
 

 
Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 
 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.280517.1650 

 

 
Analysis of national interests in the Islamic Republic of Iran based on grounded 

theory 
 

Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the concept of national interests and its 

challenges and also to provide a theoretical model for securing national interests of 

the Islamic Republic of Iran using a qualitative approach. This piece of research was 

conducted in 2020 by benefiting from the   grounded theory and implementation of 

semi-structured interviews with professors and researchers with regard to this subject. 

Recognition of background factors, analysis of the research data, and theoretical 

model suggests that by considering causal and structural conditions and the influence 

of intervening factors, a selected model in national interests of the Islamic Republic 

of Iran was achieved, which in this article, was interpreted as "the model of 

development globalization with fair coordination of Iran with the world economic 

system." 
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 چکیده 

و ارائه الگوی ی مفهوم منافع ملی، چالش های آن هدف از پژوهش حاضر که با روش کیفی انجام می شود، بررس 

از رهگذر مصتتتاح    و ،اس نظریه زمینه ایستتتراب استتتا. این پژوهش منافع ملی در ج.ا.ایران تأمین دربارهنظری 
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 مقدمه

 

سترده ای ندارد؛ مفهوم علوممنافع ملی به عنوان یک  سیبلکه  اجتماعی کاربرد گ سیا و روابِ بین  اغلب در علوم 

شود. به گفته الملل  ستفاده می  سی کمک می کند تا هانس مورگنتاا سیا سا که ذیل قدرت  صلی ا ، منافع ملی ا

 ضمین نماید.دولا در عرصه بین الملل محقق شود و مصالح مادی و مانوی یک کشور را ت -الگوی سیاسی ملا

اصتتتل منافع، پدیده ای من قی و متمایز از مفاهیم و مستتتائلی دیگر مانند قومیا، ایدئولوژی،  استتتتدال او، بنابر

شمار می رودآ صه . رمانگرایی و مذهب به  صلی برای تاریف منافع در عر بدین ترتیب در حالی که قدرت مایار ا

عرصه اقتصادی محسوب می شود. از این منظر، پذیرش و  اصلی تاریف منافع  در سیاسا اسا؛ اما ثروت مایار

هم قدرت و هم ثروت را به  یجه می رستتتاند که مفهوم منافع ملیتحلیل فرمول پرکاربرد منافع، محقق را به این نت

صل سا که گیرد. ی تایین کننده اش در بر میعنوان مایارهای ا ضر این ا سی منافع ملی در مقاله حا در اهمیا برر

ها به ، هویا، عقاید سیاسی و ایدئولوژیی، جاماه مدنی، توساهسرابا بسیاری موضوعات دیگر مانند دموک مقایسه

چه ق ل از انقالب  موضتتوع منافع ملی واقایتی استتا که انجام نشتتده استتا. در مورد آن زیادی ، پژوهشطورعام

سالمی و چه پس از آن  سی موجود، مورد م الاه جدی و  تقری ا مغفول ماندها سیا شرایِ  س ا  و در هر دوره به ن

بنابراین  مقاله حاضر مفهوم منافع ملی و چالش های آن  را در جمهوری اسالمی ایران  کاربردی قرار نگرفته اسا. 

 مورد بررسی قرار داده اسا. 

 چارچوب نظری -1

ری برای دستیابی به الگوی نظری در مورد توساه و تأمین در مقاله حاضر از نظریه زمینه ای به عنوان رویکردی نظ

منافع ملی جمهوری استتالمی استتتفاده شتتده استتا. نظریه زمینه ای که روش دستتتیابی به الگوی نظری در مورد 

-Brana,2007:5ایجاد شده اسا) 1967موضوعات مختلف ارائه داده اسا توسِ استراوس و کوربین در سال 

شه های تئوری زمینه ای به مکتب کنش متقابل نمادین  (6 سا. ری سایر تئوری های ق لی در ارت اط ا این تئوری با 

سال  سِ بلومر در  شده ا 1937برمی گردد. که تو از زمانی که  (Bryman and etal,2008:3-5سا)تدوین 

از طریق بحث های فراوان در مورد  ابداع کردند، این نظریه 1967گلیزر و استتتراوس نظریه زمینه ای را در ستتال 

ش اها ها و تفاوت های آن با نظریه های دیگر توساه یافته اسا. با وجود این هیچ کس به طور یکسان به نظریه 

سا)زمینه  سوی گلیزر و بحث های  (Chanberlainsaund and etal,2011:7-10ای نپرداخته ا متاددی از 

نظریه  مده استتا که گاهی تفاوت های اندکی نیز در بحث های این دواستتتراوس روی نظریه زمینه ای به عمل آ

مثال گلیزر اعالم کرده استتا که استتتراوس، مفهوم نظریه زمینه ای را  ده می گردد. برایمشتتاه ،در این زمینه پرداز

انتقاد گلیزر از استتتراوس بدین مانا نیستتا که  (Glaser,2006:4-8).خود به کار ن رده استتادرستتا در کتاب 

نوشته های استراوس بسیار ارزشمند بوده  ،گلیزر از رهیافا استراوس استفاده ن رده اسا؛بلکه گلیزر ماتقد اسا

نظریه زمینه ای تأکید داشتتتته  استتتتقراییاستتتا. استتتتراوس نیز ماتقد استتتا،گلیزر بیش از حد روی ماهیا 

سا) سی و  .(Strauss,1998:3-6ا شنا ستی  در واقع این واگرایی بین نظریه پردازان نظریه زمینه ای به حوزه ه

شود، بلکه این تفاوت ها در جزئیاتی مانند نحوه کدگذاری سی نظریه زمینه ای مربوط نمی  شنا ساه مارفا  ، تو

 .(Fiedinga,2009:1-3مقوله ها و... م رح اسا)
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شدن نظریه زمینه ای  شفاف  سما برای  شده اند. در این ق : الف. گلیزر نظریه زمینه ای را تااریف متاددی آورده 

ستماتیک از چنین تاریف می کند: نظریه زمینه ای بر پایه  سی شده و خودش به طور  ساخا نظریه از داده ها بنا 

ستتتراوس و کوربین ماتقدند: نظریه ا(Heath and  Cowley,2004:3-5). تحقیق اجتماعی حاصتتل می گردد

ستماتیک داده ها و تجزیه و تحلیل  سی ساس گردآوری  سی عمومی برای توساه نظریه برا شنا زمینه ای یک روش 

ته می شتتتود.  ته و پرداخ ند تحقیق ستتتاخ ها بوده و در طول فرای -Glaser and Strauss,2006:101آن 

و م تنی بر  نظریه زمینه ای یکی از نظریه هایی استتتا که در پژوهش های کیفی از آن استتتتفاده می شتتتود.((117

سا) ستقرایی ا از نظریه زمینه ای برای پدیده های غیر قابل اندازه  .(Frosta and etal,2011:10-13رویکرد ا

شود)گیری و فرایندی  ستفاده می  ساس نظریه زمینه ای پس از نمونه (Goodbody and etal,2011:7-9ا .برا

 هایبرخی ویژگیگیری نظری، جمع آوری داده ها و هم زمان با آن، کدگذاری و تحلیل داده ها آغاز می شتتتود. 

 ای ع ارتند از: نظری  زمینه

های خام در اختیار ن وه داده. ابزار تحلیل را برای کار با ا2ستتتازد، بی آنکه آن را بیازماید؛ بیشتتتتر نظریه را می .1

. پژوهشگر را وا 4ها را نیز لحاظ کند؛ کند تا ماانی مختلف پدیدهگر کمک می. به تحلیل3دهد؛ پژوهشگر قرار می

اند شناسایی کند، بپروراند و به هم دارد همزمان منظم و خالق باشد و همچنین مفاهیمی را که سنگ بنای نظریهمی

بنابراین در این پزوهش از نظریه زمینه ای برای تحلیل منافع (.Strauss and Corbin,1998:15-27ربِ دهد )

 استفاده شده اسا.  ایران جمهوری اسالمی ملی

 روش پژوهش:-1-1

، از  روش کیفی )مصتتاح ه هدفمند( استتتفاده زمینه ای استتا از آنجا  که انجام این پژوهش  بر استتاس رویکرد

رود. یانی حرکا کردن بین استقراء و استنتاج کل از جزء.اگرچه استقراء به کار میشود. در روش کیفی مفهوم می

ستنتاج میها از دادهمفاهیم، روابِ یا فرضیه ها را تصویر رسیم. زمانی که دادهاما از مورد خاص به کل می؛شودها ا

در اینجا به مانی استنتاج کل تفسیر  .ایمها را بسِ دادیم تا حدودی عمل تفسیر انجام دادهسازی نمودیم یا فرضیه

سا. در حقیقا  ستقرا و قیاس و جود دارد)تأثیر و تأثر متقاب در روش کیفیاز جزء ا -Kellea,2008:3ل میان ا

سا این روش تالش می .(5 سه مداوم دادهاز این رو با کار ب ها و حرکا میان مراحل مختلف شود از طریق مقای

 L.Leech and)ها،مقوله بندی و غیره(، به تفاستتیر، اعت ار داده شتتودها،کد گذاری آنپژوهش)جمع آوری داده

Onwuegbuzie,2007:8-10). 

 مراحل اجرای پژوهش:-1-2

های رود. فرایندها و تکنیک، بر استتاس رویکرد زمینه ای پیش میالگوستتازیدر راستتتای  مراحل اجرای پژوهش

نه یه و  ای مورد نظر تئوری زمی گذاری)ابزار تجز کد ند(، هدفم با روش مصتتتتاح ه  له جمع آوری داده) ازجم

این کار از  .(Mansourian,2006:1-6)گیردمورد توجه قرار میالگوستتتازی تحلیل(،مقوله بندی و در نهایا 

شناسایی ارت اط )کدگذاری باز(طریق مفهوم سازی در میان داده های گردآوری شده ، ط قه بندی مفاهیم از طریق  

 )کدگذاری گزینشتتتی(و در ستتت حی بااتر ت دیل مفاهیم مرت ِ به مقوات عام  )کدگذاری محوری(هامیان آن

ویر ستتازی یا مقوله بندی مقدار زیاد در تصتت (Meeker and Onwuegbuzie,2004:7-8)گیردصتتورت می
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شتن الگوی در نهایا باد  )کدگذاری(.شود.تر کاهش داده میها را به مقدار کوچکداده ش اع نظری، نو از مرحله ا

 (.Strauss, & Corbin, 1998:3-15) خواهد شد. انجام نظری

 جاماه آماری :-1-3

ایران  ملی و الگوهای رشد و توساه در کشور منافعحوزه متخصصان و صاحب نظران جاماه آماری این پژوهش 

 اسا. 

