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چکیده
خاورمیانه بعد از وقوع جنگ جهانی اول و دوم ،آزمایشگاه کشورهای سرمایهداری ازجمله آمریکا و غرب در راستای چنگ انداختن
به منابع توسعهای از طریق ایجاد پایگاههای نظامی ،شناسایی نخبگان محلی و ابزارهای سیاسی گردید  .به ا ین خاطر خاورمیانه به
لحاظ سطح توسعه ،در حال گذار و وابسته به الگوهای بیرونی جهت برونرفت از مشکالت توسعه و داخلی است .رخدادهای سیاسی
قرن بیست و یکم در این کشورها ،حاکی از فقدان یک مدل جامع و بومی در تعیین سیاستگذاری و چشماندازهای توسعهای کشور
است .ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه بعد از وقوع انقالب اسالمی در کنار کشورهای چین و ژاپن ،پیشگامان توسعه
بومی در خاورمیانه محسوب میشود .معیار مهم تمایز انقالب و پسا انقالبی ایران در ترسیم الگوی توسعهای بدون الهام از مدلهای
بیرونی(نوسازی ،وابستگی و نظام جهانی والرشتاین) در دستیابی به اهداف مهم انقالب است .قدم گذاشتن ایران در مسیر توسعه با
تعارض سیاسی جهان غرب به ویژه آمریکا مقارن شده است که نمونه آن رخداد جنگ تحمیلی ،تحریمهای سیاسی بعدازآن و
درنهایت نقض پیمان جهانی برجام است .نتایج پژوهش حاکی از این است که برجام به عنوان یک مدل بیرونی توسعه نمیتواند به
عنوان یک الگوی مناسب برای ایران جهت عبور از گردونههای تاریخی توسعه تلقی شود ،با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه فعلی
در اثر دخالتهای غرب در سیاستگذاریهای و چشماندازهای آن ،تنها مکانیسم مناسب بازگشت آرامش اقتصادی به جامعه،
انسجام نخبگان علمی و سیاسی و بازگشت آنها به ج امعه ،تعامل مناسب با نظام جهانی با حفظ عزت ملی ،توجه به پایههای
توسعه(کشاورزی ،دامداری ،صنایع بومی کوچک) ،اجماع سیاسی در سطح ملی ،پایان دادن به منازع سیاسی و سلیقهای در ترسیم
الگوی توسعه ایران و بازگشت گفتمان الگوی اسالمی -ایرانی(اقتصاد مقاومتی) است.
واژگان کلیدی :برجام و پسا برجام ،برخورد تمدن ،الگوی توسعه ایران ،انسجام سیاسی ،تحریم

 .1مقدمه
نگاهی به تاریخ جمهوری اسالمی ایران که بیش از سه دهه از عمر آن میگذرد ،بیانگر آن است که سطح روابط بین ایران
و آمریکا بیواسطه ماهیت حاکم بر فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی اسالمی انقالب ایران ،از دشمنی شدید تا انزجار
دیپلماتیک در نوسان بوده است .طی این سالها ،ایاالتمتحده از حربههای گوناگون و بهانههای مختلف برای حضور در
منطقه و اعمال نفوذ در ایران بهره برده و اعمال تحریمهای اقتصادی که بخشی از رویارویی بین غرب و ایران بر سر
 - - 1دکتری علوم اجتماعی ،بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشیار و عضوی ت هئی ت علمی دانشگاه دفاع عالیbahram.bayat@gmail.com ،
- 2دکتری علوم اجتماعی ،مدرس دانشگاه کاشان ،نویسنده مسئول t.ashayeri@gmail.com
 3کارشناسی علوم اجتماعی -پژوهشگری ،دانشگاه کاشانnamianfatemeh@gmail.com ،
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برنامه هستهای جمهوری اسالمی است ،در این جهت مورداستفاده قرارگرفته است (امام جمعه زاده و همکاران:1392 ،
 .)1وقوع انقالب اسالمی ،با دخالت آمریکا و رخداد جنگ تحمیلی همراه شد .انقالبی که خواهان توسعه مستقل و درونزا
بود  .وقایع انقالب اسالمی و رفتارهای ضد توسعهای آمریکا ،سطح منازعه بین ایران و آمریکا را افزایش داد و این امر باعث
اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی از سوی امریکا شد و سرانجام بعد از چندین دهه کشمکش سیاسی ،تحت نظارت
سازمان ملل ،معاهده برجام جهت حل این مخاصمه شکل گرفت .توافق جامع و نهایی هستهای وین با عنوان شناختهشده
و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام  4در راستای توافق جامع بر سر برنامه هستهای ایران و به دنبال تفاهم
هستهای لوزان،در وین اتریش بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه  ( 1+۵چین ،فرانسه ،روسیه ،پادشاهی متحد بریتانیا ،ایاالت
متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد (کریمی و همکاران .)1396 ،مذاکرات رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک
درباره برنامه اتمی ایران با پذیرفتن توافق موقت ژنو بر روی برنامه هستهای ایران در نوامبر  2۰13شروع شد .به مدت
 2۰ماه کشورها درگیر مذاکره بودند که در آوریل  2۰1۵تفاهم هستهای لوزان شکل گرفت .درنتیجه این توافقنامه که
تأییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد ،ایران از تحریمهای علیه ایران شورای امنیت ملل متحد ،اتحادیه اروپا و
ایاالتمتحده (تحریم های ثانویه) بیرون خواهد آمد  .۵این برجام یکی از مهمتری ن سازوکارهای تاریخی بین کشورهای فوق
در راستای تأمین صلح و تعامل پایدار تلقی میشود .همزمان با آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیسجمهور
ایاالتمتحده ،بهعنوان یکی از طرفین معاهده ،اقدام به نقض این عهدنامه جهانی کرد .آنچه این پژوهش قصد بررسی
دارد ،این است که چه ارتباطی بین برجام و توسعه ایران وجود دارد؟ آیا تحول و توسعه جامعه بعد از انقالب منوط به
ماندن طرفین در برجام بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز است ضمن کنکاش در باره مفهوم توسعه ،به رویدادهای
تاریخی درباره توسعه وابسته و مستقل و پیامدهای نگاه به بیرون برای توسعه اقتصادی و غفلت از دستاوردهای داخلی
نگریسته شود .در ادبیات جامعهشناسی توسعه به معنای تحول مثبت ،رشد ،ترقی ،نوسازی ،قدم به جلو ،عبور از دنیای نو
به جهان مدرن است .توسعه ،مفهومی بومی است که برگرفته از ادبیات ،فرهنگ و ساختار سیاسی و اجتماعی آن ملت
است .توسعه در مطالعات جامعه به دو بعد بیرونی و درونی دستهبندیشده است .گذر تاریخی حاکی از این است که
کشورهای موفق در دنیای معاصر ،دارای مدلهای بومی توسعه بودند و اکثر جوامع وابسته اقتصادی ،فاقد استقالل
سیاسی ،در تدوین مسیر تحول خود از الگوی بیرونی تقلید نمودهاند .پیامدهای ناشی از شکست مدلهای بیرونی توسعه،
نشان داد که هیچ الگوی جهانشمولی برای توسعه وجود ندارد .الگوی توسعه نه تکگونه بلکه چندگونه هستند .هر
کشوری ضمن توجه به شرایط بومی به مبانی علم اقتصاد و انباشتی از تجربیات در کشورهای گوناگون ،باید به دنبال
فراهم کردن زمینههای نظری و کاربردی از طریق مورد کاوی متعدد و پژوهشهای موردی باشد تا بتواند به الگوی بومی
دست یابد .الگوی توسعه ژاپنی از نوع ژاپنی است ،نوع توسعه چینی به لحاظ نظری –فلسفی گونه دیگری است .در اصل
حلقه گمشده توسعه ایران ،امری فکری -فلسفی است (نیازی ،عشایری و نامیان .)1397 ،درزمینه برجام اگر بهمثابه تنها
مسیر عبور از بحرانهای اقتصادی و پیوستن ایران بهنظام جهانی ،توسعه محسوب شود ،میتوان آن را مدلی
شکستخورده حتی قبل از خروج ترامپ از این تعهدنامه قلمداد نمود .به لحاظ تاریخی ،توسعه بدون ابعاد سیاسی آن
نبوده است .سه مکتب بزرگ توسعه ( نوسازی ،وابستگی و نظام جهانی) ،گویای این وضعیت است که توسعه همراه با
دغدغههای سیاسی در تاریخ اعمال میشده است .وقوع انقالب اسالمی بهعنوان رخدادی با صبغه فرهنگی و مردمی،
4 .Joint Comprehensive Plan of Action
5. https://fa.wikipedia.org/wiki
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نوعی اقدام مهم در تاریخ در راستای رجعت به درون و ایجاد تحول از بافت بومی به توسعه است .انقالب اسالمی نهتنها
نظریات حاکم بر روابط بینالملل و نظام سلطه جهانی موجود را که نشئتگرفته از اندیشههای ماکیاول ،هابز و هانس
مورگتنا است ،مردود میداند ،بلکه با این اعتقاد و نظریه حرکت کرد که " سالمت و صلح جهان بسته به انقراض
مستکبرین است و تا این سلطهطلبان بی فرهنگ در زمین هستند ،مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها
عنایت فرموده ،نمیرسد " (محمدی .)1388 ،اصطالح نظم نوین جهانی بهعنوان تئوری توطئه به پیدایش حکومتی
تمامیتخواه برای سلطه بر تمام دنیا اطالق میگردد (کمپ 1997،و گولدبرگ .)2۰۰1 ،نظریهپردازان توسعه و نوسازی
بر این باورند که دموکراسی می تواند و باید در مستعمرات و کشورهای عقبمانده انتشار یابد و یقیناً نیز اینگونه خواهد
شد ،از بسیاری از جهات جزء جدایی ناپذیر جریان اصلی نظریهپردازی اجتماعی و ایدئولوژی امپریالیستی غرب ،بهویژه
اروپا بود .این دیدگاه در گسترش نظریه نوسازی قرن نوزدهم و جایگزین های آن در قرن بیستم ،به نحوی نمایان است.
