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فهرستـــ

پیشانی بحث
در خصوص مساله پیرشفت و نسبت آن با استقالل دیدگاههای مختلفی
وجود دارد که میتوان آنها را در دو رویکرد کالن دستهبندی کرد :رویکرد
توسعهگرا ،رویکرد استقاللگرا

پیشانی بحث

رویکرد توسعهگرا:
در جهان امروز باید با واقع بینی توسعه نیافته بودن
خود را بپذیریم و در راه توسعه یافتگی حرکت کنیم.
راهی که کشورهای بسیاری در آن قدم نهادهاند.
ژاپن ،کره جنوبی ،و در حال حاضر برزیل و چین
هر یک با واقع بینی این مسیر را طی کرده اند و در
حال حاضر نقش پر رنگ و جایگاه مهمی در عرصه
روابط بین الملل و قدرت جهانی پیدا کردهاند .در
این دیدگاه استقالل یک نظریه قدیمی و مربوط
به دوره استعمار تلقی شده و در جهان معاصر
استقالل یک امر انتزاعی و غیر کاربردی است.
(دکتر سریعالقلم روزنامه اعتماد ،شماره  ۳۱۳۵به
تاریخ  ،۹۳/۹/۲۷صفحه  )۷این رویکرد معقتد به
توسعه به معنای قرار گرفتن در مسیر جهانیشدن
است و استقالل اهمیت چندانی در این رویکرد
ندارد و بعض ًا آن را مزاحم توسعه میدانند.

رویکرد استقالل گرا:
این رویکرد معتقد است با توجه به هویت تاریخی
و دینی ایران ،و نقش تمدنی عظیم آن در میراث
بشری استقالل شاخصی مهمی در پیشرفت تلقی
می شود و معتقد است که آمریکا استعمار فرانو
را با روشهای به ظاهر نهادی و سازمانی و با
تکیه بر سازمانهایی مانند سازمان ملل و شورای
امنیت و  ...دنبال می کند و برنامه همراستا سازی
فرهنگی و جهانی سازی را پیگیری می کند و
انقالب اسالمی ایران به خالف سایر منازعان
قدرت مثل چین و روسیه دعوایی ایدئولوژیک و
مبنایی دارد و به نوعی حریف متفاوتی از دیگر
قدرتها تلقی میشود( .گفت و گو با دکتر پرویز
امینی درباره رابطه استقالل و پیشرفت ،پایگاه
اطالع حضرت آیتاهلل خامنهای )94/5/10-
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تفصیل دید گاه ها
برای بررسی تفصیلی مساله پیرشفت و نسبت آن با استقالل و وابستگی
سواالت و محورهای زیادی قابل طرح است .ما در اینجا برخی از سواالت مهم
و قابل مباحثه در کرسی های آزادادیشی را از جانب دو رویکرد معرفی شده
در قسمت قبل بررسی قرار داده ایم:

تفصیل دیدگاه ها

آیــا پیشــرفت یــک معنــای روشــن،
معین و جهانی دارد؟
دیدگاه توسعهگرا :این دیدگاه معتقد
است که اصول توسعه یافتگی مبتنی بر تجربه
بشری است و جنبه بینالمللی دارد .یعنی
نمیشود گفت چون ما ایرانی هستیم برای
پیشرفت به علم و صنعت کاری نداریم و
میخواهیم راه دیگری برویم .اصول توسعه
یافتگی جنبه جهانی دارد توسعه یافتگی یک
امر جهانشمول و دستاورد بشری است .توسعه
یافتگی تحت تاثیر کشورها ،جغرافیای خاص و
فرهنگ خاصی نیست و تحت تاثیر اصول
خاصی هست .توسعه یافتگی پدیدهای است
که جنبه فرمولی و ریاضی پیدا کرده و مانند
علوم پزشکی و مهندسی به یک چارچوب