 روش و طرح نمونه برداری:-1-4

سیر بی ح سا ما را به م صادفی ممکن ا سا. نمونه گیری ت صل بکشاند و از روش نمونه گیری، روش هدفمند ا ا

گیرد ، زیرا در این روش جمع دور کند. از این رو نمونه گیری به صتتورت متوالی صتتورت می مستتیر اهداف مقاله

کند، جن ه های پنهان موضتتوع در گیرد. این مستتئله محقق را وادار میها، همزمان صتتورت میآوری و تحلیل داده

صو ش اع نظری ادامه دارد. در غیر این  ستجو کند. این فرایند تا ا ها ممکن رت ط قه بندی دادهنمونه های دیگر ج

 (Strauss and Corbin, 1990:10-12). اسا به طور نا متاادل توساه یابد.

 حجم نمونه و روش محاس ه:-1-5

سا.حجم ن سِ مونه در این م الاه هدفمند ا سا افراد جدیدی تو صاح ه، ممکن ا از این رو در روند انجام م

صاح ه  شوند. این روند م ش اع نظری ادامه دارد. بنابراین نمونه از پیش صاحب نظران مارفی  هدفمند تا مرحله ا

 50در روش نظریه زمینه ای حدود  باوجود این، گردد.تایین شتتده نیستتا و در روند انجام پژوهش مشتتخ  می

در این م الاه پس  (.Sandelowski,1995:179-183مصاح ه یا مشاهده برای م الاه کافی دانسته شده اسا)

پرستتتش ها و طراحی چارچوب طرح در مراحل میانی، با توجه به امکانات م الاه میدانی،گردآوری داده از تایین 

ضر بیش از  سا. در تحقیق حا شده ا ساختاریافته انجام  صاح ه های نیمه  صاح ه عمیق و نیمه  50ها از طریق م م

 انجام شده اسا. 1399ری در میان اساتید متخص  در  سالساختا

 

 

 

 ها :گردآوری دادهابزار -1-6 

ای با تکیه بر های این پژوهش با استفاده از روش مصاح ه با صاحب نظران موضوع ، منابع اینترنتی و کتابخانهداده

 آوری شده اسا. تاریخی جمع-عینی هایداده

 نظر مصاح ه شوندگان در مورد مفهوم منافع ملی -2

سا در اجرای روش کیفی در نظریه زمینه ای شد. در کدگذاری باز کد گذاری باز مرحله نخ از دل داده  می با

، مفاهیم بیرون کشیده می شوند. مفاهیم بلوک های سازنده نظریه هستند. منظور از ی حاصل از مصاح ه هدفمندها

شریح آن ها، مفاهیم را تاریف  سا که توصیف و ت شخصاتی ا ستند، م ویژگی های مفاهیم که نماینده پدیده ها ه

ه آن مانا می دهند. ابااد نیز حدود مختلف ویژگی ها در یک مقوله اند. مقوله های فرعی نیز مفهوم می کنند و ب

شخ  می کنند. ضیح می دهند  و م شتر تو شوند و آن را بی صلی مربوط می  کدگذاری بر  هایی اند که به مقوله ا

بیانگر مانا و منظور مصاح ه چسب هایی اسا که توسِ پژوهشگر  به کلمات مصاح ه شوندگان داده می شود  و 
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حاضر کدگذاری  در کروشه به صورت برجسته در جلو کلمات  ان به صورت مشخ  تر اسا. در مقالهشوندگ

شخ  تر در قالب  شان را به طور م شوندگان از کلمات صاح ه  سا و مانا و منظور م شوندگان آمده ا صاح ه  م

-Struss and Corbin,1998:101). ) باز می نامندرا کدگذاری  مفاهیمی نشتتان می دهد. این نوع کدگذاری

شوندگان به تولید مقوله ها و بیان ویژگی  123 صاح ه  ستفاده از کلمات م شگر با ا در واقع در کدگذاری باز پژوه

از نظر مصاح ه نظر مصاح ه شوندگان انجام می شود.  از ،باز با توجه به م الب مذکور کدگذاریآن ها می پردازد. 

منافع ملی در واقع حاصل جمع آرای مردم نیسا. منافع ملی حاصل آرای اکثریا یک ملا نیسا. یانی شوندگان 

شد. صمیم بگیرند منافع ملی چه چیزی باید با شوند و ت سا که مردم جمع  صل جمع  بلکه منافع ملی چنین نی حا

هور و بروز پیدا می ظدر طول تاریخ یک کشور  و بیشتر در شیوه زیسا یک جاماه  کنش جمای یک ملا اسا

ما می توانیم  ،به زعم برخی از مصاح ه شوندگان ]منافع ملی حاصل کنش جمای م تنی بر شیوه زیسا جاماه[کند

شیفا پارادایمی را از من ق دکارتی مارکسی مورد آزمون قرار داده و نظام تث یا منافع -کانتی به من ق هگلی-یک 

صیل نماییم. به ع ارت دیگر گزاره  ستم»ملی را از آن تح شم پس ه ستم پس می ان»را به گزاره « می اندی شمه « دی

زیسا هر جاماه  نحوهبدانیم. در این امکان تامالتی،  خوده  هستی ت دیل کرده و نحوه تفکر خود را منوط به شیو

از نظر  تغییر پارادایمی و دریافا واقع گرایانه از منافع ملی[ ] تایین کننده شیوه تفکر آن جاماه محسوب می شود

ربی اسا؛ یه داری آزاد در جوامع غاجتماعی، از نوع سرما-مصاح ه شوندگان، کشور ما فاقد ساختارهای اقتصادی

شوند صاح ه  شته، ما جاماه گانم شکل گرفته  طیارباب رعیتی بودیم که  ایماتقد بودند که در گذ قرون متمادی 

صادیبود.  سل نتی -ساختار اقت شتوانه نظام  محسوب می  گذشته ایران اجتماعی ارباب رعیتی در ایران به نوعی پ

ساختار ایالتی صادی طوایفی-شد که در کنار  ساختار اقت  سرمایه داری در ایران اجتماعی -مانع تحقق به موقع  

صادیشد ساختار اقت شکل گیری  شته مانع  ساختار ارباب رعیتی در گذ ست دادی از  اجتماعی -] حمایا قدرت ا

ب فقدان اجتماعی مدرن در ایران موج-: فقدان ساختار اقصادیمصاح ه شوندگانبه اعتقاد [سرمایه داری در ایران

شد و نیز فقدان قدرت اجتماعی می ستقل  سِ م سی بینجامدتواند به  ط قه متو سیا عدم کنترل ]عدم کنترل قدرت 

با توجه به کلیا شتترایِ داخلی،  ماتقدند:از مصتتاح ه شتتوندگان  شتتماری دولا به دلیل فقدان قدرت اجتماعی[

صادی ،من قه ای و جهانی ساختار اقت ستیابی به  سا. چه،  -د شکالتی بنیادین روبرو ا اجتماعی جوامع مدرن با م

سا داده و به -مقاطع اجتماعی سالمی را از د شروطه تا انقالب ا شروطه و از م سی مهمی از دوره قاجار تا م سیا

له ند زمان، از قاف نده ایم. نوعی در ع ور ت باز ما اعات موجود در نحجم امتدر این دیدگاه  توستتتاه همه جان ه 

اجتماعی کشورهای مترقی بسیار زیاد شده و یکی از دایل اصلی آن، -کشورمان برای دستیابی به ساختار اقتصادی

ساواگذاری زمان ها و اد ستیا] وار موثر بر این فرایند بوده ا ساختار  بی به هنگام ایران بهشرایِ تاریخی مانع د

صادی-اجتماعی شته در سرمایه داری اقت در خود کشتورهای غربی  اول توستاه یانی سترمایه داری الگویی [گذ

سا شور ما س رویداد تاریخی در قرون متمادی برا ستیابی به این الگو برای ک شکل گرفا. د و در یک روند ط یای 

اتفاق نیفتاد  رعیتی-از جمله است داد و ساختار ارباب در گذشته دور امکان پذیر بود؛ ولی به دایل مختلف تاریخی

سا و فرصا از بین رفته  شده ا سا؛زیرا خیلی دیر  شور ما مقدور نی ستیابی به این الگو برای ک و هم اکنون نیز د

سا شا خیلی زیاد زمان]ا سرمایه داری دردوره ج.ا. ایران به دلیل گذ ستیابی به الگوی  الگوی دوم   [عدم امکان د

 20به باد و بیشتتتر در دهه پنو و شتتش قرن  20اً از دهه ستتوم قرن مانوی( که تقری -دستتتیابی به منافع ملی)مادی
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شوروی که بادها با قدرت و  1917براساس یک پتانسیل داخلی در برخی جوامع شکل گرفا؛ مانند انقالب اکت ر 

الگو این با یک ایدئولوژی و نیروی انقالبی به ویژه در دوره استالین، جاماه شوروی را به زور به سما توساه برد.

]عدم اجرای الگوی دستوری توساه دایل تاریخی در ایران اجرا نشدنیز نه ق ل از انقالب و نه در اوایل انقالب به 

سوم توساه و دستیابی به منافع ملی در ج.ا.ایران، در ایران به دایل تاریخی[ سا الگوی الگوی   که جهانی شدن ا

نیازمند این هستیم  داشته باشیم؛رار اسا بتوانیم یک زندگی انسانی و مترقی اگر قهم اکنون پیش روی ما قرار دارد.