مهم ترین ادعای این نظریه ها این بود که ساختارها و فرایندهای جوامع انسانی از صورتهای ساده سنتگرایی آغاز و به
جلوه های پیچیده نوگرایی خت م میشوند .ازنظر سیاسی ،بر طبق نظریه عمومی نوسازی ،این فرایندها ناظر بر انتقال از
حکومت های غیر دموکراتیک به دموکراتیک یا دستکم گونههای مختلف حکومت استبدادی است که کنترل عمومی در
آن ها بیشتر است (هانتینگتون  .)۵9 :139۰در تئوریهای توطئه درونمایه معمول نظم نوین جهانی پایگاه سری قدرتی
از نخبگان در نظر گرفته میشوند که لیست بلندباالیی از اقداماتی که باید در سطح جهان انجام دهند در دست دارند و
در حال دسیسهچینی برای حاکمیت برجهان از طریق یک حکومت جهانی اقتدارگرا و قدرتطلب هستند؛ حکومتی که
جایگزین حاکمیت تمامی کشورهای مستقل جهان شود (برکن .)2۰۰3 ،نظم نوین جهانی اصطالحی است که از آن برای
توصیف متحد کردن ابرقدرتهای جهان برای برقراری ،حفظ صلح و امنیت جهانی و به بیانی روشنتر نظارت و حکمرانی
بر کل جهان استفاده میشود .اصطالحاتی نظیر دولت جهانی ،نظم جدید ،جهانیسازی ،دهکده جهانی ،نظم بینالمللی و
امثال آن همگی مترادف با نظم نوین جهانی هستند .در تئوری توطئه ،اصطالح نظم نوین جهانی ( New World Orderیا
 )NWOبه پیدایش حکومتی تمامیتخواه برای سلطه بر تمام دنیا اطالق میگردد .طرحریزی رخدادهای مهمی در
سیاست و اقتصاد جهان به گروههای تأثیرگذار کوچکی نسبت داده میشوند که از طریق سازمانهای صوری متعددی
انجام میگیرند .تالش برای تسلط برجهان از جانب گروههای سیاسی و سری کوچک طی حوادث تاریخی و کنونی
متعدد ،جزئی از نقشه دستیابی به سلطه جهانی در نظر گرفتهشدهاند  .6حوادث تاریخی نیز نشان میدهد که پیمان میان
ایران و آمریکا همیشه در تاریخ قابلاعتماد نبوده است .خاطرات دولت و ملت ایران از امریکا در طول نیمقرن اخیر،
مشحون از رویدادهای تلخ تاریخی بوده است بهگونهای که؛ روابط میان دو کشور به یکی از داغترین مسائل سیاست
خارجی پس از پیروزی انقالب اسالمی بدل شده است .روابط منفی و سلطهجویانه امریکا در قبال ایران که با حمایت از
رژیم استبدادی پهلوی خود را بهگونهای کریهتر نمایان ساخت ،در پیدایش فرهنگ سیاسی بیگانهستیزی و احساس
بیاعتمادی نسبت به امریکا در بین آحاد ملت ایران بسیار مؤثر بوده است  .7مذاکرات بازرگان  -برژینسکی ،سال  ۵9و
قرارداد الجزایر؛ عهدشکنی جدید آمریکا ،مذاکرات سعدآباد ،مذاکره سفرای ایران و آمریکا در بغداد ،مذاکره جلیلی و
معاون وزیر خارجه آمریکا به لحاظ تاریخی حاکی از ناپایداری پیمان میان ایران و آمریکا و غرب بوده است  .8بر این اساس
6.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/126636.
7. https://www.farsnews.com/news
8. http://ana.ir/fa/news/45/287611
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برجام بهمثابه یک دستاورد تاریخی و جهانی با تفسیر و قرائتهای متنوعی همراه است .این پژوهش بر آن است تا نقش
برجام را بهعنوان مانع یا عامل توسعه ایران در نظام جهانی واکاوی نماید .بر این اساس هدف و پرسش اصلی پژوهش
عبارت است از:
 .1- 1هدف اصلی
 بررسی نقش برجام در توسعه ایران بررسی برجام بهمثابه توسعه بومی یا توسعه بیرونیبررسی جایگاه ایران در برخورد با نظام جهانی بعد از برجام در زمینه توسعه .1- 2پرسش اصلی
آیا برجام در توسعه ایران و عبور از بحرانهای داخلی (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) مؤثر بوده است؟آیا برجام در عالم واقعیت به منازعه سیاسی و اجتماعی منجر میشود؟آیا برجام میتواند مدل توسعه ایران (الگوی بومی توسعه) ،قلمداد شود؟ .2دیدگاههای نظری پژوهش
 .2- 1برجام
توافق جامع و نهایی هستهای وین با عنوان شناختهشده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام (به انگلیسیJoint :
 )Comprehensive Plan of Actionدر راستای توافق جامع بر سربرنامه هستهای ایران و به دنبال تفاهم هستهای لوزان،
در سهشنبه  23تیر  14( 1394ژوئیه  )2۰1۵در وین اتریش بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه ( 1+۵شامل چین ،فرانسه،
روسیه ،پادشاهی متحد بریتانیا ،ایاالتمتحده آمریکا و آلمان) منعقد شد .بر اساس این توافق ،ایران ذخایر اورانیم
غنیشده متوسط خودش را پاکسازی خواهد کرد و ذخیرهسازی اورانیوم با غنای کم را تا  98درصد قطع میکند ،تعداد
سانتریفیوژها را حدود دوسوم و حداقل به مدت  1۵سال کاهش میدهد 1۵ .سال بعد ،ایران موافقت کرده است که
اورانیوم را بیش از  3٫67درصد غنیسازی نکند یا تأسیسات غنیسازی اورانیوم جدید یا رآکتور آبسنگین جدیدی را
نسازد .فعالیتهای غنیسازی اورانیوم به مدت  1۰سال به یک تک ساختمان که از سانتریفیوژهای نسل اول استفاده
میکند محدود خواهد بود .دیگر تأسیسات نیز طبق پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای اجتناب از
خطرهای تکثیر سالحهای اتمی تبدیل خواهند شد .برای نظارت و تأیید اجرای توافقنامه توسط ایران ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ( )IAEAبه تمام تأسیسات اتمی ایران دسترسی منظم خواهد داشت .درنتیجه این توافقنامه که تأییدیه
پایدار متعهدین آن را به همراه دارد ،ایران از تحریمهای علیه ایران شورای امنیت ملل متحد ،اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده
(تحریمهای ثانویه) بیرون خواهد آمد  .9از زمان مذاکرات و توافق جمهوری اسالمی ایران با  ۵+1بر سر برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) ،ابعاد مختلف این توافق بر اساس دیدگاههای متعدد و حتی بعضاً متضاد مقامات رسمی و صاحبنظران
بینالمللی و در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی تجزیهوتحلیل و مورد قضاوت قرارگرفته است (جمعی از
نویسندگان.)488:139۵،
9 https://www.etelanews.com/fa/news/44342
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 .2- 2سند تاریخی بی عهدی غرب
جمهوری اسالمی ایران از بدو شکلگیری مورد تحریم آمریکا و متحدان این کشور قرار داشته ،اما از سال  1384به بهانه
غنیسازی اورانیوم این تحریمها وارد دور تازهای شد .اظهاری مکرر مقامات آمریکایی در سالهای اخیر نشان میدهد که
بهزعم آمریکا ،برنامه هستهای ایران چالشی جدی برای منافع و امنیت آمریکا و ا سرائیل و حتی ثبات خاورمیانه
است(منظور و مصطفی پور .)11 :1392 ،به دنبال این امر تحریمها نسبت به قبل شدت بیشتری به خود گرفت .سرانجام
این منازعه سیاسی منجر به ایجاد یک توافق جهانی موسوم به "برجام" شد .بااینحال پیشی بینی اکثر سیاستمداران و
رهبر انقالب از همان آغاز شروع مذاکرات ،بدعهدی آمریکا و نقض این پیمان از سوی دولتهای آمریکایی بود که بعد از
سرگذشت  1سال از تصویب برجام این پیشبینی به واقعیت پیوست .آمریکا بهعنوان نظام سیاسی در جهان ،سابقه
درخشانی از پایبندی به تعهدهای بی نالمللی نداشته و نمونههای تاریخی در ادامه به این امر صحه میگذارد.