مشخصی رسیده است .البته اصول توسعه
یافتگی در جامعه بشری یکسان است و این
الگوها هستند که بر اساس جغرافیا ها تغییر
می کنند( .روزنامه اعتماد ،شماره  ۳۱۳۵به
تاریخ  ،۹۳/۹/۲۷صفحه )۷
دیدگاه استقالل گرا :پیشرفت در
دیدگاه معاصر با جهانی سازی و آمریکایی
شدن پیوند پیدا کرده و در این دیدگاه است که
ملت ها به توسعه یافته و غیر آن تقسیم شده
و در این فرآیند «هر که با ما نباشد علیه
ماست» و این نوعی از خشونت ایدئولوژی
معاصرغربی است .توسعه دارای پیشفرضهای
ایدئولوژیک انسانگرایانه و مادیگرایانه دارد
در حالی که پیشفرضهای پیشرفت از نظر
اسالم ناظر به سعادت دنیوی و اخروی انسان
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است .انسان در نظریه توسعه کسیست که
بیشتر از همه میخورد ،راحتی مادی بیشتری
دارد و بیشتر از همه از رفاه و امکانات زندگی
مادی برخوردار است .مطابق این نگاه،
توسعهای مطلوب است که در آن ،پاسخگویی
به امیال غریزی انسان ،اولویت دارد .در این
شکل« ،عدم ظلم به دیگران»« ،عدم سکوت
در برابر ظلم به دیگران» یا «کمک به مظلوم»
هیچ دخلی بر توسعهیافتگی یا عدم
توسعهیافتگی شما ندارد.
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حفــظ اســتقالل تــا چــه مقــدار در
پیشــرفت لحــاظ مــی شــود و چــه
اهمیتی دارد؟
دیدگاه توسعهگرا :استقالل در جهان
فعلی یک واقعیت خارجی نیست بلکه در دوره
ای از تاریخ که استعمار وجودداشته است به
یک آرمان تبدیل شده است و امروزدر جهان
توسعه یافته این موضوع مصداق خارجی ندارد.

به عنوان نمونه بیشتر صنایع جهانی و تولید
آنها در آسیای شرقی و چین تمرکز پیدا
کردهاند و شرکتهای چند ملیتی در حوزههای
گوناگون ،فارغ از تعهدات ملی به همکاری
جدی میپردازند ( .مرتضی مردیها ،حدیث
کهنه ،رابطه استقالل وپیشرفت سیاسی در
الگوی پیشرفت اسالمی)
دیدگاه استقالل گرا :طبق آیات
قرآن و قاعده نفی سبیل خداوند هیچ راهی را
برای سیطره کفار بر ما قرار نداه است .در
پیشرفت هم طبق این قاعده باید استقالل به
عنوان یک مرز تلقی شده و هرگونه رابطه
اقتصادی که موجب سلطه بیگانگان بر ما
میشود باید قطع شود و در مقابل باید روابطی
ایجاد شود که طبق آن کفار نتوانند بر ما
سیطره یابند .امروزه کشورهایی مانند چین و
 ...که در مسیر توسعه قدم برداشتهاند دیگر
کشوری شرقی با فرهنگ شرقی به حساب
نمیآیند و جزئی از غرب شدهاند در واقع در

تأثیــر نــوع پیشــرفت در سیاســت
خارجی جمهوری اسالمی ایران
دیدگاه توسعهگرا :در رویکرد
توسعهگرا باید روند جهانی شدن طی شود و
سعی شود تنشها با کشورهای توسعه یافته از
بین برود .این دیدگاه معتقد است که باید از
رفتارهای تنشزا جلوگیری کرد .این رویکرد
سعی دارد خود را با سیاستهای سازمانهای
بین المللی وفق دهد .به طور مثال عضویت در
سازمان تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت
است .این دیدگاه معتقد است که باید با واقع
بینی جهان جدید را پذیرفت و نقشی سازنده
در آن ایفا نمود تا بتوان به توسعه و رفاه رسید.
اگر روابط مسالمت آمیزی با کشورهای توسعه
یافته برقرار آنگاه میتوان نیازهای خود را از
بازارهای بینالمللی وارد نمود .سیاست خارجی
نباید به گونهای باشد که موجب ایجاد دشمنی
و تبدیل شدن به ( bad boyپسر بد) برای
جامعه جهانی شود .یعنی شعار «محو اسرائیل»
که موجب ایجاد تنش و اعالم دشمنی میشود
نباید بیان میشود فقط باید سعی کرد از
رویکردهای آن انتقاد کرد.
این دیدگاه معقتد است که تنشآفرینی موجب