که درآمد های کشور را باا ب ریم و برای تحقق آن نیازمند وارد شدن به مناس ات جهانی هستیم. ال ته وارد شدن به 

دارد که  فرهنگی نیزیک بحث سیاسی نیز هسا و الزامات بلکه اً یک بحث اقتصادی نیسا؛ مناس ات جهانی صرف

س ات جهانی ارائه کنند شنفکران ما مقوات ازم را برای ورود به منا ضرورتباید رو ستن ایران به اقیانوس  ] پیو

صادی ساه[ جهانی نظام اقت شدن تو ساس الگوی جهانی  صاح هبرا صادی، حقوق و  ما م ساتید علوم اقت علوم با ا

سی، سال  سیا شان می دهد 1399در  شو ن سا؛ زیرا  «منافع ملی تأمیناری که بروز د امری محتمل، بلکه حتمی ا

سان مدر ستند و نیاز ان سانی و منابع منابع کمیاب ه صادین به منابع ان سترش  اقت صورت فزاینده ای در حال گ به 

سا سازان در حوزه همچنین . ا صمیم  سی ت سینو را می توان  منافع ملی تأمینذهنیا م هم، غیرقابل پیش بینی و 

بع و ذهنیا م هم تصتتمیم ] عدم تناستتب خواستتته ها با منارستتیدن به توستتاه دانستتا یکی از مهم ترین موانع

ن علل اغتشتتاش ذهنی ، یکی از مهم تریعقیده مصتتاح ه شتتوندگانبه  منافع ملی[ موانع تأمینگیردندگان از جمله 

 فساد اقتصادیفحوای این گزاره جستجو کرد که:  توان درمی را منافع ملی کشور  تأمیندر مواجهه با  سیاستگذاران

ستماتیک و بروز اختالس های احتمااً سا تأمینچالش  رأسدر  سی ساد یکی از موانع تحقق منافع ملی کشور ا ]ف

رفتن بخش خصتتتوصتتتی در واقع، انحصتتتارات دولتی و ویژگی های دولا  رانتیر باعث به حاشتتتیه  منافع ملی[

صارات دولتی شد صی[]انح صو ضایف کننده بخش خ شوندگان،  ت صاح ه  دولا در ایران مجموعه ای از دید م

در داخل و  چالشی اساسی بر گستره منافع ملی کشور ن،آ پرهزینه و کم بازده اسا که عملکرد اقتصادی پرهزینه

الشتتتی که بدلیل چ]بازده پایین اقتصتتتاد دولتی ایران یکی دیگر از موانع تأمین منافع ملی[خارج آن ایجاد می کند

ستخدام زیاد نیروی کار، هزینه های جاری دولا را افزایش داده و متقابالً می کاهد. از میزان تاثیرگذاری این نیرو  ا

طرح های این امر  سسا و ناکارآمد می کند.اندام واره های جاماه را و چنین هزینه هایی حالا چس ندگی دارند 

صدور در زمان کاهش را عمرانی سری بودجه اقدام به  می کندنفا متوقف  تولید و  و دولا، به ناچار برای این ک

سکناس  شر ا سازی بودجه و اقدام به ن ]فقدان درآمد پایداربرای دولا چالش جدی تامین می کندترویو پول، تراز

شوندگان،  منافع ملی[ صاح ه  سئول در به اعتقاد م ستگذاران م شور منافع ملی تاریف و تولیدسیا در پی تحقق  ک

ضرورت تایین و تاریف منافع ملی به دلیل ]مستلزم داشتن منابع زیاد اسا وضایتی هستند که دستیابی به آن ها 

سته های ملی شکال [تکثر خوا صادی تیکی دیگر از م ستیابی به منافع اقت شور در د سترده ای ،ک ساد گ سا ف که  ا

قلمداد کرده « دولا رانتیر را دلیل فساد اقتصادی»به آن دامن می زند. از این نظر،  رانا حاصل از درآمدهای نفتی

تین احزاب سیاسی در شفاف کردن سرابر رقابا « رقابا جناح های سیاسی برای کسب رانا نفتی»و در نتیجه، 

را در پی  یادیزمنافع ملی ارجحیا می یابد که ط اا خستتتارت های مادی و مانوی  تأمینامور کشتتتور، از جمله 

انجام پروژه های عمرانی، به  و تأمین منافع ملی[ رانا نفتی مانع شفافیا در سیاسا های اقتصادی]خواهد داشا

سته از پروژه هایی که در زمر شدهویژه آن د سوب  سرمایه گذاری های ملی و ماندگار مح س ه امکانات به وا و ه 
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طرح های عمرانی عامل رونق اقتصادی، اشتغال »لذا با تاکید بر اینکه  دولا به ثمر می رسند، اهمیتی به سزا دارند.

گردد که اجرای پروژه های عمرانی چرخ به این نکته مهم هم اشاره می« د،و تسهیل باضی از مراتب توساه می شو

ساه کمی و صادی، تو شی بنیادین در ث ات اقت صی را هم به حرکا می آورد و عمال نق صو  ایجاد های بخش خ

اشتغال یک کشور ایفا می کند. از سوی دیگر، در کشورهای تک محصولی که منابع ملی خود را بصورت خام می 

دن نظم بازار دچار کستری بودجه فروشتند، همیشته این خ ر وجود دارد که بنا به دایل ژئوپلیتیکی یا به هم خور

و توقف طرح های عمرانی به دلیل  عدم اجرا]ژه های عمرانیشتتتوند و همین عاملی استتتا در توقف اجرای پرو

دولا های در حال توساه، برای ایجاد توازن میان بودجه سرانه و هزینه های جاری  [کسری بودجه وابسته به نفا

سکناس می کنند که ا شر ا تورم افزایش باعث افزایش نقدینگی و ت اا  ،این تمهید غیر من قی دامهاقدام به چاپ و ن

سیب را  شترین آ شود که بی شور می  شتی وارد میدر ک شی از چاپ پول به دهک های پایین مای کند. پس تورم نا

تاثیر تورم بر کاهش کیفیا ]انجامدا که به کاهش قدرت خرید جاماه مینوعی مالیات مضاعف اس ،بدون پشتوانه

تیابی به منافع ملی، واردات گسترده کااهای ، یکی دیگر از مشکالت دسبه عقیده مصاح ه شوندگان[ زندگی مردم

واردات گسترده  [واردات و قاچاق کاا چالش منافع ملی] اسا کاا به دلیل نوسانات ارزی مشابه داخلی و قاچاق

در کنار مشتتکالت برنامه تجاری مشتتخ  و تولید محور،کااهای مصتترفی با امکان ستتاخا داخل و فقدان یک 

به مثابه انگیزه ای  ،ستتود باای قاچاق کاا]کندتولیدکنندگان و فن آوران بخش تولید تنگ میداخلی، عرصتته را بر 

ی، ماامالت ارز مانند سفته باز بدون پشتوانه،سوددهی امور جالی و  [برای خروج سرمایه گذاران از چرخه تولید

ه ستترمایه گذاران انگیزه ای برای زمین و امالک به منزله حفظ ستترمایه های ریالی و ... باعث می شتتود ک و طال،

شند شته با س ]تولید ندا س ا به دالی ارز و وا شی برای منافع ملیسود پایین تولید داخلی ن از نظر  [ه گری، چال

سیاری مصاح ه شوندگان،  ال ته توساه اقتصادی، خود مرهون  .با توساه اقتصادی دارد منافع ملی راب ه ای کیفیب

اصالح ساختارها برای توساه اقتصادی و توساه ] ، سیاسی و فرهنگی اسااصالح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی

نظامی کشورهای  -به عقیده مصاح ه شوندگان، کنش های سیاسی [ملی منافع تأمیناقتصادی به مثابه ظرفیتی برای 

شود شورهای دیگر در من قه را یکی دیگر از دایل  سل ه جو در من قه موجب می  سا خارجی ک سیا تا رفتار 

، افزایش می دهدمانوی( را  -تحدید منافع ملی)مادی احتمالبدانیم. این تهدیدات امنیتی،  تهدیدات امنیا ملی

ند یا حداقل از اما آنچه می تواند بر این دشتتتواری غل ه کدفاعی ایران را افزایش می دهد.زیرا هزینه های امنیتی و 

دامنه های آن بکاهد، وجود خرد دیپلماتیک و استتتتفاده از مهارت های قابل انا اف در حوزه روابِ من قه ای و 

سا یبین الملل سا. برای  .ا سا؛ حتی مهم تر از من ق و تدبیر ا سی ا سا شانس نیز در خاورمیانه پرتنش ا اق ال و 

صادف با حکمرانی ترامپ،نتانیاهو و  سته ای م مثال اگر تاقیب منافع ملی بازیگری مانند ج.ا.ایران مثالً در حوزه ه

با  تحقق منافع ملی]راب ه متأثر می کند  بن ستتلمان باشتتد یا باراک اوباما،ملک ع دا  یا استتحاق رابین، نتیجه را

سا گذاران  محتوای منابع ملی، سیا ستراتژیک-خرد دپلماتیکمهارت ها وو اق ال  شوندگان،  [ا صاح ه  از دید م

استتالمی هنگامی ماقول می شتتوند که با توانمندی ها، امکانات و منابع کشتتور -اولویا گذاری م لوب های ملی

در این راب ه، واکنش قدرت های خارجی  [های ملی و دینی، متناسب با منابع کشورایین م لوب ]تمتناسب باشند

شورهای اروپایی و حتی آمریکا،  سته ای با ک در مواجهه با کنش های ایران اهمیا زیادی دارد. مثال اناقاد پیمان ه

سایه و من قه ای خواهد بود. همچنین نگران شورهای هم ستلزم رفع نگرانی های احتمالی ک شورهای رقیب م ی ک
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چالشتتی بر منافع ملی استتا که بایستتتی با درایا و هوش دیپلماتیک مستتئوان وزارت خارجه از میان برود یا به 