- 1بدعهدی آمریکا به انگلیس در جنگ جهانی دوم
 - 2پیمانشکنی آمریکا در بحران سوئز
 - 3تهاجم به یکی از مستعمرههای انگلیس
 - 4فریب انگلیس توسط آمریکا در کودتای  28مرداد
 - ۵خیانت آمریکا به روسیه
- 6رویارویی آمریکا با انقالب بلشویکی در شوروی
 - 7فعالیت جاسوسی آمریکا در شوروی
 - 8وقوع انقالبهای رنگین در جمهوریهای شوروی با حمایت آمریکا
 - 9طرح آمریکا برای استقرار موشک در لهستان
 - 1۰بدعهدی آمریکا به چین
 - 11حمایت آمریکا از ژاپن در مقابل چین
 - 12تجاوز نظامی آمریکا به چین
 - 13دخالت آمریکا در جنگ داخلی چین
 - 14فعالیت جاسوسی آمریکا در چین
- 1۵خیانتهای آمریکا به فرانسه
 - 16فعالیتهای جاسوسی آمریکا علیه فرانسه
 - 17کارشکنی در اقتصاد فرانسه
- 18حمایت آمریکا از کودتا علیه دولت فرانسه
- 19مشارکت آمریکا در طرح قتل رئیسجمهور فرانسه

1۰

- 2۰نقض تمامیت ارضی ایران و تجاوز به طبس
- 21غارت نفت ایران با قرارداد کنسرسیوم
10. https://article.tebyan.net/310336
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 .2- 3سیاست هژمونیک غربی به جوامع درحالتوسعه
مطالعات پسا استعماری توسعه یکی از حوزههای علوم انسانی است که به فرهنگ جوامع غیر غربی پرداخته و با نگرشی
واسازانه سعی در شالوده شکنی مسیر توسعه از نگاه غربی نسبت به این جوامع دارد .از بعد نظری و علمی رهیافت
"فوکویی  "11به قدرت ،رهیافت "دریدایی  "12به تفاوت ،تأکید بر بی مرکزی و رویکرد ،فقدان سلسلهمراتب و ناهمگونی
بهعنوان شیوههایی از نگاه به تاریخ ،فرهنگ ،سنت ،دانش و گفتمان غیراروپایی به شمار میآید (اوهلنن و وشبرک ،13
 .)1۵6 :2۰۰2این اصطالح هم به معنای بازاندیشی در مفهوم استعماری بودن توسعه غرب و پیامدهای آن و هم نگرشی
فرهنگی و ارزشی به مسئله توسعه دارد .اندیشمندانی دیگری نظیر "ادوارد سعید " ،"14لوئیس پرات " ،"1۵وایتهد ،"16
"هولم " ،"17یوهان فابین  "18و "ضیاءالدین سردار  "19به بررسی الگوی گفتمان شرقشناسی در قالب رویکرد پساتوسعهای
پرداختهاند .مهمترین متفکر حوزه نقد توسعه غربی" ،اداوراد سعید " همراه با "هومی بابا  "2۰و "گایاتری اسپیواک "21
میباشند .این سه متفکر از صاحبنظران منتقد تئوری توسعه از منظر غرب هستند .نوسازی بهزعم آیزنشتاد فرایند
حرکت بهسوی گونه هایی از سیستم های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است که از قرن هفدهم تا نوزدهم در اروپای غربی
و امریکای شمالی ایجادشده و ازآنجا به سایر کشورهای اروپایی و در قرن نوزدهم و بیستم به امریکای جنوبی ،آسیا و
آفریقا راهیافته است .تقابل غرب و شرق در مسیر توسعه و الگوبرداری شرق از آن در عبارت "هال " بیانشده است :غرب
جایی خوب ،توسعهیافته ،خوشایند و یا غیر غربی به توسعهنیافته ،بد و ناخوشایند اطالق میشود (هال.)36 :1386،
رویکرد پساتوسعه در انتقاد به توسعه و رویکردهای توسعه غربی رشد یافته است .این رویکردها به سبب اینکه نسخهای
برای توسعه کشورهای درحالتوسعه یا غیر غربی پیچیده بودند ،غافل از اینکه فرهنگ ،اقتصاد ،سبک زندگی و رفتار
مذهبی متفاوتی از آنها دارند؛ بنابراین ،الگوی پساتوسعه با انتقاد جدی به فرهنگ توسعه غربی ،به مسائل بومی ،دانش،
فرهنگ ،جنی است و اقوام کشورهای غیر غربی تأکید دارد و توسعه محلی را در خروج از بحرانهای اجتماعی نظیر فقر
فرهنگی و اجتماعی ،رفع نیازهای مادی و توسعه انسانی مناسب میداند (ساکس .)1992 ،22
 .2- 4برجام :مقابله با چپاولگری غرب
توســعه غربی ماهیتی سکوالریسمی دارد .اطراف در رابطههای میان نهادی نیز ســکوالر هستند .بهعبارتدیگر نه دین
بهعنوان یکی از اطراف دیده میشود و نه سایر نهادها به دین بهعنوان یک عنصر تأثیرگذار در برنامههای خود توجه
میکنند (عالسوند .)1392 ،نظریهپردازان پسا توسعه اشاره میکنند که چگونه مفهوم توسعه در سلسلهمراتب کشورهای
11. M ichel Foucault
12 .Jacques Derrida
13. O`Hanlon & Washbrook
14 .Edward Said
15 .Louis Pratt
16. Whitehead
17.Hulam
18. yuhan fabian
19. ziauddin sardar
20. Homi Bhabha
21. gayatri spivak
22. Sachs
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توسعهیافته و توسعهنیافته ،باعث میشود که کشورهایی که عنوان پیشرفتهتر دارند در یک سلسلهمراتب فوقانی و تحتانی،
نیاز کشورهای درحالتوسعه را بهسوی خود جلب میکنند تا کشورهای توسعهیافته به آنها کمک کنند .نظریهپردازان
این مکتب تأکید میکنند که گفتمان توسعه اغلب قوم مدارانه ،اروپا محور ،جهانشمول و بر اساس مدلهای غربی
صنعتی است و با توجه به منابع محدود دنیا ،بر این امر تأکید میکند که راه درست راه غرب است و استفاده از زمینههای
محلی ،فرهنگی و تاریخی مردم باعث میشود که تا آن ها در جهل مفرط توسعهنیافتگی و بی ثباتی بمانند (ویلز:2۰۰۵ ،
 .)113پسا توسعهگراها  ،با نقد مسیر خطی توسعه بر اساس گفتمان توسعه ،خواستار تنوع بخشیدن به چشم اندازه و
اولویتهای فرهنگی هستند .بهعنوانمثال ،سیاست تعریف و رفع نیازها در اندیشه توسعه ،ریشهای عمیق در مفهوم
ن مایندگی یا وکالت دارد .اندیشه ا نتقادی پسا توسعه به عنوان یک گفتمان ،نظریه توسعه مدرنیستی را بهعنوان یک تئوری
آکادمیک با کار ویژههای پنهان سیاسی -اقتصادی نقد میکرد .درواقع مفهوم و تعریف مکتب پسا توسعه بر اساس انتقادها
و ضدیت آن با گفتمان توسعه مدرنیستی شکل میگیرد و انتقاد و ضدیت با توسعه مدرنیستی دال مرکزی اندیشمندان
مکتب پساتوسعه است (ساکس  .)23 :1992 ،23توسعه مردمی یکی از محورهای اساسی اخیر در مباحث توسعه و گفتمان
پساتوسعه بوده است .این رویکرد با محور قرار دادن مردم و سازمانهای غیردولتی ،توسعه را از پایین به باال و از درون
جامعه بهپیش میبرد .همانطور که در بخش قبلی هم بیان شد ،محلی گرایی ،سازمانهای غیردولتی و مردم محلی
ازجمله مهمترین متغیرهای توسعه مردمی هستند .تأکید بر استقالل در توانای تصمیمگیری جوامع محلی ،دموکراسی
مستقیم و خودکفایی اقتصادی در عین وابستگی اقتصادی از موارد مورد تأکید توسعه مردمی است (احمدی و بیداله
خانی .)۵2 :1386 ،نفوذ غرب در جهان ،گفتمان توسعه با روابط نابرابر قدرت بین غرب و بقیه جهان ،دانش غربی توسعه
و سیر خطی پیشرفت روبهجلو با هدایت غرب برای بقیه جهان از مفروضا ت رویکرد مدرنیستی توسعه بوده است.
