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   گذاريجهاني شدن اقتصاد و پيامدهاي آن بر سياست

 ن خارجي جمهوري اسالمي ايرا

  
  ∗∗∗∗ ي ارجمندمحمدجعفر جواد

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سياسيگروه  راستاديا                  

   مهدي متين جاويد

  و علوم سياسي دانشگاه تهران                  كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي دانشكده حقوق 
  )8/7/84 :تاريخ تصويب  –  13/2/84: تاريخ دريافت(

 

   :چكيده
 كه مي باشد   شاهد آغاز دوران جديدي با عنوان جهاني شدنطي دو دهه اخير، نظام بين الملل

ها را  تحت تأثير خود قرار داده است، موجب ظهور بازيگران جديد  عالوه بر اينكه حاكميت دولت
ها به روند  واكنش دولت. ي جهاني نيز شده است كه بر اقتصاد جهاني حاكم شده اندر عرصهد

 مقاومت كرده اند و برخي فرايندها در برابر اين بعضي از دولت. جهاني شدن  متفاوت بوده است
     قابليت ،هاي مناسب سياسي و اقتصادي با بسترسازي و ايجاد ظرفيتكنندديگر تالش مي

 شده است تأثير جهاني شدن تالش در اين مقاله .پذيري بيشتري با جهاني شدن پيداكننداقانطب
هاي ناشي از جهاني شدن ضرورت.  مورد بررسي قرار گيردا.ا.اقتصاد بر سياست گذاري خارجي ج

اول رويكرد اقتصادي به سياست خارجي مي باشد . اقتصاد به دو شكل مورد توجه قرارگرفته است
دوم، اتخاذ . سياست خارجي ايران را نمايان و برجسته مي كند ابزارهاي اقتصادي دركه نقش 

     رفتار تواند به تغيير مي برخورد و مواجهه با جهاني شدن مي باشد كه روش ديالكتيكي در
. ا منجرشود.ا.گيران سياست خارجي و در نهايت به كارامدي و تحول درسياست  خارجي ج متصمي

هاي رفع  يكي از راه است و ضروريورود به عرصه جهاني شدن يك تصميم سياسي رحال، هبه
  . مي باشدا.ا.نظام جاقتصادي   جهاني شدن  اصالح ساختارموانع احتمالي در فرايند

  
  :      واژگان كليدي
  اقتـصاد سياسـي    -جمهوري اسالمي ايـران   سياست خارجي  -  جهاني شدن اقتصاد   - جهاني شدن 

   ديپلماسي اقتصادي- سياست گذاري خارجي-فن آوري ارتباطات و اطالعات  -بين الملل
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