بی اعتنا باشیم، ازم حداقل ممکن برسد. اما اگر قرار اسا نس ا به نگرانی برخی کشورهای کوچک و غیر م رح 

برخورداری از قدرت سخا و نرم، از تضمنات اصلی ]ریم لی از قدرت ملی قرار بگیدر س ح ماقو اسا که خود

 در تحقق این امکان، عوامل پنو گانه ای دخالا دارند که ع ارتند از: [ منافع ملی تأمیندر 

 [افزایش مشروعیا نظام سیاسی]مت وع از دید جاماه آنان قدرتمشروعیا سیاسی حکمرانان و حقانیا  -1

 [فزایش انسجام اجتماعی]ااقلیا در جاماه؛  و اکثریادوگانه همزیستی مسالما آمیز   -2

ستفاده من قی و حداکثری از منابع ط یای و امکانات مادی  -3 صر مانوی مثل همراه با عن ]فراوانی منابع مادیامکان ا ا

 نیروی انسانی ماهر[

 [ارتقاء قدرت بازدارندگی]دفاعی بازدارنده-ستحکامات نظامیتجهیزات و ا -4

و  سازگسترش شرکا های مولد سود]برخورداری از بنگاه های سودساز شرکتی، وترویو تفکرات ساخا ساز،  -5

از این رو شتتمار زیادی از مصتتاح ه شتتوندگان ماتقد بودند که احتماا رفع تهدید و  [نهادهای کارآمد اقتصتتادی

آستتیب  ای از]افزایش رفاه عمومی نشتتانه منافع ملی خواهد بود.  تأمینازمه ای دیگر در  تحریم های بین المللی

سلِ دولا بر منابع  [زدایی داخلی شدن ت صادی متفق القولند که با کم  شوندگان بخش اقت صاح ه  ط یای مانند م

صاد دولتی نفا شدن درآمدهای نفتی از فرایندهای اقت ساه ملی را به ، و حتی خارج  صندوق تو شتگی  امکان ان ا

ستقل از نفا با ]وجود می آورد  ستیابی به بودجه م شاخ  هایی در  [افزایش درآمدهای غیر نفتید در مجموع، 

صادی وجود دارد که شوندگان را تأیید می کند. این شاخ  ها مورد وضایا اقت ساس  نق ه نظرات مصاح ه  بر ا

 نمودارهای زیر نشان داده شده اسا: 

  من ع:دهد. نشان میسال اخیر به صورت درصد  10های دولتی از بودجه کل کشور را طی سهم شرکا (1)نمودار 

 ایران اسالمی بانک مرکزی جمهوری

 

 
سال  سا.  1.2ای تنها واحد اعت ار هزینه 10به ازای هر  1395بنابراین در  شده ا  درواحد اعت ار عمرانی پرداخا 

های طرح درصتتد و 1390-95 هایطی ستتال عمرانی هایبودجه تحقق درصتتد ترتیب به (3( و )2)نمودارهای 

 .اندداده شده نشان 1390-94دوره  طی اندنرسیده اتمام به تایین شده زمان در که عمرانی
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 مالی بخش اقتصادی، آمارهای گزیده ایران، اسالمی جمهوری مرکزی من ع: بانک                                       

 بودجه و

 
 تملک طرح ،1395بودجه  ایحه بررستتتی ،1394 مجلس، هایپژوهش مرکز من ع:                                 

 ایسرمایه هایدارایی

 دهد.را به میلیارد ریال نشان می 1381-95های ( میزان کسری بودجه دولا در طی سال4نمودار ) -3

 

 
  

 ایران اسالمی بانک مرکزی جمهوری  من ع:                                                                            

 دهد.( نشان می1357-95های ( وضایا تورم را در باد از انقالب )طی سال5نمودار ) -4
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 ایران اسالمی بانک مرکزی جمهوری  من ع:                                                                                

 دهد.به میلیارد دار نشان می 1384-95های ( میزان واردات کشور را طی سال6نمودار ) -5

 

 
 ایران اسالمی بانک مرکزی جمهوری  من ع:                                                                                

با  اس برآوردهای ستتتتاد م ارزهستتتراکااهای قاچاقی ورودی و خروجی به میلیارد دار ب  ارزش ( 7نمودار ) -6

  دهد.قاچاق کاا و ارز را نشان می
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 من ع: برآوردهای ستاد م ارزه با قاچاق کاا و ارز

 منافع ملی :نخسا یادداشا تحلیلی-2-1

صل از کدگذاری باز، به دلیل عدم امکان تحلیل همه مفاهیم مقالهدر این  سه مفهوم مهم تر پرداخته  حا صرفاً  به 

شود سا.« منافع ملی»مفهوم نخسا  .می  سا که با ذهنیا غیر تاریخی به ا شکالت در مورد ایران این ا یکی از م

سائل شیم. مختلف از جمله منافع ملی م شور خود به کار می بریم و  می اندی ساه در ک ما الگوی غربی را برای تو

منافع عدم تاریف منقح از اصتتل ران مشتتکل دیگر در جاماه ای .و مشتتابه کشتتورهای غربی بگیریمانتظار داریم نتای

سا سی ، ژئوپولتیکیجغرافیایی . ما تفاوت های فرهنگی،ملی ا سیا ساختار  شورهای در ح و  سایر ک ساه ابا  ل تو

 در پرستتش از منافع ملی ایران،. نیز وجود داردمشتتترکی  اقتصتتادی-ستتاختارهای اجتماعیو در عین حال،  ،داریم

د و نباشتت ی پایداردر صتتلح و آرامشتترفاه روزافزون مردم استتا؛ اینکه  در ممکن استتا گفته شتتود منافع ملی ما

سخاما شود. بهتر  شان زندگی امکانی هایفرایند سیدن به پا سا به برای ر ی علمی و رهیافا هایی موثر، خوب ا

 صتتلح را برای کشتتورمان محقق کنیم  می توان چگونهبیندیشتتیم و آن اینکه:  یپیشتتین مراحل تاریخی و زمینه ای

اقتصتتادی و ط اا  ، فرهنگی،فکر اجتماعیهر در کشتتور ما تحقق رفاه عمومی از چه راه هایی میستتر می شتتود  

سی، سی ش یخو منظرلی را از منافع م سیا سوالسرادر  امامی کند. برر ستی که چگونه تای این  می توان به  به در

و  مکانیزم تحقق منافع ملی در ایران چیسا  آیا منافع ملی صرفاً یک ایده پرسید کهاندیشید  باید ابتدا منافع ملی 

سا  یا مکانیزمی  هنظری سا که ا شد تا ا شته با شودباید وجود دا سا محقق  شورمان ه   ممکن آنچه م لوب ک

از  ی اسا کهخهای مردم را پیگیری کند. این پاسبگویند باید حکوما نماینده مردم باشد و خواسته عده ای اسا 

شروطه به  دوره شدهم سا ای نتیجه اما ؛انواع گوناگون م رح  صور .ثابا و قانع کننده تولید نکرده ا این  دیگر ت

شکل گیری دولا سا که مفهوم منافع ملی با  سا. -ا شده ا سا که ملا های مدرن م رح  منافع این در حالی ا

ازم  ،تامالتیبلکه از یک منظر نیستتا.  و تجمیع نظرات ستتیاستتی گوناگون ملی در واقع حاصتتل جمع آرای مردم

فکر را پایه هستتی ما قرار می ت که -«می اندیشتیم پس هستتم» کانتی –من ق دکارتی از شتیفا پارادایمی  استا 

و  نحوه هستتتییانی  ؛«هستتتم پس می اندیشتتم»و ماتقد شتتویم  را تجریه نماییممارکستتی -به من ق هگلی -دهد
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تحقق حیات از  ای شتتیوهملی منافع  بنابراین. اصتتالح می کنداستتا که شتتیوه تفکر ما را رهیافا های تجربی ما 

سا که در قالب س ات اجتماعی اجتماعی ا شنفکران ایرانی . شکل می گیرد تحقق منا گمان دارند که برخی از رو

انگشا اشاره را به سوی دولا می همواره تضمین منافع ملی فقِ در عهده حکوما و دولا اسا، و از این رو 

صلیاما گیرند.  ساله ا صادی م ساختار اقت سا که  سرمایه داری  آن، مانند اجتماعی-جاماه ما این ا غرب  درنظام 

تنها با پیش رد  ، این تصور را دارد کهایجاد نکند های ازم تا زمانی که ساختار که سرکار بیاید دولتیهر . لذا نیسا

ان حکوما نیز ممکن استتتا بیان دارند، منتقد .از ستتتوی دیگرمی شتتتود تأمینستتتا که منافع ملی ا وایده های ا

سا؛ ستقر در تأمین منافع ملی عاجز مانده ا صر بی خ ر از اینکه باید اتفاقی در خود جاماه بیفتد  حکوما م تا عنا

سی صرفاًو این اتفاق  یابدمنافع ملی تحقق  بنیادین سیا سائل  سنخ م سا و چالش های داخلی از  ؛ بلکه درک نی

سا که بهترین ایده ها را به  صر قابل انا اف در مجموعه م احث مربوط به منافع ملی ا دقیق از اجزای ثابا و عنا

 .عالی ترین عمل ها متصل می کند

 اجتماعی-ساختار اقتصادی : اداشا تحلیلی دومی-2-2

ساختار ایران اسا.  «اجتماعی-ساختار اقتصادی» دوم حاصل از کدگذاری باز که در اینجا تحلیل می شود، مفهوم 

 ویژگی هاییچه  )دوره مدرن(هم اکنون در دوره ج.ا.ایرانبوده و  گونهاجتماعی ما در طول تاریخ چ -اقتصتتتادی

سخ شناختیدارد  در پا صادی  :می توان گفا ی تاریخ  رعیتی و  –ارباب  اس روابِسراباجتماعی ما –ساختار اقت

