برای مشورت بین دولت به دنبالاطالعات 

 توسعهدرحالهای دیگر برای رفع نیازهای کشورهای عوامل توسعه است. همچنین آنکتاد با سازمان
بر یهتکذاری خارجی در سطح جهانی و با گسرمایهگزارشی از میزان  سالههمههمکاری دارد. آنکتاد 

کند. بر اساس این گزارش، کشور جهان منتشر می 141زمان در هم طوربهآمارهای کشورها تهیه و 
ها به قوت خود باقی زمانی که تحریم 2014سال  درایران  درگذاری خارجی میزان جذب سرمایه

میلیون دالر  50میلیارد و  2به  2015 در سالمیلیون دالر بود، این رقم  105میلیارد و  2 بربالغبود 
گذاری خارجی افزایش پیدا کرد و میزان جذب اجرای برجام منحنی سرمایه 2016رسید. در سال 

گذاری خارجی در ایران میلیون دالر رسید. اوج سرمایه 372میلیارد و  3گذاری خارجی به سرمایه
افزایش  %50داد که یممیلیون دالر را نمایش  19میلیارد و  5بود که منحنی رشد رقم  2017 ر سالد

گذاری یهسرمامتحده از برجام میزان جذب یاالتاو با خروج  2018اما متأسفانه در سال ؛ داشته است
آخرین  بر اساس .) ,2018UNCTAD(کرد یلیون دالر کاهش پیدا م 373و یلیارد م 2خارجی به رقم 

 1.ا.ا. با رقم ج ،5نمودار شماره  طبق 2019گزارش آنکتاد در میان کشورهای خاورمیانه در سال 
میلیون دالر نسبت به جذب سرمایه خارجی اقدام کرده است که این رقم نسبت به مشابه  508میلیارد 

 .) ,2018UNCTAD(، کاهش داشته استسال گذشته 
 

 GDP نام کشور ردیف GDP نام کشور ردیف
 880/2 لبنان 7 803/21 اسرائیل 1
 2/373 ایران 8 944/12 ترکیه 2
 515/1 بحرین 9 385/10 امارات 3
 950 اردن 10 798/6 مصر 4
 346 کویت 11 191/4 عمان 5
    209/3 عربستان 6

 
 2018گذاری خارجی در سال : جذب سرمایه3جدول شماره 

Table 3: Attracting foreign investment in 2018 
(Source: UNCTAD, 2018) 
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 )میلیون دالر(2014-2019گذاری خارجی ایران بین سالهای : جذب سرمایه5نمودار شماره 

Chart 5: Attracting Iranian foreign investment between 2019-2014 (Million Dollars) 
(Source: UNCTAD, 2019) 

 
 گیرینتیجه
ای متقابل وجود دارد و تحلیل ی میان سیاست خارجی و اهداف توسعه اقتصادی رابطهطورکلبه

به موضوع  1404انداز باشد. در سند چشمها متفاوت میای با توجه به اهداف دولتچنین رابطه
.ا. در این سند دست یافتن اج  هدفرابطه توسعه اقتصادی و سیاست خارجی اشاره گردیده است. 

ی در سطح آسیای جنوب غربی است و بالفاصله به این و فناورول اقتصادی، علمی به جایگاه ا
باشد. موضوع اشاره گردیده تحقق چنین هدفی ملزم به داشتن تعامل سازنده و مؤثر با جهان نیز می

توان به رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی پی برد. سایت خارجی از طریق ایجاد در اینجا می
در این مقاله بدان اشاره گردید  آنچهاما ؛ توسعه اقتصادی باشد بسترسازتواند تی میفضای امنی

سیاست خارجی ج.ا.ا. خاستگاهی ایدئولوژیک دارد، همچنین تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ 
گردد تصمیماتی احساسی و ایدئولوژیک است. تسری چنین رویکردی در حوزه اقتصادی می

هرچه سطح  تناسببهنیت اقتصادی کشور از اهمیت کمی برخوردار باشد. موجب گردیده فضای ام
فضای امنیتی در اقتصاد از سطح باالیی برخوردار باشد فضا برای دیپلماسی اقتصادی و مراودات 

 گردد. تجاری بیشتر می
ایی نیازمند چنین فض اندازاقتصاد ج.ا.ا. در حال حاضر برای رسیدن به توسعه در راستای سند چشم

رسد سیاست خارجی ج.ا.ا همانند گذشته در برخورد با مسائل می به نظراست. آنچه در مقطع کنونی 
باشد و ادامه چنین روندی در آینده دور از ذهن المللی همچنان تابع مسائل ایدئولوژیک میبین

ای و نطقهین تصمیماتی به باور سیاستگذاران خارجی در ایران، نتیجه تحوالت ماتخاذ چننیست و 
در این پژوهش سه شاخص مهم اقتصادی از قبیل  ذکرشدهباشد. با عنایت به مطالب یم المللیینب
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عنوان رقیب گذاری خارجی در بین کشورهای خاورمیانه که بهمیزان سرمایه رُشد اقتصادی، تورم و
در آمار و  آنچه دهدنتایج این پژوهش نشان می اند بررسی گردید.مطرح گشته 1404ایران در سال 

است مسلم  آنچه باشد.یمجداول به آنها اشاره گردید در هر سه شاخص، ایران در انتهای جدول 
یگاه ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خود مانند ترکیه، امارات، عربستان و حتا عراق از جا

  باشد.خارجی ج.ا.ا مییست و این معلول روند کنونی فرایند سیاست نموقعیت مناسبی برخوردار 
انداز هنوز فاصله مانده تا اجرای کامل سند چشمطبق بررسی این پژوهش طی چهار سال باقی

های این پژوهش ضرورت همین منظور یافته شده در منطقه داریم؛ بهبینیزیادی با اهداف پیش
دهد. با توجه تأکید قرار میانداز را مورد منظور دستیابی به اهداف سند چشمتر بهریزی دقیقبرنامه

یابی به اهداف این سند است خواهان دست به رقابتی بودن منطقه آسیای جنوب غربی چنانچه ج.ا.ا.
باشند، الزم است که اهداف سیاست خارجی و ایدئولوژی در ارتباط باهم میو ازآنجایی

با محیط بیرونی و داخلی گیرندگان با اعمال مدیریت راهبردی در سیاست خارجی در رابطه تصمیم
منظور دست یافتن به توسعه نسبت به برقراری توازن بین ایدئولوژی و اهداف سیاست خارجی به

 ای را انجام دهند.وقفهاقتصادی تالش بی
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