تفصیل دیدگاه ها

نظام جهانی حل شدهاند .اگر ما بخواهیم
اندیشههای اسالمی خود را حاکم کنیم باید
پیشرفتی همراه با استقالل داشته باشیم که
بتوانیم ارزشهای اسالمی را حاکم کنیم.
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شده است که تحریمها علیه ایران اعمال شود
و باید با مذاکره و رفع تخاصم نگرانیهای
طرف مقابل برطرف شود تا آنها نیز تحریمها
را بردارند و برای رفع آن باید از قسمتی از
تکنولوژی هستهای خود صرف نظر کنیم تا در
مقابل تحریمها رفع شود درهای اقتصاد جهان
به روی ما باز شود.
دیدگاه استقالل گرا :این دیدگاه
معقتد است که با سادهسازی و همگرایی با
غرب ،توسعه به وجود نمیآید و همگرایی با
غرب یک بستهی یکپارچهی سیاسی،
اقتصادی ،تکنولوژیکی و علمی است .اگر با
آنها همبستگی اقتصادی پیدا کنیم ،باید در
چارچوب عمل سیاسی هم با آنها هماهنگ
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باشیم .اگر توسعه با منطق جمهوری اسالمی
مدنظر باشد ،استقالل هم عامل توسعه و هم
شاخص توسعه است .بدین معنا که ما یک
شاخص ارزیابی داریم و آن این است که
ببینیم یک کشور چه میزان در مواضعش
استقالل دارد .اگر یک اتفاق تراژیکی مث ً
ال در
فلسطین ،یمن ،عراق و افغانستان افتاد،
موضعگیری قاطعی علیه آن اتفاق میافتد یا
خیر؟ میتواند به محرومین کمک کند یا نه؟
آیا استقالل عمل این کار را دارد؟ اگر داشته
باشد ،توسعهیافته محسوب میشود .ممکن
است کشوری مانند ژاپن یا نمونههای ضعیفتر
مانند کرهی جنوبی یا مالزی در این مواقع
سکوت کنند و کاری را انجام دهند که دولت

تفصیل دیدگاه ها

مستکبر و ظالم از آنها راضی باشد .ما ای 
ن
نوع عکسالعمل را توسعه نمیدانیم .توسعه
باید با معیارهای انسانی سنجیده شود( .پرویز
امینی)
طبق این دیدگاه سیاست خارجی باید بتواند
با تکیه بر کشورهای مستقل مانند کشورهای
عضو جنبش عدم تعهد سیاستهای
استعماری کشورهایی نظر آمریکا را ناکارآمد
کند و همچنین تالش کند با سیاستهای
سلطهجویانه کشورهای غربی در منطقه
مقابله کند .این دیدگاه معتقد است که اگر
غربیها تالش دارند که به بهانهی انرژی
هستهای تحریمها را علیه ایران اعمال کنند،
باید سیاست خارجی به گونهای عمل کند

که تحریمها اثر ناپذیر باشند و سعی کند با
ایجاد روابط متفاوت اثر گذاری تحریمها را به
حداقل برساند.
محــور هــای دیگــر پیشــنهادی
بــرای بررســی توســط خــود
دانشجویان:
قاعده نفی سبیل چه رابطهای با استقالل
دارد؟
نظریه توسعه چگونه موجب وابستگی
کشور میشود؟
بررسی نقش استقالل در ایجاد یک
تمدن جدید
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منابع پیشنهادی
در قسمت قبل سعی بر این بوده است تا با برخی دیدگاههای متضاد
پیرامون مساله پیرشفت و نسبت آن با استقالل آشنا شوید .دیدگاههایی که
در کرسی های آزاداندیشی ظهور و بروز پیدا می کند .اما برای بررسی و
آگاهی عمیق تر چاره ای جز مطالعه و تحقیق در منابع این حوزه نیست.
در این قسمت برخی از کتب و مقاالت که با جستجوی ساده اینرتنتی قابل
دسرتسی می باشند را معرفی می کنیم:

منابع پیشنهادی

محمداسماعیل عمار ،رابطه استقالل
وپیشرفت سیاسی در الگوی پیشرفت اسالمی،
معرفت شماره  ،172هم چنین استقالل سیاسی
و استقالل اقتصادی ،دکتر محمد تقی زاده
انصاری
مناظره عادل پیغامی و محمود سریع القلم،
ماهنامه گفتمان الگو ،شماره سوم
ماهنامه گفتمان الگو
پایگاه شخصی محمود سریع القلم
مصاحبه ها و مقاالت پرویز امینی در
پایگاه شخصی

ایران و جهانی شدن :چالشها و راهحلها،
محمود سریعالقلم ،تهران :مرکز تحقیقات
استراتژیک.۱۳۸۴ ،
عقالنیت و آینده توسعهیافتگی ایران،
محمود سریعالقلم ،تهران :مرکز پژوهشهای
علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه۱۳۸۰ ،
توسعه و تضاد ؛فرامرز رفیع پور
حسن واعظی ،استعمار فرا نو و جهانی
سازی.
کالبدشکافی دیپلماسی ایران در گفت وگو
با محمود سریع القلم
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عناوین پیشنهادی
عنوان و تیرت آن عبارتی است که در تبلیغات کرسی از آن استفاده
می شود و در معرض دید دانشجویان قرار می گیرد .عنوان باید برای
مخاطب سوال ایجاد کند ،دغدغه فکری او باشد و همچنین او را برای
رشکت در کرسی ترغیب مناید .عناوین و تیرتهای روبرو پیشنهادهایی
برای جرقه زدن ایده در ذهن شامست .شام می توانید با خالقیت و
هرنمندی خودتان عناوین زیباتر و جذاب تری خلق کنید.