حاصل دسترنو آن از رزی می کردند و هقانان( کشاود)بخشی از جمایا کشور یانی  طوایفی بوده اسا.-ایالتی

از ستتوی  و ،ریخته فرودر جاماه ما  رعیتی-نظام  ارباب ، از یک ستتوواقعدر . کستتب می کردند ها اربابان درآمد

شکل نگرفته جایگزین عمل کند، اجتماعی -اقتصادی به عنوان ساختاربدیلی که بتواند  جانشین آن یانی نظام دیگر

سا.  ستقل از دولا و تقری اواقای  و ط قه متوسِ سرمایه داری متاهدا سا.در کشور ما ، م سجام نرسیده ا  به ان

مده از نفا ، بویژه محصتتوات برآنفا دولا برو  دارای اقتصتتاد تک محصتتولی و متکی به نفا استتاکشتتور ما 

شور سی ره دارد و شا ک صلو  سرنو سی منافع ملی ا سیا صادی اش -را با ایده های  در حال . رقم می زند -اقت

از طریق یارانه و حقوق و دستتتمزد و... مانند  اکثریا مردم، بخش خصتتوصتتی در ایرانضتتاف حاضتتر به دلیل 

شانکارمندانی هستند که  سا تاکزی سوی دولا مر دسا   آنچه اهمیالذا کنند. دریافا ازشان را پول مورد نی ا

در یک  اجتماعی مامواً-مدرن، ساختارهای اقتصادیبه این مانا که در جوامع  زیسا یک جاماه اسا.دارد شیوه 

سا شکل گرفته ا سجم  سا و من ساختار .فرایند تاریخی طوانی، اما یکد  منافع ملی بحث پیرامونافراد  ،در این 

به گونه  ، امکانات عمومی و خصوصیاجتماعی -بلکه در این ساختار اقتصادی ؛نمی کنند های ژورنالیستیوجدل

شده ای ستند در هم تنیده  شان ه صل جمع کنش آن ها برای  ،که وقتی تک تک افراد به دن ال منافع فردی خود حا

ارز آوری و  با سرمایه گذاری خود، یک سرمایه گذار منافع عمومی را تأمین می کند. برای مثالتأمین منافع فردی، 

شور مت وعش را ایجاد می کند  شتغال در ک ستای منافع فردی،ا به منافع عمومی نیز کمک می کند.  و با تالش در را

برای  انستتجام یافته استتا که فرد در بستتتر حرکا خود، و منافع ملی نوعی ستتاختار و نظام اجتماعی بدین ترتیب
ستردهبه طور  اش، ع فردیمناف تأمین شورش منافع جمای و خودکار گ سازد. ک سانی را محقق می   سرمایه های ان

کنیم، ط یای استتتا که نتوانیم استتتتفاده بهینه نمیاز این ستتترمایه  ما باید این ستتتاختار را شتتتکل بدهد و چون

و مناس ات وجود ندارد چه اتفاقی می افتد  نتیجه  هاوقتی این ساختاراما ساختارهایمان را تاریف و ایجاد نماییم. 
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 پس اگر بگوییم قرار می گیرد.این می شتتود که کنش های افراد جاماه آگاهانه یا ناآگاهانه در تضتتاد با منافع ملی 

در چنین برای مثال . ، سخنی بیراه نخواهد بودحرکا می کنیم کشورمان در تضاد با منافع ملیبه نوعی تک تک ما 

 ت ااً  وقتی پول به کاا ت دیل شتتتد، ،می کنیمبه کاا ت دیل  را برای حفظ ارزش پول خودمان، آن  ی، مامواحالت

به نوعی ایجاد می شتتود که همه افراد جاماه  بحرانی در نهایا، بااتر می رود وبه دلیل افزایش تقاضتتا قیما کاا 

که رفتار افراد جاماه  مناسب ایجاد نشود اجتماعی-اقتصادیی بنابراین تا زمانی که ساختارها در آن دخیل هستند.

سا در  ممکن نه تنها نیزما   های فرد فرد ، کنشرا هدایا کند شد، سارا سا در تاارض با تای منافع ملی ن ا چه ب

 آن قرار گیرد. 

 الگوهای توساه : یادداشا تحلیلی سوم -2-3

سوم ساه» در این پژوهش مفهوم  سا. ایران « الگوهای تو ساه ا از پایین به  در جوامع غربیاز آنجا که الگوی تو

و الگوی توساه دستوری بوده اسا  منافع ملی از طریق دن ال کردن منافع فردی توسِ اعضای جاماه( تأمینباا) 

.اما در برخی کشورها مثل چین و روسیه محقق شده اسا (ها دولا مداخله محاس ه شدهاز طریق )از باا به پایین 

وم توساه، به الگوی س لذا در اینجایران به دایل تاریخی نتوانسا به موقع از این الگوها برای توساه استفاده کند.ا

امریکا  ،الگوی سرمایه داری در کشورهای غربی ،بیان شد هم چنانکه ق الًمی شود. اشاره یانی الگوی جهانی شدن 

، روسیه ،کشورهایی مثل چین.تاریخی شکل گرفا بلند مدت به طور ط یای و در یک روند غربی شمالی و اروپای

به  توساه اقتصادی دسا یانی الگوی از باا به پایین  ،دوم توساه یاس الگوساربنیز  تاحدی ژاپن و کره جنوبی

توساه سیاسی به اندازه توساه اقتصادی اتفاق نیفتاده در چنین کشورهایی  اسا که به همین دلیلشاید د؛ پیدا کردن

به ما اجازه  -مثل دوره های قاجار و پهلوی -اما در مورد ایران باید گفا عالوه بر این که شتترایِ تاریخی. استتا

صادی نداد ساختار اقت شرایِ تاریخی  از پایین به باااجتماعی -به  شد تا دسا پیدا کنیم؛ همین  الگوی مانع از آن 

ایران در  ج.ا.ن و ژاپن پیگیری کنیم. یی شتت یه روستتیه، چیرا از طریق الگوهادوم توستتاه و دستتتیابی به منافع ملی 

ساا شکل گیری خود می توان ستوری الگوی دوم بتدای  ساه یا الگوی د بنا به دایلی اما  و اجراکند؛ را اتخاذ  تو

این اتفاق نیفتاد؛ دگرگونی شتتترایِ جهانی، وقوع جنگ تحمیلی و فرایند تحریم های ظالمانه از جمله این دایل 

 فالی ایرانتوساه برای  احتماا می تواند رهیافا مناس ی به عقیده مصاح ه شوندگانالگوی سومی که لذا  .ندبود

همه کشورهای  وجود دارد که بالقوه جهانی شدن ساختار خاصیدر فرایند الگوی جهانی شدن اسا.  تلقی شود،

پازل گسترده و کشور ما خواه ناخواه درون این  منظر،ال ته از یک . جهان را به بخشی از نظام جهانی ت دیل می کند

سا ظرفیا  پدید آید که امکان رویکرد فاال به این الگو محتمل گردد چه شرای یمنتها اگر  .قرار دارد بین المللی ب

مصاح ه شوندگان بر مساله دیگری که . را افزایش دهیمبه منافع ملی  دستیابی های ساختاری در توساه اقتصادی و

که به نوعی از هماهنگی با نظام بین المللی دسا پیدا کنیم که قدرت های بزرگ، جایگاه  این بود آن تاکید داشتند؛

به رستتمیا بشتتناستتند و تهدید و  در من قه و جهان  مانوی( ما را-من قه ای و همچنین منافع)مادی ،بین المللی

سیهماهنگی با نظام جهانی نه به مف. تحریم را کنار بگذارند سیا سب  هوم  صادی و ک آن، بلکه در پارادایم های اقت

اما  .تاریف کنیمباید بتوانیم در نظام جهانی خودمان را باز منافع ملی کشتتتورمان بحث می شتتتود. به ع ارت دیگر،

صلی چالش سا که نیروهای ا صاد این ا سادگی  اقت سل ه جهانی به  ستند با ما رفتاری هژمونیک و نظام  ضر نی حا

عادانه داشتتته باشتتند. فشتتار بیرونی از ستتوی آن ها و وجود برخی مشتتکالت داخلی، به همراه نقدهای ستتیاستتی 
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تحا  مردم ما نیز در پاره ای از این دوره ها. فاال می کنندایجاد فشار بر منافع ملی را  بزارگروهی از روشنفکران، ا

تقابل ) مشتتروطهعصتتر  بخش هایی از آن به قرار گرفته اند که منشتتأو ستتنا گرا(  )نوگراتأثیر ارزش های دوگانه 

هم  .گرددبر می ) تقابل نیروهای ملی و نیروهای مذه ی(و نهضا ملی نفا مشروطه خواهان و مشروعه خواهان(

همچون دو این ارزش های دو گانه، در جاماه ایران وجود دارد.  به صتتتورتی دیگر دوگانه گرایی هااکنون نیز این 

کاری که در حال حاضر دولا  موتور مجزا در یک ماشین واحد، مانع ایجاد حرکتی مشخ  رو به جلو می شوند.

سا که  سازنده وحدت اجتماعی مولفهو ملا ایران باید انجام دهند این ا سی های  سیا سازی نمایند تا را باز و 

چنین می روشتنفکران بخشتی از ال ته ستوء استتفاده قدرت های ستل ه طلب نشتود.  نجر بهوجود تفرقه داخلی م

به  دراز کنیم، آن ها نیز دستتا ما رادستتا به ستتوی جاماه جهانی برویم یا اگر ما به ستتوی امریکا  اندیشتتند که

را ین کاری ها بدون گرفتن امتیاز از ایران چن. آنواقااً چنین نیستتااما می فشتتارند؛  ستتهولا و بدون هر شتترطی

به تمهیداتی ، برای برون رفا از مشکالتو مسلماً  ندره ران سیاسی ما نیز از چنین وضایتی آگاهدهند. انجام نمی

 یآهنین هستند که روی آن دستکش یمریکایی ها دستتصریح می کند آ نظام ره ریوقتی برای مثال  اندیشیده اند.