تحت تأثیر ایوان ایلیچ و دیگر منتقدان استعمارگرایی و پسا استعمارگرایی ،تعدادی از نظریهپردازان توسعه مانند آرتور
اسکوبار و گوستاو استوا معنای مدرن توسعه را به چالش کشیدند .آنها تأکید میکردند ،که توسعه در گفتمان استعماری
قبلی شمال را بهعنوان پیشرفته ،مترقی و کشورهای جنوب را بهعنوان عقبمانده ،بدوی و به سمت انحطاط نشان
میدهد (اسکوبار.)91 :199۵ ،
 .2- 5برجام :نظم نوین جهانی
واژه جهانی ( )Globalاز چهارصد سال پیش و اصطالحاتی همچون جهانیشدن ( ،)Globalizationجهانیسازی
( )Globalizingو جهانگرایی ( )Globalismاز دهه  196۰در متون علمی و ادبی به کار گرفته شد (نهاوندیان:1387 ،
 .)18نظم نوین جهانی در پی کنترل و تصرف تمامی قدرت و منابع جهان است که نفت مهمترین نیاز غرب برای اداره
جهان است (کینز .)2۰۰8 ،نظم نوین جهانی به پروپاگاندایی که در راستای القای برقراری حکومت جهانی بهعنوان نقطه
عطف پیشرفت تاریخ و حد اعالی آن انجام میگیرد نیز اطالق میشود .طرحریزی رخدادهای مهمی در سیاست و اقتصاد
جهان به گروههای تأثیرگذار کوچکی نسبت داده میشوند که از طریق سازمانهای صوری متعددی انجام میگیرند.
تالش برای تسلط برجهان از جانب گروههای سیاسی و سری کوچک طی حوادث تاریخی و کنونی متعدد ،جزئی از نقشه
دستیابی به سلطه جهانی در نظر گرفتهشدهاند (فنستر .)2۰۰8 ،جهانیسازی نظامی است که قدرتمندان را با ادعای
23. Sachs
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روابط آزاد و آزادی بازار ،قادر میسازد تا اصنافی از دیکتاتوریهای ضد انسانی را به مستضعفان تحمیل نمایند (نش،
 .)17 :138۰پائول جی مز ،جهانیسازی را بهعنوان فرایندی میداند با نوعی ایدئولوژی و تاریخ متفاوت بهقصد سلطه بر
دیگر جوامع را دارد ،تعریف نموده است که قبل از همه در دهه  194۰در ایاالتمتحده شکل گرفت .بخصوص زمانی که
از قدرت اقتصادی و نظامی در جهان برتر بود ،به طراحی جهانی سازی از طریق فشار نظامی و قدرت اقتصادی اقدام نمود
(لفلر .) 2۰1۰ ،پایان جنگ سرد و ظهور ایاالتمتحده بهعنوان تنها قدرت جهان از نشانههای پایان تاریخ نبود ،بلکه وقایع
رخداده در جهان آغاز مرحلهای جدیدی از تاریخ را نشان دادند (مکی و میلر .)311 :1992 ،یکی از اهداف اصلی غرب
کنترل و در اختیار گرفتن جریان انرژی در جهان است (پاتریک .)2۰1۰ ،مهمترین ویژگی جهان در سالهای پس از
جنگ جهانی دوم ،جنگ سرد و مبارزه ایدئولوژیک میان دو قطب شرق و غرب است؛ ایاالتمتحده آمریکا پس از پایان
جنگ جهانی دوم ( 194۵م) بهعنوان تنها برنده واقعی و بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی ،از ضعف اروپا استفاده کرد
و وارد صحنه بینالمللی شد و ژست حافظ و نگهبان جهان سرمایهداری را به خود گرفت (بوچنن .)23 :1999 ،در اوایل
دهه  ،199۰بروز بحران خلیجفارس و توسعهطلبی جورج بوش پدر و تأیید خطمشی سردمداران آمریکا از طرف شوروی،
خبر از ظهور یک «نظم نوین جهانی» را داد .شوروی در ماجرای خلیجفارس نقش یک واسطه را بازی میکرد که فقط
میانجیگری میکرد .جورج بوش در سخنرانی خود خطاب به کنگره آمریکا گفت :جنگ خلیجفارس ،نخستین آزمون برای
پدیدار شدن یک نظم نوین بود ،جهانی که در آنیک نظام جدید حاکم است .نظم نوین جهانی یا فرایندی که از سالهای
آغازین دهه  199۰میالدی ،توسط جورج بوش پدر وارد عرصه اصطالحات سیاسی بینالمللی شد ،به معنی این است که
با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرتها ،جهان ازاینپس صاحب نظام
نوینی شود که با نظام گذشته تفاوت دارد و بر قدرت همهجانبه آمریکا و کشورها غربی استوار است .اگرچه تاکنون
بررسی تئوریک در مورد این واژه انجام نگرفته و بیتردید ارائه تعریفی مبتنی بر عقل و واقعیت برای نظم نوین جهانی
وجود ندارد (ولز .)2۰۰6 ،برخی از تحلیلگران اصطالح «نظم نوین جهانی» و عباراتی نظیر آن را چیزی جز کلماتی
فریبنده و دلنشین برای انحراف افکار عمومی جهان نمیدانند .نظم نوین جهانی ،امنیت دستهجمعی ،وابستگی متقابل
کشورها به یکدیگر ،متوقف ساختن اقدامات سلطهجویانه منطقهای برای جلوگیری از فروافتادن امریکا در سراشیب سقوط
است .گاه کلمات پرطمطراق راه را بر افکار ساده و روشن سد میکند .در اصل نظم نوین جهانی با استفاده از برنامههایی
چون تعدیل ساختاری ،صندوق بین المللی پول و گات به توسعه سلطه خود و نظم نوین جهانی اقدام نموده است .بسیاری
از متفکرین فکر میکنند که واژه جهانی شدن و جهانی یکسان است ،در حالی این دو واژه در مقابل هم قرار میگیرند.
جهانی سازی به هدف در کل جهان ،به دنبال اثرگذاری بر آن هاست و درحالیکه جهانی شدن روند تغییرات در جوامع را
بررسی میکند .امانوئل والرشتاین ( )193۰جهانیشدن هنگامی آغاز شد که نطفه تمدن جهانی در  1۵۰۰سال قبل از
میالد مسیح بسته شد که از مصر باستان و تمدن سومر آغاز میشود .نویسندگانی مانند اریک ولف و ویلکینسن به این
دسته تعلق دارند (گل محمدی .)27 :1386 ،رونالد رابرتسون ( )1992نیز جهانیشدن را همزمان با آغاز دوره مدرنیته و
ظهور سرمایهداری میداند که از  14۰۰میالدی (مقارن رنسانس) تا امروز ،مراحل تاریخی متعدّدی را طی کرده است.
آخرین مرحله آن از سال  1969آغازشده و به دلیل رشد سریع رسانههای گروهی ،ارتباطات و مسائل زیستمحیطی
جهانی ،بسیار سرعت گرفته است (بیات و دیگران .) 2۵1 :1386 ،نظریه نظم نوین جهانی از ابتدای خلقت آدم ابوالبشر
تاکنون ،از آغاز دنیا تا حال موضوع پایان آن مدنظر تمام جوامع ،دولت ها و افراد بوده است .طبق اسناد تاریخی اولین
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قومی که درصدد پیش گوئی و پیش بینی پایان حیات دنیا برآمدند قوم مایای باستان بودند که اعتقاد داشتند بر اساس
تقویم نجومی و ارقام و اعداد مشهور خود دنیا در سال  2۰12به پایان خواهد رسید .سرخپوستان قپی هم معتقد بودند
که تاکنون جهان سه بار پایان پذیرفته که اکنون در عصر پایان دوره سوم و شروع فصل چهارم حیات انسان هستیم .در
سه دوره گذشته دنیا همزمان با آتشفشان  -عصر یخبندان و سیل به پایان ر سید .اساطیر هندی نیز همچنین اعتقاد به
چرخه حیات و افول و احیاء دوران دارند اما ملموس ترین پیش بینی پایان دوران مربوط به نستراداموس نقاش و هنرمند
قرن  16هست که بر اساس نقاشی های موجود وی اعتقاد به پایان زمان در تاریخ  21دسامبر  2۰12داشته که در آن
پیش گوئی میگوید که ستارههای دنبالهدار و سنگ های آسمانی که دارای جرقه و آتش هستند به زمین برخورد
میکنند .اندیشمندان و متفکران دیگری چون هگل ،داروین ،نیوتن ،مارکس و ...نیز به مبحث پایان تاریخ پرداختهاند.