عناوین پیشنهادی

عنــوان اصلــي :اســتقالل ضامن
پيشرفت يا ترمز پيشرفت
اســتقالل تعامــل بــا عــزت يــا
در الك خويش فرو رفتن؟
پيشرفت ،توسعه يا تعالي؟
پيشــرفت عامــل رفــاه يــا
عامل حيات طيبه؟
هــدف از پيشــرفت جامعــه
مرفه يا مدينه فاضله؟
پيشــرفت توســعه دنيــا يــا
تعالي دين
ضامــن بقــاي پيشــرفت،
استقالل يا وابستگي
انســان جامعــه پيشــرفته،
انسان مرفه يا انسان كامل
هرچــه پيشــرفته تــر آمريكايــي
تر؟!

اســتقالل بــه چــه بهايــي آزادي
يا رفاه؟
آيــا نبــود اســتقالل ،فقــدان
آزادي است؟
شــركت هــاي چنــد مليتــي
نشــانه اي از پيشــرفت يــا نقابــي
بر استثمار
ثبــات حاصــل اســتقالل يــا
وابستگي؟!
ايــران بــه تنهايــي از عهــده
همه كارها برمي آيد؟!
اســتقالل يعنــي «نــه» بــه
تعامل از موضع ضعف
پيشــرفت يعنــي بــروز هويــت
مستقل ما
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اساتید
برای مشورت و راهنامیی پیرامون مقوله پیرشفت و نسبت آن
با استقالل ،اساتید و کارشناسان زیر معرفی می شوند .جهت
دریافت مشخصات و تلفن اساتید می توانید با ما متاس بگیرید:

معرفی اساتید

محمــد علــي رامیــن :معــاون
مطبوعاتــي وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در دولــت دهــم و مشــاور مطبوعاتــی رئیــس
جمهور در دولت نهم
خرمشــاد :رییــس ســازمان فرهنــگ و
ارتباطات
فــواد ایــزدی :عضــو هیئــت علمــی
دانشــکده مطالعــات جهــان (پیوســته)
ودانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی (وابســته)
دانشگاه تهران
حامــد حاجــي حيــدري :عضــو
هيــأت علمــي دانشــكده علــوم اجتماعــي
دانشگاه تهران
قاســم زائــري :عضــو هيــأت علمــي
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
ســعيد زيبــاكالم :عضــو هيــأت
علمــي دانشــگاه تهــران ،ســفير ســابق ايــران
در فيليپين
وحيــد يامينپــور :کارشــناس
مسائل رسانه ای
وحيــد جليلــي :ســردبیر روزنامــه
ابــرار ،مجــات ســوره ،راه و مســئول دفتــر
مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی،

معاون فرهنگی و اجتماعی مشهد
شــهريار زرشــناس :مؤلــف كتــب
انتقادي جريان غربگرا
ســيد محمــود نبويــان :نماينــده
دوره نهــم مجلــس شــوراي اســامي ،عضــو
هيأت علمي مؤسسه امام خميني (ره)
محمــد حســن قديــري ابيانــه:
مدیــر تاســیس انجمــن نخبــگان جهــان
اســام ،عضــو انجمــن علمــی علــوم راهبری،
سفیرســابق جمهــوری اســامی ایــران در
مکزیــک ،گواتمــاال ،بلیــز و اســترالیا،
کارشناس عالی امور استراتژیک
پرویــز امينــي :دكتــري علــوم
اجتماعي
مجيــد بذرافكن :کارشــناس مســائل
انقالب اسالمی
ســيد حميــد روحانــي :رییــس
ســابق مرکــز اســناد انقــاب اســامی،
مؤســس و رییــس بنیــاد تاریــخ پژوهــی و
دانشــنامه انقــاب اســامی و صاحــب امتیــاز
و مدیر مسئول فصلنامه  ۱۵خرداد
عــادل پيغامــي :عضــو هيــأت علمــي
دانشگاه امام صادق(ع)
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