شیده اندمخملین  شالوده ، ک شاره می کند که با توجه به آن ها می توان بدر واقع به آن  س تا رویکردهای ن اهایی ا

های بازدارنده، به مشارکتی سازنده منافع ملی ین المللی آشنا شد و ضمن برخورداری از اهرمب هایدو جان ه قدرت

ساه یافته  شورهای تو صفانه در طراز ک سا یافا. و عقد قراردادهایی من سرمایه داد صاد در دنیا الگوی  ری بر اقت

کشورها حاکم اسا؛ هرچند که مدل سرمایه داری کشورها با هم تفاوت هایی دارد. به عنوان مثال، سیستم سرمایه 

شورها اعتقاد به  سا. اما درعین حال، همه ی این ک سرمایه داری در آلمان متفاوت ا ستم  سی داری در آمریکا با 

ی تولید ی شدن کشورها به تولید مشترک می پردازند و زنجیرهحرکا در مسیر جهانی شدن دارند. در فرایند جهان

س ی خود در این زنجیره ی تولید قرار می ساس مزیا ن گیرند را تشکیل می دهند؛ به این صورت که کشورها بر ا

شود تا همه ی دهند. این مساله باعث میو هر کدام بخشی از تولید را که در آن تخص  و مزیا دارند، انجام می

سود ب رند؛ چون کاایی که در نهایا تولید میشورهایی که در زنجیره تولید قرار میک شود، دارای کیفیا گیرند، 

صفر  سا. به ع ارت دیگر مثال یک هواپیما از  سا و از مزیا رقابتی بااتری برخوردار ا بااتر و قیما پایین تر ا

شور تولید نمی صد در یک ک شورهای مختلف هر کدام بخشی از  شود؛ بلکه مراحل تولید آنتا  شده و ک تفکیک 

شور ت دیل به کاای نهایی )هواپیما( میفرایند تولید را انجام می شود. نکته ای که باید دهند و در نهایا در یک ک

صول را ق ول  سا و همه، این ا صول حاکم ا سری ا شورها، یک  سا که در همه ی این ک به آن توجه کرد این ا

ه ی اجرای آنها با هم متفاوت اسا. به عنوان نمونه، همه ی کشورهای با نظام سرمایه داری، اعتقاد دارند، اما شیو

سا. در واقع  شیوه تامین اجتماعی کشورها با هم متفاوت ا شا که  به نظام تامین اجتماعی دارند، اما باید توجه دا

های اجرایی متفاوتی را از نظام سرمایه داری کشورها به اصول اساسی سرمایه داری اعتقاد دارند اما در عمل شیوه 

اند. از جمله اصول نظام سرمایه داری می توان به اصل بودن بخش خصوصی و در کشورهای مختلف، تجربه کرده

ی ارت اط نظام سرمایه داری با الگوی جهانی شدن می توان به حاکم بودن نظام بازار در اقتصاد اشاره کرد. در زمینه

اره کرد که این دو در امتداد هم هستند و با هم تناقضی ندارند. کشورها برای اینکه از صرفه های ناشی این نکته اش

کنند با کشورها تاامل سازنده ی اقتصادی داشته باشند و در از مقیاس و بازار بزرگ جهانی استفاده کنند، سای می

داری، این کار را از طریق بخش خصوصی سرمایهزنجیره ی تولید با دیگر کشورها قرار بگیرند و بر اساس اصول 
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شتر از خود انجام می صی قرار دارد و این  95دهند. در واقع بی صو شورها در اختیار بخش خ صاد این ک صد اقت در

گذاران داخلی  و بخش خصوصی اسا که عمال تولید کشور را به عهده دارد. لذا دولا ها زمینه مشارکا سرمایه

صی بهرهی را فراهم میسرمایه گذاران خارج صو شور به کنند تا از منافع این راب ه هم بخش خ شود و هم ک مند 

رشد اقتصادی باا دسا یابد. اصول توساه یافتگی از یک کشور به کشور دیگر متحول نمی شود، بلکه بسترهای 

در همان احوال  کاربردی و عملی تغییر پیدا می کند. از این منظر، اصتتول توستتاه یافتگی جهان شتتمول استتا.

ساه نمی شور عالقه مند به تو شدن را دارد. به عنوان مثال، یک ک ساه یافتگی قابلیا بومی  تواند میان الگوهای تو

شد؛ در حالی شته با شدن انتخابی دا صناتی ن شدن و  سرمایه که میصناتی  شیوه  تواند در نوع، مراحل، کیفیا، 

بنابراین  .ند و به الگوی استتتتراتژی بومی و ملی خود دستتتا یابدهای آن برنامه ریزی کگذاری و اولویا بندی 

توان به الگوبرداری از اصتتتول توستتتاه الگوهای توستتتاه به طور تمام و کمال قابل الگوبرداری نیستتتا؛ بلکه می

پرداخا. به ع ارت دیگر، الگوی توساه ثابا نیسا؛ بلکه اصول ثابتی در توساه وجود دارد. از جمله اصول ثابا 

نائیهای فکری 1:ی توستتتاه ع اتند ازبرا . آرامش 4. نظم؛ 3. توجه به علم؛ 2ستتتازماندهی هیأت حاکمه؛  –.توا

شی؛ 6. نظام قانونی؛ 5اجتماعی؛  شی در اجتماع 7. نظام آموز شی و پژوه صادی . بنابراین، مراکز آموز .فرهنگ اقت

دازی و زنده اند و با جاماه ارت اط دو طرفه دارند که در آنها پدیده توستتاه جدیا دارد و نوآوری، ابداع، نظریه پر

 حرکا از وضع موجود به وضع م لوب )چه در ذهن و چه در عمل( اهمیا دارد. 

 کدگذاری محوری -3

مرحله دوم اجرای روش کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای کدگذاری محوری نامیده می شتتود. تاداد زیاد کدها 

برابر می کند. در کدگذاری در جریان کدگذاری باز، ضتتترورت تلخی  آن ها را در قالب کدگذاری محوری چند 

محوری، مقوله های فرعی حول یک مقوله محوری که کدمحوری خوانده می شتتود، جمع می شتتوند. کد محوری 

نمایانگر مانای مقوله های فرعی استتتا که کلی و انتزاعی تر از مقوله های فرعی یا کدهای باز استتتا که مقوله 

محوری مقوله ها به هم مرت ِ می شود،زیرا کدگذای در محور اصلی یا محوری نیز خوانده می شود. در کدگذاری 

یک مقوله صتتتورت می گیرد. یانی در کدگذاری محوری مقوله ها با زیر مقوله ها بر استتتاس ویژگی ها و ابااد 

گویند منافع در قالب یک متن به ما میکسانی که با آن ها مصاح ه شده اسا، ویژگی های آن ها مرت ِ می شوند.

سا،  ساملی در ج.ا.ایران چی شید.توان آن چگونه میو  چالش های آن کدام ا سا که را  تحقق بخ سب ا  لذا منا

یل داده گام تحل به هن ندها، این متن را  هایی برگردا یانگر که گزاره  ما های  در اصتتتلی فهومم ن ع ارات و گزاره 

  به شرح زیر هستند: برخی از این گزاره ها به آن کدگذاری محوری می گویند.  که باشند.شوندگان مصاح ه

منافع ملی حاصل جاماه اسا.  شیوه زیسا هر جاماه تایین کننده شیوه تفکرآن« ی اکثریا نیسا.منافع ملی رأ» .1

 اسا.  جمع کنش افراد جاماه

مثل  اجتماعی سرمایه داری -ساختار اقتصادی، مانع تحقق «رعیتی در طول تاریخ در ایران-وجود ساختار ارباب » .2

 . شده اسا غرب

  عدم استفاده بهینه از منابع سرمایه در عرصه عمومی اسا.از  ، ناشیدر ایران مستقل «ط قه متوسِ فقدان» .3
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ش ه مدرن» .4 ساختار  صادی م تنی بر نفا به عنوان  شور« ساختار اقت سرنوشا ک را در انحصار لوایح دولتی  تایین 

وابستتگی را رقم می زند. «  وابستتگی مالی مردم ایران به دولا به دلیل اقتصتاد دولتی» قرار می دهد و در نتیجه: 

 « ها نس ا مستقیم دارد.فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنشیوه زیسا  احقوق و آزادی های ملا ایران ب

صادی و » .5 صار قدرت ثروتتمرکز کثرت زای منابع اقت سا و لذا «عامل ایجاد انح سی به  ا سیا عدم کنترل قدرت 

 چالشی بر منافع ملی خواهد بود.  دلیل فقدان قدرت اجتماعی در ایران

، هنگامی قابل م الاه اسا که با «فالی برای ایرانتوساه  ممکن الگوی مشارکا در فرایند جهانی شدن به مفهوم» .6

 م باشد.ای هنجاری در داخل کشور توأالگوهشناخا تخصصی از جهان مااصر و 

 ،«منافع ملی]حاصتتتل جمع[ کنش افراد جاماه» حد تایین کرده ایم. برای مثال ،از لحاظ بُاد چنین کدهایی، برای 

]عدم کنترل[ قدرت سیاسی به دلیل  ،«وجود[ساختار ش ه مدرن در ایران»]، از دولا ستقلمط قه متوسِ [ فقدان]

ها، در واقع دو ستتت ح از توضتتتیح وجود دارد؛ بنابراین هنگام تحلیل داده  . ]فقدان[ قدرت اجتماعی در ایران و...