هگل معتقد بود تاریخ خط مستقیمی دارد که با سپری کردن چند ایستگاه ،با دولت پروس به پایان میرسد ،بهطوریکه
فوکویاما مفهوم تاریخ را از هگل وام گرفته است .اسحاق نیوتن با اعداد و ارقام پایان تاریخ را در سال  2۰6۰میالدی
جستجو میکرد .مارکس معتقد به تقسیم دوران به برهه های مختلفی از کمون ها تا پایان دوران که به کمونیسم ختم
می شود و آمال و آرزو مارکسیستها است و سعادت بشری را در کمونیست پیش بینی نمود .اقتصاد و بازار ،ابزار اصلی
جهانیشدن تلقی می شوند و از همین رو با سرمایهداری و لیبرالیسم اقتصادی پیوندی تنگاتنگ دارند .بر همین اساس،
جهانی سازی بر کشورهای جهان سوم و درحال توسعه نیز تأثیرات خود را دارد که عبارت از:
عمیق تر شدن شکاف در توزیع ثروت میان آحاد جامعه؛
زیادشدن فاصله بین کشورهای فقیر و غنی؛
نابسامانی وضع معیشت و کاهش میزان خدمات اجتماعی حکومت های جهان سوم؛
باز گذاردن سازوکار بازار آزاد و دوری گزیدن حکومت از مداخله در فعالیتهای اقتصادی و رفاهی؛
تحمیل الگوی اقتصادی کشورهای بزرگ به کشورهای درحالتوسعه؛
دالری شدن قیمت داخلی؛
تحمیل فرهنگ و دموکراسی غربی به دیگر کشورها و به چالش کشیدن ایدئولوژی و فرهنگ کشورهای جنوب؛
تأثیرگذاری بر مسئله امنیت و ایجاد ناسازه ای بین نابرابری و امنیت؛
شدت گرفتن روند عرفی سازی؛
به چالش کشیدن حکومت های اقتدارگرا در جهان سوم با تبلیغ یا تحمیل دموکراسی و حقوق بشر (جمعی از نویسندگان،
.)263 :1387
 .2- 6برجام :برخوردن تمدنها (تقابل آمریکا و اروپا با ایران)
برخورد تمدنها عنوان نظریهای است که توسط ساموئل هانتینگتون در سال  1993مطرح گردید و در مقابل نظریه پایان
تاریخ قرار دارد (جمعی از نویسندگان )27۰ :1387 ،و در آن از هشت تمدن نام میبرد و خطر جدی برای تمدن غرب،
ابتدا تمدن اسالم سپس تمدن کنفوسیوسی خواندهشده و معتقد است که باید از همگرایی دو تمدن اخیر جلوگیری کرد.
میتوان گفت که این نظریه یک نظریه هشداردهنده برای غرب است (هانتینگتون .)137۰ ،هانتینگتون در تعریف خود از
تمدن بیشتر بر بعد فرهنگی آن تأکید داشته و بعد معنوی آن را برجسته میسازد (قنبری .)2:1388،ارکان این نظریه بر
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سه محور - 1پایان نبرد ایدئولوژیک؛ - 2تضعیف ناسیونالیسم؛ - 3احیای جدید ملتگرا یی در قالب تمدن و - 4ضرورت
برخورد تمدنها به دلیل نبود سیطره بالمنازع یک تمدن استوار است .وی با تأثیر پذ یرفتن از برنارد لوئیس که برخورد
دولتها را نوعی برخورد تمدنی می داند ،بر این باور است که خصومت هزار و چهارساله اسالم و غرب رو به افزایش و
آبستن حوادثی خونین است (جمعی از نویسندگان .)273 :1387 ،وی معتقد است پس از پایان جنگ سرد باید کشورها
را بهجای نظام سیاسی و اقتصادی شان از طریق فرهنگ و تمدنشان تقسیمبندی نمود و پیشقراول وی در این
تقسیمبندی نوین بی بوده که تمدنها را بر اساس گرایش های دینی و فرهنگی منقسم مینمود .هانتینگتون یکی از
متفکرینی است که نظم نوین الگوی اسالمی را بهعنوان تقابلی در برابر هژمونی غرب میداند و با طرح تئوری جهانی
برخورد تمدن ها به جهان غرب هشدار میدهد که تمدن اسالمی در فرایند الگوی اسالمی ایرانی چالش بزرگی برای نظم
مستقر غرب و تهدیدی علیه منافع اقتصادی و اجتماعی آن است .بهزعم وی در آینده هفت تمدن بزرگ مثل تمدن
اسالمی ،تمدن غربی ،کنفوسیوسی ،ژاپنی ،اسالوی ،آفریقایی ،آمریکای التین خواهد بود و بین تمدن اسالمی و غربی
هیچ گونه قرابتی وجود ندارد و کاهش تقابل نظامی غرب و اسالم که قرن ادامه داشته است بعید به نظر میرسد .حتی این
تقابل در آینده تلختر می شود .از طرف دیگر هر گشایشی که در نظام سیاسی جهان عرب به وجود آمد به سود
جنبش های اسالمی تمامشده است .به نظر او کانون درگیری در آینده بسیار نزدیک بین غرب و کشورهای اسالمی و
کنفوسیوسی خواهد بود  ،زیرا این تمدن علیه غرب باهم متحد خواهند شد .وی برای تأیید نظریه خود از رغبت و گرایش
کشورهای خاورمیانه به چین و هند و خرید اسلحه از آن کشور سخن میگوید و اینکه ایران با هند و چین متحد است.
وی می گوید مرزهای اسالم خونین است .برای مقابله با تهدیدات اسالم علیه غرب چندین راهکار میدهد:
 - 1غرب در درون تمدن خود همکاری و یگانگی را بیشتر نموده و سایر تمدن ها را به خود جلب کند.
 - 2از گسترش جنگ تمدن جلوگیری کند.
 - 3دامنه قدرت نظامی کشورهای کنفوسیوسی – اسالمی را محدود کند.
 - 4از اختالفات و درگیری های موجود بین کشورها ی اسالمی و کفنسیوسی بهره گیرد.
 - ۵در درازمدت تمدن غرب باید عناصر مشترک بین تمدن غرب و سایر تمدنها را بشناسد (رسولی بیرامی.)128:1386،
هانتینگتون بیآنکه همچون برخی تحلیل گران ،پایان جنگ سرد را پایان مناقشات ایدئولوژیک تلقی کند ،آن را سرآغاز
دوران جدید «برخورد تمدنها» می انگارد .بر اساس این نظریه ،هانتینگتون بسیاری از حوادث و رخدادهای جاری جهان
را بهگونهای تعبیر و تفسیر میکند که در جه ت تحکیم انگاره ها و فرضیات نظریه جدیدش باشد .وی تمدنهای زنده
جهان را به هفت یا هشت تمدن بزرگ تقسیم میکند و خطوط گسل میان این تمدنها را منشأ درگیریهای آینده و
جایگزین واحد کهن دولت ـ ملت می بیند .به اعتقاد هانتینگتون ،تقابل تمدن ها ،سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله
تکامل درگیری های عصر خود را شکل میدهد .بر این اساس ،پارادا یم برخورد تمدنی ،دیگر مسائل جهانی را تحتالشعاع
قرار میدهد ،بهگونهای که در عصر نو صفآراییهای تازهای بر محور تمدنها شکل میگیرد و سرانجام نیز تمدنهای
اسالمی و کنفوسیوسی در کنار هم در مقابل تمدن غرب قرار میگیرند! خالصه اینکه کانون اصلی درگیریها در آینده،
میان تمدن غرب و اتحاد جوامع کنفوسیوسی شرق آسیا و جهان اسالم خواهد بود و درواقع درگیری های تمدنی ،آخرین
مرحله تکامل درگیری در جهان نو است .وی درنهایت شش دلیل برای برخورد تمدنها برشمرد:
- 1وجود اختالف میان تمدنها نهتنها واقعی بلکه اساسی است؛
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- 2با گسترش ارتباطات جمعی ،گویا جهان در حال کوچک شدن است (دهکده جهانی) و درون هر تمدن ،امکان اشتراک
را افزایش میدهد.
- 3روندهای نوسازی اقتصادی و تحول اجتماعی در سراسر جهان انسانها را از هویت دیرینه و بومیشان جدا میسازد؛
 - 4نقش دوگانه غرب ،رشد آگاهی تمدنی را فزونی میبخشد؛
- ۵کمتر میتوان بر ویژگیها و اختالفهای فرهنگی سرپوش گذاشت؛
- 6منطقهگرایی اقتصاد ی در حال رشد است و از این طریق ،خودآگاه ی تمدنی تقویت میشود ( جمعی از نویسندگان،
.)271 :1387
 .2- 7برجام :اسالم هراسی و نظام آینده جهانی
روند روزافزون اسالم هراسی و اسالمستیزی در غرب ،فضای بیاعتماد ی میان جهان اسالم و غرب را تشدید نموده و
حیات جوامع مسلمان ساکن غرب را دشوار ساخته است .جوامع اروپایی ،تاریخ طوالنی تعامل با اسالم و تأثیرپذیری را از
تمدن و بازسازی کشورهای خود را مدیون کارگزاران مسلمان هستند .اسالم هراسی را داشتن حس تنفر یا خصومت در
قبال مسلمانان و اسالم میدانند .برخی با تأکید بر اسالم هراسی بهعنوان پدیدهای معاصر ،تأکید میکنند که اسالم
هراسی از سال های آخر قرن بیستم و در کشورهای اروپایی بروز یافته است .در مقابل برخی مثل ضیاءالدین سردار بیان
میکنند که جلوهها ی معاصر اسالم هراسی بیش از ضدیت تاریخی با اسالم و مسلمانان نیست .ازنظر او ،اسالم هراسی و
پیشداوری علیه مسلمانان سابقه تاریخی طوالنی دارد و در وجدان تاریخی غرب جای گرفته است .آرمسترانگ هم تأکید
دارد که از دوران جنگهای صلیب ی یک تصویر بهشدت مخدوش از اسالم و اسالم هراسی رواج پیدا کرد .ریشههای
تاریخی ضدیت با اسالم و اسالم هراسی به نخستین سال های تعامل اسالم و دینای مسیحی بازمیگردد .مهمترین برخورد
و تقابل دنیای اسالم با اروپا در قرون  12و  13را جنگ صلیبی مینامند که طی آن مسلمانان و مسیحیان بارها بر سر
بیتالمقدس با یکدیگر جنگیدند .رویاروییهای تاریخی بین مسلمانان و مسیحیان ،ریشه سوءتفاهمها و خصومتهایی
است که در طی قرون تداومیافته است .ستیز اولیه دو تمدن از قرونوسط ی ،میراث رویارویی ،بیاعتمادی و سوءتفاهم را
تا به امروز داشته است (شیر غالمی .)994 :139۰ ،متفکران جهانیسازی را اساساً پدیدهای غربی میدانند (صداقت ثمر
حسینی و همکاران .) 1392،تاریخ توسعه با خود عجایب و درسهای عبرتآمیز دارد .بعد از جنگ جهانی دوم سه دسته
کشورهای پیروز در جنگ و کشورهای آسیبدیده و همچنین ملت های جهان سوم تازه استقاللیافته ،هر یک بهنوعی
خواستار ترویج مفهوم و ادبیات توسعه شدند .در این زمان از سوی نظریه پردازان راهبردهای متفاوتی مطرح شد و
برنامه های بسیاری با هزینه بسیار اجرا شد اما در بلندمدت ،وضع بسیاری از کشورها تفاوت محسوسی پیدا نکرد .در این
فرآیند سه عامل نقش محوری داشتند:
- 1تقسیم سیاسی و ایدئولوژیک جهان به دو بلوک شرق و غرب؛
- 2سکوت و بهت کشورهای استعماری در برابر استقالل مستعمرات خود؛
- 3فقر و نابسامانی سیاسی و اقتصادی و معضل انتخاب مسیر رشد در ملل تازه استقاللیافته.
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در این شرایط ،راهبردهای مطرحشده برای توسعه ،به سرعت بکار گرفته می شد و کشورهای درحال توسعه به آزمایشگاهی
برای اجرای این راهبردها تبدیل شده بودند (عنبری .) 82 :1393 ،از نتایج این توسعه ،سلطه جهان اولیها و اضمحالل
فرهنگی کشورهای درحال توسعه بود.
درنتیجه از پیامدهای جهانی سازی غرب می توان به فرسایش حاکمیت دولتهای ملی؛ کاهش ارزش کاال و نیروی انسانی؛
گسترش فقر جهانی؛ تحمیل دموکراسی غربی؛ بحران محیطزیست و فرهنگ مصرف و رفاه مادی در جامعه اشاره نمود
(جمعی از نویسندگان.)263 :1387 ،
با او ج گیری انقالب اسالمی در سالهای  1979- 1978و طرح شعار نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی ،این نهضت،
شیوه و راهبرد مستقل خود را در عین معاوضه با نظام زورمندانه ادامه دارد و در حالی به پیروزی رسید که هیچ دولتی از
دولت های جهانی از موفقیت این انقالب حمایت نکردند و بلکه در جهت ناکامی آن دست به برنامه های ظالمانه و جنگ
هشت ساله تحمیلی زدند (منوچهری .)49 :1387 ،مقام معظم رهبری نظم نوین جهانی را ای نگونه تعریف میکند :این
نظام نوینی که آمریکاییها میگویند این است ،کاری کنند که همه دنیا آنطور که آنها میخواهند ،فکر کنند و حقایق
را وارونه بفهمند .نظم نوینی که آمریکا در پی استقرار آن است ،متضمن تحقیر ملتها و به معنای امپراتوری بزرگی است
که در رأس آن آمریکا و پسازآن قدرتهای غربی است .بازگشت به جامعه جهانی که آمریکا منادی آن است به معنای
پذیرش سلطه فرهنگ غرب است .نتیجه تمام درگیری شرق و غرب چه باید باشد؟ باید قدرت مطلقه و روزافزون آمریکا
بر ملتهای ضعیف باشد؟ معنای نظم نوین جهانی این است .الگوی اسالمی ایرانی ،برای رسیدن به استقالل و صدور
ارزش های اسالمی به جهان مدرن ،متکی به دین ،هنجارهای اسالمی و ارتقای توسعه انسانی از بعد اخالقی است .از این
نظر بهعنوان چالشی در برابر جهان غرب محسوب می شود .وقوع انقالب اسالمی ایران بهعنوان تهدیدی برای جهان غرب
باعث بروز تئوریهای توطئه و تفرقهافکنی از طرف جوامع غربی شده است .از طرفی نامگذاری سال های بعد از انقالب
به عنوان فرایندی برای مقابله با سلطه نظم نوین جهانی غرب ،مطرح شده است .واژه اسالم به این معنی است که مبانی
نظری ،فلسفی و انسانشناختی اسالمی بر این الگو تأثیرگذار است و آموزههای اسالم ،یکی از ارکان اصلی آن محسوب
میشود .این الگو از نظم نوینی دفاع میکند آغازگر آن اسالم محمدی (ص) و پایان آن با ظهور حضرت مهدی (عج)
تکوین یافته است .نظم جهانی این الگو سلطه نیست ،استعمار و استثمار نیست ،بلکه رساندن نظم و جریانی از فضای
اجتماعی نوین برجهان سلطه و مصرفزده بر مبنای زیست سالم ،محیط پایدار ،عدالت منش ،روابط بدون تحریف ،جامعه
جهانی بدون قربانی خشم و جنایات سرمایهداری ،جهان دموکراتیک ،تعریف مجدد از انسان و انسانیت ،تغییر نظم
جهانیسازی ،ارجگذاری بر قومیتها و اقلیتها میباشد .بر این اساس این الگو بهزعم اعترافات فوکویاما و هانتینگتون
جنجالی برای بقای نظم غرب محسوب میشود به این خاطر در تئوریهای خود غرب را برای تشکیل راهبرد استراتژیک
علیه اسالم و جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نقطه وحدت جهان اسالم گوشزد میکند .بدین ترتیب ،الگوی اسالمی
ایرانی به عنوان مدل نظم نوین جهانی در مقابل نظم غربی صورت گرفته است .در یک نگاه ،این الگو با جهان غرب را
میتوان بدین شرح ترسیم نمود که در رویکرد توسعه غربی ،نگاه تولیدی و ابزاری به جامعه داشته و منطق کمیابی،
تأکید بر ارزشهای مادی و فردی ،الگویی برونزا ،غربی ،تحولی از باال به پایی ن و نگرش اقتصادی به انسان بهعنوان اصول
اساسی آن در نظر گرفتهشده است که بهعنوان الگویی پساتوسعهای مطرح میشود .در رویکرد پساتوسعه ،نگاه فرهنگی و
انسانی به توسعه ،توسعه انسان ،منطق فرا کمیابی ،تأکید بر ارزشهای فرا مادی و جمعی ،الگوی غیر غربی ،درونزا،
12

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
تأکید بر عقالنیت فرهنگی و مدنی ،توجه بر مشارکت زنان ،جوانان ،افراد بومی ،نگاهی از پایین به باال ،منبع تغییرات افراد
عادی و بومی و نگاه به توسعه امری فرهنگی و ارزشی بوده است .هدف غایی نظم نوین غرب خاورمیانه است؛ چراکه
اسالم و منابع عظیم نفتی در آنجا تمرکزیافته است .غرب برای بقا به نفت نیاز دارد و از طرفی اسالم ضد ظلم و ضد
استعمار است و همین امر بیم رهبران نظم نوین جهانی را در پی دارد و آن را رقیب نیرومندی در عرصه جهان میبینند.