سا که در مرحل  کدگذاری باز سخگو رفته ا س ح  یگیرد و دیگرانجام می -یکی تحلیل کلماتی که بر زبان پا در 

سا که به هنگام ارزیابی داده ها سازیمفهوم سا می آید و ا از شود. در مرحل  کدگذاری محوری انجام می به د

جایگزین کردن پارادایم هگلی مارکستتتی به جای »«تغییر پارادایمی برای برداشتتتا درستتتا از منافع ملی »:جمله

شور »«کانتی-دکارتی ساختارهای مختلف ک سا جاماه ایران تایین کننده  ساختارهای ع ب ،شیوه زی لی در ه ویژه 

ستوری »«منافع ملی تأمین ساه با الگوی د سیه و چین به تو شورها مثل رو ستیابی برخی ک ستفاده از این  د و عدم ا

 ایجاد هماهنگی با امکان تحقق توستتاه در ایران با شتتکل گیری ستتاختار جدید و»«الگو در ایران به دایل تاریخی

اهمیا  »«دستتتیابی به وحدت ملیداخلی برای  آستتیب زدایی » «نظام جهانی به صتتورتی منصتتفانه و چندجان ه

 و تاریف شده برخی کشورهای همسوتدریجی  تحادا» «ن الملل برای کاهش فشارهای خارجیهماهنگی با نظام بی

ضتترورت «»هماهنگی عادانه با جهانی شتتدن عامل تحقق منافع ملی»و ایجاد  «در ستتاختار جدید جهانی شتتدن

  «منافع ملی تأمینضتترورت ایجاد انستتجام اجتماعی برای »« بازتاریف جایگاه ایران برای هماهنگی با نظام جهانی

سازی ساختن درآمد نفتی از  ضرورت نهادینه  ساه ملی برای خارج  در  تالش دولا»دولا نهادهایصندوق تو

سترسی به درآمد نفتی رویکرد  درآمد زایی باتوساه حوزه های  شه کن کردن  درشفافیا  ضرورت»« کاهش د ری

ساد ستقالل«»ف ضایی برای نظارت بر دولا و ث ات ا صادی نظام ق سه های اقت س سایر مو صارات «»و  ستن انح شک

ریزی اقتصادی به جای تصدی  ی و برنامهگذار سیاسانشاندن «»خصوصی سازی واقای تای تحققسرادر دولتی 

و چابک  کوچک سازی«»تجربی پروژه ها کارشناسی م الاه تخصصی وشروع طرح های عمرانی با » «گری دولا

نه های عمرانی تأمیندولا برای  کردن باا بردندر نظرگرفتن تمهیدات مختلف «»هزی قاچاق در  نه    «کااها هزی

کاهش قاچاق  «»و تناسب سازی پول داخلی و ارزهای بین المللی چاقکنترل خروج ارز از کشور برای م ارزه با قا»

فضتتتای اقتصتتتادی  پیش بینی پذیر کردن»«کاا با استتتتفاده از بارنامه به جای ث ا ستتتفارش برای تخصتتتی  ارز

شور شتنو  ی ظالمانهتنش زدایی برای رفع تحریم ها«»ک صاد دا س هاقت ساختارمند و قابل محا سرمایه «»ی  جذب 

سازنده با جهان رهگذراز گذاری  سوداگری در جها  تدریجی و محوکاهش  «»تاامل  سفته بازی و  سودآوری 

اخذ  »«گرایش به تولید از طریق اخذ مالیات بر عواید ستترمایه افزایش«» رونق تولید و بازستتازی بخش های مولد

مهار  «خش خصتتوصتتی، بر استتاس افزایش تولید توستتِ بهگیری ستتپرده ها و م ادات بانکیمالیات از طریق ر
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شوندگان، هستند که به نظر مصاح ه این ها بخشی از رهیافا هایی . ...کسب و کار غیر مولد و دالی، سودآوری

ال ته شرایِ مداخله گر نیز وجود کرد.  از آنها استفاده مانوی (-منافع ملی )مادیتوان برای دستیابی به اکنون میهم

این . را تستتتهیل کنند و هم محدودیا هایی برای آن ایجاد کنند کشتتتور  منافع  ملی تأمیندارد که هم می توانند 

صه روابِ اجتماعی سا که در عر سیر از رویدادگی دان صادی، هم در داخل و هم  -فرایند را می توان نوعی تف اقت

 د. در س ح بین المللی برای کشورمان پیش آمده و شرایِ موجود را با شرایِ م لوب مقایسه می کن

 مدل نظری  کدگذاری گزینشی و -4

مرحله ستتتوم اجرای روش کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای کدگذاری گزینشتتتی نامیده می شتتتود. کدگذاری 

 Struss andشده توسِ پژوهشگر، صورت می گیرد.) الگوی ایجادگزینشی  با هدف یکپارچه سازی و پاایش 

Corbin,1998:123-143 ساس در این مقاله های فرعی مربوط مقوله ای به مثابهات دادهومجموعه مق(. براین ا

وجود آمد. به این نوشتتتار انتخاب شتتدند و مدل نظریمنافع ملی  جهانی شتتدن الگوی یانی ،مقاله اصتتلی مقولهبه 

شکلاز این اطالعات به ی ای کهشرایِ ع لّ سا آمد به  صی در زمینه گیری د منافع  راه حل های تحققتجارب خا

شتتیوه »« .منافع ملی رأی اکثریا نیستتا»ید. این شتترایِ ع لی ع ارتند از: انجامدر ج.ا.ایران  مانوی(-ملی )مادی

سا هر شیوه تفکرآن زی صل جمع » «جاماه تایین کننده  ساختار ارباب رعیتی و »«کنش افراد جاماه منافع ملی حا

جایگزین نشدن  و وجود ساختار ش ه مدرن در ایران کنونی» «نظام سل نتی هایپشتوانه یکی از اصلی ترین ایالتی

ستترمایه  الگوی فقدان ط قه متوستتِ مستتتقل از دولا نتیجه فقدان»«در گذشتتته نظام فئودالی با نظام ستترمایه داری

ش ه مدرن» «در ایران داری ساختار  صادی م تنی بر نفا به عنوان  شا  تایین ،«در ایران کنونی ساختار اقت سرنو

به شتتیوه زیستتا آن  حقوق و آزادی های ملا ایرانوابستتتگی  »«کشتتور توستتِ دولا به دلیل تستتلِ آن بر نفا

عدم کنترل قدرت ستتیاستتی به دلیل فقدان قدرت اجتماعی در » «انحصتتار ثروت عامل ایجاد انحصتتار قدرت«»ها

سرمایه داری در ایران به دلیل »«ایران ساختار  شکل گیری  شتهاز عدم امکان  صا ها در گذ سا دادن فر عدم »«د

جهانی استفاده از فرصا های امکان » «اجرای الگوی توساه دستوری در ایران مثل چین و روسیه به دایل تاریخی

از هم گسیختگی اجتماعی در  وجود سابقه تاریخی» «در حال حاضر ایران درتوساه  ممکنالگوی  به عنوان ،شدن

شرایِ ازم برای راه رد یا عمل/ تاامل  .«توساه  و از دسا دان فرصا های تاریخی عدم ایران عامل مهم ایجاد 

جایگزین کردن »«برداشتا درستا از منافع ملی های تامالتی در مستیرتغییر پارادایم» ع ارتند از: جدید ستاختاری

سی به جای کانتی سا جاماه ایران تغییر »« دکارتی-پارادایم هگلی مارک ساختارهای شیوه زی شکل گیری  برای 

ستوری»« م لوب توساه ستیابی برخی کشورها مثل روسیه و چین به توساه با الگوی د ستفاده ایران از  و د عدم ا

ساختار جدیدشامکان »« این الگو به دایل تاریخی صادی کل گیری   بهره گیری از الگوی با در ایران اجتماعی-اقت

شدن سیب زدایی تالش برای » «جهانی  ستیابی به وحدت ملیآ ستیابی به هماهنگی با نظام و  در داخل برای  د د

ضرورت اتخاذ رویکرد فاال برای هماهنگی  »«هماهنگی با نظام بین الملل برای کاهش فشارهای خارجی» «جهانی

شدن شدن»« ایران با جهانی  ساختار جدید جهانی  شورهای مختلف در  و وجود این امکان برای  ادغام تدریجی ک

ضرورت بازتاریف جایگاه ایران برای »« هماهنگی با جهانی شدن عامل تحقق منافع ملی»« ج.ا.ایران در حال حاضر

برقراری مناستت ات با نظام »« منافع ملی تأمینضتترورت ایجاد انستتجام اجتماعی برای »« هماهنگی با نظام جهانی

ستن عادانه ایراضر»« منافع ملی تأمینجهانی پیش نیاز  سایی نقش و »« ن به نظام جهانیورت پیو شنا ضرورت 
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سوی بازی سیب زدایی داخلی و تنش  افزایش» «گران من قه ایی و بین المللیمنافع ایران از  سی با آ سیا شروعیا  م

صتتندوق توستتاه ملی برای خارج ستتاختن درآمد نفتی از دستتا نهادینه ستتازی »« زدایی در ستت ح بین المللی

سی به درآمد نفتی»«دولا ستر شه کن کردن »«تالش دولا برای درآمد زایی با کاهش د شفافیا برای ری افزایش 

خصتتوصتتی ستتازی  در جهاشتتکستتتن انحصتتارات دولتی «»استتتقالل نظام قضتتایی برای نظارت بر دولا«»فستتاد

ستگذا«»واقای صدی گری دولای و برنامه ریزی اقترسیا شرایِ ها تحاین راه رد و...« صادی به جای ت ا تأثیر 

اس سراب که زمان و ای ع ارتند از بُاد یا قلمرو، تکرار، شدتاین عالئم زمینه.دارندای و موقایتی خاصی قرار زمینه

 تاریخی-های اجتماعیو موقایا ایعالئم زمینهدر قالب اصتتتلی، ویژگی مقول   عنوانهای فرعی بهتکرار مقوله

در هر دو زمینه مادی و و راه حل های دستتتتیابی به آن  ایران ملی موانع تحقق منافعحث بشتتتکل گرفته استتتا: 

روند یا فرایندی  مانوی (-منافع ملی )مادیدستیابی به  تالش برایبنابراین . مانوی، صیرورتی تاریخی داشته اسا

شدت  سا که همواره در تکرار بوده و  ضاف آنا ستی در نوسان و  سا. با توجه به کا در رویکرد هایی که بوده ا

 زمینهبه نظر می رستتد که در شتترایِ کنونی استتا،  بوده ایران م رحهای مختلف نظری در مورد منافع ملی ج.ا. 