به دلیل اینکه اسالم و الگوی اسالمی بانظم نوین جهانی و استکبار در تضاد کامل است ،غرب در تالش برای ریشهکن
کردن اسالم و مسلمانان برای پیشبرد اهداف خود و استقرار جهانی نظم سیاسی اقتصادی خود است .اکنون این ایران
است که به کانون اصلی توجهات تبدیلشده است؛ چراکه نظم نوین جهانی در مرحله پایانی خود است و تنها ایران است
که در برابر آن مقاومت میکند .افزایش روزافزون قدرت ایران در منطقه ،بیداری اسالمی اعراب ،افزایش نفوذ و جایگاه
جهانی و بنبستهایی که انقالب اسالمی برای غرب و صهیونیسم در خاورمیانه کنونی به همراه داشته ،توطئه غرب برای
تشکیل حکومت جهانی و جهانیسازی را به چالش کشیده است .تالشها و تشدید فشارهای غرب مبنی بر تحریمهای
یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران در راستای پذیرفتن نظم نوین جهانی از سوی ایران است و از سویی ایران با طرح
الگوی اسالمی مانعی در برابر نظم چپاولی آنها محسوب میشود .برخورد تمدن ها آخرین مرحله از برخوردهای جهان
نوین است .جنگ سرد جنگ داخلی غرب یعنی کمونیسم و لیبرال دموکراسی بود بعد از پایان جنگ سرد جنگ میان
غرب و غیر غربی است .تمدن یک موجودی ت فرهنگی است که تقسیم بندی به جهان اول دوم و سوم با مالک نظام
سیاسی و اقتصادی به پایان رسیده ،اآلن بر میانی فرهنگ و تمدن است .تمدن برترین گروه بندی فرهنگی و گستردهترین
سطح هویت فرهنگی انسان است ،تمدن ها پویا هستند ،اوج میگیرند و سقوط میکنند و باهم ترکیب می شوند .اینکه
چرا برخورد اتفاق میافتد چونکه هر تمدنی دیدگاهی متفاوتی در رابطه بین خدا انسان ،فرد و جامعه ،شهروندان و دولت
دارند .چون در عصر ارتباطات و تعامالت بین تمدن ،جهان در حال کوچک شدن هستند و درنتیجه باعث افزایش آگاهی
و وقوف تمدن ها بر اختالفات بین تمدنها می شود و وجوه اشتراک آنها را افزایش میدهد .تقابل بین مردم تمدنهای
مختلف ،خودآگاهی تمدنی مردم را تقویت خواهد نمود و به نوبه خود به اختالفات و خصومتهای ریشهدار تاریخی دامن
میزند .درگیری بین تمدن در امتداد خطوط گسل بین تمدن های غربی و اسالمی سابقه هزار و سیصدساله داشته است.
بعد از ظهور اسالم ،هجوم اعراب مورها به شمال و غرب آغاز شد .از قرن سیزدهم تا سیزدهم جنگجویان صلیبی با
موفقیت های گذار سعی داشتند تا مسیحیت را بر سرزمین مقدس حاکم نمایند .تمدن غرب تمدنی جهانی است و برای
تمامی افراد بشر مناسب است (ابوالکالم و همکاران .)41- 23 :1389 ،هر ساختار نظری مانند پارادایم می تواند توصیفی یا
تجویزی باشد .نظریه توصیفی بر اساس پژوهش های تجربی و یافته های علمی است حالآنکه نظریه های تجویزی نشانگر
نگره ای هنجاری هستند که بر اساس حکمت متعارف ،داوری شخصی یا تمایالت شخص بناشدهاند .نظریه ساموئل به
گروه تجویزی تعلق دارد .دغدغه اصلی وی سلطه غر ب است که بهسختی می توان آن را پنهان نمود (همان.)89 :
 .3نتیجهگیری
توسعه به مفهوم پیشرفت ،شکوفایی و نوسازی است .یکی از مهمترین اهداف توسعه بهبود اوضاع اجتماعی -اقتصادی بشر،
رهایی آنها از چنگال فقر و بدبختی به سمت توسعه مادی ،تقویت آرامش و امنیت اجتماعی ،بهبود زیربنای فرهنگی،
آموزشی و تربیتی است .توسعه در دنیای مدرن خود ،هدفی غیر از هدف و آرمان اصلی خود را طی نمود و آن چنگ
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انداختن به منابع و سرمایه مادی و معنوی کشورهای درحالتوسعه بود .در چند دهه اخیر ،با توجه به ناکامی نظریههای
کالسیک و مدرن توسعه در برآوردن نیازهای راستین بشری ،ایده و مفهوم خطی توسعه در نظریه و مکاتب توسعه به
چالش کشیده شد و معنا و تفاسیر جدیدی از توسعه با محوریت فرهنگ و انسان و اهمیت تقدم کارگزاری ملت بر دولت،
عرضه شد که در اصطالح به نظریه پسا توسعه مشهور شده است (سمیعی اصفهانی و حبیبی .)1394 ،در واقع توسعه در
عصر جدید با عبور از تفکرات نوسازی و نظریه وابستگی به سمت مدلهای پساتوسعه قدم گذاشته و اکثر جوامع با توجه
به اهمیت منابع اقتصادی ،خردهفرهنگ و هنجارهای جغرافیایی و وجود تضاد و تخاصم بین نظامهای توسعهای جهانی،
به دنبال بازگشت به توسعه مدل بومی خود با الهام از دانش بومی در کنار همراهی با فرایندهای جهانیشدن هستند.
اقتصاد مقاومتی ،نوعی از الگوی چندگانه توسعه است که در نقد نظریههای نوسازی بکار گرفته میشود .این اقتصاد
حاصل تجربه بومی و انباشت فرهنگی جامعه تلقی میشود .اقتصاد مقاومتی بهعنوان رکن اصلی جهتگیری اقتصادی در
راستای استحکام درونی کشور ،ایدهای راهبردی است که از سوی مقام معظم رهبری مطرحشده است(اخوان و همکاران،
 .)1 :1394از مهمترین کلیدواژههای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
چشم انداز بیست سالهسیاسیت های کلی ابالغی برای برنامههای توسعه پنج سالهسیاسیت های کلی اصل 44 عدالت خواهی /استقرار عدالت اجتماعی ،ارتقای دینی و علمی و فرهنگی ،امنیت و رفاه اقتصادی ،افزایش عزت و اعتباربین المللی/
مبارزه با فقر و فساد و تبعیض /فرمان هشت مادهایحکمت ،عزت ،مصلحت(جمعی از نویسندگان.)1۰1:1389،اقتصاد مقاومتی ،یک الگوی بومیشده از گفتمان اقتصاد اسالمی در موقعیت بومی و محلی ایرانی است (عبدالملکی و
صادقی .)11 :139۵ ،با وقوع انقالب اسالمی ،تالشهای زیادی در جهت تحول در وضعیت توسعهنیافتگی ایران صورت
پذیرفت .طرح ایده و نظریه اقتصاد مقاومتی بهمثابه الگویی از مدیریت جهادی از سوی رهبر انقالب در پاسخ به حربه و
فشار اقتصادی جهان غرب مطرح شد (هزاوئی و زیرکی حیدری .)9 :1393 ،در ای ن میان مؤلفه فرهنگ مهمترین عامل
برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و پیش از هر فعالیتی در جهت اقتصاد مقاومتی ،ابتدا باید بهصورت عمیق مقوله
فرهنگ موردتوجه قرار گیرد (اخوان و همکاران .)1 :1394 ،ضرورتهای تاریخی توسعه در ایران الزام مینمود که در یک
مقطعی بهجای تداوم روند توسعه وابسته ،اندکی توسعه درونزا را در پیش میگرفتند .توسعه کشور ایران در قرن 1۵
به عنوان توسعه مستقل محسوب میشود .عصر صفوی سرآغاز و پایان آن ،پایان عصر طالیی نظام توسعه و اقتصادی ایران
محسوب میشود .وجود تساهل مذهبی و همگرایی سه ضلع دی ن اسالم ،مذهب تشیع ،حکومت ملی و اندیشه ایران
گرایی ،از کشور ،هویت مستقل ساخت .نخستین بار تجارت تراز مثبت داشت و میزان صادرات داخلی بیش از واردات
برونمرزی بود (حیدری .)1388 ،بعدازآن شکلگیری دولت رانتیر و جامعه کوتاهمدت (دینپرست و ساعی ،)1391 ،عصر
قاجاریه و عصر پهلوی ،استقالل توسعه را از بین برده ،بدون بسترسازی بنیههای فکری و مدلی جامعه؛ نوسازی را آغاز
کرد و سرانجام منجر به وابستگی بیشتر و واردات بیشتر از خارج گردید .خودشیفتگی نخبگان آن زمان به عناصر نوسازی
غربی ،زیبای دنیای مدرن غربی ،نوعی تقلید و کپیبرداری از علوم و مدلهای توسعه آن ها ،بدون انطباق فرهنگی و
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جغرافیایی با کشور بود که امری که بعد از گذشت  1۰۰سال ،هنوز ،مسئله توسعه را دچار پروبلماتیک نموده است .روند
توسعه کشور که از اواخر حکومت صفویان شکلی وابسته به خود گرفته بود در دوران حکومت پهلوی به دلیل
سیاستگذاریهای داخلی و خارجی در راستای در پیش گرفتن خطمشی غربیها برای نوسازی به سبک و سیاق اروپا،
شد .در حقیقت ،اندیشه توسعه در ایران ،با نحوه رؤیایی آنها با پیشرفتهای متقدم جامعه غربی شکلگرفته است .عصر
صفوی که توسعه بیشتر جوششی از درون جامعه ایرانی بود در اثر فرایند اشرافی شدن ،نبود نهاد مالکیت و موقعیت
استراتژیک و تحت تهدید ایران ،متوقف شد .در عصر قاجاریه ،جامعه و فرهنگ ایرانی تحوالتی نسبتاً نوی ن را تجربه
میکند .در ای ن دوره ،تمرکزگرایی ،نزاع و رقابت بر سر قدرت ،رکود نسبی اقتصاد ایران و استقراض از خارج ،مهترین
ویژگی اجتماعی  -سیاسی عصر محسوب میشود .گذار به عصر پهلوی نشان میدهد که فعالیتهای نوسازی چندجانبه
صورت گرفت که عمدتاً پاسخی به اقتضائات جهانی و سپس اقتضائات ملی بودند .در این دوره ،ادغام ایران در نظام
جهانی ،شرایط توسعه وابسته را برای کشور به ارمغان آورد .دولت برای تحقق الگوی توسعه سرمایهداری دولتی ،راهبرد
صنعتی کردن و انقالب سفید را در پیش گرفت که نتیجه آن ،غربی شدن بود که حاصلی جزئی ناهمگونی و عدم توازن
در جامعه نداشت (عنبری .) ۵3 :1394 ،درواقع آنچه را که تاریخ در جهت فهم الگوهای توسعهای برای نخبگان نشان
میدهد بیانگر شکست الگوهای تکخطی و تقلیدی برنامه و مدلهای توسعه در کشور است که در ایران قبل از انقالب
بهکرات در تاری خ بیانشده است (عشایری و همکاران .)1396 ،بررسی و تحلیل پیامدهای حاصل از برنامههای قبل و بعد
از انقالب اسالمی در امر گذر از توسعه وابسته به نیمه وابسته و از مرحله نیمه وابسته به توسعه مستقل ،بیشتر نمایان
میگردد .برنامههایی که در مدت مدیدی ،ضمن شکست ،ایران را به تجربه نوینی از مدل اقتصادی رساند و آن ،توسعه
مبتنی بر الگوی اسالمی -ایرانی است .توسعهای که بنیانهای آن را سبک زندگی اسالم محور ،اندیشههای دینی و الگو
گیری از فرهنگ و سنتهای اجتماعی تاری خ اسالم است .الگوهایی که محور اندیشهای آن متناسب بافرهنگ و باور
داشتهای ایرانی  -اسالمی است نه بر خواسته از شرایط تاریخی جوامعی دیگر (نیازی و همکاران .)1397 ،در جهانی که
حکومت و قانون واحد جهانی برای اداره توزیع مقادیر محدود منابع میان کشورها وجود ندارد ،نهتنها تحصیل مزیت
نسبی برای برخی بازیگران متضمن عدم مزیت برای برخی دیگر است ،بلکه اغلب تشخیص درست توزیع مزایا مجادلهآمیز
و گمراهکننده است .توصیف برجام به معادله برد -برد نباید مانع از اندیشیدن به توزیع مزایای نسبی هر کدام از طرفین
شود ( جمعی از نویسندگان .)3۵۰:139۰،تأسیس نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی ،صندوق بی نالمللی پول و
سازمان ملل متحد ،هرچند بهمثابه ابزاری مؤثر برای ترویج نظم جهانی آمریکایی نگریسته میشد ،اما در عمل این امکان
را برای سایر رقبای آمریکا فراهم کرد که بدون صرف هزینهها ی زائد ،پلکان هرم نظام جهانی را باهدف نزدیکتر شدن به
منزلت ایالت متحده طی کنند .امروز تعداد بیشتری در ایالت متحده تردید دارند که سازمان ملل ،فلسفه تجارت آزاد و
تشویق به دموکراسی ،خادم منابع جهانی ایالت متحده باشند .در دوران جدیدتر ،چیرگی ایالت متحده بعد از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی ،نهتنها به تملک تاج و تخت جهانی از سوی آمریکا کمکی نکرد ،بلکه با آزاد کردن نیروهای مرکز
گریز سرکوبشده توسط ایدئولوژیهای کمونیسم در ترکیبی مرگبار با قوای جهانیشدنهای ارتباطی و مالی ،نطفه
هرجومرجی را پرورش داد که تا به امروز ایالت متحده را مقهور خود کرده است .از دیدگاه منتقدان آمریکایی ،مطابق با
برجام ،تأسیسات غنیسازی ایران به کار خود ادامه خواهد داد ،جمهوری اسالمی ایران همچنان به تحقیق و توسعه به
منظور تولید سانتریفیوژهای نسل جدید ادامه خواهد داد و در پایان  1۵الی  2۵سال و خاتمه بخش مهمی از تعهدات،
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میتواند این تکنولوژیهای نوین را برای ارتقای صنعت هستها ی به کارگیرد .به همین ترتیب ،توافق هستهای ،ایران را به
منزله کشوری در آستانه هستهای به رسمیت میشناسد .اصل چالش در مورد غنیسازی بود که نهایتاً با برجام ،ایران بر
قدرتها ی جهانی غالب شد و این حق را تثبیت کرد و به آنها قبوالند ( جمعی از نویسندگان.)3۵2- 3۵3 :139۵،
بهطورکلی ،وقایع تاریخی و منازعات سیاسی بین جوامع جهانی ،حاکی از فقدان یک الگوی یکدست درباره توسعه و
برونرفت از مشکالت اقتص ادی است .روایت برجام به عنوان یک سند جهانی ،نیز میتواند بازگشت جامعه به سمت
مدلهای توسعه درونزا و بومی در راستای کاهش وابستگی و ضمن داشتن تع امل مناسب با نظام جهانی باشد .براین
اساس ،برجام نمیتواند به عنوان رکن مهم توسعه بومی برای کاهش معضالت اجتماعی و حل بحران فعلی اقتصادی
جامعه تلقی شود .این سند یک نوع توسعه و الگوی بیرونی است که اتکا جامعه به آن برای دستیابی به چشماندازهای
خود ،باعث بروز بحرانهای دیگری خواهد شد که در عرصه روابط بی نالملل بیشتر نمایان میشود.
 .4- 1پیشنهادی کاربردی پژوهش
بازگشت به تاریخ توسعه جوامع و فهم اهداف سیاسی برنامههای توسعه ازجمله اجماع واشنگتن ،تعدیل ساختاری وطرحهای نئولیبرال
حل منازعات سیاسی داخلی و ایجاد مدل انسجام سیاسی و اجتماعی بین گروههای سیاسی در برابر غرب تعامل عقالیی و از سر عزت ملی با رقبای جهانی در چارچوب معاهده سیاسی و اجتماعی با حفظ عزت ملیتقویت دیپلماسی فرهنگی در عرصه توسعه و معرفی دستاوردهای توسعهای و بومی ایران به جهانبازگشت به سرمایههای داخلی جامعه ،ایجاد اجماع بین نخبگان علمی و سیاسی و زمینه سازی بستر جهت بازگشتنخبگان دلسوز امنیت ملی سوایی سالیق سیاسی
پایان دادن به اندیشهها و تفکرهای حزبی و سیاسی در حل مسئله توسعه ایرانارج نهادن به نهادهای توسعهای کشور ازجمله ارگانهای کشاورزی ،دامداری و صنایعدستیتقویت شرکتهای خانگی و نو بنیان محیطهای سنتی و کاهش واردات کاال از شرکای خارجیفهرست مراجع
ابوالکالم و همکاران (  .) 1389پاسخ آسیا به برخورد تمدنها .به کوشش سلیم رشید .ترجمه سید محمدصادق خرازی .تهران:
خورشید آفرین
احمدی ،حمید و بیداهلل خانی ،آرش ( .) 1386پساتوسعهگرا یی و بازنما یی انتقادی از گفتمان توسعه .رویکردی مردمی .مجله
مطالعات توسعه اجتماعی ایران .سال پنجم .شماره سوم.
اخوان ،پیمان و همکاران (  .) 1394تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در کشور .فصلنامه راهبرد دفاعی .سال چهاردهم .شماره 12
بیات  .عبدالرسول و دیگران ( .) 1386فرهنگ واژهها .قم :اندیشه و فرهنگ اسالم.
جمعی از نویسندگان (  .) 1387انقالب اسالمی ایران ،تهران :دفتر نشر معارف
جمعی از نویسندگان(  .) 1389کتاب نخستین نشست اندیشههای راهبردی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .دبیرخانه نشست
اندیشههای راهبردی.
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اتحادیه اروپا .فصلنامه مطالعات راهبردی جهانیشدن .سال ششم .شماره شانزدهم .پاپی 19
سمیعی اصفهانی ،علیرضا و حبیبی ،فاطمه (  .) 1394نظریه پسا توسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران .رویکرد
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