سا.  ی منتخبعمل گرایانهظهور رویکرد  برای  شده ا سایجاد  ستیابی به منافع ملیاتخاذ الگوی  ساه و د  ،وم تو

سب در داخل بر ساختارهای متنا شدن و ایجاد  ساه یانی جهانی  امری قابل م الاه ای هماهنگی با این الگوی تو

ضمن سا که  سیب پذیریاز طریق ماهنگی عادانه با نظام جهانی ه ا سو داخلی های رفع آ ساندن  ،از یک  شنا و 

. بدین ترتیب و با کدگذاری عملی می شود از سوی دیگر جایگاه و منافع ملی به بازیگران من قه ایی و بین المللی

نا هماهنگ با نظام جهانی در گذشتتته عمل/تاامل  فرایندی، می توان شتترایِ مداخله گر را شتتناستتایی کرد.های 

شا.شد و  ن امتفاوت از جاماه بین المللی در ایر ساختاری  ع لی یا شرایِ موجب  پیامدهای خاص خود را دا

ایران از الگوی توساه سرمایه داری به  حرومیخود م» ،«عدم تحقق تحوات غرب در طول تاریخ در ایران» : مانند

امکان هماهنگی ایران با  اما ،«ایران از الگوی دستتتتوری توستتتاه به دایل تاریخی دور ماندن» ،«دایل تاریخی

شدن، ساه پایدار و تحکیم  ایرانج.ا. ساختارهای جدید و رویکردهای دوجان ه و چندجان ه جهانی  سیر تو را در م

و تغییر پارادایم  از هم گستتیختگی اجتماعی و نیزتمایالت ستتنا گرا و نوگرا » در مقابل،د. قرار می دهن منافع ملی

با عمل/  ،از ستتوی دیگرقرار می دهند.  غفلا از منافع ملی شتترایِ ع لی یا ستتاختاریی را در زمره «های نستتلی

افزایش مشتتروعیا  و نقش شتتهروندان با افزایش آزادی عمل »تاامل پیشتتنهادی در این مقاله به پیامدهایی مانند:

مشروعیا سیاسی افزایش  «در ایران فالی رفع تهدید و تحریم تنش زدایی و تاامل سازنده به عنوان عامل« سیاسی

، می توان بر شرایِ امتناعی غل ه کرد و حوزه امکانات را با آسیب زدایی داخلی و تنش زدایی در س ح بین المللی

 شتتد.خواهد  منجر مانوی (-منافع ملی )مادیبرداشتتا و کنش جدید در مورد  یامدها نیز بهاین پ. وستتیع تر نمود

ساملی  منافع ساختار های جدید برای تحقق گیری شکلهای جدید نیز به نوبه خود به عمل/تاامل  امری موثر ا

  منافع ملی خواهد بود. و انق اض در اصل به نوبه خود، تضمین کننده فرایند ان ساط ها نیز های آنکه پیامد
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 نتایو و دستاورد نظری

ستی در نامهمان سالطور که ره ر انقالب به در سال گذری  شته )از  تا کنون( بر بخش تولید و  1388های گذ

پذیر اسا و منافع اقتصادی کشور نیز خود به اقتصاد کشور تأکید داشتند، تامین منافع ملی از مسیر اقتصادی امکان

های ظالمانه، کشور را در رکود اقتصادی طوانی المللی گره خورده اسا و تحریمسیاسی کشور در باد بینمسائل 

ای درسا و بدون رفا از این شرایِ باید با گفتگو به شیوهتا کنون( فرو برده اسا که برای برون 1391)از سال 

فع ملی تأمین شود. برای ورود به اقتصاد جهانی باید از ای که مناگونهدادن امتیازات غیرمن قی با دنیا تاامل کرد؛ به

شیم که این امر با متنوع صاد قوی و با درآمد پایدار برخوردار با شور بر م نای مزیایک اقت صاد ک های سازی اقت

اسا پذیر اسا. شرط حیات اقتصادی در دنیا، تاامل اقتصادی با دنیا نس ی و ت دیل امکانات بالقوه به بالفال امکان

صوات  س ی در تولید مح ساس مزیا ن شورهای دنیا بر ا شور ندارد. ک ستقالل ک که منافاتی هم با امنیا ملی و ا

خاصی تمرکز دارند و صرفا در همان محصوات نیز صادرکننده هستند؛ این بدان ماناسا که محصوات دیگر را 

شورهای دیگر وارد می س ی ندارند، از ک ی توان و امکانات خود را در تولید ا ما باید همهکنند. لذکه در آن مزیا ن

ها مزیا نس ی داریم، متمرکز کنیم ها نیاز دارند و اتفاقا ما هم در آنیک سری محصوات که کشورهای دنیا به آن

 و محصوات با کیفیا و با قیما مناس ی در ابااد بسیار وسیع و حجم ان وه تولید کنیم تا بتوانیم خود را به عنوان

صوات در دنیا مارفی کنیم شان می. صادرکننده این مح شرفته ن شورهای پی سما زنجیره تجربه ک دهد که دنیا به 

شود، بلکه چند کشور به صورت تولید در حال حرکا اسا؛ بدان مانا که یک محصول در یک کشور تولید نمی

کنند ارکا هم، یک محصول را تولید میگیرند و با مشزنجیروار، مراحل مختلف تولید یک محصول را به عهده می

توانیم با استتتفاده از امکانات و رو ما هم میتر باشتتد. از اینتر  و ارزانتا در رقابا با دیگر محصتتوات، باکیفیا

سانی نخ ه فراوانی که در اختیار داریم، در این زنجیره تولید قرار بگیریم و درآمدهای  سترده و نیز نیروی ان منابع گ

سا آوریم.کرهارزی  س ی را به د ساب میمنا صادی قدرتمند به ح شورهای اقت آید، در جنوبی که اکنون یکی از ک

ی نه چندان دور، یک کشور فقیر و خام فروش بوده اسا. اما این کشور برای رسیدن به توساه، مسیر خود گذشته

ریزی مدون و درسا به را با یک برنامهجنوبی کشور را تغییر داد و از خام فروشی دسا برداشا. دولتمردان کره

سما تولید محصوات با فناوری باا سوق دادند و امروزه محصوات الکترونیکی، خانگی و نیز خودروهای این 

شود با کند که میرسد و طرفداران زیادی نیز دارد. تجربه کره جنوبی به ما ثابا میکشور در کل دنیا به فروش می

ریزی درستتا، کشتتور را در مستتیر رشتتد و توستتاه اقتصتتادی قرار داد.م مئنا اگر دنیا به مهگذاری و برناستتیاستتا

محصتتوات باکیفیا و ارزان ما نیاز داشتتته باشتتد و ما با کشتتورهای دنیا تاامالت اقتصتتادی قوی و محکم داشتتته 

شورهای ابرقدرت به راحتی نمی شیم، ک س ههای ما نتوانند ما را تحریم کنند و بودجه دولابا صادرات یز به وا ی 

توانیم نیازهای داخلی را تأمین شتتود و درآمدهای پایداری خواهیم داشتتا که میزیاد و متنوع از نفا مستتتقل می

س ه عدم نیاز به درآمدهای نفتی، می سل کنونی به ارمغان آوریم و به وا توانیم این منابع ط یای کنیم و رفاه برای ن

ی حفظ و نگهداری کنیم که این امر منجر به تأمین منافع ملی در بلندمدت نیز های بادو خدادای را برای نستتتل

 خواهد شد.

توانیم با استفاده درسا و سنجیده از الگوی جهانی توساه و با برقراری تاامالت سازنده با دنیا، بنابراین ما می 

برستتیم و منافع ملی خود را تأمین  برد با دنیا به توستتاه-های پیشتتین را ج ران کنیم و در یک بازی بردمحرومیا
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صادی، با تاکید بر جن ه کنیم. ساه اقت شاره به تو صادی دارد، اما واقایا این اگر چه تمامی موارد فوق ا شد اقت ی ر

ی ص رف  تواند کافی باشد. چرا که، با افزایش رشد اقتصادی یا همان توساهنمینیز اسا که؛ صرف رشد اقتصادی 

سایر نیاز صادی،  شر تحا تاثیر قرار میاقت ساه های ب شورهای تو شکالت ک سا که م شاید به همین دلیل ا گیرد. 

یافته حتی پس از رسیدن به درآمد باای سرانه، کمتر نشد؛ فقِ نوع آن تغییر پیدا کرد. تابع رشد اقتصادی مانند هر 

ین که یکی دیگر از متغیرها از تغییر گذارد. مگر احداکثر استا و پس از آن رو به افول می تابای دیگر دارای نق ه

ها ابتدا دارای روندی فزاینده با نرخ افزایشی، سپس افزایشی با م لوبی برخوردار گردد. مثال تابع تولید نئوکالسیک

شی پیدا کرده و تولید  ساس قانون بازده نزولی نهایی روند کاه سا و پس از آن به اوج و نهایتا بر ا شی ا نرخ کاه

تواند به ستتما م لوب )یانی افزایشتتی( میل کند که تغییر گردد. تنها در صتتورتی روند تولید میمینهایی منفی 

وری ستتاختاری در آن اتفاق افتد. امروزه تغییر ستتاختاری تحا عناوین مختلفی از ق یل نوآوری، کارآفرینی و بهره

سا که میخودنمایی می صورت ا شدکند و فقِ در این  صادی غل ه  توان بر رکود پس از ر سریع اقت ساه  و یا تو

 نمود. بنابراین، شاید بتوان بیان کرد، الگوی توساه در اقتصاد ایران مستلزم استفاده استقرایی از الگوهای اجرا شده

  ی انتشار جایز نیسا.همان پدیده با تاکید بر نگاه انتقادی اسا و ت ایا بدون قید شرط یا درجهان
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